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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ν' ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ : ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΑΒΕΣ 500.000 €
: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 100.000 € 

ν' ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS / MALUS 
✓  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ 
ν' ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ ΕΩΣ 1.000 € 
ν' ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΩΣ 5.000 €
ν' ΠΥΡΚΑΪΑ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ / ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

ΕΩΣ 5.000 €
ν' ΠΥΡΚΑΪΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΞΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣ ΕΩΣ 5.000 € 
ν' ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ν' ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΙΠΠΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έως 6 213 110
7-8 222 114
9-10 277 142
11-12 304 156
13-14 340 175
15-20 360 185

Αίτιισιι Ασφάλισης Ττιλεοωνικώς. 
Αποστολή Συιιβολαίου στο Χώρο aac. 

Δυνατότητα Επιπλέον Συιιπληρωαατικών Καλύψεων.

Α Σ Η Μ Α Κ Ο Σ  Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

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

Web Site :www.auto-asfalistra.gr e-mail :info@auto-asfalistra.gr

http://www.auto-asfalistra.gr
mailto:info@auto-asfalistra.gr
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από τον ε κδό τη

^  ^Απαιτούνται έργα καί όχι λόγια. Κεντρικός μας στόχος είναι να  ανταποκριθούμε ακόμη 
περισσότερο στο δικαίωμα αλλά και την απαίτηση των πολιτών να ζουν και να αισθάνονται 
ασφαλείς. Χρέος μας είναι η προστασία τω ν πολιτών και η εξασφάλιση συνθηκών ελεύθερης 

σκησης τω ν συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους.
Επιδίωξη μας είναι να καταπολεμήσουμε τη μικροεγκληματικότητα, να αντιμετωπίσουμε 

τις  αιτίες που την προκαλούν, να περιορίσουμε τις ευκαιρίες διάπραξης και να  μειώσουμε τις 
αρνητικές συνέπειες του φαινομένου της εγκληματοφοβίας, που βρίσκεται σε πλήρη αναντι- 
στοιχία με τα πραγματικά στοιχεία της παραβατικότητας.

Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι η Αστυνομία αντιπαρατίθεται με το έγκλημα και τους 
εγκληματίες, και όχι με πρόσωπα και κοινωνικές ομάδες. Πρέπει όλοι μαζί, με την προσπάθεια 
και τον αγώνα μας να πείσουμε ακόμα και αυτούς που μας χρεώνουν αυθαίρετη και ανάλγητη 
δράση, ότι το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας είναι καθημερινός εγγυητής της 
ελευθερίας και της ασφάλειας καθενός και καθεμιάς που ζουν στη χώρα μας.

Οφείλουμε να ακούμε τον πολίτη, να μιλάμε με τον πολίτη, να  αισθανόμαστε τον πολίτη. 
Οι πολίτες είναι οι γονείς μας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια μας, οι φίλοι μας, είμαστε εμείς οι 
ίδιοι χωρίς στολή. Η παρουσία μας στις γειτονιές, κοντά στους πολίτες θα προσπαθήσουμε 
να  είναι αισθητή και αποτελεσματική. Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στη διάσταση αυτή καθώς 
την θεωρώ κυρίαρχη προϋπόθεση για την υλοποίηση των στόχων μας και την αυριανή μας 
προοπτική.

Γνωρίζετε, επιπλέον, ότι δεν συμβιβάζομαι σε θέματα αδιαφάνειας και διαφθοράς. Και αυτό 
είναι ένα σαφές και ξεκάθαρο μήνυμα σε όσους σκεφθούν έστω να αθετήσουν ή να παραβούν 
τον όρκο που έχουμε δώσει. Ξέρετε ακόμα ότι λειτουργώ με βάση τον επαγγελματισμό και 
αυτό το τονίζω, την αξιοκρατία και την αμεροληψία, χωρίς εκπτώσεις και συμβιβασμούς.

Σας διαβεβαιώνω ότι και ως Αρχηγός του Σώματος θα συνεχίσω απαρέγκλιτα την ίδια πορεία. 
Θα παραμείνω σταθερά αμετακίνητος στις αρχές αυτές.

Στόχος μας είναι να παραμείνει η Ελλάδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο και να 
διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως παράγοντας περιφερειακής σταθερότητας, στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της ΝΑ Ευρώπης. Άλλωστε, το εσωτερικό περιβάλλον 
ασφάλειας, που εξελίσσεται διαρκώς, αλλά και το διεθνές, που χαρακτηρίζονται από φαινόμενα 
έντασης, δεν επιτρέπουν σε καμία περίπτωση ολιγωρία και εφησυχασμό.

Εκφράζω τη βεβαιότητα ότι με τη συμπαράσταση της Πολιτείας και τη συνδρομή της κοι
νωνίας θα καταφέρουμε να υλοποιήσουμε το στόχο αυτό, προς όφελος της χώρας μας και των 
πολιτών.

Αυτά, δήλωσε μεταξύ άλλων, με την  ευκαιρία της ανάληψης τω ν καθηκόντων του ο νέος  
Α ρχηγός του Σώματος Α ντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατούρας.

Η Αστυνομική Ανασκόπηση εύχεται στο νέο Αρχηγό Καλή Δύναμη και για τις ημέρες του 
Πάσχα εύχεται στους αναγνώστες της ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΥΓΕΙΑ και ΕΥΤΥΧΙΑ. ]
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ΤΕΥΧΟΣ 248 ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

0 Ν έ α  Ηγεσία,8 θ  νέος Αρχιεπίσκοπος, 1 0

14I Ασφαλής διαχείρηση χων εγγράφων ασφαλείας,

Υπουργός Εσωχερικών Πορχογαλίας,

1 6  ο ο
J L  L / 0  πλαχωνικός φύλακας, Δ Λ FRONTEX,

Ο κοινωνικός χαρακχήρας χης επανάστασης χου 1821.

32
38
54

Η ισχορική μονή χης Αγίας Λαύρας,34
Αρχαιοκαπηλία, 42Αναμνήσεις ενός Μοιράρχου,

Γερμανική επίθεση,

46Ανάσχαση, 50Ταφικό Έ θιμο,

Οδοιπορικό σχη Δράμα, 60Η ισχορία χου κινούμενου σχεδίου.



64
74

Ιατρικό,6824 ώρες χωρίς αλήθεια,

Νικόλαος Λύτρας

Μόνιμες Στήλες

72 Βιβλία, 76 Πολιτισμός, 80
του σώματος, 86

Επιτυχίες

0 0  0 61 /  V /  Επικαιρότητα, K J

114
Διεθνείς αστυνομικές επιτυχίες,

120
Αστυνομικό μυθιστόρημα,

124
Υπηρεσιακά νέα,

118
Ψυχαγωγία,

Παράξενα, 

Αλληλογραφία.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ινασκοπηση

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

Σύμφωνα μ ε τ ψ  901011/16-γ από 511101ΚΦΕΚ. Β  -1090) 

Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ε την υπ'αριθμ. 9010Ι1Ι17-α από 18.9.2002 (Φ ΕΚ.Β-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Ε πιτροπή  

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεων της ΔΙνοης Δημοσίω ν Σχάχω νΙΑΕΑ

Εκδό της-Διευθυντής
AJA' Κωνσταντίνος Ξέρας
τηλ. 210/6854206
Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β' Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυνχάκτης-Υπευθ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609
Creative art director
Λιάνα Ιωαννίδου

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: Λεοχρ. 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 δίκες τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

mailto:ww.anaskophsh@yahoo.gr


Η ΝΕΑ ΗΓΕΣΙΑ

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας
Βασίλειος Τσιατούρας 

Αντιστράτηγος

Κατάγεται από το Νομό Ιωαννίνων, είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών, σπουδαστών ανώτατων 
! σχολώ νθετικώ ν επιστημών.

Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής, μετά από εισιτήριες εξετάσεις το έτος 

: 19Τ1.
/  Υπηρέτησε ως Υπαξιωματικός, εκπαιδευτής στις Αστυνομικές Σχολές μέχρι το έτος 1976, οπότε και 

Γ εισήχθη στη Σχολή Αξιωματικών. Μετά την έξοδό του από τη Σχολή Αξιωματικών, το έτος 1979, υπη- 
ί ρέτησε ως μάχιμος Αξιωματικός και Διοικητής σε Αστυνομικά Τμήματα της Κορινθίας. Από το έτος 

1985 μέχρι και το έτος 1999 υπηρέτησε στο Τμήμα Δίωξης Ληστειών και Εγκλημάτων κατά Ζωής της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο οποίο διετέλεσε και Προϊστάμενος επ ί σειρά ετών.

Επιλέχθηκε για την ίδρυση και τη στελέχωση της νεοσύστατης Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, 
στην οποία διετέλεσε Διευθυντής, από το Σεπτέμβριο του έτους 1999 μέχρι το Μάρτιο του έτους 2002.

Στη συνέχεια ως Ανώτατος Αξιωματικός υπηρέτησε με το βαθμό του Ταξιάρχου ως Δ ιευθυντής της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μέχρι τον Οκτώβριο του έτους 2004 οπότε προήχθη στο βαθμό του 
Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής.

Την 01-03-2006 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου και του ανατέθηκαν καθήκοντα Γενικού 
Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος, ενώ την 2-3-2007 τοποθετήθηκε στη θέση του Προϊσταμέ
νου  του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην πορεία της σταδιοδρομίας του μετεκπαιδεύτηκε στις Η.Π.Α, σε θέματα “έρευνας και εξιχνίασης 
εγκλημάτων” και συμμετείχε σε διεθνή συνέδρια, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την αντιμετώπι
ση του οργανωμένου εγκλήματος και την πάταξη της διαφθοράς.

Προτεινόμενος από την Υπηρεσία, συμμετείχε ως ομιλητής σε επιστημονικές διαλέξεις σε διάφορα 
ανώτατα πνευματικά ιδρύματα και συνέδρια, με θέματα “το έγκλημα της ανθρωποκτονίας , 1 η εγκλη
ματικότητα και το οργανωμένο έγκλημα”. Παράλληλα, διετέλεσε τακτικός καθηγητής στη Σχολή Αξι
ωματικών της ΕΑΑΣ. όπου δίδασκε θέματα ασφαλείας και ανακριτικής.

Για την Υπηρεσιακή του απόδοση - ευρέως αναγνωρισμένη - του απονεμήθηκαν παράσημα και με
τάλλια αστυνομικής αξίας, μεταξύ αυτών και το μετάλλιο του “Αστυνομικού Σταυρού” για ιδιαίτερα 
διακεκριμένη και εξαίρετη πράξη.
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Υ π α ρ χ η γ ό ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς
Αντιστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου

Γεννήθηκε ίο  1954 σχα Βραγκιανά Καρδίτσας και κατετάγη στο Σώμα της π. Ελληνικής Χωροφυλα
κής το 1972. Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών (Αρχηγός Τάξης -1980) και πρώτος από τη Σχο
λή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Αστυν. Β'. Εκπροσώπησε το Σώμα σε πολλές συναντήσεις στα 
πλαίσια των Η.Ε., της Ε.Ε., της Interpol, της Europol, κλπ. Ως ανώτατος αξιωματικός υπηρέτησε στην 
Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας, στη Δ.Α.Ο.Α., στο ΟΠΚΑ/ΟΑΚΑ και ως Δ/ντής της Διεύ
θυνσης Γενικής Αστυνόμευσης/ΑΕΑ Από της προαγωγής του σε Υποστράτηγο υπηρέτησε ως Γ Α Δ .Π . 
Θεσσαλίας και ως Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών & ΠληροφορικήςΑΕΑ μέχρι την 
προαγωγή του σε Αντιστράτηγο και την τοποθέτηση του ως Υπαρχηγό του Σώματος. Είναι πτυχιούχος 
της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων και ομιλεί την 
αγγλική γλώσσα Είναι παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης και ενός γιου, πτυχιούχου του Οικονομι
κού Πανεπιστημίου Αθηνών και φοιτητή του Ε.Μ. Πολυτεχνείου αντίστοιχα.

Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος Στέφανος Σκότης

Γεννήθηκε το 1954 στο Κρυονέρι Καρδίτσας και κατετάγη στο Σώμα της π. Ελληνικής Χωροφυλα
κής το 1972. Αποφοίτησε από την Σχολή Αξιωματικών (1980) και από τη Σχολή Επιτελών Εθνικής 
Άμυνας (μεταπτυχιακός τίτλος). Υπηρέτησε σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες όλων των επιπέδων. 
Διετέλεσε Δ/ντής των Δ/νσεων Τροχαίας και Δημόσιας Ασφάλειας του Επιτελείου/ΑΕΑ και Δ/ντής της 
Δ νσ η ς Ασφάλειας Αττικής. Υπηρέτησε ως Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ με το 
βαθμό του Υποστρατήγου, μέχρι την προαγωγή του σε Αντιστράτηγο και την τοποθέτηση του, ως Προ
ϊστάμενου Επιτελείου/ΑΕΑ. Είναι τακτικό Μέλος του Συμβουλίου Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευ
νών για την αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος και του Δ.Σ. της Europol. Είναι εκπρόσωπος 
του Σώματος στις Γενικές Συνελεύσεις της Interpol και του SECI. Διετέλεσε εκπρόσωπος στην Επιτρο
πή του άρθρου 36 του Συμβουλίου J4I της Ε.Ε. και στην Επιτροπή για το ξέπλυμα του χρήματος. Διε- 
τέλεσε Πρόεδρος του ΣΟΔΝ και της ΟΔΕΣΑΠ και τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ο ΚΑΝΑ, της ΟΚΕΑ και 
της Ομάδας για την Προώθηση του θεσμού των Τοπικών Συμβούλων Πρόληψης της Εγκληματικότη
τας. Έ χει δημοσιεύσει στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο άρθρα και συνεντεύξεις. Είναι παντρεμένος 
και έχει ένα γιο, πτυχιούχο του Οικονομικού Τμ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, με MBA στο πανεπιστή
μιο του Πειραιά και υπηρετεί τη θητεία του στην Πολεμική Αεροπορία.

Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος
Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπουλούκος

Γεννήθηκε το έτος 1956 στο Σχινοχώρι Αργολίδας και κατετάγη στο Σώμα της π. Ελληνικής Χωρο
φυλακής το 1974. Αποφοίτησε από την Σχολή Αξιωματικών το 1980. Υπηρέτησε, ως Διοικητής, σε A T. 
της Αθήνας και της Περιφέρειας, ως Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
Αρχαιοκαπηλίας & Ηθών, της Υποδ/νσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής & Ιδιοκτησίας και ως Υποδ/ 
ντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής. Ακολούθως, υπηρέτησε ως Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας 
Αθηνών και ως Υποστράτηγος στη Γ Α Δ . Δυτικής Ελλάδος, θέση την οποία κατείχε μέχρι και την προ
αγωγή του σε Αντιστράτηγο και την τοποθέτησή του ως Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελ
λάδος. Μετεκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία του FBI, σε θέματα διαχείρισης κρίσιμων περιστατικών. Είναι 
παντρεμένος και πατέρας δύο γιων, πτυχιούχου οικονομικού πανεπιστημίου Πειραιά και φοιτητή του 
Πολυτεχνείου Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πολυτεχνείου Πατρών αντίστοιχα.

Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος
Αντιστράτηγος Αντώνιος Μπάμιατζης

Γεννήθηκε στη Φτελιά Δράμας το 1954 και κατετάγη στην π. Ελληνική Χωροφυλακή το 1973. Απο
φοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 1980. Μετεκπαιδεύτηκε στις Η .Π Α  σε θέματα τρομοκρατίας 
και διαχείρισης κρίσεων. Υπηρέτησε, ως διοικητής, σε μάχιμες υπηρεσίες και ως ανώτατος αξιωματικός 
διετέλεσε Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης -  Επιμόρφωσης (παράρτημα Θεσσαλονίκης), Δ/ντής 
της Α Δ . Καστοριάς, της Δ νση ς Αστυνομίας Θεσσαλονίκης και Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσ
σαλονίκης μέχρι την προαγωγή του σε Αντιστράτηγο και την τοποθέτησή του ως Γενικού Επιθεωρητή 
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. Έ χει δημοσιεύσει άρθρα για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συγγράφει το βιβλίο “Κρίση - Διαχείριση Κρίσεων -  Διαπραγματεύ
σεις Ομηριών”. Είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας.

Είναι παντρεμένος και έχει τρεις κόρες μία πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. μία Τραπεζικό 
Υπάλληλο και μία μαθήτρια Λυκείου.
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[  Ο ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

κ. Ιερώνυμος

«
;ατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ιερώνυμος (κατά κόσμον Ιωάννης Λιάπης), 
α Οινόφυτα Βοιωτίας το 1938. Είναι απόφοι- 
οφικής Σχολής (Τμ. Αρχαιολογίας) και της Θε- 
λής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διετέλε- 
του Ι.Κ.Υ. (1ος σε πανελλαδική κλίμακα) στις 
ουδές. Μετέβη για μεταπτυχιακές σπουδές στο 
Gratz Αυστρίας και στο Regensburg και το Μόναχο της Γερ
μανίας. Εργάσθηκε ως πανεπιστημιακός βοηθός στην Αρ
χαιολογική Εταιρεία στην Αθήνα δίπλα στον Ορλάνδο και 
ως φιλόλογος στη Λεόντειο Σχολή της Νέας Σμύρνης, στο 
9ο Νυκτερινό Γυμνάσιο Αθηνών, καθώς και στο Γυμνάσιο 
της Αυλώνος. Εγκατέλειψε την πανεπιστημιακή του καριέ- 

ρα μετά την ένταξη του στον ιερό κλήρο.
Υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Θηβών & Λε- 

βαδείας (1967-1978), ως Ηγούμενος των Ι.Μ. Μεταμορφώσε- 
ως του Σωτήρος Σαγματά (1971-1977) και του Οσίου Λουκά 
(1977-1981), ως Γραμματεύς και κατόπιν Αρχιγραμματεύς 
της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (1978-1981). 
Το 1981 εξελέγη παμψηφεί Μητροπολίτης Θηβών & Λεβα- 
δείας και στις 7 Φεβρουάριου 2008 εξελέγη Αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Συμμετείχε στις Επιτροπές Εκ
κλησιαστικής Εκπαιδευσεως, Εκκλησιαστικής Περιουσίας, 
Σχέσεων Εκκλησίας-Πολιτείας, Υποτροφιών και εργάστηκε 
ως Αντιπρόεδρος του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησί
ας της Ελλάδος. Υπήρξε μέλος μεικτών επιτροπών Πολιτείας 
και Εκκλησίας για την μελέτη θεμάτων για την μοναστηρια
κή περιουσία (1986-1998) και την εκκλησιαστική εκπαίδευ
ση (1986-1998) και Πρόεδρος της επιτροπής Διαλόγου Κοι- 
νωνίας-Εκκλησίας (2005-2007).

Με την αντί στακτή φροντίδα του και το ενδιαφέρον 
του αναπαλαιώθηκαν, επανδρώθηκαν και λειτουργούν έξι 
ανδρικές Ιερές Μονές (σύνολο Μοναχών 45) και δεκαεπτά 
γυναικείες (σύνολο Μοναχών 110). Ανάμεσα στις Μονές αυ
τός συγκαταλέγονται οι ιστορικές Μονές του Οσίου Λουκά, 
Σαγματά, Οσίου Σεραφείμ, Μακαριωτίσσης, Ευαγγελίστρι
ας, και Ιερουσαλήμ.

Στο συγγραφικό του έργο συγκαταλέγονται πολλά άρ
θρα, μελέτες και βιβλία θεολογικού, κοινωνικού και ιστορι
κού περιεχομένου, εκ των οποίων αυτό με τον τίτλο «Μεσ- 
σαιωνικά Μνημεία της Εύβοιας» βραβεύθηκε το 1970 με 
πρώτο βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών. Το 2006 εξεδόθη 
ο πρώτος από τους τρεις τόμους έργου του με τον τίτλο «Χρι
στιανική Βοιωτία». Στο κοινωνικό του έργο ξεχωρίζουν η 
δημιουργία: οικοτροφείων, ορφανοτροφείου με μορφή ανά-

δοχης οικογένειας (Θήβα), Στέγες Ηλικιωμένων (Θήβα, Λι
βαδειά), Κέντρου Επανένταξης Ψυχικώς Πασχόντων (Λι
βαδειά), του Εκπαιδευτηρίου Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παίδων με Ειδικές Ανάγκες σε συνεργασία με άλλους φο
ρείς του Νομού (Λιβαδειά), του Κέντρου Πρόληψης για τα 
ναρκωτικά (Λιβαδειά), Συσσίτια Απόρων συμπεριλαμβανο
μένων και οπτονομικών μεταναστών (Θήβα), Συμβουλευ
τικούς Σταθμούς (Θήβα), Κέντρο Ιστορικών και Αρχαιολο
γικών Ερευνών (Ζάλτσα-Ιερά Μονή Λυκούρεση), ενώ ως 
πρώην εκπαιδευτικός έχει αναπτύξει μία ιδιαίτερη σχέση με 
την εκπαιδευτική κοινότητα της Βοιωτίας.

Στην Μητρόπολη του φρόντισε περαιτέρω για την δη
μιουργία και λειτουργία ενοριακών πνευματικών κέντρων, 
κέντρων νεότητας στις περισσότερες των ενοριών της Μη- 
τροπόλεώς του καθώς και προτύπων κατασκηνωτ ικών 
εγκαταστάσεων στο Παρνασσό. Με πρωτοβουλία του ιδρύ
θηκε και λειτουργεί το Κέντρο Ερευνών της Ιστορίας και 
του Πολιτισμού της Βοιωτίας, το οποίο συνεργάζεται με τα 
Πανεπιστήμια του Durham, Cambridge. Πρωτοστάτησε για 
την δημιουργία -στην γενέτειρά του, στα Οινόφυτα- του 
Κέντρου Ευαισθητοποιήσεως Πληθυσμού σε θέματα περι
βάλλοντος και οικονομικών μεταναστών.

Για την συμβολή του στο φιλανθρωπικό έργο της Μη- 
τροπόλεώς του που σχετίζεται με την υγεία τιμήθηκε από 
την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κραϊόβας στη 
Ρουμανία με την απονομή του τίτλου του επιτίμου Διδά
κτορα του εκεί Πανεπιστημίου. Επίσης είναι Πρόεδρος της 
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΛΙΚΑΡ). ]
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[  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Υπουργός Εσωτερικών 
της Π ο ρ ίο γ ο λ ία ζ

κ. Antonio Luis Santos da Costa,
μιλάει στην “Αστυνομική Ανασκόπηση”

Συνέντευξη: Α/Β' Αρετή Λιοσή

Τον συναντήσαμε στο Γραφείο του στη Λισσαβώνα. Η προσωπικότητά του πολυεπίπεδη.
Μ ας εντυπώσιασε με τον δυναμισμό και την απλότητά του. Το προηγούμενο εξάμηνο 

προήδρευσε του Συμβουλίου Υ πουργού Εσωτερικών και Δικαιοσύνης μια που η χώρα του  
κατείχε την προεδρία της Ευρωπαϊκής Έ νω σης. Μας μίλησε διεξοδικά για το αστυνομικό 
καθεστώς της χώ ρας του, τις καινοτομίες που εχει εισάγει στην Π ορτογαλική Αστυνομία

καθώς και για τους μελλοντικούς του στόχους. Αναμφίβολα η  συζήτηση μαζί του είχε
ενδιαφέρον.

*  f  ψ *

Π ριν από δύο χρόνια η γειτονική σας χώ
ρα Ισπανία βίωσε τρομοκρατική επίθεση με 
πολλά θύματα. Το γεγονός αυτό συγκλόνι
σε την Διεθνή Κοινότητα. Πώς επηρέασε τη 
χώρα σας (ιδιαίτερα στον τομέα των μέτρων 
ασφαλείας);

Το Πορτογαλικό κοινό έμεινε εμβρόντητο από τα 
τραγικά γεγονότα της 11ης Μαρτίου 2004. Έγιναν 
κάποιες επιπρόσθετες προληπτικές ρυθμίσεις, ειδι
κά δεδομένου του γεγονότος ότι 4 μήνες μετά η Πορ
τογαλία θα φιλοξενούσε τον Τελικό του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Σαν συνέπεια η Κυ
βέρνηση αποφάσισε να αυξήσει την παρακολούθηση 
σε ευαίσθητες περιοχές, στους ελέγχους συνόρων και 
σε ανταλλαγές πληροφοριών σχετικές με την τρομο
κρατία τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και 
ανάμεσα σε διάφορες εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας.

Στην τελευταία περίπτωση και με στόχο να γίνει 
αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών πιο αποτελεσματι
κή, αποφασίστηκε ότι η UCAT (Η Αντιτρομοκρατι- 
κή Συντονιστική Ομάδα, ένα σώμα που ιδρύθηκε με

τά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001) θα συνεδρίαζε 
καθημερινά με εκπροσώπους των διαφόρων αστυνομικών 
υπηρεσιών και δυνάμεων, υπηρεσιών πληροφοριών του 
Συντονιστικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω επιχειρησιακές ρυθμίσεις 
είναι ειδικά αξιοσημείωτες:

Α) Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας στην Αστυνομία, το ΝΑ
ΤΟ και στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β) Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας σε Πρεσβείες, Προξε
νεία, Προξενικές αποστολές και κατοικίες των υπαλλήλων 
τους.

Γ) Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας σε Ιδρύματα, Ινστιτούτα, 
Διεθνείς Συλλόγους Συνεργασίας.

Ε) Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας για υψηλόβαθμους αξι- 
ωματούχους.

Ζ) Αυστηρός έλεγχος σε σημεία εισόδου και εξόδου από 
αστυνομικά τμήματα η από χώρους υπό αστυνομική παρα
κολούθηση.

Η) Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας στοχευμένες σε ευαί
σθητα εθνικά αποθέματα και υποδομές -  σε περιοχές όπως 
αθλητικές, ασφάλειας, υγείας, τηλεπικοινωνιών, αποθή
κευσης και προμηθειών βασικών αγαθών (νερού και τροφί-
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μων), παραγωγής και παροχής ενέργειας και άμεσες ανα
κούφισές τον πληθυσμού.

Θ) Ειδικές ρυθμίσεις ασφαλείας στις υποδομές των δη
μόσιων συγκοινωνιών και ειδικά των μεγάλων δικτύων.

Πόσες Αστυνομικές δυνάμεις έχει η Πορτογαλία, 
και πως επιτυγχάνεται ο συντονισμός τους;

α) Το Πορτογαλικό σύστημα ασφαλείας περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες αστυνομικές δυνάμεις:

► Gaarda Nacional Republicana (Εθνοφρουρά), μια 
αστυνομική δύναμη τοποθετημένη σε όλη την Επικράτεια 
με στρατιωτικό καθεστώς (χωροφυλακή). 0  ρόλος της είναι 
να προλαμβάνει, να διοικεί και να διεκπεραιώνει ανακρί
σεις εγκληματικών πράξεων (συμπεριλαμβανομένων και 
πταισμάτων) και να επαναφέρει την δημόσια τάξη. Μπο
ρεί επίσης να διεκπεραιώνει άλλες εθνικές και διεθνείς 
στρατιωτικές αποστολές. Στο εξωτερικό, το Σώμα αυτό δι- 
εκπεραιώνει σχετικές αποστολές υπό τα Ηνωμένα Έθνη 
ειδικά στο Τιμόρ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός της 
EUROGENDFOR Ευρωπαϊκής Χωροφυλακής), για πα
ράδειγμα στη Βοσνία. Το συνολικό προσωπικό της είναι πε
ρίπου 26.000 άνδρες και γυναίκες.

►PoZicia de Seguranca Publica (Αστυνομία Δημόσιας 
Ασφάλειας). Τα καθήκοντα της είναι παρεμφερή με αυτά 
της GNR αλλά είναι δύναμη των πολιτών. Λειτουργεί κυρί
ως σε αστικές περιοχές και το συνολικό προσωπικό της εί
ναι περίπου 22.000 άνδρες και γυναίκες.

► Criminal Police (Αστυνομία Εγκλήματος). Αστυνομία 
διερεύνησης εγκλημάτων που ειδικεύεται σε σοβαρά αδική- 
ματαίκακουργήματα. Έχουν την αποκλειστική αρμοδιότη
τα να διερευνούν σοβαρά αδικήματα και εξειδικευμένα και 
τεχνικά αδικήματα.

► Υπηρεσία Αλλοδαπών και Συνόρων, μια αστυνομική 
υπηρεσία με καθήκοντα τον έλεγχο των συνόρων, την κατα
πολέμηση της λαθρομετανάστευσης και του trafficking αν
θρώπων.

►Παράλληλα με τις αστυνομικές αυ
τές δυνάμεις, υπάρχουν μικρού μεγέθους 
αστυνομικά Σώματα που ειδικεύονται σε 
διάφορα θέματα -  ασφάλειες, ασφάλεια 
τροφίμων, ασφάλεια αέρος και υδάτων.

β) 0  συντονισμός των Αστυνομικών Δυ
νάμεων, σχετικά με τη θεωρία, ο γενικός 
σχεδιασμός και η συνεργασία των φορέων 
γίνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο 
Ασφαλείας. Ο Γενικός Γραμματέας του 
Συντονιστικού Συμβουλίου Ασφαλείας 
αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, ο οποίος

if

και αναθέτει στον Υπουργό Εσωτερικών.

Ποια είναι η κοινω νική θέση του Πορτογάλου αξι
ωματικού Αστυνομίας;

0  Πορτογάλος αξιωματικός Αστυνομίας, όπως και το 
υπόλοιπο προσωπικό που ασχολείται με αστυνομικά καθή
κοντα στην Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας (PSP) και στην 
Εθνοφρουρά (GNR), έχει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώ
ματα που προβλέπονται από τον γενικό Νόμο για τους υπό
λοιπους δημόσιους υπαλλήλους, χωρίς προκατάληψη λόγω 
ειδικών ρυθμίσεων - ειδικά στις περιοχές του πειθαρχικού, 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων (για τις PSP και GNR), 
του συστήματος αποζημίωσης, της χρήσης των όπλων, της 
νομικής εκπροσώπησης, των εργασιακών ρυθμίσεων (η 
υπηρεσία είναι μόνιμη και υποχρεωτική) και της συνταξιο- 
δότησης. Από την άλλη πλευρά, οι αστυνομικοί έχουν τη δι
κή τους κοινωνική υπηρεσία και σύστημα υγείας.

Ένας μεγάλος αριθμός αστυνομικών έχουν ανώτερο επί
πεδο εκπαίδευσης και οι περισσότεροι έχουν πτυχίο Πολι
τικών Επιστημών από το Ανώτερο Ίδρυμα Πολιτικών Επι
στημών και Εσωτερικής Ασφάλειας ή από το Κολλέγιο της 
Εθνοφρουράς. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους 
ανάμεσα στα διάφορα καθήκοντα τους όπως διοικητικά, συ
ντονιστικά υπάρχουν άλλα ειδικά καθήκοντα που αξίζει να 
σημειωθούν: εκπαίδευση, διοίκηση μονάδων, τεχνικός σύμ
βουλος, επιθεώρηση, συμμετοχή σε υψηλόβαθμες επιτρο
πές η ομάδες εργασίας.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας πρέπει να έχουν ηγετι
κές ικανότητες, ικανότητας διαπροσωπικών σχέσεων και 
ικανότητες επικοινωνίας, αφού το επιτυχημένο αποτέλε
σμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα τους να 
δίνουν κίνητρα, να επηρεάζουν και να συνομιλούν με τους 
κατωτέρους τους και από τη διαθεσιμότητα τους να μετα
κινούνται ανά την επικράτεια. Επίσης σημαντική είναι η 
ικανότητα να παίρνουν γρήγορες και εύστοχες αποφάσεις 
σε αντίξοες συνθήκες, να έχουν αυτοέλεγχο, υψηλό αίσθη
μα ευθύνης, προσήλωσης και πειθαρχίας και οξεία αίσθη

ση δικαιοσύνης και καλής κρίσης. 
Στα πρώτα χρόνια της καριέρας 
τους, τα καθήκοντα τους είναι κυρί
ως επιχειρησιακά υπό τις διαταγές 
του Αρχηγείου της Αστυνομίας που 
λειτουργούν μέρα - νύχτα.

Οι αξιωματικοί
της Αστυνομίας πρέπει 
να έχουν ηγετικές 
ικανότητες, ικανότητες 
διαπροσωπικών 
σχέσεων και ικανότητες 
επικοινωνίας ”

Πως χειρίζεστε τα σοβαρά προ
βλήματα της λαθρομετανά
στευσης και του trafficking;

Η  Πορτογαλία καταβάλει σημα
ντική προσπάθεια στον τομέα αυ-
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τό, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο. Παρόλο που τα θέματα ττις Λα
θρομετανάστευσής και του trafficking 
δεν είναι τόσο ευαίσθητα στην Πορτο
γαλία, όσο σε άλλα κράτη-μέλη της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης, η πρόληψη και 
η καταπολέμηση τους δεν μπορεί να 
αγνοηθεί.

Η  Πορτογαλική στρατηγική βασίζεται 
περισσότερο σε μια προληπτική προσέγ
γιση. Για το λόγο αυτό φέτος και μαζί με 
έναν αριθμό νομικών και κυβερνητικών 
πρωτοβουλιών σε σχέση με τις διεθνείς 
δεσμεύσεις, εγκρίθηκε για πρώτη φορά 
το σχέδιο για ενσωμάτωση των μετανα
στών και το εθνικό σχέδιο ενεργειών ενα
ντίον του trafficking σε ανθρώπους.

Επίσης ο Ποινικός Κώδικας αναθεω
ρήθηκε, και το αδίκημα του trafficking σε 
ανθρώπους περιελήφθη (είτε σε επίπεδο

Παρόλο που
μέχρι σήμερα η 
Πορτογαλία δεν έχει 
αντιμετωπίσει εισροή 
λαθρομεταναστών από 
θαλάσσης ένα Εθνικό 
Εναλλακτικό Σχέδιο 
Λαθρομετανάστευσης 
από θαλάσσης 
έχει σχεδιαστεί 
εμπλέκοντας όλους 
τους αρμόδιους 
φορείς”

σεξουαλικής είτε εργασιακής εκμετάλλευσης) και τιμωρείται 
με έως 12 χρόνια φυλάκιση και καλύπτει τόσο νομικά όσο 
και φυσικά πρόσωπα (τιμωρητέα με πρόσημα, απαγόρευση 
λειτουργίας, κλείσιμο και κατάληξη). Άλλα αδικήματα που 
συνδέονται συχνά με αυτό το είδος της εγκληματικότητας, 
όπως διαβίωση με τα χρήματα πόρνης και πλαστογραφία 
εγγράφων επίσης έλαβαν μεγαλύτερες ποινές. Επίσης ενερ
γοποιήθηκε νέος νόμος για τους αλλοδαπούς που ασχολείται 
συγκεκριμένα με τη διευκόλυνση της λαθρομετανάστευσης 
ενώ δημιουργεί ρυθμίσεις για την προστασία των θυμάτων 
trafficking σε ανθρώπους και τη διευκόλυνση της λαθρομε
τανάστευσης.

Παρόλο που μέχρι σήμερα η Πορτογαλία δεν έχει αντι- 
μετωπίσει εισροή λαθρομεταναστών από θαλάσσης (η πρό
σφατη άφιξη 23 Μαροκινών σε αυτοσχέδια βάρκα είναι 
εξαίρεση), ένα Εθνικό Εναλλακτικό Σχέδιο Λαθρομετανά
στευσης από θαλάσσης έχει σχεδιαστεί εμπλέκοντας όλους 
τους αρμόδιους φορείς.

Σε εξωτερικό επίπεδο η Πορτογαλία συμμετέχει ενεργά 
σε ενέργειες συντονισμένες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Διοίκησης Συνόρων (FRONTEX) στα σύνορα αέρα, τη θά
λασσας και γης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η  Πορτογαλία 
είχε ένα ιδιαίτερα σχετικό ρόλο στο «Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Περιπολιών» μαζί με την Ισπανία και στην πρώτη πρακτι
κή άσκηση RABBIT (Ομάδες Ταχείας Διαμεσολάβησης) 
που έγινε στο Οπόρτο.

Πως προβλέπετε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης σε σχέση με θέματα ασφάλειας; Θα μας επηρεά
σει το τέλος του πολέμου στο Ιράκ και πως;

Η  ασφάλεια του ευρωπαϊκού χώ
ρου είναι και θα παραμείνει καίριο 
ζήτημα στην σταθεροποίηση της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ελευ
θερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 
Από την οπτική αυτή πιστεύουμε ότι 
η εσωτερική ασφάλεια συναντά φυ
σικά την ικανότητα των διαφόρων 
κρατών -  μελών να προσαρμόζουν 
τα εσωτερικά συστήματα ασφαλείας 
σε ένα παγκόσμιο σχήμα ασφαλεί
ας ικανό να διασφαλίσει μια αποτε
λεσματική αντίδραση σε μελλοντικές 
προκλήσεις.

Πρόσφατα, μηχανισμοί, συντονι
στικές δομές και ανταλλαγή πληρο
φοριών μεταξύ Υπηρεσιών Ασφαλεί
ας των διαφόρων κρατών -  μελών, 
αποδείχθηκαν χρήσιμα. Περεταίρω 
βελτίωση ενός τέτοιου μηχανισμού 

και η προσήλωση σε αυτόν από όλα τα κράτη- μέλη θα 
δώσει σαφώς τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να 
επιληφθεί των προβλημάτων της εγκληματικότητας και 
της ασφάλειας, ενώ θα παραμένει αναφορά σχετικά με τα 
δικαιώματα των πολιτών.

Συνεπώς, είναι κρίσιμο να διευρυνθεί η τεχνική και η 
αστυνομική συνεργασία μέσα στην ΕΕ, να αναπτυχθεί η 
EUROPOL, η SITCEN και η FRONTEX και να προχω
ρήσουμε προς το (SMSII) Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν 
II (χρησιμοποιώντας την αναθεωρημένη προθεσμία υλο
ποίησης του Πορτογαλικού S IS  ένα για όλα σύστημα, που 
έδωσε τη δυνατότητα στην διεύρυνση της περιοχής Σένγκεν 
σε εννέα νέα κράτη - μέλη.

Τέλος, πιστεύουμε πως είναι σημανηκό, όη μέσω της 
εξωτερικής πολιτικής της, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοη
θήσει στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των γει
τονικών χωρών και σας συμφωνίες εισόδου για ρύθμιση 
μετανάστευσης (επίσης περιλαμβάνει ανταλλαγή τεχνο
λογιών σχεηκά με ηλεκτρονικά διαβατήρια και αυτόμα
το έλεγχο συνόρων). Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βελ
τιωθεί η παγκόσμια προσέγγιση στην μετανάστευση προς 
εκείνη που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση: ρυθμίζοντας 
την νόμιμη μετανάστευση, έτσι ώστε να βοηθηθεί η ανά
πτυξη των χωρών προέλευσης και προορισμού και να κα
ταπολεμείται συνεχώς η λαθρομετανάστευση και όλες οι 
σοβαρές τραγωδίες και τα εγκλήματα που αυτή περιλαμ
βάνει, όπως η εμπορία ανθρώπων.

Σας ευχαριστούμε θερμά για τον χρόνο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ! ]
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Του Αστυνόμου Α' Νικολάου Λ. Σκαρτσή*

Ασφαλής διαχείριση
των εγγράφων ασφαλείας

ατά την τελευταία δεκαετία ιδιαίτερα σημαντι
κά διεθνή γεγονότα έχουν εισάγει νέες παραμέ
τρους όπως: διεθνής τρομοκρατία, διεθνή κυκλώ
ματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων (human 
trafficking), εμπορίας όπλων και ναρκωτικών.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η επιτακτική 
ανάγκη για προστασία και καθιέρωση ορθής δια

χείρισης των εγγράφων ασφαλείας.
Ως έγγραφα ασφαλείας εννοούνται: 

►Ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήρια, έγγραφα τα οποία προ
κύπτουν από τις συμβάσεις του 1951 και του 1954 για τους 
πρόσφυγες και τους απάτριδες προξενικές θεωρήσεις, κ,λπ.).

►Έγγραφα αποδεικτικά ταυτότητας (εθνικές ταυτότητες, 
άδειες παραμονής, άδειες ικανότητας οδήγησης, κ,λπ.).

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να προστατεύονται όχι μόνο ως 
«έγγραφα» στα οποία ενσωματώνονται φυσικά και ηλεκτρονι
κά μέτρα ασφαλείας, αλλά και ως μέρος μιας ασφαλούς διαδι
κασίας.

Για την έκδοση ενός εγγράφου ασφαλείας (εθνική ταυτότητα, 
διαβατήριο, άδεια διαμονής κ.λπ.) θα πρέπει να απαιτούνται: 

►Υποβολή αποδεικτικών εγγράφων.
►Προσωπική συνέντευξη.

Ως αποδεικτικά έγγραφα εννοούνται: 
α) Έγγραφα αποδεικτικά ταυτότητας.
Εξαρτώνται από τον αιτούντα (αν είναι υπήκοος ή αλλοδα

πός) και μπορεί να είναι η εθνική ταυτότητα, το διαβατήριο,

προξενική θεώρηση, άδεια διαμονής (οποιοδήποτε έγγραφο απο
δεικτικό ταυτότητας).

β ) Φωτογραφία.
Θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Διεθνή 

Οργανισμού Αεροπλοΐας (ICAO) ως προς τις διαστάσεις την κα
θαρότητα, τη θέση του ατόμου, κ.λπ.

Η σύντομη προσωπική συνέντευξη με τον αιτούντα είναι 
απαραίτητη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου η εθνική νομοθε
σία το επιτρέπει, συνιστάται η λήψη των δακτυλικών αποτυ
πωμάτων του αιτούντα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως 
βιομετρικό χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με κανονισμό της Ε.Ε 
από την 28/06/2009 είναι υποχρεωτική η προσθήκη δύο ηλε
κτρονικών δακτυλικών αποτυπωμάτων (αριστερός, δεξιός δεί
κτης) στο ολοκληρωμένο μικροκύκλωμα (chip) των διαβατηρί
ων πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η διαχείριση των αιτήσεων θα πρέπει να γίνεται από υπάλ
ληλους οι οποίοι έχουν λάβει επαγγελματική προς τούτο εκ
παίδευση, πιστοποιημένη με γραπτές εξετάσεις (με ειδική βαθ
μολογία).

Επιπλέον, όλοι οι υπάλληλοι θα πρέπει να έχουν προϋπηρε
σία σε Υπηρεσίες παρόμοιες προς την Υπηρεσία έκδοσης ώστε 
να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη εμπειρία.

Ένας μεμονωμένος υπάλληλος δεν θα πρέπει να εκτελεί την 
πλήρη διαδικασία μόνος του.

IT Υποστήριξη
►Η αίτηση θα πρέπει να σαρώνεται από ηλεκτρονικούς σα-
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Διερχόμενος φωτισμός

ρωτά; και να προωθείται μέσω του Συστήμα
τος Ροής, το οποίο θα πρέπει να είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένο και με αυστηρές προδια
γραφές, ώστε να παρέχει ειδικά δικαιώματα μό
νο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες-χειριστές.

Το Σύστημα θα πρέπει να χρεώνει κάθε αί
τηση σε ένα συγκεκριμένο χρήστη-χειριστή, ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την προώθηση 
της αίτησης. Η διαδικασία αυτή αποτρέπει τους υπαλλήλους 
από την επιλογή «συγκεκριμένων» αιτήσεων.

Όλα τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση θα πρέ
πει να αποθηκεύονται σε μια εκτεταμένη και απολύτως ψηφι
οποιημένη βάση δεδομένων. Αυτό βοηθά όχι μόνο στον έλεγχο 
της αξιοπιστίας των δεδομένων αλλά και της ακρίβειας αυτών.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στο Σύ
στημα προτείνεται να περιλαμβάνουν φωτογραφία του αιτού- 
ντα, μία σκαναρισμένη αίτηση και πληροφορίες από τυχόν 
προγενέστερες υποβληθείσες αιτήσεις, εικόνα αποτυπώματος 
αριστερού και δεξιού δείκτη (όπου και όταν θα προβλέπεται 
από την νομοθεσία).

Μόνο ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι θα πρέπει να χει
ρίζονται τη βάση, η οποία θα λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο 
και τις εφτά ημέρες της εβδομάδας.

►Θα πρέπει να είναι εφικτή η ανταλλαγή πληροφοριών με 
βάσεις δεδομένων σε άλλα κράτη και για το σκοπό αυτό είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη ειδικών πρωτοκόλλων επικοινωνίας.

►Με σκοπό την εξασφάλιση ότι το Σύ
στημα λειτουργεί ελεύθερο και προστα- 
τευμένο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, 
όλες οι διαδικασίες θα πρέπει να γίνο
νται υπό την εποπτεία της εκάστοτε Αρ
χής Προστασίας των Προσωπικών Δεδο
μένων.

Προστασία των εγγράφων στα 
κέντρα έκδοσης

►Τα υλικά για τη παραγωγή των 
εντύπων ασφαλείας (χαρτί ή πλαστικό,

Πηγές φωτισμού

νήμα, εξώφυλλο, μελάνια κ,λπ.) αρχικά, 
ως «λευκών» εγγράφων, θα πρέπει να 
μεταφέρονται με συνοδεία αστυνομικών 
δυνάμεων και ειδικών φορτηγών στο 
χώρο κεντρικής σύνθεσης των υλικών και 
εκτύπωσης (του δαπέδου και των σταθερών 
ενδείξεων).

►Η προσωποποίηση των εγγράφων είναι 
προτιμότερο να γίνεται στον ανωτέρω χώρο κεντρικής εκτύπω
σης των σταθερών ενδείξεών τους ή σε διαφορετική περίπτω
ση να προσωποποιούνται κεντρικά εντός λειτουργικών χώρων 
υψηλής ασφάλειας. Για τη μεταφορά τους από τον ένα χώρο 
στον άλλο θα πρέπει να ισχύουν τα ίδια μέτρα ασφαλείας με τα 
υλικά παραγωγής των κενών εντύπων.

Πολλαπλά οφέλη προκύπτουν από τη χρήση συστήματος κε
ντρικής παραγωγής, καθώς μεγιστοποιεί την ασφάλεια και ελα
χιστοποιεί το ανθρώπινο λάθος. Αν ένα έγγραφο ασφαλείας απο- 
τρέπει ή όχι τους πλαστογράφους (από ολική αναπαραγωγή ή 
τη νόθευση αυτού) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από: την ποιό
τητα των χαρακτηριστικών ασφαλείας που αυτό ενσωματώνει, 
καθώς και από τον σχεδίασμά του.

Μέτρα ασφαλείας (εγγράφων) πρώτου επιπέδου: 
Δάπεδο ασφαλείας Οπτικά Μεταβλητό Μελάνι, Οπτικά Με

ταβλητή Συσκευή (ΟΜΣ), κ,λπ., ενώ εξειδικευμένα: 
α. Όταν το υπόστρωμα είναι χαρτί πρέπει να προστίθενται 

υδατογράφημα, άλλα συστατικά εντός του χάρτου, εκτύπωση 
χαλκογραφίας κ,λπ.

β. Όταν το υπόστρωμα είναι πολυμερές 
υλικό (PC polycarbonate), πρέπει να προ
στίθενται ανάγλυφο (relief), μία Πολλα
πλή Εικόνα Λέιζερ (Multiple Laser Image 
-MLI-) κ.λπ.

Η φωτογραφία πρέπει να ενσωματώνε
ται στη σελίδα κατόχου με ειδική τεχνική. 
Οι σύγχρονες τεχνικές για την ως άνω εν
σωμάτωση είναι οι εξής:

►Εκτύπωση ηλεκτροφωτοαντιγραφι-
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κής αναπαραγωγής (laser toner).
►Εκτύπωση ψεκασμού μελάνης (ink jet).
►Εκτύπωση με φωτογραφική μέθοδο.
►Εκτύπωση θερμομεταφοράς (thermal transfer). 
►Εκτύπωση με τεχνική εγχάραξης με λέιζερ (laser 

engraving).
Τα μέτρα ασφαλείας δεύτερου επιπέδου 

περιλαμβάνουν:
α) Μικροεκτύπωση 
β) Τεχνητές εκτυπώσεις ίριδας
γ) Εκτυπώσεις ορατές κάτω από την υπεριώδη ακτινοβο

λία (UV light).
Αυτά τα χαρακτηριστικά θα μπορούν να ανιχνεύονται με 

χρήση απλού εξοπλισμού όπως μεγενθυτικό φακό και λάμπα 
υπεριώδους ακτινοβολίας.
Τα μέτρα ασφαλείας τρίτου επιπέδου περιλαμβάνουν:

α) κρυπτογραφημένες ενδείξεις 
β) υπέρυθρο μελάνι, μαγνητικό μελάνι κλπ 
γ) αόρατες προσωπικές πληροφορίες εκτυπωμένες στη φω

τογραφία κατόχου κλπ 
δ) αόρατη διαρκή εικόνα κ.λπ.
Τα μέτρα ασφαλείας τρίτου επιπέδου ενισχύουν την ασφά

λεια των εγγράφων και σκοπός τους είναι να κάνουν τα έγ
γραφα λιγότερο ευάλωτα και να προσθέσουν σε αυτά υπολο
γίσιμη αντίσταση στην πλαστογράφηση.

Η συνδυασμένη χρήση ολοκληρωμένων μικροκυκλωμάτων 
(IC chips) και προχωρημένης κρυπτογραφικής τεχνολογίας, 
όπως η Δομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure), 
καθιστά τα έγγραφα ασφαλείας αξιοσημείωτα πιο ασφαλή. 
Τα IC chips εφοδιάζονται με μοναδικούς κωδικούς (ψηφιακή 
υπογραφή, επιβεβαίωση ψηφιακής υπογραφής, κ,λπ.). Η δια
χείριση των ανωτέρω μοναδικών ψηφιακών κωδικών θα πρέ
πει να γίνεται από διαφορετικές Υπηρεσίες και επίσης στην 
κάθε Υπηρεσία να ελέγχεται από δύο τουλάχιστον αρμοδίους 
υπαλλήλους. Με αυτό τον τρόπο ελαχιστοποιείται η πιθανό
τητα δημιουργίας chips που θα εμπεριέχουν αυθαίρετες πλη
ροφορίες ή θα είναι κλωνοποιημένα.

Ένα ενσωματωμένο ολοκληρωμένο μικροκύκλωμα επα
φής μπορεί να είναι εξοπλισμένο με κρυπτοσυσκευή, αισθη
τήρες αυτοπροστασίας και αυτοτελή λογισμική μονάδα ελέγ
χου για την προστασία των δεδομένων.

Δημοσιότητα και Εκπαίδευση 
►Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση σχετικά 

με τα τελευταία χαρακτηριστικά ασφαλείας και τους σχεδια-

σμούς με συχνές εκστρατείες δημοσιότητας.
►Στόχος των ανωτέρω δεν θα πρέπει να είναι μόνο το 

προσωπικό επιβολής νόμου και τα προξενεία αλλά επίσης 
οι υπάλληλοι διαφόρων Οργανισμών και εταιρειών (όπως οι 
τραπεζικοί υπάλληλοι) και οι πολίτες.

►Ασφαλείς τηλεφωνικές γραμμές θα πρέπει να λειτουρ
γήσουν μέσω των οποίων οι πολίτες θα μπορούν να αναφέ
ρουν υποψίες για πλαστογραφίες και νοθεύσεις.

Όλα τα ανωτέρω λειτουργούν ως επιπλέον αποτροπή κα
τά των πλαστογράφων.

Ατομική, προσωπική ή ιδιωτική ζωή 
►Η προσωπική ή ιδιωτική ζωή των αιτούντων εγγράφων 

ασφαλείας προστατεύεται από την Αρχή Προστασίας Δεδο
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

►Κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε προσωπικά δε
δομένα και/ή χρήση τους κατά εσφαλμένο τρόπο θα πρέπει 
να αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα. Θα πρέπει δε να θεσπι
στεί σοβαρότερη τιμωρία για το ανωτέρω αδίκημα αν αυτό 
διαπράττεται από υπαλλήλους που λόγω της αρμοδιότητάς 
τους έχουν πρόσβαση σε τέτοια δεδομένα.

Τα εξεζητημένα -  υπερσύγχρονα μέτρα ασφαλείας αν και 
κάνουν τα έγγραφα ασφαλείας mo ασφαλή δεν αποτελούν 
πανάκεια. Η συνολική ασφάλεια των εγγράφων απαιτεί μία 
προσέγγιση στην οποία θα περιλαμβάνονται:

►ασφαλείς διαδικασίες αίτησης /επαλήθευσης 
►ένα συστηματικό και καλά οργανωμένο σύστημα δια

χείρισης δεδομένων,
►προσεκτικά καθορισμένα επίπεδα εξουσίας /δικαιοδοσί

ας και πρόσβασης στα αρχεία.
►μία λεπτομερώς ελεγχόμενη πορεία/διαδρομή,
► το σωστό νομικό πλαίσιο η τήρηση του οποίου θα εξα

σφαλίζεται από Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομέ
νων.

►ανάμιξη εκπαιδευμένων επαγγελματιών και ειδικών 
►χρήση προηγμένης τεχνολογίας.
Παρόλο που και τα πλέον προηγμένα μέτρα ασφαλείας θα 

νοθευτούν ή θα πλαστογραφηθούν στο μέλλον, η ύπαρξη 
ενός ασφαλούς και καλά οργανωμένου συστήματος έκδοσης 
είναι ικανό να ανταποκριθεί γρήγορα σε κάθε απαίτηση. ]

*0 Αστυνόμος Α' Νικόλαος Λ. Σκαρτσης είναι Ειδικός Εμπειρογνώμονας 
εγγράφων ασφαλείας και αξιών/ Προϊστάμενος Εργαστηρίου Διερεύνησης 
Παραχάραξης Κιβδηλείας και Πλαατότητας Εντύπων και Αξιών του 5ου 
Τμήματος της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.
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Ο πλατωνικός “ φ ύ λ ο κ ο ς ”
Ένα πρότυπο για κρίσεις

και συγκρίσεις
Το υ  ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Γεωργίου Στ. Βαγιανού

ΜΕΡΟΣ Β'

I V
Η ορίοθέχηση ίου  ψυχισμού του ‘φύλακα’ περιέ- 

λαβε σύνολο ‘φυσικών’ και ‘επίκτητων’ ιδιωμάτων χαρα
κτήρα και μόρφωσης. Ως προς τον προσδιορισμό των ‘επί
κτητων’ χαρισμάτων, η εκπαίδευση παίζει μοναδικό ρόλο: 
βοηθεί αποφασιστικά την ενδυνάμωση και ολοκλήρωσή 
των φυσικών χαρισμάτων, και ιδρύει ‘φύλακα’.

Για την εκπαίδευση του ‘φύλακα’, η πλατωνική πρόταση 
θεμελιώνεται στην ανάγκη της από μέρους του βίωσης ευ
σέβειας και ήθους, τα οποία, για την άσκηση δημόσιου έρ
γου και την προστασία του κοινωνικού συμφέροντος είναι 
το εκ των ‘ων ουκ άνευ’ . Η διαπαιδαγώγηση με φιλόθεο 
περιεχόμενο, θεμελιώνει εντός του ψυχισμού το αναγκαίο 
προαπαιτούμενο: την ψυχική του στήριξη για την επιτέλε
ση έργου φύλαξης ανθρώπων και των πολιτιστικών τους 
θέσφατων.

Να γιατί ο Πλάτων δεν αρκείται μόνο στα ‘φυσικά’ προ
σόντα χου ‘φύλακα’. Απαιτεί και να εκπαιδεύεται με τρόπο 
επιμελημένο. Έ τσ ι ολοκληρώνεται ως χαρακτήρας ‘κατάλ
ληλος’ για προσφορά δημόσιας υπηρεσίας. Εισηγείται, ένα 
ξεκίνημα από τη βάση ευλάβειας προς το θείο, με βεβαιότη

τα στην υποβοήθηση και την ψυχική εκγύμναση, που εν
δυναμώνει έως και τη σωματική κατάσταση του ‘φύλακα’.

Ο Πλάτων υποδεικνύει επίσης,, ότι ο ‘φύλακας’ πρέπει 
να ασκείται και μορφώνεται συνεχώς. Δεν αρκείται σε μια 
‘βασική εκπαίδευση’, αλλ’ απαιτεί διαβίου εκπαίδευση, για 
να διατηρείται σκληροτράχηλος, αυστηρός και ενήμερος. 
Δεν του επιτρέπει, ακόμα, να υπερβαίνει ορισμένα στοιχει
ωδώς ανεκτά όρια συναισθηματισμού και, ίσως, μαλθακό- 
τηχας . Διότι κάθε υπέρβαση των ορίων, αποσυνθέτει και 
αποπροσανατολίζει τον ‘φύλακα’. Ο πολύς συναισθηματι
σμός και, πιο πολύ, η μαλθακότητα, για κάθε άνθρωπο, και 
για τον ‘φύλακα’ της ‘πόλης’ mo πολύ, εύκολα οδηγεί σε 
απώλεια της αυτοκυριαρχίας του. Όμως, η αυτοκυριαρχία 
είναι απαραίτητη στην κοινωνική δραματουργία. Η αυτο
κυριαρχία επιβάλλεται, όταν ο ‘φύλακας’ έχει έργο του τον 
χειρισμό ανθρώπων με δικαιοσύνη, με τάξη, και στόχο την 
ευτυχία των πολιτών και τη φύλαξη του πολιτισμού.

Η εξωστρεφής, δηλαδή, συνέπεια ενός χαρακτήρα υπερ- 
συναισθηματικού ή μαλθακού δεν θα είναι άλλη, από το 
να αποδεικνύεται αναποτελεσματικός. Κι αυτό είναι ό,τι το
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χειρότερο για την πολιτεία και τον ‘φύλακα’, διότι άγει σε 
επίπεδα αταξίας, αδικίας, κοινωνικής οπισθοδρόμησης. Αυ
τά ως δεδομένα μοιραία θα οδηγησουν και σε πολιτιστική 
ολίσθηση, που καταλήγει πάντα σε βάρος της ευτυχίας των 
πολιτών.

Αν, συνεπώς, συμβεί να χάσει ο ‘φύλακας’ π.χ. παιδί ή 
αδελφό ή χρήματα ή κάτι άλλο, οφείλει να το αντιμετωπί
σει ως, στον ελάχιστο βαθμό, τρομερό. Ως άνθρωπος θα υπο
φέρει, ως δημόσιος λειτουργός και ‘φύλακας’, όμως, οφείλει 
να είναι σε θέση να ανέχεται τη συμφορά με την ψυχική 
δύναμη που επιτρέπει να στέκεται πράος στην κακοτυχία, 
και να παλεύει να την υπερβεί.

Προβεβλημένος πολίτης ο ‘φύλακας’ εργάζεται με αυτο
θυσία, έτοιμος για το μέγιστο έργο υπηρέτησης πολιτείας, 
κοινωνίας και πολιτισμού. Αφιερώνει την ικμάδα του στο 
έργο αμοιβαίας προσέγγισης των πολιτών, και αυτών με το 
νόμο. Μοχθεί να καλλιεργήσει τη σεβαστική στάση του πο
λίτη απέναντι στην πολιτειακή τάξη, τις κοινωνικές αξίες, 
τη δικαιοσύνη, τη φύλαξη των πολιτιστικών κατακτησε- 
ων. Δεν μεμψιμοιρεί για τον μόχθο που απαιτείται. Το δη
μόσιο έργο που θέλει ο ίδιος ο ‘φύλακας’ και καλείται να εκ
πληρώσει απαιτεί τόσον ηρωισμό.

Η ‘πόλις’ δεν είναι res vivum. Είναι modus vivendi, συνύ
παρξη και κοινωνία. Είναι οι πολίτες της, που δικαιούνται 
να βιώνουν αρμονικά, με ευημερία. Η ‘πόλις’ επιδιώκει τη 
διαρκή εξέλιξη της στοχεύοντας στους ιδανικούς της στό
χους . Γ ι’ αυτό απαιτεί από τον ‘φύλακα’, να αποδεσμευθεί 
από την εγωιστική μικροφύση του. Να προσφέρει το δημό
σιο έργο του βιώνοντας τη μακροφύση της ελευθερίας και 
της ηθικής, τον σεβασμό του νόμου. Να προσβλέπει στην 
προστασία δημόσιας τάξης και πολιτισμού.

Στη βάση αυτών ο ‘φύλακας’ διαπαιδαγωγείται, πέρα άλ
λων, ώστε α. να ενισχύει την αφοβία του. ειδικότερα, απέ
ναντι στον θάνατο, και β. να αποδίδει περισσότερη απαξία 
στη όποια μορφή δουλείας, (σωματική, πνευματική). -Ο θά
νατος αποκτά σχετική απαξία στη συνείδησή του, συγκρι
τικά με την απόλυτη απαξία της δουλείας. Σπουδαιότερος, 
λοιπόν, εχθρός είναι η πάσης φύσεως δουλεία. -Ο Πλάτων 
προσβλέπει στην ψυχισμική αναγέννηση του ‘φύλακα’, δι
ότι τον θέλει ‘ήμερον και κόσμιον’ , αλλά και γενναίο, προ
σωπικότητα φωτεινή ‘στην τροχιά της αλήθειας, της ομορ
φιάς και της ηθικής ανάτασης’, ώστε να αποβαίνει πρότυπο 
για τους πολίτες.

Η ωφέλεια, λοιπόν, της πολι
τείας, από το πρόσωπο και το έργο 
του ‘φύλακα’, είναι μοναδική, όσο μο
ναδικό είναι και το έργο του . Αρκεί 
αυτός να διαθέτει τα ‘φυσικά’ και τα 
‘επίκτητα’ προαπαιτούμενα, αλλά και 
να τύχει της κατάλληλης εκπαίδευ
σης. Η ‘κατάλληλη εκπαίδευση’ έχει 
ως συνιστώσες της α. παιδεία και β. 
επιμελημένη επαγγελματική κατάρ
τιση. Και τα δύο αυτά συνεπάγονται

την καταλληλότητά του. Τα επί μέρους της ‘κατάλληλης 
εκπαίδευσης’ είναι η ‘γυμναστική’, (για την ευταξία του 
σώματος), και η ‘μουσική’, (για την καλλιέργεια ψυχής και 
πνεύματος). Η ‘μουσική’ εκπροσωπεί τη θεωρητική (γνω- 
σιολογική και αξιακή) κατάρτιση. Η ‘γυμναστική’, αναφέ- 
ρεται στην άσκηση για αλκή και ετοιμότητα του σώματος.

Προβάλλεται, ιδιαίτερα, ο σεβασμός του ‘φύλακα’, απέ
ναντι στους ηγήτορες της πολιτείας, και η πειθαρχία του, 
απέναντι στην πιστή εφαρμογή των νόμων. ‘Σεβασμός’ και 
‘πειθαρχία’ συναστούν τον ορθό συνδυασμό θεωρητικής 
παιδείας και επαγγελματικής κατάρτισης του ‘φύλακα’. Ο 
συνδυασμός τους επιτρέπει να λειτουργεί με δικαιοκρισία. 
Η πειθαρχία, ειδικώς, είναι το μέσο που αποσοβεί τον πει
ρασμό εκμετάλλευσης της εξουσίας που διαθέτει ο ‘φύλα
κας’. Ο πειθαρχημένος ‘φύλακας’, ασκεί την εξουσία με δι
άκριση, χωρίς να την καταχράται.

Η διαπαιδαγώγηση του ‘φύλακα’ επιδιώκει να γίνει πολί
της απόλυτα υπάκουος στην έννομη τάξη της ‘πόλης’, και 
συνειδητός πατριώτης. Ωστόσο, η μόρφωση κι εκπαίδευση 
αποβαίνουν και ένα κίνητρο γ ι’ αυτόν: επειδή δεν του επι
τρέπεται να μετέχει στις οικονομικές δραστηριότητες των 
πολιτών, διαπαιδαγωγείται να μη τις επωφθαλμιά. Να μη 
γίνεται, συνεπώς, φιλόπλουτος, αλλά να υιοθετεί πρότυπα 
αφιλοκέρδειας.

Ο Πλάτων, εκτιμά ότι εξασφαλίζεται η επιτυχία της εκ
παίδευσης του ‘φύλακα’, όταν επιλέγεται σωστή διδακτική 
πρακτική, κι αυτή συνίσταται στη μίμηση ενάρετων και 
υγιών προτύπων. Μια τέτοια μίμηση διαμορφώνει, κατά 
Πλάτωνα, ψυχισμό ηγητόρων, προτύπων επιτυχούς άσκη
σης της δημόσιας εξουσίας. Τα πρότυπα πρέπει να επιλέγο
νται προσεκτικά, κι αυτό είναι μια ακόμα δυσκολία. Πρό
κειται για βασική διδακτική πρόταση στην εκπαιδευτική 
διαδικασία του πλατωνικού ‘φύλακα’, που πρέπει να τη
ρείται.

Πλατωνική βεβαιότητα είναι ότι η μίμηση εδραιώνει συ
νήθειες και έξεις. Η μίμηση προτύπων αξιοπρέπειας και πο
λιτισμού, βοηθεί τον ‘φύλακα’ στη δημιουργία χαρακτήρα 

με ανάλογο ποιόν . Κατάλληλα πλατωνι
κά πρότυπα για μίμηση γίνονται, π.χ., οι 
φορείς ευλάβειας, σωφροσύνης, ανδρείας, 
πνεύματος ελευθερίας , ψυχικής δύνα
μης και αξιοπρέπειας. Γενικά, οι ρέκτες 
υψηλών κοινωνικοπολιτικών επιδιώξε
ων. -Όσοι, τέλος, μπορούν να ασκούν 
αυστηρή κριτική (και αυτοκριτική) κα
τά πράξεων ή προθέσεων για διάπραξη 
έργων ποταπών, αυτοί συνιστούν πρότυ
πα κατάλληλα για μίμηση.

αΟ Πλάιων
υποδεικνύει όχι 

ο ‘φύλακας’ πρέπει 
να ασκείται 

και μορφώνεται 
συνεχώς
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V
Κατά Πλάτωνα, ο νό

μος χης πολιτείας πρέπει να είναι 
ο βασικός παράγων, που 1. προδι
αγράφει τις λεπτομέρειες της εκ
παίδευσης του ‘φύλακα’, κατά τα 
παραπάνω, και 2. καλεί τον ‘φύ
λακα’ να εκπαιδεύεται φιλότιμα. 
Άξονες της εκπαίδευσης του εί
ναι: να απαλλάσσεται από κατώτε
ρα πάθη, να ανυψώνεται ο ψ υχι
σμός του, να αποκρυσταλλώνεται 
η κοινωνική του ταυτότητα. Να 
εξοικειώνεται με τη βίωση του πο
λιτισμού της πολιτείας, να του εν- 
σταλάζεται η αξία και σημασία της 
εσωτερικής ηθικής ανωτεροποίη- 
σής του. Να καθίσταται ωσημέραι 
άξιος πολίτης, πολύ περισσότερο 
διότι από την τάξη των άξιων πο

λιτών, και μόνο αυτών (των ‘φυλάκων’, δηλαδή) επιλέγο
νται οι ανώτατοι άρχοντες, οι κυβερνήτες, της πολιτείας.

Ο νόμος, συνεπώς, πρέπει να προδιαγράφει εκπαίδευση 
υψηλών στόχων για τον ‘φύλακα’. Να απαιτεί από αυτόν 
αφιλοκέρδεια, να μη τον δέχεται δούλο περιουσιακών αγα
θών ή διώκτη άκριτων οικονομικών στόχων. Το απαιτεί η 
άσκηση ποιοτικής δημόσιας εξουσίας από μέρους του. Γι’ 
αυτό ο ‘φύλακας’ ας βιώνει τη λιτότητα, την ολιγάρκεια, 
διαφορετικά δεν κάνει για άσκηση δημόσιας εξουσίας. Άλ
λωστε, την κάλυψη των βιοτικών αναγκών του την ανα
λαμβάνει εξ ολοκλήρου η πολιτεία, ώστε να μη δικαιολο
γούνται δωροληψίες και φιλοχρηματία. Η φιλοπλουτεία 
αποκλείεται από τον φορέα χρηστής διοίκησης. Η κατίσχυ
ση της ηθικής στα δημόσια πράγματα είναι υπαρξιακή ανα
γκαιότητα.

Όμως, στα συζητούμενα για τον ‘φύλακα’ είναι και ο κίν
δυνος διαφθοράς του. Κατάλληλο μέσο για την αποσόβησή 
της είναι η διαβίου εκπαίδευση και διαπαιδαγώγησή του. 
Δεοντολογικό ενδιαφέρον της πολιτείας παραμένει να προ
παιδεύει διαβίου τον ‘φύλακα’, να έχει τους μηχανισμούς 
που επαληθεύουν ότι υλοποιούνται στην καθημερινή πρά
ξη τα βιώματά του από τη διαπαιδαγώγησή του, και ότι λει
τουργεί με επίγνωση των αρχών της πολιτικής ηθικής.

Με δεδομένες τις δυσκολίες του έργου του ‘φύλακα’, προ
ασπιστή της ασφάλειας, της κοινωνικής ελευθερίας και του 
πολιτισμού, πρέπει να παραμένει ελεύθερος από παραπέρα 
δεσμεύσεις, (παράλληλη επαγγελματική απασχόληση). Η 
υπηρέτηση του κοινωνικού συμφέροντος και η απαγόρευ
ση του επαγγελματικού κατακερματισμού του είναι έργο 
απαιτητικό και χρειάζεται την αποκλειστική απασχόλησή 
του ως ‘φύλακα’ . Αυτό συνδυάζεται με τον παραμερισμό 
κάθε ιδιοτελούς συμφέροντος.

Ό ταν άσκηση και διαπαιδαγώγηση δεν αρκούν για να 
αποσοβήσουν τυχόν εκδηλώσεις ατέλειας του ‘φύλακα’, 
επιστρατεύονται οι κυρώσεις: Ο Πλάτων εισηγείται, τότε, 
τον υποβιβασμό και την αποβολή του ‘φύλακα’. Αν αποδει-

χθεί επίορκος, φιλοχρήματος, δωρολήπτης, άδικος, οκνη
ρός, αδιάφορος, δειλός απέναντι στον κίνδυνο κ.ό. πρέπει, 
χωρίς άλλο, να αποβάλλεται, να αλλάζει επάγγελμα. Σ ’ αυ
τό ας μη υπάρχουν συναισθηματικές αναστολές. Άλλωστε, 
η αλλαγή επαγγέλματος δεν είναι απανθρωπιά, αφού επι
τρέπει την επιβίωσή του.

Η ‘Πολιτεία’, ωστόσο, θέλει χρησιμοποίηση του ‘φύλα
κα’ διαβίου. Το ιδανικό της σταθερότητας της κοινωνικής 
τάξης και της ανέλιξη του πολιτισμού, η κοινωνική συνο
χή και η ευδαιμονία των πολιτών δεν κατακτώνται από τη 
μια στιγμή στην άλλη. Η σύμμετρη διαβίου, όπως προτεί- 
νεται από τον Πλάτωνα, εκπαίδευση του ‘φύλακα’ και επί
σης διαβίου υπηρέτηση της πολιτείας, αποβλέπει ακριβώς 
στο να τον καθιστά αξιοποιήσιμο για τις ανάγκες της συνο
λικά και μακρόχρονα.

Αποπειραθήκαμε μια συγκέντρωση και κατάτα
ξη των θέσεων του Πλάτωνα σχετικά με τον ‘φύλακα’ της 
αθηναϊκής πολιτείας, τις προϋποθέσεις επιλογής του, τις 
εξουσίες και τα καθήκονχά του. Το θέμα ‘πλατωνικός φύ
λακας’ έχει απασχολήσει πολλούς στοχαστές. Εμείς καταγί- 
ναμε με αυτό, αφενός για να εξηγήσουμε με ποιο σκεπτικό 
κάναμε χρήση του όρου ‘πλατωνικός φύλακας’ σε προη
γούμενα άρθρα μας, και αφετέρου για να δώσουμε κάποιες 
λαβές για κρίσεις και συγκρίσεις, αν υπάρχουν περιθώρια 
να γίνουν, για να χρησιμεύσουν ιδίως σε επίπεδο εκπαίδευ
σης του αστυνομικού. Σε κάθε περίπτωση, η γνώση δεδο
μένων του φιλοσοφικού στοχασμού, αποτελεί καλό πεδίο 
σκεπτικισμού και για τον σύγχρονο διαχειριστή κάθε εί
δους δημόσιας εξουσίας. ]

Κατά Πλάτωνα, διαχειριστές κάθε είδους εξουσίας πρέπει να είναι οι 
πλούσιοι όχι κατά την οικονομική έννοια, αλλά οι πλούσιοι σε αγωγή, 
φρονιμάδα και αρετή. Άλλως, εκείνοι που εξουσιάζουν έχοντας ως 
επιδίωξή τους την προσωπική τους ωφέλεια, αυτοί θα κάνουν την τύχη 
τους μ ε αρπαγές σε βάρος των πολιτών. - Κατά την πλατωνική τάξη 
ως νέοι ‘φύλακες’ που λέγονται ‘επίκουροι' επιλέγονται μ ε αυστηρά 
κριτήρια, βλ. του ιδίου, όπ.π. 521α. Οι άριστοι και πιο έμπειροι εξ 
αυτών επιλέγονται, έπειτα, και εξελίσσονται σε ‘άρχοντες’ της ‘πόλης’, 
βλ. του ιδίου, όπ.π., 412c κ.ά.
Βλ. του ιδίου, όπ.π., 390d: ‘ου μέν δη δωροδόκους τε εατέον είναι 
τους άνδρας (φύλακας) ουδέ φιλοχρημάτους’. Επισημαίνουμε, ότι ο 
Πλάτων εισηγείται σοβαρές εναντιώσεις του κατά ορισμένων αρχαίων 
διδαγμάτων, όπως ‘δώρα θεούς πείθει, δώρ’αιδοίουςβασιλήας’, (ο 
στίχος, κατά Σουίδα, θεωρείται ησιόδειος).
Βλ. του ιδίου, όπ.π., 416d-417a.
Πρλ. του ιδίου, όπ.π., 374d-e: ‘όσω μέγιστον το των φυλάκων έργον, 
τοαούτω αυ τέχνης και επιμελείας μεγίστης δεόμενον ’.
Βλ. του ιδίου, όπ.π., 395b-c
Βλ. του ιδίου, όπ.π., 464c-d, όπου περιγράφεται ότι ο ‘φύλακας’δεν 

έχει επαγγελματικό στόχο του την απόκτηση κτημάτων. Η  αξιακή 
απολυτοποίηση της έννοιας ‘δικόμου-δικό σου’ και η στοχοποίησή της 
ως ιδανικού πρέπει να είναι κάτι ξένο για τον ‘φύλακα’. Η  πολιτεία, 
ωστόσο έχει την ευθύνη της πλήρους συντήρησής του (βλ. του ιδίου, 
όπ.π., 464c). Πρβλ. και Ernest Barker, Ο πολιτικός στοχασμός στην 
αρχαία Ελλάδα: Ο Πλάτων και οι καταβολές του, μτφρ. Κ. Κολιόπουλος, 
εκδ. Ποιότητα-Taylors Francis Group, Αθήνα 2007, σ. 454.
Βλ. Πλάτωνος, Πολιτεία, 468α: ‘...δει δημιουργόν τινα καθιστάναι ή 
γεωργόν’.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,

Ο π τικό  Κ έ ντρο
Α Ε Ν ΤΟ Υ Δ Η Σ

α π ό  τ ο  1 9 7 4

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

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.

M m m m u m i u m

ΚΩΣΤΑΣ ΑΕΝΤΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 33 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
ΤΗΛ.: 2103215311 - 2103212748, FAX: 2103214042



{  FRONTEX

Συνοπτική
παρουσίαση
του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για
τη διαχείριση

της επιχειρησιακής
συνεργασίας

στα εξωτερικά 
σύνορα

της Ε.Ε. (FRONTEX)

Της Σ.Φ. Β ιολέττας Δούμτση*

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για χη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα 
εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( FRONTEX) είναι 
ο 19ος αποκεντρωμένος οργανισμός της Ε.Ε., ο οποίος ιδρύθηκε με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 2007/2004 του Συμβουλίου (26.10.2004, DO L 349/25.11.2004). Επίσημα 
άρχισε να λειτουργεί την 1η Μαΐου 2005, αν και στην πράξη η επιχειρησιακή του 
δράση ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου του 2005, οπότε και εγκαταστάθηκε στη Βαρσο
βία (Πολωνία).

Η FRONTEX είναι το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη σε πραγματικό επίπεδο της ατζέ
ντας της Ε.Ε. που αφορά στη διαχείριση των συνόρων. Ο βασικός της στόχος είναι, όπως περι- 
γράφεται στο άρθ. 1 του Κανονισμού 2007/2004 «η ολοκληρωμένη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων της Ε.Ε.». Αποτελεί μια στρατηγική της που αποβλέπει σε μια «ολοκληρωμένη και πα
γκόσμια» απάντηση στις προκλήσεις που παράγονται από το φαινόμενο της μετανάστευσης στα 
κοινά εξωτερικά σύνορα. Ιδρύθηκε για να προωθήσει την αλληλεγγύη και την αμοιβαία εμπιστο
σύνη μεταξύ των κρατών μελών, όπως και την κατανομή του οικονομικού βάρους της διαχείρι
σης των εξωτερικών συνόρων.

Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο επαγγελματικό οργανισμό που οι ρίζες της δημιουργίας του 
εντοπίζονται στη Συμφωνία Σένγκεν (Schengen1) του 1985 σχετικά με την κατάργηση των ελέγ
χων στα κοινά σύνορα μεταξύ των συμμετεχόνχων κρατών-μελών. Η Συμφωνία Σένγκεν απο-

τέλεσε το πρώτο βήμα για τη θέσπιση μιας κοινής ευρωπα
ϊκής πολιτικής σε σχέση με τη διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων, που διευρύνθηκε με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ 
(1997), η οποία και ενσωμάτωσε το κεκτημένο Σένγκεν μετα- 
τρέποντας το σε βασικό στοιχείο για τον προσδιορισμό και την 
προστασία του χώρου «Ελευθερίας Ασφάλειας και Δικαίου» 
εντός της Ε.Ε. 2Ή ταν όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 
Λάακεν (2001) που ζήτησε από την Επιτροπή της Ε.Ε, βασι
ζόμενο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 
Τάμπερε (1999) όπου γινόταν αναφορά στη διαμόρφωση «κοι
νής μεταναστευτικής πολιτικής» και στην «αποτελεσματικό-

F R O N T E X
L IB E R T A S  S E C U R IT A S  J U S T IT 1 A
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τερη διαχείριση των μεταναστευ- 
χικών ροών», να «προσδιορίσει 
τους μηχανισμούς συνεργασίας 
μεταξύ των επιφορτισμένων με 
τον έλεγχο των εξωτερικών συνό
ρων Υπηρεσιών, και να μελετήσει 
τις συνθήκες κάτω από τις οποί
ες θα μπορούσε να δημιουργηθεί 
ένας μηχανισμός ή κοινές υπηρε
σίες για τον έλεγχο των εξωτερι
κών συνόρων», δίνοντας έτσι την 
απαραίτητη ώθηση για την ίδρυση της FRONTEX τρία χρό
νια μετά.

Η νομική βάση του Οργανισμού εντοπίζεται στις προβλέ
ψεις της Συνταγματικής Συνθήκης της Ε.Ε. του 2004 και 
συγκεκριμένα στα άρθρα 62.2α και 66, από την οποία προέ- 
κυπτε πως τα κράτη-μέλη διατηρούν την ευθύνη της διαχεί
ρισης των εξωτερικών συνόρων κατά την ανάπτυξη κοινών 
επιχειρήσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων3. Παρόλα αυτά 
η FRONTEX μπορεί να συντονίζει τις δραστηριότητες των 
κρατών-μελών.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΉΣ FRONTEX
Ο ιδρυτικός Κανονισμός της FRONTEX 2007/2004, ξεκινά 

με τη διακήρυξη πως «η ευθύνη για τον έλεγχο και την επιτή
ρηση των εξωτερικών συνόρων βαρύνει τα κράτη-μέλη». Επι
πλέον στο αρθ. 1.2 προβλέπεται πόας «καίτοι την ευθύνη για 
τον έλεγχο και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων φέ
ρουν τα κράτη-μέλη, ο Οργανισμός διευκολύνει και καθιστά 
αποτελεσματικότερη την εφαρμογή των ενεστώτων και μελ
λοντικών κοινοτικών μέτρων για τη διαχείριση τους». Είναι 
φανερό πόας, κατά τη διαδικασία δημιουργίας της FRONTEX, 
τα κράτη-μέλη ενδιαφέρονταν ιδιαιτέρως να καταστήσουν 
σαφές πως η αρμοδιότητα στο πεδίο των εξωτερικών συνόρων 
θα παρέμενε υπό την κυριαρχία του κράτους.

Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της FRONTEX περιγράφονται 
ως εξής:

►ο σημαντική είναι ο συντονισμός της επιχειρησιακής συ
νεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχείρι
σης των εξωτερικών συνόρων, με τις δραστηριότητες της να 
είναι συμπληρωματικές αυτών που αναλαμβάνουν οι αρμόδι
ες Εθνικές Υπηρεσίες. Η ανωτέρω συνεργασία πραγματοποι
είται με κοινές επιχειρήσεις ελέγχου των εξωτερικών συνό
ρων και με πιλοτικά προγράμματα, τα οποία στοχεύουν στην 
εξέταση της αποτελεσματικότητας τόσο της εκάστοτε μεθό
δου που ακολουθείται, όσο και των τεχνικών μέσων που χρη
σιμοποιούνται.

►FRONTEX επικουρεί τα κράτη-μέλη 
στην εκπαίδευση των συνοριακών αστυ
νομικών, με την καθιέρωση, μεταξύ άλ
λων, κοινών προδιαγραφών εκπαίδευσης 
που αποβλέπουν στη βελτίωση της από
δοσης των υπευθύνων για τα εξωτερικά 
σύνορα Υπηρεσιών. Ακόμα παρέχει τη 
δυνατότητα παρακολούθησης σεμιναρί
ων και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

►κέντρο των δραστηριοτήτων 
της αποτελούν οι αναλύσεις κινδύ
νου, οι οποίες παρέχουν την απα
ραίτητη βάση για τις επιχειρησια
κές δράσεις του Οργανισμού, την 
ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών 
εκπαίδευσης και το σχεδίασμά των 
κοινών επιχειρήσεων μέσω ενός 
κοινού υποδείγματος ολοκληρωμέ
νης ανάλυσης κινδύνου. 

►Παρακολουθεί τις εξελίξεις 
των ερευνών σχετικά με τον έλεγχο και την επιτήρηση των 
εξωτερικών συνόρων (π.χ. συστήματα ασφαλείας τεχνολογί
ες εντοπισμού) με σκοπό να τις μεταφέρει στα κράτη μέλη.

►Επικουρεί τα κράτη-μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται 
αυξημένη επιχειρησιακή και τεχνική συνδρομή στα εξωτε
ρικά σύνορα. Η φύση των εξαιρετικών αυτών περιπτώσεων 
αποτέλεσε σημείο τριβής ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία ψήφισης του Κανο
νισμού. Χωρίς αμφιβολία, η FRONTEX μπορεί να συνδράμει 
στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων με ειδικούς και τεχνι
κή υποστήριξη.

►Τέλος παρέχει στα κράτη-μέλη την αναγκαία υποστήριξη 
για την οργάνωση κοινών επιχειρήσεων επαναπατρισμού4.

Η αρμοδιότητα αυτή υπήρξε μέχρι τώρα η mo αμφισβητού
μενη μια και σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την αύ
ξηση του αριθμού των επαναπατρισμών και την ουσιαστική 
έλλειψη κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής σε θέματα ασύλου και 
μετανάστευσης. Για το λόγο αυτό η συνδρομή της FRONTEX 
περιορίστηκε στην απολύτως απαραίτητη, όπως είναι η τεχνι
κή βοήθεια ή η αναγνώριση των καλύτερων μεθόδων επανα
πατρισμού. Στην πράξη οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιή
θηκαν πολύ λίγες φορές.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ FRONTEX
Ο Οργανισμός έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με μια χαλα

ρή δομή και το απαραίτητο προσωπικό για την εκτέλεση των 
λειτουργιών του. Αυτή τη στιγμή το προσωπικό του αριθμεί 
78 άτομα, ενώ υπήρχε ο σχεδιασμός να ανέλθει το ανθρώπινο 
δυναμικό του στα 140 άτομα μέχρι το τέλος του 20075.

Διοικείται από τον εκτελεστικό διευθυντή ο οποίος προτεί- 
νεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διορίζεται από το Δι
οικητικό Συμβούλιο. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του είναι απολύτως ανεξάρτητος και δεν ζητά ούτε λαμβά
νει οδηγίες από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή άλλο φορέα. Αυ
τή τη στιγμή εκτελεστικός διευθυντής της FRONTEX είναι 
ένας Φιλανδός πρώην πράκτορας της Φιλανδικής Συνορια

κής Υπηρεσίας ο Ilkka Laitinen, ο οποίος 
χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και αναγνώ
ρισης εντός της Ε.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την 
ανώτερη εξουσία στον Οργανισμό και 
αποτελείται από έναν αντιπρόσωπο κάθε 
κράτους-μέλους που συμμετέχει στο Κε- 
κτημένο Schengen και δύο αντιπροσώ
πους της Επιτροπής με τετραετή θητεία.

“ ιΉ FRONTEX
μπορεί να συνδράμει 

στον έλεγχο των 
εξωτερικών συνόρων 

με ειδικούς και τεχνική 
υποστήριξή
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[  FRONTEX S

Καθορίζει την οργανωτική δομή 
του Οργανισμού, η οποία χωρίζε
ται στις εξής έξι ενότητες: 

α) ανάλυση κίνδυνου 
β) εκπαίδευση
γ) σχεδιασμός/ανάπτυξη/έρευνα 
δ) διοίκηση 
ε) προϋπολογισμός και 
στ) επιχειρήσεις.
Ως προς τον προϋπολογισμό, 

η FRONTEX έχει έναν αυτόνομο προϋπολογισμό που χρη
ματοδοτείται από την Ε.Ε., τα κράτη-μέλη του κεκτημένου 
Schengen, τις τυχόν εθελοντικές εισφορές τους και από τα τέ
λη που εισπράττει για παρεχόμενες υπηρεσίες. Από το 2005 
που ξεκίνησε να λειτουργεί, ο προϋπολογισμός του έχει σχε
δόν τετραπλασιαστεί (22,2 εκατομμύρια ευρώ για το 2007), 
χωρίς όμως να έχει φτάσει σε ικανοποιητικά επίπεδα.

Σχετικά με τη συνεργασία με άλλες ανάλογες Υπηρεσίες, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμούσε αρχικά να υπάρχει συ
νεργασία σε οριζόντιο επίπεδο μεταξύ της FRONTEX, της 
EUROPOL, των τελωνειακών υπηρεσιών και άλλων ανάλο
γων διεθνών οργανισμών. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη δυ
νατό και πρακτικά η συνεργασία περιορίζεται σε ανταλλαγή 
επιχειρησιακών πληροφοριών, γεγονός που μπορεί να επηρε
άσει αρνητικά τις δραστηριότητες συντονισμού της επιχειρη
σιακής συνεργασίας της FRONTEX, ιδιαίτερα σε ότι αφορά 
την συλλογή πληροφοριών για την ανάλυση κινδύνων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ FRONTEX
Ο Οργανισμός μπορεί να αναλάβει δράση μόνο κατόπιν 

πρότασης κοινών επιχειρήσεων ή πιλοτικών προγραμμάτων 
από κάποιο κράτος-μέλος. Παρόλα αυτά, έχει τη δυνατότητα 
να αναπτύξει ανάλογες πρωτοβουλίες, πάντα σε συμφωνία με 
το εκάστοτε ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος. Το 2006 υπήρξε το 
πρώτο έτος επιχειρησιακής δράσης της FRONTEX, όπου όλα 
τα μέλη Schengen και τα συνδεόμενα κράτη (Ισλανδία, Νορ
βηγία) πήραν μέρος σε μια τουλάχιστον δραστηριότητά της, 
ανεξάρτητα από το είδος της.

Οι βασικότερες επιχειρησιακές δράσεις που ανέλαβε ο Ορ
γανισμός ήταν:

α) Poseidon. Πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο-Ιούλιο του 
2006 στη Μεσόγειο, στα θαλάσσια σύ
νορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας με 
σκοπό τον έλεγχο των συνόρων και 
την ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των 
συμμετεχόντων πρακτόρων. Συμ
μετείχαν ενεργά η Ελλάδα, η Ιταλία 
και, ως παρατηρητές, η FRONTEX, η 
EUROPOL και εννέα ακόμα ευρωπαϊ
κά κράτη.

β) Amazon. Επρόκειτο για κοινή 
επιχείρηση βασισμένη σε μια ανάλυση 
κινδύνου που στόχευε στη αντιμετώ
πιση της παράνομης μετανάστευσης

“Η FRONTEX
μπορεί να αναλάβει 
δράση μόνο κατόπιν 

πρότασης κοινών 
επιχειρήσεων 
ή πιλοτικών 

προγραμμάτων”

προερχόμενης από τη Νότιο Αμερι
κή. 'Ελαβε χώρα στα μεγάλα αερο
δρόμια της Ε.Ε. όπου μια ομάδα ευ- 
ρωπαίων ειδικών, εξειδικευμένων 
στον εντοπισμό πλαστών εγγρά
φων, συνέδραμαν τους τοπικούς 
πράκτορες.

γ) Hera I και Hera Π. Ήταν 
η πρώτη φορά που η FRONTEX 
δραστηριοποιήθηκε κατόπιν πρό

σκλησης από κάποιο κράτος-μέλος, σε αυτή την περίπτωση 
της Ισπανίας, που τον Μάιο του 2006 ζήτησε επιχειρησιακή 
και τεχνική συνδρομή προκειμένου να αντιμετωπίσει την πα
ράνομη μετανάστευση αφρικανών μεταναστών που έφταναν 
στις ακτές των Κανάριων Νήσων. Η πρώτη φάση συνίστατο 
στην ταυτοποίηση και επαναπατρισμό των μεταναστών, ενώ 
η δεύτερη σε κοινή επιχείρηση επιτήρησης της θαλάσσιας πε
ριοχής μεταξύ της αφρικάνικης ακτής και των Καναρίων Νή
σων.

δ) Nautilus I. Αναπτύχθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της 
Μάλτας και αφορούσε στην ταυτοποίηση μεταναστών και 
σε κοινές θαλάσσιες περιπολίες στη Μεσόγειο θάλασσα, με τη 
συμμετοχή και της Ελλάδας.

Τα βασικότερα πιλοτικά προγράμματα που έχει αναλάβει ο 
Οργανισμός είναι αφενός το MEDSEA, που είχε ως αντικείμε
νο την μελέτη της βιωσιμότητας της ενίσχυσης του συνορια
κού ελέγχου στη Μεσόγειο με κοινές περιπολίες ευρωπαϊκών 
και αφρικανικών κρατών, και αφετέρου το BORTEC, που εξέ
ταζε τη πιθανότητα εγκατάστασης ενός συστήματος επιτήρη
σης των νότιων θαλάσσιων συνόρων βασισμένο σε μοντέρνες 
τεχνολογίες, το οποίο και θα εντάσσονταν σε ένα ευρωπαϊκό 
σύστημα επιτήρησης.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
Δημιουργήθηκαν με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 863/2007 

(11.7.2007 DO L 199/31.07.2007) του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου και αποτελούν εξέλιξη της 
FRONTEX προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του ανθρω
πίνου δυναμικού της. Αποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμέ
νους πράκτορες των κρατών- μελών και έχουν ως αποστολή 
την παροχή συνδρομής στους εκάστοτε εθνικούς πράκτορες 

όταν παρουσιάζεται μια κατάσταση 
ανάγκης. Η ανωτέρω συνδρομή απο- 
φασίζεται από τον εκτελεστικό διευ
θυντή μετά από αίτηση του ενδιαφε
ρομένου κράτους, και περιορίζεται σε 
εξαιρετικές, έκτακτες και απρόβλεπτες 
περιπτώσεις. Μια τέτοια περίπτωση εί
ναι η άφιξη στα σύνορα ενός κράτους- 
μέλους μεγάλου αριθμού μεταναστών 
που επιχειρούν να εισέλθουν παράνο
μα στο έδαφος του.

Το Νοέμβριο του 2007 ολοκληρώθη
κε η πρώτη πρακτική άσκηση των μο-
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νάδων ταχείας επέμβασης στην Πορ
τογαλία, που είχε ως αντικείμενο την 
ανάπτυξη τους υπό πραγματικές συν
θήκες με σκοπό την αντιμετώπιση επι
κείμενου κινδύνου.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΤΗΣ FRONTEX
Παρόλο που η FRONTEX έχει ανά

βει δράση μόλις τον τελευταίο ενάμιση 
χρόνο και ίσως θα ήταν παρακινδυνευ
μένο να καταλήξουμε σε συμπεράσμα
τα σχετικά με τη λειτουργία και την 
αποτελεσματικότητα της, από πολύ 
νωρίς εντοπίστηκαν ορισμένα προβλήματα στην οργάνωση 
και τις δραστηριότητές της.

α) Οι αρμοδιότητες του Οργανισμού επεκτείνονται σε πολ
λά επίπεδα γεγονός που, σε συνδυασμό με το χαμηλό προϋπο
λογισμό του, μπορεί να υποσκάψει την αποτελεσματικότητά 
του. Επίσης, οι διαστάσεις των επιχειρήσεων του και οι προσ
δοκίες των κρατών-μελών και της Ε.Ε., δεν μπορούν πλέον να 
εγγυηθούν την ευέλικτη δομή της.

β) Οι κοινές επιχειρήσεις της FRONTEX πραγματοποιού
νται σε ένα πολιτικό περιβάλλον και είναι προϊόν ανάλογων 
πιέσεων που ασκούνται από τα κράτη-μέλη που διαχειρίζο
νται τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. Η εκάστοτε εσωτερική πο
λιτική σκηνή διαδραματίζει έναν ιδιαίτερο σημαντικό ρόλο 
(π.χ. περίπτωση Ισπανίας) και η FRONTEX θα πρέπει κάθε 
φορά να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στην διαχείριση τέτοιων 
καταστάσεων.

γ) Ωστόσο, τα σημαντικότερα μειονεκτήματα του Οργανι
σμού επικεντρώνονται σε ζητήματα που σχετίζονται με τον 
έλεγχο της δημοκρατ ικότ η τας των δραστηριοτήτων του, οι 
οποίες εγείρουν και ερωτηματικά ανθρωπιστικής φύσης. Ως 
προς το πρώτο υπογραμμίζουμε πως, καθώς ο Οργανισμός λο
γοδοτεί μόνο στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, το γεγονός 
πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στερείται δυνατότητας ελέγ
χου των δράσεων που αναλαμβάνει, όπως και πρόσβασης στα 
αρχεία του Οργανισμού, υπονομεύει την απαίτηση για διαφά
νεια στη λειτουργία του, και μάλιστα σε ζητήματα που σχετί
ζονται με την άσκηση κρατικής εξουσίας.

Επιπλέον, η πρακτική που ακολουθείται στις επιχειρήσεις 
της FRONTEX, όπου πραγματοποιείται απώθηση των εν δυ
νάμει μεταναστών στα χωρικά ύδατα τρίτων χωρών βάσει 
διμερών συμφωνιών, χαρακτηρί
ζοντας τους με αυτό τον τρόπο ως 
«παράνομους μετανάστες» πριν καν 
εισέλθουν σε κοινοτικό έδαφος, προ- 
καλεί αμφιβολίες ως προς την τήρη
ση της αρχής του non-refoulement6 
και της Συνθήκης της Γενεύης για 
το καθεστώς των προσφύγων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία

πως η δημιουργία της FRONTEX απο- 
τέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα για 
την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των συνόρων. Η εμπιστο
σύνη που επιδεικνύουν τα κράτη-μέ
λη στη λειτουργία της, σε συνδυασμό 
με τη διαθεσιμότητα τους να αποδε
χτούν μια πιο ευρεία παρέμβαση της 
Ε.Ε. στο χώρο δραστηριοποίησης της 
FRONTEX, φανερώνουν πως το απο
τέλεσμα της αξιολόγησης της συνολι
κής προσφοράς του Οργανισμού που 
έχει προβλεφτεί για το 2008, θα είναι 

μάλλον θετικό και ενδεχομένως θα επιταχύνει την περαιτέ
ρω εξέλιξη του. ]

* Η Συνοριακός Φύλακας Βιολέπα Δοόμτση που υπηραεί στην Α.Δ. 
Φλώρινας, είναι φοιτήτρια στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
«Μετανάστευση, ανάπτυξη και κοινωνική παρέμβαση»του πανεπιστημίου της 
ΑΧμερία (Ισπανία).

Παραπομπές:
Ύ πεγράφη το 1985μεταξύ της Γερμανίας, της Γαλλίας, τον Βελγίου, 
του Λουξεμβούργου και των Κάτω Χωρών. Η  Σύμβαση εφαρμογής 
του 1990 είναι σε ιοχύ από το 1995 μ ε τη συμμετοχή επιπλέον της 
Ιταλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας, Αυστρίας, Δανίας, Σου
ηδίας, Φιλανδίας, καθώς και της Νορβηγίας και της Ισλανδίας ως 
συμμετέχοντα μέλη.
2II  δημιουργία αυτού του χώρου σήμαινε την σταδιακή κατάργηση 

των ελέγχω ν στα εσωτερικά σύνορα, ενισχύοντας κατά συνέπεια τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα, μ α ζί μ ε την πιθανότητα διαμόρφω
σης μιας πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελώ ν που τυ
χόν το επιθυμούν.
Τροποποιήθηκε μ ε τη Συνθήκη της Λισαβόνας της 13-12-2007.
4Η  επιτροπή Πολιτικών ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη συνεδρίαση της 10- 
09-2007 υπέβαλε σε ψηφοφορία το από 2-6-2006 Σχέδιο Έκθεσης 
2005/0167 (COD) σχετικά μ ε την πρόταση οδηγίας του ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων 
υπηκόων τρίτων χωρών. Η  υιοθέτηση της από το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο αναμενόταν για τον Ιανουάριο του 2008.

6Στοιχεία αναρτημένα στην επίσημη 
ιστοσελίδα της FRO N TEX http://www. 
frontex.europa.eu/. 
την 31-12-2007
6Σύμφωνα μ ε την αρχή αυτή η οποία 

προβλέπεται στο άρθ. 33 της Σύμβα
σης της Γενεύης για το καθεστώς των 
προσφύγων, απαγορεύεται η επαναπρο- 
ώθηση ενός πρόσφυγα σε χώρα όπου 
υπάρχει έστω και η υπόνοια ότι αυτός 
θα διωχθεί, απειληθεί, βασανιστεί ή κα
κοποιηθεί μ ε οποισνδήποτε τρόπο.

“ Η δημιουργία
της FRONTEX 

αποχέλεσε ένα πολύ 
σημαντικό βήμα για 
την εφαρμογή μιας 

ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των 

συνόρων
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ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο E E S  
ρ. Γκορντούρα νέο E D

α. Αλυοίδα

V ^  '  

ρ. Μ εντεσέ

-λ

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΘΗΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Όπλου με γεμιστήρα

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ „  „  ,
Εσωτερική για πολιτικό ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
Κ 0 3  IT U  ΓΤΠ

ΓΑΝΤΙΑ ME KEVLAR
ο. Μ ε δάχτυλα Ε1Μ  
ρ. Χωρίς δάχτυλα

ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A.
24 29 £

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

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΟΠΛΟΥ
α. Ενός σημείου (ελαστικός) Ε 3 3  
p. Τριών σημείων Ε ΐ,- ΐιΡ

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
α. Μ ε πόρπη ασφαλείας τ ν Η  
ρ. Μ ε  πόρπη 3 σημείων Κ Τ ΙΤ ϋ

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Χωρίς γεμιστήρα t i l l  
Ρ. Μ ε  γεμιστήρα ι , φ ΐ ι Ι

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Ο.Π.Κ.Ε.
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 

POLO E E S  ΜΑΚΟ 0 9

ΜΠΛ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO i t V i m  ΜΑΚΟ E K E

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO Ε Έ Ο  ΜΑΚΟ 0 3

ΜΠΛ. ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.
p o lo  i m m  μ α κ ό  I

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΕΚΑΜ-ΥΑΤ
Κέντημα Police πίσω, σήμο μπροστ

POLO Em ΜΑΚΟ EKE1 4 /1 5 C 14 /1 5  €
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ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ ΔΩΡΟ» 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΛΤΣΕΣ

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροσόλα.

ΑΡΒΥΛΟ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ Ε.Σ.
Ολο δέρμα αδιάβροχο.
Ε 3 Ι

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Ολο δέρμα αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
ϋ τ ΐ ί ι

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL 
SWAT» ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροσόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με ενσωματομένη 
«αεροσόλα». Mill!

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» ΨΗΛΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο. Μ ε  αεροσόλο και 
φερμουάρ.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM»
Διαπνέον με ενσωματομένη «αεροσόλα».
c m

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT»
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
H iiia

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE»
Αδιάβροχο 100%. Μ ε αεροσόλα.
ΙΓ Π

ΠΑΠΟΥΤΣΙ (ΣΚΑΡΠΙΝΙ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «BLACK HAWK»
Δ εν γλυοτράει, γυαλίζεται εύκολα, 

α. Ματ SB! β. Γυαλιστερό E Q
AIR TRAINER LOW
Πολύ ελαφρύ με αεροσόλα.

ΕΞ3
ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ «RIDGE»
Μ ε φερμουάρ ΥΚΚ και αερόσολα.

ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ Ε.Σ.
Ολο δέρμα αδιάβροχο.
E 3S

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Σ.
Ολο δέρμα αδιάβροχο.
1*11

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT» 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο 100%. Με φερμουάρ και 
επένδυση για κρύο. K W f t l

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ELITE II
Αδιάβροχο 100%. Με επένδυση για 
το κρύο και σάλα Vibram
ι τ τ ι ι

ΑΡΒΥΛΟ «BLACK HAWK» USA
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram
ΙΕ31

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT» 
SEC 9000
Αδιάβροχο Με μεταλλική λάμα στον πάτο 
και οόλα Vibram. |

ΑΡΒΥΛΟ «MEINDLE»
Αδιάβροχο. Μ ε Goretex 
και αεροσόλα.

ΚΑΛΩΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ £ £ J ]

ΖΩΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ UNIVERSAL
D U

i

ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
(INSTRUCTORS GUN BELT)
c m

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ LASER 
ΣΤΗΘΟΥΣ/ΜΑΣΧΑΛΗΣ

ΘΗΚΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 
ΟΠΛΟΥ BLACKHAWK

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ OMEGA ELITE
Γεμιστήρες /  Χειροπέδες | ; { . · Μ  

Χειροβομβίδας/Γεμιστήρας | ; Ι Ί ι |

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ PANCAKE 
Κ%1* ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 

ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ f £ | ]
ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

ΕΠΙΧ/ΚΟ ΓΙΛΕΚΟ 
OMEGA I

http://www.armyland.gr
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Το υ  Δ ιονύ ση Μαυρογιάννη*
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ Τ. ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
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I Ο αγώνας της παλιγγενεσίας έχει εξαρθεί μέχρι σήμερα 
■ερισσότερο *>ς στρατιωτικό επίτευγμα και ως πολιτικό γε- 
ίονός και λ ιφ τερο  ως καθαρά κοινωνικό φαινόμενο. Έ χει 
Μΐχσης υπογίαμμισθεί οχ; ένα στιγμιαίο ή βραχύχρονο γε
γονός παρά ^ ς  μία μακρόχρονη και αργόσυρτη επαναστατι
κή διαδικαρκι που διατρέχει ολόκληρη την ιστορία του νεο- 
ελλητΒίβυ λαού και σημαδεύει όλες του τις προσπάθειες για 
εθνική αποκατάσταση και ανάπτυξη.

Επόμενο ήταν να αμφισβητηθεί ο αποκλειστικά εθνικο- 
απελευθερωτικός χαρακτήρας του αγώνα του 1821 και να 
εκφρασθούν απόψεις, όπως αυτές του Γιάννη Κορδάτου, 
του Λ. Στρίγκου, του Τάκη Σταματόπουλου και του Γιάν
νη Σκαρίμπα, που υπογραμμίζουν μονομερώς τις κοινωνι
κές αποχρώσεις του. Οι απόψεις αυτές είναι μονολιθικές και 
περιορισμένης επιστημονικής θεμελίωσης. Σκοπό δεν έχουν 
να προβάλουν το 1821 ως κοινωνικό φαινόμενο από κοινω
νιολογικής πλευράς, αλλά να διαγράψουν τις τάσεις και τα 
γεγονότα που θα μπορούσαν να στηρίξουν την ιδέα της πά
λης των κοινωνικών τάξεων πριν και μετά την Επανάστα
ση. Θέτοντας το πρόβλημα σ'αυτή τη στενή δογματική βά
ση, μοιραία αφαιρούν από το 1821 τις ορθές και πλατιές του 
κοινωνικές προϋποθέσεις, δομές και προεκτάσεις,

Μια ορθή κοινωνιολογική προσέγγιση του θέματος μας 
θα διέκρινε τρεις χρονικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια των 
οποίων διαμορφώθηκε ο κοινωνικός χαρακτήρας της Επα
νάστασης του 1821. Η μία διαδικασία αφορά στη διαμόρφω
ση του νεοελληνικού κράτους και σαφώς της νεοελληνικής 
κοινωνίας, τι, δηλαδή, έγινε και τι θα μπορούσε να γίνει. Η 
δεύτερη, αφορά στην έντονη κοινωνικότητα [sociabilite] 
των κοινωνικών σχέσεων των προ-επαναστατικών τοπικών 
κοινωνιών του μείζονος ελληνικού χώρου και η τρίτη, τη 
διεξαγωγή του αγώνα από τις διάφορες κοινωνικές ομαδώ- 
σεις και ομάδες.

Η κοινωνικότητα των προ-επαναστατικών ελληνικών 
κοινωνιών μπορεί σήμερα να ερευνηθεί με τη βοήθεια της 
θεωρίας των κατηγοριών των κοινωνικών ομάδων και των 
μορφών που λαμβάνει η κοινωνικότητα. Οι θεωρίες αυτές 
έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί και αποτελέσει την κυριό- 
τερη ύλη της κοινωνιολογικής θεώρησης, των κοινωνικών 
φαινομένων, από επιφανείς κοινωνιολόγους, όπαχ; ο Emile

Αγόμεθα στο αβίαστο 
συμπέρασμα όχι η

επαναστατική διαδικασία για 
την εθνική αποκατάσταση 

των Ελλήνων ήταν σε μεγάλο 
βαθμό συνδεδεμενη με τη 
συλλογική συνείδηση περί 
έθνους, εθνικής ζωής και 
εθνικής ταυτότητας... "

Durkeim,oFerdinand Tonis, ο Georges Gurvitch και ο 
Lugio Nunez. Εφαρμόζοντας τις θεωρίες αυτές στην 
περίπτωση της προ-επαναστατικής Ελλάδας, αγόμε
θα στο αβίαστο συμπέρασμα ότι η επαναστατική δια
δικασία για την εθνική αποκατάσταση των Ελλήνων 
ήταν σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με τη συλλογική 
συνείδηση περί έθνους, εθνικής ζωής και εθνικής ταυ
τότητας, που διαμορφώθηκε μέσα από τις πολυάριθ
μες και ποικίλες κοινωνικές ομάδες. Αυτές οι τελευταί
ες θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε πρωτεύουσες ή 
πρωταρχικές και δευτερεύουσες ή τεχνητές ή συμβατι
κές. Από τις πρωτεύουσες, κυριότερες ήσαν οι οικογε
νειακές και θρησκευτικές ομάδες στις οποίες, κατά την 
Τουρκοκρατία, τα άτομα συμμετείχαν κατά τρόπο φυ
σικό και αυτόνομο, έχοντας «δοτούς» κοινωνικούς ρό
λους. Οι σχέσεις και επαφές των μελών των κοινωνι
κών αυτών ομάδων ήσαν άμεσες, πυκνές και στενές, σε 
τρόπο που να διαμορφωθούν τυποποιημένες ή θεσμο- 
ποιημένες συλλογικές συμπεριφορές υπό τη μορφή εθι
μικών κανόνων. Επόμενο ήταν η περαιτέρω κοινωνι
κή συμπεριφορά και το παίξιμο των κοινωνικών ρόλων 
να γίνεται συνειδητά από τα άτομα, χωρίς υπερβολική 
καταπίεση και αποστέρηση. Εξάλλου, δεν ήταν νοητό, 
ένα οποιοδήποτε άτομο να βρίσκεται έξω από ένα γεγο
νός ή μία φάρα ή ένα σόι και έξω από μία συγκεκριμένη 
ενορία. Υπήρξε, λοιπόν, καθολική και ολοκληρωτική 
ένταξη των ατόμων στις οικογενειακές και στις θρη
σκευτικές ομάδες. Κι αυτή ή ένταξη προσέδιδε στις δι- 
αμορφούμενες κοινωνικές σχέσεις ένα οργανικό χαρα
κτήρα με κυριότερο γνώρισμα αφ' ενός την αμεσότητα 
και το αυθόρμητο των εκδηλώσεων και αφ’ ετέρου τη 
μέθεξη των ατόμων.

Στις πιο πάνω δύο κατηγορίες ομάδων, προστέθηκαν 
σταδιακά οι οργανωμένες πολιτικές ομάδες των κοινο
τήτων και των ενόπλων στη στεριά και στις θάλασσες. 
Μολονότι δε αυτές οι τελευταίες είχαν συμβατικό χαρα
κτήρα, εν τούτοις προσφέρθηκαν σύντομα για τη γενι
κή και επίσης ολοκληρωτική ένταξη μεγάλου αριθμού 
προσώπων. Ιδιαίτερα οι κοινότητες έλαβαν σε πολλές 
τοπικές κοινωνίες πρωτογενή χαρακτήρα από την άπο-
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ψη όχι κάθε άτομο που γεννιόταν σε μία κοινότητα γ ι
νόταν υποχρεωτικά μέλος της με αναφαίρετα δικαιώμα
τα και υποχρεώσεις απέναντι στο σύνολο. Τα άτομα είχαν 
έτσι όχι μόνο δικαιώματα ψήφου για τις κοινοτικές υπο
θέσεις, αλλά και δικαιώματα οικονομικής φύσης. Με κοι
νωνικές διαδικασίες, όπως ήταν η αλληλο-επίδραση, ή αλ- 
ληλοεξάρτηση και η συνεργασία, επιδιώχθηκαν κοινοί 
κοινωνικοί στόχοι που απέβλεπαν στην επιβίωση της κοι
νότητας που διαβιούσε κάτω από εχθρικό επίσημα καθε
στώς. Παρά το γεγονός δε, ότι υπήρχαν περισσότερα και 
αλληλοσυγκρουόμενα συστήματα κοινωνικής συμπερι
φοράς και ελέγχου, όπως τα κατάλοιπα του βυζαντινό-ρω- 
μαϊκού δικαίου, το εκκλησιαστικό δίκαιο, το οθωμανικό 
και το δημώδες ελληνικό, οι πιο πάνω τρεις κατηγορίες 
κοινωνικών ομάδων [οικογενειακές, θρησκευτικές και 
πολιτικές], όχι μόνο κατόρθωσαν να 
διατηρήσουν την κοινωνική ισορ
ροπία στον ελληνικό χώρο αλλά και 
σφυρηλάτησαν και τη συλλογική 
συνείδηση που μέσα από τη γλώσσα 
και την αξία του παρελθόντος, προ- 
σέλαβε εθνικό περιεχόμενο και εθνι
κό προσανατολισμό.

Στο 18ο και στις αρχές του 19ο 
αιώνα, έκαναν την εμφάνισή τους, 
κατ' αρχάς οι επαγγελματικές οργα
νώσεις [εσφάνια, ρουφέτια, συστή
ματα, συντεχνίες] και ακολούθως οι 
βιοτεχνικές εμπορικές ομάδες, ανά
λογα με την περιοχή, τις πρώτες 
ύλες, την κοινωνική μορφολογία 
[δημογραφικά φαινόμενα] και τις 
συνθήκες του ευρύτερου οθωμανι

κού και ευρωπαϊκού χώρου. Επρόκειτο, 
βασικά, για δευτερεύουσες ή τεχνητές 
κοινωνικές ομάδες, που οργανώθηκαν 
στο μεγαλύτερο μέρος πάνω στις προϋ- 
πάρχουσες οικογενειακές και κοινοτικές 
δομές. Έ τσ ι δανείσθηκαν από αυτές τις 
τελευταίες τις στενές και άμεσες κοινω
νικές σχέσεις που τους προσέθεσαν συ
νεκτικότητα και αποτελεσματικότητα. 
Μ' αυτό τον τρόπο εξηγείται το φαινόμε
νο, ότι μεγάλες εμπορικές ομάδες, όπως 
η συνεταιριστική των Αμπελακίων και 
η συμμετοχική και συντροφοναυτική 
της Ύδρας, είχαν μεγάλη αποτελεσματι- 
κόχητα και δραστηριότητες μέσα κι έξω 
από τον ελληνικό χώρο και μεγάλη συ
νεκτικότητα απέναντι στις εσωτερικές 
κεντρόφυγες δυνάμεις. Πρέπει να υπο
γραμμιστεί ότι ολόκληρη η συμπεριφο
ρά των μελών των τεχνητών [συμβατι
κών] κοινωνικών ομάδων, στηρίχθηκε 

σε εθιμικούς κανόνες δικαίου που σε πολλές κοινότητες 
κωδικοποιήθηκαν και έγιναν γραπτοί [Αμπελάκια 1795 
και 1795, Ύδρα 1804 και 1818]. Η κωδικοποίηση αυτή 
στηρίχθηκε με τη σειρά της σε γενικές ρήτρες του ελλη
νικού δικαίου, όπως η διαιτησία και η επιείκεια και βοή
θησε τον ανερχόμενο βιοτεχνικά και εμπορικά ελληνικό 
λαό να αποκτήσει το δικαιικό σύστημα που κατ' αποκλει
στικότητα πλέον και κατ' αντίθεση προς τις πρωτεύου
σες κοινωνικές ομάδες, θα ρύθμιζε έκτοτε τις παραγωγι
κές και κοινωνικές σχέσεις. Από μια άλλη πλευρά, πρέπει 
να εξαρθεί το γεγονός, ότι μέλη των συμβατικών κοι
νωνικών ομάδων, σε πολλές περιπτώσεις, ήσαν υποχρε
ωτικά όλα τα άτομα μέλη μίας κοινότητας. Μ’ αυτό τον 
τρόπο εξασφαλίσθηκε η καθολική συμμετοχή στις οικο
νομικές δραστηριότητες. Τέλος, ορισμένοι κανόνες που 

διείπαν τις διάφορες σχέσεις [όπως 
η καθολική ψηφοφορία], εφαρμό
σθηκαν και στη διαχείριση των οι
κονομικών σχέσεων με αποτέλεσμα 
τη συνεταιρισχικότητα και τη συμ
μετοχή στη διοίκηση και στα αποτε
λέσματα των επιχειρήσεων, μορφές 
συλλογικής εκμετάλλευσης που ει- 
σήχθηκαν στη δυτική Ευρώπη εκα
τό και πλέον χρόνια αργότερα.

Τα αποτελέσματα της οικονομι
κής δράσης των συμβατικών κοι
νωνικών ομάδων, πέρα από την οι
κονομική εξουσία που εξασφάλισαν 
στους ελληνικούς πληθυσμούς προ- 
σέδωσαν στις ελληνικές κοινωνίες 
αυτονομία, ευκαιρίες για τη δημι
ουργία εκπαιδευτικών κοινωνικών

Με κοινω νικές 
διαδικασίες, όπως ήταν 

η αλληλο-επίδραση, ή 
αλληλοεξάρτηση και η 

συνεργασία, επιδιώχθηκαν 
κοινοί κοινωνικοί στόχοι 

που απόβλεπαν στην 
επιβίωση της κοινότητας 

που διαβιούσε κάτω 
από εχθρικό επίσημα 

καθεστώς
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ομάδων και εθνικής κοινωνικοποίησης των ατόμων. Συνέ- 
βαλαν επίσης στη στενή συνεργασία με τις θρησκευτικές 
και ένοπλες ομάδες, οδηγώντας πολλές φορές στη δημιουρ
γία και λειτουργία προχωρημένων μορφών πολίτικης διοί
κησης [δικαστήρια εμπορικά και πολιτικά, αυτοδιοίκηση, 
φρουρές].

Στις αρχές του 19ου αιώνα η πολλαπλότητα των επαγγελ
ματικών, βιοτεχνικών και εμπορικών ομάδων, που τις χα
ρακτήριζε η συνεκτικότητα και η αποτελεσματικότητα των 
πρωταρχικών ομάδων, οδήγησε τα μέλη τους στην ανάγκη 
εξασφάλισης καθολικής πολιτικής εξουσίας με τα νομοθετι
κά και διοικητικά εκείνα μέτρα με τα οποία θα ήταν δυνατά 
να κατοχυρωθούν οι παραγωγικές διαδικασίες που οδηγού
σαν στην αυγή του ελληνικού καπιταλισμού, ισότιμου ως τη 
στιγμή εκείνη, από πολλές πλευρές, με το αγγλικά και γαλ
λικό καπιταλισμό.

Βιοτεχνική όμως παραγωγή σε μεγάλη ποσότητα και άρι- 
στη ποιότητα, εμπορικά κυκλώματα και πρακτορεία σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μεσόγειο και την οθωμανική 
αυτοκρατορία, συσσώρευση χρημάτων και κοινωνικά θεμε
λιωμένες δομές της ελληνικής προ- κεφαλαιοκρατίας ή του 
ελληνικού λαϊκού καπιταλισμού, όπως υποστηρίζω προ
σωπικά, δεν μπορούσαν να βρουν διέξοδο παρά στην εθνι
κή αποκατάσταση για την παραπέρα κατοχύρωσή τους και 
το μετασχηματισμό τους σε τελειότερες μορφές οργανώσεων 
των παραγωγικών σχέσεων.

Δεν είναι λοιπόν παράξενο που η ιδέα της Επανάστασης 
συλλαμβάνεται, διαμορφώνεται και διακηρύσσεται από τε
χνίτες και εμπόρους του μείζονος ελληνικού χώρου. Μόνο 
αυτές οι κοινωνικές ομάδες ήσαν σε θέση να κινήσουν τον 
ιδεολογικό μηχανισμό μίας εθνικής, συνολικής, επαναστατι
κής διαδικασίας που θα οδηγούσε στην πολιτική αυτονομία, 
σε ένα νέο δηλαδή και ανεξάρτητο εθνικό κέντρο αποφάσεων 
που θα εξασφάλιζε τα κοινοτικά, βιοτεχνικά και εμπορικά 
επιτεύγματα υπό τη μορφή ευνοϊκού δικαπκού συστήματος 
για τις τιμές, τους δασμούς και την ασφάλεια των παραγωγι
κών διαδικασιών.

Οι αντιλήψεις των εμπόρων και βιοτεχνών, όπως αυτές 
εκφράσθηκαν μέσα από τη Φιλική Εταιρία, βρήκαν απήχη
ση στον κυρίως ελληνικό χώρο, σε εκείνες τις γεωγραφικές 
κοινότητες και κοινωνικές ομάδες που ζούσαν κάτω από εύ
θραυστες συνθήκες, όπως ήσαν οι ένοπλες δυνάμεις και οι 
εργαζόμενες μάζες. Οι πρώτες, γιατί μια εθνική αποκατάστα
ση θα τις καθιέρωνε και γιατί ήσαν εκπαιδευμένες για ένο
πλο αγώνα. Οι δεύτερες, γιατί αποζητούσαν μεγαλύτερη και 
καλύτερη ασφάλεια στα πλαίσια του υφιστάμενου κοινοτι
κού γαιοκτητικού, παραγωγικού και εμπορικού συστήμα
τος.

Ή ταν φυσικό επόμενο να συμβεί και στον ελληνικό χώρο, 
ότι συνέβη και στη Γαλλία στο τελευταίο τέταρτο του 18ου 
αιώνα: Συμμάχησαν, δηλαδή, οι κοινωνικές κατηγορίες του 
λαού που έπαιζαν ιστορικά το ρόλο της δημιουργούμενης 
αστικής τάξης, με τα ένοπλα και εργαζόμενα στρώματα [τε
χνίτες, ναυτικούς και κλέφτες] προκειμένου να εκδιώξουν

Οι αντιλήψεις των εμπόρων 
και βιοτεχνών, όπως αυτές 

εκφράσθηκαν μέσα από τη Φιλική 
Εταιρία, βρήκαν απήχηση στον 

κυρίως ελληνικό χώρο, σε εκείνες 
τις γεωγραφικές κοινότητες και 

κοινωνικές ομάδες που ζούσαν κάτω 
από εύθραυστες συνθήκες”

την κρατούσα οθωμανική κοινωνία και εξουσία [τη μο- 
ναρχία και αριστοκρατία στην περίπτωση της Γαλλί
ας], και να καρπωθούν μια αυτόνομη ελληνική πολιτι
κή εξουσία με όλες τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις.

Κοινωνικές, λοιπόν, διεργασίες και διαδικασίες είναι 
στη βάση της έντονης κοινωνικότητας και των πολλα
πλών τύπων κοινωνικών ομάδων που διαμόρφωσαν και 
στήριξαν τη συλλογική συνείδηση, την εθνική συνεί
δηση και τις ακλόνητες -  ταξικές- συμμαχίες. Η σύζευ
ξη του πολιτικού και κοινωνικού χαρακτήρα της επα
ναστατικής διαδικασίας ήταν αναπόφευκτη, αφού μόνο 
η πολιτική αποκατάσταση θα κατοχύρωνε τις κοινω
νικές διαδικασίες και τις κοινωνικές ομάδες, και αφού 
μόνο αυτές οι τελευταίες ήσαν ικανές να εξασφαλίσουν 
συλλογική συνείδηση και ταυτότητα απόψεων για την 
επιτυχή έναρξη και διεξαγωγή του ένοπλου αγώνα για 
την ανεξαρτησία.

Αν θέλαμε να δώσουμε μία συνοπτική απάντηση στο 
ερώτημα που υπαγορεύει το θέμα μας σχετικά με τον 
κοινωνικό χαρακτήρα του 1821, θα λέγαμε πως ο εθνι- 
κό-απελευθερωτικός χαρακτήρας του δεν μπορεί να 
αποχωρισθεί από τον κοινωνικό, τόσο μάλλον που η 
επαναστατική διαδικασία που εισήγαγε το 1821 χαρα
κτηρίζει την εθνική ζωή της κοινωνίας μας από τη δη
μιουργία του κράτους μας ως σήμερα, εντάσσοντας σε 
αυτή τη διαδικασία με το δικό τους τρόπο καθεμιά και 
τα δικά τους σύμβολα και τα δικά τους σύμβολα και 
μέσα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αρξάμενη τότε 
εθνική αποκατάσταση τους ελληνικού λαού με όλες τις 
κοινωνικές επιπτώσεις της. Αυτή η στρατολόγηση και 
το κάλεσμα των διαδοχικών γενιών στην εξυπηρέτη
ση της πολιτικής ανεξαρτησίας ανέκοψε τις φυσιολο
γικές διεργασίες στο εθνικό σώμα όπως η αντικειμενι
κή και επιστημονική ανάλυση και ερμηνεία του 1821. 
Μοιραία δε οι διάφορες προσπάθειες αναφέρονται σε με
μονωμένα παραδείγματα της εσωτερικής πάλης διαφό
ρων κοινωνικών ομάδων, ιδιαίτερα κατά τη διεξαγωγή 
του αγώνα και μετά από αυτόν, κατά τη διάρκεια των 
οποίων διαμορφώθηκαν συνθήκες για συγκρουσιακές 
μορφές στη συνεργασία των κοινωνικών τάξεων και 
ομάδων. ]

* Κοινωνιολογική Θεώρηση του 1821, εκδ. Φ ιλιππότη■
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Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Σοφία Ζυγούρα

ιε ρ ά  Μ ο ν ίί  ι η ς  Α γ ία ς  Λ α ύ ρ α ς , βρίσκεται σε μια μικρή κωμόπο
λη 2.000 κατοίκων, στα Καλάβρυτα. Είναι μια περιοχή γεμάτη άγριο με
γαλείο και μυστική γαλήνη. Στο δοξασμένο αυτό μοναστήρι κηρύχτηκε 
επίσημα η έναρξη της Επανάστασης του 1821.

Η Μονή της Αγίας Λαύρας, είναι αφιερωμένη στην Κοίμηση της Θεο
τόκου, αλλά εορτάζει και στις 17 Μαρτίου, εορτή του Αγίου Αλεξίου (του 

* οποίου η κάρα φυλάσσεται σε αργυρά θήκη).
Η ιστορία της Μονής αρχίζει από τους χρόνους του Αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Ο αυ-

τοκράτορας μαζί με τον όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη άρχισαν να χτίζουν στο Άγιο Όρος τη 
Μονή της Μεγίστης Λαύρας. Εκεί υπήρχαν δύο συνασκητές. Ύστερα από κάποια διαφωνία ο 
ένας έφυγε για το Κίεβο της Ρωσίας, όπου ίδρυσε τη Μονή της Αγίας Λαύρας και ο έτερος, ο 
Ευγένιος, πήγε στην Πελοπόννησο και στη θέση Παλαιομονάστηρο άρχισε το 961 μ.Χ. να οι- 
κοδομεί τη Μονή της Αγίας Λαύρας. Το 1585 όμως, καταστρέφεται από πυρκαγιά και για αρ
κετά χρόνια ήταν ερειπωμένη. Το 1600 ξανάρχισε το χτίσιμο της Μονής από έναν κάτοικο των 
Καλαβρύτων, τον Ιωάννη, ο οποίος αργότερα έγινε και ηγούμενος της Μονής. Στις 19 Μαρ
τίου 1689 ανεγέρθη νέο κτίριο της Μονής, λιθόκτιστο, αγιορείτικου τύπου. Η Μονή της Αγί
ας Λαύρας υπέστη πολλές πυρκαγιές, λεηλασίες, διώξεις και εκτελέσεις μοναχών. Την περίοδο 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, όπως ολόκληρη η περιοχή των Καλαβρύτων, έτσι και η Μονή 
δοκιμάστηκε σκληρά από τα στρατεύματα του Χίτλερ.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
Σχη Μονή δημιουργήθηκε «το κέντρο του μεγάλου όρκου», που αργότερα έγινε πηγή 

έμπνευσης όλου του ελληνισμού για την αποφασιστική έναρξη του αγώνα το 1821. Οι μονα
χοί τόνωσαν το φρόνημα των σκλαβωμένων Ελλήνων και κράτησαν με πίστη και σθένος τη 
δάδα του Ιερού για την λευτεριά του Γένους.

Το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας είναι μια από τις σημαντικότερες ιστορικές περιοχές της
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Ελλάδας. Εδώ ακούστηκε για πρώτη φορά το: «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ», στηρίζοντας έτσι την 
ελληνική επανάσταση ενάντια στην οθωμανική αυτοκρατορία. Η σημαία της επαναστάσεως σηκώ
θηκε στο ιστορικό πλατάνι που βρίσκεται έξω από την πύλη του μοναστηριού.

Σύμφωνα με την παράδοση στις 25 Μαρτίου 1821, ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός έδωσε και επίσημα το σύνθημα της εξέγερ
σης. Μετά την δοξολογία, που έγινε σε ατμόσφαιρα κατανυκτι- 
κής μυσταγωγίας Ο Π.Π. Γερμανός μίλησε με θερμά λόγια για 
τον ξεσηκωμό των Ελλήνων επικαλέστηκε την πίστη στη θρη
σκεία, την πατρίδα και υπογράμμισε την ιερότητα του Αγώνα.
Ο Διάκος της Μονής Γρηγόριος Ντόκος κρατώντας το Λάβαρο 
όρκισε τους σκλαβωμένους 'Ελληνες Αργότερα η Μονή έγινε 
ορμητήριο πολεμικών ενεργειών και μεγάλο κέντρο ανεφοδια
σμού των ελληνικών δυνάμεων.

ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ
Το λάβαρο είναι ο πολυτιμότερος θησαυρός της Μονής.

Είναι η πρώτη σημαία του Γένους. Από τα αρχεία της Μονής 
φαίνεται ότι κατασκευάστηκε στη Σμύρνη και το έφερε το 1737 ο Ιερομόναχος Νεόφυτος. Είναι 
χρυσοκέντητο και έχει σχήμα ορθογώνιο (1,20X0,95). Επάνω του εικονίζεται η Κοίμηση της Θε
οτόκου, ο Χριστός κρατώντας στα χέρια του βρέφος (που συμβολίζει την ψυχή της μητέρας του) 
και οι Άγγελοι που υποδέχονται την ψυχή της Παρθένου Μαρίας. Η κεφαλή του Αγγέλου αριστε
ρά φέρει τουρκική σφαίρα.

Τι ήταν όμως στην πραγματικότητα το Λάβαρο πριν γίνει η πρώτη σημαία του 'Εθνους;
Ήταν το παραπέτασμα του ναού, η κουρτίνα της Ωραία Πύλης. Από τον Παλαιών Πατρών Γερ

μανό χρησιμοποιήθηκε σαν σύμβολο- σημαία για να ορκίσει τους Έλληνες στον αγώνα της ελευθε
ρίας ήταν μια έμπνευση της στιγμής Στη συνέχεια αυτή η «κουρτίνα» έγινε πολεμική σημαία. Το 
Λάβαρο δίπλα στις χρυσοκέντητες μορφές του Χριστού και της Παναγίας ενέπνεε στήριζε και γιγά
ντωνε τους σκλαβωμένους Έλληνες. Η ύπαρξη της σημαίας υποδηλώνει τη συμβολική της βαρύ
τητα. Είναι η συνείδηση, η τιμή και δόξα του αγωνιστή που ριψοκινδυνεύει για αυτήν σύμφωνα με 
τον όρκο που έχει δώσει και δεν διστάζει να αγωνίζεται μέχρις εσχάτων.

Αργότερα, όταν εδραιώθηκε η επανάσταση, κατασκευάστηκε με πρόταση του Παλαιών Πα
τρών Γερμανού και μοιράστηκε στους οπλαρχηγούς, λευκή σημαία που έφερε τα σύμβολα της 
Φιλικής Εταιρείας ένα κόκκινο Σταυρό, ένα κλαδί ελιάς και δύο λογχοφόρους σημαίες με τα αρ
χικά ΗΕΑ-ΗΘΣ.

ΛΕΙΨΑΝΑ ΑΓΙΩΝ
Στις λειψανοθήκες της Μονής φυλάσσονται λείψανα Αγίων της Εκκλησίας. Το πολυτιμότερο 

είναι η Κάρα του Αγίου Αλεξίου, δωρεά του αυτοκράτορα Εμμανουήλ Παλαιολόγου το 1398. Η μνή
μη του Αγίου γιορτάζεται στις 17 Μαρτίου ημέρα εορτής και της Μονής.

Στο μοναστήρι υπάρχει επίσης και η κάρα του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος, του Αγίου 
Θεοδώρου Στουδίτου, του Αγίου Παντελεήμονος, της Αγίας Παρασκευής, των Αγίων Αναργύ
ρων και άλλων.

Στη Μονή φυλάσσονται τα ιερά άμφια του Παλαιών Πατρών Γερμανού, καθώς και βιβλία, έγ
γραφα, εικόνες, της εποχής εκείνης.

Στο λόφο απέναντι από το μοναστήρι ξεπροβάλ
λει επιβλητικά το μνημείο των αγωνιστών του 
’21, για να μας θυμίζει το αίμα που χύθηκε για 
τον Αγώνα. Τα αποκαλυπτήριό του έγιναν στις 
24/3/1971 και κάθε χρόνο τον 21 Μάρτιο γίνονται 
σχετικές εκδηλώσεις. ]

ΠΗΓΕΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ Α Π ΑΣ ΛΑΥΡΑΣ -  ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 
Μονή Πετράκη, εφημερίδα Καθημερινή, Wikipedia.gr.

“ Στο μοναστήρι
της Αγίας Λαύρας 

ακούστηκε για 
πρώτη φορά το: 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ή ΘΑΝΑΤΟΣ>”

[  3 3  ]  Α/Α



[  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το υ  Λάζαρου Αρσενίου*
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

. ,·■ Ψ

________  /  '  ^  y
άρτο το πρωί της e ΑΐιρΐΛΐοη»4ΐ ο τβα πρεοβέυτής

ας στην Ελλάδα, πρίγκιπας φ^τΊΚρμπί^ Σέννεμπεργκ,
ον Έλληνα πρωθυπουργό Αλεξίβ^^ίϊορυζη, στο σπίτι
νωση με την οποία η γερμανική κυβέρνηση κηρύττει

πόλεμο κατά της Ελλάδος, επειδή «η Ελλάδα υπήρξε το μόνον' 
ευρωπαϊκό κράτος, το οποίον επετρεψεν εις τα αγγλικά στρατεύματα
να θέσουν πόδα επί του ευρωπαϊκού εδάφους».

τις 6 πι 
τηςΓι 
επέ 
του, δκ
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Η διακοίνωση ξεπέρασε και το τελεσίγραφο. Συνήθως 
αυτό τάσσει προθεσμία λίγων ωρών. Η γερμανική επίθεση, 
όμως, κατά της Ελλάδος, άρχισε την 5.05', δηλαδή 40 λεπτά 
πριν από την επίδοση της διακοινώσεως.

Ταυτόχρονα γερμανικές δυνάμεις επετέθηκαν και κατά της 
Γιουγκοσλαβίας από τέσσερις κατευθύνσεις από: Αυστρία, 
Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία. Έτσι άναψε στα Βαλκά
νια ο πόλεμος, τον οποίο ο Χίτλερ προετοίμασε από τον Νοέμ
βριο του 1940 με το σχέδιο «Μαρίτα».

Για το σχέδιο αυτό γράφει ο D.Eichhltz, της Ακαδημίας Βε
ρολίνου: «Ένα χρόνο αργότερα, το φθινόπωρο του 1940, είχε 
αλλάξει τελείως η κατάστασή. Η σύγκρουσή με τη, Μεγάλη Βρετα
νία είχε καταλάβει το επίκεντρο της γερμανικής στρατηγικής. Τα 
σχέδια για την επιχείρηση «Μπαρμπαρόοσα» (επίθεση κατά της 
Σοβιετικής Ενώσεως) είχαν σχεδόν ολοκληρωθεί και, σε συνάρ
τηση με αυτά, η Ελλάδα απέκτησε πολύ σημαντική στρατηγική 
θέση. Η  ιταλική επίθεση και η απόβαση βρετανικών στρατευμά
των αποτέλεσαν έτσι τον λιγότερο ή περισσότερο προσδιοριστικό 
παράγοντα για την εφαρμογή της επιχείρησης «Μαρίτα». Ενώ 
η «Μαρίτα» αποτέλεσε, για τη δυσχε
ρή κατάσταση, κίνηση ανάγκης, ο πό
λεμος με την Ελλάδα ήταν αναπόσπα
στο μέρος της στρατηγικής των ναζί: 
να καταφέρουν ισχυρό πλήγμα εναντί
ον της Μεγάλης Βρετανίας, να εξασφα
λίσουν τη νοτιοανατολική πλευρά κα
τά την επίθεση «Μπαρμπαρόοσα» και 
να αποκτήσουν πλήρη οικονομικό και 
πολιτικό έλεγχο των Βαλκανίων. Επί 
πλέον, με τη «Μαρίτα», οι επιτιθέμενοι

αποκτούσαν νέα πρόσβαση στις αραβικές χώρες και κυρίως 
στην Εγγύς Ανατολή και τα πετρέλαιά της» *. Πάμε τώρα στις 
επιχειρήσεις:

Η Γιουγκοσλαβία δεν πρόλαβε να πολεμήσει. Η κυβέρνη
σή της εμφανιζόταν ουδετερόφιλος μέχρι την 25 Μαρτίου 
1941, οπότε προσχώρησε ξαφνικά στον Άξονα. Δυο μέρες κα
τόπιν ανατράπηκε και στις 10 μέρες που μεσολάβησαν μέχρι 
την γερμανική επίθεση, στάθηκε αδύνατο η νέα κυβέρνηση 
να προετοιμάσει τον στρατό της και να τον παρατάξει κατάλ
ληλα για αντίσταση. Έτσι, βρέθηκε αυτός σκορπισμένος στο 
μάκρος των 1.500 χιλιομέτρων των συνόρων της. Τίποτα πιο 
εύκολο για τον γερμανικό στρατό των βαθέων διεισδύσεων 
και των ελιγμών, να περάσει από την αραχνοειδή και εύθραυ
στη αυτή γραμμή και να προελάσει ανεμπόδιστος σχεδόν στην 
καρδιά της ενδοχώρας. Έκθεση του αγγλικού υπουργείου 
αμύνης δίνει την ακόλουθο εικόνα για τις επιχειρήσεις εκεί:

«Όταν χτύπησαν οι Γερμανοί δεν είχε συμπληρωθεί ακόμα η 
κινητοποίηση του γιουγκοσλαβικού στρατού. Οι γιουγκοσλαβικές 

δυνάμεις δεν είχαν ακόμα συγκεντρωθεί στα 
επίκαιρα σημεία της χώρας, από τα οποία 
θα μπορούσαν να προβάλλουν αποτελεσμα
τική αντίσταση. Ο γιουγκοσλαβικός στρατός 
δεν ήταν μηχανοκίνητος. Ούτε είχε την ευκι
νησία την απαραίτητη σε σύγχρονους στρα
τούς. Μειονεκτούσε σε αντιαεροπορικά μέσα 
και δεν διέθετε ούτε αντιαρματικά όπλα ού
τε άρματα. Το μεγαλύτερο μέρος του γιου
γκοσλαβικού στρατού βρισκόταν στις βόρει
ες επαρχίες και η νέα κυβέρνηση της χώρας,

“ Η γερμανική επίθεση, 
όμως, κατά της Ελλάδος, 
άρχισε την 5.05", δηλαδη 

40 λεπτά πριν από 
την επίδοση 

της διακοινώσεως”
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Βαλκάνια έντονη 
διπλωματική 

δραστηριότητα

μόλις είχε καιρό να διατάξεις την αποστολή σοβαρών ενι
σχύσεων στον νότο. Έτσι, μυρμήκισοα οι δρόμοι από το 
πεζικό - μυριάδες άνθρωποι με γυλιούς και όπλα στην 
πλάτη - και τις βοϊδάμαξες, τις φορτωμένες βοϊδάμαξες, 
που ρύθμισαν το βήμα ολόκληρης της φάλαγγας. Σε αυτό 
ακριβώς το σημείο βρισκόταν οι αργοπορημένες προετοι
μασίες της Γιουγκοσλαβίας, όταν χτύπησε η γερμανική 
αεροπορία. Μέσα από τα βαριά, τα χαμηλόσυρτα σύν
νεφα, πρόβαιναν τα γερμανικά βομβαρδιστικά κάθετης 
εφόρμησιις και οφυροκοπούσαν - βομβάρδιζαν και πολυ- 
βολούοαν - τις ατέλειωτες βραδυκίνητες φάλαγγες - δρό
μους μήκους 225 χάιομέτρων, κατάμαυρους από τους 
στρατοκόπους, τα ζώα, τα κάρα. Ο απέραντος αυτός στό
χος φάνταξε ασφαλώς ολότελα στάσιμος από τα ύψη των 
γεαιανικοη/ αεροπλάνων, που, αφού άδειαζαν επάνω του 

φ&φορτία των βομβών τους, συνέχιζαν το σφυροκόπημα 
τα πολυβόλα. Τέτοια στάθηκε η τύχη - και το τέ- 

- των γιουγκοσλαβικών ενισχύσεων, που κατέβαιναν 
Ψ για να πιάσουν τα περάσματα, σε όλο το μήκος της βουλ

γαρικής μεθορίου».

Η ραγδαία προέλαση χων Γερμανών στην Γιου
γκοσλαβία, γέννησε χάσεις φυγής. Μάζες αξιωματι- 

ίν, που δεν πρόλαβαν ούτε σχολή εκστρατείας να φο
ρέσουν, έφτασαν στην Φλώρινα, με χρυσές επωμίδες 
και Επίσημες στολές. Μεραρχίες και σώματα στρατού 

ηκαν στους δρόμους ανέπαφα, και σε κενό εξουσί- 
Επωφελήθηκε το Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκο- 

,αβίας και την 10 Απριλίου συγκρότησε «στρατιω- 
|  επιτροπή» με αρχηγό τον Τίτο. Στρατιώτες και 

ωματικοί, που δεν είχαν σχέση με τον κομμουνισμό 
ως τότε, τράβηξαν με τον οπλισμό τους στα βουνά, να 
πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Το ΚΚΓ απόκτησε 
με μιας ένοπλη δύναμη.

'Οπως αποκαλύφθηκε μεταπολεμικά, προηγήθηκε 
του πολέμου στα Βαλκάνια έντονη διπλωματική δρα
στηριότητα Η Βουλγαρία προσχώρησε στον Άξο
να, με αντάλλαγμα υπόσχεση της Γερμανίας για 
παραχώρηση σε αυτήν της περιοχής μεταξύ των 
ποταμών Νέστου και Στρυμώνα, ώστε να αποκτή
σει έξοδο προς το Αιγαίο. Την Μακεδονία με την 
Θεσσαλονίκη ο Χίτλερ την προόριζε για την Γιου
γκοσλαβία. Στην Τουρκία υποσχέθηκε την Θράκη 
μέχρι τον Νέστο, αν βγει στον πόλεμο στο πλευρό 
του Άξονα Η Αγγλία υποσχόταν στην Βουλγαρία 
την Θράκη και την Αν. Μακεδονία, αν έβγαινε με 
τους συμμάχους, ενώ σχεδίαζε και την σύσταση 
Αυτόνομης Ενιαίας Μακεδονίας.

Ο Χίτλερ είπε στον Μουσσολίνι, σε συνάντησή τους 
την 28 Οκτωβρίου 1940, ότι εναντίον της Ελλάδος θα 
επιτεθεί με μία αερομεταφερόμενη μεραρχία και με μία 
αλεξιπτωτιστών. Μετά, όμως, από τις νίκες του ελλη
νικού στρατού εναντίον του ιταλικού, αναγκάστηκε
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να αναθεωρήσει την αρχική του απόφαση και να στείλει 10 
μεραρχίες (2 ορεινές, 4 πεζικού, 3 θωρακισμένων 1 SS), 1 Σύ
νταγμα πεζικού και 600 αεροπλάνα, που μετά την κατάρρευ
ση της Γιουγκοσλαβίας έγιναν 1.200, με διοικητή τον διάσημο 
πτέραρχο Ριχτχόφεν. Η επιτεθείσα κατά της Ελλάδος δύναμη 
«απετέλει εν από τα κυρτότερα σώματα κροόσεως του Χίτλερ 
και υπήρξεν εκείνη ήτις τον Σεπτέμβριον του 1939, έκρινε 
την έκβασιν της Πολωνικής εκστρατείας, διέβη τον ποταμόν 
Μόζαν εν Γαλλία κατά το 1940 και απέκοψε τας εν Βελγίω 
δρώσας Γαλλικάς, Αγγλικός και Βελγικός Στρατιάς, δια ταχυ- 
τάτης και τολμηρός μέχρι Μάγχης προελάσεως»1".

Η Ελλάδα παρέταξε 5 μεραρχίες, από τις οποίες 2 με «περι- 
μαζεύματα τέως συνοριακών τομέων» κατά τον Καθενιώτη,
1 με υπερήλικες και 2 με απειροπόλεμους. Επί πλέον παρέτα
ξε 1 ταξιαρχία πεζικού επίσης με περιμαζεύματα και 1 μέρα] 
χία μηχανοκίνητη με ελαφρά άρματα και με την «πιο ποικ 
συλλογή οχημάτων, που θα μπορούσε να συλλάβη ο νους τοι$ 
ανθρώπου, από ιταλικά αυτοκίνητα τα περισσότερα μεταφερλ 
θέντα από την Λιβύη, μέχρι αθηναϊκά ταξί», γράφουν οι Ά γ -* 
γλοι. Αν στην αριθμητική υπεροχή των Γερμανών προστεθεί 
και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός τους, τότε η υπεροχή τους 
μετατρέπεται σε τρομερή. Για την αντιμετώπιση του ιταλικού 
στρατού στην Αλβανία αφέθηκαν 15 μεραρχίες. Αφού, κατά 
τον Καθενιώτη, ήταν δεδομένη η γερμανική επίθεση, έπρεπε 
να συγκροτηθούν περισσότερες δυνάμεις με συμπλήρωση της 
επιστρατεύσεως. Γιατί, παρατηρεί, «ενώ οι ακρίται του Σώ
ματος Στρατού Καβάλας έχουν προσφέρει 23 το όλον ηλικίας 
(1917-1940), εν τούτοις το Σώμα Στρατού Αθηνών και Πελο- 
ποννήσου έχει προσφέρει εις τον κοινόν αγώνα 14 και μόνον 
αυτάς (1925-1939). Λαμβανομένου δε υπ’ όψιν ότι και επίλοι
ποι περιοχαί έχουν επιστρατεύσει μόνον τας κλάσεις 23-40, 
υπέρ τους 150.000 εφέδρους σήπονται και μαραζώνουν στα 
σπίτια των, διερωτώμενοι εις ποιαν άραγε ατιμωτικήν πρά- 
ξιν να υπέπεσαν δια να είναι άξιοι τοιαύτης περιφρονήσεως»2. 
Επί πλέον ο Καθενιώτης επικρίνει την ηγεσία γιατί παραμέ
λησε την οχύρωση της μεθορίου με την Γιουγκοσλαβία, ενώ 
«μπορούσαν να γίνουν εκεί πάρα πολλά» στους 4 μήνες προ 
της γερμανικής επιθέσεως. Και καταλήγει: «Επειδή λοιπόν εν 
προκειμένω δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά, μία σειρά ολόκλη
ρος επιτελών από του Γενικού Στρατηγείου μέχρι Στρατιάς 
θα πρέπει να πάνε στα σπίτια τους, και όχι να ζητάνε να γί
νουν όλοι Στρατηγοί, διότι τέτοιο πράγμα δεν επανελήφθη 
ποτέ εις την Ελλάδα»3.

Η μειωμένη αμυντική ικανότητα της Ελλάδος μειώθηκε 
περισσότερο από το σχέδιο αποκρούσεως της γερμανικής επι
θέσεως. Με την άρνηση της ελληνικής ηγεσίας για να εγκα
τασταθεί ενιαίο μέτωπο από το Καϊμακτσαλάν μέχρι τον Θερ
μαϊκό Κόλπο, μήκους 150 περίπου χιλιομέτρων ευθεία, ο 
ελληνικός στρατός διασκορπίστηκε από τον Έβρο μέχρι τα 
βάθη της Αλβανίας. Και τάχθηκε σε τρία μέτωπα, ανεξάρτη
τα, απομενωμένα το ένα από το άλλο, συνολικού μήκους πλέ
ον των 1.000 χιλιομέτρων, εφτά φορές μακρύτερο. Ήτοι, ένα 
στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, δεύτερο στην Κεντρι-

“ Η Ελλάδα παρέταξε 5 μεραρχίες, 
από τις οποίες 2 με «περιμαζεύματα 

τέως συνοριακών τομέων» κατά 
τον Καθενιώτη, 1 με υπερήλικες 

και 2 με απειροπόλεμους”

κή Μακεδονία και τρίτο στην Αλβανία. Πέραν της διασποράς 
υπήρχε και ο τελείως ακάλυπτος διάδρομος των γιουγκοσλα
βικών συνόρων, μήκους 250 χιλιομέτρων. Όλα αυτά τα εκ
μεταλλεύτηκαν οι Γερμανοί. Εισέβαλαν από τον ακάλυπτο 
διάδρομο. Εξουδετέρωσαν πρώτα το ένα μέτωπο. Ύστερα το 
δεύτερο και κατόπιν κύκλωσαν το τρίτο, προχωρώντας έτσι 
με την ησυχία τους από επιτυχία σε επιτυχία. Ο ελληνικός 
στρατός πολέμησε με τις δυσμενέστερες γι’ αυτόν συνθήκες. 
Φυσικά δεν περίμενε κανείς νίκη του επί της τρομερής Βέρ- 
μαχτ, αλλά, όπως αναγνωρίζεται από όλους, οι Έλληνες πολέ
μησαν όπως κανένας άλλος ευρωπαϊκός στρατός. ]

Βιβλιογραφικές παραπομπές
'■ Dietrich Eichholltz: «Οικονομικές πλευρές της πολιτικής των 
γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα», Πρακτικά του Διεθνούς 
Ιστορικού Συνεδρίου «Η  Ελλάδα 1936-44» έκδοση Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδος, σ. 222.
'°. ΓΕΣ, «Αγώνες εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Θράκην», σ. 28. 
2· Δ. Καθενιώτη, «Αι κυριότεραι στρατηγικοί φάοεις του Πολέμου 
1940-41», ο. 148. 
s. Δ. Καθενιώτη, όπ.π., ο. 149.

*Απόοπαομα από το βιβλίο του Λαζάρου Αρσενίου «Ανατομία του 
Έπους 1940-1941», εκδ. Δωδώνη.
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Του Αστυνόμου Α' Γεωργίου Γληγόρη 
Τμηματάρχη του Τμ,. Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ
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Αρχαιοκαπηλία -παράνομη
διακίνηση αρχαιοτήτων

ΟΛβμενα περιστατικά, άγνωστα στο ευρύ κοινά, που έχουν 
νβκάνουν μεβημαντικές κλοπές που υπέστη η πολιτιστική 
μ |ς  κληρονομιά^ που τόσος λόγος για την προστασία της γίνε- 
τφ  σήμερα ααγκοσμίως, χωρίς να λαμβάνονται, όμοος, ουσια
στικά μέτρα γψ  την προστασία της.

ξ ε π λ ε ν ο ν τ α ς  α ρ χ α ί α
1η περίπτωση. «Ένας τύπος ήρθε στο μουσείο να με συνα

ντήσει. Κουβαλούσε ένα τεράστιο κουτί. Από μέσα ξεπρόβαλ
λε ένα τεράστιο μαρμάρινο κεφάλι. Ήταν ένας άγιος Παύλος 
του 4ου αιώνα.

-«Από πού είναι αυτά;» τον ρώτησα.
- «Είμαι παντρεμένος με Ελληνίδα και το βρήκαμε στο πα

λιό πηγάδι του αγροκτήματος της οικογένειάς της. Το βγάλα
με λαθραία. Στο πουλάω, το θέλεις;»

- «Ήρθες στο σωστό μέρος» του είπα...».
Το «σωστό» μέρος είναι το Μητροπολιτικό Μουσείο της 

Νέας Υόρκης και ο άνθρωπος που έσπευσε να αποδεχθεί το 
προϊόν της λαθρανασκαφής δεν είναι άλλος από τον πρώην 
διευθυντή του διάσημου μουσείου, τον Τόμας Χόβινγκ, που 
μίλησε με απροσδόκητη ειλικρίνεια στο φακό του σκηνοθέτη 
Ανδρέα Αποστολίδη.

2η περίπτωση. Όπως κατέθεσε σε δικαστήριο ο Τζιμ 
Μπαρκούκις του FBI», «...η Βίλμπα Σαμπάλα, στο σπίτι της 
οποίας βρέθηκαν οι κλεμμένες αρχαιότητες από το μουσείο 
της Κορίνθου, του ομολόγησε ξεκάθαρα πως οι ίδιοι οι Κρί

σεις τη συμβούλεψαν να σβήσει με... βερνίκι νυχιών τα serial 
numbers των αρχαιοτήτων, ώστε να εξαφανιστούν τα στοι
χεία προέλευσής τους». Κι όμως. Ποτέ δεν υποβλήθηκε εις βά
ρος τους επίσημη κατηγορία για κλεπταποδοχή.

3η περίπτωση. Η Μάριον Τρου, έφορος του μουσείου Πολ 
Γκετί του Λος Άντζελες δημοφιλής στους κύκλους της ελλη
νικής υψηλής κοινωνίας, το 1998 ήταν έτοιμη να αγοράσει 
το χάλκινο άγαλμα του Σκεπτόμενου Έφηβου, το οποίο της 
έδειξαν τυλιγμένο σε λινάτσα κάτω από ένα κρεβάτι, καλυμ
μένο με όστρακα και με εμφανείς αλλοιώσεις από την θάλασ
σα, από όπου είχε ανελκυστεί. «Η κυρία προσέφερε 7 εκατομ
μύρια δολάρια για να το αγοράσει». «Δεν κατάλαβε πως ήταν 
παράνομο; To FBI της έκανε ανάκριση. Η Ελληνική Αστυνο
μία ποτέ δεν την ρώτησε...». Ευτυχώς, άπω και στο παρά πέ
ντε, η αγοραπωλησία απετράπη και το άγαλμα βρίσκεται σή
μερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

4η περίπτωση. Μια ακόμα χαρακτηριστική περίπτωση 
είναι αυτή του γκαλερίστα Αϊζενμπεργκ της Royal Athina 
Gallery, της μεγαλύτερης γκαλερί αρχαιοτήτων της Νέας 
Υόρκης. «Στην γκαλερί του το 1998 βρέθηκε προς πώληση 
ένα από τα περίφημα κλοπιμαία του μουσείου της Κορίνθου». 
«Στην κατοχή του μάλιστα είχε και άλλα. Όλα τα είχε αγορά
σει από δημοπρασία των Κρίσης».

Η δικαιολογία του; «Πού να θυμάμαι οκτώ χρόνια πριν 
που δημοσιεύθηκε ο κατάλογος ότι τα συγκεκριμένα αγ
γεία ήταν κλεμμένα;» Έλα όμως που ο έμπειρος Χόβινγκ
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“ Μόνο οτις Κυκλάδες
(όπου άνθισε ο περίφημος 
Κυκλαδικός πολιτισμός) 
από τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο μέχρι σήμερα, έχουν 
συληθεί 15.000 τάφοι”

διάμεσο σταθμά την Ελβετία, η οποία 
χρησιμοποιήθηκε σαν «πλυντήριο» 
και αποδέκτη το μουσείο Πωλ Γκετύ 
των Η.Π.Α.

του Met τον «καρφώνει» στον φακό:
«Ασφαλώς και ήξερε» λέει «Είναι όλη 
του τη ζωή σ’ αυτή την γκρίζα αγο
ρά».

Το ξέπλυμα αρχαιοτήτων ανθεί στη 
χώρα μας, καθώς οι ελληνικές αρχαιό
τητες, σε αντίθεση με διάφορες παροδικές μόδες, αποτελούν δια
χρονική αξία. Ακολουθούν οι ρωμαϊκές και οι αιγυπτιακές.

Τώρα ma η νομοθεσία έγινε πιο αυστηρή. Ένα από τα βασικά 
μας συμπεράσματα πάντως, είναι πως σήμερα πια, και κυρίως 
στην Ευρώπη, υπάρχει μια αλλαγή κλίματος: η νομοθεσία εί
ναι αυστηρότερη, οι διωκτικές αρχές σε Ιταλία, Ελβετία, Γαλλία 
και ΗΠΑ είναι πιο επιθετικές, κάνοντας περισσότερες εφόδους 
και συλλήψεις, προχωρώντας μάλιστα και σε φυλακίσεις, ενώ 
μπαίνουν περισσότεροι φραγμοί, λ,χ. στο περίφημο Free Port 
στη Γενεύη, όπου ως γνωστόν δεν απαιτείται τελωνειακός έλεγ
χος και μέσω διάφορων “αλχημειών” περνούν πλήθος παράνο
μων αρχαιοτήτων».

Πριν από το 1970 που δεν υπήρχε η συνθήκη της Ουνέσκο, 
στη Γενεύη, για την προστασία της διεθνούς πολιτιστικής κλη
ρονομιάς, επικρατούσε το... ‘μπάτε σκύλοι αλέστε’. «Η μόνη δέ
σμευση ήταν», όπως εξηγεί ο Χοβινγκ, «ο κανόνας του ενός μέ
τρου: είναι πάνω από ένα μέτρο μια παράνομη αρχαιότητα, άρα 
ευκολότερα εντοπίσιμη. Ασ’ τη καλύτερα, η χώρα προέλευσης 
θα αντιδράσει». Σήμερα, ευτυχώς ολοένα και περισσότερα μου
σεία, γκαλερί και αρχαιοπώλες βάζουν θέμα προέλευσης. Δηλα
δή, θέτουν κάποιους φραγμούς και ηθικούς κώδικες.

«Μόνο στις Κυκλάδες (όπου άνθισε ο περίφημος Κυκλαδικός 
πολιτισμός) από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα, έχουν 
συληθεί 15.000 τάφοι. Και δυστυχώς δεν είναι ένα απλό θέμα 
παράνομων οικονομικών συναλλαγών.

Πρωτίστως σχετίζεται με την καταστροφή της παγκόσμιας 
κληρονομιάς». Όπως λέει χαρακτηριστικά ο ειδικός ερευνητής 
σε θέματα λαθραίων έργων τέχνης Πίτερ Γουότσον, «είναι λά
θος να μιλάμε για λαθρανασκαφές. Πρόκειται για καθαρό βαν
δαλισμό...».

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

Ως μέσα διακίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα όσα 
χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τις μετακινήσεις 
και διευκολύνσεις του. Αεροπλάνα και καράβια, 
γιοτ, αυτοκίνητα, τραίνα, κοντέινερ μεταφοράς 
φρούτων και εμπορευμάτων κ,λπ.

Αυτό όμως που ενδιαφέρει εμάς επί του πα
ρόντος, είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιού
νται, ώστε τα κλεμμένα έργα τέχνης να φτά
σουν στους τελικούς αποδέκτες καθαρά και με 
νομιμοφάνεια. Και δεν υπάρχει τίποτε καλύτε
ρο για να καταλάβουμε τις μεθόδους αυτές από 
το να αναλύσουμε ένα πραγματικό παράδειγμα 
που συνέβη το 1992-1993 στην Ελλάδα, με εν

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ

Το 1993 το Γκετύ με πρωτοβουλία της τότε εφόρου του, 
Marion True, αγόρασε από τον πρώην αρχαιολόγο και νυν αρ
χαιοπώλη της Βασιλείας Κριστόφ Λεόν ένα χρυσό Μακεδονικό 
στεφάνι για 1.150.000 δολάρια. Προέρχονταν από λαθρανασκα
φές στην Βόρεια Ελλάδα και είχε εξαχθεί παράνομα στην Γερ
μανία.

Στη Γερμανία στην γκαλερί Ohm του Μονάχου, στις 20 Φε
βρουάριου του 1992 στην έκθεση ενός νέου Έλληνα ζωγράφου, 
του Θανάση Σελιάχα (ή ΤΣΕΛΙΑ καλλιτεχνικά), πήγε ο Γιου
γκοσλάβος γνωστός του Kovacevic, που πριν από δύο μέρες του 
είχε τηλεφωνήσει από την Κολωνία πως θα τον επισκέπτονταν 
στην έκθεσή του.

«Πράγματι στην έκθεση» καταθέτει ο Σελιάχας «ο Κοβάσε- 
βιτς παρευρέθηκε με τον Τσάταλη που μου τον σύστησε τότε. 
Με ρώτησαν αν ξέρω κάποιον ο οποίος θα αναγνώριζε και θα 
εκτιμούσε την αξία ενός χρυσού στεφανιού. Ο Τσάταλης μου 
έδειξε φωτογραφίες του στεφανίου και μου τις άφησε να τις εξε
τάσω. Αφού μου είπαν ότι θα έκαναν ένα ταξίδι στην Ελβετία, 
τους είπα ότι εκεί βρισκόταν κάποιος Δρ. Κριστόφ Λεόν αρχαι
ολόγος παγκόσμιας φήμης ο οποίος θα μπορούσε να εκτιμήσει 
το αντικείμενο.

«Αργότερα ήρθε ξανά στην Γκαλερί ο Κοβάσεβιτς με τον Τσά
ταλη και κάποιον Γιώργο Καγιά και μου δείξανε φανερά το χρυ
σό στεφάνι που ήταν το ίδιο με αυτό της φωτογραφίας. Τον 
Καγιά δεν τον γνώριζα καθόλου. Οι τρεις τους μου είπαν ότι 
ταξίδεψαν μέχρι την Ελβετία. Βρήκαν τον αρχαιοπώλη Λεόν, ο 
οποίος είδε και εκτίμησε το αντικείμενο και είπε ότι θα το αγό
ραζε για 200.000 μάρκα. Είπε επίσης ότι η αξία του δεν ξεπερ- 
νούσε τα 400.000 μάρκα. Είπαν στον αρχαιολόγο ότι τα 200.000 
μάρκα είναι λίγα κι έτσι δεν τα βρήκαν. Είχα την αίσθηση ότι ο 
Καγιάς ήταν εκείνος στον οποίο ανήκε η κυριότητα της χρυσής 
κορώνας. Αφού ζητήσανε περισσότερα χρήματα τους έδωσα άλ
λη μια ευκαιρία ή πιθανότητα. Τους είπα να απευθυνθούν στην 

Δρα Μάριον Τρου στο μουσείο Πώλ Γκετύ στο 
Μαλιμπού των Η.Π.Α.»!

Πως κινήθηκε η Μάριον Τρού μόλις της δό
θηκε η πληροφορία ότι κυκλοφορεί προς πώλη
ση ένα χρυσό Μακεδονικό στεφάνι;

Ταξίδεψε στην Ζυρίχη και είδε το αντικείμενο 
σε μία τραπεζική θυρίδα. Σε αυτή την Συνάντη
ση όμως κάτι δεν πήγε καλά γιατί έγραψε στον 
Λεόν (τον Ιούνιο του 1992):

«Φοβάμαι ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι πολύ επικίνδυνο για εμάς να αναμειχθού- 
με». Είχε συναντηθεί με τον ιδιοκτήτη του στε-
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“ Το ξέπλυμα αρχαιοτήτων ανθεί στη 
χώρα μας, καθώς οι ελληνικές αρχαιότητες, 
σε αντίθεση με διάφορες παροδικές μόδες, 
αποτελούν διαχρονική αξία. Ακολουθούν 

οι ρωμαϊκές και οι αιγυπτιακές”

φανιού, κάποιον Δρα Πράις από το Μόναχο, ο οποίος κατά την 
Τρού ήταν απατεώνας.

Έ ταν άραγε ο Δρ Πράις κάποιος από τους τρεις που είχαν 
επισκεφτεί τον Σελιάχα;

Παραμένει άγνωστο. Το βέβαιο είναι ότι οι άνθρωποι της τρι
άδας Καγιά -Τσάταλη -Κοβάσεβιτς, δεν ήταν από μόνοι τους σε 
θέση να προσφέρουν τα εχέγγυα που πάγια ζητούσε το Γκετύ, 
δηλαδή πλαστά πιστοποιητικά προέλευσης από κάποια ιδιωτι
κή συλλογή ή πώληση σε δημοπρασία.

Πάντως η αξία του στεφανιού έκανε την Τρού να παραμέ
νει σε διαρκή ανησυχία για την απόκτησή του. Και αποφάσισε 
να τολμήσει την αγορά του ακολουθώντας παλαιότερες συντα
γές. Πρώτον απευθύνθηκε σε Ελλάδα και Ιταλία ρωτώντας αν 
το στεφάνι είναι κλεμμένο ή όχι. Και δεύτερον έβαλε τον Κρι- 
στόφ Λεόν να ετοιμάσει πλαστά πιστοποιητικά προέλευσης του 
στεφανιού.

Η Ελλάδα απάντησε ότι ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ ΚΑΝΕΝΑ ΚΛΕΜ
ΜΕΝΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΕΦΑΝΙ!!! Αλλά η Ιταλία ξαφνικά απάντησε 
θετικά!!! Αφού τόσες φορές την είχε πατήσει με τους Αμερικα
νούς και τους αρχαιοπώλες, δεν έχανε τίποτα να προκαλέσει μια 
μικρή έρευνα.

Έγγραφο της Ιταλικής Ιντερπόλ μεταξύ άλλων αναφέρει:
«...Οι έρευνες που έγιναν στην Ιταλία είχαν αρνητικό αποτέ

λεσμα. Όμως μια δήλωση πραγματογνώμονα έλεγε ότι πιθανόν 
προέρχεται από την περιοχή Basilikata...».

Η Μάριον Τρού σίγουρα θα τα έχασε, διότι ήξερε με βεβαιό
τητα πώς το στεφάνι προέρχονταν από την Ελλάδα, όμως δεν 
μπορούσε παρά να δώσει κάποια στοιχεία παραπάνω στους Ιτα
λούς.

Κι έδωσε το όνομα του Δρ. Πράις και δύο τηλέφωνα στο Μό
ναχο. Η Ιταλική αστυνομία τα διαβίβασε στην Γερμανική με αί
τημα δικαστικής συνδρομής και η Ιντερπόλ Γερμανίας απαντά. 
(Μόναχο 2-12-1994):

«...Κατόπιν έρευνας διαπιστώθηκε ότι στο Μόναχο δεν υπάρ
χει κανείς με το όνομα Βίκτωρ Πράις. Και επίσης γύρω από το 
πρόσωπο αυτό δεν υπάρχει το παραμικρό στοιχείο...».

Είναι φανερό ότι Δρ. Πράις δεν υπήρξε ποτέ. Η Τρού έπρεπε 
να εφεύρει ένα προσωπείο που να καλύπτει τους Καγιά, Τσά
ταλη και Κοβάσεβιτς διότι η απόδειξη της άμεσης συναλλαγής 
της με λαθρέμπορους μπορεί να απέβαινε μοιραία. Εξάλλου η 
ύπαρξη μιας δεύτερης μεσολαβητικής ομάδας ανθρώπων ανά
μεσα στους άμεσους τυμβωρύχους, κλέφτες ή λαθρέμπορους 
και τους διευθυντές ή εφόρους μουσείων, τους μεγιστάνες συλ
λέκτες και τους οίκους δημοπρασίας, προκύπτει για πολύ πρα

κτικούς λόγους.
Μόνο με την μεσολάβηση αρχαιοπωλών, ειδικών αρχαιολό

γων κ.λπ. μπορεί η καλή κοινωνία να συνδιαλλαγεί με τον 
υπόκοσμο, γιατί τα έργα τέχνης που θα πιάσει στα χέρια της 
θα πρέπει να έχουν ξεπλυθεί από το χώμα και την παρανο
μία, τα ίχνη των φυσικών αυτουργών να έχουν χαθεί και το 
λαθραίο αντικείμενο να έχει αποκτήσει «ταυτότητα» πρώτης 
παρουσίας στην αγορά της τέχνης.

Ο Δρ. Πράις μπορεί να μην υπήρχε(αντιστοιχεί πιθανότητα 
στον Καγιά) όμως τα τηλέφωνα ήταν υπαρκτά. Και συνεχίζει 
η Ιντερπόλ Γερμανίας.

«...Το πρώτο από τα τηλέφωνα αντιστοιχούσε σε κάποιον 
δικηγόρο ονόματι Delitz... ο οποίος πέθανε στις 16-11-1994. 
Συνεργάτης του εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν κάποιος 
Martin..... ,που έμενε στο Μόναχο. Ο Martin...,είχε επαγγελ
ματικές επαφές με τον Αθανάσιο Σελιάχα, ο οποίος συζούσε 
με μια γυναίκα ονόματι Canals. Ως μεσολαβητής για το στε
φάνι είχε δώσει τους αριθμούς τηλεφώνων του Μάρτιν και 
της Κανάλς».

Και η Μάριον Τρου αυτά είχε για τηλέφωνα επικοινωνίας 
με τους κατόχους του χρυσού στεφανιού.

Ο Σελιάχας δεν έπαιξε περαιτέρω ρόλο στην πώληση του 
στεφανιού.

Στις 12-7-93 ο Κριστόφ Λεόν έχει στείλει στο Γκετύ έγγρα
φο υπόψη της Τρού, όπου δηλώνει ενυπόγραφα ότι είναι ο ίδι
ος ιδιοκτήτης του στεφανιού!!! Και αφού περιγράφει το στε
φάνι και δίνει τις διαστάσεις του, αναγράφει την τιμή του: 
1.150.000 δολάρια. Και ζητάει να πληρωθούν στην Swiss 
Volksbank μέσω της Bank America International της Νέας 
Υόρκης και βεβαιώνει πως είναι γνήσιο αρχαίο και προέρχε
ται από ιδιωτική συλλογή της Ελβετίας.

Η αγορά του χρυσού στεφανιού φυσικά εγκρίθηκε από 
το Δ.Σ. του Γκετύ με την ίδια απόφαση που ενέκριναν και την 
αγορά του μαρμάρινου κορμού, του αρχαϊκού αγάλματος της 
«κόρης» με προέλευση την νήσο Πάρο από τον Βρετανό αρ
χαιοπώλη Ρόμπιν Σάιμς. J

Από τις 22 Μαρτίου 2007 το χρυσό στεφάνι όπως και το 
μαρμάρινο άγαλμα της κόρης, με συντονισμένες ενέργειες του 
Τμήματος Δίωξης ΑρχαιοκαπηλίαςΙΔΑΑ σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Πολιτισμού επαναπατρίστηκαν στην Ελλάδα και 
εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, τα δε εμπλε
κόμενα άτομα στην παράνομη διακίνησή τους κλήθηκαν να 
λογοδοτήσουν ενώπιον της ελληνικής Δικαιοσύνης.
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[  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ

Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

ΣΤ’ ΜΕΡΟΣ

άμαί τα...Άλλοτε και μακαρίζω τα...Τώρα!
ιρα» πολλά προς το καλύτερο έχουν αλλάξει όχι μόνο για  τους άνδρες των 
ϊφαλείας αλλά και για το προσωπικά των Ενόπλων μας Δυνάμεων, μαθη- 

σερατιωτικών σχολών ακόμη και σ’ αυτούς τους στρατευσίμους! 
τιωτικό...κολέγιο σήμερα οι Στρατώνες!

λλεκτοι στο στρατό έχουν έξοδο και μάλιστα με πολιτική περιβολή. Δεν 
τα ανυπόφορα «καψώνια». Τρώνε σε όμορφες αίθουσες εστιατορίων! Σερ

βίρονται τα φαγητά των και δεν πηγαίνουν στη γραμμή με τις., ,καραβάνες όπως επί 
των δικών μου ημερών!

Οι άγαμοι αστυνομικοί κοιμούνται και αυτοί εκτός αστυνομικών καταστημάτων. 
Παντρεύονται όποτε θέλουν χωρίς να παίρνουν άδεια από τον Αρχηγό Χωροφυλα
κής. Ερωτεύονται και ίσως ακόμη συζούν με την ερωμένη των χωρίς να έχουν το φό
βο τιμωρίας! Φέρουν πολιτική περιβολή όποτε το θελήσουν και έχουν και τα εβδομα
διαία τους...ρεπό.

Για το «Άλλοτε» προκειμένου να αρραβωνιαστεί κάποιος αξιωματικός ή Ενωμοτάρ- 
χης/Ύπενωμοτάρχης και Χωροφύλακας, Θεού πρόσωπο μπορούσε να δει, γυναικείο 
όμως...αστράγαλο με σκοπό το γάμο...ποτέ!

Έ πρεπε τότε αυτός ο αξιωματικός ή ο Ενωμοτάρχης να έχει συμπληρώσει το 28ο
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66Ακόμη k c q  σε περίπτωση που η κοπέλα ήταν «υγιών 
κοινωνικών φρονημάτων» αλλά από προίκα «δεν είχε αία» 

και τότε δεν γινόταν σύζυγος οργάνου τάξεως!*

ή το 32ο έχος χης ηλικίας χου αντίστοι- 
χα.

Να υποβάλει αίχηση μνησχείας σχο 
Αρχηγείο. Να αναφέρει όλα χα σχοιχεία 
χης καλής χου, χην...προίκα που θα 
έπαιρνε κινηχή και ακίνηχη και, να ζη- 
χά χην έγκριση χου κ. Αρχηγού!

Ο κ. Αρχηγός -  ο όποιος Αρχηγός -  
όχαν έπαιρνε σχα χέρια χου χην ιεραρ
χικά υποβληθείσα αίχηση χου ενδια
φερομένου και φυσικά ύσχερα από χον 
εμπισχευχικό έλεγχο χων όποιων υπη
ρεσιών ασφαλείας περί χης καχαλληλό- 
χηχας η μη χης υποψήφιας σχο να γίνει 
σύζυγος αξιωματικού ή Ενωμοχάρχη, 
αποφάσιζε χην έγκριση ή όχι χου αιχήμαχός χου! Αυχό 
ίσχυε και για όλους χους άνδρες χων Ενόπλων Δυνάμε
ων.

Εγώ προσωπικά γνωρίζω πως αρκεχές αιχήσεις ανδρών 
χου Σώμαχος που υπηρεχούσα είχαν απορριφθεί για δια
φόρους λόγους.

Θυμάμαι μάλισχα χο πρόβλημα ενός συναδέλφου, που 
σήμερα είναι απόσχραχος Σχραχηγός Χωροφυλακής, χου 
οποίου η αίχηση περί εγκρίσεως μνησχείας είχε απορρι- 
φθεί από χον Αρχηγό με χο αιχιολογικό όχι ο θείος χης 
υποψήφιας συζύγου χου/αδελφός χου παχέρα χης/ηχαν 
αριστερών φρονημάχων. Ο Σχραχηγός, χόχε μικρός σε 
βαθμό αξιωμαχικός, δεν χο έβαλε κάχω, πανχρεόχηκε 
κρυφά και πολύ αργόχερα με κάχι ευεργεχικές διαχάξεις 
νόμων αναγνώρισε χο γάμο χου.

Σήμερα έχει μια ωραία οικογένεια με παιδιά και εγγόνια 
και όχαν θυμάται χις χόχε περιπέχειες και καρδιοχχύπια 
χου μέχρις όχου αναγνωρισχεί ο άνευ αδείας χης Υπηρε
σίας χου γάμος, κουνάει χο κεφάλι χου για χα χόχε ισχύ- 
ονχα!

Ακόμη και σε περίπχωση που η κοπέλα ήχαν «υγιών 
κοινωνικών φρονημάχων» αλλά από προίκα «δεν είχε 
μία» και χόχε δεν γινόχαν σύζυγος οργάνου χάξεως!

Ό πω ς ο πιο πάνω αναφερόμενος μικρός αρχικά σε βαθ
μό και ύσχερα σχραχηγός πανχρεύχηκε χωρίς χην άδεια 
χου Αρχηγού, ανά χην Ελλάδα πανχρεύχηκαν πολλοί χω
ροφύλακες και υπαξιωμαχικοί, μεχαξύ αυχών είναι και η 
...αφενχιάμου.

Τα χρόνια εκείνα χο «επχασφράγισχο» μυσχικό χους, χο 
γνώριζαν μόνο άχομα απολύχου εμπιστοσύνης χου κά
θε... παρανομούνχος αστυνομικού!

Πολλοί γλιτώσαμε χην αποπομπή με κάποιες ευεργετι

κές διατάξεις νόμων που αναγνώρισαν 
αργόχερα χο γάμο μας, χο 1954 ή και 
σχα μετέπειτα χρόνια.

Η πολιτική ηγεσία και χο Αρχηγείο 
χης Χωροφυλακής βρέθηκαν σε πολύ 
δύσκολη θέση! Ή χαν χιλιάδες οι παρα- 
νόμως νυμφευθέντες! Αν χους έδιωχνε 
από χο Σώμα, εκτός χου όχι θα δημιουρ
γούσε οικογενειακά προβλήματα, ήχαν 
και εκ χου νόμου υποχρεωμένο χο Σώ
μα να παραπέμψει όλους χους παρανο- 
μούντες σχο στρατοδικείο. Πέρα όμως 
από αυτά χα προβλήματα θα στερού
νταν και χο ανθρώπινο δυναμικό χου! 

Έ λαβαν υ π ’ όψη λοιπόν οι αρμόδιοι 
χα υπέρ και χα κατά χου Σώμαχος αλλά πιστεύω και χων 
ενδιαφερομένων και εισηγήθηκαν στην χόχε Κυβέρνηση 
και ψήφισε χον ευεργετικό εκείνο Νόμο!

Οι ανά χην Ελλάδα «παράνομοι» χωροφύλακες, όχαν 
έμαθαν χο χαρμόσυνο μαντάτο, «ξεχύθηκαν» άφοβα με 
χις οικογένειές χους στους δρόμους και σύστηναν σε προ
ϊσταμένους, συναδέλφους και φίλους γυναίκες και παι
διά, που βρισκόντουσαν άλλα σχα καροτσάκια και άλλα 
σε μεγαλύτερη ηλικία.

Προ χης αναγνώρισης πολλοί συνάδελφοι, αν για παρά
δειγμα τολμούσαν να έχουν κοντά χους χις γυναίκες χων, 
παρουσίαζαν αυτές σε φίλους και...περιέργους ως αδελ
φές χων, που είχαν «ατυχήσει» σχο γάμο χους ή χρησιμο
ποιούσαν διάφορες άλλες πρόχειρες δικαιολογίες.

Παραθέτω εδώ δύο χαρακτηριστικές παραγράφους από 
χο επίσημο ατομικό μου Φύλλο Μητρώου που έχουν σχέ
ση με χον...παράνομο γάμο μου.

α/α 12. - «Ανεγνωρίσθη δυνάμει χης υ π ’ αριθμ. 
26145/6/2α από 27-8-1954 διαταγής χου Αρχηγείου Χω
ροφυλακής ο τελεσθείς Α' γάμος χου, χην 6 Ιανουάριου 
1952 μετά χης εις Α' τοιούτον συνελφούσης Ευχάριτος χο 
γένος Κων/νου Ηλία».

α/α 14.- «Τα δικαστικό Συμβούλιο χου εν Λαρίση Διαρ
κούς Στρατοδικείου δια χης υ π ’ αριθ. 3713/ από 14-9-1954 
αποφάσεώς χου, αποφένετο όχι δεν πρέπει να γίνει κατη
γορία κατ’ αυτού επί νυμφεύση άνευ αδείας, πράξει τελε
σθείση εν Κόμνηνα Λοκρίδος χην 6 Ιανουάριου 1952».

Πρέπει να τονίσω όχι πολλοί χων αξιωματικών γνώρι
ζαν αυτά χα οικογενειακά προβλήματα και έκαναν χο κο- 
ρόιδο, όχι ήχαν από ...χωριό και δεν καταλάβαιναν πολλά 
πράγματα!

Δεν μίλαγαν καθόλου και αν έβλεπαν από μακριά κανέ-
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να τέτοιο ζευγάρι άλλαζαν δρόμο για 
να μη χο συναντήσουν και φέρουν 
το όποιο όργανο σε δύσκολη θέση!

Πειθαρχία και αυστηροί κανονι
σμοί υπήρχαν αλλά δεν έλειπαν και 
οι ευαίσθητες καρδιές προϊσταμέ
νων και όχι μόνο!

Πολλοί τότε έγγαμοι -  με την ανα
γνώριση -  πήραν τις κουβέρτες τους 
από τα Τμήματα στα οποία υποχρε
ωτικά κοιμόντουσαν ως «άγαμοι» και τις πήγαν στο δικό 
τους κονάκι! Άλλοι πάλι σταμάτησαν να τρώνε στα εστι
ατόρια των Τμημάτων -  όπου λειτουργούσαν αυτά -  στα 
οποία ήταν υποχρεωτική η συμμετοχή των αγάμων!

Οι Διοικητές των Υπηρεσιών έτριβαν τα μάτια τους 
όταν έβλεπαν πολλούς εκ των δικών τους ανδρών που 
τους θεωρούσαν αγάμους να παρουσιάζονται στις Υπηρε
σίες με μωρά ή δίχρονα και τρίχρονα παιδιά!

Εγώ την εποχή εκείνη υπηρετούσα στο Επιτελείο της 
Υ.Χ. Λαμίας. Στο γραφείο είμαστε 4 άτομα. Οι τρεις έγγα
μοι σε ...παρανομία!

Λέγαμε και τα μυστικά μας όταν από το γραφείο απού
σιαζε καμιά φορά ο άγαμος που μάλλον κάτι είχε καταλά
βει αλλά έκανε το ...«χαζό» και, ήταν τόσο καλό παιδί ο 
Δημήτρης Παπαγεωργίου! Για το φόβο όμως των ...Ιου
δαίων φυλάγαμε και τα μισά μας ρούχα και δεν μιλούσαμε 
μπροστά του για γυναίκες, παιδιά και...πεθερικά!

Ο Διοικητής μας Μοίραρχος Αλεξόπουλος Κωνσταντί
νος που αργότερα έγινε και Υπαρχηγός της Χωροφυλα
κής, ένας πολύ καλός και πανέξυπνος άνθρωπος, δεν γνώ
ριζε -γιατί εμείς προσέχαμε πολύ αυτό μας το μυστικό- ότι 
οι τρεις άνδρες του Επιτελείου του ήταν έγγαμοι! Μας θε
ωρούσε όλους αγάμους!

Ό τα ν  κάποτε ψηφίστηκε ο νόμος και το Αρχηγείο με 
διαταγή του ζητούσε να υποβάλουν όσοι ήταν έγγαμοι 
δικαιολογηχικά αναγνώρισης του γάμου των, με κάλεσε 
στο γραφείο του -ήμουνα ο Γραμματέας της Υποδιοικήσε- 
ως- και μου είπε να κοινοποιήσω τη διαταγή του Αρχηγεί
ου στους Σταθμούς δικαιοδοσίας μας «μήπως υπάρχει και 
κανένας...λαθραίος που δεν πιστεύω -  μου είπε -  να υπο
βάλει τα δικαιολογηχικά αναγνώρισης του γάμου του!

Εγώ χαμογέλασα. Δεν κατάλαβε 
όμως τίποτε ο Διοικητής μας. Θα 
υπέθεσε ότι συμφωνούσα με χο δι
κό του ευφυολόγημα, ενώ εγώ εί
χα. . .άλλα στο νου μου!

Σε λίγες μέρες τρεις από το Επι
τελείο του -  και άλλοι 4-5 από τους 
δικούς μας Σταθμούς Χωροφυλα
κής, υπέβαλαν δικαιολογηχικά όχι 
μόνο αναγνώρισης γάμου, αλλά 
και γεννήσεως παιδιών!

Χαμός στο ...ίσιωμα! Ο καλός 
μας Διοικητής διάβαζε ληξιαρχι
κές πράξεις γάμου και γεννήσεως

παιδιών και,.,έξυνε το κεφάλι του! 
Μας κοίταζε, γελούσε και έκανε χο 
σταυρό του! Η πρώτη του ενέργεια 
ήταν να μας στείλει...ετεροχρονι- 
σμένα στα σπίτια μας τα δώρα του 
γάμου μας!

Στη συνέχεια κάποιο βράδυ μας 
συγκέντρωσε όλους, συν γυναιξί 
και τέκνοις -  είχα κι εγώ ένα κορι
τσάκι -, στη «Ρούμελη», το εστιατό

ριο των Ζάχου Παπαγιάννη, στην πλατεία Πάρκου της 
Λαμίας και μας έκανε -  αντί να του κάνουμε εμείς -  ένα 
πλουσιοπάροχο τραπέζι!

Δεν του είχαμε πει τίποτε και...καλύτερα.
Ή τα ν  και είναι πολύ καλός άνθρωπος αλλά αν μάθαινε 

την.. .παρανομία μας -  λόγω κανονισμών ίσως τον φέρνα
με σε δύσκολη θέση στο να κρατά και εκείνος για  τον εαυ
τό του, το δικό μας μυστικό.

Για την ιστορία, ο γιος ενός των χωροφυλάκων του 
Επιτελείου, του κ. Μπάμπη Αύφαντή, ο Ηλίας, που εί
χε γεννηθεί τότε -  από τον παράνομο -  κατά τον κανο
νισμό γάμο του πατέρα του μετά της κυρίας Κατίνας...; 
είναι όπως έμαθα από παλιό μου συνάδελφο, μεγαλογια
τρός και καθηγητής Ιατρικής Σχολής σε Πανεπιστήμιο 
της Αμερικής!

Πόσα αλήθεια παιδιά που ίσως σήμερα να ήταν επιστή
μονες και χρήσιμοι στην κοινωνία μας δεν τους επετράπη 
να δουν, ούτε καν το φως του ήλιου στον κόσμο τούτο, 
από μια στενοκεφαλιά νομοθετών σκληρών νόμων και δι
αταγμάτων που απαγόρευαν σε μια μερίδα αστυνομικών 
στο να αποκτήσουν οικογένεια;

Ό λα  όμως άλλαξαν!
Οι έγγαμοι σήμερα μένουν με τις οικογένειές τους έστω 

και αν χρειάζεται να διανύσουν μερικά χιλιόμετρα από χο 
χώρο που εκτελούν υπηρεσία μέχρι τη μόνιμη κατοικία 
των, χωρίς το φόβο της τιμωρίας.

Αν για παράδειγμα ο στρατιωτικός, αστυνομικός ή δά
σκαλος υπηρετεί ας πούμε στο Βελεστίνο, στον Αλμυρό 
ή  ακόμη και στη Λάρισα, μόλις τελειώσει την υπηρεσία 
του...«μπράφ», χο «σκάει» και πηγαίνει στο Βόλο -  σε πε
ρίπτωση που η  οικογένειά του μένει εκεί. Το ίδιο γίνε

ται και από τα χωριά της Ρόδου ή 
οπουδήποτε αλλά! Μένουν στην 
πόλη και το πρωινό της επομένης 
βρίσκονται στη δουλειά τους 20,30 
ή  και περισσότερα χιλιόμετρα μα
κριά από τον τόπο διαμονής.

Παντού σε όλο τον ελλαδικό χώ
ρο συμβαίνει αυτό με τους πολιτι
κούς υπαλλήλους, Αστυνομικούς 
και ίσως Στρατιωτικούς διαφόρων 
κλάδων!

Δικαιολογημένα πιστεύω πως οι 
άνθρωποι αυτοί έχουν μια καλύτε
ρη και περισσότερη ήρεμη ζωή. ]

Οι ανά την 
Ελλάδα «παράνομοι» 
χωροφύλακες, όταν 

έμαθαν το χαρμόσυνο 
μαντάτο, «ξεχύθηκαν» 

άφοβα με τις 
οικογένειες του<  ̂

στους δρόμους
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new
SH 300 

4.850 € 
(χωρίς βαλίτσα)

new
CBR 1000 RR
13.700 €

new
TRANSALP 700 

7.850C

Αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα 
+ 2  χρόνια εγγύηση αντιπροσωπείας 
* Εξουσιοδοτημένο service

new
CBR 600 RR 
10.800C

new
CB 600 F HORNET 

7.850 €new
CBF 600 S 
7.850 €

new
SH 150i 

3.250C

~  Εξόφληση
σε 72 μήνες

χωρίς
προκαταβολή

Κώστας Παπαγεωργίου & ΣΙΑ
www.papageorgioy.gr
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

τηλέφωνα: 210 7716670, 210 7703886 service: 210 7752336 lax: 210 7715498

INJECTION )
new new ^ V  new new

http://www.papageorgioy.gr


[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ :

Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη
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H  | \αμπρή είναι η μεγαλύτερη γιορτή για τον Έλληνα 
που χαίρεται πραγματικά και βαθύτατα την Ανάσταση του 
Χριστού. Με τη λέξη «Ανάσταση» εννοούμε την ημέρα του 
Πάσχα. Αλλά εννοούμε ειδικότερα και την ώρα του «Χρι
στός Ανέστη» τα μεσάνυχτα της παραμονής. Έ χουμε όμως 
τρεις αναστάσεις. Την πρώτη που είναι η προαναγγελτική 
του Μ. Σαββάτου, την κυρίως Ανάσταση που γίνεται στις 
12 τη νύχτα, ή το χάραμα της Κυριακής του Πάσχα (Επτά
νησος) και την «Ανάσταση» που γίνεται το απόγευμα της 
Κυριακής.

Η Ανάσταση που γίνεται τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 
έχει τη μεγαλύτερη γραφικότητα, γιατί γίνεται στην ύπαι
θρο και όλος ο κόσμος συμμετέχει σ’ αυτά το ιερά γεγονός 
κρατώντας ένα αναμμένο κερί φορώντας τα καλύτερα ρού
χα και εκδηλώνοντας τη χαρά του με αισθήματα αγάπης 
και αλληλεγγύης. Ό ταν αρχίζει η ακολουθία, ο φωτισμός 
της εκκλησίας είναι αμυδρός και σε κάποια ορισμένη στιγ
μή σβήνονται και τα λίγα αναμμένα φώτα. Ξαφνικά εμφα
νίζεται στην Ωραία Πύλη ο ιερέας και ψάλει το «Δεύτε λά
βετε φως»/

Οι παραβριοκόμενοι ανάβουν τις λαμπάδες τους από 
τη λαμπάδα του ιερέα και μεταδίδουν το φως και στους άλ
λους, κ ι’ έτσι ολόκληρη η εκκλησία πλημμυρίζει με το νέο 
άγιο φως. Οι θόρυβοι χαράς που γίνονται, όταν ο παπάς εκ
φωνεί το «Χριστός Ανέστη» (κρότοι, πυροβολισμοί, σπάσι
μο αγγείων κ,λπ.) έχουν πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει πρώτα 
μέσα στον θόρυβο το στοιχείο της αποδίωξης των δαιμονι
κών, που είναι και ειδωλολατρικό και χριστιανικό. Υπήρχε 
πάντα στους λαούς η δοξασία, ότι τα βλαβερά και δυσμενή 
πνεύματα διώχνονται με θορύβους εκφοβιστικούς. Οι αρ
χαίοι Έ λληνες χτυπούσαν χάλκινα σκεύη και λέβητες, για 
την αποδίωξη δαιμόνων και μιασμάτων. Με την εμφάνι
ση της άνοιξης τα βλαπτικά πνεύματα αφθονούν, όχι μόνο 
όσα απόμειναν από τον χειμώνα, αλλά 
και όσα καιροφυλακτούν να βλάψουν 
τη βλάστηση, την παραγωγή και την 
υγεία των ανθρώπων, στη νέα εποχι
κή περίοδο του καλοκαιριού. Χαρα
κτηριστικό είναι ότι, όταν γυρίζουν 
με το φως της Αναστάσεως στο σπίτι 
οι χωρικοί μας, το περιφέρουν στα δω
μάτια κι εξορκίζουν τα έντομα λέγο
ντας: «Όξω ψύλλοι και κοριοί -  μέσα 
οι νοικοκυροί».

Αλλά και σύμφωνα με τη χριστιανι
κή διδασκαλία και τα κείμενα της Εκ
κλησίας, ο Χριστός όχι μόνο αντιμετώ
πισε τόσους εχθρούς στη διάρκεια του 
μαρτυρίου του (Ιούδας, Αρχιερείς, Πι

66 Υπήρχε πάντα στους 
λαούς η δοξασία, ότι τα 

βλαβερά και δυσμενή 
πνεύματα διώχνονται με 
θορύβους εκφοβιστικούς. 

Οι αρχαίοι Έλληνες 
χτυπούσαν χάλκινα 

σκεύη και λέβητες, για
την αποδίωξη δαιμόνων

99και μιασμάτων

λάτος, εβραϊκός όχλος, στρατιώτες, ληστής), αλλά κι 
εδημιούργησε νέους με την κάθοδό του στον Άδη.

«Κατήλθες εν τοις κατωτάτοις της γης και συνέτριψας 
μοχλούς αιωνίους... Πυλωροί δε Άδου ιδόντες σε έπτυ- 
ξαν...». Και: «ΟΆδης, φησίν, επικράνθη συναντησας σοι 
κάτω»...

Άμεση αντίληψη της εχθρότητας αυτής των σκο
τεινών δυνάμεων του Άδη προς τον Χριστό έπαιρνε 
ο λαός, όταν παρακολουθούσε την αναπαράσταση της 
γνωστής σκηνής του «Άρατε πύλας», που συνηθιζό
ταν ως πρόσφατα να γίνεται με την επιστροφή της πο
μπής της Ανάστασης στην εκκλησία: Ο υποδυόμενος 
τον Άδη ήταν τρομερός και η νίκη του Χριστού θριαμ
βευτική. Ό λοι έμπαιναν στην εκκλησιά με φωνές και 
θόρυβο νικητών.

Θορυβώδη είναι και τα γεγονότα που αναφέρουν τα 
Ευαγγέλια, ότι έγιναν, όσο ο Χριστός παρέμεινε στον 
Άδη: «Το καταπέτασμα του ναούεσχίοθη εις δύο... και η 
γη εσείσθη και αι ττέτραι εσχίσθηααν και τα μνημεία ανε- 
ώχθησαν...» (Ματθ. 27,51-52).

Ό λοι λοιπόν οι εχθροί του Χριστού, που είναι και 
εχθροί των χριστιανών, και όλα τα 
κακά πνεύματα που φθονούν την 
Ανάσταση, χρειάζονται, κατά τη 
λαϊκή αντίληψη, διώξιμο και κυ
νηγητό, γ ι’ αυτό και η εξήγηση 
που δίνεται συνήθως για τους θο
ρύβους (τα χτυπήματα, τους πυ
ροβολισμούς, τα χαλκούνια και τα 
σπασίματα των πήλινων σκευών), 
είναι ότι γίνονται «στην πομπή των 
Εβραίων και των εχθρών του Χρι
στού». Ας σημειωθεί ότι το έθιμο 
των θορύβων δεν είναι άγνωστο 
και στους άλλους χριστιανικούς 
λαούς, μόνο που διαφέρουν οι ημέ
ρες τους. Οι ρωμαιοκαθολικοί το

[ 4 7  ] Α/Α



[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

εκιελούν την Μ. Πέμπτη ή την 
Μ. Παρασκευή, (όταν ο Χριστός 
βρίσκεται στον Άδη), και το λέ
νε vacarme des tenebres. Είναι 
η κατάλληλη ώρα να κυνηγη
θούν οι δαίμονες, επειδή με το 
θάνατο του Χρίστου, βρίσκουν 
την ευκαιρία να δράσουν.

Σχετική με τους θορύβους εί
ναι και η κωδωνοκρουσία του 
Πάσχα, που είναι πυκνή και 
χαρμόσυνη, αλλά παίρνει ιδιαί
τερη σημασία, επειδή στο διά
στημα της Μ. Εβδομάδας οι κα
μπάνες ηχούν πένθιμα, ή δεν 
ηχούν καθόλου («χηρεύουν» 
όπως λένε στην Επτάνησο) από 
τη Μ. Πέμπτη.

Αν λοιπόν στις παραπάνω 
εξηγήσεις, για τους θορύβους της χαράς και την κωδω
νοκρουσία της Ανάστασης, προσθέσουμε και τον ελλη
νικό εθνικό λόγο της μακρόχρονης ελπίδας και χαράς 
των σκλαβωμένων χριστιανών για την «ανάσταση» του 
έθνους, θα καταλάβουμε, όπως είπαμε, καλύτερα την πα
ράδοση των ελληνικών εκδηλώσεων του Πάσχα, και γι
ατί δύσκολα εγκαταλείπονται. Η χαιρετιστήρια εξάλλου 
φράση του «Χριστός Ανέστη» (-«Αληθώς ανέστη»), είναι 
από τις πιο παρορμητικές για χην έκφραση του κοινωνι
κού και εθνικού φρονήματος στους Έλληνες, και δεν εί
ναι τυχαίο το γεγονός ότι χρησιμοποιείται από αιώνες ως 
χαιρετισμός. Στο διάστημα της δουλείας, αλλά και κάθε 
κατοχής ή πολιτικής τυραννίας, το «ανέστη» εκείνο εσή- 
μαινε και το «θ’ αναστηθεί». Χαρακτηριστική είναι επί
σης η ονομασία που δόθηκε από τον λαό μας στο «Χριστός 
Ανέστη» και στο άγγελμα της Ανάστασης, που λέγονται 
«Καλός λόγος». «Εκάναμε Καλό λόγο» (=Ανάσταση). Η: 
«Είπε ο παπάς τον Καλό λόγο» (=το Χριστός Ανέστη).

Παράλληλα με τους θορύβους, το αναστάσιμο φως 
αποτελεί ένα δεύτερο μεγάλο στοιχείο, που συνοδεύει και 
πλαισιώνει την Ανάσταση. «Νυν πάντα πεπλήρωται φω
τός» ψάλλει η Εκκλησία, και «Δεύτε λάβετε φως», παραγ- 
γέλλει ο παπάς στους πιστούς, όταν ετοιμάζεται για την 
Ανάσταση. Το φως πρέπει να είναι «καινούργιο». Σβήνο
νται όλα πρωτύτερα μέσα στην 
εκκλησιά κι όλα ξανανάβουν 
από τη λαμπάδα του παπά.

Στα σπίτια σβήνουν ακόμη και 
τη φωτιά της εστίας, για να την 
ανάψουν με το νέο φως. Πρωτο- 
παίρνουν το φως από τη λαμπά
δα του παπά οι προύχοντες κι οι 
πιο επίσημοι, και κάποτε οι νε

όνυμφοι. Έ πειτα  κοιτάζουν, 
όταν παίρνει ο ένας από τον άλ
λον το φως, να είναι ο άλλος τυ
χερός, για να του φέρει ευτυχία. 
(Τα κορίτσια, να πάρουν από 
άνδρα φως, για να παντρευτούν 
μέσα στον χρόνο). Φέρνουν στο 
σπίτι τους το φως της Ανάστα
σης -  με μεγάλη προσοχή, για να 
μη σβήσει -  σταυρώνουν πρώ
τα το ανώφλι της πόρτας, προ
χωρούν στο εικονοστάσι κι ανά
βουν το καντήλι, γυρίζουν στα 
δωμάτια «σαν ν ’ αγιάζουν με 
φως» κι έπειτα πάνε στους στά
βλους και στα ζώα, κι ευλογούν 
και κείνα με του Χριστού το 
φως. Προσέχουν το φως του κα
ντηλιού, να μείνει ανάλαχχο ως 

την ημέρα της Αναλήψεως (σαράντα μέρες, που γυρο
φέρνουν όλες οι ψυχές), και φυλάνε τα «λαμπροκέρια» 
να τα έχουν για το βάσκαμα, για το χαλάζι και για την 
τρικυμία (οι ναυτικοί).

Η «δεύτερη Ανάσταση» γίνεται το απόγευμα της Κυρι
ακής. Λέγεται και Αγάπη, γιατί δίνει την ευκαιρία συμ
φιλιώσεων και αδελφικών ασπασμών. Η Εκκλησία επί
σης όρισε να μεταφράζεται το Ευαγγέλιο του εσπερινού 
της Αγάπης (Ιω. 20, 19-25) και να διαβάζεται σε πολλές 
γλώσσες. Είναι κάτι που συγκινεί και δίνει την εντύπω
ση πασχαλινής ενότητας των εθνών. Συνήθως μετά την 
απόλυση (ιδιαίτερα στα χωριά) όλοι οι ενορίτες ανταλ
λάσσουν το φίλημα της Αγάπης, αρχίζοντας από τον 
παπά. Άλλοτε κάθονταν σε κοινό τραπέζι, που έμοιαζε 
πραγματικά με την αποστολική «αγάπη». Την ημέρα αυ
τή έκαναν κατά προτίμηση και τις «αδελφοποιίες». Έ τσ ι 
οι «αδελφοποιτοί» ένιωθαν ιερότερο τον δεσμό τους.

Συνοδευτικά έθιμα του εσπερινού της Αγάπης είναι 
η λιτανεία των εικόνων και ο χορός. Η λιτανεία γίνε
ται συνήθως μέσα στο χωριό, με προπορευόμενη την 
εικόνα της Ανάστασης, που χρειάζεται να πλειοδοτήσει 
κανείς, σε χρηματική προσφορά, για να την πάρει στα 
χέρια του. Ο παπάς ή ο επίτροπος συνήθως φωνάζουν 
τα ποσά που προσφέρονται για την κάθε εικόνα (την 

Ανάσταση, την Παναγία κ.λπ.) 
και ανάλογα την κατακυρώνει. 
Η εικόνα της Ανάστασης είναι 
συνήθως λαβαροειδής και στη
ρίζεται σε κοντό. Είναι πλαισι
ωμένη από ξυλόγλυπτα ανθέ
μια και στολίζεται με φυσικά 
λουλούδια και κορδέλες, συνή
θως λευκά και κόκκινα. ]
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Εργάζεσαι ως Στρατιωτικός 
ή στα Σώματα Ασφαλείας 

και θέλεις επαγγελματική εξέλιξη;

Ειδικά τμήματα 
για Αστυνομικούς και Στρατιωτικούς

Στο Κέντρο Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης αριστεύειν-Κομνηνακίδης

έχου μ ε δημιουργήσει ειδικά τμήματα και προγράμματα σπουδώ ν για εσένα με 

βάση το ωράριο εργασίας σου. Μ πορείς να παρακολουθήσεις τα μαθήματά σου  

στα πρωινά τμήματα, εάν εργάζεσαι απογευματινές ώρες, ή στα βραδινά τμή

ματα, έαν εργάζεσαι πρωινές ώρες, και μάλιστα σ ε καθημερινή βάση για όλη 

την π ερ ίοδ ο  της προετοιμασίας σου.

Στο Κέντρο Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης αριστεύειν-Κομνηνακίδης

μπορούμε υπεύθυνα να σ ε βοηθήσουμε να πετύχεις τους επαγγελματικούς 

σ τόχου ς σου.

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα είναι διαθέσιμα για 

όσ ο υ ς θέλουν να επιτύχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις μέσω της θετικής και

τεχνολογικής κατεύθυνσης. Λόγω των περιορισμένω ν θέσεω ν που π ρ ο σ φ έ

ρουμε επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε θέση για την νέα π ερ ίοδ ο  2008- 

2009. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις των ενδιαφερομένω ν.

Η Διεύθυνση Σπουδών
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Επιμέλεια: Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης

της περιοχής χου Ελληνικού Αττικής και ειδικά των Σουρμένων, την ημέ- 
fcou Θωμά βιώνουν το ταφικό έθιμο που το έφεραν μαζί τους από τον Πόντο, 

ίη δεύτερη μέρα του Πάσχα. Πλήθος Ποντίων από όλη την Αττική και την 
Ελλά9β^Μ?εσμένους από τους συγγενείς των νεκρών, συγκεντρώνονται στα Σούρμενα και χαί
ρονται τη μεγάλη ποντιακή γιορτή.

Την ημέρα λοιπόν αυτή οι νοικοκυρές ετοιμάζουν από νωρίς ένα ταψ ί με διάφορα στεγνά τρό
φιμα, τσουρέκια αυγά, μεζέδες και ούζο. Πηγαίνουν στην εκκλησία και όταν σχολάσει όλοι μαζί,
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άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κατευθύ- 
νονται στο νεκροταφείο της περιοχής,

Εκεί ο καθένας πηγαίνει στον τάφο 
του «κεκοιμημένου» του. Ακουμπάει 
το ταψί με τα τρόφιμα και το ούζο πά
νω στον τάφο και περιμένει τον ιερέα 
να κάνει τρισάγιο.

Περιμένοντας, εγκωμιάζουν το νε
κρό, θυμούνται τα προτερήματά του, 
τις καλοσύνες, τις χάρες, τα γλέντια 
με τους φίλους του και γενικά ό,τι είχε 
σχέση με τη ζωή του και ό,τι θα προκα- 
λέσει την αίσθηση της ζωντανής παρουσίας του ανάμεσά τους. Είναι μια μέρα χαράς γιατί 
η πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου και των νεκρών είναι βαθιά και αληθινή.

«... Ιησούν ζητείται τον Ναζηρηνάν τον εσταυρωμένον, ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε».
Σαν τις μυροφόρες έρχονται στον τάφο οι σημερινές γυναίκες των Σουρμένων και χαί

ρονται την ανάσταση του αγαπημένου προσώπου.
Ό ταν έρχεται ο ιερέας κάνει τρισάγιο, τρώει, πίνει και εύχεται «Θεός σχωρέστ’ τον».
Ύστερα οι συγγενείς προσφέρουν σε γνωστούς, φίλους και αγνώστους ούζο και μεζέδες, 

τρώνε και πίνουν καθισμένοι γύρω από τον τάφο και εύχονται «συγχωρεμένος να εν».
Αν ο νεκρός αγαπούσε το τραγούδι οι φίλοι του τρα

γουδούν με τη συνοδεία της λύρας.
Στον Πόντο λένε πως πήγαιναν στα διπλανά λιβάδια 

και γλεντούσαν τρώγοντας, πίνοντας τραγουδώντας 
και χορεύοντας όλη τη μέρα.

Και εδώ παλαιότερα αυτό έκαναν, τώρα όμως πηγαί
νουν στην πλατεία και ακολουθεί πλούσιο καλλιτεχνι
κό πρόγραμμα.

Οι συγγενείς και οι φίλοι πηγαίνουν «σο ταφίν» (στον 
τάφο) μόνο αφού συμπληρωθεί ένας χρόνος από την 
ήμέρα του θανάτου του προσφιλούς προσώπου.

Η συμμετοχή στο ταφικό έθιμο ξεκινάει μετά τη συ
μπλήρωση ενός χρόνου. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 
οικογένεια που έχασε αγαπημένο πρόσωπο δε συμμε
τέχει στο πανηγύρι τον πρώτο χρόνο. Γιατί είπαμε ότι 
εξοικειωνόμαστε με το θάνατο αλλά δεν παύουμε να αι
σθανόμαστε και θλίψη για την απώλεια των αγαπημέ

νων μας προσώπων.
«Το να έρθει κάποιος στο νεκροταφείο, να μιλήσει για το νεκρό του, να προσκαλέσει 

τους συγγενείς και τους φίλους να φάνε και να πιούνε, είναι σαν να λέει: Κύριοι, το ότι εί
ναι νεκρός δεν έχει σημασία. Αύριο θα είμαι ’γω εκεί. Μεθαύριο θα έρθουν τα παιδιά μας. 
Δηλαδή δείχνει ότι ο θάνατος είναι συνέχεια της ζωής και μας προετοιμάζει...

44 Το να έρθει κάποιος 
στο νεκροταφείο, να 
μιλήσει για το νεκρά 
του, να προσκαλέσει 

τους συγγενείς και τους 
φίλους να φάνε και να 
πιούνε, δείχνει άτι ο 

θάνατος είναι συνέχεια
της ζωής 99

Στοιχεία από την αρχαιότητα και την χριστιανική εποχή
Το έθιμο απτό είναι παμπάλαιο και προκαλεί δέος η μακραίωνη πορεία του. Έ χει τις 

ρίζες του στην αρχαιότητα και συμπληρώνεται και αποκτάει ουσιαστικό νόημα κατά τη 
χριστιανική εποχή. Συγκεκριμένα από τα αρχαία ταφικά έθιμα διατήρησε:

►Την πίστη ότι οι ψυχές κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους ζωντανούς τη μέρα «των χύ- 
τρων».

►Τα νεκρόδειπνα-προσφορές που προκύπτουν από εικονίσεις σε ελληνικές ληκύθους 
και επιτύμβιες στήλες ελληνικών τάφων της αρχαιότητας (στην Αττική, στην Ανάβυσ- 
σο το 430 π.Χ., στην Ερέτρια το 440 π.Χ, στη Μαγνησία τον 5ο π.Χ αιώνα, στη Ρόδο το 
2ο π.Χ. αιώνα).

►Τα εγκώμια (με νόμου απαγορεύονταν οι κακολογίες των νεκρών).
Τη χριστιανική εποχή γίνεται η υπέρβαση και συμπληρώνεται το έθιμο με:
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►Το χαρμόσυνο τόνο της ημέρας. Αναβλύζει η χαρά 
από την πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου και των νε
κρών. Την πίστη ότι γύρω τους φτερουγίζουν αναστημέ
νες οι ψυχές των κεκοιμημένων τους («εσκύλευσες τον 
Άδην...δωρούμενος την ζωήν»).

* Τα εγκώμια παρέμειναν και κατά τη χριστιανική επο
χή. (Ο νεκρός «δεδικαιώνεται» εντέλλεται η εκκλησία).

Τέλος πιθανόν από τον ακριτικό τρόπο ζωής να είχαν 
πάρει τη σθεναρή και γεμάτη λεβεντιά άρνηση του θα
νάτου που εκδηλωνόταν με το τραγούδι και το χορό στα 
λιβάδια που ήταν συνέχεια του νεκροταφείου. Αν ανα
τρέξουμε στην ακριτική ποντιακή ποίηση θα δούμε ότι 
οι πρωταγωνιστές της Ακρίτας, Γιάννες, Κωνσταντίνον, 
Έλλενος, Τραντέλλενος (τριάντα φορές Έλληνας) έφα
γαν, ήπιαν και πάλεψαν με το Χάρο.

Το ακριτικό ποίημα «Κάστρον και Περιβόλιαν» όπου 
ο Ακρίτας καλεί το Χάρο να παλέψουν στο χάλκινο το 
αλώνι, λεει:

«Εξέβαν και ν ’ επάλεψαν ενίκησεν ο Χάρον» ή «Ο Χά
ρον κι ενικέθεν».

«Βγήκαν και παλέψανε και νίκησε ο Χάρος» ή  «ο Χά
ρος Δε νικήθηκε»

Η λαϊκή μούσα δε θέλει να ομολογήσει ότι ο Ακρίτας 
νικήθηκε. Και τονίζει: Ο Χάρος Δε νικήθηκε.

Εκείνους θαύμαζαν και εκείνους μιμήθηκαν οι ακοίμη
τοι φρουροί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και εκείνων 
τις συνήθειες μιμούνταν στην καθημερινή τους ζωή.

44 Η πορεία του εθίμου 
πάνω από 2500 χρονιά έχει 

να κάνει κυρίως με την 
προετοιμασία του ανθρώπου 
να μη φοβάται το θάνατο

Σούρμενα. 2500 χρόνια  
το ίδιο έθιμο

Η πορεία του εθίμου πάνω από 
2500 χρόνια έχει να κάνει κυρίως με 
την προετοιμασία του ανθρώπου να 
μη φοβάται το θάνατο. Ποιά δυναμι
κή όμως εσωκλείει ώστε να αντέξει τη 
φθορά των αιώνων;

Βαθείς μελετητές του αρχαίου ελλη
νικού κόσμου μας λένε:

«... Οι βασικές πράξεις και οι θεσμοί 
της ζωής, γέννηση, γάμος, οικογένεια, 
γένος, κράτος, έπαιρναν μια μυσταγω
γική αξιοπρέπεια από τη θρησκεία. Με 
την λατρεία ή την τιμή προς τους νε
κρούς οι γενεές συνδέονταν μεταξύ τους 

με μια συνέχεια υποχρεώσεων, έτσι ώστε η οικογένεια να 
μην είναι απλά ζευγάρι με τα παιδιά τους, αλλά μια ιερή 
ένωση και αλληλουχία αίματος και πυράς που εκτείνονταν 
μακριά στο παρελθόν και στο μέλλον και κρατούσε τους νε
κρούς, τους ζωντανούς και τους αγέννητους σε μια ενότητα 
ισχυρότερη οποιουδήποτε κράτους».

Πράγματι το ταφικό έθιμο αποτελούσε και αποτελεί 
έναν ενωτικό κρίκο που έδενε και δένει όσους το διατη
ρούν, και μάλιστα τους Σουρμενιώτες, μαζί βέβαια με 
την κοινή καταγωγή και τα άλλα έθιμα, αφού η μέρα και 
ο χώρος όπου γινόταν ήταν και ο τόπος συνάντησης όλης 
της οικογένειας, των συγγενών, των φίλων, των γνω
στών, όπου κ ι’ αν ζούσαν.

Ή ταν  επίσης, ο μυστικός, ο απόκρυφος, υποσυνείδη
τος δεσμός με τη μητέρα Ελλάδα, ήταν η απόδειξη γ ι’ αυ
τούς της συνέχειας της φυλής, η απόδειξη της καταγω
γής τους. Το ταφικό έθιμο ήταν και η απόρροια αγάπης 
προς τους «τεθνώντες», τους «κεκοιμημένους».

Αυτοί λοιπόν που επί 2500 χρόνια μεταλαμπαδεύουν 
από γενιά σε γενιά το έθιμο, αυτοί που το ενστερνίστη
καν έτσι ώστε να το κάνουν μέρος της ζωής τους, και 
μέρος της ζωής των παιδιών τους, αυτοί που το δίνουν 
τόση λαμπρότητα σήμερα είναι οι Πόντιοι γενικά και οι 
Σουρμενιώτες ειδικότερα.

Με απλότητα, μακροθυμία, υπομονή και επιμονή έκα
νε κάθε νέος εκείνο που είχε κάνει η μητέρα του, η γιαγιά 
του, η προγιαγιά του. Η αγάπη στάθηκε δυνατότερη από 
τα σχόλια και την αγωνία της καθημερινής ζωής. Μέχρι 
σήμερα αυτό το ταφικό έθιμο βιώνεται από τους Σουρμε
νιώτες και αποτελεί πηγή χαράς και πυρήνα πολλών πο
λιτιστικών εκδηλώσεων.

Η Αγάπη, η πίστη στην Ανάσταση του Κυρίου, στη 
μέλλουσα ζωή και στην ανάσταση των νεκρών έκαναν 
και πάλι το θαύμα τους και ένωσαν τους ζωντανούς, τους 
νεκρούς και τους αγέννητους. ]

ΠΗΓΗ: Χρυσάνθης Συμεωνίδου-Χεύαρη: «Σ’Σα ταφία»
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Advanced Focus System

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

είναι νομάδες κυνηγοί κατά τη Μέση Παλαιολιθική Εποχή 
(50.000 χρόνια π.Χ.).

Ζουν σε σπηλιές και βραχοσκεπή και κυνηγούν άγρια ζώα 
όπως βίσωνες, άγριους ταύρους ελάφια, ζαρκάδια, αγριόγι- 
δα, μαμούθ, αλλά κινδυνεύουν και από άγρια ζώα, όπως αρ
κούδες κ.ά. Η περίοδος αυτή της ανθρώπινης δραστηριότη
τας δεν έχει ερευνηθεί ακόμη συστηματικά για το νομό της 
Δράμας Ελάχιστες θέσεις εντοπίστηκαν, όπως για παράδειγ
μα στο Αρκουδόρεμα στο δήμο Παρανεστίου και στη λεκάνη 
του Βώλακα. Η μόνη ανασκαφική έρευνα της χρονικής αυ
τής περιόδου έγινε στο σπήλαιο των πηγών του ποταμού Αγ- 
γίτη (Μααρά). Από τα μέσα της 6ης π.Χ. χιλιετίας οι κάτοικοι

Δράμα, τόπος ανέγγιχτος από χη βαρβαρότητα του  
σύγχρονου πολιτισμού, με γω νιές μυστικές που παραμένουν 

ανεξερεύνητες καρτερώντας τον προσκυνητή της θεάς 
ΐς . Τόπος των γραμμάτων, των τεχνώ ν και του  

, της ομορφιάς και της αρμονίας, της σύνθεσης 
)έσεων, της γεύσης, της διασκέδασης, της

ιης, της σκέψης και της περισυλλογής.

ΐς Δράμας βρίσκεται στο βορειοανατολικό 
άκρο του ελλαδικού χώρου, στα σύνορα με τη Βουλγαρία. 
Αποτελεί τον πλουσιότερο νομό από πλευράς φυσικού περι
βάλλοντος. Περικλείεται από τα βουνά της Ροδόπης στα βό
ρεια, του Μενοικίου και του Ορβήλου στα δυτικά, του Παγ- 
γαίου στα νότια και τα όρη της Λεκάνης στα ανατολικά. Ο 
ορεινός όγκος που δεσπόζει στο ψηλότερο σημείο του ορίζο
ντα είναι το Φαλακρό, το “βουνό σύμβολο” της Δράμας.

Ο νομός είναι αγροτικός, έχει 103.975 κατοίκους και έκτα
ση 3.408 τ.χλμ. Διοικητικά υπάγεται στην Περιφέρεια Ανα
τολικής Μακεδονίας-Θράκης και διαιρείται σε οκτώ δήμους 
(Δράμας, Κάτω Νευροκοπίου, Προσοτσάνης, Νικηφόρου, 
Παρανεστίου, Δοξάτου, Καλαμποκιού, Σιταγρών και μία 
κοινότητα (Σιδηρόνερου).
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Ιστορία
Η μέχρι χώρα ανασκαφική έρευνα δε φώτισε ακόμη τη ζωή 

και το χαρακτήρα των αρχαίων οικισμών στο νομό Δράμας 
κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Δείγματα κε
ραμικής από την περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης Δράμας 
και τους Ποταμούς φανερώνουν επικοινωνία της περιοχής 
ήδη από τον 7ο π.Χ. αι. με τα παράλια της Μακεδονίας. Από 
τα μέσα του 4ου π,Χ. αι. και μετά την ένταξη της περιοχής 
στο Βασίλειο της Μακεδονίας από τον Φίλιππο Β’ (356 π,Χ), 
η περιοχή ακμάζει ξανά με την επίδραση των Φιλίππων και 
της Αμφύιολης. Εξελληνίζονται οι Θράκες που κατοικούν 
από τους πρώιμους χρόνους στην ευρύτερη περιοχή και 
πραγματοποιούνται δ’άφορα έργα, κοινωφελή και οχυρωμα
τικά. Στους πρώιμους ελληνιστικούς χρόνους ανήκει το πρό
σφατα ανασκαμμένο αρχαίο ιερό του Διονύσου, στην περιο
χή  της κοιλάδας του ποταμού Αγγίτη, σε απόσταση 2,5 χλμ.

Καταράκτης Α γ ί α ς  Β αρβάρας

την ίδρυση της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Η χριστι
ανική κοινότητα των Φιλίππων εξελίσσεται βαθμιαία σε λα
μπρή μητρόπολη της νέας θρησκείας με πολλές επισκοπές. 
Στη μεσοβυζαντινή εποχή (9ος - αρχές 13ου μ,Χ. αι.) η Δρά
μα αναπτύσσεται σε ισχυρό Κάστρο με στρατηγική σημασία 
και ζωηρό εμπορικό ενδιαφέρον, ενώ εξακολουθεί να υπά
γεται στους Φιλίππους από διοικητική και εκκλησιαστική

της περιοχής οργανώνουν τις πρώτες μόνιμες κατοικίες, αρ
χίζουν να εξημερώνουν τα ζώα και να καλλιεργούν τη γη. Οι 
mo γνωστοί νεολιθικοί οικισμοί βρίσκονται σε μικρούς λό
φους (τούμπες) στα χωριά Σιταγροί, Μυλοπόταμος, Πετρού- 
σα, Ξηροπόταμος, Μεγαλόκαμπος, Καλός Αγρός, Καλαμπόκι, 
Δοξάτο, καθώς και στην πόλη της Δράμας, στη γνωστή θέση 
“Αρκαδικός”. Οι σημαντικότερες τούμπες όπου προχώρησε 
η επιστημονική ανασκαφική έρευνα (βρίσκεται σε εξέλιξη), 
είναι εκείνες των Σιταγρών και του Αρκαδικού.

Στις αρχές της 3ης π,Χ χιλιετίας (Χαλκοκρατία) υπάρχουν 
οικισμοί στους Σιταγρούς, στον “Αρκαδικό”, στα χωριά Πε- 
τρούσα, Μυλοπόταμος, Καλός Αγρός, Άνω Συμβολή, Ξηρο
πόταμος, Δοξάτο, Καλλίφυτος, Νικηφόρος, Πλατανιά, στην 
κοιλάδα του Νέστου και στους Ποταμούς. Τα πρώτα δείγμα
τα μεταλλουργίας δίνει ο οικισμός των Σιταγρών από τα μέ
σα της 5ης π,Χ. χιλιετίας. Το αρχαιολογικό μουσείο της Δρά
μας καλύπτει χρονολογικά την ανθρώπινη παρουσία στην 
ευρύτερη περιοχή του νομού από τη Μέση Παλαιολιθική 
Εποχή (50.000 χρόνια από σήμερα), μέχρι το 1913.

από το γραφικό χωριό Καλή Βρύση. Η λατρεία του θεού της 
αμπέλου και του κρασιού συνεχίστηκε μέχρι τους ύστερους 
ρωμαϊκούς χρόνους και ταυτίστηκε με την λατρεία του ρω
μαϊκού θεού “Liber Pater”. Αποτελώντας τον mo σημαντι
κό οικισμό απ’ όλους του εύφορου κάμπου των Φιλίππων, 
ανήκει διοικητικά στην εδαφική επικράτεια (“territorium”) 
της ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων, της λεγάμενης “Αυ- 
γούστας Ιουλίας Φιλιππικής”, που ιδρύεται μετά τη σημα
ντική μάχη των Φιλίππων, το 42 μ.Χ., και εκτείνεται σε ολό
κληρο το σημερινό νομό Καβάλας, μαζί με μεγάλα τμήματα 
των νομών Σερρών Km Δράμας. Η αποικία έγινε γνωστή 
με το πέρασμα του αποστόλου Παύλου και της συνοδείας 
του από τους Φιλίππους, το χειμώνα του έτους 49 μ,Χ., Km
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άποψη. Είναι περιτειχισμένη περιοχή σ’ οχυρό υψίπεδο, με 
έκταση γύρω στα σαράντα στρέμματα και πληθυσμό 1.500- 
2.000 κατοίκους, όπου εδρεύει στρατιωτικός διοικητής για 
τον έλεγχο της γύρω περιοχής. Από το τέλος της περιόδου 
σώζονται σε γραπτές πηγές οι ονομασίες “Darma” (1172) 
και “Dramme” (1206) για το Κάστρο, που συνδέονται με 
την πιθανή αρχαία ονομασία αλλά και τη σημερινή. Σε όλη 
την υστεροβυζαντινή περίοδο (αρχές 13ου μ.Χ. αι. -1453) η 
Δράμα αλλάζει συνεχώς κυρίαρχους, ο'πως όλες οι βυζαντι
νές επαρχίες.

Το 1204 περνά στα χέρια των Λατίνων, το 1223-1224 κα
τακτιέται από τον Θεόδωρο Α' Κομνηνό Δούκα, αυτοκράτο- 
ρα της Θεσσαλονίκης, το 1230 καταλαμβάνεται από τον τσά
ρο της Βουλγαρίας Ιωάννη Ασέν Β', ενώ τα έτη 1242-1243 
και το 1246 επανήλθε στους Βυζαντινούς, όταν ο Ιωάννης 
Βατάτζης ανακατέλαβε την ανατολική Μακεδονία.

Στο πρώτο μισό του 14ου αι. υφίσταται τις ταραχές και τις 
συγκρούσεις των βυζαντινών εμφυλίων πολφών, μεταξύ 
των δύο Ανδρονίκων Β'  και Τ ’ των Παλαιολόγων (1321-1328) 
και κατόπιν μεταξύ του Ιωάννη Καντακουζηνού με μέλη της 
δυναστείας των Παλαιολόγων (1341-1347). Στα χρόνια αυ
τά η Δράμα υπήρξε τόπος παραμονής και αναψυχής της αυ- 
τοκράτειρας Ειρήνης Μομφερρατικής, συζύγου του Ανδρό
νικου Β, η οποία πέθανε και ενταφιάστηκε στο Κάστρο στις 
αρχές του 14ου αι. Ως αρχιεπισκοπή, εξαρτημένη από τη μη
τρόπολη των Φιλίππων, η Δράμα εμφανίζεται για πρώτη φο
ρά στη βασιλεία του Μιχαήλ Η ' Παλαιολόγου (1258-1282). 
Αυτήν την εποχή ακριβώς θεωρείται ότι αναπτύχθηκε σε ση
μαντικό εκκλησιαστικό και στρατιωτικό κέντρο.

Κατά τα έτη 1344-1345 κατακτήθηκε από τον Σέρβο κρά- 
λη Στέφανο Δουσάν. Ανακαταλαμβάνεται το έτος 1371 από 
τον Μανουήλ Παλαιολόγο και παραμένει στη βυζαντινή αυ
τοκρατορία μέχρι την οθωμανική κατάκτηση το 1383. Μετά 
την κατάληψη της Δράμας από τους Οθωμανούς το 1383, η 
πόλη εξακολουθεί να αποτελεί ένα μικρό κάστρο στην επι
κράτεια του σουλτάνου, αποκομμένο τόσο από την Πόλη, 
μέχρι την Άλωση του 1453, όσο και από τη Θεσσαλονίκη, 
μέχρι την κατάληψή της το 1430. Σταδιακά, το χριστιανικό 
στοιχείο, που αποτελούσε το 80% του πληθυσμού της πόλης 
ακόμη και στα μέσα του 15ου αι., συρρικνώνεται εξαιτίας 
της φυγής στα ορεινά και ανέρχεται μόλις στο 40% στα μέ

σα του 16ου αι., ενώ αυξάνεται συνεχώς το μουσουλμανικό 
στοιχείο. Η βαριά φορολογία, η κακοδιοίκηση των αγάδων 
και τα συχνά κρούσματα ληστείας προκαλούν αίσθημα ανα
σφάλειας στους κατοίκους και καθυστέρηση στην ανάπτυξη 
της αγροτικής οικονομίας, μέχρι τις αρχές του 18ου αι. Σο
βαρή αλλαγή σημειώνεται στην πόλη μετά το 1870, όταν η 
παραγωγή και το εμπόριο καπνού προκαλούν την αύξηση 
του πληθυσμού και την ενίσχυση της εμπορικής κίνησης. 
Η λειτουργία του σιδηρόδρομου από το 1895 και η βελτίωση 
του οδικού δικτύου προς το λιμάνι της Καβάλας συνδέουν 
τη Δράμα με τα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας και τους 
θαλάσσιους δρόμους του εμπορίου. Μεγάλοι καπνεμπορικοί 
οίκοι ιδρύουν παραρτήματα στη Δράμα, κτίζονται καπναπο
θήκες, λειτουργούν τραπεζικά γραφεία και η Αγγλία ανοί
γει υποπροξενείο στην πόλη. Σύντομα δημιουργούνται νέες 
συνοικίες γύρω από τα νερά της Αγίας Βαρβάρας και δυτι
κά της τειχισμένης περιοχής, για να καλύψουν τις ανάγκες 
των 6.000-7.000 κατοίκων. Οι νέοι κάτοικοι, μουσουλμάνοι, 
χριστιανοί και Εβραίοι, συγκροτούν ξεχωριστούς οικιστι
κούς πυρήνες σύμφωνα με τα πρότυπα της οθωμανικής πε
ριόδου. Οι χριστιανοί, που ενισχύονται συνεχώς με οικογέ
νειες από τη Δυτική Μακεδονία και ιδιαίτερα την 'Ηπειρο, 
αριθμούν τουλάχιστον 200 οικογένειες το 1880 και βρίσκο
νται μέσα στα παλαιό τείχη και νότια αυτής της περιοχής 
στην Αγία Βαρβάρα. Οι μουσουλμάνοι είναι συγκεντρωμέ
νοι δυτικά της αγοράς και οι Εβραίοι εγκαθίστανται στην 
περιοχή των νερών της Αγίας Βαρβάρας. Στα νέα δημόσια 
κτίρια της πόλης και στις ιδιωτικές κατοικίες αποτυπώνο- 
νται η οικονομική ευρωστία και οι επιδράσεις των ευρωπα
ϊκών προτύπων. Η ελληνική κοινότητα διακρίνεται, από το 
1870 μέχρι την απελευθέρωση, για την οικονομική της ανά
πτυξη, τη συγκρότηση φιλεκπαιδευτικών συλλόγων, την 
ανοικοδόμηση εκπαιδευτηρίων και τα φιλανθρωπικά της 
σωματεία. Στις αρχές του 20ου αι., όταν ο πληθυσμός ανέρ
χεται ήδη σε 14.000 ανθρώπους και συνεχίζεται η οικονομι
κή πρόοδος, σημειώνονται στην πόλη σποραδικά βίαια επει
σόδια ενός ακήρυχτου πολφού, του Μακεδονικού Αγώνα.

Ο Μητροπολίτης Δράμας Χρυσόστομος, οι δημογέρο
ντες και ο λαός οργανώνουν την άμυνα της ελληνικής 
κοινότητας.

Μετά την ταραχώδη εποχή του Μακεδονικού Αγώνα και
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Ο φυσικός πλούτος
Υπάρχουν μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις στις πεδι

άδες που εκτείνονται κυρίως στο νότιο τμήμα του νομού. 
Η πλήρης αξιοποίηση των υδάτινων πόρων (των ποταμών 
Νέστου και Αγγίτη) και η χρήση σύγχρονων μεθόδων καλ

λιέργειας έχουν βελτιώσει 
σημαντικά, τα τελευταία 
χρόνια, την αγροτική οι
κονομία. Τα προϊόντα που 
καλλιεργούνται είναι κυ
ρίως δημητριακά, βαμβά
κι, βιομηχανική ντομάτα, 
καπνός, αμπέλια, φρούτα 
και λαχανικά. Τα mo γνω
στά, όμως, προϊόντα της πε
ριοχής είναι τα φασόλια και 
οι πατάτες Κάτω Νευροκο- 
πίου, ενώ η αμπελοκαλλι
έργεια τα τελευταία χρόνια 
αποκτά μία νέα δυναμική, με γνωστά 
ήδη τα επώνυμα κρασιά της Δράμας δι
εθνούς αναγνώρισης.

Σημαντική θέση στο νομό έχει η κτη- 
νοτροφική παραγωγή, αλλά πολύ ση
μαντική είναι η δασική παραγωγή μιας 
και η περιοχή διαθέτει τα πλουσιότερα 
δάση στην Ελλάδα. Τα κυριότερα δα- 
σοπονικά προϊόντα προέρχονται από 
τα δάση της ερυθρελάτης, πεύκης, οξι
άς, δρυός και λεύκης τα οποία απορρο- 
φούνται σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα 
από τις τοπικές βιομηχανίες ξύλου.

Το μεγαλύτερο, όμως, οικονομικό εν
διαφέρον παρουσιάζει ο νομός στον το
μέα του μαρμάρου που αποτελεί το βα
σικότερο στοιχείο της ανάπτυξής του. 
Μονάδες εξόρυξης και επεξεργασίας 
μαρμάρου, από τις πιο μεγάλες και σύγ
χρονες της χώρας, έχουν εγκατασταθεί

της πρώτης βουλγαρικής κατοχής, η πόλη 
απελευθερώνεται από τον ελληνικό στρατό 
την 1η Ιουλίου 1913, ύστερα από 540 χρόνια 
ξένης κατοχής. Αφού μεσολάβησε η οδυνηρή 
εμπειρία της δεύτερης βουλγαρικής κατοχής, 
οι τρεις θρησκευτικές ομάδες της πόλης σταδι
ακά συγκροτούν πολυθρησκευτικές συνοικί
ες, κυρίως στο σημερινό εμπορικό κέντρο. Τε- λικά, η Δρά
μα αποκτά οριστικά ελληνικό χαρακτήρα με την ανταλλαγή 
των πληθυσμών σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάννης 
του 1923. Οι πρόσφυγες του Πόντου, των δυτικών παρα
λίων της Μικρός Ασίας Km της Θράκης θα αλλάξουν ριζι
κά την εικόνα της μετά την εγκατάστασή τους, δημιουρ
γώντας πολλές προσφυγικές συνοικίες περιμετρικά του 
παλαιότερου πυρήνα της πόλης Km τονώνοντας την κίνηση 
στην αγορά. Το εμπορικό κέντρο μετατοπίζεται ενώ σύμβο
λο της σύγχρονης ιστορίας της πόλης γίνονται οι καπναπο
θήκες στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, θυμίζοντας περιό
δους ευημερίας των κατοίκων χάρη στο εμπόριο καπνού του 
μεσοπολέμου.

Η πόλη θα γνωρίσει για μια ακόμη φορά, το 1941, την 
εμπειρία της ξένης κατοχής, που σημαδεύεται από την έξοδο 
πολλών κατοίκων προς τη Θεσσαλονίκη Km τη μαζική σφα
γή εκατοντάδων πολιτών στις 29 Σεπτεμβρίου 1941, ύστε
ρα από εξέγερση στην περιοχή. Την ίδια περίοδο (1943), όλοι 
οι Εβραίοι της Δράμας οδηγούνται σε ναζιστικό στρατόπε
δο στην Πολωνία. Μεταπολεμικά, η Δράμα αποτελεί το δι
οικητικό, οικονομικό Km πολιτιστικό κέντρο του νομού. Η 
συγκέντρωση των δραστηριοτήτων στην πόλη ευνοεί την 
ανάπτυξή της, καθώς ο πληθυσμός αυξάνεται από νέους αν
θρώπους της περιφέρειας, Έλληνες της διασποράς Km οι
κονομικούς μετανάστες. Εξάλλου, η σύνδεσή της με δίκτυα 
πόλεων στην Ελλάδα Km στην Ευρώπη Km η επικείμενη δι
άνοιξη των συνόρων με τη Βουλγαρία θα δώσουν νέες προ
οπτικές στον τόπο.

Α γία  Βαρβάρα
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MIH LPMAMIYUWW
Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Νευροκοπίου

στην περιοχή παρουσιάζοντας μεγάλη εξαγωγική δραστηρι
ότητα σε όλο τον κόσμο.

Το υπέδαφος του νομού περικλείει επίσης αξιόλογο ορυκτό 
πλούτο σε βιομηχανικά κυρίως ορυκτά (μαγγανίου, ουρανί
ου, λιγνίτη). Η Δράμα γνώρισε έντονους ρυθμούς ανάπτυξης 
μέσα στον 20ο αι. και οι αλλαγές στη φυσιογνωμία και στην 
αρχιτεκτονική της ήταν ραγδαίες. Πολλές συνοικίες στο ιστο

ρικό της κέντρο απέκτησαν νέο χρώμα, ενώ δημιουργήθηκαν 
άλλες στην περιφέρεια. Μέσα σε αυτήν τη σύγχρονη πόλη, 
ο επισκέπτης θα ανακαλύψει με έκπληξη πως ορισμένα τμή
ματα της Δράμας αντιστέκονται στο χρόνο και στις αλλαγές, 
φέρνοντας μαζί τους εικόνες άλλων εποχών, σε μια κοινωνία 
τότε πολυφυλετική και πολυθρησκευτική, σε ένα ανθρώπινο 
μωσαϊκό που άφησε τα σημάδια του διάσπαρτα στο χώρο.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΡΑΜΑΣ
Η Α.Δ. Δράμας καλύπτει τον ομώνυμο νομό όπου το 30% του πληθυσμού απο

τελούν γηγενείς και το 70% προέρχεται από πρόσφυγες. Η υπάρχουσα αστυνο
μική δύναμη αποτελείται από 424 άτομα εκ των οποίων 4 είναι πολιτικοί Υπάλ
ληλοι και 123 Συνοριακοί Φύλακες. Στις προτεραιότητες της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης είναι η καταπολέμηση των ναρκωτικών όπου την προηγούμενη 
χρονιά οι Υπηρεσίες της σημείωσαν σημαντικές επιτυχίες με τη σύλληψη 103 
ατόμων και την κατάσχεση ικανών ποσοτήτων δισκίων, ηρωίνης, ινδικής κάν
ναβης και την εκρίζωση περίπου 3.000 δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης. Στην πε
ριοχή δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα φαινόμενα οργανωμένης εγκληματικής 
δράσης ενώ η γενικότερη κατάσταση δεν ευνοεί τις συνθήκες για την ανάπτυ
ξη οργανωμένου εγκλήματος. Κατά το 2007 μόνο μια περίπτωση υπήρξε που εί
χε τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος η οποία εξιχνιάσθηκε με 
πλήρη επιτυχία. Από πλευράς μικροεγκληματικότητας το κυριότερο πρόβλημα 
εντοπίζεται στις κλοπές -  διαρρήξεις οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο απόλυτα 
ελεγχόμενο. Η γειτνίαση του νομού προς βορρά με τη Βουλγαρία με μήκος χερ
σαίων συνόρων 164 χλμ. Και το δύσβατον της διαμόρφωσης του εδάφους δημι
ουργεί τις προϋποθέσεις ενδεχόμενης δράσης κυκλωμάτων προώθησης λαθρομε
ταναστών (κυρίως γυναικών) στη χώρα μας με στόχο το παράνομο κέρδος, θέμα 
το οποίο αποτελεί αντικείμενο συνεχούς παρακολούθησης, παρά τις αυξημένες 
δυσκολίες επιτήρησης. Επίσης, στην περιοχή φθάνει και μικρός αριθμός λαθρο
μεταναστών που προέρχονται από χώρες της Ασίας και της Αφρικής, οι οποίοι 
επιβιβάζονται σε αμαξοστοιχίες του Ο.Σ.Ε. στους νομούς, Έβρου, Ροδόπης και 
Ξάνθης ερχόμενοι από την παραμεθόριο του Έβρου. Ο αριθμός των λαθρομετα
ναστών τα τελευταία χρόνια μειώθηκε λόγω της λήψης αποτελεσματικών μέ
τρων από τα Τ.Σ. Φύλαξης, της λήψης μέτρων από αντίστοιχες Υπηρεσίες της 
Βουλγαρίας, της εφαρμογής του ν. 3386/2005 και της κατάργησης θεώρησης ει
σόδου στη χώρα μας των υπηκόων Βουλγαρίας. Το φαινόμενο της λαθρομετα
νάστευσης αντιμετωπίζεται σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό από το σύνολο των 
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, ενώ ουσιαστική είναι η συμβολή των Τ.Σ. Φύλαξης 
Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου, η λειτουργία των οποίων εμπέδωσε και το 
αίσθημα ασφαλείας στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών. ]

Ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Σταφυλάκη, υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Γραφείου Τύπου της 
Νομαρχίας Δράμας για την παροχή έντυπου και φωτογραφικού υλικού.

Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παρανέστιου ___________________________________________________

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ* - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
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145,50

151,00
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124,30
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141,20
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[  A N I M A T I O N

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

η ιστορία του ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ σχεδίου

Ο ρρος animation προέρχεται από το λατινικό «anima» που σημαίνει ψυχή ή και πνεύμα. Το 
ριμία “to animate» στα αγγλικά και το «animer» στα γαλλικά, που δεν έχουν μονολεκτική αντιστοι- 
χίαϊστα ελληνίΜά, σημαίνουν ζωντανεύω, και ειδικά εδώ, δίνω ζωη και κίνηση. Το Κινούμενο Σχέ
διο (Animated/artoon- Dessin anime) είναι ο πυρήνας εκκίνησης και η ουσία του animation, όμως 
Animation ε ^ ι  ένας καθολικός όρος που, πέρα από το κινούμενο σχέδιο, ενσωματώνει και όλες τις 
άλλεςΤΤΤΤβρχουσες τεχνικές (μέχρι και τη 3D). Είναι η πιο ευκίνητη και ζωντανή έκφραση τέχνης που 
εισχώρησε και ενσωματώθηκε ως μορφή στη γενική έννοια «κινηματογράφος».

Η 8η Τέχνη
ίΌ animation όμως, δεν είναι ένας κλάδος του κανονικού κινηματογράφου. Η μεταξύ τους σχέση 

1 είναι ο ιλά μια ιστορική σύμπτωση στα πρώτα τους βήματα, αλλά τυπικά κι εκεί ακόμη το animation 
προηγ θηκε. Δεν υπάρχει καμία ταυτότητα η συγγένεια ως προς τη δομή, τις αρχές, τη μορφή, τα 
εκφραι τικά μέσα. Εκπροσωπούν δύο τελείως διαφορετικούς χώρους και κόσμους. Μέσα στις Καλές 
Τέχνεί το animation είναι μια αυτόνομη 8η Τέχνη. Η πιο χτυπητη διαφορά που προβάλλει άμεσα είναι 
η δεν πρόκειται για τη φυσιολογική κίνηση του πραγματικού κόσμου, αλλά για μια άλλη,
πολύ διαφορετική και ιδιάζουσα, που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. 
To animation είναι η προβολή και επεξεργασία μιας αρχικής ιδέας, μέσα από την απλοποίηση και την 
αφαίρεση. Διάδοχη από εικόνες φαντασίας, μέσα στο «δημιουργημένο» χρόνο που μπορούν να είναι 
σουρεαλιστικές με καλλιτεχνικό τρόπο λόγω της μοναδικής διαδικασίας πραγμάτωσης τους. Ξεχειλίζο
ντας από υπέροχες στιγμές στην ενορχήστρωσή της κινούμενης εικόνας και του ήχου, όπου ακόμη και 
το αόρατο γίνεται ορατό. Με εκπληκτικές σπουδές χαρακτήρων που συντελούνται πάνω σε μια κόλλα 
χαρτί με την άκρη ενός μολυβιού. Ανεξάρτητα αν στη διάρκεια της εξέλιξης, το χαρτί έγινε ριζόχαρτο, 
ζελατίνες (celluloid) και η όλη διαδικασία ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας -photoshop- η το κοινό 
μολύβι, το μολύβι με ειδικό κάρβουνο, η πένα και η σινική μελάνη, αντικαταστάθηκαν με αυξανόμενη 
συχνότητα με τα ηλεκτρονικά μολύβια.
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Πριν
- Λον κινηματογράφο!

It Ε Ο ρ ίκ ά  το κινούμενο σχέδιο προηγή- 
Θγ τε του κινηματογράφου κατά τα τέλη 
το r 19ου αιώνα, συγκεκριμένα το 1892 
or S τον Emile Reynaud., πριν από τις 
πρώτες ταινίες των αδελφών Lumiere.

■’""Btfi σύγχρονη πραγματικότητα εξέλι
ξης της ψηφιακής τεχνολογίας και του 
3D animation, η μακρινή εκείνη εποχή 
των πρωτοπόρων του κινουμένου σχεδί
ου στα πρώτα του βήματα, με τις δυνατότητες και τα μέσα 
που διέθετε, θα πρέπει να χαρακτηριστεί «ηρωική εποχή». 
Αναδίδει μια ιδιόμορφη, εκλεπτυσμένη και άφθαρτη γοη
τεία. Είναι η εποχή της ανέμελης αθωότητας, που για μας 
τους σύγχρονους κατάντησε πια νοσταλγικά απόμακρη.

Η ανεκτίμητη «γραφή» του Emile Reynaud θυμίζει τις 
μεσαιωνικές μινιατούρες. Ξεκινώντας από ρεαλιστικές 
σκηνές ξεσηκωμένες με μερικές δεξιοτεχνικές μολυβιές 
στην παραλία ή αλλού, αποτυπώνει πάνω στην κινηματο
γραφική ταινία αυτόνομα έξοχα πορτρέτα-μινιατούρες.

Παράλληλα, στην Αμερική γύρω στα 1895, κάνουν την 
εμφάνιση τους τα πρώτα καρτούν που προέρχονται από τα 
comic strips που δημοσίευαν σε συνέχειες οι εφημερίδες, 
δηλαδή με καθαρά γελοιογραφικό χαρακτήρα. Βρίσκονται 
πολύ κοντά στη σύγχρονη αντίληψη του καρτούν και δο
μικά και εκφραστικά. Το 1907, στη Νέα Υόρκη στη Βίτα- 
γκραφ, ένας τεχνικός εφευρίσκει χο γύρισμα με τη μανι
βέλα, κι έτσι η κάμερα μπορεί πια να κάνει λήψη εικόνα 
προς εικόνα χωριστά, αντί για 16 ή 24 
καρέ το δευτερόλεπτο. Μπαίνει η βάση 
της καθαυτό τεχνικής του animation.

Από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες 
χου animation και ουσιαστικά εφευ
ρέτης του κινουμένου σχεδίου είναι 
ο Emile Cohl, ο πρώτος που είχε την 
εμπνευσμένη ιδέα να κινηματογρα- 
φήσει καρέ -στοπ - καρέ μια σειρά από 
σχέδια. Τα φιλμ του παραμένουν και 
σήμερα «μοντέρνα», κυριαρχούν η τρε
λή φαντασία, η επινοητικότητα, η ποίηση και φυσικά η 
έντονη αίσθηση του κωμικού στοιχείου, η δεικτική σά
τιρα. Το μεγαλείο όμως του Κολ είναι ότι πρώτος κατα
νόησε τον πυρήνα και την ουσία του animation. Ό τ ι δεν 
είναι απλά μια σειρά από τρικ για να προκαλέσει την κα
τάπληξη και χο θαυμασμό στο θεατή.
Πρώτος ανχιλήφθηκε ότι το κινού
μενο σχέδιο κατείχε μια πραγματική 
μαγεία και μια δική χου γλώσσα που 
ήταν αδύνατον να δημιουργηθούν 
από οποιοδήποτε άλλο μέσο έκφρα
σης. Το μέσο για να εκφράσει την πιο 
ελεύθερη και απόλυτη φαντασία.

Ό πω ς έχει διατυπωθεί σχεδόν από 
όλους τους μελετητές, ο «Φαντός», το

αΜέσα στις 
Καλές Τέχνες, το 
animation είναι 

μια αυτόνομη 8η 
Τέχνη’’

δημιούργημα του Emile Cohl είναι ο πρό
δρομος του Τσάπλιν, ο πρώτος «Σαρλό», 
ο πρώτος ολοκληρωμένος καρτουνικός 
τύπος.

Με την αρχή της προβολής στην κι
νηματογραφική οθόνη 24 εικόνων το 
δευτερόλεπτο ξεκινάει η δημιουργία της 
ταινίας animation. Το 1/24 του δευτερο
λέπτου όσο κι αν φαίνεται απειροελάχι
στο, στην πραγματικότητα είναι χρόνος 
ικανός για το μάτι να καταγράψει την ει
κόνα. Η τεχνική του κινουμένου σχεδίου 

βασίζεται στη φωτογράφηση εικόνα προς εικόνα των ζω
γραφισμένων ζελατινών σε συνδυασμό με το σκηνικό. Η 
συνδυασμένη αυτή φωτογράφηση συνθέτει τη φάση μιας 
κίνησης που αντιπροσωπεύει μ ’ αυτόν τον τρόπο το 1/24 
του δευτερολέπτου, με την υπογράμμιση ότι ο χρόνος εδώ 
αποκτά μια διαφορετική διάσταση απ’ ό,τι στον κανονικό 
κινηματογράφο. Η απόλυτη αίσθηση από χο σκηνοθέτη 
του 1/24 αυτού συμβάλλει φυσικά στην καλύτερη έκφρα
ση και απόδοση της οποιοσδήποτε κίνησης, μια αρχή που 
ισχύει για όλες εν γένει τις τεχνικές που χρησιμοποιού
νται στο animation. Ο γενικός όρος animation εκφράζει 
την ουσία της τέχνης αυτής και περιλαμβάνει συνοπτικά 
όλες τις τεχνικές που αξιοποιεί η κινηματογραφική λή
ψη εικόνα προς εικόνα. Ο όρος κλασικό κινούμενο σχέδιο 
αφορά στην παραδοσιακή τεχνική σχεδίασης με μολύβια 
(και σινική μελάνη) πάνω στις ζελατίνες. Ενώ χο κινούμε
νο σχέδιο είναι κι αυτός ένας γενικός όρος που δεν ισχύει 
όμως για τις κούκλες και το τρισδιάστατο animation.

Ό πω ς στην προβολή κανονικής ται
νίας προβάλλονται 24 καρέ το δευτερό
λεπτο, έτσι και στο κινούμενο σχέδιο 
χρειάζονται ισάριθμες λήψεις εικόνα- 
εικόνα. Επομένως ένα πεντάλεπτο καρ
τούν απαιτεί 7.200 διαφορετικά σχέδια. 
Κανονικά πρέπει να σχεδιαστούν 24 
διαφορετικά σχέδια για κάθε δευτερό
λεπτο προβολής, υπάρχουν όμως και 
διάφοροι τρόποι οικονομίας, όπως:

Οι συνεχείς εξελίξεις στο χώρο του 
animation είχαν ως αποτέλεσμα την υιοθέτηση νέων τε
χνολογιών, που η επιλογή και η χρήση τους επικρατούν 
σταδιακά σ’ ένα αρκετά μεγάλο μέρος της όλης παραγωγής. 
Αποτελούν και αυτές στην ουσία, με τη σωστή και εκφρα
στική χρήση τους, «εργαλεία» καλλιτεχνικής έκφρασης 

του δημιουργού. Στην πράξη έδωσαν 
τη δυνατότητα απλοποίησης μιας 
σειράς χρονοβόρων και επίπονων 
διαδικασιών που απαιτεί το κλασικό 
aniamtion. Η ψηφιακή τεχνολογία 
παρέχει στο δημιουργό τη δυνατότη
τα να συνδυάσει με ευκολία τις παρα
δοσιακές τεχνικές, έχοντας τον πλή
ρη έλεγχο της όλης διαδικασίας και 
του τελικού αποτελέσματος.
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[  A N I M A T I O N  :

0 Walt Disney
Στην ιστορική πορεία του κινούμενου σχεδίου, η πα- 
γκόσϊμα ακτινοβολία της προσωπικότητας του Walt Disney, 
απο^λεί κεφάλαιο ξεχωριστό. Προσωπικότητα που στη διάρ- 

της βφ ιλείας του επίσκιασε όλους τους άλλους δημιουρ 
ιύς. Η τεχνοτροπία του, καθώς και η ιδεολογική αντίληψη 

ΤΟΤΓΡργΟΙΓτου, απλώθηκαν στις περισσότερες χώρες και επη
ρέασαν -εκούσια ή ακούσια-πολλούς καλλιτέχνες. Στη δεκαε
τία του 1930, τη χρυσή εποχή του καρτούν, για τον περισσότε
ρο κόσμο που ο κινηματογράφος αποτελούσε το βασικό τρόπο 
διασκέδασης, κανένα πρόγραμμα δε θεωρούνταν ικανοποιη
τικό και πλήρες, αν η κανονική ταινία δε συνοδευόταν από 
ένα «Μίκι Μάους». Σε γενικές γραμμές - α ν  και σε μικρότερο 
βαθμό- η ίδια νοοτροπία επικρατεί και σήμερα, αφού ένα με
γάλο μέρος του απληροφόρητου κοινού θεωρεί και ονομάζει 
συνειρμικά Μίκι Μάους σχεδόν κάθε καρτούν.

κινρύμενο σχέδιο στην Ελλάδα
I πορεία του κινουμένου σχεδίου στην Ελλάδα κινήθηκε 
ρισσότερο υτο χώρο της διαφήμισης που ανέδειξε το είδος σε 
λΤΓσημαν ικό επίπεδο και ελάχιστα ως ολοκληρωμένες ται- 
ς. Οι ση| ιντικές ταινίες άρτιες τεχνικά και ευρηματικές 

_ _ j προς τη θεματολογία αποτελούν μεμονωμένες προσπάθειες 
_ ?ττφύών δημτούργών που έχουν μείνει στην ιστορία. Στις προ

σπάθειες -  επιτεύγματα συγκαταλέγονται:
Α) Το «Τσουφ» του Θεόδωρου Μαραγκού (1969) που παρά 

τις ατέλειές της ήταν το πρώτο ελπιδοφόρο μήνυμα μπροστά 
την τελειοποίηση του είδους που είχε επιτελεστεί στο εξωτε
ρικό.

Β) Άλλη ευχάριστη έκπληξη ήρθε το 1970 με τα «Μαλλιά» 
του Κρίστιαν Σούρλου: ένας ανθρωπάκος βλέπει έντρομος να 
ορθώνονται τα μαλλιά του όταν ο κίνδυνος του πολέμου βρί
σκεται παντού.

Γ) Το 1971 προβλήθηκε η «Πανδαισία» του Ιορδάνη Ανανι- 
άδη που πήγε ένα βήμα μπροστά το ελληνικό animation και,

Δ) Το 1973, έγινε η μεγάλη έκπληξη, με τη «Γραμμή» των 
Γιάννη Κουτσούρη και Νόσου Μυρμιρίδη. Από μια άποψη 
μπορεί να θεωρηθεί σαν η τέλεια ελληνική παρουσία. Παρου
σιάζει ευρωπαϊκού επιπέδου αρτιότητα και σαν σχέδιο πολύ 
πρωτότυπο, χρησιμοποιώντας δακτυλικά αποτυπώματα για 
σώματα ανθρώπων. Οι άνθρωποι φωνάζουν, προχωρούν ή 
παίρνουν αποφάσεις προς μια κατεύθυνση, τεράστια δάκτυ
λα τους καθοδηγούν εκεί που θέλουν, τους συμπιέζουν και 
τελικά τους συνθλίβουν. Στο τέλος μένει μια κάθετη γραμμή. 
Το μήνυμα εύγλωττο. Συμβολίζει την βάσανο, τις ταλαιπωρί
ες και την καταπίεση του ανθρώπινου είδους. Μέσα σε μόλις 
τέσσερα λεπτά κινουμένων σχεδίων που χρειάστηκαν αρκετοί 
μήνες για να ολοκληρωθούν τεχνικά, με πενιχρά έως πρωτό
γονα μέσα, αλλά πολύ μεράκι και αγάπη για το είδος, η «Γραμ
μή» βραβεύθηκε την ίδια χρονιά στο Φεστιβάλ τηςΘεσσαλονί- 
κης και την επόμενη βραβεύθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ στο 
Ζάγκρεμπ, μένοντας στην ιστορία. ]

Βασική Πηγή: Γιάννη Βασιλειάδη, ANIMATION, Ιστορία και 
αισθητική του κινούμενου σχεδίου, εκδ. Αιγόκερως.

Από τους πλέον ταλαντούχους, αυτοδίδακτους anim ators, 
ο Γιάννης Κουτσούρης πασίγνωστος από τη διαφήμιση  
«Κουνούπι» και «Κουάκ», σήμερα επιδίδεται μ ε  επιτυχία  
στη ζω γραφική και στη γλυπτική.

Από την ταινία κινούμενων σχεδίων  «Γραμμή » των Γιάννη 
Κουτσούρη και Νάσου Μυρμιρίδη.
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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

0 3
1-6 187,48
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

Απλό Π α κ έτο

Αστική ευθύνη, 

Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνέπεια ατυχήματος, 

Προσωπικό ατύχημα

Ιπποι Β /Μ
0 3

1-6 166,65
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

Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος με προσθήκη 

προαιρετικών καλύψεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ.

Απλό Π α κ έτοCC Β/Μ
0 3

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

126-250 92,60
251-500 116,75
501-999 132,98

1000άνω 165,44

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ: 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 Γ ΙΑ  Τ Η Ν  C O V E R  IN S . 

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  -  MINEUA, 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.



[  ΙΑΤΡΙΚΟ

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» συνεχίζει 
να παρουσιάζει συμβουλές που δίνει ο καθηγητής 

της παιδιατρικής Νίκος Ματσανιώτης στους γονείς 
που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και

διατροφής.

Η πρωί η δοκιμαστική έρευνα που παρουσιάστηκε στις 10 Ιουλίου, 
φορά την καταγραφή της γνώμης ιατρών της Αττικής σχετικά με την 

βράση .της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας της κινητής τηλεφωνίας 
που εκπονήθηκε από Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Ατυχημάτων - Ελ
ληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας. 
(ΕΝΗΓΜΑ, Ενημερωτικό Πρόγραμμα για τις Ηλεκτρομαγνητικές Ακτι
νοβολίες).

Με δεδομένο ότι πολλά είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν από την 
ίδια την τεχνολογία και τις επιδράσεις της, αλλά και ότι γενικότερα στην 
Ελλάδα υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα στον τομέα της ενημέρωσης σε 
θέματα δημόσιας υγείας, θεωρείται σημαντικός ο σχεδιασμός και η υλο
ποίηση προγραμμάτων/ενεργειών ενημέρωσης.

Το Ενημερωτικό Πρόγραμμα για τις Ηλεκτρομαγνητικές Ακτινοβολί
ες (ΕΝΗΓΜΑ) παρουσιάστηκε εδώ και λίγο καιρό και έχει σκοπό τη δημι
ουργία ενός κέντρου τεκμηρίωσης και παροχής πληροφοριών για εξειδι- 
κευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι, λόγω της άμεσης ή 
έμμεσης σχέσης τους με το ευρύ κοινό, συμβουλεύουν στον τομέα της δη
μόσιας υγείας και πρόληψης.

Το ΕΝΗΓΜΑ υλοποιείται από το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημο- 
λογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και την Ελλη
νική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, και 
εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σειράς προγραμμάτων για θέματα Δημόσιας 
Υγείας που υλοποιούνται υπό την επιστημονική καθοδήγηση της καθη- 
γήτριας Προληπτικής Ιατρικής και Επιδημιολογίας, κ. Ελένης Πετρίδου. 
Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη δημιουργία της ενημερω
τικής ιστοσελίδας www.enigma-program.gr, έντυπου υλικού και τη διε
ξαγωγή ερευνών για την καταγραφή θέσεων και απόψεων συγκεκριμέ

νων ομάδων πληθυσμού.
Η πρώτη δοκιμαστική έρευνα που παρουσιάστηκε στις 10 Ιου
λίου, αφορά την καταγραφή της γνώμης ιατρών της Αττικής 

σχετικά με την επίδραση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβο-

Η επίδραση
της ηλεκτρομαγνητικής 

ακτινοβολίας στον άνθρωπο 
και το περιβάλλον
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λίας της κινητής τηλεφωνίας. Από την 
έρευνα αυτή προκύπτει έλλειψη ενημέ
ρωσης, αλλά και σύγχυση γύρω από το 
θέμα αυτό, ενώ θα ακολουθήσουν προ
σεχώς και άλλες έρευνες στους ιατρούς 
όλης της χώρας καθώς και σε άλλες 
ομάδες πληθυσμού.

Παράλληλα, ο χρήστης του διαδι
κτυακού τόπου www.enigma-program.gr θα μπορεί να βρει 
πληροφορίες σχετικά με:

►Την τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας.
►Βιβλιογραφικές πηγές για τα συμπεράσματα του Παγκό

σμιου Οργανισμού Υγείας και άλλων έγκριτων επιστημονι
κών φορέων, καθώς και αποτελέσματα σχετικών δημοσιευ
μένων επιστημονικών ερευνών.

► Έρευνες αντίληψης για το επίπεδο ενημέρωσης του κοι
νού και ειδικών ομάδων κοινού για θέματα κινητής τηλεφω
νίας και υγείας

Στο πλαίσιο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης που έγινε 
σας αρχές του 2007, σχετικά με την επίδραση της ηλεκτρο- 
μαγνητικής ακτινοβολίας στον άνθρωπο και το περιβάλλον, 
προέκυψαν «μύθοι Km πραγματικότητες» που σκοπό έχουν 
να δώσουν μια πιο σαφή Km έγκυρη εικόνα για το θέμα. Εν
δεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία:

1. Τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν τη σωματική και 
πνευματική ανάπτυξη των παιδιών;

Μέχρι στιγμής τα κινητά τηλέφωνα δεν φαίνεται να επη
ρεάζουν τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα με 
πειραματικές Km επιδημιολογικές μελέτες που έχουν πραγ
ματοποιηθεί. Ομοίως δεν φαίνεται να ασκούν κάποια επίδρα
ση σε νοητικές Km γνωσιακές λειτουργίες

Ομως τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν τις διαπροσωπι
κές σχέσεις των παιδιών την καθημερινή ζωή τους με πι
θανό αντίκτυπο στη φιλία K m  την ψυχολογία τους, θέμα το 
οποίο είναι αντικείμενο έρευνας από κοινωνικούς επιστήμο
νες σε όλο τον κόσμο. Βέβαια, αυτό εντάσσεται στον γενικό
τερο τρόπο ζωής των εφήβων Km των νέων ανθρώπων.

Συνεπώς οι κοινωνικές διαστάσεις της χρή
σης των κινητών από τα παιδιά θα έπρε
πε να τεθούν υπό συζήτηση, έτσι ώστε να 
πραγματοποιείται πιο ορθολογική χρήση 
αυτών προς όφελος των παιδιών.

Παρ’ όλα αυτά, η επίδραση της μακρο
χρόνιας χρήσης κινητής τηλεφωνίας δεν 
είναι δυνατόν να προβλεφθεί, κυρίως δε σε

επιπτώσεις που θα ήταν δυνατόν να εμ
φανιστούν στην ενήλικη ζωή ενός ατό
μου, που χρησηιοποιούσε κινητό τηλέ
φωνο από την παιδική του ηλικία. Μια 
τέτοια γνώση υπερβαίνει τις δυνατό
τητες της σημερινής επιστήμης καθώς 
η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχετι
κά πρόσφατα εισαχθεί στη ζωή μας (25 

χρόνια), με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε με σιγουριά την 
ασφάλεια ευρείας χρήσης των κινητών. Γ ί αυτόν τον λόγο, 
πολλοί συνιστούν την εφαρμογή μιας προληπτικής στρατη
γικής όσον αφορά τη χρήση κινητών από τα παιδιά, τη στιγ
μή που η Διεθνής Επιτροπή για την Προστασία από Μη Ιο- 
ντίζουσες Ακτινοβολίες (ICNIRP), όπως και ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας, αναφέρουν αποδεκτά όρια χρήσης.

2. Τα κινητά τηλέφωνα επηρεάζουν την ακοή;
Οι έρευνες που μελετούν τις επιδράσεις της κινητής τη

λεφωνίας στην ακοή συνηγορούν στο ότι δεν φαίνεται να 
υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τον άνθρωπο σε βραχυ
χρόνια ή μακροχρόνια χρήση.

Σε μακροχρόνια χρήση έχει αναφερθεί σε μελέτες μείωση 
της ακουστικής οξύτητας σε συστηματικούς χρήστες κινη
τών (ομιλία στο τηλέφωνο> 1-2ώρες ημερησίως), στο αυτί 
που κυρίως χρησιμοποιούν το κινητό σε σχέση με το άλλο, 
χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνεται ότι κάτι τέτοιο είναι απο
τέλεσμα έκθεσης σε ραδιοκύματα του τηλεφώνου ή βλάβη 
που οφείλεται σε επίδραση από τον ήχο του ακουστικού του 
τηλεφώνου.

Οι μελέτες αυτές, όμως, αφορούν Km αναφέρονται σε μι
κρό δείγμα και δεν επιτρέπουν ασφαλή διεξαγωγή συμπερα
σμάτων.

3. Μπορούν τα κινητά να προκαλούν συμπτώματα 
όπως πονοκέφαλο;

Υπάρχουν επιδημιολογικές μελέτες που αναφέρουν συ- 
σχέτιση της χρήσης κινητών με εμφάνιση τέτοιας φύσης μη 
ειδικών συμπτωμάτων (πονοκέφαλοι, αίσθημα κακουχίας, 
διαταραχές στον ύπνο, δυσκολία στη συγκέντρωση, εξάψεις 
κ.ά), οι οποίες βασίζονται σε συμπτώματα που αναφέρουν οι 
ίδιοι οι ασθενείς, όμως έχουν διατυπωθεί πολλές ενστάσεις 
για το αν όντως υπάρχει μια τέτοια συσχέτιση. Συγκεκρι

μένα, από τα ψυχολογικά τεστ, που πραγματοποιήθηκαν 
ανάμεσα σε άτομα που ανέφεραν τέτοια συμπτώματα, 

Km από τη σύγχρονη διενέργεια πειραμάτων ελεγχό
μενης έκθεσης αυτών των ατόμων σε ραδιοσυχνό-
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[  ΕΡΕΥΝΑ

τητες κινητής τηλεφωνίας προκύπτει 
ότι η αναφορά αυτών των συμπτωμά
των δεν σχετίζεται με την έκθεση στις 
ραδιοσυχνότητες κινητών τηλεφώ
νων και, συνεπώς, δεν τεκμηριώνεται 
η άποψη ότι είναι δυνατόν μια τέτοια 
έκθεση να επάγει συμπτώματα σαν αυ
τά που αναφέρθηκαν. Παρ’ όλα αυτά, 
η διερεύνηση της φύσης μιας τέτοιας 
συμπτωματολογίας χρειάζεται περισ
σότερη έρευνα.

4. Το εξάρτημα «hands Free» λειτουργεί σαν κεραία, 
αυξάνοντας την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητικη ακτι
νοβολία;

ΟΧΙ. Παρά κάποιες σχετικές μελέτες που είδαν το φως της 
δημοσιότητας, το εξάρτημα αποδέσμευσης των χεριών, γνω
στό ως «hands flee», είναι ένας ιδιαίτερα αποτελεσματικός 
τρόπος για να μειωθεί στο ελάχιστο η έκθεση στην ακτινο
βολία, κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Αρκεί να γίνεται σω
στή χρήση του, και να χρησιμοποιούμε 
το καλώδιο για να απομακρύνουμε το 
κινητό μας τηλέφωνο από το σώμα μας.
Πρέπει να προσέχουμε να μην μετατο
πίζουμε απλά το τηλέφωνο σε κάποια 
άλλη περιοχή του σώματός μας.

5. Το ασύρματο εξάρτημα αποδέ
σμευσης των χεριών «bluetooth» 
επικοινωνεί με το κινητό τηλέφω
νο μέσω Η Μ κυμάτων. Άρα ο εγκέ
φαλος απορροφά και στις δύο περι
πτώσεις παρόμοια ποσά ακτινοβολίας;

ΟΧΙ. Λόγω της πολύ μικρής απόστασης του κινητού τηλε
φώνου με το εξάρτημα «bluetooth», η μεταξύ τους επικοινω
νία πραγματοποιείται με εξαιρετικά χαμηλή ισχύ σήματος. Η 
ακτινοβολία που οφείλεται στη λειτουργία του «bluetooth» 
είναι κατά πολλές φορές ιτποπολλαπλάσια της ακτινοβολίας 
που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα. Η χρήση λοιπόν του 
«bluetooth» ενδείκνυταα όχι μόνο για την άνεση του ομιλη
τή, αλλά και ως ένας αποτελεσματικός τρόπος για την ελαχι- 
στοποίηση της ακτινοβολίας (με την προϋπόθεση πάντα ότι 
απομακρύνουμε το κινητό τηλέφωνο από το σώμα μας).

6. Είναι ασφαλές να επικοινωνούμε μέσω κινητού 
τηλεφώνου ενώ οδηγούμε, χρησιμοποιώντας κά
ποιο εξάρτημα αποδέσμευσης χεριών;

ΟΧΙ. Έρευνες δείχνουν ότι όταν η οδήγηση συν
δυάζεται με δραστηριότητες όπως το να μτλά κανείς 
στο κινητό του τηλέφωνο, μειώνεται η ικανότη
τα του ατόμου να ελέγχει οπτικά το περιβάλλον 
του, ενώ ταυτόχρονα οι ικανότητες του οδηγού 
επηρεάζονται, καθώς οι αντιδράσεις του γίνο
νται βραδύτερες και η ακρίβειά τους μειώνεται. 
Ταυτόχρονα μεγάλης διάρκειας χρήση κινητού 
τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης φαί

νεται να επηρεάζει και την οδική συ
μπεριφορά του οδηγού, αυξάνοντας 
παράλληλα σημαντικά το έργο που 
πρέπει να καταβάλει ο οδηγός για να 
αντεπεξέλθει στον συτνδυασμό ομιλίας 
-  οδήγησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μελέ
τες έχουν αποδείξει ότι οι αντιδράσεις 
ενός οδηγού που μιλά στο κινητό του 
προσομοιάζονται με αυττές του μεθυ
σμένου οδηγού. Αντίστοιχες μελέτες 

σε αρκετές χώρες δείχνουν ότι η χρήση κινητών τηλεφώ
νων στη διάρκεια της οδήγησης συνιστά παράγοντα κινδύ
νου για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος, ενώ η χρήση του 
λεγάμενου «hands free» δεν φαίνεται να μειώνει τον κίνδυ
νο.

7. Η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα 
είναι ραδιενεργός αλλά με χαμηλή ενέργεια;

ΟΧΙ. Υπάρχει σαφής διαχωρισμός του φάσματος της ηλε- 
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ανά
μεσα σε ιονίζουσες και μη ιονίζουσες 
ακτινοβολίες. Η ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία που εκπέμπουτν τα κινητά 
τηλέφωνα είναι μη ιονίζουσα ακτινοβο
λία. Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες έχουιν 
αρκετά υψηλότερη ενέργεια, ικανή να 
ιονίσει τα μόρια και να διασπάσει χημι
κούς δεσμούς στα κύτταρα του οργανι
σμού. Η ραδιενέργεια είναι μια ιδιότη
τα ορισμένων πυρήνων να εκπέμπουν 
ιονίζουσα ακτινοβολία.

8. Υπάρχουν όρια για την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία μη ιονιζουσών ακτιβολιών; Πώς προκύπτουτν;

Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από Μη Ιονίζουσες Ακτι
νοβολίες, ICNIRP, ορίζει όρια ασφαλούς έκθεσης στην ηλε- 
κτρομαγνητική ακτινοβολία, τα οποία αποδέχεται ο Πα
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα όρια αυτά αναφέρονται 
ξεχωριστά για τις διάφορες περιοχές συχνοτήτων, για τον 
γενικό πληθυσμό και για τους επαγγελματικά εκτιθέμενους 
αντίστοιχα, και με μικρές ή καθόλου τροποποιήσεις έχουν 
υιοθετηθεί από τα περισσότερα κράτη (χαρακτηριστικά ανα- 

φέρεται ότι η ελληνική νομοθεσία έχει υιοθετήσει αυστη
ρότερα όρια από αυτά που συστήνει η αρμόδια Επι

τροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Ωστόσο, δεν
____  υπιάρχουτν ακόμα σαφείς επιστημονικές ενδεί-

ξεις για τις πιθανές επιπτώσεις στην ανθρώπι- J νη υγεία της μακρόχρονης έκθεσης σε χαμηλής 
έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Διεθνείς επι

στημονικές επιτροπές είναι αρμόδιες για τη 
συτνεχή παρακολούθηση σχετικών 
ερευινών με στόχο την αναθεώρη
ση των ορίων ασφαλούς έκθεσης, 
υπό το φως νέων επιστημονικών 

ευρημάτων. ]
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ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΤΗΡΙΩ Ν
Τ . Ε . Κ . Τ . Ι .

2004

Ανακαινίσει
Οικιών «διαμερισμάτων
Διαμορφώσεις εσωτερικών χώρων & πόσης φύσεως

: : :
ο

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,

δ ώ ρ ο ,  sjjw v u jjj]

iiu j m  s JOjj u y js jy /]
Μεγάλες ευκολίες πληρωμής!

*  Άμεσα επισκευάζουμε σε 24ωρη βάση βλάβες, υδραυλικά, ηλεκτρικά
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[  ΕΘΙΜΑ :

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κόκκινου

ί (
Αν βρέξει ο Απρίλης δυο 

νερά κι ο Μάης άλλο ένα, θα 
δεις το κοντοκρίθαρο να στρίβει 

το μουστάκι, θα δεις και τις 
αρχόντισσες να ψιλοκρισαρίζουν, 

θα δεις και την φτωχολογιά να 
φιλοκοσκινάει» * *

Ο ελληνικός λαός με την ποιητική του θυμοσοφία, έφτιαξε τις παραπάνω παροιμίες για τον 
,ανθό Απρίλη, στις μέρες του οποίου συμπίπτουν οι μεγάλες γιορτές του Αγίου Γεωργίου και του 
:ρού Πάσχα. Γι αυτά και αποκαλείται, «Αηγιωργίτης» και «Λαμπριάτης».
Ο Απρίλης, όμως, «ανοίγει» και με τη γνωστή σε όλους μας Πρωταπριλιά. Η πρώτη του μέρα 
,αισιώνεται εθιμικά με το ψέμα και οπαδοί του βαρόνου Μινχάουζεν κάθε Πρωταπριλιά δεν είναι 

μόνο ο καθένας μας, αλλά και όλες οι έγκριτες εφημερίδες που καθημερινά εμπιστευόμαστε καθώς 
και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Άλλοτε δυσδιάκριτα και άλλοτε χοντροκομμένα, τα ψέματα των 
εφημερίδων αποτελούν εδώ και χρόνια μια παράδοση που τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια από 
όλα τα media του κόσμου, ακόμη και σε δύσκολους καιρούς. Με «θύματα» τους ανυποψίαστους
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βγαίνει από το ζώδιο των Ιχθύων.
Μια άλλη ερμηνεία σχετίζεται με τους Κέλτες, οι 

οποίοι λόγω καλού καιρού, άρχιζαν το ψάρεμα την 
πρώτη Απριλίου. Ψάρια, βέβαιά, δεν έπιαναν, αλλά 
όταν γύριζαν από το ψάρεμα, έλεγαν πολλές ψεύτικες 
ιστορίες για μεγάλα ψάρια. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 
σήμερα και με τους κυνηγούς, οι οποίοι, σχεδόν πάντα, 
λένε πως είδαν -ή  σκότωσαν- τόσους λαγούς, πέρδικες 
κλπ., αλλά η πραγματικότητα τους διαψεύδει.

αναγνώστες, οι εφημερίδες, οι ραδιοφωνικοί αλλά και οι 
τηλεοπτικοί σταθμοί κάνουν «πλάκα» στο κοινό τους, που 
τις περισσότερες φορές «ψαρώνει» και διαδίδει τη συντα
ρακτική είδηση με απίστευτη ταχύτητα, προκαλώντας 
αυτό που εδώ και χρόνια ονομάζουμε «ράδιο αρβύλα». Δεν 
είναι μάλιστα λίγες οι φορές που αναγνώστες, ακροατές, 
ή τηλεθεατές κυριευμένοι από πανικό τηλεφωνούν ζητώ
ντας περαιτέρω εξηγήσεις... Και το έθιμο φυσικά δικαιώ
νει το μύθο του! Για ποιό λόγο όμως καταφεύγουμε στη 
μεθυστική πλάνη του ψεύδους κάθε Πρωταπριλιά;

Διάσημοι ψεύτες
...Όπως και να έχει, το ψέμα είναι συνήθεια που οι 

άνθρωποι είχαν από την αρχαιότητα. Μήπως ο Δού- 
ρειος Ίππος που σκέφτηκε ο πολυμήχανος Οδυσσέ- 
ας, δεν ήταν το μεγάλο ψέμα των Ελλήνων προς τους 
Τρώες; (Από τότε μάλιστα ο Δούρειος Ίππος κατάντη
σε συνώνυμο του δόλου και της απάτης).

Άλλος, διάσημος ψεύτης είναι ο βαρόνος Μινχαόυζεν. 
Τα ψέματα του, είναι διασκεδαστικά και πολύ γοητευτικά. 
Ο Μινχάουζεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο που έζησε τον 18ο 
αιώνα μια ζωή γεμάτη περιπέτειες. Αφήστε πια τους ήρωες 
που «ζουν» απίθανες μαγευτικές ιστορίες στη λογοτεχνία, 
όπως ο «Γκιούλιβερ « με τα ταξίδια του, η μικρή «Αλίκη 
στη χώρα χων θαυμάτων» κ.α. Όσο για τον πιο αγαπη
μένο ψεύτη των παραμυθιών, τον Πινάκιο νομίζουμε ότι 
θα έπρεπε να...γιορτάζει κάθε Πρωταπριλιά.

Παγκόσμια γιορτή
Η απάντηση έρχεται από την Δύση και συγκεκριμένα 

από τη Γαλλία. Στη χώρα αυτή για ένα μεγάλο χρονικό δι
άστημα μετά τον 13ο αιώνα είχε καθιερωθεί ως Πρώτη του 
Έ τους (Πρωτοχρονιά) η πρώτη Απριλίου. Το 1564, όμως, 
ο Κάρολος Θ’ άλλαξε την πρωταπριλιάτικη Πρωτοχρονιά 
και την μετέθεσε στην κανονική της ημερομηνία 1η Ια
νουάριου. Το έκανε αυτό γιατί δεν ήθελε οι συμπατριώ
τες του Γάλλοι να γιορτάζουν την Πρωτοχρονιά σε άλλη 
ημερομηνία από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Η καινο
τομία αυτή όμως δυσαρέστησε πολλούς Γάλλους οπαδούς 
των πατροπαράδοτων εθίμων, οι οποίοι επέμεναν να γι
ορτάζουν ως Πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου. Οι συγγε
νείς και οι φίλοι, χάριν αστειότητας, δεν 
αντάλλασσαν τις ευχές του νέου έτους 
την 1η Ιανουάριου, αλλά την 1η Απριλί
ου. Σύντομα η συνήθεια αυτή εξελίχθη
κε σε έθιμο και από τότε επικράτησε το 
έθιμο κάθε Πρωταπριλιά, όχι μόνο να  
απευθύνουν ο ένας στον άλλον ευχές, 
αλλά και να λένε μικρά ψεματάκια, να  
κάνουν φάρσες και να δωρίζουν ξύ
λινα ή χάρτινα ομοιώματα ιχθύων.
Ό λα αυτά μαζί με τις χαριτωμένες φάρ
σες που τα συνοδεύουν, οι Γάλλοι τα ονό
μαζαν «poissons <Γ avril» (ψάρια του 
Απριλίου), επειδή τον Απρίλιο ο ήλιος

Η Πρωταπριλιά στην Ελλάδα
Στη χώρα μας το έθιμο της Πρωταπριλιάς μάλλον μας 

ήρθε από τη Δύση, ωστόσο έγινε μέρος της λαϊκής μας πα
ράδοσης και στα περισσότερα μέρη της χώρας το να 
κοροϊδεύει ο ένας τον άλλο την Πρωταπριλιά θεω
ρείται καλό. Στο Μανιάκι, σύμφωνα με τοπικές μαρτυρί
ες, «ον.λες τις αρχιμνιάδες γελιούντε, Λένε ψέματα» και 
«έλα να είηουμε ψέματα ένα σακί γιομάτο, φόρτωσα 
έναν πόντικα σαράντα κολοκύθια, κ ι απάνου στα κα
πούλια τον ένα σακί ρεβύθια». Σε μερικές περιοχές το 
έθιμο είναι συνδεδεμένο με την προκοπή της γεωργικής 
παραγωγής, π.χ. στην Περιστερά Θράκης «ψευματούνται 
για το μετάξι», ενώ στους Λικνάδες Βοϊου Κοζάνης και στο 
Επταχώριο Καστοριάς «για να προκόβουν τα μελίσσια».

Σε ορισμένες συνοικίες των Βροντά- 
δων Χίου «ψευτίζουν» την Πρωταπρι
λιά και σ’ άλλες την  Πρωτομαγιά. Γι 
αυτό και τις γυναίκες που είναι ψεύτρες 
τις ονομάζουν «Πρωτομαγιές». Στον οι
κισμό Γλινάδου Νάξου «όταν βγει κανείς 
πρωί από τι σπίτι του πρέπει να πρωτο- 
ειδεί θάλασσα, εκκλησία ή μύλο και κα
τόπιν άνθρωπο», ενώ στους Βοθρούς και 
στον Κορωνό «στέλνουν ο ένας στον άλ
λο δέματα και γελούν με τα πράγματα 
που έχουν μέσα». Τέλος, σε μερικές πε
ριοχές της Ελλάδας το να «την πάθει» 
κανείς την Πρωταπριλιά το έχουν σε κα-
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[  ΕΘΙΜΑ

κό. Έ τσι στο Καλέντζι Ιωαν- 
νίνων πιστεύουν πως μονά
χα «πρόσχυχοι χα κάνουν 
αυτά και όχι καλοί νοικο- 
κυραίοι», στα Άβδηρα της 
Θράκης «δεν θα προκόψει η 
δουλειά εκείνου που ξεγελιέ
ται» και στην Τδα της Πέλλας 
«αν γελάσει κανένας κάποιον 
την Πρωταπριλιά θα του πά
ει άσχημα το γούρι». Στην Κο
μοτηνή μαζεύουν την Πρω
ταπριλιάτικη βροχή, τη «τη 
βάζουν σ’ ένα μπουκάλι και 
ποτίζονται, άμα έχουν θέρμη 
για γιατρικό». Το νερό αυτό το αποκαλούν «δάκρυσμα 
της μέρας» και το φυλάνε μέσα στο εικονοστάσι για να δι
ατηρήσει αναλλοίωτες τις μεταφυσικές του ιδιότητες. Με 
αυτό το «ιερό» νερό ποτίζουν όσους αρρωστήσουν από με
γάλο πυρετό. Η βροχή πάντοτε συμβόλιζε τη δύναμη της 
γονιμοποίησης, εφόσον η πτώση της (όταν δεν είναι κα
ταστροφική) εξασφαλίζει τη γονιμότητα της γης και της 
βλάστησης. Η πίστη στη θεραπευτική δύναμη του νερού, 
ειδικά του νερού της βροχής, και η θεώρηση του «ως θε
όσταλτο» στοιχείο της ζωής είναι πανάρχαια και οικουμε
νική.

Από τη μυθολογία μας θυμόμαστε το νερό που χάριζε 
την αθανασία -προνόμιο των θεών. Το αγιασμένο νερό κα
θαρίζει, εξαγνίζει και θεραπεύει τόσο τα σωματικά όσο και 
τα ψυχικά νοσήματα. Στη Θράκη, και ειδικότερα στην 
Ανατολική, υπάρχουν μέχρι σήμερα πολλές πηγές κατα
γραμμένες ως «αγιάσματα». Όσον αφορά στην πρωταπρι
λιάτικη βροχή γενικότερα, ας μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώ- 
τη βροχή της άνοιξης, μιας εποχής την οποία οι αρχαίοι 
μας πρόγονοι υποδέχονταν με γιορτές, πανηγύρια και θυ
σίες στους θεούς της γονιμότητας, της ευφορίας και της 
ζωοδότρας δύναμης της φύσης. Επομένως, είναι εύλογο 
ότι η βροχή της Πρωταπριλιάς δεν θεωρείται μια απλή κα
θημερινή βροχή.

Πρωταπριλιάτικες φάρσες από το παρελθόν
-Κάποτε μέσα στη Βουλή, η αντιπολίτευση ζητούσε επί

μονα από τον πρωθυπουργό Θεόδωρο Δηλιάγιάννη, να κά
νει επίσημες δηλώσεις για την πολιτική, για τις σχέσεις 
και για τις ευθύνες που είχε αναλάβει το κράτος απέναντι 
της περίφημης για τον πόλεμο του 1897 «Εθνικής Εται
ρίας».

Ο Δηληγιάννης ανέβηκε στο βήμα και 
δήλωσε ότι για λόγους εθνικούς δεν μπο
ρούσε να μιλήσει «επί του θέματος».

Αυτό όμως θεωρήθηκε ως «ένοχος φυ
γομαχίας» από την αντιπολίτευση, που 
θορυβούσε δαηιονιωδώς. Τότε, για να 
σώσει την κατάσταση, σηκώθηκε κάποι
ος κυβερνητικός βουλευτής κι είπε στον

Δηληγιάννη:
-Μπορείτε σήμερα κ. Πρόε

δρε να κάνετε δηλώσεις στην 
Βουλή, χωρίς να κινδυνεύ
σουν τα εθνικά συμφέροντα, 
γιατί ό,τι κι αν πείτε, δεν θα 
γίνει πιστευτόν!

-Πώς; Ρώτησε κατάπλη
κτος ο Δηληγιάννης. Τι μέρα 
είναι σήμερα;

-Πρωταπριλιά!
Η απρόοπτη αυτή απάντη

ση φάνηκε τόσο αστεία, ώστε 
όλοι έσκασαν στα γέλια κι η 
αντιπολίτευση ξεθύμανε και 

δεν επέμεινε να ακούσει αποκαλύψεις που δεν έπρεπε να 
γίνουν.

Στα λογοτεχνικά μας χρονικά αξιομνημόνευτη έμεινε 
και η πρωταπριλιάτικη φάρσα του Σουρή σε βάρος του 
Παγανέλλη, που έλαβε ένα ψεύτικο σημείωμα από την φι
λενάδα του, που του όριζε ραντεβού στο Ζάππειο, στις 5 το 
απόγευμα. Ο Παγανέλλης, ενθουσιασμένος ήρθε την κα
νονική ώρα από τον Πειραιά, φρεσκοξυρισμένος, με την 
επίσημη βελάδα του, το ριγέ παντελόνι του και μ’ ένα 
μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα. Περίμενε ο φουκαράς 
με καρδιοχτύπι, κοιτάζοντας με ανυπομονησία το ρολόι 
του, ενώ η παρέα του Σουρή, που καθόταν στο αντικρινό 
καφενείο, παρακολουθούσε τον «αγωνιώντα» εραστή με 
ακράτητα γέλια. Το αστείο δεν άργησε να γίνει αντιληπτό 
και στους άλλους πελάτες του καφενείου, που βγήκαν έξω 
και πρόγκιζαν τον ηλικιωμένο ερωτοπαθή, ώστε να ξεσπά
σει σκάνδαλο. Ο Παγανέλλης βλέποντας τους αλιτήριους 
φίλους του να είναι λιποθυμισμένοι στα γέλια, κατάλαβε 
την φάρσα και μένεα πνέοντας, πέταξε τα λουλούδια κι όρ- 
μησε να ξεριζώσει τα γένια του Σουρή. Μα ο θεομπαίχτης 
τόχε σκάσει εγκαίρως...

Στο Μόναχο η αστυνομία είχε ανακοινώσει ότι οι γυ
ναίκες αστυνομικοί θα φορούσαν, αυτό το 1974, σαν κα
λοκαιρινή στολή... «καυτά σόρτς». Αποτέλεσμα ήταν να 
δεχθεί ο διευθυντής της Αστυνομίας πληθώρα συγχαρη
τηρίων τηλεφωνημάτων γ ι’ αυτήν του την απόφαση και... 
να μετατεθεί από τον υπουργό Ασφαλείας την β ία  ημέρα.

Οι φάρσες δεν άφησαν απ’ έξω ούτε τον Οργανισμό 
Ηνωμένων Εθνών όπου έγγραφο προερχόμενο δήθεν 
από τον τότε Γενικό του Γραμματέα Κουρτ Βάλντχαϊμ ει
δοποιούσε το προσωπικό ότι για λόγους οικονομίας δεν θα 

μπορούσαν να κάνουν στο εξής χρήση 
των ασανσέρ του διεθνούς οργανισμού ως 
τον 15ο όροφο -ύψος 39 ορόφων. Όπως 
ήταν φυσικό, εκατοντάδες υπάλληλοι οι 
οποίοι εργάζονταν σε γραφεία των επάνω 
ορόφων συγκρότησαν αμέσως επιτροπές 
διαμαρτυρίας, και παρουσιάστηκαν στη 
Γραμματεία για να διαπιστώσουν απλά 
ότι την έπαθαν.. .]
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•CATBRIER

Οι φίρμες που μπορούμε 
να προσφέρουμε 
στην ΕΛ.ΑΣ είναι: 
•SHINERAY

►γο νέο atv της catbrier 250 
μόνο 2490 ευρώ, σε 20 άτοκες δόσεις 
& δώρα

•HONDA
•YAMAHA
•SUZUKI
• KAW ASAKI
και αυτά σας καλύτερες 
τιμές & διακανονισμούς 
του εμπορίου

►//ρθε το νέο παπί με
euro3 shinerayxy125 μόνο με 1070 ευρώ,
οε 15 άτοκες δόοεις και δώρα

ά ϊ Μ / ς ,

Ν Ι Κ Ο Λ Α  Ι Δ Η Σ
' t

ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

1 ° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΕΑ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441488 

210. 5617556

2° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43 
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ:210. 561 1525

3° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 43 
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 210. 4945888 

210. 4945889

4° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
75° ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΤΗΛ: 27410.73325

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

Α Ε Κ Τ Ε Σ  Ο Λ Ε Σ  ΟΙ Κ Α Ρ Τ Ε Σ  W |

mailto:info@superbikes.gr
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1940 
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι.ΣΟΥΡΛΑ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η εποποιία χων Ελλήνων καχά χο 
έπος χου 1940 και η μεγάλη εθνική 
υποχρέωση μας, απένανχι αχούς 7.976 
Έλληνες ηρωες, που έπεσαν σχα πε
δία χων μαχών σχη Βόρεια Ήπειρο 
και παραμένουν εκεί, άχαφοι ή πρό
χειρα θαμμένοι, βρίσκονχαι σχο επίκε- 
νχρο χου ενδιαφέρονχος χου βιβλίου.

Ο συγγραφέας εσχιάζει σχο γεγονός όχι σχεδόν επχά δεκα- 
εχίες μεχά, 7.976 Έλληνες που πέθαναν μαρχυρικά, μαχόμε- 
νοι ως ηρωες σχα παγωμένα βουνά χης Αλβανίας, υπερασπι
ζόμενοι χη χώρα και κεκχημένα μας, σήμερα εξακολουθούν 
να παραμένουν άχαφοι.

Το χεράσχιο αυχό εθνικό χρέος ζηχά επιχακχικά χην απο- 
καχάσχαση χου. Ο συγγραφέας επισημαίνει χην ανάγκη ανέ
γερσης μνημείου υπέρ χων πεσόνχων χου έπους χου '40 και 
για χο σκοπό αυχό θα διαθέσει χο σύνολο χων εισπράξεων 
από χις πωλησεις χου βιβλίου για να αποκαχασχαθεί, έσχω 
κι αργά, χο χρέος μας σχους ηρωες χου έθνους.

(Για χον ανωχέρω σκοπό υπάρχει ανοικχός λογαριασμός 
σχην Εθνική Τράπεζα, με αριθμό 054/603632-51. Για παραγ
γελίες απευθυνθείχε σχο χηλέφωνο 210-3822793, κ. Φλώρο).

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΤΗΛ. 3678800

Η παρούσα μελέχη πραγμαχεύεχαι χο 
νομικό καθεσχώς χων αλλοδαπών, όπως 
αυχό διαμορφώνεχαι μέσα από χην χε- 
λευχαία μεχαρρόθμιση (Ν.3386/2005) 
και χο ευρωπαϊκό νομοθεχικό πλαίσιο, 
ενώ παράλληλα προσεγγίζει συγκριχι- 
κά χη νομοθεσία ορισμένων ευρωπα
ϊκών κραχών. Σχο πρώχο κεφάλαιο 
αναλύεχαι χο ευρωπαϊκό θεσμικό 
πλαίσιο, με αναφορά σχην «κοινο- 
χικοποίηση» χης μεχανασχευχικής 
πολιχικης (Συνθήκη χου Αμσχερ- 
νχαμ, Συμπεράσμαχα χου Ευρω
παϊκού Συμβουλίου χου Τάμπερε, Χάρχης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάχων χης Ε.Ε., Πρόγραμμα χης Χά
γης για χα έχη 2005-10), σχο ενοποιημένο ευρωπαϊκό νομο
θεχικό πλαίσιο (Οδηγίες 2001/40/ΕΚ, 2003/86/ΕΚ, 2003/109/

ΕΚ και 2004/81/ΕΚ, Κανονισμοί 1030/2002 και 562/2006, 
Απόφαση-πλαίσιο 2002/946/ΔΕΥ), καθώς και σχις κοινο- 
χικές πολιχικές για χη μεχανάσχευση. Το δεύχερο κεφά
λαιο αναφέρεχαι σχο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για χους 
αλλοδαπούς, σχην ισχορική εξέλιξη χου, σχους άξονες 
και σχους θεσμούς εθνικής μεχανασχευχικής πολιχικής. 
Ακολουθεί η εξέχαση χου Ν. 3386/2005 για χην είσοδο, 
χην κοινωνική ένχαξη και χη διέλευση υπηκόων χρί- 
χων χωρών, χις άδειες διαμονής, χα ζηχήμαχα απέλα
σης και χους ανεπιθύμηχους αλλοδαπούς. Η ανάλυση 
ολοκληρώνεχαι με αναφορές σχο νομικό καθεσχώς χων 
ομογενών, χην πολιχογράφηση χων αλλοδαπών και χη 

συγκριχική επισκόπηση χης νομοθεσίας χων κραχών μελών 
χης Ε.Ε. για χην απέλαση.

ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΕΙΔΩΛΑ
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ
ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ, ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2, ΤΗΛ. 3822496 

Πρόκειχαι για ένα έργο που καλύπχει μια ευρόχαχη θεμα- 
χική που εκχείνεχαι από χην πχώση χου υπαρκχοό σοσιαλι
σμού και χις εξελίξεις σχη μεχασοβιεχική Ρωσία ως χο Κυ
πριακό και χις όψεις χου σύγχρονου ιμπεριαλισμού, από χην 
προβλημαχική χης γλώσσας ως χη λειχουργία χων ΜΜΕ και 
χην πολιχικοκοινωνική διαφθορά. Η οπχική χου συγγραφέα 
είναι πάνχοχε κοινωνιολογική, που σημαίνει όχι αναζηχά 
χόσο χα βαθύχερα αίχια χων καθημερινών φαινομένων, όσο 
και χις αξιολογικές και πνευμαχικές μεχαχοπίσεις. Ο σχολι
ασμός χης χρέχουσας πραγμαχικόχηχας και χης δυναμικής 
χων μεχαβολών σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο δίνει 
σχον αναγνώσχη σημανχικά ερεθίσμαχα. Άλλωσχε χο διεισ- 
δυχικό πνεύμα χου καθηγηχή Β. Φίλια είναι γνωσχό σχο ελ
ληνικό κοινό.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΟΥ ΑΝΕΣΤΗ ΛΑΛΙΝΗ
ΠΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΛ 6945947287 

Έ να  μεγάλο κενό γνώσης γύρω από χα θέμαχα 
οργάνωσης και λειχουργίας χης Δημοχικής Ασχυ- 
νομίας καλύπχει χο παρόν βιβλίο, χο οποίο περιέ
χει πλούσιο υλικό με σχέδια ενχύπων και έγχρωμες 

φωχογραφίες, είναι προσαρμο
σμένο σχην ισχύουσα νομοθε
σία, όπως αυχή χροποποιήθη- 
κε -  συμπληρώθηκε με χο Ν. 
3463/2006 και χο ΠΔ 135/2006 
και διαχίθεχαι με CD, που κα- 
λύπχει όλο οχ περιεχόμενό χου, 
σχην χιμή χων 25 ευρώ. Ο συγ
γραφέας έχει ειδικευχεί σε θέ
μαχα Δημοχικής Αχυνομίας και 
καχά χο 2005 ανέλαβε χην ορ-

ΣΥΣΤΑ ΣΗ  
οι*ι ΑΝΩΣΗ 

ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΑ 
ΙΙΡΟ ΣΩ ΙΙ1ΚΟ 

ΑΡΜΟ \ΙΟΊ ΙΙΤΕ Σ  
ΝΟΜ ΙΚΟ ΙΙ.Α ΑΙΣΙΟ
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ΠΙΛΟΤΟΣ ΤΩΝ
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ΙΟ  Π Ο Λ ΕΜ ΙΚ Ο  Η Μ ΕΡΟ Λ Ο ΓΙΟ  
ΤΟΥ ΙΙ ΙΟ  ΔΙΑ ΣΗ Μ Ο Υ  Π ΙΛΟ ΤΟ Υ  
ΙΟ Υ  Β ΙΙΛΙ Κ Ο ΙΜ ΙΟ Υ  ΠΟΛΕΜ ΟΥ

ROBOOKS

γάνωση και λειτουργία της Δ/νσης 
Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου 
Καβάλας.

ΤΡΟΧΑΙΑ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠ.
ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ
ΠΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΛ. 2431036278,6972231189

Το παρόν έργο αποτελεί επανέκδοση συμπληρωμένη και 
διαρκώς βελτιούμενη του έργου που ο συνάδελφος -0 συγ
γραφέας πρωτοεξέδωσε το 1999. Στην παρούσα έκδοση (11η 
και πολυτελεστάτη, παρεμπιπτόντως), έχει προστεθεί πλού
σια νομολογία και όλα τα κεφάλαιά του έχουν υποβληθεί σε 
επανεπεξεργασία υπό το πρίσμα των νέων δεδομένων. Το 
βιβλίο αυτό αποτελεί καταστάλαγμα πείρας του τ. συναδέλ
φου Λ. Λαμπρακάκη ό οποίος τονίζει ότι: «Η τεχνική του 
τροχαίου ατυχήματος δεν διδάσκεται, αλλά αποκτιέται με 
την πείρα επί της ασφάλτου. Αυτό συμβαίνει διότι κανένα 
ατύχημα δεν είναι εντελώς ίδιο με κάποιο άλλο...».

Ο ΗΓΕΜΟΝΑΣ
ΝΙΚΟΛΟ ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ
ΕΚΔ. INTROBOOKS, ΤΗΛ. 210-2705320

Ο «Ηγεμόνας» γράφτηκε το 1513, εξήντα χρόνια μετά 
την πτώση της Κωνσταντινούπολης, ως επιστολή με οδη
γίες προς έναν επίδοξο ηγέτη 21 ετών τότε, τον Λορέντζο Β' 
των Μεδίκων, και επί αιώνες αποτέλεσε κείμενο αμφιλεγό
μενο. Οι ιδέες του Μακιαβέλι παραμένουν αναλλοίωτες, σαν 
την ανθρώπινη ψυχή. Μόνο που δεν απευθύνεται πλέον σε 
ηγεμόνες, αλλά σε όποιον ασκεί εξου
σία, ανεξαρτήτως τόπου, χρό
νου και τρόπου: στον πολίτη 
που θέλει να ηγηθεί ενός με
γαλύτερου κύκλου ανθρώπων 
ή σε κείνον που χρειάζεται μια 
μέθοδο για να καταλάβει το πο
λιτικό ή επιχειρησιακό σκηνικό 
της εποχής μας. Το αρχικό κεί
μενο ακολουθεί πιστά το πρωτό
τυπο διατηρώντας ανέπαφο το 
πνεύμα της πρώτης γραφής.

THE MAFIA MANAGER
Ο ΑΓΡΑΦΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΦΑΜΙΛΙΑΣ 
ΜΑΚΙΑΒΕΛΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΜΑΦΙΟΖΟ “V”
ΕΚΔ. INTROBOOKS, ΤΗΛ 210-2705320 

Σ’ αυτό το βιβλίο ένας γνωστός Κάπο της Μαφίας 
που υπογράφει με ένα “V”, παραθέτει με χιούμορ βα
σικές πρακτικές συμβουλές διοίκησης, καταστάλαγμα 
της μαφιόζικης παράδοσης. Καταρρίπτει τις θεωρητι
κολογίες ακόμα και των πιο ονομαστών πανεπιστημια
κών σχολών και μας εισάγει κατευθείαν στο νόημα της 

εξουσίας. Μπορεί να φαίνεται παράξενο κι επικίνδυνο αλλά 
πολλές από τις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Μαφία θυμί
ζουν σύγχρονες πρακτικές...

Η ΑΛΕΠΟΥ ΓΥΜΝΑΖΕΤΑΙ
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΦΩΤΟΥ
ΕΚΔ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΕΡΗ, ΑΝΔΡ. ΜΕΤΑΞΑ 28 ΚΑΙ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, ΤΗΛ 210-3301161-3 

Η κα Δήμητρα Φώτου είναι καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής 
στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας αλ
λά όπως όλα δείχνουν έχει πολύπλευρο ταλέντο που εκτείνε
ται πέραν των εκτάσεων- προεκτάσεων και ανατάσεων των 
χειρών. Είναι γνωστή στους αναγνώστες της «Αστυνομικής 
Ανασκόπησης» από διάφορα κείμενα περί την επιστήμη τη ς 
αλλά φαίνεται πως η νιόφερτη κόρη της την επηρέασε δρα
ματικά και ως εκ τούτου ενατενίζει με προοπτικές ευοίωνες 
περί κειμένων που τείνουν στη διάπλαση των παίδων. «Η 
αλεπού γυμνάζεται» είναι το πρώτο της πολύ ενδιαφέρον 
«δείγμα» που απευθύνεται σε παιδιά από δύο έως επτά ετών 
και όπως μαθαίνουμε ετοιμάζεται προς έκδοση και νέα συγ
γραφική δοκιμή. Με τις ευχές μας.

ΠΙΛΟΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΥΚΑΣ
ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΙΟ 
ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΠΙΛΟΤΟΥ ΤΟΥ ΒΤΙ.Π. TOY H.U. RUDEL
ΕΚΔ. EUROBOOKS, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112, ΤΗΛ 3614736 

Ο Hans Ulrich Rudel είναι ο διασημότερος πιλότος του 
ΒΤΙαγκοσμίου Πολέμου και πραγματοποίησε κατά τη διάρ
κεια της δράσης του πάνω από 2.500 αεροπορικές αποστολές. 
Επέζησε 32 πτώσεων του αεροπλάνου του, τραυματίστηκε 5 
φορές και μια φορά μετά από κατάρριψή του περπάτησε 40 
χιλιόμετρα ανυπόδητος πίσω από τις εχθρικές γραμμές. Κέρ
δισε όλες τις διακρίσεις που είχαν θεσπισθεί για πράξεις αν
δρείας και χρειάσθηκε να σχεδιασθεί γ ι’ αυτόν και μόνο ένα 
νέο μετάλλιο. ]

[ 7 3  ] Α/Α



[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Επιμέλεια: Π. Υ. Ζωή Κωσταβόρα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

* ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΩΣ *
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6 4 Κατά τη διάρκεια της
σύντομης δημιουργίας του, 
πέθανε σε ηλικία σαράντα 

τεσσάρων χρόνων, οι 
τεχνοκριτικοί της εποχής του 

είτε έγιναν ένθερμοι θαυμαστές 
είτε επικριτές της τέχνης του. Ο 
ίδιος πρωτοστάτησε το 1917 στη 

δημιουργία της «Ομάδας Τέχνης» 
μαζί με τους Παρθένη, Μαλέα, 

Τριανταφυλλίδη και Τάμπρο. . . 99

V Από τις 19 Μαρτίου έως τις 2 Ιουνίου θα διαρκέσει έκθεση αφιερωμένη στον πιο γνωστό εκφραστή 
λ>υ ελληνικού ιμπρεσιονισμού, τον Νικόλαο (Νίκο) Λύτρα.

V  Νίκος Λύτρας ήταν γιος του διακεκριμένου ζωγράφου Νικηφόρου Λύτρα. Σπούδασε στην Ακαδη
μία του Μονάχου όπου ήρθε σε επαφή με τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό της εποχής του και επηρεάστηκε 
απα τις ριζοσπαστικές καινοτομίες που σημάδεψαν εικαστικά την Βαυαρική πρωτεύουσα.

Τα κινήματα του ιμπρεσιονισμού, του μεταϊμπρεσσιονισμού και του φοβισμού επηρέασαν τον νεαρό 
γΛ φο, τον απομάκρυναν από τον ακαδημαϊσμό και του έδωσαν το έναυσμα για τη δημιουργία μιας 

καθαρά προσωπικής καλλιτεχνικής έκφρασης. Η ζωγραφική του έντονα επιρρεασμένη από το ελληνικό 
φοχ>βί ου και ο τίτλος της έκθεσης, είναι τολμηρή, γεμμάτη πάθος και αγάπη για τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης δημιουργίας του, πέθανε σε ηλικία σαράντα τεσσάρων χρόνων, οι τε- 
χνοκριτικοί της εποχής του είτε έγιναν ένθερμοι θαυμαστές είτε επικριτές της τέχνης του. Ο ίδιος πρωτο
στάτησε το 1917 στη δημιουργία της «Ομάδας Τέχνης» μαζί με τους Παρθένη, Μαλέα, Τριανταφυλλίδη 
και Τόμπρο που αποτελούσαν την καλλιτεχνική πρωτοπορεία.και αμφισβητούσαν τον συντηρητισμό. Η 
ομάδα αυτή είχε την υποστήρηξη του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Το 1923 έθεσε μαζί με τον Παρθένη υποψηφιότητα για καθηγητής 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Πήρε την έδρα και έφερε στη 
σχολή ένα καινούργιο κλίμα με διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα 
και νέα αντίληψη για τη διδασκαλία.

Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερους από εκατό πίνακες. Παρου
σιάζονται επίσης σχέδια, σκίτσα που αφορούν διαφημίσεις, εικονο
γραφήσεις βιβλίων και μακέτες, κείμενα τεχνοκριτικών των πρώτων 
δεκαετιών του 20ου αιώνα, φωτογραφίες, επιστολές και άλλα ιστορι
κά ντοκουμέντα τα οποία συγκεντρώθηκαν. Η έκθεση διαιρείται σε 
τρεις μεγάλους θεματικούς κύκλους. Πρόκεται για πορτραίτα, τοπία 
και εσωτερικές συνθέσεις.

Διασώθηκε από τον γλύπτη Γρηγόρη Ζευγώλη το μπλοκ εργασίας 
του Λύτρα το οποίο δείχνει ότι ο καλλιτέχνης απέδιδε μεγάλη σημα
σία στο σχέδιο.

Τα έργα του Νίκου Λύτρα που δημοπρατούνται από ξένους οίκους 
έχουν ζήτηση η οποία φαίνεται από τη συνεχή άνοδο των τιμών.

Ο καλλιτέχνης είναι γνωστός στη βιβλιογραφία με το όνομα Νικό
λαος. Επειδή όμως ο ίδιος υπέγραφε τα έργα του ως Νίκος, η έκθεση 
θέλει να καθιερώσει αυτήν την πιο οικεία εκδοχή του ονόματος, τονί
ζοντας ότι υπήρξε ένας μοντέρνος και όχι ακαδημαϊκός ζωγράφος. ]
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Επιμέλεια: Π. Υ. Ζωή Κωσταβάρα

ΠΙΚΑΣΣΟ-ΕΚΘΕΣΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΩΝ 
ΣτοΤελλόγλειο "Ιδρυμα Τεχνών Θεσσαλονίκης εκτίθενται 
από τον Ιανουάριο 347 χαρακτικά του Πικάσσο τα οποία δημι- 
ουργήθηκαν μέσα στο 1968.
Ο καλλιτέχνης αποτύπωσε μέσα στα έργα αυτά τις ανακατα
τάξεις της περιόδου του Μάη του 1968 αλλά και γυναικείες φ ι
γούρες που τον ενδιέφεραν πάντα.
Η έκθεση συνοδεύεται από έντυπα, δημοσιεύσεις και αποσπά
σματα δημοσιεύσεων του 87χρονου τότε Πικάσσο, τα οποία εμ
φανίστηκαν στον τύπο της εποχής εκείνης.
Η συλλογή των χαρακτικών έχει μεταφερθεί από τη Βαλένθια της Ισπανίας. Η  έκθεση θα 
διαρκέσει μέχρι τις 16 Απριλίου και μετά θα παρουσιαστεί σε μεγάλα μουσεία της Ευρώ
πης, Αυστραλίας καθώς και στην Κίνα μέσα στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ 

Το Ελληνικό Ιδρυμα Πολιτισμού παρουσιάζει 
στο Εθνικό Μ ουσείο της Λισαβόνας μια έκθεση με 
τον τίτλο «Η Κλοπή της ιστορίας» με θέμα την παρά
νομη διακίνηση των αρχαιοτήτων οι οποίες, κατά κα
νόνα, προέρχονται από λαθρανασκαφές. Το τελευταίο 
μάλιστα σημαίνει ότι κ ι αν ακόμα τα αντικείμενα ανα
κτηθούν δεν θα μπορέσουν να «μιλήσουν» επειδή εί
ναι αποκομμένα από το χώρο στον οποίο βρέθηκαν. 
Στη συγκεκριμένη έκθεση δίνονται παραδείγματα 
αντικειμένων από διάφορες χώρες, τα οποία αφού κλά- 
πηκαν και πουλήθηκαν στο εξωτερικό αργότερα μετά 
από επιμονή των ενδιαφερομένων χωρών επέστρεψαν 
στην πατρίδα τους.
Η έκθεση η οποία συνοδεύεται από ντοκιμαντέρ ανα- 
φέρεται και στην πρόσφατη λεηλασία του Μουσείου 
της Βαγδάτης και στην καταστροφή των ιερών αγαλ
μάτων της Καμπότζης.

Η φιλοσοφία της εκδήλω
σης είναι ότι το πρόβλημα 
της καταστροφής και πα
ράνομης διακίνησης έργων 
τέχνης δεν αφορά μόνο κά
ποιες χώρες αλλά τη  διεθνή 
πολιτιστική κοινότητα και 
επειδή τα έργα τέχνης τα 
οποία διακινούνται παράνο
μα προέρχονται απ’ όλο τον 
κόσμο αλλά και επειδή η 
απώλεια της ιστορικής γνώ 
σης αφορά την επιστήμη 
γενικότερα.

Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ Ν. ΥΟΡΚΗ

Στο Ωνάσειο Μ ορφωτικό Κέντρο της 
Ν. Υόρκης εκτίθενται από τις 13 Μαρτί
ου μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 281 αρχαία 
αντικείμενα από την Κρήτη.
Η έκθεση έχει τον τίτλο «Από τη Γη του Λαβυρίνθου: 
Μ ινωική Κρήτη, 3.000-1.100 π.Χ.» και διαιρείται σε 
έντεκα ενότητες οι οποίες αναφέρονται στη διοίκηση, 
το γραφειοκρατικό σύστημα και τη γραφή, τη θρησκεία 
και τη λατρεία, στις τέχνες και την τεχνολογία, στην 
καθημερινότητα, στο θάνατο και τις ταφικές πρακτι
κές. Η έκθεση παρουσιάζει χρυσά κοσμήματα, αγγεία, 
όπλα, εργαλεία, ειδώλια και τμήματα τοιχογραφιών.
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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ 
Στις 21 Μ αρτίου γιορτάστηκε η παγκόσμια 
ημέρα ποίησης, η οποία φέτος στην Ελλάδα επι
κεντρώθηκε στην πολίτικη ποίηση.
Πολλοί από τους Έ λληνες ποιητές έγραψαν ποι
ήματα με πολιτικό περιεχόμενο. Μεταξύ αυτών 
ο Σολωμός, ο Κάλβος, ο Σικελιανός, ο Παλαμάς, 
ο Καβάφης, ο Βάρναλης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος και 
ο Αναγνωστάκης, χωρίς να αναφέρουμε τους πιο 
σύγχρονους δημιουργούς.

ΤΑ ΚΑΙ ΙΟΔΙΣΤΡΙΑΚΑ ΚΤΉΡΙΑ
ΤΗΣ ΑΙΓΙΝΑΣ

Στις 28 Ιανουάριου συμπληρώθηκαν εκατόν 
ογδόντα χρόνια από την ορκωμοσία στην Αίγινα 
του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Κα- 
ποδίστρια. Τότε κτίστηκαν ή ανακατασκευάστη
καν τα πρώτα δημόσια κτήρια, τα οποία πρέπει 
σήμερα να αποκατασταθούν.
Πρόκειται για το Κυβερνείο στο οποίο στεγάστη
κε η πρώτη κυβέρνηση του ελληνικού κράτους, 
το Ορφανοτροφείο που κτίστηκε επ ί κυβέρνησης 
Καποδίστρια για να στεγαστούν ο αυτό τα ορφα
νά του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, η Μητρό
πολη στην οποία έγινε η υποδοχή του Καποδί- 
στρια το 1828.
Άλλα κτήρια τα οποία χρειάζονται αποκατάσταση 
είναι το Εϋνάρδιο, δημιούργημα των αρχιτεκτό
νων Κλεάνθη και Σάουμπερτ, που είναι το πρώ

το νεοκλασικό 
κτήριο της ελ
ληνικής αρχι
τεκτονικής, ο 
Ενετικός Πύρ
γος του Μαρ- 
κέλλου καθώς 
και το Δημο
τικό Θέατρο 
το οποίο επι
σκευάστηκε το 
1828 από τον 
Θεόδωρο Βαλ- 
λιάνο.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΟΣΚΑΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ 
«ΚΑΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΜΕΛΛΟΘΑΝΑΤΟΥΣ»
Τα δυο αδέλφια και συνεργάτες Τζόελ 
και Ίθ α ν Κόεν ήσαν οι μεγάλοι νικητές 
του φετινού φεστιβάλ κινηματογράφου. Η 
ταινία τους «Καμιά πατρίδα για τους μελ
λοθάνατους» κέρδισε τέσσερα βραβεία: κα
λύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, διασκευα
σμένου σεναρίου και δευτέρου ανδρικού 
ρόλου, το οποίο απονεμήθηκε στον Ισπανό 
ηθοποιό Χαβιέρ Μπαρντέμ για την εξαιρε
τική ερμηνεία του ψυχοπαθή εκτελεστή που θεωρήθηκε 
εφάμιλλη με εκείνη του Άντονι Χόπκινς στο ρόλο του Χά- 
νιμπαλ Λέκτερ.
Η ταινία έχει σαν φόντο τα αφιλόξενα τοπία της μεθορί
ου Τέξας και Μεξικού. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 
ένας εργάτης, βετεράνος του Βιετνάμ βρίσκει πτώματα, 
ναρκωτικά και ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Δεν μπορεί να 
αντισταθεί στον πειρασμό και αρπάζει σαν ένας σύγχρονος 
καουμπόι την ευκαιρία για την πραγματοποίηση του αμε
ρικάνικου ονείρου. Το αποτέλεσμα είναι να μπει στο στόχα
στρο ενός δολοφόνου.
Στην πλοκή συμμετέχει ένας φιλήσυχος και απογοητευ
μένος σερίφης.0 καθένας από τους ήρωες έχει το δικό του 
κώδικα αξιών και αδυνατεί να προσαρμοστεί ο έναν κόσμο 
που αλλάζει συνεχώς. Η ταινία έχει σκηνές βίας, στοιχεία 
γουέστερν και στιγμές μαύρου χιούμορ.

ΕΦΥΓΕ Η ΝΤΟΛΛΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
Η ιδ ρ ύ τρ ια  και π ρ ό εδρ ο ς  το υ  Μ ου
σείου Κ υ κ λα δ ικ ή ς Τ έχνης, Ντόλλη 
Γουλανδρή πέθανε σε ηλικία 87 ετών, 
μετά από σύντομη ασθένεια.
Η Ντόλλη (Αικατερίνη Γουλανδρή) ξεκί
νησε το 1960 τη  συλλογή αρχαίων αντι
κειμένων. Ταξιδεύοντας στα Κυκλαδονήσια είδε ότι οι πα
ράνομες ανασκαφές και η πώληση στο εξωτερικό αρχαίων 
αντικειμένων είχαν γίνει καθεστώς. Άρχισε να τα αγοράζει 
η ίδια για να μείνουν στην Ελλάδα 
Η συλλογή αυτή εκτέθηκε για πρώτη φορά το 1978 στο

Μουσείο Μπενάκη και το 
1986 απέκτησε μόνιμη 
στέγη στο Μουσείο Κυ
κλαδικής Τέχνης στην 
οδό Νεοφύτου Δούκα.
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ΜΕΓΑΡΟ ΕΫΝΑΡΔΟΥ- TO IONIO ΠΕΛΑΓΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 
ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 15ος -18ος ΑΙΩΝΑΣ

Το «Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου» οποίο ιδρύθηκε το 2002 με δωρεά του ΜΙΕΤ 
της συλλογής χαρτών του ζεύγους Βίκτωρος και Νιόβης Μελά.
Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί πέντε εκθέσεις με θέμα τους παλιούς χάρτες, οι οποίες προκάλεσαν 
μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού.
Η έκθεση είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της Βιβλιοθήκης της Βουλής των Ελλήνων, του Ιδρύματος 
Ακτίας Νικόπολης Πρέβεζας, του Κέντρου Ιστορικών Μελετών Θεσπρωτία και ιδιωτών συλλεκτών. 
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα εκτεθεί χαρτογραφικό υλικό το οποίο έχει σχέση με τη Ναυμαχία 
της Ναυπάκτου, όπου ο χριστιανικός στόλος νίκησε τον οθωμανικό.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 4 Μαΐου 2008.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
-ΘΥΜΗΣΟΥ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 

Η Ε θ ν ικ ή  Λ υρ ικ ή  Σ κ η ν ή  παρουσ ιάζει φ έτο ς στο θέατρο 
Ακροπόλ μια μουσική θεατρική παραγωγή του Θεόφραστου 
Σακελλαρίδη με τον τίτλο «Θυμήσου εκείνα τα χρόνια». Στο 
έργο θα συμμετέχουν ηθοποιοί, σολίστες, ορχήστρα, χορωδία 
και μπαλέτο.
Η παράσταση θα τιμήσει την επέτειο των 100 χρόνων από την 
ίδρυση της ελληνικής οπερέτας καθώς και την συμπλήρωση 
των 90 χρόνων από την παρουσίαση του έργου του Σακελλαρί
δη με τον τίτλο «Βαφτιστικός».
Το έργο «Θυμήσου εκείνα τα χρόνια» είναι μια αναδρομή στην 
ελληνική οπερέτα, την επιθεώρηση και το μουσικό θέατρο. 
Πρόκειται για ένα είδος πολύ δημοφιλές μέχρι τα μέσα του 
20ου αιώνα που επηρεάστηκε από τα ιστορικά γεγονότα και τα 
κοινωνικά δεδομένα εκείνης της εποχής. |
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του Σώματος

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ν τελέζος

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ 

ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ
Μετά από κατάλληλη εκμετάλλευση πληροφοριών και 

έρευνες τριών μηνών, αστυνομικοί του Τμήματος Εξακρι
βώσεων και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών/ΔΑΑ εξάρθρωσαν 
διεθνική εγκληματική οργάνωση, που δρούσε από διετίας 
στη χώρα μας με διασυνδέσεις σε χώρες της Ν. Αμερικής, 
της Αφρικής την Τουρκία και την Ισπανία, τουλάχιστον. Η 
εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούταν στην οργανωμέ
νη διακίνηση λαθρομεταναστών, στην εμπορία ναρκωτικών 
και στην ελληνοποίηση αλλοδαπών, προερχομένων από χώ
ρες της Λατινικής Αμερικής και της Κεντρικής Αφρικής.

Οι έρευνες διεξήχθησαν σε συνδυασμό με παράλληλη αρ
χειακή έρευνα, που ήδη διενεργούσε η Διεύθυνση Διαβατη- 
ρίων/ΑΕΑ, για τον έλεγ
χο της νομιμότητας των 
κατατιθέμενων δικαιο- 
λογητικών για την έκ
δοση διαβατηρίων. Στο 
πλαίσιο των ερευνών 
εντοπίστηκε μέλος της 
εγκληματικής οργάνω
σης, που δέχτηκε να κα
ταθέσει ένορκα για την 
εμπλοκή του και τη συ
νολική δράση της οργά
νωσης σύμφωνα με τις 
ειδικές διατάξεις του νό
μου περί οργανωμένου 
εγκλήματος και τα προ- 
βλεπόμενα μέτρα επιεί
κειας Από τα πρώτα στάδια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι 
δύο υποομάδες, με έδρα τον Πειραιά και την Αθήνα, έχοντας 
άμεση διασύνδεση μεταξύ τους με αρχηγούς δύο αλλοδαπές 
γυναίκες, είχαν αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα και συ
γκεκριμένα, αφού εύρισκαν ημεδαπούς άνδρες, που ήταν σε 
δεινή οικονομική κατάσταση, έπειθαν αυτούς να προβαίνουν 
σε συμβολαιογραφικές πράξεις εκούσιας αναγνώρισης ανήλι
κων αλλοδαπών, ως γνησίων εκτός γάμου τέκνων τους ένα
ντι αμοιβής που κυμαινόταν από 3.ΟΟΟ-5.ΟΟΟ0 για κάθε ανα
γνώριση.

Οι συμβολαιογραφικές πράξεις αναγνώρισης συντάσσο
νταν από Συμβολαιογράφους στην Ελλάδα ή στη χώρα κατα
γωγής των υπό αναγνώριση αλλοδαπών, με την προσκόμιση 
πλαστών δικαιολογητικών ή ξενόγλωσσων πιστοποιητικών, 
που με διάφορα τεχνάσματα είχαν υφαρπάξει από τις αλλοδα
πές χώρες έκδοσης ή πλαστών μεταφράσεων ξενόγλωσσων m- 
στοποιητικών. Κάθε συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης 
συντασσόταν μετά από κοινή δήλωση βούλησης της πραγ

ματικής ή φερόμενης ως (άγαμης) μητέρας του υπό αναγνώ
ριση αλλοδαπού (συναίνεση) και του ημεδαπού άντρα, που 
αναγνώριζε αυτό τον αλλοδαπό, ως γνήσιο τέκνο του από την 
δήθεν εκτός γάμου σχέση του με αυτή την αλλοδαπή γυναί
κα. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης τέτοιας γυναίκας η 
συμβολαιογραφική πράξη συντασσόταν με μονομερή δήλω
ση βούλησης του ημεδαπού άνδρα και παράλληλη προσκόμι
ση πλαστών πιστοποιητικών θανάτου και αγαμίας της φερό
μενης ως μητέρας.

Στη συνέχεια, μέλη της οργάνωσης τακτοποιούσαν τα δι
αδικαστικά θέματα είτε στο Ειδικό Ληξιαρχείο του Υπουργεί
ου Εσωτερικών είτε στα κατά τόπους Ληξιαρχεία, ανάλογα 
με το που φερόταν ότι είχε συνταχθεί η συμβολαιογραφική 
πράξη εκούσιας αναγνώρισης (στην αλλοδαπή ή στην Ελλά
δα) και ακολούθως τα «αναγνωρισμένα» τέκνα εγγράφονταν

στα δημοτολόγια, όπου 
οι αναγνωρίζοντες την 
πατρότητα ημεδαποί 
είχαν οικογενειακή με
ρίδα, ενώ για τα άρρε- 
να παιδιά απαραίτητη 
ήταν και η έκδοση από
φασης της οικείας Νο
μαρχίας για τον καθορι
σμό του έτους γέννησης 
και του αρ. μητρώου 
αρρένων, για στρατολο
γικούς λόγους Με τον 
τρόπο αυτό αποκτού
σαν «αυτοδίκαια» την 
ελληνική Ιθαγένεια και 
στη συνέχεια εφοδιάζο

νταν με δελτία αστυνομικής ταυτότητας και διαβατήρια.
Για την ελληνοποίησή τους οι αλλοδαποί κατέβαλαν στην 

οργάνωση 8.000-9.000 ευρώ. Από την έρευνα διαπιστώθηκε 
η εμπλοκή αλλοδαπού προξενικού υπαλλήλου που υπηρετεί 
στη χώρα μας ως και ημεδαπού δημοσίου υπαλλήλου, τους 
οποίους η εγκληματική οργάνωση δωροδοκούσε με σκοπό τη 
βεβαίωση ψευδών γεγονότων που αφορούσαν στην αστική 
κατάσταση των υπό ελληνοποίηση αλλοδαπών.

Η οργάνωση πέραν των προαναφερομένων, χρησιμοποι
ούσε ελληνοποιημένες αλλοδαπές για μεταφορά ναρκωτικών 
από και προς τη χώρα μας. Μια από τις ελληνοποιηθείσες γυ
ναίκες το Δεκέμβριο του 2007 συνελήφθη στην ελληνοτουρ
κική μεθόριο, από τις τουρκικές Αρχές ενώ προσπαθούσε να 
περάσει τα σύνορα μεταφέροντας 2.167 γραμμάρια ηρωίνης 
μαζί με άλλη γυναίκα ισπανικής καταγωγής η οποία μετέφε
ρε 1.543 γραμμάρια ηρωίνης.

Επιπρόσθετα ο συνεργαζόμενος μάρτυρας, κατέθεσε για 
την υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αριστοτέλη Κυ-
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ριακίδη ίου  Κύρου, που διαπράχθηκε με 
τη χρήση πυροβόλου όπλου την 01:20 
ώρα της 28.7.2007 έξω από το σπίτι του 
θύματος, στον Άγιο Στέφανο. Στην αν
θρωποκτονία εμπλέκονται 4 ημεδαποί 
οι οποίοι ενήργησαν κατόπιν παραγγε
λίας οικείου του θύματος προσώπου.

Οι δράστες, για να εκτελέσουν το 
«συμβόλαιο θανάτου», έλαβαν το ποσό 
των 30.000 ευρώ. Τους ανωτέρω είχε 
φέρει σε επαφή ο συνεργαζόμενος μάρ
τυρας, ο οποίος λειτούργησε και ως με
σάζων για τη διαβίβαση των πληρο
φοριών στους δράστες σχετικά με τις 
κινήσεις του θύματος. Κατά τον μάρτυ
ρα, το όπλο, με το οποίο διαπράχθηκε η 
ανθρωποκτονία οι δράστες προμηθεύτη
καν αντί 3.000 ευρώ από ημεδαπό. Από 
την προανάκριση προέκυψε ότι οι δρά
στες της ανθρωποκτονίας είναι δύο ημε
δαποί, οι οποίοι βρέθηκαν, εξετάσθηκαν 
και ομολόγησαν την πράξη τους. Οι δύο 
από τους εμπλακέντες στην παραπάνω 
ανθρωποκτονία, εμπλέκονται και στην 
υπόθεση παράνομων ελληνοποιήσεων, 
ως ημεδαποί, που έχουν αναγνωρίσει 
αλλοδαπούς ως «γνήσια» τέκνα τους.

Με την ολοκλήρωση της πολύμη
νης έρευνας, πραγματοποιήθηκε την 
21.2.2008 αστυνομική επιχείρηση και 
συνελήφθησαν 4 μέλη της σπείρας, 4 
ελληνοποιηθείσες γυναίκες και 14 αλ
λοδαποί ευρισκόμενοι παράνομα στη 
χώρα. Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε 
σπίτια μελών της οργάνωσης βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν πλήθος αποδεικτι
κών στοιχείων.

Συνολικά κατηγορούνται για την 
υπόθεση αυτή 93 άτομα. Η έρευνα συ
νεχίζεται με τη συνεργασία της Δ/νσης 
Διαβατηρίων και της Interpol. Σύμφω
να με τη μέχρι τώρα εκτίμηση της Δι
εύθυνσης Διαβατηρίων ο αριθμός των 
παράνομα, με τη συγκεκριμένη μέθοδο, 
ελληνοποιηθέντων αλλοδαπών, Λατινο
αμερικανικής και Αφρικανικής καταγω
γής, υπερβαίνει τους δΟΟ.Οι συλληφθέ- 
ντες με τη σε βάρος του σχηματισθείσα 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγε
λέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τ.Α Χαλκίδας δύο αλλοδαποί άνδρες 
22 και 25 ετών αντίστοιχα, διότι συμμετείχαν σε ομάδα που διέπραττε κλοπές 
στην πόλη της Χαλκίδας και στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αυλίδας και 
Ληλαντίων. Ο 22χρονος, ο οποίος αναζητείτο ως βασικός ύποπτος των κλο
πών, εντοπίστηκε να κινείται στην περιοχή «Λιανή Άμμος» της Χαλκίδας και 
συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη στην περιοχή «Καμάρες». Ακολούθως προ- 
σήχθη στο Τ.Α. Χαλκίδας, όπου ερωτώμενος σχετικά δήλωσε ψευδή στοιχεία 
ταυτότητος. Κατόπιν εξακρίβωσης των στοιχείων του, διαπιστώθηκε ότι έμε
νε παράνομα στη χώρα καθώς είχε συλληφθεί και απελαθεί στο παρελθόν από 
την Ελλάδα, ενώ του είχε απαγορευτεί η είσοδός. Την επόμενη μέρα εντοπί
στηκε και συνελήφθη ο έτερος αλλοδαπός.

Οι ανωτέρω, υπό το βάρος των στοιχείων που είχαν αξιοποιηθεί από αστυ
νομικούς του γραφείου εγκληματολογικών ερευνών της Α.Δ. Εύβοιάς, ομο
λόγησαν τη συμμετοχή τους σε ομάδα που είχε συσταθεί από τους ίδιους και 
άλλους δύο ομοεθνείς τους και είχαν διαπράξει σωρεία κλοπών σε οικίες. Πιο 
συγκεκριμένα η ανωτέρω ομάδα είχε διαπράξει: α) 26 κλοπές σε σπίτια στην 
ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας από τα οποία αφαίρεσαν συνολικά μετρητά 
ύψους 23.837 ευρώ, χρυσαφικά αξίας 9.700 ευρώ, 18 κινητά τηλέφωνα, 2 αυ
τοκίνητα, 1 κυνηγητικό όπλο, 3 laptop, 1 βιντεοκάμερα, 2 φωτογραφικές μη
χανές, πιστωτικές κάρτες, βιβλιάρια τραπέζης, μπλοκ επιταγών και διάφορα 
ρούχα, β) 4 αποτυχημένες απόπειρες κλοπής, γ) 16 κλοπές σε σπίτια στην ευ
ρύτερη περιοχή των Ληλαντίων από τα οποία αφαίρεσαν ένα αυτοκίνητο, μια 
μοτοσικλέτα, μία βιντεοκάμερα, δύο φωτογραφικές μηχανές, χρυσαφικά αξί
ας 5.000 ευρώ, 13 κινητά τηλέφωνα,
2 κυνηγητικά όπλα, πιστωτικές κάρ
τες, επιταγές και διάφορα προσωπικά 
έγγραφα των ιδιοκτητών, δ) 4 κλοπές 
σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του 
Δήμου Αυλίδας από τα οποία αφαίρε
σαν μετρητά ύψους 5.900 ευρώ και 
1 κυνηγητικό όπλο και ε) 1 απόπει
ρα διάρρηξης σε σπίτι στο Δήμο Αν- 
θηδόνος.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι όπου 
διέμεναν τα μέλη της παραπάνω ομά
δας, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέ
θηκε μικρό μέρος από τα κλοπιμαία, 
τα οποία κατασχέθηκαν για να αποδο
θούν στους ιδιοκτήτες τους. Οι συλ- 
ληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγ
γελέα Πλημ/κων Χαλκίδας.
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Σώματος

ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α. Λαμίας ένας 52χρονος αλλοδαπός κάτοικος Λαμίας, 

ο οποίος στην περιοχή Ισαδάκι της πόλης, προσέγγισε πεζός σταθμευμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέ- 
βαιναν ένας 20χρονος ημεδαπός με την 21χρονη ημεδαπή φίλη του, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο προς 
το παράθυρο του οδηγού του αυτοκίνητου, με αποτέλεσμα τη θραύση του παραθύρου και του εμπρόσθιου 
ανεμοθώρακα του οχήματος και στη συνέχεια ετράπη σε φυγή.

Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του και σε διενεργηθείσα κατ' οίκον έρευνα βρέθηκε και κατασχέθη
κε μία καραμπίνα που κατείχε παράνομα της οποίας είχε σβηστεί ο αριθμός.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.

ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών για διακίνηση ναρκωτικών, 

ομάδα αστυνομικών του Τ.Α. Γρεβενών και Σ.Φ. του Κλιμακίου Δίω
ξης Λαθρομετανάστευσης Κρανιάς προσπάθησαν να ακινητοποιήσουν 
για έλεγχο στην είσοδο της πόλης των Γρεβενών τρία Ι.Χ.Ε. οχήματα. 
Όμως, ο οδηγός του τρίτου οχήματος, αρνούμενος να συμμορφωθεί 
στην υπόδειξη των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και απομακρύν
θηκε καταδιωκόμενος σε δασώδη περιοχή όπου εγκατέλειψε το όχημα 
και απομακρύνθηκε, διαφεύγοντας τη σύλληψη.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα προαναφερόμενα τρία οχή
ματα εντοπίστηκαν σε δύο από αυτά 300 συνολικά δέματα ινδικής κάν
ναβης των 1.100 γραμμαρίων έκαστο καθώς και ένα τυφέκιο τύπου 
kalashnikov με 27 φυσίγγια. Οι οδηγοί των δύο οχημάτων συνελήφθη- 
σαν ενώ αναζητούνται ο οδηγός του τρίτου οχήματος και ο συνεπιβά
της ενός εκ των δύο πρώτων οχημάτων. Τα τρία οχήματα, τα ναρκωτι
κά και το όπλο κατασχέθηκαν.

«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ > ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ
Στα πλαίσια της πρόληψης και καταστολής της εγκλημα

τικότητας πραγματοποιήθηκε, από αστυνομικούς του Τ.Α. 
Ναυπλίου και Άργους με τη συμμετοχή δυνάμεων των ΟΕ- 
ΠΤΑ και ΟΠΚΕ της Α.Δ. Αργολίδας, των ΟΠΚΕ των Α.Δ. 
Αρκαδίας και Κορινθίας και με τη συμμετοχή Εισαγγελικών 
Λειτουργών, οργανωμένη επιχείρηση στους δύο καταυλι
σμούς τσιγγάνων που λειτουργούν στις περιοχές των Δημο
τικών Διαμερισμάτων Αργολικού του Δήμου Μιδέας και Νέ
ας Τίρυνθας του ομώνυμου Δήμου, με σκοπό τον εντοπισμό 
τυχόν κατεχόμενων ναρκωτικών ουσιών προς χρήση -  εμπο
ρία, τη διαπίστωση παράνομης κατοχής όπλων, την ανεύρεση 
τυχόν κλοπιμαίων αντικειμένων ή οχημάτων και τον εντοπι
σμό -  σύλληψη τυχόν φυγόδικων -  φυγόποινων.

Ύστερα από σχολαστικές έρευνες σε σπίτια, παράγκες, αυ
τοκίνητα καθώς και σωματικές έρευνες σε πρόσωπα προέκυ- 
ψαν τα ακόλουθα: α) Συνελήφθησαν επτά ημεδαποί για πα
ραβάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών (κατοχή και εμπορία) 
και του Νόμου περί Όπλων, για έναν δε εξ αυτών εκκρεμού- 
σαν σε βάρος του καταδικαστικές αποφάσεις και ένταλμα σύλ

ληψης. β) Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 52,8 γραμ. ηρωίνης 
σε βραχάκια και φιξάκια, 52 γραμ. ακατέργαστης κάνναβης, 1 
αυτοσχέδιο τσιγάρο με κάνναβη, 3 κυνηγετικές καραμπίνες, 
30 φυσίγγια, 2 κυνηγετικά μαχαίρια, 9 κινητά τηλέφωνα, μία 
βιντεοκάμερα και το χρηματικό ποσό των 2.645 ευρώ.

Ό λες οι προαναφερόμενες ποσότητες όπλων και ναρκω
τικών, για τις οποίες ερευνάται η πηγή προέλευσης, κατα
σχέθηκαν και απεστάλησαν αρμοδίως για εξέταση. Επίσης 
κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα, η βιντεοκάμερα και το 
ανωτέρω χρηματικό ποσό, ως προερχόμενα από τις συναλλα
γές των ναρκωτικών. Πέραν των ανωτέρω πραγματοποιή
θηκαν και 25 προσαγωγές ατόμων για έναν εκ των οποίων 
προέκυψαν στοιχεία για πα
ράβαση του Νόμου περί Ναρ
κωτικών (εμπορία) και συνε- 
λήφθη. Οι προαναφερόμενοι 
δράστες συνελήφθησαν και 
με τις σχηματισθείσες σε βά
ρος τους δικογραφίες οδηγή
θηκαν αρμοδίως.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
Α) Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, συνελήφθη από 

αστυνομικούς του Τ.Α. Γιαννιτσών στον Εύοσμο Θεσσα
λονίκης ένας ενήλικος αλλοδαπός άνδρας υπήκοος Αλβα
νίας, διότι διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών ουσιών σε 
χρήστες της περιοχής. Αστυνομικός της ανωτέρω υπηρε
σίας προσποιούμενος τον αγοραστή, ήλθε σε τηλεφωνική 
επικοινωνία με το δράστη και συμφώνησε για την αγο
ρά ενός κιλού ηρωίνης αντί του χρηματικού ποσού των 
20.000 ευρώ. Ο δράστης προσήλθε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο 
ιδιοκτησίας του, στο προσυμφωνηθέν σημείο, όπου θα ανέ
μενε ο εικονικός αγοραστής. Κατά τη στιγμή της αποβίβα
σής του ακινητοποιήθηκε από ενεδρεύοντες αστυνομικούς 
του Τ. Α. Γιαννιτσών και σε γενόμενη σωματική έρευνα 
βρέθηκε να κατέχει εντός νάι
λον σακούλας δύο πλακέτες πε- 
ριέχουσες συμπιεσμένη ποσότη
τα ηρωίνης συνολικού βάρους 
1,8 κιλών. Οι ανωτέρω ναρκω
τικές ουσίες, όχημα και κινητό 
τηλέφωνο κατασχέθηκαν.

Ο δράστης με τη σε βάρος 
του σχηματισθείσα δικογραφία 
παραπέμφθηκε στον αρμόδιο 
Εισαγγελέα.

Β) Αστυνομικοί της Ομάδας 
Δίωξης Ναρκωτικών του Τ. Α.
Έδεσσας, εκμεταλλευόμενοι 
πληροφορίες για ύπαρξη κυκλώματος διακίνησης ναρκω
τικών ουσιών που δραστηριοποιούνταν στη Βόρεια Ελλά
δα και προσποιούμενοι τους υποψήφιους αγοραστές συνα
ντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με δύο αλλοδαπούς ενήλικες 
άνδρες προκειμένου να αγοράσουν απ’ αυτούς ηρωίνη συ
νολικού βάρους 519 γραμμαρίων, έναντι προσυμφωνηθέ- 
ντος χρηματικού ποσού. Από την προανάκριση προέκυ- 
ψε ότι είχαν προμηθευτεί την ναρκωτική ουσία από τρεις 
αλλοδαπούς, στην οικία των οποίων μετά από νομότυπη 
έρευνα με την συνδρομή 
και αστυνομικού σκύλου 
της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρ
κωτικών Θεσσαλονίκης, 
βρέθηκε ηρωίνη συσκευ
ασμένη σε δώδεκα πλάκες 
συνολικού βάρους 6.159 
γραμμαρίων και διαπιστώ
θηκε επιπλέον ότι δύο απ’ 
αυτούς εισήλθαν και παρέ
μεναν παράνομα στη χώρα, 
καθότι εκκρεμούσε σε βά
ρος τους το διοικητικό μέ
τρο απαγόρευσης εισόδου 
ύστερα από δικαστική τους 
απέλαση, ενώ για τους υπό
λοιπους που δεν έφεραν τα

ξιδιωτικά έγγραφα ή άδειες διαμονής ερευνάται το νόμιμο 
της παραμονής τους. Η ναρκωτική ουσία καθώς και τρία 
κινητά τηλέφωνα κατασχέθηκαν, ενώ οι παραπάνω τέσσε
ρις συλληφθέντες, καθόσον ο ένας εξ’ αυτών διαφεύγει τη 
σύλληψη και αναζητείται, με τη σε βάρος τους σχηματι- 
σθείσα δικογραφία, παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγ
γελέα.

Γ) Ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, 
αστυνομικοί του Τ Α  Έδεσσας εντόπισαν ενήλικο άτομο, 

τον έλεγξαν και βρήκαν στην 
κατοχή του 34 ναρκωτικά φαρ
μακευτικά χάπια, 4 φαρμακευ
τικές ναρκωτικές ταμπλέτες, 1 
διαδερμικό ναρκωτικό έμπλα
στρο, 1,2 γραμ. ναρκωτικού δι
σκίου σε τρίμματα και 2 γραμ. 
ναρκωτικού φαρμακευτικού δι
αλύματος (στερούμενος ιατρι
κής συνταγής), τον συνέλαβαν. 
Σε έρευνα που επακολούθησε 
στην οικία του βρέθηκαν 383 
ναρκωτικά χάπια, 3 διαδερμικά 
ναρκωτικά έμπλαστρα, ακατέρ

γαστη κάνναβη 208 γραμμαρίων και δύο δενδρύλλια ιν
δικής κάνναβης ένα πιστόλι με μία γεμιστήρα με ένα φυ
σίγγιο εντός μια θήκη με πιστόλι σε μορφή στυλό με ένα 
φυσίγγιο και ένα μεταλλικό εξάρτημα (χοάνη) ρίψης φω
τοβολίδων, το οποίο προσαρμόζεται στο παραπάνω όπλο.

Οι ναρκωτικές ουσίες και ο προαναφερόμενος οπλι
σμός κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς με τη σε βάρος του 
σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Έδεσσας

[ 8 3  ] Α/Α



✓

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Εγκληματική οργάνωση είχαν συστήσει 8 αλλοδαποί άν- 

δρες ηλικίας από 19 έως 26 ετών και ενεργώντας από κοι
νού με διαφορετική σύνθεση ομάδας διέπρατταν ληστείες σε 
βάρος ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων, καταστη
μάτων και οικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Γλυ
φάδα, Αργυρούπολη, Σαρωνίδα, Καλλιθέα, Χάϊδάρι) καθώς 
και σε άλλα σημεία της Επικράτειας (Φθιώτιδα και Βοιωτία) 
ενεργώντας με χαρακτηριστικό τρόπο δράσης. Δρούσαν κυ
ρίως κατά τις πρωινές ώρες, όπου η κίνηση των πρατηρίων 
ήταν μειωμένη και αιφνιδίαζαν τους παθόντες με την απει
λή όπλων, υποχρεώνοντάς τους στην παράδοση των εισπρά
ξεων και άλλων ειδών. Στις περιπτώσεις των οικιών, αφού 
εισέρχονταν σε αυτές την ώρα που οι ένοικοι κοιμόντουσαν, 
με τη χρήση σωματικής βίας τους ακινητοποιοόσαν και στη 
συνέχεια αφαιρούσαν χρηματικά ποσά και διάφορα προσω
πικά αντικείμενα.

Οι ανωτέρω δράστες συνελήφθησαν από αστυνομικούς 
της Υποδ/νσης Ασφάλειας ΝΑ Αττικής. Στην κατοχή τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πέντε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και 
μία μοτ/τα, που χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετάβασης και δι
αφυγής τους. Σε γενόμενες σωματικές και κατ' οίκον έρευ
νες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλα με γεμιστήρα, 
φυσίγγια, αεροβόλο όπλο, κουκούλες "full face” που χρησι
μοποιούσαν κατά τις ληστείες, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρο
νικές συσκευές, χρηματικό ποσό, μία σιδερογροθιά, μεταλλι
κά γκλοπ, ξιφίδια, κλειδιά αυτοκινήτων καθώς και διάφορα 
άλλα αντικείμενα. Οι δράστες ομολόγησαν τις πράξεις τους, 
ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες 
πράξεις. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Αθηνών.

Σώματος

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Κατά το χρονικό διάστημα από τέλη Δεκεμβρίου του 2006 

έως και Μάρτιο του 2007 δράστης, ο οποίος είναι ενταγμένος 
στο πρόγραμμα απεξάρτησης του Ο.ΚΑ.ΝΑ Σταυρούπολης 
προσέγγιζε, κατ’ εντολή δύο συνεργατών του, εξαθλιωμέ
νους οικονομικά τοξικομανείς δράστες επίσης ενταγμένους 
στον Ο.ΚΑΝΑ. και τους υπόσχονταν ότι με τη χρήση πλα- 
στών-εικονικών δικαιολογητικών (εκκαθαριστικά Δ.Ο.Υ., 
βεβαιώσεις εργοδοσίας αποδοχών) τα οποία θα κατήρτιζαν 
από κοινού με τους 4 συνεργούς του θα μπορούσαν να λαμ
βάνουν στο όνομά τους καταναλωτικά δάνεια από τις τρά
πεζες, χωρίς την υποχρέωση αποπληρωμής τους. Για το λό
γο αυτό οι δράστες ζητούσαν από τους τοξικομανείς φ/ο της 
αστυνομικής τους ταυτότητας και του εκκαθαριστικού τους 
σημειώματος και μαζί με τις πλαστές βεβαιώσεις μισθοδοσί- 
ας-αποδοχών που κατήρτιζαν, τα κατέθεταν σε διάφορες τρά
πεζες της πόλης της Θεσσαλονίκης. Κατά το παραπάνω χρο
νικό διάστημα πέτυχαν την εκταμίευση δανείων συνολικού 
ποσού 184.500 ευρώ, την έκδοση 14 πιστωτικών καρτών, 
την αγορά 3 αυτοκινήτων και τη σύναψη συμβολαίων κι
νητής τηλεφωνίας και την αγορά κινητών τηλεφώνων. Επί
σης από διάφορες τράπεζες αιτήθηκαν πλην όμως δεν εγκρί- 
θηκαν τέσσερα δάνεια αγνώστου συνολικού ύψους, δάνεια 
συνολικού ύψους 58.000 ευρώ και δύο πιστωτικές κάρτες. 
Σε άλες τις τράπεζες μία εκ των δραστών συνόδευε και επι
τηρούσε τους τοξικομανείς είχε δε και συμβουλευτικό ρόλο 
εντός των τραπεζών, αναφορικά με τη συμπεριφορά τους και 
τις συζητήσεις τους με τους τραπεζικούς λογαριασμούς.

Ανωτέρω οχήματα κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στην 
παθούσα τράπεζα. Οι δράστες με την σχηματισθείσα σε βά
ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτο
δικών Θεσσαλονίκης.

ΗΘΕΛΑΝ «ΜΙΖΑ»
Συνελήφθη από αστυνομικούς της Δ/νσης Εσωτερικών 

Υποθέσεων εφοριακή υπάλληλος που υπηρετεί σε Δ.Ο.Υ. του 
νομού Αττικής, κατηγορούμενη για «Εκβίαση και Παθητική 
Δωροδοκία» καθώς και ο Προϊστάμενός της κατηγορούμενος 
για «Απλή Συνέργεια σε Εκβίαση και 
Παθητική Δωροδοκία».

Η ανωτέρω συλληφθείοα, όπως 
κατήγγειλε επιχειρηματίας, απαίτη
σε εκβιαστικά από αυτόν αρχικά το 
χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ, το 
οποίο ύστερα από διαβουλεύσεις και 
με την αιτιολογία εκ μέρους της συλ- 
ληφθείσας ότι καθυστέρησε να της 
το καταβάλλει, αυξήθηκε στις 20.000
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ευρώ, προκειμένου μετά από υπηρεσιακό έλεγχο να προβεί 
στο κλείσιμο των βιβλίων της επιχείρησής του ευνοϊκά σχε
τικά με παραβάσεις που είχε διαπιστώσει σε προγενέστερο 
έλεγχο καταλογίζοντάς του χαμηλό πρόστιμο.

Μετά από αστυνομική επιχεί
ρηση η εφοριακός συνελήφθη εντός 
της επιχείρησης του καταγγέλλο- 
ντος στην Αθήνα, ενώ είχε παραλά- 
βει το προσημειωθέν χρηματικό πο
σό των 20.000 ευρώ. Αμέσως μετά 
συνελήφθη και ο Προϊστάμενός της, 
ο οποίος την ανέμενε έξω από το κα
τάστημα στο οποίο ο ίδιος την είχε 
μεταφέρει με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. ]
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ
Δεκάδες μαφιόζους, μέλη διαβόητων σισιλιάνικων οι

κογενειών, συνέλαβαν οι ιταλικές και οι αμερικανικές 
Αρχές στο Παλέρμο και τη Νέα Υόρκη, καταφέροντας 
ένα συντονισμένο πλήγμα στην καρδιά της Μαφίας.

Τρία χρόνια στενής συνεργασίας 
χρειάστηκαν ανάμεσα στις ιταλικές 
και τις αμερικανικές Αρχές και ήταν, 
όπως την περιέγραψε ο επικεφαλής 
της ιταλικής κοινοβουλευτικής επι
τροπής εναντίον της Μαφίας, «μία από 
τις σημαντικότερες επιχειρήσεις των 
τελευταίων δέκα ετών». Περισσότεροι 
από 80 μαφιόζοι, μέλη διαβόητων οικο
γενειών όπως οι Γκαμπίνο, Τζενοβέζε,
Μπονάνο, Ιντζερίλο, συνελήφθησαν 
στη Νέα Υόρκη. Άλλα 20 μέλη συμμο
ριών που συνδέονται με τον Σαλβατό- 
ρε ντε Πίκολο, τον Σισιλιάνο capo dei 
capi- και αυτοανακηρυχθέντα διάδοχο του συλληφθέντος 
Μπερνάρντο Προβεντσάνο που (συνελήφθη τον περασμέ
νο Νοέμβριο) πιάστηκαν στα δίχτυα της αστυνομίας στο 
Παλέρμο. Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν εκτείνονται 
από δολοφονίες, κλοπές και εκβιασμούς μέχρι τοκογλυφία, 
στημένα στοιχήματα και εμπόριο ναρκωτικών και καλύ
πτουν τρεις δεκαετίες, από το 1970 μέχρι και σήμερα.

Το πλήγμα για τη  Μαφία είναι μεγάλο, τριπλό στην 
πραγματικότητα. Κατ' αρχάς, βγήκε εκτός μάχης ολό
κληρη η φαμίλια των Γκαμπίνο, αφού οι αμερικανικές 
Αρχές συνέλαβαν τα τρία πιο υψηλόβαθμα στελέχη της, 
καθώς και τον αδελφό και τον ανιψιό του διαβόητου Τζον 
Γκότι, αφεντικού των Γκαμπίνο την εποχή της μεγάλης 
δόξας τους - ο Γκότι καταδικάστηκε σε ισόβια το 1992 και 
πέθανε το 2002. Κατά δεύτερον, μπαίνει ένα τέλος στις 
επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού- επα

φές που εντάθηκαν επίΛο Πίκολο και εί
χαν ως στόχο να αποκτήσει ξανά η Μα
φία τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου 
ναρκωτικών. Τρίτον, αποφεύγεται ένας 
νέος κύκλος αιματοχυσίας στη Σικελία 

-με την ενθάρρυνση 
του Λο Πίκολο, η φαμίλια των Ιντζε- 
ρίλο, που είχε συντρίβει τη δεκαετία 
του 1980 από τους Κορλεόνε και είχε 
υποχρεωθεί να εξοριστεί στις ΗΠΑ, 
σχέδιαζε την επιστροφή της στο πο
λύπαθο νησ ί και οι Αρχές φοβούνταν 
νέο μαφιόζικο πόλεμο.

«Το νέο αυτό πλήγμα σηματοδο
τεί την αρχή του τέλους για  τη Μα
φία», σημείωσε ο Αντρέα Καμιλέρι, 
ο διάσημος Σισιλιάνος συγγραφέας 
αστυνομικών μυθιστορημάτων, στη 
«La Stampa», εκφράζοντας την ελπί

δα «να αποδειχθεί εφεξής η διαδικασία αυτή μη αναστρέ
ψιμη». Η Ιταλία σημειώνει πράγματι πρόοδο στον πό
λεμο εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος. Την ίδια 
ώρα, ωστόσο, εξακολουθεί να ταλανίζεται από τη διαφθο
ρά. «Ουδέποτε υπήρξε τόσο διαδεδομένη στη χώρα η μά
στιγα αυτή», προειδοποίησε από τη Ρώμη ο πρόεδρος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου Τούλιο Λαζάρο, κάνοντας λόγο 
για  μια «εδραιωμένη πρακτική στους τομείς της υγείας 
και των δημόσιων έργων». Στημένοι διαγωνισμοί και δη
μοπρασίες, συμπαιγνίες με τους προμηθευτές, πληρωμές 
σε τιμές υψηλότερες της αγοράς ή για υπηρεσίες που δεν 
δόθηκαν ποτέ είναι μερικά μόνο από τα συμπτώματα αυ
τής της «διαδεδομένης παθολογίας». Είναι χαρακτηριστι
κό πως ολόκληρο το 2007, στην Καλαβρία (όπου έχει την 
έδρα της η Ντράγκεντα) υπήρξαν μόλις δύο ή τρεις κατα
δίκες για διαφθορά...
www.tanea.gr________________________________________________

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑ
Κύμα συλλήψεων στην Ισπανία από τις Ισπανικές Αρχές. Ό π ω ς μετέδωσε η ισπανική κρατική τηλεόραση, 

η αστυνομία προχώρησε σε δεκατρείς συλλήψεις μελών του κόμματος Μπατασούνα, της πολιτικής πτέρυγας, 
της ΕΤΑ.Η εφημερίδα Ελ Μούντο αναφέρει στην ηλεκτρονική της διεύθυνση ότι στόχος της επιχείρησης εί
ναι να αποτραπεί η ανασυγκρότηση της πολιτικής ηγεσίας του κόμματος Μπατασούνα που το τελευταίο δι
άστημα έχει δεχτεί ισχυρά χτυπήματα από τις Ισπανικές Αρχές. Σύμφωνα με την Ελ Μούντο, οι συλληφθέ- 
ντες κατηγορούνται ότι μετείχαν σε “τρομοκρατική οργάνωση” και την εντολή για τη  διεξαγωγή της έδωσε ο δικαστής 
Μπαλτάσαρ Γκαρθόν, που εξέδωσε 12 εντάλματα συλλήψεων. Το Μπατασούνα έχει τεθεί εκτός νόμου στην Ισπανία

από το 2003 λόγω των 
σχέσεών με την βασκι- 
κή αυτονομιστική ορ
γάνωση ΕΤΑ.
www.skai.gr
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ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΟΡΦΑΝΩΝ
Κατηγορίες για απαγωγή και απάτη απήγγειλαν οι Αρ

χές του Τσαντ εναντίον εννέα Γάλλων και επτά Ισπανών 
που εμπλέκονται σε απόπειρα μεταφοράς στην Ευρώπη 
103 μικρών παιδιών. Η  γαλλική οργάνωση Κιβωτός της 
Ζωής υποστηρίζει πως επρόκειτο για ορφανά του Νταρ- 
φούρ ενώ οι γαλλικές Αρχές το διαψεύδουν. Αυτά είναι ένα 
μόνο από τα σκοτεινά σημεία της υπόθεσης.

Οι 16 Ευρωπαίοι συνελήφθησαν στην Αμπεσέ του ανα
τολικού Τσαντ, καθώς προσπαθούσαν να βγάλουν αερο
πορικώς τα 103 παιδιά (ηλικίας από 3 έως 10 ετών) από 
τη χώρα. Έ ξ ι Γάλλοι, μέλη της οργάνωσης Κιβωτός της 
Ζωής, κατηγορούνται για απαγωγή και απειλούνται βάσει 
της νομοθεσίας του Τσαντ, αν η χώρα αρνηθεί να τους εκ- 
δώσει στη Γαλλία, ακόμα και με εικοσαετή καταναγκαστι- 
κά έργα. Τρεις ακόμα Γάλλοι δημοσιογράφοι που κατέγρα
φαν την επιχείρηση, επτά Ισπανοί καθώς και το πλήρωμα 
ενός τσάρτερ που είχε μισθωθεί για την περίσταση, κατη- 
γορούνται για συναυτουργία.

Τα μέλη της Κιβωτού της Ζωής αρνούνται κάθε παρά
νομη πράξη: τα παιδιά είναι- όπως υποστηρίζουν- ορφα
νά του ακήρυχτου π ολφ ού  που μαίνεται στο Νταρφούρ 
του Σουδάν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, και αν δεν τα 
απομάκρυναν θα λιμοκτονούσαν. Σκοπός τους ήταν όπως 
λένε να τα δώσουν σε ανάδοχες οικογένειες στη Γαλλία, 
όπως δικαιούνται βάσει του Διεθνούς Δικαίου, αν και πλη
ροφορίες θέλουν τις ανάδοχες οικογένειες να έχουν πλη
ρώσει χιλιάδες ευρώ. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών 
όμως ισχυρίσθηκε πως τα περισσότερα παιδιά είναι «από 
το Τσαντ... με γονείς από το Τσαντ». Μιλώντας σε αξιωμα- 
τούχους του ΟΗΕ, μάλιστα, από το ορφανοτροφείο όπου 
μεταφέρθηκαν, κάποια παιδιά είπαν πως οι γονείς τους εί
ναι ζωντανοί και ότι τα απομάκρυναν από τα χωριά τους, 
στα σύνορα Τσαντ- Σουδάν, χρησιμοποιώντας ως δέλεαρ 
γλυκίσματα.

Η Κομισιόν κατήγγειλε την οργάνωση για «ανεύθυνη 
συμπεριφορά». Ο πρόεδρος του Τσαντ, Ιντρίς Ντεμπί, ζή
τησε την παραδειγματική τιμωρία των συλληφθέντων 
κατηγορώντας τους πως αντιμετωπίζουν τους Αφρικα
νούς «σαν ζώα». Το Παρίσι κάνει ό,τι μπορεί προκειμέ-

νου να εξευμενίσει την πρώην αποικία του: ο πρόεδρος 
Νικολά Σαρκοζί μίλησε τηλεφωνικά στον Ν τεμπί και τον 
διαβεβαίωσε πως καταδικάζει τις ενέργειες της Κιβωτού: 
«Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία ώστε 
κανείς να μη χάσει την υπόληψή του σε αυτήν την υπό
θεση», δήλωσε.

Στο μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος των Γιατρών Χωρίς Σύνο
ρα, Ρονί Μπρομάν, κατηγόρησε τον Γάλλο υπουργό Εξω
τερικών και συνιδρυτή της οργάνωσης, Μπερνάρ Κουσ- 
νέρ, πως φέρει «ηθική ευθύνη» για τη δράση της Κιβωτού 
της Ζωής στο Τσαντ, μιας και υποστηρίζει το δικαίωμα 
επέμβασης στα εσωτερικά κυρίαρχων κρατών για ανθρω
πιστικούς λόγους. Από την Μπανγκόκ όπου βρίσκεται, ο 
Κουσνέρ δήλωσε απλώς πως το όραμά του για την ανθρω
πιστική δράση «δεν είναι ότι μπορούμε να ενεργούμε εκτός 
κανόνων». Η γαλλική κυβέρνηση πόντιος δεν αγνοούσε τις 
προθέσεις της Κιβωτού: η οργάνωση είχε ανακοινώσει από 
τον περασμένο Απρίλιο τη  συμμετοχή της σε μια εκστρα
τεία για την απομάκρυνση 10.000 ορφανών του Νταρφούρ 
και από την πλευρά του το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών 
την είχε προειδοποιήσει από τον Αύγουστο ότι τα σχέδιά 
της ήταν αμφιβόλου νομιμότητας. 
w w w .tanea.gr,www.skai.gr
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ»
Διεθνές δίκτυο παιδεραστών εξάρ

θρωσε η αυστραλιανή αστυνομία, η 
οποία συνεργάστηκε με τις αστυνομι
κές Αρχές σε ΗΙΙΑ, Γερμανία και Βρε
τανία. Η επιχείρηση «Αχιλλέας», την 
οποία συντόνιζε το FBI στις ΗΠΑ, άρ

χισε τον Ιανουάριο του 2006 και έληξε στις 29 Φεβρουά
ριου του 2008. Επιδρομές και συλλήψεις έγιναν σε πολ

λές χώρες του κόσμου. 
Σύμφωνα με την αυστρα
λιανή αστυνομία, η διε
θνής επιχείρηση έφερε στο 
φως 2.500 «πελάτες» σε 
19 χώρες και χιλιάδες κο- 
μπιούτερ, βίντεο και φω
τογραφίες, τα οποία και 
κατασχέθηκαν. Στις 16 
Αυγούστου, κατόπιν ενη
μέρωσης από την Ιντερπόλ 
και Βέλγους ερευνητές, 
οι ιταλικές Αρχές συνέλα
βαν έναν από τους βασι

κούς υπόπτους του δικτύου, ο οποίος είχε δημιουργήσει 
ιστοσελίδα στο Ίντερνετ με πορνογραφικό υλικό με παι
διά. Ενδεικτικό για  την ποσότητα του υλικού που κατα
σχέθηκε είναι το γεγονός ότι πάνω από ένα εκατομμύριο 
αρχεία και φωτογραφίες έχουν καταλήξει στα χέρια των 
αστυνομικών Αρχών από κάποιες μόνο- και όχι από το σύ
νολο- περιπτώσεις που συνδέονται με το διεθνές δίκτυο. 
«Ή ταν η πιο σημαντική εξάρθρωση διεθνούς δικτύου σε
ξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών από αστυνομική υπη
ρεσία σε όλο τον κόσμο», επισήμανε ο εκπρόσωπος της 
αστυνομίας του Κουίνσλαντ, Πίτερ Κρόφορντ.

«Το δίκτυο εμπορευόταν εικόνες με σεξουαλική κακο
ποίηση παιδιών παγκοσμίως. Περιλαμβάνονται και εικό
νες με κακοποιήσεις παιδιών σε πραγματικό χρόνο κα
τόπιν ζήτησης προς όφελος των μελών του δικτύου», 
επισήμανε η αστυνομία του Κουίνσλαντ σε ανακοίνω
σή της. Περισσότερα από 40 παιδιά διασώθηκαν από τα 
δίχτυα του δικτύου και 22 μέλη του συνελήφθησαν. Η 
αστυνομία έκλεισε επίσης 4 εμπορικές ιστοσελίδες με σε
ξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο και συνέ
λαβε περισσότερα από 100 άτομα ως ύποπτα για την αγο
ρά σχετικού υλικού. 
www.tanea.gr

ΣΥΛΛΗΨΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥ ΚΟΚΑΪΝΗΣ
Άνδρες της Εθνοφρουράς της Βενεζουέλας συνέλα

βαν τον Ερμαγόρα Γκονσάλες κοντά στα σύνορα με 
την Κολομβία, ύποπτο για  διακίνηση μεγάλων ποσο
τήτων ναρκωτικών, που είχε διασυνδέσεις με παρα- 
στρατιωτικές οργανώσεις, και ήταν καταζητούμενος 
στις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο κοκαΐνης, όπως μετέδωσε 
ο τηλεοπτικός σταθμός Globovision στο Καράκας.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι προ
σφέρει αμοιβή 5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληρο
φορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Γκονσά
λες, που είναι γνωστός ως “ο Χοντρός Γκονσάλες”. 
Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές ο Γκονσάλες δι
ακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης στην αμερι
κανική ήπειρο και μάλιστα υπολογίζεται ότι σε ένα 
χρόνο διοχέτευσε στην αγορά εννέα τόνους κοκαΐνης. 
Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Γκονσάλες εί
χε υπό τον έλεγχό του το καρτέλ Γουαχίρα, στην Κο
λομβία και εισήγαγε όπλα από την Ευρώπη μέσω Βε
νεζουέλας, τα οποία πήγαιναν σε παραστρατιωτική

οργάνωση που δρα κατά 
των μαρξιστών ανταρτών 
στην Κολομβία. 
www.e-tipos.com

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΞΤΡΕΜΙΣΤΩΝ 
ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ

«Η ισπανική αστυνομία εξάρθρωσε κύκλωμα εξτρεμιστών 
ισλαμιστών, κυρίως Πακιστανών, που θεωρούνται ύποπτοι για 
το σχεδίασμά επίθεσης στη Βαρκελώνη», ανακοίνωσε ο Ισπανός 
υπουργός Εξωτερικών Αλ- 
φρέντο Πέρεζ Ρουμπαλθά- 
μπα. Η αστυνομική επιχεί
ρηση πραγματοποιήθηκε 
στη συνοικία Ραβάλ κο
ντά στο κέντρο της Βαρ
κελώνης και οδήγησε στη 
σύλληψη 12 Πακιστανών 
και 2 Ινδών. Οι αστυνομι
κοί κατάσχεσαν επίσης υλι
κά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή εκρηκτικών. Εκτός 
από τους 14, συνελήφθη αργότερα και ένας ιδιοκτήτης αρτοποι
είου, του οποίου η  εθνικότητα δεν έγινε γνωστή.

Ο υπουργός διευκρίνισε πως οι Αρχές κατάσχεσαν εκτός από 
τα υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών, πυροκροτητές, έγ
γραφα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η επιχείρηση αυτή κα
τέστη δυνατή μετά τις πληροφορίες της Ισπανικής Μυστικής 
Υπηρεσίας, αλλά και των Υπηρεσιών Πληροφοριών άλλων χω
ρών. Οι πληροφορίες έκαναν λόγο 
για πιθανή προετοιμασία τρομοκρα
τικής πράξης στο ισπανικό έδαφος 
και ειδικά στη Βαρκελώνη. ]  
www.skai.gr
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0 )  C e s k a  Z b r o j o v k a
Πυροβόλα όπλα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες 

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

που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

Μ Ο ΝΟ  ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩΜ ΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΈιΜ εςτιμες
με ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ή ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΤΡΗΤΟΙ!

CZ 75 BD POLICE CZ 75 COMPACT . ΠΖ 7R R STAINI Γ7 7R ςρ-m

ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 63 (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 3243369, 210 3243129, FAX: 210 3226242
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 5154590, 2105154591, FAX: 2105154589

από το 1 9 2 5

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ
Ο  ΑΘΗΝΑΣ 6 3  0  ΚΗΦΙΣΟΥ 1 0 0

ΟΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 .3 0 -1 6 .0 0 , ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30  - 20.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 :3 0 -1 5 .0 0
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ραγμαιοποιήθηκε την 3.3.2008 στο Αρ
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η τε- 

ι λετή παράδοσης -  παραλαβής της ηγε
σίας της Ελληνικής Αστυνομίας, παρουσία του 
Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκοπή 
Παυλόπουλου.

Ο νέος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιαχούρας ανέλα
βε την ηγεσία του Σώματος από τον απερχόμε
νο Αρχηγό, Αντιστράτηγο ε.α. κ. Αναστάσιο Δη- 
μοσχάκη.

Στην τελετή παρέστησαν οι Υφυπουργοί Εσω
τερικών κ.κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, Αθανάσιος Νά- 
κος και Χρήστος Ζώης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Επικράτειας κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, ο Πρόε

δρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεώργιος Κούρτης, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
κ. Γεώργιος Σανίδάς, ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Κωνσταντίνος 
Μπακάλης, ο Αρχηγός Γ.Ε.ΕΘ.Α. Στρατηγός κ. Δημήτριος Γράψας, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτε
λείου Στρατού Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Βούλγαρης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελεί
ου Ναυτικού Αντιναύαρχος κ. Γεώργιος Καραμαλίκης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 
Αεροπορίας Αντιπτέραρχος κ. Ιωάννης Γιάγκος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Κοντοκώστας, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφο
ριών Πρέσβυς κ. Ιωάννης Κοραντής, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος κ.
Ηλίας Σιωνίδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αγροφυλακής κ. Δημήτριος Νικολακόπουλος, ανώτατοι 
Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, από- 
στρατοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο
μίας, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

και ανώτεροι
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Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Μ
ε ιδιαίτερη λαμπρότητα, με παρελάσεις και ομιλίες σε όλες τις αστυνομικές Υπηρεσίες γιορτάστηκε και φε'τος η επε'τει- 
ος της Εθνικής Παλιγγενεσίας. Στο μήνυμά του ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόποπλος 
τόνισε: «Το μοναδικό ιστορικοθρησκευτικό αμάλγαμα της Εθνεγερσίας της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμοί της Θεο
τόκου παγιώνεται, ολοένα και περισσότερο με την πάροδο του χρόνου, σε σύμβολο που συμπυκνώνει, ιδίως:

►Γο χρέος να υπερασπιζόμαστε, «όκω- 
σπερ τείχεος», τψ  Πατρίδα, το Έθνος, τη 
Δημοκρατία και την Ελευθερία. Κυρίως 
σήμερα, όταν οι απειλές εναντίον αυτών των 
αναλλοίωτων αξιών παίρνουν μορφές που 
είναι, δυστυχώς, εύκολο να υποτιμήσει κα
νείς, σε μ ια  εποχή επικίνδυνης διάβρωσης 
αρχών.

► Γην αταλάντευτη προσήλωση σ τψ  ελπι- 
δοφόρα Ανθρωπιστική πορεία που ομίλεφε η 
Ορθοδοξία, και μ ε  βάση την οποία μπορεί η 
Ανθρωπότητα να βρει διέξοδο μπροστά στις 
καταλυτικές προκλήσεις του παρόντος και 
του μέλλοντος.

Με τ ψ  πεποίθηση ότι οι σκέψεις αυτές 
μας ενώνουν στον ωραίο και τίμιο αγώνα για 
το μέλλον του Τόπου μας και του Ανθρώπου 
σας απευθύνω ειλικρινείς ευχές για τη μεγά
λη επέτειο της 25ης Μαρτίου και σας εκφρά
ζω θερμές ευχαριστίες για την καθοριστική 
συμπαράστασή σας στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων της κοινωνίας μας».

Στην ημερήσια διαταγή του ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατούρας παρατήρησε ότι: «Η 25η 
Μαρτίου, αποτελεί ημέρα σύμβολο για τ ψ  Ελλάδα και τους Έ λληνες. Είναι ημέρα διπλής γιορτής, διπλής χαράς, της Χριστιανοσύνης 
και του Ελλψ ισμού, της Ορθοδοξίας και της Ελευθερίας, ορόσημο στην ιστορία μας και στην ιστορία του Ελληνισμού. Γιορτή που 
υπενθυμίζει το δρόμο της τιμής και της υπέρτατης θυσίας: της θυσίας για τ ψ  ελευθερία.

Το μήνυμα της εθνικής παλιγγενεσίας παραμένει πάντα επίκαιρο, συνεχίζει να οδηγεί τα βήματά μας αλλά και να μας θυμίζει 
το χρέος μας. Χρέος τιμής και ευθύνης προς όλους οσους θυσιάστηκαν για την ελευθερία. Μνήμονες και όχι επιλήομονες αυτού του 
μψ ύματος ας συλλογιστούμε τ ψ  σημασία που έχει.

Αιώνες σκλαβιάς, δεν κατάφεραν να δαμάσουν και να υποδουλώσουν το Ε λλψ ικό  πνεύμα και την Ε λλψ ική  ψ υχή Ας ατσαλώ
σουμε και εμείς τη δική μας ψυχή και το πνεύμα μας έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας για προάσπιση των αξιών και των 
ιδανικών που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.

Η  Ε λλψ ικ ή  Αστυνομία θεματοφύλακας και τιμητής των παραδόσεων του έθνους, στέκεται μ ε σεβασμό απέναντι σε όλους εκείνους 
που έκαναν το όραμα γενεών για ελευθερία πραγματικότητα. Εμπνεόμαστε από αυτούς και εμφορούμαστε από τα ιδανικά και τις αξί
ες που μας κληροδότησαν μ ε τ ψ  θυσία τους και τον αγώνα τους. Κυρίως όμως, μας υπενθυμίζουν τ ψ  ιερή υποχρέωση που βαρύνει, 
ιδίως, όσους υπηρετούμε στην Ε λλψ ική  Αστυνομία, να διαφυλάπουμε την Ένδοξη Πατρίδα μας, ισχυρή, ελεύθερη, ανεξάρτητη, ακέ
ραιη».

[ 91 ] Α/Α



[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ϊ

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Πραγματοποιήθηκαν την 8.2.2008 στις κε
ντρικές εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης (Λ. Θρακομακεδόνων 101,
Αχαρνές) και στις εγκαταστάσεις του Παραρτήμα
τος της στη Θεσσαλονίκη (14ο χιλ. Ε.Ο Θεσσαλο
νίκης - Πολυγύρου), οι τελετές αποφοίτησης 95 
Αστυνόμων Α' και Αστυνόμων Β' από το Τμήμα 
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών 
-  Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), οι οποίοι και θα καλυ- 
ψουν μάχιμες και επιτελικές θέσεις σε Υπηρεσίες 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα πτυχία στους 67 αποφοίτους (1 Αστυνόμος 
Α' και 66 Αστυνόμους Β') του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. στην 
Αθήνα, απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας 
Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Αθανάσι
ος Ανδρεουλάκος, παρουσία του τ. Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Ανα
στάσιου Δημοσχάκη, του Προϊστάμενου Επιτελείου και νυν Αρχη
γού Αντιστράτηγου κ. Βασίλειου Τσιατούρα, του Προϊστάμενου του

Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής και νυν Υπαρχη- 
γού Αντιστράτηγου κ. Γρηγόριου Αναγνώστου, του τ. Διοικητή της 

Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγου κ. 
Λεωνίδα Πολύδωρα, του Προϊστάμενου της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας και λοιπών προσκεκλημένων.

Τα πτυχία στους 28 αποφοίτους Αστυνό
μους Β' του Παραρτήματος του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. 
στη Θεσσαλονίκη, απένειμε ο Γενικός Επι
θεωρητής Βορείου Ελλάδος 

Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος Μπάμιατζης, 
παρουσία του Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κεντρι- 
κήςΜακεδονίας Υποστράτηγου κ. Στέργιου 
Αποστολίδη, εκπροσώπων της Νομαρχια
κής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλο
νίκης και λοιπών προσκεκλημένων.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 

«ΦΙΛΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»
Ο Όμιλος «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» διοργάνωσε στις 8.2.8, 

στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών (Ριζάρη 2 και Β. Σοφίας), τελετή 
για τη βράβευση αριστούχων μαθητών Λυκείου και φοιτητών τέ
κνων αστυνομικών, καθώς και αστυνομικών που διακρίθηκαν για 
εξαίρετες πράξεις.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο, ο Όμιλος «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» βράβευσε 115 
αριστούχους μαθητές των τριών τάξεων του Λυκείου και 30 φοιτη
τές, οι οποίοι είναι τέκνα προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που υπηρετεί σε Υπηρεσίες της Αθήνας, καθώς και πέντε αστυνο
μικούς που υπηρετούν στην ίδια Διεύθυνση Αστυνομίας, οι οποίοι 
επέδειξαν, κατά το προηγούμενο έτος, εξαιρετική δραστηριότητα 
στην άσκηση των καθηκόντων τους. Επιπλέον, χορήγησε, ύστερα 
από κλήρωση, μία πολυετή υποτροφία (μέχρι πέρατος σπουδών) σε 
απόφοιτο Λυκείου, που εισήχθη το 2007, με άριστα σε Ανώτατο Εκ
παιδευτικό Ίδρυμα.
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αποστράτων Αστυνομικών Γλυφάδος συμπαρα- 
σχεκόμενο στην περίπτωση του νεαρού Αστυφύλακα Παναγιώτη Τομαρά που 
παρε'μεινε σε κωματώδη κατάσταση για μήνες, μετά από απρόκλητη επίθεση 
τον Ιούλιο 2007 στο αεροδρόμιο Ελληνικού, πραγματοποίησε χοροεσπερίδα από 
την οποία συγκεντρώθηκε σημαντικό χρηματικό' ποσόν το οποίο απεδόθη στον 
ανωτέρω Αστυφύλακα, συμπάσχοντας και συμβάλλοντας στην αποκατάσταση 
της υγείας του.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΦΥ
ΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΣΤΗ ΣΑΜΟ
Στον Ειδικό Χώρο Κράτησης 

Αλλοδαπών Λαθρομεταναστών 
στο Βαθύ της Σάμου, μετέβη- 
σαν την 12.2.2008 ο Υφυπουρ
γός Εσωτερικών κ. Παναγιώ
της Χηνοφώτης και ο Υπουργός 
Μετανάστευσης της Γαλλίας κ.
Brice Hortefeux.

Ο Γάλλος Υπουργός, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη 
στη χώρα μας, συνοδεύετο από κλιμάκιο Γάλλων αξιωματούχων και 
εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφάλειας συνόρων και λαθρομετανά
στευσης.

Ο κ. Χηνοφώτης αφού ενημέρωσε τον Γάλλο Υπουργό για τη λει
τουργία του Κέντρου δήλωσε: «...επισκεπτόμαστε το ακρττικό νησί της 
Σάμου, το οποίο είναι στην ουσία το ανατολικότερο όριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να δούμε ένα πρότυπο Κέντρο υποδοχής και φιλο

ξενίας μεταναστών. Σας υπενθυμί
ζω ότι έχουμε ένα αντίστοιχο στον 
Κυπρίνο Έβρου και αυτά είναι 
δύο εκ των δεκαεννέα εν συνολω 
Κέντρων Υποδοχής και φιλοξενί
ας αλλοδαπών που έχουμε στην 
Ελλάδα.Θέλω να επισημάνω την 
τεράστια προσπάθεια που γίνεται 
από την ελληνική κυβέρνηση προ
κειμένου, παρά το μεγάλο όγκο 
εισροής παρανόμων μεταναστών 

που έχουμε στην Ελλάδα, να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις απαιτήσεις οι 
οποίες τίθενται από τον ΟΗΕ, την Ε.Ε., τη Συνθήκη της Γενεύης του 
1951, το πρωτόκολλο της Ν. Υόρκης του 1967, την εσωτερική νομοθεσία 
προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορούν να απολαύσουν μια  καλή 
φιλοξενία στα πλαίσια της υποδοχής στην Ελλάδα, ώστε μελλοντικά πλέ
ον να τακτοποιηθούν από πλευράς είτε ασύλου είτε οποιοσδήποτε άλλης 
απαίτησης μπορούν να έχουν, αλλά πάντα όμως στα πλαίσια των οριζό
μενων από την Υπάτη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών».

Ο πολιτιστικός 'Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Χίου, όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος, βράβευσε τα παιδιά των αστυνομικών που αρί
στευσαν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της Χίου, καθώς και όσα πέ- 
τυχαν στα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ της χώρας.

Με την ευκαιρία της κοπής της βασιλόπιτας η Ένωση Αστυ
νομικών Υπάλληλων Ροδόπης, η Τ.Δ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνο
μικών και ο Σύνδεσμος Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας τίμησαν έξι 
συναδέλφους για την αποτελεσματικότητα με την οποία αντιμετώπι
σαν περιστατικό απόπειρας ληστείας που έλαβε χώρα σε εργοστάσιο 
της περιοχής.

Στο Δημοτικό Στάδιο Δράμας πραγματοποιήθηκε φιλικός πο
δοσφαιρικός αγώνας μεταξύ αστυνομικών της ΑΔ. Δράμας και της 
Γενικής Αστυνομικής Διοίκησης Γκότσε Ντέλτσεφ Βουλγαρίας στο 
πλαίσιο βελτίωσης - σύσφιξης των σχέσεων και αποτελεσματικότερης 
συνεργασίας για την πραγματοποίηση κοινών αστυνομικών δράσε
ων μεταξύ των Αστυνομιών Ελλάδας και Βουλγαρίας. Το σημαντι
κό χρηματικό ποσό των που συγκεντρώθηκε από τον ως άνω φιλικό 
αγώνα, διατέθηκε στους πυρόπληκτους του Νομού Αρκαδίας.

Τα Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Υπάλληλων Ροδόπης και
της Τ.Δ. της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών βράβευσαν τα παιδιά των 
αστυνομικών -  μελών των Ενώσεων που πέτυχαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ !

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την τελετή αποδο
χής δωρεάς τεχνολογικού εξοπλισμού από την Visa Hellas, 
προς το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ/ 
νσης Ασφάλειας Αττικής, που πραγματοποιήθηκε στο αμφι
θέατρο της ΓΑΔΑ την 26.2.2008.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Αξιωματικών Σω
μάτων Ασφαλείας πραγματοποίήσε ειδική εκδήλωση στο Πολεμικό 
Μουσείο όπου παρουσιάστηκε το βιβλίο του ε.α. Αντιστράτηγου Πα
ναγιώτη Γεωργακόπουλου με τίτλο «Λησμονημένες Εποχές -  Αληθι
νές Ιστορίες».

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Κα
τερίνης ημερίδα κυκλοφοριακής αγωγής από άνδρες της Τρο
χαίας Κατερίνης, για την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα 
οδικής ασφάλειας.

Με ξεχωριστή επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτο
χρονιάτικης πίτας της Σχολής Χορού της Δ/νσης Αστυνομίας Πει
ραιά, την οποία ευλόγησε ο πατήρ (και Αστυν. Υποδ/ντής) Ιωάννης 
Κοκκώνης.

Στις 26.2.2008 Στο αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Θεσ
σαλονίκης παρουσιάστηκε το τριετές πρόγραμμα του στρατηγικού 
-  επιχειρησιακού σχεδιασμοΰ δράσεων των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης.

π Ελληνική Αστυνομία

— —

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη των μαθητών του 30ου 
Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και του 3ου Δημοτικού Σχολείου 
Συκεών στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ :

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Με απόφαση του ΚΥ.Σ.ΕΑ την 27.2.2008 ανέλαβε καθήκο
ντα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ο Αντιστράτηγος 
κ. Βασίλειος Τσιατούρας
Στον κ. Αναστάσιο Δημοσχάκη και στον κ. Στυλιανό Σύρο 
απονεμήθηκαν αντιστοίχως οι τίτλοι του Επιτίμου Αρχη
γού και Υπαρχηγοΰ.

>Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγου κ. Βασιλείου Τσιατούρα και με τη συμμετοχή των 
δυο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηρός, κ.κ. Στυλιανού Νάση 
και Ιωάννη Παπαζαχαρία, συνήλθε το Συμβούλιο Κρίσεως Αντι- 
στρατήγων της Ελληνικής Αστυνομίας και έκρινε ως ευδοκίμως 
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους Αντιστρατήγους Αστυ
νομίας κ.κ. Χρήστο Δρακόπουλο και Ασημάκη Γκόλφη, στους 
οποίους απένειμε τον τίτλο του επιτίμου της θέσης που κατείχαν, 
ήτοι του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος και 
Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, αντίστοιχα.

>Υπό την Προεδρία του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου κ. Βασιλείου Τσιατούρα και τη συμμετοχή των δύο 
Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς συνεδρίασε το Ανώτατο Συμ
βούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Υποστρατήγους της Ελληνικής 
Αστυνομίας, (είκοσι Γενικών Καθηκόντων και ενός Ειδικών Κα- 
Θηκόντων-Υγειονομικό).
Α. Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυ
ψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους Υποστρατή
γους: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόρχο, ΣΚΟΤΗ Στέφανο, ΜΠΟΥΛΟΥ
ΚΟ Δημήτριο και ΜΠΑΜΙΑΤΖΗ Αντώνιο.
Β. Έκρινε, διατηρητέους τους: ΜΠΟΥΤΣΙΚΑ Ιωάννη, ΦΡΑΓΓΟ 
Χρήστο, ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο, ΜΑΚΡΗ Χρήστο, ΔΟΥΛΓΕΡΗ 
Γεώργιο, ΑΝΤΩΝΑΚΗ Κωνσταντίνο, Υγειονομικό.
Γ . Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους 
κατωτέρω Υποστρατήγους Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προ- 
άγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου, εκτός οργανικών θέσε
ων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες, με άλλο 
Π.Δ.: ΡΗΓΑ Φώτιο, ΓΙΑΝΝΙΚΟ Παναγιώτη, ΠΟΛΥΔΩΡΑ Λεω
νίδα, ΛΟΥΡΑΚΗ Βασίλειο, ΜΠΟΥΓΟΥΔΗ Δρόσο, ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ 
Δημήτριο, ΒΙΤΩΡΑΚΗ Αντώνιο, ΓΟΥΡΓΟΥΛΗ Γρηγόριο, ΔΟΥ- 
ΜΕΝΤΖΙΑΝΟ Γρηγόριο, ΝΤΟΜΑΖΗ Μαργαρίτη, ΤΡΥΦΕΡΗ Θε
όδωρο. Στους ανωτέρω απονεμήθηκε ο τίτλος του Επιτίμου της 
θέσης που κατείχαν.

>Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα τοποθετήθηκαν οι τέσσερις 
Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο Αντιστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου ανέλαβε τα καθήκο
ντα του Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντιστράτηγος 
Στέφανος Σκότης ανέλαβε τα καθήκοντα του Προϊσταμένου του 
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Αντι
στράτηγος Δημήτριος Μπουλούκος ανέλαβε τα καθήκοντα του 
Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος και ο Αντιστράτηγος Αντώ
νιος Μπάμιατζης, ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρη
τή Βορείου Ελλάδος.
> Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις 
των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμ

βούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα, τη συμ
μετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Γρηγορίου 
Αναγνώστου και του Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕΑ. Αντιστρα- 
τήγου Στέφανου Σκότη.
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κά
λυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατω
τέρω δέκα πέντε (15) Ταξιάρχους: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Χρίστο, 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟ Αθανάσιο, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο, ΜΩΫΣΗ 
Βασίλειο, ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟ Ευάγγελο, ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Βα
σίλειο, ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ Ιωάννη, ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ Παναγιώτη, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο, 
ΚΑΣΑΠΑΚΗ Κωνσταντίνο, ΓΑΛΙΑΤΣΟ Γεώργιο, ΚΑΜΑΡΙΝΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΣΕΡΕΤΗ Νικόλαο και ΜΠΑΤΑΛΟΓΊΑΝΝΗ 
Γεώργιο. Έκρινε διατηρητέους τους Ταξιάρχους: ΣΓΟΥΡΟ 
Ανδρέα, ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟ Κωνσταντίνο, ΛΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Δημή- 
τριο, ΚΟΥΡΒΑ Χρήστο, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο, ΠΑΠΠΑ 
Λάμπρο, ΒΕΡΓΑΔΗ Νικόλαο, ΜΠΑΛΑΚΟ Γρηγόριο, ΜΠΕΣΙΡΗ 
Νικόλαο, ΑΡΓΥΡΙΑΔΗ Ανέστη, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Βασίλειο, ΛΕΙΒΑ- 
ΔΙΤΗ Κωνσταντίνο, ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ Αδαμάντιο, ΤΟΥΖΟ Κων
σταντίνο, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο, ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ 
Ανδρέα, ΜΠΙΤΖΗ Αλέξιο, ΤΡΙΚΑΛΙΑΡΗ Κωνσταντίνο, ΔΡΟΣΟ 
Κωνσταντίνο, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟ Σταύρο, ΜΠΑΛΑΓΚΑ Γεώργιο, 
ΑΝΔΡΙΚΟ Ανδρέα, ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ Παύλο, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Παντελή, ΧΑΛΙΑΣΟ Νικόλαο, Υγειονομικό, ΚΑΡΠΟΥΖΗ Κων
σταντίνο, Υγειονομικό, ΚΑΣΙΜΑΤΗ Αντώνιο, Υγειονομικό, ΣΤΕ- 
ΦΑΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Ψυχολόγο, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗ Χριστό
δουλο, Εγκλημ. Εργαστηρίων.
Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
δέκα πέντε Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν Ειδικών 
Καθηκόντων -  Αστυκτηνίατρο, οι οποίοι προάγονται στο βαθ
μό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρα
τευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες, με άλλο Π.Δ.: ΚΟΤΡΩΤΣΟ 
Ιωάννη, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, ΚΡΟΜΜΥΔΑ Βασίλειο, 
ΓΑΤΣΑ Βασίλειο, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Δημήτριο, ΜΠΟΡΟΤΗ Τα
ξιάρχη, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Πανα
γιώτη, ΝΤΑΛΛΗ Ευστράτιο, ΜΑΝΤΖΑΝΑ Γεώργιο, ΡΙΝΗ Λεω
νίδα, ΜΗΤΣΟΥ Αθανάσιο, ΘΩΜΑΪΔΗ Παύλο, ΚΑΡΕΛΟ Νικόλαο, 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ Ιορδάνη, ΝΑΚΟ Βασίλειο, Αστυκτηνίατρο. 
>Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα έγιναν οι τοποθετήσεις των 
Υποστρατήγων Γενικών και Ειδικών καθηκόντων του Σώματος 
ως ακολούθως: ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ Ιωάννης, στη Γενική Αστυν. Μ 
νση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΦΡΑΓ- 
ΓΟΣ Χρήστος, από ΓΑΔ. Περιφέρειας Θεσσαλίας στη ΓΑΔ. Πε
ριφέρειας Κρήτης, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
Στέργιος στη ΓΑΔ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όπου 
υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΜΑΚΡΗΣ Χρήστός στη 
ΓΑΔ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός 
Αστυν. Δ/ντής. ΔΟΥΛΓΕΡΗΣ Γεώργιος στη ΓΑΔ.Θεσ/νίκης 
όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κων
σταντίνος στην Διεύθυνση Υγειονομικού όπου υπηρετεί ως Δι
ευθυντής ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος από Δ/νση Αστυν. Θεσ/ 
νίκης στη ΓΑΔ. Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ως 
Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ Αθανάσιος από Αστυν.
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Δ/νση Ιωαννίνων στη ΓΑΔ. Περιφέρειας Ηπείρου, ως Γενικός 
Αστυν. Δ/ντής. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, από Δ/νση Ασφαλεί
ας Αττικής στη Γενική Δ/νση Ασφάλειας Επίσημων, ως Γενικός 
Αστυν. Δ/ντης. ΜΩΥΣΗΣ Βασίλειος, από Σχολή Αξιωματικών Ελ
ληνικής Αστυνομίας στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Δ/ντης. ΔΗ- 
ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Ευάγγελος, στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων 
Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βα
σίλειος στην Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής. ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ Ιωάννης, από ΓΑΔ. Πε
ριφέρειας Νοτίου Αγαίου στη ΓΑΔ. Περιφέρειας Στερεός Ελλά
δος, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣ Παναγιώτης 
από Δ/νση Οικονομικών/Α,ΕΑ στον Κλάδο Οικονομικοτεχνικών 
και Πληροφορικής/ Α.Ε Α  ως Προϊστάμενος. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ιωάννης, από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/ΑΕ A  στον Κλά
δο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε Α, ως Προϊστάμε
νος. ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στην Δ/νση Οργάνωσης 
Νομοθεσίας/ Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. ΚΑΣΑΠΑ- 
ΚΗΣ Κων/νος από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη ΓΑΔ. Περιφέ
ρειας Θεσσαλίας, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ Γεώργι
ος, από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων /ΑΕ Α. στον Κλάδο Ασφάλειας 
και Τάξης/Α.Ε Α , ως Προϊστάμενος. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος, από Σχολή Εθνικής Ασφαλείας στη Δ/νση Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών, ως Δ/ντής. ΣΕΡΕΤΗΣ Νικόλαος, από Διεύθυνση 
Άμεσης Δράσης Αττικής στη ΓΑΔ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλά
δος, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΜΠΑΤΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, 
από Δ/νση Αστυν. Αθηνών στη Γενική Αστυν. Δ/νση Αττικής, ως 
αναπληρωτής Γενικού Αστυν. Δ/ντή.
> Συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Διευθυντών της 
Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώμα
τος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα, τη συμμετοχή του Υπαρ- 
χηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Γρηγορίου Αναγνώστου και 
του Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕΑ. Αντιστράτηγου Στέφανου 
Σκότη.
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τριάντα Αστυνομι
κοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και ένας Ειδικών Καθηκό
ντων -  Αστυκτηνίατρος:
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος, ΝΤΕ- 
ΛΗΣ Κωνσταντίνος, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ΣΤΙΓΚΑΣ Νι
κόλαος, ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δη- 
μήτριος, ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΧΑΛΚΙΑΣ Ιωάννης 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Δημήτριος, ΣΚΑΛ- 
ΤΣΑΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΒΙ- 
ΤΗΣ Γεώργιος ΦΕΣΤΑΣ Αναστάσιος, ΣΤΑΓΑΚΗΣ Εμμανουήλ, 
ΠΑΓΚΑΚΗΣ Λεωνίδας ΚΑΒΑΛΟΣ Παναγιώτης ΓΑΛΑΝΗΣ Σω
τήριος ΚΩΤΣΗΣ Ευάγγελος, ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης, ΤΖΩΡ- 
ΤΖΗΣ Ιωάννης, ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Αναστάσιος, ΚΑΚΑΒΑΣ Γε
ώργιος ΡΙΖΟΣ Νικόλαος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, ΚΑΝΑΛΗΣ 
Βασίλειος, ΧΑΧΑΡΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΟΡΜΑΣ Κωνσταντί
νος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Γεώργιος, ΝΑΚΟΣ Δημήτριος Αστυ
κτηνίατρος.
> Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίοανχες τη σταδιοδρομία τους
οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών και Ειδικών Κα
θηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός 
οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα 
ημέρες:
ΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ Νικόλαος, ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ Θεόδωρος, ΚΑΡΕ- 
ΛΟΣ Ιωάννης, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Στυλιανός ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Στυλιανός, ΚΟΣΜΑΣ Ζήνων, ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΝΙ- 
ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος, ΡΑΪΚΑ- 
ΚΟΣ Παναγιώτης ΠΑΠΠΑΣ Νικόλαος, ΜΠΟΥΡΧΑΣ Γεώργιος 
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος ΣΤΑΜΑΤΗΣ Δημήτριος, ΤΣΕΛΟΣ 
Παναγιώτης ΛΑΜΠΟΣ Ιωάννης, ΜΑΚΚΑΣ Ιωάννης ΔΡΑΚΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ, ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ Κλεάνθης, ΤΣΙΑΦΙΔΗΣ Πα
ναγιώτης ΜΠΟΥΤΟΥΡΗΣ Παύλος, ΓΚΑΪΔΑΤΖΗΣ Νικόλαος, 
ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ Απόστολος, ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΜΑΡ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Αστέριος, ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΜΑ- 
ΤΣΙΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος ΤΣΟΛΑΚΟΣ Ιωάννης, ΜΑΣΤΡΟΓΙ- 
ΑΝΝΗΣ Δημήτριος ΒΑΛΛΙΔΗΣ Σταύρος, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΜΑΡΓΩΝΗΣ Σεραφείμ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
ΚΟΥΡΟΠΑΛΑΤΗΣ Θεόδωρος ΓΑΤΟΣ Κωνσταντίνος, ΤΣΑΚΑ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΦΕΛΩΝΗΣ Σπυρίδων, ΜΗΝΟΠΕΤΡΑΣ 
Χαράλαμπος, ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Σάββας, ΔΡΑΣΚΙΔΗΣ Δήμος ΑΛΑ- 
ΜΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόδουλος ΧΑΡΙ- 
ΣΗΣ Θεμιστοκλής ΜΑΓΚΛΑΣΗΣ Χρήστος, ΠΙΤΣΙΟΣ Ανδρέας, 
ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος, ΠΑΥΛΙΔΗΣ Θεόδωρος, ΣΠΗΛΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΓΚΙΟΥΛΕ- 
ΑΣ Δημήτριος, ΜΠΟΝΑΤΑΚΗΣ Δημήτριος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΡΕΡΡΕΣ Γεώργιος ΜΑΣΙΑΣ Ευάγγελος, ΓΑΡΑΝΤΖΙΩ- 
ΤΗΣ Παναγιώτης ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ Επαμεινώνδας ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 
Κωνσταντίνος, ΝΙΚΟΛΑΡΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ Βασίλει
ος ΓΟΥΡΝΑ Παναγιώτα, Αστυκτηνίατρος ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης, 
Αστυκτηνίατρος, ΖΕΜΠΙΛΛΑΣ Μιχαήλ, Αστυκτηνίατρος.
>Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστρατήγου Βασιλείου Τσιατούρα τοποθετήθηκαν οι Ταξίαρ- 
χοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολού
θως:
ΣΓΟΥΡΟΣ Ανδρέας, από Γ ΑΔ.Π. Ιονίων Νήσων στη Δ/νση Αστυ
νομίας Αθηνών, ως Διευθυντής. ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ Κων/νος, στη 
Δ/νση Τροχαίας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. ΛΕΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Δημητριος από Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου στην 
ΓΑΔ.Π. Νοτίου Αγαίου, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής ΚΟΥΡ
ΒΑΣ Χρήστος, στη ΔΑΕΑ/ΥΑΤ., όπου υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, στην Υπηρεσία Ασφάλειας 
Βουλής Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΠΑΠΠΑΣ Λά
μπρος, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτε- 
λείο. ΒΕΡΓΑΔΗΣ Νικόλαος, στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής ΜΠΑΛΑΚΟΣ Γρηγόριος από ΔΑΕ.Ε. 
Βίας στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ως Διευθυντής ΜΠΕΣΙΡΗΣ 
Νικόλαος, στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ Α ΕΑ , όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ Ανέστης, στην Αστυν. Δ/νση 
Αλεξανδρούπολης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 
Κων/νος, στη Δ/νση Πληροφορικής/ΑΕΑ, όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ Αδαμάντιος, στη Δ/νση Δημόσιας 
Ασφάλειας/ΑΕ Α , όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΤΟΥΖΟΣ Κων
σταντίνος, στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος στη Δ.ΔΑΣ./ 
Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ Αν
δρέας, από Σχολή Μετ-σης Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας στη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητής ΤΡΙ- 
ΚΑΛΙΑΡΗΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής ΔΡΟΣΟΣ Κωνσταντίνος, στη Σχολή Αστυ
φυλάκων, όπου υπηρετεί, ως Διοικητής ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Σταύρος, από Αστυν. Δ/νση Χανιών στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
, ως Υποδιευθυντής ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ Γεώργιος, από Αστυν. Δ/νση 
Κέρκυρας στη ΓΑΔ.Π. Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Αστυν. Διευ
θυντής ΑΝΔΡΙΚΟΣ Ανδρέας, από Δ/νση Αστυνομικού Προσωπι-
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κού/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α.ΕΑ συνεχιζομέ- 
νης ιης διάθεσης του στα Πειθαρχικά Συμβούλια./ΔΑΠ./Α.ΕΑ 
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Παύλος, από Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης στη 
ΓΑ.Δ.Π. Δυτ. Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. Διευθυντής. ΓΙ- 
ΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής, από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στη 
ΔΑΕ.Ε. Βίας ως Διευθυντής. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
στη Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης/Α.ΕΑ. όπου υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής. ΓΑΡΝΕΛΗΣ Μαρίνος από Αστυν. Δ/νση ?ρτας στην Αστυν. 
Δ/νση Ιωαννίνων, ως Διευθυντής ΝΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος από 
Β' Υποδ. Αστυν. Δυτ. Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης, ως 
Διευθυντής ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος από Υποδ Ασφ. Ν/Α Ατ
τικής στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, ως Διευθυντής ΣΤΙΓΚΑΣ 
Νικόλαος από Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας στη Δ/νση Μεταγ.-Δικαστ. 
Αττικής ως Διευθυντής ΚΟΡΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος, στη Δ/νση 
Αλλοδαπών/ΑΕ.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/κης, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από ΔΑΕ.Ε. 
Βίας στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής ως Διευθυντής ΧΑΛΚΙΑΣ 
Ιωάννης από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α στη Σχολή Εθνι
κής Ασφαλείας, ως Διευθυντής ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος από 
Αστυν. Δ/νση Ηλείας, στην Αστυν. Δ/νση Αχαίας, ως Διευθυντής 
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΣ Δημήτριος από Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, στην 
Αστυν. Δ/νση Λάρισας, ως Διευθυντής. ΣΚΑΛΤΣΑΣ Κωνστα
ντίνος στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυ
ντής ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος στη Δ/νση Αμ. Δράσης Αττι
κής, όπου υπηρετεί ως Διευθυντής. ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Γεώργιος από 
Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο, στη Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/ΑΕ.Α., 
ως Διευθυντής ΦΕΣΤΑΣ Αναστάσιος στη Δ/νση Αλλοδαπών Ατ
τικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΣΤΑΓΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
από Αστυν. Δ/νση Λασιθίου, στην Αστυν. Δ/νση Χανιών, ως Διευ
θυντής ΠΑΓΚΑΚΗΣ Λεωνίδας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Προέ- 
δρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί. ΚΑΒΒΑΛΟΣ Παναγιώτης από 
Σχολ Μετ/σης Επιμόρφωσης στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας ως Δι
ευθυντής ΓΑΛΑΝΗΣ Σωτήριος από Υ.Ε.Ε.Β.Ε., στη ΓΑΔ.Θεσ/ 
κης/Επιτελείο, ως βοηθός Γενικού Αστυν. Δ/ντή. ΚΩΤΣΗΣ Ευάγ
γελος στην Υπηρ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας, όπου υπηρετεί. 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν. Αερολ. Αθηνών, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής. ΤΖΩΡΤΖΗΣ Ιωάννης από Δ/νση Τρο
χαίας Αττικής/Επιτελείο, στη Σχολή Μετ/σης & Επιμ/σης Ελλη
νικής Αστυνομίας ως Διευθυντής ΚΑΝΤΖΙΛΙΕΡΗΣ Αναστάσιος 
στη Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής 
ΚΑΚΑΒΑΣ Γεώργιος από Αστυν. Δ/νση Αργολίδας στη Δ/νση 
Ασφ. Αττικής ως Β' Υποδ/ντής. ΡΙΖΟΣ Νικόλαος στην Αστυν. Δ/ 
νση Σερρών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικό
λαος από Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο στη Γ ΑΔ.Π. Βορείου 
Αγαίου, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. ΚΑΝΑΛΗΣ Βασίλειος στη Δ/ 
νση Αστυν. Θεσ/κης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής ΧΑΧΑΡΙΔΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ από Γ' Υποδ. Αστυν. Αθηνών, στη Γ ΑΔ. Αττι- 
κής/Επιτελείο. ΚΟΡΜΑΣ Κωνσταντίνος από Υποδ/νση Τροχαίας 
Αθηνών, στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/ΑΕ Α , ως Διευθυντής 
> Συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυ
ντών της Ελληνικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο 
Κρίσεων του Σώματος υπό την Προεδρία του Γενικού Επιθεω
ρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστρατήγου Δημητρίου Μπουλούκου 
και τη συμμετοχή τεσσάρων Υποστρατήγων. Κρίθηκαν προακτέ

οι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη κενών 
οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω Αστυνομι
κοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων και ένας Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής Υπηρεσίας Γραφείου, ο οποίος δεν καταλαμβάνει 
οργανική θέση: ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΥ Άννα, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δι
ονύσιος, ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Παναγιώτης ΜΑΡΔΑΒΑΝΗΣ Ευστρά
τιος ΠΕΣΤΡΙΒΑΣ Ιωάννης ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος ΠΑ- 
ΤΣΙΑΡΙΚΑΣ Γρηγόριος ΚΟΤΤΑΡΑΚΟΥ Καλλιόπη, ΜΑΡΚΟΥ 
Ηλίας, ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Αν- 
δρέας, ΜΠΟΥΖΑ Ευσταθία, Υπηρεσίας Γραφείου, ε.ο.θ., ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ Σπυρίδων, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ευγενία, ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΛΙΑΤΣΟΥ Αγγελική, ΓΟΥΣΗΣ Αυγερινός, 
ΜΠΕΚΙΑΡΗ Ιωάννα, ΓΚΥΡΤΗΣ Αθανάσιος ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑ- 
ΚΗΣ Βασίλειος ΝΑΝΗΣ Παναγιώτης ΧΑΛΑΤΣΗΣ Βασίλειος, 
ΔΕΣΦΙΝΙΩΤΟΥ Ρεγγίνα, ΣΑΞΙΩΝΗΣ Γεώργιος, ΚΕΛΙΔΗΣ Νι
κόλαος, ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος, ΚΑΖΑΛΗΣ Αριστεί
δης ΒΡΟΥΣΙΑΣ Νικόλαος, ΝΙΚΑΣ Γεώργιος ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ 
Στέφανος ΔΗΜΑΤΟΣ Ιωάννης ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Λεωνίδας, ΠΑ- 
ΤΣΟΥΡΗΣ Βασίλειος, ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Φώτιος, ΔΑΛΑΠΑΣ Ηρα
κλής ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Γεώργιος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Δημήτριος, 
ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΚΑΪΤΑΖΟΓΛΟΥ Χαρίκλεια, ΠΑ- 
ΠΑΠΑΥΛΟΥ Βασίλειος, ΓΙΑΝΝΙΑ Ευσταθία, ΜΠΙΝΤΖΑΣ Θε
όδωρος ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ Νικόλαος, ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ Γεώργι
ος, ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης, ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης, ΒΑΝΤΖΟΣ 
Νικόλαος ΚΟΛΙΑΚΟΣ Νικόλαος, ΚΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος, ΠΕ- 
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΣΙΩΜΗΣ Γεώργιος, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
Βασίλειος, ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΑΝΤΑΣ Κωνσταντίνος, 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΊΩΤΗΣ Σωτήριος ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Εμμανουήλ, 
ΚΟΥΚΙΟΣ Τρύφων, ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Κωνσταντίνος, ΕΥΣΤΑΘΙ
ΟΥ Κωνσταντίνος, ΠΙΤΤΟΣ Γεώργιος, ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΗΣ Δημή- 
τριος, ΜΠΟΥΡΑΣ Χρήστος, ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Γεώργιος, ΜΑΤΣΑΚΑ 
Ιωάννα, ΝΤΑΝΟΣ Γεώργιος, ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΠΙ- 
ΤΕΡΗΣ Ματθαίος, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Γεώργιος ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Αριστείδης ΜΗΤΣΕΑΣ Γεώργιος ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ανδρέ- 
ας, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης ΓΚΙΝΗ Μαρία, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηλίας ΣΤΕΡΓΙΟΥ Βασιλική, ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος, ΔΗΜΗΤΡΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Δημήτριος ΜΠΑ- 
ΣΤΑΣ Νικόλαος, ΤΣΙΤΟΣ Χαράλαμπος ΚΟΚΚΟΡΟΣ Ηλίας, 
ΔΗΜΟΣ Γεώργιος, ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗΣ Ηλί
ας ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Παρασκευάς ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΣ Εμμανουήλ, 
ΕΤΑΙΡΙΔΗΣ Νικόλαος, ΡΟΥΤΣΗΣ Θεόδωρος, ΧΡΟΝΑΚΗΣ Δη- 
μήτριος, ΚΟΚΚΟΡΟΥ Όλγα, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος, ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ Κωνσταντίνος.
>Με Απόφαση χου Ανωχάτου Συμβουλίου Μεταθέσεων, το-

ποθετούνται-μετατίθενταχ- μετακινούνται οι Αστυνομικοί Διευ
θυντές της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως: 
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, από Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής 
στη Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών/ΑΕ,Α, ως Δ/ντής. ΒΡΟΥΣΙ- 
ΑΣ Νικόλαος, από Δ.Α.Ε.Θ./ΥΑ.Τ. στη ΔΑ.Ε.Θ./Επιτελείο. ΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ Σπυρίδων, από Α.Τ. Κω στην Α' Αστυν. Δ/νση Δωδεκα- 
νήσου/Επιτελείο. ΓΙΑΝΝΙΑ Ευσταθία, από Τ.Τ. Πατρών Αχαίας 
στην Αστυν. Δ/νση Αχαϊας/Επιτελείο. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χαρά
λαμπος, από Δ/νση Αλλοδαπών Θεσ/κης στη Δ/νση Ασφάλειας 
Θεσ/κης. ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος, από A.T. Ν. Ερυθραίας στη Β' Υποδ/ 
νση Αστυν. Δυτ. Αττικής, ως Δ/ντής. ΔΗΜΑΤΟΣ Ιωάννης, από
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Δ/νση Μεχαγ. Δικαστ. Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επι- 
τελείο. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από Τ Α  Εξαρχείων 
στη ΔΑ.Ε.Ε.Β/ΑΕ Α  ΔΗΜΟΣ Γεώργιος, από AT. Αλίμου στη Δ' 
Υποδ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Δ/ντής. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ Δημήτρι- 
ος από Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας στην Αστυν. Δ/νση Θεσπρωτίας 
ως Δ/ντής. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Λεωνίδας, από Δ.Ε.Ε./ΑΕ Α  στη Δ/νση 
Αλλοδαπών/ΑΕΑ ΖΕΡΒΑΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Α.Υ. Ιεράπε- 
τρας στην Α' Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου/Επιτελείο. ΖΟΥΜΠΟΥ- 
ΛΗΣ Φώτιος, από AT. Χαλανδρίου στη Γ  Υποδ/νση Αστυν. Αθη
νών, ως Δ/ντής. ΖΩΗΣ Νικόλαος από Δ/νση ΕκπαίδευσηςΆΕΑ 
στη Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/ΑΕΑ, ως Δ/ντής. ΗΛΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης από ΑΥ. Κυπαρισσίας στην ΑΔ. Μεσσηνί
ας ως Δ/ντής. ΚΑΖΑΛΗΣ Αριστείδης από Τμήμα Αστυν. Επιχ. 
Ηρακλείου στη Β' Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου/Επιτελείο. ΚΑΛΑ
ΜΑΡΑΣ Ιωάννης από Γ.ΔΑΕ,/Επιτελείο στο 2ο Τμήμα/ΔΑΠ./ 
Α ΕΑ , ως Τμηματάρχης ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΣ Γεώργιος, από A' AT. 
Νέας Ιωνίας στην Α' Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής ως Δ/ντής 
ΚΑΛΛΙΝΗΣ Χρήστος από Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕΑ στη 
Δ/νση Εκπαίδευσης/ΑΕ Α , ως Δ/ντής. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Εμμανου
ήλ, από A.T. ?νω Λιοσίων στη Τ' Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής 
ως Δ/ντής ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος από A ' AT. Περιστεριού 
στην Α ' Υποδ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής ως Δ/ντής ΚΑΡΑΓΚΙΟ- 
ΖΙΔΗΣ Απόστολος από Τ.Δ Α  Κομοτηνής στην Αστυν. Δ/νση Ρο
δόπης ως Δ/ντής ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Ανδρέας από Δ/νση Αστυν. 
Ν/Α Αττικής στην Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυ
νομίας ως Δ/ντής ΚΑΨΩΜΕΝΑΚΗΣ Στέφανος από Δ/νση Δη
μοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ στην Αστυν. Δ/νση Χανίων/Επιτελείο. 
ΚΕΛΙΔΗΣ Νικόλαος, από Δ ΑΕ.Θ./Ε.ΚΑΜ. στη Δ/νση Ασφάλει
ας Θεσ/κης. ΚΕΧΑΓΙΑΣ Κωνσταντίνος από Αστυν. Δ/νση Αχαϊ- 
ας στην Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας ως Δ/ντής. ΚΟΚΜΟΤΟΣ Δή
μος από Αστυν. Δ/νση Δράμας στην Αστυν. Δ/νση Καβάλας, ως 
Δ/ντής ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ Γεώργιος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
στην Αστυν. Δ/νση Κοζάνης ως Δ/ντής διακοπτόμενης απόσπα
σής του με υπ'αριθ. 6001/2/800 από 24-10-2004, ομοία μας, στη Γε
νική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. ΚΟΡΔΑΛΗΣ Βασίλειος, 
από Ε' Υποδ. Αστυν. Β/Α Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττι- 
κής/Επιτελείο. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Τ.ΔΑ Σητεί- 
ας στη Β' Αστυν Δ/νση Δωδεκανήσου, ως Δ/ντής ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ 
Βασίλειος από Β' Υποδ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Αλ- 
λοδαπών/ΑΕ Α  ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗΣ Γεώργιος από Υπηρ. Ασφάλ. 
Βουλής Ελλήνων στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά/Ειπτελείο. ΚΡΟΚΟΣ 
Κωνσταντίνος από Α' Τμ. Τροχαίας Αυτ/μων Αττικής στην Υποδ/ 
νση Τροχαίας Αυτ/μων Αττικής, ως Δ/ντής ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Αριστείδης από Δ/νση Αστυν. Β/Α ΑττικήςΈπιτελείο στη Δ/νση 
Αστυν. Ν/Α Αττικής/Επιτελείο. ΚΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος από 
Γ ΑΔ. Αττικής/Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο. 
ΛΙΑΤΣΟΥ Αγγελική, από Τμ. Τουρ. Αστυν. Δυτ. Αττικής στη Δ/ 
νση Αστυν. Δυτ. Αττικής/Επιτελείο. ΛΙΟΤΣΑΚΗΣ Φώτιος, από 
Αστυν. Δ/νση Χανίων στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά/Επιτελείο. ΜΑ- 
ΝΤΑΣ Κωνσταντίνος από AT. Γρεβενών στην Αστυν. Δ/νση Πι
ερίας ως Δ/ντής. ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ Παρασκευάς από Αστυν. Δ/νση 
Δράμας στην Αστυν. ΔΛση Καβάλας/Επιτελείο. ΜΕΣΟΔΙΑΚΑ- 
ΚΗΣ Ιωάννης από Υποδ Ασφάλ. Αθηνών στην Α' Αστυν. Δ/νση 
Δωδεκανήσου, ως Δ/ντής ΜΗΤΣΕΑΣ Γεώργιος, από AT. Κερα- 
τσινίου στην Α' Υπόδηση Αστυν. Πειραιά, ως Δ/ντής. ΜΠΑΣΤΑΣ 
Νικόλαος από ΑΥ. Αμαλιάδος στην Αστυν. Δ/νση Ηλείας/Επι- 
τελείο. ΝΙΚΑΣ Γεώργιος από Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο 
στη Β' Υποδ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής ως Δ/ντής. ΝΤΑΝΟΣ Γε
ώργιος από AT. Ζεφυρίου στη Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής/Επι

τελείο. ΞΥΝΑΡΙΑΝΟΣ Ιωάννης από AT. Ψυχικού στη Β' Υποδ/ 
νση Αστυν. Β/Α Αττικής ως Δ/ντής ΟΥΡΑΝΟΣ Νικόλαος, από 
Β' AT. Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου/Επιτελείο. ΠΑ- 
ΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Γεώργιος από Αστυν. Δ/νση Ρέθυμνου στη 
Δ/νση Αστυν. Πειραιά/Επιτελείο, ακυρουμένης μετάθεσής του 
Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, που είχε διαταχθεί με την υπ'αριθ. 
6001/2/844-α'από 5-3-2007 ομοία μας ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Φώτιος, 
από Γ.ΑΔ. Αττικής/Επιτελείο στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτε- 
λείο. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ Κωνσταντίνος από AT. Κορυδαλλού στη 
Β' Υποδ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Δ/ντής ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ Εμ
μανουήλ, από Υποδ. Ασφάλ. Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ηρα- 
κλείου/Έπιτελείο. ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑΣ Γρηγόριος, από Τ.ΔΑ Γρε
βενών στην Αστυν. Δ/νση Καστοριάς ως Δ/ντής. ΠΕΣΤΡΙΒΑΣ 
Ιωάννης από ΑΥ. Γιαννιτσών στην Αστυν. Δ/νση Κιλκίς, ως Δ/ 
ντής ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος από Τ Α  Λαμίας στην Αστυν. 
Δ/νση Φθιώτιδας/Επιτελείο. ΠΙΤΕΡΗΣ Ματθαίος, από Τ.ΔΑ Ρε- 
θύμνου στην Αστυν. Δ/νση Χανίων/Επιτελείο. ΠΙΤΤΟΣ Γεώρ
γιος, από Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ στην Β' Αστυν. Δ/νση Κυ
κλάδων, ως Δ/ντής ΡΑΛΛΗΣ Κωνσταντίνος, από Π Υποδ/νση 
Αστυν. Β/Α Αττικής στην Ε' Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής ως 
Δ/ντής ΡΟΥΤΣΗΣ Θεόδωρος από A' A.T. Πατρών στην Αστυν. 
Δ/νση Άρτας ως Δ/ντής. ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυν. 
Δ/νση Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης/Επιτελείο. ΣΙΑ- 
ΧΟΣ Δημήτριος από Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας στην Αστυν. Δ/ 
νση Κέρκυρας/Επιτελείο. ΣΙΩΜΗΣ Γεώργιος από ΔΑΕ.Θ,/Επι- 
τελείο στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/κης/Επιτελείο. ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δημή- 
τριος από Υποδ/νση Τροχ. Αυτ/μων Αττικής στη Δ/νση Τροχαί
ας ΑττικήςΈπιτελείο. ΣΤΑΘΗΣ Κωνσταντίνος από Αστυν. Δ/νση 
Γρεβενών στην Αστυν. Δ/νση Ημαθίας, ως Δ/ντής ΤΟΥΛΙΤΣΗΣ 
Επαμεινώνδας από Αστυν. Υποδ. Κω στην Αστυν. Δ/νση Βοιω
τίας, ως Δ/ντής με δικές του δαπάνες. ΤΣΑΓΚΑΡΑΔΑΚΗΣ Ηλί- 
ας, από Γ ΑΔ.Π. Δυτικής Ελλάδος/Επιτελείο στην Αστυν. Δ/νση 
Λακωνίας, ως Δ/ντής, ακυρουμένης απόσπασής του στην Αστυν. 
Δ,Υση Φλώρινας, που είχε διαταχθεί με την υπ'αριθ. 221084/4/5- 
γ'από 31-3-2005 ομοία μας. ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ Δημήτριος, από Αστυν. 
ΔΛση ΆρταςΈπιτελείο στην Αστυν. Δ/νση Κερκύρας/Επιτελείο. 
ΤΣΙΤΟΣ Χαράλαμπος, από Τ Α  Κόρινθου στην Αστυν. Δ/νση Κο- 
ρινθίας/Επιτελείο. ΤΣΩΤΑΣ Δημήτριος ,από Υπηρ. Ασφαλ. Βου
λής Ελλήνων στη Τ' Υποδ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντής. 
ΦΛΗΡΗΣ Παναγιώτης από Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ στη Δ/ 
νση Τεχνικών/ΑΕΑ, ως Δ/ντής ΧΑΛΑΤΣΗΣ Βασίλειος, από 
Υποδ. Ασφάλ. Λάρισας στην Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, ως Δ/ντής. 
ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ Παναγιώτης από Γ ΑΔ.Π. Βορείου Αγαίου/Επιτε- 
λείο στην Αστυν. Δ/νση Σάμου, ως Δ/ντής. ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ευάγγελος από Α' Υποδ. Αστυν. Πειραιά στη Δ/νση Αστυν. Πει- 
ραιά/Επιτελείο. ΧΡΟΝΑΚΗΣ Δημήτριος από Δ/νση Οικονομικής 
Επιθεώρησης στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών/Επιτελείο. Οι Νεοπροα- 
χθέντες Αστυνομικοί Διευθυντές που δεν αναφέρονται παραπάνω, 
τοποθετούνται στις Υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά.

Με διάφορα Π Α  και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,

>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Ανα
γνώστου Χρήστος, Βαμβακερός Γεώργιος, Καραμπάς Ευάγγε
λος, Κοκκαλάς Αντώνιος, Κολοβός Αριστείδης Κοντομίχος Λεω-
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νίδας, Κωσχόπουλος Γεώργιος, Κώτση-Γαλατιανού Ελένη, Λίβας 
Κωνσχανχίνος, Λυρατζής Αθανάσιος, Μακρής Δημήχριος Μάνι- 
ος Γεώργιος, Παλληκάρης Λιβέριος, Παπανικολόπουλος Γεώργι
ος, Προδρομίδης Θεοφάνης, Σακελλαρίου Δημήχριος Τζουρμανάς 
Δημήχριος, Φέκα Ελένη, Φλωρόπουλος Νικόλαος και Χαχζηπαρα- 
σκευάς Κυριάκος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Μεσίχσας Κωνσχανχίνος 
και Μπάδας Κωνσχανχίνος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αγγέλης Γεώργιος, 
Αγραπίδης Σαράντος Αγρίου Νικολίτσα, Ανασχογιάννης Αθανά
σιος, Αρσενίδης Αβέργιος, Ασημώνης Φώτιος, Ασπιώχης Βασίλει
ος, Βασιλόπουλος Αντώνιος, Βουδούρης Κωνσταντίνος Γαλλής 
Κωνσταντίνος, Γεωργοπούλου Αικατερίνη, Γιαννούλης Επαμει
νώνδας, Γουρνάρης Κωνσχανχίνος, Γούσης Φίλππιος, Γρηγορά- 
κης Ευθύμιος, Δερμιχζάκης Νικόλαος, Δημοπουλος Γεώργιος, 
Ευαγγελάχος Γεώργιος, Ζιάρας Ανδρέας, Ζυγουρης Ιωάννης, Θε
οδοσίου Σπυρίδωνας Θεοχάρης Νικόλαος Ιωαννίδης Γεώργιος 
Καλλέργης Γεώργιος, Κανακάρης Γεώργιος Καραγιάννης Νικό
λαος, Καρατζάς Παναγιώτης Κάργας Κωνσταντίνος Κασσιανός 
Θεόδωρος Καψιώχας Γεώργιος, Κλάγκου Φρειδερίκη, Κοκχσί- 
δης Ηρακλής Κομποχόλης Γεώργιος, Κονσολάκης Ιωάννης, Κου- 
γιουμτζής Κωνσταντίνος, Κουδουμάκη Ζουμπούλη, Κουράκης 
Αντώνιος Κωσχόπουλος Παναγιώτης Κωστορρίζος Κωνσταντί
νος, Λεκίδης Νικόλαος Λιάκος Βασίλειος, Λιανός Γεώργιος Λιού- 
γκος Δημηχριος, Λυκογιάννης Στέφανος Μαρουλής Γεράσιμος, 
Μερκούρης Αναστάσιος Μητράκος Παναγιώτης Μιχαήλ Φώτιος, 
Μόσχος Θεόδωρος, Μπακαβέλλος Αντώνιος, Μπακάλης Γεώργιος, 
Μπαλανός Ηλίας, Μπαλατσούκας Χρηστός, Μπόλλης Χρηστός, 
Μπουζίκα Στυλιανή, Οικονόμου Θεοδόσιος, Πάλές Γεώργιος Πα- 
νής Βασίλειος, Παπαβασιλείου Χρηστός, Παπαϊωάννου Αχιλλέ- 
ας Παπαντωνίου Γεώργιος, Παπαρούπας Γεώργιος, Παπατσίμπας 
Θεόδωρος, Πλιάκος Κωνσταντίνος, Πουλάπουλος Νικόλαος Σαβ- 
βίδης Αθανάσιος, Σαρρής Νικόλαος, Σελλής Δημηχριος, Σιούτης 
Βασίλειος, Σκαμπαρδώνης Δημηχριος, Σπάης Νικόλαος Σταματά- 
κης Σταμάτιος Σταματελόπουλος Διονύσιος, Στεργίου Παντολέ
ων, Συγίζης Γεώργιος Συμεωνίδης Παναγιώτης Ταμπαχανιώτης 
Δημηχριος, Τζαμουράνης Βασίλειος, Τζογάνης Δημηχριος Τοπα- 
λίδης Γρηγόριος Τρένχσιος Δημηχριος Τσιάνος Βλάσιος Τσίπης 
Θωμάς Φεύγας Σωτήριος Φραγκομίχαλος Ηλίας, Χατζηνικολά- 
ου Δημηχριος Χατζόπουλος Πολύχρονης και Χριστόπουλος Γε
ώργιος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγγέλης Αθανάσιος, 
Αγιασοφίτης Γεώργιος, Αγκόρτζας Δημοσθένης, Αθανασάκη Ζωή, 
Αθανασοπούλου Βασιλική, Αντωνόπουλος Σωτήριος, Αποστολί- 
δης Ευάγγελος, Αποστόλου Αναστάσιος, Αραμπατζής Νικόλαος, 
Αργύρη Ελένη, Ασπιώχης Βασίλειος, Βαβιάκος Χρήστος, Βασιλά- 
κου Ολυμπία, Βασιλείου Ευθύμιος, Βλαχάκης Γεώργιος, Βλαχογι- 
άννη Φανή, Βούλγαρης Ανδρέας, Βουρλιάς Ανδρέας, Βυθούλκας 
Νικόλαος-Σταύρος, Γαζεπής Γεώργιος, Γαλάνης Ηλίας Γεωργι- 
άδης Αναστάσιος Γιαλαμάς Γεώργιος, Γιαννέλος Γεώργιος, Γι- 
όνος Αθανάσιος, Γκανάσος Ηλίας, Γκουνχούρας Κωνσταντίνος, 
Γουρζιώτης Ιωάννης, Γουσόπουλος Δημήχριος, Γρίβας Κωνστα
ντίνος, Δαλακούρας Σπυρίδων, Δανιήλ Αικατερίνη, Δημαρής Φί
λιππος, Δόγος Ευάγγελος, Δούκαρης Γεώργιος Δουλγεριδης Από
στολος Ελευθεριάδου Μαρία, Επιτροπάκης Μιχαήλ, Ευαγγέλου

Αφροδίτη, Ευστρατιάδης Στέφανος, Ζαγγάνας Γεώργιος Ζαμπε- 
τάκης Ηλίας, Ζαραϊδώνης Κοσμάς Ζαχαρός Ευρυπίδης, Ζιαμπά- 
ρης Δημήχριος Ζουρλαντώνης Δημήχριος, Ζωγοπούλου Βασιλι
κή, Θαλασσινός Δημήχριος Θεοδωρόπουλος Αριστείδης Θώμος 
Γεώργιος, Καλαϊτζίδης Ευστάθιος Καλαντζής Λεωνίδας Καλα- 
ντζής Χρήστος, Καμπράς Παναγιώτης Κανιούρα Αθηνά, Κανο- 
νίδου Πηνελόπη, Καραίσκος Αλέξανδρος Καραμανάβης Δημή- 
τριος, Καράμπελας Δημήχριος, Καρατάσιος Φώτιος Καραχάλιος 
Σεραφείμ, Καρπάτσης Δημήχριος, Καρυώτης Σπυρίδων, Κασίμης 
Αχιλλέας, Κατσικάκη Αγγελική, Κερασίδου Σταυρούλα, Κεφτές 
Χρήστος, Κιοσέογλου Ελευθέριος Κίτσιος Νικόλαος, Κοντογιώρ- 
γης Τιμόθεος Κορόμηλά Αθανασία, Κουκουβέλης Χαράλαμπος 
Κουλούμογλου Αλέξανδρος, Κουλτούκης Νικόλαος, Κουμουλί- 
δης Κωνσταντίνος Κούτσικος Στέφανος Κυραγιάννης Παναγι
ώτης Κωνσταντινόπουλος Δημήχριος Κωστόγλου Δημήχριος, 
Λαγός Χρήστος, Λαλόπουλος Δημήχριος, Λαμπροπούλου Ευστα- 
θία, Λεζκίδης Σάββας, Λεσκοφτσής Νικόλαος, Λιάλιου Μαρία, Αι
όλου Μαρία, Λίτσα Παναγούλα, Λούβαρης Ελευθέριος, Λουλού- 
δης Αθανάσιος Λυρός Ηρακλής Μάκαρης Χρήστος, Μακράκης 
Ελευθέριος, Μακρής Ανδρέας Μαλακούδης Περικλής Μαντζα- 
νάς Δημήχριος Μαρκάκης Γεώργιος Ματζάρης Γεώργιος, Μαυ- 
ρίδης Δημήχριος, Μαυρογένης Γεώργιος Μαυροχωρίδης Χρυ
σόστομος, Μελαχράς Ιωακείμ, Μήτρος Νικόλαος, Μητσογιάννης 
Κωνσταντίνος, Μίχου Φρειδερίκη, ΜουρατίδηςΚίμωνας, Μουρα- 
τίδης Κυριάκος, Μουρτζάκης Αλέξανδρος, Μουτσάνας Χρήστος, 
Μούτσιος Νικόλαος Μπακάλογλου Δημήχριος Μπαμπαλιού- 
τας Κωνσταντίνος, Μπαρμπούτης Ευθύμιος, Μπελαής Γρηγόρι
ος, Μποινόπουλος Κωνσταντίνος, Μυλωνόπουλος Λάζαρος, Να- 
δάλης Κωνσταντίνος, Νόστος Γεώργιος, Νατσιάβας Θεμιστοκλής 
Νικοδημητρόπουλος Ιωάννης, Νικολάου Αθανάσιος, Νικολάου 
Χρήστος, Νχέρκος Αθανάσιος Ντερμεντής Αλέξανδρος, Ντζίνης 
Γεώργιος, Ντονά Πέτρος, Οικονόμου Στέφανος, Παπαδήμας Πα
ναγιώτης Παπαδόπουλος Νικόλαος, Παπαϊωάννου Παναγιώτης 
Παπασταύρου Γεωργία, Παπατώλιος Γεώργιος, Παππά Παναγιώ
τα, Παππάς Χρήστος Παρασχάς Απόστολος Πατσάκης Δημήτρι- 
ος Πέντσα Βαία, Πέσιος Κωνσταντίνος Πετρόπουλος Γεώργιος, 
Πήττας Κωνσταντίνος Πισπιρίγγος Γεώργιος Πλευριάς Γεώργι
ος, Πουλιλιού Σουλτάνα, Πρόνιος Κωνσταντίνος, Πρωτοψάλτης 
Στέφανος, Ράικος Ηρακλής, Ράπτης Λάμπρος, Σαγάνης Ν ικόλαος 
Σαμαράς Δημήχριος, Σάμιος Παναγιώτης Σαρακινός Απόστολος, 
Σιντόρης Γεώργιος Σιώκας Παναγιώτης Σιωπίδης Ευστράτιος, 
Σούμπαση Παναγιώτα, Σπυροπούλου Βικτώρια, Σταμούλης Ηλί
ας, Στεφανίδης Κωνσταντίνος, Ταμβάκης Γεώργιος, Τασσόπου- 
λος Δημήχριος, Τζιώρχζιος Κωνσταντίνος, Τζουβέλης Ιωάννης, 
Τράνχος Νικόλαος, Τριανχαφύλλου Δημήχριος Τσαγκαράκης 
Νικόλαος, Τσάμης Λεωνίδας, Τσαρπάζης Ιωάννης, Τσαφαχίνου 
Αντωνία, Τσιάκαλος Γεώργιος, Τσινχζέλης Θεόδωρος, Τσιρικού- 
δης Διαμαντάκης, Τσιρογιάννης Δημήχριος Τσίχινα Βάια, Τσιώ- 
νης Γεώργιος, Τσουνάκας Νικόλαος, Τσώλης Γεώργιος Φακουρί- 
δης Δημήχριος, Φίκας Γεώργιος Φούκας Ευάγγελος Φωχιάδης 
Αλέξανδρος Φωτίου Ιωάννης, Χαρίσης Γεώργιος, Χατζηανδρέου 
Δημήχριος Χατζοπούλου Λαμπρινή, Χριστοδουλίδης Πολύχρο
νης Χριστοπούλου Ευστάθιο, Χρυσός Εμμανουήλ και Ψωμιάδης 
Ιωάννης.
>Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι, Αντίνος Γεώργιος Γύπας
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Σπυρίδωνας Δημησιάνος Νικόλαος, Μωραϊχης Ιωάννης και Πα- 
παδάχος Ιωάννης

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
> 0  Ανθυπασχυνόμος Ιωάννης Δασκαλάκης που υπηρε- 
χεί οχο Α.Τ. Νίκαιας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ηρακλείου, τηλ. 
6977607010.
> 0  Ανθυπασχυνόμος Ιωάννης Παράσχος που υπηρεχεί οχο 
AT. Ποροίων Σερρών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης, 
τηλ. 6972878306.
>Η Αστυφύλακας Αικατερίνη Παληογιάννη που υπηρετεί 
στο AT. Ακροπόλεως, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Αιτωλοακαρνανί- 
ας, Λευκάδος, Πρεβε'ζης, Άρτας, Αχαϊας ή Θεσπρωτίας.
> 0  Αστυφύλακας Δημητριος Γεωργακόπουλος που υπηρε
χεί στην ΥΜΕΤ /ΔΑΕΑ επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Κορινθίας τηλ. 
69441856659.
>Αστυφύλακας που υπηρεχεί στην Α.Α Χίου, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6938957204.
>Ασχυφύλακας που υπηρεχεί στην Α Α  Εύβοιας (Τ.Τ. Χαλ- 
κίδος), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Φωκίδος, τηλ. 6948724029. 
>Ασχυφύλακας που υπηρεχεί στη Δ/νση Ασφάλειας Αττι
κής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ιωαννίνων, τηλ. 6938887434. 
>Ασχυφύλακας που υπηρεχεί οχο Επιτελείο της Γ Α Α  Θεσ
σαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Δράμας, τηλ. 6944282415.
> Αστυφύλακας που υπηρεχεί στην Α Α  Φλώρινας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΑΔ. Αχαΐας, τηλ. 6946065999.
>Ασχυφύλακας που υπηρεχεί στην Α Α  Βοιωτίας επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποχε υπη
ρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης ή των ΑΔ. Λαρίσης Μαγνησίας 
Καρδίτσας, Ημαθίας, Πιερίας Πέλλας, Σερρών, Ροδόπης, Χαλκιδι
κής Κοζάνης ή Γρεβενών, τηλ 6936450390.
> Αστυφύλακας που υπηρεχεί σχην Α Α  Ζακύνθου, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία των ΑΔ. Κοζάνης, Γρεβενών ή Ροδόπης, τηλ. 6997267132, 
6946937132.
>Ασχυφύλακας που υπηρεχεί σχην Α.Α Αρκαδίας επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των ΑΔ. Μαγνησίας Λαρίσης, Τρικάλων, Ροδόπης, Κομοτη
νής Καβάλας, Αλεξανδρούπολης ή Ορεστιάδος τηλ. 694784457.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί σχην ΥΑΤ/ΑΑΕΑ επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε νησιωτι
κή υπηρεσία ή υπηρεσία της ΑΔ. Ορεστιάδος και της ΓΑΔ. Θεσ
σαλονίκης τηλ. 6931231636,6944050775.
> 0  Ειδικός Φρουράς Θεόδωρος Καπαράκης που υπηρε
χεί στο Α.Τ. Κυψέλης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Κρήτης τηλ. 
6972556607.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρεχεί στη Ανση Αστυνομίας

Βορειοανατολικής Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Λάρισας ή Κο
ζάνης τηλ. 6971812089.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρεχεί στο AT. Παλαιού Ψ υχι
κού, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Αχαίας, τηλ. 6948944571.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρεχεί στη Γ Α Α  Αττικής επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6936849160.

ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ 
ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

1. Γεώργιος Αρβάλης του Θεόδωρου (Αστυν. Α', Δ/νση Οικονομι
κών), εισήχθη στα ΤΕΙ Χαλκίδος/Διοίκηση Επιχειρήσεων.
2. Σοφία Ματσούκη του Μιχαήλ (Ανθ/μος, ΤΕΜΑ Θεσσαλονίκης), 
εισήχθη στη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης/Αγγλική Φιλολο
γία.
3. Χρήστος Καρτσάμπας του Νικολάου, (Ανθ/μος ΤΕΜΑ Θεσσα
λονίκης), εισήχθη στο Τμ. Φυσικής Αγωγής και Επιστημών Κο
μοτηνής.
4. Σοφία Αραμπατζή του Κωνσταντίνου (Αρχ/κας ΔΑΘ/ΥΚΑ), ει- 
σήχθη στη Σχολή Αστυφυλάκων.
5. Γρηγόριος Ασλανίδης του Χρήστου (Αρχ/κας, ΔΑΘ/ΥΚΑ), εισή- 
χθη στη Σχολή Αστυφυλάκων.
6. Ιωάννης Γιαλόγλου του Γεωργίου(Αστυφ/κας, ΔΑΘ/ΥΚΑ), ει- 
σήχθη στη Σχολή Αστυφυλάκων.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κ. ΠΡΟΚΟΠΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 
αμέσως μετά χη λήξη χης Υπουργικής Συνόδου 

για χις προκλήσεις σχη Διαχείριση χων Εξωτερικών 
Συνόρων χης Ε.Ε. σχη Λιουμπλιάνα χης Σλοβενίας

Πρ,Παυλόπουλος: Πρόκειται για μία από τις πιο ουσιαστικές Συ
νόδους Υπουργών Εσωτερικών των τελευταίων ετών, η οποία εί
ναι αφιερωμένη στα θέματα της διαχείρισης των εξωτερικών συ
νόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και είναι αυτό το αντικείμενο 
που κάνει τη Σύνοδο εξαιρετικά σημαντική. Είναι η πρώτη φορά 
που με τέτοια αμεσότητα, τίθεται το ζήτημα των εξωτερικών συ
νόρων της Ε.Ε, μέσα από την διαχείριση τους. Η σημασία εντο
πίζεται αφενός μεν στο γεγονός ότι τίθεται αυτό το ζήτημα, αλλά 
και στο γεγονός ότι η Frontex, μετά από τρία χρόνια επιτυχημένης 
λειτουργίας αρχίζει να μετεξελίσσεται σε έναν μηχανισμό ο οποίος 
αναλαμβάνει πολλές από τις αποστολές που αφορούν τη διαφύλα
ξη και τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης. Αυ
τό έχει ιδιαίτερη αξία για την Ελλάδα αν σκεφτεί κανείς ότι πριν 
από μερικά χρόνια είχαμε θέσει- χωρίς να έχουμε εισακουστεί την 
εποχή εκείνη- το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής προκει- 
μένου να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας και από την λαθρομετα
νάστευση και από άλλους κινδύνους. Έρθε η ώρα, όπου γίνεται 
αντιληπτό από ολόκληρη την Ε.Ε, ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει 
να λυθεί. Όλα αυτά θέσαμε στο πλαίσιο της Συνόδου αλλά υπό κά
ποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες και αυτές έχουν τη 
σημασία και την ιδιαιτερότητά τους.
Η πρώτη, προϋπόθεση: Βεβαίως μιλάμε για εξωτερικά σύνορα της 
Ε.Ε αλλά δεν παύει κάθε χώρα να έχει το αποκλειστικό δικαίωμα 
της υπεράσπισης και διαχείρισης των συνόρων της. Είναι θέμα κυ
ριαρχίας. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τα σύνορα κάθε Χώρας 
είναι και σύνορα της Ευρώπης.
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Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά σιην μετεξέλιξη της Frontex. Θέσα
με το ζήτημα της ανάγκης δημιουργίας Περιφερειακών Εξειδικευ- 
μένων Κέντρων Διαχείρισης των Συνόρων και ιδιαίτερα των θα
λάσσιων συνόρων. Και προτείναμε την δημιουργία ενός τέτοιου 
Κέντρου στον Πειραιά. Ήδη, εκεί, λειτουργεί το Κέντρο Θαλασσί
ων Συνόρων. Προτείναμε, σιγά σιγά, να δημιουργηθεί Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Θαλασσίων Συνόρων και έχουμε τη δυνατότητα να ανα
λάβουμε αυτή την αποστολή για την Ε.Ε.
Η τρίτη προϋπόθεση- που κατά την γνώμη μου είναι και η βασικό
τερη- συνίσταται στο ότι όλα αυτά τα θέματα διαχείρισης των συ
νόρων θα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσα από την πλήρη προ
στασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εκπτώσεις δεν μπορούν 
να υπάρξουν. Και επιπλέον θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημα
σία σε ότι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η τέταρτη προϋπόθεση είναι και αυτή συναφής. Όταν μιλάμε για 
προστασία των συνόρων από τη λαθρομετανάστευση δεν στρεφό
μαστε εναντίων ανθρώπων. Είμαστε εναντίον των δουλεμπόρων, 
εναντίον της μαύρης εργασίας, εναντίον της εκμετάλλευσης τους 
ανθρώπου. Οι άνθρωποι έχουν πρώτο ρόλο, η προστασία τους εί
ναι για εμάς χρέος. Γ ί αυτό στην Ελλάδα έχουμε αναπτύξει τα Κέ
ντρα Υποδοχής Λαθρομεταναστών τα οποία θα πολλαπλασιάσουμε 
και σ’αυτό θα βοηθήσει οικονομικά και η Ε.Ε. Επειδή θα ληφθούν 
μέτρα σχετικά και με τον έλεγχο των υπηκόων Τρίτων Χωρών 
που έρχονται στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη, πρέπει να τονίσω ότι 
δεν θα δημιουργούνται για αυτούς πρόσθετες οικονομικές υποχρε
ώσεις ή άλλες γραφειοκρατικές διατυπώσεις. Έχουμε τη δυνατό
τητα να διασφαλίσουμε τη νόμιμη διαμονή τους με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μην χρειάζονται περαιτέρω μέτρα που θα δημιουργούσαν 
οπτονομικές ή άλλες επιπτώσεις.
Όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα είναι προοπτικές μετεξέλι
ξης της Frontex για να μπορέσουμε, από τη μια πλευρά να συ
νεργαστούμε αποτελεσματικά ώστε να αντιμετωπίσουμε το φαι
νόμενο των δουλεμπόρων και από την άλλη πλευρά προτείναμε 
οι χώρες που δεν είναι μέλη της Ε.Ε. είτε να υπογράψουν Πρω
τόκολλα Συνεργασίας με τη Frontex είτε να έρχονται ως Παρατη
ρητές στις ασκήσεις στο πλαίσιο του Οργανισμού. Και αναφέρο
με στις χώρες οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν επιδείξει διάθεση 
συνεργασίας ενώ είναι υπεύθυνες π.χ. για την ελεύθερη, δυστυ
χώς, κίνηση δουλεμπόρων. Όπως δηλαδή η Τουρκία που, δυστυ
χώς, δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλά- 
βει και απέναντι στην Ε.Ε. και απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι 
επιτρεπτό να υπάρχει αυτή η ανεξέλεγκτη κίνηση δουλεμπόρων 
στην Τουρκία. Έχω θέσει το ζήτημα στην Ε.Ε. και νομίζω ότι η 
Τουρκία σιγά σιγά θα καταλάβει τις υποχρεώσεις της. Εμείς είμα
στε εδώ για να πιέσουμε με τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται, απέ
ναντι στην Τουρκία, να πάψει να υπάρχει αυτό το απαράδεκτο 
φαινόμενο.
Τα Σκόπια μπορούν να είναι Παρατηρητής. Αλλά βεβαίως με το 
όνομα Π.Γ.Δ.Μ. Είναι βασική θέση της Ελλάδας. Εμείς εκπτώσεις 
δεν πρόκειται να κάνουμε. Η μη λύση είναι μη πρόσκληση. Όχι 
μόνο στο ΝΑΤΟ. Και στην περίπτωση αυτή το ίδιο θα συμβεί. Τα 
Σκόπια μπορούν να παρίστανται με την ονομασία που ισχύει μέ
χρι να υπάρξει οριστική λύση. Και όσο δεν υπάρχει αυτή η λύση 
αυτό το όνομα, δηλαδή Π.Γ.Δ.Μ, θα χρησιμοποιείται.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόπουλος, 
πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερι
κών της Βουλγαρίας κ. Rumen Petkov. Αμέσως μετά ακολούθη
σαν δηλώσεις:
Προκοπής Παυλόπουλος:«Είχαμε μία ιδιαίτερα παραγωγική
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συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών της Βουλγαρίας το φί
λο τον κ. Petkov. Η συνάντηση αυτή αποδεικνύει, για μια ακόμη 
φορά, πόσο εγκάρδιες και πόσο αποδοτικές είναι οι σχέσεις με τη 
γειτονική, φίλη χώρα. Πάντοτε οι σχέσεις μας με τη Βουλγαρία 
ήταν εξαιρετικές. Αυτό το κλίμα ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο 
μετά την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια 
ένταξη την οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική για όλη την Ευ
ρωπαϊκή Ένωση, ιδίως όμως για το χώρο των Βαλκανίων. 
Έχουμε αρχίσει συνεργασία σε πολλά πεδία τα δύο Υπουργεία 
Εσωτερικών. Η σημερινή μας συνάντηση εντοπίστηκε σε τρία 
κατά βάση σημεία:
Το πρώτο σημείο αφορά τη συνεργασία μας στο πλαίσιο 
SCHENGEN. Είναι γνωστό ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, με 
βάση τα όσα αυτή τη στιγμή έχουν δρομολογηθεί, θα μπουν στο 
χώρο SCHENGEN το 2011. Ως τότε είναι γνωστό ότι οι χώρες 
εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες μετέχουν στο χώρο 
SCHENGEN πρέπει, με τις χώρες εκείνες που δε μετέχουν στο 
χώρο SCHENGEN, να έχουν συνεργασία και κοινούς ελέγχους 
στα σύνορα. Και αποφασίσαμε, το συντομότερο δυνατό, να ενερ
γοποιήσουμε αυτούς τους ελέγχους σε τρία σημεία, στον Προ
μαχώνα, την Εξοχή και το Ορμένιο αλλά θα αρχίσουμε πιλοτικά 
τους ελέγχους από την περιοχή του Προμαχώνα. Στη συνέχεια θα 
επεκταθούν μέχρι το 2011 οι έλεγχοι αυτοί και θα έχουν εξομα
λυνθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε, στην πραγματικότητα, η Ελλάδα και 
η Βουλγαρία να έχουν όλα εκείνα τα ωφελήματα τα οποία προκύ
πτουν από την κοινή συνοριακή γραμμή.
Το δεύτερο το οποίο συζητήσαμε είναι το θέμα της δημι
ουργίας ενός κοινού κέντρου επαφής τελωνειακών και
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αστυνομικών αρχών για την ασφάλεια των συνόρων και για την 
καταπολέμηση ιδίως του διασυνοριακού εγκλήματος και κυρίως 
της λαθρομετανάστευσης. Πρέπει να πω όχι αυτό αποτελεί μια 
βουλγαρική πρόταση η οποία μας διαβιβάστηκε μέσω της διπλω
ματικής οδού τον Φεβρουάριο του 2006. Είναι μια πολύ σημαντι
κή πρόταση. Θα δημιουργήσουμε αυτό το Κέντρο Επαφής, θα δη- 
μιουργηθούν στην συνέχεια περισσότερα, αλλά το πρώτο Κέντρο 
Επαφής αστυνομικών και τελωνειακών Αρχών για την ασφάλεια 
των συνόρων θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Προμαχώνα και 
μέσα ακριβώς από αυτή τη συνεργασία, θα προωθήσουμε αποτελε
σματικά την καταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος και 
της λαθρομετανάστευσης. Δηλαδή μορφές εγκλήματος τις οποίες 
πρέπει να αποφύγουμε οι δύο χώρες δεδομένου ότι έχουμε και κοι
νό συμφέρον και μπορούμε, μέσα από τη συνεργασία αυτή, και να 
προστατεύουμε ουσιαστικά και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και 
να προβούμε σε ενέργειες οι οποίες θωρακίζουν όχι μόνο τις δύο 
χώρες αλλά και τα ίδια τα ευρωπαϊκά σύνορα.
Το τρίτο το οποίο αποφασίσαμε είναι η επικαιροποίήση, ενόψει 
και των δύο άλλων στόχων που θέσαμε, της αστυνομικής συνερ
γασίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας 
έτσι ώστε η συνεργασία αυτή που ήδη υπάρχει να προσαρμοσθεί 
πλήρως στα καινούρια δεδομένα. Δηλαδή στα δεδομένα εκείνα τα 
οποία αφορούν πλέον τη συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αξιοποιήσουμε όλο το ευρωπα
ϊκό κεκτημένο.
Θεωρούμε ότι ο χρόνος που είναι εφικτός για να μπορέσουμε να 
προωθήσουμε αυτές τις τρεις θέσεις είναι το τέλος Απριλίου. Γι' 
αυτό και οι εμπειρογνώμονες από τα μέρη θα εργαστούν εντατι
κά υπό την επίβλεψη των δύο αρμόδιων Υφυπουργών δηλαδή 
του κου Παναγιώτη Χηνοφώτη και του κου. Γκόραν Γιόροφ. Θα 
ολοκληρωθούν οι σχετικές διεργασίες ως το τέλος του Απριλίου 
και θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι και οι συμφωνίες, οι 
οποίες στο μεταξύ πρέπει να υπογραφούν και να κυρωθούν από τα 
αντίστοιχα κοινοβούλια θα είναι έτοιμες. Μέσα στο 2008 νομίζω 
ότι μπορούμε τα δύο υπουργεία να θέσουμε τις βάσεις μίας συνερ
γασίας η οποία δεν είναι μόνο η συνεργασία δύο χωρών που έχουν 
κοινά σύνορα, αλλά είναι η συνεργασία δύο χωρών που αποτελούν 
μέρος της Ε.Ε. και επομένως πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή τους 
την ιδιότητα Ιδιότητα, η οποία ενισχύει, το επαναλαμβάνω, την 
παραδοσιακή φιλία, η οποία υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κ. Πέτκοφ γιατί μέσα σε πολύ λίγο χρό
νο βοήθησε ώστε να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα Ήθελα να 
ευχαριστήσω και τους προκατόχους μας υπουργούς οι οποίοι εί
χαν εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση εντατικά για να μπορέ
σουμε εμείς σήμερα να βάζουμε τη σφραγίδα της παγιοποίησης ας 
το πω έτσι, των θέσεων εκείνων για τις οποίες σας μίλησα προη
γουμένως.

Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών 
για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού

«/. Ο βαθμός στον οποίο έχουμε πετύχει την εξάλειψη φαινομένων 
ρατσισμόν και ξενοφοβίας, καθώς και η αποτροπή διακρίσεων με βά
ση τη φυλή, το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία η άλλες ατομικές 
ιδιαιτερότητες προσδιορίζει σημαντικά την ποιότητα της Δημοκρατί
ας μας και αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο του Κράτους 
Δικαίου αΙΙά και βασική και αναφαίρετη κατάχτηση τόσο του κοινω
νικού όσο και του νομικού μας πολιτισμού. Η δε κατοχύρωση της εξά
λειψης των ανωτέρω φαινομένων διάκρισης γίνεται τόσο στο ίδιο το 
Σύνταγμά μας (σε σειρά διατάξεων, ιδίας στο άρθρο 5 nap. 2) όσο και

σε πλειάδα ευρωπαϊκών και διεθνών Συμβάσεων, όπως είναι η Ευ
ρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η Οικουμενι
κή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα Σύμφωνα των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Ατομικά και Πολιτικά, καθώς και για τα 
Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα. Η πρόσφατη 
πλήρης και ολοκληρωμένη ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη σει
ράς Οδηγιών για την ίση μεταχείριση ιδίως με τον ν. 3304/2005 για 
την «Εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνο- 
τικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, 
ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού» αποτελεί σημαντική πρόοδο 
στον τομέα αυτόν, με έμφαση σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην απα
σχόληση και την εργασία.
Η Χώρα μας παρέχει - και εντείνει σταθερά τις προσπάθειές της προς 
την κατεύθυνση αυτή - φιλόξενο καταφύγιο για τα θύματα κάθε εί
δους διακρίσεων, το οποίο εγγυάται πλήρη σεβασμό των Δικαιωμά
των του Ανθρώπου. Αποδέχεται τις φυλετικές, εθνικές, πολιτιστικές, 
γλωσσικές κλπ. διαφορές και ιδιαιτερότητες και μεριμνά για τη δη
μιουργική και γόνιμη ανάδειξη και αξιοποίησή τους, δίνοντας ουσι
αστικές ευκαιρίες και προωθώντας, παράλληλα, την κοινωνική συ
νοχή στους κόλπους της. Αυτό επιτάσσει, άλλωστε, ο σεβασμός στην 
αξία του ανθρώπου, καθώς και στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσω
πικότητάς του.
II. Στο πλαίσιο αυτό, το αίτημα για θωράχιση και σεβασμό των κάθε 
είδους δικαιωμάτων των υπηκόων τρίτων χωρών που ζουν και εργά
ζονται στη Χώρα μας προβάλλει σήμερα εντονότερο, με δεδομένο ότι η 
Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχει μετατραπεί από Χώρα αποστολής 
σε Χώρα υποδοχής μεταναστών, ενώ λειτουργεί ω; ανοιχτή, φιλόξενη 
και πολυπολιτισμική κοινωνία. Στην κοινωνία αυτή δεν έχουν καμία 
θέση οι ρατσιστικές συμπεριφορές. Γιατί τα φαινόμενα διακριτικής 
μεταχείρισης και ξενοφοβίας δεν συνάδουν με τον πολιτισμό μας και 
την παραδοσιακή φιλοξενία που επιδεικνύουμε ως Χώρα, ιδίως μά
λιστα σε όσους την έχουν περισσότερο ανάγκη. Τα τελευταία τέσσερα 
χρόνια έγιναν σημαντικά βήματα και στον τομέα αυτόν από το Υπουρ
γείο Εσωτερικών, με αιχμή του δόρατος τη διαμόρφωση και εφαρμο
γή σύγχρονης μεταναστευτικής πολιτικής, ιδίως με τη θέση σε ισχύ 
του ν. 3386/2005, ο οποίος καθιερώνει τις αναγκαίες θεσμικές εγγυ
ήσεις, ώστε κάθε μετανάστης ναζεικαινα εργάζεται με αξιοπρέπεια 
και ασφάλεια στη Χώρα μας και τον προστατεύει έτσι από τους κάθε 
είδους κινδύνους εκμετάλλευσης, πάντοτε με σεβασμό στις πολιτισμι
κές και άΧΙες ιδιαιτερότητες του. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 
ολοκληρώνονται οι διαδικασίες νομιμοποίησης περίπου 200.000 πα
ράνομων μεταναστών. Εφαρμόζονται το Πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ 2007 
-  2013», που είναι το πρώτο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την 
Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών και περιλαμβάνει ειδικό υπο
πρόγραμμα για τον περιορισμό φαινομένων περιθωριοποίησης, ρα
τσισμού και ξενοφοβίας. Επίσης προωθήθηκαν η διευκόλυνση της 
οικογενειακής επανένωσης, η διαμόρφωση του καθεστώτος των επί 
μακράν διαμενόντων, ώστε οι υπήκοοι τρίτων χωρών να έχουν ίση με
ταχείριση με τους ημεδαπούς σε ευρύ φάσμα της κοινωνικής, οικονο
μικής και πολιτικής ζωής της Χώρας και να αποκτήσουν και πολιτι
κά δικαιώματα, η ενθάρρυνση της πρόσβασής τους στο εκπαιδευτικό 
σύστημα ακόμη και εάν είναι παράνομοι, η προστασία και αρωγή των 
θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, η μέριμνα για τους ανήλικους, ιδιαί
τερα τους ασυνόδευτους, η βελτίωση της προστασίας των δικαιωμά
των όσων ζητούν άσυλο - το 2007 εγκρίθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός 
αιτήσεων χορήγησης ασύλου -  η ίδρυση δυο νέων Πρότυπων Κέντρων 
Υποδοχής και Φιλοξενίας Λαθρομεταναστών σύμφωνα με τις προδια
γραφές της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, καθώς και η αναβάθμιση 
των ήδη λειτουργούντων, η αναδιοργάνωση των ένστολων σωμάτων
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και ιδίως της Ελληνικής Αστυνομίας και η εκπαίδευση και επιμόρ
φωσή τους, με γνώμονα τον σεβασμό και την αμέρωτη συμπαράσταση 
σε όσους έχουν ανάγκη τη βοήθειά τους.
III. Αλλά και περαιτέρω εργαοθήκαμε μεθοδικά προς την κατεύθυν
ση της εν γένει εμπέδωσης ίσων ευκαιριών για όλους. Οι γυναίκες, τα 
άτομα με Αναπηρίες, οι Τσιγγάνοι, οι ηλικιωμένοι και, γενικότερα, 
κάθε πληθυαμιακή ομάδα που χρειάζεται πρόσθετη στήριξη και ενί
σχυση βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας με γνώμονα την πε
ραιτέρω θωράκωη της κοινωνικής συνοχής και τη σύσφιξη του κοι
νωνικού ιστού.
IV. Η εξάλειψη του ρατσισμού και των φαινομένων ξενοφοβίας και 
μισαλλοδοξίας δεν είναι μόνο θέμα διαμόρφωσης ενός προοδευτικού 
θεσμικού πλαισίου που εισάγει και διαφυλάσσει την ίση μεταχείριση 
των ανθρώπων και τον σεβασμό των κάθε είδους δικαιωμάτων τους. 
Η εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης στην πράξη και η προσή
λωση στην ατομική ιδιαιτερότητα είναι, πρωτίστως, θέμα νοοτροπί
ας, παιδείας και πολιτισμού των πολιτών κάθε Χώρας, η οποία επι
τρέπει την ανάδειξη και αξωποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού 
που ζει στα σύνορά της, μετατρέποντας τη διαφορετικότητα σε παρά
γοντα ανάπτυξης, ανανέωσης και προόδου. Γιατί, τελικά, η ισότητα 
και η εξάλειψη των διακρίσεων αποκτά-ουσιαστικό περιεχόμενο μό
νον όταν μετουσιώνεται σε αβίαοτη καθημερινή και συνειδητή προσω
πική στάση όλων μας».

Σύσκεψη των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών υπό την 
προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας

Παρουσία του Υφυπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνο- 
φώτη και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών 
κ. Αθανάσιου Ανδρεουλάκου, πραγματοποιήθηκε σήμερα (17-03- 
2008) στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Σύσκεψη των Γε
νικών Αστυνομικών Διευθυντών.
Στη Σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου κ. Βασιλεί
ου Τσιατούρα, παρέστησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου, ο Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος 
Μπουλούκος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελ
λάδος Αντιστράτηγος κ. Αντώνιος Μπάμιατζης, οι Προϊστάμενοι 
των Κλάδων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Προϊ
στάμενοι αυτοτελών κεντρικών Υπηρεσιών του Σώματος και Δι
ευθυντές Διευθύνσεων του Αρχηγείου.
Μετά τον αρχικό χαιρετισμό και τις κατευθυντήριες οδηγίες του 
κ. Υφυπουργού, ακολούθησε χαιρετισμός του κ. Γενικού Γραμμα
τέα και στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός προέταξε ως πρώτο στόχο την 
αντιμετώπιση της καθημερινότητας του πολίτη και την άμεση 
ανταπόκριση των αστυνομικών Υπηρεσιών σε κάθε συμβάν αστυ
νομικής δράσης.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ύπαρξη εμφανούς αστυνομικής πα
ρουσίας με σκοπό την πάταξη της εγκληματικότητας, την προστα
σία των ανηλίκων, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς 
και την αξιοποίηση στο έπακρο όλης της υπάρχουσας δύναμης και 
μέσων.
Τονίστηκε, επίσης η ανάγκη της άμεσης και αγαστής συνεργασίας 
με τους τοπικούς φορείς του Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης τους Νομάρχες και τους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας

Ζητήθηκε ακόμη από τους Γενικούς Αστυνομικούς Διευθυντές 
να υπάρχει συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος των αστυνομικών 
δυνάμεων αρμοδιότητάς τους και στενή συνεργασία Υπηρεσιών 
Τάξης και Ασφάλειας με σκοπό την άσκηση ουσιαστικής αστυνό
μευσης την εξιχνίαση των αδικημάτων και γενικά την εμπέδωση 
του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών.
Τέλος, επισημάνθηκαν ειδικότερα αντικείμενα αστυνομικής δρά
σης όπως η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης η εκδήλωση 
ιδιαίτερης προσοχής κατά τις μεταγωγές κρατουμένων, η αντιμε
τώπιση της αθλητικής βίας και η παρακολούθηση σε τοπικό επί
πεδο ιδιαίτερων παραβατικών συμπεριφορών, προκειμένου να 
προληφθεί η δημιουργία εγκληματογόνων περιοχών.

Λειτουργία του Γραφείου Ενημέρωσης του Πολίτη
Ανακοινώνεται ότι το Γραφείο Ενημέρωσης του Πολίτη με αριθμό 
κλήσης «1890» που λειτουργούσε στο κτίριο της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Αττικής από χθες (6-2-2008) μεταφέρθηκε 
και λειτουργεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων / Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας - Π. Κανελλοπούλου 4 (6ος όροφος) - Τ. Κ. 101 77 -  
Αθήνα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (εκτός αργιών) και κατά 
τις ώρες 08.00' -  20.00'.

Μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ.
Προκοπή Παυλόπουλου για την Παγκόσμια Ημέρα της 

Γυναίκας (8.3.2008)
«Η Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας -  εκτός από 
ημέρα τιμής στη διαχρονική προσφορά της γυναίκας - αποτελεί μία 
σημαντική ευκαιρία για την αποτίμηση και αξιολόγηση των ως τώ
ρα επιδόοεών μας στον τομέα της εμπέδωσης της ισότητας των ευ
καιριών μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά και έναυσμα και αφε
τηρία νέων, δημιουργικών και πιο αποτελεσματικών, δεσμεύσεων 
και προσπαθειών για το μέλλον. Προσπαθειών που θα επιτρέψουν 
να εξαλειφθούν οι κάθε είδους διακρίσεις και ανισότητες σε βάρος 
των γυναικών, να ξεριζωθούν τα αναχρονιστικά κοινωνικά στερεό
τυπα και να μπορέσουν οι γυναίκες να κατακτήσουν πλήρως τη θέση 
που τους αναλογεί στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 
Χώρας. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλει η ποιότητα του Κράτους Δικαίου 
της παιδείας και του πολιτισμού μας αλλά και το επίπεδο προστασίας 
των Δικαιωμάχων του Ανθρώπου που αρμόζει στη Δημοκρατία μας. 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, ιδίως μέσω της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας των Φύλων, καταβάλλει συστηματική και μεθοδική προ
σπάθεια, αναλαμβάνοντας θεσμικές πρωτοβουλίες, εκπονώντας και 
εφαρμόζοντας ολοκληρωμένα προγράμματα, αλλά και λαμβάνοντας 
θετικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, στο πλαίσιο του 4ετούς Προ
γράμματος Δράσης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας «Εθνικές 
Προτεραιότητες Πολιτικής και άξονες Δράσης για την Ισότητα των 
Φύλων(2004-2008)».
Ήδη από την προηγούμενη θητεία μας έγιναν πολλά και σημαντικά 
βήματα, από τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την καταπο
λέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και τη σύσταση Εθνικής Επιτρο
πής Ισότητας, ως την προώθηση της γυναίκας στην απασχόληση και 
την επιχειρηματικότητα, την ενίσχυση της ανάληψης θέσεων ευθύνης 
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στον δημόσιο βίο αλλά και στον 
επαγγελματικό στίβο, τη διευκόλυνση του συνδυασμού της οικογενει
ακής με την επαγγελματική ζωή, με αιχμή του δόρατος τις ρυθμίσεις
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του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. Επιπλέον, ειδική μέριμνα έχει λη- 
φθεί για ειδικές ομάδες γυναικών που είναι πιο ευάλωτες στον κοινω
νικό αποκλεισμό ή έχουν ανάγκη πρόσθετης υποστήριξης ή λιγότερες 
ευκαιρίες πρόσβασης στην πληροφόρηση ή στις υποστηρικτικές υπη
ρεσίες του Κράτους, όπως είναι οι πολύτεκνες, οι τρίτεκνες και οι μη
τέρες μσνογονεϊκών οικογενειών, οι μητέρες παιδιών με αναπηρίες, 
τα θύματα εμπορίας ή βίας, οι γυναίκες της Περιφέρειας, οι αγρότισ
σες, οι μετανάστριες κλπ. Πιο πρόσφατη ουσιαστική παρέμβασή μας 
αποτελεί η πρόβλεψη, στον νέο εκλογικό νόμο, ότι στους συνδυασμούς 
των Κομμάτων θα πρέπει να εντάσσονται εκπρόσωποι του ενός φύ
λου, κατά ποσοστό τουλάχιστον 1/3 του συνολικού αριθμού των υπο
ψηφίων τους για το σύνολο της Επικράτειας, ενδυναμώνοντας, με τον 
τρόπο αυτόν, τη φωνή της γυναίκας στο Κοινοβούλιο. Επίσης η έντα
ξη στο Ε.Σ.ΠΑ 2007-2013 οριζόντιων δράσεων για την καταπολέμη
ση της γυναικείας ανεργίας, τη στήριξη της εν γένει γυναικείας παρου
σίας και δράσης στη Διοίκηση και τις επιχειρήσεις, την ανάδειξη της 
γυναίκας σε παράγοντα τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είμαστε ικανοποιημένοι και επαναπαυ
όμαστε σε όσα έχουν γίνει. Αντίθετα, τα κεφαλαιοποιούμε και, απαλ
λαγμένοι από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, εντείνουμε τις προ
σπάθειες μας, αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και τα προβλήματα της 
γυναίκας και συμμαχούμε μαζί της για τη συνδιαμόρφωαη της δυνα
μικής και ευοίωνης προοπτικής που της αξίζει. Γιατί η ανάδειξη της 
γυναικείας συμμετοχής ο’όλο το φάσμα της κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτικής ζωής του Τόπου είναι ουσιώδης όρος ανάπτυξης και 
προόδου αλλά και καίρια προϋπόθεση για την ενίσχυση της κοινωνι
κής συνοχής και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Και πρέπει όλοι να ερ- 
γααθούμε από κοινού, ώστε η ισότητα γυναικών και ανδρών, από συ
νταγματικό δέον και κοινωνικό ζητούμενο, να μετατραπεί σε αβίαστη 
καθημερινή στάση ζωής».

Ευχές για την Ημέρα της 
Γυναίκας

Το Δ.Σ. της Ένωσης Αστυ
νομικών Υπάλληλων Ν. Ρο
δόπης, σε συνεργασία με τη 
Γραμματεία Γυναικών Αστυ
νομικών, με αφορμή την 8η 
Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα για 
τα Δικαιώματα χων Γυναικών, 
έστειλε κάρτα με ευχές στις γυ
ναίκες μέλη της Ένωσης αλλά 
και στις γυναίκες που κατέχουν 
σημαντικές και εξέχουοες θέσεις 
στην κοινωνία της Ροδόπης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΣ ΤΉΣ ΠΟΑΣΥ 
8η Μαρτίου, η Ημέρα της Γυναίκας

Αγωνιστικό μήνυμα της ΠΟΑΣΥ στις Ελληνίδες με τη μπλε στο
λή της Ελληνικής Αστυνομίας

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων χαιρετίζει 
την «Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα των Γυναικών» και 
απευθύνει ένα μεγάλο ευχαριστώ στις συναδέλφωσες αστυνομι- 

Αχτ^χκοΰς όλων των βαθμών της αστυνομικής ιεραρ
χ ία ς για τον καθημερινό αγώνα που κάνουν 

στον «ανδροκρατούμενο» αστυνομικό μας 
| Οργανισμό, αλλά και στην ελληνική κοι- 
Ινωνία συνολικά, όπου η αρχή της ισότη

τας των δυο φύλων και του σεβασμού των δικαιωμάτων των γυ
ναικών, δεν έχουν τύχει της πλήρους αποδοχής και έμπρακτης 
εφαρμογής.
Ως συνδικαλιστικός φορέας όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων 
αστυνομικών, αγωνιζόμαστε για την πλήρη κατοχύρωση των δι
καιωμάτων των μελών μας προτρέποντας τις συναδέλφωσές μας 
να ασχοληθούν ακόμα πω ενεργά με την κοινή μας υπόθεση. Πα
ρά τα όποια οικογενειακά βάρη και τις δυσκολίες που συναντούν 
στην καθημερινή τους ζωή, αξίζει τον κόπο να δώσουν το δικό 
τους «παρών», τη δική τους πνοή στο συνδικαλιστικό μας κίνημα, 
καταλαμβάνοντας ακόμα περισσότερες θέσεις ευθύνης και αξιώ
ματα στην υπηρεσιακή και στη συνδικαλιστική δομή της Ελληνι
κής Αστυνομίας και βεβαίως στην ελληνική κοινωνία, επιβεβαιώ
νοντας το ρόλο και τις αξίες που διαθέτουν.
Η 8η Μαρτίου 2008, βρίσκει το ελληνικό γυναικείο κίνημα να δο
κιμάζεται από τις προωθούμενες ρυθμίσεις για το «ασφαλιστικό», 
καθώς όπως δωφαίνεται, θα θιγοόν κεκτημένα δικαιώματα χιλιά
δων μητέρων ιδίως με ανήλικα παιδιά, καθιστώντας δυσκολότερες 
τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης.
Καλούμε την ελληνική πολιτεία με αφορμή και την Παγκόσμια 
ημέρα των Γυναικών, αντί να αφιερώνει ύμνους στο γυναικείο 
φύλο, να ασχοληθεί σοβαρά με τα προβλήματα των Ελληνίδων, έν
στολων και μη, που δίνουν καθημερινά ένα τιτάνιο αγώνα ζωής.

Τιμούμε τους πεσόντες ήρωες 
του αστυνομικού λειτουργήματος.

Την καθιερωμένη τελετή στη μνήμη των νεκρών 
συναδέλφων τέλεσε και φέτος η Ομοσπονδία μας.

Στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της Ελληνικής Αστυνο
μίας τελέστηκε (2 Μαρτίου 2008), με πρωτοβουλία της Ομοσπον
δίας σύμφωνα με το άρθρο 38 του καταστατικού της, επιμνημό
συνη δέηση στη μνήμη των συναδέλφων που έχασαν τη ζωή τους 
κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
Στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων που βρίσκεται στον προαύλιο 
χώρο του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, κατα
τέθηκαν από τον 
Υπουργό Εσωτερι
κών Καθηγητή κ.
Προκοπή Παυλόπου- 
λο, τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο 
κ. Βασίλειο Τσιατού- 
ρα, τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομι
κών (EUROCOP) κ. Jan Schonkeren και τον πρόεδρο της ΠΌΑΣ. 
Υ. κ. Δημήτρη Κυρωζίδη.
Την τελετή τίμησαν επίσης με την παρουσία τους, ο Υφυπουργός 
Εσωτερικών κ. Πανα
γιώτης Χηνοφώτης, ο 
Γενικός Γραμματέ
ας του Υπουργείου 
Εσωτερικών κ. Αθα
νάσιος Ανδρεουλά- 
κος, ο Υπαρχηγός του 
Σώματος Αντιστρά
τηγος κ. Γρηγόριος 
Αναγνώστου, ο Διευ-

[ 1 0 5  ] Α/Α



I  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

θυντής Επιτελείου Αντιστράτηγος κ. Στέφα
νος Σκότης, ο Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος 
Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μπουλούκος 
άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, 
εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Υποψήφιος Βου
λευτής Αιτωλοακαρνανίας κ. Αθανάσιος Κα- 
τερινόπουλος ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας κ.
Δημήτρης Γεωργατζής και πρωτίστως συγ
γενείς αδικοχαμένων συναδέλφων, αστυνο
μικοί και φίλοι.
Ο θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεοχωρίου κ.κ. Παύλος ως εκπρόσω
πος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πόσης Ελλά
δος κ. Ιερωνύμου τελέσας την επιμνημόσυνη δέηση στο Ιερό Ναό 
των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, μετέφερε την ευχή αυτού «να ανα
παύει ο Θεός τις ψυχές των Ελλήνων Αστυνομικών που έπεσαν εν 
ώρα καθήκοντος εις τον Παράδεισον μεταξύ των Αγίων και των 
Αγγέλων», ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκοπής 
Παυλόπουλος αποτείοντας φόρο τιμής στους νεκρούς του Σώμα
τος, τόνισε ό τ ι« έφυγαν από κοντά μας διδάσκοντας αυτήν την 
υπέρτατη αυταπάρνηση, αυταπάρνηση που δίνει νόημα στη ζωή, 
αλλά και που καταξιώνει το ίδιο το Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας την προσφορά του και την αποστο
λή του ». Ευχήθηκε, δε, με αφορμή και τη 
διαμόρφωση της νέας Ηγεσίας της Ελληνι
κής Αστυνομίας να τη βοηθήσει ο Θεός να 
μη θρηνήσουμε άλλα θύματα, σημειώνο
ντας παράλληλα ότι η Ελληνική Πολιτεία 
έχει το χρέος, εκτός από το να τιμά τους νε
κρούς, να διασφαλίζει και τους όρους για 
την αμέριστη και απρόσκοπτη άσκηση των 
καθηκόντων όλων των Ελλήνων Αστυνο
μικών.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Βασί
λειος Τσιατούρας ανέφερε ό τ ι« είναι από τους ανθρώπους εκεί
νους που σήκωσαν από κάτω νεκρούς συναδέλφους που έδωσαν 
το αίμα τους Είναι μια μέρα μνήμης η σημερινή και ευχόμαστε 
όλοι να είναι αιώνια η μνήμη τους».
Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών 
( EUROCOP ) κ. Jan Schonkeren χαρακτήρισε « τους πεσόντες 
αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας -γυναίκες και άνδρες- 
έντιμους και θαρραλέους που έχασαν τη ζωή τους στις επάλξεις 
του καθήκοντος. Αστυνομικοί που ήξεραν πού στέκονταν και που 
διεκδίκησαν το χώρο τους με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια. 
«Τιμούμε σήμερα γυναίκες και άνδρες αφιερωμένους σε ένα έρ
γο που είναι περισσότερο λειτούργημα παρά επάγγελμα, στο έργο 
να υπηρετείς με αφοσίωση, συμπόνια, στό
χο και ήθος, στο έργο να υπηρετείς ανθρώ
πους που ποτέ δεν ήξερες Που ξεκινούσαν 
κάθε εργάσιμη ημέρα χωρίς να ξέρουν τι 
θα τους φέρει, μη γνωρίζοντας εάν θα εί
ναι μια ημέρα ρουτίνας ή μια ημέρα χά
ους και βίας, μη γνωρίζοντας εάν στο τέλος 
της ημέρας θα επιστρέφουν στο σπίτι τους 
ή θα καταλήξουν στο κρεβάτι των επειγό

ντων περιστατικών. Τίποτα δεν μπορεί να 
ληφθεί ως δεδομένο. Οι άνδρες και οι γυ
ναίκες που φορούν το διακριτικό σήμα της 
αστυνομίας γνωρίζουν πολύ καλά όλους 
αυτούς τους κινδύνους Μπορεί να εκπαι
δευόμαστε, μπορεί να προετοιμαζόμαστε 
και μπορεί να είμαστε άρτια εξοπλισμένοι, 
αλλά μεμπτές φορές τίποτα από όλα αυτά δε 
μετρά» , τόνισε.
Και θέτοντας το ερώτημα τι είναι εκείνο 

που οδηγεί κάποιον στο να καταταγεί στην Αστυνομία, σημείω
σε:
« Είναι δύσκολο να κατανοήσει και να μετρήσει κανείς τη δύνα
μη, το θάρρος και τη δέσμευση, δηλαδή τα κίνητρα που ωθούν 
τους αστυνομικούς να φεύγουν από το σπίτι τους για την υπηρε
σία κάθε πρωί.
Ίσως είναι, επειδή, αντιμετωπίζοντας απίστευτες δυσκολίες 
έχουν επίσης το προνόμιο να συμμετέχουν σε μεμπτές από τις κο
ρυφαίες στιγμές της κοινωνίας:
- βλέποντας καλούς ανθρώπους να ορθώνουν το ανάστημά τους σε 
όσους θα έβλαπταν την κοινωνία
- βλέποντας ανθρώπους πρόθυμους να ρισκάρουν και να κινδυ

νεύουν για τους άλλους.
Ίσως είναι η εμπειρία μιας σιωπηλής κίνη
σης ευγνωμοσύνης και εκτίμησης που βι- 
ώνουμε από κάποιον που έχουμε βοηθή
σει.
Ίσως είναι ο σεβασμός των παιδιών που 
θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά μας 
Ίσως είναι επειδή σεβόμαστε το νόμο, θέ
λουμε να βοηθάμε τους άλλους και να μει
ώνουμε τα βάσανα όσων υποφέρουν. 

Τελικά, σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε τη σημασία «της λεπτής μπλε 
γραμμής» που είμαστε, δηλαδή της υποχρέωσής μας να αποτρέ
πουμε την πολιτισμένη κοινωνία από το να περιέλθει στο χάος 
Μερικές φορές αναρωτιέμαι τι παρακινεί τους αστυνομικούς να 
αφήνουν την ασφάλεια του σπιτιού τους και να πηγαίνουν στην 
υπηρεσία τους. Υποθέτω πως ο καθένας έχει τους δικούς του δι
αφορετικούς λόγους. Αλλά ας είμαστε ευγνώμονες που τελικά το 
πράττουν.
Για τους Έλληνες αστυνομικούς που έχασαν τη ζωή τους προ
στατεύοντας τους πολίτες, ανηγέρθη ένα μνημείο ως αιώνιος φό
ρος τιμής για την ανδρεία και την αυτοθυσία που επέδειξαν. Το 
μνημείο αυτό, μας υπενθυμίζει πως για έναν αστυνομικό καμία 
πρόκληση δεν είναι αρκετά δύσκολη, κανένας κίνδυνος δεν είναι 
πάρα πολύ μεγάλος.

Είναι απλό: εάν χρειάζεστε τη βοήθειά μας, 
θα έρθουμε.
Οι ζωές των συναδέλφων που θυμόμαστε 
σήμερα εδώ, μας υπενθυμίζουν ότι σε μια 
εποχή που μαστίζεται από την αδιαφορία 
και τις αδυναμίες, υπάρχουν ακόμα άτομα 
που υπερέχουν και κάνουν τη διαφορά». 
Στον επιμνημόσυνο λόγο του ο πρόεδρος 

της Ομοσπονδίας κ. Δημήτρης Κυριαζί-
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δης, αφού τόνισε ότι η σημερινή Ημερα, Ημερα τιμής και δόξας 
για όλους τους συναδέλφους μας που έπεσαν ηρωικά στις επάλξεις 
του καθήκοντος, δεν προσφέρεται για συνδικαλιστικές παρεμβά
σεις», είπε ότι πολλοί πιστεύουν ότι« η καλύτερη απόδοση τιμών 
προς όλους εκείνους που θυσιάζονται για να ζούμε εμείς όλοι οι 
υπόλοιποι σε ένα ασφαλές περιβάλλον, είναι εκείνη που δεν περι
ορίζεται στην τυπολατρεία και στο τυπικό της εκδήλωσης. Είναι 
εκείνη που βάζει το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων, είναι εκείνη 
που δίνει ξεκάθαρες απαντήσεις στο πελώριο ΓΙΑΤΙ, που συνοδεύ
ει πάντα τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας, είναι εκείνη που 
δίνει απαντήσεις στο πελώριο ΓΙΑΤΙ, που βασανίζει τους συγγε
νείς των θυμάτων. Είναι ένα ΓΙΑΤΙ, το οποίο καθίσταται ακόμα 
πιο βασανιστικό, όταν μένει μετέωρο, εξαιτίας των άστοχων ενερ
γειών ή ακόμα και της αδιαφορίας κάποιες φορές της πολιτείας 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, όταν πριν 
από δέκα χρόνια είχε πάρει την πρωτοβουλία για την καθιέρω
ση της Ημέρας μνήμης των νεκρών συναδέλφων μας δεν αγωνι
ζόταν μόνο για τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων που θα 
δικαίωναν μετά θάνατον τους συναδέλφους μας και τα οποία θα 
έρχονταν κάπως να απαλύνουν τον πόνο των δικών τους ανθρώ
πων, αλλά αγωνιζόταν και για τη βελτίωση των συνθηκών εργα
σίας όλων των αστυνομικών, ώστε να μην γινόμαστε μάρτυρες κι 
άλλων ανθρώπινων τραγωδιών.
Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι αυτό το αυτονόητο χρέος της πολι
τείας για κάποιους δεν ήταν αυτονόητο.
Μετά από σκληρούς αγώνες δέχτηκε η πολιτεία τις προτάσεις μας, 
αλλά και πάλι πληροφορούμαστε ότι η γραφειοκρατία εξακολου
θεί να γεννά θλίψη και πόνο σε κάποιες οικογένειες.
Ο πόλεμος με την ποικιλόμορφη εγκληματικότητα είναι αμείλι
κτος Χιλιάδες αστυνομικοί δίνουν καθημερινά άνισες μάχες Η 
αγωνία τους να γυρίσουν ζωντανοί μετά τη δουλειά στα παιδιά, 
στη σύζυγο, στους γονείς και στους φίλους τους είναι και δική 
μας αγωνία. Είναι χρέος και υποχρέωση όλων μας να μην επανα
παυόμαστε. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός και μεγάλος. Τρεις νεκροί 
και 75 τραυματίες το 2007. Μακρύς ο κατάλογος τις τελευταίες 
δεκαετίες.
Και δεν αρκεί, δυστυχώς, σήμερα, να ευχηθούμε να είναι τα τε
λευταία θύματα αυτού του καθημερινού πολέμου κατά των ύπου
λων εχθρών της Δημοκρατίας του πολέμου κατά των εμπόρων 
του λευκού θανάτου ή εναντίον των επικίνδυνων κακοποιών που 
είναι ικανοί να σκοτώσουν για λίγα ευρώ, όποιον τους αντισταθεί 
στο πέρασμά τους
Εκείνο που κάναμε, κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ως 
Ομοσπονδία, είναι να λέμε πάντα την αλήθεια, να θίγουμε τα κα
κώς κείμενα και να απαιτούμε από αυτούς που έχουν την ευθύνη 
για την διασφάλιση της ζωής και της υγείας των αστυνομικών, να 
λαμβάνουν τα προσήκοντα μέτρα ασφαλείας και βεβαίως να προ
βληματίζονται γιατί και πότε αυτά δεν εφαρμόζονται.
Δεν είμαστε εδώ για να ωραιοποιούμε καταστάσεις Διότι αυτό για 
μας θα ήταν η μεγαλύτερη ασέβεια και προσβολή των αδικοχαμέ
νων συναδέλφων μας.
Με αυτές τις λίγες σκέψεις θέλω να διαβεβαιώσω τους συναδέλφους 
και τις συναδέλφωσες ότι η Ομοσπονδία μας ως θεσμικός ισότιμος 
συνομιλητής με την υπηρεσιακή και την πολιτική ηγεσία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας κάνει ό,τι μπορεί για να μην θρηνήσουμε άλλα 
θύματα. Κάνει ό,τι μπορεί για να μην αισθάνονται εγκαταλειμμένες 
οι οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων μας».
Η σεμνή εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παράθεση μικρής δεξίωσης 
στα γραφεία της Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια της οποίας δόθη

κε τιμητική πλακέτα στην κ. Πηνελόπη Χατζάκη, χα του αποβι- 
ώσαντος Νικολάου Χατζάκη, ο οποίος όταν πριν από εφτά χρόνια 
απεβίωσε, άφησε με τη διαθήκη του σημαντική περιουσία και σε 
15 αστυνομικούς και οικογένειες θυμάτων αστυνομικών, οι οποί
οι κατά την εκτέλεση του καθήκοντος την περίοδο 1999-2000 συ
νέβαλαν αποδεδειγμένα στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος 
της τρομοκρατίας και των εμπόρων ναρκωτικών. Η κ. Χατζάκη 
εξέφρασε το παράπονό της διότι ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί η επι
θυμία του διαθέτη και παρακάλεσε τον Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Προκοπή Παυλόπουλο να εκδηλώσει την ευαισθησία του, ώστε να 
λήξει μια εκκρεμότητα ετών, που πέραν των άλλων γεννά πόνο 
στην βία και προσβάλει τη μνήμη του συζύγου της.
Τέλος η Ομοσπονδία επέδωσε τιμητική πλακέτα στον Αντιπρόε
δρο της EUROCOP κ. Jan Schonkeren για την ανταπόκρισή του 
να παραστεί στην εκδήλωση, τιμώντας τους Έλληνες Αστυνομι
κούς που έπεσαν κατά τη διάρκεια του καθήκοντος.

Καθοριστική παρέμβαση της Ομοσπονδίας για την 
επανένταξη της Αττικής

Η Ομοσπονδία έθεσε προ των ευθυνών τους όσους οδήγησαν στο 
τέλμα το σωματείο της Αττικής
Ύστερα από πρόσκληση του προεδρείου της Ομοσπονδίας προς 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Αττικής πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου 2008, ημέρα Παρα
σκευή και ώρα 12.00 συνάντηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας για 
την οποία ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΝΙΚΟΣ Π. ΛΕΡΒΕΝΤΖΗΣ

Ο Δ Η Γ Ο Σ
Π ροα νά κ ρ ισ η ς

Τ ρ ο χα ία ς

ΑΘΗΝΑ 2008

Περιέχει όλα τα Πλημμελήματα 
σε σχηματισμό δικογραφιών, 

που αφορά όλα τα ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Για παραγγελίες, στα τηλ. 210 -2 62 10 70 ,5 7 88 60 6 , κιν. 
6977208028

Το βιβλίο κοστίζει 20 ευρώ
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Ως γνωστόν, η Ένωση Αστυνομικών Υπάλληλων Αττικής δια- 
γράφηκε από μέλος της Ομοσπονδίας με αποφάσεις του Διοικητι
κού Συμβουλίου και του Πανελλαδικού Συνεδρίου, οι οποίες επι
κυρώθηκαν με σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Τα αίτια της διαγραφής, ως πολλές φορές μέχρι σήμερα αναφέρ
θηκε, ήταν:
α) Η κατά συρροή και κατ’ επανάληψη παραβίαση των καταστα
τικών αρχών.
β) Η πλαστογραφία δικαστικών εγγράφων που αφορούσαν την 
εκλογή των αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, 
γ) Η λειτουργία εταιρείας με την επωνυμία «EXECUTIVE 
SECURITY ΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -  ΧΩΡΩΝ -  ΑΝΑΖΗΤΗ
ΣΕΙΣ- ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ» από τον πρόεδρο της Ένωσης 
ΜΑΚΡΗ Ιωάννη στην οποία “χρησιμοποιεί"” αστυνομικούς, ειδι
κών μάλιστα αποστολών, γεγονός παράνομο, παράτυπο και αντι
δεοντολογικό που εκθέτει την Αστυνομία, το συνδικαλιστικό κί
νημα και τον άνθρωπο αστυνομικό (τα αναφερόμενα στην εν λόγω 
και προηγούμενη παράγραφο είχαν ως συνέπεια και την διαγραφή 
αυτού και του Γενικού Γραμματέα από μέλη του Δ.Σ. της Ομο
σπονδίας).
Η Ομοσπονδία, ύστερα από την εναγώνια έκκληση του συνόλου 
των συναδέλφων της Αττικής για την εργασιακή τους διασφάλιση 
αλλά και για την κατοχύρωση της συνδικαλιστικής νομιμότητας 
προσπάθησε με κάθε τρόπο και κόστος να περιφρουρήσει όλα αυτά 
και να ανταποκριθεί και πάλι στο χρέος της. Τούτο δε σε ένα μεγά
λο βαθμό επιτεύχθηκε με τη διαρκή ενημέρωση των συναδέλφων 
της Αττικής (αποστολή κάθε κειμένου που αφορούσε αυτούς μέσω 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών -  εφημερίδας σε μηνιαία βάση -  επι
σκέψεις -  συγκεντρώσεις -  ομιλίες σε Υπηρεσίες κ.α.).

Να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
Κατά τη συνάντηση από πλευράς του προεδρείου της Ομοσπον
δίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Αττικής τονίστηκαν τα εξής:
«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, με κυρίαρχη άποψη 
την προστασία και την διασφάλιση των συναδέλφων σε κάθε επί
πεδο με την αναγκαία και επιβαλλόμενη συλλογική δράση. Ως εκ 
τούτου πρέπει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής να 
επανέλθει στους κόλπους της Ομοσπονδίας.
Αυτό όμοος μπορεί να επιτευχθεί μόνο:
α  Με τη σύννομη λειτουργία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή
λων Αττικής, καθ’ όσον η μέχρι σήμερα λειτουργία της υπό τη ση
μερινή Διοίκηση αμφισβητείται καθημερινά όλο και πιο έντονα. 
Η παραβίαση της νομιμότητας με την κατ’ επανάληψη πλαστο
γραφία και νόθευση δικαστικών και καταστατικών κειμένων δεν 
αφήνει κανένα περιθώριο για σύννομη λειτουργία, με αποτέλεσμα 
κάθε συλλογική διαδικασία να είναι επισφαλής, αφού ακόμη και η 
υπέρτατη διαδικασία των εκλογών αλλοιώθηκε, 
β. Με την παραίτηση του σημερινού πρόεδρου της Ένωσης (ΜΑ
ΚΡΗ Ιωάννη) ο οποίος με τις πράξεις του (πλαστογραφίες- εκμε
τάλλευση της ιδιότητάς του για προσωπικά οφέλη) εκθέτει και το 
Αστυνομικό Σώμα και το συνδικαλιστικό κίνημα».
Δυστυχώς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποχώρησε μη 
έχοντας ουδεμία θέση και μη δίδοντας ουδεμία απάντηση επί των 
προαναφερομένων. Η Ομοσπονδία έχει χρέος να προασπίσει το

συνδικαλιστικό κίνημα των Αστυνομικών και στην Αττική και 
τούτο πράττει σε καθημερινή βάση ,με κάθε πρόσφορο μέτρο και 
πρωτοβουλία».

«Φρένο» στην απαξίωση των θεσμών 
Να προστατέψουμε ως κόρη οφθαλμού το δημοκρατικό 

δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφράζει 
την έντονη ανησυχία της για τη συνεχιζόμενη κατρακύλα του 
απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένοχης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Αττικής (ΕΑΥΑ) και καλεί τους συναδέλφους 
και τις συναδέλφωσες, που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής 
κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, να βάλλουν οριστικά 
τέλος σ’ αυτόν τον κατήφορο, γυρίζοντας την πλάτη τους σε μια 
δήθεν συνδικαλιστική εκπροσώπηση, που ταυτίστηκε με ό,τι πιο 
νοσηρό, καταδικαστέο και αποκρουστικό, εμφανίστηκε στο χώρο 
μας τα τελευταία χρόνια.
Η κορυφαία καταστατική διαδικασία, αυτή της σύγκλισης Εκλογο- 
απολογιστικής Συνέλευσης για την έγκριση του οικονομικού -  δι
οικητικού απολογισμού και τον καθορισμό ημερομηνίας για τη διε
νέργεια αρχαιρεσιών, εξελίχθηκε σε φαρσοκωμωδία, όχι μόνο γιατί 
οι «διοικούντες» την Αττική φρόντισαν να μείνουν οι συνάδελφοί 
μας μακριά από αυτή τη διαδικασία, αλλά και διότι κατάφεραν με 
πραξικοπηματικές, αντιδημοκρατικές και αντικαταστατικές ενέρ
γειες να προκαλέσουν την αποχώρηση των μισών και πλέον εκ των 
συμμετασχόντων στη διαδικασία της γενικής συνέλευσης και στη 
συνέχεια την προσφυγή τους στην Ελληνική Δικαιοσύνη.
Η διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος της είναι άκυρη, λόγω 
μη ύπαρξης απαρτίας. Από το σύνολο των 17.000 μελών του σω
ματείου της Αττικής, στη διαδικασία δεν συμμετέχουν -μέσα κι 
έξω από την αίθουσα- περισσότεροι από 400 συνάδελφοί μας γε
γονός που είναι αποτυπωμένο, ενώ βάσει του καταστατικού της 
ΕΑΥΑ θα έπρεπε να είναι παρόντες περίπου 3.500 αστυνομικοί. 
Με μια πραξικοπηματική λογική, πέρα και πάνω από καταστα
τικές διατάξεις ορίστηκε «προεδρείο» της δήθεν συνέλευσης και 
αποφασίστηκαν νέες διαγραφές μελών του διοικητικού συμβου
λίου και όχι μόνο, ενώ προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 
νέου διοικητικού συμβουλίου, χωρίς να έχουν τη νομιμοποίηση 
καμίας γενικής συνέλευσης.
Η μεθόδευση για τη νέα αντιδημοκρατική εκτροπή της «ομάδας» 
που διεκδικεί εκ νέου την ψήφο των αστυνομικών της Αττικής 
εκδηλώθηκε στις 15 Μαρτίου 2008, όταν δεν επέτρεψε σε τέσσε
ρα μέλη του διοικητικού συμβουλίου να παραστούν στην κρί
σιμη συνεδρίασή του. Αντί διαλόγου για ένα τόσο σοβαρό θέμα 
όπως είναι η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες προκάλεσαν 
τα γνωστά επεισόδια και στη συνέχεια παραπλάνησαν τους συνα
δέλφους, όσον αφορά τις τρεις προβλεπόμενες από το καταστατι
κό ημερομηνίες διεξαγωγής των συνελεύσεων. Για την μεν πρώ
τη ημερομηνία (16/3/2008) η ενημέρωση των συναδέλφων έγινε 
την επομένη ημέρα, ενώ για τη δεύτερη υπήρχε λανθασμένη ημέ
ρα (αντί Τετάρτη, έγραφαν Τρίτη). Αλλά ακόμα κι αν υποθέσου
με ότι όλα έβαιναν καλώς, γεννάται το ερώτημα γιατί επελέγη η 
Τετάρτη, αφού ήταν γνωστό ότι είχε προκηρυχθεί πανελλαδική 
απεργία και οι ανάγκες της υπηρεσίας ήταν αυξημένες στη λή
ψη πρόσθετων μέτρων τροχαίας, τάξης και ασφάλειας Όσο για 
την τρίτη κατά σειράν συνέλευση που ορίστηκε για τις 22/3/08,

Α/Α [  1 0 8  ] Μ ΑΡΤΙΟ Ϊ-Α Π ΡΙΛΙΟ Ι2008



η «ομάδα» της Αττικής ζήτησε εγγράφως από τη διοίκηση 
της Ελληνικής Αστυνομίας την παραχώρηση μιας αίθουσας 
στις εγκαταστάσεις των ΜΑΤ στην Καισαριανή (Χίου 8) στις 
17/3/08, δηλαδή μετά την ημερομηνία της υποτιθέμενης 1ης 
συνέλευσης που έπρεπε να έχει γίνει στον ίδιο χώρο!
Είναι φανερό ότι η «ομάδα» της Αττικής επεδίωξε τη σύγκλι
ση μιας «συνέλευσης» με όσο γίνεται λιγότερα μέλη, σαν να 
ήταν ένα κλειστό κλαμπ ή μια ιδιωτική υπόθεσή τους, και μά
λιστα κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς εκπροσώπους της πο
λιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας, των πολιτικών κομμάτων, 
των συνδικαλιστικών φορέων και των Μέσων Μαζικής Ενη
μέρωσης.
Με τις ενέργειές τους, είναι φανερό ότι «ποντάρουν» στην 
απαξίωση συνολικά του συνδικαλισμού. Είναι διαπιστωμένο, 
εξάλλου, πόσο ζημιογόνα είναι η φαύλη «εκπροσώπηση» και πόσο 
εποικοδομητική η από 20ετίας κατακτηθείσα συνεπής λειτουργία 
της Ομοσπονδίας μας.
Η Ομοσπονδία, κατόπιν και αυτών των εξελίξεων, διαβεβαιώ- 
νει όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, την ελληνι
κή κοινωνία στο σύνολό της, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα της για 
να υπάρξει στο Λεκανοπέδιο της Αττικής γνήσια, συνδικαλιστι
κή, δημοκρατική έκφραση. Η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, 
τα πολιτικά κόμματα, οι συνδικαλιστικοί φορείς, όλοι οι πολίτες 
έχουν χρέος να καταδικάσουν κάθε προσπάθεια πισωγυρίσμα- 
τος στο χώρο μας και να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία του 
αστυνομικού συνδικαλισμού, μη επιτρέποντας σε κανέναν σαλτι
μπάγκο να σφετερίζεται το θεσμό αυτό.
Όσοι, τέλος, νομίζουν ότι η σημερινή νοσηρή πραγματικότητα 
της «Αττικής» τους εξυπηρετεί, πλανιόνται πλάνη οικτρά.

Να υπολογίζεται στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρεσίας 
Μέτρα θωράκισης των συναδέλφων των ΥΑΤ και ΥΜΕΤ ζητά 
από τον υπουργό Εσωτερικών η ΠΟΑΣΥ.
Να ενταχθούν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες 
ΥΑΤ. -  Υ.ΜΕ.Τ. στο ίδιο προνομιακό καθεστώς υπολογισμού 
του χρόνου υπηρεσίας τους στο διπλάσιο, πέραν εκείνης της μά
χιμης δετίας, καθώς και εξίσωσης του επιδόματος των Υ.Α.Τ. (80 
ευρώ), με εκείνο των Ε.ΚΑΜ. (16% του Β.Μ. του Υπαστυνόμου 
Β'), ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών η Πανελλήνια Ομο
σπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων.
Η Ομοσπονδία, στο έγγραφό της, παρουσιάζει τις δυσκολίες και 
την επικινδυνότητα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι σε αυτές 
τις υπηρεσίες, χωρίς αυτό να έχει αντίκρισμα σε ευεργετικές δι
ατάξεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου που ισχύουν σε αντίστοι
χες κατηγορίες εργαζομένων με τις ίδιες συνθήκες και μάλιστα 
στον ίδιο εργασιακό χώρο (Ε.ΚΑΜ.).
Όπως τονίζεται, «καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες γεγονότων 
που καταδεικνύουν το μέγεθος της επικινδυνότητας των Υπηρε
σιών αυτών, όπως των ΥΑΤ. -  Υ.ΜΕ.Τ. -  Ε.ΚΑΜ. με πρόσφατα 
τα χθεσινά που συνάδελφοι των υπηρεσιών αυτών δέχθηκαν το 
μένος έξαλλων και προκλητικών διαδηλωτών που επετέθησαν με 
αντικείμενα δυνάμενα να προκαλέσουν σοβαρές σωματικές βλά
βες και να δημιουργήσουν κίνδυνο ζωής στους εκτελούντες δια
τεταγμένη υπηρεσία Αστυνομικούς.
Επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι οι Αστυνομικοί των συ
γκεκριμένων υπηρεσιών πολλές φορές βρέθηκαν στον στόχο τρο
μοκρατικών επιθέσεων και κατά το παρελθόν θρηνήσαμε θύματα 
της υπηρεσίας αυτής (κλούβα των ΥΑΤ με πυροδότηση εκρη
κτικού μηχανισμού κ.λπ.)».

Αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων 
Αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων συμμετείχε (19-3-2008) στη συγκέντρωση διαμαρτυ
ρίας της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο Πεδίον του Άρεως εκφράζοντας τη 
συμπαράσταση του συνδικαλιστικού κινήματος των αστυνομικών 
στον καθολικό αγώνα των εργαζομένων που αντιτίθενται στις δια
τάξεις του νομοσχεδίου για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Σε μια δύσκολη περίοδο για το συνδικαλιστικό κίνημα οι κοινοί 
αγώνες των εργαζομένων αποτελούν μονόδρομο. Οφείλουμε όλοι 
μαζί να αποκρούσουμε κάθε προσπάθεια υπονόμευσης όσων έχουν 
κατακτηθεί με αίμα και θυσίες. Ο εργασιακός μεσαίωνας, οι απάν
θρωπες συνθήκες εργασίας, οι μισθοί πείνας και οι άθλιες συντά
ξεις δεν αρμόζουν στους συμπολίτες μας που μοχθούν καθημερινά 
για ένα καλύτερο αύριο.
Το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών, παρά τα όποια δικά 
του προβλήματα, θα συνεχίσει να αγωνίζεται σύμφωνα με τις κατα
στατικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία του και βάσει των απο
φάσεων των δημοκρατικά και μαζικά εκλεγμένων οργάνων του.

«Τα προβλήματα και οι δημιουργοί τους, έχουν 
ονοματεπώνυμο και συγκεκριμένη διεύθυνση. Εκεί να 

αναζητηθούν οι ευθύνες»
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων εκφρά
ζει την αγανάκτησή της για τις προσβλητικές συμπεριφορές που 
εκδηλώθηκαν κατά της αστυνομικής δύναμης την 12η Μαρτίου 
2008 με αφορμή τις απεργιακές εκδηλώσεις για το «ασφαλιστικό», 
τη στιγμή μάλιστα που την ίδια ημέρα είχε δηλώσει την αλληλεγ
γύη της στους αγώνες των εργαζομένων.
«Για μια ακόμα φορά οφείλουμε να επισημάνουμε ότι και οι αστυ
νομικοί είναι εργαζόμενοι πολίτες με δικαιώματα και υποχρεώσεις 
και όχι άβουλα όργανα μιας απρόσωπης εξουσίας 
Τα προβλήματα και οι δημιουργοί τους, έχουν ονοματεπώνυμο και 
συγκεκριμένη διεύθυνση. Εκεί πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες 
και όχι στα κεφάλια των συναδέλφων μας 
Τα προβλήματα των εργαζομένων οφείλουμε και να τα αναδεικνύ- 
ουμε και να αγωνιζόμαστε για την επίλυσή τους Σε καμία όμως πε
ρίπτωση δεν θεωρούμε ότι τέτοιες συμπεριφορά; τονώνουν τον αγώ
να και την αλληλεγγύη των εργαζομένων. Αντίθετα εκθέτουν την 
ίδια την προσπάθεια και εν τελεί δημιουργούν εικόνα και κλίμα εις 
βάρος των συνδικάτων και της συλλογικής δράσης των εργαζομέ
νων», καταλήγει η ανακοίνωση της Εκτελεστικής Γραμματείας

Στον ΤΕΑΠΑΣΑ τα ταμεία οας 
Την αντίθεση της διατύπωσε η Ομοσπονδία για την ρύθμιση που 

. δίνει υπερεξουσίες στον εκάστοτε υπουργό Απασχόλησης 
Δεκτές έκανε όλες, πλην μιας -ουσιαστικής όμως, τις παρατηρή-
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σεις της Ομοσπονδίας μας για χο νομοσχέδιο χου υπουργείου Απα
σχόλησης που θέχει σε νέα βάση χη λειχουργία χων χαμείων. Πρό- 
κειχαι για χην παράγραφο 3 χου άρθρου 103 χου σχεδίου νόμου 
για χην οποία η Ομοσπονδία εκδήλωσε χην πλήρη ανχίθεσή χης 
Η διάταξη αυχή είναι βασική και αφορά χην δυναχόχηχα μεταφο- 
ράς πισχώσεων, πόρων ή άλλων περιουσιακών σχοιχείων χου ενός 
Τομέα σχον άλλο ή κλάδου ή αλληλέγγυα κάλυψη ελλειμμάχων 
με οποιαδήποχε μορφή, με μόνο μια απόφαση χου υπουργού Απα
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , χωρίς χην ύπαρξη χων 
απαραίτητων ασφαλιστικών δικλίδων, π.χ. η υπουργική απόφαση 
να είναι κοινή, ώστε να συναποφασίζει και ο αρμόδιος υπουργός 
Εσωτερικών, ή η απόφαση γι’ αυτού χου είδους χα ζητήματα μεί- 
ζονος σημασίας να προέρχεται ύστερα και από προηγούμενη σύμ
φωνη γνώμη χου Δ.Σ. χου νέου ταμείου, χου ΤΕΑΠΑΣΑ, να υπάρ
χει αναλογισχική μελέτη κ.λπ.
Με αλλεπάλληλα έγγραφά χης η Ομοσπονδία ενημέρωσε τις πρω
τοβάθμιες ενώσεις και χα συνδικαλιστικά νομαρχιακά παραρ
τήματα ΠΟΑΣΥ στην Αττική και είχε ζητήσει να βρίσκονται σε 
ετοιμότητα για δυναμικές κινητοποιήσεις στην περίπτωση που η 
κυβέρνηση δεν ελάμβανε υπόψιν χης τις παρατηρήσεις. 
Συνεδρίαση
Το όλο θέμα εξετάστηκε και στις 6 Μαρτίου 2008, κατά την έκτα
κτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας με τη συμμετοχή 
και του συμβούλου της Ομοσπονδίας επί οικονομικών θεμάτων, 
καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Νικόλα
ου Φράγκου.
Αποκλειστικό θέμα ήταν η μελέτη του περιεχομένου του νομοσχε
δίου του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
για το ασφαλιστικό και ειδικότερα το κεφάλαιο Θ' με τίτλο «Τα
μείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα 
Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)» (άρθρο 94).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε A  
Σχετικά με την ομογενοποίηση 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματεί
ου Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνο
μίας Αττικής συναντήθηκε την 11.3.2008 
με τον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή 
Προκοπή Παυλόπουλο και τον Υφυπουρ
γό Εσωτερικών Ναύαρχο Παναγιώτη Χη- 

νοφώτη με κύριο θέμα της συνάντησης το σχέδιο ομογενοποίησης 
και το χρόνο υλοποίησης του.
Ο κ. Υπουργός έκανε σαφές ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε κάποια 
καθυστέρηση στην προώθηση του νομοσχεδίου δεν τίθεται κανέ
να θέμα απόσυρσης του και μέσα στον Μάρτιο θα κατατεθεί στην 
κυβερνητική επιτροπή για έγκριση και στη συνέχεια θα προωθη

θεί προς ψήφιση ευελπιστώντας αυτό να έχει ολοκληρωθεί το συ
ντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε μέχρι το Μάιο.
Κοινή παραδοχή αποτέλεσε η διαπίστωση ότι ήδη αθετήθηκαν 
προηγούμενες δεσμεύσεις περί του χρόνου προώθησης του νομο
σχεδίου στην αρμόδια νομοθετική επιτροπή. Από το Σωματείο δια
τυπώθηκε με σαφήνεια η αγωνιστική πρόθεσή του, καταθέτοντας 
ακόμη και ημερομηνία έναρξης κινητοποιήσεων και διαμαρτυρι
ών για την ήδη αναστολή και αθέτηση των προηγούμενων υπο
σχέσεων, γεγονός το όποιο μετά τη συνάντηση δεν αποκλείστη
κε, αναμένοντας την υλοποίηση της τελευταίας δέσμευσης του 
Υπουργού για έγκριση από την κυβερνητική επιτροπή εντός του 
μηνάς.
Η επίσπευση των διαδικασιών αλλά και αυτή καθ' αυτή η κατά
θεση του σχεδίου νόμου στα αρμόδια όργανα είναι ο στόχος μας, 
διατηρώντας και ανακοινώνοντας σε όλους αγωνιστική ετοιμότη
τα σε όποια διαφοροποίηση από τα λεγάμενα της τελευταίας συνά
ντησης η οποία και αποτελεί πλέον την τελευταία διαδικασία δια
λόγου για το χρονοδιάγραμμα χωρίς να υπάρχει περιθώριο άλλης 
παράτασης και καθυστέρησης.
Σε ότι αφορά το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου δεν έχει προκόψει 
καμία δυσμενής αλλαγή, προσπάθειες γίνονται όμως για τη βελτί
ωση διατάξεων με κύρια εκείνη που αφορά τις μεταθέσεις. Για το 
σκοπό αυτό θα ακολουθήσει νέα συνάντηση με τον κ. Υφυπουρ
γό και τον κ. Αρχηγό.
Άμεσα θα διενεργηθεί η εκκρεμούσα Γενική Συνέλευση των με
λών που θα καθορίσει τελεσίδικα τη στάση μας έναντι του νομο
σχεδίου.
Σε κάθε περίπτωση η πολιτική ηγεσία διέψευσε κατηγορηματικά 
το «πάγωμα» ή και την απόσυρση του σχεδίου νόμου. 
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,
Η πολιτική ηγεσία θέλει το χρόνο της. Για εμάς όμως ο χρόνος εί
ναι χρήμα και όχι μόνο. Συνεπείς, όμως στην αξιοπιστία ενός Σω
ματείου που έχει σηματοδοτήσει τη θεσμική και υπηρεσιακή ζωή 
των μελών του θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια διαλόγου στα 
οποία όμως υπάρχουν και όρια.
Σε ότι αφορά κακόβουλου περιεχομένου ανακοινώσεις με απαξιω- 
τικούς χαρακτηρισμούς, προκαλούμε όλους αυτούς που τις εκδί
δουν να συγκρίνουν το έργο μας, το οποίο σίγουρα είναι πολύ με
γαλύτερο και τους αφήνουμε να υπερτερούν σε λόγια και άστοχες 
παρατηρήσεις που σε κάθε περίπτωση καταδεικνύουν απλά την 
ανεπάρκεια τους

Πρωτοβουλία δενδροφύτευσης
Κύριέ αρχηγέ, οι καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού και 
τα τραγικά αποτελέσματα που επέφεραν στο φυσικό τοπίο της χώ
ρας μας και όχι μόνο, δεν μπορούσαν να μας αφήσουν ανεπηρέα
στους.
Θέτοντας οι Ειδικοί Φρουροί εαυτούς στην διάθεση της Πολιτεί
ας, ώστε να συνδράμουν κατά το δυνατόν στην αποκατάσταση 
του φυσικού περιβάλλοντος, το ΣΕΦΕΑΑ έλαβε την πρωτοβου
λία να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΧΩΔΕ και Περιφέρεια 
Αττικής) να οργανωθεί εθελοντική αναδάσωση σε περιοχές που 
εκείνοι θα μας υποδείκνυαν.
Με έγγραφό της η διεύθυνση αναδασώσεων της περιφέρειας Ατ
τικής, δια του διευθυντή της κυρίου Άνδρου, μας πρότεινε πραγ-
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μαχοποίηση δενδροφύτευσης στη θέση Κοκκιναρά του όρους της 
Πεντέλης την Κυριακή στις 16/12/2007 και ώρα 9:00 το πρωί. Η 
εν λόγω διεύθυνση θα μας παράσχει όλα τα μέσα ( φυτά και εργα
λεία ) και εκείνο που μένει είναι η φυσική μας παρουσία , και η 
συμμέτοχη μας στην εν λόγω προσπάθεια.
Η παραπάνω πρωτοβουλία του ΣΕΦΕΑΑ δεν μπορεί να πραγμα
τοποιηθεί χωρίς την έγκριση αλλά και την ενίσχυση του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας και γι’ αυτό το λόγο αποστείλαμε 
έγγραφο με όλα τα σχετικά στην Δ/νση Δημ. Σχέσεων του Α.ΕΑ, 
προκειμένου κατά το δυνατόν να διευκολυνθούν οι εθελοντές συ
νάδελφοι στη μετακίνηση τους, αλλά και οι διοικήσεις των Υπη
ρεσιών να διευκολύνουν κατά το μέτρο του δυνατού, τους επιθυ- 
μούντες συνάδελφους την 16/12/2007 σε σχέση με τα υπηρεσιακά 
τους καθήκοντα, χωρίς να διασαλευτεί η υπηρεσιακή τάξη.
Κύριε αρχηγέ
Η πρωτοβουλία μας αυτή, η οποία αναδεικνύει το κοινωνικό πρό
σωπο των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, είμαστε βέ
βαιοι ότι θα σας βρει αρωγό, ζητώντας παράλληλα και την δική 
σας καίρια παρέμβαση ως προς τις διευκολύνσεις που απαιτεί η 
προσπάθειά μας αυτή.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. 
Έκτακτο Συνέδριο
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών 
Φυλάκων μετά την επίδοση τον περασμέ
νο Ιανουάριο του σχεδίου νόμου περί «ρύθ
μισης θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας», απέστειλε σε όλες τις Ενώσεις 
το σχέδιο νόμου και πρότεινε την πραγμα

τοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των Πρωτοβαθμίων επί του θέ
ματος και την διεξαγωγή Εκτάκτου Συνεδρίου σύμφωνα με προ
ηγούμενη απόφαση του Συνεδρίου των Αθηνών. Την 30η και 31η 
Ιανουάριου 2008 πραγματοποιήθηκε το Έκτακτο Συνέδριο στη

Βέροια για την έγκριση επί της Αρχής ή όχι του Σχεδίου και την 
επεξεργασία του στα πλαίσια του διαλόγου που ζήτησε το Υπουρ
γείο. Μέσα από τις διεργασίες του Συνεδρίου, οι Συνοριακοί Φύ
λακες αποφάσισαν να κινηθούν στην κατεύθυνση του Σχεδίου 
Νόμου με παράλληλο κείμενο προτάσεων και επισημάνσεων του 
Σχεδίου. (Κατά τις εργασίες του Έκτακτου Συνεδρίου συμμετεί
χαν 130 αντιπρόσωποι των Πρωτοβάθμιων Εντάσεων επί συνόλου 
133. Μετά από ψηφοφορία εγκρίθηκε με πλειοψηφία 65 υπέρ, 10

κατά, 3 παρών, επί της αρχής το σχέδιο νόμου και εξουσιοδοτήθη
κε το Δ.Σ. για τη διαχείρισή του).
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων οφείλει να 
προασπίσει επίμαχα σημεία του Σχεδίου Νόμου που την αφορούν 
έτος το τέλος της ψήφισης του με κάθε δυνατό τρόπο έτσι ώστε να

αποτραπεί οποιαδήποτε ενέργεια εκτροχίασης των διατάξεων εις 
βάρος των συναδέλφων μας όπως συνέβη κατά το παρελθόν και 
ήταν ολέθρια για την μετέπειτα πορεία μας. Παράλληλα, σκοπός 
της είναι να προασπίσει τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και 
Δίωξης Λαθρομετανάστευσης με τέτοιο τρόπο που να καθίστανται 
λειτουργικές με το προσωπικό τους, αποτελεσματικές και μακρο
χρόνιας βιωσιμότητας.
Οι Συνοριακοί Φύλακες πρέπει επιτέλους να δικαιωθούν οπτονο
μικά και να μην αποτελούν τη φτωχή Αστυνομία. Η μισθολογική 
εξομοίωση του Συνοριακού Φύλακα με τον Αστυφύλακα αποτελεί 
για την Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. επιτακτική απαίτηση από το Υπουργείο μας.
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Καλωοορίζοντας το νέο Αρχηγό του Σώματος 
Στρατηγέ, με την επιλογή του προσώπου σας στο τιμόνι της Ελ
ληνικής Αστυνομίας η κοινωνία αισιοδοξεί για την ανάκαμψη του 
αισθήματος ασφάλειας για τον τόπο μας, για την αποτελεσματικό- 
τητα της Ελληνικής Αστυνομίας σε κάθε περίπτωση και για το σο
βαρά πρόσωπο που καλείται να επιδείξει.
Για μας, ευχόμαστε να διατηρήσετε και να ενδυναμώσετε στα πλαί
σια της ισονομίας του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας τις 
ομαλές και εποικοδομητικές σχέσεις, για τα σημαντικά προβλήμα
τα που απασχολούν τους Συνοριακούς Φύλακες 
Οι Συνοριακοί Φύλακες δια μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
τους σας εύχονται καλή, αποτελεσματική και αξιοκρατική Διοίκη
ση στα νέα σας καθήκοντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΔΤ 

Α. Ο Σύλλογος πολιτικών υπαλλήλων Υ.Δ.Τ. Νομαρχιακού Δια
μερίσματος Αθηνών, Ανατ. και Δυτικής Αττικής εξέδωσε την ακό
λουθη ανακοίνωση για τους συναδέλφους-μέλη του, την οποία 
κοινοποίησε στους Υπουργό Εσωτερικών, Υφυπουργό Εσωτερι
κών και Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης:
Έχουν περάσει πλέον των τεσσάρων μηνών από την ανάληψη 
των καθηκόντων του νέου Υπουργού και την ένταξη μας στο 
Υπουργείο Εσωτερικών. Στο χρονικό αυτό διάστημα έχουμε ζητή
σει τόσο η Ομοσπονδία όσο και ο Σύλλογός μας εγγράφως και προ- 
φορικώς συνάντηση με τον Υπουργό κ. Προκοπή Παυλόπουλο.
Ο κος Υπουργός μέχρι στιγμής αρνείται να μας συναντήσει. Ενη
μερώνουμε όμως τον κ. Υπουργό ότι στην Ομοσπονδία μας μέσω 
των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων μας είναι εγγεγραμμένοι και εκ
προσωπούνται συνδικαλιστικά το 80% των πολιτικών υπαλλή
λων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Θα ήταν άδικο να χρεώσουμε τον κ. Παυλόπουλο για όλα τα δεινά 
και την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 
πολιτικοί υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας. Στην θέση αυ
τή βρισκόμαστε με ευθύνη όλων των προκατόχων του Υπουργών 
αλλά πρώτη φορά συμβαίνει να συναντάμε Υπουργό που αρνείται 
να δεχτεί τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους των εργαζομένων. 
Αφελείς δεν είμαστε γνωρίζουμε ότι κάποιοι καλοθελητές για να 
προστατεύσουν τον κ. Υπουργό και να ενισχύσουν το δικό τους 
ρόλο μας έχουν κατατάξει στους απέναντι, στους εχθρούς. 
Αγαπητοί συνάδελφοι γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι όταν πριν από 
πολλά χρόνια συστήσαμε τους Συλλόγους μας και την Ομοσπον
δία μας κρίναμε ότι ο ευπαθής χώρος του Υ.Δ.Τ. δεν πρόσφερε την 
πολυτέλεια για κομματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις και έτσι 
ιδρύσαμε τον ένα και ενιαίο Σύλλογο Πολιτικών Υπαλλήλων στον 
οποίο «χώρεσαν» όλοι. Από τότε και μέχρι σήμερα προχωρούμε 
σταθερά σ’ αυτή μας τη θέση και απόφαση.
Εμείς δεν αντιπολιτευόμαστε ούτε συμπολιτευόμαστε κυβερνή
σεις. Έχουμε άλλους χώρους ως ελεύθεροι πολίτες να εκφράσου- 
με τις όποιες πολιτικές μας απόψεις και πεποιθήσεις αλλά όχι στο 
χώρο της εργασίας μας.
Εμείς κ. Υπουργέ εκπροσωπούμε όλα τα παιδιά που υπηρετούν 
στην Ελληνική Αστυνομία και ντρέπονται να πουν στον περίγυ

ρό τους ότι μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας ως δημόσιοι υπάλληλοι 
στο χώρο του Υ.Δ.Τ. λαμβάνουν μηνιαίο μισθό 1.000 ευρώ. 
Εκπροσωπούμε όλους τους συναδέλφους που παρά τις συνθήκες 
πενίας που εσείς και οι προκάτοχοί σας τους έχετε εξασφαλίσει 
έχουν αξιοπρέπεια την οποία εσείς προσπαθείτε να τσαλακώσετε. 
Εκπροσωπούμε όλους τους συναδέλφους που έχουν βαρεθεί και 
αγανακτήσει από τη συνεχή απαξίωσή τους που έχουν οργισθεί 
από τα συνεχόμενα ψεύδη και από την κοροϊδία που εισπράττουν 
από αυτούς που όταν βρίσκονται στην αντιπολίτευση μένουν με 
ανοικτό το στόμα από έκπληξη στη θέα του φύλλου μισθοδοσίας 
μας αλλά όταν βρίσκονται στην κυβέρνηση ανακαλύπτουν δημο
σιονομικές δυσκολίες!!!
Συνάδελφοι, Σας καλούμε όλους σε ετοιμότητα για να αποφασί
σουμε για την παραπέρα δράση μας. Φτάνει πιά ως εδώ.

Β. Οι σύλλογοι Πολιτικών Υπαλλήλων/ΥΔΤ Βόρειας Ελλάδας και 
Θεσσαλίας υπέβαλαν προς τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του 
ΙΙΑΣΟΚ για θέματα Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Τάξης την 
ακόλουθη αναφορά προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή και να 
τύχει απάντησης από τους αρμόδιους υπουργούς:
«Κύριε Βουλευτά, εκπρόσωπε του ΠΑΣΟΚ για θέματα Δημόσι
ας Διοίκήσης και Δημόσιας Τάξης εμείς οι λίγοι οι ηρωικοί που 
προσληφθήκαμε την δεκαετία 1975-1985 ως πολιτικό προσωπικό 
μόνιμο με σύμβαση συνόλου των 1.271 ατόμων στην Ελληνική 
Αστυνομία και την Πυροσβεστική θέλουμε να γνωρίζεται ότι με
τά την κατάργηση του ΥΔΤ και την συγχώνευσή του στο Υπουρ
γείο Εσωτερικών:
1) Το πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας αμείβεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 ( ΦΕΚ 297 τΑ’) και 
λαμβάνει μηνιαίως: α) Βασικό μισθό, β) οικογενειακή παροχή, γ) 
κίνητρο απόδοσης, δ) προσωπική διαφορά του άρθρου 24 του Ν. 
3205/2006 (176ευρώ).
2) Στο προσωπικό του πρώην ΥΠΕΣΔΔΑ που μισθοδοτείται με 
τις διατάξεις του Ν. 3205/2003 έχουν χορηγηθεί κατά καιρούς 
με τις υπ'αριθ. α) 2/19691/0022/23-3-2001 β) 2/69280/0022/2003 
γ) 2/22335/0022/2002 δ) 2/7617/0022/2003 ε)2/75109/0022/2003 
ΚΥΑ και καταβάλλονται πρόσθετες μηνιαίες αμοιβές περίπου 
500ευρώ.
Επειδή είμαστε οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι που μέχρι σήμερα 
δεν έχει χορηγηθεί καμία επιπλέον αμοιβή πέραν των προαναφε- 
ρομένων εκτός από το εκλογικό επίδομα βρισκόμαστε στην πλέον 
δυσμενή θέση έναντι των λοιπών δημοσίων υπαλλήλων. Θέλουμε 
να εξετάσετε καλοπροαίρετα το δίκαιο αίτημά μας ώστε και εμείς 
να είμαστε ισότιμοι και ισόνομοι με το προσωπικό του Υπουργεί
ου Εσωτερικών και να καταβάλλονται και σε μας οι πρόσθετες μη
νιαίες αμοιβές
Επισυνάπτουμε φύλλο μισθοδοσίας συναδέλφου μηνάς Ιανουάρι
ου 2008 με 25 χρόνια υπηρεσίας Δ.Ε. με σύζυγο και ένα παιδί που 
αμείβεται το μήνα με 1.077ευρώ προς σύγκριση με το προσωπικό 
του πρώην ΥΠΕΣΔΔΑ έχοντας τις ίδιες προϋποθέσεις 
Ελπίζουμε με τις δικές σας ενέργειες να συμβάλλετε στην αποκα
τάσταση των αδικιών που υπάρχουν στο πολιτικό προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας».
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[  ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+Αντιστράτηγος ε.α. Ιω άννης Α λεξανδρής (Α' 
Υπαρχηγάς Χωροφυλακης).Γεννήθηκε το έτος 
1912 στην Χαλκίδα Εύβοιας. Καχετάγη το1934 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ . Ατ
τικής καθώς και στο Αρχηγείο της Χωροφυλακής. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίω- 
σε την 21-2-2008.

t Α ντιστράτηγος ε.α. Ν ικόλαος Ρελάκης. Γεννήθη
κε το έτος 1937 στο Παλαίκαστρο Σητείας Λασιθίου. Κα- 
τετάγη το1960 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των 
Α.Δ. Δωδεκάνησου, Α.Δ. Καστοριάς, Α.Δ. Ρέθυμνου, Α.Δ. 
Κορινθίας, Α.Δ. Εύβοιας και της ΓΑ ΔΑ ττικής. Υπήρ
ξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 14-3- 
2008.

ίΥ ποστράτηγος ε.α. Σωτήριος Α νδριόπουλος. Γεν
νήθηκε το έτος 1938 στον Άγιο Στέφανο Παχρών. Κατε- 
τάγη το1958 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των 
Α Δ Σερρών, Α.Δ. Κυκλάδων, Α.Δ. Λέσβου, Α.Δ. Φωκίδας, 
ΑΔ. Αιτωλίας, Α.Δ. Κεφαλληνίας και της ΓΑ ΔΑ ττικής. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
1-3-2008 από παθολογικά αίτια.

"^Υποστράτηγος ε.α. (τέως Ε.Χ.) Λεωνίδας Γογγά- 
κης. Γεννήθηκε το έτος 1929 στην Κέρκυρα. Κατε- 
τάγη το1949 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
των Α.Δ. Λάρισας, Α.Δ. Πρέβεζας, Α.Δ. Ακαρνανί
ας, στην ΥΦΑΑ καθώς και στο Αρχηγείο Ελληνι
κής Αστυνομίας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Απεβίωσε την 21-1-2008.

■(Υποστράτηγος ε.α. (τέως Α.Π.) Γεώργιος Κατσα- 
ρέας. Γεννήθηκε το έτος 1931 στην Μεσσηνία. Κατε- 
τάγη χο1956 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑ Δ Α ττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. 
Απεβίωσε την 15-1-2008.

ΙΤ αξίαρχος ε.α. Γεώργιος Δεβεράκης. Γεννήθηκε το 
έτος 1920 στο Ρέθυμνο. Καχετάγη χο1941 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ Α ττικής 
και των Α.Δ. Κέρκυρας και Λασιθίου. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 5- 
2-2008 από παθολογικά αίτια.

ΙΤ αξίαρχος ε.α. Α πόστολος Μ αγκλης. Γεννήθηκε 
το έτος 1934 στην Αρκαδία. Καχετάγη το1955 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ,ΔΑχτικής και 
των Α.Δ. Λέσβου, Ρεθύμνου, Φλώρινας, Κοζάνης, Λάρι
σας, Κορινθίας και Αργολίδας. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 28-1-2008 από παθολογι
κά αίτια.

tΑ στυνομικός Υ ποδιευθυντής ε.α. Ελευθέρι
ο ς  Ο ικονόμου. Γεννήθηκε το έτος 1914 στη Βρυ
σούλα Πρεβέζης. Καχετάγη το1934 και υπηρέτησε

σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ Α Α ττικής. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 17-2-2008.

t Α στυνόμος Α' ε.α. (τέως Ε.Χ.) Γεώ ργιος Κεφαλάς.
Γεννήθηκε το έτος 1938 στα Καλύβια Τρικάλων. Κατε- 
χάγη το1959 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ,Α.Δ.Αττικής και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομί
ας. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 9-2-2008.

ΙΑ οτυνόμος Α' ε.α. Ανδρέας Μ ακρής. Γεννήθηκε 
το έτος 1939 στη Βαλύρα Μεσσηνίας. Καχετάγη 
χο1963 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ Α Δ  Α ττικής και στην Δ/νση Αλλοδαπών του Αρ
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 21-5-2007 
συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.

ΙΑ οτυνόμος Β' Γρηγόριος Χύτας. Γεννήθηκε το 
έτος 1966 στο Βίρτσμπουργκ Γερμανίας. Καχετάγη 
το1985 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, της ΓΑ ΔΑ ττικής, της Α.Δ. Χαλκιδικής 
και της Α.Δ. Κυκλάδων. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωσε την 10-1-2008 από παθολογικά αίτια.

ΙΥ παατυνόμος Α' (Μ Α ) Ν ικηφόρος Αλυγτζάκης.
Γεννήθηκε το έτος 1930 στα Χανιά. Καχετάγη το1952 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ ΔΑ ττικής. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
15-1-2008 από παθολογικά αίτια.

ΙΥ παατυνόμος Α' (Μ.Δ.) Γεώγιος Κόκκαλης. Γεν
νήθηκε το έτος 1943 στην Καρδίτσα. Καχετάγη το 1966 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Καρδί
τσας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίω
σε την 3-1-2008.

ΙΑ νθυπαστυνόμος Π αναγιώτης Γιαννακόπου- 
λος. Γεννήθηκε το έτος 1958 στον Αετό Μεσσηνίας. Κα
χετάγη χο1982 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ Α.Δ Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 29-11-2007 
από παθολογικά αίτια.

ΙΑ νθυπαστυνόμος ε.α. Θωμάς Κ όκκινος. Γεννήθη
κε το έτος 1952 στην Αγία Παρασκευή Καρδίτσας. Κατε- 
τάγη στην Ελληνική Χωροφυλακή το1972 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Φλώρινας, Καστοριάς, 
Κοζάνης, Μαγνησίας και στο A.T. Πτολεμαϊδας. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 21-12- 
2007 από παθολογικά αίτια.

ΙΑ νθυπαστυνόμος Χρηστός Λ αμπρόπουλος. Γεν
νήθηκε το έτος 1964 στην Πάτρα Αχαΐας. Καχετάγη 
χο1988 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ . 
Αττικής, της Α.Δ. Κορινθίας και της Α.Δ. Αχαΐας. Υπήρξε 
άγαμος. Απεβίωσε την 26-2-2008.



του Ρίσαρντ Ν τ ψ

ΑΡΧΗ, ΜΕΣΗ 
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ

Ο γέρος καθόταν # ΐη  βαριά δερμάτινη πολυθρόνα, με τα πό
δια μισοαπλωμένα. Τα ένα χέρι του ακουμπούσε σχεδόν στην 
κίοιλιά του, το άλλο ήΐαν διπλωμένο πάνω στο στήθος, κρατώ
ντας ακόμα σφιχτά το περίστροφο.
I  Φανερή αυτοκτονία. Ο ντέντεκτιβ Κενθ Ρόμπινσον το ήξε- 
ίρε, μα δεν ήταν απήάους ανθρώπους που άφηναν το φανερό να 
χους παρασύρει. Κ  το ήταν το παν. Τώρα έπρεπε να βρει την 
αρχή, τη μέση και το τέλος της ιστορίας κι όλα αυτά πριν έρθει 
ο Σταν Μάρβιν. Ο Μάρβιν ήταν ανώτερος του και ο Ρόμπινσον 
το πίστευε, ένας πραγματικός αστυνομικός.

Στεκόταν στην πόρτα και ερευνούσε με τα μάτια του το ψη
λοτάβανο δωμάτιο, τα ράφια με τα δερματόδετα βιβλία που έπι
αναν τους τοίχους από το πάτωμα ως το ταβάνι, το σβησμένο 
τζάκι, τη βαριά σκουρόχρωμη επένδυση, το παλιό βελανιδένιο 
γραφείο. Προσπάθησε να φανταστεί το δωμάτιο πριν από την 
εισβολή των αστυνομικών που είχαν ειδοποιηθεί από την οικο
νόμο και των νοσοκόμων με το σπαστό φορείο, που περίμεναν 
παραπέρα. Προσπάθησε να φανταστεί το γέρο μόνο του, καθι
σμένο κοντά στη φωτιά με τις πιζάμες και τη ρόμπα του, να 
ρουφάει το μπράντυ και να διαβάζει ένα καλό βιβλίο. Υπήρχε 
καλύτερος τρόπος να περάσεις μια χειμωνιάτικη νύχτα;

Μόνο που ο γέρος δεν είχε απολαύσει τη βραδιά.
«Συγγνώμη», τον διέκοψε ο αρχιφύλακας «Συγγνώμη, μόλις 

ήρθε η κόρη του»
Ο Ράμπσον έκανε νόημα με το κεφάλι. Κράτησέ την έξω. 

«Θα της μιλήσω αργότερα».
Ο αρχιφύλακας δεν είχε πάει καλά καλά από την πόρτα κι άρ

χισε η φασαρία.
«Αφήστε με επιτέλους να μπω!» Έλεγε με προστακτικό τόνο 

η κόρη του νεκρού σπρώχνοντας τον από μπροστά της. Έ χω  
κάθε δικαίωμα να τον δω! «Δεν μπορείτε να με σταματήσετε!»

Ο Ράμπσον την αναγνώρισε αμέσως καθώς αυτή όρμησε στο 
δωμάτιο. Στάθηκε δίπλα του με κομμένη ανάσα. Το χρώμα εί
χε χαθεί από τα μαγουλά της. Ο Ράμπσον φοβήθηκε πως ήταν 
έτοιμη να σωριαστεί, αλλά τα μάτια της που έβγαζαν σπίθες 
έδειξαν πως θα κρατιόταν.

Η κυρία Χαρτ; τη ρώτησε. Η κυρία Νταϊάν Χαρτ;
Του έριξε μια ματιά και μετά έστρεψε το βλέμμα της πάλι 

στο πτώμα.
«Ναι» .Άφησε να βγει η ανάσα που κρατούσε μέσα της και απο

μακρύνθηκε, ερευνώντας το δωμάτιο καθώς μιλούσε. «Με 
γνωρίζετε; και μη μου πείτε πως στον καιρό μας οι αστυνο
μικοί διαβάζουν ποίηση».

Μόνο η παρουσία του πτώματος στην πολυθρόνα τον έκα
νε να συγκροτήσει ένα χαμόγελο. «Και βέβαια, τουλάχιστον 
αυτός που έχετε μπροστά σας. Είμαι ο Κενθ Ράμπσον. Ντέ- 
ντεκτιβ Κενθ Ράμπσον».

Η έκφραση του προσώπου της δεν έδειξε να αναγνώρισε 
το όνομα, αλλά τον κοίταξε για πρώτη φορά.

«Έχω να σας κάνω μερικές ερωτήσεις, αν δε σας πειρά
ζει», της είπε. «Ο κύριος Λαντ ήταν ο πατέρς σας»

«Ναι», του απάντησε
«Και το Χαρτ είναι...»
«Είχα παντρευτεί κάποτε », του εξήγησε απότομα. «Είναι 

αυτοκτονία»;
«Ναι έτσι νομίζω. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγμα

τα. Μήπως ήταν ταραγμένος τελευταία; Μήπως τον απασχο
λούσε κάτι»;

«Που να ξέρω»; «Σπάνια μιλούσαμε».
«Μα δε μένετε εδώ»;
«Όλη μου τη ζωή εδώ την έζησα. Ο πατέρας μου κι εγώ εί

μαστε εσωστρεφείς τύποι. Καμιά φορά περνούσαν βδομάδες 
ολόκληρες χωρίς ν ’ ανταλλάξουμε κουβέντα. Είστε σίγου
ρος ότι πρόκειται για αυτοκτονία»;

«Δεν είμαι σίγουρος για τίποτα, αλλά φαίνεται καθαρά. Γι
ατί, υποπτεύεστε τίποτα άλλο»;

«Εννοείτε δολοφονία»; κάτι στα μάτια της τον ενόχλησε. 
«Όχι δε νομίζω. Είχε λιγοστούς φίλους, αλλά σίγουρα κα
νόναν εχθρό. Σας πειράζει να κοιτάξω από κοντά»; Ρώτησε 
απότομα. Έκανε ένα βήμα προς το πτώμα. Μερικές σταγώ-
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νες ίδρωτα φάνηκαν στο μέτωπά της. «Πόσο 
καιρό είσαστε αστυνομικός»; τον ρώτησε με 
μαλακότερη φωνή. «Φαίνεστε πολύ νέος».

«Είμαι εικοσιοκτώ χρόνων. Είμαι στο Σώ
μα τρία χρόνια»

Εκείνη στάθηκε κοντά στο τζάκι. «Μα πως 
το έκανε»; τον ρώτησε πιέζοντας τον εαυτό της να ξανακοι
τάξει. «Καθόταν εδώ και...»

«Αφήστε να σας πω εγώ», άρχισε αυτός. «Καθόταν εδώ και 
διάβαζε ένα βιβλίο. Το τζάκι ήταν αναμμένο εκείνη την ώρα, 
κι έπινε μπράντυ. Κάποια στιγμή παράτησε το βιβλίο, ση
κώθηκε, πήγε στο γραφείο, πήρε το περίστροφο απ το δεξί 
συρτάρι που το άφησε μάλιστα ανοιχτό, γύρισε στην πολυ
θρόνα του και...»

«Έβαλε το πιστόλι στο στόμα του», τον διέκοψε. «Και πά
τησε τη σκανδάλη».

«Ναι», είπε ο Κεν κοιτάζοντάς την προσεκτικά, έκπληκος. 
Η Νταϊάν φαινόταν σα να ικανοποιήθηκε που μίλησε για τον 
τρόπο που αυτοκτόνησε ο πατέρας της «Βέβαια δεν ξέρουμε 
πόσο χρονικό διάστημα μεσολάβησε από τη στιγμή που στα
μάτησε το διάβασμα ως τη στιγμή του θανάτου. Μπορεί να 
κάθισε εδώ αρκετές ώρες να ’ρίξε κι άλλα ξύλα στη φωτιά, να 
ήπιε κι άλλο». Σταμάτησε. «Αυτό όμως δε με ικανοποιεί»!

«Δηλαδή»;
Βάδισε μπροστά από την καρέκλα «Δεν μπορεί να έγινε έτσι. 

Να κάθεται σε μια άνετη καρέκλα, ν ’ απολαμβάνει ένα ποτό, 
μια φωτιά κι ένα βιβλίο και μετά ν ’ αυτοκτονεί Έ τσι φαίνε
ται να έγινε, αλλά οι προμελετημενες αυτοκτονίες δε γίνονται 
ποτέ με αυτό το τρόπο. Γίνονται πάντα στο μπάνιο, στο γκα- 
ράζ ή μέσα σ ένα αυτοκίνητο σταματημένο σ’ έναν ήσυχο δρό
μο. Εννοώ οι βίαιες. Και δεν υπάρχει και σημείωμα».

«Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε» είπε η Νταϊάν.
Ο Κεν σταμάτησε, κούνησε το κεφάλι του και πλησίασε το 

πτώμα. «Είναι σα να ενήργησε ξαφνικά, σαν κάποιος που έρ
χεται από το γραφείο του και βρίσκει τη γυναίκα του στην 
αγκαλιά του καλύτερου του φίλου και αντί να τα βάλει μαζί 
τους τινάζει τα μυαλά του στον αέρα». Πήρε το βιβλίο που 
ήταν ακόμα ανοικτό πάνω στο τραπεζάκι με το πορτατίφ. 
Ή ταν φτηνό, χαρτόδετο και στο εξώφυλλο υπήρχε μια ει
κόνα τρόμου. Ξύλα και πέτρες Μυθιστόρημα σασπένς, του 
Τσάρλς Οτρι.« Έ να  βιβλίο μυστηρίου.
Πρέπει να είναι πολύ ανιαρό. Ξέρετε η 
γυναίκα μου...».

«Τι σας κάνει να πιστεύετε κάτι τέ
τοιο»;

«Είναι φανερό ότι ούτε που νοιά
στηκε να μάθει ποιος είναι ο ένοχος».
Κοίταξε την ανοικτή σελίδα. «Σελίδα 
εξήντα τέσσερα. Αν εγώ είχα σκοπό ν ’ 
αυτοκτονήσω, δε θα αγόραζα τέτοιο βι
βλίο. Δε νομίζω ότι έχει σημασία αλλά 
αν το άρχιζα θα προχωρούσα και θα το 
τελείωνα. Διαφορετικά δε θα μάθαινα 
ποτέ το τέλος. Βλέπετε; Μα αν τον διέ

κοψε κάτι, αν έγινε κάτι ξαφνικά κα δεν πρό
λαβε ν ’ αντιδράσει...».

Η Νταϊάν άρπαξε το βιβλίο απο τα χέρια 
του. «Δηλαδή, επειδή το βιβλίο ήταν ανοικτό, 
πάει να πει ότι το διάβαζε όταν αυτοκτόνησε; 
Είμαι σίγουρη πως αν ψάξετε θα βρείτε κι άλ

λα ανοικτά βιβλία σ’ αυτό το σπίτι. Μπορεί να το διάβαζε 
την περασμένη βδομάδα».

«Μπορεί να έχετε δίκιο», συμφώνησε καθώς σκεφτόταν κι 
αυτήν την εκδοχή. «Αυτό όμως πρέπει κάπου να ταιριάζει. 
Να είναι ένα κομμάτι του συνόλου».

Εκείνη τη στιγμή ο Σαν Μάρβιν μπήκε στο δωμάτιο, ακο
λουθώντας τη μεγάλη κοιλιά του. Χαιρέτησε τον Κεν με ένα 
νεύμα και εξέτασε στα γρήγορα το πτώμα. «Φαίνεται καθα
ρότατο, έτσι»; είπε στον Ρόμπινσον. «Κανένα σημείωμα»;

«Τίποτα», είπε εκείνος
«Κρίμα. Περίμενα να υπάρχει κάποιο σημείωμα. Κάποια 

ομολογία, δηλαδή».
«Ομολογία»; απόρησε ο Ράμπσον
«Τον είχα γνωρίσει κάποτε. Μόλις θα είχες γεννηθεί εσύ 

τότε. Ή ταν η πρώτη μεγάλη μου υπόθεση και μάλιστα αν
θρωποκτονία. Αν ήταν ανθρωποκτονία, μα νομίζω πως 
ήταν. Η κυρία από δω ήταν τόση δα Έδειξε με το χέρι του 
το ύψ ος κάπου στη μέση του»

«Τι συνέβηκε»;
«Αγνοούμενοι. Δυο. Πολύ παράξενες συνθήκες Είχαμε 

πιάσει το γερο-Λαντ για πορνογραφία. Έβγαζε μερικά τέ
τοια βιβλία κάθε χρόνο και προφανώς με αυτά συντηρούσε 
την επιχείρισή του.

«Ήταν εκδότης» είπε η κυρία Χαρτ, μπαίνοντας στη συ
ζήτηση με φανερή προσπάθεια.« Και ήταν βιβλία τέχνης».

«'Οχι εκείνα που είδα εγώ», απάντησε ο Μάρβιν
«Τύπωνε κάθε είδους βιβλία», συνέχισε υπερασπιστικά η 

κόρη του νεκρού. «Δεν αποδείχτηκε τίποτα εναντίον του. 
Ή ταν παράνομη η σύλληψή του και θα μπορούσε να σας 
κυνηγήσει όλους στα δικαστήρια».

«Ναι μαντάμ», είπε ο Μάρβιν. «Αλλά είχε καταδικαστεί 
μια φορά πριν από τότε. Στη Νέα Υόρκη».

«Για εισαγωγή του «Τροπικού του Καρκίνου» από το 
εξωτερικό. Έ να  βιβλίο που θεωρείται κλασικό».

«Ναί, μαντάμ», συμφώνησε πάλι ο 
Μάρβιν. «Το διάβασα κι εγώ. Ο νόμος 
όμως το έβλεπε αλλιώτικα. Κι ήταν 
κι αποθήκη». Την είδε που πήγαινε 
να τον διακόψει και σήκωσε τα χέρια 
του. «Ξέρω, ξέρω. Δεν ήταν και τίπο
τα σπουδαίο. Μια άδεια αποθήκη και 
μερικά άχρηστα περιοδικά που πήραν 
φωτιά. Όπως έλεγα, στις μέρες μας μπο
ρείς να πάρεις χειρότερα από τα τοτινά 
βιβλία ακόμα και από το σούπερμάρκετ. 
Αλλά, μαντάμ, ο νόμος είναι νόμος. Κι 
έπειτα, πρόσθεσε γυρνώντας στον Ρά
μπσον, η γυναίκα του εξαφανίστηκε. Κι

“ ...το  τζά κ ι ήταν 
αναμμένο εκείνη 
την ώρα, κι έπινε 

μπράντυ... πήγε στο 
γραφείο, πήρε το 

περίστροφο... γύρισε 
οτην πολυθρόνα 

του κ α ι... 9
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η νοσοκόμα της».
Ο φωτογράφος είχε τελειώσει και οι νοσοκόμοι προχώρησαν 

με το φορείο τους.
«Το ’χα μυριστεί, Ράμπσον», συνέχισε ο Μάρβιν. Η Νταϊάν 

Χαρτ παρακολουθούσε τους νοσοκόμους να προσπαθούν να ση
κώσουν το άκαμπτο κιόλας πτώμα από την πολυθρόνα« Έ νας 
καλός αστυνομικός πρέπει να το μυρίζεται, ξέρεις. Ό τι κάτι δεν 
πάει καλά. Εκείνη ήταν μια κυρία Εννοώ μια πραγματική λαί
δη από την Αγγλία με τα όλα της. Εκείνος σπούδαζε εκεί με υπο
τροφία, ερωτεύτηκαν και παντρεύτηκαν παρά τη θέληση των 
γονιών της. Αυτό το σπίτι το αγόρασαν με τα λεφτά της. Εκεί
νη ήταν κοινωνικός άνθρωπος, πρόσφερε εθελοντική εργασία 
και την εκτιμούσαν όλοι. Έπαθε νευρικό κλονισμό όταν βγή
καν στη φόρα όλα εκείνα για τα πορνοβιβλία και είχαμε μείνει 
με την εντύπωση ότι θα κατέθετε εις βάρος του άντρα της. Και 
ξαφνικά άνοιξε η γη και την κατάπιε».

Κοίταξαν για τελευταία φορά το λυπημένο, απογοητευμένο 
πρόσωπο να εξαφανίζεται κάτω από το άσπρο σεντόνι και ακο
λούθησαν τους νοσοκόμους ως την εξώπορτα. Η Νταϊάν Χαρτ 
τους ακολούθησε.

«Δεν ξέρω», είπε ο Μάρβιν κουνώντας το κεφάλι του και 
τρίβοντας το αξύριστο σαγόνι του.« Ή ταν μορφωμένος άν
θρωπος. Δεν ήταν απ τους τύπους που θα μπορούσαν να 
σκοτώσουν κάποιον άλλον. Αν όμως το έκανε, ήταν ο τέλειο 
έγκλημα. Ήμαστε τόσο κοντά στη λύση και ξαφνικά βρεθή
καμε χιλιόμετρα μακριά. Και τώρα, όπως φαίνεται δε θα μά
θουμε ποτέ την αλήθεια».

Εκείνη τους κράτησε την πόρτα ανοικτή με τα μάτια χαμη
λωμένα. Ο Ράμπσον είχε εκπλαγεί από την ηρεμία με την οποία 
αντιμετώπιζε τις κατηγορίες του Μάρβιν.

Έ νας κρύος αέρας μπήκε στο διάδρομο. Είχε αρχίσει να χιο
νίζει. Ο Ράμπσον και ο Μάρβιν τυλίχτηκαν με τα παλτά τους 
και έφυγαν χωρίς να χάσουν στιγμή.

Μια ώρα αργότερα ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Άρχισε να 
ξεφυλλίζει τις σελίδες του «Ξύλα και Πέτρες» του Τσάρλς Οτρι.

Σταμάτησε στη σελίδα εξήντα τέσσερα κι άρχισε να διαβάζει:
Πότε την ξύπνησε το φοβερό ουρλιαχτό; Δέκα; Δεκαπέντε λεπτά; 

Μια ώρα; Ανάπνενσε για πρώτη φορά από τη στιγμή που η τρο- 
μαχμκή φωνή διέκοψε τα όνειρά της. Άνοιξε τα μάτια της κι ένα 
παράξενο φως μπήκε στο δωμάτιό της, κάνοντας τις σκιές ν’ ανε- 
βοκαχεβαίνουν σαν φαντάσματα στους τοίχους.
Η Κάθρυν όμως δε είχε φοβηθεί ποτέ το σκοτά
δι. Ήταν μόλις πολύ μικρή αλλά δεν είχε μά
θει να φοβάται ανύπαρκτα πλάσματα. Σηκώθη
κε από το κρεβάτι και έτρεξε στο παράθυρο. Ο 
Πατέρας κρατούσε ένα φανάρι και το κουνούσε 
πέρα δώθε καθώς περπατούσε. Η Μητέρα ήταν 
ξαπλωμένη πάνω σ’ ένα χειραμάξι κι εκείνος 
έσπρωχνε. Φορούσε το καινούργιο γούνινο παλ
τό της και στην αγκαλιά της κρατούσε ένα φτυ
άρι και μιαν αξίνα. Φαινόταν σαν η Μαμά και 
ο Μπαμπάς να’ παιζαν κάποιο παιχνίδι.Κατέ- 
βηκε κάτω τρέχοντος, βγήκε έξω και τους ακο
λούθησε ως το...

Δε γύρισε σελίδα. Ό πως εκείνος δεν την εί

χε δει και δεν είχε διαβάσει τι συνέβηκε στο δάσος πίσω από 
το σπίτι, δυο φορές μάλιστα, και πως η μικρή Κάθρυν κρύ- 
φτηε στους θάμνους όταν την άκουσε να φωνάζει τ ’ όνομά 
της, και πως την πήρε εκεί ο ύπνος και πως της φάνηκαν όλα 
σαν ένα κακό όνειρο που δεν μπορούσε να θυμηθεί, ώσπου 
πολύ αργότερα, στη σελίδα εκατόν εβδομήντα εννιά, όταν εί
χε μεγαλώσει πια, τα κατάλαβε όλα. Αφήνοντας το βιβλίο να 
πέσει στα γόνατά της, ξάπλωσε πίσω στα μαξιλάρια. Θα έγρα
φε στον εκδότη της το πρωί, σκέφτηκε. Η σειρά βιβλίων του 
Τσάρλς Ό τρι μπορούσε να σταματήσει τώρα.

Ο Ράμπσον μπήκε στο σπίτι του προσπαθώντας να μην κά
νει θόρυβο. Έβγαλε το παλτό και τα παπούτσια του και μπή
κε στο λίβιγκ-ρουμ.

«Δεν κοιμήθηκες ακόμα»; ρώτησε
Η γυναίκα του καθόταν σε μια παλιά άνετη πολυθρόνα μ’ 

ένα βιβλίο στα χέρια. «Μόλις τελειώσω αυτό, θα πέσω».
Χαμογέλασε. «Κάρολ, είναι η πέμπτη φορά που το διαβά

ζεις».
«Το ξέρω, απάντησε εκείνη», κλείνοντας το βιβλίο. «Δε 

χορταίνω να το διαβάζω τώρα που είναι τυπωμένο». Ο Κεν 
δεν μπόρεσε να μην ξανακοιτάξει το κίτρινο και μπλέ εξώ
φυλλο που έγραφε κάτω από τον τίτλο, Αστυνομικό Μυθι
στόρημα του Κένεθ Ράμπσον.

Το βιβλίο πουλιόταν καλά και ήταν και ήταν υπερήφανος 
για τον εαυτό του,Αλλά καθώς κοίταζε γύρω στο δωματιάκι 
είδε όχι μόνο όλα τα ράφια, αλλά και τις καρέκλες και τα τρα
πέζια γεμμάτα βιβλία, σκέφτηκε πως υπήρχαν στον κόσμο βι
βλία πολύ καλύτερα από το δικό του. Και πολύ καλύτεροί 
του αστυνομικοί.

«Πας κατευθείαν στο κρεβάτι»; τον ρώτησε η Κάρολ
«Όχι ακόμα» είπε λύνοντας τη γραβάτα του. «Θυμάσαι 

εκείνον το χαζό συγγραφέα που διάβαζες; Τσάρλς Ότρι, δεν 
τον έλεγαν»;

«Μμμμ, ναι», είπε τουρτουρίζοντας. «Δεν ήταν τόσο κακός 
Κ εν. Μόνο λίγο τρομαχτικός, γεμάτος εφιάλτες. Ίσως αρρω- 
στημένο μυαλό».

«Έχουμε ακόμα τα βιβλία του»;
«Ναι, βέβαια», του είπε «Τι τα θες; να φοβηθείς για να κοι

μηθείς»;
Σηκώθηκε από την πολυθρόνα κι άρχισε να ψάχνει σ’ ένα 

σωρό χαρτόδετα βιβλία σε μια γωνιά του δω
ματίου. Γύρισε κρατώντας τέσσερα από αυτά. 

Το ένα ήταν «το Ξύλα και Πέτρες».
Ο Κεν το πήρε, κάθισε στο γραφείο, έσπρω

ξε τη γραφομηχανή και τα χαρτιά που απο
τελούσαν τα χειρόγραφα του δεύτερου μυθι
στορήματος του. Γύρισε στη σελίδα εξήντα 
τέσσερα.

Ήθελε πολύ να μάθει τι ήταν αυτό που εί
χε διαβάσει ο Αύγουστος Λάντ λίγο πριν αυ- 
τοκτονήσει. Στάθηκε μια στιγμή όμως και 
γύρισε στην πρώτη σελίδα.

Ήθελε να διαβάσει ολόκληρη την ιστορία 
. Του άρεσε καλύτερα έτσι, όταν τα πράματα 
είχαν μια αρχή, μια μέση κι ένα τέλος. ]
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Επιμέλεια: Π .Υ . Α φ ροδίτη Κοκκίνου

εκλήθη να πληρώσει μια Αμερικανίδα τα 
δόντια της σιαμέζας γάτα της, η οποία εί- 

προ ετών τον αδελφό της. Δικαστή- 
του Μίτσιγκαν, στο οποίο προσέφττγε ο 57χρο- 
άνδρας, επιδίκασε αποζημίωση της τάξεως 

ευρώ! Η γυναίκα είχε επανειλημμένος 
φίλους και συγγενείς ότι η γάτα 

της δαγκώνει και να αποφεύγουν τα πολλά-πολ- 
της. Ωστόσο, ο αδελφός της δέχθηκε το δά

γκωμα της γάτας χωρίς δίκη του υπαιτι
ότητα. Η άτακτη γατούλα είχε «χωθεί» 
στον υπολογιστή του και στην προσπά
θεια του να την απομακρύνει δέχθηκε 
τα απειλητικά της δόντια στο χέρι του. 

Το δάγκωμα όμως εκείνο απεδείχθη εκ 
των υστέρων ότι δεν ήταν καθόλου 
επιπόλαιο, αφού πρήστηκαν τα δά
χτυλά του επικίνδυνα και χρειά
στηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο, 
προκειμένου να αποφύγει τα χειρό
τερα. Ό ταν  απέτυχε μια πρώτη προ
σπάθεια να εξασφαλίσει τα έξοδα νο
σηλείας του από την ασφαλιστική 
εταιρεία της αδελφής του, προσέφυ- 

στη δικαιοσύνη, η οποία και έκρι
νε.... αναλόγως του τραύματος.

X1JV π ε ρ ίπ ε τ ε ΐα  που πέρασε φταίνε τα... 
εδάκια της γυναίκας του. Εκείνος απλώς κα- 

άλωσε το αγαπημένο του φαγητό, το οποίο η 
εαρή σύζυγός του είχε «αρωματίσει», ένα αγνοία 
ου, με μπόλικη....μαριχουάνα, ελπίζοντας να τον 

«λύσουν, επειδή φοβόταν το επικίνδυνο επάγ
γελμά του. Πράγματι, η  ναρκωτική ουσία ανι- 
χνεύτηκε σε μια τούφα από τα μαλλιά του, μετά 
από έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο στην υπηρεσία, 
στο αστυνομικό τμήμα της Νέας Υόρκης. Ο 22χρο- 
νος ντετέκτιβ τέθηκε αρχικά σε διαθεσιμότητα και 
παρά τις επίμονες διαβεβαιώσεις του ότι δεν παίρ
νει ναρκωτικά, απολύθηκε. Αυτός όμως δεν το 
έβαλε κάτω. Με αγωγή του εναντίον της υπηρεσί
ας του ζήτησε να χαρακτηριστεί αναίτια και αντι
συνταγματική η απόλυσή του, να του επιτραπεί 
η επιστροφή στην εργασία του, αλλά και να του 
καταβληθούν τα απολεσθέντα έσοδα εντόκως. Στη 
σχετική διερεύνηση της υπόθεσης, η σύζυγος του 

νεαρού ντετέκτιβ ομολόγησε την 
ένοχη πράξη της, αλλά παρόλ’ αυ
τά, η δικαιολογία του δεν κρίθηκε 
«αξιόπιστη» από τους αρμόδιους.

Μ||Με φράση «συγνώμη λάθος», δεν έχετε πε- 
θάνει παραδέχτηκαν οι αρμόδιοι βρετανικής τράπε- 

/  ζας, Απευθυνόμενοι σε ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία 
( διεκρτκρύσε να πάρει τις οικονομίες της, ύψους 

8 ΟθΟ πτερλινών, αλλά δεν μπορούσε , επειδή, στα 
I  χαρτιά ήταν «νεκρή». Ε πί εννέα ολόκληρε εβδομά- 

——  δες η 77χρονη προσπαθούσε να πάρει τα χρήματά 
της, κάτι που τελικά κατάφερε ύστερα από έρευνα 
του BBC, χάρη στην οποία η  τράπεζα υποχρεώθη
κε να αναγνωρίσει ότι η πελάτισσα ζει! Την πρώ
τη φορά που η 77χρο- 
νη επιχείρησε να κάνει 
ανάληψη, ο ταμίας της 
είπε: «Αλήθεια, δεν ξέ
ρω πώς να σας το πω, 
κυρία, αλλά σύμφωνα 
με τα αρχεία μας, είστε 
νεκρή». Γι την ψυχική 
της οδύνη καλείται τώ
ρα η τράπεζα να πληρώ
σει και αποζημίωση.

21χρονος νεαρός θέλοντας να διασχίσει 
δρόμο με το αναπηρικό του καροτσάκι, ξαφνι- 
Ιρέθηκε να τρέχει με 80 χλμ./ώρα, προσκολλημέ- 
στον μπροστινό προφυλακτήρα ενός φορτηγού, 

βόλτα...ταχύτητας αρκετών χιλιομέτρων, σε αυ
τοκινητόδρομο του Μίτσιγκαν. Αξιοσημείωτο είναι 
ότι ο οδηγός του φορτηγού δεν κατάλαβε το παραμι
κρό. Ξεκίνησε να φύγει από το βενζινάδικο, όπου εί
χε σταματήσει για να γεμίσει, αλλά την ίδια στιγμή 
έτυχε να περνά από μπροστά του το αναπηρικό αμα- 
ξίδιο, τα χερούλια του οποίου «μπλέχτηκαν» στον 
προφυλακτήρα του φορτηγού. Ο οδηγός συνέχισε 
ακάθεκτος την πορεία του, χωρίς να γνωρίζει ότι 
μεταφέρει έναν επιπλέον.... επιβάτη, στο μπροστι
νό μέρος του οχήματος του. Χρειάστηκε να διανύσει 
αρκετά χιλιόμετρα, πριν τον σταματήσει η τροχαία, 
η οποία είχε ειδοποιη
θεί από όσους έτυχε να 
δουν το απίστευτο θέ
αμα. Ο νεαρός ανάπη
ρος, ο οποίος συνή
θως μετακινείται 
σε αργούς ρυθμούς, 
βγήκε από την πε
ριπέτεια σώος και 
αβλαβής.
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4χρονος μικρούλης, στην Αλά
των ΗΙ1Α είχε μάθει τόσο καλά το «μάθημά 

του», ώστε, όταν χρειάστηκε, πέτυχε να σώσει τη 
της μαμάς του. Είχε προηγηθεί η βέβαια η γι

αγιά στη σχετική επιμόρφωση. Είχε δωρίσει στον 
μικρό ένα από αυτά τα εκπαιδευτικά βιβλιαράκια, 
εν προκειμένω με οδηγίες, τι κάνουμε σε κατάστα
ση ανάγκης. Ο μικρούλης είχε διαβάσει και παί
ξει με τις σειρήνες αυτού του βιβλίου τόσες φο
ρές, ώστε είχε μάθει απ’ έξω κι ανακατωτά τόσο 
τον αριθμό κλήσης της πυροσβεστικής όσο και τις 
απαιτούμενες κινήσεις γι αυτό. Έ τσ ι, όταν η μα
μά του έπεσε σε κώμα μετά μια οξεία κρίση χολής, 
ο μικρός σήκωσε το ακουστικό, κάλεσε την άμεση 
δράση, είπε στο τηλέφωνο ότι «η μαμά δεν είναι 
καλά, χρειάζεται βοήθεια, περιέγραψε το σπίτι και 
την περιοχή όπου βρισκόταν» και το ασθενοφόρο 
έφθασε εγκαίρως.

Μια πλαστική φιάλη, από αυτές που μο
λύνουν τους ωκεανούς, έσωσε τη ζωή ενός Ιάπω- 

ναυτικού, ο οποίος έκανε βουτιά στον σκοτει- 
όταν βγήκε για να ανακουφιστεί στην 
του πλοίου. Ο 28χρονος άνδρας στάθη

κε διπλά τυχερός, αφού δεν ήταν μόνο το πλαστικό 
μπουκάλι του βρέθηκε και αποδείχθηκε σωτήριο, 
τη στιγμή της πτώσης του, ήταν και η θερμοκρα
σία της θάλασσας, ασυνήθιστα υψηλή για την επο- 

ώστε να αντέξει τις 10 ώρες που χρειά
στηκε να επιπλέει έως ότου εντοπιστεί 
από τους διασώστες του. Εντοπίστηκε 
από μια ψαρόβαρκα, περίπου 20 χλμ. 
από τις ακτές, να κολυμπά με το ένα 
χέρι, έχοντας το άλλο πάνω στο μπου
κάλι, εν είδη σωσιβίου. Καλού-κακού, 
θα παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρις 
ότου επανέλθει στη φυσική του κα
τάσταση, και σίγουρα την επομένη
φορά θα ακολουθήσει το δρόμο........
για την τουαλέτα.

r -
f  μ α »  

Γουα

21 χρόνια ζούσαν στην ίδια συνοικία 
του Πεκίνου, αλλά αγνοούσαν ότι είναι δίδυ-
α  αδέλφια.... Πρόκειται για τον Ξιάνγκ και τον

υάνγκ, οι οποίοι εμφανίστηκαν στο δικαστή
ριο φορώντας τα ίδια ακριβώς ρούχα, αλλά κυρί
ως προβάλλοντας την εκπληκτική ομοιότητα των 
προσώπων τους, προκειμένου να πείσουν τους δι
καστές για το δίκαιο αίτημα αποζημίωσης, που κα
τέθεσαν οι οικογένειες τους. Οι δρόμοι των δύο δι
δύμων χώρισαν αμέσως μετά τη γέννηση τους από 
λάθος του μαιευτηρίου, οι υπάλληλοι του οποί
ου μπέρδεψαν τα μωρά και παρέδωσαν τον Ξιάν- 
γκ  σε άλλους γονείς. Στην θέση του, η οικογένεια 
των διδύμων μεγάλωσε τον Γουάνγκ, του οποίου 
οι πραγματικοί γονείς είναι αυτοί που ανέθρεψαν 
τον Ξιάνγκ. Το λάθος αποκαλύφθηκε προ διετίας, 
όταν κάποιοι κοινοί φίλοι των δύο οικογενειών 
κάλεσαν όλα τα πρόσωπα του δράματος σε συγκέ
ντρωση για να διαπιστώσουν ότι πίσω από αυτή 
την εντυπωσιακή ομοιότητα κρύβεται μια ανθρώ
πινη τραγωδία. Τώρα, οι οικογένειες αξιώνουν 
αποζημίωση 1,16 εκατομμύρια γουάν και την επί
σημη απολογία του μαιευτηρίου, αλλά οι υπεύθυ
νοι δηλώνουν ότι «έχει περάσει πολύ καιρός» και 
χαρακτηρίζουν τους ισχυρισμούς «υποθετικούς», 
παρότι έχουν επιβεβαιωθεί με τις απαραίτητες ια
τρικές εξετάσεις.

αν δΟχρονο άνδρα λή- 
εψαν «μέρα μεσημέρι στο Τζο- 

άνεσμπεργκ μέλη μιας ένοπλης 
μορίας και στη συνέχεια, 

αφού τον έγδυσαν, έβαλαν 
σούπερ κόλλα στα χερούλια, 
τα πετάλια και το κάθισμα ενός ποδη
λάτου γυμναστηρίου που είχε στο σπίτι του, και 
τον υποχρέωσαν να κάνει γυμναστική! Με το που 
κάθισε βέβαια στο κάθισμα, ο άνθρωπος όπως εί
ναι φυσικό κόλλησε αμέσως, όπως κόλλησαν τα 
χέρια και τα πόδια του. Και επειδή έβαλε και τις 
φωνές, του έβαλαν κόλλα και στο στόμα. Στη θέ
ση αυτή έμεινε μέχρις ότου έφθασε στο σπίτι η σύ
ντροφό τους και κάλεσε πρώτε βοήθειες... ]
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Επιμέλεια: Α νθ /μ ο ς  Σοφ ία  Ζυγούρα

α σ τυνο μ ικ ό  πρόβλημα  (παιχνίδι 1) ο δ η γε ίτε  σζύστά; (παιχνίδι 2)

«Ή ταν μια τρομακτική περιπέτεια» είπε ο Χρηστός Λιά- 
ρος, ενώ βιαζόταν να διηγηθεί στον αστυνόμο Στεργίου πως εί
χαν συμβεί τα γεγονότα.

«Ήμουν στο σπίτι μου, όταν ξαφνικά χτύπησε το τηλέφω
νο: στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής άκουσα την τα
ραγμένη φωνή του ξαδέρφου μου, του Γιώργου, που μου φώ
ναξε να τρέξω εκεί αμέσως. Στο σπίτι είχε μπει ένας άντρας, 
οπλισμένος με πιστόλι που ετοιμαζόταν να τον σκοτώσει. Σε 
αυτά τα λόγια η φωνή του διακόπηκε απότομα από μια σειρά 
πυροβολισμών. Τότε βγήκε γρήγορα στο δρόμο, όρμησα στο 
αυτοκίνητο μου και έτρεξα στο σπίτι ου Γιώργου, ελπίζοντας 
να μπορέσω να τον βοηθήσω. Δυστυχώς όμως βρέθήκα σε πο
λύ χειρότερη κατάσταση από ότι νόμιζα. Ο Γιώργος δεν ήταν 
απλά πληγωμένος όπως είχα την ελπίδα, αλλά νεκρός.

Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν αστυνόμε, σας τηλεφώνησα».
Ο Στεργίου τον κοίταξε σκεπτικός και τον ρώτησε:
«Καλά όλα αυτά, αλλά πως δε σκέφτηκες να ειδοποιήσεις την 

αστυνομία πριν τρέξεις για να βοηθήσεις τον ξάδελφό σου;
«Αντέδρασα έτσι, από ένστικτο, παρασυρόμενος από το συ

ναίσθημα και από το φόβο και δε σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή 
τι ήταν καλύτερο να κάνω».

στον τόπο του εγκλήματος, πριν 
τελειώσει η Σήμανση το έργο 
της. Ο Γιώργος Πουλίδης κεί- 
τονταν στο έδαφος με μια μεγά
λη κηλίδα αίματος να απλώνε
ται στο πουκάμισό του. Είχε το 
ένα χέρι στο στήθος. Με το άλ
λο έσφιγγε ακόμα το ακουστικό 
του τηλεφώνου που το είχε πα
ρασύρει κατά την πτώση του. Ο 
Στεργίου χαλάρωσε το σφίξιμο 
του χεριού στο ακουστικό. Είδε 
ότι η παλάμη του χεριού και το 
ίδιο το ακουστικό ήταν λερωμέ
να με αίμα.

Η απλή ματιά που είχε ρίξει 
σκέφτηκε ότι μπορούσε να εί
ναι αρκετή.

Γύρισε στον Χρήστο Λιάρο, 
στον ξάδελφο του θύματος, για 
του πει ότι η  εκδοχή των γεγο

νότων που έδωσε δεν τον έπεισε και ότι ήταν καλύτερο να τον 
ακολουθήσει στο γραφείο του για περαιτέρω εξηγήσεις.

Για now λόγο ο αστυνόμος ηήρε αυτή, την απόφαση,;

Ο αστυνόμος έριξε μια ματια

1. Ό ταν εγκαταλείπετε έναν 
αυτοκινητόδρομο η αντίληψη για την 
ταχύτητά σας είναι πιθανό 
να  σας κάνει να  νοιώθετε 
ότι κινείσθε:
α) Ταχύτερα από ό,τι στην 
πραγματικότητα, 
β) Πιο αργά από ό,τι 
στην πραγματικότητα 
γ) Περίπου με την 
πραγματική σας 
ταχύτητα.

2. Ο σωστός τρόπος 
για να  σταθμεύσετε 
το όχημα σε πλαγιά 
είναι:
α) Να τραβήξετε καλά το 
χειρόφρενο, να βάλετε κάποιο στήριγμα κάτω 
από έναν από τους τροχούς και να ασφαλίσετε 
βάζοντας μια ταχύτητα (πρώτη ή όπισθεν) 
β) Να τραβήξέτε καλά το χειρόφρενο.

3. Μπορείτε να  πραγματοποιήσετε 
οπισθοδρόμηση σε μία λωρίδα έκτακτης 
α νά γκ η ς;
α) Ναι 
β) Ό χι

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Ενας πλούσι 

επιχειρηματί 
τον κηπουρό 
και του λέει:

-Αγαπητέ μου, είμαι τόσο 
ικανοποιημένος από τη δουλειά σου, 
που για επιβράβευση σου δίνω αυτή 
την επιταγή.
-Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε! Είστε 
πολύ καλός..
-Και δεν είναι μόνο αυτό, 
συμπλήρωσε ο ηλικιωμένος, αν 
συνεχίσεις να δουλεύεις έτσι, του 
χρόνου θα την υπογράψω κιόλας.
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•  I

τεστ γεωγραφικών γνώσεων
(παιχνίδι 3)

Τοποθετώντας τα γράμματα που βρίσκονται 
μπροστά από τις σωστές απαντήσεις στα αντί
στοιχα τετράγωνα του m o κάτω σχεδίου θα 
βρείτε το άνομα της πατρίδας του αρχαίου φ ι
λόσοφου Πυθαγόρα.

1 2 3 4 5

1) Έ νας από τους παρακάτω νομούς δε 
βρίσκεται στη Μακεδονία:

Λ.- Θεσσαλονίκης Δ.- Κοζάνης Σ.- Ιωαννίνων
2) Η Ελλάδα δε συνορεύει με αυτό το κράτος:

I.- Αλβανία Α.- Κροατία Σ.- Βουλγαρία
3) Τα πιο πολλά ποτάμια της πατρίδας μας 

πηγάζουν από την οροσειρά:
X.- Της Ροδόπης Ε.- Των Βαρδουσιών 
Μ.- της Πίνδου

4) Μια από αυτές τις λίμνες είναι τεχνητή;
Ο .-Κρεμαστών Β .-Καστοριάς Γ .-Τριχωνίδα

5) Ποιος από τους παρακάτω κόλπους βρίσκεται 
στη βόρεια Ελλάδα;

Κ.- Κορινθιακός Σ.- Θερμαϊκός 
Δ.- Σαρών ικός

• •  ·  X 11
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σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)

Β ρες το σωστό αριθμό
Κάθε σχήμα αντιστοιχεί σε ένα αριθμό. Το 

σύνολο αυτών των αριθμών δίνουν τους αριθ
μούς που βρίσκονται στη δεξιά, και κάτω πλευ
ρά του οχήματος. Ποιος αριθμός αντιστοιχεί σε 
κάθε σχήμα και ποιος είναι ο αριθμός που λεί
πει; Μπορείς να βρεις αυτό τον αριθμό, χωρίς να 
σπάσεις τον κώδικα;

Γ ια τ ί το λ έμ ε  έτσ ι;
«Έ μεινε στα κρύα του λουτρού»
Για την φράση «έμεινε στα κρύα του λουτρού», υπάρχουν δύο 

εκδοχές και οι δύο έχουν τις ρίζες τους στα Βυζαντινά χρόνια:

1η εκδοχή,: Στο Βυζάντιο τα μεικτά λουτρά ήταν κάτι το πο
λύ συνηθισμένο. Ή ταν  μαρμάρινα με γούρνες ασημένιες και με 
ζεστό και κρύο νερό. Οι διαμαρτυρίες όμως για τα μεικτά λου
τρά ανδρών-γυναικών, ήταν πολλές γ ι’ αυτό αναγκάστηκε να 
επέμβει η Εκκλησία. Η Σύνοδος της Λαοδίκειας, στο (λ') κανό
να της, κάνει πολύ αυστηρές απαγορεύσεις. Μεταξύ των οποίων 
απαγορεύει στους κληρικούς, στους καλόγερους και τους λαϊ
κούς να λούζονται μαζί με τις γυναίκες. Τις πρώτες μέρες της 
απαγόρευσης παρόλο τον αφορισμό πολλοί αδιαφορούσαν και 
πήγαιναν να πάρουν εκεί το μπάνιο τους. Αλλά μόλις άρχιζαν το 
λούσιμο τους, κοβόταν το ζεστό νερό και έτρεχε μόνο κρύο. Από 
αυτό βγήκε και η φράση «έμεινε στα κρύα του λουτρού» που 
τη λέμε για εκείνους που είναι βέβαιοι για την καλή έκβαση μια 
υπόθεσης και την τελευταία στιγμή τα χάνουν όλα.

2* εκδοχή: Στα Βυζαντινά χρόνια, εκείνος που πήγαινε να 
λουοθεί στα γνωστά ατμόλουτρα (χαμάμ), δεν έμπαινε αμέσως 
στον πολύ θερμό χώρο, ούτε πάλι έβγαινε αμέσως στην ύπαι
θρο. Κατά μια παλιά ρωμαϊκή παράδοση περνούσε πριν από άλ
λα δύο διαμερίσματα που τα ονόμαζαν «οίκους» και είχαν διαφο
ρετική θερμοκρασία. Έ τσι, όταν κανείς έπαιρνε το λουτρό του, 
έμπαινε μετά στο λεγόμενο «ψυχρολούσιον» ή «κρύον», όπου ο 
αέρας ήταν ψυχρός, όσο και ο ατμοσφαιρικός. Ύστερα από λίγο 
πάλι, προχωρούσε στα λεγάμενα «χλυαροψύχιον», όπου η θερ
μοκρασία ήταν μεγαλύτερη. Εκεί του άλειφαν το σώμα με δι
άφορες κρέμες κι έμπαινε στη συνέχεια στο ζεστό χώρο όπου 
του έκαναν εντριβή. Μερικές φορές όμως όταν συνέβαινε κά
ποιο έκτακτο γεγονός, όπως σεισμός, επιδρομή ή διάδοση μιας 
δυσάρεστης είδησης, το λουτρό διακόπτονταν και αν αυτός που 
ήθελε να λουσθεί βρισκόταν στο «χλυαροψύχιον» έμενε στην 
αρχή. Δηλαδή, ο σκοπός για τον οποίο είχε πάει εκεί έμενε ανεκ
πλήρωτος. Γι’ αυτό ακόμα και σήμερα λέμε για κάποιον που οι 
επιθυμίες του έμειναν ανεκπλήρωτες ότι «έμεινε στα κρύα του 
λουτρού».

(Τάκης Ν αισούλης- Λ έξεις και φράσεις παροιμιώδεις- εκδόσεις Σμυρνιωτάκη)

η γλώσσα μας
«Υπέρ ΤΟ δέον» και όχι «υπέρ του δέοντος»: Συχνά χρησιμοποι
είται εσφαλμένα η φράση «υπέρ του δέοντος» αντί της ορθής «υπέρ 
το δέον». Το υπέρ όταν δηλώνει υπέρβαση ή υπερβολή συντάσσεται 
με αιτιατική, ενώ με γενική δηλώνει υπεράσπιση (π.χ. μίλησε υπέρ 
του κατηγορουμένου). Πολλές φορές στο λόγο μας παρασυρόμαστε 
στη λανθασμένη αυτή φράση από την ορθή φράση «πέρα του δέο
ντος» που έχει την ίδια σημασία με το «υπέρ το δέον».

(από το Λεξικό της Ν . Ε λληνικής Γλώσσας -εκδόσεις 
Γ. Μ παμπινιώ της)
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t  I

σταυρόλεξο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Είναι πολλές φορές ο πόθος μας για κάτι.
2. Θέατρο με ποικιλία (ξ.λ.) -  Ταξιδεύω με 
αεροπλάνο.
3. Εκδίδει και τηλεκάρχες (αρχικά) -  Αγγλικό 
νόμισμα -  Μπαίνει στη πρίζα (ξ.λ.).
4. Η έδρα του Δαλάι Λάμα -  Ισραηλίτης πολιτικός.
5. Τα έχει ο φακός -  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 
-  Φιγούρα της τράπουλας.
6. Ηρωικό κατόρθωμα άξιο να υμνηθεί (μτφ.) -  
Ίσαμε, μέχρι.
7. Λατρευόταν στην αρχαία Αίγινα -  Τμήμα 
βυζαντινού ναού.
8. Απαραίτητο στα ιστιοφόρα -  Καθηγητές της μέσης 
Εκπαίδευσης τα Μέλη της.
9. Άπαν -  Κατεύθυνση -  Προσκοπικά αρχικά
10. Ανουάρ .... Παλιός Αιγύπτιος πολιτικός -  ξίφος ή 
ο ευθύς (μτφ.)

ΚΑΘΕΤΑ

γνωρίζεται ‘ο τ ι ...
Το έμμετρο μυθιστόρημα

του Βιτσέντζου Κορνάρου 
«Ερωτόκριτος» αποτελείται από 
10.012 δεκαπεντασύλλαβους 
ομοιοκατάληκτους στίχους στην 
κρητική διάλεκτο.

Στην αρχαία Ελλάδα ο άνηθος 
χρησιμοποιούταν, μεταξύ άλλων, 
για το στεφάνωμα των νικητών και με αιθέριο έλαιο του 
αλείφονταν οι αθλητές γιατί το θεωρούσαν μαλακτικό και 
τονωτικό των μυών.

Οι «σαπουνόπερες» ονομάστηκαν έτσι από τα 
απορρυπαντικά που είχαν αρχικώς ως χορηγούς.

Κατά τη συντήρηση του Η ρώδειου το 2006, οι 
αρχαιολόγοι αφαίρεσαν 27 κιλά τσίχλες, που ήταν 
κολλημένες στα μαρμάρινα καθίσματα των διαζωμάτων, 
ακόμη και στις σειρές των επισήμων.
Πηγή: www.sansimera.gr

1. Δεν παρέχουν ανέσεις αυτά -  .. .Δασκαλόπουλος 
στιχουργός.
2. Κατευθείαν στο κεφάλι.
3. Με χιςμ άρες... ασυναρτησία - Θρυλικός 
Αμερικανός στρατηγός.
4. Κλασική ερώτηση περίεργου -  πάθηση των 
γερόντων -
5. Αρχικά ομάδα της Λάρισας -  χωράφια σπαρμένα με
σιτηρά-
6. Είδος χορευτικής μουσικής -  Ασφάλιζε 
τυπογράφους.
7. Πανάρχαια οδός της Αθήνας -  Θεά των Αρχαίων 
Αιγυπτίων.
8. Μεμβράνη που σκεπάζει το έμβρυο κατά την 
κύηση - Αρχή ησυχίας.
9. Υπάρχουν στον .. κήπο-.... Καλβίνο Ιταλός 
πεζογράφος και δοκιμιογράφος.
10. Υπόλειμμα καύσης -  Γυναικείο χαϊδευτικό.
11. Εδικός σύνδεσμος -  Όνομα Οθωμανών 
σουλτάνων.
12. Πρόσωπο εντελώς όμοιο με άλλον, 
ώστε να συγχέεχαι με αυτό -  Σύμβολο του 
πολλαπλασιασμού.
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εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους 
εορταζόμενους.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ
[ ΤΕΥΧΟΥΣ 247 / Ιανουάριου - Φεβρουάριου 2008 ]

Μάρτιος
Ευδοκία 1/3
Ευθαλία, θάλεια 2/3
Κλεονίκη 3/3
Ευγένιος, Λαυρέντης 7/3
Ιλιάνα, Σαράντης, Σμαράγδα 9/3
Λέανδρος, Μάριος 13/3
Θεόδωρος, θεοδώρα, Χρύσανθος 15/3
Χριστόδουλος, Ροξάνη 16/3
Αλέξιος, Αλεξία 17/3
Δαρείος 18/3
Χρύσανθος, Χρυσάνθη 19/3
Ροδή, Ροδιανός 20/3
Δρόσος, Δροσούλα 22/3
Γρηγόριος 23/3
Ευάγγελος, Ευαγγελία 25/3
Σύλας, Σύλια 26/3
Λυδία 27/3

(*) Κινητή γιορτή

Απρίλιος
Ευτύχιος 6/4
Δημοσθένης, Διονύσιος, Διονυσία, 
Θεμιστοκλής, Όμηρος, Σωκράτης, 
Τιμόθεος.

10/4

Αντύπας 11/4
Λάζαρος, Λαζαρία 19/4
Βάιος, Βάια, Δάφνη. 20/4
Ελισάβετ 24/4
Νίκη, Μάρκος 25/4
Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, 
Λαμπρινή, Πασχάλης, Πασχαλιά. 27/4

Γεώργιος, Γεωργία 28/4
Ραφαήλ, Ιάσονας 29/4
Ασημάκης, Ασημίνα, Ιάκωβος, 
θεοχάρης 30/4

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Απ.: Το θύμα βρέθηκε κρεμασμένο σε ένα γάντζο στο κέντρο του 
ταβανιού. Ο αστυνόμος αναρωτιέται πως μπόρεσε να περάσει το 
σχοινί μόνος του από τον γάντζο. Η σκάλα ήταν μονή, αλλά μια 
που δεν είχε που να τη στηρίξει δε θα μπορούσε να τη χρησιμοποι
ήσει για αυτό το σκοπό.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
1. - (γ) 90 Km/h
2. - (α) Συνεχίζετε την πορεία σας διότι δεν προλαβαίνετε να ακινη- 
τοποιήσετε το όχημα πριν τη διασταύρωση.
3. -(β) Τα σήματα του τροχονόμου.

«ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΕΣΤ ΓΝΩΣΕΩΝ» (παιχνίδι
Απάντηση.:

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απ.: Σε μιάμιση ώρα

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρωσεως)
Δερμεντζή Σοφία, Γιαμπουρά Κατερίνα, Χριστοφίδης Αλέξανδρος, 
Βουτσούκα Κων/να, Παυλίδης Ιωσήφ, Κρασανάς Ιωάννης, 
Πλουμίδη Άννα, Καράπαπα Αναστασία, Κατσίμπας Σωτήριος.

Μπορείτε να  κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας τις  
απαντήσεις σας για  τα παιχνίδια  1,2, 3 και 4 στη διεύθυνση: 
«ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ  
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. Κ ηφισίας 23 Μαρούσι,
Τ.Κ. 15123 ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anaskophsh  (α yah oo. 
gr ή  με fax στο 210-6849352. (Παρακαλείοθε να αποστέλλετε τα 
πλήρη στοιχεία σας και διεύθυνση για την αποστολή του δώρου σας).

1 2 3 4 5
Μ 0 Σ X A

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

[  1 2 3  ]  Α/Α



Επιμέλεια: Α νθυπ αστυνόμος Σοφ ία  Ζυγούρα

Ο ΠΡΕΣΒΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ,
εκφράζει τις ευχαριστίες προς τον Α/Δ' Εύβοιας Κων/νο 
ΓΑΤΟ και Διοικητή του Α.Τ. Αιδηψού κ. Ιωάννη ΓΡΙΒΑ 
για τη φιλοξενία τους, κατά την επίσκεψη του στο νησί 
της Εύβοιας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Ιωάννης Αλεξανδρής, 
μεταφέρει την ικανοποίηση του για την επιτυχία των 
πρόσθετων μέτρων της Ελληνικής Αστυνομίας που είχε 
ως αποτέλεσμα την σύλληψη των ληστών της τράπεζας 
Πειραιώς.

Ο Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΚΙΝΗΣ Υπεύθυνος Προσωπικού 
-  Κίνησης & Ασφάλειας Ολυμπιακού Χωριού, εκφράζει 
την ευαρέσκειά του στον Διοικητή του A T . Ολυμπιακού 
Χωριού, Αστυνόμο ΚΩΣΤΑΚΗ Γεώργιο για το 
κοινωνικό έργο που προσέφερε και τον τρόπο τον οποίο 
χειρίστηκε την υπόθεση των μικρών παιδιών τα οποία 
εξέδιδε η μητέρα τους έναντι αμοιβής στον Ιερέα της 
περιοχής και σ’ έναν 83χρονο.

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια για την άψογη 
επαγγελματική κατάρτιση με την οποία αντιμετώπισαν 
περίπτωση κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας οι: A  
Α  ΜΠΑΣΙΑΝ ΑΣ Δημήτριος, Α/Β' ΚΑΤΣΟΥΓΙΑΣ 
Βασίλειος, Ανθ/μος ΚΥΡΚΟΣ Δημήτριος, Αρχ/κας 
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος, Αρχ/κας ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Γεώργιος, Αστ/κας ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Δημήτριος, 
Αστ/κας ΜΑΙΟΣ Γεώργιος.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ EUROBANK
εκφράζει τα συγχαρητήρια του στους αστυνομικούς 
της Δ/ναης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, για την επιτυχή 
αντιμετώπιση περιστατικού ληστείας στην τράπεζα 
Πειραιώς.

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
EUROBANK ERGASIAS, εκφράζει τα συγχαρητήριά 
του προς το προσωπικό του Τμήματος Οικονομικών 
Εγκλημάτων της Δ/νσης Ασφαλείας Θεα/νίκης, για 
τη σύλληψη κακοποιών που χτυπούσαν με τη μέθοδο 
Skimming ATMs τραπεζών σε Αθήνα και Θεσοαλονίκη.

Η  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΑΟΓΟΣ κ. ΠΟΥΡΖΙΤΑΚΗ
Χρυσούλα εκφράζει τις ευχαριστίες της σε 4 αστυνομικούς 
της Άμεση Δράση Αττικής για την καταλυτική βοήθεια που 
προσέφεραν την 24-1-08, ώστε να διακομιστεί εν ζωή ένα 
εννιάχρονο κοριτσάκι που ήταν διασωληνωμένο και σε 
βαριά κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριάκού.

Η  κ. ΤΑΨΑ ΕΙΡΗΝΗ θύμα κλοπής, εκφράζει τα θερμά 
συγχαρητήρια και ευχαριστίες στον Ανθ/μο ΜΑΡΚΟΓΛΟΥ 
Στυλιανό, ο οποίος την 16-1-08 παρότι βρισκόταν εκτός 
υπηρεσίας, με κίνδυνο της ζωής τους, συνεπλάκη με 
ληστές προκειμένου να αναβρεθούν τα κλοπιμαία.

Η  κ. ΒΑΚΑΑΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ευχαριστεί θερμά τους 
Ε.Φ. ΔΡΟΥΛΙΑ Γεώργιο, ΔΟΥΜΠΑΛΑ Χρήστο, και 
ΓΚΟΡΤΣΑ Χρήστο, για την άμεση συνδρομή και επίλυση 
του προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Ο κ. Α. Λ. ΚΟΑΛΑΡΑΣ εκφράζει τα ευχαριστήρια στους 
: Αστυφ/κα ΜΕΝΟΥΝΟ Αντώνιο και Υ/Β'ΚΑΛΔΙΡΗ 
Αντώνιο για τη σύλληψη, ύστερα από καταδίωξη, του 
υπαιτίου σε τροχαίο ατύχημα του.

Ο κ. ΡΑΝΗΣ εκπρόσωπος της RANGER MARINE 
S.A., θέλει να εκφράοει την ευγνωμοσύνη του στους 
άνδρες του Α.Τ. Άνω Λιοσίων, οι οποίοι με επικεφαλής 
τον Α/Δ' Μανώλη ΚΑΝΑΒΑΚΗ επί δύο μερόνυχτα ήταν 
σε επιφυλακή και χτένιζαν το βουνό της Πάρνηθας, 
προκειμένου τον εντοπίσουν σε ρεματιά 10 μέτρων, στην 
οποία είχε πέσει και είχε τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι 
και στα πόδια.

Ο κ. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ απόστρατος 
Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας, εκφράζει τα 
συγχαρητήρια του στον Διοικητή του Α.Τ. Αλιάρτου, Υ/Α' 
Τρομπούκη Ιωάννη και σε αστυνομικούς της Α ' ΟΠΚΕ 
Βοιωτίας, για την άμεση επέμβασή τους σε απόπειρα 
ληστείας κατά τις νυχτερινές ώρες στην οικία του.

Η κ. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, εκφράζει τα θερμά 
συγχαρητήρια στο Αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος 
Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, για την 
εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
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Ο κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Γενικός 'γραμματέας 
της Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνων Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά όλο το 
Αστυνομικό προσωπικό που συνέβαλε στην επιτυχή και 
ασφαλή διεξαγωγή των πρώτων Αγώνων Εφήβων -  
Νεανίδων Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που διεξήχθησαν 
στη Θεσσαλονίκη 14-21 Οκτωβρίου 2007.

Η  ΕΤΑΙΡΕΙΑ EXRERIENCE OUTDOOR 
ACTIVITIES, ευχαριστεί θερμά την Αστυνομική 
Διεύθυνση Αττικής, για τη χορήγηση άδειας 
πραγματοποίησης του κλασικού Μαραθωνίου δρόμου σε 
ερασιτέχνες δρομείς.

Η  κα ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΑΟΥ -  ΔΕΜΕΡΤΖΗ,
Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτών Κηφισιάς S.O.S., 
εκφράζει θερμές ευχαριστείες προς τον Διοικητή του 
Αστυνομικού Σταθμού Νέας Κηφησιάς Υπαστυνόμο Β ’ 
κ. Εμμανουήλ Πετειναράκη, για τον επαγγελματισμό 
του και το κοινωνικό έρο που επιτελεί προσφέροντας

πολύτιμη βοήθεια σε θέματα προστασίας του 
περιβάλλοντος και προστασίας των πολιτών.

Ο ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΡΣΟΣ,
ευχαριστεί θερμά τους συναδέλφους του κ.κ. Θεόδωρο 
Μπον, Σπυρίδωνα Αρσένη, Κωνσταντίνο Κέγκο και 
Δημήτριο Καγιογλίδη, για την αιμοδοτική τους προσφορά 
σε σοβαρό πρόβλημα υγείας του αδελφού του.

Ο ΑΡΧΙΦΥΑΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ,
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την Τράπεζα 
Αίματος της Ελληνικής Αστυνομίας, για την άμεση 
ανταπόκρισή της στο αίτημά του που αφορούσε προσφορά 
αίματος για την αντιμετώπιση της σοβαρής χειρουργικής 
επέμβασης της συζύγου του στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο 
{ ΜΕΤΕΞΑ }.

Το περιοδικό “Αστυνομική Ανασκόπηση” ευχαριστεί 
την κα Σαπφώ Κανδαράκη του Γραφείου Τύπου/Υπ. 
Εσωτερικών για τη συνεργασία της ο αυτό το τεύχος.

Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25%  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

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

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

e-mail: nikolopoulos_optics@yahoo.gr

Δεκτά όλα τα ταμεία

Δεκτές όλες οι 
πιστωτικές κάρτες
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ. ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΥΣ. ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ Μ Ι ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

(ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ I  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ) ΣΥΖΥΓΟΝ (  ΠΑΙΑΙΟΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 0 -1 5  ETON ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 21-25 ETON
Α Ν Δ Ρ Ε  ΓΥΝΑΙΚΕΣ,£ 23.128.1

ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 31-35 ETON ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 41-45 ETON
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΛΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

33.ι 42! 50 511
ο ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ο ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
•  100% ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΚΑΙ 80% ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Ο 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΕΝ ΚΑΛΥΨΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΔΩΝ
•  ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΙΚΛΙΝΟ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 1 .0 0 0 €  24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
•  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ LIFECARD VISA,
•  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕ12 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
•  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1% ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 90% ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ
•  ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΟΡΕΣ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ LIFECARD VISA, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΎΧΗΜΑ (ΜΕΧΡΙ 5000€ ΕΤΗΣΙΟΣ)
•  ΜΗΔΕΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
•  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Α Κ Ο Μ Η  Σ Α Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Ν ΤΑ Ι
•  ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 2 €
•  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ, 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΟ CHECK-UP, ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1 9 0 €
•  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΜΕ 25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4 0 €

e/asfdlisi
I N S U R A N C E  A G E N C Y
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 

I ?  ΠΙΣΤΗ

Κυψέλης 101 Τ.Κ. 113 6 4  (πλ. Κυψέλης) ΤηΛ.= 210 82.25.950 -2 1 0  8 8 .1 3 .3 4 0 -2 1 0  88.37.898  
F a x : 210 82.25.580 - 210 88.37.564 Κιν; 6932.20.13.99 e-m ail: info@ exasfalisi.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΣ

mailto:info@exasfalisi.com


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο ΥΣ, Σ ΤΡ Α ΤΙΟ ΤΙΚ Ο Υ Σ , Λ ΙΜ ΕΝ ΙΚ Ο ΥΣ, Π ΥΡ Ο ΣΒ ΕΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΒΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Α ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΥΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, Α Υ Τ Ο Γ Ν Ω Μ Ω Ν  ΑΦΑΙΡΕΣΗ
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Α Π Ο  Α Ν Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΟ  Ο Χ Η Μ Α ,

ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Α Π Ο  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ  
Θ Υ Ε Λ Λ Α . ΣΕΙΣΜΟ, Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Α , ΧΑΛΑΖΙ, ΖΗΜΙΕΣ Α Π Ο  ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, Ο ΧΛΑΓΩ ΓΙΕΣ. 
Δ ΙΑΔΗ ΛΩ ΣΕΙΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΝΟ Μ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ ΚΑΙ Ο Δ Η Γ Ο Υ  

ΠΡΟΣΩ ΠΙΚΟ Α ΤΥ Χ Η Μ Α  Ο Δ Η ΓΟ Υ . ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑ Μ ΙΩ Ν . ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ  
ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ Α Π Ο  ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η ΟΛΙΚΗ/Μ ΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ. Π Α Λ Α ΙΟ Τ Η ΤΑ  Α Ν ΤΑ ΛΛΑ Κ ΤΙΚ Ω Ν .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRA ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ000€ 
ΧΟΡΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΛΗΡΟΜΗ

ΦΟΡ.
ΙΠΠΟΙ

10 ΕΤΗ 
& ΑΝΩ

9 ΕΤΗ 8 ΕΤΗ 7 ΕΤΗ 6 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ 4 ΕΤΗ 3 ΕΤΗ 2 ΕΤΗ 1 ΕΤΟΣ
ΤΡΕΧ.
ΕΤΟΣ

Ε 0 Σ 6 106 113 118 L 123 126 132 4 3 5 138 145 131 118
7 ΕΩΣ 8 128 136 J L 149 154 161 165 169 178 162 147

9 ΕΩΣ 10 136 Η 5 153 159 164 172 1 176 180 W 174 159
11 ΕΩΣ 12 144 154 162 169 Τ 7 Γ Ί 8 Γ Μ 8 7 191

■ a··^

^2 0 2 185 169

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΙΜΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΤΑΝ Η ΕΔΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ Ή ΟΤΑΝ 
ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΜΟΝΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Π Ο Υ  ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΘΕΤΙΚΗ Δ Η Λ Ω ΣΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ Μ ΑΖΙ Μ Α Σ  ΓΙΑ Ν Α  ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ  
ΤΟ ΟΧΗΜΑ Σ Α Σ  ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ο Υ  ΣΑ Σ  ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
1 °  ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2 °  01 ΖΗΜ ΙΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ

*ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ Η ΣΤΑΘΕΡΟ & ΑΦΜ.

e/asfalisi
I N S U R A N C E  A G E N C Y
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κ υ ψ έ λ η ς  1 0 1 Τ.Κ. 1 1 3  6 4  (πλ. Κ υ ψ έ λ η ς )
Τηλ.= 210 82.25.950 - 210 88.13.340 - 210 88.37.898 

Fax: 210 82.25.580 - 210 88.37.564 Κιν.: 6932.20.13.99
e - m a i l :  in fo @ e x a s f a l is i .c o m  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΣ

* ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

mailto:info@exasfalisi.com
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μ α ν τ ά  ( ία ς ί

Υπάρχουν υπέροχα ξενοδοχεία στην Ελλάδα και σας περιμένουν! 
θέλετε να χαλαρώσετε ή αναζητάτε την πολυτέλεια και την άνεση;

Το μόνο που έχετε νο κάνετε είναι νο επ ιλέξετε!

Η Cosmos on Line εταιρία τουριστικής “χονδρικής πώλησης" 
για τα δέκα χρόνια λειτουργίας της προσφέρει 

την μοναδική ευκαιρία να ταξιδέψετε σε όλη την Ελλάδα 
επιλέγοντας ανάμεσα σε 1000 ξενοδοχεία 

και παράλληλα σε συνεργασία με την 
RODON LIFE διαφημιστική εταιρία σας δίνει 

την δυνατότητα να οδηγήσετε ένα υπέρ αυτοκίνητο!

ΤΙΜ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
95c ανά άτομο

'(ελάχιστη συμμέτοχη 2 άιομα, στην τιμή δεν συμττεριλαμβανεται ο Φ.Π.Α)

Η προσφορά συμπεριλαμβάνει:

Α. 3 ημέρες (2 νύχτες) διαμονή σε ξενοδοχείο 
της επιλογής σας και πρωινό
Β. 1 Βόλτα σε πίστα με FERRARI ή LAMBORGHINI
*(η προσφορά ιχύει για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο)

^ηΐι* ί ·*· «ιΒγ» η|

COSMOS ONLINE-ALL THE WORLD Ltd

Συγγρού 3, 3ος όροφος, Αθήνα

Τηλ.: 210 92 49 2 0 0-5 , 210 9226930  - Fax 210 92 49 206



Συγγρού 3, 3ος όροφος, Αθήνα 
Τηλ.: 210 9249200-5, 210 9226930 

Fax 210 92 49 206

το Όνειρο

ή  Σ η  ( i( in  TOfcvnia^ 
ξψάτα a'bnzyaflivvi)

Οδήγησε σε πίστα 
μια Lamborghini Gallardo 

ή μια Ferrari F430
και φτάσε την αδρεναλίνη σου στα άκρα!

Συνεργαζόμενες πίστες
για την πραγματοποίηση της βόλτας υπάρχουν στην 

ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΕΡΡΕΣ, ΛΑΡΙΣΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 
ΧΑΝΙΑ, ΛΑΜΙΑ, ΠΑΤΡΑ.

RODON & LIFE

ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

για τα Σώματα Ασφαλείας

Με την κράτηση σας για ενα τριήμερο στα 
ωραιότερα μέρη της Ελλάδος κερδίστε 

την μοναδική ευκαιρία να οδηγήσετε τα 2 
αυτοκίνητα των ονείρων σας!

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

COSMOS ONLINE-ALL THE WORLD Ltd

Tngbia^i^a Σα ΐ}ΐ}ατομνηιαμα)
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9 αραίωση,
φρύδια, ευαίσθητες περιοχές

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΕΧΡΙ U ΤΡΙΧΕΣ 
ΣΕ ΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΟΜΕΣ 
ΣΗΜΑΔΙΑ

■ϋΦ-ϋί’1:ΐΞ̂ϊ £10&^Μΐ(ι
Μ  · " ·

,1«434Α0φ« V IS A  

12 ΑΤΟΚΕΣ ΛΟΣΕί:



Target Ermup Ltd
Κεντρικό: Υποκατάστημα:
Μιχαλακοττούλου 121. Αθήνα 115 27 Δημητσάνας 16,115 22, Αμπελόκηποι
Τηλ.: 210 77.18.890. Fax: 210 77.18.897 Τηλ.: 210 64.70.010. Fax: 210 64.70.010
e-mail: targetgr@acci.gr e-mail: targetgr@acci.gr

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

mailto:targetgr@acci.gr
mailto:targetgr@acci.gr
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