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I  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! 

από τον εκδότη

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόπουλος συνοδευόμενος 

από τον Υ φυπουργό Ε σω τερικώ ν κ. Π αναγιώ τη Χ ηνοφώτη (7.5.2008)παρουσίασε τη ν  ηγεσία 

τω ν Σω μάτω ν Ασφαλείας του  ενιαίου πλέον Υ πουργείου Εσω τερικώ ν στον Πρόεδρο τη ς Δημο

κρατίας και εξερχόμενος του  Προεδρικού Μ εγάρου, μεταξύ τω ν άλλων δήλωσε: «...Είχαμε μία 

συζήτηση γ ια  τη ν  προσπάθεια η οποία γ ίνετα ι γ ια  τη ν  αναδιοργάνωση και τη  διασφάλιση της 

αποτελεσματικότητας τη ς λειτουργίας και τη ς άσκησης τω ν καθηκόντω ν τους προς όφελος 

του  πολίτη  και του  κοινω νικού συνόλου. Γ ια τ ί τα  Σώματα Ασφαλείας προορίζονται γ ια  να  προ

στατεύουν τον πολίτη  και τα  δικαιώματά του. Ο πολίτης στη σύγχρονη  Ελλάδα έχει δικαίωμα 

να  είναι ασφαλής. Έ χ ε ι  δικαίωμα να  έχει μ ία  Α στυνομία η  οποία τον προστατεύει...».

Το τρέχον χρονικό  διάστημα, δρομολογήθηκαν σημαντικές αλλαγές στη δομή και τη  λει

τουργία  τη ς  Ε λλη νική ς Αστυνομίας, έτσι ώστε το αστυνομικό δυναμικό να  ασχοληθεί απερί

σπαστα με τη ν  ουσία του  κοινω νικού του  έργου.

Το Α ρχηγείο ήδη εφαρμόζει δράσεις που  επισημάνθηκαν σ την πρόσφατη σύσκεψ η ανω τάτου 

επιπέδου (12/13.5.2008), όπου ορίσθηκαν οι συνισταμένες του  στρατηγικού και επιχειρησιακού 

σχεδιασμού του  Σώματος γ ια  τη ν  επόμενη διετία και αφορούν: στην αναγκαιότητα μείωσης τω ν 

επίπεδω ν διοίκησης, προωθείται διαδικασία επιχειρησιακής αξιολόγησης τω ν Υ πηρεσιών με 

σκοπό τη  βελτίω σή τους και δρομολογείται η  σύσταση Ε νιαίου Κ έντρου Επιχειρήσεων Τάξης 

και Ασφάλειας, με πανελλαδική κάλυψ η, καθώ ς και Ε νιαίου Κ έντρου Σ υλλογής και Δ ιαχεί

ρ ισης Πληροφοριών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τρόπους αστυνόμευσης, αξιοποίησης τω ν 

υπαρχόντω ν δυνα τοτήτω ν και συνεργασίας γ ια  τη ν  καταπολέμηση τη ς εγκληματικότητας και 

στην οδική ασφάλεια.

Επίσης, εντός του  Ιουνίου θα ψ η φ ισ τε ί ο Νόμος που ρυθμίζει τη ν  αναμόρφωση του  βαθμολο

γ ίου  και τη ν  ενσωμάτωση τω ν Ε ιδικώ ν Φ ρουρώ ν και τω ν Συνοριακώ ν Φ υλάκω ν, ω ς ατομικό 

κ ίνητρο  βελτίω σης του  προσωπικού και εξάλειψης τη ς  ανομοιογένειας στο ένστολο προσωπικό 

του  Σώματος. Ο πότε στο επόμενο τεύχος θα υπάρξουν σχετικές αναφορές. Ε π ί του  παρόντος, 

σας ευχόμαστε: Καλό Καλοκαίρι. ]
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52,
I Δημοσθένης Ταμπάκος, Κάλυμνος,

Α υτόνομη κατάδυση,

68Ψ αραντώ νης,

Απόδραση στο βουνό, 

Κοσμήματα.

54Οδοιπορικό στην Ιθάκη, Κλήδονας,

[  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α :
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6  Α στυνομική επιστήμη, 

22 
32

1 0
Ο πλα νή τη ς μας κινδυνεύει, 

Δημόσιες σχέσεις.

Σ ύγχρονες μορφές αστυνόμευσης,

26 Η  εικονομαχία, 30
16Το φαινόμενο τη ς  μετανάστευσης, 

Μ ηδέν άγαν,



75 Α θήνα - Πεκίνο, 76 
111

Μουσείο Κ υκλαδικής

Τέχνης, . Συνταγές, Ευθυμο-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

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

Σύμφωνα με την 901011/16-γ aim 511101ΙΙΦΕΚ. Β' -1090) 
Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ'αριθμ. 901011117-ααπό 18.9.2002 (ΦΕΚ.Κ-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

παθήματα.

Μόνιμες Στήλες

72 Πολιτισμός, 78 Βιβλία, 80
του Σώματος, 

88 
98 
120,

Πολιτισμός,

86
Ε π ιτυ χ ίε ς

'Ε π ικα ιρότητα , 

^Υπηρεσιακά νέα,

IΠαράξενα,

126

Δ ιεθνείς αστυνομικές επιτυχίες,

941 /  JL Αθλητισμός,

112, - L  J L  Μ υθιστόρημα,

122,/Ψ υχα γω γία ,

'  Αλληλογραφία.

Εκδότης-Διευθυντής
Α/Α' Κωνσταντίνος Ξέρας
τηλ. 210/6854206
Αρχισυντάκτης
Αστυν. Β' Αρετή Κ  Λιασή
Βοηθός Αρχισυντάκτης-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, Π.Υ. 
Μαρία Νέζερη.

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.ΤΑ, Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

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

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

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


[  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Του H a n s  G erd  J a s c h k e *

Αστυνομική επιστήμη
Η ευρωπαϊκή πρΟΟέγγίΟϊ]

Η
 γρήγορη ανταλλαγή των πληροφοριών και της 

γνώσης, η μετακίνηση ανθρώπων και αγαθών, η 
αλληλεπίδραση των πολιτισμών και των αξιών 
και η διαρκώς αυξανόμενη κοινωνική ανισότητα, 
παρήγαγαν νέους τύπους εγκλημάτων. Η Αστυ
νομία και οι Αρχές επιβολής του νόμου έδωσαν 
απαντήσεις σε αυτές τις σύγχρονες προκλήσεις με 

τη θεσμοθέτηση της ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας. Τα 
γεγονότα της “9/11” εντατικοποίήσαν τη διασυνοριακή αστυ
νόμευση, επιτάχυναν τη δημιουργία θεσμών, εντός του τρίτου 
πυλώνα της Ε.Ε., διευκολύνοντας την εκτεταμένη και συστη
ματική ανταλλαγή εμπειριών και κοινής εκπαίδευσης των ανώ
τερων αστυνομικών. Το ενδιαφέρον και η χρήση των επιστη
μονικών μεθόδων και των αποτελεσμάτων των ερευνών είναι 
μέρος αυτής της διαδικασίας. Τα προβλήματα της αστυνομι
κής εκπαίδευσης εμπεριέχουν ποικίλες επιστημονικές προσεγ
γίσεις.

Η ακαδημαϊκή αστυνομική έρευνα εντός των επιστημών, 
όπως η εγκληματολογία, η κοινωνιολογία, οι πολιτικές επιστή
μες, η ψυχολογία κ,λπ. έφερε μία σειρά εμπειρικών μελετών και 
θεωρητικών συζητήσεων, σε σχέση με τα πρότυπα των επιστη
μών και των μεθοδολογιών τους. Αν και έχουν γίνει διεπιστημο
νικές προσεγγίσεις, δεν υπάρχουν επιστήμες όπως «Αστυνομι
κές Σπουδές» ή «Αστυνομική Επιστήμη» που να είναι αποδεκτές 
σε όλη την Ευρώπη. Το έτος 2007, η CEPOL ζήτησε από διεθνή 
διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων να επεξεργαστεί «τις

προοπτικές της Αστυνομικής Επιστήμης» τη διασύνδεση με
ταξύ της επιστήμης και της εκπαίδευσης, της έρευνας και της 
εκπαίδευσης, της έρευνας και της επιμόρφωσης και τις προο
πτικές της ευρωπαϊκής προσέγγισης. Το άρθρο που παρατίθε
ται, δίνει μία συνολική θεώρηση της εργασίας της Ομάδας και 
μερικά από τα αποτελέσματα των συζητήσεων.

Η ιστορία της αστυνομικής επιστήμης
Αν και ο όρος «Αστυνομική Επιστήμη» δεν αποτελεί κοινή έν

νοια, ως σύγχρονη κοινωνική επιστήμη, έχει μακρά παράδοση. 
Τον 18ο αιώνα η αστυνομική επιστήμη (Polizeiwissenschaft) 
ήταν η επιστήμη της διακυβέρνησης. Η Αστυνομική Επιστή
μη έγινε ακαδημαϊκή επιστήμη σε μεμπτές ευρωπαϊκές χώρες 
το 19ο αιώνα και εισήχθη στα πανεπιστήμια.

Κατά τον 20ο αιώνα η έννοια της «Αστυνομικής Επιστήμης» 
άρχισε να εξαφανίζεται. Από τη δεκαετία του 1970, αναδύθηκε 
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η εμπειρική αστυνομική 
έρευνα, με δύο τρόπους: έρευνες που γίνονται από ακαδημαϊ
κούς περί της Αστυνομίας και έρευνες που ξεκίνησαν από την 
ίδια την Αστυνομία.

Κύρια θέματα και πραγματεία 
της Αστυνομικής Επιστήμη

Η «Αστυνόμευση» είναι και θα γίνεται δραστηριότητα που 
βασίζεται στη γνώση. Μελλοντικά οι αστυνομικοί θα χρειάζο
νται περισσότερη επιμόρφωση και γνώση περί της αστυνόμευ-
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οης και των προκλήσεων που απαιτείται να χειρίζονται.
Η αστυνομική έρευνα στην Ευρώπη ασχολείται με την ιστο

ρική προέλευση και την εξέλιξη της αστυνομίας και της αστυ
νόμευσης. Άλλα θέματα ερευνών, είναι σε αλληλεπίδραση με
ταξύ της αστυνομίας και της πολιτικής και η διαφοροποίηση 
των ρόλων και των λειτουργιών της αστυνομίας. Η αστυνομι
κή επιστήμη και έρευνα μπορεί να καλύψει μεγάλη ποικιλία 
ρόλων που διαδραματίζει η Αστυνομία Οι σύγχρονοι αστυνο
μικοί είναι διαχειριστές πληροφοριών, επικοινωνιολόγοι και 
διαχειριστές κρίσεων.

Σημαντικά τμήματα της αστυνομικής έρευνας αποτελούν οι 
στρατηγικές και το ύφος της αστυνόμευσης. Η διαδικασία των 
ποινικών ερευνών, το μοντέλο της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, 
η «Αστυνόμευση με βάση το πρόβλημα» και η Αστυνόμευση 
που κατευθύνεται από επεξεργασμένες πληροφορίες, είναι δια
φορετικές μορφές, που είναι γνωστές και συζητούνται ευρέως 
στις ευρωπαϊκό; χώρες.

Οι σύγχρονες ευρωπαϊκά; κοινωνίες, γίνονται όλο και πε
ρισσότερο πολυεθνικές και πολυπολιτισμικές. Οι σχέσεις με
ταξύ της Αστυνομίας και μεμπτών κοινωνικών ομάδων χα
ρακτηρίζονται συχνά από αντιπαλότητες. Η κατανόηση της 
δυναμικής των περιστάσεων που παράγουν αυτές τις σχέσεις, 
μπορεί να είναι η βάση για τη βελτίωση των σχέσεων. Κύρια 
ερωτήματα έρευνας είναι; Ποιές ειδικότερες καταστάσεις και 
σχέσεις προκαλούν και δημιουργούν τις 
αντιπαραθέσεις; Ποιοι παράγοντες επι
δρούν στον τρόπο που εξελίσσονται αυτές 
οι καταστάσεις και τι ανταπόκριση δη
μιουργούν; Πώς μπορεί να ξεπεραστεί η 
αμοιβαία δυσπιστία μεταξύ των νέων αν
θρώπων και της Αστυνομίας;

Οι πρόσφατες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες και τα ερωτήματα που απορρέ
ουν από την έρευνα, καταδεικνύουν την 
αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγ
γισης, που αποσκοπεί στην ενσωμάτωση 
των υπαρχουσών επιστημών, που σχετί

ζονται με την Αστυνομία. Καμία από τις υπάρχουσες επιστή
μες δεν φέρεται να δίδει απαντήσεις αποκλειστικά μέσα από τις 
μεθόδους της, την πραγματεία ή τα αποτελέσματά της.

Η Αστυνομική Επιστήμη και η επιστήμη 
της Αστυνόμευσης.

Είναι η αστυνομική επιστήμη αυτοτελής, είναι θεωρητι
κή ή εφαρμοσμένη επιστήμη, είναι ανεξάρτητη επιστήμη που 
χρησιμοποιεί τις δικές της μεθόδους και μέσα; Η αστυνομική 
επιστήμη είναι η επιστημονική μελέτη της Αστυνομίας ως θε
σμού και της Αστυνόμευσης ως διαδικασίας Ως εφαρμοσμέ
νη επιστήμη συνδυάζει μεθόδους και θέματα άλλων συναφών 
με αυτή επιστημών, συμπεριλαμβάνοντας αυτό που κάνει η 
Αστυνομία και τις εξωτερικές επιρροές που έχουν επίδραση 
στη δημόσια τάξη και στην Αστυνόμευση. Η αστυνομική επι
στήμη προσπαθεί να αποκτήσει τη γνώση και να εξηγήσει τα 
γεγονότα για την πραγματικότητα της Αστυνόμευσης.

Η αστυνομική επιστήμη βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευ
νας της εκπαίδευσης της επιμόρφωσης, της προόδου και της 
καινοτομίας Δεν είναι αυτοδικαίως επιστήμη, αλλά μάλλον 
συνδυάζει μεθόδους και μέσα που είναι γνωστά από συγγενι
κές επιστήμες. Θέτει ερωτήματα για την έρευνα, προκειμένου 
να παρακαμφθούν τα κενά και τα όρια μεταξύ των επιστημών. 
Ως επιστήμη, κατευθύνει τον ακαδημαϊκό κόσμο της αστυνο

μικής έρευνας, καθώς και τους αστυνομι
κούς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, 
την επιμόρφωση, την έρευνα και στη δι
αχείριση των προβλημάτων, που αναζη
τούν λύσεις βασισμένες στην επιστήμη.

Με τον όρο «Αστυνομία», εννοούμε το 
δημόσιο θεσμό, που με ποικίλες διαφορές 
είναι κοινή έννοια σε όλες τις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες Σε αντίθεση «η Αστυνόμευση», 
είναι διαδικασία, ένας όρος που μπορεί να 
ταιριάζει στη διατήρηση της τάξης και της 
ασφάλειας, μέσω της πρόληψης και της δι- 
ερεύνησης του εγκλήματος της αντικοι-

4ίΟι σύγχρονοι
αστυνομικοί 

είναι διαχειριστές 
πληροφοριών, 

επικοινωνιολόγοι 
και διαχειριστές 

κρίσεων
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νωνικής συμπεριφοράς, καθώς και της κατάλληλης ανταπό
κρισης, με την παροχή βοήθειας στα θύματα, που μπορεί να 
παρασχεθεί από και εκ μέρους ενός αριθμού φορέων όπως μη 
κερδοσκοπικές Οργανώσεις, Μ.Κ.Ο, αλλά και κερδοσκοπικές 
Οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα (αστυνόμευση μεικτής οικο
νομίας). Παρά το γεγονός ότι η αστυνόμευση συνήθως ασκεί
ται ακόμη από το κράτος, η παραδοσιακή δημόσια Αστυνομία 
είναι υπεύθυνη σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μόνο για μερικά 
τμήματα των υπηρεσιών της αστυνόμευσης. Αρκετές από τις 
λοιπές υπηρεσίες παρέχονται από τον ιδιωτικό τομέα και από 
άλλες Υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Αυτό μπορεί να ορισθεί 
ως σύγχρονη «πολυμεροποίηση» της αστυνόμευσης και ένα 
από τα κύρια θέματα της αστυνομικής επιστήμης θα πρέπει 
να είναι η επέκτασή της στην ευρύτερη έννοια της Αστυνομί
ας και της Αστυνόμευσης. Τα περαιτέρω βήματα για τη θεσμο
θέτηση της αστυνομικής επιστήμης, των αστυνομικών μελε
τών και της αστυνομικής έρευνας θα επεκτείνουν την έρευνα 
στην ενασχόληση με την ασφάλεια και την Αστυνόμευση, με 
πιο γενικό τρόπο αντίληψης.

Αστυνομική Επιστήμη, Αστυνομική Επιμόρφωση 
και Αστυνομική Εκπαίδευση

Η διαδικασία της Μπολόνια, είχε επίδραση στο Πανεπιστη
μιακό σύστημα της Ευρώπης. Οι τίτλοι σπουδών επιπέδου 
Bachelor και Master αντικαθιστούν τα παραδοσιακά προγράμ
ματα σπουδών. Σε μερικά κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλάζει ακόμη 
και το σύστημα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αστυνομι
κών, στην κατεύθυνση της υιοθέτησής της. Η CEPOL, έχει 
επηρεαστεί από τη διαδικασία της Μπολόνια στη δημιουργία 
και υιοθέτηση σύγχρονων πρότυπων κοινών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Θα επαφίεται στις εθνι
κές Αστυνομικές Ακαδημίες η απόφαση 
σε πιο μέγεθος θα εφαρμόσουν αυτού του 
είδους την εκπαίδευση και επιμόρφωση 
και στους εθνικούς φορείς πιστοποίησης 
να αξιολογήσουν κατά πόσο η αστυνομι
κή εκπαίδευση πληροί τα κριτήρια που 
τίθενται από τη διαδικασία της Μπολό
νια.

Η αστυνομική εκπαίδευση συμπερι
λαμβάνει τη διαδικασία απόκτησης της 
γνώσης, των δεξιοτήτων και των συμπε
ριφορών για την εκτέλεση εξειδικευμέ- 
νων επαγγελματικών καθηκόντων, με

περισσότερο ευέλικτο τρόπο, που θα είναι επικεντρωμένος στο 
πρόβλημα και την ανάλυση.

Η αστυνομική επιστήμη αναπτύσσει την ικανότητα των 
σπουδαστών να γενικεύουν, να λειτουργούν αποτελεσματικά 
σε νέες καταστάσεις Η αστυνομική εκπαίδευση, που βασίζε
ται περισσότερο στην πρακτική εμπειρία δεν θα πρέπει να εξαι
ρεθεί από την αστυνομική επιστήμη. Στη σύγχρονη κοινωνία 
που βασίζεται στη γνώση, οι πρακτικές δεξιότητες μπορεί να 
βασισθούν στην επιστημονική γνώση και στα αποτελέσματα 
της έρευνας.

Τα αστυνομικά συστήματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 
στα κράτη μέλη της Ε.Ε. καταδεικνύουν την ανάγκη συνερ
γασίας μεταξύ των επαγγελματιών, των ακαδημαϊκών, των 
αστυνομικών και των ερευνητών. Η εφαρμογή των αποτελε
σμάτων της επιστημονικής έρευνας στην αστυνομική πρακτι
κή είναι η μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος.

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην Αστυνομική Επιστήμη
Η αστυνομική επιστήμη ασχολείται με τη γνώση που χρει

άζονται οι αστυνομικοί για να εκτελούν τα καθήκοντά τους. 
Επίσης παρέχει στις δημοκρατικά; κοινωνίες τη γνώση που 
απαιτείται για τον έλεγχο της αστυνομικής πρακτικής και τη 
συμμετοχή στη διαδικασία της αστυνόμευσης. Ο σκοπός της 
σύγκρισης στο πεδίο της αστυνόμευσης είναι η λήψη πληρο
φοριών για παρεμφερή θέματα από το εξωτερικό, η σύγκριση 
των εξελίξεων με αυτές των άλλων χωρών, η δημιουργία με
γαλύτερης αλληλοκατανόησης στην Ευρώπη, η καλύτερη κα
τανόηση των δράσεων και η ενίσχυση της διεθνούς επικοινω
νίας των εμπειρογνωμόνων.

Η συγκριτική προσέγγιση συστηματοποιεί την ανταλλαγή 
πληροφοριών και εμπειριών, με στόχο να 
μάθει ο ένας από τον άλλον. Η αστυνομι
κή επιστήμη είναι εφαρμοσμένη επιστή
μη και ακολουθεί μεθοδολογικά πρότυπα 
άλλων επιστημών. Πλησιάζει τη μεθοδο
λογία των κοινωνικών επιστημών και δη
μιουργεί μεθόδους για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. Ωστόσο, δεν είναι σύ
στημα μεθοδολογικών πεποιθήσεων με 
εφαρμογή στα προβλήματα. Αντιθέτως, 
πρώτα είναι τα προβλήματα και τα ερω
τήματα της έρευνας και μετά θα γίνει η 
επιλογή και η κατάρτιση μίας χρήσιμης 
μεθοδολογικής προσέγγισης.

66Η αστυνομική
επιστήμη είναι 
εφαρμοσμένη 
επιστήμη και 

ακολουθεί 
μεθοδολογικά 

πρότυπα άλλων 
επιστημών
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4<H αστυνομική επιστήμη 
είναι η επιστημονική μελέτη 
της Αστυνομίας ως θεσμού 
και της Αστυνόμευσης ως 

διαδικασίας”

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση δεν είναι μεθοδολογία, αλλά 
επιλεγμένα θέματα έρευνας, που συνδυάζονται με τεχνητές 
έρευνας που αρμόζουν στο θέμα.

Η σύγχρονη αστυνόμευση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την εξέλιξη των κοινωνιών, τις πολιτικές τακτικές και 
τη δομή του εγκλήματος. Η αλλαγή των δομών του εγκλή
ματος απαιτεί εξέλιξη στην αστυνόμευση και χρήση των κα
τάλληλων μέσων- αλλαγή του τρόπου αστυνόμευσης ως κα
νονικής εργασίας. Για να διασφαλιστεί η καλύτερη έρευνα 
και γνώση θα πρέπει η αστυνομική επιστήμη να συζητά γε
νικές ερωτήσεις όπως: Ποιά είναι η κύρια τάση στην εξέλιξη 
των κοινωνιών, το έγκλημα και την αστυνόμευση, τ ί επιδρά 
στον τρόπο της αστυνόμευσης; Ποιά είναι η αποστολή της 
Αστυνομίας; Τ ί είναι η Αστυνομία στην πράξη; Τ ί είναι η 
Αστυνόμευση; Ποιοι είναι οι ευρωπαϊκοί τρόποι για την επί
λυση προβλημάτων, πού υπάρχουν διαφορές και εμπόδια;

Αντιμετωπίζοντας τις δραστηριότητες της αστυνομικής 
έρευνας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την επιμόρφωση και 
τη βασική εκπαίδευση, μπορεί να λεχθεί ότι μπορεί να υπάρ
χει συσχέτιση μεταξύ της έρευνας και του πολιτισμού της 
εκπαίδευσης, που χαρακτηρίζεται από εμπειρική κυριαρχία 
και το φόβο της «θεωρίας». Η ευρωπαϊκή αστυνομική επι
στήμη, χρειάζεται τη «θεωρία» για τη συζήτηση σημαντι
κών θεμάτων του μέλλοντος, για να καλυφθούν οι βασικές 
παράμετροι της αστυνόμευσης, της περιγραφής, της ανάλυ
σης και της τροφοδότησης ειδικών ερευνών και εκπαιδευτι
κών δραστηριοτήτων. Επίσης πρέπει να κρατηθεί ζωντανή 
και να τύχει εφαρμογής η ιστορία της ευρωπαϊκής κίνησης 
σε θέματα ερευνών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Αυτό μπορεί να είναι ένα στοιχείο της ευρωπαϊκής ταυτότη
τας στο πεδίο της έρευνας και των εκπαιδευτικών δραστη
ριοτήτων.

Η συγκριτική θεώρηση γενικών θεμάτων, όπως τα αστυ
νομικά συστήματα, η αστυνομική φιλοσοφία, το ύφος της 
αστυνόμευσης, κ.λπ. είναι αναγκαία και αποτελεί σημαντικό 
καθήκον για τις μελλοντικές προοπτικές. Υπάρχει παράδοση 
συγκρίσεων της Αστυνόμευσης εκτός του συστήματος της 
Ε.Ε., των οποίων οι μέθοδοι, οι προσεγγίσεις και τα συμπερά
σματα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στις έρευνες.

Ανακαλώντας το σκοπό της συγκριτικής προοπτικής, θα 
πρέπει να αναφερθούν επίσης δύο ακόμα σημεία: το θεωρη
τικό και το πρακτικό. Η συγκριτική προσέγγιση καθιστά 
την αστυνομική επιστήμη ως επιστήμη με διεθνή ή ευρω
παϊκό προσανατολισμό. Είναι το κομβικό σημείο για την κα

τανόηση και ερμηνεία περί του τι συμβαίνει στο πεδίο της ευ
ρωπαϊκής Αστυνόμευσης Δεν υπάρχει κατανόηση χωρίς τη 
συγκριτική θεώρηση. Έ νας άλλος σκοπός καθορίζεται από τις 
πρακτικές ανάγκες. Η «συγκριτική» αξιολόγηση σημαίνει μά
θηση μέσω της σύγκρισης. Περαιτέρω, θα πρέπει να γίνει με
ταρρύθμιση στη συλλογή των πληροφοριών, για τη λήψη και 
τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών, που βασίζονται 
στη γνώση. Η αστυνομική επιστήμη απευθύνοντας συγκριτι
κά θέματα με ευρωπαϊκό περιεχόμενο θα μπορούσε να εξετάσει 
περισσότερα ερωτήματα για τις έρευνες

Εξετάζοντας τη μεικτή Αστυνόμευση σε διάφορες ευρω
παϊκές χώρες γίνεται αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας. 
Για παράδειγμα, φαίνεται ότι οι αστυνόμοι της γειτονιάς ήταν 
αποτελεσματικοί στην Αγγλία και την Ουαλία στη μείωση του 
εγκλήματος και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Έ χουν 
αυτά τα ευρήματα αντιγράφει επακριβώς κάπου αλλού και σε 
αρνητική περίπτωση γιατί όχι; Η επιτήρηση της γειτονιάς εί
χε ελάχιστα αποτελέσματα στη Βρετανία -  είναι αυτή επίσης 
η κατάσταση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Σε θετική περί
πτωση γιατί εμφανίζεται λιγότερο αποτελεσματική από τους 
αστυνόμους της γειτονιάς;

Η ευρωπαϊκή προσέγγιση στην Αστυνομία μπορεί να έχει 
μερικές αρνητικές επιπτώσεις: Η Αστυνόμευση στην Ευρώ
πη θα μπορούσε να είναι πεδίο πολύ εξειδικευμένης γνώσης 
χωρίς κοινές συζητήσεις μεταξύ των εμπειρογνωμόνων. Στον 
ακαδημαϊκό κόσμο η εγκληματολογία και οι παρεμφερείς με 
αυτή επιστήμες θα συνέχιζαν να αντιπαρατίθενται για την 
πρωτοκαθεδρία στην ανάλυση των προβλημάτων της Αστυ
νόμευσης. Η αστυνομική εκπαίδευση και επιμόρφωση θα συ
νέχιζαν ως ανεξάρτητα πεδία μέσα σε ένα μείγμα επιστημών. Η 
αστυνομική επιστήμη θα μπορούσε να είναι στο μέλλον ένα ερ
γαλείο ενσωμάτωσης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπε
δο. Οι προοπτικές της στην Ευρώπη εξαρτώνται από τις δρα
στηριότητες του ακαδημαϊκού κόσμου και του αστυνομικού. 
Η (Αστυνομική) Επιστήμη είναι περισσότερο από ποτέ μία μα
κροχρόνια διαδικασία και θα έχει να διανύσει αρκετό δρόμο για 
να γίνει αποδεκτή. ]

Η συνολική αναφορά παρουσιάσπικε στην 5η Ετήσια Διάσκεψη της 
CEPOL, στο Αστυνομικό Πανεπιστήμιο του Muenster της Γερμανίας (12 
έως 14/09107).

*Η επιμέλεια και μετάφρασή από τήν αγγλική, γλώσσα ανήκει 
στην Αστυν. Δ/ντή ΜΑΤΣΑΚΑ Ιωάννα
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Του Αστυν. Υποδ/ντή Ευάγγελου Στεργιούλη*

ΓΕΝΙΚΑ
ίσκεται αντιμέτωπη, τις τελευταίες δεκαετίες, με νέες μορφές εγκληματικότητας 

αυξανόμενο διεθνές οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία. Οι προσπάθειες της 
πιο κοντά στον πολίτη και να εδραιώσει μια σχέση εμπιστοσύνης, έφεραν στο προ- 

αστυνόμευσης κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ενεργή συμμέτοχη του κοι- 
αστυνόμευση, ο αστυνομικός της γειτονιάς, αλλά και η εθελοντική αστυνόμευση απο- 

σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 1980, από τις 
χώρες, και κομίζουν αισιόδοξα μηνύματα αναφορικά με τις σχέσεις πολιτών

και Αστυνομίας
Οι σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης αποβλέπουν στην ανάδειξη της νέας φιλοσοφίας που διέπει τον 

αστυνομικό θεσμό την τελευταία δεκαετία, στην προσπάθεια του να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό των

Α/Α [  1 0 ]  ΜΑΐΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008



δομών λειτουργίας του και να προβάλει το 
ανθρώπινο πρόσωπο της Αστυνομίας στην 
υπηρεσία του ευρύτερου κοινωνικού συ
νόλου. Εν ολίγοις πρόκειται για μία αξιόλογη προσπάθεια με 
απώτερο σκοπό την αλλαγή της εικόνας της Αστυνομίας, από 
μηχανισμό καταστολής σε οργανισμό παροχής κοινωνικών 
υπηρεσιών στον πολίτη.

Στην παρούσα εργασία μας θα αναδείξουμε την προβληματι
κή των σύγχρονων μορφών αστυνόμευσης, λαμβάνοντας υπό
ψη τα πορίσματα των διεθνών ερευνών αλλά και την διεθνή 
αστυνομική πρακτική.

Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Η κοινοτική αστυνόμευση (community policing) ξε

κίνησε στις αρχές τις δεκαετίας του '80 στις Η.ΠΑ 
και στην Ευρώπη. Δίνει τη δυνατότητα στον 
αστυνομικό να διατηρεί συστηματική και σε κα
θημερινή βάση επαφή με τους πολίτες και του 
φορείς της κοινότητας και να σχεδιάζουν από 
κοινού τις ενέργειες τους, αλλά και τις μεθό
δους δράσης της Αστυνομίας, προκειμένου να 

βελτιωθεί το έργο της και οι υπηρεσίες της προς 
τους πολίτες1. Πρόκειται αναμφίβολα για ένα σύγ
χρονο μοντέλο αστυνόμευσης, με αυτούσια την αν
θρώπινη διάσταση, το οποίο ήδη εφαρμόζεται στις 
περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες1 με απώτερο σκο
πό να φέρει την Αστυνομία κοντά στον πολίτη και 
στις καθημερινές ανάγκες του. Τα αποτελέσμα
τα σχετικών ερευνών3 έχουν δείξει ότι η στενότε
ρη συνεργασία μεταξύ κοινότητας και Αστυνομί
ας αυξάνει το επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών 
απέναντι στις αστυνομικές υπηρεσίες, μειώνουν 
το φόβο του εγκλήματος4 και γενικότερα βελτιώ
νουν το επίπεδο ζωής της κοινότητας5.

Το μοντέλο «community policing» αποτελεί 
μία νέα φιλοσοφία αστυνομικής δράσης εστιά
ζοντας στην πρόληψη της μικροεγκληματικό- 

τητας, σε συνεργασία με τους κατοίκους και 
τους τοπικούς φορείς, ενδυναμώνοντας έτσι 
το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της κοι

νότητας. Τούτο, βέβαια, προέκυψε από την αναγκαιότητα της 
επιστροφής της Αστυνομίας στην πραγματική διάσταση της 
αποστολής της που είναι η συνεχής και άμεση παρουσία της 
κοντά στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Αυτή η ανα
γκαιότητα υπήρξε ιδιαίτερα πιεστική για τα μεγάλα αστικά 
κέντρα όλων των ανεπτυγμένων δημοκρατικών κοινωνιών, 
όπου η ανωνυμία του πλήθους σε συνδυασμό με την αύξηση 
της μικροεγκληματικότητας (κλοπές, διαρρήξεις, συμπλοκές

“ Ο ι  σ ύ γ χ ρ ο ν ες  μορφές αστυνόμευσης 
αποβλέπουν στην ανάδειξη της νέας 

φιλοσοφίας που διέπει τον αστυνομικό 
θεσμό, και να προβάλει το ανθρώπινο 

πρόσωπο τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς ”
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44Π α ρ ά  το  γ ε γ ο ν ό ς  ότι η ιδέα της ανάθεσης 
καθηκόντων αστυνόμευσης σε εθελοντές 

αστυνομικούς μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα 
ελκυστική, τα προβλήματα που αναφύονται 
στην υλοποίηση της, τόσο από πρακτικής 

όσο και από νομικής άποψης, παρουσιάζουν 
ανυπέρβλητες δυσκολίες”

με τραυματισμούς και υλικές ζημιές, κλπ) προκαλούν 
ανασφάλεια και γενικά κυριαρχεί στο κοινό ο φόβος του εγκλή
ματος6.

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου της κοινοτικής αστυνό
μευσης εξαρτάται αποκλειστικά από το επίπεδο οργάνωσης και 
διοίκησης της Αστυνομίας, αλλά και το βαθμό συμμέτοχης των 
πολιτών και των τοπικών φορέων. Η κοινοτική αστυνόμευση 
μπορεί να αποδώσει θετικά αποτελέσματα όταν αναπτύσσεται σε 
ένα αστυνομικό σύστημα που χαρακτηρίζεται από τα στοιχεία 
της αυτονομίας, της αποκέντρωσης, της ευλυγισίας στη λήψη 
αποφάσεων, της καινοτόμου ηγεσίας της συμμετοχικής διοίκη
σης, της διαφάνειας και των ανοικτών διαδικασιών7. Πρόκειται, 
δηλαδή, για ένα συνδυασμό ιδεολογικών, πρακτικών και θεω
ρητικών στοιχείων8 που όλα μαζί συνθέτουν τον κορμό του μο
ντέλου της κοινοτικής αστυνόμευσης. Βεβαίως, η κοινοτική 
αστυνόμευση προϋποθέτει την ύπαρξη καλών σχέσεων Αστυ- 
νομίας-κοινού και, κυρίως την ύπαρξη ενός κλίματος αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της κοινότητας και της Αστυ
νομίας και να χαρακτηρίζεται μάλιστα από βάθος χρόνου. Έρευ
νες που έγιναν σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως για παρά
δειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο9, στο Βέλγιο10, χώρες με ιστορικά 
καλές σχέσεις μεταξύ Αστυνομίας και κοινότητας ανέδειξαν σο
βαρά προβλήματα στην εφαρμογή του μοντέλου ‘community 
policing’ λόγω της απροθυμίας των πολιτών, ιδίως των νέων, 
να συμμετάσχουν σε κοινωνικές συλλογικές προσπάθειες υπο
στήριξης της Αστυνομίας ή να συμμετάσχουν στην κατάρτιση 
πολιτικών αστυνόμευσης. Σήμερα, η κοινοτική αστυνόμευση 
έχει υιοθετηθεί από όλες τις σύγχρονες αστυνομίες χωρίς βεβαί
ως τούτο να σημαίνει ότι η εφαρμογή της έρχεται να επιλύσει 
όλα τα προβλήματα που ανέκυψαν στην πορεία του χρόνου, ως 
απόρροια των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, και συνεχίζουν 
να υφίστανται σε όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Συγκεκρι
μένα, τα προβλήματα που οδήγησαν τις σύγχρονες Αστυνομίας 
να εφαρμόσουν την κοινοτική αστυνόμευση, όπως προκύπτουν 
από κοινωνιολογικά; έρευνες, εστιάζονται στα εξής σημεία11: 

α) Η δυσαρέσκεια των μειονοτήτων ιδίως σε «πολυφυλετικές» 
ή άλλως αποκαλούμενες «πολυπολιτισμικές» κοινωνίες, απένα
ντι στη δράση και στη συμπεριφορά αστυνομικών προς τα μέλη 
τους και προς τις κοινότητες τους 

β) Η έλλειψη άμεσης ανταπόκρισης της Αστυνομίας στα αιτή
ματα και στις ανάγκες των πολιτών και της κοινότητας 

γ) Η μειωμένη αποτελεσματικότητα της Αστυνομίας στην 
πρόληψη της εγκληματικότητας σε συνδυασμό με την έξαρση

της μικροεγκληματικότητας και την επακόλουθη αύξηση του 
αισθήματος ανασφάλειας των πολιτών.

δ) Η αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου δράσης και αστυνό
μευσης των αστυνομικών μέσα από εποχούμενες περιπολίες και 
τη χρήση νέων τεχνολογιών, που εξαλείφουν την αμεσότητα 
στις επαφές Αστυνομικών και πολιτών.

ε) Η αναγκαιότητα για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δι
απροσωπικών επαφών μεταξύ αστυνομικών και πολιτών που 
συμβάλουν στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης

οχ) Η αναγκαιότητα για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών 
και των κοινοτικών φορέων στα προγράμματα και τις δράσεις 
της Αστυνομίας στην πρόληψη της εγκληματικότητας12.

Βεβαίως, οι παραπάνω επισημάνσεις αντανακλούν τη σοβαρό
τητα και το μέγεθος των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμε- 
τωπίζουν όλες οι δυτικές ανεπτυγμένες κοινωνίες. Σε κρίσιμες 
περιόδους κοινωνικών αναταραχών, που στις μέρες μας συμβαί
νουν όλο και mo συχνά με αποτέλεσμα σχεδόν πάντα να γενικεύ
ονται οι συγκρούσεις μεταξύ Αστυνομίας και διαφόρων κοινωνι
κών στρωμάτων13, η Αστυνομία είναι ο μόνος δημόσιος φορέας 
που ενεργοποιείται και επιφορτίζεται με την ευθύνη της διατή
ρησης της δημόσιας τάξης και της κοινωνικής ομαλότητας. Βε
βαίως, σε τέτοιες περιπτώσεις οι παραδοσιακές αστυνομικές μέ
θοδοι καταστολής μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα μόνο σε 
προσωρινή βάση, ενώ οι κατασταλτικά; επιχειρήσεις της Αστυ
νομίας αποτελούν μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τα ΜΜΕ να 
δραματοποιήσουν και συχνά να αμφισβητήσουν τα πλαίσια της 
νομιμότητας της δράσης της Αστυνομίας. Και ο επίλογος τέτοι
ων καταστάσεων είναι η ρήξη της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ 
Αστυνομίας-κοινού με ολέθρια αποτελέσματα στην εικόνα της 
Αστυνομίας.

Συμπερασματικά, η κοινοτική αστυνόμευση αποβλέπει πρω
ταρχικά στην εδραίωση ενός κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύ
νης μεταξύ Αστυνομίας και κοινωνικών ομάδων, που μακρο
πρόθεσμα θα επιδράσει θετικά στις εύθραυστες σχέσεις μεταξύ 
Αστυνομίας και κοινωνικών ομάδων, κυρίως κοινωνικών μει
ονοτήτων, και θα δημιουργήσει νέα δεδομένα συνεργασίας, επι
κοινωνίας και κατανόησης. Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του συστήματος της κοινοτικής αστυνόμευσης απαιτούνται αλ
λαγές στις οργανωτικά; δομές ενός Αστυνομικού Σώματος και 
έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου της Αστυνομίας ως υπηρεσία 
πρόληψης και καταπολέμησης του εγκλήματος14. Τούτο, δηλα
δή, σημαίνει ότι η Αστυνομία, προκειμένου να εφαρμόσει απο
τελεσματικά την κοινοτική αστυνόμευση, πρέπει να απαλλαγεί
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από καθήκοντα ξένα προς το ρόλο της και την αποστολή της. 
Εν ολίγοις, η κοινοτική αστυνόμευση αποτελεί κοινωνική ανα
γκαιότητα για την ικανοποίηση της οποίας απαιτείται όχι μόνο 
η συμμετοχή από πλευράς Αστυνομίας, αλλά πρώτιστος απαιτεί
ται πολιτική βούληση.

Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Ο αστυνομικός της γειτονιάς15 είναι ένας θεσμός που εδραιώ

νεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια και εντάσσεται 
στο γενικότερο πνεύμα και φιλοσοφία της κοινοτικής αστυνό
μευσης. Απώτερος σκοπός αυτής της νέας μορφής αστυνόμευ
σης είναι η άμεση επαφή μιας ομάδας αστυνομικών με τους πολί
τες μιας συγκεκρηιένης συνοικίας. Σε αντίθεση με την ευρύτερη 
φιλοσοφία της κοινοτικής αστυνόμευσης, όπου ως αντικείμενο 
αστυνόμευσης κυριαρχεί η υπό την ευρεία του όρου έννοια κοι
νότητα ή δήμος ή πόλη, η μορφή της αστυνόμευσης της γειτο
νιάς επικεντρώνει τις δραστηριότητες της αστυνόμευσης σε μία 
συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή μία γειτονιά ή συνοικία, που βε
βαίως αποτελεί ένα μικρό μέρος της κοινότητας.

Και στην προκειμένη περίπτωση η συμμετοχή και συνεργα
σία των πολιτών και των κοινοτικών φορέων παίζουν καταλυ
τικό ρόλο στην αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού. Δεδομέ
νου ότι αυτό το μοντέλο αστυνόμευσης, όπως προαναφέρθηκε, 
εστιάζει τη λειτουργία του σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, δη
λαδή τη γειτονιά, τη συνοικία, περιοχές που αποτελούν τον μι- 
κρόκοσμο της ευρύτερης κοινότητας, η κοινωνική αποδοχή αυ
τής της μορφής αστυνόμευσης αυξάνεται διαρκώς τα τελευταία 
χρόνια16. Τούτο οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην μονιμότητα 
της επαφής του αστυνομικού με τον πολίτη σε καθημερινή βά
ση, στην ίδια συνοικία-γειτονιά, γεγονός που λειτουργεί ενθαρ
ρυντικά και συμβάλει στην εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης, 
ενώ, παράλληλα, λειτουργεί και αποτρεπτικά στην παροχή ευ
καιριών διάπραξης εγκληματικών ενεργειών.

Παρότι ο αστυνομικός της γειτονιάς θεωρείται ως σύγχρονη 
μορφή αστυνόμευσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι η θεωρητι
κή και πρακτική εφαρμογή του εγχειρήματος βασίζεται στην πα
ραδοσιακή λειτουργία της Αστυνομίας και στις πρώτες μορφές 
αστυνόμευσης που εφαρμόστηκαν στις αρχές του προηγούμενου 
αιώνα. Εκείνη την περίοδο η Αστυνομία στερούνταν της σημε
ρινής προηγμένης τεχνολογίας και η αστυνόμευση στηρίζονταν 
αποκλειστικά στη διαπροσωπική επαφή του αστυνομικών και 
πολιτών. Μάλιστα, η διαπροσωπική αυτή σχέση συνέχισε να διέ- 
πει τα συστήματα αστυνόμευσης όλων των Ευρωπαϊκών Αστυ
νομιών σχεδόν ολόκληρο τον 20ο αιώνα μέχρι και τη δεκαετία 
του '80, όταν στη συνέχεια επήλθαν εκτεταμένες κοινωνικές και 
πολιτικές αλλαγές που επηρέασαν τη λειτουργία των κοινωνι
κών συστημάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μεγάλες κοινωνι
κές και πολιτικές ανακατατάξεις επηρέασαν και τη λειτουργία 
του αστυνομικού θεσμού και δημιούργησαν αυξημένες ανάγκες, 
που προστέθηκαν στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις των Ευ
ρωπαϊκών Αστυνομιών. Τα νέα κοινωνικά και πολιτικά δεδο
μένα και γενικώς η νέα διαμορφωθείσα κατάσταση είχε ως απο
τέλεσμα οι αστυνομικοί να επιφορτισθούν, πέραν των αμιγών 
αστυνομικών καθηκόντων τους σε σχέση με την πρόληψη κα 
καταστολή του εγκλήματος, και με άλλα καθήκοντα και υποχρε
ώσεις τα περισσότερα των οποίων ήταν και συνεχίζουν να είναι 
ξένα προς την αποστολή τους. Ο επιπρόσθετος φόρτος εργασίας 
και τα ξένα προς την αποστολή έργα της Αστυνομίας, όπως ήταν

αναμενόμενο στέρησαν τη δυνατότητα της αστυνομικής παρου
σίας σε κάθε γειτονιά σε καθημερινή βάση, με αποτέλεσμα να δι
ακοπεί η διαπροσωπική σχέση και επαφή αστυνομικού και πολί
τη. Προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε από 
τη διακοπή της καθημερινής επαφής αστυνομικού με τον πολί
τη, οι προσπάθειες της Αστυνομίας εστιάσθηκαν στη χρήση και 
στην αξιοποίηση της τεχνολογίας (μεταφορικά μέσα, ασύρματες 
επικοινωνίες, βάσεις δεδομένων, κλπ), που βεβαίως πολλά και 
σημαντικά προσέφεραν στο έργο της Αστυνομίας χωρίς όμως να 
καταφέρουν να καλύψουν το κενό της άμεσης διαπροσωπικής 
επαφής και σχέσης αστυνομίας και πολίτη. Έ τσι χάθηκε, με την 
πάροδο του χρόνου, ο αστυνομικός από τη γειτονιά και συνάμα 
χάθηκε και η καθημερινή ανθρώπινη επαφή του αστυνομικού 
με τον πολίτη. Αυτή η παραδοσιακή μορφή αστυνόμευσης της 
γειτονιάς επανέρχεται στο προσκήνιο σήμερα ως νέα και σύγ
χρονη μορφή αστυνόμευσης και διεκδικεί ρόλο πρωταρχικής 
σημασίας στο Ευρωπαϊκό αστυνομικό γίγνεσθαι, χωρίς βεβαίως 
τούτο να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όπως προκύ
πτει από την ιστορική προσέγγιση που αναπτύξαμε παραπάνω.

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Η εθελοντική αστυνόμευση αποτελεί θεσμό μείζονος κοινω

νικής σημασίας πλην όμως η εφαρμογή στην πράξη αντιμετω
πίζει σοβαρά προβλήματα. Πρωτίστως, η εθελοντική αστυνό
μευση βασίζεται στην εκούσια και ανιδιοτελή συμμετοχή των 
πολιτών στις προσπάθειες της Αστυνομίας να καταπολεμήσει το 
έγκλημα και να προσφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στο 
κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται, δηλαδή, για μία μορφή κοινωνι
κής υπηρεσίας της Αστυνομίας που υλοποιείται με την ενεργή 
και ουσιαστική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Η εθελοντι
κή αστυνόμευση, κατά συνέπεια, νομιμοποιεί και ενισχύει το ρό
λο και την αποστολή της Αστυνομίας σε μία δημοκρατική κοι
νωνία17 .

Παρά το γεγονός ότι η ιδέα της ανάθεσης καθηκόντων αστυ
νόμευσης σε εθελοντές αστυνομικούς μπορεί να φαίνεται ιδιαί
τερα ελκυστική από κοινωνικής πλευράς τα προβλήματα που 
αναφύονται στην υλοποίήση ενός τέτοιου θεσμού, τόσο από 
πρακτικής όσο και από νομικής άποψης παρουσιάζουν ανυπέρ
βλητες δυσκολίες. Κατά βάση, η εθελοντική αστυνόμευση σχε
τίζεται με το πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο που διέπει ένα κοι
νωνικό σύνολο και το οποίο εν τελεί παίζει καθοριστικό ρόλο 
στην υιοθέτηση μιας τέτοιας μορφής αστυνόμευσης. Κοινωνίες 
οι οποίες διέπονται από τα χαρακτηριστικά της ανοχής, της διαλ
λακτικότητας, της υπεράσπισης των ατομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, είναι πολύ περισσότερο δεκτικές στην υιοθέτηση 
τέτοιων μορφών αστυνόμευσης.

Ανασταλτικός παράγοντας στην εφαρμογή της εθελοντικής 
αστυνόμευσης αποτελεί και η ιδιομορφία των αστυνομικών κα
θηκόντων που συχνά άπτονται της προστασίας των ατομικών 
δικαιωμάτων και ελευθεριών που προστατεύονται από θεμελι
ώδεις συνταγματικούς κανόνες. Σε ένα τέτοιο αυστηρό νομικό 
πλαίσιο, η ανάθεση αστυνομικών καθηκόντων, έστω και σε πε
ριορισμένη μορφή, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα αναφορικά 
τόσο με τη νομιμότητα ανάθεσης και εκτέλεσης αστυνομικών 
καθηκόντων από εθελοντές πολίτες, όσο και από πλευράς απο- 
τελεσματικότητας υπό την ευρεία έννοια του όρου της αστυνό
μευσης. Για αυτούς ακριβώς τους λόγους η εθελοντική αστυνό
μευση δεν τυγχάνει ευρείας χρήσης στην Ευρώπη, με εξαίρεση
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το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι Βρετανικές αστυνομικές αρχές διεκδι- 
κούν παγκόσμια πρωτοτυπία έχοντας σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο 
νομικό πλαίσιο εθελοντισμού στην Αστυνομία18 από τις αρχές του 
περασμένου αιώνα. Η εφαρμογή του θεσμού συνεχίζει να αποδίδει 
θετικά αποτελέσματα, ενώ ακόμη και σήμερα τυγχάνει εξαιρετικής 
αποδοχής από τη Βρετανική κοινωνία καθόσον η προσέλευση εθε
λοντών αστυνομικών διατηρείται σε υψηλά επίπεδα19.

Ό πως ήδη επισημάνθηκε, όλες οι σύγχρονες μορφές αστυνό
μευσης μπορούν να αποδώσουν καλύτερα αποτελέσματα σε συ
στήματα οργάνωσης και διοίκησης Αστυνομιών που διέπονται 
από τα χαρακτηριστικά της αποκέντρωσης και της υιοθέτη
σης σύγχρονων στρατηγικών πρόληψης του εγκλήματος με τη 
συμμετοχή τοπικών φορέων και πολιτών20. Βεβαίως, η κοινοτι
κή αστυνόμευση, ο αστυνομικός της γειτονιάς και η εθελοντική 
αστυνόμευση δεν αποτελούν πανάκεια για το έργο της Αστυνομί
ας διότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν σοβαρές μορφές οργα
νωμένου εγκλήματος για τις οποίες χρειάζονται άλλες ειδικές δο
μές αστυνομικής συνεργασίας21. Αναμφίβολα, όμως, μπορούν να 
συμβάλουν στη βελτίωση των σχέσεων Αστυνομία και πολιτών, 
στην καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, καθώς επί
σης και στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών 
μέσω της καθημερινής παρουσίας του αστυνομικού κοντά στον 
πολίτη.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση όλων των σύγχρονων μορ

φών αστυνόμευσης, διαπιστώνουμε πρωταρχικά ότι όλες διέπονται 
από το κοινό χαρακτηριστικό της ενεργούς συμμετοχής της κοινό
τητας και των ίδιων των πολιτών. Παρά το γεγονός ότι καμία από 
τις σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης δεν εισάγει νέα στοιχεία στη 
γενικότερη εννοιολογική προσέγγιση της αστυνόμευσης, δεν παύ
ουν να αποτελούν μία οργανωμένη και αξιόλογη προσπάθεια κάθε 
σύγχρονης Αστυνομίας να επιστρέψει στις παραδοσιακές αρχές και 
αξίες, για τις οποίες συστήθηκε να υπηρετήσει, με τη συμμετοχή 
των ίδιων πολιτών και της κοινότητας.

Εκ πρώτης όψεως οι σύγχρονες μορφές αστυνόμευσης προβάλ
λουν ως ένα εξαιρετικά απλό εγχείρημα, όμως οι δυσκολίες εφαρ
μογής τους είναι τεράστιες όπως άλλωστε προκύπτει από τα προ- 
αναφερθένχα αποτελέσματα ποικίλλων ερευνών στο χώρο της 
Ευρώπης και της Αμερικής. Δεν παύει, βέβαια, η κάθε μορφή αστυ
νόμευσης να διατηρεί αυτούσια την κοινωνική της διάσταση και 
να αναδεικνύει την Αστυνομία ως μία υπηρεσία παροχής κοινωνι
κών υπηρεσιών, ήτοι, μια υπηρεσία δίπλα στον πολίτη και όχι απέ
ναντι του. Άλλωστε, με αυτή την προοπτική και αυτό τον σκοπό 
συστήθηκαν και λειτούργησαν οι πρώτες οργανωμένες Αστυνομί
ες τέλους του 19ου - αρχές του 20ου αιώνα, πλην όμως στην ιστο
ρική τους εξέλιξη παρέκλιναν της πορείας τους καθόσον χρησιμο- 
ποιήθηκαν για διάφορους πολιτικούς σκοπούς και προτεραιότητες. 
Αυτή η παρέκκλιση της αποστολής της Αστυνομίας σε συνδυασμό 
με τις καταλυτικές επιρροές που υπέστη από τις ραγδαίες πολιτι
κές κοινωνικές και τεχνολογικές αλλαγές στο πλαίσιο της παγκο
σμιοποίησης, καθώς και τα επιπρόσθετα ξένα προς την αποστολή 
της έργα που της ανατέθηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα να την απο
ξενώσουν από την κοινότητα και τους πολίτες και συχνά μάλιστα 
να βρεθεί αντιμέτωπη μαζί τους εξυπηρετώντας συμφέροντα των 
εκάστοτε κυρίαρχων τάξεων. Οι νέες μορφές αστυνόμευσης λοι
πόν, σηματοδοτούν την επιστροφή της Αστυνομίας στις βασικές 
αρχές της αποστολής της, η εκπλήρωση της οποίας δεν είναι δυνα- 
τ1ί χωρίς την ενεργή συμμετοχή των αρμοδίων κοινωνικών φορέ
ων των πολιτών.
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Η σύγχρονη Αστυνομία του 21ου αιώνα έχει να αντιμετωπίσει 
ευρείας κλίμακας προκλήσεις λόγω της ραγδαίας και απρόβλε
πτης ανάπτυξης του οργανωμένου εγκλήματος σε όλες τις εκ
φάνσεις του, και, ως εκ τούτου, η συμμετοχή και η στήριξη του 
κοινού στο έργο της Αστυνομίας μπορεί να διασφαλισθεί μόνο 
μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών νέων μορ
φών αστυνόμευσης. ]

*0 Α/Υ Ευάγγελος ΣτεμγιονΧης είναι Δρ. ΚοινωνιοΧογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου και υπηρετεί στη ΔΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α.
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ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Του Αστυν. Α Αδάμ Παραδεισάνου

Ο
 homo sapiens είναι από τη φύση του μετανά
στης και μιγάδας. Ανήκει στο μοναδικό ζωντανό 
είδος που δεν έπαψε από την αρχή της ύπαρξής 
του να επιμειγνύεται, όπως δεν έπαψε να μετα
κινείται. Οι μετακινήσεις ατόμων, ομάδων, πλη
θυσμών, παρατηρούνται σε όλες τις φάσεις της 
ιστορίας και γεννούν συγκρούσεις στο βαθμό 

που αντιπαρατίθενται διαφορετικοί πολιτισμοί μέσα σ’ ένα 
πλέγμα πολιτικών συσχετισμών και εξουσιών που συχνά επι
διώκουν την επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους ή επιβάλλουν 
την επιμειξία.

Κοινωνιολογική προσέγγιση
Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό φαινόμενο το 

οποίο διαφοροποιείται από κοινωνία σε κοινωνία και από επο
χή σε εποχή κατασκευάζοντας παράλληλα και τις ιδιαίτερες 
στάσεις του πληθυσμού απέναντι στους μετανάστες.

Στο πλαίσιο των δυτικών κοινωνιών, η μετανάστευση 
αντιμετωπίστηκε αρχικά ως μια φυσιολογική μετακίνηση 
του πληθυσμού από ένα τμήμα της χώρας ή του κόσμου σε 
κάποιο άλλο, προκειμένου τα άτομα να αναζητήσουν καλύ

τερη τύχη και νέες ευκαιρίες και αντιμετωπίστηκε ως μια εκ
δήλωση της ανθρώπινης φύσης, η οποία αναζητά το νέο, το 
καινούργιο. Η φυσιολογική αυτή έκφραση της ανθρώπινης 
συμπεριφοράς νομιμοποιήθηκε από τις ανάγκες του οικονομι- 
κοκοινωνικού συστήματος, εφόσον η μετακίνηση του πληθυ
σμού παρείχε τη δυνατότητα για εξεύρεση των αναγκαίων ερ
γατικών χεριών μειώνοντας το κόστος παραγωγής. Δηλαδή, 
χρησιμοποιήθηκε για την εξυπηρέτηση των ευρύτερων οικο
νομικών, κοινωνικών και ιδεολογικών αναγκών των πρώτων 
βιομηχανικών κοινωνιών, συντείνοντας στην αύξηση του 
κέρδους διαμέσου της μείωσης του κόστους παραγωγής.

Στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες με την επικράτηση των 
νέων τεχνολογιών και τη βαθμιαία αντικατάσταση του αν
θρώπινου παράγοντα από τη συμμετοχή στην παραγωγική 
διαδικασία, την τάση εγκαθίδρυσης των ευέλικτων μηχανών, 
οι οποίες εργάζονται ακατάπαυτα έχοντας τη δυνατότητα να 
επιλύουν τα όποια προβλήματα ανακύπτουν, η μετανάστευ
ση μετατρέπεται σε κοινωνικό πρόβλημα.

Στη σύγχρονη μορφή της η μετανάστευση αποτέλεσε, προ
ϊόν των δομικών κοινωνικών συνθηκών και απαιτήσεων που 
συνδέονται με την άνιση κατανομή των αγαθών σε παγκό-



σμια κλίμακα και την παγκοσμιοποίηση των διεθνών επα
φών και σχέσεων. Οι τεχνικές ελέγχου και επιτήρησης των 
δυτικών κοινωνιών κατασκευάζουν τη μετανάστευση ως κοι
νωνικά πρόβλημα, όταν οι μετανάστες δεν είναι απαραίτητοι 
για την παραγωγική διαδικασία. Ό ταν ο αριθμός τους υπερ- 
βεί το όριο το οποίο απαιτείται για την ομαλή λειτουργία και 
διαιώνιση των σχέσεων παραγωγής στιγματίζονται ως ανε
πιθύμητοι. Έ τσ ι ο μετανάστης από απαραίτητο λειτουργικό 
συμπλήρωμα της βιομηχανικής ανάπτυξης και εξέλιξης κατα
σκευάζεται ως ιδιαίτερη κοινωνική κατηγορία, αναπαριστώ- 
ντας στο συμβολικό επίπεδο την απειλή για την εθνική και 
πολιτιστική ισορροπία και ταυτότητα της κοινωνίας (ο άλλος, 
ο ξένος). Ο μετανάστης απέκτησε τη φιγούρα του κοινωνικά 
περιθωριοποιημένου, του αποτυχημένου, ο οποίος στο πλαί
σιο της ελεύθερης αγοράς εργασίας και κοινωνίας ήταν υπεύ
θυνος για την κατάσταση του (ιδεολογία ατομικής ευθύνης).

Ο 20ος αιώνας έχει χαρακτηρισθεί ως «ο αιώνας της μετα
νάστευσης» διότι σημειώθηκαν οι σημαντικότερες πληθυσμι- 
ακές μετακινήσεις και αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού 
(βίαιες ή ειρηνικές).

Έ να  μεγάλο ποσοστό από τα άτομα αυτά που μετακινού
νται από χώρα σε χώρα είναι οικονομικοί μετανάστες, οι οποί
οι αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον γ ι’ αυτούς και τις οικογέ
νειες τους Οι μετακινήσεις αυτές στις ημέρες μας είναι τόσο 
συχνές και περιλαμβάνουν τέτοια πληθυσμιακά μεγέθη ώστε 
προκαλούν αντιδράσεις στο εσωτερικό των χωρών οι οποίες 
υποδέχονται τους μετανάστες.

Οι αντιδράσεις αυτές σε συνδυασμό με τα ευρύτερα οι
κονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες συχνά οδηγούν 
στην αύξηση των ρατσιστικών εκδηλώσεων και των φαινόμε
νων της ξενοφοβίας και του εθνικισμού από τα μέλη των δυτι
κών κοινωνιών απέναντι στους αλλοδαπούς εν γένει.

Αλλοδαποί
Αλλοδαπός είναι κάθε φυσικό 

πρόσωπο που δεν έχει την ιθαγέ
νεια της χώρας στην οποία διαμέ
νει ή δεν έχει ιθαγένεια. Αυτό που 
χαρακτηρίζει τον αλλοδαπό στο 
εθνικό κράτος είναι η «πολιτικο
ποίηση» του: ο γηγενής προσδιο
ρίζεται ως ο προερχόμενος από το 
κράτος το οποίο είναι μια κατεξο- 
χήν πολιτική μορφή, ενώ ο αλλο
δαπός προσδιορίζεται ως ο μη-γη- 
γενής και [αδιαίρετα] μη-πολίτης

καθώς δεν ανήκει στην πολιτική κοινότητα, την συγκροτη
μένη σε κράτος. Οι βασικές κατηγορίες αλλοδαπών, ανάλογα 
με το νομικό καθεστώς που τις διέπει, είναι οι μετανάστες και 
οι πρόσφυγες.

Μετανάστες
Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετανάστης είναι το άτομο που δι

αμένει για τουλάχιστον 6 μήνες μακριά από τον συνήθη τό
πο κατοικίας του. Στην περίπτωση που βρίσκεται εντός των 
συνόρων της χώρας του λέγεται εσωτερικός μετανάστης, και 
στην περίπτωση που βρίσκεται εκτός συνόρων της χώρας του 
λέγεται εξωτερικός ή διεθνής μετανάστης.

Πρόκειται δηλαδή για άτομα που εγκαταλείπουν τη χώρα 
τους οικιοθελώς, με σκοπό να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα 
για προσωπικούς, οικογενειακούς ή οικονομικούς λόγους και, 
ως εκ τούτου, ονομάζονται οικονομικοί μετανάστες.

Σύμφωνα με μια άποψη, ο οικονομικός μετανάστης μπορεί, 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, 
αν η οικονομική του δυσπραγία έχει προκληθεί λόγω υποκρυ- 
πτόμενων φυλετικών, θρησκευτικών ή πολιτικών διακρίσε
ων, σε βάρος ορισμένης ομάδας του πληθυσμού στην οποία 
ανήκει. Αντίστροφα, οικονομικοί πρόσφυγες ονομάζονται 
όσοι επικαλούνται πολιτικούς λόγους για να παρακάμψουν 
τα εμπόδια εισόδου τους στις επιθυμητές αγορές εργασίας.

Επίσης, τα άτομα που οι ίδιες οι χώρες υποδοχής παρουσιά
ζουν ως πολιτικούς πρόσφυγες για λόγους σκοπιμότητας ενώ 
συχνά πρόκειται για οικονομική μετανάστευση.

Ορισμός της Μετανάστευσης
Ως μετανάστευση ορίζεται η μόνιμη ή προσωρινή μεταβο

λή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου ή ενός κοινωνικού 
συνόλου. Ως συνεχής ροή προσώπων από και προς μία πε- 
ρκιχή η μετανάστευση είναι μία από τις τρεις βασικές δημο- 

γραφικές διαδικασίες. Είναι η δι
αδικασία εκείνη που συνεπάγεται 
τη μηχανική (ή τεχνητή) ανανέ
ωση και φθορά ενός πληθυσμού, 
σε αντίθεση με τις άλλες δύο δια
δικασίες (γεννητικότητα θνησιμό
τητα), που έχουν σχέση με τη φυ
σική ανανέωση και τη φθορά ενός 
πληθυσμού.

Η μετανάστευση, με βάσει το 
καθεστώς εισόδου και παραμονής 
στη χώρα υποδοχής, διακρίνεται 
σε Νόμιμη και Παράνομη Μετα
νάστευση.

66Έ να  μεγάλο ποσοστό 
από τα άτομα αυτά 
που μετακινούνται 
από χώρα σε χώρα 
είναι οικονομικοί 

μετανάστες, οι οποίοι 
αναζητούν ένα 

καλύτερο μέλλον
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Νόμιμη Μετανάστευση
Νόμιμοι μετανάστες είναι τα πρόσωπα τα οποία έχουν ει- 

σέλθει και παραμένουν νόμιμα στη χώρα, η παρουσία τους 
έχει καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές και είναι εφοδιασμέ
να με την απαιτούμενη άδεια παραμονής και εργασίας. Οι με
τανάστες ξένης εθνικότητας διακρίνονται σε δύο βασικές κα
τηγορίες:

►Όσοι προέρχονται από κράτος -  μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ελεύθερης εγκατάστασης.

►Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, για την είσοδο και παραμονή 
των οποίων στη χώρα απαιτείται διαδικασία προέγκρισης.

Παράνομη Μετανάστευση
Πρόκειται για τους αλλοδαπούς οι οποίοι, είτε εισήλθαν στη 

χώρα εξαρχής, χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα, οπότε χα
ρακτηρίζονται «λαθρομετανάστες» είτε εισήλθαν νόμιμα μεν, 
υπό κάποια ιδιότητα (τουρισμός, σπουδές, νόμιμη εργασία 
κ.λ.π.), αλλά στη συνέχεια παραμένουν παράνομα στη χώρα, 
ως αντικανονικοί μετανάστες. Στην σύγχρονη εποχή μετανά
στευση και λαθρομετανάστευση αποτελούν ένα ενιαίο φαι
νόμενο. Ειδικότερα, η λαθρομετανάστευση θα μπορούσε να 
θεωρηθεί το «νόθο» παιδί της μετανάστευσης, αφού στην ου
σία εμφανίζεται όπου οι χώρες “υποδοχής” μεταναστών εξα
ντλούν κατά ένα τρόπο τις δυνατότητες τους να δεχθούν νο
μίμους μετανάστες.

Ιστορικά η «λαθρομετανάστευση», σαν κοινωνικό φαινόμε
νο, συμπίπτει με την εμφάνιση της νομικής υπόστασης του 
«κράτους» και των συναφών εννοιών της κυριαρχίας των συ
νόρων των πολιτών, που περιόρισαν και έθεσαν υπό τον έλεγ
χο της κρατικής εξουσίας, την ελεύθερη είσοδο και παραμο
νή εντός των ορίων της κρατικής κυριαρχίας, ξένων προς το 
κράτος ατόμων ή των ομάδων.

Κοινωνιολογικά η λαθρομετανάστευση, αποτελεί μια μη νό
μιμη μορφή της λεγόμενης “εξωτερι
κής” μετανάστευσης, δηλαδή της με
τακίνησης ατόμων ή ομάδων από τη 
χώρα προέλευσης τους προς μια άλ
λη χώρα-κράτος με εθνολογική οντό
τητα, κοινωνική δομή και ίδιο πολι
τισμό.

Το κύριο αίτιο που προκύπτει το 
φαινόμενο της μετανάστευσης και 
κατ’ επέκταση της λαθρομετανά
στευσης υπήρξε, ανέκαθεν, η αναζή
τηση καλύτερων “όρων ζωής” που 
δημιουργεί μια ισχυρότατη “δυνα
μική” μετακίνησης ατόμων ή ομά
δων από χώρες χαμηλού βιοτικού 
επιπέδου σε χώρες οικονομικά, κοι
νωνικά και πολιτικά προηγμένες.

Πρόσφυγες
Πρόκειται για τους αλλοδαπούς οι 

οποίοι προστατεύονται σύμφωνα με

το Άρθρο 1 § 2α της Σύμβασης της Γενεύης, όπως τροπ. με το 
Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου της Ν. Υόρκης εφόσον βρίσκο
νται εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους, λόγω δικαιολογη
μένου φόβου δίωξης εξαιτίας της φυλής θρησκείας, εθνικό
τητας κοινωνικής τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεών τους και 
οι οποίοι, για τον λόγο αυτό, αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να 
επιστρέφουν στη χώρα προέλευσης. Το ίδιο ισχύει για όσους 
βρίσκονται για τέτοιους λόγους εκτός της χώρας μόνιμης δι
αμονής τους. Την προσφυγική ιδιότητα, επίσης δικαιούται 
να ζητήσει ο πολίτης (ή ανιθαγενής) τρίτης χώρας ο οποίος 
υπάγεται στο καθεστώς αυτό λόγω μεταγενέστερων της ανα
χώρησής του από την χώρα προέλευσης γεγονότων, που έλα
βαν εκεί χώρα.

«Πρόσφυγας εντολής», ονομάζεται εκείνος που εμπίπτει 
στην εντολή του Ύπατου Αρμοστή για τους Πρόσφυγες του 
Ο.Η.Ε. και προστατεύεται από αυτόν, σύμφωνα με τα κριτή
ρια του σχετικού Εγχειριδίου της Ύπατης Αρμοστείας. Νέα 
κατηγορία μη καταστατικών προσφύγων αποτελούν οι λε
γόμενοι de facto πρόσφυγες δηλαδή υπήκοοι τρίτων χωρών, 
των οποίων το αίτημα για παροχή ασύλου έχει απορριφθεί για 
τυπικούς λόγους, είτε δεν έχουν καν υποβάλλει τέτοιο αίτη
μα, λόγω φόβου αντιποίνων κατά συγγενών τους στη χώρα 
προέλευσης είτε γιατί δεν απέδειξαν πλήρως ότι διώκονται 
ατομικά, παρά το γεγονός ότι αποδεδειγμένα ανήκουν σε δι
ωκόμενη ομάδα είτε επειδή αναγκάσθηκαν να μετακινηθούν 
από τη χώρα τους λόγω πολέμου, εμφύλιας σύρραξης πολιτι
κής ή κοινωνικής αναταραχής ή συνεπεία σοβαρών φυσικών 
καταστροφών. Συχνά, τέτοιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται 
ευνοϊκά με την χορήγηση προσωρινών αδειών παραμονής, για 
λόγους ανθρωπιστικούς παρά το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζο
νται ως πρόσφυγες και δεν τους παρέχεται επίσημα άσυλο.

Κατά την εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης, κάθε 
κράτος διαμορφώνει τα δικά του ερμηνευτικά κριτήρια για 

τ ις  προϋποθέσεις αναγνώρισης της 
προσφυγικής ιδιότητας τα οποία 
συχνά δεν είναι άμοιρα της εξωτε
ρικής πολιτικής ή των εσωτερικών 
προβλημάτων κάθε χώρας.

Παράγοντες που ιιροκαλούν την 
μεταναστευτική κίνηση

Φημισμένο «ζεύγος» των μετανα- 
στευτικών σπουδών, το push και το 
pull, (απώθηση- έλξη), υπήρξε το 
αντικείμενο πολλών ερευνών και 
ισάριθμων λόγων ανησυχίας. Αφού 
χρησιμοποιήθηκαν αρχικά από τους 
οικονομολόγους για να αναλυθούν 
τα οικονομικά αίτια και αποτελέ
σματα του μεταναστευτικού φαινο
μένου, οι έννοιες της «απώθησης» 
και της «έλξης» περιορίστηκαν μερι
κές φορές να υπολογιστεί το κόστος 
και τα οφέλη της μετανάστευσης.

“ Σ τ η ν

σύγχρονη εποχή 
μετανάστευση και 

λαθρομετανάστευση 
αποτελούν ενα ενιαίο 

φαινόμενο”
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Κατά κάποιο γενικότερο τρόπο, οικο
νομολόγοι, ιστορικοί και κοινωνιολό
γοι, (νεο)-κλασικοί ή μαρξιστές, όλοι 
τους προσπάθησαν να προσδιορίσουν 
τη σχετική σημασία των παραγόντων 
μετανάστευσης από ή απώθησης σε 
σχέση με τους παράγοντες μετανά
στευσης προς ή έλξης στις μετανα- 
στευτικές κινήσεις. Για τις κλασικές 
αναλύσεις, αυτά τα δύο στοιχεία πρέ
πει να επιτρέπουν μια μετέπειτα ισορ
ροπία. 'Ομως μπορούμε να ταξινομή
σουμε τις μεγάλες μεταναστευτικές 
εποχές ανάλογα με τη σημασία που 
αποδίδεται στον έναν ή στον άλλο πα
ράγοντα. Έ τσι οι μεταναστεύσεις 
του 19ου αιώνα ήταν το αποτέλεσμα 
δημογραφικών πιέσεων (το push), 
ενώ οι νέες μεταναστεύσεις του 20ου 
αιώνα οφείλονταν στο pull της εκβιο
μηχάνισης. Νεώτερες έρευνες επιμέ
νουν περισσότερο στους παράγοντες 
του pull και στην ανάγκη για μετα
νάστες από πλευράς των χωρών- ει
σαγωγέων. Για τους μετανάστες που 
έρχονται στην Ελλάδα συνυπάρχουν 
τόσο οι παράγοντες έλξης όσο και οι 
παράγοντες απώθησης, με αυτούς 
της απώθησης να υπερτερούν.

Η προσπάθεια θεωρητικής διάκρι
σης των παραγόντων που προκαλούν 
τη μετανάστευση, σε παράγοντες έλξης προς έναν τόπο και 
σε παράγοντες απώθησης από έναν τόπο κρίνεται από μερί
δα ερευνητών ως αδόκιμη. Και τούτο διότι προσπαθεί να χα
ρακτηρίσει το είδος των παραγόντων με βάση τις αντιδράσεις 
που προκαλούν και όχι ανάλογα με τα κύρια χαρακτηριστι
κά τους.

Οι αντιδράσεις όμως δεν είναι ποτέ σταθερές κι αυτό ση
μαίνει ότι παράγοντες σταθεροί μπορούν να αλλάζουν χαρα
κτηρισμό, επειδή άλλαξε ο τρόπος που αντιδρούν οι άνθρω
ποι σ’ αυτούς. Γι’ αυτό το λόγο ορθότερη είναι η κατάταξη 
των παραγόντων που προκαλούν τη μετανάστευση ανάλογα 
με τα εξωτερικά και αναντίρρητα αναγνωρίσιμα χαρακτηρι
στικά τους.

Μπορούμε λοιπόν να διακρίνουμε τις ακόλουθες ενδεικτι
κές γενικές κατηγορίες:

1. Φυσικοί παράγοντες
Μεταβολές στο φυσικό περιβάλλον που καθιστούν δύσκο

λη την επιβίωση, όπως ξηρασία, πλημμύρες, σεισμοί κ,λπ. Η 
σημασία των παραγόντων αυτών είναι μεγαλύτερη όσο χα
μηλότερο είναι το επίπεδο της τεχνολογίας και επομένως η 
εξάρτηση ενός πληθυσμού από τη φύση και την επιτόπια πα
ραγωγή.

2. Οικονομικοί παράγοντες
Σαν τέτοιοι θα μπορούσαν να ανα

φερθούν η έλλειψη επαρκών δυνατο
τήτων απασχόλησης η υποαπασχόλη
ση, το χαμηλό εισόδημα σε συνδυασμό 
πολλές φορές με την υπέρμετρη χρο
νικά εργασιακή απασχόληση, η ανα
γκαστική μετακίνηση σαν αναπό
σπαστο στοιχείο για την άσκηση 
συγκεκριμένης επαγγελματικής δρα
στηριότητας κ,λπ.

3. Πολιτικοί παράγοντες
Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσο

νται οι διώξεις λόγω φυλής θρησκεί
α ς εθνικότητας κοινωνικής τάξης 
πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 
καθώς και η διακριτική μεταχείριση 
που πολλές φορές ακολουθείται από 
το καθεστώς μίας χώρας σε βάρος με
μονωμένων ατόμων ή και συγκεκρι
μένης κατηγορίας ενός πληθυσμού. 
Είναι δυνατόν πολλές φορές ταυτό
χρονα πολιτικοί και οικονομικοί πα
ράγοντες να ωθούν στη φυγή και τη 
μετανάστευση πολίτες μίας χώρας.

4. Κοινωνικοί παράγοντες
Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί η αξία 

της μετανάστευσης ως προϋπόθεση 
κοινωνικής προκοπής ή ανόδου στον συγκεκριμένο κοινωνι
κό ιστό μίας “εθνικής” κοινωνίας και τα οφέλη που σε ατομι
κό επίπεδο συνοδεύουν μία τέτοια ανέλιξη.

5. Ψυχολογικοί παράγοντες
Πολλές φορές άνθρωποι ωθούνται στη μετανάστευση από 

τυχοδιωκτισμό ή φιλαποδημία ή τέλος μιμητικά, ακολουθώ
ντας την κρατούσα τάση μίας συγκεκριμένης χρονικής περιό
δου και τους γνωστούς, φίλους, συγγενείς, ομοπάτριους κ,λπ. 
που προηγήθηκαν.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι σημαντική επίδραση ασκούν οι 
προσδοκίες από τον τόπο προορισμού, οι οποίες πολλές φορές 
είναι υπερμεγέθεις λόγω εσφαλμένης (πολύ συχνά σκόπιμης) 
πληροφόρησης.

Είδη μειαναστευτικής κίνησης
Τα μεταναστευτικά φαινόμενα μπορούν να καταταγούν σε 

διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με τα κριτήρια διάκρισης που 
χρησιμοποιούμε κάθε φορά. Οι σημαντικότερες διακρίσεις εί
ναι οι ακόλουθες:

α) Με κριτήριο το κράτος ως γεωγραφική περιοχή παρατή
ρησης και μελέτης, διακρίνουμε τη διεθνή και την εσωτερική 
μετανάστευση.

μετανάστες που
ερχοντοπ στην 

Ελλάδα συνυπάρχουν 
οι παράγοντες έλξης 
και οι παράγοντες 

απώθησης, με αυτούς 
της απώθησης να  

υπερτερούν

[ 1 9 ]  Α/Α



[  ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

►Διεθνής μετανάστευση είναι η κίνηση από το ένα κρά
τος προς το άλλο.

►Εσωτερική μετανάστευση είναι η κίνηση από έναν οι
κισμό σ’ έναν άλλο μέσα στα όρια του β ίου κράτους. Το 
ρεύμα των εκροών στην περίπτωση της διεθνούς μετανά
στευσης ονομάζεται αποδημία, ενώ στην εσωτερική μετα
νάστευση εκδημία.

Το ρεύμα εισροών (άφιξη για εγκατάσταση), ονομάζεται 
στην περίπτωση της διεθνούς μετανάστευσης μειοικία 
και ειδικότερα εισδημία όταν πρόκειται για εσωτερική με
τανάστευση. Η παλιννόστηση και ο επαναπατρισμός απο
τελούν δύο ειδικότερες μορφές μετοικίας (επιστροφή στη 
γενέτειρα ή τον τόπο καταγωγής), ενώ ο εξαστισμός μία ει
δικότερη μορφή εσωτερικής μεταναστευτικής κίνησης.

β) Με κριτήριο την προβλεπόμενη διάρκεια παραμονής, η μετανάστευση διακρίνεται σε μόνιμη ή προ
σωρινή. Ιδιαίτερη μορφή προσωρινής μετανάστευσης είναι η παρεπιδημία, η προσωρινή δηλαδή παραμο
νή σε έναν τόπο για βιοτικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

γ) Με κριτήριο την μεταβολή ή μη του τρόπου ζωής σε σχέση με πριν την αναχώρηση ή μετανάστευση, 
διακρίνεται σε καινοτόμο, όταν μεταβάλλεται ο τρόπος ζωής του μετανάστη (π.χ. αγρότης που γίνεται βι
ομηχανικός εργάτης) και συντηρητική, όταν αυτός δε μεταβάλλεται (π.χ. μετανάστευση νομάδων).

δ) Με κριτήριο το βαθμό εξάρτησης από τη φύση ως παράγοντα προσδιοριστικό της απόφασης φυγής, 
η μετανάστευση διακρίνεται σε αρχαϊκή, λόγω εξάντλησης (εποχιακής ή μόνιμης) των φυσικών πόρων 
και σύγχρονη, αυτή που προκαλείται από οικονομικούς λόγους.

ε) Με κριτήριο το βαθμό και το είδος εξάρτησης από τη χώρα προέλευση,, η μετανάστευση διακρίνεται 
σε παροικία και αποικία.

στ) Με κριτήριο το μέγεθος του μετακινούμενου πληθυσμού, η μετανάστευση διακρίνεται σε ανεξάρ
τητη (ατομική ή ομαδική), όταν είναι αποτέλεσμα απόφασης μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων και σε μα
ζική όταν πρόκειται για μορφή μετακίνησης κατά μάζες (π.χ. ανταλλαγή πληθυσμών, μετακινήσεις φυ
λών κ,λπ.).

ζ) Με κριτήριο την πρόθεση μετανάστευσης διακρίνονται τρεις (3) επιμέρους μορφές αυτής, η εκούσια, 
η αναγκαστική και η βίαιη.

►Εκούσια είναι η μετανάστευση που είναι προϊόν ελεύθερης απόφασης του μετακινούμενου ατόμου 
ή συνόλου.

►Αναγκαστική είναι η μετανάστευση που προκαλείται από την ηθελημένη δημιουργία δυσμενών συν
θηκών διαβίωσης σε βάρος ορισμένων κατηγοριών ατόμων ή μερίδας πληθυσμού.

►Βίαιη μετανάστευση είναι μία μορφή μετακίνησης που επιβάλλεται συνήθως από τις δημόσιες αρχές 
ενός κράτους και δεν αφήνει περιθώρια επιλογής στους μετακινούμενους (π.χ. μετατοπίσεις πληθυσμών, 
αναγκαστικοί εποικισμοί, απελάσεις και ξενηλασίες, αναγκαστικές ανταλλαγές πληθυσμών κ,λπ.).

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται ως πρόσφυγες, εκτο
πισμένα πρόσωπα κ,λπ. Οι διακρίσεις που αναφέρονται παραπάνω δε 
συνιστούν αμοιβαία αποκλειόμενες κατηγορίες. Αντίθετα μία μετα- 
ναστευτική κίνηση μπορεί να χαρακτηριστεί κατά διάφορους ταυτό
χρονα τρόπους, καθώς καθένα από τα κριτήρια διάκρισης αποτελεί 
και διαφορετικό πρίσμα εξέτασης ενός φαινόμενου. Η ένταξη μίας συ
γκεκριμένης μεταναστευτικής κίνησης στις προαναφερθείσες κατη
γορίες είναι θέμα πραγματικό που θα κριθεί με βάση τα ιδιαίτερα χα
ρακτηριστικά της εν λόγω κίνησης. ]
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,

Οπτικό Κ έντρο

ΑΕΝΤΟΥΔΗΣ
από το 1974

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Μην παίζετε με τα μάτια σας...

Χαρίστε στον εαυτό σας τη σωστή όραση 

με επώνυμα γυαλιά οράσεως, γυαλιά

ήλιου, φακούς επαφής παντός τύπου,

από τους καλύτερους οίκους της Ευρώπης.

Η εξυπηρέτηση των πελατών μας,

ο έλεγχος της όρασης

και η εφαρμογή των φακών επαφής 

γίνεται από πτυχιούχους οπτικούς 

οπτομέτρες με τα τελειότερα  

οφθαλμικά μηχανήματα.

. j i m m i i H H  m i n m

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



[  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο ΠΛΑΝΗ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ

ΗΣ ΜΑΣ

Αν/μος Κων.Γ. Κούρος

Ο  σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς !  άνθρωπος λησμόνησε, χους επ ί χιλι- 
ετ ίΐς  ακατάλυτους δεσμούς του με τη  Μ ητέρα Γαία και 
σ » * χ ίζε ι ακάθεκτος το μονόδρομο της τεχνολογικής 
ανάπτυξης m e  τον αποκόπτει παντελώς από το φυσικό 
του iiyjnpfffXov και τον εξοντώνει ραγδαία μέσα στη 
«γλυκιά» αποχαύνωση της φιλαυτίας του. Κατέλυσε το 
επέκεινα μέσω της τεχνολογίας και ουδόλως διανοείται 
τα όρια της φυλακής που καθημερινά περιτοιχίζει τα 
όνειρά του, παραμελώντας τη  δημιουργία διεξόδων δια
φ υγής και ενατένισης.

Το «ουτοπικό» στοιχείο στον σύγχρονο άνθρωπο, και 
ιδιαίτερα στον άνθρωπο της Δύσης, έχει περιοριστεί στο 
απολύτως εφικτό της επόμενης δεκαετίας ή  της μεθεπό
μενης... Το «μακρόπνοον» έχει διαγράφει από το λεξιλό
γιό του και διατηρείται περιορισμένα ως χρηστικός όρος 
ελάχιστων ιδεολογικών ομάδων. Χάθηκαν οι αρχέγονες 
αξίες και τα από χιλιετίες στερεότυπα που συμφιλίωναν 
τον άνθρωπο με τη  Μ ητέρα Γαία. Χάθηκε η πνευματική

επαφή μαζί της.
Η  αλόγιστη συμπεριφορά τω ν τελευταίων δύο αιώνων 

και η με κάθε δυνατό τρόπο εκμετάλλευση του ζωικού 
και φυτικού βασιλείου έφεραν τον άνθρωπο στα πρόθυρα 
της Νεμέσεως, που ακούει στο όνομα «Οικολογική κατα
στροφή». Ο όρος, «ποιότητα ζωής» φαίνεται ολοκάθαρα 
ότι ήταν επίπλαστος, χωρίς κανένα αντίκρισμα απέναντι 
στις πρακτικές που ακολουθήθηκαν. Ο κύκλος που διέ
γραψαν οι επαγγελλόμενοι τον «εργάτη της καλύτερης 
ποιότητας ζωής» αποδεικνύεχαι πω ς ήταν ερασιτεχνικός 
και φαύλος, γ ια τ ί εξυπηρέτησε (και εξακολουθεί να εξυ
πηρετεί) στενά οικονομιστικά συμφέροντα, ανάμεσα στα 
οποία διαπλέκονχαι πολιτικές κρατών και πολυεθνικών 
εταιρειών.

Αποτέλεσμα της δράσης και της αδράνειας αυτώ ν των 
πολιτικώ ν είναι η διαταραχή του βιολογικού κύκλου 
μεγάλου μέρους του φυτικού βασιλείου, ο περιορισμός 
τω ν καλλιεργήσιμων εκτάσεων, η  διάβρωση και υποβάθ-
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μίση του εδάφους που με τη  σειρά τους οδήγησαν στην 
εγκατάλειψη εκατομμυρίων στρεμμάτων αρόσιμης γης. 
Η  δε αλόγιστη άρδευση μετέτρεψε τεράστιες εκτάσεις σε 
άγονα εδάφη.

Χ αρακτηριστικό γνώρισμα του προηγούμενου αιώνα 
αλλά και του τρέχοντος, είναι η  ευρεία βιομηχα

νοποίηση, η ανάπτυξη τη ς γεω ργίας και τω ν αστικών 
κέντρων, με τη ν  ταυτόχρονη αύξηση του ανθρώπινου 
πληθυσμού και τη ν  εξάντληση τω ν πλουτοπαραγωγι- 
κώ ν και ενεργειακών πόρων. Ο χώρος που καταλαμβά
νουν σήμερα οι πόλεις και οι ποικίλες ρυπογόνες βιο
μηχανίες, (που μολύνουν σημαντικά και το υπέδαφος) 
είναι πολύ σημαντικός και συνιστά ανατροπή της οικο
λογικής εδαφικής ισορροπίας.

Από το 1950 έως το 1984 η  παραγωγή τροφίμων σημεί
ωσε τη ν  ταχύτερη αύξηση στην ανθρώπινη ιστορία.

Η  παγκόσμια συγκομιδή δημητριακών αυξήθηκε τη 
συγκεκρηιένη περίοδο κατά 2,6 φορές, δηλαδή πολύ 
περισσότερο από τη ν  αύξηση του  συνολικού πληθυσμού 
του πλανήτη. Αυξήσεις σημειώθηκαν και στις υπόλοι
πες καλλιέργειες και στην παραγωγή γάλακτος, κρέα
τος, φρούτω ν και λαχανικώ ν προκειμένου να  καλυφθεί 
κυρίω ς η  μεταπολεμική άνοδος του βιοτικού επιπέδου. 
Εκατομμύρια επιπλέον στρέμματα καλλιεργήθηκαν, 
ενώ νέα μηχανήματα, περισσότερα λιπάσματα, καλύ
τερη άρδευση και οι εκ περιτροπής καλλιέργειες εισή- 
χθησαν στην παγκόσμια γεωργία.

Τ ο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της μετα
βολής ήταν η  «πράσινη επανάσταση» στην Ασία 

όπου, παράλληλα με τη  βελτίωση τω ν μηχανημάτω ν 
και τω ν λιπασμάτων, η βιοτεχνολογική αναπαραγωγή 
νέων φ υτικώ ν ειδών βοήθησε στην πραγματοποίηση 
αλμάτων: τα  νέα υβρίδια ποικιλιώ ν ρυζιού αποδείχτη
καν πιο ανθεκτικά στις ασθένειες και τα  παράσιτα και 
είχαν μεγαλύτερες αποδόσεις. Επειδή τα νέα είδη ρυζιού 
έγιναν γρήγορα προσιτά στις αναπτυσσόμενες αγορές 
από τα Διεθνή Κέντρα Γεωργικών Ερευνών, αυξήθηκε 
η παγκόσμια παραγωγή ρυζιού στο διπλάσιο, σε ελάχι
στο χρόνο. Το θαυματουργό ρύζι θεωρήθηκε ότι θα απέ
τρεπε τους λιμούς και θα ελαχιστοποιούσε τη ν  εξάρτηση 
τω ν φ τω χώ ν χωρώ ν από τη ν  εισαγωγή τροφίμων.

u Σε λίγες δεκαετίες 
ο πλανήτης θα εξαντλήσει 
τα αποθέματα του σε νερά, 
ψάρια, δασικά προϊόντα, 
καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
και πολλές βιομηχανικές 

πρώτες ύλες

Χ άρη στην ταχύτητα και την πλατιά διάδοση, η  πρά
σινη επανάσταση είχε πολύ σημαντικότερη επίδραση 

απ’ ό,τι η  αγροτική επανάσταση στη Βρετανία του 18ου 
αιώνα. Ωστόσο, διάφορες συγκυρίες είχαν ως αποτέλεσμα 
τη  μείωση της παραγωγής μετά το 1984, κυρίω ς εξαιτίας 
της υπερβολικής χρήσης λιπασμάτων (που μετά από ορι
σμένο χρόνο λειτουργούν αντίστροφα), της προσβολής από 
νέες ασθένειες, της εξασθένησης του εδάφους και του περι
ορισμού της διαθέσιμης για καλλιέργεια γης. Εκτός αυτού, 
πρόσφατες μετρήσεις έδειξαν ότι η απόδοση ορισμένων 
καλλιεργειών παραμένει στάσιμη, υποδεικνύοντας ότι οι 
θαυμαστές αυξήσεις έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. 
Οι επιστημονικές ανακαλύψεις ίσως να  είχαν τη  δυνατό
τητα να ανατρέψουν αυτή τη  μειωτική τάση, όμως η  κατα
στροφή τω ν δασών και άλλων βιοτόπων μπορεί να  προκα- 
λέσει την εξαφάνιση φυτικώ ν ειδών και να  περιορίσει τη 
βιολογική ποικιλία, αποκλείοντας έτσι τ ις  ελπίδες γ ια  παρα
γω γή πιο βελτιωμένων καλλιεργειών. Η εμπειρία βέβαια 
έχει δείξει ότι η  ανθεκτικότητα μιας ποικιλίας σε ασθένειες 
και παράσιτα χάνεται μετά από 10-15 χρόνια, οπότε είναι 
απαραίτητη η αντικατάστασή της.

Η κατανάλωση αζωτούχων, φωσφορικών και καλιού- 
χω ν λιπασμάτων έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. Τα 

λιπάσματα προσφέρονται ως άλατα μικρής διαλυτότητας, 
γ ια  να  μην αποπλένονται με το νερό της βροχής και της 
άρδευσης. Έ τσ ι αναμειγνύονται με τα συστατικά του εδά
φους μειώνοντας τη ν  οργανική του μάζα. Η  κατάχρηση 
λιπασμάτων ευθύνεται για  τη  ρύπανση τω ν υπόγειων υδά- 
των, που καθίστανται ακατάλληλα για χρήση. Οι ανησυ
χίες για  το ζήτημα τω ν λιπασμάτων διογκώνονται καθημε
ρινά, γ ια τ ί οι σταθερές ουσίες που περιέχουν μεταφέρονται 
μέσω της τροφικής αλυσίδας και θεωρούνται υπαίτιες καρ
κινογένεσης.

Συνολικά, η  παγκόσμια παραγωγή τροφίμων συνεχίζει 
να  αυξάνεται με πολύ βραδείς ρυθμούς. Ιδιαίτερα η  παρα
γω γή  δημητριακών αυξάνεται μόνον κατά 1% ετησίως, 
ενώ ο πληθυσμός τη ς Γης κατά 2% και τα αποτελέσματα 
θα γίνουν πολύ σύντομα αισθητά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
γ ια  την Αφρική, όπου η  φαινομενικά σημαντική αύξηση 
τη ς παραγωγής καλύπτεται ραγδαία από τη ν  πληθυσμιακή 
αύξηση. Στη Μέση Ανατολή και τη  Λατινική Αμερική η 
αύξηση της παραγωγής τροφίμων είναι ίση με την αύξηση
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χου πληθυσμού. Σ την Ανατολική και 
τη ν  Κεντρική Ευρώπη με τη ν  υπανά
πτυκτη  γεωργία, καθώς και στις πρώην 
Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ δημιουργού- 
νχαι σημαντικά προβλήματα. Αυτό φαί
νεται ολοκάθαρα από το γεγονός ότι η 
παγκόσμια κατανάλωση τροφίμων έχει 
υπερβεί τη ν  παραγωγή εδώ και αρκετά 
χρόνια, ενώ τα  εφεδρικά αποθέματα μει
ώνονται διαρκώς. Προς τη ν  αρνητική 
τω ν πραγμάτων τροπή συντείνουν και 
οι γεωργικές καλλιέργειες καλαμπο
κιού, σταριού, σόγιας ή ζαχαρότευτλων που προορίζο
νται για τη ν  παραγωγή βιοκαυσίμων.

Σ τα βιομηχανικά κράτη, όπου οι μαζικές προστα
τευτικές επιδοτήσεις οδήγησαν σε «βουνά από βού

τυρο» , «λίμνες από κρασί» και κατάμεστες σιταποθήκες 
με πλεόνασμα δημητριακών, είναι δύσκολο να  φανταστεί 
κανείς μια επικείμενη έλλειψη. Οι χώρες της Αφρικής 
και της Ασίας, όμως, ήδη έχουν μεγάλο πρόβλημα που θα 
συνεχίσει να εντείνεται με τη ν  πάροδο τω ν ετών. Αυτές 
οι χώρες θα μπορούσαν να βοηθούν με την επέκταση της 
καλλιεργήσιμης γης. Στην Αφρική, που 
οι ανάγκες σε τρόφιμα είναι ζωτικές, η 
υπέρμετρη βοσκή εξάντλησε τεράστιες 
εκτάσεις και η υποβάθμιση της ποιότη
τας χου εδάφους οδήγησε σε απώλεια 
καλλιεργήσιμης γης, ενώ σε ελάχιστες 
περιοχές επαρκούν οι βροχοπτώσεις 
για να  διατηρηθούν οι σοδειές.

Στα προβλήματα αυτά πρέπει να 
συνυπολογιστεί και ο λανθασμένος 
τρόπος καλλιέργειας, που έχει ως απο
τέλεσμα ο Αφρικανός γεωργός να  παρά
γει υποπολλαπλάσιες ποσότητες δημη
τριακών από τον Αμερικανό γεωργό.
Σ την Ασία, το 82% της καλλιεργήσιμης 
έκτασης έχει ήδη αξιοποιηθεί.

Στη Λ ατινική Αμερική υπάρχουν 
μεγάλα αποθέματα δυνητικά καλλιερ
γήσιμης γης, εκ τω ν οποίων τα περισ
σότερα είναι εδάφη φτω χής ποιότητας 
ή τροπικά δάση του Αμαζόνιου που 
πρέπει να προστατευτούν. Η δυνα
τότητα γ ια  περαιτέρω γεω ργική ανά
πτυξη βρίσκεται στον αναπτυγμένο 
κόσμο (Βόρεια Αμερική και Ευρώπη) 
και όχι στις χώρες που έχουν μεγαλύ
τερη ανάγκη από τρόφιμα.

Ταυτοχρόνως, αυξάνεται με ιλιγγι- 
ώδη ρυθμό ο πληθυσμός της Γης (2% 
ετησίως) και υπολογίζεται ότι θα υπερ
βεί τα οκτώ δισεκατομμύρια το 2025.

4ΐαμά,

ί ί  m  *Το μονο που
γνωρίζουμε μετά 

βεβαιότητας 
είναι ότι η Γη 
είναι σε θέση 

να θρέψει 
ικανοποιητικά 

από τρία 
έως τέσσερα 

δισεκατομμύρια 
ανθρώπινες 

ψυχές ”

Με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα και 
σε περίπτωση που οι ρυθμοί παραγω
γή ς και κατανάλωσης διατηρηθούν στο 
σημερινό επίπεδο, προβλέπεται ότι σε 
λίγες δεκαετίες ο πλανήτης θα εξαντλή
σει τα αποθέματά του σε νερά, ψάρια, 
δασικά προϊόντα, καλλιεργήσιμες εκτά
σεις και πολλές βιομηχανικές πρώτες 
ύλες. Η  προοπτική αυτή είναι σχετική, 
καθώς δεν θα επηρεάσει ισομερώς όλες 
τ ις  χώρες, αλλά θα πλήξει ανεπανόρθωτα 
τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Το μόνο 

που γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας είναι όχι η Γη είναι σε 
θέση να θρέψει ικανοποιητικά από τρία έως τέσσερα δισε
κατομμύρια ανθρώπινες ψυχές.

Αυτή  η ανισοκατανομή του φυσικού πλούτου, θα έχει 
ως φυσικό επακόλουθο, την κλιμάκωση παγκόσμιων 

συρράξεων και θα φέρει πολύ κοντά την ανθρωπότητα 
στον κίνδυνο μιας πυρηνικής καταστροφής, που τα απο- 
τελέσματά της, όπως όλοι προδικάζουν, θα είναι απείρως 
καταστροφικότερα απ’ αυτά που έχουν επιφέρει οι πυρη
νικές δοκιμές, τα πυρηνικά ατυχήματα και η διαρροή 

ραδιενεργών αποβλήτων.
Χωρίς καμία αμφιβολία, τα κυριότερα 

προβλήματα που καλείται να  αντιμε
τωπίσει η παγκόσμια κοινότητα είναι 
αυτά τη ς αλόγιστης δημογραφικής ανά
πτυξης και της περιβαλλοντολογικής 
καταστροφής. Μ έχρι σήμερα όσες προ
σπάθειες αποτολμήθηκαν, το μόνο που 
έδειξαν ήταν η αδυναμία του ανθρώ
που να αντιμετωπίσει το μέγεθος των 
προβλημάτων που ο ίδιος δημιούργησε. 
Μ εμονωμένες μόνον προσπάθειες έχουν 
πιστοποιηθεί, χω ρίς ιδιαίτερα αποτελέ
σματα γ ια  την παγκόσμια κοινότητα.

Ας ελπίσουμε πω ς στο άμεσο μέλλον 
θα συγχρονιστούν οι «ηγέτες» του πλα
νή τη  με το νου της Μ ητέρας Γαίας για 
τη  ριζική αντιμετώπιση τω ν ουσιαστι
κώ ν προβλημάτων, που θα πρέπει να 
παγκοσμιοποιηθούν χω ρίς χρονοτριβή, 
καθώς η  αλλαγή πλανήτη μέχρι στιγ
μής δεν φαίνεται λύση επιτεύξιμη και 
ευκταία. Ο ύτε βρέθηκε ακόμα πλανή
της που να διαθέτει τη ν  ανατολή και το 
ηλιοβασίλεμα της Γης. ]

ΠΗΓΕΣ: a) Paul Kennedy, Προετοιμασία για τον 21° 
αιώνα, εκδ. Λιβάνη. β) Noam Chomsky, Παλιές και 
νέες τάξεις πραγμάτων, εκδ. Λιβάνη. γ) Τεύχη τον 
περιοδικού Le Monde Diplomatique.
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[  ιστορικό :

Του Αστυφύλακα Σάββα Μαυροματίδη

Η ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑ

ο ρ ε ι χ ά  κ ι ν η  π ύ λ η ,  η  Χ ά λ κ η ,  που σηματο-
δ ίχουσε την :ίσοδο χων αυχοκραχορικών ανακτόρων, χο 
Ί 26, έφερε σ ο πάνω μέρος χης χην εικόνα χου Χρισχού. 
I κείνη χη χ  ονιά ο αυχοκράχορας Λέων V  έδωσε εντο- 

σε σχραχίόχες να χην αφαιρέσουν ώστε να χαραχθεί 
σχη θέση χης «ο τρισόλβιος χύπος χου σχαυρού». Ορι
σμένες γυναίκες που εμφορούνταν από έντονα θρησκευ
τικά συναισθήματα, θέλοντας να αποτρέψουν αυτή χην 
προσβολή έπιασαν χη σκάλα πάνω στην οποία είχε ανέ
βει ένας αξιωματικός και σχη συνέχεια επιτέθηκαν στον 
ίδιο τον στρατιώτη, σκοτώνοντάς τον. Αυτές οι γυναίκες 
που ήταν προσηλωμένες σχη λατρεία χων εικόνων δικά
στηκαν και εκτελέστηκαν. Αυτά ήταν τα πρώτα θύματα 
χης εικονομαχίας.

Το ανωτέρω περιστατικά μας δίνει μια σαφή και ενδει
κτική  εικόνα χου χ ί ήχαν η «εικονομαχία». Διότι, αναφε- 
ρόμενοι στην εικονομαχία, εννοούμαι χη χρονική περίοδο 
που εκτείνεται από χο 726 ως χο 843 και χαρακτηρίζεται 
από ταραχές, εισβολές, διώξεις και συνωμοσίες, αλλά και 
από εντάσεις μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Ρώμης. Η 
ορθότητα ή μη της προσκύνησης των ιερών εικόνων είναι 
θέμα που ανέκυψε στα τέλη του 7ου αιώνα, κυρίως στην 
Κωνσταντινούπολη και χην Αρμενία. Κατά χη διάρκεια 
αυτού χου αιώνα οι φυσικές καταστροφές, οι επιδημίες 
και οι κατά καιρούς πολεμικές ήττες προκάλεσαν βαθμι
αία την αναζωπύρωση του θρησκευτικού συναισθήματος 
του λαού, που βρήκε καταφυγή στην μεγάλη Μητέρα χων

κατατρεγμένων, χην Παναγία, και τους αγίους και ευνό
ησαν υπερβολικά την χρηστική αξία χων εικόνων. Αυτή 
η ζέση του λαού συντηρήθηκε και ενορχηστρώθηκε πο
λύ  σοφά από ορισμένους αυτοκράτορες, οι οποίοι χρησιμο
ποίησαν τις εικόνες ως θρησκευτικό στήριγμα χης πολιτι
κής τους και σύμβολο νέων αντιλήψεων.

Ο Λέων Τ ' (717-741), ο ιδρυτής της συριακής δυναστεί
ας διέκοψε αυτή την πολιτική θέτοντας σε κίνηση την 
απαγόρευση της ανόρθωσης των εικόνων στις χριστιανι
κές εκκλησίες της Αυτοκρατορίας το 726. Αυτή η πρωτο
βουλία αποκάλυψε μια οξεία αντίθεση ανάμεσα στο λαό 
της πρωτεύουσας και των ευρωπαϊκών επαρχιών που 
υποστήριζαν τις εικόνες και στα θέματα της Μ. Ασίας που 
συμμετείχαν ενεργά στην εικονομαχία. Το 730 ο αυτοκρά- 
τορας, μη μπορώντας να εξασφαλίσει την πατριαρχική 
έγκριση για την εικονομαχική πολιτική του, συγκαλεί δη
μόσια συνέλευση (silentium), όπου καταγγέλλει επίσημα 
τις εικόνες και εκδίδει το πρώτο διάταγμα για την κατα
στροφή τους. Ο πάπας Γρηγόριος Γ - αντιδρά αφορίζοντας 
τον Λέοντα Η  και τον πατριάρχη Αναστάσιο. Χαρακτηρι
στικό του κλίματος που δημιουργείται είναι πως από αυ
τή  την εποχή οι εκκλησίες της Ρώμης και της Κωνσταντι
νούπολης διαχώρισαν τις σφαίρες επιρροής τους.

Η καταδίκη των εικόνω ν από τον Λέοντα υπαγορεύ
εται από τις επιδράσεις που δέχτηκε ο αυχοκράχορας από 
τους μονοφυσίχες και τους παυλικιανούς κατά τα νεανι
κά του χρόνια στη Μ. Ασία και τη  Συρία, αλλά και από
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“ χ τ  '  .Η  ε ικο νο μ α χ ια  ήταν 
ένας εμφύλιος πόλεμος που 

δεν περιορίστηκε διόλου στη 
Βυζαντινή Αυτοκρατορία

την μωαμεθανική εικονομαχια, που είχε προη- 
γ η θ ε ί Κυρίως όμως, ο Λέων αντιτάχθηκε στις 
εικόνες, διότι πίστευε πως αυτές στρέφονταν 
εναντίον της ρητής απαγόρευσης της Παλαι
ός Διαθήκης «ου ποιήσεις σεαυτώ είδωλον ου
δέ παντός ομοίωμα όσα εν τω ουρανώ άνω και 
όσα εν τη γη  κάτω και όσα εν τοις ύδασιν υπο
κάτω της γης. Ου προσκυνήσεις αυτάς ουδέ 
μη λατρεύσης αυτοίς». Έ τσ ι, ο Λέων ενεργώ
ντας, όπως έλεγε και ο ίδιος ως «αυτοκράτο- 
ρας και ιερέας» αναφέρει στην εισαγωγή της 
Εκλογής, (συλλογή νόμων), τους προσανατο- 
λικούς της εικονομαχικής πολιτικής, δηλαδή 
φροντίδα για το φτωχό λαό, προστασία του 
απέναντι στους ισχυρούς επειδή αυτή είναι η 
θέληση του θεού και γ ια τ ί μόνον έτσι θα μπο
ρέσουν οι Βυζαντινοί να υπερασπιστούν την 
πατρίδα τους. Διότι είναι νωπές, ακόμα οι 
μνήμες από το 717, οπότε η Κωνσταντινού
πολη πολιορκούνταν από τους Άραβες.

Στα επόμενα χρόνια οι συνεχείς αγώνες ενα
ντίον των Αράβων και των Βουλγάρων καθώς και οι συνω
μοσίες απομάκρυναν τις βυζαντινές Αρχές από το πρόβλημα 
της εικονομαχίας. Μόνο το 754, και αφού έχει σταθεροποιή
σει την κατάσταση, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε', φύσει 
εικονομάχος, συγκαλεί τη  Σύνοδο της Ιερείας, με την οποία 
καταδικάζονται με βάση χριστολογικά, πλέον, ερείσματα οι 
εικόνες, η απονομή λατρείας σε αυτές όπως και η «τέχνη των 
αγιογράφων».

Η άποψη των εικονόφιλω ν, πως με την ενανθρώπηση 
του Κυρίου η  ύλη καθαγιάστηκε και έγινε άξια να αποδοθεί 
σε αυτή η  μορφή του Χριστού, δεν εισακούστηκε. Ακολού
θησε περίοδος πρωτοφανούς βίας και μίσους, ενώ ο πάπας 
Στέφανος Γ ' επιδοκίμασε το 769 τη  λατρεία των ευτόνων.

Ε π ί Λέοντος Δ ' (775-780) η κάμψη του διωγμού των εικο
νολατρών υποδεικνύει τη νέα θρησκευτική τοποθέτηση της 
άρχουσας δυναστείας, η οποία έγινε σαφέστερη μετά το θά
νατο του αυτοκράτορα. Το 780, λοιπόν, στο θρόνο ανεβαί
νει ο ανήλικος Κωνσταντίνος Σ Έ , ο οποίος επιτροπεύεται 
από την υπέρμετρα φίλαρχη μητέρα του Ειρήνη την Αθη
ναία (εκ πεποιθήσεως εικονολάτρης). Η  βασιλομήτωρ, που 
προκαλούσε εσωτερικές αντιθέσεις στο στρατό, μέσα σε ένα 
κλίμα συνωμοσιών προετοιμάζει μεθοδικά την αναστήλωση 
των εικόνων. Το 787 συγκαλεί την Ζ' Οικουμενική Σύνοδο 
στη Νίκαια της Βιθυνίας, με την οποία αποκαθίστανται οι ει
κόνες και καταδικάζεται η εικονομαχια ως αίρεση. Οι αποφά
σεις αυτής της Συνόδου ικανοποιούν τον πάπα Αδριανό Α' 
χωρίς όμως να  τις αποδεχθεί ο βασιλιάς των Φράγκων, Καρ- 
λομάγνος, γ ια  πολιτικούς λόγους.

Η αυτοκράτειρα ανατρέπεται το 802 από τον Νικηφόρο

Α', ο οποίος εφαρμόζει ένα αυστηρό πρόγραμμα στρα
τιωτικών και δημοσιονομικών μέτρων για την εξυγί
ανση της Αυτοκρατορίας, ενώ ακολουθεί μετριοπαθή 
πολιτική σε εκκλησιαστικά θέματα, χωρίς να  διστά
σει να εισηγηθεί αντιεκκλησιαστικά οικονομικά μέτρα. 
Το Πάσχα του 815, ο Λέων Ε', που αναγορεύτηκε αυ
τοκράτορας από τα εικονομαχικά θέματα της Μ. Ασί
ας, επαναφέρει το θέμα της εικονομαχίας με την ελπίδα 
ότι θα αποκτήσει την υποστήριξη του στρατού για να 
αντιμετωπίσει τα διαδοχικά επαναστατικά κινήματα. Η 
εικονοκλαστική Σύνοδος, που συγκάλεσε, ακύρωσε τις 
αποφάσεις του 787 και απαγόρευσε την κατασκευή και 
τη χρήση των εικόνων. Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως δεν 
θα έπρεπε να θεωρούνται είδωλα. Οι διώξεις που εφάρ
μοσε ο Λέων κατά των σκληροπυρηνικών εκκλησια
στικών (μοναχοί) δεν συνεχίστηκαν από τον δολοφόνο 
και διάδοχό του, Μ ιχαήλ Β' τον Τραυλό.

Ο νέος αυτοκράτορας, εκ φύσεως εικονομάχος, 
προώθησε τα συμφέροντα της Αυτοκρατορίας και 
εφάρμοσε πολιτική ανεκτικότητας και μετριοπάθειας. 
Παραχώρησε στο λαό το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθε
ρα το δόγμα που επιθυμούσε, αλλά αρνήθηκε να άρει τη 
νομική απαγόρευση της δημόσιας χρήσης των εικόνων. 
Ο γιός του Θεόφιλος, υπό την καθοδήγηση του Ιωάννη 
Γραμματικού, μεγάλου θεωρητικού της εικονομαχίας, 
υπήρξε φανατικός εχθρός των εικόνων. Την τελική λύ
ση του εικονομαχικού ζητήματος ανέλαβαν η Θεοδώ
ρα, συναυτοκράτειρα του ανήλικου γιού της Μιχαήλ
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Γ', ο Λογοθέτης του Δρόμου Θεόκτιστος και ο Σέργιος Νι- 
κητιάτος, οι οποίοι αγιοποιήθηκαν από την Εκκλησία.

Ο πανηγυρικός εορτασμός της αναστήλωσης των ει
κόνων (Μάρτιος 843) τελείται και σήμερα στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία την πρώτη Κυριακή των Νηστειών. Το τέλος 
της εικονομαχίας επήλθε με εκπληκτική δεξιότητα από τη 
Θεοδώρα και τους συμβούλους της, χωρίς να υποστεί την 
καταδίκη του δόγματός του η μνήμη του Θεόφιλου και της 
αιρετικής δυναστείας.

Για την εικονομαχική περίοδο τα κείμενα των χρονογρά
φων μαρτυρούν την πτώση του μορφωτικού επιπέδου και 
την οπισθοδρόμηση των κλασικών γραμμάτων. Τα στοιχεία 
αυτά, όμως, δεν αποδίδουν την πραγματικότητα καθώς, τα 
χρόνια της Φ ρυγικής δυναστείας (820-867) χαρακτηρίζο
νται από ανάπτυξη της παιδείας στην Ανατολική Ρωμαϊ
κή Αυτοκρατορία, που οφείλεται στο Θεόκτιστο, σύμβου
λο των τριών αυτοκρατόρων αυτής της δυναστείας. Κατά 
το διάστημα αυτό φυσικά παρατηρείται μείωση της καλλι
τεχνικής δημιουργίας, όμως κάτι τέτοιο είναι εύλογο, αφού, 
όπως ισχυρίζεται ο ιστορικός Jacques Heers «η εικονομα- 
χία ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος που δεν περιορίστηκε διό
λου στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία» και όχι απλά μια κρίση. 
Η διαίρεση του κράτους σε δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, 
(εικονομάχοι -  εικονολάτρες), είναι ενδεικτική της παραπά
νω  διαπίστωσης.

Ό τα ν  ο Λέων Τ ' αποκήρυσσε τις εικόνες το 726 οι ιτα
λικές πόλεις εξεγέρθηκαν και προσεταιρίστηκαν τον πάπα, 
από τη δικαιοδοσία του οποίου αφαιρέθηκαν οι εκκλησί
ες της Καλαβρίας της Σικελίας και του Ιλλυρικού. Έ μ μ ε
σα, λοιπόν, διευρύνθηκε το χάσμα μεταξύ Ρώμης και Κων
σταντινούπολης. Έ τσ ι, το 800 ο πάπας Λέων Τ ' έστεψε 
τον Καρλομάγνο ως «Αυτοκράτορα Ρωμαίων» θέτοντας σε 
εφαρμογή τη φραγκική προσπάθεια σφετερισμού του απο
κλειστικού δικαιώματος των αυτοκρατόρων της Κωνστα
ντινούπολης. Η Ειρήνη δεν μπορούσε να αλλάξει την κατά
σταση, απορροφημένη στο εικονομαχικό 
πρόβλημα, ενώ αργότερα οι επιθέσεις 
των Αράβων εναντίον της Αυτοκρατο
ρίας οδήγησαν στην απώλεια των ιταλι
κών εδαφών και της Κρήτης.

Η αυτοκρατορική πολιτική, επομένως, 
δεν είχε επιπτώσεις μόνο σε θεολογικό 
επίπεδο, αλλά και σε πολιτικοκοινωνικό.

Γ ι’ αυτό και οι μελετητές αυτής της 
περιόδου του Βυζαντίου διχάζονται. Με
ρίδα των ιστορικών και κοινωνιολόγων

που ασχολήθηκαν με αυτό το κομμάτι της ιστορίας π ι
στεύουν πως η εικονομαχία συνιστά κίνημα πνευματικό 
και θρησκευτικό καθώς εκφράζει ποικίλες ιδεολογικές ρο
πές, όπως η καταστροφή των εικόνων και η απόρριψη της 
λατρείας της Θεοτόκου και των αγίων (επί Κωνσταντίνου 
Ε'). Ό μω ς, άλλοι ερευνητές, όπως η ιστορικός Ελένη Γλύ- 
κατζη - Αρβελέρ, θεωρούν ότι η πολιτική της συριακής 
δυναστείας και των διαδόχων της, γνωστή με το απατη
λό όνομα της «Εικονομαχία», υπήρξε ένα πρόσχημα για 
τις βαθιές αλλαγές και αναστατώσεις που δοκίμασε το Βυ
ζάντιο για περισσότερο από έναν αιώνα. Γ ιατί με την ει- 
κονομαχία «η μεγάλη ρωμαϊκή (οικουμενική) ιδέα» είχε 
φτάσει στο τέλος της. Η Αυτοκρατορία οφείλε στο εξής να 
υπερασπίζει τα συμφέροντα των υπερασπιστών της, δη
λαδή των ανατολικών πληθυσμών που απειλούνταν από 
τους Άραβες.

Εξάλλου, το Βυζάντιο δεν ερχόταν σε ρήξη με το θεμέ
λιο της ύπαρξής του: την παράδοση. Προχωρούσε «κατ’ 
οικονομίαν» κρατώντας «ζωντανό» το παρελθόν, προσπα
θούσε να κατανοήσει το παρόν και να πορευτεί στο αβέ
βαιο μέλλον. Κατανοούμε, λοιπόν, γ ια τ ί «η εικονομαχία, 
η μόνη αληθινή μεταρρυθμιστική απόπειρα του βυζαντι
νού κόσμου, προκάλεσε την καταιγίδα που ξέρουμε».

Με το τέλος της εικονομαχίας θριαμβεύει η ελληνι
κή εικονολατρική θεολογία έναντι των εικονομάχων όπως 
τον 8ο αιώνα θριάμβευσαν οι Βυζαντινοί απωθώντας την 
αραβική απειλή. Η βυζαντινή εκκλησία, αλλά και το βυ
ζαντινό κράτος εξελληνίστηκαν περισσότερο αποβάλλο
ντας τις ανατολικές επιδράσεις και τα δυτικά στοιχεία 
(Ρωμαϊκή εκκλησία, Αυτοκρατορία του Καρόλου). Η εκ
κλησία απέφυγε οριστικά την απεριόριστη υποταγή της 
στην κρατική εξουσία, ενώ παράλληλα ξεκίνησε με δυνα
μισμό το πλούσιο αποστολικό της έργο στις περιοχές των 
Σλάβων.

Την ίδια στιγμή ικανότατοι σύμβουλοι του Μ ιχαήλ Τ' 
ανασυγκρότησαν την «τραυματισμένη» αυτοκρατορι
κή εξουσία, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση του Βυζα
ντίου. Η Μακεδονική δυναστεία (867-1056) θα κατορθώ
σει, χρησιμοποιώντας αυτή την κληρονομιά, να υποτάξει 
τους εχθρούς και να  καταστήσει την Ανατολική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, και πάλι, την μεγάλη παγκόσμια δύναμη 
του μεσαιωνικού κόσμου. ]

Μ ε  το  τέλ ο ς
της εικονομαχίας 

θριαμβεύει η ελληνική 
εικονολατρική 

θεολογία έναντι των 
εικονομάχων

ΠΗΓΕΣ: Ε. Γλύκατζη -  Αρβελέρ, « Η  πολιτική 
ι&ολογία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας»

-  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ, Πανεπιστημίου Καίμπριτζ.- 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, τόρος 
Η ', Βυζαντινός Ελληνισμός -  Μεαοβυζανπνοί 
Χρόνοι. -LAROUSSE, έκδοση Αγροτικής 
Τράπεζας της Κλάδος. - «Οι μεταμορφώσεις του 
Βυζαντίου» - Sciense Illustrated - Jacques Heers, 
«Πτώση και θάνατος της Κωνσταντινούπολης».
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“ Μηδέν άγαν”
Επιμέλεια: Α/Α Κωνσταντίνος Ξέρας

Αν ερευνήσουμε μεταξύ των συνανθρώπων, θα δι- 
απκκΛ Μ μ ε ότι πολλοί διακρίνονται από το ελάττωμα 
της π κ ρ β η η ς  σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Δεν 
περιβίζονται εντός των λογικών ορίων, αλλά φθάνουν 
μ ^ Μ Η Ι ^ ^ ή ς  γεγονός που αποβαίνει επιβλαβές για 
ττΛ ,ομο  k cM b v  κοινωνία.

Αυμί ακοιΒώο ,το επιβλαβές της υπερβολής αποτέλεσμα, έχο
ντας υπ’ όψιν ο εκ των επτά σοφών της αρχαιότητας Χείλων ο Λα
κεδαιμόνιος, είπε το πασίγνωστο απόφθεγμα «Μηδέν άγαν».

Την αλήθεια όμως αυτή, ότι από την υπερβολή προέρχονται 
δυσάρεστα αποτελέσματα, μας τη διδάσκει καθημερινά η ζωή. Η 
κοινωνία συνήθως βλέπει με δυσαρέσκεια και περιφρόνηση κάθε 
υπερβολή. Ακόμα και το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας δεν πρέ
πει να αγγίζει τα όρια της υπερβολής διότι, η υπερβολική ελευθε
ρία και η υπερβολική δουλεία έχουν τον ίδιο κίνδυνο: παράγουν 
σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα.

Υπάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες πολλοί πιστεύουν, ότι η 
υπερβολή από μόνη της δεν είναι δυνατόν να είναι επιβλαβής ή 
έστω ανώφελη, αλλά αντίθετα έχει ευεργετικά αποτελέσματα και 
κατά συνέπεια επιβάλλεται, δηλαδή δεν δέχονται ότι η υπερβολι
κή αυστηρότητα των νόμων θα μπορούσε να αποβεί επιζήμια για 
το κράτος και εκπλήσσονται όταν ακούν ότι η υπερβολική δικαι
οσύνη ή αγαθότητα είναι δυνατόν να βλάψει.

Η υπερβολική προσπάθεια απόκτησης πλούτου κατακρίνεται, 
θεωρείται δε θεμιτό να πλουτίζει κάποιος χωρίς όμως να θέτει αυ
τό ως σκοπό ζωής και να χρησιμοποιεί γ ι’ αυτό το σκοπό κάθε θε
μιτό και αθέμιτο μέσο. Η οικογένεια οφείλει να προφυλάσσει τα 
παιδιά της από το ελάττωμα της υπερβολής και το σχολείο οφεί
λει να εμπνέει την αξία του μέτρου. Οι πολλές διασκεδάσεις είναι 
επιζήμιες. Βεβαίως, κανείς δεν συνιστά την ολοκληρωτική αποχή 
απ’ αυτές διότι είναι γνωστές ως τροφή της ψυχής και κατά συνέ
πεια επιβάλλονται. Δεν πρέπει όμως να γίνονται κατά κόρον κα
θιστώντας τον άνθρωπο ανίκανο για μία πνευματική ζωή.
Από TO «άγαν» πρέπει να είναι απαλλαγμένοι ειδικά οι μορ
φωμένοι, οι ιθύνοντες, οι οδηγοί των μαζών, γιατί «το αρχόμενσν φ ι
λ ά  εξομοιούσθαι τοις άρχουσιν» - όταν οι άρχοντες πάσχουν από το 
νόσημα τον άγαν, τάχιστα και ασφαλέστερα θα μεταδοθεί τούτο και 
στους αρχόμενους, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη.

Η αγάπη προς την πατρίδα και το έθνος πρέπει να έχει λογι
κά όρια και να μην φτάνει στα όρια της υπερβολής. Όλοι γνωρί
ζουμε ότι η αγάπη αυτή είναι αρετή, όμως ο εθνικισμός και η φι
λοπατρία δεν πρέπει να εκτρέπονται σε αλαζονεία και μίσος για 
τους άλλους λαούς. Το γνήσιο συναίσθημα της φιλοπατρίας όταν 
υπερβάλλεται είναι διαστροφή, ο δε «άγαν» εθνικισμός καταντά 
σωβινισμός ο οποίος είναι άλογος και επιβλαβής για την πατρίδα.

Το ρητό ισχύει για τις συναισθηματικές εκδηλώ
σεις και για τις ποικίλες πεποιθήσεις και δοξασίες του 
κάθε ατόμου. Το να επιμένει κάποιος με σταθερότητα 
στις πεποιθήσεις και στα φρονήματά του είναι ορθόν 
και άξιον επαίνου και κάθε συνετός άνθρωπος πρέ
πει να παραμένει σταθερός στις προσωπικές του πε

ποιθήσεις. Επειδή όμως ενδέχεται, οι δοξασίες, τα φρονήματα 
και οι πεποιθήσεις του ατόμου να είναι εσφαλμένες (όλοι κά
νουμε σφάλματα), οφείλει κάθε φρόνιμος άνθρωπος ν ’ ακούει 
τις γνώμες των άλλων και τις νουθεσίες των φρονιμότερων. 
Δεν εννοούμε όμως ότι πρέπει κανείς να επηρεάζεται από τους 
εξωτερικούς παράγοντες, ώστε εύκολα να εγκαταλείπει και 
να απορρίπτει τις αρχές και τα ιδανικά του, ούτε όμως πρέ
πει κάποιος με πείσμα να κλείνει τ ’ αυτιά του στις συμβουλές 
των άλλων. Χαρακτηριστική είναι για τους άστατους ανθρώ
πους η παροιμιώδης φράση του Αριστοτέλη, «μεταρρεί ώσπερ 
Εύριπος», δηλ. αλλάζει την ροή των αξιών του σαν τα κύμα
τα του Ευρύιου.

Το υπερβολικό έρχεται πάντα σε σύγκρουση με την αρμο
νία της ζωής, με τη φύση η οποία ποτέ δεν υπερβάλει. Ό ταν 
η προσπάθεια -  ο πολιτισμός υπερβεί τις αναγκαίες αναλογί
ες τότε αρχίζει το υπερφυσικό, η σύγχυση και η δυσαρμονία. 
Η υπέρμετρη ανάπτυξη του υλικού πολιτισμού δεσπόζει τυ
ραννικά στο πνεύμα. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι καταθλιπτι- 
κός σε όλες σχεδόν τις εκφάνσεις του, διότι δεν προσφέρει στο 
πνεύμα αλλά στην ύλη. Αφού λοιπόν το «άγαν» είναι μια εκ
δήλωση πέραν του κανονικού, κινείται πέρα από κάθε λογικό 
όριο, ας έχουν υπ’ όψιν τους όσοι αρέσκονται στις υπερβολές 
ό,τι όταν οι εκδηλώσεις αυτές υπερβαίνουν τα φυσικά και τα 
λογικά όρια, διαταράσσεται η αρμονία στη ζωή. Πολλές φορές 
η υπερβολικές επιθυμίες και η επιδίωξη της ευδαιμονίας, επέ
φεραν το αντίθετο αποτέλεσμα, την κακοδαιμονία.

Μέλημα των νέων και αυριανών ταγών του έθνους μας 
πρέπει να είναι η ρύθμιση του βίου των, ως προς την θεωρία 
του μέτρου και της αρμονίας και όχι της υπερβολής, ειδικά 
όταν αυτή βλάπτει τον πλησίον μας Το νόμο του μέτρου τον 
δίνει η φύση, έτσι και το πνεύμα και το σώμα μέσω της μέτρι
ας εργασίας προάγεται, μέσω δε της υπερβολικής καταπονού
μενο φθείρεται. Η έλλειψη δε της εργασίας φθείρει χειρότερα, 
διότι η αργία είναι μήτηρ πάσης κακίας

Ο Ισοκράτης τονίζει «Νόμιζε μηδέν είναι των ανθρωπί
νων βέβαιον, ούτω γαρ ουτ’ ευτυχών έσει περιχαρής ούτε δυ
στυχών περίλυπος χαίρε μεν επί τοις συμβαίνουσι των αγα
θών, λύπου δε μετρίως επί τοις γενομένοις των κακών, γίγνου 
δε τοις άλλως μηδ’ εν ετέρως ων κατάδηλος». ]
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Advanced Focus System

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

Made in Germany
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Οι δημόσιες σχέσεις 
στην αρχαία Ελλαδα και σήμερα

Του Δρ. Λεωνίδα Λ. Μττίλλη

ΕΜηοροΝ
Tlifl λρχα,

*'̂ ΟηΐΛΗ
Λ *<ΛΝλΙ,

s t r e s s

να τρ εχ ο ντα ς  σχο ιστορικό της προέλευσης των δη
μοσίων σχέσεων, βρίσκουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος της 
σύγχρονης ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας θεωρεί «πα
τέρα» των δημοσίων σχέσεων τον αμερικανό Ivy Lee, και 
«γενέτειρά» τους, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το 1906.

Ό σον αφορά στην Ευρώπη, η Γαλλία θεωρεί ορόσημο 
εφαρμογής των δημοσίων σχέσεων το έτος 1946. Η  Μ. Βρε
τανία το 1948. Η Ιταλία το 1950. Η Γερμανία το 1958 και 
το νεοελληνικό κράτος δια του ΥΠΕΠΘ, θεωρεί ως εναρ
κτήρια χρονολογία, των εν Ελλάδι δημοσίων σχέσεων, το 
έτος 1951. Κι αυτό, διότι εκείνη την χρονιά σε συνεργασία 
με την Εκκλησία της Ελλάδος, εξέδωσε Δελτία Τύπου και 
Ανακοινώσεις που γνωστοποιούσαν τις εκδηλώσεις εορ
τασμού της χιλιοστής εννιακοσιοστής επετείου από την 
έλευση του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα και από την 
ίδρυση της ελληνικής χριστιανικής εκκλησίας.

Μάλιστα για την αποφυγή των όποιων αντιδράσεων, 
κράτος και εκκλησία είχαν φροντίσει δυο χρόνια πριν, να 
καθορίσουν με ειδικό Νόμο, τον υ π ’ αρ. 984/16-6-1949, την 
εν λόγω εορταστική εκδήλωση για να  της δώσουν νομότυπη 
υπόσταση πανελλήνιας κρατικής μέριμνας. Άπαντες αγνο
ούσαν, όχι οι πρώτοι θεωρητικοί θεμελιωτές του θεσμού 
των δημοσίων σχέσεων ήταν οι προ Χριστού Έ λλη νες φιλό
σοφοι, ιστορικοί και πολιτικοί

Για την απόδειξη του ανωτέρω ισχυρισμού, μπορούμε να 
αντιπαραβάλουμε τον σύγχρονο ορισμό των δημοσίων σχέ

σεων με τις (σχετικές ως προς την έννοια τω ν δημοσίων 
σχέσεων) ρήσεις των Ελλήνων.

Ορισμός
«Δημόσιες σχέσεις είναι τι προσπάθεια ενός ατόμου, φορέα, 

οργανισμού ή  επιχειρήσεις, να επιτύχει κατανόηση και απο
δοχή των ενεργειών του, σε όσο το δυνατό μεγαλύτερη, μερίδα  
της κοινής γνώμης, ώστε να αναπτυχθεί μ ία  στοιχειώδης 
αμοιβαία εμπιστοσύνη».

Αυτόν τον ορισμό έχουν υιοθετήσει οι πλέον σύγχρονοι 
φορείς των δημοσίων σχέσεων όπως είναι το Βρετανικό 
Ινστιτούτο Δημοσίων Σχέσεων, η Διεθνής Έ νω σ η  Δημο
σίων Σχέσεων, το Public Relation News και άλλοι.

Αντιπαραβολή ορισμού με τα λεγάμενα των 
Ελλήνων

Ξενοφώντας: «Η συνεργασία μεταξύ εργαζομένων και 
εργοδοτών είναι απαραίτητη ώστε μ ε  κοινή προσπάθεια να 
γνοχποποιήσουν στο Δήμο, Τ ι και Πως πράττουν. (Οικονο
μικός X I I 6-7,16,19, X I I I 10-11 και X X I6).

Αριστοτέλης (Ηθικά Νικομάχεια): «Η επικοινω νία και 
οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αναγκαίες προϋποθέσεις της 
ευδαιμονίας».

Θουκυδίδης: «Οσον αφορά στα κοινά, πολιτευόμαστε 
ελεύθερα και δεν είμαστε φιλύποπτοι στις σχέσεις των καθη
μερινώ ν μ α ς επικοινωνιών». (Επιτάφιος 37,2).
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Ο Πλάτωνας στους Νόμους αναφέρεται ιδι
αίτερα στις προς τα έξω σχέσεις μεταξύ των 
πόλεων -  κρατών και εκφράζει τις απόψεις του 
για τον τρόπο παγίωσης των καλών σχέσεων 
μεταξύ των πολιτειών

Είναι πασιφανές ότι ο σύγχρονος ορισμός 
δημοσίων σχέσεων, είναι ένας συγκερασμός 
των απόψεων που διατύπωσαν οι Έ λλη νες για 
τις δημόσιες σχέσεις, πολλούς αιώνες πριν τις 
«ανακαλύψουν» αυτοί που σήμερα ευαγγελίζονται ότι είναι 
οχ ειπνοητές τους.

Επίσης, το Μαντείο των Δελφών ήταν φορέας μετα
στροφής της κοινής γνώμης. Οι Αμφικτιονίες ήταν πρό
δρομοι τω ν σημερινών συνεδρίων, με καθοριστικό ρόλο 
στην ανάπτυξη σχέσεων, ιδεών, πνεύματος συνεργασίας και 
ειρηνικής επίλυσης διαφορών. Οι δε Αθηναίοι χρησιμοποι
ούσαν όλα τα τότε μέσα μαζικής επικοινωνίας για να πλη
σιάσουν και να κατακτήσουν την κοινή γνώμη των συμ
μάχων τους και τέτοια μέσα ήταν: η τραγωδία, η κωμωδία, 
οι καλές τέχνες, οι ραψωδοί', οι Ολυμπιακοί Αγώνες, ως και 
οι λατρευτικές τελετές.

Γενικώς, στο επικοινωνιακό και πραγματικά δημοκρα
τικό κλίμα της Αθήνας αλλά και του ευρύτερου ελλαδικού 
χώρου της πόλης -  κράτους, οι δημόσιες σχέσεις αναπτύ
χθηκαν και απέδωσαν, αξιοποιώντας τις αρχές της ανθρώ
πινης αξιοπρέπειας.

Επιπλέον των ανωτέρω επισημάνσεων, αξίζει να ανα
φερθούν ορισμένες περίεργες συμπτώσεις (;) μεταξύ των 
άρθρων του σημερινού Κώδικα Η θικής δημοσίων σχέσεων 
και των «άρθρων» του προ Χριστού όρκου των επιτηδευ- 
ματιών -  εμπόρων, ο οποίος (όρκος), ανακαλύφθηκε σε επι
γραμματικές στήλες αρχαιολογικής ανασκαφής.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 1961 στη Βενετία, ο Γάλλος 
θεωρητικός Lucien M at ra t διατυπώνει τον Κώδικα Η θικής 
της επαγγελματικής δεοντολογίας όλων των επαγγελμα
τικώ ν ειδικοτήτων που εξ αντικειμένου έρχονται σε άμεση 
επικοινωνία με το πελατειακό κοινό.

Το 1956, (ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Διεθνούς 
Έ νω σης Δημοσίων Σχέσεων και πέντε χρόνια πριν από τη 
διατύπωση του Κώδικα Ηθικής), κατά την εκσκαφή οικο
πέδου για την ανέγερση πολυκατοικίας στη γωνία Μπου- 
μπουλίνας και Καραϊσκου στον Πειραιά, βρέθηκε ο Ό ρκος 
τω ν Εμπόρων του οποίου το κείμενο είχε ισχύ Νόμου και 
αποδίδεται στον Φ ιλιππίδη τον Αφιδναίο.

Αντιπαραβάλλοντας τον Κώδικα Η θικής με τον Όρκο, 
βλέπουμε τόσες ομοιότητες, που η στατιστική και ο νόμος 
των πιθανοτήτων δεν θα μπορούσαν να 
δικαιολογήσουν σαν συμπτώσεις.

Παραλληλισμός άρθρων 
Κώδικα Ηθικής και του Ό ρκου  
των Εμπόρων, (ένα προς ένα).

1. Ο επαγγελματίας -  μέλος της 
Έ νω σ ης Δημοσίων Σχέσεων έχει ως 
γενικό καθήκον στις συναλλαγές του,

την τιμιότητα με τους παλαιούς και νέους 
πελάτες ή  εργοδότες του και οφείλει να ασκεί 
την επαγγελματική του δραστηριότητα με 
σεβασμό προς το συμφέρον του κοινού και την 
αξιοπρέπεια του ατόμου.
Ια. Οιοσδήποτε έμπορος -  πωλητής, 
αρωμάτων, σύκων, σίτου, μαλλιού, όπλων και 
παντός άλλου είδους, ουδέποτε να λησμονεί 
ούτε να εγκαταλείπει την ευταξία της αγοράς, 

ούτε να  μιμείται όσους καταχρώνται την εμπιστοσύνη των 
πολιτών -  πελατών.
2 . Απαγορεύεται η εκ προθέσεως του επαγγελματία μέλους, 
διάδοση εσφαλμένων ή παραπλανητικών πληροφοριών που 
αφορούν προϊόντα ή προσφερόμενες υπηρεσίες.
2α. Ό λο ι οι έμποροι αφού λάβαμε γνώση των κατά 
των Νόμων ισχυόντων ορκιζόμαστε ότι: Ουδέποτε θα 
παραβούμε τους Νόμους, ούτε θα εγκαταλείψουμε τους 
Ιερούς κανόνες, ούτε θα επιδείξουμε ασέβεια προς τους 
αγοραστές των προϊόντων που πουλάμε.
3. Εάν ο επαγγελματίας μέλος κατέχει ενδείξεις ανήθικων, 
παράνομων ή  άδυτων ενεργειών στις οποίες προβαίνει άλλο 
μέλος, παραβαίνοντας και τον παρόντα κώδικα, οφείλει να 
διαβιβάσει τις πληροφορίες αυτές στο Συμβούλιο της ΔΕΔΣ. 
3α. Εάν όμως πράξουμε διαφορετικά από τους Νόμους 
και τη  Δημοκρατία, να  κληθούμε ώστε να  αποδώσουμε τα 
προβλεπόμενα και να  υποχρεωθούμε να φύγουμε από την 
αγορά.
4 .0  επαγγελματίας μέλος οφείλει να  μην υιοθετεί μεθόδους 
οι οποίες τείνουν να  διαφθείρουν την ακεραιότητα των 
φορέων επικοινωνίας μετά του κοινού.
4α. Εάν με ψευδομαρτυρίες εξαπατήσουμε τους Νόμους, 
να  μην έχουμε το δικαίωμα να  εγγραφόμεθα στη Συνέλευση 
της αγοράς.
5 . Οι επαγγελματίες μέλη οφείλουν να συνεργάζονται 
μεταξύ τους γ ια  τη ν  τήρηση και εφαρμογή του παρόντα 
Κώδικα επαγγελματικής δεοντολογίας. Η δε παραβίασή 
του, θεωρείται παράπτωμα το οποίο επισύρει κυρώσεις 
(μέχρι διαγραφής) από το Συμβούλιο της Έ νω σ η ς 
Δημοσίων Σχέσεων.
5α. Κάθε έμπορος που παραβαίνει τον Ό ρκο, δεν είναι άξιος 
οίκτου, αλλά τουναντίον πρέπει να τιμωρείται με την κοινή 
ψήφο τω ν εμπόρων.

Τα συμπεράσματα για το ενδεχόμενο των τυχαίων 
συμπτώσεων ή των αντιγραφών, στην κρίση του ανα
γνώστη. ]

ΠΗΓΕΣ: α)Δρ. Λεωνίδα Λ. ΜπίΜη, 
Επικοινωνία Δημόσιες Σχέσεις, εκδ. 
Interbooks, Αθήνα 1999. β) Δ. Τσιρίκη- 
Πυρίδη, Δημόσιες Σχέσεις και ο Ανθρώπινος 
Παράγων στην Επιχείρηση, Πανεπιστημιακές 
Παραδόσεις, Θεσσαλονίκη 1977. γ)Δ.Κ. 
Μαγκλιβέρα, Εγχειρίδιο Δημοσίων Σχέσεων, 
εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 1977. δ) X. Βύλιώτης, 
Όρκος Εμπόρων, (δημοσίευμα), ε) "ΔΑΥΛΟΣ», 
αρ. τεύχους 265, (Από το αρχείο της 
Π.Πασπαλιάρη).
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{ ΥΓΕΙΑ :

Κάπνισμα ο άσπονδος φίλος
Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

ρχικά, το κάπνισμα αποτελούσε μέρος της καθημερινής ζωής των Ινδιάνων της Αμερικής. Μετά 
την ανακάλυψη της τελευταίας από τους Ευρωπαίους το 1492, εξαπλώθηκε και στις ευρωπαϊκές 
χώρες. Σήμερα, υπολογίζεται άτι οι καπνιστές ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Το κακό όμως για το κάπνισμα ξεκίνησε από τη στιγμή που επιστημονικό; μελέτες υπο
στήριξαν τη σχέση του με την εμφάνιση διαφόρων σοβαρών νοσημάτων για τον άνθρωπο.

Σύμφωνα με τα κατωτέρω στοιχεία το κάπνισμα ευθύνεται για:
►Το θάνατο 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.
►Το 25% των θανάτων από καρδιοπάθεια
►Το 83% των θανάτων από χρόνια βρογχίτιδα και εμφύσημα.
►Το 90% των περιφερειακών αγγειακών νόσων που συχνά οδηγούν σε ακρωτηριασμό.
►Το 82% των θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα.
►Οικονομική «αιμορραγία» 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο στους πάοχοντας από νόσους που 

σχετίζονται με το κάπνισμα, σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας.
Σύμφωνα με τα στοιχειά του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας της Αντικαπνιστικης και Αντι- 

καρκινικής Εταιρείας:
►Η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη σε κατανάλωση τσιγάρων, με τους άνδρες να προ

ηγούνται με 47,4% έναντι 39,6% των γυναικών.
►Το 33% των εφήβων, ηλικίας 12 έως 18 ετών, έχουν δοκιμάσει τσιγάρο και το 10% δηλώνουν καπνιστές.

Είναι εμφανές ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Οι καπνιστές πληρώνουν με τη ζωή τους την «απόλαυση». 
Παρόλα αυτά εμείς επιμένουμε να καπνίζουμε! Άραγε γιατί; Αφού το τίμημα αυτό είναι τόσο μεγάλο γιατί 
αρχίζουμε το κάπνισμα; Οι ερευνητές του φαινομένου αποφαίνονται ότι τρεις είναι οι αιτίες: Περιέργεια, 
μιμητισμός και διαφήμιση.
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Κοινωνικό φαινόμενο
Η χρήση του καπνού αποτελεί κοινωνικό φαινόμενο. Είναι 

χαρακτηριστικό' ότι οι καπνιστές σήμερα ξεκινούν τη συνήθεια 
αυτή, σε ηλικίες σαφώς μικρότερες από ότι στο παρελθόν, στην 
εφηβική ή ακόμα και στην παιδική ηλικία. Αυτή η πολύ πρό
ωρη έναρξη του καπνίσματος, αποτελεί από μόνη της σοβαρό 
παράγοντα κινδύνου και συγκεκριμένα αν προκύψει σε ηλικία 
από 16 ετών και κάτω, διπλασιάζει τον κίνδυνο εμφάνισης περι
φερικής αγγειακής νόσου αργότερα. Αυτό βέβαια είναι αποτέλε
σμα πολλών παραμέτρων που σχετίζονται με το κοινωνικό περι
βάλλον, την οικογένεια, το σχολείο, τις ανθρώπινες σχέσεις.

Έ να παιδί που μεγαλώνει σε περιβάλλον καπνιστών έχει πά
ρα πολλές πιθανότητες να γίνει και το Ιδιο καπνιστής. Επίσης 
κυρίαρχο ρόλο σε αυτή την εξέλιξη, παίζει η βιομηχανία της δι
αφήμισης μέσα από τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτύπων 
προσωπικής, επαγγελματικής ή κοινωνικής επιτυχίας, που σαν 
βασικό και κυρίαρχο συστατικό τους έχουν το κάπνισμα.

Άλλωστε οι ίδιοι οι καπνιστές ομολογούν ότι ξεκίνησαν το 
κάπνισμα είτε από περιέργεια, είτε από παρότρυνση της παρέας 
κ,λπ. Το γιατί αυτή η κατ’ αρχήν «δοκιμαστική» εμπειρία, εξε
λίσσεται συνήθως ή σχεδόν πάντα, σε μόνιμη συνήθεια και ανά
γκη, είναι ένα θέμα που σχετίζεται οπωσδήποτε με τα συστατι
κά του καπνού, ή πιο σωστά του τσιγάρου. (Η διάκριση μεταξύ 
καπνού και τσιγάρου είναι νομίζω απαραίτητη, γιατί είναι γνω

στό, ότι τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα περισσότερα τσι
γάρα περιέχουν εκτός από τον καπνό και πολλές άλλες ουσίες 
και προσμίξεις. Ο Καθηγητής Heinz-Walter Thielman αναφέρει 
ότι σε κάθε τσιγάρο μπορεί να υπάρχουν έως και 600 τέτοιες κα
τάλληλα χημικά επεξεργασμένες ουσίες, που αποτελούν το 10% 
του βάρους του).

Παθητικοί καπνιστές
Τις συνέπειες του καπνίσματος τις υφίστανται μόνο όσοι κα

πνίζουν; 'Οχι βέβαια, υπάρχουν και οι παθητικοί καπνιστές. Αυ
τό είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο κεφάλαιο, γιατί αφορά μια με
ρίδα ανθρώπων, που υφίστανται διπλή αδικία και ζημιά χωρίς οι 
ίδιοι να είναι άμεσα υπεύθυνοι αφού όχι μόνο 
εισπνέουν παθητικά τον καπνό του αναμμένου 
τσιγάρου του καπνιστή αλλά και τον καπνό της εκπνοής του. Το 
παθητικό κάπνισμα είναι ενοχλητικό έως και αποκρουστικό για 
τον μη καπνιστή, αλλά ακόμη και πολύ επιβαρυντικό για την 
υγεία του! Έτσι ταλαιπωρείται διπλά χωρίς να φταίει. Εξανα
γκάζεται να δέχεται φθοροποιές συνθήκες που του επιβάλλει ο 
άλλος και καταπιέζεται με το να συμβιβάζεται και να ανέχεται 
κάτι που ο ίδιος αντιπαθεί και το έχει απορρίψει. Η ευθύνη του 
μη καπνιστή εδώ είναι να προσπαθήσει να μεταπείθει τον καπνι
στή να αλλάξει συνήθειες, να περάσει στην αντίπερα όχθη και να 
παραιτηθεί από το κάπνισμα
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I  ΥΓΕΙΑ

Γι’ αυτό σήμερα, στα εστιατόρια, στα αεροπλά
να, στο μετρό, στο ασανσέρ, στους δημόσιους χώ
ρους, το κάπνισμα έχει απαγορευτεί. Στα γραφεία, 
οι ταλαιπωρημένοι τόσα χρόνια παθητικοί καπνι
στές παίρνουν τώρα την εκδίκηση τους. Οι φανατι
κοί της “τζούρας” υποχρεώνονται να βγουν στους 
δρόμους ή στα μπαλκόνια για να απολαύσουν στα 
γρήγορα αυτό που οι ίδιοι θεωρούν δικαίωμα. Στις 
επιχειρήσεις έχουν φτάσει να κάνουν αναλύσεις ού
ρων προκειμένου να προβούν σε προσλήψεις, ενώ η 
Κράισλερ σε μία κίνηση εκκεντρικού μάρκετινγκ, 
ανακοίνωσε την έκδοση μοντέλων της με προαιρε
τικό τασάκι και αναπτήρα. Είναι πια φανερό ότι οι 
καιροί έχουν αλλάξει.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σεβαστούμε τα παιδιά. Είναι απα
ράδεκτο και ανεπίτρεπτο να μετατρέπουμε τα παιδιά σε παθητι
κούς καπνιστές. Οι γονείς πρέπει να περιφρουρήσουν και να διδά
ξουν τα παιδιά τους, ώστε και αυτά από μικρά να γνωρίζουν και 
να προστατεύουν την υγεία τους, διεκδικώντας αυτό το δικαίω
μα. Ακόμη και τα έμβρυα γίνονται παθητικοί καπνιστές όταν η 
έγκυος μέλλουσα μητέρα καπνίζει κανονικά ή παθητικά. Το πα
θητικό κάπνισμα κατατάσσεται ως τρίτη κατά σειρά αιτία θανά
του - μετά το ενεργητικό κάπνισμα και το αλκοόλ - η οποία μπο
ρεί να αποφευχθεί.

Έχει υπολογιστεί ότι ο παθητικός καπνιστής όταν βρίσκεται σε 
κλειστό χώρο όπου καπνίζουν πολλοί, εισπνέει τόσο καπνό όσο και 
αν κάπνιζε ο ίδιος 15 τσιγάρα χωρίς φίλτρο ή 35 με φίλτρο. Σύμ
φωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας το 25-33% των περι
πτώσεων καρκίνου του πνεύμονα αφορά μη καπνιστές και οφείλε
ται σε παθητικό κάπνισμα.

Τέλος το ζήτημα του παθητικού καπνίσματος αποκτά ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις περιπτώσεις των παιδιών (ηλικίας ενός με ενάμισι 
έτους) των οποίων οι γονείς καπνίζουν. Ο καπνός στον περιβάλ
λοντα χώρο συνεπάγεται κινδύνους βρογχίτιδας και πνευμονίας. 
Στις ΗΠΑ υπολογίζονται ετησίως από 150.000 έως 300.000 νέα 
κρούσματα σε παιδιά της ηλικίας αυτής. Αυξημένοι επίσης θεω
ρούνται οι κίνδυνοι ωτίτιδας, φαρυγγίτιδας, λαρυγγίτιδας και αυ
ξάνεται η συχνότητα των κρίσεων στους μικρούς ασθματικούς. 
Κάθε χρόνο πεθαίνουν 3,5 εκατ. άνθρωποι.

Άλλη μια επιτυχία...
Μια θλιβερή πρωτιά κρατάει εδώ και χρόνια η χώρα μας. Μετα

ξύ όλων των ευρωπαϊκών κρατών, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώ
τη θέση όσον αφορά στην κατά κεφαλή κατανάλωση καπνού. Τα 
περισσότερα από 15.000 θύματα που θρηνούμε κάθε χρόνο, εξαι- 

τίας νόσων που σχετίζονται με το κάπνισμα, 
φαίνεται ότι δεν είναι αρκετά για να μας συ
νετίσουν... Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καπνίσματος (31/5), μπορεί να μην μας απαλ
λάσσει από τις καπνιστικές μας συνήθειες, οι 
καπνιστές όμως ίσως προβληματιστούν από 
τη σκληρή γλώσσα των αριθμών.

Μήπως θέλουμε να κόψουμε το τσιγάρο και φοβόμαστε 
την αύξηση βάρους, ειδικά εμείς οι γυναίκες;

Ένας από τους συνήθεις φόβους που συνδέονται με τη διακο

πή του καπνίσματος είναι ότι μπορεί να επακολου
θήσει ανεξέλεγκτη αύξηση του βάρους. Ενώ είναι 
αλήθεια ότι μερικοί άνθρωποι μπορεί να πάρουν 
9 κιλά κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου απο
χής από το κάπνισμα, άλλες πιο αισιόδοξες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η αρχική αύξηση τείνει να φτάσει 
στο μέγιστο της μετά από έξι μήνες και ότι πολλοί 
άνθρωποι επιστρέφουν στο κανονικό σωματικό 
τους βάρος μέσα σε δώδεκα μήνες από τη διακοπή 
της συνήθειας αυτής.

Εκείνοι που σκοπεύουν να κόψουν το κάπνισμα 
αλλά δεν είναι βέβαιοι ότι θα καταφέρουν έναν τέ
τοιο άθλο, μπορούν να βρουν παρηγοριά στη δια

πίστωση ότι οι πρώην καπνιστές που κάνουν συχνή σωματική 
άσκηση έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να ελέγξουν το βάρος τους 
από εκείνους που διατηρούν καθιστικές συνήθειες. Αμερικανοί 
ερευνητές, που ερευνούσαν την αύξηση βάρους μετά το κάπνισμα 
σε περίπου 9000 γυναίκες, ανακάλυψαν ότι η σωματική δραστη
ριότητα ήταν πολύ σημαντική στον έλεγχο του βάρους τους κατά 
τη διάρκεια διετούς περιόδου μετά από τη διακοπή. Οι «ελαφριές» 
καπνίστριες της μελέτης (24 ή λιγότερα τσιγάρα ημερησίως) που 
έκαναν 1-2 ώρες έντονης σωματικής δραστηριότητας κάθε εβδο
μάδα φάνηκαν να παίρνουν κατά μέσο όρο 2,2 κιλά έναντι των 
«βαρέων» καπνιστριών (25 τσιγάρα ημερησίως ή περισσότερα), οι 
οποίες πήραν σχεδόν το διπλάσιο βάρος από αυτό.

Οι ερευνητές στη συνέχεια ανακάλυψαν ότι όσο περισσότερη 
άσκηση έκαναν οι εθελόντριες, τόσο καλύτερος ήταν ο έλεγχος 
του βάρους τους. Όταν τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας 
αυξήθηκαν σε περισσότερο από 2 ώρες εβδομαδιαίως, οι ελαφριές 
καπνίστριες ήταν σε θέση να κρατήσουν την αύξηση του βάρους 
τους στα 1,5 κιλά και οι βαριές καπνίστριες στα 3 κιλά.

Προειοιμασθείτε και προβληματιοθείτε. Η απαγόρευση 
του καπνίσματος δεν αφορά στην παραβίαση δικαιωμάτων. 
Αφορά στην προστασία της υγείας των ανθρώπων.

Πρέπει να θυμόμαστε αφενός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
καπνίζουν και αφετέρου ότι οι περισσότεροι καπνιστές θέλουν να 
σταματήσουν το κάπνισμα. Πολλοί καπνιστές δεν καπνίζουν από 
επιλογή, αλλά εξαιτίας του εθισμού που προκαλεί η νικοτίνη μέ
σα απ’ όλα τα προϊόντα καπνού. Το δικαίωμα ενός ανθρώπου να 
αναπνέει αέρα χωρίς δηλητήρια προηγείται του δικαιώματος των 
καπνιστών να καπνίζουν σε δημόσιους χώρους και να θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία όλων των άλλων. Αυτό δεν έχει οχέση με τη 
συμβίωση ή με την ελευθερία χρήσης ενός νόμιμου προϊόντος. 
Έ χει όμως σχέση με το πού μπορεί να καπνίσει κανείς έτσι ώστε 
να μην θέτει σε κίνδυνο την υγεία των άλλων. ]

ΠΗΓΕΣ:
www.mohaw.grlgrlthefuturelanakoinoseis*antismokmg2007egkykli.os 
• www.healthvisitor.gr/PagkosmiaImera.html 
•  http: Hwww. who. intltobaco/enl ·  http:llwww.worldnottobaccoday.coml 
•http:llwww.help-eu.com
•http:l/ec.europa.eulhealthlph_determinants/life_stylelTobaccol
tobacco_en.htm
•Journal o f the American Dietetic Association (1996; 11:1150-1155). 
•American Journal o f Public Health (1996; volume 86, number 7). 
•American Journal o f Clinical Nutrition (1986; volume 43, 486-494).
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Εργάζεσαι ως Στρατιωτικός 
ή στα Σώματα Ασφαλείας 

και θέλεις επαγγελματική εξέλιξη;

Σ το  Κέντρο Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης αριστεύειν-Κομνηνακίδης

έ χ ο υ μ ε  δ η μ ιο υ ρ γ ή σ ε ι ε ιδ ικά  τμ ή μ α τα  και π ρ ο γρ ά μ μ α τα  σ π ουδώ ν για εσ ένα  μ ε  

βάση τ ο  ω ρ ά ρ ιο  ερ γα σ ία ς  σ ου. Μ π ο ρ ε ίς  να π α ρ α κο λο υ θ ή σ ε ις  τα  μ α θή μ α τά  σ ου 

σ τα  πρω ινά τμ ή μ α τα , εά ν  ερ γά ζεσ α ι α π ο γ ευ μ α τιν ές  ώ ρ ες , ή σ τα  βρα δ ινά  τ μ ή 

ματα , έα ν  ερ γά ζεσ α ι π ρω ινές  ώ ρ ες, και μάλισ τα  σ ε  κα θ η μ ερ ινή  βάση για όλη  

τη ν  π ε ρ ίο δ ο  τ η ς  π ρ ο ετο ιμ α σ ία ς  σ ου.

Σ το  Κέντρο Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης αριστεύειν-Κομνηνακίδης

μ π ο ρ ο ύ μ ε  υπ εύθυνα  να σ ε  β ο η θ ή σ ο υ μ ε  να π ε τύ χ ε ις  τ ο υ ς  επ α γ γελ μ α τικ ο ύ ς  

σ τό χ ο υ ς  σ ου.

Τ α  παραπάνω  εκπ α ιδ ευ τ ικ ά  π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα  και τμ ή μ α τα  είναι δ ια θέσ ιμ α  για 

ό σ ο υ ς  θ έλ ο υ ν  να επ ιτύ χ ο υ ν  σ τις  π α νελλή ν ιες  ε ξ ε τ ά σ ε ις  μέσ ω  τ η ς  θ ε τ ικ ή ς  και 

τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ή ς  κα τεύ θ υ ν σ η ς . Λ ό γω  τω ν  π ερ ιο ρ ισ μ ένω ν  θ έσ εω ν  που π ρ ο σ φ έ 

ρ ο υ μ ε  επ ικο ινω νή σ τε  μαζί μας και κ λ ε ίσ τε  θ έσ η  για τη ν  νέα  π ε ρ ίο δ ο  20 08 - 

2009. Θ α  τη ρ η θ ε ί  σ ειρά  π ρ ο τερ α ιό τη τα ς  σ τις  α ιτή σ ε ις  τω ν  εν δ ια φ ερ ο μ έν ω ν .

Η Διεύθυνση Σπουδών

ΛΡίατε^ειν
f  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Ι

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Μ Ε Σ Η Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ
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[  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ !

Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

ΣΐΟ Π αρελθόν η Γη άλλαξε ατμόσφαιρα, άλλαξε και αλ- 
λάύ/Γα ς  θε'σβις των ηπείρων, άλλαξε τη  στάθμη των θαλασ
σίων, άλλαξε ακόμα και τους πόλους της και όλα συνεχίζουν 
ν ’ αλλάζουν/τύιοτα δεν παραμένει στατικό.

Σχο χρόνο
Από τη μυθολογία γνωρίζουμε για καταστροφικά φαινό

μενα, από τον κατακλυσμό του Ωγύγου, του Δευκαλίωνα 
και του Νώε -όλοι οι αρχαίοι λαοί έχουν διασώσει στη μνή- 
μη τους έναν κατακλυσμό- μέχρι τις αλλαγές της Μαύρης 
Θάλασσας του Νείλου και του κλίματος του Άργους που πε
ριγράφει ο Αριστοτέλης στα Μετεωρολογικά (I στ. 14). Στις 
νεότερες περιόδους, δηλαδή στις τελευταίες δύο χιλιετίες, οι 
πλανητικές αλλαγές συνεχίζονται με αποκορύφωμα τη  μ ι
κρή παγετίόδη εποχή που άρχισε στον Μεσαίωνα και σε πολ
λές περιοχές του πλανήτη τελείωσε τον 19ο αιώνα. Ο 20ος 
αιώνας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την άκρατη εκμετάλ
λευση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος από τον 
άνθρωπο, φαίνεται ότι σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας πε
ριόδου στην ιστορία της Γης.

Το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα είναι η περίοδος όπου, 
πραγματικά, η ίδια η φύση άρχισε να προειδοποιεί για τις 
σοβαρές ανθρωπογενείς επεμβάσεις. Η  αλλαγή στη σύσταση 
της ατμόσφαιρας έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις με την κα

τάρρευση της προστατευτικής ασπίδας του όζοντος, πρώτα 
στην Ανταρκτική και μετά στα βόρεια γεωγραφικά πλάτη.

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες επέφεραν αλλαγές στις ζώ
νες βροχής και περιοχές με προβλήματα ερήμωσης ή εμφά
νισης καυσώνων είναι οι πιο ευπαθείς. Μεταξύ αυτών και η 
Ελλάδα, που βρίσκεται πραγματικά στο σταυροδρόμι όλων 
των αλλαγών και εμφανίζει ακραία κλιματικά φαινόμενα.

Οι ξηρασίες κατατάσσονται στα ακραία κλιματικά φαι
νόμενα ενός τόπου και καταλαμβάνουν το ένα άκρο της δι
ακύμανσης της βροχής του σε διάφορες χρονικές κλίμακες. 
(Η ξηρασία δε θα πρέπει να  συγχέεται με την ξηρότητα του 
κλίματος μιας περιοχής, η οποία είναι μία μόνιμη κατάστα
ση αυτού με πολύ λίγες ετήσιες βροχοπτώσεις που καθορίζο
νται από τις κανονικές κατευθύνσεις των αερίων μαζών σε 
ευρεία πλανητική κλίμακα).

Οι προβλέψεις για το μέλλον δείχνουν ότι οι πιθανές αυξή
σεις της μέσης γή ινης θερμοκρασίας θα είναι της τάξεως των 
δύο με πέντε βαθμών Κελσίου στα επόμενα εκατό χρόνια. Σε 
γενικές γραμμές, αυτή η αλλαγή είναι ικανή να  προκαλέσει 
σημαντικές παγκόσμιες φυσικές και οικονομικές καταστρο
φές. Ό μως, τα προγνωστικά κλιματικά μοντέλα δεν μπο
ρούν να μας δώσουν στην παρούσα τους μορφή τα ακριβή 
μελλοντικά σενάρια, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακριβής 
απάντηση σχετικά με το μέλλον του πλανήτη.
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Στον κόσμο
Ό π ω ς είναι φυσικό οι ξηρασίες σε πολλές περιοχές οδη

γούν στην ελάττωση των υδάτινων πόρων. Σύμφωνα με 
την τρίτη έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Αλλαγές, (IPPC), η 
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας του πλα
νήτη, επηρεάζει σημαντικά, τα αποθέματα πόσιμου νερού 
και την άρδευση. Η ίδια έκθεση, προβλέπει ότι οι θερμές 
περίοδοι του έτους θα είναι ξηρότερες στις περισσότερες 
ηπειρωτικές περιοχές μέσου γεωγραφικού πλάτους, με 
αποτέλεσμα να αυξηθεί η συχνότητα των φαινομένων ξη
ρασίας και της υποβάθμισης του εδάφους. Για παράδειγ
μα, η ερήμωση και οι ξηρασίες στην Αυστραλία απειλούν 
την ομαλή παροχή νερού των περισσότερων πόλεων και 
οι προοπτική για το μέλλον δεν είναι ευοίωνη. Σύμφωνα 
με την ίδια έκθεση, τη  χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 
50 ετών της έζησε τη  διετία 2000-2002 η Σρι Λάνκα. Ανά
λογη έκθεση του Ερυθρού Σταυρού για τις καταστροφές 
στον πλανήτη, αναφέρει ότι το Μαλάουι, βρίσκεται στην 
κορυφή της λίστας των χωρών που πλήττονται από ξηρα
σία. Θα ήταν περιττό να αναφερθούμε στην εκτεταμένη 
ξηρασία που πλήττει εδώ και χρόνια την Αιθιοπία, την Κέ
νυα και τη  Σομαλία.

Οι πρόσφατες ξηρασίες και τα κύματα θερμότητας στη 
νότια Ευρώπη έχουν οδηγήσει σε τεράστιες πυρκαγιές σε 
διάφορες χώρες (στην Ελλάδα ιδιαίτερα το καλοκαίρι του 
2007), όπου σημειώθηκαν και πολλοί θάνατοι.

Έ ρευνα  που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Χάντλεϊ 
του βρετανικού Γραφείου Μετεωρολογίας αναφέρει ότι: η 
μέτρια ξηρασία, που τώρα καλύπτει ποσοστό της τάξεως 
του 25% στον πλανήτη, θα εξαπλωθεί στη μισή επιφάνεια 
της Γης μέχρι το 2100, ενώ έντονη ξηρασία - υπολογίζεται 
στο 8% σήμερα - θα καλύπτει το 40% του πλανήτη. Την 
ίδια ώρα η ξηρασία θα εξαπλωθεί από το 3% στο 30% της 
επιφάνειας διεθνώς. Το τελευταίο στοιχείο είναι αυτό που 
τρομάζει περισσότερο τους επιστήμονες. “Μιλάμε για το 
30% της επιφάνειας της Γης, το οποίο θα καταστεί ουσια
στικά μη κατοικήσιμο και μη καλλιεργήσιμο σε διάστημα 
μερικών δεκαετιών” επισημαίνει ο Μαρκ Λίνας, συγγρα
φέας του βιβλίου “High Tide”, για τις επι
πτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η  ξηρασία, που θα εξαπλω θεί στη μίση επ ι
φάνεια της Γης, εξαιτίας της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη, θα αποβείμοιραία. “Πρόκειται 
για τη θανατική καταδίκη εκατομμυρίων 
ανθρώπων. Θα οδηγήσει σε πρωτοφανή με- 
ταναστευτικά κύματα, τα οποία οι φτωχές 
χώρες δε θα μπορούν να αντιμετωπίσουν” 
δηλώνει ο Άντριου Πέντλετον, της οργά
νωσης Christian Aid. Μαζί του συμφωνεί 
και ο Άντριου Σιμς, επικεφαλής του Προ
γράμματος Κλιματικών Αλλαγών στο New

Economics Foundation. “Θα υπονομευθούν όλοι οι τομείς 
ανθρώπινης δραστηριότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες 
- οι καλλιέργειες, το σύστημα ασφαλούς υγιεινής, η διαθε
σιμότητα νερού”, τονίζει ο βιος.

Εξίσου ανησυχητικό είναι το φαινόμενο της ερήμωσης 
σε περιοχές όπου οι ξηρασίες έχουν επιδεινωθεί (π.χ. Αφρι
κή). Η  ερήμωση προκαλεί την κατάρρευση της γεωργικής 
παραγωγής, οδηγεί σε συνθήκες που ευνοούν τις θύελλες 
άμμου και σκόνης, καθώς επίσης και σε πείνες στον πλη
θυσμό.

Ο πολιτισμένος άνθρωπος για 10.000 χρόνια περπατάει 
στην επιφάνεια της γης αφήνοντας στα ίχνη του ερήμω
ση. Επειδή έχουμε τόσο επιλεκτική μνήμη, ξεχάσαμε το 
μεγαλείο της παρθένας φύσης και διαμορφώνουμε τη  φύ
ση ανάλογα με τις ανάγκες μας.

Ποιος γνωρίζει άραγε ότι οι Καρχηδόνιοι και οι Φοίνικες 
κατασκεύαζαν τα πλοία τους από ξυλεία των δασών της 
βόρειας Αφρικής; Ποιος θυμάται άραγε ότι η Ρώμη εξήγα- 
γε ξυλεία από τη βόρεια Αφρική στην Ευρώπη; Η κατα
στροφή της παράκτιας ζώνης της βόρειας Αφρικής από τα 
δάση, σταμάτησε τις βροχοπτώσεις στην ενδοχώρα. Χωρίς 
βροχή τα δάση εξαφανίστηκαν και εμφανίστηκε η Σαχάρα 
που αυτή τη στιγμή επεκτείνεται με ρυθμό δέκα μιλιών το 
χρόνο απειλώντας μεγάλες περιοχές της κεντρικής Αφρι
κής. Την ίδια τύχη  φαίνεται ότι θα έχει και Βραζιλία όπου 
η  καταστροφή μεγάλου μέρους των τροπικών δασών οδη
γ ε ί με μαθηματική ακρίβεια στην ερημοποίηση του Αμα
ζόνιου. Ό λα  αυτά τα χρόνια δε μάθαμε τίποτα. Ξεχάσαμε 
τα πάντα.

Η ερήμωση στην Ασία και οι ισχυροί άνεμοι έχουν επι
τείνει το φαινόμενο της «κίτρινης άμμου», που έχει επι
πτώσεις σε διάφορες ασιατικές χώρες. Η σκόνη ερήμων 
από την Αφρική προκαλεί κακοκαιρίες και έχει επιπτώ
σεις στη γεωργία και τις συνθήκες διαβίωσης σε πολλές 
από τις χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Η  ερήμωση είναι μια απειλή που ολοένα αυξάνεται που 
βάζει σε κίνδυνο τις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο 
για να αντιμετωπιστεί η ένδεια και η πείνα, αναφέρει μια 
νέα έκθεση από έναν συνασπισμό επιστημόνων, με αφορ

μή την παγκόσμια ημέρα κατά της ερημο
ποίησης.

Στην Ευρώπη
Δεδομένων των εντεινόμενων προβλημά

των της ξηρασίας και της έλλειψης νερού, η 
ΕΕ προωθεί μια βιώσιμη ευρωπαϊκή στρα
τηγική  για τη  διαφύλαξη του ζωτικού αυ
τού αγαθού.

Η χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 60 
ετών έπληξε πέρσι τη  Ρουμανία, ενώ η Ελ
λάδα δοκιμάστηκε από τον χειρότερο καύ
σωνα των τελευταίων 110 ετών που ευθύ-
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νεται και για τις πολυάριθμες 
δασικές πυρκαγιές. Οι Κάτω 
Χώρες αντιμετώπισαν επίσης 
συνθήκες ξηρασίας τον Απρί
λιο, με βροχοπτώσεις που δεν 
ξεπέρασαν το ένα χιλιοστά, σε 
σύγκριση με το συνηθισμένο 
για την εποχή ύψος των 44 χ ι
λιοστών.

Η λειψυδρία και οι ξηρασίες 
αποτελούν όλο και συχνότερα 
φαινόμενα στην Ευρώπη. Σύμ

φωνα με στοιχεία της Ε.Ε., τα τελευταία τριάντα χρόνια, το 
ποσοστό του πληθυσμού και των εκτάσεων στην Ε.Ε. που 
πλήττονται κάθε χρόνο από την ξηρασία έχει αυξηθεί σημα
ντικά  (από 6% σε 13% κατά μέσο όρο), επιβαρύνοντας την 
ευρωπαϊκή οικονομία με τουλάχιστον 100 δις ευρώ.

Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι, τα επόμενα χρόνια, 
το φαινόμενο της λειψυδρίας θα γίνει εντονότερο σε όλη 
την Ευρώπη. Μια από τις πλέον εκτεταμένες ξηρασίες ήταν 
αυτή του 2003, που έπληξε πάνω από 100 εκατομμύρια αν
θρώπους και το ένα τρίτο περίπου της έκτασης της ΕΕ, με 
συνολικό κόστος περίπου 8,7 δις ευρώ.

Η Επιτροπή συμμετέχει εδώ και πολλά χρόνια σε προ
γράμματα διαχείρισης των υδάτινων πόρων, όπως το πρό
γραμμα WISE (Σύστημα Πληροφοριών για τους Υδάτινους 
Πόρους στην Ευρώπη), το οποίο ξεκίνησε το 2002. Τα προ
γράμματα αυτά εστιάζουν μεταξύ άλλων στην ποιότητα του 
νερού και στους τρόπους με τους οποίους οι ξηρασίες μπο
ρούν να επηρεάσουν όχι μόνο το πόσιμο νερό, αλλά και τη  
γεωργία, τη  δασοκομία και τα δίκτυα υδάτινων μεταφορών. 
Για την αντιμετώπιση των εντεινόμενων αυτών προβλη
μάτων, η Επιτροπή προτείνει μια αρχική δέσ|ΐη πολιτικών 
εναλλακτικών δυνατοτήτων και ζητά να ανοίξει η συζήτη
ση για το πώς θα στραφεί η Ε.Ε. προς την ορθολογική αξιο
ποίηση και την εξοικονόμηση του νερού.

Έ ν α  από τα βασικά μέτρα που προτείνονται είναι η τιμο
λόγηση της κατανάλωσης νερού με βάση την αρχή «ο χρή
στης πληρώνει». Η αρχή αυτή πρέπει να γίνει ο κανόνας, 
γεγονός που προϋποθέτει την επιβολή υποχρεωτικών συ
στημάτων μέτρησης της κατανάλωσης. Ιδιαίτερη σημασία 
πρέπει επίσης να δοθεί στην ορθολογική χρήση του νερού 
δεδομένου ότι υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες εξοικονό
μησης του νερού σε όλη την Ε.Ε. -  εκτιμάται ότι το 20% 
του διαθέσιμου νερού σπαταλιέται αλόγιστα, ενώ, σύμφωνα 
με ορισμένες εκτιμήσεις, το ποσοστό αυτό ενδέχεται να φθά
νει το 40%. Σαν πρώτο μέτρο προτάθηκε η  προώθηση και 
η εγκατάσταση συσκευών εξοικονόμησης ύδατος στις βρύ
σες, στα ντους και στις τουαλέτες.

Ό π ω ς επισήμανε πρόσφατα η Επιτροπή, η κατάσταση 
των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη ενδέχεται να επιδει
νωθεί περισσότερο εάν εξακολουθήσουν να αυξάνονται οι 
θερμοκρασίες και δεν υιοθετηθεί μια σαφής στρατηγική. Η 
εξοικονόμηση νερού θα πρέπει συνεπώς να βρίσκεται στον 
πυρήνα κάθε πολιτικής δράσης.

Στην Ελλάδα
Η  Ελλάδα όπως προαναφέρθηκε βρίσκεται στο σταυ

ροδρόμι των αλλαγών. Περισσότερα από 3 εκατομμύρια 
στρέμματα γεωργικής γης αδυνατούν πλέον να ανταπο- 
κριθούν στις ανάγκες των παραγωγών διότι έχουν χάσει 
πλήρως τη  γονιμότητά τους. Το συγκλονιστικό αυτό στοι
χείο επικαλέστηκαν οι ειδικοί με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά της Ερημοποίησης και της Ξηρασίας (17 Ιου
νίου). Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις, το 35% της ελλαδι- 
κής γης αντιμετωπίζει οξύτητα προβλήματα συνεπεία των 
κλιματολογικών αλλαγών και των ανθρώπινων δραστηρι
οτήτων, ενώ το 49% βρίσκεται στον προθάλαμο πιθανής 
ερημοποίησης. Οι επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου προκειμένου να ληφθούν έκτακτα μέτρα, κυ
ρίως στην Κρήτη, το Αιγαίο, την Ανατολική Στερεά και 
Πελοπόννησο, αλλά και σε σημεία της Θεσσαλίας και της 
Θράκης που είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν το με
γαλύτερο κίνδυνο.

Ο κίνδυνος της ερημοποίησης είναι πολύ μεγάλος στην 
Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη μεσογειακή λεκάνη. Οι 
περιοχές που απειλούνται περισσότερο βρίσκονται στη 
Βόρεια Αφρική, στην Ε γγύς Ανατολή, και στην Ευρώπη. 
Ειδικότερα για την Ευρώπη, οι περιοχές που απειλούνται 
περισσότερο εκτός της Ελλάδας, είναι η Νότια Ιταλία, η Σι
κελία, η Κορσική, η Ιβηρική Χερσόνησος. Σύμφωνα με το 
ΤΕΕ (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδοφ, η Τουρκία, η Τυ
νησία και το Μαρόκο χάνουν κάθε χρόνο χιλιάδες στρέμ
ματα καλλιεργήσιμης γης εξαιτίας της διάβρωσης.

Η έλλειψη σχεδιασμού χρήσεων γης στην Ελλάδα έχει 
διογκώσει το πρόβλημα καθώς οι βιομηχανίες έχουν κτι
στεί σε περιοχές όπου τα εδάφη ήταν παραγωγικά. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η βιομηχανική ζώνη στη Βοιωτία δη- 
μιουργήθηκε μέσα στον κάμπο και στα δάση. Η εντατική 
καλλιέργεια στο θεσσαλικό κάμπο έχει οδηγήσει στην εξά
ντληση των υπόγειων υδάτων με αποτέλεσμα το αλμυρό 
νερό της θάλασσας να φτάνει σήμερα ως την Καρδίτσα.

Υποθηκεύσαμε το μέλλον μας στην ευδαιμονία του πα
ρόντος και ξεχάσαμε τη  βασική αρχή για  την επιβίωσή μας. 
Το σεβασμό προς κάθε μορφή ζωής. Την αρμονική συνύ
παρξη με τα εκατομμύρια άλλα είδη, πολλά εκ των οποίων 
κατοικούν και κατοίκησαν σαυτό  τον πλανήτη πολύ πριν 
οι προγονοί μας κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση.

Ξεχάσαμε ακόμα τη φράση «Θυμάμαι τη Γη, το σπίτι 
μου». Η Γη είναι ο οίκος όλης της ανθρωπότητας. Εάν θυ
μόμαστε αυτό το απλό μήνυμα, και είμαστε σε θέση να το 
μεταφέρουμε προς τα παιδιά μας και τα παιδιά των παι
διών μας, τότε μπορεί να  παραδώσουμε έναν κατοικήσι
μο και βιώσιμο πλανήτη στις μελλοντικές γενεές. Αν όχι!!! 
Τότε θα παραδώσουμε έναν ατελείωτο εφιάλτη. ]

Βιβλιογραφία
- Άρθρα και κείμενα του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Πρόεδρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Χρήστου Ζερεφού, στο 
ημερήσια και περιοδικό Τύπο.- http:llwww.unicef.com - http:Hwww. 
e-logos.gr - http:llwww.ecocrete.gr - http:lleuropa.eulindex_el.htm - 
www.greenpeace.com.
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new
CBR 600 RR

ΜΙΧΑΛΑΚ0Π0ΥΛ0Υ 198, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 
τηλέφωνα: 210 7716670, 210 7703886 service: 210 7752336 fax: 210 7715498

INJECTION
new

125
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XR 125 L

new
CBR 125
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CBF 250

new
CBF 600 S 
7.850 €

new
CB 600 F HORNET 

7.850 € new
SH 150i 

3.250 €

new
SH 300  

4.850 €
(χωρίς βαλίτσα)

new
CBR 1000  RR

13.700 €

new
TRANSALP 700  

7.850 €

+Αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα 
+ 2  χρόνια εγγύηση αντιπροσωπείας 

Εξουσιοδοτημένο service

http://www.papageorgioy.gr
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Α/Β Αρετή Λιαση

Πανέτοιμος
για νεες νίκες

Δημοσθένης Ταμπάκος: Έ νας αθλητής που θα μείνει στην παγκόσμια ιστο
ρία της Ενόργανης Γυμναστικής: ως Αθλητής, οχ; Ολυμπιονίκης, διότι δίδαξε' Ηθος, 
διότι διεύρυνε το πεδίο του αγωνίσματος του, διότι ανέπτυξε νέες μεθόδους, διότι εν
σάρκωσε και μεταλαμπάδευσε την πανάρχαια διδαχή της ευγενους άμιλλας.
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Τι έχει αλλάξει από χους Ολυμπιακούς του 2004 μέχρι 
σήμερα για σένα; Τι έκανες;
Τα πάντα αλλάζουν κάθε στιγμή

Ειδικότερα;
Ειδικότερα, μετά τονς ολυμπιακούς, ξεκουράστηκα λίγο. Θα μπο
ρούσε να πει κανείς ότι είναι μια καλή στιγμή, για να αποχω
ρήσω, αλλα ένιωθα ότι δεν έχει κλείσει ακόμα ο κύκλος μου, ότι 
ακόμα έχω να μάθω και να δώσω πράγματα μέσα από το χώρο 
της γυμναστικής. Η  αλήθεια είναι ότι τα όρια έχουν ανεβεί αρκετά 
και μιλώντας κυρίως για τους κρίκους η ιστορία έχει δείξει του
λάχιστον στους τελευταίους ολυμπιακούς αγώνες στις τελευταίες 
ολυμπιάδες ότι οι μετάλλιούχοι αθλητές αυνήθτσς είναι 30 και 
άνω των 30.

Αρα, λοιπόν, πάμε Πεκίνο;
Για το Πεκίνο η Ομοσπονδία έχει δηλώσει ήδη έναν αθλητή.

Ποιόν;
Τον Πλάση Μάρα και επειδή η υπόθεση δεν είναι ονομαστική εγώ 
απλά είμαι υποχρεωμένος να είμαι σε ετοιμότητα μέχρι εκείνη 
την περίοδο. Ούτως ή άλλως, την ίδια περίοδο θα διεξαχθούν 
κάποιοι αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο στους οποίους θέλω να 
συμμετέχω και έτσι θα είμαι σε ετοιμότητα. Καταρχήν έχω αγώ
νες για το παγκόσμιο κύπελλο στη Βαρκελώνη και δύο ή τρεις 
αγώνες διεθνείς έως χόχε.

Η διάκριση σου σε σημανχικούς αγώνες χί σημαίνει 
για σένα και για χην ομοσπονδία πχθανόχαχα; Αλλάζει 
κάχι;
Κάθε διάκριση σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου μου δίνει πόντους 
ώστε να έχω περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής στον τελικό 
του παγκοσμίου κυπέλλου, που θα διεξαχθεί το Δεκέμβριο στη 
Μαδρίτη.

Για χον προσεχή Δεκέμβριο εννοείς;
Ακριβώς.

Και ένας αθλητής χου επιπέδου σου πηγαίνει σε έναν 
χέχοιο αγώνα για να κερδίσει.
Πάντα πηγαίνεις για το καλύτερο. Για το αποτέλεσμα δεν είμαι 
προληπτικός, αλλά προτιμώ να μη μιλάω πριν τον αγώνα. Όμως, 
πάντα πας για το καλύτερο.

Δεν έχεις πρόβλημα με χραυμαχισμούς αυτή χην 
εποχή;
Ό ,τι και να υπάρχει, μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις, συνή
θως ξεπερνιέται.

Αρα, λοιπόν, χο Πεκίνο δεν είναι πρόκληση άνευ ανχι- 
κρίσμαχος για χον Ολυμιπονίκη Δημοσθένη Ταμπάκο.
Ό χι! Έ χω  μια μεγάλη εμπειρία μέχρι τώρα και σίγουρα δε λέω 
ότι θα ήταν το Πεκίνο ο τελικός προορισμός. Αυτό δεν σημαίνει

όπ δεν σκέφτομαι ήδη από τώρα και το μετά... το μετά την γυμνα
στική. .. Απλά νιώθω ότι δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα να φύγω από 
το χώρο, να αποουρθώ. Αισθάνομαι τις δυνάμεις μου ιδιαίτερα 
ακμαίες, αυνυπολσγιζομένης και της πείρας που έχω αποκτήσει.

Μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα ακόμα χρυσό; Οι δυνά
μεις σου χο επιχρέπουν; Είναι εφικχό;
Πιθανότητες να το διεκδικήσω με ίσους όρους με τους υπολοίπους 
συναθλητές παγκοσμίως υπάρχουν, απλά, όταν μιλάμε για 5 έως 
10 αθλητές που είναι πάνω - κάτω ισάξιοι δεν μπορείς να προδικά
ζεις το αποτέλεσμα.

Ο σχόχος είναι η διάκριση.
Πάντοτε. Μάλιστα, για τους προηγούμενους Ολυμπιακούς υπήρξε 
μια ιδανική προετοιμασία και μια οργανωμένη στήριξη από πλευ
ράς της Πολιτείας.

Αποχελείς πλέον ίνδαλμα. Ο κόσμος σε αναγνωρίζει, σε 
θαυμάζει, σε λαχρεύει. Εσύ πως χον ανχιμεχωπίζεις;
Συνήθως είναι κάτι ευχάριστο, δηλαδή αυτό που νιώθω είναι πολύ 
συγκινητικό, ο κόσμος με νιώθει σαν ένα οικείο του πρόσωπο.

' Εχουν ξεφύγει οι ολυμπιακοί από χο γενικότερο πνεύμα 
σύστασής χους; Μήπως χρειάζεχαι μία εις βάθος αναθεώ
ρηση χης ολυμπιακής ιδέας;
Πιστεύω πως είναι θέμα παιδείας. Αρκεί να ενσκήψουμε για μια  
ακόμα φορά στις πηγές. Αρκεί να ξαναπάμε στην αρχαία Ελλάδα.
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[  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τί θα συμβούλευες χα νέα παιδιά που ξεκινούν να γυμνάζονται με σκοπό να 
σε μιμηθούν σπς επιτυχίες;
Να μάθουν από μικρή' ηλικία τη ν έννοια τον καλού ανταγωνισμού, 
του «ευ αγωνίζεοθαι» διότι επ ί της ουσίας δεν έχουν να ανταγωνι
στούν με κάττοισν άλλο παρά με τον εαυτό τους. Έχουν να αναδεί
ξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτή είναι η επιτυχία και απαραί
τητη προϋπόθεση είναι καταρχήν ο αυτοσεβασμός και ο σεβασμός 
στον συναθλητή σου.

Αξίζει τον κόπο να προσπαθούν τα νέα παιδιά;

Βέβαια, αξίζει τον κόπο. Με τον αθλητισμό θα πρέπει να ασχολεί- 
ται άίος ο κόσμος. Με τον πρωταθλητισμό θα πρέπει να είναι σε 
ένα βαθμό επιλογή βάση δυνατοτήτων. Δηλαδή, αν έχει την κλίση 
το παιδί αξίζει τον κόπο επειδή και αυτά που θα αποκομίσουν 
από τη διαδρομή είναι πολύτιμα διαμορφώνουν ένα τέτοιο χαρα
κτήρα που θα παίξει σημαντικό ρόλο στην υπόλοιπη τους ζωή όταν 
φύγουν από τον πρωταθλητισμό.

Πως περνάς τη μέρα σου;
Ετοιμάζομαι καταρχήν για το Παγκόσμιο κύπελλο στη Βαρκε
λώνη. Γυμνάζομαι καθημερινά έξι ώρες αλλά τώρα, τον τελευ
ταίο καιρό, μικραίνει η διάρκεια της προπόνησης και μεγαλώνει η 
ένταση. Κάνουμε δύο προπονήσεις αλλά είναι πιο μικρές.

Ζωή υπάρχει μέσα οε όλο αυτό;
Στη ζωή υπάρχει χρόνος για όλα.

Έ χεις φτάσει στην κορυφή, υπάρχει κάτι παραπάνω;
Μετά τους Ολυμπιακούς του 2004, η μοναδική πρόκληση που είχα 
ήταν να υπερνικήσω την όποια αδράνεια που προερχόταν από την 
ανεπάρκεια κινήτρου. Είχα ήδη χρυσό ευρωπαϊκό, χρυσό παγκόσμιο και ήμουν Ολυμπι- 
ονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πατρίδα μου. Μετά από αυτή τη σειρά επιτυχιών 
νομίζω ότι ήταν λογικό να υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο, ένα στάδιο αυτογνωσίας και 
επαναπροσδιορισμού.

“ Κρατώ βαθιά 
μέσα μου την

Έφτασες στον Όλυμπο.
Στη συγκεκριμένη φάση μπαίνω στη διαδικασία να ξεχάσω τις επιτυχίες που έχουν προ- 
ηγηθεί. Κρατώ βαθιά μέσα μου την εμπειρία των προηγούμενων επιτυχιών και επανα
προσδιορίζω τους στόχους μου.

Αισθάνεσαι λοιπόν ότι ξεκινάς από την αρχή
Από την αρχή αλλά όχι από το μηδέν. Είναι μια νέα αρχή. Είναι ένα καινούργιο σημείο 
αλλά δεν είναι το μηδέν.

εμπειρία των 
προηγούμενων 
επιτυχιών και 

επαναπροσδιορίζω 
τους στόχους μου”

Το θρησκευτικό συναίσθημα πόσο ευεργετικά μπορεί να λειτουργήσει έναν 
αθλητή των επιδόσεων σου;
Θα αναφέρω ένα παράδειγμα που είχα διαβάσει για έναν μεγάλο αθλητή του στίβου που 
έλεγε πριν την κούρσα ότι οι αθλητές δεν κάνουν το σταυρό τους για να κερδίσουν αλλά για 
να τελειώσουν την κούρσα υγιείς. Μ ’ άρεσε πολύ αυτή η φράση γιατί έδειχνε και σεβασμό 
προς τον συναθλητή του γιατί και ο άλλος μπορεί να προσευχόταν. Το θρησκευτικό συναί
σθημα μπορεί να παίξει πολύ θετικό ρόλο αλλά πρέπει να συνδυάζεται με την πίστη στον 
εαυτό σου και την πολλή δουλειά.. ]
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COVERT
< Γ  I W S U H A M r T S ·

COVER IN SU RA N CE
Ε Κ Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Ι Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν  Ε ΤΑ ΙΡ Ε ΙΩ Ν

Α Θ Η Ν Α  0 1 /0 2 /2 0 0 7
ΠΡΟΣ:
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. &
ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ε ΙΔ ΙΚ Ο  ΕΚ Π ΤΩ ΤΙΚ Ο  Τ ΙΜ Ο Λ Ο ΓΙΟ
Τ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ  « M A L A Y A N  IN S U R A N C E  C O . IN C .»

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 Απ λό Π α κ έτο
03

1-6 187,48

Α στική  ευθύνη,

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

11-12 262,16
13-14 269,43 Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος, 

Π ροσωπικό ατύχημα

15-20 306,57
21-25 329,24
26-30 338,42
31-40 349,94

41 άνω 366,08

Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων
03

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

Α στική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος με προσθήκη 

προαιρετικώ ν καλύψεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ.

CC Β/Μ Απλό Π α κ έτο
03

1-50 46,76

Α στική  ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος

51-125 75,93
126-250 92,60
251-500 116,75
501-999 132,98

ΙΟΟΟάνω 165,44

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

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

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκσράκης 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  -  ΜΙΝΕΤΤΑ, BUPA, COMMERCIAL VALUE, C.G.U., 
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE, GENERAL UNION, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, LLOYD'S OF LONDON, NATIONAL UNION, 
VICTORIA, ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., OMEGA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, κ.α.



[  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

το «ησί των σφουγγαράδων
Η Κάλυμνος, είναι το τέταρτο σε έκταση νησ ί της 
[Δωδεκάνησου με έκταση 110 τ. χλμ. και με πληθυσμό περί- 
|που 16.000 κατοίκους. Απέχει 183 ν.μ. από τον Πειραιά και 
14 ν.μ. από τα τουρκικά παράλια.

Η Κάλυμ νος χαρακτηρίζεται ορεινό νησί. Περιβάλλεται 
[από πολλά μικρά νησάκια άλλα κατοικημένα κι άλλα ακα
το ίκη τα  Τ απιο  γνωστά από αυτά είναι η Τέλενδος και η Ψέ- 
ριμος που κατοικούνται από κτηνοτρόφους και η Πλάτη, το 
Νησί του Σαρρή, η Γαϊδουρόνησος, η Αγία Κυριακή και τα 
Ιμια. Αποτελεί έδρα της επαρχίας στην οποία υπάγονται τα 

νησιά Λέρος, Λειψοί, Πάτμος, Αστυπάλαια, Αγαθονήσι και 
Αρκοί.

Συνδυάζει τη γοητεία του βουνού, με τα επιβλητικά 
άγρια τοπία και τις πλαγιές τις κατάφυτες από αρωματικά 
βότανα, με τις δαντελωτές ακτές και τα κρυστάλλινα νερά. 
Είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο ως το νη σ ί τω ν σφουγγα
ράδων, λόγο της μεγάλης παράδοσης που έχει στο νη σ ί το 
επάγγελμα αυτό, στο οποίο οφείλει ένα μεγάλο μέρος της οι
κονομικής του ευημερίας.

Η  Κ ά λ υμνος έχει μια μακραίωνη, πολυκύμαντη και πο
λυσήμαντη ιστορία. Ως πρώτοι κάτοικοι του νησιού αναφέ- 
ρονται οι Κάρες, οι οποίοι ήρθαν στη Κάλυμνο από την Μι
κρά Ασία στις αρχές της γεωμετρικής εποχής.

Το 1150 -  850 π.Χ. το νησ ί κατοικήθηκε από τους Αιολείς 
και αργότερα από τους Δωριείς. Σημαντικό μνημείο της πε
ριόδου αυτής είναι τα ερείπια του ναού του θεού Απόλλω
να. Η  Κάλυμνος πήρε μέρος στην εκστρατεία της Τροίας 
με τους δύο βασιλείς της, τον Φείδιππο και τον Αντίφαντο. 
Ο Ό μηρος αναφέρει στην Ιλιάδα τις «Καλύδνες νήσους». 
Πρόκειται για το νησιωτικό σύμπλεγμα που περιλαμβάνει 
τα νησιά Κάλυμνο, Κω, Κάσο, Κάρπαθο και Νίσυρο.

Λέγεται ότι μετά το τέλος του Τρωικού πολέμου, τέσσε
ρα από τα πλοία του Αγαμέμνονα ναυάγησαν έξω από το 
νησί. Τα πληρώματά τους που αποτελούντο από Αργείους 
και Επιδαύριους εγκαταστάθηκαν στο νη σ ί και ίδρυσαν 
έναν οικισμό που τον ονόμασαν Άργος. Αργότερα εγκατα- 
λείφθηκε και στην ίδια θέση κτίστηκε νέα πρωτεύουσα, η 
Ποθαία, η σημερινή Πόθια.
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Τον 5ο αιώνα π.Χ. χο νησ ί έγινε σύμμαχος χων Αθηναί
ων σχην πρώχη Αθηναϊκή Συμμαχία. Η  Κάλυμνος υποχά- 
χθηκε σχους Ρωμαίους χο 44 π,Χ. Έ χονχας όμως σχηρί- 
ξει χη Ρώμη σχους Μιθριδαχικους πολέμους, είχε κάποια 
προνόμια.

Σχα χρόνια χου Βυζανχίου σχην Κάλυμνο κχίσχηκαν 
επιβλητικοί χρισχιανικοί ναοί, πάνω σε ερείπια αρχαίων 
ναών. Σχη θέση χου Ναού χου Απόλλωνα και χρησιμο- 
ποιώνχας χα ίδια μάρμαρα, καχασκευάσχηκε ο ναός χου 
«Χρισχού χης Ιερουσαλήμ». Σύμφωνα με χην χοπική πα
ράδοση ο ναός κχίσχηκε από χην Αγία Ελένη, καχά χην 
επισχροφή χης από χα Ιεροσόλυμα μεχά χην εύρεση χου 
Τίμιου Σχαυρού.

Η  Κάλυμνος γνώρισε χην κυριαρχία πολλών καχακχη- 
χών. Αυχοί που άφησαν χα ίχνη χους σχη φυσιογνωμία 
χου νησιού και σχην κουλχούρα χων καχοίκων είναι οι 
Βενεχοί που καχείχαν χο νη σ ί από 1257 έως χο 1277 μ.Χ., 
οι Γενοβέζοι, οι Ιππόχες χου Τάγμαχος χου Αγίου Ιωάννου 
που κυριάρχησαν σχο νησ ί από χο 1306 έως χο 1522 όπου 
η Κάλυμνος καχακχήθηκε από χους Τούρκους.

Οι Ιππόχες έκχισαν χο Κάσχρο χου Χωριού και χο Πέρα 
Κάσχρο, που σώζονχαι ως σήμερα. Η χουρκική κυριαρχία 
κράχησε ως χο 1912, όπου η Κάλυμνος και όλα χα Δωδε
κάνησα πέρασαν σχη καχοχή χων Ιχαλών.

Την περίοδο χης Ιχαλικής καχοχής ήχαν ενχυπωσιακή 
η ανχίσχαση χων Καλύμνιων σχην απόφαση χων Ιχαλών 
να κλείσουν χα ελληνικά σχολεία. Σε ένδειξη διαμαρχυρί- 
ας έβαψαν χα σπίχια χους σχα χρώμαχα χης γαλανόλευ
κης. Η Κάλυμνος ενώθηκε με χην Ελλάδα χο 1948, όπως 
και όλα χα Δωδεκάνησα.

ΟΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Η Κάλυμνος, έχει αποκχήσει παγκόσμια φήμη σαν χό- 
πος δυχών και σφουγγαράδων. Η σπογγαλιεία έχει μα
κραίωνη παράδοση σχο νη σ ί και συμβάλει σχην οικονομι
κή ευημερία χου χόπου. Μαζί με χην Κάρπαθο, χην Κάσο, 
χη Νίσυρο, χη Σύμη και χη Χάλκη αποχελούν χις κύρι
ες περιοχές καχαγωγής χων βουχηχχάδων (όπως λέγο- 
νχαι οι δύχες που βγάζουν από χο βυθό χης θάλασσας χα 
σφουγγάρια),που η δρασχηριόχηχά χους απλώνεχαι σ’ όλη 
χην Αναχολική Μεσόγειο.

Εδώ και αρκεχά χρόνια μεχέφεραν χην χέχνη χους σχην 
Αμερική, σχον Κόλπο χου Μεξικού και σχη Φλόρινχα.

Μέχρι χο 1895 οι δύχες χων Δωδεκανήσων καχαδύο- 
νχαν γυμνοί, χωρίς να  φορούν χο ειδικό προσχαχευχικό 
σκάφανδρο και μάθαιναν χην χέχνη χους με χρόπο εμπει
ρικό. Αυχοί ήχαν οι περίφημοι βουχηχχάδες.

Τώρα πια, χρησιμοποιούν ειδικά σκάφανδρα και άλ
λες εκσυγχρονισμένες συσκευές, ενώ παράλληλα εκπαι- 
δεύονχαι σχην Κραχική Σχολή Δ υχών χης Καλύμνου, 
που είναι η  μοναδική σχο είδος χης σχην Ελλάδα που 
παρέχει σχους απόφοιχους κραχικό επαγγελμαχικό δί
πλωμα δύχη.

Οι Καλύμνιοι δύχες είναι διάσημοι σε όλη χην Μεσόγειο 
και δεν χρησιμοποιούνται μόνο για χην σπογγαλιεία, αλλά 
και για κάθε καχαδυχική εργασία.

Για χην ισχορία αναφέρουμε όχι οι παραδοσιακοί γυ 
μνοί βουχηχχάδες, σχαμάχησαν χις καχαδύσεις χο 1895. 
Από χόχε όλοι χρησιμοποιούν χα σκάφανδρα και χηρούν 
χα μέχρα ασφάλειας.
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ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ
Η  Κάλυμνος έχει καθιερωθεί 

ως ένας από τους σημαντικότε
ρους αναρριχητικούς προορι
σμούς στον κόσμο. Αυτό το οφεί

λει στην άριστη ποιότητα των βράχων της, στην εύκολη και 
ολιγόλεπτη πρόσβαση και στη διακριτική σήμανσή των αφε
τηριών που οδηγούν στα αναρριχητικά πεδία, καθώς και στις 
ήπιες κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στο νησ ί 
καθ’ όλη τη  διάρκεια του έτους.

Τ α  οργα νω μένα  αναρριχητικά πεδία που υπάρχουν αυτή 
τη  στιγμή στο νη σ ί είναι 43. Ό λ α  είναι πλήρως οργανωμένα 
και απόλυτα ασφαλή, ενώ τα ασβεστολιθικά τους πετρώματα 
είναι απαράμιλλής ομορφιάς και άριστης ποιότητας. Η  εναλ
λαγή του σκηνικού από τεράστιες κάθετες πλάκες, σε στέγες 
με σταλακτιτικό διάκοσμο που κόβουν την ανάσα, οι επιβλη
τικές σπηλιές και η εκπληκτική θέα προς τη  θάλασσα, γοη
τεύουν κάθε επισκέπτη και κυρίως κάθε λάτρη της αναρρί
χησης. Η ποικιλία των περίπου 550 διαδρομών, προσφέρει 
άπειρες δυνατότητες αθλητικής αναρρίχησης με μοναδικές 
τεχνικές κινήσεις για υψηλές συγκινήσεις και πρωτόγνωρες 
εμπειρίες.

Ο ι β α θμ ο ί δυ σ κ ο λ ία ς  ξεκινούν με εκπαιδευτικές διαδρο
μές από 4c και φτάνουν έως και 9c για  τους έμπειρους. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό της ορεινής φυσι
ογνωμίας του νησιού έχει αξιοποιηθεί! Κι όμως αυτό το μ ι
κρό ποσοστό των βράχων που έχει αξιοποιηθεί αναρριχητικά, 
προσφέρει δυνατότητες για  τη  διάνοιξη αναρίθμητων νέων 
διαδρομών.

Τα τελευταία χρόνια η Κάλυμνος αναπτύσσεται τουριστικά 
με γοργούς ρυθμούς. Οι ομορφιές του νησιού, τα καταγάλανα 
νερά, το αυθεντικό νησιώτικο χρώμα των οικισμών του και 
η πολυσήμαντη ιστορία του, αποτελούν πόλο έλξης για χιλ ι
άδες ταξιδιώτες κάθε χρόνο. Τα άγρια τοπία με τους επιβλητι
κούς βραχώδεις όγκους τραβούν την προσοχή του επισκέπτη 
και προσφέρονται για αναρρίχηση, ένα άθλημα ιδιαίτερα δια
δεδομένο στο νησί, αλλά και για ορειβατικές και περιπατητι
κές διαδρομές. Παρόλα αυτά η θάλασσα υπήρξε ανέκαθεν το 
κυρίαρχο στοιχείο ζωής του τόπου. Το νησ ί των σφουγγαρά
δων χρωστά στο πλούσιο βυθό του Αιγαίου τη  φήμη του.

Γ ι’ αυτό και αποτελεί αγαπημένο προορισμό των φιλίαν της 
κατάδυσης και του ψαροντούφεκου. Ενώ οι υπέροχες παρα
λίες, με τις πεντακάθαρες ακτές και τα διάφανα νερά προσφέ
ρουν στους επισκέπτες μοναδικές στιγμές ξεγνοιασιάς.

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ
►Τα εργαστήρια επεξεργασίας σφουγγαριών.
►Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Καλύμνου είναι 

το Χωριό, που ήταν κάποτε η πρωτεύουσα του νησιού. Πά
νω από τη  Χώρα ξεχωρίζει ένας άλλος κόσμος, αυτός του με
γάλου βυζαντινού κάστρου, γεμάτος εκκλησίες και ερείπια.

►Ο ναός του Καλυδναίου Απόλλωνα. Δωρικού ρυθμού 
ναός, με τα υλικά του οποίου χτίστηκε αργότερα από την 
Αγία Ελένη ή τον αυτοκράτορα Βυζαντίου Αρκάδιο η εκ
κλησία του “Χριστού της Ιερουσαλήμ”.

►Το φρούριο Καστέλλι, κοντά στο Μασούρι 
►Το νεολιθικής εποχής τιτανικό Καστρί στον Εμπορείο. 
►Το Ενετικό Κάστρο της Χρυσοχεριάς 
►Το Σπήλαιο Δασκαλειό με προϊστορικά ευρήματα 

Η Κάλυμνος μπορεί επίσης να αποτελέσει ορμητήριο για ημε
ρήσιες εκδρομές σε γειτονικά νησιά όπως: η Ψέριμος, η Τέλεν- 
δος, η Κως, η Λέρος, η Πάτμος, η Λειψώ και η Αστυπάλαια. ]

Η  Κ ά λ υμ νο ς  αστυνομεύεται από το οικείο Αστυ
νομικό Τμήμα με επικεφαλής τον Αστυνόμο Β ' Σπυ
ρίδωνα Φέτση. Στη δικαιοδοσία του Τμήματος ανή
κουν και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αστυπάλαιας, 
Χωρίου και Ψερίμου. Τα σημαντικότερα προβλήματα 
που παρουσιάζονται έχουν σχέση με τη λαθρομετα
νάστευση, με την αυξημένη κίνηση κατά τους θερι
νούς μήνες και τη μικροεγκληματικότητα (μικροκλο- 
πές, χρήση ναρκωτικών ουσιών, νόμου περί όπλων).
Σε γενικές γραμμές οι Καλύμνιοι, είναι λαός φιλήσυ
χος με όλες τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η το
πική νησιώτικη ιδιοπροσωπία.

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

ΔΟΣΕΙΣ

niKOMSuaig
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

1 ° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 15 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 2 1 0 .5 4 4 1 4 8 8  

210. 5617556

2° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43  
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 210. 5611525

3° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 43 
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 210. 494 58 88  

210. 494 58 89

4° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
75° ΧΛΜ . ΕΘΝ.ΟΔΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ  
ΚΟΡΙΝΘΟΣ  
ΤΗΛ: 27410 .73325

5° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 2 1 0 .5 4 4 1 0 0 8

7ο  J

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. NTYNAN)
ΤΗΛ./FAX: 210 69 13 481 

e-m ail: n ik o lo p o u lo s _ o p tic s @ y a h o o .g r

mailto:nikolopoulos_optics@yahoo.gr


I  ΣΠΟΡ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΚΑΤΑΔΥΣΗ
Του Αστ/κα Νικολάου-Γεωργίου Παπαγιάννη*

iba (Self Contained U nderw ater Breathing Apparatus)diving, η  αλλιώς Αυτόνομη Κατά- 
! Πρόκειται γ ια  το άθλημα που επιτρέπει στον άνθρωπο να εξερευνήσει τον βυθό, να  προ- 
σει τις ομορφιές ενός άγνωστου αλλά συνάμα γοητευτικού κόσμου, να  ζήσει μαζικά ταξί- 
ην χώρα της γοργόνας!

το γεγονός ότι η χώρα μας έχει μήκος χιλιάδων χιλιομέτρων ακτογραμμών και πάνω 
1.500 νησιά και νησίδες, η  αυτόνομη κατάδυση είναι ένα σπορ το οποίο άρχισε να διαδίδε- 

:α τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται στην ιδιαίτερα αυστηρή νομοθεσία, η οποία με σκοπό 
την προστασία του υποβρύχιου αρχαιολογικού θησαυρού της χώρας, έθετε ιδιαίτερους περιο
ρισμούς και δυσκολίες, που αποθάρρυναν τόσο τους διπλωματούχους, όσο και τους υποψ ήφι
ους δύτες. Βέβαια από το 2005, με τον εκσυγχρονισμό του σχετικού νόμου «περί καταδύσεων 
αναψυχής» και την απόδοση του μεγαλύτερου μέρους τω ν καταδυτικών περιοχών στο κοινό, 
το άθλημα παρουσίασε θεαματική αύξηση.

Σ τη ν  Ελλάδα, επίσημα αναγνωρισμένοι οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον χώρο της 
αυτόνομης κατάδυσης, είναι οι οργανισμοί PADI (Professional Assosiation of Diving Instructors) 
και ANDI (American Nitrox Divers International), οι οποίοι πιστοποιούν δύτες αναψ υχής και 
εκδίδουν πτυχία  παγκόσμιου ισχύος καθώς και η ΕΟΥΔΑΝΤΚ (Ελληνική Ομοσπονδία Υπο
βρυχίου Δραστηριότητος Α θλητικής Αλιείας και Τεχνικής Κολύμβησης), η οποία επίσης πιστο
ποιεί δύτες, εκδίδοντας πτυχία  με ισχύ στον ελλαδικό χώρο.

«
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6ίΠαρά το γεγονός ότι η 
χώρα μας εχει μήκος χιλιάδων 

χιλιομέτρων ακτογραμμών 
και πάνω από 2.500 νησιά 
και νησίδες, η αυτόνομη 

κατάδυση είναι ενα σπορ το 
οποίο άρχισε να διαδίδεται τα 

τελευταία χρόνια

Ο ι ερα σ ιτεχν ικ ές β α θ μ ίδ ες  πιστοποίησης δυτών, 
σύμφωνα με τα πρότυπα τω ν παγκοσμίων οργανισμών, 
τα οποία διδάσκονται από πολλές αναγνωρισμένες σχολές 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας είναι οι:

1. OWD (Open W ater Diver), όπου αποκτούνται βα
σικές θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες, για 
ασφαλείς καταδύσεις μέχρι του βάθους των 18m.

2. AOWD (Advanced Open W ater Diver), όπου γίνεται 
η πρώτη επαφή του δύτη με τις ειδικότητες δυτών (βα
θιά κατάδυση, ναυαγιοκατάδυσημ υποβρύχια φωτογρα
φία κ.λ.π.) και η  πιστοποίηση για  ασφαλείς καταδύσεις 
μέχρι βάθους 40m.

3. R D  (Rescue Diver), στην οποία παρέχονται βασικές 
γνώσεις διάσωσης και παροχής πρώτων βοηθειών.

4. M SD  (Master Scuba Diver), όπου είναι και η  ανώ
τερη βαθμίδα ερασιτεχνικής κατάδυσης και στην οποία 
απαιτείται η απόκτηση πέντε ειδικοτήτων δυτών.

Αντίστοιχες βαθμίδες της Ελληνικής Ομοσπονδίας εί

ναι Δ ύτης 1ου αστέρος, Δ ύτης 2ου αστέρος, Δ ύτης 3ου 
αστέρος, με παρόμοιες των ανωτέρω οργανισμών εκπαι
δευτικές δραστηριότητες. Βασικές προϋποθέσεις, για την 
ενασχόληση με την αυτόνομη κατάδυση, είναι ένα καλό 
επίπεδο φυσικής κατάστασης και υγείας, πιστοποίηση 
από αναγνωρισμένο οργανισμό και φυσικά το σημαντι
κότερο αγάπη για  τη  θάλασσα και το περιβάλλον της κα
θώς και δίψα για  περιπέτεια!

Τώρα που το καλοκαίρι είναι προ των πυλών, η αυτό
νομη κατάδυση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος προ
σέγγισης της θάλασσας, έτοιμος να προσφέρει έντονες 
συγκινήσεις, απολαμβάνοντας τη  γαλήνη του βυθού σε 
συνδυασμό με ψ υχική  ηρεμία. Καλό καλοκαίρι και καλές 
επισκέψεις στο βασίλειο του Ποσειδώνα! ]

*0 Αστ/κας Νικόλαος-Γεώργιος Παπαγιάννης αοχολείται με την 
αυτόνομη κατάδυση τα τελευταία δέκα χρόνια.
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[  ΠΡΟΤΑΣΗ

ναοί -εναλλακτική επιλογή για  τους 
δραπέτες της πόλης, (όλες τις εποχε'ς του χρόνου), γ ι ’ αυ
τούς που αναζητούν τη ν  αναζωογόνηση είναι ένα ταξίδι 
στο βουνό. Η  επαφή με το φυσικό περιβάλλον, ο καθαρός 
αέρας, το νερό της πηγής, οι άγνωστοι προορισμοί θα μας 
αναζωογονήσουν και θα μας ξεκουράσουν. Η  σωματική 
άσκηση μέσα στην πλούσια και αγνή ατμόσφαιρα θα το
νώσει τη ν  υγεία μας. Τα όμορφα τοπία και τα ανεπιτή
δευτα δημιουργήματα της φύσης θα επισφραγίσουν την 
αισθητική μας απόλαυση!

Διάσχιση φαραγγιού, σπηλαιο- 
λογία, ιππασία, αναρρίχηση, πε
ζοπορία σε σηματοδοτημένα μο
νοπάτια, είναι μερικές από τις 
πολλές δραστηριότητες που μπο
ρ ε ί κανείς να  επιλέξει το βουνό.
Αν πάλι αναζητάμε τη ν  ξεκούρα
ση, η παρατήρηση της φύσης θα 
σας ενθουσιάσει! Για να κυλήσουν 
όλα ομαλά χω ρίς κανένα πρόβλη

μα και να απολαύσουμε τις ευεργετικές επιδράσεις μιας 
εκδρομής στο βουνό, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις ιδιαι
τερότητες των συνθηκών και να έχουμε μαζί μας τα απα
ραίτητα εφόδια ώστε να  τ ις  αντιμετωπίσουμε.

Π ριν ξεκινήσουμε για  το ταξίδι, θα πρέπει οπωσδήποτε 
να ενημερωθούμε για  τις καιρικές συνθήκες που επικρα
τούν στην περιοχή που επιθυμούμε να επισκεφτούμε.

Κατά το σχεδίασμά του ταξιδιού φροντίζουμε να πε- 
ριλάβουμε στο πρόγραμμά μας στάσεις σε μεταβατικά 
υψόμετρα ώστε να  δίνουμε στο σώμα μας τον απαραίτη

το χρόνο να προσαρμοστεί στο με
γάλο υψόμετρο.

Ό τα ν  φτάσουμε στον προορι
σμό μας, επιλέγουμε το κατάλυμα 
στο οποίο θα διαμείνουμε κατά τη  
διάρκεια της νύχτας. Φροντίζουμε 
να βρισκόμαστε κοντά στις περιο
χές που θα δραστηριοποιηθούμε 
ώστε να  μη σπαταλάμε το χρόνο 
μας σε άσκοπες διαδρομές. Έ ν α ς
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χώρος σε αρμονία με χο περιβάλλον που παράλληλα 
προσφέρει και σύγχρονες ανέσεις σίγουρα θα μας ικα
νοποιήσει. Ό τα ν  έρθει η ώρα του ταξιδιού φροντίζου
με προηγουμένως να έχουμε γευματίσει και να  έχουμε 
πάρει άλες τις  απαραίτητες προφυλάξεις.

Το κλίμα του βουνού διαμορφώνεται ανάλογα με το 
ύψ ος και τον προσανατολισμό του και η  θερμοκρασία 
διαφέρει πολύ από εποχή σε εποχή, από μέρα σε νύχτα, 
από βορρά σε νότο, από οροπέδιο σε κορυφή ή  χαρά
δρα. Το χειμώνα σε μέρη που βλέπει ο ήλιος (π.χ. ορο
πέδια) η  θερμοκρασία είναι υψηλή, ενώ στις κορυφές 
και τις κορυφογραμμές τα δεδομένα αλλάζουν, ο ψ υ 
χρός άνεμος και η  ομίχλη μειώνουν τη  θερμοκρασία. 
Η  σωστή ενδυμασία λοιπόν είναι απαραίτητη προϋπό
θεση για  μια επιτυχημένη εκδρομή. Μ ια ελαφριά και 
ευρύχωρη ενδυμασία που κλείνει καλά στο λαιμό, τα 
χέρια και την κνήμη είναι η  σωστότερη επιλογή.

Το μέγεθος του σακιδίου που θα πάρουμε μαζί μας 
θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να χωράει όλα τα εφό
διά μας και να  έχει τσέπες που κλείνουν καλά για να 
μη χάσουμε μικροαντ ικείμενα. Για να γλιτώσουμε το 
περιττό βάρος, παίρνουμε μαζί μας μόνο τα απολύτως 
απαραίτητα. Στο δρόμο ρυθμίζουμε το βάδισμά μας 
έτσι ώστε να  μην κουραζόμαστε. Αποφεύγουμε τ ις  συ
ζητήσεις και βγάζουμε μερικά βαριά ρούχα.

Να θυμόμαστε ότι δεν πρέπει ποτέ να  κάνουμε στά
ση σε κορυφή ή κορυφογραμμή. Αντιθέτως, πριν φτά
σουμε αυτά τα σημεία, κάνουμε μια στάση για  να ξε
κουραστούμε και να  φορέσουμε όσα ρούχα αφαιρέσαμε 
κατά τη ν  ανάβαση, έτσι ώστε να 
μην εκτεθούμε στον άνεμο προ
τού αποκατασταθεί η  φυσιολο
γική  αναπνοή και λειτουργία 
του οργανισμού.

Η  ΝΟ ΣΟ Σ ΤΩΝ  
Ο ΡΕΩ Ν

Είναι αντίδραση του οργανι
σμού στην ελάττωση του οξυ
γόνου και τη  μειωμένη ατμο
σφαιρική πίεση. Εμφανίζεται

ξαφνικά περίπου στα 2.000 μέ
τρα και τα συμπτώματα παρου
σιάζονται λίγες ώρες ύστερα 
από την παραμονή του ατόμου 
σε μεγάλο υψόμετρο.

Συμπτώματα: Ιλιγγος, πο
νοκέφαλος, καταβολή, υπνη
λία, εμετός, ναυτία, ωχρότητα, 
δύσπνοια και κυάνωση. Αργό
τερα εμφανίζεται αδυναμία συγκέντρωσης, ταχυκαρδία, 
διαταραχές όρασης και ακοής, διαταραχές της αναπνοής 
που μπορεί να εξελιχτούν ακόμα και σε οξύ πνευμονικό 
οίδημα.

Πρόληψη: Σταδιακή άνοδος σε μεγάλα ύψη.
Αντιμετώπιση: Περιορισμός τω ν κινήσεων, χορήγη

ση οξυγόνου.

Α Π ΡΟ ΒΛ ΕΠ ΤΕΣ Κ ΑΙΡΙΚ ΕΣ  
ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Καταιγίδα: Αν δούμε στον ορίζοντα μαύρα σύννε
φα, να αναζητήσουμε αμέσως ένα καταφύγιο. Προσοχή, 
μην κρυφτούμε κάτω από δέντρα ή ψ ηλά και αιχμηρά 
αντικείμενα γ ια τ ί έλκουν τους κεραυνούς. Το καλύτε
ρο θα ήταν να  καταφύγουμε μέσα σε μια σπηλιά ή  κά
ποιο βραχώδες κύρτωμα του εδάφους που φωτίζεται και 
αερίζεται επαρκώς και όπου δεν υπάρχει ενδεχόμενο να 
αποκλειστούμε από κατολισθήσεις. Φροντίζουμε να βγά
λουμε εγκαίρως τα βαμβακερά ρούχα και να φορέσουμε 
ένα αδιάβροχο μπουφάν.

Ομίχλη: Φροντίζουμε να μη δι
ασκορπιστεί η ομάδα μας. Καλύτε
ρα να  καταφύγουμε όλοι μαζί σε 
ένα ασφαλές σημείο. Μ ην απομα
κρυνόμαστε από εκεί που ήδη βρι
σκόμαστε, γ ια τ ί π.χ. είναι πιθανό 
πολύ κοντά μας να  βρίσκεται κά
ποια χαράδρα. Αν κινούμαστε με 
αυτοκίνητο ή  δίκυκλο, το ακινη- 
τοποιούμε στην άκρη του δρόμου 
με αναμμένα τα φώτα ομίχλης. ]

ΠΗΓΕΣ:
Περιοδικά 1) Forma, 3) Αττοδράοεις
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I  ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Γ Ή Τ ί Τ

...Τους Ααιστρυγόνας και τους Κύκλωπας, 
τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις, 
αν δεν τους κουβανείς μες στη,ν ψυχή\ σου... 

Κ ω νσταντίνος Π. Κ αβάφης

ζαΐ ΧΟ μ ικ ρ ό τερ ο  μετά τους Παξούς 
νησί της Επτάνησου και βρίσκεται νότια της Λευκάδας 
και βορειοανατολικά της Κεφαλονιάς. Πρόκειται για επί- 
μηκες νη σ ί με έκταση 92,6 τ.χ. το μήκος των ακτών φτά
νει συνολικά τα 101 χλμ και έχει πληθυσμό 3.646 κα
τοίκων. Αποτελείται από δύο τμήματα που συνδέονται 
μεταξύ τους με έναν επιμήκη ισθμό πλάτους 620 μέτρων. 
Μαζί με άλλα μικρότερα νησιά αποτελεί την επαρχία Ιθά
κης που ανήκει στο νομό Κεφαλληνίας.

Χαρακτηριστικό του νησιού είναι τα άγονα εδάφη και η 
λειψυδρία, που εμποδίζουν την ανάπτυξη γεωργίας, ως εκ

τούτου στηρίζεται οπτονομικά από τη ναυτιλία, τον του
ρισμό και την αλιεία. Τα βουνά του είναι απογυμνωμένα 
ενώ στις χαμηλότερες περιοχές καλλιεργούνται ελαιόδε
ντρα και αμπέλια.

Η Ιθάκη στο χρόνο
Η  Ιθάκη, σύμφωνα με μια παράδοση, οφείλει την ονο

μασία της στον Ίθακο, γιο του Κεφαλλήνα Πτερελάου, 
ο οποίος έχτισε, με τους αδελφούς του Νήριτο και Πολύ- 
κτορα, την Κρήνη από όπου υδρευόταν η πόλη. Ο Νήριτος 
έδωσε το όνομά του στο όρος Νήριτον και ο Πολύκτωρ
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στην τοποθεσία Πολυκτόριον. Με την Κεφαλλονιά συν
δέεται η Ιθάκη και μέσω του βασιλιά Λαέρτη, πατέρα 
του Οδυσσέως και εγγονού του ιδρυτή της Κεφαλληνίας 
Κεφάλου.

Ο αρχαιότερος οικισμός της Ιθάκης, στα Πηλικάτα, 
ανήκει στην Πρωτοελλαδική Εποχή, που καλύπτει 
την 3η π Χ  χιλιετία. Τα κατάλοιπα της Μεσοελλαδικής 
Εποχής (περίπου 2000-1600 π Χ )  είναι ελάχιστα, όπως 
και της Υστεροελλαδικής (1600-1100 π Χ ) . Η Υστεροελ
λαδική Εποχή ταυτίζεται στο μεγαλύτερο τμήμα της με 
τη  Μ υκηναϊκή και είναι η εποχή του Οδυσσέως και του 
Τρωικού Πολέμου. Τα λίγα γνωστά μυκηναϊκά λείψανα 
έρχονται σε αντίθεση με την ομηρική εικόνα ενός πλού
σιου βασιλείου.

Το βασίλειο της Ιθάκης καταλύθηκε στα τέλη της Μ υκη
ναϊκής Εποχής (περίπου 1125 π Χ )  από τους Δωριείς και 
κατά την παράδοση τελευταίος βασιλιάς ήταν ο εγγονός 
του Οδυσσέως Περσέπολις. Παρά την εισβολή, όμως, δεν 
σημειώνεται διακοπή της κατοίκησης.

Κατά τη  Γεωμετρική Εποχή η Ιθάκη αποικίστηκε από 
την Κόρινθο και άρχισε να  ακμάζει.

Κατά την Αρχαϊκή Εποχή η άνθηση συνεχίστηκε. Το 
ιερό του Απόλλωνος που υπήρχε στον Αετό έπαυσε να 
είναι σε χρήση και η  λατρεία μεταφέρθηκε σε ναό, ο οποίος 
πρόσφατα αναγνωρίστηκε.

Ανάπτυξη σημειώθηκε και κατά την Κλασική Εποχή: 
η πόλη του Αετού μετονομάστηκε από Ιθάκη σε Αλαλκο- 
μενές, επεκτάθηκε και στους πρόποδες του όρους Μερο- 
βίγλι και η ακρόπολη οχυρώθηκε με «κυκλώπειο» τείχος 
στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα. Η τελευταία περίοδος κατοί
κησης τω ν Αλαλκομενών ήταν η  Ελληνιστική. Πολλά 
ευρήματα και ιδίως νομίσματα μαρτυρούν οικονομική 
άνθηση, ανάμεσα τους, ένα πήλινο προσωπείο φέρει την

εγχάρακτη επιγραφή ΕΥΧΗΝ ΟΔΥΣΣΕΙ. Γύρω στα τέλη 
της Προχριστιανικής Εποχής εγκαταλείφθηκαν τόσο οι 
Αλαλκομενές όσο και το ιερό της Πόλης.

Η Βυζαντινή Περίοδος
Κατά του Βυζαντινούς Χρόνους, η Ιθάκη εντάχθηκε 

διοικητικά στη «Διοίκηση» του Ανατολικού Ιλλυρικού 
και παρακολούθησε τις τύχες του μεταξύ του Ανατο
λικού και του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους. Εκκλησια
στικά ανήκε στην επαρχία Αχαϊας, η οποία υπαγόταν στον 
μητροπολίτη Κορίνθου. Το 535, με διάταγμα του Ιουστινι
ανού Α’ (527-565) εντάχθηκε εκκλησιαστικά μαζί με το A  
Ιλλυρικό στην εποπτεία του παπικού θρόνου της Ρώμης. 
Η εξάρτηση αυτή από τη  Δύση διατηρήθηκε μέχρι το 732, 
οπότε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Λέων Γ ’ ο Ίσαυρος, 
προσάρτησε με διάταγμα το Α. Ιλλυρικό στη δικαιοδοσία 
του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. Στην περίοδο 
αυτή, και γ ια  τον λόγο αυτό, ελάχιστες ειδήσεις υπάρχουν 
στις βυζαντινές πηγές για την Ιθάκη. Οπωσδήποτε όμως 
δεν πρέπει να  μην επηρεάστηκε έμμεσα από τις βαρβα- 
ρικές επιδρομές στο Α. Ιλλυρικό κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. 
Από τον 10ο αιώνα η  σπουδαιότητα της νήσου συνειδη
τοποιείται στο Βυζάντιο πληρέστερα, ιδιαίτερα δε μετά 
την εμφάνιση της νορμανδικής απειλής. Η  ανάθεση στη 
Βενετία της αστυνόμευσης της Αδριατικής και του Ιονίου
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Πέλαγους με αντιπαροχή συγκεκριμένα εμπορικά προ
νόμια και η συνεχής αύξηση της εμπορικής δραστηριό
τητας των ιταλικών ναυτικών δημοκρατιών προσέδωσαν 
στη νήσο σημαντική ναυτική αξία.

Νεότεροι Χρόνοι
Τομή στην ιστορία της Ιθάκης αποτέλεσε η κατάληψη 

της από τους Νορμανδοός, το 1185. Λίγα χρόνια αργότερα, 
πριν από τη Δ ’ Σταυροφορία (1204), ο Ιταλός τυχοδιώχτης 
Ματθαίος Ορσίνι αυτοτιτλοφορήθηκε κόμης της Κεφαλ
ληνίας και περιέλαβε στην εξουσία του την Ιθάκη. Από 
το τέλος του 13ου ως τον 15ο αιώνα το νησ ί δοκιμάστηκε 
από πειρατικές επιδρομές Ισπανών και Βενετών, ενώ εν 
τω  μεταξύ είχε περιέλθει μαζί με τα άλλα νησιά του Ιονίου 
στην κυριότητα των Τόκκων. Το 1361 η Βενετία, στην 
προσπάθεια της να αποκτήσει τον έλεγχο στην περιοχή 
των Τόκκων, χορήγησε στον Λεονάρδο και στους κληρο
νόμους του τη  βενετική υπηκοότητα και στο τέλος του 
επόμενου αιώνα, μετά την κατάλυση του δουκάτου των 
Τόκκων από τους Τούρκους (1479), περιήλθε στη Βενε
τική Δημοκρατία. Η  Βενετία παρέλαβε το νησ ί με ελά
χιστους κατοίκους (μόλις 300 αναφέρονται σε πηγή του 
1568), φρόντισε όμως να εποικιστεί από κατοίκους άλλων 
περιοχών. Έ τσ ι, το 1622 ο πληθυσμός είχε φτάσει στις 
2.500 και η αύξηση συνεχίστηκε αχ; το τέλος του 18ου 
αιώνα, όταν, σύμφωνα με τις σχετικές πηγές, η  Ιθάκη είχε

5.000 περίπου και κατ’ άλλους 8.000 κατοίκους.
Με τη  Συνθήκη του Καμποφόρμιο η  Ιθάκη, όπως και τα 

άλλα νησιά, περιήλθε στους Γάλλους, αλλά τον επόμενο 
χρόνο, ρωσοτουρκικός στόλος κατέλαβε τα Επτάνησα. 
Στις 21 Μαρτίου 1800 η  Σύμβαση της Κωνσταντινου- 
πόλεοχ; προέβλεπε την ίδρυση της «Πολιτείας των Επτά 
Ηνωμένων Νήσων», υποτελούς στην Οθωμανική Αυτο
κρατορία. Υπό τις νέες συνθήκες δημιουργήθηκε ισχυρό 
μεταναστευτικό ρεύμα προς την Κωνσταντινούπολη και 
τη νότια Ρωσία, όπου οι Ιθακήσιοι ανέπτυξαν ζωηρή εμπο
ρική δραστηριότητα.

Με τη  Συνθήκη του Τίλσιτ (Μάιος 1807) τα Επτάνησα 
περιήλθαν στους Γάλλους, υπό τους οποίους παρέμειναν 
ως το 1809, όταν καταλήφθηκαν από τον αγγλικό στόλο. 
Τον Νοέμβριο του 1815 τα  Επτάνησα αποτέλεσαν «ενι- 
αίον κράτος ελεύθερον και ανεξάρτητον» με την επω
νυμία  «Ηνωμένοι Πολιτείαι των Ιονίων Νήσων, υπό την 
προστασίαν της Μεγάλης Βρετανίας».

Κατά τη  διάρκεια της Αγγλοκρατίας οι Ιθακήσιοι συνέ
χισαν την εμπορική και ναυτιλιακή τους δραστηριό
τητα και πολλοί απ’ αυτούς διακρίθηκαν στα οικονομικά 
κέντρα της Οδησσού, της Κωνσταντινούπολης κ.α. Οι 
περισσότεροι Ιθακήσιοι που μυήθηκαν στη Φ ιλική Εται
ρεία ανήκαν στους μετανάστες σ’ αυτές της περιοχές, οι 
νεότεροι από τους οποίους εντάχθηκαν στον Ιερό Λόχο 
κατά την έναρξη της Επανάστασης. Ο Ν. Γαλάτης από τα 
πρώτα στελέχη της Φ ιλικής Εταιρείας, ήταν εγκατεστη
μένος στην Οδησσό, όπου επίσης είχε σπουδάσει ο Σπυρ. 
Δρακούλης, ενθουσιώδης Φ ιλικός και ιερολοχίτης. Ο Ιθα
κήσιος I. Βλασόπουλος, ως πρόξενος της Ρωσίας στην 
Πάτρα, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία 
της Επανάστασης, ενώ σημαντική υπήρξε η δράση κατά 
τις παραμονές και τη  διάρκεια του Αγώνα των Αγγέλου 
Ροδοθεάτη, I. Δούσμανη, Γ. Βλησμά και των πλοιάρχων 
Π. Χαλκιοπούλου και Ε. Γλυκοόδη. Στα πεδία των μαχών 
εξάλλου, στην Πελοπόννησο, στην Α ττική και αλλού, 
συναντούμε Ιθακήσιους. Η  Αγγλοκρατία των Επτα
νήσων, που έληξε το 1864, βρήκε την Ιθάκη σε ακμή, που 
συνεχίστηκε στις επόμενες δεκαετίες.

Α/Α [  5 6  ]  ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2008



Στα τέλη του περασμένου αιώνα ο γυμνασιάρχης Βρυ- 
ώνης και ο Γερμανός Draheim διατύπωσαν την άποψη άτι 
η Ιθάκη του Οδυσσέως έπρεπε να ταυτιστεί με τη  σημερινή 
Λευκάδα. Η  θεωρία αυτή βρήκε ένθερμο υποστηρικτή 
στο πρόσωπο του W. Dorpfeld, ο οποίος, αδυνατώντας να 
εντοπίσει μυκηναϊκά οικισμό στη σημερινή Ιθάκη, υπο
στήριξε ότι κατά τη  δωρική εισβολή οι κάτοικοι της Λευ
κάδας (την οποία ταυτίζει με την ομηρική Ιθάκη) μετακι
νήθηκαν προς τη  σημερινή Ιθάκη (την οποία ταυτίζει με 
τη Σάμη) και της έδωσαν την ονομασία της παλιάς τους 
πατρίδας. Ο Stubbings, κατέρριψε τη  θεωρία αυτή.

Από την άλλη πλευρά, η ταύτιση της Ιθάκης του Οδυσ
σέως με τη  σημερινή Ιθάκη φαίνεται mo πιθανή: οι 
αρχαίοι κάτοικοι του νησιού δεν αμφέβαλλαν ότι κατοι
κούσαν το νησί του Οδυσσέως, όπως δείχνουν τα αρχαιο
λογικά ευρήματα και οι πηγές.

Επίσης, μετά την εύρεση μυκηναϊκών καταλοίπων στον 
Αετό και τη διαλεύκανση της ομηρικής τοπογραφίας από 
τον Σ. Συμεώνογλου, δεν υπάρχει λόγος να αναζητηθεί η 
Ιθάκη σε άλλο νησί. Από τα άλλα τρία νησιά που αναφέ- 
ρονται στο παραπάνω χωρίο, το Δουλίχιον μπορεί να ταυ
τιστεί με τη  Λευκάδα, η Σάμη με την Κεφαλληνία και η 
Ζάκυνθος με το ομώνυμο νησί.

Η  κωμόπολη της Ιθάκης 
γνωστή και ως Βαθύ, είναι 
χτισμένη στο μυχό του 
ασφαλούς λιμένα Βαθύ, ο 
οποίος ταυτίζεται με τον 
ομηρικό λιμένα του Φόρ- 
κυνος. Σ την είσοδο του 
λιμανιού υπάρχει η  νησίδα 
του Σωτήρα, γνωστή ως 
Λοιμοκαθαρτήριο (Λαζα- 
ρέτο), όπου βρίσκεται ο ναός 
της Μεταμόρφωσης. Είναι 
μια πανέμορφη μικρή πολι
τεία με σύγχρονα οικοδομή
ματα και κοινωφελή ιδρύ
ματα, τα περισσότερα εκ των 
οποίων χτίστηκαν με τη ν  οικονομική συμβολή πλούσιων 
Ιθακήσιων, εφοπλιστών ή  παροικών του εξωτερικού. 
Κατά τους σεισμούς του 1953 η πόλη υπέστη σοβαρές 
καταστροφές αλλά ανοικοδομήθηκε στον ίδιο παραδο
σιακό επτανησιακό ρυθμό χωρίς να χάσει την ιστορική 
της φυσιογνωμία. Διατηρεί πολλά ιστορικά μνημεία όπως 
το σπίτι που γεννήθηκε ο μέγιστος των ηρώων του 1821 
Οδυσσεύς Ανδρούτσος, η αναστηλωμένη μητρόπολη με 
ξυλόγλυπτο τέμπλο εξαιρετικής τέχνης, ερείπια βενε
τικώ ν φρουρίων, παλιά κανόνια, ερείπια του λαζαρέτου 
επ ί της ομώνυμης νησίδος.

Στα πνευματικά της ιδρύματα ανήκουν το Αρχαι
ολογικό Μουσείο και η βιβλιοθήκη του Μορεατικού 
Κέντρου Ιθάκης.

Το ζήτημα της ομηρικής Ιθάκης.
Το ζήτημα έχει δυο σκέλη: α) την ταύτιση του νησιού 

με ένα από τα νησιά του Ιονίου Πελάγους β) τη διαλεύ
κανση της ομηρικής τοπογραφίας στην ίδια την Ιθάκη. Οι 
αμφιβολίες για  την ταύτιση της Ιθάκης του Οδυσσέως με 
τη σημερινή Ιθάκη οφείλονται εν μέρει στην περιγραφή 
που παραδίδει ο 'Ομηρος (Οδ. ι 21-27) η οποία έχει ερμη- 
νευθεί ποικιλοτρόπως..
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Το δεύτερο σκέλος του προβλήματος είναι η 
διαλεύκανση της τοπογραφίας της ομηρικής 
Ιθάκης. Το βασικότερο πρόβλημα είναι ο εντο
πισμός της πόλης του Οδυσσέως, άλλες τοπο
θεσίες που αναφέρονται από τον Ό μηρο είναι 
το όρος Νήιον στους πρόποδες του οποίου βρι
σκόταν η πόλη, τα λιμάνια Φόρκυς, όπου οι 
Φαίακες εναπόθεσαν τον Οδυσσέα, και Ρεί- 
θρον το σπηλαίο των Νυμφών, η κρήνη Αρέ- 
θουσα και η Κόρακος Πέτρη, με τις οποίες 
είναι συνδεδεμένο το αγρόκτημα του Ευμαίου.
Επίσης ο κήπος του Λαέρτη και η νησίδα 
Αστερίς, όπου οι μνηστήρες έστησαν ενέδρα 
στον Τηλέμαχο. Ο εντοπισμός της πόλης -η 
οποία είχε την ίδια ονομασία με το νησί- έχει 
προκαλέσει διχογνωμία, καθώς άλλοι την τοποθετούν στο 
βόρειο τμήμα του νησιού (στον Σταυρό) και άλλοι στο 
κέντρο (στον Αετό). Το κύριο επιχείρημα για την τοπο
θέτηση της πόλης στον Σταυρό είναι τα ομολογουμένως 
περισσότερα, από ό,τι στον Αετό, μυκηναϊκά ευρήματα. 
Οι οπαδοί της θεωρίας αυτής ταύτιζαν το σπήλαιο των 
Νυμφών με το σπήλαιο της Πόλης, το Ό ρος Νήιον με το 
Ό ρος Εξωγή, το λιμάνι του Φόρκυνος με τον Κόλπο των 
Δεξιών, ενώ τοποθετούσαν τη ν  Κόρακος Πέτρη και την 
Αρέθουσα στον Κάλαμο.

Η  άλλη θεωρία, τοποθετεί την πόλη στον Αετό.
Η πρόσφατη μελέτη της ομηρικής τοπογραφίας προέ- 

βαλε πειστικά επιχειρήματα για την αντιστοιχία της περι
γραφής του Ομήρου με την τοπογραφία του Αετού και 
εντόπισε και τις υπόλοιπες τοποθεσίες που αναφέρει ο 
Όμηρος: το όρος Νήιον ταυτίστηκε με το Μεροβίγλι, το 
λιμάνι του Φόρκυνος με το Βαθύ, το Ρείθρον με τον Ό ρμο 
του Μώλου, το σπήλαιο των Νυμφών με τη  Μαρμαρο- 
σπηλιά, η Αστερίς με το νη σ ί Λυγία. Η Κόρακος Πέτρη 
και η Αρέθουσα τοποθετήθηκαν στο νότιο τμήμα του 
νησιού, στην κοιλάδα της Μαραθιάς, όπως και το αγρό
κτημα του Ε υμαίου· τα αγροκτήματα του Λαέρτη ίσως 
ταυτίζονται με τα μυκηναϊκά κατάλοιπα στο βόρειο μέρος 
του νησιού.

Σε γενικές γραμμές, η τοπογραφία της Ιθάκης φαίνεται

ότι αντιστοιχεί προς τη ν  ομηρική περι
γραφή. Ωστόσο, η οριστική απάντηση στο 
πρόβλημα αυτό θα δοθεί από την αρχαιο
λογική σκαπάνη, όπως παρατηρεί ο αρχαιο
λόγος Μ ιχάλης Κοσμόπουλος.

Αξίζει να επισκεφθείτε
Σπηλιά του Λοϊζου: Κέντρο λατρείας του 

πρωτοελλαδικού πολιτισμού, στον κόλπο 
της Πόλης (Σταυρός),όπου βρίσκεται βυθι
σμένη μια αρχαία πόλη.

Από όλα τα ευρήματα που βρέθηκαν κατά 
τις ανασκαφές στη σπηλιά του Λοϊζου που 
έπεσε, πιστοποιείται περίτρανα ότι το λιμάνι 
αυτό εσυχνάζετο από της πρώτης μυκηνα

ϊκής εποχής μέχρι της Ελληνικής και Ρωμαϊκής.
Κ ίονα : Παραδοσιακό επτανησιακό χωριό μ ένα γρα

φικό λιμανάκι όπου αράζουν δεκάδες κότερα το καλο
καίρι, άλλοτε καταφύγιο και ορμητήριο των πειρατών. 
Την είσοδο του κόλπου στολίζουν τρεις μισοερειπωμένοι 
μύλοι.

Σπίτι του Καραϊσκάκη: Στο Κιόνι στη δεξιά πλευρά 
του λιμανιού σώζεται ένα μικρό τμήμα από το πέτρινο 
σπίτι που ζούσε μέχρι την επανάσταση του 1821 ο 
ήρωας.

Σπήλαιο των Νυμφών: Στο σπήλαιο αυτό που λέγεται 
και Μαρμαροσπηλιά, με δύο εισόδους, μία για τους Θεούς 
και μία για τους θνητούς και υπέροχους σταλακτίτες, 
όπου κατά τον Ό μηρο, έκρυψε ο Οδυσσέας τα δώρα του 
βασιλιά των Φαιάκων Αλκίνοου.

Παλαιοχώρα: Από το Περαχώρι υπάρχει μονοπάτι που 
οδηγεί στην ερειπωμένη μεσαιωνική Παλαιοχώρα, όπου 
βρίσκονται εκκλησίες με βυζαντινές τοιχογραφίες.

Αλαλκομενές: Στην κορυφή του λόφου Αετός βρί
σκεται η Αρχαία Ακρόπολη, που οι ντόπιοι ονομάζουν 
παλάτι του Οδυσσέα.

Πηλικάτα: Κοντά στον Σταυρό στα Πηλικάτα, τοπο
θετείται η πόλη του Οδυσσέα, σύμφωνα με την Ομηρική 
περιγραφή, ότι βρισκόταν σε σημείο που είχε θέα τρεις 
θάλασσες και το περιτριγύριζαν τρία βουνά. Εδώ βρί-
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σκεται και το αρχαιολογικό μουσείο του 
Σταυρού όπου εκτίθενται ευρήματα της 
Μ υκηναϊκής και Κορινθιακής περιόδου.

Ιερά Μ ονή των Καθαρών: Η ζωή του 
Μοναστηριού αρχίζει γύρω στα 1696. Η 
ιστορία όμως της εικόνας της Παναγίας, 
είναι ακόμα πιο παλιά. Το όνομα ‘Καθαρά’ 
προέρχεται από τα «κάθαρα», που στην 
τοπική διάλεκτο σημαίνει τα ξερόκλαδα 
και τους θάμνους που κόβονται και καί
γονται γ ια  να  καθαρίσει κάποιος τόπος.
Επειδή λοιπόν την ιερή εικόνα του Γενε- 
σίου της Θεοτόκου τη  βρήκαν με θαυμα
τουργό τρόπο μέσα στα καιόμενα κάθαρα, 
την ονόμασαν «Καθαριώτισσα».

Η Εκκλησία της Ανωγης: Ο Ναός της Παναγίας 
στην Ανωγή Ιθάκης, Βασιλική μεγάλων διαστάσεων (30m 
μήκος και 10m πλάτος) είναι ένας από τους μεγαλύτε
ρους, σημαντικότερους και αρχαιότερους ναούς των Βαλ
κανίων. Κτίστηκε πριν από 700 χρόνια. Το εσωτερικό του 
Ναού παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, δεδομένου ότι αγι- 
ογραφήθηκε από τον Αντώνιο εξ Αγράφων και το 1959 
κηρύχτηκε διατηρητέο ιστορικό μνημείο. Μνημείο που 
υπενθυμίζει ότι γύρω στο 1680 που ολοκλήρωσε ο Αντώ
νιος την αγιογράφηση η  Ανωγή ήταν πρωτεύουσα του 
νησιού και η εκκλησία η Μητρόπολή της. Επιβλητικό, 
από γνήσια νηρήτια πέτρα στέκει σε πείσμα του χρόνου 
το επιβλητικό Βενετσιάνικο καμπαναριό της εκκλησίας, 
σύμβολο του χωριού.

Στην περιοχή του χωριού της Ανωγής 
υπάρχουν σκορπισμένοι τεράστιοι ογκό
λιθοι που ονομάζονται «μενίρ».

πεντακάθαρες και δημιουργούν ένα σκη
νικό μοναδικής ομορφιάς που συνδυάζει 
το άγριο με την ηρεμίά.

Η διαμόρφωση του βυθού κοντά στις 
ακτές του νησιού ποικίλλει προσφέροντας 
ανεπανάληπτες εικόνες στον ελεύθερο 
δύτη. Το υπέροχο αγκάλιασμα βουνού και 
θάλασσας προϊδεάζει για βυθούς που απο
κλίνουν απότομα δημιουργώντας μεγάλα 
βάθη. Η πραγματικότητα όμως εκπλήσσει, 
καθώς στο βυθό της Ιθάκης ο ελεύθερος 
δύτης συναντά όλα τα είδη των υποθαλάσ
σιων μεσογειακών οικοσυστημάτων: βρα
χώδη βυθό που υποστηρίζουν πανέμορφα 
λιβάδια Ποσειδωνίας, υποθαλάσσιες αμμώ

δεις εκτάσεις, σπήλαια και ύφαλους που φιλοξενούν εκα
τοντάδες είδη της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, βαθιές 
υποθαλάσσιες λεκάνες Km ρηχούς κλειστούς κόλπους. 
Δεν είναι τυχαίο που η φώκια Monachus - monachus έχει 
βρει καταφύγιο στις βραχώδεις ακτές του νησιού.

Μονοπάτια
Η Ιθάκη μέσα από τα πλείστα χαρτογραφημένα μονο

πάτια της θα σας χαρίσει εικόνες, χρώματα, ήχους, μυρω
διές αλλά Km μνήμες. Στα μονοπάτια που θα περπατή
σετε, ίσως να περπάτησαν ο Οδυσσέας Km η Πηνελόπη. 
Ίσ ω ς να περπάτησαν... ακόμα Km οι Μνηστήρες. Σίγουρα 
όμως, εδώ Km αιώνες τα έχουν περπατήσει όλοι οι απλοί 

κάτοικοι της Ιθάκης, που έζησαν ή  εξα
κολουθούν να  ζουν σ' αυτό το μικρό νησί 
του Ιονίου, προσπαθώντας να την ημερέ
ψουν.

Παραλίες
Πέρα από τις διαδρομές στο εσωτερικό 

του νησιού, η πραγματική ανακάλυψη 
της Ιθάκης επιτυγχάνεται με ένα σκάφος. 
Μερικές από τις κορυφαίες παραλίες του 
Ιονίου κρύβονται επιμελώς Km ανακαλύ
πτονται μόνο δια θαλάσσης, είναι μικρές,

«...Κι αν πτω χική την βρεις, η Ιθάκη  
δεν σε γέλασε.

Ετσι σοφός που έγινες, με τόση 
πείρα,

ήδη θα το κατάλαβες η Ιθάκες τι 
σημαίνουν».

Κωνσταντίνος Π. Καβάφης
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ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ

Ο Αντιδημαρχος της Ιθάκης Νίκος Τσιντηλας μιλάει στην «Α.Α.»
«Η Ιθάκη είναι ένας από τους πλέον ιστορικούς τόπους 

της Γης. Σ την πορεία τω ν χιλ ιετιώ ν ανέδειξε σημαντικές 
προσωπικότητες που ξεπέρασαν κατά πολύ τα στενά 
ελλαδικά όρια. Φυσικά, ο Οδυσσεύς και 
η ιστορία που εκτυλίσσεται γύρω  από 
το πρόσωπό του, αποτελεί το σημαντι
κότερο κέντρο αναφοράς του νησιού 
μας. Ό μω ς, στα χρόνια που πέρασαν 
το νη σ ί ανέδειξε πλήθος προσωπικο
τήτω ν που δόξασαν και πρόσφεραν στην 
πατρίδα μας σε όλες τ ις  σημαντικές ιστο
ρικές της στιγμές. Εξαίρετες φυσιογνω
μίες λάμπρυναν τη  ναυτική  μας ιστορία 
μέχρι σήμερα και πάμπολλοι Ιθακίσιοι 
συνέτειναν με τη ν  πνευματική τους 
προσφορά στην ανάταση του σύγχρονου 
Ελληνισμού, όπως ο Αναστάσιος Καρα- 
βίας πρώτος δάσκαλος του Σολωμού, ο

σοσιαλιστής και δημοσιογράφος Π λάτων Δρακούλης, ο 
ποιητής Φώτος Γιοφύλλης, ο Πρόεδρος του «Παρνασσού» 
Ιπποκράτης Καραβίας, ο δημοσιογράφος, ποιητής και 

συγγραφέας Ν ίκος Καρβούνης, ο μέγι
στος φιλόλογος Π αναγής Λεκατσάς, ο 
μέγιστος Έ λλη να ς ποιητής Λορέντζος 
Μ αβίλης και πόσοι ακόμα που δεν έχω 
εύκαιρους στη μνήμη μου, και φυσικά, 
ο Κωστής Παλαμάς και ο Σωτήρης 
Σκίπης, είναι Ιθακήσιοι εκ μητρός.

Αν κοιτάξετε στο χάρτη, η Ιθάκη 
αποτελεί μια μ ικρή πέτρινη κουκκίδα 
που όμως, ποτέ δεν ερημώθηκε, ποτέ 
δεν έχασε τη ν  ιστορική της ταυτότητα 
και είναι ένα νη σ ί ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους με παραδοσιακή γοητεία, που 
αξίζει να  επισκεφτεί ο καθένας».

Ο Έπαρχος Ιθάκης Αθανάσιος Λιβιχσάνης μιλάει στην «ΑΑ.»

£
«0  θεσμός του Επάρχου (διορισμένος) ανάγεται στην Ενετοκρατία και ήταν ο ανώτερος θεσμός

αυτοδιοίκησης. Συνέχισε με το θεσμό του εκλεγμένου Νομάρχη και ταυτοχρόνως άρχισαν και οι 
Έ παρχοι να είναι αιρετοί. Το Επαρχείο, λοιπόν, έχει αρμοδιότητες Νομαρχίας και έχει επωμισθεί 
με τη  περαίωση όλων των μεγάλων έργων. Τα τελευταία χρόνια έγιναν έργα ύδρευσης, το λιμάνι 
στις Φρίκες, το Αγροτικό Ιατρείο του Σταυρού, το ελικοδρόμιο στην Ανωγή και τώρα προγραμ
ματίζεται: η κατασκευή του μεγάλου λιμανιού στον Πίσω Αετό, η αποχέτευση στο Βαθύ και ο βιο
λογικός καθαρισμός, η  κατασκευή υπερμεγέθους αγάλματος του Οδυσσέως που θα καλωσορίζει 
τους επισκέπτες του νησιού και, βεβαίως, η αλλαγή του δικτύου ύδρευσης στο Βαθύ. Θα πρέπει 
να γνωρίζεται ότι στο νησ ί μας κατασκευάστηκε το πρώτο εργοστάσιο αφαλάτωσης (1983) και 
μετά ακολούθησε η Μύκονος. Υπάρχουν μονάδες αφαλάτωσης στο Βαθύ στο Κιόνι, στο Σταυρό 
και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα διαθέτει και το Περαχώρι. Προσπαθούμε να επιτύχουμε το 
καλύτερο δυνατό για το νη σ ί μας, το οποίο ξαναχτίστηκε μετά τους σεισμούς του 1953 (αιτία που 
έφυγαν πολλές χιλιάδες κατοίκων) σε παραδοσιακούς ρυθμούς και, αυτό ακριβώς προσπαθούμε 
να επιτύχουμε, δηλαδή, η ανάπτυξη να γίνεται πάντα με σεβασμό στην παράδοση».

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΘΑΚΗΣ

Το Αστυνομικό Τμήμα αστυνομεύει τη νήσο της Ιθάκης η οποία αποτελείται από τον 
ομώνυμο Δήμο στον οποίο υπάγονται τα Τοπικά Διαμερίσματα: Ιθάκης, Ανωγής, Εξωγής, 
Κιονίου, Λεύκης, Περαχωρίου, Πλατρειθιά και Σταυρού. Στην εδαφική αρμοδιότητα του 
Αστυνομικού Τμήματος ανήκουν και οι νησίδες: Αρκούδι, Άτοκος, Βρόμωνας, Δρακονέρα, 
Κορλονήσι, Λαζαρέτο, Μάκρη, Οξειά, Ποντικός και Προβάτιο. Η  εγκληματικότητα της 
νήσου παρουσιάζει αυξητικές τάσεις κατά τη  θερινή περίοδο (οπότε και υπάρχει ανάγκη 
ενίσχυσης της δυνάμεως), λόγω της αθρόας εισόδου τουριστών και αφορά σε ήπιας μορφής 
αδικήματα, όπως μικροκλοπές, οι οποίες αντιμετωπίζονται με εντατικοποίηση των περιπο
λιών και ελέγχους. Δεν απασχολούν κρούσματα βαριάς εγκληματικότητας. ]

Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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και Αστυνομική ραΒάος.
Ιημεια  πίεσης Ipressure points).
Ελαστικό ωράριο εκπαιόευσης.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ 

_Nwww.annycamp.gr
ΑΡΒΥΛΑ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19  ευρώ 

Γκλΰμπ (μικρό-μεγάλο) 1 4 -1 8  ευρώ 
θήκη χειροπέδων 5  ευρώ 

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8 ευρώ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΛ. 2105326379,5810513

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ-ΠΑΝΤΕΛΟΚ 
75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Με 12€ το μήνα
( δηλαδή μ ε  0 ,4  λεπ τά  τη ν  η μ έ ρ α ) 

θα μ π ο ρείτε  να έ χ ε τ ε  κάλυψη για εσ ά ς και τη ν  ο ικογένε ιά  σας 

30.000Ε  σε περίπτωση απώλειας Ζωής 

και 6 0 .0 0 0 €  σ ε περίπτωση Ο λικής ανικανότητας 

π ρος εργασία.
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[  ΕΘΙΜΟ :

ΚΛΗΔΟΝΑΣ
Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Κατά τ ο υ ς  καλοκαιρινούς μήνες οι μεγάλες γιορτές 
είναι Λιγοστές. Οι πολλές εργασίες δεν άφησαν στους αγρό- 
τες χ|>όνο για γιορτές και δεν υπήρχε στο λαό μεγάλη διά
θεση να εκδηλώσει τις ευχαριστίες του για τα αγαθά που 
απείλησε με τον θερισμό. Τα έθιμα του Κλήδονα έχουν τις 
ρίζες τους στην αρχαιότητα. Η  αναφορά στην Π υθία είναι 
έκδηλη, ενώ η ίδια η  λέξη υπάρχει από την εποχή του Ομή
ρου: «κλήδων», ονομαζόταν ο προγνωστικός ήχος, και κατ’ 
επέκταση το άκουσμα σιωνισμού η προφητείας, ο συνδυα
σμός τυχαίων και ασυνάρτητων λέξεων στις οποίες αποδι
δόταν προφητική σημασία.

Χαλάστρα Θεσσαλονίκης 
το έθιμο του Α ϊ-Γιαννιού του Κ λήδονα

Κάθε χρόνο, το τελευταίο τριήμερο (Παρασκευή, Σάβ
βατο και Κυριακή) του Ιουνίου αναβιώνει στη Χαλάστρα 
Θεσσαλονίκης το έθιμο της Τζαμάλας και τ ’ Αϊ-Γιαννιού 
του Κλήδονα. Η αναβίωση και αναπαράσταση του εθίμου 
ξεκινάει το απόγευμα του Σαββάτου. Σ τις γειτονιές του

Δήμου Χαλάστρας ανάβουν οι φωτιές (Τζαμάλες) και με 
τη  συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, (Κλαρίνο, Ζουρνάς 
κ,λπ.) στήνεται χορός γύρω από τις φωτιές.

Στη συνέχεια οι ομάδες ξεκινούν για  την κεντρική πλα
τεία, κρατώντας αναμμένες δάδες, όπου και ξεκινά το 
κυρίως μέρος της αναπαράστασης του εθίμου. Μία αναπα
ράσταση που εξιστορεί πως οι ελεύθερες κοπέλες έπρεπε να 
πάρουν το αμίλητο νερό από τα πηγαδάκια της περιοχής, τα 
τραγούδια και τις ευχές προς τον Άι-Γίάννη τον Κλήδονα 
που συνόδευαν όλη αυτή την ιεροτελεστία και τέλος την 
προετοιμασία της φωτιάς (Τζαμάλας) από τον αρχηγό της 
οικογένειας.

Μετά το τέλος της αναπαράστασης, ακολουθεί παραδοσι
ακό γλέντι γύρω από τη  μεγάλη φωτιά (Τζαμάλα), που ανά
βει στην πλατεία της Χαλάστρας.

Ο Κ λήδονας στη Σύρο
Ο Κλήδονας ήταν από τα πιο προσφιλή έθιμα και πραγμα

τοποιούταν ανήμερα τ ’ Αϊ Γιάννη στις 24 Ιουνίου. Ο άγιος

Α/Α [  6 2  ]  ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008



καλείται «Πρόδρομος» γ ια τ ί προετοί
μασε το λαό να  υποδεχτεί το Σωτήρα,
«Βαπτιστής» γ ια τ ί βάφτισε το Χριστό 
και «Αποκεφαλιστής» γ ια τ ί εκτελέ- 
στηκε με αποκεφαλισμό. Οι Συριανοί 
τον αποκαλούν «Κοψοκέφαλο».

Εκτός απ’ τα παραπάνω αποκαλείται 
«Φανιστής» απ’ το «φανός». Την παρα
μονή της εορτής κορίτσια με πήλινο 
βάζο πήγαιναν σε φιλικά σπίτια κ ι 
έπαιρναν το αμίλητο νερό. Ονομάζεται 
αμίλητο γ ια τ ί τα κορίτσια το ζήταγαν χωρίς να μιλήσουν 
καθόλου.

Μετά από κει έπαιρναν βόλτα τα σπίτια της γειτονιάς κι 
ο καθένας έριχνε στο βάζο από ένα σημάδι, ένα κουμπί π.χ., 
ένα καρφί, ένα σουγιά.

Το άλλο βράδυ, συγκεντρώνονταν όλοι κάπου, κ ι ένας 
-ο  βγάλτης- τραβούσε απ’ το νερό ένα αντικείμενο και 
λεγόταν ένα τετράστιχο που ανήκε σ’ αυτόν που ανήκε το 
ρίξιμο. Τα τετράστιχα είναι ερωτικά, χιουμοριστικά, σατι
ρικά και πικάντικα κάποτε. Προκαλούν το γέλιο.

«Ανοίξτε τον κλήδονα 
και στρώστε βελούδα 
για  να περάσει ο βασιλιάς 
και η βασιλοπούλα.

Ο δεύτερος έλεγε:
Έ χω  τραγούδια να σας πω  
Έ ναν κουβά γιομάτο 
Και ξεπατώθηκε ο κουβάς 
Κ αι πέοαν όλα κάτω.

Για τον κακόλογο λεγόταν το εξής 
τετράστιχο:

Της μαύρης κότας τα φτερά 
Σ τη γη να τιναχτούνε 
Και στης κακιάς γειτόννασας 
Τα μά τια  να της βγούνε».

Βοιωτία και Κ λήδονας 
Π αραμονή Α ϊ-Γιαννιού

Την παραμονή του Αϊ-Γιαννιού, 
οι ανύπανδρες κοπέλες μαζεύονται 
σε ένα από τα σπίτια του χωριού, 
όπου αναθέτουν σε κάποιο μέλος 
της συντροφιάς, συνήθως σε μια 
«Μαρία» (στη Θράκη ο ρόλος αυτός δίνεται στην ονομα
ζόμενη «Καλλινίτσα»), της οποίας και οι δύο γονείς είναι 
εν ζωή, να  φέρει από το πηγάδι ή  την πηγή το «αμίλητο 
νερό».

Η  ονομασία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η εν λόγω 
κοπέλα και η συνοδεία της πρέπει να ολοκληρώσουν την 
αποστολή αυτή, τηρώντας απόλυτη σιωπή. Στα νησιά, το 
αμίλητο νερό είναι συχνά θαλάσσιο, οπότε και πρέπει να 
συλλεχθεί από σαράντα κύματα. Επιστρέφοντας στο σπίτι

όπου τελείται ο κλήδονας, το νερό αδει
άζεται σε πήλινο -ω ς επ ί το πλείστον- 
δοχείο, στο οποίο η κάθε κοπέλα ρίχνει 
ένα αντικείμενο, το λεγόμενο ριζικάρι. 
Συνήθως, πρόκεται γ ια  κάποιο προ
σωπικό αντικείμενο, συχνά μάλιστα 
πολύτιμο.

Στη συνέχεια, το δοχείο σκεπάζεται 
με κόκκινο ύφασμα, το οποίο δένεται 
γερά με ένα κορδόνι («κλειδώνεται», 

παρετυμολογία του κλήδονα που εξη
γ ε ί το γεγονός ότι σε μερικά μέρη της Ελλάδας τοποθετεί
ται λουκέτο στο κορδόνι) και τοποθετείται σε ταράτσα ή 
άλλο ανοιχτό χώρο. Ε κεί παραμένει όλη τη νύχτα  υπό το 

φως των άστρων, για να  «ξαστριστεί». Οι κοπέλες επιστρέ
φουν ύστερα στα σπίτια τους. Λέγεται ότι τη  νύ χτα  αυτή 

θα δουν στα όνειρά τους το μελλοντικό τους σύζυγο.

Ανήμερα Α ϊ-Γιαννιού
Ανήμερα του Αϊ-Γιαννιού, αλλά πριν βγει ο ήλιος -ώστε 

να μην εξουδετερωθεί η  μαγική επιρροή των άστρων-, η 
νεαρή φέρνει μέσα στο σπίτι το αγγείο. Το μεσημέρι, ή 
το απόγευμα, συναθροίζονται πάλι οι ανύπανδρες κοπέ

λες. Α υτήν τη  φορά όμως στην ομή
γυρη μπορούν να συμμετέχουν και 
παντρεμένες γυναίκες, συγγενείς και 
γείτονες και των δύο φύλων, καλε
σμένοι γ ια  να παίξουν το ρόλο μαρ
τύρων της μαντικής διαδικασίας.

Καθισμένη στο κέντρο της συντρο
φιάς, η  κοπέλα ανασύρει ένα ένα από 
το αγγείο τα αντικείμενα, που αντι
στοιχούν στο «ριζικό» κάθε κοπέλας 
απαγγέλλοντας ταυτόχρονα δίστιχα, 
είτε όπως τα θυμάται, είτε από συλ
λογή τραγουδιών ή ακόμη από ημε
ροδείκτες. Το δίστιχο που αντι
στοιχεί στο αντικείμενο της κάθε 
κοπέλας θεωρείται ότι προμηνύει το 
μέλλον της και σχολιάζεται από τους 
υπόλοιπους, που προτείνουν τη  δική 
τους ερμηνεία σε σχέση με την ενδι- 
αφερόμενη.

Προς το σούρουπο, όταν τελειώσει 
η  μαντική διαδικασία, η κάθε κοπέλα 
γεμίζει το στόμα της με μια γουλιά 

αμίλητο νερό και στέκεται μπροστά σε ανοιχτό παράθυρο, 
έως ότου ακούσει το πρώτο ανδρικό όνομα. Αυτό πιστεύε
ται ότι θα είναι και το όνομα του άνδρα που θα παντρευτεί. 
Σε μερικές περιοχές, όπως στις Σέρρες, το κρίσιμο άκουσμα 
του ονόματος θα γίνει κατά τη  διαδρομή της επιστροφής 
στο πατρικό της. ]

Π η γ έ ς :  1) Ελληνικές γιορτές και Έθιμα της λαϊκής λατρείας Γ Α  ΜΕΓΑΣ. 
2) wwwlasxetos.gr

44 Στα νησιά, το
αμίλητο νερό είναι 
συχνά θαλάσσιο, 
οπότε και πρεπει 
να συλλεχθεί από 

σαράντα κύματα
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[  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Ο
 Ο Αντώνης Ξυλούρης (Ψαραντώνης) γεννήθηκε σχα Ανώγεια και η οικογένεια του

-από τις μεγαλύτερες της Κρήτης- έχει δώσει οπλαρχηγούς πολιτικούς, λυράρηδες και τρα
γουδιστές. Σε ηλικία μόλις εννέα ετών άρχισε να μαθαίνει λύρα (αυτοδίδακτος) και μετά από 
τέσσερα χρόνια έκανε το πρώτο του γλέντι σε γάμο στα Σίσαρχα. Λίγα χρόνια αργότερα καθιε
ρώθηκε ως μεγάλος λυράρης και τραγουδιστής. Το 1964 ξεκίνησε να ηχογραφεί δίσκους Έ χει 
εκπροσωπήσει πολλές φορές την Ελλάδα σε διεθνή Φεστιβάλ του εξωτερικού. Ο «Κρητικός Τζί- 
μυ Χέντριξ», όπως τον αποκαλούν, παίζει τη λύρα με προσωπικό ύφος ενώ η φωνή του έχει μια 

ιδιαίτερη χροιά. Και η όψη του ακόμα είναι ιδιαίτερη. «Φέρνει» κάτι από Δία κεραυνοφόρο ή από Ποσειδώνα τριαι- 
νοφόρο. Δηλώνει εραστής της Μυθολογίας και είναι αθεράπευτα ερωτευμένος με το διαχρονικό ελληνικό ήχος.
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Από πού προήλθε το «Ψαρανχώνης»;
Κάποιος πρόγονός μου, ονόμαη Αντώνης, ήταν σε μια ομάδα που 
έκανε μεγάλες καταστροφές στους Τούρκους. Έμπαινε μέα’ στα 
όλα. Δεν κάτεχε από φόβο. Καθάριζε τους Τούρκους με τη μία. 
0  πιο μεγάλος της ομάδας σε μια κουβέντα που κάνανε, λέει: Να 
μωρέ, σαν τον Αντώνη, που τους πιάνει και τους κόβει το κεφάλι 
σα ψάρια. Ε, στα μέρη μου που συνηθίζονται τα παρατσούκλια, 
τον έβγαλαν αμέσως Ψαραντώνη. Εγώ πήρα τ ’ όνομά του κληρο
νόμησα και το παρατσούκλι.

Πότε ξεκίνησες να παίζεις;
Από μικρό παιδί, από το Δημοτικό ακόμα. Έμαθα μόνος μου, με 
το αιπί. Όπως έπαιζε ο Νίκος άκουγα και όταν έλειπε έπαιρνα 
στα κλεφτά τη λύρα και τη γρατζουνούσα. Μετά από καιρό είχα 
βρει τον τρόπο και έπαιζα αρκετά καλά. Μια μέρα χωρίς να το 
καταλάβω ο Νίκος άκουσε να παίζω και κοντοστάθηκε. Ξαφνικά 
ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Μόλις τον βλέπω τα έχασα, 
παρατάω τη λύρα και προσπαθώ να φύγω. Αυτός όμως δεν με 
αποπήρε. Κάθισε, μου λέει, και παίξε να σ’ ακούσω. Του άρεσε. 
Έτσι ξεθάρρεψα και συνέχισα.

Και ο Νίκος έτσι έμαθε;
Φυσικά, πώς αλλιώς;

Η μουσική σου πορεία ξεπερνάει τα στενά σύνορα της 
Ελλάδας.
Να μη σου πω ότι έξω με ξέρουν καλύτερα...

Πότε ξεκίνησες να παίζεις επαγγελματικά;
Όταν ήμουν 13 ετών έκαμα ένα γάμο. Όταν ήμουν μικρός, μαζί 
με άλλα κοπελούδια βγαίναμε έξω τη νύχτα και τραγουδούσαμε 
και κάναμε το κέφι μας. Πολλοί απ’ το χωριό μάς άκουγαν και 
μας έβαζαν στα σπίτια και γλεντούσαμε μαζί. Έτσι διασκεδάζαμε. 
Τότε, λοιπόν, έτυχε να με ακούσει κάποιος νεαρός που επρόκειτο 
να παντρευτεί και μου πρότεινε να παίξω στο γάμο του. Εγώ 
νόμιζα ότι με κοροΐδευε, γιατί για μας τότε ήταν παιχνίδι. Μου το 
ξανάπε αρκετές φορές και τότε κατάλαβα ότι σοβαρολογούσε. Του 
λέω: «Άμε να το πεις στον μπαμπά μου». Του λέει: «Το κοπέλι 
θα παίξει την Κυριακή στο γάμο μου μπάρμπα». «Αμε παιδί μου 
να βρεις ένα λυράρη να κάνας τη δουλειά σου, αυτό είναι παιδί 
και κοιμάται από νωρίς». «Ό χ, εγώ το ξέρω, αυτό γυρνάει όλη 
τη νύχτα και παίζει. Αλλωστε θα είσαι και συ στο γλέντι». Από τα 
πολλά πήγα. Έτσι έβγαλα και τα πρώτα μου χρήματα σαν μου
σικός.
Εκεί-το θυμάμαι σαν τώρα- ήταν μια παρέα από τις Κορφές και 
μου λέει κάποιος: «Θα 'ρθεις την Κυριακή που έχουμε αρραβώνα 
να παίξεις». Δέχτηκα, αλλά τους είπα ότι θα έρθω μόνο άμα έρθει 
και ο μπαμπάς μου. Αυτή τη φορά δεν μ ’ ακολούθησε ο μπαμπάς 
μου. Εκεί με είχαν κάθε βράδυ, επί μια εβδομάδα συνεχώς και 
γλεντίζανε. Έτσι πήρα το δρόμο μου. Ο Νίκος τότε ήταν 17 χρο
νιάν και ζούαε στο Ηράκλειο. Ήταν και μια εποχή τότε που η 
Κρήτη προσπαθούσε να συνελθεί από τον πόλεμο. Οι Γερμανοί 
στα Ανώγεια φεύγοντας, είχαν καταστρέψει όλο το χωριό. Μόνο 
τις εκκλησίες αφήκανε όρθιες. Εγώ θυμούμαι το χωριό χαλα

σμένο. Φτώχεια παντού. Όλος ο κόσμος υπέφερε. Θυμάμαι που με 
πήρε ο πατέρας μου και μου έδειχνε τους τοίχους του σπιτιού μαυ- 
ρισμένους απ’ τη φωτιά. Σιγά σιγά το φτιάξαμε και μαζέψαμε και 
την αίγα και την όρνιθα, κάναμε νοικοκυριό στο Περαχώρι που 
μέναμε. Έτσι μεγαλώσαμε οι τρεις αδελφές μου, ο Νίκος, εγώ) και 
ο Γιάννης, ο μικρότερος, που παίζει λαούτο.

Από παιδί πήρες το «βάφτισμα του πυρός» και συνέχι
σες δυναμικά;
Όπως το ’πες. Μεγάλωνα και άρχισα να γίνομαι γνωστός και να 
με καλούν πρώτα στην Αθήνα και μετά σ’ όλη την Ελλάδα. Το 1964 
ξεκίνησα να κάνω δίσκους. Τότε ήταν της μόδας οι μικροί δίσκοι, τα 
45άρια. Πρώτα ηχογράφησα το συρτό «Εσκέφτηκα να σ’ αρνηθώ», 
με σύνθεση και στίχους δικούς μου. Τα επόμενα δέκα χρόνια ηχο
γράφησα πολλά τραγούδια και είχα και πολλές επιτυχίες όπως: 
«Το άχι μεσ’ στο στόμα μου», «Έφυγες ένα βράδυ», «Γιάιντα ‘σαι 
νύχτα σκοτεινή» και πολλά άλλα.

Ωραία τα 45ράκια, φέρνουν στο νου άλλες εποχές. 
Σήμερα υπάρχουν τα CD.
Ναι, μέχρι σήμερα πρέπει να έχω ηχογραφήσει περισσότερα από 
είκοσι CD.

Είσαι από τους ελάχιστους αν όχι μοναδικός που έχεις 
σταδιοδρομήσει ως λυράρης στο διεθνές μουσικό σκη
νικό τηςέθνικ.
Ήρθες καλά πληροφορημένος βλέπω (γέλια). Ξέρεις, έχω κάνει 

πολλά πράγματα, που εδώ στην πατρίδα οι περισσότεροι δεν κατέ
χουν. Έχω εκπροσωπήσει πολλές φορές την Ελλάδα σε διεθνή 
Φεστιβάλ. Πρώτη φορά πήρα μέρος σε διεθνές φεστιβάλ, που διορ- 
γάνωσε το τηλεοπτικό κανάλι WDR, το 1982 στην Κολωνία της
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{  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Γερμανίας. To 1984 έπαιξα στο Βερολίνο, για τα 
750 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Με καλούν 
συχνά στη Γφμανία, αλλά έχω παίξει παντού: Γαλ- 
λία, Ελβετία, Αυστρία, Λουξεμβούργο, Σόφια, Βου
κουρέστι, Βελιγράδι, Ουκρανία, Φιλιππούπολη, 
αλλά και στην Αμερική, στον Καναδά και στην 
Αυστραλία που έχω πάει τέσσερις φορές. Τον Ιού
νιο του 1999, εκπροσώπησα την Ελλάδα στο φεστι
βάλ «Η Συνάντηση των Πέντε Ηπείρων», που έγινε 
στο Martigny της Ελβετίας, εκεί να δεις ενθουσια
σμός, ανταπόκριση, οι κριτικές που έγιναν ήταν το 
κάτι άλλο. Φοβερά πράγματα. Μεγάλη τιμή για την 
Ελλάδα. Γιατί όταν βρίσκομαι έξω οι ξένοι στο πρό
σωπό μου βλέπουν και τιμούν την Ελλάδα. Τον περασμένο Απρίλιο 
πήγα στο μεγάλο φεστιβάλ που γίνεται στην Αγγλία, όπου με προσφώ
νησε ο Νικ Κέυ, και είπε ότι αυτή τη μουσική ακούει όταν ταξιδεύει ή 
όταν είναι σπίτι του. Τώρα έχω κλείσει να πάω σε ένα φεστιβάλ στην 
Ολλανδία και συζητούμε και για χην Ιρλανδία.

' Εφτασε η χάρη σου παντού. Όντως σημαντική διαδρομή 
για ένα ελληνόπουλο που έμαθε να παίζει λύρα μόνο του!
«Αυτή είναι η κραυγή της Ελλάδος». «Αυτή είναι η μουσική των 

θεών». «Τη λύρα κρατούσε ο Απόλλωνος και ο Ορφέας». «Με τη 
λύρα νανούριζαν οι Κουρήτες τον Αία». «Από την Ελλάδα ξεκίνησε 
ο παγκόσμιος πολιτισμός». Κάτι τέτοια μου λένε έξω. Αυτά λένε για 
μας έξω, οι πιο απίθανοι λαοί που μπορείς να φανταστείς. Αυτή είναι 
η αλήθεια. Εδώ μας λένε άλλα αντί άλλων. Οι ξένοι έρχονται εδώ για 
την ιστορία και τον πολιτισμό μας που τα γνωρίζουν καλύτερα από 
εμάς.

Κι εδώ όμως αναγνωρίζουν ότι εσύ έδωσες μια άλλη, μια 
διαφορετική διάσταση στην έκφραση της λύρας. Είναι 
ορατό άλλωστε ότι όταν παίζεις, εκστασιάζεσαι...
Όταν εκφράζεται ο άνθρωπος και κάνει εικόνα αυτό που λέει, είναι 
ομορφιά. Σημασία έχει να μη λειτουργείς μηχανικά. Να καταθέ
τεις την ψυχή σου. Αυτό το καταλαβαίνει ο κόσμος. Καταλαβαίνει 
ότι δεν τον κοροϊδεύεις. Ο μουσικός πρέπει να δείχνει την ταυτότητά 
του. Την καταγωγή του. Παίζω έγχορδα απ’ όλο τον κόσμο. Αλλά τα 
παίζω σπίτι μου. Καλά και άξια όλα, αλλά δεν μπορώ να βγω έξω 
και να κάνω τον σταρ. Δεν μπορώ να παραστήοω π.χ. τον Ινδό, τον 
Αυστραλό ή τον Κινέζο. Ως Έλληνας θέλω να δείξω τι έχουμε εμείς 
οι Έλληνες. Και μεις έχουμε τη λύρα. Μέσα απ’ αυτή συντονίζεται 
καλύτερα η ψυχή μου και φανερώνει τη θεϊκή ομορφιά.

Είσαι ροκ;
Είμαι μουσικός που αυτοσχεδιάζω. Το ροκ και το τζαζ και οι άλλες 
ταμπέλες, είναι απλές ονομασίες. Γράφω δικά μου τραγούδια. Τρα
γουδάω και παραδοσιακά κρητικά και απ’ όλη την Ελλάδα. Στα 
κέντρα τραγουδάω ό,τι θέλω εγώ ή ό,τι μου παραγγείλουν. Συνυ
πάρχω.

Με τον αδελφό σου τον Νίκο Ξυλούρη συνεργαστήκατε;
Στην Κρήτη τραγουδούσαμε και μαζί- Στη δισκογραφική εταιρεία το 
1964 ο Νίκος με πρωτοπήγε. Αλλά ο Νίκος έφυγε νωρίς. Δυστυχώς. 
Είχαμε πολλά να κάνουμε μαζί.

Τα σχετικά με τη μουσική πώς τα βλέ
πεις σήμερα στην Ελλάδα;
Τι να σου πω; Τα βλέπεις. Όλοι τα βλέπουμε 
και τα κρίνουμε. Να ευχηθούμε μόνο να τελειώ
σει γρήγορα αυτό το μαρτύριο.

Για τον Ψαραντώνη, π  σημαίνει μου
σική;
Την αρμονία του σύμπαντος. Πρόσεξε: Για 
μένα, η μουσική δεν μαθεύεται. Ο καλλιτέχνης 
γεννιέται δεν μαθεύεται. Το ‘χει ο άνθρωπος 
απ’ τη φύση του. Έχει τη δίκιά του προσωπι
κότητα. Αργεί να φάνει η μουσική προσωπικό

τητα, μα αφήνει έργο. Ο καλλιτέχνης δεν γίνεται μες στα βιβλία. 
Και τα βιβλία χρειάζονται. Καλά και άγια. Μα ο καλλιτέχνης δεν 
γίνεται απ’ τα βιβλία.

Με το χέρι στην καρδιά πες μου, για ποια πράγματα 
είσαι περήφανος;
'Οτι είμαι Έλληνας πρώτα απ’ όλα και όπ είμαι αστός που είμαι 
και προσπαθώ να προσφέρω ό,τι μπορώ και το καταφέρνω και 
αστό με ευχαριστεί, γιατί όταν πάω στο εξωτερικό με υποδέχονται 
όπως σου είπα. Τη λύρα τη λένε το όργανο του Θεού, το πιο όμορφο 
όργανο στον κόσμο.

Είσαι ευχαριστημένος από τη μέχρι σήμερα πορεία 
σου;
Πάρα πολύ. Αισθάνομαι ότι έχω δημιουργήσει. Και φυσικά από 
την αποδοχή του κόσμου. Αλλά έχω ακόμα τόσα πολλά να κάνω 
που νομίζω πως πρέπει να ζήσω πολλές ζωές ακόμα. Τελευταία 
γράφω μουσική για το έργο «Αγαμέμνων» του Αισχύλου που θα 
παιχτεί σε διάφορα θέατρα σ’ όλη την Ελλάδα. Έχω κάνει πολλά 
πράγματα και άλλα που δεν μοιάζουν με τίποτα. Δικά μου κομ
μάτια έκαναν χορογραφία και χορέψαν στου Μπεζάρ στο Παρίσι. 
Πριν από λίγα χρόνια ήρθαν και με είδαν δύο Γερμανοί στα Ανώ- 
γεια και μου λένε ότι η κόρη τους είναι χορογράφος και χόρεψε σε 
ένα φεστιβάλ επάνω σε δίκιά σου μουσική, πήρε το πρώτο βραβείο 
και ήρθαμε να σε δούμε. Στο παγκόσμιο μουσικό φεστιβάλ στη Ν. 
Υόρκη πέρσι σε μια αφίσα γράφανε ότι ο Ψαραντώνης είναι ο σύγ
χρονος Τζίμι Χεντριξ, στο Μουσικό Παγκόσμιο Ινστιτούτο. Την 
κράτησα την αφίσα.

Γράφεις με νότες;
Ναι, με νότες που έχω στο μυαλό! Η μουσική για μένα δεν είναι 
τόνοι και ημιτόνια. Εγώ ξεκινάω να παίζω και έρχεται ο ήχος. 
Άμα έχω μαγνητόφωνο το πατάω και γράφω. Αλλά δε μου χρει
άζεται, γιατί απ’ τη στιγμή που ήρθε μια φορά θα ξανάρθει. Το 
μυαλό λειτουργεί παράξενα, έχει τους δικούς του νόμους, πέρα από 
τη φύση. Αλλά έχει και αυτό το ρυθμό του. Ο ρυθμός δίνει ζωή. Ο 
ρυθμός, ο παλμός και η φύση είναι το παν. Χωρίς παλμό δεν κινεί
ται τίποτα. Ο αέρας έχει ρυθμό, έχει μουσική, η ίδια η φύση είναι 
μουσική. Είναι θεός και έχει τη δύναμη να στολίσει το σύμπαν. Η 
αρμονία στολίζει τα πάντα. Τα τοποθετεί στη σωστή θέση. Όταν 
χάνουμε το ρυθμό μας πεθαίνουμε. Η αρμονία και η ζωή έρχε
ται από την αρχή του σύμπαντος. Μόνο που σήμερα πολλές φορές

Α/Α I  6 6  ]  ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008



δεν σεβόμαστε την αρμονία. Οι αρχαίοι την σεβόντου
σαν. Και έτσι απορυθμιζόμαστε και λειτουργούμε εκτός 
φύσης. Οι αρχαίοι τη γνώριζαν και τη σέβονταν. Τώρα 
δεν την γνωρίζουμε.

Μάνα μας η φύση;
Όταν ήμουν παιδί, είδα κάποιον να λιάζεται και 
ρώτησα τη μάνα μου και μου είπε πως του είπε ο για
τρός να λιαστεί γιατί ήταν άρρωστος. Τότε ο ήλιος ήταν 
γιατρός. Σήμερα μας απαγορεύουν να βγούμε στον ήλιο 
γιατί θα αρρωστήσουμε. Είναι εξέλιξη αυτή;

Να αλλάξουμε θέμα. Να μιλήσουμε για όπλα. 
Είσαι Κρητικός και γνωρίζεις. Πες μου για την 
οπλοφορία στο νησί.
Κώστα, τα όπλα υπήρχαν και υπάρχουν. Καλόν είναι 
αυτοί που τα έχουν να ξέρουν και να τα φυλάσσουν 
σαν κειμήλια. Και αχρείαστα νά ‘ναι. Ήμουν παιδί 
που θυμάμαι ότι γυρνούσε ένα φορτηγό και μάζευε 
όπλα για τον Κυπριακό Αγώνα. 0  πατέρας μου είχε 
δύο όπλα από την Κατοχή και έδωσε το ένα. Τον εβλέ- 
πει ο καπετάν Μανώλης Ξυλούρης, που ήταν αρχη
γός στον αγώνα κατά των Γερμανών και του λέει: «Τί 
κάνεις εκεί μωρέ, το άλλο γιατί το κρατάς;» «Μα τί, κι 
αν χρειαστεί;» του απαντά ο πατέρας μου. «Αν χρεια
στεί θα βρούμε άλλα. Τώρα να δώσεις και τα δύο για τη 
λευτεριά». Ήταν για ιερό σκοπό Κώστα. Αφού του είπε 
ο καπετάνιος «Δώστο και το άλλο, τώρα χρειάζονται», 
ο πατέρας μου το έδωσε. Και έτσι έπρεπε να γίνει γιατί 
υπήρχε ανάγκη, αδέλφια μας είναι οι Κύπριοι.

Για τα έκτροπα στα Ζωντανά;
Άκουγα τα τελευταία χρόνια, ότι το καλύτερο χασίσι 
βγαίνει στο Μυλοπόταμο. Μου το ‘παν και στην ΟλΙαν- 
δία. Όμως άκου. Δεν φταίνε οι Ζωντανοί όλοι. Μιλάμε 
για μια μερίδα ανθρώπων. Κακώς που και αυτοί εμπλέ
ξανε αλλά δεν είναι και μόνοι τους. Κάποια καθάρματα 
τους οδήγησαν στην κατάσταση αυτή. Μακάρι να μην 
είχαν γίνει αυτά τα πράγματα, γιατί μ ’ όλα αυτά ακού
στηκε και το όνομα της Κρήτης άσχημα. Ας ελπίσουμε 
πως δεν θα ξαναγίνουν πάλι τέτοια και σ’ αυτό θα πρέ
πει να βοηθήσει με όλες τις τις δυνάμεις και η Αστυ
νομία. ]

Ο Ψαραντώνης, με την αυθόρμητη ανωγειανη συμπεριφορά 
του έχει δώσει αφορμή για ποικίλες ανεκδοτολογικές ιστο
ρίες που κυκλοφορούν μεταξύ των Κρητικών με τις οποίες 
διασκεδάζει και ο ίδιος όταν τις ακούει.

Ο Ψαραντώνης οδηγεί από τα Ανώγεια στον Άγιο Νικόλαο και τον 
σταματάει η Τροχαία έξω από το Ηράκλειο.
Αστ.: «Άδεια, δίπλωμα, ασφάλεια».
Ψαρ.: «Δεν έχω»!
Αστ. «Και τι θες δηλαδή να γράψω εγώ τώρα εδώ;»
Ψαρ.: «Γράψε πως δε μ ’έδες!»

U

Πάει ο Ψαραντώνης σε ένα γλέντι, με το αγροτικό του φορτωμένο 
με μουσικά όργανα. Στο δρόμο τού κάνει σήμα ένας τροχονόμος να 
σταματήσει αλλά αυτός συνεχίζει.

Τον κυνηγά ο τροχονόμος, τον σταματάει και του λέει:
■ Καλά, ρε Ψαραντώνη, γιατί δεν σταμάτησες όταν σου έκανα 
σήμα, δεν με είδες;
- Ξάνοιγά σε μωρέ που κουνούσες κια πέρα τη χέρα σου, αλλά ήντα να 
κάμω, πού να σε βάλω, δεν θωρείς που ‘ναι φορτωμένο;

α

Οδηγούσε ο Ψαραντώνης στο Ηράκλειο και πάει να μπει ανάποδα 
σε ένα μονόδρομο. Τον βλέπει ένας τροχονόμος και τον σταματάει.
- Που πας Ψαραντώνη; Δεν μπορείς να μπεις από δω.
-Γιάνταμωρέ, σφουγγαρισμένα ‘χεις;

66

Ο Ψαραντώνης στο αμάξι του, περνάει ένα φανάρι με κόκκινο και 
τον σταματάει ένας τροχονόμος:
- Ρε Ψαραντώνη, δεν ξέρας ότι δεν πρέπει να περνάς το φανάρι 
με κόκκινο;
- Μωρέ το φανάρι το ‘δα, εσένα δεν είδα που ήσουνα χωσμένος!

“  Στις πρώτες γιορτές, που έκανε ο 
Χατζιδάκις στα Ανώγεια, εγώ στην 

αρχή δεν είχα διάθεση να συμμετάσχω.
Οι παλαιότεροι όμως στο χωριό με 

αποπήραν: Μα είναι τιμή για τον τόπο 
μας δεν το καταλαβαίνεις; Μου ‘λεγαν 

και έτσι το πήρα απόφαση. Όταν άρχισα 
να παίζω, ο Χατζιδάκις σηκώθηκε όρθιος 
και με χειροκροτούσε λέγοντας: Α υ τ ό ς  

ε ίν α ι χ ίλ ια  χ ρ ό ν ια  μ π ρ ο σ τά  κ α ι χ ίλ ια  
χ ρ ό ν ια  π ίσ ω ”

[  6 7  ]  Α/Α



[  ΠΑΡΑΔΟΣΗ

γιορντάνι

Τα κοσμήματα
των παραδοσιακών φορεσιών

στο θέατρο «Δόρα Στρατού»
Της Μαριγούλας Κρητσιώτη*

Το Θέατρο «Δόρα Στρατού», ο επίσημα αναγνωρισμένος οργανισμός παρουσίασης των ελληνι
κών παραδοσιακών χορών, βρίσκεται συνεχώς σε μια διαδρομή διεύρυνσης του ρόλου του. Ο εν
διαφερόμενος πολίτης δεν απολαμβάνει μόνο τις χορευτικές παραστάσεις, αλλά και πολλές άλλες 
εκδηλώσεις -  σεμινάρια, εργαστήρια, διαλέξεις προβολές, συνέδρια, βραδιές διασκέδασης CD και 
βιβλία - με θέμα το χορό. Έτσι, προσεγγίζει τις άπειρες διαστάσεις του χορού, αλλά και θέματα που 
συνδέονται άμεσα με αυτόν, όπως η μουσική, το τραγούδι, η φορεσιά. Πρόκειται για ένα ζωντανό 
μουσείο, με την έννοια ότι η προσφορά γνώσης εκεί συντελείται προπάντων με συμμετοχή σε επί

καιρες και εν ροή δραστηριότητες κι όχι με μόνο την παρατήρηση εκθεμάτων.
Στο βεστιάριό του Θεάτρου συντηρούνται γύρω στις 2000 ολοκληρωμένες παραδοσιακές φορεσιές. Φορεσιές, 

δηλαδή, αποτελούμενες από το σύνολο των κομματιών που επέβαλλαν οι κατά τόπους ενδυματολογικοί κανόνες 
για την αμφίεση ανδρών και γυναικών.

Τα συνοδευτικά τους κοσμήματα είναι προπάντων γυναικεία, όπως είναι φυσικό. Αυτά, μαζί με τα λιγότερα 
ανδρικά, συστήνουν μια πλούσια συλλογή με σημαντική ποικιλία από την άποψη μορφής ή χρήσης και ανή-
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γιορντάνι

κουν στα αργυροχοϊκά δημιουργήματα του 19ου και του 20ου αιώνα.
Δυστυχώς δεν είναι αντίστοιχα του συνόλου των φορεσιών. Για παράδειγμα, από τις δεκαπέντε φορεσιές μι

ας περιοχής, καλύπτονται με την εθιμική σειρά των κοσμημάτων τους οι τρεις, οι τέσσερις ή και περισσότερες 
κατά περίπτωση. Μερικές φορές αυτή η σειρά μπορεί να μην είναι πλήρης και να υπάρχουν μόνο κάποια από τα 
κοσμήματα που την απαρτίζουν. Σημασία έχει, για το εύρος της συλλογής του Θεάτρου, ότι περιλαμβάνει πλή
ρεις σειρές προπάντων για τις φορεσιές της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, όπου οι 
ενδυματολογικές συνήθειες απαιτούσαν τα περισσότερα κοσμήματα. Σε κάθε περίπτωση οι φορεσιές, νυφιάτι
κες και μη, με τις οποίες στήνονται κατά περιόδους διάφορες εκθέσεις, διακοσμούνται απαραίτητα με το σύνολο 
των δυτών τους κοσμημάτων.

Εκείνο λοιπόν που προπάντων χαρακτηρίζει τα κοσμήματα του Θεάτρου, είναι η γνησιότητά τους. Γιατί ανα
ζητούνταν και αγοράζονταν παράλληλα με τις φορεσιές, άλλοτε με εκείνες ακριβώς στις οποίες ανήκαν κι άλ
λοτε ανεξάρτητα από αυτές, αλλά πάντα στη μορφή που παραγγέλθηκαν και φορέθηκαν από τις ή τους κατό
χους τους.

Αυτά τα λεπτεπίλεπτα έργα του υλικού πολιτισμού μνημονεύουν την κατά τόπους αντίληψη για την αι
σθητική, αλλά και τις αποταμιευτικές πρακτικές. Γιατί στις δύσκολες εποχές τα κοσμήματα μετατρέπονταν σε 
μέρος της προίκας και μάλιστα ως κινητή περιουσία θεωρούνταν mo σίγουρη από την ακίνητη. Έτσι, σχεδόν 
σε όλες τις κοινωνίες αποτέλεσαν δείγμα της φιλαρέσκειας, της καλαισθησίας, αλλά και της οικονομικής κατά
στασης ή του κοινωνικού κύρους.

Θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια λίγες μόνο από τις κατηγορίες των κοσμημάτων του Θεάτρου, με γνώμονα 
τα μέρη του σώματος που αυτά κοσμούσαν, ξεκινώντας από τα κοσμήματα του κεφαλιού και προχωρώντας σ’ 
εκείνα του στήθους, των χεριών και της μέσης.

Ο καλλωπισμός του κεφαλιού έχει πρωτεύοντα ρόλο σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες. Με λεπτότητα και ευφυ
ΐα συναρμολογούνται κατά περιοχή τα κομμάτια του κεφαλόδεσμου και τα στολίδια που αναδεικνύουν με επι-
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[  ΠΑΡΑΔΟΣΗ S

οι πλεξούδες του Ικο νίον

κιουοτέκια

ιήδευση την ομορφιά του κεφαλιού και του προσώπου. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι εκείνα 
που αξιοποιούν τα μαλλιά. Συχνά είναι κατασκευές που τα επιμηκύνουν, άλλοτε πλέ
κονται ανάμεσά τους στοιχεία όπως νομίσματα, σταυροί, χάντρες, κρίκοι (στις πλε
ξούδες του Ικονίου).

Σηομαντικη κατηγορία κοσμημάτων είναι τα γιορντάνια, κοσμήματα επιστήθια 
που δένονται στο λαιμά ή που στερεώνονται στη φορεσιά από το ύψος των ώμων ώστε 
να απλώνονται στο στήθος. Αυτά είναι πάτε πιο μικρά ώστε να καλύπτουν μάνο το 
ντεκολτέ, πάτε μεγαλύτερα με προορισμό να καλύπτουν το στήθος ή να προχωρούν 
ακόμα χαμηλότερα. Στο διάκοσμό τους περιλαμβάνονται νομίσματα ή επί μέρους συρ- 

ματερά (από λεπτά σύρματα) πλεκτά κοσμήματα και πολύχρωμες πέτρες. Ασυνήθιστη κατηγορία γι- 
ορντανιών είναι τα πλεγμένα με περασμένες σε ειδικό νήμα κοράλλινες και άλλες χάντρες, όπως οι 
φιλντισένιες, μαύρες, χρυσές ή επιχρυσωμένες που φαίνονται στο σχετικό εικονιζόμενο γιορντάνι.

Τα κιουστέκια αποτελούν ιδιότυπα ανδρικά και γυναικεία κοσμήματα που μπορεί να σκεπάζουν 
το στήθος, το στήθος ή τη λεκάνη. Οι πολλές παράλληλες ασημένιες, συνήθως, αλυσίδες τους συνδέ
ονται ενδιάμεσα και στις απολήξεις τους με επίχρυσες πλάκες διαφόρων μεγεθών και σχημάτων, των 
οποίων ο διάκοσμος είναι σφυρήλατος ή χαραγμένος. Από αυτές τις πλάκες στερεώνονται κατάλλη
λα στις φορεσιές ώστε να διαμορφώνεται η κατεύθυνση των αλυσίδων και το τελικό σχήμα του συ
νολικού κοσμήματος.

Τα βραχιόλια είναι μια συνηθισμένη σε κάποιες περιοχές κατηγορία κοσμημάτων. Οι ζώνες απο
τελούν άλλοτε εξολοκλήρου αργυροχοϊκά δημιουργήματα και άλλοτε μόνο οι πόρπες τους. Τα υλικά 
και η τεχνική τους ποικίλουν. Σ’ αυτές που παρουσιάζουμε διακρίνονται συρματερές λεπτές δημι
ουργίες της κατηγορίας των φιλιγκράν, φιλντισένιες σκαλιστές πλάκες με μοτίβα που δείχνουν ότι 
οι λαϊκοί τεχνίτες των κοσμημάτων χρησιμοποιούσαν και θέματα με μαγικό και ιστορικό αλληγορι- 
κό χαρακτήρα ή επιφάνειες πάνω στις οποίες αυτοί αρχικά έφτιαξαν, με λεπτά σύρματα, συμμετρι
κές ευθείες και καμπύλες, περιγράμματα, φύλλα, άνθη, πουλιά, πρόσθεσαν επίσης πέτρες και μέσα 
στα κενά όρισαν σμάλτο.

Τα εικονιζόμενο, μαζί με άλλα κοσμήματα του θεάτρου και με τις αντίστοιχες φορεσιές ταξίδε
ψαν προκειμένου να εκτεθούν σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός Ελλάδας. Η πιο σημαντική από 
τις εκθέσεις στο εξωτερικό, στο Μουσείο Υφάσματος της Λυών, διήρκεσε τρεις μήνες. Παρόμοιες εκ
θέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Σικάγο, στο Βελιγράδι, στη Βαρσοβία.

Αξίζει να επιωθεί ότι το μουσικοχορευτικό συγκρότημα του Θεάτρου «Δόρα Στράτου», το μονα
δικό επαγγελματικό του είδους του, χρησιμοποιεί στις παραστάσεις του μαζί με τις φορεσιές και τα 
αυθεντικά κοσμήματα. Η συλλογή του επομένως δεν είναι μουσειακή αλλά χρηστική. Ο χαρακτη

ρισμός, επομένως, ζωντανό μουσείο που του αποδώσα
με αρχικά, ενισχύεται από το γεγονός ότι οι προγονικές 
φορεσιές και τα κοσμήματα βγαίνουν στη σκηνή επάνω 
στο σώμα των χορευτών, κινούνται, ακολουθούν τους 
ρυθμούς του, χορεύουν μαζί του, ζουν.

*0ι συνδρομητές της Α Α  με ελάχιστο εισιτήριο 5 ευρώ, μπορούν 
να παρακολουθήσουν πς παραστάσεις του Θεάτρου Δόρα Στράτου, 
μέχρι την 21η Σεπτεμβρίου, τηλ. 3244395, 9214650. ]
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Επιμέλεια: Π. Υ. Ζωή Κωσταβάρα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΙΕΙΡΑΙΛ-
ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΩΝ

Ά νοιξε πάλι το Α ρχαιολογικό Μ ουσείο Π ειραιά μετά από ανακαίνι
ση που είχε ξεκινήσει το 2004. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στο κοινό 
υπαίθρια έκθεση η οποία περιλαμβάνει γλυπτά, επιτύμβια μνημεία και 
αναπαράσταση ταφικού περιβόλου από τον αρχαίο Δήμο του Επωνύμου. 
Παράλληλα προγραμματίζεται να συνεχιστεί με εντατικότερους ρυθμούς 
η ανάδειξη του μοναδικού μνημείου του Κονώνειου Τείχους στην Πει- 
ρα'ϊκή. Μέσα στο πρόγραμμα είναι και η ενοποίηση του χώρου των Αστι
κών Πυλών, η οποία θα είναι η αφετηρία της ενοποίησης των αρχαιο
λογικών χώρων της πόλης. Στο σημείο αυτό θα λειτουργήσει το νέου 
τύπου Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά το οποίο ήδη έχει αποπερατωθεί.

ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΧΩΜΑΤΑ
Το διάσημο και πολυδιαβασμένο βιβλίο της Αιδώς Σωτηρίου «Τα ματωμένα χώ
ματα» πρόκειται να μεταφερθεί στην τηλεόραση από τον σκηνοθέτη Κώστα Κουτσο- 
μύτη.
Το βιβλίο πρωτοεκδόθηκε το 1962 και έχει πουλήσει 300.000 περίπου αντίτυπα, 
περιγράφει με γλαφυρό τρόπο την έξοδο του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Έ χε ι 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες ανάμεσά τους στην τουρκική όπου είχε τεράστια 
απήχηση.
Κεντρικός ήρωας του βιβλίου είναι ο Μανώλης Αξιώτης (Γιώργος Καραμίχος) που 
γεννήθηκε στο Κιρκιτζέ της Μικρά Ασίας. Στο ρόλο της μητέρας του η Φιλαρέτη 
Κομνηνού ενώ τον πατέρα του θα ενσαρκώσει ο Γιώργος Αρμένης. Ο καλύτερος 
φίλος του είναι ο Σεφκιέτ (Τζώρτζης Μουριάδης), στο ρόλο της θείας Κατίνας η Άννα 
Συνοδινού.

ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ
ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Εδώ και 32 χρ ό νια  έχει ξεκινήσει η διαδικασία της 
απομάκρυνσης των γλυπτώ ν τμημάτων του Παρθενώνα, 
εξ αιτίας της φθοράς την οποία προκαλεί η ατμοσφαιρι
κή ρύπανση. Πρόσφατα αποφασίστηκε να μεταφερθούν 
οι τελευταίες 17 μετόπες, από τις οποίες οι 14 βρίσκονται 
στη δυτική πλευρά, ιδιαίτερα εκτεθειμένες στον ήλιο και 
τη βροχή, οι δυο στη βόρεια και η μια στη νότια πλευρά. 
Παράλληλα μέσα στο 2008 θα έχει αποκατασταθεί η βό
ρεια πλευρά του Παρθενώνα με την αντικατάσταση των

σιδερένιων συνδέ
σμων από τιτάνιο, 
την απομάκρυνση 
των τμημάτων από 
τούβλα και τσιμέ
ντο και την αντικα
τάσταση κάποιων 
από τις μετόπες από 
αντίγραφα.

ΧΑΜΕΝΗ ΟΠΕΡΑ
ΤΟΥ ΒΙΒΑΛΝΤΙ 

Έ ν α ς  Τ σέχος μ ουσ ι
κ ό ς  ανακάλυψε στην 
Πράγα μια χαμένη, εδώ 
και 278 χρόνια, όπερα 
του συνθέτη Αντόνιο Βι- 
βάλντι. Πρόκειται για 
την όπερα με τον τ ίτ 
λο «Agrippo» που έκα
νε πρεμιέρα το 1730 και 
έχει σαν θέμα μια ιστο
ρία πάθους και απάτης που εκτυλίσσεται στην αυ
λή ενός μαχαραγιά. Μετά το έργο χάθηκε για να βρε
θεί από τον Οντρέι Μάτσεκ, ο οποίος ανακάλυψε ότι 
οι Ιταλοί μουσικοί που πήραν μέρος στην παράσταση 
εμφανίστηκαν στη Γερμανία.Έψαξε λοιπόν εκεί και 
ανακάλυψε τη χαμένη όπερα της οποίας είχαν διασω
θεί τα δυο τρίτα τα οποία συμπληρώθηκαν από άλλες 
άριες του συνθέτη.
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ΑΘΗΝΑ - ΠΕΚΙΝΟ
Π ραγματοποιήθηκε πρόσφατα στον εκθεσιακό χώρο 
του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών η Έ κθεση Τέχνης της 
καςΛίνας Τοίλαγα, με θέμα “Αθηνα-Πεκίνο”, στο πλαίσιο 
της ολυμπιακής συνεργασίας τω ν δύο χωρών. Η τέχνη της 
κας Τοίλαγα αποτελείται από πίνακες ήδη υπαρχόντων έρ
γων στους οποίους χαρίζει τη  δική της ζεστή πινελιά ανα- 
διαμορφώνοντάς τα. Η καλλιτέχνης με τη συγκεκριμένη 
της δουλειά προσπάθησε να τονίσει τα στοιχεία που σημα
τοδοτούν τις αρχαίες καταβολές του ελληνικού και του κ ι
νεζικού πολιτισμού.

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΝΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ

Ο Δ ιονύ σ ιο ς Γ ραμ μ ένος από την Κέρκυρα, αναδεί
χτηκε νικητής του 14ου Πανευρωπαϊκού διαγωνι
σμού Νέων Μουσικών που έγινε στη Βιέννη.
Ο Ιθχρονος μουσικός, που είναι και φοιτητής φυσι
κής, ενθουσίασε με το κλαρινέτο του τη Διεθνή Κριτι
κή Επιτροπή και το κοινό παίζοντας τρεις παραλλαγές 
Stravinsky και Bassi. Στο πιάνο τον συνοδέυσε η Ελέ
νη  Νικολαϊδη.

ΣΤΙΣ ΚΑΝΕΣ Ο ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ
Σ το  Κ ινη μα τογρά φ ο  Φ εστιβάλ τω ν  Κ ανώ ν θα κάνει πρεμιέρα η τέταρτη 
ταινία με τον Χάρισον Φορντ στο ρόλο του διάσημου κινηματογραφικού ήρωα 
Ιντιάνα Τζόουνς.
Η ταινία με τον τίτλο «Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου 
Κρανίου», θα διανεμηθεί στους κινηματογράφους.
Εκτός από τον Χάρισον Φορντ στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν οι Ρέι Γου- 
ίνστον, Κέιτ Μπλάνσετ και Τζον Χαρτ.
Οι πληροφορίες για την υπόθεση της ταινίας είναι ελάχιστες, όμως ένα τρέιλερ 
που παρουσιάστηκε απέσπασε πολύ καλές κριτικές.

ΟΙ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Μ ια ιδιαίτερη έκθεση παρουσιάστηκε το Μ άιο στη Δημοτι
κή Πινακοθήκη Πειραιά.
Το διάσημο έργο του Πάμπλο Πικάσο «Γκερνίκα», έγινε 
αφορμή για τους τροφίμους των φυλακών Κορυδαλλού να 
δώσουν τη δική τους ιδιαίτερη ματιά στο θέμα.
Οι 31 καλλιτέχνες προσπάθησαν να αποδώσουν τη τραγικότητα 
της καταστροφής, την οργή και την απελπισία όταν η Γκερ
νίκα, πόλη της Ισπανίας,καταστράφηκε ολοσχερώς κατά τον 
εμφύλιο πόλεμο από τους βομβαρδισμούς γερμανικών 
αεροπλάννων που πολεμούσαν στην υπηρεσία των εθνικιστών.
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40 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΙΟΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ 1968-2008
Σ τη ν  Ο λυμ π ια κή  Δ η μ ο τ ικ ή  Π ινα κ ο θ ή κ η  «Σπύ- 
ρος Λούης» του Δήμου Αμαρουσίου Α ττικής λειτουρ
γε ί έκθεση ζωγραφικής με έργα του διεθνούς φήμης 
Έ λληνα  ζωγράφου Μπότη Θαλασσινού, όπου παρου
σιάζονται έργα του των τελευταίων σαράντα ετών.
Το πρωτοποριακά του έργο έχει αποσπάσει διθυραμ
βικές κριτικές και κολακευτικά σχόλια. Πολλοί πίνα- 
κές του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλο
γές, ενώ ο Σαλβαντόρ Ν ταλί εκφράζοντας την άποψή 
του για τον δημιουργό είπε μεταξύ άλλων άτι «το έρ
γο του διακρίνεται για τη  δύναμή του, την  επιβλητι- 
κάτητα και τη συνθετική του πληρότητα.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΚΑΝΓΚΣΤΕΡΣ
Σ το Χοτ Σ π ρ ιν γ κ ς  τω ν  ΗΠΑ, το οποίο ήταν τόπος συγκέντρωσης των 
γκάνγκστερ, λειτούργησε ένα διαφορετικό μουσείο, αφιερωμένο στην 
εγκληματική δραστηριότητα του αμερικανικού υποκόσμου Στο μουσείο 
εκτίθενται αντικείμενα τα οποία ανήκαν στους Αλ Καπόνε, Λάκι Λουτσιά- 
νο, Ό ουνι Μάντεν, ένα τραπέζι ρουλέτας, κουλοχέρηδες, ένα πιάνο εποχής, 
όπλα, προϊόντα τα οποία διακινούντο λαθραία, ένταλμα απαγόρευσης του 
παράνομου τζόγου. Καθώς και ζωγραφικές αποδόσεις των πιο διάσημων 
παρανόμων. Παράλληλα προβάλλεται ντοκιμαντέρ αφιερωμένο στην ιστο
ρία του υπόκοσμου και στην εξερεύνηση των τούνελ που χρησιμοποιού
ντο από τους παρανόμους και τα οποία διέτρεχαν την Κεντρική Λεωφόρο 
της πόλης. Στη δεκαετία του 1960 ο κυβερνήτης του Αρκάνσο αποφάσισε 
να καθαρίσει την περιοχή από τους παράνομους που επιδίδονταν στο τζόγο 
και έτσι έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο που είχε σχέση με την παρανομία.

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ 
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ

Σ τη ν  Ε π ίδ α υ ρ ο  κ α ι σ το υ ς  Δ ελφ ούς, στην οδό Πειραιώς, καθώς 
και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας θα παρουσιαστούν φέτος το κα
λοκαίρι μεγάλες παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου.
Αρχή θα γίνει στις 24-26/6 με το έργο Ιστορίες του Δάσους της 
Βιέννης του Αυστροούγγρου συγγραφέα Έ ν τεν  φον Χόρβατ. Το 
έργο που αναφέρεται στη βιεννέζικη κοινωνία κατά την περίοδο της 
ανόδου του ναζισμού είναι σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευ
θυντή του Εθνικού, Γιάννη Χουβαρδά.

Στις 4/7 στους Δελφούς και στις 11-12/7 ο Δημήτρης 
Λιγνάδης σκηνοθετεί τους Βατράχους του Αριστοφάνη 
Η Ρούλα Πατεράκη θα παρουσιάσει στις 8-9/7 στην Ε πί
δαυρο τον Οιδίποδα Τύραννο και τον Οιδίποδα επ ί Κολωνώ 
και μετά θα περιοδεύσει σε άλλες πόλεις. Ό π ω ς και το έργο 
για παιδιά Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου σε σκηνοθεσία 
Βασίλη Μαυρογεωργίου.
Το έργο Ο Προμηθέας Δεσμώτης σε σκηνοθεσία Σωτήρη 
Χατζάκη θα παρουσιαστεί στο Πεκίνο στα πλαίσια του 
πολιτιστικού έτους Ελλάδας το οποίο θα διεξαχθεί στην 
Κινέζικη πρωτεύουσα. ]
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Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

[  ΔΡΑΣΤΗΡΙ ΟΤΗΤΕΣ :

Αθήνα -  Πεκίνο με ποδήλατο

[  7 5  ]  Α/Α

δρόμο του μεταξιού θα ακολουθήσει μια συντροφιά 17 Ευρω
παίων ποδηλατών, Γερμανών, Αυστριακών και Ελβετών ανδρών
και γυναικών, που ξεκίνησαν στις 19 Φεβρουάριου για να φτά
σουν στο Πεκίνο μετά από 175 ημέρες και αφού θα έχουν δι· 
ανύσει περισσότερα από 15.000 χιλιόμετρα. Υπολογίζουν 
να φτάσουν πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώ
νων και σκοπός αυτού του συναρπαστικού όσο και επί

πονου ταξιδιού είναι η διάδοση του Ολυμπιακού πνεύματος και η 
συλλογή εμπειριών που αξίζουν όσο μια ζωή. Θα γνωρίσουν από κο
ντά τον πολιτισμό και την ιστορία των χωρών που θα επισκεφθούν και

θα έλθουν σε επαφή με ανθρώπους από την Ελλάδα, την Τουρκία, τη Γε
ωργία, το Ουζμπεκιστάν, το Τατζικιστάν, το Κιργιστάν, το Καζαχστάν 
και την Κίνα

Ξεκινώντας από την Ελλάδα θα επισκεφθούν μέρη όπως η Αυ- 
λίδα και οι Δελφοί, ενώ θα περάσουν και από την Τροία, έχοντας 
στη φαντασία τους τον Τρωικό Πόλεμο. Η ηλικία των ποδηλατών 
από 40 έως 72 χρόνων κάνει ξεχωριστό το ταξίδι αλλά και το γεγο
νός ότι οι περισσότεροι είναι άγνωστοι μεταξύ τους. Ξεκινώντας 

από τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων θέλουν να στείλουν το 
μήνυμα της ευγενούς άμιλλας σε όλους τους λαούς. Πολλοί από τους 

ποδηλάτες είναι συνταξιούχοι, κάποιοι πήραν άδεια από την εργασία τους ενώ άλλοι 
άφησαν αντικαταστάτη να συνεχίσει τη δουλειά τους. Ανάμεσά τους υπάρχει μια δα
σκάλα, ένας γιατρός, ένας αρχιτέκτονας, ένας μαραγκός και ένας ηλεκτρολόγος μηχα
νολόγος.

Το κόστος του ταξιδιού υπολογίστηκε ότι θα ανέλθει στις 15.000 χιλιάδες ευρώ ανά 
ποδηλάτη και περιλαμβάνει το ποδήλατο, διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, πρωινό και 
την υποστήριξη που θα έχουν από ένα φορτηγάκι που θα τους ακολουθεί σε όλη την 
πορεία. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει ένας σύνδεσμος φορέων εναλλακτικού του
ρισμού που δραστηριοποιείται στη Γερμανία.

Φτάνοντας στο Πεκίνο ύστερα από 175 ημέρες, σίγουρα οι ποδηλάτες 
θα αισθάνονται περήφανοι και πλούσιοι σε εμπειρίες. J

Πηγή: εφημερίδα ΝΕΑ 20.2.2008



[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Επιμέλεια: Π. Υ. Ζωή Κωσταβόρα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

\ ' n n

/ :

/  1
*  am

ΣτολΜ ουσείο Κ υκλαδικής Τ έχνης εκτίθενται 90 έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, τα 
οποία προέρχονται από τη συλλογή Κωστάκη.

Στα έργα, τα οποία ανήκουν στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, περιλαμβάνονται 
ίνακες, σχέδια και τρισδιάστατα αντικείμενα τα οποία αντιπροσωπεύουν όλες τις καλλιτε- 
ικές ομάδες της περιόδου 1900-1930. Η έκθεση χωρίζεται σε πέντε ενότητες οι οποίες ανα- 

φέρονται στις καλλιτεχνικά; τάσεις του 20ου αιώνα.
Η πρώτη ενότητα με τον τίτλο «Τα Χρόνια Πριν» περιλαμβάνει έργα επηρεασμένα από τον 

συμβολισμό, τον εξπρεσιονισμό και τον μεταμοντερνισμό, ρεύματα τα οποία προηγηθηκαν 
ΐ ί )3 ̂ Ιωσικης πρωτοπορίας Τα ρεύματα αυτά φέρνουν στη Μόσχα καινούργιες τεχνικές στην 
οργάνωση της επιφάνειας του πίνακα, παράλληλα αναβιώνει στη Ρωσία το ενδιαφέρον για 
την παραδοσιακή τέχνη και τις θρησκευτικές εικόνες.

Η ενότητα με τον τίτλο «Τα Ταξιδιωτικά Χρόνια» επικεντρώνεται στις επιρροές που είχαν 
πάνω στους Ρώσους καλλιτέχνες τα πρωτοποριακά ρεύματα του κυβισμού και του φουτου
ρισμού. Οι Ρώσοι εικαστικοί επηρεάστηκαν από τον γαλλικό κυβισμό που χαρακτηρίζεται 
από κατακερματισμένες γεωμετρικές μορφές και ταυτόχρονη παρουσίαση του θέματος από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η τάση αυτή συνοδεύτηκε από έντονη κίνηση και ταυτόχρονη 
παρουσίαση διαφόρων στιγμών.

Ακολουθεί η ενότητα με τον τίτλο «Τα Μυστικιστικά Χρόνια» στην οποία διαφαίνεται η
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επιρροή της φιλοσοφίας στην τέχνη με έμφαση στη δημιουργία του 
Καζιμίρ Μαλέβιτς (1878-1935) που χαρακτηρίζεται για τον σουπρε- 
ματισμό του.

Στα έργα αυτά του Μαλέβιτς απουσιάζουν τα αντικείμενα και πα
ρουσιάζονται γεωμετρικές συνθέσεις που έχουν σαν στόχο την υπε
ροχή της φόρμας και όχι του περιεχομένου όπως συνηθιζόταν μέ
χρι τότε.

Στα «Ιδεολογικά Χρόνια» φαίνεται η τεράστια επιρροή της Οκτω
βριανής Επανάστασης στην καλλιτεχνική δημιουργία και η υιοθέ
τηση του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. Μετά το 1917 πολλοί καλλιτέ
χνες συνεργάστηκαν με τον κρατικό μηχανισμό για τη δημιουργία 
μιας νέας στρατευμένης τέχνης. Πολλοί από τους καλλιτέχνες φιλο
τέχνησαν αφίσες και πανό με προπαγανδιστικό υλικό.

Η τελευταία ενότητα με τον τίτλο «Τα Χρόνια Μετά» περιλαμβάνει 
έργα εκείνων των καλλιτεχνών οι οποίοι βρήκαν τρόπους έκφρασης, 
όχι μέσα από την κρατούσα ιδεολογία, αλλά μέσα από πρωτοποριακά 
προγράμματα. Τον Νοέμβριο του 2008, η έκθεση θα μεταφερθεί στο 
Παρίσι όπου θα παρουσιαστεί στο Μουσείο Maliol

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ

Ο Γ εώ ργιος Κ ω στάκης, του οποίου 
η καταγωγή ήταν από τη Ζάκυνθο, 
γεννήθηκε από Έ λληνες γονείς στη 
Ρωσία. Εργάστηκε μέχρι το 1940 ως 
οδηγός στην ελληνική πρεσβεία στη 
Μόσχα και αργότερα ως υπεύθυνος 
προσωπικού της καναδικής πρεσβείας.

Η επαφή με τους ξένους διπλωμάτες 
και η ξενάγησή τους στις γκαλερί της 
Μόσχας τον έφεραν πιο κοντά στην 
τέχνη. Μολονότι δεν είχε καλλιτεχνική 
εκπαίδευση, αλλά μια πολύ καλή 
διαίσθηση που είναι απαραίτητο 
στοιχείο ενός συλλέκτη, κατάφερε να 
δημιουργήσει μια εξαιρετική συλλογή 
έργων σύγχρονων Ρώσων καλλιτεχνών. 
Το διαμέρισμα του Κωστάκη στη 
Μόσχα έγινε τόπος συνάντησης νέων 
καλλιτεχνών και ενός κοινού που του 
άρεσε να αναζητά νέους δρόμους στη 
τέχνη.

Ό ταν έγινε το άνοιγμα της Σοβιετικής 
Έ νω σης προς τον έξω κόσμο, η συλλογή 
Κωστάκη ταξίδεψε στο Ντίσελντορφ της 
τότε Δ. Γερμανίας, όπου παρουσιάστηκε 
το 1977. Την ίδια περίοδο ο συλλέκτης 
άφησε τα μισά από τα έργα που είχε 
συγκεντρώσει στη συλλογή Τρετγιάκοφ, 

ενώ ο ίδιος 
μετακόμισε με τα 
υπόλοιπα στην 
Ελλάδα. Το 1997 το 
Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης 
στη Θεσσαλονίκη 
αγόρασε 1.275 από 
τα έργα αυτά τα 
οποία αποτελούν ένα 
μέρος στης μόνιμης 
συλλογής του. ]
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 
ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΚΛΗΜΗ 
ΕΚΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ,
ΤΗΛ. 210-3847347 
ΣΟΛΩΝΟΣ 114, ΑΘΗΝΑ

Ο αναρχισμός είναι μια πολίτικη 
θεωρία που έχει ως στόχο να δημι
ουργήσει μια κοινωνία στην οποία 
τα άτομα θα συνεργάζονται ισότιμα 
και ελεύθερα. Σε μια τέτοια κοινωνία 
ο Αναρχισμός έρχεται σε αντίθεση με 
όλες τις μορφές ελέγχου που πηγάζουν 
από κάθε εξουσία. Ενώ η κοινή αντί
ληψη για τον Αναρχισμό είναι ότι πρό- 
για ένα βίαιο αντικρατικό κίνημα, ο γνήσιος Αναρχι
σμός αποτελεί μια φιλοσοφική ιδεολογία και όχι μια 
απλή αντίσταση απέναντι στην κρατική εξουσία. Γι’ 
αυτό θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μπροστά στην 
άστοχη λογική μερικών που τοποθετούν στην ίδια 
μοίρα τους ιδεολόγους αναρχικούς με τα άτομα του 
περιθωριακού χώρου.

Ο συγγραφέας του πονήματος και εκλεκτός συνά
δελφος Γ. Κλήμης, εντοπίζοντας τη γένεση του Αναρ
χισμού στην αρχαία Ελλάδα, ακολουθεί την πορεία και 
τις διαφοροποιήσεις του στο χρόνο φτάνοντας ως τις μέρες 
μας. Η βιβλιογραφία του, διεθνής, πλούσια και άκρως ενδι
αφέρουσα. Το βιβλίο (το 7ο κατά σειρά του συγγραφέα) έχει 
προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού όλων 
των αποχρώσεων και φυσικά στους συναδέλφους προσφέρε- 
ται με σημαντική έκπτωση.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
SUN TZU
ΕΚΔ. INTROBOOKS, ΤΗΛ. 210-2705320 
Μ. ΑΝΤΎΙΙΑ 41-45 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

«Η τέχνη του πολέμου» του Κινέζου στρατηγού Sun Tzu 
είναι τόσο χρήσιμη σήμερα όσο ήταν πριν από 2.500 χρό
νια για τους στρατιωτικούς ηγέτες της αρχαίας Κίνας. Κι 
αυτό γιατί ο συγγραφέας δεν διατυ- -  π ώ ν ε ι
απλά ένα πολεμικό δόγμα, αλλά εξετά
ζει κάθε πτυχή του πολέμου, οικονο
μική, πολιτική, κοινωνική, ψυχολο
γική, με ανυπέρβλητη γνώση, οξυ
δέρκεια και ρεαλισμό.

Το πνεύμα του Sim Tzu κατάφερε 
να ξεπεράσει τον κόσμο των στρα
τιωτικών ακαδημιών και να γίνει η 
βίβλος εκατοντάδων χιλιάδων σύγ
χρονων μάνατζερ που, εν καιρώ 
ειρήνης, καταστρώνουν τα δικά 
τους επιχειρησιακά σχέδια, φιλο
δοξώντας να κερδίσουν τη δική 
τους προσωπική μάχη.

Όσο κι αν ακούγεται παράδοξο, το πρώτο

Su/v Tzu

τ έ Χ ν η

πολέμον

που διδάσκει ο θρυλικός Κινέζος στρατηγός είναι ότι «για να 
διακριθεί κανείς στον πόλεμο, θα πρέπει να έχει προηγου
μένως καλλιεργήσει το Ταό -  με άλλα λόγια, την ανθρω
πιά, το αίσθημα δικαίου και το σεβασμό στους κανόνες 
και τους θεσμούς...

ΚΟΙΝ ΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ 
ΕΚΔ. ΠΑΠΑΖΗΣΗ,
ΤΗΛ. 210-3822496 
ΝΙΚΗΤΑΡΑ 2, ΑΘΗΝΑ

Το παρόν σύγγραμμα με αντικείμενο την κοινωνιο
λογική προσέγγιση του ρόλου, της απο
στολής και του έργου της σύγχρονης 
Αστυνομίας (υπό την επιστημονική επο- 
πτεία του καθηγητού κοινωνιολογίας 
και Αντιπρύτανη του Παντείου Πανε
πιστημίου κ. Ανδρέα Λύτρα), αποτελεί 
ουσιαστικά την πρώτη κοινωνιολογική 
μελέτη στην ελληνική πανεπιστημιακή 
κοινότητα, η οποία εξετάζει σε βάθος τις 
δομές λειτουργίας της σύγχρονης Αστυ
νομίας, λαμβάνοντας υπόψη τα πορί
σματα των διεθνών ερευνών και της διε
θνούς αστυνομικής πρακτικής. Ειδικό

τερα, η μελέτη αναλύει με επιστημονική μεθοδολογία τον 
κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας, πέρα και έξω από διάφορα 
κοινωνικά στερεότυπα που ανάγουν την Αστυνομία ως ένα 
μηχανισμό καταστολής και μόνο. Εξετάζοντας διαχρονικά 
την αποστολή και το ρόλο της Αστυνομίας στις σύγχρο
νες ευρωπαϊκές κοινωνίες, η μελέτη αναδεικνύει, επίσης, 
τη σημασία και τη σπουδαιότητα της Αστυνομίας ως εγγυ
ητή των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, κυρίαρχο 
στοιχείο της αποστολής μιας σύγχρονης Αστυνομίας.

ΛΟΓΙΑΨΥΧΗΣ
ΤΗΣ ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΩΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΛ. 6977210871

Ποιήματα θεωρεί η Βιργινία Μπακογιώργου τα «Λόγια 
Ψυχής». Τραγούδια θα λέγαμε εμείς χωρίς επιφύλαξη. 
Λιτά! Βιωματικά! Ευρηματικά! Εύληπτα! Και σ’ αυτό 
βοηθά η ρίμα, την οποία δεν μπορεί να αποφύγει. Την 

ϊ  κουβαλάει από καταβολής! Ακόμα και στο ομορφότερο 
[ στιχούργημά της: «24.10.2005» Είναι ο εαυτός της! Κι 

ας ονειρεύεται! Η Β. Μπακογιώργου βουτάει στο βάθος 
της ψυχής και ξεδιπλώνει τη γυναικεία φύση σ’ όλο 
της το μεγαλείο, μ ’ όλη της τη θηλυκότητα, την ανα
σφάλεια, την ωραιότητα, την ηδυπάθεια, τη ματαιοδο- 
ξία, τη λατρεία στο αυθεντικό, το προαιώνιο πάθος στη 

μητρότητα, το ζήτω και το όχι σ’ ότι λάμπει, με αμεσότητα 
ορεσίβιου, με την αμεσότητα -τέλος πάντων- του αιώνιου 
θηλυκού του απαλλαγμένου από τα συμπλέγματα του 
αστικού καθωσπρεπισμού, που όλα τα αισθάνεται και όλα 
τα ορίζει.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ Λ. ΜΙΙΙΛΛΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210-5239120, 6977225644

Η παρούσα εργασία αποτελεί ένα πόνημα στο οποίο 
εμπεριέχεται όλη η όλη της Επικοινωνίας και των Δημο
σίων Σχέσεων την οποία ο Λ. Μπίλλης δίδαξε και διδά
σκει. Το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη, στα οποία διαφαί- 
νονται οι επιρροές από τους επιχειρησιακούς κλάδους του 
Marketing και του Management, που αποτελούν επίσης 
γνωστικά και επαγγελματικά αντικείμενα και που μαζί με 
τις Δημόσιες Σχέσεις αλληλοσυμπληρώνουν τις πρακτι
κές ανάγκες της αγοράς, ιδίως όταν προσεγγίζονται με κοι
νωνικοοικονομικές αναφορές. Το βιβλίο απευθύνεται: 
α) Σε σπουδαστές και φοιτητές ανεξαρτήτως κατεύθυνσης 
σπουδών.
β) Σε όλες και όλους τους επαγγελματίες και επιχειρημα
τίες που πιστεύουν ότι οι Δημόσιες Σχέσεις είναι απαραί
τητες για τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους, 
γ) Σε εκείνες και εκείνους τους εκπαιδευόμενους που πιστεύ
ουν στην αναγκαιότητα της «δια βίου εκπαίδευσης».

ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ
ΤΗΣ SHELLEY KLEIN 
ΕΚΔ. INTROBOOKS,
ΤΉΛ. 210-2705320 
Μ. ΑΝΤΥΠΑ 41-45 Ν.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Από τις απαρχές της ιστορίας, ο 
πειρασμός της εξουσίας σαγήνευσε 
την ανθρώπινη φύση. Οι δικτάτο
ρες συγκεντρώνουν μερικές από τις 
σκοτεινότερες ιδιότητες που σκιά- 
ζουν την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση: 
απληστία, εγωκεντρισμό, δίψα για 
έλεγχο των άλλων.

Η ιστορία των δεκαπέντε τυράν
νων που παρουσιάζονται σ’ αυτό τον 
τόμο αποδεικνύει ότι η απόσταση από

τη μεγαλοφυϊα στην παράνοια είναι πολλές φορές μικρή και 
δυσδιάκριτη. Έχοντας κερδίσει το θαυμασμό και την από
λυτη πίστη των λαών τους, εκμεταλλεύτηκαν την απερι
όριστη εξουσία που είτε τους δόθηκε είτε απέκτησαν δια 
της βίας προκειμένου να επιτύχουν προσωπικές βλέψεις 
και φιλοδοξίες, αδιαφορώντας τις περισσότερες φορές για το 
κοινό καλό. Το «Διαιρεί και Βασίλευε» αποτελεί μια βαθιά 
ματιά στις ζωές και τα κίνητρα των τυράννων αυτών, αλλά 
και μια μελέτη της διαφθοράς της εξουσίας.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ROCKERS
ΤΗΣ DENISE DANES
ΕΚΔ. INTROBOOKS, ΤΗΛ. 210-2705320
Μ. ΑΝΤΥΠΑ 41-45 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο Τζόνι Ουέιτς, θρύλος του ροκ, πέθανε ενώ η δημοτικό- 
τητά του ήταν στο ζενίθ. Ό ταν η νεαρή σταρ Κάρλα Μπλου 
ακολούθησε τα βήματά του κι έχασε τη ζωή της σε μια 
πισίνα στην Ισπανία, οι ομοιότητες ήταν ανησυχητικά πολ
λές. Η Τζορτζίνα Πάουερς, στενή φίλη της Κάρλα, μαθαί
νει τα νέα του θανάτου της ανερχόμενης σταρ και σύντομα 
διαισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά -  ειδικά όταν κάποιος 
προσπαθεί να της πουλήσει τις ανέκδοτες ηχογραφήσεις της 
Κάρλα Μπλου Km του Τζόνι Ουέιτς. Καθώς η Τζορτζίνα 
ερευνά τους δύο αυτούς θανάτους, διαπιστώνει ότι η μου

σική βιομηχανία είχε πολλά περισσότερα να κερ
δίσει παρά να χάσει από το χαμό των δύο αυτών 
ανθρώπων...

ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
(ποίηση)
ΣΤΑΘΗ ΓΡΙΒΑ
ΕΚΔ. ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΤΗΛ. 210-3602657 
ΠΙΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 10-12, ΑΘΗΝΑ

Η νέα ποιητική συλλογή του διακεκριμένου 
ποιητή Στάθη Γρίβα, διακρίνεται για το βαθύ 
στοχασμό Km το αποκαλυπτικό πνεύμα. Ο ποι
ητής με τη ρομφαία της δυναμικής του γραφής 
εισέρχεται στα άδυτα της ψυχής του ανθρώ
που Km των προβλημάτων του θίγοντας το 
κατεστημένο της εποχής. ]

Στάθη Γρφα
Πολίτης του κόομου

Ποιήματα
Δίγλωοοη έκδοση 

Ελληνικά - Αγγλικά
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του Σώματος

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Προ μηνός περίπου προσήλθε εκπρόσωπος 
ασφαλιστικής εταιρείας και κατήγγειλε ότι ημε
δαπός άνδρας, ιατρός στην ιδιότητα, ασφαλισμέ
νος στην εταιρεία, έκανε το Δεκέμβριο του 2007 
δήλωση θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος που φερόταν ότι 
έγινε στην περιοχή της Πρέβεζας, στο οποίο υπαίτιος φερό
ταν ο βιος, προσκομίζοντας προς τούτο σχετική δικογραφία. 
Παράλληλα, την β ία  χρονική περίοδο κατατέθηκε αγωγή από 
έντεκα συγγενείς της φερόμενης ως θανούσης από το τροχαίο 
ατύχημα, που διεκδικούσαν αποζημίωση ύψους 700.000 ευρώ 
ενώ στην αγωγή οριζόταν και πληρεξούσιος δικηγόρος.

Ο αρμόδιος υπάλληλος της εταιρείας που χειριζόταν τη 
συγκεκριμένη υπόθεση του θανατηφόρου ατυχήματος, κατό
πιν σχετικού ελέγχου, διαπίστωσε πως όλα τα προσκομισθέ- 
ντα έγγραφα ήταν αμφιβόλου γνησιότητας και ενημέρωσε τα 
διευθυντικά στελέχη της ασφαλιστικής εταιρείας, οι οποίοι 
αποφάσισαν ότι για την εν λόγω υπόθεση πρέπει να ενημερω
θεί το 1° Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων.

Από αστυνομικούς του 1ου Τμήματος Οικονομικών Εγκλη
μάτων εξακριβώθηκε πως η προσκομισθείσα δικογραφία είναι 
πλαστή συμπεριλαμβανομένων προανακριτικών εκθέσεων, 
ιατροδικαστικής τοξικολογικής εξέτασης, πιστοποιητικών 
Δήμου και άλλων εγγράφων. Επίσης εξακριβώθηκε πως οι 
11 συγγενείς της θανούσης είναι ανύπαρκτα άτομα. Κατό
πιν υπόδειξης αξιωματικών της Υπηρεσίας και για τη διαλεύ
κανση της εν λόγω υπόθεσης, εκπρόσωπος της ασφαλιστι
κής εταιρείας επικοινώνησε με το δικηγόρο, ο οποίος φερόταν 
να εκπροσωπεί τους συγγενείς της θανούσης και προτάθηκε 
η λύση εξώδικου συμβιβασμού, ενώ συμφωνήθηκε, μετά 
από διαπραγματεύσεις, το ύψος της αποζημίωσης να ανέρ
χεται στις 300.000 ευρώ. Τις πρωινές ώρες της 28.3.2008 ο 
δικηγόρος των φερόμενων συγγενών μετέβηκε στα γραφεία 
της ασφαλιστικής εταιρείας, όπου παρέλαβε επιταγή ποσού
300.000 ευρώ, η οποία είχε προηγουμένως προσημειωθεί και 
συνελήφθη.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι την πλα
στή επιταγή και όλα τα συνημμένα έγγραφα 
τα είχε καταρτίσει στέλεχος της ασφαλιστι
κής εταιρείας, σε συνεργασία με γυναίκα επί
σης υπάλληλο της β ίας εταιρείας. Εν συνε
χεία, τα πλαστά έγγραφα, παραδόθηκαν στο 

γιατρό ο οποίος και τα κατέθεσε στην εταιρεία παρουσιαζό- 
μενος ψευδώς ως υπαίτιος του τροχαίου ατυχήματος. Επί
σης, το βχο στέλεχος της ασφαλιστικής εταιρείας, ανέθεσε 
στον προαναφερόμενο δικηγόρο να εκπροσωπήσει με πλα
στό πληρεξούσιο του φερόμενους ως συγγενείς της θανού
σης. Σε έρευνες που έγιναν στο γραφείο του στελέχους της 
εταιρείας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 84 σφραγί
δες (Εισαγγελικών και Αστυνομικών Αρχών, Δήμων, ασφα
λιστικών εταιρειών και συμβολαιογράφων). Βρέθηκαν και 
σώματα δικογραφιών, τα οποία έφεραν εντυπώματα των 
κατασχεθέντων σφραγβων. Στο γραφείο του δικηγόρου 
βρέθηκαν αντίγραφα δύο πλαστών δικογραφιών, που αφο
ρούσαν θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα.

Από την έρευνα του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων 
σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία εντοπίστηκαν δύο 
ύποπτες περιπτώσεις θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, 
στα οποία φέρεται να επιλήφθηκαν προανακριτικά, το AT. 
Αταλάντης και το Τ.Τ. Καρδίτσας. Και στις δύο αυτές υπο
θέσεις ως πληρεξούσιος δικηγόρος των συγγενών των θανό- 
ντων, που ζητούσαν αποζημίωση από την ασφαλιστική εται
ρεία παρουσιάστηκε ο βιος δικηγόρος Όπως ενημέρωσαν 
οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες ουδέποτε έλαβαν χώρα στην 
περιοχή τους τα τροχαία αυτά ατυχήματα, που αναφέρονται 
στις πλαστές δικογραφίες. Με αυτό τον τρόπο οι δύο υπάλ
ληλοι της εταιρείας και ο δικηγόρος, κατόρθωσαν να απο
σπάσουν από την βία  εταιρεία ως αποζημίωση το ποσό των
265.000 ευρώ για το πρώτο θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και
330.000 ευρώ για το δεύτερο. Η συνολική οικονομική ζημιά 
της ασφαλιστικής από την παράνομη δράση των ανωτέρω 
ανέρχεται στο ποσό των 895.000 ευρώ. Οι τέσσερις συλληφθέ- 
ντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ
Εντοπίσθηκε ημεδαπός χρήστης του διαδικτύου να έχει 

αναρτήσει σε ιστοσελίδα δημοσίευση (POST), στην οποία 
ανέγραφε ότι προτίθετο να αυτοκτονήσει διότι αντιμετώπιζε 
ψυχολογικά προβλήματα και δεν τύγχανε της δέουσας μετα
χείρισης από τον περίγυρο του. Η εν λόγω δημοσίευση υπήρχε 
ανηρτημένη σε ιστοσελίδα, η οποία ευρίσκετε στην ημεδαπή 
και μέσω της οποίας υπήρχε δυνατότητα επικοινωνίας των 
χρηστών για διάφορα θέματα, είτε σε πραγμα
τικό χρόνο είτε με την μορφή ανακοινώσεων 
(post) σε διάφορες ομάδες συζήτησης (forum).
Αμέσως έγινε έρευνα από αστυνομικούς του

Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος/ΔΑΑ όπου 
προέκυψαν τα ψηφιακά ίχνη του μηνύματος, ενώ παράλληλα 
κλήθηκε στην εν λόγω υπηρεσία ψυχολόγος από το «Χαμό
γελο του Παιδιού», με σκοπό να διερευνήσει επιστημονικά το 
μήνυμα του έφηβου. Στην συνέχεια και μετά την ηλεκτρο
νική διερεύνηση των δεδομένων που προέκυψαν εντοπίσθηκε 
η οικία του και παράλληλα ενημερώθηκαν για το συμβάν οι 
γονείς του, στους οποίους παρουσία του προαναφερόμενου 

ψυχολόγου προσεφέρθει η αναγκαία ψυχολο
γική υποστήριξη και καθοδήγηση τους. Η υπό
θεση υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημ/κών 
Αθηνών για τα περαιτέρω.
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ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...
Ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, επι- 

σταμένη αστυνομική έρευνα και συντονισμένη επιχείρηση 
αστυνομικών του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Διεύ
θυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης συνελήφθη μετά από 
καταδίωξη στην περιοχή της Περσίας, ένας 45χρονος ημε
δαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο Ι.Χ.Ε, 
αυτοκίνητό του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 ανιχνευ
τές μετάλλων χωρίς να κατέχει την προβλεπόμενη άδεια 
από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ακολούθησε έρευνα στην 
οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κάτωθι 
αρχαία αντικείμενα, τα οποία σύμφωνα με γνωμάτευση 
αρμόδιου αρχαιολόγου της ΙΣ Τ  ΕΠΚΑ Θεσ/νίκης εμπί
πτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου "για την 
προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς”: μία μαρμάρινη λεκάνη με κάλυμμα, μία 
λίθινη βάση κίονα, ένα λίθινο τριβείο σιτηρών, μία λίθινη 
μυλόπετρα και ένας λίθινος τριπτήρας σιτηρών, δύο πυρή
νες πυριτόλιθου, δύο μεταλλικά βλήματα σφενδόνης ένα 
τμήμα λιθαργύρου, ένα πήλινο δισκοειδές σφονδύλι, δύο 
χάλκινες λαβές ένα τμήμα χάλκινου αγγείου και μία χάλ
κινη αποτίμηση οστρεού.

Ο δράστης με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΤΑΝΗ
Κατά τη διενέργεια έρευνας σε στάνη που βρίσκε

ται σε αγροτική περιοχή στη Σκάλα Συκαμινέας, από 
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών 
Μυτιλήνης, συνελήφθη δίχρονος ημεδαπός διότι σε 
νομότυπη έρευνα ανευρέθηκαν μέσα σε ένα εγκατα- 
λελειμμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του: ένας πλα
στικός σάκος με ποσότητα κάνναβης μικτού βάρους 
1.146 γραμ., πέντε νάιλον συσκευασίες με ποσότητα 
κάνναβης μικτού βάρους 1.532 γραμ., ένα πιστόλι 
διαμετρήματος 9mm ιταλικής προελεύσεως μία γεμι
στήρα και σαράντα έξι σφαίρες των 9mm. Πλησίον 
του αυτοκινήτου βρέθηκε ένα πλαστικό βαρέλι, το 
οποίο περιείχε δύο νάιλον συσκευασίες με ποσότητα 
κάνναβης μικτού βάρους 92 γραμμαρίων. Στη συνέ
χεια, κατά την διενέργεια έρευνας σε άλλη στάνη που 
βρίσκεται στο βουνό Λεπέτυμνος ιδιοκτησίας του 
δράστη, με την ένδειξη του σκύλου ανίχνευσης ναρ
κωτικών (SANDY), βρέθηκε ένας πλαστικός σάκος 
με μίσχους κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 216 
γραμμαρίων. Όπλο Km σφαίρες κατασχέθησαν Km 
απεστάλησαν στη Δ.Ε.Ε για εργαστηριακή εξέταση. 
Ο δράστης με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Ο ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ ΗΤΑΝ ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ...
Στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού ΕγκλήματοςΑΑΑ, περιήλθε καταγγελία 

από τους γονείς ανήλικου ημεδαπού ότι ο υιός τους (14 ετών), είχε γνωρίσει 
από τον Νοέμβριο του έτους 2007 μέσω Διαδικτύου μια ημεδαπή γυναίκα, 
ηλικίας 24 ετών, με την οποία συνομιλούσε καθημερινά, τηλεφωνικά Km 
μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ Km η οποία του πρότεινε Km του εξιστορούσε πράξεις που 
αφορούν την γενετήσια ζωή. Η ως άνω γυναίκα αφίχθη στην Αττική από 
επαρχιακή πόλη, με σκοπό να συναντηθεί σε ξενοδοχείο με τον ανωτέρω ανή
λικο, όπως Km συνέβη. Οι ανωτέρω ξανασυναντήθηκαν Km την επόμενη 
ακριβώς μέρα. Η ενήλικη ακολούθως συνελήφθη από αστυνομικούς της ανω
τέρω υπηρεσίας εντός ορίων του αυτοφώρου, βρέθηκαν Km κατασχέθηκαν 
ψηφιακά πειστήρια, τα οποία περιέχουν αποδείξεις σχετικές με την εν λόγω 
υπόθεση. Η κατηγορουμένη με τη σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία 
οδηγήθηκε στον κ.Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.
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ΗΡΩΙΝΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΉΤΗΡΙΑ
Από αστυνομικό της φρουράς κρατητηρίων της 

Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής, κατε- 
λήφθη 30χρονος αλλοδαπός κρατούμενος για υπό
θεση ναρκωτικών να παραλαμβάνει από ψευδοροφή 
κοινόχρηστης τουαλέτας μικροποσότητα ηρωίνης. Σε 
έρευνα που επακολούθησε στο σημείο βρέθηκε συνο
λική ποσότητα 71,8 γραμμαρίων ηρωίνης συσκευα
σμένη σε μικρά σφαιρίδια και τοποθετημένη σε πλα
στικό ποτήρι. Εκτιμάται ότι η είσοδος της ναρκωτικής 
ουσίας στο χώρο επετεύχθη με την μέθοδο της κατά
ποσης.

Ο συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμε- 
λειοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα διατάχθηκε διοι
κητική διερεύνηση της υπόθεσης.

ΚΑΡΤΕΣ ΚΛΩΝΟΙ

Ακόμη ένα ισχυρό πλήγμα δέχθηκε η εγκληματική οργά
νωση που δραστηριοποιείται στην κατασκευή και χρήση πλα
στών καρτών ανάληψης χρημάτων από ΑΤ.Μ. Ύστερα λοι
πόν από επίμονη αστυνομική έρευνα και συντονισμένη επι
χείρηση αστυνομικών του Τμήματος Οικονομικού Εγκλήμα
τος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν 
συνολικά 4 άτομα για κακουργηματ ική απάτη, απάτη μέσω 
υπολογιστή, πλαστογραφία και παράβαση του Νόμου για την 
Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συλλη- 
φθέντες αλλοδαποί, αποτελούν μέλη του κυκλώματος, η δράση 
του οποίου συνίσταται στην παγίδευση ATM Τραπεζών, την 
υποκλοπή των δεδομένων τραπεζικών καρτών ανυποψίαστων 
καταθετών και των αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης (PIN), 
τη μεταφορά των κλαπέντων στοιχείων σε πλαστές κάρτες- 
κάρτες κλώνους (μέθοδος «SKIMMING») και την παράνομη 
ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ Τραπεζών.

Ειδικότερα, την 2.4.2008 και ώρα 19.00, έξω από Τράπεζα, επί 
της οδού Μοναστηριού, μετά από διακριτική αστυνομική επι
τήρηση του χώρου, συνελήφθη επ' αυτοφώρω 23χρονος αλλο
δαπός, τη στιγμή που επιχειρούσε να κάνει ανάληψη μετρητών 
από το ΑΤΜ του υποκαταστήματος, χρησιμοποιώντας κάρτες 
κλώνους. Λίγες ώρες αργότερα, μετά από επίμονη διερεύνηση 
της υπόθεσης, συνελήφθη και ο 28χρο- 
νος ομοεθνής συνεργός του. Στην 
κατοχή και σε αποσκευές των συλλη- 
φθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
συνολικά: 54 κάρτες κλώνοι, το χρημα
τικό ποσό των 10.505 ευρώ, προερχό
μενο από παράνομες αναλήψεις μετρη
τών, ιδιόχειρο σημείωμα με κωδικούς 
PIN καρτών ανάληψης, καθώς και βοη
θητικά αντικείμενα για την κατασκευή 
των πλαστών καρτών (κολλητικές ται

νίες). Ακόμη, από Τραπεζικά Ιδρύματα παραδόθηκαν επιπλέον 
18 κάρτες κλώνοι, οι οποίες παρακρατήθηκαν από τα ΑΤΜ 
τους.

Από τη διενεργηθείσα εξέταση, προέκυψε ότι, οι συλληφθέ- 
ντες, με αφετηρία διαφορετικές ευρωπαϊκές πόλεις (Λονδίνο- 
Μιλάνο), αφίχθησαν στη χώρα μας την 30.3.2008 και έκτοτε, 
πραγματοποίήσαν 6 παράνομες αναλήψεις μετρητών, από ισά
ριθμα Τραπεζικά υποκαταστήματα

Ακολούθως την 10.4.08, σε περιοχή κέντρου πόλεως, συνε
λήφθη αλλοδαπός, την ώρα που επιχειρούσε να πραγματοποι
ήσει ανάληψη από το ΑΤΜ τραπεζικού καταστήματος με πλα
στή κάρτα. Στην κατοχή του βρέθηκαν 7 πλαστά; κάρτες, ενώ 
στο δωμάτιο ξενοδοχείου, όπου διέμενε με 24χρονο ομοεθνή 
σύνεργό του, ο οποίος διέφυγε, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
113 ακόμη πλαστές κάρτες ανάληψης μετρητών, καθώς και 
32.450 ευρώ προερχόμενα από παράνομες αναλήψεις.

Τέλος την 18.4.08, έξω από Τράπεζα, επί της οδού Αγ. Δημη- 
τρίου, μετά από διακριτική αστυνομική επιτήρηση του χώρου, 
συνελήφθη επ' αυτοφώρω 33χρονος αλλοδαπός, τη στιγμή που 
επιχειρούσε να κάνει ανάληψη μετρητών, από το ΑΤΜ του 
υποκαταστήματος, χρησιμοποιώντας κάρτες κλώνους Στην 
κατοχή του συλληφθέντα, αλλά και στο δωμάτιο ξενοδοχείου, 

όπου διέμενε, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν συνολικά 23 πλαστές κάρτες το 
χρηματικό ποσό των 13.660, προερχό
μενο από παράνομες αναλήψεις καθώς 
και ιδιόχειρο σημείωμα με κωδικούς 
PIN καρτών ανάληψης Σε βάρος των 
συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικο
γραφία και οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγ
γελέα. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζε
ται για πλήρη διαλεύκανση της δράσης 
του κυκλώματος.
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«TEXAS POKER»
Έ πειτα  από συλλογή-αξιοποίηση 

στοιχείων και αιφνιδιαστική έρευνα 
αστυνομικών του Τμήματος Παιγνίών 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης, στην περιοχή των Διαβατών, 
συνελήφθησαν επ ' αυτοφώρω 8 ημε
δαποί, διαφόρων ηλικιών, καθώς και ο 
ενοικιαστής διαμερίσματος, ημεδαπός, 
ηλικίας 33 ετών, διότι εντός της οικίας 
του τελευταίου, οι προαναφερόμενοι συμμετείχαν (χρη
ματικά), στο τυχερό παίγνιο «TEXAS POKER».

Συγκεκριμένα, στο εν λόγω διαμέρισμα, εντοπίστη
καν και κατασχέθηκαν συνολικά 970 μάρκες, οι οποίες 
αντιστοιχούσαν στο χρηματικό ποσό των 51.765 ευρώ, 
ένα ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, καθώς και 12 τρά
πουλες. Στην κατοχή, αλλά και στα Ι.Χ.Ε. των συλλη- 
φθέντων βρέθηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 5.400

ευρώ, προερχόμενο από την ως άνω παράνομη δραστη
ριότητα.

Σημειώνεται ότι σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων, 
εκκρεμεί απόφαση, με την οποία είχε καταδικαστεί σε 
ποινή φυλάκισης 5 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 500 
ευρώ, για παράβαση του Νόμου περί Επιταγών. Οι δρά
στες μετά της σχηματισθείσας δικογραφίας οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που 
περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος/ΔΑΑ, διαπιστώθηκε ότι από έτους 
2002 περίπου έως και σήμερα διατίθεται παρά
νομα προς πώληση στην αγορά λογισμικό πρό
γραμμα σχεδίασης μηχανολογικού εξοπλισμού 
με κωδική ονομασία, σε διάφορες εκδόσεις, το 
οποίο χρησιμοποιείται στους τομείς αυτοκινη
τοβιομηχανίας, αεροναυπηγικής σχεδίασης, 
στρατιωτικού εξοπλισμού και σε άλλες εφαρ
μογές. Τα πνευματικά δικαιώματα του ως άνω 
προγράμματος ανήκουν σε ευρωπαϊκή πολυε
θνική εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, η οποία 
από την παράνομη διακίνηση, σύμφωνα με 
καταγγελία που υπέβαλλε εκπρόσωπος της, υπέστη οικο
νομική ζημιά ύψους τουλάχιστον 361.000.000 $ από το 
2002 μέχρι σήμερα.

Από έρευνα που διενήργησε, προ διετίας το Τμήμα Δίω
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, είχε προκύψει ότι εγκέ
φαλος της παράνομης διακίνησης του προγράμματος 
ήταν ένα άτομο που είχε συλληφθεί, με κωδικό «ASTRA», 
και από κοινού με σύνεργό του στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
αλίευαν «πελάτες» μέσω του διαδικτύου και ακολούθως 
διέθεταν προς πώληση το ανωτέρω πρόγραμμα, συνήθως 
έναντι αμοιβής 700 ευρώ. Στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος περιήλθε νέα καταγγελία της ως άνω 
εταιρείας σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε μετά από 
ψηφιακή έρευνα αστυνομικών, ότι ο ανωτέρω εκ νέου δια
φήμιζε σε διάφορες ιστοσελίδες της αλλοδαπής την παρά
νομη διάθεση και πώληση τόσο του ίδιου λογισμικού, σε

νεότερη έκδοση του, όσο και άλλου παρόμοιου υλικού, με 
επικοινωνία μέσω διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρο
μείου και πληρωμή προς το πρόσωπό του μέσω εμβασμά
των εταιρειών μεταφοράς χρημάτων.

Κλιμάκιο αστυνομικών της ανωτέρω υπηρεσίας 
διενήργησε νομότυπη έρευνα στην οικία του κατη
γορουμένου στην Αθήνα, όπου βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν: δεκαέξι ψ ηφ ιακοί δίσκοι cd και dvd, ένας 
σκληρός δίσκος Η/Υ και πλήθος αποδείξεων είσπρα- 
ξης χρημάτω ν από αγορά του παράνομου λογισμι
κού, διαφόρων εταιρειών ταχυπληρωμής, συνολικού 
ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ επ’ ονόματι του κατηγο
ρουμένου, με αποστολείς αλλοδαπούς υπηκόους, οι οποίοι 
μέσω της Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (ΙΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ) θα ερευνηθούν. Ο κατηγορούμενος δεν συνελήφθη, 
λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου ενώ η δικογραφία υπο
βλήθηκε στην Εισαγγελία Πλημ/κών Αθηνών.
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τον Σώματος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ 
ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Α) Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, άνδρες 
της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ εντό
πισαν και συνέλαβαν τρεις δράστες, εκ των 
οποίων δύο ημεδαποί, στην κατοχή των οποίων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρους 
16,5 κιλών, κοκαΐνη βάρους 10 γραμμ., 97 δισκία 
vulbegal, 35 δισκία hipnosedon, υγρή μεθαδόνη βάρους 1,5 
γραμ., το χρηματικά ποσά των 34.075ευρώ, ως προερχόμενο 
από εμπορία ναρκωτικών, 7 κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευ
κόλυνσης στην διακίνηση ναρκωτικών, 1 ηλε
κτρονική ζυγαριά ακρίβειας, 1 συσκευή ανί
χνευσης πλαστότητας χαρτονομισμάτων και 2 
φορητά πλαστικά ψυγεία εξοχής για την απο
θήκευση και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και 
τη σύλληψη και άλλων μελλών του κυκλώμα
τος που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή 
και διακίνηση των ναρκωτικών. Οι ανωτέρω 
συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Β) Μετά από πολυήμερη έρευνα υπο- 
θέσεως, από αστυνομικούς της Υποδ/ 
νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ εντοπί
στηκαν στο Αιγάλεω Αττικής 5 αλλοδα
ποί, (3 άνδρες και 2 γυναίκες) που είχαν 
εγκαταστήσει εργαστήριο νοθεύσεως και επανασυσκευασίας 
ναρκωτικών σε μεγάλες ποσότητες τις οποίες και διακινού
σαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηρω
ίνη βάρους 5,200 κιλών, κοκαΐνη βάρους 114 γραμ., ύποπτη 
ουσία βάρους 11,78 κιλών, ουσία νοθευτική ηρωίνης βάρους 
2,550 κιλών, ουσία νοθευτική κοκαΐνης βάρους 630 γραμ., 
1 υποπολυβόλο κινεζικής κατασκευής με πλήρη γεμιστήρα 
30 φυσιγγίων, 50 φυσίγγια περιστρόφου magnum, 1 Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, το χρηματικό ποσό των 4.400 ευρώ, 1 βιβλιάριο 
καταθέσεων με υπόλοιπο 4.700 ευρώ περίπου, 2 ηλεκτρονι
κές ζυγαριές ακρίβειας, 8 κινητά τηλέφωνα καθώς και τον 
εξοπλισμό του εργαστηρίου: μεταλλική κατασκευή πρέσας

με καλούπια, γρύλοι ανυψώσεως-πιέσεως, ηλε
κτρικός ανάμεικτης, ηλεκτρικός φούρνος και 
μάσκες προσώπου. Από τις σημειώσεις, που βρέ
θηκαν στην κατοχή τους, προκύπτει ότι η εν 
λόγω οργάνωση είχε διακινήσει κατά το τελευ
ταίο τρίμηνο δεκάδες κιλά ηρωίνης,Οι συλλη
φθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Γ) Συνελήφθησαν από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρ

κωτικών/ΔΑΑ, στο Γαλάτσι και στον Περισσό Αττικής 8 
άνδρες (7 αλλοδαποί και 1 ημεδαπός), οι οποίοι 
εισήγαγαν και διακινούσαν ποσότητες ηρωί
νης και κοκαΐνης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρους 13 κιλών, 
ποσότητα κοκαΐνης, ακατέργαστη κάνναβη 
14,5 γραμ., το χρηματικό ποσό των 9.020 ευρώ, 
6 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας, μία γεμι
στήρα με 7 φυσίγγια, 3 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 10 
κινητά τηλέφωνα και 2 ζεύγη κλειδιών. Από 

την έρευνα προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια 
του τελευταίου έτους, από την εξαρθρω- 
θείσα εγκληματική οργάνωση εισήχθη- 
σαν και διακινήθηκαν στην Ελλάδα πολύ 
μεγάλες ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης 
και τα χρήματα τα οποία αποκομίσθηκαν 
εξήχθησαν στο εξωτερικό. Οι συλληφθέ
ντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους 

δικογραφία οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 
κών Αθηνών.

Δ) Μετά από αξιοποίήοη πληροφοριών συνελήφθησαν 4 
αλλοδαποί άνδρες στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: κοκαΐνη βάρους 2 κιλών., το χρηματικό ποσό 
των 2.145 ευρώ ως προερχόμενο από πωλήσεις ναρκωτικών, 
ένα βιβλιάριο καταθέσεων Ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπε
ζας με υπόλοιπο λογαριασμού 500,64 ευρώ, μία ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακρίβειας, ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 7 κινητά τηλέ
φωνα ως μέσα διευκόλυνσης στην διακίνηση ναρκωτικών. Οι 
συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

ΑΡΕΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφο

ριών αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με αστυνομικούς 
των Α. Δ. Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης, 
συνέλαβαν στις περιοχές Τριανδρίας και Νεά
πολης, έπειτα από καταδίωξη, πέντε αλλοδαπούς, ηλικίας 
από 21-44 ετών, οι οποίοι είχαν συστήσει ομάδα, με σκοπό 
τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου και την προώθηση 
στο εσωτερικό της χώρας λαθρομεταναστών. Συγκεκριμένα, 
ύστερα από διακριτική επιτήρηση της ευρύτερης περιοχής 
Καστανέων -  Έβρου, εντοπίστηκε όχημα που παρέλαβε τρεις 
λαθρομετανάστες κι έναν λαθροδιακινητή, με σκοπό τη μετα

φορά τους στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου 
θα τους παρέδιδαν σε οικία ομοεθνή τους. Κατά 
την είσοδο του προαναφερόμενου οχήματος στην 
πόλη, ο οδηγός του αντιλήφθηκε την παρουσία 
αστυνομικών και προσπάθησε να διαφύγει πραγ
ματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Καταδι- 

ώχθηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα, αφού προέβαλε αντί
σταση, στην περιοχή της Τριανδρίας. Ακολούθησε επισταμένη 
διερεύνηση της υπόθεσης, από την οποία διαπιστώθηκε ότι, 
δύο ακόμη άτομα, παρείχαν κατάλυμα σε λαθρομετανάστη. 
Συνολικά συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί λαθροδιακινητές 
και τέσσερις λαθρομετανάστες. Διεξάγονται έρευνες για την 
τυχόν συμμετοχή κι άλλων ατόμων στην υπόθεση. ]
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ειδ ικές
k ^αφαλειαζ^

BERETTA 92 FS
Τα πιατόλια θρύλος!

από 1.192 ευρώ 
με έκπτωση -21,4%
μόλις 9 3 7  ευρώ
(κέρδος 255 ευρώ)!

από 1 .35 4  ευρώ 
με έκπτωση -21%

μ ό λ ις ΐ .0 7 0  ευρώ
(κέρδος 284 ευρώ)!

από 986 ευρώ 
με έκπτωση -21,9%
μόλις 7 7 0  ευρώ
(κέρδος 216 ευρώ)!

BERETTA COUGAR
Εργονομία και ακρίβεια!

BERETTA 84 FS CHEETAH
Αιλουροειδή με το δάγκωμα του λιονταριού!

από 1.242 ευρώ 
με έκπτωση -21,7%

μόλις 9 7 2  ευρώ
(κέρδος 270 ευρώ)!

από 750 ευρώ 
με έκπτωση -20%

μόλις 6 0 0  ευρώ 
(κέρδος 150 ευρώ)!

από 824 ευρώ 
με έκπτωση -20%
μόλις 6 5 9  ευρώ
(κέρδος 165 ευρώ)!

από 1.399 ευρώ  
με έκπτωση -21,8%

μόλις 1 .0 9 4  ευρώ
(κέρδος 305 ευρώ)!

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
Το 1991 το Υπουργείο Αμυνας της Ιταλίας επέλεξε το BERETTA 
70/90 5.56 χ 45 mm ΝΑΤΟ, ως επίσημο όπλο του ιταλικού 
στρατού. To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις των Η.Π.Α., καθώς και από τη Γαλλική Εθνοφυλακή και 
τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή 
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS. 
To 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα 
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Την ίδια χρονιά 
οριστικοποιήθηκαν νέα συμβόλαια εφοδιασμού του Στρατού, του 
Ναυτικού και της Αεροπορίας των Η.Π.Α. με 30.000 BERETTA 92 FS. 
Εδώ και πολλά χρόνια αμέτρητες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου 
σε όλο τον κόσμο, έχουν υιοθετήσει τα πιστόλια BERETTA λόγω 
της αξεπέραστης αξιοπιστίας που προσφέρουν.

B E R E T T A  92  FS
STANDARD:

B E R E T T A  92  FS
INOX:

B E R E T T A  
P x 4  ST O R M

B E R E T T A  C O U G A R
STANDARD:

B E R E T T A  C H E E T A H
STANDARD:

B E R E T T A  C H E E T A H
NICKEL:

B E R E T T A  C O U G A R
INOX:

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/lnch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/lnch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/lnch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Px4 STORM 9m m X 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4,0 36/1,4 140/5,5 148/5,7 785/27,7
92 FS 9 mm X 19 15+1 Μονή/Διπλή 217/8,5 125/4,9 38/1,5 137/5,4 155/6,1 945/33,3
8000 F 
COUGAR

9 mm X 19 15+1 Μονή/Διπλή 180/7 92/3,6 38/1,5 140/5,5 132/5,2 925/32,6

84 FS 
CHEETAH

9 mm SHORT 13+1 Μονή/Διπλή 172/6,8 97/3,8 35/1,4 122/4,8 124/4,9 660/23,3

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ. 
ΤΗΛ.: 210 33 15 281, 32 50 614, 32 10 958, 
FAX: 210 33  18 013, E-Mail: sales@beretta.gr

®BERETTAHELLAS
w w w . b e r e t t a h e l l a s . c o m

mailto:sales@beretta.gr
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Επιμέλεια: Αστ/κος Ιωάννης Ντελέζος

Η ΑΣΙΑΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΣΤΗ ΔΑΝΙΑ
Η αστυνομία της Δανίας απελευθέρωσε ένα πεντάχρο

νο αγόρι που είχε απαχθεί σε προάστιο της Κοπεγχάγης 
και συνέλαβε δύο άτομα κατά τη  διάρκεια της επιχείρη
σης. Το παιδί βρέθηκε σώο, ύστερα από ομηρεία που διηρ- 
κεσε 26 ώρες. Η  αστυνομία έστησε μια ολόκληρη επιχεί- 
ρηση χρησιμοποιώντας ελικόπτερα, ειδικά εκπαιδευμένα 
σκυλιά και παγιδεύοντας τις  τηλεφωνικές συνομιλίες 
των υπόπτων, στην προσπάθεια να εντοπίσει τα ίχνη των 
απαγωγέων. Το παιδί και οι γονείς του είναι 
κινέζικης καταγωγής. Τρεις μασκοφόροι το 
είχαν αρπάξει από την αγκαλιά της μητέρας 
του, έξω από ένα νηπιαγωγείο στο Βίρουμ, 
προάστιο στο βόρειο τμήμα της Κοπεγχάγης.
Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι απαγωγείς 
ζητούσαν λύτρα από τους γονείς. Οι Αρχές 
συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό

και ενός ακόμη υπόπτου που π ι
στεύεται ότι συμμετείχε στην απα
γωγή. Οι γονείς του παιδιού είναι 
ιδιοκτήτες αλυσίδας εστιατορί
ων και ζήτησαν από τις Αρχές να 
μην δοθεί στη δημοσιότητα το όνο
μα του παιδιού. Η αστυνομία υπο
πτεύεται ότι η απαγωγή είναι έργο 
της ασιατικής μαφίας καθώς οι δύο

συλληφθέντες κατά την επιχείρηση για την 
απελευθέρωση του παιδιού είναι Κινέζοι. Ο 
επικεφαλής των ερευνών της αστυνομίας, 
Χένινγκ Σβέντσεν, δήλωσε ότι η απαγωγή 
είχε σχεδιαστεί πολύ καλά και τόνισε ότι το 
αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι απαγω- 
γείς είχε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας. 
www.e-tipos.gr

ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ Ο «ΔΡΑΚΟΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΝΝΩΝ» 
ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ ΤΟΥ

Η αλλόκοτη σχέση ανάμεσα σ' έναν ανελέητο δράστη 
σεξουαλικών εγκλημάτων και τη σύζυγό του θα βρεθεί 
στο επίκεντρο μιας δίκης για  δολοφονίες κατά συρροήν, 
στη Γαλλία.

Ο Μισέλ Φουρνιρέ, 66 χρόνων, κατηγορείται για επτά 
φόνους κοριτσιών και νεαρών γυναικών και για επτά σε
ξουαλικές επιθέσεις που διαπράχθηκαν σε διάστημα 16 
ετών, από το 1987 έως το 2003, κατά το οποίο σκόρπιζε 
τον τρόμο στη Γαλλία και το Βέλγιο. Η  σύζυγός του, Μο- 
νίκ  Ολιβιέ, 59 χρόνων, έχει ομολογήσει ότι βοηθούσε τον 
Φουρνιρέ να κυνηγάει και να παγιδεύει παρθένες, παρι- 
στάνοντας τη φιλική γυναίκα ή την αγωνιούσα μητέρα 
άρρωστου μωρού. Ο Φουρνιρέ, γνωστός και ως «δράκος 
των Αρδεννών», έχει ομολογήσει τους επτά φόνους. Είναι 
επίσης ύποπτος για τουλάχιστον άλλα τρία εγκλήματα, 
περιλαμβανομένου του φόνου της Βρετανίδας φοιτήτρι
ας Τζοάνα Πάρις, 20 ετών, το 1990 στην Οξέρ της Βουρ
γουνδίας.

Τουλάχιστον δύο μεγάλα ερωτήματα παραμένουν ανα
πάντητα ως την ώρα που θα ξεκινήσει η δίκη στο Σαρλ- 
βίλ-Μεζιέρ των γαλλικών Αρδεννών, κοντά 
στα βελγικά σύνορα. Πρώτον, πώς ο Φουρ
νιρέ κατάφερε να σκοτώσει τόσες πολλές νε
αρές γυναίκες και κορίτσια μέσα σε διάστημα 
τόσων ετών χωρίς η γαλλική και η βελγική 
αστυνομία να υποψιαστούν ότι ευθύνεται για 
τους φόνους ένας κατά συρροήν δολοφόνος;

(Συνελήφθη το 2003, όταν ένα 13χρονο κορίτσι κατάφε
ρε να δραπετεύσει μέσα από το βαν του, στο Βέλγιο.) Στη 
συνέχεια, η Μονίκ Ολιβιέ, με την οποία αλληλογραφού
σε όταν ήταν παλαιότερα στη φυλακή και η οποία έγινε 
στη συνέχεια σύζυγος και συνεργός του, τον ενέπλεξε σε 
μια σειρά ανεξιχνίαστων φόνων στο Βέλγιο και τη Γαλ
λία. Δεύτερον, ο Φουρνιρέ είχε άραγε διακόψει πράγματι 
την εγκληματική δράση του για 11 χρόνια, από το 1990 
ώς το 2001, όπως ισχυρίζεται;

Επιστολές που κατασχέθηκαν από την αστυνομία δεί
χνουν ότι ο Φουρνιρέ έκανε μια αλλόκοτη συμφωνία 
με την Ολιβιέ όταν αποφυλακίσθηκε το 1987, αφού εί
χε εκτίσει μια ποινή για βιασμό. Συμφώνησε να δολοφο
νήσει τον πρώτο σύζυγό της αν εκείνη τον βοηθούσε να 
«κυνηγήσει παρθένες». Το πρώτο μέρος της συμφωνίας 
δεν υλοποιήθηκε, αντίθετα από το δεύτερο.

Τον Δεκέμβριο 1987, η  Ολιβιέ- η  οποία δεν ήταν ακό
μη παντρεμένη με τον Φουρνιρέ- σταμάτησε το βαν που 
οδηγούσε και ζήτησε οδηγίες για  τη  διαδρομή της από μια 
17χρονη μαθήτρια, την Ιζαμπέλ Λαβίλ, που επέστρεφε πε
ζή στο σπίτι της κοντά στην Οξέρ, στη Βουργουνδία. Το 
ανυποψίαστο κορίτσι ανέβηκε στο αυτοκίνητο και λίγες 

εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα, η Ολιβιέ στα
μάτησε για να πάρει έναν τύπο που έκανε οτο- 
στόπ - ήταν ο Φουρνιρέ. Σύμφωνα με τις ομο
λογίες του ζεύγους, η Ιζαμπέλ βιάστηκε και 
δολοφονήθηκε. Το πτώμα της δεν έχει βρεθεί. 
www.tanea.gr, TH E IND EPEND ENT του John  

Lichfield
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SEGI Ο ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΤΗΣ ETA
Τουλάχιστον 10 άνθρωποι συνεληφθησαν στη Χώ

ρα των Βάσκων στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης 
για την καταστολή πράξεων βίας στις πόλεις από νέους 
ριζοσπάστες αυτονομιστές, όπως μετέδωσε το ισπανι
κά ραδιόφωνο. “Μια επιχείρηση είναι σε εξέλιξη” και 
“τουλάχιστον δέκα άτομα συνεληφθησαν” επιβεβαίωσε 
εκπρόσωπος της αστυνομίας. Η  επιχείρηση διεξηχθη με 
εντολή του εισαγγελέα Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, 
αρμόδιου για  το φάκελο της ΕΤΑ, 24 ώρες μετά την επί
θεση εναντίον γραφείου του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
στη Χώρα των Βάσκων, η οποία κατά τα φαινόμενα δι- 
επράχθη από την ΕΤΑ. Σύμφωνα με το ισπανικό ραδι
όφωνο, η  επιχείρηση διενεργείται σε αρκετές πόλεις της 
Χώρας των Βάσκων, μεταξύ τους οι Μοντραγκόν και Ρε- 
ντέρια, για την εξάρθρωση ομάδας προσκείμενης στην 
οργάνωση της ριζοσπαστικής αυτονομιστικής νεολαίας 
Segi, που έχει διασυνδέσεις με την ένοπλη πτέρυγα της 
ΕΤΑ. Οι νέοι αυτοί κατηγορούνται για 20 ενέργειες δολι
οφθοράς που διαπράχθηκαν τα τρία τελευταία χρόνια, κυ 
ρίως στις γραμμές και τις υποδομές των σιδηροδρομικών 
δικτύων ή σε ηλεκτρικούς μετασχηματιστές. Οι πράξεις 
βίας στις πόλεις που αποδίδονται στη ριζοσπαστική αυτο- 
νομιστική νεολαία είναι συχνές στη Χώρα των 
Βάσκων και τη Ναβάρα. Η ισπανική αστυνο
μία και η δικαιοσύνη θεωρούν την Segi ως τον 
προθάλαμο της οργάνωσης των Βάσκων αυτό-

BIDEAN 
—ΑΝΑΙΑ 
ER0RT2FN 
ΒΑΖΑΙΤ 
LEMAN 
HARTU 

ΤΑ SEC/ 
M1RRERA
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νομιστών της ΕΤΑ  Πολλά ηγετικά στελέχη της ένοπλης 
οργάνωσης έχουν ήδη συμμετάσχει σε αυτό το κίνημα 
πριν ενταχθούν αργότερα στην ΕΤΑ. Η ΕΤΑ που περι
λαμβάνεται στη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις 
της Ευρωπαϊκής Έ νω σης θεωρείται υπεύθυνη για τον 
θάνατο 822 ανθρώπων σε 40 χρόνια επιθέσεων και πράξε
ων βίας για  την ανεξαρτησία της Χώρας τω ν Βάσκων. Η 
οργάνωση τερμάτισε εκεχειρία 15 μηνών τον Ιούνιο του 
2007 και ξανάρχισε σειρά επιθέσεων, σκοτώνοντας έναν 

πρώην δημοτικό σύμβουλο, μέλος του Σοσιαλι
στικού Κόμματο στην πόλη Μοντραγκόν, δύο 
ημέρες πριν τις βουλευτικές εκλογές.
www.e-tipos.gr

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠ ΕΤΡΕΨ Α Ν ΟΙ 
ΚΙΝΕΖΟΙ

Οι κινεζικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν νέο 
τρομοκρατικό σχέδιο για την περίοδο διεξαγωγής των 
Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου τον Αύγουστο. Σύμ
φωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλει
ας, στόχος του σχεδίου ήταν η απαγωγή δημοσιογράφων, 
αθλητών και επισκεπτών και η πραγματοποίηση επιθέσε
ων αυτοκτονίας.

Οι Αρχές εξάρθρωσαν δύο τρομοκρατικές οργανώσεις 
στην επαρχία Σινγιάνγκ, στα βορειοδυτικά, συνέλαβαν 
45 άτομα και κατάσχεσαν εκρηκτικά και πυροβόλα όπλα. 
Ό π ω ς ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Γου

Χέπινγκ: «Η βίαιη τρομοκρατική συμμορία σχεδίαζε μυ
στικά να απαγάγει δημοσιογράφους, επισκέπτες και αθλη
τές για να σαμποτάρει τους Αγώνες. Αντιμετωπίζουμε 
πραγματική τρομοκρατική απειλή». Τον περασμένο μήνα 
οι κινεζικές Αρχές είχαν προειδοποιήσει για τρομοκρατι
κή απειλή που προερχόταν από τη συγκεκριμένη επαρχία 
και είχαν ανακοινώσει ότι απέτρεψαν σχέδιο επίθεσης κα
τά αεροσκάφους. Αν και δυτικοί διπλωμάτες ζήτησαν πε
ρισσότερες πληροφορίες για το θέμα του αεροσκάφους, οι 
Αρχές στην Κίνα δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής. 
Παράλληλα, οι περισσότεροι ξένοι ειδικοί συμφωνούν πως 
η πραγματική απειλή κατά των Αγώνων από τρομοκρατι
κές πράξεις είναι περιορισμένη.

Εντείνοντας τις πιέσεις προς το Πεκίνο, το Ευρωπαϊ
κό Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ ενός ενδεχόμενου μποϊκο
τάζ της τελετής έναρξης των Αγώνων από τους Ευρωπαί
ους ηγέτες αν η Κίνα δεν αρχίσει συνομιλίες με τον Δαλάι 
Λάμα. Η μη δεσμευτική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου 
εγκρίθηκε με 580 ψήφους έναντι 24 και 45 αποχών. ]  
www.tanea.gr
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τ ον Πρόεδρο χης Δημοκρατίας 
κ. Κάρολο Παπούλια επισκέ- 
φθηκε στις 7.5.2008 ο Υπουρ

γός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προ
κοπής Παυλόπουλος, συνοδευόμενος 
από τον Υφυπουργό Εσωτερικών κ. 
Παναγιώτη Χηνοφώτη, προκειμένου 
να παρουσιάσει τη νέα ηγεσία των 
Σωμάτων Ασφαλείας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ SCOTLAND YARD 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ 

ΤΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Επίσημη συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προ
κοπή Παυλόπουλο πραγματοποίησε ο Αρχηγός της Μη- 
τροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου sir Ian Blair στις 

14.5.2008. Με το πέρας της συνάντησης ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι: 
<<Υποδεχτήκαμε τον επικεφαλής της Μητροπολιτικής Αστυνο
μίας του Λονδίνου κ. Blair και τον Δ/ντη της Ασφάλειας για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου K.Bryan. Στόχος της επίσκε
ψης αυτής είναι η σύσφιξη της συνεργασίας χης Ελληνικής Αστυ
νομίας με την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ιδίως ενό- 
ψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012> >.

Στη συνέχεια ο κ. Ian Blair συνάντησε τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης, οι δύο Αρχηγοί εκτίμησαν ως ιδιαιτέρως 
θετικό το επίπεδο συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στις Αστυνο
μίες των δύο χωρών και τόνισαν τη σημασία ενίσχυσης αυτής της 
συνεργασίας μέσω της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ στελεχών των 
δύο Σωμάτων. Επίσης, αναφέρθηκαν σε ζητήματα εκπαίδευσης του 
αστυνομικού προσωπικού και αντάλλαξαν απόψεις για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος, όπως η εγκληματικότητα, η παράνομη μετανάστευση 
και το οργανωμένο έγκλημα.

Στο πλαίσιο αυτό και με αφορμή τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2012 στο Λονδίνο, οι δύο Αρχηγοί συζήτησαν θέματα 
σχετικά με την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Αρχηγός τής Ελληνικής Αστυνομίας σημείωσε ότι η Ελληνική 
Αστυνομία, μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ
νων του 2004, διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία και είναι έτοιμη,

-

εφόσον ζητηθεί, να παράσχει κάθε συνδρομή. Υπογράμμισε, επί
σης, ότι ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και η συμβολή της Μητροπολιτικής 
Αστυνομίας τού Λονδίνου στην ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004, για την οποία και ευχαρίστησε τον sir Ian Blair.

Από την πλευρά του, ο Αρχηγός χης Μητροπολιτικής Αστυνομίας 
τού Λονδίνου ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για τη φιλο
ξενία και το άριστο επίπεδο συνεργασίας των Αστυνομιών των δύο 
χωρών. Αναγνώρισε το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας από την διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004 και τόνισε ότι η εμπειρία αυτή μπορεί να αξιοποιη- 
θεί από τη Βρετανική Αστυνομία, στο πλαίσιο του σχεδιασμού ασφά
λειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2012.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΠΡΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

0  Υπουργός Εσωτερικών Καθηγητής κ. Προκοπής 
Παυλόπουλος συναντήθηκε στις 26.5.2008 στο Υπουργείο 
Εσωτερικών με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης της Κύπρου κ. Κύπρο Χρυσοστομίδη.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Εσωτε
ρικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης, ο Γενικός Γραμματέας 
Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, ο Γενικός 
Διευθυντής του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας 
Τάξης της Κύπρου κ. Ανδρέας Τρυφωνίδης, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσι- 
ατούρας και ο Υπαρχηγός τής Κυπριακής Αστυνομίας κ.
Μιχαήλ Παπαγεωργίου.

Στο πλαίσιο της Αστυνομικής Συνεργασίας των δύο 
χωρών θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση στελεχών της Αστυνομίας της Κύπρου στην Ελλάδα, ενώ θα διοργανωθεί στην 
Κύπρο ημερίδα με θέμα τη βία στα γήπεδα και τα ναρκωτικά.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΑ
Στις 16.4.2008 η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων 

(ΕΛΠΑ) βράβευσε αστυνομικούς της Τροχαίας παρουσία του Υπουργού 
Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκοπή Παυλόπουλου και του Υφυπουργού 
Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν 
αστυνομικοί, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες Τροχαίας της Αττικής 
και της Περιφέρειας ως εκπρόσωποι όλων των αστυνομικών της Τρο
χαίας. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι:
►Αστυφύλακας Μυλωνάς Παναγιώτης του Τμ. Τροχαίας Πειραιά.

►Αστυφύλακας Πατρόζου Ελένη του Τμ. Τροχαίας Αιγάλεω. 
►Αστυφύλακας Κουντουράς Περικλής της Υπ/νσης Τροχαίας Αθηνών. 
►Αστυφύλακας Δρακούδης Στέργιος του Τμ. Τροχαίας Κομοτηνής. 
►Αστυφύλακας Ψαρά Θεανώ της Υπ/νσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης 

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Εσωτερικών, δήλωσε μεταξύ άλλων 
ότι: “ ... Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλο
φορίας είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, κατά το επτάμηνο

εφαρμογής του νέου Κώδικα (Ιούνιος- 
Δεκέμβριος 2007), σημειώθηκε μεί
ωση των νεκρών κατά 104 σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 
2006. Ήδη εφαρμόζεται νέο Στρατη
γικό Σχέδιο για τη Βελτίωση της Οδι
κής Ασφάλειας (2006-2010). Στόχος 
του Σχεδίου αυτού είναι η μείωση 
των νεκρών από τροχαία ατυχήματα 
κατά 50% μέχρι το 2010, λαμβάνοντας 
ως μέτρο το αντίστοιχο ποσοστό των 
νεκρών κατά το 2000... ”.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης απένειμε 
τα διπλώματα στους 38 αποφοίτους της 11ης εκπαιδευτικής σειράς 
της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας σε τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στις 26.5.2008, στην έδρα της Σχολής. Στην τελετή χοροστάτησαν 
ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος και ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος Αρχιμανδρίτης

Νεκτάριος Κιούλος. Παρέστησαν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημό
σιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Κύπρος Χρυσοστομίδης, ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Βασίλειος Τσια- 
τούρας, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Αθα
νάσιος Κοντοκώστας, ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Ιωάννης Κοραντής, 
εκπρόσωποι των δημοτικών Αρχών, των Ενόπλων Δυνάμεων και των

Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Τα πτυ
χία απονεμήθηκαν σε: 29 ανώτε
ρους αξιωματικούς της Ελληνικής 
Αστυνομίας, 1 ανώτερο αξιωματικό 
των Ε.Δ., 1 ανώτερο αξιωματικό του 
Π.Σ., 2 ανώτερους αξιωματικούς του 
Λ.Σ., 2 ανώτερους αξιωματικούς της 
Κυπριακής Αστυνομίας και 3 ανώ
τερους Πολιτικούς Υπαλλήλους του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.
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Στιγμιότυπο από τη δοξολογία που πραγματοποιήθηκε στον 
Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών για τον εορτασμό της Μεγαλομάρχυ- 
ρος Αγίας Ειρήνης (5.5.2008) όπου παρέστησαν to προεδρείο της ΠΟ- 
ΑΑΣΑ, μέλη Ενώσεων αποσχράτων χης τ. Χωροφυλακής, ο προϊστάμε
νος Κλάδου Οικονομικοχεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτηγος 
κ. Χριστοφιλάκης, η Δ/νχρια της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ κ. 
Αικατερίνη Ευγενικού -  Τσάτσου και πλήθος κόσμου.

[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ζ

Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Χωροφυλακής και Ελληνικής 
Αστυνομίας της Λέσβου, γιόρτασε με λαμπρότητα την προστάτιδα 
Μεγαλομάρτυρα Αγία Ειρήνη.

Την 27η Μαίου 2008 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτι
κού Προσωπικού και Κ.Φ. εόρτασε τη μνήμη του Αγίου Ιωάν
νη του Ρώσσου ο οποίος έχει ανακηρυχτεί κατόπιν εγκρίσεως της 
Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Προστάτης Άγιός της. 
Η Θεία Λειτουργία -  Δοξολογία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Παμμε- 
γίστων Ταξιαρχών από τον Προϊστάμενο της Υποδ/νσης Θρησκευ- 
τικού/ΑΕΑ Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο. 
Την ανωτέρω εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υπουρ
γός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόπουλος, ο Δ/ντής 
της Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού του Αρχηγείου κ. Βασίλειος 
Σακαλής, η Δ/ντρια Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ κ. Αικατερί
νη Ευγενικού -  Τσάτσου, ο Δ/ντής Δ/νσης Ελεγκτηρίου Δαπανών 
κ. Γεώργιος Κωνσταντιδέλης, ο Δ/ντής Δ/νσης Διαχείρισης Υλικού 
κ. Νικόλαος Χρήστου, σύσσωμη η Εκτελεστική Επιτροπή και τα 
Δ.Σ. των Ενώσεων, μέλη των Ενώσεων της Ομοσπονδίας και πλή
θος Πολιτικών Υπαλλήλων.

Την 22 Μαίου 2008, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομά
δας Αρχηγών Ευρωπαϊκών Αστυνομικών (Task Force) στη Χάγη, 
στην οποία συμμετείχε ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου, ως εκπρόσωπος του κ. Αρχηγού. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες όλων κρατών - μελών 
της Ε.Ε., καθώς επίσης εκπρόσωποι από Νορβηγία, Ισλανδία, Ελβε
τία, Frontex, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Europol, Eurojust και της Γενι
κής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών συζητήθηκαν θέματα βελτίω
σης της στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας των κρατών - 
μελών, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήμα
τος και της τρομοκρατίας.
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Χαρακτηριστικό ανα
μνηστικό στιγμιότυπο 
από την πρόσφατη επί
σκεψη αντιπροσωπεί
ας του Ομίλου Φίλων 
Αστυνομίας Αθηνών 
στον Αρχηγό του Σώμα
τος Αντιστράτηγο Βασί
λειο Τσιατούρα με την ευ
καιρία της ανάληψης των 
καθηκόντων του.

Στις 28.5.2008 βραβεύθηκαν από την visa Hellas οι κατωτέρω 
Αστυνομικές Υπηρεσίες για τη συμβολή τους στην καταπολέμηση της 
ηλεκτρονικής απάτης μέσω των καρτών πληρωμών: Τα Τμήματα Οικο
νομικών Εγκλημάτων της ΔΑΑ και της ΔΑΘ., το Τμήμα Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος/ΔΑΑ, το Τμήμα Εργαστηρίων Δικαστικής Γραφο
λογίας και Πλαστότητας /ΔΕΕ, οι Υποδ/νσεις Ασφαλείας ΝΑ Αττικής Δ. 
Αττικής ΒΑ Αττικής Πειραιά, Λάρισας Βόλου, Σερρών, AT. Ευζώνων, Α' 
και Β' Τμ. Ασφάλειας Περιστεριού, Α' Τμ. Ασφάλειας Αγάλεω, τα Τμήμα
τα Ασφάλειας Καλλιθέας Γλυφάδας Αμαρουσίου, Παγκρατίου, Χολαργού, 
Αγ. Παντελεήμονος Πατησίων, Ομονοίας Αερολιμένα Αθηνών, Ν. Σμύρ
νης A Α  οσίων, Αχαρνών και Βούλας. Επίσης προσφέρθηκε χρηματικό 
ποσόν για την ενίσχυση του Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών. Στην τελετή 
παρέστη εκ μέρους του Αρχηγού του Σώματος ο Προϊστάμενος ΚΟΑΔ Υπο
στράτηγος Ιωάννης Αποστολόπουλος.

Τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου «Λέσχη Θεσσαλονίκης» επι- 
σκέφθηκαν τον Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο Γεώργιο Δούλγε- 
ρη και παρέδωσαν ικανό χρηματικό ποσόν ως οικονομική ενίσχυση 
των οικογενειών των δολοφονηθέντων συναδέλφων: Διονυσίου Αλε- 
βιζόπουλου, Αθανασίου Δρακόπουλου, Δημητρίου Κώτση και Κων
σταντίνου Βλαχοπάνου.

Η Τράπεζα Πειραιώς βράβευσε τον Αρχιφύλακα Στέφανο Ρο- 
δόπουλο και τους Ειδικούς Φρουρούς Διογένη Τσώνο, Πασχάλη Εμ- 
μανουηλίδη και Κωνσταντίνο Καρακίτσο διότι την 1.2.2008 συνέλα
βαν ύστερα από καταδίωξη δύο άτομα που με την απειλή όπλου είχαν 
αφαιρέσει σημαντικό χρηματικό ποσόν από το υποκατάστημα της 
Τράπεζας στην Περαία Θεσσαλονίκης.

ην υπουργό κ. Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο διάλεξη με θέμα την 
«Αναθεώρηση του Συντάγματος».

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των σπουδαστών ΤΕΜΕΣ και 
ΤΕΜΑ την 22.5.2008 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης από τον Γενικό Εισηγητή και κοινοβουλευ
τικό εκπρόσωπο της Ν.Δ. πρώ-
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Η Ελληνική Αστυνομία
έλαβε μέρος (Τ.Ε.Ε.Μ./ΔΑΑ.) 
με ειδικό περίπτερο στην Έκ
θεση DIANA, που έγινε στις 
εγκαταστάσεις του MEC στην 
Παιανία.

Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ &  ΕΠΙΜΟΡΦΠΣ

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της 
Θράκης από τον βουλγαρικό ζυγό (14 Μαΐου 1920), πραγματοποι
ήθηκε εορταστική εκδήλωση στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής όπου έλαβε μέ
ρος η χορευτική ομάδα της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά παρουσιά
ζοντας παραδοσιακούς χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.

Στιγμιότυπο από τη δενδροφύτευση στην οποία έλαβαν μέρος 
σπουδαστές (αστυνομικοί και πυροσβέστες) του Τμήματος Ξένων 
Γλωσσών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης σε συνεργα
σία με το Σύλλογο Φίλων Βελανιδιάς και Περιβάλλοντος.

Το Δ.Σ. της Ε.Α.Υ.Ν. Ροδόπης πραγματοποίησε εθιμοτυπικές 
συναντήσεις με τον Αστυν. Δ/ντή Απόστολο Καραγκιοζίδη και τον 
Διοικητή του ΤΔΑ Κομοτηνής Αστυν. Υποδ/ντή Αθανάσιο Σύρρο 
με την ευκαιρία της ανάληψης των νέων του καθηκόντων.Σ Χ Ο Λ Η  Α Σ Τ Υ Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν  

ΤΜΗΝ>Α ΔΟΚΙΜΩΝ
HEΛ

[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ S

Στιγμιότυπο από την απονομή πτυχίων Εκπαιδευτών 
σε θέματα «Αυτοάμυνας -  Αυτοπροστασίας -  Οπλοτεχνικής και 
Αμυντικής Σκοποβολής» σε Λιμενικούς. Είναι η πρώτη σειρά 
Εκπαιδευτών Λιμενικού Σώματος που εκπαιδεύεται από την Ελ
ληνική Αστυνομία. Η εκπαίδευση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις 
του Τ.ΕΙΔ.Α.Ε. στο Λαγονήσι, από εκπαιδευτές της μόνιμης δύ
ναμης αλλά και από εκπαιδευτές του Τμήματος Εκπαίδευσης της 
Γ.Α.Δ.Α.
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( § )  Ceska Zbrojovka
Πυροβόλα όπλα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες 

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

που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ι ϊμ κ ε ς Τ ί μ ε ς

με ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ή Π Λ Η Ρ Ω Μ Η  Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ο ΙΣ

ΟΠΛΑ -  Ε ΙΔ Η  ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕ ΙΑΣ από το 1925
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 63 (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 3243369, 210 3243129, FAX: 210 3226242
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 5154590, 210 5154591, FAX: 210 5154589

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ Q
Ο  ΑΘΗΝΑΣ 63 0  ΚΗΦΙΣΟΥ 100

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 08.30-16.00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 - 20.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30-15.00

___



[  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

6° Βαλκανικό Πρωτάθλημα
ΚΑΡΑΤΕ

Πρώτη η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας

]V 1 K Q  Α στυνομία  συμμετείχε δυναμικά στο 6ο Βαλκανικά Πρωτάθλημα ΚΑΡΑΤΕ 
νομιών που διεξηχθη από 14 έως 17/4/2008 στη Σόφια της Βουλγαρίας. Της αποστολής ηγείτο 
|)ϊστάμε)$ο ; ΚΟΑΔ Υποστράτηγος Ιωάννης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, εκπρόσωπος της Εκτελε- 

ίς  της Βαλκανικής Αθλητικής Έ νωσης Αστυνομιών, (U.S.P.B.). Την αποστολή 
ο; Αστυν. Α' Κωνσταντίνος ΞΕΡΑΣ, εκπρόσωπος της Τεχνικής Επιτροπής, Π.Υ 

νης ΤΧΙΤΖΙΦΑΣ, Αρχηγός Ομάδος, Αστυφύλακας Γεώργιος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, της Υ.Φ.Α.Α, 
προπογ,ητ.ης και οι αθλητές: Αστυφύλακας Ελευθέριος ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, της Υ.Φ.Α.Α, 
Αστυφύλακας Δημήτριος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ, της Υ.Φ.Α.Α, Αστυφύλακας Ηρακλής ΤΣΑΜΟΥΡ- 
ΛΙΔΗΣ, της Δ.Α.Ε.Α / Υ.Α.Τ, Αστυφύλακας Μαρία ΛΟΥΚΟΥ, του Α.Τ. Εξαρχείων, Δοκ. Αστυφύ
λακας Νικόλαος ΓΙΔΑΚΟΣ, του Τ.Δ.Α. Νάουσας, Δοκ. Αστυφύλακας Παναγιώτης ΝΙΚΟΛΑΟΥ, του 
Τ.Δ.Α. Καρδίτσας, Ειδ. Φρουρός Μυρτώ ΒΑΓΙΑΝΟΥ, της Δ.Α.Α / Υ.Ε.Λ Ιο -  Γρ. Κρατ/ρίων, συμ-
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μετείχε και ο ιδιώτης ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γεώργιος της Ε.Ο.Κ, 
ως Διεθνής Διαιτητής Καράτε. Στους αγώνες συμμετείχαν 
πλήρης αντιπροσωπείες από τις Αστυνομίες της Αλβανίας, 
Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας, Π.Γ.Δ.Μ, Τουρκίας και 
Κύπρου. Οι αγώνες καθώς και οι τελετές έναρξης - λήξης 
του 6ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος ΚΑΡΑΤΕ έγιναν σε 
κλειστά γυμναστήριο στη Σόφια την 15-16/4/2008.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας στο 6ο Βαλκανικό 
Πρωτάθλημα ΚΑΡΑΤΕ Αστυνομιών κατάφερε να κερδίσει 
όλες τις πρώτες θέσεις σε όλες τις κατηγορίες στα ατομικά 
των ανδρών KUMITE και ΚΑΤΑ, κέρδισε την 1η θέση στο 
ομαδικό KUMITE, καταλαμβάνοντας έτσι την 1η θέση 
στην Γενική κατάταξη των χωρών, (με μεγάλη διαφορά) 
πραγματοποιώντας μοναδική επιτυχία στην ιστορία της.

Πανελλήνιο Π ρω τάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφώ ν J2 4  
Από 1-4 Μαΐου 2008 στο θαλάσσιο χώρο του Φαληρικού 

όρμου, διεξήχθη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς 
της ISAF, από την Ελληνική Έ νωση σκαφών J24 και τον 
ΣΕΑΝΑΤΚ, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής 
Ομοσπονδίας, η Β' φάση του Πανελλήνιου Πρωταθλή
ματος Ιστιοπλοΐας σκαφών J24.

Η αντιπροσωπευτική ομάδα του Σώματος έλαβε τη 
δεύτερη θέση στο συγκεκριμένο αγώνα. Με την ολοκλή
ρωση της δεύτερης φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλή
ματος και το συμψηφισμό των αποτελεσμάτων και των 
δύο φάσεων ανακηρύχτηκαν οι Πανελληνιονίκες για το

2008. Συγκεκριμένα, το σκάφος HELLENIC POLICE και 
η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας συγκέντρωσε μετά από 
είκοσι συνολικά ιστιοδρομίες τη δεύτερη καλύτερη βαθ
μολογία και κατάκτησε τη Δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα του έτους 2008. Σημειωτέον ότι η ομάδα του 
Σώματος τρέχει με το παλαιότερο σκάφος της κατηγορίας 
J24, το οποίο φέτος έκλεισε τα 30 χρόνια(!) ενεργής δράσης 
και φυσικά θεωρείται υπέργηρο και οπωσδήποτε η συγκε
κριμένη νίκη έχει επηυξημένη σημασία.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος με την αντιπροσωπευτική 
ομάδα του Σώματος οι: Ανθ/μος Νικόλαος Παπάζογλου της 
ΥΦΑΑ, Αρχηγός αποστολής, ο Αρχ/κας Αντώνιος Καρα- 
γιάννης της ΥΦΑΑ Προπονητής, ο Αστυφ/κας Αλέξαν
δρος Ταγαρόπουλος της ΥΦΑΑ Κυβερνήτης και Αθλητές 
οι: Αστυφ/κας Μαρίνα Τσιλιγκίρη της ΔΑΑ, ο Αστυφ/κας 
Αλκιβιάδης Μακρυγιάννης του Α.Τ. Βούλας και ο Συν. 
Φύλακας Ευάγγελος Πασχαλέρης του Τ.Σ.Φ. Καβάλας.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΑΝΑΤΚ, κ. Δημήτριος Μπαρούς 
κατά την απονομή των επάθλων μεταξύ άλλων τόνισε ότι: 
«Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας για άλλη μια φορά 
βρέθηκε στο επίκεντρο των γεγονότων» αποσπώντας τα 
ευμενή σχόλια και το έντονο χειροκρότημα των παρευρι- 
σκομένων και ευχήθηκε νέες επιτυχίες.

18ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα TAE-KBO-NTO (CISM)
Από 21-29 Μαΐου 2008 διεξήχθη το 18ο Παγκόσμιο Πρω

τάθλημα CISM -  T.W.D, στη Σεούλ της Κορέας στο οποίο 
συμμετείχε δυναμικά αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Την αποστολή αποτελούσαν: Αρχηγός αποστολής ο Αρχι
πλοίαρχος και Δ/ντής ΑΣΑΕΔ Ιωάννης Λάμπρου, Αρχηγός 
ομάδας και Υποδ/ντής του ΑΣΑΕΔ ο Συνταγματάρχης 
Νικόλαος Μορατζής, Προπονήτρια της εθνικής ομάδας η 
Αστυφύλακας και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Μαρία Καρ-
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[  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ :

παθάκη, Βοηθός ο Π.Υ. και Πρωταθλητής Ελλάδος Νικόλαος 
Ντούσης και οι αθλητές: Αστυφύλακας Σαραντούλα Παγω- 
νάκη, Αστυφύλακας Καλλιόπη Παπαϊωάννου, Αστυφύλακας 
Νικόλαος Παπαγγελής, Αστυφύλακας Μαργαρίτα Μιχαη- 
λίδου, Αστυφύλακας Σταύρος Λούκας και οι Ανθυποπλοί
αρχοι και Ολυμπιονίκες Μιχάλης Μουρούτσος και Έ λλη  
Μυστακίδου και ο στρατιώτης Αργύρης Διάφας.

Η Σαραντούλα Παγωνάκη κατέκτησε τη δεύτερη θέση 
(αργυρό μετάλλιο), η Καλλιόπη Παπαϊωάννου της Τρίτη 
θέση (χάλκινο μετάλλιο) και ο Νικόλαος Παπαγγελης την 
Τρίτη θέση (χάλκινο μετάλλιο) και η Ανθυποπλοίαρχος 
Έ λλη  Μυστακίδου την τρίτη θέση (χάλκινο μετάλλιο). Η 
αποκομιδή των μεταλλίων αποτελεί επιστέγασμα πολύ
χρονης και επίπονης προσπάθειας των αστυνομικών σε συλ
λογικό και ατομικό επίπεδο και της προπονήτριας, οι οποίοι 
υπερέβαλλαν εαυτούς. Την ελληνική αποστολή συνοδέυσε ο Υφυπουργός Εθνικής Αμύνης κ. 
Ιωάννης Πλακιωτάκης αποδεικνύοντας έμπρακτα την μεγάλη σημασία που έχουν οι συγκε
κριμένοι αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο και εμψυχώνοντας τους Έ λληνες αθλητές.

Δ ιεξαγωγή Π ρω ταθλήματος Χ ιονοδρομίας Ε.Δ. και Σ.Α.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρωτάθλημα χιονοδρομίας Ε.Δ. και Σ.Α. στις 

εγκαταστάσεις του Χ.Κ Παρνασσού την 6-7/3/2008.
Τους αγώνες διοργάνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με την εποπτεία του 

ΑΣΑΕΔ και τη συνδρομή της Υ.Φ.Α.Α και της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας. Οι συγκεκριμένοι αγώνες 
πραγματοποιήθηκαν μετά από περίοδο απραξίας πέντε 
ετών. Καθοριστικό ρόλο για την διεξαγωγή των αγώνων 
αποτέλεσε η θετική συμβολή του ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ και ιδι
αίτερα του πλωτάρχη (Π.Ν.) κ. Σπάρου Ανδριόπουλου οι 
άοκνες προσπάθειες της Υ.Φ.Α.Α. και των υπευθύνων της 
ομάδος χιονοδρομίας. Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές 
και αθλήτριες όλων των κλάδων των ΕΔ και ΣΑ στο αγώ
νισμα της γιγαντιαίας τεχνικής κατάβασης. Η ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας κατέκτησε αργυρό μετάλλιο στο 
ατομικό με τον Ειδικό Φρουρό Γεώργιο Ρηγόπουλο και 
χάλκινο στην ομαδική κατάταξη.

17ο Π ρω τάθλημα Χ ιονοδρομίας Α στυνομικώ ν 
Με αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την 28.3.2008 στο Χ.Κ. 

Παρνασσού το 17° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας αστυνομικών. Για την άρτια διορ
γάνωση συνέδραμαν η Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων/ΑΈ,Α., η Υ.Φ.Α.Α. και η Α.Ε.Α., συνεχείς 
αρωγοί στην προσπάθεια της ομάδα χιονοδρομίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Στον αγώνα 
συμμετείχαν 65 αθλητές -τριες από όλη την Ελλάδα Η επίσημη χρονομέτρης και εκπρόσωπος 
της Ε.Ο.Χ κα Ασημίνα Καλιαντάση τόνισε την αμέριστη συμπαράσταση της Ε.Ο.Χ σ’ αυτή 
την προσπάθεια, εν όψη των διεθνών αγωνιστικών υποχρεώσεων της περιόδου 2008- 2009. 
Στο αγώνισμα της Γ.Τ. κατάβασης 
νικητές αναδείχθηκαν οι: Α1 ανδρών:
Ειδ. Φρουρός Ρηγόπουλος Γεώργιος,
Αστ/κας Βασίλειος Βαρθολομαίος και 
Αρχ/κας Κωνσταντίνος Καραγιάννης.

Α2 ανδρών: Αστ/κας Αθανάσιος Φινές,
Αστ/κας Ιωάννης Παπακωνσταντίνου 
και Αστ/κας Αθανάσιος Πλατής.

Κατ. Γυναικών: Αστ/κας Ελένη Κυρι- 
αζίδου, Συν. Φυλ. Ελένη Σαρακατσι- 
άνου και Αστ/κας Αρετή Κέλμπερη. ]
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αδαμίδης 
Μιχαήλ, Αλεξόπουλος Λεωνίδας Γκίζας Χρηστός, Καλλιμάνης Νι
κόλαος Λαζαρίδης Δημήιριος Μητσόπουλος Ιωάννης Μουτσιοό- 
νας Γεώργιος Μπιλάλης Μιχαήλ, Πνευματικός Ιωάννης Σπατι- 
ώτης Γεράσιμος, Στασινός Γεώργιος, Τσέλιος Νικόλαος Φωκάς 
Κυριάκος, Χατζής Νικόλαος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Θεοδουλίδης Ευστάθιος, 
Μπουγιάς Νικόλαος, Πάνου Ελένη, Παπάς Αλέξανδρος Σχίζας 
Παναγιώτης Τζιουμάκας Νικόλαος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Βάσιος Κωνσταντίνος, Μι- 
χόπουλος Αθανάσιος Πάσχος Ιωάννης Χρυσαφίδης Βασίλειος. 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' ο, Κρικόπουλος Κωνστα
ντίνος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Ανδρικόπουλος Μιλτι
άδης Αραπακοπούλου Ασημίνα, Ασημακόπουλος Γεώργιος Λυγε
ρής Νικόλαος, Βούρδουλα Χριστίνα, Γατσάς Δημήτριος, Γιαγκό- 
πουλος Γεώργιος Γιαννόπουλος Διονύσιος, Γιαννούλης Ηλίας 
Γιαντζακλίδης Ιερεμίας Γιώτης Στυλιανός, Γραμμένος Παναγιώ
της Γραμμόζης Κωνσταντίνος Δαμάλας Εμμανουήλ, Δήμας Πέ
τρος Ζαρμακούπης Ιωάννης, Ζερίτης Ευάγγελος, Ζωγραφάκης 
Μιχαήλ, Θεοδοσιάδης Θεόφιλος Καζάκας Κωνσταντίνος, Καλλέρ- 
γης Δημήτριος, Καμπαφλής Ευθύμιος Κανακάκης Σταύρος Κα- 
ραγιάννης Δημήτριος, Καρολεμέας Γεώργιος, Κίτσιος Χρήστος 
Κοσμαδάκης Κωνσταντίνος, Κουκιανάκης Χαράλαμπος, Κουτού- 
πης Γεώργιος, Κραμποκούκης Παναγιώτης Κτενάς Κωνσταντί
νος, Λεβεντούρης Πέτρος, Λουκούμης Γεώργιος Μπαζίνη Θεο
δώρα, Μπαλεστράβος Ιωάννης Μπύτας Λάμπρος, Μπουρτζίλας 
Νικόλαος Μυλωνάς Δημήτριος Μυρωνίδης Ηλίας, Ντόγκας Βα
σίλειος Πάλλας Αθανάσιος Παναγιωτάκος Παναγιώτης Παπα- 
γιάννης Γεώργιος Παπαδερός Σταύρος Παπαδόπουλος Γεώργι
ος, Παραγυιός Ιωάννης Πασπάλης Χρήστος, Πάτσης Δημήτριος 
Πεπονής Σπυρίδων, Πέτρου Ιωάννης Πολιτόπουλος Χρήστος 
Πολυμένης Κωνσταντίνος, Πουτακίδης Γεώργιος, Σίσκας Κων
σταντίνος Σούδης Γεώργιος, Στρέπκος Ευάγγελος, Ταλαγκόζης 
Σταμάτης Τζώρτζης Αλκιβιάδης Τραϊκάπης Μιχαήλ, Τσάκωνας 
Ανδρέας, Τσανάκα Ευαγγελία, Τσικαλάκης Γεώργιος, Φάκας Πέ
τρος Φραγκόπουλος Θεολόγος Φωτόπουλος Αθανάσιος, Χατζη- 
βασιλείου Δημήτριος, Χατζηγεωργίου Ξενοφών, Χοζοβίτης Ιωάν
νη ς Χριστόπουλος Αγαμέμνων.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αβραμίδου Ελένη, Αγ- 
γελής Αθανάσιος Αγγελής Ευάγγελος Αδαμίδης Γεώργιος Αδάμος 
Ευάγγελος, Αθανασίου Κωνσταντίνα, Αθανασόπουλος Κωνστα
ντίνος Αλαμάνη Ιωάννα, Αλεξόπουλος Αθανάσιος, Αναγνώστου 
Παντελής, Ανδριανός Γεώργιος Ανδρινόπουλος Κωνσταντίνος 
Ανδρούτσος Γεώργιος Αντωνάκης Ανδριανός, Αντωνόπουλος Γε
ώργιος, Ανυφαντάκη Μαρία, Απαλλάς Θωμάς Αποστολίδης Γεώρ
γιος, Αποστολίδης Σπυρίδων, Αποστολοπούλου Καλλιρρόη, Αρ- 
γυρόπουλος Νικόλαος Ασημάκης Χαράλαμπος Ασημακόπουλος 
Σωτήριος, Βασιλειάδης Γεώργιος Βασιλειάδης Κωνσταντίνος Βα
σιλείου Σπυρίδων, Βάσιου Σωτηρία, Βελαέτης Ευάγγελος Βελ- 
λής Βασίλειος Βέργος Ευθύμιος Βήτος Χρήστος, Βιδινιώτης Ιω
άννης Βλαχογιάννης Ιωάννης, Βούρος Κωνσταντίνος Βούρτσης 
Αναστάσιος, Βουτσαδάκης Ιωάννης Γαλανός Βασίλειος, Γεροκώ
στας Χαράλαμπος, Γεωργιάδης Γεώργιος Γεωργίου Παναγιώτης 
Γεωργόπουλος Αναστάσιος Γιαβουρίδης Ιορδάνης Γιαννακόπου-

λος Δημήτριος Γιολδάσης Γεώργιος Γκέγκας Γεώργιος Γκεντσί- 
δης Σωτήριος Γκίκας Θεόδωρος, Γκοβίνας Χρήστος, Γρόζης Αν
δρέας, Δαρούσης Πέτρος Δεληγιάννης Δημήτριος Δημακάκος 
Βασίλειος, Δημητρέλης Χριστόφορος Δημητριάδης Λουκάς Δη- 
μητρογιάννης Σπυρίδων, Δημούδης Αθανάσιος, Δικοφτσής Σω
τήριος, Δοκόπουλος Νικόλαος, Δούδεσης Αριστοτέλης Δρινάς 
Φώτιος, Δρόσος Γεώργιος, Ζαλαώρας Ευθύμιος Ζαχάρος Ευριπί- 
δης Ζερδεβάς Τάσος, Ζεχερλής Μιχαήλ, Ζήσης Κωνσταντίνος Ζή
σης Σπυρίδων, Ζιάγκου Μελπομένη, Ζιώρης Κωνσταντίνος, Ζων- 
κές Αντώνιος Ηλιόπουλος Διονύσιος Θεμελής Γεώργιος Ίβρος 
Σεραφείμ, Ιλτσίδης Ευστράτιος Ιωακειμίδης Γεώργιος Ιωσηφί- 
δου Αικατερίνη, Καΐτσα Ελένη, Καίτσας Χρήστος, Καλαβέσιος 
Αγησίλαος Καλαϊτζής Ευάγγελος, Καλαϊτζιδης Ευστάθιος Κα- 
λαντζής Δημήτριος Καλυβιώτης Διονύσιος, Καμπισιούλης Ιω
άννης Καμπούρης Ηλίας Κανακάρης Αλέξανδρος Κανέλογλου 
Δημήτριος, Καντζαρίδης Ζαφείρης, Καπουλάς Βασίλειος Καρα
βίδας Απόστολος, Καραγεώργος Ευάγγελος, Καραγιάννης Ιωάν- 
νης, Καραγιάννης Νεοκλής, Καρακούσης Αριστείδης Καράμπα- 
σης Πέτρος, Καρανικόλας Σωτήριος, Καραστογιάννης Αντώνιος 
Καρατάσης Στέφανος, Καραφουλίδου Γλυκερία, Καφκενάρης 
Αναστάσιος, Κεχαγιάς Βασίλειος Κλωνής Δημήτριος Κόκκαλης 
Ιωάννης, Κοκόζης Πέτρος Κολιός Αναστάσιος Κολονέλος Αντώ
νιος Κόντης Ιωάννης Κορδογιάννης Ηλίας Κορδονούρης Κων
σταντίνος, Κορκόβελος Γεώργιος, Κοσμίδης Δημήτριος, Κότσιρας 
Βασίλειος, Κοττίκας Στέφανος Κουκουμέλας Σωτήριος, Κουμα- 
ντάνος Ανδρέας, Κουματσιούλη Αγγελίνα, Κουρέλας Διονύσιος 
Κούτσικος Νικόλαος, Κουτσουράς Παναγιώτης Κοψαχειλάκος 
Λάμπρος, Κρομμύδας Κωνσταντίνος, Κρυωνίδης Νικόλαος Κυ- 
ριακάκης Ανδρέας Κυριακάκος Μιχαήλ, Κωνσταντίνου Νικόλα
ος, Κωσταράς Αντώνιος, Κώτσης Γεώργιος Λάππας Δημήτριος, 
Λεοντιάδης Παύλος, Λεπενιώτης Κωνσταντίνος Λιμήτσιος Ευθύ
μιος, Λούδος Χαράλαμπος Λουκόπουλος Παντελής, Λούντζης Ιω- 
άννης Λύτα Ολυμπία, Μάλιου Αικατερίνη, Μάλφας Σπυρίδωνας 
Μαντενιώτης Γεώργιος Μαργαρίτης Γεώργιος, Μαρίνης Νικόλα
ος, Μάρκης Δημήτριος, Μάρκου Παύλος Μαρκουίζος Δημήτρι- 
ος Ματσούκας Ιωάννης, Μελισουργάκης Κωνσταντίνος Μικε- 
λοπούλου Τριανταφυλλιά, Μιχαηλίδης Θεόκλητος, Μιχαιρίνας 
Σπυρίδων, Μιχαλόπουλος Δημήτριος, Μουγιακάκος Παναγιώ
της Μπαγεώργος Χρήστος, Μπαλής Απόστολος Μπαντή Βασιλι
κή, Μπάτζιου Ελένη, Μπεκιάρης Γεώργιος Μπελόκας Διονύσι
ος, Μπίρης Νικόλαος, Μπολομύτης Θωμάς Μποταϊτη Ιωάννα, 
Μπουρδάκης Κωνσταντίνος Μυλωνάς Θεόδωρος Μυτιλήνης Νι
κόλαος Νάκου Βασιλική, Νάνης Χρήστος, Νεραντζάκης Καριο- 
φύλλης, Νίκας Γεώργιος, Νικηφοράκης Ευστάθιος, Νικολαΐδου 
Ιφιγένεια, Νικολαΐδου Σουλτάνα, Νικολέρης Αναστάσιος, Νικο- 
λόπουλος Νικόλαος, Νίκου Βασιλική, Ντανάς Λάμπρος, Ντέκας 
Βασίλειος Ντέκας Κωνσταντίνος Ντέντης Αθανάσιος, Ντόνας 
Πέτρος Ξανθόπουλος Χρήστος Οικονόμου Νικόλαος, Ορφανός 
Παναγιώτης Παλαιολογοπούλου Αγγελική, Παλατκή Ανατολή, 
Πανάγος Νικόλαος Πανίδης Στέφανος Παπαδημητράκης Ιω
άννης, Παπαδόπουλος Γεώργιος Παπαδόπουλος Σπυρίδων, Πα
παδόπουλος Στέφανος, Παπαδοπούλου Φωτεινή, Παπάζογλου 
Αριστοτέλης Παπαϊωάννου Ιωάννης Παπακωνσταντίνου Κων
σταντίνος, Παπανικολάου Εμμανουήλ, Παπανικολάου Ξενοφών, 
Παπανίκος Αχιλλέας Παπαχαρίσης Σπυρίδων, Πασχαλάκης Μι-
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χαηλ, Πατλής Απόστολος, Παυλάκης Εμμανουήλ, Παυλόπουλος 
Βύρωνος Πεγιόγλου Γεώργιος, Πετμεζά Ελένη, Πεχσάλης Στυλι
ανός Πίκουλας Ιωάννης Πιτσιαβάς Εμμανουήλ, Πλαστήρας Γε
ώργιος, Πλατίτσας Παναγιώτης Πλεξίδας Παναγιώτης Πλεύρης 
Ευάγγελος Ποζίδης Τριαντάφυλλος Πολυχρονάκος Σταύρος 
Πουρνάρας Αστέριος Πρατικάκης Ιωάννης, Προδρομίδης Παύ
λος Ραβαζούλας Ζήσης Ραβδάς Ιωάννης Ράπτης Αθανάσιος, Ρέ- 
βης Ανδρέας, Ρεπάνης Σπυρίδων, Ροδόπουλος Χρήστος Ρουμανά 
Όλγα, Σισμανίδης Στέφανος Σκαρτούλης Ανδρέας, Σκενδερίδου 
Αγνή, Σκόρδος Δημήτριος Σονιάδου Δέσποινα, Σπύρου Χρήστος, 
Σταθοπούλου Κωνσταντίνα, Σταμάτης Νικόλαος Σταμουκώστας 
Στυλιανός Στεφανίδης Γεώργιος, Στόκου Γεωργία, Στροπωνιά- 
τη Κωνσταντίνα, Σωτηρίου Κωνσταντινιά, Τάτσης Ελευθέριος 
Τζανετόπουλος Χρήστος Τζανής Παναγιώτης Τζήμα Αικατερί
νη, Τζιμουρτοϋ Γεωργία, Τζιωρτζιώτης Απόστολος Τζουρμανάς 
Ευστάθιος Τόλης Κωνσταντίνος Τουμπίδης Δημήτριος, Τουρ- 
πεσλής Γεώργιος Τράκας Κωνσταντίνος, Τρανός Ιωάννης Τρα- 
χιλής Νικόλαος, Τριανταφύλλου Γεώργιος Τριανταφύλλου 
Χρήστος Τσάμης Νικόλαος, Τσαπράζης Ιωάννης Τσαπραντζής 
Βασίλειος Τσαραντάνης Γεώργιος Τσελεμπής Λυμπέρης Τσέ- 
τσιλας Κωνσταντίνος Τσιάκαλος Λάζαρος Τσιάκαλος Χρυσόστο
μος Τσιακμάκης Άγγελος Τσιατοόρας Νικόλαος, Τσιάτσιος Ηλί- 
ας Τσολερίδης Σάββας Φιλιππίδης Λεωνίδας Φλούδας Χρήστος 
Φούρκας Κωνσταντίνος Φούσκος Εμμανουήλ, Χαρισιάδης Αθα
νάσιος, Χαρισόπουλος Χρήστος Χατζηανδρεδυ Σταματίνα, Χατζη- 
νικολαίδης Δημήτριος, Χήρης Αναστάσιος, Χουλιαράς Νικόλαος, 
Χρήστου Γεώργιος Χρήστου Δημητρούλα, Χριστάκη Αικατερίνη, 
Χριστιάς Γεώργιος Χριστοπούλου Μαρία, Ψύλλος Χρήστος, Ψω
μάς Ιωάννης
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Αμαριωτάκης Εμμανουήλ, 
Αραπόγιαννη Αθανασία, Βασιλάκης Νκόλαος, Βιδινιώτης Ιωάν
νη ς Γαρδέλης Γεώργιος, Δάλλας Κωνσταντίνος Καρδάρας Βασί
λειος Κατερινάκος Παναγιώτης Κιτσάκης Ηλίας Λεολέη Αφρο
δίτη, Μάμαλης Βασίλειος Μαστρογιάννης Χρήστος Μουρτζάκης 
Αλέξανδρος Μπακαλόγλου Δημήτριος Μπάλλας Ιωάννης Μπά- 
της Αντώνιος Μπίλλης Μιχαήλ, Νκήτας Ξενοφών, Νούνης Ξε
νοφών, Πάσσας Νκόλαος Πατσιατζής Κωνσταντίνος Πολυχρο- 
νίδης Ιωάννης, Ρέβης Ανδρέας Σιωπίδης Ευστράτιος Σκορδάκης 
Βασίλειος Συντηχάκης Εμμανουήλ, Τούλιας Ιωάννης Τσιάκαλος 
Γεώργιος Τσιαμπαλής Κωνσταντίνος, Τσιλίκας Αθανάσιος Τσι- 
λούνη Χριστίνα, Φωτιάς Αναστάσιος.
>Με το βαθμό του Συνοριακού Φύλακα ο Κονδράρος Διαμα
ντής

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
> 0  Υπαστυνόμος Β' Καταπόδης Θεοφάνης που υπηρετεί 
στη Σχολή Αξωματκών/ Τμήμα Δοκίμων Υπαστυνόμων επιθυ
μεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από τη Δ/νση Αστυνο
μίας Β/Α Αττικής ή τη Δ/νση Αστυνομίας Αερολιμένα Αθηνών, 
τηλ. 6944652552.
> Η Αστυφύλακας Αικατερίνη Παληογιάννη που υπηρετεί στο 
AT Ακροπόλεως επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Αιτωλίας Ακαρνανίας, Λευκάδος 
Πρέβεζας Άρτας Θεσπρωτίας και Αχαίας τηλ 6934163907. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Φλώρινας επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΑΔ. Αχαίας τηλ 6946065999.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Μυτι

λήνης της Α.Δ. Λέσβου επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ 
6944656133.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Βοιωτίας επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης ΓΑΔ. Κεντρικής Μακεδονίας ή ΓΑΔ. 
Θεσσαλίας τηλ 6936450390.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Γαλατσίου επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των ΑΔ. Καρδίτσας, Τρκάλων και Λάρισας, τηλ 6934151936.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Αστυνομίας Β/ 
Α Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Κοζάνης Δωδεκανήσου, Κυκλά
δων, Σάμου, Χίου ή από οποιαδήποτε άλλη νησιωτική ΑΔ., τηλ 
6940569445.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Ορεστιάδας, ΓΑΔ. 
Θεσσαλονίκης καθώς και από οποιαδήποτε νησιωτική Α.Δ., τηλ 
6931231636,6944050775.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Τροχαίας Αττικής
επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Χανιών, τηλ 6974487194.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Μεγάρων επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΑΔ. Χανιών, τηλ 6973373884.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Αλεξανδρούπολης
επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό της από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ 6972445717.
> 0  Ειδικός Φρουρός Ιωάννης Αϊβαλιώτης που υπηρετεί στο 
A.T. Αγίων Αναργύρων επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης, τηλ 
6972024429.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας Β/ 
Α Αττικής επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ιωαννίνων, τηλ 6955264107.
> 0  Συνοριακός Φύλακας Τερζής Αργύριος που υπηρετεί 
στο Συνοριακό Τμήμα Φερρών Έβρου της Α.Δ. Αλεξανδρού
πολης επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του από οποιοδή- 
ποτε Συνοριακό Τμήμα της Θεσσαλονίκης τηλ 6976808399.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

(ΤΕΑΠΑΣΑ)
Μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου θα συσταθεί ΝΠΔΔ με 
την επωνυμία Ταμείο επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας απα
σχολούμενων στα σώματα ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ). Το ΤΕΑΠΑΣΑ 
συγκροτούν τρεις κλάδοι α) επικουρικής ασφάλισης β) κλάδος 
πρόνοιας και γ) κλάδος υγείας. Σε κάθε κλάδο του εντάσσονται ως 
τομείς με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια:
Στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης:
1. Το ταμείο αρωγής υπαλλήλων αστυνομίας πόλεων (ΤΑΥΑΠ)
2. Το επικουρικό ταμείο Ελληνικής Χωροφυλακής (ΕΤΕΧ) και
3. Το ταμείο αρωγής υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος.
Στον κλάδο πρόνοιας:
1. Το ταμείο αρωγής αστυνομικών
2. Το επικουρικό ταμείο υπαλλήλων αστυνομίας πόλεων (ΕΤΥΑΠ) 
και
3. Το επικουρικό ταμείο υπαλλήλων πυροσβεστικού σώματος.
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Ί . ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Ζ

Στον κλάδο υγείας ο κλάδος υγείας υπάλληλων αστυνομίας 
πόλεων (ΚΥΥΑΠ).
Όλοι οι ανωτέρω τομείς διέπονται από τις καταστατικές διατά
ξεις των αντίστοιχων εντασσόμενων ταμείων. Ο τρόπος διορισμού 
των εκπροσώπων των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων στο 
Δ.Σ. του ταμείου είναι ίδιος με τα άλλα ταμεία που προαναφέ- 
ραμε. Εκτός από την αρμοδιότητα που έχει το Δ.Σ. του ταμείου 
να εισηγείται προς τον Υπουργό αλλαγές στο καταστατικό υπάρ
χει και σαφής πρόβλεψη στις τελικές διατάξεις του άρθρου 103 
ότι με απόφαση του Υπουργού απασχόλησης & κοινωνικής προ
στασίας δόνανται να τροποποιούνται οι καταστατικές διατάξεις 
των τομέων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας και του κλάδου 
υγείας του ΤΕΑΠΑΣΑ και να ενοποιούνται αυτοί κατά κλάδο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Δ. ΚΑΙ Σ Α  

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αποστράτων Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας μεταστεγάστηκε εδώ και ένα 
χρόνο από την οδό εμμ. Μπενάκη 3, στην οδό Μαυροκορδάτου 11, 
Γραφ. 6,10678, Αθήνα. Τηλ. 210-3213835, φαξ: 210-3213876.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Στις αρχαιρεσίες του διεξήχθησαν πρόσφατα εξελέγησαν για το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποστράτων Χωροφυ
λακής και Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Λάρισας τα εξής μέλη: 
Πρόεδρος ο Βασίλειος Διβάνης Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Χατζής, 
Γεν. Γραμματέας ο Γεώργιος Μπρουζιούτης, Ταμίας ο Απόστολος 
Χατζηκωτούλας και Μέλος ο Γεώργιος Φιλίππου.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
Μετά το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Εθνικού Τμή
ματος της Δ.Ε Α. οι εργασίες του οποίου έλαβαν χώρα στην Κέρ
κυρα, το οποίο είχε και εκλογικό χαρακτήρα αναδείχθηκαν τα νέα 
όργανα διοίκησης ως εξής: Πρόεδρος ο Γεώργιος Κατσαρόπουλος, 
Α' Αντιπρόεδρος ο Βασίλειος Γιαννακόπουλος, Β' Αντιπρόεδρος ο 
Κυριάκος Καρκαλής, Υ  Αντιπρόεδρος ο Βλάσιος Βαλατσός Γεν. 
Γραμματέας ο Χρήστος Δέλλας, Βοηθός Γεν. Γραμματέας Νικό
λαος Μουρούντας Ταμίας ο Σταύρος Γιάχος, Δημόσιες Σχέσεις ο 
Βασίλειος Παπάς και Βοηθός Ταμίας ο Ιωάννης Καραπατάκης.

Η Χριστίνα Βότση, κόρη του Αρχιφύλακα Βασι
λείου Βότση που υπηρετεί στο A.T. Πεντέλης εισήχθη 
στα ΑΤΕΙ Ηπείρου στη Σχολή Τηλεπληροφορικής και 
Δημόσιας Διοίκησης.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ 
ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑΣ

Στην έδρα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας (Πειραιώς αρ. 153), ιδρύθηκε και λειτουρ
γεί Ειδικό Ιατρείο Κεφαλαλγίας, υπό τη διεύθυνση και εποπτεία 
του Αστυνόμου Β' Υγ/κού -  Νευρολόγου Γεωργίου Τσιβγούλη και 
με την υποστήριξη Ειδικών Ιατρών της Υπηρεσίας (Ψυχιάτρου

-  Οφθαλμιάτρου -  Ω .ΡΑ -  Ρευματολόγου), με σκοπό την ολο
κληρωμένη διερεύνηση και αντιμετώπιση των υπαρχόντων περι
στατικών κεφαλαλγίας καθώς και την πρόληψη των σχετικών 
επιπλοκών της.
Το ανωτέρω Ειδικό Ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη από τις 12.30' 
έως 14.30' και θα μπορούν να εξετάζονται το εν ενεργεία αστυνο
μικό και πολιτικό προσωπικό, συνταξιούχοι και μέλη των οικογε
νειών τους, μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση (ραντεβού) στο 
τηλ. 210-3482444.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Στην έδρα της Διεύθυνσης Υγειονομικού του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας (οδός Πειραιώς αρ. 153) ιδρύθηκε και λει
τουργεί Κέντρο Διακοπής Καπνίσματος υπό τη διεύθυνση και 
εποπτεία των Πνευμονολόγων Αστυν. ΔΛττον Υγ/κού κ.κ. Νικο
λάου Κατσιπέρη και Μάρκου Αντωνίου και με την υποστήριξη 
του Ταξίαρχου Υγ/κού -  Ψυχολόγου Γεωργίου Στεφανόπουλου 
και της Υ/Α Υγ/κού -  Ψυχολόγου Υγείας και Οργανωτικής Ψυχο
λόγου Αναστασίας Σουρέτη, ειδικευθείσας σε Κέντρα Διακοπής 
Καπνίσματος στην αλλοδαπή, καθώς και των Παθολόγων και 
Καρδιολόγων της Υπηρεσίας
Το ανωτέρω Κέντρο λειτουργεί κάθε Τετάρτη από τις 08.30'έως 
12.00'και θα μπορούν να εξετάζονται το εν ενεργεία αστυνομικό 
και πολιτικό προσωπικό, συνταξιούχοι και μέλη των οικογενειών 
τους μετά από τηλεφωνική προσυνεννόηση (ραντεβού) στο τηλ. 
210-3482444.

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 
ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ TOY Κ.Ι.Α.

Στο Ακτινολογικό Τμήμα του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών (οδός 
Πειραιώς αρ. 153), λειτουργεί Τμήμα Υπερήχων, στο οποίο διε- 
νεργούνται:
1. Υπέρηχοι Κοιλίας, Μαλακών Μορίων, Θυρεοειδούς Αδένα, 
Μαστού καθώς και Γυναικολογικοί υπέρηχοι.
2. Υπερηχογραφική αγγειογραφία (TRIPLEX) Καρωτίδων-σπον- 
δυλικών αρτηριών, αρτηριών και φλεβών κάτω άκρων, κοιλιακής 
αορτής καθώς και νεφρικών αρτηριών.
Στο Ακτινολογικό εργαστήριο λειτουργεί Τμήμα Μέτρησης Οπτι
κής Πυκνότητας στα πλαίσια λειτουργίας του Ιατρείου Οστεοπό
ρωσης και Μεταβολισμού των οστών από 1 ‘Α περίπου έτους 
Τηλέφωνα προσυνεννόησης (ραντεβού): 210 3482404 και 210 
3482446.

ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Με αφορμή τα αιτήματα που υποβλήθηκαν στη Δ/νση Διαχείρι
σης Χρηματικού από Αστυνομικούς Σ.Φ. και Ε.Φ., με τα οποία 
αιτούνται την χορήγηση επιδόματος τίτλου σπουδών, σας γνωρί
ζουμε ότι οι αποδοχές και τα χορηγούμενα επιδόματα του ένστο
λου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας καθορίζονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 50 και 51 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ Α-297), 
στις οποίες δεν προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος τίτλου σπου
δών ή μεταπτυχιακού τίτλου και ως εκ τούτου δεν καταβάλλεται 
σ’ αυτό καμία τέτοια παροχή. ]
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2007

Έσοδα Έξοδα
Μ ετα φ ο ρά  2 00 6 628 .054 ,31

Σ υ νδ ρ ο μ ές 4 5 5 .1 8 6 ,0 0

Δ ιαφ ημίσ εις 5 5 .6 8 2 ,1 5

Τόκο ι 8 .7 3 8 ,1 2

Σύνολο 1 .1 4 7 .6 6 0 ,5 8

Εκτύπωση -  Β ιβλιοδεσ ία 1 8 4 .2 7 1 ,0 3
Ταχυδρομικά  - Μ ετα φ ορ ικά 8 7 .7 7 9 ,5 6
ΦΠΑ 7 .9 2 2 ,9 8
Ο ικονομ ικές  Ενισχύσεις (1 4 9  άτομα)

Μ ικροδ α π ά νες 5 .2 5 5 ,0 6
Π ρομήθεια  Α.Τ.Ε 4 0 ,00

Α γορά  Μ ελα ν ιώ ν  -  Ερμαρείω ν 
Α π οθ ήκευ σ η ς

3 .2 8 8 ,1 8

Ε κδηλώ σ εις 2 .3 6 9 ,9 4

Βιβλιοδεσ ία  Τόμω ν 2 .1 4 2 ,0 0
Σύνολο 3 4 9 .4 2 0 ,1 5

Αθροιση 1 .1 4 7 .6 6 0 ,5 8 3 4 9 .4 2 0 ,1 5

Μ ε ίο ν  Έ ξο δ α 3 4 9 .4 2 0 ,1 5

Υπόλοιπο 7 9 8 .2 4 0 ,4 3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2007

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 7 7 2 .6 7 8 ,7 0

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2 0 .4 3 4 ,2 5

ΤΑΜΕΙΟ 5 .1 2 7 ,4 8
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -  ΘΡΑΚΗΣ 

(εδώ ασε χώρο για μια φωτο)
Η Ένωση Αξιωματικών Αν. Μακεδονίας Θράκης πραγματοποί
ησε την 14η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη αντιπροσώπων στην ΠΟΑΞΙΑ και 
εκλέχθηκαν κατά σειρά οι εξής: Αστυν. Β' Αναστάσιος Δραγου- 
δάκης, Αστυν. Β' Παναγιώτης Καρτάλης και Αστυν. Α' Αβραάμ 
Κοσκερίδης.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην Ένωση 
Αστυνομικών Θεσπρωτίας συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικη
τικά Συμβούλιο το οποίο έχει ως εξής: Πρόεδρος η Ελένη Βρυσή, 
Αντιπρόεδρος ο Βασίλειος Λώλης Γεν. Γραμματέας ο Γεώργιος 
Τσώλας, Ταμίας ο Ιωάννης Λύκος, Οργαν. Γραμματέας ο Νικό
λαος Μπαλαούρος και Μέλη οι Στυλιανός Κολέτσης και Ανδρέας 
Φωτιάδης

Αντιπρόσωποι στο Συμβούλιο Μεταθέσεων εκλέχθηκαν οι: 
Ελένη Βρυσή με Αναπληρωτή τον Ανδρέα Φωτιάδη.

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΑΣΥ εκλέχτηκαν οι: Νικόλαος Μπαλα
ούρος Ευάγγελος Λεμονιάς Θωμάς Κατρής και Ελένη Βρυσή.

Στην Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχτηκαν οι: Μιχαήλ Θεοδώρου, 
Θεόδωρος Κατσαβριάς και Ματθαίος Διονυσίου.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα πρόσφατα στην Ένωση 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοι
κητικό Συμβούλιο το οποίο έχει ως εξής: Πρόεδρος ο Δημήτριος 
Παδιώτης Α' Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Δαγκλής Β' Αντιπρόε
δρος ο Ιωάννης Σπυρίδης, Γεν. Γραμματέας και Αν. Δημ. Σχέσεων 
ο Θεόφιλος Παπαδάκης Ταμίας και Υπ. Ανατ. Τομέα ο Χαράλα
μπος Τσεκούρας Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων και Υπ. Κεντρ. Τομέας 
ο Γεώργιος Ζήσης, Αν. Γεν. Γραμματέας και Οργαν. Γραμματέας ο 
Χρήστος Δολμάς Αν. Ταμίας και Υπ. Δυτ. Τομέα ο Βασίλειος Δαζε- 
λίδης και Μέλη οι, Δημήτριος Χρυσούλας Ηλίας Βασιλάκης Στέρ- 
γιος Δρόσος Αθανάσιος Καραγκιόζης και Ιωάννης Πασχαλιάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Δραματικά επίκαιρο το ερώτημα που έθεσε η Ομοσπονδία: 

Τί Αστυνομία θέλουμε και γιατί τη 
θέλουμε;

Με αφορμή τις παροτρύνσεις του 
Προέδρου της Δημοκρατίας η ΠΟΑΣΥ 
καλεί και πάλι τα πολιτικά κόμματα σε 
διάλογο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυ
νομικών Υπαλλήλων αφουγκράζεται 
την ανησυχία του Προέδρου της Δημο

κρατίας κ. Κάρολου Παπούλια για τη λειτουργία της Ελληνικής 
Αστυνομίας, όπως αυτή εκφράσθηκε στις υποδείξεις και επιση
μάνσεις του προς τους νέους Αρχηγούς των Σωμάτων Ασφαλείας 
με αφορμή την εθιμοτυπική παράσταση -  παρουσίασή τους σ’ 
αυτόν και για άλλη μια φορά διατυπώνει την αγωνία της για την 
αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης των χρόνιων αστυνομικών 
δυσλειτουργιών και άμεσης βελτίωσης των παρεχόμενων προς 
τους πολίτες υπηρεσιών.

Βεβαίως, χωρίς να αποποιούμαστε τις δικές μας ευθύνες, οφεί
λουμε να επισημάνουμε, ότι ως συνδικαλιστικός φορέας, από 
συστάσεώς μας, αγωνιζόμαστε πρωτίστως για μια σύγχρονη και 
αποτελεσματική Ελληνική Αστυνομία, με υψηλά πρότυπα επαγ
γελματισμού, η οποία θα σέβεται τον πολίτη και θα υπηρετεί απα- 
ρεγκλίτως τη νομιμότητα.

Παρά ταύτα, είναι γνωστό σε όλους ότι εξακολουθούν να υπάρ
χουν και να μας αποδιοργανώνουν οξυμμένα εσωτερικά υπηρε
σιακά προβλήματα, τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην άσκηση 
των καθηκόντων της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλ
φων μας. Οι χρόνιες δυσλειτουργίες του αστυνομικού μας συστή
ματος και τα επαναλαμβανόμενα πολλές φορές τραγικά λάθη, απο
τελούν για όλους μας πρόκληση.

Δυστυχώς, όμως, μέχρι σήμερα, από πλευράς Πολιτείας, δεν 
έχει γίνει καμία ουσιαστική προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων. Οι πολιτικές συζητήσεις και ο πενιχρός δημό
σιος προβληματισμός περιορίζονται συνήθως στις αποκρουστικές 
«κοκορομαχίες» των τηλεοπτικών παραθύρων και το πρόβλημα 
λησμονείται μέχρι το επόμενο «ατυχές» περιστατικό.

Επειδή, ωστόσο, στο παρελθόν έχουμε διαψευστεί εμείς και το 
σύνολο της ελληνικής κοινωνίας από καταναγκαστικές πρωτο
βουλίες αντιμετώπισης της κατάστασης με αφορμή τραγικά συμ
βάντα, φρονούμε, ότι επιβάλλεται έστω και τώρα, να γίνει ειλικρι
νής διάλογος ώστε να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσματα που θα 
κρίνουν όλους μας.

Επαναλαμβάνουμε με στεντόρειο τον τόνο της φωνής μας ότι 
το κεφαλαιώδες ερώτημα «Τί Αστυνομία θέλουμε και γιατί τη 
θέλουμε» δεν έχει απαντηθεί.

Η Κυβέρνηση πρωτίστως αλλά και όλα τα πολιτικά κόμματα 
οφείλουν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Από την πλευρά μας, επιμένουμε στη διακομματική συνεννό
ηση με την συνέχιση των εργασιών της διακομματικής επιτρο
πής που συστάθηκε για το λόγο αυτό το Μάιο 2007 με πρωτοβου
λία μας αλλά διέκοψε την λειτουργία της προ των βουλευτικών 
εκλογών 2007.
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Τα προβλήματα είναι τέτοιας έκτασης και υφής, που δεν αντιμε
τωπίζονται με ερασιτεχνισμούς και ειπκοινωνιακά τρικ.

Ευελπιστούμε ότι οι επισημάνσεις του κ. Προέδρου της Δημο
κρατίας διήγειραν “ώτα ακουώντων” ώστε η ανατροπή αντιλή
ψεων και νοοτροπίας, σύνθημα του 18ου Πανελλαδικού Συνε
δρίου μας να αρχίσει επιτέλους να συντελείται.

Ποιος φταίει..., Ποιος φταίει;
(Οι μοιραίοι, Κ. Βάρναλης)

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκφρά
ζει τα βαθιά της συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου οδη
γού του αστικού λεωφορείου που βρήκε τραγικό θάνατο στη Θεσ
σαλονίκη εξαιτίας των εγκληματικών λαθών που σημειώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της μεταγωγής του συγκεκριμένου δράστη, 
αλλά και της χρόνιας αδυναμίας της Ελληνικής Αστυνομίας να 
διδαχθεί από ανάλογα τραγικά συμβάντα του παρελθόντος.

Η Ομοσπονδία, ζητά ειλικρινά συγνώμη, τόσο από την οικογέ
νεια του θύματος, γιατί έχασε τον άνθρωπό της ένα μεροκαματι- 
άρη της ζωής, χωρίς να φταίει σε τίποτε, όσο και από την ελλη
νική κοινωνία διότι ο άδικος χαμός του συμπολίτη μας επιτείνει 
τα αισθήματα ανασφάλειας και κάνει τους συμπολίτες μας να αγω- 
νιούν ολοένα και περισσότερο.

Η Ομοσπονδία, δυστυχώς για μια ακόμα φορά, υπενθυμί
ζει προς όλους ότι οι χρόνιες αδυναμίες και τα προβλήματα της 
Ελληνικής Αστυνομίας έχουν επισημανθεί με τον πλέον κατηγο
ρηματικό τρόπο προς όλες τις κατευθύνσεις και μάλιστα σε βαθμό 
παρεξηγήσεως Το ερώτημα, ωστόσο, «τί αστυνομία θέλουμε και 
γιατί τη θέλουμε», παραμένει ακόμα αναπάντητο... Οι καινοτό- 
μες πρωτοβουλίες, που έχουν ληφθεί εκ μέρους της για τη δια
τύπωση μιας διακομματικής πρότασης εξόδου από την κρίση που 
μαστίζει το Σώμα, μένει να βρουν την ειλικρινή ανταπόκριση των 
εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων και βεβαίως της ηγεσίας 
μας Διότι, δεν αρκεί να καταστρώνονται σχέδια επί χάρτου ώστε 
να εμφανίζονται όλα ωραία ή να ανακοινώνονται αντεγκλημα- 
τικές πολιτικές που απέχουν παρασάγγες από την ακολουθητέα 
υπηρεσιακή δράση, ούτε να εκδίδονται πάγιες διαταγές που δεν 
εφαρμόζονται από κανέναν...

Ως συνδικαλιστικό κίνημα έχουμε κατ’ επανάληψη επισημά- 
νει ότι τα τερατώδη λάθη, η αμέλεια και ο ωχαδερφισμός οδηγούν

ρίζουμε ότι εμείς οι ίδιοι υφιστάμεθα τις επιπτώσεις της αρνητι
κής υπηρεσιακής απόδοσης και γι’ αυτό ποτέ δεν σταματήσαμε να 
ζητάμε τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους συναδέλφους μας 
την κατοχύρωση συνθηκών επαγγελματικής λειτουργίας σε όλα 
τα επίπεδα της υπηρεσιακής ζωής 

Η αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπίας ήταν το κυρίαρχο σύν
θημα στο τελευταίο συνέδριο της Ομοσπονδίας το Δεκέμβριο του 
2007, πλην όμως η Πολιτεία, καίτοι επικρότησε το όλο πλαίσιο, 
ακόμα δεν έχει επιδείξει τη βούλησή της για πραγματική αλλαγή 
πορείας. Σήμερα τονίζουμε για άλλη μια φορά να αρθεί ο καθένας 
στο ύψος των περιστάσεων γιατί δεν πάει άλλο.

Νέα πορεία για το καλό των συναδέλφων 
Πραγματοποιήθηκε (14/5/2008) στα γραφεία της Ομοσπονδίας 

ενημερωτική συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας με το 
νέο προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσ
σαλονίκης που αναδείχθηκε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες της 
χαράζοντας μια νέα πορεία για το καλό των συναδέλφων και του 
συνδικαλιστικού μας κινήματος 

Το προεδρείο της ΕΑΥΝ Θεσσαλονίκης αναγνωρίζοντας το 
ενδιαφέρον που επέδειξε η Ομοσπονδία, όσον αφορά στην ορθή 
λειτουργία του σωματείου της συμπρωτεύουσας διαβεβαίωσε ότι

σε τραγικά αποτελέσματα, απαξιώνουν την Ελληνική Αστυνο
μία και υπονομεύουν ευθέως τον συνδικαλιστικό μας ρόλο. Γνω

επιθυμία του είναι η καλή συνεργασία με την Ομοσπονδία και 
τις άλλες Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις της χώρας, στο πλαίσιο των 
καταστατικών αρχών λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργάνων 
και η άμεση ανταπόκριση στο όποιο κάλεσμα της Ομοσπονδίας για 
κοινούς αγώνες.

Οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης επισήμαναν την αναγκαιό
τητα της ενδυνάμωσης του σωματείου τους και της πλήρους υπο
στήριξης των μελών τους, στον καθημερινό αγώνα που δίνουν για 
μια αποτελεσματική αστυνομική παρουσία στη συμπρωτεύουσα. 
Αναφέρθηκαν, επίσης, στα καθημερινά προβλήματα των συνα
δέλφων και στις λειτουργικές αδυναμίες των υπηρεσιών (έλλειψη 
δύναμης, ελλιπής υποδομή -  υλικοτεχνικά μέσα, αναδιοργάνωση 
- δομή υπηρεσιών κ.λπ.) και τόνισαν την αναγκαιότητα της συν
δρομής της Ομοσπονδίας με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης.

Στη συνέχεια, το νέο προεδρείο, με αντιπροσωπεία της Ομο
σπονδίας επισκέφθηκε τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο 
κ. Βασίλειο Τσιατούρα, στον οποίο έθεσαν τα ζητήματα - προβλή
ματα που απασχολούν τους εργαζόμενους αστυνομικούς και τις 
αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης για τα οποία επιζητή- 
θηκε η άμεση αντιμετώπισή τους
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I  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

Ασφάλεια χωρίς... τον ξενοδόχο δεν γίνεται!
Σε όσους ευλόγως αναρωτιούνται «τί κάνει η Αστυνομία» 

και θέτουν καλοπροαίρετα το ερώτημα, ποιος ευθύνεται για 
τα αλλεπάλληλα κρούσματα βίαιων επιθέσεων κατά αστυνομι
κών και Αστυνομικών Τμημάτων στην Αθήνα και στην περιφέ
ρεια, αφού εκφράσουμε για άλλη μια φορά την έντονη αγωνία 
και τη διαμαρτυρία μας για τους κινδύνους που απορρέουν από 
αυτές τις επιθέσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να παρατηρήσουμε 
τα εξής:

1. Οι σχεδιασμοί επί χάρτου και τα ευχολόγια για την αντι
μετώπιση της ποικιλώνυμης εγκληματικότητας δεν αντιμετω
πίζονται χωρίς... τον ξενοδόχο. Με το να εκτοξεύει δε κανείς 
αστήρικτες και αστείες κατηγορίες, ιδίως κατά του χαμηλόβαθ
μου αστυνομικού προσωπικού και των εκπροσώπων του, είτε 
να αναζητεί μονίμως η ρίζα του κακού στην όποια χαλαρότητα 
των υπηρεσιών, αυτό που πετυχαίνει με βεβαιότητα -πέρα από 
την μετακύλιση ευθυνών- είναι η όξυνση του προβλήματος

2. Το προεδρικό διάταγμα για τις συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας το οποίο μετά από μια ολόκληρη πενταετία έντο
νων πιέσεων της ΠΟΑΣΥ προς τα συναρμόδια υπουργεία (Απα
σχόλησης Δημόσιας Τάξης, Οπτονομικών), μόλις τώρα πήρε το 
δρόμο της εφαρμογής, προβλέπει σε ικανοποιητικό βαθμό το 
πλαίσιο λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών για την απο
τροπή των εγγενών και άλλων κινδύνων της υπηρεσιακής δρά
σης Οφείλουμε, όμως, να επισημάνουμε ότι η ασφάλεια, είτε 
αφορά το ένστολο προσωπικό, είτε αφορά το σύνολο της κοινω
νίας μας, έχει κόστος Για να μη μείνουν στα χαρτιά τα μέτρα 
ασφαλείας, πρέπει να διατεθούν γενναία κονδύλια για την υλο
ποίηση σειράς καινοτόμων προτάσεων, τις οποίες έχουμε κατα
θέσει εδώ και πολλά χρόνια στη υπηρεσιακή και στην πολιτική 
ηγεσία. Ο εκσυγχρονισμός της κτιριακής υποδομής (δεν νοού
νται τμήματα «αχούρια» της δεκαετίας του 1950), η χάραξη ενός 
νέου οργανογράμματος των υπηρεσιών, (πότε θα μπει τέλος 
στην πολυδιάσπαση των τμημάτων και στην κατασπατάληση 
δύναμης σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, σκοπών, οδη
γών κ,λπ.), η ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμι

κού, η ουσιαστική εκπαίδευση και η παροχή κινήτρων είναι τα 
κυριότερα σημεία μιας συνολικής πρότασης για την επανίδρυση 
της Ελληνικής Αστυνομίας

3. Εφόσον η Κυβέρνηση αναγνωρίζει το ρόλο και την προ
σφορά των Ελλήνων Αστυνομικών και της Ελληνικής Αστυ

νομίας στο σύνολό της, οφείλει να αποδείξει εμπράκτως ότι έχει 
παρέλθει ανεπιστρεπτί η εποχή που κάποιοι θεωρούσαν πάρεργο 
την Αστυνομία και τους εργαζόμενους σε αυτήν πολίτες τρίτης 
κατηγορίας Το ίδιο ισχύει και για τα πολιτικά μας κόμματα, τα 
οποία με προτάσεις και παρεμβάσεις στο Ελληνικό Κοινοβού
λιο, έχουν χρέος να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίλυση 
των προβλημάτων.

4. Ως συνδικαλιστικός φορέας, με σωρεία εγγράφων μας, 
έχουμε επισημάνει πολλές φορές όλα τα κακώς κείμενα. Ενδει
κτικά αναφέρουμε το Διάβημα της 14ης Μαρτίου 2007 προς 
τον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Πολύδωρα, την 
Ανοιχτή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κων
σταντίνο Καραμανλή (605/9/20 της 6/9/2007), την επιστολή 
προς τα πολιτικά κόμματα (100/4/4 της 22/11/2007) και πολλά 
άλλα (402/10/3 της 12/10/07, 402/10/4 της 5/11/07, 402/10/5 της 
17/4/08 και 402/10/6 της 4/4/08) με αφορμή συγκεκριμένες επι
θέσεις εναντίον της αστυνομικής δύναμης Οι πάντες επομέ
νως, γνωρίζουν, αλλά «στου κουφού την πόρτα, όσο θέλεις βρό
ντα»...

5. Οι συνάδελφοί μας, αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν, οφείλουν να μην εφησυχάζουν, αλλά να 
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους με επαγγελματισμό και ευσυνειδησία. Ο εφη
συχασμός πληρώνεται, και πληρώνεται ακριβά, ιδίως όταν ανα- 
ζητούνται εξιλαστήρια θύματα...

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, διαβε- 
βαιώνει τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ότι σε κάθε 
περίπτωση θα συνεχίσει να αγωνίζεται για να μπει φραγμός 
στην απαξίωση του λειτουργήματος μας, στις άδικες επιθέσεις 
που δεχόμαστε και πρωτίστως για να εμπεδωθεί η επαγγελμα
τική συνείδηση στις τάξεις της Αστυνομίας, προς όφελος των 
ίδιων των αστυνομικών και της ελληνικής κοινωνίας μας

Όλη η αλήθεια για το αμετάθετο
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων παρα

κολουθεί με εύγλωττο ενδιαφέρον τις εξαγγελίες της πολιτικής 
ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας εξαγγελίες οι οποίες στο
χεύουν, όπως επισημαίνεται, στην αλλαγή νοοτροπίας με στόχο 
την αποτελεσματικότερη λειτουργία των αστυνομικών υπη
ρεσιών. Ουδείς είναι αντίθετος ασφαλώς προς αυτήν την προ
σπάθεια, δεδομένου ότι ως συνδικαλιστικό κίνημα προ πολ
λών ετών έχουμε υποβάλλει σωρεία προτάσεων προς αυτήν την 
κατεύθυνση.

Προκαλεί ωστόσο εντύπωση το γεγονός ότι ορισμένοι εστιά
ζουν την όποια μεταρρυθμιστική τους προσπάθεια στα θέματα 
προσωπικού, επιχειρώντας να πείσουν την ελληνική κοινωνία 
ότι οι δυσλειτουργίες και οι επιχειρησιακές αστοχίες οφείλονται 
κυρίως στην πλημμελή άσκηση των καθηκόντων των συναδέλ
φων μας, κατάσταση την οποία μπορούν εύκολα να αντιμετω
πίσουν, καταργώντας π.χ. τα αντικειμενικά κριτήρια μεταθέ
σεων, την «εντοπιότητα» κ.λπ. Χωρίς να παραγνωρίζουμε το 
γεγονός ότι υπάρχουν και προσωπικές ευθύνες σε πλήθος υπο
θέσεων για τις οποίες έχει υποστεί δριμύτατη κριτική το Αστυ
νομικό Σώμα, εξακολουθούμε να επιμένουμε ότι τα γνωστά προ
βλήματα δεν αντιμετωπίζονται με αποσπασματικά μέτρα, πόσο 
μάλλον με τη φοβέρα και την επίκληση γνωστών από το παρελ-
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θόν αυταρχικών μεθόδων διοίκησης και εκπαίδευσης
Επειδή δεν αποκλείουμε ωστόσο το ενδεχόμενο κάποιοι με 

την επίκληση δήθεν πληροφοριών περί αλλαγής του τρόπου 
μεταθέσεων να επιδιώκουν την αναστάτωση του αστυνομικού 
προσωπικού, τη στιγμή μάλιστα που ως ανακοινώθηκε από την 
κυβέρνηση προωθείται αντικειμενικό σύστημα μεταθέσεων σε 
ομοειδή Κλάδο (Λιμενικό Σώμα), ως Ομοσπονδία υπενθυμίζουμε 
σε όλους να ξαναδιαβάσουν το υπ’ αριθμόν 301/5/11 από 7 Νοεμ
βρίου 2007 έγγραφό μας και να μας απαντήσουν στα σημεία, ένα 
προς ένα, πού δεν συμφωνούν. Από την πλευρά μας, τους διαβε- 
βαιώνουμε ότι αγωνιζόμαστε πράγματι για την αλλαγή νοοτρο
πίας στον Αστυνομικό Οργανισμό μας όχι βεβαίως με το βλέμμα 
στραμμένο στο παρελθόν. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, χωρίς 
καμία συντεχνιακή διάθεση είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει 
ό,τι με αγώνες και θυσίες κατέκτησε τα τελευταία χρόνια, πεπει
σμένο για το δίκαιο του αγώνα του. Ενός αγώνα που γίνεται για 
τα συμφέροντα των συναδέλφων μας αλλά και για τα συμφέρο
ντα των συμπολιτών μας που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία 
μιας πραγματικά αποτελεσματικής Αστυνομίας

Μετά τα Ζωνιανά
Στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας λοιπόν, για το ίδιο θέμα 

με αφορμή τα γεγονότα των Ζωνιανών τονίζαμε τα εξής: «Υπεν
θυμίζουμε σε όλους ότι η Ομοσπονδία εδώ και ένα χρόνο έθεσε 
το δάκτυλο επί των τύπων των ήλων, ζητώντας ουσιαστικά την 
επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας. Ξεκίνησε δε μια ουσια
στική συζήτηση από τη διακομματική επιτροπή που συγκροτή
θηκε με δική μας πρωτοβουλία, αλλά λόγω των εθνικών εκλο
γών, η προσπάθεια αυτή έμεινε στα μισά του δρόμου. Βέβαια, 
η νέα κυβέρνηση προχώρησε στην υπαγωγή της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών, μια απόφαση θετική 
και πολλά υποσχόμενη για το μέλλον του αστυνομικού οργανι
σμού, που πρέπει να συνοδευτεί και από άλλες αποφάσεις

Σε αυτό το «τοπίο» και με αφορμή τα γεγονότα της Κρήτης 
κάποιοι ανακάλυψαν και πάλι ότι για τις δυσλειτουργίες της 
Αστυνομίας «φταίνε οι συνδικαλιστές και το αμετάθετο»! Για 
να τελειώνουμε με αυτό το καλαμπούρι, η Ομοσπονδία δημοσιο
ποιεί εκ νέου τις θέσεις της επιζητώντας την καλοπροαίρετη κρι
τική και απορρίπτοντας τους όποιους αφορισμούς και την όποια 
εύκολη κριτική. Για την ιστορία, το επικαιροποιημένο κείμενο 
που ακολουθεί «Λίγες σκέψεις για τον κανονισμό μεταθέσεων, 
ως πλαίσιο εργασίας με στόχο την επαγγελματική καταξίωση 
του αστυνομικού», δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στο περιοδικό 
της Ομοσπονδίας «Νέα Αστυνομία» το Μάιο του 2005.

Όταν γνωρίζουμε ποιος και γιατί υπηρετεί στη συγκεκρι
μένη θέση εργασίας, μόνο τότε μπορούμε να γνωρίζουμε τι 
ακριβώς περιμένουμε από αυτόν ως Υπηρεσία

Το τελευταίο διάστημα έχει δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη 
η εντύπωση ότι για την αναποτελεσματικότητα της Αστυνομίας 
φταίει το αμετάθετο των αστυνομικών. Η υπηρεσία στον τόπο 
συμφερόντων δημιουργεί λένε εξαρτήσεις και δεσμεύσεις που 
εμποδίζουν τον αστυνομικό να ασκήσει αμερόληπτα και ανεπη
ρέαστα τα καθήκοντά του.

Την άποψη αυτή την έχουν καλλιεργήσει σε ορισμένους 
δημοσιογράφους υπηρεσιακοί παράγοντες, με φανερούς και μη, 
στόχους

Κατ’ αρχήν είναι η παλιά νοοτροπία τους που τους εμποδίζει 
να αντιληφθούν ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα η δυνα
τότητα της διοίκησης για μεταθέσεις των υπαλλήλων ανά πάσα 
ώρα και στιγμή. Αυτό ήταν ένα μέτρο ενταγμένο στην άσκηση

διοίκησης και λειτουργούσε κάποτε εκφοβιστικά, κυρίως προς 
τους χαμηλόβαθμους. Γίνονταν δε μεταθέσεις χωρίς να δια
σφαλίζεται η βελτίωση της όποιας υπηρεσιακής απόδοσης του 
μετατιθέμενου. Απλώς διασφαλιζόταν το κακώς εννοούμενο 
υπηρεσιακό συμφέρον ή το όποιο γόητρο του προϊσταμένου αξι
ωματικού.

Το παραπάνω επιχείρημα για την ευεργετική λειτουργία της 
μετάθεσης ως μέτρου σωφρονισμού, θα μπορούσε να έχει βάση 
αν δεν είχαν αλλάξει τα εγκληματολογικά δεδομένα σε ολόκληρη 
τη χώρα, αν δεν είχαν αλλάξει τα ίδια τα κοινωνιολογικά στοι
χεία που επηρεάζουν και κατευθύνουν τη δράση της ίδιας της 
αστυνομίας αν εν τελεί δεν είχε υπαχθεί η Ελληνική Αστυνο
μία στο υπουργείο Εσωτερικών, σηματοδοτώντας τις νέες σχέ
σεις που πρέπει να διέπουν την αστυνομική λειτουργία με την 
κοινωνία και τους πολίτες.

Η κατοχύρωση του αμετάθετου και το καθεστώς των μορίων 
έχει δημιουργήσει ισχυρά τετελεσμένα σε υπηρεσιακό, ατομικό- 
οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο:
Α) Η Υπηρεσία έχει καταφέρει σε ένα βαθμό κάποιο ορθολογισμό 
στη διαχείριση του προσωπικού της
Β) Ο αστυνομικός έχει απαλλαγεί από το άγχος της μετάθεσης 
και όχι μόνον...
Γ) Η κοινωνία γνωρίζει ότι ο αστυνομικός έχει πετύχει ένα επί
πεδο λειτουργίας μέσα σε μια συγκροτημένη υπηρεσία, η οποία 
τον προστάζει να εκπληρώσει συγκεκριμένο έργο σε καθημε
ρινό πλαίσιο. Αυτή η σχέση έχει κατακτηθεί σταδιακά τα τελευ
ταία χρόνια, αλλά δεν έχει αξιοποιηθεί προς όφελος της Υπηρε
σίας με ευθύνη κυρίως της διοίκησης. Το αν είναι σεβαστός και 
σε ποιο βαθμό ο αστυνομικός σε μια κοινωνία, πρέπει να απα
σχολήσει την Υπηρεσία και όλους μας.

Αντί λοιπόν ορισμένοι εκ της ιεραρχίας να υποσκάπτουν τη

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡ0Υ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9566210

ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

[ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, 
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΑΛΙΚΑ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ]

Χειμερινό ωράριο:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30" - 20:00' 

Τετάρτη, Παρασκευή 8:00" -14:30'

θερινό ωράριο:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 13:30' - 20:00' 

Τετάρτη, Παρασκευή 7:30' -14:00'
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ I

λειτουργία της αστυνομίας και την προοπτική των ίδιων των 
αστυνομικών, καλό θα ήταν να δρομολογήσουν μια νέα πολι
τική όσον αφορά τη διαχείριση του προσωπικού και την αποτε- 
λεοματικότητα των υπηρεσιών.

►Η αρμόδια διεύθυνση οφείλει να καταγράφει τις πραγματι
κές θέσεις εργασίας όλων των αστυνομικών με στόχο να επανέλ- 
θει η υπηρεσιακή τάξη. Να καταργηθούν αποσπάσεις, έκτακτες 
μετακινήσεις που έχουν μόνιμη βάση κ.λπ. Σε όποιες υπηρεσίες 
έχουν δημιουργηθεί στρεβλώσεις (υπεράριθμοι ή το αντίθετο) 
η Υπηρεσία οφείλει να τις αντιμετωπίσει σε συνεργασία με τα 
τοπικά σωματεία με γνώμονα το συμφέρον της υπηρεσίας και 
χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα σε ατομικό ή οικογενει
ακό επίπεδο.

►Να καταγραφούν όλα τα αιτήματα των συναδέλφων για 
μετάθεση λόγω προσωπικών και άλλων λόγων και να εξεταστεί 
ποιά από αυτά είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν είτε άμεσα είτε 
σε βάθος χρόνου.

►Να καταγραφούν τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις ενός 
εκάστου αστυνομικού και να του γνωστοποιηθούν με την επι
σήμανση ότι αυτά ελέγχονται σε ημερήσια βάση.

►Η απόδοση του προσωπικού και κάθε υπηρεσίας ξεχωρι
στά πρέπει να αξιολογείται και να παρουσιάζεται δημόσια. Κατ’ 
αρχήν σε υπηρεσιακές συσκέψεις και στη συνέχεια παρουσία 
των ΜΜΕ και παραγόντων κάθε νομού. Μόνο όταν η τοπική 
κοινωνία γνωρίζει τα προβλήματα και την προσφορά των υπη
ρεσιών, μπορεί να κατανοήσει τυχόν αδυναμίες και να βοηθή
σει στην επίλυσή τους. Η ίδια η κοινωνία θα ήθελε να γνωρίζει 
τις δυνατότητες των αστυνομικών, τί προβλήματα έχουν και 
πώς μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά. Οι θεωρίες ότι η αστυ
νομία λειτουργεί μόνο στο παρασκήνιο και στο σκοτάδι, δεν 
έχουν εφαρμογή σε ανοικτές και πολυπολιτισμικές κοινωνίες. 
Άλλο πράγμα οι υπηρεσίες ασφαλείας που λειτουργούν με ειδι
κούς κανόνες, και άλλο η κοινοτική αστυνόμευση, η οποία και 
πάλι μπορεί να υπηρετήσει τις ανάγκες των υπηρεσιών ασφα
λείας πολύ πιο εύκολα, όταν είναι γνωστό σε τι επίπεδα κινεί
ται η αστυνομία.

► Η διοίκηση όταν ελέγχει σε ημερήσια βάση την απόδοση 
των υφισταμένων της, γνωρίζει ποιος δεν πλησιάζει τους στό
χους, γνωρίζει ποιος έχει πρόβλημα και προσπαθεί να το θερα
πεύσει. Έχει τα μέσα να το πράξει και είναι αστείο να επικαλεί
ται τον μπαμπούλα της μετάθεσης. Διότι όποιος δεν δουλεύει 
για τον άλφα ή βήτα λόγο σε μια υπηρεσία, είναι βέβαιο ότι δεν 
θα δουλέψει και στην επόμενη υπηρεσία που θα τον στείλουν. 
Όποιος με άλλα λόγια δεν δουλεύει στα Ζωνιανά για τον άλφα 
ή βήτα λόγο, δεν θα δουλέψει ούτε στη νέα υπηρεσία που θα 
τον στείλουν, αν δεν εφαρμοστούν όσα προαναφέραμε. Όσο για 
τους διεφθαρμένους ή τους ύποπτους τελέσεως αξιόποινων πρά
ξεων, από πότε η Υπηρεσία αποφάσισε ότι πρέπει να αντιμετωπι
στούν με μια απλή μετάθεση και όχι με τις προβλεπόμενες διαδι
κασίες (Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων κ,λπ.).

► Η ανανέωση της σύνθεσης μιας υπηρεσίας και της αστυνο
μίας συνολικά είναι άλλο κεφάλαιο και δεν μπορεί να αντιμετω
πιστεί κοντόφθαλμα μέσα από πρόσκαιρες μεταθέσεις.

►Επειδή εμφανίστηκαν φαινόμενα πελατειακών σχέσεων και 
καλλιεργήθηκε ένα νέο πεδίο άσκησης ρουσφετιών, διαχωρί
σαμε τη θέση μας και τα καταδικάσουμε για να προστατέψουμε

τη μεγάλη κατάκτησή μας ως συνδικαλιστικό κίνημα. Ο κανο
νισμός μεταθέσεων πρέπει να αποτελέσει το «ευαγγέλιο» για την 
ορθολογική κατανομή του αστυνομικού προσωπικού και το 
«πλαίσιο εργασίας» για την επαγγελματική καταξίωση των αστυ
νομικών. Όταν γνωρίζουμε ποιος και γιατί υπηρετεί στη συγκε
κριμένη θέση εργασίας, μόνο τότε μπορούμε να γνωρίζουμε τι 
ακριβώς περιμένουμε από αυτόν. Αν δεν γνωρίζουμε τι μπορεί 
να πετύχει σε υπηρεσιακό επίπεδο, τότε γενικώς δεν κάνουμε 
τίποτε. Έχουμε αποτύχει ως διοίκηση και ως Υπηρεσία.

Μετάταξη - ένταξη Αστυνομικών 
σε Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων 

Το προσωπικό ενδιαφέρον του Αρχηγού 
για την αντιμετώπιση ενός δίκαιου αιτήματος 

ζήτησε η ΠΟΑΣΥ
Να επιδείξει το προσωπικό του ενδιαφέρον καλεί τον Αρχηγό 

της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσια- 
τούρα η Ομοσπονδία μας ώστε να δοθεί λύση στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν ορισμένοι πτυχιούχοι συνάδελφοι με ιδιαί
τερα προσόντα και δη αξιωματικοί, που απλά δεν τους αναγνω
ρίζεται το δικαίωμα της μετάταξής τους στην κατηγορία των 
ειδικών καθηκόντων και με τον ίδιο βαθμό που ήδη φέρουν.

Με σχετικά έγγραφα η Ομοσπονδία έχει ζητήσει από το Αρχη
γείο να εξεταστεί το αίτημα των συναδέλφων, πλην όμως μέχρι 
σήμερα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όπως λοιπόν καταγγέλλει 
η ΠΟΑΣΥ, «με τα ανωτέρω (β) και (γ) σχετικά 309/1/3 α από 15- 
3-06 έγγραφό μας 309/1/3β από 27- 9- 06 έγγραφό μας αναφερ
θήκαμε στην μετάταξη -ένταξη αστυνομικών σε Αξιωματικούς 
Ειδικών Καθηκόντων, εφ’ όσον βέβαια κατέχουν τα προβλεπό- 
μενα από το νόμο τυπικά προσόντα (πτυχίο πανεπιστημιακής 
Σχολής, κλινική εμπειρία για ψυχολόγους, διετή τουλάχιστον 
ευδόκιμη εργαστηριακή πείρα για χημικούς -  βιοχημικούς -  
βιολόγους κ.λπ.).

Συγκεκριμένα με τα παραπάνω σχετικά -  αν και μέχρι σήμερα 
ουδεμία απάντηση επ’ αυτών ελήφθη - ζητήθηκε η διευκόλυνση 
των εχόντων τα τυπικά προσόντα Αστυνομικών προκειμένου 
αποκτήσουν την απαιτούμενη κλινική εμπειρία και εργαστηρι
ακή πείρα διότι αυτό και μόνο το τυπικό προσόν καθιστά αδύ
νατη τη συμμετοχή τους στον αντίστοιχο διαγωνισμό.

Το ζήτημα αυτό δημιουργεί αδικία σε μία κατηγορία πτυχιού- 
χων αξιωματικών που κατέχουν το ανάλογο πτυχίο, αλλά η υπη
ρεσιακή τους ιδιότητα δεν τους επιτρέπει να εργασθούν σε νοση
λευτικό ίδρυμα για απόκτηση π.χ. κλινικής εμπειρίας. Ζητούμε 
να εξετάσετε με ενδιαφέρον την περίπτωση αυτή, ώστε να διευ
κολύνονται σ’ αυτό - και σε χρόνο εκτός υπηρεσίας - ενώ παράλ
ληλα να εξετασθεί η δυνατότητα να εργασθούν στο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ./ 
Μ.Τ.Σ., στο οποίο οι περισσότεροι είναι και μέτοχοι αυτού.

Επίσης κ. Αρχηγέ, παρακαλούμε να εξετασθεί η περίπτωση 
ένταξης στην κατηγορία των Αξιωματικών Ειδικών Καθηκό
ντων, εκείνων των Αξιωματικών, που κατέχουν ένα και περισ
σότερα πανεπιστημιακά πτυχία πλην όμως το όριο ηλικίας που 
τίθενται τους απαγορεύει την μετάταξή τους. Αυτό είναι κατα
φανώς άδικο γι’ αυτούς τους Αξιωματικούς, οι οποίοι έχουν την 
υπηρεσιακή εμπειρία και τα τυπικά προσόντα (πανεπιστημι
ακό πτυχίο, εργάζονται π.χ. σε Ασφαλιστικά Ταμεία επί μακρού 
κ.λπ.), αλλά τους τίθεται φραγμός η ηλικία τους».
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Χρειάζεται διαρκής επαγρύπνηση και ετοιμότητα, τονίζει η 
ΠΟΑΣΥ στο πρωτομαγιάτικο μήνυμά της

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, ακο
λουθώντας σταθερά τις αγωνιστικές παραδόσεις του συνδικαλι
στικού κινήματος στη χώρα μας, χαιρετίζει τις πρωτομαγιάτι
κες εκδηλώσεις όλων των εργαζομένων και αποτίει φόρο τιμής 
σε όλους εκείνους που έχασαν τη ζωή τους για την κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Αυτό τονίζει, στο φετινό πρωτομαγιάτικο μήνυμά της η 
ΠΟΑΣΥ, σημειώνοντας ότι «ως συνδικαλιστικός φορέας, εκπρο
σωπώντας το σύνολο των Ελλήνων Αστυνομικών, αναγνωρί
ζουμε ότι οι καιροί είναι δύσκολοι για το σύνολο της ελληνικής 
κοινωνίας και ότι έρχονται για όλους ακόμα πιο δύσκολες μέρες. 
Γνωρίζουμε όμως ότι μόνο με τους ενωτικούς - κοινούς αγώνες 
των εργαζομένων μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλή- 
ματά μας και να διασφαλίσουμε ό,τι με κόπους και θυσίες πετύ
χαμε τα προηγούμενα χρόνια.

Με αφορμή την εφετινή Πρωτομαγιά, διαβεβαιώνουμε τους 
εργαζόμενους όλης της χώρας ότι πέρα από τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας στο χώρο μας και την ανύψωση του επι
πέδου ζωής του Έλληνα αστυνομικού, αγωνιζόμαστε και για 
να υπάρξουν στην πατρίδα μας ικανοποιητικές συνθήκες ασφά
λειας για όλους τους συμπολίτες μας. Συμμεριζόμενοι την ανη
συχία που προκαλεί η εγκληματικότητα, τους ενημερώνουμε 
ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια από την πλευρά 
μας για να βελτιωθούν τα κακώς κείμενα. Είμαστε κάθετα αντί
θετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσης του αστυνομικού 
θεσμού στη Χώρας μας.

Η πολιτεία οφείλει να αφουγκραστεί τα μηνύματα των και

ρών και να προωθήσει μια νέα πολιτική για τη δημόσια τάξη και 
ασφάλεια. Η ελληνική κοινωνία, η οποία μετά από πολλά χρόνια 
πλησίασε τον Έλληνα αστυνομικό, στήριξε τα πρώτα συνδικαλι
στικά του βήματα και είδε σε αυτόν τον πραγματικό φύλακα της 
ομαλής εξέλιξης του τόπου μας, απαιτεί και σήμερα να εφαρμο
στούν οι πολιτικά; εκείνες που θα ενισχύσουν τις σχέσεις φιλίας 
και εμπιστοσύνης με τους αστυνομικούς της πατρίδας μας.

Τέλος, καλούμε και πάλι όλους τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφισσες να συναισθανθούν και τις δικές τους προσω
πικές ευθύνες, να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, και να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη όλων των στό
χων του συνδικαλιστικού μας κινήματος», καταλήγει το πρωτο
μαγιάτικο μήνυμα της Ομοσπονδίας..

Παρέμβαση της Ομοσπονδίας για να γίνονται οι εξετάσεις 
του ΤΕΜΑ και στη Θεσσαλονίκη

Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Βασίλειο Τσιατούρα, ενημέρωσε η Ομοσπονδία, όταν πληροφο- 
ρήθηκε ότι δεν θα γίνουν εξετάσεις για το ΤΕΜΑ στη συμπρω
τεύουσα.

Όπως σημειώνεται σε σχετικό έγγραφο, «ιδιαίτερη έκπληξη 
μας προκάλεσε η απόφασή σας για την διεξαγωγή του διαγωνι
σμού εισαγωγής των Ανθ/μων στο ΤΕΜΑ μόνο στην Αθήνα και 
όχι και στη Θεσσαλονίκη όπως μέχρι πέρυσι ίσχυε. Η απόφασή 
σας αυτή πέραν των παραπόνων και των δυσμενών σχολίων εκ 
μέρους των συναδέλφων, επιδρά και ανασταλτικά σε μεγάλο 
αριθμό επιθυμούντων συναδέλφων να συμμετάσχουν σ’ αυτόν, 
γεγονός που οδηγεί σε υποβάθμιση της όλης διαδικασίας και 
της ίδιας της Σχολής. Προς τι η επιπρόσθετη καταπόνηση των 
συναδέλφων Ανθ/μων από άκρο σε άκρο της χώρας και κυρίως 
από τη Βόρειο Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία με τη διάνυση κατά

2ΑΓΜΑΤ0Π0ΥΛ02;
κ α υ α α κ ε υ α σ υ ι κ η

5 μ η ν  Δ ρ α π εμ α ώ να  και μο ΚεραμαΙνι καμασκευάζουμε διαμερίσματα 
πολυμελούς καμαακευης και σ ύ γχρ ο νη ς  δύμπαπς για μια ανέμη διαμονή. 
Ο λ α  έχ ο υ ν  δικά μους χώ ρ ο  αμάθμευσης και αποθήκη και αυνοδεύονμαι με 
εγγυ η α η  ε φ ’ Ορου ζω ής αμις ηλεκμρικές και υδραυλικές εγκαμασμάαεις με 
ιδιαίμερη έμφ αση αμήν ανμιαειομική προαμαοΐα μου ακινήμου.

I

Ο Ι Κ Ο Δ Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ  Π  &  Μ  Σ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ  Ο . Ε .  Κ Α Ζ Α Ν Ο Β Α  Β Β  , Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ
Τ Η Λ  2 1 0 . Δ 5  1 Α 6 Δ 3  6 Β 7 3 3 Α Β 5 Α 6

[ 1 0 7 ]  Α/Α



[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ϊ

πολύ μεγαλύτερων χιλιομετρικών αποστάσεων και επιβάρυνση 
τους με επιπλέον έξοδα για τη μετακίνηση και τη διαμονή τους 
στην Αθήνα αφού όλα αυτά θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν 
και να περιορισθούν στο ελάχιστο μιας και υπάρχει η δυνατό
τητα της Θεσσαλονίκης».

Η Ομοσπονδία, κατόπιν όλων αυτών κάλεσε την ηγεσία 
έστω την ύστατη στιγμή, να παρέμβει ώστε ο προγραμματισμέ
νος για το Σαββατοκύριακο της 10-11 Μαΐου 2008 διαγωνισμός 
να πραγματοποιηθεί όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά ταυτόχρονα 
και στη Θεσσαλονίκη, όπως τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι 
πέρυσι γίνονταν.

Από την πλευρά της η ηγεσία απάντησε ότι λόγω μη ικα
νοποιητικού αριθμού υποψηφίων από τη Βόρειο Ελλάδα (46 
εκ των 180), δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εξετάσεις στη Θεσ
σαλονίκη.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Δίνει όραμα στο χαμηλόβαθμο προσωπικό

Η Ομοσπονδία ζήτησε από τα πολιτικά κόμματα να κληθεί 
στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατά τη διάρκεια συζήτη
σης του σχεδίου νόμου.

Εγκρίθηκε στις 15-4-2008, από την Κυβερνητική Επιτροπή, 
το σχέδιο νόμου που αφορά το βαθμολόγιο του αστυνομικού 
προσωπικού. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο γίνεται μία αρχή 
και ένα βήμα εμπρός στην κατεύθυνση επίλυσης χρόνιων αιτη
μάτων των αστυνομικών, τονίζει η Ομοσπονδία με ανακοίνωσή 
της επισημαίνοντας ότι «από συστάσεως της Ελληνικής Αστυ
νομίας ουδέποτε θεσπίστηκε κάποιο κίνητρο που να δίνει όραμα 
στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, το οποίο βίωνε την απαξίωση και 
το μαρασμό».

Η Ομοσπονδία επισημαίνει επίσης ότι: Μετά από επίπονο και 
σκληρό αγώνα και μέσα από γόνιμο διάλογο υπήρξαν σημαντι
κές βελτιώσεις του αρχικού κειμένου του σχεδίου νόμου προς 
όφελος των συναδέλφων, ενώ με σχετικές τροποποιήσεις του 
κώδικα μεταθέσεων διασφαλίζεται η ομαλή ροή -  μετάθεση των 
αστυνομικών στον τόπο συμφερόντων τους.

Η παρουσία της Ομοσπονδίας, κατά τη συζήτηση του νομο
σχεδίου στην αρμόδια διαρκή επιτροπή της Βουλής, κρίνεται 
απαραίτητη και προς τούτο αναμένει σχετική πρόσκληση, προ- 
κειμένου καταθέσει εκεί τις οριστικές βελτιωτικές της προτά
σεις

Από τα πολιτικά κόμματα, η Ομοσπονδία επιζητεί τη διατύ
πωση επ’ αυτού, των θέσεων τους αλλά και τη στήριξή των 
προτάσεών της σύμφωνα και με τις τελευταίες παρατηρήσεις 
των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών της για τις επιβαλλόμενες 
βελτιώσεις.

Κυρίαρχο αίτημα, πέραν των άλλων, αποτελεί η άμεση εφαρ
μογή του σχετικού νόμου με τη ψήφισή του και όχι από 1-1- 
2009, προκειμένου τούτο αποτελέσει κίνητρο παραμονής στο 
Σώμα σημαντικού αριθμού συναδέλφων που προτίθενται ν’ 
αποστρατευτούν.

Η Πολιτεία έχει χρέος να διασφαλίσει το εργασιακό -  υπη
ρεσιακό καθεστώς των χαμηλόβαθμων αστυνομικών και ιδίως 
των νέων, διότι κυρίαρχα αυτοί υφίστανται την απαξίωση και 
την οικονομική εξουθένωση γεγονός που επέτεινε και η δημοσι-

οποίήση της εισοδηματικής πολιτικής για τους ένστολους τρέ
χοντος έτους και να απαλλάξει το αστυνομικό προσωπικό από 
το καθεστώς της αβεβαιότητας που βιώνει, ώστε απερίσπαστα 
να προσφέρει το επιβαλλόμενο έργο στην κοινωνία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.Ε.ΑΑ.
«Έγκριση από τη Κυβερνητική Επιτροπή τον Σχεδίου Νόμου 

περί Ρύθμισης θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»
Οι Ειδικοί Φρουροί επιτυγχάνουν για ακόμα μια φορά τον 

συνδικαλιστικό τους στόχο. Η πλή
ρης αφομοίωση τους στην Ελληνική 
Αστυνομία αφενός μεν τους αναγνω
ρίζει τον πολύτιμο ρόλο τους, αφετέ
ρου δε, συμβάλλει στην αναβάθμιση 
της έννομης τάξης αλλά και στην 
αποτελεσματικότερη αστυνόμευση 
προς όφελος των πολιτών.

Σε μια περίοδο που η συνδικα
λιστική εσωστρέφεια κατατρώγει τις σάρκες του συνδικαλι
σμού στην Ελληνική Αστυνομία δημιουργώντας ανασφάλεια 
στον πολίτη και απογοήτευση στον Έλληνα Αστυνομικό, 
αναδεικνύεται μια συνδικαλιστική δύναμη με έργο, ανιδιοτέ
λεια, αλλά προπάντων αποτελεσματικότητα.

Για το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου και προκειμένου να βελτιώ
σουμε περαιτέρω κάποιες επιμέρους διατάξεις του, αλλά και να 
επισπεύσουμε την ψήφισή του, προτιθέμεθα άμεσα να πραγμα
τοποιήσουμε συναντήσεις με όλα τα πολιτικά κόμματα και με 
όλους τους φορείς που σχετίζονται με αυτό.

Αναγνωρίζουμε στον Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή Προ
κοπή Παυλόπουλο και στον Υφυπουργό Εσωτερικών Ναύαρχο 
Παναγιώτη Χηνοφώτη την πολιτική γενναιότητα να πράξουν 
αυτό που οι προκάτοχοι τους δεν τόλμησαν ποτέ.

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττι
κής παραμένει πιστό στη συνδικαλιστική ιδεολογία που επιβάλ
λει έργο προς όφελος των μελών του αδιαφορώντας για το συν
δικαλιστικό ξεπεσμό συναφών συνδικαλιστικών οργάνων.

Στη Γενική Συνέλευση των μελών του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α που 
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 17-04-2008 στο αμφιθέατρο 
της Γ.Α.Δ.Α. σε μία κατάμεστη αίθουσα, οι Ειδικοί Φρουροί επι
βεβαίωσαν για ακόμα μία φορά με την παρουσία τους και τις 
τοποθετήσεις τους την ικανοποίηση τους για την επιτυχία των 
συνδικαλιστικών τους στόχων αλλά έθεσαν και τις ανησυχίες 
τους για το συνδικαλιστικό τους μέλλον λαμβάνοντας υπόψη 
τις νέες συνθήκες που δημιουργούνται από τη μια με την ενσω
μάτωση των Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, 
αλλά και από την άλλη τη συνεχή πρόσληψη νέων συνάδελ
φων. Η Γενική Συνέλευση σε κλίμα εφορίας ενέκρινε το σχέδιο 
νόμου και οι Φρουροί ανανέωσαν το ραντεβού τους σε μια νέα 
Γενική Συνέλευση που θα μελετήσει και θα οργανώσει τις επό
μενες κινήσεις τους.

Στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της 17.4.2008 ο 
Πρόεδρος της Σ.Ε.Φ.Ε.ΑΑ Βασίλειος Ντούρας, μεταξύ άλλων 
τόνισε: «Για μια ακόμη φορά οι Ειδικοί Φρουροί διανύουμε 
ιστορικές μέρες. Βρισκόμαστε πλέον προ των πυλών της από-
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λυτής αφομοίωσης μας στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Αυτός ήταν ο τελευταίος συνδικαλιστικός στόχος μας και 
επιτυγχάνεται σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η αγωνιστική διαδρομή μας πέρασε από περιπέτειες τις οποίες 
αντιμετωπίσαμε όλοι μαζί ενωμένοι και κάτω από την ομπρέλα 
του ΣΕΦΕΑΑ, το οποίο και αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος 
των προσπαθειών μας, ώστε πάλι σήμερα να βγαίνουμε νικη
τές απέναντι στην αδικία και τις ανισότητες των προηγουμέ
νων ετών.

Σε ένα συνδικαλιστικό περιβάλλον που το τελευταίο χρονικό 
διάστημα έγινε γνωστό από τα σημάδια σήψης και δυσοσμίας 
που αναδύθηκαν από αλληλοσπαρασσόμενες παρατάξεις. Οι 
Ειδικοί Φρουροί αποτελέσαμε και αποτελούμε όαση στα συνδι
καλιστικά δρώμενα, μένοντας αταλάντευτα συνεπείς σε πράξεις 
που δεν έχουν κανένα στοιχείο μικροσυνδικαλιστικών, προσω
πικών, πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων.

Το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου κλείνει τις μεγαλύτερες πλη
γές του θεσμικού περιβάλλοντος των Ειδικών Φρουρών, αφή
νει όμως ανοιχτές πληγές, με χαμένα προνόμια που θυσιάστη
καν στον δήθεν βωμό των ισορροπιών, τα οποία δεν είμαστε 
διατεθειμένοι σε καμία περίπτωση να απεμπολήσουμε, διεκδι- 
κώντας τα με κάθε νόμιμο, συνδικαλιστικό, δικαστικό μέσο από 
την επόμενη κιόλας μέρα της ψηφίσεως του. Όλοι μαζί οι Ειδι
κοί Φρουροί, ενισχυμένοι πλέον, με χιλιάδες νέους άξιους συνα
δέλφους δεν θα υποστείλουμε την σημαία της αξιοπρεπούς διεκ
δίκησης. Αντιθέτως, τοποθετούμε τον πήχη των διεκδικήσεων 
ακόμη ψηλότερα με το πείσμα και τη σιγουριά της επιτυχίας».

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ο Γεν. Γραμματέας του 
Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α Ιωάννης Φαναριώτης ο οποίος παρατήρησε ότι:

«Η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική και αποτελεί 
«σταθμό» στην πορεία των Ειδικών Φρουρών μέσα στους κόλ
πους της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όταν για πρώτη φορά μαζευτήκαμε, σ’ αυτήν εδώ την 
αίθουσα, προκειμένου να ξεκινήσουμε το συνδικαλιστικό 
μας αγώνα εκλέγοντας το πρώτο διοικητικό συμβούλιο του 
Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α και θέτοντας τους στόχους και τις προτεραιότη
τες που θα βελτίωναν το εργασιακό μας παρόν και μέλλον, αλλά 
και να εξαλείψουμε την αβεβαιότητα που επικρατούσε την περί
οδο εκείνη στους κόλπους μας, αναφορικά με το μέλλον μας στο 
πίσω μέρος του μυαλού μας, στα απώτερα σχέδια μας σαν ολο
κλήρωση της αποστολής μας αν θέλετε, ως μέλη του πρώτου 
Δ.Σ. του Σωματείου ήταν αυτή η μέρα, αυτή η στιγμή που θα 
συζητούσαμε ένα νομοσχέδιο που θα μας ενσωμάτωνε εξολο- 
κλήρου στην Ελληνική Αστυνομία αίροντας τις έως σήμερα 
αδικίες

Η πορεία αυτή δεν ήταν εύκολη και χρειάστηκε πολλές φορές 
να συγκρουστούμε προκειμένου πρώτα - πρώτα να επιλύσουμε 
μικρά προβλήματα αλλά βασανιστικά στο ξεκίνημα μας, όπως 
π.χ η αλλαγή ταυτότητας η πληρωμή μέσω του τραπεζικού 
συστήματος ΔΙΑΣ ακόμα και με τη στολή μας και τον οπλι
σμό μας αφού κάποιοι στην αρχή, μας θέλανε να διώκουμε το 
έγκλημα χωρίς ατομικό οπλισμό.

Δώσαμε πολλές και άνισες σε πολλές περιπτώσεις μάχες, προ
κειμένου να επιτύχουμε το πρώτο μεγάλο στόχο που ήταν η 
κατάργηση της πενταετίας και η ασφάλιση στο ΙΚΑ και να απο

λαμβάνουμε όλοι σήμερα την μονιμότητά μας και την ασφάλιση 
στα Ταμεία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο απεγκλωβισμός μας από τις σκοπιές και η ενασχόλησή μας 
σε πεζές και εποχούμενες περιπολίες καθώς και η βεβαίωση ποι
νικών παραβάσεων έφεραν τους Ειδικούς Φρουρούς πιο κοντά 
στον πολίτη ανοίγοντας έτσι το δρόμο για επιτυχίες που μας 
κατέστησαν αναπόσπαστο κομμάτι του Σώματος της Ελληνι
κής Αστυνομίας, που παράγει αυστηρά αστυνομικό έργο και όχι 
«πάρεργο» όπως ισχυρίζονταν κάποιοι, δίνοντας τη δυνατότητα 
να διεκδικήσουμε και να πετύχουμε με το Π.Δ 211 να μετατε
θούν οι Ειδικοί Φρουροί σε διάφορες πόλεις της χώρας, δυστυ
χώς όμως όχι σε όλες.

Όλα αυτά για να επιτευχθούν χρειάστηκε η προσπάθεια όλων 
και σε ορισμένες περιπτώσεις η θυσία μερικών. Στο σημείο αυτό 
θεωρώ ότι οφείλουμε να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στο Χαράλα
μπο Αμανατίδη που ήταν ο πρώτος συνάδελφος -  θύμα τρομο
κρατικής ενέργειας, αποδίδοντας σε αυτόν τον ανάλογο «φόρο 
τιμής» αλλά και στο συνάδελφο Στάθη Λαζαρίδη που δίνει μια 
σκληρή μάχη για τη ζωή του και την υγεία του, θύμα και αυτός 
της δίωξης του εγκλήματος και των κακοποιών καθώς και σε 
όλους σε όσους μοιραία απουσιάζουν από κοντά μας.

Συνάδελφοι, αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι εκπρόσωπος 
σας. Οι Ειδικοί Φρουροί έχουν αποδείξει την ποιότητα, την απο- 
τελεσματικότητα και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα.

Το παρών σχέδιο νόμου όπως διαμορφώθηκε επιλύει τρία 
σημαντικά κεφάλαια -  προβλήματα για τους Ειδικούς Φρου
ρούς:

►Το μισθολόγιο, αφού μας εντάσσει πλήρως στο καθεστώς 
μισθολογικής εξέλιξης του αστυφύλακα αναγνωρίζοντας όλα τα 
χρόνια ακόμα και του στρατού.

►Το βαθμολόγιο, μιας και θα μπορούμε να εξελισσόμαστε 
βαθμολογικά πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για 
το αστυνομικό προσωπικό μη ανακριτικών καθηκόντων.

►Την υπηρεσιακή αναβάθμιση, αφού θα μπορούμε πλέον να 
υπηρετήσουμε σε όλες της υπηρεσίες τής Ελληνικής Αστυνο
μίας και όχι μόνο στα Αστυνομικά Τμήματα.

Φυσικά, το σχέδιο νόμου δημιουργεί και μία μεγάλη αδικία, 
αφού στην ουσία απεμπολή την επιθυμία των Ειδικών Φρου
ρών να υπηρετήσουν στον τόπο συμφερόντων τους, με το να 
μην αναγνωρίζει όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας μας ως Ειδικών 
Φρουρών και μεταφέροντας το δικαίωμα για υποβολή αίτησης 
μετάθεσης στο 2013.

Οι προτάσεις μας έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί στην προη
γούμενη και αφορούσαν κυρίως το θέμα αυτό, αλλά και κάποιες 
ρυθμίσεις σχετικά με το μισθολόγιο και το χρόνο ένταξης των 
συναδέλφων της τρίτης σειράς κατατέθηκαν από την πρώτη 
στιγμή υπόψη της υπηρεσιακής ηγεσίας σε συνάντηση με τον 
τότε Επιτελάρχη και νυν Αρχηγό του Σώματος.

Παρά το γεγονός ότι από την πρώτη στιγμή μας έγινε γνωστό 
ότι πολύ λίγα θα μπορούσαν να αλλάξουν από το παρόν σχέδιο, 
συναντηθήκαμε με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Εσωτε
ρικών, οι οποίοι και μας είπαν ότι το σχέδιο δεν θα μπορούσε 
στην παρούσα φάση να μεταβληθεί διότι θα έθετε σε κίνδυνο 
τις ισορροπίες μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Πιστεύω 
λοιπόν ότι η στόχευση του Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α από εδώ και στο εξής θα
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

πρέπει να είναι σε δύο κατευθύνσεις:
1. Στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη ψήφισή του σχεδίου 

νόμου από την Ελληνική Βουλή και
2. Σε επαφή και επικοινωνία με τα πολιτικά κόμματα, να επι

τύχουμε αφενός μεν την συναίνεση όλων για την υπερψήφιση 
του παρόντος σχεδίου νόμου, αφετέρου δε, την κατάργηση της 
διάταξης εκείνης που θέτει την έναρξη ισχύος του νόμου από 
01-01-2009 και όχι αμέσως μετά την ψήφιση του.

Συνάδελφοι, η πλήρης ένταξη των Ειδικών Φρουρών στην 
Ελληνική Αστυνομία, έρχεται σε μία περίοδο που σηματοδοτεί- 
ται από την ενσωμάτωση του Υ. Δ. Τ. στο Υπουργείο Εσωτερι
κών γεγονός που δημιουργεί νέες προκλήσεις και νέες διεκδι
κήσεις, μιας και θέματα όπως ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, 
το συνταξιοδοτικό αλλά και ο πραγματικός χαρακτηρισμός του 
επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό είναι ανοιχτά 
και απαιτούν δράση και αγώνα για να επιτευχθούν. Απαιτούν 
όμως και ένα υγιές συνδικαλιστικό κίνημα που θα κινείται με 
γνώμονα το συμφέρον των μελών του και όχι το ατομικό συμ
φέρον των συνδικαλιστών κάτι που τώρα τελευταία παρατη
ρούμε συχνά να συμβαίνει σε άλλα συνδικαλιστικά σωματεία.

Είμαι σίγουρος ότι με την ενσωμάτωση των Ειδικών Φρου
ρών θα «πνεύσει ένας αέρας» ανανέωσης και στον υπηρεσιακό 
και στον συνδικαλιστικό αλλά και σε όλους τους τομείς της 
Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογος εκείνου που δημιουργήθηκε 
όταν προσληφθήκαμε στην υπηρεσία, που θα συμβάλλει στην 
ενίσχυση του κύρους του Σώματος αλλά και στην αύξηση του 
αισθήματος ασφαλείας των Ελλήνων πολιτών».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΔΤ

Α. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού του 
τ. Υπουργείου Δημόσιας Τάξης απηύθυνε δριμύτατη διαμαρ
τυρία προς την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία, της Ελληνι
κής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος εξαιτίας του 
γεγονότος ότι παρά τις επανειλημμένες αιτήσεις δεν κατέστη 
δυνατή η συνάντησή τους και η έκθεση των σημαντικών ζητη
μάτων του κλάδου που εκκρεμοϋν.

Β. Εν όψει της πραγματοποίησης του 14ου Τακτικού της 
Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 20 Ιου
νίου 2008 καλούνται όλοι οι Π.Υ. να συμμετάσχουν στις διαδι
κασίες των Συλλόγων -  μελών της με την εξής ανακοίνωση:

«Το Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του Π. Σ. παρακολουθεί με οργή και αγανάκτηση εδώ και 4 χρό
νια την απαξίωση των Πολιτικών Υπαλλήλων των Αρχηγείων 
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Π.Σ. Με σκόπιμες διαρροές 
«συμπάθειας» αντί συναντήσεων ουσίας και άφθονα κροκοδεί
λια δάκρυα οι κυβερνώντες τα τελευταία χρόνια, συμμερίζονται 
δήθεν και κατανοούν την δυσχερέστατη θέση που έχουν φτάσει 
πια οι συνάδελφοί μας, αλλά όταν έρχεται η ώρα των αποφάσεων 
ξεχνούν τα πάντα.

Η κατάσταση έχει φθάσει στο «μη παρέκει».
Τα δεδομένα έχουν ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής και αντοχής
Το τρομακτικό κλίμα ακρίβειας έχει σκορπίσει στους πέντε 

ανέμους τους ισχνούς μισθούς μας και το σύνολο σχεδόν των

συναδέλφων έχει περιέλθει σε οικονομικό αδιέξοδο.
Η ακολουθούμενη οικονομική πολιτική έχει διαλύσει στην 

κυριολεξία τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει οδη
γήσει την πλειοψηφία των υπαλλήλων στα ταμεία των κερδο
σκοπικών τραπεζών, ως βορά στα υπερκέρδη που συγκεντρώ
νουν κάθε χρόνο.

Εδώ και 4 χρόνια σταδιακά πλησιάζουμε στην «κόκκινη 
ζώνη» του ορίου της φτώχειας και την ίδια στιγμή η πολιτική 
και φυσική ηγεσία, μας προτρέπει σε εντατικοποίηση εργασίας 
οικοδομώντας το όραμα της «νέας Αστυνομίας» στα συντρίμ
μια των ενδεών υπαλλήλων, που αναγκάζονται να δουλεύουν 
σε δύο και τρεις δουλειές ακόμα, για να ζήσουν τις οικογένειές 
τους

Επειδή δεν προσδοκούμε ma τίποτα.
Επειδή γνωρίζουμε ότι φτάσαμε στον πάτο του βαρελιού.
Επειδή ουδείς πλέον ασχολείται μαζί μας
Επειδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τον δρόμο της αντίστα

σης και της δυναμικής διεκδίκησης. Σας καλούμε:
Ν’ αναρωτηθείτε τι φταίει πέρα από μας και ζητάμε την ενεργή 

στήριξη των πρωτοβουλιών που θα πάρουμε για να ξεσκεπά
σουμε την στάση των κυβερνώντων, με άμεσο στόχο την ανα
τροπή της πολιτικής που μας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε 
μια ζωή χωρίς αξιοπρέπεια και σ’ ένα εφιαλτικό μέλλον για μας 
και τα παιδιά μας.

Στα πλαίσια των Γενικών Συνελεύσεων των Πρωτοβάθ
μιων Σωματείων της Ομοσπονδίας μας, κλιμάκια του Διοικητι
κού Συμβουλίου θα ενημερωθούν από τα μέλη για τα προγράμ
ματα των ενεργειών και δράσεων καθώς και για τον περαιτέρω 
συντονισμό και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων σε όλα τα 
επίπεδα.Η μαζική συμμετοχή και η καθολική στήριξη της Ομο
σπονδίας και των Συλλόγων της αποτελεί πρώτη προτεραιό
τητα και άμεση αντίδραση για μια σειρά κινήσεων που θα εξου
δετερώσουν και το τελευταίο απόθεμα των επιχειρημάτων όσων 
επιχειρούν να μας παραπλανήσουν...

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες
Η δική σας γνώμη -  άποψη -  πρόταση -  θέση, θα γιγαντώσει 

τον αγώνα και θα γίνει απόφαση για αγώνα μέχρι τέλους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ/ΥΔΤ ΝΟΜΑΡΧ.
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤ. ΚΑΙ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων/ΥΔΤ 

Νομαρχ. Διαμερίσματος Αθηνών Ανατ. και Δυτ. Αττικής που 
εκλέχθηκε από τις εκλογές της 28-5-2008 συνεδρίασε την 
Πέμπτη 5-6-2008, και αφού ακολούθησε τις προβλεπόμενες 
από το καταστατικό διαδικασίες συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος ο Αλέξανδρος ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ (2106845062- 
6977075884), Αντιπρόεδρος η Ανδριάννα ΜΑΓΚΛΑΡΑ 
(2106265233 -6973826771), Γεν. Γραμματέας ο Γεώργιος

ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (2106988393 -  6948511496), Ταμίας 
η Βασιλική ΓΕΩΡΓΙΟΥ (2106981004 -  6937544996) και Μέλη 
οι, Παναγιώτης ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (2106447534- 
6932494196), Σταυρούλα ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ(2106476039 
-  6937830199) και Ελισάβετ ΚΑΓΚΑΛΟΥ (2106476039 -  
6932237040).]
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[  ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Μεσογειακή διατροφή
Η Αστυνομική Ανασκόπηση στο πλαίσιο της υγιεινής διατροφής, 

δημοσιεύει εύκολες, απλές και νόστιμες συνταγές, που μπορεί να τις 
ετοιμάσει ο καθένας χωρίς να κατέχει ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής.

‘ ‘ ΠΑΞΙΜΑΔΟΜΠΟΥΚΙΕΣ
ΜΕ ΜΟΤΣΑΡΕΛΑ”

Υ λικά γ ια  10 άτομα  
•  1 πακέτο Παξιμάδια μικρά (μπουκιές)
Ολικής Άλεσης
•300 γραμμ. Μοτσαρέλα σε μικρά μπαλάκια 
(μποκοτσίνι)
•500 γραμμ. Τοματάκια 
• 2 - 3  φύλλα μαρούλι 
•Λ ίγος φρέσκος βασιλικός 
•Αλάτι, πιπέρι 
•Ελαιόλαδο

Εκτέλεση
•Αραδιάζετε τα φύλλα μαρουλιού σε μια 
πιατέλα. ·Σ ε  μια λεκάνη ανακατεύετε τη 
μοτσαρέλα με τα τοματάκια, το βασιλικό, το 
ελαιόλαδο και τα παξιμαδάκια και σερβίρετε 
την πιατέλα με τα σαλατικά. «Τρίβετε φρέσκο 
πιπέρι από πάνω και ρίχνετε λίγο αλάτι. 
•Γαρνίρετε με φύλλα φρέσκου βασιλικού.

" μ π ρ ο υ ς κ ε τ ε ς
ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ 

ΜΕ ΚΑΤΙΚί”
Υ λικά γ ια  10 άτομα  

1 πακέτο μικρά Παξιμάδια 
λ ική ς Άλεσης

•200 γραμμ. Κατίκι Δομοκού
•  1 πιπεριά κόκκινη, 1 κίτρινη
•  1 κολοκυθάκι 
•Βασιλικός ψιλοκομμένος 
•Αλάτι, πιπέρι 
•Ελαιόλαδο.

Εκτέλεση
•  Αλατοπιπερωνετε τα λαχανικά και τα ψήνετε με λίγο ελαιόλαδο στο 
γκριλ. «Βάζετε από 1 κουταλάκι Κατίκι Δομοκού σε κάθε παξιμάδι και 
τοποθετείτε γύρω του μία λωρίδα από τα ψ ητά λαχανικά. «Γαρνίρετε με 
ψιλοκομμένο βασιλικό, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελαιόλαδο. ]

Τ ις  συνταγές π ή ρ α μ ε α π ό  το β ιβ λ ίο :  F ood  M ed ite rra n e a n  Σ υντα γές κα ι Γ εύσεις , εκδ. Im a k o
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νθιστόρημα

του Τζαίημς Χόλντιγκ

Τ Ο  Κ ΙΤ Ρ ΙΝ Ο  Π Ο Ρ Τ Ρ Α ΙΤ Ο

/ ■

Ο Μ πορέλι είχε δει πολλά παράξενα πράγματα στη 
ζωή το υ ·  παρ’ άλα αυτά όμως, το σημείωμα του Κάνοβερ 
του φάνηκε πολύ ασυνήθιστο. Έ γραφε:

«Φρόντισε να  έχεις κάποιο άλλοθι γ ια  το διάστημα από 
τις 4 μέχρι τις 8 μ.μ. της Τρίτης. Έ λ α  στο σπίτι μου στις 
6, χω ρίς να το πεις πουθενά και χωρίς να σε δει κανέ
νας. Θέλω να  σου προτείνω κάτι. Αφορά τον Βαν Γκογκ 
μ ο υ » .^ « 3 τ

Το σημείωμα είχε υπογραφή «Κάνοβερ» με τον αποφα
σιστικό χαρακτήρα που ο Μπορέλι θυμόταν. Κάτω από 
τη ν  υπογραφή υπήρχε ένα υστερόγραφο βιαστικά γραμ
μένο: «Έ λα οπλισμένος. Και κάψ τε αυτό το σημείωμα».

Ο ύτε γ ια  μια στιγμή δεν του πέρασε από το νου  ν ’ 
αρνηθεί τη ν  πρόσκληση. Η νύφη  του Μπορέλι, η Τζέ- 
συ, όταν ζούσε του είχε εμπιστευθεί μια φορά ότι ο Βαν 
Γκογκ του πατέρα της θα μπορούσε να πιάσει τουλάχι
στο ένα εκατομμύριο δολάρια σε μια δημοπρασία. Ο Μπο
ρέλι θυμόταν τον πίνακα. Κρεμόταν πάνω από το Τζάκι 
του Κάνοβερ και ήταν το πορτραίτο ενός άντρα με γενει
άδα που κρατούσε ένα μικρό κόκκινο λουλούδι, κ ι όλο

το έργο λουζόταν από ένα τόσο χτυπη τά  κίτρινο φως που 
σχεδόν σου πλήγωνε τα μάτια. Ο Μπορέλι δε θα δίνε ού
τε δέκα δολάρια γ ι’ αυτό το πράγμα αν δεν είχε μάθει την 
αξία του.

Ναι, και μόνο ο Βαν Γκογκ ήταν αρκετός. Αλλά εκτός 
απ’ αυτό, ήταν πολύ περίεργος να μάθει τι τον ήθελε τώ 
ρα αυτό το πλούσιο υπερμορφωμένο κάθαρμα ο Κόνο- 
βερ, αφού τον είχε αγνοήσει τελείως από τον καιρό του 
θανάτου της Τζέσυ.

Το άλλοθι δεν ήταν πρόβλημα. Η Τζοάννα Τρίξι σίγου
ρα θα τον κάλυπτε, όπως είχε κάνει και σ’ άλλες περι
πτώσεις. Ο ύτε το όπλο ήταν πρόβλημα. Ο Μπορέλι έκανε 
μια γκριμάτσα. Ε ίχε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο στη διά
θεσή του.

Έ τσ ι, την Τρίτη, ο Μπορέλι μπήκε σ’ ένα Ό λ ν τς  Κάτ- 
λας μοντέλο του ’79, που μόλις το είχε παραλάβει για 
πούλημα στη μάντρα του μεταχειρισμένων αυτοκίνη
των, πέρασε τη  γέφυρα του Χάιλαντ Π άρκ και βρέθηκε 
μπροστά στη σκαλιστή εξώπορτα του σπιτιού του Κόνο- 
βερ, στην αριστοκρατική περιοχή Ροζ Τσάπελ, την ώρα
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που έδυε ο ήλιος του Νοεμβρίου. Κοιτάζοντας γύρω  χου 
για να βεβαιωθεί αν η άφιξή χου ήταν πραγματικά απαρα
τήρητη, χτύπησε το κουδούνι.

Του άνοιξε ο ίδιος ο Κόνοβερ. Έ ν α ς  Κάνοβερ πιο γερα- 
σμένος από όσο τον θυμόταν ο Μπορέλι, mo αδύνατος, 
σχεδόν ζαρωμένος, αλλά ακόμα με τους δυναμικούς τρό
πους που χαρακτήριζαν (και βοήθησαν αφάνταστα) την 
άνοδό του ως την προεδρία του τεράστιου συγκροτήματος 
εταιριών του. «Έ λα μέσα, Πητ», είπε φιλόξενα ο Κόνοβερ. 
«Ή ρθες ακριβώς στην ώρα σου».

Π ητ; Σκέφχηκε ο Μπορέλι στυφά. Καινούργιες οικειό
τητες. Συνήθως ήταν απλά και ξερά ο Μπορέλι, όσο ζού- 
σε η Τζέσυ.

«Η Έ λ ε ν  και ο Άλμπερτ πήγαν στο Χάιντζ Χολ ν ’ ακού
σουν τον Ό σκαρ Πήτερσον», είπε ο Κόνοβερ. «Έ τσ ι είμα
στε τελείως μόνοι». Η  Έ λ ε ν  και ο Άμπερτ ήταν οι υπηρέ
τες χου.

Οδήγησε τον Μπορέλι στο λίβινγκ-ρουμ, και άναψε το 
φως διώχνοντας τις σκιές του απογεύματος. Το δωμάτιο 
ήταν σε μπεζ και απαλούς καφέ τόνους για  να δείχνει ένα 
αρμονικό φόντο στο χτυπη τό  χρώμα του Βαν Γκογκ πάνω 
από το τζάκι. «Πιες κάτι», είπε ο Κόνοβερ δείχνοντάς χου 
το μπαρ σε μια εσοχή. «Τι θα θελες»;

«Σκοτς με πάγο», απάντησε ο Μπορέλι πηγαίνοντας 
προς το μπαρ. «Εσύ».

«Το ίδιο, αν δε σε πειράζει να  φτιάξεις κ ι εμένα ένα». Ο 
Κόνοβερ βυθίστηκε σε μια πολυθρόνα δίπλα σ’ ένα αστρα
φτερό ξύλινο τραπεζάκι που η  επκράνειά του σχημάτιζε 
μια φ ιλντισένια σκακιέρα. «Δεν αισθάνομαι και τόσο καλά 
απόψε». Φ αινόταν ν ’ αναπνέει με δυσκολία.

«Έρχονται», του είπε ο Μορέλι. Γέμισε δυο κρυστάλλι
να  ποτήρια με πάγο κ ι έριξε από πάνω Σίβας Ρίγκαλ.

«Φέρε και δυο χαρτοπετσέτες, αν θέλεις», παρακάλεσε 
ο Κόνοβερ. «Μην τρέχουμε να γυρεύουμε σουβέρ τώρα». 
«Εντάξει». Ο Μπορέλι έφερε τα ποτά στο τραπεζάκι, αφού 
πρώτα έβαλε κάτω από το καθένα μια 
χαρτοπετσέτα και κάθισε απέναντι 
από τον Κόνοβερ. «Πήρα το σημείωμά 
σου», άρχισε την κουβέντα.

«Ναι. Σ’ ευχαριστώ που ήρθες». Ο 
Κόνοβερ τράβηξε μια ρουφηξιά από 
το ποτήρι του. «Πιες και θα τα πού
με».

Ο Μ πορέλι δοκίμασε το ποτό του.
Ή τ α ν  καλύτερο ουίσκι απ’ αυτό που 
συνήθιζε ο ίδιος. Ή π ιε  μια μεγαλύτε
ρη γουλιά και είπε, «Ανάφερες αυτό».
Κι έδειξε σηκώνοντας το ποτήρι του 
προς τον Βαν Γκόγκ που τώρα ήταν ο 
μισός στο σκοτάδι.

«Τον Βαν Γκόγκ μου». Ο Κόνοβερ

απολάμβανε το ουίσκι του.
«Είπες όχι είχες να  προτείνεις κάτι».
«Σωστά. Δεν είναι όμορφος, Πητ;» Κοίταξε προς τον 

Βαν Γκογκ με μάτια που έλαμπαν.
«Ναι», είπε ο Μπορέλι, «αλλά δε μου είπες τι σχέση έχει 

ο πίνακας μ ’ εμένα».
«Συγνώμη, Πητ». Ο Κόνοβερ σοβαρεύτηκε αμέσως. 

Άσχετα αν σ’ αρέσει ή όχι ο πίνακας, ξέρεις ότι είναι ένα 
αυθεντικό αριστούργημα. Έ τσ ι; Ό τ ι  είναι μοναδικό. Κι 
ότι αξίζει πολλά λεφτά».

«Σίγουρα. Το ξέρω αυτό. Η  Τζέσυ μου είχε πει κάποτε 
όχι θα μπορούσε να  πιάσει κ ι ένα εκατομμύριο».

Ο Κόνοβερ σκλήρυνε απότομα. «Η Τζέσυ δεν έχει καμιά 
σχέση μ ’ αυτό, Μπορέλι, ούτε ο γιος σου ο Τιμ. Προσπαθώ 
όσο μπορώ να  τα ξεχάσω όλ’ αυτά. Εντάξει;»

«Οκέι, εντάξει. Αλλά αξίζει περίπου ένα εκατομμύριο, 
έτσι δεν είναι;»

«Στη σημερινή αγορά, ίσως και περισσότερα. Σ ’ ενδια
φέρει λοιπόν;»

«Και ποιος δε θα ενδιαφερόταν για ένα εκατομμύριο δο
λάρια;»

«Ωραία. Επομένως θα σ’ ενδιαφέρει και η πρότασή 
μου».

«Να τη ν  ακούσω».
«Είναι πολύ απλή: Θα σου δώσω τον Βαν Γκογκ δωρε

άν, σαν δώρο χωρίς όρους, αν συμφωνήσεις να μου προ
σφέρεις μια μ ικρή εκδούλευση».

«Να μου τον δώσεις; Τζάμπα; Έ ν α  εκατομμύριο δολά
ρια;»

«Ναι. Αλλά γ ι’ αντάλλαγμα θα πρέπει να  κάνεις κάτι για 
μένα».

«Τι μπορώ να  κάνω για  σένα που ν ’ αξίζει ένα εκατομ
μύριο δολάρια;»

«Μπορείς να  με σκοτώσεις», είπε ήρεμα ο Κόνοβερ.
Ο Μπορέλι το είχε υποψ ιαστεί απ’ τη  στιγμή που ο Κό

νοβερ του είχε ανοίξει τη ν  πόρτα. «Να 
σε σκοτώσω; Δεν είσαι στα καλά σου, 
Κόνοβερ».

«Όχι» συμφώνησε ο Κόνοβερ. «Εί
μαι άρρωστος. Πεθαίνω. Και δε θέλω 
να  τραβήξει σε μάκρος αυτό. Δεν το 
καταλαβαίνεις; Θα ‘χεις ακούσει γ ια  
την ευθανασία, δεν είναι;»

«Ναι, βέβαια». Ο Μπορέλι άγγιξε το 
αριστερό πέτο του. «Γι’ αυτό μου είπες 
να  φέρω όπλο;»

«Φυσικά. Έφερες;»
Ο Μπορέλι έγνεψε καταφατικά. 

«Μα είναι παράλογο. Μου ζητάς να  το 
κάνω τώρα; Εδώ μέσα;» Η  φωνή του 
Μπορέλι ήταν σταθερή. Φ αινόταν πιο

“ Το δωμάτιο
ήταν σε μπεζ 
και απαλούς 

καφέ τόνους για 
να δείχνει ενα 

αρμονικό φόντο στο 
χτυπητό χρώμα του 

Βαν Γκογκ πάνω 
απο το τζάκι
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μ υθιστόρημα

πολύ σκεφτικός παρά τρομαγμένος με 
τη ν  ιδέα, παρατήρησε ο Κόνοβερ, αλ
λά δεν ήταν αρχάριος σε προμελετημέ- 
νους φόνους.

«Γιατί όχι;» ρώτησε ο Κόνοβερ. Έ ν α  
εκατομμύριο είναι πολύ περισσότερο 
από τη  συνηθισμένη σου αμοιβή, έτσι 
δεν είναι;» Η παλιά περιφρόνηση είχε 
ξαναγυρίσει στη φωνή του και στη συ
μπεριφορά του.

«Τίποτα δεν αποδείχτηκε ποτέ ενα
ντίον μου», είπε ο Μ πορέλι με αξιοπρέ
πεια.

«Ούτε και θα συμβεί αυτό τώρα», 
απάντησε ο Κόνοβερ γρήγορα. «Δεν 
υπάρχει λόγος να συνδεθείς εσύ με 
τη ν  ...χμ, αναχώρησή μου, με κανέναν τρόπο. Γ ια τί νο
μίζεις ότι σου είπα να  βρεις ένα άλλοθι και να  ‘ρθεις εδώ 
κρυφά; Και δε μου λες; Έ κ α ψ ες  το σημείωμά μου;»

«Ναι», είπε ο Μπορέλι.
«Έ τσ ι μπορείς να κάνεις αυτό που θέλω χωρίς να σ’ αγ

γίξει ούτε τόση δα υποψία».
«Πες μου πώς. Ε ίμαι πρόθυμος ν ’ ακούσω. Είναι γεγο

νός, ότι τίποτα δε θα μ ’ ευχαριστούσε περισσότερο από το 
να σε καθαρίσω, Κόνοβερ. Π άντα πίστευα ότι είσαι ένα φο
βερά αλαζονικό άτομο, το ξέρεις αυτό, δεν είναι;»

Ο Κόνοβερ χαμογέλασε. «Το ήξερα. Και υπολόγιζα σ’ αυ
τό όταν σου έστειλα το σημείωμα. Άκου, Μπορέλι, είναι 
απλό. Κάθομαι εδώ σ’ αυτό το τραπέζι και πίνω  το κοκτέ
ιλ μου κάθε βράδυ. Απόψε οι υπηρέτες μου έχουν πάει να  
παρακολουθήσουν ένα σώου στην πόλη. Είμαι μόνος στο 
σπίτι, ένας εύκολος στόχος για  τον κλέφτη που θα χτυ π ή 
σει το σπίτι μου».

«Κλέφτης;»
«Έ νας κλέφτης έργων τέχνης, δεν καταλαβαίνεις; Αυ

τού του είδους οι κλέφτες έχουν γίνει μεγάλη βιομηχανία. 
Δεν υπάρχει λόγος να  μένει απρόσβλητος ο Βαν Γκογκ 
μου».

Ο Μορέλι είπε. «Έ να ς κλέφτης 
δε θα μπορούσε να  πουλήσει τον πί- 
νακά σου για  ένα εκατομμύριο δο
λάρια».

«Έ να ς συνηθισμένος κλέφτης, 
ίσως όχι. Αλλά κάποιος πού...» ο Κό
νοβερ καθάρισε τη  φωνή του, «έχει 
τ ις  κατάλληλες διασυνδέσεις, θα 
μπορούσε. Υπάρχουν πάρα πολλοί 
με ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης 
που θα έδιναν το δεξί τους χέρι για 
ν ’ αποκτήσουν έναν Βαν Γκογκ».

Ο Μπορέλι άδειασε το ποτήρι του.
«Για να το δούμε άλλη μια φορά. Αυ
τός ο κλέφτης έργων τέχνης μπαί
νει με διάρρηξη στο σπίτι σου...»

«Δεν είναι ανάγκη να κάνει διάρ
ρηξη. Η  μπροστινή πόρτα δε θα είναι 
κλειδωμένη».

«Εντάξει. Λοιπόν, μπαίνει στο σπί
τι σου, κλέβει τον πίνακα και κάποια 
στιγμή βρίσκει ότι πρέπει να σε σκοτώ
σει γ ια  να  γλιτώσει. Α υτό είναι;»

«Ακριβώς. Φυσικά, θ ’ αντισταθώ λί
γο, γ ια  να υπάρχει κάποια αληθοφά
νεια...»

«Να υπάρχει τι;»
«Να φαίνεται σαν αληθινό. Έ τσ ι, 

εσύ με πυροβολείς, παίρνεις τον Βαν 
Γκογκ χω ρίς τη ν  κορνίζα -  κανένας 
κλέφτης έργων τέχνης δεν παίρνει τις 
κορνίζες -  φροντίζοντας να  μην αφή- 

σεις τα δακτυλικά αποτυπώματά σου». Ο Κόνοβερ έδειξε 
στον Μπορέλι το ποτήρι του ουίσκι. «Ύ στερα πλένεις το 
ποτήρι, το ξαναβάζεις στο μπαρ, και καθαρίζεις οτιδήπο
τε έχεις αγγίξει: την τσιμπίδα για  τα παγάκια, το μπου
κάλι που χρησιμοποίησες, το χερούλι της πόρτας, όλα». Ο 
Κόνοβερ σταμάτησε. «Αλλά ποιος είμαι εγώ, που κάνω το 
δάσκαλο σ’ έναν επαγγελματία σ’ αυτά τα θέματα; Τ ι λες; 
Συμφωνείς;»

Ο Μ πορέλι έσπρωξε πίσω τη ν  καρέκλα του και σηκώ
θηκε. «Είμαι σύμφωνος», είπε σαν να  έκλεινε πράγματι 
μ ια  συμφωνία στη μάντρα μεταχειρισμένω ν αυτοκινή 
των». Τη σφαίρα μου γ ια  τον κ ίτρ ινο  π ίνακά  σου, εντά
ξει;»

Ο Κόνοβερ έκανε ναι με το κεφάλι.
Ο Μπορέλι έβαλε το χέρι του κάτω  απ’ το σακάκι του.

Το επόμενο βράδυ, μετά τη  δουλειά ο Μπορέλι τσίμπησε 
κάτι στα πεταχτά στα Μάκ-Ντόναλντ και πήγε σπίτι του. 
Κυκλοφορούσε μισοζαλισμένος, προσπαθώντας να προ
σαρμοστεί στο γεγονός ότι ήταν τώρα πλούσιος, ή μάλλον 
θα γινόταν πλούσιος όταν θα έπαιρνε το μερίδιό του απ’ 
αυτά που θα έπιανε ο Βαν Γκογκ στη μαύρη αγορά τω ν έρ

γω ν τέχνης.
Δε θα παιδευόταν πια  πουλώ

ντας μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, 
έλεγε στον εαυτό το υ ·  δε θα έκα
νε πια ύποπτες δουλειές για  άλλους 
σε εξευτελιστικές τ ιμ ές· δε θα ζού- 
σε π ια  με τη ν  ψ υ χή  στο στόμα στο 
περιθώριο του μεγάλου εγκλήμα
τος, με τους αστυνομικούς να πα
ραμονεύουν πότε θα τον αρπάξουν. 
Ο Μπορέλι δυσκολευόταν ακόμα να 
πιστέψει την καλή του τύχη.

Εξέταζε τον πίνακα με το φως μ ι
ας δυνατής λάμπας στο στριμωγμέ- 
νο λίβιγκ-ρούμ του, όταν άκουσε 
ένα χτύπημα στην πόρτα.

6ί...ήταν τώρα 
πλούσιος, ή μάλλον 

θα γινόταν πλούσιος 
όταν θα έπαιρνε 

το μερίδιο του απ’ 
αυτά που θα έπιανε 

ο Βαν Γκογκ 
στη μαύρη αγορά 

των έργων τέχνης
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«Ποιος είναι;» ρώτησε.
«Αστυνομία, Μπορέλι. Άνοιξε».
Ο Μπορέλι ξαφνιάστηκε αλλά δεν 

τρόμαξε. Ή τ α ν  παλιά καραβάνα σε κά
τι τέτοια. Κάθε φορά που γ ινόταν ένα 
έγκλημα, οι αστυνομικοί έρχονταν να 
τον δουν. Μόνο και μόνο γ ια τ ί ήταν 
γνωστό πω ς ήταν ένας καλός φίλος, 
αλλά και υπάλληλος του τοπικού «αρ
χηγού», του Ρόκο Κασίνι, που ήταν 
ιδιοκτήτης της μάντρας μεταχειρισμέ
νω ν αυτοκινήτω ν του Μπορέλι.

Χωρίς να βιάζεται, ο Μπορέλι, έχωσε τον Βαν Γκογκ κά
τω  απ’ το κρεβάτι του, για  να μη  φαίνεται, πήγε στην πόρ
τα  και τη ν  άνοιξε.

Ο υπαστυνόμος Ράνταλ του εγκληματολογικού του κά
νε μια γκριμάτσα.

«Τι θέλεις;» ρώτησε θυμωμένα ο Μπορέλι. Ο Ράνταλ 
τον είχε ανακρίνει αρκετές φορές στο παρελθόν.

«Δε θα μου πεις να περάσω;»
«Παρακαλώ, περάστε.» Ο Ράνταλ μπήκε και ο Μπορέ

λι έκλεισε τη ν  πόρτα. «Πέρασες έτσι, γ ια  ένα γεια, ή  έχεις 
καιρό να  καθίσεις;»

Α γνοώντας το σαρκασμό, ο Ράνταλ κάθισε σε μια καρέ
κλα κοντά στο παράθυρο, «Ευχαριστώ», είπε. «Ή τα ν μια 
κουραστική μέρα σήμερα».

«Ο Κόνοβερ δολοφονήθηκε. Το άκουσες;»
Ο Μπορέλι έγνεψε καταφατικά. «Στις ειδήσεις τω ν 11 

το πρωί».
«Ή τα ν συγγενής σου, δεν είναι έτσι;»
«Ο Κόνοβερ; Εξ αγχιστείας. Ο γιος μου ο Τιμ παντρεύ

τηκε τη ν  κόρη του τη ν  Τζέσυ. Γνωρίστηκαν στο κολέγιο 
και το σκασαν μαζί».

«Δε σκοτώθηκαν σε αυτοκινητικό δυστύχημα εδώ και 
μερικά χρόνια;

«Ναι».
«Επειδή ο γιος σου είχε πάρει τόση κοκαΐνη που δεν 

μπορούσε να  ξεχωρίσει το γκάζι από το φρένο;»
«Κοίτα, υπαστυνόμε», είπε ο Μπορέλι. «Αφού ξέρεις όλα 

τα σχετικά, γ ια τ ί τα σκαλίζεις τώρα;»
Ο Ράνταλ κούνησε το χέρι του ανέμελα. «Από περιέρ

γεια. Ερευνώ για  το φόνο του Κόνοβερ και χρειάζομαι βο
ήθεια απ’ οπουδήποτε».

«Ωραία, αλλά εγώ δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εντάξει;»
«Δεν είδες τον Κόνοβερ τελευταία;»
«Ό χι. Δεν τον είδα από τότε που τα παιδιά μας σκοτώ

θηκαν».
«Θα έλεγε κανείς ότι δυο πατεράδες, δυο συμπέθεροι, 

χήροι και οι δυο και λυπημένοι που έχασαν τα μοναχοπαί
δια τους, θα συναντιόνταν κάπου κάπου», είπε ο Ράνταλ 
σκεφτικά. «Έ στω  μόνο για  ένα ποτό».

«Ό χι ο Κόνοβερ κ ι εγώ» είπε ο Μορέλι. «Με μισούσε».
«Αλήθεια; Γιατί;»
«Με κατηγορούσε γ ια  το θάνατο της Τζέσυ»

«Πώς αυτό;»
«Νόμιζε ότι ο Τ ιμ προμηθευόταν κο

καΐνη από κάποιον που ήξερα εγώ».
«Κάποιον από τους ανθρώπους του 

Κασίνι;»
Ο Μορέλι έγνεψε ναι απρόθυμα. «Εί

χε μεγάλο λάθος όμως».
«Και εξακολούθησε να σε μ ισεί ως το 

τέλος;»
«Δεν ξέρω. Δεν το έχω δει ούτε ακού

σει γ ι’ αυτόν τέσσερα ολόκληρα χρό
νια».

Ο Ράνταλ χασμουρήθηκε και τεντώθηκε. «Εντάξει. Αυ
τό μόνο ήθελα να  μου πεις. Ψ άχνουμε κάτω από κάθε πέ
τρα γ ι ’ αυτή  την υπόθεση. Μπορέλι. Ο Κόνοβερ ήταν ένας 
από τους πιο έγκριτους πολίτες του τόπου μας».

«Ο εκφω νητής στις ειδήσεις είπε ότι αυτός που έκλεψε 
τον πίνακά του προφανώς τον σκότωσε κιόλας».

«Τον έχεις δει ποτέ;»
«Τον πίνακα; Βέβαια. Αρκετές φορές πριν από το δυστύ

χημα τω ν παιδιών».
«Εγώ δεν τον έχω δει. Μόνο σε φωτογραφία. Π ώς εί

ναι;»
«Είναι κίτρινος», είπε ο Μπορέλι. «Αυτό θυμάμαι όλο κ ι 

όλο γ ι ’ αυτόν. Παριστάνει κάποιον με μια γενειάδα». Στα
μάτησε. «Εσύ πιστεύεις ότι ο κλέφτης του πίνακα σκότω
σε και τον Κόνοβερ;»

«Έ τσ ι φαίνεται. Εκτός από μερικά περίεργα πράγμα
τα».

«Τι εννοείς περίεργα;»
«Αφύσικα, φτιαχτά».
«Σαν τι;» Ξαφνικά το κορμί του Μπορέλι έπαθε ακαμ

ψία.
«Σαν το σπασμένο δάχτυλο του Κόνοβερ και τη  γραβά

τα του κάτω απ’ το α υ τ ί του και ένα μανικετόκουμπο ξη
λωμένο από το μανίκι του. Σαν να  προσπαθούσε να  παλέ
ψει γ ια  να  προστατέψει τον πίνακά του».

« Ισως αυτό να έκανε».
«Είχε καρκίνο και θα πέθαινε, το ξέρεις αυτό; Ή τ α ν  πο

λύ  εξασθενημένος ακόμα και γ ια  να  πάει μέχρι το γραμ
ματοκιβώτιό του και να  γυρίσει, είπαν οι υπηρέτες του. 
Έ ν α  τρίχρονο παιδί θα μπορούσε να  τον ρίξει κάτω με 
μια σπρωξιά. Δε χρειαζόταν να  τον πυροβολήσει κανείς». 
Χωρίς λόγο ο Μπορέλι σκέφτηκε ότι τα μάτια του Ράνταλ 
ήταν σχεδόν τόσο κίτρ ινα  όσο και ο Βάν Γκόγκ. «Δε σου 
φαίνεται παράξενο αυτό;» ρώτησε ο Ράνταλ.

Ύ στερα από μια στιγμή  ο Μ πορέλι είπε, «ίσως αυτός 
ο κλέφτης να  μην ήθελε ν ’ αφήσει ένα ζωντανό μ άρτυ
ρα πίσω του».

«Μιλάς σαν αστυνομικός», είπε ο Ράνταλ. «Δεν είναι 
όμως το μόνο περίεργο πράγμα σ’ αυτό το φόνο, Μπορέ
λι. Έ πα ιρνε  το συνηθισμένο του βραδινό ποτό πριν το 
δείπνο, είπαν οι υπηρέτες, καθισμένος σ’ αυτό το χαμη
λό τραπεζάκι με τη ν  ψηφιδωτή σκακιέρα στο λίβιγκ-ρούμ

6ίΈ να  τρίχρονο 
παιδί θα μπορούσε 
να τον ρίξει κάτω 
με μια σπρωξιά. 

Δε χρειαζόταν να 
τον πυροβολήσει 

κανείς

[ 1 1 5 ]  Α/Α



“ Τράβηξε το σκέπασμα του κρεβατιού, 
εσκυψε και εβγαλε από κάτω τον Βάν Γκόγκ 

Η εικόνα ενός άντρα με γενειάδα.
Κι ενα κίτρινο χρώμα”

•  ·  ·

του. Το θυμάσαι;»
«Αμυδρά».
«Λοιπόν, όταν οι υπηρέτες του γύρισαν σπίτι από το κον

σέρτο τους και βρήκαν τον Κόνοβερ νεκρό, το μισοτελειωμέ
νο του ποτό βρισκόταν ακόμα πάνω στο τραπεζάκι».«Τι το 
περίεργο έχει αυτό;»

«Ουίσκι στο ποτήρι του. Ο Κόνοβερ δεν άγγιζε το ουίσκι 
από τότε που ήταν νέος. Αλλεργία ή κάτι παρόμοιο, είπαν οι 
υπηρέτες του. Του ανακάτευε το στομάχι».

Ο Μπορέλι κοίταξε τον Ράνταλ ανέκφραστα. «Αυτό είναι 
περίεργο», παραδέχτηκε.

«Αρκετά περίεργο, γ ια  να  μας κάνει να  ψάξουμε γ ι ’ απο
τυπώ ματα στο ποτήρι του», είπε ο Ράνταλ. «Και ξέρεις κά
τι; Βρήκαμε αποτυπώ ματα αλλά δεν ήτα ν του  Κόνοβερ».

Ο Μπορέλι πάλεψε να  κρατήσει την έκφρασή του, ήρεμη. 
Μέσα του όμως είχε μια αίσθηση σαν μια γιγάντια  γροθιά να 
του σφίγγει την καρδιά. Αυτό το κάθαρμα άλλαξε τα ποτή
ρια μας, σκέφθηκε. Αλλά πότε; Πώς; Ξαφνικά το κατάλαβε. 
Ό τα ν  του γύρισε τη ν  πλάτη για  ν ’ ανάψει το φως να  φωτίσει 
τον πίνακα, ο Κόνοβερ είχε κάνει τη ν  αλλαγή, χρησιμοποιώ
ντας τ ις  χαρτοπετσέτες γ ια  ν ’ αποφύγει ν ’ αγγίξει τα ίδια τα 
ποτήρια. Είπε, «Ποιανού ήταν τα’ αποτυπώματα;»

«Δικά σου», απάντησε ο Ράνταλ. Οι ίριδες τω ν χρυσαφένι
ω ν του ματιών στένεψαν κάθετα, όπως στα μάτια ενός δηλη
τηριώδους φιδιού.

«Δικά μου;» Ο ίδιος ο Μπορέλι απόρησε που κράτησε τη 
φω νή του στον έλεγχό του. «Αστειεύεσαι, φυσικά».

«Καθόλου. Τ ’ αποτυπώματα είναι δικά σου. Τα έχουμε από 
τότε που ανοίξαμε φάκελο μ ’ εκείνη την κατηγορία εναντίον 
σου. Αλλά για να σιγουρευτούμε, τα παραβάλαμε και με τα ’ 
αποτυπώματά σου που ζητήσαμε και μας ήρθαν απ’ την Ου- 
άσιγκτον. Τι έχεις να  πεις τώρα;»

Ο Μπορέλι κάθισε στο κρεβάτι χω ρίς να  πει τίποτα.
«Θα πρέπει να  χε ις  ένα άλλοθι γ ια  τη ν  ώρα του φόνου 

του  Κόνοβερ, δεν είναι; Μ εταξύ πέντε 
και οκτώ , λέει ο ανακριτής άτι σκοτώ θη
κε ο Κόνοβερ».

Ο Μπορέλι είπε, «Φυσικά και έχω άλλο
θι».

«Την Τζοάννα Τρίξι;»
«Ρώτα την».
«Την έχω ρωτήσει κιόλας. Νομίζω ότι 

βαρέθηκε να  σε καλύπτει πια, Μπορέλι.
Α υτή τη φορά είχα την αίσθηση άτι μπο
ρούσα να τη ν  κάνω να  σπάσει μ ’ ένα φ ιλ ι

κό χαμόγελο».
Οι ώμοι του Μπορέλι άρχισαν να  γέρνουν, αλλά με 

προσπάθεια τους κράτησε όρθιους. «Μπορεί να  έχεις με
ρικές περιστασιακές ενδείξεις, υπαστυνόμε. Αλλά ένας 
καλάς δικηγόρος είναι σε θέση να τ ις  εκμηδενίσει πολύ 
εύκολα».

«Μια και μου το θύμισες», είπε ο Ράνταλ, «θέλεις δικη
γόρο; Θέλεις να  σου διαβάσω τα δικαιώματά σου; Γ ιατί 
πρόκειται να  σε συλλάβω τώρα».

«Που να πάρει ο διάβολος, θέλω ένα δικηγόρο! Και ξέ
ρω από καιρό τα δικαιώματά μου. Ποιος δεν τα ξέρει, 
όταν παρακολουθεί τηλεόραση;»

«Εν τω  μεταξύ, θα σε πείραζε να  ρίξω μια ματιά εδώ 
γύρω;»

«Έ χεις ένταλμα;»
«Κι αυτό είναι από την τηλεόραση». Ο Ράνταλ έβγαλε 

ένα χαρτί από την τσέπη του και το χτύπησε στο γόνα
τό του. «Πρόλαβα το δικαστή Γκρέυ πρ ιν φύγει από το 
γραφείο του. Δεν ήμουν τυχερός;» Έ δω σε το χα ρ τί στον 
Μπορέλι, που το πήρε χω ρίς λέξη και χωρίς να το κοιτά
ξει.

«Έ χεις τη ν  καλοσύνη να  σηκωθείς, Μπορέλι; Μην 
προσπαθήσεις να  σκαρώσεις τίποτα, εντάξει; Ο αστυφύ
λακας Ρήλυ σε περιμένει κάτω». Τράβηξε το σκέπασμα 
του κρεβατιού, έσκυψε και έβγαλε από κάτω τον Βάν 
Γκόγκ. Ανοιγόκλεισε τα μάτια του σαν να  ξαφνιάστηκε 
πάρα πολύ. «Τι γίνεται εδώ πέρα; Έ ν α ς  πίνακας κάτω 
από το κρεβάτι σου; Η  εικόνα ενός άντρα με γενειάδα. Κι 
ένα κίτρινο χρώμα. Μπορέλι, νομίζω ότι αυτός είναι ο π ί
νακας που κλάπηκε από το σπίτι του Κόνοβερ. Έ χ ε ις  να 
πεις τίποτα;»

Ο Μπορέλι σώπαινε.
Ο Ράνταλ κάγχασε. «Κι όμως αυτός δεν είναι ο Βαν 

Γκογκ του Κόνοβερ. Σύμφωνα με το δικηγόρο του, το 
έχει χαρίσει στην Π ινακοθήκη Μέ- 
λον πρ ιν από ένα μήνα όταν έμαθε ότι 
θα πέθαινε. Α υτό δεν είναι παρά ένα 
φτηνό αντίγραφο από ένα δευτεροετή 
της Σχολής Καλών Τεχνών». Χαμο
γελώ ντας τύλιξε τον πίνακα και τον 
έβαλε κάτω  από τη  μασχάλη του.

«Πάμε», είπε. Έ κ α ν ε  μια γκριμά- 
τσα στον Μπορέλι και πρόσθεσε:

«Ο Κόνοβερ πραγματικά σε μισού
σε, καθώς φαίνεται». ]

66Αυτό δεν είναι 
παρά ενα φτηνό 
αντίγραφο από 
ενα δευτεροετή 

της Σχολής 
Καλών Τεχνών 99
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[  ΕΥΘΥΜΟΠΑΘΗΜΑΤΑ

Που είσαι μάνα να με δεις...
Της Δήμητρας Φώτου, Καθηγητριας ΣΑΕΑ

-  Ίον ϊίαα μάνα να με δεις που έχω γίνει Ματατζης. ■ ■ 
ψ α  ρυδούσε ρ Δημηχράκης ένας νέος θαρραλέος και υπο- 
μον ϊχικός Μ φατζής, με κουλχούρα πρωτευουσιάνου που 
χου άρεσε ναΐχποσαρκάζεχαι.

Αυτό ι̂ |π α ιδ ί λοιπόν, στέκεχε έξω από χο υπουργείο 
Εσωτερικών και κοιτά χο υπερπέραν... μαζί με τη διμοιρία 
χου που προϊσχαχαι ο υπασχυνόμος Νικολάου, ο οποίος 
χελείωσε πέρυσι χη Σχολή Αξιωμαχικών και φέχος «χους 
χη λέει» με χη δύναμη χου ασχεριού (!) που είναι ραμμένο 
σχο πέχο χης πράσινης φόρμας καχά κόσμο «φόρμα αγγα
ρείας».

- Δημητράκη τραγουδάς και δουλειά δεν κάνεις, χου σφύ
ριξε ο υπασχυνόμος, υπενθυμίζονχας σχον Δημηχράκη όχι 
χο καθήκον είναι καθήκον και χο χραγούδι... τραγούδι...

- Α ν σου έρθει τώρα κανένας ταραχοποιός και σε βάλει στο 
μά τι εσύ ρίξτο στο τραγούδι -  καψερέ -  κούνια που σε κού
ναγε...

- Τ ι να μας πει το πιτσιρίκι -  σιγοψιθύρισε ο Δημη
χράκης για χον Νικολάου που χου ρίχνει έξι χρόνια και 
οχχώ χρόνια Υπηρεσία...

- Τι να κάνω υπαστυνόμε; Πώς να περάσει η ώρα; Μ ε το 
τραγούδι περνά ευχάριστα...

- Χα, χα , χα , χα  γέλασε ο Ανχωνίου ή αλλιώς «ο 
ανχάρχης» και ο Καχσάνης ή  αλλιώς «ο ωραίος» -  καρδιο- 
καχακχηχής γυναικώ ν με πλούσιο παρελθόν και λαμπρό 
μέλλον, συνμαχαχζής χου Δημηχράκη και σύνχροφος 
σχον καφέ και σχο χσιγάρο.

- Κόψ ’ το το ρημάδι θα σου χαλάσει την ομορφιά -  χου χην 
είπε ο Δημηχράκης χου Καχσάνη που έχει γίνει φουγάρο 
από χο πρωί.

- Δημηιράκη η  να μα ς πεις και εσύ... Α πό  γυναίκες δεν 
ξέρεις... από τσιγάρο δεν ξέρεις... όσο από ποτό... απάντησε 
ο αρειμάνιος καπνιστής που δεν άντεξε έτσι ξαφνικά να 
θ ιχτεί ο εγωισμός χου.

Η αλήθεια είναι όχι ο Δημηχράκης δεν είναι και ο ωραίος 
Μπρούμελ, λιγάκι κοντός... λιγάκι καραφλός... με λίγη 
προκοίλα και όσο αφορά τις γυναίκες μαύρα χάλια, έτσι 
τουλάχιστον λένε οι φήμες!

- Δημητράκη, καπνίζω για τί αγαπώ και όποιος αγαπά  
πίνει... καπνίζει...Έ χω  ντέέέρτιαρεεεεε!
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- Καλά... καλά... πρόλαβε ο Αντωνίου από την διμοιρία να 
σταματήσει τον Κατσάνη που άρχισε να περιαυτολογεί και 
να  κορδώνετε για την καινούργια του κατάκτηση.

Ο Κατσάνης είναι ψηλός, μελαχρινός με ρωμαλέα χαρα
κτηριστικά και αφάνταστος πολυλογάς. Και να, σήμερα βάλ- 
θηκε να αναλύσει στην διμοιρία το θέμα «γυναικεία φύση 
και τρόποι... επικοινωνίας για παντός είδους θηλυκά».

Η συζήτηση προχωρούσε ευχάριστα μιας και δουλειά 
σήμερα δεν είχε. Κανένας βομβιστής δεν τους ενόχλησε, 
καμία διαδήλωση δεν τους τάραξε, μόνο μια δεσποινιδούλα 
που πέρασε ξυστά, προκάλεσε άθελά της το θαυμασμό των 
ανδρών της διμοιρίας που εκφράστηκαν με επιφωνήματα...

Η κοπελιά ήταν κουκλί φτυστό. Κατάξανθα μαλλιά, επι
βλητικό παρουσιαστικό, με ετοιμοπόλεμους τους θωρα- 
κικούς μύες που τους συγκροτούσε με το ζόρι μια περί
ληψη... από μπλούζα. Η  φούστα που φορούσε, αέρινη, σαν 
τον καυτό λίβα στη ντάλα τ ’ Αυγούστου.

-«Φούστα κλαρωτή και γαρύφαλλο στο αυτί.. .». Ο Κατσάνης 
ενόχλησε το κορίτσι με το τραγουδάκι που δεν έπιασε τόπο... 
Η κοπελιά τίναξε τα μαλλιά της προς τα πίσω αδιαφορώντας 
για το άσμα.

- «Ένα αηδόνι κρυμμένο στα φύλλα νοτισμένο αϊτό αστέρια 
πρωινά πήρε τη θέση της καρδιάς μου». Ο Κατσάνης θυμή
θηκε το στίχο του Ρίτσου και τον ...πέταξε μπρος στα πόδια 
της αιθέριας υπάρξεως. Αλλά εκείνη αλώβητη στην επίθεση 
κουλτούρας... του «εχθρού» Κατσάνη, έκανε ένα βήμα δεξιά 
για να μπει στην πόρτα του υπουργείου. Τότε όλα τα βλέμ
ματα πέφτουν εκεί στον...

- Λουκουμάκι, Φρατζολάκι τι 
κάνεις; Η  «αέρινη παρουσία» έπεσε 
σαν ξωτικό πάνω στον Δημη- 
τράκη με αγκαλιές. Εκείνος μόλις 
που πρόλαβε να συνελθεί από την 
παρουσία τράβηξε την κοπελιά 
λίγο παράμερα για να  μιλήσουν. Ο 
Κατσάνης κοιτιόταν στα μάτια με 
τον Αντωνίου.

- Η  θεία π  κάνει; Η  νέα ήταν όλο 
γλυκοφιλήματα με τον ξάδελφο της 
που είχε να  τον δει από το Πάσχα.
Οι ερωτήσεις ήταν πολλές και γρή
γορες. Τι δεν είπαν... για την δου
λειά που έπιασε στο υπουργείο... 
για την Λάρυμνα που είναι αναγκα
σμένη να αφήσει... για την μαμά

του Δημητράκη που δεν μπόρεσε να την επισκεφτεί αυτές 
τις μέρες...

Τον φίλησε ξανά και έκανε να  μπει στην πόρτα βιαστικά 
όταν σ’ όλους μπροστά λέει σαν να ήταν βαλτή...

- Θα πάμε για καφέ το απόγευμα, θα σου τηλεφωνήσω. Η 
ξαδέλφη άφησε την παρουσία της αναδύοντας το άρωμα 
βανίλια λεμόνι και οι Ματατζήδες πλησίασαν τον Δημη
τράκη που έδειχνε να  τα έχει χαμένα.

- Ρε; ποια είναι αυτή; Ο Κατσάνης πήρε πρώτα τον λόγο.
- Γ ια τί να σου πω; Του απάντησε ο Δημητράκης ποιο κορ

δωμένος.
- Ωραίο πλάσμα, που την γνώρισες;
- Την κοπελιά μου που γνώρισα; Ο Δημητράκης αλλαγ

μένος τελείως «το παίζει ηγεμόνας».
- Κοπελιά σου είναι αυτή; Απόρησαν όλοι και πλησίασε και 

ο υπαστυνόμος να πάρει και αυτός λίγη δόξα από τον Δημη
τράκη.

- Έ χει καμιά φίλη; Του ψιθύρισε στο αυτί.
- Θα το κανονίσω υπαστυνόμε απάντησε κρυφά ο Δημη

τράκης γεμάτος υπερηφάνεια.
Εν τω μεταξύ τον πλησίασαν ο Κατσάνης, ο Αντωνίου 

και η υπόλοιπη διμοιρία.
- Γία πες μα ς πως έδεσε το γλυκό; Οι Ματατζήδες άρχισαν 

να ρωτούν για την επιτυχία του φτωχού Δημητράκη.
- «Δυο πόρτες έχει η ζωή, άνοιξα μ ία  και μπήκα...». Ο 

συνματατζής άρχισε να τραγουδά το γνωστό άσμα, κανείς 
δεν ήξερε που κολλούσε τώρα...

- Μ ας δουλεύεις; Ο Αντωνίου σαν 
να προσβλήθηκε από την αδιαφορία 
του Δημητράκη.

Οι άλλοι πιο διπλωμάτες τον πλη
σίασαν και έβαλαν τα χέρια 

στους ώμους του χτυπώ ντας 
τον στην πλάτη.

- Πότε θα βγούμε για  ποτό;
Ο Δημητράκης ξεροκα

τάπιε και χωρίς δεύτερη 
κουβέντα απάντησε:

- Ό χι σήμερα παιδιά... 
είμαι απασχολημένος... από  
εβδομάδα και να μιλήσουμε 

τρεις μέρες πριν! ΟΚ;
- OK... ΟΚ... είπαν όλοι και 

συνέχισαν να μιλούν με τον 
Δημητράκη... ]

ί ί πΉ κοπελιά ήχαν 
κουκλί φχυσχό. 

Καχάξανθα μαλλιά, 
επιβληχικό 

παρουσιασχικο, με 
εχοιμοπόλεμους 

θωρακικούς μύες πο 
ουγκραχούσαν με χο 
ζόρι μια περίληψή... 
από μπλούζα...
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an όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Με στέρηση διπλώματος για  42 ημέρες τιμω ρή
θηκε αστυνομικός, δ ιευθυντής του Τμήματος Τρο
χαίας του Ν ότιου Γιορκσάιρ στη Βρετανία, ο οποί
ος συνελήφθη να οδηγεί με υπερβολική ταχύτητα. 
Ο αστυνομικός, στον οποίο επιβλήθηκε και πρόστιμο 
350 λιρών, παραδέχθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου 
ότι τον περασμένο Μάιο συνελήφθη να  τρέχει με 145 
χλμ. τη ν  ώρα, όταν το όριο ταχύτητας στο συγκεκρι
μένο αυτοκινητόδρομο ήταν 90. Αξίζει να  σημειωθεί 
ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός δ ιευθυντής υπήρξε 

υπέρμαχος της τοποθέτησης 
καμερών ασφαλείας στους 
δρόμους, προκειμένου να  
περιοριστούν τα φαινόμενα 
παραβάσεων, κάτι το οποίο 
εξακολουθεί να υποστηρί
ζει, όπως δήλωσε, ακόμη και 
μετά τη ν  τιμωρία του.

[ρόσμενη έκπληξη περίμενε έναν Ολλανδό 
ενο, ο οποίος είχε συλληφθεί και κρατούνταν 

έργεια κάνναβης. Μ αζί με τον απογευματινό 
ϊ  οι φύλακες του προσέφεραν κι ένα κέικ με χα- 

:ως ήταν φυσικό δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για 
να καταλάβει το περιεχόμενο του κέικ. Μια μικρή μπου
κιά αρκούσε. Γ ι’ αυτό κι όταν οι φύλακες επέστρεψαν για 
να πάρουν το δίσκο, έσπευσε να τους επισημάνει: «Νομί
ζω ότι μου δώσατε κάτι, το οποίο δεν ήταν στις προθέ
σεις σας» είπε. Οι αστυνομικοί έκαναν λόγο για  «ατύχη
μα», καθώς κάποιος απρόσεκτος πήρε το λάθος πακέτο, 
που βρισκόταν μαζί με τα συνήθη γεύματα των κρατου
μένων, στο ίδιο ψυγείο.
Οι παντός είδους απαγορεύσεις τέχνας κατεργάζονται, 
όπως αυτή που επινόησε ένας άνδρας από το Μανχάιμ της 
Γερμανίας. Ο άνθρωπος ήθελε να μεταφέρει στο Ν τουμπάι 

α σεξουαλικό βοήθημα, πράγμα όμως που απαγορεύεται 
στο συγκεκριμένο τόπο. Γι αυτό άλλωστε σκέφθηκε να 
το περάσει αθέατο. Πήγε, λοιπόν, στο χασάπη της γειτο- 

ιάς του κ ι αγόρασε τα απαραίτητα για  την παρασκευή 
σπιτικών λουκάνικων, τα οποία ως γνωστόν, μόνο ο πα
ρασκευαστής τους γνωρίζει τι περιέχουν. Έ κρυψ ε, λοι
πόν, μέσα στα λουκάνικα το επίμαχο σεξουαλικό βοήθημα 
και επέστρεψε στον κρεοπώλη, ζητώντας του να τα τυλ ί

ξει σε συσκευασία ταξιδιού. Εκείνος πάλι πα
ραξενεύτηκε από το βάρος των λουκάνικων 

και ειδοποίησε την αστυνομία. Η έρευνα απο
κάλυψε εύκολα το περιεχόμενο των...απαγο

ρευμένων λουκάνικων, τα οποία ουδέσ 
τε έφθασαν στον προορισμό τους.

Α υστραλιανοί γιατροί επανέφε- 
ραν/στη ζωή έναν 24χρονο νέο, ο οποί
ος είχε αποπειραθεί να  αυτοκτονήσει,
«ποτίζοντάς» τον, επ ί τριήμερο, με δυ
νατή βότκα. Ό τα ν  ο νεαρός διακομί
στηκε στο νοσοκομείο τους, στο 
Κουίνσλαντ, οι γ ιατροί διέγνω- 
σαν ότι είχε καταναλώσει μεγάλη 
ποσότητα αιθυλενιο-γλυκόλης, ένα σύνηθες συστα
τικό τω ν αντιπηκτικώ ν, που όμως μπορεί να  προ- 
καλέσει νεφρική ανεπάρκεια. Το καλύτερο αντίδο
το σ’ αυτές τ ις  περιπτώσεις είναι η χρήση καθαρού 
οινοπνεύματος, επειδή μπορεί να ανακόψει τ ις  τοξι- 
κές συνέπειες της αιθυλενιο-γλυκόλης. Ό τα ν , όμως, 
εξαντλήθηκαν οι διαθέσιμες φιάλες οινοπνεύματος 
του νοσοκομείου, οι γ ιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει 
να  συνεχίσουν τη  θεραπεία με...αλκοολούχα ποτά. 
Ό π ω ς ανέφερε ένας εκ τω ν γιατρών, τρία ποτηρά
κια βότκα, ανά μία ώρα, επ ί τριήμερο, αποδείχθηκαν 
σωτήρια για  το νεαρό.

[  1 2 0 ] ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2008

Ε να ς πελάτης ξενοδοχεί- 
στο Ίπ σ γο υ ιτς  της Αγγλίας, 

βρέθηκε αντιμέτωπος με άλλου 
ου δεινά, από τα καθιερω

μένα. Ο πελάτης ήταν καπνι
στής και στο ξενοδοχείο απαγο
ρευόταν το κάπνισμα. Και όπως 
μπορεί να φανταστεί κανείς, ο πελάτης έκανε το με
γάλο σφάλμα να καπνίσει μέσα στο «άκαπνο» δωμά
τιο του. Κι όχι μόνο αυτό, άφησε πίσω του αποτσί
γαρα, αποδεικτικά στοιχεία τη ς ενοχής του δηλαδή. 
Οι ιδιοκτήτες έγιναν έξαλλοι με τη ν  παράβαση και 
έφθασαν στα δικαστήρια. Ε κεί κατέθεσαν όλα τα 
αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του: δύο πεταμέ
να  αποτσίγαρα έξω από το παράθυρο του, δύο-τρία 
στριφτά τσιγάρα σε φάκελο και φωτογραφίες με 
στάχτες, στο δωμάτιο του. Τ ι να πει δράστης-καπνι- 
στής, ότι δεν κάπνισε; Τα στοιχεία τω ν ξενοδόχων 
ήταν αδιάσειστα και οι ίδιοι έξω φρενών από το γε
γονός ότι το δωμάτιο «βρωμοκοπούσε» και δεν μπο
ρούσαν να  το ξενοικιάσουν, πρ ιν προχωρήσουν σε 
εις βάθος καθαρισμό και απολύμανση. Οπότε έπεσε 
βαριά η ρομφαία της δικαιοσύνης στην 
κεφαλή του πελάτη, ο οποίος κρίθηκε 
ένοχος και υποχρεώθηκε να  καταβάλει 
το τριπλάσιο της ημερήσιας τιμής, συν τα 
έξοδα καθαρισμού του δωματίου...



/Με πολλές δόσεις μεθαδόνης, καθημερινά ντους, μασάζ και κυρίω ς 24ωρη επιτήρηση, μια ομάδα ζωόφιλων 
κα ιόρθωσε να αποχοξινώσει τον «Μεγάλο Αδελφό», έναν ηρωινομανή ελέφαντα, ο οποίος εθίστηκε στο ναρκωτικό 

I  από Ιαθρεμπόρους. Ο Μεγάλος Αδελφός «ζούσε κάποτε ειρηνικά» με τη ν  αγέλη του στην κινέζικη επαρχία Γιου- 
νά ν στα σύνορα Μ υανμάρ, όταν αιχμαλωτίστηκε από λαθρέμπορους, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ της εφημερί- 

/  δας China Daily. Πρόκειμένου να  τον ελέγξουν και να τον αναγκάσουν να  οδηγήσει τη ν  αγέλη στο μέρος που ήθε-
__  λαν, οι έμποροι τον τάιζαν μπανάνες ποτισμένες με ηρωίνη. Η  επιχείρηση, ωστόσο,

στέφθηκε με πλήρη αποτυχία, αφού η  αστυνομία ενημερώθηκε εγκαίρως και οι δρά
στες συνελήφθησαν ακριβώς τη ν  ώρα που προσπαθούσαν να  πουλήσουν το θύμα και 
τη ν  παρέα του. Ακολούθησαν μαρτυρικές ώρες γ ια  τον τοξικομανή όσο και γ ια  εκεί
νους που τον φρόντιζαν σε ειδικό φιλοζωικό πάρκο της επαρχίας Χαϊνάν. Γ ια πολλούς 
μήνες ο Μ εγάλος Αδελφός αποτελούσε θανάσιμο κ ίνδυνο κάθε φορά που εξαγριωνό
ταν ελλείψει της δόσης του. «Δεν μπορούσε να  τον συγκροτήσει ούτε το σιδερένιο
του κλουβί». Καθαρός πια, θα επιστρέφει σύντομα στο φυσικό του περιβάλλον.

με

Ε να  σπίτι στη Βαυαρία, φαίνεται ότι κανείς ποτέ δεν είχε μπει στον κόπο να το καθαρί
σει σχολαστικά. Δ ιότι αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχε αποκαλυφθεί νωρίτερα ότι έκρυβε 

(  μυστικά: ένα ολόκληρο δίκτυο από κρυφές κάμερες και μικρόφωνα, με τη βοήθεια τω ν οποί
ω ν ο ΘΟχρονος ιδιοκτήτης του παρατηρούσε κάθε προσωπική στιγμή τω ν ενοίκων του, αλ
λά και τω ν επισκεπτώ ν τους, επ ί μια ολόκληρη δεκαετία, χω ρίς ποτέ να αντιληφ θεί το παρα
μικρό. Μ έχρις ότου μπήκε μέσα στο σπίτι μ ια πραγματική νοικοκυρά. Α ποκαλύφθηκε εκτός 
της βρωμιάς βέβαια, ότι παντού υπήρχαν κάμερες και μικρόφωνα. Στο μπάνιο, στο καθιστι
κό, τη ν  κρεβατοκάμαρα. Ο ιδιόρρυθμος ιδιοκτήτης του σπιτιού δεν είχε αφήσει «ακάλυπτο» 
κανένα χώρο τη ς άνετης μονοκατοικίας και παρακολουθούσε τα  τεκταινόμενα στο εσωτερι- 
κό της, έχοντας μάλιστα οργανώσει ολόκληρο αρχείο. Η νοικοκυρά όπως ήταν λογικό απευθύνθηκε στην αστυ
νομία, η  οποία με τη  σειρά συνέλαβε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος ουδόλως αρνήθηκε την...ενοχή του.

Ε να ς 2 0 χ ρ ο ν ο ς  νεαρός από το Μ προύκλιν συνάντη
σε το κορίτσι τω ν ονείρων του, σ’ ένα γεμάτο τρένο του νε- 

' οϋορκέζικου μετρά Πρόφθασε να τη  δει, να  την ερωτευ- 
«κεραυνοβόλα» και να  τη ν  αποθανατίσει στο κινητό 

του. Λογικό είναι μέσα στην κοσμοσυρροή της αποβάθρας 
να τη  χάσει. Δεν το έβαλε κάτω όμως. Γνώστης και «υπη
ρέτης» της σύγχρονης τεχνολογίας, έστησε μια σελίδα στο 
Διαδίκτυο και άρχισε να  τη ν  αναζητεί. Έ δω σε e-mail, τη 
λέφωνο και φωτογραφία και περίμενε. Η  ανταπόκριση τε
ράστια, τέτοια που ενδεχομένως κανείς δεν θα περίμενε από 
τους Νεούορκέζους. Ο νέος δεν προλάβαινε να διαβάζει e- 
mail, να  απαντά στο τηλέφωνο και να απορρίπτει προσφο
ρές κοριτσιών, που ήθελαν να  πάρουν τη  θέση της άγνω
στης αγαπημένης του. Ώ σπου, ένα βράδυ κάποιος γνωστός 
της κοπέλας την αναγνώρισε και του έδωσε τις απαραίτη
τες πληροφορίες. Αυτό ήταν ο νεαρός «έκλεισε» τη  σελίδα 
και άφησε τους άγνωστους φίλους του να αναρωτιούνται 
τι απέγινε εκείνος και το κορίτσι του...Αυτά συμβαίνουν 
στον σύγχρονο εικονικό κόσμο του Διαδικτύου...

Α νακάλυψ ε το μεγα- 
I  λ& ψρο διαμάντι της χρονι

άς και παραλίγο να το,. πετά- 
ξει. Η τύχη, όμως, φαίνεται ήταν με το μέρος 
του 36χρονου επισκέπτη του Κρατήρα Διαμα- 
ντιώ ν, στο Αρκάνσας. Πρόκειται γ ια  ένα ορυ
χείο διαμαντιών, το οποίο εκτείνεται σε μεγά
λη ηφαιστειογενή έκταση και όπου ο καθένας 
μπορεί να  ψάξει γ ια  διαμάντια και άλλους πο
λύτιμους λίθους, έναντι μικρού αντιτίμου για 
την είσοδό του στο κρατικό πάρκο. Ο,τι βρει εί
ναι δικό του, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αξίας. Το 
διαμάντι που έμεινε στο κόσκινο του τυχερού 
36χρονου είχε σχήμα κύβου και ήταν 4,48 κα- 
ρατίων, αλλά εκείνος το ανακάλυψε μόλις την 
επομένη μέρα, όταν επέστρεψε στο πάρκο, για 
να  μαζέψει απογοητευμένος τα σύνεργά του. 
Δεν ήταν η πρώτη φορά που έβρισκε διαμά
ντια, αφού το τελευταίο διάστημα, όντας άνερ
γος, ζούσε από τη ν  πώληση τω ν μικρών πολύ
τιμω ν λίθων του. Αλλά η τύχη  ήταν διπλή για 
τον 36χρονο, ο οποίος εκτός από το μεγαλύτερο 
διαμάντι της χρονιάς, βρήκε και δουλειά.

[ 1 2 1  ] Α/Α



Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα

αστυνομικό πρόβλημα ( η α ιχ ν ίδ ι ΐ ) οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2)

Ο Α στυνόμος Στεργίου έκανε τη  συνηθισμένη επιθεώρη
ση στο χώρου του εγκλήματος, όπως πάντα με πολλή προσο
χή. Εξέτασε το πτώμα του Οσμάν Ράμπογλου, ενός πλούσιου 
εβραίόυ από τη  Θεσσαλονίκη. Ο Οσμάν βρισκόταν ανάσκελα 
πάνω στο μαξιλάρι του κρεβατιού του. Πάνω στη κουβέρτα 
υπήρχε ένα μικρό κομμάτι χαρτί, στο οποίο ήταν γραμμένες 
οι ακόλουθες λέξεις: «Αποφάσισα να πεθάνω. Πόσο μ ισητή  μου  
έγινε π ια  η ζω ή......». Σ ’ αυτό το σημείο το μήνυμα σταματού
σε απότομα, σα να  χτύπησε ξαφνικά ο θάνατος. Το βιβλίο πά
νω  στο οποίο είχε ακουμπήσει ο αυτόχειρας γ ια  να  γράψει τα 
τελευταία λόγια και η πένα του, είχαν κυλήσει στο πάτωμα. 
Πάνω στο κομοδίνο υπήρχαν τέσσερα φιαλίδια ενός ισχυρού 
υπνω τικού. Π ου προκαλούσε ακαριαία το θάνατο. Ο Στεργί
ου σκέφτηκε ότι ο Οσμάν δεν ήθελε να διατρέξει τον κίνδυνο 
να σωθεί.

Μετά από μια τελευταία ματιά 
τριγύρω πέρασε στο διπλανό δω- 

γ ια  να  ανακρίνει τη ν  Σαμέλ, 
την νεαρή οικονόμο του. Εκείνη 

βρήκε το πτώμα. Ο αστυ
νόμος της ζήτησε να  του διηγηθεί 
τι ακριβώς έγινε.

Η  γυνα ίκα  του είπε:
« Ό πω ς κάθε πρω ί μ π ή κα  στο δω

μάτιο  του κυρίου, κρατώντας το δί
σκο μ ε  το πρόγευμα του. Τον ακούμπησα στο τραπεζάκι κοντά στο 
κρεβάτι. Μ ετά πλησίασα στο παράθυρο, για  να ανοίξω τις κουρ
τίνες και τα παράθυρα. Ο κύριος Οσμάν ήθελε απόλυτο σκοτά
δι για  να κοιμηθεί. Μόνο όταν το δωμάτιο φω τίστηκε από το φώς 
της μέρας, κατάλαβα π  είχε συμβεί. Δ εν είχα  καμία αμφιβολία  
ότι ο κύριος μου ήταν νεκρός. Αμέσως κάλεαα την αστυνομία χω 
ρ ίς  να αγγίξω  τίποτα. Ποιος θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί αυ

τό το πράγμα;
Χ τες το βράδυ φαινόταν τόσο ήρεμος! 
ίχε πάει για  ύπνο τη συνηθισμένη ώρα 

) στις έντεκα. Τον αγαπούσα σα πα- 
μου» και η  γυναίκα άρχισε να

Ο αστυνόμος την διέκοψε και είπε: 
«Νομίζω ότι τα πράγματα δεν έγιναν 

έτσι».

Τι παρατήρησε ο αστυνόμος και 
ιβάλλει με τα λεγάμενα της Σα-

1. Ταξιδεύετε με ταχύτητα 100Km/h σε 
ένα ελεύθερο ευθύγραμμο τμήμα δρόμου. 
Έ να  ελαστικό σκάει και το 
αυτοκίνητο σας αρχίζει να  
ταλαντώνεται. Τότε θα 
πρέπει ν α : 
α)Κρατήσετε σταθερά 
το τιμόνι ώστε να 
διατηρήσετε τον έλεγχο 
και να  επιβραδύνεται 
ομαλά.
β)Κ άνετε ένα 
φρενάρισμα άμεσης 
ανάγκης.

2. Οδηγείτε με 
ομίχλη στον 
αυτοκινητόδρομο 
και έχετε 40m ορατότητα. Ποια είναι η 
ταχύτητα που δεν θα πρέπει να  υπερβείτε:
α) 70Km/h 
β) 50Km/h 
γ) 90Km/h

3. Πώς συμπεριφερεστε βλέποντας 
αυτό το σήμα:
α) Συνεχίζετε, παραχωρώντας την 
προτεραιότητα στα αυτοκίνητα που έρχονται 
αντίθετα.
β)Συνεχίζετε, έχοντας προτεραιότητα ως προς 
τα αυτοκίνητα που έρχονται αντίθετα. 
γ)Συνεχίζετε, χω ρίς να  στρίψετε, διότι 
επιτρέπεται μόνο η κίνηση εμπρός.

Η δασκάλα ρωτάει τον Τοτό:

Πότε ένας μαθητής πέφτει με τα μούτρα στο βιβλίο; 
Και ο Τοτός απαντάει: Όταν τον παίρνει ο ύπνος
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Παιχνίδια σκέψης
(παιχνίδι 3 )

Οι πέντε αριθμοί m o κάτω έχουν άθροισμα 18, 
όταν ένα από τα σύνολα των πράξεων , 
χ) μπει με τη σειρά στα κενά μεταξύ των αριθ
μών. Ποια σειρά θα ακολουθεί;

Λίγο γέλιο
Στη γιορτή της μητέρας η δασκάλα έβαλε 

στην τάξη του Τοτοΰ να  γράψουν μ ια  έκθε
ση γ ια  τη ν  μητέρα που να  τελειώνει με τη  
φράσει «Μάνα είναι μόνο μία» !

Γράφει ο Γιαννάκης : Εμένα η μαμά μου 
με φροντίζει και με αγαπάει πολύ. Γ ια τί μά
να είναι μόνο μία.

Ο Κωστάκης γράφει: «Εμένα η μάνα μου 
με αγαπάει. Ό τα ν  αρρωσταίνω με φροντίζει 
πολύ. Γ ια τί μάνα είναι μόνο μία».

Και ο Τοτός γράφει: «Χθες είχαμε καλεσμέ
νους στο σπίτι και η  μαμά μου, μου είπε να  
φέρω μπίρες από το ψυγείο. Π ηγαίνω  λοιπόν 
κοιτάζω στο ψ υγείο και της λέω: Μάνα είναι 
μόνο μία».

Η Γλωσσά μας
«Πείρα» η «Εμπειρία»
Συχνά η λέξη «εμπειρία»χρησιμοποιείται εσφαλμένως α ν τί 
της λέξεως «πείρα». Λέγεται λ.χ. «Είναι καθηγητής τω ν Γαλ
λικώ ν με μεγάλη εμπειρία». Κανονικά η λέξη «εμπειρία» δη
λώνει μεμονωμένα βιώματα κομμάτια αυτοτελή που έχει ζή- 
σει ο καθένας. π.χ. «Είχε πολλές εμπειρίες από τη  θητεία του 
στον στρατό». Ενώ, η λέξη «πείρα» είναι αποτέλεσμα πολλών ή 
του συνόλου των εμπειριών που έχει ζήσει ο άνθρωπος. Η  λέξη 
«πείρα» έχει περιληπτική έννοια σε σχέση με τ ις  μεμονωμένες 
εμπειρίες: π.χ. «Έ χοντας ζήσει πολλά στη ζωή του, έχοντας 
ταξιδέψει πολύ απέκτησε μεγάλη πείρα, που τον βοήθησε να 
καταλαβαίνει καλύτερα τους άλλους και να  ενεργεί σωστά». -

«Παρανομασχής» η «παρονομαστής»
Το σωστό είναι παρ-ονομαστής από το ρήμα παρ-ονομάζω. Η  
λέξη «παρονομαστής» προήλθε από ετυμολογική επίδραση 
σύνθετων τη ς πρόθεσης παρά μπροστά από σύμφωνο π.χ. πα- 
ρα-νομώ, παρα- νοώ, παρά-νυμφος κ,λπ. Η  λέξη «παρονομα
στής» μαρτυρείται από το 1769 και σημαίνει τον έναν από τους 
δύο όρους του κλάσματος, που γράφεται κάτω από την κλα
σματική γραμμή.

«Μελετη» - «πραγματεία» ή «διατριβή»
Μ ελέτη είναι η  συστηματική πνευματική ενασχόληση με συ
γκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Με τη  λέξη μελε'τη δηλώ
νεται γενικότερα κάθε σοβαρή επιστημονική ερευνητική και 
αναλυτική σπουδή ενός θέματος, η οποία δημοσιεύεται αυτο- 
τελώς ως βιβλίο ή  ως άρθρο περιοδικού. Ό τα ν  η μελέτη είναι 
εκτενέστερη και προχωρεί σε λεπτομερή εξέταση ενός θέματος 
με απατήσεις πληρότητας, μιλούμε για  «πραγματεία» που επί
σης μπορεί να  εμφανίζεται αυτοτελώς ή ως δημοσίευση σε επι
στημονικό περιοδικό. Εφόσον η πραγματεία είναι ακόμη εκτε
νέστερη και επ ί ειδικού θέματος, με αυστηρές μεθοδολογικές 
προδιαγραφές που να  πληρούν τ ις  απαιτήσεις συγκεκριμένης 
επιστήμης και εφόσον υποβάλλεται προς κρίση σε πανεπιστη
μιακό επίπεδο (σχολές, τμήματα, τομείς) γ ια  τη  διεκδίκηση του 
τίτλου του διδάκτορα, χαρακτηρίζεται ως «διατριβή». Μελέτες 
μικρότερων απαιτήσεων (σε χρόνο, έκταση κ,λπ) χαρακτηρί
ζονται «εργασίες».

Π Η Γ Η : «Λ Ε Ξ ΙΚ Ο  Τ Η Σ  Ν Ε Α Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ » Γ . Μ τταμπινιώτης

σηαζοκεχραλιά (παιχνίδι 4 )

Η μικρή Ελένη όταν την ρώτησαν 
πόσο χρονών είναι απάντησε:

«Σε δύο χρόνια η ηλικία μου θα 
είναι διπλάσια α π ’ ότι ήταν πριν πέντε 
χρόνια».

Πόσο χρονώ ν είναι τώρα η  Ελένη;
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Κ ΑΘ ΕΤΑ
1. Αυτός που εξακολουθεί να  παραμένει παρά την άρση 
της αιτίας που του προκάλεσε την κατάσταση του αυτή.
2. Αυτό που προέρχεται από τη  Μ ικρά Ασία.
3. Γάλλος θεατρικός συγγραφέας -... Αβίβ πόλη του 
Ισραήλ.
4. Χρονικό επίρρημα -  Αδύναμο, εξασθενημένο
5. Λόγγοι, δρυμοί -  Φ ίδι (αρχ.)
6. Συνεχόμενα στο ... ποτό -  Η θικά -  Μίση ... δόση.
7. Είδος πάστας (ξ.λ.) - Το ρεύμα του νερού η ροη; (καθ.)
8. Πρώτο συνθετικό λέξεων που κόβει στα δύο -  
Θωρακισμένα οχήματα του στρατού.
9. Υπαίτιοι κολάσιμης πράξης -  Συμπερασματικός 
σύνδεσμος
10. Ευρύχωρο -  Γνωστό γαλλικό άρωμα
11. Δ ικτατορικό αστικό πολιτειακό σύστημα -  Νότα του
πενταγράμμου._____________________________________

1 2 3 4 5 6  7 8 9  10 11
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Η γέφυρα ΧΑΝΤΖΟΥ Μ ΠΕΙ 
Η  μεγαλύτερη υπερωκεάνια γέφυρα του κόσμου. 

Διασχίζει το ακρωτήριο Χάντζου στην Κίνα και ενώνει 
τ ις  επαρχίες της Σαγκάης 
και της Νίνγκμπο. Το 
συνολικό μήκος της είναι 36 
χιλιόμετρα, δηλαδή είναι η 
δεύτερη μακρύτερη γέφυρα 
στον κόσμο μετά από εκείνη 
της λίμνης Ποντσαρτεϊν της 
Λουϊζιάνα. Η κατασκευή της 
ξεκίνησε το 2003

Π Η Γ Η : «R A M  K ID S  (Τ Ε Υ Χ Ο Σ  ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ 2007)>

σταυρόλεξο γνωρίζεται ‘ο τ ι...
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Διδασκαλία μαθήματος -  Συνεχόμενα... Στον καφέ.
2. Νοθευμένα κατά μια έννοια.
3. Κουρέλι -  Είδος ψαριών.
4. Ανεκτίμητα -  Ειδικός σύνδεσμος.
5. Το μοναστήρι -  Μ υθικός βασιλιάς του Άργους.
6. Τα θέλει ο .... Π λεονέχτης-Γειτονικό.
7. Έ λεος χάρη -  Ημιτελές είναι κατά μια έννοια και αυτό.
8. Μισή ιτιά -  Τη φοράει ο πάπας -  Εκφράζει και 
αδιαφορία.
9. Γνωστός υπήρξε της Αριάδνης -  Χρονικός σύνδεσμος. 
ΙΟ.Γνωστός Γερμανός φυσιοδίφης -  Νομίσματα δύο 
λεπτών.
ΙΙ.Ν όστιμο και το πατέ του -Επιφώ νημα που εκφράζει 
αγανάκτηση ή παράπονο

Η ονομασία «ποντίφικας» που αποδίδεται στον πάπα, 
προέρχεται από τη  λατιν ική  λέξη pontifex που σημαίνει 
«χτίστης γέφυρας».

ρωσαν ενα κομμάτι, οι μη
χανές το έσπρωξαν προς την κοιλάδα. Έ τ σ ι το άκρο του 
καταστρώματος προχώρησε σιγά- σιγά πάνω από το κενό. 
Η  γέφυρα ολοκληρώθηκε το 2004 και συνδέει τη ν  Πελο
πόννησο με τη ν  ηπειρωτική Ελλάδα. Το συνολικό μήκος 
της είναι 2.250 μέτρα και έχει τόσο ισχυρά θεμέλια που 
φτάνουν σε βάθος έως και 65 μέτρα κάτω από τη  θάλασσα. 
Είναι σχεδιασμένη για  να  αντέχει σε μεγάλους σεισμούς 
και πολύ δυνατό αέρα.

Η  Ομοσπονδιακή γέφυρα
Η μεγαλύτερη γέφυρα του 

κόσμου που περνά πάνω από 
παγωμένα νερά. Βρίσκεται 
στον Καναδά και συνδέει το 
νη σ ί του Π ρίγκιπα Εδουάρ- 
δου με το Ν ιού Μ πράνσγου-
ικ. Έ χ ε ι συνολικό μήκος σχεδόν 13 χιλιόμετρα και δι
ασχίζει μια τεράστια έκταση νερού που παγώνει κάθε 
χειμώνα. Η  κατασκευή της ολοκληρώθηκε το 1997.

Διάσημες γέφυρες του κόσμου
Γέφυρα Ρίο -Αντίρριο 
Η  μεγαλύτερη κρεμαστή 

γέφυρα με καλώδιο στον 
κόσμο είναι η δική μας η 
γέφυρα Χαρίλαου Τρικού- 
πη  όπως αλλιώς λέγεται. Οι 
εργάτες συναρμολόγησαν 
τα τμήματα του οδοστρώ
ματος και όταν ολοκλή
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ [ ΤΕΥΧΟΥΣ 248 / Μαρτίου- Απριλίου 2008 ]

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΙΙΡΟ ΒΛΗΜΑ (π α ιχ ν ίδ ι 1)

Το γεγονός όχι η παλάμη του χεριού που ακόμη σφίγγει 
χο ακουστικό και χο ίδιο χο ακουσχικό είναι λερωμένα 
με αίμα δείχνει όχι χο θύμα άγγιξε χο ακουσχικό αφού 
πέρασε χο χέρι χου από χο μαχωμένο χου στήθος, δηλα
δή αφού πληγώθηκε. Είναι πιθανό λοιπόν χο ακουσχικό 
να χου χο έβαλε σχο χέρι μεχά χο έγκλημα, ο ίδιος ο δο
λοφόνος, που ήθελε με αυχόν χον χρόπο να φχιάξει ένα 
άλλοθι και να αποδείξει όχι ενώ σκοχωνόχαν ο ξάδελφος 
χου, εκείνος δεχόχαν σ’ ένα άλλο μέρος μια απελπισχική 
κλήση για βοήθεια 
«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)

1: (β), 2:(α), 3: (β)
«ΤΕΣΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ» (παιχνίδι 3)

Απάνχηση: ΣΑΜΟΣ 
«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)

Βρες χο σωστό αριθμό
Απάνχηση: Για να βρείχε χον αριθμό που λείπει χωρίς 
να σπάσεχε χον κώδικα, αφαιρέσχε χο άθροισμα χων 
αριθμών σχο πλάι (12+12+11=35) από χο άθροισμα 
χων αριθμών κάχω (13+9+12+15=49).

______________ εορτολόγιο______________
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Τερχράγωνο=3, κύκλος=2, χρίγωνο=4, Χ=5. Ο 
αριθμός που λείπει είναι χο 14.
ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
ΓΑΡΟΥ Αθανάσιος, ΜΠΟΥΝΑ Ανδρομάχη, 
ΚΑΡΓΑΚΟΣ Δημήχριος, ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ Γρηγόριος, 
ΠΑΡΝΟΣ Ιωάννης, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Μαριάνθη.

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  
Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: anaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210- 
6849352. (Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία 
σας και διεύθυνση για την αποστολή του δώρου σας).

S ' - ν  ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Μ ά ϊο ς
Ιερεμίας, Ισιδώρα, Φιλόσοφος 1/5
Αυγερινός, Αυγέρης, Έσπερος, Ζήσης (*), Ζωή (*), Πηγή(*) 2/5
Ροδόπη 3/5
θωμάς(*), θωμαή, Μέλιος 4/5
Ειρηναίος, Ειρήνη, Ευφραίμ 5/5
Ιώβ, Σεραφείμ 6/5
θεολόγος, Μήλιος, Μηλίτσα 8/5
Ησαίας, Χριστόφορος 9/5
Σίμωνας 10/5
Αρμόδιος, Διόσκορος, Μεθόδιος, Ολυμπία 11/5
Επιφάνειος 12/5
Γλυκερία 13/5
Αριστοτέλης, Ισίδωρος 14/5
Αχίλλειος, Παχώμιος, Καλή 15/5
Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σόλωνας 17/5
Γαλάτεια, Ιουλία 18/5
θεόγνωστος, Μάγδα, Μαριλένα, Μένανδρος, Πατρίκιος 19/5
Λήδα, Λυδία 20/5
Ελένη, Κωνσταντίνα, Κων/νος, Νάντια 21/5
Αιμίλιος, Αιμιλία 22/5
Φωτεινή, Παλάδα 24/5
Αλφαίος 26/5
Μάγος, Μάγια 31/5

(*) Κινητή γιορτή

Ι ο ύ ν ιο ς
Γερακίνα, Ιουστίνος, Πόρος 1/6
Μαρίνος 2/6
Νικηφόρος, Υπατία 3/6
Μάρθα 4/6
Απόλλων, Νεφέλη, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελήνη 5/6
Ιλαρίωνας 6/6
Σέβη 7/6
Καλλιόπη 8/6
Ροδάνθη 9/6
Βαρθολομαίος, Βαρνάβας 11/6
Ονούφριος 12/6
Τριφύλιος 13/6
Ελισαίος 14/6
Αυγούστα, Αυγουστής, Μάνικα 15/6
Κορίνα(*), Τριάδα(*) 16/6
Έρασμος, Λεόντιος, Λεοντία 18/6
Παΐσιος 19/6
Μεθόδιος 20/6
Αφροδίσιος 21/6
Ζένια Αγίων Πάντων 22/6
Αριστοκλής 23/6
Φεβρωνία 25/6
Μακάριος 26/6
Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα 29/6
Απόστολος, Αποστολία, Πολίνα, Μελίτος 30/6

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Σοφία Ζυγούρα

Ο  Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν , Ν αύαρχος ε.α.
-  Ε π ίτιμ ο ς Α ρχηγό ς Γ Ε Ε Θ Α , Π αναγιώ της Χηνοφώ της, 
εκφ ράζει τη ν  ακράδαντη ευαρέσκειά του κα ι τα  
συγχαρητήρια  σε όλο το προσω πικό της Ε λληνική ς  
Α στυνομίας για  τη ν  επ ιτυ χ ή  διοργάνω ση, από  πλευράς 
αστυνόμευσης, διασφάλιση κα ι τήρηση της τάξης κατά  
την τελετή  παράδοσης της Ο λυμπια κής Φ λόγας στην 
Κ ινεζική  Α ντιπροσω πεία  ενόψ ει τω ν Ο λυμπιακώ ν  
Α γώ νω ν στο Π εκίνο τον Α ύγουστο του 2008.

Ο  Υ Φ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ω Ν , Ν αύαρχος 
ε.α. -  Ε π ίτιμ ο ς Α ρχηγό ς ΓΕ Ε Θ Α , Π αναγιώ της 
Χ ηνοφώ της, εκφ ράζει τα θερμά συγχαρητήρια  του στους 
Α στυφύλακες της Α μεσης Δ ράσης Α ττική ς, Σ τυλιανό  
Π α π πά  κα ι Χ ρήστο Ε υαγγέλου, για  την άψογη  
εκτέλεση του καθήκοντος τους κα ι την αυταπάρνηση  
που επέδειξαν, όταν στις 9/4/08 μ ε  κίνδυνο της ζω ής 
τους, συνέλαβαν κακοποιό  ο οποίος ε ίχε  προηγουμένω ς 
διαπράξει ένοπλη ληστεία  σε βάρος καταστήματος στον 
Π ειραιά.

Ο  Α ρ χ η γ ό ς  Γ Ε Ν  α ν τ ιν α ύ α ρ χ ο ς  Γ εώ ρ γ ιο ς  
Κ α ρ α μ α λ ίκ η ς , εκφράζει τα τις  ευχαριστίες του προς 
τον Α ρχηγό  της Ε λληνική ς Α στυνομίας Β ασίλειο  
Τσιατούρα, για  την άμεση ανταπόκρισή στο α ίτημα  του 
για  πα ροχή  διευκόλυνσης για  μεταφ ορά ελικοπτέρου  
του Π .Ν . στη βάση Ε λικοπτέρω ν του Μ αραθώνα.

Ο  Α ρ χ η γ ό ς  Α γ ρ ο φ υ λ α κ ή ς  Δ ημήτριος  
Ν ικολακόπουλος εκφράζει τις  ευχαριστίες του προς 
τους Α ξιω ματικούς της Δ ιεύθυνσης Ε κπαίδευσης, 
Α στυν. Υποδ/ντη Τάτση Χ αράλαμπο κα ι Α στυν. A  
Γιαννόπουλο Β ασίλειο και γενικότερα το ανθρώ πινο  
δυνα μικό  της Ε λληνική ς Α στυνομίας για  τη συνδρομή  
του στην υλοποίηση του εκπ α ιδευτικού  Π ρογράμματος 
του νεοπροαληφθέντος Α γρονομικού Π ροσω πικού.

Ο  δ ή μ α ρ χ ο ς  Ε ρ έ τρ ια ς  Ά γ γ ε λ ο ς  Γ ο ύ ν α ρ η ς  εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια  προς την Δ ιοίκηση κα ι τους 
αστυνομικούς του A .T . Ε ρέτριας κα ι Τ .Α . Χ αλκίδας, 
για  την επ ιτυ χ ή  έκβαση της αστυνομικής επ ιχείρησης  
που ε ίχε  ως αποτέλεσμα τη  σύλληψ η τριώ ν λ ία ν  
επ ικ ίνδυνω ν σεσημασμένω ν κακοποιώ ν στην περ ιοχή  
της Ε ρέτριας, ώ στε να α π οτρα πεί μ ία  νέα α ιματηρή  
τραγω δία.

Ο  δ ή μ ο ς  Κ α λ υ β ιώ ν  -  Θ ο ρ ικ ο ύ  εκφράζει τις  θερμές 
ευχαριστίες του στο προσω πικό του Τ .Τ . Κ ερατέας, Α .Τ . 
& Τ.Α . Κ ολοβίω ν για  την άψ ογη συνεργασία τους στην 
προσπάθεια για  δεντροφύτεψ ης τω ν καμένω ν περιοχώ ν

του.

Ο ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ίε ς  κ α ι ερ γα ζ ό μ εν ο ι τω ν οδών 
Γερανιού, Αναξαγόρα Σ ω κράτους κα ι Σ οφοκλέους 
ευχαριστούν θερμά τους Υ /Α  Π λα κιά  I. Ε υάγγελο, 
Α ρ χιφ . Σ πηλιόπουλο  Γ . Α θανάσιο, τους Α στυφΙ 
κες Τσακιράκη Γ . Ιω άννη, Μ πενέτση Γ . Δ ημήτριο , 
Σ ακελλαρόπουλου Β . Α νδρέα, Κ αλαντζή Χ ρ. Γεώ ργιο, 
Κ ορτώ νη Β . Κων/νο, Κ ρομμύδα Μ ιλτ. Β ασίλειο, Μ ακρή  
Γ. Ν ικόλαο, Γαλαζούλα Α θ. Β ασίλειο, Θ ειακό Κ ω ν/ 
νο, Δ ελημάρα Γεώ ργιο, Γαλανό Δ ημήτριο , Κ υριάκού  
Θεόδωρο και Τζανίνη Ιω άννη γ ια  την αυταπάρνηση και 
το ζήλο που επ ιδεικνύουν κα ι τον επ α γγελμ α τισμ ό  μ ε  
τον οποίο αντιμετω πίζουν το σοβαρότατο πρόβλημα της 
διακίνησης και χρήσης ναρκω τικώ ν που μα στίζει την  
περιοχή.

Η  Έ νω σ η , Α π ο σ τρ ά τω ν  Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  ν. Φ θιώ τιδας 
εκφ ράζει τις  ευχαριστίες της στον Α στυν. Δ /ντη  Π ατίτσα  
Δ ημήτριο , Α στυν. Α  Ράμμα Θωμά κα ι Α νθυπ /μο  
Π ουρνάρα Φ ώτιο, για  τις  άμεσες ενέργειες τους ώ στε να 
διαθέσουν μ ία  φ ιάλη  α ίματος στο Γ ενικό  Ν οσοκομείο  
Κ αρπενησιού κα ι να σω θεί μ ια  ζωή.

Ο  Π ρ ό εδ ρ ο ς κ α ι το  Δ ιο ικ η τ ικ ό  Σ υ μ β ο ύ λ ιο  της 
Ε λληνική ς Ο μοσπονδίας Φ ιλάθλω ν Π άλης εκφράζουν 
τις  ευχαριστίες τους στον Ο λυμπιονίκη  Υ /Β ί Π ο ικιλίδη  
Γιώ ργο για  την παρουσίαση του αθλήματος της πάλης 
που πραγμα τοποιήθηκε στα πλα ίσ ια  του Π ανελληνίου  
Π ρω ταθλήματος Ε φήβω ν 2008, Ε λληνορω μαϊκής- 
Ε λευθέρας και Ν εανίδω ν στο κλειστό  γυμναστήριο  
Σερρώ ν, ώ στε να ενημερω θούν κα ι να γνω ρίσουν το εν 
λόγω  άθλημα τα νέα πα ιδιά .

Η  Π Α .Ε . Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ  Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Ο Υ  εκφ ράζει τα  
θερμά συγχαρητήρια  στο προσω πικό της Α .Δ . Α χα ΐα ς  
κα ι ιδια ίτερα  στον Δ /ντη  του Α .Τ . Α ιγίο υ  Αστυνόμο  
Τσουκαλά για  τα μ έτρα  τάξης που έλαβε σ τις 9/4/08  
στο πρω τάθλημα V  Ε θνικής μ ε  την ομάδα του 
Π αναιγιαλείου.

Ο  Γ εν ικ ό ς  Δ ιε υ θ υ ν τή ς  τη ς  Κ Α .Ε . 
Π Α Ν Α Θ Η Ν Α ΪΚ Ο Υ  ευχα ρ ιστεί θερμά την Ε λλη ν ική  
Α στυνομία  για  τα  άψ ογα μ έτρ α  τάξης που ελήφθησαν  
κατά την διάρκεια  του αγώ να Τ ελικού  Κ υπέλου Ελλάδος 
την 26/3/08.

Ο  π λ ο ία ρ χ ο ς  Π .Ν . ε .α . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ  Γ Κ ΙΩ Κ Α Σ
εκφ ράζει τα  συγχαρητήρια  του στον Δ ιο ικη τή  του Τ .Σ .Φ .
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Μ αστοροχω ρίω ν Α στυν.Β ' Β ασίλειο  Σαράτση και 
στους Σ υνοριοφύλακες Β ασίλειο  Ν τεμ ίρη , Θ εοχάρη 
Μ πέρη κα ι Α νδρέα Π ετσίνι, διότι την 25/5/08, έθεσαν 
σε κίνδυνο τη σω ματική τους ακεραιότητα κα ι παρόλο  
της σφοδρής χιονόπτω σης κατάφεραν να προσεγγίσουν  
σε δύσβατο σημείο του χω ριού Β ούρμπιανη Ιω αννίνω ν 
κα ι να δ ια κομ ισ τεί στο νοσοκομείο η υπέργηρα  μητέρα  
του η οποία κινδύνευε η ζω ής της λόγω  ακατάσχετης 
ρινορρα γίας.

Ο  Κ Α Τ Σ ΙΩ Ν Η Σ  -  Γ Ρ Α Ν ΙΤ Σ Α Σ  Θ εό φ ιλο ς , 
εκφ ράζει τις  θερμές ευχαριστίες του στον Α στ/κα  
Γ Κ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Β Ε Λ ΙΔ Η  Χ αράλαμπο που υπηρετεί στην 
Ο Π Κ Ε της Δ /νσης Α σφαλείας Θ εσ/νίκης διότι τη ν  27- 
3-08 κα ι ενώ  βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, μ ε  κίνδυνο  
τη  ζω ή του, καταδίω ξε κα ι συνέλαβε τον ένα εκ  τω ν 
δραστώ ν της κλοπής του Ι.Χ .Ε . αυτοκινήτου του.

Η  Ό λ γ α  Π α π α σ ω τη ρ ίο υ  εκφ ράζει τα θερμά  
συγχαρητήρια  της στους άνδρες του Τ .Α . Σ υντάγματος 
για  την άμεση κινητοποίηση τους που ε ίχε  ως 
αποτέλεσμα να συλληφθούν αυθημερόν οι δράστες που 
διέρρηξαν το διαμέρισμά  της σ α ς 21/2/08 και να της 
επιστραφ ούν όλα τα  κλοπ ιμαία .

Ο  κ . Ν τό κ ο ς  Θ εόδω ρος ευχα ρ ιστεί θερμά τον

δ ιο ικητή  του Τ μήματος Α σφαλείας Τριπόλεω ς 
Κ Α Ρ Ν Α Κ Η  Γεώ ργιο και όλους τους αστυνομικούς για  
την βοήθεια  που πρόσφεραν στον ίδιο  κα ι την ο ικογένεια  
του.

Ο  κ . Κ ω ν/νο ς Κ ο μ η το ύ δ η ς , κάτοικος Θ εσσαλονίκης, 
εκφ ράζει τις  θερμές ευχαριστίες προς τον Α στυφύλακα  
Ιω άννη Χατζηανδρέου και τον Ε ιδ ικό  Φ ρουρό Χρήστο  
Χ ω λίδη, διότι μ ετά  α π ό  ένοπλη ληστεία  που δέχτηκε ο 
γιος του Γεώ ργιος οι εν λόγω  αστυνομικοί ενήργησαν  
αστραπιαία  ώστε να συλληφθούν οι δράστες. Ε π ιπ λέο ν  
τους ευχα ρ ιστεί για  την ψ υχολογική  υποστήριξη που  
πα ρείχα ν στον γιό  του.

Ο  κ . Π έτρ ο υ  Μ α ντο ύβ α λο ς  εκφράζει τα  θερμά του 
ευχαριστήρια  -  συγχαρητήρια  στο Π ροσω πικό του Τ .Τ . 
Π ειρα ιά  γ ια  την συμπαράσταση και συνδρομή τους, προς 
τους πολίτες της πόλης του Π ειρα ιά  κατά τη διάρκεια  
χιονοπτώ σεω ν.

Τ ο  Σ ω μ α τε ίο  Σ χ ο λ ικ ώ ν  Τ ρ ο χ ο ν ό μ ω ν  Μ α κ εδ ο ν ία ς  
-  Θ ρ ά κ η ς  εκφ ράζει τα ευχαριστήρια  -  συγχαρητήρια  του 
προς όλους τους αστυνομικούς για  τον επα γγελμα τισμός 
που υπέδειξαν κατά τη  διάρκεια  της συγκέντρω σης και 
πορείας διαμαρτυρίας που πραγματοποίησε το εν λόγω  
Σ ω ματείο την 8/4/2008. ]

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 23 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

•  Έστειλα το ποσό τω ν..........ευρώ, με την υπ' αριθμ....................................ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχεπκό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν......... ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των...........ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:............................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...........................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.................................................... ΤΗΛ:.....................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.........................................

Ε π ίσ ό ίΐα ν σ Π  : Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

(ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΝ) ΣΥΖΥΓΟΝ & ΠΑΙΔΙΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΟ 0 -1 5  ETON ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 21-25  ETON
ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 31-35  ETON
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 41-45  ETON

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

33.112.1 501 51.1
•  ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
•  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 ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

•  ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΔΙΚΛΙΝΟ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 1 .0 0 0 €  24 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

•  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟ ΝΙΜ ΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ UFECARD 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 Δ ΙΑΣΤΗ Μ Α ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ UFECARD VISA, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ (ΜΕΧΡΙ 5 0 0 0 €  ΕΤΗΣΙΩΣ)

•  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 ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ, 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΟ CHECK-UP, ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ 0 1 9 0 €
•  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α «ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΜΕ 25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4 0 €

eXasfdlisi
I N S U R A N C E  A G E N C Y
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 
Κυψέλης 101 Τ.Κ. 113 64 (πλ. Κυψέλης) 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-mail: info@exasfalisi.com

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
W \  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
Ά Ρ  ΠΙΣΤΗ

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ : κ ο ς  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Σ

mailto:info@exasfalisi.com


ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ 

ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΟΟΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΕΟΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ. ΑΥΤΟΓΝΩΜΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ,
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ ΟΧΗΜΑ.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, ΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, 
ΘΥΕΛΛΑ, ΣΕΙΣΜΟ, ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΧΑΛΑΖΙ, ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, 
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΥ. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ, ΘΡΑΥΣΗ ΤΖΑΜΙΩΝ, ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η ΟΛΙΚΗ/ΜΕΡΙΚΗ ΚΛΟΠΗ, ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXTRA ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 0 0 0 €  
ΧΩΡΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗ

ΦΟΡ.
ΙΠΠΟΙ

10 ΕΤΗ 
& ΑΝΩ 9 ΕΤΗ 8 ΕΤΗ 7 ΕΤΗ 6 ΕΤΗ 5 ΕΤΗ 4 ΕΤΗ 3 ΕΤΗ2 ΕΤΗ 1 ΕΤΟΣ ΤΡΕΧ.

ΕΤΟΣ
ΕΩΣ 6 106 113 118 123 |ΐ26 132 135 138 145 131 118
7 ΕΩΣ 8 128 136 Μ

146 154 161 165 169 178 162 147
9 ΕΩΣ 10 136 U5 153 156 164 172 176 188 190 174 156
11 ΕΩΣ 12 144 1» 162 166 174 182 167 191 202 185 168

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 ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ  
ΤΟ ΟΧΗΜΑ Σ Α Σ  ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ο Υ Σ Α 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 ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟ Η ΣΤΑΘΕΡΟ & ΑΦΜ.

eKasfalisi
i r x i s u R A r x i C E  a g e n c y

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ
Κυψέλης 101 Τ.Κ. 113 64 (πλ. Κυψέλης)

Τηλ.: 2 1 0  8 2 .2 5 .9 5 0  - 2 1 0  8 8 .1 3 .3 4 0  - 2 1 0  8 8 .3 7 .8 9 8  
Fax: 210 82 .25 .580 - 210  88 .37 .564  Κιν.= 6932 .20 .1 3.99

e - m a i l :  i n f o @ e x a s f a l i s i . c o m  

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ : κ ο ς  Κ Ο Ν Τ Α Ξ Η Σ  Ν ΙΚ Ο Σ

* ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

mailto:info@exasfalisi.com


ΣΤΟ ΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Σ Ω Μ Τ Ω Ν · Ε Τ 0 Μ Σ  ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

flro/tecl

Frpĉ uifjpncl

πψ£νικουΙυμακ(Μβ&

[ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

τΜΛ

A T H I N A

H A I R
C L I N I C

N e t E j w w n t i q  ΜέΟβίβς E x m o f u n K  M m

w w w . h a i r c l i n i c . c o m . g r

MHMA ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

cT αραίωση,
φαλάκρα, μουστάκι, γένια.

Q  αραίωση,
φρύδια, ευαίσθητες περιοχές

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΧΕΣ 
ΣΕ ΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΟΜΕΣ 
ΣΗΜΑΔΙΑ

^ t 1— !

1 i___i_________________

(Bulb Extractio· Separated TnuKplaatatio·)

Ll/vLIL2 0  ci> 0  L- Π Ξ &  Z 1 0  Lb  0
w b k d m x m #

[kr̂ rim 67 X: Uttyacmi, 11434 Αθ̂ν« ΐΠεΦίοχ ΑρίΧΛςΙ 4#ς 
ATHENS - LONDON - LIMASSOL · CRAIOVA - TIRANA 12 ΑΤΟΚΕΣ ΑΟΣΕΙΙ

http://www.hairclinic.com.gr


π η π η

MADE IN SWITZERLAND SINCE 1876 +

TO ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΟΥ ΟΠΛΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ Suieoisb
Body A r ιΐχχι r

Μια επένδυση σιην ασφάλεια aas

C4 ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΜ -̂Εϋ x2. 120 Lumens

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Μόνο 29mm τραυματικό βύθισμαΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣΗΣ ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α Κ -47STOPPERHeroes trust streamlight

E ifim es  u p e s  o tis  o p a 6iKEs π ορ ογγεΓ ίίεε

Target Erpup Ltd
□ Efensive E q u ip m e n t

Κεντρικό: ΜιχαΑακοπούΑου 121 11527Α θήνα  ΤηΛ.: 210  7 7 1 8 8 9 0  Fax.: 210  7 7 1 8 8 9 7  e-mail · tarseterS accI er 
Υποκατάστημα: Δημητσάναϊ 16 115 22 ΑμπεΛόκηηοι Tnfl, 2 1 0  6 4 7 0 0 1 0  Fax.: 210 6 4 7 0 0 1 0  e-mail.: ta rg e tg r8 w c l.g r




