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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

/  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ : ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ 500.000 €
: ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 100.000 €

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

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

ΙΠΠΟΙ ΕΤΗΣΙΟ ΕΞΑΜΗΝΟ
Έ ω ς  6 213 110

7 - 8 222 114
9 - 1 0 277 142
1 1 - 1 2 304 156
1 3 - 1 4 340 175
1 5 - 2 0 360 185

Αίτιισιι Ασφάλισης Τηλε<ρωνικώ£. 
Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 

Δυνατότητα Επιπλέον Συιιπληρωιιατικών Καλύψεων.
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Fax: 210 2796153

W e b  S ite :w w w .a u to -a s fa lis tra .g r  e -m a il :in fo @ a u to -a s fa lis tra .g r

http://www.auto-asfalistra.gr
mailto:info@auto-asfalistra.gr


{  ΣΗΜΕΙΩΜΑ I

από τον εκδότη

ε αφορμή τα εγκαίνια του περίπτερου της Ελληνικής Αστυνομίας, στην  

73*1 Δ .Ε.Θ . ο Υ πουργός Ε σ ω τερ ικώ ν κ α θ η γ η τή ς  κ. Π ροκοπής Π α υλόπουλος και ο 

Α ρχηγός τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ίας Α ντισ τρ ά τη γο ς  κ. Β ασίλειος Τ σ ιατούρας, έθε

σαν το γεν ικ ό  πλα ίσ ιο  τη ς  δρα σ τη ρ ιό τη τα ς και τη ς  προσπάθειας π ου  καταβάλλετα ι 

από όλους μας. Από μέρους τη ς  Π ολιτείας, αναφ έρθηκε ότι, γ ίν ο ν τα ι προσπάθειες γ ια  

τη ν  βελτίω σ η  τη ς  υ λ ικ ο τε χ ν ικ ή ς  υποδομή ς κα ι θω ράκισ ης του  θεσμ ικού  ρόλου τη ς  

Α στυνομ ίας.

Ά ρχισε να  εφαρμόζετα ι σε τοπ ικό  και δ ιεθνές -  δ ιασυνοριακό  επ ίπεδο  το, ελ λ η ν ικ ή ς  

πρω τοβουλίας, Σχέδιο  Δ ιυ π η ρεσ ια κ ή ς -  Ε π ιχε ιρ η σ ια κ ή ς Δ ράσης «ΙΛΑΕΙΡΑ», που 

αφορά τη ν  α ντ ιμ ετώ π ισ η  και καταπολέμ ησ η  τη ς  ο ικ ο νο μ ική ς εκ μ ετάλλευσ ης τη ς  γ ε 

νετή σ ια ς  ζω ής γ υ ν α ικ ώ ν  κα ι α νη λ ίκ ω ν , σε συνεργασ ία  με συναρμ όδιους φ ορείς και 

Μ η Κ υ β ερ νη τικ ές  Ο ργανώ σεις.

Σ υ νεχ ίζο ντα ς  τη ν  καθη μ ερ ινή  προσπάθεια  γ ια  εν ίσ χυ σ η  του  α ισθήμ ατος ασφαλείας 

τω ν  π ο λ ιτώ ν , η Ε λ λ η ν ικ ή  Α σ τυνομ ία  στο δ ίμηνο  π ο υ  πέρασε, πραγμ ατοπο ίησ ε σημα

ν τ ικ έ ς  ε π ιτυ χ ίε ς  στη  δ ίω ξη σοβαρώ ν κα ι οργανω μ ένης μ ορφ ή ς εγκλ ημ άτω ν.

Δ ίνετα ι έμφαση σ τις π ρ ο τερ α ιό τη τές μας, σύμφ ω να  με τ ις  α πα ιτή σ εις  τη ς  κο ινω νίας, 

σ τη ν  Ο δική  Ασφάλεια κα ι τη ν  Α στυνόμευση στο εθν ικ ό  και επαρχιακό  οδικό δ ίκτυο , 

ε ιδ ικά  τω ν  μ α θη τώ ν  ενόψ ει τη ς  έναρξης τη ς  σ χο λ ικ ή ς περιόδου, καθώ ς και τη ς  α σ τυ 

ν ο μ ικ ή ς  παρουσ ίας στους δρόμους κα ι τ ις  γ ε ιτο ν ιέ ς  όλω ν τω ν  μ εγάλω ν πόλεω ν. ]
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Περιοδικό “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ” 
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Σύμφωνα με την 901011116-y από 511101 ΚΦΕΚ. & -1090) 
Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ'αριθμ. 9010Ι1Ι17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β-1244) 
το περιοδικά εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδειαι υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιοτορίας- 
Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων ΣχέοεωνΙΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Α/Α' Κωνσταντίνος Ξέρας 
τηλ. 210/6854206
Β. Αρχισυντάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
Creative art director
Λιάνα Ιωαννίδου

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

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο
1° Τμ./Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
(Αρχ/κας Παν. Δικόπουλος, Αστ/κας Λέων.
Βλαχογιάννης, Αστ/κας Γ. Λαγόπουλος)
Διαχείρηση-Διανομή
Αρχ/κας Δημήτριος Θάνος
τηλ. 210/6828525
Εκτύπωση
“ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, 
τηλ. 210/8161301 
Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352 
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr 
Kco6. 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


Σχέδιο Διυπηρεσιακής -  
Επιχειρησιακής Δράσης,

για την αντιμετώπιση 
και καταπολέμηση της 

οικονομικής εκμετάλλευσης 
της γενετήσιας ζωής

γυναικών και ανηλίκων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΥΠΙΙΡΕΣΙΑΚΙΙΣ - ΕΠΙΧΕΙΡΙΙΣΙΑΚΙΙΣ 
ΑΡΑΙΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

ΠΑΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤ1ΙΠΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ ΖΩΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

IAAEIRA'

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008

Το Σχέδιο Διυπηρεσιακης -  Επιχειρησιακής 
Δράσης «ΙΛΑΕΙΡΑ», για την αντιμετώπιση και κα- 
ταπολε'μηση της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενε
τήσιας ζωής γυναικών και ανηλίκων, σε εθνικό επίπεδο, 
καταρτίσθηκε από Διυπηρεσιακή Ομάδα Εμπειρογνω
μόνων (Υπηρεσιακοί Παράγοντες) των συναρμοδίων 
Υπουργείων σύμφωνα με τις δράσεις τους και με τις συ
νεισφορές Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) και 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) και 
τέθηκε υπό την αιγίδα- συντονισμό της Ειδικής Νομο
παρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύ
νης, η οποία λειτουργεί σε πολιτικό- στρατηγικό επίπεδο 
και συντονίζει τις δράσεις των συναρμοδίων Υπουργεί
ων για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η αντιμετώπιση και η κατα
πολέμηση της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετή
σιας ζωής γυναικών και ανηλίκων, καθώς και η παροχή 
αρωγής και προστασίας στα θύματα, σε πρακτικό επίπε
δο, με τη συνεργασία όλων των συναρμοδίων φορέων;

Το Σχέδιο αυτό εξειδικεύει και δίνει πρακτικά τις γε
νικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, το οποίο 
έχει εκδοθεί από την προαναφερόμενη Επιτροπή, το Νο
έμβριο του 2006.

Ουσιαστικά, το Σχέδιο αποτελεί επιχειρησιακό «ερ
γαλείο» με ενέργειες και πρακτικές που καλύπτουν 
την εμπλοκή όλων των κρατικών φορέων, των Μ.Κ.Ο. 
και του Δ.Ο.Μ. με στόχο καλύτερα αποτελέσματα στην 
πράξη.

Βασική επιδίωξη και προσδοκία της προσπάθειας αυ
τής είναι, αφενός μεν, το φαινόμενο αυτό να καταστεί από 
έγκλημα «χαμηλού κινδύνου- υψηλού κέρδους» σε έγκλη
μα «υψηλού κινδύνου- χαμηλού κέρδους», αφετέρου δε, να 
προστατευθούν σωστά και αποτελεσματικά τα θύματα των 
σύγχρονων δουλεμπόρων.

Αρχικά το Σχέδιο (υπό μορφή προσχεδίου), δοκιμάσθη
κε σε Διημερίδα -  Άσκηση επί Χάρτου, η οποία πραγματο
ποιήθηκε τον Απρίλιο του 2007 στην Κομοτηνή με τη συμ
μετοχή των εμπλεκομένων φορέων και στη συνέχεια, αφού 
εφαρμόσθηκε σε πρακτικό επίπεδο, πήρε την τελική του 
μορφή και την 16-7-2008 εγκρίθηκε από την Ειδική Νομο
παρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη 
εφαρμογή από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Το Διυπηρεσιακό- Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης αποτε
λεί ένα «ζωντανό έγγραφο» που ενσωματώνει τις δράσεις 
που αναπτύσσονται από τους εμπλεκομένους και τροποποι
είται ή συμπληρώνεται μέσα από τη δοκιμασία ασκήσεων 
ετοιμότητας, αποτιμήσεων πραγματικών υποθέσεων, καθώς 
και καθ' ύλην εισηγήσεων των εμπλεκομένων φορέων.

Η επικαιροποίηση του Σχεδίου έχει ανατεθεί και ενερ- 
γείται από τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Κλάδου 
Ασφάλειας και Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας εγκρίνεται με απόφαση της Ειδικής Νομοπαρασκευ
αστικής Επιτροπής.

Για την επικαιροποίηση του Σχεδίου δύναται να συγκρο
τείται κοινή διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας εμπειρογνωμό
νων η οποία θα τελεί υπό την αιγίδα της παραπάνω Επιτρο
πής. ]
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Μνημόνιο Αστυνομικών Ενεργειών και 
Βέλτιστων Πρακτικών για τον χειρισμό υποθέσεων

Εμπορίας Ανθρώπων

Ινημόνιο Αστυνομικών 
ειών και Βέλτιστων Πρα- 

για τον χειρισμό υποθέσε- 
τορίας Ανθρώπων, αχ; αναπό- 
ι παράρτημα του αντίστοιχου 

Εθνικού * Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Καταπολέμησης Εμπορίας γυναι
κών και ανηλίκων με σκοπό την 
οικονομική εκμετάλλευση της γε
νετήσιας ζωής, με την κωδική ονο
μασία «ΙΛΑΕΙΡΑ», το οποίο μνημο
νεύει ολοκληρωμένες ρυθμίσεις και καλές πρακτικές των 
εμπλεκόμενων φορέων, σε όλο το φάσμα της αντιμετώπι
σης του φαινομένου (πρόληψη, αντιμετώπιση, καταστο
λή, προστασία και αρωγή θυμάτων και μαρτύρων), αποτε
λεί σύνθεση του εκδοθέντος από τη Διεύθυνση Δημόσιας 
Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Μνη
μονίου Ενεργειών για τον χειρισμό τέτοιων υποθέσεων 
καθώς και του Εγχειριδίου Βέλτιστων Πρακτικών, σε ένα 
ενιαίο επικαιροποιημένο κείμενο.

Το Μνημόνιο σκοπεύει στην καλύτερη πρακτική εφαρ
μογή των νόμων και των διατάξε
ων κατά τη διενέργεια έρευνας και 
προανάκρισης υποθέσεων οικονο
μικής εκμετάλλευσης της γενετή
σιας ζωής γυναπτών και ανηλίκων, 
με αφετηρία την αρχική πληροφό
ρηση πιθανής διάπραξης του αδι
κήματος, έως την παραπομπή των 
δραστών στην δικαιοσύνη και την 
παροχή αρωγής και προστασίας 
στα θύματα. Περιέχει, επίσης, γε
νικές οδηγίες για περαιτέρω ενέρ
γειες που αφορούν τις επιληφθεί- 
σες Υπηρεσίες.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΝ

ιουλιοι aooe

(( Το Μνημόνιο, αποτελεί 
πολύτιμο «εργαλείο» 
προς υποβοήθηση ίου 
έργου ίων υπηρεσιών 
για το συστηματικότερο 
και πληρέστερο χειρισμό 
υποθέσεων εμπορίας 
ανθρώπων jj

Ειδικότερα, επισημαίνεται η σπου- 
δαιότητα της εποικοδομητικής συνερ
γασίας των Διωκτικών Αρχών με τους 
συναρμόδιους Κυβερνητικούς και Μη 
Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Μ.Κ.Ο.) 
για ουσιαστικότερα αποτελέσματα στην 
αντιμετώπιση αυτού του φαινόμενου.

Αν και το περιεχόμενό του αφορά τη 
διακίνηση γυναικών και ανηλίκων, οι 
παρεχόμενες σε αυτό συμβουλές βέλτι
στης πρακτικής, μπορούν να εφαρμόζο

νται σε όλες τις μορφές του εγκλήματος της εμπορίας ανθρώ
πων.

Για το λόγο αυτό, το Μνημόνιο, το οποίο εκδόθηκε από 
το Τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας και εστάλη 
σε όλες τις Υπηρεσίες, αποτελεί πολύτιμο «εργαλείο» προς 
υποβοήθηση του έργου των επιχειρησιακών υπηρεσιών 
για το συστηματικότερο και πληρέστερο χειρισμό υποθέ
σεων εμπορίας ανθρώπων, καθόσον τα αναφερόμενα σ’ αυ
τό, μπορούν να εφαρμοσθούν στη διερεύνηση κάθε υπόθε
σης εμπορίας ανθρώπων, η οποία θα πρέπει να ερευνάται σε 

βάθος, να εστιάζεται στην εξάρθρω
ση των κυκλωμάτων, στη σύλληψη 
των δραστών και στην παραπομπή 
τους στη δικαιοσύνη καθώς και στην 
απελευθέρωση των θυμάτων προκει- 
μένου να τεθούν υπό την προστασία 
της Πολιτείας, χωρίς να παραλείπε- 
ται η παράλληλη έρευνα για τη νομι
μοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) 
σε βάρος των δραστών με σκοπό την 
κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, 
που προέρχονται από την εγκλημα
τική δραστηριότητα τους.]
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Μπενβυμιζουμί;

πεζοδρομίου

πεζοδρόμιο.
ov0«tt»VV

ιίνοον

μ· Μέτρα για την προστασία των μαθητών 
για τη νέα σχολική περίοδο

Η  Ε λ λ η ν ίΚ ίμ Α σ χ υ ν ο μ ία ,  ενόψει της νέας σχολικής περιόδου, έχει εκπονήσει και θέτει άμεσα 
σε εφαρμογή ένα ευρύ επιχειρησιακό πρόγραμμα και μια σειρά στοχευμένων προληπτικών δράσεων, 
σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, με βασικό στόχο την προστασία των μαθητών από παρά
γοντες που επηρεάζουν την ομαλή μαθητική και κοινωνική τους συμπεριφορά ή θέτουν σε διακινδύ- 
νευση την ασφαλή καθημερινή τους μετακίνηση.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, στο πλαίσιο του τριετούς Προγράμματος Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δράσεων, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξέδωσε και απέστειλε 
προς όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες γενική διαταγή, για τη λήψη αυξημένων μέτρων Ασφάλειας, Τά
ξης και Τροχαίας, κατά την προσεχή σχολική περίοδο.

Τα μέτρα αυτά εκδηλώνονται, κατά τομέα δράσης, ως ακολούθως:
1. Σε μέτρα ασφάλειας γύρω από σχολικά συγκροτήματα και γενικά χώρους που συχνάζουν οι νέ

οι, με την περιμετρική επιτήρηση των χώρων αυτών από αστυνομικούς ασφαλείας, τη λήψη προλη
πτικών μέτρων προστασίας των σχολικών χώρων κατά τις νυχτερινές ώρες και τις ώρες μη λειτουρ
γίας των σχολείων, την ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή διακίνησης εξαρτησιογόνων ουσιών και 
διάθεσης αλκοόλ κατά τη διάρκεια διαφόρων σχολικών εκδηλώσεων, την εξάλειψη εστιών-συνθηκών 
που ευνοούν τη συγκέντρωση μέσα και γύρω από τα σχολικά συγκροτήματα υπόπτων ατόμων, σε συ
νεργασία με τους οικείους Ο.Τ.Α. και τη συνεργασία με τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης Παραβατικό- 
τητας, όπου αυτά λειτουργούν.

2. Σε μέτρα αστυνόμευσης πλησίον και πέριξ των σχολικών συγκροτημάτων, καθώς και σε πλα
τείες και άλλους χώρους όπου συχνάζουν οι νέοι, με την τακτική επιτήρηση των χώρων αυτών και 
τον έλεγχο υπόπτων ατόμων από πεζές και εποχούμενες περιπολίες τάξης, τη διενέργεια συντονισμέ
νων, συνεχών και αυστηρών ελέγχων στα δημόσια κέντρα, ιδιαίτερα για την αποτροπή εισόδου ανη-

^  Δεν παίζω στο δρόμο Διασχίζω το δρόμο περπατώντας, 

όχι τρέχοντος.

^  Φορώ Μνοιχτόχρωμα ρούχα και στη σχολική μου τοόντα 

τοποθετώ αντανακλαστική ταινία.

•  Λεν μεταφέρω πράγματα ή άλλο πρόσωπο 

^  Οδηγώ προοεκπκά Εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

^  Η εφαρμογή tou Κ Ο.Κ., Λεν είναι απλώς η «υποχρέωση· μου 

Είναι η ασφα λεία  μου

nftvro «το

Θ Η Τ Ε ΣΕ πιλέγουμε την

0X1 ,Γ»ν ο υ ν ιο μ ό ιε ρ η

ίο παιδί από το χέρ, εσωτερικά

Οταν είμαι πεζός Οταν είμαι ποδηλάτης
·  Περπατώ πόντο 9  Φροντίζω το ποδήλατό μου να είναι παντα σε καλή κατασταση

•  Ο που δεν υπάρχει πεζοδρόμιο περπατώ στην άκρη του δρόμου [φώτο εμπρός και πίσω φρένα, κουδούνι, λάστιχο)

και αντίθετα με τη φορά των οχημάτων 9  Φορώ ειδικά προστατευτικά κράνος 

^  Κρατώ πάντα το τιμόνι με τα δυο μου χέρια 

f r  Οδηγώ στην άκρη δεξιό του δρΟμου

9  Διασχίζω το δρόμο από τις διαβάσεις πεζών και τα φανάρια

„ ο κ. r.«a. 1,0 Πράσινο (χρωμο) περνώ. κόκκινο (χρώμα) σταματώ

α/α [ 8 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ

λίκων και την απαγόρευση διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε 
αυτούς, την πραγματοποίηση τακτικών και έκτακτων ελέγ
χων στα κυλικεία, καντίνες και άλλα ομοειδή καταστήματα 
που λειτουργούν εντός ή εγγύς σχολικών συγκροτημάτων 
και την εκδήλωση ειδικών προληπτικών δράσεων για την 
προστασία των μαθητών κατά τις σχολικές εκδρομές (διενέρ
γεια ελέγχων σε τουριστικά γραφεία, κ.α.).

3. Σε μέτρα οδικής ασφάλειας, με την πραγματοποίη
ση ελέγχων και τη διάθεση τροχονόμων για τη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας στους δρόμους γύρω από τα σχολεία, την αξιο
ποίηση και επέκταση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου 
για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών 
στα σχολικά συγκροτήματα, την ανάπτυξη διαρκούς συνερ
γασίας των Αστυνομικών Αρχών με τους Διευθυντές των 
Σχολείων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για 
τα μέτρα τροχαίας πέριξ των σχολείων, τη διενέργεια ελέγ
χων σε σχολικά λεωφορεία και τη περαιτέρω δραστηριοποί- 
ηση προς τούτο των Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου τη λήψη 
μέτρων για την ασφαλή διακίνηση των μαθητών κατά τα 
σχολικές εκδρομές και την αποτροπή οδικών ατυχημάτων 
και τη διαμόρφωση ορθής κυκλοφοριακής αντίληψης στους 
μαθητές της στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, μέσω της

πραγματοποίησης σχετικών διαλέξεων, τη διοργάνωση εκ
θέσεων, ημερίδων και εβδομάδων τροχαίας και οδικής ασφά
λειας και την αξιοποίηση για το σκοπό αυτό των πάρκων κυ- 
κλοφοριακής αγωγής.

Επισημαίνεται, ιδιαιτέρως, ότι στην προσπάθεια βελτίω
σης του επιπέδου ασφάλειας των μαθητών κρίνεται απαραί
τητη η ουσιαστική και συνεχής συνεργασία με την εκπαιδευ
τική κοινότητα, τους Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης 
και όλους τους συναρμόδιους φορείς και η ανάπτυξη κοινών 
δράσεων.

Η Ελληνική Αστυνομία, πέραν των προαναφερομένων μέ
τρων, το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, σε μια προσπά
θεια να επικοινωνήσει με τους γονείς και να ενημερώσει τους 
μαθητές, θα διαθέτει τροχονόμους στα σχολικά συγκροτήμα
τα της χώρας, οι οποίοι θα διανέμουν ενημερωτικό υλικό, 
σε μορφή φυλλαδίου, με χρήσιμες συμβουλές για γονείς και 
μαθητές, σε θέματα οδικής ασφάλειας. Επιπλέον, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σχολικής περιόδου, θα πραγματοποιούνται 
τακτικές επισκέψεις και διαλέξεις σε σχολικά συγκροτήμα
τα από αξιωματικούς της τροχαίας, στο πλαίσιο της προσπά
θειας συνεχούς ενημέρωσης των μαθητών σε θέματα οδικής 
ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. ]
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(STOP) ΣΤΑΜΑΤΩ 
ΚΟΙΤΩ

ΠΕΡΝΩ

Ο  τ ρ ο χ ο ν ό μ ο ς  φ ρ ο ν τ ίζ ε ι γ ια  ε σ ά ς

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ
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ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά 
και στα μανίκια.

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κέντημα Police πίσω, 
σήμα μπροστά. C P F 1

ΦΛΑΙ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
Μ ε κέντημα Φλάί, φούτερ, μακό.

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
ΜΑΥΡΗ - ΛΑΔΙ
Υφασμα rip-stop βαμβακερό
100%, ανεξίτηλο.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 €
ΧΙΤΩΝΙΟ 18 ε

ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΗΡΟΥ
Με αφαιρούμενο πάνελ όπλου.

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΡΑΣ ZIPPO
ΡΤΠ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
25 29 £

ΚΑΠΕΛΟ
Μ ε κέντημα

ΖΩΝΗ ΜΕ ΣΗΜΑ
ΔΕΡΜΑ Ε Ε  ΓΚ0ΡΝΤ0ΥΡΑ E Q

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο ΕΕΧ3 
β. Γκορντούρα νέο

α. Αλυσίδα

V__V
β. Μ ε ν τ ε σ έ ^ .

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΘΗΚΗ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Όπλου με γεμιστήρα

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
Εσωτερική για πολιτικά ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
IE H IHI iE H

ΓΑΝΤΙΑ ME KEVLAR
α. Μ ε δάχτυλα L U  
β. Χωρίς δάχτυλα H i l l

ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A.
24 / 29 €

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

ΑΟΡΤΗΡΑΣ ΟΠΛΟΥ
α. Ενός σημείου (ελαστικός) 
β. Τριών σημείων g U |

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
l i l i f i j  α. Μ ε πόρπη ασφαλείας fc ilXa 

β. Μ ε πόρπη 3 σημείων Μ ι Ι ί Ι

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Χωρίς γεμιστήρα L H 3  
β. Με γεμιστήρα ϋ Τ Π

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ Ο.Π.Κ.Ε.
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO ΜΑΚΟ E D

ΜΠΛ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO S t f i m  ΜΑΚΟ I

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.
p o l o  Ε Ε Ε  μ α κ ό  E D

ΜΠΛ. ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΠΕΥΣΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO Ι Ε ϋ Ι Π *  ΜΑΚΟ Q

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΕΚΑΜ-ΥΑΤ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.
poloE E O  μ α κ ο Ε Ζ Ε Β14 /15 € 14/15 C
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ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλο δέρμα αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. 
FJTiTl

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL 
SWAT» ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροσόλα.
EEH

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με ενοωματομένη 
«αεροσόλα». J J J i J j

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροσόλα.
Τ η

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» USA
Αδιάβροχο 100%, Μ ε Goretex. 
Διαπνέον.

ΑΡΒΥΛΟ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ Ε.Σ.
Όλο δέρμα αδιάβροχο.
KM*

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» ΨΗΛΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο. Μ ε αεροσόλα και 
Φερμουάρ. F E C T l

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM»
Διαπνέον με ενοωματομένη «αεροσόλα·
c m

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT»
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
T i l l

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

• R ic if lA L H E K U l

«RICIl'AI

AIR TRAINER LOW
Πολύ ελαφρύ με αεροσόλα.
τ η

ΠΑΠΟΥΤΣΙ (ΣΚΑΡΠΙΝΙ) 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «BLACK HAWK»
Δεν γλυστράει, γυαλίζεται εύκολα.
ο. Ματ E & Q  β. Γυαλιστερά Ε Β

ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ Ε.Σ.
Όλο δέρμα αδιάβροχο.
τ η

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.Σ.
Όλο δέρμα αδιάβροχο. 
ϋ 'Ι *

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ «ΔΩΡΟ» 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΛΤΣΕΣ

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT» 
SEC 9000
Αδιάβροχο. Με μεταλλικά λάμα στον πάτο 
και σάλα Vibram.

ΑΡΒΥΛΟ «MEINDLE»
Αδιάβροχο. Με Goretex 
και αεροσόλα.

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

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ LASER 
ΣΤΗ0ΟΥΣ/ΜΑΣΧΑΛΗΣ
c m

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT» ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ELITE II 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ Αδιάβροχο 100%. Με επένδυση γιο
Αδιάβροχο 100%. Με φερμουάρ και το φ ύ έ κ Μ  οόλα Vibram.
επένδυση για κρύο. T i l l  B K V H

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

ΚΑΛΩΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ £ 3 1

ΖΩΝΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ UNIVERSAL 
■111 ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

(INSTRUCTORS GUN BELT) 
Ε ίΠ

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ OMEGA ELITE
Γεμιστήρες /  Χειροπέδες » :u is i  
Χειροβομβίδας /  Γεμιστήρας l i Y H

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ PANCAKE 
KEH ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 

ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ £ £ Ζ ]

ΘΗΚΗ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 
ΟΠΛΟΥ BLACKHAWK
Μ .11

«
ΕΠΙΧ/ΚΟ ΓΙΛΕΚΟ 
OMEGA F E E T ·

http://www.armyland.gr


[  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ζ

% Ευρωπαϊκές Καλές Πρακτικές για τη μεί(ι)ΟΓ| 
b της παραβατικότητας ανηλίκων

Της Δρ. Ιω άννας Η. Μ ά σ τορα ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΑΕΑ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ ΣΤΟ UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS ATHENS 
, ΚΑΙ

Της Α φ σ ο δ ίτη ς  Ζουλ ινάκη
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ, ΚΑΟΗΓΗΪ^ΑΣ ΣΤΟ UNIVERSITY OF INDIANAPOLIS ATHENS

αρόλο που η παιδική παραβαχικόχηχα αποχε- 
λεί ένα από χα σημανχικόχερα κοινωνικά προ- 
βλήμαχα, δεν έχουν ακόμη επακριβώς διευκρινι- 
σχεί χα αίχιά χης. Οι πιο σημανχικοί αιχιολογικοί 
συνχελεσχές είναι ο ρόλος χης οικογένειας, ο ρό
λος χου οχολείου, ο ρόλος χων συνομηλίκων και 
οι οργανικές βλάβες.

Οικογένεια: Όχαν σχην οικογένεια επικραχεί χο 
πνεύμα χης ασυδοσίας «όλα επιχρέπονχαι» χωρίς να 
υπάρχει σχαθερή και συνεπής συμπεριφορά εκ μέ
ρους χων γονιών, οι οποίοι συνήθως χελούν σε διά- 
σχαση. Συχνά ο παχέρας απουσιάζει ή χο παιδί έχει 
μια διαχαραγμένη σχέση με χον παχέρα. Εμφανίζεχαι 
χόχε πολύ ένχονα η γονεϊκή αδιαφορία. Σχον ανχί- 
ποδα αυχής χης συμπεριφοράς είναι η άσκηση υπερ

βολικής πειθαρχίας με σιδηρούς κανόνες, που φχάνει συχνά 
σχην χιμωρία και σχην άσκηση σωμαχικής βίας. Οι γονείς χι- 
μωρούν αυσχηρά, είναι ασυνεπείς και άδικοι. Τόχε χο παιδί ξε- 
σπά χην ένχαση αυχής χης καχαπίεσης με έντονη επιθεχικόχη- 
χα προς χους άλλους.

Υπάρχουν φορές που η πειθαρχία επιβάλλεχαι και μέσω μι
ας υπερπροσχαχευχικής διάθεσης χων γονιών. Να ση
μειωθεί εδώ όχι χελείως διαφορεχική εικόνα παρου
σιάζει η οικογένεια χου νευρωσικού παραβάχη. Οι 
κυρώσεις που ασκούνται χόχε από χους γονείς είναι 
επί χο πλείσχον ψυχολογικές Υπάρχει ισχυρή χαύχι- 
ση με χους γονείς- ιδιαίχερα με χην υπερπροσχαχευχι- 
κή μηχέρα- η οποία οδηγεί χο παιδί σε ένα σκληρό κι 
άκαμπχο υπερεγώ (Wright, DS, 1971).

Σχην πρωχογενή πρόληψη χης παιδικής παραβαχι-
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κόιηιας εντάσσεται η ενίσχυση του ρόλου της οικο
γένειας για να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως 
η ρήξη του οικογενειακού δεσμού, η ενδοοικογενει- 
ακή βία, η κακοποίηση του παιδιού ή ακόμη και της 
μητέρας η παραβατικότητα των γονιών, η χρήση 
ουσιών από τους γονείς και θέματα όπως ο κοινω
νικός τους αποκλεισμός και η οικονομική τους ανέ- 
χεια.

Ο ρόλος του σχολείου είναι επίσης πολύ ση
μαντικός. Η αποτυχία στο σχολείο, οι μαθησιακές δυσκολίες 
και η διακοπή του σχολείου πριν το τέλος φοίτησης είναι δυνα
τό να οδηγήσουν σε αντικοινωνική συμπεριφορά και να ωθή
σουν το νέο να ενταχθεί σε νεανικές συμμορίες Στην πρωτο
γενή πρόληψη εντάσσεται ακόμη η ενίσχυση του ρόλου του 
σχολείου με ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιά
τρους) σε ρόλο σχολικών συμβούλων.

Η προσωπικότητα του παιδιού και η συμπεριφορά του επη
ρεάζεται πολύ από το συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί 
στις συναναστροφές του.

Η παραβατική συμπεριφορά σχετίζεται με την αντικοινω
νική διαταραχή προσωπικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
όποιος έχει αυτήν τη διαταραχή θα εμφανίσει οπωσδήποτε πα
ραβατική συμπεριφορά.

Έντονη επιθετικότητα παρατηρείται και στην εφηβική ηλι
κία. Τα κυριότερα αίτια αριθμούνται ως κάτωθι:

1. Η κρίση των ηθικών και κοινωνικών αξιών οδηγεί στην 
έλλειψη προσανατολισμού του, τ ί είναι σωστό ή λάθος, καθώς 
οι παραδοσιακές αξίες κλυδωνίζονται.

2. Η απώλεια των στενών ανθρώπινων σχέσεων και η δρά
ση στην ανωνυμία.

3. Ο περιορισμός του χώρου κίνησης. Δεν υπάρχει περιθώ
ριο για τους νέους να ξεδώσουν.

4. Η βελτίωση των σκληρών συνθηκών ζωής αφήνουν στον 
έφηβο περίσσεια δυνάμεων που κάπου θα εκτονωθεί

5. Η αύξηση των κοινωνικών προτύπων επιτυχίας που εκ
φράζεται μέσα από την κατοχή και κατανάλωση προϊόντων.

6. Η εξοικείωση με την βία μέσω των ΜΜΕ και των Video 
games.

7. Η χρήση ουσιών (αλκοόλ, ναρκωτικά).
Η θεωρία των ορμών και των ενστίκτων, της ψυχικής ματαί

ωσης η θεωρία της πειθούς και της μίμησης η θεωρία της ετι
κέτας η θεωρία της καθημερινότητας Όλες αυτές όμως είναι 
μονοδιάστατες. Αντίθετα, η θεωρία της πολυδιάστατης αιτιο
λόγησης προσπαθεί να επισημάνει 
περισσότερους παράγοντες Τέτοι
ος είναι ο ρόλος των ΜΜΕ, το κοι- 
νωνικοπολιτικό σύστημα αξιών, 
η κοινωνικοποίηση του ατόμου, 
ο τύπος του αθλήματος οι στόχοι 
της αθλητικής δράσης, οι προσδο
κίες από τον αγώνα, οι πελατειακές 
σχέσεις των σωματείων με τους ορ
γανωμένους οπαδούς.

Στην σύγχρονη κοινωνία που οι 
δομές των σχέσεων έχουν αλλάξει, 
η παραβατική συμπεριφορά αποτε

λεί μια συνισταμένη μέσω της οποία ένας ικανός αριθμός ανή
λικων βρίσκουν δίοδο έκφρασης των συναισθημάτων τους 
όπως η ανάγκη αναγνώρισης προσέλκυσης της προσοχή των 
γονέων ή και του ευρύτερου περιβάλλοντος καθώς και η ανά
γκη ένταξης σε ομάδες. Πολλοί από αυτούς πραγματώνουν αυ
τές τις ανάγκες μέσω υγιών συμπεριφορών αλλά κάποιοι εξ’ 
αυτών στρέφονται σε συμπεριφορές οι οποίες είναι παραβατι- 
κες ή δυνάμει παραβατικες. Στην Ευρώπη, την Αμερική αλλά 
και στον υπόλοιπο κόσμο γίνονται μεθοδευμένες προσπάθειες 
με στόχο την μείωση τέτοιων φαινομένων, αλλά και την εφαρ
μογή καλών πρακτικών που βοηθούν στην αντιμετώπιση αλ
λά και στην πρόληψη παραβατικων συμπεριφορών.

Προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί με στόχο την 
καταπολέμηση καθώς και την μείωση της ανήλικης παραβατι- 
κότητας έχουν εφαρμοστεί σε διαφορές χώρες της Ευρώπης με 
θετικά αποτελέσματα.

Το πρόγραμμα Ego-Strength που εφαρμόζεται στην Αυστρία 
και Ουγγαρία και στόχος του είναι η καταπολεμήσει των κλο
πών, της βίας και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών. Το πρό
γραμμα λειτουργεί με τρόπο που να είναι δυνατή η ανάπτυξη 
της προσωπικότητας των νέων και η εκμάθηση του να αντι
στέκονται σε κακές συμπεριφορές που αναπτύσσονται μέσα 
από την ομάδα που ανήκουν, όπως επίσης και το να θέτουν 
όρια. Η κοινωνική καταξίωση μέσω ομαδικής εργασίας και 
ομαδικού πνεύματος. Το κίνητρο να μάθουν στην πράξη, άξιες 
όπως η βοήθεια προς τους άλλους, η υπευθυνότητα καθώς και 
ο σεβασμός προς τους άλλους, δεν μαθαίνεται απλά, αλλά βιώ- 
νεται στην πράξη. Η αυτογνωσία, η ικανότητα να συνεργάζο
νται και να επικοινωνούν για την επίλυση προβλημάτων είναι 
μερικές από τις άξιες που μαθαίνουν. Για την επίτευξη όλων 
αυτών η αστυνομία, το σχολείο, οι γονείς, ψυχολόγοι, γυμνα
στές, δήμοι και μη κυβερνητικές οργανώσεις συνεργάζονται με 
σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, το οποίο σχε

διάζεται και εφαρμόζεται μέσα στα 
σχολεία.

Στο Βέλγιο έχουμε το Solidacride 
του οποίου στόχος είναι το βίαιο 
έγκλημα καθώς και άλλες παρα
βάσεις. Μέσω αυτού του προγράμ
ματος διδάσκονται κοινωνικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες σε νέ
ους οι οποίοι είναι δυνάμει παρα
βάτες, όπως επίσης αναπτύσσονται 
δεσμοί με την τοπική κοινότητα. 
Υπεύθυνοι για την υλοποίηση εί
ναι οι δήμοι και οι μη κυβερνητι-

(ίΗ προσωπικότητα
του παιδιού και η 
συμπεριφορά του  

επηρεάζεται πολύ από το 
συναισθηματικά κλίμα  

που επικρατεί στις 
συναναστροφές του

[ 1 3 ]  Α/Α



[  ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ I

κές οργανώσεις.
Στην Δημοκρατία της Τσεχίας εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα πρόληψης το οποίο στόχο 

έχει την αποφυγή παραβατικων συμπεριφορών μέσω της στήριξης ανήλικων παραβα
τών, καθώς και της οικογένειάς τους με στόχο την κοινωνική τους ένταξη.

Στην Γαλλία η εφαρμογή του Educational Watch που ασχολείται με τους μαθητές και τους άνεργους νέους, ως 
στόχο του έχει την εξασφάλιση της παιδείας των ανήλικων καθώς και την εκμάθηση τέχνης με σκοπό την πλήρη 
ενσωμάτωση στην κοινωνία. Η παραμονή στο σχολείο και η απόκτηση απολυτήριου επιτυγχάνεται μέσω καλής 
επικοινωνίας των γονέων, καθηγητών, κοινωνικών λειτουργών, γιατρών και τοπικών φορέων.

Στην Γερμανία το πρόγραμμα «Γίνομαι Αυτόνομος» έχει στόχο τα ναρκωτικά και το βίαιο έγκλημα. Μέσω αυ
τού οι μαθητές μαθαίνουν να αυξάνουν τις κοινωνικές και ανθρώπινες δεξιότητες τους, την αυτονομία τους, και 
την ικανότητα να επιλύουν τις διαφορές τους με το διάλογο. Επίσης έμφαση δίδεται στην υποστήριξη και ανάπτυ
ξη κοινωνικών και συναισθηματικών λογικών συμπεριφορών.

Στην Ιταλία το πρόγραμμα «Σχολική Διαμεσολάβηση» έχει ως στόχο τη βία στο σχολείο. Ο σκοπός του είναι η 
ανακάλυψη των μηχανισμών που πυροδοτούν τις διαπροσωπικές διαμάχες και η εκμάθηση της μεταμόρφωσης 
τους με σκοπό την βελτίωση των σχέσεων των ατόμων που εμπλέκονται. Οι νέοι μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα 
αισθήματα τους, να τα ονομάζουν και να τους δίνουν οντότητα. Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν καινούργιους τρό
πους που τους δίνουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν χωρίς τη χρήση βίας.

Στην Λιθουανία το πρόγραμμα Springboard έχει στόχο την ανήλικη παραβατικότητα και την αντικοινωνική 
συμπεριφορά. Μέσω αυτού του προγράμματος οι νέοι, οι γονείς, οι δάσκαλοι, κοινωνικοί λειτουργεί και ο φορέας 
που ασχολείται με την παραβατικότητα των ανήλικων, σχεδιάζουν και υλοποιούν προγράμματα τα οποία στοχεύ
ουν στην ανάπτυξη του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών. Είναι αξιοσημείωτο δε ότι εφαρμόζεται ξεχωρι
στό πρόγραμμα για κάθε ανήλικο με βάση της ανάγκες και τις αδυναμίες του.

Στην Ολλανδία το πρόγραμμα «Κοινότητες που Νοιάζονται» έχει στόχους τη μείωση 
των συντελεστών κίνδυνου για την εμφάνιση παραβατικων συμπεριφορών και την εν
δυνάμωση του με παράγοντες οι οποίοι προστατεύουν την καλή συμπεριφορά. Όπως 
επίσης η θετική επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντος, καθώς και η ανεύρεση κα
λών πρακτικών ως προς το μεγάλωμα των παιδιών.

Στην Πορτογαλία οι «Επόπτες της Γειτονιάς» είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στο 
έγκλημα του δρόμου και υλοποιείται, 1) μέσω συμβουλευτικής από άτομα που ανήκουν 
στην ομάδα, 2) με εκμάθηση δεξιοτήτων και 3) με καλυτέρευση του περιβάλλοντος στο 
οποίο αυτοί και οι οικογένειες τους διαμένουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι Επόπτες είναι 
άτομα μέσα από την συγκεκριμένη κοινότητα, τα οποία είναι δυνάμει παραβάτες! ]
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W_________
Του Αστυν. Α' Νικολάου Σκορτσή*

Νόμισμα
εξέλιξη

ΓΝΗΙΜΝ
Νομισματική" ιι

προς το ΕΥΡΩ
Μέρος Κ

ιό τα  Π ροϊστορικά χρ ό ν ια  όταν ανακαλύφθη- 
/ 01 εμποι ρικοί δρόμοι και άρχισαν οι εμπορικές συναλ- 
/ές μεταξύ των πρωτόγονων λαών και φυλών, εμφα- 

ν ια τηκυ^ινόγκη  της ανταλλαγής και η δημιουργία του 
εμπορίου.

Οι πρώτες συναλλαγές γινόταν με την μορφή ανταλ
λαγής ειδών ανάμεσα στους λαούς σε μία πρωτόγονη ισο
τιμία μεταξύ των ειδών που ανταλλασσόταν τότε. Τέτοια 
είδη ήταν τα ζώα (ο αντίστοιχος χρυσός της εποχής εκεί
νης), τα γεωργικά είδη με κυρίαρχο το σιτάρι, οι γού

νες, τα χρώματα (πορφύ
ρα κλπ) και γενικά τα είδη 
που ήταν αναγκαία για 
τη διαβίωση αλλά και την 
επιβίωση των λαών. Στα
διακά ορισμένα από τα πα
ραπάνω είδη τυποποιή
θηκαν ως «χρήμα», ενώ 
χρησιμοποιούνταν και άλ
λα αντικείμενα όπως κο- 
χύλια. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τα κοχύλια

«ΚΑΟΥΡΙ» τα οποία χρησιμοποιούνταν πριν 3000 χρό
νια στην Κίνα ως χρήμα, ενώ στην πανάρχαια κινέζικη 
γραφή το σχήμα του κάουρι ήταν το σύμβολο του χρή
ματος. Αντίστοιχα χρησιμοποιούνταν ως νόμισμα στην 
Ταϊλάνδη, την Ινδία και την Αφρική.

Το πρώ το νόμισμα κόπηκε στη Λυδία τον 7ο π. X αι
ώνα από τον βασιλιά Γύγη. Κόπηκε σε χρυσό που βρι
σκόταν σε μεγάλες ποσότητες στον ποταμό Πακτωλό και 
αναγνωρίσθηκε και υιοθετήθηκε από τις άλλες πόλεις -  
Κράτη αλλά και από τους κατακτητές όπως οι Πέρσες με 
το βασιλιά Δαρείο. Εξυπηρετούσε όχι μόνο τις απλές κα
θημερινές συναλλαγές αλλά και την ισχυροποίηση δια
φόρων ηγεμόνων, οι οποίοι συχνά ονόμαζαν τα νομίσμα
τα που έκοβαν με το όνομά τους (δαρεικός, φιλιππικός, 
αλεξανδρινά νομίσματα 
κλπ). Παράλληλα έκα
ναν την εμφάνισή τους 
και τα παρεμφερή με το 
νόμισμα επαγγέλματα, 
όπως τραπεζίτες, τοκο
γλύφοι, νομισματοκό-
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συναλλαγές γινόταν

πτες, φοροτεχνικοί και γενικά όλη 
η καθημερινή ζωή των ανθρώπων 
κινούνταν πλέον με βάση το νόμι
σμα. Η οικονομία και οι εμπορικές 
δραστηριότητες γίνονται σε νομί
σματα, όπου το νόμισμα της κάθε 
πόλης -  κράτους ήταν αναγνωρι
σμένο από τα άλλα σε μία ανεκτή 
ισοτιμία ανάλογα με την ιστορική 
και στρατιωτική ισχύ κάθε πόλης.

Στον ελλαδικό χώρο χρησιμοποι
ήθηκε το νόμισμα της δραχμής, ένα 
από τα αρχαιότερα του κόσμου το οποίο είχε 2.700 χρό
νια ζωής και πέρασε στην ιστορία στις 31.12.2001. Η λέ
ξη δραχμή προέρχεται από το ρήμα δράττω (= πιάνω).

Από τον συγγραφέα του 4ου π.Χ αιώνα Ηρακλείδη, 
που καταγόταν από τον Πόντο μαθαίνουμε πως παλαι- 
ότερα στην Πελοπόννησο ως εύκολο ανταλλάξιμο είδος 
χρησιμοποιούνταν ο σίδηρος σε μορφή ράβδων που ονό
μαζαν οβολούς (σούβλες).

Έ να  ανδρικό χέρι μπορούσε να αδράξει 6 οβολούς και 
αυτή η δραξ ονομάσθηκε δραχμή. Η δραχμή «απόγονος» 
των οβολών επεβλήθη ως νόμισμα από τον Φείδωνα, Βα
σιλέα του Άργους, τον 7ο αιώνα π.Χ και μάλιστα με πα
νηγυρικό τρόπο. Σύμφωνα με όλες τις ιστορικές πηγές, 
ο Φείδων ανέβηκε στον ναό της Ή ρας και κατέθεσε «δέ
σμη έξι οβολών» θέλοντας έτσι να δώσει έμφαση στην 
αντικατάσταση του οβολού από την δραχμή. Καθόρισε 
δε: και την ισοτιμία μία δραχμή = έξι οβολοί. Ως προς το 
βάρος, η δραχμή ήταν το 1/100 της μνας, κατασκευάζο
νταν από άργυρο και χρησιμοποιήθηκε και ως μονάδα 
βάρους και ήταν ίση προς «δράγμα κόκκων». Κάθε δραχ
μή ήταν ισοβαρής προς εβδομήντα δύο κόκκους. Έ τσ ι 
όταν περί το 570-550 π.Χ κόπηκαν στην Αίγινα τα πρώ
τα αργυρά νομίσματα τα γνωστά ως «χελώνες» η βασική 
μονάδα κράτησε το όνομα δραχμή και μάλιστα υποδιαι
ρέθηκε σε 6 οβολούς.

Μ αζί με τη  γρήγορη  διάδοση της χρήσης του αργυ
ρού νομίσματος σε όλες τις ελληνικές πόλεις από τη Νό
τια Ιταλία, στη Σικελία, τα παράλια του

Ευξείνου Πόντου, της Μικρός 
Ασίας και της Βόρειας Αφρικής δι
αδόθηκε και η ονομασία της δραχ
μής. Επειδή η δραχμή παρέμεινε 
μικρής αγοραστικής αξίας, η ανά
πτυξη του εμπορίου επέβαλε την 
κοπή πολλαπλασίων της δραχμής, 
τα δίδραχμα ή στατήρες και λίγο 
αργότερα τα τετράδραχμα (τα πε
ρίφημα Αθηναϊκά τετράδραχμα 
με την κουκουβάγια έμειναν στην 
ιστορία και είναι αυτή η παράστα

ση, που εμφανίζεται στην όψη του ελληνικού νομίσμα
τος του 1 ευρώ). Τα δίδραχμα και τα τετράδραχμα ήταν 
επίσης αργυρά. Μέχρι την εποχή του Αλεξάνδρου του 
Μεγάλου το νόμισμα παρέμεινε ουσιαστικά μία ελληνι
κή υπόθεση. Στη συνέχεια οι Πέρσες και οι Καρχηδόνι- 
οι έκοβαν χρυσά και αργυρά νομίσματα. Με την εκστρα
τεία του Αλέξανδρου και τη δημιουργία της απέραντης 
εκείνης αυτοκρατορίας, οι Έ λληνες διέδωσαν τη χρήση 
του νομίσματος. Γι’ αυτό με την κατάκτηση των ελληνι
κών κρατών από τους Ρωμαίους, οι τελευταίοι τα πρώτα 
αργυρά τους νομίσματα τα ονόμαζαν δραχμές.

με την μορφή  
ανταλλαγής ειδών 

ανάμεσα στους λαούς  
σε μια πρωτόγονη  

ισοτιμία μεταξύ  
των ειδών που  

ανταλλασσόταν
,  99τότε

Μ όνο μετά το 210 π.Χ εμφανίζεται το κατεξοχήν ρω
μαϊκό νόμισμα, το δηνάριο. Τα πρώτα ρωμαϊκά νομίσμα
τα παράχθηκαν στο ναό της Ή ρας 
που στα λατινικά ονομάζεται 
«Juno Moneta» - από όπου 
και η προέλευση της αγγλι
κής λέξεως «money». Τα 
αργυρά ελληνικά νομί
σματα έχαναν σταδιακά 
την αξία τους και εμφα
νίζονταν με ελληνορω
μαϊκές κοπές παρόλο που 
οι Ρωμαίοι δεν επέβαλαν 
το δικό τους νόμισμα στις ελ
ληνικές πόλεις. Τελευταίο νομι
σματοκοπείο που συνέχισε τις ελλη
νορωμαϊκές κοπές ήταν αυτό της Αλεξάνδρειας, όπου η 
δραχμή είχε μετατραπεί σε χάλκινο νόμισμα και το τε
τράδραχμο σε χαλκάργυρο.

Στο Β υζάντιο  πρώτος ο Μεγάλος Κωνσταντίνος έκο
ψε νομίσματα το 313 μ.Χ και το νομισματικό σύστημα 
ήταν βασισμένο στο χρυσό. Τέτοιο νόμισμα ήταν αρχι
κά ο σόλιδος, το οποίο ο λαός, επειδή κόπη
κε από τον Μ. Κωνστα
ντίνο, το αποκαλούσε
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Κωσταντινάτο. Ή ταν  νόμισμα καθαρότητας 24 καρατί- 
ων, βάρους 4,48 γραμ. Παρέμεινε ακιβδήλευτο για 8 πε
ρίπου αιώνες από την κυκλοφορία του έως την εποχή 
του Αλέξιου του Κομνηνού (1081-1118) με μικρές μειώ
σεις της καθαρότητάς του, που ξεκινάνε από 19 καράτια 
και φθάνει στα 16 καράτια επί Ρωμανού Δ ' του Διογένη. 
Στους αιώνες που ακολούθησαν έγιναν και άλλες υποτι
μήσεις με αποτέλεσμα το Βυζαντινό νόμισμα να διωχτεί 
από τη διεθνή αγορά και να αντικατασταθεί από το Βε
νετικό δουκάτο και το Φλωρεντινό φιορίνι. Ο προτελευ
ταίος βασιλιάς του Βυζαντίου Ιωάννης Η ' Παλαιολόγος 
ανέστειλε πλήρως την κοπή χρυσών νομισμάτων και τό
σο αυτός όσο και ο διάδοχός του Κωνσταντίνος ο Παλαιο- 
λόγος έκοψαν μόνο αργυρά και χάλκινα νομίσματα.

Τα πρώτα νομίσματα στην σύγχρονη ελλη
νική ιστορία κυκλοφόρησαν το 1828 

από τον πρώτο Κυβερνήτη της Ελ
λάδος, τον Ιωάννη Καποδίστρια. 
Τα νομίσματα αυτά κόπηκαν 
στην αυλή του Κυβερνείου στην 
Αίγινα, από μία παλαιό νομισμα- 
τοκοπτική μηχανή που το 1530 

μ.Χ από τη Ρόδο μεταφέρθηκε στη 
Μάλτα με το Τάγμα των Ιωαννιτών 

Ιπποτών και ονομάσθηκαν Φοίνικες.

Με τη  δολοφονία  του Καποδίστρια το νομισματικό 
σύστημα μεταρρυθμίζεται και εισάγεται η δραχμή που 
αντικαθιστά τον Φοίνικα. Έρχονται νέα μηχανήματα 
κοπής, ενώ γίνεται κοπή νομισμάτων και σε νομισματο
κοπεία άλλων Χωρών. Η διαφορά των παλιών νομισμά
των με τα νέα ήταν εμφανής. Σίγουρα τα νομίσματα της 
Ελλάδας είναι αυτά πάνω στα οποία η πολυτάραχη και 
μακρόχρονη ιστορία της απεικονίζεται με τον καλύτερο 
τρόπο. Η ιστορία της δραχμής που ξεκίνησε 2700 χρό
νια πριν, φαίνεται ότι τελείωσε οριστικά την 1/1/2002 
με την κυκλοφορία και την καθιέρωση του Ευρώ. Δεν 
παύει όμως να αποτελεί το νόμισμα με την πλέον μακρό
χρονη ιστορία στη πορεία της νομισματικής ανά τους αι
ώνες και γιατί όχι στην εξέ
λιξη του εμπορίου και της 
κοινωνικής ζωής όπως είναι 
σήμερα.

Στο σημείο αυτό κρίνε- 
ται σκόπιμο να δούμε μέ
σα στην ιστορική διαδρομή 
όλων των νομισμάτων του 
κόσμου κάποιες πιο ιδιαίτε
ρες κατηγορίες. Και πρώτα 
από όλα τα χρυσά νομίσμα
τα. Ο κόσμος αλλάζει συνε
χώς αλλά ο χρυσός παραμέ

νει σύμβολο πλούτου εδώ και 5 χιλιάδες χρόνια.
Σήμερα, ο καθαρός χρυσός εμφανίζεται με δύο μορφές 

-  σε ράβδους και σε χρυσά νομίσματα. Ορισμένες χώρες 
απαγορεύουν στους πολίτες τους να έχουν στην κατοχή 
τους ράβδους χρυσού, αλλά τους επιτρέπουν να έχουν 
χρυσά νομίσματα. Τα χρυσά νομίσματα δεν έχουν ονομα
στική αξία, όπως τα κοινά νομίσματα. Η τιμή τους συν
δέεται με την αξία χρυσού στις διεθνείς χρηματαγορές 
και παρακολουθεί τις διακυμάνσεις της, αν και τα χρυ
σά νομίσματα πωλούνται σε υψηλότερη τιμή από εκείνη 
του μετάλλου.

Εκείνοι που αγοράζουν χρυσά νομίσματα ελπίζουν ότι 
η τιμή του χρυσού θα ανέβει, έτσι ώστε όταν τα πωλή- 
σουν να αποκομίσουν κέρδος. Τα χρυσά νομίσματα εί
ναι εμπορεύσιμα και προσφέρονται σε διάφορες εκδόσεις. 
Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή είναι σήμερα ο Αμερικάνικος 
Αετός, το Καναδικό Φύλλο Σφενταμιού, η Αγγλική Λίρα, 
το Κρούγκεραντ της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής, 
η Αυστριακή Φιλαρμονική και η Μεξικανική Ελευθερία, 
από την Κεντρική Αμερική. Τουλάχιστον 34.500 τόνοι 
χρυσού -  περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας προσφο
ράς -  φυλάσσεται σε κρατικές τράπεζες.

Το βάρος των χρυσών νομισμάτων, που μετριέται σε 
«ουγκιές πολύτιμου μετάλλου» ποικίλλει. Μία ουγκιά 
πολύτιμου μετάλλου ζυγίζει 31,2 γραμμάρια. Η καθαρό
τητα ή η ποιότητα του χρυσού μετριέται σε καράτια και 
επί τις χιλίοις. Ο εκατό τοις εκατό καθαρός χρυσός είναι 
24 καρατίων ή χίλια χιλιοστά (1000/1000).

Στην Ελλάδα είχαμε βιώσει παλαιότερα την κιβδηλεία 
που αφορούσε χρυσές λίρες Αγγλίας. Σήμερα η νόθευ- 
ση αυτών δεν στοιχειοθετεί το αδίκημα της κιβδηλείας 
αλλά της απάτης (προσπορισμός παράνομου περιουσια
κού οφέλους σε βάρος της περιουσίας άλλου), καθόσον 
η χρυσή λίρα έχει αποσυρθεί πλέον από νόμισμα συναλ
λαγής που ήταν παλαιότερα και μετρά μόνο ως εσωτερι
κή αξία.

Διαπραγματεύσιμα χρυσά νομίσματα.
I. Γνήσια νομίσματα διαπραγματεύσιμα.

II. Γνήσια νομίσματα μη 
διαπραγματεύσιμα ως νομί
σματα, αλλά ως χρυσός.

Έ να  νόμισμα για να εί
ναι γνήσιο και διαπραγμα
τεύσιμο, ως νόμισμα πρέπει 
να προέρχεται από επίση
μο ή εξουσιοδοτημένο νο
μισματοκοπείο και να είναι 
σύμφωνο με τις προδιαγρα
φές του από το Κράτος που 
το κόβει. Πρέπει δηλαδή να 
έχει προκαθορισθεί η παρά-
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στάση (DESIGN), η ονομαστική αξία (VALUE), το βά
ρος, το μέγεθος (δηλαδή οι διαστάσεις), το είδος του με
τάλλου και το κράμα, ο τίτλος. Τάτε υπάρχει γνήσια 
κοπή και τα νομίσματα αυτά είναι διαπραγματεύσιμα. 
Πρέπει να πληρούν δε τους κάτωθι όρους:

Να μην υπερβαίνουν το μέγιστο παραδεκτό όριο απώ
λειας βάρους.

Να είναι σε καλή κατάσταση (να μην έχουν τρύπα και 
να μην τους έχει αφαιρεθεί μέρος του χρυσού τους με ξύ
σιμο, οπότε έχουμε φθορά μεγαλύτερη από δύο τοις χι- 
λίοις.

Αν τα χρυσά νομίσματα πληρούν τους παραπάνω 
όρους τάτε λέγονται διαπραγματεύσιμα. Είναι δυνατό ο 
τίτλος ανοχής του νομίσματος να είναι μεγαλύτερος του 
2ο/οο όχι μόνο εξ αιτίας της μακρόχρονης κυκλοφορίας 
του αλλά και λόγω της εμβάπτισής του μέσα σε ειδικό 
υγρό, όπου του αφαιρείται βάρος.

Παραδειγματικά αναφέρονται η χρυσή λίρα Αγγλί
ας, γ ιατί είναι το συνηθέστερο είδος χρυσού νομίσματος 
αγοραπωλησίας των Τραπεζών. Είναι διεθνώς γνωστή 
ως SOVEREIGN. Ο τίτλος της είναι 916ο/οο.

Έ λ εγ χ ο ς  γνησ ιότητας τη ς  χρ υ σ ή ς λ ίρας Α γγλίας 
I. Με γυμνό μάτι έλεγχος των παραστάσεων.
Π . Έ λεγχος του βάρους.
III. Έ λεγχος διαμέτρου και πάχους.
Ό λα τα ανωτέρω με την προοπτική να γίνει αντιπαραβο
λή με αντίστοιχη γνήσια.

Ν ομίσματα πολ ιορκ ίας Μία άλλη αξιόλογη ιστο
ρικά κατηγορία είναι τα νομίσματα πολιορκίας. Οι πό
λεμοι επιφέρουν δραματικές αλλαγές και το χρήμα δεν 
εξαιρείται από αυτόν τον κανόνα. Μία από τις συνέπειες 
τέτοιων καταστάσεων είναι τα λεγάμενα κομμάτια πολι
ορκίας, δηλαδή νομίσματα ή χαρτονομίσματα που παρά- 
χθηκαν σε ένα χώρο πολιορκημένο από εχθρικά στρα
τεύματα. Σκοπός της πολιορκίας ήταν η αποκοπή μίας 
πόλης ή μίας φρουράς από κάθε πηγή ανεφοδιασμού και 
ο εξαναγκασμός της σε παράδοση. Οι πόλεις και τα κά
στρα, που πολιορκούνταν από εχθρικούς στρατούς συ
χνά αναγκάζονταν, σε εξαίρεση των ισχυόντων, να κα
τασκευάσουν δικό τους χρήμα για τη μισθοδοσία των

στρατιωτών τους και την ομαλή διεξαγωγή του εμπορί
ου, καθόσον μπορούσαν να αποκοπούν, από τον έξω κό
σμο, για μήνες ή και χρόνια. Αυτά τα νομίσματα αποτε
λούν ιδιαίτερη περίπτωση στον χώρο της νομισματικής 
και απεικονίζουν σημαντικές στιγμές της ιστορίας. Μό
νο στην Ολλανδία 250 πολιορκούμενες πόλεις παρήγα- 
γαν τέτοια νομίσματα. Ως επί το πλείστον κατασκευά
ζονταν από ασήμι που προερχόταν από τα ασημικά των 
κατοίκων. Σπάνια κόβονταν νομίσματα πολιορκίας σε 
χρυσό. Κατ’ εξαίρεση οι υπερασπιστές της Βιέννης έκο
ψαν χρυσά δουκάτα και οι Ολλανδοί άποικοι στο Περ- 
ναμπούκο της Βραζιλίας κατά το διάστημα 1645 -  1646, 
όταν πολεμούσαν κατά των Πορτογάλων που ήθελαν να 
καταλάβουν την αποικία τους.

Συνήθως αυτά περιορίζονταν σε μία άκομψη αντιγρα
φή του τοπικού θυρεού ή εμβλήματος και μερικές φο
ρές αναγράφονταν στα νομίσματα το έτος κοπής και η 
αξία τους. Παρά την προχειρότητα της κατασκευής τους 
τα νομίσματα πολιορκίας είναι σπάνια και έχουν μεγάλη 
αξία λόγω του ιστορικού τους ενδιαφέροντος. Αυτό ση
μαίνει ότι είναι εύκολος στόχος για τους παραχαράκτες 
και επομένως οι συλλέκτες νομισμάτων πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν τα αγοράζουν.

Τα αρχαιότερα νομίσματα αυτού του είδους, που γνω
ρίζουμε παράχθηκαν τον 16ο αιώνα. Σε αυτά συγκατα
λέγονται τα νομίσματα που κόπηκαν στη Βιέννη της 
Αυστρίας, το 1529 
όταν η πόλη πολι- S  
ορκήθηκε απο τα 
στρατεύματα των 
Οθωμανών Τούρ
κων υπό την ηγε
σία του Σουλτά
νου Σουλεϊμάν του 
Μ εγα λ ο π ρ επ ο ύ ς.
Ή ταν  μία κρίσιμη 
στιγμή στην Ευ
ρωπαϊκή ιστορία.
Αν έπεφτε η Βιέν
νη οι Τούρκοι (αιχ
μή του δόρατος του
Ισλάμ εκείνη την εποχή) θα επεκτείνονταν στην καρ

διά της χριστιανικής Ευρώπης. Η πετυχημέ
νη άμυνα της πάλης, που οφειλόταν κυρίως 
στην κακοκαιρία και στα προβλήματα ανεφο
διασμού των Τούρκων, ανέκοψε την προέλα
ση των Οθωμανών στην Ευρώπη. Εικονίζεται 
χρυσά δουκάτο, που κόπηκε κατά τη διάρκεια 
της πολιορκίας της Βιέννης, με το πορτραίτο 
του Αυστριακού ηγεμόνα Φερδινάνδου Α' με 
την επιγραφή TURK BLEGERT WIEN 1529 
(Οι Τούρκοι πολιορκούν τη Βιέννη). ]

‘ Εμπειρογνώμονα σε θέματα διερεύνησης 
πλαστογραφίας παραχάραξης και κιβδηλείας
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[  ΕΡΕΥΝΑ

στην εγκληματολογία
Του Παναγ ιώ τη  Σερδάρη

ΔΡ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Τ.Δ.Α. ΓΡΕΒΕΝΩΝ)

□1 ανθρώπου και οι μεταβολές της σε ένταση, 
και χροιά διαμορφώνουν την ατομική εικόνα της 

■ α ς του^Β.Σερδάρης 1998). Ο σχηματισμός του λό- 
Ι^ΙΐμραΊώΐάζει σύνθετη πράξη της από κοινού δραστη

ριότητας των αρθρωτικών μυών και του κεντρικού νευ
ρικού συστήματος (Κ.Ν.Σ.) Ο λόγος διοικούμενος από 
το Κ.Ν.Σ. είναι έκφραση της ανθρώπινης συμπεριφοράς 
προς τα εξωτερικά γεγονότα και τα συνδεόμενα μ ’ αυτά 
εσωτερικά συναισθήματα, συγκινήσεις, βιώματα και επι
δέχεται σημαντικές αλλαγές στον τόνο, τη χροιά και την 
ένταση. Οι ψυχικές καταστάσεις αποκαλύπτουν τα συ
γκινησιακά βιώματα με τη συμπεριφορά της συνείδησης 
προς την ύπαρξη. Οι συγκινήσεις αποτελούν έντονες ολο
κληρωμένες αντιδράσεις της προσωπικότητας του ατόμου 
σε σημαντικά γ ι’ αυτήν γεγονότα (Π.Σερδάρης 2002), ενώ 
τα συγκινησιακά βιώματα πηγάζουν με τη μορφή των συ
ναισθημάτων, των συγκινήσεων, των παθών και των δι
αθέσεων των ψυχικών καταστάσεων. Σε ιδιαίτερα χαρα
κτηριστικές περιπτώσεις όπως η ανάκριση, η πτώση σε 
ριψοκίνδυνες (extremity) καταστάσεις ή να βρεθεί σε δυ
σχερή θέση μεταβάλλει ισχυρά το βαθμό ψ υχικής έντα- 
σης (Β.Ψ.Ε.)

Η ζωτική ενέργεια του ανθρώπου, αποτελεί αδιάκοπη 
δραστηριότητα, που περιέχει κάθε είδους δράση αντιλή
ψεων και βιωμάτων. Μέρος αυτής της δραστηριότητας 
έχει αυθαίρετο και αυτόνομο χαρακτήρα (Π.χ. η κίνηση 
των βλεφάρων, η εφίδρωση, το τρέμουλο κλπ.). Οι άνθρω
ποι όταν βρίσκονται σε τέτοιες καταστάσεις ή συνθήκες, 
χωρίς να το συνειδητοποιούν, μεταβάλλουν σημαντικά 
τον τρόπο έκφρασης των λεκτικών τους σημάτων επι
βραδύνοντας ή επιταχύνοντας τον νεκρό χρόνο (latend 
period) των αντίστοιχων αντιδράσεων στα ερεθίσματα 
που τους δίνονται. Εδώ οι καταστάσεις νοούνται, ως αφυ- 
πνιστικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες, μόνο ένα σύνο
λο προσωπικών κινητοποιών διαθέσεων δραστηριοποιού
νται σε σχέση με τη συγκεκριμένη κατάσταση. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα να κάνουν σημαντικά λάθη στη ροή της 
έκφρασης των σκέψεών τους, να χάνουν τον έλεγχο της 
λεκτικής τους δραστηριότητας, πέφτοντας σε αντιφάσεις 
και ασάφειες.

Ο ακριβής και αντικειμενικός προσδιορισμός του 
Β.Ψ.Ε. αποτελεί υπεύθυνη και δύσκολη δραστηριότητα 
στο έργο του εγκληματολόγου και του ανακριτή, απαιτεί 
υψηλό βαθμό γνώσης της ανακριτικής ψυχολογίας και
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ισχυρή διαίσθηση αντίληψης των λεπτών 
αποχρώσεων αυτών των μεταβολών.

Η προσοχή των ερευνητών στρέφεται, προς 
την αυθόρμητη δραστηριότητα η οποία γενικά νοεί
ται ως συμπεριφορά, που οι περίοδοί της συμφωνούν με 
τις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος και δι
αρκούν όσο χρειάζεται για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμέ
νο αποτέλεσμα. Η ταύτιση των πηγών αιτιότητας της συ
μπεριφοράς εξαρτάται επίσης από την οπτική γωνία, από 
τη θέση που γίνεται η παρατήρηση και συγκεντρώνονται 
οι σχετικές πληροφορίες (Π.Σερδάρης 2002).

Η δυναμική της παρατήρησης του ειδικού εγκλη- 
ματολόγου-ανακριτή έχει δύο παραμέτρους:
1. Τ ην  εξω τερική παρατήρηση, κατά την οποία η προσο
χή επικεντρώνεται στη ροή της ξένης ενέργειας. Ο παρα
τηρητής καταγράφει τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς 
των κινήσεων και των συγκινησιακών εκφράσεων. Ο πα
ρατηρητής δεν έχει πληροφόρηση για την υποκειμενική 
αντίληψη της επίδρασης των καταστάσεων, των λόγων 
για τους οποίους ενεργεί το άτομο. Εδώ μιλάμε για την 
αμιγώς εργαστηριακή διαπίστωση του υψηλού Β.Ψ.Ε.

Ο Β.Ψ.Ε. επιστημονικά και εργαστηριακά μπορεί με 
ακρίβεια να προσδιοριστεί μέσω συγκεκριμένων εξετά
σεων των φυσιολογικών λειτουργιών όπως: 1) του δεί
κτη δερματό-γαλβανικής αντίδρασης, 2) της πίεσης του 
αίματος, 3) των σφιγμών, 4) της καρδιακής δραστηριό
τητας, 5) της θερμοκρασίας του σώματος, 6) της συχνό
τητας της αναπνοής και 7) της βιοηλεκτρικής δραστηρι
ότητας του εγκεφάλου.

Βασική δυσκολία και εμπόδιο στην εξέταση αυτών των 
λειτουργιών αποτελεί: 1) η αναγκαιότητα της χρησιμο
ποίησης ηλεκτρικών καλωδίων επαφής, η οποία δυσκο
λεύει την κίνηση και δημιουργεί δυσάρεστη κατάσταση 
στην εργασία και στο ανακρινόμενο άτομο, 2) η έλλειψη 
γνώσεων χειρισμού των συγκεκριμένων μηχανημάτων 
ακρίβειας καταγραφής των αντιδράσεων, και 3) η συγκα
τάθεση του ανακρινόμενου ατόμου να περάσει αυτή τη 
δοκιμασία, διότι μιλάμε για τον «αναλυτή ψεύδους».
2. Τ ην εσωτερική παρατήρηση, όπου η προσοχή μας κα- 
τευθύνεται πρώτα στους παράγοντες του περιβάλλοντος 
και στους περιορισμούς, τις δυνατότητες, τις απαιτήσεις 
του κινδύνου που προέρχονται απ’ αυτό και γενικά στις 
παραμέτρους με τις οποίες συμμορφώνεται η συμπεριφο
ρά. Εδώ μιλάμε για τον λεπτό χειρισμό της ψυχολογικής, 
εγκληματολογικής και ανακριτικής ανάλυσης των δεδο
μένων.

Ο αντικειμενικός προσδιορισμός του Β.Ψ.Ε. μέσω της 
ανάλυσης του λεκτικού σήματος μας απαλάσει από αυ
τά τα εμπόδια, βρίσκοντας ιδιαίτερη εφαρμογή σε επαγ
γέλματα όπως: των πιλότων, (για παράδειγμα η ανάλυση 
των πληροφοριών του «μαύρου κουτιού») των αστρο- 
ναύτων, των επιθεωρητών, των χειρουργών, ανακριτών, 
εγκληματολόγων, αστυνομικών και γενικά ατόμων που 
εισέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις κρίσεων. Παράλλη
λα αποτελεί και ένα διαγνωστικό μέσο για τη διαπίστωση 
της καταλληλότητάς τους σ’ αυτά τα επαγγέλματα.

Ιδιαίτερη εφαρμογή ο προσδιορισμός του 
Β.Ψ.Ε. μέσω της ανάλυσης του λεκτικού σή

ματος βρίσκει και στην εγκληματολογία για τη 
διαπίστωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης 

στο ανακρινόμενο πρόσωπο. Διαπιστώθηκε ότι κατά την 
αφήγηση πληροφορίας ψεύδους με αμυντική πρόθεση 
και σκοπό, τα άτομα παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ψυχι
κής έντασης. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και κατά 
τη στιγμή εκτέλεσης εγκλήματος και σε καταστάσεις που 
οι άνθρωποι βιώνουν ισχυρό φόβο, εμφανίζονται σημα
ντικές διαφοροποιήσεις στο σήμα του λόγου.

Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι το 
εξεταζόμενο πρόσωπο, δεν γνωρίζει ότι γίνεται ανάλυση 
του σήματος της ομιλίας του. Στη συγκεκριμένη μέθοδο 
απαιτείται η γνώση της άθροισης και ανάλυσης των ση
μάτων του λόγου των εξεταζόμενων ατόμων σε επικίνδυ
νες καταστάσεις με σκοπό την αντικειμενική διαπίστωση 
του δικού τους Β.Ψ.Ε.

Αντικειμενικές δυσκολίες στην άθροιση των πα
ραμέτρων του λεκτικού σήματος της ομιλίας.
Ι.Το σήμα της ομιλίας, στις περισσότερες περιπτώσεις 
παίρνεται με θόρυβο, σε μορφή καμπύλης και σε περιορι
σμένη ταινία συχνότητας (από τηλεφωνικό κανάλι) 300- 
3000 Hz.
2. Υ πάρχουν περιπτώσεις, στις οποίες οι δείκτορες 
(dietaries), συνειδητά αλλάζον τη φωνή τους με σκοπό 
να μην διαπιστωθούν οι αλλαγές στα σήματα της ομιλίας 
του σε κατάσταση βιωμάτων υψηλού Β.Ψ.Ε.
3. Η ιδ ιάζουσα ατομικότητα  των περισσότερων παρα
μέτρων των σημάτων της ομιλίας.

Ανεξάρτητα από τις απαριθμούμενες δυσκολίες, έχει γί
νει σημαντικός αριθμός πειραματικών ερευνών για τον 
αντικειμενικό προσδιορισμό του Β.Ψ.Ε., σε ανθρώπους, 
σε δυσχερείς και ριψοκίνδυνες καταστάσεις μέσω ανάλυ
ση του σήματος της ομιλίας. Η σημαντικότερη διαπίστω
ση είναι, ότι οι παρακάτω παράμετροι του σήματος της 
ομιλίας επιδέχονται αλλαγές σε βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε.

Ι.Π ερίοδος του βασικού τόνου (Tot)
Ο βασικός τόνος γεννιέται στο επακόλουθο της δόνη

σης των πτυχών και η περίοδος Tot αλλάζει κάτω από 
την επίδραση των μυών του λάρυγγα. Όλοι αυτοί οι μυς 
βρίσκονται κάτω από την άμεση διοίκηση του Κ.Ν.Σ. και 
ως επακόλουθο οι αλλαγές στο Κ.Ν.Σ. επιφέρουν αλλα
γές στη λειτουργία τους. Το βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε. (ιδι
αίτερα σε καταστάσεις φόβου και φρίκης), εμφανίζονται 
σημαντικές αλλαγές στη δραστηριότητα του Κ.Ν.Σ., Από 
την πλευρά του αυτό επιφέρει αλυσιδωτή αλλαγή στη 
λειτουργία των μυών του λάρυγγα. Το αποτέλεσμα από 
το βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε. είναι ότι ο Tot επιδέχεται αλ
λαγή. Πειραματικές έρευνες επιβεβαιώνουν ό,τι σε αλλα
γή της ψυχικής κατάστασης, μετά το τέλος του νεκρού 
χρόνου της ενεργοποίησης στους πιο πάνω μυς, παρατη
ρούνται αλλαγές στον Tot. Δεύτερη αιτία για σημαντική 
αλλαγή στον Tot, σε βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε., είναι η αύξη
ση της συχνότητας της αναπνοής, η οποία επιφέρει άνο-

[ 21 ] Α/Α



[  ΕΡΕΥΝΑ :

δο στη πίεση (υποθρόμβωση), η οποία αποτελεί αιτία της 
μείωσης του χρόνου του Tot.

Η μείωση του Tot, σε βιώματα με Β.Ψ.Ε., επιβεβαιώ
νετε από μια σειρά ερευνών στο εξωτερικό. Τα πειράμα
τα αποδεικνύουν, ότι αυτή η παράμετρος επιδέχεται ση
μαντική αλλαγή ιδιαίτερα στο βίωμα του φόβου και της 
φρίκης. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων, του σήματος 
της ομιλίας πιλότων, σε καταστάσεις αβαρείς υποδεικνύ
ουν μείωση του Tot σε παρόμοιες καταστάσεις. Επίσης, 
σε άτομα που βιώνουν ισχυρό φόβο, πριν από εγχείρηση, 
έχει διαπιστωθεί ότι ο Tot μειώνεται σημαντικά.

Στην εγκληματολογία, η ανάλυση του λεκτικού σήμα
τος, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε περιπτώσεις απόκρυ
ψης της αλήθειας για αμυντικούς σκοπούς στις ανακρί
σεις. Είναι αποδεκτό, ότι ο εξεταζόμενος βιώνει ισχυρό 
συναίσθημα φόβου και για να τον ξεπεράσει θα πρέπει να 
μειωθεί δείχνοντάς μας μια αλλαγή του Tot. Σ’ αυτή τη 
βάση, μέσω της αθροιστικής ανάλυσης της αλλαγής του 
σήματος του Tot, μπορεί να διαπιστωθεί η στιγμή στην 
οποία το εξεταζόμενο πρόσωπο αρχίζει να ψεύδεται. Η έλ
λειψη συγκεκριμένων ερευνών δεν μας επιτρέπει να είμα
στε απόλυτοι για το πότε έρχεται αυτή η στιγμή του ψεύ
δους.

Π. Αλλαγές του Tot
σε διάφορες συγκινησιακές καταστάσεις

Συγκινησιακή κατάσταση 
του ατόμου

Αλλαγή τόνου

1. φόβος μειώνεται σημαντικά
2. φρίκη μειώνεται σημαντικά
3· χαράς μειώνεται
4. λύπης -  απελπισίας αυξάνεται
5. κινδύνου αυξάνεται
6. stress αυξάνεται
7. αδιαφορίας χωρίς αλλαγή

Χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα του Tot, είναι η διαφορε
τική αλλαγή σε διαφορετικές συγκινησιακές καταστάσεις, 
αυτό αποδεικνύεται από τις καταστάσεις αλλαγών στο βα
σικό τόνο, που επέρχονται σε βιώματα υψηλού Β.Ψ.Ε. 
Παρατηρώντας τις συγκινησιακές καταστάσεις του ατό
μου και τις μεταβολές του τόνου κρίνουμε απαραίτητο να 
σταθούμε διεξοδικά στην κατάσταση του stress και του 
κινδύνου, διότι αποτελούν βασικές παραμέτρους στην 
αλλαγή της συμπεριφοράς του ατόμου.

Κατά τον (Tom Cox 1981), η εμπειρία του stress «τα
ράζει» βέβαια το άτομο, αλλά από την ίδια τη φύση του 
δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στους άλλους παρά μό
νο έμμεσα. To stress αποτελεί ένα υποκειμενικό συμβάν.

Τις περισσότερες φορές συνδέεται με συναισθήματα του 
θυμού, της ανησυχίας, της ενοχής, της ζήλιας, της ντρο
πής. Στην πραγματικότητα, η εμπειρία του stress είναι 
μία συναισθηματική εμπειρία. Κάθε αρνητικό συναί
σθημα, αντανακλά πιθανότατα, μια ιδιαίτερη συναλλα
γή ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον του. Ο έμπει
ρος εγκληματολόγος, επικεντρώνετε στην ανάλυση των 
καταστάσεων στο σημείο ότι το συναίσθημα αποτελεί το 
συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις καταστάσεις, τα συναισθή
ματα και τις πράξεις.

Η αίσθηση του κινδύνου, όσον αφορά τη δεύτερη πα
ράμετρο αγχογώνων καταστάσεων, είναι ένα από τα πιο 
πρώϊμα συναισθήματα στον άνθρωπο. Σύμφωνα με τον 
(G. Ιοίον 1981), στο σύγγραμμά του «κίνδυνος και ψ υχι
κή μεταβολή», ο κίνδυνος αποτελεί λειτουργία μετάβασης 
από το φυσικό, στο ασυνήθιστο και πολύ συχνά συνδέε
ται με την παρουσία ενός ή άλλου κινδύνου. Τα ψυχολο
γικά γνωρίσματα του κινδύνου διακρίνονται έτσι:

Ι.Ιοχυρή διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ ανθρώπου 
και περιβάλλοντος, όπως από τη μία πλευρά, έτσι και από 
την άλλη.

2 .0  κ ίνδυνος είναι αντικειμενικά δεδομένος, αλλά πά
ντοτε υποκειμενικά συσχετιζόμενη μορφή της αλληλεπί
δρασης μεταξύ περιβάλλοντος και ανθρώπου.

3 .0  κίνδυνος είναι βαθιά και ιδιάζουσα υποκειμενική 
αντίληψη και βίωμα σε συγκεκριμένες επιδράσεις.

Παίρνοντας υπόψη αυτές τις διαπιστώσεις, γίνεται 
αντιληπτό, πόση ικανότητα πρέπει να έχει ο εγκληματο- 
λόγος ανακριτής να κάνει τη συνειρμική σύνδεση όλων 
αυτών των αποχρώσεων, των καταστάσεων και να κατα- 
λήξει σε τεκμηριωμένο και ασφαλές συμπέρασμα.

Παρεκκλίσεις των μέσων τιμών του Tot
Διαπιστώθηκε ότι οι μέσες τιμές του τόνου Tot, σε βι

ώματα υψηλού Β.Ψ.Ε., μεταβάλλονται μέσα από τις αλ
λαγές στις λειτουργίες των μυών. Συχνά αυτές οι μετα
βολές εμφανίζονται με οξείς σπασμούς που επιφέρουν 
σημαντική αλλαγή, π.χ.

Φυσιολογική τιμή Ισχυρό βίωμα Αλλαγή μέσης τιμής
10-9 ,8 φόβο 7,2 -6 ,6

III. Η ένταση του σήματος της φωνής
Το βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε., συνοδεύεται και με αυξημέ

νη εκπνοή και αύξηση της υποθρομβικής πίεσης. Αυτή, 
επιφέρει και αύξηση στην ένταση του σήματος της ομιλί
ας, ιδιαίτερα σε βιώματα ισχυρών συγκινήσεων, όπως ο 
φόβος, η φρίκη, ο θυμός κ.λ.π., π.χ.

Συγκίνηση Ένταση
φόβος αύξηση
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IV. Διάρκεια παύσεων σε περιόδους φώνησης
Στη βίωση δυνατών συγκινήσεων, παρατηρούνται 

αλλαγές στην εκπνοή και δυσκολίες στη γέννηση του λό
γου, που συνοδεύονται και με μεταβολές και λάθη στη 
ροή του. Αυτό προκαλεί, αύξηση στη διάρκεια του τόνου 
παύσεων και φώνησης. Πειραματικές έρευνες στο χώρο 
αυτό αποδεικνύουν, ότι οι επιπλέον συγκινήσεις επιφέ
ρουν σημαντικές αλλαγές στους τόνους παύσης και φώ
νησης.

Διακύμανση στην ένταση του σήματος της ομιλί
ας οε βιώματα διαφόρων συγκινήσεων.

Συγκινήσεις Εντάσεις της φωνής
Φόβος Αύξηση

Θυμός Σημαντική αύξηση

Φρίκη Σημαντική αύξηση

Λύπη, απογοήτευση Μείωση

V. Πρώτη, δεύτερη και Τρίτη δομή-σχήμα, 
μορφή έντασης

Στη βίωση υψηλού Β.Ψ.Ε., παρατηρείται σημαντική 
αποδιοργάνωση της δραστηριότητας των μυών στη φω
νητική μεταχείριση, που προξενείτε από τις αλλαγές στο 
Κ.Ν.Σ., διότι: (η δομή, σχήμα και μορφή) προσδιορίζεται 
ταυτόχρονα από τη μορφή επίδειξης (καμπύλης), του χει
ρισμού της φώνησης. Δεν έχει όμως διαπιστωθεί απόλυ
τη συσχέτιση μεταξύ του βιώματος υψηλού Β.Ψ.Ε., από 
το άτομο που μιλά και της μορφής δόμησης της έντασης.

Μικροτρεμούλιασμα (microtremoris) στη δόνηση της 
φωνής.

Μικροτρέμουλο, αποκαλούνται όλες οι ταλαντώσεις - 
δονήσεις με συχνότητα από 8-12Ηζ και παρατηρούνται 
σε φυσιολογική κατάσταση με απουσία υψηλού Β.Ψ.Ε. 
στο σήμα της ομιλίας. Αυτοί οι τρεμισμοί, παράγονται ως 
επακόλουθο των ταλαντεύσεων μερικών τύπων μυών.

1.Συγκριτικά οι μεγάλοι μυς του λάρυγγα -  χαρακτη
ρίζονται με δονήσεις συχνότητας 5/20 Hz.

2 .0 ι βραχείς μ υς του λάρυγγα - προκαλούν δονήσεις 
σε διαπασών μέχρι 30 Ηζ, με αποτέλεσμα την εμφάνιση 
ισομετρικών σπασμών.

3·Οι ηλεκχρομυογραφικές έρευνες αποδεικνύουν, 
ότι οι φωνητικές πτυχές δονούνται με συχνότητα 10-15 
Ηζ κατά το χρόνο φώνησης και 10 Ηζ την περίοδο παύ- 
σης.

4.Υπάρχει δυνατότητα οι μικροτρεμισμοί να προ- 
κληθούν στο επακόλουθο των ταλαντώσεων των μυών 
της φωνητικής μεταχείρισης (πιθανότατα αυτών του 
φάρυγγα).

Η βίωση υψηλού Β.Ψ.Ε., προξενεί αλλαγές στη δρα

στηριότητα του Κ.Ν.Σ., η οποία από την πλευρά της δη
μιουργεί αλλαγές στις ταλαντώσεις των μυών του λο- 
γοσχηματισού (στο λάρυγγα και φάρυγγα). Η συνέπεια 
αυτής της επίδρασης είναι το Κ.Ν.Σ. να επηρεάζει επάνω 
στα κύματα και τους βραχείς μυς και ιδιαίτερα στις φω
νητικές πτυχές, οπότε οι μικροτρεμισμοί άλλοτε εμφα
νίζονται και άλλοτε χάνονται σε βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε., 
(Π.χ. στο φόβο). Το γεγονός των μικροτρεμισμών έχει 
διαπιστωθεί σε πάρα πολλές έρευνες.

Τα αποτελέσματα από τις αθροίσεις και αναλύσεις του 
φάσματος χαμηλών συχνοτήτων του σήματος ομιλίας, 
στους ανθρώπους που βιώνουν υψηλό Β.Ψ.Ε., επιβεβαί
ωσε το ακόλουθο γεγονός, ότι αυτή η κατάσταση των 
εξεταζόμενων ατόμων συνοδεύεται από την εξαφάνιση 
των μικροτρεμισμών.

Στο απολογούμενο ψεύδος με αμυντικό σκοπό (ιδι
αίτερα σε μεγάλο κίνδυνο για το ανακρινόμενο άτομο), 
οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν υψηλό Β.Ψ.Ε. (Π.χ. 
φόβο), και οι μικροτρεμισμοί χάνονται. Αυτή η απώλεια 
επιτρέπει, μέσω της ανάλυσης των μικροτρεμισμών, να 
αποκαλυφθεί αντικειμενικά και να διαπιστωθεί η στιγμή 
στην οποία το άτομο αρχίζει να ψεύδεται. Πάνω σ’ αυτή 
τη βάση, έχουν κατασκευαστεί διάφοροι τύποι συσκευ
ών, που ονομάζονται ανιχνευτές ψεύδους στις ΗΠΑ.

Συμπεράσματα:
Ό λες οι έρευνες, που έγιναν και γίνονται σε πολλές 

χώρες, και στη χώρα μας, χωρίς αμφιβολία δείχνουν, ότι 
σε βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε. το σήμα της ομιλίας επιδέχε
ται σημαντικές μεταβολές. Από την άλλη πλευρά, η σύγ
χρονη εξέλιξη της ηλεκτρονικής, οδηγεί στη δημιουργία 
ισχυρών και φθηνών με μικρό όγκο μικροκομπιούτερ, 
τα οποία επιτρέπουν να γίνονται αθροίσεις όλων των 
παραμέτρων των σημάτων της ομιλίας, που επιδέχονται 
μεταβολή στο βίωμα υψηλού Β.Ψ.Ε.. Αυτή η τεχνική 
εξέλιξη, δίνει τη δυνατότητα να διαπιστωθεί αντικειμε
νικά με τη βοήθεια των σύγχρονων μικρο-υπολογιστών 
η στιγμή του βιώματος υψηλού Β.Ψ.Ε, αποκαλύπτο
ντας νέες δυνατότητες για τη χρησιμοποίηση της αθροι
στικής τεχνικής στην αεροπορία, την αστροναυτική, 
την ψυχοδιαγνωστική, σε καταστάσεις κινδύνου και 
ιδιαίτερα στην εγκληματολογία, για την ακριβή διαπί
στωση της στιγμή κατά την οποία το ανακρινόμενο άτο
μο αρχίζει να ψεύδεται. ]

ΠΗΓΕΣ:
Ι.Π. Σερδάρης 1998. Η ψυχολογία των διαταραχών του λόγου. Εκδ. 
Univetsity studio press Θεσσαλονίκιι ο. 361-368.
2. Π. Σερδάρης 2002. Η ψυχολογία της προσωπικότητας. Εκδ. 
Univetsity studio press Θεσσαλονίκη σ. 176-178.
3. Στο ίδιο σ. 411- 415.
4. Tom Cox 1981. Stress. Εκδ. Ωρόρα, σ. 50-63.
5. G. ΙοΙου 1981. Opasnowt I psyhitsna promiana. Izd. Naouka i 
Iskoustuo, p. 11-36.
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Του Γεωργίου  Σούρλα
Α' Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων*

Μετά την κατάληψη της Αλβανίας από τους Ιταλούς τον Απρίλιο του 1939, άρχισε 
να διαφαίνεται μια απροκάλυπτα εχθρική στάση της Ιταλίας έναντι της Ελλάδας. Η 

είσοδος της Ιταλίας στον πόλεμο τον Ιούνιο του 1940, στο πλευρό της Γερμανίας και 
η συνεχής αναζήτηση τρόπων και αφορμών για να δικαιολογήσουν μια μελλοντική 

επίθεση κατά της Ελλάδας, έθεσε τέρμα στις ψευδαισθήσεις για τους σκοπούς της τότε 
φασιστικής χώρας. Ο χρόνος για τη σύγκρουση μετρούσε πλέον αντίστροφα.

Α' περίοδος του πολέμου,
28 Οκτωβρίου -13 Νοεμβρίου 1940

Η πρώτη περίοδος του πολέμου περιλαμβάνει την εκδήλωση της ιταλικής επίθεσης στην 
Ηπειρο, την επακόλουθη απόκρουσή της από τις ελληνικές δυνάμεις και, τέλος, τη δημιουργία 
υνθηκών γ  α την ανάληψη επιθετικής πρωτοβουλίας από τον ελληνικό στρατό.
Μισή ώρα πριν εκπνευσει το ιταλικό τελεσίγραφο, στις 05:30 της 28ης Οκτωβρίου, τα ιταλικά 

τμήματα προέλασαν σε όλο το μέτωπο της Ηπείρου. Τις δύο πρώτες ημέρες τα τμήματα προκα- 
λύψεως επιβράδυναν τον εχθρό και άρχισαν να συμπτύσσονται προς τις προκαθορισμένες θέσεις 
τους εντός της τοποθεσίας Ελαία - Καλαμάς. Από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου οι Ιταλοί 
προώθησαν τον όγκο των δυνάμεων τους εγγύτερα της τοποθεσίας και ασχολήθηκαν εντατικά με 
την προπαρασκευή της γενικής επίθεσης. Στις 2 Νοεμβρίου, μετά από ανηλεή αεροπορικό βομβαρ
δισμό και έντονη προπαρασκευή πυροβολικού, τμήματα της Μεραρχίας «Φερράρα», ενισχυμένα 
με τεθωρακισμένα άρματα, προσπάθησαν ανεπιτυχώς να διασπάσουν την τοποθεσία της Ελαίας. 
Κατά τη διάρκεια της νύχτας κατάφεραν να καταλάβουν το ύψωμα Γκραμπάλα, αλλά το πρωί της 
επομένης εκδιώχτηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις. Το μεσημέρι της 3ης Νοεμβρίου απόσπασμα
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50-60 αρμάτων και 80 μοχοσικλετισχών αναχαιτίστηκε από 
τα εύστοχα πυρά του ελληνικού πυροβολικού. Παρά τις 
συνεχόμενες επιθέσεις των Ιταλών, η τοποθεσία παρέμενε 
ανέπαφη. Παράλληλα, στην παραλιακή ζώνη της Ηπείρου 
οι Ιταλοί κατάφεραν, στις 6 Νοεμβρίου, να καταλάβουν 
την Ηγουμενίτσα. Ωστόσο, δεν εκμεταλλεύτηκαν την επι
τυχία τους λόγω της μη διάσπασης της τοποθεσίας Ελαίας 
και ανέκοψαν την προώθηση τους στο χωριά Μαργαρίτι. 
Στον τομέα της Πίνδου, η 3η Μεραρχία «Τζούλια», με την 
υποστήριξή πυροβολικού, κατόρθωσε από την πρώτη ημέ
ρα να ανατρέψει τις κατά πολύ ασθενέστερες δυνάμεις του 
Αποσπάσματος Πίνδου. Παρά την σθεναρή αντίσταση, τα 
αμυνόμενα ελληνικά τμήματα αναγκάστηκαν να συμπτυ- 
χθούν. Ενδεχόμενη κατάρρευση της άμυνας στην Πίνδο θα 
προκαλούσε ρήγμα στον κορμό των ελληνικών δυνάμεων 
της Ηπείρου και της Δ. Μακεδονίας. Μπροστά σε αυτή τη 
δυσμενή εξέλιξη, το ελληνικό Γενικό Στρατηγείο ανέθεσε 
στο Β’ Σώμα Στρατού να σταθεροποιήσει το μέτωπο. Την 
1η Νοεμβρίου εκδηλώθηκε η πρώτη ελληνική αντεπίθεση 
όπου κατελήφθη η διάβαση της Αρένας στον Γράμμο. Στη 
φάση αυτή σκοτώθηκε και ο πρώτος μόνιμος Έ λλη
νας αξιωματικός, ο Δωδεκανήσιος υπολοχαγός πεζι
κού Αλέξανδρος Διάκος, τον οποίο ακολούθησε στον 
δρόμο της αθανασίας ο έφεδρος υπολοχαγός Ελευθέ
ριος Ντάσκας.

Η Μεραρχία «Τζούλια» συνέχισε την προέλασή της προς 
νότον και στις 3 Νοεμβρίου κατέλαβε τη Βωβούσα Ανατ. Ζα- 
γορίου, αλλά αντιμετώπιζε σοβαρές ελλείψεις στον ανεφοδι
ασμό της. Εν τω μεταξύ η I Μεραρχία είχε ανακαταλάβει το 
χωριό Φούρκα Κονίτσης και το ύψωμα Ταμπούρι. Παράλ
ληλα, η Ταξιαρχία Ιππικού και η Μεραρχία Ιππικού ανακα
τέλαβαν τη Σαμαρίνα και τη Βωβούσα, αντίστοιχα. Ο κλοιός 
άρχισε να σφίγγει γύρω από τους Ιταλούς της «Τζούλια», 
αναγκάζοντας τους να εγκαταλείψουν τα προωθημένα ερεί
σματα τους. Η επιτυχής απόκρουση της ιταλικής επίθεσης 
από την VIII Μεραρχία και η διάλυση της ιταλικής Μεραρ
χίας προκάλεσαν, στις 8 Νοεμβρίου, την αναστολή των επι
χειρήσεων και την αντικατάσταση του στρατηγού Πράσκα 
από τον στρατηγό Σοντού. Έ ω ς τις 13 Νοεμβρίου είχε ολο
κληρωθεί η ανακατάληψη των ορεινών όγκων του Σμόλικα 
και του Γράμμου από τις ελληνικές δυνάμεις.

Στη ΒΔ Μακεδονία οι IX και XV Μεραρχίες ανέλαβαν 
επιθετική πρωτοβουλία και απώθησαν τους Ιταλούς πίσω

fciH προέλαση του 
ελληνικού στρατού μέσα στο 

βορειοηπειρωτικό έδαφος
συνεχίστηκε και, διαδοχικά, οι 
ελληνικές πόλεις της Βορείου 
Ηπείρου πλημμύριζαν με τις 

γαλανόλευκες

από τη δυτική όχθη του ποταμού Δεβόλη Κορυτσάς. 
Στη συνέχεια ανέστειλαν τις επιθετικές ενέργειες τους, 
προκειμένου να προετοιμαστούν για τις επικείμενες 
επιχειρήσεις κατά του Μοράβα και της Κορυτσάς. Οι 
ελληνικές απώλειες από την έναρξη των επιχειρήσεων 
έως τη σταθεροποίηση του μετώπου ανήλθαν σε 548 νε
κρούς. Την περίοδο αυτή οι νεκροί μας ετάφησαν εντός 
του ελληνικού εδάφους, σε οργανωμένα νεκροταφεία.

Β' περίοδος του πολέμου,
14 Νοεμβρίου 1940 - 8 Δεκεμβρίου 1940

Μετά την αναχαίτιση της ιταλικής επίθεσης, το ελ
ληνικό Γενικό Στρατηγείο άρχισε να μελετά την ανά
ληψη ευρείας κλίμακας επιθετικών επιχειρήσεων, με 
σκοπό την απώθηση του εισβολέα πέρα από τα σύνορα 
και την κατάληψη του ορεινού όγκου του Μοράβα και 
του κόμβου συγκοινωνιών της Κορυτσάς. Για τον λό
γο αυτό είχε, έως τις 13 Νοεμβρίου, συγκεντρώσει στο 
μέτωπο συνολική δύναμη 232.000 ανδρών. Οι Ιταλοί 
αντέταξαν συνολική δύναμη υπό τον στρατηγό Σοντού 
240-250.000 άνδρών.

Στο διάστημα από τις 14 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το Α’ 
Σώμα Στρατού κατόρθωσε να απωθήσει τον εχθρό πέ
ρα από τα σύνορα, να αποκαταστήσει την ακεραιότητα 
του εθνικού εδάφους και να αρχίσει την καταδίωξη του 
μέσα στο βορειοηπειρωτικό έδαφος. Το Β’ Σώμα Στρα
τού έθεσε υπό τον έλεγχο του την εγκάρσια αμαξιτή 
οδό Λεσκοβίκι - Ερσέκα - Κορυτσά και απωθώντας τους 
Ιταλούς απελευθέρωσε την Κορυτσά στις 22 Νοεμβρίου, 
την Ερσέκα και το Λεσκοβίκι την επομένη. Η προέλα
ση του ελληνικού στρατού μέσα στο βορειοηπειρωτικό 
έδαφος συνεχίστηκε και, διαδοχικά, οι ελληνικές πόλεις 
της Βορείου Ηπείρου πλημμύριζαν με τις γαλανόλευκες. 
Στις 3 Δεκεμβρίου απελευθερώθηκε η Πρεμετή, στις 6 
Δεκεμβρίου οι Άγιοι Σαράντα, το Δέλβινο, η Δερβιτσάνη 
και το Φράσερι και στις 8 Δεκεμβρίου το Αργυρόκαστρο, 
ενώ οι Ιταλοί υποχωρούσαν προβάλλοντας, ωστόσο, σθε
ναρή αντίσταση. Από την έναρξη της ελληνικής αντεπί
θεσης ο μεγαλύτερος αντίπαλος των δύο πλευρών ήταν 
το δριμύ ψύχος και οι πυκνές χιονοπτώσεις, που προκα- 
λούσαν αθρόες παγοπληξίες αλλά και θανάτους.

Οι αλλεπάλληλες επιτυχίες του ελληνικού στρατού 
δημιούργησαν κρίση στην ιταλική ανώτατη ηγεσία, με
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αποτέλεσμα στις 29 Δεκεμβρίου 1940 η αρχιστρατηγία 
των ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία να ανατεθεί στον 
στρατηγό Καβαλλέρο. Παράλληλα, μέχρι τις αρχές του 
Ιανουάριου 1941 έφτασαν στην Αλβανία πέντε ακόμη 
μεραρχίες. Οι ελληνικές απώλειες της περιόδου αυτής 
ανήλθαν σε 1.558 νεκρούς. Στο σύνολο τους οι νεκροί 
ενταφιάστηκαν στο ελληνικό έδαφος, εκ των οποίων 
μικρός αριθμός ετάφη σε πρόχειρα στρατιωτικά νεκρο
ταφεία, που δημιουργούνταν σε χώρους πλησίον των 
πεδίων των μαχών. Αντίθετα, ο εχθρός κάτω από την πο
λεμική κραυγή «αέρα» των Ελλήνων στρατιωτών απο- 
δεκατιζόταν εγκαταλείποντας στις χαράδρες, τα μονοπά
τια και τις κορυφές των βουνών άταφα τα σώματα των 
νεκρών του. Το τραγικό και θλιβερό θέαμα των άταφων 
Ιταλών αποτέλεσε θέμα ιδιαίτερου δημοτικού τραγουδι
ού, που στην παρακάτω παραλλαγή του καταγράφηκε το 
1955 από το στόμα του λαού στα Γρεβενά:

Τ ’ έχεις, βρε μαύρε κόρακα, και σκούζεις και φωνάζεις; 
Μήνα για αίμα δίψασες, μήνα για μαύρα λέσια (πτώματα); 
Έ βγα ν-αιτάν’ στο Ελμπασάν, Μοράβα, Τεπελενι, να δεις 
κορμιά ελληνικά θαμμέν’ αράδ’ αράδα. Έ βγα ψηλά στο 
Σμόλικα, απάν’ στη Σαμαρίνα, να δεις κορμιά ιταλικά, γέ
μισαν οι χαράδρες.

Γ" περίοδος του πολέμου,
9 Δεκεμβρίου 1940 - 8 Μαρτίου 1941

Εν τω μεταξύ, η ελληνική προέλαση συνεχιζόταν, 
αλλά οι επιχειρήσεις σε όλα τα μέτωπα εξελίσσονταν με 
βραδύτητα εξαιτίας του πολικού ψύχους, των δυσχερει- 
ών στους ανεφοδιασμούς και των συνεχών απωλειών σε 
έμψυχο δυναμικό. Παρ’ όλα αυτά και πριν οι δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες καθηλώσουν τους δύο στρατούς, απε
λευθερώθηκε, στις 22 Δεκεμβρίου, η Χειμάρρα.

Η τρίτη περίοδος περιλαμβάνει τις επιθετικές επιχει
ρήσεις του Β’ Σώματος Στρατού στην κατεύθυνση Κλει
σούρα - Μπεράτι, με αντικειμενικό σκοπό την απόρριψη 
των Ιταλών στη θάλασσα. Ύστερα 
από σκληρό αγώνα διάρκειας πλέ
ον των δύο μηνών, κάτω από δυ
σμενέστατες καιρικές συνθήκες, οι 
ελληνικές δυνάμεις κατόρθωσαν 
να απωθήσουν τους Ιταλούς σε 
βάθος 30 έως 50 χιλιομέτρων από 
την ελληνοαλβανική μεθόριο. Ο 
ελληνικός στρατός διατηρούσε τις 
θέσεις του, προωθούνταν και είχε 
αρχίσει να διαφαίνεται ότι η νίκη 
έγερνε προς το μέρος του.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ελ
ληνικού Γενικού Στρατηγείου, 
το Α' Σώμα Στρατού θα εκτελού- 
σε επιχειρήσεις μικρής κλίμακας 
στην κοιλάδα των ποταμών Δρί- 
νου και Ζαγοριά, ενώ το ΤΣΔΜ θα

περιοριζόταν στην εξασφάλιση του υψιπέδου της Κορυ- 
τσάς. Αντιθέτως, το Β' Σώμα Στρατού θα αναλάμβανε 
επιθετικές επιχειρήσεις για την κάλυψη του κόμβου της 
Κλεισούρας.

Η επίθεση του Β' Σώματος Στρατού εκδηλώθηκε στις 
8 Ιανουάριου και στις 10 Ιανουάριου, μετά από σκληρούς 
αγώνες, κατελήφθη η Κλεισούρα.

Από τις αρχές Φεβρουάριου, για τον καλύτερο συντο
νισμό των ενεργειών των Α' και Β' Σωμάτων Στρατού, 
συγκροτήθηκε το Τμήμα Στρατιάς Ηπείρου (ΤΣΗ).

Ο φόρος αίματος της Ελλάδας αυτήν την περίοδο ανήλ
θε σε 7.792 νεκρούς, με τον πρώτο λόγο στις απώλειες να 
έχουν οι καιρικές συνθήκες και ακολούθως οι επιχειρή
σεις. Η ταφή τους γινόταν σε στρατιωτικά νεκροταφεία 
στο ελληνικό έδαφος, σε πρόχειρα οργανωμένους χώ
ρους πλησίον του πεδίου της μάχης, σε μεμονωμένους ή 
ομαδικούς τάφους και στα εγγύς ευρισκόμενα ορθόδοξα 
κοιμητήρια των ελληνικών χωριών της Βορείου Ηπεί
ρου. Αρκετοί νεκροί καλύφθηκαν από τα χιόνια εκεί που 
φονεύθηκαν και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις μαζί με 
Ιταλούς στρατιώτες, παραμένοντας άταφοι, για να απο
καλυφθούν μετά από 60 και πλέον ημέρες, όταν τα χ ι
όνια άρχισαν να λειώνουν. Κάποιοι διαμελίστηκαν από 
τα πεινασμένα κτήνη και όρνεα που αναζητούσαν τροφή 
και άλλοι καλύφθηκαν από πέτρες και χώματα, προϊόντα 
βομβαρδισμών πυροβολικού και αεροπορίας και ουδέπο
τε βρέθηκαν.

Δ ' περίοδος του πολέμου,
9 Μαρτίου - 28 Απριλίου 1941 (εαρινή επίθεση)

Ο Μουσολίνι, για να σώσει το καταρρακωμένο γόητρο 
του, συνέχισε την ενίσχυση του μετώπου, προκειμένου 
να γίνει κύριος της κατάστασης, προτού επέμβουν οι 
Γερμανοί. Την «Primavera» (Άνοιξη), όπως ονόμασαν οι 
Ιταλοί την επίθεση, οργάνωσε, προετοίμασε και διηύθυ- 
νε ο ίδιος ο Μουσολίνι, ο οποίος αφίχθηκε στην Αλβανία 

στις 2 Μαρτίου.
Της αναμενόμενης ιταλικής 

αντεπίθεσης, που εκδηλώθηκε 
στις 9 Μαρτίου, προηγήθηκε προ- 
παρασκευή πυροβολικού διάρκει
ας δυόμισι ωρών. Οι προσπάθειες 
των Ιταλών επικεντρώθηκαν στην 
κατάληψη των υψωμάτων 731, 
Μπρέ-γκου Ραπίτ και Τρεμπεσί- 
νας. Παρά τις σφοδρές κατά κύμα
τα επιθέσεις, το Β’ Σώμα Στρατού 
διατήρησε αρραγή την κύρια αμυ
ντική τοποθεσία. Στις 12 Μαρτίου 
ο στρατηγός Τζελόζο, διοικητής 
της 2ης Στρατιάς, ανέφερε στον 
Μουσολίνι ότι η όλη επιχείρηση 
έπρεπε να θεωρηθεί αποτυχημένη. 
Η μαζική χρησιμοποίηση της Αερο-

Αντίθεχα, ο εχθρός 
κάτω από την πολεμική 

κραυγή «αέρα» των
Ελλήνων στρατιωτών

αποδεκατιζόταν
εγκαταλείποντας, στις

χαράδρες, τα μονοπάτια και
τις κορυφές των βουνών,

άταφα τα σώματα των 
99νεκρών του
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πορίας και οι τρομεροί καταιγισμοί του Πυροβολικού των 
Ιταλών δεν κλόνισαν τους υπερασπιστές του υψώματος 
731 και του Μπρέγκου Ραπίτ, τα οποία είχαν μετατραπεί 
σε νεκροταφεία.

Καθ’ όλη την διάρκεια της επίθεσης ο Μουσολίνι παρα
κολουθούσε τις επιχειρήσεις και έβλεπε τις εκατόμβες των 
στρατιωτών του. Ό ταν όμως πληροφορήθηκε ότι στον λι
μένα του Αυλώνος βομβαρδίστηκε από αγγλικά αεροπλάνα 
ιταλικό πλοίο, στο οποίο επέβαινε ως νοσοκόμος η κόρη του 
κόμισσα Τσιάνο, εγκατέλειψε το παρατηρητήριο του και 
έσπευσε να την συναντήσει. Το απόγευμα στις 13 Μαρτίου 
επέστρεψε και πάλι στο παρατηρητήριο, για να παρακολου
θήσει τις επιχειρήσεις.

Στις 15 Μαρτίου η ιταλική ηγεσία αποφάσισε την ανα
στολή των επιχειρήσεων, αναμένοντας ευνοϊκότερες συν
θήκες. Μετά από τριήμερη ανάπαυλα, οι Ιταλοί επιτέθηκαν 
στις 19 Μαρτίου εκ νέου στο ύψωμα 731. Η χρησιμοποίηση 
αρμάτων δεν επέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα, παρόλο 
που το Πυροβολικό τους άλλαξε τα γεωγραφικά δεδομένα 
της περιοχής, καθώς το ύψωμα είχε στην κυριολεξία ισο
πεδωθεί. Οι τρομερές απώλειες των Ιταλών στο 731 δικαι
ολογεί την απόφαση τους να ανεγείρουν εκεί αργότερα το 
μνημείο των πεσόντων μαχητών τους στην Αλβανία και να 
το αποκαλέσουν «Ιερή Ζώνη».

Το πρωί της 21ης Μαρτίου, ο Μουσολίνι, ταπεινωμένος 
και απογοητευμένος, αναχώρησε από το αεροδρόμιο των 
Τιράνων με προορισμό τη Ρώμη.

Στην απέναντι όχθη, ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπά- 
γος εξέδιδε την ακόλουθη Ημερήσια Διαταγή:

«Η επταήμεροί; προσπάθεια, την οποίαν καταβάλλει εναντί
ον σας ο εχθρός, δεν σας εκλόνισε, σας έδωσε μίαν νέαν αφορ
μήν να αποδείξετε διά πολλοστήν φοράν τας λαμπρός αρετάς 
σας και προ παντός την πίστιν σας επ ί το δίκαιον τον αγώνος 
σας. Η  τετράμηνος και πλέον εκστρατεία, την οποίαν νικηφό- 
ρως διεξάγετε, σας εκάλυψε με δάχρνας δόξης άφθαστου. Η  
προσπάθεια τον εχθρού συντρίβεται, η θέλησίς σας παραμένει

6ίΤην «Primavera» (Άνοιξη), 
όπως ονόμασαν οι Ιταλοί την 

επίθεση, οργάνωσε, προετοίμασε και 
διηυθυνε ο ίδιος ο Μουσολίνι, 

ο οποίος αφίχθηκε στην Αλβανία 
στις 2 Μαρτίου

άκαμπτος και η πεποίθησίς σας επ ί την νίκην αμείωτος. 
Ολόκληρος ο Στρατός μας, τον οποίον Σείς τον Κεντρι
κού Μετώπου τόσον λαμπρά αντιπροσωπεύετε και εις 
την ιστορίαν του οποίου προσεθέσατε νέας ένδοξους σελί
δας, σας παρακολουθεί και σας θαυμάζει. Σας απευθύνω 
τα πλέον θερμά συγχαρητήρια».

Η εαρινή ιταλική αντεπίθεση δεν είχε καμία σοβαρή 
επίπτωση στους άλλους τομείς του μετώπου. Ο Μου
σολίνι σχεδίαζε να επαναλάβει την επίθεση στο τέλος 
Μαρτίου, αλλά η προσχώρηση της Γιουγκοσλαβίας 
στο πλευρό των Συμμάχων ανέτρεψε τα σχέδια του. 
Η γερμανική επέμβαση στην Ελλάδα, που ακολούθη
σε, ακύρωσε τις ελπίδες του να εμφανιστεί ισάξιος του 
συνεταίρου του, Χίτλερ.

Οι ελληνικές απώλειες κατά την τελευταία πράξη 
του ιταλικού δράματος ανήλθαν σε 4.038 νεκρούς. 
Έ ω ς τις 14 Απριλίου, η διαδικασία της ταφής γινόταν 
απρόσκοπτα σε οργανωμένα νεκροταφεία. Κατά τη 
σύμπτυξη, όμως, των ελληνικών δυνάμεων, οι ταφές 
γίνονταν πολύ πρόχειρα.

Το ύψωμα 731
Βασική επιδίωξη της εαρινής επίθεσης των Ιταλών 

ήταν η κατάληψη του υψώματος 731, το οποίο οι 
στρατιώτες και των δύο πλευρών αποκαλούσαν «Γολ
γοθά» και γ ι’ αυτόν το λόγο αξίζει ιδιαίτερης αναφο
ράς. Η προάσπιση αυτού του υψώματος ανατέθηκε 

από τις 8 Μαρτίου, μια ημέρα πριν από 
την επίθεση των Ιταλών, στον ταγματάρ
χη Δ. Κασλά, καταγόμενο από τον Βόλο, ο 
οποίος γράφει στο ημερολόγιο του:

«9η Μαρτίου, έναρξις της επίθεσης. 
Π ερί την 7.30 ώραν κατώρθωσα να επι
κοινωνήσω τηλεφωνικώς, για λίγα  λεπτά, 
μ ε τον συνταγματάρχην Κετσέαν, επίσης 
μετά του Διευθυντού του Συγκροτήματος 
συνταγματάρχου Γεωργούλα Ν ., οι οποίοι 
αγωνιούσαν να πληροφορηθούν την κα- 
τάστασίν μας. Με ερώτησαν εάν οι άνδρες 
του Τάγματος κρατούν τας θέσεις των, τους 
απήντησα ότι οι λόχοι ευρίσκσνται εις τας 
θέσεις των. Πόσοι όμως εκ των ανδρών των 
είναι ζώντες δεν γνωρίζω. Μοι διεβίβασεν 
την εξής γραπτήν Διαταγήν : Ε π ί των θέ
σεων σας θ ’ αμυνθήτε μέχρις εσχάτων, η
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Πατρίς, η Ανωτάτη Διοίκησις απαιτεί να 
κρατήσετε ψηλά την τιμήν των όπλων. Του 
απήντηοα: Οτιδήποτε και αν συμβή δεν θα 
εγκαταλείψωμεν το 731 και έχω πεποίθη- 
σιν ότι δεν θα περάσουν οι Ιταλοί. Έκτοτε 
η τηλεφωνική επικοινωνία διεκόπη μέχρι 
το βράδυ.

...Η  νύχτα μας βρίσκει όλους εξηντλημέ- 
νους σωματικώς, είμεθα όλην την ημέραν 
νηστικοί, εν τούτοις κανείς δεν θέλει να 
φάγη, έχουμε άφθονο κονιάκ, οι λόχοι δεν 
ζητούν ψωμί, αλλά χειροβομβίδες αμυντι
κές και σκαπανικά εργαλεία. Κ αθ’ όλην 
την νύκτα οι ημιονηγοί του Τάγματος, οι 
αφανείς αυτοί ήρωες, επηγαινοέρχονταν 
εις τον σταθμόν εφοδιασμού διά να μας 
φέρουν εκατοντάδας φορτίων χειροβομ
βίδων, πυρομαχικών και λοιπών εφοδίων...»

Γι’ αυτούς τους Έλληνες συζητάμε, αυτούς τους Έ λ 
ληνες έχουμε άταφους!

Κατά την απόκρουση της εαρινής επίθεσης έπεσαν 
στα πεδία των μαχών 47 Έ λληνες αξιωματικοί και 1.196 
οπλίτες. Τραυματίσθηκαν 144 αξιωματικοί και 3.972 
οπλίτες. Αγνοούμενοι παρέμειναν 42 οπλίτες. Η οργανω
μένη ταφή των νεκρών σ’ αυτή τη φάση του αγώνα ήταν 
πράγματι πολύ δύσκολη, με αποτέλεσμα αρκετοί νεκροί 
να εγκαταλειφτούν άταφοι ή να ταφούν πρόχειρα κατά 
τη σύμπτυξη των δυνάμεων μας.

Οι απώλειες των Ιταλών, βάσει επισήμων στοιχείων 
των ιταλικών αρχών, ξεπέρασαν τις 11.000 νεκρούς και 
τραυματίες, ενώ οι αιχμάλωτοι, από τις αρχές Ιανουάρι
ου έως το τέλος Μαρτίου 1941, ανήλθαν σε 169 αξιωμα
τικούς και 7.645 οπλίτες.

Η εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα
Ο Χίτλερ, διαπιστώνοντας την αδυναμία των Ιταλών 

και θέλοντας να έχει ξεκαθαρίσει την κατάσταση στα 
Βαλκάνια πριν από την επίθεση στη Ρωσία, αποφάσισε 
να επιτεθεί στην Ελλάδα, αναβάλ
λοντας την εφαρμογή του σχεδίου 
«Μπαρμπαρόσα».

Στις 6 Απριλίου 1941 οι γερμανι
κές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον 
των οχυρών της Γραμμής Μεταξά, 
όπου συνάντησαν σθεναρή αντί
σταση. Τα στρατεύματα, όμως, του 
Φον Λίστ είχαν ήδη ολοκληρώσει 
την κατάληψη της Γιουγκοσλαβί
ας, η οποία δεν πρόβαλε ουσιαστική 
αντίσταση, με αποτέλεσμα η άφιξη 
των Γερμανών στη Θεσσαλονίκη 
να εξαρτάται μόνο από τον ρυθμό 
της προέλασής τους. Η ραγδαία και 
δραματική εξέλιξη των γεγονότων

με την είσοδο των Γερμανών στη Μακε
δονία και ο κίνδυνος αποκοπής των μο
νάδων στο βορειοηπειρωτικό μέτωπο, 
ανάγκασε το ελληνικό Γενικό Στρατη
γείο, στις 14Απριλίου 1941, να διατάξει 
εσπευσμένος τη σύμπτυξη των μονά
δων, αφού ο κίνδυνος να κυκλωθεί ο 
ελληνικός στρατός που μαχόταν στην 
Αλβανία και να υποχρεωθεί να παρα
δοθεί στους ηττημένους Ιταλούς ήταν 
ορατός.

Τις τραγικές αυτές ώρες στην Ελλά
δα ξέσπασε πολιτική κρίση. Η άρνηση 
όλων των προβεβλημένων πολιτικών 
προσωπικοτήτων να αναλάβουν την 
ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας, μετά 
τον θάνατο του Ιωάννη Μεταξά στις 29 

Ιανουάριου 1941, ανάγκασε τον Γεώργιο Β’ να αναθέσει 
την πρωθυπουργία στον Αλέξανδρο Κορυζή. Ο Κορυζής, 
αντιμέτωπος με προβλήματα που ξεπερνούσαν το πολι
τικό του βάρος, δεν άντεξε την πίεση. Στις 18 Απριλίου 
1941, ημέρα Μεγάλη Παρασκευή, μετά τη συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου και την επακόλουθη κατ’ ιδίαν 
συνομιλία του με τον βασιλιά στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρε
τανία, επέστρεψε στο σπίτι του μελαγχολικός. Ό πω ς ανέ
φερε η οικιακή του βοηθός, κλείστηκε στο γραφείο του, 
όπου αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του περίστροφο.

Η αυθαίρετη συνθηκολόγηση του στρατηγού Τσολά- 
κογλου επέτρεψε την απρόσκοπτη προέλαση των Γερ
μανών προς την Αθήνα, απαγορεύοντας τη μεταφορά 
συγκροτημένων δυνάμεων στην Κρήτη και τη Μέση 
Ανατολή, με αποτέλεσμα να μην καταστεί εξαρχής δυνα
τή η αξιόλογη συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στο 
πλευρό των Συμμάχων.

Μετά την απόφαση του Χίτλερ να μην επιτρέψει τη 
μετατροπή της Ελλάδας σε βρετανική βάση παρενόχλη
σης της Βέρμαχτ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και με 
δεδομένη την αδυναμία των Ιταλών να συμβάλουν σε 

αυτό τον σκοπό, το μέλλον της χώ
ρας είχε σφραγισθεί.

Η άρνηση της πολιτικής ηγεσίας 
να υπογράψει συνθηκολόγηση με 
τους Γερμανούς, μετά την υπερ
κέραση της Γραμμής Μεταξά μέσω 
της κοιλάδας του Αξιού, και ενώ 
είχε δώσει την άδεια στον διοικητή 
του Τμήματος Στρατιάς Ανατολι
κής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ) να συνά
ψει ανακωχή με τους Γερμανούς, 
εξυπηρετούσε μόνο την ασφαλή 
απαγκίστρωση των συμμαχικών 
δυνάμεων. Από την είσοδο του 
γερμανικού στρατού στη Θεσσα
λονίκη, στις 9 Απριλίου, μέχρι την

Η οργανωμένη ταφή 
των νεκρών σ’ αυτή τη 
φάση του αγώνα ήταν 

πράγματι πολύ δύσκολη, με 
αποτέλεσμα αρκετοί νεκροί 
να εγκαταλειφτούν άταφοι 

η να ταφούν πρόχειρα 
κατά τη σύμπτυξη των 

δυνάμεων μας
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υπογραφή της συνθηκολόγησης από τον στρατηγό Τσολά- 
κογλου έντεκα ημέρες αργότερα, ο ελληνικός στρατός συ
νέχιζε

Στα μέτωπα της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας 
έναν μάταιο, αλλά το ίδιο με πριν αιματηρό αγώνα εναντίον 
των Ιταλών. Μοναδικό του κίνητρο ήταν η αποφυγή της 
ήττας, την οποία τελικά δεν υπέστη λόγω της πρωτοβου
λίας του διοικητή του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου(ΤΣΗ), 
στις 20 Απριλίου 1941. Υπό το βάρος της άσχημης τροπής 
της κατάστασης, το σώμα των αξιωματικών, νιώθοντας 
εγκαταλελειμμένο από την πολιτική και στρατιωτική ηγε
σία, χωρίστηκε σε αυτούς που υποστήριξαν ή αποδέχθηκαν 
τη συνθηκολόγηση και σε όσους επέλεξαν να συνεχίσουν 
να πολεμούν στην Κρήτη ή στη Μέση Ανατολή. Οι προ
σπάθειες του βασιλιά προς τον πολιτικό κόσμο για την απο
δοχή της εντολής σχηματισμού κυβέρνησης δεν βρήκαν 
απήχηση. Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ειδωθεί και ως 
μία μορφή εκδίκησης των αστών πολιτικών, οι οποίοι επί 
πέντε χρόνια (1936-41) είχαν παραγκωνισθεί. Από την άλ
λη, όμως, πλευρά εμπεριείχε και στοιχεία πολιτικού ορθο
λογικού καιροσκοπισμού, καθόσον οι δυνατότητες για την 
παραμικρή προσφορά ήταν πλέον μηδαμινές.

Ο Τσολάκογλου, μετά την είσοδο των Γερμανών στην 
Αθήνα, σχημάτισε την πρώτη κατοχική κυβέρνηση με τη 
συμμετοχή πέντε αντιστράτηγων, ενώ ο αρχιεπίσκοπος 
Χρύσανθος αρνήθηκε να παραστεί στην ορκωμοσία της 
κυβέρνησης.

Επώδυνη επιστροφή
Η σύμπτυξη και η εγκατάλειψη των περιοχών, που 

απελευθέρωσαν ποτίζοντας το χώμα τους με αίμα, γέμισε 
με θλίψη τους Έ λληνες μαχητές. Οι νικητές υποχρεώνο
νται τώρα να παραδώσουν τα τιμημένα όπλα τους στους 
ηττημένους Ιταλούς. Αρκετοί δεν 
υπάκουσαν και διέφυγαν, με όποιο 
τρόπο μπορούσαν, ρακένδυτοι και 
νηστικοί, είτε στις κοιτίδες τους 
είτε στα νέα πολεμικά μέτωπα μα
κριά από την Ελλάδα.

Ιδιαίτερης μνείας αξίζει η  
ενέργεια του ταγματάρχη Πυ
ροβολικού Κωνσταντίνου Βερ- 
ση του 1ου Συντάγματος Πυ
ροβολικού, ο οποίος, στις 23 
Απριλίου 1941 αφού παρέδωσε 
τα πυροβόλα της μοίρας του  
στους Γερμανούς στο ύψωμα  
Ραψίστας, αυτοκτόνησε μπρος  
στα έκπληκτα μάτια των κα- 
τακτητών, μη μπορώντας να  
αντέξει στη σκέψη και μόνο της 
παράδοσης του οπλισμού.

Στο βιβλίο του «Ελληνική επο
ποιία», ο λογοτέχνης Άγγελος Τερ-

Οι προσπάθειες του βασιλιά 
προς τον πολιτικά κόσμο για την
αποδοχή της εντολής σχηματισμού 
κυβέρνησης δεν βρήκαν απήχηση.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να 
ειδωθεί και ως μία μορφή εκδίκησης 

των αστών πολιτικών, οι οποίοι 
επί πέντε χρονιά (1936-41) είχαν 

παραγκωνισθεί

ζάκης, που πολέμησε στο μέτωπο, αποτυπώνει εύστο
χα και παραστατικά τις δραματικές καταστάσεις που 
εκτυλίχθηκαν μετά τη συνθηκολόγηση:

«... Ένας στρατός από φαντάσματα κατέβαινε από την 
Αλβανία... Η  γκατάλειψη, ωστόσο, τώρα των τόπων που 
είχε ποτίσει μ ε αίμα ήταν σκληρή. Κάθε όνομα χωριού, 
κάθε υψόμετρο, κάθε διάσελο, κάθε τοποθεσία, κάθε λ ι
θάρι, είχε αποκτήσει ψυχή, έγινε μύθος. Εδώ δόθηκε η 
τάδε μάχη, σ ’ εκείνην εκεί την πλαγιά έπεσαν τόσοι δικοί 
μας, σε τούτο το φαράγγι παρέδτοσε την τελευταία του 
πνοή ο σύντροφος, ο αδελφός, ο φίλος, ο συντοπίτης... 
Βαρύς κι αμίλητος πορευόταν κατεβαίνοντας προς τα σύ
νορα ο νικητής στρατός της Αλβανίας...».

Συνολικά; απώλειες
Από την έναρξη του πολέμου έως και τις 28 Απριλί

ου 1941 οι απώλειες (φονευθέντες και εξαφανισθέντες) 
στο βορειοηπειρωτικό μέτωπο έφτασαν τους 13.936 

αξιωματικούς και οπλίτες. Από 
το σύνολο των νεκρών στις 
επιχειρήσεις εναντίον των 
Ιταλών, οι 5.960 ετάφησαν σε 
νεκροταφεία εντός του ελλη
νικού εδάφους, ενώ οι 7.976, 
σύμφωνα με τα αρχεία της Δι
εύθυνσης Ιστορίας Στρατού, 
έμειναν στη Βόρειο Ήπειρο, 
θαμμένοι σε οργανωμένα νε
κροταφεία, σε μεμονωμένους 
τάφους ή και άταφοι.

Η εισβολή στην Ελλάδα 
στοίχισε στην Ιταλία περισσό
τερους από 100.000 νεκρούς, 
τραυματίες, κρυοπαγημένους 
και αγνοούμενους. ]

* Από το βιβλίο του Γ.Ι. Σοΰρλα «Οι 
ηρωες του 1940 περιμένουν»
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“οι ΗΡΩΕΣ to y  1940
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ”

Σημαντική πρωτοβουλία
του Α' Αντιπροέδρου της Βουλής
Γεωργίου Σούρλα

Συνέντευξη: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος

Κύριε Αντιπρόεδρε, τα τελευταία χρόνια  αναλά
βατε μια ενδιαφέρουσα και εξαιρετικά σημαντι
κή πρωτοβουλία, προσπαθώντας να  «διορθώσε
τε» παραλείψεις π ου  ανάγονται στην περίοδο του  
Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Οι 'Ελληνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα έχου
μ ε εμπνεύσεις και πρωτοβουλίες οι οποίες ξεχώρισαν. 
Είναι η Ελλάδα που καλλιέργησε την επιστήμη και την 
φιλοσοφία, είναι η Ελλάδα που γέννησε τη Δημοκρατία 
πριν 2.500 χρόνια, είναι η Ελλάδα εκείνη που καλλιέρ  
γησε το Ολυμπιακό Πνεύμα, είναι η Ελλάδα εκείνη που 
πρωτοστάτησε στην απελευθέραχτη των Βαλκανίων από 
τον τουρκικό ζυγό . Μεταξύ των μεγάλων επιτευγμάτων 
στην παγκόσμια ιστορία είναι και το έπος του '40 όπου 
οι Έλληνες αγωνίστηκαν με πάθος, ομοψυχία και αυτα
πάρνηση για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ελευθε
ρία. Κατάφεραν, λοιπόν να γράψουν νέες σελίδες δόξας 
και ηρωισμού επιτυγχάνοντας πρωτοφανή επιτεύγματα 
προκαλώντας την έκπληξη και το θαυμασμό όλης της αν
θρωπότητας. Δυστυχώς όμως εκείνοι οι μαχητές, οι ήρωες 
που άφησαν την τελευταία τους 
πνοή υπέρ ελευθερίας και αξι
οπρέπειας παραμένουν ακόμα 
άταφοι στα βουνά της Β. Η πεί
ρου. Σήμερα 7.976 ήρωες είναι 
άταφοι ή  προσωρινά θαμμένοι.
Κατά την εκτίμησή μου -και π ι
στεύω πως είναι καθολική εκτί

μηση- αυτό το γεγονός αποτελεί τη μεγαλύτερη εθνική εκκρε
μότητα. Και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Άλλωστε η ταφή των 
νεκρών αποτελεί παράδοση από την αρχαία Ελλάδα, η θρη
σκεία μας το υπαγορεύει και το εθνικό καθήκον το επιτάσσει.

Στη λύση αυτής της μεγάλης εκκρεμότητας θέλησα κι εγώ 
να συμβάλλω ερευνώντας και συγκεντρώνοντας στοιχεία από 
όσες πηγές είχα στη διάθεσή μου, και επισκεπτόμενος τα πε
δία των μαχών. Ό λο το υλικό το αποτύπωσα σε ένα βιβλίο 
με τον τίτλο «Οι ήρωες του '40 περιμένουν». Έ τσι, άρχισε 
και συνεχίζει μ ια  προσπάθεια ενημέρωσης - αφύπνισης και 
προσπαθώ να θέσω προ των ευθυνών και την ηγεσία του τό
που μου αλλά και τους ηγέτες της Αλβανίας από τους οποίους 
εξαρτάται η παραχώρηση του δικαιώματος στην Ελλάδα να 
ιδρυθούν και να λειτουργήσουν στρατιωτικά νεκροταφεία.

Τι εκδηλώσεις έχετε κάνει;
Είναι πολλές οι εκδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί 

μέχρις σήμερα. Έ χουμε πραγματοποιήσει πάνω από 30 πα
ρουσιάσεις του βιβλίου στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ε ί
μαστε στην 6η έκδοση και είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον 

από τα παιδιά των πεαόντων ή  επι- 
ζώντων ακόμη που κάνουν μαζικές 
παραγγελίες του βιβλίου. Μάλιστα 
ένας εξ αυτών θέλησε να έχει στη διά
θεσή του 900 βιβλία! Και φυσικά θα 
πρέπει να σημειώσω ότι τα ποσά που 
συγκεντρώνονται από τις πωλήσεις 
του βιβλίου συγκεντρώνοντα σε ειδι-
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κό λογαριασμό για την ανέγερση μνημείου πεσόντων κατά 
τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Από τον Οκτώβριο του1940μέ
χρι τον Απρίλιο του 1941 οι πεσόντες μαχητές μας ανέρ
χονται στους 13.936. Δυστυχώς δεν υπάρχει μνημείο γ ι’ 
αυτούς στην Ελλάδα! Ευτυχώς όμως όλα εξελίσσονται. Ο 
Δήμαρχος Καλπακίου, μετά από μια  συζήτηση που είχα
με. προσφέρθηκε να παραχωρήσει επαρκή χώρο για να γί
νει το μνημείο τοσν πεσόντων. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυ
νας μετά από παρέμβασή μου συγκρότησε επιτροπή για την 
ανέγερση του μνημείου. Βρισκόμαστε στη διαδικασία δημο- 
πράτησης της μελέτης και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε 
το μνημείο για του πεσόντες του 1940-41. Συνεχίζουμε την 
προσπάθεια. Εντός των ημερών θα ανταποκριθώ σε πρό
σκληση Ελλήνων της Ν. Υόρκης και της Φλόριντας.

Ή δη ετοιμάζουμε την προτομή μιας αξιοθαύμαστης γυ
ναίκας, μιας ηρωίδας, της Ελένης Ιωαννίδου από την Κυ
παρισσία που όπως αναφέρω στον πρόλογο του βιβλίου μου 
που είχε 9 αγόρια και μια  κόρη και ζήτησε από τον τότε πρω
θυπουργό τον I. Κορυζή να στρατευτούν όλα στον πόλεμο. 
Γι ’ αυτή τη μεγάλη γυναίκα προχωρούμε τις διαδικασίες και 
εντός του έτους θα στηθεί η προτομή της στην Κυπαρισσία. 
Πρόκειται για τη μάννα του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Είστε αισιόδοξος με τη γενικότερη πορεία του ζη
τήματος,·

Πιστεύω ότι δεν θα αργήσει να έρθει η ώρα που θα εττέλ- 
θει η συμφωνία και η υπογραφή του πρωτοκόλλου να γί
νουν τα στρατιωτικά νεκροταφεία στα στενά της Κλεισούρας, 
στους Αγίους Σαράντα και βεβαίως υπάρχει και ένα νεκρο
ταφείο στο Βουλιαράτι Αργυροκάστρου. Με τα νεκροταφεία 
αυτά θα δοθεί η δυνατότητα να γίνει τοποθέτηση των οστεο
φυλακίων που υπάρχουν διάσπαρτα σε διάφορες εκκλησίες 
της Β. Ηπείρου, αλλά και η περισυλλογή των οστών και ιδι
αίτερα να ανοίξουν οι ομαδικοί τάφοι. Είναι πολύ επώδυνο, 
ταξιδεύοντας στη Β. Ή πειρο να βλέπεις μπροστά σου έναν 
ομαδικό τάφο εκεί κοντά στην Πρεμετή, μ ε 1.400 μαχητές 
και πιο κάτω στην Κλεισούρα μετά από το μοναστήρι του 
Αγίου Νικολάου, έναν άλλον ομαδικό τάφο με 400μαχητές 
κι ένας σταυρό σκουριασμένο, μισοπεσμένο κι εκεί να βρί
σκονται 'Ελληνες που έδωσαν τη ζωή 
τους για την αξιοπρέπεια όπως προ- 
είπα του ανθρώπου. Πιστεύω λοιπόν 
πως θα έρθει σύντομα η μέρα που θα 
επέλθει η συμφωνία.

Με τους Αλβανούς ηγέτες συνα
ντηθήκατε;

Πέρα από το βιβλίο, είχα την υπο- 
χρέωση ως πολιτικός και ως πο
λίτης, να εντείνω τις προσπάθειες. 
Συναντήθηκα μ ε τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας της Αλβανίας, μ ε τον 
Υπουργό Εξωτερικών όπου είχα μια

Από τον Οκτώβριο
του1940 μέχρι τον 
Απρίλιο του 1941 οι 
πεσόντες μαχητές 
μας ανέρχονται στους 
13.936. Δυστυχώς δεν 
υπάρχει μνημείο γι’ 
αυτούς στην Ελλάδα!

πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία, και μ ε τον πρωθυπουργό 
της Αλβανίας. Πιστεύω ότι έχουν αντιληφθεί τη σοβαρότη
τα αυτής της εκκρεμότητας, και την αναγκαιότητα αποκατά
στασης αυτής της «αταξίας», και θα βρει τη λύση του το πρό
βλημα αυτό. Ρώτησα τον Αλβανό Υπουργό Εξωτερικών να 
μου μιλήσει για τα αισθήματα που του προκαλούνται όταν 
ταξιδεύει στη Β. Ή πειρο, στη Ν. Αλβανία και περνά δίπλα 
από τους ομαδικούς τάφους,

Του εξήγησα ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνον την Ελλάδα 
αλλά γενικότερα τους Ευρωπαίους πολίτες, διότι οι Έ λλη
νες μαχητές δεν αγωνίστηκαν μόνο για την Ελλάδα, τη στιγ
μ ή  που οι δικές τους δυνάμεις δεν αντιστάθηκαν στην εισβο
λή  των Ιταλών και μάλιστα πολλοί εξ αυτών συνεργάστηκαν 
μ ε τις ιταλικές δυνάμεις κατοχής.

Πιστεύω λοιπόν πολύ σύντομα θα δοθεί η δυνατότητα της 
αποκατάστασης και ιδιαίτερα για τα παιδιά των πεσόντων 
μαχητών και τους συγγενείς που λίγοι είναι ακόμα εν ζωή, 
να μπορέσουν να επισκεφθούν, να προσευχηθούν, να ανά
ψουν ένα κερί, να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους που εί
ναι έντονες και ανθρώπινες.

Υπήρξε αρωγή σ’ αυτή σας την προσπάθεια;
Από την ελληνική πλευρά υπήρξε και από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, τον κ. Κάρολο Παπούλια τον οποίο ενη- 
μέρωσα για τις ενέργειες από τον πρωθυπουργό κ. Κωνστα
ντίνο Καραμανλή, τους υπουργούς Εθνικής Αμύνης, κ. κ. Σ. 
Σπηλιωτόπουλο και Ε. Μεϊμαράκη και την Υπουργό Εξω
τερικών κ. Μπακογιάννη. Το θέμα το χειρίζεται σήμερα ο 
κ. Κασσίμης ως καθ’ ύλην αρμόδιος μ ε έντονη δραστηριό
τητα και επίμονες κινήσεις. Πρέπει να εξάρω και την αθό
ρυβη συμπαράσταση και πρωτοβουλία του αρχιεπισκόπου 
Τιράνων και πόσης Αλβανίας Αναστασίου, αυτής της εξαί
ρετης και φωτεινής προσωπικότητας, που αντιμετωπίζει το 
ζήτημα από καθαρά θρησκευτική πλευρά, μέσα από τα δικά 

του καθήκοντα και υποχρεώσεις.
Δράττομαι της ευκαιρίας να υπεν

θυμίσω αυτό το οποίο διαμήνυσα και 
στους Αλβανούς ηγέτες: δεν πρόκει
ται να ψηφίσω τη συνθήκη ένταξης 
της Αλβανίας στην ΕΕ, αν δεν τακτο
ποιηθεί αυτή η εκκρεμότητα, έναντι 
οποιοσδήποτε τιμήματος.

»

Κύριε πρόεδρε σας ευχαριστούμε 
για το χρόνο π ου  μας διαθέσατε.

Εγώ σας ευχαριστώ, τους φιλικούς 
μου χαιρετισμούς στους Έ λληνες 
αστυνομικούς. ]
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[ Αναμνήσεις από την 1 δμηνη 
Γ αιχμαλωσία μου

Του Σπάρου Μιχαηλίδη

Σημαντική πηγή για τον ιστορικό, πέραν των άλλων στοιχείων (εγγράφων, 
μαρτυριών κ.λπ.), αποτελούν οι αναμνήσεις -  απομνημονεύματα, αυτοπτών 

μαρτύρων. Αυτής της μορφής είναι το κείμενο που  ακολουθεί και είχαμε την 
τύχη  να  μας εμπιστευθεί η  κόρη του τότε στρατιώτη Σπ. Μιχαηλίδη, Αμαλία 

Δέρβου. Παρόρμηοη εσωτερική οδήγησε τον πατέρας της, δέκα χρόνια  μετά την  
Καταστροφή (1933),' να  καταγράψει τις περιπέτειες του πολέμου, όπω ς τις έζηαε. Η 

«Αστυνομική Ανασκόπηση» φέρνει στο φω ς της δημοσιότητας, για πρώτη φορά, 
ένα μέρος των αναμνήσεων του απολειπόντος σήμερα Σπ. Μιχηηλίδη, αποτίωντας 

φόρο τιμής στα θύματα της Μικρασιατικής Τραγωδίας.
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Π | )ΐν αρχίσει η οπισθοχώρησις του στρατού μας τον Αύ
γουστο cou 1922 εγώ υπηρετούσα στρατιώτης στο 56ον 
Πεζ. Συ r/μα των μετόπισθεν, που έμενε στο ΟΥΣΑΚ Κα
τά τον 1 >ύνιον του ίδιου έτους διατάχθη το Συν/μα μας να 
μετακιν )θή προς το Καράκιοϋ τέλος του κατεχομένου υπό 
του ΕλΛ ]νικού Στρατού εδάφους. Μπήκαμε στο τραίνο και 
φθάσαμ στο ΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ και από εκεί στο άλλο 
τραίνο ι )υ ΧΑΙΔΑΡ ΠΑΣΑ στο Καράκιοϋ, κατόπιν πεζοπο
ρία περίόντας δύιλα από την Προύσα ήλθαμε στα Μουδα- 
νιά. Εδώ επιβιβαστήκαμε σε πλοίο και περάσαμε στη Θράκη 
την 18 Ιουνίου. Αρχικώς στην Ραιδεστό ύστερα Τυρολόη, 
Σιλήβρια και καταλήξαμε σε μία κωμόπολιν ονομαζόμε
νη ΕΠΙΒΑΤΕΣ, στας ακτάς της Προποντίδος κατοικουμέ- 
νης από αμιγή Ελλ. Πληθυσμό. Εδώ μάθαμε τι συνέβαινε. 
Μας έφεραν από την Μικρά Ασία με άλλα δύο Συντάγμα
τα το 45ον και 55ον και απαρτήσαμεν την Α' Μεραρχίαν 
υπό τον υποστράτηγον Σκαρλάτον υπό τας διαταγάς του Δ' 
Σώματος Στρατού Δ/την Δημητρακόπουλον δια να κατα- 
λάβωμεν την Κων/λην. Οι Σύμμαχοι δεν μας επέτρεπαν να 
προχωρήσωμεν. Υπήρχε δε εκεί μία ουδετέρα ζώνη και εδή- 
λωναν ότι αν προχωρούσαμε θα συναντούσαμε και συμμα
χικός λόγχας, ιδίως Γαλλικός, αλλά εμείς δεν δώσαμε συμα- 
σίαν και είπαμε ότι θα κάναμε του κεφαλιού μας. Εν τέλει 
η κατά της Κων/λεως εκστρατεία εματαιώθη. Στην κωμό- 
πολιν ΕΠΙΒΑΤΕΣ ευρισκόμενοι μάθαμε την διάσπασιν του 
μετώπου της Μ. Ασίας. Αμέσως διετάχθη η μεραρχία μας να 
αποστείλη ένα Σύνταγμα στην ΚΙΟ και τα δύο Συντάγματα 
στην Σμύρνη, στην διάθεσιν της Στρατιάς.

15 Α υγούστου 1922
Φύγαμε από την κωμ/λιν Επιβάτες και αρχίσαμε πάλιν 

τον ίδιον δρόμο που είχαμε έλθει και φθάσαμε στην Ραχ- 
δεστό. Στην Ραιδεστό βρίκαμε δύο μεταγωγικά πλοία, το 
Βασιλλεύς Κωνσταντίνος και το Βασ. Σοφία. Δύο ημέρες 
περιμέναμε για να επιβιβαστούμε, στήναμε και λείναμε τα 
αντίσκηνά μας αναχωρήσατε, παραμείνατε -  αλληλοσυ- 
γκρουόμεναι εντολαί λόγω της μεγάλης σύγχυσης που εί
χε καταλάβη τους διοικούντες την Στρατιάν. Εν τέλεχ επι
βιβαστήκαμε στο Βασιλεύς Κων/νος την 24ην Αυγούστου, 
και την 25η αναχωρήσαμε για τη Σμύρνη, όπου φθάσαμε 
την 26ην 2μ.μ. στο φρούριο του κόλπου και περιμέναμε δι
αταγές. Ύστερα από λίγο μας ειδοποίησαν να προχωρήσου
με για την πόλι, πριν όμως φθάσουμε στην παραλίαν άλλη 
διαταγή να μην προσεγγίσωμεν στην ξηράν, ούτε να αποβι
βαστούμε αναμένοντες διαταγήν. Κα
τά την διάρκειαν του ταξειδίου το νε- ** 
ρό είχε τελειώσει και υποφέραμε από 
δίψα -  Αύγουστος -  Οι στρατιώτες 
φώναζαν και ζητούσαν νερό. Ο πλοί
αρχος σε συννενόηση με το Λιμεναρ
χείο πλησίασε την ακτή για να πάρη 
νερό, αράξαμε έξω και αριστερά του 
λιμανιού απέναντι από το Ξενοδοχεί-

Ο πλοίαρχος όμως
αφ’ ενός εκτελούσε 

διαταγάς, αφ’ ετέρου 
έτρεφε μεγάλο

μίσος εναντίον των
,  99μικρασιατων

ον ΚΡΑΙΜΕΡ. Η προκχηιαία ήταν γεμάτη από κόσμο 
που είχε αφίση τα χωριά του και έτρεχε στην Σμύρ
νη για να σωθή από τους Τούρκους που κατέβαιναν. 
Οι περισσότεροι άνδρες του συντάγματος μας ήταν μχ- 
κρασιάτες και βλέποντας την κατάστασιν αυτήν, ζη
τήσαμε από τον πλοίαρχο να μας επιτρέψη να απο- 
βιβαστούμε στην ξηρά. Ο πλοίαρχος όμως αφ’ ενός 
εκτελούσε διαταγάς, αφ’ ετέρου έτρεφε μεγάλο μίσος 
εναντίον των μικρασιατών (Βενιζελικοί) μας έδιωξε 
και μας ύβρισε χυδαιώτατα, μερικοί άνδρες μάλιστα 
σήκωσαν τα χέρια εναντίον του πλοιάρχου και θα εδη- 
μιουργείτο ίσως σοβαρό επισόδεχο εάν δεν επενέβαχναν 
οχ ψυχραιμότεροι, καχ έτσι απεσοβήθεχ το δυσάρεστον. 
Τότε ο πλοίαρχος μας είπε ότχ αδυνατεί να κατεβάση 
τις βάρκες, δεν θα επέτρεπε δε την αποβίβασχν με άλ
λον τρόπον. Εμείς όμως αρχίσαμε να κατεβαίνουμε 
από το πλοίο κρεμασμένοι στα παλαμάρια, εγκαταλεί- 
ψαντες και οπλισμόν και όλα τα άλλα. Η μόνη μας επι
θυμία ήταν να βρούμε στην ξιηρά για να μάθουμε τις 
γίνονται οχ οχκογένεχές μας.

Μόλις βγήκα από το καράβι ήθελα να τρέξω στο χω
ριό μου να δω τι γίνοντε η μητέρα μου και ο αδελφός 
μου, αλλά επειδή η ώρα είχε περάση και όπως ήταν η 
κατάστασχς ήταν επικύνδυνο να βγω στο δρόμο αργά, 
ανέβαλα για την επομένη. Το πρωο στις 27, έφυγα για 
το χωριό μου το Χατζηλάρχ.

Δεν βρήκα εκεί παρά την μητέρα μου -  ο αδελφός εί
χε κατέβη στην Σμύρνη. Αυτός ήταν τραυματίας της 
μάχης του ΕΣΚΗ-ΣΕΧΙΡ, είχε τραυματχστή στο πό

δι και όταν βγήκε από το Νοσ/μεχ- 
ον χωρίς τελείως να γχατρευτη, γ ι’ 
αυτό το βλήμα παρέμεχνε στο πό
δι του, παρέμεχνεν στο τάγμα προ- 
σκωλήσεως στην Σμύρνη. Οχ πε
ρισσότεροι κάτοικοι του χωριού 
μου είχαν καταφύγει στην Σμύρ
νη και πολύ λίγοι είχαν παραμεί- 
νει στο χωριό. Το βράδυ γύρισε
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στο σπίτι και κάναμε ένα 
συμβούλιο τι έπρεπε να 
κάνωμε από εδώ και πέρα 
με την κατάσταση αυτήν.
Τον προέτρεψα να φυγή 
σαν τραυματίας, αλλά εκεί
νος επ’ ουδενί λόγω εδέχε- 
το, αποφασίσαμε τότε να 
κατεβούμε την επομένη 
28/8 στην Σμύρνη. Πήγαμε 
στην αποβάθρα της Πούντας και είδαμε αγκυροβολημέ
να πλοία στα οποία επιβιβάζοντο φύρδην-μίγδην στρατι- 
ώται διαφόρων όπλων και σωμάτων που πρόφθασαν να 
φθάσουν στην Σμύρνην. Εις μάτην παρεκάλεσα πάλιν 
τον αδελφόν μου να φύγη, αλλά αυτός ήταν ανένδοτος. 
Αποφασίσαμε τότε αυτός να πάη πίσω στο χωριό και να 
ετοιμάση μερικά πράγματα για να φέρωμε στην Σμύρ
νη, εγώ δε θα παρέμενα για λίγες ώρες κάτω και μετά θα 
πήγαινα πάλι στο χωριό. Αφού εκείνος έφυγε, εγώ κατά 
το μεσημέρι άλλαξα γνώμη και αποφάσισα να πάω στο 
χωριό. Βρήκα ένα εγκαταλελειμμένο άλογο στρατού το 
πήρα το καβαλίκεψα και προχώρησα. Περνώντας από το 
Μιρσινλή. Ό που υπήρχε μια αποθήκη όπλων και πυρο- 
μαχικων την βρήκα εγκαταλελειμμένην μπήκα μέσα πή
ρα ένα μάνλιχερ και σφαίρες, (μπορούσε να πάρει όποι
ος ό,τι και να ήτανε γιατί ούτε φύλακας υπήρχε, ούτε 
ήταν κλειστή. Μπορούσαν δηλαδή κάλλιστα να οπλι
στούν όσοι τούρκοι μπορούσαν και να επιτεθούν όπου 
βρήσκανε στρατιώτες και γυναικόπαιδα που ήρχοντο 
στην Σμύρνη). Σαν έφθασα στο χωριό η πρώτη μου δου
λειά ήταν να βάλω στο άλογο να φάη γιατί ήταν πολύ νη
στικό, και δεν μπορούσε να με βοηθήση όταν το χρειαζό
μουνα. Ο αδελφός μου με την μητέρα μου ήταν έτοιμοι, 
φορτώσαμε σ’ άλλο άλογο δικό μας όσα μπορούσαμε και 
φύγανε για την Σμύρνη, με την συμφωνία να πάνε στην 
Πούντα όπου έμενε ένας θείος μας, και εκεί είχαν μαζευ- 
τή και άλλοι συγγενείς αλλά αυτοί αντί να πάνε εκεί που 
μείναμε σύμφωνοι πήγαν σ’ ένα άλλο σπίτι θείου κοντά 
στον Άγιο Τρύφωνα.

Στο χωριό βρησκόντουσταν 7-8 στρατιώτες συγχω
ριανοί μου, ετοιμαζόμενοι και αυτοί να κατέβουν στην 
Σμύρνη, τους έπεισα όμως να παραμείνωμε εμείς στο χω

ριό. Ίσω ς μπορέσωμε και 
το περιφρουρίσωμε από 
τους κατερχομένους στρα
τιώτες τούρκους βέβαια 
που έβαζαν φωτιά και καί
γανε τα χωριά όπως πλη- 
ροφορηθήκαμε. Συμφω
νήσανε και αυτοί μαζί μου 
και αποφασίσαμε να συγκε
ντρωθούμε σ’ ένα σπίτι για 

να ιδούμε τι θα κάνωμε. Εν τω μεταξύ εβράδιαζε και άρ
χισε να σκοτινιάζει, όταν ακούσαμε πυροβολισμούς Β.Δ. 
του χωριού που βρίσκονταν διάφορα τουρκοχώρια στις 
πλευρές του ΜΟΥΣΤΑ-ΝΤΑΓ που φαινόταν καθαρά ότι 
ήρχοντο οι τούρκοι. Άρπαξα το όπλο μου και έσπευσα 
να συναντήσω τους άλλους εκεί που είχαμε συμφωνή
σει. Ό πω ς προχωρούσα βρήκα συγκεντρωμένους γύρω 
σ’ ένα πηγάδι μια ομάδα στρατιωτών με μεμπτούς αξι
ωματικούς. Σαν πλησίασα τους ήκουσα να ρωτάνε μία 
γρηούλα από πού πηγαίνει ο δρόμος για την Σμύρνη, η 
γρηούλα δείχνοντάς με τους λέγει: ο στρατιώτης αυτός 
είναι από το χωριό, αυτός θα σας δείξη το δρόμο. Τους πα
ρέλαβα και προχωρήσαμε προς τον αμαξωτόν δρόμον για 
την Σμύρνη. Τότε ο επί κεφαλής λοχαγός βγάζει από την 
τσέπη του μία σφραγισμένη διαταγή και υπό το φως του 
σπερματσέτου την διαβάζει και μου λέγει -Πρέπει να ξεύ- 
ρης ότι στις 12 η ώρα θα περάση το τελευταίο τραίνο του 
Ελλ. Στρατού, ύστερα έρχονται οι τούρκοι. Πες λοιπόν 
σ’ αυτούς που μένουν στο χωριό να φύγουν -  και τράβη
ξαν το δρόμο τους για την Σμύρνη. Αμέσως έτρεξα και ει
δοποίησα τους άλλους που με περίμεναν για όσα έμαθα, 
γύρισα στο σπίτι μου καβαλίκεψα το άλογο που είχα στο 
σταύλο, πήρα γύρω-γύρω το χωριό και ξεσήκωσα όσους 
δεν είχανε ακόμη φύγη, να μαζευτούν σ’ ένα μέρος για 
να φύγωμε όλοι μαζί. Πράγματι, σε λίγο σχηματίστικε 
το τελευταίο καραβάνι και έτσι όλοι μαζί φύγαμε για την 
Σμύρνη, εγκαταλείποντας το αγαπημένο μας χωριουδά- 
κι. ΔΕΝ ΤΟ ΞΑΝΑΕΙΔΑ ΠΙΑ...

Στην Σμύρνη όλοι νομίζαμε ότι είμαστε ασφαλείς, ότι 
δεν θα έμπαιναν οι τούρκοι, γιατί άλλοι έλεγαν ότι τα 
καράβια των ξένων Άγγλων, Γάλλων, Αμερικανών, που 
βρίσκονταν στον κόλπο της Σμύρνης, δεν θα άφηναν 

τους τούρκους να μπουν μέσα στην πόλη, 
άλλοι πάλι ότι φθάνουν από την Κωνσταντι- 
νούπολιν αξιωματικοί αμυνίτες και με εθε- 
λοντάς θα άρχιζαν μέτωπο αντιστάσεως. Δυ
στυχώς όλα ήταν λόγια. Έ να  ήταν βέβαιον 
μόνο. Αν δεν συναντούσα εκείνο το βράδυ 
την υποχωρούσα ομάδα και αν δεν άνοιγε ο 
αξιωματικός την διαταγήν, όλοι οι στρατιώ
τες 8-10 και όλοι οι κάτοικοι που παρέμειναν 
έως εκείνο το βράδυ στο χωριό θα τους έσφα
ζαν οι τούρκοι σαν αρνιά.

Τα καραβάνι στο οποίον υπήρχαν και αρ-
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κετοί γέροι, γρηές, παιδιά, προχωρούσε για την Σμύρ
νη αργά και φθάσαμε στην Πούντα σχεδόν ξημερώμα
τα, περνώντας από τις αποθήκες 
του σιδηροδρόμου που τις είχε με
τατρέψει σε αποθήκες εφοδιασμού 
ο στρατός. Είδα πλήθη κόσμου να 
μπαινοβγαίνουν, πέρνονχας ο κα
θένας ότι μπορούσε από τρόφιμα.
Μπαίνω μέσα και εγώ και παίρνω 
ένα σακκί αλεύρι, το φορτώνω στη 
σέλλα του αλόγου, και το πήγα στο 
σπίτι που θα έμεναν οι δικοί μου.
Ξαναπηγαίνω και δεύτερη φορά 
και φέρνω ένα σακκί φασόλια, και συνέχεια να κάνω δρο
μολόγια γιατί το σπίτι ήταν κοντά. Πήρα ένα σακκί ζάχα
ρη τσιγάρα, λουκούμια ά,τι εύρισκα. Δεν ξέραμε τις μας 
περίμενε και έπρεπε κάτι να έχομε να τρώμε. Στο σπί
τι όμως όταν ζήτησα την μητέρα μου, μου είπαν πως εί
χε φύγη για τον άλλο θείο κοντά στον Άγιο Τρύφωνα. 
Έτρεξα για να τους συναντήσω. Βρήκα όμως μόνο την 
μητέρα μου, που μου είπε ότι ο αδελφός μου έφυγε για το 
χωριό. Μεγαλύτερο σφάλμα δεν μπορούσε να κάνη. Το 
χωριό την ώρα αυτή θα το είχαν καταλάβη οι τούρκοι. 
Γύρισα πίσω στην Πούντα να πάρω μερικά τρόφιμα για 
να τους τα πάω. Δυστυχώς δεν πρόφθασα, είχαν φθάσει 
μέσα στην πάλι οι ορδές του ΝΟΥΡΕΔΙΝ

ΣΑΒΒΑΤΟΝ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1922
Έ τσ ι δεν μπόρεσα να βγω έξω, έμεινα εγώ στην Πού

ντα με άλλους συγγενείς και συγχωριανούς και η μητέρα 
μου περιμένονχας τον αδελφό μου στον Άγιο Τρύφωνα. 
Από την προηγούμενη ημέρα 28/8 δεν τον ξαναϊδα, η τε
λευταία ημέρα ήταν αυτή. Βέβαια θετικά κανείς δεν ξεύ- 
ρει τίποτε, φαίνεται όμως όχι αιχμαλωτίστικε και πέθανε 
στην αιχμαλωσία.

Βγάλαμε όλοι οι στρατιώτες την στρατ. στολή και φο
ρέσαμε πολιτικά για να μη μας πιάσουν οι τούρκοι. Στο 
σπίτι της Πούντας που ήταν οι συγγενείς μας μείναμε 
κλεισμένοι μερικές ημέρες ως που η πυρκαϊά που βάλα
νε οι τούρκοι για να κάψουν την πόλι -  σχεδόν προδια- 
γεγραμμένον -  να κάψουν το Ελλ. τμήμα της και έτσι να 
μπορούν να εξαφανίσουν τον Ελλ. πληθυσμό της. Όλοι 
κάτοικοι της πόλεως και όσοι είχαν συγκεντρωθεί από τα 
γύρω χωριά, την εγκατέλειψαν, άλ
λοι στην προκυμαία κοντά στη θά- 44
λασσα ελπίζοντες σωτηρίαν από 
τους ξένους και άλλοι σκόρπισαν 
στα προάστεια.

Σαν άρχισε να φθάνη η φωτιά 
στην Πούντα, έπρεπε και εμείς να 
εγκαταλείψουμε το σπίτι που μέ
ναμε και να φύγωμε, κανονίσα
με από βραδύς τ ί  πολυτιμότερο 
είχε καθείς να πάρη μαζί του και

Οταν άρχισε να  
φωτίζει Λίγο, είδαμε όχι τα 
μαύρα αυτά σημάδια ήταν 
5-6 πτώματα ανθρώπων, 
(Ρωμιών), που τους είχαν 
σκοτώσει και τους έριξαν 

στη θάλασσα ”

τι μπορούσε να μεταφέρη, ιδίως οι γυναίκες. Αφήσα
με όσα είχαμε συγκεντρώσει εκεί από πριν και φύγαμε 
προς τα έξω της πόλης. Ή τα ν  πρωί 3/Σεπτ/ρίου 1922, 
πηγαίναμε για το ΧΑΛΚΑ ΜΠΟΥΝΑΡ πέρνοντας τον 
δρόμο του ΔΑΡΑΓΑΤΣ. Ό λος ο δρόμος ήταν κατάμε
στος από κόσμο αλλόφρωνα που έφευγε. Που πήγαιναν 
κανείς δεν ήξευρε. Γέροι, γρηές που δεν μπορούσαν να 
πάρουν τα πόδια τους, μανάδες με μικρά στην αγκα
λιά, άρρωστοι που δεν μπορούσαν να βαδίσουν, άνδρες 
φορτωμένοι με διάφορα πράγματα, μπόγους, σάκκους 
καλάθια, άλλοι σέρνανε καροτσάκια φορτωμένα. Ο κα
θένας κάτι κρατούσε, σε μερικά μάλιστα καροτσάκια 
είχαν βάλει τους αρρώστους τους.

Κάθε τόσο ακούγονταν φωνές γυναικών, γιατί τις πλη
σιάζανε διάφοροι στρατιώται τούρκοι και πολίτες, και 
πέρνανε από τα χέρια τους δακτυλίδια, σκουλαρίκια βρα
χιόλια, ότι βρήσκανε. Τους αρπάζανε τα δέματα και ψά
χνανε να βρουν κάτι πολύτιμο. Αφού λεηλατήσανε τα μα
γαζιά των Ρωμιών πριν βάλουν φωτιά, τώρα στραφήκανε 
στον κόσμο για να τους πάρουν ότι τους είχε απομείνει.

Φτάσαμε με χίλιες τρομάρες στη ΔΕΚΑΡΑ και από 
εκεί αποφασίσαμε να ζητήσωμε την άδεια να μπούμε μέ
σα στο μηχανοστάσιο του σιδηρ. Σταθμού ΚΑΣΑΜΠΑ, 
ευτυχώς μας επέτρεψαν. Εκεί ξεκουραστήκαμε, και παύ- 
σανε να μας ενοχλούν οι τούρκοι πολίτες γιατί δώσαμε 
ένα γερό μπακτσίσι στο αρχηγό της φρουράς και τους 
έδιωξε. Τώρα τι θα φάμε; Κανείς δεν το σκέφτηκε αυτό 
πριν φύγουμε, αλλά και τι μπορούσαμε να πάρουμε μαζί 
μας από τρόφιμα. Το μόνο που κάναμε ήτανε να φορτώ
σουμε πριν φύγουμε από το σπίτι σ’ ένα άλογο μαζί με τα 

άλλα πράγματα που δεν μπορούσα
με να τα φέρουμε στους ώμους -  το 
οποίον είχε φέρει ο θείος μου από το 
χωριό -  και αρκετές οκάδες αλεύρι 
από εκείνο που είχα πάρει από τις 
αποθήκες της Πούντας. Πριν όμως 
φθάσουμε στην Δεκάρα, μας πλη
σιάζει ένας τούρκος στρατιώτης 
και μας διέταξε να ξεφορτώσουμε 
τα πράγματά μας, πήρε το άλογο 
και έφυγε. Τι να κάνωμε τότε; Δεν
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μπορούσαμε να τα πάρωμε όλα με 
τα χέρια, αφήσαμε λοιπόν χο αλεύρι 
σχην άκρη χοσ δρόμου, πήραμε χους 
μπόγους και χρέξαμε να προλάβουμε 
χους άλλους, και χώρα μέσα σχο μη- 
χανοσχάσιο θυμηθήκαμε χο αλεύρι.
Αν χο είχαμε καλά θα ήχανε, και σκε- 
πχόμασχε θα ήχαν άραγε εκεί ακόμη; Ή  χο πήραν άλλοι; 
Επρόχεινα να έλθη και ένας άλλος μαζί μου να πάμε να 
δούμε, ίσως χο βρήσκαμε, γιαχί μ ’ εκείνο χο κακό κανείς 
δεν θα είχε χην πρόνοια να χο πάρη. Πράγμαχι πήγαμε 
και χο βρήκαμε εκεί που χο είχαμε αφήση άθικχο.

Το φορχωθήκαμε, χο πήγαμε σχο αμαξοσχάσιο και εκεί 
κάναμε πίχχες και χιλό και φάγαμε. Έ χσι πέρασαν δύο 
μέρες ακόμη, γιαχί χην Τρίχη ημέρα μας έδιωξαν. Μαζέ
ψαμε πάλι χα πράγμαχά μας, βγήκαμε από χο αμαξοσχά- 
σιο και που να πάμε; Βαδίζαμε προς χο Μέρανλι και φο
βούμενοι να προχωρήσουμε πιο πέρα, μείναμε προς χην 
παραλία κάχω από χα δένχρα κονχά σε άλλες ομάδες. Η 
νύχχα που πέρασε ήχαν όλο αγωνία και χρόμο. Κανείς δεν 
έκλεισε μάχι. Συχνά ακούγονχαν πυροβολισμοί και φω
νές και κλάμαχα γυναικών που φανερώνανε όχι γίνονχαι 
απαγωγές, βιασμοί, φόνοι κ,λπ.. Ευχυχώς σε μας δεν συ
νέβη χύιοχε. Ίσως είμασχε χυχεροί εκείνο χο βράδυ. Καχά 
χα ξημερώμαχα διακρίναμε σχην επιφάνεια χης θάλασσας 
κάχι μαύρα σημάδια. Υποθέσαμε όχι ήχαν βάρκες που έρ- 
χονχαν σχην ξηρά. Ό χαν άρχισε να φωχίζει λίγο, είδαμε 
όχι χα μαύρα αυχά σημάδια ήχαν 5-6 πχώμαχα ανθρώπων, 
(Ρωμιών), που χους είχαν σκοχώσει και χους έριξαν σχη 
θάλασσα. Την ημέρα αυχή χην περάσαμε κάχω από χα δέ
νχρα χωρίς να μας συμβεί και πάλι χίποχα. Μάθαμε όμως 
όχι η πυρκαγιά έσβησε και όχι άρχισε πάλι ο κόσμος να 
γυρίζει πίσω σχη Σμύρνη, αλλά που; Τα σπίχια είχαν όλα 
καεί. Έ να  μέρος χης Πούνχας δεν κάηκε και αποφασίσα
με να επισχρέψουμε πάλι από εκεί που φύγανε.

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ξαναγυρίσαμε σχο σπίχι που έμεινε άκαυχο και παρα- 

δόξως δεν είχανε λεηλαχήσει, βρήκαμε όσα είχαμε αφή
σει όχαν φεύγαμε άθικχα. 
Ποιος άραγε χα φύλαξε; 
Με χην επισχροφή μας 
σχην πόλη μάθαμε και 
χην διαχαγή χου Νουδε- 
ρίν... Ο άμαχος πληθυ
σμός (χων Ρωμιών), γυ 
ναίκες και παιδιά κάχω 
χην 18 εχών και άνδρες 
άνω χων 45 εχών διαχάσ-

σονχαι να εγκαχαλείψουν χην πό
λη μέχρι χέλος χου μηνός, άλλως 
θα μεχαφερθούν σχο εσωχερικό, οι 
δε άνχρες κάχω χων 45 εχών μέχρι 
18 θα κραχηθούν σχα σχραχόπεδα 
ως αιχμάλωχοι πολέμου... Και χώρα 
χι θα γίνει; Πώς θα φύγει αυχό χο 

πλήθος; Που θα πάει; Τι θα γίνουμε εμείς; Αυχά χα ερω- 
χήμαχα γεννήθηκαν χώρα. Φαίνεχαι όμως όχι είχε γίνει 
συνεννόηση Ελληνικής Κυβερνήσεως και ξένων (συμ
μαχικών) δυνάμεων και μεχά δύο ημέρες φάνηκαν να 
πλευρίζουν σχην αποβάθρα δύο μεγάλα καράβια και άρ
χισαν να παραλαμβάνουν γυναικόπαιδα. Τι πλοία ήχαν 
αυχά; Ούχε σημαία είχαν, ούχε όνομα. Και πού πήγαι
ναν; Κανείς δεν ήξερε. Και όμως ο κόσμος αυχός επιβι- 
βάζονχαν σ’ αυχά για να φύγει μακριά από χα χέρια χων 
Τούρκων. Που θα πήγαινε δεν χον έμελε. Μαζί με χα γυ 
ναικόπαιδα που μπαίνουν σχο βαπόρι, προσπαθούν να 
μπουν και άνχρες, αλλά ο έλεγχος χων Τούρκων όχι μό
νο δεν χους επιχρέπει αλλά όλους χους πιάνουν και χους 
σχέλνουν σχο χμήμα (Καρακόλι). Μερικοί προσπαθούν 
να πηδήσουν χα κάγκελα χης αποβάθρας, αλλά πιάνο- 
νχαι. Άλλοι δωροδοκούν χους ασχυνομικούς και χωρο
φύλακες και σχραχιώχες χου ελέγχου, αλλά και αυχοί 
δεν κάνουν χύιοχε. Πολλοί μεχαμφιέζονχαι σε γέρους 
και γυναίκες αλλά αποχυγχάνουν και με χα γυναικεία 
ρούχα που φορούν χους οδηγούν διαπομπευόμενους σχο 
Καρακόλι. Εμείς από χο παράθυρο χου σπιχιού χα παρα
κολουθούσαμε όλα και σχημαχίσαμε χη γνώμη όχι κάθε 
προσπάθεια να φύγουμε ήχαν μάχαια. Εκείνο όμως που 
συνέβαινε χη νύχχα, μας είχε χρομοκραχήσει. Όσους φέ
ρανε σχο Καρακόλι χην ημέρα και χους σχοιβάζανε σαν 
χσουβάλια χον έναν πάνω σχον άλλον, χους έπαιρναν χη 
νύχχα και χους μεχαφέρανε σχον Κισλά. Τ ί υποφέρανε οι 
άνθρωποι αυχοί; χους χχυπούσαν αλύπηχα, με χα όπλα 
χους ξέσκιζαν χα σακάκια για να χους πάρουν όχι είχαν. 
Η λέξη χσικάρ (βγάλε) ακούγονχαν ολοένα, οι κονχακι- 
ές σχα κεφάλια χους έκαναν θραύση και οι φωνές ακού
γονχαν γοερά να κλαίνε. Η απάνχηση χων Τούρκων σχις 
φωνές και επικλήσεις χους ήχαν γκεμπέρ γκιαούρ (ψό
φα άπισχε).Αυχά γίνονχαν κάθε βράδυ και εμείς από χην 
χαράχσα χου σπιχιού όπου κοιμόμασταν χη νύχτα χα πα
ρακολουθούσαμε και μας ενέχειναν χην ανησυχία μας. 
Αρκεχοί προμηθευχήκαμε με αδρά πληρωμή γαλλικά 
χαρχιά (LAISSER-PASSER), αλλά πολλά από αυχά δεν 
ήχαν ασφαλή, γιαχί λίγοι πεχύχανε να φύγουν. Εν χω 
μεχαξύ οι μέρες περνούσαν και εμείς δεν μπορούσαμε να 
φύγουμε. Τώρα άρχισαν χα αστυνομικά όργανα να κά
νουν έρευνα σχα σπίχια γιαχί καχαλάβανε όχι υπήρχαν 

κρυμμένοι άνχρες που έπρεπε να παραδοθούν.
Ο νοικοκύρης χου σπιχιού που μέναμε εχοιμάζο- 

νχαν να φύγει με χην οικογένειά χου, ήχαν περίπου 
55 εχών και θα έφευγε με χο πρώχο βαπόρι που θα 
έρχονχαν, και επειδή φοβόχαν μήπως κάνουν και
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σχο σπίτι του έρευνα, μας παρακάλεσε να φροντίσου
με να φύγουμε, γιατί αν μας ανακάλυπταν εκεί θα 
δυσχεραίνονταν η θέση του. Βρήκαμε τους φό
βους του σωστούς και σκεπτόμασταν τι να κά
νουμε. Αναγκαστήκαμε να αφήσουμε το σπίτι 
και να βγούμε έξω σε κάτι στενοσόκακα.

Πλοίο δεν είχε έρθει, την ημέρα εκείνη, για να 
επιχειρούσαμε να φύγουμε. Αν μας έπιαναν εδώ 
που είμαστε; Μας έρχονταν σχο νου τα όσα βλέ
παμε τόσες νύχτες να υποφέρουν όσοι τους με
τέφεραν στον Κισλά. Σε μια στιγμή λέω στους 
συντρόφους μου «έτσι και αλλιώς είμαστε χαμένοι, θα 
κάνουμε λοιπόν το εξής, θα φύγουμε από εδώ και θα πάμε 
κατευθείαν στο κισλά. Έ τσ ι υπάρχει μια ελπίδα να απο
φύγουμε τα όσα θα παθαίναμε μέσα στο Καρακόλι και όλα 
τα άλλα κατά τη νυχτερινή μεταφορά μας στο κισλά.». 
Συμφωνήσαμε όλοι μαζί γιατί δεν υπήρχε άλλη λύση και 
όπως μας πληροφόρησαν γρήγορα θα έρχονταν να μας πι- 
άσουν. Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, έρχε
ται η μητέρα μου, η οποία βρίσκονταν με τον αδελφό μου 
στο νεκροταφείο, πέφτει στην αγκαλιά μου και με κλά
ματα μου λέει «τον Χρήστο (τον αδελφό μου) πριν τρεις 
μέρες τον πιάσανε μέσα στο νεκροταφείο και σήμερα τον 
διώξανε άγνωστο για πού», και εκείνη έτρεξε κοντά μου, 
που ευτυχώς ήμουν εκεί. Δυστυχισμένη μάνα... Δύο παι
διά είχε, το ένα της το πήρανε από την αγκαλιά της και 
το άλλο -εγώ- έφευγα για άγνωστο πόσο και γιατί... Και 
εκείνη, ένα πραγματικό ράκος αναγκάζεται να φύγει σε 
ξένο τόπο, ή να αντικρύσει το θάνατό; Κλαίγαμε και οι 
δύο, ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και προσπαθούσα να 
την παρηγορήσω, αν ήταν δυνατόν. Πήγαινε στην Ελλά
δα, της λέω με τον αδελφό μου και έχε υπομονή και ελπί
δα στο Θεό, θα γυρίσουμε και θα σε βρούμε. Τα έλεγα αυ
τά, αλλά για τον αδελφό μου που ήταν τραυματισμένος 
με το βλήμα στο μηρό, φοβόμουν ότι δεν θα μπορούσε να 
αντέξει στην πεζοπορία και θα υπέκυπτε, όπως και έγινε. 
Δεν επέστρεψε ποτέ....Αγκάλιασα και φίλησα τη μητέρα 
μου που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της, την πήγα 
μέχρι την προβλήτα και χωρίς να γυρίσω πίσω μου, και 
μαζί με τους συντρόφους μου φύγαμε για τον Κισλά.

14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ημέρα του Σταυρού. Πήραμε το δρόμο από την Πού

ντα για τον Κισλά ακλουθώντας όχι τον παραλιακό δρό
μο αλλά τον παραλλέλι (παράλληλο). Στο δρόμο σταθή
καμε τυχεροί, κανείς δεν μας ρώτησε που πάμε καίτοι 
από τα ρούχα που φορούσαμε φαινόμαστε ότι είμαστε 
Ρωμιοί. Έ τσ ι φτάσαμε χωρίς να μας 
συμβεί τίποτε στον Κισλά. Στην εί
σοδο μας ρώτησε ο σκοπός τι θέλαμε 
και ο μεγαλύτερος της ομάδας, ο Χάρ.
Γιαλαμόπουλος, του είπε να μας πα
ρουσιάσει στον αξιωματικό υπηρεσί
ας. Πράγματι φώναξε έναν στρατιώ

44 Η απάντηση των 
Τούρκων στις φωνές 

και επικλήσεις τους ήταν 
γκεμπέρ γκιαούρ (ψόφα 

άπιστε) "

τη και μας οδήγησε 
στο γραφείο του 
υπολοχαγού, ο 
οποίος μας έκανε την ίδια ερώτηση «Τι θέλετε;». Είμα
στε χριστιανοί, Τούρκοι υπήκοοι του απαντά ο Χαράλα
μπος και ήρθαμε να παρουσιαστούμε σύμφωνα με τη δι
αταγή της Στρατιωτικής Διοικήσεως, αφού στείλαμε σε 
άλλο μέρος τις οικογένειές μας. Φώναξε και αυτός με τη 
σειρά του έναν στρατιώτη και μας οδήγησε στο εσωτερι
κό του στρατώνα όπου βρίσκονταν, συγκεντρωμένοι κα
τά εκατοντάδες, όσοι πιάνονταν στα διάφορα μέρη της 
Σμύρνης. Έ τσι έμεινα αιχμάλωτος.

Μέσα στον περίβολο του Κισλά που μας πήγανε, συ
ναντήσαμε όπως ανέφερα εκατοντάδες άλλους αιχμαλώ
τους και μέσα σε αυτούς πολλούς γνωστούς και συγχω
ριανούς μας. Η πρώτη συμβουλή που μου έδωσαν ήταν 
να σχίσω τα καινούργια παπούτσια που φορούσα, (ένα 
ζευγάρι αρβύλες που τις είχα πάρει από την αποθήκη 
της Πούντας), ίσως τα γλιτώσω, αλλιώς θα μου τα έπαιρ
ναν οι ξυπόλυτοι στρατιώτες του Κεμάλ. Συμμορφώθη
κα με την υπόδειξη αυτή, τα έσκισα με το σουγιά σε διά
φορα μέρη, αλλά παρόλα αυτά δεν τα γλίτωσα, γιατί και 
σκισμένα μου τα πήρανε. Τη νύχτα την περάσαμε συ
γκεντρωμένοι ο ένας πάνω στον άλλον στο ύπαιθρο. Θα 
είχαν περάσει τα μεσάνυχτα και θέλησα να βγω προς σω
ματική μου ανάγκη από μια μικρή πόρτα στη θάλασσα. 
Βγαίνοντας συνάντησα κάποιον επιστρέφοντα με ύφος 
τρομαγμένο και μου λέει: «Μη βγαίνεις γιατί θα σε σκο
τώσουν». Έριξα ένα βλέμμα παρά το φόβο που μου προ
ξένησαν τα λόγια του και είδα αρκετά -πόσα δεν ξέρω- 
πτώματα σκοτωμένων. Γύρισα πίσω στους συντρόφους 
μου και τους είπα να μην τολμήσει κανείς να βγει έξω. 
Σε λίγο εμφανίζεται κάποιος στρατιώτης και μου έκαμε 
έρευνα για χρήματα. Εγώ όσο χρήματα είχα, τα έκρυψα 
κάτω από τις πέτρες που είχα για προσκέφαλο. Την ώρα 
που με πλησίασε εγώ έκανα τον κοιμισμένο, καμώθηκα 

ότι τη στιγμή εκείνη ξύπνησα, αλλά 
αυτός έψαξε και μου έκανε μάλιστα 
και νόημα να μην κάνω τίποτε, δη
λαδή φασαρία. Μου πήρε ένα πακέ
το τσιγάρα και ένα παλτό που είχα 
μαζί μου. Έ τσ ι πέρασε η πρώτη νύ
χτα της αιχμαλωσίας μου...]



[  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ

Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

Στο τεύχος 248 Μαρτίου - Απριλίου 2008 σταμάτησε απότομα η αφήγηση των αναμνήσεων 
του Μοιράρχου ε.α. Σεραφείμ Αθανασίου, για λόγους πέραν της βουλήσεως μας.

Το κείμενο που ακολουθεί (το οποίο μπορεί κάλλιστα να αναγνωστεί και ως αυτοτελές) είναι 
ο επίλογος του μακροσκελεστάτου κειμένου που μας είχε με πολλή αγάπη δώσει ο 83χρονος 
πλέον παλαίμαχος συνάδελφος, ο οποίος μας υποσχέθηκε μόνιμη μελλοντική συνεργασία με 

μικρά κείμενα, που θα περιέχουν «ζουμερές» ιστορίες από την υπηρεσιακή του ζωή.
Οι απόψεις και οι θέσεις του Μοιράρχου ίσως να ενοχλήσουν ή απλά να ξυπνήσουν 

συνειδήσεις. Ο συναισθηματισμός του είναι πρόδηλος και η αγάπη του για το Σώμα δεδομένη. Η 
φρεσκάδα των 9 δεκαετιών που κουβαλάει στην πλάτη του είναι πρωτόγνωρη και μας συνεπήρε. 

Η δια ζώσης επαφή μαζί του γέμισε τις μπαταρίες μας.
Η σκέψη και το κέφι του Μοιράρχου είναι μια πρόκληση και συνάμα μια πρόσκληση στους 

νεότερους και παλαιότερους συναδέλφους.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

νομικοί μ α ς  έχουν τις υποχρεώσεις των, διατρέχουν πράγματι πολλούς κ ινδύ
νους, του$ δόθηκαν όμως από το κράτος και αρκετά από τα δικαιώματά τους και, έτσι έπρεπε! 
Είναι άνθρωποι και αυτοί και φθείρονται, δεν είναι καμωμένοι από ατσάλι!

Στο «Άλλοτε», εμείς είχαμε δυστυχώς μόνο υποχρεώσεις και ποτέ δικαιώματα! Έ ν α  μικρό, πο
λύ μικρό Β ο μ η  δικό μου παράδειγμα. Στη Χωροφυλακή υπηρέτησα από το έτος 1945 έως και 
τέλος 19^8!'Τριάντα τρία (33) ολόκληρα χρόνια!

ίαναλαμβάνω ένα (1) ρεπό, μία μόνο ημέρα, στα 33 μου αυτά υπηρεσιακά χρόνια, δεν 
μου έδωσαν να ξεκουραστώ. Καμιά φορά την κάναμε «κοπάνα» με κανένα φίλο μας στρατιωτι
κό γιατρό που μας έβγαζε ελεύθερο υπηρεσίας επ ί 2ήμερον, ή 3ήμερον και για  «ψεύτικη» ακό
μη ασθένεια! Αλλά τότε είχαμε και ένα άλλο πρόβλημα. Έ πρεπε να μένουμε στο σπίτι μας ή αν 
είμαστε άγαμοι στο θάλαμό μας, μέσα στο Τμήμα και στο... κρεβάτι μας!

Γ ί  αυτό, μεταξύ μας λέγαμε! « Κορίτσια στα... κρεβάτια σας, έρχονται οι γιατροί προς υγειο
νομική ... επιθεώρηση!

Αλίμονο αν μας έβλεπε κάποιος αξιωματικός έξω στη βόλτα! Μας περίμενε το πειθαρχείο.
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6<Να διεκδικούν οι εργαζόμενοι αστυνομικοί μας 
τα δικαιώματα τους, να κρατάνε όμως και τα...προσχήματα! 

Μεταξύ τους να πρυτανεύει η σύνεση, η λογική 
και η καλή θέληση!

Έ κανα ν  εφόδους και στα σπίτια 
των όποιων εγγάμων μήπως και το 
έχουν... σκάσει.

Κάθε χρόνο μπορούσα να πάρω 
(να πάρουμε), σε εξαιρετικά επείγου
σες περιπτώσεις και 7ήμερη βραχεία 
άδεια όπως την ονόμαζαν ή  την άλλη 
την  κανονική 25νθημερο.

Αυτές τις  άδειες θα τ ις  έπαιρνα -(θα 
τις  παίρναμε)- με τη σύμφωνη γνώ 
μη του Αστυνόμου που μπορούσε να 
έλεγε, λόγω υπηρεσιακών αναγκών 
α ντ ί 25 να χορηγηθεί Ιδνθημερος 
άδεια. Την άλλη δεν την  έπαιρνες με 
τίποτα!

Αυτός φυσικά ο κανονισμός ή οι διαταγές δεν ήταν 
για  μένα προσωπικά. Ίσ χυ α ν  για μικρούς και μεγά
λους, για χωροφύλακες και στρατηγούς. Ίσ ω ς οι 
στρατηγοί να έπαιρναν πιο λίγες ημέρες άδεια από μέ
να λόγω περισσοτέρων ευθυνών. Αναπολώ τις  παλι
ές μέρες και μελαγχολώ. Να γ ια τ ί τα σκέπτομαι όλα 
αυτά και...μελαγχολώ! Ό μ ω ς προς Θεού δεν ζηλεύω! 
Χαίρομαι γ ι ' αυτές τις  βελτιώσεις και μακάρι να γ ί
νουν και πιο καλύτερες. Ό μω ς, αναπολώ και διερω
τώμαι για  την στενοκεφαλιά τω ν τότε ιθυνόντων!

Καλή, πολύ καλή η πειθαρχία, αλλά δεν νομίζω ότι 
έπρεπε να υπάρχουν τόσο αυστηρές διαταγές και να 
εκτελούνται από ανθρώπους «ρομπότ»!

Σήμερα υπάρχει φωνή ακόμη και από τους μικρούς. 
Ό μ ω ς καλό θα είναι αυτή η φωνή να μη «ξεπερνάει» 
τα όρια του επιτρεπτού!

Να διεκδικούν οι εργαζόμενοι αστυνομικοί μας τα 
δικαιώματά τους, να κρατάνε όμως και τα...προσχή
ματα! Μεταξύ τους να πρυτανεύει η σύνεση, η λογική 
και η καλή θέληση!

Δεν είναι σωστό να μαθαίνουμε εμείς οι πολίτες με 
τις  δικές τω ν (κάθε τόσο παρουσιάσεις στα τηλεοπτι
κά παράθυρα ή ανακοινώσεις μέσω εντύπων), αν για 
παράδειγμα κάποιος διοικητής τιμώρησε ή μετέθεσε 
ένα όργανο από τη μια υπηρεσία στην άλλη. Ανάγκες 
υπηρεσιακές θα υπήρχαν και προσπάθησε ο άνθρωπος 
να τις  ικανοποιήσει. Δεν νομίζω ότι είχε προηγούμε
να με το όργανο.

Σώνει και καλά όλοι πρέπει να υπηρετούν δίπλα 
στην πόρτα του σπιτιού τους ή στις μεγάλες πολιτεί
ες; Ας πάνε και λίγο μακρύτερα, δεν πειράζει, μια που 
τώρα έχουν τόσες ελευθερίες στο να κινούνται όπως

τους...γουστάρει!!! Και μιλάω εδώ 
μόνο για τα μεταξύ τους προβλήμα
τα όχι τα άλλα που αφορούν την επι- 
κινδυνότητα του επαγγέλματος, το 
χαμηλό τους μισθό, την ενίσχυση 
των υπηρεσιών με ανθρώπινο δυνα
μικό κ.λπ.

Ε κεί πρέπει δυνατά να  φωνάζουν 
οι συνδικαλιστές, όχι μόνο στους 
αμέσως προϊσταμένους τους, αλλά 
και στην πολιτική τους ηγεσία. Να 
«ταρακουνούν» τους όποιους αρμο
δίους. Για άλλα θέματα προσωπικού 
χαρακτήρα γύρω  από την εκτέλεση 
των υπηρεσιών να μη πολύ-τραβάνε 

το σκοινί! Είναι αστυνομικά όργανα! Δεν είναι δημό
σιοι υπάλληλοι σε πολιτικούς οργανισμούς .

Τον «χωροφύλακα», εμείς οι πολίτες τον θέλουμε 
στο...ύψος του! Να μη μαλώνει και να μην... γκρινιά- 
ζει, ιδιαίτερα με τους ηγήτορές του!

Οι κατώτεροι επίσης, οιουδήποτε βαθμού, να σέβο
νται τους ανωτέρους τους. Πιστεύω πως δεν μειώ
νεται κανενός υφισταμένου η προσωπικότητα, έστω 
και αν εκείνος κατέχει περισσότερες γνώσεις από τον 
όποιο προϊστάμενό του, όταν δηλαδή τον ακούει και 
τον σέβεται! Με την υπακοή και το σεβασμό του φα
νερώνει καλή ανατροφή και καλή παιδεία. Φανερώνει 
ανωτερότητα και σύνεση! Φανερώνει σοβαρότητα!

Έ χ ω  ακούσει -ειλικρινά  σας λέγω- κατώτερο όργα
νο να φωνάζει παρουσία τρίτων - και εγώ παρών- τον 
προϊστάμενό του ανώτερο αξιωματικό με το μικρό του 
όνομα αφού βέβαια προ του ονόματος προέταξε -  ευ
τυχώς- και τη  λέξη «κύριε»!

Θυμάμαι πως αυτό «κτύπησε» άσχημα στα αυτιά 
τω ν πολιτών, αλλά και στα δικά μου και με λύπη θα το 
πω ότι αυτή η οικειότητα σχολιάστηκε αρνητικά για 
εκείνο το όργανο, περισσότερο όμως σχολιάστηκε ο 
προϊστάμενός του που δεν είχε το «σθένος» να του κά
νει μια οποιαδήποτε παρατήρηση! Ίσ ω ς να  έχω λάθος, 
αλλά νομίζω βρε παιδιά ότι έχει πολύ...«χαλαρώσει» η 
πειθαρχία σας!

Αυτές οι συμβουλές δίδονται σε σας από ένα παλαιό 
όργανο τάξεως που υπερβολικά σας αγαπάει επειδή 
στο ίδιο Σώμα υπηρέτησε χρόνια. Πήγε- πήγα- πιτσι- 
ρικάς και έφυγε-έφυγα- με ολόλευκα μαλλιά! Οι κ ίν
δυνοι που σας τριγυρίζουν είναι τόσοι πολλοί και «κα
ραδοκούν» να σας πλήξουν ! Επιλύστε μεταξύ σας,
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σαν μια οικογένεια, τα όποια 
μικρά ή μεγάλα προβλήματα, 
ιδιαίτερα αυτά τω ν μεταθέσε
ων σας σε διάφορες υπηρεσί
ες και μη κάνετε -ο ι συνδι
καλιστές σας- ανακοινώσεις 
κατά όποιων προϊσταμένων, 
και παίρνουν δημοσιότητα 
θέματα που στο κάτω- κάτω 
δεν απασχολούν και δεν ενδιαφέρουν την κοινή γνώ 
μη. Κχυπάει άσχημα!

Παρουσιαστείτε στους ίδιους και πέστε το πρόβλημά 
σας. Οι σημερινοί αξιωματικοί έχουν άλλοι...νοοτρο
πία, καλύτερη από τους παλαιοχέρους. Θα σας ακού
σουν με προσοχή και μπορώ να πω κατανόηση, μια 
που δεν δεσμεύονται και από αυστηρούς κανονισμούς 
όπως στην παλαιότερη εποχή, των 30, 40, 50 και πε
ρισσοτέρων χρόνων. Θα πετύχετε περισσότερα!!!

Είναι γνώμη αγνού σας φίλου με τις καλύτερες και 
πλέον αγαθές για σας προθέσεις και, που, μα την αλή
θεια, χαίρεται στις επιτυχίες σας και λυπάται για  τα 
όποια ανεπίτρεπτα και δυσάρεστα γεγονότα που πε
ριοδικά παρουσιάζονται μέσα στην όμορφή σας οικο
γένεια, ευτυχώ ς όμως από μια πολύ μικρή μειοψηφία 
ανδρών.

Σας κούρασα αναφέροντας τα «άλλοτε» και τα «τώ
ρα». Ή θελα  όμως να ανατρέξω λίγο στο παρελθόν και 
να πω για την «τότε» και την «τώρα» ζωή η οποία συ
νεχίζεται με καλύτερες συνθήκες διαβίωσης όχι μόνο 
των οργάνων της τάξεως αλλά και όλων τω ν άλλων 
υπαλλήλων του Δημοσίου κ.λπ. οργανισμών!

Και μια που εδώ μιλάω για  τα «δικά μας παιδιά» και 
εννοώ ολοκλήρου του ελληνικού λαού και όχι πολι
τικώ ν κομμάτων «γαλάζιων, πρασίνων ή κόκκινων» 
και τα παιδιά αυτά υπηρετούν ως αστυνομικοί, τους 
οποίους όλοι οι Έ λληνες νομοταγείς πολίτες αγαπάμε, 
ας μου επιτραπεί να συμπληρώ
σω ακόμη τούτο!

Εμείς οι παλαιότεροι συνά
δελφοί σας, κατά την εκτέλε
ση τω ν καθηκόντων μας, με τις 
όποιες προσφερόμενες υπηρεσί
ες μας στον Έ λλη να  πολίτη και 
όχι μόνο, δώσαμε τον καλύτερό 
μας εαυτό!

Για μας μάλιστα, τότε, δεν 
υπήρχε ανάπαυση, δεν υπήρ
χαν ρεπό! Σκύβαμε το κεφάλι 
και δουλεύαμε! Εν «παντί χόπω 
και χρόνω» έλεγαν οι κανονι

σμοί, βρισκόμαστε τα όργα
να της τάξεως εν υπηρεσία! 
Δεν είχαμε φίλοι μου τις ση
μερινές ελευθερίες που έχετε 
εσείς. Δεν φορούσαμε όπο- 
τε «γουστάραμε» πολιτικά 
ρούχα! Δεν παντρευόμαστε 
όποτε θέλαμε! Δεν δημιουρ
γούσαμε οικογένεια όταν αι

σθανόμασταν την ανάγκη! Καλογερίστικη ήταν η ζωή 
μας και μάλιστα όχι σε μοναστήρια κρατώ ντας στα χέ
ρια μας κομποσκοίνια, αλλά περιφερόμενοι -νέοι άν
θρωποι- ανάμεσα στην κοινωνία με τους τόσους...πει
ρασμούς!

Παρά όμως τις  τόσες δυσκολίες δώσαμε ότι μπο
ρέσαμε στον Έ λληνα  πολίτη! Ό σον για  σας! Εμείς 
«ανοίξαμε» με πάρα πολλές μπορώ να τονίσω δυσκο
λίες, τους στενούς τότε δρόμους «σπάζοντας» τις με
γάλες «κοτρόνες» με κασμάδες ή «κόβοντας» με κλα
δευτήρια και δρεπάνια δεξιά - αριστερά τω ν στενών 
αυτών μονοπατιών -δρομίσκων, θάμνους και αγριό
χορτα προκειμένου να  περπατήσουμε χω ρίς εμπόδια 
όχι μόνο εμείς οι ίδιοι αλλά και οι μελλοντικά ερχόμε
νοι στο Σώμα συνάδελφοι!

Τότε με πολύ αίμα συναδέλφων και πολλά δικά μας 
δάκρυα για την απώλεια αυτών των συναδέλφων και 
φίλων μας ποτίστηκαν χα στενά καλντερίμια και μο
νοπάτια στα οποία και εσείς τώρα περπατάτε!

Εκείνο το αίμα και εκείνα τα δάκρυα δυστυχώ ς δεν 
σταμάτησαν. Συνεχίζουν να ρέουν και σήμερα σε πα
ράλληλα ρυάκια που κάπου στη διαδρομή τους συ
ναντιόνται σε μεγαλύτερο αύλακα, έστω και αν ύστε
ρα από τόσα χρόνια τα πράγματα προς το καλύτερο 
έχουν αλλάξει και οι διαπλατύνσεις αυτών τω ν στε
νώ ν δρομίσκων, έγιναν λεωφόροι με τις  δικές σας τώ
ρα προσφορές και θυσίες!

Οι αναχρονιστικοί δικοί μας 
κασμάδες και δρεπάνια μπήκαν 
στο... χρονοντούλαπο της ιστο
ρίας, ενός τρόπον τινά  μουσείου 
των δικών μας χρόνων !

Οι λεωφόροι κατασκευάστη
καν, αλλά οι κ ίνδυνοι που διαδέ
χεται ο ένας τον άλλο, δυστυχώς 
παραμένουν και καραδοκούν να 
σας πλήξουν!

Θέλουν να σας συνθλίψουν 
χω ρίς έλεος! Εσείς έχετε νομίζω 
πολλές δυνατότητες να  μετρι
άσετε αυτούς τους κινδύνους

Με την υπακοή
και χο σεβασμό χου 

φανερώνει καλή 
αναχροφή και καλή 
παιδεία. Φανερώνει 
ανωχερόχηχα και 

σύνεση! Φανερώνει 
σοβαρότητα!”
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Έ χετε  αστυνομικές γνώσεις 
που εμείς τότε δεν είχαμε. Έ χ ε 
τε μέσα που εμείς τότε δεν εί
χαμε. Έ χετε  ελευθερίες που σε 
μας τότε ήταν άγνωστες. Έ χετε  
πνευματικά προσόντα και υπη
ρεσιακά ή ιδιωτικά ιδιόκτητα 
μέσα μεταφοράς και επικοινω
νίας που εμείς τότε ούτε στον 
ύπνο μας βλέπαμε ! Έ χετε , έχε
τε και... τι δεν έχετε φίλοι μου 
και νεαροί συνάδελφοι!

Πλέον τούτων είστε όλοι σας 
μορφωμένοι. Η  πλειοψηφία των 
μελών της οικογένειά σας -όπως 
πληροφορούμαι -κατέχει και πτυχία ανωτάτων εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων και ξένων γλωσσών!

Το εξαίρετο μορφωτικό αυτό δικό σας επίπεδο, πριν 
από μισό αιώνα και λιγότερου ίσως χρόνο, σε μας τους 
παλιούς, ήταν αδιανόητο και ανύπαρκτο όχι μόνο σε 
μικρούς αλλά και σε μεγαλύτερους βαθμούς ιεραρχίας!

Σας «λέου» πως « ντ ίπ  κατά ντ ίπ  αυτό το «επίπιδου» 
μόρφωσης, ήταν τελείως «ξένου σί μας»! Τι να «κβι- 
ντιάζουμι» τώρα για «φτούνα τα πράματα», για  το ότι 
δηλαδή οι περισσότεροι από μας γράφαμε το «Και» με 
Έ ψ ιλ ο ν  γ ια τ ί δεν μας... «άρεζε» το «άλφα γιώτα»; Κά
θομαι όμως φίλοι μου και σκέπτομαι:

Ενώ εμείς οι τότε «ανήμποροι», τα ντ ίπ  «στουρνά
ρια» και ντ ίπ  «καρατζόβες» απλά όργανα, με τις  ίσως 
ανύπαρκτες ή πλημμελείς γνώσεις αστυνομικών κα
θηκόντων και με τις λίγες -ο ι περισσότεροι από μας- 
γραμματικές γνώσεις και τα τόσα πολλά ακόμη «μεί- 
ον», βγάζαμε «ασπροπρόσωπες» τις  υπηρεσίες μας και 
τους προϊσταμένους μας, με την όποια καλή μπορώ 
να πω προσφορά υπηρεσιών μας στους πολίτες, για
τ ί  εσείς με αυτή τη  μόρφωση, με αυτές τις καλύτε
ρες συνθήκες που ζείτε και με τόσα πολλά άλλα συν, 
να μη προσφέρετε περισσότερα από όσα κατά καιρούς 
προσφέρετε και δίνετε στον Έ λληνα  πολίτη;

Τα γράφω αυτά επειδή δυστυχώς σήμερα όλοι τους- 
όλοι μας- απαιτούμε πολλά από τα αστυνομικά μας 
όργανα! Δεν συγχωρούμε καμιά «στραβοτιμονιά» σας. 
Είμαστε έτοιμοι χω ρίς οίκτο να  ζητήσουμε την... κα
ρατόμησή σας! Γ ι’ αυτό προσέχετε φίλοι μου τις όποι
ες εκδηλώσεις σας . Μη ξεχνάτε ότι υπηρετείτε μέσα 
σε ένα Αστυνομικό Σώμα που από τον έξω κόσμο μό
νο αχαριστία συναντάτε! Αν κακοκαρδίσετε κάποιον 
ακόμη και στο ελάχιστο -δεν ξέρω- αλλά μπορεί να πά
ει σε κανένα κανάλι να  αραδιάσει τα ...αράδιαστα και 
στη συνέχεια να είστε υποχρεωμένοι να δίνετε εξη

γήσεις επ ί εξηγήσεων στους 
ίσως άσχετους... «μαρκουτσο- 
φόρους» που το παίζουν κα
μιά φορά και εισαγγελείς και εί
ναι έτοιμοι να διαστρεβλώσουν 
τις  όποιες λέξεις, τα όποια στοι
χεία, και να χύσουν το δηλητή
ριό τους στον ένστολο, επειδή 
αυτή η στολή που αγωνίζεται 
για  την έννομη τάξη δίνει τρο
φή για κουτσομπολιά και ανα
παραγωγές ψ εύτικω ν ή  αληθι
νώ ν πληροφοριών!

Διατηρείστε την μεταξύ σας 
σύμπνοια και αγάπη αφού αυτό 

νομίζω το επιθυμούν όχι μόνο οι παλιοί σας συνάδελ
φοι αλλά και οι συνετοί νομοταγείς πολίτες!

Αναφέρθηκα στα «άλλοτε» και στα «τώρα» και με 
λίγες αγνές εν κατακλείδι συστάσεις συμβουλές μου 
προς τα όργανα της τάξεως, τα οποία αξίζουν την 
πραγματική μας αγάπη και εκτίμηση για το προσφε- 
ρόμενο και με κίνδυνο της ζωής τω ν προς εμάς έργο 
τ ο υ ς !

Δεν φταίνε εκείνα, για  την κατά περιόδους έξαρση 
της εγκληματικότητας, όπου όλοι τους τρέχουν και 
δεν...φτάνουν!

Ας τα απαλλάξουν οι ιθύνοντες, τα παιδιά αυτά, από 
τα αλλότρια. Να τα αφήσουν απερίσπαστα στο κα- 
τάδικό τους αστυνομικό έργο και τότε θα έχουν πε
ρισσότερες επιτυχίες! Για την ΜΕΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ -ιδιαίτερα σήμερα- 
προσφορά των αστυνομικών τους υπηρεσιών εμείς οι 
νομοταγείς πολίτες τι λέτε; πρέπει ή όχι να τους εν
θαρρύνουμε;

Πρέπει ή όχι να τους δώσουμε το κουράγιο, που 
τους είναι λίαν απαραίτητο για την αναπτέρωση του 
ηθικού των, ιδιαίτερα τα χρόνια τούτα που πανταχό- 
θεν βάλλονται και με την πιο ασήμαντη αφορμή;

Ως προς τους- δυστυχώς- επίορκους, νομίζω ότι δεν 
είναι ικανοί μια μερίδα ελάχιστων κακών συναδέλ
φων που αργά ή γρήγορα ανακαλύπτονται και απο
βάλλονται του Σώματος, στο να αμαυρώσουν την όλη 
πολιτεία, την άριστη συμπεριφορά και προσήλωση 
στο καθήκον και την -σε μας όλους- προσφορά υπη
ρεσιών, των ευαίσθητων, καλών και τίμιω ν οργάνων 
της Ελληνικής Αστυνομίας! ]

Φίλοι μου Αστυνομικοί σας αγαπώ και ειλικρινά 
προσεύχομαι να είστε πάντα καλά.-

44Οι σημερινοί 
αξιωματικοί έχουν 
άλλη.. .νοοτροπία, 

καλύτερη από τους 
παλαιοτέρους. Θα σας 
ακούσουν με προσοχή 

και κατανόηση, μια 
που δεν δεσμεύονται 
και από αυστηρούς 
κανονισμούς...
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Του Γεω ργίου  Ρ ο ζόκ ου
Καθηγητή ΣΑΕΑ

Αρχή άνδρα δείκνυσι
χορτάσει η ψείρα, βγαίνει στο γιακά)

■ανον εκμαθείν παντός ανδρός ψυχήν τε 
' ’ημα πριν αν αρχαίς τε και νόμοισιν *

εντριβής φανή
(Σοφοκλέονς, Αντιγόνη) 99 **ν ν

I X O U  α ν θ ρ ώ π ο υ ,  το βάθος του νου του, 
φαρδιάς του, δεν το διακριβώνει κανείς εύκο- 

τ ω σ τ ά  γέσα στην πληθώρα των καθημερινών περι- 
ν κα«*»ίποικίλων συμβατικών καταστάσεων, μέσα 

σ’ όλα εκείνα που από κεκτημένη ταχύτητα, από πρακτική 
ανάγκη, από τη δύναμη της συνήθειας, δηλαδή μηχανικά, 
ασυνείδητα και παρορμητικά, επιχειρεί και πράττει.

Η ποιότητα των πνευματικών ανατάσεων και των συνα
κόλουθων λογικών αποφάσεων, η ακριβοδικία και η υπευ
θυνότητα των ηθικών ενστάσεων, των συναισθηματικών 
μεταπτώσεων η ρευστότητα και των ψυχολογικών παρορ- 
μήσεων η ποικιλότητα αναμοχλεύονται και παραστατικά δι- 
αφαίνονται μέσα στο πυρακτωμένο καμίνι του ανθρώπινου 
πάθους, στην κορύφωση των ψυχοδιανοητικών οριακών 
καταστάσεων, όπου λειτουργεί κανείς χωρίς το προσωπείο 
του συμβατικού καθωσπρεπισμού, χωρίς τις απαγορεύσεις 
της λογικής, χωρίς τις ανασχέσεις της ηθικής.

Η απόλυτη υποταγή όχι στα κελεύσματα του λόγου του 
«εν ημίν» αλλά στη παντοδυναμία της αλαζονείας και στο 
υπερφίαλο αίσθημα αυταρέσκειας και εγωμανούς ναρ
κισσισμού που γεννά η ποικιλώνυμη εξουσία, δίνουν το 
στίγμα της ανθρώπινης ατέλειας ή τελειότητας, της αν
θρώπινης μεγαλοψυχίας ή μικρότητας, της ανθρώπινης 
αδυναμίας ή δυνατότητας.

Αν θέλεις να δεις διάφανα και σφαιρικά την ανθρώπινη 
ψυχή, τοποθέτησέ την πάνω σ’ ένα θρόνο έχουν πει, σε μια 
θέση απόλυτης ισχύος και υπεροχής. Φαντάσου την μέσα 
στο σαρκίο ενός Καλιγούλα ή ενός Νέρωνα να κατοικεί. Η 
«ελέω Θεού μοναρχία», η απόλυτη εξουσία, η ποικιλώνυ
μη παντοδυναμία καθιστά εμφανείς όλες τις ανθρώπινες 
αδυναμίες. Το άκρατο, το δυνατό, το μεθυστικό κρασί της 
εξουσίας, χωρίς την ταπεινόφρονα αυτοσυγκράτηση οδη
γεί σε «παραλήρημα μεγαλείου», σε αυταρχικές συμπερι
φορές, σε επικίνδυνη και αλαζονική μεγαλομανία.

Η ψυχή του ανθρώπου είναι βιβλίο όχι άγραφο αλλά 
πολυγραμμένο και συχνά κακογραμμένο. Γ ι’ αυτό είναι

και δυσανάγνωστο.
Της ψυχής την άκρη δε θα μπορέσεις να τη βρεις, «πάσαν 

επιπορευόμενος οδόν ούτω βαθύν νόον έχει» λέει ο Ηράκλει
τος. «Άβυσσος του ανθρώπου η ψυχή» συμπληρώνει ο σύγ
χρονος στοχαστής.

Μέσα στις άπειρες σελίδες του σκοτεινού αυτού βιβλίου 
είναι καταχωρημένες οι ιδέες μας, οι θετικές μας σκέψεις, οι 
γνωστικές μας κατακτήσεις αλλά και καταχωνιασμένες οι 
απωθημένες μας επιθυμίες, οι πικρές πράξεις, οι τραυματι
κές μας εμπειρίες όλος ο κόσμος των παθών και των συνα
κόλουθων λαθών, όλο εκείνο το υλικό που βίαια απωθούμε, 
επειδή δεν είναι βολικό ή θεμιτό να το ποθούμε. Το απωθη- 
μένο όμως στο υποσυνείδητο της ψυχής αυτό υλικό είναι 
βέβαια θαμμένο αλλά όχι και πεθαμένο. Σε κάθε άρση του 
αμυντικού ψυχοδυναμικού μηχανισμού της απώθησης ή 
της καταπίεσης εισβάλλει στο συνειδητό απαιτητικό, απεί
θαρχο, ατιθάσευτο, αυταρχικό.

Και τέτοιες στιγμές άρσης και χαλάρωσης του συνειδητού 
προσφέρει άφθονες η μέθη της εξουσίας, ιδιαίτερα, όταν εί
ναι αποτέλεσμα ενός πυκνωμένου και όχι αραιωμένου οινο
πνεύματος αλαζονείας.

Ό ταν επομένως ο άνθρωπος ασκείται στις αρχές και τους 
νόμους, όταν εμπλέκεται στα γρανάζια της νομοθετικής 
και της εκτελεστικής εξουσίας, παύει να έχει το άλλοθι της 
ουδέτερης θέσης, της απαθούς στάσης, της φαρισαϊκής υπο
κρισίας, παύει να κινείται στο χώρο της ψυχρής λογικής, 
της υστερόβουλης αναμονής, να βρίσκεται στο απυρόβλητο 
της απραξίας. Το δυνατό και διεγερτικό ποτό του δεσποτι- 
σμού, του αυταρχισμού, της παντοδυναμίας ενεργοποιεί τα 
υπνώττοντα πάθη, (πυροδοτεί"), δρομολογεί τα ελλοχεύοντα 
λάθη, αφυπνίζει όλες εκείνες τις λανθάνουσες και υφέρπου- 
σες καταστάσεις, που ελεγχόμενες κρατούν τον άνθρωπο 
στο επίπεδο του συνετού και φιλάνθρωπου ανθρωπισμού, 
ενώ ανεξέλεγκτες και ασύδοτες τον παρασύρουν και τον 
εξωθούν στις σκολιές ατραπούς της μισανθρωπίας, της αλα
ζονείας και της άφρονος εγωδουλίας. ]
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,

Οπτικό Κ έντρο
ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ

από το 1974

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 
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ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μην παίζετε με τα μάτια σας...

Χαρίστε στον εαυτό σας τη σωστή όραση 

με επώνυμα γυαλιά οράσεως, γυαλιά 

ηλίου, φακούς επαφής παντός τύπου, 

από τους καλύτερους οίκους της Ευρώπης.

Η εξυπηρέτηση των πελατών μας, 

ο έλεγχος της όρασης 

και η εφαρμογή των φακών επαφής 

γίνεται από πτυχιούχους οπτικούς 

οπτομέτρες με τα τελειότερα 

οφθαλμικά μηχανήματα.
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ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ

Το φαινόμενο ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΑΡΗΣ και ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 
στο νέο ελληνικό αστυνομικό μυθιστόρημα

Του Ιωσήφ Καμπανάκη 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή

Τ Τα Αστυνομικά Μυθιστορήματα
Το 1995 εκδίδεται το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα «Νυχτερινό Δελτίο» και ακο

λουθεί το 1998 το «Άμυνα Ζώνης». Ο Μάρκαρης έκτοτε καθιερώνεται και (ος συγγραφέας 
αστυνομικών μυθιστορημάτων. Τα βιβλία του γνωρίζουν επιτυχία στην Ελλάδα αλλά και 
σε πολλές άλλες χώρες, στις γλώσσες των οποίων έχουν μεταφραστεί (Γερμανικά, Ισπανι
κά, Γαλλικά, Ιταλικά, Τουρκικά, Νορβηγικά και πρόσφατα στα αγγλικά). Ο αστυνόμος Χα- 
ρίτος είναι ο νέος Μπέκας. Ο χαρακτήρας του γίνεται διάσημος και μαζί μ’ αυτόν οι γωνιές 

της Αθήνας, η νεοελληνική κοινωνία και ορισμένες πτυχές του σύγχρονου εγκλήματος αλλά και της Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

Στο πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα, Νυχτερινό Δελτίο (Γαβριηλίδης, 1995), ο αστυνόμος Χαρί- 
τος αναλαμβάνει την έρευνα ανθρωποκτονίας ενός ζευγαριού από την Αλβανία και δύο γυναικών δημο
σιογράφων της τηλεόρασης και καταλήγει να ερευνά ένα κύκλωμα παράνομης εισαγωγής και πώλησης 
παιδιών από την Αλβανία. Στα πλαίσια των ερευνών του αστυνόμου αποκαλύπτονται τα ενδότερα των 
ΜΜΕ και των εκπροσώπων τους και ενός κόσμου, ο οποίος θυσιάζει τα πάντα εν ονόματι της καριέρας 
και της είδησης. Τα ανώτερα στελέχη της αστυνομίας, της τηλεόρασης και της δημοσιογραφίας αποτε
λούν γενικότερη αντανάκλαση του εν λόγω κόσμου (Πανώριος, 2002, & Φιλίππου, 1998).

Στο δεύτερο μυθιστόρημα, Άμυνα Ζώνης (Γαβριηλίδης, 1998), ο Χαρίτος αναλαμβάνει την έρευνα μιας 
ανθρωποκτονίας μετά από ένα σεισμό στη Σαντορίνη που αποκάλυψε το θαμμένο πτώμα ενός άγνωστου 
άνδρα και ενός ακόμη φόνου ιδιοκτήτη σκυλάδικου. Η πορεία των ερευνών δείχνει ότι οι δύο φόνοι συν-
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δέονται. Ξετυλίγοντας το νήμα των φόνων ο αστυνόμος φτά
νει στον δαιδαλώδη κόσμο των ποδοσφαιρικών ομάδων της Γ’ 
εθνικής κατηγορίας, των εταιρειών δημοσκοπήσεων και των 
κυκλωμάτων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Όταν φτάνει 
στην αλήθεια βρίσκεται αντιμέτωπος με πρώην υπουργούς 
και βουλευτές εν ενεργεία με παράνομες δραστηριότητες, οι 
οποίοι θέτουν εμπόδια στο έργο του και τον απειλούν με τιμω
ρία και παραπομπή στο πειθαρχικό (Φιλίππου, 1998).

Στο τρίτο μυθιστόρημα, ο Τσε Αυτοκτόνησε (Γαβριηλίδης, 
2003), τρεις φίλοι και παλιοί συναγωνιστές (ένας επιχειρημα
τίας, ένας βουλευτής και ένας δημοσιογράφος) με κοινό πα
ρελθόν στα μπουντρούμια της ΕΣΑ και με διασταυρούμενα 
σήμερα συμφέροντα αυτοκτονούν με θεαματικό τρόπο μπρο
στά στις κάμερες της τηλεόρασης ο ένας μετά τον άλλον. Μια 
άγνωστη ακροδεξιά οργάνωση αναλαμβάνει την ευθύνη. Κά
ποιος άγνωστος εκδίδει τις αυτοβιογραφίες τους, που υπο
γραμμίζουν την αντιστασιακή τους δράση και την προσφο
ρά τους στην δημιουργία της νέας Ελλάδας των τελευταίων 
ετών. Ο αστυνόμος ερευνώντας την υπόθεση με βοηθό του 
μια νεαρή αστυφυλακίνα ανακαλύπτει παράνομες μπίζνες με 
νόμιμο προκάλυμμα και ρουσφέτια που εξελίσσονται σε εκ
βιασμούς αλλά και κομπίνες με τα αναπτυξιακά προγράμμα
τα τηςΕ.Ε..

Στο τέταρτο μυθιστόρημα, Βασικός Μέτοχος (Γαβριηλίδης, 
2006), διαπράττεται από αγνώστους μια πειρατεία σε ελληνι
κό επιβατηγό ανοιχτά της Σούδας. Αστυνομία και Αντιτρομο- 
κρατική, Αμερικανοί και Ρώσοι πράκτορες έμπειροι διαπραγ
ματευτές και... ο Χαρίτος προσπαθούν να λύσουν τον γρίφο. 
Ο τελευταίος καίγεται επειδή επιβάτες στο πλοίο είναι η κό
ρη του και ο φίλος της Το σκηνικό στη συνέχεια μπερδεύεται 
περισσότερο. Ένας σταρ των διαφημιστικών σποτ βρίσκεται 
νεκρός στην Αθήνα με μια σφαίρα από πιστόλι λούγκερ του 
1942, όπως αυτά που έδιναν οι Ναζί στους Ταγματασφαλίτες 
Ο Χαρίτος καλείται να εξιχνιάσει το μυστήριο. Διότι, όπως τον 
προειδοποιεί μια γέρικη φωνή, οι δολοφονίες θα σταματήσουν 
μόνο όταν σταματήσουν οι διαφημίσεις, κάτι που θα οδηγήσει 
κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες και όλη την αγορά στην οι
κονομική καταστροφή... Αλλά και οι εθνικιστές πειρατές θα 
αρχίσουν να σκοτώνουν ομήρους αν 
δεν σταματήσουν, λέει, οι ανακρίσεις 
για την τυχόν συμμετοχή «ορθόδο
ξων πατριωτών Ελλήνων» στο πλευ
ρό των Σερβοβόσνιων, στη μάχη που 
εξελίχθηκε σε γενοκτονία μουσουλ
μάνων το 1995 στη Σρεμπρένιτσα ...
(Χαρτουλάρη, 2006).

Στο τελευταίο του μυθιστόρημα,
Παλιά, Πολύ Παλιά (Γαβριηλίδης,
2008), μια υπερήλικη γυναίκα κατα
φτάνει υπό μυστηριώδεις συνθήκες 
από την Ελλάδα στην Κωνσταντι
νούπολη, η οποία παρότι βρίσκεται 
στα πρόθυρα του θανάτου, επιδίδε
ται σε μια σειρά παράξενων φόνων 
με θύματα Έλληνες και Τούρκους.
Ο αστυνόμος Χαρίτος αναλαμβάνει

ως σύνδεσμος της ελληνικής με την τουρκική αστυνομία και 
μοιράζεται την ευθύνη της έρευνας με τον ομόλογό του Τούρ
κο Μουράτ Σαγλάμ. Ο Μάρκαρης έχοντας γεννηθεί αλλά και 
ζήσει επί τριάντα σχεδόν χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, 
χρωματίζει τον κόσμο της ελληνικής μειονότητας χωρίς τις 
συνήθεις υπερβολές από συγκίνηση ή εθνικισμό, περιλαμβά
νοντας αρκετά αυτοβιογραφικά στοιχεία.

Ο Ήρωας: Αστυνόμος Χαρίτος
Ο Ευρωπαϊκός τύπος τον αποκαλεί πια «ο έλληνας Μαι- 

γκρέ». Είναι ο προϊστάμενος του τμήματος ανθρωποκτονιών 
της ασφάλειας.

Ο Κώστας Χαρίτος είναι αυτή τη στιγμή ο πιο γνωστός 
ήρωας της ελληνικής λογοτεχνίας, τουλάχιστον στον ευρω
παϊκό χώρο και ιδιαίτερα στον γερμανόφωνο, χάρη στη μεγά
λη επιτυχία που γνωρίζουν οι μεταφράσεις των βιβλίων του 
Μάρκαρη. Ο αστυνόμος Χαρίτος, ανάμεσα στο Παγκράτι και 
στον Βύρωνα όπου ζει και στο κτίριο της Γενικής Ασφάλειας 
όπου δουλεύει, μοιάζει να εκφράζει μια παλιά τάξη πραγμά
των ή καλύτερα ένα ήθος τόσο διαφορετικό σε σχέση με το μη 
ήθος της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας του πολτού. (Μπα- 
κουνάκης, 2003)

Ο Χαρίτος δεν είναι ιδιοφυής όπως ο Σέρλοκ Χολμς ή ο 
Ηρακλής Πουαρό και οι πρωταγωνιστές των παλιών αστυνο
μικών. Δεν είναι ένας μοναχικός και «χαμένος» όπως ο Φί- 
λιπ Μάρλοου και οι ήρωες της αμερικανικής παράδοσης των 
«νουάρ». Και δεν είναι ένας διεφθαρμένος ή πωρωμένος όπως 
οι πρωταγωνιστές των σύγχρονων αστυνομικών μυθιστορη
μάτων, π.χ. του Ελρόι ή του Τσάριν. (Χαρτουλάρη, 1998). Εί
ναι ένας αστυνόμος παλαιός κοπής, που θυμίζει κάπως τον 
Λογοθετίδη στο «Ένας ήρωας με παντούφλες» που είναι ένας 
πραγματικός ήρωας της παντόφλας, παραδομένος στα υπερ
προστατευτικά χέρια της γυναίκας του και σκλαβωμένος προ
παντός από τα γεμιστά της· που προσπαθεί να κρύψει τον συ
ναισθηματισμό του πίσω από την (όχι εντελώς αταίριαστή 
του, πάντως) μάσκα του άξεστου μπάτσου* που λατρεύει και 
καμαρώνει τη σπουδαγμένη μοναχοκόρη του· που κυκλοφο
ρεί, όσο μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς, στην Αθήνα μ’ ένα 
προϊστορικό «Μιραφιόρι»· που διαβάζει μόνο το λεξικό της 

ελληνικής γλώσσας του Δημητρά- 
κου, ψάχνοντας να βρει στις έννοιες 
των λέξεων ό,τι του διαφεύγει στις 
έρευνές του· που, φύλακας του νό
μου αυτός, ανακαλύπτει ολοένα ότι 
πρέπει να τον υπερασπίσει ενάντια 
στους ίδιους εκείνους που τον όρι
σαν φύλακά του· που δεν το βάζει 
κάτω, γιατί πίσω από το χωριάτικο 
πείσμα του κρύβεται κάτι το οποίο 
θα τον έκανε να βάλει τις φωνές, αν 
του το απέδιδε κανείς ευθέως: ρομα
ντισμός. (Κοόρτοβικ, 2003).

Ο Χαρίτος είναι ένα συνονθύλευ
μα χαρακτηριστικών. Με τα χούγια 
του (ανάγνωση λεξικών, η αγάπη 
του για τα γεμιστά), με τη δυσπι
στία του προς τις μοντέρνες τεχνι-

*i Οι εξερευνήσεις
του Χαρίχου σχα 

άδυτα της αθηναϊκής 
κοινωνίας και η 

ειρωνεία των σχολίων 
του μάς δείχνουν 

πράγματα πολύ πιο 
σημαντικά από την 

απάντηση στο «ποιος 
ο δράστης;»
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κές ανάκρισης, με τη διπλωματία του, λες και ό,τι κάνει το 
κάνει για να μη χάσει τη θέση του ως Προϊστάμενος του Τμή
ματος Ανθρωποκτονιών. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα ε'ξυπνος, εί
ναι επίμονος και δουλευταράς και έχει καταφέρει να διατηρή
σει ένα ήθος που αυτό τον κινεί και τον κάνει να ξεπερνά τις 
αδυναμίες του (Χαρτουλάρη, 2000).

Έχει απόλυτη γνώση του εαυτού του και του κοινωνικο- 
πολιτικού περιβάλλοντος (πολιτικού, επαγγελματικού, οικο
γενειακού), μέσα στο οποίο κινείται. Είναι φιλοσοφημένος, 
σοβαρός, έξυπνος, εύστροφος, δραστήριος, με χιούμορ, σκλη
ρός ή τρυφερός, ανάλογα με την περίσταση. Ξέρει πότε να 
«επιτίθεται» και πότε να «υποχωρεί». Γνωρίζει τα όριά του, 
τα οποία, όμως, δεν διστάζει να υπερβεί, ακόμη και με κίν
δυνο της ζωής του, όταν το κρίνει σκόπιμο, και πάντοτε στο 
όνομα της αλήθειας. Εκπροσωπεί το νόμο, αλλά δεν είναι ούτε 
άτεγκτος ούτε μονολιθικός. Είναι, κυρίως, γήινος, δηλαδή αν
θρώπινος. Και είναι, τελικά, αυτή η αφοπλιστική καθημερι
νή ανθρωπινότητά του, άμεση και σχεδόν συγκινητική, που 
αποκαλύπτει μέσα από τη δική του προσωπική περιπέτεια το 
σκοτεινό σύμπαν μιας κοινωνίας που καρκινοβατεί στα επι
κίνδυνα όρια μιας μη αναστρέψιμης μοντέρνας βαρβαρότη
τας. (Πανώριος, 2002).

Ο Μάρκαρης δίνει βάρος στην προσωπική-οικογενειακή 
ζωή του ήρωά του. Ο μικροαστισμός του Χαμίτου είναι αυτό 
που τον διακρίνει ουσιαστικά κι από άλλους, επίσης έντιμους 
και χαμηλότονους ντέντεκτιβ της νέας γενιάς αστυνομικών 
συγγραφέων. (Χαρτουλάρη, 2000). Ο Χαρίτος θυμίζει αρκε
τά τον αστυνόμο Μπέκα του Γιάννη Μαρή και συμπυκνώνει 
τα χαρακτηριστικά του ελληνικού μικροαστισμού. Είναι ένας 
τυπικός, αρκετά παραδοσιακός σε πολλές εκδηλώσεις του με- 
σήλικας, με έναν συμβατικό τρόπο ζωής και τις αντίστοιχες 
συμπεριφορές και νοοτροπίες, τις προσδοκίες και τα όριά του: 
τη δουλειά του, το τακτοποιημένο σπιτικό του, τη μονίμως 
βαριεστημένη και ιδιαίτερα ασφυκτική γυναίκα του, τη μονα
χοκόρη και τις σπουδές της, τα σουβλάκια όταν βρίσκεται έξω 
και τα καλομαγειρεμένα γεμιστά στο σπίτι του ως ένδειξη πια 
συζυγικής τρυφερότητας (Καρακώστας, 2003)

Ο ίδιος ο συγγραφέας λέει για τον ήρωά του (Παπαγιαννί- 
δου, 2002): «...δεν είναι ένας αστυνομικός μεγαλοφυΐα, αλ
λά ένας κοινός μικροαστός, δημόσιος υπάλληλος, με όλες τις 
προκαταλήψεις και τις παρωπίδες του μικροαστού, ενισχυμέ- 
νες μάλιστα από το γεγονός ότι ο Χαρίτος ξεκίνησε την καρτ
έρα του ως αστυνομικός στα χρόνια της χούντας. Η συμπά
θεια που νιώθουν για αυτόν οι ξένοι είναι μια συμπάθεια του 
“παρ’ όλα αυτά”· δηλαδή, παρ’ όλες τις προκαταλήψεις του, 
τις αντιλήψεις του περί συζύγου-αφέντη και το πορτρέτο του 
δημοσίου υπαλλήλου που κουβαλάει, κατορθώνει εν τέλει 
να κερδίσει τη συμπάθεια του αναγνώστη». Ο Χαρίτος, λέει 
ο Μάρκαρης (Χαρτουλάρη, 1998), «λύνει τα προβλήματα όχι 
επειδή είναι ιδιαίτερα έξυπνος, αλλά επειδή αντιλαμβάνεται 
πίσω από τις περίπλοκες σχέσεις πόσο απλά είναι τα κίνητρα. 
Είναι ένας μικροαστός με σχέση αγάπης - μίσους με τη γυναί
κα του, με μία κόρη που σπουδάζει νομικά, που φοβάται τους 
ανωτέρους του. Είναι όμως έντιμος και τον διακρίνει ένα φο
βερό πείσμα. Τέτοιο, που την κρίσιμη στιγμή ξεχνά το δημο- 
σιοϋπαλληλίκι και παρακάμπτει τη γραφειοκρατία για να κά

νει ό,τι πρέπει να κάνει» .
Τελικά, ο Χαρίτος είναι αυτός που από την κόλαση της Αθή

νας μας προκαλεί να ψάξουμε για την ανθρωπιά μας, εκεί στα 
σκουπίδια που την πετάξαμε (Χαρτουλάρη, 2000).

Η Νεοελληνική Κοινωνία και η Αθήνα
Ο Μάρκαρης, όπως και οι άλλοι σύγχρονοι έλληνες ομότε

χνοί του, μέσω της αστυνομικής πλοκής θίγει καίρια ζητήμα
τα της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας. Τα μυθιστορή- 
ματά του αποτελούν μια γοητευτική τοπογραφία της Αθήνας, 
της υπερτροφικής μεγαλούπολης, όπου συμβιώνουν λίγο πο
λύ αρμονικά γηγενείς, οικονομικοί μετανάστες και πολιτικοί 
πρόσφυγες από γειτονικές χώρες. Μιλάει για τον κόσμο των 
αστών και των νεόπλουτων, των επιτήδειων που πλουτίζουν 
από τις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των φοροφυ
γάδων, τους νησιώτες που κλέβουν τους ξένους τουρίστες, τα 
σκουπίδια που πνίγουν την Αθήνα, τους γιατρούς που παίρ
νουν «φακελάκια», τους διαιτητές που χρηματίζονται, τις 
στημένες δημοσκοπήσεις, τα ριάλιτι σόου. (ΕΚΕΒΙ & Φιλίπ
που, 1998). Οι εξερευνήσεις του Χαρίτου στα άδυτα της αθη
ναϊκής κοινωνίας και η κοφτή ειρωνεία των σχολίων του μάς 
δείχνουν πράγματα πολύ πιο σημαντικά και πρωτότυπα από 
την απάντηση στο «ποιος ο δράστης;». (Κούρτοβικ, 1999).

Ο ίδιος ο συγγραφέας λέει (Παπαγιαννίδου, 2002) «Πάει ο 
καιρός που το αστυνομικό μυθιστόρημα ήταν ένα σταυρόλε
ξο για να το λύνει ο αναγνώστης. Σήμερα είναι ένα κοινωνικό 
μυθιστόρημα με αστυνομική πλοκή. Στο κάτω κάτω η αστυ
νομική πλοκή στις μέρες μας δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, δεν 
κάνει καν εντύπωση, αν σκεφτούμε ότι ζούμε πια σε κοινωνί
ες όπου η παρανομία και το οργανωμένο έγκλημα αναπτύσσο
νται παράλληλα με τις “νόμιμες” εκδοχές της επιτυχίας και 
της κτήσης χρημάτων. Στο κάτω κάτω, όταν το πρώτιστο 
κριτήριο είναι η - υλική - επιτυχία, ποιος νοιάζεται αν αυτή 
κατακτάται με νόμιμα ή παράνομα μέσα... Όποος και αν έρθει, 
καλοδεχούμενη είναι».

Το πέρασμα του ήρωα από το ένα σημείο στο άλλο της Αθή
νας δεν γίνεται χωρίς σχολιασμό για όλα όσα συμβαίνουν 
στους δρόμους, από το κυκλοφοριακό μέχρι την καθημερινή 
ζωή στις γειτονιές. Διαβάζουμε έτσι ότι η Αθήνα εκτός από 
το χάος, διαθέτει τις γειτονιές της, τις πλατείες, τα παγκάκια, 
τα καφενεία, τα μικρά τοστάδικα και άλλα παρόμοια στέκια 
που χρωματίζονται ανάλογα με τη γεωγραφική τους θέση από
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πολλές φυλές, νέους, γέρους, περαστικούς, τουρίστες, φοιτη
τές, ψαγμένους, χαμένους, άνεργους, επιχειρηματίες, κ.α.. 
Στο τελευταίο μυθιστόρημα παρουσιάζεται γλαφυρά η Αθή
να των μεγάλων έργων και της εσωτερικής κινητικότητας με 
τη δημιουργία «νέων συνοικιών» των αλλοδαπών, των μικρο
αστών και των αστών-επιχειρηματιών.

Σε μια κριτική παρουσίαση βιβλίου του, που δημοσιεύτη
κε σε ελβετική εφημερίδα, ο κριτικός έγραφε άτι τα βιβλία 
του Μάρκαρη έχουν έναν ακόμη δυνατά ήρωα, που δεν είναι 
άλλος από την ίδια την πόλη του αστυνόμου Χαμίτου, την 
Αθήνα. Ο Μάρκαρης έχει αναδείξει την Αθήνα σε noir πόλη 
με τόσο ζωντανό τρόπο που η γερμανίδα μεταφράστριά του, 
η οποία όταν βρέθηκε στην Ελλάδα, ζήτησε να δει τα μέρη 
του Χαμίτου. Ο Μάρκαρης της έδειξε το κτίριο της Ασφάλειας 
στην Αλεξάνδρας, την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας, το Πα- 
γκράτι και τον Βύρωνα, όπου μένει ο Χαρίτος, και την περιο
χή του Πόρτο Ράφτη, όπου εκτυλίσσεται ένα μέρος του βιβλί
ου Ο Τσε Αυτοκτόνησε. «Η Αθήνα είναι πολύ ωραίος χώρος 
για αστυνομικό» λέει ο Μάρκαρης, αναγνωρίζοντας τις οφει
λές του στον Χαρίτο που τον έκανε να αγαπήσει την πόλη. 
«Είναι μια πόλη με αντιθέσεις, μια πόλη αποσπασματική, και 
δεν έχεις παρά να ανέβεις την Ερμού, από την Πειραιώς ως το 
Σύνταγμα, για να έρθεις αντιμέτωπος με τέσσερις, ίσως και 
περισσότερες Αθήνες». (Μπακουνάκης, 2003)

Η Ελληνική Αστυνομία
Ο Μάρκαρης περιγράφει με αληθοφάνεια «αστυνομικές κα

ταστάσεις» με τα εσωτερικά της αστυνομίας, όπως τις ίντρι
γκες, τη μάχη για τις «καλές θέσεις», τις εκπαιδεύσεις και τη 
μεταφορά αστυνομικών μεθόδων από το εξωτερικό (FBI), τη 
διαπλοκή με τους πολιτικούς, τη χρήση «παλαιών μεθόδων» 
ερευνών και ανάκρισης, την δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία.

«Θα φτάσει μία εποχή», λέει ο Μάρκαρης, «που θα συμπα
θούμε τους αστυνομικούς επειδή δίνουν έναν άνισο αγώ
να. Παλιά ήταν το ισχυρό και βί
αιο εκτελεστικό χέρι της εξουσίας.
Σήμερα, είναι ένα χέρι ανίσχυ
ρο μπροστά στην παγκοσμιοποίη
ση του οργανωμένου εγκλήματος».
«Το παιχνίδι είναι τόσο μεγάλο, 
που αυτοί οι αστυνομικοί που κά
ποτε αισθάνονταν ασφαλείς ως χέρι 
εξουσίας, σήμερα αισθάνονται ανα
σφαλείς». (Χαρτουλάρη, 2000).

Όπως γράφει ο Φιλίππου (1998), 
ο απλός αναγνώστης διαβλέπει την 
προσπάθεια του αριστερού Πέ
τρου Μάρκαρη να «ηρωοποιήσει» 
τον ήρωά του και μέσω αυτού το 
αστυνομικό σώμα εδώ, σε έναν τό
πο όπου ακόμη και σήμερα δεν εί
ναι εφικτό να αποκτήσουν οι αστυ
νομικοί την έξωθεν καλή μαρτυρία 
οι πρεσβύτεροι έχουν γνωρίσει κα
λά τον «φόβο του χωροφύλακα», 
έχουν βιώματα από το «κράτος του 
χωροφύλακα». Το κυνηγητό, βεβαί

ως από την Αστυνομία έχει σταματήσει δεν υφίσταται πλέον 
ο «κομμουνιστικός κίνδυνος», τα πάντα έχουν αλλάξει, οι έν
στολοι πολίτες είναι και αυτοί εργαζόμενοι με τα ίδια δικαι
ώματα και υποχρεώσεις με τους υπολοίπους. Όταν ο Μαρής 
επέλεγε τον Μπέκα για ήρωά του, δεν ήθελε να δείξει «τι κα
λό πράγμα είναι η Αστυνομία», οι καιροί δεν του επέτρεπαν 
να έχει ως ήρωα έναν ντέντεκτιβ ή ένα δημοσιογράφο π.χ. Ο 
Μπέκας ήταν ο ίδιος συμπαθητικός, έπαιρνε όλη τη δόξα, η 
Αστυνομία στο σύνολό της δεν εκαρπούτο συμπάθεια χάρη 
στα κατορθώματά του.

Κατά τον Φιλίππου (1998), ο συγγραφέας επέλεξε τον συ
γκεκριμένο τύπο αστυνομικού για κεντρικό του ήρωα, διό
τι ήθελε να γράψει παρωδίες, να διακωμωδήσει το αστυνομι
κό σώμα. Η περιγραφή και μόνο της οικονομικής κατάστασης 
του Κώστα Χαμίτου αρκεί για να σκεφθεί κανείς πόσο εξω
πραγματικός είναι. Παρουσιάζεται ως «πτωχός πλην τίμιος» 
αστυνομικός, ύστερα από 30 χρόνια υπηρεσίας. Υποτίθεται 
ότι ο μισθός του είναι τόσο χαμηλός που δεν μπορεί να πάει 
με τη σύζυγό του κανονικές διακοπές σε νησί αλλά φιλοξε
νείται σε συγγενικό σπίτι· η γυναίκα του κόβει τα κουπόνια 
από τις εφημερίδες για να πάρει κατσαρολικά* η γυναίκα του 
φοράει φουστάνι αγορασμένο από τις περυσινές εκπτώσεις* ο 
ίδιος φοράει παμπάλαιο κοστούμι. Άλλο παρατραβηγμένο πε
ριστατικό που στοιχειοθετεί την άποψη ότι έχουμε μπροστά 
μας μια παρωδία είναι η συνεργασία του Χαμίτου στο προη
γούμενο μυθιστόρημα με έναν κομμουνιστή που «φοίτησε» 
στη Μακρόνησο αυτός, ένας αντικομμουνιστής που υπηρέτη
σε τη χούντα και την εποχή του Πολυτεχνείου ξυλοκοπούσε 
τους φοιτητές. Τρίτο στοιχείο που υποδηλώνει τον παρωδια- 
κό χαρακτήρα του Χαμίτου είναι η γιατροφοβία του. Σχεδόν 
σηκωτό τον πάει η γυναίκα του στο νοσοκομείο για εξετάσεις, 
αυτόν, τον ατρόμητο διώκτη των παρανόμων.

Στο «ο Τσε Αυτοκτόνησε» ρίχνει μια ακόμη πιο βαθιά ματιά 
στα εσωτερικά της αστυνομίας, μέσα 
από τον αγώνα του Χαμίτου να γυ
ρίσει ξανά στη χαμένη του θέση ως 
προϊστάμενος στο τμήμα ανθρωπο
κτονιών. Περιγράφονται έτσι οι μά
χες για τις «καλές θέσεις», η διαπλο
κή αστυνομικών με τους πολιτικούς 
και οι «παλαιές μέθοδοι» των κατα
σκευασμένων κατηγοριών.

Στο «Βασικό Μέτοχο» με αφορμή 
την πειρατεία πλοίου από τρομοκρά
τες περιγράφονται σκηνές μετα-ολυ- 
μπιακής αστυνομικής επιχείρησης 
με ιλαρές στιχομυθίες των αστυνο
μικών της ασφάλειας με τους συνα
δέλφους τους της αντιτρομοκρατι- 
κής και τους αμερικανούς ειδικούς 
(Θεοδοσοπούλου, 2006).

Το Έγκλημα
Κατά τον Μάρκαρη, «Οι σημερι

νοί εγκληματίες δεν είναι πιστολέρο. 
Κάθονται στα γραφεία τους με κο
στούμια και τρώνε σε ακριβά εστι-

4ίΟ Χαρίτος δεν
είναι ιδιοφυής όπως 
ο Σερλοκ Χολμς ή ο 

Ηρακλής Πουαρό και 
οι πρωταγωνιστές των 
παλιών αστυνομικών. 
Δεν είναι μοναχικός 
και «χαμένος» όπως 
ο Φίλιπ Μάρλοου 

και οι ήρωες 
της αμερικανικής 

παράδοσης 
των «νουάρ»
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ατόρια. Η γλώσσα που μιλούν δεν διαφορο
ποιείται σε τίποτα από εκείνη των νόμιμων 
επιχειρηματιών. Μόνο η δραστηριότητά 
τους είναι παράνομη. Αλλά και πάλι, τα όρια 
μεταξύ της νόμιμης και της παράνομης από
κτησης χρημάτων είναι ασαφή, αφού χρήμα
τα που κερδίζονται παράνομα επενδύονται 
νόμιμα, οπότε η ανακύκλωση θολώνει τα νε
ρά. Είναι γνωστή η “επίθεση” της ρωσικής 
μαφίας στην αγγλική αγορά ακινήτων... Τα 
λεφτά αυτά δεν προέρχονται από “προστα
σία” και μικροεγκλήματα, αλλά από ναρκω
τικά, παράνομη διακίνηση όπλων, παράνομο 
εμπόριο πετρελαίου κ.ο.κ.». Όταν ανοίγουν 
τα σύνορα για την οικονομία, ανοίγουν και 
για το έγκλημα που είναι πλέον, οικονομικό κατά τον Μάρκα- 
ρη. (Χαρτουλάρη, 2000).

Ο Μάρκαρης στην πρώτη του ιστορία τοποθέτησε στο κέ
ντρο της ίντριγκας τα ΜΜΕ, τις συνέπειες από την κατάρ
ρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων και το εμπόριο αν
θρώπων (Νυχτερινό Δελτίο). Προχώρησε έπειτα, θέτοντας το 
πρόβλημα της διαπλοκής μεταξύ νυχτερινών κέντρων, πο
δοσφαιρικών ομάδων και εταιρειών δημοσκοπήσεων (Άμυ
να Ζώνης). Γίνεται ακόμα οξύτερος στην κριτική του (Ο Τσε 
Αυτοκτόνησε) παραλαμβάνοντας «τους κυρίους με τις γραβά
τες και τα Samsonite και τις κυρίες με τις τουαλέτες, που εκ
προσωπούν το σύγχρονο οργανωμένο έγκλημα (Χαρτουλάρη, 
2000) (μεγάλα έργα, εκμετάλλευση μεταναστών, διαφθορά, 
επιχειρήσεις βιτρίνα). Στο τελευταίο μυθιστόρημά του (Βασι
κός Μέτοχος) βασικοί άξονες του είναι ο εθνικισμός και η δι
αφήμιση, μέσα από τη δράση εθνικιστών τρομοκρατών αλλά 
και δολοφόνων, οι οποίοι επιθυμούν την απαλλαγή της κοινω
νίας από τη «διαφημιστική κοροϊδία (Περαντωνάκης, 2006).

«Καταλαβαίνω εκ των υστέρων ότι δεν στράφηκα τυχαία, 
ετούτη την εποχή, στο αστυνομικό μυθιστόρημα», λέει ο Πέ
τρος Μάρκαρης. «Πέρα από το γεγονός ότι μου αρέσει ως εί
δος, το αστυνομικό μυθιστόρημα αποτελεί κατάλληλο όχημα 
για να δείξω ότι η διαπλοκή είναι η ίδια η υπόσταση της κοι
νωνίας. Αν τη βγάλεις, το σύστημα θα καταρρεύσει. ΓΓ αυ
τό και ενώ όλοι φωνάζουν για τη διαπλοκή, κάνουν πίσω ένα 
βήμα πριν από το τέλος. Ξέρουν ότι αν φθάσουν στο τέλος 
όλα θα γκρεμιστούν. Η διαπλοκή είναι ένας ιστός πάνω στον 
οποίο στηρίζεται και κυκλοφορεί το χρήμα. Η κοινωνία είναι 
ένα σύστημα αποχέτευσης. Σε όλες τις χώρες μπαίνει παράνο
μο χρήμα στη ροή του νόμιμου. Έτσι θα ‘ρθει η στιγμή που 
δεν θα μπορούμε να αποσύρουμε το παράνομο χρήμα χωρίς να 
προκαλέσουμε κρίση» (Πιμπλής, 2003α).

Ο Συγγραφέας
Ο Πέτρος Μάρκαρης μέχρι το έτος 1995 ήταν γνωστός στο 

ελληνικό κοινό ίος μελετητής και μεταφραστής του έργου του 
Μπέρτολντ Μπρεχτ και σεναριογράφος της τηλεόρασης (ανα
τομία ενός εγκλήματος) και του κινηματογράφου (ταινίες του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου).

Γεννήθηκε στην Πόλη, όπου πέρασε τα εφηβικά του χρό
νια. Στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε μόνιμα από το 1964. Σπού

δασε οικονομικές επιστήμες και δούλεψε για 
πολλά χρόνια ως στέλεχος επιχειρήσεων.

Άρχισε να γράφει αστυνομικό μυθιστόρη
μα στα 58 του χρόνια. Όπως λέει στο αυτο- 
βιογραφικό βιβλίο του «Κατ’ εξακολούθηση» 
(Γαβριηλίδης, 2006) «δεν θα είχα καταλήξει 
ποτέ στο μυθιστόρημα εάν δεν είχε εμφανι
στεί μπροστά μου ο αστυνόμος Κώστας Χαρί- 
τος...Ξεφύτρωσε μπροστά μου το φθινόπωρο 
του 1993...Μόλις έμπαινα στο γραφείο μου, 
τον έβρισκα να με περιμένει, έτοιμος να τρι
βελίσει το μυαλό. Πάνω στο μήνα, η παρου
σία του είχε μετατραπεί σε καθημερινό μαρ
τύριο. . .Ένα πρωί καθώς έκανα την απέλπιδα 
προσπάθεια να τον διαολοστείλω, μου πέρα

σε σαν αστραπή η ιδέα ότι αυτός ο τύπος, για να με βασανίζει 
έτσι, ή οδοντίατρος πρέπει να είναι ή μπάτσος.. .Μόλις ξεκαθά
ρισα ότι ήταν μπάτσος, τα υπόλοιπα κομμάτια του χαρακτήρα 
του άρχισαν να ταιριάζουν από μόνα τους». ]
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Έλληνας. Εφημ. ΤΑ ΝΕΑ, 24-6-1998.
•Χαρτουλάρη Μικέλας (1997) Οι Κληρονόμοι του Γιάννη Μαρή 
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Συνέντευξη: Ανθ. Κων. Γ. Κούρος

Δόμνα Σαμίου

Η Η Δόμνα Σαμίου γεννήθηκε στις 12.10.1928 
στην Καισαριανή από γονείς πρόσφυγες της Μι
κρός Ασίας. Η μητέρα της ήρθε με την καταστρο
φή στην Ελλάδα, ενώ ο πατέρας της τέσσερα χρό
νια αργότερα, γιατί ήταν αιχμάλωτος.

Σε ηλικία 13 ετών έχει την πρώτη διδακτική 
επαφή με την μουσική. Πηγαίνει στο Σύλλογο 

προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής, όπου και μαθητεύει 
κοντά στον Σίμωνα Καρρά. Εκεί παίρνει τα πρώτα μαθήμα
τα Βυζαντινής μουσικής. Παράλληλα πηγαίνει σε νυχτερι
νό Γυμνάσιο.

Το 1954 -1971 εργάζεται στο 
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας. Πα
ράλληλα συνεργάζεται με την 
Ε.Ρ.Τ. Το 1971 παρουσιάζεται δί
πλα στον Δ. Σαββόπουλο συνερμη- 
νεύοντας παραδοσιακά τραγούδια 
επί σκηνής. Ήδη όμως το 1960 κυ
κλοφορούν δίσκοι της σε Ελλάδα,
Γαλλία και Σουηδία, που σηματο
δοτούν την απήχηση του έργου της 
στον κυρίως Ελληνισμό και στην 
ελληνική ομογένεια.

Ενάντια στην εμπορευματοποίηση της ελληνικής παράδο
σης, κάνει αμέτρητες συναυλίες στις οποίες τραγουδά η ίδια, 
και παρουσιάζει αυθεντικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς 
του δημοτικού τραγουδιού.

Το 1979, ο Αλέξης Σολωμός, της ανέθεσε τη μουσική επι
μέλεια για τους Όρνιθες του Αριστοφάνη. Το 1993, ο Γιώρ
γος Θεοδοσιάδης της ανέθεσε την επιμέλεια της “ζωντανής” 
μουσικής του Αγαπητικού της Βοσκοπούλας που ανέβασε 
το Εθνικό Θέατρο. Στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού τραγού
δησε για τέσσερις συνεχείς χρονιές (1995-98). Μεγάλη ανα
γνώριση γνωρίζει στο Μέγαρο Μουσικής όπου δίδει συναυ

λίες με Ακριτικά Τραγούδια (1995) 
και ελληνικά παραδοσιακά κάλα
ντα (1996), καθώς και το αφιέρωμα 
στο Μέγαρο για τα 70 της χρόνια. Το 
1981 δημιούργησε τον Καλλιτεχνι
κό Σύλλογο Δημοτικής Μουσικής 
“Δόμνα Σαμίου”, όπου και συνεχίζει 
την ίδια ποιοτική και αξιόλογη δι- 
σκογραφική της παραγωγή. Το 2006 
της απονέμεται το βραβείο Αρίων για 
την συνολική προσφορά της στην δι
άσωση του δημοτικού τραγουδιού.
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Αστυνομική Ανασκόπηση: Κυ
ρία Σαμίου, μιλήστε μας για τη 
ζωή σας.

Δόμνα Σαμίου: Γεννήθηκα στην 
Καισαριανή από γονείς Μικρασι- 
άτες. Μεγαλώνοντας, γνώρισα τον 
Σίμωνα Καρρά, τον μεγάλο αυτό 
δάσκαλο της εποχής μου και χω
ρίς δισταγμό θα έλεγα ανεπανάλη
πτο, σας πλάτες του κουβάλησε το 
μεγαλύτερο φορτίο της ελληνικής 
παραδοσιακής μουσικής. Κοντά σε κείνον μαθήτευσα και έγι
να ότι είμαι.

Μεγάλη μορφή ο Σίμωνας Καρράς.
Σας είπα, ανεπανάληπτος. Δεν υπάρχει άλλος.

Τελικά, όλοι οι μεγάλοι ερμηνευτές σήμερα του παραδο
σιακού τραγουδιού, είσαστε μαθητές του Καρρά. Με τα 
ίδια λόγια, με την ίδια φλόγα μας μιλούσε και ο κ. Αηδο- 
νίδης.

'Οπως ο Χρόνης, εγώ, ο Χρήστος Πανούτσος και πολλοί άλλοι 
ακολουθήσαμε την οδό που μας χάραξε ο δάσκαλος. Δεν προδώ- 
σαμε τις αξίες και τις αρχές μας.

Εσείς, η παλιά φρουρά του δημοτικού τραγουδιού, έχετε 
γράφει τη δίκιά σας ιστορία. Ειλικρινά μας εντυπωσιάζε
τε με το γεγονός ότι μετά από σημαντική διαδρομή δεκα
ετιών αποτίεται τιμές στον δάσκαλό σας.

Σας φαίνεται παράξενο, γιατί άλλαξαν πολλά στις μέρες μας. 
Κανείς δεν οφείλει τίποτα σε κανόναν. Άλλαξαν τα ήθη, άλλαξαν 
οι χαρακτήρες, χάνονται οι συνειδήσεις. Γίναμε πιο ψεύτικοι, πιο 
επιφανειακοί. Όμως θα ‘ρθει η στιγμή που θα μετανιώσουμε. Θα 
ψάχνουμε πάλι τις σταθερές αξίες. Τότε θα ξαναβρούμε τις παρα
δόσεις μας που είναι βράχοι ακλόνητοι στο κύμα.

Κυρία Σαμίου είστε ένα «μεγάλο κεφάλαιο» της παραδο
σιακής μουσικής. Τι αισθήματα σας προκαλούνται ανα
πολώντας την καλλιτεχνική οας πορεία;

Εγώ δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα π  έχω κάνει. Εσείς με 
λέτε «μεγάλο κεφάλαιο» και ευχαρι
στώ πολύ αλλά εκείνο που ξέρω εγώ 
είναι ότι όλη μου τη ζωή την αφιέρω
σα πάνω σ’ αυτό το θέμα «Διάσωση και 
Διάδοση του Δημοτικού Τραγουδιού».
Όπως είπαμε και άλλες φορές, το δη
μοτικό τραγούδι, έχει βγει από το λαό 
μας, είναι η ίδια η ψυχή του λαού μας, 
αιώνες τώρα πριν ακόμα την Άλωση.

Τότε που δεν υπήρχαν οι σημερι
νές τεχνολογικές ανέσεις, δεν υπήρ
χε ούτε φως, ούτε τηλεόραση ούτε ρα
διόφωνο, τίποτα, με λυχναράκια και 
λάμπες φώτιζαν οι άνθρωποι για τις 
ανάγκες του βίου τους. Στην Ελλάδα ο 
πληθυσμός ήταν λίγος. Εγώ θυμάμαι

την Αθήνα, τότε που ήμουνα νέα να 
έχει γύρω στις 500.000 ψυχές. Τώ
ρα έχει 5.000.000. Άφησαν όλοι τα 
χωριά και τις πόλεις της επαρχίας 
και ήρθαν όλοι εδώ στην Αθήνα την 
υδροκέφαλη. Τώρα πια, τα νέα παι
διά έχουν επιρροές από τα τραγού
δια τα ξένα τα «τζάμπα τζούπα» που 
δεν έχουν σχέση με τα παραδοσιακά 
τραγούδια και τα παιδιά έχουν τρε
λαθεί.

Δεν εγκρίνεται τον τρόπο διασκέδασης της σημερινής νε
ολαίας;

Εγώ; τι να εγκρίνω απ’ αυτό το κομφούζιο που συμβαίνει; Γι
ατί, υπάρχει κανείς που να το εγκρίνει; Τι ψυχές, π  συνειδήσεις 
θα βγουν μέσα από αυτό το αλαλούμ που κυριαρχεί και διαστρέ
φει τα μυαλά των παιδιών; Είναι αυτή διασκέδαση; Προσέξτε παι
διά! Προσέξτε τα παιδιά σας! Έχει ξεφύγει ο έλεγχος! Μια γεύση 
απογοήτευσης έχω αλλά δεν παύω να αιχηοδοξώ. Θαρρώ πως εί
ναι μια μπάρα που θα περάσει, αλλιώς... τίποτα, για μένα προσω
πικά κάτω από το μηδέν. Δεν έχουν κανένα νόημα τα τραγούδια 
τα σημερινά που κάνουν... Eurovision σου λέει, ποια Eurooision 
μωρέ;

Ξέρετε, όπως λένε τα ίδια τα παιδιά, ούτε και αυτά συγκι- 
νούνται ιδιαίτερα αλλά τους αρέσει να τα ακούνε για χα
βαλέ, όμως στα διάφορα πάρτι που κάνουν στο τέλος το 
γυρνάνε...

Στο καλαματιανό, γιατί στη φλέβα κάτι υπάρχει, παρά τις ξένες 
τις επιρροές που έχουμε από εδώ και από εκεί...

Υπάρχουν διάδοχοί σας;
Μαθητές μου υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω μέχρι ποιού σημείου θα 

συνεχίσουν, γ ι’ αυτό δεν μπορώ να πω διάδοχο. Δεν έχω ένα συ
γκεκριμένο άτομο, να πω ότι αυτός θα συνεχίσει.

Πως βλέπετε την πορεία των μαθητών σας;
Κοιτάξτε, όσοι ήρθαν κοντά μου τους έμαθα, τους μετέφερα τις 

γνώσεις μου και αν χρειαστεί καμιά φορά παρουσιάζομαι μαζί 
τους προσπαθώντας να βοηθήσω όσο 
μπορώ, γιατί μην ξεχνάτε είμαι ήδη 80 
χρονών και σιγά - σιγά αποσύρομαι.“ Ό μως θα ‘ρθει 

η στιγμή που θα
μετανιώσουμε. Θα 

ψάχνουμε πάλι 
τις σταθερές αξίες. 

Τότε θα ξαναβρούμε 
τις παραδόσεις μας 
που είναι βράχοι 

ακλόνητοι στο κύμα 99

Νεαρότεροι στην ηλικία, μεγάλοι 
τραγουδιστές τις παραδοσιακής 
μουσικής υπάρχουν σήμερα;

Ψάχνω στο μυαλά μου να βρω. Δεν 
θυμάμαι άντρα ή γυναίκα που να έχει 
αυτό το πάθος και να το «πάει παρακά
τω». Δεν έχει (ράνει κάτι με σοβαρότητα 
δηλαδή. Από την εποχή του Γιώργου 
Παπασιδέρη και μετά άρχισαν να χα
λάνε τα πράγματα, άρχισαν να αλλοιώ
νουν τα δημοτικά τραγούδια. Υπάρχει 
η σχολή του Σίμωνα Καρρά, λειτουργεί
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και δεν ξέρω ίσως να βγει κάτι από εκεί. Εί
ναι σοβαρή σχολή και ακολουθούν τα χνάρια 
τον δάσκαλου.

Για σας το δημοτικό τραγούδι τι είναι;
0  ίδιος ο έρωτας, η ζωή, τα πάντα.

Για την Ελλάδα;
Για την Ελλάδα είναι μια καλή βάση να πατάει ο λαός επάνω. 

0  λαός μας έχει κάνει τραγούδι τα πάντα, από το νανούρισμα, δη
λαδή από τη στιγμή που γεννάει η μάνα το παιδίμέχρι που πεθαί
νει και το μοιρολογά. Όλα έχουν γίνει τραγούδι, τα ιστορικά μας, 
τα ηρωικά μας, την αγάπη, το γάμο, τους θρήνους, τις παραλογές, 
που είναι τραγούδια χωρίς συγκεκριμένο θέμα. 0  λαός έχει κάνει 
τραγούδια όλο τον κύκλο της ζωής. Και κάθε περιοχή έχει τα δικά 
της τραγούδια, το δικό της ύφος, π.χ. αλλιώς τραγουδούν στη Κρή
τη, αλλιώς στη Μακεδονία, την Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα, πλούτος 
τεράστιος, ατελείωτος!

Εσείς σε ποιο είδος επικεντρωθήκατε;
Μικρασιατικό, νησιώτικα, ποντιακά απ’όλα.

Η φωνή σας έχει ένα ιδιαίτερο «μέταλλο».
Μιμούμαι φίλε μου, το τοπικό ύφος κάθε περιοχής. Είμαι πολύ 

αυστηρή όμως στη δουλειά μου και σ’ αυτό που πιστεύω και αγα
πάω και δεν χαλάω τίποτα από τα παραδοσιακά μας τραγούδια.

Σήμερα δημιουργεί ο λαός τραγούδια δημοτικά;
Κάτι ψευτοδημοτικά κάνουν που δεν έχουν καμία σχέση με τα 

γνήσια δημοτικά τραγούδια, διότι και η εποχή έχει περάσει και 
η εποχή μας είναι ψεύτικη. Παγκοσμιοποίηση σου λένε... Σήμε
ρα για ποιο λόγο να κάνει ο άλλος τραγούδι; για το αεροπλάνο να 
πούμε; για τα τραμ; Ό,τι έκανε τα έκανε πριν την παγκοσμιοποίη
ση, όταν ακόμα δεν υπήρχε το ηλεκτρικό. Τότε η ζωή των ανθρώ
πων ήταν αληθινή, τώρα είναι ψεύτικη. Τότε που ήταν μικρές οι 
γειτονιές και έβγαιναν οι γυναίκες -εγώ το θυμάμαι στην Καισα- 
ριανή που γεννήθηκα- το καλοκαίρι όταν έπεφτε ο ήλιος βγάζανε 
τις καρέκλες τους έξω και μιλούσανε, ανθρώπινα πράγματα. Τώ
ρα μπαίνεις μέσα κλείνεις την πόρτα σου και κανείς δεν δίνει ση
μασία αν πέθανες ή ζεις.

Η κύρια εργασία σας ήταν στην ΕΡΤ;
Πήρα σύνταξη από την ΕΡΤ. Η δουλειά μου ήταν στη ραδιο-

φωνία. Τότε η ραδιοφωνία είχε τρία τμήματα: τμήμα κλασι
κής μουσικής που ήταν προϊστάμενη η κυρία Καραζήση, τμήμα 
ελαφρός μουσικής και τμήμα δημοτικής μουσικής με προϊστά
μενο τον Καρρά. Όταν πήγα κοντά του η γυναίκα του δούλευε 
στη ραδιοφωνία σαν υπάλληλος και επειδή είχε τμήμα εκεί με 
έφερε. Μου είχε μεγάλη εμπιστοσύνη ο δάσκαλος γιατί λάτρευα 
το δημοτικό τραγούδι. Τότε τα γραφεία μας ήταν στη Ρηγύλης 
και τα στούντιο, από κάτω, στο Ζάπττειο. Τότε άρχισαν να γί
νονται εκπομπές δημοτικού τραγουδιού τρεις φορές την εβδο
μάδα και φέρναμε πότε τον Αηδσνίδη να τραγουδήσει πότε την 
Παπαστεφάνου από τα Δωδεκάνησα πότε τους Κρητικούς από 
την Κρήτη, φέρναμε από την κάθε περιοχή ένα συγκρότημα να 
τραγουδήσει.

Εσείς τραγουδούσατε εκεί;
Φυσικά, τραγουδούσα με τη χορωδία του δασκάλου τραγού

δια από διάφορες περιοχές. Οι εκπομπές εκείνες αφήσανε ιστο
ρία, γιατί το ραδιόφωτνο τότε ήταν το μοναδικό μέσο, δεν υπήρχε 
τηλεόραση τότε. Τρεις φορές την εβδομάδα λοιπόν με εκπομπές 
ημίωρες.

■ Πέστε μας ένα γεγονός από τη μακρά σταδιοδρομία 
σας στο τραγούδι που να σας συγκίνησε ιδιαίτερα.

Πολλά γεγονότα μπορώ να σας πω, αλλά θα σταθώ στο Στά
διο, όταν τραγούδησα σηκώθηκε όλο το στάδιο στο πόδι.

- Αυτή την περίοδο με τί ασχολείστε
Έχω αποσυρθεί από συναυλίες λόγω ηλικίας, δεν αντέχω 

πια, είμαι 80 χρονών. Τώρα ασχολούμαι μόνο με έκδοση cd 
και βγάζω διάφορα τραγούδια π.χ. της ίςνιτιάς.

Τότε, είχα αγοράσει ένα μαγνητόφωνο Ούχερ και γύρισα όλη 
την Ελλάδα, το υλικό που μάζεψα, είναι θησαυρός. Τώρα ετοι
μάζω να βγάλω σε ένα cd αυθεντικές φωνές από τότε, από το 
'60. Να φανταστείς ότι αυτοί που τραγουδούν δεν υπάρχουν τώ
ρα. Και από άντρες και από γυναίκες. Π.χ. έχω μια γιαγιά από 
τη Θράκη, η μπάμπο η Βάγια. Μια ζωή δουλειά φίλε μου... 
Όταν αγόρασα το Ούχερ, τα καλοκαίρια που έπαιρνα την άδειά 
μου από τη ραδιοφτανία δεν πήγαινα στις παραλίες, έπαιρνα το 
Ούχερ στον ώμο και έκανα περιοδείες Μακεδονία, Θράκη ... σ’ 
όλη την Ελλάδα. Οι παραλογές είναι η τελευταία μου δουλειά. 
Στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Κυρία Σαμίου κλείνοντας θα θέλαμε να μας πείτε δύο 
λόγια για την Αστυνομία;

Οι περισσότεροι αστυνομικοί είναι από διάφορες περιοχές 
της Ελλάδος. Η  αστυνομία για τον Έλληνα πολίτη είναι μια 
προστασία. Η  αστυνομία είναι σημαντική σε κάθε χώρα. Πολ
λοί ξένοι έχουν έρθει στη χώρα μας και αντί να δουλέψουν ήρε
μα κάνουν και τον κάμποσο. Αν δεν είχαμε λοιπόν την αστυ
νομία να μας προστατεύσει ποιος θα μας προστατεύσει τότε; Η  
αστυνομία είναι απαραίτητη και ο πολίτης κοιμάται ήσυχος και 
ότι και να συμβεί θα τρέξει στην αστυνομία. Τέλος, οι αστυνομι
κοί επειδή είναι από επαρχία κρατάνε και την παράδοση.

Κυρία Σαμίου, να είστε πάντα δημιουργική.
Σ ’ευχαριστώ. ]
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Στο CERN
το μεγαλύτερο πείραμα της φυσικής

στην Ιστορία

Του Αστυφ. Ιωάννη Δ. Ντελέζου

Τι είναι to CERN;
είναι το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο για τη Φυ- 

Γ Στοιχειωδών Σωματιδίων και είναι το μεγαλύτερο 
αο ερευνητικό κέντρο του είδους του. Η ίδρυση του 

1954 αποτέλεσε μια από τις πρώτες κοινές ευρωπα
ϊκές ηρόοϊΐάθειες και αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα διε
θνούς συνεργασίας. Από τα 12 ιδρυτικά μέλη σήμερα συνερ
γάζονται 19 κράτη-μέλη. Το Εργαστήριο βρίσκεται πάνω στα 
γαλλοελβετικά σύνορα, δυτικά της Γενεύης, στους πρόποδες 
της οροσειράς Ζουρά. Γύρω στους 6500 επιστήμονες, δηλαδή 
οχεδόν το 50% των επιστημόνων σ’ όλο τον κόσμο που ασχο
λούνται με τα σωματίδια, χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις 
του CERN. Οι επιστήμονες αυτοί εκπροσωπούν 500 πανεπι
στήμια και πάνω από 80 εθνικότητες.

Τι κάνει to CERN;
Ο λόγος ύπαρξης του CERN είναι η βασική έρευνα. Οι εξο

πλισμοί του Εργαστηρίου, οι επιταχυντές των σωματιδίων 
και οι ανιχνευτές, ανήκουν στα μεγαλύτερα και περιπλοκό
τερα επιστημονικά όργανα στον κόσμο. Φτιαγμένα με την 
τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αποτελούν μερικά από τα πιο 
αξιόλογα μνημεία της επιστήμης του 20ου αιώνα. To CERN 
παρέχει στους φυσικούς δέσμες σωματιδίων πολύ υψηλής 
ενέργειας για τα πειράματά τους. Το Εργαστήριο είναι ασυ
ναγώνιστο σ’ αυτό, έχοντας το μεγαλύτερο σύμπλεγμα αλλη- 
λοσυνδεόμενων επιταχυντών. Οι επιταχυντές επιταχύνουν 
με δεξιοτεχνία πολλά είδη σωματιδίων, για πολλών ειδών πει

ράματα. Στο CERN, οι δέσμες των σωματιδίων χρησιμοποι
ούνται για να μπούμε στην καρδιά της ύλης και να μεταφερ
θούμε έτσι πίσω στην αρχή του χρόνου, στη Μεγάλη Εκρηξη. 
Οι ερευνητές του CERN εξετάζουν εκατομμύρια ασυνήθιστα 
φυσικά γεγονότα, προσπαθώντας να καταλάβουν πώς έφτασε 
το Σύμπαν, μετά από περίπου 15 δισεκατομμύρια χρόνια, σ’ 
αυτό που βλέπουμε σήμερα γύρω μας.

Η χρησιμότητα των επιταχυντών
Οι επιταχυντές μπορούν να χωριστούν σε δυο βασικές 

κατηγορίες: τους κυκλικούς και τους γραμμικούς. To CERN 
διαθέτει και τους δύο τύπους.

Οι επιταχυντές χρησιμοποιούν πολύ ισχυρά ηλεκτρικά 
πεδία για να δώσουν ενέργεια σε μια δέσμη σωματιδίων 
ενώ μαγνητικά πεδία χρησιμοποιούνται για να κρατούν τις 
δέσμες εστιασμένες και στην περίπτωση των κυκλικών επι
ταχυντών, να οδηγούν τα σωματίδια σε κυκλική τροχιά.

Στις γραμμικές διατάξεις η ενέργεια δίνεται στα σωμα
τίδια σε όλο το μήκος του επιταχυντή. Όσο πιο μεγάλο είναι 
το μήκος της μηχανής, τόσο πιο μεγάλη είναι και η τελική 
ενέργεια. Στις κυκλικές διατάξεις, τα σωματίδια ταξιδεύουν 
γύρω-γύρω πολλές φορές, αποκτώντας επί πλέον ενέργεια 
σε κάθε περιφορά. Αλλά όσο πιο μεγάλη ενέργεια έχουν τα 
σωματίδια, τόσο πιο δύσκολα κρατιούνται στην τροχιά τους, 
όπως τα αυτοκίνητα όταν στρίβουν σε μια απότομη στροφή. 
Ο μεγαλύτερος επιταχυντής του CERN, ο LEP (Large 
Electron Positron collider, “Μεγάλος επιταχυντής Συγκρου-
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To "κύκλωμά" μαε εξαπλώνεται...
με το νέο μαε κατάστημα στη Σκάλα

ΦΙΛΙΑΤΡΟ ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗ ΣΠΑΡΤΗ ΓΑΡΓΑΛΙΟΝΟΙ ΣΚΑΛΑ
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ομένων δεσμών Ηλεκτρονίων και Ποζιτρονίων”) έχει περιφέ
ρεια 27 χλμ, ώστε οι στροφές του να είναι κατά το δυνατόν πιο 
ομαλές.

Συγκρούσεις σωματιδίων
Επιταχύνοντας τα σωματίδια σε πολύ μεγάλες ενέργειες και 

κάνοντάς τα να συγκρούονται πάνω σε ακίνητους στόχους 
(εκτός επιταχυντών) ή μεταξύ τους μέσα στους επιταχυντές, 
παράγονται νέα ασταθή σωματίδια και έτσι οι φυσικοί μπο
ρούν να ανακαλύψουν τις δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ 
των σωματιδίων, ανοίγοντας παράλληλα νέους δρόμους για 
την ανακάλυψη των μυστικών της φυσικής. Σύμφωνα με την 
περίφημη εξίσωση του Einstein (Ε = m . c2) η όλη μετατρέ- 
πεται σε ενέργεια και αντίστροφα. Στις συγκρούσεις των σωμα
τιδίων αυτή η ενέργεια είναι συγκεντρωμένη σε απειροελά
χιστο χώρο.

Αποτελέσματα συγκρούσεων -  χρήση ανιχνευτών
Οι ανιχνευτές που χρησιμοποιούνται στους επιταχυντές 

συγκρουομένων δεσμών αποτελούνται από διαδοχικά στρώ
ματα σα φλοιοί κρεμμυδιού, αλλά κυλινδρικοί. Είναι μεγάλοι 
σαν κτίρια και γεμάτοι με πολύπλοκα ηλεκτρονικά. Οι 
συγκρούσεις γίνονται ακριβώς στο κέντρο των ανιχνευτών 
και στα διαφορετικά στρώματά τους καταγράφονται διαφορε
τικές ιδιότητες των εξερχόμενων σωματιδίων. Πλησιέστερα 
στο σημείο σύγκρουσης βρίσκονται οι ανιχνευτές καταγραφής 
τροχιών, οι οποίοι παρακολουθούν τη διαδρομή των σωματι
δίων, καθώς αυτά απομακρύνονται από το σημείο σύγκρουσης. 
Ακολουθούν όργανα μέτρησης της ενέργειας, τα καλορίμετρα, 
όπου και τα περισσότερα σωματίδια τελειώνουν το ταξίδι τους. 
Το τελευταίο στρώμα του ανιχνευτή περιέχει και πάλι όργανα 
καταγραφής τροχιών για τον προσδιορισμό όσων ανιχνεύ
σιμων σωματιδίων κατάφεραν να φτάσουν μέχρις εκεί. Ένας 
μαγνήτης που είναι ενσωματωμένος στον ανιχνευτή, υποχρε
ώνει τα φορτισμένα σωματίδια να ακολουθούν καμπύλες τρο
χιές στα εσωτερικά στρώματα, βοηθώντας έτσι στον προσδιο
ρισμό του είδους του κάθε σωματιδίου.

Το μεγαλύτερο πείραμα της φυσικής στην Ιστορία
Το πιο περίπλοκο πείραμα στη μεγαλύτερη μηχανή που 

κατασκεύασε ποτέ ο άνθρωπος ξεκίνησε στις 10 Σεπτεμβρίου 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας Στοιχειωδών Σωματι
δίων (CERN), στη Γενεύη. Εκατοντάδες επιστήμονες από 80 
χώρες του κόσμου συμμετέχουν στο ιστορικό εγχείρημα, στον 
τεράστιο επιταχυντή σωματιδίων, μήκους 27 χλμ, 100 μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια της γης, στα γαλλοελβετικά σύνορα. 
Το πείραμα κοστίζει 6,4 δισ. ευρώ, χρηματοδοτείται κυρίως 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλείται να ρίξει φως σε κρί
σιμα ερωτήματα γύρω από τη δομή της ύλης.

Οι θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν από τις συγκρούσεις 
δεσμών σωματιδίων - ήταν δεκάδες χιλιάδες φορές μεγαλύ
τερες από εκείνες που επικρατούν στον Ήλιο - μικρογραφία 
της λεγάμενης Μεγάλης Έκρηξης, η οποία, 
σύμφωνα με την επικρατέστερη θεωρία, δια
μόρφωσε τη νηπιακή ηλικία του Σύμπαντος.
Σημαντικό βήμα πρωτοπορίας της Ευρώπης 
στο πεδίο της θεμελιώδους έρευνας, το πείραμα 
αναμένεται να προσφέρει «κέρδη» στον τομέα

της τεχνογνωσίας που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτομίες, 
που θα εφαρμοστούν στα πεδία της σύντηξης, της ιατρικής 
τεχνολογίας αλλά και του Διαδικτύου.

Γιατί έγινε το πείραμα
Ο καθηγητής Μπράιαν Κοξ, μέλος της επιστημονικής 

ομάδας του CERN, εξηγεί τι οδήγησε τους επιστήμονες στην 
πραγματοποίηση του φιλόδοξου πειράματος και δίνει παρα
δείγματα πιθανών πρακτικών εφαρμογών που θα προκύψουν 
από αυτό: «Η αναζήτηση των θεμελιωδών σωματιδίων της 
ύλης άρχισε από την αρχαία Ελλάδα, ενώ με τη βοήθεια της 
πειραματικής μεθόδου, καταφέραμε να ανακαλύψουμε τα ηλε- 
κτρόνια, την κβαντική μηχανική, τις ακτίνες X, τον ατομικό 
πυρήνα και χιλιάδες άλλα γνωρίσματα του κόσμου μας. Χωρίς 
τις ανακαλύψεις αυτές, δεν θα υπήρχαν σήμερα ηλεκτρο
νικά, τσιπάκια σιλικόνης, τεχνολογία ιατρικής απεικόνισης, 
φάρμακα χημειοθεραπείας, και ούτω καθ’ εξής. Η κατανόηση 
της Φύσης είναι αδύνατη χωρίς τη χρήση της πειραματικής 
μεθόδου. Το πείραμα του CERN μπορεί από τη μεριά του να 
οδηγήσει σε μεγάλες επιστημονικές καινοτομίες. Σκεφτείτε 
μόνο ότι η θεωρία της κβαντικής μηχανικής αναπτύχθηκε τη 
δεκαετία του 1920 και οδήγησε το 1947 στη δημιουργία του 
πρώτου τρανζίστορ. Σε ό,τι αφορά τις ελπίδες ανάπτυξης νέας 
μορφής ενέργειας, τα πράγματα δεν είναι τόσο ελπιδοφόρα. Η 
σύγκρουση σωματιδίων στο LHC δεν παράγει ενέργεια. Ο επι
ταχυντής μπορεί, όμως, να οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων απο
τελεσματικότερων συστημάτων ψύξης, για πυρηνικούς αντι
δραστήρες νέας γενιάς, όπως αυτόν του προγράμματος ITER 
στο Κανταράς της Γαλλίας. Το ενδεχόμενο να αποδειχθεί πει
ραματικά η μη - ύπαρξη του μποζονίου του Χιγκς, γνωστό και 
ως «Σωματίδιο του Θεού», μπορεί να αλλάξει την ίδια μας την 
αντίληψη για τη σύγχρονη Φυσική. Αν το μποζόνιο του Χιγκς 
δεν υπάρχει, η Θεωρία του Καθιερωμένου Προτύπου, πάνω 
στην οποία έχουμε στηρίξει τη σύγχρονη ερμηνεία του σύμπα
ντος, θα καταρρεύσει οριστικά».

Έλληνες Επιστήμονες
Πέντε Έλληνες επιστήμονες -  ερευνητές οι: Μιχάλης Κορα- 

τζινός, Παρασκευάς Σφήκας, Γιάννης Παπαφιλίππου, Ευγενία 
Χατζηαγγελή και Χρήστος Ζαμαντζάς έπειτα από χρόνια ενα
σχόλησης με τα πλέον δυσεπίλυτα προβλήματα που στέκονταν 
εμπόδιο στην πραγματοποίηση του μεγαλύτερου προβλήματος 
στην ιστορία, βρίσκονταν στο δωμάτιο του CERN προκει- 
μένου να επιτηρήσουν τα αποτελέσματα της πρώτης μέρας 
των προσπαθειών. Όλοι τους συμφωνούν ότι πρόκειται για 
ένα δύσκολο εγχείρημα, καθώς οι τεχνολογίες που χρησιμοποι
ούνται είναι ιδιαίτερα πολύπλοκες και οι απρόβλεπτες κατα
στάσεις παραμονεύουν. Όμως, ούτε στιγμή έπαψαν να αισιο- 
δοξούν ότι τα πράγματα θα είχαν αίσια πορεία. Όπως έλεγαν 
οι ίδιοι: «Αν δεν υπάρξουν απρόοπτα και η δέσμη ολοκληρώσει 
την τροχιά της μέσα στον επιταχυντή, έχουμε το πράσινο φως 

για να συνεχίσουμε στις επόμενες φάσεις του 
πειράματος».]

ΠΗΓΕΣ: 1. http:llpublic.web.cem.chlpublicl
2. Ευρωπαϊκό εργαστήριο Φυσικής Σωματιδίων
3. Εφ. Καθημερινή και Νέα της 10-9-08
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σχολική βοηθήματα για το δημοτικό
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• Απαραίτητα σε κάθε μαθητή 
Χρήσιμο διδακτικό υλικό στα χέρια του δασκάλου 

• Πολύτιμοι σύμβουλοι για το γονιό
TrK Aoruvi°μίας.

Σύμφωνα με το νέο σχολικό βιβλίο  

και το δ ιαθεματικό ενιαίο πλα ίσ ιο προγραμμάτω ν σπουδώ ν

ΓΛΩΣΣΑ Α ,/ Β// V, Δ ', Ε' και ΓΓ ' Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο Υ  
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Α. Σταμάχης · Κ. Χατζηκώστα · Γ. Χρόνης

Ακολουθούν τη δομή του αντίστοιχου βιβλίου του μαθητή. 
Περιλαμβάνουν:
• ασκήσεις ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας.
• ασκήσεις λεξιλογίου, γραμματικής και συντακτικού.
• ποικίλα κείμενα που αναδεικνύουν
τους διδακτικούς στόχους κάθε ενότητας.

• δημιουργικές δραστηριότητες (ακροστιχίδες, αινίγματα).
• κριτήρια αξιολόγησης.
• απαντήσεις: στις ασκήσεις και στα κριτήρια αξιολόγησης 
του βοηθήματος, στις ερωτήσεις, ασκήσεις, και 
δραστηριότητες του σχολικού βιβλίου και
του τετραδίου εργασιών.

• χρήσιμες συμβουλές για παιδιά, γονείς και δασκάλους, 
•πλούσια εικονογράφηση.

Μ Α Θ Η Μ Α Τ ΙΚ Α  A ', Β', Ρ , Δ ', Ε' 
και ΣΤ ' Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο Υ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σ. Βυζανιάρης · Π. Ζερδεβά ·
Κ. Χατζηκώστα · Δ. Χριστοφορίδου

Ακολουθούν τη δομή του αντίστοιχου βιβλίου του μαθητή.

Περιλαμβάνουν:
• ανάλυση της θεωρίας με απλό τρόπο.
• πολλές και ποικίλες ασκήσεις και δραστηριότητες.
• επαναληπτικά μαθήματα.
• κριτήρια αξιολόγησης.
• απαντήσεις στις ασκήσεις και στα κριτήρια αξιολόγησης 
του βοηθήματος.

• Ε Ν θ  Ε Τ  Ο με τις απαντήσεις στις ασκήσεις και 
στα κριτήρια αξιολόγησης του βιβλίου του μαθητή και 
στις ασκήσεις του τετραδίου εργασιών για τις τάξεις 
Γ', Δ', Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.

Συμβάλλουν στην αφομοίωση της ύλης του σχολικού βιβλίου.
Ανατττύσσουν τη δημιουργική σκέψη των μαθητών.

Ανδρ. Μεταξύ 28 & Θεμιστοκλέους, 106 81 Αθήνα 
τηλ: 210 330 11 61-3, fax: 210 330 11 64  

e-mail: info@siderisbooks.gr 
http: / / www.siderisbooks.gr

εκδόσεις
Μιχαλη
Σιδερη
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Η γένεοη και διαμόρφωση του πολιτεύματος 
της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

«
... από τα δυσχερέστερα 

προβλήματα της περί 

κράτους θεωρίας είναι 

η νομική κατασκευή

του αντιπροσωπευτικού 
99συστήματος.

Αλέξανδρος Σβώλος

Του Αστυν. Α' Κωνσταντίνου Ξέρα

Β Ενότητα
Τα ουσιαστικά στοιχεία των αρχών της αντιπροσώπευσης, 

της ταύτισης και της ανάμιξης τους κατά το Σύνταγμα

Β
ίίευτίκη αρχή, ως άξονας του κοινο- 
αχος, συνίσχαται σχη σχέση σχη σχέση ανά- 
και του βουλευτές, οι οποίοι είναι αντιπρό-

)χέση αποτελούσε ένα από χα δυσχερέστερα 
)ρίας του κράτους. Το πρόβλημα έγινε mo 
[η μας, διότι η εκλογή των βουλευτών προ

ϋποθέτει την ένταξη του σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Το κόμμα 
συνήθως προβάλλει την ταύτιση του με ορισμένη μερίδα του 
λαού κω εκδηλώνει τη θέληση αυτής. Τα πολιτικά κόμματα 
οφείλουν να εξυπηρετούν την ελεύθερη λειτουργία του δημο
κρατικού πολιτεύματος, (29§1 Σ.).

Η άποψη ότι η αντιπροσωπευτική ή έμμεση κοινοβουλευτική 
δημοκρατία δεν είναι εντελώς αμιγής αλλά ανάμικτη με μεμπτά 
στοιχεία ταύτισης γίνεται δεκτή, όταν θεωρηθεί ότι ουσιαστικά 
η κοινοβουλευτική δημοκρατία είναι κομματική δημοκρατία.

Η αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία βασίζεται 
στις ακόλουθες διατάξεις του Συντάγματος:

Το άρθρο 1§1 ορίζει «το πολίτευμα της Ελλάδας είναι Προ- 
εδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία». Ανάλογες διατάξεις 
υπήρχαν Km σε προγενέστερα Συντάγματα.

Το άρθρο 1§2 ορίζει «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή 
κυριαρχία». Πρόκειται για διάταξη νέα που δεν είχε διατυπωθεί 
πριν το 1975.

Το άρθρο 1§3 ορίζει «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, 
υπάρχουν υπέρ αυτού Km του έθνους Km ασκούνται όπως ορίζει 
το Σύνταγμα». Ανάλογες διατάξεις υπήρχαν Km σε προγενέστερα

Συντάγματα. Εδώ όμως προκύπτει ότι, ναι μεν όλες οι εξουσίες 
πηγάζουν από το λαό, δεν ασκούνται άμεσα απ’ αυτόν, αλλά όπως 
ορίζει το Σύνταγμα.

Το άρθρο 26 ορίζει τη διάκριση των εξουσιών καθώς Km τα 
όργανα που ασκούν τις αντίστοιχες λειτουργίες.

Από το άρθρο 110§1 προκύπτει έμμεσα ότι οι mo πάνω διατά
ξεις είναι θεμελιώδεις Km δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση.

Επειδή ο λαός είναι συνταγματικά οργανωμένος σε κράτος, που 
έχει νομική προσωπικότητα , όλες οι προαναφερόμενες εξουσίες, 
ναι μεν πηγάζουν από το λαό, αλλά ανήκουν στο νομικό πρόσωπο 
του κράτους Km ασκούνται κατά το Σύνταγμα από ορισμένα κρα
τικά όργανα Όλες αυτές οι εξουσίες συνιστούν την ενιαία κρα
τική εξουσία με φορέα το νομικό πρόσωπο του κράτους. Τούτο 
προκύπτει από πολλές διατάξεις του Συντάγματος λ.χ άρθρα 2, 
13,14,15,16,22,23,24,28,36,43,48,52,63 κ,λπ.

Η ενότητα της κρατικής εξουσίας, που ασκείται με πλήρη ανε
ξαρτησία, αποτελεί ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της λαϊκής 
κυριαρχίας. Η ελεύθερη Km ανόθευτη εκδήλωση της λαϊκής 
θέλησης, επειδή εκφράζει τη λαϊκή κυριαρχία, πρέπει να τελεί υπό 
την εγγύηση όλων των λειτουργιών της Πολιτείας, που έχουν 
υποχρέωση να τη διασφαλίζουν σε κάθε περίπτωση. Οι σπουδαιό
τεροι λειτουργοί αναφέρονται στο άρθρο 26 του Σ.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει, ότι το Σύνταγμα έχει ως αφε
τηρία των διατάξεών του την διαφορά Km όχι την ταύτιση ανά
μεσα στους ασκούντες την κρατική εξουσία Km στους εξουσιαζό
μενους πολίτες λ.χ. στο λαό Km τους βουλευτές.

Η δημοκρατία σαφώς δεν ταυτίζεται με τον κοινοβουλευτισμό,
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διότι είναι νοητή και χωρίς Βουλή, (άμεση δημοκρατία), με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο του λαού είναι μικρό και οι υπό ρύθ
μιση βιοτικές σχέσεις είναι εντελώς απλές.

Στο σύγχρονο κράτος με το πλήθος των περίπλοκων νομικών, 
οικονομικών, κοινωνικών και εξωτερικής πολιτικής σχέσεων είναι 
πρακτικά αναγκαία η εφαρμογή της αντιπροσωπευτικής αρχής, 
γιατί ο λαός δεν διαθέτει τις απαραίτητες ειδικές γνώσεις τη στοι
χειώδη οργάνωση και πολιτική ωριμότητα για μπορέσει να αντι- 
σταθεί σε οργανωμένες δημαγωγικές επιδράσεις και να αναζητήσει 
την ορθή ρύθμιση των παραπάνω περίπλοκων σχέσεων.

Ωστόσο τα Συντάγματα ‘75/’86/Ό1, δεν είναι αμιγή, υπάρ
χουν διατάξεις οι οποίες κάνουν ανάμιξη της αντιπροσωπευτικής 
αρχής και της αρχής της ταύτισης κυβερνώντων και κυβερνω- 
μένων, (άρθρα 29§1 κ' 44§2 Σ. Ίδρυση Πολιτικών Κομμάτων κ' 
Δημοψήφισμα).

Η συνταγματική κατοχύρωση της αντιπροσωπευτικής αρχής 
προβάλλεται αναλυτικά στις εξής διατάξεις του Συντάγματος 
άρθρο 1§1,2 κ'3, άρθρο 14§3γ, άρθρο 16§1 εδαφ. β, άρθρο 29§1, 
άρθρο 50, άρθρο 51§2,3 κ 4, άρθρα 52,53,54,55,56,57,58, άρθρο 
60§1, άρθρο 61§1, άρθρο 62, άρθρο 66§1, άρθρο 67, άρθρο 87§2, 
άρθρο 110§1, άρθρο 120§2,3 κ'4.

Λαϊκή Κυριαρχία, διάκριση ίω ν εξουσιών 
και ουδέτερη εξουσία

Η λαϊκή κυριαρχία, παρ’ ότι αποτελεί τέταρτο και σπου
δαιότερο στοιχείο ανεξάρτητο από την τριάδα των εξουσιών, 
οι οποίες αποτελούν την κρατική εξουσία δεν αποτέλεσε αντι
κείμενο έρευνας ώστε να προβληθεί με σαφήνεια η θεμελιακή 
σημασία της εφόσον όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό. Ο 
λαός είναι παράλληλος με την κρατική εξουσία και αποτελεί ανε
ξάρτητο στοιχείο της έννοιας του κράτους το οποίο αποτρέπει τη 
σύγκρουση των τριών εξουσιών, διατηρεί τη διάκρισή τους αλλά 
και τις ενοποιεί. Το ενοποιητικό στοιχείο της λαϊκής κυριαρχίας 
με το οποίο ξεπερνιέται το κενό, που υπάρχει στην τριάδα των 
εξουσιών στη μορφή του Προέδρου της αντιπροσωπευτικής κοι
νοβουλευτικής δημοκρατίας ως ένα είδος ουδέτερης εξουσίας η 
οποία αντιπροσωπεύει τα λαό ή το κράτος 

Στην εποχή μας θεωρείται αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατόν 
να χωριστεί η δύναμη από την ευθύνη χωρίς καμία εξαίρεση. Η 
λαϊκή κυριαρχία αποτελεί την ουσία την δημοκρατίας έχει ως 
συστατικό της ότι, η δύναμη έχει οργανωθεί από κάτω προς τα 
πάνω, ενώ η ευθύνη από πάνω προς τα κάτω, δηλ. το ρεύμα της 
δύναμής της εκπορεύεται από κάθε πολίτη προς την κορυφή του 
κράτους ενώ η ευθύνη ακολουθεί το αντίθετο ρεύμα. Στη δημο
κρατία η διαμόρφωση της κρατικής θέλησης έχει κατεύθυνση 
από το λαό προς τα κρατικά όργανα και όχι το αντίστροφο.

Τα βασικά στοιχεία του αντιπροσωπευτικού πολιτεύ
ματος και η διασφάλισή τους από το κομματικό σύστημα 
Μπορεί να λεχθεί ότι τα συστατικά στοιχεία της 
ουσίας του αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού 
πολιτεύματος είναι τα εξής:

α) Η πλειοψηφία του λαού με την ελεύθερη και 
γνήσια έκφραση της θέλησής της να έχει την δυνα
τότητα να εκλέξει τους αντιπροσώπους της και να 
εγκρίνει τα προγράμματά τους για τη ρύθμιση των 
κάθε είδους ζωτικών συμφερόντων της η οποία θα 
γίνει με τις αποφάσεις που θα λάβουν οι εν λόγω

αντιπρόσωποί της.
β) Η πλειοψηφία της ανωτέρω λαϊκής θέλησης να έχει πραγ

ματικά τη δυνατότητα ν’ ασκήσει από κάθε άποψη ουσιαστικό 
έλεγχο των αρμοδίων κρατικών οργάνων, που εφαρμόζουν τις 
αποφάσεις τις όποιες έχουν πάρει οι ανωτέρω αντιπρόσωποί της 
για τη ρύθμιση των ζωτικών συμφερόντων της

γ) Να έχει διασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία του 
κομματικού συστήματος το οποίο είναι περισσότερο κατάλληλο, 
ώστε να ενημερώνει ανεμπόδιστα και αποτελεσματικά τους εκλο
γείς να διαμορφώσουν τις προτιμήσεις τους και να εκφράσουν 
τις θελήσεις τους ελεύθερα και γνήσια στις εκλογές.

Στα αντιπροσωπευτικά συστήματα και εφόσον ισχύουν οι 
ανωτέρω προϋποθέσεις οι πολιτικές δυνάμεις παίζουν καθορι
στικό ρόλο. Οι πολιτικές δυνάμεις τείνουν ν’ αποκτήσουν ή να 
επηρεάσουν την πολιτική εξουσία για την πραγματοποίήση των 
σκοπών τους. Μέσα από τον τύπο και τα διάφορα μέσα επικοινω
νίας που έλαβαν στην εποχή μας εκπληκτικές διαστάσεις ανα- 
φερονται στην κοινή γνώμη, μέσω κυρίως των πολιτικών κομ
μάτων ή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, πιέζοντας και 
επηρεάζοντας την πολιτική εξουσία. Οι πολιτικές δυνάμεις δεν 
είναι ορατές εμφανίζονται συνήθως με την μορφή μη πολιτικών 
κινημάτων, οργανώσεων, κλπ. (οικολογικό κίνημα).

Οι φορείς της πολιτικής εξουσίας συνήθως αποτελούν προε
κτάσεις πολιτικών δυνάμεων, οι οποίες επικρατούν στα κόμματα, 
υπάρχει δηλ. αλληλεπίδραση όλων αυτών μεταξύ των. Η δισυπό
στατη ύπαρξη των πολιτικών κομμάτων, η ελεύθερη αντιπροσω
πευτική ιδιότητα των βουλευτών και η διάσταση ανάμεσα στα 
κόμματα και στους βουλευτές

Τα πολιτικά κόμματα, παρ’ ότι αναγνωρίσθηκαν ως θεσμοί του 
συνταγματικού δικαίου, εξακολουθούν να είναι και κοινωνικά; 
οργανώσεις οι οποίες έχουν άτυπες παράλληλες ή και αντίθετες 
σχέσεις με το Σύνταγμα, δηλ. έχουν δισυπόστατη ύπαρξη ως κοι
νοβουλευτικά και ταυτόχρονα εξωκοινοβουλευτικά φαινόμενα.

Οι βουλευτές ως εκπρόσωποι του έθνους έχουν απεριόριστο 
το δικαίωμα γνώμης και ψήφου κατά συνείδησης Συνεπώς δεν 
έχουν καμία υποχρέωση να συμμορφωθούν με τις εντολές και 
τις οδηγίες του κόμματος με το οποίο εκλέχθηκαν, ούτε με τις 
εντολές και τις οδηγίες των ομάδων των εκλογέων τους.

Η αναγνώριση από το Σύνταγμα, αφενός των πολιτικών κομ
μάτων ως παραγόντων της διαμόρφωσης της πολιτικής θέλησης 
και του διορισμού ως πρωθυπουργού του αρχηγού του πλειοψη- 
φούντος κόμματος στη βουλή, και αφετέρου των βουλευτών ως 
αντιπροσώπων του έθνους με ελεύθερη και ανεξάρτητη από τα 
κόμματα γνώμη και ψήφο, δεν είναι θεωρητικά και πρακτικά 
εύκολο να εναρμονιστούν. Τούτο είναι σύνηθες όταν γίνεται 
παρερμηνεία της λαϊκής εντολής ή αυτή μεταμορφώνεται από 
τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων, μέσω της κομματικής 
ενότητας και πειθαρχίας.

Η αντιπροσωπευτική αρχή 
στην κοινοβουλευτική δημοκρατία

Από την αναφορά των παραπάνω προκύπτει ότι 
η αντιπροσωπευτική αρχή δεν αναφέρεται στον 
θεσμό του ΠτΔ, αλλά στον θεσμό του κοινοβου
λίου, στο σύνολό του και σε κάθε βουλευτή ξεχω
ριστά. Στην πλουραλιστική εποχή μας και στο σύγ
χρονο κράτος δεν μπορούμε να μιλάμε για γνήσια
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αντιπροσώπευση του λαού, mo πιθανή θεωρείται η αντιπροσώ
πευση ομάδων συμφερόντων.

Μπορεί λοιπόν, να υποστηριχθεί ότι σ’ ένα κοινοβουλευτικό 
δημοκρατικό πολίτευμα, ότι ο λαός εμπιστεύεται την πολίτικη 
του θέληση και τη δύναμη του στους εκλεγόμενους αντιπροσώ
πους του, οι οποίοι είναι διαμεσολαβητές ανάμεσα στο λαό και την 
Κυβέρνηση, στηρίζουν αλλά και ελέγχουν την Κυβέρνηση και 
επαγρυπνούν για τη δημοκρατική ευθύνη αυτής. Οι οχέσεις που 
προκύπτουν από την διάκριση των εξουσιών, πρέπει να επανεξετά
ζονται με βάση τις επιδράσεις της συνεχούς ροής των κοινωνικοοι
κονομικών - τεχνολογικών και πολιτισμικών εξελίξεων. Οι θεσμοί 
του Συνταγματικού δικαίου, πρέπει να αντιμετωπίζονται δυνα
μικά και όχι στατικά και να προσαρμόζονται στις ανακατατάξεις 
των σχέσεων όχι μόνο σε εθνική αλλά σε παγκόσμια κλίμακα

Η αντιπροσωπευτική αρχή δεν στηρίζεται απλώς στην 
λαϊκή κυριαρχία, αλλά χαρακτηρίζεται ως πραγματο
ποίησή αυτής. Έτσι προκύπτει η αναγκαιότητα, της δικαιολό- 
γησης της αντιπροσώπευσης και της νομιμοποίησης των αντιπρο
σώπων. Δεδομένο εδώ, έχουμε την πολιτική ενότητα στην οποία 
έχει μετουσιωθεί ο λαός ως σύνολο. Εάν θεωρηθεί ο κάθε εκλο
γέας, ότι από μόνος του είναι αντιπρόσωπος, οι πολίτες ενωμένοι 
ως λαός, δεν νομιμοποιούν τους αντιπροσώπους τους, αλλά τους 
αποδέχονται ως μία ενότητα ανώτερη απ’ αυτούς Τότε η αντι
προσώπευση δεν στηρίζεται στην λαϊκή κυριαρχία, αλλά σ’ ένα 
σύστημα κρατικής παρέμβασης με υπερβατικές ανώτερες αξίες.

Το Κοινοβούλιο, ως αντιπροσώπευση της συλλογικής ενότητας 
του λαού, μπορεί να επιδιώκει ως νομοθέτης ορισμένους σκοπούς 
για τον λαό που αντιπροσωπεύει, δεν είναι όμως νοητό ο λαός να 
αντιπροσωπεύεται μέσω του κοινοβουλίου απέναντι στον εαυτό 
του, πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψη η αυθεντική έκφραση της 
βούλησής του. Στην ίδια θέση βρίσκεται ο άμεσα ή έμμεσα εκλεγ
μένος από το λαό ΠτΔ, στα πολιτεύματα της αντιπροσωπευτικής 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι η αντιπροσωπευτική αρχή, 
παρά τα σοβαρά προβλήματα και τις αδυναμίες της είναι θεμέλιο 
του δημοκρατικού κοινοβουλευτικού πολιτεύματος το οποίο 
κατοχυρώνεται συνταγματικά - νομοθετικά και νομολογιακά, ιδι
αίτερο ρόλο προς αυτό έχει και το εκάστοτε εκλογικό σύστημα

Στην εποχή μας έχει γίνει κοινή συνείδηση, ότι το κράτος 
μπορεί να υπάρξει μόνο ως κομματικό κράτος και ότι πρακτικά 
την θέση της κυριαρχίας του λαού πήρε η κυριαρχία των πολι
τικών κομμάτων. Γι’ αυτό το λόγο καθιστάτε αναγκαία η συνταγ
ματική ρύθμιση των εσωτερικών λειτουργιών των πολιτικών 
κομμάτων, (ανέφικτο προς το παρόν).

Παρ’ όλα τα προβλήματα της εξέλιξής του, το αντιπροσωπευ
τικό δημοκρατικό πολίτευμα, με την σημερινή του μορφή, εξακο
λουθεί να είναι το μη χείρον βέλτιστον, εφόσον θέλουμε να διατη
ρήσουμε τον πυρήνα των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, 
καθώς τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου. 
Μείωση αυτών μπορεί να γίνει μόνο όσον αφορά τη διασφάλιση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα
Η έννοια της αντιπροσώπευσης στη σημερινή της μορφή, είναι 

σύμφυτη με την έννοια Δημοκρατία, διότι τα δημοκρατικά πολι

τεύματα έχουν ως τρόπο πραγμάτωσής των την αντιπροσιό- 
πευση του λαού από συλλογικά όργανα τα οποία αναδεικνύο- 
νται με γενικές εκλογές σε καθεστώς πολυκομματισμού.

Κοινοβουλευτικό γίνεται το αντιπροσωπευτικό πολίτευμα 
από τη στιγμή που η εθνική αντιπροσωπεία αναδεικνύει και 
ελέγχει την κυβέρνηση. Ο χαρακτήρας του κοινοβουλευτικού 
πολιτεύματος διαμορφώνεται σε διάφορες εκδοχές ανάλογα με 
τον αριθμό και τις αρμοδιότητες των νομοθετικών σωμάτων, 
τον βαθμό εξάρτισης της κυβέρνησης από την νομοθετική 
εξουσία, το είδος Km το εύρος των αρμοδιοτήτων του αρχηγού 
του κράτους έναντι της εθνικής αντιπροσωπείας με κυριό- 
τερο την εξουσία του να την διαλύει.

Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, οος μετεξέλιξη και εκδοχή 
του αντιπροσωπευτικού πολιτεύματος έχει τη βάση του στην 
αγγλική πρακτική που αρχικά απέσπασε από τον βασιλιά 
εξουσία προς υπόδειξη προσώπων για να ασκούν κυβερνη
τικά καθήκοντα, κατόπιν διαμόρφωσε το θεσμό της πολιτικής 
ευθύνης των μελών του υπουργικού συμβουλίου Km τέλος 
ανέδειξε τον Πρωθυπουργό ως κυρίαρχο πολιτικό πρόσωπο. Η 
επικράτηση του κοινοβουλευτισμού έγινε σε όσες χώρες κατά 
τους τελευταίους δύο αιώνες κυριάρχησε ο φιλελευθερισμός. 
Διαθέτει σταθερά στοιχεία, όπως η πολιτική ευθύνη της κυβέρ
νησης έναντι της εθνικής αντιπροσωπείας Km η αρχή της εμπι
στοσύνης της εθνικής αντιπροσωπείας προς την κυβέρνηση. Η 
καθιέρωση της αρχής της υπουργικής προσυπογραφής καθιστά 
τον ανώτατο άρχοντα ανεύθυνο Km την κυβέρνηση ως μόνη 
πολιτικά υπεύθυνη. Αντίβαρο αυτού, δηλ. την συγκέντρωση 
της πολιτικής εξουσίας στην κυβέρνηση, θέτει την εξουσία διά
λυσης της εθνικής αντιπροσωπείας προκειμένου ο λαός ως διαι
τητής να αποφασίσει για σημαντικό, κατά κανόνα, πολιτικό 
ζήτημα, το οποίο αντιπαραθέτουν κυβέρνηση Km αντιπολί
τευση.

Οι τεχνικές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που υιοθέ
τησε ο συντακτικός νομοθέτης, καθώς Km όσες αναδεικνύει η 
ίδια η εφαρμογή των κανόνων του πολιτεύματος, προκειμένου 
να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του κάτω από οποιοσ
δήποτε συνθήκες διαμόρφωσης του πολιτικού συστήματος, 
με κύρια επιδίωξη την κυβερνητική σταθερότητα, μπορεί να 
ονομαστεί ως εκλογικευμένος κοινοβουλευτισμός . Χαρακτη
ριστικό είναι το παράδειγμα των σκανδιναβικών χωρών όπου 
βοηθείται ο πολυκομματισμός Km ο σχηματισμός κυβέρνησης 
συνεργασιών, λόγω του αναλογικού εκλογικού συστήματος 
που δεν ευνοεί την ανάδειξη μονοκομματικών πλειοψηφιών. ]

*Το παρόν είναι τμήμα της εργασίας του AJAI Κων. Ξέρα για το 
ΤΕΜΕΣ/2008, με θέμα «Η δομή και η λειτουργία του δημοκρατικού 
πολιτεύματος και το αντιπροσωπευτικό σύστημα».

Παραπομπές: 1) Αλεξ. Σβώλος, Προβλήματα της Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας, 1931, οελ. 250 επ. Δ.Θ. Τσάτοος, Συνταγματικό Δίκαιο, Α, 
1981, οελ. 208. Αρ. Μάνεσης, Συνταγματική Θεωρία και Πράξη, 1980, σελ. 
643, 724 επ. 2) Αλεξ. Σβώλος, Συνταγματικόν Δίκαιον, Α', 1934, σελ. 182.
3) Κ. ΒΛΑΧΟΣ, Θεσμοί και προβλήματα της σύγχρονης δημοκρατίας, I,
1988, οελ. 403 επ. 4) Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, 1919. 
Εποικοδομητική πρόταση δυσπιστίας, αρθ. 67 τον Θεμελιώδους Νόμου 
της Βόννης
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COVER INSURANCE
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ“ COVER-

R a n c e

ΑΘΗΝΑ 01/02/2007
Π Ρ Ο Σ:
Τ Α  Μ Ε Λ Η  Τ Η Σ  Ε Λ .Α Σ. &
Τ Ο Υ Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ  Υ Π . Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Τ Α Ξ Η Σ

ΕΙΔ ΙΚ Ο  ΕΚ Π ΤΩ ΤΙΚ Ο  Τ ΙΜ Ο Λ Ο ΓΙΟ
ΤΗΣ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΙΚΗ Σ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «MALAYAN INSURANCE CO. INC.»

Επειτα απ ό επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την  π ροσ φ ορά τιμολογίου 
(κλάδος Α υτοκ ινήτου) για την ΕΛ .ΑΣ., καταφ έραμε να π ετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπ τω σ η στο 
τιμολόγιο  μέσω  τη ς  ανω τέρω  π ολυεθνικής εταιρείας.
Τα βα σ ικά  κ ρ ιτή ρ ια  τη ς  έρ ευ ν α ς  μα ς  είνα ι α φ εν ό ς  μ εν  η α ξ ιο π ισ τία  το υ ς , α φ ε τέρ ο υ  δε η ισ ο ρ ρ ο π η μ έν η  
σ χέσ η  μ ε τα ξύ  υ π η ρ εσ ιώ ν  και κό σ το υ ς .

Π ΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

| Ιπ π ο ι B /M Α π λ ό  Π α κ έ τ ο  H Ιπ π ο ι Β /Μ Πακέτο με επ ιλογή  π ροα ιρ ετικώ ν καλύψ εω ν I
03 03

1-6 189,84 1-6 166,65
7-8 212,59 7-8 188,97

9-10 260,03 Αστική ευθύνη, 9-10 235,51
11-12 263,05 11-12 238,47 Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος με προσθήκη
13-14 270,19 Φροντίδα - Ρυμούλκηση 13-14 245,48
15-20 306,60 συνεπεία ατυχήματος, 

Προσωπικό ατύχημα

15-20 281,17
21-25 328,82 21-25 302,97 προαιρετικών καλύψεων
26-30 337,83 26-30 311,81
31-40 349,12 31-40 322,88

41ανω 364,95 41ανω 338,39

Π ΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦ ΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ.
CC Β /Μ Α π λ ό  Π α κέτο

03

1-50 47,51

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος

51-125 77,24
126-250 94,20
251-500 118,81
501-999 135,35

1000 168,34

ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ : Στις π ροα ιρετικές  καλύψ εις θα υπ άρχει αντίστοιχη έκπτω ση.

* Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και στους υπόλοιπους ασφαλιστικούς κλάδους

Για οπ ο ια δήπ οτε π ληροφ ορ ία  ή διευκρίνιση χρειασ τείτε, επ ικο ινω νήσ τε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45  - Αθήνα
τηλ.: 210 923.3005, 210 923.3104, 210 921.7166
fax: 210 922.4797 Γ ΙΑ  Τ Η Ν  C O V E R  IN S .
τηλ. ανάγκης: 6944.478885 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., INTERAMERICAN, INTERLIFE, GENERAL UNION, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, LLOYD’S OF LONDON, 
NATIONAL UNION, VICTORIA, ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., K.a.



[  ΔΙΑΤΡΟΦΗ :

Άμπελος η οινοφόρος

Της Π.Υ. Αναστασίας Πετράκη

ρο από τις άλλες. Μάζεψε τότε αρκετούς και τους πρόσφερε 
στον βασιλέα του. Εκείνος παρασκεύασε ένα χυμό τον οποίο 
ονόμασε «οίνο» στο δε καρπό έδωσε το όνομα του βοσκού του 
(σταφύλι). Φυσικά δεν πρέπει να λησμονούμε ότι το πρώτο 
θαύμα του Θεανθρώπου στον Γάμο εν Κανά αφορούσε στη 
δημιουργία του ύδατος σε οίνο.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με κάποιους ερευνητές, η πρώτη 
καλλιέργεια αμπελιού έγινε στην Κρήτη, ενώ για κάποιους 
άλλους στη Θράκη και χρονολογείται γύρω στο 1000 π.Χ. Ο 
Όμηρος αναφέρεται στο αμπέλι και το κρασί με τις ονομασίες 
οίνη, Οινόη, οινιάδα και άλλα. Στη συνέχεια οι Έλληνες και 
οι Φοίνικες μετέφεραν αμπέλια στην ιταλική χερσόνησο και η 
Σικελία έγινε κέντρο παραγωγής σταφυλιών.

Το αμπέλι είναι πολυετές φυτό με ετήσιο βιολογικό κύκλο. 
Μπορεί να καλλιεργηθεί στις εύκρατες ζώνες, βόρεια και νό
τια των τροπικών. Όμως οι «ευγενείς» ποικιλίες οιναμπέλου 
δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα μόνο στις περιοχές όπου οι 
κλιματικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές.

Οι μεγαλύτεροι αμπελώνες στον κόσμο βρίσκονται κοντά 
σε μεγάλες μάζες νερού (θάλασσα ή ποτάμια), δίπλα σε οροσει
ρές και δάση, προστατευμένοι από τους ανέμους.

Το κλίμα καθορίζει τις περιοχές όπου οι ποικιλίες της οι- 
ναμπέλου μπορούν να καλλιεργηθούν. Αλλά και το έδαφος 
παίζει σημαντικό ρόλο. Στα πλούσια εδάφη, το αμπέλι μπορεί 
να απλώσει τις ρίζες του και να αναπτύξει υπερβολικά πυκνό 
φύλλωμα. Αντίθετα, στα εδάφη που δεν συγκρατούν το νερό, 
το αμπέλι πρέπει να παλέψει για να το βρει. Σ’ αυτά τα φτωχά

την έκταση γης όπου καλλιερ- 
οινοφόρος. Πρωταρχική εστία από 

την οποία εξαπλώθηκε θεωρούνται οι πέριξ του Καυκάσου 
περιοχές, του Πόντου και της Αρμενίας.

Το αμπέλι ως φυτό ήταν γνωστό από την παλαιολιθική επο
χή. Σε ανασκαφές που έγιναν βρέθηκαν απολιθώματα της οι- 
νοφόρου αμπέλου που χρονολογούνται από την Ηώκαινη πε
ρίοδο. Επειδή όμως η κράση του φυτού δεν αντέχει το ψύχος, 
την εποχή των παγετώνων, ευδοκίμησε στις παραμεσόγειες 
περιοχές και στις περιοχές της Κασπίας θάλασσας.

Τα αμπέλια ξεκίνησαν να καλλιεργούνται από την εποχή 
του χαλκού καθώς κουκούτσια από σταφύλια βρέθηκαν σε 
κατοικίες της εποχής αυτής. Επίσης, σε ιερογλυφικές επιγρα
φές γίνονται αναφορές στην άμπελο, ενώ διάφορες ζωγραφι
ές σε τοίχους αναπαριστάνουν ανθρώπους να καλλιεργούν 
αμπέλια και να μαζεύουν σταφύλια. Οι εικόνες και οι γραφές 
αυτές χρονολογούνται 2.500 χρόνια π.Χ.

Η άμπελος υπήρχε και είναι αναγνωρίσιμη ως φυτό, από 
τους προϊστορικούς χρόνους. Χρειάστηκε όμως πείρα αιώνων 
για να κατανοήσουμε και να εκμεταλλευτούμε τους παράγο
ντες που επηρεάζουν την ποιότητα του σταφυλιού και κατά 
συνέπεια του κρασιού.

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, ο Στάφυλος ήταν 
γιος του Διονύσου και την Αριάδνης. Σε άλλο μύθο ο Στά
φυλος ήταν βοσκός του βασιλέα της Αιτωλίας Οινέα. Καθώς 
έβοσκε τις κατσίκες του παρατήρησε ότι μια από αυτές τρώ
γοντας συνέχεια ένα συγκεκριμένο καρπό πάχαινε περισσότε-
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜ ΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS-M ALUS 

ΖΗΜ ΙΕΣ Μ ΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ* - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΤΟΣ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ)

Περιοχές
Φ ο ρ . ^ \ ^
ίπποι

ΑΤΤΙΚΗ
ΑΧΑΪΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ  
ΕΛΛΑΔΑ 

& ΚΡΗΤΗ
ΝΗΣΙΑ

έω ς  6 121,10 113,10 97,30 84,10

7-8 129,90 121,20 100,70 86,80

9-10 156,20 145,50 124,30 107,10

11-12 162,00 151,00 126,00 108,90

13-14 182,50 169,90 141,20 122,40

*«ι

Αίτηση ασφάλισης τηλεφωνικώς - παράδοση συμβολαίου στο χώρο σας 
- Οι τιμές αφορούν σε οχήματα χωρίρ

\ \ C
m*Η κάλυψη μεταφερόμενου οχήματος αφορά ασφαλιζόμενο κεφάλαιο 3000,00 ευρώ

MiG ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Λ. Δημοκρατίας 55 (έναντι Πενταγώνου) Ν.Ψυχικό 

Τηλ:210 6777764, φαξ:210 6729760
www.mig.gr

e-mail:insurance@mig.gr

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


εδάφη, τα φυτά υποφέρουν σε σημαντικές εποχές του ετήσιου 
κύκλου ζωής τους.

Τα σταφύλια κατά την ωρίμανοή τους, αποκτούν σταδιακά 
χρώμα και γλυκύτητα. Ταυτόχρονα, μειώνεται η ξινή, άγου- 
ρη γεύση τους. Όταν αποκτήσουν το επιθυμητά χρώμα και 
άρωμα και όταν η σχέση σακχάρων και οξέων που περιέχουν 
είναι η κατάλληλη, έχει φτάσει η εποχή του τρύγου.

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες σταφυλιών οι οποίες ταξινομού
νται σε τρεις μεγάλες ομάδες τις λευκές, τις ερυθρές και τις 
ροδόχρωμες. Όλα τα είδη έχουν ευεργετική επίδραση στον 
ανθρώπινο οργανισμό, παρ’ όλο που επικρατεί η 
άποψη ότι τα κόκκινα σταφύλια είναι πιο ωφέ
λιμα για την υγεία μας (έχουν ευεργετικές 
ιδιότητες για την καρδιά).

Είναι τροφή πλούσια σε κάλιο και 
βιταμίνες A, Β και Ε. Τα 100 γρ. στα
φυλιών αποδίδουν 60 Kal. Τα σταφύλια 
περιέχουν ένα πολύτιμο φυτικό συστα- | \ 
τικό τη ρεσβερατρόλη. Η ρεσβερατρόλη 
βρίσκεται στη φλούδα των σταφυλιών, 
στα μούρα, στο πεύκο, στα ρόδια, στα 
φιστίκια και τα φασόλια. Είναι φυσικό 
αντιβιοτικό που παράγουν τα φυτά 
για την άμυνά τους. Η φλούδα 
των σταφυλιών περιέχει τις 
μεγαλύτερες ποσότητες ρεσβε- 
ρατρόλης.

Πολυάριθμα είδη και ποικιλίες υπάρχουν που παράγουν 
σταφύλια με διάφορα χαρακτηριστικά και για διάφορες χρή
σεις: φαγώσιμα, για οινοποίηση, αποξήρανση, μαρμελάδες, 
κονσέρβες, γλυκά. Η κατάταξη των σταφυλιών γίνεται σύμ
φωνα με το χρώμα: άσπρα, (ραζακί, σουλτανίνα, σαβατιανό 
κ,λπ.), μαύρα (κορινθιακή σταφίδα, μαυροδάφνη, κ.λπ.). Επί
σης, διακρίνονται ανάλογα με την εποχή που ωριμάζουν, σε 
πρώιμα, ενδιαμέσου ωριμάνσεως και όψιμα. Η βασική τους 
όμως διάκριση είναι σε επιτραπέζια και οινοπαραγωγά.

Τα σταφύλια δεν είναι μόνο μια εξαιρετικά γλυκιά τροφή, 
εύγευστη και πλούσια σε χρήσιμα θρεπτικά στοιχεία για 
τον ανθρώπινο οργανισμό, αλλά και ένα αποτελεσματικό 
μέσο για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της υγείας. 

Δικαιολογημένα θεωρούνται τα σταφύλια ότι είναι 
ο βασιλιάς των φρούτων. Περιέχουν σε μεγάλη 
αφθονία πάρα πολλά συστατικά. Το σταφυλο

σάκχαρο, όπως λέγεται το σάκχαρο που περιέχουν 
τα σταφύλια είναι μια πλήρης τροφή, το λεύκωμα του 

σταφυλιού είναι πολύ εύπεπτο γιατί περιέχει την πε
ψίνη, μια ουσία που βοηθάει πολύ στην πέψη των 
τροφών. Τα σταφύλια είναι μια θρεπτικότατη 
τροφή για τον άνθρωπο. Ο χυμός του σταφυλιού 

μάλιστα, θεωρείται ότι είναι ανώτερος και από 
το μητρικό γάλα. ]

Πηγές :
α) Mednutrition.gr β)Εγκυκλοπαίδια Δομή. 
γ)Περιοδικό Υγεία -  Οικολογία.

Α/Α [  6 4  ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2008



Φακοί ZWEIBRUDER. Η επανάσταση στο

Είναι βέβαιο, πλέον ότι το μέλλον του τεχνητού φωτισμού ανήκει στους οτττοηλεκτρικοΰς 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 περίβλημά τους από αλουμίνιο, εγγυάται πολλά χρόνια απρόσκοπτης χρήσής, ακόμα και 
κάτω από ακράιες συνθήκες. Η διάρκεια ζωής των μπαταριών τους, ξεπερνά πολλές φορές τη διάρκεια ζωής μιας συμβατικής 
λάμπας!1 To Advanced Focus System που σχεδιάστηκε από την ZWEIBRUDER. επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή της 
φωτεινής δέσμης ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ενας ειδικός συνδιασμός 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 κα 
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 μονά τους. Επιλέξτε έναν από τους φακούς 
ZWEIBRUDER. φιλόδοξα σχεδιασμένου, για κάθε χρήση και 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.

LΞ Ώ  LEfl5=R C re a tin g  N e w  W o rld s  o f  L ig h t.
MADE IN GERMANY

A d v a n c e d  F o c u s  S y s te m

ETHNICOLOURS S.A. Τηλ.: 210. 2825 760 * www.ethnicolours.gr

http://www.ethnicolours.gr


[ ΨΑΡΕΜΑ

ΑΣΦΑΛΕΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ ΨΑΡΕΜΑ

Ο πλωτήρας σήμανσης (σημαντήρας) ως βασικό μέτρο ασφάλειας 
στο υποβρύχιο ψάρεμα με ελεύθερη κατάδυση

Του Αστυν. Α Ιωάννη Σακελλαρίου

, ο καλοκαίρι μπορεί να έφυγε, αλλά αυτά δεν θα πει άτι η θάλασσα σταματά να δίνει χαρές 
σε όσους επιμένουν και συνεχίζουν, με μεγαλύτερη μάλιστα ελευθερία, αντλώντας τις συγκι
νήσεις που προσφέρει το υποβρύχιο ψάρεμα. Έ να δημοφιλέστατο σπορ στην πατρίδα μας.

Ως παλαιός και αρκετά έμπειρος στον τομέα του υποβρύχιου ψαρέματος με ελεύθερη κατά
δυση, θα ήθελα να υπογραμμίσω στους νεοφώτιστους ψαράδες την αξία του πλωτήρα σήμαν
σης (σημαντήρα, Π.Δ. 378/85 (ΦΕΚ 131 α/85) (ος βασικού μέτρου για την ασφάλειά μας στην 
επιφάνεια της θάλασσας, όπου, ιδίως την καλοκαιρινή περίοδο κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύ

τητα εκατοντάδες ταχύπλοα σκάφη, σκιέρς, τζετ σκι, αλλά είναι πιθανόν να βρεθούν μπροστά μας επικίν
δυνα υδρόβια, όποος θαλάσσιες χελώνες, σμέρνες, κ.α. αλλά και χρήστες παράνομης αλιείας με δυναμίτες.

Θα αναφερθώ σε μια πρόσφατη εμπειρία μου (Ιούλιος του 2008). Είχα αποφασίσει να αφιερώσω εκείνο 
το ζεστό καλοκαιρινό απόγευμα στο υποβρύχιο ψάρεμα, αφήνοντας για λίγο τις επαγγελματικές και οι
κογενειακές υποχρεώσεις. Διανύοντας μια απόσταση 15 χλμ. από το Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας, βρέθη
κα σε ένα γραφικό ορμίσκο απέναντι από το Μεγανήσι Λευκάδας, κοντά στο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας. 
Στην ακρογιαλιά φόρεσα προσεκτικά τον εξοπλισμό μου και τοποθέτησα σε στεγανή θήκη τα κλειδιά του 
αυτοκινήτου μου μέσα στη στολή μου. Άφησα τελευταίο τον εξοπλισμό ασφαλείας, το κοφτερό καταδυ
τικό μαχαίρι που το δένουμε στη μέσα πλευρά του αριστερού μας ποδιού, και τον πλωτήρα σήμανσης με 
το σηματάκι καταδύσεων με 17 μέτρα πλαστικό κορδόνι που το δένουμε με κλιπ στη ζώνη βαρών. Κάτω
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and τον πλωτήρα κρεμάμε τα χτυπημένα ψάρια που αιμορραγούν. Έτσι άταν 
βουτάμε ο πλωτήρας είναι πάντα στην επιφάνεια και μας προστατεύει από διερ- 
χόμενα σκάφη και κρατά σε απόσταση τα χτυπημένα ψάρια.

Βγήκα για ψάρεμα κόντρα στον καιρό που ήταν βορινός (μελτέμι) και γύρω 
στα 7 μποφόρ, με τη σκέψη, ότι, όταν θα γύριζα κουρασμένος θα τον είχα πρίμα 
στην πλάτη μου και θα με βοηθούσε να φτάσω πιο γρήγορα στην ακτή.

Έτσι άρχισα τις πρώτες βουτιές στα 3-4 μέτρα βάθος, ψάχνοντας προσεκτι
κά τα θαλάμια των χταποδιών και συλλαμβάνοντας με λίγη τύχη ένα γύρω στο 
κιλό. Αφού του γύρισα τη σακούλα για να μην με περιτυλίγει με τα πλοκάμια 
του, γύρισα στην ακτή το ξεψάρισα και το έκρυψα μέσα στο σακίδιό μου. Συ
νέχισα το ψάρεμα. Ήμουν δυνατά και κόντρα στο μελτέμι, χωρίς να προσέχω 
τη θέση του πλωτήρα, συνεπαρμένος θα έλεγα από το θέαμα του διαυγούς κα
λοκαιρινού βυθού.

Φτάνοντας σε ένα ογκώδες μονόπετρο του βυθού γύρω στα 4-5 μέτρα βάθος, 
εντόπισα μια καλή τσιπούρα η οποία κινούνταν ήρεμα στη ρίζα του βράχου 
χωρίς να απομακρύνεται. Μια βολή με το ΙΟΟάρι λαστιχοβόλο με βέργα ταϊτής 
ψαροτούφεκό μου από την επιφάνεια και με τόσο κυμάτισμά (λόγω του μελτε
μιού) σίγουρα δεν θα 'βρίσκε το στόχο της Έτσι αποφάσισα να καταδυθώ ήρε
μα με χαλαρό το σήμα μου με το βάρος των μολυβιών (είχα 4 κιλά) και χωρίς 
να χτυπήσω τα βατραχοπέδιλα, κάτι που θα φόβιζε το ψάρι. Προτίμησα να κα
ταδυθώ στο πίσω μέρος του ψαριού και όταν έφτασα παράλληλα μ’ αυτό τέ
ντωσα το χέρι μου και εξαπόλυσα τη βέργα τι στιγμή που ετοιμαζόταν να ανοι
χτεί στο πέλαγος. Ήμουν τυχερός γιατί η βολή τη βρήκε κοντά στα βράγχια. 
Για να προλάβω το δυνατό σπαρτάρισμά της κράτησα με το αριστερά μου χέ
ρι δυνατά το κεφάλι της και πιάνοντας τη βέργα του ψαροτούφεκου με το δεξί 
αναδύθηκα. Στην επιφάνεια όμως βρέθηκα προ δυσάρεστης έκπληξης, ο πλω
τήρας ασφαλείας είχε χαθεί και μάλλον ταξίδευε... για το Μεγανήσι Λευκάδας 
μιας και το μελτέμι ήταν δυνατό. Αναζητώντας το πλαστικό κλιπ βαρών δεν 
κατόρθωσα να το βρω μιας και είχε αποσυνδεθεί με την κόντρα που ασκούσε 
ο άνεμος στον πλωτήρα. Προσπάθησα να κρατήσω την ψυχραιμία μου και να 
σκεφθώ ήρεμα. Τη τσιπούρα που ήταν γύρω στο κιλό και πελαγίσια για να μη 
τη χάσω την έβαλα μέσα από το φερμουάρ του γιλέκου της στολής μου. Το ψά
ρεμα μου όμως έπρεπε να τελειώσει εκεί. Πλησίασα αμέσως την ακτή και βγήκα 
κοιτάζοντας πότε δεξιά και πότε αριστερά, μήπως εντοπίσω το πλωτήρα μου σε 
κάποιο βραχώδη ορμίσκο αλλά μάταια. Ήταν βλέπετε δεκαπέντε χρόνια κυριο
λεκτικά αχώριστος φίλος μου στα ψαρέματα.

Τελειώνοντας, η πρότασή μου προς τους νεοφώτιστους -διότι όπως έχω δι
απιστώσει είναι πολλοί οι συνάδελφοι που ασχολούνται με το υποβρύχιο ψάρε
μα- είναι να έχουν πάντα καλά δεμένο τον πλωτήρα με μεταλλικό κλίπ, να ελέγ
χουν τη θέση του συχνά. Να ψαρεύουν πρωί και χωρίς δυνατό κυμάτισμά και 
να ψαρεύουν πάντα με κάποιο φίλο τους παρέα, του οποίου οι καταδυτικές ικα
νότητες να είναι στο ίδιο επίπεδο με τις δικές τους. J

66Στην επιφάνεια
όμως βρέθηκα 

προ δυσάρεστης 
έκπληξης, ο 

πλωτήρας ασφαλείας 
είχε χαθεί και 

μάλλον ταξίδευε... 
για το Μεγανήσι 

Λευκάδας, μιας και 
το μελτεμι ήταν
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[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ :

Της Π.Υ. Ζωής Κωσταβάρα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΓΓΣΙΑΝΟ ΣΤΟΝ ΠΙΕΤΡΟ ΝΤΑ ΚΟΡΤΟΝΑ
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τ έχνης έχει διοργανώσει χα τελευταία χρόνια πολλές εκθέσεις σημανχικών ζωγρά- 

κον, όπως χων Πικάσο, Νχαλί, Καραβάχζιο και Γκρέκο.
Συνεχίζονχας αυχή χη παράδοση, χο μουσείο σε συνεργασία με χην ιταλική πρεσβεία σχην Ελλάδα παρουσιάζει χην 

κθεση «Από χον Tiziano σχον Pietro da Cortona, χο Ιερό- ο Μύθος - η Ποίηση».
Σκοπός χης έκθεσης είναι να παρουσιάσει χην εξέλιξη χης ιταλικής ζωγραφικής καχά χην περίοδο χου 16ου και 

7ου αιώνα. Από χην χέχνη χου Τιχσιάνο μέχρι χις αναζηχήσεις χων Ανίμπαλε Καρότσι και Πιέχρο νχα Κορχόνα. 
Από χα είκοσι χέσσερα συνολικά έργα που εκχίθενχαι και ανήκουν σε μεγάλα μουσεία και ιδρύμαχα χης Ιχαλίας, χα 

πχά είναι χου Τιχσιάνο.
Ο Τιχσιάνο, «ο Ζωγράφος χων βασιλιάδων», που δημιούργησε έργα καχά παραγγελία πολλών εσχεμμένων χης Ευ

ρώπης, γεννήθηκε περί χο 1485 σ’ ένα χωριό χων Άλπεων, στο Πιέβε νχι Κανχόρε. Παρά χο γεγονός όχι ο παχέρας 
χου ήχαν ανώχερος κραχικός υπάλληλος, ο γνωσχός ως Τιχσιάνο δεν απέκχησε αξιόλογη μόρφωση αλλά από πο
λύ μικρή ηλικία έφυγε για χη Βενεχία 
όπου σπούδασε ζωγραφική.

Ο χερασχίων διασχάσεων πίνα
κας χου με χον χίχλο «Η Ανάληψη 
χης Θεοχόκου» χον καθιέρωσε πέρα 
από κάθε αμφιβολία ως χον καλύχε- 
ρο ζωγράφο και μεχά χο θάναχο χου 
δασκάλου χου Τζοβάνι Μπελίνι, χον 
διαδέχχηκε σχη θέση χου επίσημου 
ζωγράφου χης Δημοκραχίας χης Βε
νετίας.

Πελάτες χου ήχαν ο αυχοκράχορας 
Κάρολος Ε ' και αργότερα ο γιος χου ο 
Φίλιππος Β' και ο Πάπας Παύλος Π, 
χων οποίων φιλοτέχνησε πολλά πορ
τρέτα, που χον έκαναν διάσημο, δεδο
μένου όχι ξεπέρασε χο στερεότυπο χης 
εποχής χου που ήχαν οι προτομές. Φι
λοτέχνησε επίσης θρησκευτικούς πί
νακες και απέδωσε μυθολογικά θέμα
τα εμπνευσμένα από χην ποίηση χου 
Οβιδίου.

Έ κα νε χρήση πρω τοποριακώ ν τεχνικώ ν σ’ όχι αφορά χη χρήση χων χρωμάτων, απλώνοντάς χο ρευστό και 
με παλλόμενη πινελιά πάνω σχον καμβά. Το πορτοκαλοκόκκινο χρώμα με χο οποίο δημιουργούσε χις φόρμες και 
χις μορφές χου αναδείκνυε με χη βοήθεια χου φωτός.

Ή χαν πολύ φιλοχρήματος. Κατοικούσε με χην οικογένειά χου σε πολυτελέστατο σπίτι και παρά χην εξαιρετική χου 
οικονομική κατάσταση, εκδήλωνε μεγάλη ανασφάλεια, διεκδικώντας από τους επιφανείς πελάτες χου, με επιστολές 
γεμάτες γκρίνια και μιζέρια, χην αμοιβή χου. Ό πω ς και να ’χει, έχαιρε μεγάλης εκτίμησης ως καλλιτέχνης και η ανα
γνώριση χην οποία γνώρισε συγκρίνεται με εκείνη χων Μιχαήλ Αγγέλου, Λεονάρντο νχα Βίντσι και Ραφαήλ.

Δείγμα χου μεγάλου σεβασμού προς χον Τιχσιάνο ήχαν η αναγνώριση χου βασιλιά Καρόλου Ε', ο οποίος χου έδωσε 
χον χίχλο χου κόμη και χου ιππότη χου Χρυσού Σπιρουνιού, τίτλοι οι οποίοι δεν προορίζονταν για ζωγράφους. Πέθα- 
νε σε μεγάλη ηλικία, χο 1576 και η ταφή χου έγινε σχην εκκλησία Santa Maria Gloriosa dei Grari σχην Βενεχία.

Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι χις 20 Δεκεμβρίου και θα στεγαστεί στο Μέγαρο Σχαθάχου, Βασ. Σοφίας και 
Ηροδότου. Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων θα διοργανώσει καθημερινές εκπαιδευτικές ξεναγήσεις μαθη
τών Γυμνασίου και Λυκείου. ]
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Κώστας Παπαγεωργίου & ΣΙΑ
w ww.papageorgioy.gr
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

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

INJECTION )new new ^ ____ /  new new

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

w Εξόφληση
σε 72 μ ή ν ε ς

χωρίς
προκαταβολή

new
CBR 600 RR new

CBF 600 S 
7.850 €

new
CB 600 F HORNET 

7.850 € new
SH 150i

3.250 €



Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Η  δ ι κ α ι ω 1

1988 - 2 0

not mum

Ε Γ Κ Λ Η Μ Λ Τ Ο ί

ΠΟΑΣΥ, Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ 
1988-2008
20 ΧΡΟΝΙΑ ΑΓΩΝΩΝ 
ΚΑΙ ΘΥΣΙΩΝ

Το συνδικαλιστικό κίνημα των 
αστυνομικών έχει αποκτήσει πλέον 
στέρεες βάσεις στη χώρα μας, αν 
και καθυστέρησε η ανάπτυξη του 
σε σχέση με τον αστυνομικό συνδι
καλισμό άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ; Πώς γεν
νήθηκαν τα πρώτα σωματεία και πως 
δημιουργηθηκε η Ομοσπονδία; Ποιοι 
οι προβληματισμοί; Ποιές οι αντιδρά
σεις; Πώς δημιουργηθηκε στη συνέ
χεια ένα αρραγές μέτωπο ένστολων αποκρούοντας 
όλες τις επιθέσεις που εξαπολύθηκαν εναντίον του 
αστυνομικού, προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας.

Σ ' αυτά και σε πολλά ακόμα ερωτήματα δίνει 
απαντήσεις ο μνημειώδης τόμος που πρόσφατα 
κυκλοφόρησε από την Π.Ο.ΑΣ.Υ. και αφορά στην 
20χρονη πορεία του αστυνομικού συνδικαλιστι
κού κινήματος στην Ελλάδα. Το διαθέσιμο υλικό 
επεξεργάστηκε με μεράκι και επιμονή ο γνωστός 
αστυνομικός συντάκτης Μανώλης Σταυρακάκης 
-ο οποίος έζησε εκ των έσω, πρόσωπα 
και καταστάσεις-, παραδίδοντας ένα 
χρησιμότατο πόνημα, ώστε να θυμού
νται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν 
οι νεότεροι.

20 χρόνια
α γ ώ νω ν  κ α . θ ο ο .ω ν  

γ ια  τ I 
κα ι ι

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΟΑ ΡΟΛΑΝΤ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ,
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΓΗΣ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗΣ 
ΕΚΔ. LECTOR, ΝΟΤΑΡΑ 27, 
www.toposbooks.gr 
ΊΉΛ. 2108828388

Κάθε εγκληματίας που εγκαταλείπει τον 
τόπο του εγκλήματος αφήνει πίσω του κάτι από 
τον εαυτό του. Τα ίχνη αυτά γίνονται η κατα
δίκη του από τη στιγμή που οι εγκληματολό- 
γοι -  ερευνητές αρχίζουν να ξεσκεπάζουν τα 
στοιχεία που κρύβονται στις σταγόνες αίματος 
και στο DNA. Το βιβλίο αυτό αποκαλύπτει τα 
μυστικά των εγκληματολόγων -  ερευνητών και 
παρουσιάζει τις πιο προηγμένες επιστημονικές 
μεθόδους αστυνομικής έρευνας. Ο δημοσιογρά

φος Πολ Ρολαντ εξετάζει όλες τις βασικές κατη
γορίες εγκλημάτων και αναλύει όλα τα διαθέσιμα 
στοιχεία, παρουσιάζοντας συναρπαστικές ιστορίες 
αληθινών εγκλημάτων. Το βιβλίο προλογίζει ο 
καθηγητής εγκληματολογίας Γιάννης Πανούσης.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ;
ΤΟΥ ΑΛΟΪΖ ΛΟΡΕΝΤΣ 
ΕΚΔ. ΤΟΠΟΣ, ΠΛΑΠΟΥΤΑ 2 
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 
ΤΉΛ. 2108222835-856, 6973665904.

Σαράντα χρόνια μετά την 
«Άνοιξη της Πράγας» και σχεδόν 
είκοσι από τη «Βελούδινη Επανά
σταση» ο τελευταίος αρχηγός των 
μυστικών υπηρεσιών της Τσε
χοσλοβακίας, ο στρατηγός Αλόιζ 
Λόρεντς, «απολογείται για την 
αυτοκρατορία των 100.000 πρα
κτόρων που διοικούσε ο ίδιος, με 
στόχο την υπεράσπιση του σοσιαλι
σμού. Πρόκειται για μια μοναδική 
μαρτυρία -  ντοκουμέντο από τα 
ενδότερα του συστήματος: 1) Για 
το διαχρονικό ρόλο των μυστικών 
υπηρεσιών, τον τρόπο οργάνωσης 
και λειτουργίας, τους στόχους και 
τα μέσα. 2) Την αρχή και το τέλος 

της «Άνοιξης της Πράγας» και τη χαμένη ευκαι
ρία που αντιπροσώπευε. 3) Τους λόγους κατάρ
ρευσης του «υπαρκτού σοσιαλισμού» όπως τους 
καταγράφει ο άνθρωπος που γνώριζε όχι απλώς 
την απογοήτευση των μαζών, αλλά και το γεγο
νός ότι η πιο ισχυρή «αντιπολίτευση» βρισκόταν 
ανάμεσα στις γραμμές της εξουσίας. Τη μετά
φραση του βιβλίου έκανε γνωστός δημοσιογράφος 
Μανώλης Σταυρακάκης. Το βιβλίο (365 σελ.) δια
τίθεται για τους αστυνομικούς στην προνομιακή 
τιμή των 12 ευρώ.

Α Λ Ο ΪΖ  Λ Ο Ρ Ε Ν ΤΣ

Μ<ι6#ραοη · ΕιβογνιγΛ Μονώλης Ι<ο»»ο«6*η<

ΙΥ Ν Λ Υ Α ΙΜ Ο Ι OIO P IAI Λ  ΠΡΑΞΜΧ 

μι 300 Π ρ α ·τ ι ·ίς  Ασχησιις

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(γενικό μέρος)

ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ 
ΤΗΛ. 2541-077560, 6979847227

Πρόκειται για το τελευταίο έργο 
του Υποστράτηγου ε.α. Νικολάου 
Δερμενούδη, το οποίο απευθύνεται σε 
όλους τους ανακριτικούς υπαλλήλους, 
Δόκιμους Αστυφύλακες, Δόκιμους 
Υπαστυνόμους, φοιτητές Νομικής
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και δικηγόρους και περι
λαμβάνει όλη την ύλη για 
Σχολές Αρχιφυλάκων, Ανθυπασχυνόμων,
ΤΕΜΑ, Αξιωματικών, θέματα τα οποία έχουν τεθεί στις 
παραπάνω Σχολές. Η κατάστρωση της ύλης του βιβλίου 
ακολουθεί τη δομή των σχετικών κεφαλαίων του ΠΚ, 
ενώ προσεγγίζει δύο πολύπλοκα και ακανθώδη ζητήματα: 
α) την προσταγή σε σχέση με τα στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας και β) την άμυνα -  χρήση όπλων από στελέχη 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

το γράψιμο. Μιλάμε για ένα διασκεδαστικό και χρήσιμο 
εγχειρίδιο για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περί γρα
φής, από μια μαστόρισσα στο είδος, που με πολύ κέφι και 
μπρίο έδωσε ένα πακέτο ουσίας, γεμάτο με λέξεις αριστο
τεχνικά αραδιασμένες στη σειρά, που σε μαθαίνουν να 
είσαι ο εαυτός σου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ 
ΤΗΛ. 2541077560, 6979847227

Είναι δεδομένο ότι το μάθημα της Έκθεσης έχει καθιε
ρωθεί πλέον ως κύριο μάθημα για τις εξετάσεις των σχολών 
Αστυνομίας (Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων, ΤΕΜΑ, 
κατατακτήριες εξετάσεις σχολών αξιωματικών). Επειδή 
όλοι οι αστυνομικοί κάποια στιγμή ψάχνουν για κάποιον 
οδηγό για τη σωστή ανάλυση της Έκθεσης και επιπλέον 
μετά από στατιστικές διαπιστώθηκε ότι η Έκθεση αποτε
λεί το θεμελιακό πυλώνα εισαγωγής του κάθε υποψηφίου 
στη σχολή προτίμησής του, εξεδόθη με τη συνεργασία του 
έμπειρου επί σειρά ετών ειδικού στα θέματα ανάπτυξης 
έκθεσης καθηγητή φιλολόγου Σπύρου Ιμαμίδη, το παρόν 
έργο. Η κατάστρωση της ύλης του βιβλίου ακολουθεί τη 
δομή των σχετικών εκθέσεων που έχουν τεθεί στις διάφο
ρες εξετάσεις των σχολών Αστυνομίας

ΠΩΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ
ΤΗΣ ΜΑΝΊΝΑΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ 
ΕΚΔ. INTROBOOKS, Μ. ΑΝΤΥΠΑ 41-45,
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΤΗΛ. 210-2705320

Ας υποθέσουμε ότι θέλεις να γράψεις: άρθρο, μυθιστό
ρημα, διήγημα σενάριο, τα απομνημονεύματά σου... αλλά 
ισχυρίζεσαι ότι δεν έχεις ταλέντο ή ότι δεν ξέρεις πώς να 
αρχίσεις. Να, λοιπόν, ένα βιβλίο, που σου δείχνει πώς 
να αρχίσεις, να προχωρήσεις και ταυτόχρονα να περνάς 
καλά. Σου λέει επίσης ότι το ταλέντο είναι λιγότερο απα
ραίτητο από το πάθος. Θα μάθεις όλα τα τρικ, μυστικά και 
ψέματα πολλών και καλών συγγραφέων μαζί με ιστορίες, 
αποσπάσματα, ανέκδοτα και άγνωστες πτυχές που θα σε 
κάνουν να παρατήσεις τις δικαιολογίες και να αρχίσεις

ΔΕΙΠΝΟ ΕΚ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
(μυθιστόρημα)

ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΓΓΟΥΛΗ
ΕΚΔ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ, ΤΗΛ. 2107777788

Ό ταν ο Πέτρος Π. θα βρεθεί νεκρός με το αυτοκίνητό 
του σε κάποιον γκρεμό, ολόκληρη η κοινωνία των βορείων 
προαστίων της Αθήνας θα αναστατωθεί. Κι εκεί που όλα 
δείχνουν πως πρόκειται για αυτοκτονία ή ατύχημα, θα 
υπάρξουν κάποιοι που θα μιλήσουν για φόνο εκ προμελέ
της. Ίσως το τελευταίο δείπνο του να ήταν αρκετά βαρύ, 
αφού τρεις γυναικείες φιγούρες τον συνοδέυσαν εκείνο το 
βράδυ. Ο γοητευτικός αστυνόμος Μαυράκης είναι αυτός 
που θα κληθεί να εξιχνιάσει την υπόθεση. Το τ ί πραγ
ματικά συνέβη εκείνο το βράδυ, μόνο λίγοι άνθρωποι το 
γνωρίζουν...

ΟΙ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ ΤΩΝ ΣΠΕΤΣΩΝ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ 
ΤΗΛ. 22980-72368

Όσοι, τα παλιά τα χρόνια, αντίκριζαν την πόλη των 
Σπετσών από τη μεριά της θάλασσας, απολάμβαναν ένα 
μοναδικό θέαμα από μια πλειάδα ανεμόμυλων, που ορθώ
νονταν αγέρωχοι σε πλατώματα, φυσικά ή τεχνητά, τα 
λεγάμενα μυλοτόπια ή τάπιες. Αυτή η εικόνα διατηρήθηκε 
για δύο αιώνες. Όσο κράτησε η προβιομηχανική περίοδος 
του νησιού. Σιγά -  σιγά, οι μύλοι σταμάτησαν να αλέθουν, 
τα φτερά τους αναδιπλώθηκαν κι ήταν σα να υπέστειλαν 
τη σημαία τους. Ο πολυγραφότατος φιλόλογος και δημο
σιογράφος Γ.Π. Σταματίου, προσεγγίζει το θέμα του μέσα 
από τις διαθέσιμες πηγές με πλήρη συναισθηματισμό, ως 
παλαιός Σπετσιώτης, νοσταλγώντας τα χρόνια που έφυ
γαν και το άρωμα που ακόμη αναδύουν. ]
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Ο πόνος του πατέρα

Του Αρχιφύλακα Δημητρη Παπαϊωάννου

Μια κρύα νύχτα του Φλεβάρη τον βρήκαν αναίσθητο 
άνδρες της ασφάλειας σε πλατεία της Ελευσίνας, Τον 
είχαν συλλάβει, μετά από μια τυπική 
εξακρίβωση στοιχείων. Τον έλεγαν 
Θεμιστοκλή και ήταν 24 χρόνων. Ο 
γραμματέας που ήρθε το πρωί να δει αν 
είναι καλά, του ανακοίνωσε: «σε βάρος 
σου εκκρεμούν αποφάσεις για παρα
βάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών 
και του άρθρου 372 για κλοπές». Ή ταν καθισμένος 
με την πλάτη στον τοίχο και το βλέμμα καρφωμένο στο 
πάτωμα. Μόλις τελείωσε ο άνθρωπος του νόμου, σήκωσε 
το κεφάλι, τον κοίταξε λοξά και του είπε τραυλίζοντας: 
«στα π... μου». Ο γραμματέας δεν αντέδρασε και στο κρα- 
τητήριο εκείνη τη στιγμή επικράτησε απόλυτη σιγή. Τα 
δευτερόλεπτα έτρεχαν να ξεφύγουν, αλλά πριν περάσει 
το λεπτό, ο Θεμιστοκλής χύμηξε ξαφνικά σαν αίλουρος 
στα κάγκελα. «Πέρασε» με το βλέμμα τον αστυνομικό από 
πάνω έως κάτω και ξαφνικά άρχισε να τον στολίζει ουρ
λιάζοντας με όσα είχε κρυμμένα στο λαγούμι του μυαλού 
του. «Τι θες ρε βρωμό.... Τι με κοιτάς έτσι ρε. Είσαι 
μεγάλο κ... ρε». Ο εκπρόσωπος του 
νόμου έδειξε έκπληκτος από το παρα
λήρημα του νεαρού και οπισθοχώρησε 
μηχανικά, αποφεύγοντας να δώσει συνέ
χεια στο επεισόδιο. Το παραλήρημα κρά
τησε τρία λεπτά. Το τελείωμα βρήκε το 
ομορφόπαιδο πεσμένο στα γόνατα και να 
τρέμει μη μπορώντας να αρθρώσει λέξη.
Οι έντονοι μυϊκοί σπασμοί και οι κρά
μπες στο στομάχι είχαν πιάσει δουλειά.
Η θερμοκρασία του σώματος ολοένα 
και αύξανε. Ο οργανισμός παρουσίαζε 
ταχύπνοια, εμετό και διάρροια. Χειρο
τέρευαν οι σπασμοί και ο εθισμός ξεκι
νούσε τα κλοτσήματα. Ο γραμματέας 
τα έχει χαμένα. Δεν ξέρει τι να κάνει.
Πρώτη φορά συναντά τη φιγούρα των 
ναρκωτικών και ένα από τ ’ απομεινάρια 
του. Ανησυχεί και απρόσεκτα πλησιάζει κοντά. Χωρίς να 
φοβηθεί, έβαλε τα χέρια του ανάμεσα στα κάγκελα και 
βοήθησε τον κρατούμενο να σηκωθεί. Ό ταν το παλι
κάρι κατάφερε να σταθεί όρθιο απέναντι του, πρόσεξε τα 
καρούμπαλα που είχε στο κεφάλι, το αίμα που σκέπαζε τα 
χείλη αλλά και τις μελανιές που υπήρχαν διάσπαρτες στο 
πρόσωπο. Μπροστά σ’ αυτή τη θέα δικαιολόγησε μέσα του

το ξέσπασμα του νεαρού αλλά μαρτύρησε και την «ακα
τάλληλη» υποδοχή που του επεφύλαξαν οι συνάδελφοι 

του. Στενοχωρήθηκε και για τα δύο. 
Πίσω από τα δόντια του, μάταια πάλευε 
να ελευθερωθεί ένα συγνώμη. Όσο 
κοιτούσε το παλικάρι τόσο πιο πολύ το 
συμπονούσε. Είχε καταλάβει πλέον το 
πρόβλημα του και αναπόφευκτα στον 
ψυχισμό του υπερίσχυσε η συμπόνια 

και όχι το γράμμα του νόμου. Πήγαν στο βρόντο τα όσα 
είχε μάθει στη σχολή και ευτυχώς ο κίνδυνος που παρα
μονεύει σ’ αυτές τις περιπτώσεις, απούσιαζε από το σκη
νικό, εκείνης της μέρας. Βλέπεις στην αστυνομία είχε 
μπει για ένα κομμάτι ψωμί, με το οποίο θα μπορούσε να 
θρέψει την οικογένεια του. Η στιγμή που ο άνθρωπος του 
νόμου έσκυψε και σήκωσε τον νεαρό κρατούμενο, άφησε 
να εννοηθεί ότι μέσα του στροβίλιζε: «Οι φόβοι του και οι 
φόβοι μου στο ίδιο το τραπέζι, στη μέση το φαρμάκι του 
γλυκό σαν πετιμέζι και μέσα του σαν ζάχαρη να λειώνει 
αυτό το αστέρι». Το τηλέφωνο που ακολούθησε βρήκε 
τον πατέρα του νεαρού, στην επιχείρησή του. Παρά τις 

εξηγήσεις και τις παρακλήσεις του 
γραμματέα, ότι αν δεν έρθει γρήγορα το 
παιδί θα περάσει αυτόφωρη διαδικασία 
και από εκεί πιθανόν στις φυλακές, ο 
πατέρας ήταν ανένδοτος. «Δεν με νοι
άζει, ας πάει μέσα. Μ’ έχει καταστρέψει 
το καλόπαιδο... Την μάνα του την έχει 
σακατέψει απ’ το πολύ ξύλο. Της σακά
τεψε όλα τα δόντια και έχει πουλήσει 
τα πάντα από το σπίτι».

Έμεινε στα λόγια ο έρμος ο πατέρας. 
Μισή ώρα του πήρε, να συμμαζέψει 

αισθήματα και χρήματα. Να μετα
τρέψει τις ποινές, να τις πληρώσει και 
να φέρει τα διπλότυπα είσπραξης. Στο 
χρονικό διάστημα που χρειάστηκε να 
παραμείνει στο Τμήμα, μέχρι να παρα- 
λάβει τον γιο του, ο άμοιρος πατέρας, 

ξετύλιξε το κουβάρι που ήταν μπλεγμένο το στερνοπαίδι 
του... Γύρισε στο τέλος και είπε ένα σιγανό ευχαριστώ στο 
γραμματέα. Κι όταν εκείνος ανταποκρίθηκε με το - ίσως 
χιλιοειπωμένο - «τη δουλειά μας κάνουμε», ο πατέρας πρό- 
σθεσε με μια λάμψη ελπίδας, ανακατεμένη με την υγράδα 
της συγκίνησης στα μάτια το υ : «όχι για τη δουλειά σου .. 
σ’ ευχαριστώ γιατί παραμένεις άνθρωπος...» 1
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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

Ε ι δ ι κ έ ς  τ ι μ έ ς

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

C e s k a  Z b r o j o v k a

ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ από το 1925
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 6 3  (ΟΜΟΝΟΙΑ), 1 0 5 5 2 , ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 2 1 0  3 2 4 3 3 6 9 , 2 10  3 2 4 3 1 2 9 , FAX: 2 1 0  3 2 2 6 2 4 2
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 1 0 0  (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 1 0 4 4 2 , ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 2 1 0  5 1 5 4 5 9 0 , 2 1 0  5 1 5 4 5 9 1 , FAX: 2 1 0  5 1 5 4 5 8 9

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ &
Ο ΑΘΗΝΑΣ 63 0  ΚΗΦΙΣΟΥ 100

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 .3 0 - 1 6 .0 0 ,  ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 0 8 .3 0  - 2 0 .3 0 ,  ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 : 3 0 - 1 5 .0 0



Παρουσιάζει ο Π.Υ. Γρήγορης Τοολής

θεατρική Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας
Η  Θεατρική Ομάδα ανεβάζει Κάρλο Γ κολντόνι και «Υπηρέτη δυο Αφεντάδων» 

και δίνει το μήνυμα  πω ς και οι ίδιοι μ π ορούν να  υπηρετούν, με την ίδια θέρμη, 
δύο σκοπούς. Αυτή του υπηρέτη του νό μ ο υ  κ α ι ... γιατί όχι, του  υπηρέτη της

τέχνης και του  πολιτισμού.

αι αν ο  πρωταγωνιστής του έργου του Γκολντάνι τα κάνει όλα με μια ξεκαρδιστι
κή, ολίγον «κατεργάρικη» ιδιοτέλεια, τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας, υπηρετούν τους 
δυο σκοπούς ανιδιοτελώς, με περίσσια αποθέματα ψυχής.
Η παράσταση θα κάνει πρεμιέρα στη Γιορτή του Αγίου Αρτεμίου (20 Οκτωβρίου), τη 
μέρα δηλαδή που η Ελληνική Αστυνομία γιορτάζει.
Βρήκαμε τη Θεατρική Ομάδα να κάνει πρόβες πυρετωδώς, στο «στέκι» της, στο χώρο 
που της έχει παραχωρηθεί στα κτίρια της οδού Μεσογείων και μιλήσαμε με τον άνθρω
πο που αφιλοκερδούς (πρέπει να το τονίσουμε) σκηνοθετεί την παράσταση, τον σκηνο
θέτη και ηθοποιό κ. Γιάννη Κατράνη.
«Φέτος είναι η τρίτη θεατρική παράσταση που ετοιμάζουμε, της οποίας έχω την τιμή 
και την χαρά να είμαι σκηνοθέτης.
Η θεατρική Ομάδα αποτελείται από μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, έν
στολο και πολιτικό προσωπικό και σπουδαστές της σχολής δοκίμων αξιωματικών.
Δεν μπορώ να πω ότι είναι μια εύκολη δουλειά γ ια τί τα παιδιά αυτά προσπαθούν μέ-
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σα στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να δώσου
νε κάτι περισσότερο, από τον εαυτό τους, για  το θέα
τρο και τον πολιτισμό. Είναι κάτι που τα τιμά αυτά 
τα παιδιά και είναι ευχής έργον που αυτή τη στιγμή, 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Τσιατού- 
ρας, βοηθάει με κάθε δυνατό τρόπο, ούτως ώστε αυ
τά τα παιδιά να μπορούν να έρχονται στις πρόβες και 
να προχωρήσουμε στην εξέλιξη του έργου. Το φετι
νό έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα παιδιά καλού
νται να ενσαρκώσουν χαρακτήρες πολύ έξω από τον 
εαυτό τους, αυτό όμως δεν τους εμποδίζει να καταβάλ
λουν τεράστιες προσπάθειες, ώστε να προσεγγίσουν 
όσο το δυνατόν καλύτερα το ρόλο. Ό τ ι έχουμε δυσκο
λίες, έχουμε. Δεν πρέπει να περιμένει ο κόσμος ότι θα 
δει μια παράσταση επαγγελματική, με ατελείωτες ώρες 
πρόβας, εμείς απλά προσπαθούμε να κλέψουμε μερικές 
ώρες και τα παιδιά ακόμη περισσότερο, για να μπορέ
σουμε να ανεβάσουμε το έργο. Ωστόσο το αποτέλεσμα 
θα είναι καλό. Μπορεί να μην είναι άριστο, αλλά θα εί
ναι καλό. Κι ελπίζω ο κόσμος να κρίνει μεν αυστηρά 
τόσο τα παιδιά, όσο κ ι εμένα τον ίδιο, αλλά με αγάπη 
και κατανόηση. Γιατί, όπως είπαμε δεν είναι ηθοποι
οί, είναι αστυνομικοί και δίνουν κάτι περισσότερο από 
τον εαυτό τους, περισσότερο ίσως από άλλους συνα
δέλφους τους που έχουν να εκτελέσουν μόνο τα αστυ
νομικά τους καθήκοντα. Τα παιδιά αυτά δίνουν κάτι 
από την ψ υχή  τους.
Ό σα παιδιά πέρασαν από αυτή την ομάδα έμαθαν κά
τι περισσότερο, όχι μόνο γύρω από το θέατρο, αλλά για 
τον τρόπο που πρέπει να συνεργάζονται, τον τρόπο 
που πρέπει να φέρονται στους πολίτες, με ευγένεια και 
σεβασμό, να επιδεικνύουν το ήθος τους και την αγάπη 
τους στο κοινό. Γ ιατί τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας 
σήμερα αυτό κάνουν. Δείχνουν την αγάπη τους προς 
το ελληνικό κοινό. Πέρυσι που πήγαμε σε έξι - επτά 
πόλεις, ο κόσμος δέχτηκε με πολύ καλά σχόλια την

Η Θεατρική Ομάδα δημιουργήθηκε το 1999. Στελε
χώνεται από μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αστυνομικούς, Ειδικούς Φρουρούς και Πολι
τικό Προσωπικό καθώς και Δοκίμους Υπαστυνόμους. 
Σήμερα συμμετέχουν 16 άτομα, ενώ είναι χαρακτηρι
στικό ότι μεγάλος αριθμός μονίμων συναδέλφων και 
ακόμα μεγαλύτερος δοκίμων έχει εκδηλώσει την επι
θυμία του να συμμετάσχει.
Η Θεατρική Ομάδα, που έχει και παρακλάδι Παιδικής 
Θεατρικής Ομάδας, έχει ανεβάσει έως τώρα τέσσερα θε
ατρικά έργα, και έχει δώσει πολλές παραστάσεις σε φυ
λακές ανηλίκων, φιλανθρωπικά ιδρύματα, εκπαιδευτι
κά ιδρύματα, στον Πύργο Ηλείας για τους πυροπαθείς, 
σε πολλούς Δήμους, ενώ έλαβε μέρος στο 18ο Ερασι-

παράσταση που είχαμε ανεβάσει, ενθουσιάστηκε και 
ήταν κάτι πρωτοφανές γ ια τί δεν περίμενε κανείς ότι 
ένας αστυφύλακας, όπως τον ήξεραν ίσως παλιά, έχει 
αλλάξει. Κι ο νέος αστυφύλακας έχει ήθος, έχει σεβα
σμό στον πολίτη, έχει αγάπη για το θέατρο και τον πο
λιτισμό. Μέσω του θεάτρου πιστεύω ότι οι νέοι αστυ
νομικοί θα εκτελούν με περισσότερο σεβασμό προς 
τον πολίτη τα καθήκοντά τους, γ ια τί είναι πιο ευγενι
κά άτομα, πιο μορφωμένα και είναι ένα φως για να δει 
κάθε Έ λληνας και Ελληνίδα το νέο αστυνομικό να εί
ναι κοντά του με ευγένεια, σεβασμό και κατανόηση».

ΕΡΩΤΗΣΗ : Γιατί επιλεξαχε φέτος τον Κάρλο 
Γκολντόνι και τον «Υπηρέτη δύο αφεντάδων» ;

«Ξεκινήσαμε πριν από μήνες ένα άλλο έργο, την «Αυ
λ ή  των θαυμάτων» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Δυστυ
χώ ς το έργο εκείνο είχε πάρα πολλά πρόσωπα και ακόμα 
δεν είχαν εκδοθεί όλες οι διαταγές για να αποδεσμεύο- 
νται από τις υπηρεσίες τους όσοι συμμετείχαν και να πα
ρακολουθούν τις πρόβες. Ε ίχαμε μεγάλες διαρροές, οπό
τε ήταν αδύνατον να ανεβεί το έργο. Έ τσι αποφασίσαμε 
την τελευταία στιγμή να ανεβάσουμε ένα έργο, μ ε  λιγό- 
τερα πρόσωπα για να προχωρήσουμε μ ε  όσα παιδιά εί
χα  πλέον στη διάθεσή μου. Διάλεξα τον «Υπηρέτη δυο 
αφεντάδων», αν και είναι δύσκολο έργο και σκηνοθετικά 
και σκηνογραφικά μ ια  και έχει πάρα πολλές σκηνές, δέ
κα περίπου, που εξελίσσονται σε έξι διαφορετικά σημεία. 
Χρειάζεται πολλά κοστούμια και εξοπλισμό. Ό μω ς σκύ
φτηκα να λειτουργήσουμε λίγο αφαιρετικά, μ ια  και ήταν 
αδύνατον να έχουμε όλες αυτές τις σκηνές. Έ τσ ι έβαλα 
μέσα στο έργο ένα αρλεκίνο, ο οποίος θα σηματοδοτεί το 
χώρο όπου εξελίσσεται η κάθε σκηνή. Έ να  πρόσωπο λοι
πόν της comedia del’ arte, που συμβαδίζει δηλαδή μ ε  το 
έργο, μ ε  ένα σκηνικό, όμορφο, απέριττο, ένα σκηνικό για  
όλο το έργο, μ ε τον αρλεκίνο να σηματοδοτεί το χώρο. 
Πιστεύω ότι ο κόσμος θα το απολαύσει». ]

τεχνικό Φεστιβάλ Θεάτρου της Καρδίτσας, στο οποίο 
και βραβεύτηκε στις κατηγορίες σκηνογραφίας, ενδυ- 
ματολογίας και μουσικής επένδυσης, ενώ απέσπασε δυο 
Επαίνους. Τη Θεατρική Ομάδα αποτελούν οι: Σκηνοθέ
της ο Γιάννης Κατράνης, Βοηθός σκηνοθέτη και Υπεύ
θυνη Θεατρικής Ομάδας η Π.Υ. Μάινα Αριστέα, Μόνι
μο Προσωπικό: Υ/Β Νικόλαος Πουροτζόγλου, Αστυφ. 
Σταυρούλα Κουκουβαρά, Αστυφ. Ευάγγελος Νατσκά- 
μης, Αστυφ. Ευάγγελος Νικολάου, Αστυφ. Νικόλαος 
Σμυρής, Ε.Φ. Βάιος Σπανός, Σ.Φ. Εμμανουήλ Κωνστα- 
ντινίδης καθώς και οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι Γεώργιος 
Κούγιας, Βασίλειος Μακρής, Αχιλλέας Μάλκος, Μαρία 
Χατζηδάκη, Κων/νος Κωστακόπουλος, Νεόφυτος Κου- 
νταρδάς, Γεωργία Λαζόγγα και Αγγελική Μέρκου.
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Επιμέλεια: Π. Υ. Ζωή Κωσταβάρα

ΩΝΑΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΑΣ Υ
Το Ωνάσειο Μ ορφωτικό Κέντρο στη Νέα Υόρκη ετοι
μάζει σε συνεργασία με το Εθνικό Αρχαιολογικό Μου
σείο της Αθήνας έκθεση με θέμα τις γυναίκες και το ρόλο 
τους στην κλασσική Αθήνα.
Η γυναίκα στην αρχαία Αθήνα δεν είχε τα δικαιώματα 
του πολίτη και ο ρόλος της ήταν να κάνει παιδιά και να 
φροντίζει τα του οίκου. Σ όλη της τη ζωή παρέμενε στη 
δικαιοδοσία του πατέρα και μετά του συζύγου της. Ο μό
νος δημόσιος ρόλος τον οποίο είχε το δικαίωμα να παί
ξει ήταν η συμμετοχή της στις θρησκευτικές εκδηλώσεις 
της πόλης.
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν αρχαία αντικείμενα τα 
οποία μαρτυρούν τη στενή σχέση της Αθηναίας με τη 
θρησκεία και τη συμμετοχή της στις ιερές εκδηλώσεις 
της πόλης. Τα 129 αυτά αντικείμενα προέρχονται από 
πολλά μουσεία της Ελλάδας όπως το Εθνικό Αρχαιολο
γικό, Ακροπόλεως, Πειραιά, Ελευσίνας, Κεραμεικού, Αρ
χαίας Αγοράς κ.α. Άλλα 29 αντικείμενα προέρχονται από 
μουσεία του εξωτερικού.
Η έκθεση διαρθρώνεται σε ενότητες στις οποίες παρουσι

άζονται θεές,ηρωικές μορφές, ιέρειες, καθώς και η βάση 
αγάλματος ιέρειας της Δήμητρας με την υπογραφή του 
Πραξιτέλη. Περιλαμβάνονται αγγεία με παραστάσεις 
από γιορτές και αντίγραφο της σκηνής της ζωφόρου 
του Παρθενώνα με τον πέπλο της Αθηνάς από τη γιορ
τή των Παναθηναίων. Επίσης θα παρουσιαστούν αγγεία 
με σκηνές από τις φάσεις της ζωής των γυναικών, γέν
νηση, ενηλικίωση, γάμος και θάνατος.
Η έκθεση θα μεταφερθεί το καλοκαίρι του 2009 στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ - ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ
Σ το  Νέο Μ ουσείο Α κροπόλεω ς θα εκτεθούν πολλά αρχαία αριστουργή
ματα, τα οποία είχαν κλαπεί από την Ελλάδα και την Ιταλία. Έ χε ι προηγη- 
θεί η έκθεση των αντικειμένων αυτών στη Ρώμη με σκοπό να στιγματιστεί 
το φαινόμενο της αρχαιοκαπηλίας και να σταλεί ένα μήνυμα για τον επα
ναπατρισμό των γλυπτώ ν της Ακροπόλεως.
Ανάμεσα στα αντικείμενα θα είναι ο κρατήρας του Ευφρονίου, το μαρμά
ρινο άγαλμα της συζύγου του αυτοκράτορα Αδριανού και η μάσκα του 
Απόλλωνα από χρυσελεφάντινο άγαλμα του θεού. Στα εκθέματα περιλαμ
βάνεται και ένα χρυσό στεφάνι από τη Μακεδονία, το οποίο είχε πουλη
θεί από αρχαιοκάπηλους στο Μουσείο Γκετί, τμήμα επιτύμβιας στήλης και

χάλκινος κρατή
ρας από την Π ι
ερία.
Παράλληλα με 
την έκθεση, θα 
διεξαχθεί ημερί
δα με θέμα την 
αρχαιοκαπηλία 
,στην οποία θα 
συμμετέχουν Ιτα
λοί και Έ λληνες 
αστυνομικοί.
Η  έκθεση θα διαρ
κέσει μέχρι το τέ
λος του 2008.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΣΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Τ ον Νοέμβριο θα κάνει την εμ
φάνιση του στο Διαδίκτυο ένα πο
λύ μεγάλο πολιτιστικό αρχείο στο 
οποίο θα συμμετέχουν πάνω από 
εκατό θεσμοί με δυο εκατομμύρια 
φακέλους, οι οποίοι τα επόμενα 
χρόνια πρόκειται να φτάσουν τα 
δέκα εκατομμύρια.
Η αρχή έγινε από την Εθνική Βι
βλιοθήκη της Γαλλίας, η οποία 
πρώτη μετέτρεψε τα αρχεία της σε 
ψηφιακά. Στη συνέχεια η Ευρω
παϊκή Έ νω ση χρηματοδότησε τη 
συνέχιση της προσπάθειας αυτής 
στην οποία συμμετέχει η Δημόσια 
Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας.
Η ιστοσελίδα «europeana.eu»0a δί
νει στο χρήστη τη  δυνατότητα να 
κατεβάζει βιβλία από διάφορες βι
βλιοθήκες στον κόσμο, να ακούει 
μουσική και να θαυμάζει έργα τέ
χνης από τα μουσεία του κόσμου 
και να βλέπει κινηματογραφικές 
ταινίες.
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ΘΕΑΤΡΟ BADMINTON-TANGO FIRE
Π ρόκειτα ι γ ια  μ ια  παράσταση που μας τα
ξιδεύει στο Μπουένος Άιρες, στην πόλη του 
ταγκό. Η  χορογράφος της ομάδας Yanina 
Fajar μας φέρνει κοντά στα κέντρα της πό
λης που γεννήθηκε ο αισθησιακός αυτός χο
ρός και μας παρουσιάζει την παραδοσιακή 
του μορφή, με πολύπλοκα βήματα και στρι- 
φο γυρίσματα.
Ακολουθεί το Tango Nuevo που είναι ένας 
συνδυασμός χορευτικής ικανότητας με 
αθλητική δύναμη και γνώσεις κλασσικού 
μπαλέτου. Οι χορευτές χωρίς να ξεφεύγουν 
από το ταγκό όπως το ξέρουμε, μας παρου
σιάζουν μια εκδοχή του που διέπεται από 
μια νέα, πιο φρέσκια οπτική. Η εντυπωσι
ακή κίνηση των χορευτών θα συνοδεύεται 
από τους ήχους βιολιού, πιάνου, μπάσου και 
μπαντονεόν και θα δώσει στους θεατές μονα
δικές εμπειρίες για  έξι παραστάσεις που θα 
παρουσιαστούν στις 15-20 Οκτωβρίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ-ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΑΪΤΗΣ
Το Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρο
ν η ς  Τ έχνης σε συνερ
γασία με το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου διοργανώ- 
νει αναδρομική έκθεση αφιερωμένη στον σύγχρονο Έ λληνα  
δημιουργό Γιάννη Γαΐτη. Η καλλιτεχνική του πορεία επη
ρεάστηκε από την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έ ζησε 
αρκετά χρόνια στο Παρίσι όπου μπόρεσε να πειραματιστεί 
και να εκφραστεί ελεύθερα. Η ζωγραφική του έγινε σύμβολο 
ενός ασφυκτικού περιβάλλοντος που παρουσιάζει τους αν
θρώπους σαν επαναλαμβανόμενες πανομοιότυπες μονάδες.
Ο Γαϊτης ανήκει στη γενιά των Ελλήνων καλλιτεχνών που 
συντάχτηκαν με την εικαστική πρωτοπορία της Ευρώπης 
και δημιούργησε έργα τα οποία διέφεραν από το κυρίαρχο 
κατεστημένο με αποτέλεσμα να δεχτεί αρχικά έντονη κριτι
κή.
Η προβολή του πλήθους, του αθροίσματος και της επανάλη
ψ ης που χαρακτηρίζει το έργο του έγινε καλλιτεχνικά απο
δεκτή μέσα από τις  κοινωνικές αλλαγές που συντελέστηκαν 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Η  έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 
τις 21 Νοεμβρίου.

«ΕΖΗΣΑ ΜΙΑ ΔΥΣΚΟΛΗ ΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ » (ΣΟΛΤΖΕΝΙΤΣΙΝ
Σ τ ις  3 Α υγούσ του  πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια, στο σπίτι του στη Μόσχα, ένας από τους πιο γνωστούς 
στον κόσμο συγγραφείς, ο Αλεξάντερ Σολζενίτσιν.
Ο Σολζενίτσιν είχε γεννηθεί το 1918 στον Καύκασο, σπούδασε μα
θηματικά και φυσική στο Πανεπιστήμιο του Ροστόφ και υπηρέτησε 
στο στρατό κατά τη διάρκεια του Β παγκοσμίου πολέμου. Εξ αιτίας 
κάποιας αμφισβήτησης που εξέφρασε για  τις ικανότητες του Στάλιν 
καταδικάστηκε σε οκταετή περιορισμό σε στρατόπεδο και από τις 
εμπειρίες που αποκόμισε εκεί έγραψε το βιβλίο «Μία ημέρα του Ιβάν 
Ντενίσοβιτς», το οποίο τον έκανε διάσημο και του έδωσε το Νόμπελ 
Λογοτεχνίας το 1970

37ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΒΙΒΛΙΟΥ
«ΟΙ ΚΑΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ >

Οπως κάθε Σεπτέμβριο έτσι και φέτος διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Εκδοτών 
Βιβλίου στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αρεοπαγίτου το καθιερωμένο Φεστιβάλ Βι
βλίου. Πρόκειται για έναν καταξιωμένο θεσμό που έχει σκοπό την ενημέρωση και την 
πρόσβαση του αναγνωστικού κοινού στη γνώση. Συμμετέχουν περίπου 300 Έ λληνες 
εκδότες, οι οποίοι παρουσιάζουν 50.000 περίπου νέους αλλά και παλιούς τίτλους.
Η φετινή χρονιά είναι αφιερωμένη στον διαπολιτισμικό διάλογο και έχει σα σκοπό 
να φέρει πιο κοντά το ελληνικό αναγνωστικό κοινό με την ευρωπαϊκή λογοτεχνία με 
σκοπό την ανάπτυξη στενότερων δεσμών ανάμεσα στους ανθρώπους που συνθέτουν 
τη σημερινή Ευρώπη. Για τη στήριξη αυτής της προσπάθειας ζητήθηκε η  συνεργασία 
των πρεσβειών των χωρών της Ευρώπης, οι οποίες βρίσκονται στην Αθήνα και υπήρ
ξε σημαντική ανταπόκριση.

3 7 . φ ε σ ι ι Β ά Α  1 2 -2 8
Β ί β ^ ί ο υ  Σεπτεμβρίου '08

Π Ε Ζ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Σ  Δ Ι Ο Ν Υ Σ Ι Ο Υ  Α Ρ Ε Ο Π Α Γ Ι Τ Ο Υ

«0> noises rnopics κάνουν tov κόσμο κοίΚιικρο»
Λ * * * * ·  «ΙΑΛΟΜΤΙΟΜΟ ΑΙΑΛΟΤΟ Π«**Μγ* ι ntnAiwiu w o fctn  tn  I (
O M M O K  n u l I H O I  I l i O T O *  I  I I  A I 0  V
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ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ 
ΣΥΓΓΡΑΦΟΥΝ

Η Β ουλή των Ε λλήνω ν διοργάνωσε Έ κθεση 
Βιβλίου με έργα Ελλήνων Βουλευτών και 
Ευρωβουλευτών της μεταπολιτευτικής περιόδου 
με τον τίτλο «Βουλευτές και Ευρωβουλευτές 
συγγράφουν, 1974-2008»
Σκοπός της έκθεση αυτής είναι να δημιουργηθεί ένα 
αρχείο, στο οποίο να περιλαμβάνονται τα έργα αυτά, 
να εμπλουτίζεται από νέα βιβλία και να είναι προ- 
σβάσιμο σε όλους τους ενδιαφερομένους.
Οι συγγραφείς, οι οποίοι έχουν στο ενεργητικό τους 
ένα ή περισσότερα βιβλία είναι κατά σειρά ποσοστών 
δικηγόροι, πανεπιστημιακοί, οικονομολόγοι με το 
μεγαλύτερο ποσοστό να ασχολείται με διάφορα άλλα 
επαγγέλματα.
Οι Βουλευτές και Ευρωβουλευτές συγγραφείς 
έχουν σαν πηγή έμπνευσης κατά σειρά την πολιτι
κή, το δίκαιο, τη λογοτεχνία, την οικονομία, τα ευ
ρωπαϊκά ζητήματα, με τα διάφορα θέματα να βρί
σκονται πάλι στην πρώτη θέση των προτιμήσεων.

Τα περισσότερα βιβλία είναι γραμμένα από τους 
Βουλευτές της Α και Β Αθήνας, ακολουθούν οι Ε υ
ρωβουλευτές, η Α Θεσσαλονίκης, η Αχαϊα, η Α Πει
ραιά και η Λάρισα.
Το 68% των βιβλίων αυτών εκδόθηκε από 1980 μέ
χρι σήμερα.
Η έκθεση που αποτελείται από 2.500 τίτλους περί
που, παρουσιάζεται στην αίθουσα Ελευθερίου Βενι- 
ζέλου του Μεγάρου του Κοινοβουλίου.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ - ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ
Δ ύο μεοηλ ικες α σ τυ νο μ ικ ο ί προσπαθούν, μαζί με δυο νεότερους συναδέλφους τους, να βρουν τα ίχνη ενός 
κατά συρροήν δολοφόνου. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Τζον Άβνετ, σκηνοθέτη του κοινωνικού δράματος 
«Πράσινες Τηγανιτές Ντομάτες» και του αστυνομικού «88 Λεπτά» και η ταινία παρουσιάζει ενδιαφέρον κυ
ρίως επειδή παίζουν δυο μεγάλες προσωπικότητες του κινηματογράφου, ο Αλ Πατσίνο και ο Ρόμπερτ ντε Νί- 
ρο, οι οποίοι ερμηνεύουν τους δυο κύριους ρόλους..

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 
Η σημαντική φωτογραφική έκθεση που διοργάνωσε η πρεσβεία 
της Ουγγαρίας στην Αθήνα μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε 
καλύτερα μια ακόμα όψη του ελληνισμού στα Βαλκάνια. Η 
ελληνική παρουσία στην Ουγγαρία ξεκίνησε από τον 17ο αιώνα 
και εξελίχθηκε παράλληλα τόσο με τη σύγχρονη ελληνική ιστορία 
όσο και με την ταραγμένη ιστορία των Βαλκανίων. Οι Έ λληνες 
δραστηριοποιήθηκαν στο εμπόριο, τη βιομηχανία και τα γράμματα 
παρεμβαίνοντας καθοριστικά στην οικονομική, κοινωνική και 
πολιτιστική εξέλιξη της Ουγγαρίας. ]
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[  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων.Γ.Κούρος

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Στην Πέλλα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

(ΜΊαγκόσμια Ημέρα καχά χου Καπνίσμαχος, ο Δήμος Έδεσσας σε συνεργασία 
όληψης χης Χρήσης Εξαρχησιογάνων Ουσιών «ΟΡΑΜΑ», διοργάνωσε χουρ- 
ρισης, με στόχο να αναδειχθεί η σπουδαιόχηχα χης Ημέρας καχά χου Καπνί- 
ϋνχρικο σύνθημα χης διοργάνωσης ήχαν: «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ 
ΕΤΩΠΙΣΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗ- 
ΙΥΡΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ».Το χουρνουά πα- 

.βΟΚβ^ού^ισε μεχ^Αος αριθμός θεαχών χης περιοχής και έχυχε μεγάλης προβολής από χον χοπικό 
χύπο, συμμεχέχονχας φιλικά και ο διεθνής καλαθοσφαιρισχής χης Εθνικής μας Ομάδος και χου 
Π.Α.Ο.Κ., Δημήχρης Βεργίνης.

Σχο εν λόγω Τουρνουά σχο οποίο συμμεχείχαν διάφορες τοπικές ομάδες, έλαβε μέρος η ομάδα 
καλαθοσφαίρισης χης Α.Δ. Πέλλας, που αποχελείχαι από Ασχυνομικούς χων υφισχαμένων Υπη
ρεσιών, μέλη παράλληλα χης Αθληχικής Ένωσης Αστυνομικών [Παράρτημα Β. Ελλάδος], κα
θώς επίσης και η ομάδα καλαθοσφαίρισης «ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ», που τυγχάνει αμιγής ομάδα 
Αστυνομικών χου Αστυνομικού Τμήματος Αριδαίας. Στον τελικό κατάφερε να προκριθεί μετά 
από σπουδαίες εμφανίσεις στους προκριματικούς αγώνες η ομάδα της Α.Δ. Πέλλας, αφού αντιμε
τώπισε την ομάδα «ΠΗΓΑΣΟΣ» και την ομάδα των «Εκπαιδευχικών-Καθηγηχών Φυσικής Αγω
γής» του Νομού.

Έ τσ ι την 1-6-2008 στο Μεγάλο τελικό που έλαβε χώρα σχο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο 
«ΔΑΚ Έδεσσας», παρουσία χου Αστυνομικού Δ/νχή Πέλλας, Αθανασίου Καραχζά και τοπικών 
Αρχών της πόλης, σε ένα όμορφο παιχνίδι με πολλές εναλλαγές σχο σκορ ανάμεσα στις δύο ομά-
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δες, που δεν είχε τίποτε να ζηλέψει το επίπε
δο πρωταθλημάτων τοπικών κατηγοριών, 
η ομάδα των Παλαίμαχων Καλαθοσφαιρι
στών της περιοχής, επικράτησε στο τέλος 
της ομάδας της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πέλλας με σκορ: 56 -  53.0ι παίκτες της Α.Δ.
Πέλλας αγωνίστηκαν με πάθος απέναντι 
σε μια πολύ καλή και τεχνική ομάδα, κερ
δίζοντας τις εντυπώσεις του κοινού για το 
αγωνιστικά πάθος και την αθλητική άμιλλα που έδειξαν Χριστοδούλου Κ ., Ανθ/μος Σιβένας I ., Αρχ/κας Σίπκας I. 
εντός αγωνιστικού χώρου (Α.Δ. Πέλλας: Α/Β' Γεωργίτσας , Αστυφ/κες Ράικος Η., Τσότσης Γ. Ακριτίδης Β ,, Χατζη- 
Δ., Υ/Α’ Χατζηκαλλινικίδης Μ.,Υ/Α’ Αναστασιάδης Ι.,Υ/Β’ γιάννηςί. Σαπουντζής X. και Βαρδάρης Α.).

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Στη Γαλλια

Με μεγάλη επ ιτυχ ία  διεξήχθη στο LA FONTAINE 
της Γαλλίας (70 χιλ. Νοτιοδυτικά του Παρισιού) τουρ
νουά ποδοσφαίρου απαρτιζόμενο από τις κάτωθι ομάδες: 
Γαλλίας, Ιταλίας, Τσεχίας, Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρω
σίας, στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Εθνικής Γαλλίας. 
Οι Γάλλοι Αστυνομικοί επέδειξαν επαγγελματική συμπε
ριφορά στην καλή οργάνωση, στην ταχεία εξυπηρέτη
ση απάντων των αποστολών, από τον χώρο υποδοχής 
του αεροδρομίου Ντε Γκωλ μέχρι το χώρο διαμονής. Την 
πρώτη ημέρα η χώρα μας δεν αγωνίσθηκε εν αντιθέσει με 
τη Γαλλία που κέρδισα την ομάδα της Ρωσίας. Τη δεύτε
ρη ημέρα η Ελλάδα κέρδισε τη Ρωσία με σκορ 3-1. Την 
Τρίτη ημέρα η Γαλλία κέρδισε τη χώρα μας με σκορ 4-0 
και προκρίθηκε για τον τελικά με την ομάδα της Τσεχί
ας. Την τέταρτη ημέρα στον ημιτελικά για τις θέσεις 3-4 
η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη με την ομάδα της Ιταλίας 
με σκορ 0-0. Κατά τη διαδικασία δε των πέναλτι η Ιταλία 
προκρίθηκε με 3-1 τέρματα. Την Πέμπτη ημέρα στον με
γάλο τελικά νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Γαλλίας, 
με σκορ 2-0 απέναντι στους Τσέχους. Η προαναφερόμε- 
νη διοργάνωση αποτέλεσε αγωνιστικά για την ομάδα μας 
ένα καλά τεστ και οργανωτικά μια καλή εμπειρία για τη 
μελλοντική ανάληψη του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλή

ματος Ποδοσφαίρου του 2010 από τη χώρα μας. Πέραν 
του αγωνιστικού τομέα οι Γάλλοι διοργανωτές εκπόνη
σαν πρόγραμμα επίσκεψης σε διάφορα σημεία του Παρι
σιού, όπως τον Πύργο του Άιφελ, στα Ιλίσσια Πεδία, τις 
Βερσαλλίες και του Εμπορικού Κέντρου του Παρισιού 
απ’ όλα τα μέλη των αντιπροσωπειών. Τους εκπροσώπους 
των κρατών ξενάγησαν στην Παναγία των Παρισίων και 
στο Μέγαρο-Κέντρο Επιχειρήσεων-Τροχαίας του Παρισι
ού, απ’ όπου η Παριζιάνικη Αστυνομία παρακολουθού- 
σε-διευκόλυνε την κίνηση πεζών και οχημάτων σε όλο το 
οδικό δίκτυο, ακόμα δε και στους υπόγειους χώρους, μέ
τρο ή τραίνα κ,λπ. μέσα μεταφοράς. Την τελευταία ημέρα 
πραγματοποιήθηκε στον εξωτερικό χώρο του ποδοσφαι
ρικού μνημείου της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας εορτα
στική εκδήλωση με απονομές κυπέλλων και μεταλλίων 
σε αθλητές και παράγοντες στην οποία παρέστησαν άπα
ντα τα μέλη των αποστολών, η πρόεδρος της Αθλητικής 
'Ενωσης Αστυνομικών Γαλλίας, Υποστράτηγος K.Hellen 
Martini, ο Γενικός Γραμματέας της Γαλλικής Ένωσης, 
Αστυν. Δ/ντής κ. Dominique Demoen (μέλος της USPE), 
χορηγοί 35 εταιρειών, με την οικονομική συμβολή των 
οποίων η διοργάνωση χαρακτηρίστηκε υψηλού επιπέ
δου. Ειδική μνεία στην προσφορά Αστυνομικών Γάλλων 

(εν αποστρατεία), οι οποίοι με ιδιαίτε
ρο ζήλο παρείχαν κάθε είδους υπηρε
σία, όπως φωτογράφιση μελών αποστο
λών, έκδοση αποτελεσμάτων, σύνταξη 
προγράμματος, οδηγοί οχημάτων για 
μεταφορές αθλητών, κάλυψη αθλητι
κού ρεπορτάζ, διαχειριστές εντύπου ή 
ηλεκτρονικού υλικού, σε τέτοιο βαθμό 
οργάνωσης και ετοιμότητας, που κάθε 
Αθλητική Ένωση θα ζήλευε. Την απο
στολή συνοδέυσε ο Γ.Γ. της Α.Ε.Α.Ε. 
Ανθ/μος Παναγιώτης Ιακωβάκης ως 
Αρχηγός αποστολής.

[ 81 ] Α/Α
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Στην Ουγγαρία

Π ραγματοποιήθηκε στο Μί-
σκολχς χης Ουγγαρίας από 26-8-08 
έως 1-9-08 χο πανευρωπαϊκό πρωχά- 
θλημα χάνχμπολ, σχο οποίο συμμεχεί- 
χε και η χώρα μας, η οποία καχέλαβε 

χην 6η θέση, αλλά ανέδειξε χον Ασχυφύλακα Γεώργιο Μασχορογιάννη χης Υ.Φ.Α.Α., πρώχο σκόρερ χου πρωχα- 
θλημαχος με 40 γκολ. Αρχηγός χης αποστολής ήχαν ο Γεν. Γραμμαχέας χης Αθληχικής Έ νωσης Ασχυνομικών 
Ελλάδος και μέλος Δ.Σ. χης USPE, Ανθ/μος Παναγιώχης Ιακωβάκης. Η ομάδα αποχελείχο από χους Ασχυφ. Δη- 
μήχριο Βελαώρα (προπονηχή) και παίκχες χους: Υ/Β Βασίλειο Ανχωνόπουλο, Αρχιφ. Ανδρέα Λέκκα, Ασχυφό- 
λακες Γεώργιο Τσέλιο, Γεώργιο Μασχρογιάννη, Κυριάκο Λάππα, Γεώργιο Μπάρμπα, Γαβριήλ Μάνθο και Ειδ. 
Φρουρούς Κων/νο Βόχση, Σπυρίδων Καχσαρό, Σωχήριο Παπαχσίμπα και Ιωάννη Τζιουμακη. Σημειωχέων ό,χι 
σχην προκριμαχικη φάση η Ελλάδα απέκλεισε χην Ελβεχία μέσα σχο Σεν Γκόλεν. Νικήχρια ομάδα χης διοργά
νωσης ήχαν η γερμανική ομάδα η οποία απέκλεισε χην πολύ ισχυρή ομάδα χης Ρουμανίας με χους 4 διεθνείς και 
8 παίκχες που αγωνίζονχαι χην Α1 καχηγορία.

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΥΣ
ΑΘΛΗΤΕΣ

Σε γνωσχό κένχρο διασκέδασης πραγμαχοποιήθηκε χο
ροεσπερίδα χης Αθληχικής Έ νωσης Ασχυνομικών, και 
χιμήθηκαν από χην Α.Ε.Α.Ε. οι Ολυμπιονίκες: Μπάμπης 
Χολίδης, Ηρακλής Δεσκουλίδης, Χρήσχος Κωνσχανχινί- 
δης (Άρση Βαρών), καθώς και ο παλαίμαχος ασχυνομικός - ποδοσφαιρισχής χης Εθνικής Ελλάδος Νίκος Κα- 
ρούλιας. Σχην χελεχή βράβευσης παρευρέθησαν ο Γενικός Γραμμαχέας χης Ν.Δ και βουλευχής κ. Λευχέρης Ζα- 
γορίχης, ο Δημοχικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος χου Δημάρχου Αθηναίων κ. Γεώργιος Ξεπαπαδάκος, οι κ. 
Γεώργιος Σαρρής και Κουράκος, ο Ταξίαρχος χης Βουλής χων Ελλήνων κ. Κυριάκος Κυριακόπουλος, ο Πρόε
δρος χης Ένωσης Καχωχέρων Ασχυνομικών Υπαλλήλων Αχχικής κ. Γιάννης Μακρής με μέλη χου Διοικηχικού 
Συμβουλίου χης Π.Ο.ΑΞΙ.Α. Αμέσως μεχά χην χελεχή βράβευσης, ο πρόεδρος χης Α.Ε.Α.Ε Ταξίαρχος κ. Ευάγ

γελος Κώχσης παρουσίασε με κάθε λε- 
πχομέρεια χην αθληχική δρασχηριόχη- 
χα χης Ένωσης επισημαίνονχας όχι καθ’ 
όλη χη διάρκεια χου έχους χρείς χιλιάδες 
αστυνομικοί αθλούνχαι-προπονούνχαι 
καθόσον συμμεχέχουν σχη διενέργεια 
πρωχαθλημάχων ποδοσφαίρου, καλαθο
σφαίρισης και ποδοσφαίρου 5X5, συμπε
ριλαμβανομένων και χων λοιπών αχομι- 
κών ή ομαδικών αθλημάχων. ]

ί
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Ειδικές 7***̂ ,ν,αταϊωμοτα
ρ̂ οφαΚειος̂

BERETTA 92 FS
Τα πιστόλια θρύλος!

από 1.192 ευρώ 
με έκπτωση -21,4%
μόλις 937 ευρώ
(κέρδος 255 ευρώ)!

από 1.354 ευρώ 
με έκπτωση -21%

μόλις1.070 ευρώ
(κέρδος 284 ευρώ)!

από 986 ευρώ 
με έκπτωση -21,9%
μόλις 770 ευρώ
(κέρδος 216 ευρώ)!

BERETTA 84 FS CHEETAH
Αιλουροειδή με το δάγκωμα του λιονταριού!

BERETTA COUGAR
Εργονομία και ακρίβεια!

από 750 ευρώ 
με έκπτωση -20%
μόλις 600 ευρώ 
(κέρδος 150 ευρώ)!

από 1.242 ευρώ  
με έκπτωση -21,7%
μόλις 972 ευρώ
(κέρδος 270 ευρώ)!

από 824 ευρώ 
με έκπτωση -20%
μόλις 659 ευρώ
(κέρδος 165 ευρώ)!

από 1.399 ευρώ 
με έκπτωση -21,8%
μόλις 1.094 ευρώ
(κέρδος 305 ευρώ)!

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
Γ ΙΑ  Ο Λ Ε Σ  Τ ΙΣ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ !
Το 1991 το Υπουργείο Άμυνας 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.

Οι ειδικές τιμές ισχύουν μόνο με την εγγύηση της 
Επίσημης Αντιπροσωπείας BERETTA  H ELLA S

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  
Px4 S TO R M :

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

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
NICKEL:

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

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/lnch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/lnch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/lnch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Px4 STORM 9 mm X 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7.5 102/4,0 36/1.4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
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
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τον Σώματος

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Β.Ε.Ε.
Έπειτα από μεθοδική αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της 

συνεχιζόμενης προανάκρισης, από τη Διεύθυνση Ασφαλείας 
Θεσσαλονίκης εξιχνιάστηκε η υπόθεση απαγωγής του Προέ
δρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που έγινε 
την 9-6-2008 στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, 
συνελήφθησαν τέσσερις ημεδαποί που συμμετείχαν στην απα
γωγή, οι τρεις εξ αυτών στη Θεσσαλονίκη σε κρησφύγετο, μετά 
από άριστο σχεδίασμά και επέμβαση και ο τέταρτος στα Χανιά, 
του οποίου είχε προηγηθεί η σύλληψη. Σε κατ' οίκον έρευνα, 
όπου και παρακρατούσαν τον Πρόεδρο του Σ.Β.Β.Ε. βρέθηκε 
μεγάλο μέρος οπλισμού, όπως πιστόλια, kalashnikov, χειροβομ
βίδες, φυσίγγια, καθώς και ικανό μέρος του ποσού που είχε παρα
δοθεί ως λύτρα. Επίσης σε κατ’ οίκον έρευνα που έγινε σε άλλο 
κρησφύγετο των δραστών, σε διαμέρισμα σε προάστιο της Ανα
τολικής Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκανισημαντικό 
μέρος των καταβληθέντων λύτρων, 4 υποπολυβόλα, 2 πιστόλια, 
2 χειροβομβίδες, 1.910 σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, σιγα
στήρες όπλων, αντιασφυξιογόνες μάσκες και διάφορα άλλα αντι
κείμενα. Έγινε επίσης εξερεύνηση χώρων για συλλογή και ταυ
τοποίηση αποδεικτικών στοιχείων.

Από τη συνεχιζόμενη έρευνα που διεξάγεται για την πλήρη δια
λεύκανση της υπόθεσης, προέκυψαν στοιχεία και σχηματίστηκε 
δικογραφία για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και σε 
βάρος 28χρονου ημεδαπού, ο οποίος ήδη κρατείται σε σωφρονι
στικό κατάστημα της χώρας. Ακολούθως, συνελήφθησαν και τρία 
μέλη της οικογένειας του 28χρονου (πατέρας ετών 56, μητέρα 
ετών 49 και αδελφή ετών 19) για υπόθαλψη εγκληματία, διότι 
σε έρευνα που έγινε στην πατρική του οικία, στη Δυτική Θεσσα
λονίκη, βρέθηκαν εντός της οικίας, στον αύλιο χώρο αυτής θαμ
μένα, αλλά και στην κατοχή τους, χαρτονομίσματα που προέρ
χονταν από το συνολικό ποσό που είχε καταβληθεί ως λύτρα για 
την απελευθέρωση του απαχθέντος Επίσης κατά την έρευνα -  
εξερεύνηση των χώρων της εξοχικής κατοικίας όπου κρατείτο ο 
απαχθείς και χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: 1 αντιαρματικός εκτοξευτήρας ρουκε
τών, 5 αυτόματα πολεμικά τυφέκια τύπου kalashnikov με γεμι
στήρες πλήρη φυσιγγίων και φυσίγγιο στη θαλάμη έτοιμα για 
χρήση, 5 χειροβομβίδες, 5 πιστόλια, με γεμιστήρες πλήρη φυσιγ
γίων και φυσίγγιο στη θαλάμη έτοιμα για χρήση, 3 αυτοσχέδιοι 
εκρηκτικοί μηχανισμοί, πυροκροτητές και φυτίλι, 1 ηλεκτρικός 
εκκενωτής (Tazer), 3.700 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμε
τρημάτων, 1 λέιζερ πιστολιού, απωθητικά σπρέι, βεγγαλικά και 
καπνογόνα, αλεξίσφαιρα γιλέκα, κουκούλες, καπέλα και μπλουζά- 
κια με σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και της Π.Υ., 4 ζεύγη 
χειροπεδών, ηλεκτρονικός εξοπλισμός (πομποδέκτες, ηλεκτρονι
κός υπολογιστής, ψηφιακή βιντεοκάμερα, 
μικροκάμερες εποπτείας του χώρου περιμε
τρικά της οικίας κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), 
αυτοκόλλητα για αυτοκίνητα με την ένδειξη 
«Ελληνική Αστυνομία» καθώς και πινακί
δες κυκλοφορίας οχήματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας ανταλλακτικά πολεμικών τυφε

κίων, πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, 1 συσκευή ταχείας μέτρη
σης χαρτονομισμάτων, μεγάλος αριθμός προσημειωμένων χαρ
τονομισμάτων, μέρος των λύτρων που είχαν καταβληθεί για 
την απελευθέρωση του προέδρου του Σ.Β.Β.Ε., 2 κλεμμένα 
αυτοκίνητα, τα οποία κατασχέθηκαν για να αποδοθούν στους 
ιδιοκτήτες τους. Ακόμη, στο πλαίσιο των ερευνών που έγιναν 
για την υπόθεση αυτή, συνελήφθησαν ένας 34χρονος διότι βρέ
θηκε στην οικία του, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μικρός αριθμός 
φυσιγγίων και οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα για παράβαση του 
νόμου περί όπλων και ένας 27χρονος ημεδαπός ο οποίος συνελή- 
φθη σε συνεργασία με αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφαλείας 
Αττικής στην Δυτική Αττική, διότι στην κατοχή του βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν μία κυνηγετική καραμπΐνα, 12 φυσίγγια, ένα 
πιστόλι εκτόξευσης φωτοβολίδων-κροτίδων και μικροποσότητα 
ναρκωτικής ουσίας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία 
και οδηγήθηκαν αρμοδίως ενώ συνεχίζονται οι έρευνες 

Δηλώσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών για την 
εξιχνίαση της απαγωγής του Προέδρου του Συνδέσμου 

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώτης Χηνοφώτης 

μαζί με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. Βασίλειο Τσιατούρα μετέβησαν στις 21.8.2008 στη Θεσσα
λονίκη για να συγχαρούν από κοντά τους αστυνομικούς που 
πρωταγωνίστησαν στην εξιχνίαση της απαγωγής του Προέ
δρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος κ. Γεωρ
γίου Μυλωνά.

Ο κ. Υφυπουργός έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ήρθαμε στη Θεσσαλονίκη με τον κ. Αρχηγό για να εκφράσουμε 

τα θερμά μας συγχαρητήρια στην ειδική ομάδα σχεδίασης και επι- 
χειρήσεων η οποία εττελήφθη για αίες τις ενέργειες, από την πρώτη 
στιγμή του συμβάντος της απαγωγής του κ. Μυλωνά. Τα συγχαρη
τήρια έγκεινται στην μεθοδικότητα την οποία επέδειίμν, στον επαγ
γελματισμό που κατεδείχθη σε όλες τις έρευνες και δράσεις, όχι μόνο 
της συγκεκριμένης ομάδος η οποία ηχείτο της όλης επιχεφήσεως 
αλλά και όλης της Ελληνικής Αστυνομίας, λαμβάνσντας υπόψη 
τις έρευνες και τις επιχειρήσεις που έγιναν σε διαφορετικά σημεία 
της επικράτειας. Τα εύσημα ανήκουν στο προσωπικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας, στην ηγεσία της και στην ομάδα υπό τον Διευθυ
ντή Ασφάλειας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο κ. Παπαδοπούλα, η οποία 
εττελήφθη του θέματος. Στην ουσία εξιχνιάσθη πλήρως η υπόθεση 
Μυλωνά συνελήφθησαν οι βασικοί ένοχοι και οπωσδήποτε συνελή- 
φθη και ο δραπέτης από τις φυλακές Κορυδαλλού. Λαμβανομένου 
υπόψη, όμως, ότι συνεχίζονται οι έρευνες και η προανακριτική δια
δικασία, ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα άτομα. Παράλληλα 
όμως, θέλω να επισημάνω ότι με τα όπλα τα οποία ευρέθησαν και

κατασχέθησαν αποτρέπσνται μελλο
ντικές ενέργειες της συγκεκριμένης 
ομάδος και ότι αυτό συνεπάγεται από 
εγκλήματα βαριάς μορφής τα οποία 
θα μπορούσαν να διαπραχβούν».
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ΨΩΝΙΖΑΝ ΧΡΕΩΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΟΥΣ
Αστυνομικοί του Γραφείου Ασφαλείας του Α.Τ. Μυκόνου, συνέλαβαν 

στα πλαίσια του αυτοφώρου, 2 αλλοδαπές, υπηκόους Βουλγαρίας και Σκο
πιών αντίστοιχα, στην περιοχή Χώρας Μυκόνου, ως δράστιδες πλαστο
γραφίας και απάτης με την χρήση πλαστών πιστωτικών καρτών ενώ ανα- 
ζητείται ένας ακόμη αλλοδαπός συνεργός αυτών, υπήκοος Σκοπιών.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα - προανάκριση που διενερ- 
γήθηκε από το AT. Μυκόνου, στην Χώρα Μυκόνου οι ανωτέρω αλλο
δαπές, χρησιμοποιώντας πλαστογραφημένη τραπεζική πιστωτική κάρτα 
κατάφεραν να πραγματοποιήσουν αγορές συνολικής χρηματικής αξίας 
4.650 ευρώ από καταστήματα πώλησης ειδών ρουχισμού και κοσμημά
των του νησιού, χρεώνοντας τη χρηματική αξία των προϊόντων στην τραπεζική 
πιστωτική κάρτα αλλοδαπού υπηκόου Ιταλίας, που βρισκόταν στην Μύκονο για τουρισμό και ο οποίος 
κατήγγειλε στο A  Τ. την παράνομη χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Κατά την σωματική έρευνα 
των δράστιδων που ακολούθησε μετά την σύλληψη τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 πλαστές πιστω
τικές κάρτες διαφόρων Τραπεζών, μεταξύ των όποιων και αυτή που είχε χρησιμοποιηθεί για τις προαναφερόμενες 
παράνομες συναλλαγές, ενώ στην νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα που έγινε στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμε
ναν οι δράστιδες, βρέθηκαν τα προϊόντα που είχαν καταφέρει να αποσπάσουν με την χρήση των πλαστών πιστωτικών καρ
τών από επιχειρηματίες της περιοχής, τα οποία εν συνεχεία αφού κατασχέθηκαν αποδόθηκαν στους δικαιούχους. Οι συλλη- 
φθείσες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Συνελήφθησαν στην Ρόδο από αστυνομικούς της Υ Α  
Ρόδου, τρεις υπήκοοι Ρουμανίας (ηλικίας 33,36 και 51 ετών), 
κατηγορούμενοι για σωρεία κλοπών πορτοφολιών από πελά
τες σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, το τελευταίο χρονικό διά
στημα διευθυντές διαφόρων σούπερ μάρκετ της πόλης της 
Ρόδου κατήγγειλαν προφορικά ότι, άγνωστοι διαπράττουν 
κλοπές πορτοφολιών από πελάτες των καταστημάτων τους.

Από έρευνα της Υ.Α. Ρόδου, στα κλειστά κυκλώματα τηλε
όρασης όλων των ανωτέρω καταστημάτων, 
διαπιστώθηκε σ’ ένα από αυτά η αφαίρεση, 
από τρεις αγνώστους άνδρες, πορτοφολιού 
από τσάντα πελάτισσας, με τη μέθοδο της 
απασχόλησης. Άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες 
για τον εντοπισμό των αγνώστων και προς το 
σκοπό αυτό εφοδιάσθηκαν με φωτογραφικό 
υλικό όλα τα σούπερ μάρκετ. Έ τσι όταν ενη
μερώθηκε η υπηρεσία από υπάλληλο σούπερ 
μάρκετ ότι, οι δράστες κινούνταν με συγκε
κριμένο ενοικιαζόμενο όχημα, αστυνομικοί 
τους εντόπισαν και τους οδήγησαν στην Υ. Α.

Ρόδου. Από την προανάκριση προέκυψε ότι, οι εν λόγω αλλο
δαποί διέπραξαν από κοινού πάνω από 20 κλοπές πορτοφολιών 
από πελάτες σούπερ μάρκετ, καθώς και από επιβάτες λεωφο
ρείων, που διενεργούν το δρομολόγια Ρόδου -Ανδου.

Ο ακριβής αριθμός των κλοπών δεν μπορεί να προσδιορι
στεί, καθ’ ότι εκτός από αυτούς που κατήγγειλαν τις κλοπές, 
πολλές δεν έχουν καταγγελθεί καθ’ όσον οι παθόντες δεν αντι
λαμβάνονταν τις σε βάρος τους κλοπές αμέσως και όταν τις 

αντιλαμβάνονταν εκτιμούσαν ότι είχαν απο- 
λέσει τα πορτοφόλια τους και όχι ότι τους τα 
έκλεψαν.

Επίσης, από έρευνα προέκυψε ότι οι δύο 
από τους τρεις συλληφθέντες έχουν συλλη- 
φθεί κατά το παρελθόν για παρόμοιες αξιόποι
νες πράξεις από το Τ.Α. Ακροπόλεως Αθηνών, 
ενώ ο ένας παραδέχθηκε ότι κατά το τελευ
ταίο χρονικό διάστημα των δέκα μηνών που 
διέμενε στην Αθήνα μαζί με ομοεθνή του ονό- 
ματι Vasili, έκλεβαν πορτοφόλια από επιβάτες, 
κυρίως, του μετρά.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ Α.Σ. ΥΔΡΟΥΣΑΣ
Αστυνομικός του ΑΣ. Υδρούσας της Α.Δ. Κυκλάδων συνέλαβε στην περιοχή Γαυρίου 

Άνδρου αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας, ο οποίος: 1) οδηγούσε το αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του 
χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης από την αρμόδια Αρχή και 2) σε έρευνα που ακολούθησε 
βρέθηκε να έχει επιμελώς κρυμμένα 14 φιξάκια κοκαΐνης, συνολικού βάρους 11,6 γραμ. 
συσκευασμένα και έτοιμα για διακίνηση και εμπορία. Ο δράστης συνελήφθη και με την 
σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.
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ΠΛΑΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΊΊΚΑ
Από αστυνομικούς της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής (Τμήμα 

Συντονισμού και Επιχειρήσεων) εξαρθρώθηκε εγκληματική 
ομάδα αποτελούμενη από τέσσερις υπηκόους Ιράκ, η οποία 
δραστηριοποιείτο στην κατάρτιση νομιμοποιητικών στη 
χώρα μας εγγράφων, τα οποία παρέδιδε σε ενδιαφερομένους 
αλλοδαπούς, έναντι αμοιβής που κυμαινόταν από 300 μέχρι 
500 ευρώ. Ειδικότερα, στην περιοχή των Πατησίων συνελή- 
φθησαν τρία μέλη της ομάδας και στην οικία που διέμεναν, 
κατασχέθηκαν 54 διαβατήρια τρίτων προσώπων, διαφόρων 
κρατών, 7 δελτία ταυτότητας ελληνικά και ξένα, 11 ελληνι
κές αυτοκόλλητες κενές άδειες διαμονής, 11 κενές αυτοκόλ
λητες βίζες Schengen διαφόρων κρατών, 2 βεβαιώσεις αίτησης 
άδειας διαμονής, ένσημα προξενικής αρχής, ατομικά έγγραφα 
τρίτων προσώπων, πλήθος διαφανειών που χρησιμοποιού
νται στην κατάρτιση πλαστών εγγράφων και 4 κινητά τηλέ
φωνα. Επίσης, το ένα μέλος εκ των τριών που ήταν ένοικος 
της οικίας, διευκόλυνε την παραμονή στη χώρα παράνομων 
αλλοδαπών, καθόσον τα δύο άλλα μέλη της ομάδας διέμεναν 
παράνομα στη χώρα όπως και ένας υπήκοος Πακιστάν που 
βρέθηκε στην οικία και συνελήφθη.

Στο κέντρο της Αθήνας συνελήφθη το τέταρτο μέλος της 
ομάδας και σε σωματική έρευνα που του έγινε κατασχέθηκαν, 
μια πλαστή διεθνής άδεια οδήγησης αραβικής προέλευσης και 
το ποσό των 310 ευρώ. Στην οικία του, στο κέντρο της Αθή

νας, κατασχέθηκαν 5 
διαβατήρια διαφόρων 
κρατών, 3 πλαστές 
διεθνείς άδειες οδήγη
σης, ατομικό βιβλιά
ριο υγείας, 3 βεβαιώ
σεις απόδοσης ΑΦ.Μ., 
πλήθος διαφανειών με 
εντυπώματα εμβλημάτων και 4 κινητά τηλέφωνα. Μαζί του 
διέμενε και μια Ρωσίδα, που βρισκόταν στη χώρα μας με ληγ
μένη βίζα η οποία συνελήφθη και απελάθηκε.

Στα Άνω Πατήσια και σε έρευνα που ακολούθησε σε άλλη 
οικία που χρησιμοποιούσε το τέταρτο μέλος ως εργαστήριο, 
κατασχέθηκαν 16 ελληνικά δελτία ταυτότητας, 29 κενές 
βεβαιώσεις κατάθεσης αίτησης άδειας διαμονής, 57 ένσημα 
διαφόρων ποσών, 5 αυτοκόλλητες άδειες διαμονής διαφόρων 
κρατών, 1 διαβατήριο με άδεια διαμονής, 2 ελληνικές άδειες 
παραμονής, 1 άδεια οδήγησης, 1 ξένη ταυτότητα, 16 σφραγί
δες εισόδου-εξόδου, 8 μήτρες, 2 γραφομηχανές και πλήθος δια
φανείων και υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση 
πλαστών εγγράφων. Τα τέσσερα μέλη της εγκληματικής ομά
δας καθώς και ο Πακιστανός λαθρομετανάστης με τις σχημα- 
τισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες παραπέμφθηκαν στην 
Εισαγγελία Πλημ/κων Αθηνών.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Α. Συνελήφθησαν στην Αθήνα από αστυνομικούς της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ 

δύο άνδρες, εκ των οποίων ένας αλλοδαπός και ένας ημεδαπός, για πώληση και κατοχή ποσοτή
των ηρωίνης. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη βάρους 293 γραμ., το 
χρηματικό ποσό των 1.170 ευρώ ως προερχόμενο από πωλήσεις ναρκωτικών, ένα ΙΧΕ αυτοκί
νητο ως μέσο μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών, δύο κινητά τηλέφωνα ως μέσα διευκό
λυνσης στη διακίνηση των ναρκωτικών και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας.

Β. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, αστυνομι
κοί της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ, εντόπισαν και συνέλαβαν στην περιοχή 
του Περιστεριού Αττικής δύο αλλοδαπούς άνδρες, για κατοχή και διακίνηση ποσοτή
των κοκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης. Ειδικότερα, στην κατοχή τους βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη βάρους 20,2 γραμ., ακατέργαστη κάνναβη βάρους 2.525 
γραμ., το χρηματικό ποσό των 4.230 ευρώ, ως προερχόμενο από πωλήσεις ναρκωτι
κών, δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, ως μέσα μεταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών και τρία 
κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης στην διακίνηση ναρκωτικών.

Γ. Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Δίω
ξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ, συνέλαβαν στην περιοχή της Πλατείας Βικτωρίας έναν 
ημεδαπό άντρα ηλικίας 44 ετών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Πιο 
συγκεκριμένα σε κατ’ οίκον έρευνα που διενεργήθηκε κατελήφθη να καλλιερ
γεί στο μπαλκόνι 4 δενδρύλλια κάνναβης ύψους 1,3 -1 ,2  -1 ,1  και 0,70 μέτρων. 
Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 
18,9 γραμ., ποσότητα αποξηραμένων φύλλων δενδρυλλίων κάνναβης βάρους 181 
γραμ., σπόροι για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και 2 δισκία hipnosedon.

Ο συλληφθείς με τις σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκε 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
And αστυνομικούς της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ, συνελήφθη 

στον Πειραιά, ένας ημεδαπός άνδρας 36 ετών, που είχε εγκαταστήσει εργαστήριο 
νοθεύσεως και επανασυσκευασίας ναρκωτικών (ηρωίνης και κοκαΐνης) διακινώ
ντας παράλληλα μεγάλες ποσότητες από αυτά.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ανωτέρω δράστη και την χρησιμοποιούμενη 
αποκλειστικά ως εργαστήριο και χώρο αποκρύψεως ναρκωτικών οικία και με 
συντονισμένη επιχείρηση τον συνέλαβαν. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρους 1.352 γραμ., κοκα
ΐνη βάρους 1.072 γραμ., ποσότητα άγνωστης λευκής ουσίας βάρους 1.982 γραμ., το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ, ως προερχό
μενο από πωλήσεις ναρκωτικών και μία μοτοσικλέτα, ως μέσο καταφοράς και διακίνησης ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν επίσης 
ο εξοπλισμός που συγκροτούσε το εργαστήριο (μεταλλικής κατασκευής πρέσα με καλούπια, ηλεκτρικός ανάμεικτης, μάσκες 
προσώπου), 4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας και 2 κινητά τηλέφωνα. Ο ανωτέρω δράστης με τη σχηματισθείσα σε βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά ενώ αναζητείται ο αλλοδαπός συνεργάτης του ετών 22.

ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ
Έπειτα από συστηματική συλλογή, αξιολόγηση και αξιο- 

ποίηση στοιχείων, από αστυνομικούς του Τμήματος Οικονο
μικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, πραγματο
ποιήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα, σε 
εταιρεία εισαγωγής και εμπορίας ιατρι
κού εξοπλισμού, στην ευρύτερη περι
οχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την έρευνα, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 77 απομιμητικά στη
θοσκόπια (τριών τύπων, δηλαδή για 
ενηλίκους, παιδιά και βρέφη), τα 
οποία έφεραν, παρανόμως, πιστά αντί
γραφα σημάτων και διακριτικών γνω
ρισμάτων της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ίδια διακρι
τικά ήταν αποτυπωμένα τόσο στην χάρτινη συσκευασία, όσο 
και στο βιβλιάριο οδηγιών, με το οποίο συνοδεύονταν. Επι
πρόσθετα, σύμφωνα με τιμολόγιο, το οποίο επίσης κατασχέ

θηκε, τον Σεπτέμβριο του 2004, εισήχθησαν στην χώρα μας 
από την εν λόγω εταιρεία, 560 απομιμητικά στηθοσκόπια, 

από τα οποία τα 483 πουλήθηκαν σε 
νοσηλευτικά ιδρύματα, σε φαρμακεία 
καθώς και σε καταστήματα πώλησης 
ιατρικών ειδών.

Το ύψος της οικονομικής ζημίας 
που υπέστησαν οι κατασκευάστριες 
εταιρείες, ανέρχεται σε δεκάδες χιλι
άδες ευρώ, ενώ παράλληλα εκτιμάται 
ότι η χρήση των παράνομων στηθο
σκοπίων ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη 
και σε λανθασμένη ιατρική διάγνωση. 

Σε βάρος της 59χρονης διευθύνου- 
σας συμβούλου της εισαγωγικής εταιρείας, σχηματίστηκε 
δικογραφία για απάτη, πλαστογραφία, διάθεση και αποδοχή 
προϊόντων εγκλήματος, παράβαση Ν. περί Σημάτων και αθέ
μιτου ανταγωνισμού.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Από αστυνομικούς του Τμήματος 

Ασφαλείας Καλαμαριάς συνελήφθη 
τις πρωινές ώρες της 28.8.2008 αστυ
νομικός (Αστυφύλακας), που υπη
ρετεί σε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, στη κατοχή του οποίου 
βρέθηκε δίκυκλο μοτ-το που είχε 
κλαπεί στις 18.07.2002 από την περι
οχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. 
Ο συλληφθείς επιχείρησε να διαφύ- 
γει και αφού καταδιώχθηκε συνελή
φθη. Κατόπιν εντολής του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας, προανά
κριση για την υπόθεση διενεργεί η 
Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, προκειμέ- 
νου να διερευνηθεί τυχόν συμμετοχή 
του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ

Από το Τμήμα Εγκλημά
των κατά Ζωής της Διεύθυν
σης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης 
εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτο
νία και η απόπειρα ανθρωπο
κτονίας που τελεύτηκαν σε 
βάρος 35χρονου αλλοδαπού 
και 35χρονης αλλοδαπής αντί
στοιχα, σε πιτσαρία, στη Νεά
πολη Θεσσαλονίκης. Ο δρά
στης την προηγούμενη μέρα 
είχε πυροβολήσει με πιστόλι εναντίον των δύο αλλοδαπών πελατών του συγκε
κριμένου καταστήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο άντρας και 
να τραυματιστεί σοβαρά η γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται. Όπως προέκυψε, ο 
δράστης είναι 20χρονος ομογενής ο οποίος και ομολόγησε την πράξη του, ενώ 
σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκε ένα πιστόλι τύπου Tokarev και 21 
φυσίγγια . Ο δράστης συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε 
βάρος του οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.
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ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Από το Τμήμα Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης Πλη

ροφοριών, της Υποδ/νσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου 
Εγκλήματος/ Δ. A  Α., εξαρθρώθηκε εγκληματική οργά
νωση που δραστηριοποιείτο σε κλοπές από αυτοκίνητα.

Σε επιχείρηση που διεξήχθη σε διάφορες περιοχές της 
Αττικής συνελήφθηκαν 3 άτομα, εκ των οποίων, ένας κατά 
την στιγμή που διέπραττε διάρ
ρηξη σε αυτοκίνητο, που ήταν 
σταθμευμένο σε υπαίθριο χώρο 
σούπερ μάρκετ, στα Σπάτα Αττι
κής.

Προ τριμήνου υπήρξαν πλη
ροφορίες που αναφέρονταν στην 
ύπαρξη τετραμελούς σπείρας απο- 
τελούμενη από Έλληνες και αλλο
δαπούς, η οποία διακινούσε πλαστά 
ταξιδιωτικά έγγραφα. Οι δράστες 
αφού αφαιρούσαν γνήσια ταξιδιωτικά έγγραφα σε κλο
πές από αυτοκίνητα, στη συνέχεια τα πλαστογραφούσαν. 
Από την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ένας Έλληνας υπήκοος 
και 3 αλλοδαποί, 2 υπήκοοι Χιλής και ένας υπήκοος Ισπα
νίας, είχαν συστήσει συμμορία, από τις αρχές καλοκαιριού 
του έτους 2007 και προέβαιναν σε κλοπές από αυτοκίνητα. 
Τα μέλη της σπείρας νοίκιαζαν αυτοκίνητα και χωρισμέ
νοι σε ζευγάρια, μετέβαιναν σε υπαίθριους χώρους στάθ
μευσης, πλησίον παραλίων, όπου άφηναν τα αυτοκίνητα 
τους οι λουσμένοι και με ειδικά διαμορφωμένα εργαλεία 
αφού κατέστρεφαν τον ομφαλό κλειδαριάς οδηγού, συνο- 
δηγού ή πορτ-μπαγκάζ, αφαιρούσαν αντικείμενα αξίας, 
χρήματα και έγγραφα. Η δράση της οργάνωσης εκτείνεται 
σε όλη την ακτογραμμή από τον Άλιμο έως τον Μαραθώνα 
και διέπρατταν ανά ζεύγος 3-7 διαρρήξεις την ημέρα, ανά
λογα με την αξία των αφαιρεθέντων. Άλλος τόπος δράσης 
ήταν χώρος στάθμευσης μεγάλων καταστημάτων σε διάφο

ρες περιοχές της Αττικής. Τα κλοπιμαία αποθηκεύονταν 
σε σπίτι στον Πειραιά, όπου διέμενε η αλλοδαπή φίλη 
του Έλληνα δράστη μαζί με τον αδερφό της. Σε έρευνα 
που έγινε στο προαναφερόμενο σπίτι βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν εκτός των διαρρηκτικών εργαλείων που χρη
σιμοποιούσαν και: 3 περίστροφα, όπλο τύπου στυλό 

- μπρελόκ, φυσίγγια διαφόρων διαμε
τρημάτων, εργαλεία κατάρτισης πλα
στών εγγράφων, μηχάνημα αναγνώ
ρισης bar code καρτών, 35 διαβατήρια 
ημεδαπών και διαφόρων αλλοδαπών 
αρχών, 33 δελτία αστυνομικών ταυ
τοτήτων, 33 άδειες ικανότητας οδή
γησης ελληνικών Αρχών, ψηφιακές 
φωτογραφικές μηχανές, ψηφιακές 
κάμερες, φορητοί η/υ, 3 ναυτικά φυλ
λάδια, 15 άδειες διαμονής αλλοδα

πών, 19 travel check American express, συνολικής αξίας 
3.800 ευρώ, ένα ιατρικό μηχάνημα, πλήθος ηλεκτρονι
κών συσκευών και πλήθος από χρυσαφικά, κοσμήματα, 
καδένες, βραχιόλια και σκουλαρίκια. Σχετικά με τον συλ- 
ληφθέντα υπήκοο Χιλής, υπήρξε σχετική αλληλογραφία 
μέσω Interpol διότι οι αρχές της Χιλής εντόπισαν δέμα 
με αποστολέα τον ίδιο, εντός του οποίου υπήρχαν πολλά 
ηλεκτρονικά μηχανήματα, τα οποία είχε αποστείλει στη 
χώρα του.

Μέχρι τώρα έχουν εξιχνιαστεί 317 διαρρήξεις οχημά
των στις προαναφερθείσες περιοχές, οι οποίες έγιναν με 
την ίδια μεθοδολογία. Η έρευνα συνεχίζεται προκείμενου 
να εντοπισθούν οι συνεργοί των ανωτέρω και να ταυτο- 
ποιηθούν όλοι οι κάτοχοι των ανευρεθέντων αντικειμέ
νων που φυλάσσονται στην υπηρεσία.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα 
δικογραφία, οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΣΚΑΣΜΕΝΑ ΛΑΣΤΙΧΑ

Συνελήφθη στην Παιανία, από αστυνομικούς του οικείου 
Τμήματος Ασφαλείας, αλλοδαπός ηλικίας 25 ετών, διότι 
αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ από σταθ
μευμένο για αντικατάσταση ελαστικού αυτοκίνητο, το 
οποίο ελαστικό είχε καταστρέψει με αιχμηρό αντικείμενο 
ο συλληφθείς και οι συνεργάτες του. Από την μέχρι τώρα 
έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς αλλοδαπός μαζί 
με άγνωστο αριθμό συνεργών του, το τελευταίο εξάμηνο, 
είχαν διαπράξει με τον ίδιο ακριβώς 
τρόπο, 22 τουλάχιστον περιπτώσεις 
κλοπών από αυτοκίνητα. Ειδικότερα, 
οι ανωτέρω δράστες παρακολουθούσαν 
τα θύματα τους όταν έκαναν ανάληψη 
χρημάτων από τράπεζες, στη συνέχεια 
με αιχμηρό αντικείμενο προέβαιναν σε 
φθορά ενός ελαστικού των αυτοκινή

των και όταν οι παθόντες σταματούσαν για να αντικα
ταστήσουν το σκασμένο ελαστικό, οι δράστες αφαιρού- 
σαν χρηματικά ποσά και αντικείμενα από το εσωτερικό 
των αυτοκινήτων των παθόντων. Κλοπές με την συγκε
κριμένη μέθοδο διαπράχθηκαν στις περιοχές της Παλ- 
λήνης, των Σπάτων, του Γέρακα, των Γλυκών Νερών, 
της Παιανίας, της Ραφήνας, του Χαλανδρίου του Ηρα
κλείου, της Νέας Φιλαδέλφειας, της Μεταμόρφωσης, της 

Αγίας Παρασκευής, του Μαρκόπουλου 
και του Κορωπίου.

Η έρευνα συνεχίζεται για την συμ
μετοχή των ανωτέρω δραστών και σε 
άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. 
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα 
σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε 
αρμοδίως. ]
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ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΩΡΑ!
Έ κπ τω σ η 30%  σ τα  Σ ώ υ α τα  Α σ φ α λ ε ία

Π ΙΝΑΚΑΣ ΕΤΗΣΙΩΝ Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡΩΝ Χ Ω Ρ ΙΣ  ΖΗΜΙΕΣ
ΙΠ Π Ο Ι/ Ε Τ Η 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο 6ο 7ο 8ο 9ο

187,26 211,12 235,18 223,86 219,42 214,35 205,62 200,07 192,94 184,22 173,91
244,20 271,47 298,74 283,65 277,62 270,72 258,86 251,32 241,62 229,77 215,76
265,80 294,37 322,93 306,33 299,69 292,10 279,06 270,76 259,94 247,05 231,63
286,42 316,22 346,01 327,97 320,76 312,51 298,33 289,31 277,71 263,53 246,79
329,61 362,01 394,39 373,33 364,90 355,27 338,72 328,19 314,64 298,09 278,53
362,99 397,38 431,78 408,38 399,02 388,31 369,93 358,23 343,18 324,80 303,06

ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΚΕΤΟ 1ο ΠΑΚΕΤΟ 2ο ΠΑΚΕΤΟ 3ο
ΝΕΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ X X X

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜ ΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ - ΑΥΤΟΓΝΩΜΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ X X X

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ X X X

ΟΛΙΚΗ - ΜΕΡΙΚΗ  ΚΛΟΠΗ X X

ΠΥΡΚΑΓΙΑ - ΦΥΣΙΚΑ Φ ΑΙΝΟΜΕΝΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ X X

ΘΡΑΥΣΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ X X

ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ X X

ΜΙΚΤΗ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ  / ΙΔΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ X
•ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΚΠΤΟΣΗ ΙΕ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - "Μ Ε 3(Χ / ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ Μ ΕΤΑΒΕΙΤΕ ΓΓΟ  2ο ΠΑΚΕΤΟ ΓΙΑ ΑΞΙΑ 4000t

Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Ο Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ  Θ Α Ν Α Σ Η Σ  Η Λ ΙΑ Σ  (γ ιτύ χ ιο υχ ο ς χ ρ η μ α τ /κ ω ν &α ς φ α λ ις τ ικ ω ν  επιστή μων) 
Κ ΙΝ Η Τ Ο .6 9 4 .8 5 .3 6 .9 8 1  -  F A X :2 1 0 -9 8 .7 5 .8 9 5  -  E -M A IL :ilia s th a n a s is @ y a h o o .g r  

ΟΙ 500 ΠΡΩΤΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ

mailto:maveric-lether@ath.forthnet.gr
mailto:iliasthanasis@yahoo.gr


Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΠΑΙΔΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ
Η αστυνομία του Κίχσεβο στα Σκόπια συνέλαβε τρεις παιδό- 

φιλους που εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά δύο ανήλικες, όπως 
ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Η επιχεί
ρηση των διωκτικών αρχών για τη  σύλληψη των τριών κα
τοίκων του Κίτσεβο εναντίων των οποίων υπήρξαν κατηγορί
ες ότι εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά δύο ανήλικα κορίτσια, υπήρξε οργανωμένη. Οι 
τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, στο Γκόστιβαρ, όπου προ
σπάθησαν να δικαιολογήσουν τα «αδικαιολόγητα».
- www.tanea.gr

ECSTASY ΣΕ ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ ΝΤΟΜΑΤΑΣ
Η μεγαλύτερη ποσότητα χαπιών ecstasy που 

έχει κατασχεθεί ποτέ σε ολόκληρο τον κόσμο 
βρίσκεται στα χέρια της αυστραλιανής αστυνο
μίας μετά την εξάρθρωση διεθνούς δικτύου δια
κίνησης ναρκωτικών. Η ποσότητα-μαμούθ φθά
νει σχεδόν τους τεσσεράμισι τόνους.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από συντονισμένες 
επιχειρήσεις της αστυνομίας σε αποθηκευτικούς χώρους 
γνωστών βαρόνων ναρκωτικών κατασχέθηκαν 4,4 τόνοι 
χαπιών, δηλαδή περίπου 15 εκατομμύρια χάπια του απαγο
ρευμένου διεγερτικού, τα οποία ήταν κρυμμένα σε κονσέρ
βες τομάτας που είχαν εισαχθεί από την Ιταλία στην Μελ
βούρνη, τον Ιούνιο του 2007.

Η επιχείρηση επεκτάθηκε σε τέσσερις πολιτείες της Αυ
στραλίας και σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Εκτός από την 
Ιταλία, επιχειρήσεις της αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλι
ξη στο Βέλγιο και την Ολλανδία, ενώ 
και η γερμανική αστυνομία μετάσχει 
στην ειδική ευρωπαϊκή δύναμη που 
συστάθηκε για την εξάρθρωση του 
δικτύου. Μέχρι στιγμής έχουν πραγ
ματοποιηθεί 16 συλλήψεις και κατα
σχέθηκαν περίπου 500 εκατομμύρια 
ευρώ, ενώ αναμένεται να γίνουν και 
άλλες συλλήψεις κυρίως σε ευρωπα
ϊκό έδαφος. Σύμφωνα με δηλώσεις 
του επικεφαλής της αυστραλιανής

αστυνομίας, επιθεωρητή Μικ Κίλτι, 
πρόκειται για «τμήμα ενός μεγάλου 
διεθνούς δικτύου και κλασικό παρά
δειγμα οργανωμένου εγκλήματος».

Οι επιχειρήσεις έγιναν μετά από 
12μηνη έρευνα που αξιοποίησε πλη
ροφορίες που δόθηκαν, αλλά και τα 
αποτελέσματα ακτινών X σε κοντέι- 

νερ που έφτασαν στο λιμάνι της Μελβούρνης στις 28 Ιου
νίου πέρυσι. Η  αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι 
τελωνειακοί και αστυνομικοί που εξέτασαν τα κοντέινερ 
βρήκαν περισσότερες από 3.000 κονσέρβες, η  κάθε μία από 
τις οποίες ζύγιζε 1,5 κιλό και περιείχαν συνολικά χάπια αξί
ας περίπου 260 εκατομμυρίων ευρώ. Σ ’ ένα άλλο κοντέινερ 
που ελέγχθηκε στις 24 Ιουλίου εντοπίστηκαν 150 κιλά κο
καΐνης, τα οποία οδήγησαν σε συλλήψεις που έγιναν αμέ
σως στις αυστραλιανές πολιτείες της Βικτόριας, της Νότι

ας Αυστραλίας, της Τασμανίας και 
της Νέας Νότιας Ουαλίας. Η επιχεί
ρηση ήταν η μεγαλύτερη στην ιστο
ρία της Αυστραλίας και συμμετείχαν 
400 αστυνομικοί. Πραγματοποιήθη
καν 185.000 τηλεφωνικές παρακο
λουθήσεις για  να διαλυθεί το δίκτυο, 
το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για το 
60% της εισαγωγής ναρκωτικών στη 
νότια Αυστραλία.

- www.tanea.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΗΣ FARC
Τη σύλληψη μίας Ισπανίδας που θεωρείται ως ο αντι

πρόσωπος των κολομβιανών ανταρτών (FARC), ανακοί
νωσε η ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με το ανακοινω
θέν, η 57χρονη Μαρία Ρεμέδιος Γκαρσία Άλμπερτ είχε 
επιφορτισθεί με τη συγκέντρωση κεφαλαίων για λογαρι
ασμό των κολομβιανών ανταρτών και κατηγορείται για 
συμμετοχή σε ένοπλη οργάνωση. Στην κατοχή της βρέθη
καν διάφορα χρηματικά ποσά τα οποία έπρεπε να παραδώ- 
σει στους αντιπροσώπους των FARC στην Ευρώπη. Κα

τά την αστυνομία, η συλληφθείσα 
πρόσφερε κάλυψη και επηιελητει- 
ακή υποστήριξη στην Ισπανία σε 
υψηλόβαθμους ηγέτες της τρο
μοκρατικής οργάνωσης. Είχε επί
σης επιφορτισθεί να λειτουργεί ως 
σύνδεσμος με τους εκπροσώπους 
του κολομβιανού αντάρτικου που είναι εγκατεστημένοι 
κυρίως στην Ελβετία και τη Σουηδία.
- www.skai.gr
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

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

210. 561 75 56

2° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Υ 43 
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 2 1 0 .5 6 1 1 5 2 5

3° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΓΡΗΓ. ΛΑΜ ΠΡΑΚΗ 43 
Ν ΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 210. 494 58 88  

210. 4 94 58 89

4° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
75° ΧΛΜ . ΕΘΝ.ΟΔΟΥ 
Α Θ Η Ν Ω Ν  -ΚΟ ΡΙΝΘΟ Υ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΤΗΛ: 27410 .73325

5° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 544 10 08

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Π &  Μ ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. ΚΑΖΑΝΟ ΒΑ ΒΒ . ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ. 3  1 0 .4 5 1 4 6 4 3  6 3 7 3 3 4 6 5 4 6

Σ υ η ν  Δ ρ α π ετσ ώ να  και υο ΚεραυοΙνι κατασκευάζουμε διαμερίσματα 
πολυυελούς καεαακευης και σ ύ γχρ ο νη ς δόμησης για μια άνεπη διαμονή, 
□ λ α  έ χ ο υ ν  δικά εους χώ ρα  αεάβμευαης και απαβηκη και συνοδεύοντα ι με 
εγγύ η σ η  εφ' όρου ζω ής σας ηλεκτρικές και υδραυλικές εγκαεααεάαεις με 
ιδιαίυερη έμφ αση σπην ανειαειαμικη πρασυααΐα co u  ακινηεσυ.
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ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑ
Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε εννέα ύποπτα μέλη της ΕΤΑ σε επιχειρήσεις που διενερ- 

γήθηκαν και οδήγησαν στη διάλυση του «ενεργότερου πυρήνα» της βασκικής αυτονομιστι- 
κής οργάνωσης, δήλωσε ο Ισπανός υπουργός Εσωτερικών Αλφρέντο Πέρεζ Ρουμπαλκάμπα.
Ο «Πυρήνας του Βισκαϊκού», τα μέλη του οποίου ήταν «τα περισσότερο ενεργά, δυναμικά και 
καταζητούμενα» μεταξύ όλων των δομών της ΕΤΑ, ευθύνεται για τις περισσότερες από τις 
επιθέσεις της οργάνωσης αφότου αυτή τερμάτισε την 14μηνη κατάπαυση του πυράς, τον Ιούνιο του 2007, ανέφερε 
εκ νέου ο Ρουμπαλκάμπα.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο Αρκάιτζ Γκοϊκοετσέα,28 ετών, ένα από τα πλέον καταζητούμενα μέλη της
ΕΤΑ και πιθανολογούμενος ηγέτης του πυρήνα. Οι συλλήψεις έγιναν σε διάφο
ρες περιοχές στο βόρειο τμήμα της Χώρας των Βάσκων. Δύο άτομα συνελήφθη- 
σαν στο θέρετρο Φουενγκιρόλα (νότια) και στην Γαλικία (βορειοδυτικά).Μετα- 
ξύ των συλληφθέντων είναι και αρκετές γυναίκες. Η  αστυνομία έκανε έρευνες 
σε αρκετές διευθύνσεις, κατάσχεσε έγγραφα και πλαστές ταυτότητες καθώς και 
τέσσερα όπλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από ραδιοσταθμούς. Ο 
Γκοϊκοετσέα καταζητείτο από το 2003.

Οι συλλήψεις αποτελούν ένα «ισχυρό πλήγμα στην τρομοκρατική οργάνωση 
και αποτρέπουν μελλοντικές επιθέσεις», αναφέρεται σε ανακοίνωση της τοπικής 
κυβέρνησης.

Ο «Πυρήνας του Βισκαϊκού» θεωρείται υπεύθυνος για μία σειρά επιθέσεων 
εναντίον αστυνομικών τμημάτων, δικαστηρίων, γραφείων πολιτικών κομμάτων 
και άλλων στόχων μετά το τέλος της εκεχειρίας. Στη σοβαρότερη επίθεσή του, 
βομβάρδισε εγκαταστάσεις της αστυνομίας στο Λεγκουτιάνο, με αποτέλεσμα να 
χάσει τη ζωή του ένας αστυνομικός. Μετά τον τερματισμό της εκεχειρίας η ΕΤΑ 
σκότωσε συνολικά τέσσερα άτομα, ενώ την mo πρόσφατη επίθεσή της, την πραγ
ματοποίησε με την τοποθέτηση τεσσάρων βομβών σε δύο θέρετρα της βόρειας 
Ισπανίας με αποτέλεσμα ένα άτομο να τραυματιστεί.
- www.e-tipos.com

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 237 ΤΟΝΩΝ ΧΑΣΙΣ
Η αφγανική αστυνομία κατάσχεσε 237 τόνους χασίς και οι δυνάμεις 

του ΝΑΤΟ που εδρεύουν στο Αφγανιστάν κάνουν λόγο για το μεγαλύ
τερο φορτίο ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Η αξία των ναρκωτικών που εντοπίσθηκαν υπολογίζεται στα 400 
εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους επιτελείς της δύναμης του 
ΝΑΤΟ. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε υπόγειες κρύπτες στην επαρχία 
Κανταχάρ, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν. Η αστυνομία συγκέ
ντρωσε τα ναρκωτικά και τα έκαψε. Στο Αφγανιστάν παράγεται πάνω 
από το 90% του οπίου που κυκλοφορεί στον κόσμο και η χώρα εξελίσ

σεται σε έναν από τους μεγαλύτερους παρα
γωγούς καννάβεως.

«Με αυτή την ενέργεια η αστυνομία κα- 
τάφερε ουσιαστικό πλήγμα στη δυνατότητα 
των Ταλιμπάν να αγοράζουν όπλα, που χρη
σιμοποιούνται για να απειληθεί η ασφάλεια
του αφγανικού λαού», δήλαχτε ο στρατηγός Ντέιβιντ Μακίρναν, διοικητής 
της ISAF.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί ποτέ σε μία επιχείρηση», 
σχολίασε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Μίλιμπαντ, προσθέτοντας ότι αυτή η επιτυχία 
«αντανακλά τις προσπάθειες της αφγανικής κυβέρνησης εναντίον του εμπορίου ναρκωτικών». Επισή- 
μανε μάλιστα ότι η ποσότητα των ναρκωτικών ήταν τόσο μεγάλη που «χρησιμοποιήθηκαν δύο αερο
σκάφη για να καταστραφεί το υπόγειο καταφύγιο όπου είχε αποθηκευθεί το χασίς». ]
- www.e-tipos.com
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ΑφψΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Α Κ Α ΔΗ Μ ΙΑ Σ 34

2103613103  - 2103612651
Σ τ α θ μ ο ί  Μ Ε Τ Ρ Ο  Σ Υ Ν Τ Α Γ Μ Α  η  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 4ο ΧΡΟΝΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ
μπουφάν-παντελόνι (ραπτικά) Q  V  .

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. ^  ευ ρ ώ
Α Τ Ο Κ Ε Σ Δ Ο Σ Ε ΙΣ  Μ Ε Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ε Σ  Κ Α Ρ Τ Ε Σ  ΤΑ Χ Υ ΔΡΟ Μ ΙΚ ΕΣ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ε Σ  Μ Ε ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΝΙΚΟΛΟ ΠΟΥΛΟΣ Λ  
Λ. Μ ΕΣΟ ΓΕΙΩ Ν & Σ . ΣΛΗΜ ΑΝ  

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ  
ΤΗΛ FAX: 210 69  

e-mail: nikolopoulos_opl

Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 2 5 %  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής



[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ζ
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκοπής Παυλόπου- 
λος, στο πλαίσιο της 73ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, 
εγκαινίασε (6.9.2008) το Πληροφοριακό Κέντρο (Περίπτερο) 

της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια το Πληροφοριακό Κέ
ντρο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στα εγκαίνια παρέστησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Παναγιώ
της Χηνοφώτης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Αθανάσιος 
Ανδρεουλάκος και οι Αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγος Βασίλειος Τσιατούρας και του Π.Σ., Αντιστράτηγος Αθανάσιος 
Κοντοκώστας, οι οποίοι με ομιλίες τους χαιρέτισαν τα εγκαίνια των 
αντίστοιχων Πληροφορικών Κέντρων.

Το Πληροφοριακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας αποσκοπεί 
στην ανάδειξη δράσεων του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και 
στην ενημέρωση των επισκεπτών. Αστυνομικό προσωπικό θα βρίσκε
ται στο πληροφοριακό κέντρο, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της 
έκθεσης προκειμένου να ενημερώνονται οι πολίτες για θέματα που 
σχετίζονται με τα ναρκωτικά, την οδική ασφάλεια, την προστασία

των ανηλίκων και άλλα θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος και δια
νέμοντας και σχετικό ενημερωτικό υλικό.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι των 
πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι της Νομαρχιακής και Τοπικής 
αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης, εκπρόσωποι Πρυτανικών και 
Δικαστικών Αρχών, Πρόεδροι Συνδικαλιστικών Ενώσεων της Ελλη
νικής Αστυνομίας ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί εν ενεργεία και 
απόστρατοι του Σώματος, εκπρόσωποι στρατιωτικών Αχών, Πυρο
σβεστικής και Λιμενικού Σώματος, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων 
και οργανισμών, καθώς και πλήθος πολιτών.

Ο κ. Αρχηγός στην ομιλία του μεταξύ άλλων δήλωσε ότι: «...Στο 
χώρο αυτό η Αστυνομία με το περίπτερό της καταθέτει το δικό της 
μήνυμα για το επόμενο έτος, το οποίο είναι, περισσότερη, ουσιαστικό
τερη και ποιοτικότερη αστυνόμευση. Το μήνυμα αυτό δεν είναι κενό 
περιεχομένου, περικλείει την καθημερινή, αγωνιώδη προσπάθεια που 
καταβάλλεται από όλους μας για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας 
των πολιτών...».
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Ο ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΟΥπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Γρηγόριος Αναγνώστου, παρέστη 
την 5.5.2008, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του 

Σώματος στην εορτή της Ημε'ρας της Αστυνομίας της 
Κύπρου.

Από τον εορτασμό του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεο
τόκου των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αγίου Ανδρέα Αττικής παρουσία του Υπαρχηγού 
του Σώματος Αντιστράτηγου κ. Γρηγορίου Αναγνώ
στου, του Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοτεχνικών 
και Πληροφορικής Υποστράτηγου Παναγιώτη Χριστο- 
φιλάκη και πλήθος αστυνομικών.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΣΤΗ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η Γενική Αστυνομική Διεύ
θυνση Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με συνδικα
λιστικούς Φορείς της Αστυνομί

ας και την Τοπική Διοίκηση της 
Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 
πραγματοποίησε εθελοντική αιμο
δοσία του προσωπικού των Υπηρε
σιών την 9.9.2008 στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, με σκοπό την 
ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Σώματος. Από το προσωπικό που προ- 
σήλθε, δόθηκαν συνολικά 127 φιάλες αίμα.

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση συγχαίρει όλους όσους ανταποκρίθη- 
καν σ’ αυτή την πρόσκληση, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι στη σύγχρονη 
ατομιστική εποχή η ευαισθησία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο έχουν 
παραμείνει αναλλοίωτα ιδανικά και αξίες.

Από τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα, προστάτη Αγίου του 
Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» που έγινε στο ομώνυμο εκκλησάκι 
στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Εκάλη Αττικής παρουσία του Προϊ
σταμένου Κλάδου Ανθρωπίνου Δυναμικού/ΑΕΑ Υποστράτηγου κ. Ιωάννη 
Αποστολόπουλου.

ΔΩΡΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Σ το πλαίσιο της αρμονικής και φιλικής συνεργασίας 
που διατηρούμε με την ΥΔΕΖΙ/ΔΑΑ και ύστερα από 
την πρόσφατη εξιχνίαση από το Τμήμα Εγκλημάτων 

Ιδιοκτησίας, σειράς ένοπλων ληστειών που διαπράχθηκαν σε υπο- 
καταστήματά μας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την ευγνωμοσύ
νη μας.

Τους τελευταίους μήνες η αλυσίδα μας έχει πέσει θύμα πολ
λών βίαιων και θρασύτατων ληστειών, οι οποίες διαπράχθηκαν σε 
μεγάλα καταστήματα σε ώρες αιχμής βάζοντας σε κίνδυνο την ζωή 
των εργαζομένων και των πελατών μας.

Προς μεγάλη μας ικανοποίηση η υπηρεσία σας εξάρ
θρωσε τρεις σπείρες κακοποιών, οι οποίοι ευθύνονται για 
τις πιο σοβαρές ληστείες στα καταστήματά μας.

Πάντως και εμείς έχουμε αναβαθμίσει τα συστήματα 
ασφαλείας στα καταστήματά μας, ούτως ώστε να αποθαρ
ρύνουμε μελλοντικές απόπειρες ληστείας.

Ο όμιλος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ θέλοντας να συνεισφέρει 
στην καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας σας προσφέρει 
με μορφή δωρεάς ένα καινούργιο αυτοκίνητο για να χρη- 
σηιοποιηθεί στις περιπολίες σας.

Επιλέξαμε το μοντέλο Toyota Yaris TS, με κινητήρα 
1800cc, 134hp και 5 πόρτες.

Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου έγινε διότι η

εταιρεία μας έχει πολύ μεγάλη συνεργασία με την Toyota Ελλάς για 
τα εταιρικά μας αυτοκίνητα, από τα οποία είμαστε απόλυτα ευχαρι
στημένοι παρά την σκληρή χρήση που υφίστανται.

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου μοντέλου για την υπηρε
σία σας είναι γνωστά.

Πιστεύουμε ότι η δωρεά της εταιρείας μας θα συνεισφέρει στην 
καλύτερη και εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας σας».

Με εκτίμηση, Νίκος Βερόπουλος.
Πρόεδρος Ομίλου ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ I

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΗ 
13Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καχά χο χρονικό διάσχημα από 18 - 23 Ιουλίου 2008 χο 
Επιμεληχήριο Έβρου διοργάνωσε σχην Αλεξανδρού
πολη χην 13η Εμπορική Έκθεση. Η Α.Δ. Αλεξαν

δρούπολης Ουμμεχείχε με περίπχερο που χης παραχωρήθηκε 
από χη διοργανώχρια Αρχή. Σκοπός χης εν λόγω συμμεχοχής 
ήχαν γενικά η προβολή χου έργου χης Ελληνικής Ασχυνομί- 
ας και ειδικόχερα η προσχασία χου κοινού από χα ναρκωχικά 
και χα χροχαία αχυχήμαχα, καθώς και η παροχή πληροφοριών 
σχεχικά με χην Υπηρεσία.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΟΣΜΟΝΑΥΤΗΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Την 11 Ιουλίου 2008 επισκέφθηκε χη Βέροια ο ελληνικής καχαγωγής Κο- 
σμοναύχης κ. Θεόδωρος Γιουρχσιχιν - Γραμμαχικόπουλος, συνοδευόμενος 
από χον καθηγηχή αεροναυχικής σχο Moscow Aviation Instate και χους 

Ρώσους επιχειρημαχίες κ.κ. Alex Wobtynin και Victor Sazhnev καθώς και χον 
Πρόεδρο χης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωμαχείων Ελληνοπονχίων Παλλινο-

σχούνχων από χην πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. κ. Αβραάμ 
Αϊβαζίδη. Σε μια σεμνή χελεχή που οργανώ
θηκε σχο Δημαρχείο Βέροιας από χον Πρόε
δρο χης Επιχροπής Διεθνών και Δημοσίων 
Σχέσεων χου Δήμου Βέροιας κ. Συμεωνίδη 
Κωνσχανχίνο προς χιμή χου Θεόδωρου Γι-
ουρχσιχίν-Γραμμαχικόπουλου και συνοδών χου, η Τοπική Διοίκηση χης Διεθνούς Ενώσεως Ασχυνομι- 
κών (Ι.ΡΑ) Νομού Ημαθίας συμμεχείχε σχην υποδοχή χων ανωχέρω επισκεπχών και με απόφασή χης χί- 
μησε με αναμνησχική πλακέχα χον ελληνικής καχαγωγής Κοσμοναύχη.

Η ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

Εθιμοχυπική συνάντηση χων προεδρείων χων Πρωχοβάθμιων 
Ενώσεων Ασχυνομικών Υπαλλήλων Έβρου -  Ροδόπης -  Ξάνθης 
-  Καβάλας και Δράμας με χον Γεν. Ασχυν. Δ/νχή Περιφέρειας Αν. 
Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήσχο Νικολόπουλο.

Η Σχολή Δοκίμων Ασχυφυλάκων Καρδίχσας σχεδίασε και υλοποίησε χο ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινηχικόχηχας- εκπαίδευσης και εκ- 
παιδευχικών ανταλλαγών LEONARDO DA VINCI, διάρκειας 2 εβδομάδων από 1 /8/2008 έως 15/8/2008, που αφορούσε εκπαίδευ
ση σχον διεθνή πανεπιστημιακό εκ

παιδευτικό οργανισμό INTERNATIONAL 
HOUSE IDIOMAS PALMA DE MALLORCA 
SPAIN, που εδρεύει σχην Ισπανία. Ο τίτλος 
χου εκπαιδευτικού προγράμματος ήχαν: «Σύγ
χρονες Μέθοδοι Διοίκησης και Εκπαιδευτική 
Πολιτική Ασχυνομικών Σχολών Τριτοβάθμι
ας Εκπαίδευσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης- Χρήση Νέων Τεχνολογιών και Δι- 
ευρωπαϊκά Θέματα Ασφάλειας-Ασφάλεια σχην 
Ε.Ε.- Νέες Τεχνολογίες» και ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία σχην PALMA πρωτεύουσα χης νήσου 
MALLORCA, χου νησιωτικού συμπλέγματος 
χων Βαλεαριδών.

Πρώτη φορά Αστυνομική Σχολή χης χώρας 
μας, υποβάλλοντας πολυσέλιδη αίτηση, τόλ
μησε, μόνη χης, διεκδίκησε απευθείας και 
πέτυχε να εγκριθεί και να συμμεχάσχει σε 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα δια βίου μάθησης
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

0 Όμιλος Φίλων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 ετών λειτουργί
ας και προσφοράς του πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στις Αστυνομικές Διευθύνσεις όλων των νομών 
της Κρήτης και σε Αστυνομικά Τμήματα.

Ως εκπρόσωπος του Ομίλου ο Πρόεδρος Ιωάννης 
Μαθιουδάκης και ο Ειδικός Γραμματέας Γεώργι
ος Παλάσαρης προσέφεραν αναμνηστικά δώρα 
στον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας 
Κρήτης Υποστράτηγο Χρήστο Φράγγο, τους Ταξί- 
αρχους Εμμανουήλ Σταγάκη, Κωνσταντίνο Ντέ- 
λη, Φώτιο Γεωργακόπουλο, στους Αστυνομικούς 
Διευθυντές Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, Φανούριο 
Μανιαδάκη καθώς και στους Διοικητές και στο 
προσωπικό των Τμημάτων. Παράλληλα τους συ- 
νεχάρησαν για τις τελευταίες επιτυχίες του Σώμα
τος στην περιοχή καθώς και για τη συνεχή προ
σπάθεια που καταβάλλουν για να περιορίσουν την 
εγκληματικότητα στην Κρήτη.

ΤΕΛΕΤΕΣ ΑΓΙΑΣΜΟΥ

Σ
τις 30.9.2008 πραγματοποιήθηκαν τελετές Αγιασμού στο 
ΚΕΤΘ Αυλώνας και στο ΚΕΠΒ Θήβας με την ευκαιρία έναρ
ξης της εκπαίδευσης των σπουδαστών των Σχολών της Ελλη

νικής Αστυνομίας.
Στο ΚΕΤΘ Αυλώνας παρέστη ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατούρας, ο Προϊστάμενος Κλά
δου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/AEA Υποστράτηγος 
κ. Ιωάννης Αποστολόπουλος και ο Διοικητής της Σχολής Αξιωμα
τικών Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος κ. Ανδρέας Καραβαλάκης. 
Στο ΚΕΠΒ Θήβας παρέστησαν ο Διευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Μωϋσής και ο Διοικητής 
της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Δρόσος.

Σ
τιγμιότυπο από την πρόσφατη ποιμαντορική επίσκε
ψη του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτη Νεκτά

ριου Κιούλου στην έδρα της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Πέλλας, όπου τέλεσε Αγιασμό παρουσία του Αστυν. Δ/ντή 
Πέλλας κ. Αθανασίου Καρατζά.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ :

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Με διάφορα Π.Δ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,

Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Αλεξόπουλος Χριστόδου
λος, Ανασχόπουλος Στυλιανός, Ανδρικόπουλος Δημήχριος, Γι- 
αννόπουλος Χαράλαμπος, Καισίμπας Βασίλειος, Μαρκόπουλος 
Ασχέριος, Μπουτουρης Παύλος, Παπαδάκης Στυλιανός, Πίτσιος 
Ανδρέας, Τσακαγιάννης Γεώργιος, Τσιαφίδης Παναγιώτης, Χα
ρίσης Θεμιστοκλής.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Αλευράς 
Κωνσταντίνος, Δαμίγος Μιχαήλ, Ζησιμόπουλος Σπυρίδων, Λάπ- 
πας Αθανάσιος, Σκιαδόπουλος Κωνσταντίνος, Τουλίτσης Επα
μεινώνδας.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αντω
νίου Παναγιώτης, Βράντζας Δημήτριος, Δημητρακάκης Δη- 
μήτριος, Δουλγεράκης Ιωάννης, Καπουρελάκος Δημήτριος, 
Κουλούρης Ηλίας, Κουπαρίτσας Παναγιώτης, Πλαστήρας Κων
σταντίνος, Τσολιάς Ιωάννης, Χαϊδεμενάκη Αγνή, Χατζηθεοδω- 
ρίδης Θεοδώρου, Χουρδάκης Αντώνιος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Κραβαρίτης Ιωάννης, 
Κυριαζίδης Αργύριος, Μπάφας Αθανάσιος, Σίνης Νικόλαος, Τσι- 
βγούλης Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Κουτούγκος Δημήτριος, 
Τσοπουρίδης Ιγνάτιος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' ο, Χατζόπουλος Νικόλαος. 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αγγουριδάκης Δημή- 
τριος, Αινίτης Κωνσταντίνος, Αναγνωστάκης Δημήτριος, Απο- 
στολούδης Απόστολος, Βασιλείου Βασιλική, Βασιλείου Γεώργι
ος, Βλάμης Γεώργιος, Βλαχούλης Χαρίλαος, Γουνέλας Κυριάκος, 
Δασκαλόπουλος Φώτιος, Δεληστάθης Γεώργιος, Δερμεντζόγλου 
Αικατερίνη, Δήμας Αθανάσιος, Διαμαντοπούλου Αικατερίνη, 
Κατσαφάδος Φώτιος, Κατσικαλάκης Ιωάννης, Κολοβού-Μαρκο- 
πούλου Μαρίκα, Κορέλης Παναγιώτης, Κρητικός Στέλιος, Κων- 
σταντοπούλου Πολυξένη, Λιάσκας Τηλέμαχος, Λουκόπουλος 
Κωνσταντίνος, Μαγουλάς Αθανάσιος, Μακρυγιάννης Λάμπρος, 
Μαυρογόνατος Νικόλαος, Μουλιώτας Αθανάσιος, Μπακαλι- 
ός Γεώργιος, Μπαούρδας Παρασκευάς, Μπίτσος Θεόδωρος, Νί
κα Σπυριδούλα, Ντελής Αθανάσιος, Ξυλογιάννης Χαράλαμπος, 
Ούστας Αλέξανδρος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Παπαβασιλεί- 
ου Αντώνιος, Παπαθεοδώρου Ανέστης, Παπατζιάμος Βασίλειος, 
Παράσχης Βασίλειος, Πασχάλης Μιχαήλ, Παυλίδης Νικόλαος, 
Πλέουρας Νικόλαος, Πράνταλος Ιωάννης, Ρέμπης Ευάγγελος, 
Ρυζιώτης Χριστόδουλος, Σιδηρόπουλος Παναγιώτης, Σιρέτης 
Ιωάννης, Σκούπρας Γεώργιος, Στεφανίδης Χαράλαμπος, Στόγι- 
ας Αιμίλιος, Ταβλάς Νικόλαος, Τραιούτσης Αντώνιος, Τσενεκλί- 
δης Ιωάννης, Τσερπές Αθανάσιος, Τσιατούρας Χρήστος, Τσομε- 
ζίδης Ιωάννης, Φυτιλάκου Μαρία, Χήτας Λάζαρος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγαπητός Ιωάν
νης, Αγγελάκης Κωνσταντίνος, Αδαμίδης Νικόλαος, Αθανασί
ου Αθανάσιος, Αθανασόπουλος Γεώργιος, Αμπαζάς Γρηγόριος, 
Αναστασιάδης Αντώνιος, Αντωνόπουλος Σταύρος, Αποστολάτος 
Δημήτριος, Αργυρής Θεόφιλος, Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 
Ασπιώτης Δημήτριος, Βάντσης Σταύρος, Βασιλειάδης Μάρκος, 
Βασιλείου Δημήτριος, Βασιλείου Θεόδωρος, Βασιλείου Μιχαήλ, 
Βάσσης Ιωάννης, Βελιτσιώτης Γεώργιος, Γαλάζιος Γρηγόριος,

Γαλάνης Ιωάννης, Γεωργαντάς Ιωάννης, Γεωργάτσου Μαρία, 
Γεωργιάδου Άννα, Γεωργίου Αθανάσιος, Γεωργόπουλος Βασίλει
ος, Γιαγρίδης Νικόλαος, Γιαννακόπουλος Γεώργιος, Γιαννακό- 
πουλος Παναγιώτης, Γιαννακός Γεώργιος, Γιαννιάς Νικόλαος, 
Γιάχος Νικόλαος, Γιόρτσιος Δημήτριος, Γιώτας Γεώργιος, Γκά- 
νος Γεώργιος, Γκίκας Γεώργιος, Γκουντάρας Απόστολος, Γκρά- 
βα Θεοδώρα, Γομπάκης Στυλιανός, Γούλας Δημήτριος, Γούλας 
Χρήστος, Γούναρης Χρήστος, Γραικός Γεώργιος, Γώγος Βασί
λειος, Δαγκόπουλος Εμμανουήλ, Δαλαμαγκίδου Χρυσή, Δάλλας 
Κωνσταντίνος, Δανακτσής Νικόλαος, Δανέλλη Θηρεσία, Δεβε- 
λάσκας Δημήτριος, Δεβελέγκας Χρυσόστομος, Δερμεντζόγλου 
Αικατερίνη, Δημακογιάννης Ιωάννης, Δημητρίου Ιωάννης, Δή
μος Παύλος, Διαμαντόπουλος Γεώργιος, Δοάνης Ιωάννης, Δομ- 
ζαρίδης Αδάμ, Δουκάκης Εμμανουήλ, Δουλγκέρης Νικόλαος, 
Δουλκερίδης Δημήτριος, Δούνας Παύλος, Ευαγγέλου Σταύρος, 
Ευθυμιόπουλος Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Δημήτριος, Ευθυ
μίου Κωνσταντίνος, Ευταξίας Θεόδωρος, Ζάγκοτας Νικόλαος, 
Ζαφειρόπουλος Αθανάσιος, Ζιάγκου Παναγούλα, Ζιάγκου Πα- 
ναγούλα, Ζουρναρτζής Πρόδρομος, Ζυγουρίτσας Χαράλαμπος, 
Θανοπούλου Γεωργία, Θεοδώρου Γεώργιος, Καβαζίδης Γεώργι
ος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Καλαμπαλίκης Γεώργιος, Καλλιάρας 
Γεώργιος, Καλομοίρης Δημήτριος, Καλύβα Επαμεινώνδα, Κά
μαρης Άγγελος, Κανέλλης Νικόλαος, Καραβάς Σταμάτιος, Κα- 
ραγιάννης Στέργιος, Καραγιάννης Σωτήριος, Καραγιάννης Χα
ράλαμπος, Καραγιαννίδης Δημήτριος, Καρακατσάνης Σταύρος, 
Καραλέξης Δημήτριος, Καραπαζαρλής Δημήτριος, Καραπάνος 
Ηρακλής, Καρινός Ευρπιίδης, Καρίνος Ευριπίδης, Κασσάρας 
Λάμπρος, Καταβούτα Θεοδώρα, Κατσαβός Ευθύμιος, Κατσιάκης 
Ιωάννης, Καψιώτης Γεώργιος, Κάψωνα Ευσταθία, Κελαϊδής 
Δημήτριος, Κεχαγιάς Κωνσταντίνος, Κιτσοποάλου Μαρία, Κλα- 
μπόκης Χρήστος, Κοζομπόλη Καλλιρρόη, Κόκκινος Αθανάσιος, 
Κάλλιας Αντώνιος, Κολοβός Παναγιώτης, Κολύβας Φίλιππος, 
Κοσμίδης Στέφανος, Κουκούλη Νικολαϊα, Κουλιάς Σπυρίδων, 
Κουρέλας Γεώργιος, Κουρκουμέλης Δημήτριος, Κούρλος Δη- 
μήτριος, Κούρτης Μάρκος, Κουτρούλος Σπάρος, Κουτρουμπάς 
Μαρίνος, Κουτσογιάννης Νικόλαος, Κουτσοκέρας Ευάγγελος, 
Κουτσουμπός Νικόλαος, Κουτσοχρήστος Ηλίας, Κραγιοπούλου 
Βαρβάρα, Κυνηγόπουλος Γεώργιος, Κυργιαφίνης Δημήτριος, 
Κυρίτσης Λουκάς, Κωνσταντινίδης Αθανάσιος, Κωνσταντίου 
Αναστάσιος, Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Λαβός Δημήτρι- 
ος, Λαγός Κωνσταντίνος, Λαμπάδάς Γεώργιος, Λαμπράκης Πέ
τρος, Λαμπρόπουλος Βασίλειος, Λατίνης Ηλίας, Λαυδάκης Εμ
μανουήλ, Λεπενιώτης Δημήτριος, Λιάνος Ταξιάρχης, Λιάσκος 
Δημήτριος, Λιάτη Δήμητρα, Λιάτσος Αριστοτέλης, Λιόντος Δη- 
μήτριος, Λουκέρης Μιχαήλ, Λυκούδης Γεράσιμος, Μακρυγιάν- 
νης Βασίλειος, Μαλαματένιος Φώτιος, Μαλαπάνης Παναγιώ
της, Μαλιαχώβα Μαρία, Μανδραπήλιας Βασίλειος, Μαντζούνης 
Ιωάννης, Μανώλης Δημήτριος, Μαρκόπουλος Ιωάννης, Μα- 
ρούλης Κωνσταντίνος, Μάρτσας Απόστολος, Μασλαρινός Θε
ολόγος, Ματθαίου Σωτήριος, Μαυράκης Γεώργιος, Μαυρίδης 
Χρήστος, Μαυρομάτης Μιχαήλ, Μαχαίρας Βασίλειος, Μεβουλι- 
ώτης Σωτήριος, Μελίδης Φίλιππος, Μενεξής Αθανάσιος, Μετσο- 
βίτης Αθανάσιος, Μηκικούδης Σταμάτιος, Μήλιου Κωνσταντι- 
νιά, Μητακίδης Κυριάκος, Μιχαλίτσης Ιωάννης, Μιχαλόπουλος 
Κωνσταντίνος, Μοναστηριώτης Γρηγόριος, Μουλιώτας Από-
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σχολος, Μούτσιος Άγγελος, Μπαϊζάνος Ηλίας, Μπάκας Διονύ
σιος, Μπαλή Αικατερίνη, Μπαρμπέρης Σπυρίδων, Μπαρτσώκας 
Χαράλαμπος, Μπελιάς Περικλής, Μπε'λλης Χρήσχος, Μπέλλος 
Ιωάννης, Μπέλλος Κωνσταντίνος, Μπιλανάκης Ιωάννης, Μπίρ- 
κος Δημήτριος, Μπουλουγάρη Αγγελική, Μπούρας Γεώργιος, 
Μπρουσιάκης Κωνσταντίνος, Μπρουσιάκης Λεωνίδας, Ναστού- 
λης Φίλιππος, Νεοφώτιστος Κωνσταντίνος, Νερουλίδου Όλγα, 
Νικολαϊδης Παύλος, Νικολάου Χρηστός, Νικολετόπουλος Κων
σταντίνος, Νικάπουλος Γεώργιος, Νιώρας Αλέξανδρος, Ντάλλας 
Θεάδωρος, Ντζανής Δημήτριος, Ντοκομές Χρηστός, Ντόκος Θε
όδωρος, Ντουράκης Νικόλαος, Ξανθο'πουλος Ευστράτιος, Ξυ- 
διάς Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος, Οικονόμου Χρυσόστομος, 
Παλάντζας Απόστολος, Παλιάτσος Θωμάς, Πόνος Γεώργιος, 
Πανούτσου Βασιλική, Παντελιδάκης Παντελής, Παπαγιάννης 
Κωνσταντίνος, Παπαδιώτης Μιχαήλ, Παπαδούλας Γεώργιος, 
Παπαηλίας Χρήστος, Παπαλέξης Χρήστος, Παπατρέχας Στα- 
μάτιος, Παπαχριστοδούλου Γεώργιος, Παππάς Δημήτριος, Πα- 
ρασχόπουλος Δημήτριος, Πασχαλέρης Παναγιώτης, Πασχάλης 
Κωνσταντίνος, Πατούκας Θωμάς, Πατώνης Γεώργιος, Παφιώ- 
λης Πέτρος, Παχνής Σπυρίδων, Πελιτάρης Σταύρος, Πεπέκης 
Ζαφείριος, Πεσκελίδης Ιωάννης, Πετράκος Γεώργιος, Πήχας 
Ηλίας, Πιερρουτσάκος Ιωάννης, Πιτσάβος Δημήτριος, Πλατά- 
κης Ιωάννης, Πλουμή Μαρία, Πολίτη Παναγιώτα, Πολιτόπου- 
λος Παναγιώτης, Πολυδωράπουλος Βασίλειος, Πουλιανίτης Βα
σίλειος, Πράνταλος Ιωάννης, Ράπτης Ιωάννης, Ράπτης Χρήστος, 
Ραχιώτης Θεόδωρος, Ροδίτης Λεωνίδας, Ρωμαίος Δημήτριος, 
Σακελλάρης Ιωάννης, Σακκάς Κωνσταντίνος, Σαπουντζάκης 
Νικόλαος, Σαρβαντής Νεραντζής, Σδρούς Αθανάσιος, Σερέτης 
Βασίλειος, Σιώρης Σταύρος, Σολακίδου Ρεγγίνα, Σούλιος Δημή- 
τριος, Σουσούρας Αναστάσιος, Σπηλιόπουλος Αλέξιος, Σπρίτος 
Δημήτριος, Σταματάκης Εμμανουήλ, Στεφανίδης Βασίλειος, 
Στεφανόπουλος Παναγιώτης, Στομαχόπουλος Μιχαήλ, Στού- 
πας Αντώνιος, Στύλια Ανθούλα, Σωτηροπούλου Χαρίκλεια, Τά- 
σικας Νικόλαος, Ταυλάτος Κωνσταντίνος, Τεριλίδης Ιωάννης, 
Τζαγκαραλεξάκης Γεώργιος, Τζενάκη Μαρίνα, Τζερεμές Ηλίας, 
Τζίκας Γεώργιος, Τζίκος Γεώργιος, Τζίμας Θωμάς, Τζιράχου Αι
κατερίνη, Τζωρτζάκης Δημήτριος, Τήλιος Μάρκος, Τίτου Σταυ
ρούλα, Τοροσίδης Δημήτριος, Τοσουνίδης Ιωάννης, Τουρλίδας 
Δημήτριος, Τρέντσιος Δημήτριος, Τσαγιάννης Ιωάννης, Τσαλ- 
κάτης Ιωάννης, Τσανακτσής Κυριάκος, Τσαρούχας Δημήτριος, 
Τσέλικας Νικόλαος, Τσιγάρας Ηλίας, Τσιγκόπουλος Δημήτριος, 
Τσιμερίκας Πασχάλης, Τσιμιτάκη Αριστέα, Τσινάρης Γεώργιος, 
Τσιούρης Κωνσταντίνος, Τσιούσης Γεώργιος, Τσιρίγκας Παύ
λος, Τσιρογιάννης Μανώλης, Τσιρώνης Γεώργιος, Τσολακίδης 
Κωνσταντίνος, Τσουμάνης Επαμεινώνδας, Τσώλος Αθανάσιος, 
Φάκας Γεώργιος, Φαρμάκης Κωνσταντίνος, Φρόνιμος Ιωάννης, 
Χαλιάσος Δημήτριος, Χαλκίδης Γεώργιος, Χαραμίδης Νικόλαος, 
Χαρουλάκης Γεώργιος, Χατζηλιάδης Αχιλλέας, Χονδρός Παντε- 
λεήμονας, Χουλιάρας Δημήτριος, Χρηστάκη Δήμητρα, Χρηστί- 
δου Αντιγόνη, Χρήστου Αθανάσιος, Χρήστου Λάμπρος, Χριστί- 
δη Στέλλα, Χριστοδουλοπούλου Ελένη, Χριστούλα Χρυσάνθη, 
Ψήλος Ασημάκης.
>Με το βαθμό του Αρχκρύλακα οι, Αηδόνης Κωνσταντί
νος, Αντωνόπουλος Αντώνιος, Βασιλείου Γεώργιος, Βασιλό- 
πουλος Νικόλαος, Γαλανάκος Γεώργιος, Γιαβρούτας Αντώνιος, 
Γιαννακούδης Δημήτριος, Γιανόπουλος Παντολέων, Δεληγιάν- 
νης Γρηγόριος, Κακαραντζούλας Μιχάλης, Κανέλλης Νικόλα
ος Κουλουμέντα Βασιλική, Κουτρούλος Σπύρος, Κουτρουμά-

νης Ιωάννης, Μαλιαχώβα Μαρία, Μανίνας Νικόλαος, Μάρτης 
Γεώργιος, Μητακίδης Κυριάκος, Μόκκας Δημήτριος, Μηλίτσας 
Θεόδωρος, Ντάκος Ιωάννης, Ντελής Χρήστος, Ντεμηρίδης Ιορ
δάνης, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Πετρόπουλος Γεώργιος, Πίκης 
Κωνσταντίνος, Πλατίτσας Παναγιώτας, Σαπούνης Ηλίας, Σκαρ- 
τσιούνης Σπυρίδωνας, Σολακίδου Ρεγγίνα, Σπηλιόπουλος Αθα
νάσιος, Στεφάνής Ευάγγελος, Στράτος Ευάγγελος, Ταυλάτος 
Κωνσταντίνος, Τζάγιας Κωνσταντίνος, Φέκος Γεώργιος, Χαλκι- 
αδάκης Εμμανουήλ, Χάσκης Ευθύμιος.
>Με το βαθμό του Συνοριακού Φύλακα οι, Βασιλάκος Χρή
στος, Γεωργούλας Αναστάσιος, Γιακουμή Ναταλία, Δημητριά- 
δης Σωκράτης, Θεοδωρόπουλος Άγγελος, Καλαφάτης Φώτιος, 
Καραμέτσης Παναγιώτης, Κυριακόπουλος Νικόλαος, Μουστά
κα Μαρία, Πουλικαράκος Παναγιώτης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Τούρτας που υπηρετεί στην 
Α.Δ. Ηλείας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, 
Πιερίας και Ζακύνθου, τηλ. 6937437957 και 2623071111. 
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Αστυνομίας Β/ 
Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Σάμου, τηλ. 6970820068. 
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης 
επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό της από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. Λέσβου, τηλ. 6981769367.
> Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ.6947810130. 
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Ρεθύμνου, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήπο
τε υπηρεσία των Α.Δ. Κοζάνης, Βέροιας, Γρεβενών, Μαγνησί
ας, Τρικάλων, Λαρίσης και των Α.Δ. του Νομού Έβρου, τηλ. 
6936840903.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Φλώρινας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Α.Δ. Αχαϊας, τηλ. 6946065999.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Λέσβου , επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 6976092495.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Αρκαδίας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία των Α.Δ. Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Αλεξανδρούπολης, 
Χαλκιδικής και Κυκλάδων, τηλ, 6934618480 και 6949612229.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Γαλατσίου, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία των Α.Δ. Λάρισας, Τρικάλων ή Καρδίτσας, τηλ.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Αστυνομίας 
Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Αιτωλίας, Ακαρνανίας, Λευκά- 
δος, Πρεβέζης, Άρτας, Θεσπρωτίας ή Αχαΐας, τηλ. 6934163907.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Αερολιμένα Αττική, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ορεστιάδας, τηλ. 6936639119.
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> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Υποδ/νση Ασφάλει
ας Β/Αττικης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Δωδεκάνησου, Κυ
κλάδων, Σάμου, Χίου και Λέσβου, τηλ. 6976060094. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Λέσβου ( Α.Τ. 
Μύρινας), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
της από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής (Δ/νσεις 
Ασφαλείας, Δ/νση Αλλοδαπών ή Δ/νση Άμεσης Δράσης), τηλ. 
6971860002.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Γαλατσίου, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήπο
τε υπηρεσία των Α.Δ. Λάρισας, Τρικάλων ή Καρδίτσας, τηλ. 
6934151936.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί σε ειδική υπηρεσία του 
Λεκανοπεδίου Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ιωαννί- 
νων και Άρτας, τηλ. 6947523055.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Αθήνα (Αιγάλεω σε 
υπηρεσία γραφείου), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης, Α.Δ. Γρεβενών και Α.Δ. Χαλκιδικής, τηλ. 6945586635. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Σ. Λαγκαδάς Αμορ
γού Κυκλάδων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Κυκλάδων, Δωδεκα- 
νήσου, Επτανήσου και Κρήτης, τηλ. 6934285348. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης, της Α.Δ. Ορεστιάδας και από οποιαδήποτε νησιωτική 
Α.Δ., τηλ. 6933357540.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας Β/ 
Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Κεφαλληνίας, Λέσβου, 
Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Σάμου, Χίου ή οποιαδήποτε άλλη 
νησιώτικη Α.Δ., τηλ. 6940569445.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομί
ας Β/Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ιωαννίνων, τηλ. 
6955964107.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του που 
υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 6977255558.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στην Υποδ/νση Ασφά
λειας Δυτικής Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Β/Αττι
κής ή Α.Δ. Δυτικής Αττικής, τηλ. 6973359680.
> Ειδικός φρουρός που υπηρετεί σε Α.Τ. της Δ/νσης 
Αστυνομίας Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό της από οποιοδήποτε Α.Τ. της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
τηλ.6981894006,6981142980.
>Η Συνοριακός Φύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα Δί
ωξης Λαθρομετανάστευσης Δυτικής Αττικής, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιοδήποτε 
Συνοριακό Τμήμα της Κέρκυρας, τηλ. 6937300686 και 210- 
4531657.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών καταχωρίζονται 
Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις για θέματα που εντάσσονται στον 
ευρύτερο τομέα Δημόσιας Τάξης, σε επίπεδο πολιτικής ηγεσία, 
ενώ στον ιστότοπο www.astynomia.gr καταχωρίζονται θέματα 
που σχετίζονται άμεσα με την δραστηριότητα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και την ενημέρωση του πολίτη. Ειδικότερα θέμα
τα, όπως η κυκλοφοριακή κίνηση στους δρόμους Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης, οι προκηρύξεις-διαγωνισμοί που προκηρύσσο
νται από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τα δικαιολο- 
γητικά για την έκδοση δελτίων ταυτότητας και διαβατηρίων, 
λοιπά θέματα για τα οποία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των 
πολιτών και η προβολή Ειδικών Υπηρεσιών του Σώματος, απο
τελούν υλικό που “κυκλοφορεί” στη λεωφόρο της πληροφορίας 
και εντάσσεται στις (νέες) τεχνικές της επικοινωνίας.

Ν.3686/2008 «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»

Με τις κύριες ρυθμίσεις του νόμου αυτού προβλέπεται: 
α. Η βαθμολογική εξέλιξη των αξιωματικών που προέρχονται 
από το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυ- 
νόμων (ΤΕΜΑ) και των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων που 
προέρχονται από ανθυπαστυνόμους μέχρι και το βαθμό του 
αστυνομικού υποδιευθυντή αντί αστυνόμου Α' που ισχύει σή
μερα.
β. Η αύξηση των οργανικών θέσεων των ανώτατων και ανώτε
ρων αξιωματικών κατά έντεκα στο βαθμό του ταξιάρχου αστυ
νομίας, σαράντα στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή και 
εκατόν μία στο βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή, 
γ. Η προαγωγή των αστυνόμων Α’ και αστυνομικών υποδιευθυ
ντών που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών και αποστρα
τεύονται λόγω 35ετίας ή ορίου ηλικίας, στο βαθμό του αστυνο
μικού υποδιευθυντή και αστυνομικού διευθυντή οι αστυνόμοι 
Α’, και στους βαθμούς του αστυνομικού διευθυντή και ταξιάρ
χου οι αστυνομικού υποδιευθυντές, αντί του αστυνομικού υπο
διευθυντή και αστυνομικού διευθυντή, αντίστοιχα, που εξελίσ
σονται σήμερα.
δ. Η προαγωγή των ανθυπαστυνόμων που δεν εισάγονται στο 
ΤΕΜΑ μέχρι το βαθμό του υπαστυνόμου Α'. Οι ίδιοι ανθυπα- 
στυνόμοι καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας προάγονται 
στο βαθμό του αστυνόμου Β' με τον οποίο αποστρατεύονται, 
ε. Οι αστυφύλακες ανακριτικοί υπάλληλοι προάγονται στο βαθ
μό του υπαρχιφύλακα, αρχιφύλακα και ανθυπαστυνόμου με τη 
συμπλήρωση 10,15 και 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας, αντι- 
στοίχως, ενώ καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας προάγο- 
νται με την απόλυσή τους στους βαθμούς του υπαστυνόμου Β' 
και του υπαστυνόμου Α’. Σήμερα εξελίσσονται στο βαθμό του 
αρχιφύλακα με τη συμπλήρωση 18 ετών πραγματικής υπηρε
σίας και αποστρατευόμενοι με το όριο ηλικίας προάγονται στο 
βαθμό του ανθυπαστυνόμου.
σι. Οι αστυφύλακες που δεν είναι ανακριτικοί υπάλληλοι προ- 
άγονται στο βαθμό του υπαρχιφύλακα και αρχιφύλακα με τη 
συμπλήρωση 12 και 16 ετών πραγματικής υπηρεσίας, αντιστοί-
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χως, ενώ όταν συμπληρώνουν 33 έτη πραγματικής υπηρεσίας 
και αποστρατεύονται με την αίτηση τους ή καταλαμβάνονται 
από το όριο ηλικίας προάγονται στους βαθμούς του ανθυπαστυ- 
νόμου και υπαστυνόμου Β’. Σήμερα προάγονται με τη συμπλή
ρωση 18 ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του αρχκρύ- 
λακα, ενώ αποστρατευόμενοι με όριο ηλικίας στο βαθμό του 
ανθυπαστυνόμου.
ζ. Η ένταξη των συνοριακών φυλάκων και των ειδικών φρου
ρών της Ελληνικής Αστυνομίας στο αστυνομικό προσωπικό με 
τη συμπλήρωση 3 ετών πραγματικής υπηρεσίας από τη μονιμο
ποίησή τους.
η. Ο χαρακτηρισμός της Σχολής Αστυφυλάκων και της Σχολής 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας ως παραγωγικών Σχο
λών.
θ. Ποσοστό 40% των εισακτέων στη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας προέρχεται υποχρεωτικά από ανθυπα
στυνόμου, αρχιφύλακες, υπαρχιφΰλακες; Και αστυφύλακες, 
αντί του 20% που ισχύει σήμερα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ

Ι.Σχετικά με την αναγνώριση του χρόνου της Στρατιωτικής 
Θητείας των Μετόχων του ΜΤΣ, ως χρόνου μετοχικής σχέσης 
σ’ αυτό, γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις:
Α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του (α) σχετικού Π.Δ., όλοι 
οι εν ενεργεία μόνιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Οπλί
τες του Στρατού Ξηράς και της Χωροφυλακής είναι υποχρεωτι
κά μέτοχοι του ΜΤΣ και καταβάλλουν γι’ αυτό, από την έναρ
ξη της μισθοδοσίας τους και μέχρι την έξοδό τους από το Στρατό 
τις προβλεπόμενες εκάστοτε μηνιαίες κρατήσεις, λόγω πάγιου 
δικαιώματος του Ταμείου.
Β. Του άρθρου 1 του (β) ομοίου νόμου, η πολιτική και στρατι
ωτική υπηρεσία των Μετόχων του ΜΤΣ, η οποία δεν υπάγεται 
υποχρεωτικώς στην ασφάλισή του, αλλά αναγνωρίζεται ως συ
ντάξιμη για την παροχή σύνταξης από το Δημόσιο, μπορεί να 
αναγνωρισθεί ως χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο, εφόσον υπο
βληθεί από τους ενδιαφερομένους σχετική αίτηση, μέσα σε ένα 
έτος από την αναγνώριση της Υπηρεσίας ως συντάξιμης και κα
ταβληθούν οι προβλεπόμενες κρατήσεις.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, σύμφωνα με το (γ) σχετικό, το ΜΤΣ 
στα πλαίσια της προσπάθειάς του για πλήρη ανταποδοτικότη- 
τα των εισφορών των μετόχων του, έναντι των παροχών του, 
αποφάσισε ότι, ο χρόνος της Στρατιωτικής Θητείας που έχει 
διανυθεί στο Στρατό Ξηράς, αναγνωρίζεται ως χρόνος μετο
χικής σχέσης μόνο με την καταβολή της προβλεπόμενης κρά
τησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν. 
2913/2001).

3. Η ως άνω απόφαση του ΜΤΣ, που αφορά στο χρόνο της Στρα
τιωτικής Θητείας των Μετόχων του Ταμείου, ο οποίος έχει διανυ- 
θεί στο Στρατό Ξηράς, ισχύει ως εξής:
Α. Για τους συνταξιούχους, στις περιπτώσεις που καθίστανται με- 
ρισματούχοι του ΜΤΣ, από τις 16-2-2007 και μετά.
Β. Για τους μετόχους, δηλαδή τα στελέχη που βρίσκονται στην 
ενέργεια, των οποίων οι θυγατέρες τους (γεννηθείσες μέχρι και 
την 17η Φεβρουάριου 1983) υποβάλλουν αιτήσεις για τη χορήγη
ση του δικαιούμενου ΒΕΑ, ομοίως από τις 16-2-2007 και μετά.

4. Διευκρινίζεται ότι, ο χρόνος της Στρατιωτικής Θητείας στο 
Πολεμικό Αεροπορία αναγνωριζόταν πάντοτε από το ΜΤΣ, ως με
τοχική σχέση, με την καταβολή των προβλεπόμενων κρατήσεων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΤΕΑΠΑΣΑ)
1. Για το αντικείμενο του θέματος, που αφορά στο Ν.3655 

(φεκ α' -58/3-4-2008) γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:
Α. Στο πλαίσιο της διοικητικής και οργανωτικής μεταρρύθμι
σης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με τις διατάξεις του 
σχετικού νόμου, δημιουργούνται νέοι ασφαλιστικοί οργανισμοί 
ή εντάσσονται φορείς και κλάδοι σε ήδη υφιστάμενους ασφαλι
στικούς οργανισμούς.
Β. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 
3655/2008 «Διοικητική και οργανωτική μεταρρύθμιση του Συ
στήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές δια
τάξεις», προβλέπεται η σύσταση ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Τα
μείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων 
στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ)».
Γ. Με τη σύσταση του νέου Ταμείου ομαδοποιούνται αρχικά 
όλα τα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος (ένστολου και πολιτικού), καθώς και ο Κλάδος Υγείας 
Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΚΥΥΑΠ) και εντάσσονται ως 
Τομείς κατά Κλάδο, σε ενιαίο Φορέα Ασφάλισης, το ΤΕΑΠΑΣΑ, 
ενώ παρέχεται η δυνατότητα σε μεταγενέστερο στάδιο της ενο
ποίησης των Ταμείων (Τομέων) κατά Κλάδο.
Δ. Το ΤΕΑΠΑΣΑ θα στεγάζεται στο κτίριο που ευρίσκεται επί 
τις οδού Βερανζέρου 48, Τ.Κ. 104 38 -  Αθήνα, όπου στεγάζο
νται μέχρι σήμερα τα Ασφαλιστικά Ταμεία της πρώην Αστυνο
μίας Πόλεων (ΤΑΥΑΠ-ΕΤΎΑΠ-ΚΥΥΑΠ).
Ε. Έναρξη λειτουργίας του ΤΕΑΠΑΣΑ ορίζεται η 1η του έκτου 
μήνα μετά το μήνα δημοσίευσης του σχετικού νόμου, ήτοι η 1η 
Οκτωβρίου 2008.

2. Επισημαίνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 17-9-2008 
έως 15-10-2008, δεν θα πρέπει να αποστέλλονται βιβλιάρια ασφα
λισμένων στο ΚΥΥΑΠ για την καταβολή κάθε είδους παροχών, 
καθόσον δεν είναι δυνατή η καταβολή τους λόγω του κλεισίμα
τος του τελευταίου ισολογισμού -  απολογισμού του ΚΥΥΑΠ και 
ενάρξεως λειτουργίας του Κλάδου Υγείας ΤΕΑΠΑΣΑ, κατ’ εφαρ
μογή των διατάξεων του σχετικού νόμου. Η προθεσμία υποβο
λής αιτημάτων και είσπραξης των παροχών είναι δύο (2) έτη.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Η Αστυνομική Ανασκόπηση δίνει τη δυνατότητα και την 

ευκαιρία στους αναγνώστες της να προβάλουν το ταλέντο 
τους στην φωτογραφία. Για το σκοπό αυτό διοργανώνει 
διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα : “Σύγχρονη Αστυνο
μία και Κοινωνία" προκειμένου οι καλύτερες εξ’ αυτών 
να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικά τεύχη. Οι συμμετοχές 
πρέπει να αποσταλούν το αργότερο ως την 31 Δεκεμβρί
ου 2008.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι ανα

γνώστες του περιοδικού. Οι φωτογραφίες πρέπει να είναι 
τραβηγμένες με φιλμ ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 
με ανάλυση άνω των 6 megapixel. Έγχρωμες φωτογραφί
ες ή διαφάνειες (slides) των 35mm. Οι νικητές θα πρέπει 
να διαθέσουν τα πρωτότυπα των διαφανειών ή τα αρνητι
κά των φωτογραφιών τους στο περιοδικό προκειμένου να 
δημοσιευτούν. Οι φωτογραφίες /διαφάνειες θα πρέπει να
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έχουν τραβηχτεί τα 5 τελευταία χρόνια και να είναι αδημο
σίευτες. Σε περίπτωση που απεικονίζονται αναγνωρίσιμα 
πρόσωπα, οι συμμετοχές θα πρέπει να συνοδεύονται από 
την άδεια των προσώπων αυτών -  αν βέβαια είναι εφικτό.

Κάθε φωτογράφος μπορεί να συμμετάσχει στο διαγωνι
σμό με επτά φωτογραφίες/διαφάνειες το πολύ. Μπορεί να 
πάρει μέρος με οποιονδήποτε συνδυασμό έγχρωμων δια- 
φανειών και φωτογραφιών επιθυμεί. Οι συμμετοχές δεν θα 
επιστραφούν και θα πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση 
συμμέτοχης. Αναγράψτε το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυν
ση και το τηλέφωνό σας στο πλαίσιο κάθε διαφάνειας και 
πίσω από κάθε φωτογραφία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
του Προέδρου Νικολάου Κουτρουμπή Ταξιάρχου Χωρο
φυλακής ε.α.

0  Στρατός το 1992, με διάφορα επιχειρήματα, έπεισε την πολι
τική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Αμόνης, ότι ήταν προς το 
συμφέρον των μερισματούχων που προήρχοντο από το Στρατό, 
η αποπομπή από αυτό των μερισματούχων που προήρχοντο από 
την Χωροφυλακή και την Ελληνική Αστυνομία.
Έτσι, αιφνιδιαστικά και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ενη
μέρωση και διάλογος με τους ενδιαφερομένους, πέρασαν από τη 
Βουλή, εμβόλιμη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο, η οποία προέ- 
βλεπε στην ουσία την απομάκρυνση από το Μ.Τ.Σ. των μετο- 
χομερισματούχων της Χωροφυλακής και της Ελληνικής Αστυ
νομίας, διαχωρισμό τον είπαν, ώστε το Μ.Τ.Σ. να παραμείνει 
αμιγώς στο Στρατό Ξηράς.
Όπως ήταν φυσικό η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη 
αντίδραση εκ μέρους όλων των εν ενεργεία και αποστρατεία 
μετοχομερισματούχων της Χωροφυλακής και της Ελληνικής 
Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί επ’ αόριστον η υλο
ποίηση της διατάξεως αυτής και μάλιστα να τεθεί ασφαλιστι
κή δικλείδα, ώστε να μη δόναται το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης 
να προχωρήσει μονομερώς στην εφαρμογή, αλλά μετά από συ- 
νυπογραφή της σχετικής αποφάσεως από τον υπουργό Δημοσί
ας Τάξεως.
Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει την ηγεσία του Στρατού και 
του Υπουργού Εθνικής Αμύνης, για το ενδιαφέρον που επέδειξαν 
και επιδεικνύουν, για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του 
προσωπικού τους. Κατά τον ίδιο τρόπο όμως και η άλλη πλευρά 
έχει κάθε δικαίωμα, αλλά και καθήκον να προασπίζει τα συμφέ
ροντα και τα κεκτημένα δικαιώματα του δικού της προσωπικού, 
όταν μάλιστα αυτά απειλούνται και μάλιστα με ενέργειες αυθαί
ρετες, άδικες και μη συνάδουσες με το στρατιωτικό ήθος.
Για το Στρατό, η ανωτέρω ρύθμιση απετέλεσε και αποτελεί 
προηγούμενο και το θέμα του διαχωρισμού παραμένει πάντοτε 
ανοικτό και δεν χάνει ευκαιρία να το ανακαλέσει στο προσκή
νιο με διάφορα προσχήματα. Και θα έλεγε κανείς ότι καλά κά
νει. Εκείνο όμως που θεωρούμε απαράδεκτο, είναι η παρουσία
ση του θέματος του Μ.Τ.Σ., διαστρεβλωμένου και ιστορικά και 
λειτουργικά. Ειδικότερα διοχετεύονται στον τύπο ή βγαίνουν 
στη δημοσιότητα, απόψεις που δεν έχουν καμία οχέση με την 
πραγματικότητα. Το χειρότερο είναι, ότι ακούσθηκαν εξωφρε
νικά πράγματα ακόμη και από χείλη υπουργών, οι οποίοι, προ
φανώς, έχουν πέσει θύματα παραπληροφόρησης.
Δεν είναι δυνατόν οι υπεύθυνοι του Στρατού να μη γνωρίζουν 
την ιστορική διαδρομή του Μ.Τ.Σ. και του τρόπου συμμετοχής 
σ’ αυτό της Χωροφυλακής, όταν είναι γνωστό, ότι η Χωροφυ
λακή ως στρατιωτικό Σώμα απετέλεσε τη βάση για την ίδρυ
ση και λειτουργία του Μ.Τ.Σ. και με το πλήθος του προσωπι
κού της στήριξε την επιβίωση του και την ανάπτυξη του και 
μάλιστα σε περιόδους κρίσιμους, όταν ο αριθμός των αξιωματι
κών του Στρατού ήταν ελάχιστος. Πως είναι λοιπόν δυνατόν να 
υποστηρίζεται σήμερα «ότι από τότε που μπήκαν οι Χωροφύλα
κες στο Ταμείο άρχισε η κατάρρευση!!!» Αγνοούν την νομοθεσία

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Οι διαφάνειες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε πλαστικά 

ή χάρτινα πλαίσια 5x5 εκ.
Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν μέγεθος μέχρι 20x25 εκ. 

Αν στείλετε φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι έχετε τα αρνη
τικά. Δεν θα γίνουν δεκτές διαφάνειες σε γυάλινα πλαίσια 
ή καδραρισμένες φωτογραφίες. Συμμετοχές που συνδυά
ζουν στοιχεία από περισσότερες φωτογραφίες ή από τις 
οποίες έχουν αφαιρεθεί στοιχεία θα απορριφθούν. Συμ
μετοχές που έχουν υποστεί μικρή επεξεργασία (burning, 
dodging ή/και χρωματική διόρθωση) θα γίνουν δεκτές.

Οι φωτογράφοι πρέπει να διαθέτουν όλα τα δικαιώματα 
για τις φωτογραφίες ή τις διαφάνειες με τις οποίες θα πά
ρουν μέρος στο διαγωνισμό και να έχουν εξασφαλίσει οι 
ίδιοι ότι η δημοσίευση των φωτογραφιών τους στο περιο
δικό δεν θα εγείρει κανενός είδους νομική διεκδίκηση.

Οι νικητές ίσως χρειαστεί να υπογράψουν και να απο- 
στείλουν μια έγγραφη κατάθεση, παραχώρηση δικαιωμά
των και άδεια εικονιζόμενων προσώπων μέσα σε 20 μέρες 
από τη μέρα που θα ενημερωθούν για τη βράβευσή τους.

Οι νικητές θα επιτρέψουν στο περιοδικό να δημοσιεύ
σει τις φωτογραφίες τους σε έντυπη μορφή, σε μελλοντικό 
τεύχος ή τεύχη του περιοδικού χωρίς αμοιβή.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Όλες οι συμμετοχές πρέπει να είναι συσκευασμένες σε 

χαρτόνι, προς αποφυγήν καταστροφών.
Ταχυδρομήστε τις φωτογραφίες ή τις διαφάνειες σας στο 

Περιοδικό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΠΗΣΗ», Λεωφ. Κηφι
σίας 23, Μαρούσι, 15123 με την ένδειξη «Για το φωτογρα
φικό διαγωνισμό του Περιοδικού».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι συμμετοχές δεν θα επιστραφούν.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν με βάση τη δημιουργι

κότητα και την τεχνική τους αρτιότητα.
Μην τηλεφωνείτε και μην επικοινωνείτε μαζί μας μέσω 

του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη συμμετοχή 
σας. Οι νικητές θα ενημερωθούν τον Ιανουάριο του 2009.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα την 
αποδοχή από μέρους του διαγωνιζόμενου όλων των όρων 
που προαναφέρθηκαν.

Η μη συμμόρφωση προς τους όρους του διαγωνισμού 
συνεπάγεται αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
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που διέπει το Μ.Τ.Σ.; Ας μελετήσουν το Ν.Δ. της 10 Μαΐου /20 
Ιουλίου 1926 «Περί Κωδικός των Νόμων και ΝΔ των «Περί 
Μ.Τ.Σ.». Υπενθυμίζουμε εμείς, ότι εκεί αναφέρεται ότι «Μό
νιμοι Αξιωματικοί, Ανθυπασπχστές και Οπλίτες του Στρατού 
Ξηρός και της ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ είναι υποχρεωτικά με'τοχοι 
του Μ.Τ.Σ. και καταβάλλουν γι αυτό από την έναρξη της μι
σθοδοσίας το υς... μηνιαία κράτηση». Σ’ ότι αφορά την κακο
δαιμονία του Μ.Τ.Σ. υπεύθυνη είναι η διοίκηση του Ταμείου 
και αυτή ανήκε ανέκαθεν, αμιγώς στο Στρατό.
Είναι καιρός αυτή η κωμωδία γύρω από το Μ.Τ.Σ. να τελειώ
νει. Η Χωροφυλακή και εν συνεχεία η Ελληνική Αστυνομία 
βάσει της ισχύουσα νομοθεσίας έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις 
και τα ίδια δικαιώματα, στο Μ.Τ.Σ. με εκείνα των συναδέλ
φων τους του Στρατού. Όλοι συμμετέχουν ισότιμα και στις 
εισφορές και στις απολαβές. Είναι αυθαίρετη και εκτός της 
νομοθεσίας που διέπει το Μ.Τ.Σ. κάθε προσπάθεια διακρίσεως 
των ασφαλισμένων μεταξύ Στρατού και Χωροφυλακής-Ελλη- 
νικής Αστυνομίας, όπως είναι αυθαίρετος και ο επχχεχρούμε- 
νος και κατά κόρον προβαλλόμενος διαχωρισμός των κοινω
νικών πόρων, οχ οποίοι είναι γνωστό ότι νομοθετήθηκαν εις 
βάρος του ελληνικού λαού και του κρατικού προϋπολογισμού 
για την ενίσχυση του Μ.Τ.Σ. και όχι συγκεκριμένης κατηγο
ρίας ασφαλισμένων.
Όσον δε αφορά την κακή οικονομική κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει το Ταμείο, υπάρχουν πράγματι ευθύνες και αυ
τές έχουν κατά καιρούς επισημανθεί και ανήκουν στις εκά- 
στοτε διορισμένες διοικήσεις, όχι στους ασφαλισμένους και 
εκεί πρέπει να αναζητηθούν.
Εν πάση περιπτώσει το θέμα του Μ.Τ.Σ. πρέπει να αντχμε- 
τωπισθεί με ειλικρίνεια, παρρησία και αξιοπρέπεια, χωρίς 
πονηρές σκέψεις και αντιδεοντολογικές ενέργειες που προ
σβάλλουν το ήθος και θίγουν το γόητρο του στρατιωτικού. 
Ο διαχωρισμός του Μ.Τ.Σ. είναι άποψη και αίτημα του Στρα
τού, εμάς δεν μας εκφράζει και όπως τίθεται το θέμα βλάπτει 
τα κεκτημένα μας. Το ερώτημα που μας γεννάται όμως έχει 
ως εξής: σε μία περίοδο που επιδιώκεται η ενοποίηση και όχι ο 
κατακερματισμός των ασφαλιστικών Ταμείων, ο διαχωρισμός 
αποτελεί λύση; Και μετά τον διαχωρισμό τι;

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Μετά από τις αρχαιρεσίες της 11ης Μαΐου 2008 για την εκλο
γή νέων συλλογικών οργάνων συγκροτήθηκε σε Σώμα την 
24η Μαΐου 2008 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης 
που έχει ως εξής: α) Διοικητικό Συμβούλιο : Πρόεδρος Α/Υ 
Τριγώνης Εμμανουήλ, Α' Αντιπρόεδρος Α/Α Δανδουλάκης 
Χαράλαμπος, Β' Αντιπρόεδρος ΑΙΑ Λαγουδάκης Χαράλαμπος, 
Γενικός Γραμματέας Α/Α Βισκαδούρος Μιχαήλ, Ταμίας Α/Υ 
Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος και Μέλη οχ Υ/Α Καρανδχνός 
Εμμανουήλ και Α/Α Πανταγάκης Τηλέμαχος, β) Εξελεγκτχ- 
κή επιτροπή οχ Α/Β Χρυσός Εμμανουήλ, Ανθ/μος Μουρτζά- 
κης Παναγιώτης και Ανθ/μος Αναγνωστάκης Δημήτρχος, γ) 
Εκπρόσωποχ στα Συμβούλια Μεταθέσεων 1) Νομός Ηρακλεί
ου: Τακτικός ο Α/Α Μακρογχαννάκης Κων/νος και αναπληρω
ματικός ο Ανθ/μος Φχλχππάκης Ιωάννης, 2)Νομός Λασιθίου : 
Τακτχκός ο Α/Α Δανδουλάκης Χαράλαμπος καχ αναπληρωμα- 
τικός ο Α/Υ Τριγώνης Εμμανουήλ, 3) Νομός Ρεθύμνου: Τα
κτχκός ο Α/Α Πανταγάκης Τηλέμαχος και αναπληρωματικός 
ο Α/Α Βουρβάχης Γεώργιος, 4) Νομός Χανίων: Τακτχκός ο ΥI 
Α Καστανάκης Ελευθέρχος καχ αναπληρωματχκός ο Α/Β Ραπά-

νης Σπυρίδωνας, δ) Αντχπρόσωποι στην Π.Ο.ΑΞΙ.Α: Α/Υ Κα- 
ραμαλάκης Μιχαήλ, Α/Υ Ζαχαρχουδάκης Δημήτρχος και Α/Υ 
Σκανδαλάκης Γεώργιος.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Την 28-5-2008 πραγματοποχήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανά
δειξη Δχοχκητχκού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής, 
Αντιπροσώπων στην Π.Ο.ΑΣ.Υ., Συμβούλιο Μεταθέσεων και 
Γραμματείας Γυναχκών. Το νέο Δχοχκητχκό Συμβούλχο ύστε
ρα από τη συγκρότησή του σε Σώμα καχ σύμφωνα με τις Κα
ταστατικές δχαδχκασίες έχει ως εξής: α) Διοχκητχκό Συμβού
λιο: Πρόεδρος Τουλίτσης Ηλίας, Αντιπρόεδρος Κερφυλίας 
Γεώργχος, Γεν.Γραμματέας Ρεντίφης Στέφανος, Ταμίας Λου
κάς Λουκάς, Οργανωτχκός Γραμματέας Ντζόγχας Κων/νος και 
Μέλη Δεληνικόλας Ηλίας και Σύρος Κων/νος, β) Εξελεγκτχκή 
Επιτροπή οχ Ζορμπάς Ευάγγελος, Μπεθάνης Νικόλαος και Ζα- 
μπούκος Γεώργιος, γ)Αντχπρόσωποχ στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. οχ Ρεντί
φης Στέφανος, Τρχανταφύλλης Στέφανος, Μπαρούτης Αλέ
ξανδρος, Κίτσος Σπυρίδων και Μπεθάνης Νικόλαος, δ)Γχα το 
Συμβούλιο Μεταθέσεων ο Λουκάς Λουκάς καθώς και ε) Για τη 
Γ ραμματεία Γ υναχκών οχ Κούβλη Αναστασία, Φλώτσχου Γχαν- 
νούλα και Σμυρίδου Γχαννούλα.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Π.Ο.ΑΣ.Υ., ΙΙ.Ο.ΑΞΙ.Α., Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., 

Ε.Α.ΙΙ.Σ., Π.Ε.Α.Λ.Σ.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κωνατανήνο Καραμανλή 
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την κα
τάσταση την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι Αστυνομικοί -Πυρο
σβέστες- Λιμενικοί ώστε κάνοντάς σας κοινωνό των χρονιξόντων 
προβλημάτων που ταλανίζουν τους κλάδους μας, να δρομολογη
θούν οι ενδεδειγμένες εκείνες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για 
την αντιμετώπισή τους, ώστε απαλλαγμένοι από το υπονομευτι
κό άλγος της απαξίωσης που αυτά τα προβλήματα δημιουργούν, 
απερίσπαστοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την κατοχύ
ρωση του πολύτιμου αγαθού της ασφάλειας που περισσότερο σή
μερα από ποτέ έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
Είναι αλήθεια ότι με περίσσεια ψυχής και δυνάμεων οι αστυνο
μικοί-πυροσβέστες και λιμενικοί όλη αυτή τη περίοδο έπραζαν 
στο ακέραιο το καθήκον τους στον αγώνα εναντίαν των φαινομέ
νων της εγκληματικότητας και των πυρκαϊών.
Παρά τη μεγάλη έλλειψη δύναμης που αγγίζει έως και το 35% 
της προβλεπόμενης οργανικής δύναμης των Οργανισμών μας, τη 
μη αναδιάρθρωση των υπηρεσιών μας όπου και εκεί που επιχει- 
ρήθηκε δεν είχε αποτέλεσμα, την έλλειψη και μη ανανέωση σύγ
χρονης υλικοτεχνικής υποδομής, την ελλειπή εκπαίδευση, την 
μη διασφάλιση τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος με την 
ανεπαρκή επάνδρωση των περιπολιών και τη μη εφαρμογή του 
προεδρικού διατάγματος για την υγιεινή και ασφάλεια, οι εργαζό
μενοι στα Σώματα Ασφαλείας συνεχίζουν τις φιλότιμες προσπά
θειες τους ώστε οι Οργανισμοί τους να μη καταστούν αναποτε
λεσματικοί προσδοκώντας την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών.
Σε μια περίοδο μάλιστα που και η ηθική αναγνώριση της προ
σφοράς των αστυνομικών -  πυροσβεστών -  λιμενικών είναι εξαι
ρετικής σημασίας ώστε να μη καμφθεί το φρόνημα τους είναι
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αδιανόητη η όποια « διακίνηση» στις μέρες μας «πρωτοβουλιών» 
για κατάργηση η έκπτωση των μέχρι σήμερα κατακτήσεων που 
διασφαλίζουν μια εργασιακή αξιοπρέπεια.
Ενέργειες που τείνουν να οδηγήσουν εργασιακές σχέσεις σε πα- 
ρελθοϋσες εποχές, διαταράσσουν το εσωτερικό των Οργανισμών 
μας και προκαλούν τον ιδιαίτερο προβληματισμό της ελληνικής 
κοινωνίας, διότι σε όλους γίνεται αντιληπτό ότι η αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας απαιτεί σύγχρονες μεταρρυθμίσεις που δε 
γίνονται με αναχρονιστικές μεθόδους και συνταγές του παρελ
θόντος.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι ο αστυνομικός ο πυροσβέστης 
και ο λιμενικός, πλέον, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα εί
ναι αναγκασμένοι να καταφεύγουν σε δεύτερη και τρίτη δουλειά, 
γεγονός που ως είναι αντιληπτό αποβαίνει σε βάρος της κύριας 
εργασίας -  αποστολής του.
Ειδικά δε αυτή την κατάσταση την βιώνουν δυσμενέστερα οι νέ
οι και χαμηλόβαθμοι αστυνομικοί- πυροσβέστες -  λιμενικοί με 
βασικούς μισθούς χαμηλότερους του ανειδίκευτου εργάτη που το 
άναρχο και άδικο μισθολογικό καθεστώς τους οδηγεί σε οικονο
μικό μαρασμό με ότι αυτό συνεπάγεται.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Διερχόμαστε το έκτο (6) έτος που οι οικονομικές απολαβές των 
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας είναι καθηλωμένες και δια 
της μεθόδου της εφαρμοζόμενης εισοδηματικής πολιτικής οδη
γούν αυτούς σε οικονομικό μαρασμό και στην περιθωριοποίηση. 
Ο βασικός μισθός του νέου αστυφύλακα-πυροοβέστη -λιμενικού 
είναι 670 ευρώ, με αποτέλεσμα να βρίσκεται κάτω από τα όρια 
της φτώχειας και να
υπολείπεται και απ’ αυτό του ανειδίκευτου εργάτη.
Η κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 απώλεια του εισοδή
ματος υπερέβη συνολικά το 9,5%. Απώλεια, η οποία είναι μεγα
λύτερη, αν υπολογιστούν και μια σειρά άλλοι παράγοντες, όπως 
ο πραγματικός πληθωρισμός, η ακρίβεια, η μεγαλύτερη παρα
κράτηση φόρου κ,λπ.
Ως εκ τούτου, η χορηγηθείαα από 1-1-2008 εισοδηματική πολιτι
κή 2,5% και επιπλέον 2% από 1-10- 08, επιδεινώνει ακόμη πε
ρισσότερο την οικονομική κατάσταση των εργαζομένων στα Σώ
ματα Ασφαλείας, καθόσον αυτές οι αυξήσεις δεν ισχύουν για τον 
αστυνομικό-πυροσβέσιη -λιμενικό, λόγω του ευτελούς βασικού 
μισθού, βάσει του οποίου υπολογίζεται η αύξηση που δίδεται. 
Στην πραγματικότητα η αύξηση αυτή είναι μόλις 1,3% από 1-1- 
08 και καταλήγει να είναι 3% από 1-10-08. Έτσι αυτός για ακό
μη ένα έτος θα γίνει φτωχότερος και η συνολική απώλεια του ει
σοδήματος του θα ξεπεράσει το 11%!
Όλα τα προαναφερόμενα επιβάλλουν τη δρομολόγηση νέων νο- 
μοθετημάτων. Ειδικότερα δε η άσχημη οικονομική κατάσταση 
που βιώνουν οι ένστολοι καθώς και η μη προστασία του πενι
χρού εισοδήματος τους, εξαιτίας όπως προαναφέραμε του τρό
που που χορηγείται σε αυτούς η κατ' έτος εισοδηματική πολιτική, 
η οποία υπολογίζεται μόνο στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο 
των αποδοχών τους (45% επιδόματα), καθιστά αναγκαία την υλο
ποίηση της Κυβερνητικής δέσμευσης για την ενσωμάτωση των 
επιδομάτων που φθάνουν στο 45% των αποδοχών τους, ως αυ
τό συνέβη για τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα το 2003, αλλά εξαι
ρέθηκε προκλητικά μόνο το ένστολο προσωπικό, όπως και από

σχετικές άλλες ρυθμίσεις, ως αυτές προκύπτουν και από την χο
ρηγούμενη εισοδηματική πολιτική 2008 όπου π.χ. διαπιστώνου
με για όλες τις κατηγορίες των Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε, Τ.Ε, 
Δ.Ε, Υ.Ε) ν ’ αυξάνονται οι αποδοχές επιπλέον κατά 1,13% λόγω 
της ωρίμανσης, όπως επίσης στους βασικούς μισθούς όλων των 
ανωτέρω να ενσωματώνεται για το 2008 το 113 του κινήτρου από
δοσης, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται ο βασικός μισθός του 
πρωτοδιοριζόμενου στον Δημόσιο Τομέα κατηγορίας Τ.Ε. (αντί
στοιχος δηλαδή του πρωτοδιοριζόμενου αστυφύλακα) σε 920,45 
ευρώ από 1-1-08, ενώ του αστυφύλακα διαμορφώθηκε από 1-1- 
08 σε 670 ευρώ.
Επιβάλλεται επομένως, μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και 
αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην 
οικονομική αναβάθμιση των ένστολων στα Σώματα Ασφαλείας, 
ειδικότερα των νέων αστυφυλάκων-λιμενοφυλάκων-πυροσβε- 
στών-υπαξιωματικών-αξιωματικών.
Με αψετηρία τον Β.Μ. του αστυφύλακα- -πυροσβέστη- λιμενοφύ
λακα (Λοχία) και ιεραρχία σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον 
Αστυφύλακα (Λοχία) έως Αντιστράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ).
Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, οε αναλογική βάση, 
Με σταδιακή κατάργηοη-ενοωμάτωοη όλων των τακτικών επι
δομάτων,
Με εισαγωγικό μισθό του νέου Αστυφύλακα, Λιμενοφύλακα, Πυ
ροσβέστη τα 1.350 ευρώ,
Με θεσμοθέτηση:
α. Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου 
εργασία και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, 
εξαιρέσιμες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά, 
β. Ποσοστού 10% στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης 
εργασίας.
γ. Επιδόματος σπουδών-πτυχίων και
δ. Επέκτασης του ήδη χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής 
σε όλους τους χρήστες -χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι οι αποζημιώσεις για την πέραν 
του πενθημέρου εργασία αλλά και τη νυχτερινή απασχόληση βρί
σκονται καθηλωμένες στα ίδια ποσά από το 2002 και για αυτό 
επιτακτική καθίσταται η ανάγκη αναπροσαρμογής τους από (46) 
ευρώ σε (70) ευρώ για την πενθήμερη εργασία και από (3) ευρώ 
σε (5) ευρώ για την ωριαία νυχτερινή απασχόληση.
Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,
Οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας απαιτούν την αντιμετώ
πιση των χρονιζόντων προβλημάτων που δυσχεραίνουν το έργο 
αυτών αλλά και των Οργανισμών που υπηρετούν ώστε να μπο
ρούν να διασφαλίσουν απρόσκοπτα τα υπέρτατα αγαθά του πο
λίτη, τη ζωή, την τιμή και τη περιουσία του και αναμένουν τις 
θέσεις σας στην παρουσίαση του προγράμματος σας κατά τα 
εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Συνάντηση με την Α.Ε. Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια 

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Κάρολο ΠΑΠΟΥΛΙΑ επι- 
σκε'φθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο, κατόπιν αιτήματος τους, 
τα προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, και 
του ανέφεραν δια ζώσης την αγωνία και την έντονη ανησυ
χία τους για τη μη αντιμετώπιση των προβλημάτων εκείνων, 
που καθιστούν αναποτελεσματική τη λειτουργία της Ελληνι-
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κής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώ
ματος, σε σχέση με τις σημερινές απαιτήσεις της ελληνικής 
κοινωνίας και των ίδιων των εργαζομένων Αστυνομικών, Πυ
ροσβεστών και Λιμενικών, εγχειρίζοντας στον Εξοχότατο σχε
τικό υπόμνημα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που διήρκησε περίπου μία 
ώρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε το έντονο ενδια
φέρον του για την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών των 
Σωμάτων Ασφαλείας και για τη διασφάλιση του ύψιστου κοι

νωνικού αγαθού της ασφάλειας των πολιτών. Σε ό,τι αφορά 
δε, την επικινδυνότητα του επαγγέλματος και τις δύσκολες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεται ο Έλληνας Αστυνο
μικός, Πυροσβέστης και Λιμενικός τόνισε ότι αποτελεί διαρ
κές χρέος της Πολιτείας η αναγνώριση του ρόλου τους. Επέ- 
δειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα συμβαίνοντα στους χώρους 
των Σωμάτων Ασφαλείας, όπως αυτά παρατέθηκαν εκ μέρους 
των Ομοσπονδιών, χαρακτήρισε ωφέλιμες τις συναντήσεις με 
τους πρωταγωνιστές, όπως είπε, των γεγονότων, και αναγνω
ρίζοντας τη συμβολή τους στην επίλυση των προβλημάτων 
των εργαζομένων σ’ αυτά, εξέφρασε την επιθυμία να υπάρχει 
επανάληψη συνάντησης με τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών. 
Επιπρόσθετα έγινε αναφορά και στην εικοσάχρονη διαδρομή 
του συνδικαλιστικού κινήματος και στις κατακτήσεις του, ενώ 
ο Δημήτρης Κυριαζίδης, έκανε ιδιαίτερες αναφορές στους κοι
νούς αγώνες των ένστολων που έδωσαν φωνή σ’ αυτούς και 
τους ενέταξαν στην κατηγορία των ανθρώπων με αξιοπρέπεια 
και κύρος, για τους ίδιους και τις οικογένειες τους. Επισήμανε 
δε την ανησυχία για την προσπάθεια απαξίωσης του συνδικα
λιστικού κινήματος των ένστολων και την κατάργηση των θε
σμών που διασφαλίζουν το εργασιακό μας μέλλον και το μέλ
λον των οικογενειών μας. Με αφορμή δε και την πρόσφατη 
αποχώρησή του από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, 
επέδωσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τιμητική πλακέτα για 
την 20χρονη αγωνιστική πορεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΤΗΣ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στα πλαίσια των συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα της 
χώρας, τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφα
λείας συναντήθηκαν (3-9-08) με τον Γραμματεία της Νέας

Δημοκρατίας κ. Λευτέρη Ζαγορίτη στα κεντρικά γραφεία του 
κόμματος.
Τα προεδρεία μετέφεραν την ανησυχία και αγωνία τους τό
σο για τη δυσλειτουργία των Υπηρεσιών, που έχουν καταστεί 
αναποτελεσματικές λόγω έλλειψης δύναμης που αγγίζει έως 
και το 35% των προβλεπόμενων οργανικών δυνάμεων, την 
έλλειψη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής, την ανυπαρ
ξία συντήρησης των τεχνικών μέσων, οχημάτων κ.λπ., την 
μη πρόβλεψη κονδυλίων για την ανανέωσή τους, όσο και την 
υποβάθμιση και έκθεση των ένστολων εργαζομένων λόγω 
της μη διασφάλισης τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος 
με την ακύρωση στην πράξη των όρων υγιεινής και ασφάλει
ας με τα εξαντλητικά ωράρια εργασίας την απλήρωτη υπε- 
ρεργασία, την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ιδιαί
τερα κατά τις επιχειρήσεις χωρίς καμία οργάνωση, πρόβλεψη 
αναγκών και συντονισμό.
Εξέφρασαν δε, την αγανάκτησή τους για την επιχειρούμενη 
αποψίλωση των εργασιακών κατακτήσεων που διασφαλίζουν 
στους ένστολους μια εργασιακή αξιοπρέπεια καθώς και για 
την εν κρυπτώ, ερήμην των εκπροσώπων, προώθηση νομο- 
θετημάτων που στοχεύουν στην χειροτέρευση της υπηρεσι
ακής κατάστασης των εργαζομένων στα Σ.Α., όπως π.χ. με το 
πειθαρχικό δίκαιο αλλά και την απαξίωση του θεσμικού συν
δικαλιστικού ρόλου.
Τόνισαν επίσης κυρίαρχα, την άσχημη οικονομική κατάστα
ση των αστυνομικών -  πυροσβεστών -  λιμενικών, ιδίως των 
νέων και χαμηλόβαθμων, με τους πενιχρούς βασικούς μισθούς 
των νεοεξερχομένων κάτω και από αυτόν του ανειδίκευτου ερ
γάτη που καθιστά αναγκαία άμεσα την καθιέρωση ενός νέου 
μισθολογίου που θα άρει τις αδικίες του ισχύοντος, σε συνδυα
σμό με την προστασία έως τούτο γίνει των ήδη ισχνών αποδο
χών με διορθωτικά οικονομικά μέτρα και αύξηση επιδομάτων 
όπως του πενθημέρου και νυχτερινού που καθηλώθηκαν στα 
ίδια ποσά από το 2002.
Επισήμαναν ότι δεν περιποιεί τιμή για την επίσημη Πολιτεία 
η κατ’ ανάγκη καταφυγή της πλειοψηφίας των αστυνομικών 
-  πυροσβεστών -  λιμενικών σε δεύτερη και τρίτη εργασία γι
ατί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα.
Ο κ. Ζαγορίτης θεωρώντας επιβεβλημένη τη συμμετοχή των 
εκπροσώπων των εργαζομένων στις υπηρεσιακές επιτροπές 
που επεξεργάζονται και προωθούν νομοθετήματα που αφο
ρούν την υπηρεσιακή τους κατάσταση, ανέφερε ότι θα ειση- 
γηθεί θετικά για την ικανοποίηση του ζητήματος αυτού, όσο 
δε για τις χαμηλές αποδοχές των ένστολων στα Σ.Α. και για 
τα θεσμικά και εργασιακά ζητήματα που του παρατέθηκαν θα 
μεταφέρει αυτά αυτούσια στην πολιτική ηγεσία των αρμόδι
ων Υπουργείων για την εξεύρεση λύσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε από τον ημερήσιο Αθηναϊκό 
τύπο, -χωρίς να υπάρξει επίσημη διάψευση- ότι προωθήθηκε 
ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών 
προς υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Π.Δ. με το 
νέο Πειθαρχικό Δίκαιο του Αστυνομικού Προσωπικού. 
Γνωρίζοντας τις δημοκρατικές ευαισθησίες του Υπουργού 
Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκοπή Παυλόπουλου, θεωρούμε
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απαράδεκτο (ύστερα μάλιστα και από τις από 21/12/2007 και 
14/07/2008 σχετικε'ς ανακοινώσεις -  επιστολές μας), να αγνο
ούνται οί εκπρόσωποι των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα
λείας και να προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις ερήμην των, 
αφού οι Ομοσπονδίες μας, δεν είχαν μέχρι σήμερα καμιά επί
σημη ή ανεπίσημη ενημέρωση περί αλλαγής των ισχυόντων 
διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου.
Επίσης, παρά το γεγονός άτι με επιστολή μας και επανειλημ
μένες ανακοινώσεις - γνωστοποιήσεις προς την πολιτική και 
υπηρεσιακή μας ηγεσία ζητούσαμε συνάντηση προκειμένου 
να έχουμε σχετική ενημέρωση επί των προθέσεών τους, ως 
επίσης να καταθέσουμε και τις απόψεις μας σε περίπτωση τρο
ποποίησης των ανωτέρω διατάξεων, τέτοια συνάντηση δεν 
έγινε, ούτε κληθήκαμε να εκθέσουμε είτε γραπτώς είτε προ- 
φορικώς τις θέσεις - απόψεις των Ομοσπονδιών μας.
Η ανεξήγητη αυτή σπουδή της υπηρεσιακής και πολιτικής 
ηγεσίας να προχωρήσει σε αλλαγές του Πειθαρχικού δικαίου, 
χωρίς καν να μας γνωστοποιήσει τις προθέσεις της, προκειμέ
νου με τις προτάσεις μας να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν 
οι όποιες στρεβλώσεις ή δυσλειτουργίες του προηγούμενου 
Π.Δ., αποδεικνύει αν μη τι άλλο, την αντίληψη που υπάρχει 
για τα δικαιώματα των εργαζόμενων αστυνομικών και την 
απαξίωση των φορέων που τους εκπροσωπούν.
Η εν κρυπτώ αλλαγή του Πειθαρχικού Δικαίου και η αυστη- 
ροποίηση συγκεκριμένων διατάξεων (περί παραγραφής, συ
νέχιση της πειθαρχικής διαδικασίας και μετά την έξοδο του 
αστυνομικού από το σώμα για ήσσονος σημασίας παραπτώ
ματα, περιορισμός των πειθαρχικών συμβουλίων από τρία σε 
ένα, για τους βαθμούς από Υπαστυνόμο Β' μέχρι Αστυνομικού 
Υποδιευθυντή, η μη εκπροσώπηση των Συνδικαλιστικών Ορ
γανώσεων στα πειθαρχικά συμβούλια που εκδικάζουν σε πρώ
το και τελευταίο βαθμό τα παραπτώματα των αξιωματικών 
από το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή και άνω. Η «αγω
νία» της δε για την απαγόρευση άσκησης κριτικής πράξεων ή 
ελλείψεων της ηγεσίας που έχουν να κάνουν με την αποτελε- 
σματικότητα συνολικά της αστυνομίας αποτυπώνεται σε τρία 
άρθρα του σχετικού σχεδίου Π.Δ., πιστεύοντας προφανώς ότι 
με αυτό τον τρόπο θα φιμώσει και θα κρατά ομήρους τους εκ
προσώπους των συνδικαλιστικών φορέων - ή το ι: Άρθρο 10 
Παρ (ιδ) απόταξη,« Η δημόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκη
ση κριτικής των πράξεων της ιεραρχίας με προσβλητικές ή 
υποτιμητικές εκφράσεις», Άρθρο 11 παρ. (γ) αργία με απόλυ
ση, « Η δημόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκηση κριτικής 
των πράξεων της ιεραρχίας με τη χρήση ψευδών ή αβάσιμων 
επιχειρημάτων », Άρθρο 13 παρ. (ζ) πρόστιμο«Η άσκηση κρι
τικής υπηρεσιακών πράξεων αστυνομικών, που γίνεται δημό
σια γραπτά ή προφορικά με χρησιμοποίηση ανακριβών στοι
χείων ή με απρεπείς εκφράσεις »).
Πλανάται πλάνην οικτρά, όποιος θεωρεί ότι έτσι θα λυθούν 
οι δυσλειτουργίες και οι επιχειρησιακές αστοχίες και το γενι
κότερο πρόβλημα ορθής αστυνόμευσης που υφίσταται η Ελ
ληνική κοινωνία, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της 
αστυνόμευσης λύνεται με την κάλυψη των κενών οργανικών 
θέσεων, την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση των υπηρεσι
ών με σύγχρονα υλικοτεχνικά μέσα, την εφαρμογή των όρων

υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς μας χώρους, την 
εμπέδωση της αξιοκρατίας και την εισαγωγή αντικειμενικού 
συστήματος κρίσεων και προαγωγών.
Ο αστυνομικός στην υπηρεσιακή του ζωή, κινείται, ζει, ανα
πνέει και προσφέρει σε μια ζώσα κοινωνία, βρίσκεται στο κέ
ντρο της κοινωνικής ζωής, προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο 
και προασπίζεται τις ελευθερίες για μια δημοκρατικά δομη
μένη κοινωνία και σίγουρα δεν ζει απομονωμένος σε περιο
χές απροσπέλαστες ή αποστειρωμένες όπως η αντίληψη αυτή 
αποτυπώνεται σε άρθρο του Π.Δ.
Ζητάμε από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Προκοπή Παυλό- 
πουλο, να παρέμβει και να ανακαλέσει το προς υπογραφή συ
γκεκριμένο Π.Δ. και να μην επιτρέψει στο μέλλον παρόμοιες 
ενέργειες, που ακυρώνουν και παραγκωνίζουν τους συνδικα
λιστικούς φορείς, οι οποίοι πανθομολογούμενα έχουν συμβάλ
λει με προτάσεις τους στην αναβάθμιση των προσφερομένων 
υπηρεσιών προς τον πολίτη και στην καλυτέρευση των συν
θηκών εργασίας των αστυνομικών. Γι’ αυτό για μια ακόμη 
φορά τονίζουμε την αναγκαιότητα της συμμετοχής των εκ
προσώπων μας στις αρμόδιες επιτροπές σύνταξης των διαφό
ρων νομοσχεδίων.
Όλοι κρίνονται και εμείς και οι ηγεσίες και το στίγμα του κα- 
θενός από τις ενέργειές του, παραμένει διαχρονικό στα υπηρε
σιακά και κοινωνικά τεκταινόμενα, όπως η ζωή, μας έχει μέ
χρι σήμερα διδάξει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
Με λαμπρότητα εόρτασε για πρώτη φο

ρά την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2008, 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωμα
τικών Αστυνομίας (Π.ΟΑΞΙ.Α) τον 
Προστάτη της Άγιο, Κοσμά τον Ατω- 

λό. Προς τούτο, τελέσθηκε Πανηγυρική 
Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στον Ιερό 

Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών και στη συνέχεια δόθηκε δεξίω
ση στο πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού.
Τη υπηρεσιακή ηγεσία εκπροσώπησε ο Αντιστράτηγος κ. Στέ
φανος Σκότης. Παρευρέθησαν ακόμη ο Υποστράτηγος κ. Πα
ναγιώτης Χριστοφιλάκης, ο Δ/της της Ασφάλειας Αττικής Τα- 
ξίαρχος κ. Γρηγόριος Μπαλάκος, ο Δ/της της Σχολής Μετ/σης 
και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Τζώρτζης καθώς και 
πολλοί αξιωματικοί, μέλη της Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
Με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ο.ΑΞΙ.Α., η εν λόγω τελετή θα 
πραγματοποιείται πλέον κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή με
τά τις 14 Σεπτεμβρίου - ( Ύψωση Τίμιου Σταυρού).

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Μ.Τ.Σ.
Κ. Πρόεδρε,
Η ομοσπονδία μας, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει δέ
κτης έντονων παραπόνων και καταγγελιών από μέλη της, εξ' 
αιτίας της αντιμετώπισης που τυγχάνουν από το Μ.Τ.Σ., όσον 
αφορά, τόσο την καταβολή του βοηθήματος επαγγελματικής αυ
τοτέλειας (Β.Ε.Α.) στα δικαιούμενα τέκνα τους , όσο και στην
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απόδοση του μερίσματος στους συνταξιούχους.
Ειδικότερα κ. Πρόεδρε, παρατηρείται μια ανεξήγητη καθυστέ

ρηση στην απόδοση των παραπάνω δικαιούμενων απολαβών, η 
οποία σε πολλές περιπτώσεις φτάνει ή ξεπερνά τους δέκα (10) 
μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος . Αποτέλεσμα 
αυτού είναι να δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα και ανησυχία 
,όσον αφορά τη βιωσιμότητα του ίδιου του Μ.Τ.Σ., η οποία επι
τείνεται και από την έρπουαα φημολογία περί σκέψεων και προ
θέσεων για τη μελλοντική μας θέση στο εν λόγω ταμείο.

Προς τούτο κ. Πρόεδρε, θεωρούμε ότι πρέπει να τύχουμε μιας 
έγκυρης και υπεύθυνης ενημέρωσης εκ μέρους σας, για το σοβα
ρό αυτό ζήτημα προκειμένου να ενημερώσουμε αφενός και εμείς 
με τη σειρά μας τα μέλη μας και αφετέρου σε συνεργασία με την 
έτερη ομοσπονδία των Αστυνομικών Υπαλλήλων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.), 
αναζητήσουμε από κοινού την εξεύρεση λύσης που να προστατεύ
ει τα συμφέροντα των μελών μας- μερισματούχων του Μ. Τ.Σ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Συνεδρίασε (16.09.2008) το Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας μας και συζήτησε θέματα που αφορούν: 
Επανακαθορισμό του Διεκδικητικού Πλαισίου.
Το σχέδιο Π.Δ. που μας δόθηκε από τη υπηρεσιακή ηγεσία και 
αφορά τις μεταθέσεις -  αποσπάσεις του αστυνομικού προσω
πικού.
Το Πειθαρχικό Δίκαιο και Ρύθμιση Θεμάτων Εκπαίδευσης 
Αστυνομικού Προσωπικού.
Την Αναμόρφωση του συστήματος Κρίσεων -  Προαγωγών. 
Την βελτίωση Διατάξεων του πρόσφατα ψηφισθέντος νέου 
Βαθμολογίου.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των υπολοίπων με
λών του Δ.Σ. αποφασίσθηκε:
Το Διεκδικητικό Πλαίσιο να καθορισθεί κατά το προσεχές συ
νέδριο της Ομοσπονδίας μας, κινούμενο στους παρακάτω βα
σικούς άξονες:
α. Αναπροσαρμογή του βασικού μισθού με ενσωμάτωση επι
δομάτων και βελτίωση των συντελεστών, 
β. Αναπροσαρμογή της αποζημίωσης για νυχτερινή εργασία 
και εργασία πέραν του πενθημέρου, 
γ. Αναπροσαρμογή του επιδόματος διοίκησης και επέκτασή 
του και στους κατώτερους Αξιωματικούς, 
δ. Θέσπιση αποζημίωσης για την υπερωριακή εργασία, 
ε. Βελτίωση των πρόσφατων Π.Δ., σχετικά με τον Υγει
ονομικό Κανονισμό, ρύθμιση θεμάτων Εκπαίδευσης και του 
Πειθαρχικού Δικαίου. Ειδικά για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο 
αποφασίσθηκε να κατατεθεί προσφυγή προσβάλλοντας συ
γκεκριμένες διατάξεις και άρθρα στα Ελληνικά και Ευρωπα
ϊκά Δικαστήρια.

2. Για την αναμόρφωση του Συστήματος Κρίσεων -  Προα
γωγών αποφασίσθηκε καταρχάς να ζητηθεί η συμμετοχή μας 
στα συμβούλια Κρίσεων καθώς και η επαναφορά της ρύθμι
σης περί υποχρεωτικής αποστρατείας των 3/5 των Αξιωματι
κών στους ανώτατους βαθμούς.
3. Να κατατεθούν προτάσεις για Βελτίωση των Διατάξεων 
του πρόσφατα ψηφισθέντος νομοσχεδίου “Ρύθμιση θεμάτων 
Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας”, που αφορούν την εξέ

λιξη των Ανθ-μων ( βαθμολογική -  μισθολογική ) καθώς και 
των εκ του Τ.Ε.Μ.Α. προερχομένων αξιωματικών.
4. Τέλος όσο αφορά το επίμαχο θέμα του σχεδίου Π.Δ. περί με
ταθέσεων -  αποσπάσεων του Αστυνομικού Προσωπικού που 
μας δόθηκε από την Φυσική Ηγεσία, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφά
σισε ότι το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει να αποσυρθεί και σε καμία 
περίπτωση να αποτελέσει βάση για οποιαδήποτε συζήτηση. 
Στην προγραμματισθείσα στη συνέχεια συνάντηση του Δ.Σ. 
με τον Υπουργό Εσωτερικών καθηγητή κ. Προκοπή Παυλό- 
πουλο, η οποία πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες 
παρουσία και του Υφυπουργού κ. Παναγιώτη Χηνοφώτη, τέ
θηκε κυρίαρχα το παραπάνω ζήτημα και αφού τους γνωστο
ποιήθηκε η απόφαση του Δ.Σ., ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι το 
παρόν σχέδιο Π.Δ. εμπεριέχει τις θέσεις και απόψεις της υπη
ρεσιακής ηγεσίας προς συζήτηση και σε καμία περίπτωση δεν 
υπάρχει ειλημμένη απόφαση της πολιτικής ηγεσίας να εφαρ
μοστεί πριν υπάρξει διάλογος και ληφθούν υπόψη οι προτά
σεις και οι απόψεις των Συνδικαλιστικών Ενώσεων, είτε επί 
του συγκεκριμένου, είτε με βάση το ισχύον Π.Δ. 100/2003. 
Από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας, τονίσθηκε ότι το επι- 
δοθέν προς μελέτη σχέδιο Π.Δ., δεν μπορεί να αποτελέσει σε 
καμία περίπτωση βάση συζήτησης και διαλόγου. Η Ομοσπον
δία μας είναι πρόθυμη να συμμετάσχει σε συζήτηση για βελτί
ωση διατάξεων του ισχύοντος κανονισμού μεταθέσεων (Π.Δ. 
100/2003), που κατά την άποψη της Διοίκησης δημιουργούν 
παρενέργειες ή δυσλειτουργίες στις υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, και να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις, έπ’ 
αυτών εφόσον τούτο ζητηθεί.
Επί πλέον ο κ. Υπουργός μας διαβεβαίωσε κατηγορηματικά, 
για μια ακόμη φορά, ότι δεν υφίσταται θέμα Ασφαλιστικού- 
Συνταξιοδοτικού για το Αστυνομικό Προσωπικό.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Επειδή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, 

τίποτα δεν χαρίζεται και «οι μέρες είναι πονηρές», η Ομοσπον
δία μας σας καλεί σε εγρήγορση για δυναμικές κινητοποιή
σεις, εφ' όσον και όταν αυτό απαιτηθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Σ.Υ.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
Πραγματοποιήθηκε (3-9-2008), η προ
γραμματισμένη συνάντηση του προε
δρείου της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό 
Εσωτερικών κ. Προκοπή Παυλόπουλο. Η 

συνάντηση αυτή όπως και της παρελθού- 
σης εβδομάδος, πραγματοποιήθηκε στα πλαί

σια των καθιερωμένων συναντήσεων των εκπροσώπων 
των εργαζομένων με την εκάστοτε Κυβέρνηση, πριν από τις 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της χώρας που είθισται να γί
νονται κατά τα ετήσια εγκαίνια της Δ.Ε.Θ.
Το βάρος των εργαζομένων κατά τις συναντήσεις αυτές κύρια 
στρέφεται στην ικανοποίηση οικονομικών αιτημάτων.
Για το λόγο αυτό και επειδή το συγκεκριμένο ζήτημα (ικα
νοποίηση οικονομικών αιτημάτων) είναι καθοριστικής πλέ
ον σημασίας για την επιβίωση του αστυνομικού και της οικο
γένειας του, ύστερα μάλιστα και από μια πενταετία διαρκούς 
αφαίρεσης από το μισθό σημαντικού ποσοστού μέσω της χο-
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ρηγούμενης δήθεν ετήσιας εισοδηματικής πολιτικής που ξε
περνάει πλέον το 10 % στο βασικά μισθό, το προεδρείο της 
Ομοσπονδίας, λαμβάνοντας υποχρεωτικά υπόψη και την ακα
τανόητη τακτική που ακολουθείται με την εν κρύπτω προ
ώθηση ρυθμίσεων με Προεδρικά Διατάγματα σε βάρος του 
αστυνομικού προσωπικού, ζήτησε συγκεκριμένα τα εξής: 

α) Την άμεση οικονομική ενίσχυση κυρίως των νέων 
αστυνομικών (μέχρι 12 χρόνια) στους οποίους χορηγούνται 
μισθοί πείνας (670 ευρώ μηνιαίως ) και τους αναγκάζουν 
σε 2η και 3η εργασία για να επιβιώσουν, με αποτέλεσμα να 
καθίσταται η κύρια αποστολή και εργασία τους πάρεργο, 
γεγονός που δεν υιοθετείται επ’ ουδενί από την Ομοσπονδία. 
Η μέχρι σήμερα ηθελημένη αγνόηση του φαινομένου αυτού 
από τις Κυβερνήσεις και τις εκάστοτε Αστυνομικές Ηγεσίες, οι 
οποίες περί άλλων τυρβάζουν, συντελεί στην αποδιοργάνωση 
της Αστυνομίας και την αδρανοποίηση του αστυνομικού.

Έτσι απαντάται και το γεγονός της αφαίρεσης κάθε χρόνο 
από το μισθό του αστυνομικού, ποσοστού που κυμαίνεται στο 
2% εξαιτίας του τρόπου της ετήσιας χορηγούμενης σ’ αυτόν 
εισοδηματικής πολιτικής, λαμβανομένων υπόψη και άλλων 
παραγόντων (πληθωρισμός, ακρίβεια κ.λ.π.) καθόσον, όταν 
π.χ. χορηγείται αύξηση 3% και για το αστυνομικό προσωπικό, 
όπως όλους τους άλλους υπαλλήλους, τούτο έχει ως αποτέλε
σμα ο αστυνομικός να λαμβάνει μόνο 2,1% ( 670 ευρώ Β.Μ. X 
3% = 2,1%).
Για τη μεταστροφή της δεινής οικονομικής κατάστασης των 
αστυνομικών απαιτήθηκε από πλευράς του προεδρείου, σύμ
φωνα και με σχετικές ομόφωνες αποφάσεις των αρμοδίων ορ
γάνων:
1) Η ψήφιση ενός νέου μισθολογίου με εισαγωγικό μισθό 
1.350 ευρώ (κατατέθηκε σχετική ολοκληρωμένη πρόταση). 
Μέχρις ότου όμως αυτό καθιερωθεί, για την προστασία 
του εισοδήματος του αστυνομικού θα πρέπει από 1-1-2009 
να υπάρξει προσαύξηση της χορηγούμενης εισοδηματικής 
πολιτικής για τους ένστολους κατά 40% .
2) Η Αναπροσαρμογή από 1-1-2009 της αμοιβής για την

εργασία πέραν του πενθημέρου από 46 Ευρώ σε 70 Ευρώ 
καθ’ όσον αυτή παραμένει καθηλωμένη στο ίδιο ύψος από το 
2002.
3) Η Αναπροσαρμογή της ωριαίας αποζημίωσης για την 
νυχτερινή εργασία από 3 Ευρώ σε 5 Ευρώ καθ’ όσον ουδεμία 
αναπροσαρμογή έχει γίνει σ’ αυτήν από το 2002.

β. Η απόσυρση όλων εκείνων των αγνώστων Π.Δ. που 
προωθήθηκαν ερήμην μας. Σε αρνητική περίπτωση είναι 
επόμενο ότι για κάθε περίπτωση θα υπάρξουν αντιδράσεις 
ποικίλης μορφής εντός και εκτός της Χώρας, η δε προσβολή 
των σχετικών Π.Δ. σε κάθε αρμόδιο όργανο Ελληνικό και 
Κοινοτικό είναι δεδομένη.

Ο Υπουργός Εσωτερικών καθηγητής κ. Προκοπής ΠΑΥ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ , το ενδιαφέρον του οποίου για το αστυνομι
κό προσωπικό δεν μπορούμε να αγνοήσουμε κατά την προ
ηγούμενη συνάντηση, σ’ αυτήν την εκ νέου συνάντησή μας 

και έχοντας προφανώς προβεί στις ενέργειες που ο ίδιος 
έκρινε για την ικανοποίηση των προρρηθέντων αιτημά
των, ανέφερε ότι:
α) το κόστος των αιτημάτων αναπροσαρμογής της 
αποζημίωσης της πέραν του πενθημέρου εργασίας και 
της νυχτερινής εργασίας είναι τέτοιο που τα υφιστάμενα 
δημοσιοοικονομικά δεδομένα εκ των πραγμάτων 
αδυνατούν να ανταποκριθούν σ’ αυτό, 
β) Σε ό,τι αφορά το νέο μισθολόγιο με παρέμβασή του 
να θεωρηθεί δεδομένο ότι θ’ αρχίσει προς συζήτηση 
παράλληλα με αυτό των Δημοσίων Υπαλλήλων, 
γ) Η προκύψασα ερήμην μας προώθηση (ρυθμίσεων) δεν 
θα παρατηρηθεί στο μέλλον και περί αυτών εκ μέρους 
του έχουν δοθεί ρητές οδηγίες.

Το προεδρείο της Ομοσπονδίας λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα ανωτέρω και εξουσιοδοτημένο για την ανάληψη 
κάθε πρωτοβουλίας για την προώθηση και ικανοποίηση 
των δίκαιων αιτημάτων των αστυνομικών και μη 
έχοντας οποιοδήποτε άλλο περιθώριο προχωρεί με έναρξη 

τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. σε μια σειρά νέων κινητοποιήσεων.

«ΕΙΧΑΜΕ ΑΓΙΟ»
Οι αστυνομικοί που μετείχαν στην κοινή διαμαρτυρία των ερ
γαζομένων, για την προώθηση των δικαίων αιτημάτων των 
αστυνομικών κατά τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ. είχαν Άγιο και σή
μερα δεν θρηνούμε θύματα.
Για την έκρυθμη όμως αυτή κατάσταση και το ότι οι διαμαρ- 
τυρόμενοι ειρηνικά αστυνομικοί διέτρεξαν άμεσο κίνδυνο ζω
ής, υπάρχουν ευθύνες.
Ποιο συγκεκριμένα κατά την κοινή διαμαρτυρία -  πορεία οι 
αστυνομικοί βρίσκονταν στο τέλος αυτής. Επειδή δε έγινε 
γνωστό ότι μια ομάδα αντιεξουσιαστών ευρισκόμενη στο γύ
ρω χώρο της Καμάρας επιτίθεται στους διαδηλωτές, θεωρήθη
κε φρόνιμο από πλευράς του προεδρείου της Ομοσπονδίας να 
ζητηθεί από τον μοναδικό αστυνομικό -  αξιωματικό εν υπη
ρεσία που ευρίσκετο στο τέλος της πορείας να ενημερώσει το 
R/T κέντρο της Αστυνομίας για τον ενδεχόμενο αυτό κίνδυνο 
και να αποσταλεί αστυνομική δύναμη προς προστασία. 
Άλλωστε αυτό (το τέλος κάθε πορείας ακολουθείται από αστυ-
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νομική δύναμη), είναι σχεδιασμένο και δεδομένο.
Πράγματι ο αναφερόμενος αξιωματικός επικοινώνησε αμέσως 
με το R/T κέντρο και γνωστοποίησε το σχετικό αίτημα.
Το όλο σώμα των διαμαρτυρομένων εν τω μεταξύ άρχισε να 
προχωρά, το αυτό έγινε και από πλευράς των διαμαρτυρομέ- 
νων αστυνομικών χωρίς όμως να υπάρξει ένα σημάδι διασφά
λισής τους.
Οι διαμαρτυρόμενοι αστυνομικοί πριν πλησιάσουν στο ύψος 
της Καμάρας, κινούμενοι ως όλοι επί της Εγνατίας οδού, έγι
ναν δέκτες ύβρεων από μια ομάδα αντιεξουσιαστών που δεν 
υπερέβαιναν τους πενήντα.
Προ αυτής της κατάστασης η πορεία των αστυνομικών δια

κόπηκε για 
την αποφυ
γή δυσμε
νέσ τερ ω ν  
καταστάσε
ων.
Για το όλο 
παραπάνω 
σ κ η ν ι κ ό  
ήταν ενη
μερω μένο 
το R/T κέ

ντρο, καθόσον πέραν της προφορικής ενημέρωσής μας υπάρ
χει στο σημείο αυτό βίντεο -  κάμερα. Μολονότι όμως παρήλθε 
αρκετό χρονικό διάστημα ουδεμία βοήθεια υπήρξε.
Προ αυτού οι αστυνομικοί και για να μην αποκοπούν τελεί
ως από το υπόλοιπο σώμα των διαμαρτυρομένων (προπορεύο
νταν Λιμενικοί), κινήθηκαν στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος 
της Εγνατίας. Τότε ακριβώς δέχθηκαν επίθεση από την ομάδα 
των αντιεξουσιαστών και μια ομοβροντία από πέτρες ρίχθη-

κε κατά των 
α σ τ υ ν ο μ ι 
κών. Τρεις 
αστυνομικοί 
τ ρ α υ μ α τ ί 
στηκαν και 
από θαύμα 
δεν υπήρξαν 
νεκροί, καθό
σον ο καται
γισμός ήταν 
έντονος, οι

πέτρες μεγάλες, η απόσταση μικρή και ο στόχος τα κεφάλια 
των αστυνομικών. Προ αυτής της κατάστασης οι διαμαρτυρό- 
μενοι αστυνομικοί υποχώρησαν σε αρκετή απόσταση. Το γε
γονός αυτό, ως φαίνεται, ενεθάρρυνε και ενίσχυε την μανία 
αυτών με αποτέλεσμα να κινηθούν και πάλι κατά των αστυνο
μικών. Οι αστυνομικοί διαβλέποντας τον άμεσο κίνδυνο και 
μη έχοντας άλλα περιθώρια εφόρμησαν κατά των αντιεξου- 
σιαστών οι οποίοι εξαφανίσθηκαν στα στενά των δρόμων όπι
σθεν της Καμάρας.
Η κατάσταση αυτή διήρκησε πάνω από 15 λεπτά, σε απόσταση 
δε 100 μέτρα περίπου από την Καμάρα βρισκόταν παρατεταγ- 
μένες αστυνομικές δυνάμεις (ΜΑΤ) οι οποίες ουδεμία εντολή

έλαβαν να προστρέξουν σε βοήθεια,Μόνον όταν εξέλιπε κά
θε κίνδυνος και οι διαμαρτυρόμενοι αστυνομικοί ανάγκασαν 
τους αντιεξουσιαστές να εξαφανισθούν στα στενά των δρόμων 
όπισθεν της Καμάρας, τότε άρχισε να κινείται μία αστυνομι
κή δύναμη.
Βεβαίως, κρίνουμε ότι αυτό ήταν για το θεαθήναι. Σημειωτέ
ων και πάλι ότι όσα διαδραματίζονταν ήταν ορατά από το Κέ
ντρο.
Τι συνέβη λοιπόν και δεν δόθηκαν οι δέουσες εντολές για την 
διασφάλιση των διαμαρτυρομένων αστυνομικών για τα δίκαια 
αιτήματα όλων, όταν μάλιστα και οι ίδιοι το απαίτησαν;

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Συνάδελφοι, η δυναμική ένστολη Πανελλαδική συμμετοχή 
μας στη κινητοποίηση της ΓΣΕΕ -  ΑΔΕΔΥ κατά τα εγκαίνια 
της ΔΕΘ την 6-9-08, αποτελεί την απαρχή μιας σειράς κινητο
ποιήσεων, όπως ομόφωνα αποφάσισε το Διοικητικό Συμβού
λιο της Ομοσπονδίας, καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί μονόδρομο 
αλλά και ανάχωμα στην απαξίωση του εργαζόμενου αστυνο
μικού και στην υποβάθμιση του Οργανισμού της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
Με τη σθεναρή υπεύθυνη και αποφασιστική στάση τους στην 
διαμαρτυρία αυτή, οι συνάδελφοι των Πρωτοβαθμίων Οργα
νώσεων όλης της χώρας, φώναξαν ένα βροντερό Οχι στην επι- 
χειρούμενη περιθωριοποίηση του εργαζόμενου αστυνομικού 
εξαιτίας των επιθέσεων που δέχονται οι εργασιακές μας κατα
κτήσεις, όπως αυτής του κώδικα μεταθέσεων. Φώναξαν βρο
ντερό Οχι στην οπισθοδρόμηση της υπηρεσιακής μας κατά
στασης στο «δίκαιο» άλλων εποχών, όπως οι αλλαγές ερήμην 
μας στο πειθαρχικό δίκαιο στοχεύουν. Φώναξαν βροντερό Οχι 
στην φαλκίδευση της ελεύθερης συνδικαλιστικής έκφρασης, 
ζητώντας ταυτόχρονα από την Κυβέρνηση να σκύψει με ει
λικρινές ενδιαφέρον πάνω στα καυτά προβλήματά μας για να 
παράσχει αφ’ ενός όλες τις προϋποθέσεις και συνθήκες δια
σφάλισης της εκπλήρωσης του καθήκοντος και αφετέρου να 
προστατέψει με οπτονομικά διορθωτικά μέτρα το πενιχρό ει
σόδημα του αστυνομικού -  ειδικά του νέου και χαμηλόβαθ
μου -  θεσπίζοντας παράλληλα ένα ορθολογικό και δίκαιο μι
σθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας, ώστε να μην αποτελεί διέξοδο 
η καταφυγή στην δεύτερη και τρίτη εργασία.
Συγχαίρουμε όλους τους συναδέλφους που στήριξαν την προ
σπάθεια των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών τους και έδωσαν το 
αγωνιστικό παρών στην ένστολη αυτή Πανελλαδική Κινητο
ποίηση. Επιπρόσθετα, τους συγχαίρουμε για την σύνεση αλλά 
και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν στην εναντίον της 
πορείας μας επίθεση στο ύψος της Καμάρας, με «χορό» μπου- 
καλιών, πετρών κ.λπ., «ξεγυμνώνοντας» έτσι σκιώδες πράξεις 
(ενέργειας ή παράλειψης) έκθεσης της διαμαρτυρίας μας που 
εάν πετύχαιναν το σκοπό τους θα στοχοποιούσαν αρνητικά 
και θα απαξίωναν, ως την «υπεύθυνη» πρόκλησης επεισοδί
ων, την αστυνομική συνδικαλιστική παρουσία που δεν λει
τούργησε «νουνεχώς» και συμμετείχε σ’ αυτή την κινητοποί
ηση των εργαζομένων που οργάνωσε η ΓΣΕΕ -  ΑΔΕΔΥ. 
Καλούμε όλους τους αστυνομικούς να παραδειγματισθούν 
από το φρόνημα των συμμετασχόντων συναδέλφων και να 
στηρίξουν αγγόγυστα με την παρουσία και συμμετοχή τους
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χον ωραίο αυτό αγώνα, μακριά από το πνεύμα παράλυσης του 
εφησυχασμού και της απλανούς απάθειας που επιβάλλει η φι
λοσοφία του “καναπέ'” .
Άλλως, να γνωρίζουν ότι οι ίδιοι σκάβουν το λάκκο τους κα
θώς άλλοι θα «ενδιαφερθούν» γ ι' αυτούς αντί αυτών. 
Συγχαίρουμε επίσης το προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
Υπάλληλων Ν. Θεσσαλονίκης για όλη την επιχειρησιακή και 
οργανωτική συνδρομή που παρείχαν στην Ομοσπονδία εξα
ντλώντας κάθε προσπάθεια και δυνατότητα για να πάνε όλα 
καλά.
Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία σας καλεί σε συνεχή ετοιμότητα 
και εγρήγορση.
Η διασφάλιση των εργασιακών μας κατακτήσεων, η διασφά
λιση της εκπλήρωσης του καθήκοντος, η ανάσχεση των αδι
κιών -  σε θεσμικό -  οικονομικό επίπεδο, η χάραξη επιβαλλό
μενων διεκδικήσεων δεν αφορούν τους λίγους αλλά και τους 
πολλούς. Εμπρός για νέους αγώνες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Άρχισε στη Βουλή η συζήτηση επί της αρχής, των άρθρων 
και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτε
ρικών «Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών», χω
ρίς να έχει κληθεί η Ομοσπονδία να καταθέσει τη ριζική δια
φωνία της επί σειράς άρθρων που απαξιώνουν την Ελληνική 
Αστυνομία και το αστυνομικό της προσωπικό και παραδίδουν 
ακόμα περισσότερο το δημόσιο αγαθό της ασφάλειας στα ιδι
ωτικά επιχειρηματικά συμφέροντα, ωθώντας ακόμα και τους 
οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης αντί να ενδιαφέρο
ντα! για την ίδρυση και λειτουργία Δημοτικών Αστυνομιών, 
να φλερτάρουν με την ιδέα της παρτ-τάιμ απασχόλησης σεκι- 
ουριτάδων.
Η Ομοσπονδία μας, τον περασμένο Ιούλιο (30 Ιουλίου 2008 
αριθμ. πρωτ. 200/4/80), αντέδρασε έντονα μόλις πληροφορή- 
θηκε ότι είχε κατατεθεί ερήμην της και χωρίς διάλογο το εν 
λόγω νομοσχέδιο στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής, ενημέ
ρωσε αμέσως την κοινή γνώμη και τα πολιτικά κόμματα, ενώ 
την περασμένη εβδομάδα ανέπτυξε διεξοδικά τον προβλημα
τισμό της και στον ίδιον τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύ
ριο Κάρολο Παπούλια, κατά την επίσκεψή της στο Προεδρι
κό Μέγαρο.
Λίγο πριν από την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, ενημερώ
νουμε για ύστατη φορά όλους τους συμπολίτες μας ότι η προ
ωθούμενη ιδιωτικοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας μας 
βρίσκει ριζικά αντίθετους, όχι μόνο διότι αποδιοργανώνεται 
και απαξιώνεται διαρκώς το ισχύον σύστημα αστυνόμευσης 
και ασφάλειας, αλλά και επειδή το δημόσιο αγαθό της ασφά
λειας θα αποτελεί πλέον προνόμιο των εχόντων και κατεχό- 
ντων. Ο ελληνικός λαός θα κληθεί να βάλει πιο βαθιά το χέρι 
στην τσέπη του, προσφεΰγοντας για την ασφάλειά του σε ιδι
ωτικούς στρατούς, την ίδια ώρα που καταβάλλει βαρύ το τί
μημα για την προβληματική λειτουργία σχεδόν του συνόλου 
του μηχανισμού ασφαλείας στη χώρα μας.
Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να αποσύ

ρει όλα τα άρθρα που προσβάλουν βάναυσα την αξιοπρέπεια 
του Έλληνα αστυνομικού (γραφεία ντετέκτιβ, εταιρείες σε- 
κιούριτι) και να προβεί έστω την ύστατη στιγμή λίγο πριν 
από την ψήφιση του νομοσχεδίου στις αναγκαίες τροποποιή
σεις (δικαίωμα οπλοφορίας, επέκταση αρμοδιοτήτων σεκιού- 
ριτι κ.λπ.), ώστε να σταματήσει ο κατήφορος και να υπάρξει 
μια άλλη διαφορετική αντιμετώπιση των κρίσιμων θεμάτων 
της δημόσιας ασφάλειας του τόπου μας, όπως έχουμε προτεί
νει επανειλημμένα εδώ και δυο τουλάχιστον χρόνια.

ΨΗΦΙΣΜ Α ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι εκπρόσωποι των αστυνομικών της χώρας πραγμα
τοποιήσαμε (16 Σεπτεμβρίου 2008) έκτακτη κοινή συνεδρί
αση, ύστερα από πρόσκληση της Ομοσπονδίας μας, προκειμέ- 
νου να αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισης-αντίδρασης στην 
«επέλαση» ακύρωσης κάθε θεσμού που διασφαλίζει το εργα
σιακό καθεστώς των αστυνομικών και τον οικογενειακό τους 
προγραμματισμό. Ο Οργανισμός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ο οποίος κύρια στηρίζεται μέχρι σήμερα στον άνθρωπο αστυ
νομικό και στο φιλότιμο του, -φιλότιμο, το οποίο πολλές φορές 
είναι το μόνο στοιχείο της υπηρεσιακής προσφοράς καθόσον 
ο αστυνομικός, ως εργαζόμενος και ως άνθρωπος έχει εγκα- 
ταλειφθεί-, χωρίς τα απαραίτητα εχέγγυα, προγραμματισμό, 
σχεδίασμά και συνέχεια, αφέθηκε στη τύχη του και σε υπη
ρεσιακές απολυταρχικές διαθέσεις, οι οποίες τείνουν να κατα
στούν επικίνδυνες για την υπηρεσιακή συνοχή, την ανθρώπι
νη αξιοπρέπεια και την οικογενειακή γαλήνη.
Για το λόγο αυτό,
Α) Επιστρέφουμε με τον ήπιο χαρακτηρισμό το επιδοθέν στην 
Ομοσπονδία από την αστυνομική ηγεσία σχέδιο, το οποίο 
φέρνει τον τίτλο «Τοποθετήσεις, Μεταθέσεις, Αποσπάσεις και 
λοιπές μετακινήσεις Αστυνομικού Προσωπικού».
Β) Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών, καθηγητή κ. 
Προκοπή Παυλόπουλο, στον οποίο παραδόθηκε το εν λόγω 
σχέδιο για προώθηση του προς υπογραφή από τον πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, να εκλάβει τούτο ως μία μονομερή εισηγητική 
πράξη της και εάν κατά την κρίση του, εφόσον ακούσει και 
την φωνή των εκπροσώπων των εργαζομένων αστυνομικών, 
διαπιστώσει ότι ο υφιστάμενος Κώδικας Μεταθετότητας 
χρήζει αλλαγών, τούτο να είναι προϊόν διαλόγου και όχι 
μιας μονολιθικής υπηρεσιακής εισήγησης, ως εν προκειμένω 
συνέβη.
Γ) Προχωρούσε στην οργάνωση και στην εκδήλωση 
Πανελλαδικής ένστολης διαμαρτυρίας με τις οικογένειας μας 
καθόσον δε μπορούμε να επιστρέφουμε στο παρελθόν...
Όπως επίσης δε μπορούμε να ζήσουμε οι παλαιότεροι εκεί
νο το δράμα που δεν πρέπει να γνωρίσουν οι νέοι και να ανα
βιώσουν εκείνες οι εικόνες των οικογενειακών μελοδραματι
σμών...
Δ) Εξουσιοδοτούμε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας 
πέρα από την ανωτέρω διαμαρτυρία για την οργάνωση και 
εκδήλωση και περιφερειακών διαμαρτυριών και λοιπών 
πρωτοβουλιών και αντιδράσεων μέχρι ότου το μόρφωμα αυτό 
ανακληθεί.
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ΕΠΕΣΤΡΑΦΗ
Επεστράφη στην υπηρεσιακή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνο
μίας το σχε'διο Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο επιχειρεί- 
ται να καταργηθεί ο Κώδικας Μεταθε'σεων ώστε να επιστρέ
φει ο Έλληνας αστυνομικός στην εποχή «του μπάρμπα στην 
Κορώνη», με τη διοίκηση να φορτώνει στον δύσμοιρο αστυνο
μικό τις δικές της ευθύνες και να απειλεί με «μετάθεση» όποι
ον τολμά να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας, θίγοντας τα κακώς 
κείμενα, εντός κι εκτός σώματος.
Μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, κα
τά την οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το επισυναπτόμενο ψή
φισμα, ζητήθηκε και υπήρξε συνάντηση κατ’ αρχήν με τον 
Υπουργό Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκοπή Παυλόπουλο 
στον οποίο επιδόθηκε το ψήφισμα και διατυπώθηκε με απόλυ
το και κατηγορηματικό τρόπο η ομόθυμη αντίδραση όχι μόνο 
των αιρετών εκπροσώπων, αλλά και σύσσωμης της αστυνομι
κής οικογένειας, ανεξαρτήτως βαθμών και θέσεων, πλην ελά
χιστων, δυστυχώς...
Ο Υπουργός Εσωτερικών, παρουσία του Υφυπουργού κ. Πα
ναγιώτη Χηνοφώτη δήλωσε ότι το εν λόγω σχέδιο δόθηκε 
στην Ομοσπονδία ως κείμενο επεξεργασίας και διαλόγου και 
ότι σε καμία περίπτωση δεν θα προχωρήσει αν δεν υπάρξει συ
νεργασία με τους συνδικαλιστικούς φορείς, χωρίς να αποκλεί
ει την οριστική απόσυρσή του και την όποια βελτίωση του 
ισχύοντος Π.Δ. 100/2003.
Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση και με τον Αρχηγό του 
Σώματος στον οποίο επεστράφη το σχέδιο Π.Δ., τονίζοντας και 
σε αυτόν ότι οι προωθούμενες διατάξεις γυρίζουν την αστυνο
μία πολλές δεκαετίες πίσω, δεν επιλύουν τα υπαρκτά προβλή
ματα και το μόνο που πετυχαίνουν είναι η ολική αναστάτωση 
των αστυνομικών και των οικογενειών τους.
Ο ίδιος, σε αντίθεση με την τοποθέτηση της πολιτικής ηγεσίας 
εμφανίστηκε να εμμένει στις απόψεις του και να παραδέχεται 
ότι υπέγραψε το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. επειδή πιστεύει ακράδα
ντα ότι έτσι θα φτιάξει την Αστυνομία και ότι το όλο θέμα από 
τη δική του πλευρά θεωρείται λήξαν.
Κατόπιν αυτών των εξελίξεων αποφασίστηκε Ομόφωνα να 
υπάρξει άμεση δραστηριοποίηση της Ομοσπονδίας και των 
Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, με την πραγματοποίηση Γενι
κών Συνελεύσεων, Πανελλαδικής ένστολης συγκέντρωσης 
διαμαρτυρίας στην Αθήνα αρχές Οκτωβρίου, περιφερειακών 
εκδηλώσεων διαμαρτυρίας, παραστάσεων στα πολιτικά κόμ
ματα και στους βουλευτές σε όλη την επικράτεια.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
Συνάδελφοι,

Σχετικά με το ΠΑ100/2008 που ψηφίστη
κε από το Υπουργείο Εσωτερικών στις 

31/0712008 χωρίς καμία ενημέρωση και 
καταργεί την δυνατότητα κατάθεσης πτυχί
ου για κατ' εξαίρεση προαγωγή στο βαθμό 
του Αρχιφϋλακα το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α. απέστει- 

λε στην πολιτική ηγεσία το εξής υπόμνημα: 
Κύριε Υπουργέ,

Πάγιο αίτημα των Ειδικών Φρουρών αποτελούσε η 
ενσωμάτωση τους στο αστυνομικό προσωπικό εξαλείφοντας έτσι

τις ζωτικές διαφοροποιήσεις που υφιστάμεθα σε επίπεδο υπηρε
σιακό ,μισθολογικό και βαθμολογικής ανέλιξης.
Ο Ν.368612008 που εσείς καταρτίσατε, παρόλο ,που δεν εξαλεί
φει όλες τις ανισότητες και αδικίες, αφού ουσιαστικά στερεί από 
τα μέλη μας την δυνατότητα μετάθεσης μη αναγνωρίζοντας τα 
χρόνια προϋπηρεσία τους, έγινε δεκτός με μεγάλη ικανοποίηση 
από τους Φρουρούς διότι απαντούσε σε ικανοποιητικό βαθμό στα 
αιτήματα μας.
Κατά την διάρκεια διαμόρφωσης του συγκεκριμένου νομικού 
πλαισίου και σε όλες τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα με την ηγε
σία, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση, 
κάναμε ξεκάθαρο ότι δεν θα μπορούσε να γίνει δεχτός σε καμία 
περίπτωση ένας νόμος που θα μας διαχώριζε μισθολογικά, βαθ
μολογικά και υπηρεσιακά από το υπόλοιπο προσωπικό ή θα μας 
στερούσε το παραμικρό σε κάποια από αυτές τις παραμέτρους.
Το τελικό σχέδιο νόμου στηρίχτηκε από το Σωματείο μας και 
επαινέσαμε δημόσια την παρούσα ηγεσία για την τόλμη και απο
φασιστικότητα που επέδειξαν σε αντίθεση με προγενέστερες πο
λιτικές ηγεσίες.
Δυστυχώς όμως πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε ότι εξαπατηθήκαμε 
και όλες οι δεσμεύσεις που λάβαμε ήταν αίολες.
Με το Π.Δ. 100/31-07-2008 που κατατέθηκε από το Υπουργείο 
Εσωτερικών, χωρίς την παραμικρή ενημέρωση και εν κρυτττώ 
θα μπορούσαμε να πούμε, καταργείται η δυνατότητα που είχαν 
οι υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία που κατείχαν κάποιο 
πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης να λαμβάνουν κατ' 
εξαίρεση το βαθμό του Αρχιφϋλακα.
Οι Ειδικοί Φρουροί ως υπάλληλοι του Δημοσίου ήταν η μοναδι
κή εξαίρεση ίσως και παγκόσμια πρωτοτυπία, που δεν λαμβάνα- 
νε καμία αναγνώριση των πτυχίων τους υπηρετώντας για 8 χρό
νια τώρα στην Ελληνική Αστυνομία. Αναμέναμε καρτερικά την 
πλήρη ενσωμάτωση μας προκειμένου να κάνουμε χρήση των πτυ
χίων μας και να μην αισθανόμαστε ότι πήγαν χαμένα τα χρόνια 
σπουδών μας και οι κόποι των γονιών μας.
Αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να ενισχύει 
τους σπουδαστές και να επιβραβεύει το έργο τους και τον κόπο 
τους.
Κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζετε με ποιο τρόπο επιβραβεύει σήμερα η Ελληνική Αστυνο
μία έναν ένστολο υπάλληλο της που με κόπο κατάφερε να αποκτή
σει ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα; Με απολύτως κανένα τρόπο. 
Πως μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για εκσυγχρονισμό της Ελλη
νικής Αστυνομίας όταν κάνουμε βήματα προς τα πίσω! Αν η διά
ταξη που υπήρχε και έδινε έναν βαθμό στον κάτοχο ενός πτυχίου 
ήταν επιζήμια για την υπηρεσία και έπρεπε να καταργηθεί απο
τελεί συνταγματική υποχρέωση σας να θεσμοθετήσετε έναν άλλο 
τρόπο που θα αναγνωρίζει τα πτυχία μας είτε βαθμολογικά εί
τε οικονομικά όπως συμβαίνει σε όλο τον δημόσιο αλλά και στον 
ιδιωτικό τομέα.
Είναι τραγικό σήμερα στον 21ο αιώνα και ζώντας σε ένα κράτος 
-  μέλος της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης να επιχειρηματολογεί κανείς 
για τις αυτονόητες υποχρεώσεις της πολιτείας έναντι των πολι
τών και κάτι που και για την τελευταία ιδιωτική επιχείρηση απο
τελεί στόχευοη και ζητούμενο- η εκπαίδευση και η επιμόρφωση 
του προσωπικού της -για την Ελληνική Αστυνομία να περνάει 
αδιάφορο και να αποθαρρύνει με κάθε τρόπο τα μέλη της στο να
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θέλουν να αποκτήσουν ένα πανεπιστημιακό δίπλωμα.
Η κατάργηση της διάταξης αυτής αποκτά ακόμα πιο τραγική δι
άσταση αν αναλογιστεί κανείς ότι έγινε σε μία περίοδο που επικε
φαλής του Υπουργείου Εσωτερικών στο οποίο ανήκει πλέον και 
το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως είναι ένας διακεκριμένος καθη
γητής Πανεπιστημίου.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το Π.Δ. αυτό δεν τελούσε υπό την 
έγκριση σας και την πλήρη γνώσης σας και ως Υπουργός Εσω
τερικών αλ\ά και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος θα λάβετε όλα 
τα απαραίτητα εκείνα μέτρα προκειμένου να αποκατασταθεί η 
αδικία.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε στην διάθεση σας και αναμένουμε 
πρόσκληση σας προκειμένου να σας εκθέσουμε και από κοντά τις 
απόψεις μας και τις θέσεις μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΙΙΙΚΟΥ/ΎΔΤ

Α. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού/ 
ΥΔΤ, στηρίζει στις εκλογές για την ανάδειξη των (2) αιρετών 
εκπροσώπων των εργαζομένων στο δμελές Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο Μονίμων Πολιτικών Υπάλληλων της Ελληνικής 
Αστυνομίας το «ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ» που αποτελείται 
από τριάντα έξη συναδέλφους από υπηρεσίες όλης της χώρας 
και είναι οι έξης:
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία του Πάνου, Α.Τ. Αλεξανδρούπο
λης, ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ Δημήτριος του Εμμανουήλ, Α.Δ. Κιλκίς, 
ΓΑΛΛΙΚΑ Πηνελόπη του Γεωργίου, Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ, 
ΓΑΛΛΙΟΣ Ιωάννης του Νικολάου, Α.Δ. Λάρισας, ΓΑΡΙΝΗΣ 
Σπυρίδων του Σταύρου, Δ/νση Εκπαίδευσης/ΑΕΑ, ΓΕΩΡΓΑ- 
ΛΗΣ Στεργιος του Αθανασίου, Τ.Α. Τούμπας-Τριανδρίας, ΓΕ
ΩΡΓΙΟΥ Βασιλική του Δημητρίου, Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ, 
ΓΚΙΟΚΑ Ελένη του Χρήστου, Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ΓΟΥ
ΜΕΝΟΣ Στέφανος του Νικολάου, ΕΤΥΑΠ, ΔΕΛΔΗΜΟΣ Νι
κόλαος του Ανδρέα, Α.Δ. Αχαϊας, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Χρυσούλα 
του Αθανασίου, Δ/νση Οικονομικών/ΑΕΑ, ΔΗΜΟΣ Νικόλα
ος του Παναγιώτου, Α.Δ. Ιωαννίνων, ΚΑΠΡΑΛΟΥ Βασιλι
κή του Γεωργίου, Τ.Τ. Καλαμάτας, ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Χρήστος 
του Διονυσίου, Α.Δ. Πιερίας, ΚΟΥΜΠΕΤΣΟΥ Αστέρω του 
Αναστασίου, Τ.Α. Αίγιου, ΚΟΥΤΡΑ Αναστασία του Γεωργί
ου, Δ/νση Δημ. Ασφαλείας/ΑΕΑ, ΛΑΓΙΟΣ Μιχαήλ του Επα
μεινώνδα, Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ΜΑΝΔΥΛΗ Ευαγγελία 
του Χρήστου, Ίδρυμα Εξοχές ΕΛ.ΑΣ, ΜΟΥΤΣΕΛΟΥ Δημη- 
τρούλα του Πέτρου, Δ/νση Πολ. Προσωπικού/ΑΕΑ, ΜΠΑΛ- 
ΛΑ Σοφία του Αθανασίου, ΔΔΑΣ, ΜΠΟΣΙΝΗ Κανέλλα του 
Σταύρου, A' AT Νέας Ιωανίας, ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Ματθαίος του 
Αθανασίου, Α.Δ. Ιωαννίνων, ΜΠΡΑΜΟΥ Χριστίνα του Σταύ
ρου, Δ/νση Πολ. Προσωπικού/ΑΕΑ, ΜΥΛΩΝΑ Δήμητρα του 
Αντωνίου, Τ.Τ. Αμαλιάδας, ΝΤΟΡΜΠΑΣ Χρήστος του Ιωάν- 
νου, ΓΑΔ Περ. Θεσσαλίας, ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωρ
γία του Παναγιώτου, Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ΠΑΠΑΠΕΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης του Βλασσίου, Δ/νση Αστυν. Αθηνών, 
ΠΥΡΡΑΚΗ Γεωργία του Εμμανουήλ, Δ' Υποδ. Αστυν.Β/Α Ατ
τικής, ΣΑΒΒΙΔΟΥ Αικατερίνη του Πέτρου, Δ/νση Πολ. Προ- 
σωπικού/ΑΕΑ, ΤΑΡΝΑΡΗΣ Χρήστος του Κων/νου, Α.Σ. Δερ

βενιού Κορινθίας, ΤΖΕΛΕΠΗΣ Αλκιβιάδης του Δημητρίου, 
ΓΑΔΑ, ΤΣΑΓΚΡΗ Μαρία του Ιωάννου, Δ/νση Αλλοδαπών, 
ΤΣΑΜΗ Θεοδώρα του Χριστόφορου, Δ/νση Διαχ/σης Υλικού, 
ΤΣΕΠΑ Παρασκευή του Ιωάννου, Δ/νση Εσωτ. Λειτουργιών/ 
ΑΕΑ, ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα του Κων/νου, ΓΑΔΑ, ΦΟΥ
ΝΤΑΣ Σπυρίδων του Νικολάου, Α.Τ. Ναυπάκτου.

Β. Το Δ.Σ. του Συλλόγου Πολιτικών Υπαλλήλων Υ.Δ.Τ 
Νομαρχ. Διαμερίσματος Αθηνών, Ανατ. και Δυτ. Αττικής σας 
ενημερώσει για το κρίσιμο θέμα που μας αφορά, σχετικά με 
το επίδομα ειδικών συνθηκών. Για ξεκαθάρισμα των παντός 
είδους φημών που διαχέονται από παντού θυμίζουμε ότι:
1. Στις 20-6-2008, στις εργασίες του Μου συνεδρίου 
της Π.Ο.Π/Υ.Δ.Τ εξαγγέλθηκε δια στόματος του Γ.Γ κ. 
Ανδρεουλάκου Αθανάσιου η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος 
με πρωτοβουλία του Υπουργού μας (πρώτου τη τάξει στην 
κυβέρνηση) κ. Παυλόπουλου, για το οποίο είχε εξασφαλίσει 
τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη (επίσης κορυφαίου Υπουργού 
κυβέρνησης). Υπήρξε μάλιστα δέσμευση για ταχύτατη 
διευθέτηση του θέματος.
2. Έχουν παρέλθει τρεις και πλέον μήνες και γνωρίζουμε ότι 
η σχετική απόφαση αφού υπογράφηκε από τον κ. Παυλόπουλο 
προωθήθηκε στο Γ.Λ.Κ. και από εκεί, χωρίς να ξέρουμε 
αν είναι θετική ή αρνητική η εισήγηση των υπηρεσιακών 
παραγόντων (αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία), απεστάλη στον κ. 
Αλογοσκούφη.
3. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει υπογράφει αν ήταν θετική 
η εισήγηση ώστε να προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση, 
αλλά ούτε έχει επιστραφεί για διόρθωση αν ήταν αρνητική. 
Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι το ένα 
σκέλος της δέσμευσης δηλαδή η ταχύτητα της διευθέτησης 
και ψήφισης, δεν υλοποιήθηκε. Απομένει να δούμε αν θα 
υλοποιηθεί το άλλο σκέλος της δέσμευσης, δηλαδή αν τελικά 
δοθεί το επίδομα.
4. Η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Γενικό Γραμματέα 
(11/9) είναι ότι «το έχει πάρει πάνω του ο Υπουργός και θα 
τηλεφωνήσει στον κ. Αλογοσκούφη για να το υπογράψει». 
Ίσως να μην κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσουν ακόμα οι 
δύο κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης.
Τα Δ.Σ. του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας παρακολουθούν 
από κοντά τις εξελίξεις, γνωρίζοντας ότι εξαντλείται η προ
θεσμία που έχει δοθεί από το 14ο Συνέδριο. Είμαστε έτοιμοι 
νε δρομολογήσουμε τις αποφάσεις που ομόφωνα αποφασίσα
με τόσο στη Γ.Σ. του Συλλόγου μας όσο και στο Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας. Συνάδελφοι και συναδέλφισσες. Έχουμε την 
καλή διάθεση και πίστη να περιμένουμε αλλά όχι για πάντα. 
Έχουμε την καλή διάθεση και πίστη να πιστεύουμε στις υπο
χρεώσεις αλλά κάποτε θα πρέπει νε συνοδεύονται και από έρ
γα. Σας καλούμε να αγνοήσετε τις φήμες που ακούγονται περί 
δήθεν υπογραφής του κ. Αλογοσκούφη και ταχύτατης ψήφι
σης της Διάταξης Νόμου στο επόμενο Νομοσχέδιο του Υπουρ
γείου Εσωτερικών.
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Ο Ιωάννης Σκουλαρίκης γεννήθηκε στη Σμύλα του Νο
μού Ηλείας και απεβίωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, σε ηλικία 80 
ετών. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη
νών, υπήρξε δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της 
Επικράτειας με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο.

Έλαβε μέρος στις δίκες του «Ανένδοτου» αγώνα της Ένωσης 
Κέντρου (1961-1963). Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος της ΓΣΕΕ 
(1964-1965), μέλος της ΕΠΟΝ, στέλεχος φοιτητικών και άλλων 
οργανώσεων της εποχής ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος των Δημο
κρατικών Συνδέσμων. Στη διάρκεια της επταετίας συνελήφθη, 
μαζί με την ομάδα που έκανε την απόπειρα κατά του δικτάτορα 
Παπαδόπουλου και εξορίσθηκε για 3,5 χρόνια. Μετά την εξορία 
έλαβε μέρος ως δικηγόρος υπεράσπισης αντιστασιακών σε δίκες 
του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και μέλος της Κ.Ε. του ΠΑΣΟΚ, με το 
οποίο εκλέχθηκε βουλευτής στο Νομό Ηλείας (1974). Έκτοτε 
εκλεγόταν βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ έως το Ιανουάριο 2003. 
Στην πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε το Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης από τις 21 Οκτωβρίου του 1981 έως τις 9 Μαίου

1985. Στα κυριότερα έρ
γα του είναι και η ενοποί
ηση των Σωμάτων Ασφα
λείας και η δημιουργία 
της Ελληνικής Αστυ
νομίας Στις 22 Ιουνίου 
1988 ανέλαβε αναπλη
ρωτής υπουργός Εσωτε
ρικών έως τις 17 Μαρτί
ου 1989. Τότε ορκίστηκε 
υπουργός Δικαιοσύνης τα καθήκοντα του οποίου άσκησε έως τις 
2 Ιουνίου 1989. Στις 8 Ιουλίου 1994 ανέλαβε υπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέση την οποία διατήρησε έως τις 
15 Σεπτεμβρίου 1995.

Ο Ιωάννης Σκουλαρίκης στις Δημοτικές Εκλογές του Οκτω
βρίου του 2002 εξελέγη από τον πρώτο γύρο Δήμαρχος στην Αρ
χαία Ολυμπία. Έτσι, συνέδεσε το όνομά του, ως Δήμαρχος Αρχαί
ας Ολυμπίας με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 
και εν συνεχεία έκλεισε την πολιτική του καριέρα.

ΙΥποστράτηγος ε.α (τέως Α.Π.) Παναγιώτης Μητσέλος.
Γεννήθηκε το έτος 1940 στη Θεσπρωτία. Κατετάγη το1960 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ,Αττικής της Α.Δ. Χα
νιών καθώς και στην Επιθεώρηση Αστυνομίας Ηπείρου. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 26-8-2008.

ΙΤαξίαρχος ε.α. Νικόλαος Μανωλεσάκης. Γεννήθηκε το έτος 
1926 στο Ρέθυμνο. Κατετάγη το 1948 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της ΓΑ Δ  Αττικής και των Α.Δ. Χανιών και Ηρακλείου. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 9-7-2008 
από παθολογικά αίτια.

tΑστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Ψαρρός. Γεννή
θηκε το έτος 1960 στο Αγρίδι Καλαβρύτων Ν. Αχαΐας. Κατετάγη 
το1979 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ.Αττικής. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 30-8-2008 
από παθολογικά αίτια.

ΙΥπαστυνόμος Α' Μ Α Διονύσιος Καπανδρίτης Γεννήθηκε 
το έτος 1924 στην Ζάκυνθο. Κατετάγη το1951 και υπηρέτησε σε δι
άφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔΑττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
ενός τέκνου. Απεβίωσε την 2-7-2008.

+Υπαστυνόμος Β' Περικλής Κατέρης. Γεννήθηκε το έτος 
1963 στο Ασπροχώρι Ιωαννίνων. Κατετάγη το1987 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔΑττικής. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 15-7-2008.

ΙΑνθυπαατυνόμος Παναγιώτης Κολλυρόπουλος. Γεννήθη
κε το έτος 1964 στην Πάτρα Αχαΐας. Κατετάγη το1987 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. Αττικής και της ΑΔ. Αρκα
δίας. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 29-5-2008.

ΙΑνθυπαατυνόμος Δημήτριος Μπότης. Γεννήθηκε το έτος 
1953 στην Ανδρούσα Μεσσηνίας. Κατετάγη το 1982 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α ΔΑ ττικής της Α.Δ. Μεσσηνίας και

της ΑΔ. Αργολίδας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε
βίωσε την 2-8-2008 από παθολογικά αίτια.

ίΑνθυπαστυνόμος Γεώργιος Ντουπης. Γεννήθηκε το έτος 
1979 στην Ορεστιάδα Έβρου. Κατετάγη το1998 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης και της ΑΔ. Αλεξαν
δρούπολης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
14-6-2008 από παθολογικά αίτια.

ΙΑνθυπαστυνόμος Παναγιώτης Σαρίδης. Γεννήθηκε το έτος 
1966 στον Αγ. Γεώργιο Βοιωτίας. Κατετάγη το1989 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔΑττικής και της Α.Δ. Βοιωτίας. 
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 1-9-2008 
συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.

ΙΑνθυπαστυνόμος Χρήστος Τσκρλικιώτης. Γεννήθηκε το 
έτος 1960 στον Πολύανθο Κομοτηνής Ροδόπης. Κατετάγη το1984 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης και 
της ΑΔ. Ροδόπης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβί- 
ωοε την 21-5-2008 από παθολογικά αίτια.

ΙΑρχιφύλακας Στέφανος Γκίζας. Γεννήθηκε το έτος 1969 στις 
Φιλιάτες Θεσπρωτίας. Κατετάγη το 1995 και υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής και της ΑΔ. Δωδεκανήσου. Υπήρ
ξε έγγαμος. Απεβίωσε την 174-2008.

ΙΑρχιφύλακας Περικλής Κυριακίδης. Γεννήθηκε το έτος 
1964 στην Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 1987 και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 23-7-2008 από παθολογικά αίτια.

ΙΑρχιφύλακας Ηλίας Λάζαρος. Γεννήθηκε το έτος 1970 στον 
Λαδά Καλαμάτα - Μεσσηνίας. Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής και της ΑΔ. Μεσσηνίας. 
Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 6-6-2008 συνέπεια τροχαίου ατυχή
ματος.

[ 1 1 3  1 Α/Α



[  ΣΥΝΕΔΡΙΟ

7ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του 
7ου ΙΜγκοσμίου Γλωσσικού Συνεδρίου που έγι
νε C7TO Μεσολόγγι από τις 18 έως 20 Σεπτεμβρί
ου, με θέμα : «Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών 
στον κόσμο. Σχολεία, μέθοδοι, βιβλία, εξετάσεις», στο 
οποίο συμμετείχαν 50 ομιλητές από 20 χώρες του κό
σμου.

Κατά την έναρξη του Συνεδρίου στην κεντρική αί
θουσα του Συνεδριακού Κέντρου της Νομαρχίας Αι
τωλοακαρνανίας βραβεύτηκαν για την προσφορά τους 
στην διάδοση της ελληνικής γλώσσας οι καθηγητές: κα 

Στόινα Πορομάνσκα, τακτική 
καθηγήτρια στο Νέο Βουλγα
ρικό Πανεπιστήμιο, κος Κων
σταντίνος Μπαλαμπάνωφ (ελ
ληνικής καταγωγής), Πρύτανης 
του Κρατικού Πανεπιστημίου 
Ανθρωπιστικών Σπουδών Μαρι- 
ούπολης, Επίτιμος Πρόξενος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στην 
Μαριούπολη, και ο κος Παναγι
ώτης Κοντός, Γ ενικός Γραμματέ
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Παράλληλα στην είσοδο του Συ- 

νεδριακού Κέντρου καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου 
λειτούργησε και έκθεση βιβλίων διδασκαλίας Νέων Ελ
ληνικών σε ξένους. Τα βιβλία τους εξέθεσαν το Ινστιτού

το Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ), 
το «ΕΔΙΑΜΜΕ» από το Πανε
πιστήμιο Κρήτης, το Ίδρυμα 
Μανώλη Τριανταφυλλίδη από 
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης, η εταιρεία «NEOELL» 
και το Ελληνοβρετανικό Κο
λέγιο (Σχολείο Ελληνικών για 
ξένους «Μέγας Αλέξανδρος»).

Κατά την διάρκεια του Συ
νεδρίου έγιναν πολλές ενδι
αφέρουσες ανακοινώσεις για 
την κατάσταση της διδασκα

λίας της Ελληνικής Γλώσσας σε περισσότερες από 20 χώ
ρες του κόσμου.

Μεταξύ αυτών «αποκαλυπτικές» 
ήταν οι ανακοινώσεις που αφορού
σαν στην Κορέα και την Ταϋλάνδη.
Συγκεκριμένα οι καθηγητές της Ελ
ληνικής Γλώσσας Jaewon Aggelos 
και Kom taptim  Usa, στα Πανεπιστή

μια HUFS της Σεούλ στην Κορέα 
και Ramkhamhaeng στην Ταϋ
λάνδη μίλησαν για τα Πανεπιστή
μιά τους και την διδασκαλία της 
γλώσσας μας σε αυτά. Είναι πραγ
ματικά εκπληκτικό ότι η γλώσσα 
μας έχει ζήτηση και γ ι’ αυτό δι
δάσκεται σε δύο τόσο μακρινές 
ασιατικές Χώρες. Αυτό δείχνει 
την δυναμική τάση της Ελλη
νικής Γλώσσας, η οποία μπο
ρεί να  ελκύει σπουδαστές ή 

μαθητές από όλο τον κόσμο παρά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει μία κεντρική οργάνωση ή πολι

τική του ελληνικού κράτους γ ι’ αυτό το θέμα.
Εξ άλλου εντύπωση έκανε και η  ανακοίνωση του Αργύ- 

ρη Ή ργη , ο οποίος μίλησε για την διδασκαλία της Ελληνι
κής στην Λιβύη και τις προοπτικές για ενίσχυση του ενδι
αφέροντος των Λιβύων για την γλώσσα μας.

Σημειώνουμε ότι παρουσιάστηκαν ανακοινώσεις για 
την Ελληνική Γλώσσα στην Γερμανία, Κροατία, Ουκρα
νία, Τσεχία, Ρωσία, Βραζιλία, Αυστραλία, Ισπανία, Βουλ
γαρία, Τουρκία, Ρουμανία.

Επίσης έγιναν πολλές ανακοινώσεις, οι οποίες αφορούν 
στις διδακτικές μεθόδους και τα βιβλία που χρησιμοποι
ούνται για τη  διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας. Ανα
φέρουμε μεταξύ αυτών την χρήση τραγουδιού για την 
διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας, την μέθοδο διδασκα
λίας της γλώσσας για σπουδαστές ή μαθητές που γνωρί
ζουν ήδη ελληνικά σε κάποιο επίπεδο, την διδασκαλία της 
γλώσσας μας στο πλαίσιο Πανεπιστημιακών προγραμμά
των Νεοελληνικών σπουδών καθώς και τον τρόπο αντιμε
τώπισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές 
της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελληνική Θράκη. 
Επιπλέον ενδιαφέρον παρουσίασαν οι εισηγήσεις για τα 
μορφολογικά προβλήματα της διδασκαλίας της Ελληνικής 
ως ξένης γλώσσας καθώς και για τις ελληνόφωνες μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο εξω
τερικό με παρουσίαση αριθμητικών δεδομένων.

Στο τέλος του Συνεδρίου έγινε μια πρώτη εκτίμηση σχε
τικά με τις προοπτικές για την διάδοση της Ελληνικής 
Γλώσσας στο εξωτερικό όχι μόνο σε αλλογενείς αλλά και σε 

ομογενείς και διαπιστώθηκε ότι για να 
ενισχυθεί η  υπάρχουσα αυξητική τά
ση θα πρέπει να γίνουν πολλά ώστε να 
δημιουργηθεί η  δυνατότητα ενός κε
ντρικού συντονισμού όλων των σχε
τικών προσπαθειών. ]

Α/Α [ 1 1 4 ]  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2008



J.A.M.A. SHOTOKAN 
KARATE DO ΠΕΙΡΑΙΑ

JAPANESE ACADEMY OF M ARTIAL ARTS
(ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ JAPAN KARATE ASSOCIATION ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ J A M A . KARATE A O H O S  APMfA.OK.I)

N
ΤΜΗΜΑΤΑ

Παιδικό, Ανδρών, Γυναικών

■=> Αρχαρίων. Ημιπροχωρημένων, 
Προχωρημένων

■=* Αυτοάμυνας

■=> ProJunior (4-7 Ετών)

Ακροπόλεως 49, Κερατσίνι - Τηλ.: 2Τ 0-4325768

ΕΙΔΙΚΕΓ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΑΣΤΥΝ0ΜΙΚΟΥΣ 

ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

• Εξουδετέρωσα, ακινηιοποιηση. 
σύλληψη και συνοδεία

£  ένοπλου ή άοπλου αντίπαλου.
y  * « » ·  Μ ε ς  αυτοάμυνας J r  και Αστυνομική ράβδος.

Μ  ·  Ιημεία πίεσης (pressure points],
~  ^  ‘ ·  Ελαστικά ωράριο εκπαίδευσης.

•  TAEKWONDO ί  Αγωνιστικό-ΠαραόοσιακοΙ 
Τμήμα τα Ενηλίκων - Ανηλίκων.

m W m11 Ηϊι λΤδΙ 1 w IW· a Jlι>ι: iihJlliili1
1 ίϋ :] Ά13 113 U ►»*·!!:

ITA'EKWONDO]

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ
ΔΙΠΛΠΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.ΓΑ.
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION
HAPKIDO 6 DAN. TAEKWONDO 4 DAN

[hwrktd'oi

Α.Γ.Σ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 7A 
Τ Η Λ , 210  9 4 2 1 3 0 0 ,2 1 0  9521 609 
E -m a il: a g s _ tz itz if io n @ y a h o o .g r

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ
w w w .a rrn y c a m p .g r

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟ0ΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χ ε ιρ ο π έ δ ε ς  μ ε ν τ ε σ έ  1 9  ευρώ 

Γ κ λ ό μ π  (μ ικ ρ ό -μ ε γ ά λ ο ) 1 4 -1 8  ευρώ 
θ ή κ η  χ ε ιρ ο π έ δ ω ν  5  ευρώ

θ ή κ η  δ ιπ λή  γ ε μ ισ τή ρ ω ν  9  ευρώ
θ ή κ η  δ ιπ λή  τα χ υ γ ε μ ισ τή ρ ω ν  π ερ ισ τρ ό φ ο υ  8 ευρώ

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 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'

J

mailto:ags_tzitzifion@yahoo.gr
http://www.arrnycamp.gr


του Ντόναλντ Όλοον

Η  Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ ΙΑ  Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΤΡ ΙΑ
Μέρος Β"

Συμβαίνει τίποτα, Άλις; Με φώναξες;
Η  Νχόρυ είχε ξεχάσει γ ια  μια σχιγμή όχι η Μενόχι, η 

ιδιαιχέρα ιου  χΓονχ ήχαν ακόμα σχα γραφεία. Η  όμορφη 
κυρία Μενόχιίείχε βγει σχην πόρχα χου γραφείου χης.

- Συγνώμη που σας ανησύχησα, χης είπε η Νχόρυ, σκε- 
φχόμουν δυναχά.

ανάπιασε χη δουλειά με μια νευρική βιασύνη. Ή χα ν  
αράλογο, βέβαια, αυχό που είχε περάσει από χο μυαλό 

χης. Δεν μπορούσε παρά να  είναι παράλογο. Δημιουργού
σε θέμα εκεί που δεν υπήρχε. Ο Τζακ δεν ήχαν χο είδος 
χου ανθρώπου που θα προχωρούσε σε μια χόσο δρασχι- 
κή λύση για  να ξεφύγει από χα προβλήμαχά χου, όσο δύ
σκολα κ ι αν ήχαν. Κι αν χο ύφος χου ήχαν ανήσυχο, χε- 
λευχαία, δεν προμήνυε βέβαια αυχοκχονία. Προσπάθησε 
να διώξει αυχές χις σκέψεις από χο μυαλό χης, αλλά όχαν 
πήγε να  καθαρίσει χο γραφείο χου Τζακ δεν μπόρεσε να 
κραχήσει χο βλέμμα χης μακριά από χα κλειδωμένα συρ- 
χάρια...

Εκείνο χο βράδυ, ρώχησε χον Τζακ μήπως φορχωνόχαν 
περισσόχερη δουλειά απ’ όση έπρεπε.

- Γ ιαχί χο λες αυχό;
- Φαίνεσαι σκεφχικός χον χελευχαίο καιρό.
- Γερνάω, αγάπη μου. Πάει ο χρελο-Τζακ που πανχρεύ- 

χηκες.
- Και πόσον καιρό ακόμα λες ν ’ ανχέξεις μ ’ αυχό χο ρυθ

μό δουλειάς.
- Είμαι μια χαρά, αγάπη μου.
- Ναι, αλλά παραδέχχηκες όχι έχει αϋπνίες.
- Έ χ ω  πολλά να  σκεφχώ. Και μη σχενοχωριέσαι, έκα

να ό,χι μου είπες. Ο γιαχρός Μ πέμους μου έδωσε συνχα- 
γή  για υπνω χικά χάπια. Θα αρχίσω να χα παίρνω από αύ
ριο.

Το γεγονός όχι ο Τζακ παραδέχχηκε όχι χρειαζόχαν βο
ήθεια γ ια  να  κοιμηθεί, ζωνχάνεψε χις άσχημες σκέψεις 
χης Νχόρυ.

- Αγάπη μου, θα μου χο ‘λεγες αν κάχι σε απασχολού
σε;

Τ ης φάνηκε όχι είδε μια σχιγμιαία ανησυχία σχο πρό
σωπό χου.

- Μα χις λες, Τι πας και φανχάζεσαι;
- Θα μου χο ‘λεγες;
Το χαμόγελό χου χης φάνηκε βεβιασμένο.
- Το ξέρεις όχι θα σου χο ‘λεγα.
Η  Νχόρυ ήχαν πια αποφασισμένη να ψάξει χα δυό 

κλειδωμένα συρχάρια σχο γραφείο χου Τζακ και με χην 
πρώχη ευκαιρία προχώρησε σχο σχέδιό χης. Το επόμενο 
Σάββαχο πρωί, που ο Τζακ άργησε να ξυπνήσει όπως συ
νήθιζε πάνχα, αυχή πήρε χα κλειδιά χου, καχέβηκε με χα’ 
αμάξι σχην πόλη κ ι έβγαλε ανχικλείδια απ’ όσα θα μπο
ρούσαν ν ’ ανοίγουν χα δυο κλειδωμένα συρχάρια.
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Τώρα που είχε προχωρήσει τόσο πολύ, 
η  Ντάρυ δυσκολεύτηκε πολύ να  περιμέ
νει ώσπου να έρθει η  Δευτέρα το βράδυ. Κι 
όταν επ ί τέλους πήγε στη δουλειά της, η παρουσία ενός 
πωλητή στα γραφεία της έφερε μεγάλη απογοήτευση. 
Ή τ α ν  και η Μπέα Μενότι, αυτή όμως δεν την ένοιαζε γ ι
α τ ί απ’ το γραφείο της δεν μπορούσε να τη  δει ν ’ ανοίγει 
τα συρτάρια. Ο πω λητής όμως είχε το γραφείο του στο 
ίδιο δωμάτιο με του Τζακ. Κάποια στιγμή ο πωλητής έκα
νε διακοπή και κάλεσε τη  Μενότι και την Ντόρυ να πι- 
ούν καφέ μαζί.

Η Ντόρυ αρνήθηκε και συνέχισε τη  δουλειά της, ενώ η 
Μπέα και ο πω λητής έπιναν τον καφέ τους συζητώντας.

- Ώ σ τε είναι αλήθεια αυτά που λένε; Ακούσε τον πωλη
τή να  ρωτάει. Η Μενότι αναστέναξε.

- Για την παραίτησή μου; Μάλλον.
- Είσαι σίγουρη ότι μια τέτοια απόφαση είναι σωστή;
- Ποιος ξέρει; Εγώ πάντως θέλω ν ’ αλλάξω τελείως τη 

ζωή μου, τώρα που θα βγει το διαζύγιο.
Μια βδομάδα πριν, η Ν τόρυ θα είχε χαρεί πολύ με αυτά 

τα νέα. Λαχταρούσε να γ ίνει ιδιαιτέρα του Τόντ Κάρβερ 
κ ι αυτός της είχε υποσχεθεί τη  θέση με την πρώτη ευκαι
ρία. Τώρα όμως οι ανησυχίες της για  τον Τζακ την έκα
ναν να  μην ενθουσιαστεί και τόσο με τη ν  ιδέα.

Το επόμενο βράδυ τα γραφεία ήταν ευτυχώ ς άδεια και 
η  Ν τόρυ πήγε χωρίς να  χάσει καιρό στο γραφείο του 
Τζακ. Στο πάνω από τα κλειδωμένα συρτάρια βρήκε ανά
μεσα στα άλλα την επιβεβαίωση τω ν φόβων της: ένα σω
ρό αντίγραφα αποδείξεων για  χρέη αρκετών χιλιάδων δο
λαρίων σε κάποιον Τζέηκ Ντισπέντσα, με διεύθυνση μια 
Λέσχη τω ν Φιλάθλων. Οι αποδείξεις είχαν ημερομηνίες 
αρκετούς μήνες παλιές.

Συνέχισε το ψάξιμο, ελπίζοντας να μη βρει πιο πρόσφα
τες αποδείξεις, γ ια τ ί αυτό θα σήμαινε ότι ο Τζακ είχε δι
δαχθεί το μάθημα που έπρεπε. Αν και είχε αρχίσει να αι
σθάνεται ότι δεν υπήρχε άλλη λύση σ’ αυτό το αδιέξοδο, 
παρά-ανατρίχιαζε με τη  σκέψη της λέξης μόνο η αυτο
κτονία.

Α υτό που βρήκε στο κάτω συρτά
ρι όμως ήταν αφάνταστα πιο φοβερό.
Τρέμοντας ολόκληρη διάβασε δυο 
γράμματα που έγραφαν στο φάκελο, 
με το χέρι, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το πρώτο έλεγε: “Αγαπημένε μου 
Τζακ, αυτές τ ις  τελευταίες νύχτες 
τ ις  πέρασα γεμάτη αγωνία. Ξέρω ότι 
έχεις δίκιο που είπες ότι δεν πρέπει 
να  συναντιόμαστε μέχρι να τελειώ
σουν όλα, αλλά πρέπει τουλάχιστο 
να σου γράφω. Μου είπες ότι δεν

66 Ή ταν κάτι που
ούτε χο χωρούσε το 

μυαλό της.
Ο Τζακ δε σκόπευε 
ν ’ αυχοκτονήσει.

Σχεδίαζε να ιη^ 
δολοφονηθεί!

μπορείς να  κοιμηθείς από τ ις  σκέψεις. Ο ύ
τε και ‘γω. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω ν ’ αντέ- 
ξω ως το τέλος. Το ξέρω ότι δεν υπάρχει άλ

λη  λύση και τη  δέχτηκα κ ι εγώ όπως τη  δέχτηκες κ ι εσύ, 
πως είναι ο μόνος τρόπος για να λύσεις το οικονομικό σου 
πρόβλημα και μαζί να την ξεφορτωθείς το γρηγορότερο. 
Πρέπει να φανούμε γενναίοι, αγάπη μου, και να  σκεφτό
μαστε μόνο το μέλλον μας, Αλλά, για όνομα του Θεού, 
πείσε την να υπογράφει αυτό το συμβόλαιο! Το γράμμα 
είχε τη ν  αινιγματική και προνοητική υπογραφή. Εγώ .”

Αυτό που αποκάλυπτε το γράμμα ήταν αδύνατο στην 
Ντόρυ να  το πιστέψει. Το χτύπημα όμως ήταν ακόμα με
γαλύτερο με το δεύτερο, γραμμένο δυο βδομάδες αργό
τερα:

“Αγαπημένε μου, συγχαρητήρια! Την κατάφερες να 
υπογράψει! Πολύ έξυπνο εκ μέρους σου το επιχείρημα να 
περιορίσεις το πιοτό. Αλλά πω ς θα περάσουν, γλυκέ μου, 
αυτές οι εξήντα μέρες; Γ ιατί να  υπάρχει αυτή η ατελείω
τη  περίοδος μέχρι ν ’ αρχίσει να ισχύει η  ασφάλεια; Γ ιατί 
πρέπει να περιμένουμε δυο ολόκληρους μήνες για να με 
σφίξεις πάλι στην αγκαλιά σου; Ό μ ω ς ξέρω ότι πρέπει να 
κάνω υπομονή και ν ’ αρκούμαι ν ’ ακούω από μακριά τη 
φωνή σου, γ ια τ ί έχεις δίκιο και πρέπει να είμαστε ακόμα 
πιο προσεχτικοί τώρα.”

Η  Ντόρυ έβαλε τα γράμματα στη θέση τους και κλεί
δωσε τα συρτάρια. Για αρκετή ώρα δεν μπόρεσε να  σηκω
θεί από την καρέκλα του Τζακ. Έ πιασε το κεφάλι της κι 
άρχισε να  κλαίει. Ή τ α ν  κάτι που ούτε το χωρούσε το μυ
αλό της. Ο Τζακ δε σκόπευε ν ’ αυτοκτονήσει. Σχεδίαζε να 
τη δολοφονήσει!

Θέλει να με σκοτώσει! Θέλει να  με σκοτώσει! Οι λέξεις 
τριγύριζαν τρελά στο μυαλό της. Ο άντρας μου θέλει να 
με σκοτώσει για να  ζήσει με μιαν άλλη γυναίκα. Και για  
να πάρει λεφτά. Και ξαφνικά, με ζωηρή διαύγεια, αυτή η 
γνώση για την απιστία και την κακία του, αυτή η ματιά 
στον πραγματικό του χαρακτήρα, της αποκάλυψαν ότι 
η ζωή τους μαζί ήταν μια σκέτη κοροϊδία τους τελευταί

ους μήνες, ίσως μάλιστα τα τελευταία 
χρόνια. Αήδιασε με τον ίδιο τον εαυτό 
της που εξακολουθούσε να τον αγα
πάει ως το τέλος.

Μερικές ώρες αργότερα, ξαπλωμένη 
με τα μάτια ανοιχτά πλάι στον κοιμι
σμένο Τζακ, άρχισε να  σκέφτεται για 
πρώτη φορά το τι έπρεπε να  κάνει τώ
ρα που ήξερε τη  φριχτή  αλήθεια. Σε 
εξήντα μέρες -  όχι, λιγότερο από εξή
ντα, τώρα -  θα τη δολοφονούσαν! Ω, 
ήταν απίστευτο!

Κι όμως, όσο κ ι αν τη ν  ξάφνιασε, δι-
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μυθιστόρημα

απίστωσε ότι δεν της στάθηκε δύ
σκολο να  φέρεται σαν να μην εί
χε κάνει την τρομερή αποκάλυψη.
Α υτή κι ο Τζακ έγιναν δυο ξένοι, 
που φέρονταν όμως με οικειότητα 
ο ένας στον άλλο.

Τώρα ξεκλείδωνε κάθε βράδυ το 
κάτω συρτάρι, πέρασαν όμως αρ
κετές μέρες ώσπου να  βρει ένα και
νούργιο γράμμα. Α υτή τη  φορά τα 
χέρια της δεν έτρεμαν και τόσο.
Έ ν α  είδος κακιά ικανοποίηση τη 
γέμιζε καθώς σκεφτόταν ότι η  πο
λύμηνη απάτη του Τζακ θα έβρισκε τώρα την ανταπό
δοσή της.

“Αγαπημένε μου, υπόσχομαι να μη σου ξαναγράψω. 
Είναι επικίνδυνο, το αναγνωρίζω, γλυκέ μου, να ‘ξερες 
όμως τι βασανιστήριο είναι όμως ως το βράδυ της 26ης 
Οκτωβρίου. Πολύ θα μας βολέψει που η Ν τόρυ -  μισώ 
ακόμα και τα’ όνομά της -  είναι ένα πλάσμα με σταθερές 
συνήθειες. Είναι θαυμάσια η ιδέα σου για ένα πέσιμο στην 
μπανιέρα. Μακάρι να μπορούσα να σε βοηθήσω περισσό
τερο από το να  σου προσφέρω το άλλοθι. Θα σε περιμένω 
αγάπη μου. Εσένα και τη σαμπάνια που μου υποσχέθηκες 
για  κείνο το βράδυ. Θα πιούμε στην επιτυχία  του σχεδίου 
μας. Θα ορκιστώ ότι ήσουν μαζί μου μέχρι τα μεσάνυχτα. 
Κανείς δε θα μάθει ότι θα έχεις λείψει μισή ώρα.”

Η Ντόρυ ένιωσε ανακούφιση που έμαθε τη ν  ακριβή μέ
ρα και ώρα, καθώς και τον τρόπο που σκόπευαν να τη 
σκοτώσουν. Η  μόνη της λύπη  ήταν που δεν είχε ανακα
λύψει τα γράμματα ή τη ν  ύπαρξη της άλλης γυναίκας 
τότε που συναντιόνταν ακόμα. Τότε θα παρακολουθούσε 
τον Τζακ και θα μάθαινε την ταυτότητα της γυναίκας. 
Ό χ ι ότι είχε και μεγάλη σημασία αυτό. Το ότι ήξερε ότι 
υπήρχε ήταν αρκετό. Τώρα όμως η Ντόρυ έπρεπε ν ’ απο
φασίσει για  το τι έπρεπε να κάνει.

Στην αρχή της φάνηκε απλό. Να πάει στην αστυνο
μία, να  τους δείξει φωτο
αντίγραφα των γραμμά
των, να  τους πει τα πάντα 
και να τους αφήσει να  δρά
σουν εκείνοι. Πολλά πράγ
ματα είχαν συμβεί στο μ υ 
αλό της από τη  στιγμή που 
ανακάλυψε την αλήθεια. Ο 
φόβος είχε δώσει την θέση 
του στην αγανάκτηση κι 
η αγανάκτηση στην από
φαση για εκδίκηση. Ποια 
θα ήταν όμως η ικανοποί
ησή της αν ο Τζακ, το τέ
ρας, θα έμπαινε φυλακή 
-  και η γυναίκα μαζί, φ υ 
σικά -  όταν αυτή θα ήταν

το πραγματικό θύμα; Α υτή θα γνώ 
ριζε τα’ αποτελέσματα της θλιβερής 
δημοσιότητας κ ι αυτή θα έμενε με 
τη  φτώ χια και τα χρέη γ ια τ ί πολύ 
πιθανό να έχανε και το σπίτι της.

Τι άλλη λύση όμως υπήρχε; Τι 
άλλο μπορούσε να  κάνει από το να 
πάει στην αστυνομία; Δεν είχε κα
νόναν να συμβουλευθεί. Οι γονείς 
της είχαν πεθάνει, η  μόνη αδερφή 
της ζούσε τρεις χιλιάδες μίλια μα
κριά, δεν είχε φίλους, ούτε καν 
γνωστούς. Με τους γείτονες έλεγε 

μια απλή καλημέρα. Δεν είχε κανέναν να εμπιστευθεί το 
φοβερό μυστικό της.

Η  δουλειά στα γραφεία της εταιρείας ήταν μια ευλογία 
θεού τώρα. Ό σο λιγότερες στιγμές βρισκόταν με τη  συ
ντροφιά του Τζακ, παλεύοντας να δείξει άγνοια και φ υ
σικότητα, τόσο το καλύτερο. Τ ις ώρες που έκανε την κα
θαρίστρια ηρεμούσε κάπως. Αυτό όμως την έκανε να  μην 
καταλαβαίνει ότι οι άλλοι θα έβλεπαν μιαν αλλαγή στο 
πρόσωπό της, μέχρι που ένα βράδυ, καθώς τέλειωνε τη 
δουλειά της, η  Μπέα Μενότι την ξάφνιασε ρωτώντας την 
αν της συνέβαινε τίποτα.

- Δε (ραίνεσαι καλά, τις τελευταίες μέρες, Άλις.
Χωρίς να  το καλοσκεφτεί, η Ν τόρυ ανταποκρίθηκε στο

φιλικό ενδιαφέρον μιας άλλης γυναίκας. Π ώς να  φαίνο
μαι καλά αφού ανακάλυψα ότι ο άντρας μου με απατά;

- Ω! Αυτό είναι το πρόβλημά σου;
- Ε ν μέρει.
Η  Μπέα έβγαλε το μολύβι από τον κότσο της και το 

έτεινε προς την Ντόρυ.
- Θα ξέρεις βέβαια πω ς εγώ έλυσα το πρόβλημά μου.
- Εννοείτε το διαζύγιο;
-Ν αι.
- Ναι, αλλά με σας είναι διαφορετικά. Έ χ ετε  μια καλή 

δουλειά. Μπορείτε να συντηρείτε τον εαυτό σας.
- Έ χ ε ις  δίκιο, Αν ήμουν 

καμιά από αυτές τις δύστυ
χες νοικοκυρούλες που όλη 
τους η  ζωή εξαρτιέται από 
τον άντρα τους, δε θα ‘ξέρα 
τι να  κάνω. Η  μάλλον, ναι, 
θα ‘ξέρα: θ ’ αγόραζα ένα π ι
στόλι και θα τον σκότωνα!

- Τώρα αστειεύεστε.
-Λες;
Αν η Μπέα Μ ενότι δεν εί

χε  κάνει αυτή την παρατή
ρηση, στ’ αστεία ή στα σο
βαρά, ίσως η Ν τόρυ να  μην 
αποφάσιζε να προχωρή
σει σε δραστικά μέτρα για  
να  επανορθώσει την αδι-

<4Η Ντόρυ ένιωσε 
ανακούφιση που 
έμαθε την ακριβή 

μέρα και ώρα, καθώς 
και τον τρόπο που 

σκόπευαν να τη 
σκοτώσουν
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κία που της είχε γίνει. Κι ακό
μα αν το είχε σκεφτεί γ ια  μια 
στιγμή, σίγουρα θα το έδιωχνε 
από το μυαλό της αν δεν ερχό
ταν μια άλλη ανακάλυψη να τη 
βάλει στο δρόμο του εγκλήμα
τος. Κι αυτή η ανακάλυψη έγι
νε τόσο ξαφνικά, που η Ντόρυ 
αντέδρασε σχεδόν μηχανικά. Μέχρι τη  στιγμή που άνοιξε 
το συρτάρι του Τζακ το βράδυ της 24ης, στ’ αλήθεια π ί
στευε πω ς η ίδια δεν ήταν ικανή για  τίποτ’ άλλο παρά για 
να πάει στην αστυνομία. Ε ίχε κιόλας βγάλει φωτοαντί
γραφο των γραμμάτων στην αντιγραφική μηχανή τω ν 
γραφείων και είχε αποφασίσει να  πάει να τα πει όλα στις 
26 του μηνός. Κι όταν ο Τζακ θα ερχόταν στο σπίτι τους 
από το ραντεβού του άλλοθι του, θα τον περίμεναν εκεί 
οι αστυνομικοί.

Το γεγονός όμως ήταν πως όταν άνοιξε το συρτάρι του 
Τζακ, α ν τ ί γ ια  γράμμα βρήκε μέσα ένα μπουκάλι ακριβή 
σαμπάνια. Σίγουρα ήταν η σαμπάνια που αναφερόταν σ’ 
ένα απ’ τα γράμματα, αυτή με τη ν  οποία το πονηρό ζευ
γάρι σκόπευε να γιορτάσει τον επερχόμενο θάνατό της.

Χωρίς κανένα συνειδητό σκοπό, αγόρασε μια β ία ς  μάρ
κας σαμπάνια και το απόγευμα της 25ης άνοιξε προσεκτι
κά το χρυσόχαρτο και το πώμα και έριξε μέσα στο μπου
κάλι όλα τα υπνω τικά χάπια του Τζακ, ξέροντας ότι εδώ 
και μερικές μέρες αυτός είχε πάψει να  τα παίρνει. Δεν 
ήταν σίγουρη τι ακριβώς αποτέλεσμα θα έφερνε το φάρ
μακο ούτε αν οι δυο εραστές θα έπιναν όλο το μπουκάλι, 
αν και ξέροντας καλά τον Τζακ ήταν σίγουρη ότι εκείνος 
τουλάχιστο δε θα περιοριζόταν σ’ ένα μόνο ποτήρι. Ούτε 
κ ι ήταν σίγουρη πω ς το έκανε αυτό με το συγκεκριμένο 
σκοπό να κάνει ένα έγκλημα. Μπορεί, απλά, να ήταν μια 
χειρονομία, μια συμβολική πράξη.

- Αγάπη μου, είπε ο Τζακ καθώς τελείωναν το φαγη
τό τους το βράδυ της 26ης. Θα πάω για  λίγες ώρες στο 
γραφείο να ετοιμάσω τη ν  τρίμηνη κατάσταση. Θα γυρ ί
σω κατά τα μεσάνυχτα.

Στο γραφείο! Ναι, αγαπητέ μου σύζυγε, σκέφτηκε η 
Ντόρυ. Ξέρω πόσο σκληρά θα δουλέψεις στο γραφείο!

Τη θεωρούσε λοιπόν τόσο ανόητη να πιστέψει ότι θα 
πήγαινε στο γραφείο Σάββατο βράδυ;

- Εντάξει, αγάπη μου, του απάντησε. Θα δω λ ίγη  τηλε
όραση, θα κάνω ένα μπάνιο και θα πέσω στο κρεβάτι.

- Τότε δώσε μου τώρα ένα φιλί, 
γλυκ ιά  μου, της είπε, γ ια  τη ν  πε
ρίπτωση που σε βρω να κοιμάσαι 
όταν γυρίσω.

Αν γυρίσεις, σκέφτηκε η Ντόρυ.
Κι αν γυρίσεις, δε θα με βρεις στο 
κρεβάτι. Ο ύτε και στο μπάνιο.

Με ηρεμία που ξάφνιασε και την 
ίδια και με χαλαρωμένα νεύρα είδε 
τηλεόραση μέχρι τ ις  επτάμισι. Με

τά πήρε το αυτοκίνητό της και 
έφυγε για  μια μεγάλη βόλτα 
με τα’ αντίγραφα των γραμμά
τω ν στην τσάντα της. Αν όταν 
γύριζε έβρισκε το αυτοκίνητο 
του Τζακ έξω από το σπίτι, θα 
πήγαινε αμέσως στην αστυνο
μία.

Ό τα ν  γύρισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το σπίτι ήταν 
σκοτεινό και το γκαράζ άδειο. Μ πήκε μέσα αλλά δε γδύ
θηκε ούτε ξάπλωσε.

Κάθισε περιμένοντας να χτυπήσει το τηλέφωνο.
Σ τις εννιά το πρω ί την ξύπνησε, όχι το τηλέφωνο, αλλά 

το κουδούνι της πόρτας.
Σηκώθηκε ζαλισμένη και πήγε αργά ν ’ ανοίξει.
- Τόντ!
Στεκόταν εκεί και την κοιτούσε σαν χαμένος στο πρω

ινό φως.
- Μπορώ να  μπω, Ντόρυ; Φοβάμαι ότι σου φέρνω πο

λύ άσχημα νέα.
Προχώρησαν στο λίβινγκ-ρουμ, εκείνος όμως στάθηκε 

και την κοίταξε αμίλητος. Η  Ν τόρυ προσπάθησε να  φα
νε ί ταραγμένη.

- Τόντ, είμαι πολύ ανήσυχη. Ο Τζακ δεν ήρθε σπίτι όλη 
τη  νύχτα.

- Γ ι’ αυτό είμαι εδώ, της είπε μαλακά, πιάνοντας το χέ- 
ρι της.

- Κάθισε καλύτερα. Ντόρυ, λυπάμαι, αγαπητή μου. Ο 
Τζακ είναι νεκρός.

Ανοιγόκλεισε τα χείλη της, αλλά δεν είπε τίποτα. Πως 
το ‘μάθε τόσο γρήγορα ο Τοντ;

- Ο Μ πεν Μακ Εβόυ, πηγαίνοντας στην εκκλησία, πέ
ρασε από τα γραφεία να πάρει κάτι χαρτιά. Βρήκε τον 
Τζακ.

Η έκπληξή της δεν ήταν προσποιητή.
- Ο Τζακ μου είχε πει ότι θα δούλευε στα γραφεία χτες 

το βράδυ. Οι αστυνομικοί δεν ξέρουν ακόμα καλά τις 
ακριβώς συνέβηκε. Βρήκαν ένα άδειο μπουκάλι σαμπά
νιας. Δεν υπήρχαν ίχνη  βίας στα πτώματα.

- Στα πτώματα;
- Του Τζακ και της Μπέα Μενότι. Είναι και οι δύο νε

κροί. Ή ξερα πως η Μπέα θα έμενε να βοηθήσει τον Τζακ 
χτες το βράδυ.

Πέρασε το χέρι του με αμηχανία στα μαλλιά του. Ο 
Τζακ και η Μπέα Μενότι, λοιπόν. 
Η  Ντόρυ προσπάθησε να  το συνει
δητοποιήσει, αλλά της φαινόταν τό
σο αναπάντεχο.

Ξέσπασε σ’ ένα νευρικό κλάμα. 
Και όταν κατάφερε να ηρεμήσει κά
πως, μια τρελή σκέψη έδιωξε όλες 
τις άλλες από το μυαλό της. Πρέπει 
ν ’ αρχίσω την εξάσκηση στη στενο
γραφία! ]

Ο φόβος είχε 
δώσει χην θέση του 
στην αγανάκτηση 
κι η αγανάκτηση 
στην απόφασή για 

εκδίκηση
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’  όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

απλός χαιρετισμός στοίχισε σε Αυστραλό 
το χέρι του, που ακρωτηριάστηκε μετά την προσπά- 

Γ  θειά του να χαιρετήσει δια νεύματος από το παράθυρο αυ
τοκινήτου, παρέα κοριτσιών, που περπατούσαν στο δρόμο.

20χρονος, καθισμένος στη θέση του συνεπιβάτη, χαιρέ
τισε τα κορίτσια χωρίς να  δει ότι άλλο όχημα κινούνταν με 
μεγάλη ταχύτητα στην αντίθετη κατεύθυνση. Αν και τα

δύο αυτοκίνητα δεν 
συγκρούστηκαν, δι- 
ήλθαν τόσο κοντά, 
που το χέρι του άτυ
χου άνδρα κόπηκε 
ακαριαία. Οι γιατροί 
του νοσοκομείου του 
Μ πάνμπερι στη Δ υτι
κή  Αυστραλία, όπου 
σημειώθηκε το πε
ριστατικό, δεν κατά- 
φεραν να  το σώσουν, 
καταδικάζοντας το 
νεαρό σε δια βίου ανα
πηρία.

Αγαπητοί εργοδότες, αν η περιφέρεια της μέσης των 
/  υπαΑϊήλων σας ξεπερνά τα 85,9 εκατοστά (για τους άνδρες) 

και τα 87,6 (για τις κυρίες), θα πληρώσετε χαράτσι πάχους. 
Δεν πρόκειται γ ια  νέα κοινοτική οδηγία, αλλά για  την ευφά
νταστη ιδέα της ιαπωνικής κυβέρνησης για την αντιμετώ
πιση της παχυσαρκίας. Σύμφωνα λοιπόν με νόμο που ψ ηφ ί
στηκε πρόσφατα, οι επιχειρήσεις και οι τοπικές αρχές πρέπει 
να  μετρούν τη  μέση τω ν υπαλλήλων τους ηλικίας 40 έως 74 
χρόνων, δηλαδή 56 εκατομμύρια μέσες...Όσοι υπερβαίνουν 
το όριο και δεν αδυνατίσουν σε διάστημα τριών μηνών, θα 
παρακολουθοόνται από διαιτολόγο, ενώ οι εταιρείες θα πλη
ρώνουν πρόστιμο. Με τον τρόπο αυτόν, η κυβέρνηση ελπί
ζει ότι θα μειωθεί ο παχύσαρκος πληθυσμός κατά 10% τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια και κατά 25% τα επόμενα επτά. Πα
ράλληλα θα γεμίσουν και τα ταμεία...

ΐν ένας 42χρονος
; από τη  Μόσχα, μπήκε 

Ιστυνομικό Τμήμα για 
βγάλει καινούργιο διαβα

τήριο, ειδοποιήθηκε από τις 
Αρχές ότι ήταν νεκρός εδώ 
και δύο μήνες! Δεν επρόκει- 
το για μακάβριο αστείο. Αλλά 
για  μια απίστευτη ραδιουρ
γία  που είχε οργανώσει εν αγνοία του, φυσικά, η πρώ
ην γυναίκα του. Εκμεταλλευόμενη μια φονική επίθε
ση που είχε γίνει στο μετρό, είχε δηλώσει ότι ο πρώην 
σύζυγό της είχε σκοτωθεί κατά τη  διάρκεια της συ
γκεκριμένης επίθεσης και μάλιστα είχε κάνει και την 
κηδεία, θάβοντας τα μέλη ενός άγνωστου άντρα. Στο 
μεταξύ λάμβανε και τα σχετικά κρατικά επιδόματα. 
Το μυστήριο λύθηκε σύντομα, αλλά για  τ ις  Αρχές 
ο άνδρας εξακολουθεί να θεωρείται «νεκρός», αφού 
χρειάζονται κάποιοι μήνες για να  ακυρωθεί οριστικά 
το πιστοποιητικό θανάτου του.

Δύο πανομοιότυπα δίδυμα αδέλφια από το 
Τέξας τω ν ΗΠΑ συνευρέθηκαν με τη ν  ίδια γυναίκα

ψ  με απόσταση κάποιων ωρών. Η συνεύρεση απέδω
σε καρπό και οι δύο αδελφοί έγιναν ο ένας πατέρας 
και ο άλλος θείος. Ποιος όμως είναι ο ένας και ποιος ο 
άλλος; Η  εξέταση DNA στην οποία υποβλήθηκαν οι 
δύο ομοζυγωτοί δίδυμοι δεν έδωσε απάντηση, καθώς 
όπως ελέχθη αρμοδίως στην περίπτωση τους δεν υφί- 
σταται διαφοροποίηση. Οπότε το ερώτημα παραμένει 
αναπάντητο επ ί τριετία, ενώ κανείς από τους δύο δεν 
ξέρει αν θέλει να  αναλάβει την πατρότητα του μικρού 
κοριτσιού, που έχει μεν πατέρα και θείο, αλλά δεν ξέ
ρει ποιος από τους δύο είναι ποιος! Η  υπόθεση βρίσκε
ται στα δικαστήρια και θα φθάσει μέχρι το Ανώτατο 
Δικαστήριο, το οποίο θα κληθεί να  απαντήσει άπαξ 
διαπαντός, ποιος είναι ο πατέρας.
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Έ να ν πύθωνα, μήκους αρκε
τώ ν μέτρων, ανακάλυψε μια 

Γ  γυναίκα στην τουαλέτα του 
σπιτιού της, σε διαμέ
ρισμα τρίτου ορό
φου της Νέας Υόρ- 
κης. Σύμφωνα με 
τα λεγόμενό της, 
πήγε να πλύνει τα 
χέρια της και τότε συ
νειδητοποίησε ότι κάτι κ ι
νούνταν πίσω της. Κοίταξε στη λε
κάνη και τότε είδε τον πύθω να να  
της... χαμογελάει. Άναψε το φως, άρ
χισε να ουρλιάζει και ο πύθωνας εξα
φανίστηκε. Έ κλεισε τη  λεκάνη γρή
γορα, κ ι έβαλε πάνω της κάτι βαρύ. 
Από τις φωνές της ξεσηκώθηκαν οι 
γείτονες και κάλεσαν την πυροσβε
στική, οι άνδρες της οποίας χρειά
στηκε να  γκρεμίσουν το μισό σπίτι 
του κάτω διαμερίσματος, προκειμέ- 
νου να  «συλλάβουν» τον αδιάκριτο 
πύθωνα.

)ί δεν ήχαν ληστές, αλλά το δίδυμο της συμφοράς... Ο Αυ- 
\ύς δικαστής πάντως, ο οποίος τους καταδίκασε για ένοπλη λη- 
, τους αποκάλεσε «δίδυμο των ανοήτων», αν και εκείνοι είχαν 

πιθανότατα μεγάλα όνειρα. Έ ν α ς  38χρονος άνδρας και η 36χρονη φ ί
λη του είχαν οργανώσει τη  ληστεία ενός καλού εστιατορίου, στη Μελ
βούρνη, αλλά το σχέδιο τους έληξε άδοξα. Προς στιγμήν, φάνηκε να 
πηγαίνουν όλα ρολόι, καθώς το ζευγάρι πέτυχε πράγματι να αρπάξει 
μια μεγάλη τσάντα από το εστιατόριο, νομίζοντας ότι σ’ αυτήν βρίσκο
νταν οι εισπράξεις της ημέρας. Αλλά εκείνη ήταν γεμάτη με ψωμάκια!! 
Σαν να μην έφθανε αυτό, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν βγήκαν 
από λάθος πόρτα και μέσα στον πανικό τους, ο άνδρας πυροβόλησε άθε- 
λά του τη  σύντροφό του, στα οπίσθια. Έ π ειτα  απ’ όλες αυτές τις ανα
ποδιές, η σύλληψή τους ήταν αναπόφευκτη όπως και η πορεία τους 
προς το δικαστήριο και τη  φυλακή, όπου θα παραμείνουν, ο μεν για  μια 
οκταετία και η δε για μια επταετία. Την επόμενη φορά, ίσως σταθούν 
περισσότερο τυχεροί...

Στην Τσεχία, πριν από ένα χρόνο, από απροσεξία δύο νο- 
' σοκόμων, σε κλινική της Πράγας, δύο διαφορετικά ζευγάρια 

Γ στο σπίτι τους το... λάθος κοριτσάκι. Πρόσφατα, οι γο- 
; τους συμφώνησαν να τα ανταλλάξουν και το κάθε ζευ

γάρι να πάρει το δικό του παιδί, πρ ιν από τα πρώτα του γε
νέθλια. Ό λ α  άρχισαν όταν ο ένας πατέρας, περίεργος επειδή 
το κοριτσάκι του δεν του έμοιαζε καθόλου, θεώρησε σκόπιμο 
να υποβληθεί σε τεστ DNA, οποίο απέδειξε ότι όντως δεν εί
χε καμία σχέση με το μωρό του. Το ίδιο έπραξε και η σύζυγός 
του, αφού οι «ψύλλοι είχαν μπει γ ια  τα καλά στ’ αυτιά τους» 
και οι εξετάσεις ήταν επίσης αρνητικές. Αυτό ήταν. Π ήγαν 
στο μαιευτήριο, έψαξαν, αναζήτησαν τους υπεύθυνους και η
άκρη βρέθηκε: ένα άλλο ζευγάρι, το οποίο απέκτησε παιδί την ίδια μέρα μ ’ εκείνους, είχε πάρει το μωρό τους. Τα ζευ
γάρια συναντήθηκαν, γνώρισαν τα παιδιά τους κι έκτοτε άρχισε μια διαδικασία ψ υχολογικής προετοιμασίας για  την 
αποκατάσταση του λάθους.

Κ Ο ίν ό  μπορεί να έχουν ένας πρώην κομάντο του αμερικανικού Ν αυτικού 
ένας υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων; Είναι και οι δυο μπαμπάδες κι εκπαιδεό- 

. νεοσύλλεκτους μπαμπάδες. Τους μαθαίνουν να  αλλάζουν πάνες, να  ταϊ- 
το μωρό, να το πλένουν και να το κρατούν, αλλά και να... επιβιώνουν τις 

πρώτες ώρες μετά την επιστροφή από το μαιευτήριο στο σπίτι με το νέο μέ
λος της οικογένειας. Εθελοντές δίνουν αληθινά μωρά για  την εκπαίδευση, 

η  οποία διαρκεί μία εβδομάδα επ ί 1 ώρα την ημέρα. Τα δίδακτρα κυμαί
νονται στα 40 δολάρια, αλλά μπορούν να αυξηθούν αν ο μελλοντικός 
μπαμπάς αγοράσει τα φυλλάδια και τα βιβλία που προτείνουν οι δά
σκαλοι. Μέχρι σήμερα έχουν «αποφοιτήσει» 200 χιλιάδες μπαμπάδες, 
αν και δεν εφοδιάζονται με το ανάλογο δίπλωμα... ]
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Σοφία Ζυγούρα

αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1) οδηγείτε σιοστά; (π αιχνίδι 2)

Ή τα ν 15 Σεπτεμβρίου και ο αστυνόμος Στεργίου δέχεται 
ένα τηλεφώνημα για  να  μεταβεί αμέσως σε μια μονοκατοικία 
στη Βουλιαγμένη. Το δωμάτιο που είχε συμβεί το έγκλημα βρι
σκόταν στο ισόγειο της βίλας. Το σώμα του θύματος κείτονταν 
ακόμη στην πολυθρόνα, που απείχε περίπου δύο μέτρα από το 
μεγάλο παράθυρο που έβλεπε προς τον κήπο. Ο Κοσμάς Αντω
νίου είχε χτυ π η θ εί από τ ις  σφαίρες του δολοφόνου ενώ ήταν 
καθισμένος ήρεμα με τη ν  πλάτη προς το παράθυρο και διάβα
ζε τη ν  εφημερίδα του. Ο Στεργίου, πριν βγει από το δωμάτιο, 
παρατήρησε επίσης ότι στο χα λ ί που ήταν δίπλα στο παράθυρο 
υπήρχαν ίχνη  από λάσπη πολύ καθαρά και ευδιάκριτα.

Στο διπλανό χώρο 
ήταν συγκεντρωμένα όλα 
τα πρόσωπα που ήθελε να  
ανακρίνει ο αστυνόμος. Ο 
γραμματέας και διαχειρι
στής του Αντωνίου φαινό
ταν ιδιαίτερα πρόθυμος να 
διηγηθεί όλα όσα ήξερε. Ο 
Στεργίου τον άφησε να  μ ι
λήσει ελεύθερα και ο άντρας 
άρχισε:

-« Κύριε αστυνόμε, δεν 
μπορώ να  πω ότι ήμουν 
μάρτυρας στο έγκλημα αλ
λά είδα κάτι που σίγουρα θα 
σας ενδιαφέρει. Έ κ α ν α  βόλ
τα στον κήπο όταν άκουσα 
ξεκάθαρα δύο ξερούς ήχους, 
να  προέρχονταν από το δω
μάτιο όπου ήξερα ότι βρι
σκόταν ο κύριος Αντωνίου. 

Κ ατευθύνθηκα προς εκείνη τη ν  πλευρά, για  να πάω να  δω τ ι εί
χε συμβεί. Ενώ  πλησίαζα, είδα το γιο του κηπουρού, τον Ηλία, 
να  σκαρφαλώνει στο ανοιχτό παράθυρο και να  τρέχει γρήγορα 
προς τον κήπο. Πλησίασα, έγειρα μέσα από το παράθυρο, έριξα 
μια ματιά στο εσωτερικό του δωματίου και φώναξα τον κύριο. 
Καθώς δε μου έδωσε καμία απάντηση, μπήκα τρέχοντας στο σπί
τι προχώρησα στο δωμάτιο και έκανα τη ν  τραγική ανακάλυψη. 
Είναι φανερό ότι ο Η λίας μπήκε από το παράθυρο και μετά για 
κάποιο λόγο που αγνοώ σκότωσε τον κύριο Αντωνίου. Ε γώ  τον 
έπιασα τη ν  ώρα που έφευγε πηδώντας πάλι από το παράθυρο. 
Θα δείτε ότι τα ίχνη  από λάσπη στο χαλάκι είναι δικά του».

Ο αστυνόμος Στεργίου δε φάνηκε ικανοποιημένος με αυτή 
τη ν  εκδοχή τω ν γεγονότων.

Γ ια τί ο αστυνόμοι; Στεργίου δεν πείστηκε μ ε  την κατάθε
ση του γραμματέα του Αντωνίου;

1) Με ποιον τρόπο επισημαίνεται η 
επιβίβαση ή αποβίβαση μαθητών σε ή από 
σχολικό λεωφορείο;
α) Με τη  θέση σε λειτουργία τω ν φώτων
έκτακτης ανάγκης (αλάρμ).
β) Με τη  χρήση κόρνας.
γ) Με το άναμμα τω ν φώτων διασταυρώσεως
(μεσαίων).

2) Ποια η σημασία του 
σήματος αυτού;
α) Απαγορεύεται στους οδηγούς 
φορτηγών αυτοκινήτω ν να  
προσπερνούν άλλα οχήματα, 
β) Τέλος απαγορεύσεως 
προσπεράσματος που είχε 
επιβληθεί στα φορτηγά 
αυτοκίνητα με απαγορευτική πινακίδα, 
γ) Απαγορεύεται η είσοδος σε μηχανοκίνητα 
οχήματα.

3) Οδηγείται το κόκκινο 
όχημα;
α) Το μπλε φορτηγάκι περνάει 
πριν από εσάς.
β) Αφήνετε να περάσουν και 
τα δύο φορτηγάκια, 
γ) Το κίτρινο φορτηγάκι 
περνάει πριν από σας.

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ.
Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Μια μέρα ένας μεσηλικας κύριος πάει 
σε ένα παπά για να εξομολογηθεί.
Του λέει λοιπόν:
- “Πάτερ μου αμάρτησα, τότε στον πόλεμο του 
‘ 40 έκρυψα έναν άνθρωπο στο υπόγειο μου.”
- “Τέκνο μου αυτό δεν είναι αμαρτία, βοήθησες 
έναν συνάνθρωπό σου", του λέει ο παπάς.
- “Ναι όμως πάτερ μου του έπαιρνα και 20 
χιλιάδες το μήνα.”
Το σκέφτεται ο παπάς και του λέει:
- “Α! παιδί μου αυτό είναι βέβαια αμαρτία, αλλά 
μπορώ να στο συγχωρήσω.”
Και τότε ο εξομολογούμενος τον ρωτάει δειλά:
- “Δηλαδή Πάτερ μου να του πω ότι τελείωσε 
ο πόλεμος;”
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• I

Παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 3)

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ
1) Η Καρΰταινα είναι χωριό του νομού:

α) Αρκαδίας, β) Αχαϊας, γ) Κορινθίας

2) Η αποξηραμένη λίμνη Δύστος βρίσκεται 
στην:

α) Ηλεία, β) Ευρυτανία, γ) Εύβοια

3) Η Λ ίνδος βρίσκεται στη:
α) Ρόδο, β) Κω, γ) Κρήτη

Η Γλωσσά μας
«νύξη -  μνεία - υπαινιγμός»
Η  λέξη «νύξη» δηλώνει πολύ σύντομη αναφορά 
σε ένα θέμα, η οποία μπορεί να  είναι σκόπιμη η επ ’ 
ευκαιρία: π.χ. Του έκανες καμία νύξη για το θέμα 
που μας απασχολεί;
Ως συνώνυμο της λέξεως «νύξη» χρησιμοποιεί
ται η λέξη «μνεία», συνήθως προσδιοριζόμενη 
από ανάλογο επίθετο ( π.χ. σύντομη μνεία, απλή 
μνεία, σαφής μνείας κ.α.).
Εφόσον η λέξη «νύξη» έχει αρνητική χροιά, συ
νήθω ς χρησιμοποιείται η  λέξη «υπαινιγμός»: π.χ. 
Μου έκανε έναν υπαινιγμό γ ια  τη ν  άπρεπη συ
μπεριφορά του υπάλληλου της εταιρείας μας. 
Τόσο η  λέξη «νύξη», όσο και οι λέξεις «μνεία» και 
«υπαινιγμός» δηλώνουν από κοινού τη  σύντομη 
φευγαλέα αναφορά σε ένα θέμα με ανάλογη χροιά.

«ξευτιλίζω ή ξεφτιλίζω»
Σ την αρχαία πλάστηκε ρήμα ξε- ευτελίζω (ευτε
λής) που σημαίνει ασήμαντης, μ ικρής αξίας. Από 
το ρήμα εξευτελίζω ( με σίγαση του αρκτικού εκ 
και τροπή του ε σε ι) παρήχθη και το ρήμα «ξευτι
λίζω», το οποίο είναι προτιμότερο να  γράφεται κα
νονικά με ευ και όχι με -φ-.
Η  γραφή με -φ - εξηγείται από διαφορετική ετυ- 
μολόγηση της λέξης και σύνδεση με τη  λέξη φ ιτ ί
λι (ξεφ(ι)τιλίζω τη  λάμπα), πράγμα που δεν ερμη
νεύεται σημασιολογικώς.

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μιταμπινιώτη

σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)

Απίστευτα
Επιγραφή σε Δημόσια Υπηρεσία:
«Παρακαλούνται οι κύριοι συνάδελφοι που έρχονται 
αργότερα το πρω ί να  βαδίζουν δεξιά για  να  μην συγκρούονται 
με αυτούς που φεύγουν νωρίτερα το μεσημέρι».

Πινακίδα σε κατάστημα των Αθηνών:
«ΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΘΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΕΛΑΤΕΣ».

Σχολιαστής αθλητικών αγώνων:
«Για όσους έχουν ασπρόμαυρη τηλεόραση, ο έγχρωμος 
παίχτης Μ πατίστα του Εθνικού, είναι αυτός με το μπλε 
σορτσάκι».

Σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στον τελικό 
50 μέτρων ελεύθερο ο 
σχολιαστής τηλεοπτικού 
σταθμού παρατηρεί:
-«Και φεύγουν καλά * *
Χούγκεμπαντ και Ποπόφ και πάνε «
μαζί χ έ ρ ι - χ έ ρ ι ... Χούγκεμπαντ * ,
και Ποπόφ... Χούγκεμπαντ και 
Ποπόφ..., μεγάλη μάχη, ο Ολλανδός \ * {
και ο Ρώσος... Χούγκεμπαντ και 
Ποπόφ...Χούκεμπαντ και Ποπόφ... 
και τελικά είναι πρώτος ο Χολ ο 
Αμερικανός, δεύτερος ο Έ ρ β ινγκ  ο 
Αμερικανός, τρίτος ο Χούγκεμπαντ και έκτος ο Ποπόφ».

Λ
\

Συνέντευξη ...αθλητικού περιεχομένου:
Έ χο υμ ε μαζί μας τον ___

Σπύρο Γιαννάκη, 16 
ετών, μαθητή του 13ου 
λυκείου και αθλητή του 
ΑΠΟΛΛΩΝΑ.

-«Λοιπόν Σπύρο, πες 
μας πω ς σε λένε, πόσο 
χρονών είσαι, σε ποιό 
σχολειό πηγαίνεις και σε

Έ ν α  κ ο υ τί μπανάνες έχει 1/4 λιγότερες μπανάνες σε σχέση με ένα δεύτερο κουτί.
Α ν το δεύτερο κουτί έχει 3 μπανάνες λιγότερες από το πρώτο, πόοες έχει το πρώτο κουτί;
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• I

σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Αντίμαχος, ανταγωνιστής.
2. Υφάσματα φτιαγμένα από δέρμα κάστορα.
3. Ό τα ν  -  Φτιαγμένος από ίνες λιναριού.
4. Καθορισμένος -  Μια νότα του πενταγράμμου.
5. Πόλη της Μ αυριτανίας - . . .  Μαρία γνωστό λικέρ.
6. Μια νότα του πενταγράμμου -  Είναι τα φαγητά χωρίς αλάτι.
7. Είναι και θαλάσσιο σπορ -  Συμπλεκτικός σύνδεσμος.
8. Τέτοιοι θερμοσίφωνες λειτουργούν με την επίδραση του 
ηλίου.
9. Οι ορεινοί καταδρομείς στο στρατό -  Αυτό δεν αρρωσταίνει 
ποτέ.
ΙΟ,Ανώτατο Συμβούλιο Έ ρευνας και Τεχνολογίας - 
Αναφορική αντωνυμία.

γνωρίζεται ‘ο τ ι . . .

«Καρφί δεν του καίγεται»
Ό σο, οι Τούρκοι έζωναν στενότερα την Κ ων

σταντινούπολη, τόσο οι Β υζαντινοί πρόσεχαν 
και οχύρωναν την Πελοπόννησο γ ια  να  την 
έχουν σαν καταφύγιο.

Ό τα ν  ο αυτοκράτορας Ιωάννης Κατακουζη- 
νός πήγε στην Πελοπόννησο, περιέγραφε το Μι- 
στρά ως «Σκυθίας ερημότερον».

Οι επιδρομές τω ν Σαρακηνών, οι πόλεμοι των 
Ελλήνων με τους Φ ράγκους της Αχαΐας και η 
αιώνια φαγωμάρα τω ν τοπικώ ν αρχόντων εί
χαν καταστρέψει ολότελα τον τόπο. Κανείς δεν 
μπορούσε να βγει από το σπίτι του, ούτε μέρα, 
ούτε νύχτα, χω ρίς να βαστά όπλο. Οι Παλαιο- 
λόγοι έβαλαν τάξη, ειρήνεψαν τα μέρη και με 
το Μιστρά, που έφτασε να ‘χει σαράντα χιλ ιά
δες κατοίκους, ζωντάνεψαν τον ελληνισμό εκεί
νους του χρόνους. Παρόλο’ αυτά ολόκληρη η 
Πελοπόννησος και ο Μ ιστράς μαζί, λίγο έλειψε 
να επαναστατήσουν, όταν τη  θέση του  γενικού 
τοποτηρητή πήρε ο Δ ημήτρης Π αντέχνης. Αυ
τός φαίνεται πω ς γνώριζε την τέχνη  του τα χυ
δακτυλουργού γ ια τ ί πολλοί σύγχρονοί του ανέ
φεραν πω ς έκανε καταπληκτικά πράγματα. Κι 
ένα απ’ όλα είναι ότι εξαφάνιζε νομίσματα και 
χρυσαφικά μόλις τ ’ άγγιζε και κατηγορούσε κα
τόπιν τους άλλους για  κλέφτες. Επειδή έκανε 
πολλά τέτοια ο λαός αποφάσισε να  τον τιμωρή
σει με τη ν  ποινή τη ς παραμόρφωσης. Δηλαδή μ ’ 
ένα πυρακτωμένο καρφί, έκαναν στο πρόσωπο 
του τιμωρουμένου διάφορα σημάδια. Το καρφί 
όμως που έφεραν για  να παραμορφώσουν 
τον Παντεχνή, πα
ρόλο του το έβα
λαν σε δυνατή 
φωτιά και το 
άφησαν εκεί 
πολλή ώρα πα-
ρέμεινε τελείως κρύο. Το παράξε
νο αυτό φαινόμενο τόσο πολύ τρόμαξε 
το πλήθος, ώστε τον παράτησε κ ι έφυ- 
γε λέγοντας: «το καρφ ί δεν του καίγεται» 
για  να  μείνει από τότε η  παροιμιώδης φράση: 
«Καρφί δεν του καίγεται», που στην επέκτασή 
της τη  λέμε γ ια  άτομα που αδιαφορούν για  τον 
πλησίον τους.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Αυτά που δεν ταιριάζουν ή δεν προσφέρονται για κάτι.
2. Πηγαία νερά αλλά και ζωογόνος δύναμη- Πρώτο συνθετικό 
της 2ης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ.
3. Διπλασιαζόμενο δείχνει βιασύνη -  Λέγεται αλλιώς και 
ο αγώνας που έχει στηθεί και το αποτέλεσμα του έχει 
προσυμφωνηθεί.
4. Ρ ίτα χωρίς αρχή και τέλος - Απόσπαση χρημάτων ή άλλου 
κέρδους ή χρημάτων με απάτη και κολακεία.
5. Έ ν α  άθλημα του νερού -  «Εν τούτω ...» Μαζί με το σταυρό 
ήταν το σύμβολο του στρατού του Μ. Κωνσταντίνου.
6. Περίφημος, τέλειος -  Η χήρα του Τζον Λένον.
7. Ατελείωτη ... Λίνα -  Είναι βαρύς τ η ς ... Μουριάς.
8. Λέξεις που δηλώνουν πρόσωπα, ζώα ή πράγματα -  Ακέφαλη 
αναφορική αντωνυμία (αρσεν.).
9. Μέρος του σκελετού αυτοκινήτου που στηρίζεται στους 
άξονες -  Πολυτραγουδισμένο πουλί.

ΠΗΓΗ: " »Αέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη, 
Ναιπονλη εκδ. Σμυρνιωτάκη
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Στον τόπο του εγκλήματος όπου το θύμα πήγαινε κά
θε μέρα να διαβάσει δε βρέθηκαν γυαλιά. Είναι δεδομέ
νο ότι έπασχε από πρεσβυωπία, άρα ο νεκρός δε μπορού
σε να διαβάσει χωρίς αυτά. Αυτό κάνει τον αστυνόμο να 
σκεφτεί ότι το θύμα δολοφονήθηκε σε άλλο μέρος και 
μεταφέρθηκε στο δασάκι με τις ιτιές από κάποιον που 
ήθελε να δημιουργήσει ένα άλλοθι.
«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1: (α), 2: (γ), 3: (γ)
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1)(γ)Κίεβο, 2)(β)Σφίγγα, 3) (γ)Ποσειδωνα 
«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)

Απάντηση:Χρειάζεται μόνο δύο επιπλέον φράχτες για 
τα έξι καινούρια πρόβατα. Προσθέτοντας ένα επιπλέον 
φράχτη σε κάθε άκρο του μαντριού διπλασιάζεται το 
μέγεθος του.

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κλήρωσε ως)
1)ΤΣΑΚΤΣΙΡΑΣ Κων/νος, 2)ΤΣΑΓΙΑΝΝΗΣ 

Βασίλειος,3)ΚΟΛΛΑΡΑΣ Ιωάννης, 4)ΤΣΟΛΑΚΗ Σοφία, 

5ΙΜΑΝΤΖΟΛΗΣ Αλέξανδρος, 6) ΜΙΖΑΗΛΙΔΟΥ Στέλλα,

7)ΠΟΥΛΑΚΗ Μαρία, 8)ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Κων/να, 9)ΤΣΟΛΗΣ 

Εμμανουήλ, 10)ΒΑΡΛΑΣ Αριστείδης.
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 -  A  
Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ. 15123 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: anaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210- 
6849352. (Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρτι στοιχεία 
σας και διεύθυνση για την αποστολή του δώρου σας).

^  ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Ο Ο

Κί
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 A Ν Τ I Π A Λ 0 Σ
2 Κ A Σ Τ 0 Ρ I Ν A
3 A Μ A ■ Λ I Ν 0 Σ
4 Τ A Κ Τ ο Σ Μ I
5 A Τ A ρ ■ τ I A

6 Λ A A Ν 0 Σ Τ A

7 Λ Σ Κ I ■ κ A I
8 Η Λ I A κ 0 I Τ
9 Λ 0 Κ A Ν 0 Σ 0
10 A Σ Ε Π 0 Σ 0 Σ

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Σεητεμβριος
ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΙΣΜΗΝΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΚΛΕΙΩ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ, 
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΩ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ, 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΣΥΜΕΩΝ, ΣΑΠΦΩ, ΡΑΛΛΙΑ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, 
ΕΡΑΤΩ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ,
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ, ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΘΕΑΝΩ, ΘΑΛΕΙΑ

1/9

ΜΑΜΑΣ 2/9
ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΑΡΧΟΝΤΙΑ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ 3/9
ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ. 4/9
ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5/9
ΚΑΣΣΙΑΝΗ 7/9
ΔΕΣΠΟΙΝΑ (- για ανύπανδρες γυναίκες στην Χ ίο ), 
ΤΣΑΜΠΙΚΑ 8/9

ΙΩΑΚΕΙΜ 9/9
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 10/9
ΕΥΑΝΘΙΑ 11/9
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ 13/9
ΘΕΟΚΛΗΣ , ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14/9
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ , ΝΙΚΗΤΑΣ 15/9
ΕΥΦΗΜΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ 16/9
ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ, ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΠΙΣΤΗ, ΣΟΦΙΑ 17/9
ΑΡΙΑΔΝΗ 18/9
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ , ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 20/9
ΛΟΪΖΟΣ, ΛΟΥΪΖΑ, ΦΩΚΑΣ 22/9
ΙΡΙΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ 23/9
ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ , ΜΥΡΤΩ, ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 24/9
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 25/9
ΚΥΡΙΑΚΟΣ 29/9

Οκτώβριος
ΑΝΑΝΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ, ΙΟΥΣΤΙΝΗ, ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 1/10
ΔΙΟΝΥΣΗΣ 3/10
ΙΕΡΟΘΕΟΣ 4/10
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ 7/10
ΠΕΛΑΓΙΑ 8/10
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ 12/10
ΑΓ ΑΘΟΝΙΚΗ 13/10
ΙΓΝΑΤΙΟΣ 14/10
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ 15/10
ΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ 18/10
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 19/10
ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 20/10
ΟΡΣΑΛΙΑ . ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 21/10
ΙΑΚΩΒΟΣ 23/10
ΧΡΥΣΑΝΘΗ 25/10
ΧΡΥΣΑΦΗΣ 25/10
ΔΗΜΗΤΡΑ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ 26/10
ΝΕΣΤΩΡ 2710
ΑΣΤΕΡΙΟΣ, ΑΣΤΕΡΩ, ΖΗΝΟΒΙΑ, ΚΛΕΟΠΑΣ 30/10
ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ 21/10

(*) Κινητή γιορτή

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


Επιμέλεια: Ανθυπαστυνόμος Σοφία Ζυγούρα

1) Η  Π ρεσβεία  τω ν Η Π Α/Γ'ραφείο Ασφαλείας, 
εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σ τψ  Α.Δ. 
Ηρακλείου για την υποστήριξη που πρόσφερε κατά το 
πρόσφατο ταξίδι του Πρέσβη των ΗΠΑ, Speckhard 
Daniel στο νομό.

2) Η εταιρεία Προστασίας Οτττικοακονσιικών 
Έργων, εκφράζει εγκάρδια τις θερμές ευχαριστίες 
της και τα συγχαρητήρια στους αστυνομικούς του 
Τμ. Αλλοδαπών Θεσ/νικης, και ιδιαίτερα στους: Α /
Β ' Πανταζόπουλο Άγγελο, Αρχιφ/κα Ραφαηλίδου 
Κατερίνα, Αστ/κα Χρυσικόπουλο Χρήστο, Αστ/κα 
Ιωαννίδη Ελευθέριο, Αστ/κα Τοπαλίδη Δημήτριο και 
Σ/Φ Μ ήτρακα Χρήστο, καθόσον εξάρθρωσαν κύκλωμα 
αναπαραγωγής και διάθεσης, μέσω παράνομου 
εργαστηρίου κλεψίτυπω ν ψηφιακών δίσκων.

3) Το Ε ρ γα το ϋ π α λλ η λ ικ ό  Κ έντρο Λ α σ ιθ ίο ν
εκφράζει τα τις ευχαριστίες του προς τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Λασιθίου κ. Παναγιωτάκη Εμμανουήλ, σε 
όλους εργαζομένους στην ΕΙΔΑΣΥΔΕ, ΤΑΕ καθώς 
και σε όλους όσους συνέβαλαν και συμβάλλουν σας 
εντυπωσιακές επιτυχίες στον νομό, ενάντια της 
μάστιγας των ναρκωτικών.

4) Η Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας
εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς το Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την συνεργασία στην 
σημαντική συμβολή στη διερεϋνηση και εξιχνίαση 
της υπόθεσης «ΣΙΔΕΡΕΝΙΟΣ». Ιδιαίτερα ευχαριστεί 
τον Υ/Α ' Κυριάκο Μ πραϊμη της Υπηρεσίας Δίωξης 
Ναρκωτικών, καθώς και τους: AJB' Πλεξίδα Βασίλη, 
Ανθυπαστυνόμο Εμμανουήλ Παλαιγεωργίου και 
Ανθυπαστυνόμο Αναστάσιο Αναστασιάδη.

5) Η  Έ νω ση  Ε στια τόρω ν κ α ι Σ υνα φ ώ ν  
Ε π α γγελμ ά τω ν  Α κ τή ς  Σ α ρ ω νικ ο ύ  εκφράζει τα 
συγχαρητήρια στον διοικητή του Α .Τ. Βάρης αστυνόμο 
κ. Λυκιαρδόπουλο Δαρείο- Αγγελο, καθώς και στα 
στελέχη του αστυνομικού Τμήματος, για την καλή 
συνεργασία που έχουν και το έργο που παρουσίασαν 
στην Πόλη τους.

6) Η κυρία Περσεητόνη Θεοδωροπούλου, από
τον Ά γιο Βλάσιο Αιτωλοακαρνανίας, συγχαίρει 
τον Μοίραρχο ε.α. Σεραφείμ Αθανασίου για την 
προσπάθεια που κάνει καταγράφοντας τα γεγονότα μιας 
αλλοτινής εποχής.

7) Α π ό  το  ΙΟ  Γεν. Λ ύκ ειο  Α γ. Β α ρβά ρα ς, η 
καθηγήτρια Σ Ε Π  κ. Μ πουρδοκούτα -  Λόντου Φωτεινή, 
εκφράζει τις ευχαριστίες της στους αστυνομικούς: 
Φ ιλιππάκο Τζανέτο, Νιάρο Ιωάννη, Κορρές Βασίλειο 
και Παπαγεωργίου Νικόλαο, οι οποίοι από το 2001 έως 
2008 ανταποκρινόμενοι στο αίτημα του Σχολείου για  
ενημέρωση των μαθητών σχετικά μ ε  τις σπουδές και το 
επάγγελμα του Αστυνομικού καθώς και κυκλοφοριακή 
αγωγή, υπέδειξαν προθυμία και αρμονική συνεργασία.

8) Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Χωρ/κης Ελληνικής 
Αστυνομίας νομού Θεσσαλονίκης εκφράζει την 
ευαρέσκειά του για τον τρόπο μ ε τον οποίο εορτάστηκε
η ημέρα τιμής των αποστράτων της Ελληνικής 
Αστυνομίας και γ ι’ αυτό εκφράζει την βαθιά εκτίμηση 
του προς τον Αντιστράτηγο κ. Μ πάμιατζη Αντώνιο 
καθώς και τους διοργανωτές της εκδήλωσης.

9) Α π ό  το Υ π ο υργείο  Ε θ ν ικ ή ς  Π α ιδεία ς κ α ι 
Θ ρη σκευμά τω ν, η εξεταστική Επιτροπή για  τις 
Ειδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις Β ’ Κύκλου, εκφράζει 
τις θερμές ευχαριστίες της προς το Αστυνομικό 
Τμήμα Καλαμακίου για την συμβολή του στην ομαλή 
διεξαγωγή των εξετάσεων.

10) Η Γενική Γραμματεία της 
διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης της 
Ορθοδοξίας, εκφράζει τα συγχαρητήρια της στον 
Αστυνομικό Διευθυντή, Ταξίαρχο Ιωάννη Μεσοδιακάκη 
και τους συνεργάτες τους, για την επ ιτυχή  ολοκλήρωση 
των εργασιών της 15ΗΣ Γενικής Συνέλευσης που έλαβε 
χώρα στη Ρόδο στις 25-29 Ιουνίου.

11) Οι Μαριέλα και Κωνσταντίνα Ντάικου
εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους προς το 
προσωπικό του Α .Τ. Ωρωπού για τον επαγγελματισμό  
που υπέδειξαν, καθώς και την ανθρώπινη ευαισθησία 
τους, σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα που έλαβε χώρα στις 
27/07/2008 στη Λεωφόρο Χαλκουτσΐου.

Προς τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας Αθηνών 
Η κ. Χρυσή X. Κολιάκη,
Με αφορμή των αποφοίτηση μου και τη λήψη του 
πτυχίου από την Ιατρική Σχολή του Π ανεπιστημίου 
Αθηνών, αισθάνομαι βαθύτατα την ανάγκη να 
επικοινωνήσω μ α ζί σας για να σας πω ένα μεγάλο και 
εγκάρδιο «ευχαριστώ» για την οικονομική στήριξη 
που μου παρείχατε μ ε την υποτροφία καθ’ όλη τη 
διάρκεια της φοίτησης μου στην Ιατρική Σχολή. Θεωρώ
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πως υπήρξα ιδιαίτερα τυχερή στη, μέχρι τώρα πορεία 
μου καθώς στο ξεκίνημα μόλις της φοιτητικής μου 
διαδρομής είχα την τύχη να κληρωθώ ως υπότροφος του 
Ομίλου σας για όσο χρονικό διάστημα διαρκούσαν οι 
πανεπιστημιακές μου σπουδές. Η  κλήρωση αυτή έγινε 
στα πλαίσια της τελετής βράβευσης των αριστούχων 
μαθητών - παιδιών των αστυνομικών υπαλλήλων - 
που μ ε  επιτυχία διοργανώνεται κάθε χρόνο μ ε  την 
πρωτοβουλία του Ομίλου σας. Πρόκειται για μια  
χειρονομία ιδιαιτέρως τιμητική, τόσο για τον αστυνομικό 
γονιό (πατέρα ή μητέρα), όσο και για τον αριστούχο 
μαθητή (γιο ή  κόρη). Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας 
των παιδιών των αστυνομικών στην εισαγωγή τους σε 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οι εντυπωσιακές 
τους επιδόσεις αποδεικνύουν και υπογραμμίζουν 
μ ε τον πιο κατηγορηματικό τρόπο δύο σημαντικές 
αλήθειες: Η  πρώτη είναι ότι ο αστυνομικός γονιός 
διαπνεόμενος από υψηλό ήθος και ιδανικά κατορθώνει 
να διαπαιδαγωγήσει και να διαμορφώσει αξιόλογες και 
αξιόμαχες επιστημονικές προσωπικότητες, ικανές προς 
διάκριση και επιτυχία. Η  δεύτερη αλήθεια είναι ότι και 
το πα ιδί του αστυνομικού μ ε  τη σειρά του παραμένει 
πιστό στο παράδειγμα των γονιών του, αξιοποιεί γόνιμα 
και εποικοδομητικά όλα τα μέσα και τις δυνατότητες 
που του παρέχονται και καταφέρνει τελικά να 
επιτύχει αξιοζήλευτες τιμητικές διακρίσεις κάνοντας 
υπερήφανους τους γονείς και επαληθεύοντας ιδανικά 
τις προσδοκίες τους. Αυτό όμως που αναδεικνύεται 
πρωτίστως μ ε  την δραστηριότητα σας αυτή είναι η 
εξαιρετική ευαισθησία που επιδεικνύει συστηματικά ο 
Ό μιλος Φίλων της Αστυνομίας σε θέματα αναγνώρισης 
του έργου και της προσφοράς των αστυνομικών, σε 
θέματα αναγνώρισης και θετικής ανατροφοδότησης της 
σκληρής προσπάθειας που καταβάλλει η αστυνομική 
οικογένεια για επίτευξη υψηλών στόχων στη σύγχρονη 
κοινωνία.
'Οταν άκουσα να κληρώνεται το όνομα μου στην τελετή 
αυτή, δεν πίστευα στα αυτιά μου! Άργησα αρκετά να 
συνειδητοποιήσω αυτό που είχε συμβεί. Ατιό εκείνη την 
ημέρα και για έξι συναπτά έτη είχα τη δυνατότητα να 
έρχομαι κάθε μήνα στα γραφεία του Ομίλου στην οδό 
Αλεξάνδρου Σούτσου και να παραλαμβάνω μ ια  σταθερή, 
μ ικρή  αλλά πολύ σημαντική για μένα οικονομική 
ενίσχυση, ικανή να καλύπτει ένα μεγάλο μέρος των 
καθημερινών μου εξόδων. Μπορούσα να αγοράζω 
ρούχα, βιβλία, ιατρικό εξοπλισμό, να πηγαίνω θέατρο 
και σινεμά χω ρίς να επιβαρύνω σημαντικά τους γονείς 
μου και τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αισθανόμουν 
πολύ ωραία. Η  αίσθηση μου ήταν ότι είχα ένα σταθερό 
εισόδημα, είχα τον πρώτο μου « μισθό » ! Ή ξερα πως

ό,τι αν γίνει θα συναντούσα κάθε μήνα στο κτίριο της 
Σούτσου τα φ ιλικά και αξιαγάπητα πρόσωπα του Ομίλου 
(που θα αναπολώ πάντα μ ε  νοσταλγία) και θα μου έδιναν 
το « χαρτζιλίκι » μου. Αυτό το « χαρτζιλίκι » αποτελούσε 
για μένα μία  έμπρακτη απόδειξη της ανταμοιβής 
των κόπων μου και της δικαίωσης των επίμονων και 
επίπονω ν προσπαθειών μου όλα τα σχολικά χρόνια για 
μ ια  λαμπρή φοιτητική σταδιοδρομία στην επιστήμη 
που μ ε  ενδιέφερε. Και πράγματι αυτό ήταν. Ε πειδή  
ξέρω πόσο θα σας χαροποιήσω, θέλω στο σημείο αυτό 
να σας ενημερώσω ότι αποφοίτησα δεύτερη από την 
Ιατρική Σχολή μ ε  βαθμό « Άριστα » (9,50) στο πτυχίο 
μου. Βεβαίως γνωρίζω πολύ καλά ότι η αναγνώριση 
της αξίας και της προσπάθειας κάποιου δεν αποτελεί 
στις μέρες μας αυτονόητη πραγματικότητα. Π ρέπει να 
υπάρχουν μάχιμοι και δραστήριοι φορείς όπως ακριβώς 
ο Ό μιλος Φίλων της Αστυνομίας που είναι πρόθυμοι 
να αναλαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και να 
τιμούν αυτούς που αξίζουν.
Γ ι αυτό το λόγο, μ ία  από τις πρώτες μου σκέψεις 
αφότου ορκίστηκα και συνειδητοποίησα πως δεν 
θα επισκεπτόμουν ξανά το γνώριμο κτίριο και τους 
ανθρώπους της Σούτσου για τον καθιερωμένο μου « 
μισθό » , ήταν να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη που με  
κατακλύζει. Σας ευχαριστώ βαθιά για το πολύτιμο δώρο 
της υποτροφίας που μου παρείχατε επ ί έξι ολόκληρα 
χρόνια, σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την αξία 
μου και θελήσατε έμπρακτα να την ανταμείψετε, σας 
ευχαριστώ που αποτελέσατε γλυκό κομμάτι της ζωής και 
καθημερινότητας μου την τελευταία εξαετία!
Για μένα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα! Αγροτικά, 
ειδικότητες, διδακτορικά, εξειδικεύσεις. Στόχος μου 
είναι να συνεχίσω να είμαι το ίδιο καλή και αποδοτική 
σε κάθε βήμα της ιατρικής επαγγελματικής μου 
διαδρομής, ελπίδα μου είναι να συναντώ πάντα στο 
δρόμο μου ανθρώπους και φορείς σαν τον Ό μιλο Φίλων 
της Αστυνομίας που θα παρακολουθούν στενά την πορεία 
μου και θα ενισχύουν θετικά την αποτελεσματικέίτητα 
των έργων και προσπαθειών μου. Επιθυμία μου είναι 
να ακολουθήσω την ειδικότητα της Καρδιολογίας. Θα 
κλείσω λοιπόν την επιστολή αυτή επικαλούμενη αυτό το 
σπουδαίο όργανο που λέγεται καρδιά και θα αποτελέσει 
το κύριο αντικείμενο της ενασχόλησης μου τα προσεχή 
χρόνια. Ευχαριστώ « από καρδιάς » όλες εσάς τις 
Κυρίες στον Ό μιλο Φίλων της Αστυνομίας για όσα μου 
προαφέρατε αυτά τα έξι χρόνια των ιατρικών σπουδών 
μου και για όλα όσα προσφέρετε συστηματικά και μ ε  
αξιέπαινο ζήλο στον αριστούχο μαθητή! Θα είμαι κοντά 
σας, πρόθυμη να βοηθήσω μ ε όλες μου τις δυνάμεις σε 
ό,τι κι αν χρειαστείτε! ]
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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 0-15 ETON ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 21-25 ETDN
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 31-35 ETON
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

€33.1 U 2,1
ΓΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΑΠΟ 41-45 ETON

ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

50*51 €
. 9

■, Μ 3 3 3 3 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 ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ LIFECARD VISA
•  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΕ12 ΑΤΟΚΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
•  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1% ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ Η ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΝΑΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 90% ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥΣ
•  ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΟΡΕΣ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΗΣΕΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΙΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ LIFECARD VISA, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΤΎΧΗΜΑ (ΜΕΧΡΙ 5000€ ΕΤΗΣΙΟΣ)
•  ΜΗΔΕΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
•  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΛΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Α Κ Ο Μ Η  Σ Α Σ  Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Ν ΤΑ Ι
•  ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 1 2 €
•  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΙΑΤΡΩΝ, 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, ΕΤΗΣΙΟ CHECK-UP, ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 1 9 0 €
•  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΜΕ 25 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4 0 €

e /d s fd lis i
I N S U R A N C E  A G E N C Y
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ

Κ υ ψ έλ η ς  101 Τ.Κ. 1 1 3  6 4  (πλ. Κ υ ψ έλ η ς) Τηλ.: 210 82 .25 .950  - 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 .20.13 .99  e-mail: info@exasfalisi.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΣ
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ΑΥΤΟ KIN
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ, ΛΙΜΕΝΙΚΟΥΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΚΑΙ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΑΥΤΟΝ ΚΑΘΩΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΩ Μ Α ΤΙΚ Ε Σ ΒΛΑΒΕΣ ΠΡΟ Σ ΤΡΙΤΟ ΥΣ. ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜ ΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΥΣ, Α Υ Τ Ο Γ Ν Ω Μ Ω Ν  ΑΦΑΙΡΕΣΗ.
ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜ ΙΕΣ Α Π Ο  Α Ν Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ο  Ο Χ Η Μ Α ,

ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Α Π Ο  ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ, Ο Λ ΙΚ Η  ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗ Κ Λ Ο Π Η . ΚΑ ΤΑ ΙΓΙΔ Α . 
Θ Υ Ε Λ Λ Α , ΣΕΙΣΜ Ο , Π Λ Η Μ Μ Υ Ρ Α , Χ Α Λ Α Ζ Ι. ΖΗΜ ΙΕΣ Α Π Ο  ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, Ο Χ Λ Α Γ Ω Γ ΙΕ Σ , 
Δ ΙΑ Δ Η Λ Ω Σ Ε ΙΣ , ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Δ ΙΑ ΤΑ ΡΑ ΧΕΣ, Ν Ο Μ ΙΚ Η  Π Ρ Ο ΣΤΑ ΣΙΑ  Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ  ΚΑΙ Ο Δ Η Γ Ο Υ ,  

Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο  Α Τ Υ Χ Η Μ Α  Ο Δ Η Γ Ο Υ , Θ Ρ Α Υ ΣΗ  Τ Ζ Α Μ ΙΩ Ν , Ο Δ ΙΚΗ ΒΟ Η Θ ΕΙΑ , ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ  
ΓΙΑ ΖΗΜ ΙΕΣ Α Π Ο  ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η Ο Λ ΙΚ Η /Μ Ε Ρ ΙΚ Η  Κ Λ Ο Π Η . Π Α Λ Α ΙΟ Τ Η Τ Α  Α Ν Τ Α Λ Λ Α Κ Τ ΙΚ Ω Ν .

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 ΕΤΗ 2 ΕΤΗ 1 ΕΤΟΣ ΤΡΕΧ.

ΕΤΟΣ
ΕΩΣ 6 106 113 118 ^ 123 126 132 135 138 145 131 118

7 ΕΩΣ 8 128 136 Μ Η9 154 161 165 169 178 162 147
9 ΕΩΣ 10 136 Η5 153 159 164 172 176 180 190 174 159
11 ΕΩΣ 12 144 154 162 168 174 182 187 191 ''202 185 169

ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΙΜΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΤΑΝ Η ΕΔΡΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ Ή ΟΤΑΝ 
ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΜΟΝΟ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΘΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ 
ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΚΑΛ ΥΤΕΡΑ!

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ
1° ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 2° 01 ΖΗ Μ ΙΕΣ  ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ  ΟΚΤΑΕΤΙΑΣ

*ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΕΤΗΣΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ  

Α Π Ο ΣΤΕ ΙΔ Α ΤΕ  ΑΔΕΙΑ  ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΙΑΣ Ο Χ Η Μ Α Τ Ο Σ, Φ Ω ΤΟ ΤΥ Π ΙΑ  ΤΑΥΤΟ ΤΗΤΑΣ, 
ΤΗ Λ Ε Φ Ω Ν Ο  Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ Σ Κ ΙΝ Η ΤΟ  Ή ΣΤΑ Θ ΕΡΟ  & ΑΦΜ.

e /a s fd lis i
I N S U R A N C E  A C S E I N I C C Y
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Κ υ ψ έ λ η ς  1 0 1  Τ.Κ. 11  3  6 4  ίπ λ . Κ υ ψ έ λ η ς )
Τ η λ .: 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: 2 1 0  8 2 .2 5 .5 8 0  - 2 1 0  8 8 .3 7 .5 6 4  Κιν.= 6 9 3 2 .2 0 .1 3 .9 9
e - m a i l :  i n f o @ e x a s f a l i s i . c o m  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: κος ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΣ

* ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΤΕΛΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΑΣ

mailto:info@exasfalisi.com


^ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
■ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

H A I R
C L I N I C

ΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

αραίωση, 
φαλάκρα, μουστάκι, γένια.

Q  αραίωση,
φρύδια, ευαίσθητες περιοχές

ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΧΕΣ 
ΣΕ ΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΟΜΕΣ 
ΣΗΜΑΔΙΑ

N a  fx m w T ru n j M tf a k  Εχννάφνηις M m

(B«lb Ε itractioa Separated TraatpUaUlie·)

META

______________

LT/vL-L[- 0 Φ 0 L' Ί\Ξΐί 2.10,8 2£4·2.(20
n n ia ir r itiirm g r

Π«η|β«»ψ 471 11434 (iktov 4«ς
ATHENS * LONDON - LIMASSOL - (MOW * TIRANA

V IS A

12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

I  ^ β Σ Ί Ό Λ Ε Σ ΐ Μ Ν ^ Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΓΗΓΩΝΗΣίβϋηνικήνΑοτυνομκΐζI flW ’

Tmookmmjluwoc,
Αεροπορίας
Σ τρ α τ ο ύ ζ η ρ α ς

Λψ ενικουΣυμακς

α γ α Α

Q EKTE I ΚΑΙ
π ιιτη τικ ιι

VISA T | ΚΑΡΤΕΣ



! ΣΑΣ ΟΠΛΙΖΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΑΣ ΑΦΟΠΛΙ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΜΑΣ ί
| ί

]

T a rg e t G ro u p  L td
D e f e n s i v e  E q u i p m e n t

ONE WORLD - ONE MISSION
► ► ► S A F E T V

Κεντρικό:
Μιχαήακοπούήου 121 
115 27 Αθήνα 
Tnd.: 210 7718890 
Fax.: 210 7718897 
e-mail.: targetgr@accl.gr

Υποκατάστημα:
Δημηισάναε 16 
115 22 Αμηεήόκηποι 
Tnd.: 210 6470010 
Fax.: 210 6470010 
e-mail.: targetgr@accl.gr

Target Group Italy
Via Guido Faletra 31
93100 Caltanissetta, ITALY
Tel. +393201579925, +393357579485
Fax:+390934553701
e-mail: targetgr@acci.gr

mailto:targetgr@accl.gr
mailto:targetgr@accl.gr
mailto:targetgr@acci.gr



