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περισσότερες καλύψεις
λιγότερα ασφάλιστρα

Καλύψεις Πακέτου
Προσφοράς

Ε ιδική π ρ ο σ φ ο ρ ά γιά
Α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς

Α σ τική Ευθύνη γιά Σω ματικές Βλάβες τρίτω ν
500.000 €
Αστική Ευθύνη γιά Υλικές Ζημιές τρίτω ν
100.000 €
Π υρ καγιά-Τρομοκρ ατικές Ε νέργειες-Στάσεις & Α π εργίες
1.500 €
Φ υσικά Φ αινόμενα
1.500 €
Κάλυψη απ ό Α νασ φ άλισ το Ό χημα
100.000 €
Αστική Ευθύνη Πυρός
600.000 €
Κάλυψη σε Π ορθμεία
100.000 €
Προσω π ικό Α τύχημα Ο δηγού & Ιδιοκτήτη
15.000 €
Δ ω ρεά ν κάλυψη Φ ροντίδας Α τυχήματος
Δ ω ρεάν κάλυψη Α ντικατάσ τασης Ο χήματος από π υρκαγιά & κλοπή

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς
Δωρεάν Αποστολή Συμβολαίου στον Χώρο σας

Α σ φ ά λ ισ τ ρ α

Ίπ π οι

Ε ξάμηνο

Ετώ ν 30-39 40-50
Έως 6
7 -8
9-10
11-12
13-14
15-16

103
112

Ι ϋ
Β 9
159
182

146 €
171 €
196 €

Επιπλέον έκπτωση
σε γυναίκες

Γενικέβ ΑσφάΧειεβ Ασημάκοβ
Τηλέφωνο Ε π ικ ο ιν ω ν ία ς : 210-2719601
Από 09.00 Έως 18.00
Ελευθ. Βενιζέλου 131 A' - Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
web site: www.asimakos.gr & www.auto-asfalistra.gr
e-mail: info@asimakos.gr & info@auto-asfalistra.gr
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από τον εκδότη

Σ η μ α ν τ ι κ ή π ρ ω τ ο β ο υ λ ία γ ια το μ έ λ λ ο ν τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς α ν έ λ α β ε ν α δ ιε κ π ε ρ α ιώ σ ε ι ο Α ν. Υ π.
Ε σ ω β ε ρ ικ ώ ν κ . Χ ρ ή σ τ ο ς Μ α ρ κ ο γ ια ν ν ά κ η ς . Μ ε ε π ισ τ ο λ ή π ο υ α π έ σ τ ε ιλ ε σ τα π ο λ ιτ ικ ά κ ό μ μ α τ α ζ η τ ά τ η ν
ο τ τ ^ φ γ α σ ία α υ τ ώ ν κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν υ π ο β ο λ ή α π ό ψ ε ώ ν τ ο υ ς σ χ ε τ ικ ά μ ε τ η ν λ ε ιτ ο υ ρ γ ία τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς . Ζ η τ ά
τ η ν έ ν α ρ ξ η δ ια λ ό γ ο υ μ ε ε ρ ω τ ή μ α τ α π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο ν μ ε λ λ ο ν τ ικ ό ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ισ μ ό κ α ι τ η ν α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η
τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς , ώ σ τ ε ν α β ε λ τ ισ τ ο π ο ιη θ ο ύ ν οι λ ε ιτ ο υ ρ γ ίε ς τ η ς κ α ι ν α κ α τ α σ τ ε ί α π ο τ ε λ ε σ μ α 
τ ικ ό τ ε ρ η .
Σ τ ο π λ α ίσ ιο τ ω ν α ρ μ ο δ ιο τ ή τ ω ν τ ο υ ο κ. Υ π ο υ ρ γ ό ς ε π ισ κ έ φ θ η κ ε π ο λ λ έ ς Α σ τ υ ν ο μ ικ έ ς Δ /ν σ ε ις , (Κ ρ ή τ η ς ,
Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ , Σ τ ε ρ ε ό ς Ε λ λ ά δ ο ς , Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η ς κ α ι Κ ε ν τ ρ ικ ή ς Μ α κ ε δ ο ν ία ς ), ό π ο υ σ υ ζ η τ ή θ η κ α ν θ έ μ α τ α
π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ι ς τ ο π ικ έ ς κ ο ιν ω ν ίε ς κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν β ε λ τ ισ τ ο π ο ίη σ η τ η ς ε ν γ έ ν ε ι λ ε ιτ ο υ ρ γ ία ς τ ω ν π ε ρ ιφ ε 
ρ ε ια κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς .
Ο Α ρ χ η γ ό ς τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο ς Β α σ ίλ ε ιο ς Τ σ ια τ ο ύ ρ α ς π α ρ έ σ τ η σ τ η Σ υ ν ά ν τ η σ η
Ο
τ η ς Ο μ ά δ α ς Ε υ ρ ω π α ίω ν ^ Α ρ χ η γ ώ ν Α σ τ υ ν ο μ ία ς (E P C T F ) π ο υ έ γ ιν ε σ τ η Χ ά γ η . Σ τ η σ υ ν ά ν τ η σ η σ υ ζ η τ ή 
θ η κ α ν θ έ μ α τ α ό π ω ς:
•

Τ ο Ε υ ρ ω π α ϊκ ό Σ ύ σ τ η μ α κ α τ α χ ώ ρ η σ η ς ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν , (π ρ ό τ α σ η δ η μ ιο υ ρ γ ία ς ε ν ια ία ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς

β ά σ η ς).
•

Ε ξ ε λ ίξ ε ις σ χ ε τ ικ ά μ ε τ ι ς ε π ιχ ε ιρ η σ ια κ έ ς δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τ η ς E u ro p o l .

•

Α ξ ιο λ ό γ η σ η τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς κ α ι τ ο υ σ υ ν τ ο ν ισ μ ο ύ τ η ς ο μ ά δ α ς ε ρ γ α σ ία ς τ η ς Τ ε λ ω ν ε ια κ ή ς Σ υ 

ν ε ρ γ α σ ία ς (C C W P ), τ ο υ F R O N T E X κ α ι τ η ς Μ ο ν ά δ α ς Υ π ο σ τ ή ρ ιξ η ς τ η ς E P C T F γ ια τ ο ν σ υ ν τ ο ν ισ μ ό τ η ς
εφ α ρμ ογή ς τω ν πρ ογρ α μ μ ά τω ν τη ς C O SPO L .
•

Π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς Έ ν ω σ η ς σ τ η ν κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ ο υ Ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς .

•

Α ξ ιο λ ό γ η σ η τ ο υ « Ε κ τ ε τ α μ έ ν ο υ Ε π ιχ ε ιρ η σ ια κ ο ύ κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ύ Σ χ ε δ ια σ μ ο ύ γ ια τ η ν Α σ τ υ ν ο μ ία

( C O S P O L )» το ο π ο ίο π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι τ η ν α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η τ η ς π α ιδ ικ ή ς π ο ρ ν ο γ ρ α φ ία ς , τ ο υ Ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ
Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς σ τ η ν π ε ρ ιο χ ή τ ω ν Δ υ τ ικ ώ ν Β α λ κ α ν ίω ν , τ η ς δ ια κ ίν η σ η ς ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν κ α ι τ ο υ Ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο υ
Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς μ έσ ω δ ια δ ικ τ ύ ο υ .
Τ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α τ η ς C O S P O L ε ίν α ι ο υ σ ια σ τ ικ ά έ ν α π ο λ υ μ ε ρ έ ς “ ε ρ γ α λ ε ίο ” ε φ α ρ μ ο γ ή ς τ ο υ Ν ό μ ο υ τ η ς T a s k
F o rc e τ ω ν Α ρ χ η γ ώ ν Α σ τ υ ν ο μ ία ς ( E P C T F ). Κ α τ ’ ο υ σ ία π ρ ό κ ε ιτ α ι γ ια μ ια σ ε ιρ ά π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν , τ α ο π ο ία
α ν τ ικ α τ ο π τ ρ ίζ ο υ ν τ ι ς π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς τ ο υ Σ υ μ β ο υ λ ίο υ , σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊκ ή Ε κ τ ίμ η σ η Α π ε ιλ ή ς
γ ια το Ο ρ γ α ν ω μ έ ν ο Έ γ κ λ η μ α (O C T A ).

Η Α σ τ υ ν ο μ ικ ή Α ν α σ κ ό π η σ η ε ύ χ ε τ α ι σ τ ο υ ς α ν α γ ν ώ σ τ ε ς τ η ς: Κ αλό Κ α λ ο κ α ίρ ι. ]
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J . JL J “Θαλασσόκοσμος”,

44

QQ
( J U

.Π ρ ά σ ινες ταράτσες.

Α να μνήσεις ενός Μ οιράρχου,
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ιν α σ κ ό π η σ η
Περιοδικό “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ”
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters
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Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε

J . Σ υντα γές,

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος ΙστορίαςΕκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

Γ ρ ίπ η τω ν χοίρω ν,

Ε υ γ έν ιο ς Σ παθάρης,

Εκδότης-Διευθυντής
Α ΙΑ ' Κωνσταντίνος Ξέρας
τηλ. 210/6854206

Β. Αρχισυντάκτης-Υπ. Διαφήμισής
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
τηλ. 210/6854609

Χ αράλαμπος Τ α ϊγα νίδη ς

C r e a t iv e a r t d ir e c t o r

Λιάνα Ιωαννίδου

Συντάκτες
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

Μόνιμες Στήλες

68

Πολιτισμός,

82
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Αθλητισμός,
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I Αστντνομικό Μ υθιστόρημα,
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Παράξενα,

Α λληλογραφία.

Φωτογρ. Συνεργείο
1° Τμ./Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
(Αρχ/κας Παν. Δικόπουλος, Αστ/κας Γ.
Λαγόπουλος)

Διαχείρηση-Διανομή
Ανθ/μος Νικόλαος Βασιλείου
τηλ. 210/6828525

Εκτύπωση
“ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
Λ εύκης 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
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΕΡΕΥΝΑ

Του Γεωργίου Δ. Χλούπη,
Δικηγόρου Δρ. Νομικής

Εννοιολογικες διευκρινίσεις

Διασυνοριακό έγκλημα
Είναι αναμφισβήτητο ότι το βασικό χαρακτηριστικό τόσο του διασυνορια κού όσο και του υπερεθνικού εγκλήματος είναι το
στοιχείο των συνόρων. Ο ρόλος που τα σύνορα διαδραματίζουν στην εγκληματική δράση καθορίζει ενί οτε και την ποιότητα ή
το είδος αυτής. Για την αποσαφήνιση της έννοιας του διασυνοριακού εγκλήματος εξετάζεται ως βασικό κριτήριο το στοιχείο των
συνόρων και ο ρόλος τους στην διάπραξη του υπό εξέταση εγκληματικού φαινομένου.
Έ τσ ι καταρχήν όταν γίνεται διακίνηση παράνομων αγαθών και υπηρεσιών διαμέσου των συνόρων, τότε μπορεί να γίνει λόγος
για διασυνοριακό έγκλη μα που συντελείται με μία ή περισσότερες συνοριακές διελεύσεις περιλαμ βάνοντας τόσο τα εσωτερικά
όσο και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου το πρόθεμα του σχετικού όρου (δια-συνοριακό) εμπεριέχει ως
έννοια την διέλευση - διάσχιση. Δεν αποσαφηνίζονται ωστόσο οι έννοιες διασυνοριακό - υπερεθνικό έγκλημα.
Τα σύνορα, μόνο με την ιδιότητα τους ως ζώνες διοικητικής ευθύνης της κεντρικής εξουσίας των κρατών, αποτελούν πηγές
εγκληματογένεσης εάν δεν υπήρχαν, ορισμένες μορφές εγκληματικής δράσης δεν θα υφίσταντο. Με βάση αυτό το κριτήριο το
οποίο εξαρτά άμεσα την παραγωγή (διασυνοριακού) εγκλήματος από τα σύνορα καθίσταται ευκολότερη η αντιδιαστολή του από
άλ λες μορφές εγκληματικής δράσης όπως αυτά; που εξετάζονται παρακάτω.
Τα σύνορα συνδεόμενα με την εγκληματική απαξία της πράξης όπως παρα πάνω, χαρακτηρίζουν την εγκληματική δράση όταν
αποτελούν το σκοπό αυτής, έτσι ο σκοπός του λαθρομετανάστη ή του λαθρέμπορου είναι να περάσουν τα σύνορα είτε ο ίδιος είτε
τα διακινούμενα αγαθά αντίστοιχα. Σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχουν διαφορετικές έννομες τάξεις, αλλά και σχε τική ελευθερία
στη διακίνηση προσώπων και αγαθών χωρίς ουσιαστικούς ελέγχους και περιορισμούς, όπως στην Ε.Ε., ή σε κάποιο ομοσπονδι
ακό κράτος, το διασυνοριακό έγκλημα θα αφορά κυρίως στα εξωτερικά σύνορα. Η απόλυτη κατάργηση των εσωτερικών συνό
ρων θα οδηγούσε αναγκαία, σύμφω να με τα παραπάνω, στην κατάργηση των σχετικών διασυνοριακών εγκλημάτων.
Χαρακτηριστική περίπτωση διασυνοριακού εγκλήματος με βάση το κριτή ριο των συνόρων, αποτελούν τα οικονομικά εγκλή
ματα της λαθρεμπορίας και των τελωνειακών παραβάσεων. Επίσης η λαθρομετανάστευση αποτελεί το κατ’ εξοχήν διασυνοριακό
έγκλημα. Το βασικό ερώτημα το οποίο μπορεί να τεθεί για να διαπιστωθεί εάν κάποια εγκληματική πράξη αποτελεί διασυνοριακό
έγκλημα ή όχι, είναι το κατά πόσο η πράξη αυτή θα εξακολουθούσε να θεωρείται εγκληματι κή, ή θα συνέχιζε να υφίσταται και
ως πράξη ακόμα, εάν δεν υπήρχαν σύνορα μεταξύ των κρατών. Έ τσ ι η λαθρεμπορία δε θα τυποποιούνταν ως αδίκημα, δε θα
μπορούσε να νοηθεί καν ως πράξη, η δε λαθρομετα νάστευση θα υπήρχε όχι ως έγκλημα, αλλά ως το κοινωνικό φαινόμενο της
μετανάστευσης πληθυσμού, από ένα σημείο της γης σε άλλο.
Στη Συμφωνία «Περί Συνεργασίας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση του Δια-συνοριακού Εγκλήματος», (συμφωνία
S.E.C.I., Ν. 2865/ 2000), η οποία υπεγράφη στις 26.5.1999 στο Βουκουρέστι μεταξύ Ελλά δας Βουλγαρίας, FYROM, Μολδαβίας
Αλβανίας Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Κρο ατίας Ρουμανίας Ουγγαρίας Σλοβενίας και Τουρκίας στο άρθρο 1 (ορισμοί) εδ. β’ αναφέρονται τα εξής: «Ο όρος «διασυνοριακό έγκλημα» αφορά όλες τις παραβάσεις ή τις απόπειρες παράβασης των εθνικών νόμων και
κανονισμών που έχουν σαν σκοπό την οργάνωση, διεύθυνση, βοήθεια ή διευκόλυνση διε θνών εγκληματικών δραστηριοτήτων».
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Η γενική και ασαφής αυτή προσπάθεια οριοθέτησης του διασυνο
ριακού εγκλήματος στο κείμενο της Συμφωνίας προσδίδει μία δι
αφορετική προσέγγιση του όρου, η οποία απέχει παρασάγ γες από
την επιχειρούμενη προσέγγιση στην εργασία αυτή, συγχέοντας
περισ σότερο την έννοια του. Έ τσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως διασυνορια κό έγκλημα, σύμφωνα με το γράμμα του ορισμού
αυτού, η διαφθορά ή και η απόπειρα διαφθοράς κρατικών υπαλ
λήλων από κάποιο παράνομο κύκλωμα με σκοπό την οργάνωση ή
διευκόλυνση μίας εγκληματικής δραστηριότητας σε διεθνές επί
πεδο. Στο πρώτο άρθρο της Συμφωνίας (εδ. α’) αναφέρεται ότι ο
όρος «δι ασυνοριακές αρχές επιβολής του νόμου και τελωνειακός
αρχές σημαίνει τις εθνικές αρμόδιες αρχές που ορίζονται από τα
μέρη». Στο άρθρο δεύτερο, του Καταστατικού Χάρτη του κέντρου
S.E.C.I., ορίζεται ότι ««Διασυνοριακές αρχές επιβολής του Νόμου
και Τελωνειακός αρχές κατά το άρθρο Ια της Συμφωνίας, αποτε
λούν οι κατά την ελληνική νομοθεσία αρμόδιες για την πρόληψη
και καταπολέμηση ίου εγκλήματος κατά περίπτωση τελωνειακός,
λιμενικές και αστυνομικές αρχές». Προβλέπεται επίσης από τον
Καταστατικό Χάρτη (άρ θρο πρώτο παρ. 5.1.3) ότι οι τελωνειακοί
υπάλληλοι μπορεί να αποτελόσουν αξιωματικούς συνδέσμους.
Επιπλέον αναφέρεται στους στόχους του Κέντρου η συνδρομή σε
εκκρεμείς τελωνειακός και ποινικές ανακρίσεις επί του διασυ νοριακού εγκλήματος, ενώ για τη διαχείριση των πληροφοριών και
τον συντο νισμό των συνδέσμων συνεργάζεται το Κέντρο S.E.C.I.
με την ΙΝΤΕΡΠΟΛ και την Παγκόσμια Οργάνωση Τελωνείων
(άρθρο 2 παρ. 4). Στη Συμφωνία ανα φέρεται ότι οι κυβερνήσεις
των μερών «...πεπεισμένες ότι τα διαπραττόμενα εγκλήματα κατά
μήκος των συνόρων των Μερών αποτελούν σοβαρή απειλή στην
κυριαρχία και το νόμιμο εμπόριο που μπορεί να καταπολεμηθεί
αποτε λεσματικά με τη συνεργασία των αρχών επιβολής του νό
μου...θεωρώντας ότι τα δια-συνοριακά εγκλήματα είναι επιζήμια
για τα.... δημοσιονομικά και εμπο ρικά συμφέροντα των αντίστοι
χων χωρών...». Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η πρωτοβουλία
αυτή δίνει ιδιαίτερη σημασία στις τελωνειακός αρχές για την κα
ταπολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος, ενώ γίνεται αναφορά
στην απειλή από τα διασυνοριακά εγκλήματα (εγκλήματα διαπραπόμενα κατά μήκος των συνόρων) στο νόμιμο εμπόριο και στα δη
μοσιονομικά και εμπορικά συμ φέροντα των κρατών. Ωστόσο στον
ορισμό του όρου διασυνοριακό έγκλημα στη Συμφωνία, η έννοια
αυτή καταλαμβάνει κάθε παράβαση σχετική με διε θνή εγκλημα
τική δραστηριότητα, πέραν των λαθρεμπορικών και γενικά των
τελωνειακών παραβάσεων, σε οποιοδήποτε σημείο της επικράτειας
των συμβαλλομένων χωρών. Η πρακτική εφαρμογή της Συμφωνί
ας θα δείξει τον χαρακτήρα αυτής της πρωτοβουλίας.
Πέραν της παραπάνω στενής οριοθέτησης της έννοιας του δια
συνοριακού εγκλήματος, θα μπορούσε να τεθεί και ως κριτήριο το
κατά πόσο τα σύνορα ευνοούν τη διάπραξη κάποιου εγκλήματος,
επιδρούν δηλαδή στην έγκλημα τική δράση. Στην περίπτωση αυτή
διευρύνεται ο κατάλογος των εγκλημάτων αυτών και με άλλες πε
ριπτώσεις που υφίστανται είτε υπάρχουν σύνορα, είτε όχι, αλλά τα
σύνορα επιδρούν στην εγκληματικότητα είτε γιατί αποτελούν τρο
χοπέδη στην καταδίωξη των εγκληματιών (έλλειψη συνεργασίας
των κατα σταλτικών αρχών, μορφολογία του εδάφους που δυσκο
λεύει τη φύλαξη των συνοριακών διαβάσεων και καταδίωξη των
δραστών), είτε γιατί διαφέρει ση μαντικά το επίπεδο ζωής σε δύο
ή περισσότερες χώρες οι οποίες έχουν κοι νά σύνορα. Η εγκλημα
τική αυτή δράση δεν εξαρτάται άμεσα από τα σύνορα αν και επη

ρεάζεται ποσοτικά κυρίως από αυτά (περισσότερα εγκλήματα στις
συνοριακές ζώνες). Τέτοιες περιπτώσεις θα μπορούσαν να είναι τα
εγκλήμα τα κατά της ιδιοκτησίας εν γένει και ιδιαίτερα οι κλοπές
οχημάτων, οι κλοπές καταστημάτων, οι βανδαλισμοί κ.α . Οι πε
ριπτώσεις αυτές λόγω του άτι ως εγκληματική δράση δεν εξαρτώνται άμεσα από τα σύνορα και μπορεί να ποι κίλουν σημαντικά σε
κάθε περιοχή επηρεαζόμενες από πολλούς παράγοντες (κοινωνι
κούς, οικονομικούς) δεν θα έπρεπε να υπαχθούν στη στενή έννοια
του διασυνοριακού εγκλήματος, σύμφωνα με τη συλλογιστική
που εκτέθηκε παραπάνω, αποτελώντας αντικείμενο της γενικής
αντεγκληματικής πολιτικής κάθε χώρας. Η διεύρυνση των περι
πτώσεων του διασυνοριακού εγκλήματος δεν θα βοηθούσε στην
αποτελεσματική αντιμετώπιση του. θα μπορούσαν να υπαχθούν
στην ευρύτερη κατηγορία του υπερεθνικού εγκλήματος, σύμφω
να και με όσα αναφέρονται στην επόμενη ενότητα.
Το διασυνοριακά έγκλημα δεν αποτελεί στοιχείο του ουσιαστι
κού ποινικού δικαίου (τρόπος τέλεσης της πράξης - αντικειμενι
κή υπόσταση εγκλήματος), αλλά στοιχείο το οποίο αφορά κυρίως
στον τρόπο δίωξης και εξιχνίασης και διαθέτει εγκληματολογικό
κατά βάση χαρακτήρα δίνοντας τις απαραίτητες κα τευθύνσεις για
την αντιμετώπιση του (διασυνοριακή αστυνομική κι δικαστική
συνεργασία).
Απαραίτητες συγκρίσεις και διαχωρισμοί θα πρέπει να γίνουν
ανάμεσα στο διασυνοριακό έγκλημα και στο υπερεθνικό, στη σχέ
ση τους με το οργανωμένο, στα εγκλήματα κατά της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και στο διεθνές έγκλημα.
Οι επιχειρούμενες συγκρίσεις και διαχωρισμοί βοηθούν στην
κατανόηση της έννοιας του διασυνοριακού και υπερεθνικού
εγκλήματος δεδομένου άτι και για το τελευταίο, ιδιαίτερα όταν
έχει οργανωμένο χαρακτήρα, δεν υπάρχει ένας ενιαίος κοινά απο
δεκτός ορισμός της μορφής αυτής των εγκλημάτων, πέρα από τη
σημαντική προσπάθεια που αφορά στη σύμβαση του Παλέρμο.
Υπερεθνικό έγκλημα
Το υπερεθνικό έγκλημα μπορεί να περιγράφει ως εγκληματικές
πράξεις ή δραστηριότητες οι οποίες επεκτείνονται πέρα από τα σύ
νορα μίας χώρας.
Κατά τον Mueller ο «όρος υπερεθνικό έγκλημα είναι όρος
εγκληματολογικός, ορίζεται ως οι αξιόποινες πράξεις των οποίων η
έναρξη, η πρόληψη και/ή οι άμεσες ή έμμεσες συνέπειες αφορούν
περισσότε ρες χώρες. Είναι η εγκληματική δραστηριότητα η οποία
επεκτείνεται σε διάφο ρες χώρες και παραβιάζει την έννομη τάξη
των χωρών αυτών».
Ο Dannecker απαντώντας σε σχετικό ερωτηματολόγιο και συ
γκεκριμένα στην ερώτηση που αφορά στα χαρακτηριστικά και
στις διαφορές μεταξύ του διεθνούς του υπερεθνικού και του δι
ασυνοριακού εγκλήματος και σχολιάζο ντας την ερώτηση εάν
υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία μίας ξεχωριστής κα τηγορίας
εγκλημάτων που να αφορά στο διασυνοριακό έγκλημα, αναφέρει
ότι: «υπερεθνικό και διασυνοριακό έγκλημα είναι η διασυνοριακή
εγκληματικότη τα που η διάπραξη της ή οι επιδράσεις της αφορούν
πάνω από ένα κράτος. Μία ξεχωριστή κατηγορία του διασυνορια
κού εγκλήματος δεν μπορεί να σχη ματισθεί σε αντιπαράθεση με το
υπερεθνικό έγκλημα». Την ίδια άποψη εκ φέρει και ο Bruggeman
τονίζοντας ως βασικό χαρακτηριστικό του διασυνορι ακού εγκλή
ματος τη διέλευση των συνόρων. Σε αντίθεση με τους παραπάνω ο
Sieber ως διασυνοριακά εγκλήματα θεωρεί τα εγκλήματα τα οποία
αφορούν πράξεις ή παραλείψεις σε περισσότερες από μία χώρες,
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ενώ θεωρεί, χωρίς να εμβαθύνει περαιτέρω, ότι το διεθνές, το
υπερεθνικό και το διασυνοριακό έγκλημα αποτελούν εντελώς
διαφορετικές μορφές εγκλημάτων. Τα χαρακτη ριστικά ωστό
σο που αποδίδει ο προαναφερθείς καθηγητής στο διασυνοριακό
έγκλημα φαίνεται να αποτελούν, σύμφωνα με τα όσα εκτίθενται
στην εργασία αυτή, χαρακτηριστικά του υπερεθνικού εγκλή
ματος.
Κατά τον καθηγητή Νικόλαο Πασσά δεν υπάρχει διαφορά
ανάμεσα στο υπερεθνικό και δια συνοριακό έγκλημα. Σύμφωνα
με ορισμό εργασίας που δίνει για το έγκλημα εν γένει, το τελευ
ταίο αφορά «παράπτωμα που συνεπάγεται αποφευκτή και άσκο
πη βλάβη στην κοινωνία, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό ώστε
να δικοί ολογήσει την παρέμβαση του κράτους και παρόμοιο με
άλλου είδους πράξεις που έχουν εγκληματοποιηθεί στις χώρες
που τις αφορούν ή από το διεθνή νόμο». Τα εγκλήματα γίνονται
υπερεθνικά όταν οι δράστες ή τα θύματα δρουν ή βρίσκονται
εγκατεστημένα σε περισσότερες από μία χώρες. Η υπαγωγή της
υπερεθνικής εγκληματικής δραστηριότητας σε πράξεις που τι
μωρούνται από την ποινική νομοθεσία περισσοτέρων της μιας
χωρών (Bossard, 1990) θεω ρεί ότι οδηγεί σε αδιέξοδο για τη
διατύπωση ενός ορισμού. Οι εθνικές νομο θεοίες πέρα από τις
διαφοροποιήσεις τους στην αντιμετώπιση του εγκλήματος, δέ
χονται ποικίλες επιδράσεις από τοπικούς και διεθνείς παράγο
ντες. Έ τσ ι το τι είναι έγκλημα και τι όχι μπορεί να εξαρτηθεί
από «διεφθαρμένους» νομο θέτες, από δικτάτορες ή από ισχυρά
οικονομικά συμφέροντα. Τέτοιου είδους δυνάμεις δεν θα έπρεπε
να επηρεάζουν και να περιορίζουν το επιστημονικό αντικείμενο
μίας μελέτης ή την εκδήλωση μίας αντεγκληματικής πολιτικής.
Γι’ αυτό, κατά την άποψη του Πασσά πρέπει ν ’ αναζητηθούν
πιο ουσιαστικά και περιεκτικά κριτήρια για τον ορισμό του δι
ασυνοριακού εγκλήματος χω ρίς ιδιαίτερη απομάκρυνση από
νομικά κριτήρια27. Η θέση αυτή του Πασσά είναι ακραία και
δύσκολα θεμελιώνεται, ιδιαίτερα στις σύγχρονες δημοκρατί ες
όπου υφίστανται και λειτουργούν θεσμοί οι οποίοι ελέγχουν τη
νομοθετική και εκτελεστική εξουσία.
Το χαρακτηριστικό στοιχείο του υπερεθνικού εγκλήματος
είναι η διέλευση των συνόρων ή των εθνικών δικαιοδοσιών. Ως
θεμελιώδη χαρακτηριστικά του, κατά τον Bossard θα μπορού
σαν να καταγραφούν τα εξής:
1.
Η διάσχιση συνόρων είτε από ανθρώπους (εγκληματί
ες, φυγάδες, θύ ματα όπως στην περίπτωση της σωματεμπορί
ας), είτε από αντικείμενα (δια κίνηση όπλων, ναρκωτικών), είτε
ακόμη αυτής της εγκληματικής βούλησης (όπως στην περίπτω
ση της απάτης με υπολογιστές όταν μία εντολή δίνεται από μία
χώρα Α σε μία χώρα Β).
2.
Διεθνής αναγνώριση ενός εγκλήματος: σε εθνικό επί
πεδο σύμφωνα με την αρχή «nullum crimen, nulla poena, sine
lege». Σε διεθνές επίπεδο αν η πράξη θεωρείται ως έγκλημα με
ταξύ τουλάχιστον δυο κρατών (μέσω διεθνών συμβάσεων και
συμφωνιών).
Η Γ.Γ. του ΟΗΕ υιοθέτησε το 1994, δεκαοκτώ κατηγορίες
υπερεθνικών εγκλημάτων. Η Επιτροπή για την Πρόληψη
του Εγκλήματος και την Ποινική Δικαιοσύ νη στην έβδομη
ετήσια συνοδό της (Βιέννη 21-30 Απριλίου 1998) υποστή ρίξε
ομόφωνα την ανάγκη σύστασης ενός οργάνου που θα ήταν η
βάση μιας συντονισμένης δράσης κατά του υπερεθνικού οργα
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νωμένου εγκλήματος. Η Επιτροπή ενέτεινε τις εργασίες της για
την δημιουργία μίας σύμβασης για το υπερεθνικό οργανωμένο
έγκλημα ώστε να καχαλήξει στο τελικό κείμενο της σύμβασης
προς υπογραφή μέχρι το 2000. Η πορεία για την υπογραφή της
Σύμβασης και το τελικό κείμενο αυτής εξετάζονται στην επόμε
νη ενότητα. Αξί ζει να σημειωθεί ότι σε προσχέδιο της σύμβασης
ως οργανωμένο υπερεθνικό έγκλημα θεωρείται μία ιεραρχικά
οργανωμέ νη ομάδα τριών ή περισσοτέρων ατόμων τα οποία με
σκοπό το κέρδος και με διαρκή ή μόνιμο τρόπο, σχεδιάζουν ή
διαπράττουν σε περισσότερα από ένα κράτη κάποια από τα ακό
λουθα αδικήματα:
α. Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσι
ών, β. «Ξέπλυμα βρόμικου» χρήματος, γ. Απειλές ή δημόσιους
εκφοβισμούς, δ. Παραχάραξη νομισμάτων, ε. Εμπόριο όπλων
και εκρηκτικών, στ. Παράνομη διακίνηση και κλοπές οχημά
των kaiC Εμπόριο ανηλίκων.
Στις 12.12.2000 υπεγράφη στο Παλέρμο της Ιταλίας από 154
χώρες η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του υπερεθνι
κού οργανωμένου εγκλή ματος. Στο άρθρο 3 παρ. 2 της Σύμβα
σης καθορίζεται ότι ένα αδίκημα έχει υπερεθνικό χαρακτήρα,
στις περιπτώσεις που:
α) Τελείται σε περισσότερα του ενός κράτη.
β) Τελείται σε ένα κράτος αλλά σημαντικό τμήμα της προετοι
μασίας, του σχε διασμού, της καθοδήγησης ή του ελέγχου του
λαμβάνει χώρα σε άλλο κράτος.
γ) Τελείται σε ένα κράτος αλλά αφορά οργανωμένη εγκλημα
τική ομάδα που συμμετέχει σε εγκληματικές δραστηριότητες σε
περισσότερα του ενός κράτη.
δ) Τελείται σε ένα κράτος αλλά έχει σημαντικές επιπτώσεις σε
άλλο κράτος.
Το κριτήριο των συνόρων το οποίο εξετάζεται στην προηγού
μενη ενότητα οριοθετεί ακόμη περισσότερο το διασυνοριακό
έγκλημα περιορίζοντας το σε όσα έχουν προαναφερθεί. Έ τσι
το υπερεθνικό οργανωμένο έγκλημα αποτελεί μία διαφορετική
και πολύ ευρύτερη μορφή εγκληματικής δράσης. Ορισμένα από
τα υπερεθνικά εγκλήματα αποτελούν πράξεις μεμονωμένων
ατόμων (Hi tech crimes), ή παράνομης δραστηριότητας από επι
χειρήσεις (απόρριψη το ξικών αποβλήτων) που κατά τα άλλα
συμμετέχουν σε νόμιμες δραστηριότη τες ή το συνηθέστερο,
πράξεις από παράνομες οργανώσεις που σκοπό έχουν τη δημι
ουργία κερδών από μη νόμιμες δραστηριότητες. Η κωδικοποίη
ση του οργανωμένου εγκλήματος στην ποινική νομοθεσία των
εννόμων τάξεων αφορώντας ιδιαίτερα στον τρόπο τελέσεως της
πράξης (σε αρκετές έννομες τά ξεις έχει ποινικοποιηθεί η συμμε
τοχή σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος) και η άμεση σχέση
του υπερεθνικού εγκλήματος με το οργανωμένο, το ανάγει σε
στοιχείο του ουσιαστικού ποινικού δικαίου (τρόπος τέλεσης της
πράξης), ιδιαίτερα υπό την προοπτική μίας διεθνούς συμβάσεως
για την καταπολέμηση του εγκληματικού αυτού φαινομένου, η
οποία υπεγράφη στο Παλέρμο και στο άρθρο 5 αυτής υποχρεώ
νει τα κράτη να ποινικοποιήσουν τη συμμετοχή σε ορ γανωμένη εγκληματική ομάδα.]
Από το βιβλίο τον Γ. Χλοντιη
“ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ & ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ,
εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

Καλάς ήρθατε στο ORO TORO,
τον Χρυσό Ταύρο

Τ

α εστιατόριά μας, είναι αυθεντικά STEAK HOUSES ίδια με αυτά που βρίσκει κάποιος
στην Αργεντινή και σε χώρες που εκτιμούν την καλή ποιότητα κρέατος.

έληση μας, να προσφέρουμε μια μοναδική
ατμόσφαιρα και ένα μενού γεμάτο κλασικά
πιάτα, από περιοχές του κόσμου που είναι
παραδοσιακά γνωστές για τα Steak Houses.

Θ

τα ORO TORO θα ανακαλύψετε γεύσεις από
όλη σχεδόν την Αμερικανική ήπειρο. Το κρέας
που προσφέρουμε είναι το γνωστό Black Angus,
ένα αξεπέραστης ποιότητας είδος βοοειδούς, με
καταγωγή τη Σκωτία. Στα ORO TORO προσφέρουμε
μόνο φρέσκο κρέας, το οποίο ταξιδεύει μέσα σε κενό
αέρος (vacuum) που εγγυάται την ποιότητά του.

Σ

Ε

πειδή, από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύεται η εισαγωγή κρέατος με κόκαλο από τη Λατινική
Αμερική, συμπληρώνουμε τις προτάσεις μας με κρέας από τη Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, πάντα όμως,
είναι Black Angus με τις ίδιες αυστηρές προδιαγραφές.

Στους συναδέλφους ε.ε. & ε.α. και τις οικογένειες τους, τιμής ένεκεν, στα ORO TORO Βριλησοίων και
Βάρης, καθώς και στην ψαροταβέρνα ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ στο Λαιμό Βουλιαγμένης, προσφέρεται από μένα και
τους συνεταίρους μου έκπτωση 15% επ ί του ουνολικού λογαριασμού από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη και
από δημοσίευσης του παρόντος μέχρι και 31.10.2009, με απλή επίδειξη ΔΑΤαυτότητας.
Τα καταστήματα μας είναι ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας από 13:00' ώρα.
Παναγιώ της Δ. Μ ΠΡΕΚΗΣ
Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.-ΑΣ.
ΚΙΝΗΤΟ: 6944546752

ORO TORO
Λ. Πεντέλης 108, Βριλήσσια, τηλ. 210-8100150/1 και Λ. Βάρης - Κορωπίου 73 Βάρη, τηλ. 210-8994514/5,
www.orotoro.gr
ΜΑΪΣΤΡΑΛΙ

Απόλλωνος 28, Βουλιαγμένη, τηλ. 210-9671184/5, www.maistrali.gr

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Αστυνόμευση τουριστικών περιοχών
((

... ένα τοπίο δεν είναι, όπως το αντιλαμβάνονται μερικοί, κάποιο
απλώς σύνολο γης, φυτών και υδάτων. Είναι η προβολή της ψυχής
ενός λαού επάνω στην ύλη. ^
Οδυσσέας Ελύτης

Τουρισμός
Η ιστορία του τουρισμού ανάγεται σε εκατοντάδες χρόνια πριν και έχει περάσει από
διάφορα στάδια, ως την εξέλιξη του στη σημερινή σύγχρονη μορφή. Ξεκίνησε με τους
[Ο λυμπιακούς αγώνες, την πρώτη οργανωμένη μορφή αθλητικού τουρισμού (776 π.Χ.),
ί τον πρώτο καταγεγραμμένο διεθνή τουρίστα, τον γεωγράφο και ιστορικά Ηρόδοτο (480[ 421 π.Χ.), τ 0ν εξερευνητή Χριστόφορο Κολόμβο (1451-1506 μ.Χ.), τον Μεσαίωνα που ο
τουρισμός συνδεόταν με τις κοινωνικές ολιγαρχίες και τη θρησκεία (από τότε προέκυψε
και η αγγλική λέξη HOLIDAYS, που προέρχεται από τις λέξεις «HOLLY» και «DAYS»,
που σημαίνει ιερές μέρες) και τους περιηγητές του 19ου αιώνα και τον THOMAS COOK,
που οργάνωσε το πρώτο στην ιστορία διεθνές ταξίδι στην Ευρώπη (1856 μ.Χ.).
Κατά την διάρκεια του 20ού αιώνα εκδηλώθηκαν mo σύγχρονες μορφές τουριστι
κών διακινήσεων που ξεκίνησαν με την εμφάνιση των πρώτων οργανωμένων τουρι
στών, το 1946, και συνέχισαν με την μετεξέλιξη του τουρισμού σε ένα μαζικό κοινωνι
κό φαινόμενο.
Ο όρος Τουρισμός έχει επικρατήσει με την ίδια ρίζα σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του
κόσμου. Προέρχεται από την Γαλλική λέξη TOUR, η οποία σημαίνει το γύρο, την πε
ριήγηση. Σύμφωνα με τον επίσημο ορισμό από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού
(WORLD TOURISM ORGANIZATION - Χάγη 1981), «Ο τουρισμός θεωρείται ως μια
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δραστηριότητα που περιλαμβάνει κάθε είδους μετακινήσεις,
είτε διαμέσου διεθνών συνόρων (αλλοδαπός), είτε όχι (ημεδα
πός), διάρκειας πάνω από είκοσι τέσσερις ώρες και για διάφο
ρους λόγους, εκτός των λόγων μετανάστευσης και τακτικής
ημερήσιας απασχόλησης».
Μετά το 1830, με τη βαθμιαία οικονομική και κοινωνική
ανασυγκρότηση του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους, άρ
χισαν να έρχονται στην Ελλάδα οι πρώτοι επισκέπτες και να
ιδρύονται τα πρώτα ξενοδοχεία, αρχικά στο Ναύπλιο (Ξενοδο
χείο του Λονδίνου) και από το 1840 και μετά στην Αθήνα, όπου
μεταφέρθηκε η Πρωτεύουσα. Την ίδια εποχή ιδρύεται το ξενο
δοχείο «Μεγάλη Βρετανία», το οποίο μεταστεγάσθηκε το 1878
στη σημερινή του θέση στην πλατεία Συντάγματος.
Η ανάγκη δημιουργίας ενός δημόσιου φορέα που θα αναλάμ
βανε την οργάνωση του Ελληνικού Τουρισμού παρουσιάσθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1920, όταν ο ξένος τουρισμός
άρχισε να εκδηλώνει το ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Έ τσ ι από
το 1919, που λειτούργησε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας,
η αυτοτελής Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων, φθάνουμε μέσα
από μια συνεχή εξελικτική διαδικασία, στη σημερινή υφιστά
μενη οργανωτική δομή του Ελληνικού
Τουρισμού, της οποίας οι κύριοι φορείς
είναι το Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυ
ξης, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού
(Ε.Ο.Τ.), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο
της Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.) και ο Οργανισμός
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτι
σης (Ο.Τ.Ε.Κ.).

Τουριστική Αστυνομία - Διάρθρωση
και Αρμοδιότητες
Η αλματώδης τουριστική ανάπτυξη που
άρχισε να εμφανίζεται στην Ελλάδα μετά
το 1930, δημιούργησε την ανάγκη για τη
λήψη ειδικών μέτρων και αποφάσεων. Αυ
τό είχε ως αποτέλεσμα η Πολιτεία να ιδρύ

σει το 1935 (Ν. 6450/1935) την ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ,
αρχικά ως Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. και να την στελεχώσει με άνδρες της Αστυνομίας Πόλεων και της Χωροφυλακής. Σκοπός
της Τουριστικής Αστυνομίας ήταν να υποβοηθήσει το έργο
του Ε.Ο.Τ. και να εφαρμόσει σ’ όλο το Κράτος τις αστυνομικές
αρμοδιότητες που με τις κείμενες διατάξεις της είχαν ανατεθεί
(Π.Δ. 4/25-5-1935).
Το καθεστώς αυτό της μεικτής Υπηρεσίας (Ε.Ο.Τ. - Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης), διατηρήθηκε μέχρι το 1968, όταν με τον
ΑΝ. 297/1968 (Φ.Ε.Κ 38-Α) καταργήθηκε και δημιουργήθηκαν δύο Διευθύνσεις Τουριστικής Αστυνομίας, που υπάγο
νταν αντίστοιχα στα Αρχηγεία Αστυνομίας Πόλεων και Χω
ροφυλακής.
Με την κατάργηση των δύο Σωμάτων (Αστυνομίας Πόλεων
και Χωροφυλακής) και τη σύσταση του νέου Σώματος της Ελ
ληνικής Αστυνομίας το 1984, δημιουργήθηκαν Γραφεία Του
ρισμού στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα. Στη συνέχεια
με το Π.Δ. 508/1989 καταργήθηκαν και συστήθηκαν Κεντρι
κές και Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας.
Σήμερα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λειτουργούν
στη Χώρα μας μία (1) Κεντρική Υπηρε
σία και εβδομήντα δύο (72) Περιφερειακές
Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας.
Κεντρική Υπηρεσία; Στη Δ/νση Γε
νικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου, λει
τουργεί το 2ο Τμήμα Τουρισμού, το οποίο
έχει ως αρμοδιότητα την προετοιμασία νο
μοθετικών και διοικητικών πράξεων για
θέματα τουρισμού, την επεξεργασία στα
τιστικών στοιχείων, τη συνεργασία με τον
Ε.Ο.Τ. και λοιπούς συναρμόδιους φορείς,
καθώς και την καθοδήγηση και τον έλεγχο
Περιφερειακών Υπηρεσιών, ως προς την
ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της
τουριστικής νομοθεσίας.

0 όρος Τουρισμός
έχει επικρατήσει
με την ίδια ρίζα σε
όλες σχεδόν τις
γλώσσες του κόσμου
Προέρχεται από την
γαλλική λέξη TOUR,
η οποία σημαίνει το
γύρο, την περιηγηση
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Περιφερειακές Υπηρεσίες: Σε όλη τη Χώρα λειτουργούν
κό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση θε
(72) Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας, ήτοι,
μάτων τουρισμού και ειδικότερα των προβλημάτων που πα
(22) Τμήματα, (21) Μόνιμοι Σταθμοί, (9) Θερινοί Σταθμοί και
ρουσιάζονται σε ορισμένες περιοχές (Μάλλια και Χερσόνησος
(20) Γραφεία Τουριστικής Αστυνόμευσης, οι οποίες υπάγο
Ηρακλείου - Φαληράκι Ρόδου - Καρδάμαινα Κω - Κάβος Κέρ
νται οργανικά και διοικητικά στις κατά τόπους Αστυνομικές
κυρας - Λαγανάς Ζακύνθου - Μύκονος) και επηρεάζουν αρνη
Δ/νσεις και έχουν ως αρμοδιότητα την εφαρμογή της τουρι
τικά την τουριστική εικόνα της Χώρας. Στη σύσκεψη μεταξύ
στικής νομοθεσίας, στα πόσης (ρύσεως τουριστικά καταλύμα
των άλλων, συμφωνήθηκε και αποφασίσθηκε :
τα, στις επιχειρήσεις, καταστήματα και επαγγέλματα τουριστι
^ Η συνεργασία - συντονισμός και διαλειτουργικότητα
κού ενδιαφέροντος, καθώς και την παροχή πληροφοριών και
των συναρμοδίων φορέων σε όλα τα επίπεδα.
εξυπηρετήσεων προς τους τουρίστες. Ό που δεν λειτουργούν
^ Η εντατικοποίηση δράσεων ενός εκάστου φορέα, καθώς
Υπηρεσίες Τουριστικής Αστυνομίας, οι αρμοδιότητες ασκού
και η δημιουργία μικτών κλιμακίων ελέγχου με τη συμμετοχή
νται από τα κατά τόπους αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα.
όλων των εμπλεκομένων φορέων - ελεγκτικών μηχανισμών .
Τα διακριτικά των αστυνομικών που υπηρετούν στην Του
^ Επισκέψεις κ. Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. και της
ριστική Αστυνομία είναι, το λευκό επικάλυμμα του καπέ
Φυσικής
Ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ. σε τουριστικές περιοχές με προ
λου, η λευκή ζώνη, τα λευκά γάντια και το σήμα με τον τίτλο
βλήματα,
για την επιτόπια εξέτασή τους και συνεργασία με τις
«TOURIST POLICE» που φέρουν στο στήθος.
τοπικές
Αρχές
και Φορείς.
Τ/Φ Κέντρο εξυπηρέτησης τουριστών «171» : Στην έδρα
Από
την
πλευρά
του το Αρχηγείο, κατά τη φετινή τουριστι
του Ε.Ο.Τ., η Τουριστική Αστυνομία λειτουργεί καθ’ όλο το
κή
περίοδο,
ενισχύει
τις Υπηρεσίες αεροδρομίων και των του
24ωρο Τ/Φ Κέντρο με αριθμό κλήσης «171», στελεχωμένο με
ριστικών
περιοχών
της
Χώρας, εκδίδοντας παράλληλα εγκύ
ξενόγλωσσο προσωπικό το οποίο παρέχει πληροφορίες προς
κλιες
διαταγές
με
οδηγίες
και κατευθύνσεις, για την εφαρμογή
τους τουρίστες, σχετικά με διακίνηση, αξιοθέατα και ψυχαγω
σχεδίων
και
δράσεων,
που
αφορούν κυρίως, ενίσχυση της εμ
γία, διευθετεί παράπονα - καταγγελί
φανούς αστυνόμευσης, εντατικοποίη
ες ή κατευθύνει τους ενδιαφερομένους
ση των ελέγχων, συγκρότηση μικτών
στις αρμόδιες προς τούτο Υπηρεσίες και
συνεργείων ελέγχου με τις συναρμόδιτέλος ενεργεί διερμηνείες με παράλλη
ες Υπηρεσίες και φορείς (Ε.Ο.Τ. - Λι
λες Τ/Φ συνδέσεις (Αστυνομικού - Του
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
μενικό
Σώμα - Πυροσβεστικό Σώμα ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ρίστα - Πρεσβείας ή Προξενείου).
ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΑΞΗΣ
Ο.Τ.Α.
ΥΠ.Ε.Ε. - Ε.Φ.Ε.Τ. - Δ/νσεις
Αστυνόμευση Τουριστικών
Υγιεινής
&
Εμπορίου Νομαρχιών - Επι
Περιοχών
θεωρητές
Εργασίας
- Ι.ΚΑ. - Δ.Ο.Υ.
ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ
Ό πω ς είναι γνωστό, ο Τουρισμός χα
Υ«* αρ»0.: ISIS / I / 4-λί Ό * 10 Κ 2009
κ.λπ.)
και
πραγματοποίηση
αστυνομι
ρακτηρίζεται και είναι η «βαριά» βιο
κών
εξορμήσεων,
σε
τακτά
χρονικά
δι
μηχανία της Χώρας μας, γιατί αποτε
αστήματα.
Επίσης,
το
Αρχηγείο
για
λεί έναν από τους κυριότερους μοχλούς
♦Θ ΕΡΙΝ Η Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Τ ΙΚ Η Π ΕΡ ΙΟ Δ Ο Σ *
πρώτη φορά φέτος, εξέδωσε Βασική Δι
οικονομικής ανάπτυξης και προβολής
ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
αταγή,
κωδικοποιημένη σε εγκόλπιο, η
της στον διεθνή χώρο. Το Υπουργείο
οποία
περιλαμβάνει
μνημόνιο ενεργει
Εσωτερικών και το Αρχηγείο της Ελλη
ών
και
βέλτιστων
πρακτικών
για την
νικής Αστυνομίας, ως εκ του χαρακτήαποτελεσματικότερη
αστυνόμευση
των
ΘΕΜΑΤΑ
ΓΕΝ.
ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ:
Παράρτημα
A
ρος της αποστολής τους και αναγνωρί
ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ:
Παράρτημα Β
τουριστικών
περιοχών.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
Παράρτημα I
ζοντας την αναγκαιότητα στήριξης της
ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Παράρτημα Λ
Σήμερα, μέσα από την παγκόσμια οι
ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ:
Παράρτημα Ε'
τουριστικής πολιτικής της χώρας μας,
κονομική
κρίση και τις δραματικές κλι
θεωρούν ότι η εφαρμογή της τουρι
ματικές
αλλαγές
που βιώνουμε, προ
στικής νομοθεσίας και η παροχή ποιο
βάλλει
επιτακτικότερη
η ανάγκη για
ΜΑΪΟΣ 2009
τικών υπηρεσιών προς ημεδαπούς και
την
προστασία
του
περιβάλλοντος
και
αλλοδαπούς τουρίστες, μέσα σε ένα προτου
τουριστικού
προϊόντος
της
χώρας
μας.
στατευμένο και ασφαλές περιβάλλον, αποτελεί βασική και αδι
Για το λόγο αυτό, πρέπει ο κάθε πολίτης από το πόστο
απραγμάτευτη προτεραιότητα.
που
υπηρετεί να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις, προς
Στο πλαίσιο προετοιμασίας για τη θερινή τουριστική περίοδο
την
κατεύθυνση
αυτή.
2009, πραγματοποιήθηκε την 19-3-2009 στο Υπουργείο ΕσωτεΔιότι,
είναι
ευθύνη
όλων μας να αναλογιστούμε, ποιά
ρικών/Α.Ε.Α., ευρεία σύσκεψη υπό την προεδρία του Αναπλη
κληρονομιά
θα
παραδώσουμε
στις επόμενες γενιές. ]
ρωτή Υπουργού ΥΠ.ΕΣ. κ. Χρήστου ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ, με
τη συμμετοχή του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, του κ.
Αρχηγού και υπηρεσιακών παραγόντων του Σώματος, καθώς
και εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων φορέων, σε κεντρι
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Α.Ε.Α./ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΤΑΞΗΣ
Επιμέλεια: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
Συντάκτης: Αστυν. Υποδιευθυντής ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΝΕΚΗΣ

ρ;^
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Σ ΙΣ Μ Ε Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΜΕ
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105
ΑΘΗΝΑ 115 26
τηλ./fax: 210.6993046-47

3

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Λ. Θ ΡΑ ΚΟ Μ ΑΚΕΔΟ ΝΩ Ν 85
ΑΧΑΡΝΕΣ 136 72
τηλ./fax: 210.2448515-16-17
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ
ΣΧΟΛΕΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΕ2 Α Σ Λ

■
Μ

ολτ

Λ.ΝΙΚΗΣ 96 & ΚΟΜ ΝΗΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 24
τηλ./fax: 2310.224147

[

ΑΝΑΛΥΣΗ

Του Αστυν. Δ/ντη Ιωσήφ Καμπανόκη*
Τμήμα Ανάλυσης Εγκληματικότητας/Α.Ε.Α.

Ανάλυση εγκληματολογικών

πληροφοριών

I Γ Τι είναι η ανάλυση;
H f t t o o o i k q li τ ε χ ν ι κ έ ς μέσω των οποίων επεξεργά; ον ι αι πληρφφορκς με τρόπο τέτοιο που δίνουν νέα γνώση στις
διφ κτικίς αρχές, Ιώστε να εκπληρώνουν τους σκοπούς τους.
!■·ί· Π Ινάλυση μβορεί να παράσχει προϊόντα (αναφορές), ώστε
ναβοηθηριύν οι αστυνομικές υπηρεσίες να εξαρθρώσουν μια
εγκληματική οργάνωση, να γίνουν γνωστοί οι δράστες εγκλη
ματικών πράξεων και να υποστηριχθεί η ηγεσία στο να λάβει
αποφάσεις σχετικά με τα προβλήματα εγκληματικότητας, κ.ά.

Γιατί είναι απαραίτητη η ανάλυση;
Η ανάλυση εγκληματολογικών πληροφοριών (από ειδικούςαναλυτές με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας) έχει αποδειχθεί ένα ισχυρό εργαλείο στην αντιμετώπιση των σύγχρονων
μορφών εγκληματικότητας όταν οι παραδοσιακές μέθοδοι δεί
χνουν αναποτελεσματικές. Ο μεγάλος και σύνθετος όγκος
εγκληματολογικών δεδομένων που έχουν στην κατοχή τους οι
διωκτικές Αρχές σήμερα παραμένει αναξιοποίητος εάν δεν επε
ξεργάζεται με τις σύγχρονες αναλυτικές τεχνικές. Η ανάλυση
μπορεί να ξεχωρίσει το σημαντικό από το ασήμαντο, δίνοντας
κατευθύνσεις και επιλογές τις οποίες οι ανακριτικοί υπάλληλοι
δεν θα μπορούσαν ν ’ αποκτήσουν με τον παραδοσιακό τρόπο
εργασίας. Γι’ αυτό πολλές σύγχρονες αστυνομίες έχουν εντάξει
στις βασικές τους δομές τις υπηρεσίες ανάλυσης εγκληματολογικών πληροφοριών ακολουθώντας το νέο δόγμα
«Αστυνόμευση με βάση την επεξεργασμένη πληρο
φορία» (Intelligence Led Policing).

Ποια είναι η θέση της ανάλυσης στις επίσημες
δομές μιας διωκτικής αρχής;
Οι χώρες με αναπτυγμένη αστυνόμευση διαθέ
τουν κεντρική εθνική μονάδα ανάλυσης πληροφο
ριών (National Criminal Intelligence Unit) και περι
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φερειακές μονάδες ανάλυσης, οι οποίες υποστηρίζουν από τη
μια τις επιχειρησιακές μονάδες και από την άλλη τα κέντρα
λήψης αποφάσεων και χάραξης στρατηγικής. Οι ομάδες
έρευνας εγκλημάτων όταν κρίνουν ότι κατέχουν πληροφορίες,
οι οποίες χρήζουν αναλυτική επεξεργασία απευθύνονται στην
αρμόδια μονάδα ανάλυσης για βοήθεια Έ τσ ι αρχίζει μια στενή
συνεργασία μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, κατά τη διάρκεια
της οποίας οι αναλυτές με εκθέσεις, διαγράμματα, υποθέσεις
και προτάσεις υποστηρίζουν (και κατευθύνουν;) την έρευνα.
Επίσης, πολλές φορές η ανάλυση δουλεύει προληπτικά μέσω
της πρόβλεψης, εκτιμώντας μελλοντικές απειλές και κινδύ
νους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις διωκτικές αρχές να είναι
προετοιμασμένες καλύτερα για ποικίλα εγκληματικά φαινό
μενα Μια άλλη λιγότερο διαδεδομένη τάση είναι οι αναλυτά;
να ανήκουν στην β ία υπηρεσία (επιχειρησιακή ή επιτελική),
η οποία χρειάζεται την αναλυτική υποστήριξη και να μην ανή
κουν σε μια χωριστή μονάδα ανάλυσης. Με άλλα λόγια, όλες οι
υπηρεσίες που χρειάζονται ανάλυση διαθέτουν ένα αριθμό ανα
λυτών, οι οποίοι εργάζονται καθημερινά από κοινού με τους
ερευνητές. Και οι δύο παραπάνω τάσεις έχουν πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα, τα οποία δεν εντάσσονται στη θεματική
του παρόντος άρθρου.

Ποιοι είναι οι αναλυτές;
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Οι αναλυτές είναι εκείνοι που παράγουν τα προ
ϊόντα της ανάλυσης εφαρμόζοντας ειδικές τεχνητές
και μεθόδους, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνο
λογία και συγκεκριμένους τρόπους σκέψης στη
ριγμένους στην επαγωγική λογική, στη δημιουρ
γική και την κριτική σκέψη. Οι αναλυτές πρέπει να
συγκεντρώνουν ιδιαίτερα στοιχεία και προσόντα,
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βοηθούς τους στο να συλλέξουν τις πληροφο
όπως επιχειρησιακή πείρα στην ερευνά
ρίες, να τις αξιολογήσουν, να τις ταξινομήσουν
οργανωμένου και σοβαρού εγκλήματος,
σε ειδικά λογισμικά ανάλυσης να τις αναλύ
εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις στην ανά
σουν αναπτύσσοντας τις υποθέσεις τους και να
λυση εγκληματολογικών πληροφοριών
παρουσιάσουν τ ’ αποτελέσματα της ανάλυσης
(επιχειρησιακή, στρατηγική, οικονομική,
με συγκεκριμένα συμπεράσματα και προτά
γεωγραφική, κ.ά.). Απαραίτητα στοιχεία
σεις για την ομάδα έρευνας. Στην εργασία τους
για τους αναλυτές κρίνονται η καλή χρήση
χρειάζονται πάντα την υποστήριξη ειδικών στην πληρο
της αγγλικής γλώσσας, η πολύ καλή χρήση
φοριακή τεχνολογία.
λογισμικών Η/Υ και η γνώση μεθοδολογίας επιστημονικής
Ποιο είναι το πληροφοριακό υλικό, στο οποίο βασίζεται
έρευνας. Γι’ αυτά οι γνώσεις από προπτυχιακές ή μεταπτυχι
η ανάλυση;
ακές σπουδές σε κοινωνικές επιστήμες (ιδιαίτερα εγκληματο
Οι περισσότερες, οι σημαντικότερες και οι πιο αξιόπιστες
λογία, κοινωνιολογία, ψυχολογία) είναι επιπλέον εφόδια. Πολλά
πληροφορίες που επεξεργάζονται οι αναλυτές προέρχονται
άλλα στοιχεία μπορεί ακόμη να συγκεντρώνουν οι αναλυτές με
συνήθως από την ομάδα έρευνας και
χαρακτηριστικότερα, τον εργασιακό
τις εμπιστεύονται στους αναλυτές
ζήλο, το πείσμα για την ανακάλυψη
Άλλες πληροφορίες που επεξεργάζο
της αλήθειας, την διαρκή προσπά
•-r
νται μπορεί να προέρχονται είτε από
θεια για απόκτηση νέων γνώσεων,
0 I ♦-1--J
·--- »- | ^ ^ -κλειστές πηγές (αρχεία υπηρεσιών,
την εργασία κάτω από πίεση, τις επι• ’ · ;
rT T
TTT f
.. t ___J r φάκελοι εγκληματιών, εθνικές ηλε
κοινωνιακές ικανότητες για εκπρο
κτρονικές βάσεις εγκλημάτων, κ.ά)
σώπηση της μονάδας τους, κ.ά.
A
W--- *
είτε από ανοικτές (εφημερίδες περι
Συνήθως οι αναλυτές κατέχουν μία
A
w
οδικά, εκθέσεις επιστημονικών ιδρυ
εξειδίκευση σε μια περιοχή της ανά
r
: .·
",. ^ :
a
μάτων και οργανισμών, κ.ά). Η κάθε
λυσης (με την προϋπόθεση ότι κατέ
w .
πληροφορία δεν έχει την ίδια βαρύ
χουν μια απαραίτητη βασική γενική
A__
τητα στην ανάλυση και στα πορίγνώση), όπως στη στρατηγική, στην
σματά τ η ς γ ι’ αυτό και αξιολογού
οικονομική και τη γεωγραφική ανά
νται ανάλογα με ειδική κλίμακα αξιολόγησης
λυση, αλλά και μέσα σ’ αυτές τις περιοχές υπάρχουν περιθώρια
Ποια είναι τα προϊόντα ανάλυσης και πώς αξιοποιούνται;
για μεγαλύτερη εξειδίκευση και επιμέρους ανάπτυξη ικανο
Ό λες οι αναλύσεις καταλήγουν σε γραπτή έκθεση, η οποία
τήτων. Εξειδίκευση στους αναλυτές μπορεί να υπάρξει και ανά
παραδίδεται στην ομάδα έρευνας. Η έκθεση μπορείνα είναι στρα
είδος εγκλημάτων, όπως στη διακίνηση ναρκωτικών, στην τρο
τηγική (περιγραφή κατάστασης, εκτίμηση κινδύνου ή απειλής)
μοκρατία, στα σεξουαλικά εγκλήματα, κ.ά.
με σκοπό να υποβοηθήσει τη λήψη αποφάσεων σε στρατηγικόΙ Ιώς δουλεύει η ανάλυση;
πολιτικό επίπεδο ή να είναι επιχειρησιακή (ανάλυση εγκλημα
Η κεντρική μονάδα έρευνας αναλαμβάνει συνήθως αναλύ
τικού δικτύου, ανάλυση εγκλήματος, σκιαγράφηση εγκλημα
σεις που απαιτούν επεξεργασία πληροφοριών, οι οποίες προέρ
τικού προφίλ, κ.ά) με σκοπό να βοηθήσει τις διωκτικές Αρχές να
χονται από τις διωκτικές αρχές όλης της χώρας, ενώ οι περι
πετύχουν
συλλήψεις και κατασχέσεις. Μπορεί για μια έρευνα
φερειακές αναλαμβάνουν αναλύσεις με πληροφορίες, οι οποίες
να
συνταχθούν
περισσότερες από μία εκθέσεις (είτε με διαφορε
προέρχονται από τις τοπικές διωκτικές αρχές. Οι περιφερει
τικά
θέματα,
είτε
με το ίδιο θέμα σε διάφορες εκδόσεις-updates).
ακές μονάδες υποστηρίζονται αναλυτικά και εκπαιδευτικά από
Τις
περισσότερες
φορές οι εκθέσεις παρουσιάζονται και υπο
την κεντρική μονάδα. Η ανάλυση διενεργείται πάντα σε συνερ
στηρίζονται ενώπιον της ομάδας έρευνας
γασία με την ομάδα έρευνας αστυνομικών,
από τους ίδιους τους συντάκτες-αναλυτές.
η οποία χρειάζεται βοήθεια για να λύσει
Ό τα ν η έρευνα απαιτεί συνεχή και στενή
ένα έγκλημα ή εγκλήματα και να φέρει
συνεργασία ομάδας έρευνας και αναλυτών,
τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης.
οι αναλυτές παράγουν μικρές αναφορές
Η διαδικασία ανάλυσης υλοποιείται ως ένα
και σχεδιαγράμματα σχεδόν καθημερινά
έργο (project), το οποίο απαιτεί αρχικό σχε
και τα θέτουν υπόψη της ομάδας έρευνας
δίασμά, υλοποίηση των εργασιών με βάση
προκειμένου να λάβει αποφάσεις για την
το σχέδιο, πιθανό επανασχεδιασμό και νέα
εξέλιξη της έρευνας. Σημαντικό ρόλο στην
υλοποίηση και στο τέλος αξιολόγηση της
αξιοποίηση των ευρημάτων της ανάλυσης
διαδικασίας ανάλυσης και της εφαρμογής
έχουν οι ικανότητες των αναλυτών στη
της. Οι αναλυτές δουλεύουν μαζί με τους
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γραπτή και προφορική επικοινωνία με την ομάδα έρευνας.

Αξιολόγηση της ανάλυσης
Η ποιότητα κάθε έργου της ανάλυσης είναι συνάρτηση των
ικανοτήτων αναλυτών και της ποιότητας-ποσότητας των δια
θέσιμων πληροφοριών. Όσο περισσότερες και ποιοτικότερες
είναι οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι αναλυτές τόσο αυξάνο
νται οι πιθανότητες να παράγουν καλύτερες αναλύσεις με απο
τέλεσμα μεγαλύτερη υποστήριξη και καλύτερα αποτελέσματα
στο επιχειρησιακό πεδίο. Απαραίτητα για την επιτυχία της
ανάλυσης είναι η υποστήριξή της από υψηλή τεχνολογία και
οι απαιτούμενες συνθήκες στο περιβάλλον εργασίας των ανα
λυτών (επαρκής και ήσυχος χώρος εργασίας, αποκλειστική αφο
σίωση στο έργο της ανάλυσης, κ.ά). Η βοήθεια που προσφέρει η
ανάλυση αξιολογείται στο τέλος από την επιχειρησιακή ομάδα
έρευνας ή από τους αποδέκτες της στα κέντρα λήψης αποφά
σεων. Οι απόψεις τους και οι παρατηρήσεις τους λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη σε μελλοντικές αναλύσεις. Αλλά και οι ίδιοι οι
αναλυτές αξιολογούν τη δουλειά τους σε όλα τα στάδιά της και
προσπαθούν να εντοπίσουν θετικά και αρνητικά σημεία, ν ’ ανα
δείξουν τη νέα γνώση και τις καλύτερες πρακτικές που προέκυψαν καθώς και να προτείνουν λύσεις για τις αδυναμίες.

Σύγχρονες εξελίξεις στην ανάλυση
Σε διωκτικές Αρχές με υψηλό βαθμό οργάνωσης δεν είναι
δυνατόν να αρχίσει έρευνα για εγκληματική ομάδα ή για
σοβαρό-οργανωμένο έγκλημα χωρίς τη συμμετοχή και τη βοή
θεια αναλυτών εγκληματολογικών πληροφοριών. Η ανάλυση
έχει καταστεί αναπόσπαστο κομμάτι της αστυνομικής έρευνας.
Οι αστυνομικοί-ερευνητές είναι εκπαιδευμένοι και γνωρίζουν
πότε, πώς και γιατί πρέπει να ζητήσουν τη βοήθεια των ανα
λυτών και ακόμη περισσότερο γνωρίζουν τον τρόπο συνεργα
σίας μαζί τους και να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο τα προ
ϊόντα της ανάλυσης. Από την άλλη, η επιστημονική έρευνα και
οι τεχνολογική εξέλιξη βελτιώνουν συνεχώς τις μεθόδους, τα
εργαλεία και τις δυνατότητες της ανάλυσης Γι’ αυτό είναι απο
λύτως απαραίτητη η συνεχής επαφή των αναλυτών με τις εξελί
ξεις, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από οποιοδήποτε μέρος του
κόσμου και από ποικίλα γνωστικά αντικείμενα.

Ανάλυση στην Ελληνική Αστυνομία
Το έτος 2001 ιδρύθηκε το Τμήμα Ανάλυσης Εγκληματικό
τητας στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα ως
κεντρική μονάδα ανάλυσης της Ελληνικής Αστυνομίας. Περι
φερειακά Τμήματα με αρμοδιότητα την ανάλυση εγκληματο
λ ο γ ιώ ν πληροφοριών λειτουργούν σήμερα τα Τμήματα των
Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης α) Στρα
τηγικής και Ανάλυσης Στοιχείων Εγκληματικότητας β) Δια
χείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής της Υποδιεύθυνσης
Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος γ) Ανάλυσης και
Τεκμηρίωσης Πληροφοριών/ΥΔΝ. Ανάλογα Τμήματα λειτουρ
γούν στη ΔΑΕΕΒ και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.
Η ανάγκη για ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχων τμημάτων
σε κάθε Γ.Α.Δ. Περιφέρειας είναι ήδη παρούσα και επιτακτική.
Επίσης, είναι απαραίτητος ο αναπροσανατολισμός της εργα
σίας των ήδη λειτουργούντων τμημάτων ανάλυσης (με συνε
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νώσεις σε νέες μονάδες), ώστε να υποστηρίζουν με επιχειρησι
ακές αναλύσεις περισσότερες έρευνες με τεχνικές και μεθόδους
που δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει. Στην προσπάθεια αυτή
μπορούν να συμβάλλουν τα ήδη εκπαιδευμένα στελέχη τους με
την υποστήριξη και της κεντρικής μονάδας.

Τι απαιτείται να γίνει σε εθνικό επίπεδο;
► Παραγωγή καλά εκπαιδευμένων αναλυτών, οι οποίοι
να είναι αφοσιωμένοι στο έργο της ανάλυσης χωρίς «άλλα
πάρεργα».
►Υψηλή τεχνολογική υποδομή (λογισμικά, Η/Υ, περιφε
ρειακά, εθνικές βάσεις δεδομένων).
► Θεσμικό πλαίσιο, το οποίο να καθορίζει τη συνεργασία
αναλυτών-ερευνητών και να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε
πληροφορίες.
►Αλλαγή νοοτροπίας του προσωπικού στο χειρισμό των
πληροφοριών, κυρίως με καθιέρωση συγκεκριμένων, τυποποι
ημένων και υποχρεωτικών ενεργειών από κάθε υπάλληλο.
► Γνώση του προσωπικού για τις δυνατότητες της ανά
λυσης και ικανότητες για αξιοποίηση των προϊόντων της.
►Υποστήριξη της ανάλυσης και των αναλυτών από την
ηγεσία και τους διοικητές υπηρεσιών. ]
*0 Αστυν. ΔΙντής Ιωσήφ Καμπανάκης υπηρετεί στο Τμήμα Ανάλυσης
Εγκληματικότητας!Α.Ε.Α.

ίΙ All])Αϊ\Σ\Α
Με 12€ το μήνα
( δηλαδή με 0,4 λεπτά την ημέρα)
θα μπορείτε να έχετε κάλυψη για εσάς και την οικογένειά σας 30.000€
σε περίπτωση απώλειας Ζωής
60.000€ σε περίπτωση Ολικής ανικανότητας
προς εργασία (67% αναπηρία)
60.000€ επί του% αναπηρίας, σε περίπτωση
Μερικής ανικανότητας προς εργασία.

θα ισχύει όλο το 24ωρο και Ισοβίως
Για οποιανδήποτε διευκρίνιση
απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό
σύμβουλο Ζωής

Νίκο
;ηλέφωνο

Με αυτό το απόκομμα έχετε έκπτωση 30%
για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης σας

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Ο π τικ ό Κ έντρο
ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ
α π ό το

1974

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μην παίζετε με τα μάτια σας...
Χαρίστε στον εαυτό σ α ς τη σωστή όραση
με επώνυμα γυαλιά οράσεως, γυαλιά
ήλιου, φακούς επαφής παντός τύπου,
από τους καλύτερους οίκους της Ευρώπης.

Η εξυπηρέτηση των πελατών μας,
ο έλεγχος της όρασης
και η εφαρμογή των φακών επαφής
γίνεται από πτυχιούχους οπτικούς
οπτομέτρες με τα τελειότερα

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 33 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΩΝΙΑ
ΤΗΛ.: 2103215311 - 2103212748, FAX: 2103214042
..M m m im m in k i

'advertising

οφθαλμικά μηχανήματα.

20 βασικές αρχές ασφαλούς μεταγωγής
και φρούρησης κρατουμένων
Η ιστορίια

των αποδράσεων κρατουμένων από πάσης
κράτησης είναι μακρά και ιδιαιτέρως πλούσια
σ | ία τα μήκρ και τα πλάτη του πλανήτη. Ο όρος «κινημαϊράσεις», που χρησιμοποιούν ευρέως τα μέσα
_____|νία ς, ίσως δεν κρίνεται αρκετός, για να περι
γράφ ει ικανοποιητικά την ευρηματικότητα, το σχεδίασμά,
αλλά και την εκτελεστική ικανότητα των κρατουμένων-δραστών.
Η ανθρώπινη ευρηματικότητα σε συνδυασμό με τη ροπή
προς την ελευθερία φαίνεται ότι δημιουργεί ένα εκρηκτικό
μίγμα, ικανό να ανατινάξει κάθε μηχανισμό φύλαξης, ιδιαίτερα
όταν οι φορείς του προβαίνουν σε εύκολα και επαναλαμβανό
μενα σφάλματα που διευκολύνουν τους επίδοξους δραπέτες.
Δυστυχούς, τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί και στη
χώρα μας και αφορούν σε αποδράσεις κρατουμένων τόσο από
σωφρονιστικά και αστυνομικά καταστήματα όσο και κατά τη
διάρκεια της μεταγωγής τους σε διάφορους προορισμούς, είναι
πάρα πολλά. Από αυτά, σε άλλα διώχτηκαν ποινικά και πειθαρ
χικά πολλοί συνάδελφοί σου και σε κάποια άλλα τραυματίστη
καν ή έχασαν τη ζωή τους.
Αιτία, η ανεπαρκής σωματική έρευνα, η μη ασφαλής ή η
απουσία χειροπέδησης και η μη τήρηση ασφαλών διαδικασιών
μεταφοράς και φρούρησης των κρατουμένων
Μην ξεχνάς! Κάθε κρατούμενο που συνοδεύεις ή φρου
ρείς και ιδιαίτερα εκείνον που διώκεται για αδικήματα του κοι
νού ποινικού δικαίου, να τον θεωρείς επικίνδυνο. Υπάρχουν
σκληροί κακοποιοί που δεν έτυχε ποτέ να αποπειραθούν να
δραπετεύσουν ή να δημιουργήσουν πρόβλημα στους συνο
δούς τους αστυνομικούς, είτε γιατί δεν τους δόθηκε η ευκαι
ρία να το κάνουν είτε γιατί τα «βρήκαν» με τον εαυτό τους,
δηλαδή αποφάσισαν ότι έφτασε η ώρα να λογοδοτήσουν για τις
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πράξεις τους και συμβιβάστηκαν με την ιδέα αυτή. Εσύ, όμως,
ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβει στο μυαλό του ο κάθε παραβάτης του
νόμου. Υπάρχουν άνθρωποι που άλλες φορές αντέχουν στη
σκέψη ότι θα φυλακιστούν και οι ίδιοι, κάποιες άλλες φορές
δεν το αντέχουν. Ακόμη και για ασήμαντα αδικήματα, πολλοί
άνθρωποι μπορεί να αποδειχτούν επικίνδυνοι, όταν συλλαμβάνονται, λόγω των έντονων συναισθημάτων που βιώνουν. Το
αίσθημα για την ελευθερία που χάνουν, η ντροπή, ο εξευτελισμός στο κοινωνικό τους περιβάλλον, οι ενοχές, η σκέψη για
την οικογένειά τους που θα μείνει πίσω, ίσως απροστάτευτη
κ.λπ., μπορεί να τους οδηγήσουν σε απονενοημένες ενέργειες
και να επιχειρήσουν να σου επιτεθούν, με σκοπό να αποδράσουν ή ακόμη και να αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν.
Πρέπει επομένως, να είσαι πάντοτε έτοιμος να αντιμετωπί
σεις τέτοιες συμπεριφορές και ενέργειες κρατουμένων, όταν
έχεις ορισθεί να μεταγάγεις κάποιους από αυτούς ή τους έχεις
υπό περιορισμό, στο κρατητήριο της υπηρεσίας σου.
Η επιμελημένη σωματική έρευνα, η χειροπέδηση και οι προβλεπόμενες διαδικασίες μεταγωγής αποτελούν, ίσως τις βασι
κότερες προτεραιότητες για να χειριστεί κάποιος με ασφάλεια
τους κρατουμένους. Να τις λαμβάνεις πάντα σοβαρά υπόψη
σου και να τις τηρείς, θύστε και την φρούρηση και προστασία
των κρατουμένων να εξασφαλίζεις, αλλά και την σωματική
σου ακεραιότητα να προστατεύεις.
Για να βοηθηθείς στο δύσκολο, επικίνδυνο και υπεύθυνο
έργο της μεταγωγής και φρούρησης κρατουμένων, να ακολου
θείς κάθε φορά τις παρακάτω αρχές:

1. Η βασικότερη αρχή, για να ενεργήσεις μια ασφαλή μετα
γωγή, είναι να γνωρίζεις καλά τους κανονισμούς της υπηρεσίας
σου και γενικά το νομικό πλαίσιο που αφορά στις μεταγωγές

και στη φρούρηση των κρατουμένων. Αυτό θα σε προστατεύ
σει τόσο από νομικά και πειθαρχικά προβλήματα όσο και από
προβλήματα τακτικής.
2. Μην αφήνεις ποτέ τους κρατουμένους μόνους είτε αυτοί
βρίσκονται σε κάποιο γραφείο ή στο περιπολικό σου και μην
επιτρέπεις, έστω και για λίγα μέτρα, να κινούνται ασυνόδευτοι.
3. Εφάρμοσε σωστή και ασφαλή χειροπέδηση. Πέρα από όσα
επιβάλλεται να κάνεις για την ασφαλή χειροπέδηση του κρα
τουμένου (π.χ. χέρια δεμένα πίσω), πρέπει να λάβεις σοβαρά
υπόψη σου και την προστασία του από τραυματισμούς. Γιατί
μια από τις καταγγελίες βιαιότητας της αστυνομίας σε βάρος
των κρατουμένων περιστρέφεται γύρω από τις χειροπέδες που
σφίγγουν και πληγώνουν τους καρπούς των χεριών, όταν δεν
είναι διπλοκλειδωμένες (σημ. αυτές που διαθέτουν ασφάλεια
και σταθεροποιούν τους κρίκους, ώστε να μην κλείνουν περισ
σότερο). Οι διπλοκλειδωμένες χειροπέδες αφενός προστατεύ
ουν τον κρατούμενο από τραυματισμό και αφετέρου εξασφαλί
ζουν μεγαλύτερη αξιοπιστία στον μηχανισμό τους.
4. Να είσαι προσεκτικός και επιφυλακτικός με όλους τους
κρατουμένους, ακόμη και με εκείνους που είναι δεμένοι με
χειροπέδες. Να θυμάσαι ότι και οι καλύτερες χειροπέδες είναι
μόνο για προσωρινό και όχι ασφαλή περιορισμό. Ακόμη και με
τα χέρια δεμένα στην πλάτη τους, οι κρατούμενοι δεν παύουν
να είναι επικίνδυνοι.
5. Να λαμβάνεις, για την προστασία σου, ασφαλή θέση σε
σχέση με τη θέση των κρατουμένων.
►'Οταν τους μεταφέρεις με το περιπολικό σου ή άλλο
όχημα
►'Οταν τους συνοδεύεις πεζή
►'Οταν τους ανακρίνεις στο γραφείο σου
►'Οταν τους φρουρείς
Πολλοί αστυνομικοί ξεχνούν την προστασία του όπλου τους
και γυρίζουν αφηρημένα την πλάτη τους στους κρατουμένους
ή εκθέτουν σ’ αυτούς την πλευρά στην οποία μεταφέρουν τον
οπλισμό τους. Το όπλο σου πρέπει να βρίσκεται πάντα υπό τον
έλεγχό σου και όχι ξεχασμένο κάπου στο περιπολικό σου ή στο
γραφείο σου. Θυμήσου ότι το μόνο πράγμα που στέκεται ανά
μεσα στη φυλακή και στην ελευθερία του κρατουμένου είσαι
εσύ. Απόφυγε να τον βάζεις σε πειρασμό να αποπειραθεί τον
αφοπλισμό σου.
6. Να είσαι συστηματικός κατά τη σωματική έρευνα, χωρί
ζοντας νοητά το σώμα του κρατουμένου σε τεταρτημόρια,
τα οποία πρέπει να αλληλεπικαλύπτονται, έτσι
(όσιε, όταν τα ερευνήσεις όλα, να είσαι σίγουρος
ότι δεν θα παραλειφθεί κανένα σημείο του σώμα
τος. Για καλύτερο και πιο σίγουρο αποτέλεσμα
να ζητάς να ερευνηθεί ο κρατούμενος και από
άλλον συνάδελφό σου.
Ιδιαίτερα, πρέπει να τονιστεί η σημασία της
επανάληψης της σωματικής έρευνας σε κάθε
κρατούμενο, όταν η ευθύνη αυτού μεταφέρεται
από έναν αστυνομικό σε άλλο. Δεν θα πρέπει να
παρεξηγηθείς ή να νιώσεις προσβεβλημένος, αν
ο συνάδελφός σου που θα αναλάβει την ευθύνη
του κρατουμένου μετά από σένα, τον ερευνήσει

ούτε να σκεφτείς ότι θα προσβάλεις εσύ τον συνάδελφό σου,
όταν ερευνήσεις τον κρατούμενο που σου παραδίδει.
7. Τεκμηρίωσε την ταυτοπροσωπία των κρατουμένων που
παραλαμβάνεις και ενημερώσου για το ποινικό τους παρελθόν.
Παραλαμβάνοντας έναν κρατούμενο για μεταγωγή εξασφάλισε
ότι έχεις παραλάβει το σωστό πρόσωπο. Αυτό μπορεί να προσ
διοριστεί από:
►Την προσωπική επαφή σου με τον κρατούμενο, ρωτώντας
το όνομά του και συγκρίνοντάς το με τα σχετικά έγγραφα της
μεταγωγής του ή αν τον γνωρίζεις προσωπικά.
►Τα συνοδευτικά έγγραφα του κρατουμένου και την επιβε
βαίωση και επαλήθευση από την υπηρεσία παραλαβής του, ότι
είναι το σωστό πρόσωπο.
Η ταυτοπροσωπία και γενικά οι επαρκείς πληροφορίες που
θα λάβεις για τον κρατούμενό σου, αποτελούν για σένα απαραί
τητη προϋπόθεση για την ασφάλειά σου. Φαντάσου να μεταγάγεις ή να φρουρείς ένα πολύ επικίνδυνο άτομο και να μη γνω
ρίζεις το ποινικό του παρελθόν.
8. 'Οταν παραλαμβάνεις κρατουμένους, καίτοι αυτοί έχουν
ερευνηθεί από συναδέλφους σου, επανάλαβε τη σωματική τους
έρευνα. Ίσω ς αυτό το μέτρο θεωρηθεί από κάποιο συνάδελφό
σου υπερβολικό, αλλά εσύ ποτέ μην το θεωρείς ως τέτοιο. Η επα
νάληψη της έρευνας μπορεί να σώσει τη ζωή σου ή να αποτρέ
ψει μια απόδραση. Είναι πολλά τα περιστατικά, κατά τα οποία,
σε σωματική έρευνα κρατουμένων, βρέθηκαν αντικείμενα,
τα οποία δεν είχαν ανακαλυφθεί σε προηγηθείσα σωματική
τους έρευνα. Επίσης, είναι αναγκαίο, μετά από κάθε μετακί
νηση ενός κρατουμένου (π.χ. ανακριτή, δικαστήρια, νοσοκο
μεία κ,λπ.), να επαναλαμβάνεις τη σωματική του έρευνα. Είναι
πολύ πιθανόν, όσο τον μετέφερες είτε πεζή είτε με όχημα, από
ένα σημείο σε άλλο, να κατάφερε να αρπάξει κρυφά ή κάποιος
άλλος να του έδωσε κάποιο αντικείμενο ή όπλο.
9. Να ερευνάς τις αποσκευές των κρατουμένων. Κατά
την παραλαβή κρατουμένων, πέρα από τους ίδιους, ερεύνησε
και τις αποσκευές που μεταφέρουν για ανεύρεση ναρκωτικών
ουσιών, πειστηρίων εγκλήματος ή άλλων αντικειμένων που
θα μπορούσαν να διευκολύνουν την απόδρασή τους ή να χρη
σιμοποιηθούν ως όπλα εναντίον σου. Μερικά αντικείμενα που
μεταφέρει ο κρατούμενος μπορεί αρχικά να φανούν ακίνδυνα,
αλλά με μια προσεκτικότερη ματιά, ίσως αποδειχτεί ότι κάποιο
από αυτά είναι ένα πυροβόλο όπλο ή αντικείμενο τέτοιο, που
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εναντίον σου ή αντίστοιχα να
τον βοηθήσει στη διαφυγή του.
10. Παραλαμβάνοντας ή παραδίδοντας έναν
κρατούμενο σε συναδέλφους σου και για την
μεγαλύτερη ασφάλεια τόσο των εμπλεκομένων αστυνομικών όσο και του ίδιου, προτού
του αφαιρέσετε τις χειροπέδες, τοποθετήστε ένα
δεύτερο ζευγάρι χειροπεδών πίσω από αυτές.
Με τον τρόπο αυτό δεν θα βρεθεί ο κρατούμε
νος, έστω και στιγμιαία, χωρίς χειροπέδες, όταν
θα αφαιρέσετε τις αρχικές.
11. Ερεύνησε το περιπολικό σου, πριν μετα
φέρεις μ ’ αυτό κάποιον κρατούμενο. Είναι πιθα
νόν, ιδιαίτερα στα πίσω καθίσματα, να έχετε
ξεχάσει εσύ ή ο συνάδελφός σου ένα όπλο, όπως
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το υποπολυβόλο, το οποίο νομίζατε ότι βρίσκεται ασφαλισμένο
στο πορτμπαγκάζ. Επίσης υπάρχει η πιθανότητα κάποιος άλλος
κρατούμενος να «ξεφορτώθηκε» στο περιπολικό σου, σε προη
γούμενη βάρδια, κάποιο πυροβόλο ή άλλο όπλο, προκειμένου να
μην το βρουν πάνω του οι αστυνομικοί που τον συνόδευαν η
που δεν βρήκαν κατά τη σωματική του ερευνά.
Μην ξεχνάς ότι, κατά καιρούς, βρέθηκαν ανάμεσα στα καθί
σματα περιπολικών, όταν αυτά μεταφέρθηκαν για επισκευή στο
συνεργείο, όπλα και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία είχαν
κρύψει κρατούμενοι ή άτομα που είχαν προσαχθεί με αυτά.
Μετά την παράδοση του κρατουμένου στον προορισμό του,
ερεύνησε εκ νέου το περιπολικό σου, για να βεβαιωθείς ότι ο κρα
τούμενος δεν έκρυψε μέσα σ’ αυτό παρόμοια αντικείμενα.
12. Ερεύνησε το κρατητήριο της υπηρεσίας σου, πριν οδη
γήσεις σ’ αυτό κάποιον κρατούμενο. Αφημένα ή ξεχασμένα αντι
κείμενα από άλλους κρατουμένους μπορεί να χρησιμοποιηθούν
για επίθεση, απόδραση ή αυτοκτονία. Πρόσφατα, συνάδελφός
σου διώχτηκε πειθαρχικά, όταν αμέλησε να ερευνήσει το κρατη
τήριο της υπηρεσίας του, με αποτέλεσμα να αυτοκτονήσει ένας
κρατούμενος, τον οποίο οδήγησε εκεί, με μια ζώνη που είχε αφεθεί από άλλο κρατούμενο. Επίσης, ερεύνησε αν τα παράθυρα
και η πόρτα του κρατητηρίου είναι ασφαλή, δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή στα κάγκελα, τα οποία πρέπει να ελέγχονται τακτικά.
Έλεγξε λοιπόν αν είναι κανονικά στη θέση τους και δεν έχουν
λιμαριστεί.
13. Αφαίρεσε από το γραφείο σου και μην αφήνεις εκτεθει
μένα όπλα ή βαριά και επικίνδυνα αντικείμενα, όπως γυάλινα
ανθοδοχεία, σταχτοδοχεία, χαρτοκόπτες κ.λπ., γιατί ελλοχεύει ο
κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν εναντίον σου από κρατουμένους,
τη στιγμή που τους καταγράφεις στο βιβλίο κρατουμένων ή να
τα αφαιρέσουν κρυφά και να τα μεταφέρουν στο κρατητήριο.
14. Αν, κατά τη μεταφορά ενός κρατουμένου σε έναν προο
ρισμό (π.χ. ανακριτή, δικαστήρια, νοσοκομείο κ.λπ.), αυτός σου
ζητήσει να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, πριν το επιτρέψεις,
βεβαιώσου ότι δεν υπάρχει σ’ αυτήν έξοδος διαφυγής και ερεύ
νησε αν υπάρχουν όπλα ή άλλα αντικείμενα, τα οποία σκόπιμα
μπορεί να έκρυψε εκεί, εκ των προτέρων, κάποιος φίλος του. Σε
καμία δε περίπτωση, ο κρατούμενος δεν πρέπει να βρεθεί στον
χώρο της τουαλέτας, μαζί με κάποιο άλλο πρόσωπο. Ό σο ο κρα
τούμενος βρίσκεται στην τουαλέτα, μην απομακρύνεσαι από
την πόρτα της, η οποία θα πρέπει πάντοτε να παραμένει ανοιχτή.
Ανάκτησε τον φυσικό του έλεγχο όσο το δυνατόν γρηγορότερα.
15. Μην επιτρέπεις να πλησιάζουν τον κρατούμενο άτομα,
όταν τον μεταγάγεις ή όταν παραμένετε σε κάποιο χώρο. Εσύ θα
αποφασίσεις, κατά την κρίση σου, αν θα επιτρέψεις κάποια συζή
τηση μεταξύ του κρατουμένου και κάποιου τρίτου προσώπου.
16. Μη συζητάς με τον κρατούμενο θέματα που αφορούν
στην υπόθεση για την οποία κατηγορείται. Ιδιαίτερα, όταν αυτή
βρίσκεται στο στάδιο της προανάκρισης, ίσως του δώσεις άθελά
σου πληροφορίες τις οποίες δεν πρέπει να γνωρίζει και δυσκολέ
ψεις, με τον τρόπο αυτό, την ανάκριση. Είναι δυνατόν επίσης να
αποπειραθεί να δραπετεύσει, με τις όποιες συνέπειες μπορεί να
έχει η απόπειρα αυτή για σένα, αν αντιληφθεί από τη συζήτησή
σας ότι η εξέλιξη της υπόθεσής του δεν είναι καλή.
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17. Μην απαντάς σε οποιεσδήποτε προσωπικές ερωτήσεις
που αφορούν εσένα και την οικογένειά σου. Πολλοί κακοποιοί
είναι ιδιαίτερα έμπειροι στο να αποκτούν την εμπιστοσύνη
των αστυνομικών και να πληροφορούνται διάφορες λεπτομέ
ρειες της προσωπικής τους ζωής. Τις πληροφορίες αυτές, ίσως
τις χρησιμοποιήσουν μακροπρόθεσμα, για να απειλήσουν ή να
εκβιάσουν τους ίδιους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Επί
σης, από τέτοιου είδους συζητήσεις, δημιουργείται εξοικείωση
με τους κρατουμένους, με αποτέλεσμα τον εφησυχασμό των
αστυνομικού και την ελάττωση της προσοχής και της ετοιμότητάς τους.
Μην ξεχνάς! Οι κρατούμενοι βρίσκονται εκεί για κάποιο
λόγο. Δεν είναι οι φίλοι σου. Ενώ πρέπει να τους φέρεσαι με
σεβασμό και ευγένεια, δεν είναι ασφαλές να είσαι πολύ φιλικός
μαζί τους ή να τους γίνεσαι υπερβολικά γνωστός.
18. Να αποφεύγεις, όσο είναι δυνατόν, να γίνονται αντιλη
πτές από τους κρατουμένους οι συζητήσεις, μέσω ασυρμάτου
ή μεταξύ των συναδέλφων σου, οι οποίες αφορούν στο πρό
γραμμα της μεταγωγής (τόπος προορισμού, χρόνος αφιξοαναχωρίσεως, δρομολόγιο, στάσεις κ.λπ.). Τηρώντας την τακτική
αυτή, είναι δύσκολο να πληροφορηθούν το δρομολόγιο της
μεταγωγής συνεργοί των κρατουμένων και έτσι αποτρέπεις
πιθανή ενέδρα ή επίθεση απελευθέρωσής τους, σε κάποιο
σημείο της διαδρομής.
19. Να περιμένεις μια «παγίδα» κάθε φορά που ένας κρατού
μενος ζητά κάτι που θα σε φέρει κοντά του. Προσπάθησε να
έχεις βοήθεια κάθε φορά που πρέπει να ελέγξεις οποιοδήποτε
πρόβλημα παρουσιαστεί -πραγματικό ή όχι. Σε αυτά περιλαμ
βάνονται και κρατούμενοι που δείχνουν άρρωστοι, που έχουν
λιποθυμήσει, που έχουν παραισθήσεις ή που γίνονται ξαφνικά
βίαιοι. 'Οποια κι αν είναι η κατάστασή τους, είτε αληθινή είτε
προσποιητή, ένας κρατούμενος που προσποιείται είναι πολύ
επικίνδυνος. Κάλεσε όσες ενισχύσεις χρειαστεί, ακόμη και
ιατρικό προσωπικό, αν η κατάσταση το απαιτεί. Αν χρειαστεί
να ασφαλίσεις εκ νέου τον κρατούμενό σου, προσπάθησε να
καλύπτεσαι από ενισχύσεις και κάνε το έξω από το όχημα μετα
φοράς και όχι στον περιορισμένο χώρο των πίσω καθισμάτων.
20. Δείξε όχι είσαι επαγγελματίας και κατάλληλος για αυτό
που κάνεις. Από τις εν γένει ενέργειές σου μπροστά στους κρα
τουμένους πρέπει να διαφαίνεται η σιγουριά, η γνώση, η σοβα
ρότητα, η ετοιμότητα, η υπευθυνότητα, η δυναμική κ.λπ. που
διαθέτεις. Γενικά η παρουσία σου, τόσο από εμφάνιση όσο και
από συμπεριφορά, πρέπει να αναδεικνύει τον επαγγελματισμό
σου.
Για το λόγο αυτό, η στολή σου πρέπει να είναι πάντοτε
καθαρή και σιδερωμένη και τα παπούτσια σου γυαλισμένα.
Μην εγκαταλείψεις τη συνήθεια να γυμνάζεσαι και να διατη
ρείσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Μην ξεχνάς ότι, οι κακο
ποιοί, είτε είναι κρατούμενοι είτε όχι, θα σε «διαβάσουν» με
προσοχή. Αν φαίνεσαι ότι είσαι «περισσότερο» από όσο μπο
ρούν να καταφέρουν, θα διστάσουν πιθανώς να σου επιτεθούν
με σκοπό να διαφύγουν. Σε καμία δε περίπτωση μην καταλη
φθείς από τη ρουτίνα και μειώσεις την προσοχή και την ετοιμότητά σου. ]
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:

των Y/A Αλέξανδρου Αναστασιάδη
και Υ/Β Κλεάνθη Παπαγιανόπουλου

Ευρωπαϊκή

Αστυνομική

Ακαδημία
γ

“

H Ε ν ρ ω π α ΐ κ η Α στυνομική Ακαδημία (CEPOL) ανααμβάνει ι η «οργά νω σ η επιμορφω τικώ ν δραστηριοτήω ν ο ί·λί ώ νΙτω ν αστυνομικώ ν υπηρεσιώ ν στα κράτη
μέλη της Ειτρημταϊκήο Έ νω σ η ς και θεσμοθετήθηκε οος
Επίσημος Ευρω παϊκός Οργανισμός της Ε.Ε. (European
Agency), το έτος 2006.
Η γραμματεία εδρεύει σ την πόλη Bram shill του Η νω 
μένου Βασίλειο, περίπου 70 χιλιόμετρα δυτικά του Λονδί
νου. Ο οργανισμός συνεργάζεται με ευρύ φάσμα φορέων,
για παράδειγμα άλλους οργανισμούς επιβολής του νόμου
όποος τη ν EUROPOL, την EU RO JU ST, τη ν IN TERPOL
και την FRONTEX. Επίσης, η CEPO L έχει συνάψει συμ
φω νίες συνεργασίας με τις συνδεδεμένες με τη ν Ε.Ε. χώ 
ρες (Νορβηγία, Ισλανδία και Ελβετία), ενώ έχει συνάψει
σχέσεις και με τρίτα κράτη και διάφορα πανεπιστήμια και
ερευνητικά ιδρύματα.
Το αρκτικόλεξο CEPO L σχηματίζεται από τη ν ονομα
σία του οργανισμού στα γαλλικά «College E uropean de
Police» (Ε υρω παϊκή Α στυνομική Ακαδημία στα ελλη
νικά). Η CEPO L έχει ετήσιο προϋπολογισμό ύψ ο υ ς 8,7
εκατ. EURO (2008) και χρηματοδοτείται από τη ν Ε υρω 
παϊκή Έ νω σ η.
Η CEPOL φέρνει σε επαφή τα στελέχη τω ν αστυνομικών
υπηρεσιών, στηρίζει την ανάπτυξη δικτύου και ενθαρρύνει
τη διασυνοριακή συνεργασία για την αποτελεσματικότερη
πάταξη της εγκληματικότητας και για την τήρηση τη ς δη
μόσιας ασφάλειας, του νόμου και της τάξης.
Ειδικότερα, η CEPOL επικεντρώ νει το ενδιαφέρον της
στην πάταξη της διασυνοριακής εγκληματικότητας με:
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τη ν παροχή ειδικής εκπαίδευσης, τη διάδοση τω ν βέλ
τιστω ν πρακτικώ ν και τω ν αποτελεσμάτων επιστημονι
κώ ν ερευνών, τη διευκόλυνση για συμμετοχή στα προ
γράμματα ανταλλαγής αστυνομικώ ν, τη ν κατάρτιση
εκπαιδευτών, τη ν εκπόνηση κοινώ ν εκπαιδευτικώ ν προ
γραμμάτω ν για τη ν εναρμόνιση όλων τω ν προγραμμά
τω ν επιμόρφωσης και εκπαίδευσης τω ν κρατώ ν - μελών
της Ευρω παϊκής Έ νω σ η ς, τη ν εκπαίδευση αστυνομικώ ν
τω ν υπ οψ ήφ ιω ν προς ένταξη χω ρώ ν (Κροατία, Π.Γ.Δ.Μ.
και Τουρκία) και τη ν ανάπτυξη του ηλεκτρονικού δ ικ τύ 
ου για τη ν ανταλλαγή γνώ σεω ν και βέλτιστω ν π ρ α κ τι
κώ ν στο οποίο αναφερόμαστε εκτενέστερα παρακάτω.
Η CEPO L διοργανώ νει 80 έως 100 σεμινάρια, διασκέ
ψ εις κ α ι συνέδρια το χρόνο, με επίκ αιρα θέματα που
αφορούν όλες τις σ ύγχρονες ευρω π αϊκές αστυνομ ικές
δυνάμεις. Οι δρ αστηριότητες υλοπ οιούντα ι κατά κανό
ν α στα εθνικά εκπ α ιδευτικ ά ασ τυνομ ικά ιδρύματα. Το
έτος 2007, περίπου 1350 στελέχη Ε υρ ω π α ϊκ ώ ν α σ τυ
νο μ ικ ώ ν υπηρεσιώ ν συμ μετείχαν σε δραστηριότητες
τη ς CEPOL, ενώ το έτος 2008 αυτός ο αριθμός ανήλθε
στους 2078 αστυνομικούς.

Ορισμένες θεματικές ενότητες π ο υ αναπτύσσονται
στα πλαίσια των σεμιναρίων CEPOL είναι:
► Διαχείριση Κρίσεων
► Σχεδιασμός Σ τρατηγικής για κοινή ευρω παϊκή αστυ
νομική δράση
► Παράνομη Δ ιακίνηση Α ρχαιοτήτω ν
► Αστυνομική Συνεργασία- EUROPOL

► Πρόσβαση στο Σύστημα Δια
χείρισης Π εριεχομένου - ανταλλα
γής βέλτιστων πρακτικώ ν - μεθό
δων.

► Τρομοκρατία
► Ό ρ γα να και συστήματα τη ς Ε υ 
ρω παϊκής Α στυνομικής Συνεργασί
ας στην αγγλική, γαλλική, ισπανική
και γερμανική γλώσσα

► Χρήση από εξουσιοδοτημένους
χρήστες τη ς εξ' αποστάσεως εκπαί
δευσης για εκπαιδευτικές δραστηρι
ότητες τη ς CEPOL, κάτω από την
οποία θα διδάσκονται οι κάτω θι θε

► Προστασία Μ αρτύρων
► Παράνομη Δ ιακίνηση Ανθρώ
πω ν
► Παράνομη Εμπορία Ν αρκωτικών

μ ατικές ενότητες:

► Διαχείριση Πληροφοριών

►Europol,

► Λαθρομετανάστευση και Έ λ ε γ χ ο ς Συνόρω ν

►Η συνθήκη του Pruem

► Διαχείριση Κ ινδύνω ν και Διάφορων Καταστροφών
σε διεθνές επίπεδο
► Δημόσια Τάξη και Διαχείριση Πλήθους.
► Η λεκτρονικό Έ γ κ λ η μ α
► Α ντιμετώ πιση - Συμπεριφορά προς θύματα εγκλη
μάτω ν
► Π αιδική Πορνογραφία στο Διαδίκτυο
Αναφερθήκαμε παραπάνω στη νέα ηλεκτρονική π λατ
φόρμα (www.cepol.europa.eu), η οποία αποτελεί ένα μεγά
λο επίτευγμ α της CEPOL, στοχεύοντας στην ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, απόψεων, εμπειριώ ν και επιστημονικώ ν
ερευνών σε αστυνομικής φύσεως θέματα, μεταξύ τω ν
αξιωματικών και του προσωπικού τω ν Α στυνομιών τω ν
κρατώ ν - μελών της Ε υρω παϊκής Έ νω σης.
Με το έργο αυτό, το οποίο ολοκληρώθηκε αρχές του
τρέχοντος έτους, πραγματοποιείται ένα σημαντικό βή
μα στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού αστυνομι
κού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, καθόσον θα δημιουργηθούν μεταξύ τω ν εμπλεκόμενων, σχέσεις παραγω γικές
και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ενώ ταυτόχρονα οι Αστυνο
μ ικ ο ί τω ν κρατώ ν - μελώ ν θα έχουν πιο εύκολη πρόσβα
ση στην «κοινωνία της γνώσης».

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει
τις εξής δυνατότητες:
► Είσοδο σ την ιστοσελίδα για το ευρύ κοινό και εξου
σιοδοτημένους χρήστες.
► Συμμετοχή σε Φ όρουμ διαλόγων τω ν εξουσιοδοτη
μένω ν χρηστώ ν.
► Συμμετοχή σε χώ ρους συνομιλιώ ν (chat rooms).
► Αξιοποίηση
τη ς
Η λεκτρονικής
βιβλιοθήκης
(e-library) - βάση δεδομένων ηλεκτρονικώ ν καταχωρήσεων με έρευνες και βιβλιογραφία

►και Επιτήδευση της αγγλικ ή ς γλώσσας - Α στυνομι
κή ορολογία
Σ τις παραπάνω εικόνες εμφ αίνονται οδηγίες σχετικά
με τη ν εγγρα φ ή τω ν επ ιθ υ μ ο ύ ντω ν στον διαδικτυακό
τόπο τη ς CEPOL. Ο χρ ή σ τη ς αφού επ ισ κ εφ τεί το www.
cepol.europa.eu απλά α κολουθεί τις οδηγίες π ου περιγράφ ονται σ τις εικόνες.
Ύ σ τερ α από τη ν ολοκλήρω ση α υ τή ς τη ς διαδικασί
ας, ο χρ ή σ τη ς θα λάβει ένα ηλεκ τρ ονικό μ ή νυ μ α στο
η λεκτρονικό ταχυδρομείο του από τη Γραμματεία τη ς
CEPOL, όπου απλά επιβεβαιώ νει τη δημιουργία του λο
γαριασμού του. ]
Έτος ίδρυσης:
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Το Χάνι της Γραβιάς
( 8 Μαϊου 1 8 2 1 )
α

Για χάν ’μ ’ είχαν χτίσει
μα ο γιος τ’Αντροντσον
μ ’ έκανε τιις δόξας ριχμοκκλησι * *

Μ ε τ ά I I J V ό , τ υ χ η έκβαση χης μάχης στην Αλαμάνα,
σχ^; 23 Απριλίου 18(21, οι Έ λληνες υποχώρησαν μπροστά στον
; ραστιο όγκ» των Τουρκαλβανών και “φοβισμένοι σκόρπισαν
(ο»ς λ(ίγκ«ις’’Β ι|ΰ ς λέει ο ποιητής. Οι επαναστάτες με την
απώλεια κ α τη μαρτυρική θυσία του αρχηγού τους, Θανάση
Διάκου, βρίσκονταν σε δύσκολη θέση.
Ο Δυοβουνιώτης και ο Πανουργιάς με τους άντρες τους
συγκεντρώθηκαν στο στενό της Γραβιάς, που σχηματίζεται από
τον Παρνασσό και την Γκιώνα, σαν έμαθαν ότι οι Τούρκοι θα
περνούσαν από κει για τα Σάλωνα-Άμφισσα - κι από τη Σκάλα
-σημερινή Ιτέα- θα διαπεραιώνονταν με καράβια στον Μόριά.
Από κατασκόπους έμαθαν πως ο Ομέρ Βρυώνης θα καθάριζε
το πέρασμα για τα Σάλωνα, ενώ ο Κιοσέ Μεχμέτ (Σπανο-Μεμέτης), θα έμενε στη Λοκρίδα για λίγο για να φυλάξει τις πλάτες
του Βρυώνη. Έ τσ ι αποφάσισαν να χτυπήσουν την κολόνα του
Ομέρ Βρυώνη που θα πήγαινε στα Σάλωνα.
Διάλεξαν το στενό της Γραβιάς γιατί από εκεί περνά ο μονα
δικός δρόμος για τα Σάλωνα. Η Γραβιά τότε δεν ήταν χτισμένη.
Υπήρχε μονάχα ένα χάνι για να διανυκτερεύουν οι στρατοκό
ποι και οι αγωγιάτες που πήγαιναν για τα Σάλωνα, ή από τα
Σάλωνα για Υπάτη - Πατρατζύυ τότε.
Το χάνι ήταν χτισμένο με πλίθες και είχε γύρω μια μεγάλη
μάντρα. Το μεγαλύτερο μέρος ήταν ισόγειο και μόνο από τη μια
μεριά είχε δεύτερο όροφο. Είχε δυο αυλόπορτες, η μια έβλεπε
κατά τη ρεματιά και η άλλη κατά τη δημοσιά. Υπήρχαν ακόμα
δυο ξωκλήσια, του Άι Θανάση κοντά στο Χάνι και πιο πέρα του
Άι Δημήτρη και μερικές καλύβες που είχαν οι κάτοικοι της
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Βάριανης (κοντινό χωριό), για να μένουν τον καιρό που καλ
λιεργούσαν τα χτήματά τους. Εκεί τους αντάμωσε ο Οδυσσέας
Ανδρούτσος στις 3 Μαϊου ερχόμενος από τον Βάλτο που είχε
πάει να ξεσηκώσει τον Βαρνακιώτη, τον Τσόγκα και τον Ίσκο.
Σαν ξεπάστρεψε στη γέφυρα της Τατάρνας τον Χασάν μπέη με
εξήντα Αρβανίτες, έφτασε στη Γραβιά. Ο ερχομός του Ανδρούτσου εμψύχωσε τους συναγμένους στη Γραβιά. Έδωσε όμως
και κουράγιο στη γύρω περιοχή. “Σαν από Θεία Πρόνοια” ήταν
ο ερχομός του, γράφουν οι Σαλωνίτες στους Υδραίους και τους
Σπετσιώτες.
Ο Ανδρούτσος, μόλις έφτασε στη Γραβιά, δεν κάθησε ήσυχος
αλλά δραστηριοποιήθηκε από την πρώτη μέρα. Έ γραψ ε στο
παλιό του παλικάρι και πρωτοπαλίκαρο του Θανάση Διάκου,
τον Βασίλη Μπούσγο, που ήταν τώρα αρχηγός του σώματος
της Λιβαδειάς. Του έλεγε τα εξής: “Ευθύς ως λάβης το παρόν
να μάσης τους συντρόφους όσους κι αν είναι, ένας να μη λειψει και αύριον αυγή κίνα κι έλα εδώ ν ’ ανταμωθούμε”. Συγχρό
νως ειδοποίησε παντού γύρω για μπαρουτόβολα. Έ γραψ ε επί
σης στους Αρβανίτες που βρίσκονταν στο Ζητούνι -Λαμία- και
τους έλεγε ότι έπρεπε να φύγουν για να μη χαλαστούν. Τους
έδινε, μάλιστα, προθεσμία τρεις μέρες.
Δεν κατάφερε όμως τίποτε, γιατί ο τουρκικός στρατός ξεκί
νησε. Την είδηση την έφερε ο Ηλίας Μανανάς από τη Βάριανη.
Τώρα το μυαλό του δούλευε ασταμάτητα πού και πώς θα
μπορούσε να χτυπήσει τη μεγάλη δύναμη του εχθρού. Ο Δυο
βουνιώτης και ο Πανουργιάς πίστευαν πως το καλύτερο μέρος
να ταμπουρωθούν ήταν το γεφύρι της Χαϊνίτσας -ποτάμι της

Γραβιάς- απ’ to οποίο θα περνούσε
ο τουρκικός στρατός. Του Ανδρούτσου όμως δεν του άρεσε, γιατί ούτε
ταμπούρια είχε δυνατά, ούτε θα μπο
ρούσαν να κρατήσουν τις θέσεις όταν
τους έκανε επίθεση το ιππικό.
Στις 7 Μάίου 1821, ο στρατός του
Ομέρ Βρυώνη βρισκόταν στις Θερμο
πύλες βαδίζοντας για τη Γραβιά. Αποτελούνταν από εφτά με οχτώ χιλιά
δες πεζούς και χίλιους καβαλάρηδες.
Οι μισοί καβαλάρηδες ήταν Γκέκηδες με αρχηγό τον Τελεχά Φέζον και
οι άλλοι μισοί Τσάμηδες με αρχηγό τον Μουσταφά μπέη Καφεζέζη. Η είδηση έφτασε στους επαναστάτες τα ξημερώματα της
Κυριακής. Οι καπεταναίοι, σαν το ‘μαθαν, μαζεύτηκαν σε συμ
βούλιο για να καθορίσουν πού θα χτυπήσουν τους Τούρκους.
Συνάχτηκαν κάτω από μια μεγάλη βελανιδιά που βρισκόταν
έξω απ’ το χάνι. Η πρόταση για το γεφύρι της Χάίνίτσας απορρίφθηκε από τους υπόλοιπους καπεταναίους. Συζητούσαν τότε
να πιάσουν τις γύρω πλαγιές βάζοντας στη μέση τον εχθρό που
θα περνούσε από κει.
Ο Ανδρούτσος, καθισμένος κι αυτός με τους άλλους κάτω
απ’ τη βελανιδιά, παρακολουθούσε αμίλητος, τάχα αδιάφορος,
καπνίζοντας το τσιμπούκι του. Το βλέμμα του ήταν καρφωμένο
μπροστά. Μέσα στο μυαλό του δούλευε το παράτολμο σχέδιο
που είχε συλλάβει. Το πλιθόχτιστο αυτό χάνι που έβλεπε μπρο
στά του, λογάριαζε να το κάνει φοβερό κάστρο που οι Τούρκοι
θα ‘σπαζαν τα μούτρα τους. Ενώ οι άλλοι συζητούσαν πού θα
πιάσει ο καθένας, τους έκοψε απότομα και κοιτάζοντας προς
τους Δυοβουνιώτη και Πανουργιά, τους λέει απότομα: Εδώ θα
πολεμήσουμε μα πρέπει ένας από μας να κλειστεί μέσα σε τούτη
τη μάντρα. Και τους δείχνει το χάνι.
Τα λόγια του ακολούθησε γενική βουβαμάρα. Ολα τα
παλικάρια ρίχνουν απάνω του το βλέμμα τους εξεταστικά. Τι
είναι αυτά που τους λέει! Να κλειστούν μέσα σε μια πλιθόχτιστη μάντρα; Μα, με τα χέρια να έπεφταν απάνω της εννιά χιλιά
δες Τούρκοι θα την έκαναν σκόνη. Ίσ ω ς σε πολλούς να πέρασε
προς στιγμήν η ιδέα ότι ο Οδυσσέας τρελάθηκε ή ήθελε ν ’ αυτοκτονήσει. Οι γεροαρματολοί δεν αντέκρουσαν την πρόταση,
αλλά, για να μη θεωρηθούν κιοτήδες, δικαιολογήθηκαν τάχα
ότι τους έλειπαν τα χρειαζούμενα πολεμοφόδια.
Μετά τη σιωπηλή αυτή άρνηση, ο Ανδρούτσος πετάγεται
όρθιος και φωνάζει οργισμένος:
- Ορέ, δε βρίσκονται μέσα εδώ εκατό παλικάρια ν ’ ακριβοπλη

ρώσουμε το αίμα μας;
Δεν απόσωσε τον λόγο του και μέσα απ’ τους συναγμένους
ακούστηκε μια βροντερή φωνή.
Εγώ, καπετάνιε. Έ ν α σεμνό παλικάρι βρέ
θηκε πλάι του. Ή τα ν ο Θανάσης Σεφέρης. Με
μιας ύστερα από τη φωνή του Σεφέρη ακούστη
καν σαν ηχώ και οι φωνές άλλων παλικαριών.
- “Και εγώ, κι εγώ, κι εγώ... ”. Ο Οδυσσέας, δίνο
ντας το αριστερό του χέρι στον Σεφέρη και γυρί
ζοντας στους συναγμένους, τους φωνάζει:

- Ε, παιδιά, όποιος θέλει να ‘
ρθει
μαζί μου να πιαστεί στο χορό. Βγάζει

τότε απ’ το σελάχι του το μαντίλι, το
ανεμίζει με το δεξί του χέρι και σέρ
νει το χορό τραγουδώντας:

“Κάπου στον βάλτου τα χωριά στα
πέντε βιλαέτια..."
Έ να ς ένας τα παλικάρια με τη
θέλησή τους άρχισαν να πιάνονται
στο χορό. Ο Γοβγίνας, ο Γκούρας,
ο Μαμούρης και πολλοί άλλοι. Οι
πέντε έγιναν δέκα, είκοσι, σαράντα,
και σε λίγο ξεπέρασαν τους εκατό. Ο
ενθουσιασμός ήταν απερίγραπτος. Οι φωνές και τα σφυρίγματα
αντιβούιζαν στο φαράγγι της Γραβιάς. Ο Ανδρούτσος κατάφερε ν ’ ανάψει φωτιά στα στήθια των πριν από λίγο κιοτεμέ
νων παλικαριών. Χορεύοντας μπροστά, φέρνει μια δυο γύρες
τη βελανιδιά και σαν υπολογίζει πως είναι αρκετοί αυτοί που
τον ακολουθούν, συνεχίζει χορεύοντας κατά τον μαντρότοιχο
του χανιού. Στέκεται πλάι στην αυλόπορτα μέσα στη μάντρα,
και μετράει όσους μπαίνουν.
Σε κάποια στιγμή φωνάζει:
- Σταματήστε δε χρειάζονται περισσότεροι. Μέτρησε εκατόν
δέκα τέσσερις και τρεις, ο χανιτζής με τα δυο παιδιά του, εκα
τόν δέκα εφτά κι αυτός εκατόν δέκα οχτώ. Ο χώρος είναι περιο
ρισμένος. Εκατόν δέκα οχτώ καριοφίλια του είναι αρκετά. Πολ
λοί που έμειναν απ’ έξω φωνάζουν και διαμαρτύρονται. Την
ώρα αυτή με τις φωνές ένας λαγός πετάχτηκε από ένα θάμνο.
Ο Ανδρούτσος τους φωνάζει να μην τον πυροβολήσει κανείς.
Τρέχει και πιάνει τον λαγό ζωντανό, θα είναι το τυχερό των
κλεισμένων. Από παλιά υπήρχε η πρόληψη ότι ο λαγός είναι
κακό σημάδι. Ίσω ς γιατί είναι φοβιτσιάρικο ζώο.
Σαν μπήκαν μέσα στο χάνι, η ώρα ήταν εννιά. Λογάριαζαν
πως ο Ομέρ Βρυώνης θα ‘φτάνε πριν από το μεσημέρι. Ο χρό
νος δεν τους έπαιρνε και χωρίς αργοπορία άρχισαν να ετοιμά
ζονται για την άμυνα. Πρώτη τους δουλειά ήταν να γυρίσουν
το νερό απ’ τη ρεματιά μέσα στον περίβολο του χανιού για να
έχουν να πίνουν. Μετά ο Μαστρογιάννης, που ήταν χτίστης,
άρχισε ν ’ ανοίγει “μασγάλια” -τουφεκίστρες- στον μαντρότοιχο
και στο χάνι. Και για να μη φαίνονται από μακριά, τις κάλυ
ψαν με αγριόχορτα. Ασφάλισαν επίσης τις πόρτες με μεγάλες
πέτρες.
Σε λίγο φάνηκαν στον κάμπο οι Τούρκοι. Δε θ ’ αργούσαν
να φτάσουν στη Γραβιά. Κι ενώ οι κλεισμένοι στο χάνι ετοι
μάζονταν για την άμυνα, οι άλλοι που ήταν απ’ έξω πήγαν να
πάρουν τις θέσεις τους. Ο Δυοβουνιώτης με τον Πανουργιά
πιάσανε τα ριζά του Χλωμού -παρακλάδι της Γκιώνας- την αρι
στερή ακροποταμιά. Ο Κοσμάς Σουλιώτης με τους Σουλιώτες
του, τους Κατσικογιανναίους και τους υπόλοι
πους, πιάσανε τη δεξιά ακροποταμιά της Πανάσαρης -παρακλάδι του Παρνασσού- κοντά στο
κεφαλόβρυσο του Σου Ντζίκα (από το σλάβικο
σου = νερό - Σου-βάλα, Σου-Ντζίκα κ.λπ.).
Τους κλεισμένους όμως τους βασάνιζε η
έλλειψη από μπαρουτόβολα. Αυτόν που είχαν
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στείλει για εφοδιασμό δεν είχε φανεί ακόμα και οι Τούρκοι
είχαν φτάσει στο γεφύρι της Χαϊνίτσας. Εκείνη τη στιγμή
όμως έφτασε από τα Σάλωνα ο τροφοδότης του στρατοπέδου
Αναγνώστης Κεχαγιάς σέρνοντας δυο μουλάρια φορτωμένα με
μπαρουτόβολα και τρόφιμα μαζί με τον γαμπρό του Καραχάλιο.
Αψηφώντας τον κίνδυνο, γιατί ο εχθρός ζύγωνε, κίνησε για το
χάνι. Μόλις πρόφτασε κι έκοψε τις τριχιές απ’ τα σαμάρια και
πέταξε πάνω απ’ τη μάντρα τα σακιά με τα μπαρουτόβολα και
τα τρόφιμα στους κλεισμένους. Οι Τούρκοι είχαν αρχίσει να
ντουφεκάνε και θα πλήρωνε με τη ζωή του, αν ο Καραπλής ή
Πλάτανος -για τη σωματική του διάπλαση- που βρισκόταν εκεί
κοντά ταμπουρωμένος δεν άρχιζε στο ντουφέκι τους Τούρκους
και του έδωσε καιρά να φύγει. Άφησε όμως το ένα απ’ τα δύο
μουλάρια σκοτωμένο.
Με τη μικροσυμπλοκή αυτή, ο έμπειρος Ομέρ Βρυώνης
κατάλαβε ότι κάτι κρυβόταν στο χάνι. Αποφάσισε τότε να ακο
λουθήσει την ίδια τακτική της Αλαμάνας. Πρώτα θέλησε να
ξεμοναχιάσει το χάνι απ’ τους άλλους επαναστάτες. Μοίρασε
τον στρατό σε τρεις κολόνες. Έ ριξε τη μια κατά το Χλωμό και
την άλλη κατά τη βρύση του Σου Ντζίκα. Στις δυο αυτές κολό
νες έστειλε και όλο το ιππικό του. Την τρίτη, που ήταν Αρβα
νίτες Γκέκηδες και Τόσκηδες, την κράτησε για το χάνι. Η επί
θεση στο Χλωμό και στου Σου Ντζίκα ήταν τόσο ορμητική που
έγινε ό,τι πριν από λίγες μέρες στον Γοργοπόταμο και τη Χαλκωμάτα -στη μάχη της Αλαμάνας-. Ύστερα από μικρή αντί
σταση, οι επαναστάτες τραβήχτηκαν στα ψηλώματα. Σκοτώ
θηκε μονάχα ο Σουλιώτης Μπούχλας.
Ο Ανδρούτσος με τους κλεισμένους στο χάνι καρτερού
σαν τη σειρά τους. Φοβερά ψύχραιμος κι ατάραχος, είπε στους
συντρόφους του, μη ρίξει κανείς προτού αρχίσω εγώ. Αφήστε
τους να ζυγώσουν. Αυτοί τον υπάκουσαν. Εκείνος περίμενε την
τρίτη κολόνα για να τους επιτεθεί. Βλέπουν όμως απ’ τις πολε
μίστρες να ξεκόβει ένας καβαλάρης και να έρχεται προς το χάνι.
Ό ταν έφτασε, βλέπουν ότι ήταν ένας γέρος ντερβίσης. Ο Χασάν
ντερβίσης ήταν γνώριμος του Οδυσσέα από τα Γιάννενα και γ ι’
αυτό ο Ομέρ Βρυώνης τον έστειλε για να προσπαθήσει να δια
πραγματευτεί με τον Ανδρούτσο. Γνώριζε ακόμα ότι ο Ανδρούτσος ήταν μπεκτασής και κατά τη γνώμη του θα σεβόταν τον
ιερωμένο. Οι μπεκτασήδες ήταν μωαμεθανοί μοναχοί, οι οποίοι
αποτελούσαν ιδιαίτερο τάγμα
με δογματικές διαφορές από
τους ομοθρήσκους τους. Δεν
νήστευαν το Ραμαζάνι, αλλά
δώδεκα μέρες που συνέπι
πταν με τη νηστεία της εορ
τής των Αγίων Αποστόλων.
Φιλοξενούσαν στις μονές
τους -τεκέδες- Τούρκους και
Χριστιανούς χωρίς εξαίρεση
και είχαν στενή επαφή με
τους Γενιτσάρους που προέρ
χονταν από Χριστιανούς. Οι
μπεκτασήδες δεν έκαναν διά
κριση θρησκείας και κατα
γωγής αλλά μόνον τίμιων
και κακών ανθρώπων. Είχαν
αποκτήσει μεγάλη δύναμη
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ανάλογη με τους Ιησουίτες. Οι τεκέδες τους αποτελούσαν άσυλα
και απολάμβαναν ανεξαρτησίας από το κράτος. Και ο Ανδρούτσος είχε γίνει μυστικά μπεκτασής για να έχει καταφύγιο στους
τεκέδες των μπεκτασήδων στις πολεμικό; του περιπέτειες. Είχε
προβεί σε αυτή την κωμωδία μόνο και μόνο για να βρίσκει άσυλο
στις δύσκολες στιγμές.
Σαν σταμάτησε έξω απ’ το χάνι, ο Χασάν ντερβίσης σκόρ
πισε με το χέρι του δεξιά και αριστερά άμμο, ψέλνοντας το
“ντονά” -την προσευχή του- να διαλυθούν οι εχθροί του σαν
την άμμο. Ο Ανδρούτσος που παρακολουθούσε μέσα απ’ την
τουφεκίστρα τον χαιρέτισε τουρκικά και αντιχαιρέτισε ο ντερ
βίσης. Μετά τον ρώτησε πάλι, στα τουρκικά -”Ντερεγιέ γκιντερσίν;” (-πού πας;). Ο ντερβίσης απάντησε- “Σάλωνα για γκιντε-

ρ ίμ ”(πάω στα Σάλωνα).
Ο Ανδρούτσος πάλι τον ρώτησε “π πας να κάνεις ορέ Τούρκο
στα Σάλωνα;” Η απάντηση ήταν “να υποτάξω η να σφάξω τους
απίστους”. Απαντώντας ο Οδυσσέας με βρισιές καθώς τον σημά
δευε με το καριοφίλι του, του έστειλε ένα βόλι που χτύπησε τον
ντερβίση στο μέτωπο κι έπεσε ξερός απ’ τ ’ άλογό του. Βλέπο
ντας νεκρό τον ντερβίση τους, οι Τούρκοι σκυλιάσανε. Αυτό
επεδίωκε και ο Ανδρούτσος. Να τους εξοργίσει όσο μπορούσε
πιο πολύ. Αμέσως τότε ορμάνε με ιερό φανατισμό κατά το χάνι,
να εκδικηθούν το αίμα του ντερβίση τους. Μα τα καριοφίλια
των κλεισμένων ξερνούν φωτιά και μολύβι. Ο Βρυώνης ξαφ
νιάζεται. Διατάζει δεύτερη επίθεση και προστάζει τους άντρες
του να καταλάβουν το χάνι. Μα το χάνι ξερνάει κεραυνούς κι
αστροπελέκια που θερίζουν τον εχθρό.
Μετά την αποτυχία και της δεύτερης επίθεσης, ο Πασάς στέλ
νει καινούργιες δυνάμεις. Οι Τουρκαλβανοί με το αριστερό χέρι
στο μέτωπο για να μην βλέπουν αλλού, ορμάνε σαν τυφλοί.
Μεμπτοί κατορθώνουν να φτάσουν στη μάντρα και προσπαθούν
να τη ρίξουν με τις πλάτες τους. Άλλοι προσπαθούν με πέτρες
να βουλώσουν τις τουφεκίστρες. Έ να ς Τουρκαλβανός ζυγώ
νει με μια πέτρα και θέλει να φράξει μια πολεμίστρα. Από μέσα
βρίσκεται ο Μουσταφά Γκέκας, σωματοφύλακας και πιστός
σύντροφος του Οδυσσέα. Ενώ απ’ έξω ο Γκέκας του Βρυώνη
σπρώχνει την πέτρα προς τα μέσα, ο Μουσταφάς με την μπούκα
του καριοφιλιού τη σπρώχνει προς τα έξω. Στο τέλος ο φιλέλλη
νας Μουσταφάς κατορθώνει να σπρώξει την πέτρα, αλλά μαζί
βγήκε πολύ έξω και η κάννη
του καριοφιλιού.
Έ ν α ς άλλος Τουρκαλ
βανός κατορθώνει λοξά ν ’
αρπάξει την κάνη και την
τραβούσε προς τα έξω. Ο
Μουσταφά Γκέκας αγωνίζε
ται να την τραβήξει προς τα
μέσα. Ο Οδυσσέας βλέποντας
τον αγώνα, πάει στη διπλανή
πολεμίστρα, βάζει στο τουφεκίδι τους Αρβανίτες κι ελευ
θερώνει τον σύντροφό του.
Ο Βρυώνης, με τον χαλασμό
που γίνεται στο ασκέρι του,
αναστατώνεται, εξοργίζεται
φοβερά. Πιο πέρα απ’ το χάνι
βρισκόταν το ξωκλήσι του Άι

Θανάση. Από κει μέσα ο Πασάς που είχε
φρυάξει απ’ το κακό του, παρακολουθούσε
τα απανωτά γιουρούσια που κάνανε οι
δικοί του χωρίς κανένα αποτέλεσμα.
Μετά το μεσημέρι συγκέντρωσε τους
μπουλουξήδες, (διοικητές μπουλουκιούμονάδας) κι αφού τους κατσάδιασε που δεν
μπόρεσαν να κάνουν τίποτε μέχρι τότε,
απαίτησε μ ’ ένα καινούργιο γιουρούσι να
δώσουν τέλος. Έ ταξε δε και πεντακόσια
πουγκιά στον μπουλουξή που θα πατούσε
πρώτος το χάνι.
Η καινούργια επίθεση αποφασίστηκε να
γίνει το απομεσήμερο και θα ‘ταν η τελευ
ταία κατά τη γνώμη το υς Θα έμπαινε
μπροστά το ιππικά και πίσω θ ’ ακολου
θούσαν οι πεζοί. Για να τονώσει πιο πολύ
το ηθικό των επιτιθεμένων, διέταξε τους
μπαϊρακτάρηδες -σημαιοφόρους- να πάνε
με τα μπαϊράκια τους και να τα στήσουν
στο χάνι. Στο γιουρούσι αυτό πήρε μέρος και ο Χαλήλ μπέης
τοπικός άρχοντας της Λαμίας. Ή τα ν εκείνος που πρωτοστά
τησε στη θανάτωση του Διάκου.

Τώρα όμως είχαν και οι Έ λληνες τα
θύματά τους. Έ να ς Αρβανίτης κατάφερε
ν ’ ανέβει απαρατήρητος στη μεγάλη βελα
νιδιά που ήταν δίπλα στο χάνι. Κρυμμέ
νος στην πυκνή φυλλωσιά του δέντρου,
βλέπει μέσα στο μικρό δωμάτιο που ήταν
σα δεύτερος όροφος πάνω απ’ το χάνι ν ’
αστράφτουν κάθε τόσο δυο καριοφίλια.
Ή τα ν οι δυο Θανάσηδες ο Σεφέρης το
παλικάρι που πιάστηκε πρώτο στον χορό,
και ο Καπλάνης ξακουστός για την παλικαριά του. Από τα βόλια του Αρβανίτη
πέφτουν και οι δυο νεκροί.
Η παράδοση αναφέρει ότι είχαν “μαγα
ρίσει με γυναίκες”. Αυτό βασιζόταν στην
πρόληψη πως το κακό βόλι έβρισκε
όποιον κλέφτη πήγαινε παραμονή της
μάχης με γυναίκα.
Έ ξι γιουρούσια έχουν τσακιστεί πάνω
στο χάνι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Πάνω
από τρακόσιοι οι σκοτωμένοι και οι λαβωμένοι διπλοί και τρι
πλοί. Τυφλωμένος απ’ την οργή του ο Πασάς, βουτάει το απελατύα του, (σιδερένιο ρόπαλο ακιδωτό στην άκρη) κι ορμάει
έξω απ’ το ξωκλήσι έτοιμος να μπει ο β ιος σε καινούργια επί
θεση μπροστά, για να χτυπήσει αποτελεσματικά. Πέφτουν
απάνω του οι μπέηδες και οι μπουλουξήδες και καταφέρνουν
με δυσκολία να τον συγκρατήσουν, γιατί γνώριζαν τι τον περίμενε. Στο διάστημα αυτό ο Ανδρούτσος βλέπει από την πολε
μίστρα τον Βρυώνη έξω από τον Άι Θανάση και φωνάζει στα
παλικάρια του:

Ή παράδοση
αναφέρει όχι είχαν
“μαγαρίσει με
γυναίκες”Αυτό
βασιζόταν στην
πρόληψη πως χο
κακό βόλι εβρισκε
όποιον κλέφτη
πήγαινε παραμονή
της μάχης
γυναίκα

Με ξεφωνητά και κατάρες άρχισε η καινούργια επίθεση.
Σε λίγο το χάνι είχε κυκλωθεί από παντού. Τα καριοφίλια όμως
των κλεισμένων σκορπίζουν τον θάνατο και κόβουν την ορμή,
σωριάζοντας καινούργιους νεκρούς και λαβωμένους. Το ιππικό,
που πιο πολύ εμπόδιο έφερνε παρά βοήθεια, αποσύρθηκε. Οι
Τουρκαλβανοί Γκέκηδες και Τόσκηδες ορμούν σα θηρία ανή
μερα. Εκτός από την παλικαριά τους είναι και το υπερβολικό
ποσό που έχει τάξει ο Βρυώνης σ’ όποιον πατήσει το χάνι.
Χωρίς να λογαριάζουν τον κίνδυνο, ζυγώνουν τη μάντρα και
προσπαθούν να τη ρίξουν με τις πλάτες τους. Άλλοι με τσεκούρια
προσπαθούν να σπάσουν τις πόρτες αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Δυο
-τρεις καταφέρνουν να καβαλήσουν τη μάντρα μα οι κλεισμέ
νοι τους γκρεμίζουν σκοτωμένους Τον ένα αναφέρεται πως τον
σκότωσε με τα χέρια του ο Γκούρας. Έ ν α βόλι ρίχνει νεκρό τον
Χαλήλ μπέη. Είναι η θεία Νέμεση για τον θάνατο του Διάκου.
Οι μπαϊρακτάρηδες, για να εμψυχώσουν τους επιδρομείς προ
σπαθούν να στήσουν τα μπαϊράκια τους στον μαντρότοιχο. Αλλά
τους θερίζουν τα βόλια των κλεισμένων. Έ να ς μονάχα κατορθώ
νει να φτάσει μπροστά στο χάνι και πέφτοντας ανάσκελα, για να
μη δίνει στόχο, βαστάει με τα χέρια του το κοντάρι της σημαίας.
Οι Τουρκαλβανοί που βλέπουν το μπαϊράκι τους ν ’ ανεμίζει,
θαρρούν πως το χάνι πατήθηκε κι ορμούν από παντού. Ο Γκού
ρας κοντά στην πολεμίστρα του οποίου βρίσκεται το μπαϊράκι,
προσπαθεί με βρισιές να κάνει αυτόν που το κρατάει να σηκωθεί
για να τον σκοτώσει. Ο Τουρκαλβανός όμως προστατεύεται από
τη γωνιά και το έδαφος. Τέλος ο Γκούρας σημαδεύει το κοντάρι,
πυροβολεί και το κόβει στα δύο. Η σημαία έπεσε. Γύρω απ’ το
χάνι όμως έχουν συγκεντρωθεί μάζες Αλβανών.
Ο Ανδρούτσος είναι η ψ υχή της άμυνας καθώς ακούρα
στος τρέχει παντού όπου υπάρχει ανάγκη εμψυχώνοντας τους
άντρες του. Ο Αγγελής Γοβγίνας, ο Γκούρας, ο Μουσταφάς ο
Μαμούρης, ο Παπαντριάς είναι οι περισσότερο ακούραστοι. Κι
αυτή η επίθεση πήγε χαμένη. Τούτο το πλιθόχτιστο χάνι έχει
γίνει κάστρο άπαρτο.

-Να ο πασάς ορέ. Ε ίν’αυτός με τα κόκκινα πουντούρια!
Ντουφεκάνε κατά κει μα η απόσταση είναι μεγάλη και τα
βόλια πέφτουν γύρω του κρύα, μονάχα ένα χτύπησε απάνω
στην πιστόλα του. Οι δικοί του καταφέρνουν και τον βάνουν
μέσα στην εκκλησία για να προφυλαχτεί. Του υπόσχονται σ’
ένα καινούργιο γιουρούσι να πατήσουν το χάνι.
Η έφοδος ξαναρχίζει. Τούτη τη φορά παίρνουν μέρος και
τ ’ ανίψια του Βρυώνη. Είναι η έβδομη και τελευταία επίθεση.
Οι Τουρκαλβανοί ορμάνε με πάθος. Ζώνουν το χάνι απ’ όλες τις
μεριές. Πρώτοι απ’ όλους οι μπέηδες και οι μπουλουξήδες. Ανά
μεσα στους άλλους σκοτώθηκε κι ένας μπέης, ανιψιός του Ομέρ
Βρυώνη. Κι αυτό το γιουρούσι πήγε χαμένο. Ο ήλιος βασιλεύει
πίσω απ’ τα αντικρινά βουνά. Σε λίγο έρχεται το σούρουπο κι
αποτέλεσμα κανένα. Πλησιάζει τότε τον πασά ο Χρήστος Παλά
σκας που τον ακολουθούσε από τα Γιάννενα και του λέει:
- Πασά μου, μ ψ χάνεις άλλους ανθρώπους, αλλά στείλε να
φέρεις κανόνια από το Ζψούνι κι αύριο τους κάνεις σκόντι τους
κλεισμένους.

Ο Βρυώνης υιοθετεί αυτή τη συμβουλή και στέλνει
“τάταρτη” -ταχυδρόμο- στο Ζητούνι για να του στείλουν κανό
νια. Σε λίγο ακούγεται μια φωνή απ’ τον Άι Θανάση:
- Ορέ Αντρούτοο, καλά σ’ έχουμε κλεισμένο. Πού θα μας πάς;
Αλίμονο σου, ταχιά μας έρχονται δυο κανόνια απ’ το Ζψούνι και
θα σε κάνουμε στάχτη.

Και μήπως και δεν τον άκουσαν, επανέλαβε τα λόγια του δυο
και τρεις φορές. Ο Οδυσσέας γνώρισε τη φωνή του Παλάσκα
γιατί ήταν γνώριμός του απ’ τα Γιάννενα και κατάλαβε πως του
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‘στελνε μήνυμα για τις προθέσεις του
πασά. Ο Ανδρούτσος βέβαια, ξύπνιος
καθώς ήταν, δεν είχε σκοπό να περιμένει
άλλο στο χάνι, γιατί και τα μπαρουτόβολα τελείωναν και η παραμονή τους θα
ήταν σκέτη αυτοκτονία. Χάρηκε όμως
για την προειδοποίηση του Παλάσκα.
Έ τσι, σαν άλλαξαν τα καρούλια και
καθίσανε να φάνε λίγο ψωμοτύρι και
να ξαποστάσουν λίγο από το συνεχή
αγώνα, ο Ανδρούτσος τους λέει:

ιστορικό

Ό Οδυσσέας πήρε
μια κάπα, της έβαλε
μέσα μερικές πείρες
για να βαρύνει και
χην πέταξε πάνω
απ’ τον μαντρότοιχο
για να φανεί πως
κάποιος πηδούσε για
να φύγει

“Παιδιά, δεν πρέπει να μείνουμε άλλο
εδώ μέοα. Οι Τούρκοι ταχιά θα φέρουν
κανόνια, όπως ακούσατε, και θ ’ αρχί
σουν να χτυπάνε από μακριά το χάνι και
δε θα γλιτώσει κανείς. Πρέπει να βγούμε
από δω μέσα με το σπαθί στο χέρι μέσα
α π’ τους Τούρκους, γιατί χαμένοι και
χαμένοι είμαστε. 'Αλλος τρόπος δεν υπάρχει ”. Κανένας δεν έφερε
αντίρρηση στα λόγια του. Παρέκει ανοίγουν δυο λάκκους και
θάβουν τους δυο Θανάσηδες Σεφέρη και Καπλάνη.

Η ΕΞΟΔΟΣ

:

]
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- Να 11 Παναγιά με την Τσέργα της μάλλινο σκέπασμα, βελέντζα- ακούστηκε

κάποιος να λέει. Η στιγμή ήταν κατάλ
ληλη. Ο αρχηγός δίνει το σύνθημα της
εξόδου. Οι κλεισμένοι βγαίνουν απ’ την
αυλόπορτα με τα γιαταγάνια στα χέρια
πατώντας πάνω απ’ τα κουφάρια των
Τούρκων και απομακρύνονται απ’ το
χάνι.
Μπροστά για οδηγός μπαίνει ο γιγαντόσωμος Αντρέας Καρα
πλής ή Πλάτανος. Σε μικρή απόσταση πέφτουν πάνω στους
Τουρκαλβανούς. Οι Τούρκοι ξαφνιάζονται. Ώσπου να συνέλθουν από τον βαθύ ύπνο, οι επαναστάτες, σφάζοντας όσους
βρέθηκαν μπροστά τους, χάνονται σα φαντάσματα μέσα στα
ψηλά στάχυα.
Είναι τόσο μεγάλη η αναταραχή στο εχθρικό στρατόπεδο,
που ντουφεκάνε στα τυφλά χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι δικοί
τους και ποιοι Έλληνες. Ο Οδυσσέας τρέχει φωνάζοντας αρβανίτικα σα να κυνηγάει αυτούς που φεύγουν “από δω ορέεε!”
προς την άλλη κατεύθυνση αριστερά, προς τη βρύση του Σου
Ντζίκα. Έ τσ ι οι Τουρκαλβανοί παρασύρονται προς τα εκεί, ενώ
οι Έ λληνες φεύγουν δεξιά κατά το Χλωμό. Ανεβαίνοντας στο
βουνό, σε λίγο συναντάνε τον Παπακώστα Τζαμάλα και τον
Απόστολο Γουβέλη με μερικούς άλλους που είχαν τρέξει να τους
συνδράμουν σ’ ένα οχυρό πέρασμα Μετριούνται και βλέπουν
ότι εκτός από τους δυο σκοτωμένους Θανάσηδες έχουν και δυο
τραυματίες τον Κώστα Καπογιώργη και τον Κομνά Τράκα
Το γλυκοχάραμα φτάσανε στον Άι-Λια κι αντάμωσαν τα
σώματα του Δυοβουνιώτη και του Πανουργία Οι γεροαρματο
λοί έτριβαν τα μάτια τους. Δεν περίμεναν να τους ξαναδούν.
Βούιξε ο τόπος από το κατόρθωμα αυτό. Αναπτερώθηκε το
ηθικό των καταπτοημένων στη Ρούμελη, ύστερα απ’ την Αλα
μάνα. Ο Ανδρούτσος έγινε η κυρίαρχη μορφή του Αγώνα στην
Ανατολική Στερεά Ελλάδα.
Ο Ομέρ Βρυώνης μπήκε το πρω ί ο ίδιος στο χάνι και
κατσάδιασε τους στρατιώτες του που δεν μπόρεσαν να πιάσουν λίγους “ζορμάδες” - κλέφτες. Στη συνέχεια διέταξε να
θάψουν τους σκοτωμένους. Παρέμεινε δε οχτώ μέρες στη
Γραβιά χωρίς να τολμήσει να προχωρήσει για τα Σάλωνα και
στράφηκε προς τη Βοιωτία. ]

Τώρα τους λέει να πλαγιάσουν λίγο να ξεκουραστούν μέχρι
να ‘ρθει η ώρα για να φύγουν. Τριγύρω οι Τούρκοι κουρασμέ
νοι από τον δρόμο και τα απανωτά γιουρούσια έχουν πέσει σε
βαθύ ύπνο. Περιμένουν ξένοιαστοι τα κανόνια που θα φτάσουν
απ’ το Ζητούνι, για να τσακίσουν τους κλεισμένους στο χάνι.
Το φεγγάρι ολόγιομο σ’ έναν ξάστερο ουρανό, φωτίζει το
πεδίο της μάχης, τους κοιμισμένους που μοιάζουν σαν πεθαμέ
νοι απ’ την κούραση της μέρας και τους ασάλευτους νεκρούς.
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, καπνίζοντας συνέχεια το τσιμπούκι
του, δούλευε στο μυαλά του σχέδια πώς θα γλιτώσει ετούτους
τους ανθρώπους.
Δυο ώρες περίπου πριν ξημερώσει, ξύπνησε τους συντρό
φους του και τους ειδοποίησε να συναχτούν για την έξοδο.
Το χάνι είχε, όπως είπαμε, δυο αυλόπορτες. Η μια κατά
τη “δημοσιά” -τον δρόμο που πήγαινε για τα Σάλωνα- και η
άλλη κατά τον κάμπο. Ο Κομνάς Τράκας, που ήταν από κείνα
τα μέρη -απ’ την Αγόριανη- και γνώριζε τα κατατόπια, τους
είπε να φύγουν από την πόρτα του κάμπου. Από κει θα περνά
γανε μέσα απ’ τα αθέριστα χωράφια που τα στάχυα τους ήταν
ψηλά και θα τους προστατεύανε από το φως του φεγγαριού.
Ό λοι συμφώνησαν με τη γνώμη του. Άρχισαν τότε σιγά σιγά
χωρίς θόρυβο να βγάζουν τις πέτρες που ήταν πίσω απ’ την
αυλόπορτα και να τις τοποθετούν σε μια γωνιά. Σε λίγο η πόρτα
ελευθερώθηκε. Έ πρεπε όμως να σιγουρευτούν ότι οι Τούρκοι
κοιμούνταν και δεν ξαγρυπνούσαν.
Ο Οδυσσέας πήρε μια κάπα, της έβαλε μέσα μεμπτές πέτρες
για να βαρύνει και την πέταξε πάνω απ’ τον μαντρότοιχο για
να φανεί πως κάποιος πηδούσε για να φύγει. Η κάπα έπεσε και
δεν ακούστηκε τίποτε, ούτε ντουφεκιά ούτε
φωνή. Για να σιγουρευτεί, έριξε δεύτερη και
• ΡΙΚΝΑ ΤΟΤ ΑΝΑΡΟΓΤΝΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ίου
τρίτη κάπα. Τίποτα, η ίδια ησυχία. Οι Τούρ
ΤΜ Α0ΞΑ1 ΤΟ ΝΤΕΦΑΝΙ
κοι είχαν πέσει σε βαθύ ύπνο. Στην εμπρο ^
ΝΑΟ ΤΗΝ ΝΙΚΗΝ ΕΚΤΙΝΕΙ
,
HE ΤΗΝ ΓΡΑΒΙΑΝΤΟ ΙΑΝΙ
σθοφυλακή θα πήγαινε ο Παπαντρέας με τον
Κ. ΡΑΛΑΗΑ4
Μαμούρη με σαράντα άντρες. Το κέντρο θα
1930
κρατούσε ο Γκούρας με άλλους τόσους και
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την οπισθοφυλακή θα κρατούσε ο
ίδιος ο αρχηγός με τους υπόλοιπους.
Ο Ανδρούτσος περίμενε ακόμα κάτι.
Μεμπτά σύννεφα είχαν φανεί πάνω
απ’ την Γκιώνα, καρτερούσε να κρυ
φτεί λίγο το φεγγάρι στα σύννεφα για
να μην τους προδώσει αμέσως. Πράγ
ματι σε λίγο τα σύννεφα τύλιξαν το
φεγγάρι.

Του: Παπαμίχου Αλκιβιάδη
Βιβλιογραφία
1. Ιστορία του Ελληνικού Εθνους. Εκδοτική Αθηνών.
2. Παπαρρηχόπουλους Κων. Ιστορία τον Ελλην.
Εθνους, τόμος Σ Τ, σελ. 63-64.
3. Διονύσιος Κόκκινος, Ελληνική Επανάσταοη.
4. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Πυρσού.
5. Ηλίας Μ ιχαλύπουλος - Εφημ. Ακρόπαλις 29-5-1888.

A £ R # P E L M A

AAA KΟ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
Ε

πητιαηΐίΒΗΤίκΗ

ςοπη

Λ

Α

Φ

Ρ

Υ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΩ Μ ΑΤΑ
Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ ΣΕ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

[

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Του Ανθ/μου Κων. Γ. Κούρου

Λ_

Iαφιερωμένη στο μεγάλο Έ λ λ η ν α συνθέτη, ποlu k o και στοχαστή Μ ίκη Θεοδωράκη διοργανώ νεται από
αα της Βουλής τω ν Ε λλήνω ν για τον Κοινοβουλευ. τη Δ ημοκρατία στον εκθεσιακό του χώρο.
^θεση εγκαινίασε τη ν Π έμπτη 12 Μ αρτίου 2009 ο
τη ς Ε λληνικής Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας και θα είναι ανοιχτή για το κοινό έως και το Σεπτέμ
βριο.
Σ τη ν έκθεση παρουσιάζεται το μουσικό έργο, η π ολιτι
κή δράση και παρουσία του, αλλά και η πλευρά του στο
χαστή Θεοδωράκη, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό,
παρτιτούρες, χειρόγραφα, εκδόσεις, δίσκους, προγράμματα
συναυλιώ ν και παραστάσεων, καθώς και ηχητικ ά και οπτικοακουστικά ντοκουμέντα.
Στο πλαίσιο της έκθεσης κυκλοφορεί συνο- ™
δευτικός κατάλογος, όπου εκτός από το υλικό
1
τη ς έκθεσης περιλαμβάνονται και κείμενα που
παρουσιάζουν και αναλύουν τη ν πολύπλευρη
προσωπικότητά του με στόχο τη βαθύτερη κα
t
τανόηση του ανθρώπου που έδωσε έκφραση σε
όλους τους Έ λ λ η ν ε ς με τον πολιτικό του λό
γο και την ελληνικότητα και οικουμενικότητα
της μουσικής του.
Το υλικό τη ς έκθεσης προέρχεται από το

Λ
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Μουσείο-Αρχείο ΕΡΤ, τη ν Ε.Ρ.Α, τη Β ιβλιοθήκη τη ς Βου
λής, τη Βουλή Τηλεόραση, το Σύλλογο “Οι Φ ίλοι του Μεγά
ρου Μ ουσικής”, από τα αρχεία τη ς Μ εγάλης Μ ουσικής Βι
βλιοθήκης τη ς Ελλάδας “Λίλιαν Βουδούρη”, από τα Αρχεία
Σ ύγχρονης Κ οινω νικής Ιστορίας, το Μουσείο Μ πενάκη, το
Θεατρικό Μουσείο, από το Αρχείο Μ εγαλοκονόμου και από
ιδιω τικές συλλογές.
Κατά τη διάρκεια τη ς έκθεσης, ο τηλεοπτικός σταθμός
τη ς Βουλής θα προβάλλει συνεντεύξεις, ντοκιμαντέρ και
τηλεοπτικές καταγραφές του μουσικού έργου του Μ ίκη Θε
οδωράκη.
Με την ευκαιρία της Έ κθεσης, η Α στυνομική Ανασκό
πηση, απευθύνθηκε στον κύριο Θεοδωράκη με πλήθος ερω
τήσεων για τη ν πορεία του ελληνικού έθνους
^
I και τις προοπτικές του, στις οποίες ο μεγάλος
2Ρ
I δημιουργός, ο οποίος σημειωτέον, είχε τιμ η θ εί
σ την “Η μέρα τη ς Α στυνομίας” το 2007, απά
ντησε συνολικά, αφιερώ νοντας αρκετό από τον
πολύτιμο χρόνο του, συνυπολογιζομένου του
βεβαρυμμένου τη ς υγείας του και του γεγονό
τος ότι διάγει τη ν ογδόη δεκαετία τη ς ζωής του:

“Από τις αγωνιώδεις ερωτήσεις που μου θέσατε,
εικάζω ότι έχετε κι εσείς «μολννθεί» από τον ιό
της απελπισίας, μ ε τον οποίο προσπαθούν εδώ και

καιρό κάποιοι γνωοτοί-άγνωστοι σκοτεινοί
μ ε τις κατακτήσεις μας, να αντιμετω πί
Α νήκω κ ι εγώ σχην σουμε τις δυσκολίες και να εξαπλώσου
κύκλοι να κάνουν το λαό ματ; να χάοει την
εμπιστοσύνη του στους πάντες και τα πάντα
μ ε την κοινωνία της αλληλεγγύης που
σιωπηλή πλειοψηφία
ξεκινώντας από τους πολιτικούς και το κρά
είναι προϋπόθεση για τον εξανθρωπι
τος και φτάνοντας ως τον ίδιο τον εαυτό του.
σμό της ζωής μας. Ποια είναι τα βασι
των Ελλήνων, που
Τελείως διαφορετική είναι η δίκη μου
κά εμπόδια; Οι κάθε είδους εξουσίες...
εργάζονται, μοχθούν,
άποψη ειδικά για τη θέση και την κατάσταση
που μας διαιρούν, μας αγχώνουν και
της χώρας και του λαού μας, αν λάβουμε υ π ’
διαλύουν πνευματικά, ψυχικά και
προοδεύουν, ελπίζουν μας
όψιν από πού ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε
βιολογικά. Έ τσι όλες αυτές οι στρατι
μέσα σε πενήντα μονάχα χρόνια.
ές των τίμιω ν εργαζόμενων, επιστημό
και ονειρεύονται ένα
Για όσους γνώρισαν την Ελλάδα του '30,
νων, διανοουμένων, εργατών, υπαλλή
μέλλον καλύτερο
του '40 και του '50, η διαφορά είναι όση της
λων, αγροτών, που μ ε το ταλέντο, την
νύχτας από τη μέρα. Κι αυτό χάρη κυρίως
αξία και τη συνεχή προσπάθεια τους
στην αντοχή, τη δύναμη, την εργατικότητα και τις προσπάθειες
γυρίζουν καθημερινά τον τροχό της ζωής παράγοντας τον
του ελληνικού λαού.
πλούτο της χώρας, παραμένουν στο σκοτάδι της αφάνειας,
Εδώ θα πρέπει να υπογραμμίσω ότι τα μεγαλύτερα δεινά ήταν μιας και σήμερα μας διαφεντεύουν τα κάθε είδους παράσι
...εισαγόμενα. Δυστυχώς η μοίρα της χώρας μας σφραγίστηκε
τα, που όχι μόνο δεν προσφέρουν αλλά αντίθετα προσπα
από τα «ενδιαφέροντα» των ισχυρών, που από την πρώτη στιγ
θούν μ ε κάθε τρόπο να μας πάνε πίσω. Και κοντά στα δικά
μ ή της επανάστασης του '21 έως σήμερα, δεν μας αφήνουν ούτε μας κακά και ανάποδα, μάς ήρθε και η διεθνής οικονομι
μ ια ώρα ησυχίας να κοιτάξουμε μό
κή κρίση, για να μας εξουθενώ
νοι μας ελεύθεροι και αδέσμευτοι τη
σει....”.
ζωή μ α ς”.
Συνεχίσαμε ζητώ ντας τη
Ο Μ ίκης Θεοδωράκης, λοιπόν,
μια προσωπικότητα που τίμησε όσο
λίγοι το όνομα της Ελλάδας, μια
προσω πικότητα πάνω από τα μίση
και τα πάθη, που έζησε στην καρ
διά τω ν γεγονότω ν τω ν προηγού
μενω ν δεκαετιών συμμετέχοντας
δυναμικά στους κοινω νικούς αγώ
νες, συνεχίζει: “Έ τσι και σήμερα εί

μαι βέβαιος ότι το 90% των όσων αρ
νητικών φαινομένων συγκλονίζουν
τον τόπο μας, είναι ...εισαγόμενα και σκοπεύουν να αποπροσα
νατολίσουν και να παραλύσουν τον λαό μας, να τον διαιρέσουν
και να τον εκβαρβαρίσουν, να τον καταστήσουν άβουλο υποχεί
ριο... έχουν αποδυθεί σε έναν άνευ προηγουμένου αγώνα πλύσης
εγκεφάλου του ελληνικού λαού μ ε κύριο στόχο όπως είπαμε να
τον απογοητεύσουν, να τον αποπροσανατολίσουν και να εξουδετε
ρώσουν κάθε θετικό στοιχείο που υπάρχει μέσα του, ώστε να τον
μετατρέψουν σε άβουλο όργανο... ”.
Ο Μ ίκης, ω ς πνευματικός δημιουργός σημάδεψε ανεξίτη
λα εδώ και δεκαετίες τα καλλιτεχνικά και όχι μόνον δρώμε
να στην πατρίδα μας. Το έργο του ξεπέρασε τα στενά ελλαδικά όρια. Τον ρωτήσαμε για το σήμερα, τ ί συμβαίνει; Με ποιες
αξίες πορεύεται ο σύγχρονος Έ λλη να ς; Υπάρχει πνευμα τική
δημιουργία στον τόπο μας; “Ανήκω κι εγώ στην σιω πηλή πλει-

οψηφία των Ελλήνων, που κάτω
από την επιφάνεια της λαμπερής
αλλά δηλητηριώδους βιτρίνας
που σκεπάζει τη χώρα μας, εργά
ζονται, μοχθούν, προοδεύουν, ελπίζουν και ονειρεύονται ένα μέλ
λον καλύτερο. Γνωρίζουμε ότι
παρά τις δυσκολίες τα επιτεύγ
ματα που έγιναν στη χώρα μας
μάς επιτρέπουν να διαφυλάξου

γνώ μη του για τις διεξόδους
από το τέλμα στο οποίο δεί
χνει να βυθίζεται η ανθρωπό
τητα: “Μ ιας και μ ε ρωτάτε και

για το μέλλον της ανθρωπότη
τας, ιδού ο μεγάλος ένοχος. Το
χρήμα και η θεοποίησή του. Το
χρήμα έγινε φετίχ που θα πρέ
πει όλοι -σαν τους άγριους- να
το προσκυνούν.
Διαβάζουμε ότι 100, 200,
300 δισεκατομμύρια δολάρια έφυγαν από μια βιομηχανία
που άφησε πίσω της χιλιάδες άνεργους που τρώνε σε συσ
σίτιο. Έ φυγε! Και πού πήγε; Εγώ πάντως δεν καταλαβαί
νω τίποτα. Μονάχα ένα: ότι ήρθε ο καιρός να απαλλαγούμε
από την λατρεία-θεοποίηση του χρήματος. Και να αναζη
τήσουμε την κοινωνία της αλληλεγγύης. Πώς; Πότε; Ποι
οι; Θα βρεθούν. Αλλοιώς μα ς περιμένει το απόλυτο χάος.
Όσο για την Ελλάδα, έχει συσαωρευμένο πολιτισμό (κάθε
είδους), ικανό να «θρέψει» δέκα γενιές. Εκείνο που μας λεί
πει είναι η Παιδεία, η αυτοεκτίμηση και η γνώση και προ
βολή του κάθε καλού και της κάθε αξίας που διαθέτει η χώ 
ρα μας.
Ο κύριος Θεοδωράκης, τον οποίο ευχαριστούμε για την
τιμή που μας έκανε να απαντήσει στα ερω τήματά μας,
αναφέρθηκε και σε πολλά
άλλα ζητήματα και μάλι
στα με εξαιρετικά αποκα
λυπ τικ ό τρόπο, αναφέροντα ς τα πράγματα με το
όνομά τους -άλλωστε πά
ντοτε εξέφραζε τη ν γνώ μη
του με παρρησία- τα οποία
θα δημοσιεύσουμε σε επό
μενη παρουσίαση. ]
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:

Στο βορειοανατολικό τμήμα του Αιγαίου Π έλαγους δεσπόζει το πανέμορφο
νησί της Σαμοθράκης. Παρά τη μικρή έκταση του (178 τ.χ.),ο επιβλητικός
ορεινός όγκος του (η υψηλότερη κορυφή «Φεγγάρι» έχει υψόμετρο 1.665 μ.),
ol φυσικές καλλονές του και η λατρεία των Μεγάλων Θεών ανέδειξαν τη Σαμο
θράκη σε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα της αρχαιότητας.

Η σημασία του νησιού φαίνεται και από το γεγονός ότι και στα δυο μεγαλύτερα
έργα τη ς παγκόσμιας λογοτεχνίας, στα έπη του Ομήρου και στην Αγία Γραφή, γίνεται
αναφορά στη Σαμοθράκη. 0 Ομηρος φαντάστηκε τον Ποσειδώνα να κάθεται στην υ ψ η 
λότερη κορυφή του όρους «Σάος», ενώ σύμφωνα με τις Πράξεις τω ν Αποστόλων πέρασε
από το νη σ ί το 49-50 μ.Χ. ο Απόστολος Παύλος, ιδρύοντας τη ν πρώ τη Χ ριστιανική Ε κ 
κλησία σε ευρωπαϊκό έδαφος. Προς τιμήν του γεγονότος αυτού, η Μ ητρόπολη Αλεξαν
δρούπολης και Σαμοθράκης ίδρυσε πέρυσι το «Στασίδι του Απ. Παύλου».
■ | Η Σαμοθράκη αποτελεί ένα επίγειο Παράδεισο που συνδυάζει αμέτρητες ομορφιές:
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άφθονα τρεχούμενα νερά και π υκ νή βλάστηση, που διαφοροποιούν
το νη σ ί από τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, εντυπω σιακούς καταρρά
κτες που δημιουργούν μικρές φυσικές λίμνες, γνω στές ω ς «Βάθρες»,
θειούχες ιαματικές πηγές, υπέροχους γεω λογικούς σχηματισμούς.
Παράλληλα, στα διάφορα ευρήματα (από το νεολιθικό οικισμό στο
Μ ικρά Βουνί, τον αρχαιολογικό χώρο της Παλαιάπολης και τους
μεσαιωνικούς πύργους τω ν Γενοβέζων μέχρι τα «αϊτσένια (αέτσα =
επίπεδη χω μάτινη στέγη)» σπίτια της Χώρας και τους παλιούς λαδόμυλους του Λακκώματος) αποτυπώνονται τα χνάρια τη ς ανθρώ πινης
παρουσίας και δραστηριοποίησης στο διάβα τω ν αιώνων, δικαιώνο
ντα ς έτσι τον χαρακτηρισμό του Ί ω ν α Δραγούμη για τη Σαμοθράκη
ω ς «το νη σ ί όλων τω ν καιρών».
Σ τη Σαμοθράκη ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί το αρχαιολο
γικ ό μουσείο και το Ιερό τω ν Μ εγάλων Θεών, τους μεσαιωνικούς
π ύργους τω ν Γκατελούζι, τη ν Π αναγία Κρημνιώτισσα (εκκλησάκι
επάνω σε απόκρημνο βράχο), να ανηφορίσει στα γραφικά σοκάκια
τη ς Χώρας (παραδοσιακός οικισμός και πρωτεύουσα του νησιού).
Μ πορεί επίσης να απολαύσει τα λαχταριστά εδέσματα του νησιού:
το ντόπιο κατσικάκι ελεύθερης βοσκής, το φρέσκο νόστιμο ψάρι, το
αγνό ελαιόλαδο, τα παραδοσιακά γλυκ ά (πράουστο, χασλαμάς).
Τέλος, οι λάτρεις τω ν καταδύσεων αξίζει να εξερευνησουν το βυθό
τη ς Σαμοθράκης, που θεωρείται από τους πλουσιότερους στη Μεσό
γειο, και οι φίλοι τη ς ορειβασίας μπορούν να ανεβούν σ την κορυφή
(Φεγγάρι) μέσα από μαγευτικές διαδρομές.
Η Καμαριώτισσα αποτελεί το μοναδικό λιμάνι του νησιού, μέσω
του οποίου η Σαμοθράκη συνδέεται ακτοπλοϊκά με τη ν Αλεξανδρού
πολη και τη ν Καβάλα.
Οι επισκέπτες, εκτός από τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα
δωμάτια που υπάρχουν, μπορούν να διαμείνουν και στα δύο δημο
τικά κάμπινγκς, στα Θέρμα.
Χρήσιμα τηλέφωνα: Αστυνομία 25510-41203, Λιμεναρχείο 2551041305, Πυροσβεστική 25510-41199, Κέντρο Υγείας 25510-41217,
Δήμος Σαμοθράκης 25513-50800.
Κωνσταντίνος Π. Βοτσος
Φιλόλογος
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Προϊστορία και ιστορία

Η θρησκεία των “Μεγάλων Θεών”

Ο πως συμπεραίνειαι από πρόσφατες α ν α σ κ α φ ς στις
τοποθεσίες Μ ικρό Βουνί, Βρυχός και αλλού καθώς και από
παλιότερες ε'ρευνες, η Σαμοθράκη πρέπει να κατοικούνταν
ήδη από τα προϊστορικά χρόνια και σίγουρα κατά τη νεο
λιθική εποχή. Ο ι πρώτοι κάτοικοί της, μικρασιατικής και
θρακικής καταγω γής, πρέπει να ήταν και οι εισηγητές της
μυστηριακής θρησκείας που αναπτύχθηκε στα μεταγενέ
στερα χρόνια και καθιέρωσε τη Σαμοθράκη ω ς ένα από τα
μεγαλύτερα θρησκευτικά κέντρα της αρχαιότητας.
Αποικισμός ελληνικώ ν φύλω ν στο νη σ ί πρέπει να έγινε
λίγο π ριν από τον 7ο π.χ. αιώνα, από περιοχές τη ς Αιολίας,
όπως μαρτυρούν επιγραφές που διασώθηκαν στο νησί. Οι
μαρτυρίες ορισμένων π ηγώ ν για τον εποικισμό από κατοί
κους τη ς Σάμου, αποτελεί υστερογενή ερμηνεία που βασί
ζεται στα ονόματα Σαμοθράκη και Σάμος.
Η Σαμοθράκη είναι γνω στή στην αρχαιότητα με ποι
κίλα ονόματα όπως: Σαόννησος, Λευκοσία., Λευκανία, Λευκωνία, Δαρδανία, Ηλεκρίς, Αιθιαπία(Ησύχιος) και κατά τον
μεσαίωνα ως M andrachi, Sanctus M andrachi, Sam athrachi,
Sam otratia, Σαμάντρα, κ.λπ.
To βόρειο τμήμα του νησιού, και συγκεκρηιένα ο χώρος
τη ς σημερινής Παλιάπολης, αποτέλεσε το κέντρο του
αρχαίου κόσμου και της μυστηριακής θρησκείας της Σαμο
θράκης.
Το νη σ ί οργανώθηκε με βάση τα πρότυπα τω ν ελληνικώ ν
πόλεων. Ε ίχε άρχοντα “βασιλέα” και πολίτες οργανωμένους
σε πέντε φυλές, θεωρούσε ω ς προστάτιδα τη ν Αθηνά, έκοβε
δικά του αργυρά νομίσματα και κατείχε τη ν απέναντι θρακ ικ ή ακτή, τη ν Περαία, χώρο ανάμεσα στη Μ αρώνεια και
τη ν θρακική χερσόνησο.
Σ τη συνέχεια η Σαμοθράκη ακο
λουθεί τη ν τύ χ η τω ν άλλων ελλη
νικώ ν πόλεων, οι οποίες στην αρχή
υποτάσσονται από τους Μακεδόνες
και αργότερα από τους Ρωμαίους.
Ο τελευταίος βασιλιάς της Μακε
δονίας, Περσέας, καταφεύγει στη
Σαμοθράκη, για να σωθεί αλλά εκεί
συλλαμβάνεται από τους Ρωμαίους

Εκείνο που ανέδειξε τη Σαμοθράκη και τη ν έκανε πασί
γνω στη στον αρχαίο κόσμο ήταν η μυστηριακή θρησκεία
που είχε τις ρίζες τη ς στα προελληνικά φ όλα που κατοι
κούσαν το νησί.
Η θρησκεία τω ν “Μ εγάλων Θ εών”, περιλάμβανε στο
τελετουργικό τη ς “μ υστήρια” στα οποία οι μυημένοι κατα
τάσσονταν σε δύο βαθμούς: στους “μύστες” και στους “επό
πτες”. Κυρίαρχη μορφή ήταν η “Μ εγάλη Μ ητέρα” που
ονομαζόταν Αξίερος και ταυτιζόταν με τη Δήμητρα με τη ν
οποία συνδεόταν ένας ιθυφαλλικός θεός, πιθανόν σύζυγός
της, ο Καδμήλος ή Κάσμιλος που ταυτιζόταν με τον Ερμή.
Τ ην προελληνική αυτή ομάδα θεοτήτω ν συμπληρώνει,
αργότερα, μια δεύτερη που έχει τη ν προέλευσή τη ς στους
Έ λ λ η ν ε ς αποίκους του 7ου αιώνα π.Χ. Τ ην αποτελούσαν
ο Αξιόκερσος και η Αξιόκερσα, χθόνιες θεότητες, παρόμοιες
με τον Άδη και τη ν Περσεφόνη. Η θεϊκή ομάδα συμπληρω 
νόταν από δυο νέους τους Κάβειρους. Η μύηση ήταν προ
φανώ ς προσιτή σ’ όλα τα φ ύλλα και τις ηλικίες καθώ ς και
σε ελεύθερους και δούλους.
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Ο Μεσαίωνας
Ελάχιστες και ασήμαντες μπορούν να θεωρηθούν οι π λη 
ροφορίες που έχουμε για τη Σαμοθράκη κατά τα μεσαιωνικά
χρόνια καθώς και για τη ν περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Κύριες π ηγές είναι ορισμένοι βυζαντινοί χρονογράφοι
και διάφοροι ξένοι περιηγητές που καθ’ όλον το Μεσαίωνα
και τα νεώτερα χρόνια περιέρχονταν τα μέρη τη ς Ανατολής
για ποικίλους λόγους και σκοπούς.
Έ τ σ ι πληροφορούμαστε τον εξανδραποδισμό 2.500
κατοίκω ν τω ν νησιώ ν Ιμβρου,
Τενέδου και Σαμοθράκης το 768
μ.Χ. από Σλάβους επιδρομείς και ότι
το νη σ ί χρησιμοποιείται ω ς τόπος
εξορίας για βυζαντινούς αξιωματούχους.
Κατά καιρούς δέχεται επιδρομές
Σαρακηνώ ν και άλλων πειρατών
ιδίως τον 9ο αιώνα μ.Χ. αλλά και
τα μεταγενέστερα χρόνια. Τ ην

παρουσία τω ν πειρατών υπο
δηλώ νουν τόσο το κάστρο της
Χώρας όσο και οι Π ύργοι-Βίγλες
στην Παλαιάπολη και τον
Φονιά.
Το 1430 περιέρχεται στην
κυριαρχία
τω ν
Γενουατών
Gattilusi.
Το 1479 το νη σ ί υποτάσσεται
οριστικά στους Τούρκους.
Τον 17ο αιώνα μ.Χ. σύμφωνα με μαρτυρίες του μαρκήσιου De Fleury η Σαμοθράκη αριθμεί 800 κατοίκους.
Σ τα τέλη του 18ου αιώνα φαίνεται ότι η Σαμοθράκη βρί
σκεται σε καλή οικονομική κατάσταση γ ια τ ί η απουσία τω ν
Τούρκων και κάποια σχετική ασφάλεια συντελούν στην
άνθιση τη ς οικονομίας και του πληθυσμού που υπολογί
ζεται γύρω στους 4.000 κατοίκους. Η ευημερία αυτή διακό
πηκε απότομα το 1821 με τη ν ολοκληρω τική καταστροφή
του νησιού και τη ν σφαγή του μεγαλύτερου μέρους του
πληθυσμού στην τοποθεσία (Ε)φκάς από τους Τούρκους,
όταν οι Σαμοθρακίτες ξεσηκώθηκαν για να απαλλαγούν από
τον κατακτητή. Το 1835 αναφέρονται 500 κάτοικοι, που
φθάνουν σταδιακά τους 3.500 στις αρχές του 20ου αιώνα
η εξάρτηση από την Τουρκία είναι μικρή, αφού ουσιαστικά
Σαμοθράκη εξακολουθεί να είναι αυτόνομη και αυτοδιοικούμενη μέχρι τη ν απελευθέρωσή της στις 19 Οκτωβρίου
1912.
Το 1951 ο πληθυσμός του νησιού φτάνει στους 4.258
κατοίκους. Ό μ ω ς ήδη έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση,
που οφείλεται στην αιμορραγία τη ς μετανάστευσης, με
αρνητικές συνέπειες στην συνοχή του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και τη ν πολιτιστική συνέχεια του νησιού.
Σήμερα η Σαμοθράκη έχει 3.083 κατοίκους.

Οικισμοί
ΧΩΡΑ
Παραδοσιακός και διατηρητέος οικισμός, αμφιθεατρικά
χτισμένος σε υψόμετρο 300 μ., στις πευκόφ υτες ΒΔ πλα-

γιές του όρους Σάος, ανάμεσα σε
δύο οχυρά τη ς πρώ ιμης εποχής
του σιδήρου στο ύψ ω μα Βρυχός
και στα μεσαιωνικά ερείπια
του Γενοβέζικου Κάστρου τω ν
Gattiluzi. Π ετρόκτιστα σπίτια με
κεραμοσκεπές, όμορφα καλντε
ρίμια, πετρόκτιστες βρύσες και
πλακόστρωτες πλατείες. Ελά
χιστα «αϊτσένια» σπίτια, δείγμα
μιας από τις πιο αρχέγονες μορφές οικιστικής μονάδας στο
χώρο τη ς Μεσογείου. Αξίζει να επισκεφθείτε τη βασιλική
της Κοίμησης της Θεοτόκου (1875), το Λαογραφικό Μου
σείο και το εξωκλήσι του Σωτήρος.

ΚΑΜΛΡΙΩΠΣΣΑ
Γραφικό επίνειο, που οφείλει τη ν ονομασία τη ς στο εικό
νισμα τη ς Π αναγίας από τις Καμάρες, που φυλάσσεται στην
ομώνυμη εκκλησία. Το μεγάλο λιμάνι του νησιού, και
παράλληλα κόμβος από όπου ξεκινούν οι βασικές οδικές
αρτηρίες για τις δύο πλευρές του νησιού. Στο ακρωτήρι
δίπλα στη μικρή λιμνοθάλασσα - υδροβιότοπο του Αγ.
Ανδρέα δεσπόζουν οι ανεμογεννήτριες.

ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΗ
Επίνειο και μυστηριακό κέντρο κατά την αρχαιότητα,
παραλιακός οικισμός σήμερα, στους πρόποδες του όρους
Σάος. Α μύητοι και μυημένοι μαγεύονται στο Ιερό τω ν
Μ εγάλων Θεών, στο Μαντείο και στο χώρο όπου βρέθηκε
το περίφημο άγαλμα της Ν ίκης της Σαμοθράκης. ΟΙ αρχαι
ολογικός χώρος, το αρχαιολογικό Μουσείο, και οι μεσαιω
ν ικ ο ί Π ύργοι τω ν Γενοβέζων Gattiluzi, μαζί με τα προϊστο
ρικά τείχη, συνθέτουν ένα μοναδικό αρχαιολογικό πάρκο.

ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΩΤΕΣ
Πλατάνια, καστανιές, κερασιές, σφενδάμια, βελανιδιές και
αγριοαχλαδιές, κρύβουν τους δύο οικισμούς που βρίσκονται
στην περιοχή. Αξίζει τον επισκεφθείτε τη ν εκκλησία «Γέν
νηση τη ς Θεοτόκου» (1893).
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ΘΕΡΜΑ
Μοναδική
περιοχή
στην
Ελλάδα, συνδυασμός βουνού,
θάλασσας και άγριας βλάστησης
πλατάνια, καστανιές, κουμα
ριές, μυρτιές, άφθονα τρεχού
μενα νερά, οι γνω στοί καταρρά
κτες της Γριάς Βάθρας - μνημεία
φ υσικού κάλους, περιβάλλουν τον οικισμό τω ν Θερμών
κάτω από το μοναδικό δρυοδάσος Μ αρτίνη και τη σκιά
του Σάος. Οι ιαματικές πηγές, γνω στές από τη ν αρχαιό
τητα για τη μεγάλη τους θεραπευτική αξία, κρύβουν ένα
τεράστιο γεωθερμικό πεδίο και δεσπόζουν στην είσοδο
του οικισμού.

ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ
Περιοχή τελείως ιδιόμορφη, μέσα σε κατάφυτη παρ
θένα βλάστηση, θερινός οικισμός κατά το παρελθόν, απο
τελεί σήμερα συγκρότημα οικισμών, με μεγάλη διασπορά
κατοίκησης και διαρρέεται από τον ποταμό Άγκιστρο. Στο
ύψ ω μα Καστέλι, σε υψόμετρο 180μ. πίσω από το παλιό Σχο
λείο, υπάρχει μεσαιωνικός οχυρωματικός περίβολος, τμήμα
ενός εκτεταμένου οικιστικού μεσαιωνικού συνόλου.

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ
Το πιο ορεινό γραφικό χωριό,
χτισμένο στις πλαγιές του ομώ
νυμου λόφου, με απεριόριστη
θέα, προς Ιμβρο, Λήμνο και Άγιο
Ό ρος. Φ ημίζεται για το περί
φημο κατσίκι της Σαμοθράκης,
που εκεί μπορεί να απολαύσει ο
επισκέπτης. Από το ξωκλήσι του Π ροφήτη Ηλία, μπορείτε
να απολαύσετε ειδυλλιακό ηλιοβασίλεμα.

ΞΗΡΟΙ ΙΟΓΑΜΟΣ
Διασπαρμένος οικισμός, κατά μήκος του ομώνυμου
ρέματος. Περιοχή με απέραντους ελαιώνες, περιβόλια,
π υ κ νή βλάστηση και άφθονα τρεχούμενα νερά. Η δια
δρομή φαράγγι του Ξηροποτάμου είναι μια μοναδική
εμπειρία.

ΚΗΠΟΣ
Οι δυνάμεις τη ς φ ύσ ης και τα τεκ τονικά ρήγματα,
δημιούργησαν μία κ ατα π λη κ τικ ή ς ομορφιάς, τοποθεσία
και παραλία, στο ανατολικό άκρο τη ς βασικής οδικής
αρτηρίας.

ΑΛΩΝΙΑ

ΑΜΜΟΣ

Ο αγροτικός οικισμός δεσπόζει στον
κάμπο του νησιού. Π εριβόλια και περιποιημένες αυλές προσδίδουν ιδιαίτερο
χρώ μα σ τη ν περιοχή. Τόπος προσκυνή
ματος, το Μ οναστήρι του Αγ. Αθανασίου,
μετόχι τη ς Μ ονής Ιβήρω ν από το 1771
μέχρι και το 1965.

Η μεγαλύτερη και πιο γνω σ τή παραλία
με χρυσαφένια άμμο. Σ τη ν Π αχιά Άμμο
καταλήγει ο νότιος βασικός άξονας του
νησιού. Η παναγιά Κρημνιώτισσα, ψ ηλά
στα απόκρημνα βράχια, δεσπόζει στην
περιοχή.

ΛΑΚΚΩΜΑ

Απόκρημνη και με μοναδικούς ηφαι
στειογενείς σχηματισμούς, με το μεγαλύ
τερο καταρράκτη στη Μεσόγειο, «Κρε
μαστό», απότομους γκρεμούς, αμμώδεις
κολπίσκους και δύσκολα περάσματα. «Της
Γριάς τα Πανιά» και εντυπω σιακές παρα
λίες όπως «Βάτος», «Γυάλι», αληθινή από
λαυση για περιήγηση από τη θάλασσα.

Π υρήνας τη ς περιοχής τω ν ελαιώνων
και αλιευτικό καταφύγιο της νότιας
πλευράς. Τρεις παλιοί λαδόμυλοι, διασώ
ζονται και αποτελούν εντυπω σιακά δείγ
ματα της σαμοθρακίτικης πρωτοβιομηχανικ ή ς αρχιτεκτονικής.
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ΝΟΤΙΑ ΠΛΕΥΡΑ

ΔΗΜ ΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Γ ιά ννη ς Π ετρούδας, Δ ή μ α ρ χο ς Σ αμοθράκης
Η νήσος της Σαμοθράκης έχει πληθυσμό
2.750 κατοίκω ν σύμφωνα με τη ν τελευταία
απογραφή, αυτοχθόνων, εκ τω ν οποίων
το 35% ασχολείται κατά παράδοση με την
γεω ργία και τη ν κτηνοτροφία (το νη σ ί μας
είναι φημισμένο για τα κατσίκια ελευθέρας
βοσκής, γεγονός που πολλές φορές δημιουργεί
και προβλήματα). Έ ν α μέρος του πληθυσμού
αποτελείται από να υτικο ύς και ψαράδες με
αλιευτικό στόλο σύγχρονο, ενώ εποχιακά
πολλοί ασχολούνται με τον τουρισμό.
Οι Σαμοθρακιώτες έχουν ιδιαίτερη σχέση με
τα γειτονικά του νησιά της Λήμνου και της Ίμ β ρ ο υ όπου
αντάλλασαν εργατικό δυναμικό (ιδιαίτερα με τη ς Ίμ βρ ου
κατά το μάζεμα της ελιάς).
Το νη σ ί μας είναι μικρό, πανέμορφο, φιλόξενο, με τις
ιδιομορφίες του που έλκουν τον επισκέπτη, αλλά βρί
σκεται στα όρια τη ς επικράτειας και έχει σωρευμένα
προβλήματα. Προβλήματα που σε γενικές γραμμές α ντι
μετωπίζουν και άλλα απομακρυσμένα νησιά. Βασικότερο

όλων τω ν προβλημάτων είναι η ιατρική περί
θαλψη. Διαθέτουμε Κέντρο Υγείας, αλλά η
κτιριακή υποδομή δεν αρκεί διότι υφίσταται
έλλειψ η ιατρικού και νοσηλευτικού προσω
πικού. Έ τερ ο σημαντικό πρόβλημα αποτελεί
η θαλάσσια συγκοινωνία, που ενώνει το νη σ ί
μας με τη ν υπόλοιπη χώρα. Για παράδειγμα
σας αναφέρω ότι πέρσι είχαμε αποκλειστεί
από τη ν υπόλοιπη Ελλάδα για 3,5 μήνες. Η
ήδη υπάρχουσα επικοινω νία δείχνει ότι εξυ
πηρετεί ικανοποιητικά τον Σαμοθρακιώτικο
πληθυσμό και τους επισκέπτες του νησιού.
Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα βρεθεί οριστική λύση στο
πρόβλημα με επιδοτούμενη γραμμή.
Το νη σ ί μας που είναι σε γενικές γραμμές αναξιοποίητο
τουριστικά, τοποθετείται γεω γραφικά επάνω στο ρήγμα
της Ανατολίας μεταξύ Ίμ β ρ ο υ και Λήμνου. Ο βυθός του
είναι πλουσιότατος σε αλιεύματα παρόλο που εντατική
αλιεία έχει επιπτώ σεις στην βιοποικιλότητα και στην
αφθονία του αλιευτικού πλούτου.

Ιω ά ννη ς Δ α μ ια νίδη ς, Σ υντα γμ α τά ρχη ς Π εζικού, Δ ιοικ η τή ς ΤΔ41ΣΠ
Στο νη σ ί τη ς Σαμοθράκης από πλευράς
στρατιω τικής
παρουσίας
υπάρχει
Σ ύνταγμα Πεζικού το οποίο είναι σε
υψ η λή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Το
Σ ύνταγμα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες
ασφάλειας του νησιού. Διεξάγει επιχειρή
σεις εκπαίδευσης υψ ηλού επιπέδου και
συμπληρωματικά προσφέρει κοινωνικό

έργο στους κατοίκους του νησιού με τη
συνδρομή τροφής σε άπορες οικογένειες,
ιατρικής περίθαλψης σε απομακρυσμένα
χω ριά με γιατρούς που προσφέρουν πρω
τοβάθμια περίθαλψη, καθάρισμα ακτώ ν
και συνδρομή στην υλοποίηση τω ν σχε
δίων έκτακτης ανάγκης της πολιτικής
προστασίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΜ ΟΘΡΑΚΗΣ
Στο νησί των Ανέμων, στην Σαμοθράκη, υφίσταται
Αστυνομικό Τμήμα με μικτές αστυνομικές αρμοδιό
τητες. Γεωγραφικά βρίσκεται στο 2 χλμ. Καμαριώτισσας
- Χώρας. Το Αστυνομικό Τμήμα
Σαμοθράκης μεταφέρθηκε σ’αυτό
το χώρο το έτος 2005 και στεγά
ζεται σε ένα σύγχρονο και λει
τουργικό κτίριο. Το οικόπεδο για
την ανέγερση του Αστυνομικού
κτιρίου παραχωρήθηκε από το
Δήμο Σαμοθράκης. Παλιότερα το
Α.Τ. στεγά
ζονταν δίπλα
στο μεσαιω
νικό κάστρο
της Χώρας,
θυμίζοντας
σε όλους ότι
οι φρουροί του Νόμου και της Τάξης
συνεχίζουν την μακραίωνη παράδοση.
Το Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης

έχει δύναμη έντεκα (11) Αστυ
νομικών, εξ’ αυτών δύο αξ/κους,
δύο Αρχ/κες και επτά Αστ/κες. Τα
αδικήματα
που απα
σχολούν
κυρίως

αφορούν Διοικητής A T . Σαμοθράκης
κατά την Υ/Α' X ΒΟΜΒΕΛΛΗΣ
χειμερινή
περίοδο αντιδικίες αναφορικά με
τις γαίες και τη νομή των κατοι
κιών ελευθέρας βοσκής που
αποτελούν παραδοσιακό κτηνοτροφικό είδος το οποίο προξενεί
σημαντικές καταστροφές στη
βλάστηση. Ενώ κατά την περίοδο
του θέρους σημειώνονται τροχαία
ατυχήματα και απασχολούν οι ελεύθεροι κατασκηνωτές
που επιδίδονται σε διαφόρων ειδών απασχολήσεις.]
Ευχαριστούμε δια κάθε συνδρομή τον Υ/Β' ΖΗΣΑΚΗ Χαράλαμπο.
Επιμέλεια, φωτογραφίες: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος
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αναμνήσεις ενός Μοιράρχου
Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

«ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ»
Οΐ περισσότεροι από μας που μένουμε στις πο
λιτείες προερχόμαστε από χω ριά τη ς ...ψωροκώσταινας.
Ό μ ω ς, παρά τα όποια προβλήματα στο καθημερινό βεβα
ρημένο πρόγραμμα επιβίωσης, το μυαλό μας πετάει στο
πατρικό μας σπίτι η σ την όποια απομονωμένη καλύβα
γεννηθήκαμε καί θυμόμαστε γνώ ριμους χώρους, παιδικά
χρόνια, προσφιλή πρόσωπα, ευχάριστα ή δυσάρεστα γε
γονότα, τα οποία μας πλημμυρίζουν συναισθηματική και
συγκινησιακή νοσταλγία.
Τότε, όταν βρεθούμε σε τέτοιες θύμησες, ο ψ υ χικ ό ς μας
κόσμος κυριολεκτικά ηρεμεί και εκστασιάζεται με εκεί
νες τις αθώες, ευχάριστες και διασκεδαστικές ιστορίες
τω ν κλειστώ ν κοινω νιώ ν παρελθόντων εποχών!
Μ ια τέτοια ιστορία που συνέβη π ρ ιν 75 τόσα χρόνια
στο χω ριό μου, τη ν Κόμνηνα, με α υτή τη γραφή μου, θα
τη ν μεταφέρω σήμερα εδώ για να «φτιάξει» και το δικό
σας κέφι.
Ως προς το... χω ριό μου, τα κους- κους λένε πω ς έχει
ιστορική προέλευση.
Το όνομά του προέρχεται από τον Αυτοκράτορα Κομνηνό. Έ μ ε ιν ε -λένε- εκ εί μόνιμα με τη ν οικογένειά του και
μάλιστα κάτι «κοτρόνες» λίγο πιο πέρα από το πατρικό
μου σπίτι, μαρτυρούν πω ς ήταν και γείτονάς μου... Και
επειδή στα χω ριά μεταξύ τους σχεδόν όλοι οι άνθρωποι
συγγενεύουν, πλάκα θα ‘χει με κανένα νεώτερο Ανδρό
νικο να μάθω καμιά μέρα για τίποτε
σ υγγενικούς μου δεσμούς με Αυτοκράτορες και Αυτοκρατόρισσες!!!
Ποιος πιάνει τότε τους Κομιανίτες
και ιδιαίτερα τον γράφοντα!
Ε ίχα δεν είχα φίλοι μου, έκανα
και τη σχετική διαφήμιση του χω ρι
ού μου! Επισκεφθείτε το αν θέλετε.
Άλλωστε κοντά στα Καμένα Βούρλα
βρίσκεται και μάλιστα με ευχάριστη,
ιδιαίτερα τώρα, δια δρ ο μ ή!
Καιρός όμως, να διηγηθώ τη ν ιστο
ρία, π ου γέμισε ντρ ο πή ένα συμπα
θέστατο άνθρωπο και από την άλλη
πλευρά του ...λόφου πολλοί έσκασαν
στα γέλια.

Το χω ριό μου, η Κόμνηνα, κάθε χρόνο στις 8 Μαίου
γιόρταζε -τότε- στη γιορτή του Αγ. Ιω άννου του Θεολό
γου.
Κόσμος πολύς από τα γύ ρ ω χω ριά ,τη ν παραμονή, με
άλογα, γαϊδουράκια και πεζοπορία έρχονταν κοντά μας
και τα σπίτια γέμιζαν μουσαφίρηδες.
Μοσχοβολούσαν οι γειτονιές από ψ η τά αρνιά .κοκορέ
τσια και χω ριάτικες πίτες.
Σ τη ν πλατεία τα κλαρίνα έδιναν και έπαιρναν και ο
αντίλαλος τω ν δημοτικώ ν τραγουδιώ ν ακούγονταν και
στη γύρω περιοχή!
Τα καφενεία είχαν μετατραπεί σε ταβέρνες. Ν τόπιοι και
ξένοι στο «τσακίρ κέφι», έτρω γαν, έπιναν, τραγουδούσαν
και χόρευαν.
Τα στομάχια τους γινόντουσαν... «τεζαριστά» από φα
γ η τά και κρασοκατάνυξη! Ό λ ο ς δε ο μεθυσμένος ή ξε
μέθυστος αυτός κόσμος, το π ρ ω ί τη ς άλλης μέρας γέμιζε
τη ν εκκλησούλα μας και κάνοντας το σταυρό του παρακαλούσε ενδόμυχα να τελειώσει γρήγορα ο παπάς για να
τρέξει πάλι για ...κρασοκατάνυξη στα καφενεία ή σπί
τια συγγενώ ν και φίλων. Τρώ γανε και π ίνανε ξανά μέχρι
«σκασμού» και με το «πέσιμο» του ήλιου ή τη ν άλλη μέρα
στη βαθιά τη ς χαραυγή, έφευγαν για τα χω ριά τους αφή
νοντας πίσω τους σκοτούρες και καημούς, με τον απόηχο
τω ν κλαρίνω ν στη «λουλουδιασμένη Ιτιά» ν α στριφ ογυ
ρίζει στο μυαλό τους.
Μ έχρι σκασμού φ υσικά και τον...
«αγλέουρα» τρώ γαμε και εμείς οι Κομνιανίτες, όταν πηγαίναμε στα δικά
τους πανηγύρια ...
Ό μ ορ φ α μα τη ν αλήθεια χρόνια με
εκείνη τη φιλόξενη προσέγγιση τω ν
ανθρώπω ν που δυσ τυχώ ς πέρασαν
και χάθηκαν!
Το σπίτι του παπά - Τ ριαντάφ υλ
λου και δασκάλου μου στο Δ ημοτι
κό γέμιζε από φ ιλικές του οικογένει
ες. Ερχόντουσαν πολλοί ιδιαίτερα από
το διπλανό χωριό, το Ρ εγκ ίνι, από το
οποίο καταγόταν και ο ίδιος.
Κ οινω νικότατος και φιλόξενος ο

“ Πήγε να
καθίσει και ο
Αναγνωσχάρας,
για κακή του
όμως τύχη του
φεύγει -συγγνώμη
αναγνώστη -ένας
πολύ δυνατός
εξαερισμός!

μακαρίτης παπα - Τριανχάφυλλος! Κόσμος και κοσμάκης
πέρασε από το σπίτι του! Σε ένα τέτοιο πανηγύρι έγινε το
πολύ κακό για το...τίποτα ! Π αρακολουθήστε το και μάθετέ το καλά για να αποκτήσετε πείρα και...προσοχή!
Μ αθητής εγώ, ΙΟχρονος ίσως, με φίλους μου παίζαμε σε
μια αλάνα κοντά στο σπίτι του παπά. Π ερίπου μεσημέρι
και ο κόσμος μαζευόταν για φαγητό. Ο παπάς με φίλους
του τράβαγε για το δικό του σπίτι. Μ εταξύ αυτώ ν υπήρχε
και ένας αν θυμάμαι καλά ονόματι Αναγνωστάρας. Κατα
γόταν από το Ρ εγκ ίνι και ήταν σ υγγενής του παπά. Σ υ
μπαθέστατος άνθρωπος, πανέξυπνος και καλοσυνάτος.
Ερχόταν τα κτικ ά στο χωριό μας. Φορούσε γυαλιά μ υω πί
ας και στο ένα του μάτι -πονεμένο ίσως- τοποθετούσε ένα
καθαρό βαμβάκι και από μακριά έκανε... «μπάμ»! Έ μ ο ια 
ζε του στρατηγού Ν ταγιάν, εκείνος όμως - ο Ν ταγιάν- το
μάτι του το κάλυπτε με μαύρο πανί!
Κάποια στιγμή και σε λίγη ώρα από τότε που ο παπάς
με παρέα φ ίλω ν του είχε επιστρέψει στο σπίτι του, βλέ
πουμε τον Αναγνωστάρα να ανοίγει τη ν αυλόπορτα του
σπιτιού και σαν σίφουνας να πετάγεται στο δρόμο, ακο
λουθούμενος από τον παπά και άλλους, οι οποίοι προ
σπαθούσαν, ιδιαίτερα ο παπάς, να το συγκρατήσουν. Χει
ρονομούσαν, έλεγαν και έλεγε και βαδίζοντας φτάσανε
κοντά στο άλογό του.
Το έλυσε από τον πάσσαλο, ανέβηκε στο σαμάρι ,είπε
στους άλλους «καλά να περάσετε» και... «μπράφ» χάθηκε
στο βάθος του δρόμου!
Ο κόσμος από τα γύρω σπίτια και εμείς τα παιδιά κατα
λάβαμε πω ς κάτι το σοβαρό είχε συμβεί και άρον, άρον
έφυγε ο Αναγνωστάρας! Τι όμως, δεν γνωρίζαμε και η φα
ντασία μας οργίαζε. Ύ στερα από λίγο οι πιτσιρικάδες μα
ζευτήκαμε στα σπίτια μας.
Κάτι θείες μου και ξαδέρφια μεγαλύτερα από μένα κα
θόντουσαν στην αυλή μας περιμένοντας να έρθουν οι άνδρες από τα καφενεία για να φάμε όλοι μ α ζ ί.
Κάποτε από το δρόμο ακούστηκε το γέλιο του πατέρα
μου και όσων ακολουθούσαν αυτόν, ερχόμενοι από το κα
φενείο. Γ ια τί χαχανίζετε όλοι σας δυνατά Χρήστο; Ρ ώ τη 
σε η μάνα μου. Ο «Καρβουνιάρης»
-παρατσούκλι του πατέρα μου- άρ
“
χισε το... ρεπορτάζ του. Το κατα
χω ρώ όπως το άκουσα. Διαβάστε
το να .. .μορφωθείτε!
Οι φιλοξενούμενοι του παπά συ
γκεντρώ θηκαν γύρω από το τραπέ
ζι για φαγητό.
Σ ηκώ θηκαν από τις καρέκλες
και ο παπάς ευλόγησε πίτες, κοκο
ρέτσια και αρνιά!
Ε υχήθηκαν αλλήλους στην κα
λή τους όρεξη και κάθισαν στις κα
ρέκλες τους. Π ήγε να καθίσει και

ο Αναγνωστάρας, για κακή του όμως τύ χ η του φ εύγει συγγνώ μ η αναγνώ στη -ένας πολύ δυνατός εξαερισμός!
Η περιστρεφόμενη επιβλητική ματιά του παπά επέ
βαλε τη ν τάξη και την σιωπή στους μεγάλους. Κανένας
τους δεν άκουσε τίποτα. Ε ίχα ν γίνει... θεόκουφοι!
Ο ιμ π όμ π ιρες όμως που ήτα ν συγκεντρω μένοι για φα
γη τό γύρω από το σοφρά άρχισαν να γελούν, κρυφοκοιτάζοντας τον...ένοχο!
Ο Α ναγνωστάρας είχε ο καημενούλης πλημμυρίσει από
ντροπή και ιδρώτα.
Προσευχόταν να γίνει ολέθριος και καταστρεπτικός
σεισμός, εξαφανίζοντας ομοτράπεζους, χορτόπιτες, τυρό
πιτες, αρνιά, κοκορέτσια και αυτόν τον ίδιο!
Ο φουκαράς περίμενε αλλά σεισμός δεν γινόταν. Δεν ει
σακούστηκαν φαίνεται οι προσευχές του ούτε από τον...
διαμεσολαβητή Άγιο Ιωάννη, τη μ νήμ η του οποίου γιόρ
ταζαν, ούτε και από τον ίδιο το Θεό! Και αφού τον αγνό
ησε η ανωτέρα δύναμης, ψέλλισε κάτι χω ρίς να ακουστεί
και σηκώθηκε να φύγει.
Ο παπάς και άλλοι συνδαιτημόνες προσπάθησαν να τον
μεταπείθουν. Ο Α ναγνωστάρας αποφασιστικός τραβούσε
προς τη ν έξοδο. Ή θ ελ ε να απομακρυνθεί το συντομότε
ρο δυνατόν από όλους εκείνους στους οποίους άθελά του
ντροπιάστηκε!
Σ τις παρακλήσεις τους για να μη φ ύγει απάντησε πω ς
«δεν θα καθίσω γ ια τ ί -συγγνώ μη αναγνώ στη μου πρέ
πει όμως να χρησιμοποιήσω τα λόγια που -τότε- άκουσα
από τον πατέρα μου και, τούτο επειδή το διήγημά μου θα
έχει τη ν αξία του όταν αυτό είναι αυθεντικό. Ε ίπε λοιπόν
ο Αναγνωστάρας. Δεν θα καθίσω πατριώ τες γ ια τ ί «τον
άχρηστο και τον ελεεινό πισινό που έχω εγώ, δεν κάνει
για ...πανηγύρια»!!!
I’ρήγορα-γρήγορα κατέβηκε τη ξύλινη σκάλα του σπι
τιού, άνοιξε τη ν αυλόπορτα και ακολουθούμενος από πα
π ά και άλλους έφτασε στο άλογό του. Το καβάλησε και
«μπράφ» έκανε πέρα και χάθηκε κατά το ρέμα.
Το «αεροσυμβάν» από τους πανηγυριώ τες όταν επέ
στρεψαν σαν αστραπή μεταδόθηκε στα χω ριά τους στα
οποία για πολλά χρόνια γελούσαν
με το πάθημα του συμπαθέστατου
Αναγνωστάρα!
Α υτά τα φυσιολογικά «Κανόνια
του Ναβαρώνε» που ανά τη ν υφήλιο εκτοξεύονται χω ρίς ευτυχώ ς
ανθρώ πινα θύματα, παρά μόνο δι
ακινούν ανυπόφορα μυρωδικά, ιδι
αίτερα από φασολάδες, φ έρνουν σε
πολύ δύσκολη θέση τους... απρό
σεκτους και γ ι’ αυτό χρειάζεται η
απαραίτητη «φραγή» και μεγάλη
προσοχή τω ν εξερχόμενων. .. κ λή 
σεων! ]
99

Το «αεροσυμβάν»
από τους
πανηγυριώτες όταν
επεστρεψαν σαν
αστραπή μεταδόθηκε
στα χωριά τους στα
οποία για πολλά
χρόνια γελούσαν
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ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ
Επιμέλεια: Π.Υ. Αναστασία Πετράκη

Λ

Τ α α ναστενάρια είναι από τα γνω οτότερα έθιμα του Ν. Σερρών που έχει γίνει αντικείμενο έρευ
νας και μελέτης όχι μόνο τω ν Ε λλήνω ν αλλά και τω ν ξένων ερευνητών. Κύριο χαρακτηριστικό του
ν ίθίμού, που διαρκεί τρεις μέρες από 21 έως 23 Μ αΐου είναι η πυροβασία με γυ μ νά πόδια σε πυρακτω ιένα κάρβουνα, από τους Αναστενάρηδες, οι οποίοι εκτελούν πιστά τη ν κάθε λεπτομέρεια του εθίιου, προς τιμ ή ν του Α γίου Κ ω νσταντίνου και Ελένης. Οι ρίζες του βρίσκονται στην αρχαιότητα που
ιπωσδήποτε αποτελεί συνέχεια λατρευτικώ ν τελετών, προς τιμ ή ν του Διονύσου.
----- .Αυτό προκύπτει από τη ν ομοιότητα τω ν εθίμων που γίνοντα ν τότε και εξακολουθούν και σήμερα
όπως η φωτιά, ο χορός τα όργανα, η θυσία του ταύρου.
Ο ι λ ά τ ρ ε ις του Α γίου Κ ωνσταντίνου- όχι όλοι, αλλά μόνον εκείνοι που, «τους πιάνει ο άγιος» - λέγο
ντα ι αναστενάρηδες και αποτελούν λατρευτικό θίασο, αρχηγός του οποίου είναι ένας από το υ ς γεροντότερους ή ικανότερους αναστενάρηδες, ο λεγόμενος αρχιαναστενάρης. Έ δ ρ α του θιάσου είναι το
«κονάκι», δηλαδή ιδιαίτερο οίκημα ή χωριστό δωμάτιο στο σπίτι του αρχιαναστεράρη, όπου φυλάγο
ντα ι κατά τη ν περίοδο τη ς γιορτής οι Χάρες ή οι παππούδες δηλαδή οι φορητές κωδωνοφόρες εικό
νες που εικονίζουν τον Άγιο Κ ωνσταντίνο και τη ν αγία Ελένη ν α χορεύουν. Ο χορός είναι πρω ταρ
όταν χορεύεται πάνω στα κάρβουνα
χικ ό στοιχείο τη ς λατρείας τους και
στην πλατεία του χω ριού είναι η πιο
τη ς μεγάλης φ ω τιάς που ανάβεται
ναι εκλεκτός του Αγίου, κάτοχος
ασφαλής απόδειξη ότι ο χορευτής είαπολαμβάνει το γενικό θαυμασμό,
αγίου πνεύματος και δικαιούται να
νοδεύουν ορισμένα μουσικά όργανα
Το χορό τω ν αναστενάρηδων συπου φυλάγονται
κι. Α υτά είναι το ιερό και μεγάλο τ ύ 
και αυτά όλο το χρόνο στο κονάλος και ο άσκαυλος (γκάιντα). Ε κ εί
μπανο τω ν παππούδων, η λίρα, ο αυκρεατοσάνιδο και το μαχαίρι, που
φυλάγονται και το ιερό τσεκούρι, το
ταύρου. Αυτός αγοράζεται κάθε χρόχρησιμεύει στη σφαγή του ιερού
ι
κάσας, δηλαδή του κοινού ταμείου
νο από χρήματα τη ς αναστενάρικης
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του θιάσου, και θυσιάζεται με τέλεια ιερόπρεπο τρόπο τις
ημέρες τη ς γιορτής. Ο ταύρος πρέπει να
εκπληρώ νει ορισμένες προϋποθέσεις να εί
ναι μαύρος τριώ ν χρόνω ν τέλειος, να μην
έχει μπει σε ζυγό.
Τόποι τη ς λατρείας στην παλιά της κο ιτί
δα, το χωριό Κωστί, ήταν οι ιερές πηγές, τ '
αγιάσματα του αγίου Κ ωνσταντίνου. Έ ν α
από τ ' αγιάσματα αυτά βρίσκεται αρκετά
μακριά, στο λεγάμενο Τριπόρι. Ε κ εί συγκε
ντρώ νονταν οι χω ρ ικο ί από το Κ ωστί και τα
γύρω χω ριά π ριν από τη γιορτή του Αγίου. Κάθε χωριό
είχε εκ εί το αγιασμό του και δίπλα σ' αυτό ένα περίπτερο
για τη ν τοποθέτηση τω ν αγίω ν εικόνων, που οι αναστε
νάρηδες κάθε χω ριού έφερναν εκεί με μουσική και με με
γάλη πομπή. Οι ιερείς έκαναν αγιασμό, αλλά το δικαίω
μα της άντλησης νερού από τη ν ιερή π η γή το είχαν μόνο
οι αναστενάρηδες, οι οποίοι και πράσφεραν το νερό στον
κόσμο «για να ν ιφ τε ί και να πιει» . Οι χω ρ ικο ί έμπαιναν
στο περίπτερο του χω ριού τους, άναβαν κεριά και λιβάνι,
φυλούσαν τις άγιες εικόνες και έπειτα σκορπίζονταν στο
λιβάδι. Κάθε οικογένεια έσφαζε το αρνί της, αφού πρώτα
το ευλογούσε ο παπάς. Ακολουθούσε φαγοπότι και χορός.
Ταυτόχρονα χορευόταν ένας χορός άλλου είδους μέσα
στα παραπήγματα, όπου ήταν οι εικόνες. Οι αναστενάρη
δες (ή αναστενάρια), άντρες και γυναίκες, με τα χέρια σε
οριζόντια θέση χορεύουν τον αντικριστό χορό κινούμε
νοι δεξιά και αριστερά. Και σα να καταλαμβάνονται από
μανία αρπάζουν τις εικόνες του Αγίου Κ ω νσταντίνου και
κρατώ ντας τες και με τα δύο χέρια, τις κ ινο ύν πάνω κά
τω δεξιά και αριστερά. Ό τ α ν ο ενθουσιασμός τους κορυφ ω θεί οι αναστενάρηδες βρίσκονται σε έκσταση, ορμούν
τρέχοντος προς τα βουνά και διασχίζοντας δάση και γκρε
μούς επιστρέφουν στο χωριό τους.
Τα Αναστενάρια σήμερα τελούνται στην Α γία Ελένη
Σερρών στην Κ ερκίνη Σερρών, στο Λαγκαδά, στη Μελι
κ ή τη ς Βέροιας και στη Μ αυρολεύκη τη ς Δράμας.

Ο χ ο ρ ό ς των αναστενάρηδων, δύναται να ταξινομηθεί
στις κατω τέρω τρεις «σκηνές» εξέλιξης:
α) ο χ ο ρ ό ς πριν την πυροβασία
Ο χορός αρχίζει μέσα στο σπίτι του αρχιαναστενάρη,
όπου φυλάσσονται οι εικόνες τω ν Αγίων, και προετοιμά
ζονται οι μύστες για τη ν πυροβασία, που αποτελεί την
κορύφωση τω ν δρώμενων. Ο χορός αρχίζει συγκεκριμέ
να, από τότε που οι “χάρες” εγκαλούν τον αναστενάρη.
Ό τ α ν λένε οτι “η εικόνα εγκαλεί τον καθαρό άνθρωπο”,
εννοούν ότι ο προσκαλεσμένος αισθάνεται μέσα του τη ν
ανάγκη να χορέψει αδίστακτα και αφοσιωμένα, μαζί με
τις “χάρες”.
Σ τη συνέχεια οι αναστενάρηδες αρχίζουν τον χορό. Κά
νουν βήματα μπροστά και γυρίζουν όμοια πίσω, χτυ π ώ 

ντα ς τα πόδια ρυθμικά, πότε ελαφρά, πότε
βαριά, υψ ώ νουν τα χέρια, τα συμπλέκουν
πάνω από το κεφάλι, τα φέρνουν πλάγια,
σκύβουν γυ ρ τά προς το ένα μέρος. Ό τ α ν
σταματάει ο χορός, σταυροκοπιούνται, κά
νο υ ν μετάνοιες, θυμιατίζουν και αποσύροντα ι σε μιά γω νιά σιωπηλοί.
Τα όργανα παίζουν όλη αυτή την ώρα της
αγω νίας και οι παρόντες τραγουδούν.
Σ τα αναστενάρια, οι οργανοπαίκτες είναι
η μεγάλη δύναμη, που οδηγεί τους χορευ
τές στο ρυθμό και τους συγκλονίζει και τους οιστρηλατεί.
Κι α υτοί οι ίδιοι είναι μυημένοι, παίζουν τα όργανα τους
με πάθος, συγκλονίζονται οι ίδιοι, συμπάσχουν, σκύβουν,
υψ ώ νουν το κεφάλι με τα μάτια ψηλά, καμπουριάζουν
και με τα πόδια κρατούν το ρυθμό.
Τα όργανα τους είναι η γκάιντα, η λύρα, το νταούλι και
το καβάλι, που σήμερα δεν υπάρχει.

β) ο χ ορ ός κατά το ξεκίνημα και την πυροβασία
Η πομπή ξεκινά από το κονάκι. Έ ξω , στον αυλόγυρο
του κονακιού, σχηματίζεται ο κ υκλικός χορός. Ε νώ τα
όργανα παίζουν και το βήμα ρυθμίζεται από τη ν μουσι
κή, βγαίνουν χορεύοντας οι αναστενάρηδες, προηγουμέ
νου του αρχιαναστενάρη, κατευθυνόμενοι από το κονάκι
προς το αλάνι. Ε κ εί τα όργανα παίρνουν θέση γύρω από
τη φωτιά.
Αφού οι αναστενάρηδες χορεύοντας καλύψ ουν τρεις
γύρους γύρω από τη θρεκιά, ξεκινούν τη ν πυροβασία. Ο
χορός κατά τη ν πυροβασία είναι σε ρυθμό 2/4 και οργι
ώδης, χαρακτηριζόμενος από πολλά γρήγορα πηδήματα,
με μικρά βήματα και περιστροφές. Ο χορός τους διαρκεί
γύρω στις δύο με τρεις ώρες, ώσπου δηλαδή, να σβήσουν
τη φωτιά.

γ) ο χ ο ρ ό ς κατά την επιστροφή από την πυροβασία
Η επιστροφή γίνετα ι και πάλι πομπική. Οι αναστενά
ρηδες χορεύουν, έως ότου όλη η πομπή φθάσει στο κονά
κι. Μ ετά τη ν εναπόθεση τω ν εικόνω ν στο εικονοστάσιο,
ξαναρχίζει ο χορός, όταν οι αναστενάρηδες με όλη τους
τη ν ψ υχή , εκτελούν τον προτελευταίο χορό.
Τέλος, ο αρχιαναστενάρης μαζί με τα όργανα, βγαί
νει χω ρ ίς τις εικόνες στον αυλόγυρο. Ε κ εί σ τήνεται ο
ύστα τος χορός. Τα όργανα και ο ρυθμ ός ανάβουν. Σ τον
κ υ κ λ ικ ό αυτό χορό προηγείται ο αρχιαναστενάρης και
ακολουθεί ο μεγάλος κ ύ κ λο ς του λαϊκού χορού, που π η 
δούν ρυθμ ικά. Σ υ μ π λ η ρ ώ νοντα ς τους τρ εις γύρου ς, ο
αρχιαναστενάρης λύ νει τον κ ύκ λο και προστάζει τη ν
απόλυση. ]

Πηγή: Γ.Α. Μέγα «Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής
λατρείας » .
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θολασοοκοομος

Το μεγαλύτερο ενυδρείο
της Μεσογείου
Της Π. Υ. Αφροδίτης Κοκκίνου

Τα «μικρά-μεγάλα, αλλά και τόσο ξεχωριστά μυστικά του θαλάσσιου κόσμου της
Μεσογείου αποκαλύπτονται στα μάτια του επισκέπτη, χαρίζοντάς του ξεχωριστές
εικόνες ενός κόσμου τόσο κοντινού, αλλά ταυτόχρονα και άγνωστου.

Τις πρώτες μέρες του Απρίλη, άνοιξε

τις πύλες
του ο ανανεωμένος «Θαλασσόκοσμος», το μεγαλύτερο ενυ
δρείο! στη λεκάνη της Μεσογείου, το οποίο απέχει μόλις 15
χιλιόμετρα από το Ηράκλειο της Κ ρήτης και είναι πολύ κο
ν τά στους τουριστικούς προορισμούς τη ς Χερσονήσου και
του Α γίου Νικολάου. Είναι ξεχωριστά όχι μόνο διότι ανή
κει στην οικογένεια τω ν μεγάλω ν ευρωπαϊκώ ν ενυδρείων,
αλλά γ ια τ ί είναι αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στη φ ι
λοξενία και σ την ανάδειξη τω ν μεσογειακών ειδών. Η βιοποικιλότητα τη ς Μ εσογειακής λεκάνης, αριθμεί περισσότε
ρα από 10.000 είδη και από αυτά, τα 2.500 δεν ζουν πουθενά
αλλού, παρά μόνο στη Μεσόγειο.
Στο «Θαλασσόκοσμο», μπορείτε να κάνετε μια βουτιά
πολλώ ν εκατοντάδων μέτρω ν στα βάθη τη ς μεγαλύτερης
κλειστής θάλασσας τη ς Γης, τη ς Μεσογείου, και να γνω 
ρίσετε του θαλάσσιους οργανισμούς στο φυσικό τους πε
ριβάλλον. Ιδιαίτερα αναδεικνύονται τα είδη που ζουν στις
ελληνικές θάλασσες. Κάθε δεξαμενή είναι διαμορφωμένη
ανάλογα με το μέγεθος του θαλάσσιου είδους που φιλοξε
νεί, γ ια τ ί εκτός από αυτό «φιλοξενεί» και το βιότοπό του.
Τ ην αίσθηση της κατάδυσης ενισχύει η εγκατάσταση ενός
πραγματικού περισκοπίου υποβρυχίου, π ου ο επισκέπτης
μπορεί να κατευθύνει στο εσωτερικό μιας
μεγάλης δεξαμενής και να παρακολουθή
σει από κοντά τους οργανισμούς.
Σ τη «βουτιά» αυτή, δεν πρω ταγω νι
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σ τεί μόνο η όραση π ου απολαμβάνει το ατέλειωτο π ανη
γύ ρ ι τω ν χρω μάτω ν και τω ν πλαστικώ ν κινήσεω ν τω ν θα
λάσσιων ειδών. Ο ύτε μόνο η ακοή που συλλαμβάνει τους
ή χους του βυθού...Σ τον ανανεωμένο «Θαλασσόκοσμο» έχει
τη θέση και η αφή, καθώ ς κατασκευάστηκαν χαμηλές «δε
ξαμενές αφής» όπου ο επισκέπτης μπορεί να πιάσει και να
περιεργαστεί ασπόνδυλους θαλάσσιους οργανισμούς, όπως
τα λοθούρια, τους αστερίες, το υ ς αχινούς κ.λπ. που περι
φέρονται ανάμεσα σε βράχια, πιστά αντίγραφ α από τον β υ
θό στα Μ άταλα και το Βάι τη ς Κ ρήτης. Ακόμα και αυτούς
π ου δεν γνω ρίζετε τόσο καλά (αφού προτιμ ούν να κρύβο
ντα ι ή να καμουφλάρονται) όπως σμέρνες, γλώσσες, σκορπίνες, σικιοί και καβούρια, αποκαλύπτονται με μια υπομο
νετικ ή ματιά.
Το ταξίδι συνεχίζεται στην ανοιχτή θάλασσα, για να συ
ναντήσετε τους μεγάλους θηρευτές όπως τα μαγιάτικα και
τα λαβράκια. Η επιστροφή στα παράκτια θα σας φέρει μπρο
στά στον πολύχρωμο γύλο, στον ατρόμητο χάνο και τον δυ
σεύρετο ιππόκαμπο.
Από το ταξίδι δεν απουσιάζουν οι εκπλήξεις: Καρχαρίες
(υπάρχουν τέσσερις θηρευτές καρχαρίες), «Νέμο» (το ψάρικλόουν), σπάνια κόκκινα κοράλλια και το πιο εντυπω σια
κό, τα τροπικά ψ άρια τη ς Μεσογείου, οι επο
νομαζόμενοι λεσεψ ιανοί μετανάστες, με τη
μοναδική τους ιστορία: το 1869 μετά τη διά
νοιξη τη ς Δ ιώ ρυγας του Σουέζ από το Γάλλο

αρχιτέκτονα-μηχανικό Φ. νχε Λεσέπ,
περίπου 200 είδη ψ αριώ ν και ασπόν
δυλω ν πέρασαν από χην Ερυθρά Θά
λασσα στη Μεσόγειο. Αρκεχά από
αυχά χα είδη βρίσκονχαι σε ένα ενυ
δρείο 490 κυβικώ ν νερού, χου οποί
ου ο πυθμένας αναπαρισχά χον βυθό
χου Σουέζ.
Ο «Θαλασόκοσμος» φιλοξενεί επί
σης και χον πρώχο Λαγοκέφαλο που
βρίσκεχαι σε ενυδρείο σχη Μεσόγειο.
Πρόκειχαι για ένα επικίνδυνο είδος ψαριού, που ανήκει
σχους λεσεψιανούς «εισβολείς», που ήρθαν από χην Ε ρυ
θρά Θάλασσα.
«Σχο Νέο Ενυδρείο δόθηκε έμφαση σχις αθέαχες πλευρές
χων κ ύκ λω ν ζωής χου βυθού χης Μεσογείου, όπως είναι χο
πλαγκχόν -π ο υ αποχελεί χη βάση χης ζωής σχον πλανήτηκαι οι βιόχοποι που βρίσκονχαι σχα μεγάλα βάθη» λέει ο διευθυνχής χου C retaquarium κ. Μ ιχάλης Παπαδάκης. Τ ην
αίσθηση χης καχάδυσης ενισχύει η εγκαχάσχαση ενός πραγμαχικού περισκοπίου υποβρυχίου, που ο επισκέπχης μπο
ρ εί να καχευθύνει σχο εσωχερικό μια μεγάλης δεξαμενής
και να παρακολουθήσει από κονχά χους οργανισμούς.

Ο Θαλασσόκοσμος με αριθμούς
► 4.000 οι οργανισμοί που φιλοξενούνχαι σχο ενυδρείο.
► 1.600 χ.μ. η επιφάνεια που καχαλαμβάνουν οι εκθεσιακοί
χώροι χων ενυδρείων.

νό πλαγκχόν με χρήση στερε
οσκοπίων και μικροσκοπίων.
Μ αθαίνουν για χην κίνηση χων
ωκεανώ ν μέσα από πειραματικές
προσομοιώσεις και οι μικρότεροι
σχην ηλικία παίζουν και εκπαι
δευτικά παιχνίδια. Σχη διαδρομή
επίσκεψ ης χου ενυδρείου ανακα
λύπ το υν χο μεσογειακό οικοσύ
στημα και χους κατοίκους χου,
συνδυάζοντας χις γνώ σεις που
αποκτούν από χο Εργαστήριο χης Θάλασσας.

Περιήγηση
► Σχη διάθεση χου επισκέπτη, υπάρχει σύστημα αυτόμα
τη ς ξενάγησης σε εννιά γλώσσες. Του παρέχετε, έτσι, η δυ
νατότητα να εμπλουτίσει χην επίσκεψ η χου με πολυάριθ
μες εξηγήσεις, σχόλια και εκλαϊκευμένες πληροφορίες, χις
οποίες ακούει σχον δικό χου ρυθμό και σύμφωνα με χις
προτιμήσεις χου.
► Σ ύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα και πρωτοπορι
ακές διαδραστικές εφαρμογές, όπως info-points με οθόνες
αφής, βοηθούν, χον επισκέπτη να πληροφορηθεί για χις συ
νήθειες και χους βιότοπους χων ειδών και να έχει μια βιω
ματική εμπειρία.
► Μ πορεί επίσης να π εριηγη θεί σχο εσωχερικό χων ενυ 
δρείων, χρησιμοποιώ ντας τηλεχειριζόμενες υποβρύχιες
κάμερες, που βρίσκονχαι μέσα σχα, μεγάλα ενυδρεία.

► 5.000 χ.μ. η επιφάνεια χου ενυδρείου.
► Διαθέχει 60 δεξαμενές.

Έ ρ ευνα

► 1.700.000 λίχρα θαλάσσιου νερού γεμίζουν χις δεξαμενές
χου ενυδρείου.

Ο Θαλασσόκοσμος, όμως, δεν είναι μόνο εκθεσιακό πεδίο,
αλλά και χώρος έρευνας για χη θαλάσσια βιολογία. Η συνι
στώσα α υτή καλύπτεται και υποστηρίζεται από χο εξειδικευμένο προσωπικό χου Ε λληνικού Κ έντρου Θαλασσίων
Ερευνώ ν (ΕΛΚΕΘΕ) σχο οποίο ανήκει και χο ενυδρείο.

► 50 σημεία παραχήρησης επιχρέπουν σχους επισκέπχες
να βλέπουν χη ζωή και χις συνήθειες χων πλασμάχων χης
θάλασσας. Ε ιδικές κάμερες αναδεικνύουν «κρυφά» σημεία
χων δεξαμενών.
►Από Δευχέρα έως Κυριακή, και από 9 χο π ρ ω ί έως 9 χο
βράδυ, οι ώρες λειχουργίας χου ενυδρείου.
► 1 ώρα και 30’ θα χρειασχείχε για να δείχε χο ενυδρείο.
► Το κχιριακό συγκρόχημα χου Ενυδρείου βρίσκεχαι σχις
Γούρνες, σε απόσχαση 14 χιλιομέχρων από χην πόλη χου
Ηρακλείου. Τηλέφωνα: 2810-337.778 και 2810-337.888 και
w w w .C retaquarium .gr.

Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
Τα νέα εκπαιδευχικά προγράμμαχα χου Ενυδρείου, κά
νο υ ν ακόμη πιο ενδιαφέρουσα χην επίσκεψ η χων παιδιών
όλων χω ν χάξεων πρωχοβάθμιας και δευχεροβάθμιας εκ
παίδευσης. Σ χην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκπαίδευ
σης χου ενυδρείου, οι μαθηχές παρακολουθούν ένα Εργα
στήριο χης Θάλασσας, παρατηρώ ντας και ανακαλύπτοντας
χον αόρατο κόσμο χης θάλασσας, χο μικροσκοπικό, ζωντα

Στόχοι
► Να προφέρει ένα μοναδικό θέαμα που θα γοητεύει μ ι
κρούς και μεγάλους.
► Να προσφέρει σχετικές πληροφορίες για χο θαλάσσιο πε
ριβάλλον χης Μεσογείου με ποικίλους τρόπους (ερμηνευτι
κά γραφικά, διαδραστικές τεχνικές, σύγχρονα συστήματα
πολυμέσων κ.λπ.) ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματικό
τερη μετάδοση χης γνώσης.
► Να εκλαϊκεύει χα αποτελέσματα χης έρευνας χου ΕΛΚΕ
ΘΕ σε συνεργασία με χα αντίστοιχα ινστιτούτα και να προ
σφέρει στους επισκέπτες χου επίκαιρη σχετική πληροφο
ρία.
► Να οργανώνει διάφορα επιμορφω τικά προγράμματα και
σεμινάρια ώστε να προκαλεί νέα ερεθίσματα σχο κοινό. ]
Πηγή: Περιοδικό Κορφές Ε.ΟΣ. Αχαμνών.
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Της Π.Υ. Αφροδίτης Κόκκινου

πραςικει

ΤΑΡΑΤΣΕΣ

Αρωματικά φυτά και μικρά λουλούδια,
για πράσινες TQpQTOSCJ
Ο ι «ΙΜ άσινες στέγες» είναι μια νέα αντίληψ η που θέλει
τις ανεβιετάλλευτες οριζόντιες επκράνειες τω ν κτηρίω ν της
π ρ ω β Λ υ σ α ς, να μετατρέπονται σε νησίδες πρασίνου, λειυρ νρ ντα ς ως πνεύμονες καθαρισμού του ατμοσφαιρικού
αέ$καλλά και ως φυσικά κλιματιστικά.
Μ ετά τις πυρκαγιές του προπέρσινου καλοκαιριού η ζωή
δυσκόλεψε αρκετά, ιδιαίτερα εδώ στην πρωτεύουσα, και
αναρωτιέται κανείς αν θα έπρεπε οι κάτοικοι της Α ττικής
να περιμένουν να ξαναγίνει το δάσος τη ς Π άρνηθας για να
ξανάρθουν οι καλοκαιρινές θερμοκρασίες τουλάχιστον εκεί
που ήταν. Η πυρκαγιά της Πεντέλης, άλλωστε, δεν έχει αφή
σει και πολλά περιθώρια να πιστεύει κανείς ότι τα πράγματα
δεν γίνονται αισθητά χειρότερα για κάθε στρέμμα πρασίνου
που εξαφανίζεται βίαια και απρογραμμάτιστα.
Μια λύση άμεση και φ τηνή στην οποία όλοι μπορούν να
καταφύγουν είναι οι ταρατσόκηποι: η δημιουργία κήπων με
λουλούδια στις υπάρχουσες ταράτσες και οι πράσινες-φυτεμένες στέγες στα νέα κτήρια. Εκτός του ότι μπορούν να μετα
τρέψουν τις γκρίζες μουντές ταράτσες τω ν μεγαλουπόλεων
σε μια πραγματική όαση, ομορφαίνοντας το χώρο, συμβάλουν
τα μέγιστα στην ποιότητα της ζωής μας. Δεν είναι τυχαίο άλ
λωστε ότι στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς.
Η πιο προχωρημένη χώρα στον κόσμο στο θέμα της φ ύ 
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τευσης στις στέγες είναι η Γερμανία, η οποία παρέχει και με
γάλα οικονομικά κίνητρα για να γίνουν πράσινες οι στέγες
τω ν κτηρίων. Σ την Σκανδιναβία τα πανεπιστήμια ερευνούν
με πειραματικές καλλιέργειες, για τα mo κατάλληλα είδη φ υ 
τώ ν σε διάφορες συνθήκες (σκιά, έλλειψη νερού κλπ.) και
οι τοπικές κοινότητες ενισχύουν τους ιδιοκτήτες σε κάποιο
ποσοστό για τη ν ίδια δουλειά. Στη Νορβηγία, υπάρχει η με
γαλύτερη ίσως φ υτεμένη στέγη στον κόσμο, με έκταση 26
στρεμμάτων. Σ την Ιαπωνία ψ ηφ ίστηκε νόμος και πλέον είναι
υποχρεωτικό το φύτεμα τω ν ταρατσών. Ανάλογες νομοθεσί
ες, υπάρχουν στην Ελβετία, τη ν Ιταλία, τη ν Πολωνία καθώς
και σε άλλες χώρες τη ς Κ εντρικής Ευρώπης. Παράλληλα, η
Τοπική Αυτοδιοίκηση δίνει κίνητρα στους πολίτες να ανα
πτύξουν πράσινες ταράτσες με φοροαπαλλαγές, μείωση τω ν
δημοτικών τελών, ακόμα και με ένταξη σε επιδοτούμενα προ
γράμματα. Σ την Ελλάδα τέτοιου είδους πλαίσιο δεν υπάρχει.
Υπήρξε κάποια στιγμή ενδιαφέρον από μέρους του Δήμου
Αθηναίων για τη δημιουργία του προγράμματος «Πρόσοψη»
σύμφωνα με το οποίο βάση προδιαγραφών θα επιδοτούνταν
οι πράσινες στέγες, αλλά για τη ν ώρα έχει παγώσει.

Πως προέκυψε η ιδέα
Η τάση ξεκίνησε από τις σκανδιναβικές χώ ρες οι οποίες
χρησιμοποιούν τις πράσινες στέγες για θερμομονω τικούς

λόγους. Κατά τη διάρκεια τη ς δεκαετίας του 1940 αναπτύχθη
κε σημαντικά η κίνηση αυτή, προκειμένου να αντιμετωπίσει
τη χωροταξία του περιβάλλοντος, το φαινόμενο της αστυφ ιλί
ας και της ανέγερσης περισσοτέρων κτιρίω ν. Τέλος, τα φ υ τε
μένα δώματα ανταποκρίνονταν στην ανάγκη του κόσμου για
περισσότερο πράσινο.

Πλεονεκτήματα

► Ε κτός από τη ν πλημμύρα όμως μπορούν να μας προφυλάξουν και από τη φωτιά. Έ ρ ευ ν α που έγινε στο Βε
ρολίνο το 2004 από τον Dr. M anfred Kohler, έδειξε ότι οι
πράσινε ταράτσες εμποδίζουν τη ν εξάπλωση τη ς π υρκα
γιάς σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτές που έχουν χαλίκι,
αφού τα φ υτά συγκρατούν αρκετό νερό.
► Το σημαντικότερο ίσως όφελος είναι η ευεργετική
τους επίδραση στην υγεία μας αφού παρέχουν οξυγόνο, το
οποίο τρέφει τα κύτταρα, ενισχύει το ανοσοποιητικό μας
σύστημα και φυσικά είναι απαραίτητο για να αναπνέουμε,
αλλά και δροσιά, που μας βοηθά να αντέξουμε στις υψ ηλές
θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Η ιδέα του πρασινίσματος τω ν ακάλυπτω ν χώρω ν έχει πολ
λαπλά ευεργετήματα τόσο στην ίδια την οικοδομή και τους κα
τοίκους της, όσο και στο περιβάλλον ενώ συμβάλλει στην αλλα
γή του μικροκλίματος της πόλης, το οποίο τα τελευταία χρόνια
γίνεται ολοένα και πιο ξηρό και θερμό.
►Η θερμοκρασία στην επιφάνεια τη ς ταράτσας μπορεί να
Κατάλληλα φυτά για πράσινες ταράτσες
φτάσει ακόμα και τους 80C. Αν όμως ο χώρος πρασινίσει, η θερ
►Τα πλέον κατάλληλα είναι τα μεσογειακά φυτά, θα
μοκρασία αυτή μπορεί να μειωθεί έως και 45C, ενώ η εσωτερι
μνοειδή, γεράνια, τριανταφυλλιές, δάφνες και πικροδάφ
κή θερμοκρασία του κτιρίου έως 10C.
νες, ελιές, λεμονιές, αχλαδιές, ροδιές κ.α.
► Έ ν α ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα είναι η μείωση της
► Φυτά που δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερού,
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ακτινοβολία που προέρχε
από τα οποία ορισμένα καθαρίζουν τον αέρα, γ ια τί αρέσκοται από φυσικές πηγές όπως το ηλιακό φως, οι κεραυνοί κ.λπ. ή
νται να τρέφονται με τους ρύπους, όπως για παράδειγμα το
τεχνητές όπως οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, τα κινητά τη
αγιόκλημα.
λέφωνα, οι κεραίες κ.α. και μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώ 
► Σε βάθος μόλις 10 εκατοστών μπορούν να ευδοκιμή
σεις στην υγεία) που δέχεται το κτίριο, η οποία σύμφωνα με
σουν αρωματικά φυτά, θυμάρι, ρίγανη, λεβάντα, φασκό
έρευνες μπορεί να ελαττωθεί έως και 99,4%.
μηλο, δενδρολίβανο, κουμαριά, φρύγανα, και μικρά λου
►Ανάμεσα στα πράσινα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται
λούδια.
επίσης η απορρόφηση μεγάλου μέρους του θορύβου που ταλαι
►Τα είδη που αντέχουν τις συνθήκες και δεν απαι
πω ρεί του κατοίκους τω ν μεγάλων αστικών κέντρων και η ενί
τούν πολύ νερό είναι και τα π αχύφ υτα με σαρκώδη φ ύλ
σχυση της υγρομόνωσης του κτιρίου.
λα,(μπούζι κακτοειδή), είδη μαργαρίτας και γεράνια.
► Τα φ υτά μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμό
Α ντέχουν ακόμα βουκαμβίλιες, τριανταφυλλιές, και αναρ
σφαιρα και παράγουν οξυγόνο, βελτιώνοντας τη ν ποιότητα του
ριχητικά φυτά.
αέρα ενώ συγχρόνως εμποδίζουν τη ν εισβολή τω ν ρύπω ν στο
► Πρέπει να αποφεύγονται τα ξενικά φυτά, με κύριο πα
εσωτερικό του κτιρίου και ελαττώνουν τω ν αριθμό τω ν αιωράδειγμα το γκαζόν που δεν έχει σχέση με την ελληνική
ρούμενων μικροσωματιδίων.
χλωρίδα και επιπλέον απαιτεί πολύ πότισμα. Φ υτέψτε θυ
►Τα φυτά βελτιώνουν την ποιότητα
μάρι για γκαζόν, αν θέλετε να καλύψτε
της ατμόσφαιρας, λειτουργώντας ως φυσι
μεγάλη επιφάνεια με χαμηλή βλάστηση.
Σ χ η Ν ο ρ β η γ ία ,
κά φίλτρα για τη σκόνη και άλλα ρυπογόII ω ς μπορεί να γίνει
να στοιχεία και ταυτόχρονα παράγουν οξυ
►Η
δημιουργία
μιας πράσινης ταρά
υπάρχει η μεγαλύτερη
γόνο, αντιμετωπίζοντας το φαινόμενο της
τσας απαιτεί τη μελέτη του κτιρίου, ει
αστικής θερμικής νησίδας (αύξηση της θερ
ίσως φυτεμένη στέγη
δικά αν είναι παλιά. Από το βάρος που
μοκρασίας στο κέντρο της πόλης σε σχέση
να σηκώσει η πλάκα, θα εξαρτηστον κόσμο, με έκταση μπορεί
με τα προάστια).
θεί και η επιλογή τω ν φυτώ ν.
► θ ι πράσινες ταράτσες συμβάλλουν
►Μελέτη χρειάζεται ακόμα και αν
26 στρεμμάτων. Στην
επίσης στη μείωση της μόλυνσης του
θέλετε να γεμίσετε την ταράτσα με γλά
υδροφόρου ορίζοντα, αφού φιλτράρουν
Ιαπωνία ψηφίστηκε
στρες, ειδικά αν είναι πήλινες. Σε κάθε
το νερό με αποτέλεσμα αυτό να καταλή
περίπτωση απαιτείται η γνώ μη ενός αρ
νόμος και πλέον είναι
γει στις υδάτινες πηγές καθαρό, και παρέ
χιτέκτονα <ύστε να υπάρξει η σωστή κα
χουν αντιπλημμυρική προστασία, αφού
υποχρεωτικό το φύτεμα τανομή βάρους τω ν φορτίων του χώ 
συγκρατούν το 75% της ποσότητας τω ν
ματος αλλά και για να αποφύγετε την
.
11
όμβριων υδάτων.
των ταρατσών
υγρασία από το πότισμα. ]
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

ήμερα γέλιου ξεκίνησε να εορτάζατε στην
με πρωτοβουλία του Dr Μ αντάν Κατάρια, που
θεραπευτικές ιδιότητες του γέλιου. Στη συνέστις αγγλοσαξονικές χώρες, τη Γαλλία, τη
Ουγγαρία, τις σκανδιναβικές χώρες και έκτοτε
πρώτη Κυριακή κάθε Μάίου.
Ο δόκτωρ Μ αντάν Κατάρια σημειώνει «οι πολεμικές αναμε
τρήσεις στον κόσμο είναι αντανάκλαση του εσωτερικού πολέ
μου που διεξάγεται στα μυαλά τω ν ανθρώπων. Η αιτία που
δεν γελάμε πολύ σήμερα είναι επειδή δεν κατανοούμε την
αληθινή σημασία του γέλιου. Το γέλιο δεν είναι μόνο διασκέ
δαση και χαβαλές αλλά και έκφραση της ευτυχίας, που μπο
ρεί να έλθει μόνο αν κατανοήσουμε τον σκοπό της ζωής».
Μέρα χω ρίς γέλιο, μέρα χαμένη
Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι, στην πορεία της εξέλι
ξης του ανθρώπου, το γέλιο πρωτοεμφανίστηκε πιθανότα
τα ως αντίδραση στον κίνδυνο και γενικότερα σε κάθε άγνω 
στη εμπειρία. Ο άνθρωπος είναι «ζώον γελαστικόν», έλεγαν
οι αρχαίοι Έ λ λ η ν ε ς προσδίδοντάς του μια ιδιότητα (τη δυ
νατότητά του να γελά) που τον ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα
όντα, όπως ακριβώς η νόηση και η γλώσσα. Βέβαια, σύμφωνα
με επιστημονικές έρευνες που γίνονται στις μέρες μας, εκτός
από τον άνθρωπο, γελούν επίσης οι πίθηκοι, οι χιμπατζήδες
και τα τρωκτικά. Στα μωρά, το γέλιο συνδέεται με το γαργα
λητό, που τους προκαλεί ένα αίσθημα αβεβαιότητας και φό
βου. Σ τη συνέχεια, καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για ψ εύτι
κη απειλή και αρχίζουν να γελούν. Ο Φρόιντ υποστηρίζει ότι
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το γέλιο απελευθερώνει ένα μεγάλο πλεόνασμα ενέργειας
που παραμένει φυλακισμένο στον οργανισμό. Ο Νίτσε θεω
ρ εί ότι ο άνθρωπος που γελά προστατεύει την πνευματική
του υγεία, η οποία διαταράσσεται από δύο επικίνδυνα συ
ναισθήματα: το φόβο και την οργή. Δεν είναι, λοιπόν, τυ 
χαίο ότι αρκετές επιστημονικές μελέτες υποστηρίζουν τις
ευεργετικές ιδιότητες του γέλιου, κάτι που ο ποιητής Ε. Ε.
Cummings συνοψίζει πολύ εύστοχα σε μια φράση: «Η πιο
σπαταλημένη ημέρα είναι εκείνη που δεν γελάσαμε».

Γιατί το γέλιο είναι φάρμακο
Είναι βέβαιον ότι εμπειρικά γνωρίζουμε πολλά πράγμα
τα για το γέλιο και δεν χρειαζόμαστε τους επιστήμονες για
να τα μάθουμε! Για παράδειγμα, ξέρουμε πω ς μπορεί να γε
λάσουμε με ένα αστείο αλλά δεν γελάμε όταν το αναλύου
με. Ομοίως, όλοι όσοι απολαμβάνουμε για εκατοστή φο
ρά τον Λάμπρο Κωνσταντάρα ως «Μαυρογυαλούρο» ή τη
Γεωργία Βασιλειάδου ω ς «Θεία εξ Αμερικής» ξέρουμε ότι
μπορούμε να γελάσουμε πολλές φορές με το ίδιο ακριβώς
αστείο. Ξέρουμε επίσης ότι όταν γελάμε τρανταχτά και για
πολλή ώρα κρατάμε την κοιλιά μας και αν δεν καθήσουμε
αισθανόμαστε πως θα πέσουμε. Και ακόμη ξέρουμε ότι το
δικό μας γέλιο παρασύρει τον διπλανό μας και πως συλλο
γικά μπορεί να πάθουμε κρίση γέλιου, «μπα σε καλό μας!».
Και βέβαια δεν χρειάζετα ι ν α μας πει κ α νείς γ ια τη δ ύ 
να μ η του γέλιου στον έρω τα αφ ού δεν υπ ά ρ χει γ υ ν α ί
κα που να μ η δηλώ νει π ω ς αγάπησε τον άνδρα που τη ν
έκανε να γελά.

Τα παραπάνω και πολύ περισσότερα μπορεί να μας τα πει
οποιοσδήποτε έχει ζήσει μερικά χρόνια σε αυτόν τον πλανή
τη και έχει αφιερώσει λίγο από τον χρόνο του στο να τα σκεφθεί. Τ ί καινούργιο έχουν λοιπόν να μας n o w οι επιστήμονες;
Τα τελευταία χρόνια, με τη βοήθεια τω ν προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων του εγκεφάλου, καθώς και με κλασικό πειρα
ματισμό, οι επιστήμονες έμαθαν πολλά για τη φυσιολογία του
γέλιου και μπορούν να μας εξηγήσουν τα «γιατί» τω ν παρατηρήσεών μας.

σα του σπρώχνει με δύναμη τα κλαδιά. Α ντί για θηρίο, όλη
η ομάδα βλέπει έναν ακίνδυνο σκίουρο να ροκανίζει το βε
λανίδι του και... ξεσπά στα γέλια. Πρόκειται για γέλια ανα
κούφισης αλλά και γέλια που φέρνουν τα μέλη της ομάδας
πιο κοντά.
Η ανακούφιση, παραμένει ακόμη και σήμερα, ένας από
τους τρεις λόγους για τους οποίους γελάμε ύστερα από
πνευματική διέγερση. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες θεωρί
ες, οι άλλοι δύο είναι το αίσθημα της ανωτερότητας, (μας
Ας πάρουμε λοιπόν τα πράγματα από την αρχή:
φαίνεται τόσο ανόητος ο Γκιωνάκης, όταν ως γκαρσόνι
Πότε και γ ια τί γελάμε άραγε; Γελάμε, λένε οι επιστήμονες,
επαναλαμβάνει το ζωτικό γ ι’ αυτόν ερώτημα «πορτοκαλά
όταν ένα ερέθισμα φθάσει σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκε
δα από πορτοκάλι;» που ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια· για τον
φάλου, (φαντάζομαι πω ς δεν αμφιβάλλει κανείς ότι το γέλιο
ίδιο λόγο γελάμε με ανέκδοτα με ξανθές, Π οντίους και άλλα
γεννιέται στον εγκέφαλο...). Π ρακτικά το ερέθισμα μπορεί να
ρατσιστικά αστεία) και οι εκτός τόπου και χρόνου καταστά
είναι αισθητηριακό (το γαργαλητό), χημικό (το πρωτοξείδιο
σεις, όπως πρώτος παρατήρησε ο Αριστοτέλης. Ό σο για τη
του αζώτου δεν έχει ονομαστεί τυχαία «το αέριο του γέλιου») ή
«συνδετική» ικανότητα του γέλιου, ποιος θα μπορούσε να
πνευματικό (το χιούμορ).
την αμφισβητήσει; Υπάρχει άνθρωπος που δεν αισθάνθηκε
Εξελικτικά το γαργαλητό θα πρέπει να υπήρξε η πρώτη αι
να επικοινω νεί και να γνωρίζει τον μέχρι προ ολίγων στιγ
τία γέλιου του πρωτόγονου ανθρώπου. Σε αυτή την άποψη συ
μών άγνωστο συνδαιτυμόνα ή συνταξιδιώτη ή περαστικό
νηγορεί το γεγονός ότι και τα άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά,
με τον οποίο μοιράστηκε το ίδιο γέλιο;
(πίθηκοι, χιμπατζήδες) αντιδρούν γελώ ντας στο «γκίλι γκίλι»,
Εκτός από την αισθητηριακή και την πνευματική, γέλιο
που είναι εξάλλου ένας βέβαιος τρόπος να κάνουμε τα πολύ νε
προκαλείται και από τη χημική διέγερση και ειδικότερα από
αρά μωρά να ξεκαρδιστούν στα γέλια. Αυτό που προκαλεί το
την εισπνοή του πρωτοξειδίου του αζώτου. Αν και η γελω
γέλιο από το γαργαλητό είναι η αντίδραση του οργανισμού σε
τοποιός δράση του ανακαλύφθηκε πριν από δύο αιώνες, μό
ένα ασυνήθιστο αισθητηριακό ερέθισμα. Δεν είναι τυχαίο που
λις πρόσφατα οι επιστήμονες μπόρεσαν να εντοπίσουν το
οι μασχάλες και οι πατούσες τω ν ποδιών είναι τα σημεία του
σημείο του εγκεφάλου στο οποίο καταλήγει η δράση του,
σώματος από όπου προκύπτει το περισσότερο γέλιο εκ γαργα
πρόκειται για το μεταιχμιακό σύστημα, μία από τις πλέον
λητού: όπως και τα πλευρά μας, πρόκειται για περιοχές προαρχέγονες περιοχές του εγκεφάλου όπου εδράζουν τα συναι
στατευμένες που σπανίως έρχονται σε επαφή με εξωτερικά ερε
σθήματα. Παραλόοντας το νευρικό κύκλωμα του μεταιχμιθίσματα.
ακού συστήματος το πρωτοξείδιο του αζώτου αναστέλλει
Γ ια τί όμως να προκαλείται γέλιο από ένα ασυνήθιστο εξω
τις αναστολές μας και μας κάνει να γελάμε με τα π ά ντα
τερικό ερέθισμα; Δεν θα ήταν λογικότερο να προκαλείται φό
Πρακτικά λοιπόν και επειδή είναι βέβαιον πως όλοι μας
βος; Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι εξελικτικά το γέλιο γεν
κάτι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Ας έχουμε σε πρώτη ζή
νήθηκε ως αντίδραση του οργανισμού σε έναν κίνδυνο, ήταν
τηση έναν Ψ αθά ή έναν Τσκρόρο, ας συντονιζόμαστε συχνά
μία από τις εκφράσεις του φόβου που δημιουργούσε η έκπληξη
με έναν Αυλωνίτη ή μια Βασιλειάδου και ας γελάμε με όσα
και ίσως να ήταν ένας τρόπος να ειδοποιηθούν
νομίζουμε πως μας δυσκολεύουν τη ζωή,
44
οι γύρω. Άλλωστε αυτός ο επικοινωνιακός χα
(γιατί, παραδεχθείτε το, λίγα είναι εκείνα
Ε ξ ε λ ικ τ ικ ά
ρακτήρας του γέλιου είναι εξίσου αρχέγονος.
τα πράγματα για τα οποία αξίζει κανείς να
Οι ανθρωπολόγοι θεωρούν ότι μια ιστορία σαν
στενοχωρηθεί). Και ας θυμόμαστε πω ς δεν
χο γαργαλητό θα
τη ν παρακάτω δεν πρέπει να απέχει πολύ από
γελάμε λιγότερο επειδή γερνάμε αλλά γερ
πρέπει να υπήρξε η νάμε επειδή δεν γελάμε... ]
τη ν πραγματικότητα: μια ομάδα πρωτογόνων
κάθεται γύρω από τη φωτιά. Ξαφνικά ένας θό
πρώτη αιτία γέλιου
ρυβος ακούγεται από τους θάμνους και όλοι
παγώνουν. Ο τολμηρότερος σηκώνεται, βα
του πρωτογόνου
δίζει με προφύλαξη προς το σημείο από όπου
Πηγές.'ΐνιυιν.sansimera.gr, www.vita.gr,
α νθρ ώ π ου ”
ακούγεται ο θόρυβος και κρατώντας την ανά
www.phys.uoa.gr,www.vima.gr
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Ένωση μ α ζ ί ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
μ

« ι,

Ένωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ αποτελείται
από 10 κοινωφελείς φορείς, μη κερδοσκοπι
κού χαρακτήρα, που ξεκίνησαν το 1996 την
κοινή συνεργασία τους, με σκοπό να ενώ
σουν ισότιμα και αρμονικά τις προσπάθειες
τους για τα παιδιά σε ανάγκη. Μαζί οι 10 φο
ρείς προσφέρουν συντονισμένες υπηρεσίες και ένα καλύτε
ρο μέλλον σε πάνω από 5.000 παιδιά με νοητική υστέρηση,
κινητικές δυσκολίες, οικογενειακά προβλήματα και βαριές
αρρώστιες, στην Ελλάδα. Η «ισχύς εν τη ενώσει» είναι το
μήνυμα που μεταδίδει αυτή η πρωτοποριακή συμμαχία. Το
κάθε μέλος της έχει να επιδείξει σημαντικό και πολυετές έρ
γο στον τομέα του και σταθερότητα στις επιδιώξεις του.
Για περισσότερες πληροφορίες για την Έ νωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΑΙΔΙ και τα σωματεία-ιδρύματα μέλη της, μπορείτε να
επισκεφθείτε το www.mazigiatopaidi.gr
Με στόχο να βοηθηθούν ακόμη περισσότερα παιδιά, η
Έ νω ση δημιούργησε και λειτουργεί με την ευγενική υπο
στήριξη του ΟΤΕ την πανελλαδική τηλεφωνική γραμμή,

Η

«115 25 Γραμμή Μαζί για το Παιδί».
Ειδικά εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό προσωπι
κό, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι, καθώς και προ
σεκτικά επιλεγμένοι εθελοντές, παρέχουν στους καλούντες
τις απαραίτητες κατευθύνσεις και πληροφορίες, προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη λύση για την κάθε περίπτωση.
Μπορείτε να καλείτε, χωρίς χρέωση, από σταθερό τηλέ
φωνο αστικό ή υπεραστικό, για να μοιραστείτε ερωτήματα
και προβλήματα που αφορούν σε παιδιά, εφήβους και γο
νείς.

Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00, επώνυμα ή και ανώνυμα
Συγκεκριμένα, οι κλήσεις στο «115 25 Γραμμή Μαζί για το Παιδί» μπο
ρεί να αφορούν:Πληροφορίες / κατευθύνσεις και χειρισμό θεμάτων σχετικά
με την ψυχική υγεία των παιδιών, την άσκηση βίας μέσα στην οικογένεια,
παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, παιδιά με ειδικές ανάγκες, λήψη ανώνυ
μων ή επώνυμων καταγγελιών για περιστατικά κακοποίησης ανηλίκων,
παροχή συμβουλευτικής στήριξης σε παιδιά και γονείς, για θέματα όπως αλ
κοολισμός, τζόγος, διαζύγιο, απώλεια αγαπημένου προσώπου κλπ.
Επίσης, παραπομπές και κατευθύνσεις σε αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς,
σε πανελλήνιο επίπεδο.Όλες οι συνομιλίες είναι απολύτως εμπιστευτικές,
με σεβασμό στην ιδιαιτερότητα κάθε ατόμου.
Αν θέλετε μπορείτε να βοηθήσετε: καθώς η πραγματοποίηση του έργου
της Έ νω σης βασίζεται εκτός από την εθελοντική εργασία και στην οικονο
μική υποστήριξη όλων μας, μέσω χρηματικών δωρεών στους τραπεζικούς
λογαριασμούς:
► ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS: 0026.0102.16.0200303078
► ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 721/296033-86
► ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: 017 04 005669 24
Για την ευγενική προσφορά σας παρακαλούμε ενημερώστε μας άμεσα. ]
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Ενωση ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Αγ. Θωμά 14, Αθήνα 115 27
Τηλ. “210 74 82 690
Φαξ: 210 74 82 664
Email: info@mazigiatopaidi.gr
Email: grammi@mazigiatopaidi.gr
Website: www.mazigiatopaidi.gr
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_ ΔΟΣΕΙΣ
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1° ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α:
ΕΛ. Β ΕΝ ΙΖ Ε Λ Ο Υ 1 5
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΗΛ: 210. 5441488
210. 5617556

2° ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α:
MET. Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ 43
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 210. 561 1 5 25

3° ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α:
ΓΡΗΓ. Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η 43
Ν ΙΚΑ ΙΑ
ΤΗΛ: 210. 494 5 8 88
210. 4 9 4 5 8 89
4° ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α:
75° ΧΛΜ . ΕΘ Ν .Ο Δ Ο Υ
Α Θ Η Ν Ω Ν Κ Ο ΡΙΝ Θ Ο Υ
Κ Ο ΡΙΝ Θ Ο Σ
ΤΗΛ: 27410.73325

5° ΚΑΤΑΣΤΗΜ Α:
ΕΛ. Β ΕΝ ΙΖ Ε Λ Ο Υ 13
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΗΛ: 210. 5441008

ΙΣΧΥΡΑ σε θέα , ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ σε α σ φ ά λ εια !

Baj?J

ΜΕ ΘΩΡΑΚΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 1200 °C, ΕΠΙ 120 ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ!

SA F I

ΣΗ, SERVICE, ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
Α Γ Γ Ε Λ Μ α Υ ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ω Ν Π ΡΟ ΪΟ ΝΤΩΝ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ

[

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

:

Της Ιωάννας Παραβάλου*

Ζουμερά, λαχταριστά και πεντανόστιμα, τα καλοΗΒίρινά φ ρούτα τα απολαμβάνουμε με χίλ ιο υς δυο τρόρ ο υ ς α υ τή τη ν εποχή. Εκτός, όμως, από τη ν απίθανη
γεύση τους που μας ξετρελαίνει, είναι απαραίτητα για
τη ν υγεία και τη ν ομορφιά μας, αφού «πριμοδοτούν» τον
οργανισμό μας με τα πολύτιμ α συστατικά τους. Α ς μά
θουμε, λοιπόν, τα μ υσ τικά τους, για να τα εκτιμήσουμε
ακόμα περισσότερο.
—fciqv παραλία, στο σπίτι ή στο γραφείο συντροφεύουν
τη γεύση μας και μας γεμίζουν ενέργεια και ευεξία, «προ
σέχοντας» παράλληλα τη σιλουέτα μας, αφού δεν μας π α
χαίνουν. Τ ι καλύτερο αυτή τη ν εποχή από ένα ζουμε
ρό ροδάκινο ή βερίκοκο, από μια φέτα δροσερό καρπούζι
που θα σπάσουμε στο βράχο, δίπλα στη θάλασσα, ένα
τσ α μ π ί γλυκά, τραγανά σταφύλια ή ένα μπολ με μεγά
λα κομμάτια από μυρω δάτο πεπόνι; Σίγουρα, κανείς από
μας δεν μ πορεί να αντισ ταθεί σ ’ αυτή τη... φαντασίωση.
Και γ ια τ ί άλλωστε;
Ας γνω ριστούμε, λοιπόν, πιο στενά μ α ζί τους, για να
μάθουμε σε τι μας ωφελούν, π ώ ς θα διαλέγουμε τα κα
λύτερα και πώ ς θα τα συντηρούμε για περισσότερο και
ρό στο ψ υγείο μας.
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ΒΕΡΙΚΟΚΑ
Συστατικά και ευεργετικές ιδιότητες
Ε ίναι νόστιμα, ζουμερά, αρω ματικά και κατατάσσο
ντα ι στα πολύ σημαντικά φρούτα του καλοκαιριού, κ α
θώς...
► Κ ατέχουν ρεκόρ σε προβιταμ ίνη Α, αφού έχουν
2.800 μονάδες, όταν τα υπόλοιπα φρούτα έχουν από 40
έως 100.
► Π εριέχουν Β-καροτένιο, ουσία ιδιαίτερα χρήσιμη
για τη ν καρδιά μας και πιθανόν για τη ν καταπολέμηση
του καρκίνου.
► 'Ε χ ο υ ν σίδηρο, κάλιο, φώσφορο, νιασίνη, παντοθενικό και φολικό οξύ, ίνες, βιτα μίνη Ε, βιτα μίνη C και
ασβέστιο.
► Διαθέτουν και λυκοπένιο (αντιοξειδω τική ουσία που
περιέχεται και στη ντομάτα), η οποία αποτελεί «ασπίδα»
προστασίας για τον οργανισμό μας.
► Ε νισχύουν τη ν άμυνα του οργανισμού μας απένα
ν τ ι στις ιώσεις του αναπνευστικού, πιθανότατα λόγω
τω ν πολλώ ν καροτένιω ν π ου περιέχουν. Δ ιατηρούν υ γ ι
ές το νευρικό σύστημα και ρυθμ ίζουν τη λειτουργία του
στομάχου και τω ν εντέρων.

Θερμίδες: Τα 100 γρ. (3 βερίκοκα) ε'χουν 50 θερμίδες.

Μικρά μυστικά για μεγαλύτερη απόλαυση
1. Τα πιο νόστιμα βερίκοκα τα αγοράζουμε σ την εποχή
τους, που είναι από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο.
2. Ε πιλέγουμε τα ώριμα, σφ ιχτά φρούτα, με έντονο άρωμα
και χω ρ ίς χτυπ ήμ ατα, τρ ύπ ες η κηλίδες. Οι κατηγορίες που
θα βρούμε διαφέρουν ω ς προς τη ν ποιότητα, το μέγεθος, το
χρώμα, το άρωμα και τη ν τιμή.
3. Π ρ ιν τα καταναλώσουμε, τα πλένουμε πάντα με άφθο
νο νερό.
4. Τα διατηρούμε στο ψ υγείο, στον ειδικό κάδο για τα φ ρού
τα ή στα κάτω ράφια μέσα σε χά ρ τινη σακούλα.

ΚΕΡΑΣΙΑ
Συστατικά και ευεργετικές ιδιότητες
Κ άνουν τη ν εμφάνιση τους από τα τέλη Μ άίου και βρί
σκονται σ την εποχή τους από τον Ιούνιο έως και τον Ιού
λιο. Ό λ ε ς οι ποικιλίες τους (βοδενών, πετροκέρασα, ασπροκέρασα) είναι πλούσια σε πολύτιμα συστατικά καθώς...
► Π εριέχουν βιτα μίνη Α, βιτα μίνη Β και C, κάλιο, φώ 
σφορο, ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, χαλκό.
► 'Ε χο υ ν αποτοξινωτικές, διουρητικές και α ντιση πτικές
ιδιότητες.
► Θ εωρούνται η καλύτερη τροφή για τη δυσκοιλιότητα
και για τη ν καταπολέμηση τη ς πέτρας τω ν νεφρών.
► Ε ίναι ιδανικό φ ρούτο για διαβητικούς.
► Ω φελούν όσους υποφέρουν από ρευματισμούς.
Θερμίδες: Τα 100 γρ. (7 κεράσια) έχουν 48 θερμίδες.

Μικρά μυστικά για μεγαλύτερη απόλαυση
1. Ό τ α ν διαλέγουμε κεράσια, εξετάζουμε πρώ τα α π ’ όλα αν
τα κοτσάνια και τα φ ύλλα τους είναι πράσινα και όχι ξερα
μένα.
2. Τα κεράσια πρέπει ν α έχουν χρώ μα λαμπερό, να είναι
σφριγηλά, στεγνά και να μ η ν έχουν σχισίματα ή άλλες αλ
λοιώσεις στη σάρκα τους.
3. Τα πιο σκουρόχρωμα κάθε ποικιλίας είναι τα πιο ώριμα,
τα πιο γλυκά, αλλά και αυτά που θα χαλάσουν γρηγορότε
ρα, γ ι’ αυτό θα πρέπει να τα φάμε πρώτα.
4. Δ ιατηρούνται για λίγες ημέρες στα χαμηλά ράφια του
ψ υγείου, αλλά π ριν τα καταναλώσουμε, πρέπει να τα βγά
ζουμε λ ίγη ώρα π ριν έξω για να ανακτήσουν τη γεύση και
το άρωμά τους (που χάνεται στην ψύξη).
5. Δεν μασάμε τα κουκούτσια τους, γ ια τ ί συχνά κρύβουν
τοξικές ουσίες.

ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Συστατικά και ευεργετικές ιδιότητες
Τα ροδάκινα είναι νόστιμα, ζουμερά και εύπεπτα,
ενώ βρίσκονται σ την καλύτερη εποχή τους από τον
Ιούνιο έως και τέλος Α υγούστου. Οι πιο γνω στές ποι
κ ιλίες το υ ς είναι τα λευκόσαρκα, που είναι ανοιχτόχρω μα εξωτερικά και με λευκ ή σάρκα εσωτερικά με
έντονο άρωμα, καθώ ς τα κιτρινόσαρκα που τείνουν
ν α γίνο υ ν κόκκινα, έχουν κ ίτρ ινη , γευσ τικ ή σάρκα
(γνω στή ποικιλία είναι οι γιαρμάδες). Είναι ωφέλιμα
για τον οργανισμό μας καθώς...
► Π εριέχουν μεγάλη ποσότητα β ιτα μίνης Α και μ ι
κρότερη σε β ιτα μ ίνη C. Είναι, επίσης, καλή π η γή φολικού οξέος, ασβεστίου, φωσφόρου και νατρίου.
► 'Ε χο υ ν διουρητική δράση και βοηθούν σ την κα
ταπολέμηση τη ς λιθίασης. Σ υνιστώ ντα ι σε όσους πά
σχουν από προβλήματα νεφρών.
Θερμίδες: 'Ε ν α μέτριο ροδάκινο έχει 58 θερμίδες.

Μ ικρά μυστικά για μεγαλύτερη απόλαυση
1. Ό τ α ν διαλέγουμε ροδάκινα πρέπει να προσέχουμε
να μ η ν είναι μαλακά όταν τα πιέζουμε, ν α μ η ν έχουν
κηλίδες ή χτυ π ή μ α τα στο φλοιό τους.
2. Π ρέπει ν α έχουν χαρακτηριστικό έντονο άρωμα.
3. Π ροτού τα καταναλώσουμε, θέλουν πολύ καλό π λ ύ 
σιμο, γ ια τ ί το χνούδι τη ς φλούδας τους μπορεί εύκολα
να συγκρατήσει παρασιτοκτόνα φάρμακα.

ΚΑΡΠΟΥΖΙΑ
Συστατικά και ευεργετικές ιδιότητες
Τα απολαμβάνουμε όλο το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο
έτος και αρχές Σεπτέμβρη, είναι τα κ α τ’ εξοχήν φρούτα
(αν και ανήκουν στα κηπευτικά) του καλοκαιριού και
μας προσφέρουν πολύτιμ η βοήθεια καθώς...
► Είναι πλούσια σε βιτα μίνη Α, ποτάσιο και μικρή
ποσότητα σακχάρου.
► Α ποτοξινώνουν και αναζωογονούν τον οργανι
σμό μας, εφόσον αποτελούνται κατά 95% από νερό.
► Καθαρίζουν τα νεφ ρά από τις πέτρες.
► Καταπολεμούν τη ν εφίδρωση (εξαιτίας του ποτασίου που περιέχουν).
►Μας ξεδιψούν με τη δροσερή τους γεύση τις ζε
στές μέρες του καλοκαιριού.
Θερμίδες: Τα 100 γρ. έχουν μόνο 25 θερμίδες.
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:

Π ώ ς α ν α γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε τ α φ ρ έ σ κ α φ ρ ο ύ τ α

8 Από το ζωηρό χρώμα τους και τη
σφριγηλή τους εμφάνιση.
βΑπό το συμπαγή και ομοιόμορφο φλοιό
τους.
ϊί Από το πράσινο κοτσάνι τους ή τα ζωηρά
τους φύλλα.
■ Από το έντονο άρωμα φρεσκοκομμένου
καρπού.
Π ώ ς χα σ υ ν τ η ρ ο ύ μ ε κ α λ ύ τ ε ρ α

Μ ικρά μυστικά για μεγαλύτε
ρη απόλαυση
1. Για να διαλε'ξουμε το καλύτερο
καρπούζι πρέπει να τρίζει, να είναι
βαρύ και να μ ην ακούγεται κούφιο
όταν το χτυπάμε. Βέβαια, ο μόνος
τρόπος για να το διαπιστώσουμε εί
ναι μόνο όταν το κόψουμε.
2. Γία να μην είναι δύσπεπτο, καλό
είναι να τρώ γεται ω ς πρωινό, π ρ ιν
από το γεύμ α ή ανάμεσα στο γεύμα
και το δείπνο.
3. Α ποφεύγουμε να μασάμε τα κ ου
κούτσια του καρπουζιού, γ ια τ ί πε
ριέχουν ουσίες με καθαρτική ενέρ
γεια.

■Τα φρούτα διατηρούνται καλύτερα στα
κάτω ράφια του ψυγείου παρά στον πάγκο
της κουζίνας. Έτσι, παραμένουν φρέσκα
για μεγαλύτερο διάστημα και είναι δροσερά
όταν τα απολαμβάνουμε.
■Είναι προτιμότερο να τα τοποθετούμε
χύμα στον ειδικά κάδο και όχι μέσα
σε νάιλον σακούλες ή σκεύη, όπου
συσσωρεύεται υγρασία και σαπίζουν
γρηγορότερα ή μαραίνονται. (Εξαίρεση
αποτελούν οι μπανάνες, ο ανανάς
και γενικά τα εξωτικά φρούτα που
διατηρούνται καλύτερα εκτός ψυγείου).
■Αν δεν τα καταναλώσουμε αμέσως,
δεν πρέπει να τα πλένουμε, γιατί χαλάνε
εύκολα, ούτε να τα κόβουμε σε κομμάτια ή
να τα καθαρίζουμε, γιατί οξειδώνονται οι
βιταμίνες τους.

ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Το άρωμά τους και η ζουμερή σάρκα τους μας συ
ντροφ εύουν όλο το καλοκαίρι. Πολλές οι ποικιλίες τους
(σουλτανίνα, ροζακί, φράουλα, μοσχάτο κ.ά.), αλλά όλες
το ίδιο εξαιρετικές. Η καλύτερη εποχή τους είναι από τον
Α ύγουστο έως και τον Οκτώβριο. Η προσφορά τους στον
οργανισμό μας είναι γενναιόδω ρη καθώς...
► Ε ίναι πλούσια σε βιταμίνες A,C και Β, αλλά και σε
σταφυλοσάκχαρα.
► Π εριέχουν τα 12 (από τα 16) πιο βασικά μεταλλικά
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον οργανισμό μας.
►Ο χυμ ό ς τους θεωρείται το ίδιο πλούσιος σε σάκχαρα, μεταλλικά άλατα και λευκω ματούχες ουσίες με το
μητρικό γάλα.
► Κ αταπολεμά τη δυσπεψία, τη δυσκοιλιότητα, τη
χρόνια κολίτιδα, τη ν ατονία και τις αιμορροΐδες.
Θερμίδες: Τα 100 γρ. έχουν 70 θερμίδες.

Μικρά μυστικά για μεγαλύτερη απόλαυση
1. Ό τ α ν διαλέγουμε σταφύλια, προσέχουμε πρώτα το κο
τσάνι τους να είναι πράσινο, η σάρκα τους σφιχτή, χω ρίς
σχισίματα και αλλοιώσεις.
2. Δεν προτιμάμε τα σταφύλια με τις μεγάλες ρόγες, επιλέ
γουμε καλύτερα τα πιο μικρά, τραγανά και αρωματικά.
3. Τα σταφύλια διατηρούνται στο ψ υγείο για λίγες ημέρες
σε χαμηλές θερμοκρασίες, ώστε να μην αφυδατώνονται.
4. Καθαρίζουμε συχνά τις χαλασμένες ρώ γες από τα τσα
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μπιά, ώστε να τα διατηρήσουμε
περισσότερο χρόνο.
5. Μ πορούμε να κάνουμε μια δίαι
τα αποτοξίνωσης δύο ημερώ ν με
σταφ ύλια για να νιώ θουμε ευεξία
και ανανέωση.

ΠΕΠΟΝΙ

Μ ακρουλά, με έντονο πορτοκα
λ ί χρώ μ α και άρωμα (τα Α ργίτικα), αλλά και μικρά, στρογγυλά με
ανοιχτόχρω μη φλούδα και πλού
σια γεύση (τα (Ζακυνθινά), τα πε
πόνια έχουν ξεχωριστή νοστιμιά
και σ τη ν κ αλύτερη εποχή τους
βρίσκονται από τον Ιούνιο έτος το
Σεπτέμβριο. Ε ίναι πολύτιμ α για
τη ν υγεία μας καθώ ς...
► Π εριέχουν πολλές βιτα μίνες A, Β6 και C, κάλιο, φ ώ 
σφορο, σάκχαρα (5%) και νερό (94%).
► Είναι ιδιαίτερα διουρητικά και βοηθούν ευεργετικά
όσους έχουν προβλήματα στα νεφρά και το ουροποιητι
κό σύστημα.
► Τα κουκούτσια τους τρώ γονται και έχουν πολλές
θρεπτικές ουσίες.
Θερμίδες: Τα 100 γρ. έχουν 33 θερμίδες.

Μ ικρά μυστικά για μεγαλύτερη απόλαυση
1. Το πεπόνι είναι από τα λίγα φ ρούτα που μπορούμε να
φάμε ω ς επιδόρπιο, ενώ τα υπόλοιπα πρέπει να τρώ γο
ντα ι μία με δύο ώρες π ρ ιν από το φαγητό.
2.
Συνδυάζονται όμορφα με προσούτο και τυρί.
3 . Για να διαλέξουμε το καλύτερο πρέπει να είναι βαρύ,
να μ η ν έχει ρω γμές ή μαλακά σημεία και ν α μυρίζει έντο
να πεπόνι.
4. Αν είναι άγουρο, καλύτερα να το κρατήσουμε μερικές
μέρες εκτός ψ υγείου, για να ωριμάσει.
5. Αν το έχουμε κόψει, το διατηρούμε στο ψ υ γείο τυ λ ιγ 
μένο με μεμβράνη για να μ η μυρίσουν τα υπόλοιπα τρό
φιμα. ]

*Η Ιωάννα Παραβάλου είναι δημοσιογράφος του περιοδικού
τύπου

C O V E R IN S U R A N C E
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
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"Α ληθινή ασφάλιση"
ΑΘΗΝΑ 03/03/2009

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.»
Έ π ε ιτ α α π ό

επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά

( κ λ ά δ ο ς Α υ τ ο κ ιν ή τ ο υ ) γ ια

τη ν

Ε Λ .Α Σ .,

κα τα φ έρ α μ ε

να

σ χ ε τ ικ ά μ ε τ η ν π ρ ο σ φ ο ρ ά τ ιμ ο λ ο γ ίο υ

π ε τ ύ χ ο υ μ ε τη

μ εγα λύ τερ η

δ υ ν α τή

έκπ τω σ η

σ το

τ ιμ ο λ ό γ ιο μ έ σ ω τ η ς α ν ω τ έ ρ ω ε τ α ιρ ε ία ς .
Τ α β α σ ικ ά κ ρ ιτ ή ρ ια τ η ς έ ρ ε υ ν α ς μ α ς ε ίν α ι α φ ε ν ό ς μ ε ν η α ξ ι ο π ι σ τ ί α τ ο υ ς , α φ ε τ έ ρ ο υ δ ε η ι σ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η
σ χ έ σ η μ ε τ α ξ ύ υ π η ρ ε σ ιώ ν κ α ι κ ό σ τ ο υ ς .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.
Ιπποι

Β/Μ

Απλό Πακέτο

Β/Μ

Μ Ι Ιπποι

0 3

1 -6

2 1 7 ,2 4

1 -6

1 9 8 ,6 3

7 -8

2 4 3 ,6 5

7 -8

2 2 5 ,2 4

9 -1 0

2 8 0 ,7 5

9 -1 0

2 9 8 ,7 6

1 1 -1 2

3 0 2 ,2 8

1 3 -1 4

3 1 0 ,5 6

1 5 -2 0

3 5 2 ,8 4

2 1 -2 5

3 7 8 ,6 4

Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων 1

0 3

Αστική ευθύνη,

1 1 -1 2

2 8 4 ,2 9

Φροντίδα - Ρυμούλκηση

1 3 -1 4

2 9 2 ,6 5

συνέπεια ατυχήματος,

1 5 -2 0

3 3 5 ,2 4

2 1 -2 5

3 6 1 ,2 9

Προσωπικό ατύχημα

2 6 -3 0

3 8 9 ,1 3

2 6 -3 0

3 7 1 ,7 7

3 1 -4 0

4 0 2 ,2 4

3 1 -4 0

3 8 4 ,9 8

41ανω

4 2 0 ,6 0

41ανω

4 0 3 ,4 8

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση
συνεπεία ατυχήματος με προσθήκη
προαιρετικών καλύψεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ.
\

Β/Μ

CC

{

Απλό Πακέτο

0 3

1 -5 0

4 7 ,8 2

5 1 -1 2 5

7 7 ,0 4

1 2 6 -2 5 0

9 3 ,7 4

2 5 1 -5 0 0

1 1 7 ,9 3

5 0 1 -1 0 0 0

1 3 4 ,2 0

1001ανω

1 6 6 ,7 0

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση
συνεπεία ατυχήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.
*
*
*
*
*

Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και στους υπόλοιπους ασφαλιστικούς κλάδους
Αμεση ασφάλιση
Παράδοση ασφαλιστηρίου στο χώρο σας
Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Γ ια ο π ο ια δ ή π ο τ ε π λ η ρ ο φ ο ρ ία ή δ ιε υ κ ρ ίν ισ η χ ρ ε ια σ τ ε ίτ ε , ε π ικ ο ιν ω ν ή σ τ ε μ α ζ ί μ α ς .

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης
Λ . Σ υ γ γ ρ ο ύ 6 9 , Τ .Κ . 117 4 5 - Α θ ή ν α
τ η λ .: 2 1 0 9 2 .3 3 .0 0 5 , 2 1 0 9 2 .3 3 .1 0 4 , 2 1 0 9 2 .1 7 .1 6 6
fa x : 2 1 0 9 2 .2 4 .7 9 7
τ η λ . α ν ά γ κ η ς : 6 9 4 4 .4 7 8 8 8 5

ΓΙΑ ΤΗΝ C O V E R INS.
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες που εκπροσωπούνται είναι:
ALICOAIG, ΑΧΑ INSURANCE, ΑΣΠίΣ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ACTIVA INSURANCE, ARAG, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ATRADIUS,
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, E.O.S., ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ, BUPA, COMMERCIAL VALUE,
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., INTERAMERICAN, INTERLIFE, GENERAL UNION, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, LLOYD’S OF LONDON,
NATIONAL UNION, PROTON, VICTORIA, ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., K.a.

[

ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Μεσογειακή διατροφή

“ ΖΕΣΤΗ ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ
Μ Ε ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΚΡΕΜ Μ ΥΔΙΑ”
Υ λικά γ ια 4 ά το μ α
• 1 V-2 κιλό μικρές πατάτες
με τη φλούδα
• 2 κρεμμύδια κομμένα
σε λεπτές ροδέλες
• 3 - 4 φλιτζάνια άγρια ρόκα
• 2 κουταλιές μουστάρδα
με σπόρους
• 2 κουταλιές ξίδι φυσικό
-ι/ ι φλιτζάνι ελαιόλαδο
•Α λάτι, μαύρο πιπέρι
φρεσκοτριμμένο.
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Ε κτέλεσ η
•Σ ε μια κατσαρόλα ρίχνετε τις πατάτες, τις καλύπτετε
με αλατισμένο νερό και βράζετε μέχρι να κοχλάσει.
Τότε χαμηλώ νετε τη θερμοκρασία και τις αφήνετε για
άλλα 15-30', ώσπου να μαλακώσουν.
• Τ ις στραγγίζετε και τις ξεφλουδίζετε αμέσως μόλις
κρυώσουν αρκετά για να τις πιάσετε. Τ ις κόβετε σε
φέτες. «Βάζετε ιΑ φλιτζ. Ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι και
ζεσταίνετε για 1' σε μέτρια θερμοκρασία. Προσθέτετε
τα κρεμμύδια και τα σοτάρετε για 15'προσέχοντας να
μην καούν. · Μόλις αποκτήσουν χρυσάφι χρώμα, τα
βγάζετε με μια τρυπ ητή κουτάλα και τα στραγγίζετε
από το ελαιόλαδο ανάμεσα σε δύο φύλλα χα ρ τί
κουζίνας. Αλατίζετε. · Ρ ίχνετε τις πατάτες πάνω από
τη ρόκα και σερβίρετε.

Μεσογειακή διατροφή
Η Αστυνομική Ανασκόπηση στο πλαίσιο της υγιεινή ς διατροφής,
δημοσιεύει εύκολες, απλές και νόστιμες συνταγές, που μπορεί να τις
ετοιμάσει ο καθένας χω ρίς να κατέχει ιδιαίτερες γνώσεις μαγειρικής.

“ ΠΑΞΙΜΑΔΟΜΠΟΥΚΙΕΣ
Μ Ε Μ ΟΤΣΑΡΕΛ α ”
Υ λικά γ ια 10 ά το μ α
• 1 πακέτο Παξιμάδια μικρά (μπουκιές)
Ο λικής Άλεσης
•300 γραμμ. Μοτσαρέλα σε μικρά μπαλάκια
(μποκοτσίνι)
•500 γραμμ. Τοματάκια
• 2 - 3 φ ύλλα μαρούλι
•Λ ίγος φρέσκος βασιλικός
•Α λάτι, πιπέρι
•Ελαιόλαδο
Ε κτέλεση
• Αραδιάζετε τα φ ύλλα μαρουλιού σε μια
πιατέλα. ·Σ ε μια λεκάνη ανακατεύετε τη
μοτσαρέλα με τα τοματάκια, το βασιλικό, το
ελαιόλαδο και τα παξιμαδάκια και σερβίρετε
τη ν πιατέλα με τα σαλατικά. ‘ Τρίβετε φρέσκο
πιπέρι από πάνω και ρίχνετε λίγο αλάτι.
•Γαρνίρετε με φ ύλλα φρέσκου βασιλικού.

“

μ π ρο υςκ ετες

ΟΛΙΚΗΣ ΑΛ ΕΣΗΣ
ΜΕ Κ Α Τ ΙΚ ί”
Υ λικά γ ια 10 ά το μ α
1 πακέτο μικρά Παξιμάδια
Άλεσης
200 γραμμ. Κ ατίκι Δομοκού
• 1 πιπεριά κόκκινη, 1 κίτρινη
• 1 κολοκυθάκι
•Β ασιλικός ψιλοκομμένος
•Α λάτι, πιπέρι
•Ελαιόλαδο.
Ε κτέλεσ η
• Αλατοπιπερώνετε τα λαχανικά και τα ψ ήνετε με λίγο ελαιόλαδο στο
γκριλ. «Βάζετε από 1 κουταλάκι Κ ατίκι Δομοκού σε κάθε παξιμάδι και
τοποθετείτε γύρω του μία λωρίδα από τα ψ ητά λαχανικά. «Γαρνίρετε με
ψιλοκομμένο βασιλικό, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ελαιόλαδο.
Τις συνταγές πήραμε από το βιβλίο: Food M editerranean Συνταγές και Γεύσεις, εκδ. Imako

[

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙ Α

Της Π.Υ. Αφροδίτης Κόκκινου

E m ergency ?

European 112 Day
11 February 2009

ΕΝΙΑΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:' “1 1 2 ”

ο αριθμός που σώζει ζωές
«Ο αριθμός «112» δεν αντικαθιστά αλλά συμπληρώνει παντού στην Ένωση τους αριθμούς
έκτακτης ανάγκης της χώρας, και κάθε πολίτης πρέπει να τον έχει σημειωμένο στην ατζέντα του»
Viviane Reding, ...Επίτροπος, αρμόδια για την κοινωνία των πληροφοριών και τα μέσα ενημέρωσης.

τ η σ η μ α σ ία π ου δίνεται στο 112 από μέρους τη ς Ε υρω π α ϊκ ής Επιδεκαεπτά χρόνια μετά τη θέσπιση του, τρεις στους τέσσερις Ευρωπολίτες αγνοούν τη ν ύπαρξη του, ω ς ενιαίου ευρω παϊκού αριθμού
ανάγκης, και συνεπώ ς τη χρησιμ ότητα που το υ ς παρέχει να μεταελεόθερα και με ασφάλεια.
Ε ιδικότερα σ την Ελλάδα, όπω ς και σ τη ν Ιταλία αλλά και τη Μ εγάλη Βρε
τανία, η αναλογία είναι ακόμη χειρότερη: μόνο ένας στους 20 γνω ρίζει τη ν
ύπαρξη του αριθμού.
Σήμερα, όμως, και μετά από σκληρή δουλειά π έντε χρόνω ν η αρμόδια ε π ί
τροπος για θέματα Τ ηλεπικοινω νιώ ν Β ίβιαν Ρ έ ν τιν γ κ με υπερηφ άνεια δη
λώ νει ότι ο Ε νιαίος Ε υρω παϊκός Αριθμός Έ κ τ α κ τ η ς Α νάγκης λειτο υρ γεί σ’
ολόκληρη τη ν Ε υρώ πη, από το Λονδίνο έως τη ν Λ ιουμπλιάνα και οι π ολί
τες τη ς μπορούν:
► Ν α καλούν το 112 σε περίπτω ση π ου χρειαστούν ασθενοφόρο, πυρο-
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Ταξιδεύετε

Ευρωπαϊκή tv u io n

' ΛΛΛν'*

J D ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης
Καλείτε δ ω ρ ε ά ν όλο το 2 4 ω ρ ο α π ό όλα
τα τ η λ έ φ ω ν α (σ τα θερ ά , κινητά , τ η λ ε φ ω ν ικ ο ύ ς θ α λά μ ο υ ι

σβεστική ή τη ν αρω γή χης αστυνομίας. Αυτό σημαίνει ότι
ενέργειες ενσωμάτωσης του, και μάλιστα ορισμένες
μπορούν να καλούν τον ίδιο αριθμό, είτε καίγεται το σπίτι
έχουν κ ιν η θ εί δικαστικά εναντίον».
τους στη Σουηδία, είτε έχουν οδικό α τύχημα σ την Ιταλία.
Έ ν α χ ρ ό νο π ρ ιν τη ν ευρω παϊκή ενοποίηση δηλα
► Να χρησιμοποιήσουν το 112 και μάλιστα δωρεάν, από
δή το 1992, ο αριθμός 112 θεσπίστηκε σαν Ε νιαίος
οποιοδήποτε σταθερό ή κ ινη τό τηλέφ ω νο (σε ορισμένα μο
Ε υρω παϊκός Αριθμός Έ κ τ α κ τ η ς Α νάγκης, που θα
ντέλ α ακόμη και με το πληκτρολόγιο «κλειδωμένο») και
παρείχε πρόσθετες υπηρεσίες, πέραν τω ν εθνικώ ν
από τηλεφ ω νικό θάλαμο.
αριθμώ ν έκτα κ τη ς ανάγκης. Π αρά το γεγονός ότι ο
► Να τηλεφ ω νήσουν ακόμη κι αν δεν έχουν μονάδες ή
αριθμός έχει εισαχθεί σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμαν δεν κ αλύπτοντα ι από το δίκτυο του κ ιν η το ύ τους.
βανομένης και τη ς Βουλγαρίας που εκκρεμούσε, εξα
► Κ αλώντας το 112, οι υπηρεσίες έκ τα κ τη ς ανάγκης σε
κολουθούν να υπ άρχουν μεγάλες διαφορές στην επι
όλες τις χώ ρες τη ς Ε.Ε., μπορούν να τους εντοπίσουν ακό
μέρους εφαρμογή τη ς χρήσης του.
μη κι αν δεν γνω ρίζουν π ου βρίσκονται.
Σε ορισμένες χώρες, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
Η Ευρω παϊκή Επιτροπή, μετά από έρευνα π ου διενερκατορθώ νουν να εντοπίσουν όσους τους καλούν σε
γ ή θ η κ ε γ ια λογαριασμό της, σε όλες τις χώ ρες τη ς Ε υ 
βοήθεια και να τους εξυπηρετήσουν σε αρκετές γλώσ
ρ ω π α ϊκ ή ς Έ ν ω σ η ς -τα συμπεράσματα τη ς οποίας είναι
σες, εντούτοις οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν είναι σε
μάλλον α νη σ υχη τικά - όρισε για π ρ ώ τη φορά τη ν 11η Φ ε
όλες τις περιπτώ σεις δεδομένες. Σε άλλες πάλι, που οι
βρουάριου σαν ημέρα διάδοσης του αριθμού. Η αρμόδια
πολίτες κάλεσαν το 112 δεν κατόρθωσαν να συνεννογια θέματα Τ η λεπ ικ ο ινω νιώ ν επίτρ ο π ο ς τη ς Ε.Ε. Β ίβιαν
ηθούν, καθώς αντιμετώ πισαν προβλήματα γλώσσας.
Ρ έ ν τ ιν γ κ υπογράμμισε τη ν α νάγκη έντα σ ης τω ν προσπα
Σ τη ν Ελλάδα, κέντρο 112 λειτούργησε τη ν πε
θειώ ν π α νευ ρ ω π α ϊκ ή ς καθιέρω σης του. «Ο εορτασμός τη ς
ρίοδο τω ν Ο λυμπιακώ ν Αγώνων. Τ ην ευθύνη της
π ρ ώ τη ς ευ ρ ω π α ϊκή ς ημέρα του 112
υπηρεσίας έχει η Γ ενική Γραμμα
πρέπει να λειτουργήσ ει σαν εφαλτήριο
τεία Π ο λιτικ ή ς Προστασίας, και
Σ ε ο ρ ισ μ έ ν ε ς
προς τις εθνικ ές Α ρχές οι οποίες οφεί
οι κλήσεις για βοήθεια απαντώλο υν να εμπλουτίσ ουν με περισσότε
χ ώ ρ ε ς , οι υπηρεσίες
ντα ι στα ελληνικά, αγγλικ ά και
ρες γλώσσες τα κέντρα κ λήσ ης και να
τα γαλλικά αλλά δεν είναι αρκετό,
έκτακτης ανάγκης
γνω σ τοποιήσ ουν στο ευρ ύ κοινό τη ν
αφού η χώ ρα μας υποδέχεται πο
ύπαρξη του 112».
λυάριθμ ους τουρίστες από διάφο
κατορθώνουν να
Η υ π εύ θ υ νη για τη σ χετική εκστρα
ρες χώρες.
τεία προώθησης του πανευρω παϊκού
εντοπίσουν όσους τους
«Υπάρχουν ακόμη πολλά να
αριθμού έκ τα κ τη ς ανά γκη ς 112, ευρω 
γίνουν, δηλώ νει η επίτροπος κ.
καλούν σε βοήθεια και Reding από τα κράτη μέλη της
β ουλευτής Ν ταϊάνα Γουόλις τόνισε, ότι
«ενώ το ευρωκοινοβούλιο έχει στηρίξει
να τους εξυπηρετήσουν ΕΕ, ο πρώ τος στόχος, όμως, για
τη ν προσπάθεια, τα επιμέρους κράτηέναν ενιαίο αριθμό έκ τα κ τη ς ανά
μέλη δεν έχουν κάνει παρά ελάχιστες
σε αρκετες γλώσσες
γ κ η ς έχει επιτευχθεί».]
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, by
Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

14 Ιουνίου, Ημέρα Εθελοντή

Αιμοδότη

Κ άθε ήμερα, κάθε λεπτό - άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη - από όλες τις ηλικίες και
από όλες τις τάξεις - χρειάζονται μετάγγιση Αίματος για να επιβιώσουν. Η έλλειψη
όμώς αίματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Ας μην ξεχνάμε ότι το ασφαλές αίμα είναι ο μεγα
λύτερος φυσικός πόρος μιας χώρας. Τ ην Παγκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας πρέπει όλοι να
δεσμευτούμε ότι θα γίνουμε τα κτικοί μη αμειβόμενοι Εθελοντές Αιμοδότες. Οι κυβερ
νήσεις, οι κρατικές Αρχές Υγείας και οι κρατικές Υπηρεσίες Μ ετάγγισης Αίματος οφεί
λουν να δράσουν πιο αποτελεσματικά με μακροπρόθεσμα προγράμματα και καμπάνιες
επαγρύπνησης πολιτών.
Θα πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας ότι η προσφορά αίματος μόνο σε έκτα
κ τη ώρα για να σώσουμε τον συγγενή ή τον φίλο μας, δεν λύνει το πρόβλημα. Μόνο
η εθελοντική και συστηματική προσφορά αίματος από τον πληθυσμό μας δίνει ασφά
λεια για την αντιμετώπιση τω ν αναγκών μετάγγισης αίματος. Ας μ ην επαναπαυόμαστε
στην ιδέα ότι δεν πρόκειται να συμβεί σε μας. Ας σταθούμε στο ύψ ος τω ν περιστάσεων
και ας δείξουμε με τον καλύτερο τρόπο τη ν υπευθυνότητα και την ανθρωπιά μας. Αρ
κ εί να θυμόμαστε ότι υποψήφιος αιμοδότης είναι κάθε υγιή ς άνθρωπος, υποψ ήφιοι δέ
κτες, είμαστε όλοι.

Μια ματιά στα στοιχεία.
Σε κάθε νοσοκομείο 2 στους 10 ασθενείς (κατά μέσο όρο), χρειάζονται μετάγγιση.
Έ τσ ι, οι ετήσιες ανάγκες της χώρας μας σε αίμα, ξεπερνούν πολύ περισσότερο τις
550.000 - 600.000 φιάλες. Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται ως εξής: 50% από το συγγενι
κό περιβάλλον τω ν ασθενών, 40% από μεμονωμένους εθελοντές αιμοδότες καθώς και
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συγκροτημένους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών και 5%
Οργανισμού Υγείας, η πρόοδος οφείλεται στα αποτελε
από τις Έ νο π λες Δυνάμεις.
σματικότερα προγράμματα πρόληψ ης του AIDS.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε δήλωση του, αναφέ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εισήγαγε το 1997
ρει: «Ο αριθμός αιμοδοσιών ανά 1.000 κατοίκους, είναι πε
τη ν πολιτική τη ς 100% εθελοντικής αιμοδοσίας. Η Πα
ρίπου 15 φορές μεγαλύτερος στις χώρες υψ ηλού εισοδήμα
γκόσμια Ημέρα Αιμοδοσίας, που γιορτάζεται κάθε χρό
τος απ’ ότι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος. Αυτό σχετίζεται
νο στις 14 Ιουνίου, βοηθά στην επαγρύπνηση τω ν πο
με το γεγονός ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν ακόμα με
λιτώ ν κάθε χώρας, ώστε να συνειδητοποιήσουν την
γαλύτερη ανάγκη για συνεχείς προμήθειες ασφαλούς αίμα
ανάγκη προμήθειας ασφαλούς αίματος. Είναι επίσης μια
τος, δεδομένου ότι υπάρχουν πάνω από ένα εκατομμύριο πε
ημέρα ευγνωμοσύνης προς τους ήδη υπάρχοντες εθελο
ριπτώσεις κάθε χρόνο, για τις οποίες απαιτείται μετάγγιση
ντές αιμοδότες, για το δώρο που κάνουν σε εκείνους των
αίματος, όπως ελονοσία, παιδική αναιμία, σοβαρές επιπλοκές
οποίων οι ζωές έχουν βελτιωθεί ή έχουν σωθεί, καθώς
εγκυμοσύνης».
και για να ενθαρρυνθούν νέοι αιμοδότες και να αφοσιωΌ σ ο ν αφορά τη ν εξέταση του αίματος που δωρίζεται,
θούν στο σκοπό αυτό.
56 από τις 124 χώ ρες δεν εξετάζουν το αίμα για ασθένειες
Ε θ ε λ ο ν τ ικ ή α ιμ ο δ ο σ ία , ένα σύμβολο της σημαντι
όπως ΗΙΥ, η π ατίτιδα Β και C και σύφιλη, εξαιτίας έλλει
κότερης ίσως πράξης προσφοράς προς το συνάνθρωπο,
ψ η ς τεχνο λο γικ ή ς υποδομής και ύπαρξης
ίσως η μεγαλύτερη πράξη ακτιβισμού
ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού.
^4
που θα μπορούσε να κάνει κανείς για
Παρά τα «φτωχά» αυτά ευρήματα, ο Πα
Η προσφ ορά
να προσφέρει κάτι τόσο λίγο, αλλά
γκόσμιος Οργανισμός Υγείας δηλώνει πως
πραγματικά πολύτιμο, σωτήριο για το
αίματος μόνο σε
παρατηρήθηκαν και κάποια σημεία προό
διπλανό του! Η αιμοδοσία είναι μια ευ
δου. Πιο συγκεκριμένα, στη St. Lucia η εθε
γενικ ή πράξη, τη ς οποίας τα αποτελέ
έκτακτη ώρα για
λοντική αιμοδοσία έφτασε το 83% το 2004,
σματα σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε
εν αντιθέσει με το 24,39% του 2002. Α ντί
να σώσουμε τον
παράγεται, ούτε αντικαθίσταται. Μό
στοιχα, στη Μαλαισία, από το 50% περάσα
νο προσφέρεται. Είναι ζήτημα τιμής.
συγγενή ή τον φίλο Ε ίναι ζήτημα ζωής. ]
με στο 99% και στην Ινδία από το 45% στο
52,42% εθελοντικής αιμοδοσίας.
μας, δεν λύνει χ ο
Σύμφωνα με τις απαντήσεις τω ν κυβερνή
ΠΗΓΕΣ: www.anthropos.gr
σεων στο ερωτηματολόγιο του Παγκοσμίου
πρόβλημα
www.ysun-greece.org
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Νέα γρ
Ή γρίπη των χοίρων”
Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δίνει χρήι ι ψ ε ς π ι η ι [1ιιπλ(γ· απαντώντας στα περισσότερα ερωτήματα
που μπορεί να προκόψουν εξαιτίας του καταιγισμού της πλη
ροφόρησης από τα ΜΜΕ σχετικά με τα απανωτά κρούσματα
της γρίπης τω ν χοίρων που ξεκίνησε πρόσφατα από την Αμε
ρική και επεκτείνεται σε όλο τον κόσμο.

Τι είναι ο νέος ιός της γρίπης;
Ο νέος ιός της γρίπης Α(Η1Ν1) που απομονώθηκε για πρώ
τη φορά πρόσφατα είναι ένας νέος υπότυπος του ιού της γρί
πης που προσβάλλει και τους ανθρώπους. Περιέχει γονίδια
από ιό της γρίπης τω ν χοίρων, τω ν πτηνώ ν και τω ν ανθρώ
πων σε ένα συνδυασμό που δεν είχε εμφανιστεί ποτέ έως τώρα.
Επίσης, είναι πλέον βέβαιο ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο
σε άνθρωπο και η νόσηση έχει περιγράφει ως πολύ σοβαρή σε
ορισμένες περιπτώσεις στο Μεξικό, παρότι η βαρύτητα της νό
σου εμφανίζεται μικρότερη σε άλλες περιοχές.

Τι είναι η γρίπη των χοίρων;
Η γρίπη τω ν χοίρων είναι μία οξεία ιογενής λοίμωξη του
αναπνευστικού συστήματος τω ν χοίρων που προκαλείται από
ιό γρίπης τύπου Α. Ο ιός μεταδίδεται σε άγρια πτηνά, πουλε
ρικά, άλογα και ανθρώπους, αλλά η μετάδοση από το ένα ζωι
κό είδος στο άλλο είναι σπάνια. Έ ω ς τώρα έχουν απομονωθεί
σε χοίρους τρεις υπότυποι του ιού της γρίπης: ο Α(Η1Ν1), ο
Α(Η1Ν2) και ο Α(Η3Ν2).

Μ πορούν να μολυνθούν και οι άνθρωποι από γρίπη
των χοίρων;
Ν αι.' Ηδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 είχαν αναφερ
θεί μεμονωμένα κρούσματα γρίπης τω ν χοίρων σε ανθρώπους
που είχαν άμεση επαφή με τα ζώα (π.χ. εργαζόμενοι σε φάρμες
με χοίρους). Στην Ευρώπη, έχουν αναφερθεί 17 κρούσματα

Α/Α [ 6 0 ]

Μ Α Ϊ0Σ-Ι0ΥΝ Ι0Σ 2009

γρίπης τω ν χοίρων από το 1958. Στις ΗΠΑ, μία επιδημία γρί
πης τω ν χοίρων αναφέρθηκε σε στρατιωτικό προσωπικό στο
Fort Dix του New Jersey το 1976, αν και δεν αποδείχθηκε πο
τέ' επιδημιολογική σχέση με χοίρους. Υπήρχε, όμως, μετάδοση
της νόσου από άνθρωπο σε άνθρωπο, γεγονός που οδήγησε σε
περισσότερα από 200 κρούσματα, εκ τω ν οποίων 12 νοσηλεύθηκαν και ένα απεβίωσε.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της γρίπης των χοίρων
και της γρίπης από το νέο ιό;
Σε αντίθεση με τον «τυπικό» ιό της γρίπης τω ν χοίρων, ο
νέος ιός της γρίπης Α(Η1Ν1) περιέχει γονίδια από ιούς γρί
πης τω ν χοίρων, τω ν πτηνώ ν και τω ν ανθρώπων. Επιπλέον,
ο «τυπικός» ιός της γρίπης τω ν χοίρων μεταδίδεται συνήθως
μέσω άμεσης επαφής με χοίρους. Δευτερεύοντα κρούσματα
με μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο έχουν περιγράφει στο
παρελθόν αλλά θεωρείται πολύ σπάνιο ενδεχόμενο.
Από την άλλη πλευρά, ο νέος ιός της γρίπης μεταδίδεται
από άνθρωπο σε άνθρωπο και καταλήγει, μερικές φορές, σε
σοβαρή νόσηση.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης από το νέο ιό;
Τα συμπτώματα τη ς νόσου είναι παρόμοια με αυτά της επο
χικής γρίπης και μπορεί να περιλαμβάνουν αιφνίδια έναρ
ξη πυρετού και συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα
(όπως βήχας, καταρροή, πονόλαιμος, πόνος στους μυς, πονο
κέφαλος), ενώ μπορεί να παρουσιαστούν και άλλα συμπτώμα
τα, όποος ρίγη, αίσθημα κόπωσης, διάρροια και έμετοι. Σε ορι
σμένες περιπτώσεις, παρατηρείται σοβαρή νόσηση σε κατά τα
άλλα υγιείς ανθρώπους που μολύνονται με τον ιό.

Πώς μολύνονται οι άνθρωποι με το νέο ιό της γρίπης
Α(Η1Ν1);
Οι άνθρωποι μολύνονται με τον ιό με τον ίδιο τρόπο όπως

και στην εποχική γρίπη. Μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρω
πο μέσω σταγονιδίων από ασθενή ποσ βήχει ή φτερνίζεται. Ο ιός
μπορεί να μεταδοθεί και έμμεσα, όταν τα μολυσμένα σταγονίδια
που προέρχονται από ασθενή εγκαθίστανται στα χέρια του ή σε
άλλες επιφάνειες που μπορεί στη συνέχεια να μεταδώσουν τον ιό
σε ανθρώπους που τις ακουμπούν και, στη συνέχεια, ακουμπούν
τη μύτη ή το στόμα τους.

Μπορεί ο νέος ιός να μεταδοθεί στον άνθρωπο μέσω κα
τανάλωσης χοιρινού κρέατος και παραγόντων του;
'Οχι. Ο νέος ιός της γρίπης δεν μεταδίδεται με την κατανάλω
ση καλά μαγειρεμένου χοιρινού κρέατος ή παραγόντων του. Αυ
τός ο νέος ιός δεν έχει απομονωθεί μέχρι σήμερα σε ζώα και δεν
υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ιός βρίσκεται στην αλυσίδα παραγωγής
χοιρινού κρέατος. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων
(EFSA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νο
σημάτων (ECDC) δεν είναι ενήμερα για απολύτους κανένα επι
στημονικά τεκμηριωμένο δεδομένο που να συνηγορεί υπέρ της
άποψης ότι οι ιοί της γρίπης μπορούν να μεταδοθούν στον άν
θρωπο μέσω κατανάλωσης κρέατος, όπως είναι το χοιρινό κρέ
ας και τα παράγωγά του. Στη θεωρητική περίπτωση που ο νέος
ιός απομονωθεί και στους χοίρους, η σωστή θερμική επεξεργασία
(μαγείρεμα ώστε η θερμοκρασία σε όλο το τμήμα του μαγειρευόμενου κρέατος να φθάσει τους 70ο C) θα σκότωνε τον ιό, πράγμα
που συμβαίνει και για άλλους ιούς και βακτήρια. Παρόλο που σε
πολλούς ανθρώπους αρέσει να καταναλώνουν ωμό κρέας, οι οδη
γίες που πάντα ήταν και είναι σε ισχύ προτρέπουν σε καλό μαγεί
ρεμα όλων τω ν ειδών κρέατος για την αποφυγή μετάδοσης στον
άνθρωπο πολλών τροφιμογενών νοσημάτων. Πάντα συνιστάται
η τήρηση καλών πρακτικών υγιεινής στις κουζίνες, καθώς και
το πλύσιμο των χεριών, τω ν επιφανειών και του χρησιμοποιού
μενου εξοπλισμού με σαπούνι μετά το χειρισμό ωμού κρέατος.

Τι εννοούμε με τον όρο «πανδημία γρίπης»;
Ως πανδημία γρίπης χαρακτηρίζεται μία επιδημία με παγκό
σμια εξάπλωση που προκαλείται από ένα καινούριο ιό της γρί
πης που προσβάλλει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού που
δεν έχει ανοσία στον ιό. Κατά τον εικοστό αιώνα, υπήρξαν 3 παν
δημίες (το 1918, το 1957 και το 1968).

Υπάρχει εμβόλιο για το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1);
Παρότι υπάρχει εμβόλιο που προστατεύει τους χοίρους από τη
γρίπη τω ν χοίρων, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εμβόλιο που να
προστατεύει τους ανθρώπους από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1). Γί
νονται όμως προσπάθειες να παρασκευαστεί τέτοιο εμβόλιο.

ευαίσθητος στους αναστολείς νευραμινιδάσης (οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη) αλλά ανθεκτικός στην αμανταδίνη και
ριμανταδίνη. Πάντως η θεραπεία για τη γρίπη είναι κυρί
ως συμπτωματική.

Είναι ασφαλές να ταξιδέψω οε περιοχές όπου έχουν
παρατηρηθεί κρούσματα;
Σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ και τω ν διε
θνών οργανισμών, συνιστάται τα άτομα που σχεδιάζουν να
ταξιδέψουν σε περιοχές με τεκμηριωμένη συνεχή μετάδο
ση του νέου ιού γρίπης Α(Η1Ν1) να αποφύγουν να ταξιδέ
ψ ουν εάν αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ό σοι παρ’ όλα αυτά
αποφασίσουν να ταξιδέψουν εκεί, μπορούν να απευθύνο
νται στο δικτυακό τόπο του ΚΕΕΛΠΝΟ (www.keelpno.
gr), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (www.who.int)
ή του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων (ecdc.
europaeu) για τις τελευταίες πληροφορίες. Σε περίπτωση
που ασθενήσουν, θα πρέπει να αναζητούν ιατρική βοήθεια.
Ό λοι γενικά οι ταξιδιώτες θα πρέπει να τηρούν με σχολα
στικότητα μέτρα προσωπικής υγιεινής, όπως αναφέρονται
πιο κάτω.

Πως μπορώ να προστατευτώ από τη νόσο;
• Αποφεύγετε στενές επαφές με άτομα που έχουν ασθενή
σει. Εάν αρρωστήσετε, κρατείστε απόσταση από τους άλ
λους για να μην τους μεταδώσετε τη νόσο.
• Μ ην πηγαίνετε στη δουλειά ή στο σχολείο εάν αρρωστή
σετε, αλλά μείνετε στο σπίτι σας για να μην μεταδώσετε την
ασθένεια και στους άλλους.
• Καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας με μαντήλι όταν βή
χετε ή φτερνίζεστε. Πετάξτε το μαντήλι στα σκουπίδια με
τά τη χρήση του. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύετε τους
άλλους.
• Το συχνό πλύσιμο χεριών θα σας προστατέψει από τα μι
κρόβια. Π λύνετε τα χέρια σας συχνά, ειδικά μετά το βήχα ή
το φτάρνισμα. Τα καθοριστικά χεριών που περιέχουν αλκο
όλ είναι επίσης αποτελεσματικά. Αποφύγετε να ακουμπάτε
τα μάτια σας, τη μύτη ή το στόμα σας, για τί με αυτόν τον
τρόπο εξαπλώνεται η μόλυνση.

Μόλις επέστρεψα από περιοχή με τεκμηριωμένη συ
νεχή μετάδοση του νέου ιού γρίπης. Τι θα πρέπει να
κάνω;

Παρότι ο νέος ιός έχει κάποιες ομοιότητες με την κοινή εποχι
κή γρίπη, δεν φαίνεται ότι το εμβόλιο της εποχικής γρίπης προ
στατεύει από το νέο ιό Α(Η1Ν 1). Ενδεχομένως να προσφέρει μό
νο μερική προστασία, και γίνονται έρευνες για να εξακριβωθεί
αυτό, οι οποίες όμως θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.

Ό σοι ταξιδιώτες επέστρεψαν από περιοχή με τεκμηριω
μένη συνεχή μετάδοση του νέου ιού γρίπης Α(Η1Ν1), θα
πρέπει να είναι σε επιφυλακή για 7 ημέρες μετά την επι
στροφή τους. Αν στο διάστημα αυτό παρουσιάσουν πυρετό
ή άλλα συμπτώματα γρίπης (βλ. παραπάνω), συνιστάται να
παραμείνουν στο σπίτι προκειμένου να μη μεταδώσουν τον
ιό σε άλλα άτομα. Ακόμη θα πρέπει να απευθυνθούν αμέ
σως στον ιατρό τους. Οδηγίες μπορούν επίσης να λάβουν
στην περίπτωση αυτή και από το ΚΕΕΛΠΝΟ, στο τηλέφω
νο 210-5212054. ]

Μπορεί να θεραπευτεί η γρίπη από το νέο ιό Α(Η1Ν1)
στους ανθρώπους;

ΠΗΓΈΣ: ECDC (http:llecdc.europa.eulenlfUeslpdflHealth_topicsl090429_
FAQ_swine._influema.pdf)

Το υπάρχον εμβόλιο για την εποχική γρίπη προστατεύει
τον άνθρωπο από το νέο ιό γρίπης Α(Η1Ν1);

Από τα διαθέσιμα φάρμακα, ο νέος ιός γρίπης Α(Η1Ν1) είναι

Τελευταία ενημέρωση: 301412009
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ΥΓΕΙΑ

:
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Γ ενετική και καρκίνος

του στόματος

κίνος του στόματος περιλαμβάνεται μεταξύ τω ν δέκα συχνότερων μορφών αυτής της
:ιας στον άνθρωπο. Π άνω από 10% αυξάνεται κάθε χρόνο παγκόσμια ο αριθμός τω ν νέω ν
ασθενών από καρκίνο του στόματος και ταυτόχρονα ολοένα και νεότεροι άνθρωποι νοσούν. Την
ίδια στιγμή, στις ανεπτυγμένες χώρες, μειώνεται η χρήση του καπνίσματος και του αλκοόλ που
ενοχοποιούνται άμεσα για την ασθένεια. Παρά τις προόδους στη χειρουργική επέμβαση, τη ν ακτι
νοβολία και τη χημειοθεραπεία, περίπου το 50 % αυτώ ν τω ν ασθενών με καρκίνο θα πεθάνουν.
Περισσότεροι από 34.000 θα εντοπιστούν με το στοματικό ή φ αρυγγικό καρκίνο φέτος, προκαλώντα ς πάνω από 8.000 θανάτους και σκοτώνοντας κατά προσέγγιση 1 άτομο ανά ώρα, 24 άτομα ανά
ημέρα. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν όχι μόνο να προλάβουν τη ν εκδήλωση της
νόσου, αλλά και να βελτιώσουν δραματικά το προσδόκιμο επιβίωσης τω ν ασθενών.

ΑΙΤΙΑ
Α ιτιολογικοί παράγοντες, που ενοχοποιούνται για τη ν εμφάνιση καρκίνου του στόματος εί
ναι:
►το κάπνισμα, (και το μάσημα καπνού).
► η κατανάλωση οινοπνεύματος, (η οποία σε συνδυασμό με το κάπνισμα αυξάνει ακόμα περισ
σότερο τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του στόματος).
►οι διατροφικές συνήθειες πτω χές σε κατανάλωση φρούτω ν και λαχανικών, [έλλειψη Βιταμι
νώ ν A, C, Ε, έλλειψη σιδήρου, σεληνίου, φολλικού οξέος( Β9)].
►η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, (ακτίνες UV), η οποία προδιαθέτει την ανάπτυξη καρκίνου
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στα χείλη του στόματος.
λευταίες δεκαετίες. Αυτό οφείλεται πιθανώ ς στην αυξα
►η έκθεση στον ιό HPV.
νόμενη συνειδητοποίηση τω ν καταστρεπτικών αποτελε
►ιστορικό καρκίνου κεφαλής η τράχηλου.
σμάτων τη ς παρατεταμένης έκθεσης στο φω ς του ήλιου,
► γενετική προδιάθεση.
και τη χρήση αντηλιακών. Έ ν α ς άλλος φυσικός παράγο
Η ηλικία θεωρείται συχνά ως παράγοντας κινδύνου, για το
ντα ς είναι έκθεση στις ακτίνες X. Οι ακτινογραφίες που
στοματικό καρκίνο καθώς, όπως αποδεικνύεται ιστορικά, εμ
λαμβάνονται τακτικά κατά τη διάρκεια τω ν εξετάσεων εί
φανίζεται σε άτομα μεγαλύτερα τω ν 40 ετών. Η ηλικία τω ν
ναι ασφαλείς, αλλά η έκθεση ακτινοβολίας είναι αθροιστι
ασθενών με διαγνωσμένο καρκίνο, θα μπορούσε να καθορίσει
κή. Ευθύνεται για αρκετά περιστατικά καρκίνου κεφα
μια χρονική περίοδο, όπου οι βιοχημικές η βιοφυσικές διαδι
λής και τραχήλου.
κασίες τω ν γερασμένων κυττάρω ν επιτρέπουν τον κακοήθη
Οι βιολογικοί παράγοντες περιλαμβάνουν τους ιούς
μετασχηματισμό, ή όπου η ικανότητα ανοσοποιητικών συστη
και τους μύκητες, οι οποίοι έχουν βρεθεί σε συνδυασμό
μάτω ν αρχίζει να ελαττώνεται. Τα πολύ πρόσφατα στοιχεία
με τους στοματικούς καρκίνους. Ο ιός HPV, και ιδίως ο
(2007-2008), μας οδηγούν στο να πιστέψουμε ότι το τμήμα του
HPV16, ευθύνεται για στοματικούς καρκίνου και ιδιαί
πληθυσμού που είναι μη - καπνιστές κάτω από την ηλικία πε
τερα για εκείνους που εμφανίζονται στο πίσω μέρος του
νήντα, παρουσιάζει ταχύτατη αύξηση σε νέα περιστατικά καρ
στόματος, (στοματοφάρυγγας, βάση της γλώσσας, οι φακίνου του στόματος, που αλλάζουν παραδειγματικά την θεώ
ρυγγουπερώ ιες πτυχές και κρύπτη, καθώς επίσης και οι
ρηση μας ως προς την αιτία τη ς ασθένειας, και στις συχνότερες
παρίσθμιες αμυγδαλές.). Ο HPV είναι ένας κοινός, σεξουα
θέσεις εμφάνισης στο στοματικό βλεννογόνο.
λικά μεταδιδόμενος ιός, ο οποίος μολύνει περίπου 40 εκα
Εντούτοις, είναι πιθανό ότι η αθροιστική επίδραση και από
τομμύριο Αμερικανούς σήμερα. Υπάρχουν πάνω από 100
άλλους παράγοντες, όπως η χρήση καπνού, η κατανάλωση οι
τύποι HPV, οι περισσότεροι εκ τω ν οποίων θεωρούνται
νοπνεύματος, και οι εμμένουσες λοιμώξεις όπως αυτή που προαβλαβείς. Αλλά, το 1% από αυτούς, που είναι επιβλαβείς
καλείται από τον HPV, είναι οι πραγματικοί ένοχοι. Μπορεί για
τύποι, έχουν τον τύπο του H PV 16.0 HPV τύπου 16 είναι
παράδειγμα, να χρειαστεί έως και μερικές δεκαετίες καπνίσμα
ο αρχικός αιτιολογικός παράγοντας στον αυχενικό καρ
τος για να προκληθεί η ανάπτυξη καρκίνου στόματος. Η χρ ή 
κίνο, καρκίνο του πρωκτού και του πέους, τώρα αποτε
ση καπνών, σε όλες τις μορφές του, είναι πρώ τη στον κατάλο
λεί και αιτία του στοματικού καρκίνου . Είναι πιθανό οι
γο τω ν παραγόντων κινδύνου στα άτομα άνω τω ν 50. Ιστορικά
αλλαγές στις σεξουαλικές συμπεριφορές τω ν νέω ν ενη
τουλάχιστον 75% τω ν ατόμων που έχουν διαγνωσθεί με καρκί
λίκω ν κατά τη διάρκεια τω ν τελευταίων δεκαετιών, και
νο του στόματος, είναι χρήστες καπνών. Αυτό το ποσοστό αλ
που συνεχίζονται σήμερα, να αυξάνουν τη διάδοση του
λάζει τώρα, καθώς νέα στοιχεία που παρουσιάζουν καρκίνους
HPV, και τις ογκογόνες δράσεις του. Υπάρχουν άλλοι δευπροερχόμενους από ιούς αλλάζουν γρήγορα τα στατιστικά δε
τερεύοντες παράγοντες κινδύνου που έχουν συνδεθεί με
δομένα. Ό τ α ν συνδυάζετε τον καπνό με τη βαριά χρήση του
τους στοματικούς καρκίνους, αλλά ακόμα δεν έχουν αποοινοπνεύματος, ο κίνδυνός σας αυξάνεται σημαντικά, ως πρά
δειχθεί οριστικά η συμμετοχή τους στην ανάπτυξή τω ν
ξη δύο συνεργικά. Άτομα που συνδυάζουν
καρκίνων. Α υτοί περιλαμβάνουν το
το κάπνισμα με το ποτό έχουν 15 φορές μεplanus λειχήνων, μια ασθένεια τω ν μα
Η η λ ικ ία
γαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης στοματικού
λακώ ν ιστών της στοματικής κοιλότη
καρκίνου.
τας. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν
θεωρείται συχνά ως
Ο καπνός και το οινόπνευμα είναι ουσι
ότι, μια δίαιτα χαμηλή σε φρούτα και
αστικά χημ ικοί παράγοντες, αλλά μπορούν
παράγοντας κινδύνου λαχανικά θα μπορούσε να αποτελεί πα
επίσης να θεωρηθούν παράγοντες που σχε
ράγοντα κινδύνου, και αντιθέτως, μια
για το στοματικά
τίζονται με τον τρόπο ζωής, δεδομένου ότι
δίαιτα πλούσια σε αυτά τα τρόφιμα
έχουμε κάποιο έλεγχο επάνω τους. Εκτός
μπορεί να έχει μια προστατευτική αξία
καρκίνο καθώς,
από αυτούς, υπάρχουν φ υσικοί παράγοντες
ενάντια σε πολλούς τύπους καρκίνων.
όπως έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία.
όπως αποδεικνύεται
Τα παραπάνω είναι αιτιολογικοί παράγο
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑιστορικά, εμφανίζεται ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ντες στην ανάπτυξη καρκίνου τω ν χειλιών
και του δέρματος. Ο καρκίνος του χειλιού
Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να
σε άτομα μεγαλύτερα
είναι ένας τύπος στοματικού καρκίνου του
αναγνωρίσουμε όσο πιο γρήγορα γίνε
οποίου τα ποσοστά έχουν μειωθεί στις τε
ται συμπτώματα που προέρχονται από
των 40 ετών ”
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νεοπλασίες της περιοχής του στόματος, τω ν χειλώ ν και του
φάρυγγα.. Ό τα ν βρισκόμαστε στον οδοντίατρό μας, σε κά
ποιο από τα συνηθισμένα μας ραντεβού, πρέπει να ζητάμε
να μας κάνει και μια εξέταση καρκίνου στόματος. Συνηθέστερα συμπτώματα τα οποία μπορεί ο καθένας να αναγνω
ρίσει είναι:
►η λευκοπλακία, η ερυθροπλακία και ερυθρολευκοπλακία, του στόματος και τω ν χειλιών, (μικρές περιοχές με την
αντίστοιχη χρώση).
►πόνος στα χείλη, το στόμα και το λαιμό ο οποίος επιμέ
νει.
►δυσκαταποσία ή επώ δυνη κατάποση.
►απώλεια οδόντων.
►αιμορραγία τω ν ούλων.
►δυσκολία στην τοποθέτηση της μασέλας (εφόσον αυτή
υπάρχει).
►όγκος στην περιοχή του λαιμού.
►ωτικό άλγος.
Αν και μερικοί ασθενείς πηγαίνουν στον ιατρό μόνο μετά
από τη ν αίσθηση έντονου και επίμονου πόνου, το συχνότερο
σύμπτωμα είναι μια π ληγή ή μια ενόχληση στο στόμα.

Ο οδοντίατρος μπορεί να μας κινητοποιήσει αλλά και να
μας στηρίξει στη δύσκολη υπόθεση τη ς διακοπής του καπνί
σματος και στη διατήρηση της καλής μας υγείας. Η βοήθεια
αυτή αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία υγείας, στα πλαίσια
του οδοντιατρικού επαγγέλματος.
Η διάγνωση της νόσου μπορεί επίσης να γίνει από ΩΡΑ γ ι
ατρό, παθολόγο αλλά γενικό γιατρό.
Ο ασθενής μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην πρόληψη του
καρκίνου του στόματος, με τη ν αποφυγή ή τη διακοπή του
καπνίσματος, καθώς και με τη συμμετοχή του σε προγράμ
ματα αγω γής υγείας και ενημέρωσης κατά του καπνίσμα
τος.
Οι περισσότεροι από τους καπνιστές, που θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα, χρειάζονται βοήθεια. Παρά την απο
δεδειγμένη σχέση του καπνίσματος με τον καρκίνο του στό
ματος, του πνεύμονα κ.ά., καθώς με τη ν εμφάνιση πολλών
ακόμα ασθενειών, μόνο το 3% τω ν καπνιστώ ν καταφέρνει
να διακόψει το κάπνισμα χω ρίς βοήθεια.
Ειδικά προγράμματα διακοπής του καπνίσματος, σε ειδι
κά κέντρα, περιλαμβάνουν τη ν ενημέρωση και τη ν κινητο
ποίηση τω ν καπνιστών, υποστηρικτική ψ υχολογική αγωγή
και φαρμακευτική παρέμβαση.

Πρώιμη διάγνωση
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Σε ότι αφορά τη ν πρόληψη της νόσου, οι επιστήμονες συ
στήνουν την διακοπή του καπνίσματος και τον περιορισμό
του αλκοόλ. Ακόμη να αποφεύγονται τα πολλά και βαριά κα
ρυκεύματα στα φαγητά και αυτό γ ια τ ί κυρίω ς στην Ινδία,
λόγω της διατροφής ( χρήση πολλών καρυκευμάτων) αυτή η
μορφή καρκίνου είναι η δεύτερη σε συχνότητα εμφάνισης.
Επιπλέον, θα πρέπει να γίνεται άμεσος ιατρικός έλεγχος
όταν εμφανίζονται πληγές στο στόμα που δεν κλείνουν και
προληπτικός ιατρικός έλεγχος, μία φορά το χρόνο, σε άτομα
ηλικίας άνω τω ν 45 χρόνω ν που εμφανίζουν συχνά πληγές
στο στόμα.
Οι οδοντίατροι βρίσκονται σε ιδανική και προνομιούχο θέ
ση, από την οποία μπορούν να συμβάλουν σε προγράμματα
αγω γής υγείας και διακοπής του καπνίσματος. Οι Έ λλη νες
οδοντίατροι είναι καλά ενημερωμένοι, για τις επιπτώσεις του
καπνίσματος, στη γενική αλλά και τη στοματική υγεία.
Η επίσκεψη στον οδοντίατρο, μπορεί να αποτελέσει την
πρώτη ευκαιρία για τη ν ενημέρωσή μας σχετικά με τις βλα
βερές επιδράσεις του καπνίσματος και τη ν άμεση, αποδεδειγ
μένη σχέση του με τον καρκίνο του στόματος, καθώς και για
τη δυνατότητα συμμετοχής μας σε Μονάδες Διακοπής κα
πνίσματος.
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Ο οδοντίατρος είναι ο καλύτερα εκπαιδευμένος κλινικός
στην αναγνώριση παθολογικών αλλοιώσεων στο στόμα. Αυ
τός θα αναγνωρίσει μικρές, πρώιμες βλάβες, είτε αφού τις
εντοπίσει ο ίδιος, είτε έπειτα από αναφορά του ασθενή.
Η εξέταση του βλεννογόνου, για τη ν πιθανότητα ανάπτυ
ξης καρκίνου του στόματος, πρέπει να γίνεται σε κάθε επί
σκεψη του ασθενή στο οδοντιατρείο.
Ο ασθενής μπορεί να ελέγχει ο ίδιος το στόμα του και να
παρατηρεί μεταβολές ή αλλοιώσεις, όπως:
►Λευκές ή κόκκινες κηλίδες.
►Μικρές διογκώσεις και παχύνσεις.
►Μικρά έλκη και πληγές που δεν επουλώνονται.
►Πόνος, μούδιασμα ή ευαισθησία στο στόμα ή τα χείλη.
►Δυσκολία στη μάσηση ή τη ν κατάποση.
►Αλλαγές στη φωνή.
►Μετακινήσεις τω ν δοντιών.

ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Γνωρίζουμε ότι όλοι οι καρκίνοι, (νεοπλασματικοί μετα
σχηματισμοί"), προκύπτουν από αλλαγές στα γονίδια που
ελέγχουν τη ν συμπεριφορά τω ν κυττάρω ν. Τα αλλοιωμένα
γονίδια μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία ενός κυττά-

ρου που αυξάνεται και πολλαπλασιάζεχαι με ένα ανεξέλεγκτο
ρυθμό, που είναι ανίκανο να αποκαταστήσει τις βλάβες στο ίδιο
του το D N A , η που αρνείται να αυτοκαταστραφεί και να πεθάνει (απόπτωση). Χρειάζεται να λάβουν χώρα περισσότερες από
μια μεταλλάξεις, για να γίνει ένα κύτταρο καρκινικό. Κάποι
ες πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες γονιδίων πρέπει να αλλοι
ωθούν αρκετές φορές για να οδηγησουν σε ένα νεοπλασματικό
κύτταρο, το οποίο έπειτα αυξάνεται κατά ανεξέλεγκτο τρόπο.
Ό τ α ν ένα κύτταρο υποστεί μετάλλαξη, είναι σε θέση να μετα
φέρει τις μεταλλαγές του σε όλους απογόνους της επόμενης γε
νεάς. Τα γενετικά λάθη, συμβαίνουν τυχαία κάθε ημέρα κατά
τη διαδικασία αντικατάστασης, από τον οργανισμό μας, τω ν δι
σεκατομμυρίων τω ν κυττάρω ν μας που βρίσκονται σε αυτόν,
παρόλο που ο οργανισμός μας κανονικά έχει μηχανισμούς που
καταστρέφουν αυτά τα ανώμαλα κύτταρα. Εκτός από αυτά τα
τυχαία περιστατικά, τα γενετικά λάθη μπορούν να κληρονομη
θούν, να προκληθοϋν από διάφορους άλλους παράγοντες, όπως
τους ιούς, ή να αναπτυχθούν οος αποτέλεσμα της έκθεσης σε χ η 
μικές ουσίες ή την ακτινοβολία. Ανάλογα και με τις συνήθειες
του κάθε ατόμου οι παράγοντες α υτοί δημιουργούν ομάδες ατό
μων υψ ηλού κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του στόματος.
Ο αυξημένος κίνδυνος στοματικού καρκίνου συνδέεται με
διάφορα κληρονομημένα καρκινικά σύνδρομα. Μ ερικές μελέ
τες έχουν προτείνει ότι υπάρχει ένα κληρονομημένο συστατικό
στο σποραδικό στοματικό καρκίνο. Οι συγγενείς πρώτου βαθ
μού ατόμων με το στοματικό καρκίνο, έχουν αναφερθεί να δι
ατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν. Υπάρχουν ορι
σμένες δυσκολίες στο διαχωρισμό τω ν αποτελεσμάτων τω ν
κοινών γονιδίων μέσα σε ένα κοινό περιβάλλον στις οικογενει
ακές μελέτες, αλλά υπάρχουν, ολοένα αυξανόμενα στοιχεία για
ένα κληρονομημένο γενετικό συστατικό στο στοματικό καρ
κίνο, που συνδέεται ενδεχομένως με μια μεγαλύτερη ευαισθη
σία στη γενική ζημιογόνο δράση τω ν μεταλλαξιογόνων παρα
γόντων. Εκείνα με μια κληρονομημένη ευαισθησία πιθανότερο
να αναπτύξουν όγκους.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
Μετά από τη διάγνωση του καρκίνου του στόματος ερχόμα
στε στο στάδιο της θεραπείας.
Η θεραπεία είναι ιδανικά μια διεπιστημονική προσέγγιση
που περιλαμβάνει τις προσπάθειες τω ν χειρούργων, ακτινοθε
ραπείας, χημειοθεραπείας, τω ν οδοντιάτρων, τω ν διατροφολόγων, και τω ν ειδικών αποκατάστασης. Κάθε περίπτοοση είναι
μεμονωμένη και η θεραπαυτική μέθοδος, ανάμεσα στα άλλα,
εξαρτάται και από το στάδιο ανάπτυξης του καρκίνου.. Σε ασθε
νείς με καρκίνο που θεραπεύεται στα πρώτα στάδια του, προ
σπαθούμε να έχουμε ελάχιστη παραμόρφωση μετά τη θεραπεία.
Για εκείνους στους οποίους ο καρκίνος πιάνεται σε ένα προχω
ρημένο στάδιο, τα αποτελέσματα τη ς χειρουργικής αφαίρεσης
της ασθένειας μπορούν να απαιτήσουν την αναδημιουργία τω ν
μερίδων της στοματικής κοιλότητας ή τω ν του προσώπου χα

ρακτηριστικώ ν γνωρισμάτων τους. Μ πορεί να υπάρξει θε
ραπεία για να βοήθεια στην ομιλία, μάσημα τω ν τροφίμων,
τα προβλήματα που συνδέονται με την έλλειψη σιελογόνου λειτουργίας, καθώς επίσης και τη ν επεξεργασία τω ν
οδοντικών ή του προσώπου προσθέσεων.
Οι εφαρμοζόμενες θεραπευτικές μορφές είναι συνή
θως χημειοθεραπεία με την ταυτόχρονη ακτινοβολία, που
συνδυάζεται μερικές φορές με τη χειρουργική επέμβαση.
Η χημειοθεραπεία ενώ είναι ικανή, από μόνη της, να σκο
τώσει τα καρκινικά κύτταρα, δεν χρησιμοποιείται από μό
νη της ω ς θεραπεία για τον καρκίνο του στόματος. Κατά
τη ν εφαρμογή τη ς είναι δυνατό να μειώσει τη μεταστατική επέκταση, να ευαισθητοποιήσει τα κακοήθη κύτταρα
στην ακτινοβολία, για να μειώσει το μέγεθος οποιοσδήπο
τε κακοήθειας πριν από τη χειρουργική επέμβαση, και να
χρησιμοποιηθεί σε ασθενείς που έχει διαγνωσθεί μετάστα
ση της ασθένειας.
Μια πολλά υποσχόμενη μέθοδος, είναι η γονιδιακή θε
ραπεία. Αποτελείται ουσιαστικά από τη ν εισαγωγή του συ
γκεκριμένου γενετικού υλικού στα κύτταρα στόχο χωρίς
παραγωγή τοξικών αντιδράσεων στον περιβάλλοντα ιστό.
Τελευταία, παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον στην ανά
πτυξη μιας νέας θεραπείας, που στοχεύει στην υποστρο
φή τω ν δυσπλασιών του στοματικού επιθηλίου. Α υτή η
θεώρηση παρέχει μια αναπροσαρμογή στις τεχνικές μετα
φοράς, τις θεραπευτικές στρατηγικές, και τις κλινικούς
εφαρμογές και τους περιορισμούς της θεραπείας γονιδίων
στην αντιμετώπιση τω ν στοματικών δυσπλασιών και καρ
κίνου. Π ριν από την έναρξη της θεραπείας, είναι πιθανό
και άλλες ανάγκες υγιεινής της στοματικής κοιλότητας να
πρέπει να καλυφθούν. Ο σκοπός είναι, να μειωθεί η πιθα
νότητα της ανάπτυξης τω ν μετα-θεραπευτικών περιπλο
κών. Για παράδειγμα, δόντια με περιοδοντικά προβλήμα
τα, όπιος τερηδόνα, πρέπει να εξαχθούν. Α υτή η αποφυγή
τη ς μετα-χειρουργικής επέμβασης ακτινοθεραπείας είναι
σημαντική, δεδομένου ότι μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει οστεονέκρωση, κατάσταση που μπορεί να αναπτυ
χθ εί όταν εκθέτει ο ιστός χαλασμένος από τη ν ακτινοβολία
το ελλοχεύον κόκαλο. ]
* 0 Ξενοφώντος Παντελής είναι πτυχιοϋχος Βιολογίας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, κάτοχος master στην Κοινωνική ιατρική και
Δημόσια υγεία από το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Karolinska Institutet της
Στοκχόλμης, και φοιτητής ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.
* 0 Γεωργόπουλος Γεώργιος είναι κάτοχος BSc του Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, φοιτητής ιατρικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακός
φοιτητής του τμήματος Κοινωνικής ιατρικής και Δημόσιας υγείας από
το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Karolinska Institutet της Στοκχόλμης.
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Τελευταίο χειροκρότημα
στον Ευγένιο Σπαθάρη

Η «Αυλαία» έπεοε για τον κορυφαίο καραγκιοζοπαίχτη
και δάσκαλο Ευγένιο Σπαθάρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή
σε ηλικία $5 ετώ ν τη ν 9-5-2009.
! Η οωρός του «δασκάλου», όπως τον αποκαλούσαν οικείοι
και συνάδελφοί του, εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο
I Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών.

Γεννήθηκε στην Κηφισιά τον Ιανουάριο του 1924. Μετά
τις σπουδές του άρχισε να ασχολείται με τη ζωγραφική και
ιδιαίτερα με τους ήρωες του θεάτρου σκιών, από τους πρω 
τοπόρους του οποίου ήταν ο πατέρας του, Σω τήρης Σπαθάρης.
Ο πατέρας του θεωρείται ο δημιουργός της «αποθέωσης»,
του έμψ υχου, δηλαδή, θεατρικού επιλόγου τω ν ηρω ικώ ν
συνήθω ς έργων, που ερμηνευόταν με κατεβασμένο τον
μπερντέ από τον ίδιο τον καραγκιοζοπαίχτη και τους βοη
θούς του.
Σε συνάρτηση με τις άσχημες συνθήκες της γερμανικής
κατοχής που δεν του επέτρεψαν να ακολουθήσει τον τομέα
τη ς αρχιτεκτονικής που αγαπούσε, ο Ε υγένιος αφιερώθηκε
με ιδιαίτερο ζήλο στο θέατρο σκιών.
Αγκάλιασε αυτό το καλλιτεχνικό είδος μέσα στο οποίο
είχε γεννηθεί και ξεκίνησε τη ν καριέρα του το 1942 και
από το 1945 έως το 1950 έδινε παραστάσεις σε θέατρα της
Αθήνας, σε Πρεσβείες, στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη κ.α. Είχε
δώσει εκατοντάδες παραστάσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και
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στο εξωτερικό, ενώ είχε συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ και
συνέδρια ειδικά για το θέατρο σκιών.
Το 1962 ο ηχογράφησε στην Κολούμπια τις σημαντι
κότερες παραστάσεις του Καραγκιόζη και κυκλοφόρησαν
οι πρώτοι δίσκοι του. Το 1966 δημιουργείται ο Πειραματι
κός Σταθμός Τηλεόρασης και ξεκινά με τον Καραγκιόζη του
Σπαθάρη, ο οποίος συνεχίστηκε έως το 1992.
Ο Ευγένιος, παρουσίασε πολλά έργα με ήρωα τον Καρα
γκιόζη τόσο ως άψ υχο υλικό (φιγούρες ηρώων), όσο και σε
έμψ υχη (ζωντανή) παράσταση με ηθοποιούς. Σκηνοθέτησε
και σκηνογράφησε με τεράστια επιτυχία τον “Μέγα Αλέξαν
δρο” με το Ελληνικό Χορόδραμα (1950), το ίδιο έργο “Μέγα
Αλέξανδρο” σε συνεργασία με τη ν Σοφία Βέμπο (1954), “Το
ταξίδι” του Γ. Θέμελη (1965), τον “Καραγκιόζη Δ ικτάτορα”
του Γ. Γιαννακόπουλου (1969), “Το μεγάλο μας τσίρκο” του
I. Καμπανέλλη (1972), τον “Καραγκιόζη παρά λίγο Βεζύρη”
του Σκούρτη, “τα Καραγκιοζέϊκα” του Ρώ τα και πολλά
άλλα έργα.
Το 1998, σε συνεργασία με το Ίδ ρ υ μ α Τσαρούχη, επανα
φέρει στη σκηνή την επινόηση του πατέρα του, τη ν “ολό
σωμη αποθέωση”, ανεβάζοντας το ηρωικό έργο “Αθανά
σιος Διάκος”. Ε νώ το 1999 έγραψε και σκηνοθέτησε το έργο
“Σκιώ ν Καμώματα” που παιζόταν έως πρόσφατα σε περιο
δείες σε όλη τη ν Ελλάδα.
Ο μεγάλος Έ λ λ η ν α ς καλλιτέχνης είχε εμφανιστεί και σε
διάφορες κινηματογραφικές παραγωγές όπως, στο “Πικρό

Ψ ω μ ί” του Γ. Γρηγορίου (1950), στον Έ ξ υ
παραστάσεις στην Ολλανδία και παρουσιά
πνάτερο άνθρωπο του κόσμου” (1950),
ζεται στο Φεστιβάλ θεάτρου Σ κιώ ν του Αν.
στην “Κιβωτό” μαζί με τη ν Μ ελίνα ΜερΒερολίνου. Το 1984 ήταν προσκεκλημένος
“ rk
^
Ο ι άσχημες
κούρη και τον Μ ίνω Α ργυράκη (κινούμενα
από τα Π ανεπιστήμια Ρώμης, Νάπολης,
σχέδια 1956), στον “Μέγα Αλέξανδρο” του
Μ πολόνιας και κατόπιν από τους διοργανω
συνθήκες της
Γ. Ζερβουλάκου (1960), σε οκτώ ταινίες
τές φεστιβάλ στο Λονδίνο, στη Γλασκόβη
παραγωγής Ιωαννίδης Φ ίλμς με κλασσι
και
στο Εδιμβούργο. Συμμετέχει δε και στο
γερμανικής κατοχής
κές κωμωδίες του Καραγκιόζη (1962), στην
δεκαήμερο ανταλλαγών Μόσχας-Αθήνας.
“Λ υσιστράτη” του Γ. Ζερβουλάκου (1974),
δεν του επέτρεψαν
Από το 1985 έως το 1996 ταξιδεύει
στο “Τεριρέμ” του Α. Δοξιάδη (1992) και σε
παγκόσμια και συμμετέχει στα Φεστιβάλ
να ακολουθήσει
πολλά ντοκιμαντέρ με θέμα τη ν Ελλάδα.
Μεσογειακού Θεάτρου σε διάφορες πόλεις,
Η φω νή του Ε υγένιου Σπαθάρη είναι
δίνει δε παραστάσεις σε πολλές πόλεις όλων
τον τομέα της
ταυτισμένη πλέον τόσο πολύ με τον αγαπη
τω ν ηπείρων.
αρχιτεκτονικής που
μένο μας Καραγκιόζη, που τον οδήγησε σε
Δίνει παραστάσεις σε εκδηλώσεις αφιε
διάφορες μουσικές συνεργασίες. Οι κυριόρωμένες στον Μάνο Χατζηδάκι στο Παρίσι
αγαπούσε. Έ τσι,
τερές ήταν τα τρία τραγούδια με τον τίτλο
(1997) και στο θέατρο του Κρεμλίνου
“Εμένα φίλε με λένε Καραγκιόζη”, (στί
(1998) . Τ ην ίδια χρονιά πραγματοποιεί
αφιερώθηκε με
χοι Ν. Γκάτσου - μουσική Σ. Ξαρχάκου),
σειρά ομιλιών για το Ε λληνικό Θέατρο
το τραγούδι “Γία την Ελλάδα ρε γαμώ το”
ιδιαίτερο ζήλο στο
Σ κιώ ν και παραστάσεις στα πανεπιστήμια
του Στέλιου Φωτιάδη και “Η εκδίκηση του
99
Καίμπριτζ, Οξφόρδης και E ast Anglia. To
θέατρο σκιών
Καραγκιόζη” του συγκροτήματος M odem
1999 λαμβάνει μέρος στο Φεστιβάλ που
Fears. Ο Ε υγένιος Σπαθάρης είχε συνεργα
διοργανώθηκε για τη Λεμεσό ως πρω τεύ
στεί σε πολλές συναυλίες με τον Διονύση Σαββόπουλο, ενώ
ουσα της Ευρώπης. Το 2000 συμμετείχε με παραστάσεις
το 2001 συνεργάστηκε με τον Ψ αραντώ νη και τον Λουδο
και ομιλίες στα πλαίσια τω ν εκδηλώσεων για το Millennium
βίκο τω ν Α νωγείων στην πρω τότυπη παρουσίαση του ποιή
στην Αγγλία.
ματος του Βιντσέντζου Κορνάρου «Ερωτόκριτος».
Επανεμφανίζεται το 2002 στη Μασσαλία και Τουλόν, και
Ε κτός από τη ν εγχώρια καλλιτεχνική του δράση, ο Σπαθά
το καλοκαίρι καταλήγει στην Κύπρο όπου διοργανώνεται
ρης κατάφερε να βγάλει την τέχνη του και εκτός συνόρων.
προς τιμήν του έκθεση φ ιγούρας και ανεβάζει με πρω ταγω 
Έ χ ε ι εμφανιστεί στο “Κ άρνεγκυ Χωλ” τη ς Αμερικής, στον
νιστή τον ίδιο το θεατρικό έργο «Σπαθάρης ο Έ λληνας».
Καναδά, στην Κούβα. Το 1958 λαμβάνει μέρος στο Π αγκό
Τέλος, την Άνοιξη του 2004 προσκαλείται στη Γαλλία
σμιο Συνέδριο και Φεστιβάλ θεάτρου Σ κιώ ν τω ν Βρυξελ
για να διδάξει το θέατρο Σκιώ ν και τη ν τεχνική του σε νέους
λώ ν ενώ το 1959 συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ θεάτρου
καλλιτέχνες.
Σ κιώ ν Παρισίων.
Ο Ευγένιος Σπαθάρης, εκτός από τέλειος εκφραστής της
Το 1961 συνεχίζει τις εμφανίσεις του στο Κάιρο και στην
τέχνης του θεάτρου σκιών αποτελεί παράλληλα και ένα
Αλεξάνδρεια και το 1962 βραβεύεται στο Παγκόσμιο Φ εστι
σημαντικό λαϊκό ζωγράφο. Η θεματολογία του βασίζεται σε
βάλ θεάτρου Σ κιώ ν και Κούκλας στη Ρώμη. Το 1971 συμ
εικόνες τη ς καθημερινότητας, σε ήρωες της επανάστασης,
μετέχει στο Φεστιβάλ Α νατολικών Χωρών της Πολωνίας,
και σε σκηνές εμπνευσμένες από τη ν μυθολογία.
εμφανίζεται στο Λονδίνο, περιοδεύει στη Γερμανία και κατα
Έ χ ε ι ασχοληθεί με τη ν εικονογράφηση παιδικών βιβλίων,
λήγει με το θέατρο του στη Δανία ενώ το 1972 παρουσιάζε
ενώ έχει οργανώσει πάνω από 50 ατομικές εκθέσεις στην
ται με το θίασο του στη Γενεύη και στην Πάρμα. Το 1978,
Ελλάδα και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές.
στα πλαίσια του ελληνικού μήνα στη Στοκχόλμη, περιοδεύει
Ή τ α ν μέλος του Κ αλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
και σ’ ολόκληρη τη Σουηδία. Με τη ν ευκαιρία τη ς έκθεσης
και του Ινστιτούτου Παγκοσμίου Θεάτρου (UNESCO).
παιδικού βιβλίου στο Μόναχο, προσκαλείται, το 1979, για
' Εχει τιμηθεί με Βραβείο Ρώ μης (1962), με το Α ’ Μ ετάλ
έκθεση φιγούρας και σειρά παραστάσεων.
λιο του Π ρίγκιπα του Μοντ, Α ’ Βραβείο Πολωνίας (1978), Α ’
Το 1980, οργανώνεται προς τιμήν του, στο Παρίσι, Φεστι
Μετάλλιο Τοσκανίνι (Ιταλία) το 1978 κ.ά.
βάλ Παγκοσμίου Θεάτρου Σ κιώ ν ενώ τη ν ίδια χρονιά δημι
Το 1991 ιδρύθηκε το Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιώ ν
ουργεί “Σχολή θεάτρου Σκιώ ν στη Δανία”, η οποία λειτουρ
Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο λειτουργεί με στόχο τη ν προ
γ ε ί μέχρι σήμερα από τους Δανούς μαθητές του. Αργότερα
βολή του θεάτρου σκιών.
περιοδεύει πάλι στην Αμερική, στα πλαίσια της
Το 2007 τιμήθηκε ιδιαίτερα από το ελλη
έκθεσης τω ν ευρημάτων τη ς Βεργίνας, με το
νικό υπουργείο Πολιτισμού για τη ν μεγάλη του
έργο “Ο Μ έγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο
προσφορά στο καλλιτεχνικό αυτό είδος για το
Φ ίδι”.
οποίο του αναγνωρίστηκε ο τίτλος του μεγάλου
Ο Ε υγένιος Σπαθάρης, το 1981 συμμετείχε
δασκάλου. ]
στον «ελληνικό μήνα» που διοργανώθηκε στο
Βυρ (Νορμανδία) και παράλληλα εγκαινίασε το
ΠΗΓΗ: Σπαθάρειο Μουσείο Θεάτρου Σκιών Δήμου
ελληνικό θέατρο τη ς Μασσαλίας. Το 1982 δίνει
Αμαρουσίου, (http:llwww.karagiozism useum.grlindex.htm )
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ηολιτισμός
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Γερμανία: 96 αρχαία χ ά λ κ ιν α και π ή λ ιν α αγγεία, π ου

Ε λ λ η ν ικ έ ς α ρ χ α ιό τ η τ ε ς επα ναπ α τρ ίσ τηκα ν από μ ου
σεία το υ Β ελγίου, τη ς Γερμανίας και τ η ς Βρετανίας. Η
τελετή παράδοσης πρα γμ α το π ο ιή θη κ ε στο Ε θνικ ό Αρ
χαιολογικό Μ ουσείο, παρουσία το υ Υ πουργού Π ολι
τισμού Α ντώ νη Σαμαρά, ο οποίος χαρακτήρισ ε π ολύ
σ η μ α ντικ ές τις κ ινή σ εις οικειοθελούς επισ τροφ ής αρχαι
οτήτω ν. Π ρόκειται γ ια τ ις εξής επαναπατρισθείσες αρχαιότητες:
Βέλγιο: 111 όστρακα, μολύβδινοι σ ύ ν
δεσμοι και επ τά νομ ίσ μ ατα από το Θορικό Α ττ ικ ή ς και χρ ονολογούνται από τον
5ο ώ ς το ν 2ο αιώ να π. X.. Οι αρχαιότη
τες παραδόθηκαν από τ η Β ελγική Σ χο
λή Α θηνώ ν.

προέρχοντα1 από νεκροταφ είο υστεροκλασικώ ν χρ ό νω ν
π ιθανότατα τ η ς Θεσσαλίας. Ε ντο π ίσ τη κ α ν το Μάιο του
2007 σε φ ορ τη γό προερχόμενο από τ η χώ ρ α μ ας κ α ι κα
τα σχέθη κα ν από τ ις γερ μ α νικ ές αρχές στο τελω νείο τη ς
Ν υρεμβέργης.
Α πό το Η νω μένο Βασίλειο, θραύσμα
επιστήλιου μεσοβυζαντινού τέμπλου,
χρονολογούμενο στο 11ο ή 12ο αιώνα,
π ου θεω ρείται πιθανόν ν α προέρχεται από
μνημείο τη ς αρχαία αγοράς, ή τη ς ευ ρ ύ 
τερ η ς π εριοχής τη ς Π λάκας. Το θραύσμα
προσφέρθηκε σ τη ν πρεσβεία σ τη ς Ελλά
δας, στο Λονδίνο, από Β ρετανό ιδιώτη.

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΣΤΟ ΣΑΝΤΙΑΓΟ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ
Σ τ ο Σαντιάγο, περισσότεροι από 600 δρόμοι έχουν
ελληνικ ά ονόματα, εμπνευσμένα από τη ν ελλη νικ ή ιστο
ρία, τη φιλοσοφία και τη μυθολογία. Π ιο γνω σ τός δρό
μος είναι η λεωφόρος Grecia, όπου υπάρχει και η ελλη
ν ικ ή ορθόδοξη εκκλησία. Σ τη ν ίδια λεωφόρο βρίσκεται
και ο σταθμός του μετρό, “G recia” όπου έγινε η επίσημη
παρουσίαση τ η ς δωρεάς του ελληνικ ού υπ ουργείου Π ο
λιτισμού. Δ ηλαδή δεκαέξι εκμαγεία, 50 κ ιλώ ν το καθέ
να, τη ς δ υ τικ ή ς ζαχρόρου του Π αρθενώ να και μια μακέτα
τη ς Α κρόπολης κοσμούν έναν από το υ ς πιο σ ύγχρονους
σταθμούς του μετρό, στο Σαντιάγο. Ο σταθμός ονομάζε
ται “M etro G recia” και καθημερινά, πε
ρίπ ο υ 22.000 επιβάτες έχουν τη ν ευκα ι
ρία ν α δουν και ν α ταξιδέψουν σε ένα
από τα πιο α ντιπροσ ω πευτικά δείγματα
του ελλη νικ ο ύ πολιτισμού.
Η τελετή εγκ αινίω ν έγινε παρουσία τη ς
Χ ιλιανής υ π ο υ ρ γο ύ Π ολιτισμού Παουλίνα ς Ο υρούτια, το υ υ φ υ π ο υ ρ γο ύ Εξω
τερικώ ν τη ς Χ ιλής, Ρ όμπερτ βαν Κλα-

βερέν, του προέδρου τη ς εταιρείας του μετρό Σαντιάγο,
Κ λεμέντε Πέρεζ και τη ς πρεσβευτού τη ς Ελλάδας στη
Χιλή, Χ ρυσούλας Κ αρυκοπούλου. Η πρεσβευτής τη ς Ε λ 
λάδας εξήρε τη δωρεά του ελλη νικ ού υπ ουρ γείου Π ο λιτι
σμού και το έργο του Ο ργανισμού Α νέγερσης Ν έου Μ ου
σείου Ακροπόλεως, καθώ ς και το μετρό Σαντιάγο, ειδικά
τον πρόεδρό του και τον αρμόδιο α ρχιτέκ τονα Χαβιέρ Πίντο.
Επίσης, η Ε λληνίδα πρεσβευτής δεν παρέλειψ ε να μ ιλή 
σει γ ια τα φ ιλελλη νικά αισθήματα π ο υ διέπουν το χιλιανό λαό και τη ν υποστήριξή του στο θέμα τη ς επιστρο
φ ή ς τω ν Μ αρμάρων του Π αρθενώ να με
τη σύσταση σ χετικ ή ς Ε π ιτρ ο π ή ς το 2004
και αντίσ τοιχα ψ η φ ίσ μ α τα τ η ς χιλ ια ν ή ς
Γερουσίας το 2004 και του χιλ ια νο ύ κοι
νοβουλίου το 2006. Σ τις πλάκ ες με τα
επεξηγημ ατικά κείμενα π ο υ έχου ν εν
σω ματω θεί δίπλα στα εκμαγεία, γίνετα ι
σαφής αναφορά στα Γ λ υ π τά του Π αρθε
νώ να.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΡΓΓΣΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΚΟΡΚΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ
Η ε π ισ τ η μ ο ν ικ ή Β ιβ λ ιο θ ή κ η Γ κ ό ρ κ ι σ τη ν Οδησσό,
σε συνεργασία με το Π αράρτημα του Ε λληνικού Ιδρύμα
τος Π ολιτισ μ ού οργάνωσε τριήμερο αφιέρωμα (21-23/5)
στον π ο ιη τή Γ ιά ννη Ρίτσο με αφορμή τη ν επέτειο τω ν
100 χρόνω ν από τη γέννησ ή του. Το αφιέρωμα, που πε
ριλάμβανε 50 εκδόσεις με συλλογές ποιημ άτω ν
στη ρω σική, ο υκ ρ α νική και ελλη νικ ή γλώσσα,
αφιερώ ματα από ουκρανικά και ρω σικά περιο
δικά, ανθολογίες, στοιχεία εργογραφίας και βιο
γραφίας, καθώ ς και φ ω τογραφ ικό υλικό, οργα
νώ θη κ ε στο πλαίσιο τη ς 10ης Π ανουκρα νικής
Έ κ θ εσ η ς Βιβλίου με θέμα “Το ουκρανικό β ι
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βλίο σ την Οδησσό” π ου διοργάνω σε η βιβλιοθήκη.
Ο Γ ιά ννη ς Ρίτσος (1919-1990), που τιμ ή θ η κ ε με το βρα
βείο Λένιν, είναι από το υ ς αντιπ ρ οσ ω π ευτικ ούς εκπροσώ
π ο υ ς τη ς νεότερης ελλη νικ ή ς ποίησης, άφησε έργο τερά
στιο σε ποσότητα και σημαντικό σε ποιότητα. Π άνω από
εκατό π οιη τικ ές συλλογές και συνθέσεις, εννέα
πεζογραφήματα, τέσσερα θεατρικά, όπω ς και με
λέτες για ομ οτέχνους σ υ γκρ οτούν το κ ύρ ιο σώμα
του έργου του. Π ολυάριθμες μεταφράσεις (Μαγιακόφσκι, Αραγκόν, Ε λιάρ κ.ά.), χρονογραφ ήματα
και άλλα δημοσιεύματα συμ π ληρ ώ νουν τ η ν ει
κόνα του δημιουργού.

«ΕΠΙΛΟΓΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΡΙΟ Μ ΠΕΝΕΝΤΕΤΙ
Μ ία α π ό τ ι ς π ρ ω τ ε ύ ο υ ο ε ς μορφ ές σ τη σ ύ γχρ ο νη γρα μ μ α
τεία τη ς Ο υρ ο υγουά η ς και τη ς Λ α τινικ ή ς Α μερικής, ο π ο ιη 
τή ς Μ άριο Μ π ενεντέτι, το υ οποίου οι ερω τικές και π ο λ ιτικ ές
ελεγείες έγινα ν δημοφ ιλή τραγούδια, ο βάρδος τη ς π ρ ω τεύ 
ουσας τη ς χώ ρ α ς Μ οντεβιδέο, π ο υ απετέλεσε τ η ν αδιαφιλο
ν ίκ η τ η Μ ούσα, έφ υ γε από τη ζω ή σε η λ ικ ία 88 ετώ ν, όπω ς
ανακοίνω σε ο αδελφός του.
Ο Μ π ενεντέτι έζησε σ τη ν εξορία από το 1973 έω ς το 1983 κ α
τά τα χρ ό νια τη ς δικ τα το ρ ία ς σ τη ν Ο υρουγουάη και χαρα
κτήρισ ε τ η ν π αλιννόσ τησ ή το υ ω ς «ανεξορία». Με τα διηγή μ α τά του, π ου σ μ ίλεψ αν τη φ ή μ η του σ τις δεκαετίες του
‘50 κ α ι ‘60, ο Μ π ενεντέτι ιχνη λά τη σ ε με τ ις ευ ρ η μ α τικ ές και
γ λ α φ υ ρ ές περ ιγρ αφ ές το υ τη χα μ η λό φ ω νη γ λ υ κ ύ τ η τ α του
Μ οντεβιδέο, αλλά και τ η ν απελπισ ία το υ γρα φ ειοκρατικ ού

κυκεώ να.
Σ τη δεκαετία το υ ‘80 ορ
γά νω νε π ο ιη τικ ές α ν α γνώ 
σεις σε υ π ερ π λ ή ρ εις από
κόσμο αίθουσες, όπου στο
μέσο τη ς σκηνής, καθισμένος σε μία κ ο υ νισ τή
καρέκλα, διάβαζε από ένα μεγάλο βιβλίο, ενώ ο
π αιδικ ός φ ίλος και σ υ ν ερ γά τη ς του, ο τραγουδο
ποιός και τρ α γουδισ τή ς Ν τα νιέλ Β ιλιέτι, έπαιζε
μ ουσ ικ ή και τραγουδούσε. Μ ε το λευκ ό μ ουστά
κ ι το υ και τα ολοστρόγγυλα, φ ιλ ικ ά του, μάτια,
ο Μ π ενεντέτι παρέμεινε μ ία α γ α π η τή μορφή
σ τη ν κ α θη μ ερ ινή ζωή τ η ς Ο υρ ουγουά η ς ω ς τα
βαθιά γη ρα τειά του.

«ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΩΤΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μ ε π ρ ώ τ ο ε π ισ κ έ π τ η τ ο ν δ ιε θ ν ο ύ ς φ ή μ η ς Έ λ λ η 
ν α σ κ ηνοθέτη Θ όδω ρο Α γγελόπουλο, το νέο πρό
σωπο το υ Μ ουσείου Κ ινημα τογρά φ ου Θ εσσαλονίκης
πραγματοποίησ ε το βράδυ το υ Σ αββάτου τη ν π ρ ώ τη
το υ επίσ η μ η προβολή με τη γ ιο ρ τή για
τα εγκ α ίνιά του.
Σ το Μ ουσείο, υ π ά ρ χ ο υ ν οκτώ αίθουσες
(«οκτώ σεκάνς») σ τις οποίες παρουσιά
ζεται η ιστορία του ελ λ η ν ικ ο ύ κ ιν η μ α 
τογράφ ου και φ ιλοξενεί ακόμη ένα τρισ 
διάστατο φ ιλμ-το μοναδικό σε ελλη νικ ό
μουσείο-που δείχνει όλα τα στάδια κ α τα 
σ κ ευή ς μ ιας ταινίας.
Σ το μουσείο φ ιλοξενούνται αφίσες, προ
γράμματα, φ ω τογραφ ίες, η χ η τικ ά ν τ ο 
κ ο υ μ έντα και κοστούμια, όπω ς τα α υ
θ εντικ ά από τ ις «Νύφες» το υ Π α ντελή
Β ούλγαρη και οθόνες α φ ή ς δ ίνο υ ν πληροφ ορίες για
τη ν 7η Τ έχνη.
Ο επ ισ κ έπ τη ς αντικ ρ ίζει ακόμ η μ ία αφίσα από τη ν

γνω σ τή σ υλλογή «Hellaffi» (H ellenic Affisa), μ η χα νές
προβολής και λή ψ η ς.
Α ποκλεισ τική προτερα ιότητα δόθηκε σ τη ν ψ η φ ια κ ή
τεχνολογία, τόσο για τη ν παρουσίαση τω ν εκθεμ άτω ν
το υ μουσείου, αλλά κ υ ρ ίω ς για τη ν
υποσ τήριξη και προώ θηση τ η ς έρευνας
κ αι τ η ς εκπαίδευσης, σ ύμ φ ω να με τον
πρόεδρο το υ ΜΚΘ, Γ ιώ ργο Μ υλω νά
Το νέο Μ ουσείο α π ευ θύ ν ετα ι πρω τίστω ς στους ν έο υ ς Έ λ λ η ν ε ς δημιουρ
γ ο ύ ς κ ινη μ α το γρ ά φ ο υ και σ τους ερευ
νη τές, χά ρ η σ τις σ ύ γχρ ο νες μεθόδους
κ α τα γρ α φ ή ς κ αι πρόσβασης σε βά
σεις δεδομένω ν κ ινη μ α τογρ ά φ ου, αλ
λά κ υ ρ ίω ς στα παιδιά κ αι το υ ς νέους,
σύμ φ ω να μ ε το ν κ. Μ υλω νά. Το νέο
μουσείο διαθέτει ειδικ ούς χώ ρ ο υ ς εκ 
παίδευσης, όπ ω ς ο χώ ρ ος όπου οι νεα ρ οί φ ίλοι του κ ι
νη μ α τογρ ά φ ου θα μ πορ ούν να συμ μ ετά σ χουν στη δ ι
κ ή το υ ς ταινία.

ΤΕΡΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ Ο ΧΟΣΕ ΚΑΡΕΡΑΣ
Ο 6 2 χ ρ ο ν ο ς ισ π α ν ό ς τ ε ν ό ρ ο ς Χ οοέ Κ α ρ έ ρ α ς, ο οποίος είχε ασθενήσει
από λ ευχα ιμ ία τ η ν οποία ξεπέρασε, δήλωσε σ τη β ρ ετα νικ ή εφημερίδα «The
Times» ότι δεν μ π ο ρ εί π ια να α ντα π ο κ ρ ίνετα ι σ τις «εξαντλητικές απαιτήσεις»
τη ς όπερας.

«Αν μπορώ να δίνω συναυλίες ρεσιτάλ προσαρμόζοντας το ρεπερτόριό μου στις
ανάγκες μου, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα», δήλω σε ο Καρέρας, ο οποίος έγινε
γνω σ τό ς σε όλο τον κόσμο το 1990 ω ς μέλος τω ν Τ ρ ιώ ν Τενόρω ν, μ α ζί με τον
Π λά θιντο Ν το μ ίν γκ ο κ αι το ν εκ λ ιπ ό ντα σήμερα Λ ουτσιάνο Π αβαρότι.

«Ό μως έχω τελειώσει την καριέρα μου στις όπερες, εκτός αν εμφανιστούν οι κα
τάλληλες συνθήκες», προσέθεσε.
Ο Καρέρας, ο οποίος δίνει κάθε χρόνο π ερ ίπ ο υ 50 συναυλίες, ανακοίνω σε τον τερματισμό τ η ς οπ ερ α τικ ή ς καριέρας
το υ 51 χρ ό νια μετά τη ν π ρ ώ τη εμφ άνισή το υ σε όπερα.
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ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΒΥΘΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΠΑΥΛΟΠΕΤΡΙ
Η α ρ χ α ιό τ ε ρ η ίσ ω ς σ τ ο ν κ ό σ μ ο β υθισ μ ένη πόλη
βρίσκεται στο Π αυλο π έτρ ι τ η ς νό τια ς Λ ακωνίας, σε
βάθος μ όλις τρ ιώ ν έω ς τεσσάρω ν μ έτρ ω ν και π ολύ κο
ν τ ά σε μ ια αμμουδερή α κ τή ιδιαίτερα δημ ο φ ιλή στους
το υρ ίσ τες κα ι το υ ς κατασκηνω τές.
Μ ια ομάδα επ ισ τη μ ό νω ν από το Ε ρ ευ ν η τικ ό Κ έντρο
Υ ποβρύχιας Α ρχαιολογίας του β ρετα νικ ο ύ Π α νεπ ι
σ τη μ ίο υ το υ Ν ό τιγχα μ , σε σ υνεργασία με Έ λ λ η ν ε ς
συναδέλφ ους τους, φιλοδοξούν ν α αποκ α λ ύ ψ ο υ ν τα μ υ σ τικ ά της, με τη βοήθεια
εξελιγμένου η λ εκ τρ ο νικ ο ύ εξοπλισμού
π ου μ πο ρ εί ν α φέρει επανάσταση στο χ ώ 
ρο τη ς ενάλιας αρχαιολογίας.
Τ α απομεινάρια τη ς β υθισ μ ένη ς προϊ
σ το ρ ικ ή ς πόλης, π ο υ χρονολογείται από
το υ λ ά χισ το ν το 2800 πΧ., π εριλαμ βά νουν ανέπαφ α
κτίρ ια , αυλές, δρόμους, κ α θώ ς και μ ετα γενέσ τερους
τάφ ους π ου π ισ τεύετα ι ότι α ν ή κ ο υ ν σ τη Μ υ κ η να ϊ
κ ή περίοδο. Α ν κ αι οι Μ υκ η να ίο ι βασ ίζονταν ιδιαίτερα
στη δ ύ να μ η το υ ς σ τη θάλασσα, λ ίγ α πρ ά γμ α τα είναι
γνω σ τά γ ια τα λιμ ά νια κ α ι τ ις ακμάζουσες παραθαλάσ
σιες π ό λεις το υ ς (μια από α υ τές εικάζεται
ό τι ή τα ν το Π αυλοπέτρι), κ α θώ ς το αρ
χαιο λο γικ ό ενδιαφέρον έχει σ τρ α φ εί κ υ 
ρ ίω ς στα π α λά τια κ αι το υ ς τά φ ο υς τη ς ελ
λ η ν ικ ή ς ενδοχώρας.
Τ α υποθαλάσσια ερείπια εντο π ίσ τη κ α ν
και χ α ρ το γρ α φ ή θ η κ α ν το 1968 από ομά
δα το υ Π α νεπ ισ τη μ ίο υ το υ Κ έμ π ρ ιτζ μ ε επικ εφ α λ ή ς
τον δρα Ν ίκ ολα ς Φ λ έμ ινγκ , αλλά από τότε δεν έχει γ ί
νει καμ ία έρευνα σ τη ν περιοχή. Σ αράντα χρ ό νια μετά,
ο δρ Γ ιο ν Χ έντερσον, από το Π ανεπ ισ τήμ ιο το υ Ν ό τιγ 
χαμ, θα είνα ι ο π ρ ώ το ς αρχαιολόγος πο υ θα έχει ε π ί
σημη πρόσβαση σ τη ν περιοχή, έχο ντα ς πάρει ειδική
άδεια από το ελλη νικ ό κράτος.
Σ τό χο ς τω ν επισ τη μ ό νω ν είναι να α π ο κ α λ ύ ψ ο υ ν τη ν

ιστορία κ αι τ η ν α νά π τυ ξη τ η ς πόλης, ν α ανακαλύψ ο υ ν από π ότε κ α το ικ ή θ η κ ε και, μέσω σ υ σ τη μ α τικ ή ς
μ ελέτη ς τ η ς γεω μορφ ολογίας τ η ς π εριοχής, ν α κ α τα 
νοή σ ουν π ότε κ αι γ ια π ο ιο υ ς λό γο υ ς η π ό λη εξαφ ανί
σ τηκ ε κ ά τω από τη θάλασσα. Σ ύ μ φ ω να με τον δρα Χέ
ντερσον, το Π α υλ οπ έτρ ι «αποτελεί τοποθεσία σπάνιας
διεθνού ς α ρ χα ιολογικ ή ς σημασίας» κ αι γ ι ’ αυτό, όπω ς
είπε, η έρευνα πρέπει ν α γ ίν ε ι έγκ α ιρα π ρ οτού τα εναπ ομ είνα ντα στοιχεία χ α θ ο ύ ν γ ια π ά ν τα
(ήδη υ φ ίσ τα ντα ι ζη μ ιές από το ν το υ ρ ι
σμό, το υ ς δ ύ τε ς κ αι τ ις ά γ κ υ ρ ες τω ν σκα
φών).
Ο Χ έντερσον και η ομάδα του, σε σ υνερ 
γασία με το ν Η λία Σ π ο νδ ύ λη τ η ς Ε φ ο
ρείας Ε νά λιω ν Α ρ χα ιο τή τω ν του ελ λ η ν ι
κού υ π ο υ ρ γείο υ Π ολιτισμ ού, θα διεξάγουν λεπτομ ερή
ψ η φ ια κ ή α κ ο υ σ τικ ή υποθαλάσσια έρευνα το υ χώ ρου,
χρ η σ ιμ οπ οιώ ντα ς εξοπλισμό π ο υ α ρ χικ ά είχε χρησ ιμ ο
π ο ιη θ εί γ ια σ τρ α τιω τικ ο ύ ς σ κ οπ ούς κ α ι γ ια υποθαλάσ
σιες έρευνες πετρελαίου.
Ο εξοπλισμός μ πορ εί ν α παράγει φ ω τορεαλιστικές,
τρισδιάστατες ψ η φ ια κ ές αναπαραστάσεις
το υ θαλάσσιου π υ θ μ έν α και τω ν υ π ο θ α 
λάσσιω ν κ ατα σκευώ ν, με ακρίβεια μ ι
κρ ότερ η το υ 1 χιλιοσ τού, μέσα σε λ ίγα
λεπτά.
Το πρόγραμμα χρ η μ α τοδοτείτα ι από το
Ινσ τιτο ύ το Α ιγα ια κ ή ς Π ροϊστορίας, το
Π α νεπ ισ τή μ ιο το υ Ν ό τιγχα μ κ αι τη Β ρ ετα νικ ή Αρ
χα ιο λ ο γικ ή Σ χολή Α θηνώ ν. Έ χ ο υ ν π ρ ο γρ α μ μ α τισ τεί
τέσσερις περίοδοι έρευνας και ανασκαφώ ν. Οι εργα
σίες π λ ή ρ ο υ ς ψ η φ ια κ ή ς χα ρ το γρ ά φ η σ η ς θα π ρ α γμ α 
τοπ οιη θούν φ έτο ς το Μ άιο και Ιούνιο, οι εργασίες θα
σ υ ν εχισ το ύ ν από το 2010 έω ς το 2012, το 2013 θα με
λ ετη θ ο ύ ν τα στοιχεία π ο υ θα έχο υ ν π ρ ο κ ύ ψ ει και τα
2014 αναμένεται να δημ οσ ιευ τούν τα αποτελέσματα.

ΑΝΑΔΡΟΜ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΑ ΔΡΟΥΓΚΑ
θνές καλλιτεχνικό προσκήνιο γύρω στη δεκαετία του ’70,
Η Ε θ ν ικ ή Π ιν α κ ο θ ή κ η φ ιλοξενεί Α ναδρομική έκ 
όταν
διαμόρφωνε το προσω πικό του ύφος; Η Π οπ-Αρτ
θεση το υ Α χιλλέα Δ ρούγκα
του
έδωσε
την ελευθερία να συμπαραθέτει συχνά μ ε ειρω 
από τ η ν Τ ετά ρ τη 29 Α π ριλί
νικό
τρόπο
σύγχρονα καταναλωτικά αντικείμενα πλάι σε
ου έτος τη Δ ευτέρα 31 Α υγούαρχαία
ή
βιβλικά
θέματα ή ακόμη να εισάγει πραγματι
σ του 2009. Σ τη ν έκθεση θα
κά
αντικείμενα
μέσα
στη ζω γραφική σύνθεση, δημιουρ
παρουσ ιασ τούν 140 ζω γρα
γώντας
έτσι
μ
ια
διεγερτική
αμφισημία. Ο Φωτορεαλισμός
φ ικ ά και χ α ρ α κ τικ ά έργα.
(H yperrealism ) εξάλλου τον ενθάρρυνε να ζω γραφίζει τα
Μ εταξύ άλλω ν η Δ ιευ θ ύ ν τρ ια
αντικείμενα μ ε αληθοφάνεια, που δεν στηρίζεται ωστόσο
τη ς Ε θ ν ικ ή ς Π ιν α κ ο θ ή κ η ς
αποκλειστικά στη φω τογραφία, για τί ο Δρούγκας μελετά
Μ αρίνα
Λ αμπράκη-Π λάκα
τη σύνθεσή του εκ του φυσικού, ρυθμίζοντας μ ε το βλέμμα
αναφέρει γ ια το ν ζωγράφο:
και το πνεύμα αυτό που επιθυμ εί να δηλώσει, να απορρί“Τι κράτησε τελικά ο Έ λλ η 
ψει ή να υποδηλώσει σας εικόνες του... ’’ ]
νας ζωγράφος αττό τα ρεύμα
τα που κυριαρχούσαν στο διε
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% εκδόσεις μιχάλη σιδέρη %
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8 ευρώ (σκληρό εξώφυλλο)

10 ευρώ (σκληρό εξώφυλλο)

10 ευρώ
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• ιλ ιτχλ κ α ρα ιτ ώ ργ κ ιτ

KONSTANTINA L MOCXOY

10 ευρώ (σκληρό εξώφυλλο)

14 ευρώ (σκληρό εξώφυλλο)

12 ευρώ

14 ευρώ

ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΤΑΡΑΤΣΑ

π έ τ α γ μ α μ’ έ ν α
κ λ α δ ί ελ ιά ς...

Π α ν α γ ιώ τ α Μ π α λ ιν ά κ ο υ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΡΑΤΣΑ

ιο παιδί
ιων αγγέλων

10 ευρώ (σκληρό εξώφυλλο)

10 ευρώ (σκληρό εξώφυλλο)

9 ευρώ

14,65 ευρώ

εκδόσεις

2,26 ευρώ το καθένα

Ανδρ. Μεταξά 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

Α λ λ ες Ε κ δ ό σ εις μας: Λ εξικό - Μ έθοδοι - Διάλογοι - Ιταλικά Εκπαιδευτικά
Σχολικά Βοηθήματα Δημοτικού - Παιδικά
Νεοελληνική Λογοτεχνία - Γνώσεων - Ιστορικό κ.ά

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Η Π Α ΓΚ Ο Σ Μ ΙΟ Π Ο ΙΗ Σ Η
ΤΟ Υ Ε ΓΚ Λ Η Μ Α Τ Ο Σ (Κ Α Τ Α
Τ Η Ν Α ΓΓΛ Ο Σ Α Ξ Ο Ν ΙΚ Η
Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡ Α Φ ΙΑ )

Η ΣΙΟ Δ Ο Σ
Ε Ρ ΓΑ Κ Α Ι Η Μ Ε Ρ Ε Σ, Θ ΕΟ ΓΟ Ν ΙΑ,
Η Α Σ Π ΙΔ Α ΤΟ Υ Η Ρ Α Κ Λ Η

trumiTO"»

ΠΡΟΛΟΓΟΣ: ΔΑΝΙΗΛ I. ΙΑΚΩΒ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΣΧΟΛΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ
ΕΚΔ. ΖΗΤΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ. 2031-270184,ΣΕΛ. 548, 21.00C

ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔ. ANT. Ν. ΣΑΚΚΟΥΛΑ,
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 5,
ΤΗΛ. 210-3217437
Το βιβλίο αυτό έχει δύο στόχους:
1) να αποσαφηνίσει την έννοια της
παγκοσμιοποίησης, η οποία έχει
ιδιαίτερα «ταλαιπωρηθεί»... και 2) να εντάξει
τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας στο
πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποίησης. Το
εγχείρημα πρωτοπόρο για τα ελληνικά δεδομένα,
ισορροπεί ανάμεσα σε όρους πολιτικοοικονομικού
περιεχομένου, σε γεω στρατηγικές παραμέτρους
και σε εγκληματολογικές αναλύσεις. Και όλα
αυτά σύμφωνα με την αγγλοσαξονική -κυρίωςεγκληματολογική σκέψη. Το υλικό του βιβλίου
έχει συλλεγεί από τον Αναπληρωτή καθηγητή
Ν ομικής Θράκης Χαράλαμπο Δημόπουλο κατά
τις μακρόχρονες έρευνές του στο Law School, του
Χάρβαρντ. Η συμβολή του καθηγητή Εγκληματολογίας
στο Τμήμα Επικοι-νωνίας τω ν ΜΜΕ του
Π ανεπιστημίου Αθηνών Γιάννη Πανούση συνίσταται
σε μια γενικότερη επισκόπηση του φαινομένου, στην
ενιαιοποίηση της ορολογίας και στον καταμερισμό της
ύλης, στην εισαγωγή και στον επίλογο του βιβλίου.

Οι σπουδαιότερες επικές δημιουργίες του γενάρχη
(μαζί με τον Ό μηρο) της αρχαίας ελληνι
κ ή ς ποιητικής παράδοσης. Στα «έργα και
ημέρες» ζωντανεύει η σκληροτράχηλη
ζωή τη ς ελληνικής υπαίθρου του 8ου
αιώνα π.Χ. Στη «Θεογονία» κυριαρχεί η
περιγραφή της δημιουργίας του κόσμου
και τω ν θεών. Σ την «Ασπίδα του Ηρα
κλή» ο ποιητής προσπαθεί να ανταγω νι
στεί αισθητικά τη ν ομηρική περιγραφή
της ασπίδας του Αχιλλέα. Ενδιαφέρουσα
η σύνδεση της αρχαιότερης ελληνικής
ποίησης με τη ν ποιητική παράδοση τω ν
λαών τη ς ανατολής της δεύτερης χιλιε
τίας π.Χ.

SH U N TZU : Η Τ Ε Χ Ν Η ΤΟ Υ Π Ο ΛΕΜ Ο Υ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΦΗ ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ
ΕΚΔ. ΟΞΥ, ΤΗΛ. 210-5226609,
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 8, ΑΘΗΝΑ

Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Σ
Η ΖΩ Η Κ Α Ι ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ. ΤΑ
Θ Ε Μ Ε Λ ΙΑ Τ Η Σ Α Τ Ο Μ ΙΚ Η Σ Θ ΕΩ ΡΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΣΧΟΛΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΚΙΡΓΚΕΝΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΥΡΚΟΣ
ΕΚΔ. ΖΗΤΡΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
ΤΗΛ. 2031-270184, ΣΕΛΙΔΕΣ 460,21.00€
Περιλαμβάνει το σύνολο των
μαρτυριώ ν που σώζονται από την
αρχαιότητα, για το φιλόσοφο, τη ζωή
του, τους τίτλους τω ν έργων του,
τους μαθητές και διαδόχους του. Ο
Δημόκριτος δεν αρκέστηκε απλώς
στην προσπάθεια ερμηνείας της
φύσης, αλλά ασχολήθηκε και με τον
άνθρωπο και τα προβλήματά του.
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Λ π μόκρκος

Σε αυτό το κλασικό εγχειρίδιο
στρατηγικής εξετάζεται κάθε π τυχή
της σύγκρουσης - οικονομική, πολι
τική, κοινωνική, ψ υχολογική. Με
όπλο τη βαθιά κατανόηση τη ς ανθρώ
πινης φύσης, η Τέχνη του Πολέμου
διδάσκει τους κανόνες -το ν Δρόμοτη ς νίκης. Και η ιδανική νίκη, σύμ
φωνα με τον δάσκαλο Σουν Τζου,
είναι αυτή που επιτυγχάνεται χω ρίς
κόπο, χω ρίς περιττές απώλειες και,
τελικά, χω ρίς μάχη. Η νίκ η που επι
τυγχάνεται χάρη στη διαρκή προσαρ
μογή στις εκάστοτε συνθήκες.
Οι αρχές της Τ έχνης του Πολέμου βρίσκουν
εφαρμογή σε κάθε είδος σύγκρουσης, από το δια
προσωπικό ως το διεθνές επίπεδο, γ ι’ αυτό και έχει
μελετηθεί και μελετάται από πολιτικές και στρατι
ω τικές ηγεσίες, μάνατζερ και επιχειρηματίες.
Η ηθική του έργου ορίζεται από τον ταοϊσμό,
δηλαδή από το αίσθημα δικαίου και τον σεβασμό

εντός
& εκτός
δακτυλίου
u o iiy o f υ ο .« η ς t n y o i i
ιν* Κ Τ ρ ο χα ίω ν Α ιυ«πματ
Ι υ ν ο β η γ ο υ ς και Π ρ ο ο ρ ισμ ο ύ ς

στον αντίπαλο και στους κανόνες.
Η παρούσα μετάφραση παρουσιάζει το κλασικά έργο
ακριβώς από τη ν άποψη της ένταξης του στη μεγάλη
πνευματική παράδοση του ταοϊσμού, πηγή όχι μόνον της
ψυχολογίας αλλά και τη ς επιστήμης και της τεχνολογίας
στην Ανατολική Ασία.
Η Τ έχνη του Πολέμου είναι ένα από τα αρχαιότερα
βιβλία στρατιω τικής στρατηγικής στον κόσμο. Πιθανό
τατα γράφτηκε ανάμεσα στον 5ο και τον 3ο π.Χ. αιώνα,
κατά τη λεγάμενη «Περίοδο τω ν Εμπόλεμων Κρατών» από
έναν μυστηριώδη Κινέζο πολεμιστή-φιλόσοφο.

ΕΝ ΤΟ Σ Κ Α Ι ΕΚ ΤΟ Σ Δ Α Κ ΤΥ Λ ΙΟ Υ
ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Δ. ΜΠΑΖΑΝΗ
ΕΚΔ. ANDY’S PUBLISHERS, ΣΟΛΩΝΟΣ 54 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3628288
Π ρόκειται για ένα συνοπτικό εγχειρίδιο που παρουσιά
ζει με απλά λόγια την οδική συμπεριφορά τω ν Ελλήνων.
Ο συγγραφέας παραδίδει στο ευρύ κοινό έναν Οδηγό Οδι
κής Ασφάλειας και Π ρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων,
παρέχοντας σύντομα και περιεκτικά χρήσιμες συμβουλές
για οδηγούς και συνοδηγούς και προορισμούς. Στόχος του
βιβλίου είναι να συμβάλει στη μείωση τω ν τροχαίων ατυ
χημάτων. Το βιβλίο εκδόθηκε υπό τη ν αιγίδα του Δήμου
Αθηναίων.

εμπλουτισμένο με πολλά ιστορικά στοιχεία, νομικές και
συνταγματικές διατάξεις, εμπεριστατωμένη θεωρητική
ανάλυση αντικειμένου που αφορούν κυρίω ς τη ν Αστυνο
μική Αυτοάμυνα αλλά και πλήρη φωτογραφική απεικό
νιση εφαρμογής τεχνικώ ν ασφαλούς προσέγγισης, ελέγ
χου και σύλληψ ης υπόπτω ν ή δραστών. Σε συνδυασμό
με τα αναφερόμενα μέτρα αυτοπροστασίας, υπηρετεί την
ορθή γνώση της άοπλης άμυνας που μπορεί να αποτελέσει το αόρατο πανίσχυρο όπλο του Αστυνομικού και να
θέσει σε δεύτερη μοίρα το πιστόλι ή περίστροφο, η χρήση
του οποίου κατά κανόνα καταλήγει σε δυσάρεστα αποτε
λέσματα.

Α Π Ο Λ Ο ΓΙΣ Μ Ο Σ Κ Α Θ Η Κ Ο Ν ΤΟ Σ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΤΗ π.ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΚΔ. IONPRESS, ΤΗΛ. 210-2134192

Π Α ΓΚ Ρ Α Τ ΙΟ Ν
Η Α Π Ο Λ Υ ΤΗ Μ ΕΘΟ ΔΟΣ ΑΥΤΟ ΑΜ ΥΝ ΑΣ
Τ Η Σ ΣΥΓΧΡΟ Ν Η Σ
Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Σ Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Η δομή του βιβλίου αναφέρεται σ τη ν υπηρεσία του
Ν ικολάου Μ άρτη σε τρ εις σημαντικές περιόδους τη ς
ζωής του:
1) στη θητεία του ως Εφέδρου Αξιωματικού Πυροβο
λικού επ ί επτά χρόνια, κατά τη διάρκεια του Β' Π αγκο
σμίου Πολέμου, όπου συμμετείχε στη μάχη τω ν οχυρών
Μακεδονίας - Θράκης κατά τη γερμανική εισβολή, στη
μάχη Ελ-Αλαμέιν, στη μάχη Ρίμινι και στη μάχη τω ν Αθη
νώ ν το 1944,2) στην υπηρεσία επ ί 12 ιΛ χρόνια ω ς υπουρ
γού κυβερνήσεων Κ. Καραμανλή και Γ. Ράλλη και 3) στην
περίοδο μετά το 1981, όταν εγκατέλειψε τη ν πολιτική και
αφοσιώθηκε στον αγώνα για τη ν ιστορική αλήθεια για τη
Μακεδονία.

ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α ΑΣΠΡΟΥΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΙ Υ Β ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ ΘΩΜΑ,
ΤΗΛ. 6972215165,
email: sasprou@ hotmail.com

ΤΗΣ SHELLEY KLEIN
ΕΚΔ. INTROBOOKS, ΤΗΛ. 210-2705320

Το ανωτέρω βιβλίο, διδάσκεται ως εκπαιδευτικό βοή
θημα στους σπουδαστές τω ν Σχολών της Α στυνομικής
Ακαδημίας καθώς επίσης και στα σεμινάρια επιμόρφω
σης και τα σχολεία εκπαι-δευτών που διοργανώνει η Διεύ
θυνση Εκπαίδευσης/ΑΕΑ και η ΓΑΛΑ. Είναι προσαρμο
σμένο στα σύγχρονα δεδομένα πάταξης της εγκληματι
κότητας που απαιτούν αποτελεσματική δράση, ακίνδυνη
προσέγγιση, έλεγχο, σύλληψη, χειροπέδηση, σωματική
έρευνα, και συνοδεία, σεβασμό τω ν συνταγματικώ ν δικαι
ωμάτων του ελεγχόμενου ή συλλαμβανόμενου πολίτη με
έμφαση στην προστασία της ζωής και της σωματικής ακε
ραιότητας τόσο αυτού, όσο και του Αστυνο-μικού. Είναι

Από τη ν αρχή της ιστορίας, ο άνθρωπος γοητεύεται από
τη ν ιδέα του «κρυφού». Από τότε που κατάφερε να επι
κοινωνήσει με τον συνάνθρωπό του, δημιουργεί κοινω νι
κές ιεραρχίες, με σκοπό όχι μόνον να συνασπιστεί και να
νιώσει το αίσθημα της κοινότητας, αλλά και να διαφορο
ποιηθεί από αντίστοιχες ομάδες που δρουν παράλληλα.
Οι περισσότερες από τις μυστικές οργανώσεις που έδρα
σαν ή συνεχίζουν να δρουν στον πλανήτη είναι ακίνδυ
νες συγκεντρώσεις ομοϊδεατών. Εντούτοις η ιστορία έχει
καταγράψει πολλές περιπτώσεις που αποτέλεσαν εξαίρε
ση στον κανόνα αυτό και από αθώες αδελφότητες εξελί
χθηκαν σε ...φ ονικέςεταιρείες]
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Χαράλαμπος Ταίγανίδης

r

“Οδικός μας Χαράλαμπος”
Συνέντευξη από τον Π.Υ. Γρήγορή Τσαλή

•
.ι ι » ο λ λ ε ς φ ο ρ έ ς τα μέσα ενημέρωσης,
έντυπα ή ηλεκτρονικά, σχημάτισαν μες το μυαλά μας την
εικόνα του υπεραθλητή. Αθλητές που άφησαν το παγκό
σμιο φίλαθλο κοινό άφωνο, κατακτώντας τη μια νίκ η με
τά την άλλη, καταρρίπχοντας το ένα παγκόσμιο ρεκόρ με
τά το άλλο. Αθλητές που δεν διάλεξαν να επικεντρωθούν
σε ένα μόνο αγώνισμα και να εξειδικευτούν σ’ αυτό, αλ
λά ρίχνονταν στη μάχη ζητώντας πάντα το ακατόρθωτο.
Έ τσ ι έμειναν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη μας ονό
ματα αθλητώ ν όπως ο Μαρκ Σ πίτς (κυρίως για τους παλαιότερους), με τα επτά χρυσά μετάλλια στους Ολυμπια
κούς Αγώνες του Μονάχου το 1972, ή ο Μ άικλ Φ έλπς με
τα οκτώ χρυσά μετάλλια στην πρόσφατη Ολυμπιάδα του
Πεκίνου.
Λίγοι όμως γνωρίζουμε ότι η χώρα μας έχει την τιμή να
εκπροσωπείται, στις χρυσές αυτές σελίδες τω ν υπεραθλη
τών, από ένα μεγάλο μαχητή του υγρού στίβου και κυρίως,
ένα μεγάλο μαχητή της ζωής.
Είναι ο Χαράλαμπος Ταίγανίδης, ο άνθρωπος που σάρω
σε τα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς του Πεκίνου, το
καλοκαίρι που πέρασε.
Σε δυο συνεχόμενες Ολυμπιάδες κέρδισε συνολικά εν
νέα μετάλλια. Σ την Ολυμπιάδα της Αθήνας (2004) κέρδισε
τρία μετάλλια (2 χρυσά και 1 ασημένιο), ενώ στην Ο λυμπι
άδα του Πεκίνου (2008) έφερε στη χώρα μας έξι μετάλλια
(2 χρυσά, 3 ασημένια και 1 χάλκινο).
Ακόμα λιγότεροι ίσως γνωρίζουν ότι η Ελληνική Αστυ
νομία είναι διπλά υπερήφανη, μια και ο Χαράλαμπος, ανή
κει στις τάξεις της, εργαζόμενος ως πολιτικός υπάλληλος

Α/Α [ 7 4 ]

Μ ΑΙ0Σ-Ι0ΥΝ Ι0Σ 2009

στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Συναντήσαμε τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη στα γραφεία
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη στιγμή ήταν δι
άχυτη η αγάπη με τη ν οποία τον περιβάλλει η Υπηρεσία
του. Ό λ ο ι οι συνάδελφοι τον προϋπαντούν μ ’ ένα ζεστό χα
μόγελο και εγκαρδιότητα. Είναι ο δικός μας «Μπάμπης»,
λένε όλοι και καμαρώνουν μ ’ ένα αθώο τρόπο, σαν τα παι
διά που νοιώθουν να έχουν φίλο τους τον Σούπερμαν.
Ο Χαράλαμπος όμως κερδίζει τη συμπάθεια όλων γ ια τί
πρώτα απ ’ όλα ο ίδιος ακτινοβολεί μ ’ ένα χαμόγελο και μια
ευγένεια που πηγάζει από μέσα του αβίαστα, σαν στοιχεία
που σφυρηλατήθηκαν πια στον χαρακτήρα του, μέσα στο
τρομερό σιδηρουργείο του αθλητισμού. Ο Χαράλαμπος στα
28 του χρόνια κρύβει πίσω από το εγκάρδιο χαμόγελό του
μια ωριμότητα που ξαφνιάζει και συγκινεί.
Τι είναι λοιπόν ένας τέτοιος αθλητής; Τι κρύβεται πίσω
από ένα παιδί που έφτασε στα 20 του να θεωρείται το με
γαλύτερο ταλέντο του ελληνικού υγρού στίβου, βρέθηκε
ξαφνικά σ τ ο .. κενό, με κίνδυνο να καταρρεύσει, αλλά τελι
κά χαλύβδωσε και σήμερα μιλά γι αυτόν όλη η παγκόσμια
αθλητική κοινότητα;
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά τους.
Ο Χαράλαμπος Ταίγανίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονί
κη το 1981, από γονείς ποντιακής καταγωγής. Καμαρώνει
γ ι αυτό, αλλά και αστειεύεται συχνά, λέγο ντα ς... ποντιακά
ανέκδοτα, με την κατάλληλη προφορά αν χρειαστεί. Έ χ ει
άλλο ένα αδερφό, μεγαλύτερο.
Από πολύ μικρός εγκαταστάθηκε στην Κοζάνη, λόγω
επαγγελματικών υποχρεώσεων του πατέρα του που ήταν

από τον Πολύμυλο Κοζάνης.
Σε ηλικία 5 ετών αρχίζει η επαφή του με
τον υγρό στίβο.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ: Πίσω
από ένα παιδί που οδηγείται πέντε χρόνω ν
στην πισίνα, για να μάθει κολύμβηση, σί
γουρα βρίσκεται κάποιος άνθρω πος που τον
οδηγεί σ’ αυτό. Θα ήθελες να μας μιλήσεις γι
αυτό;

Χαράλαμπος Ταϊγανίδης: Το πρόσωπο αυτό ήταν φυσικά ο
πατέρας μου. Και θέλετε να σας πω το καταπληκτικό; Με πή
γε στο κολυμβητήριο για να ξεπεράοω το φόβο μου για τη θάλασ
σα. Ή μουν ένα παιδί που δεν έμπαινα μ ε τίποτα στη θάλασσα.
Καθόμουν α π ’έξω κι έπαιζα στην παραλία. Έ τσι ο πατέρας μου
σκέφτηκε να μ ε πάει σε κολυμβητήριο, στην Κοζάνη.
Ε κεί ευτύχησα να έχω πολύ καλούς δασκάλους στην κολύμ
βηση που προσπάθησαν μ ε όρεξη, μ ε υπομονή και χωρίς πίεση
να μεταδώσουν σ’ ένα μικρό παιδί όπως ήμουν εγώ, τις γνώσεις
τους πάνω στο άθλημα της κολύμβησης. Ε κεί εντάχθηκα από
παιδί σε ένα τοπικό αθλητικό σωματείο, τον Εθνικό Κοζάνης,
στον οποίο έκανα τα πρώτα βήματα, μέχρι που σιγά - σιγά άρχισα
να εξελίσσομαι κι έτσι κάποια στιγμή βρέθηκα στην Αθήνα όπου
έδειξαν ενδιαφέρον για μένα μεγάλα αθλητικά σωματεία και συ
γκεκριμένα εντάχθηκα στον Ολυμπιακό.

δα, τα πράγματα άρχισαν να χειροτερεύ
ουν. Ό λοι πρόσεχαν πως ακόμα και στις
φωτογραφίες εγώ εμφανιζόμουν σαν να ..
έκλεινα το μάτι σε κάποιον. Οι προπονη
τές μου αστειευόντουσαν λέγοντας: μ ε ποιο
μάτι μας κοιτάζεις τώρα, μ ε το τσακίρικο
ή μ ε το τσαχπίνικο; Αλλά πλέον δεν ήταν
αστείο. Άρχισα πλέον να έχω σοβαρά προ
βλήματα. Το αποκορύφωμα ήταν το 2003,
στη Γλυφάδα, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλη
μα, συμμετείχα έχοντας τόσες διακρίσεις και τόσες ελπίδες
αλλά η αποτυχία ήταν τραγική. Έ πεφτα πάνω στα κονλουάρ κι έχανα χρόνο.
Φανταζόμαστε π ω ς η επόμενη ερώτηση είναι χιλιοει
πωμένη. Αλλά έρχεται αβίαστα και σε μ α ς : Π ώ ς αισθάνθηκες; Τι ένοιωσε τότε ένας νέος που όλα έδειχναν να
ανοίγονται μπροστά του;

Η στενοχώρια και η απογοήτευση δεν περιγράφσνται.
Ό μ ω ς.. δίπλα μου βρισκόταν ένας άνθρωπος που μ ε προ
πονούσε, ο Γιάννης Νεράντζης, που ταυτόχρονα προπο
νούσε και παιδιά μ ε αναπηρίες. Σωματικές αναπηρίες.
Υπήρχαν ακόμα και παιδιά μ ε εγκεφαλική παράλυση. Κι
εγώ βίωνα δίπλα μου και θαύμαζα τον αγώνα αστών των
παιδιών. Και να που ήρθε η στιγμή που κι εγώ έπρεπε να
αναπτύξω μέσα μου άλλες δυνάμεις. Μίλησα λοιπόν μ ε τον
Τι συνέβη ακριβώ ς ώστε να τραβήξεις την προσοχή τω ν
προπονητή μου, με καθοδήγησε, ασχοληθήκαμε συστημα
μεγάλων αθλητικώ ν ομάδων τη ς χώρας;
τικά μ ε ιατρικές εξετάσεις και βάσει των διεθνών κανονι
Είχα αρχίσει από την παιδική ηλικία να πετυχαίνω κάποιες
σμών, εντάχθηκα πλέον σε κατηγορία παραολυμπιακού
επιδόσεις που ξεχώρισαν. Αν θυμάμαι καλά, σε ηλικία 11 χρο αθλήματος. Ό λα αυτά έγιναν λίγο πριν την Ολυμπιάδα
νιάν, είχα καταρρίψει το αντίστοιχο πανελλήνιο ρεκόρ, γι αυτές τις
της Αθήνας το 2004. Θεωρητικά, η μέχρι τότε καριέρα μου
ηλικίες (παμπαίδων), που κρατούσε επ ί 15 χρόνια ο μεγάλος Έ λ μ ε οδηγούσε ολοταχώς να συμμετάσχω στους κανονικούς
ληνας κολυμβητής Χαράλαμπος Παπανικολάου. Μάλιστα εκεί Ολυμπιακούς Αγώνες. Μάλιστα, το όνειρό μου - επαγγελ
νη την περίοδο, το ίδιο ρεκόρ το κατέρριψα 14 φορές. Αυτό έγινε ματικά - ήταν να μπω στο στρατό, μόνιμος, στο σώμα βα
στα 100 μ. ύπτιο. Από εκεί και πέρα άρχισα να «πέφτω» σε όλα σε
τραχανθρώπων. Έ κανα εξετάσεις, αλλά κι εκεί ήταν αδύ
σχεδόν τα αγωνίσματα του υγρού στίβου, σταδιακά και άρχισαν οι
νατο να μ ε πάρουν. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλησίαζαν κι
επιτυχίες. Άρχισαν τα πρώτα μετάλλια και κυρίως, άρχισαν οι δι έπρεπε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα να προσαρμοστώ
ακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Μεσογειακοί Αγώνες, Πανευρωπαϊ μ ε τη νέα πραγματικότητα και να συμμετάσχω στους Πακοί, Παγκόσμια. Έ τσι άρχισα να καθιερώνομαι σαν αθλητής του ραολυμπιακούς. Η μετάβαση αυτή έγινε πρακτικά σε πολύ
υγρού στίβου και όλα πήγαιναν κατ’ευχή.
μικρό χρόνο. Σκύφτηκα ότι τα παιδιά αυτά, τοχν παραολυμπιακώ ν αγώνων είναι αληθινοί μαχητές κι ότι αν γίνεις
Μέχρι τότε λοιπόν «έπεφτες» στην πισίνα σαν ένας αθλη
Ολυμπιονίκης από αυτή την κατηγορία, ίσως αξίζει δυο φο
τή ς τω ν κανονικώ ν αγώνων; Δεν ήταν γνωστό ακόμη το πρό ρές. Είχα όμως και την απόλυτη συμπαράσταση ταχν γονι
βλημα; Πότε ακριβώ ς προέκυψε;
ών μου. Δεν μ ε εγκατέλειψαν. Δεν με
Το πρόβλημα ουσιαστικά, το είχα εκ γε
άφησαν να βασανίζομαι μόνος μου.
νετής. Είχα ας το πούμε ένα «χούι» να κλεί
Β ρ έ θ η κ ε ξ α φ ν ικ ά
Στάθηκαν πλάι μου σε κάθε στιγμή.
νω το ένα μάτι και να χρησιμοποιώ το .. γε
Πήρα λοιπόν την απόφαση και συμ
στο .. κενό, με κίνδυνο
ρό. Αστό οφειλόταν σε έναν ατροφικό μυ.
μετείχα στους Παραολυμπιακούς.
Οι γιατροί, στην παιδική ηλικία - βλέπετε
να καταρρεύσει, αλλά
δεν υπήρχαν και τα οικονομικά μέσα στην
Και όχι μόνο συμμετείχες, αλ
οικογένεια για πιο συστηματικές εξετάσεις
τελικά χαλύβδωσε και
λά έφερες στη χώρα τρία μετάλλια.
- έλεγαν στους γονείς μου να μην ανησυ
Δυο χρυσά κι ένα ασημένιο ! Και αν
χούμε, να κλείνω το γερό μάτι, ώστε να γυ σήμερα μιλά γι αυτόν όλη φτάσουμε μέχρι το Πεκίνο, τότε μι
μνάζεται το ασθενές και όλα θα πήγαιναν
λάμε για εννέα μετάλλια.
η παγκόσμια αθλητική
καλά. Ο μω ς.. περίπου 18-19 χρονιάν, ενώ
(γελάει και συμπληρώνει θα λέγα
99
ήδη συνέχιζα την καριέρα μου, τόσο στον
κοινότητα;
μ ε ντροπαλά) Πρέπει να προσθέσου
Ολυμπιακό, όσο και στην Εθνική Ομά
μ ε και τα έξι (6) χρυσά μετάλλια που
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έχω κερδίσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και έχω πετύχει
συνολικά δεκατέσσερα (14) παγκόσμια ρεκόρ.
Θα σου κάνουμε άλλη μια ερώτηση που ίσως την έχεις
ξανακούσει. Αλλά θα την θέσουμε λίγο διαφορετικά. Η
γνωστή πλευρά της είναι : πως νοιώθει ένας αθλητής
όταν ακούει τον Εθνικό Ύμνο ; Τί προλαβαίνει να σκεφτεί εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα; Η άγνωστη πλευρά εί
ναι : Ακόυσες τον Εθνικό Ύμνο και στην Αθήνα και στο
Πεκίνο. Τι διαφορετικό ένοιωσες και στη μια και στην
άλλη περίπτωση;
Σίγουρα η πρώτη φορά .. είναι πρώτη ! Με αυτή την έν
νοια η Αθήνα ήταν μοναδική για μένα. Είσαι μέσα στην πατρί
δα σου κι ατενίζεις τη γαλανόλευκη. Αυτό που λένε ότι περνούν
όλα μπροστά α π’τα μάτια σου με κινηματογραφική ταχύτητα..
έτσι ακριβώς είναι. Νοιώθεις κάτι ανάμεικτο, σε δευτερόλεπτα.
Όλη η ζωή σου, όλες σου οι προσπάθειες... Το Πεκίνο όμως εί
ναι πάλι κότα διαφορετικό. Κ ατ’αρχάς και σαν κόσμος.. είσαι
ας πούμε μόνος σου. Πόσοι 'Ελληνες μπορεί να ήταν εκεί. Δεν
είναι το ίδιο. Έ να αχανές στάδιο, η σημαία σου ανεβαίνει στον
μεσαίο ιστό, ο Εθνικός σου' Υμνος παίζει και βλέπεις λίγες γα
λανόλευκες σημαιούλες να κυματίζουν στις κερκίδες. Και ξαφ
νικά - αυτό ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη για μένα - ακούς το
όνομα σου να το φωνάζουν επευφημώντας οι φίλαθλοι.. στα
κινέζικα !.. Δεν έχει σημασία πως το πρόφεραν (γελάει). Πά
ντως φώναζαν ρυθμικά το όνομά μου. Αν δεν είναι όλα αυτά η
μεγαλύτερη ανταμοιβή για ένα αθλητή.. τότε π είναι;..
Σε συνόδευε δικός σου άνθρωπος στο Πεκίνο ; Και η
επιστροφή στην Αθήνα; μίλησε' μας γι αυτά.
Στο Πεκίνο ήταν η σύζυγός μου, ενώ ο μικρός μας γιος, που
είναι τώρα 18 μηνών, είχε μείνει στη φροντίδα των γονιών

μας. Στην Αθήνα βέβαια η υποδοχή δεν ξεχνιέται. Ειδικά στον
τόπο καταγωγής μου, στον Πολύμυλο, η υποδοχή γινόταν πά
ντα μ ε προπομπό ένα κεμετζέ, την ποντιακή λύρα. Πρέπει εδώ
να σταθώ, γι άλλη μια φορά, για να ευχαριστήσω τους γονείς
μου, που χωρίς αυτούς τίποτα από όλα αυτά δεν θα υπήρχε, τη
σύζυγό μου, τους ανθρώπους που μ ε στήριξαν, που μ ε κατηύθηναν, που μ ε προπόνησαν.. όλους. Αλλά και το χωριά μου, γιατί
είμαι περήφανος γι αυτό.
Ακούμε και μαθαίνουμε με χαρά, ότι όλη αυτή η εμπειρία
σου ως Παραολυμπιονίκη οε έφερε σε επαφή με κοινωνικές
ομάδες που προσπαθούν να υποστηρίξουν κατηγορίες παι
διών με κινητικά ή άλλα προβλήματα, ώστε να ασχοληθούν
με τον αθλητισμό. Μίλησε μας γι αυτό.
Πραγματικά. Πέρα από τις διακρίσεις και τις αξέχαστες στιγ
μές, είχα και έχω, σχεδόν καθημερινά, την ευκαιρία να έρχομαι
σε επαφή με παιδιά που παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, κυ
ρίως κινητικά και βλέπω πόσο τεράστιο έργο μπορούμε να κά
νουμε ώστε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα. Με καλούν και πη
γαίνω σε σχολεία και κανονικά αλλά και ειδικά σχολεία, όπου
γίνεται μια αξιέπαινη προσπάθεια, ώστε από τη μια πλευρά το
«αρτιμελές» παιδί να εμπεδώσει ένα βαθύτερο πολιτισμό σεβα
σμού των ατόμωνμ ε αναπηρίες, αλλά και όλα τα παιδιά να οπλι
στούν μ ε αυτοπεποίθηση και γνώση ότι η δύναμη της θέλησης
και της ψυχής μπορεί να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να κά
νει θαύματα. Η ζωή είναι δύσκολη. Όμως υπάρχουν παραδείγ
ματα που αποδεικνύουν ότι πολλοί άνθρωποι, ενώ «υστερούσαν»
σε κάποιο τομέα, σωματικά, βιολογικά, μπόρεσαν να πετύχουν
στόχους που αιφνιδιάζουν. Υπάρχουν ευτυχώς πολλοί συνάδελ
φοί μου αθλητές, που μας έχει ευαισθητοποιήσει αυτό ακριβούς
το ζήτημα. Να καταλάβουμε δηλαδή όλοι ότι αναπηρία, ιδιαίτε
ρα για την πολιτεία, δεν σημαίνει «πάρε αυτό το μηνιαίο εττίδο-

Στο Γραφείο του ΓΛΑΘεσοαλονίκης
Θ ερμή υποδοχή επεφύλαξρ στον
Χαράλαμύρ Ταϊγανιδη ο Γενικός Αστυγηρ φ ίς διευθυντής Θεσσαλονίκης
1 'Υ πο
|γος κ. Κασαπάκης ΚωνσταI ντίνος, dto Γραφείο του, επ’ ευκαιρία
τηςαρ^ντευξής μας Στη συνάντηση
πτφαβρέθηκε και ο Αναπληρωτής Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσα
λονίκης Ταξίαρχος κ. Νικολαϊδης Παύ
λος
Μέσα σ’ ένα πολύ ζεστό κλίμα, που
αποτελούσε όπως είπε ο Υποστράτηγος
κ. Κασαπάκης ένα ευχάριστο διάλειμμα
στο φόρτο εργασιών της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης οι επιτελείς είχαν
την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Χα
ράλαμπο, να μάθουν για τους νέους στό
χους του και έκλεισαν τη συνάντηση με
προσφορά κάποιων αναμνηστικών.
Ο Υποστράτηγος κ. Κασαπάκης μας
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Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδιις, κρατώνταςμε χαρά αναμνηστικό πουτουττροοέφερεοΓενικόςΑστυνομικός
Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Κασαπάκης Κωνσταντίνος (δεξιά).
Αριστερά, ο Αναπληρωτής Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Ταξίαρχος κ. Νικολαϊδης
Παύλος.

μα κοινωνικής πρόνοιας και απλά ζήσε». Τα άτομα μ ε αναπηρία
πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απόλυτα ισότιμα στη ζωή. Μην ξε
χνάμε ότι ο θεωρούμενος ως ο άνθρωπος μ ε το μεγαλύτερο δείκτη
ευφυΐας σε όλο τον κόσμο, ο Στήβεν Χόκινγκ, βρίσκεται σε ανα
πηρικό καροτσάκι. Ο Πρόεδρος των Η .Π Λ. Ομπάμα, είχε για
αντίπαλό του, άνθρωπο μ ε αναπηρία (Τζον Μακέιν). Εδώ έρχε
ται και η τεράστια συμβολή της Ολυμπιάδας του 2004 στον τομέα
αυτό. Μετά την Ολυμπιάδα αυτή, ακόμα και ο κόσμος μετέβαλλε
σε μεγάλο βαθμό τη στάση του στα άτομα μ ε αναπηρίες. Ή ταν μια
ευκαιρία, να έρθουμε πιο κοντά στο θέμα αυτό. Ή ταν ένα αληθι
νό σχολείο για την ελληνική πολιτεία και κοινωνία. Χαρακτηρι
στική πρόσφατη εμπειρία μου ήταν πριν λίγες μέρες όταν ήμουν
προσκεκλημένος σε εκδήλωση του Συλλόγου Τυφλών Θεσσαλο
νίκης. Ή ταν απίστευτο και συγκινητικό το πόση ενέργεια και δύ
ναμη αντλούν αυτά τα παιδιά από την παρουσία ανθρώπων όπως
εγώ. Είχαν τόση χαρά ! Για μένα ήταν μεγάλη τιμή, πιο πολύ ίσως
κι από τα μετάλλια, όταν με πλησίασε μια μητέρα ενός τέτοιου
παιδιού και μου είπ ε: «Αν ξέρατε πόσο καλά έχετε κάνει στο παιδί
μ ο υ !... Του δώσατε ώθηση. Ασχολείταιμε τον αθλητισμό. Πίστε
ψε στον εαυτό του». Εν τω μεταξύ αυτή η επαφή, μεγαλώνει μέσα
μου το αίσθημα ευθύνης απέναντι σ’ αυτά τα παιδιά. Δεν πρέπει
να τα προδώσουμε. Δεν έχουμε το δικαίωμα.
Είναι πολύ σημαντικό που αφήνεις εύλογα αυτόν τον
υπαινιγμό. Φανταζόμαστε υπαινίσσεσαι ορισμένα πράγματα
που σκίαοαν τον Ελληνικό αθλητισμό.
Ν α ι.. Τα φαινόμενα υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο και δυ
στυχώς δεν είναι εύκολο να εξαλειφθούν. Ό μως έχουμε υποχρέ
ωση, τουλάχιστον εγώ την αισθάνομαι στο ακέραιο, να διαφυλά
ξουμε το αληθινό νόημα του αθλητισμού.
Μια τελευταία ερώτηση. Βάσει του νόμου «περί διακρι-

παραχώρηοε ευγενώς κάποιες σκέψεις του για την θαυμαστή περί
πτωση του Χαράλαμπου.
« Ή ελληνική πολιτεία τιμώντας τις προσπάθειες, τις διακρίσεις
και τις παγκόσμιες νίκες του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, τον διόρισε ως
Πολιτικό Υπάλληλο, στο Υπουργείο Εσωτερικών και τον τοποθέτησε
στο Επιτελείο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης
Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης με χαρά και πε
ρηφάνια δέχτηκε στους κόλπους της τον Δεκέμβριο του 2008, τον
χρυσό Παραολυμπιονίκη της κολύμβησης
Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, είναι ένας αθλητής με ανεξάντλητο
σθένος και αποφασιστικότητα, που με το ήθος και τις επιδόσεις του,
τίμησε το αθλητικό ιδεώδες και μας έκανε όλους υπερήφανους διδά
σκοντας μας πω ς με τη δύναμη της ψυχής και της θέλησης μπορού
με να μεγαλουργήσουμε!
Μετά από μία εξαιρετική διαχρονική δουλειά, και μία επίπονη και
δύσκολη πορεία, που ξεκίνησε από τη διοργάνωση της Αθήνας και
κορυφώθηκε στους 13ους Παραολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνου,
ο Ταϊγανίδης κράτησε τον πήχη ψηλά και κατόρθωσε να πραγμα
τοποιήσει μία σπουδαία εμφάνιση με την κατάκτηση 2χρυσών, 3 αρ
γυρών και ενός χάλκινου μεταλλίου, ανεβάζοντας τη χώρα μας στην

θένχων αθλητών» δόθηκε σ’ εσένα, όπως και σε άλλους
αθλητές που έχουν τιμήσει τη χώρα, η δυνατότητα να
επιλεξουν ένα φορέα του Δημοσίου, για να διοριστούν.
Εσύ επέλεξες την Ελληνική Αστυνομία. Γιατί;
Α ν ήμουν απολύτως υγιής και στην όραση, ενδεχομέ
νως δεν θα είχα πρόβλημα να εντασσόμουν και στο ένστολο
κομμάτι της Αστυνομίας. Πάντα την έβλεπα μ ε συμπάθεια
και εκτίμηση. Η κριτική απέναντι στο έργο της Αστυνομί
ας πρέπει να γίνεται στη δημιουργική κατεύθυνση. Στην οικογένειά μου, στο συγγενικό μου περιβάλλον, υπήρχαν άν
θρωποι που υπηρέτησαν στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά
και στο φιλικό μου περιβάλλον. Είχα απέναντι της μια φ ι
λική προδιάθεση, στηριγμένη πάνω στην κοινή λογική. Και
αυτά δεν τα λέω τώρα που προσλήφθηκα (γελάει). Τα έλεγα
πάντοτε. Τιμώ την Ελληνική Αστυνομία και την ευχαριστώ
που και αυτή μ ε τίμησε. ]

Μια ευχάριστη συνάντηση στη Γ Α Α . Θεσσαλονίκης απέδειξε, για άλ
λη μια φορά, πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Ο Αρχκρόλακας Γαλανής
Δημήτριος, Υπασπιστής ταυ Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσα
λονίκης, ήταν συμμαθητής του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, και κάθονταν
στο ίδιο θρανίο, στα χρόνια του Δημοτικού σχολείου, στην Κοζάνη.

20η θέση της παγκόσμιας κατάταξης από την 36η που είχαμε
κατακτήσει στην Αθήνα
Οι Παραολυμπιακοί αγώνες είναι μία γιορτή με ιδιαίτερη ση
μασία Είναι μία μεγάλη ευκαιρία να εμπεδώσουμε στην πρά
ξη το καθολικά αίτημα για σεβασμό στην αξία του ανθρώπινου
προσώπου, για κατοχύρωση της συμμετοχής όλων στην από
λαυση των αγαθών της κοινωνικής συνύπαρξης Μια γιορτή
που αποδίδει και αποπνέει ένα αισιόδοξο μήνυμα για το μέλ
λον: «τη δύναμη της ζωής που οι αθλητές των παραολυμπιακών αγώνων μας έδειξαν απλόχερα». Σε αυτούς τους αγώνες
στόχο δεν αποτελούν μόνο τα ρεκόρ ή τα μετάλλια, αλλά και η
ανάδειξη εννοιών όπως το θάρρος το δικαίωμα όλων στη χαρά,
η συμμετοχή, η αλληλεγγύη και η ανθρωπιά, πρωτογενείς αξί
ες του Ολυμπισμού.
Εύχομαι στον Χαράλαμπο ανάλογες επιτυχίες και στους Παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, το 2012 ».
Κασαπάκης Κωνσταντίνος
Υποστράτηγος
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης
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Επιτυχία της Σ.Α.Ε.Α. στο Karate
Σ το S ’h e rto g e n b o sc h της Ολλανδίας (20/25-3-2009), διεξήχθη το 20ο Διεθνές Τουρνουά της Διεθνούς Ομοσπον
δίας Shotokan Karate International Federation (Skit) με τη

λικά χρυσά μετάλλια της Ελλάδος, προκαλώντας σε όλες τις
ξένες αποστολές τα θετικότερα των σχολίων για το επίπεδο
του Karate στην Ελληνική Αστυνομία.

“Η επιτυχία αυτή, του Λυκούρεση, ήταν αναμενόμενη, άλλω
στε είναι ήδη 3 φορές Βαλκανισνίκης. Είναι ένας καρατέκα που
δουλεύει με σύστημα και μεράκι, παρ’ όλες τις αντιξοότητες και
ακόμα δεν έχει δείξει την πραγματική του αξία. Περιμένω να δω
περισσότερα απ’αυτόν στο Παγκόσμιο που θα γίνει το καλοκαί
ρι στην Αθήνα. ”ανέφερε ο προπονητής της ομάδας Karate της
Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιφύλακας Καρβούνης Γεώργιος.

«Τέτοιοι αθλητές αποτελούν κεφάλαιο για τον Αστυνομικό
και όχι μόνο Αθλητισμό. Είναι αποτέλεσμα της σοβαρής δουλει
άς που γίνεται στα αθλητικά πλαίσια μέσα στο Σώμα» δήλωσε ο

συμμέτοχη 10 χωρών. Βασικό στέλεχος της ομάδας της Skif
HELLAS είναι ο 3ετής Δόκιμος Υπαστυνόμος Λυκούρεσης
Ιωάννης.
Βρισκόμενος σε μεγάλη ημέρα ο Λυκούρεσης κέρδιζε τον
ένα αγώνα μετά τον άλλο στο Ομαδικό Kumite ανδρών, φτά
νοντας έτσι την Ελληνική ομάδα στον τελικό με την Σλοβε
νία , την οποία και κέρδισαν με διαφορά.
Η ίδια απόδοση ακολούθησε τον Λυκούρεση και στην κα
τηγορία του Ατομικού Kumite - την οποία επάξια και κέρδισε
- δίνοντας έτσι στην Ελληνική αποστολή τα 2 από τα 5 συνο

Διοικητής της ΥΦΑΑ Α/Β' Γεωργακόπουλος Διονύσιος.
Σημαντική βοήθεια πρόσφερε η Αστυνομική Ακαδημία
στο σύνολο της, ο Ακαδημιάρχης Υποστράτη
γος Παππάς Λάμπρος, ο
Διοικητής της Σ.ΑΕ.Α
Ταξίαρχος Φύκας Γε
ώργιος και ο Υποδ/της
της Αστυν. Διευθυ
ντής Λιάκος Ηλίας δι
ευκολύνοντας το Δόκι
μο Υπαστυνόμο για τις
προπονήσεις του. Και
πάλι συγχαρητήρια...!!

Οι επιτυχίες συνεχίζονται... και στο εξωτερικό
Η γυναικεία ομάδα βόλλεύ της Ελληνικής Αστυνομίας
για πρώτη φορά στην
ιστορία της προκρίθηκε στα τελικά του Πα
νευρωπαϊκού Πρωτα
θλήματος USPE που
θα διεξαχθεί στην Γαλλία (13-19/10/2009).
Οι προκριματικοί
αγώνες διεξήχθησαν
στα Ιωάννινα (6/8-42009) και η αντιπροσωπευτική ομάδα κατέλαβε την πρώτη
θέση κερδίζοντας τις αντίστοιχες ομάδες της Βουλγαρίας (30) και της Ρωσίας (3-1).
Η Αθλητική Έ νω σ η Αστυνομικών Ελλάδος (ΑΕ.Α.Ε)
υπήρξε η κινητήρια δύναμη για την άρτια διοργάνωση των
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προκριματικών με την υλική και τεχνική συνδρομή της
Υ.Φ.Α.Α
Επικεφαλής ήταν ο Πρόεδρος της Α.Ε.ΑΕ Παναγιώτης Ιακωβάκης και προπονητής της είναι ο Τέλης Σωτήρχος, στην
ομάδα συμμετέχουν οι: η Δοκ. Υπαστυνόμος Αθανασία Βλά
χου, οι Αστυφύλακες Γλυκερία Κωνσταντίνου, Ασπασία Πανταζή, Κατερίνα Σταυροπούλου,
Βασιλική Καράμπαλη, Μαρίνα
Κυρίτση, Παναγιώτα Λάϊου, και οι
Ειδ. Φρουροί Μαρίνα Καλαιντζίεβα, Ευσταθία Τσιάρα, Μαρία Τσιάρα, Ειρήνη Κωλέττα και Ελένη
Τσιώνη.
Συγχαρητήρια στα κορίτσια και
να γυρίσουν με το κύπελλο....!!!

Φιλικός αγώνας
Τ η ν 19 Μ αρτίου 2009 διεξήχθη στο Χαϊδάρι Αττικής ποδο
σφαιρικός αγώνας μεταξύ των αντιπροσωπευτικών ομάδων
του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, (Τ.Ε.Μ.Α) και του Ψ υχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών.
Ο Δ/της της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Λιακόπουλος Ιωάννης στον χαιρετισμό του υπογράμμισε
την αλληγορική σημασία του αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων,
ως συνάντηση της Αστυνομίας με την κοινωνία αναφέροντας
στον αθλητικό στίβο, όχι σαν αντίπαλοι διεκδικώντας το
έπαθλο, αλλά σαν συμμέτοχοι ενός ποδοσφαιρικού αγώνα για το
Εύ Αγωνίζεσθαι.” . Το αποτέλεσμα ήταν 6-1 υπέρ του Ψ .Ν .Α

5ο Τουρνουά Μπάσκετ Αστυνομικών Διευθύνσεων
Η Α θ λ η τ ικ ή ' Ε νω σ η Αστυνομικών Βορείου Ελλάδος με τη συνεργασία και τη στήριξη της ΑΔ. Πέλλας, στα πλαίσια ανάδειξης του
αθλητικού πνεύματος και του αθλητισμού, διοργάνωσαν το 5ο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών Διευθύνσεων, (7/10 Μαΐου 2009), που διεξήχθη στα Κλειστά Γυμναστήρια της Έδεσσας και των Καλυβιών.
Στο τουρνουά, έλαβαν μέρος οι ομάδες καλαθοσφαίρισης των Αστυνομι
κών Διευθύνσεων Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ροδόπης, Κιλκίς, Σερρών, Κα
στοριάς, Φλώρινας, Κοζάνης, Γρεβενών, Βοιωτίας και της Πέλλας.
Με την αθλητική εκδήλωση η Υπηρεσία μας έστειλε το μήνυμα προς τους
συμπολίτες μας ότι η Ελληνική Αστυνομία, πέραν των Υπηρεσιών που προ
σφέρει προς αυτούς, στηρίζει τον αθλητισμό και προάγει το αθλητικό πνεύ
μα. Μέσω της ευγενούς άμιλλας και του ευ
αγωνίζεσθε, που αποτελούν βασικές αξίες
του αθλητισμού, προβάλαμε τη διάθεσή μας
για προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.
Στο τουρνουά παραβρέθηκαν προσωπικό
τητες του χώρου της καλαθοσφαίρισης, δίνοντας ιδιαίτερη αίγλη στη διοργάνωση. Την 09-05-2009,
επιδόθηκε τιμητική πλακέτα από τον Δήμαρχο της Έδεσσας στον βετεράνο καλαθοσφαιριστή Τζον
Κόρφα και την 10-05-2009 Αστυν. Δ/ντής κ. Ρίντος Γεώργιος απένειμε αναμνηστική πλακέτα, στον
Αντιπρόεδρο της Έ νω σης Ελλήνων Προπονητών Καλαθοσφαίρισης κ. Θεόδωρο Ροδόπουλο, ως εν
θύμιο αλλά και δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς του στο άθλημα.
Οι αγώνες που πραγματοποιήθηκαν προσέφεραν ευχάριστο θέαμα και πλούσιες συγκινήσεις στο κοινό που τους παρακολούθησε,
με αποκορύφωμα το συναρπαστικό μεγάλο τελικό που επιβεβαίωσε το υψηλό επίπεδο των ομάδων, συμμετέχοντας σ’ αυτόν οι ομά
δες καλαθοσφαίρισης των Αστυνομικών της Θεσσαλονίκης και του Κιλκίς (76-66), αναδεικνύοντας νικήτρια - πρωταθλήτρια την
ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Αγώνες Τοξοβολίας Ε. Δ. και Σ. Α.
Ικανοποιητική παρουσία είχε η αντιπροσωπευτική ομάδα στο Πρωτάθλημα τοξο
βολίας που διεξήχθη στη Λαμία (24-4-2009). Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το Γ.Ε.Σ
με την συνδρομή της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Τοξοβολίας και την εποπτεία
του Α Σ.Α Ε.Δ. Στους αγώνες υπήρξε και συμμετοχή του Γεν. Επιτελείου Εθνικής
Φρουράς Κύπρου. Τους αγώνες παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Σωμάτων και των
τοπικών Αρχών καθώς και πλήθος θεατών που απόλαυσε το άθλημα.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα απάρτιζαν ο Υ/Α' Αναστάσιος Μιαούλης, οι Αρχ/κες
Δημήτριος Μαρκουϊζος, Παναγιώτης Χουλιάρας, και οι Αστ/κες Νικόλαος Φίλλης, Σω
κράτης Καλαμπούκας και Δημήτριος Κίτσιος (2ος Ολυμπιακό τόξο).
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Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας Ε.Δ και Σ.Α
Τ η ν 25 κ α ι 26-2-2009 πραγματοποιήθηκε μα απόλυτη επιτυχία το Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας των Ενόπλων Δυνάμεων
και Σωμάτων Ασφαλείας στο Χιονοδρομικό Κέντρο 3-5 Πηγάδια Νάουσας, όπου συμμετείχαν οι αντιπροσωπευτικές ομάδες
τω ν Σωμάτων στα αγωνίσματα της Γιγαντιαίας Τεχνικής Κατάβασης και της Τεχνικής Κατάβασης (Slalom).
Την διοργάνωση επιμελήθηκε, (λόγω τεχνογνωσίας) το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, με την συνδρομή της
Υ.Φ.Α.Α και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας
και υπό την εποπτεία του ΓΕΕΘΑ/Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα αποτελούσαν οι: Υ/Β
Αβανίδης Δημήτριος, Αρχ/κας Καραγιάννης Κωνστα
ντίνος, Αστ/κες Γιαλούρης Νεκτάριος, Βαρθολομαίος
Βασίλειος, Κέπλερη Αρετή, Γκέκα Κλεονίκη, Διαμαντίδης Παύλος, Ειδ. Φρουρός Ρηγόπουλος Γεώργιος και
Συν. Φύλακες Δούμτσης Κυριάκος και Σαρακατσιάνου
Ελένη. Αρχηγός της ήταν ο Ανθ/μος Μέρμηγκας Ιωάν
νης και χρέη προπονητού άσκησε ο Υ/Β’ Γ. Ντζούφρας
και χρέη τεχνικής υποστήριξης ο Συν. Φύλακας Αλεξί
ου Δημήτριος.
Η ομάδα πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση κα
τακτώντας την Δεύτερη θέση στην Ομαδική κατάταξη
με 83 βαθμούς. Ειδικότερα στην Γ.Τ.Κ ανδρών, ο Ρη
γόπουλος κατέλαβε την 3η θέση και στην Γ.Τ.Κ γυναι
κών, οι Κέλπερη, Σαρκατσιάνου και Γκέκα την 1η, 2η
και 3η θέση. Στην Τ.Κ (Slalom) ανδρών, οι Ρηγόπουλος και Βαρθολομαίος κατέλαβαν την 1η και 3η θέση και στην Τ.Κ γ υ 
ναικών, οι Κέλπερη και Σαρακατσιάνου κατέλαβαν την 1η και 3η θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω υπηρεσιακών και καιρικών συγκυριών και δυσχερειών οι προπονήσεις της ομάδος ήταν
ελάχιστες. Οι απονομές με παρουσία όλων των τοπικών Αρχών και Ανωτάτων Αξιωματικών τω ν Ε.Δ και Σ.Α πραγματοποι
ήθηκαν σε αίθουσα του ξενοδοχείου Βέρμιο.

18ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας
(Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας)
Τ η ν 3-4-2009 στο Χ.Κ Παρνασσού (Φτερόλακα) πραγματοποιήθηκε το 18ο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας με προσέλευση και
συμμετοχή Αστυνομικού και Πολιτικού προσωπικού. Για την άρτια οργάνωση συνέδραμαν η Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων /
Α.Ε.Α, η Υ.Φ.Α.Α και η Αθλητική Έ νω σ η Αστυνομικών Ελλάδος, καθώς και οι υπεύθυνοι της ομάδος χιονοδρομίας του Σώ
ματος. Στους αγώνες υπήρξε μεγάλη προσέλευση, συμμετείχαν 70 αθλητές και αθλήτριες από όλη την χώρα.
Διεξήχθησαν τα αγωνίσματα της Γιγαντιαίας Τεχνικής κατάβασης και για πρώτη φορά της Χιονοσανίδας (Snow - Board).
Νικητές ήταν:
Κ ατηγορία Α-1 Α νδρώ ν
1. Αστυφύλακας Ρηγόπουλος Γεώργιος
2. Αστυφύλακας Βαρθολομαίος Βασίλειος
3. Αρχιφύλακας Καραγιάννης Κωνσταντίνος
Κ ατηγορία Α-2 Α νδρώ ν
1. Αστυφύλακας Τόκας Δημήτριος
2. Ειδ. Φρουρός Κατσινέλος Αθανάσιος
3. Αστυφύλακας Παναγιώτου Λάμπρος
Κ ατηγορία Γ υ ν α ικ ώ ν
1. Αστυφύλακας Κελπέρη Αρετή
2. Αρχιφύλακας Σαββίδου Κυριακή
3. Συνοριοφύλακας Σαρακατσιάνου Ελένη
Κ ατηγορία Χ ιονοσ ανίδας (Snow - B o ard )
1. Αστυφύλακας Λαγγουλίδης Νικόλαος
2. Αστυφύλακας Παπαθανασίου Χρήστος
3. Αστυφύλακας Βελέντζας Δημήτριος. ]

Α/Α [ 8 0

]

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

m

w

B

h

ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

XNETE ΑΚΟ Μ Α

ΓΙΑ Φ Θ Η Ν Ο Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Ο Σ Ε

Α Μ Φ ΙΒΟ Λ Ο Υ Υ ΠΟΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ;

Ε Μ Π ΙΣ Τ Ε Υ Ε Σ Τ Ε ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΣΑΣ
ΦΘΗΝΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΑΝ

ΚΑΙ Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ε Σ Λ Υ Σ Ε Ι Σ

ΚΑΙ

ΚΥΚΛ ΟΦ Ο ΡΕΙΤΕ Σ Η Μ Ε Ρ Α ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ;

ι\

J
Ί

C

Για περισσότερεβ πληροψορίεδ
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό oas
κ. Αρ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
στα τηλ. 210 6397 150 - 210 6014 037
κιν. 6944 4549 83, fax: 210 6016 459

Σώματος
Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...
1. Συνελήφθησαν στα Οινόφυτα - Βοιωτίας, δύο ημεδαποί
άνδρες ηλικίας 42 και 34 ετών αντίστοιχα, διότι σε έλεγχο που
διενεργηθηκε από αστυνομι
κούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ σε Ι.Χ.Ε. αυτοκί
νητο ιδιοκτησίας του ενός εκ
των δραστών, βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν ως παρανόμως
κατεχόμενα τα κάτωθι αντι
κείμενα τα οποία προόριζαν
για πώληση: α) Τμήμα επιτύμ
βιας στήλης 4ου π,,Χ αιώνα,
ύψους 47 εκ., β) Τμήμα στή
λης με επιγραφή, 4ου π,Χ
αιώνα, 28X41 εκ., και γ) Κομ
μάτι από μαρμάρινη σαρκο
φάγο, 2ου μ,Χ αιώνα, 69X41
εκ. Τα ανωτέρω κατασχεθέντα
αντικείμενα, επιδείχθηκαν σε
αρμόδιο αρχαιολόγο του Εθνι
κού Αρχαιολογικού Μουσείου
Αθηνών, ο οποίος αποφάνθηκε
προφορυτά, ότι εμπίπτουν στις
εν λόγω προστατευτικές του
Νόμου «Περί προστασίας των
Αρχαιοτήτων και της εν γένει
Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
Οι δράστες, με την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
2. Έ πειτα από κατάλληλη αξιολόγηση - αξιοποίηση πλη
ροφοριών, τις μεσημβρινές ώρες της 13-4-2009, στην Αλεξάν
δρεια Ημαθίας αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Αρχαιοκα
πηλίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν
δύο άτομα ηλικίας 28 και 21 ετών αντίστοιχα, διότι κατελήφθησαν ως προσωρινά υπεύθυνοι δύο διαφορετικών καταστημάτων
- παλαιοπωλείων, να κατέχουν και να διαθέτουν προς πώληση

ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΟΠΛΑ
Από αστυνομικούς του A T . Μάνδρας συνελήφθησαν στο χώρο
στάθμευσης αυτοκινήτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, δύο αλλοδα
ποί άνδρες ηλικίας 40 και 22 ετών, για εισαγωγή-κατοχή-διακίνηση
ακατέργαστης κάνναβης και κατοχή οπλών. Συγκεκριμένα βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: ακατέργαστη κάνναβη βάρους 13.990 γρ.,
9 πιστόλια μάρκας ZASTAVA μετά γεμιστήρων, 45 φυσίγγια των
6,35mm, 1 1.ΧΕ. αυτοκίνητο, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας Km
1 μαχαίρι.
Οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους
δικογραφίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Α/Α [ 8 2 ]

Μ Α Ι0Σ-Ι0ΥΝ Ι0Σ 2009

αρχαία αντικείμενα. Σε νομότυπες
έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα
καταστήματα, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν συνολικά: 6 Τμήματα αράβδωτου κίονα διαφόρων διαστάσεων,
Τμήμα σφονδύλου με εμβάθυνση
ύψους 0,41 μ. και διαμέτρου 0,80 μ.,
4 Πηγαδόστομα σε β’ χρήση (πιθανή
αρχική χρήση κιονόκρανο) διαφόρων
μεγεθών, 2 Βάσεις ιωνικής με
πλίνθο διαφόρων διαστάσεων,
και Πηγαδόστομο με αρχαίες
επιγραφές και στις δύο όψ εις
διαστάσεων 0,92 X 0,77 X 0,52
μ. Τα αντικείμενα εξετάστη
καν από αρμόδιο αρχαιολόγο
ο οποίος διαπίστωσε ότι εμπί
πτουν στις προστατευτικές
διατάξεις του Ν. 3028/2002
“Περί Προστασίας Αρχαιο
τήτων και εν γένει Πολιτι
στικής Κληρονομιάς”, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για
αντικείμενα ελληνιστικών,
ρωμαϊκών χρόνων και όψι
μης αρχαιότητας (3ος π.Χ
- 7ος αιώνας μ,Χ). Σημει
ώνεται μάλιστα, ότι οι δύο
μεγάλοι μονολιθικοί κίονες μαζί με τις
ιωνικές βάσεις με την πλίνθο, καθώς
και το πηγαδόστομο με τις επιγραφές
είναι ιδιαίτερα σημαντικής αρχαιολο
γικής και επιστημονικής αξίας. Οι ιδι
οκτήτες των παλαιοπωλείων αναζητούνται. Διεξάγονται έρευνες για την
τυχόν συμμετοχή κι άλλων ατόμων
στις προαναφερόμενες υποθέσεις

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ ΜΕ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ
Διερχόμενο περιπολικό από την οδό Ναυαρίνου στην
Παραλία της Καλαμάτας, ενημερώθηκε από αλλοδαπό πολίτη
Αλβανίας ο οποίος κινούνταν με το αυτοκίνητο του μαζί με
τα δύο ανήλικα παιδιά του, ηλικίας 9 και 12 ετών, ότι πριν
από λίγο είχε τραυματίσει σοβαρά τη σύζυγό του, επίσης υπή
κοο Αλβανίας ετών 30, στα άνω και κάτω άκρα, μέσα στο δια
μέρισμα της.
Το πλήρωμα του περιπολικού, με τη συνδρομή και άλλων
αστυνομικών, πήγαν στο διαμέρισμα που βρίσκεται πλησίον
της οδού Ναυαρίνου, ειδοποιώντας παράλληλα και ασθενο
φόρο, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε άμεσα στο
Νοσοκομείο Καλαμάτας Από τις πρώτες πληροφορίες ο δρά
στης ο οποίος συνελήφθη και κρατείται, προέβη στην πράξη

του, χρησιμοποιώντας αλυσοπρίονο που αγόρασε πρόσφατα
από την περιοχή της Καλαμάτας με κίνητρα σοβαρούς οικο
γενειακούς λόγους και ύστερα από λογομαχία. Ο δράστης
ζούσε μόνιμα στη Δυτική Μακεδονία και προ μιας εβδομάδος
επισκέφθηκε την Καλαμάτα για να συναντήσει το θύμα, φέρ
νοντας μαζί του τα δύο ανήλικα παιδιά το υ ς τα οποία ζούσαν
μόνιμα στην Αλβανία. Κατά την παραμονή τους στην Καλα
μάτα, είχαν εγκατασταθεί προσωρινά στο διαμέρισμα του
θύματος.
Αστυνομικοί της Α Δ . Μεσσηνίας σε συνεργασία με ειδικούς
επιστήμονες του Νοσοκομείου Καλαμάτας και τη Νομαρχι
ακή Αυτ/ση Μεσσηνίας εξασφάλισαν την άμεση ψυχολογική
στήριξη και προσωρινή φιλοξενία των ανηλίκων παιδιών.

ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος της Θεσ/νίκης διενεργήθηκε πανελλαδική αστυνομική
επιχείρηση για την καταπολέμηση του φαινομένου της οργα
νωμένης μορφής δορυφορικής πειρατείας μέσω Ιντερνέτ. Η
επιχείρηση διενεργήθηκε στην Αθήνα, στο Ηράκλειο Κ ρήτης
στις Σέρρες στο Βόλο, και στη Ρόδο, όπου συνελήφθησαν 7
ημεδαποί. Ειδικότερα, από την εταιρεία multichoice “ΕΛΛΑΣ
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙ
ΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ A Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ” υπεβλήθη μήνυση
κατ’ αγνώστων χρηστών Διαδικτύου (ίντερνετ), οι οποίοι με
χρήση ειδικών δικτυακών συσκευών τύπου dreambox, υπο
κλέπτουν, αποκρυπτογραφούν και διανέμουν οργανωμένα
και παράνομα μέσω Διαδικτύου σε έτερους χρήστες ιντερνέτκατόχους ομοίων δικτυακών συσκευών τηλεοπτικό συνδρο
μητικό σήμα του μπουκέτου καναλιών της εταιρείας NOVA
Οι ανωτέρω παράνομες υπηρεσίες προσφέρονται σε χρήστες
του Διαδικτύου έναντι αγνώστου χρηματικού ποσού, χαμη
λότερου της νόμιμης μηνιαίας συνδρομής για το "μπουκέτο"
NOVA, πράξεις που οδηγούν στην απώλεια κερδών τόσο για
την εγκαλούσα εταιρία όσο και για το Ελληνικό Δημόσιο, ενόψει της μεταξύ των υπάρχουσας σύμβασης.
Σύμφωνα με έκθεση της
εταιρίας Multichoice που
επισυνάπτεται στην σχε
τική μήνυση τη ς το Ελλη
νικό Δημόσιο έχει υποστεί
κατ’ εκτίμηση οικονομική
ζημία για τα έτη 2008 και
2009 ανερχόμενη στο ποσό
των 30.520.000 ευρώ. Κατό
πιν των ανωτέρω, κλιμάκια
αστυνομικών της Δίωξης
Ηλεκτρονικοί)
Εγκλήμα
τος της Αθήνας σε σύνεργα-

σία με το Τμήμα Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της
Θεσ/νίκης την 31/3/2009 και 1/4/2009 διενήργησαν νομότυπες έρευνες στις κατά τόπους
οικίες των κατηγορουμένων όπου και
διαπιστώθηκε ότι την χρονική
στιγμή της έρευνας διαμοί
ραζαν παράνομα σε 346 χρή
στες μέσο INTERNET, (511
παράνομοι συνδρομητές), ηλε
κτρονικά «κλειδιά» αποκωδικοποΐησης-αποκρυπτογράφησης πρόσβασης στ ι
ς συνδρομητικές υπηρεσίες του “μπουκέτου”
τηλεοπτικών καναλιών NOVA.
Τα ηλεκτρονικά ίχνη των 511 συνδρομητών που παρανόμως έπαιρναν πρόσβαση στο ψηφιακό ‘’μπουκέτο” της
NOVA, υποβλήθηκαν στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέρ
γειες Κατά τη διάρκεια των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν συνολικά: ένας φορητός Η/Υ, 15 δικτυακοί δορυφορικοί
αποκωδικοποιητές μάρκας dreambox, 14 αναγνώστες ψηφια
κών καρτών (CARD READER), 18 κάρτες τύπου “gamma”,
2 (ρορητές συσκευές αποθήκευσης 16 σκληροί δίσκοι Η/Υ, 2
συσκευές Ethernet switch και
μια κεντρική μονάδα Η/Υ. Η
έρευνα συνεχίζεται για τον
εντοπισμό των χρηστών του
Διαδικτύου, οι οποίοι παρά
νομα υποκλέπτουν, αποκρυπτογραφούν και διανέμουν
οργανωμένα το τηλεοπτικό
συνδρομητικό σήμα του
"μπουκέτου” καναλιών της
εταιρείας NOVA Οι συλληφθέντες με τις σε βάρος τους
σχηματισθείσες δικογραφίες
οδηγήθηκαν στους αρμόδι
ους Εισαγγελείς
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τον Σώματος
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
Α. Συνελήφθησαν στην περιοχή ίω ν Αθηνών, από αστυνομι
κούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών/ Δ Α Α , 6 αλλο
δαποί υπήκοοι Αλβανίας και ένας Σουδανός για εμπορία ναρκωτικών. Οι
προαναφεράμενοι
συλληφθέντες
κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας κατείχαν και διακινού
σαν σημαντικές ποσότητες ηρωίνης
και κατεργασμένης κάνναβης. Στην
κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: 12 συσκευασίες με ηρωίνη βάρους
6.114 γρ., 2 συσκευασίες με κατεργα
σμένη κάνναβη βάρους 800 γρ., 4 ΙΧΕ αυτ/τα, το χρηματικό
ποσό των 2.570 ευρώ, 9 κινητά τηλέφωνα, 1 μηχανική πρέσα με
μεταλλικό σκελετό και συνοδευτικά εξαρτήματα, 1 ηλεκτρικός
ανάμεικτης και 1 μπαλτάς

Β. Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι
κών/ Δ Α Α 0X0 χώρο αφίξεων του Διε
θνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος» ύποπτοι αλλοδαποί υπήκοοι
Ρουμανίας, οι οποίοι είχαν αφιχθεί αερο
πορικώς από το Σάο Πάολο της Βραζι
λίας, μέσω Ζυρίχης. Ύστερα από εξέ
τασή τους διαπιστώθηκε ότι εντός του
στομαχιού τους έφεραν αντίστοιχα 20 και 40 αυτοσχέδιες νάυλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 450
γρ. Οι δράστες συνελήφθησαν και η εν λόγω ποσότητα κοκαΐνης
κατασχέθηκε.
Γ. Συνελήφθησαν στο
Ιλιον Α ττικής 3 άνδρες
ημεδαποί 53, 48 και 52
ετών αντίστοιχα, καθώς
και μία ημεδαπή γυναίκα
ηλικίας 52 ετών, για
κατοχή και διακίνηση
ποσοτήτων κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης ηρωί
ν η ς κοκαΐνης και δισκίων μεθαδόνης Ειδικότερα, αστυνομικοί
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών/ Δ Α Α μετά από αξιο
ποίηση πληροφοριών, εντόπισαν και συνέλαβαν τους παραπάνω
δράστες στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
κατεργασμένη κάνναβη βάρους 1.117 γρ., ακατέργαστη κάν

Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Ω Ν

Δ. Συνελήφθησαν στην Αθήνα δύο αλλοδαποί άνδρες 30 και
26 ετών αντίστοιχα, για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότη
τας ηρωίνης Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίω
ξης Ναρκωτικών/ Δ Α Α μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και
πολυήμερες έρευνες εντόπισαν τους δράστες και ένα διαμέρι
σμα το οποίο χρησιμοποιούσαν για να αποκρύπτουν τα ναρκω
τικά (καβάντζα) και τους συνέλαβαν. Στην κατοχή τους βρέθη
καν και κατασχέθηκαν:
ηρωίνη βάρους 5.290
γρ., το χρηματικό ποσό
των 260 ευρώ, ως προ
ερχόμενο από πωλήσεις ναρκωτικών, μία
μοτ/τα, ως μέσο χρησι
μοποιούμενο για μετα
φορά και διακίνηση
ναρκωτικών ουσιών, 4
κινητά τηλέφωνα, ως
μέσα διευκόλυνσης στη
διακίνηση ναρκωτικών
ουσιών, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας κατάλληλη για την
ζύγιση ναρκωτικών ουσιών, άγνωστη ουσία (προφανώς νοθευτική ηρωίνης) βάρους 234 γρ. Επίσης συνελήφθησαν στην
Κυψέλη, ένας αλλοδαπός κατ μία ημεδαπή ηλικίας 36 και 44
ετών αντίστοιχα, για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης
και κοκαΐνης στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: ηρωίνη βάρους 129,2 γρ., κοκαΐνη βάρους -10- γραμμα
ρίων, το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ, ως προερχόμενο από
πωλήσεις ναρκωτικών και 1 κινητό τηλέφωνο ως μέσο διευκό
λυνσης στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.
Οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος
τους δικογραφίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
Συνελήφθη από αστυνομικούς του A T. Καλλιθέας σε συνεργασία με αστυνομικούς
του οικείου Τ. Α στην Καλλιθέα, ένας αλλοδαπός άνδρας 27 ετών, για κατοχή και διακί
νηση ναρκωτικών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρους 4.267
γρ., ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,5 γρ., 1 κινητό τηλέφωνο ως μέσο διευκόλυνσης στη
διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, 1 πιστόλι τύπου μπρελόκ, 1 ΙΧ Ε . αυτοκίνητο μάρκας
BMW, ως μέσο χρησιμοποιούμενο για μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, μία
ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας κατάλληλη για την ζύγιση ναρκωτικών ουσιών.
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ναβη βάρους 135 γρ., ηρωίνη βάρους 3,5 γρ., κοκαΐνη βάρους 2
γρ., μεθαδόνη 47 δισκία, 3 πιστόλια μάρκας BRUNI, WALTHER
και άγνωστης μάρκας αντίστοιχα, μετά των γεμιστήρων το υ ς 2
πιστόλια ειδικής κατασκευής τύπου «στυλό» και 1 πιστόλι κρό
του, 194 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μία απενεργοποιημένη χειροβομβίδα με τον πυροκροτητή τ η ς 1 ΙΧ Ε . αυτ-το, ως
μέσο χρησιμοποιούμενο για την μεταφορά και απόκρυψη των
ναρκωτικών ουσιών, το χρηματικό ποσό των 850 ευρώ, ως προ
ερχόμενο από πωλήσεις ναρκωτικών, 3 κινητά τηλέφωνα ως
μέσα διευκόλυνσης στη διακίνηση των ουσιών, 3 ζυγαριές ακρί
βειας κατάλληλες για την ζύγιση των ναρκωτικών ουσιών.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ
Από αστυνομικούς του Τ Α Λαμίας εξιχνιάστηκε η ανθρωποκτονία του
33χρονου ημεδαπού, ο οποίος στις 6/3/09 είχε βρεθεί βαριά τραυματισμένος
στην Λαμία επί της οδού Ό θωνος και υπέκυψε νοσηλευόμενος στην Μονάδα
Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Ν. Λαμίας στις 19/3/2009. Δράστης της ανθρω
ποκτονίας ήταν ένας 23χρονος ημεδαπός κάτοικος Λαμίας ιδιωτικός υπάλλη
λος Ό π ω ς προέκυψε από την έρευνα δράστης και θύμα στις 6/3/2009 συναντή
θηκαν εντελώς τυχαία στην οδό Όθωνος, παρεξηγήθηκαν, αλληλοεξυβρίσθησαν
κα: στη συνέχεια συνεπλάκησαν μεταξύ τους
Ο δράστης που ομολόγησε αβίαστα την πράξη του, συνελήφθη με ένταλμα του Ανα
κριτή Λαμίας. Με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε ενώπιον του κ.
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας όπου του απαγγέλθηκε κατηγορία για ανθρωποκτονία
και παραπέμφηκε στον κ. Ανακριτή Λαμίας για ενέργεια κύριας ανάκρισης

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, της
Υποδ/νσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από
έρευνα που διήρκησε περίπου 2 μήνες (κατάλληλη αξιολόγηση
και αξιοποίηση πληροφοριών) και συνεργασία με τις ρουμανικές
Αρχές εξαρθρώθηκε κύκλωμα σωματεμπορίας και μαστροπείας
αλλοδαπών γυναικών, εντός ξενοδοχείου του Κέντρου των
Αθηνών. Συνελήφθησαν, ο 45χρονος ημεδαπός ιδιοκτήτης του
ξενοδοχείου, μία δθχρονη ημεδαπή υπάλληλος και δύο γυναί
κες υπήκοοι Ρουμανίας συνεργοί τους για σωματεμπορία και
μαστροπεία, καθώς και 21 ημεδαποί και αλλοδαποί υπήκοοι για
παράβαση του Νόμου περί εκδιδομένων. Ειδικότερα, προ διμήνου περίπου, οι ρουμανικές Αρχές μέσω Interpol, μας γνώρισαν
την ύπαρξη κυκλώματος διακίνησης νεαρών γυναπτών από την
Ρουμανία στην Ελλάδα με σκοπό την σεξουαλική τους εκμετάλ
λευση, σε ξενοδοχείο της Αθήνας. Κατά την διάρκεια των ερευ
νών, εντοπίσθηκε μία 17χρονη ανήλικη
υπήκοος Ρουμανίας η οποία είχε διαφύγει
από μέλη του κυκλώματος που την κρα
τούσαν σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.
Ό π ω ς ανέφερε, τρεις ομοεθνείς τη ς
την απήγαγαν δια της βίος από το χωριό
της στην Ρουμανία, την μετέφεραν στην
χώρα μας και την πούλησαν αντί του χρη
ματικού ποσού των 3.000 ευρώ, σε Αλβανό
υπήκοο, ο οποίος δολοφονήθηκε, προ εικοσαημέρου, στην περιοχή της Νίκαιας
πιθανόν σε συναλλαγή ναρκωτικών, από
άγνωστους δράστες (σχετική έρευνα διε
νεργεί η Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιά). Ο
ανωτέρω δολοφονηθείς από κοινού με τον
ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, που βρίσκεται
στο Κέντρο των Αθηνών και υπαλλήλους
του, την εξανάγκαζαν να εκδίδεται καθη
μερινά από το πρωί μέχρι το βράδυ εντός
αυτού, με μεγάλο αριθμό ανδρών, αντί του
χρηματικού ποσού των 50 ευρώ για κάθε
ραντεβού. Από αυτά, 15 ευρώ παρέδιδε
στον εκάστοτε υπάλληλο υποδοχής (ρεσε

ψιόν) και τα λοιπά μετά το πέρας της ημέρας στον φονευθέντα
Αλβανό υπήκοο, ενώ οι πελάτες έδιδαν επιπλέον χρηματικό ποσό
23 έως 30 ευρώ, για την ενοικίαση του δωματίου. Ό π ω ς διαπι
στώθηκε, το ανωτέρω ξενοδοχείο είχε μετατραπεί σε οίκο ανο
χ ή ς αφού μεγάλος αριθμός αλλοδαπών γυναικών (15-20 περί
που), μετέβαιναν καθημερινά στο ξενοδοχείο, όπου εντός της
καφετέριάς του, προέβαιναν σε άγρα πελατών και μετέβαιναν σε
δωμάτια του με πελάτες παραδίδοντας πάντοτε χρηματικά ποσά
στον εκάστοτε υπάλληλο υποδοχής για κάθε ραντεβού. Αστυ
νομικός της ανωτέρω Υπηρεσίας προσποιούμενος τον πελάτη,
εισήλθε εντός του ξενοδοχείου και αφού συμφώνησε για ερω
τική συνεύρεση, αντί του ποσού των 50 ευρώ με μία Ρουμάνα
υπήκοο και παρέδωσε 23 ευρώ στην υπάλληλο υποδοχής μετέβησαν σε δωμάτιο, όπου της γνώρισε την ιδιότητα του και την
συνέλαβε. Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, εντός του
χώρου υποδοχής και σε χρηματοκιβώτιο
του ξενοδοχείου, βρέθηκε και κατασχέ
θηκε το χρηματικό ποσό των 13.500 ευρώ
περίπου, 5 βιβλιάρια καταθέσεων διαφό
ρων Τραπεζών, τα οποία περιείχαν συνο
λικό χρηματικό ποσό 10.050 ευρώ, πλή
θος ερωτικών βοηθημάτων καθώς και
λίστες με ονόματα γυναικών, που περιεί
χαν τα ερωτικά ραντεβού που πραγματο
ποιούσαν και τα χρηματικά ποσά που εισέπρατταν. Επίσης εντοπίσθηκαν και δύο
από τις τρεις γυναίκες-θύματα, που ανα
ζητούσαν οι ρουμανικές Αρχές οι οποίες
σε συνεργασία με την ανωτέρω Υπηρεσία
συνεχίζουν τις έρευνες για την σύλληψη
των λοιπών μελών του κυκλώματος που
δραστηριοποιούνται στην χώρα τους.
Στην ανήλικη παθούσα, παρασχέθηκε
αρωγή και προστασία, από την Υπηρεσία,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Οι
ανωτέρω δράστες με την δικογραφία που
σχηματίαθηκε σε βάρος οδηγήθηκαν στον
αρμόδιο Εισαγγελέα.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΝΛΡΚΩΤΙΚΩΝ Δ.Λ.ΘΕΣΣΛΛΟΝΙΚΗΣ
Α. Τέλος στη δράση 48χρονου ημεδαπού εμπόρου ναρκωτι
κών, έβαλαν αστυνομικοί της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της
Επανομής ύστερα από ετασταμένη έρευνα και αιφνιδιαστική
αστυνομική επιχείρηση.
Στην κατοχή, αλλά και στην οικία του συλληφθέντα, βρέθη

καν και κατασχέθηκαν 51,4 γρ. κάνναβης τύπου «SKUNK», 2,5
γρ. κάνναβης τύπου «isolator», 38 γρ. επεξεργασμένης κάνναβης
μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας 3 σπρέι με δακρυγόνο αέριο,
5 κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσε για τις παράνομες
συναλλαγές του και το χρηματικό ποσό των 3.630 ευρώ, προερ
χόμενο από την εμπορία ψυχοτρόπων ουσιών.
Επίσης έπειτα από μεθοδική συλλογή-αξιοποίήση πληρο
φοριών και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών της Υπο
διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας
Θεσσαλονίκης στην περιοχή της Πυλαίας συνελήφθη ημεδα
π ός έμπορος ναρκωτικών, ηλικίας 40 ετών. Από τη διενεργηθείσα αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς στην
κατοχή του, στην οικία και σε χώρο εργασίας του, κατείχε και
απέκρυπτε, αντίστοιχα, 7.560 γρ. κάνναβης μία ηλεκτρονική
ζυγαριά ακρίβειας και το ποσό των 300 ευρώ, προερχόμενο από

παράνομη συναλλαγή.
Σημειώνεται ότι, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμεί δικα
στική απόφαση, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 22 ετών, 11 μηνών και χρηματικό πρόστιμο 135.150 ευρώ,
για παράβαση Ν. περί Αλλοδαπών.

Β. Στην περιοχή κέντρου πόλης Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν δύο έμποροι ναρκωτικών (αλλοδαπός-ημεδαπός) ηλπαάς 41
και 43 ετών αντίστοιχα, διότι σε σωματική έρευνα καθώς και σε
νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία τους στο Ν. Ρύσιο
Θεσσαλονίκης βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 306 γρ.
κοκαΐνης 6 γρ. υδροπονικής κάνναβης (SKUNK), 796 γρ. σκό
νης που προορίζονταν για πρόσμιξη και νόθευση κοκαΐνης ένας
μηχανισμός συμπίεσης κοκαΐνης 3 ηλεκτρονικές ζυγαριές 2
πτυσσόμενα γκλοπ, 1 απωθητικό σπρέι, 6.480 ευρώ προερχόμενα
από εμπορία ναρκωτικών και μια ηλεκτρική συσκευή θερμοσυγκόλλησης που χρησιμοποιούσαν για συσκευασία κοκαΐνης
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύ
θυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Δ. Ασφ. Θεσ/'νίκης και οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων,
αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορία και μετά από πολυήμερη
παρακολούθηση, συνέλαβαν, σε δασική περιοχή της επαρχια
κής οδού Δερβιζιάνων - Γεωργάνων Ιωαννίνων, έναν ημεδαπό
επικεφαλής κυκλώματος εμπορίας ναρ
κωτικών και έναν αλλοδαπό, κατά την
ώρα που φόρτωναν, με τη συμμετοχή
δύο ακόμη αγνώστων δραστών, σε δύο
επιβατικά αυτοκίνητα, 10 σάκους που
περιείχαν 292 δέματα με ακατέργαστη
κάνναβη. Οι δύο δράστες αντιστάθηκαν
σθεναρά προκειμένου να αποφύγουν τη
σύλληψη και επακολούθησε συμπλοκή
κατά την οποία τραυματίσθηκε από
πτώση ένας αστυνομικός Οι έτεροι δύο
δράστες ευρισκόμενοι σε ικανή από
σταση από τη συμπλοκή, εκμεταλλευ
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όμενοι το βαθύ σκότος και την εξαιρετικά πυκνή βλάστηση της
περιοχής κατόρθωσαν να διαφύγουν, πυροβολώντας και καταδιωκόμενοι από αστυνομικούς οι οποίοι ανταπέδωσαν τα πυρά.
Στον τόπο της συμπλοκής ανευρέθησαν και κατασχέθηκαν: κάν
ναβη συνολικού βάρους περίπου 296
κιλών και ένα πολεμικό όπλο τύπου
ΑΚ-47 kalashnikov, κινεζικής προελεύσεως με γεμιστήρα άνευ φυσιγ
γίων. Κατασχέθηκαν επίσης 3 αυτοκί
νητα που χρησιμοποίήσαν οι δράστες 7
κινητά τηλέφωνα με αντίστοιχες κάρ
τες sim και το χρηματικό ποσό των 950
ευρώ που βρέθηκαν στην κατοχή των
συλληφθέντων. Το Τ.Δ.Ν, Ιωαννίνων
που διενεργεί την προανάκριση, εξε
τάζει την τυχόν συμμετοχή περισσοτέ
ρων ατόμων. ]

Κώστας Παπαγεωργίου & ΣΙΑ

www.papageorgioy.gr

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

V

new

INNOVA 125

*1.900 €

new
SH 300

4.850 €
(χωρίς βαλίτσα)

~

Εξόφληση

new

σε 72 μήνες

CBR 1000 RR

13.700 €

χωρίς
.προκαταβολή

ε κ π λ ή ξ ε ι ς

new
T R A N SA LP 700

7.850 €

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

new
C BR 600 RR

new
C B F 600 S

7.850 €

new
CB 600 F HORNET

7.850 €

new
SH 150Ϊ

3.400 €

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΒΑΡΟΝΟΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ο Ν χανιέλ Ρ εντό ν Ερέρα ή Δ ον Μ άριο όπω ς είναι γνωστός, π ο υ ή τα ν ο πλέον
καταζητούμενος βαρόνος να ρ κ ω τικ ώ ν τ η ς Κολομβίας, συνελή φ θη στα βόρεια
τη ς χώρας. Από ε κ ε ί η συμμορία το υ περνούσε λαθραία τεράστι
ες ποσότητες κο κα ΐνη ς σ τη ν Καραϊβική, με προορισμό τις Ην.
Π ολιτείες. Ο Ερέρα πρόσφερε στα μέλη τ η ς συμμορίας το υ σχε
δόν 1.000 δολάρια για κάθε αστυνομικό π ου θα δολοφονούσαν.
Ο πρόεδρος τη ς χώ ρα ς Αλβάρο Ο υρίμπε πρόσφερε μ έχρι δύο
εκατομμύρια δολάρια σε όποιον έδινε πληροφορίες για τον Ερέ
ρα, ο οποίος κατα ζητείτο από τις Η ν. Π ολιτείες. Ο Ερέρα θ ύ μ ι
ζε σε πολλούς τον πλέον διαβόητο βαρόνο να ρ κ ω τικ ώ ν Π άμπλο
Εσκομπάρ, ο οποίος, κατά τη δεκαετία το υ 1980 είχε κηρύξει
πόλεμο στο κράτος, μέχρι π ου έπεσε νεκρός από τις δυνάμεις
ασφάλειας το 1993 στο Μ εντεγίν.
- w w w .tanea.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΠΑΝΑΓΙΟΤ ΙΙΛΙΙΛ
Σ το Ά μστερνταμ συνελήφ θη ο 33χρονος Α λβανός κακο
ποιός Π αναγιότ Π άπα, βασικός σ υντελεσ τής τ η ς π ρ ώ τη ς
απόδρασης τω ν Α λκέτ Ρ ιζάι και Βασίλη Π αλαιοκώστα
από τις φ υλα κές Κορυδαλλού τον Ιούνιο του 2006.
Ο 33χρονος Α λβανός εντοπ ίσ τηκ ε από τ ις ολλανδικές δι
ω κ τικ ές αρχές στη διάρκεια τυ χα ίο υ ελέγχου, οπότε δι
απισ τώ θηκε ότι σε βάρος του
εκκ ρ εμ εί διεθνές ένταλμα
σύλληψ ης.
Οι ελληνικ ές Α ρχές αναμέ
νο υ ν τη ν έκδοση του Π άπα. Ο
Π αναγιότ Π άπα ή τα ν ο μόνος
εκ τω ν κατηγορουμένω ν γ ια
συμμετοχή σ τη ν 1η απόδρα
ση που διέφ ευγε τη σύλλη
ψ η και μάλιστα προ ημερώ ν
το Τριμελές Εφετείο Κ ακουρ
γη μ ά τω ν Π ειραιά το ν κατα
δίκασε ερή μ ην σε πενταετή

κάθειρξη. Ο συλληφ θείς ή τα ν από κοινού με τον Σ πύρο Δραβίλα, οι δράστες τη ς αεροπειρατείας του ελικο
πτέρου τη ς εταιρείας AIR L IFT π ου προσγειώ θηκε και
παρέλαβε από το προαύλιο τω ν φ υλα κ ώ ν το υ ς δύο κ α
κοποιούς το 2006. Ο Π άπα καθόταν στη θέση του συγκ υβ ερνή τη , κ ρ α τώ ντα ς ένα πιστόλι κολλημένο στον
κρόταφο του π ιλότου και παρεμποδίζοντάς τον ν α ελέγ
χει το χειριστήριο ισχύος που
α νυ ψ ώ νει το ελικόπτερο.
Σ ύμ φ ω να με τα στοιχεία τη ς
δικογραφίας, δ α κ τυλ ικ ά απο
τυπ ώ μ α τα του Αλβανού κα
κοποιού, προσεσημασμένου
για υποθέσεις να ρ κω τικ ώ ν,
είχαν βρεθεί εντός του ελικο
πτέρου αλλά και σε πλαστ ικά
μ π ιτό νια π ο υ βρέθηκαν στον
χώ ρο προσγείω σης του ελικο
πτέρου στο Καματερό.
-w w w .kath im erini.gr

ΣΥΛΛΗΨΗ ΗΓΕΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑ
Η Γαλλική Α στυνομία συνέλαβε τον αρχηγό το υ σ τρ ατιω τικ ού σκέλους τη ς
ΕΤΑ, μ α ζί με άλλα δύο μέλη τη ς βασκικής α υτονομ ισ τικ ή ς οργάνω σης, δή
λωσε κ υ β ερ νη τικ ή π η γ ή σ τη ν Ισπανία. Ο στρ α τιω τικ ός η γ έτη ς τη ς ΕΤΑ,
Ζουρντάν Μ αρτιτέτζι συνελήφ θη στη νοτιοανατολική Γαλλία, μετά από
κ ο ινή επιχείρηση τη ς Ισ π ανικ ής και τ η ς Γ α λλικ ή ς αστυνομίας, σύμφ ω να
με τη ν ίδια π η γή . Εξάλλου σε ανακοίνω σή της, η Γαλλίδα υ π ο υ ρ γό ς Εσω
τερικώ ν, Μ ισέλ Αλιό-Μαρί, αναφέρει ότι οι γαλλικ ές αρχές συνέλαβαν τρία
άτομα π ου θεω ρούνταν ύ π ο π τα για συμ μετοχή σ τη ν ΕΤΑ. Η σ ύ λλ η ψ η έγι
νε σ τη ν περιοχή Μ ονταριόλ, στα ανατολικά Π υρηναία, στα σύνορα με τη ν
Ισπανία. Το Δ εκέμβριο η γα λ λ ικ ή αστυνομία συνέλαβε το ν προηγούμενο
σ τρατιω τικό η γέτη τη ς ΕΤΑ, Αϊχζόλ Ιριόντο, γνω στό και ω ς Μ ιιάλακ.
- www.e-tipos.com

Α/Α [ 8 8 ]

ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

A

R

M

Y

KkW f

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ
www.armycamp.gr

Εξουόειέρωοη. ακινηιοποιηοη.
σύλληψη και ουνοόεια
ένοπλου ή άοπλου αντίπαλου.
Λάβες αυτοάμυνας
και Αστυνομική ράβδος.

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟ ΔΗΜ ΑΤΑ
ΠΟΥΚΑΜ ΙΣΑ
ΠΗΑΙΚΙΑ
Δ ΙΑ ΣΗ Μ Α
ΖΩΝΕΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE
ΙΣΟΘΕΡΜ ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19
Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο) 1 4-18
θήκη χειροπέδων 5
θήκη διπλή γεμιστήρων 9
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8

Ιημεία πίεσης (pressure points].
Ελαστικό υραριο εκπαίδευσης.
TAEKWONDO [Ayuivim o-Παραόοσιοκο 1
Τμημαια Ενήλικων - Ανηλίκων.

ευρώ
ευρώ
ευρώ

www.hapkidonet.gr

ευρώ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ HAPKIDO
ΜΑΘ ΕΤΕ Π ΕΡΙΣΣΟ ΤΕΡ Α ΓΙΑ ΤΟ

ευρώ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ HAPKIDO

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΟΡΑΡΙΟΣΥΝΕΧΕΣ09:00-21:00
ΤΗΛ. 2105326379,5810513

για τα ίωματα Ασφαλείας.
Εγγραφες Δυρεαν.

Ε Π ΙΣ Κ ΕΥΘ ΕΙΤ Ε TO S IT E ΤΗΣ

fcQAHTIKOj'Λ '

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ-ΠΑΝΤΕΛ0Ν
75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

<

GBPCS0®®

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Α .Γ.Σ Τ Ζ ΙΤ Ζ ΙΦ ΙΩ Ν

ΔΙΠΛΟ ΜΑΤΟΥΧΟί ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΓΓ.Α

ΠΛΑΤΟ Ν Ο Ι189. ΚΑΛΛΙΘΕΑ 176 7Α
ΤΗΛ 210 9421300. 210 9521 609
E-m ail: ag s tz itz ifio n @ y a h o o g r

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO IEDERATION

HAPKIDO 6 DAN. TAEKWONDO 4 ΠΑΝ

/

\
POWER ELECTRONICS CO

ΡΟ Υ ΣΟ Π Ο ΥΛΟ Σ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π τ υ χ ιο ύ χ ο ς Λ ο γ ισ τ ή ς

Αναθέστε μας τη

δήλωση
εισοδήματος
2009
και απαλλαγείτε από λάθη, ταλαιπω ρία,
και άσκοπες χρεώσεις

50% έκπτωση
προς όλους τους Αστυνομικούς
Τ υά ννω ν 14 - Ν έα Φ ιλ α δ έλ φ ε ια Τ.Κ. 142 41
6 9 37 54 45 47 - g r o u s s o n gm ail.co m

♦
-►
-►
-►
-►

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ME DVR
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS
GSM
ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΙΚΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
με πολυετή πείρα
αναλαμβάνουν ειδικές εφαρμογές
κατόπιν δική σας απαιτήσεως.
Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
. ΓΙΑ ΤΑ Σ Ω Μ Α Τ Α Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ!!!

Παυλίδης Α. Λάζαρος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Ass. Β. Sc. USA
Ελ. Βενιζέλου 111 Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17123 Αθήνα
τηλ.: 210-9326925 fax: 210-9352905 κιν.: 6977172800 & 6977375500

e-mail: lpavlidis@yahoo.gr
\ ____________________ _________________________ /

ΣΥΛΛΗΨΗ Π ΡΩ Η Ν ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΟΥ ΚΛΟΥΞ ΚΛΑΝ
Η αστυνομία σ τη ν Τσεχία συνέλαβε τον Ν τέη β ιντ Ν τιουκ , π ρώ ην
η γέτη τη ς εξτρεμισ τικής οργάνω σης K u K lux K lan, με τη ν κατηγορία
ότι διέπραξε έγκ λημ α μίσους και ότι επιχείρησε ν α προβάλει κ ινήμ ατα
που κ α τα π α το ύν ανθρώ πινα δικαιώματα, σύμφ ω να με δηλώ σεις αξιωμ ατούχω ν στο Γερμανικό Π ρακτορείο. Ο Ν τιο υ κ κατηγορείται ότι αρνείτα ι π ω ς συνέβη το Ο λοκαύτω μα στο αυτοβιογραφ ικό βιβλίο του, με
τίτλο “Η Α φ ύπνισ η μ ο υ ”, που π ή γε σ τη χώ ρα για ν α προωθήσει, σύμ
φω να με το Γ ιαν Μ ικουλόφσκυ, εκπρόσωπο τη ς αστυνομίας. Κ ατά τον
ίδιο, ο Ν τιο υ κ ανακρίθηκε και οδηγήθηκε σε κρατητήριο. Θα προσαχ θ ε ί σε δικαστήριο το οποίο θα κ ρίνει εάν πρέπει ν α προφυλακιστεί.
Η αστυνομία, κ α τά το νόμο σ τη χώρα, μ πορεί ν α το ν κρατήσει γ ια 48
ώρες χω ρ ίς δικασ τική εντολή. Το δικαστήριο έχει 24 ώ ρες γ ια ν α αποφασίσει αν θα π ρ οφ υλα κ ισ τεί ή όχι. Ο Ν τιουκ,
π ρ ώ η ν Μ έγας Μ άγιστρος τ η ς Κ ου Κ λουξ Κ λαν στη Λουϊζιάνα, ή τα ν προγραμματισμένο ν α δώσει 3 ομιλίες σ τη ν
Π ράγα και σ τη ν δεύτερη μ εγαλύτερη πόλη τη ς Τσεχίας, Μ πρνο. Ε πισκέφ θηκε τη ν Τ σεχία μ ετά από πρόσκληση το
π ικ ώ ν νεοναζιστικώ ν οργανώ σεω ν γ ια τ η ν παρουσίαση τη ς μετάφρασης του αυτοβιογραφ ικού βιβλίου του, π ου είχε
κυκλοφορήσει το 1998. Η άρνηση το υ Ο λοκαυτώ ματος τω ν Ε βραίω ν από τη Ν αζιστική Γερμανία α ποτελεί έγκ λ η 
μα μίσους σ τη ν Τσεχία κ ι επισύρει π ο ινή φ υλά κισ ης έω ς κ α ι 3 ετώ ν. Ν ωρίτερα, το Π ανεπιστήμ ιο του Καρόλου σ την
Π ράγα ακύρω σε προγραμματισμένη ομιλία το υ Ν τιο υ κ με θέμα το ν εξτρεμισμό, καθώ ς η π ρ υτα νεία φοβόταν ότι θα
τη ν παρακολουθούσαν κ υ ρ ίω ς νεοναζί.
-w w w .skai.gr

ΣΥΛΛΗΨΗ ΒΡΕΤΑΝΩ Ν ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Έ ν α ς άνδρας και μ ία γυ ν α ίκ α κρατούνται από τις
αρχές τη ς Σ υρίας καθώς, σύμφ ω να με ανακοίνω ση
τη ς Σ υ ρ ια κ ή ς πρεσβείας στο Λονδίνο, σ υμμετείχαν
σε τρομοκρατικό δίκ τυο π ο υ είχε σχέση με τ η ν Αλ
Κάιντα. Η Σ υρία ανακοίνωσε ότι δύο Β ρετανοί που
συνελήφθησαν σ τη Δαμασκό είναι ύπ ο π το ι γ ια τη
συμ μετοχή το υ ς σε μ ια τρομοκρατική οργάνω ση
που σχετίζεται με τη ν Αλ Κάιντα. Η Σ υρ ιακ ή πρε
σβεία στο Λονδίνο ανέφερε ότι πρόκειται για το υ ς
Μ αριάμ Κ αλλίς και Γιάσερ Ζαχούρ Α χμεντ που συ
νελήφ θησαν σ τις 17 Μ αρτίου. «Οι ανακρίσεις έδει
ξαν ότι και οι δύο σ υλληφ θέντες τόσο η κ. Κ αλλίς
όσο και ο κ. Α χμεντ εργάζονται γ ια ένα τρομοκρα
τικό δίκ τυο π ο υ έχει σ τενή σχέση με τη ν Αλ Κάι
ντα. Σ υνελήφ θη σ αν και άλλα μ έλη τ η ς οργάνω σης
α υ τή ς από τις σ υριακές αρχές» αναφέρεται σε σ χετι
κ ή ανακοίνωση. «Η κ. Κ αλλίς ενέχεται γ ια τ ί σ υγκέ
ντρ ω νε χρ ή μ α τα για τη ν τρομ οκρατική οργάνω ση
τη ς οποίας είναι μέλος όπω ς και ο κάτοικος Λονδί
νου σύζυγός τη ς Μ ασούντ Α χμαντ. Η ανάκριση τω ν
συλληφ θέντω ν συνεχίζεται» επισημαίνεται σ την
ίδια ανακοίνωση.
Τέλος αναφέρεται ότι
επετράπη σε εκπρόσωπο
τη ς β ρετα νικ ή ς πρεσβεί
ας στη Δαμασκό ν α επισκεφ θεί το υ ς δύο βρετανο ύ ς κρατούμενους.
w w w .kath im erini.gr
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ΣΥΛΛΗΨΗ 13ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΣΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Ο σερίφης Μ άικλ Μ ακόι ασκεί τα κ α θή κ οντά του ε π ί 40
χρόνια σ τη ν πόλη Περόια του Ιλινόι και όπω ς δήλωσε
στους δημοσιογράφους π ρ ώ τη φορά σ υναντά τόσο νεα
ρό ληστή. Ο δράστης, π ο υ κατηγορείται γ ια τη ληστεία
τράπεζας σ τη ν περιοχή, είναι μ όλις 13 χρόνω ν. Η αστυ
νομ ία τον εντόπισε σε γκαράζ, το οποίο βρίσκεται κοντά
σ τη ν τράπεζα, όπου λίγο νω ρ ίτερ α είχε σημ ειω θεί λ η 
στεία και τον συνέλαβε επειδή τα χέρια το υ ή τα ν βαμ
μένα με κόκκινο χρώμα. Ε ίχε προδοθεί από τη χρ ω σ τι
κ ή ουσία π ου φ έρουν γ ια λόγους ασφαλείας οι σάκοι με
τα χρήματα. «Είναι ο νεότερος λη σ τή ς π ο υ θυμάμαι»,
δήλωσε ο σερίφης. Σ ύμ φ ω να με το κατηγορητήριο, ο
13χρονος απείλησε το ν ταμία τ η ς τράπεζας με όπλο και
απαίτησε να το υ δώσει τα χρήματα. Το αγόρι βρίσκεται
αντιμ έτω πο με τ η κ ατηγορία τη ς ένοπ λης ληστείας και
αναμένεται ν α παραπεμφ θεί σε δικαστήριο ανηλίκω ν.
Ωστόσο, είναι π ιθανόν ν α βρεθεί σε ακόμη πιο δυσχε
ρή θέση εάν τελικά οι εισαγγελικές Α ρχές τον παραπέμψ ο υ ν ν α δικαστεί ω ς ενήλικας. Σ ’ α υ τή τ η ν περίπτω ση
α ντιμ ετω πίζει το ενδεχόμενο ν α κατα δικασ τεί σε 30ετή
κάθειρξη.
-w w w .tanea.gr

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS.
Το 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. Το 2009

η BERETTA κέρδισε το μεγαλύτερο συμβόλαιο πιστολιών του
Αμερικανικού Στρατού από την εποχή του Δευτέρου
Παγκοσμίου Πολέμου με 450.000 πιστόλια 92 FS Εδώ και

Ε,δικές Τ'μές
νιο τα χώματα

ασφαλείας.

πολλά χρόνια αμέτρητες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε όλο
τον κόσμο, έχουν υιοθετήσει τα πιστόλια BERETTA λόγω της
αξεπέραστης αξιοπιστίας που προσφέρουν.

Ο ι ειδ ικές τιμές ισχύουν μόνο με την εγγύηση της
Ε π ίσ η μ η ς Α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε ία ς B E R E T T A H E L L A S

»t o n m _
Καινοτόμος σχεδιασμός.
Αποτελεσματική ισχύς πυρός!

Ενα αστέρι γενήθηκε!

BERETTA
9 0 TWO:
από 1.477 ευρώ

B E RETTA
P x 4 S TO R M :
από 1.026 ευρώ
με έκπτωση -23,2%
μόλις

με έκπτωση -22 ,8%

1.140 ευρώ

788 ευρώ

μόλις
(κέρδος 337 ευρώ)!

(κέρδος 238 ευρώ)!

ΜΟΝΤΕΛΟ
Ρχ4 STORM
90 TWO
92 FS
84 FS
CHEETAH

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ

9 mm x 19
9 mm x 19
9 mm x 19

17+1
17+1
15+1

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ
ΠΛΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ
(mm/lnch) (mm/lnch) (mm/lnch) (mm/lnch)
(mm/lnch)
36/1,4
146/5,7
Μονή/Διπλή
102/4,0
140/5,5
192/7,5
163/6,4
Μονή/Διπλή
216/8,5
125/4,9
38/1,5
140/5,5
137/5,4
155/6,1
Μονή/Διπλή
217/8,5
125/4,9
38/1,5

9 mm SHO RT

13+1

Μονή/Διπλή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

172/6,8

97/3,8

35/1,4

122/4,8

124/4,9

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)
785/27,7
920/32,5
945/33,3
660/23,3

BERETTA 84 FS CHEETAH
Αιλουροειδή με το δάγκωμα του λιονταριού!

B E R E TTA C H E E T A H
STANDARD:
από 8 1 0 ευρώ
με έκπτωση -2 2 ,8 %

625 ευρώ

μόλις
(κέρδος 185 ευρώ)!

B E RETTA 9 2 FS
STANDARD:
από 1.240 ευρώ
με έκπτωση -22,8%
μόλις

957 ευρώ

(κέρδος 283 ευρώ)!

B E R E TTA C H E E T A H
N IC K E L :
από 8 9 0 ευρώ
με έκπτωση - 2 3 %

685 ευρώ

μόλις
(κέρδος 205 ευρώ)!

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

<®)ΒΕ RETTA HE L LAS
w w w . b e r e t t a h e l l a s . c o m
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ :

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος υπέγραψε (14-04-2009) Μνημόνια Συνεργασίας με τον Αρχη
γό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα, τον ΣΤ' Γενικό Διευθυντή του Υπουργείο Εξωτερικών Πρέ
σβη κ. Μιχαήλ Καμπάνη και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχο Λ.Σ. Θεόδωρο Ρεντζεπέρη για την υλοποίηση των
δράσεων του πολυετούς προγράμματος 2007-2013 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων που αποτελεί μέρος του γενικού προγράμματος
«Αλληλεγγύη και Διαχείριση Μεταναστευτικών Ροών». Στο πλαίσιο της γενικής πολι
τικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα
της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευ
σης καλούνται η Ελληνική Αστυνομία, το
Υπουργείο Εξωτερικών και το Λιμενικό Σώ
μα να υλοποιήσουν δράσεις, προκειμένου να
αντηιετωπισθεί το ζήτημα της λαθρομετανά
στευσης στα ανατολικά κ.λπ. εξωτερικά σύ
νορα της χώρας, τα οποία αποτελούν εξωτε
ρικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι
εγκεκριμένες οικονομικές ενισχύσεις του
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την πε
ρίοδο 2007 - 2013 ανέρχονται στο ποσό των
197.000.000,00 ευρώ και συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Ο

ΕΠ ΙΣΚ ΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης στο πλαίσιο των επισκέψεων του σε Περιφερειακές
Αστυνομικές και Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Θεσσαλονί
κης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Τσιατούρα και τον Αρχηγό του Πυρο
σβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο κ.
Αθανάσιο Κοντοκώστα, επισκέφθηκε (09-04-2009) την Γενική Αστυ
νομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης,
όπου προήδρευσε ευρείας σύσκεψης,
παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή
Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστρατήγου κ. Στέργιου Αποστολίδη,
του Γενικού Αστυνομικού Διευθυ

Ο

ντή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστρατήγου κ. Βασι
λείου Δασκαλάκη, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Θεσσα
λονίκης Υποστρατήγου κ. Κωνσταντίνου Κασαπάκη, Διοικητών
Αστυνομικών Τμημάτων, Τμημάτων Ασφαλείας και Τμημάτων
Τροχαίας και έδωσε κατευθύνσεις και οδηγίες τονίζοντας ότι η κοι
νωνία εμπιστεύεται την Αστυνομία
και απαιτεί από αυτή νομιμότητα,
καθήκον και ήθος. Εν συνεχεία ο κ.
Αναπληρωτής Υπουργός συναντή
θηκε με τους Προέδρους των Συν
δικαλιστικών Ενώσεων Αξιωματι
κών και κατωτέρων, οι οποίοι του
εξέφρασαν τα αιτήματα που απασχο
λούν το προσωπικό.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Κωνστα
ντίνος Μπίτσιος, απένειμε τα διπλώματα στους 40
αποφοίτους της 12ης Εκπαιδευτικής Σειράς της
Σχολής Εθνικής Ασφαλείας, σε τελετή που πραγματοποιή
θηκε (08-04-2009) στην έδρα της Σχολής (Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101, Αμυγδαλέζα Αχαρνές). Στην τελετή
χοροστάτησαν ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαος και ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολογιότα
τος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος. Στην απονομή πα
ρέστησαν: η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικε
φαλής τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο Βασίλειο
Τσιατούρα, ο Υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης , εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και
των Σωμάτων Ασφαλείας, καθηγητές της Σχολής, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και εκπρόσωποι
των Συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Ο
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Μ ΑΪ0Σ-Ι0ΥΝ Ι0Σ 2009

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρηστός Μαρκογιαννάκης, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Βασίλειο Τσιατούρα και
τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο Αθανά
σιο Κοντοκώστα επισκε'φθηκε (28/05/2009) Αστυνομικές και Πυ
ροσβεστικές μονάδες των Νομών Ρεθύμνης και Χανιών. Ο κ. Μαρκογιαννάκης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, συμμετείχε σε
συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν στην Σχολή Αστυνομίας
στο Ρέθυμνο και στην Α.Δ. Χανιών, συναντήθηκε με συνδι
καλιστές ενώ συμμετείχε σε ευρείες συσκέψεις που πραγματο
ποιήθηκαν στις Νομαρχίες Ρεθύμνης και Χανιών. Στο πλαίσιο
του προγράμματος του στην Κρήτη ο Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών επισκε'φθηκε το Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρή
σεων στον Αποκόρωνα Χανίων ενώ ολοκλήρωσε το πρόγραμ
μα των επισκέψεων του στην Κρήτη, εγκαινιάζοντας το Αστυ
νομικό Τμήμα Κισσάμου. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων
του ο κ. Μαρκογιαννάκης δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος,
ως προς τη λειτουργία και τον βαθμό ετοιμότητας των Αστυνο
μικών και Πυροσβεστικών Υπηρεσιών στην Κρήτη τονίζοντας
παράλληλα ότι στόχος είναι, με τον συντονισμό και τον εφο
διασμό των Υπηρεσιών με προσωπικό και μέσα, να βελτιωθεί

0

ακόμη περισσότερο το επίπεδο παροχής Υπηρεσιών αστυνόμευσης
και ασφάλειας, ο βαθμός εξυπηρέτησης του πολίτη και η ανταπόκρι
ση σε θέματα πυρόσβεσης. Επιπλέον, αναφορικά με το Αστυνομικό
Μέγαρο Ρεθύμνου τόνισε ότι με τη συνεργασία της Τοπικής Αυτο
διοίκησης, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσει η ανέγερση
του νέου Αστυνομικού Μεγάρου, σημειώνοντας ότι σε λίγες ημέρες
θα εγκαινιαστεί το Αστυνομικό Κατάστημα Σούδας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης συναντήθηκε (26-05-2009) με την Υφυπουργό Δι
καιοσύνης των Κάτω Χωρών κα. Nebahat ALBAYRAK, την
οποία συνόδευε ο Πρέσβης των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα κ. Kees
van Rij, καθώς και αντιπροσωπεία για θέματα μετανάστευσης. Κα
τά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το θέμα της παράνομης
μετανάστευσης και οι επιπτώσεις του. Η κα ALBAYRAK παρουσία
σε επιπλέον στον κ. Μαρκογιαννάκη το ρόλο της Συνόδου Γενικών
Διευθυντών των Υπηρεσιών Μετανάστευσης στην Ε.Ε. Ο κ. Μαρκογιαννάκης ενημέρωσε την κα. ALBAYRAK για το ζήτημα της πα
ράνομης μετανάστευσης και τα Κέντρα Υποδοχής που λειτουργούν
στην Ελλάδα. Εν συνεχεία σημείωσε, ότι η Ε.Ε. οφείλει να αντιμε
τωπίσει το πρόβλημα ως Ευρωπαϊκό, δεδομένου ότι τα σύνορα της
Ελλάδος, αποτελούν σύνορα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης.

Ο

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης συναντήθηκε (21-05-2009) με αντιπροσωπεία του
Ιταλικού Κοινοβουλίου προκειμένου να συζητήσουν θέμα
τα σχετικά με την παράνομη μετανάστευση και την πολιτική της
Ελλάδας σε θέματα ασύλου. Στη συνάντηση, συμμετείχε ο Γενικός
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Βουλευτές του Ιταλικού
Κοινοβουλίου με επικεφα
λής την Ιταλίδα Βουλευ
τή κα. Margherita Boniver,
ο Προϊστάμενος του Επι
τελείου του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος Χρήστος
Φράγγος και αξιωματικοί
των αρμοδίων Διευθύνσεων

Ο

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ακολούθως, ο κ. Μαρκογιαννάκης ενημέρωσε τους Ιταλούς Βουλευτές για το ζήτημα της
παράνομης μετανάστευσης τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα
πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό ως Ευρωπαϊκό, δεδο
μένου ότι τα σύνορα της Ελλάδος αποτελούν και σύνορα της Ε.Έ.
Σημείωσε συνεχίζοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρατηρείται
στα ανατολικά θαλάσσια σύ
νορά μας και υπογράμμισε
ότι η Τουρκία δεν συμμορ
φώνεται με το πρωτόκολλο
επανεισδοχής με αποτέλε
σμα ο μεγαλύτερος αριθμός
παράνομων μεταναστών να
κατακλύζει τα Κέντρα Υπο
δοχής των νησιωτικών πε
ριοχών της Ελλάδας.
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ I

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 183ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και ο Αρχιεπί
σκοπος Αθηνών κ.κ. Ιερώνυμος λάμπρυναν με χην παρουσία χους σχο
Μεσολόγγι χην Κυριακή χων Βαϊων χις εκδηλώσεις για χον εορτασμό
της 183ης επετείου της Εξόδου χων Ελεύθερων Πολιορκημένων.
Ο κ. Παπούλιας υπογράμμισε: «Σήμερα οφείλουμε να προστατεύ
σουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή χην πολύτιμη κληρονομιά. Να απο
δείξουμε όχι έχουμε συνείδηση της μεγάλης και ιστορικής ευθύνης για
το μέλλον του τόπου μας. Σαν χρέος προς τις μελλοντικές γενιές. Σαν
τιμή για τους αγωνιστές του παρελθόντος».
Η υποδοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας έγινε στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου εψάλη Δοξολογία Χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και ακολούθως σχηματίστηκε πομπή
με την Ιερή Εικόνα της Εξόδου, η οποία κατευθύνθηκε στον Κήπο των
Ηρώων, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, ενώ ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στον Τύμβο
των Αθάνατων Ελευθέρων Πολιορκημένων και βράβευσε του νικητές του δρόμου
Θυσίας.
Στην τελετή στον Κήπο των Ηρώων η
Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ
στασίας κ. Φάνη Πάλλη- Πετραλιά, αναφέρ
θηκε στα διαχρονικά μηνύματα της θυσίας
των Ελευθέρων Πολιορκημένων εκφωνώ
ντας τον πανηγυρικό της ημέρας.
Στις εκδηλώσεις για την Έξοδο, την Βουλή
των Ελλήνων εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος
Βαΐτσης Αποστολάτος, το ΠΑΣΟΚ η βου
λευτής και πρώην υπουργός Βάσω Παπανδρέου και το ΚΚΕ ο βου
λευτής Νίκος Μωραϊτης. Επίσης τον εορτασμό τίμησαν με την παρου
σία τους η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων με επικεφαλής τον Αρχηγό

ΓΕΕΘΑ Δημήτριο Γράψα και των Σωμάτων
Ασφαλείας με επικεφαλής τον Υπαρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Ιωάννη
Μπούτσικα, ο πρώην πρωθυπουργός Ιωάννης
Γρίβας, πρεσβευτικές αντιπροσωπείες, οι βου
λευτές του νομού Αιτωλοακαρνανίας, ο Υφυ
πουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Μάριος Σαλμάς, ο Γ.Γ. της Περιφ. Δυτ. Ελλά
δας Σπ. Σπυρίδων, ο Νομάρχης Ατωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος, οι Μητροπολίτες Αιτωλίας
και Ακαρνανίας Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, Σύρου και Φθιώτιδος
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας δήμαρχοι από την
Ελλάδα και το εξωτερικό και εκπρόσωποι φορέων.

Στις 10.4.2009 επισκέφθηκε την έδρα της Α.Δ. Πέλλας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κ.
Χρήστος Μαρκογιαννάκης συνοδευόμενος από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο
I κ. Βασίλειο Τσιατούρα, όπου πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή
ί Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστρατήγου κ. Στέργιου Αποστολίδη, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυ| ντή Περιφέρειας Κ Μακεδονίας Υποστρατήγου κ. Βασιλείου Δασκαλάκη, του Διευθυντή της Διεύθυν
σής μας, Αστυνομικού Διευθυντή κ. Γεωργίου
! Ριντού καθώς και των Διοικητών των Υπηρε[ σιών της ΑΔ. Πέλλας. Σκοπός της επίσκεψης
και αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η ενημέ
ρωση της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας
! για τα δεδομένα του Νομού αναφορικά με τις
δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας καθώς και
η παροχή ειδικότερων οδηγιών και κατευθύν
σεων σχετικά με την αποτελεσματικότερη επιτέλεση του αστυνομικού έργου και κυρίως η
προσωπική αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική κοινωνία, αλλά και
οι αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού.

ί

Σ τις 10.4.2009 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΤΔΑ
Διδυμοτείχου με τη συνεργασία του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ορεστιάδας του
Επαρχείου Β. Έβρου ημερίδα με θέμα: «όσα πρέπει να γνωρίζω για τα
ΑμεΑ». Εισηγητές ήταν ο Διοικητής του ΤΔΑ Διδυμοτείχου Αστυν.
Υποδ/ντής κ. Γεώργιος Γκουζούμας, ο Αστυν. ΑΉολύβιος Παζιούρος, ο Έπαρχος Β. Έβρου κ. Πολύχρονης Αντωνιάδης η Δ/ντρια του
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ορεστιάδας κ. Κωνσταντίνα Καμαρινάκη και η Αρχηγός
των πρωτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων Μαρία Λαυκίδου
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Από 27-30 Απριλίου ο Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Θρησκευτικού Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος πραγματοποίησε ποιμαντορική επίσκεψη στη ΓΑΔ Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας ο
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ.
Στέργιος Αποστολίδης ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονί
κης Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Κασαπάκης, ο Τμηματάρχης
του Τμήματος Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Αστυν. Β' κ. Γρηγόριος Γρηγοριάδης επισκέφθηκαν το Κέντρο Φροντίδας Παραμελημένων και Κακοποιημένων Παιδιών στο Παπάφειο.

Στιγμιότυπο από την πρόσφατη επίσκεψη του Γενικού Προξέ
νου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Hoyt Brian Yee, στη ΓΑΔ Θεσσα
λονίκης όπου συναντήθηκε με τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας
Β. Ελλάδος Αντιστράτηγο κ. Στέργιο Αποστολίδη, τον Γενικό Αστυ
νομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Κασαπάκη, και τον Γενικό Αστυνομικό Δ/ντή Περιφέρειας Κ. Μακεδο
νίας Υποστράτηγο κ. Βασίλειο Δασκαλάκη

Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από το Ειδικό Πρόγραμμα Εκπαί
δευσης Τριτοετών Δοκίμων Αστυφυλάκων στο Κέντρο Εκπαίδευ
σης Ανορθόδοξου Πολέμου στη Ρεντίνα Θεσσαλονίκης.

Στις 30.4.2009, 28μελής ομάδα Σπουδαστών της 11ης Σειράς της
Σχολής Διοίκησης και Επιτελών του Πολεμικού Ναυτικού πραγματο
ποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνο
μίας και στη ΔΑΕΕΒ, προκειμένου να ενημερωθούν για τη:
•Δομή, οργάνωση και έργο της Ελληνικής Αστυνομίας.
•Συνεργασία με άλλους Φορείς Δημόσιας Τάξης και των Ενόπλων
Δυνάμεων.
•Έργο και λειτουργία των Διευθύνσεων, Κρατικής Ασφάλειας Χειρι
σμού Κρίσεων και Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ !

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
>Με χο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο, Γρίβας Δημητριος.

>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Βελισσάρης Κωνσταντίνος, Μπίσκος Γεώργιος, Μυρίλλας Κωνστα
ντίνος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Βασιλάκης Ευάγγελος,
Γιαννακόπουλος Δημοσθένης, Ζάχαρης Δημήτριος, Φραγκούλης Δημήτριος, Χαλούλιας Παναγιώτης, Χράπαλος Ιωάννης.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αλεξάνδρου Παρασκευάς, Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Βλάχος Αθανάσιος, Βουτουφιανάκη Μαρία, Γιασιάρης Χρηστός, Γκρεπούνης Γεώργιος, Γώγος Χρηστός, Διαμαντής Θεόδωρος, Διονυσόπουλος Δημήτριος,
Ζερβόπουλος Γεώργιος, Θεοδωρόπουλος Ιωάννης, Καλτσάς Γε
ώργιος, Κατραντζής Νικόλαος, Κιτσιλής Χρήστος, Κλάγκος
Κωνσταντίνος, Κοκολιός Θεόδωρος, Κοτσολάκης Γεώργιος,
Κουκουφίκης Αριστείδης, Λαοπόδης Δημήτριος, Λουφέκης Νι
κόλαος, Μαστοράκης Νικόλαος, Μήτσιας Άγγελος, Μπακογιάννης Στυλιανός, Οικονόμου Κωνσταντίνος, Πανούτσος Παναγι
ώτης, Παπαδάκης Χαράλαμπος, Πετρίδης Ευστάθιος, Πλέοπας
Παναγιώτης, Πλίτσης Ιωάννης, Ταταράκης Γεώργιος, Τετράδης
Νικόλαος-Αναστάσιος, Τζόκας Δημήτριος, Τσαγκουρνός Αθα
νάσιος, Τσαλίκης Κυριάκος, Τσαραντάνης Δημήτριος, Τσιότρας
Νικόλαος, Φουντοραδάκης Εμμανουήλ, Φωτεινήτσογλου Αθα
νάσιος, Φωτιάδης Λάμπρος, Χαλίτσιος Ιωάννης, Χαρμπής Γεώρ
γιος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αλπίδης Πασχάλης,
Αναστασόπουλος Δημήτριος, Ανδριανόπουλος Κωνσταντίνος,
Αντωνίου Δημήτριος, Αποστολόπουλος Βασίλειος, Αρβανίτης
Γεώργιος, Αυζώτης Νικόλαος, Βορριάς Δημήτριος, Γαζής Ιωάν
νης, Γιαλαμάς Μιχαήλ, Γιαννοπούλου Θεοδώρα, Γιοβάνης Νικό
λαος, Γκαλγκανόπουλος Χρήστος, Γκουγκουμάτης Ευάγγελος,
Γκούμας Σταύρος, Γκρόπας Θωμάς, Γόνης Γεώργιος, Γραμμέ
νος Χρήστος, Δαλίγκαρος Αθανάσιος, Δημολιάτης Ευάγγελος,
Διακουμάκος Μιχαήλ, Διαμαντής Λουκάς, Ζουριδάκης Στυλια
νός, Θεοδωρόπουλος Βασίλειος, Θεοδωρούδης Θεόδωρος, Θεσσαλονικιός Απόστολος, Καζάκος Ιωάννης, Καλλιακούδας Αριστο
μένης, Κανετίδης Ιγνάτιος, Καούρης Σωτήριος, Καρδαμίτσης
Κωνσταντίνος, Καρυδης Ευάγγελος, Κατσάμπουλας Γεώργιος,
Κεφαλίδης Κωνσταντίνος, Κλάγκος Κωνσταντίνος, Κοριλάκης
Ιωάννης, Κοσμάς Γεώργιος, Κοτινόπουλος Χρήστος, Κοτσάφτης
Χαρίσης, Κουκουνασούλης Αθανάσιος, Κουκουφίκης Αριστεί
δης, Κουμανδράκης Ιωάννης, Κουσης Σωτήριος, Λεονταρίδου
Ευφροσύνη, Λινάρδος Κωνσταντίνος, Μάρκος Ιωάννης, Μαυραντζάς Ευστάθιος, Μόσχου Ευάγγελος, Μπλατσάς Θωμάς,
Μποκιστιάνος Γεώργιος, Μπουκουβάλας Χρήστος, Μπρανίδης
Αναστάσιος, Μύθης Χρήστος, Μωυσίδης Κωνσταντίνος, Νιόβης
Γεώργιος, Νικολάου Ανδρέας, Ντάκουλας Γρηγόριος, Ντανάκας
Δημήτριος, Ντόσκας Θωμάς, Παζαρίδης Γεώργιος, Παναγιώτής
Γεώργιος, Παναγιώτου Γρηγόριος, Παούνης Παύλος, Παπαδά
κης Γεώργιος, Παπαδόπουλος Σταύρος, Παπαδοποΰλου Ελένη,
Παπαζής Δημήτριος, Παπαντώνης Αλέξιος, Παπούλιας Δημήτριος, Πάσχος Δημήτριος, Πλαταράς Δημήτριος, Πολυζωγόπουλος Ιωάννης, Ρουσίδης Νικόλαος, Ρωμανάκης Εμμανουήλ,
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Σαββίδης Σταύρος, Σαρηκώστας Γεώργιος, Σέκερης Γεώργιος,
Σκοτεινιώτης Θεόδωρος, Σπάστρας Δημήτριος, Σπηλιόπουλο
Νικόλαος, Σταμπούλης Θεοχάρης, Στέργιος Ανδρέας, Στίγκας
Δημήτριος, Στραβάκος Γεώργιος, Στρακούλας Θεμιστοκλής,
Σχισμένος Ανδρέας, Τάγκας Ευάγγελος, Τζιβάρας Θεόδωρος,
Τσαπικούνης Ανδρέας, Τσατσαρώνης Σωτήριος, Τσελώνη Ιω
άννα, Τσιαμίτας Απόστολος, Τσιάτσος Βασίλειος, Τσιγκάρης
Δημήτριος, Τσιπώτης Γεώργιος, Φλέσσας Δημήτριος, Φουντούκης Βασίλειος, Φραντζής Αντώνιος, Φωτιάδου Άννα, Χαλδαίος
Θεμιστοκλής, Χατζίδης Σκαρλάτος, Χιωτέλης Γεώργιος, Ψύλλιας Γεώργιος.
>Με χο βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Αλεξόπουλος Ηλίας, Βα
σιλείου Εμμανουήλ, Δημολιάτης Ευάγγελος, Ελευθεριάδης Μι
χαήλ, Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Κοντογιάννης Σταύρος, Κωστούλας Βασίλειος, Μαλεφιουδάκη Ευαγγελία, Μανεσιώτης
Ηλίας, Νανάκος Ευάγγελος, Ντόσκας Θωμάς, Πατεράκης Αρι
στοτέλης, Πράτσας Δημήτριος, Τζιτζιλή Βασιλική, Τσιάτσος
Βασίλειος, Χουζανίδης Παναγιώτης.
>Με το βαθμό του Υπαρχκρύλακα ο, Καλοτραπέζης Αγγελάκης.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο, Γκονέλας Χρήστος.
>Με χο βαθμό του Συνοριακού Φύλακα οι, Γούσιας Αλέξαν
δρος, Μπρανίδης Νικόλαος, Σκορδάς Ιωάννης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
> Υ/Α' που υπηρετεί στη ΑΕΑ/ΔΔΑΣ/Τμ. 2ο Ε.Μ.Ε. επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία στα Δωδεκάνησα! Κω ή Ρόδο), τηλ. 6909993517.
> Υ/Β' που υπηρετεί στη ΔΑΑ/Επιτελείο επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία στη
Μακεδονία, τηλ. 6988360460.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο ΤΣΦ Μαστοροχωρίων
της AΑ Ιωαννίνων επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λάρισας, τηλ.
6955090434.
>Ασχυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Κορίνθου επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 6981540499
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Δ. Ζακύνθου επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Α.Δ. Τρικάλων, Λάρισας, Δωδεκανήσου και Σάμου
τηλ. 6976397508.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Β' Α.Τ. Αχαρνών Ολυ
μπιακού Χωριού Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Πέλλας,
τηλ. 6973820401.
>Αοτυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ. Αττικής οδού επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Α.Δ. Λέσβου, τηλ. 6979283350.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Σ.Φ. Κρυσταλλο
πηγής της Α.Δ. Φλώρινας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Λάρισας,
Τρικάλων, Καρδίτσας, Μαγνησίας, Πιερίας, τηλ. 6932602332.

> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Σ. Λαγκάδας Αμορ
γού (Νομός Κυκλάδων) επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με

συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία του Πειραιά και της
Αθήνας, τηλ. 6934285348.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Αίγινας Αττικής επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Α.Δ. Χανιών, τηλ. 22970-22100,6934687861.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Φωκίδας (Τ.Α.
Άμφισσας) επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του

από οποιαδήποτε υπηρεσία των Γ.Α.ΔΘεσσαλονίκης, Κοζάνης,
Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, τηλ. 6942656048.
>Αοτυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ηρακλείου
Κρήτης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του

από οποιαδήποτε υπηρεσία των Λάρισας και Μαγνησίας, τηλ.
6973664504.

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευόμενους και
αποσκοπεί να αναπτύξει τις ικανότητες του προσωπικού και να
δώσει σ' αυτούς την επαγγελματική κατάρτιση που είναι ανα
γκαία για να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
Άρθρο 3
Εκπαιδευόμενο προσωπικό

1. Οι προσκαλούμενοι για τη συμπληρωματική εκπαίδευση πα
ρουσιάζονται στα Κέντρα Εκπαίδευσης την ημερομηνία που κα
θορίζεται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και
Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.ΕΑ
2, Ανάλογα με τον αριθμό των εκπαιδευομένων σε κάθε Κέντρο
Εκπαίδευσης, συγκροτούνται με διαταγή του Διοικητή της Σχο
λής εκπαιδευτικά τμήματα, η σύνθεση, η ονομασία και η αρίθμη
ση των οποίων καθορίζονται με την ίδια διαταγή.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Συμπληρωματική εκπαίδευση Ειδικών Φρουρών και Συνορια
κών Φυλάκων που εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έ χοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 τουν.3686/2008 «Ρύθμι
ση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α'-158).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1 εδάφ. ζ του ν.1481/1984
«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α'-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.1590/1986 (Α'- 49).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώ
το του π.δ/τος 63/2005 (Α'- 98).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 «Περί Δη
μοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλ
λες διατάξεις» (Α'- 247).
5. Την Υ 357 από 7-1-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα
τάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών» (Β'- 3).
6. Την 1666/ΔΙΟΕ 89 από 13-1-2009 απόφαση του Πρωθυπουρ
γού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορι
σμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομι
κών» (Β'- 40).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
ύψους 315.000,00 ευρώ περίπου μόνο για το τρέχον οικονομικό
έτος 2009, η οποία θα αντιμετωπιοθεί από τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Φ. 07-210
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» ΚΑΕ 0517, 0711, 0814,1111,1131,
1723), αποφασίζουμε:

Άρθρο 4
Διάρκεια εκπαίδευσης

Η συμπληρωματική εκπαίδευση διαρκεί δύο (2) μήνες. Ο ακριβής
χρόνος έναρξης και λήξης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτο
μέρεια, καθορίζονται με διαταγή του Προϊσταμένου Κλάδου Ορ
γάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α,ΕΑ Σε περίπτωση που
ο αριθμός των εκπαιδευομένων είναι μεγάλος, μπορεί με την ίδια
διαταγή να κατανέμονται σε δύο (2) ή περισσότερες σειρές, δυνάμενες να εκπαιδευτούν σε δύο ή περισσότερες διαφορετικές εκπαι
δευτικές περιόδους.
Άρθρο 5
Τομείς εκπαίδευσης

Η συμπληρωματική εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική.
Η διάρκεια της θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης καθορί
ζεται με απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Αν
θρώπινου Δυναμικού/ΑΕΑ Η πρακτική εκπαίδευση περιλαμβάνει
εξάσκηση και υλοποίήση της θεωρητικής εκπαίδευσης ιδίως στην
πραγματική εκτέλεση των καθηκόντων των εκπαιδευομένων.
Άρθρο 6
Μαθήματα

1. Στους εκπαιδευόμενους διδάσκονται τα παρακάτω μαθήματα:
α. Στοιχεία Ποινικού Δικαίου.
β. Στοιχεία Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,
γ. Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας,
δ. Θέματα Κρατικής Ασφάλειας,
ε. Ανθρώπινα δικαιώματα,
στ. Δεοντολογία αστυνομικού προσωπικού,
ζ. Θέματα τροχαίας.
η. Συναθροίσεις - συγκεντρώσεις- μεταγωγές,
θ. Αυτοάμυνα - αυτοπροστασία.

Οι αστυφύλακες που προέρχονται από Ειδικούς Φρουρούς και
Συνοριακούς Φύλακες οι οποίοι εντάσσονται στο αστυνομικό προ
σωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.3686/2008
(Α'-158) υποβάλλονται σε συμπληρωματική εκπαίδευση, η οποία
ανατίθεται στη Σχολή Αστυφυλάκων και πραγματοποιείται στις
εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών ή σε άλλους κατάλλη
λους χώρους.

ι. Οπλοτεχνική - σκοποβολή,
ία Διαλέξεις.
2. Με το γενικό πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο καταρτίζεται από
τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας καθορίζονται η διδακτέα ύλη κάθε μαθήματος, ο χρόνος δι
δασκαλίας, ως και κάθε άλλη αναγκαία περί τούτου λεπτομέρεια.
3. Τα ωρολόγια προγράμματα καταρτίζονται από τα οικεία Κέ
ντρα Εκπαίδευσης και εγκρίνονται από το Διοικητή της Σχολής
Αστυφυλάκων.

Αρθρο 2
Σκοπός εκπαίδευσης

Άρθρο 7
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Αρθρο 1
Εκπαίδευση
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Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους
χορηγείται σχετικό πιστοποιητικό που υπογράφεται από το Διοι
κητή της Σχολής Αστυφυλάκων.
Αρθρο 8
Ρύθμιση λειττομερειών

Λεπτομέρειες και θέματα δευτερεύουσας σημασίας, που προκύ
πτουν κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ρυθμίζονται
με διαταγές του Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων.
Αρθρο 9
Έ ναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έλεγχος καταλληλότητας αστυνομικών προς χρήση όπλου,
αρμόδια όργανα, διαδικασία και διασφάλιση του απορρή
του των αποτελεσμάτων.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έ χοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 4 του ν.3169/2003
«Οπλοφορία, χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομικούς, εκπαί
δευσή τους σε αυτά και άλλες διατάξεις» (Α'-189).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α'- 98).
3. Την Υ 357 από 7-1-2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα
τάργηση θέσης Υφυπουργού και σύσταση θέσης αναπληρωτή
Υπουργού Εσωτερικών» (Β'- 3).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού α π
οφασίζουμε:
Αρθρο 1
Έ ννοια όρων

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, αστυνομικοί είναι
το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί
φρουροί.
Άρθρο 2

Σύσταση και συγκρότηση ειδικών επιτροπών ψυχοτεχνικών δο
κιμασιών
1. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονί
κης καθώς και σε κάθε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέ
ρειας συνιστάται από μία (1) ειδική επιτροπή της Υγειονομικής
Υπηρεσίας η οποία ενεργεί εξέταση των αστυνομικών που υπηρε
τούν στην περιοχή δικαιοδοσίας της για τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους να φέρουν πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου 4 του ν.3169/2003.
2. Ειδικά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής συνιστάται
και δεύτερη επιτροπή η οποία εξετάζει και τους αστυνομικούς που
υπηρετούν στοΑρχηγείο της ΕλληνικήςΑστυνομίας τις αυτοτελείς
Κεντρικές και λοιπές Υπηρεσίες που εδρεύουν στο νομό Αττικής.
3. Οι ανωτέρω ειδικές επιτροπές συγκροτούνται από έναν (1) αξι-
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ωματικό ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα ψυχιάτρου, ως πρόε
δρο, και δύο (2) αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων με ειδικότητα
ψυχολόγου, ως μέλη, οι οποίοι προτείνονται από τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Υγειονομικού/Α,Ε,Α., με τους αναπληρωτές
τους. Χρέη γραμματέα εκτελεί Υπαστυνόμος Β' ή Ανθυπαστυνόμος της οικείας Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης που ορίζεται
από τον οικείο Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή.
4. Οι ανωτέρω ειδικές επιτροπές συγκροτούνται, με ετήσια θη
τεία, τον Απρίλιο κάθε έτους με απόφαση του Προϊσταμένου του
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 3
Παραπομπή αστυνομικών στις επιτροπές

1. Στις ειδικές επιτροπές του άρθρου 2 παραπέμπονται οι αστυ
νομικοί :
α. που δεν έχουν υποβληθεί σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες για την
εισαγωγή τους στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις διατά
ξεις του ν.2226/1994,
β. που κατετάγησαν στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.2226/1994 και συμπλήρωσαν πενταετία από την
αποφοίτησή τους από τις Σχολές Αστυφυλάκων ή Αξιωματικών
και
γ. όταν υπάρχουν ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου που οφείλο
νται σε λόγους ψυχικής υγείας του αστυνομικού.
2. Η παραπομπή των αστυνομικών στις ανωτέρω επιτροπές γίνε
ται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατ'
εξαίρεση στις περιπτώσεις που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου
5 του ν.3169/2003 η παραπομπή γίνεται από τον προϊστάμενο της
Υπηρεσίας που πραγματοποιεί τη συντηρητική εκπαίδευση.
3. Για την εξέταση των αστυνομικών που παραπέμπονται στις ει
δικές επιτροπές μεριμνούν:
α. οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονί
κης και οι Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις Περιφέρειας, για
τους υπηρετούντες στο επιτελείο τους και τις υφιστάμενες Υπη
ρεσίες δικαιοδοσίας τους, καθώς και για τους υπηρετούντες στις
Υπηρεσίες που εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους και
β. η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α., για τους
υπηρετούντες στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, τις
αυτοτελείς Κεντρικές και λοιπές Υπηρεσίες που εδρεύουν στο
νομό Αττικής.
4. Η Υπηρεσία στην οποία ανήκει ο αστυνομικός που παραπέμπεται κατά τα ανωτέρω προβαίνει στις εξής ενέργειες:
α. ενημερώνει εγγράφως την επιτροπή και διαβιβάζει σ' αυτήν
τυχόν στοιχεία που αφορούν τη συμπεριφορά και την κατάστα
ση της υγείας του παραπεμπομένου, προκειμένου η επιτροπή να
σχηματίσει πλήρη εικόνα για την προσωπικότητά του και
β. χορηγεί έγκαιρα φύλλο πορείας, αν απαιτείται, στο προσωπικό
για την παρουσίασή του στην επιτροπή σύμφωνα με τα οριζόμε
να στην απόφαση παραπομπής.
5. Οι αστυνομικοί κατά την εξέτασή τους από τις ως άνω ειδικές
επιτροπές απαγορεύεται να φέρουν τον ατομικό τους οπλισμό.
6. Οι αστυνομικοί των οποίων διατάσσεται η απόσπαση σε ελ
ληνική Υπηρεσία ή σε διεθνή Οργανισμό στο εξωτερικό παραπέμπονται και εξετάζονται από την επιτροπή πριν την αναχώρησή
τους, εκτός εάν έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Αστυφυλάκων
ή Αξιωματικών κατά την τελευταία πενταετία.

Άρθρο 4
Διαδικασία εξέτασης

Άρθρο 5
Απόρρητο και ασφάλεια αποτελεσμάτων

1. Η επιτροπή διερευνά, με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέ
ντευξη, την εν γένει προσωπικότητα των αστυνομικών και κυ
ρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την
κρίση, την αντίληψη και την ικανότητα προσαρμογής στις μετα
βαλλόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις και αποφαίνεται σε πρώ
το και τελευταίο βαθμό για το αν η προσωπικότητα των εξεταζομένων παρέχει τα εχέγγυο για ορθή χρήση του όπλου.
2. Μετά το πέρας κάθε συνεδρίασης συντάσσεται πρακτικό με βάση
τα αποτελέσματα των εξετάσεων, στο οποίο καταχωρούνται ονομα
στικά οι εξετασθέντες, καθώς και το αποτέλεσμα της εξέτασης. Η
επιτροπή παραθέτει ειδική αιτιολογία για όσους από τους εξετα
σθέντες αποφαίνεται ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για ορθή χρήση
του όπλου. Εφόσον η επιτροπή διαγνώσει και ενδείξεις ψυχοπαθο
λογίας, παραπέμπει τον αστυνομικό στο Ψυχιατρικό Τμήμα του
Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις για
την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Οι πρόεδροι των ειδικών επιτροπών υποβάλλουν το ανωτέρω
πρακτικό στην αρμόδια Υπηρεσία της παραγράφου 3 του άρθρου
3. η οποία ενεργεί ως ακολούθως:
α. συντάσσει και αποστέλλει τις ονομαστικές καταστάσεις κα
τά κατηγορία και βαθμό, των αστυνομικών που κρίθηκαν ικα
νοί στις Υπηρεσίες που αυτοί ανήκουν οργανικά ή υπηρετούν με
απόσπαση, για την ενυπόγραφη ενημέρωσή τους και
β. υποβάλλει στη Διεύθυνση Αστυνομικού ΠροσωπικοόΑΕΑ
απόσπασμα πρακτικού της επιτροπής για τους αστυνομικούς που
κρίθηκαν ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα ορθής χρήσης πυροβόλου
όπλου.
4. Η Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.ΕΑ για τους
αστυνομικούς που κρίθηκε ότι δεν παρέχουν τα εχέγγυα για
ορθή χρήση του όπλου εισηγείται την έκδοση από τον Αρχηγό
της Ελληνικής Αστυνομίας της απόφασης που προβλέπεται από
την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν.3169/2003, με την οποία οι
αστυνομικοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως μη κατάλληλοι να οπλο
φορούν. Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στην Υπηρεσία που οργα
νικά ανήκει ή είναι αποσπασμένος ο αστυνομικός από την οποία
και επιδίδεται σ' αυτόν, εντός κλειστού φακέλου, με αντίγραφο
αποσπάσματος του πρακτικού της οικείας επιτροπής. Στην από
φαση γίνεται μνεία για το δικαίωμα του αστυνομικού να ζητήσει
την επανεξέτασή του από την οικεία επιτροπή μετά την παρέλευ
ση έτους από την έκδοσή της.
5. Οι καταστάσεις όλων των εξετασθέντων αστυνομικών αποστέλονται στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α.

1. Η εξέταση των αστυνομικών από τις επιτροπές του άρθρου 2
και τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι απόρρητα και η επεξερ
γασία τους διέπεται από τις διατάξεις του ν.2472/1997.
2. Τα στοιχεία που αφορούν το προσωπικό που κρίθηκε ικανό
καταστρέφονται με ευθύνη του προέδρου της επιτροπής μετά το
πέρας της εξέτασης. Τα στοιχεία εκείνων που κρίθηκαν ότι δεν
παρέχουν τα εχέγγυα ορθής χρήσης του πυροβόλου όπλου τηρού
νται από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ΆΕΑ στο φά
κελο ασθενειών του αστυνομικού.
3. Οι ειδικές επιτροπές του άρθρου 2 και οι καθ' οιονδήποτε τρό
πο εμπλεκόμενες στη διαδικασία Υπηρεσίες λαμβάνουν τα κατάλ
ληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια του απορ
ρήτου των αποτελεσμάτων.
4. Η γνώση, επεξεργασία, διαβίβαση των στοιχείων των ανωτέρω
εξετάσεων, η διαχείριση και τήρηση της σχετικής αλληλογραφί
ας, επιτρέπεται μόνο στα πρόσωπα που ορίζονται ειδικά προς τού
το από τον προϊστάμενο κάθε Υπηρεσίας.
5. Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ' ευκαιρία αυτών λαμβάνει
γνώση των αποτελεσμάτων των εν λόγω εξετάσεων των αστυνο
μικών οφείλει να τηρεί εχεμύθεια ως προς αυτά και ευθύνεται για
κάθε παραβίαση του απορρήτου αυτών.
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Αρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις

1. Για το έτος 2009 οι ειδικές επιτροπές της παρούσας απόφασης
συγκροτούνται μέχρι το τέλος του μήνα Φεβρουάριου.
2. Μέχρι τη συγκρότηση και λειτουργία του συνόλου των επιτρο
πών του άρθρου 2, ο έλεγχος καταλληλότητας των αστυνομικών
που υπηρετούν σε Υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευ
θύνσεων στις οποίες δεν έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή ενεργείται από άλλη ειδική επιτροπή μετά από απόφαση του Αρχηγού
της Ελληνικής Αστυνομίας.
3. Αστυνομικοί που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας από
φασης είναι αποσπασμένοι σε ελληνική Υπηρεσία ή σε Διεθνή Ορ
γανισμό στο εξωτερικό, παραπέμπονται στην αρμόδια ειδική επι
τροπή μετά τη λήξη της απόσπασής τους.
Άρθρο 7
Έ ναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ Ζ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΞΙ Α
«Υγιεινή και Ασφάλεια Αστυνομικού Προσωπικού»

Κύριοι Συνάδελφοι, το προεδρικό διάταγμα Π.Δ.
45/2008, ΦΕΚ - Α’ - 73/30 - 4 - 2008 έχει ως
γνωστό αντικείμενο την προστασία του έν
στολου αστυνομικού προσωπικού από κιν
δύνους που σχετίζονται με την ασφάλεια
και την υγεία του, οι οποίοι προκύπτουν ή
ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση

των καθηκόντων του.
Στις διατάξεις του μεταξύ άλλων, προβλέπεται η λήψη όλων των
αναγκαίων κατά περίπτωση μέτρων για την αποτροπή η ελαχιστοποίηση των παραπάνω κινδύνων, όπως: ιατρικός έλεγχος,
χορήγηση του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού και η
κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, η συντήρηση και απο
λύμανση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των οχημάτων των
υπηρεσιών κ.λπ., ικανοποιώντας έτσι ένα πάγιο και διαχρονικό
αίτημα των συνδικαλιστικών μας φορέων.
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Αρμόδιοι για χην εφαρμογή και τον έλεγχο εφαρμογής των μέ
τρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.1 και 2, καθίστανται
οι Διοικητές και οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών της Ελληνικής
Αστυνομίας, καθώς και οι Γενικοί Αστυνομικοί Διευθυντές των
Διευθύνσεων ή οι Διευθυντές των αυτοτελών κεντρικών Υπη
ρεσιών.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη των ενώ
σεων σας για την ισχύ από 30 / 04 / 2008 του εν λόγω Π.Δ., προκειμένου οι αρμόδιοι για την εφαρμογή του αξιωματικοί εκδώσουν
σχετικές διαταγές και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ελλείψεις
που σχετίζονται με την εφαρμογή του, να καταγράψουν αυτές
και με έγγραφο τους να ζητήσουν την έγκριση των αναγκαιούντων δαπανών για την υλοποίησή του από τις αρμόδιες υπηρεσί
ες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Υπόψη ότι, για το σκοπό αυτό έχουν εγγράφει σχετικά; πιστώ
σεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, οι
οποίες ανέρχονται στο ύψος των 3.750.000 ευρώ για το έτος 2009
και για καθένα από τα επόμενα έτη έως το 2012.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Π.ΟΑΞΙ Α , χαιρετίζει τον εορτασμό της Εργατικής Πρωτο

μαγιάς, η οποία αποτελεί ημέρα μνήμης και τιμής για τους αγώνες
των εργαζομένων για μια καλύτερη ζωή και έναν καλύτερο κό
σμο, αλλά και αφετηρία για νέους στόχους και διεκδικήσεις.
Το μήνυμα της Πρωτομαγιάς είναι πάντα επίκαιρο, ειδικά δε φέ
τος που βρίσκει τους εργαζομένους σε όλη την υφήλιο αντιμέ
τωπους με την λαίλαπα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και
τους ισχυρούς της Γης να αναζητούν διεξόδους, από τα αδιέξοδα,
στα οποία οι ίδιοι έχουν οδηγήσει την ανθρωπότητα. Αυτονόητο
είναι λοιπόν, όχι σήμερα, περισσότερο από ποτέ, επιβάλλεται η εν
δυνάμωση των αγώνων όλων των εργαζομένων για να μην πλη
ρώσουν εκείνοι τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οπτονομικής κρί
σης.
Ως εργαζόμενοι κι εμείς στον ευαίσθητο τομέα της δημόσιας τά
ξης, όχι μόνο δεν κρύβουμε την ανησυχία μας, αλλά απεναντίας
συμμεριζόμαστε την αγωνία των συμπολιτών μας, γι’ αυτό κα
λούμε τους συναδέλφους μας να συναισθανθούν και αυτοί τις
προσωπικές τους ευθύνες και να εντείνουν τις προσπάθειες τους
προκειμένου να εξασφαλίσουμε το δικαίωμα όλων των πολιτών,
να ζούνε, να εργάζονται και να δημιουργούν σε ένα ασφαλές πε
ριβάλλον.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεδρίασε στις 6-5-2009, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, με θέ

ματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για συνταξιοδοτικά - ασφαλιστικά ζητήματα από
ειδικό εργατολόγο, μετά και την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου για την εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στον Δημόσιο Τομέα.
2. Προτάσεις - Συζήτηση μελών για αντικειμενικότερο σύστημα
κρίσεων - προαγωγών.
3. Προτάσεις - Συζήτηση για την αναδιάρθρωση των υπηρεσι
ών της ΕΛ.ΑΣ.
Μετά την τοποθέτηση του Προέδρου και των υπολοίπων μελών
του Δ.Σ. αποφασίσθηκαν τα παρακάτω:
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1. Για το θέμα των Κρίσεων - Προαγωγών, έγινε διεξοδική συζή
τηση και αποφασίσθηκε να κατατεθούν εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος έγγραφες προτάσεις των μελών, προκειμένου αυτές
να αξιολογηθούν και να αποτελέσουν τη βάση για τις συνολικές
θέσεις της Ομοσπονδίας μας.
Σύμφωνα με τις θέσεις και τις απόψεις των μελών του Δ.Σ., όσον
αφορά την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, αυτή θα πρέπει να στοχεύει:
α. Στην αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του εγκλήματος,
β. Στην εξοικονόμηση του προσωπικού και την ορθολογική χρή
ση των αστυνομικών δυνάμεων.
γ. Στον εκσυγχρονισμό και τη χρήση των νέων τεχνολογιών από
την Ελληνική Αστυνομία.
δ. Στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη εξυπηρέτη
ση των πολιτών. Κύρια προς τούτο κριτήρια, θα πρέπει να απο
τελούν, τα νέα πληθυσμιακά, εγκληματολογικά και γεωμορφολογικά δεδομένα και βασικός γνώμονας η επαναπροσέγγιση της
Αστυνομίας με την κοινωνία.
Να ζητηθεί η χορήγηση εκλογικού επιδόματος για την έκτακτη
απασχόληση του αστυνομικού προσωπικού κατά την προεκλο
γική περίοδο ενόψει των Ευρωεκλογών της 7ης Ιουνίου 2009,
ύψους 1.200 ευρώ, ποσό, αναπροσαρμοσμένο κατά το ποσοστό
που είχε ισχύσει στις Βουλευτικές Εκλογές του 2007, σε σχέση
με τις Βουλευτικές Εκλογές και τις Ευρωεκλογές του έτους 2004
(950 ευρώ από 750 ευρώ).
Επειδή δε το τελευταίο χρονικό διάστημα, από κάποιους σκόπι
μα ή μη, διαδίδονται διάφορα όσον αναφορά τη χορήγηση του
εκλογικού επιδόματος, καλούμε την πολιτική μας ηγεσία να ξε
καθαρίσει άμεσα το θέμα αυτό, ανακοινώνοντας τόσο το ύψος του
εκλογικού επιδόματος όσο και την ημερομηνία καταβολής του, η
οποία θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει πριν την διεξαγωγή
της εκλογικής διαδικασίας.
Στο τέλος, έγινε ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδί
ας από το Δικηγόρο - Εργατολόγο κ. Χάρη Μπουκουβάλα, σχε
τικά με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου,
που επιβάλλει την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών
και γυναικών στο Δημόσιο Τομέα. Όπως τονίστηκε από τον κ.
Μπουκουβάλα, η απόφαση αυτή επικεντρώνεται αποκλειστικά
και μόνο στο παραπάνω θέμα, με την επίκληση της ισότητας αν
δρών και γυναικών και σε καμία περίπτωση δεν θίγει το υφιστά
μενο συνταξιοδοτικά καθεστώς του συνόλου των υπηρετούντων
στην Ελληνική Αστυνομία.
Ως εργαζόμενους στον τομέα της Δημόσιας Τάξης, οι εξελίξεις αυ
τές μας κάνουν να μην κρύβουμε την ανησυχία μας και την αγω
νία μας, γί αυτό καλούμε τους συναδέλφους μας να βρίσκονται
σε διαρκή επαγρύπνηση και ετοιμότητα για να αντιμετωπίσου
με οποιαδήποτε απόπειρα αλλαγής - με πρόσχημα την παραπάνω
απόφαση - του συνταξιοδοτικού μας καθεστώτος.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
Άλλοι φταίνε για την κρίση

Αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας μας πα
ραβρέθηκε (14-5-2009) στην Πλατεία
Κλαυθμώνος όπου πραγματοποιήθηκε η
εκδήλωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στο
πλαίσιο της 24ωρης απεργίας στον Δημό-

σιο Τομέα, με αντικείμενο διαμαρτυρίας την ακολουθητέα απο'
την κυβέρνηση εισοδηματική πολιτική των μηδενικών αυξήσεων, την προσπάθεια αλλαγής του χαρακτήρα της ασφάλισης από

κοινωνική σε επαγγελματική κ.λπ.
Με ανακοίνωσή της η ΠΟΑΣΥ τονίζει ότι το συνδικαλιστικό κί
νημα των αστυνομικών αγωνίζεται με στόχο την κατοχύρωση
αξιοπρεπών - ικανοποιητικών μισθών εργασίας για όλους τους
ένστολους και βεβαίως για τη διασφάλιση των συνταξιοδοτικών
μας δικαιωμάτων, ζητήματα τα οποία ετέθησαν μια ημέρα νωρί
τερα και στον αρμόδιο υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ.
Ιωάννη Παπαθανασίου.
«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο διάλογος που ξεκινά για τα οικονο
μικά μας αιτήματα, θα είναι εκ μέρους των αρμοδίων ειλικρινής
και αποτελεσματικός με στόχο την επίλυση των χρόνιων προβλη
μάτων του κλάδου μας.
Θετική εξαγγελία για το πειθαρχικό δίκαιο

Λαμβάνοντας υπόψιν της τις δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουρ
γού Εσωτερικών κ. Χρήστου Μαρκογιαννάκη για διεύρυνση της
διαδικασίας πειθαρχικού ελέγχου των αστυνομικών και εξέτασης

παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Καθηγητή κ. Προκοπή
Παυλόπουλου, είχαμε προτείνει τη λειτουργία μιας Ανεξάρτητης
Επιτροπής Παραπόνων, είτε τη λειτουργία Πολιτικού Συμβου
λίου Ελέγχου της Αστυνομίας, θεσμούς δηλαδή, που
εγγυώνται αβίαστα τη δημοκρατική λειτουργία των
αστυνομικών υπηρεσιών και εφαρμόζονται απρόσκο
πτα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Επιπροσθέτως, είχαμε ζητήσει να εξεταστούν οι προ
τάσεις αυτές στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του πει
θαρχικού δικαίου της Ελληνικής Αστυνομίας, που
έχει καταγγελθεί στο Συμβούλιο της Επικράτειας για
επιμέρους διατάξεις του ως αντισυνταγματικό και το
οποίο πράγματι χρήζει μερικής τροποποίησης, ώστε να
πάψουν να αιωρούνται οι υποψίες και να εξαλειφθούν
οι όποιες καταγγελίες περί συγκάλυψης και ατιμωρη
σίας των επίορκων του καθήκοντος αστυνομικών.
Κλιμάκωση του αγώνα αποφάσισαν ομόφωνα το
Γενικό και το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ

Κατά τη συνεδρίαση (1-04-2009) στην Αθήνα, του Γενικού και Δι
οικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας και μετά από έντονο
προβληματισμό και εύλογη ανησυχία, όσον αφορά τις τελευταίες
εξελίξεις αποφασίστηκε Ομόφωνα να τεθούν όλες οι Πρωτοβάθ
μιες Οργανώσεις σε κατάσταση συναγερμού.
Τα όρια ηλικίας

Κατά τη διάρκεια του Γενικού Συμβουλίου έγινε εκτενής ενη
μέρωση από τον καθηγητή Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξη Μητρόπουλο για την καταδικαστική απόφαση της χώρας μας, όσον
αφορά τα όρια συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών και την
αλλαγή του χαρακτήρα της ασφάλισης από κοινωνική σε επαγ
γελματική. Το συμπέρασμα που εξήχθη είναι ότι δεν επιτρέπεται
κανένας εφησυχασμός!
Η τακτική που ακολουθήθηκε από τις κυβερνήσεις των τελευ
ταίων ετών για την υπεράσπιση της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο, αλλά και οι ισχύοντες ασφαλιστικοί νόμοι που οδη
γούν στη μείωση των συντάξιμων αποδοχών, μας κά
νουν να υποψιαζόμαστε ότι πίσω από τις πλάτες μας
εξυφαίνονται νέα, σκληρά για τους εργαζόμενους μέ
τρα.
Η είδηση ότι το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλή
λων, στο οποίο είναι ασφαλισμένος σημαντικός αριθ
μός αστυνομικών, για να καλύψει τα ελλείμματά του
ενδέχεται να προχωρήσει στην αναζήτηση έκτακτης
εισφοράς των μελών του, ισοδύναμης με το μισό μι
σθό, αλλά και την επιπλέον αύξηση των κρατήσεων
από τα επιδόματα κατά 2%, προκαλεί επίσης έντονη
ανησυχία και αναγκάζει όλους μας να συναισθανθού
με τις ευθύνες μας.
Αγνοείται το μισθολόγιο

των καταγγελιών από αμερόληπτα πρόσωπα, η Ομοσπονδία μας
θεωρεί ότι η εξαγγελία κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και
ως τέτοια πρέπει να τύχει σοβαρής μελέτης ώστε αφενός να μην
μετατραπεί σε απλό πυροτέχνημα, αφετέρου δε για να μην υπονομευθεί ως δήθεν κίνηση απαξίωσης της ΕΛ.ΑΣ. με το επιχείρημα
ότι η διοίκηση δεν εμπιστεύεται τα στελέχη της.
Υπενθυμίζεται ότι ως Ομοσπονδία, τον Οκτώβριο του 2007, στην
εκδήλωσή μας για την Ημέρα κατά της Κρατικής Αυθαιρεσίας

Την ίδια ώρα από την πλευρά της κυβέρνησης δεν
υπάρχει καμία διάθεση για σοβαρό διάλογο, για το υπερώριμο
αίτημά μας, αυτό της θέσπισης ενός νέου, δίκαιου μισθολογίου,
όπως εδώ και μια πενταετία πλέον έχουμε ζητήσει με συγκεκρι
μένες προτάσεις μας. Σήμερα που απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε η
ανύψωση του ηθικού των αστυνομικών με διασφάλιση της ερ
γασιακής τους ηρεμίας και γαλήνης δυστυχώς η «αγωνία» των
κυβερνώντων είναι πώς θα καταργηθεί ο Κώδικας Μεταθέσεων
για να «σωφρονιστούν», όπως λένε, οι «τεμπέληδες» και οι «απεί-
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θαρχοι» συνάδελφοί μας... Η «αγωνία» τους είναι πώς θα ποδηγε
τήσουν την ΠΟΑΣΥ για να τη φέρουν στα νερά τους και σ’ αυ
τήν τους την προσπάθεια, όπως κατήγγειλε για άλλη μια φορά ο
πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας, ο Δημήτρης Κυριαζίδης,
ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό στο Γενικό Συμβούλιο,
«βρέθηκαν δικά μας χέρια-φτυάρια», πρόθυμα να βοηθήσουν...
Κλιμάκωση αγώνα
Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα ακολουθία

1. Συμμετοχή στο συλλαλητήριο τηςΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥμε κε
ντρικό μήνυμα «να μην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι».
2. Συνάντηση την προσεχή εβδομάδα με τους υπουργούς Οικονο

Όπως τονίζεται στα σχετικά έγγραφα, με την έναρξη εφαρμο
γής του νέου συστήματος εκπαίδευσης ως είχε επισημανθεί από
πλευράς μας και με προηγούμενα έγγραφά μας, δημιουργήθηκαν
πλείστα όσα προβλήματα στους εκπαιδευόμενους κυρίως δοκί
μους αστυφύλακες.
Η μετατροπή των τριών εκπαιδευτικών ετών σε τρεις εκπαιδευ
τικές περιόδους, οπεριορισμός του χρόνου της θεωρητικής εκπαί
δευσης, η σύντμηση των εκπαιδευτικών εξαμήνων, το εύρος της
διδακτέας ύλης η μη διάθεση χρόνου στους δοκίμους για μελέ
τη της διδαχθείσας ύλης ο τρόπος διεξαγωγής και βαθμολόγησης
των γραπτών εξετάσεων, διογκώνουν και οξύνουν τα προβλήμα
τα και επαυξάνουν την αγωνία των δοκίμων. (Χαρακτηριστική
είναι η αναφορά της Ένωσης της Ρο
δόπης που αναφέρεται στο όλο θέμα
και ιδιαίτερα στις τακτικές γραπτές
εξετάσεις κυρίως των πρωτοετών δο
κίμων αστυφυλάκων).
Η Γιουροκόπ διερευνά αν οι κυ
βερνήσεις σέβονται τα συνδικαλι
στικά δικαιώματα

Πανευρωπαϊκή έρευνα διενεργείται
από την Γιουροκόπ με στόχο την εκτί
μηση της κατάστασης που επικρατεί
σχετικά με τα συλλογικά δικαιώματα
των αστυνομικών στην Ευρώπη και
την αντιμετώπιση που έχουν από τις
εθνικές κυβερνητικές αρχές οι Ομο
μίας και Εσωτερικών με αντικείμενο την έναρξη διαλόγου για ένα
νέο μισθολόγιο και τα λοιπά οικονομικά μας αιτήματα.
3. Επίσημη ενημέρωση από την Κυβέρνηση για το τι προτίθεται
να κάνει μετά την καταδικαστική απόφαση αναφορικά με τα όρια
συνταξιοδότησης.
4. Παρουσία αντιπροσωπείας στο Κοινοβούλιο την προσεχή Τε
τάρτη, με αφορμή τη συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων
της πρότασης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργου Παπανδρέου για τα θέματα της Ελληνικής Αστυνομίας.
5. Συνέχιση των συναντήσεων με τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένης και της Νέας Δημοκρατίας.
6. Συμμετοχή αντιπροσωπειών όλων των Πρωτοβαθμίων Ορ
γανώσεων σε τοπικό επίπεδο στις εκδηλώσεις για την Εργατική
Πρωτομαγιά.
7. Διοργάνωση πανελλαδικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα, κατά
χρόνο και τρόπο που θα καθοριστούν από την Εκτελεστική Γραμ
ματεία, ανάλογα με την πρόοδο του διαλόγου με τους αρμόδιους
κυβερνητικούς παράγοντες, για τα χρονίζοντα, καυτά θεσμικά,
εργασιακά και οικονομικά μας αιτήματα.
Στις επάλξεις του αγώνα κρινόμαστε όλοι!
«Βροχή» τα παράπονα για την εκπαίδευση των δοκίμων

Για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις αλλαγές στον
τρόπο εκπαίδευσης των δοκίμων ενημερώθηκε από την Ομοσπον
δία ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης και ζητήθηκε να ληφθούν μέτρα, καθώς τα παράπονα
των δοκίμων, αλλά και των γονέων τους που καλούνται οι ίδιοι
να χρηματοδοτούν την εκπαίδευση των παιδιών τους, είναι κα
θημερινά πλέον.
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σπονδίες - μέλη της
Ειδικότερα έχει εκπονηθεί συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο βά
σει του Χάρτη της EuroCOP για τα συλλογικά δικαιώματα των
αστυνομικών, ο οποίος εγκρίθηκε κατά την Φθινοπωρινή Γενική
Συνέλευση της EuroCOP το 2008.
Σύμφωνα, λοιπόν, με αυτόν τον Χάρτη, η Γιουροκόπ θεωρεί ως
δεδομένο ότι:
1. Το αστυνομικό προσωπικό έχει το δικαίωμα της ελευθερίας
της σύμπραξης/ένταξης σε εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς για
την προστασία των οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων
του.
2. Το αστυνομικό προσωπικό έχει το δικαίωμα να διαπραγματεύ
εται συλλογικά και να εισέρχεται σε διάλογο για συλλογικές συμ
βάσεις με τους ανάλογους ομολόγους προκειμένου να καθορίσει
μισθούς συντάξεις και εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες.
Το ερώτημα είναι αν προς αυτήν την κατεύθυνση, η εθνική νο
μοθεσία παρέχει- όπου αυτό είναι απαραίτητο- ρυθμίσεις α) για
την ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών διαπραγμάτευσης β) για
τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών εργασίας μέσω συλλογι
κών συμβάσεων και γ) για την εδραίωση και τη χρήση κατάλλη
λου μηχανισμού για συνδιαλλαγή και εθελοντική διαιτησία για
τη διευθέτηση εργασιακών διαφωνιών.
3. Το αστυνομικό προσωπικό έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται
και να διαβουλεύεται σημεία που επηρεάζουν τα επαγγελματικά,
οικονομικά και κοινωνικά του ζητήματα.
Χωρίς προκατάληψη σε οποιαδήποτε ισχύουσα διάταξη ή πρακτι
κή που είναι πιο ευνοϊκή για το προσωπικό, οι εθνικές κυβερνή
σεις θα καθορίζουν εφαρμόσιμες ρυθμίσεις για την άσκηση του
δικαιώματος στην πληροφόρηση & τη διαβούλευση στο κατάλ-

ληλο επίπεδο, σύμφωνα με χο παρόν άρθρο.
Το ερώτημα κι εδώ είναι αν οι μηχανισμοί ενημέρωσης και δια
βούλευσης που ιοχύουν για το αστυνομικό προσωπικό, διασφα
λίζουν σε γενικές γραμμές ότι η ενημέρωση παρέχεται σε τέτοιο
χρόνο, τρόπο και με επαρκές περιεχόμενο όπως αρμόζει για το εν
λόγω θέμα, ώστε να ενθαρρύνει συγκεκριμένα τους εκπρόσωπους
του προσωπικού να μελετήσουν το περιεχόμενο της ενημέρωσης
και όπου είναι αναγκαίο να προετοιμαστούν για διαβούλευση.
Επιπροσθέτως, τίθεται το ερώτημα αν οι μηχανισμοί για την ενη
μέρωση και τη διαβούλευση που υπάρχουν για την αστυνομία,
διασφαλίζουν σε γενικές γραμμές ότι η διαβούλευση λαμβάνει
χώρα, εξασφαλίζοντας ότι ο χρόνος, η μέθοδος και το περιεχόμενο
αυτής, είναι τέτοια έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τους εκπρόσωπους
του προσωπικού να συναντήσουν τους κατάλληλους παράγο
ντες, να εκφέρουν τη κρίση τους και να εξηγήσουν τους λόγους
αυτής της άποψης σε κάθε θέση που διαμορφώνεται, με απώτερο
σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας και τη λήψη αποφάσεων.
4. Η Γιουροκόπ υποστηρίζει ότι το αστυνομικό προσωπικό έχει
το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων
όσον αφορά στον καθορισμό και τη βελτίωση των εργασιακών &
κοινωνικών συνθηκών και του εργασιακού περιβάλλοντος, και
συγκεκριμένα όσον αφορά α) στον καθορισμό και την εφαρμογή
των προτύπων στην Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία και β)
στον έλεγχο για την συμμόρφωση με τις σχετικές ρυθμίσεις &
συμβάσεις.
Ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί την Γιουροκόπ είναι αν η
εθνική νομοθεσία προβλέπει ρυθμίσεις για τη λήψη κατάλληλων
μέτρων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις θεσμοθετημένες
διαδικασίες ενημέρωσης διαβούλευσης ή συμμετοχής. Συγκεκρι
μένα, αν η νομοθεσία διασφαλίζει ότι διατίθενται επαρκείς διοι
κητικές και νομικές διαδικασίες που ενθαρρύνουν την εφαρμογή
των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις θεσμοθετημένες διαδι
κασίες ενημέρωσης, διαβούλευσης ή συμμετοχής
Η εθνική νομοθεσία πρέπει να διασφαλίζει ότι οι εκπρόσωποι του
προσωπικού, απολαμβάνουν επαρκή προστασία και εγγυήσεις
που τους ενθαρρύνουν να εκτελούν ικανοποιητικά και χωρίς φό
βο διώξεων ή ζημίας τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί. Επί
σης, ότι η εθνική νομοθεσία διασφαλίζει α) ότι οι εκπρόσωποι του
προσωπικού, απολαμβάνουν επαρκή απαλλαγή των επαγγελμα
τικών τους καθηκόντων προκειμένου να εκτελούν ικανοποιητι
κά και ευέλικτα τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί και β)
ότι η εθνική νομοθεσία προβλέπει επαρκείς νομικές θεραπείες και
κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης θεσμοθετημένων δικαιωμά
των των εκπρόσωπων του προσωπικού και γ) αν είναι αυτές οι
κυρώσεις αποτελεσματικές αναλογικές και αποτρεπτικές.
Μην αγνοείται τις προτάσεις μας

Συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία των συναδέλφων μας,
αλλά και για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πρέπει να
ληφθοόν από την Πολιτεία, τονίζει η ΠΟΑΣΥ με αφορμή και τον
βαρύτατο τραυματισμό του συναδέλφου της Ομάδας ΔΕΛΤΑ.
Την ίδια ώρα, εμμένοντας στην πρότασή της για τη σύσταση Δι
ακομματικής Επιτροπής για την Αστυνομία, ζήτησε από την κυ
βέρνηση να αναθεωρήσει άρδην τις αποφάσεις της και ναχειριστεί
το μείζον θέμα της ασφάλειας ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα.
Απαιτείται όχι περικοπή (κατά πληροφορίες κατά 18.000.000 ευ
ρώ) του τρέχοντος προϋπολογισμού, αλλά γενναία ενίσχυσή του
με στόχο τη ριζική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, την αναβάθμι
ση της εκπαίδευσης την σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, την
διασφάλιση όρων υγιεινής και ασφάλειας Απαιτείται απεγκλώβι-

ση του νέου αστυφύλακα από τις συμπληγάδες της «γενιάς των
700 ευρώ».
Η ΠΟΑΣΥ, δημοσιοποιώντας εκ νέου τις θέσεις της, πρότεινε επί
σης:
1) Στα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης Παιδεί
ας Απασχόλησης και Υγείας σε συνεργασία με την Τοπική Αυτο
διοίκηση να λάβουν δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των
δεκάδων χιλιάδων νέων ανθρώπων που είναι εγκλωβισμένοι στα
δίκτυα των εμπόρων ναρκωτικών και οι οποίοι για να εξασφαλί
σουν τη δόση τους διαπράττουν την πλειοψηφία των κλοπών και
των διαρρήξεων. Ως πότε θα αγνοείται αυτή η ωμή αλήθεια και ως
πότε θα εγκαλείται η αστυνομία για αδυναμία πάταξης της «ελα
φρός εγκληματικότητας», όταν είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αυ
τοί επιστρέφουν ξανά και ξανά στα στέκια του λευκού θανάτου;
2) Να υπάρξει μια νέα μεταναστευτική πολιτική που δεν θα αφή
νει ακάλυπτη και εκτεθειμένη την Ελληνική Αστυνομία ακόμη
και σε ρατσιστικές συμπεριφορές και αντιλήψεις που βρίσκουν
πρόσφορο έδαφος για διάφορους λόγους.
Η πρότασή μας για καθεστώς πρόσληψης αλλοδαπών με συγκε
κριμένες προϋποθέσεις στην Ελληνική Αστυνομία, για ευνόη
τους λόγους, χλευάστηκε από ακραία στοιχεία και είναι άξιο απο
ρίας, αν για να υιοθετηθεί από το ελληνικό κράτος, πρέπει πρώτα
να υπαγορευτεί από κάποιους ξένους συμβούλους, οι οποίοι απαλ
λαγμένοι από κόμπλεξ και ξενοφοβικές συμπεριφορές, βλέπουν
την αξία και αυτού του μέτρου.
3) Να αναδειχθούν από τα ΜΜΕ τα υπαρκτά προβλήματα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, έτσι ώστε οι ίδιοι οι συμπολίτες μας να κα
τανοήσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε επιχειρησιακό
επίπεδο οι συνάδελφοί μας και να μη στρέφονται αδίκως εναντί
ον τους.
19ο ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Εξεδόθη η υπ' αριθμ. 3561/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρω
τοδικείου Αθηνών (Τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) με την οποία
ορίζεται η διοίκηση που θα οδηγήσει την Ομοσπονδία σε εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο για την ανάδειξη οργάνων. Η απόφαση
αυτή της Ελληνικής Δικαιοσύνης δικαιώνει την Ομοσπονδία και
τους αγώνες της για την διασφάλιση και προάσπιση της συνδικα
λιστικής δράσης πάνω στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της συνδι
καλιστικής δεοντολογίας.
Με την ίδια απόφαση απορρίπτονται συλλήβδην όλες οι αιτή
σεις και καταρρέει κάθε απόπειρα σπίλωσης τόσο της πρώην όσο
και της νυν διοίκησης της Ομοσπονδίας από τους γνωστούς αντίδικους. Απορρίπτεται επίσης το αίτημα της ΕΑΥ. Αττικής για
την εγγραφή της στην Ομοσπονδία.
Το δικαστήριο με σκεπτικό ότι η ΕΑΥ.Α. δε νομιμοποιείται ενερ
γητικά να ασκήσει τις κρινόμενες αιτήσεις, διορίζει ως μέλη της
προσωρινής διοίκησης της Ομοσπονδίας πρόσωπα αποκλειστικά
προτεινόμενα και προερχόμενα από τις πρωτοβάθμιες ενώσεις-μέλη της Ομοσπονδίας μας, με την εντολή να οδηγήσουν - συγκαλέσουν Πανελλαδικό Συνέδριο για τη διενέργεια αρχαιρεσιών, μέσα
σε χρονικό διάστημα τριών μηνών.
Επιτέλους λήγει η δικαστική περιπέτεια στην οποία κάποιοι
για δικούς τους λόγους ενέπλεξαν την Ομοσπονδία και το αστυ
νομικό συνδικαλιστικό κίνημα. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων
και η κατακραυγή των συναδέλφων αποτελούν την πιο ηχηρή
απάντηση στις επιλογές τους και αν μη τι άλλο κακόβουλες προ
θέσεις τους.
Αισθανόμαστε βαθιά την υποχρέωση και την ανάγκη να ευ
χαριστήσουμε τα Προεδρεία και τα μέλη όλων των πρωτοβάθ-
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μιων συνδικαλιστικών Ενώσεων της χώρας-μελών της Π.Ο.ΑΣ.
Υ., για τη συμπαράσταση τους τόσο στις αίθουσες των δικαστη
ρίων, όπου με το νομικό μας σύμβουλο κ. Χαρ. Μπουκουβάλα και
τους συνεργάτες του αναγκασθήκαμε να δώσουμε δικαστικές μά
χες για μεγάλο χρονικό διάστημα, όσο και στους αγώνες της Ομο
σπονδίας για μια σειρά θεσμικών - εργασιακών - οικονομικών
ζητημάτων, τους οποίους συνεχίσαμε με ιδιαίτερο σθένος και δυ
ναμική.
Το ενδιαφέρον της Ομοσπονδίας παραμένει έντονο και αμείω
το για τους χιλιάδες συναδέλφους της Αττικής σε κάθε επίπεδο με
την συνεχή ενημέρωση τους, τόσο με τις ανακοινώσεις μας, όσο
και με την αποστολή του αδέσμευτου και αντικειμενικού συνδι
καλιστικού μας εντύπου (εφημερίδα - Νέα Αστυνομία) στον κα
θένα απ’ αυτούς.
Αφού ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες που ορίζει ο Νό
μος και το Καταστατικό, θα συγκληθεί χωρίς χρονοτριβή το 19ο
Τακτικό εκλογοαπολογιστικό Πανελλαδικό Συνέδριο. Οι με δικα
στικές αποφάσεις διορισμένες διοικήσεις ολοκληρώνουν το έργο
τους, ο λόγος γυρίζει επιτέλους στο κορυφαίο και κυρίαρχο συν
δικαλιστικό όργανο, το 19ο Τακτικό Πανελλαδικό Συνέδριο και
οι αντίδικοί μας, ας αναλάβουν τουλάχιστον εφεξής την ευθύνη
που τους αναλογεί για την ομαλή πλέον λειτουργία των θεομών.
ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.ΟΑΞΙΑ. ΚΑΙ Π.ΟΑΣ.Υ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα χαιρετίζει τη συζήτηση σε επίπε
δο Αρχηγών πολιτικών κομμάτων που έγινε στη Βουλή μετά από
πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚκ. Γιώργου Παπανδρέου, για
την παρατεταμένη ανασφάλεια που βιώνει η ελληνική κοινωνία
και προσδοκά σε θετικά αποτελέσματα.
Τη συζήτηση παρακολούθησαν από τα θεωρεία της Βουλής τα
προεδρεία των Ομοσπονδιών και εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων, καθόσον το συνδικαλιστικό μας κίνημα αγωνιά και
αγωνίζεται σταθερά για την ανάδειξη των πραγματικών αιτίων

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή
για «τις θεσμικές πρωτοβουλίες, που αφορούν στη συνένωση δυ
νάμεων και προσπαθειών για την επίτευξη κοινών στόχων», δεν
μπορούν παρά να αποτελόσουν το ζητούμενο εφαλτήριο για μια
άλλη πολιτική στον πολύπαθο χώρο της δημόσιας τάξης.
Αν και η πρόταση του συνδικαλιστικού μας κινήματος αφο
ρά στη σύσταση Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, ώστε να
υπάρχει σε επίπεδο ελληνικού κοινοβουλίου η μέγιστη δυνατή
εκπροσώπηση και συμβολή στη χάραξη μιας εθνικής πολιτικής
για τη δημόσια τάξη, απαλλαγμένης από μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες, εντούτοις θεωρούμε ότι η δρομο
λόγηση «διαλόγου με τα πολιτικά κόμματα για την αντιμετώπιση
υπαρκτών θεμάτων μείζονος σημασίας», όπως είπε ο κ. Πρωθυ
πουργός, δημιουργεί αισθήματα αισιοδοξίας και καλύπτει μερι
κώς την πρότασή μας για ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο
των λειτουργιών και του έργου των αστυνομικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με όσα είπε ο κ. Πρωθυπουργός, «οαρμόδιος υπουργός,
αφού ενημερώσει τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, θα
ζητήσει από τα κόμματα να ορίσουν εκπρόσωπό τους σε μια διαδι
κασία διαρκούς διακομματικής συνεργασίας», καθώς επίσης, ότι
«προετοιμάζεται -με την κατάρτιση σχετικού νομοσχεδίου ή σύ
σταση Εθνικού Συμβουλίου, που θα λειτουργεί συμβουλευτικά
στη χάραξη της γενικής πολιτικής για την εσωτερική ασφάλεια.
Στο Συμβούλιο αυτό θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων βουλευτές
εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων, πρώην υπουργοί
Δημόσιας Τάξης, πρώην Αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας και
βεβαίως εκπρόσωποι του Ακαδημαϊκού χώρου».
Εκείνο που προέχει σήμερα, επομένως, είναι η έναρξη σοβαρού
διαλόγου, σε κεντρικό επίπεδο για την επανίδρυση της Αστυνομί
ας, καθώς επίσης και η λήψη άμεσων αποφάσεων για την θεσμι
κή, εργασιακή και οικονομική θωράκιση των συναδέλφων μας
που αγωνιωδώς περιμένουν, όπως και η ίδια η κοινωνία, από την
πολιτεία, να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
Αναμένουμε πράξεις!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας, βρέθηκαν τις
πρώτες πρωινές ώρες στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυ
ρός» για να συμπαρασταθούν στους δύο τραυματισμέ
νους συναδέλφους μας.
Τονέο κρούσμαεν ψυχρώ απόπειραςδολοφονίας αστυ
νομικών, που προκαλεί, για άλλη μια φορά μέσα σε τό
σολίγο χρονικό διάστημα, σοκ και δέος στην ελληνική
κοινωνία, δεν προσφέρεται για εκμετάλλευση από κα
νόναν, παρά μόνο για ενδελεχή ανάλυση των υπηρεσι
ακών - επιχειρησιακών παραμέτρων, έτσι ώστε να γί
νουμε όλοι «σοφότεροι» και αποτελεσματικότεροι.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

των προβλημάτων, προσδοκώντας στα θετικά αποτελέσματα της
εποικοδομητικής κριτικής και καταδικάζοντας τη στείρα αντιπα
ράθεση από όπου κι αν αυτή προέρχεται.
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Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας, συναντήθη
καν στις 8-4-09 με τον πολιτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚγια θέματα Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη, τον
βουλευτή του κόμματος κ. Γιώργο Ντόλιο και τον αρ
μόδιο για θέματα δημόσιας τάξης κ. Αθανάσιο Κατερινόπουλο,
στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων για τις
πάγιες θέσεις και τα αιτήματα του συνδικαλιστικού μας κινήμα-

τος.
Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ διαβεβαίωσαν τις Ομοσπονδίες
όχι ενημερώνονται διαρκώς για τις δραστηριότητες τους και ότι
στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα τους, γεγονός που αποτυπώνεται
και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που γίνονται στο Ελλη
νικό Κοινοβούλιο.
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα οικονομικά μας αιτήματα, για τα
οποία έχουν εξαγγελθεί κοινές κινητοποιήσεις εκ μέρους των
Ομοσπονδιών μας, ζητήθηκε να υπάρξει νέα συνάντηση αρχές
Μαϊου κατά την οποία θα οριστικοποιηθούν οι απαντήσεις του
ΠΑΣΟΚ επί των προτεινομένων από το συνδικαλιστικό μας
κίνημα θέσεων (νέο μισθολόγιο, αναπροσαρμογή επιδομάτων,
έκτακτο βοήθημα κ.λπ.).
Η αντιπροσωπεία επέδωσε στον κ. Χάρη Καστανίδη επιστολή
προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Γιώργο Παπανδρέου, ενώ
ανάλογη ανοικτή επιστολή διανεμήθηκε σε όλους τους βουλευ
τές με αφορμή την προ ημερήσιας διατάξεως συζήτηση που έγι
νε χθες στη Βουλή για το μείζον θέμα της ασφάλειας στη χώ
ρα μας.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Κύριοι Βουλευτές

Με υψηλό αίσθημα ευθύνης έναντι όλων των Πρωτοβαθμίων
Οργανώσεων που εκπροσωπούμε, αλλά και της συντριπτικής
πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, που επικροτούν και στηρί
ζουν την αγωνιστική πορεία μας, με αφορμή τη σημερινή προ
ημερήσιας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το έλλειμμα
ασφαλείας που παρατηρείται στη χώρα μας, θα θέλαμε να μοι
ραστούμε μαζί σας τον έντονο προβληματισμό μας και να ζητή
σουμε από σας να συμπαρασταθείτε στον δίκαιο αγώνα μας.
Σταθερή επιδίωξή μας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων και η
επίλυσή τους με εποικοδομητικό διάλογο, χωρίς καμία διάθεση
συγκάλυψης των πραγματικών αιτίων και υπαιτίων. Αυτό εν
δεχομένως να ενοχλεί. Το βλέπουμε άλλωστε και στις μέρες μας,
καθώς επιχειρείται η κατασυκοφάντηση του αγώνα μας και η
προσπάθεια ενοχοποίησης της κριτικής για τα κακώς κείμενα
στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας...
Θα συμφωνείτε ασφαλώς ότι την απαξίωση του αστυνομικού
θεσμού δεν την προκαλούν εκείνοι που βάζουν το δάκτυλο επί
των τύπων των ήλων, αλλά
όλοι εκείνοι που δεν εγκύπτουν με σοβαρότητα και στρατηγική
σκέψη στα σύγχρονα προβλήματα που απασχολούν την ελληνι
κή κοινωνία και την Ελληνική Αστυνομία, συντηρώντας έτσι
την απαράδεκτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο αστυ
νομικός οργανισμός σήμερα.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα, με λύπη μας διαπιστώνουμε αυτές
τις μέρες ότι ενώ δικαιωνόμαστε με τον πιο τραγικό τρόπο, έχο
ντας προειδοποιήσει τους ιθύνοντες από τις αρχές του 2007 -με
ταξύ άλλων και με τα γνωστά υπομνήματα και τα διαβήματά
μας προς τον τότε υπουργό Δημόσιας Τάξης προς τα πού οδηγεί
ται η Ελληνική Αστυνομία, από την άλλη πλευρά, οι κυβερνώντες αρνούνται να αφουγκραστούν την αγωνία των συντεταγ
μένων συνδικαλιστικών μας οργάνων και να σκύψουν σοβαρά
στην πρότασή μας για τη σύσταση μιας Διακομματικής Επιτρο
πής, που θα καταγράψει επιτέλους τα μεγάλα οργανωτικά και
όχι μόνο, προβλήματα της ΕΑΑΣ. και θα προτείνει λύσεις μα
κρύς πνοής, με πνεύμα συναίνεσης και διακομματικής συνεν
νόησης.
Οι Ομοσπονδίες μας, επειδή ποτέ δεν αντιμετώπισαν μοιρολα
τρικά και καιροσκοπικά τις τραγωδίες που πλήττουν με αυξη

τικούς ρυθμούς την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και τους Ιδιους
τους συμπολίτες μας και επειδή, επίσης, έχουν αποδείξει όχι μπο
ρούν να συνομιλούν με την ελληνική κοινωνία πάντα καθαρά και
ξάστερα, τούτες τις δύσκολες για όλους μας ώρες, είναι και πάλι
υποχρεωμένες να καλέσουν την ελληνική Κυβέρνηση να εξετά
σει με ιδιαίτερη προσοχή τη σύσταση της Διακομματικής Επιτρο
πής για την Ελληνική Αστυνομία, αλλά και να υιοθετήσει την
πρότασή μας για τη χάραξη μιας νέας αντεγκληματικής πολιτι
κής που θα λαμβάνει υπόψιν της καθοριστικούς παράγοντες όπως
εγκληματολογικά, πληθυσμιακά και άλλα σύγχρονα δεδομένα και
θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα για την υλοποίησή της κον
δύλια του κρατικού προϋπολογισμού.
Το βαρύ κλίμα που προκαλείται από τις δυσοίωνες προβλέψεις
για μια σειρά ζωτικών για τους συναδέλφους μας θεμάτων, με την
κυβέρνηση να μην δίνει σαφείς εξηγήσεις, αναγκάζει όλους μας
να συναισθανθούμε την κρισιμότητα της περιόδου που διανύου
με και να αναλάβουμε ΟΛΟΙ τις ευθύνες μας ως συνδικαλιστικό
κίνημα ενός αστυνομικού σώματος που βιώνει καθημερινά την
απαξίωση, τον ευτελισμό και τη χλεύη, ενώ οι πραγματικοί υπαί
τιοι των δυσλειτουργιών και της αναποτελεσματικότητας των
αστυνομικών υπηρεσιών, περί άλλων τυρβάζουν.
«Το καράβι δεν μπορεί να πλεύσει μόνο του μέσα στην σημερινή
φουρτούνα» και εμείς οφείλουμε να χαράξουμε την αγωνιστική
μας πορεία για να διασφαλίσουμε όχι μόνο τις μεγάλες κατακτή
σεις μας, αλλά και για να βγάλουμε από το τέλμα τον αστυνομι
κό μας οργανισμό. Στόχος μας είναι μια αποτελεσματική Ελληνι
κή Αστυνομία, που θα κατοχυρώνει το αγαθό της ασφάλειας για
όλους τους Έλληνες, αντί να τους στέλνει, ολοένα και περισσότε
ρο, στην αναζήτηση συμβολαίων με ιδιωτικές εταιρείες παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας.
Οι Ομοσπονδίες μας με πλήρη συναίσθηση της κρισιμότητας της
σημερινής κατάστασης και του δύσκολου αγώνα που έχουν μπρο
στά τους αποφάσισαν σειρά πρωτοβουλιών από σήμερα κιόλας,
με αποκορύφωμα τις κινητοποιήσεις τους ενόψει των Ευρωεκλο
γών της 7ης Ιουνίου 2009, προτείνοντας σε όλες τις Ομοσπονδί
ες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, εντατικοποίηση του
μετώπου για την επίλυση των κοινών προβλημάτων μας.
Στην προσπάθειά μας αυτή, ευελπιστούμε και στη δική σας
συμπαράσταση,
αναδεικνύοντας τις προτάσεις μας για τον εκσυγχρονισμό της
Ελληνικής Αστυνομίας και την εδραίωση του αισθήματος ασφα
λείας στον τόπο μας.
Προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννη

Κύριε Υπουργέ, σας καταθέτουμε τις προτάσεις των Ομοσπονδι
ών μας που στοχεύουν στην οικονομική αναβάθμιση των Αστυ
νομικών Υπαλλήλων, επεξεργασμένες και εγκεκριμένες από τα
πανελλαδικά συνέδρια και οι οποίες αναφέρονται:
α) Στην καθιέρωση νέου μισθολογίου.
β)Στην αναπροσαρμογή του ποσού αποζημίωσης της πέραν του
πενθημέρου εργασίας που είναι καθηλωμένο στο βίο ποσό από
το 2002.
γ)Στην αναπροσαρμογή του ποσού της αμοιβής της νυχτερινής
απασχόλησης που είναι καθηλωμένο στο βίο ποσό από το 2002.
δ)Στην ολική αναπλήρωση της μηνιαίας απώλειας εισοδήματος
των παθόντων εν ώρα υπηρεσίας καθώς από αυτή που σήμερα
προβλέπεται υπολείπονται πάνω από τα 2/3 του πραγματικού πο
σού.
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Επιπροσθε'τως σας τονίζουμε την αναγκαιότητα υπογραφής της
υπουργικής απόφασης για το εκλογικό επίδομα στο ποσό των
1.000 ευρώ τουλάχιστον, η καταβολή του οποίου να πραγματο
ποιηθεί πριν την ημερομηνία των Ευρωεκλογών και προς υπηρε
σιακή διευκόλυνση την ημέρα καταβολής της μηνιαίας μισθοδο
σίας του αστυνομικού προσωπικού.
ΠΡΟΤΑΣΗ
Κατάρτιση νέου μισθολογίου με εισαγωγικό μισθό του νέου
αστυφύλακα: 1.350 ευρώ

Το υφιστάμενο ισχύον σήμερα μισθολόγιο των ΣτρατιωτικώνΣωμάτων Ασφαλείας, δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ
των στελεχών εξ’ αιτίας:
α. της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον
Αστυφόλακα-Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονά
δα είναι από τον Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,76 προς 2,60 του αστυ
φύλακα (Λοχία) έως Α' ΓΕΕΘΑ
β. των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δί
καιοι για όλους τους βαθμούς,
γ. των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι
ανάλογες και αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις,
δ. του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδό
ματα και η χορηγούμενη κατ’έτος εισοδηματική πολιτική υπολο
γίζεται και καταβάλλεται ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.
Επιβάλλεται επομένως μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες και
αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην
οικονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων
Αστυφυλάκων-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.
Με αφετηρία τον Β.Μ. του Αστυφύλακα (Λοχία) και ιεραρχία
σχέση κλίμακας 1 προς 3 από τον Αστυφύλακα (Λοχία) έως Αντι
στράτηγο (Αρχηγό-ΓΕΕΘΑ).
Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.
Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επι
δομάτων.
Με θεσμοθέτηση:
α. Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία
και εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσι
μες αργίες, υπερωρίες, νυχτερινά.
β. Ποσοστού 10%στο Βασικό Μισθό επιδόματος επικίνδυνης ερ
γασίας.
γ. Επιδόματος σπουδών-πτυχίων και
δ. Επέκτασης του ήδη χορηγούμενου επιδόματος πληροφορικής
σε όλους τους χρήστες -χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Με παροχή κινήτρων:
α. Επιδόματος δρόμου μάχιμων υπηρεσιών (μόνο για όσο διάστη
μα υπηρετούν σε μάχιμες υπηρεσίες).
β. Επαναπροσδιορισμό του επιδόματος διοίκησης-θέσης-αυξημένης ευθύνης με πραγματική αμοιβή και επέκτασή του σε όλους
τους αξιωματικούς.
ΠΡΟΤΑΣΗ
για αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των παθόντων
εν ώρα υπηρεσίας

Οι Υπηρετούντες στην Ελληνική Αστυνομία, λόγω της «ρύσεως
της εργασίας τους, εκτίθενται σε διαρκείς κινδύνους της σωμα
τικής τους ακερωότητας με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να
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τραυματίζονται σοβαρά και να μετατάσσονται σε υπηρεσία γρα«ρείου.
Από την υπάρχουσα πρακτική δεν είναι σε θέση να εργασθούν
την έκτη ή έβδομη ημέρα της εβδομάδος κ«π χωρίς νυχτερινά, με
αποτέλεσμα να έχουν σημαντική εισοδηματική απώλεια της τάξεως των τριακοσίων πενήντα (350) Ευρώ περίπου μηνιαίως.
Η οικονομική κατάσταση αυτών δεν τους επιτρέπει την πολυτέ
λεια αυτής της απώλειας, με δεδομένο ότι περιήλθαν στην κατά
σταση αυτή συνεπεία της εκτέλεσης του καθήκοντος των.
Η Πολιτεία ως ελάχιστη απόδειξη της συνειδητής επιτέλεσης του
καθήκοντος τους, χορήγησε πρόσ«ραταένα μέρος της σημαντικής
αυτής απώλειας (100 Ευρώ).
Η δίκαιη αντιμετώπιση του προβλήματος αυτών είναι η πλήρης
κάλυψη της εν λόγω απώλειας με την χορήγηση επιπλέον διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ τον μήνα.
ΠΡΟΤΑΣΗ
«Αναπροσαρμογή του επιδόματος για την πέραν του πεν
θημέρου εργασία»

Με νομοθετική ρύθμιση καθιερώθηκε η αμοιβή για την πέραν
του πενθημέρου εργασία στους αστυνομικούς που σήμερα ανέρ
χεται σε σαράντα έξι (46) Ευρώ την εβδομάδα.
Το εν λόγω ποσό παραμένει καθηλωμένο επί σειρά ετών εξαιτίας
του τρόπου εφαρμογής της χορηγούμενης ετήσιας εισοδηματικής
πολιτικής που χορηγείται μόνο στον Βασικό Μισθό.
Επιβάλλεται επομένως, η αναπροσαρμογή του εν λόγω επιδόμα
τος που σημειωτέων α«ρορά πραγματική εργασία κ«π μάλιστα τα
σαββατοκύριακα - εορτές - εξαιρέσιμες - αργίες, χωρίς την θε
σμοθετημένη προσαύξηση που καταβάλλεται σε όλους τους ερ
γαζόμενους.
ΓΙΑ λόγους αυτούς ζητούμε την αναπροσαρμογή του επιδόμα
τος αυτού από σαράντα έξι (46) Ευρώ την εβδομάδα σε εβδομή
ντα (70).
ΠΡΟΤΑΣΗ
«Αναπροσαρμογή νυχτερινής αποζημίωσης».

Με νομοθετική ρύθμιση θεσμοθετήθηκε αμοιβή για την νυχτερι
νή εργασία των αστυνομικών.
Η θεσμοθέτηση όμως αυτή αντιμετώπισε ισοπεδωτική την ερ
γασία (με ωριαίο επίδομα) των αστυνομικών την νύχτα και δεν
έχει καμία σχέση με την αμοιβή των εργαζομένων στο Δημόσιο
Τομέα, όπου ε«ραρμόζεται η εργατική νομοθεσία (1/150 του κάθε
μισθολογικού κλιμακίου) που αναπροσαρμόζεται αυτόματα από
την χορηγούμενη κατ’ έτος εισοδηματική πολιτική.
Επιβάλλεται λοιπόν η αναπροσαρμογή της εν λόγω αμοιβής για
να αντιμετωπίζονται οι αστυνομικοί ισότιμα με τους λοιπούς Δη
μοσίους Υπαλλήλους.
Για τούς λόγους αυτούς ζητούμε την αναπροσαρμογή της ωριαί
ας νυχτερινής αποζημίωσης από τρία (3) σε πέντε (5) Ευρώ.
Συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

Πραγματοποιήθηκε στις 13-5-09 στο Υπουργείο Οικονομίας &
Οικονομικών συνάντηση των προέδρων των Ομο«Ηΐονδιών μας
με τον Υπουργό κ. Παπαθανασίου Ι«οάννη παρουσία του αναπλη
ρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Μαρκογιαννακη Χρήστου.
Στον κ. Υπουργό, αναπτύχθηκε διεξοδικά η δυσμενής οικονομι-

κή κατάσταση που βιώνει χο αστυνομικό προσωπικό και κατατέ
θηκαν αναλυτικά οι επεξεργασμένες από τα συνέδρια μας προτά
σεις για τη θεσμοθέτηση ενός νέου αναμορφωμένου μισθολογίου,
για την αναπροσαρμογή των αποζημιώσεων για την πέραν του
πενθημέρου και τη νυχτερινή εργασία που παραμένουν καθηλω
μένες στο ίδιο πόσο από το 2002 καθώς και για την ολική μηνιαία
αναπλήρωση του εισοδήματος των παθόντων αστυνομικών κατά
την εκτέλεση του καθήκοντος.
Σε ό,τι αφορά το επίκαιρο θέμα της θεσμοθετημένης εκλογι
κής αποζημίωσης, τονίσθηκε στον κ. Υπουργό ότι το ύψος αυ
τής είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατόν να κινηθεί κάτω από
το χορηγηθέν ποσό κατά τις προηγούμενες εκλογές γι’ αυτό και
απαιτήθηκε να προσδιορισθεί αυτό στα χίλια (1.000) ευρώ τουλά
χιστον, ενώ με έμφαση αναφέρθηκε όχι οι εργαζόμενοι αστυνομι
κοί αναμένουν την καταβολή του έγκαιρα και σε κάθε περίπτωση
πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των Ευρωεκλογών.
Η οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη επ’ αυτού που θα υπονομεύσει
έστω και αυτή τη στοιχειώδη οικονομική τονωτική ένεση προς
τους ένστολους είναι επόμενο ότι θα μας βρει κάθετα αντίθετους
και θα δρομολογήσει δικαιολογημένες αντιδράσεις από όλο το
συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Ο κ. Υπουργός για το θέμα της εκλογικής αποζημίωσης τόνι
σε ότι από πλευράς της Κυβέρνησης θα καταβληθεί κάθε δυνατή
προσπάθεια υπέρβασης των όποιων δυσχερειών ώστε το ποσό να
κυμανθεί στο ίδιο με τις προηγούμενες εκλογές επίπεδο (950 ευ
ρώ), για δε τα προαναφερόμενα επιτακτικά ζητήματα της πενθή
μερης και νυχτερινής αποζημίωσης γνωστοποίησε ότι θα υπάρξει
διερεύνηση του τρόπου αντιμετώπισης τους, εντός του τρέχο
ντος έτους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΤΑΞΗΣ (Π.Ο.Π.Π. / ΥΑΤ.)
Α. Οι πολύμηνες διαβουλεύσεις και οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

δέσμευσης: της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών
για τη χορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών των 250 ευ
ρώ στο πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ & του Π.Σ., μόνιμο και
επί συμβάσει, έχουν σκορπίσει απογοήτευση αλλά και την οργι

της φτώχειας.
Οι μηδενικές αυξήσεις, η αλόγιστη αύξηση τιμών, τα φορομπηχτικά μέτρα, η συνεχής υποβάθμιση του επιπέδου ζωής, έχουν
κλονίσει συθέμελα τις οικογένειες των συναδέλφων. Είναι βέβαιο
ότι το πενιχρό ύψος του διεκδικούμενου επιδόματος, σε καμία πε
ρίπτωση δεν μπορεί να αντισταθμίσει τις τρομακτικές απώλειες
που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια. Όμως και αυτό το επί
δομα προσέκρουσε στις δημοσιονομικές δυσκολίες και έγινε φά
ντασμα ή παραμύθι της Χαλιμάς.
Καλούμε τους συναδέλφους, σε διαρκή επαγρύπνηση και ζητάμε
την τιμωρία με δημοκρατικό τρόπο όσων μας καταδίκασαν σε μι
σθούς πείνας και μας έφεραν σε απόγνωση.
Σε όσους μένουν με ανοικτό στόμα στη θέα του φύλλου μισθοδο
σίας μας τους υπενθυμίζουμε ότι έχουμε και τη γνώση και τη θέ
ληση να αγωνισθούμε για να αναδείξουμε παντοιοτρόπως το δί
κιο μας και να επιστρέφουμε στους κρατούντες την συμπεριφορά
που επιφύλαξαν για μας με ισχυρή αντίδραση και καταδύτη της
πολιτικής τους.
Αφού δεν επιλέγουν τη δικαίωση και τη λύτρωση ας εισπράξουν
τη σεμνή και ταπεινή βούληση μας φτάνει πια ως εδώ.
Για μας η μέγιστη θεσμική εκτροπή δεν είναι χο κλείσιμο της
Βουλής αλλά οι ακατάσχετες υποσχέσεις που ανανεώνονται χρό
νια τώρα και αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου της κορο
ϊδίας που επέλεξαν να προσφέρουν ως επιβράβευση για τη σημα
ντική προσφορά μας στην ΕΛ.ΑΣ & το Π.Σ.
Β. Μετά το διετές πάγωμα του θεσμού των συλλογικών διαπραγ
ματεύσεων από την πλευρά της διοίκησης το Υπουργείο Εσωτε
ρικών απηύθυνε πρόσκληση προς τις Ομοσπονδίες του Δημόσιου
Τομέα για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να γίνει διάλο
γος με αντικείμενο την κατάρτιση και υπογραφή της Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας έτους 2009-2010 καθώς και της Συλλογικής
Συμφωνίας έτους 2009-2010.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού/ΥΔΤ συμμε
τέχοντας πάντα στο διάλογο αυτό, κατέθεσε εμπρόθεσμα τις προ
τάσεις της που είναι οι ακόλουθες:
Στη διαμόρφωση του πλαισίου διεκδικήσεων και των ειδικότερων
ρυθμίσεων του περιεχομένου της Συλλογικής Σύμβασης καθώς
και της Συλλογικής Συμφωνίας έτους (2009 - 2010) το Δ.Σ. της
Π.Ο.Π.Π. - Υ.Δ.Τ., αφού συνεκτίμησε τα δεδομένα στο
χώρο των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Πυροσβεστικού Σώματος κατέληξε με ομόφωνη
απόφαση του, η οποία επικυρώθηκε από το I πρόσφα
το Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομο
σπονδίας να θέσει προς διαπραγμάτευση τις ακόλου
θες προτάσεις τις οποίες επιφυλάσσεται να αναπτύξει
και προφορικά, κατά τη διάρκεια των απευθείας δια
πραγματεύσεων.
Α. ΘΕΜΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

σμένη αντίδραση των συναδέλφων και των οικογενειών τους.
Με το κλείσιμο της Βουλής για τις Ευρωεκλογές, διαψεύστηκαν
και όσοι είχαν εμπιστευθεί τις υπουργικές διαβεβαιώσεις. Δεν αμ
φισβητούμε τις καλές προθέσεις όμως ο δρόμος προς την κόλαση
είναι στρωμένος από αγαθές προθέσεις και για αυτό το λόγο οι πο
λιτικοί υπάλληλοι της ΕΛΛΣ & του Π.Σ. βιώνουν τον εφιάλτη

1. Νέες προσλήψεις πολιτικού προσωπικού, όλων
των ειδικοτήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρ
κών αναγκών των υπηρεσιών. Οι προσλήψεις προτεί
νουμε να ανέρχονται στο 10% επί των προσλήψεων
αστυνομικού και πυροσβεστικού προσωπικού έτους
2009-2010.
2. Βαθμολογική αντιστοιχία του πολιτικού προσωπικού με το
αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης.
3. Νομοθετική ρύθμιση της δωρεάν μετακίνησης των πολιτικών
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υπαλλήλων στα; Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπου υπάρχουν
αστικές συγκοινωνίες, της I Επικράτειας.
Β. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

1. Χορήγηση και στους πολιτικούς υπαλλήλους των Αρχηγεί
ων ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ. των επιδομάτων που καταβάλλονται στο
μη ένστολο προσωπικά των άλλων υπηρεσιών του Υπουργεί
ου Εσωτερικών.
2. Νομοθετική ρύθμιση επιδόματος ειδικών συνθηκών, ύφους
25θ0 στο σύνολο των υπηρετούντων πολιτικών υπαλλήλων
των Αρχηγείων ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ.
3. Νομοθετική ρύθμιση για αποζημίωση πέραν της πενθημέ
ρου απασχόλησης στο πολιτικό προσωπικό με τους ίδιους όρους
και τις ίδιες προϋποθέσεις που χορηγείται στο αστυνομικό και
πυροσβεστικό προσωπικό.
4. Αύξηση του ποσού των υπερωριών ώστε η χορήγηση τους
να καλύπτει αδιακρίτως όλους τους υπηρετούντες πολιτικούς
υπαλλήλους στα Αρχηγεία ΕΛ.ΑΣ. και Πυροσβεστικού Σώμα
τος.
Με π ς παραπάνω προτάσεις επιτυγχάνονται τα εξής:

1. Ανοίγονται προοπτικές σταδιοδρομίας και εξέλιξης στο πο
λιτικό προσωπικό και
αναβαθμίζεται η διοικητική εκπροσώπηση του στα Αρχηγεία
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Π.Σ.
2. Ικανοποιείται ένα πολύχρονο, δίκαιο και πάγιο οπτονομι
κό αίτημα των πολιτικών υπαλλήλων στα πλαίσια μιας ιδιαί
τερα σφιχτής εισοδηματικής πολιτικής που είχε ως αποτέλεσμα
την πραγματική μείωση των ήδη πενιχρών μισθών των υπαλ
λήλων.
3. Εμπεδώνεται αίσθημα δικαιοσύνης στους πολιτικούς υπαλ
λήλους οι οποίοι ασκούν τα ίδια καθήκοντα διοικητικής υπο
στήριξης με το αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπικό
(προσωπικό γραφείου -επιτελείς) και ρυθμίζονται οι ενδοϋπηρεσιακές σχέσεις του προσωπικού των Αρχηγείων.
4. Απελευθερώνεται ένστολο προσωπικό από διοικητικές εργα
σίες και διευκολύνεται η πολιτική και φυσική ηγεσία να απαλ
λάξει το εκπαιδευμένο αστυνομικό και πυροσβεστικό προσωπι
κό από ξένα προς την κύρια αποστολή του καθήκοντα και να
ενισχύσει τις μάχιμες υπηρεσίες προς όφελος των πολιτών.
5. Ενισχύονται οι υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης από
εξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό, με γνώσεις πληροφορικής,
ξένων γλωσσών και όσων ορίζει ο νόμος για τις προσλήψεις μέ
σω ΑΣΕΠ και αναβαθμίζεται ουσιαστικά και αποτελεσματικά
ο τομέας των διοικητικών υπηρεσιών των δύο Αρχηγεί
ων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
6. Βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών των
Αρχηγείων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος τα Σαββατοκύριακα αφού με την πέραν του πεν
θημέρου απασχόληση του πολιτικού προσωπικού
υπάρχει άμεση η δυνατότητα διάθεσης αστυνομικού και πυ
ροσβεστικού προσωπικού στις μάχιμες υπηρεσίες που χωλαί
νουν το αναφερόμενο διάστημα.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση για κα
λόπιστο και τεκμηριωμένο διάλογο στο πλαίσιο που ορίζει ο
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Ν. 2738/1999 (άρθρα 5 και 13) με στόχο τη σύναψη Συλλογικής
Σύμβασης και Συμφωνίας για το έτος 2009 - 2010.
Κρίνουμε αναγκαίο ότι για τη γόνιμη και εποικοδομητική διεξα
γωγή των διαπραγματεύσεων όπως μας κοινοποιήσετε εγγράφως
βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 2738/1999 όλα εκείνα τα έγραφα
και τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των δι
απραγματεύσεων, όπως τεκμηριωμένες εκθέσεις δαπανών για τα
οικονομικά αιτήματα μας, εκτιμήσεις, θέσεις και προτάσεις των
υπηρεσιακών παραγόντων για τα θεσμικά αιτήματα μας.
Γ. Πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαϊοπυ στην αίθουσα συνελεύσε
ων της ΓΑΔΑ, με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και συμμετοχή
του Συλλόγου της Αθήνας, ενημερωτική συνάντηση του προέ
δρου της ΑΔΕΔΥ κ. Σπύρου Παπασπύρου για θέματα δημοσιοϋ
παλληλικού ενδιαφέροντος (ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά κ.λπ.).
Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις πρό
σφατες εξελίξεις που αφορούν τον δημοσιοϋπαλληλικό χώρο και
απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων που του έθεσαν οι συνάδελφοι,
κυρίως για ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και μισθολογικά θέμα
τα. Για το θέμα της διαδοχικής ασφάλισης δεσμεύθηκε να στείλει
στο άμεσο μέλλον ειδική ομάδα της ΑΔΕΔΥ, με κατάρτιση στο
αντικείμενο αυτό, για να της τεθούν οι απορίες των συναδέλφων
που τους αφορά η ρύθμιση και να τους δοθούν επαρκείς εξηγή
σεις.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1999 - 2009
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης δημιουργήθηκε το 1999 με το νόμο 2622/1998.
Η Υπηρεσία δημιουργήθηκε με σκοπό την
αντιμετώπιση της παράνομης εισόδου οικο
νομικών μεταναστών στη χώρα, την κατα
πολέμηση του διασυνοριακού εγκλήματος
καθώς επίσης και την πάταξη της εγκληματι
κότητας η οποία οφείλεται στην παράνομη λαθρο
μετανάστευση.
Οι πρωτοπροσληφθέντες Συνοριακοί Φύλακες ήταν 1000 σεαριθ
μό και κάλυψαν τις ανάγκες των νομών Φλώρινας , Καστοριάς
, Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας , με έναρξη λειτουργίας την 24/5/
1999. Τα θετικά αποτελέσματα του θεσμού οδήγησαν στην από
φαση λειτουργίας Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και σε άλλους
νομούς των συνόρων αλλά και στην ενδοχώρα με αποτέλεσμα να
ιδρυθούν συνολικά 58 τμήματα Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης
Λαθρομετανάστευσης σε 25 νομούς της χώρας και να υπηρετούν
σε αυτά περισσότεροι από 4700 Συνοριακοί Φύλακες εκ των οποί
ων το 10 %είναι γυναίκες.
Σημαντικό στοιχείο για την πρόσληψη των Συνοριακών Φυλά
κων που πραγματοποιήθηκε με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης , διαδραμάτισε η εντοπιότητα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
την επαγγελματική απορρόφηση σημαντικού αριθμού νέων αν
θρώπων στους τόπους καταγωγής και διαμονής τους με άμεσο
επακόλουθο την ενίσχυση του πληθυσμού κυρίως των ακριτικών περιοχών αλλά και την σημαντική τόνωση της οικονομικής
ζωής στους νομούς όπου δραστηριοποιήθηκαν οι Συνοριακοί Φύ
λακες.
Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι το δυναμικό της Υπηρεσίας είναι

( § ) C eska Z brojovka
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.
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από τα πιο αξιόλογα που υπάρχουν στην ΕΛ.ΑΣ. καθώς το 30
%περίπου είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το
υπόλοιπο προσωπικό είναι όλοι απόφοιτοι Λυκείου. Όλοι οι άνδρες έχουν υπηρετήσει στις τάξεις του στρατού με τους περισ
σότερους να έχουν υπηρετήσει ως καταδρομείς ή ως έφεδροι
αξιωματικοί. Ακόμα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι γνώστες
ξένων γλωσσών.
Όλα τα ανωτέρω σημαντικά προσόντα πρόσληψης των Συνο
ριακών Φυλάκων συνετέλεσαν στο να δημιουργηθεί μια επίλε
κτη Υπηρεσία που από τις πρώτες μέρες λειτουργίας της έφε
ρε απτά αποτελέσματα και βοήθησε την Ελληνική Αστυνομία
αλλά και την χώρα μας γενικότερα να ανταπεξέλθει στο μείζον
πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης.
Σήμερα αποτελεί κοινό τόπο ότι χάρη στη δράση των Τμημά
των Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης
εμπεδώθηκε το αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους των πα
ραμεθόριων περιοχών , ελέγχθηκε η αθρόα και ανεξέλεγκτη
εισαγωγή και παραμονή λαθρομεταναστών στη χώρα μας και
παράλληλα δοθήκαν απανωτά χτυπήματα σε κυκλώματα δια
κίνησης ναρκωτικών , όπλων , σωματεμπορίας, κ.α. Η επαγ
γελματική επάρκεια αλλά και η ευσυνείδητη υπηρέτηση του
καθήκοντος αποτέλεσαν τα στοιχεία εκείνα που χαρακτήρισαν
το Συνοριακό Φύλακα στα δέκα αυτά χρόνια της παρουσίας
του στα δρώμενα της Ελληνικής Αστυνομίας με πολλές και ση
μαντικές επιτυχίες. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι συλλήψεις και
επαναπροωθήσεις λαθρομεταναστών αθροίζονται σε πολλές
εκατοντάδες χιλιάδες, όπως επίσης σημαντικά μεγάλος είναι ο
αριθμός των συλληφθέντων διακινητών αλλά και οι ποσότητες
των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.
Είναι αυταπόδεικτο γεγονός ότι οι αδιαμφισβήτητες επιτυ
χίες στον υπηρεσιακό τομέα συνοδεύτηκαν και από την άλλη
όψη του Συνοριακού Φύλακα που η ελληνική κοινωνία βίωσε τα τελευταία δέκα χρόνια και έχει να κάνει με το κοινωνι
κό πρόσωπο του . Ο Συνοριακός Φύλακας λειτουργώντας ως
το πρώτο ανάχωμα στην λαθραία είσοδο ήταν αυτός που πρώ
τος ερχόταν σε επαφή με τον ταλαιπωρημένο μετανάστη που
αναζητούσε καλύτερη τύχη προσφέροντας του ασφάλεια και
θαλπωρή. Ηταν αυτός που πολλές φορές χρειάστηκε να έρθει
αντιμέτωπος με δυσμενή καιρικά φαινόμενα για να σώσει αν
θρώπους που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους. Ήταν αυ
τός που με την παρουσία του οδήγησε τους ανθρώπους της
υπαίθρου να « ξαναβάλουν τις καραμπίνες στη θήκη τους »
απαλλαγμένοι από τον φόβο. Ήταν αυτός που πρώτος καταδί
κασε τα ξενοφοβικά σύνδρομα και το ρατσισμό για τον απλούστατο λόγο ότι ο αλλοδαπός αποτελεί κομμάτι της καθημερι
νότητας του και είναι και αυτός άνθρωπος. Ήταν αυτός που
έδωσε ζωή στην μεθόριο και τα εγκαταλελειμμένα χωριά θω
ρακίζοντας τα σύνορα και αναπληρώνοντας την απουσία του
στρατού. Ακόμα ήταν αυτός που πλήρωσε και πληρώνει με την
ίδια του τη ζωή, ορθώνοντας το ανάστημα του απέναντι στο «
εισαγόμενο» έγκλημα το οποίο αποτελεί μια διαρκή απειλή για
τη κοινωνία μας.
Και όλα αυτά τα πέτυχε ο Συνοριακός Φύλακας σεβόμενος πά
ντα τα ανθρώπινα δικαιώματα και λειτουργώντας ως θεματοφύλακας αυτών αλλά και επιδεικνύοντας αξιοθαύμαστη υπη
ρεσιακή εντιμότητα. Οι λέξεις «επίορκος» και «διαφθορά» δεν
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υπάρχουν στο λεξιλόγιο του Συνοριοφύλακα ή συναντώνται σε
εξαιρετικές και σπάνιες περιπτώσεις , μετρημένες ίσως και στα
δάχτυλα του ενός χεριού. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία
κυρίως στις νοσηρές εποχές που ζούμε τώρα.
Στις 24 Μαίου 2009 συμπληρώνονται δέκα χρόνια από την ημέρα
που οι πρώτοι χίλιοι Συνοριακοί Φύλακες ανέλαβαν επίσημα τα
καθήκοντα τους μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρα
κτικής εκπαίδευσης τους. Όλα αυτά τα χρόνια γίνανε πάρα πολ
λά . Σε συνδικαλιστικό επίπεδο οι Συνοριακοί Φύλακες ευτύχη
σαν να οργανωθούν έγκαιρα και με υγιή συνδικαλιστική φωνή
κατάφεραν να υλοποιήσουν πολλές θεσμικές διεκδικήσεις του με
κορυφαία την ψήφιση του Ν. 3181/2003 με τον οποίο επιτυγχάνο
νταν η μονιμοποίηση τους που αυτόματα σήμαινε και το τέλος της
εργασιακής ανασφάλειας. Η βρύση της Πανελλήνιας Ομοσπονδί
ας Συνοριακών Φυλάκων (Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.) το 2002 βοήθησε στο να
ακούγεται η φωνή του Συνοριακού Φύλακα ενωμένη και κυρίως
ανεξάρτητη από κομματικές κηδεμονίες. Ίσως αυτό ήταν το με
γαλύτερο στοίχημα που κερδήθηκε τουλάχιστον τα πρώτα πέντε
χρόνια λειτουργίας της Ομοσπονδίας. Η επαγγελματική αξιοπρέ
πεια που ήταν το ζητούμενο για τους Συνοριακούς φύλακες κερ
δήθηκε χάρη στο συνδυασμό των αποτελεσμάτων της υπηρεσια
κής δράσης και της συνδικαλιστικής παράστασης. Και αυτό είναι
γεγονός που δεν αμφισβητείται.
Ολοκληρώνοντας το δεκάχρονο απολογισμό της Υπηρεσίας Συνο
ριακής Φύλαξης φτάνουμε στο σήμερα όπου συναντάμε σοβαρές
υπηρεσιακές μεταβολές και ανακατατάξεις. Με το νόμο 3686 του
2008 η ελληνική Βουλή κατήργησε το θεσμό του Συνοριακού Φύ
λακα , εντάσσοντας τους Συνοριακούς Φύλακες στην ΕΛ.ΑΣ. ως
αστυφύλακες ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ . Ακόμα με το Π.Δ
100/2008 «φρόντισε» η Ελληνική Πολιτεία να στερήσει από όλους
τους Συνοριακούς Φύλακες, κατόχους πτυχίων τριτοβάθμιας εκ
παίδευσης τη δυνατότητα της βαθμολογικής εξέλιξης που η ίδια
είχε θεσπίσει με το Π.Δ 82/2006. Αν ήταν σωστή η λάθος η από
φαση της Πολιτείας θα το κρίνει η ιστορία. Το βέβαιο είναι ότι με
την ένταξη των Συνοριακών Φυλάκων στο προσωπικό γενικών
καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ. δόθηκε τέλος στη δράση ενός από τους
πιο πετυχημένους θεσμούς στα 180 περίπου χρόνια της ιστορίας
της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης είναι απολύτως σίγουρο ότι η
νέα εποχή που αρχίζει για όλους εμάς τους πρώην πλέον «Συνοριοφύλακες» θα μας βρει και πάλι στην πρώτη γραμμή της προσφο
ράς στο κοινωνικό σύνολο. Θα μας βρει και πάλι με τον ίδιο ζήλο
και την ίδια αποφασιστικότητα να αγωνιζόμαστε για το υπέρτα
το αγαθό της ασφάλειας του πολίτη ως αστυφύλακες πλέον. Γιατί
έτσι έχουμε μάθει γιατί αυτό μας επιτάσσουν τα υψηλά υπηρεσι
ακά μας φρονήματα και η συνείδηση μας.
Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους μου που αισίως συμπλήρω
σαν δέκα χρόνια υπηρεσιακής ζωής αλλά και σε αυτούς που θα
ακολουθήσουν να είναι υγιείς και να συνεχίσουν να προσφέρουν
τις υπηρεσίες τους στην Ελληνική Κοινωνία . Είναι βέβαιο ότι
έχουμε να προσφέρουμε ακόμα πάρα πολλά.
ΨΑΛΛΙΔΑΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ - Τ. ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
Τ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
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ΙΥποστράτηγος ε,α. Γεώργιος Μανουοάκης. Γεννήθηκε το έτος 1941 σταΧανιά Κατε-

την 13-3-2009από παθολογικά αίτια

τάγη το 1963 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη
ρεσίες της ΓΑΔ Αττικής καθώς και των ΑΔ.
Αχαΐας Μεσσηνίας Χανίων, Λακωνίας και Ρέ
θυμνου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 17-4-2009.

ΙΥπαστυνόμος Β' Χρήστος Σαρδέλης. Γεννήθηκε το
έτος 1966 στην Υάμεια Κορώνης Μεσσηνίας Κατετάγη το
1985και υπηρέτησε σεδιάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής
Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 23-32009 από παθολογικά αίτια

ΙΥποστράτηγος ε.α (τέωςΕΧ) Κωνστα
ντίνος Σωτηρόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1925 στην Ολυ

ΙΑνθυπαστυνόμος ε.α Γεώργιος Γκράβας. Γεννήθηκε
το έτος 1957στη Νεμέα Κορινθίας Κατετάγη το 1976 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής Υπήρξε άγα
μος Απεβίωσε την 3-4-2009 από παθολογικά αίτια

μπία Ηλείας Κατετάγη το 1945 και υπηρέτησε στο Αρχηγείο
της Χωροφυλακής και στις Τεχχνικές υπηρεσίες της ΑΔΧ
Ηπείρου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίω
σε την 14-4-2009.
ΙΤαξίαρχος ε.α (τέως ΑΠ.) Αθανάσιος Βετούλης. Γεν
νήθηκε το έτος 1939 στο Γαλατάκι Ν. Κορινθίας Κατετάγη το
1960 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής
καθώς και στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του Αρχηγείου
Ελληνικής Αστυνομίας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 12-4-2009.
ΙΤαξίαρχος ε.α Βασίλειος Καχσίμπας. Γεννήθηκε το
έτος 1955 σταΤρίκαλα Κατετάγη το 1973και υπηρέτησε σεδι
άφορεςυπηρεσίεςτης ΓΑΔΑττικής της ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης
και της ΑΔ. Δωδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο
τέκνων. Απεβίωσε την 24-4-2009 από παθολογικά αίτια
tAoxuv. Υποδ/ντής ε.α Κωνσταντίνος Βαρούχας. Γεν
νήθηκε το έτος 1925 στη Βέροια Κατετάγη το 1952 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής Υπήρξε άγα
μος Απεβίωσε την 4-4-2009.
tAoxuv. Υποδ/ντής Γεώργιος Γληγόρης Γεννήθηκε το
έτος 1963 στο Πινακοχώρι Λευκάδας Κατετάγη το 1984 και
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ Αττικής και στην
ΑΔΛευκάδας Υπήρξε διαζευγμένος και πατέρας ενός τέκνου.
Απεβίωσε την 13-3-2009.
ΙΑστυν. Υποδ/ντής ε.α (τέως ΑΠ.) Ευάγγελος Κάλλι
ας. Γεννήθηκε το έτος 1937 στην Αθήνα Κατετάγη το 1962

και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής και
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 13-5-2009.
ΙΑστυνόμος Β' Παναγιώτης Ροδόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1971 στην Αθήνα Κα

τετάγη το1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη
ρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας δύο ανήλικων κοριτσιών. Απεβίωσε

ΙΑνθυπαστυνόμος Αθανάσιος Στατήρας. Γεννήθηκε το
έτος 1957 στην Καρδίτσα Κατετάγη το 1981 και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες τηςΑΔ. Πιερίας και της Κεντρικής Μακε
δονίας της ΑΔ. Χωροφυλακής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 12-5-2009από παθολογικάαίτια
ΙΑνθυπαστυνόμος Λαμπράκης Τσάγγας. Γεννήθηκε το
έτος 1968 στα Ιωάννινα Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής και των ΑΔ. Κέρκυ
ρας Θεσπρωτίας και Δωδεκανήσου. Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε
την 12-5-2009από παθολογικά αίτια
ΙΑρχιφύλακας Σωκράτης Κλιμαντήρης. Γεννήθηκε το
έτος 1956 στο Νεοχώριο - Ζαχάρως - Ολυμπίας - Ηλείας Κατε
τάγη το 1982 και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες της ΑΔ.
Αχαΐας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε
την 24-3-2009 από παθολογικά αίτια
ίΑρχιφύλακας Ελευθέριος Πετρίδης. Γεννήθηκε το
έτος 1973 στο Ηράκλειο Κρήτης Κατετάγη το 1995 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής Υπήρξε άγα
μος Απεβίωσε την 6-2-2009 από παθολογικά αίτια
ΙΥπαρχιφύλακας Παναγιώτης Παρίσης. Γεννήθηκε το
έτος 1986 στην Κέρκυρα Κατετάγη το 2005 και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής Υπήρξε άγαμος Απεβί
ωσε την 11-2-2009.

t Αστυφύλακας εχ. Κωνσταντίνος Ευαγγέλου. Γεννή
θηκε το έτος 1985 στα Ιωάννινα Κατετάγη το 2004 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής Υπήρξε άγα
μος Απεβίωσε την 15-4-2009 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος
ΙΕιδικός Φρουρός Μηνάς Ξενάκης. Γεννήθηκε το έτος
1986 στην Αθήνα Κατετάγη το 2007 και υπηρέτησε στο AT.
Εξαρχείων Αττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 23-4-2009
συνέπεια τροχαίου ατυχήματος
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Μιά σιαγόνα παραπάνω
Δε θ α

ΤΟ πίοτεψετε, αλλά την περασμένη Δευτέρα προσπάθησα να σκοτώσω τη γυναί
κα μου. Ναι, τη γυναίκα μου, τη Χέντα. Αλήθεια, μεγάλη απώλεια θα ήταν, αν τα κατάφερνα,
για την Αγγλική Λογοτεχνία! Όμως, κάνω καλά που σας τα λέω άλα - αυτά; Γιατί όχι; Εσείς
βέβαια δεν πρόκειται να της τα πείτε, έτσι δεν είναι; Δεν την ξέρετε τη Χέντα. Άλλωστε, δεν
πρόκειται να σας πιστέψει. Αυτή νομίζει πως εγώ είμαι ο αυτοδιόριστος πρόεδρος των θαυμα
στών 1ης. Γεγονός είναι, πως τώρα είμαι απόλυτα ικανοποιημένος που από-·τυχα στην προ
σπάθεια μου. Δε νομίζω πως θα είχα τα κότσια. ν’ αντέξω στην ανάκριση για το θάνατο της. Θα
τα μπέρδβάα απ’ την πρώτη στιγμή, και θα ομολογούσα τα πάντα. (Ναι, ευχαριστώ, θα πάρω
άλλο ένα ποτό. Η πλάτη μου με πεθαίνει στον πόνο. Νομίζω πως έχω δισκοπάθεια).
Η Χέντα κι εγώ είμαστε παντρεμένοι δεκαπέντε χρόνια και δεν μπορώ να παραπονεθώ πως
αυτή δε μου'πρόσφερε κάθε πολυτέλεια. Φυσικά έχω πληρώσει το τίμημά μου. Για έναν ευαί
σθητο άντρα σαν και ‘μένα, είναι αρκετά ταπεινωτικό να είμαι γνωστός, σαν «ο σύζυγος της
Χέντα Χάρντυ». Κι εδώ που τα λέμε δε μ’ αρέσουν τα βιβλία της. Είναι σωστό ένας άντρας να
γράφει ιστορίες για μισθοφόρους και επαναστάτες σε Νοτιοαμερικάνικες Δημοκρατίες, για δο
λοπλοκίες μέσα, στην υψηλή κοινωνία και για όργια στα γιοτ των εκατομμυ-'ριούχων, από
μια γυναίκα όμως περιμένεις κάτι άλλο: θα λέγαμε, λεπτό και ευαίσθητο ή αισθηματικό. Κα
ταλαβαίνετε, ταιριάζει περισσότερο - στην ψυχολογία της γυναίκας. Τα έργα των γυναικών
συγγραφέων πρέπει να μοιάζουν με κεντήματα, με κομψοτεχνήματα. Η Χέντα όμως μου δίνει
την εντύπωση πώς δουλεύει την πέτρα μ’ ένα μεγάλο σκαρπέλο!
Κι όμως έκανε μια ολόκληρη περιουσία μ’ αυτήν τη δουλειά. Και μπορώ να πω πως είναι
γενναιόδωρη μαζί μου, παρόλο που όλη η περιουσία είναι στο όνομά της. Έχουμε το σπίτι μας
στο Κένσινγκτον - η Χέντα το αγόρασε ακριβώς πριν ανέβουν στα ύψη οι τιμές των σπιτιών
- το εξοχικό μας στη Μινόρκα και τώρα αγοράσαμε μια φάρμα στο - Σάσεξ. Δεν ξέρετε, τίποτα
για τη φάρμα; Λοιπόν, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο στην όλη υπόθεση. Εκεί είναι που έκανα
την αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα.
Η Χέντα αποφάσισε ν’ αγοράσει αυτήν τη φάρμα, πριν έξι μήνες περίπου. Συμπτωματικά,
ήταν την ίδια βδομάδα που προσέλαβε τη Λίντσεύ σαν γραμματέα της. Βέβαια, είχε κι άλλες
γραμματείς πιο πριν κάπου μισή ντουζίνα, και όλες τους την είχαν λατρέψει κυριολεκτικά.

/
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Και για να κάνω μια παρομοίωση, όλες τους βοήθησαν να
γεμίσει το ποτήρι της ταπείνωσής μου. (Και μια και μιλά
με για ποτήρια, αγαπητέ μου, μπορείτε να ξαναγεμίσετε
το δικά μου;. Ευχαριστώ).
Θα σας πω τι εννοώ. Όλες τους ήταν ξετρελαμένες με
το κίνημα για την απελευθέρωση των γυναικών, έτσι,
μπορείτε να φανταστείτε, λιγώνονταν απ’ τον ενθουσια
σμό όταν έπεφταν σ’ ένα ζευγάρι σαν κι εμάς. Κι αν και τα
καταφέρνω να μην είμαι και τόσο σαφής, σχετικά με τα
οικονομικά μου, με τους περισσότερους φίλους μας, δεν
μπορείς να έχεις μυστικά απ’ το κορίτσι που κρατάει την
αλληλογραφία σου, τους λογαριασμούς σου και το φάκε
λο της Εφορίας. Γεγονός είναι πώς ο ετήσιος φόρος, εισο
δήματος της Χέντα είναι, μόνος του -μια στιγμή να σκεφτώ- μα βέβαια, σχεδόν εξαπλάσιος απ’ ότι το δικό μου
ετήσιο εισόδημα.
Όλες αυτές οι γραμματείς, λοιπόν, δε δίσταζαν να σχο
λιάζουν αυτήν τη γελοία κατάσταση. Τι είπατε; Εντάξει,
το παραδέχομαι: δύο απ’ αυτές ήταν και ερωμένες μου.
Έπρεπε ν’ αποδείξω πως είμαι άντρας σε ορισμένους το
μείς, έτσι δεν είναι; Αλλά η Λίντσεϋ, αυτή ήταν διαφορε
τική. Πρώτα απ’ όλα, είχε ακούσει τα’όνομά μου. Το ήξε
ρε, πριν έρθει να δουλέψει σε ‘μας.
Όταν η Χέντα μας σύστησε, η Λίντσεϋ δεν είπε εκεί
νο το συνηθισμένο «θα πρέπει να είναι υπέροχο να είστε
σύζυγος μιας τόσο διάσημης συγγραφέως». Είπε: «Εσείς
δεν είστε που γράφετε εκείνη την ενδιαφέρουσα στήλη
στο περιοδικό Ελεύθερες Ώρες μιας Γυναίκας; Τη διαβά
ζω πάντοτε. Τρελαίνομαι για την κηπουρική».
Απ’ την πρώτη στιγμή τη συμπάθησα, φίλε μου. Κι
όταν η καημένη, γλυκιά Λίντσεϋ τέλειωσε τη δακτυλο
γράφηση είκοσι περίπου απαντήσεων σε γράμματα θαυ
μαστών της Χέντα, βγήκαμε μαζί έξω στον κήπο. Διαπί
στωσα αμέσως πως είχε πολλές γνώσεις
κηπουρικής. Σκεφτείτε, ζούσε με τους
γονείς της σε μια απαίσια τρύπα σ’ ένα
προάστιο και είχε φτιάξει όλο τον κήπο
τους με τα “χέρια της, χωρίς να τη βο
ηθήσει κανένας. Και σκεφτείτε ακόμα
πως χάρη στην απασχόλησή της με την
κηπουρική έμεινε μία γλυκιά ύπαρξη,
χωρίς να χαλάσει καθόλου ο χαρακτή
ρας της.
Όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό -εννοώ
την κηπουρική- ή έστω μόνο αυτό που
άρχισε τη σχέση μας. Η Λίντσεϋ είναι

το πιο όμορφο κορίτσι που έχω δει ποτέ μου. Λατρεύω
τις ψηλές ντελικάτες ξανθιές, που νομίζεις πώς ένα απα
λό φύσημα του αέρα θα τις παρασύρει. Η Χέντα, βέβαια,
είναι κι αυτή όμορφη, με τον τρόπο της. Όμως εγώ έβλε
πα την όψη της να επηρεάζεται, χρόνο με το χρόνο, απ’
όλες τις απαγωγές, τους φόνους και τα’ άλλα φοβερά που
έγραφε στις ιστορίες της. - Για να μη σας τα πολυλογώ,
στο τέλος της πρώτης εβδομάδας ήμουν τρελά ερωτευμέ
νος με τη Λίντσεϋ. Κι αυτή αισθανόταν το ίδιο για μένα.
Τι είπατε; Τυχερός ήμουν; Νομίζω πως άξιζα κάθε τύχη
που θα μπορούσε να μου παρουσιαστεί, εκείνες τις απαί
σιες εβδομάδες που η Χέντα ασχολιόταν με την αγορά της
φόρμας.
Για να πω την αλήθεια, η Χέντα μου συμπερκρέρεται με
τον ίδιο τρόπο που πολλοί άντρες φέρονται στις γυναίκες
τους. Μου μιλάει συνέχεια για τα βάσανα της, κι όταν δεν
πέφτω στα πόδια της να της πω πόσο υπέροχη είναι, αυτή
ξεσπάει πως δεν έχω ιδέα τι θα πει να έχει κανείς ευθύνες
και πως δεν είμαι σε θέση να καταλαβαίνω από επιχειρή
σεις. Εκείνες τις μέρες είχε όλο νεύρα και τα έβαζε περισ
σότερο μαζί μου, πότε γιατί ο μεσίτης δεν της τηλεφω
νούσε ακριβώς στην ώρα που της είχε υποσχεθεί και πότε
γιατί ο πωλητής δεν υποχωρούσε στο θέμα της τιμής. Δεν
τον κατηγορώ, γιατί η Χέντα συνηθίζει να κάνει σκληρά
παζάρια, κοιτάζοντας μόνο το δικό της συμφέρον.
(Ένα ουίσκι ακόμα; Ναι, πολύ ευχαρίστως). Τελικά η
Χέντα παρέλαβε τη φάρμα το Μάρτιο κι άρχισε να κου
βαλάει στό σπίτι ένα σωρό ντεκορατέρ και διάφορους
αντιπροσώπους για τα χαλιά, τα έπιπλα και τα λοιπά.
Περιττό να πω πως δε ρώτησε καθόλου τη γνώμη μου,
εκτός για τα έπιπλα του δωματίου που προοριζόταν για
μένα, που το αποκαλούσε «κρησφύγετο» μου. Λάθος της
βέβαια, γιατί τα μικρά χαϊδεμένα σκυλάκια δε ζουν σε
κρησφύγετα.
Είναι απίθανο το πόσο μικροπρεπείς
μπορούν να φάνουν μερικές φορές οι
πλούσιοι. Και δονκιχωτικοί! Αφού ξό
δεψε τόσες χιλιάδες για ταπετσαρίες
τοίχου και για χαλιά, απ’ τα καλύτερα,
όταν ήρθε η ώρα του κήπου, μου τον
φόρτωσε εμένα λέγοντας πως αυτή δεν
είχε ιδέα. Εννοούσε βέβαια να τον δι
αμορφώσω μόνος μου. Επειδή τυχαί
νει να ξέρω τη διαφορά ανάμεσα σε μία
καλσεολάρια και μια κοτονεάστερ και
επειδή μπορώ σαν ειδικός -ας επαινέσω

64 Λατρεύω τις
ψηλές ντελικάτες
ξανθιες, που
νομίζεις πώς ένα
απαλά φύσημα
του αέρα θα τις
παρασύρει
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αστυνομικό
κι εγώ μια φορά τον εαυτό μου- να καθο
δηγώ τις νοικοκυρές πως να κλαδεύουν
τις τριανταφυλλιές, αυτή νομίζει πως το
βρίσκω πολύ διασκεδαστικό να σκάβω
μισό στρέμμα σκληρό έδαφος. Κι όταν
της είπα πως χρειαζόμουν να νοικιάσω
ένα σκαπτικά μηχάνημα και να αγορά
σω, ένας Θεός ξέρει πόσο, καστανόχωμα
και σπόρο για γκαζόν, προθυμοποιήθη
κε να τα πληρώσει, λέγοντας:
«Δε νομίζω πω ς όλα αυτά θα στοιχίσουν πάνω από εκατό
λίρες, έτσι δεν είναι; Μ ε την κρίση που υπάρχει στην αγορά,
δε θέλω να πουλήσω κι ’ άλλες μετοχές». Σαν να ήταν καμιά

φτώχιά νοικοκυρά, που θα έπρεπε ν’ αποσύρει χρήματα
απ’ το Ταμιευτήριο. Ενώ ήξερα καλά, -η Λίντσεϋ μου το
είχε πει- πώς πρόσφατα είχε πάρει 50.000 λίρες για τα δι
καιώματα του τελευταίου της φιλμ.
Είχε μετατρέψει τους παλιούς στάβλους στην άκρη
του κήπου σε διπλό γκαράζ. Δεν μπορείς να παρκάρεις
στο δρόμο σ’ εκείνο το μέρος, γιατί υπάρχει πολλή κυκλοφοριακή κίνηση. Ένας διάδρομος οδηγεί στο γκαράζ,
ανάμεσα στον κήπο κι έναν αγρό. Κι εδώ που τα λέμε,
δεν υπάρχει κανένα άλλο σπίτι εκεί κοντά. Ο κήπος ήταν
μια αληθινή ζούγκλα εκείνο τον καιρό κι έπρεπε να πε
ράσεις με δυσκολία ανάμεσα από αγκάθια και τεράστια
αγριόχορτα, για να πας απ’ το γκαράζ, στο σπίτι. Έπρε
πε ακόμα να είσαι πολύ προσεκτικός, μπορώ να προσθέ
σω, για να μην πέσεις στο πηγάδι. Ναι, αλήθεια, υπάρχει
ένα πηγάδι ανάμεσα στο σπίτι και το γκαράζ, ή καλύτε
ρα, υπήρχε.
«Υποθέτω πω ς πρέπει να το μπαζώσουμε», της είπα.
«Φυσικά», είπε η Χέντα. « Η μ ή π ω ς έχεις την εντύπωση
πως είμαι α π ’τις γυναίκες που ρ ίχνουν ένα νόμισμα στο πη
γάδι και κάνουν μ ια ευχή;»

' Ημουν έτοιμος να της απαντήσω πως ποτέ της δεν είχε
πετάξει ένα νόμισμα στη ζωή της χωρίς να είναι σίγουρη
ότι θα κέρδιζε πολύ περισσότερα από μιαν ευχή· αλλά, μό
λις μου είχε αγοράσει ένα καινούριο αυτοκίνητο κι έτσι
κράτησα το στόμα μου κλειστό.
Αποφάσισα να γεμίσω το πηγάδι με σπασμένα τούβλα
και πέτρες και να κλείσω το στόμιο με τσιμέντο. Από πά
νω του θα περνούσε το μονοπά
τι με χαλίκια που θα έφτιαχνα απ’
την είσοδο του γκαράζ ως την πίσω
πόρτα της κουζίνας. Δε θα ήταν πε
ρίπλοκη αυτή η δουλειά, μόνο κου
ραστική, γιατί το πηγάδι ήταν πο
λύ βαθύ, γύρω στα δώδεκα μέτρα,
όπως διαπίστωσα όταν το μέτρησα
μ’ ένα σπάγγο με βάρος στην άκρη.
Ανέβαλα όμως το μπάζωμα του
πηγαδιού. Η Χέντα, είχε φύγει
στην Αμερική, για μια σειρά από δι
αλέξεις, αφήνοντας βουνό από δου
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λειές για την καημένη τη Λίντσεϋ: ένα
δακτυλογράφο γύρω στο ένα εκατομμύ
ριο λέξεις κι ένας Θεός ξέρει πόσα μονό
τονα γράμματα σε εκδότες, σε πράκτο
ρες τύπου και σ’ όλους εκείνους για τους
οποίους σταματάει η ζωή όταν η Χέντα
Χάρντυ λείπει απ’ τη χώρα.
Η Χέντα είχε εγκαταστήσει τι βάση
της στη φάρμα του Σάσεξ κι είχε μετα
φέρει εκεί όλα τα σχετικά με τη δουλειά.
Έτσι, ήταν κι η Λίντσεϋ μαζί μου στη φάρμα και περά
σαμε ένα μικρό μήνα του μέλιτος όσο έλειπε η Χέντα. Δε
βρίσκω λόγια να σας πω πόσο υπέροχο κορίτσι είναι, η Λί
ντσεϋ! Και τι τέλεια σύζυγος θα γίνει!... Για κάποιον άλ
λον τυχερό. Μπορώ μόνο να πω πως κάθε επιθυμία μου
ήταν διαταγή γι’ αυτήν. Κι ούτε ήταν ανάγκη να εκφράσω καμιά επιθυμία. Ένας υπαινιγμός ή ακόμα και μια
ματιά ήταν αρκετά, και να το ποτό που είχα αρχίσει να
επιθυμώ ή η μπανιέρα με το ζεστό νερό ή ένας δίσκος με
νοστιμότατους μεζέδες πάνω στα γόνατα μου.
Ήταν μια αλλαγή για μένα, φίλε μου, η συντροφιά μι
ας γυναίκας, με αληθινά παλιομοδίτικες ιδέες. Ξέρετε,
ένα απόγευμα, ενώ με πήρε ο ύπνος, αυτή πήγε στο Κίνγκμαρκχαμ, τη γειτονική μας πόλη, να πάρει το αυτοκί
νητο μου που το είχα στο συνεργείο. Δεν της είχα ζητή
σει κάτι τέτοιο, μόνο που είχα κάνει λόγο πως ήμουν λίγο
κουρασμένος. Κι όταν ξύπνησα, το αυτοκίνητο μου ήταν
στο γκαράζ και η Λίντσεϋ μ’ ένα μαγευτικό καινούριο
φόρεμα, περπατώντας στις μύτες των ποδιών της για να
μη μ’ ενοχλήσει, ετοίμαζε το τσάι μας.
Αλλά δεν έπρεπε να παρασυρθώ έτσι. Αναπόφευκτα αρ
χίσαμε να μιλάμε για το μέλλον. Οι γυναίκες, ξέρετε, πά
ντα το συνηθίζουν αυτό. Ένας άντρας είναι ευχαριστη
μένος όταν παίρνει τα καλά που του στέλνουν οι θεοί,
ελπίζοντας πως οι συνέπειες δε θα είναι δυσάρεστες. Αυτό
που του τα χαλάει όλα όμως είναι πως πάντα η γυναίκα
που έχει κοιμηθεί μια ή δυο φορές μαζί του αρχίζει να ρω
τάει: «Και τώρα, τι θα γίνει μ ε μ α ς τους δυο;»
Προσέξτε, στην περίπτωση της Λίντσεϋ ένιωσα διαφο
ρετικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως με γάμο ή χωρίς, αυ
τό το κορίτσι είναι για μένα. Δεν είμαι συνηθισμένος σε
μια τόσο γλυκιά αθωότητα εκ μέ
ρους του γυναικείου φύλου -αυτή
έχει πεθάνει από τότε που απόκτησαν δικαίωμα ψήφου- και γ ί αυτό,
όταν άκουγα τη Λίντσεϋ να μιλά
ει για τα δικαιώματα μου, για τις
οικονομικές μου δυνατότητες και
για τόσα άλλα πράγματα, στ’ αλή
θεια μου ενίσχυε υπερβολικό το
εγώ μου. Να ην άκουγες να μιλάει
-μέχρι που τη διόρθωσα- θα νόμιζες
πως εγώ συντηρώ, την οικογένεια
και πως η Χέντα είναι το προστα-

4<Έ να ς άντρας
είναι ευχαριστημένος
όταν παίρνει τα καλά
που του στέλνουν οι
θεοί, ελπίζοντας πως
οι συνέπειες δε θα
είναι δυσάρεστες
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τευόμενο μέλος. Καταλαβαίνετε, τι εν
νοώ. Δυστυχώς, βέβαια, ήταν μια λα
θεμένη τοποθέτηση. Ένα απόγευμα,
ξεριζώναμε κάτι αγριόχορτα όταν η Λίντσεϋ άρχισε να συζητάει για διαζύγιο.

Θα μπορούσα να φανταστώ την
έκφραση της Χέντα! Έχοντας μέσα
της βαθιά ριζωμένη την ιδέα πως εί
ναι το πιο δυναμικό και σέξυ πλάσμα
μετά την Ελένη της Σπάρτης,
η γυναίκα μου ποτέ της δεν υποπτεύθηκε τις ερωτικές αταξίες μου
και ούτε καν της πέρασε η ιδέα για
το τι μπορεί να συμβαίνει ανάμεσα
σε μένα και τη Λίντσεϋ.
Το αστείο όμως είναι πως αν της
έλεγα τι ακριβώς συνέβαινε, είμαι σί
γουρος πως θα ξέσπαγε σε γέλια και
μετά θα μου μιλούσε προσβλητικά,
λέγοντας πως οι ζητιάνοι δεν είναι
σε θέση να έχουν δική τους εκλογή.
Η Χέντα είναι βρομόστομα. Υποθέτω πως απόκτησε αυτή
την κακή συνήθεια απ’ όλους αυτούς τους διάλογους βί
ας που γράφει.
Όπως και να έχει όμως το πράγμα, όταν η Χέντα επέ
στρεψε δεν ενδιαφέρθηκε για μένα ή για τη Λίντσεϋ ού
τε για τις πετούνιες και τα σκυλάκια που είχαμε φυτέψει.
Το πρώτο που θέλησε να μάθει ήταν γιατί δεν είχα μπα
ζώσει το πηγάδι.
« Ό λα στην ώρα τους», είπα. «Είναι θέμα προτεραιότητας.

66Δεν ήθελα
να βουλώσω χο
πηγάδι γιατί είχα
κιόλας αρχίσει
ν ’ αναρωτιέμαι
μήπως υπήρχε
τρόπος να σπρώξω
τη Χέντα, να
πεοει μέσα

«Θα χωρίσετε την περιουσία σας, έτσι
δεν είναι;» είπε «Θέλω να πω, θα τη μ ο ι
ράσετε στα δύο. Ή αν δεν το βρίσκεις
αρκετά δίκαιο γ ι ’ αυτήν, θα μπορούσε
η γυναίκα σου να κρατήσει αυτό εδώ το
σπίτι και εκείνο το όμορφο εξοχικό σπί
τι στην... εκ εί που είναι, τέλος πάντων, κι
εμείς θα μπορούσαμε να έχουμε το σπίτι
στο Κένσινγκτσν».
«Δίκαιο γ ι ’ αυτήν;» είπα. «Μα, αγαπη
μ ένο μ ου κορίτσι, σε λατρεύω, αλλά δεν έχεις ιδέα εσύ, το
ξέρεις; Ό λ α αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ή όπως αλλιώ ς
τα ονομάζουν οι δικηγόροι, είναι δικά της. Δ ικά της, αγάπη
μου: στο όνομα της».
«Μα το ξέρω αυτό, χρυσ έ μου», είπε. Εδώ που τα λέμε,

έχει στ’ αλήθεια την πιο μελιστάλαχτη φωνή που έχω
ακούσει ποτέ μου. «Το ξέρω. Ό μω ς, όταν διαβάζεις στην
εφημερίδα για υποθέσεις διαζυγίων, τα ζευγάρια πάντα πρέ
πει να χω ρίζουν την περιουσία τους: Στους νομικούς κανό
νες υπάρχει μια... μια... πως τη λένε;».
«Μια διάταξη», είπα. «Αλλά σ ’ εκείνες τις περιπτώχτεις τα
χρήματα τα κερδίζει ο σύζυγος. Ξέρεις π είναι ο νόμος για
την περιουσία μ ια ς παντρεμένης γυναίκας;»
«Κάτι έχω ακούσει», είπε αυτή. «Τι ακριβώς λέει;»
«Θα σου π ω εγώ η λέει», είπα. «Λέει πως ό,τι είναι δικό
μ ου είναι και δικό της και ό,τι είναι δικό της είναι μ ό νο δικό
της. Κ α ι παρακάτω: αν αυτή δεν είναι σε θέση να πληρώνει
το φόρο εισοδήματος της, είμαι εγώ υπεύθυνος, αλλά αν εγώ
δεν μπ ορώ να πληρώσω το δικό μ ο υ φόρο, η κυβέρνηση δεν
έχει το δικαίω μα να της πάρει ούτε δεκάρα. Κ α ι μ η μ ε κά
νεις να γελάω, γλύκα», πρόσθεσα παίρνοντας φόρα, «αλλά
κάθε σκέψη σου για μοιρασιά της περιουσίας είναι στ’ αλή
θεια αστεία. Το Α γγλικ ό Δ ίκαιο δεν προβλέπει τίποτα που
να την αναγκάζει να μ ε συντηρεί. Α ν χωρίσουμε, θα μ είνω
μ ε τα ρούχα που φοράω και μ ε το πινάκιο φακής που πα ίρ
νω α π ’ π ς Ελεύθερες Ώ ρες μ ια ς Γυναίκας».
«Τότε, τι θα κάνουμε;» είπε.

Τι ερώτηση, Θεέ μου! Αλλά, για να πω το δίκιο της, δεν
έκανε καμιά ανόητη πρόταση να ζήσουμε μαζί σ’ ένα επι
πλωμένο δωμάτιο με νοίκι. Και μάλιστα έγινε ακόμη πιο
γλυκιά μαζί μου απ’ ό,τι ήταν πριν.
Φυσικά μ’ αγαπάει κι έτσι δεν το θεωρεί κακό να τρέχει
εδώ κι εκεί στο σπίτι, να ταχτοποιεί τα καθαρά μου ρού
χα, ν’ αδειάζει τα τασάκια απ’ τα τσιγάρα μου και να φέρ
νει για μένα το αυτοκίνητο μπροστά στην εξώπορτα όταν
βρέχει. Αλλά ξέρω πώς σκέφτηκε, ότι θα προσπαθήσω να
ζητήσω απ’ τη Χέντα να μ’ αφήσει να φύγω και κατά κά
ποιον τρόπο να μ’ αποκαταστήσει.

Το πηγάδι μ π ο ρ εί να γεμιστεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά ο
μόνος μήνας του χρόνου για να φυτέψεις λουλούδια είναι ο
Μάιος».
«Εγώ θέλω να κλείσει το πηγάδι τώρα», είπε η γυναίκα
μου. «Αρρωσταίνω, όταν β λέπ ω αυτό τον αηδιαστικό σω
ρ ό α π ό σπασμένα τούβλα και πέτρες, εκεί έξω. Α ν ήθελα να
β λέπ ω πέτρινους όγκους θ ’ αγόραζα ένα σπίτι στις Άλπεις».

Όσα είχα πει στη Χέντα για προτεραιότητα δεν ήταν
ακριβώς αληθινά. (Ναι, δεν έχω αντίρρηση γι’ άλλο ένα
ποτό. Ευχαριστώ). Δεν ήθελα να βουλώσω το πηγάδι για
τί είχα κιόλας αρχίσει ν’ αναρωτιέμαι μήπως υπήρχε τρό
πος να σπρώξω τη Χέντα, να πέσει μέσα. Το πηγάδι είχε
μετατραπεί, στη σκέψη μου, σε δολοφονικό όπλο κι αν
τώρα το γέμιζα με μπάζα, θα ήταν σαν να έριχνα το μο
ναδικό όπλο μου στον Τάμεση από τη γέφυρα του Γουεστμίνστερ!
Η Χέντα δεν είχε κάνει διαθήκη, αλλά τι μ’ αυτό; Σαν
χήρος της θα έπαιρνα ό,τι είχε και δεν είχε. Όσο περνού
σαν οι ζεστές εβδομάδες του καλοκαιριού κι εγώ απόφευγα να κλείσω το πηγάδι, σκεφτόμουν τη Λίντσεϋ μ’ ένα
μπικίνι στην ιδιωτική πλαζ της Χέντα, στη Μινόρκα μό
νο που θα ήταν η δική μου ιδιωτική πλαζ τη Λίντσεϋ να
περιποιείται τους καλεσμένους μας στη μεγάλη σάλα του
σπιτιού στο Κένσινγκτον, τη Λίντσεϋ να κοιτάξει ευτυ
χισμένη τα λουλούδια του κήπου στη φάρμα στη δική
μου φάρμα. Και ποτέ μία άσχημη κουβέντα απ’ το στόμα
της ή κάποια ειρωνική παρατήρηση. Κι εγώ δε θα ένιω
θα ποτέ πια σαν να φορούσα μια αόρατη ποδιά, μπροστά
μου. Ούτε θα δεχόμουν απαράδεχτες διαταγές κι απαιτή-
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σεις, όταν θα είχα πονοκέφαλο ή θα ήμουν
κουρασμένος.
Αλλά πώς σπρώχνεις μια δυνατή από φυ
σικού της γυναίκα τριάντα οχτώ χρονών,
ένα κι εβδομήντα ανάστημα και εβδομήντα
πέντε κιλά βάρος μέσα σ’ ένα πηγάδι; Η Χέντα είναι δυο τρεις πόντους πιο ψηλή από
μένα και πολύ δυνατή; Πώς να μην είναι,
μ’ άλες τις δυναμωτικές μπριζόλες που τρώει; Κι ύστε
ρα, ποτέ της δε βγαίνει στον κήπο, εκτός για να πάει στο
γκαράζ απ’ την πίσω πόρτα της κουζίνας, για να πάρει τη
Λίνκολν Κοντινένταλ της. Σκέφτηκα να τη μεθύσω και
να την πάω μια βόλτα εκεί έξω στο σκοτάδι. Αλλά η Χένχα δεν πίνει πολύ κι ακόμη μπορεί ν’ αντέξει το πιοτό
σαν άντρας.
Έτσι όλη αυτή η σκέψη μου δεν κατάληγε πουθενά.
Και στην αρχή αυτού του μήνα, η Λίντσεϋ έφυγε για το
Μπράιτον, για να περάσει τις διακοπές της, τρεις βδομά
δες, στης αδελφής της. Δεν μπορούσα όμως να της δώσω
ελπίδες. 'Οχι ότι είχε καμιά υποψία για το τι περνούσε απ’
το μυαλό μου. Όμως, χε θα ‘θελα να μπλέξω μια γλυκιά
αθώα ψυχή σαν τη δική της σε κάτι που θεωρούσα βρό
μικη δουλειά.
Καθώς δίναμε το αποχαιρετιστήριο φιλί, η Λίντσεϋ μου
είπε: «Τώρα να θυμάσαι, αγάπη, μου, πώ ς πρέπει να είσαι

■Η πίστη δε μετα κινεί βουνά», τσίριξε. «Η
εποχή των θαυμάτων ανήκει στο παρελθόν.
Στρώσου, στη δουλειά, λοιπόν!»

Υπέροχα. Μπήκα στο σπίτι και ήπια ένα
δυνατό ποτό. (Ευχαριστώ. Δεν έχω αντίρ
ρηση για άλλο ένα). Ήταν αρκετά ευχάρι
στο που έμεινα μόνος στη φάρμα, αν και
κατά κάποιον τρόπο οδυνηρό, μετά τις
ωραίες μέρες που πέρασα εκεί με τη Λίντσεϋ. Δυο κάρτες
ήρθαν απ’ το Μπράιτον με παραλήπτες και τους δυο μας,
για σιγουριά και μετά είχα την τύχη να δεχτώ ένα τηλε
φώνημα της. Φυσικά της είπα πως θα ήμουν μόνος μου
τις επόμενες τρεις εβδομάδες κι από τότε μου τηλεφωνού
σε κάθε βράδυ.
Θυμάστε πόσο υπέροχος ήταν ο καιρός την προηγού
μενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα; Δεν ήταν πολύ
ζεστός. Ιδανικός για σκληρή δουλειά στο ύπαιθρο. Είχα
κιόλας συμβιβαστεί με την ιδέα ότι δε θα μπορούσα πια
να καθυστερήσω ούτε μια μέρα το γέμισμα του πηγαδι
ού, όταν μου κατέβηκε μια θαυμάσια ιδέα.
Το περίεργο είναι ότι η τηλεόραση ήταν εκείνη που
μου έδωσε την έμπνευση. Στη Χέντα δεν αρέσει να βλέ
πει τηλεόραση, αν και έχουμε δύο έγχρωμες τηλεοράσεις,
τις οποίες, όπως λέει η ίδια, τις αγόρασε για χάρη μου. Δεν
μπορώ καθόλου να δικαιολογήσω τη στάση της αυτή, αν
λάβω υπόψη τα λεφτά που έχει κάνει με τα δικά της σή
ιδιαίτερα καλάς μ ε τη Χάνια για να ην πείσεις να σου εξα
ριαλ που παίζονται συνέχεια στη μικρή οθόνη.
σφαλίσει ένα καλά ποσό. Ύστερα, όταν όλα υπογράφουν,
Όπως και να ‘ναι, δε μ’ ευχαριστεί καθόλου να παρα
επικυρω θούν και τακτοποιηθούν, μπορείς να της ζητήσεις
κολουθώ τηλεόραση με τη Χέντα να μου ρίχνει περιφρο
το διαζύγιο».
Δεν μπόρεσα να μη χαμογελάσω αν και κόντευαν να με νητικές ματιές, όταν όμως αυτή λείπει δε λέω όχι για ένα
πιάσουν τα κλάματα. Όταν όμως, συναντάς τέτοια αφέ καλό φιλμ. Πρέπει να ήταν την Παρασκευή το βράδυ
λεια σαν κι αυτή, ξαναζωντανεύει η πίστη σου στην αν που είδα μια παλιά χολυγουντιανή ταινία, ένα είδος ροθρώπινη φύση. Και όταν κάτσεις και σκεφτείς όλα αυ μάντσου στη ζούγκλα. Νομίζω πως πρωταγωνιστές ήταν
τά, φίλε μου, βλέπεις πως είχα να κάνω μ’ έναν άγγελο! η Ντόροθυ Λαμούρ και ο Τζώννυ Βαϊσμύλλερ τόσο παλιό
Ήταν πρόθυμη, για χάρη μου μόνο, να υποφέρει από τη ήταν το έργο. Αλλά εκείνο που μου τράβηξε την προσο
ζήλεια με τη σκέψη ότι θα έκανα έρωτα με τη Χέντα. Έ νι χή, ήταν ο τρόπος που έπιαναν άγρια ζώα. Ο άφοβος κυ
ωσα ψυχικά πεσμένος μετά που έφυγε η Λίντσεϋ, μόνος νηγός έπιασε ένα πούμα σκάβοντας ένα χαντάκι ακριβώς
στη φάρμα με τη Χέντα που παραπονιόταν πως δεν ήξερε πάνω στο μονοπάτι όπου, σύχναζε το άτυχο ζώο και σκε
πάζοντας το επιδέξια με κλαδιά και
πως να τα βγάλει πέρα με τη δουλειά
φύλλα.
της, δίχως γραμματέα.
Η ιδέα μου ήρθε εντελώς ξαφνικά,
Δυο μέρες αργότερα, αφού μάταια
δε
διστάζω να σας το πω. Και τη γι
προσπάθησε να γράψει στη γραφο
όρτασα
ανοίγοντας ένα μπουκάλι κα
μηχανή με τα δυο δάχτυλα, πήρε
λό
κρασί.
Το πρωί, μελέτησα με προ
την απόφαση της. Μια και δεν ήταν
σοχή
τα
πράγματα
επί τόπου. Πρώτα
δυνατό να βρει μια προσωρινή δααπ’ όλα, χρειαζόμουν ένα ανθεκτικό
κτυλογράφο στο Σάσεξ, θα γύριζε
μεγάλο πλαστικό φύλλο, είχαμε όμως
στο Κένσινγκτον, όπου θα μπορού
αρκετά από αυτά για το θερμοκήπιο
σε να προσλάβει ένα κορίτσι από το
όπου σκόπευα να καλλιεργήσω πεπό
γραφείο ευρέσεως εργασίας. Εμένα
νια. Μετά, χρειαζόμουν πρασινάδα.
όμως δε μου επέτρεψε να πάω μαζί
Έτσι πήγα με τα’ αυτοκίνητο μου
της.
στο Κίνγκ-μαρκχαμ και παράγγειλα
Καθώς έφευγε, έβγαλε
πρασινάδα και χαλίκια, που μου τα
της απ’ το παράθυρο του αυτοκινη1
^9
παράδωσαν τη Δευτέρα. Στο μεταξύ,
του και έδειξε το σωρό με τα μπάζα
Q O V (Χ Υ Τ ρ α ς

44 Σκέφτηκα να τη
μεθύσω και να την
πάω μια βόλτα εκεί
έξω στο σκοτάδι.
Αλλά η Χέντα
δεν πίνει πολύ κι
ακόμη μπορεί ν ’
τοκεφάλι αντέξει το πιοτά
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είχα ισοπεδώσει γύρω γύρω το έδαφος και το είχα σκαλί
σει κάνοντας το αφράτο και μαλακά σαν τον άμμο της πα
ραλίας μετά από παλίρροια. Το χειρότερο στην υπόθεση
ήταν τα μπάζα. Η Χέντα είχε απόλυτο δίκιο πως η πίστη
δε μετακινεί βουνά. Μου πήραν αρκετές μέρες. Έπρεπε
να μαζέψω την κάθε πέτρα με τα χέρια μου, να γεμίζω
το χειραμάξι και να το μεταφέρω κάπου εκατό μέτρα μα
κριά, στο μόνο μέρος όπου θα ήταν αθέατα: ένα μεγάλο
χαντάκι ανάμεσα στο θερμοκήπιο, και τον τοίχο που χώ
ριζε τη φάρμα απ’ τη γύρω περιοχή. Πρέπει να ήταν την
Πέμπτη το απόγευμα που τέλειωσα αυτή την αγγαρεία
με τρόπο ικανοποιητικό. Θυμάμαι ποος κάποτε είχα δια
βάσει κάπου ότι το ανθρώπινο χέρι είναι ένα σωστό εργα
λείο που μερικοί το χρησιμοποιούν σαν ρόπαλο. Πολύ θα
ήθελα να χρησιμοποιώ τα χέρια, μου σαν ρόπαλα! Όταν
τέλειωσα τη μεταφορά των μπάζων όμως, τα χέρια μου
έμοιαζαν σαν να είχαν περάσει μέσα από κρεατομηχανή.
Περίμενα μέχρι να σκοτεινιάσει όχι πώς αυτό έπαιζε
κανένα ρόλο, μια και δεν υπήρχε κανένας για να με δει
ολόκληρα μίλια τριγύρω, εκτός από λίγες κουκουβάγιες
ή άλλα πουλιά και μετά άπλωσα το πλαστικό φύλλο πάνω
στο στόμιο του πηγαδιού, στερεώνοντας το στις άκρες,
όχι όμως πολύ καλά, με σανίδια. Μετά το σκέπασα μ’ ένα
λεπτό στρώμα χώμα κι έτσι το μόνο που θα μπορούσες
να δεις ήταν το ισοπεδωμένο έδαφος που ξεκινούσε απ’
τη βεράντα του σπιτιού, περνούσε ανάμεσα στα υπέροχα
παρτέρια των λουλουδιών που είχαμε φυτέψει η Λίντσεϋ
κι εγώ και κατάληγε στο γκαράζ στην άλλη άκρη.
Μπορώ να σας πω πως ένιωσα πολλή ικανοποίηση με
τον εαυτό μου που είχα αγοράσει την. πρασινάδα και τα
χαλίκια από πιο πριν, γιατί την άλλη μέρα όταν πήγα να
ξεκινήσω το καινούργιο μου αυτοκίνητο, στάθηκε αδύ
νατο να βάλω μπροστά τη μηχανή του. Ο Μόξον που μου
κάνει τα σέρβις χρειάστηκε να έρθει απ’ το Κίνγκμαρκχαμ και να το πάρει στο συνεργείο του. Είχε παρουσια
στεί κάποια βλάβη, δεν έχω ιδέα τι ακριβώς ήταν -αφήνω
πάντα τα μηχανικά θέματα στη Χέντα. Αλλά το ζήτημα
ήταν πως μου δέθηκαν τα χέρια χωρίς αυτοκίνητο, πρά
μα που ανάτρεπε το μικρό μου σχέδιο να κάνω έκπλη
ξη στη Λίντσεϋ, πηγαίνοντας ξαφνικά στο Μπράιτον για
να περάσουμε μαζί την τελευταία
εβδομάδα των διακοπών της.
Κι αυτή βέβαια στεναχωρέθηκε που δε χάρηκε μια τέτοια ευχά
ριστη έκπληξη. «Γιατί να μ η γυρί
σω πίσω και να μείνω εγώ μ α ζ ί σου,
αγάπη μου;» είπε, όταν της τηλεφώ

νησα το Σάββατο βράδυ. Και να πά
ρει είδηση τι ετοίμαζα στον κήπο;
«Προτιμώ να έρθω εγώ εκεί; κοντά
στη θάλασσα», είπα. « Ό χι, θα τηλε
φωνήσω στον Μ όξον τη Δευτέρα το
πρωί. Α ν το αυτοκίνητο είναι έτοιμο,
θα πετα χτό στο Κ ίνγκμαρκχαμ μ ε το

λεακρορείο των έντεκα και τέταρτο για να το πάρω. Ε ίνα ι μ ό 
νο μ ια ώρα μ έχ ρ ι το Μ πράιτον κι έτσι θα είμαι κοντά σου,
την ώρα του φαγητού περίπου».
«Έξοχα», είπε η Λίντσεύ. Κι έτσι θα γινόταν αν η Χέ

ντα δε μου ετοίμαζε τη δική της μικρή έκπληξη. Ευτυ
χώς με την προοπτική της παραδεισένιας εβδομάδας που
θα πέρναγα με τη Λίντσεϋ είχα κιόλας απλώσει όλη την
πρασινάδα και είχα κάνει μετά χαλίκια ένα καλοφτιαγμένο μονοπάτι απ’ το γκαράζ μέχρι την πίσω πόρτα της
κουζίνας, όταν την Κυριακή το βράδυ τηλεφώνησε η Χέ
ντα. Είχε τελειώσει όλη τη δουλειά της χάρη στην ικα
νότητα της προσωρινής γραμματέας και γύριζε πίσω για
μια καλή ξεκούραση. Στις δώδεκα το μεσημέρι θα ήταν
κοντά μου.
Αλλά δεν αισθάνθηκα αποθαρρημένος κι ούτε μου φά
νηκε πώς ήταν ανάγκη να τηλεφωνήσω στη Λίντσεϋ.
Στο κάτω κάτω, γρήγορα θα σμίγαμε για πάντα. Πριν πέ
σω για ύπνο, έκανα έναν τελευταίο έλεγχο στον κήπο. Το
μονοπάτι φαινόταν τέλειο. Κανένας δε θα μπορούσε να
φανταστεί ποος κάτω του έκρυβε μια παγίδα θανάτου, δώ
δεκα μέτρα στα σπλάχνα της γης.
Όλα αυτά συνέβηκαν την Κυριακή το βράδυ, τότε που
χάλασε ο καιρός, αν θυμάστε. Έβρεχε καταρρακτωδώς το
πρωί, αλλά έπρεπε να βγω έξω για να σιγουρέψω το άλ
λοθι μου. Πήρα το λεακρορείο των δέκα. Και τέταρτο για
το Κίνγκμαρκχάμ, για σιγουριά. Όταν η Χέντα λέει δώ
δεκα το μεσημέρι, εννοεί δώδεκα το μεσημέρι και όχι δώ
δεκα και τέταρτο. Ήμουν όμως πολύ νευρικός, φίλε μου.
Έτρεμα ολόκληρος και η καρδιά μου χτυπούσε δυνα
τά. Μόλις άνοιξαν τα μπαρ, μπήκα στο Περιστέρι με τον
Κλάδο Ελαίας και ήπια ένα διπλό ποτό, αυτό που σίγουρα
θα μου συμβούλευε ο γιατρός αν επρόκειτο να κάνω ηλε
κτροκαρδιογράφημα. Και κουβέντιασα αρκετά με τη σερ
βιτόρα, για να σιγουρευτώ πως θα με θυμόταν αργότερα.
Ακριβώς στις δώδεκα ήμουν στου Μόξον, χωρίς να με
νοιάζει καθόλου αν το αμάξι μου ήταν έτοιμο ή όχι. Αν οι
άνθρωποι του συνεργείου κουβέντιαζαν μαζί μου, πρό
σωπο με πρόσωπο, το μεσημέρι, η αστυνομία θα συμπέραινε πως εγώ δεν ήταν δυνατό να βρισκόμουν στη φάρ
μα και να σπρώξω τη γυναίκα μου μέσα σ’ένα πηγάδι την
ίδια ώρα, έτσι δεν είναι; Εκεί όμως
ο μικρός του συνεργείου μου είπε
πως το αυτοκίνητο είχε φύγει για
τη φάρμα. Το είχε πάρει το αφεντι
κό του, υπόθεσε, αν και δεν ήταν
απόλυτα σίγουρος γιατί αυτός μό
λις είχε γυρίσει από μια δουλειά,
Τα έντερα έστριψαν μέσα μου,
όταν τ’ άκουσα. Στο μυαλό μου
σχηματίστηκε μια απαίσια εικόνα:
ο άμοιρος γερο-Μόξον, να βαδίζει
απ’ το γκαράζ στο σπίτι για να με
βρει και... Γρήγορα όμως ησύχασα
γιατί τη στιγμή που ανέβαινα στο
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αστυνομικό
λεωφορείο που θα με πήγαινε πί
σω, είδα τον Μόξον να γυρίζει με το
Λάντ Ρόβερ του, αυτό με το γερανό
ρυμουλκήσεως.
Έβρεχε ακόμα, όταν έφτασα στο
σπίτι. Έτρεξα στα γρήγορα απ’ την
πίσω πόρτα και μπήκα στο γκαράζ.
Η Λίνκολν της Χέντα και το μικρό μου Ντάφ ήταν εκεί
και τά δύο μαζί, το ένα πολύ κοντά στο άλλο, σαν ένα ται
ριαστό ζευγάρι την εποχή του ζευγαρώματος.
Βγήκα απ’ το γκαράζ και προχώρησα στο καταπληκτι
κό, καινούριο μονοπάτι μου. Κι ήταν όπως τα είχα σχε
διάσει: μια μεγάλη τρύπα, που γύρω γύρω είχε χορτάρι,
στο στόμιο του πηγαδιού. Το πλησίασα αργά, σαν κάτι ή
κάποιος να μπορούσε να πεταχτεί από μέσα και να με δα
γκώσει. Αλλά τίποτα τέτοιο δε συνέβηκε. Κι όταν κοίτα
ξα μέσα στο πηγάδι, δεν μπόρεσα να δώ παρά μόνον έναν
άδειο, βαθύ λάκκο.
Ας βρέχει όσο θέλει, σκέφτηκα. Θα φορέσω τα ρούχα
της δουλειάς, θα μαζέψω το πλαστικό απ’ το πηγάδι και
θα καλέσω την αστυνομία. «Το αυτοκίνητο της γυναίκας
μου είναι εδώ, κύριε αστυνομικέ, αλλά που είναι η γυναί
κα μου; Υποψιάζομαι πω ς έπαθε κάποιο τραγικό ατύχημα.
Εγώ; Έ λ ειπ α όλο το π ρ ω ί στο Κ ίνγκμαρκχαμ, μπ ορώ να
σας το αποδείξω χω ρίς την παραμικρή δυσκολία».

Έκανα σκέψεις σαν κι αυτή, με τη βροχή να περνά
ει μέσα από το γιακά της καμπαρντίνας και το πουλόβερ
μου, όταν ακούστηκε -ώ Θεέ μου! δε θα το ξεχάσω ποτέη φωνή της να με ξεκουφαίνει, απ’ τη μεριά του σπιτιού.
Για την ακρίβεια απ’ το παράθυρο της κουζίνας.
«Μα π ού στο καλό ήσουν;» Μόνο που δεν είπε «στο κα
λό», καταλαβαίνετε τι εννοώ. «Τα έχεις χάσει π ιά τελείως
τα μ υα λά σου; 'Ηρθα εδώ για να βρώ τον τόπο γεμάτο μ ε τα
βρομερά αποτσίγαρα σου και το σπίτι αζεσκόνιοτο εδώ και
δεκαπέντε μέρες! Π ού ήσουν;»

Η Χ έν τ α !
Λίγο ακόμα και θα πάθαινα καρδιακή προσβολή. 'Οχι,
δεν αστειεύομαι. Είχα τα πρώτα συμπτώματα: πόνο στο
αριστερό πλευρό και το μπράτσο μου. Νόμισα πως θα έμε
να στον τόπο. Το ξεπέρασα όμως, υποθέτω, χάρη στη σω
στή διατροφή, με τις κατάλληλες πρω
ίί m
τεΐνες και βιταμίνες, που κάνουμε η
Χέντα κι εγώ.
Παραπατώντας, κατόρθωσα να φτά
σω μέχρι την κουζίνα. Και ήταν εκεί!
Με τά χέρια στη μέση, κοιτάζοντας με
σαν μια από εκείνες τις... πώς τις λένε...
Μαινάδες; Βαλκυρίες; (Όχι, ευχαρι
στώ. Έχω πιει μια σταγόνα παραπάνω
απ’ το υπέροχο Ουίσκι σας).
Η αναπνοή μου κόπηκε, τα γόνατα
μου λύθηκαν, εκείνη τη στιγμή. Και
δεν είχα ακόμα πιει ούτε, καφέ για να
με κρατήσει λίγο.

μυθιστόρημα

«Σπουδαίος κηπουρός είσαι!» με
«Αίγες σταγόνες
βροχής και το περίφημο μονοπάτι σου
βούλιαξε! Ευτυχώς για σένα, που αυτό
έγινε π ρ ιν φτάσω εγώ. Α λλιώ ς θα μ π ο 
ρούσα να σπάσω ένα πόδι!».

κοροΐδεψε η Χέντα.

Ένα πόδι! Χα, χά! Φυσικά, κατά
λαβα τι είχε συμβεί. Το νερό είχε μαζευτεί πάνω στο πλα
στικό και σχημάτισε μια λίμνη που όλο και μεγάλωνε,
ώσπου οι σανίδες δεν άντεξαν το βάρος κι άφησαν το πλα
στικό να υποχωρήσει. Που να φανταστώ ότι θα ερχόταν
μια νεροποντή μετά απ’ το κύμα του καύσωνα τις προη
γούμενες μέρες;
«Φαίνεται, δεν έβαλες αρκετά μπά ζα μέσα στο πηγάδι», εί
πε η γυναίκα μου με κείνο το γνωστό εκνευριστικό τόνο
στη φωνή της.
«Ζεις μέσα στην .πολυτέλεια και ποτέ δεν κουνάς τά χέρια
σου για να κάνεις κάτι εκτός για να γράφεις την ηλίθια στή
λη σου για τά λουλούδια! Ούτε κι ένα πηγάδι δεν μ πορείς να
γεμίσεις! Π ήγαινε γρήγορα έξω κι άρχισε να το φτιάχνεις
α π ’την αρχή!»

Κι έτσι έκανα, φίλε μου. Όλα εκείνα τα μπάζα έπρε
πε να μεταφερθούν πίσω με το χειραμάξι και να ριχτούν
στο πηγάδι. Δούλεψα όλο το απόγευμα, μέσα στη βροχή,
κι όλη τη μέρα χτες. Σήμερα το πρωί έφτιαξα άλλο μο
νοπάτι. Το αποτέλεσμα ήταν να πάθει κάτι η σπονδυλι
κή μου στήλη: δισκοπάθεια ή μετατόπιση σπονδύλων,
που να ξέρω. Ενώ έριχνα στο πηγάδι τα τελευταία μπάζα,
έφτασε στ’ αυτιά μου μουσική, που ερχόταν απ’ τη μεριά
του σπιτιού.
Ώστε η Χέντα μου είχε αγοράσει το γερμανικό στερεο
φωνικό συγκρότημα, που ονειρευόμουν από χρόνια! Δεν
έπρεπε λοιπόν να γκρινιάζω. Κατά βάθος δεν είναι κακιά
και δεν πρέπει να παραπονιέμαι, που δεν ικανοποιεί πά
ντα την κάθε επιθυμία μου. (Όχι, καλύτερα να μην πιω
άλλο. Αρχίζω να τα βλέπω όλα διπλά. Ευχαριστώ πάρα
πολύ).
Και η Λίντσεύ; Την περιμένω να γυρίσει τη Δευτέρα
και υποθέτω πως είμαστε αναγκασμένοι να συνεχίσουμε
όπως και πρώτα. Το παράξενο είναι ότι δε μου τηλεφώνη
σε από το περασμένο Σάββατο, αν και
'
δεν ήξερε πως η Χέντα είχε επιστρέφει.
Σήμερα το πρωί τηλεφώνησα εγώ στην
αδελφή της κι αυτή άρχισε να μου λέ
ει κάτι μπερδεμένα πράγματα, ότι η Λίντσεύ έφυγε για να κάνει έκπληξη σε
κάποιον, αλλά εκείνη τη στιγμή μπή
κε η Χέντα στο δωμάτιο κι έκλεισα το
τηλέφωνο.
Μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέ
φωνο σας, φίλε μου; Είναι πολύ ευγε
νικό εκ μέρους σας. Δε θέλω η μικρή,
γλυκιά Λίντσεύ να νομίσει πως την
έβγαλα απ’ τη ζωή μου, για πάντα. ]

Το μονοπάτι
φαινόταν τέλειο.
Κανένας δε θα
μπορούσε να
φανταστεί πως
κάτω του έκρυβε
μια παγίδα
θανάτου
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ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ
(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ
ΤΗΛ./FAX: 210 69
e-mail: n ik o lo p o u lo s opt

ίΝΤΤΚΑΊ

παράξενα

απ’ όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

παράξενη φιλία θα έρθουν αντιμέτωποι όσοι
να επισκεφθούν τη μικρή πόλη του Σαραπίκουι
Ρίκα. Πρόκειται για την ιδιαίτερη σχέση του ενός
χρόνων, και ενός κροκόδειλου 4,5 μέτρων που ακού
ει στο όνομα Πόκο. Οι δυο φίλοι γνωρίστηκαν πριν από 17 χρό
νια, όταν ο ψαράς βρήκε τον κροκόδειλο σε ένα ποτάμι, πυροβολημένο στο κεφάλι. Ο ψαράς πήρε το ζώο στο σπίτι του, το
φρόντισε μέχρι να γίνει καλά και στη συνέχεια το ελευθέρωσε
σε μια λίμνη εκεί κοντά. Ο κροκόδειλος όμως αντί να φύγει, τον
ακολούθησε στο σπίτι! Κάθε Κυ
ριακή ο ψαράς βουτάει στη λίμνη
μαζί με τον Πόκο παρέχοντας ένα
μοναδικό θέαμα στους τουρίστες.
Μεταξύ άλλων ο ψαράς χαϊδεύ
ει την κοιλιά του Πόκο και τρί
βει τη μύτη του με το ρύγχος του.
Πάντως, δηλώνει πως δεν
πρόκειται να κάνει κάτι πα
ραπάνω από αυτή τη μισάωρη παράσταση κάθε βδομάδα.
«Είναι φίλος μου», είπε. «Δεν
θέλω να του φέρομαι λες και
είναι σκλάβος».

ΤΟ μ υ σ χ η ρ ίΟ ενός καθ’ έξιν πά
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στην
ο οποίος είχε λάβει πάνω από 50 κλήπαρέμενε άφαντος. Το μυστήριο λύθη
κε όταν διαπιστώθηκε ότι οι δυο λέξεις τις οποίες
οι τροχονόμοι θεωρούσαν ως όνομα και επώνυ
μο του δράστη δεν ήταν παρά οι λέξεις για την
«άδεια οδήγησης» Πολωνικά, που έβλεπαν στο
δεξί επάνω μέρος του διπλώματος του και την
αντέγραφαν. Και καθώς ο δράστης έδινε κάθε
φορά διαφορετική διεύθυνση, δεν μπορούσε επ’
ουδενί να εντοπιστεί. Η ιρλανδική αστυνομία,
η οποία αναγνώρισε το σφάλμα της κι επιπλέον
έμαθε δύο πολωνικές λέξεις, είναι βέβαιον ότι θα
επιδιώξει να επανορθώσει για την γκάφα. Αν βέ
βαια ο μυστηρι
ώδης Πολωνός
εξακολουθή
σει να παρανο
μεί με την ίδια
συχνότητα και
επιμέλεια...

Ο μικρός Χίτλερ από το Ν ιου Τζερσεϊ των ΗΓΙΑ είχε τα γενέθλια του κα
θώς συμπλήρωνε τα τρία του χρόνια. Το κατάστημα, όμως, στο οποίο απευθύνθηκαν οι
γόνε® του για τη γενέθλια τούρτα, αρνήθηκε κατηγορηματικά να γράψει πάνω της το
όνομα του και απέρριψε την παραγγελία. Οι γονείς βρήκαν άλλον πιο πρόθυμο επιχειρη
ματία να πραγματοποιήσει την παραγγελία τους, αλλά είναι περισσότερο από βέβαιο ότι ο
μικρός Χίτλερ θα αντιμετωπίζει γενικώς προβλήματα με τα γενέθλια του και όχι μόνον. Ο
πατέρας του μικρού διατείνεται ότι διάλεξε το όνομά του, επειδή απλώς του αρέσει κι επει
δή δεν το έχει κανένας άλλος στον κόσμο, τις τελευταίες δεκαετίες τουλάχιστον. Η μητέρα
του, πάλι, επικαλείται τις γερμανικές της ρίζες και διατείνεται ότι όταν το παιδί της μεγα
λώσει δεν σημαίνει ότι θα κάνει ό,τι έκανε ο Χίτλερ...
Το μόνο

ΠΟΠ

ενδεχομένως δεν χρειαζόταν να φοράει για τη συγκεκριμένη...

( δουλειά, ήταν παπούτσια. Κι όμως, αντί να τα κρατάει, όπως θα φανταζόταν κα

νείς, προκειμένου να εισβάλει σε πλουσιόσπιτο του Ντουμπάι, ο Ινδός διαρρήκτης
φορούσε τα παπούτσια στα πόδια του, όταν συνελήφθη, ενώ εγκατέλειπε μια βίλα,
φορτωμένος με την πολύτιμη λεία του. Εκείνο, που προφανώς τράβηξε την προ
σοχή των αστυνομικών ήταν η θέα ενός γυμνού άνδρα, σκαρφαλωμένου στον τοί
χο της βίλας, και δευτερευόντως ο σάκος στη γυμνή του πλάτη, όπου είχε τα κλο
πιμαία: ψηφιακές βιντεοκάμερες, κοσμήματα, κινητά και μετρητά. Ο εκκεντρικός
διαρρήκτης κρίθηκε ένοχος για κλοπή και θα απελαθεί αφού εκτίσει πρώτα την
ποινή του, αλλά όχι για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Αν και θα μπορούσε να
συμβεί κι αυτό, δεδομένου ότι ο γυμνισμός μάλλον δεν εντάσσεται στα ειωθότα
των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Α/Α [ 1 2 0 ]

ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Έ ν α ζευγάρι Ισραηλίνών, αναχώρησε από το Τελ Αβίβ με κατεύ
θυνση το Παρίσι, παίρνοντας μαζί του 18 βαλίτσες, και τα 4 από τα 5 παιδιά
τους . Το πέμπτο, ένα 4χρονο κοριτσάκι, το ξέχασαν στο αεροδρόμιο, όπου
το βρήκαν οι Ισραηλινές Αρχές «σκασμένο» στο κλάμα. Μόνο όταν επικοι
νώνησαν οι Αρχές με τον κυβερνήτη του αεροσκάφους ενώ αυτό ήταν ήδη
εν πτήσει προς Παρίσι συνειδητοποίησε το ανδρόγυνο ότι έλειπε το ένα τους
παιδί Όλη η οικογένεια είχε σκορπιστεί σε διάφορες θέσεις, ανά δύο, στο
αεροπλάνο και όλοι υπέθεταν πως και τα 7 μέλη της συνταξίδευαν. Τελικά
οι υπεύθυνοι του αεροσκάφους έβαλαν το κοριτσάκι σε άλλη πτήση για το
Παρίσι, όπου και «ενώθηκε» τελικά με τους γονείς του. Εξυπακούεται ότι
οι γονείς βρίσκονται τώρα, αντιμέτωποι με το νόμο. Η δικαιολογία που έδω
σαν, ότι δηλαδή όλα μπορούν να συμβούν όταν έχεις να κουβαλάς πέντε παι
διά, και πληθώρα βαλιτσών, φαίνεται ότι ευσταθεί μόνο στο Χόλιγουντ.

Γ

Τ ο ό ν ε ιρ ό TOU έκανε πραγματικότητα
ένα 14χρονο αγόρι από το Σικάγο, το οποίο
/επί πέντε ολόκληρες ώρες, υποδύθηκε τον
αστυνομικό ασκώντας κανονικότατα χρέη
αστυνομικού οργάνου σε περιπολικό της
υπηρεσίας, πριν γίνει αντιληπτό τι είχε
συμβεί. Ο μικρός φόρεσε στολή αστυνο
μικού, παρουσιάστηκε στο Τμήμα και κατάφερε να εξασφαλίσει υπηρεσία, περιφε
ρόμενος με τον...συνάδελφό του, στους δρόμους της πόλης.
Οι αρμόδιοι δεν αντιλήφθησαν το παραμικρό, μέχρι τη λήξη
της βάρδιας, οπότε και παρατήρησαν ότι από τη στολή του

ί

νεαρού αστυνομικού απούσιαζε το διακρι
τικό της Υπηρεσίας του. Όπως διαβεβαίω
σαν, ο μικρός δεν έφερε όπλο ούτε μοίρασε
κλήσεις. Ο 14χρονος, ο οποίος λέγεται ότι
δείχνει μεγαλύτερος, είχε παρακολουθήσει
κάποιο ενημερωτικό σεμινάριο της Αστυ
νομίας και φαίνεται ότι λίγο πολύ γνώριζε
τα κατατόπια, ενώ φιλοδοξεί να γίνει αξι
ωματικός του Σώματος. Τώρα, όμως, θα
κληθεί να υποστεί τις συνέπειες του νόμου, όπως και όλοι οι
αρμόδιοι και αναρμόδιοι, οι οποίοι δεν αντιλήφθηκαν επί τό
σες ώρες τι συνέβαινε.

ΙΟ. Σ π σ ίλ ίά να μ η τ έ ρ α , αφού πήρε τα κλειδιά του σπιτιού από τον
ΙχραγοΟ) γιο της, του έκοψε και το χαρτζιλίκι, στη συνέχεια τον οδήγησε
χιι σχηναστυνομία επειδή...αργούσε τα βράδια χωρίς να της λέει που πη
γαίνει και τι κάνει... Μάνα και γιος τα βρήκανε με τη συνδρομή των αστυ
νομικών και γύρισαν αγαπημένοι στο σπίτι. Αν και δεν έγινε γνωστό, πως
ακριβώς το κατάφεραν. Εκείνο που μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι ο μεσήλικας γιος δεν θα χρειαστεί ν’ αλλάξει συνήθειες στα .. .γεράματα.

■ /

Έ ν α ς Νίγηρίανός με 86 συζύγους και 170 παιδιά αποδέχθηκε διάταγτων ισλαμικών αρχών το οποίο προβλέπει ότι πρέπει να διαζευχθεί τις 82 εξ
αυτών. To BBC επικαλούμενο έναν τοπικό εμίρη, μετέδωσε ότι ο Μαχαμαντού
φώνησε στο μαζικό διαζύγιο, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έναν πρώην
δάσκαλο και ιεροκήρυκα, που αντιμετώπιζε τη θανατική ποινή βάσει της Σαρίας, του ισλαμικού νόμου που θεσπίστηκε το 2000 στη βορειοδυτική Νιγηρία.
Μολονότι η θανατική ποινή ακυρώθηκε, ο Μαχαμαντού αντιμετώπιζε το ενδε
χόμενο της έξωσης από το σπίτι του. Νιγηριανά μέσα ενημέρωσης και το BBC
του είχαν πάρει συνέντευξη, και είχε ισχυριστεί πως δεν προβλέπεται στο Κοράνι τιμωρία για όποιον έχει περισσότερες από τέσσερις συζύγους. Ωστόσο το Νιγηριανό Ανώτατο Συμβούλιο Ισλαμικών Υποθέσεων αποφάνθηκε πως η σαρία
περιορίζει σαφώς τους άνδρες στις τέσσερις συζύγους. ]
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ψ νχα γίϋ γία
Επιμέλεια: Αστ/κος Ιωάννης Ντελέζος

αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδιΐ)

οδ η γείτε σζύστά;

Η ταν χαράματα Δ εύτερος όταν ο Α στυνόμος Σχεργίου
κλήθηκε ξανά ν α διαλευκάνει άλλη μία περίεργη υπόθεση
θανάτου.

1. Ε να ς σιδηροδρομικός υπάλληλος
κουνάει σε μία διάβαση σιδηροδρομικής
γραμμής ένα κόκκινο φω ς. Πώς
συμπεριφερεσθε:

Φτάνοντας μπροστά στην πανέμορφη βίλα του τραπεζίτη Γι
ώργου Τσολακίδη, παρατήρησε την τεράστια ταράτσα, που
απλωνόταν από τη μια πλαϊνή πτέρυγα του κτιρίου. Πιο πέρα,
μια μικρή αγροικία αποτελούσε το σπίτι όπου διέμενε το προσω
πικό.
Ο Αστυνόμος σταμάτησε για μερικές στιγμές, κοιτάζοντας το
μέρος, και μετά πήγε να εξετάσει τον μπάτλερ, που βρισκόταν
στο σαλόνι της βίλας, μαζί με δύο αστυνομικούς. Ο άντρας, ο
οποίος τη νύχτα εκείνη είχε ανακαλύψει το πτώμα του αφεντι
κού του, του έδωσε τη δική του εκδοχή των γεγονότων:
“Ο καημένος ο κύριος Τοολακίδης ήταν πεσμένος ανάσκελα στην
ταράτσα... Προσπάθησα να τον βοηθήσω, αλλά δυστυχώς ήταν πια
π ο λύ αργά. Τότε κάλεοα την αστυνομία... ”.
“Μ πορείτε να μ ου πείτε τι έκανε
το αφεντικό σας, μέσα στη νύχτα,
στην ταράτσα;” ρώτησε ο Στερ

γίου.
“Ο κύριος ήταν παθιασμένος
ερευνητής του ουράνιου στερε
ώματος. Θα παρατηρήσατε το
μεγάλο τηλεσκόπιο, που βρίσκε
ται στην ταράτσα...”.
Ο Αστυνόμος κούνησε σιωπη
ρά το κεφάλι του συμφωνώντας
και ο μπάτλερ συνέχισε:
“Χτες το βράδυ, εκμεταλλευ
όμενος την ξαστεριά, αποφάσι
σε να ασχοληθεί με το αγαπημέ
νο του χόμπι. Γι’ αυτό, μετά το
φαγητό, ανέβηκε στο γραφείο του, από το οποίο έχει πρόσβαση
στην ταράτσα και άρχισε τη δουλειά του. Εγώ ολοκλήρωσα τις
εργασίες μου και αποσύρθηκα στο δωμάτιο μου. 'Ομως, δεν ξέ
ρω γιατί, δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Γύρω στις τρεις σηκώθηκα
για να φτιάξω ένα χαμομήλι. Τότε παρατήρησα ότι το φως στην
ταράτσα ήταν αναμμένο. Ποτέ δεν είχε αργήσει τόσο πολύ. Σκέφτηκα ότι μπορεί να χρειαζόταν κάτι και ανέβηκα να τον ρωτή
σω. Κείτονταν ανάσκελα, δίπλα στο τηλεσκόπιο... Πιθανότατα
έπαθε κάτι ξαφνικό, ενώ παρατηρούσε τα αστέρια. Έπεσε, χτύ
πησε το κεφάλι του και πέθανε... τι τραγωδία!”.
Ο επιθεωρητής κούνησε το κεφάλι του:
“Η εξήγηση των γεγονότων δεν με πείθει κύριέ μου!. Υπάρχει
μια λεπτομέρεια που μαρτυρεί ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι
όπως τα λέτε...”.
Σε ποια λεπτομέρεια αναψέρεται ο Αστυνόμος;
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(π α ιχ ν ίδ ι 2 )

Α) Σταματάτε σε ασφαλή
απόσταση, πριν από τη διάβαση
της σιδηροδρομικής γραμμής.
Β) Περνάτε σιγά τις
σιδηροτροχιές.
Γ) Περνάτε τις σιδηροτροχιές
επιταχύνοντας.
2. Τι εννοούμε όταν λέμε
ότι ο οδη γός πρέπει να είναι
κ ύρ ιος τη ς ταχύτητας του οχή ματος του:

Α) Να μπορεί να αυξάνεχ και να. μειώνει την
ταχύτητα του οχήματος του κατά βούληση.
Β) Να κινεί το όχημα του με μικρή ταχύτητα.
Γ) Να ρυθμίζει την ταχύτητα του οχήματος του
ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες.
3. Χρειάζεται να φοράτε γυαλιά ή φ ακούς
επαφ ής έτσι, ώστε να καλύπτετε το ελάχιστο
επιτρεπόμενο από το νόμ ο όριο οράσεω ς
για να οδηγείτε. Π ρέπει να τα φοράτε όταν
οδηγείτε:

Α) Πάντοτε.
Β) Μόνο τη νύκτα.
Γ) Σε περίπτωση περιορισμένης ορατότητας

στιαζοκεψαλιά

(παιχνίδι 4)

Βρίσκεσαι έξω από ένα κάστρο. Η πύλη του
είναι κλειστή και εσύ θέλεις να μπεις μέσα.
Έχεις κρυφτεί πίσω από κάτι θάμνους και
παρακολουθείς τους στρατιώτες που μπαίνουν
μέσα. Την ώρα που πάει ο πρώτος στρατιώτης
να μπει του λέει ο φρουρός 12. Ο στρατιώτης
απαντάει 6 και τον αφήνει να περάσει.
Πάει ο δεύτερος στρατιώτης και ο φρουρός του
λέει 8. Ο στρατιώτης απαντάει 4 και μπαίνει
μέσα. Πάει και ένας τρίτος στρατιώτης και αφού
ο φρουρός του είπε 6 εκείνος απάντησε 3 και
μπήκε και αυτός. Τότε σηκώνεσαι και εσύ και
πάς προς την πύλη. Σε σταματάει ο φρουρός
και σου λέει 4. Εσύ αμέσως απαντάς 2 αλλά ο
φρουρός δεν σε αφήνει να μπεις μέσα. Ποιο είναι
το σύνθημα που έπρεπε να του δώσεις;

παιχνίδια γνώσης

γ ια τ ί το λέμ ε έτσι;

(παιχνίδι 3)

«Δηλιο πρόβλημα»
1. Π οιο ποτάμι διαρρέει τη Λάριοα?

Α) Αλφειός, Β) Πηνειός, Γ) Αξιός
2. Π ώ ς ονομάζεται το λιμ άνι τη ς Π άτμου?

Α) Σκάλα, Β) Βαθύ, Γ) Χώρα
3. Π οιο είνα ι το μεγαλύτερο ευρω παϊκό ποτάμι?

Α) Ρήνος, Β) Δούναβης, Γ) Βόλγας

κΐ γλώσσα μας
“Μ εταγγίζω - αγγίζω ”. Τα δύο ρήματα δεν διαφέρουν μό
νο στη σημασία, αλλά και στην ετυμολογία τους. Το αρχαίο
(μεταγενέστερο) μετ-αγγίζω και το παράγωγο του μετ-άγγισις, νεότερη λέξη που πρωτοαπαντά στον Κωνσταντίνο
Παπαρρηγόπουλο, ανάγονται στη λ. αγγείο: μετ-αγγίζω ση
μαίνει αρχικά μεταφέρω από το ένα αγγείο στο άλλο, μετα
κενώνω, από όπου περιορίστηκε σημασιολογικά στη «μετα
φορά αίματος» (μετάγγιση). Αντίθετα, το αγγίζω είναι άλλος
τύπος τού εγγίζω (εγγύς -I- -ίζω), που προήλθε από έκκρουση στη συνεκφορά με αντωνυμικά άρθρα: τα εγγίζω > τα
‘γγίζω > τ’ αγγίζω.
“Π αρευρίσκομαι ή παραβρίσκομαι;”Από τύπο αορίστου
παραβρέθηκα, που χρησιμοποιείται μερικές φορές αντί του
κανονικού παρευρέθηκα, σχηματίστηκε και τ. ενεστώτα
παραβρίσκομαι αντί του παρευρίσκομαι. Επειδή η όλη χρή
ση τής λ. είναι τυπική και λογιότερη, είναι προτιμότερο να
χρησιμοποιείται ο τ. παρευρίσκομαι, ώστε να είναι σαφέ
στερη και η σημ. τής πρόθεσης πάρα- ως «εκεί, πλησίον, κο
ντά», έναντι του παρα-βρίσκομαι όπου η πάρα- μπορεί να
εκληφθεί και με τη σημ. «υπερβολικά, πάρα πολύ» (πβ. παρα-τρώω, παρα-δουλεύω).
“Πείρα - εμπειρία”. Συχνά η λ. εμπειρία χρησιμοποιεί

ται εσφαλμένως αντί του πείρα. Λέγεται λ.χ.: «Είναι καθηγήτρια των Γαλλικών με μεγάλη εμπειρία»! Κανονικά η
εμπειρία δηλώνει μεμονωμένα βιώματα, κομμάτια αυτοτε
λή που έχει ζήσει ο καθένας («Είχε πολλές εμπειρίες από τη
θητεία του στον στρατό»), ενώ η πείρα είναι αποτέλεσμα
πολλών ή του συνόλου των εμπειριών που έχει ζήσει ο άν
θρωπος. Η πείρα δηλ. είναι περιληπτική έννοια σε σχέση με
τις μεμονωμένες εμπειρίες: «Έχοντας ζήσει πολλά στη ζωή
του, έχοντας ταξιδέψει πολύ, απέκτησε μεγάλη πείρα, που
τον βοήθησε να καταλαβαίνει καλύτερα τους άλλους και να
ενεργεί σωστά».
Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμιτινιώτη

Παροιμιακή φράση, που χαρακτηρίζει τα δυσκολόλυτα ζητήματα ή τα μεγάλα και ανυπέρ
βλητα εμπόδια και προήλθε από το χρησμό που
δόθηκε από το Μαντείο των Δελφών στους κα
τοίκους της Δήλου (νησί Αιγαίου), όταν αυτοί
ρώτησαν με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να απαλ
λαγούν από το λοιμό που μάστιζε τον τόπο τους.
Το Μαντείο όμως, βρέθηκε σε δύσκολη θέση και
έδωσε το χρησμό: «για ν’ απαλλαγούν από την
ασθένεια, θα έπρεπε πρώτα να διπλασιάσουν σε
όγκο το βωμό του Απόλλωνα, σε σχήμα κύβου,
που προϋπόθετε να βρεθεί η ακμή κύβου διπλά
σιου σε όγκο, ετέρου δοθέντος». Πάντως το πρό
βλημα είναι από τ’ άλυτα με τον κανόνα και το
διαβήτη, όπως και ο «τετραγωνισμός του κύ
κλου» και «η τριχοτόμηση γωνίας εκτός από την
ορθή». Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, το θέμα του
διπλασιασμού του κύβου είχε προκύψει από την
εποχή του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα, ο οποί
ος διέταξε να διπλασιαστεί ο τάφος του γιου του
Γλαύκου (σχήματος κύβου).
ΠΗΓΗ: «»Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη
Ναστοϋλη εκδ. Σμυρνιωτάκη

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Ενας τύπος με μηχανή, πάει να περάσει τα Μεξικανικά
σύνορα με δύο σάκους να ισορροπούν στους ώμους του.
Φρουρός: "Τι έχεις στους σάκους;”
Τύπος: “Αμμο!”
0 φρουρός τον κατεβάζει από τη μηχανή , ψάχνει τους σάκους!
... γεμάτοι άμμο. 0 τύπος τα μαζεύει, ανεβαίνει στη μηχανή και
φεύγει. Μετά από δύο εβδομάδες, πάλι τα ίδια...
Φρουρός: “Τι έχεις εκεί;”
Τύπος: “Αμμο!”
Φρουρός: “Κατέβα να σε ψάξουμε”.
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Τα ίδια... τίποτα παρά άμμος και ο τύπος ανέβηκε στη μηχανή
και έφυγε.
Κάθε δύο εβδομάδες, επί έξι μήνες, οι έρευνες συνεχίστηκαν.
Τελικά, μια βδομάδα ο τύπος δε φάνηκε. Ωστόσο, τον πέτυχε
ο φρουρός στο κέντρο της πόλης και του λέει:
“Κολλητέ, μας είχες τρελάνει. Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες
λαθραία πάνω - κάτω. Δε θα πω τίποτα σε κανέναν... τι
λαθραία περνούσες απ τα σύνορα;”
Κι ο τύπος απαντά:
“Μοτοσικλέτες”.

[ 1 2 3 ] Α/Α

ψυχαγωγία
σταυρόλεξο

γνωρίζεται ‘οτι &...

Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΑ

Στο ποδήλατο ισορροπεί κ α νείς ευκολότερα εν
κινήσει παρά σταματημενος.

1. Το ζώο βίδρα.
2. Κατοικίδιο μηρυκαστικό - Ταινία του Πολάνσκι.
3. Μέσα στο... κρύο - Βρίσκεται δίπλα στην... κερκίδα.
4. Ένα οδήγησε τους Τρεις Μάγους - Γειτονικά στο αλφάβητο.
5. Συνοικία της Αθήνας.
6. Στρατιωτική Σχολή Ικάρων - Εξολοθρευτής... ποντικών.
7.0 Αμαντέους... της κλασικής μουσικής.
8. Αρχικά τραπεζικής οργάνωσης - Αρνητικά μόριο.
9. Το φυτό τεύτλο το σικελικό

Ένας από τους λόγους είναι η περιστροφική κίνηση
του τροχού. Όταν ένας δίσκος περιστρέφεται με ταχύ
τητα γύρω από έναν άξονα, προβάλλει αντίσταση στην
κατεύθυνση προσανατολισμού του ίδιου του άξονα.
Αυτό σημαίνει ότι όταν οι τροχοί του ποδηλάτου περι
στρέφονται, τείνουν να αντισταθούν στην απόκλιση
του ποδηλάτου ή στην απώλεια της ισορροπίας. Ωστό
σο, σημαντικότερος λόγος είναι ο παρακάτω. Ας φαντα
στούμε ότι κινούμαστε με ποδήλατο σε έναν ευθύ δρό
μο. Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά την πορεία μας, θα
διαπιστώσουμε ότι στην πραγματικότητα δεν είναι τε
λείως ευθύγραμμη. Αντίθετα γίνεται με μικρές στρο
φές, άλλες προς τα αριστερά και άλλες προς τα δεξιά,
χάρη στις οποίες παραμένουμε σε ισορροπία. Πράγματι,
όταν τείνουμε να χάσουμε την ισορροπία μας προς τη
μία πλευρά, το ποδήλατο κλίνει στην αντίθετη πλευρά.
Με αυτό τον τρόπο η φυγόκεντρος δύναμη μας επανα
φέρει στην ευθεία κάθε φορά που στρίβουμε. Αυτές οι
μικρές στροφές οφείλονται είτε στην αυτόνομη κίνηση
του ποδηλάτου είτε στη δική μας ενστικτώδη αντίδρα
ση. Πράγματι, ο ποδηλάτης, κουνώντας λίγο το τιμόνι,
διευκολύνει τη δημιουργία των μικρών στροφών.

ΚΑΘ ΕΤΑ

1. Το να μιμείται κάποιος τους Ισραηλίτες στους τρόπους.
2. Η δύναμη της σκέψης —Τρόπος μαγειρέματος (ξ.λ.).
3. Ο αριθμός 404 - Αυτός... για μεσολαβήσεις.
4.120 λεπτά διαρκεί (ουδ.) - Έγιναν Ο.Σ.Ε. (αρχικά).
5. Ταιριάζει με... παραλλαγή.
6. Αρχή αρχαίου παιάνα - Αυτό χρειάζεται στένεμα.
7. Κάνω δέμα, δεματιάζω - Συγκοινωνιακά αρχικά.
8. Αποφυγή της μόλυνσης των πληγών με τη χρήση αντιση
πτικών ουσιών —Ξενική άρνηση.
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τεστ αστυνομικών γνωσεων
1. Ο Α ιδιοκτήτης σκύλου έχει εκγυμνάσει αυτόν
όπω ς επιτίθεται εναντίον ανθρώ πω ν μετά από
προσταγή του. Α ν ο σκύλος μετά από προσταγή του
Α επιτεθεί και προκαλέσει στον Β σωματική βλάβη
στην προκειμένη περίπτωση:

σονντοκον
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α) η ενεργητικότητα του σκύλου δύναται να αποτελέσει
ποινικώς αξιόλογη πράξη,
β) ο σκύλος θεωρείται ως όργανο επίθεσης του Α
ο οποίος είναι και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο
πράττων (ο Α ιδιοκτήτης),
γ) επειδή δεν προβλέπεται τέτοια περίπτωση στον
ποινικό δίκαιο, δεν πράττει ούτε ο σκύλος ούτε ο
ιδιοκτήτης Α.

5

β

Γ

2. Το κτίριο της Γερμανικής πρεσβείας στην Αθήνα
αποτελεί:

α) έδαφος της Ελληνικής επικράτειας,
β) έδαφος της Γερμανικής επικράτειας,
γ) έδαφος τόσο της Ελλάδος όσο και της Γερμανίας.
ΠΗΓΗ: του Νομικού Εγκληματολόγου Ν. Δερμενοϋδη

Α/Α [ 1 2 4 ]

Μ Α Ϊ0Σ-Ι0ΥΝ Ι0Σ 2009

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε ΙΣ - Ν ΙΚ Η Τ Ε Σ [

ΤΕΥΧΟΥΣ 254 / Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)

Αν οι κακοποιοί είχαν κόψει το ρεύμα και παντού είχε απλω
θεί σκοτάδι δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν οι ηλεκτρο
νικοί υπολογιστές. Έτσι δεν θα μπορούσαν ούτε να εκτυπώ
σουν ούτε να κλέψουν το πρόγραμμα. Άρα ο Αθανασίου είχε
πει ψέματα. Και αφού μόνο αυτός ήταν βάρδια προδόθηκε
μόνος του..
«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)

- Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Υ 2009 ]

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2, 3 και 4 στη
διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - Λ.
Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: anaskophsh(a>yahoo.gr ή με fax στο 2106849352. (Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα ιτλήρτι στοιχεία
σαχ.; και διεύθυνση για την αποστολή του δώρου σας).
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Απαντήσεις: Ι.-(β), 2.-(β), 3.-(β).
«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)

Απάντηση: (Ι)Τάσμαν, (2)Εμμανουήλ Κομνηνού Α', (3)
Άνταμς
«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)

Απάντηση:Αν Χ=5, τότε Φ=0, το Τ=1, Σ=8, και Ξ=2
ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρωσεως)

1)ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 2)ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ,
3)ΑΘΑΝΑΣΙΑΜΑΚΡΟΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ, 4)ΜΑΓΟΥΛΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 5(ΡΟΥΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ.

__

εορτολόγιο

___

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.
Μ Α ΙΟ Σ

ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ

1 Μαίου

Ιερεμίας

1 1ουνίου

Γερακίνα, Ιουστίνος, Πόρος

5 Μαίου

Ειρηναίος, Ειρήνη, Ευφραίμ

2 Ιουνίου

Μαρίνος

6 Μαίου

Ιώβ, Σεραφείμ

3 Ιουνίου

Νικηφόρος, Υπατία

8 Μαίου

θεολόγος, Μήλιος, Μηλίτσα

4 Ιουνίου

Μάρθα

9 Μαίου

Ησαίας, Χριστόφορος

5 Ιουνίου

Απόλλων, Νεφέλη, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελήνη

10 Μαίου

Σίμωνας

6 Ιουνίου

Ιλαρίωνας

11 Μαίου

Αρμόδιος, Διόσκορος, Μεθόδιος, Ολυμπία

7 Ιουνίου

Σέβη

12 Μαίου

Επιφάνειος

8 Ιουνίου

Καλλιόπη

13 Μαίου

Γλυκερία

9 Ιουνίου

Ροδάνθη

14 ΜΟίου

Αριστοτέλης, Ισίδωρος

111ουνίου

Βαρθολομαίος, Βαρνάβας

15 Μαίου

Αχίλλειος, Παχώμιος, Καλή

12 Ιουνίου

Ονούφριος

17 Μαίου

Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σάλωνας

13 Ιουνίου

Τριφύλιος

18 Μαίου

Γαλάτεια, Ιουλία

14 Ιουνίου

Ελισαίος
Αυγούστα, Αυγουστής, Μάνικα

19 Μαίου

θεΰγνωστος, Μάγδα, Μαριλένα, Μένανδρος, Πατρίκιος

15 Ιουνίου

20 Μάίΰυ

Λήδα, Λυδία

16 Ιουνίου

Κορίνα(*), Τριάδα(*)

21 Μαίου

Ελένη, Κωνσταντίνα, Κων/νος, Νάνπα

18 Ιουνίου

Έρασμος, Λεόνπος, Λεονπα

22 ΜΟίου

Αιμίλιος, Αιμιλία

19 Ιουνίου

Πάίσιος

24 Μαίου

Φωτεινή, Παλάδα

20 Ιουνίου

Μεθόδιος

26 Μαίου

Αλφαίος

21 Ιουνίου

Αφροδίσιος

31 Μαίου

Μάγος, Μάγια

22 Ιουνίου

Ζένια Αγίων Πάντων

23 Ιουνίου

Αριστοκλής

25 Ιουνίου

Φεβρωνία

26 Ιουνίου:

Μακάριος

29 Ιουνίου

Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα

30 Ιουνίου

Απόστολος, Αποστολία, Πολίνα, Μελίτος

1. Ο Μ ελισσοκομικός Σύλλογος Αμαλιάδος

8. Ο κ. Σπύρος Κουτσοχρήστος ευχαριστεί τον

ευχαριστεί την Α .Δ. Η λεία ς ειδικότερα δε τους άνδρες

Δ ιο ικη τή και το προσω πικό του Τ .Α Τ ριπόλεω ς καθώ ς

του Τ Α . Π ύργου για τις έρευνες και την σύλληψη του

και Αστυνομικούς του Α .Τ . Τ ριπ όλεω ς για τον χ ειρ ισ μ ό

εξολοθρευτή τω ν μελισοοσμηνώ ν της Η λεία ς και της

σοβαρού - λεπ το ύ ζητήματος, (1-4-09) που σχετιζόταν μ ε

Π ελοπόννησου γενικότερα.

υπόθεση του α δελφ ού του.

2 . Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κυπαρισσίας εκφράζει

9. Ο κ. Γιώργος Γεωργής, Π ρέσβης της Κ ύπρου,

τις ευχαριστίες του στο Α ρχη γείο της Ε λλη νική ς

συγχαίρει την άμεση και α ποτελεσματική δράση των

Αστυνομίας, καθώ ς και σε όλες τις εμ πλεκόμ ενες

Α στυνομικώ ν Μ α κρή Λ ά μ π ρου, Β λάρα Γ ιά ννη , Σ ιδερά

Υπηρεσίες του, που βοήθησαν στην έρευνα και την

Γ ιά ννη και Μ ά γειρα Π αναγιώ τη, π ο υ απέτρεψ αν

εξιχνίαση της δολοφονίας του συναδέλφου τους Σ π ύρου

την κλοπ ή, (12-3-09) σημαντικώ ν εγγρ ά φ ω ν και
προσω πικώ ν ειδώ ν σε β ά ρ ος της Λ ειτουργού του

Ιωάννου.

Μ ορφ ω τικού Τμήματος της Π ρεσβείας, συλλαμβάνοντας

3. Η εταιρεία ALEX-PAK συγχαίρει και ευχαριστεί το

άμεσα τον δράστη.

Δ ιευθυντή και το προσω πικό της Υποδ/νσης Α σφα λείας

10. Ο κ. Αατκανίδης Ν ικόλαος ευχα ρισ τεί τον

Σ ερρώ ν για το ενδιαφέρον, τον επ α γγελμ α τισ μ ό και την

Δ ιοικη τή και το προσω π ικό του Τ .Α Γ ρεβενώ ν για την

αμεσότητα τω ν ενεργειώ ν για την ανακάλυψ η του δράστη

ευτυχή κατάληξη υπόθεσης κλοπ ής σε βά ρος του.

κλοπ ής χρηματοκιβω τίου σε βάρος της.

11. Η κα. Κατω γιαννάκη Κατερίνα ευχαριστεί
4. Ο Δήμαρχος Πτολεμαϊδας και η Κολυμβητική
Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζουν την ευαρέσκειά τους

τους Σ π υρίδω να Κ οντολαίμη κα ι Μ ιχ α ή λ Α ρά π η, που

στον Αστυν. Δ /ντή Ν . Κ οζάνης κ. Γ εώ ργιο Κ ολτσίδα και

και ευγενικ ή αντιμετώ πιση σε π ρ οσω πικό της πρόβλημα.

υπηρετούν στο Α .Τ . Ν . Η ρα κ λείου Α ττικής για την άμεση

τις ευχαριστίες τους σε όλες τις αστυνομικές δυνάμεις
που βοήθησαν για την άριστη διοργάνωση του F in a l

12. Ο κ. Δάρδαλης Χρήστος ευχαριστεί τους

F ou r του Κ υ π έλλο υ Υδατοσφαίρισης Α νδρώ ν (11/12-4-

Α στυνομικούς που απέτρεψαν, (24-3-09 κ ώρα 0 2 .3 0 )

2009) στην Π τολεμαϊδα.

κ λο π ή σε βά ρος του καταστήματος του, μ ε ασημικά στην
Π αλλήνη.

5. Η αεροπορική εταιρεία EL-AL, μ ε α φ ορμ ή την
μετακίνηση των γρ α φ είω ν της, ευχαριστεί την Γ .Α .Δ .Α

13. Ο Υ παρχιφύλακας Γϊώβης Μ ιχαήλ ευχαριστεί

και ειδικά το προσω πικό του Α .Τ . Ν έας Σ μ ύρνη ς γ ια το

όλο το προσω π ικό και τον Δ/ντη της Β Μ Ε Ν Ν - Γ .Ν .

υψ ηλό αίσθημα ασφαλείας που τους π α ρ είχε α π ό το έτος

Π α π α γεω ργίου Θ εσσαλονίκης, για το ενδια φ έρον και

2001 μ έ χ ρ ις και σήμερα.

την φροντίδα α π ’ όλους κατά τη γέννηση και την δίμηνη
νοσηλεία των τριδύμω ν τέκνω ν του.

6. Ο κ . Χρήστος Π ά κ η ς ευχαριστεί τους Α ξιω ματικούς
Ε γκλήματος για τις ενέργειες και την σύλληψ η δράστη,

14. Η εταιρεία REGENCY CASINO M ont Parnes
Athens ευχαριστεί τον Δ ιο ικη τή του Τ .Α Α χ α ρ νώ ν για

(12-2-2009) π ου του αφαίρεσε μ εγά λ ο χρη μ α τικό ποσό

την διευθέτηση σοβαρού προβλήματος, (29-3-09) που

α π ό καταθετικό του λογαριασμό.

επιτυχώ ς αντιμετω πίσθηκε.

7. Η κα Χατζηγεωργίον Ελένη ευχαριστεί τους

15. Ο κ. Πέτρος Παρτίδος ευχα ρισ τεί το Κέντρο

Ε ιδικούς Φ ρουρούς Πετσανίδη Ιω άννη και Γ ιαννούλα

της Α μέσου Δράσεω ς Α ττικής κα ι το προσω π ικό που

Π αναγιώ τη που υπηρετούν στο Α .Τ . Κ α λυβιώ ν Θορικού,

ανταποκρίθηκε άμεσα σε προσω π ικό του πρόβλημα.

και το Π ροσω πικό του Τμήματος Δ ιώ ξεω ς Ο ικονομ ικ ού

διότι την 19-2-2009 κάτω α π ό αντίξοες συνθήκες και
π έραν του ω ραρίου τους, προσέφεραν την βοή θειά τους

16. Ο κ. Αλέξανδρος ΑΘανασιάδης (βουλευτής

σε προσω πικό οικογενειακ ό της πρόβλημα.

Π Α Σ Ο Κ Ν . Κ οζάνης) σ υγχα ίρ ει τον Δ /ιη και τους
άνδρες του Τ .Α Κ οζάνης για τον άψ ογο και μ εθο δ ικό
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τρόπο εγραοία των μ ε αποτέλεσμα την ταχύτατη

2 1 . Ο Δ η μ ή τ ρ ιο ς Π α π α ρ ο ύ ν η ς σ υγχα ίρει τον Αστυν.

εξιχνίασης του π ολιτικ ού τον "γραφείου.

της Αμεσης Δράσης Χρήστο Καραμούτσο για την άψογη

17. Ο Π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο ι; του Ι ο ν Γ ρ . Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ια ς

γενομενου ελέγχου.

και επ α γγελμ α τικ ή συμπ εριφορά του κατά την διάρκεια
Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς κ . Ι ω ά ν ν η ς Β α κ α λ ό π ο υ λ ο ς , κ α ι ο ι
Δ /ν τ ες τ ο ν 3 ο ν , δ ο ν Γ ν μ ν . κ α ι το υ 3 ο ν Λ υ κ ε ίο υ

2 2 . Ο Τ α ξ ία ρ χ ο ς Χ ρ η σ τ ό ς Κ α λ λ ί ν η ς ευχαριστεί

Χ α λ α ν δ ρ ίο υ κ. Γ εώ ργιος Υψηλάντης, κα. Γ εω ργία

τον Δ/τη του Κ .Ε .Α .Π Ρ εντίνας Αντισυνταγματάρχη

Γ άκη και κ. Γ εώ ργιος Κ αρανάσιος ευχαριστούν τους

Χ α ρά λα μ π ο Κ υρια κίδη για την η θική και υλική

Α /Β Κ ουκούλη Λ άμπρο, Υ/Α Μ αργαρίτη Κωσταρέλο

συνδρομή του στην άρτια εκπαίδευση των Δ ο κ ίμ ω ν

και Υ/Β Κ υριάκο Τσαρτσίδη (ΤΙΑ Χ αλανδρίου), για τον

Α στυφυλά κω ν στο Κέντρο Ε κπαίδευσης Ρεντίνας.

ταχύτατο εντοπισμό και σύλληψ η τω ν δραστών κλοπ ής

23. Ο Σ ύνδεσμος Ε λλή νω ν Β ετεράνω ν Α θλητώ ν Στίβου,

και βα νδαλισ μ ώ ν που έγινα ν την περίοδο τον Π άσχα.

το Ε λλη νοα μ ερικά νικο Κ ο λέγιο και ο Ιερός Ν α ός Α γ.
Γ εω ργίου Κ ορυδα λλού ευχαριστούν τον Α ρ χ η γό της

18 . Ο κ . Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς Π ε τ ρ ά κ η ς ευχαριστεί

Ε λλη νικ ή ς Α στυνομίας και την Δ/νση Δ ημ. Σ χέσεω ν για

την Άμεση Δράση, την Τ ροχα ία Α γ. Π αρσκευής

την υλικοτεχνική συνδρομή τους σε εκδηλώ σεις αυτών.

κα ι το Ε .Κ .Α .Β . για την άμεση και ταχεία βοή θεια
και συνδρομή τους σε τροχαίο ατύχημα μ ε σοβαρά

2 4 . Η Κ Λ . Ε Π α ν θ η ν α ϊκ ό ς ευχαριστεί την Άμεση

τραυματισθέντα τον υιό του.

Δράση και τις Δ ιμ ο ιρ ίες Υ Μ Ε Τ - Υ Α Τ για την συνδρομή
τους κατά την ά φιξη της ομάδας μ ετά την κατάκτηση του

19. Η κ α . Μ α ρ ία Γ κ ίν η - Β ο γ ια τ ζ ή ευχαρισ τεί τον

5ου Π ρω ταθλήματος B a sk et Ευρώ πης.

Δ/τη του Α .Τ . Π ανοράματος Ν ικόλα ο Π απαδόπουλο
για την η θ ικ ή συνδρομή και ανακάλυψ η τμήματος

2 5 . Ο κ . Ε λ π ιδ ο φ ό ρ ο ς Ο ικ ο ν ό μ ο υ Γ ε ν ικ ό ς

κ λο π ιμ α ίω ν α π ό την σε βάρος της κλοπή.

Π ρ ό ξ ε ν ο ς τ η ς Κ υ π ρ ια κ ή ς Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς εκφράζει

2 0 . Η κ α . Μ ίρ κ α Β α λ λ ιά ν ο υ ευχαρισ τεί τον Δ!τη και

Κ υπ ρ ια κή ς Δ ημοκρατίας στον Δ/τη του Τ Π Π Ε Κ

τους άνδρες του A. Τ .Β ούλας για την αμεσότητα δράσης

Π ασχάλη Κουρτίδη και τους συναδέλφους του για την

και μεταφ έρει τις ευχαριστίες του Π ροέδρου της

και την ανεύρεση κ λο π ιμ α ίω ν α π ό την σε βά ρος της

συνδρομή τω ν σε πρόσφατη επίσκεψ η του Π ροέδρου στην

κλοπή.

Β όρεια Ε λλά δ α .1

Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ε ΓΓΡ Α Φ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η
Ε π ιθυμώ να με εγγρά ψ ετε σ υνδρομ ητή στο διμηνιαίο π εριοδικό «Α σ τυνομική Ανασκόπ ηση» (Λ. Κηφισίας 2 3 ,1 5 1 23
Μ αρούσι, τη λ. 210 6 8 28.52 5- fa x 2 10 6 849.35 2), για ένα χρ όνο (6 τεύ χη)
• Εστειλα το π οσ ό τ ω ν ..........ευρώ , με τη ν υπ ' α ρ ιθ μ ...................................... ταχυδρομική επιταγή και σας α π οσ τέλλω σε
Φ /Α το σχετικό παραστατικό.
• Κ ατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0 3 4 0 3 0 0207716 τη ς Α γροτικής Τράπ εζας, το π οσ ό τ ω ν ..........ευρώ και σας
α π οσ τέλλω σε Φ /Α το σχετικό παραστατικό.
• Μ ε σ υσ τημένη επιστολή σας απ οσ τέλλω το π οσ ό τ ω ν ...........ευρώ .
Ο Ν Ο Μ Α Τ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο :................................................................................
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η :............................................................................................................................................................Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ ’Ζ Ζ Ι Ζ
Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α :........................................................ ΤΗΛ:................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..!Ζ/.!Ζ/.!Ζ..!Ζ...........
Ε π ι σ ή μ α ν σ ή : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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COOLMAX ΔΙΑΠΝΕΟ

Λ

ΎΦΑΣΜΑ

"Μοναδικό σύστημα Tpmflns ενΑδαξιμότηταΒ φορέων
εσωτερικού, υπηρεσιακού και επιχειρησιακού τύπου"

D yneem a
MIL SPEC VELCRO

CORDURA

H E L M O N π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι τη ν έ α γ ε ν ιά α λ ε ξ ίσ φ α ιρ ω ν γ ιλ έ κ ω ν α π ό υ λ ικ ό D y n e e m a ® , N o Ί
o ris π ω λ ή σ ε π κ α ι σ τ η ν Ε λ λ ά δ α , το π ο ιο ισ χ υ ρ ό ν ή μ α σ τ ο ν κ ό σ μ ο ( Ί 5 φ ο ρ έ ε π ο ιο ισ χ υ ρ ό
α π ό α τ σ ά λ ι) μ ε α μ ε τ ά β λ η τ η τη ν π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ικ ή το υ ικ α ν ό τ η τ α γ ια τ ο υ λ ά χ ισ τ ο ν ΊΟ χ ρ ό ν ια σ το
π ε δ ίο . Το μ ό ν ο α λ ε ξ ίσ φ α ιρ ο γ ιλ έ κ ο Tns Ε λ λ η ν ικ ή ε α γ ο ρ ά ε π ο υ ε ίν α ι π ισ τ ο π ο ιη μ έ ν ο α π ό
δ ια π ισ τ ε υ μ έ ν ο ε ρ γ α σ τ ή ρ ιο το υ ε σ ω τ ε ρ ικ ο ύ κ α ι το υ ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ κ α τά N IJ 0 1 0 1 .0 4 /2 0 0 5
Η .Π .Α .

κοθώί ε π ίσ π Ξ

α ξ ιο λ ο γ η μ έ ν ο ε π ιτ υ χ ώ ε

o t is

ε γ κ α τα σ τά σ ε ΐΞ Tns Ε λ λ η ν ικ ή 5

Α σ τ υ ν ο μ ία 5 α π ό το α ρ μ ό δ ιο τ μ ή μ α έ ν α ν τ ι α π ε ιλ ή 5 π ο λ λ α π λ ώ ν Β ο λ ίδ ω ν α π ό
T o ka rev F M J 7 .6 2 χ 2 5 m m κ α ι M a k a r o v 9 χ Ί 8 m m ste e l core.

39 φ ύλλα (σ τρ ώ σ ει ) του Ο λλανδικού υλικού
100% Dyneem a® SB 21
Διαμετρήματα: 0.22, 0.38, 9, 357, 0.45, 0.44 ...
4 0 % πιο ισχυρό από άλλα αλεξίσφαιρα τύπου
αραμιδικώ ν ινών
Τρισδιάστατο αντιιδρωτικό ύφασμα που
"αναπνέει" το καλοκαίρι, σε ολόκληρη
την εσωτερική πλευρά του γιλέκου που
έρχεται σε επαφή με το σώμα
Αποδεδειγμένη προστασία πολλαπλώ ν
βολίδω ν ακόμη και στην άκρη του γιλέκου

"Ο m o w s σου σύντ p o < p o s
που Θέήεΐ5 όίπήα σου!!!"

Τ ρισδιάστατο ύ φ α σ μ α

Π Λ Α Κ Ε Σ Π ΡΟ Σ Τ Α ΣΙΑ Σ Ε Π ΙΠ Ε Δ Ο Υ
III + <1,7 Kg
7.62 χ 39mm M S C K a la sn ik o v
7.62 x 51mm M80
5,56 x 45mm

Π ο π π α π ή ά χ τ υ π ή μ α τα "
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Mm
ΚΑείσιρο 210 6470529
Εκδρομοε 2107772016/Mnaflfliis 210 3215464
Κρήτη: Κλείστρο 28310 50999
Ιωάννινα: Λένιζηε 2651 027158
Πάτρα: Ρουμελιώτη 2610 270039
KopivBos: Ευθυμίου 27410 26732
Ξάνθη: Army Market 25410 21622
Αθήνα:

Πιστοποίηση κατά NIJ"
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ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
CS
α ρ α ίω σ η ,
φ α λ ά κ ρ α , μ ο υ σ τ ά κ ι, γ έ ν ια .
α ρ α ίω σ η ,
φ ρ ύ δ ια , ε υ α ίσ θ η τ ε ς π ερ ιο χ ές

ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
■

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΧΡΙ
ΤΡΙΧΕΣ
ΣΕ
ΦΟΡΑ
ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΟΜΕΣ
ΣΗΜΑΔΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 21 0 .8 2 5 4 2 0 0
ATHENS-LONDON·

ΑΓΟ ΡΑ Α Λ ΕΧ ΙΣΦ Α ΙΡ Ο Υ ΓΙΛΕΚΟΥ

Μια ε π ε ν δ υ σ η ^ Κ
^n.
. ■
στήν α σ φ α λ ε ισ σ α ς

If you like to take risks, you can wear a cheaper vest.
If you want the BEST to save your live, We provide it, no doubts !
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ENGARDE
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΓΙΛΕΚΟ "ΤΥΠΟΥ ENGARDE"
Ια μόνα γιλέκα της Ελληνικής αγοράς που πέρασαν επιτυχώς ία test και

πιστοποιήθηκαν απο to N.I.J. με. ία standards αοφαλείας ίου έτους 2005
και όχι απλά "σύμφωνα με τα standards του N.I.J"
Από 100% D Y N E E M A της D SM
Ια μόνα γιλέκα με τραυματικό βύθισμα 29mm

Engarde Body Armor Sa
Amsterdam The Netherlands

T a rg e t G ro u p L td
D e fe n s iv e

E q u ip m e n t

Κεντρικό: ΜιχαΛακοηουιΤου, 121 115 27 Αθήνα · Tnrt .: 210 7718890 · F a x : 210 7 7 1 8897· e-m ail: tar? et? r®acci.gr
Υποκατάστημα: Λημητοάνοί, 16 11 5 22 Αμπεάοκηποι · Τηά.: 210 6470010 · Fax.: 210 6470010 · e-mail: tar?et«r®acci.?r
Υηοκατάατημα2: Via Guido Faletra 31,93100 Caltanissetta, Sicily - ITALY · Tel. +39 320157 9925 · Fax +39093455370

w w w .ta rg e tg ro u p .g r

κή Αστυνομία συμβουλεύει...
Σ ΥΜΒΟΥΛΕ Σ - ΟΔΗΓΙ Ε
ΣΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ

\

► Π ριν φύγετε για διακοπές
βεβαιω θείτε ό η οι πόρτες και
τα παράθυρα του σπιτιού σας
είνα ι καλά ασφαλισμένα.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΟ ΣΠ ΙΤΙ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΡΡΗΞΕ:

►Τοποθετήστε στην κύρια είσοδο της πολυκατοικίας μηχανισμό αυτόματου
κλεισίματος πόρτας.

►

Ενημερώ στε για την
απουσία σας μ όνο συγγενικά
κα ι φ ιλικ ά σας πρόσω πα η τους
γείτονες που εμπιστεύεστε, για
να επ ιβλέπ ουν την οικία σας και
α ν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί
λό γο ι κα ι το Α στυνομικό Τμήμα
της περιοχής σας.

►Κλειδώνετε τις κύριες πόρτες του διαμερίσματος με κλειδαριά ασφαλείας.
►Κλειδώνετε πάντα όταν φεύγετε, ακόμα κι αν πρόκειται να απουσιάσετε για
μικρό χρονικό διάστημα.
►Τα γκαράζ και οι αποθηκευτικοί χώροι είναι πιθανός στόχος.

► Μ ην αφήνετε σημειώ ματα
για πόσο καιρό θα α πουσιά στε
ή για το πότε πρόκειται να
επιστρέφετε.

►Μην αφήνετε ποτέ την κύρια είσοδο ανοιχτή με στηρίγματα και προσέχετε
ιδιαίτερα αν σας ακολουθήσει κάποιος μέσα στο κτίριο.

► Το σπίτι ή το διαμέρισμα
σας να μ η ν δείχνει “εντελώ ς
κλειστό”, υποδηλώ νοντας
έτσι την απουσία σας.

►Εγκαταστήστε ένα σύστημα συναγερμού - ασφαλείας, εφόσον έχετε τη
δυνατότητα.
►Τα συστήματα ασφαλείας της κυρίας εισόδου (θυροτηλέφωνο με οπτική
εικόνα), θα πρέπει να σας επιτρέπουν να αναγνωρίζετε και να ελέγχετε
τους επισκέπτες σας. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα, χωρίς να βεβαιωθείτε
ότι γνωρίζετε τον επισκέπτη.

► Τοποθετήστε, εάν είνα ι
δυνατόν, χρονοδιακόπτη
αυτόματου φω τισμού.
► Ε νεργοποιείστε, εάν
διαθέτετε, το σύστημα
συναγερμού.

►Μην αφήνετε ποτέ ξεκλείδωτες ή ανοιχτές τις πόρτες και τα παράθυρα των
μπαλκονιών, ακόμα και όταν κάνει ζέστη.

►

Μ ην αφήνετε μ εγά λα
χρηματικά ποσά ή αντικείμενα
αξίας στο σπίτι σας.

►Όταν μετακομίζετε να αλλάζετε τις κλειδαριές και τα κλειδιά.
►Μην αφήνετε δεύτερα κλειδιά της οικίας σας, κάτω από γλάστρες ή χαλάκια.

►

Σ ε περίπτω ση που
ενημερω θείτε α π ό γείτονες,
φ ιλικ ά ή συγγενικά σας
πρόσω πα για κάτι ύποπτο
στην ο ικία σας μ η διστάσετε
να ειδοποιήστε το “1 0 0 ” ή
το Α στυνομικό Τ μήμα της
περιοχής σας.

► Σ ε περίπτω ση κλοπής
ειδοποιήστε το “1 0 0 ” ή Τμήμα
Α σφαλείας της περιοχής σας.

►Μην αφήνετε ποτέ μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι
σας και μην γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελματικό σας περίγυρο
τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσετε στην οικία σας.

J

