


περισσότερες καλύψεις
λιγότερα ασφάλιστρα

Καλύψ εις Πακέτου  
Π ροσ φ οράς

Ειδική π ρ οσ φ ορ ά  γιά  
Α σ τυνο μ ικο ύς

Αστική Ευθύνη γιά Σω ματικές Βλάβες τρίτω ν 500.000 €
Αστική Ευθύνη γιά Υλικές Ζημιές τρίτω ν 100.000 €
Πυρκαγιά-Τρομοκρατικές Ενέργειες-Στάσεις & Απ εργίες 1.500 € 
Φυσικά Φ αινόμενα 1.500 €
Κάλυψη από Ανασφάλιστο Ό χημα 100.000 €
Αστική Ευθύνη Πυρός 600.000 €
Κάλυψη σε Πορθμεία 100.000 €
Προσω πικό Ατύχημα Οδηγού & Ιδιοκτήτη 15.000 €
Δω ρεάν κάλυψη Φ ροντίδας Ατυχήματος
Δω ρεάν κάλυψη Αντικατάστασης Ο χήματος από π υρκαγιά & κλοπή

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς
Δωρεάν Αποστολή Συμβολαίου στον Χώρο σας

Α σ φ άλισ τρα

Ίπ π οι Εξάμηνο
Ετών 30-39 40-50

Έως 6 103

-ν
| ■ οο 112

9 -1 0 m ik FT*Y3
11-12 Kgfl 146 €
13-14 159 171 €
15-16 182 196 €

Επ ιπ λέον έκπ τω ση
σε γυνα ίκες

Γενικέβ Ασφάλειεε Ασημάκοε··
Τηλέφ ω νο 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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[  ΣΗΜΕΙ ΩΜΑ :

από τον εκδότη

θερ ινή ς ρασ τώ νης, που  γ ια  τον  ασ τυνομ ικό  δεν σ ημαίνε ι χαλάρω ση, αλλά δ ιαρκή  επ α γρ ύ π νη σ η , θα 

σ τις  θ ετ ικ ές  εξελίξεις του  δ ιμ ή νο υ  που  πέρασε, σ τ ις  οποίες η Ε λ λ η ν ικ ή  Α στυνομ ία  έθεσε α νεξ ίτηλα  

τη  σφραγίδα  της.

Η άνοιξη  του  2010 θα μ ε ίνε ι ορόσημο στη  μ νή μ η  όλω ν, δ ιό τι επ ιτεύ χθ η κ ε  η εξάρθρωση τη ς  τρ ο μ ο κ ρ α τικ ή ς 

οργάνω σης «Ε πανασ τατικός Α γώνας», μ ια ς  οργάνω σης που  είχε στο ενερ γ η τ ικ ό  τή ς  επ τά χρ ο νη ς παρουσ ίας τη ς  

σ η μ α ντικ ή  και π ο λ υ π ο ίκ ιλ η  δράση που  εκ τε ινό τα ν  από το χώ ρο τη ς  τρομ οκρα τία ς μέχρ ι το χώ ρο του  κο ινού  

Π ο ιν ικ ο ύ  Δ ικαίου.

Η Ε λ λ η ν ικ ή  Α στυνομ ία  με α υ τή  τη ν  επ ιτυ χ ία  κατάφ ερε ένα κα ίρ ιο  χ τ ύ π η μ α  κατά  του  οργανω μ ένου  εγκ λ ή μ α το ς  

που  α π ε ιλ ε ί τον  κ ο ινω ν ικ ό  ιστό. Κ ατάφερε να  εξαλείψ ει το άγος που  α π ε ιλ ε ί να  πλήξει τη  Δ ημ οκρατία , τ ις  κ ο ι

ν ω ν ικ ές  δομές, τον  π ολ ιτισ μ ό  και τη ν  ιστορ ία  μας. Έ δρ α σ ε με επα γγελμ α τισ μ ό  και σύνεση, με σ οβαρότητα  και 

μεθοδικότητα , χω ρ ίς  θρ ιαμ β ολογίες κα ι κορόνες, αξ ιοπο ιώ ντας τη  βαθιά  γνώ σ η  και εμ πειρ ία  τω ν  σ τελεχώ ν της, 

οδη γή θη κε στο επ ιθ υ μ η τό  αποτέλεσμα: Να κάνει ένα σ η μ α ντικό  βήμα γ ια  τη ν  προστασία  του  π ο λ ίτη . Α υτό  ε ίνα ι 

και το... ασ τυνομ ικό  μ ή νυ μ α  τη ς  άνο ιξης το υ  2010. ]

[ 3 ]  Α/Α



[  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α :

ΤΕΥΧΟΣ 261 ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

6 
16

Σ υ νέντευ ξη  Γεν. Γ ραμ μ α τέα  Υ πουργείου  Δ ημόσ ιας Τάξης, 

Δ /νση Τ ροχα ία ς Α ττ ικ ή ς  (Ο .Ε .Π .Τ.Α .),20
1 0 Η  π τώ σ η  ενός α κόμ η  ο χυ ρ ο ύ  τ η ς  τρομοκρατίας,

κ ή ς  Π ροστασίας,26Τ ο π α ιδα γω γ ικό  έργο τ η ς  τροχαίας,

Δ ια χείρησ η  Κ ατασ τροφ ώ ν & Ε υ ρ ω π α ϊκ ό ς  Μ η χα νισ μ ός Π ολιτι-

28,'Η  Γλώ σσα τ η ς  Α λήθειας.

Ε ιδ ικ ές  τ ε χ ν ικ έ ς  σ υ νέντευ ξη ς  το υ  πα ιδ ιο ύ  -  θύματος, Π ερ π α τώ ν τα ς  σ τα  μ ο νο π ά τια  το υ

Ί ν τ ε ρ ν ε τ ,

Γλώσσας,

40 
52

44,Η  μ ά χη  το υ  Μ αραθώνα, JL J .  Μ αραθώ νιος Δρόμος,

54Β ιβλιοσφ αγές σ τω ν  σ χολείω ν τ ις  αυλές, L /  Ο . Ε λευ θερ ία  Θ ράκης, k J  ν _ ^ Η φ αίστεια .

48Λ .  ν /  Κ ιβω τός Ν εο ελ λ η ν ικ ή ς

58,



Α ναμ νήσ εις ενός Μ οιράρχου, Π οιος φ οβάτα ι το

α σ τυνο μ ικ ό  μυθ ισ τόρημα ;, Σ τρ α τ ιω τ ικ ή  α γω γή  στο Β υζά

ντιο , 84Κ υ ν η γό ς  ένα  μ α χ η τ ικ ό  κα ι α πρόβλεπτο  αφρόψαρο.

Πολιτισμός,

Μόνιμες Στήλες

7 Βιβλία, 886 6
9 0K j  \ J  Δ ιεθ νε ίς  α σ τυ νο μ ικ ές  επ ιτυ χ ίες ,

94 102K J  -L  Ε π ιτυ χ ίες  του  Σώματος, _Ι_ \ J  

106 Υ πηρεσιακά νέα, 118
120 Ψ υ χ α γ ω γ ία , 124

Αθλητισμός,

Ε π ικ α ιρ ό τη τα , 

Π αράξενα, 

Α λληλογραφ ία .

Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ι 
ΕΛΕΓΧΟΙ &. Ε Ν Ε ΡΓΕ ΙΕΣ

" M IW U O I η «ΟΜ··*ΟΙ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Ο , ν α σ κ ό π η σ η

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

Σύμφωνα μ ε  την 9010/1/16-y από 5/1/011(ΦΕΚ. Β ' -1090) 

Απόφαση του κ. Υπουργού Αημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

μ ε  την υπ'αριθμ. 9010/1117-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β'-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ον Τμήματος Ιστορίας- 

Εκδόοεων της Δ/νοης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

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

Συντάκτες
Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη, Αστυφ. Ιωάννης 
Ντελέζος, Π.Υ. Γρηγόρης Τσαλής, Π.Υ. Αφροδίτη 
Κοκκίνου, Π.Υ. Μαρία Νέζερη.

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο 
1° Τμ./Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
(Αρχ/κας Παν. Δικόπουλος,
Αρχ/κας Ζωής Γαβριήλ)
Διαχείρηση-Διανομή 
Ανθ/μος Νικόλαος Βασιλείου 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“ΤΥ ΠΟ ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ Η ” 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(a'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.



Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
κ. Γρηγόρη Τααούλα στην «Αστυνομική Ανασκόπηση»

Του Ανθ/μου Κων. Γ. Κούρου

Οκτώ μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας ποια είναι η εικόνα που εχετε σχηματί
σει για την Ελληνική Αστυνομία;

Όταν παραλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια 
κατάσταση γίνικευμένης αδράνειας. Άμεσα συνειδητοποιήσαμε ότι χρειάζεται επιμονή, υπομονή και σκλη
ρή δουλειά, πμοκειμένου να εξυγιανθεί η λειτουργία του οργανισμού. Γίνεται μια προσπάθεια εντατική και 
καθημερινή; προκειμένου να εκσυγχρονίσουμε την αστυνομία και να μεταρρυθμίσουμε συνολικά τη δομή 

ς χώρας. Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, 
εδώ, να τονίσω ότι η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει ανθρώπους ικανούς, που εργάζονται με μεράκι 

και αυταπάρνηση στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στο έγκλημα. Ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα προ
βλήματα που αντιμετωπίζ/ει η Ελληνική Αστυνομία σήμερα και που είναι καταλυτικό, τόσο ιος προς την απο- 
τελεσματικότητά της όσο και ως προς την εικόνα που διαμορφώνουν οι πολίτες για το Σώμα είναι η κακώς 
εννοούμενη «νοοτροπία του δημοσίου υπαλλήλου». Σε καιρούς αυξημένης εγκληματικότητας, όπου ο πολί
της κινδυνεύει καθημερινά, δε δικαιούμαστε να αδρανούμε. Από τη μεριά μας, γίνονται προσπάθειες μέσω 
της αναβάθμισης της εκπαίδευσης, της αλλαγής του συστήματος των κρίσεων, της δημιουργίας κινήτρων για 
τους πιο άξιους και αποδοτικούς Αστυνομικούς και Αξιωματικούς. Οι Αστυνομικοί πρέπει και αυτοί με τη 
σειρά τους να συνειδητοποιήσουν την κρισιμότητα της κατάστασης και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να αντα- 
ποκριθούμε στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες στον τομέα της ασφάλειας.

ΥΝΙΟΣ 2010



Η νέα αντεγκληματική πολίτικη 
που προωθείτε τι αλλαγές θα επι
φέρει στη δομή και λειτουργία 
των υπηρεσιών του Σώματος;

Η αντεγκληματική πολιτική, για το 
2010-2014 δίνει μεγάλη έμφαση στη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσι
ών προς τους πολίτες κάτι που είναι 
εφικτό μόνο μέσα από τη σωστή ανά
λυση των προβλημάτων και κατ’ επέ
κταση την ορθολογική κατανομή των 
πόρων, υλικών και ανθρώπινων με 
βάση την εγκληματικότητα. Η  πληθυ- 
σμιακή διάρθρωση κάθε περιοχής και 
οι δείκτες εγκληματικότητας είναι δυο 
από τους πολλούς παράγοντες που λά
βαμε υπόψη μας κατά την εκπόνηση των ειδικών σχεδίων αντε- 
Υκληματικής δράσης. Όπως γνωρίζετε, η αντεγκληματική πολι
τική περιλαμβάνει πάνω από 200 ειδικά σχέδια για όλη τη χώρα 
και κάθε ένα από αυτά στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ιδιαιτερότη
τες της κάθε περιοχής.

Σε 6,τι αφορά στο προσωπικό, προβλέπεται η ορθολογική αξι
οποίηση των ανθρώπινων πόρων, πράγμα το οποίο σημαίνει: 
α) ενίσχυση των περιοχών που έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα, β) 
σταδιακή απαλλαγή του προσωπικού από εσωτερικού τύπου κα
θήκοντα και έμφαση στη στελέχωαη των μάχιμων υπηρεσιών. 
Η πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού, η ανακατανομή του 
υπάρχοντας, η απαλλαγή από πάρεργα είναι οι πρώτες μας προ
τεραιότητες.

Σε κάθε περίπτωση η νέα αντεγκληματική πολιτική έχει θέσει 
ως στόχο την ενδυνάμωση των Αστυνομικών Διευθύνσεων τόσο με 
μέσα όσο και πόρους, προβλέποντας σημαντικές καινοτομίες, από 
την ανάπτυξη των αναλυτικών δυνατοτήτων της κάθε διεύθυνσης 
μέχρι και την κατάρτιση δικού της προϋπολογισμού. Προβλέπει 
επίσης τη δημιουργία πρότυπων αστυνομικών τμημάτων στις πε
ριοχές που αντιμετωπίζουν έντονα προβλήματα εγκληματικότη
τας ή προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Τα Τμήματα αυτά, που 
σε πρώτη φάση θα λειτουργήσουν πιλοτικά, θα είναι κτιριακά 
αναβαθμισμένα, πλήρως στελεχωμένα και με επιστημονική υπο
στήριξη από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους 
και πολιτισμικούς διαμεσολαβητές.

λευταίο καιρό. Η δράσης της ΔΙ.ΑΣ εί
ναι διαρκής, στόχευμένη και λειτουρ
γεί τόσο στο επίπεδο της πρόληψης, 
όσο και της καταστολής. Η  αποφασι
στική συμβολή της φάνηκε ήδη από 
τις πρώτες δέκα μέρες της επέμβα
σης. Συγκεκριμένα, από τις 29 Μαρ
τίου μέχρι σήμερα έγιναν στην Αττική 
22 συλλήψεις για ναρκωτικά, 19 συλ
λήψεις μη νόμιμα εισερχομένων με
ταναστών, 19 συλλήψεις ατόμων για 
κλοπή, 8 συλλήψεις ατόμων για παρά
νομη οπλοφορία, 4 συλλήψεις ατόμων 
για ληστεία, 8 συλλήψεις για αρπαγή 
τσάντας, 14 συλλήψεις φυγόποινων 
και βρέθηκαν 7 κλεμμένα οχήματα. 

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη έγιναν 750 προληπτικοί έλεγχοι, 
100 προσαγωγές υπόπτων και 20 συλλήψεις συνολικά. Είναι ένα 
δυναμικό ξεκίνημα που προοδευτικά δύναται να αλλάξει το τοπίο 
της ασφάλειας στις δύο μεγάλες πόλεις.

Θεωρείτε δηλαδή, ότι τα μέτρα αυτά επαρκούν για να κα
ταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να εμπεδωθεί το αί
σθημα ασφάλειας των πολιτών;

Θεωρώ και πιστεύω ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να στηριχθούν 
από όλους μας για να φέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Βέ
βαια η εγκληματικότητα είναι κοινωνικό γινόμενο. Η  αύξηση 
της θα πρέπει να μας απασχολήσει όχι μόνο σε επιχειρησιακό - 
αστυνομικό επίπεδο α ϋ ά  κυρίως σε οικονομικό - πολιτικό επί
πεδο, αναζητώντας μέτρα άμβλυνσης των μεγάλων προβλημάτων 
της Ελληνικής κοινωνίας. Όσο καλή Αστυνομία και αν έχει μια 
χώρα δεν αρκεί από μόνη της, όταν τα προβλήματα που αντιμετω
πίζει μια κοινωνία είναι μεγάλα και οι ανισότητες τεράστιες.

Στη σύγχρονη κοινωνική -και όχι εικονική πραγματικότητα, ο 
όρος ασφάλεια μπορεί να εμπεδωθεί μόνο μέσα από την οικοδό
μηση της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή την προώθηση των δι
καιωμάτων των πολιτών, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας 
τους, καθώς και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας «αλληλεγγύης» 
και «αμοιβαίας συνδρομής».

Η νεοσύστατη υπηρεσία Δίκυκλης 
Αστυνόμευσης «ΔΙ.ΑΣ.» θεωρείται ότι 
συμβάλει στη μείωση της εγκληματι
κότητας;

Η ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης αποτε
λεί μία άμεση και καίρια παρέμβαση για την 
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην 
Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη, 
όπου βλέπαμε μια ραγδαία αύξηση τον τε

Σε κάθε περίπτωση 
η νέα αντεγκληματική 
πολιτική έχει θέσει ως

Στις προσπάθειες της κυβέρνη
σης για την πάταξη της φορο
διαφυγής και του οικονομικού 
εγκλήματος εντάσσεται και η δη
μιουργία μιας νέας ενοποιημέ
νης Υπηρεσίας Δίωξης Οικονο-

στόχο την ενδυνάμωση μικού Εγκλήματος. Πότε θα είναι
,  έτοιμη να λειτουργήσει,

των Αστυνομικών Η νέα υπηρεσία καταπολέμησης οτ-
κονομικού εγκλήματος αποτελεί μέρος 
της Νέας Υπηρεσίας ΚαταπολέμησηςΔιευθύνσεων τόσο με 

μέσα όσο και πόρους”
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Οργανωμένου Eyi χλήμαα 
μείται οε πέντε τμήματα: 
Ερευνών, Ξεπλύματος Χρ
τασχεσέώΨ, Απαταη & Γ

2010

που θα δο- 
)ικονομικών 
ιατος & Κα- 
ιστογραφίας,

Παιγνίων, Έργων Τέχνης & Αρχαίων.
Μεταξύ άλλων στις αρμοδιότητές της πε
ριλαμβάνονται η καταπολέμηση της φο
ροδιαφυγής, του επιχειρηματικού εγκλή
ματος όπως οι απάτες μέσω Offshore 
εταιριών, το λαθρεμπόριο, η τοκογλυφία, 
η καταδολίευση δανειστών, η διακίνη
ση ναρκωτικών, το παράνομο στοίχημα, 
τα εγκλήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, 
κλοπής αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.
Γ ι’ αυτό το σκοπό προσλαμβάνουμε 100 
στελέχη ειδικών καθηκόντων, τους λε
γάμενους «Ράμπο», οι οποίοι θα εκπαι
δευτούν από επαγγελματίες και θα εντα
χθούν στη δομή της νέας υπηρεσίας. Η 
νέα υπηρεσία αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως μέσα στο πρώ
το εξάμηνο του 2010.

Με δεδομένη τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία 
ε'χει περιέλθει η Ελλάδα, υπήρξαν προσπάθειες για την 
περιστολή των Δαπανών από το Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη το τελευταίο διάστημα;

Η χώρα μας βρίσκεται πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση. 
Εμείς έχουμε χρέος να συνδράμουμε στην μεγάλη προσπάθεια 
των Ελλήνων πολιτών, να πορευτούμε με αισιοδοξία και πείσμα 
για να πετνχουμε τους στόχους του προγράμματος Σταθερότητας. 
Θα κινηθούμε σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο για να πετύχουμε τις 
απαραίτητες μειώσεις δαπανών, να καταστείλουμε οποιαδήποτε 
σπατάλη και να σεβαστούμε το Δημόσιο χρήμα, τον ιδρώτα δηλα
δή και το μόχθο του Ελληνικού Λαού. Η  πρόσφατη απόφασή μας 
για την κατάργηση 237 Αστυνομικών Σταθμών (από τους οποίους 
34 τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας, 80 στεγάζονταν οε μισθω
μένα κτίρια και παραμένουν ανενεργοί από το 2004, 115 παρα
μένουν κλειστοί για τουλάχιστον μια πενταετία και 8 προτείνο- 
νται από τις οικείες Αστυνομικές Δ/νσεις) με ετήσια εξοικονόμηση 
650.000 ευρώ περίπου από το λειτουργικό τους κόστος, πιστοποι
εί την πρόθεσή μας να κάνουμε πράξη τη «χρηστή διοίκηση» και 
στο Υπουργείο Προστασίας του
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Αστυνομι
κοί εσείς ότι

υπο- 
κατάρτιση 

για την 
διαρκώς

Το θέμα της εκπαίδευσης 
της επαγγελματικής 
κατάρτισης και της δια βίου 
μάθησης είναι μείζονα 
ζητήματα, τα οποία 
απασχολούν το Υπουργείο’

αυξανόμενων περιστατικών βίας. 
Υπάρχει στις προθέσεις σας η ενί
σχυση των Αστυνομικών Υπηρεσι
ών με νέα και πιο εξελιγμένα μέσα 
καταπολέμησης του οργανωμένου 
εγκλήματος;

Το θέμα της εκπαίδευσης, της επαγ
γελματικής κατάρτισης και της δια β ί
ου μάθησης είναι μείζονα ζητήματα, τα 
οποία απασχολούν το Υπουργείο. Η  απο- 
στρατικοποίηση των σπουδών καθώς 
και η ανάπτυξη και υλοποίηση εκπαι
δευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευ- 
μένα αντικείμενα αποτελούν βασικούς 
στόχους της αντεγκληματικής πολιτικής 
μας και είναι άμεσα αυνδεδεμένα με άλ
λα βασικά θέματα όπως το σύστημα προ
αγωγών, σωστής στελέχωαη των υπηρε
σιών και αποδοτικής καταπολέμησης 

της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, μας απασχολεί ιδιαί
τερα ο εκσυγχρονισμός του τρόπου εκπαίδευσης, η χρήση του δι
αδικτύου και προγραμμάτων e-learning.

Ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας αναμφίβολα 
περνά και από τη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. To Police On 
Line είναι σε μια φάση συνεχούς εξέλιξης και επέκτασης. Στόχος 
μας είναι η διαρκής βελτίωση της ταχύτητας και των δυνατοτή
των του και η χρήση της εφαρμογής αυτής από όλους τους αστυ
νομικούς σε καθημερινή βάση. Μέρος του προγραμματισμού της 
Διεύθυνσης Πληροφορικής για το 2010 είναι ο εξοπλισμός 800 
υπηρεσιακών οχημάτων με υπολογιστές αυτοκινήτου και 200 
υπολογιστές χειρός. Φιλοδοξούμε τα οχήματα αυτά να έχουν άμε
ση πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ώστε να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαραίτητες πληροφο
ρίες για τη διενέργεια αστυνομικών ελέγχων, χωρίς να ταλαιπω
ρείται ο πολίτης.

Τέλος, βελτιώνουμε διαρκώς τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό των 
αστυνομικών, προκειμένου τα μέσα που χρειάζονται να παρέχο
νται από την Υπηρεσία και να μη χρειάζεται να προμηθεύονται 
εξοπλισμούς οι αστυνομικοί με ίδια μέσα.

Η Ελληνική Αστυνομία αναβαθμίζει την παρουσία της 
στο Διαδίκτυο. Ποιοι είναι οι απώ
τεροι στόχοι;

Θεωρούμε ότι το έργο της Αστυνομίας 
και οι υπηρεσίες που παρέχει στον πολί
τη μπορούν να διευκολυνθούν και να ανα
βαθμιστούν μέσω των δυνατοτήτων που 
παρέχονται σήμερα από το διαδίκτυο. 
Ηδη, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα. Ο 

λογαριασμός της Ελληνικής Αστυνομίας 
στο twitter δημιουργήθηκε σας 10 Μαρ-



τίον και παρακολουθείται ήδη από 
1.024 πολίτες. Αντίστοιχα, το κανάλι 
της Αστυνομίας στο You Tube δημι- 
ουργήθηκε στις 13 Μαρτίου. Έχουν 
ήδη αναρτηθεί 9 βίντεο και θα ακο
λουθήσουν και άλλα. Είναι μια προ
σπάθεια που θα εξελίσσεται διαρκώς.
Οι πολίτες δείχνουν έντονο ενδιαφέ
ρον και χρησιμοποιούν τα νέα αυτά 
μέσα για να ενημερώνονται για τις 
δράσεις της Αστυνομίας. Το βίντεο 
για την ομάδα Δ ίκυκλης Αστυνόμευ
σης το έχουν ήδη δει περίπου 13.000 
πολίτες, ενώ χρησιμοποιήθηκε και 
από αρκετά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Μελετάμε επίσης τη δυνατότητα δημοσίευσης δημοσίων δεδο
μένων, όπως μελέτες και στατιστικά στοιχεία, πληροφορίες για 
τους πολίτες και για τους δημοσιογράφους κ.ο.κ. Γίνεται, τέ
λος, μια προσπάθεια αναμόρφωσης της ιστοσελίδας με λογισμι
κό ανοικτού κώδικα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε υπηρεσίες 
και λειτουργικές πληροφορίες on line στον πολίτη, όπως αιτή
σεις για δικαιολογητικά, καταγγελίες κ.λπ.

Τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση 
θεωρείτε ότι μπορούν να οδηγησουν σε βίαιες κοινωνι
κές αντιδράσεις και τι σκοπεύει το Υπουργείο Προστασί
ας του Πολίτη να πράξει στην περίπτωση αυτή;

Το δικαίωμα των πολιτών στη διαδήλωση και στη διαμαρτυ
ρία είναι ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Το Υπουρ
γείο Προσταοίας του Πολίτη, σεβόμενο το δικαίωμα των πολιτών 
θέλει να διασφαλίσει την ειρηνική διεξαγωγή των διαδηλώσεων. 
Η  Ελληνική Αστυνομία δεν παρεμβαίνει, ούτε και θα παρεμβαί
νει όταν δε συντρέχει λόγος. Θέλουμε, όμως, η Αστυνομία να κά
νει καλά τη δουλειά της, να απομονώνει τα βίαια περιστατικά, 
να συλλαμβάνει όσους καταστρέφουν και επιτίθενται, με σεβασμό 
στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Κράτος Δικαίου.

Με αφορμή το περιστατικό ρίψης χημικών στο πρόσω
πο ενός πολίτη από αστυνομικό, και συγκεκριμένα του 
γνωστού αγωνιστή Μανώλη Γλέζου 
αλλά και τις δηλώσεις που έχουν γί
νει για κατάργηση τους θα ήθελα να 
σας ρωτήσω αν πραγματικά πιστεύετε 
ότι η χρήση τέτοιων μέσων είναι ανα
χρονιστική ή επιβεβλημένη. Υπάρχει 
εναλλακτική λύση;

Η  πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προ
σταοίας του Πολίτη έχει δηλώσει επανει
λημμένα ότι η χρήση των δακρυγόνων εί
ναι επιζήμια τόσο για το περιβάλλον, όσο 
και για τη δημόσια υγεία. Σκοπός μας εί-
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ναι να τα καταργήσοϊ 
Στο πλαίσιο αι 

Ελληνικής Α<
άΐο θέμα και εξετάζουν mt% τρόπους 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με βάση 
τις εξελίξεις της τεχνολογίας και τη δι
εθνή εμπειρία. Εξετάζουμε λοιπόν τη 
δυνατότητα προμήθειας άλλχον μέσων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
ανοικτούς χώρους όταν η περίσταση 
το απαιτεί.

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι για 
όσο χρονικό διάστημα η χρήση χημι

κών διατηρείται, η Ελληνική Αστυνομία οφείλει να κάνει ορθο
λογική και όχι καταχρηστική χρήση δακρυγόνων, με απόλυτο σε
βασμό στις αρχές της αναγκαιότητας, της προαφορότητας και της 
αναλογικότητας, όπως ορίζεται από το Σύνταγμα και τους Νόμους 
της χώρας μας.

Σε δηλώσεις στελεχών των λεγάμενων μικρών κομμάτων 
της Αριστερός, οι κοινωνικοί αγώνες μετά τα μέτρα της 
κυβέρνησης πρέπει να ενταθούν ως απάντηση αλλά κυ
ρίως ως μέσω διεκδίκησης (π.χ. το κλείσιμο της Πανε
πιστημίου, η κατάληψη του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους κ,λπ.). Ποια θα είναι η στάση της Αστυνομίας 
σε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον;

Η Ελληνική Αστυνομία θα προσπαθεί να διαφυλάσαει πάντα 
το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικήαουν τα δίκαια αιτή- 
ματά τους, αλλά και να διασφαλίσει την απρόσκοπτη κυκλοφορία 
των πολιτών στο κέντρο της πόλης. Δεν πρόκειται να ασκηθεί βία 
εναντίον των εργαζομένων, αλλά δε θα υπάρξει καμία ανοχή στα 
βίαια περιστατικά ή στην καταστροφή δημόσιας ή ιδιωτικής πε
ριουσίας. Εχθρός μας δεν είναι ο εργαζόμενος, αλλά όσοι βιαιο- 
πραγούν και καταστρέφουν περιουσίες.

Εν κατακλείδι κ. Γενικέ. Θα έρθουν καλύτερες ημέρες για 
τον Έλληνα Αστυνομικό;

Αυτή είναι πραγματικά και η δική μας επιθυμία. Θα ήθελα λοι
πόν να διαβεβαιώοω άλες και όλους 
τους Αστυνομικούς ότι θα σταθούμε 
κοντά τους, για να πετύχουμε μέσα 
από σύνθεση και συνεργασία, μια Ελ
ληνική Αστυνομία αντάξια των προσ
δοκιών των Ελλήνων πολιτών, αντά
ξια των προσδοκιών των Ελλήνων 
αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία 
θα προσπαθεί να 
διαφυλάσαει πάντα 
το δικαίωμα των
εργαζομένων να 
διεκδικήσουν τα δίκαια 
αιτήματα τους”

Κύριε Γενικέ σας ευχαριστούμε 
για το χρόνο που μας διαθέσατε.

Εγώ σας ευχαριστώ. ]
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Η ΠΤΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΚΟΜΗ ΟΧΥΡΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
M L αλοκαίρι χου 2002 και σχτγκεκριμένα στις 29 Ιουνίου, ξεκίνησε χο «ξήλω- 

μα» της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» και ακολούθησε ο «ΕΛΑ». 
Ψ  Η χώρα απαλλάχτηκε από το άγος που για 27 χρόνια σπίλωνε το κύρος της σε 
L  διεθνές επίπεδο.

Άνοιξη του 2010 και συγκεκριμένα στις 10 Απριλίου, ξεκίνησε χο «ξήλωμα» 
της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας». Πρωτοεμφανίστη- 

^ κ ε  το 2003 με βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπί- 
δων (5.9.2003) και συνέχισε μέχρι πρόσφατα παρουσιάζοντας σημαντική και πολυποίκι
λη παράνομη δράση.

Η Ελληνική Αστυνομία κατάφερε μια ακόμη σημαντική επιτυχία στον πόλεμο κατά 
της τρομοκρατίας. Κατάφερε να εξαλείψει ένα ακόμα άγος κατά της Δημοκρατίας, κατά 

της κοινωνίας, κατά του πολιτισμού. Με επαγγελματισμό και σύνεση, με 
σοβαρότητα και μεθοδικότητα, χωρίς περιττούς πανηγυρισμούς και κο
ρώνες, αξιοποιώντας εμπειρία και τεχνογνωσία, πέτυχε το ποθητό απο
τέλεσμα, που μεταφράζεται σε όραμα και στόχο μοναδικό: την προστα
σία του πολίτη,

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» αντί οποιουδήποτε, άρθρου, ανάλυ
σης ή σχολιασμού θα παρακολουθήσει με αυστηρότητα την πρόσφατη 
«συνάντηση» Αστυνομίας και τρομοκρατίας μέσα από τα δελτία τύπου 
του Αρχηγείου και τις ανακοινώσεις του Αρχηγού του Σώματος.

Α/Α [ 1 0  ]  ΜΑΪ0Σ-Ι0ΥΝΙ0Σ 2010



10 Απριλίου 2010
Στο πλαίσιο των εντατικών ερευνών για την αντιμετώπι

ση της τρομοκρατίας στη χώρα μας, ανακοινώνεται ότι τις 
πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας προέβησαν σε προσαγωγές ατόμων και κατ’ οί
κον έρευνες, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ση
μαντικά στοιχεία. Οι έρευνες συνεχίζονται.

11 Απριλίου 2010
Με βάση τα στοιχεία, που προέκυψαν από τις μέχρι στιγ

μής έρευνες, έχουν συλληφθεί και παραπέμπονται στον αρμό
διο Εισαγγελέα για συμμετοχή στη δραστηριότητα της τρομο
κρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας» οι εξής: 
►ΜΑΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος του Αγαμέμνονα ετών 39.
►ΡΟΥΠΑ Παναγιώτα του Βίκτωρα ετών 41
► ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος του Κωνσταντίνου ετών 32 
►ΚΟΡΤΕΣΗΣ Χριστόφορος του Γεωργίου ετών 31
► ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Σαράντος του Ευσταθίου ετών 32 
►ΓΟΥΡΝΑΣ Κωνσταντίνος του Δημητρίου ετών 30

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες βρέθηκε και 
κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός ευρημάτων, τα οποία εξετάζο
νται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Ενδεικτικά στην οικία των συλληφθέντων Νικόλαου ΜΑ- 
ΖΙΩΤΗ και ΡΟΥΠΑ Παναγιώτας στα Καλύβια Αττικής βρέ
θηκε και κατασχέθηκε σκληρός δίσκος υπολογιστή με προ
κηρύξεις για προηγούμενες ενέργειες του «Επαναστατικού 
Αγώνα» και σχέδιο προκήρυξης για μελλοντική τρομοκρατι
κή ενέργεια, όπως επίσης και χειρόγραφα κείμενα, δύο εκ των 
οποίων φέρονται να αποτελούν προσχέδια προκηρύξεων της 
ίδιας οργάνωσης.

Επιπλέον βρέθηκαν χειρόγραφα σχεδιαγράμματα χώρων 
για επικείμενες τρομοκρατικές ενέργειες.

12 Απριλίου 2010
Κατά τις συνεχιζόμενες έρευνες που διενεργούν οι Υπηρε

σίες της Ελληνικής Αστυνομίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε 
τμήμα προκήρυξης της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επανα
στατικός Αγώνας» που εντοπίστηκε στο σκληρό δίσκο ηλε
κτρονικού υπολογιστή. Με την προκήρυξη αυτή, είχε αναλη- 
φθεί η ευθύνη για:
α. την ένοπλη επίθεση εναντίον διμοιρίας των ΜΑΤ στην οδό 
Μπουμπουλίνας στο Υπουργείο Πολιτισμού στις 05/01/2009, 
που είχε σαν αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αστυνομι
κού,
β. την επίθεση εναντίον του λεωφορείου των ΜΑΤ στο Γουδί 
στις 23/12/2008 και
γ . την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία εται
ρίας εμπορίας πετρελαιοειδών « SHELL » στο Παλαιό Φάλη
ρο στις 24/10/2008.

Επίσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν αρκετά πειστήρια, 
ανάμεσα στα οποία διαρρηκτικά εργαλεία, που εξετάζονται 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κα
θώς και ένας παραμορφωτής φωνής.

(Επισυνάπτονται φωτογραφίες από:
►χειρόγραφα σχεδιαγράμματα χώρου για επικείμενη τρο

μοκρατική επίθεση εναντίον στατικών αστυνομικών δυνά
μεων στη συμβολή των οδών Πανόρμου και Βαθέως, που 
κατασχέθηκε στο σπίτι του Νικόλαου Μαζιώτη και φέρει δα
κτυλικά του αποτυπώματα

► δύσβατη και ερημική περιοχή του Υμηττού που χρησιμο
ποιούνταν ως χώρος εξάσκησης στη σκοποβολή).

15 Απριλίου 2010
Ανακοίνωση Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
«Σε συνέχεια των ερευνών που διεξάγονται για την τρομοκρα

τία στη χώρα ματ;, χθες Τετάρτη, 14 Απριλίου και κατά τις απο
γευματινές ώρες, εντοπίστηκε το ΙΝ Ε  1629 αυτοκίνητο Lancia 
Dedra, ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου για  συμμετοχή στην τρο
μοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας», Κωνσταντίνου 
ΓΟΥΡΝΑ, το οποίο μεταφέρθηκε στη Γενική Αστυνομική Δ ιεύ
θυνση Αττικής. Το εν λόγω αυτοκίνητο ερευνήθηκε παρουσία ει
σαγγελέα.

[  11 ]  Α/Α
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Στο χώρο αποσκευών τον (πορτ-μπαγκάζ) 
βρέθηκε και κατασχέθηκε σακίδιο πλάτης, 
το οποίο περιείχε τα ακόλουθα:

►Zk;o πιστόλια Zastava , των 9 χιλιο
στών, μ ε γεμιστήρες άνευ φυσιγγίω ν

►4ιίο επιπλέον γεμιστήρες κενούς φυσιγ
γίων

► Εκατόν είκοσι πέντε (125) σφαίρες των 
9 χιλιοστώ ν

►4(>ο σκληρούς δίσκους ηλεκτρονικού 
υπολογιστή μεγάλης χωρητικότητας

►Τρεις φορητούς εξωτερικούς σκληρούς δίσκους ( USB )
► Πακέτα χαρτονομισμάτων των 100, 50 ,20  ευρώ, συνολικού 

ποσού 119.240 Ευρώ, του οποίου η προέλευση διερευνάται.
Στον ίδιο χώρο αποσκευών βρέθηκαν και τρία πλαστά δελτία 

ταυτότητας που φέρουν την φωτογραφία του ίδιου ατόμου. Τα 
δύο από αυτά έχουν ακριβώς τα ίδια στοιχεία.

Τα παραπάνω πειστήρια στάλθηκαν στα εγκληματολογικά ερ
γαστήρια της Αστυνομίας, όπου και εξετάζονται.

Μ έχρι τώρα, σε σχέση μ ε τα παραπάνω ευρήματα, προέκυψαν 
τα ακόλουθα:

► Τα δύο πιστόλια δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματι
κές ενέργειες.

Στους σκληρούς δίσκους που προαναφέρονται, εντοπίστηκαν:
► Αποσπάσματα και πλήρη κείμενα των προκηρύξεων της 

τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικός Αγώνας», καθώς 
και προσχέδιο προκήρυξης χω ρίς ημερομηνία, μ ε γραφολογικές 
παραμέτρους που παραπέμπουν στον τρόπο κατάρτισης των προ
κηρύξεων της ανωτέρω οργάνωσης

Μ ε τις προκηρύξεις αυτές αναλαμβάνεται η ευθύνη των ακό
λουθων τρομοκρατικών ενεργειών:

^ Δ ιπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της πρώην Σχο
λής Ευελπίδων, σας 05.09.2003

^■Βομβιστική επίθεση μ ε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε 
υποκατάστημα της τράπεζας C ITIBAN K  στη λεωφόρο Κηφισίας 
στο Νέο Ψ υχικό σας 14.03.2004, ο οποίος δεν εξερράγη.

^■Τριπλή βομβιστική επίθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Κ αλλι
θέας, σας 05.05.2004

► Πυροδότηση μ ε  ενσύρματο τηλεχειρισμό αυτοσχέδιου εκρη
κτικού μηχανισμού κατά τη σαγμή διέλευσης αυτοκινητοπομπής 
οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας από την αερογέφυρα της 
Λεωφόρου Π άρου Ράλλη, σας 29.10.2004

►Βομβισακή επίθεση στο Υπουργείο Απασχόλησης στην οδό 
Πειραιώς, σας 02.06.2005

►Βομβισακή επίθεση στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών, σας 12.12.2005

► Πυροδότηση με ασύρματο τηλεχειρισμό 
αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στο 
Λυκαβηττό, στη διαδρομή κινήσεως του τότε 
Υπουργού Πολιασμού, σας 30.05.2006

►Εκτόξευση αντιαρματικού βλήματος 
κατά του κτιρίου της Πρεσβείας των Η.Π.Α. 
στην Αθήνα, σας 12.01.2007

►'Ενοπλη επίθεση κατά του Β ’ Αστυνο
μ ικού Τμήματος Νέας Ιωνίας με καλάζνι- 
κοφ και χειροβομβίδες, σας 30.04.2007

► Βομβισακή επίθεση κατά των κεντρι
κών γραφείων της εταιρίας εμπορίας πετρε
λαιοειδών και χημικώ ν προϊόντων « SH ELL  
» στο Παλαιό Φάληρο, σας 24.10.2008 

►Έ νοπλη επίθεση μ ε καλάζνικοφ κα
τά διμοιρίας των Μ ΑΤ στο Γουδί, σας 
23.12.2008

►'Ενοπλη επίθεση κατά Αστυνομικών 
Διμοιρίας των Μ Α Τ  στο Υπουργείο Π ολι
τισμού, στα Εξάψχεια, σας 05.01.2009 με  

αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αστυνομικού
► Βομβισακή επίθεση μ ε παγιδευμένο όχημα κατά του κτιρί

ου των διοικητικώ ν υπηρεσιών της τράπεζας C ITIBAN K  στην 
Κηφισιά, σας 18.02.2009

►Πυροδότηση μ ε ενσύρματο τηλεχειρισμό αυτοσχέδιου εκρη
κτικού μηχανισμού στο υποκατάστημα C ITIBAN K  στη Ν έα Ιω
νία, σας 09.03.2009

^■Βομβιστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας 
EU RO BANK στην Αργυρούπολη, σας 12.05.2009

► Βομβισακή επίθεση μ ε  παγιδευμένο όχημα κατά του Χρη
ματιστηρίου Αθηνών, σας 02.09.2009

Στους σκληρούς δίσκους, μεταξύ άλλων, επίσης βρέθηκαν:
►Κατάλογοι μ ε στοιχεία προσώπων, όπως πολιακώ ν, δημο- 

σίτον λειτουργιών, οικονομικών παραγόντων και δημοσιογρά
φων.

► Κατάλογος μ ε επωνυμίες και διευθύνσεις δεκατριών εταιρι
ών, όπως λατομείων και άλλων επιχειρήσεων, σε διάφορες περι
οχές της χώρας, οι οποίες στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους 
χρησιμοποιούν εκρηκτικές ύλες.

►Οδηγίες κατασκευής εκρηκακώ ν μηχανισμώ ν
► Στοιχεία για το επίπεδο θωράκισης διαφόρων μοντέλων θω

ρακισμένω ν αυτοκινήτων
►Κωδικοποιημένα στοιχεία κατανομής χρηματικώ ν ποσών
►Ψ ηφιακές φωτογραφίες εντυπωμάτων σφραγίδων διαφό

ρων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και αξιωματικών 
αυτής

►Π λήρη καταχώρηαη των στοιχείων που περιέχει ένα δελ
τίο αστυνομικής ταυτότητας, διαφόρων προσώπων, μ ε προφανή 
σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την κατασκευή πλαστών δελ
τίων ταυτότητας.

Τ ις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στον 5ο όροφο πολυκατοι
κίας επ ί της οδού Μ ήδειας 7 και Πάρου στην Κυψέλη, εντοπίστη
κε διαμέρισμα, το οποίο χρησιμοποιούσε η ως άνω τρομοκρατική 
οργάνωση. Ο χώρος του διαμερίσματος ερευνήθηκε από τις αστυ
νομικές αρχές και διαπιστώθηκε ότι ήταν κενό.

Διαπιστώ θηκε επίσης, ότι η ίδια τρομοκρατική οργάνωση εί
χ ε νοικιάσει, χρησιμοποιώντας πλαστό δελ
τίο ταυτότητας και το δεύτερο διαμέρισμα του 
ίδιου ορόφου, στο οποίο ενεργείται ήδη έρευ
να. Μ έχρι στιγμής έχουν βρεθεί ενδεικτικά: 
κουκούλες, δύο ζευγάρια χειροπέδες, γάντια, 
ένας φορητός εξωτερικός δίσκος ηλεκτρονι
κού υπολογιστή (USB), μ ια  βιντεο-κάμερα 
και άλλα αντικείμενα. Η  έρευνα συνεχίζεται 
και τη στιγμή αυτή.

Δίνουμε στη δημοσιότητα ανάγραφα των
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τριών πλαστών αστυνομικών ταυτοτήτων 
που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του Κωνστα
ντίνου Γουρνά, στα ονόματα:

Δημοσθένης Μανδαλώζης, οι δύο 
εξ'αυτών και Αναστάσιος Γριβοκωστόπου- 
λος η άλλη.

Πιθανολογείται βάσιμα ότι μ ε  τα ονόματα 
αυτά νοικιάστηκαν κρησφύγετα της τρομο
κρατικής οργάνωσης

Υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τις 
Αρχές, στα τηλέφωνα 170,1014, 1964, παρέχοντας οποιαδήπο
τε σχετική πληροφορία.

Οι έρευνες συνεχίζονται, και για τυχόν νεότερες εξελίξεις, θα 
σας κρατάμε ενήμερους”.

17 Απριλίου 2009
Σε συνέχεια των ερευνών σιο δεύτερο διαμέρισμα του 5ο 

ορόφου στην πολυκατοικία επί της οδού Μήδειας 7 και Πά
ρου στην Κυψέλη, το οποίο η τρομοκρατική οργάνωση «Επα
ναστατικός Αγώνας» είχε νοικιάσει χρησιμοποιώντας πλα
στό δελτίο ταυτότητας, στον φορητό εξωτερικό σκληρό δίσκο 
USB που είχε εντοπιστεί, βρέθηκε το σύνολο των προκηρύξε
ων της οργάνωσης αυτής.

Σήμερα και κατά τις απογευματινές ώρες, εντοπίστηκε ισό
γειος χώρος στάθμευσης σε πολυκατοικία επ ί της οδού Β. 
Αντωνιάδου 54 στον Καρέα, ο οποίος είχε νοικιασθεί από τον 
Νοέμβριο του 2007 στο όνομα «Δημοσθένης Μανδαλώζης».

Στο όνομα αυτό, όπως έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, είχε εκδοθεί 
πλαστή ταυτότητα που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του Κωνστα
ντίνου Γουρνά, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή στην 
τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας».

Στον προαναφερόμενο χώρο στάθμευσης βρέθηκαν μέχρι 
τώρα περίπου 180 κιλά εκρηκτικής ύλης ANFO. Πιο συγκε
κριμένα βρέθηκαν:

►Τρεις φιάλες υγραερίου, χωρητικότητας 20 λίτρων έκα
στη, οι οποίες ήταν μισογεμάτες με εκρηκτική ύλη A N FO .

►Τέσσερα μεταλλικά δοχεία αποθήκευσης ελαιόλαδου, χω
ρητικότητας 75 λίτρων έκαστο, εκ των οποίων τα δύο γεμάτα 
εκρηκτική ύλη A N FO .

►Μία πλαστική σακούλα απορριμμάτων χρώματος πράσι
νο η οποία περιείχε 15 κιλά εκρηκτικής ύλης ANFO .

►Τρεις μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, οι οποίες έφεραν 
διπλές πινακίδες κυκλοφορίας.

►Πέντε μπαγκαζιέρες μοτοσικλέτας, εντός 
των οποίων, μεταξύ των άλλων ευρημάτων, 
υπήρχαν αρκετές πινακίδες κυκλοφορίας μο
τοσικλετών.

Δίνουμε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του 
παραπάνω χώρου και υπενθυμίζουμε τα ονό
ματα: Δημοσθένης Μανδαλώζης και Αναστά
σιος Γριβοκωστόπουλος, τα οποία αφορούν 
στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν από τους κα
τηγορούμενους για την κατασκευή πλαστών 
δελτίων ταυτότητας και τη χρήση τους για την 
ενοικίαση κρησφυγέτων. Επίσης, με το όνομα 
Παρασκευοπούλου Βασιλική, είχε νοικιασθεί

το σπίτι που διέμενε ο Νικόλαος Μαζιώτης 
με την Παναγιώτα Ρούπα, στα Καλύβια.

18 Απριλίου 2010
Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγο

νται για την τρομοκρατία στη χώρα μας, 
από τις μέχρι τώρα εργαστηριακές εξετά
σεις της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών στα υλικά, που ανευρέθηκαν 

χθες σε χώρο στάθμευσης -  κρησφύγετο, που χρησιμοποιού
σε η τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας» στον 
Καρέα Αττικής, προέκυψαν τα ακόλουθα:

►Τα στερεά υλικά στις φιάλες υγραερίου προέρχονται από 
γεωργικό λίπασμα με κύριο συστατικό τους το νιτρικό αμμώ- 
νιο, εμποτισμένα με φωτιστικό πετρέλαιο.

►Τα στερεά υλικά στα μεταλλικά δοχεία αποθήκευσης προ
έρχονται από γεωργικό λίπασμα με κύριο συστατικό τους το 
νιτρικό αμμώνιο, εμποτισμένα με πετρέλαιο.

►Τα ανωτέρω στερεά υλικά προσομοιάζουν με την εκρη
κτική ύλη ANFO και δεν είναι τυποποιημένα εργοστασιακά 
προϊόντα.

►Όμοιου τύπου εκρηκτική ύλη με την ανευρεθείσα στις 
φιάλες υγραερίου (νιτρικό αμμώνιο εμποτισμένο με φωτιστι
κό πετρέλαιο) διαπιστώθηκε στον αυτοσχέδιο ωρολογιακό 
εκρηκτικό μηχανισμό, που εξουδετερώθηκε την 18-02-2009 
εντός αυτοκινήτου, το οποίο είχε τοποθετηθεί έξω από το κ τί
ριο, όπου στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες της τράπεζας 
CITIBANK στη Ν. Κηφισιά.

►Τα στερεά υλικά, που ανευρέθηκαν στην πλαστική σα
κούλα απορριμμάτων προέρχονται από γεωργικό λίπασμα με 
κύριο συστατικό τους το νιτρικό αμμώνιο.

20 Απριλίου 2010
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΧΗΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Σε συνέχεια των ερευνών για την τρομοκρατία στη χώρα 

μας, χθες, Δευτέρα 19 Απριλίου και κατά τις βραδινές ώρες, 
οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διενήργησαν έρευ
να σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται 
στη συμβολή των οδών Αιγίνης 8 και Ύδρας, στην Κυψέλη, 
το οποίο είχε ενοικιασθεί στο όνομα «Γριβοκωστόπουλος Ανα
στάσιος».

Το διαμέρισμα αυτό χρησιμοποιού
νταν, ως κρησφύγετο, από την τρομο
κρατική οργάνωση «Επαναστατικός 
Αγώνας».

Από τη μέχρι τώρα έρευνα στο διαμέ
ρισμα βρέθηκαν:

► Ένας εκτοξευτήρας ρουκετών, τύ
που RPG-7.

►Πέντε ρουκέτες.
►Δύο πυροβόλα όπλα -  τυφέκια, τύ

που καλάζνικοφ και τέσσερις γεμιστή
ρες ενωμένες μεταξύ τους σε αντίθε
τη φορά ανά ζεύγος, άνευ φυσιγγίων, 
εντός δυο σάκων ορειβατικού τύπου.
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► Ένα υποπολυβόλο ΜΡ5, με 
πτυσσόμενο κοντάκι, άνευ γεμιστή
ρα και φυσιγγίου στη θαλάμη.

►Τρία πιστόλια.
►Τρεις χειροβομβίδες.
►Φορέας αυτοσχέδιου εκρηκτι

κού μηχανισμού με πλήρες ηλεκτρι
κό κύκλωμα.

►Εξήντα οχτώ (68) μασούρια 
εκρηκτικού γαλακτώματος και ζε- 
λατοδυναμίτιδας.

► Πέντε μασούρια αμμωνιοδυνα- 
μίτιδας.

► Ποσότητα ηλεκτρικών πυροκροτητών.
► Έ να ς γεμιστήρας υποπολυβόλου, κενός φυσιγγίων.
► Έ να  ξύλινο κοντάκι καφέ χρώματος.
► Δεκατέσσερα (14) φυσίγγια πυροβόλου όπλου, των 9 χ ι

λιοστών, LUGER , εκ των οποίων τρία φέρουν βύθισμα στο 
καψύλιο.

► Δύο φυσίγγια πυροβόλου όπλου καλάζνικοφ, με βύθισμα 
στο καψύλλιο.

► Δεκατρία φύλλα χάρτου τα οποία περιέχουν μηχανο
γραφημένο κείμενο της προκήρυξης που στάλθηκε για την 
ανάληψη ευθύνης της βομβιστικής επίθεσης με παγιδευμένο 
όχημα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στις 2 Σεπτεμβρί
ου 2009.

► Ένας ηλεκτρονικός εκτυπωτής.
► Ένας σαρωτής εγγράφων.
► Ένας καταστροφέας εγγράφων, εντός του οποίου υπήρ

χαν τεμάχια κατεστραμμένων φύλλων χάρτου.
►Αντικείμενα για κατασκευή πλαστών δελτίων αστυνομι

κής ταυτότητας όπως: Εντυπώματα στρογγυλών σφραγίδων 
Αστυνομικής Υπηρεσίας και φύλλα χάρτου με στοιχεία ταυ
τότητας προσώπων.

► Έ να ς (1) φορητός εξωτερικός δίσκος αποθήκευσης δεδο
μένων (usb stick).

Το ανευρεθέν υποπολυβόλο « HECKLER and KOCH» με 
αριθμό C - 48330 αφαιρέθηκε από φύλακα υποκαταστήματος 
της Εθνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια ληστείας, στην οδό 
Βασιλίσσης Ό λγας 95 στη Θεσσαλονίκη. Η ληστεία έγινε στις 
08.15 το πρωί της 25ης Αυγούστου 2004, από δύο ένοπλους 
άγνωστους δράστες που φορούσαν κράνη και αφαίρεσαν το 
ποσό των 18.400 ευρώ.

Η εξερεύνηση σε αυτό το κρησφύγετο συνεχίζεται. Για ό,τι 
νεότερο προκόψει από την πορεία των ερευνών και τις εργα
στηριακές εξετάσεις, θα σας ενημερώσουμε.

Αισθάνομαι την ανάγκη να συγ
χαρώ τις Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας και ειδικά τη Διεύθυνση 
Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 
Βίας, για τη συστηματική, μεθοδική 
και επίπονη προσπάθεια που κατέβα
λαν και καταβάλλουν.

Τέλος, ευχαριστούμε τους πολίτες 
για την βοήθεια και τη συμπαράστα
σή τους. Η εμπιστοσύνη των πολιτών

μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε τις 
έρευνες μας με την ίδια ένταση.

20 Απριλίου 2010
Από τις μέχρι τώρα ενεργηθείσες 

εργαστηριακές - συγκριτικές εξε
τάσεις ιχνών των δύο πολεμικών 
όπλων - τυφεκίων τύπου καλάζνι- 
κοφ και του ενός υποπολυβόλου 
ΜΡ-5, τα οποία βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν στο κρησφύγετο της 
τρομοκρατικής οργάνωσης ΕΠΑ

ΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ, στη συμβολή των οδών Αιγίνης 8 
και Ύ δρας στην Κυψέλη, διαπιστώθηκε ότι τα τρία (3) όπλα 
έχουν χρησιμοποιηθεί, είτε μόνα είτε και τα τρία μαζί, σε τρεις 
ένοπλες επιθέσεις της εν λόγω τρομοκρατικής οργάνωσης. 

Ειδικότερα:
1. Το ένα καλάζνικοφ και το ένα ΜΡ-5 στην ένοπλη επίθε
ση κατά τριών Αστυνομικών Διμοιρίας των Μ.Α.Τ., οι οποί
οι εκτελούσαν καθήκοντα σκοπού-παρατηρητή, την 5-1-2009 
και περί ώρα 03:05, στη συμβολή των οδών Ζαΐμη και Κου- 
ντουριώτη στα Εξάρχεια - Αθήνα, με αποτέλεσμα το σοβαρό 
τραυματισμό του Αστυφύλακα Αδαμάντιου Μαντζούνη.
2. Τα δύο καλάζνικοφ και το ένα ΜΡ-5 στην ένοπλη επίθε
ση κατά Αστυνομικών Διμοιρίας των Μ.Α.Τ., που επέβαιναν 
σε υπηρεσιακό λεωφορείο και κινούνταν, την 23-12-2008 και 
περί ώρα 05:49, επ ί της οδού Κοκκινοπούλου στο Γουδί Ατ
τικής,
3. Το ένα ΜΡ-5 στην ένοπλη επίθεση, την 30-4-2007 και περί 
ώρα 01:22, κατά του Β' Α.Τ. Ν. Ιωνίας

22 Απριλίου 2010
Από τις μέχρι τώρα ενεργηθείσες εργαστηριακές - συγκριτι

κές εξετάσεις ιχνών των τριών πιστολιών, τα οποία βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν σε κρησφύγετο της τρομοκρατικής οργά
νωσης «Επαναστατικός Αγώνας», στη συμβολή των οδών Αι- 
γίνης 8 και Ύ δρας στην Κυψέλη, διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Οι εργαστηριακές εξετάσεις συνεχίζονται προκειμένου να 
διαπιστωθεί εάν έχουν χρησιμοποιηθεί σε λοιπές εγκληματι
κές ενέργειες.

22 Απριλίου 2010
Την 19:00 ώρα σήμερα συνελήφθη στην Αθήνα, από αστυ

νομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας, 19χρονη ημεδαπή, βάσει εντάλματος σύλληψης, 

κατηγορούμενη για τρομοκρατικές 
πράξεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρ
θρο 187Α του Ποινικού Κώδικα, και 
περιέχονται αναλυτικά στο ένταλμα 
συλλήψεως της ως μέλους ιεραρχι
κά δομημένης εγκληματικής οργάνω
σης με σκοπό τη διάπραξη κακουργη
μάτων.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Ει
δικό Εφέτη Ανακριτή.
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26 Απριλίου 2010
Χθες, 25.04.2010, και περί την 

05.20 ώρα, εκδηλώθηκε πυρκα
γιά σε ΓΧΕ αυτοκίνητο, μάρκας 
RENAULT, τύπος Scenic, μπλε χρώ
ματος, το οποίο ήταν σταθμευμένο 
στη συμβολή των οδών Θυσσού και 
Ιωάννου Φωκά, στη Λαμπρινή. Η 
πυρκαγιά κατασβέσθηκε από περίοι
κους και όχημα της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας. Από την πυρκαγιά υπέ- 
στη σοβαρές υλικές ζημιές η καμπίνα του αυτοκινήτου. Το 
καμμένο όχημα έφερε τις υπ'αριθ ΙΖΥ 4236 πινακίδες κυκλο
φορίας, οι οποίες όπως εξακριβώθηκε ανήκουν σε άλλο αυτο
κίνητο.

Το όχημα μεταφέρθηκε στη έδρα της Διεύθυνσης Εγκλη
μ α τολογ ιώ ν  Ερευνών, όπου, από τον περαιτέρω έλεγχο, δι
απιστώθηκε ότι είχε δηλωθεί κλοπή του την 31.08.2007 από 
την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Εντός της καμπίνας και του χώρου αποσκευών βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:

►Μία βαριοπούλα, η οποία έφερε σημάδια καύσης σε όλο το 
σώμα αυτής, στο δάπεδο της θέσης του συνοδηγοό.

► Ένα πλαστικό διάφανο μπουκάλι με μαύρο πώμα, χωρη
τικότητας 500 ml, στο οποίο αναγράφεται ανάγλυφα η ένδει
ξη POWERADE και περιείχε εύφλεκτο υγρό κίτρινου χρώ
ματος.

► Έ ν α  βιβλίο -  εγχειρίδιο αυτοκινήτου, το οποίο έφερε εν
δείξεις μεταξύ άλλων «SCENIC SCENIC»

►Πέντε (5) ρολά με υπολείμματα μονωτικής ταινίας διαφο
ρετικών χρωμάτων.

► Ένα ψαλίδι με κόκκινες πλαστικές χειρολαβές, οι οποίες 
έφεραν τις ενδείξεις «WOLF Garten Made in Germany»,

► Ένα φυσίγγιο στον πυθμένα του οποίου αναγραφόταν οι 
ενδείξεις «9mm LUGER CBC»,

► Ένα πλαστικό μπιτόνι στην μία όψη του οποίου έφερε 
τις ενδείξεις μεταξύ άλλων «AQUA ΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ ΝΕ
ΡΟ» ενώ στην άλλη όψη έφερε ίχνη καύσης και περιείχε εύ
φλεκτο υγρό κίτρινου χρώματος,

► Ένα ρολό με υπολείμματα μονωτικής ταινίας, χρώματος 
πράσινου.

►Τρία υφασμάτινα σκιάδια, χρώματος μαύρου, ένα εκ των 
οποίων φέρει στο κέντρο αυτού ενσωματωμένη βεντούζα 
χρώματος μαύρου,

►Μια πινακίδα κυκλοφορίας με αριθμό «ΙΡΗ-819».
► Ένα πλαστικό προστατευτικό τιμονιού, χρώματος μαύ

ρου -  γκρι
►Μια ξύλινη σφήνα με μεταλλική χειρολαβή, η οποία φέ

ρει μεταλλικά τμήματα στο επάνω και μισό κάτω μέρος αυ
τής.

Η πινακίδα κυκλοφορίας με αριθμό «ΙΡΗ 819» ανήκει σε 
μοτοσικλέτα και είχε δηλωθεί κλοπή της (πινακίδας) τις 15 
Ιουλίου 2009 από το Γαλάτσι.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρ
μόδιων Υπηρεσιών, το παραπάνω όχημα είχε χρησιμοποιηθεί

από μέλη της τρομοκρατικής οργά
νωσης «Επαναστατικός Αγώνας».

28 Απριλίου 2010
Στο πλαίσιο των ερευνών που δι

εξάγονται για την τρομοκρατία στη 
χώρα μας, ανακοινώνεται ότι, από τις 
μέχρι τώρα εργαστηριακές εξετάσεις 

[ που διενεργεί η Διεύθυνση Εγκλη
μ α τολογ ιώ ν  Ερευνών, προκύπτουν 

' τα ακόλουθα:
Γενετικό υλικό αγνώστων ατόμων 

(ανδρών και γυναικών) βρέθηκε σε αντικείμενα που κατασχέ
θηκαν σε οικήματα -  κρυσφήγετα της τρομοκρατικής οργά
νωσης «Επαναστατικός Αγώνας», στις οδούς: Ανθέων 3 στα 
Καλύβια, Β. Αντωνιάδου 54 στον Καρέα, Μήδειας 7 στην Κυ
ψέλη, Αιγίνης 8 και Ύδρας στην Κυψέλη και σε όχημα που 
βρέθηκε στην οδό Ανακούς 70 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Από τις συγκριτικές μεταξύ τους εξετάσεις προέκυψ ε:
►Γενετικός τύπος βιολογικού υλικού που βρέθηκε σε αντι

κείμενα του οικήματος -  κρυσφηγέτου της οδού Ανθέων 3 
στα Καλύβια, ταυτίζεται με αντίστοιχο που βρέθηκε σε αντι
κείμενα του οικήματος -  κρυσφηγέτου της οδού Αιγίνης 8 και 
Ύδρας στην Κυψέλη

►Γενετικός τύπος βιολογικού υλικού που βρέθηκε σε αντι
κείμενα του οικήματος -  κρυσφηγέτου της οδού Ανθέων 3 
στα Καλύβια, ταυτίζεται με αντίστοιχο που βρέθηκε σε αντι
κείμενα του οικήματος -  κρυσφηγέτου της οδού Μήδειας 7 
στην Κυψέλη

►Γενετικός τύπος βιολογικού υλικού που βρέθηκε σε αντι
κείμενα του οικήματος -  κρυσφηγέτου της οδού Αιγίνης 8 και 
Ύ δρας στην Κυψέλη ταυτίζεται με αντίστοιχο που βρέθηκε 
σε αντικείμενο στο αυτοκίνητο ενός εκ των κατηγορουμένων 
στην οδό Ανακούς 70 στη Νέα Φιλαδέλφεια

Δακτυλικό αποτύπωμα, που βρέθηκε σε αντικείμενο στο οί
κημα της οδού Μήδειας 7 στην Κυψέλη, ταυτίζεται με το απο
τύπωμα ενός εκ των συλληφθέντων.

7 Μαΐου 2010
Σε συνέχεια του από 4.5.2010 δελτίου τύπου της ΓΑΔΑ 

(Σύλληψη δύο ένοπλων κακοποιών κατά τη διάρκεια ερευ
νών ύστερα από περιστατικό ληστείας στον Ταύρο. Ο ένας εξ 
αυτών είναι επικηρυγμένος για κακουργηματικές πράξεις), 
ανακοινώνεται ότι, από τις μέχρι τώρα εργαστηριακές -  συ
γκριτικές εξετάσεις που διενεργεί η Διεύθυνση Εγκληματο- 
λογικών Ερευνών, προέκυψε ότι ο γενετικός τύπος βιολογι
κού υλικού που βρέθηκε σε πορτοφόλι 34χρονου ημεδαπού 
που συνελήφθη στον Κεραμεικό, την 21.20 ώρα της 3 Μαΐου 
2010, ταυτίζεται με το βιολογικό υλικό που ελήφθη από μία 
ιατρική μάσκα προσώπου που χρησιμοποιήθηκε - εγκαταλεί- 
φθηκε από δράστη, ο οποίος πυροβόλησε κατά λεωφορείου δι
μοιρίας των ΜΑΤ, στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 63 στα Εξάρ- 
χεια, την 22.00 ώρα της 10 Ιουλίου 2009.

Σε βάρος του ανωτέρω 34χρονου ημεδαπού εκδόθηκε ένταλ
μα σύλληψης το οποίο εκτελέσθηκε.

Οι έρευνες για την τρομοκρατία συνεχίζονται. ]
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ &  ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Επιμέλεια: Αστυν. Β Κων. Πετρόπουλος

Ο.Ε.Π.Τ.Α - Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Στην Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, από 21-3-2000 ιδρύθηκε 
και λειτουργούσε η ομάδα «ΠΗΓΑΣΟΣ» και στα πρότυπα αυτής 
, από 1-6-2006 συγκροτήθηκαν και λειτουργούν τρεις (3) Ομάδες 
Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.ΤΑ), με 
συνολική δύναμη είκοσι τεσσάρων (24) Αστυνομικών.
Σκοπός ίδρυσης των Ο.Ε.Π.ΤΑ είναι η αντιμετώπιση επικίνδυ- 

4 νων παραβάσεων που οδηγούν απ’ ευθείας στο τροχαίο ατύχημα 
(υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύμα
τος, επικίνδυνοι ελιγμοί, αντικανονικό προσπέρασμα, παραβίαση 
σηματοδοτών κ.τ.λ) καθώς επίσης ειδικών παραβάσεων (υπέρβα
ρα φορτία, επισφαλής φορτώσεις οχημάτων, γενικότερα παραβά
σεις φορτηγών οχημάτων Δημοσίας-Ιδιωτικής χρήσεως, παρα
βάσεις του Ν.3446/2006), εξειδικευμένων παραβάσεων (πλαστά 
οχήματα, πλαστές άδειες ικανότητας οδηγήσεως, έλεγχοι Σχολών

I Οδηγών, έλεγχοι παρκαδόρων νυχτερινών κέντρων διασκέδασης 
, πειθαρχικών παραβάσεων ταξί όπως άρνηση μίσθωσης, επιλογή 
πελατών, υπερβολικό κόμιστρο.
Οι Ο.Ε.Π.ΤΑ ανήκουν απευθείας στον εκάστοτε Διευθυντή της 
Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και ενεργούν σύμφωνα με τις 
εντολές και τις οδηγίες του, ένστολοι ή με πολιτική περιβολή

όπου απαιτείται, με συμβατικά ή περιπολικά οχήματα. Οι Ο.Ε.Π.ΤΑ 
έχουν εφοδιαστεί με κατάλληλο υλικό-τεχνικό εξοπλισμό, φορητές 
πλάστιγγες που δύναται να ζυγίζουν το μεικτό βάρος των οχημάτων 
, αλκοολόμετρα, θορυβόμετρα, φορητά ραντάρ, ραντάρ εγκατεστη
μένα σε συμβατικά οχήματα που δύναται να μετρούν και να φωτο
γραφίζουν την ταχύτητα των κινουμένων οχημάτων είτε αυτά βρί
σκονται σε στάση, ακόμη και εν κινήσει.

Ιδιαίτερη μνεία στη συνολική απόδοση των Ο.Ε.Π.ΤΑ από τη σύ
σταση τους μέχρι και σήμερα απαιτείται να γίνει στις εξής μορφές 
παραβατικότητας:
► Κατελήφθησαν και κατασχέθηκαν δώδεκα (12) αποχαρακτηρισμέ
να (μαϊμού) λεωφορεία με πλαστές πινακίδες και στοιχεία κυκλοφο
ρίας που μετέφεραν μαθητές και συνελήφθησαν οι οδηγοί τους.,
► Συνελήφθησαν είκοσι ένα (21) οδηγοί σχολικών λεωφορείων που 
μετέφεραν μαθητές, με Ι.Χ.Ε λεωφορεία, για υποκλοπή μεταφορι
κού έργου.
► Κατελήφθησαν και κατασχέθηκαν επτά (7) αποχαρακτηρισμένα 
(μαϊμού) ταξί με πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στοιχεία κυ
κλοφορίας. και συνελήφθησαν οι οδηγοί τους.,
► Κατελήφθησαν και κατασχέθηκαν δώδεκα (19) φορτηγά οχήμα-



ία, άλλα με πλαστές πινακίδες και στοιχεία κυκλοφορίας και άλλα 
ως μέσα τελέσεως του εγκλήματος.
►Συνελήφθησαν εκατόν είκοσι εννέα (129) οδηγοί οχημάτων, που 
οδηγούσαν με πλάστες άδειες οδήγησης, οι οποίες είχαν κλαπεί από 
διάφορες Διευθύνσεις Μεταφορών της Χώρας και κατασχέθηκαν. 
►Βεβαιώθηκαν χίλιες τριακόσιες ογδόντα τέσσερις (1384) παραβά
σεις του Κανονισμού Λειτουργίας των ταξί (είσπραξη υπερβολικού 
κομίστρου, άρνηση μίσθωσης, επιλογή επιβατών κ.λ.π) 
►Βεβαιώθηκαν είκοσι επτά (27) παραβάσεις σε οδηγούς λεωφορεί
ων για παραβίαση ωραρίου οδήγησης κατά τις σχολικές εκδρομές. 
►Βεβαιώθηκαν δυο χιλιάδες τριακόσιες πενήντα πέντε (2.355) πα
ραβάσεις για ερυθρούς σηματοδότες.
►Βεβαιώθηκαν εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσιες έντεκα (24.811) 
παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.
►Βεβαιώθηκαν χίλιες εκατόν ογδόντα δυο (1.182) παραβάσεις για 
υπέρβαρα φορτηγά
►Σε περίπου εκατόν ογδόντα χιλιάδες (180.000) ελέγχους για οδή

γηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος βεβαιώθηκαν συνολικά δε
κατέσσερις χιλιάδες εξακόσιες είκοσι μια (14.621) παραβάσεις.

Ο.Ε.Π.ΤΛ & ΠΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

« ούτε ιερό και όσιο...»
Οι παρκαδόροι εκμεταλλεύονται ακόμη και τον προαύλιο χώρο του 
Ιερού Ναού.
Οι Ο.Ε.Π.Τ.Α , εκτός από τις άλλες αρμοδιότητες της, ελέγχει και 

την δράση των παρκαδόρων των νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, 
ιδίως τις νυκτερινές ώρες, όπου παρατηρείται το φαινόμενο αυτό 
και δημιουργούνται κυκλοφορικά προβλήματα από τις παράνομες 
σταθμεύσεις Ι.Χ.Ε αυτ-των και τις 
αυθαίρετες καταλήψεις δημοσίων 
χώρων, οδών, πεζοδρομίων, πεζο
δρόμων, πλατειών κ.λ.π, που χρησι
μοποιούνται ως χώροι στάθμευσης 
έναντι αμοιβής, για την εξυπηρέτη
ση των πελατών των ανωτέρω κα
ταστημάτων.
Οι « εταιρείες παρκαδόρων» εκμε
ταλλεύονται επ’ αμοιβής τους δη
μόσιους χώρους στάθμευσης, που

υπάρχουν πέριξ από τα νυκτερινά κέντρα διασκεδάσεως, κερδίζο
ντας τεράστια χρηματικά ποσά. Ιδιαίτερα κάθε Παρασκευή και Σάβ
βατο, κατά τις νυκτερινές ώρες, όπου η κίνηση είναι αυξημένη γύρω 
από τα μεγάλα νυκτερινά κέντρα, όλοι οι ελεύθεροι χώροι μετατρέ- 
πονται σε «απαγορευμένες ζώνες» για όποιον προσπαθήσει να σταθ
μεύσει το όχημα του. Οι χώροι δεσμεύονται είτε με κορδέλες, είτε με 
φωσφορίζοντες κώνους, από τους παρκαδόρους των νυκτερινών κέ
ντρων, οι οποίοι έχουν χωρίσει «τα χωράφια τους» και σταθμεύουν 
συνήθως τα πολυτελή οχήματα των επωνύμων πελατών, μπροστά 
στις κεντρική είσοδο του καταστήματος και λοιπά οχήματα τα μετα
φέρουν σε άλλο παρακείμενο χώρο που έχουν δεσμεύσει, όπως πλα
τείες, πεζοδρόμια.
Κατά την φετινή χειμερινή περίοδο 2009-2010, η φυσική και πολι

τική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έδωσε ιδιαίτε
ρη έμφαση και βαρύτητα, στους ελέγχους των νυκτερινών κέντρων 
διασκεδάσεως, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος 
που δημιουργείται από την δράση των παρκαδόρων.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονιστεί, ότι για να συλληφθούν οι 
παρκαδόροι από αστυνομικούς της Τροχαίας, θα πρέπει οι αστυνο
μικοί που λαμβάνουν μέρος στις εξορμήσεις αυτές, να φέρουν πο
λιτική περιβολή, καθότι από την ισχύουσα Νομοθεσία (άρθρο 7 Ν. 
3181/03) για να συλληφθούν αυτοί, απαιτείται να καταληφθούν την 
ώρα που ζητούν και λαμβάνουν τα χρήματα από τους κατόχους των 
οχημάτων, τα οποία βέβαια έχουν παρκάρει παράνομα σε δεσμευμέ
νο δημόσιο χώρο. Εξυπακούεται, ότι αυτό χρειάζεται παρακολούθη
ση, εντοπισμός χώρου και επιτήρηση των παρκαδόρων, μέχρι την 
σύλληψη τους.
Έτσι, το βάρος για τον έλεγχο της δράσης των παρκαδόρων των 
νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, το ανέλαβαν αποκλειστικά οι

Ο.Ε.Π.Τ.Α, καθότι τα Τμήματα 
Τροχαίας, λόγω αυξημένων υπη
ρεσιακών αναγκών, δεν δύναται να 
συγκροτούν συνεργεία ελέγχων με 
πολιτική περιβολή.
Με κατάλληλο σχεδίασμά, οργάνω
ση, συντονισμό των δυνάμεων και 
χαρτογράφηση των κέντρων δια
σκέδασης, οι Ομάδες Ο.Ε.Π.Τ.Α κά
θε Παρασκευή και Σάββατο, εκτός 
από βεβαιώσεις παρανόμων σταθ-
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μεύσεων πε'ριξ των κέντρων διασκέδασης και τους ελέγχους αλκο
τέστ, έλεγξαν σχεδόν όλα τα κέντρα διασκεδάσεως του Κέντρου των 
Αθηνών, με αποτέλεσμα να συλλάβουν συνολικά εξήντα έξι (66) 
παρκαδόρους.
Μεταξύ των συλληφθέντων ατόμων, αξίζει να τονιστεί ότι τρεις 
παρκαδόροι κατελήφθησαν την στιγμή που αφαιρούσαν τις κλήσεις 
της Τροχαίας από τα παρανόμως σταθμευμένα οχήματα και τις κατέ
στρεφαν, ενώ ένας άλλος παρκαδόρος κατελήφθη την στιγμή που ει- 
σέπραττε παράνομα χρηματικό ποσό από ιδιοκτήτρια οχήματος και 
σε απαίτηση της για απόδειξη, της επέδωσε κλήση της Τροχαίας. 
Αποτέλεσμα της επιτυχημένης αυτής δράσης των Ο.Ε.Π.Τ.Α, από 
τους ελέγχους των παρκαδόρων των νυκτερινών κέντρων διασκέ
δασης, κατά την φετινή περίοδο, ήταν να περάσει ένα σαφές μήνυ
μα στο κύκλωμα των παρκαδόρων, ότι υπάρχει ισχυρή βούληση της 
φυσικής και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη, ώστε το φαινόμενο αυτό να εκλείψει. Αναμφισβήτητα, οι 
συλλήψεις των παρκαδόρων, η διαρκής τροχονομική αστυνόμευ
ση των κέντρων διασκέδασης (βεβαίωση παρανόμων σταθμεύσεων, 
αφαιρέσεις πινακίδων κυκλοφορίας) από περιπολικά της τροχαίας, 
καλυτέρευσαν την άναρχη κατάσταση που επικρατούσε και πλέον η 
εικόνα είναι καλύτερη, γεγονός που απέσπασε τα ευμενή σχόλια του 
έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου. Συνολικά την τελευταία τριετία 
συνελήφθησαν εκατόν δεκατρείς (113) παρκαδόροι.

Ο.Ε.Π.Τ.Α & ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Μείζονος σημασίας κοινω
νικό πρόβλημα και βασικός 
παράγοντας πρόκλησης 
σοβαρών και θανατηφό
ρων τροχαίων ατυχημά
των, αποτελούν οι Αυτο
σχέδιοι Αγώνες οχημάτων, 
καθώς και η οδήγηση οχη
μάτων για επίδειξη ικανό
τητας και εντυπωσιασμού, 
σε δημόσιες οδούς.
Το οχήματα (αυτ-τα -  μο- 

τοσυκλέτες) που λαμβάνουν μέρος στους αγώνες, είναι συνήθως 
μεγάλου κυβισμού και ιπποδύναμης, ενώ οι κάτοχοι- 
οδηγοί τους, παρεμβαίνουν στους κινητήρες (σε ειδι
κά συνεργεία) για να επιτύχουν την μεγίστη απόδοση 
( π.χ υπερκυβισμός, χρησιμοποίηση καυσίμου αυξημέ
νων οκτανίων, νίτρο, ειδικές εξατμίσεις κτλ).
Οι οδηγοί των οχημάτων αυτών, διαπράττουν σωρεία 
παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας αλλά 
και του Ποινικού Κώδικα. Εκτός από την τέλεση αυτο
σχέδιων αγώνων και την οδήγηση προς επίδειξη ικανό
τητας και εντυπωσιασμού, οδηγούν με υπερβολική τα
χύτητα, παραβιάζουν τους φωτεινούς σηματοδότες, τις 
ρυθμιστικές πινακίδες και τις διαγραμμίσεις των οδών, 
ενώ ταυτόχρονα διενεργούν αντικανονικές προσπερά
σεις εις βάρος ανυποψίαστων έτερων οδηγών. Πολλοί

από τους συμμετέχοντες (οδηγούς), στερούνται αδείας ικανότητας 
οδηγήσεως ή τους έχει αφαιρεθεί για παρόμοιες παραβάσεις, εφό
σον κατέχουν. Παράλληλα, οι οδηγοί αυτοί, δεν σταματούν σε σή
ματα στάσης των εποχούμενων τροχονόμων, ιδίως των μοτοσυκλε- 
τών όπου δεν τοποθετούν και την κρατική πινακίδα, ενώ πολλές 
φορές, αυτή η παρεκκλίνουσα και παραβατική οδηγητική συμπε
ριφορά τους, που αποτελεί κίνδυνο πρόκλησης τροχαίων ατυχημά
των, διαταράσσει την ασφάλεια των συγκοινωνιών στους λοιπούς 
χρήστες της οδού.
Το εν λόγω φαινόμενο λαμβάνει χώρα νυκτερινές ώρες, κυρίως στις 
ακόλουθες περιοχές:
- Στην Βουλιαγμένη, Λεωφ. Αθηνών -  Σουνίου, θέση «λιμανάκια».
- Στην Λεωφ. Αθηνών -  Σουνίου στην Βουλιαγμένη.
- Στην Λεωφ. Μαραθώνος Γέφυρα Σταυρού Αγίας Παρασκευής.
- Στην Λεωφ. Κύμης στο Ηράκλειο.
- Στην Λεωφ. Βουλιαγμένης (Βούτα), στην Αργυρούπολη..
- Στην Λεωφ. Σχιστού, στον Κορυδαλλό.
- Στην Λεωφ. Αθηνών, στο Αιγάλεω..
- Στην Λεωφ. Αθηνών -  Κορίνθου, στην Ελευσίνα.
- Στην Λεωφ. Αθηνών -  Λαμίας.
Σε όλες τις ανωτέρω περιοχές οι Ο.Ε.Π.Τ.Α έχουν δραστηριοποιηθεί, 
περιορίζοντας σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο, είτε εξαλείφοντας το, 
αλλά αυτό να επανεμφανίζεται κατά περιόδους από περιοχή σε πε
ριοχή. Ειδικότερα βεβαιώθηκαν διακόσιες οδγόντα δυο (282) παρα
βάσεις για αυτοσχέδιους αγώνες, επτακόσιες οκτώ (708) παραβάσεις 
για επικίνδυνους ελιγμούς και κατασχέθηκαν έξι (6) μοτοσικλέτες 
και δυο (2) Ι.Χ.Ε αυτ-τα, για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοι
νωνιών (άρθρο 290 Π.Κ).
Κατασχεθέντες μοτοσικλέτες από Ο.Ε.Π.Τ.Α για διατάραξη της 
ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Ο.Ε.Π.ΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Επιπρόσθετα, οι Ο.Ε.Π.Τ.Α της Διεύθυνσης μας, δραστηριοποι
ήθηκαν μέχρι σήμερα, εκτός από το λεκανοπέδιο του Ν. Αττι
κής όπου εκτείνεται η εδαφική τους αρμοδιότητα και σε περι
οχές έξω αυτή, όπως στο Ν.Βοιωτίας, Ν.Ευβοίας, Ν.Κορινθίας, 
Ν.Αιτωλοακαρνανίας, αφού διατάχθηκαν προς τούτο, για την αντι
μετώπιση ειδικότερης μορφής παραβατικότητας και συνδρομής στο
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πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ και νυν ΥΠΕΚΑ, με χην Ειδική Υπηρεσία Επι
θεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π), για ελέγχους μεταφοράς και 
απόρριψης επικινδύνων βιομηχανικών-τοξικών αποβλήτων και γε
νικότερα για παραβάσεις ρύπανσης και υποβάθμισης του περιβάλ
λοντος.

Από τους ελέγχους που διενεργήθηκαν συνελήφθησαν:
Α) Την 15/07/2009 στον Ασπρόπυργο Αττικής, ο οδηγός Δ.Χ Φορτη
γού οχήματος καθώς και ο ιδιοκτήτης αυτού, το οποίο απέρριπτε βι
ομηχανικά απόβλητα χαρτοποιίας σε υπαίθριο χώρο -  οικόπεδο. Οι 
ανωτέρω παραπέμφθηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στον κ. Ει
σαγγελέα Πλημ/κων Αθηνών, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.
Β) Την 08/09/2009 στη Θήβα Βοιωτίας, ο οδηγός Ι.Χ Φορτηγού οχή
ματος ο οποίος μετέφερε από την περιοχή του Ασπροπύργου βιο
μηχανικά απόβλητα χαρτοποιίας σε μη αδειοδοτημένη εγκατάστα
ση στην περιοχή της Θήβας. Κατόπιν ελέγχων διαπιστώθηκε ό,τι τα 
απόβλητα της χαρτοβιομηχανίας χρησιμοποιούνταν παράνομα για 
την παραγωγή συσκευασιών τροφίμων (ταψάκια για είδη ζαχαρο
πλαστικής), με κίνδυνο τη δημόσια υγεία και φυσικά εις βάρος του 
περιβάλλοντος. Ο οδηγός του οχήματος καθώς και ο υπεύθυνος της 
εγκατάστασης παραπέμφθηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στον 
κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Θηβών, ενώ το όχημα κατασχέθηκε.
Γ) Την 10/09/2009 στον Ασπρόπυργο Αττικής, ο οδηγός Ι.Χ Φορτη
γού οχήματος το οποίο μετέφερε παράνομα βιομηχανικά απόβλητα 
και τα αποθήκευε παράνομα σε εταιρεία της περιοχής. Ο ανωτέρω 
οδηγός παραπέμφθηκε με την αυτόφωρη διαδικασία στον κ Εισαγ
γελέα Πλημ/κών Αθηνών ενώ το όχημα κατασχέθηκε.
Επίσης την ίδια ημέρα στις Θεσπιές Θηβών εντοπίστηκε μπάζωμα 
υπαίθριας έκτασης από εταιρεία παραγωγής βιολογικών λιπασμά
των, με βιομηχανικά απόβλητα χαρτοβιομηχανίας που εδρεύει στον 
Ασπρόπυργο. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας παραγωγής βιολογικών 
λιπασμάτων, δύο (2) άτομα, συνελήφθησαν την ώρα που προσπα
θούσαν να καλύψουν τα βιομηχανικά απόβλητα με εδαφικό υλικό. 
Η ποσότητα των αποβλήτων εκτιμάται από 2000 έως 3000 κυβικά 
μέτρα. Οι ανωτέρω συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν με την αυ
τόφωρη διαδικασία στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Θηβών, ενώ κατασχέθηκαν 
ένας φορτωτής και φορτηγό.
Δ)Την 6-3-2010 στα Μέγαρα Αττικής ο 
οδηγός Δ.Χ.Φορτηγου οχήματος πριν 
την έναρξη λειτουργίας του Χ.Α.Δ.Α του 
ανωτέρω Δήμου, ο οποίος αφού ξεκλεί
δωσε την είσοδο εισήλθε εντός και απέρ- 
ριψε μη αστικά απόβλητα τα οποία ήταν 
εμποτισμένα με διαλυτές οδηγός συνε- 
λήφθη και παραπέμφθηκε με την αυ
τόφωρη διαδικασία στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Αθηνών ενώ το όχημα κατα
σχέθηκε.
Ε) Την 19-03-2010 σε δασική περιοχή του 
Δήμου Αγίων Θεοδώρων Ν.Κορινθίας 
στη θέση Σουσάκι-Αγίου Δημητρίου σε 
ειδικά διαμορφωμένους χώρους (εδαφο

δεξαμενές), απορρίπτονταν τόσο αστικά, όσο και βιομηχανικά από
βλητα από βυτιοφόρα οχήματα.
Συνολικά συνελήφθησαν οι δυο (2) οδηγοί των οχημάτων και άλλα 
έξι (6) άτομα για τα οποία προέκυψαν ευθύνες και παραπέμφθηκαν 
με την αυτόφωρη διαδικασία στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Κόριν
θου, ενώ τα οχήματα κατασχέθηκαν.
Δ) Την 30-4-2010 (σε συνδρομή με την Ο.Π.Κ.Ε Αγρίνιου) στον Εύ- 
βινο Ποταμό Μεσολογγίου όπου κατελήφθησαν οχτώ (8) μηχανή
ματα έργων (φορτωτές-εκσκαφείς) και δεκαπέντε (15) φορτηγά να 
προβαίνουν σε αμμοληψίες όπου σχηματίστηκε δικογραφία προκει- 
μένου να διαβιβαστεί αρμοδίως, ενώ συνελλήφθησαν και (6) άτομα 
καθώς επίσης κατελήφθη ένα φορτηγό να φέρει πινακίδες που είχαν 
δηλωθεί κλοπή και ένα άλλο με αλλοιωμένο αριθμό πλαισίου, άνευ 
στοιχειών κυκλοφορίας και τίτλων ιδιοκτησίας.

Ή ταν η πρώτη φορά που οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συ- 
νεργαστήκαν με την Ελληνική Αστυνομία και η συνεργασία αυ
τή οδήγησε στο να δοθούν λύσεις πάνω σε πολλά πράγματα και 

εξηγήσεις γύρω από τη διαχείριση και 
μεταφορά των βιομηχανικών και τοξι- 
κών αποβλήτων, η οποία τα τελευταία 
χρόνια αρχίζει να παίρνει την μορ
φή οργανωμένου εγκλήματος. Η συν
δρομή των Ο.Ε.Π.Τ.Α ήταν η αφορμή 
να ξεκινήσει μια ερευνά που οδήγη
σε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος 
στο να αποκαλυφθεί παράνομο σύστη
μα διαχείρισης βιομηχανικών αποβλή
των στις προαναφερθείσες περιοχές, το 
οποίο είτε με ανεξέλεγκτες απορρίψεις, 
είτε με την μορφή «βιολογικών» λιπα
σμάτων και compost, έχει φορτίσει επι
κίνδυνα τα εδάφη και τον υδροφόρο 
ορίζοντα με βαρέα μέταλλα και διοξί
νες, με επιπτώσεις στην δημόσια υγεία 
και το περιβάλλον. ]
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ &
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας 20ετίας παρατηρείται σημα
ντική αύξηση στον αριθμό, τη σοβαρότητα και την ένταση των 
φυσικών, τεχνολογικών αλλά και ανθρωπογενών καταστροφών, 
με αποτέλεσμα την απώλεια μεγάλου αριθμού ζωών, περιουσιών, 
υποδομών συμπεριλαμβανομένης και της πολιτιστικής κληρονο
μιάς, σοβαρή βλάβη της οπτονομικής και κοινωνικής υποδομής 
και ζημία/υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Αυτό είχε σαν αποτέ
λεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι ανάγκες για αλληλοβοήθεια και 
υποστήριξη μεταξύ των χωρών και, παράλληλα, να δρομολογη
θούν μόνιμες λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εχει ειπωθεί από πολλούς όχι στα επόμενα χρόνια καμία χώ
ρα στον κόσμο δεν θα είναι έτοιμη και ικανή από μόνη της να 
αντιμετωπίσει τις μεγάλες καταστροφές που θα προε'λθουν από 
τη φύση, την τεχνολογία ή, ακόμα και, από σκόπιμη ανθρώπι
νη δράση. Δυστυχώς, η άποψη αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνεται 
καθημερινά στην πράξη. Είναι μεγάλες οι καταστροφές που τα
λανίζουν διάφορα σημεία του πλανήτη, είναι ασύλληπτες οι ζη
μιές που προκαλούνται και δυσθεώρητοι οι πόροι που χρησιμο
ποιούνται τόσο για την άμεση βοήθεια των πληγέντων, όσο και 
για τη μέσο - μακροπρόθεσμη αποκατάσταση της κανονικότητας

του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος. Και ακόμα δεν έχει φα
νεί για τα καλά η παρέμβαση του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. 
Δεν έχουν γίνει ορατά αισθητές οι κλιματικές αλλαγές. Χώρια που 
η τεχνολογική ανάπτυξη μαζί με όλα αυτά τα σαφέστατα και παν- 
θομολογούμενα καλά της φέρνει, δυστυχώς, και ισοδύναμους μεγά
λους κινδύνους.
Σεισμοί, πλημμύρες, έντονα καιρικά φαινόμενα, δασικές ή άλλες 
πυρκαγιές, καταρρεύσεις τεχνικών έργων, βιομηχανικά και τεχνο
λογικά ατυχήματα μικρής ή μεγάλης έκτασης κλπ. αποτελούν πλέον 
σχεδόν βέβαιο κίνδυνο, με τακτική περιοδικότητα, άλλοτε με χαμη
λή και άλλοτε με υψηλή επικινδυνότητα. Από την άλλη, οι υποψίες 
χρήσης από πρόσωπα ή οργανωμένες ομάδες επικίνδυνων παραγό
ντων και ουσιών ως όπλα μαζικής καταστροφής αναδεικνύουν νέ
ους δυναμικούς κινδύνους με υψηλή επικινδυνότητα που απειλούν 
ευθέως τις κοινωνίες των ανθρώπων, καθώς και την ανθρωπότητα 
στο σύνολό της.

Ποια ήταν η αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε αυτά τα προβλή
ματα και τους επιπλέον προβληματισμούς που εγείρουν; Τα κρά
τη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα Ευρωπαϊ
κά Όργανα, να συμφωνήσουν στη δημιουργία ενός μηχανισμού για 
την άμεση ανταπόκριση και υποστήριξη των εθνικών δράσεων κά-
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θε πληγένιος κράτους με'λους, σε όχι αφορά τον περιορισμό και την 
αρχική αποκατάσταση των απωλειών και συνεπειών. Για το σκο
πό αυτό, συστήθηκαν όργανα πολίτικης προστασίας για το συντο
νισμό αυτής της ευρωπαϊκής βοήθειας, αναπτύχθηκαν συστήματα 
έγκαιρης ειδοποίησης και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των 
κρατών - μελών και των Ευρωπαϊκών Οργάνων, καταγράφηκαν ει
δικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα διαχείρισης καταστροφών, δημι- 
ουργούνται αυτόνομοι, ευκίνητοι και ανεξάρτητοι πόροι από όλη 
την ευρωπαϊκή δεξαμενή με σκοπό να μπορούν να κινηθούν, ως Μο
νάδες Πολιτικής Προστασίας, με ταχύτητα σε οποιοδήποτε σημείο 
εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ότι αφορά το τελευ
ταίο, τουλάχιστον σε επίπεδο στρατηγικών προσδοκιών. Κι αυτό δι
ότι σε ένα μείζον καταστροφικό γεγονός, η εξ ορισμού κατάσταση 
χάους που εξελίσσεται ραγδαία μάλλον υπερβαίνει ακόμα τις καλές 
προθέσεις και τις υψηλές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ωστόσο, γίνο
νται αρκετά βήματα και αναμένονται ακόμα περισσότερα. Ας τα πά
ρουμε με τη σειρά.
Τι είναι αυτός ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προ
στασίας; Ποιοι μετέχουν; Πόσο έμπειρος είναι; Που μπορεί να χρη
σιμεύσει και ποια μπορεί να είναι η σημερινή προστιθέμενη αξία 
του; Υπάρχουν κράτη - μέλη που ζήτησαν τη βοήθειά του; Με ποιο 
νομικό καθεστώς ομάδες πολιτικής προστασίας μεταβαίνουν σε μια 
άλλη χώρα και επεμβαίνουν ακόμα και στη διαχείριση κύριων έρ
γων προστασίας, που υπάγονται στη φυσική και απόλυτη αρμοδι
ότητα των εσωτερικών φορέων πολιτικής προστασίας; Ποιοι είναι 
υπεύθυνοι για τις κακές, τυχαίες, ατυχείς ή υπερβολικές πράξεις ή 
παραλείψεις τους και ποιος αποζημιώνει τα θύματα των πράξεων ή 
παραλείψεών τους;

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας θεσπίστηκε 
το έτος 2001 με αφορμή σημαντι
κές καταστροφές που έπληξαν 
και την ευρωπαϊκή ήπειρο. Σκο
πός της σύστασής του είναι, σύμ
φωνα με την σχετική ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (792/01 απόφαση του 
Συμβουλίου), η διευκόλυνση και 
βελτίωση της ενισχυμένης συ
νεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊ
κής Κοινότητας και των κρατών 
- μελών, όταν υφίσταται ή απει

λείται μείζονα κατάσταση έκτακτης ανάγκης οποιοσδήποτε αιτίας 
(φυσική καταστροφή, τεχνολογικό ατύχημα, τρομοκρατική ενέρ
γεια, καθώς και αιτιολογικό και περιβαλλοντικό ατύχημα, περιλαμ- 
βανομένης και της ακούσιας θαλάσσιας ρύπανσης), που ενδέχεται 
να απαιτεί επείγουσα αντίδραση. Η βοήθεια αυτή αφορά καταστά
σεις έκτακτης ανάγκης που καλύπτουν την ειρηνικό περίοδο και 
οπωσδήποτε όχι στρατιωτικές συρράξεις, όπου εκεί η οποιαδήποτε 
βοήθεια καλύπτεται από άλλους θεσμικούς κανόνες και αντίστοι
χους επιχειρησιακούς πόρους. Για αυτό το λόγο ονομάσθηκε Κοινο
τικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Ωστόσο, για ανθρωπιστι
κούς λόγους, αλλά και για λόγους εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε., 
αποφασίστηκε ο Μηχανισμός να μπορεί να καλύπτει και την παροχή 
βοήθειας και σε τρίτες χώρες που πλήττονται σε περιόδους ειρήνης.

Αιτιολογική βάση της δημιουργίας του είναι ότι, σε περίπτωση 
που μια μείζονα κατάσταση έκτακτης ανάγκης υπερβαίνει τις ικα
νότητες επέμβασης του πληγέντος κράτους μέλους, το εν λόγω κρά
τος θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
να συμπληρώσει τους πόρους πολιτικής προστασίας που διαθέτει το 
ίδιο. Το πλαίσιο της διάθεσης των ευρωπαϊκών πόρων θα πρέπει να 
στηρίζεται σε κάποιες προσυμφωνημένες αρχές που δεν διαταράσ- 
σουν το status quo του αιτούντος κράτους - μέλους, αλλά απλώς έρ
χονται να καλύψουν κενά και ελλείψεις που υπάρχουν. Οι κοινές, 
για όλα τα κράτη - μέλη, αρχές αυτές είναι: α) η αρχή της εθνικής 
αρμοδιότητας, β) η αρχή της επικουρικότητας και γ) η αρχή της συ- 
μπληρωματικότητας.

Ο Μηχανισμός από το 2001 δοκιμάσθηκε πολλές φορές στην πρά
ξη και ήταν αρκετές οι περιπτώσεις που ικανοποιήθηκαν αιτήματα 
κρατών -  μελών της Ε.Ε., αλλά και τρίτων χωρών που υποστηρί- 
χθηκαν από Ευρωπαϊκές Δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας. Διακρι-

τές ήταν οι περιπτώσεις ενεργο
ποίησης στις πλημμύρες το 2002 
στην Κεντρική Ευρώπη, του σει
σμού το 2003 στο Ιράν, των κα
ταστροφών από σεισμό και τσου- 
νάμι το 2004 στη Ν/Α Ασία, του 
τυφώνα Κατρίνα το 2005 στις 
ΗΠΑ, το σεισμό στο Πακιστάν 
το 2005, την κρίση του Λιβάνου 
το 2006, τις πλημμύρες στη Βολι
βία το 2007 καθώς επίσης και στις
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γνωστές τελευταίες δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, την Ιταλία και 
την Κύπρο, καθώς και σε άλλα νότια κράτη - μέλη της Ε.Ε.
Για την Ελλάδα, διακριτή ήταν η περίπτωση ενεργοποίησης του 
Μηχανισμού στις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που έπληξαν το 
2007 αρκετές διοικητικές γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, που 
είχαν ως συνέπεια των θάνατο άνω των 64 ανθρώπων, την ολική 
ή μερική καταστροφή άνω των 2.000 κατοικιών, την καταστροφή 
περίπου 2.800.000 στεμμάτων δασικού και αγροτικού πλούτου, και 
που δημιούργησαν σημαντικές βραχυπρόθεσμες, αλλά και μακρο
πρόθεσμες, περιβαλλοντικές και οικολογικές συνέπειες και επιπτώ
σεις, με αποτέλεσμα να κηρυχθεί η χώρα σε «κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης». Τέσσερις φορές, αιτήθηκε η χώρα μας τη βοήθεια του Ευ
ρωπαϊκού Μηχανισμού, κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγου
στο του 2007. Ειδικά στην τελευταία περίπτωση, η κινητοποίηση 
του Μηχανισμού ήταν η μεγαλύτερη που έχει συμβεί, παρά το γεγο
νός ότι οι χώρες που διέθεσαν δυνάμεις πολιτικής προστασίας αντι
μετώπιζαν τα ίδια προβλήματα, έστω και σε μικρότερη έκταση και 
ένταση. Συνολικά διατέθηκαν από άλλες χώρες 13 αεροπλάνα και 12 
ελικόπτερα πυρόσβεσης, καθώς και περισσότεροι από 300 ειδικούς, 
συμπεριλαμβανομένων των χειριστών αεροσκαφών, τους πυροσβέ
στες, διοικητικούς και άλλους.

Από την εκτίμηση της δράσης του Μηχανισμού, προέκυψε η ανά
γκη αναθεώρησης του νομοθετικού του πλαισίου. Έτσι περί τα τέ
λη του έτους 2007 εκδόθηκε η 779/2007 απόφαση του Συμβουλίου 
της ΕΕ που τροποποίησε την αρχική απόφαση ίδρυσης του Μηχα
νισμού.

Η βοήθεια, στο πλαίσιο των νέων προβλέψεων, συνίσταται στη 
παροχή εξοπλισμού έρευνας και διάσωσης, ιατρικών υπηρεσιών 
προνοσοκομειακής και νοσοκομειακής φροντίδας και περίθαλψης 
με κινητό εξοπλισμό, προσωρινού καταλύματος, εγκαταστάσεων 
ύδρευσης και αποχέτευσης, άντλησης υδάτων, εξειδικευμένου επι
στημονικού προσωπικού και εμπειρογνωμόνων, συντονιστών, πυ
ρόσβεσης με εναέριους και επίγειους πόρους, ανίχνευσης, έρευνας 
και διάσωσης από απειλές ΧΒΡΠ παραγόντων και ουσιών κ.λπ.

Η συμμετοχή με πόρους στον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασί
ας έχει εθελοντικό χαρακτήρα και αυτή τη στιγμή μετέχουν όλα τα 
27 στον αριθμό κράτη - μέλη της Ε.Ε., καθώς και οι τρεις χώρες του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ): Νορβηγία, Ισλανδία και 
Λιχτενστάιν.

Ο Μηχανισμός δεν θα μπορούσε να κινηθεί αποτελεσματικά αν 
δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα όργανα σε ευρωπαϊκό επίπεδο να τον 
διαχειρισθούν και να τον ενεργοποιήσουν. Δεδομένου ότι τα θέματα 
προστασίας περιβάλλοντος και η πολιτική προστασία έχουν κατοχυ
ρωθεί στον πρώτο πυλώνα της Ε.Ε., που αφορά οτιδήποτε σχετίζε
ται με την εύρυθμη οικονομική και κοινωνική λειτουργία της ΕΕ, ο 
Μηχανισμός έχει τεθεί κάτω από τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της 
Ε.Ε. με διαχειριστικά αρμόδια τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκτελεστικό φορέα το A3 Τμήμα 
Πολιτικής Προστασίας.

Βασική συνιστώσα και κινητήριος μοχλός του Μηχανισμού αποτε
λεί το Κέντρο Παρακολούθησης και Επιτήρησης (MIC -  Monitoring 
of Information Center), το οποίο λειτουργεί σε 24/7 βάση, μέσα στο
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Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. To MIC 
αποτελεί τη δεξαμενή των δυνάμεων πολιτικής προστασίας και στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του επικαιροποιεί τις πληροφορίες που 
παρέχουν τα συμμετέχοντα κράτη, σχετικά με τους επιχειρησια
κούς πόρους (ανθρώπινο δυναμικό, υλικοτεχνικός εξοπλισμός, με
ταφορικά μέσα, ιατρικά μέσα κ.λπ). Παράλληλα, τηρεί ένα ασφαλές 
αρχείο πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες και τα αποθέματα 
των κρατών, ενώ, τέλος, είναι αρμόδιο για την σύνταξη και τήρηση 
εκθέσεων και αποτιμήσεων των επιχειρήσεων που γίνονται κατά τη 
διάρκεια των εκτάκτων αναγκών από τις εθελοντικές δυνάμεις πο
λιτικής προστασίας.

Κάθε χώρα που πλήττεται από κάποια μεγάλη καταστροφή, μπο
ρεί να ζητήσει βοήθεια μέσω του MIC, το οποίο διαβιβάζει άμεσα το 
αίτημα στους τερματικούς σταθμούς MIC των 30 χωρών που συμ
μετέχουν στο δίκτυο επικοινωνίας και, στη συνέχεια, συντονίζει τη 
διαθέσιμη βοήθεια. Επιπλέον, το MIC, μπορεί να κινητοποιεί και να 
αποστέλλει μέσα σε λίγες ώρες ολιγομελείς ομάδες εμπειρογνωμό
νων, οι οποίοι εκτιμούν επιτόπου το πρόβλημα και συντονίζουν την 
παρασχεθείσα βοήθεια.
Κάθε κράτος μέλος προς το οποίο απευθύνεται αίτημα παροχής 

βοήθειας, αποφασίζει πάραυτα κατά πόσο είναι σε θέση να την προ
σφέρει και ενημερώνει σχετικά το αιτούν κράτος - μέλος, είτε μέσω 
του ΚΠΠ είτε απευθείας, αναφέροντας την έκταση και τους όρους 
της βοήθειας που είναι σε θέση να προσφέρει. Εάν ένα κράτος - μέλος 
ενημερώσει το αιτούν κράτος μέλος απευθείας, ενημερώνει επίσης 
το ΚΠΠ, αναλόγως. Το ΚΠΠ τηρεί ενήμερα τα κράτη μέλη.

Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται από ασφαλή τεχνολογική υπο
δομή, το λεγόμενο Κοινό Σύστημα Επικοινωνίας και Πληροφορι
ών Εκτάκτων Αναγκών (Common Emergency Communication 
and Information System) που εξασφαλίζει την επικοινωνία και την 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ του Τμήματος Πολιτικής Προ
στασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αντίστοιχων Εθνικών 
Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας - Σημείων Επαφής των 30 συμμε- 
τεχουσών χωρών. Στην Ελλάδα, ο συγκεκριμένος τερματικός δίαυ
λος επικοινωνίας έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Επιχειρήσεων της
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Γενικής Γραμματείας Πολίτικης 
Προστασίας.

Ωστόσο, όλα αυτά θα ήταν κε
νά περιεχομένου και ίσως θεωρη
τικά μοντέλα ευρωπαϊκής συνερ
γασίας και αλληλοβοήθειας αν δεν 
είχαν προσδιορισθεί οι αντίστοιχες 
ανάγκες για ομοιόμορφη και τυ
ποποιημένη δράση. Αναλογισθείτε 
την περίπτωση διάθεσης βοήθειας 
σε μια χώρα που πλήττεται από μια 
καταστροφή και να μην υπάρχει η 
αντίστοιχη κατανόηση της επιχει
ρησιακής ορολογίας και των βέλ
τιστων πρακτικών διαχείρισης ή ο 
διαθέσιμος ευρωπαϊκός εξοπλισμός να μην κουμπώνει με τον αντί
στοιχο εξοπλισμό του κράτους υποδοχής. Η αποστολή των δυνάμε
ων δεν θα είχε καμία αξία ή τουλάχιστον δεν θα πρόσφερε τα αναμε
νόμενα σε σχέση με την όλη διαδικασία κινητοποίησης.

Για το λόγο αυτό, στο αναδιατυπωμένο θεσμικό πλαίσιο του Κοι
νοτικού Μηχανισμού προβλέπονται σε τακτική ετήσια βάση χρη
ματοδοτούμενα κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, ασκήσεις ετοι
μότητας, ανταλλαγές ειδικών, καθώς και η δημιουργία προτύπων 
(modules) προκειμένου να κωδικοποιηθεί - τυποποιηθεί κοινή 
γλώσσα σε εξοπλισμό και μονάδες, με σκοπό την απόκτηση κοινής 
αντίληψης, κουλτούρας και πρακτικών. Παράλληλα, μελετώνται οι 
διαδικασίες χρηματοδότησης για την προμήθεια εξοπλιστικών μέ
σων πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Κ-Μ της Ε.Ε.

Χαρακτηριστική περίπτωση ενεργοποίησης αυτών των δυνατο
τήτων αποτελεί η έγκριση, ύστερα από την υποβολή σχετικής πρό
τασης, διενέργειας πανευρωπαϊκής άσκησης ετοιμότητας ευρείας 
κλίμακας με πραγματικές επιχειρήσεις στο νομό Έβρου, με την κω- 
δική ονομασία EVROS 2010, η οποία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Άσκηση αυτή, που θα πραγματο
ποιηθεί από 26-31 Μαΐου 2010, περιλαμβάνει σενάρια πλημμυρών,

εκκένωσης περιοχών και εγκατα
στάσεων, διαρροή επικινδύνων 
ουσιών, διασώσεις εγκλωβισμέ
νων από αέρος και με πλωτά μέ
σα. Θα δραστηριοποιηθούν όλοι 
οι αναγκαίοι εθνικοί επιχειρησι
ακοί σχηματισμοί, καθώς και τα 
προβλεπόμενα Όργανα Διαχείρι
σης Πολιτικής Προστασίας (λ.χ. 
Συντονιστικό Νομαρχιακό Όργα
νο, Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας κ.λπ.) και, σύμφωνα 
με το σενάριο, θα ενεργοποιηθεί 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολι
τικής Προστασίας. Στην άσκηση, 

που σημειωτέον είναι πρωτοπόρα σε εθνικό επίπεδο, προβλέπεται να 
συμμετάσχουν παρατηρητές από 30 ευρωπαϊκές χώρες.

Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία του αναδιατυπωμένου θεσμι
κού πλαισίου αποτελεί η θέσπιση των Μονάδων Πολιτικής Προ
στασίας (των γνωστών modules). Οι μονάδες αυτές είναι αυτάρκεις, 
αυτόνομες και ανεξάρτητες οργανώσεις ή κινητές επιχειρησιακές 
ομάδες των κρατών μελών με προκαθορισμένα καθήκοντα και ικα
νότητες που αποτελούνται από συνδυασμό ανθρώπινων και υλικών 
πόρων. Μπορεί να είναι καθαρά από προσωπικό μια χώρας ή να είναι 
μικτές οργανώσεις δύο ή περισσοτέρων κρατών μελών που έχουν 
κοινή κατάρτιση, εξοπλισμό, μέσα και εκπαίδευση. Το συγκριτι
κό πλεονέκτημα αυτών των μονάδων είναι το ονομαστικοποιημέ- 
νο προσωπικό και τα μέσα που τις αποτελεί, οι χαλαρές τελωνειακές 
ή άλλες διαδικασίες μετάβασης σε άλλη χώρα με ελάχιστες διατυ
πώσεις, καθώς και η αυτάρκεια, αυτονομία και η προκαθορισμένη 
χρονικά επιχειρησιακή ετοιμότητα στην επιχειρησιακή δράση. Σύμ
φωνα με τους εμπνευστές αυτών των μονάδων, επιχειρησιακή βού
ληση είναι η διάθεσή τους εντός 12 ωρών από τη λήψη του αιτή
ματος.

Οι τομείς που θα πρέπει να καλυφθούν από τις Κοινοτικές Μο
νάδες Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο της αναδιατυπωμένης 
Απόφασης, είναι οι εξής: άντληση υδάτων, καθαρισμός νερού, έρευ
να και διάσωση, (εναέρια) δασοπυρόσβεση, προωθημένο κινητό ια
τρείο, κινητή χειρουργική μονάδα και κινητό νοσοκομείο, εναέριες 
διακομιδές, προσωρινό κατάλυμα, ανίχνευση, δειγματοληψία, έρευ
να και διάσωση επί ΧΒΡΠ απειλών (συμπεριλαμβανομένου και των 
τρομοκρατικών ΧΒΡΠ απειλών).
Η Ελλάδα, τον Μάιο του 2008, μέσω της ΓΓΠΠ, δήλωσε στο MIC 
τις έξι (6) Μονάδες Πολιτικής Προστασίας που διαθέτει ως συνει
σφορά στον Κοινοτικό Μηχανισμό, οι οποίες μπορούν να κινητο
ποιηθούν για την προσφορά βοήθειας εντός και εκτός της Ε.Ε. Οι 
Μονάδες αυτές καλύπτουν κυρίως θέματα έρευνας και διάσωσης σε 
μέτριας κλίμακας καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και αερο
πυρόσβεση με αεροπλάνα.

Ποια είναι η διαδικασία παροχής και λήψης διεθνούς βοήθειας σε 
περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας;

Στη ΓΓΠΠ διαβιβάζονται μηνύματα για παροχή βοήθειας σε περί-



πτώσεις εκτάκτων αναγκών, είτε με'σω 
διεθνών Οργανισμών είτε με την ενερ
γοποίηση κρατικών συμφωνιών.

Στη συνέχεια ενημερώνονται το 
Υπουργείο Εξωτερικών και, ανάλογα 
με το αίτημα, οι φορείς που μπορούν 
να προσφέρουν βοήθεια. Αν υπάρχει 
η δυνατότητα αποστολής βοήθειας τό
τε ενημερώνεται η χώρα που τη ζητά ή 
ο Διεθνής Οργανισμός που αποστέλλει 
το αίτημα για τη διαθέσιμη βοήθεια.

Στην περίπτωση που η βοήθεια γίνει 
αποδεκτή από τη χώρα που υποβάλλει 
το αίτημα διοργανώνεται η αποστολή 
της στον τόπο που έχει ορίσει η πλη- 
γείσα χώρα.

Η πληγείσα χώρα γενικά είναι υπεύ
θυνη για τη διοικητική μέριμνα των 
ξένων ομάδων επέμβασης και σωστι
κών συνεργείων και διατηρεί το δικαί
ωμα να σταματήσει τις εργασίες των 
ομάδων επέμβασης ανά πάσα στιγμή.

Συχνότερα διαβιβάζονται μηνύματα 
για παροχή βοήθειας μέσω του CECIS 
και MIC του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και 
του αντίστοιχου κέντρου EADRCC του ΝΑΤΟ.
Το αίτημα των κρατικών υπηρεσιών για συνδρομή άλλων Αρ
χών, Υπηρεσιών και Φορέων της ημεδαπής ή αλλοδαπής με σκοπό 
την αντιμετώπιση κάθε μορφής καταστροφών υποβάλλεται απο
κλειστικά μέσω της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
(Άρθρο 27 παρ.2 του Ν.3536/2007).

Με τη λήψη του μηνύματος η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας διαβιβάζει το μήνυμα σε Διεθνείς Οργανισμούς κυρίως 
μέσω του CECIS και MIC ζητώντας την ενεργοποίηση του Κοινο
τικού Μηχανισμού ή στο αντίστοιχο κέντρο EADRCC του ΝΑΤΟ.

Εκτιμώντας την περίσταση μπορεί να 
ενεργοποιηθούν διμερείς συμφωνίες.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτι
κής Προστασίας λαμβάνονται τα μη
νύματα της προσφερόμενης βοήθειας. 
Ο φορέας που έχει ζητήσει τη βοήθεια 
είναι αρμόδιος στη συνέχεια για την 
αποδοχή ή μη της προσφερόμενης βο
ήθειας εκτιμώντας τις επικρατούσες 
συνθήκες.

Στην περίπτωση που η βοήθεια γί
νει αποδεκτή ενημερώνεται το αρμόδιο 
κέντρο και ενημερώνεται η χώρα που 
προσφέρει τη βοήθεια και διοργανώνε- 
ται η αποστολή της στον τόπο που έχει 
ορίσει ο αρμόδιος φορέας.

Όπως και στην περίπτωση της λή
ψης βοήθειας, η χώρα γενικά είναι 
υπεύθυνη για τη διοικητική μέριμνα 
των ξένων ομάδων επέμβασης και σω
στικών συνεργείων και διατηρεί το δι
καίωμα να σταματήσει τις εργασίες των 
ομάδων επέμβασης ανά πάσα στιγμή. 

Κάθε πράξη ή παράλειψη αυτών των 
Μονάδων που έχει ως αποτέλεσμα την έγερση αξιώσεων αποζημίω
σης βαρύνει το κράτος μέλος που αποδέχθηκε τη βοήθεια και, τα μέ
λη των μονάδων πολιτικής προστασίας, λογίζονται σαν να ενεργούν 
ως προστιθέμενοι υπάλληλοι του κράτους υποδοχής.
Ο Κοινοτικός Μηχανισμός, παρά το γεγονός ότι είναι σχετικά νε
οπαγής, έχει αποδείξει αρκετές φορές τη χρησιμότητα και την προ
στιθέμενη αξία του. Η Ελλάδα άλλωστε έχει την μεγαλύτερη εμπει
ρία της χρησιμΰτητάς του από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες. Οι 
απειλές που πηγάζουν από τις κλιματικές αλλαγές, την τεχνολογική 
ανάπτυξη και, δυστυχώς, από τον άνθρωπο είναι υπαρκτές και δυ
ναμικές και μας αφορούν όλους.

Σήμερα, σε αυτό το παγκοσμι- 
οποιημένο περιβάλλον απειλών 
που παράγει υψηλούς δείκτες 
ανασφάλειας, κανείς δεν πρέπει να 
νιώθει μόνος. Και κανείς δεν πρέ
πει να ενεργεί σαν να είναι μόνος. 
Η αλληλεγγύη και η αλληλοΰπο- 
στήριξη είναι απαραίτητες προϋ
ποθέσεις για την απρόσκοπτη και 
ειρηνική διαβίωση των πολιτών, 
όπου και αν βρίσκονται, όποι
οι και αν είναι. Αυτό επιδιώκει ο 
Κοινοτικός Μηχανισμός. ]
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Οπτικό Κ έντρο

ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ
α π ό  τ ο  Ί 9 7 4

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ,

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μην παίζετε με τα μάτια σας...

Χαρίστε στον εαυτό σας τη σωστή όραση  

με επώνυμα γυαλιά οράσεως, γυαλιά  

ηλίου, φακούς επαφής παντός τύπου, 

από τους καλύτερους οίκους της Ευρώπης.

Η εξυπηρέτηση των πελατών μας, 

ο έλεγχος της όρασης  

και η εφαρμογή των φακών επαφής 

γίνεται από πτυχιούχους οπτικούς 

οητομέτρες με τα τελειότερα  

οφθαλμικά μηχανήματα.

ΚΩΣΤΑΣ Λ Ε Ν ΤΟ ΥΔ Η Σ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 33 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
ΤΗΛ.: 2103215311 - 2103212748, FAX: 2103214042
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[  ΤΡΟΧΑΙΑ

Το παιδαγωγικό έ ρ γ ο  
της Τροχαίας

Ο ι. δραστηριότητες τη ς  Τ ροχαίας δεν περιο
ρ ίζονται μόνο στους δρόμους.
Η  τροχαία ενδιαφέρεται έμπρακτα  γ ια  τη ν  κυ- 
κλοφοριακή αγω γή  τω ν  μαθητώ ν.
Η  Δ ιεύθυνση  Τροχαίας του Α ρχηγείου τη ς  Ε λ
λ η ν ικ ή ς  Α στυνομίας, έλαβε μια επιστολή από μα
θητές του 17ου Ν ηπ ιαγω γείου  Η λιούπολης, η 
οποία α πευθυνόταν στον Τροχονόμο και έγραφε:

ν ' ” Γ ΜΪ£Μ  H A w W n c  r  «  t*04 

M M u i  η  f  T " '  ^

To Αρχηγείο ανταποκρινόμενο άμεσα στο αίτημα του ανωτέρω Nηraαγωγείou έστειλε 
προς τους μαθητές και τις Νηπιαγωγούς τις παρακάτω επιστολές:

Αγαπητά μου παιδιά , 
έλαβα την επ ισ τολή  σας κα ι χάρηκα  
π ο λύ  για  την πρόσκληση που μου  
στείλατε. Ε π ειδή  αγαπώ  ιδια ίτερα  τους 
νέους ανθρώ πους και μ ε  ενδιαφέρει 
η ασφάλεια τους στο δρόμο, θα 
έρθω  σύντομα στο σχολείο σας μ ε  
συναδέλφους μου, για  να μά θουμε για  
τα φανάρια, τις  π ινα κ ίδες της τροχαίας 
πώ ς πρέπει να περπατάμε και να 
διασχίζουμε τους δρόμους μ ε  ασφάλεια  
και άλλα  πολλά χρή σ ιμα  πράγματα  για  
τη ζω ή μα ς.
Θα σας έχω  μ ια  έκπληξη που πιστεύω  
ότι θα σας δώ σει μ εγά λη  χαρά.
Σ ας ευχαριστώ  πολύ  για  την ω ραία 
πρόσκληση και την πρω τοβουλία σας».

Ο Τροχονόμος

Τ ις κ.κ. Ν ηπ ιαγω γούς του 17ου Ν ηπιαγω γείου  Η λιού
πολης
«Αξιότιμες κυρίες,
σας ευχαριστούμε για  την πρόσκληση που έστειλαν 
οι μα θητές σας, στην οποία φ α ίνετα ι πόσο τους έχετε 
ευαισθητοποιήσει σε θέματα οδικής ασφάλειας.
Το Α ρχη γείο  της Ε λληνικής Α στυνομίας θα ανταποκριθεί 
άμεσα στην πρόσκλησή σας. Γ ια  το λόγο  αυτό προτίθετα ι 
να στείλει στο σχολείο σας μ ια  ομάδα Τ ροχονόμον, οι 
οποίοι αξιοποιώ ντας εποπτικό , πα ιδαγω γικό  υλικό  
κατάλληλο για  την ηλικ ία  τω ν μα θητώ ν σας (όποτς 
βίντεο, φυλλάδια , κ .λπ .), θα επιδιώ ξουν να διευρύνουν 
τις  γνώ σεις τω ν παιδιώ ν για  την οδική  ασφάλεια  κα ι να 
ενισχύσουν την κυκλοφ οριακή τους αγω γή.
Ε πιπλέον, προκειμένου η γνώ ση αυτή  να εμπεδω θεί 
από τους μα θητές και να γίνει στάση ζω ής από  τη 
μ ικ ρ ή  τους ηλικ ία , το Α ρχηγείο  θα μερ ιμνήσει ώ στε να 
έρθει στο σχολείο σας, την ημέρα της επισκέψ εώ ς μα ς, 
ένα κ ινητό  πάρκο κυκλοφοριακής αγω γής. Έ τσ ι τα 
παιδιά , μ ε  βιω ματικό, αλληλεπ ιδραστικό , παιγνιώ δη  
και πα ιδαγω γικό  τρόπο θα υλοποιήσουν στην πράξη τις  
αρχές της σω στής κυκλοφοριακής αγω γής».



Στιγμιότυπα από τη ν  πρ α κτ ικ ή  εξάσκηση τω ν μ ικρώ ν μαθητώ ν στο κ ινη τό  πάρκο κσκλοφ οριακής α γω γή ς 06 που 
στήθηκε στον αύλειο χώ ρο το υ  Σχολείου, μετά το θεω ρητικό μάθημα και τον  διάλογο που  έγ ινε μεταξύ τω ν  μαθητώ ν 
και τω ν Α στυνομικώ ν τη ς  τροχαίας μέσα στην κατάλληλα διαμορφω μένη με εποπτικό, πα ιδαγω γικό υλ ικό  (εικόνες, 
τρίχρω μο φω τεινό  σηματοδότη, σκίτσα του  «Γρηγόρη», του  «Σταμάτη» και του  «Μελέτη» κλπ), πραγματοποιώ ντας 
τη ν  επ ιθυμ ία  τω ν  πα ιδ ιώ ν το υ  Ν ηπιαγω γείου.

Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25% στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ 
THA./FAX: 210 69 

e-mail: nikolopoulos opt
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[  ΕΡΕΥΝΑ !

Του Υ/Α ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
της Α.Δ. Ορεστιάδος

Η Γλώσσα της Αλήθειας

Τί μπορεί να μας αποκαλύψει
το  πρόσωπο;

( (
Το πρόσωπό σου... είναι ένα βιβλίο όπου οι άνθρωποι μπορούν να διαβάσουν παράξενα πράγματα 99

Μέγας Βασίλειος

ανθρώπινο πρόσωπο αποτελεί μία ανεξάντλητη 
ομένων γ ι ’ αυτούς που  ξέρουν να  εντοπίζουν και 

ΰκωδικοποιούν τα σωστά στοιχεία.
Θα δοθούν μερικά παραδείγματα σχετικά  με τη ν  ανά

δ υ σ η  τω ν εκφράσεων του  προσώπου, καθώ ς και κάποια 
[που  άπτονται του  νευρογλω σσικού προγραμματισμού. Οι 

ϊώ σεις αυτές, αποτελούν έναν ακόμα τρόπο με τον οποίο 
ο ανακριτικός υπάλληλος μπορεί να  μορφώσει ορθότερη 
άποψ η για  το άτομο που  έχει απέναντι' του. Σημασία δεν 
έχουν λοιπόν μόνο τα όσα λέει κάποιος, αλλά και τα  όσα 
“δείχνει” με τ ις  εκφράσεις του  προσώπου του, αλλά και 
τ ις  κ ινήσεις του σώματος του.

Ό π ω ς  θα δούμε και πιο κάτω, πολλές φορές έχουμε μια 
αντίφαση μεταξύ λεκτικού  και του μη  λεκτικού  μ η νύμ α 
τος. Μ πορεί κάποιος να  μας λέει ότι όλα είναι εντάξει, αλ
λά με το σώμα του να  μας υποδεικνύει το αντίθετο.

Στο άρθρο αυτό θα εξετάσουμε μία κοπέλα, τη ν  οποία θα 
την  αποκαλώ από εδώ και πέρα “η  κοπέλα με τα τατουάζ”. 
Π ρόκειται γ ια  μία έφηβη, η  οποία το καλοκαίρι του  2009 
“έπαιξε” και σε κάποια ελληνικά  δελτία ειδήσεων. Μ εταξύ

σοβαρού και αστείου οι παρουσιαστές ανέφεραν πω ς επρό- 
κειτο για  μία κοπέλα από το Βέλγιο, η  οποία θέλοντας να  
κάνει τατουάζ στο πρόσωπό τη ς  π ή γε  σε ένα ανάλογο κα 
τάστημα και ζήτησε από τον υπεύ θυνο  να  της κάνει τρία 
μ ικρά αστέρια. Α ντ’ αυτού  όμως κατέληξε, παρά τη  θέλη
σή της, όπως ισχυρίστηκε μπροστά στην κάμερα, να  έχει 
56 α ν τ ί γ ια  3 αστέρια στο πρόσωπό της. Μ άλιστα, ισχυρ ί
στηκε π ω ς ο υπεύ θυνος τη ν  υπνώ τισε και έτσι, εν αγνοία 
της, τη ς  έκανε ό,τι τη ς  έκανε. Τα νέα  κυκλοφόρησαν αμέ
σως σχεδόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Δημοσιογράφοι από τη 
Μ. Βρετανία μέχρι τ ις  ΗΠΑ αναρω τιούνταν πώ ς είναι δυ
νατό  να  έχει συμβεί κάτι τέτοιο1.

Π ιο κάτω  παρουσιάζονται κάποια στιγμ ιότυπα  από τη 
συνέντευξη  που έδωσε η “κοπέλα με τα  τατουάζ” σε τηλε
οπτικό δίαυλο. Μ ερικές μέρες μετά  τη  συνέντευξη  αυτή, 
η κοπέλα αποκάλυψ ε πω ς έλεγε ψ έματα  και πω ς ο λόγος 
που  έκανε κάτι τέτοιο ήταν  γ ια  ν ’ αποφύγει τη ν  τ ιμ ω 
ρ ία  τω ν γονιώ ν της. Το σημαντικό στοιχείο λοιπόν που 
έχουμε στα χέρια μας είναι ένα ευρείας κυκλοφορίας β ί
ντεο, στο οποίο έχουμε ένα άτομο να  ψ εύδεται2. Επιπλέ-
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ον, έχουμε εξακριβώσει ότι το άτομο αυτό έλεγε ψέματα, ενώ 
το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι πρόκειται για  μια πραγ
ματική  κατάσταση και όχι για  ένα στημένο πείραμα ψ υχολο
γίας. Ποια είναι όμως, εκείνα τα στοιχεία (από μη  λεκτική ς 
πλευράς), που  θα μπορούσαν να  μας βοηθήσουν στο να  κά
νουμε μία ορθή διάγνωση, γ ια  το αν, η σ υγκεκριμένη  κοπέ
λα λέει ψέματα ή  όχι;
Ό τ α ν  κ ά π ο ιο ς  ψ ε ύ δ ε τ α ι είναι πολύ πιθανό να  παρουσι
άσει κάτι τέτοιο με έναν από τους ακόλουθους τρόπους, ή 
και με ένα συνδυασμό αυτών. Ο πρώ τος είναι η  νευρ ικότη 
τα και γενικότερα η συναισθηματική αστάθεια. Κ άτι τέτοιο 
μπορεί να  συνιστά η ερυθρίαση του προσώπου, ή οι κ ινή 
σεις αυτοκαθησυχασμού όπως το τρ ίψ ιμο του αυχένα  κ.τ.λ. 
Φυσικά, θα πρέπει να  έχει κάποιος πάντα  κατά  νου  το ‘Λά
θος του Ο θέλλου’- O th e llo ’s e rro r’, σύμφω να με το οποίο 
η νευρ ικότητα  και μόνο δε συνεπάγεται ψεύδος. Ο δεύτε
ρος τρόπος είναι οι αυξημένες γνω σ τικές διεργασίες, κάτι το 
οποίο μπορεί να  γ ίνε ι εμφανές για  παράδειγμα μέσα από το 
έντονο βλεφάρισμα. Άτομα τα οποία δεν είναι συναισθηματι
κά ευάλωτα, όπω ς για  παράδειγμα εγκληματίες, δεν παρου
σιάζουν νευρ ικότητα  όταν ψεύδονται. Ε ίνα ι όμως αναπό
φ ευκτο γ ι ’ αυτό να  μην εμφανίσουν συμπτώ ματα έντονω ν 
γνω σ τικώ ν διεργασιών όταν αρχίζουν να  τους γ ίνο υν  διανο
ητικά  πιο απα ιτητικές ερωτήσεις. Τέλος, όταν κάποιος ψ εύ 
δεται και καταφέρνει να  γ ίνε ι π ιστευτός από το συνομιλητή  
του, παρουσιάζει συχνά  μια μικροέκφραση χαράς (έκφραση 
προσώπου που διαρκεί γ ια  μερικά μόνο δέκατα του δευτερο
λέπτου), κάτι που έχει οριστεί ω ς ‘duping delight’, ή  αλλιώς 
χαρά τη ς  εξαπάτησης3.
Α ς  μ ελ ετή σ ο υ μ ε  λ ο ιπ ό ν  τη ν  ‘κοπέλα με τα  τατουάζ’. Τ ην 
βλέπουμε αρχικά στην εικόνα 1, όπου ξεκινά τη  δ ιή γη 
σή της, να  παρουσιάζει κάπω ς έντονα μια μερική έκφρα
ση φόβου (πρόκειται για  ήπιο συναίσθημα) στο άνω  μέρος

του προσώπου της. Σ ύμφω να με το ‘σύστημα κω δικο
ποίησης εκφράσεων προσώ που’ -  FACS (Facial Action 
Coding System )4 έχουμε τ ις  Μ ονάδες Έ κ φ ρ α σ η ς Π ρο
σώπου 1 και 2, ανασήκωμα μέσα και έξω πλευρώ ν α ντί
στοιχα τω ν φρυδιών.

Ε ικ ό ν α  1
Προφανώς, κάτι τη  

φοβίζει. Α υτό μπο
ρ ε ί να  είναι η  παρου
σία της κάμερας και 
τα φώ τα τη ς  δημοσιό
τητας, μπορεί όμως να 
είναι και η αναφορά της στον πατέρα της. Ε ίνα ι αδύ
νατο  να  γνω ρίζουμε επακριβώ ς το ερέθισμα που  δημ ι
ουργεί μία έκφραση προσώπου. Σ τη  δεύτερη εικόνα, 
καθώ ς προχωρά η  συνέντευξη, βλέπουμε να  υποχω ρεί 
κάπω ς η  ένταση τη ς  μερικής έκφρασης φόβου και να  
κάνει τη ν  εμφάνισή του ένα μικροχαμόγελο, μ ία  Μ ονά
δα Έ κ φ ρ α σ η ς Προσώπου 12 δηλαδή. Και εδώ έχουμε 
μερική μόνο έκφραση του συναισθήματος τη ς  χαράς.

Ε ικ ό ν α  2
Σ τη ν  εικόνα 3 πλέ

ον, έχει εξαλειφθεί κά
θε ίχνος φόβου και 
τη  θέση του έχει λά
βει ένα ελαφρύ συναί
σθημα χαράς. Έ χ ο υ μ ε  
πλέον να  κάνουμε με τη  χαρά τη ς  εξαπάτησης. Η  κο
πέλα αντιλαμβάνεται ότι γίνετα ι π ισ τευτή  και χα ίρεται 
γ ι ’ αυτό, κάτι το οποίο συνεχίζεται τόσο σ την εικόνα 4, 
όσο και στην 5.
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Εικόνα 3
Π αρατηρείστε ότι σ την εικόνα τρ ία  αναφέρει ότι ήταν η πρώ τη  

της φορά που έκανε τατουάζ και ότι φοβήθηκε και γ ι ’ αυτό έκλει
σε τα  μάτια  της (το βίντεο που  έχω  επιλέξει είναι στα Ο λλανδικά 
με αγγλ ικούς υπότιτλους, γ ια  διευκόλυνση του αναγνώστη), ενώ 
στην εικόνα 4 αναφέρει πω ς δεν ένιωσε πόνο και κατέληξε στο ση
μείο τη ν  πάρει ο ύπνος.

Εικόνα 4
Μ πορείτε να  δείτε ότι το πρόσωπό τη ς δε συνοδεύει ανάλογα α υ 

τά που λέει. Θα περιμέναμε να  δούμε άλλες εκφράσεις στο πρόσω
πό της, όπως για  παράδειγμα τη  θλ ίψ η , έστω και μερικώς. Ανασή- 
κω μα μέσα πλευρώ ν τω ν φρυδιώ ν, δηλαδή Μ ονάδα Έ κ φ ρ α σ η ς 1, 
ή  τουλάχιστον, έστω και ελαφρώς ένα χαμήλω μα τω ν άκρω ν τω ν 
χε ιλ ιώ ν της. Α ν τ ί γ ια  όλα αυτά  βλέπουμε μ ια  χαρούμενη κοπέλα, 
όπω ς στην εικόνα 5. Δεν είναι δυνατόν να  τη ς  έχουν ουσιαστικά 
αλλοιώσει το πρόσωπο και α υτή  να  είναι χαρούμενη γ ι ’ αυτό.

Εικόνα 5
Π έρα από τη  χαρά που  βλέπουμε να  νιώ θει η  εν λόγω  κοπέλα, 

όποιος δει το βίντεο θα έχει τη  δυνατότητα  να  δει ακόμη ότι σε κά
ποια σημεία παρουσιάζει έντονο βλεφάρισμα. Κ άτι τέτοιο μας υπο 
δεικνύει ότι βιώ νει έντονες γνω σ τικές διεργασίες5.

Στο ίδιο βίντεο μπορούμε να  παρατηρήσουμε ότι τα  μάτια  της 
δεν εστιάζουν πολλές φορές ευθεία στο ή στη συνομιλητή  της. 
Ό τ α ν  ‘σπάει’ τη ν  οπτική  επαφή με το σ υνομιλητή  τη ς  πού  κοιτά; 
Για παράδειγμα, στην εικόνα 6, όπου λέει ότι είναι πολύ όμορφα τα 
αστέρια στο πρόσωπο, κοιτά γ ια  λ ίγο  πάνω  και αριστερά της.

Εικόνα 6
Σ τη ν  εικόνα 7 βλέπουμε ότι κοιτά δεξιά τη ς  στο ύψ ος τω ν μ ατι

ών, όταν αναφέρει ότι ο πατέρας τη ς  λέει κάτι.

Εικόνα 7
Γενικότερα, βλέπουμε στο βίντεο ότι η  κοπέλα έχει μ ία  τάση να  

στρέφει τα  μάτια  τη ς  στη δεξιά τη ς  πλευρά όταν σπάει τη ν  ο πτι
κ ή  επαφή με το συνομ ιλητή  της. Ο νευρογλω σσικός προγραμμα
τισμός (neuro-linguistic program m ing), ο οποίος ξεκίνησε ω ς ένα 
σύνολο τεχν ικώ ν  γ ια  τη  βελτιστοποίηση τη ς  επ ικοινω νίας αλλά 
και τω ν πρακτικώ ν στην ψ υ χ ια τρ ικ ή  στη δεκαετία του 70, πρε
σβεύει ότι το άτομο στρέφει το βλέμμα του πάνω  δεξιά ή αριστερά 

όταν ανασύρει οπτικά  δεδομένα, και δεξιά ή αριστερά στο ύψ ος τω ν ματιώ ν όταν πρόκειται 
για  η χη τικά  δεδομένα6. Στο χώρο της αστυνομικής-εμπειρικής πρακτικής, το μοτίβο αυτό 
έχει επεκταθεί κάπως. Α ναφέρεται ότι η κ ίνησ η  τω ν μ ατιώ ν στη  δεξιά πλευρά συνδέεται συ
νήθω ς με τη  δημιουργία  εικόνω ν και ή χω ν  και είναι μ ία  ένδειξη ότι το άτομο ψ εύδεται ή ότι 
συμπληρώ νει με επίπλαστα δεδομένα αυτά  που έχει πραγματικά  βιώσει. Α ντιθέτως, όταν το 
άτομο ανασύρει πραγματικά  οπτικά  ή η χη τικά  δεδομένα, τότε στρέφει το βλέμμα του προς τ ’ 
αριστερά7. Βλέπουμε ότι σε γεν ικές γραμμές και η  κοπέλα στο παράδειγμά μας κάνει κάτι πα 
ρόμοιο. Φ υσικά, υπάρχει και ο αντίλογος, που δεν είναι άλλος από τη ν  επ ιστημονική  κοινό
τητα  που βλέπει κάπω ς επ ιφ υλακτικά  τη  σύνδεση τη ς  φοράς του βλέμματος με τη  δυνατότη
τα ανίχνευσης του ψ εύδους8.

Ε ίναι σαφές, πω ς η γνώ ση τη ς αποκωδικοποίησης τω ν  εκφράσεων του προσώπου είναι ζω
τικ ή ς σημασίας για  τη ν  ανθρώ πινη  επικοινωνία. Σ ύμφω να με έρευνα, μεταξύ τω ν άλλων, εί
ναι σε θέση να  προσφέρει τη  δυνατότητα  σε κάποιον ν ’ αντιλαμβάνεται το ψ εύδος σε ποσοστό 
της τάξης του 80%». Αν αναλογιστούμε ότι ο μέσος άνθρω πος επ ιτυγχάνει ποσοστά επ ιτυχ ία ς 
γύρω  στο 50%, τότε μπορούμε να  καταλάβουμε πόσο σ ημαντική  είναι α υτή  η  δυνατότητα. ]
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[  ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΑ

Του Θεοδοσίου Π ιλήση*

ιο φαινόμενό της παιοικης σεξουαλικής κακοποίησης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
τ ο υ  ΠΑΙΔΙΟΥ -  ΘΥΜΑΤΟΣ κ α τ α  τ η  δ ιά ρ κ ε ια

ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
( (

Που θα ‘βρεις τόσο θάρρος, για την ψυχή σου και το χέρι, 
κατάκαρδα τα τέκνα να χτυπήσεις, τέτοια φριχτή πράξη τολμώντας;

Και πώς θ ' αντέξεις να τα δεις μ ’ αδάκρυτη ματιά σα θα τα σφάξεις; **
ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ, Μήδεια

1. Εισαγωγή
Στη μετανεωτερική κοινωνία, η παιδική κακοποίηση και ιδιαίτερα η σεξουαλική κακοποίηση των παιδι- 

H  ών αποτελεί ένα θέμα ταμπού τόσο για τους επαγγελματίες που καλούνται να διερευνήσουν και να αντιμε- 
τωπίσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο, όπως αστυνομικούς, κοινωνικούς λειτουργούς ψυχολόγους, ψυχο
θεραπευτές παιδιών και εφήβων, νομικούς εγκληματολόγους κ.ά., όσο και για τις οικογένειες των παιδιών 
οω^ών, αλλά και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Είναι κοινός τόπος ότι το θέμα της παιδικής σεξουαλι

κ ά ς  κακοποίησης δημιουργεί μεγαλύτερο επιστημονικό και κοινωνικό διάλογο, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί 
μεγαλήτερο κοινωνικό σοκ.

Εξαλλου από έρευνες που έχουν διενεργηθεί σχετικά με την σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών τα 
αποτελέσματα δεν είναι ακριβή, λόγω του γεγονότος ότι οι επαγγελματίες αρνούνται να εμπλακούν σε ζη
τήματα κακοποίήσης και ιδιαίτερα ενδο -  οικογενειακής β ίας ενώ οι γονείς αγωνιούν για τον κοινωνικό 
στιγματισμό (Πιλήσης 2009α). Ο αριθμός των θυμάτων δυστυχώς είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός καθώς 
ετησίως ανεβαίνουν κατά χιλιάδες.

Από ερευνητικά στοιχεία προκύπτει ότι:
► Ένα στα 8 κορίτσια και 1 στα 10 αγόρια μπορεί να είναι θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποί

ησης πριν την ηλικία των 18 ετών.
► Ένα στα 25 κορίτσια και 1 στα 33 αγόρια έχει αναφέρει σε κάποιον ότι υπέστη βιασμό ή αιμομιξία.
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► Ένας στους 4 δράστες είναι γνωστός ή φίλος της οικογέ
νειας.

► Οκτώ στις 10 φορές το παιδί μπορεί να είναι θύμα επα
ναλαμβανόμενης σεξουαλικής κακοποίησης (Λάγγαρη, 2006: 
101).

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το 77% των θυμάτων είναι κορί
τσια με μέση ηλικία 9,2 έτη (Γιωτάκος, 2004).

Τα επιδημιολογικά στοιχεία σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Με
γάλη Βρετανία, περιλαμβάνουν περιστατικά που έχουν παραπεμ- 
φθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν ερευνηθεί από κοινω
νικούς λειτουργούς και για τα οποία υπάρχουν αποδεδειγμένες 
ενδείξεις και αποδείξεις που εμπίπτουν στο νομικό ορισμό της σε
ξουαλικής κακοποίησης. Δυστυχώς όμως όπως ήδη αναφέρθηκε 
τα καταγεγραμμένα ποσοστά δίνουν μια εικόνα του προβλήμα
τος και όχι τις πραγματικές του διαστάσεις Για παράδειγμα στις 
ΗΠΑ τα καταγεγραμμένα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίη
σης παιδιών είναι 1 ή 2 στα 1000, ενώ οι περισσότεροι ερευνητές 
σε διεθνές επίπεδο διαπιστώνουν και συμφωνούν ότι 1 στις 4 γυ 
ναίκες και 1 στους 6 ή 7 άνδρες έχουν υποστεί κάποια μορφή σε
ξουαλικής κακοποίησης πριν ενηλικιωθούν (Πρεκατέ, 2006).

2. Ορισμός της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και 
τα αίτια της

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO, 2006), 
η σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού ορίζεται οος η συμμετοχή 
του παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα, την οποία δεν μπορεί 
να κατανοήσει πλήρως δεν είναι σε θέση να δώσει την συγκατά
θεσή του, δεν είναι αναπτυξιακά διατεθειμένο ή η συγκεκριμένη 
ι ιράξη παραβιάζει τους νόμους και τα κοινωνικά ταμπού της κοι
νωνίας. Τα παιδιά μπορεί να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση, 
Τόσο από ενήλικες όσο και από άλλα παιδιά που είναι, λόγω της 
ήΧϊκΊΓάς'τους ή του σταδίου ανάπτυξής τους σε θέση ευθύνης 
εμπιστοσύνης ή εξουσίας πάνω στο θύμα.

Είναι απαραίτητο να συμπληροίσουμε ότι ο όρος της «σεξου
αλικής κακοποίησης ανηλίκου», περιλαμβάνει κάθε δραστηριό
τητα με ανήλικο που βρίσκεται σε ηλικία μικρότερη από αυτήν 
στην οποία έχει δυνατότητα νομικής συγκατάθεσης και αποσκο
πεί σε σεξουαλική ικανοποίήση ενηλίκου, ή σαφώς μεγαλύτερου 
σε ηλικία παιδιού. Στις δραστηριότητες αυτές, περιλαμβάνονται 
όλες οι μορφές στοματογεννητικής γεννητικής ή πρωκτικής 
επαφής Επίσης περιλαμβάνονται και 
άλλες δραστηριότητες που δεν εμπερι
έχουν την επαφή, όπως είναι η δια της 
βίας επίδειξη γεννητικών οργάνων 
από ή προς το παιδί, η δια της βίας πα
ρακολούθηση πορνογραφικών προϊό
ντων. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε 
ότι η σεξουαλική κακοποίηση ανηλί
κου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενερ
γειών, που ποικίλουν από το βιασμό 
έως και λιγότερες διεισδυτικές μορφές 
σεξουαλικής κακοποίησης (Johnson,
2004). Στον πίνακα που ακολουθεί 
δίνονται οι κυριότερες ενέργειες που 
περιλαμβάνονται στην παιδική σεξου
αλική κακοποίηση.

Οι 10 κυρτότερες ενέργειες -  δραστηριότητες που περι
λαμβάνονται στην παιδική σεξουαλική κακοποίηση
Στοματογεννητική, γεννητική ή πρωκτική επαφή 
Σεξουαλικά αγγίγματα (π.χ. σεξουαλικά χάδια, σεξουαλικά φι
λιά)
Θωπείες στα γεννητικά όργανα του παιδιού 
Υποχρέωση του παιδιού να θωπεύσει τα γεννητικά του όργα
να ή του δράστη
Τριβή γεννητικών οργάνων του δράστη στο παιδί 
Έκθεση του παιδιού σε σεξουαλικές δραστηριότητες ή και ει
κόνες που δεν συνάδουν με την ηλικία του και την ανάπτυ
ξή του
Έκθεση ή συμμετοχή παιδιών σε πορνογραφικές ταινίες ή  φω
τογραφίες
Ενθάρρυνση ή εξαναγκασμός των παιδιών να εκπορνευτούν 
Ενθάρρυνση ή εξαναγκασμός των παιδιών να γίνουν μάρτυρες 
σεξουαλικών πράξεων 
Η λεκτική πίεση για σεξ στο παιδί

Είναι απαραίτητο να σημειώσουμε ότι χρησιμοποιείται ο όρος 
του «δράστη» και όχι του «ενηλίκου»1διότι είναι αρκετές οι φο
ρές που τα παιδιά είναι θύματα σεξουαλικής κακοποίησης από 
μεγαλύτερα παιδιά. Επίσης ο όρος του «δράστη» χρησιμοποιεί
ται και για τα δύο φύλα. Στον παραπάνω πίνακα παρατηρού
με ότι στην σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνονται διάφορες 
ενέργειες και δραστηριότητες, από την λεκτική πίεση έως την 
σωματική επαφή.

Οι αιτίες της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, εντοπίζο
νται κυρίως στο γεγονός ότι οι δράστες μπορεί να έχουν οι ίδιοι 
κακοποιηθεί ως παιδιά ή να έχουν μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον με δυστυχία και βία. Υπάρχουν φορά; όπου οι δράστες 
γνωρίζουν ότι οι πράξεις προκαλούν πόνο και ζημιά, όμως είναι 
αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες οι δράστες πείθουν τον εαυτό 
τους πώς κάνουν «καλό» στο παιδί και ότι αυτός είναι ένας τρόπος 
σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Στις αιτίες περιλαμβάνονται ακό
μα η ψυχοπαθολογία του δράστη αλλά και οι άνισες πολιτικές που 
ενισχύουν τη βιαιότητα και την κακοποίηση.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 37 κρατούμενους της Φ υ
λακής Τρίπολης οι οποίοι είχαν καταδικαστεί με την κατηγορία 

της σεξουαλικής κακοποίησης παιδι
ού, ο Γιωτάκος και οι συνεργάτες του 
(Γιωτάκος και συν., 2003), βρήκαν ότι 
η ηλικία των ατόμων αυτών ήταν 42,3 
(συν πλην 10,4 έτη), το 46% ήταν έγγα
μοι, η ηλικία των θυμάτων ήταν 10,4 
έτη (συν πλην 3,0 έτη), ενώ το 19% 
του δείγματος είχε περισσότερα από 4 
διαφορετικά θύματα. Πολλαπλή κακο
ποίηση με το ίδιο θύμα διαπράχθηκε 
από το 54%, ενώ ο συνηθέστερος τρό
πος κακοποίήσης ήταν ο πεο -  αιδοπ- 
κός Επίσης το 22% ανέφερε σεξουα
λική κακοποίηση στη διάρκεια της 
παιδικής του ηλικίας. Ιδιαίτερα ση
μαντικό είναι και το εύρημα της συ-

44 Τα παιδιά μπορεί 
να υποστούν σεξουαλική 

κακοποίηση, τόσο 
από ενήλικες όσο και 
από άλλα παιδιά που 

είναι, σε θέση ευθύνης, 
εμπιστοσύνης 

ή εξουσίας πάνω 
στο θύμα
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γκεκριμένης μελε'χης σχετικά με το φαινόμενο 
χης άρνησης και ε'λλειψης ανάληψης ευθύνης.
Οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει άτι οι σε
ξουαλικοί παραπτωματίες, αρνούνται την ανά
ληψη ευθύνης της εγκληματικής τους πράξης.
Στην συγκεκριμένη έρευνα, το 2% αποδεχόταν 
πλήρως την πράξη για την οποία είχε καταδι
καστεί, το 10% αποδεχόταν ένα μεγάλο μέρος, το 34% αποδεχό
ταν ένα μικρά μέρος, ενώ το 53% παρουσίαζε πλήρη έλλειψη 
αποδοχής. Επιπρόσθετα, βρέθηκε ότι το 16% είχε ιστορικό ψ υ 
χιατρικής νοσηλείας και το 62% ιστορικό χρήσης ψυχιατρικής 
αγωγής, συνήθως κατά τη διάρκεια κράτησής του σε φυλακή, 
ενώ οι συχνότερες διαταραχές προσωπικότητας ήταν η Μεταιχ- 
μιακή (11 άτομα), η Αντικοινωνική (11 άτομα) και η Παθητική 
- Επιθετική (8 άτομα) (Γιωτάκος, 2006).

3. Οι συνέπειες του φαινομένου
Οι συνέπειες της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης διακρίνω 

νται σε δύο κατηγορίες. Συγκεκριμένα διακρίνονται σε βραχυπρόθε
σμες και μακροπρόθεσμες. Οι βραχυπρόθεσμες συνέπειες είναι αυτές 

Βίου εκδηλώνονται άμεσα στο παιδί και το οδηγούν σε δυσλειτουρ- 
[γία, αι ιοξ^οργάνωση και πληθώρα ψυχοκοινωνικών δυσκολιών.

Σύμφβίνα με την Πρεκατέ (2006: 186 -  187), τα άμεσα σημάδια 
Ιπου θα πρέι ιει να μας ανησυχήσουν και να διερευνήσουμε για τυ
χόν σεξ&ταλική κακοποίηση είναι, η ακατάλληλη σεξουαλική δρα
στηριότητα με παιχνίδια ή αντικείμενα, οι εφιάλτες και γενικότερα 
τα προβλήματα ύπνου, η κοινωνική και συναισθηματική απόσυρ
ση ή η έντονη προσκόλληση του παιδιού σε κάποιον ενήλικα (ακό
μα και στο δράστη), η ασυνήθιστη μυστικοπάθεια, οι ξαφνικές και 
απρόσμενες αλλαγές στη διάθεση και στην προσωπικότητα, η πα
λινδρόμηση σε προγενέστερες συμπεριφορές (όπως για παράδειγ
μα η νυχτερινή ενούρηση), ο ανεξήγητος φόβος για συγκεκριμένα 
άτομα και τοποθεσίες η απώλεια της όρεξης και οι ξαφνικές αλλα
γές σε διατροφικές συνήθειες η κατοχή νέων ενήλικων λέξεων για 
μέρη του σώματος χωρίς εμφανή πηγή (χαρακτηριστικά το παι
δί χρησιμοποιεί λέξεις για μέρη του σώματος που δεν συνάδουν με 
την ανάπτυξή του, γεγονός που παρατηρείται αρκετά συχνά σε πε
ριπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης, δυστυχώς στις μέρες μας με 
την διαρκή πληροφόρηση δεν μπορούμε να είμαστε απολύτως σί
γουροι για τις πηγές ενημέρωσης του παιδιού, γ ι’ αυτό τον λόγο 
χρειάζεται επικοινωνία, εμπιστοσύνη αλλά και δημιουργία ορίων).

Επίσης ανησυχητικά σημεία είναι, οι αναφορές σε έναν καινού
ριο, μεγαλύτερο φίλο και αδικαιολόγητα δώρα ή χρήματα, οι αυτο- 
τραυματισμοί (κόψιμο και κάψιμο, ειδικά στους εφήβους), οι σω
ματικές ενδείξεις με την εκδήλωση αδικαιολόγητης ευαισθησίας 
πόνου ή μωλώπων στη στοματική ή γεννητική περιοχή, σεξουαλι- 
κώς μεταδιδόμενα νοσήματα και πιθανή εγκυμοσύνη, ενώ ανησυ
χητική είναι και η φυγή από το σπίτι.

Οι μακροπρόθεσμες συνέπειες του φαινομένου, εντοπίζονται κυ
ρίως στην ενήλικη ζωή του ατόμου που έχει κακοποιηθεί σεξουαλι
κά ως παιδί. Αρκετά συχνή, σε άτομα με ιστορικό σεξουαλικής κα
κοποίησης (44% - 48%) είναι η Μετατραυματική Διαταραχή Στρες 
(ΜΑΣ), ενώ τα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου στο 85% αυτών 
των ατόμων (McLeer & Dixon, 1988). Μελλοντικές συνέπειες είναι 
ακόμα η κατάθλιψη, οι σκέψεις αυτοκτονίας οι αυτοκαταστροφικές 
τάσεις το σεξουαλικό άγχος και οι σεξουαλικές διαταραχές η υπερ
βολικά χαμηλή αυτοεκτίμηση, η αυτοκατηγορία και το μίσος προς

τον εαυτό, η αδυναμία μελλοντικής αποφυγής 
θυματοποίησης (σεξουαλικά, κοινωνικά, οικονο
μικά, εξαιτίας του αισθήματος αδυναμίας που έχει 
δημιουργηθεί στο θύμα λόγω των επαναλαμβανό
μενων εισβολών στον προσωπικό και σωματικό 
του χώρο), η  ψυχική ασθένεια και οι διαταραχές 
πρόσληψης τροφής (Πρεκατέ, 2008).

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι συνέπειες της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης είναι σοβαρές και δημιουργούν δυ
σλειτουργία στην βιοψυχοκοινωνική ανάπτυξη του ατόμου. 
Ωστόσο με την εξειδικευμένη παροχή ψυχοθεραπευτικών, κοι
νωνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών το άτομο μπορεί να 
αποβάλει την νοοτροπία του θύματος (τα άτομα που έχουν υπο- 
στεί κακοποίηση, έχουν μάθει είτε από την κοινωνία, είτε από 
τον δράστη, είτε από τον ίδιο τους τον εαυτό, ότι είναι κατώ
τερα όντα και οφείλουν να υπομένουν τη βία), να επιλύσει τις 
ενδοψυχικές του συγκρούσεις, να απαλλαχτεί από τις ενοχές 
και τις τύψ εις και να μπορέσει να ανακτήσει την λειτουργι
κότητα του σε όλους τους τομείς τις ζωής του. Η θεραπευτι
κή διαδικασία είναι επίπονη, ενώ χρειάζεται υπομονή ώστε να 
επιτευχθούν οι στόχοι που θέτουν ειδικός ψ υχικής υγείας και 
εξυπηρετούμενος.

4. Ειδικές τεχνικές συνέντευξης του παιδιού -  θύματος
Τόσο στην ελληνική όσο και στην ξενόγλωσση βιβλιογραφία, 

έχει τονιστεί η ανάγκη για την εκπαίδευση των επαγγελματιών 
που έρχονται σε επαφή με κακοποιημένα παιδιά, σε ειδικές τεχνι- 
κέςΜυνέντευξης κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης και των μαρ- 
11 ρι*ο)\· καταθέσεων (Sas et al., 1993. Davies & Westcott, 1999. 
BtjVirj· 2006. Π ιλήσης 2009β).

Ε γκεκριμένα  κατά τη διαδικασία της ανίχνευσης αλλά και της 
κοβΒεσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσεγγίζουμε το παιδί 
με ^συναίσθηση, μη κριτική στάση και αποδοχή. Επίσης απαι
τείται να δείξουμε στο παιδί ότι μπορεί να μας εμπιστευτεί, να του 
επιτρέψουμε να εκδηλώσει το άγχος του και να το απαλλάξουμε 
από τη δυσφορία που νιώθει. Οι ανοιχτές ερωτήσεις που ενισχύ
ουν το διάλογο και την επικοινωνία βοηθούν στην αφήγηση και 
στην καλύτερη περιγραφή των γεγονότων.

Αναντίλεκτα, εκτός από τις απαραίτητες τεχνικές που απαι
τούνται στις συνεντεύξεις με το παιδί, χρειάζεται πάντα να δρού- 
με με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών με την απόφαση της 44/25 στις 20/11/1989, υπογράφτηκε 
στις 26/1/1990 και ισχύει διεθνώς από τις 2/9/1990. Η ελληνική κυ
βέρνηση υπέγραψε τη σύμβαση στις 26/1/1990, την επικύρωσε με 
το ν. 2101 της 2/12/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού» και ισχύει στη χώρα μας ως δεσμευτι
κό νομικό κείμενο από την πλευρά του διεθνούς δικαίου από τις 
10/6/1993. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρέπει να δρούμε με βά
ση το άρθρο 39 της Διεθνούς Σύμβασης, δηλαδή «Τα συμβαλλό
μενα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να διευκολύ
νουν τη σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική 
επανένταξη κάθε παιδιού θύματος: οποιοσδήποτε μορφής παρα
μέλησης εκμετάλλευσης ή κακοποίησης βασανισμού ή κάθε άλ
λης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης 
ή τιμωρίας ή ένοπλης σύρραξης. Η ανάρρωση αυτή και η επανέ
νταξη γίνονται μέσα σε περιβάλλον που ευνοεί την υγεία, τον αυ-
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χοσεβασμό και την αξιοπρέπεια χου παιδιού» (Ν. 2101, ΦΕΚ 
192/2.12.92).

Οι βασικές αρχές που χρησιμοποιούνται σας μαρτυρι
κές καταθέσεις είναι οι έξης:

►Χρήση λεξιλογίου που λαμβάνει υπόψη χην ηλικία χου παι
διού.

►Χρήση παραδειγμάτων ώστε να διευκολυνθεί το παιδί στην 
κατανόηση της ερώτησης

►Αποφυγή πολλαπλών καταθέσεων χου παιδιού.
►Αποφυγή υποβολής και χρήση καθοδηγηχικών και παρα

πλανητικών ερωτήσεων.
►Αποφυγή επανάληψης ερωτήσεων που ήδη απαντήθηκαν.
►Ενθάρρυνση της ελεύθερης αφήγησης
►Αποφυγή τεχνικών παρείσφρησης πληροφοριών στη μνή

μη με στόχο την παραφθορά τη ς
►Αποφυγή αυστηρού τόνου και άκαμπτου ύφους εκ μέρους 

του συνεντευκτή.
Οι παραπάνω βασικές αρχές χρειάζεται να είναι σεβαστές και 

να ακολουθούνται, ώστε να ελαχιστοποιηθούν ο κίνδυνος άρνη
σης της κατάθεσης η πρόκληση ψυχικού τραύματος ή αλλοίω
σης της μνήμης (Θεμελή, 2006).

Το μοντέλο της συνέντευξης που θεωρείται καταλληλότε
ρο για την κατάθεση ανηλίκων, είναι αυτό της «γνωστικής συ
νέντευξης». Η γνωστική συνέντευξη βελτιώνει τις ικανότητες 
ανάκλησης και αυξάνει την ποσότητα των πληροφοριών, στη
ρίζεται στην προσπάθεια ανοικοδόμησης του γενικού πλαισίου 
στο οποίο έλαβε χώρα το γεγονός και στη συνέχεια επιδιώκε
ται η απόσυρση των επηιέρους στοιχείων. Το παιδί έχοντας στο 
μυαλό του τόσο το γενικό πλαίσιο όσο και τα επιμέρους στοι
χεία, καλείται να αφηγηθεί τα γεγονότα ακόμα και με διαφορε
τική σειρά. Στο τελικό στάδιο ζητείται από το παιδί να εξιστορή
σει το συμβάν από την οπτική ενός τρίτου προσώπου (Fisher & 
Geiselman, 1992).

Στην διαδικασία των μαρτυρικών καταθέσεων είναι αρκετά; 
φορές χρήσιμη και η συνεισφορά των ειδικών ψυχικής υγείας 
παιδιών και εφήβων ώστε να συμβάλλουν και να συνεργαστούν 
με τους αστυνομικούς και τους δικαστικούς ώστε μέσω διεπαγ- 
γελματικής συνεργασίας να εξασφαλιστεί η ασφάλεια της σω
ματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού, αλλά και να ολοκλη
ρωθεί αποτελεσματικά η διαδικασία της κατάθεσης Τέλος, σε 
μερικές περιπτώσεις οι ειδικοί ψυχικής υγείας υποβοηθούν το 
έργο τον αστυνομικών -  συνεντευκτών με άλλα εργαλεία όπως 
η χρησιμοποίήση παιχνιδιών, ζωγραφικής και κούκλων με ανα
τομικές λεπτομέρειες

6 6

5. Επίλογος
Η καθημερινή πρακτική των επαγ- 

γελματιών πρώτης γραμμής (αστυνο
μικών, κοινωνικών λειτουργών, εκπαι- 

κ.ά.) τους φέρνει σε επαφή με 
:ις σεξουαλικής κακοποίησης 

Η  βλεμματική επαφή με ένα 
ά  κακοποιημένο παιδί είναι 
:ασία επίπονη και οδυνηρή, η 
ιουργεί θλίψη και έντονο άγ- 

' χο ς U επάγγελμά πας καλείται να προ
στατέψει τον εαυτό του από την επαγ

Οι περισσότερες
έρευνες έχουν δείξει 
όχι οι σεξουαλικοί 
παραπχωμαχίες, 
αρνούνχαι χην 

ανάληψη ευθυνης χης 
εγκλημαχικη^χους 

πράξης ”

γελματική εξουθένωση αλλά ταυτόχρονα να προσφέρει με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπηρεσίες του ώστε να προ
στατέψει την ευάλωτη ομάδα των παιδιών και να φροντίσει 
για την υγιή ανάπτυξή τους.

Ολοκληρώνοντας, είναι απαραίτητη η εξειδίκευση σε ει
δικές τεχνικές συνέντευξης κατά τη διαδικασία των μαρ
τυρικών καταθέσεων ώστε να μην προκαλούνται επιπλέον 
ψ υχικά  τραύματα, ενώ παράλληλα να αυξάνεται η αποτε- 
λεσματικότητα των παρεμβάσεων. Κοινός παρονομαστής 
όλων των προσπαθειών χρειάζεται να είναι η μη περαιτέρω 
θυματοποίηση του παιδιού μέσα από άκαμπτες και σκλη
ρές διαδικασίες. ]
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Περπατώ  ε ις  το  i n t e r n e t . . .  όταν ο λύκος δεν είναι 
Β :δ ώ .

Π αραφράζοντας τη  γνω σ τή  στροφή από το τραγουδάκι 
β ί ω ν  παιδικώ ν χρόνω ν, που νουθετούσε τα παιδιά γ ια  τ ις  κα- 

κ ο τ ο π ιΛ  μ πορούμε σήμερα να  μιλήσουμε για  τους κ ινδύ 
ν ο υ ς  που Επιφυλάσσει ο κυβερνοχώρος, ιδιαίτερα στα νεα
ρά άτομα. I

Έ χ ο υ μ ε  γράψ ει ξανά πω ς το In te rn e t είναι αναμφ ισβήτη
τα η π ύ λ η  σ’ ένα κόσμο μαγικό, καθώ ς μπορεί κάποιος να  
έχει πρόσβαση σε χιλ ιάδες πη γές γνώ σ ης και ψ υχαγω γίας, 
καθισμένος στη καρέκλα του σ π ιτιού  του.

Π ολλοί έχουν παρομοιάσει το in te rn e t με δάσος. Και το δά
σος είναι μαγικό!

Δεν θα άφηνε όμως κανείς ένα π α ιδ ί μόνο του στο δάσος.
Με τη ν  ίδια λογική , αφ ήνοντας ένα πα ιδ ί να  σερφάρει μό

νο του στο in te rn e t, είνα ι ακριβώ ς σαν να  το έχει εγκαταλεί- 
ψ ει μόνο του στο δάσος.

Τα τελευταία  χρόνια  και στη  χώ ρα μας, έχουν  δραστηρι
οποιηθεί πολλοί οργανισμοί, που  έχουν σαν σκοπό τη ν  ενη 
μέρωση του μέσου χρήστη , γύρω  από τη ν  άγνοια  κ ινδύ νω ν 
περ ιήγησης στο in te rn e t και κυρίω ς, με σαφή αναφορά στην

πα ιδ ική  και νεα ν ική  ηλικία.
Οι πλέον φερέγγυοι από αυτούς τους οργανισμούς, είναι 

α υ το ί που  χρω σ τούν τη ν  ύπαρξή τους σε προγράμματα τη ς  
Ε υρω πα ϊκής Έ νω σ η ς, τα  οποία με τη  σειρά τους βασίζονται 
πάνω  σ τις ανάλογες κ ο ινοτικές οδηγίες και σ τη  νομοθεσία.

Χ αρακτηριστική είναι η  περίπτω ση του  Safer In ternet.
Π ληκτρολογώ ντας w w w .saferin tem et.g r εισερχόμαστε 

στο φ ιλικό  περιβάλλον μ ιας ιστοσελίδας που  έχει από δημ ι
ουργίας τη ς  σαν στόχο τη ν  προστασία τω ν χρησ τώ ν του  Δ ι
αδικτύου.

Ό τ α ν  λέμε φ ιλ ικό  περιβάλλον, αυτό  γ ίνετα ι α ισθητό ακό
μα και από τη ν  σελίδα υποδοχής (hom e page), καθώ ς δεσπό
ζουν τρεις καρτουνίστικες φ ιγούρες που  παραπέμπουν στις 
τρεις υποενότητες τη ς  συγκεκριμένης ιστοσελίδας, που  εί
ναι: οι Μ εγάλοι, οι Έ φ η β ο ι κα ι οι Μ ικροί.

Π ατώ ντας πάνω  σε κάθε μ ια  από τ ις  τρεις α υτές επιλογές, 
το περιβάλλον τη ς  ιστοσελίδας αλλάζει και προσαρμόζεται 
σ τις  ανάγκες και τ ις  δυνατότητες κάθε μ ιας ξεχω ριστής κα 
τηγορίας.

Έ τσ ι, γ ια  παράδειγμα, όταν οι μ ικ ρο ί επ ισ κέπτες τη ς  ιστο
σελίδας κάνουν κλ ικ  πάνω  σ την επ ιλογή  «Μικροί», μια πα-
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Μεγάλοι Εφηβοι Πικροί

νέμορφη σελίδα ξεδιπλώνεται, με ένα φανταστικό  νησί, όπου 
με απλά βήματα, με το ποντίκ ι, μπορούν μέσα από ένα δια- 
σκεδαστικό διαδραστικό παιχνίδι, να  μάθουν τα πάντα  γύρω  
από τους κανόνες ασφαλούς περ ιήγησης στο Διαδίκτυο.

Έ ν α  μ ικρό  παράδειγμα του  επ ικο ινω νιακου τρόπου με 
τον οποίο το Safer In te rn e t προσεγγίζει τα  παιδιά, γ ια  
να  τα ενημερώσει γ ια  τους «κακούς» του Δ ιαδικτύου  εί
να ι ένα πειρατικό καράβι που  γυροφέρνει το νησί, με 
τη  γνω σ τή  μαύρη σημαία τω ν πειρατώ ν να  ανεμίζει 
συμβολικά. Κ άνοντας κ λ ικ  πάνω  στη σημαία, εμ
φανίζονται τα  παρακάτω:

«Οι κακοί του Διαδικτύου.
Ωχ! Ο καρχαρίας ανέβασε στο βυθο-tube βίντεο 

με το χταπόδι που  έμπλεξε δύο από τα πόδια του 
και παραπάτησε, ενώ  οι σουπιές απειλούν με μ η 
νύματα  τη  γαρίδα ότι αύριο στο σχολείο θα μαζευ- 
τούνε όλες και θα τη  γεμίσουν μελάνι. Τώρα όλα τα 
ψ άρια γελάνε με το χταπόδι, ενώ  η γαρίδα φοβάται να  πά
ει σχολείο. Θα πάω να  πω  δυο λογάκια στον καρχαρία και τη  
σουπιά αλλά και στους φ ίλους μας που  χρειάζονται βοήθεια.

Π ρος καρχαρία και σουπιά
►Οφείλετε να  σέβεστε και να  μ η ν  παρενοχλείτε τους άλ

λους.
►Μην προω θείτε φωτογραφίες, β ίντεο  ή φ ήμες που  μπορεί 

να  φέρουν κάποιον σε πολύ  δύσκολη θέση.
►Το ξέρετε ότι, αν συνεχίσετε α υτή  τη  συμπεριφορά, μπο

ρ ε ί να  έχετε μπλεξίματα; Ή δ η  ο φαροφύλακας ψ άχνει να  σας 
βρει...
Π ρος χταπόδι και γαρίδα

►Μην απαντάτε ποτέ σε απειλητικά  μηνύματα. Ε π ίσ ης 
μην τα διαγράφετε. Δείξτε τα στους γονείς σας και ζητήστε 
τους να  σας βοηθήσουν.

►Αν δείτε μ ια  προσβλητική  γ ια  εσάς φω τογραφ ία  ή  ένα β ί
ντεο  στο Δ ιαδίκτυο, ζητήστε βοήθεια από τους γονείς σας ή 
κάποιον ενήλ ικα  τη ς  εμπιστοσύνης σας.

►Αν χρειάζεστε υποστήριξη, τηλεφω νήστε στο 800 11 800 
15 ή κάντε κλ ικ  στο σωσίβιο που  θα βρείτε στη θάλασσα γ ύ 
ρω  από το ν η σ ί μας.».

Με τη ν  ίδια λογική, όπω ς προηγουμένω ς για  τους... κα
κούς υπ ή ρ χε το πειρατικό καράβι με τη ν  μαύρη σημαία, 
έτσι, όταν περάσεις το πο ντίκ ι του υπολογιστή, πάνω  από 
το μ ικρό σ πιτάκι - σχολείο στο νησί, αναδύεται το μενού για  
τους... «Καλούς τρόπους στο Διαδίκτυο».

«Ό π ω ς και σ την καθημερινή  ζωή, έτσι και στο ν η σ ί του 
S aferin terne t.g r αλλά και σε όλο το Δ ιαδίκτυο υπά ρχου ν  κα
νόνες συμπεριφοράς που  δεν πρέπει να  αγνοείς. Δες λοιπόν 

τους κανόνες που  έφτιαξα μ αζί με το πλήρω μά μου:
- Μ ην γράφ εις με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όταν 

στέλνεις ηλεκτρονικό  μ ή νυμ α  ή  όταν κάνεις chat. 
Τα κεφαλαία γράμματα ισοδυναμούν με φωνές. 
Μ ην το κάνεις, εκτός και εάν είναι πραγματικά  
απαραίτητο.
- Η  αποστολή ηλεκτρονικώ ν μ η νυμ ά τω ν με με

γάλα αρχεία θα μπορούσε να  εμποδίσει ή να  επ ι
βραδύνει σημαντικά  τη ν  παραλαβή αλληλογρα
φ ίας του  παραλήπτη. Ενημέρωσε' τον  λοιπόν 
πρ ιν  στείλεις ένα τέτοιο μήνυμα.
- Μ ην στέλνεις ηλεκτρονικά  μη νύμ α τα  spam . Κά

τ ι τέτοιο απαγορεύεται, και είναι πολύ  ενοχλητικό.
- Εάν στέλνεις το ίδιο μ ή νυμ α  σε διαφορετικούς ανθρώ 

πους που  δεν ξέρουν ο ένας τον άλλον, πρέπει να  βάζεις όλες 
τ ις  δ ιευθύνσεις τους στο πεδίο «BCC» (κρυμμένο αντίγρα 
φο), γ ια  να  αποφύγεις τη ν  δημοσίευση τη ς  δ ιεύθυνσ ης του 
κάθε παραλήπτη  στους άλλους.

- Συγχώ ρεσε ορθογραφικά ή σ υντα κτικά  λάθη, ή  ακόμα 
«χαζές» (κατά τη ν  κρίση σου) ερωτήσεις, που  κάνουν οι φ ί
λοι σου όταν σου στέλνουν e-mail ή όταν κάνετε cha t και 
μ η ν  τους προσβάλεις δημόσια. Ό λ ο ι μας ήμασταν κάποτε 
«πρωτάρηδες» στο Δ ιαδίκτυο, και όλοι μας έχουμε κάνει κά 
ποιο λάθος στο παρελθόν.»

Η  Δράση Ενημέρω σης S aferin terne t.g r του  Ε λληνικού  
Κ έντρου Α σφαλούς Δ ιαδικτύου  και η εκστρατεία  ενημέρω 
σης και επαγρύπνησ ης που  διεξάγεται στη χώ ρα μας από το 
2004, υλοποιούντα ι υ π ό  τη ν  αιγίδα τη ς  Ε υρω πα ϊκή ς Ε π ι
τροπής στο πλαίσιο του  προγράμματος Safer In terne t.

Οι κύριοι στόχοι της δράσης S a ferin tem et.gr  είναι:
Η προστασία τω ν  ανήλικω ν χρησ τώ ν του  Δ ιαδικτύου  

από ακατάλληλο ή  επιβλαβές γ ια  αυτούς περιεχόμενο, ή  από 
ακατάλληλη ή επιβλαβή συμπεριφορά.

Η  ενημέρωση τω ν  γονέω ν γ ια  τους τρόπους με τους οποί
ους μπορούν να  προστατευθούν αλλά και να  προστατεύ
σουν αποτελεσματικά τα  παιδιά τους από το υ ς  κ ινδύ νου ς 
που  εγκυμονούν από τη  μη  ορθή χρήση τω ν  διαδραστικώ ν 
τεχνολογιώ ν, όπω ς είναι το Δ ιαδίκτυο  ή  το κ ινη τό  τηλέφ ω 
νο.

Η  προώθηση τω ν θετικώ ν  πλευρώ ν τω ν διαδραστικώ ν 
τεχνολογιώ ν, ω ς εργαλεία τη ς  καθημερινής μας ζωής.

[ 3 7  ]  Α/Α



{  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

εκπαίδευση τω ν εκπα ιδευτικώ ν γ ια  τη ν  ασφαλή χρήση 
Δ ιαδικτύου  και του κ ινη το ύ  τηλεφώ νου, ενημερώνο- 

ας τόσο γ ια  τα  πολλαπλά οφε'λη όσο και γ ια  τους π ιθανούς 
κ ινδύνους, με στόχο τη  δημ ιουργία  πολλαπλασιαστικής 
δράσης μέσα σ την τάξη.

Η  ενθάρρυνση του διαλόγου μεταξύ ανηλίκω ν και γονέ
ω ν σ χετικά  με τη  χρήση του  Δ ιαδικτύου, η προώθηση του 
ψ η φ ια κού  αλφαβητισμού και τη ς  κ ρ ιτ ικ ή ς  σκέψης.

Η  υποστήριξη, γονέων, εκπαιδευτικώ ν, αλλά και α νήλ ι
κω ν χρησ τώ ν με κατάλληλο ενημερω τικό υλικό.

Για τη ν  επ ίτευξη  τω ν παραπάνω  στόχων, το S aferin tem et. 
g r υλοποιεί σειρά δραστηριοτήτω ν όπω ς διοργάνωση ενη 
μ ερω τικώ ν εκδηλώσεων για  το κοινό, σεμινάρια προς εκ
παιδευτικούς, προώ θηση θεμάτω ν που  σχετίζονται με τη ν  
ασφάλεια στο Δ ιαδίκτυο  στα ΜΜΕ, δημ ιουργία  πολυμορφ ι
κού on line και έντυ π ο υ  ενημερω τικού  υλ ικού , καθώ ς και 
τηλεοπτικές και ραδιοφω νικές καμπάνιες. To S aferin tem et. 
g r συνεργάζεται με εκπροσώ πους του  κράτους, τη ς  βιομη
χανίας τω ν νέω ν  τεχνολογ ιώ ν καθώ ς και με Μ η Κ υβερνητι
κές Ο ργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό με πρω ταρχι
κό σκοπό τη ν  εξασφάλιση ενός ασφαλέστερου δ ιαδικτυακού 
περιβάλλοντος.

Η  δράση S aferin te rne t.g r αποτελεί τον  εθνικό εκπρόσω
πο του Π ανευρω παϊκού Δ ικ τύ ο υ  Ε θν ικ ώ ν  Κ έντρω ν Ε νημέ
ρωσης και Ε πα γρύπνησ η ς Insafe, με 27 μέλη στην Ευρώ πη. 
Στα πλαίσια του Insafe το S aferin terne t.g r ανταλλάσει από
ψεις, εμπειρίες, βέλτιστες π ρακτικές και πληροφοριακό υ λ ι
κό με τα άλλα Ε υρω παϊκά  Κέντρα.

Το S aferin tem et.g r αποτελεί μ ια  από τ ις  τρεις δράσεις 
του Ε λληνικού  Κ έντρου Α σφαλούς Δ ιαδικτύου, δίπλα στην 
Γραμμή Κ αταγγελιώ ν Safeline και τη  Γραμμή Βοήθειας
Υπ ο σ τ η ρ ί ζ ω .

Μ ερικά παραδείγματα, σχετικά  με παγίδες κα ι κακοτοπιές 
στο Δ ιαδίκτυο, που  οι νέοι, αλλά και οι μεγάλοι αγνοούν, ή 
τ ις  προσπερνούν με επιπολαιότητα, αντλήσαμε τόσο από τ ις  
σελίδες του S aferin tem et.g r, αλλά και από το infocafe.eu.

Περάστε κύριοι κλέφτες
Παρακαλώ ελάτε να  με κλέψ ετε. Και αν π ιστεύετε ότι δεν 

είναι ποτέ δυνατόν να  το πει κάποιος αυτό, δεν έχετε πα 
ρά να  επ ισκεφτείτε το http://pleaserobm e.com . Η  ιστοσελίδα 
προσπαθεί να  μας εξηγήσει τους κ ινδύ νου ς που  ελλοχεύουν 
στα δ ίκ τυα  κ ο ινω νική ς δ ικ τύω σ ης όπω ς το tw itte r  και το 
facebook, όταν εμείς αναρτούμε πληροφορίες γ ια  τη ν  προ
σω πική μας ζωή. Γ ια  παράδειγμα, γράφετε γ ια  να  το δουν οι 
φ ίλοι σας ότι πάτε εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Θαυμάσια 
σας ζηλεύουν! Θ αυμάσια και γ ια  τους κλέφ τες που  έχουν 
δύο μέρες να  σας αδειάσουν το σπίτι. Α ν μάλιστα έχετε βάλει 
και τη ν  ακριβή τοποθεσία του  σ π ιτιού  σας στο Google m aps, 
ακόμα καλύτερα. Δεν θα χρειαστεί να  ψ άξουν καθόλου.

Π ροσοχή στο ch a t
Τα chat room s στο Δ ιαδίκτυο  κερδίζουν ολοένα και πε

ρισσότερους νέους, οι οποίοι επ ιθυμ ούν να  κάνουν φ ιλίες 
και να  επικοινω νήσουν. Πόσο όμως ασφαλή είναι τα  chat 
rooms; Σ τη ν  ηλεκτρονική  δ ιεύθυνσ η  chatdanger.com  μπο

ρείτε να  βρείτε χρήσ ιμες συμβουλές γ ια  τους κ ινδύ νο υ ς που 
εγκυμονούν.

Π ρ ιν  δ η μ ο σ ιεύ σ ε ις , σ κ εψ ο υ !
«Π ριν δημοσιεύσεις, σκέψου!». Μ ε α υ τή  τη  φράση η  Ε υ 

ρω πα ϊκή  Ε π ιτροπή  καλεί τους νέους τη ς  Ε υ ρ ώ π η ς ν α  προ
σέχουν όλα όσα δημοσιεύουν στο Ιντερνετ και ιδ ίω ς στα 
κο ινω νικά  δίκτυα . Σ ύμφω να με πρόσφατη μελέτη  τη ς  Κ ομι
σιόν, τουλάχιστον το 50% τω ν  Ε υρω πα ίω ν εφ ήβω ν αποκα
λύ π το υ ν  προσω πικές πληροφορίες στον κυβερνοχώρο, π λ η 
ροφορίες οι οποίες όχι μόνο μπορεί να  διαβαστούν από όλους 
αλλά και παραμένουν γ ια  πά ντα  προσβάσιμες. Τα αποτελέ
σματα τη ς  τελευτα ίας έρευνας είναι απογοητευτικά: Λιγότε- 
ρες από τ ις  μισές εταιρείες κ ο ινω νική ς δ ικ τύω σ ης (περίπου 
το 40%) έχουν φροντίσει ώστε το προφ ίλ τω ν  χρησ τώ ν η λ ι
κ ίας κάτω  τω ν  18 ετώ ν να  είνα ι προσβάσιμο μόνο από τους 
προεπ ιλεγμένους φ ίλους τους.

Α ν α κ α λ ύ ψ τ ε  τ η ν  α ν τ ιγ ρ α φ ή
Η αντιγραφ ή  είναι η  μεγάλη μάστιγα  του  δ ιαδικτύου. Και 

όταν τα  άλλα μέσα κλέβουν το δ ιαδίκτυο, δεν υπάρχει εύκο
λα τρόπος ν α  το διαπιστώσουμε. Γ ια να  προστατευτεί, του
λάχιστον, από άλλες ιστοσελίδες που  κλέβουν τα  γραπτά  
του, ο κάθε χρή σ τη ς μπορεί να  χρησιμοποιήσει το εργαλείο 
που  βρίσκεται στη  σελίδα www.copyscape.com. Η  διαδικα
σία είνα ι πολύ  απλή. Π ληκτρολογείτε τη  δ ιεύθυνσ η  τη ς  σε
λίδας ή  του blog σας και το copyscape βρίσκει π ού  αλλού στο 
δ ίκτυο  βρίσκονται τα  γρα π τά  σας. Ε κείνο  που  δεν εξακριβώ
θηκε ακόμη είναι εάν τσεκάρει μόνο τα  κείμενα  τη ς  π ρώ τη ς 
σελίδας ή  εάν ψ άχνει κα ι στα αρχεία. Ε π ίσ ης δεν ξέρουμε τι 
γ ίνετα ι αν κάποιος κλέψ ει μ ία  ή δύο παραγράφους.

Γ ρ α μ μ ή  Β ο ή θ ε ια ς  800  11 800  15
Κ ατά τους 4 πρώ τους μ ήνες λειτουργίας της, η  Γραμμή 

Βοήθειας 800 11 800 15 του  Ε λλ η νικού  Κ έντρου Ασφαλούς 
Δ ιαδικτύου  δέχτηκε 443 α ιτήματα  σ χετικά  με προβλήματα 
που  προέκυψ αν κατά  τη  χρήση του Δ ιαδικτύου. Το περιε
χόμενό τους αφορούσε κυρ ίω ς σ τη ν  αναζήτηση πληροφορι
ών, σ την  εξάρτηση, σ τις απάτες, στο επ ικ ίνδυνο  περιεχόμε
νο, στη  βία και τον  εκφοβισμό και σ την  κλοπή  [...]

ΙΝ Η Ο Ρ Ε
Η απομάκρυνση παράνομου υ λ ικ ο ύ  από το Δ ιαδίκτυο  εί

να ι ένα θέμα παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Υ πάρχουν σήμε
ρα 33 Α νοικτές Γραμμές Κ αταγγελίας, οι οποίες συνεργάζο
ντα ι μεταξύ τους για  τη ν  αποτελεσματικότερη λε ιτουργία  
τους, με το συντονισμό του inhope.org, που  είναι ο Σ ύνδε
σμος Α νοικτώ ν Γραμμώ ν Δ ιαδικτύου  διεθνώς. Ο σύνδεσμος 
υποστηρίζετα ι από το “Safer In te rn e t P lus P ro g ram ” τη ς  
Ε υρω πα ϊκής Ε πιτροπής.

Ευχαριστούμε τη δημοσιογράφο κυρία Βάλια Καϊμάκη, 
εκπρόσωπο του Safer Internet, για τις χρήσιμες πληροφο
ρίες και τη βοήθειά της. ]
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Έ π ειτα  από επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσ φορά τιμολογίου 
(κλάδος Α υτοκινήτου) για την ΕΛ .ΑΣ., καταφ έραμε να π ετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπ τω σ η στο 
τιμολόγιο μέσω  της ανω τέρω  εταιρείας.
Τα βασ ικά  κρ ιτή ρ ια  τη ς  έρ ευ ν α ς  μα ς είνα ι α φ εν ό ς  μ εν  η α ξ ιο π ισ τία  το υ ς , α φ ε τέρ ο υ  δε η ισ ο ρ ρ ο π η μ έν η  
σ χέσ η  μ ε τα ξύ  υ π η ρ εσ ιώ ν  και κό σ το υ ς .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦ Α Λ ΙΣΤΡΩ Ν  ΓΙΑ Ε .Ι.Χ .

Απλό Πακέτο

Αστική ευθύνη, 

Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση  

συνεπεία ατυχήματος, 

Π ροσω πικό ατύχημα

Ιπποι Β/Μ
0 3

1-6 222,14
7-8 249,49

9-10 306,07
11-12 309,75
13-14 318,30
15-20 361,85
21-25 388,44
26-30 399,23
31-40 412,73

41ανω 431,65

1 Ιπποι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων 1
0 3

1-6 203,30
7-8 231,58

9-10 290,54
11-12 294,29 Αστική ευθύνη, Φ ροντίδα  - Ρυμούλκηση
13-14 303,16 συνεπεία ατυχήματος μ ε  προσθήκη
15-20 348,39
21-25 376,00 προαιρετικώ ν καλύψ εω ν

26-30 387,20
31-40 401,23

41ανω  420,88

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦ Α Λ ΙΣΤΡΩ Ν  ΔΙΚ Υ Κ Λ Ω Ν .Ι.Χ .

Απλό ΠακέτοCC Β/Μ

1-50
03

50,36
51-125 81,37

126-250 99,11
251-500 124,80

501-1000 142,06
1001ανω 176,58

Αστική ευθύνη, Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση  

συνεπεία ατυχήματος

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η : Σ τ ις  π ρ ο α ιρ ετ ικ ές  κ α λ ύ ψ εις  θα  υ π ά ρ χει α ν τίσ το ιχ η  έκπ τω σ η .

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

Για οπ ο ιαδήπ οτε π ληροφ ορία  ή διευκρίνιση χρειασ τείτε, επ ικο ινω νήσ τε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα 
τηλ.: 210 92.33.005, 210 92.33.104, 210 92.17.166 
fax: 210 92.24.797 
τηλ. ανάγκης: 6944.478885

Μερικές ασφαλιστικές εταιρείες που εκπροσωπούνται είναι:

ALICO, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ARAG, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ATRADIUS, E.F.G EUROLIFE 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ, BUPA, COMMERCIAL VALUE, CHARTIS 
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α., INTERAMERICAN, INTERLIFE, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, LLOYD’S OF LONDON, VICTORIA, 
ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., K.a.

ΓΙΑ ΤΗΝ COVER INS. 
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ  Γ. Τ Σ Α Γ Κ Α Ρ Α Κ Η Σ



[  ι σ τ ο ρ ι κ ό  :

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

τ η ς  Ανθ/μου Αγγελικής Τσαγκάρη

2.500 χρόνια από τη VΙΚΓ| 
τη ς Αθηναϊκής Δημοκρατίας...

r
ΟΧΙ

Η ΐ ά χ η  X O U  Μαραθώνα είναι μια από τις σημαντικό
τερα στην παγκόσμια ιστορία. Μια μάχη που άλλαξε τον ρου 

πορίας και ανέδειξε τις αξίες του Ελληνικού πολιτισμού.
Ilf ν  2.500 χρόνια, οι Αθηναίοι αποφάσισαν να μην κλει

στού ' στο φρούριό τους αλλά με επικεφαλής τον έμπειρο και 
ιϋ*βφ«4 στρατηγό Μιλτιάδη να πολεμήσουν τους 25.000 ΙΙέρ- 
σες που είχαν αποβιβαστεί στον Μαραθώνα από τα 600 καρά
βια τους. Εξελίχθηκε μια επική μάχη με αποτέλεσμα τον θρίαμ
βο των Ελλήνων έναντι των Περσων.

Αίτια και αφορμές
Η περίοδος τη ς  Ε λλ η νική ς Ιστορίας μεταξύ 492-479 π.Χ. είναι 

γνω σ τή  ω ς ένα τμήμα  τη ς  φάσης τω ν «Περσικών Πολέμων». 
Π ρόκειται γ ια  μ ία  περίοδο διαμάχης μεταξύ τω ν  πόλεω ν - κρα
τώ ν τη ς  Ελλάδας και τη ς  πανίσχυρης Π ερσικής Α υτοκρατορί
ας Η  α ιτία  τω ν  Π ερσικώ ν Π ολέμων ή τα ν  η  επεκτατική  πολι
τ ικ ή  τω ν Περσών. Τ ους ήταν  αδύνατο να  επεκταθούν προς τα  
Α νατολικά (προς τη ν  Ινδία), ή  πέρα από τη ν  Α ίγυπτο  (λόγω τη ς

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Λ υβικής Ερήμου) ή προς τη ν  αφιλόξε
νη  χώ ρα τω ν Σ κύθω ν (προς τα  βόρεια).
Έ τ σ ι  η  μόνη εφ ικτή  επιλογή τους 
ήταν  να  προχω ρήσουν προς τα  δυτ ι
κά προς τη ν  Ε υρω παϊκή  ήπειρο. Η  Ε λ
λάδα ήταν το κύρ ιο  εμπόδιο που  έπρε
πε να  ξεπεράσουν γ ια  να  επ ιτύχο υν  τον 
αντικειμενικό σκοπό τους και η  Α θήνα 
ή τα ν  ο π ιο αποφασιστικός τους αντίπαλος σ την  Ελλάδα.

Οι Πέρσες χρειάζονταν μόνο μια  αφορμή και οι Αθηναίοι 
τους τη ν  έδωσαν το 500 πΧ  όταν οι Ε λληνικές πόλεις - κρά
τη  τη ς  Μ ικράς Ασίας που  αποτελούσαν τμήμα τη ς  Π ερσικής 
Α υτοκρατορίας επαναστάτησαν κατά  τω ν Περσών. Η  Α θήνα 
για  να  τ ις  βοηθήσει έστειλε 20 πλοία και η  μ ικρή  πόλη Ερέ
τρια  τη ς  Εύβοιας, 5 πλοία. Οι επαναστά
τες είχαν μερικές επ ιτυχ ίες  αρχικά και 
πυρπόλησαν τ ις  Σάρδεις τη ν  πρω τεύου
σα του  Πέρση σατράπη τη ς  Ιωνίας. Γρή
γορα όμως η ττήθ η κα ν  από τους Πέρσες.

Μ ε τον  τρόπο αυτό δόθηκε η  αφορμή 
στον Μ εγάλο Βασιλέα που  ήθελε γ ια  να  
εισβάλει σ την  Ελλάδα και να  ανοίξει το 
δρόμο προς τη ν  Ευρώ πη.

Το 490 π.Χ. ισχυρές περσικές δυνάμεις 
διαπλέοντας στο Αιγαίο κατέλαβαν αρχι
κά τη  Νάξο και τη  Δήλο και έπειτα  απο- 
βιβάστηκαν στην Ερέτρια. Π ολιόρκησαν τη ν  πόλη και τη ν  
κατέστρεψαν. Π ρέπει να  ήταν  η  6η μέρα του μήνα  Βοηδρομι- 
ώνα, όταν έφτασε η είδηση τη ς  πολιορκίας τη ς  Ε ρέτριας και 
αποφασίστηκε ο πόλεμος. Οι Αθηναίοι ίσως είχαν ήδη συγκε
ντρω θεί, ίσως και ν α  είχαν ξεκινήσει γ ια  τη ν  πολιορκημέ- 
ν η  πόλη, όταν τη ν  8η του  μήνα  έπεσε σαν κεραυνός η είδη
ση τη ς  απόβασης, αναγκάζοντας τους να  στραφούν με όλες 
τ ις  δυνάμεις τους στον Μ αραθώνα, όπου εκεί διακυβευόταν 
πλέον η  σω τηρία τη ς  ίδιας τη ς  Αθήνας. Π ρ ιν  γ ίνε ι γνω στός 
ο τόπος τη ς  απόβασης χω ν περσικώ ν δυνάμεω ν οι Αθηναίοι 
είχαν καλέσει τους συμμάχους Π λαταιείς ενώ  στη  Σπάρτη  
έστειλαν τον Φ ειδιππίδη ν α  ζητήσει βοήθεια. Ο ι Σπαρτιάτες 
αποφάσισαν να  στείλουν τ ις  δυνάμεις τους, όχι όμα)ς πρ ιν  
τη ν  πανσέληνο -επικαλούμενοι θρησκευτικούς ^  
λόγους- με αποτέλεσμα αυτές να  φ τάσουν με
τά τη  μάχη.

Οι Αθηναίοι μπορεί να  έμειναν μόνοι Λ  
απέναντι στον τρομερό εχθρό, αποφάσι
σαν όμως να  αντιμετω πίσουν τους Π έρ
σες στο σημείο όπου έγινε η απόβαση. Η  
ώρα τη ς  σ ύγκρουσης βρήκε τους 9.000 
Α θηναίους και 1.000 Π λαταιείς ενω μέ
νους. Σε αυτόν τον μ υθ ικό  στρατό θα δούμε 
συσπειρω μένους να  πολεμάνε, δίπλα - δίπλα, με
γάλους άνδρες τη ς  εποχής: τον Αριστείδη, τον

Οι Αθηναίοι μπορεί 
να έμειναν μόνοι απέναντι 

στον τρομερό εχθρό, 
αποφάσισαν όμως να  
αντιμετωπίσουν τους 

Πέρσες στο σημείο όπου

Θ εμιστοκλή, τον  Α ισχύλο.

έγινε η απόβαση

Τα πρ ιν  τη μάχη
Τ η ν ευ θύνη  γ ια  τη ν  οργάνω 

ση τη ς  άμυνας είχε ο πολέμαρ
χος Καλλίμαχος, ο οποίος μαζί με 
τους δέκα σ τρατηγούς αποτελού
σε το πολεμικό συμβούλιο. Μ ε

τά από έντονο προβληματισμό, ο Κ αλλίμαχος άκουσε 
πρόθυμα τ ις  συμβουλές του  Μ ιλτιάδη να  δοθεί η  μάχη  
στο Μ αραθώνα και να  υιοθετήσουν επ ιθετική  τακτική . 
Έ τ σ ι  αποφασίστηκε να  αντιμετω πισ τούν οι Π έρσες μα
κριά  από τη ν  πόλη τη ς  Αθήνας, γ ια  να  μ η  μετατραπεί 
η  αναμέτρηση σε στενή  πολιορκία εντός τω ν  τειχώ ν.

Ο λόγος που  επιλέχθηκε ο Μ ιλτιά
δης προκειμένου να  η γη θε ί τη ς  μά
χ η ς  ή τα ν  το γεγονός ότι γνώ ριζε το 
Δαρείο και τ ις  κ ινήσ εις τω ν  Π ερ
σών έχοντας στο παρελθόν πολεμή
σει στο πλευρό τους. Το στρατηγικό  
του  σχέδιο επιδίωκε να  εξουδετερώ
σει τους τρεις παράγοντες που  λει
τουργούσαν υπέρ  τω ν Περσών: τη ν  
αρ ιθμητική  υπεροχή, το ακαταμά
χη το  ιππ ικό  και τους φ ονικούς το
ξευτές. Π έρα από όλα όμως ο Μ ιλτι

άδης γνώ ριζε τη ν  αξία τη ς  στρατιω τικής φάλαγγας τω ν  
Α θηναίω ν και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τ ις  δυνατό- 
τη τές  της.

Η μάχη
Μ ετά από μία  εβδομάδα αναμονής η ώρα τη ς  ανα

μέτρησης με τον περσικό στρατό στον Μ αραθώνα εί
χε  έρθει. Καμιά καθυστέρηση δεν επ ιτρεπόταν πια. 
Έ τ σ ι  οι Πέρσες εκείνο το π ρ ω ί τη ς  16ης του  Βοηδρο- 
μ ιώ νος κατέβηκαν, όπω ς συνήθω ς και παρατάχθηκαν 
στον κάμπο, νότια  από το ρέμα του  Χάραδρου έχοντας 
πίσω  τους, σε απόσταση ενός χιλ ιομέτρου τη ν  παραλία 
του  Μ αραθώνα. Α πέναντι τους, σ την  είσοδο του  Βρα- 
νά, βρήκαν αντιπαραταγμένο τον  στρατό τω ν  Ε λλή

νω ν, έτοιμο γ ια  τη  μάχη. Ό π ω ς  αναφέρει 
ο Ηρόδοτος, το διάστημα που  χώ ριζε τ ις  
δύο παρατάξεις ή τα ν  οκτώ  στάδια (πε

ρ ίπου  1.500 μ.). Ό τ α ν  τα  στρατεύμα
τα  έλαβαν θέση και οι θυσίες στους 
θεούς βγήκαν ευνοϊκές, ο Μ ιλτιάδης 
έδωσε το σύνθημα. Α μέσως οι Έ λ λ η 

νες  όρμησαν τρέχοντας. Το κατηφορι
κό έδαφος που  είχαν διαλέξει τους βοήθη

σε να  φτάσουν πιο γρήγορα  στο σκοπό τους. 
Ή τ α ν  πλέον η  σ τιγμ ή  να  τεθε ί σε εφαρμογή
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[  ιστορικό :

η  ιδιοφυής τα κ τικ ή  του Μ ιλτιάδη, 
η  λεγάμενη «λαβίδα». Ο ι Πέρσες 
κυκλώ θηκαν και πολλοί υποχώ 
ρησαν πανικόβλητοι προς τα  κα
ράβια. Ό π ω ς  αναφέρει ο Ηρόδοτος:
«οι Π έρσες νόμιζαν ότι οι Α θηναίοι 
είχα ν τρελαθεί και όδευαν στον όλε
θρο καθώ ς τους έβλεπαν λίγους, να  
τρέχουν, χω ρίς μά λισ τα  να διαθέτουν 
ιπ π ικ ό  και τοξότες. Α υτά  σκέπτονταν 
οι βάρβαροι. Α λλά  οι Α θηναίοι όρμη- 
οαν σε πυκ νή  τάξη κα ι όταν σογκρού- 
στηκαν μ ε  τους βαρβάρους πολέμη
σαν λαμπρά».

Οι Αθηναίοι και οι Π λαταιείς μάχονταν με σθένος και 
δυναμισμό σε γνώ ριμ ό  τους χώρο.

Π ολλοί από τους Πέρσες, κατά  τη ν  υποχώρηση, χά νουν 
το δρόμο και π έφ τουν στο έλος και πνίγοντα ι, άλλοι κα
ταδιώκονται και σκοτώ νονται σ την προσπάθειά τους ν ’ 
ανεβούν στα πλοία. Δ ίπλα  στα περσικά πλοία, ακολού
θησε η δεύτερη και πιο άγρια  σύγκρουση όπου οι Πέρσες 
υπέστησαν και τ ις  μεγαλύτερές τους απώλειες. Η  σκλη
ρότητα  της μάχης επιβεβαιώνεται με τον  ηρω ικό θάνατο 
του πολέμαρχου Κ αλλικράτη, που  πεθαίνει όρθιος κατα- 
τρυπημένος από δόρατα, αλλά και του θαρραλέου Ή ρ ω α  
Κ υνέγειρου -αδερφού του  Α ισχύλου- που προσπαθεί με 
χέρια και με δόντια  ν α  κρατήσει ένα 
εχθρικό πλοίο. Σ τη ν  ίδια μάχη  βρή
κε το θάνατο και ο Α θηναίος στρα
τηγός Καλλίμαχος. Χ αρακτηριστι
κό επίσης είναι ότι γ ια  πρώ τη  φορά 
στη μάχη  του  Μ αραθώνα οι Α θηναί
οι πολέμησαν και θυσιάστηκαν μαζί 
με τους δούλους τους.

Παρά τη  σ υντρ ιβή  τους, οι Πέρσες 
δεν έβαλαν πλώ ρη γ ια  κάποιο λιμά
ν ι τη ς  Μ. Ασίας, αντίθετα, αφού πε
ριέπλευσαν στο Σούνιο κατευθύν- 
θηκαν προς το Φ άληρο με σκοπό να  
αποβιβαστούν και να  επ ιτεθούν ανενόχλητοι σ την ανυπε
ράσπιστη Αθήνα. Ό μ ω ς  γ ια  κακή  τους τύ χ η  ο Μ ιλτιάδης 
είχε προβλέψει το σχέδιό τους και οδήγησε τους στρατιώ
τες του έγκαιρα από το Μ αραθώνα στην Αθήνα.. Οι Μα
ραθωνομάχοι παρατάχθηκαν ταχύτα τα  πολύ προτού φα
νούν  τα  πανιά  τω ν  αντιπάλω ν. Μ όλις ο περσικός στόλος 
αντίκρισε τους παρατεταγμένους Έ λ λ η νες , άλλαξε γρ ή 
γορα πορεία εγκαταλείποντας το σχέδιό 
τους και επέστρεψε αποδεκατισμένος 
και ταπεινω μένος στην Ασία.

Οι θεοί οχο πλευρό τω ν Ελλήνω ν
Η ιστορική μάχη  του Μ αραθώνα πήρε 

μυθικές διαστάσεις, όπως όλα τα  γεγο
νότα  που  ξεπερνούν το μέτρο τη ς  καθη
μερινότητας και τη ς  λογικής. Σ ύμφω να 
με τον Π λούταρχο στο πλευρό τω ν Αθη-

Η ···

να ίω ν εθεάθησαν ο Θησέας και η  
προστάτιδα τη ς  πόλης τω ν  Α θη
νώ ν, η  θεά Αθηνά, να  λαμβάνουν 
μέρος στη  μάχη  και να  τους βοη
θάνε. Ο Π αυσανίας αναφέρει ότι 
ο Θησέας παριστάνεται να  βγα ί
νε ι από τη ν  γ η  και ο ημίθεος Η ρα
κ λή ς να  λαμβάνει μέρος σ την  μά
χη . Ε π ίσ ης αναφέρει και τη ν  θεά 
Α θηνά η  οποία παίρνει μέρος στην 
μάχη  πάνοπλη, οδηγώ ντας ένα  άρ
μα με τέσσερα άλογα. Ακόμα στο 
πλευρό τω ν Α θηναίω ν ήταν  και ο 

θεός Π άνας ο οποίος μαζί με τους Π ανίσκους του  σκόρ
πισαν τον τρόμο και τον πανικό  στους Πέρσες και οι τε
λευταίοι τράπηκαν σε φ υγή . Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο 
Φ ειδιππίδης διηγήθηκε στους Α θηναίους ότι κατά  τη  δια
δρομή του  προς τη ν  Σ πάρτη  φανερώ θηκε ξαφνικά ο τρα
γοπόδαρος θεός τη ς  Αρκαδίας Π άνας και τον ρώ τησε γ ια 
τ ί  οι Α θηναίοι δεν τον φροντίζουν, ενώ  ο ίδιος τους είχε 
βοηθήσει στο παρελθόν και το ίδιο θα έκανε και στο μέλ
λον. Έ τ σ ι  οι Α θηναίοι μετά τη  ν ίκ η  τους, του αφιέρωσαν 
ένα σπήλαιο ανεξερεύνητο μέχρι και σήμερα που  βρίσκε
ται στη βόρεια πλευρά τη ς  Α κρόπολης και ο στρατηγός 
Μ ιλτιάδης μερίμνησε για  τη ν  κατασκευή αγάλματος του 
θεού. Τέλος αναφέρεται και η  εμφάνιση ενός χω ρ ικού  με 

επ ίμηκες όπλο, ο οποίος εθεάθη να  
φονεύει πολλούς βαρβάρους και με
τά  τη  μ άχη  εξαφανίστηκε. Ο ι Α θη
ναίοι έσπευσαν να  ρω τήσουν σε κά
ποιο μαντείο γ ι ’ α υτόν  και έλαβαν 
σαν απάντηση ότι θα πρέπει απλά να  
τ ιμ ούν  τον  ήρω α Έ χετλ ο .

«Αδάμαστο θάρρος είχα ν στην καρ
διά εκείνοι οι άνδρες / που μυριάδες  
εχθρούς αντιμετώ πισαν μπροστά  στις 
πύλες  / κατατροπώ νοντας τον στρατό 
τω ν Π ερσώ ν, όταν εκείνοι θέλησαν μ ε  
τη β ία  να κάψ ουν την ξακουστή θαλασ

σ ινή  πόλη τους».
Ο Τύμβος τω ν  Μ αραθωνομάχων, ο Σωρός, όπω ς τον 

ονομάζει ακόμη η  λαϊκή  παράδοση είναι το σημαντικότε
ρο σωζόμενο μνημείο τη ς πεδιάδας του  Μ αραθώνα. Σκε
πάζει τα  οστά τω ν 192 πεσόντω ν Α θηναίω ν που  έπεσαν 
στη μάχη  του Μ αραθώνα και ανεγέρθηκε προς τιμ ή ν  
τους το 490 π.Χ. ένα μνημείο π ο υ  αποτυπώ νει ένα κο

ρυφαίο ιστορικό γεγονός. Ε κ ε ί οι Α θη
ναίοι, σύμφω να με τα  έθιμά τους έκα
ψ α ν  τους νεκρούς τους και έθαψ αν τα  
οστά τους δημ ιουργώ ντας έναν τύμβο 
ύ ψ ο υ ς 9 μέτρω ν και διαμέτρου 50 μέ
τρω ν. Σ τη ν  κορυφ ή  του  τύμ βου αναρ- 
τήθηκαν μαρμάρινες επ ιτύμ β ιες στήλες 
με τα  ονόματα τω ν  ηρώ ω ν μαραθωνο
μάχω ν, συνοδευόμενα από το επ ιτάφιο  
επίγραμμα που  η  παράδοση αποδίδει

Π ρ όμαχο ι τω ν  
Ελλήνω ν οι Αθηναίοι 

στον Μαραθώνα 
ταπείνωσαν τη δύναμη 
των χρυσοφορεμενων 

Μηδων
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στον Σιμωνίδη: «Π ρόμαχοι τω ν Ε λλή
νω ν οι Α θηναίοι στον Μ αραθώ να ταπεί
νωσαν τη δύναμη τω ν χρυσοφορεμένω ν 
Μ ήδων». Γύρω  στους τάφους οργανώ
θηκαν σύντομα μετά  τη  μάχη, επ ιτά
φιοι αγώ νες προς τ ιμ ή ν  τω ν ηρώων.
Ακόμη έως και τα  ύστερα ελληνιστι
κά χρόνια  ο τύμβος θα αποτελέσει τό
πο μ νήμ ης τω ν Α θηναίω ν εφήβων, οι 
οποίοι έρχονται να  προσφέρουν θυσί
ες και να  στεφανώ νουν τους τάφους 
εκείνω ν που  πέθαναν για  τη ν  ελευθε
ρία. Ολόκληρος ο κάμπος φ ω τίσ τηκε 
από τη  δόξα τη ς  ν ίκης, σε κάθε γω νιά  
του Μ αραθώνα αποτυπώ θηκαν τα  ση
μάδια της. Π ολλούς αιώ νες αργότερα, 
το 1810, ο πο ιητής Λόρδος Β ύρων είχε 
επ ισκεφθεί το Μ αραθώνα και έγραψε:
«Τα βουνά ατενίζουν τον Μ αραθώ να και ο Μ αραθώ νας κοιτά  
τη θάλασσα. Μ όνος για  λ ίγο  μ ε  τις  σκέψ εις μ ο υ  εκεί, την Ε λλά
δα ονειρεύτηκα ελεύθερη. Γ ια τί στεκόμουνα στου Π έρση τον τά
φο και δεν θεωρούσα τον εαυτό μ ο υ  σκλάβο».

Ο Μ αραθώνιος δρόμος
Ο Μ αραθώνιος δρόμος είναι το κορυφαίο αγώνισμα του 

κλασικού αθλητισμού, αναβίωσε μέσα από τους Ο λυμπια
κούς αγώ νες και καθιερώ θηκε το 1896 σ την Αθήνα. Το αγώ 
νισμα του μαραθωνίου δρόμου, θεσμοθετήθηκε γ ια  να  τ ι
μ ηθεί η  μεγαλειώδης και σ υγκλονιστική  προσπάθεια ενός 
νέου, που έβαλε π ιο  πάνω  και από τη  ζωή του  τον στόχο τη ς 
αποστολής του φ έρνοντας τη ν  είδηση της ν ίκης. «Νενική- 
καμεν» εξήγγειλε ο Α θηναίος οπλ ίτης στους άρχοντες τη ς  
πόλης, αφού έφτασε τρέχοντας από το Μ αραθώνα όσο πιο 
γρήγορα του  επέτρεπαν οι σωματικές και ψ υ χ ικ ές  του  δυ 
νάμεις και μετά  ξεψύχησε. Στο πρόσωπο αυτού  του αγγελιο
φόρου τη ς  ν ίκ η ς  αναγνωρίζεται ένας ολόκληρος πολιτισμός. 
Το άγγελμα τη ς  μεγάλης ν ίκ η ς  έγ ινε πανανθρώ πινο μ ή ν υ 

μα, πραγματικό και αιώνιο. Εκα
τομμύρια άνθρωποι ακολουθούν 
τα  βήματα του  οπλίτη  και 2.500 
χρόνια  μετά  κρατούν ζω ντανό το 
όνομα το υ  Μ αραθώνα.

Σ τη  θέση Βρανάς και στους 
πρόποδες του όρους Α γριλ ίκ ι βρί
σκεται το Α ρχαιολογικό Μουσείο 
του  Μ αραθώνα. Κ οντά του  βρί
σκονται ο Τύμβος τω ν  Πλαταιέ- 
ω ν και το Μ εσοελλαδικό νεκρο
ταφείο. Στο μουσείο εκθέτονται 
σημαντικά  ευρήματα όπω ς το ιω
ν ικό  κιονόκρανο του  τροπαίου 
που  σ τήθηκε στο χώ ρο τη ς  μεγά
λη ς μάχης. Αλλά ακόμα και σή
μερα σε όλο το χώ ρο υπάρχουν 
διάσπαρτα αντικείμενα  που  σε με

ταφέρουν με φανταστικό τρόπο στο πεδίο α υ τή ς  τη ς  έν
δοξης μάχης.

Η  ν ίκ η  τω ν  Α θηναίω ν στον Μ αραθώνα ή τα ν  ένας 
θρίαμβος. Α ναπτέρωσε το ηθικό τω ν  Ε λλήνω ν και έδω
σε π ίστωση χρόνου  δέκα ετών, αρκετό χρονικό  διάστη
μα προετοιμασίας γ ια  τον  επόμενο μεγάλο αγώνα. Δεν 
ή τα ν  μια  τοπ ική  αθηναϊκή  ν ίκη , αλλά μια  ν ίκ η  που  
κέρδισαν οι Α θηναίοι γ ια  τη ν  Ελλάδα.

Α ν σε α υτή  τη ν  τρομερή μάχη  επικρατούσαν οι Πέρ- 
σες και όχι οι Α θηναίοι π ιθανότατα  σήμερα δεν θα μ ι
λούσαμε γ ια  τον  χρυσό α ιώ να και τα  κλασικά χρόνια.

Ο Μ αραθώνας έχει τα υ τισ τε ί με τη ν  λαμπρή εξέλιξη 
του ελληνικού  πολιτισμού αλλά και όλης τη ς  ανθρω 
πότητας. Η  ιστορία του  είναι η  κληρονομιά μας. Ε ίνα ι ο 
τόπος όπου ακόμα και σήμερα οι κραυγές τη ς  μάχης για  
τη ν  ελευθερία ακούγονται τόσο δυνατά... ]

Βιβλιογραφία:
1) Γεώργιος Σταινχάουερ. Ο Μαραθών και το Αρχαιολογικό Μουοείο.
2) Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών. 3) Περιοδικό

«Νενικηκαμεν»
εξήγγειλε ο Αθηναίος 

οπλίτης στους άρχοντες 
της πόλης αφού έφτασε 

τρέχοντας από το 
Μαραθώνα όσο πιο 

γρήγορα του επέτρεπαν 
οι σωματικές και ψυχικές 

του δυνάμεις και μετά 
ξεψύχησε’

0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΓΑΡΗΣ
Για την επέτειο των 2.500 χρόνων απο τη μάχη του Μαραθώνα

1010 συμπληρώ νονται 2,500 χρόνια  από τη ν  ιστορική  Μ άχη του  Μ αραθώνα, τη ν  μ άχη  που 
το 490 π.Χ. καθόρισε τη ν  τύ χ η  όχι μόνο του  κλασικού πολιτισμού τη ς  αρχαίας Ελλάδας, αλλά και τη ν  
εξέλιξη του Ε υρω παϊκού πολιτισμού.
Η  Μ άχη του  Μ αραθώνα συγκαταλέγεται σ τις 10 μεγαλύτερες μάχες τη ς  ανθρω πότητας και διδάσκε
ται μέχρι σήμερα σε μεγάλες στρατιω τικές σχολές σ’ όλο τον  κόσμο.
Ή τ α ν  η  Μ άχη που  θεμελίωσε τη ν  δημοκρατία και τη ν  ελευθερία του  Δ υτικού  κόσμου και επηρέασε 
ω ς εκ  τούτου  τη ν  τύ χ η  τη ς  ανθρωπότητας.
ΓΓ αυτό αιώ νες τώρα εξακολουθεί να  εμπνέει. Π αρακαταθήκη α υ τή ς τη ς  Μ άχης είναι και ο μαραθώ
νιος δρόμος. Ε κατομμύρια  άνθρωποι σ ’ όλο τον  κόσμο, εξακολουθούν να  τρέχουν στα βήματα του  αρ
χα ίου οπλίτη , εξακολουθούν να  εμπνέονται από τα  διαχρονικά μ ηνύματα  που  σήμερα περισσότερο 
από π οτέ έχει ανάγκη  η ανθρω πότητα  και ο αθλητισμός ειδικότερα.

τ
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[  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Του Αστ\κα Αντώνη Κουφού της Α.Δ. Ορεστιάδος* 
Απόφοιτου του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου θεσ\νίκης

Φ έιος σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο ν τ α ι 2 .500 από την  μάχη του Μαραθώνα 
(490 π.Χ^2010 μ. X.). Μ ια μάχη στην οποία ήρθαν αντιμέτωποι 

Jr δύο οιαφο ρετικοί πολιτισμοί, ο περσικός και ο ελληνικός με ση
μείο αν αφοράς τον ελεύθερα σκεπτόμενο πολίτη. Σ την  πεδιάδα 
τοιι Μαραθώνα 10.000 Αθηναίοι και 1.000 Π λαταιείς έγραψαν 
ίσως τ ή ν π ιο  χρυσή σελίδα στην παγκόσμια Ιστορία κατατροπώ 
νοντας το πολυάριθμο και ισχυρό στράτευμα του Δαρείου. Με το 
πέρας τη ς  μάχης ο στρατηγός τω ν Α θηναίων Μ ιλτιάδης έστειλε 
έναν ημεροδρόμο να μεταβεί στην Αθήνα για  να  αναγγείλει τη ν  
μεγάλη νίκη.

Ό π ω ς μας πληροφορεί ο Φ ιλόστρατος οι ημεροδρόμοι ή  δρομο- 
κήρυκες ήταν επαγγελματίες δρομείς και απαντώ νται σ’ όλη την  
Ελλάδα κυρ ίω ς ω ς αγγελιοφόροι πολεμικώ ν ειδήσεων.

Σύμφω να με όλες τ ις  πήγες ο δρομέας που  έστειλαν οι Α θηναί

οι ή ταν  ένας οπλίτης που  έλαβε μέρος στη μάχη και έτρεξε 
όλη τη ν  απόσταση Μ αραθώνα - Α θήνας με όλο του τον οπλι
σμό. Η  πιθανότερη και πιο ασφαλής διαδρομή που ακολούθη
σε, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν μετά τη 
μάχη, ήταν  η ημιορεινή διαδρομή Βρανά -Ε κ ά λ η  -Κηφισιά- 
Ψ υχικό- Α θήνα μήκους περίπου 34 χιλιομέτρων, που  ήταν  η 
πιο σύντομη. Σύμφω να με το θρύλο ο οπλίτης - ημεροδρόμος 
εξαντλημένος από τη ν  προσπάθεια εξέπνευσε μόλις ξεστόμι
σε το χαρούμενο άγγελμα «Νενικήκαμεν».

Πολλά έχουν λεχθεί και γραφ εί γ ια  το όνομα του αγγελιο
φόρου τη ς  ν ίκης. Σύμφω να με τη ν  επικρατούσα άποψ η αυ
τός ήταν ο Φ ειδιππίδης ο γνω στότερος ημεροδρόμος της επο
χ ή ς  του, ο οποίος λ ίγες μέρες πρ ιν  τη  μάχη  πραγματοποίησε 
τον απίστευτο άθλο πηγα ίνοντας και γυρνώ ντα ς από την
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Α θήνα στη Σπάρτη μέσα σε λιγότερο από πέντε ημέρες, γ ια  να  
ζητήσει τη βοήθεια τω ν Λακεδαιμονίων, όπως μας διηγείται ο 
Ηρόδοτος. Ο Π λούταρχος αντλώ ντας πληροφορίες από το χα 
μένο σήμερα έργο του Ηρακλείδη από τον Π όντο αναφέρει το 
περιστατικό και διασώζει το όνομα του δρομέα, Θέρσιππος ο 
Ερχιεύς. Αναφέρει επίσης ότι σύγχρονοι του ιστορικοί υποστη
ρίζουν ότι ο Ε ύκλης ήταν ο αγγελιοφόρος. Ο Λουκιανός μας πα- 
ραδίδει το όνομα Φ ιλιππ ίδης (παραφθορά του ονόματος Φ ειδιπ
πίδης;). Ό πο ιο  και να  είναι το όνομα του δρομέα η πράξη του 
έμεινε σ α ς  συνειδήσεις τω ν μεταγενέστερων γενεώ ν δίνοντας 
μια επιπλέον ηρω ική διάσταση στην εξιστόρηση τη ς  μάχης. 
Γ Ε Ν Ν Η Σ Η  ΤΟ Υ  Μ Α ΡΑ Θ Ω Ν ΊΟ Υ  Δ ΡΟ Μ Ο Υ  

Η γέννηση του σύγχρονου Μ αραθώνιου δρόμου και φυσικά 
η ένταξη του στο Ο λυμπιακό πρόγραμμα έγινε χάρη στο Γάλλο 
γλωσσολόγο Michel Breal φίλο και υποστηρικτή  του Coubertin, 
ο οποίος πρότεινε τη ν  «επανάληψη του διάσημου εκείνου δρό
μου τον οποίο εξετέλεσε ο στρατιώ της του  Μαραθώνος». Μά
λιστα ο Breal προσφέρθηκε να  αθλοθετήσει ο ίδιος το έπαθλο 
του «νέου Μ αραθωνίου δρόμου». Ωστόσο ο Breal, που είχε συγ
γράφει και βιβλία με θέμα τη ν  αρχαία ελληνική  μυθολογία, δεν 
γνώ ριζε τη ν  πραγματική  απόσταση Μ αραθώνα -Α θήνας που 
είναι γύρω  στα 40 χιλιόμετρα. Ό τ α ν  το πληροφορήθηκε θέλη
σε να  υπαναχωρήσει στην απόφαση του αλλά ήταν ήδη αργά 
καθώ ς το νέο αγώνισμα συμπεριλήφθηκε στο πρόγραμμα τω ν 
Α γώνων, το οποίο είχε εγκριθεί. Επίσης κύπελλο αθλοθέτησε 
και ο εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέρωφ.
Ο Ι Π Ρ Ω Τ Ο Ι Μ Α ΡΑ Θ Ω Ν ΙΟ Ι

Η συναρπαστική ιστορία του Μ αραθώνιου ξεκίνησε στις 10 
Μ αρτίου 1896 όταν διεξήχθη στην Αθήνα ο πρώ τος Μαραθώ
νιος όλων τω ν εποχών, γ ια  το Π ανελλήνιο Πρωτάθλημα, που 
θα αποτελούσε για  τους έξι πρώ τους δρομείς τη ν  πρόκριση για 
τους Δ ιεθνείς Π ροκριματικούς. Α φέτης του αγώ να ήταν ο Τ αγ
ματάρχης Π απαδιαμαντόπουλος και οι τρεις πρώτοι ν ικητές

ήταν οι:
1ο ς  X. Βασιλάκος ελεύθερη συμμετοχή 3 ώρες 17’
2ο ς  Ν. Μ πελόκας Π ανελληνίου 3 ώρες 21'
3ο ς  Δ. Δ εληγιάννης Π ανελληνίου 3 ώρες 33’

Ωστόσο επειδή η επιτροπή έκρινε πω ς οι έξι αθλητές θα 
ήταν λίγοι γ ια  τους Δ ιεθνείς Π ροκριματικούς αποφάσισε 
να  αναζητήσει κ ι άλλους δρομείς. Έ τ σ ι  τη ν  επόμενη μέ
ρα κυκλοφόρησαν τόσο στα έντυπα  όσο και στους δρόμους 
της Α θήνας και τω ν περιχώ ρω ν οι σχετικές ανακοινώσεις. 
Ο ρίστηκε νέα ημερομηνία για  τους Δ ιεθνείς Π ροκριματι
κούς η  25η Μ αρτίου, πρώ τη  μέρα τω ν Ο λυμπιακώ ν Α γώ
νων.

Οι εγγραφές έφτασαν τις  85 αλλά σ την εκκίνηση παρου
σιάστηκαν τελικά 38 δρομείς, γ ια  έναν αγώ να με μεγάλη 
δυσκολία λόγω  της βραδινής βροχής. Ν ικη τή ς ήταν ο Δ. 
Δ εληγιάννης (3 03’ 05"), δεύτερος ο Α υστραλός T.Flack, 
τρ ίτος ο Μ πελόκας ενώ έβδομος ήταν  ο Βασιλάκος. 
Στον αγώνα μετείχε και ο Σ. Λούης που τερμάτισε 17ος 
(3.18’.25” ). Η  απόφαση της Ελλανοδίκου Ε π ιτροπής ήταν 
να  τρέξουν στους Ο λυμπιακούς οι 16 πρώτοι. Ο αφέτης 
του αγώ να Ταγματάρχης Π απαδιαμαντόπουλος απαίτησε 
να  γ ίνε ι δεκτός και ο Λούης, γ ια τ ί ο αγώ νας έγινε με δύσκο
λες συνθήκες και γ ια τ ί ο χρόνος του ήταν  κοντά  στην επ ί
δοση του Βασιλάκου από τους Π ανελληνίους. Έ τ σ ι  πήρε 
και αυτός το εισιτήριο γ ια  τον τελικό.
Ο Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ Κ Ο Σ Μ Α ΡΑ Θ Ω Ν ΙΟ Σ

Ο Μ αραθώνιος Δρόμος διεξήχθη τη ν  Π αρασκευή 29 
Μ αρτίου 1896, 5η μέρα τω ν αγώνων. Το Π αναθηναϊκό 
Στάδιο ήταν κατάμεστο, ενώ  πολύς κόσμος ή ταν  κατά μή
κος της Ηρώδη Α ττικού απ’ όπου θα περνούσαν οι μαρα
θωνοδρόμοι. Ό λο ι οι Έ λ λ η ν ες  είχαν αναγάγει το αγώ νι
σμα σε εθνική  υπόθεση. Γ ίνεται ένας αγώ νας με πολλές 
διακυμάνσεις. Στα πρώ τα 10 χιλ. προηγούνται οι ξένοι δρο-
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[  ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ I

μείς Lerm usiaux, Flack, και Blake. 
Ό σ ο  περνούν τα χιλιόμετρα οι Έ λ 
ληνες δρομείς ανεβάζουν τη ν  απόδο
ση τους, κυρ ίω ς οι Λούης, Βασιλάκος 
και Μπελόκας. Στο 23ο χιλ. ο Blake 
εγκαταλείπει. Στο 32ο ο Lerm usiaux 
παραπαίει. Λίγο μετά εγκαταλείπει 
και ο Flack. Π ροηγούνται οι Λούης 
και Βασιλάκος. Ο αγγελιοφόρος φ τά
νει στο Στάδιο και αναγγέλλει «Προ
ηγείτα ι Έ λλην» . Οι χιλιάδες θεατές 
παραληρούν όταν μπαίνει στο Στάδιο 
ο Λ ούης και λ ίγο  μετά ο Βασιλάκος. 
Οι Ο λυμπιακοί Α γώνες ζούσαν τη ν  

πρώ τη τους μεγάλη στιγμή, και όπω ς είπε ο C oubertin στον ν ι
κη τή  «Σήμερα έγραψ ες Ιστορία». Ο Σπυρίδω ν Λ ούης κέρδισε 
τον Μ αραθώνιο με 2 ώρες 58’ 50” , ενώ  ο δεύτερος, ο Χαρίλαος 
Βασιλάκος τερμάτισε σε 3 ώρες 06’ 30” .
Κ Α Θ ΙΕ Ρ Ω Σ Η  Τ Η Σ  Α Π Ο Σ Τ Α Σ Η Σ  

Η  Ο λυμπιακή διαδρομή του  1896 ήταν  40 χιλιόμετρα, ενώ 
είχε διαφορετική απόσταση σε κάθε Ολυμπιάδα. Α θήνα (1896) 
40 χιλ .,Π αρίσ ι (1900) 42.260μ, Σαίντ Λούις (1904) 40 χιλ., Λον
δίνο (1908) 42195μ, Στοκχόλμη (1912) 40200μ, Αμβέρσα(1920) 
42170μ. Ε ν τέλει η  Π αγκόσμια Ομοσπονδία, σύμφωνα με τον 
κανονισμό 240 που  θεσμοθέτησε, κατοχύρωσε τα 42195μ σαν 
απόσταση για  τον Μ αραθώνιο δρόμο. Μ ία απόφαση κάπως αυ
θαίρετη αφού δεν βασίζεται ούτε σε ιστορικά στοιχεία, ούτε 
στην πρώ τη Μ αραθώνια «κλασσική» διαδρομή τη ς  Αθήνας. 
Η απόσταση αυτή  ήταν  του  Μ αραθώνιου του Λονδίνου, όταν 
προστέθηκαν 2195μ, ώστε η  βασιλική οικογένεια να  έχει απ ’ τα 
ανάκτορα καλύτερη  θέα του αγώνα.
Μ ΕΓΑ Λ Ο Ι Μ Α ΡΑ Θ Ω Ν Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι 

Από την  καθιέρωση του και μετά ο Μ αραθώνιος έχει προ
σφέρει μεγάλες συγκινήσεις και πολλοί δρομείς άφησαν ιστο
ρία στο αγώνισμα. Το 1952 στο Ε λσίνκι ν ικ η τή ς  ήταν ο Emil 
Zatopek που νω ρίτερα είχε κερδίσει τα 5 και τα 10χιλ. Το 1960 
στη Ρώμη ο Abebe Bikila κερδίζει κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ 
τρέχοντας ξυπόλυτος, ενώ  το 1964 στο Τόκυο επαναλαμβάνει 
τον θρίαμβο του. Ο δεύτερος που κατάφερε να  κερδίσει δύο συ
νεχόμενους Μ αραθώνιους σε Ο λυμπιακούς είναι ο Γερμανός 
W aldem ar Cierpinski το 1976 στο Μ όντρεαλ και το 1980 στη 
Μόσχα. Τα τελευταία χρόνια  στο αγώνισμα κυρ ιαρχεί ο Α ιθί
οπας H ail Gebrselassie, που έχει και τη ν  καλύτερη επίδοση με 
2ώρες 03’ 59” .

Το 1984 ήταν μια ιστορική χρονιά γ ια τ ί για  πρώ τη φορά 
διεξάγεται ο Μ αραθώνιος γυ να ι
κώ ν στους Ο λυμπιακούς του Λος 
Άντζελες, με ν ικήτρ ια  τη ν  Joan  
Benoit.

ΣΠ Ο Υ Δ Α ΙΟ Ι Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  Μ Α
ΡΑ Θ Ω Ν Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Ι

Με χρυσά γράμματα έγραψε το 
όνομα του ο Σ. Λ ούης στην ιστορία 
του αγωνίσματος με τη  ν ίκ η  του 
το 1896. Σημαντικότατος δρομέας 
υπήρξε ο X. Βασιλάκος, ο δεύτερος 
του 1896, ο οποίος θεωρείται θεμε

λιω τής τω ν ΙΟ.ΟΟΟμ καθώς και του βάδην στη χώ ρα μας. 
Ιστορία έγραψε και ο μεγάλος Στέλιος Κ υριακίδης με τη ν  
ν ίκ η  του το 1946 στον Μ αραθώνιο τη ς  Βοστόνης κερδί
ζοντας τον Αμερικανό Kelly με χρόνο 2 ώρες 29' 27” που 
ήταν  ευρωπαϊκό ρεκόρ. Ο μεγαλύτερος μαραθωνοδρόμος 
που ανέδειξε η χώ ρα μας, ο άνθρω πος που  άλλαξε τ ις  μεγά
λες αποστάσεις στην Ελλάδα, είναι ο Μ ιχάλης Κούσης που 
το 1976 κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Μ εσογειακούς 
του Σπλιτ, με επίδοση 2 ώρες 06’53” κοντά στο παγκόσμιο 
ρεκόρ. Από τους νεότερους δρομείς αναμφισβήτητα ξεχω
ρίζει ο Ν ίκος Πολιάς με τη ν  19η θέση στο Π αγκόσμιο τη ς 
Αθήνας(2 2 Γ  03” ) ενώ το 2004 ήταν  24ος (2 17’ 56” ), κα
θώ ς και ο Σ. Ανδριόπουλος (2.13’.0).

Δ ύο ιδιαιτερότητες έχει ο Μ αραθώνιος σε σχέση με 
τα άλλα αγωνίσματα. Ε ίναι το μοναδικό Ο λυμπιακό αγώ 
νισμα που πήρε το όνομα του από ένα τοπω νύμιο και δεν 
υπάρχει σ’ αυτό παγκόσμιο ρεκόρ αλλά καλύτερη  επίδοση 
και αυτό γ ια τ ί ο αγώ νας γίνετα ι εξ’ ολοκλήρου εκτός στα
δίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι κάθε αγώ νας έχει τα 
δικά του σημεία αναφοράς και δυσκολίες (ανηφόρες, και
ρ ικές συνθήκες κ.α.). Ίσ ω ς  ο π ιο δύσκολος αγώ νας παγκο- 
σμίως είναι ο Κλασσικός Μ αραθώνιος τη ς  Αθήνας.

Σ την Ιαπωνία το αγώνισμα θεωρείται εθνικό σπορ και 
κάθε χρόνο συμμετέχουν δεκάδες Ιάπωνες δρομείς στον 
Κλασσικό Μ αραθώνιο τη ς  Αθήνας, ο οποίος αποτελεί όνει
ρο κάθε δρομέα. Και στη χώ ρα μας διεξάγονται αρκετοί 
Μ αραθώνιοι όπως ο «Αλεξάνδρειος» σ την Θεσσαλονίκη, 
ο OLYMPUS MARATHON (αγώνας βουνού) και φυσικά 
ο Κλασσικός Μ αραθώνιος τη ς Αθήνας. Φ έτος με τη ν  επέ
τειο τω ν 2.500 χρόνω ν από τη ν  Μ άχη του Μ αραθώνα θα 
ενταχθεί στην σειρά τω ν  Χρυσών Μ αραθώνιων. Τα τελευ
ταία χρόνια  έχει ανα πτυχθε ί και στην χώρα μας το «δρομι- 
κό κίνημα» με πολλούς δρομείς να  συμμετέχουν σε αγώ 
νες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τιμώ ντας 
τον αρχαίο ηρωικό ημεροδρόμο. Το «Νενικήκαμεν» έγινε 
δρόμος ειρήνης, δρόμος μηνυμάτω ν ανθρωπιάς. Ε ίνα ι από 
τους λ ίγους αγώ νες που  χα ίρεται και ο τελευταίος που  θα 
τερματίσει. Ε κτός Ελλάδος, τη ν  πόλη του Μ αραθώνα τη ν  
αντιμετω πίζουν με δέος και σεβασμό. Μάλιστα, ο Ολυμπι- 
ον ίκης Moses T anui ζήτησε αυτόγραφο από τον δήμαρ
χο  Μ αραθώνα που  ρώτησε με αμηχανία  «γιατί;» και έλα
βε τη ν  απάντηση: «γιατί εσύ κατάγεσαι από τη ν  πόλη που 
γέννησε τον Μαραθώνιο». ]

* Ο Αοτ\κας Αντώνης Κουφός είναι δρομέας μεγάλων αποστάσεων και 
έχει τρέξει σε τρεις Μαραθώνιους.

Βιβλιογραφία
1. «Από τα 800 ως το Μαραθώνιο» ΒΛ.ΒΥΤΙΝΑΡΟΣ εκδ. ΑΘΗΝΑ
2. «Ο Μαραθώνιος για όλους» Μ. ΑΝΔΙΕΑΟΣ εκδ. ΤΕΛΕΘΡΙΟΝ
3. «Γεννημένος Νικητής» Ν. ΤΣΙΩΤΟΣ- Α  ΝΤΑΜΠΙΛΗΣ εκδ. 
ΚΕΔΡΟΣ
4. «Η θρυλική Ολυμπιάδα του Σπόρου Λοϋη» Τ. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ 
εκδΑΓΚΥΡΑ
5. «Ιστορία Φ.Α  στην Ελλάδα» Σ. ΓΙΑΤΣΗΣ εκδ ΑΠ.Θ.
6. «Η Μάχη του Μαραθώνα» ALLOYD εκδ. ΕΝΑΛΙΟΣ
7. «RUNNER MAGAZINE» τεύχη 3 , 21,25
8. «ΔΡΟΜΕΑΣ» Αθλητική έκδοση
9. «Οι πρώτοι Μαραθώνιοι» Σ.ΤΣΟΝΙΑΣ www.apollonrunnersclub.gr
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Κώστας Παπαγεωργίου & ΣΙΑ
www.papageorgioy.gr
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

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

INJECTION )new n____/  new

Εξόφληση
σε 72 μήνες

χωρίς
προκαταβολή

εκπλήξεις
KC11

CBR 125 
2.900 €

new
SH 300  

4.850 € 
(χωρίς βαλίτσα)

new
TRANSALP 700 

7.850 €

*  Αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα 
+2 χρόνια εγγύηση αντιπροσωπείας 

Εξουσιοδοτημένο service

new
CBR 1000 RR
13.700 €

new
CBR 600 RR new

CBF 600 S 
7.850 €

new
CB 600 F HORNET 

7.850 € new
SH 150i 

3.400 €

http://www.papageorgioy.gr


{  ΓΛΩΣΣΑ ϊ

Κιβωτός της νεοελληνικής
γλώσσας

(Του Γεωργίου Σ. Πλακιά)

ίς ο ι Ε λλ η νες έχουμε το προνόμιο να  ομιλού- 
ίτερη, εκφραστικότερη, μουσικότερη, πλαστικότερη 
[τερη γλώσσα του κόσμου, εντούτοις το ενεργό λε- 
ιναι ποσοτικά ισχνό και ποιοτικά υποβαθμισμένο, 
ικά βεβαιωμένο ότι το 80% τω ν λέξεων ή φράσε- 

; καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα, ως ακρο- 
;ες, αδυνατούμε να  τ ις  χρησιμοποιήσουμε στον 

προφορικό και το γραπτό λόγο. Όσες, δε, λέξεις ή φράσεις πα
ραμένουν επ ί μακρόν σε αχρησία ή στα αζήτητα, τελικά κατα
λήγουν στο νεκροταφείο της Ιστορίας με άμεσο επακόλουθο τη 
δραματική συρρίκνωση του λεξιλογίου σε ατομικό και εθνικό 
επίπεδο. Επομένως για να θεραπεύσουμε ριζικά την  λεξιπενία 
μας, δεν έχουμε παρά να  μετατρέψουμε το ανενεργό λεξιλόγιο 
σε ενεργό.

Η  δυσκολία στην έκφραση και τη διατύπωση του λόγου οφεί
λεται τόσο στην πολυσημία των λέξεων, όσο και στις συντακτι
κές τους ιδιαιτερότητες που καθιερώθηκαν νομοτελειακά στο 
διάβα πολλών αιώνων. Ε π ί παραδείγματι: Η  πρόθεση «μετά» 
μπορεί να δηλώνει τόπο, χρόνο, τρόπο, ακολουθία και συνοδεία. 
Η  πρόθεση «επί» συντάσσεται πότε με γενική (π.χ εφ’ όλης της 
ύλης), πότε με αιτιατική (π.χ επ ί σειράν ετών) και πότε με δοτι
κή (π.χ συνελήφθη επ’ αυτοφώρω). Το ρήμα «αλλάζω» είναι με
ταβατικό, (π.χ άλλαξα την επίπλωση) και αμετάβατο (π.χ άλλα
ξε η κατάσταση). Το ρήμα γδέρνω έχει κυριολεκτική σημασία, 
όταν λέμε «γδέρνω το αρνί» και μεταφορική, όταν λέμε «γδέρ
νω  τους πελάτες».

Γίνεται, άρα, φανερό ότι για το σωστό χειρισμό της μητρι
κής μας γλώσσας δεν αρκεί να  γνωρίζουμε την ακριβή έννοια 
της κάθε λέξης. Πρέπει, παράλληλα, να έχουμε την ικανότητα 
να  συνθέτουμε τα μέρη του λόγου σε λογικές προτάσεις σύμφω
να με τους ισχύοντες γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. 
Οι ασύνδετες λέξεις δεν είναι παρά σκόρπια λιθάρια. Χρειάζεται

μεγάλη μαστοριά για να δομηθούν σε καλαίσθητα και χρηστι
κά σύνολα. Δεδομένου, μάλιστα, ότι ο άνθρωπος σκέπτεται, εκ
φράζεται, στοχάζεται, ονειρεύεται, αντιλαμβάνεται και επικοι
νω νεί με λέξεις η εκφραστική δυστοκία συνιστά πνευματική 
και κοινωνική αναπηρία, αλλά και έλλειμμα δημοκρατίας. Γι
ατί, όταν αδυνατείς να  επικοινωνείς με τους άλλους επ ί ίσοις 
όροις απαλλοτριώνεις την  ελευθερία σου και χάνεις την αυτο
νομία σου, μεταβαλλόμενος σε παθητικό ακροατή και άβουλο 
μέλος της κοινω νίας Έ τσ ι, σε μια δημοκρατική χώρα όπου ο δι
άλογος συνιστά την  πεμπτουσία της Δημοκρατίας η  δυσχέρεια 
στην εκφορά του λόγου φιμώνει τη σκέψη και δημιουργεί ανα
πόδραστα σοβαρό δημοκρατικό έλλειμμα.

Ο  λ εξ ιλ ογ ικός π λ ο ύ τ ο ς  της εθνικής μας γλώσσας ευνουχί
ζεται επικίνδυνα και από τ ις  λέξεις πασπαρτού, οι οποίες υποκα- 
θιστούν σημασιολογικά εκατοντάδες λέξεις με ειδικότερες και 
δοκιμότερες σημασίες. Ε π ί παραδείγματι, το ρήμα κάνω υποκα- 
θιστά εννοιολογικά πάνω από 350 λέξεις με ακριβέστερες σημα
σ ίες Έ τσ ι λέμε:
►Η μητέρα μου κάνει εξαιρετικό στιφάδο (αντί μαγειρεύει ή πα
ρασκευάζει).
►Η Καλαμάτα κάνει το καλύτερο λάδι (αντί παράγει ή  βγάζει). 
►Φέτος έκανα πέντε τόνους καλαμπόκι (αντί παρήγαγα, συ
γκόμισα ή σόδιασα).
►Έκανε το γύρο του κόσμου με αερόστατο (αντί πραγματοποί
ησε).
► Η γάτα έκανε πέντε γατάκια (αντί γέννησε).
► Η κόρη μας έκανε δίδυμα (αντί γέννησε ή έτεκε)
► Έ κ α νε πολλά λεφτά από το εμπόριο φρούτων (αντί έβγαλε, 
οικοινόμησε ή κέρδισε).
►Η καμαριέρα κάνει τα κρεβάτια άπαξ της ημέρας (αντί τακτο
ποιεί, συγυρίζει ή  στρώνει).
►Για να  αδυνατίσω κάνω δέκα χιλιόμετρα την ημέρα (αντί δια-
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νύω, βαδίζω ή περπατώ).
►Έκανε πολλά χρόνια δήμαρχος Σερ
ρών (αντί χρημάτισε ή διετέλεσε).
► Πάσα χρόνια έκανες στην Αστυνο
μία; (αντί υπηρέτησες).
►Δεν έχω κάνει ακόμα τις ασκήσεις της 
Φ υσικής (αντί λύσει).
► Έχω να  κάνω δυο χρόνια διακοπές 
(αντί πάω).

Οι λέξεις πασπαρτού προδίδουν γλωσ
σική ένδεια και ευθύνονται σε μεγάλο 
βαθμό για την λεξιπενία που μαστίζει 
τους Νεοέλληνες. Σ ’ αυτές καταφεύγουν 
συνήθως τα νωθρά μυαλά. Δεδομένου ότι 
οι λέξεις πασπαρτού είναι αρκετές εκατοντάδες, γίνεται φανερό 
οποία αιμορραγία υφίσταται το εθνικό μας λεξιλόγιο εξ αυτής της 
αιτίας! Εάν δεν ανακοπεί η τάση αυτή, η εθνική μας γλώσσα κ ιν
δυνεύει να συρρικνωθεί σε μερικές εκατοντάδες λέξεις. Κατά τα 
άλλα, εμείς θα εξακολουθούμε να  καυχιόμαστε ότι είμαστε κληρο
νόμοι της πλουσιότερης γλώσσας του κόσμου! Και ασφαλώς τότε 
θα τρίζουν τα κόκαλα των ευκλεών προγόνων μας μπροστά σ’ αυ
τό το γλωσσικό μας κατάντημα!

Μ ε τ η ν  κ α θ ιέρω σ η  τη Δ η μ ο τ ικ ή ς  ως επίσημης γλώσσας της 
Εκπαίδευσης και της Δημόσιας Διοίκησης και τη  συνακόλουθη 
εφαρμογή του μονοτονικού συστήματος, η εθνική μας γλώσσα με
τατράπηκε σε άναρχο γλωσσικό πεδίο, όπου ο καθένας ακολουθεί 
τους δικούς του ορθογραφικούς και συντακτικούς κανόνες, τους 
οποίους προσπαθεί να  επιβάλει και στους άλλους. Σήμερα η εθνική 
μας γλώσσα τείνει να απογυμνωθεί από όλα τα λόγια στοιχεία που 
την συνέδεαν με την παράδοση και τις αρχαίες πηγές τη ς  Ό λες οι 
λέξεις της καθαρεύουσας πέρασαν από προκρούστεια κλίνη, για 
να συμφωνήσουν με τη μαλλιαρή γλώσσα των ακραίων δημοτι
κιστών. Έ τσ ι, τα επιρρήματα «αμέσως», «επομένως», «προηγου
μένως» και «ομολογουμένως» έγιναν «άμεσα», «επόμενα», «προη
γούμενα» και «ομολογούμενα» αντίστοιχα, μολονότι ο πολύς λαός 
εξακολουθεί να τα χρησιμοποιεί με την ιστορική τους μορφή.

Το πρόβλημα της γλώσσας μας δεν είναι μόνο ποσοτικό, αλλά 
και ποιοτικό. Καθημερινά γινόμαστε αυτήκοοι μάρτυρες της βά
ναυσης κακοποίησής της από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης 
τα οποία διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το γλωσσικό αισθητήριο 
του κοινού. Αλλά και τα επώνυμα πρόσωπα, όταν σολοικίζουν ή 
βαρβαρίζουν ή ακυρολεκτούν κατά την εκφορά του λόγου τους 
δίνουν το κακό παράδειγμα στους νέους οι οποίοι αναπτύσσουν 
το γλωσσικό τους αισθητήριο περισσότερο μιμητικά και λιγότερο 
ενεργητικά. Ό ταν, μάλιστα, τα μαργαριτάρια των επωνύμων επα
ναλαμβάνονται συχνά, με την  πάροδο του χρόνου καθιερώνονται 
σε όλες τις μορφές επικοινωνίας εκτοπίζοντας εν ταυτώ τα αντί
στοιχα δόκιμα γλωσσικά στοιχεία. Με άλλα λόγια, το επαναλαμβα
νόμενο λάθος εξοστρακίζει το ορθό, όπως το κακό νόμισμα εκτοπί
ζει από την κυκλοφορία το καλό! Έ τσ ι η γλώσσα εξελίσσεται προς 
το χειρότερο κ ι όχι, ως έδει, προς το καλύτερο.-

Η  ποιότητα του λόγου υποβαθμίζεται, επ ίσης και από την  αδό- 
κιμη χρήση των λόγιων φράσεων, των ιδιωματισμών, των πα- 
ροιμιακών φράσεων, τω ν παροιμιών και των αρχαίων ρητώ ν ή 
γνωμικών. Το πολύτιμο αυτό κεφάλαιο, το οποίο η γλώσσα μας 
κουβαλάει από αρχαιοτάτων χρόνων, όταν χρησιμοποιείται δόκι
μα, εμπλουτίζει, επιρρωνύει, αρτιώνει και διανθίζει το λόγο. Σημει-

ωτέον ότι μία παροι
μία ή παροιμιακή 
φράση χρησιμοποι
είται εύστοχα, μόνο 
όταν αυτή εκφέρε- 
ται από τον ομιλητή 
την κατάλληλη στιγ
μή προς επίρρωση ή 
επιβεβαίωση ή σαρ
κασμό των προρρηθέ- 
ντων. Ό τα ν  όμως αυ
τή εκστομίζεται εική 
και ως έτυχε, δηλαδή 
σε πλήρη αναντιστοι- 

χία προς την τρέχουσα επικοινωνιακή περίσταση, απογυ
μνώνεται εντελώς από το συμβολικό της νόημα. Ρώτησα δέ
κα γνωστούς μου τι σημαίνει η  παροιμία: «Λαγός τη  φτέρη 
κούναγε, κακό κεφαλιού του!» και έλαβα δέκα διαφορετικές 
απαντήσεις!

Η  εθνική μας γλώσσα υποβαθμίζεται ποιοτικά και από την 
ξενομανία τω ν Νεοελλήνων, η οποία δημιουργεί πρόσφορο 
έδαφος για την ανεξέλεγκτη εισβολή στη γλώσσα μας ξένων 
άκλιτων λέξεων. Εάν συνεχιστεί η  τάση αυτή, η  νεοελληνι
κή γλώσσα μοιραία θα εξελιχθεί σε μια μιξοβάρβαρη γλώσσα, 
αποκομμένη εντελώς από τις αρχαίες πηγές της και τη λόγια 
παράδοσή της. Εάν κυκλοφορήσετε τη νύχτα  σε οποιαδήποτε 
μεγαλούπολη της χώρας, είναι αμφίβολο αν θα συναντήσετε 
έστω και μία ελληνόγλωσση φωτεινή επιγραφή, που να  υπο
δηλώνει ότι βρίσκεστε σε ελληνικό έδαφος. Ειδικά τα επώνυ
μα πρόσωπα, είτε από κακώς εννοούμενο ελιτισμό είτε από 
κενοδοξία ή  σπουδακχράνεια, εμπλουτίζουν το λόγο τους με 
μεγάλο αριθμό ξένων άκλιτων λέξεων, οι οποίες μέσω του μι
μητισμού περνούν στο εθνικό μας λεξιλόγιο, εκτοπίζονας εν 
ταυτώ τις αντίστοιχες ελληνικές λέξεις.

Ε ίνα ι επ ισ τη μ ο ν ικ ά  αποδεδειγμένο  ότι ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος αφομοιώνει καλύτερα τις αισθητοποιημένες έννοι
ες, παρά τις αφηρημένες. Έ τσ ι εξηγείται γ ια τ ί τα περισσότε
ρα αισθητά πράγματα έχουν και μεταφορική σημασία. Είναι 
έκδηλη η νομοτελειακή τάση της γλώσσας να  μην εκφράζει 
τις αφηρημένες έννοιες κυριολεκτικά (δηλαδή με ξεχωριστές 
λέξεις), αλλά με άλλες λέξεις ή φράσεις που δηλώνουν αισθη
τά πράγματα και έχουν παραπλήσιο με αυτές βάθος. Ε π ί πα- 
ραδείγματι λέμε: πολικό ψύχος, α ντί δριμύ ψύχος, βρέχει με 
το τουλούμι, α ντί βρέχει δυνατά, τρώει σαν γουρούνι, α ντί 
τρώει λαίμαργα. Την τάση αυτή πρώτος επισήμανε ο Αρι
στοτέλης με τη  ρήση: «ουδέν εν τη  νοήσει, ο μη πρότερον εν 
τη  αισθήσει». Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε στη νόηση που να 
μην προϋπήρξε σε κάποια αίσθηση. Για να  απογειωθεί η  σκέ
ψ η  μας χρειάζεται στέρεο αισθητηριακό υπόβαθρο. Ό σο πιο 
πολλές αισθήσεις δημιουργούν αυτό το αισθητηριακό υπόβα
θρο, τόσο βαθύτερα αποτυπώνονται στη μακροχρόνια μνή
μη οι αφηρημένες έννοιες. Το ανθρώπινο μυαλό τίποτε δεν 
απεχθάνεται περισσότερο από τους εννοιολογικούς ορισμούς 
τω ν λέξεων.

Ο άνθρωπος καλλιεργεί το γλωσσικό του αισθητήριο σε 
όλη τη διάρκεια της ζωής του με κύρια εργαλεία τη  μίμηση, 
τη διδαχή, την ανάγνωση, τη  γραφή και την άσκηση. Ό μως,
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[  ΓΛΩΣΣΑ :

ο ευκολότερος και αποτελεσματικότερος τρόπος καλλιέργειας 
του γλωσσικού αισθητηρίου είναι η ανάγνωση βιβλίων ποικίλης 
ύλης. Είναι γενικά διαπιστωμένο ότι οι μανιώδεις αναγνώστες 
βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών διακρίνονται για  την ορθο
έπεια και την εκφραστική τους άνεση. Και τούτο, διότι έχουν τη 
δυνατότητα να συνάγουν άμεσα από τα συμφραζόμενα την ακρι
βή σημασία και την  ορθή σύνταξη της κάθε λέξης, καταγράφο- 
ντάς τες συνειρμικά στη μακροχρόνια μνήμη τους.

Ό λ α  τα  λεξικά, τα οποία εκδόθηκαν μετά την καθιέρωση της 
Δημοτικής ως επίσημης γλώσσας της Εκπαίδευσης και της Δη
μόσιας Διοίκησης, παρά την επιστημονική τους αρτιότητα, δεν 
κατάφεραν να  αναχαιτίσουν τη συρρίκνωση και την ποιοτική 
υποβάθμιση της εθνικής μας γλώσσας. Και τούτο, διότι οι συγ
γραφείς των λεξικών αυτών έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στους 
ορισμούς τω ν λέξεων, παρά στις συντακτικές τους ιδιαιτερότη
τες και στη δυναμική συσχέτισή τους με τα λοιπά χαρακτηριστι
κά του ζέοντος λόγου. Εκτός αυτού, φόρτωσαν τις λέξεις με πλή
θος λεξιλογικών πληροφοριών, οι οποίες, εντέλει, απομείωσαν το 
χρηστικό ρόλο τω ν λεξικών. Αλήθεια, τι χρειάζονται όλες αυτές 
οι πληροφορίες για μια λέξη, όταν ο χρήστης αδυνατεί να  τη χρη
σιμοποιήσει στην πράξη; Τι ωφελεί να εφοδιάζουμε τον πολεμι
στή με πολλά πυρομαχικά, όταν δεν ξέρει να  χειρίζεται το όπλο 
του; Σοφός εστίν ο χρήσιμ’ ειδώς, ουχ ο πολλά ειδώς, έλεγε ο Αι- 
σχύλος.-

Οι παραπάνω παθογένειες της εθνικής μας γλώσσας μού ενέ
πνευσαν την  ιδέα να  συγγράψω ένα γλωσσικό βοήθημα, που να 
είναι απαλλαγμένο από όλα τα μειονεκτήματα των νεοελληνικών 
λεξικών και σύμφωνο με το γενετικό τρόπο που αφομοιώνει τη 
γλώσσα ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ή δη , μετά από δεκαετή επί
πονη προσπάθεια, βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να  παρουσιά
σω στο ελληνικό κοινό την «ΚΙΒΩΤΟ ΤΗ Σ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ», που φιλοδοξεί να αποτελέσει το ανάχωμα στην υπο- 
βάθμιση της γλώσσας και τη συρρίκνωση του λεξιλογικού της 
πλούτου. Το πόνημα τούτο έχει μεν τη  μορφή λεξικού για  χρη
στικούς λόγους, αλλά δεν είναι λεξικό ούτε ως προς τη  φιλοσοφία 
του ούτε ως προς τον προορισμό του. Ο ρόλος του είναι πρωτεύ
οντος παιδευτικός και δευτερευόντως χρηστικός. Δεν ακονίζει 
τη μνήμη του χρήστη, αλλά το γλωσσικό του αισθητήριο. Δεν 
παρέχει ιδιαίτερες πληροφορίες για κάθε λέξη, αλλά αφήνει τις 
λέξεις να αυτοσυστήνονται και να αυτοπροσδιορίζονται μέσα 
από τα συμφραζόμενα. Δεν παραπέμπει από λέξη σε λέξη, αλλά 
δίνει απαντήσεις παραχρήμα και επ ί τόπου. Χωρίς να  κουράζει 
τον αναγνώστη, τον ταξιδεύει στο μαγευτικό κόσμο της ζωντα
νής γλώσσας και τον δροσίζει με τα νάματα της ακένωτης σοφίας 
των προγόνων μας. Κι όλα αυτά τα επιτυγχάνει, χάρις στην πρω
τότυπη δομή του και τη μοναδική απλότητά του.- 

Το εν λόγω πόνημα περιλαμβάνει 16.000 κύρια λήμματα, τα 
οποία επελέγησαν από το ενεργό λεξιλόγιο της νεοελληνικής 
γλώσσας με κριτήριο την πολυσημία τους και το βαθμό δυσκολί
ας στη χρήση το υ ς  χωρίς καμιά διάκριση ως προς την  προέλευσή 
τους. Αρχαίες ή λόγιες λέξεις και φράσεις τις οποίες δεν εκτόπισε 
η νομοτελειακή εξέλιξη της γλώσσας συμπεριλήφθηκαν ανεπι
φύλακτα στο προκείμενο λημματολόγιο, ως αξεχώριστο κομμάτι 
της λαλούμενης γλώσσας Θα πρέπει να  υπογραμμιστεί ότι η  λα
λούμενη σήμερα γλώσσα δεν είναι ούτε καθαρεύουσα ούτε Δη
μοτική. Είναι η  αρχαία ελληνική γλώσσα, όπως αυτή εξελίχθηκε 
νομοτελειακά στο διάβα τριάντα και πλέον αιώνων.

Κάθε λήμμα συνοδεύεται από μια σειρά παραδειγμάτων, τα
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οποία αισθητοποιούν όλο το σημασιολογικό και χρηστικό φά
σμα του λήμματος. Κάθε παράδειγμα αποτελεί μια ξεχωριστή 
πρόταση με πλήρες νόημα, η οποία περιέχει σε έντονη γραφή 
την  ερμηνευόμενη λέξη ή φράση. Στο τέλος εκάστου παρα
δείγματος παρατίθενται σε παρένθεση με πλάγια στοιχεία τα 
αντίστοιχα ερμηνεύματα, τα οποία είναι διατυπωμένα με τέ
τοιο τρόπο, ώστε να  συμφωνούν γραμματικά και συντακτικά 
με το ερμηνευόμενο γλωσσικό στοιχείο. Έ τσ ι, παρέχεται η  ευ
χέρεια στο χρήστη να  διατυπώνει την  ίδια πρόταση με περισ
σότερους του ενός ισοδύναμους τρόπους χωρίς να αλλοιώνε
ται το νόημά της. Δηλαδή, εάν σε ένα ερμηνευόμενο στοιχείο 
αντιστοιχούν Ν ερμηνεύματα, ο χρήστης έχει στην εκφραστι
κή του φαρέτρα Ν + 1 ισοδύναμους τρόπους για τη διατύπωση 
της ίδιας πρότασης.

Στα 112.000 παραδείγματα της «Κιβωτού» περιλαμβάνο
νται 5.000 παροιμίες, γνω μικά και ρητά, καθώς και πάμπολλες 
σοφές ρήσεις Τοιουτοτρόπως ο χρήστης έχει τη  δυνατότητα 
όχι μόνο να εμπλουτίζει το λεξιλόγιό του, αλλά και να γίνεται 
κοινωνός της διαχρονικής σοφίας του λαού μας.

Η  «ΚΙΒΩΤΟΣ» μέσα από τα 112.000 παραδείγματα ζωντα
νεύει χιλιάδες λέξεις οι οποίες ήταν καταδικασμένες να  εκλεί- 
ψουν οριστικά από το ενεργό λεξιλόγιό μας. Ο χρήστης της Κι
βωτού έχει τη δυνατότητα να  μετατρέψει άμεσα το ανενεργό 
λεξιλόγιο σε ενεργό και να  ζήσει στιγμές γλωσσικής ευφορίας. 
Εφεξής όλοι οι Έ λ λ η ν ες  οι οποίοι ακούν ή διαβάζουν τη ν  ίδια 
ιδιωματική φράση ή την ίδια παροιμία, θα την ερμηνεύουν με 
τον ίδιο τρόπο κι όχι ο καθένας κατά το δοκούν, όπως συνέβαι- 
νε μέχρι τώρα. Ο χρήστης της Κιβωτού θα έχει την  ευχέρεια να 
διορθώνει τα δικά του γλωσσικά σφάλματα, αλλά και να εντο
πίζει τα σφάλματα τω ν επωνύμων, για να  μην τα επαναλαμβά
νει άκριτα ή μιμητικά. Η  Κιβωτός εξοπλίζει την  εκφραστική 
φαρέτρα του χρήστη με μια μεγάλη γκάμα επιλογών και τον 
απαλλάσσει οριστικά από τον γλωσσικό παρωπιδισμό που επέ
βαλλαν τυραννικά στη σκέψη του οι λέξεις πασπαρτού. Έ τσ ι, 
απελευθερώνεται ένας πραγματικός γλωσσικός πακτω λός για 
να  εκφράζεται ο χρήστης ελεύθερα σε όλες τις επικοινωνιακές 
μορφές του ζωντανού λόγου. Ιδιαίτερα οι μαθητές θα έχουν τη 
δυνατότητα να αποκτούν, μέσω της Κιβωτού, το επιθυμητό 
γλωσσικό επίπεδο, χωρίς την  ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικά 
Φροντιστήρια ή σε πανάκριβα ιδιαίτερα μαθήματα.

Η  Κ ΙΒΩ ΤΟΣ» είναι δομημένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να μπορεί να  αναγνωστεί ευχάριστα, όπως ένα καλό περιοδι
κό ποικίλης ύλης. Σ ’ αυτό δε συντείνει τόσο το κατάλληλο μέ
γεθος τω ν τυπογραφικών στοιχείων, όσο και η  πρωτότυπη 
αρχιτεκτονική του κειμένου. Ο αναγνώστης που θα εντρυφή- 
σει στις 2553 σελίδες της «Κιβωτού» θα αποκομίσει σε σύντο
μο χρονικό διάστημα τόσα, όσα δεν θα αποκόμιζε, διαβάζοντας 
εκατοντάδες βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά.

Εν κατακλείδι, η  «Κιβωτός τη ς νεοελληνικής γλώσσας» 
φιλοδοξεί να  καταστήσει τον αναγνώ στη όχι μόνο ευφραδέ- 
στερο και σοφότερο, αλλά και πρόθυμο να  υπερασπιστεί την  
εθνική μας γλώσσα - τ η  γλώσσα τω ν επιστημών και τω ν Ιε
ρώ ν Ε υαγγελίω ν -  με τον ίδιο πατριωτισμό που θα υπερα
σπιζόταν -χρείας τυχούσης -  την  εδαφική ακεραιότητα της 
πατρίδας μας. Η  επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι η  μεγα
λύτερη  ηθική  ανταμοιβή για  τον υποφαινόμενο. -Ε ναπόκει
ται δε στους χρήστες να  κρίνουν αν το φιλόδοξο αυτό εγχεί
ρημα άξιζε τον κόπο. ]
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Βιβλιοσφαγές, στων ο χ ο λ ε ίϋ ν
τις αυλές

Του Γεώργιου Ροζόκου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Α.

ί ; τ ο υ  π ο λ ιτ ισ μ ο ύ  μιας χώρας είναι ανάλογος 
ιθμό που κατέχει η πνευματικότητα  στην ιε- 
ιακα τω ν αξιών τη ς ζωής. Και επειδή η  ψ υ χή  
ού είναι ο πολιτισμός τη ς  ψ υ χή ς  και όχι οι ρη- 
δες εκφάνσεις τη ς  επιδερμικής αναψ υχής, το 
ευματικό πόνημα και ακριβό απόσταγμα πε- 
ψ υ χή ς αποτελεί το κατατεθέν σήμα του πολι

τισμένου και αξιοβίωτου πνευματικού  βίου.
Επειδή όμως η  σχέση μας μαζί του δεν είναι πάντοτε η 

απαιτούμενη σχέση σεβασμού και στοργής αλλά μια  σχέ
ση ανοικτίρμονος εμπάθειας και μισαλλόδοξης οργής θα 
προσπαθήσουμε να  δώσουμε τ ις  βασικές α ιτίες που εξη
γούν χω ρ ίς ωστόσο και να  δικαιολογούν το φαινόμενο της 
μαζικής καταστροφής, της πυρπόλησης τω ν βιβλίω ν από 
τους μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς στα προαύ
λια τω ν σχολείων.
Ω ς π ρ ώ τ η  α ιτ ία  θ α  α να φ ερ α μ ε  τ η ν  δ ω ρ εά ν  π α ρ ο χ ή  
το υ ς . Επειδή η ομορφιά είναι συνυφασμένη με τη  δυσκο
λία, και τα αγαθά «κόποις κτώνται», η  άκοπη και ανέξοδη 
κτήση ενός αγαθού είναι ανάλογη με την  ευκολία απόρρι
ψ η ς του.

Εξάλλου, ψυχολογικά, συνειρμικά η  εικόνα, η  θέα ενός 
βιβλίου παραπέμπει σε δύσκολες εξεταστικές στιγμές, σε 
στιγμές αγω νίας και αβεβαιότητας. Η  π ιθανή  δε κακή  επ ί

δοση σε ένα συγκεκριμένο μάθημα μεταθέτει όλη τη ν  ορ
γή  και το μίσος του μαθητή  προς το βιβλίο και τον διδάξα- 
ν τα  τούτο καθηγητή . Και επειδή ο μαθητής αδυνατεί να  
εκτονω θεί πάνω  στον καθηγητή , («επειδή δεν μπορεί να  
χτυπήσει το γάιδαρο δέρνει το σαμάρι»), εκτονώ νεται πά
νω  στον πιο εύκολο στόχο, στον πιο «αδύναμο κρίκο», πά
νω  στο ανυπεράσπιστο βιβλίο.
Ε π ίσ η ς  π ο λ λ ά  α π ό  τα  β ιβ λ ία  ε ίνα ι κ α κ ο γ ρ α μ μ ένα , 
αναχρονιστικά, ανεπίκαιρα και ελάχιστα χρηστικά  και 
εποικοδομητικά. Επειδή όμως δεν αποτελούν καρπούς αυ
τόβουλης, εσωτερικής επιλογής, αλλά ετερόβουλης εξω
τερ ικής επιβολής, επειδή είναι προϊόντα εξαναγκασμού 
και όχι αυταναγκασμού, επιβάλλονται δηλαδή έξωθεν και 
άνωθεν π.χ. από το Υπουργείο Παιδείας, ευκαιρίας δοθεί- 
σης απολαύουν και τη ς  ανάλογης χρήσης και τύχης. Το 
καλό βιβλίο σε χέρια κακού μαθητή  όχι απλά δεν ευ τυ χε ί 
αλλά ταλαπιωρείται και δεινοπαθεί. Τα εδάφια υπεροχής 
του βιβλίου λόγω  ψ υχοδυναμ ικής υπεραναπλήρωσης από 
σημεία επαφής και στοργής γ ίνοντα ι σημεία τρ ιβής και ορ-

γης·
Επειδή τέλος κάθε πιεζόμενος πιέζει και κάθε στερη

μένος στερεί όποιος μ αθητής στη  διάρκεια του σχολικού 
έτους δεν έβλεπε το βιβλίο ω ς φίλο και στοργικό συμπαρα
στάτη αλλά ω ς αυστηρό ελεγκτή  και αυταρχικό δυνάστη
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και επειδή η δυσαφομοίωτη γνω 
στική  ύλη  που το βιβλίο εμπεριεί
χε, άπειρες φορές δεν επιδαψίλευσε 
στον αμελή και ολιγόμυαλο μαθητή 
επιδοκιμασίες και τιμές αλλά απορρί
ψ εις και ποινές, σε μια επίδειξη εξυ- 
πνακίστικου ρεβανσισμού και εύκο
λης και ανέξοδης (τσάμπα) μαγκιάς 
εκδικείται το βιβλίο όχι απλά πετώ- 
ντα ς ή καταστρέφοντας το αλλά καίγοντας το. (Το εξαφα
νίζεις επειδή δεν θέλεις να  σου υπενθυμίζει τι πέρασες τη  
χρονιά που πέρασε).

Ψ υ χ ο δ υ ν α μ ικ ά  π ρ ο σ ε γ γ ίζ ο ν τα ς  το  θ έμ α  θα λέγαμε 
πω ς αποτελεί ψ υχολογική  διέξοδο τω ν αναρχικών, τω ν 
πυρομανών, τω ν πάσης φύσεως συμπλεγματικώ ν, τω ν 
απροβλημάτιστων και τω ν προβλημ ατικώ ν όποιος μαθη
τή ς λόγω του «βιβλίου» δεν μπόρεσε ορθόδοξα να  πρω τα
γωνιστήσει (να πρωταγωνιστήσει στην ορθόδοξη χρήση 
του) πρω ταγω νιστεί τώρα στην ανορθόδοξη, στην κανιβα
λική  του κατάχρηση.

Εξάλλου η πλειονοψηφία τω ν μαθητώ ν λόγω πνευματι
κής ανω ριμότητας και ηθικής καχεξίας δεν μπορεί να  αρ
θε ί στο ύψ ος τω ν περιστάσεων και να  εκτιμήσει ένα βιβλίο 
ακριβοδίκαια, αντικειμενικά και αξιοκρατικά. Και όπως 
λέμε πω ς δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία  για  τον άξιο 
που έχει τη ν  ατυχία  να  αξιολογηθεί από ανάξιο, έτσι και 
το καλό βιβλίο θα έχει κακό τέλος αν του τύχει όχι αντι
κειμενικός αξιολογητής, αλλά αδέξιος χρήσ της και εμπα
θής κριτής.

Το βιβλίο, το καλό τουλάχιστον, βιβλίο, αποπνέει μια 
πνευματικότητα, εμπνέει μια ηθική δεοντολογία και επι- 
κουρείται και διανθίζεται από μια τέτοια γλωσσική αρτιότη
τα και πολυχρωμία που αντιμάχεται την  πνευματική στει- 
ρότητα και ξιφουλκεί κατά της εκφραστικής ανεπάρκειας 
(δυστοκίας) και της λεξιλογικής πενίας (της λεξιπενίας).

Έ τ σ ι λειτουργώ ντας, όπω ς όλα τα σπάνια και ακριβά, 
μαγνητικά  και πολω τικά έλκουν τους υψ ηλόφρονες φ ί
λους, τους ένθερμους θιασώτες, τους πνευματοβριθείς 
οπαδούς και απω θούν τους τιποτόφρονες και υλοδίαιτους 
διώκτες, τους φανατικούς και μισαλλόδοξους εχθρούς. Και 
οι δεύτεροι αυτοί, όχι ως λίγοι, ωραίοι και εκλεκτοί, αλ
λά “ω ς πολλοί, τυχαίο ι και απλοϊκοί αντιπαθώντας, πετώ- 
ντας, καταστρέφοντας ή πυρπολώ ντας τα βιβλία, που ως 
πνευματικο ί καταλύτες και ηθικο ί 
σηματοδότες και σεισμοδείκτες τους 
θυμίζουν όχι μόνο τι είναι αλλά κ υ 
ρίω ς πόσα δεν είναι, π ιστεύουν πω ς 
«εξορκίζουν το Σατανά» και καταπο
λεμούν και εξοβελίζουν ... τη ν  εσωτε
ρ ική  υποθερμία και κακοδαιμονία που 
τους κατατρύχει, τους κατατρέχει και 
τους τυραννά. Χέρι, που δεν μπορείς 
να  φιλήσεις και να  αγαπήσεις, πρέπει

αναγκαστικά να  το δαγκώσεις και να  το μισήσεις.

Τ ο  β ιβ λ ίο  ω ς  π ν ε υ μ α τ ικ ό  π ό ν η μ α  και ουρανοπινές 
δώρημα προϋποθέτει τη ν  πνευματικότητα  που απο

τελεί γ ια  τον  άνθρωπο ουρανοδώρητη ιδιότητα και που 
ως αγαθό όχι ουρανοκατέβατο αλλά ουρανόσταλτο απα ιτεί 
εκτός από θεϊκή  μεγαλοδωρία και παροχή και τη  δική  μας 
αγω νιστικότητα  και συμμετοχή.

Επομένως και στο θέμα της βιβλιογραφίας, τη ς βιβλιο- 
φ ιλίας και τη ς βιβλιοαποδοχής «μόνο τον πρώτο στίχο μας 
χαρίζουν οι θεοί τους άλλους πρέπει να  τους γράψουμε 
εμείς».

Για να  εκτιμήσει λοιπόν κανείς σωστά ένα βιβλίο και να  
μην το υποτιμήσει, θα πρέπει προηγουμένω ς να  έχει προ
πονηθεί πνευματικά  και ηθικά και θα πρέπει να  έχει τοπο
θετήσει τη ν  πνευματικότητα  μέσα στην κλίμακα τω ν αξι
ώ ν τη ς  ζωής στα γνω στά και απα ιτητικά  μεγάλα τη ς  ύψ η. 
(Η τιμή τη ς τιμής εξαρτάται από τη  διατίμηση τη ς τιμ ιό
τητας που ισχύει σε κάθε εποχή).

Η  σάρκα μας φέρει μέσα στα μεριά τη ς τη ν  κραυγή  της 
πείνας, που  όντας ανάγκη ενστικτώδης, υπηρετείτα ι από 
το πανίσχυρο βιολογικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης. 
Τ η  σωματική επομένως πείνα  δεν τη ν  ξεχνούμε, δεν μπο
ρούμε να  την  αγνοούμε, γ ια τ ί δε μας αγνοεί ούτε αυτή. 
Τ ην πνευματική  όμως πείνα, και επομένως τη  βιβλιοφιλία, 
γ ια  να  τη  νιώσουμε και να  τη  βιώσουμε πρέπει να  έχουμε 
προηγουμένω ς διατελέσει πνευματικώ ς χορτάτοι, πρέπει 
να  έχουμε ασκηθεί σ την πνευματική  αναζήτηση, στη με
λέτη, στην ηθική  ανάβαση και αναρρίχηση.

Θα πρέπει τα παιδιά εξ απαλών ονύχω ν να  έχουν με το 
βιβλίο μια σχέση τρυφερότητας και αμφίδρομης συναισθη
ματικής αμοιβαιότητας. Ή  παροιμία «τρώγοντας έρχεται 
η όρεξη» δεν ισχύει μόνο για  τους πρακτικούς, τους υ λ ι
κούς, τους βουλιμικούς του ανθρώπου πόθους, αλλά και 
τους πνευματικούς του στόχους.

Επειδή μ ια  εικόνα αξίζει όσο χίλ ιες λέξεις, στην εποχή 
τη ς  εικονικής πραγματικότητας είναι δύσκολο οι λέξεις 
του προφορικού και του γραπτού  λόγου να  αποτιμηθούν 
αντικειμενικά, ακριβοδίκαια και αξιοκρατικά.

Η  ανευλάβεια που  δείχνουν οι πε
ρισσότεροι άνθρωποι, και ιδίω ς οι ν έ
οι, σ την παρθενικότητα  του χαρτιού, 
τους καθιστά επ ιρρεπείς κα ι ευ επ ί
φορους σε προχειρόλογες αξιολογή
σεις και καφενειακές κρίσεις όταν 
καλούνται να  δ ιατυπώ σουν εκ τιμ ή 
σεις γ ια  του γρα πτού  λόγου τη ν  ποι
ότητα, τη ν  πεισ τικότητα  και τη  χρ η 
σιμότητα. ]
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[  ΘΡΑΚΗ

Του Ιω άννου Ελ. Σ ιδηρά
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ -  ΝΟΜΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Εάν κάποιος ήθελε να δώοει έναν τίτλο σ την παρούσα επετειακή  -  π α νη γυ ρ ική  εορτή 
γ ια  τα  «Ελευθέρια τη ς  Θράκης», δεν θα  μπορούσε να  βρει καταλληλότερο από τον  στίχο: «Ξη
μέρωσε η Χ αραυγή και πήραμε τη ν  Θράκη». Ε ίνα ι ο πρώ τος σ τίχος από το τραγούδι που  τρα
γουδούσε ο προελαύνω ν ελληνικός στρατός τ ις  πρώ τες πρω ινές ώ ρες τη ς  14ης Μ αϊου του  1920, 
όταν εισήρχετο ν ικ η τή ς  και απελευθερω τής σ την  ιστορική  πόλη τη ς  Κ ομοτηνής. Ο εφ ιάλτης 
τη ς  βουλγαρικής κατοχής είχε τελειώσει.

Η  μ α ρτυρική  και α ιματόβρεχτη  περιοχή  τη ς  Θ ράκης, η  οποία στο ιστορικό διάβα τω ν  α ιώ νω ν 
οτέλεσε το μήλο τη ς  έριδος ανάμεσα σε δύο «μνηστήρες» τους Ο θω μανούς και το υ ς  Βουλγά- 
υς, υπέμεινε δύο αιώ νες περισσότερο από κάθε άλλη περ ιοχή  τη ς  Ελλάδας, συνολικά  δηλαδή 

έξι (6) αιώνες, από το 1360/70 έχρι και το 1920 τη ν  τυ ρ ρ η ν ική  δουλεία από τον  αλλόφυλο κατα- 
κτη τή .
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Λ ίγο π ρ ιν  αλλά κ υρ ίω ς μ ετά  τη ν  έναρξη του  Α ' Βαλκα
ν ικ ο ύ  Π ολέμου οι Βούλγαροι εισέρχονται σταδιακά στη 
ενδοχώρα του  σημερινού Ν. Ροδόπης (τότε Καζάς Γκιου- 
μουλτζίνας) όπω ς και σ τους δύο όμορους νομούς Ξ άνθης 
και Έ β ρ ο υ , προβαίνοντες σε κάθε είδους βαρβαρότητες 
εναντίον του  χρ ισ τιαν ικού  και μουσουλμανικού στοιχεί
ου τη ς  περιοχής. Έ τ σ ι  συντελείτα ι η  Α ' Β ουλγαρική  κα
τοχή  τη ς  Θ ράκης, η  οποία όμως διηρκησε ελάχιστους μ ή 
νες (τέλη 1912-Ιούλιος 1913).

Τα ξημερώματα της 14ης Μ αϊου του 1913 και αφού 
από τη ν  προηγούμενη  ημέρα οι Βούλγαροι είχαν αρχί
σει εγκαταλείπουν τη ν  Κ ομοτηνή και τ ις  πέριξ περιοχές 
του Ν ομού Ροδόπης, το Ιο  τάγμα  του  Σ υντάγμ ατος Κρη- 
τώ ν  υπό  τον  ίλαρχο Κ ατεχάκη εισέρχεται σ την  πόλη τη ς  
Κ ομοτηνής όπου οι κά το ικο ί τη ς  « ...χρ ισ τια νο ί κα ι μ ο υ 
σουλμάνοι, υττοδέχθτισαν μ ε τ ’ απεριγράτττου ενθουσιασμού 
τον απελευθερω τήν Ε λληνικόν Στρατόν. Ο ι άνδρες, συν γυ- 
να ιξί και τέκνοις, ανεξαρτήτως, θρησκεύματος εξήλθον μ ε 
τά Ε λληνικώ ν σημαιώ ν, όπω ς υποδεχθώ σι τον προελαύνο- 
ντα στρατόν...».
Το όνειρο έξι αιώνων γ ια  τη ν  απελευθέρωση τη ς  Θρά

κ η ς ή τα ν  πλέον πραγματικότητα , που  όμως δεν επρόκει- 
το να  κρατήσει γ ια  πολύ  και ο εφ ιάλτης τη ς  Β ουλγαρικής 
κατοχής έμελλε τάχιστα  να  επιστρέψ ει και να  επισκιάσει 
τη ν  πολύπαθη  θρακ ική  γη. Ο ι δ ιαπραγματεύσεις ειρή
ν η ς  στο Βουκουρέστι θα αποδεικνυόταν οδυνηρές γ ια  τη  
Θράκη. Τ ούτο συνέβη με τη ν  υπογραφ ή  τη ς  Σ υ νθή κ η ς 
του  Β ουκουρεστίου σύμφω να με τη ν  οποία η  Θ ράκη περ
νούσε υπό  το κράτος τη ς  Βουλγαρίας. Χ αρακτηριστική 
εν προκειμένω  είναι η  σημείωση στο προσω πικό ημερο
λόγιο του  αδερφού του  Ί ω ν ο ς  Δραγούμη, ο οποίος έγρα
φε: «Λυπούμε για  την Θ ράκη...κα ι για  τόσα άλλα  ελληνικά  
μ έρ η  που τα ποτίσαμε μ ε  τόσο α ίμα, για  να αφήσουμε στους 
Σέρβους κα ι τούτοι να τα χαρίσουν μ ε  την πρώ τη ευκαιρία  
στους Β ουλγάρους...»

Οι κάτοικοι τη ς  Κ ομοτηνής, χρ ισ τια νο ί και μουσουλ
μάνοι, όταν πληροφορήθηκαν ότι η  πατρίδα  τους παρα- 
χω ρήθηκε στους Βουλγάρους, κατελήφθησαν από άφα
τη  απελπισία και τρόμο. Το άκουγαν και δεν το π ίστευαν. 
Και όταν πείστηκαν, απέστειλαν τηλεγράφημα σ τις Μ ε
γάλες Δ υνάμεις, υπογεγραμμένο από τους τοπ ικούς θρη
σ κευτικούς ηγέτες και τω ν  δύο θρησ κευτικώ ν κο ινοτή
τω ν, ζη τώ ντα ς τη ν  απόδοση και ενσωμάτωση τη ς  Θ ράκης 
στον εθνικό κορμό τη ς  Ελλάδας. Μ άταια όμως. Η  Θ ράκη 
άνηκε πλέον σ την  Β ουλγαρία και έτσι από τον Ο κτώβριο 
του  1913 άρχισε η  Β ' Β ουλγαρική  κατοχή, η  οποία διήρ- 
κησε έξι συναπτά  έτη  και έμελλε να  αποδειχτεί χειρότερη 
και βαναυσότερη από τη ν  πρώ τη, τόσο γ ια  τους χρ ισ τια 
νο ύ ς όσο και γ ια  τους μουσουλμάνους τη ς  περιοχής.

Ο αείμνηστος φημισμένος Κ ομοτηναίος πανεπ ιστη
μ ιακός Σ τίλπω ν Κ υριακίδης στο αξιόπιστο ιστορικό πό
νη μ ά  του: «Η Δ υ τ ικ ή  Θ ράκη και οι Βούλγαροι», που  εκ- 
δόθηκε το έτος 1919, αναφέρεται σ τους εξευτελισμούς και 
τ ις  βαναυσότητες που  υπέστησαν αρχικά  οι μουσουλμά
νοι τους οποίους οι Βούλγαροι εβάπτιζαν β ια ίω ς ενώ  τα 
τεμένη  το υ ς  τα  είχαν μετατρέψ ει σε στάβλους, αχυρώ νες

και στρατώνες. Ο ι δε κλοπές, καταστροφές, β ιασμοί και 
πάσης φύσεω ς ατιμώ σεις ή τα ν  καθημερινό μαρτύριο.

Ο Σ τίλπω ν Κ υριακίδης ανάλογες λεπτομερείς αναφορές 
κάνει στο ιστορικό πόνημά  του  και γ ια  τα  πάθη  και τα  
μαρτύρια  που  υπέμ ειναν  και οι χρ ισ τια νο ί τη ς  Κ ομοτη
ν ή ς  και του  Ν. Ροδόπης καθώ ς και τω ν  όμορων Ν ομών 
Ξ άνθης και Έ β ρ ο υ . Το μένος μάλιστα τω ν  Βουλγάρω ν 
ή τα ν  μεγαλύτερο εναντίον  τω ν  Ε λλήνω ν χρ ισ τιανώ ν σε 
σχέση με τους αλλόθρησκους μουσουλμάνους.

Ε ιδικότερα όμως γ ια  τα  μαρτύρια  τω ν  Χ ριστιανώ ν του  
Ν. Ροδόπης κρ ίνω  λ ίαν  αναγκαίο και σκόπιμο να  αναφέ
ρω  τα  όσα λεπτομερώ ς καταγράφει σε δύο επιστολές του 
ο τότε Μ ητροπολίτης Μ αρωνείας Ν ικόλαος (1902-1914), 
ο οποίος σε α υτές διατραγω δεί τα  πάθη το υ  πο ιμνίου  του  
σ την  Μ ητρόπολη Μ αρωνείας και μεταξύ τω ν  άλλω ν ανα
φέρει υπηρεσ ιακά στον Ο ικουμενικό Π ατρ ιάρχη  Γερμα
νό  Ε ' και τη ν  Α γία και Ιερά Σύνοδο του  Ο ικουμενικού  
Π ατριαρχείου τα  εξής: «οι Β ούλγαροι απαγορεύουν τη βά- 
τττιση τω ν ελληνοπαίδω ν η τη τέλεση εξοδίου ακολουθίας 
για  τους νεκρούς Έ λλη νες, εάν οι συγγενείς τους δεν απαρ- 
νηθούν το Ο ικουμενικό Π ατριαρχείο κα ι δεν προσχω ρή
σουν στην σχισμα τική  κα ι αντικα νονική  Β ουλγάρικη Ε ξαρ
χ ία . Η  προς τον εκβιασμό τούτο άρνηση τω ν συγγενώ ν έχει 
ως συνέπεια  τα νή π ια  να παραμένουν αβάπτιστα κα ι οι νε
κρο ί να θάπτονται άνευ της νενομιαμένης εξοδίου ακολουθί
ας και άνευ συνοδείας ιερέω ς. Δ έχοντα ι να τελέσουν τα ιερά  
μυστήρ ια  κα ι τις  ιεροπραξίες σ α ς εκκλησίες μ α ς, τις  οποί
ες, όπω ς κα ι τα  σχολεία  μ α ς, έχουν καταλάβει μ ε  τη β ία  τω ν 
όπλω ν, εάν παρίσταται μόνο βουλγαροεξαρχικός κα ι όχι 
Έ λλη να ς πατριαρχικός ιερέας. Ο ι διδάσκαλοι κα ι οι ιερείς 
μ α ς έχουν εκ το π ισ τεί β ια ίω ς κα ι όσοι παραμένουν υπομέ
νουν τα  πάνδεινα. Α λλάσουν τα ονόματα τω ν Ε λλήνω ν για  
να τους εκβουλγαρίσουν, τελούν τις  Θ είες. Λ ειτουργίες στην 
β ουλγα ρ ική  γλώ σσα, χω ρίς να μνημονεύουν το όνομα του 
Ο ικουμενικού Π ατριάρχου κα ι γενικότερα π ιέζουν τους Έ λ 
ληνες μ ε  απειλές, ξυλοδαρμούς κα ι άλλα  μέσα  να ομιλούν 
την βουλγά ρικη  γλώ σσα για  να τους εκβουλγαρίσουν. Έ φ τα 
σαν μά λισ τα  μ έχ ρ ι του σημείου να απαλείψ ουν τις  ελληνικές  
επ ιγρα φ ές α πό  τις  εικόνες τω ν Α γίω ν κα ι α πό  τους σταυρούς 
τω ν τάφω ν στα χρ ιστια νικά  κο ιμητήρια  κα ι να π ς  α να κ α 
ταστήσουν μ ε  βουλγάρικες. Β ιασμοί, κλοπές, πυρπολήσεις, 
καταστροφές, ξυλοδαρμοί, απειλές, α τιμώ σεις κα ι εξευτελι- 
σ μ ο ί είνα ι το καθημερινό μα ρτύριο  του πα τρ ια ρχικού πο ι
μ ν ίο υ  της επα ρχία ς Μ αροτνείας...»

Τα παραπάνω φριχτά και πρω τοφανή μαρτύρια  
που υπέμ ειναν  οι χρ ισ τια νο ί κάτοικοι του  Ν ομού Ροδό
π η ς  από τους ομόδοξους Βουλγαροεξαρχικούς σ υνεχ ίσ τη 
καν μέχρι και τον  Ο κτώ βριο του  1919, οπότε η  Δ υ τ ική  
Θ ράκη βρέθηκε υπό  Δ ιασυμμαχική  Δ ιο ικη τική  κατο
χή  με επ ικεφ αλής τον  αρχιστράτηγο  Φ ρανσαί ν τε  Εσπε
ροί. Ε ν  τω  μεταξύ η  Ξ άνθη είχε ήδη  απελευθερω θεί τον 
Ο κτώ βριο του  1919 και σε λ ίγους μ ήνες επρόκειτο και οι 
όμοροι νομ ο ί Ροδόπης και Έ β ρ ο υ  να  γευθούν  τη  χαρά 
και ν α  αναπνεύσουν τον  ζωογόνο αέρα τη ς  ελευθερίας.

Τ η ν  περίοδο εκείνη  εστάλη σ την έδρα τη ς  Δ ιασυμμα
χ ικ ή ς  διοίκησης, τη ν  Κ ομοτηνή, ω ς εκπρόσω πος τη ς  ελ-
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λ η ν ικ ή ς  κυβερνήσεω ς ο έμπιστος άνθρω 
πος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο Χαρίσιος
Βαμβακάς, ο οποίος συνεργάστηκε με τον 
Μ αρωνείτη σ την  καταγω γή  Αρχιμ. Μ ιχαήλ Κωνστα- 
ντιν ίδη , ο οποίος υπήρξε εκπρόσω πος του  Ο ικουμενι
κού Π ατριαρχείου στην χηρεύουσα τότε Μ ητροπολίτη 
Μ αρωνείας. Και οι δύο α υ το ί ευφ υείς και ικα νο ί άνδρες 
επέτυχαν το ακατόρθωτο, τη ν  παλιννόστηση και αποκα
τάσταση τω ν  χ ιλ ιάδω ν εκτοπισμένω ν από τους Β ουλγά
ρους Ε λλήνω ν, τη ν  επιστροφή και απόδοση εκκλησ ιώ ν 
και τω  σχολείων στους χρ ισ τιανούς καθώ ς και τω ν τεμέ- 
νω ν  στους μουσουλμάνους, που  είχαν καταλάβει βιαίως 
οι Βούλγαροι.

Ο  X. Β α μ β α κ ά ς  οε ά ρ ιο χ η  σ υ ν ε ν ν ό η σ η  με τον Ε λευ
θέριο Βενιζέλο επέτυχε τελ ικώ ς να  αποδοθεί και να  ενσω
ματω θεί η Δ υ τ ικ ή  Θ ράκη στην Ελλάδα. Έ τ σ ι  τη ν  13η 
Μ αΐου του 1920 ο ελληνικός στρατός υπό  τον δ ιο ικητή  
Ζυμβρακάκη έλαβε τη ν  δ ιαταγή  να  κ α τευ θυ νθ εί σ την 
πόλη τη ς  Κ ομοτηνής ώ στε τη ν  14η Μ αΐου να  βρίσκεται 
στην πρω τεύουσα του  Ν. Ροδόπης.

Ε ν προκειμένω , χαρακτηρ ισ τική  είναι η καταγραφή και 
περιγραφή τω ν όσων συνέβησαν στην Κ ομοτηνή εκείνη  
τη ν  νύ κ τα  τη ς  13ης ξημερώματα 14ης Μ αΐου 1920, όπως 
μας τα διασώζει με τη ν  γραφίδα του  ο αείμνηστος Α ντώ 
ν ιος Ρωσσίδης στο «Χρονικό τη ς  απελευθερώσεως», όπου 
γράφει «Η ευφρόσυνη είδηση τη ς  αποφάσεως τω ν συμμά
χω ν  μας γ ια  τη ν  κατάληψ η  τη ς  Δ υ τ ικ ή ς  Θ ράκης από τον 
ελληνικό στρατό έκανε φτερά και έγ ινε αμέσως γνω σ τή  
στους κατο ίκους της. Σ τη ν  Κ ομοτηνή, κατά τη ν  παρα
μονή τη ς  εισόδου του στρατού μας, όλοι ήξεραν ότι π λ η 
σιάζει η ώρα και μ ια  ανείπω τη  σ υγκ ίνησ η  και λαχτάρα 
ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων. Οι παλαιοί Κο- 
μοτηναίοι συγκλονίζοντα ι όταν αναπολούν τ ις  αξέχαστες 
εκείνες ώρες.

Ε κείνη  τη ν  αξέχαστη νύκτα . .. κανένας δεν κοιμήθηκε. 
Ό λ η  η πόλη έμοιαζε σαν να  ά γρυπνά  σε ολονύκτια  ακο
λουθία. Από βραδύς και όλη τη  νύκτα , άνδρες και γυ ν α ί
κες πηγαινοέρχονταν και με επ ικεφαλής τον δημαρχεύ- 
οντα  Απόστολο Σοϋζο, προετοίμαζαν τη ν  υποδοχή του 
στρατού...τα  συνεργεία  που  σ τήθηκαν σε κεντρ ικά  σ πί

τια, έκοβαν και έραβαν αστα
μ άτητα  ελληνικές σημαίες. 
Και άκουγες πα ντού  γέλια, 

ευχές και χαρούμενα τραγούδια. Και όταν οι πρώ τες η λ ι
αχτίδες τη ς  14ης Μ αΐου του  1920 φ ώ τισαν τον καταγάλα
νο ουρανό όλη η πόλη βρέθηκε να  πλέει στα γαλανόλευ
κα. Και ο λαός τη ς  Κ ομοτηνής ξεχύθηκε να  προϋπαντήσει 
τους ελευθερω τές με αλαλαγμούς και επ ιφ ω νήματα  χα 
ράς...».

Η  ισ τ ο ρ ία  τ η ς  Θ ρ ά κ η ς , τη ς  λεγομένης Ροδοπαίας ή 
Α ιγιακής Θ ράκης, είναι μ ία  Οδύσσεια που  έφθασε στο α ί
σιο τέλος τη ς  τη ν  14η Μ αΐου 1920. Σ τη ν  Οδύσσεια α υ 
τή  οι Ε λληνοθράκες πολλές φορές υπέμ ειναν  δηώσεις, 
καταστροφές, κατακτήσ εις και εκπατρισμούς, αλλά και 
επ ίμονες και επ ίπονες απόπειρες από Ο θω μανούς και 
Β ούλγαρους ν ’ απαρνηθούν και να  αποκηρύξουν τη ν  
αυτοσυνειδησία, τη ν  ιδιοπροσωπία και τη ν  εθν ική  τους 
ταυτότητα . Ο λαός όμως αυτός άντεξε και αντιστάθηκε. 
Έ τ σ ι  και σώθηκε. Δ ιατήρησε τη ν  ρω μιοσύνη και τη ν  ορ
θόδοξη π ίστη  του, τα  ακατάβλητα  φ ιλοπατρ ιαρχικά  του 
αισθήματα και εν γένει τα  ζώ πυρα του  γένους. Ο ι Θ ράκες 
τά χθηκαν από τη ν  ιστορία να  είναι ακρ ίτες δ ιγενείς της 
Ελλάδος, πρόμαχοι τη ς  πατρώ ας ελλη ν ική ς γης. Το γ ν ω 
ρίζουν και σήμερα καλά οι Ε λληνοθράκες και « ουδ’ επ ’ 
ελάχιστον κ ινο ύ ν  από του  χρέους ». Π ορεύονται στο δ ι
άβα του  χρόνου  και στα γυρ ίσ ματα  τη ς  ιστορίας έτοιμοι 
πάντα  γ ια  νέους Θ ρακικούς αγώνες.

Π αρήλθαν 88 συναπτά  έτη  από τη ν  ανοιξιάτικη εκείνη  
Π έμπτη , τη ς  14ης Μ αΐου του  1920, και το τραγούδι: « ξη
μέρωσε η χα ραυγή  και πήραμε τη ν  Θ ράκη », που  τραγου
δούσε ο προελαύνω ν ελληνικός στρατός στους δρόμους 
τη ς  Κ ομοτηνής ακόμη α ντη χε ί...
Ό ν τ ω ς  ξημέρωσε η χα ραυγή  τη ς  ελευθερίας και σώθηκε 

η Θράκη. Χρέος όλω ν ημώ ν τω ν  επιγενομένω ν είναι τώ 
ρα και πάντοτε να  μ η ν  επ ιτρέψ ουμε σε κανέναν και ένα
ν τ ι  ο ιουδήποτε τιμήματος να  μετατρέψ ει αυτή  τη  χα ραυ
γ ή  τη ς  ελευθερίας σε ν ύ κ τα  δουλείας και τυραννίας γ ια  
τους Θράκες. Ζήτω  η Θ ράκη μας. ]

*Ομιλία που εκφωνήθηκε στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής.
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[  ΦΥΣΗ

ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
Της Ανθ/μου Αγγελικής Τσαγκάρη

Η περίπτω ση της πρόσφ ατης έκ ρη ξη ς του  ηφαι- 
; στείου σ τη ν Ισλανδία π ο υ  επηρέασε όλη τη ν  Ε υρώ 

π η , υποδεικνύει για  μ ια  ακόμη φ ορ ά  πόσο μ ικ ρός  
και αβοή θη τος είναι ο άνθρω πος μπροστά στις δ υ 
νάμεις χη ς  φ ύ σ η ς και πω ς ένα  τέτοιο φ υσικό γεγο
ν ό ς  μ πορεί ν α  επηρεάσει τη ν  καθημερινότητα της  

...."βιολογικής εξέλιξη ς πάνω  στη Γη.

Μ υθολογία
0  Ή φ α ισ τος γιος του  Δία και τη ς Ή ρ α ς  είναι ο θεός της 

φω τιάς και τη ς  μεταλλουργίας στην ελληνική  μυθολογία.
Γεννήθηκε άσχημος και παραμορφωμένος, τόσο που η 

ίδια η μητέρα του, η  Ή ρ α , τον πέταξε από τον Ό λ υ μ πο  
από τη  ντροπή  της. Ο θεός - βρέφος έπεσε στη θάλασσα, 
όπου τον περισυνέλεξαν η Θ έτις και η  Ευρυνόμη, οι οποίες 
τον ανέθρεψαν για  εννέα χρόνια. Μ όλις μεγάλωσε, ο θεός 
έστησε αμέσως το πρώτο του  σιδηρουργείο στο βυθό του 
Αιγαίου, σφυρηλατώ ντας εκεί όμορφα αντικείμενα γ ια  τ ις  
δύο αυτές θεότητες.

Μ ια μέρα, η  Ή ρ α , ζηλεύοντας τα  κοσμήματα τη ς  Θέτι- 
δας, ρώτησε επίμονα τη  Ν ηρηίδα για  τη ν  προέλευσή τους 
και, όταν ανακάλυψ ε ότι τα είχε φ ιλοτεχνήσει ο γ ιος που η 
ίδια είχε περιφρονήσει, πήγε, τον πήρε μαζί τη ς  και τον ξα- 
νάφερε στο βουνό τω ν θεών.

Το όνομα του Η φαίστου δόθηκε στα «ηφαίστεια όρη», 
γνω στά σήμερα ως ηφαίστεια, που με τη  σειρά τους βάπτι- 
σαν ολόκληρο κλάδο της Γεωλογίας, τη ν  Ηφαιστειολογία. 
Ε ίναι προφανές το γ ια τ ί οι άνθρωποι φαντάζονταν ότι κά

τω  από ένα βουνό που  έβγαζε καπνό, φω τιά  και επιπλέον 
βροντώδεις ήχους είχε το σιδηρουργείο του ένας θεός. Για 
τον ίδιο λόγο, εκτός από το βουνό της Λ ήμνου Μ όσχυλο 
(που επ ί αιώνες εξέπεμπε αναθυμιάσεις), άλλες εκδοχές θέ
λουν το σιδηρουργείο του Η φαίστου να  «υποκρύπτεται» 
σε άλλα ηφαιστειογενή μέρη, συνήθω ς στην Αίτνα, στον 
Βεζούβιο ή στα νησιά Λίπαρι.

Ιστορία
Τα ηφαίστεια θεωρούνται ως ο πρώ τος και κύριος πα

ράγοντας μαζί με τον  κεραυνό που  έδωσαν τη  φω τιά  στον 
άνθρωπο. Ως εκ  τούτου, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο 
στην ιστορική εξέλιξη του πολιτισμού.

Στα αρχικά στάδια τη ς  εξέλιξης του πολιτισμού ο άνθρω 
πος θεωρούσε τα ηφαίστεια ω ς έδρα υπερφυσικώ ν δυνάμε
ων. Σ την  Ε λληνική  και τη  Ρ ω μαϊκή  μυθολογία αναφέρο- 
ντα ι ω ς κατοικία  του θεού τη ς  φωτιάς, του Ηφαίστου. Ο 
Θ ουκυδίδης αναφέρει τη ν  έκρηξη τη ς  Α ίτνας το 425 π.Χ.. 
Ο Π λάτωνας πήγε από τη ν  Ελλάδα στην Ιταλία μόνο και 
μόνο για  να  θαυμάσει το ηφαίστειο της Αίτνας. Σ τη  συνέ
χεια, οι προσω κρατικοί φιλόσοφοι Δημόκριτος, Θ αλής και 
Αναξαγόρας προσπάθησαν να  ερμηνεύσουν το φαινόμενο 
τη ς ηφαιστειακής δραστηριότητας.

Τι είναι όμω ς το ηφαίστειο; Π οιες είναι οι αρνητι
κές και ποιες οι θετικές συνέπειες για τον άνθρω πο  
και το περιβάλλον;

Επιστήμη
Το ηφαίστειο είναι ρήγμα  του φλοιού τη ς  Γ ης το οποίο 

επ ικο ινω νεί βαθιά με τη  ρευστή ζώνη του μάγματος. Κα-
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td  τη ν  έκρηξη βγαίνουν από το ρήγμα σ την επιφάνεια στε
ρεά και ρευστά υλικά  πολύ μεγάλης θερμοκρασίας (υδρα
τμοί, λάβα, στάχτη  και άλλα). Έ ν α  μεγάλο μέρος α π’ αυτά 
συγκεντρώ νετα ι γύρω  από το άνοιγμα του ρήγματος και 
όταν αυτό έχει περιορισμένες διαστάσεις (πόρος), δημιουρ- 
γείται ένας κώνος. Οι εκρήξεις σημειώνονται όταν η εσω
τερική  πίεση που  εξασκούν τα διαλυμένα στο μάγμα αέρια 
είναι τέτοια, ώστε να  υπερνικήσουν τη ν  αντίσταση τω ν 
υπερκείμενω ν πετρωμάτων.

Τα ηφαίστεια χαρακτηρίζονται σε ενεργά, σε κατάσταση 
ηρεμίας ή σβησμένα.

Ενεργά ονομάζονται συνήθω ς τα ηφαίστεια εκείνα τα 
οποία δραστηριοποιήθηκαν κατά τους ιστορικούς χρό
νους. Η  σύγχρονη επιστήμη χαρακτηρίζει «ενεργό» οποιο- 
δήποτε ηφαίστειο έχει εκραγεί τα τελευταία 10.000 χρόνια  
καθώς επίσης και οποιοδήποτε ηφαίστειο βρίσκεται σε μια 
περιοχή που κάνει π ιθανή  την  ενεργοποίησή του.

Σβησμένα, ανενεργό ή  εν υπνώσει χαρακτηρίζονται τα 
ηφαίστεια τα  οποία δεν παρουσιάζουν καμία εκρηκτική  ή 
εκχυτική  δραστηριότητα.

Δημιουργία ηφαιστείων
Τα ηφαίστεια είναι κατά κύριο λόγο συγκεντρω μένα στα 

όρια τω ν λιθοσφαιρικών πλακώ ν και η  δημιουργία τους 
οφείλεται στις κ ινήσεις αυτώ ν τω ν πλακώ ν και δημιουρ- 
γούντα ι με τους εξής τρόπους:

α) όταν δύο πλάκες σ υγκλίνουν η μία με τη ν  άλλη, τό
τε δημιουργούνται βουνά και κρατήρες που  σχηματίζουν 
οροσειρές μορφής τόξου,

β) όταν δύο πλάκες απομακρύνονται η  μία από τη ν  άλλη, 
δημιουργείται ένα άνοιγμα στον φλοιό τη ς  γη ς  από όπου 
βγαίνουν λιωμένα πετρώ ματα και αέρια από τα βαθύτερα 
στρώματα. Το μάγμα στερεοποιείται και δημιουργούνται 
μεγάλες οροσειρές ενεργών υποθαλάσσιων ηφαιστείων 
(μεσοωκεάνιες ράχες). Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται 
νέος φλοιός και

γ) όταν η μία λιθοσφαιρική πλάκα γλιστρά πλευρικά δί
πλα από μια άλλη.

Διαδικασία -  Δραστηριότητα
Το μαγματικό υλ ικό στερεοποιείται σε συμπαγές πέτρω 

μα, το οποίο ονομάζεται λάβα. Π ριν  φτάσει στην επιφάνεια 
της Γ ης το μείγμα από στερεά, 
ρευστά υλ ικά  και διάφορες δι
αλυμένες αέριες φάσεις, όπως 
υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρα
κα, διοξείδιο του θείου, ονομά
ζεται μάγμα. Από τη ν  περιοχή 
του μανδύα - κατώ τερου φλοι
ού, το μάγμα διεισδύει μέσα από 
έναν σωληνοειδή αγωγό σε μια 
δεξαμενή στο γή ινο  φλοιό, που 
ονομάζεται μαγματικός ταμι- 
ευτήρας. Α υτός βρίσκεται σε 2- 
5 χιλιόμετρα βάθος κάτω  από 
το ηφαίστειο. Σ ιγά - σιγά γεμ ί
ζει από μαγματικό υλ ικό και 
στη συνέχεια αδειάζει στην επι
φάνεια με επαναλαμβανόμενες

εκρήξεις. Η  δραστηριότητα ενός ηφαιστείου δεν είναι πα
ντο ύ  η ίδια, γενικά  όμως αποτελείται από τ ις  εξής φάσεις 
- στάδια:

α) Ηρεμία: το ηφαίστειο βρίσκεται σε ηρεμία ή  η δρα- 
στηριότητά του είναι ασήμαντη, 

β) Προετοιμασία: αυξάνεται η  θερμοκρασία τη ς  γύρω  
περιοχής, ακούγονται κρότοι χω ρίς δονήσεις, η  βλάστηση 
καταστρέφεται ενώ  από τον κρατήρα και τ ις  ρω γμές βγαί
νουν  καπνός, αέρια και ατμοί, 

γ ) Μέτρια ηφαιστειακη δραστηριότητα: σεισμοί με 
συνοδεία εκρήξεων μ ικρής έκτασης, 

δ ) Εκρηκτική φάση: εκτινάσσονται σ την επιφάνεια 
στερεά διάπυρα υγρά και αέρια. Μ αζί με τ ις  εκρήξεις εκδη
λώνονται και σεισμοί και

ε) Μετεκρηκτική φάση: Το ηφαίστειο ηρεμεί και βγά
ζει από τον κρατήρα αέρια και υδρατμούς.

Τύποι εκρήξεων
Οι εκρήξεις ανάλογα με τ ις  αιτίες, τη  σύσταση της λά

βας και την  ύπαρξη αερίων διαιρούνται σε επιφανειακές, 
υποθαλάσσιες και υπόγειες. Οι επιφανειακές εκρήξεις ξε
χω ρίζουν σε έκρηξη που γίνετα ι από τον πόρο, τ ις  ρωγμές, 
τη ν  ανοιχτή  περιοχή, τους κρατήρες που μετακινούνται 
και τους κώνους. Οι υποθαλάσσιες εκρήξεις εκδηλώ νονται 
στον πυθμένα τη ς  θάλασσας. Ό τ α ν  ο υποθαλάσσιος κώ νος 
μεγαλώσει σε ύψος, σχηματίζει υφάλους ή νησιά (Καμένες 
στη Σαντορίνη). Σ τις υπόγειες εκρήξεις η  άνοδος του  μάγ
ματος δημ ιουργεί τους λακκόλιθους, φλέβες και κοίτες και 
η λάβα δεν μπορεί να  ξεχυθεί στην επιφάνεια του εδάφους. 
Σ την  περίπτω ση αυτή  προκαλούνται αναδίπλωση τω ν γε
ω λογικώ ν στρωμάτων, σπάσιμο τω ν πετρωμάτων, άνοιγ
μα ρηγμάτω ν και σεισμοί βάθους. Ό σ ο  πιο ισχυρή είναι 
μια έκρηξη τόσο πιο μ ικρή  είναι η διάρκειά της, ενώ  στη 
συνέχεια το ηφαίστειο «κοιμάται» για  δεκαετίες ίσως και 
για  χιλιετίες.

Τύποι ηφαιστείων
Σε πολλές ηφαιστειακές εκρήξεις έχουν δοθεί ονόματα 

ηφαιστείων στα οποία πρώ τη φορά παρατηρήθηκε ή εκ
δηλώνεται συχνά  αυτού του είδους η δράση (τύπου Χα
βάης, Στρόμπολι, Βουλκάνο κ.λπ.). Τα περισσότερα ηφαί
στεια εμ πίπτουν σε τρεις βασικούς τύπους, που βασίζεται 

κυρ ίω ς στην εκρηκτική  δράση, 
τη  μορφή και τη  σύστασή τους: 

α) Κώνοι σκωρίων: έχει ύψ ος 
συνήθω ς κάτω  από 300 μέτρα 
με ευθείες και απότομες πλευρές 
και μεγάλο κρατήρα στην κορυ
φή. Σύσταση: βασαλτική τέφρα, 
ενίοτε ανδεσιτική. Τ ύπος έκρη
ξης: Στρόμπολι.

β) Ασπιδόμορφα ηφαίστεια: 
έχουν χαμηλό ανάγλυφο και 
πλατιά  βάση. Το σχήμα τους εί
ναι κυρτό  με πολύ ομαλές πλευ
ρές. Σύσταση: βασαλτικές ροές 
λάβας. Τ ύπος έκρηξης: Χαβάης.

γ) Στρωματοηφαίστεια: γνω 
στά και ω ς σύνθετα ηφαίστεια.
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Το σχήμα τους είναι κω νικό με 
τ ις  χαμηλότερες πλευρές να  εί
ναι ομαλές και να  γίνονται από
τομες στην κορυφή όπου ο κρα
τήρας είναι μικρός. Σύσταση: 
εναλλαγές από βασαλτικές έως 
ρυολιθικές λάβες και τέφρα. Μέ
ση σύσταση ανδεσιτική. Τύπος 
έκρηξης: Π λινιακή.

Ε κτός από τους παραπάνω 
τρεις βασικούς τύπους ηφαιστεί
ων υπάρχουν και άλλοι δευτε- 
ρεύοντες σχηματισμοί: σχισμο- 
γενής έκρηξη, κώνοι συγκολλημένω ν σκωριών, χορνίτο  και 
υδροηφαιστειακές εκρήξεις.

Πρόβλεψη ηφαιστειακών εκρήξεων
Ό τ α ν  ένα ηφαίστειο αρχίζει να  δρα, παρουσιάζονται με

τρήσιμες μεταβολές. Σ τη  περιοχή γύρω  από το ηφαίστειο 
υπάρχει έξαρση τη ς  σεισμικότητας με μ ικρές δονήσεις. Π α
ρουσιάζονται ελάχιστες γεωλογικές μεταβολές στο ηφαιστει- 
ακό ανάγλυφο που μπορούν να  ανιχνευτούν με ειδικά όργα
να. Ε πίσης υπάρχουν μεταβολές στη χη μ ικ ή  σύσταση τω ν 
αερίων που εξάγονται από το ηφαίστειο και διαφοροποιήσεις 
στο μ αγνητικό  πεδίο.

Αρνητικές συνέπειες
Οι ηφαιστειακές εκρήξεις επηρεάζουν το κλίμα και ενι

σχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Α υτό συμβαίνει γ ι
α τ ί η  ηλιακή ακτινοβολία παραμένει στην επιφάνεια τη ς  Γης 
επειδή εγκλωβίζεται από το στρώμα της τέφρας, αυξάνοντας 
τη μέση τιμή  τη ς θερμοκρασίας του πλανήτη. Από τα ηφαί
στεια μπορούν επίσης να  δημιουργηθούν κατολισθήσεις που 
προκαλούν καταστροφές σε κατοικημένες περιοχές, καθώς 
επίσης σεισμοί που έχουν σαν αποτέλεσμα το θάνατο χιλ ιά
δων ανθρώπων. Μ ία άλλη καταστροφή τω ν ηφαιστειακών 
εκρήξεων είναι τα  τσουνάμι. Γ ια παράδειγμα το ηφαίστειο 
της Σαντορίνης που  εξερράγη γύρω  στο 1613-14 π.Χ., άλ
λαξε τη  μορφή του κόσμου τη ς εποχής του Χαλκού, προκα- 
λώ ντας κολοσσιαία τσουνάμι που χτύπησ αν ολόκληρη την  
ανατολική Μεσόγειο έως τη ν  Α ίγυπτο, τη  Φ οινίκη  και τη 
Μ ικρά Ασία. Η  ηφαιστειακή τέφρα εκτινάχθηκε σε ύψ ος 35 
χιλιομέτρω ν και έφτασε μέχρι τη  Γροιλανδία. Το μαγματι- 
κό υλικό και τα πετρώ ματα που  εκτινάχθηκαν έκρυψ αν τον 
ήλιο, έριξαν τη  θερμοκρασία και έφεραν στην περιοχή πρό
ωρο χειμώνα. Η  έκρηξη του ηφαιστείου τη ς  Σαντορίνης θε
ωρείται μ ια  από τ ις  πιο ισχυρές στην παγκόσμια ιστορία και 
είναι γνω σ τή  και ω ς «Μινωική», αφού θεωρείται η  κύρ ια  αι
τία καταστροφής του Μ ινω ικού πολιτισμού.

Τα ηφαιστειακά αναβλήματα διακρίνονται σε στερεά, υγρά 
και αέρια ή ατμίδες. Α υτά μπορεί να  είναι ιδιαίτερα επ ικ ίν
δυνα γ ια  τον άνθρωπο. Το συνηθέστερο υλικό που βγαίνει 
όταν γίνετα ι έκρηξη είναι η  λάβα, μια μάζα ρευστή και δ ι
άπυρη, που προέρχεται από λιωμένα πετρώματα. Κ υλά σαν 
χείμαρρος και καίει ότι βρεθεί στον δρόμο της προκαλώ ντας 
μεγάλες καταστροφές. Έ χ ε ι  παρατηρηθεί να  κυλά με τα χύ 
τητα  8 μέτρα το δευτερόλεπτο. Η  ηφαιστειακή τέφρα είναι 
πλούσια σε διοξείδιο του πυρ ιτίου  αποτελείται από σίδηρο 
και μαγνήσιο και έχει επιπτώσεις στην υγεία, όταν αυτή  ει-

σπνέεται σε μεγάλες ποσότητες 
και προκαλεί αναπνευστικά προ
βλήματα. Έ χ ε ι  παρατηρηθεί ότι 
από τη  βίαιη απελευθέρωση τω ν 
ηφαιστειακώ ν αερίων, το μαγμα- 
τικό  υλ ικό  θρυμματίζεται σε μ ι
κρούς κόκκους και εκτινάσσεται 
σε μεγάλο ύ ψ ο ς που μπορεί να  
φτάσει τα  30-35 χιλιόμετρα και 
με τη  βοήθεια του ανέμου μπορεί 
να  μεταφέρεται σε μεγάλες απο
στάσεις. Ε πίσης τα  ηφαιστειακά 
αέρια είναι ιδιαίτερα επ ικ ίνδυνα  

για  τη ν  ανθρώ πινη  υγεία  διότι περιέχουν διοξείδιο του άν
θρακα, το υδρόθειο, το διοξείδιο του  θείου και άλλα.

Θετικές συνέπειες
Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι η υδρόσφαι

ρα και το μεγαλύτερο μέρος τη ς  ατμόσφαιρας δημιουργήθη- 
καν από την  ηφαιστειακή δραστηριότητα διαμέσου τω ν αιώ
νω ν  του γεω λογικού χρόνου. Γ ι’ αυτό δεν είναι υπερβολικό 
να  θεωρηθεί ότι η  ύπαρξη ζωής στη Γη  σχετίζεται με τη  δρά
ση τω ν  ηφαιστείων στο μακρινό παρελθόν. Η  έκρηξη ενός 
ηφαιστείου και η  ροή τη ς  λάβας, η  οποία στη συνέχεια στε
ρεοποιείται, είναι το μοναδικό φαινόμενο που  έχει ω ς αποτέ
λεσμα τη  δημιουργία  εδάφους και αυτό αποδεικνύει ότι η  Γη  
είναι ζωντανή. Π έρα λοιπόν από τ ις  καταστροφικές συνέ
πειες οι ηφαιστειακές εκρήξεις εμπλουτίζουν το έδαφος και 
το υπέδαφος με αποτέλεσμα να  προσφέρουν σημαντικά  τό
σο στο περιβάλλον όσο και στην ανάπτυξη τω ν γύρω  περι
οχών. Το δέος που προξενούν οι θεαματικές εκρήξεις τω ν 
ηφαιστείων έχει σαν αποτέλεσμα να  αναπτύσσεται η  τουρι
σ τική  κ ίνηση σε περιοχές που  βρίσκονται γύρω  από αυτά.

Οι θερμομεταλλικές πηγές, που  δημιουργούνται κοντά 
στα ηφαίστεια χρησιμοποιούνται πολύ συχνά  από τον άν
θρωπο για  ιαματικούς σκοπούς. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις 
δημιουργούν διάφορα ορυκτά  τα  οποία χρησιμοποιούνται 
και επεξεργάζονται από τον άνθρωπο με αποτέλεσμα τη ν  οι
κονομική ανάπτυξη. Οι περιοχές που είναι κοντά σε ηφαί
στεια διαθέτουν τεράστια ποσά γεω θερμικής ενέργειας, τα 
οποία μπορούν να  αξιοποιηθούν γ ια  πολλές χρήσεις, όπω ς η 
παραγω γή ηλεκτρ ικής ενέργειας, χω ρ ίς να  βλάπτουν το πε
ριβάλλον.

Ε πίσης τα  ηφαίστεια θεωρούνται τα  «παράθυρα» που επι
τρέπουν στους γεωλόγους να  ερευνήσουν το άγνωστο εσω
τερικό του πλανήτη  μας.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι ένα από τα πιο συναρπα
στικά φυσικά φαινόμενα που ανέκαθεν προσέλκυαν τους 
ερευνητές, φόβιζαν αλλά και μάγευαν τον άνθρωπο. Παρά 
τ ις  μεγάλες καταστροφές που δημιουργούν, τα ηφαίστεια εί
να ι η  α ιτία  γ ια  τη  μορφολογία τη ς  Γης. Ε ίναι η  δύναμη της 
φ ύσης που  μπορεί να  ελέγχει και ν α  αλλάζει το περιβάλλον 
με αρνητικό ή  θετικό τρόπο. ]

Πηγές: 1) Βασίλειος Παπαζάχος “Εισαγωγήστη σεισμολογία”
2) Εγκυκλοπαίδεια: ΚΟΣΜΟΣ
3) http:llgym-peir-mytil.les.sch.gr/VOLCANO.htm
4) http://www.propagator.gr
5) http://www.geo.auth.gr
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Ειδικά ποονόυια
για τα στελέχΐΐ τω ν Σω υάτω ν Α σ φ αλείας

Μειώστε τα έξοδα 
σταθερής & κινητής τηλεφωνίας
Ενταχθείτε στό προνομιακό μας πρόγραμμα και μεταφέρετε σε αυτό τόσο τις δικές 
σας συνδέσεις, όσο και του οικογενειακού σας περιβάλοντος.
Επιπλέον:

• Έχετε απ εριόριστο δω ρεάν χρόνο ομιλίας, τόσο μεταξύ των συνδέσεων αυτών, 
όσο και μεταξύ των συναδέλφων σας, οι οποίοι θα εγγραφούν στο εν λόγω 
πρόγραμμα, χωρίς μηνιαίο πάγιο.

• Μπορείτε να διατηρήσετε τους αριθμούς των κινητών σας τηλεφώνων που ήδη 
έχετε καθώς επίσης να ζητήσετε νέες συνδέσεις.

• Έχετε αρκετά χαμηλότερες χρεώσεις για το χρόνο ομιλίας σας προς τρίτους σε 
σύγκριση με τις χρεώσεις των ιδιωτών που ήδη έχετε.

• Έχετε έκπτω ση 15%  στο λογαριασμό που προκύπτει από τη συνομιλία σας προς 
τρίτους (πλήν φόρων).

• Προσθέτοντας πάγιο 12 ευρώ έχετε την δυνατότητα απεριόριστου χρόνου ομιλίας 
προς όλα τα τηλέφωνα Vodafone και όλα τα σταθερά τηλέφωνα.

• Παρέχονται, σε συνεργασία με την hellas online, πακέτα σταθερής τηλεφωνίας και 
internet για το σπίτι σε ειδικές τιμές.
Η εγγραφή στα συγκεκριμένα προγράμματα γίνεται ΜΟΝΟ μέσω του γραφείου του 
Military Club.

Για διευκρινήσεις επικοινωνήστε καθημερινά με το MILITARY CLUB 
στο τηλ.: 210-2849135 (09:00-16:00).

★Α π ο κ τή σ τε  την M ilitary C lub Visa τη δική μας π ιστω τική κάρτα χω ρίς ετήσ ια  
συνδρομή και με π ολλά π ρονόμια .

•  Ε π ισ κ ε φ θ ε ίτ ε  τη ν  η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή  μ α ς  ε φ η μ ε ρ ίδ α , σ τη  δ ιε ύ θ υ ν σ η  
w w w .m iltarypress.gr και ενημερω θείτε για την επ ικαιρότητα, τα κλαδικά νέα, 
στείλτε το άρθρο σας ή το σχόλιό σας, δημοσ ιεύσ τε την αγγελία  σας, 
εκφ ράστε το παράπ ονό σας.

http://www.miltarypress.gr


αναμνήσεις ενός Μοιράρχου

44 Ε, ρε π  θα γιν.. .σήμιρα”
Τα κακοποιό στοιχεία σ την ελ λη ν ική  κο ινω νία  δεν ξεφύτρω σαν σ τις  μέρες μ ας ω ς δια 
μαγείας, υ π ή ρ χα ν  ανέκαθεν, από συστάσεως το υ  ελλη ν ικού  κράτους. «Νταβέληδες» κα ι «Για- 
γιάδες» δρούσαν, ιδιαίτερα σ την ύπαιθρο χώρα, πάνω  από εκατό χρόνια , γ ι ’ αυτό  το λόγο και η 
παλιοί Χ ω ροφυλακή είχε σ υγκροτήσει μεταβατικά  αποσπάσματα.
Οι άνδρες τω ν  αποσπασμάτων α υ τώ ν  ή τα ν  μ ια  ανάσα ζω ής γ ια  τους νομ οταγείς πολίτες. Α π ’ 
όποιο χω ριό  περνούσαν, οι Α ρχές τη ς  το π ικ ή ς  κοινω νίας, παπάς, πρόεδρος, δάσκαλος και όσοι 
είχαν  τον...τρόπο  τους, γ ινόντουσ α ν  θυσία! Η  περ ιπο ίηση  φ ανταστική! Τ ον καλύτερο  κόκο- 
ρα |κ α ι κ ρα σ ί από το γιοματάρι ή τα ν  πρόθυμοι οι ευ γενείς χω ρ ικ ο ί ν α  το υ ς  προσφέρουν, και 
στα καλύτερα  κρεβάτια , τους έβαζαν ν α  κοιμηθούν, παρά τη ν  .. .απλυσιά τους, επειδή οι άνδρες 
τω ν αποσπασμάτων δεν είχαν τη ν  πολυτέλεια  μ ιας έστω και υ π ο τυπ ώ δο υς καθαριότητας, στο 
χρονικό  διάστημα που  γύρ ιζα ν  ανά τ η ν  ύπαιθρο, γ ια  τον  εντοπισμό επ ικ ινδύ νω ν  λη σ τώ ν τη ς  
εποχής εκείνης.
Σ τα  χω ρ ιά  που  έμεναν οι άνδρες τω ν  αποσπασμάτων, μοιραζόντουσαν σε διάφορα σπίτια , στα 
οποία όπω ςπροείπα , περνούσαν ζωή .. .χαρισάμενη!
Ε π ί  του  παρόντος, θέλω  ν α  αναφερθώ  στον επ ικεφ αλής ενός τέτο ιου  αποσπάσματος.
Το παρατσούκλι του  ή τα ν  «Ανδρούτσος», επειδή είχε τσ ιγκέλ ι το μ ουσ τάκ ι του, σαν τον  ήρωά 
μας του 1821!
Χ αρακτηριστικός τύ π ο υ  Ρ ουμελ ιώ τη  ο οποίος καμάρω νε γ ια  τη ν  κ α τα γω γή  το υ  και τ ο .. «μου
στάκι» του!
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Π ληροφορίες το υ  πρακτορείου τη ς  
«αρβύλας» λένε πω ς ή τα ν  ένας πρό
σχαρος και χαρούμενος άνθρωπος, 
με πηγα ίο  χ ιούμ ορ  και όπου περ
νούσε εκείνος ο «Καπετάνιος» άφ η
νε τ ις  καλύτερες εντυπώ σ εις και πά ντα  τον  συνόδευαν 
θετικά  σχόλια!
Σε κάποιο χω ρ ιό  το υ ς  δ ικ ή ς του  δικαιοδοσίας, αυτός ο 
πανέξυπνος Ρ ουμελιώ της, με πλείστες όσες δ ικαιολογίες 
περνούσε πιο σ υχνά  α π ’ ό,τι στα άλλα χω ριά. Λ έγανε π ω ς 
είχε τους «λόγους» του, που  όμω ς το υ ς  κρατούσε μόνο 
γ ια  τον  εαυτό του!
Μ οναχικός σαν λύ κος σ τις δουλειές του, τα  δε χε ίλη  του  
πολλές φορές έμεναν σ φ ιχτά  και έμοιαζαν με Α ιγυ π τια 
κή  Σφίγγα!
Έ ν α  πρω ινό  εργάσ ιμης μέρας ο «Νοματάρχης» με το 
απόσπασμά του  πέρασε από το χω ριό  που  συμπαθούσε 
περισσότερο, άφησε το υ ς  άνδρες του  στο μοναδικό κα
φενείο και τράβηξε γ ια  το σ π ίτι του  προέδρου τη ς  Κοι- 
νότητος.
Τον κ. Πρόεδρο τον  γνώ ριζε περισσότερο γ ια τ ί  στο δικό 
του  σ π ίτ ι δ ιανυκτέρευε τα  βράδια που  το απόσπασμα πα 
ρέμενε στο χω ριό  του.
Μ παίνοντας σ τη ν  αυλή, φώναξε το όνομα του  κ. προέ
δρου αλλά δεν πήρε απάντηση. Ξαναφώναξε π ιο  δυνα
τά και από το «κατώγι», άκουσε μ ια  γυνα ικ εία  φ ω νή  που 
τον καλούσε να  περάσει μέσα.
Δρασκέλισε τη  μ ισ άνο ιχτη  πόρτα  και στο βάθος τη ς  κα 
μαρούλας είδε τη ν  όμορφη προεδρίνα όρθια και με ροδα
λά μ άγουλα δ ίπλα  σε μια  σκάφη να  ζυμώ νει ψ ω μί.
Τ η ν  καλημέρισε με μελ ιστάλακτη  φ ω νή  και μ ’ ένα χαμό
γελο π ο υ  έδειχνε τα  όμορφα ολόλευκα δόντια  του! 
Ε κείνη , γεμ άτη  καλοσύνη και θερμό επ ίσ ης χαμόγελο 
του  ανταπόδωσε τον  ίδιο χα ιρετισμό και στο ερώ τημά 
του που  είνα ι ο κ. Π ρόεδρος του απάντησε ότι από τη  βα
θιά  χα ραυγή  απούσιαζε στο χω ράφ ι του. Και, επειδή από 
προηγούμενες επ ισ κέψ εις γ ν ώ 
ριζε καλά τον  καπετάνιο , θαρρε
τά  του  πρότεινε να  καθίσει κάπου 
εκ ε ί στο κ α τώ γι μέχρ ις ότου  τελει
ώσει το ζύμωμα, γ ια  να  του  ψ ήσει 
το γ λ υ κ ύ  βραστό που  σ υνήθιζε να  
πίνει.
Άλλο που  δεν ήθελε ο πονηρός 
Ρ ουμ ελ ιώ της καπετάνιος!
Από το... «ντάπα ν το ύ π α  στη σκά
φη, τα  μάγουλά  τη ς  προεδρίνας εί
χα ν  γ ίνε ι ροδοκόκκινα  και η όλη 
τη ς  εμφάνιση  ξεχείλιζε από υγεία  
και ομορφιά!
Τ ον Κ απετάνιο τον  γνώ ριζε καλά 
και προσω πικά  η  ίδια τον  είχε κατά

το παρελθόν πολλές φορές περιποιη- 
θ ε ί μ α ζ ί με τον  άνδρα τη ς  που  τώ ρα 
τύ γ χα νε  και πρόεδρος του  χω ριού... 
Τα καλύτερα  κουνέλ ια  στιφάδο, ή 
κοκόρια με χυ λ ο π ίτες  καμω μένα 

από τα  χεράκια  τη ς  είχε πολλές φορές φάει σ π ίτ ι της, χώ 
ρ ια  που  κοιμόταν, όταν δ ιανυκτέρευε, στα πεντακάθαρα 
σεντόνια  της, τα  οποία «έβγαζε» από τον «γιούκο» και τα  
οποία μ α ζί με αρκετές μπατανίες, τα είχε προίκα  α π ’ τη  
μάνα  τη ς  π ου  έμενε στο διπλανό κεφαλοχώρι!
Άλλωστε, «καπετάνιος» ή τα ν  α υτός και «εξουσία» του  
τόπου, γ ι ’ αυτό  και του  άξιζε η  όποια ιδ ια ίτερη  περ ιπο ί
ηση!
Ο «Ανδρούτσος» με το «τσιγκέλι» μ ουσ τάκ ι δεν είχε 
αντίρρηση  ν α  καθίσει, μόνο που  δεν τον  χώ ραγε η  ...κα
ρέκλα. Ν ευρ ικός πηγα ινοερχόταν στον μ ικρό  εκείνο  χ ώ 
ρο, στρ ίβοντας κάθε τόσο το μουστάκι του. Π αράλληλα 
έρ ιχνε και τ ις  λοξές ματιές του  σ την  προεδρίνα, το μπού- 
στο τη ς  οποίας, όποος και άλλα μέλη του  σώ ματος τη ς  π ε
ρ ιεργαζόταν «οφθαλμολογικά», αφ ήνοντας τη  φαντασ ία  
του  ν α  οργιάζει με ελευθεριότητα!
Π έρα όμω ς από τ ις  λοξές του  ματιές και ελεύθερες φ α
ντασίες, δήθεν αφ ηρημένος και στρ ίβοντας το μουστάκι 
του, μονολογούσε κ ι’ έλεγε.
- Ε ρ ε τ ί θ α  γ ίν ’ οημιρα! Και δωσ’ το υ  ...στρίψιμο!
Ε ίπε  δυο-τρεις φορές τη ν  ίδια φράση, τη ν  «αφουγκρά- 
στηκε» καλά η πανέμορφη, πανέξυπνη  και νέα  σ την  η λ ι
κ ία  προεδρίνα και, γεμ άτη  περιέργεια, τον  ρώτησε:

- Τ ί πρόκειτι να  γ ίν  σήμ ιρα  καπετάνι;
Σε άπτα ισ τη  ρουμ ελ ιώ τικη  «καθαρεύουσα» ο κα π ετά ν ι
ος απάντησε.
- «Άκου προεδρίνα, δεν ξερού αν έχς  καταλάβ’, ότι α πό  κιρό  
ενδιαφ έρονμι για  σένα... Μ ’ αρέηρ πουλά, πώ ς να σ τον’ πω  
β ρε π ιδ ίμ , μ εχ ς  τριλά νι, μ  ’ την έχ ις  δώ σ! Τώ ρα ιδώ), μ ια  που 
σι βρίσκου μο υνα χίς, θ ’ άρθου κουντάς, θα σ ’ αγκαλιάσου  
και θα σ ι φλίσου σταυρουτά. Μ πουρεί ‘συ να μ  ’ δόης κ ι κα

νά χαστοϋκ, αλλά  δε μ π ρ ά ζ. Μ πρου- 
στά στου μ ιγά λο υ  σιβντάμ, χα λά λ ι του 
χαστοϋκ!
- Μ ιτά  π ιε ς  προεδρίναμ, θα φ ϋγου μ ι 

όλους τα ’ άνδρεςμ, κ ι θα π ά μ ι να  κά- 
τσουμι απά ν σττι ράχη.»
- Κ άποια  σ τιγμ ή  -συνέχισε να  τη ς  
λέει- θα γυρ ίς ου κ. Π ρόεδρους! Θα 
σι β ρ ί αναστατουμέν κα ι θα σι ρ ο υτίς  
η  έχς! Ισ ί θα τ ’ π εις  τ ί  έγ ιν ι μ ε  μ ένα  
ιδώ  στο κατώ ϊ. Ικείνους α π  τα  νεϋρατ, 
θα τρ ιλα θεί που σι φ ίλσα  μ η  του ζόρ. 
Θα πάει στουν π α π ά  κ ι στου δάσκα
λου τ ’χο υρ ιο ϋ  σας! Θα τα ’ π ει τα κα 
θέκαστα.
- Θα χτυπ ή σ ν  ν τ ’ καμπά να  κ ι όλου

Παράλληλα
έριχνε και τις 

λοξές ματιές του 
στην προεδρίνα, το 

μπούστο της οποίας, 
όπως και άλλα 

μέλη του σώματος 
της περιεργαζόταν 

«οφθαλμολογικά» ’ ’
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του χο υρ ιό  μ ι πέτρες, ρόπα λα  κ ι κουμπούρια  θα κάνουν σιαπάν, κατ'ράχη.
- Ιγώ , δεν ίμ ι κανάς χαζός να φάου ξύλου επειδή ς αγάπσα  μ ια  γνα ίκα . Θα πα 
ρατάξου τς χουρουφ ύλακες κ ι θα διατάξου «κατά τουν απέναντι στόχου, αρχί-
σατι πυρ»
- Α π ό  ‘κ ε ί κ ’ ύστερα προεδρίναμ καταλαβαίνς πόσα κουρμιά  θα πέσν κα τ κ ι η  
α ίμα  θα χ θ ε ι! Α υτό  λο ιπ ό ν σλέου ότι θα y iv  σήμιρα!»
Η  προεδρίνα αποσβολωμένη κοίταζε τον  καπετάνιο  όση ώρα τη ς  έλεγε τα 
«φοβερά και τρομερά γ ια  τη  μέρα εκείνη» και ενδόμυχα  θαύμαζε τον  άμορ
φο άνδρα με τη ν  τόση εξυπνάδα και μαεστρία... σεναριογράφου!
Με τη ν  ίδια πονηριά  το υ  απάντησε:
- «Κ απετάνιμ, κ ι... ποιος σούπι ισένα ότι ιγώ  θα πω  στουν άνδραμ ότι θα μ ’ 
άρπαξις κα ι μ ε  φλίστις. Γ ια τί να γίνου ιγώ  ιτία  να πιθάνουν τόσοι ανθρώ π. Δ εν  
ε ίμ ι τόσου κακιά  όσου μ ι νομίζ. Θ ες να μ ε  φ λήο ις, φ ίλα μ . Α υτά  τα  πράμα τα  δε 
λέγουντι πουθινά . Δ ε μ ι τρώ ς, φ λ ι θα μ 'δό ις. Ο ύλα τα  μ υσ τικ ά τς οι λουγικές  
γνα ίκ ις δεν τα λ εν  πθινά , κ ι ιδια ίτηρα  τα άντριτς.»
Ο Κ απετάν.,.Α νδρούτσος πήρε μ ια  βαθιά ανάσα γ ια  όσα «αντιδραστικά» 
άκουσε και με απόλυτη  ηρεμία και ικανοποιητικό  χαμόγελο κάθισε σ την  
καρέκλα του  σ τρ ίβοντας ξανά το μ ουσ τάκ ι το υ  και σε άπτα ισ τη  ρουμελιώ 
τ ικ η  προφορά τη ς  είπε.
- «Έ λα  κυρά Π ροεδρίνα, αστεία στα ‘πα  όλα τούτα. Ε γώ  που προστατεύω  το 
χω ριό  κα ι όλη την περιοχή , είνα ι π ο τέ δυνατόν να κάνω  τέτοιο έγκλημα; Έ τσ ι 
για  πλάκα  σ τ ’ ‘π α ! »
Η  απάντηση  τη ς  προεδρίνας τον  ηρέμησε και τον  χαροποίησε ακόμη πε
ρισσότερο.
- «Ναι, λ ες  κα ι εγώ  δεν κατάλαβα ότι τα  έλεγες αστεία! Γ ια  χα ζή  μ ε  πέρασες;» 
Μ ετά από λ ίγο  και αφού ήπ ιε  το «γλ υκύ  βραστό» ω ς άλλος «τσακιντζής» 
και με π ερηφ άνια  αετού τω ν  ορέων, τη  χα ιρέτησε και π ή γε  να  συναντήσει 
τους άνδρες του  π ο υ  τον περ ίμεναν με ανυπομονησία  και εσω τερικά γ ια  
τον  καθένα  το υ ς  ερω τηματικά , στο καφενείο το υ  χω ρ ιού  εκ ε ί που  το υ ς  εί
χε  «διατάξει» να  τον  περιμένουν.
Δεν είχαν  κυκλοφορήσει νεώ τερες πληροφορίες από το «μέτωπο» τω ν  κους 
-κο υ ς , του  πρακτορείου  τη ς  «αρβύλας», γ ια  το Ρ ουμ ελ ιώ τη  «Νοματάρχη» 
κ ι εκείνη  τη  γλ υ κ ιά  προεδρίνα!
Α νεπιβεβαίω τα όμω ς και «συγκεχυμένα» λόγια, λένε π ω ς εκείνος ο κα πε
τάνιος περιοδικά  π ή γα ινε  και δ ιανυκτέρευε στο σ π ίτι το υ  κ. προέδρου και 
μάλιστα με περισσότερη όρεξη έτρω γε το κουνέλ ι στιφάδο ή  τον  κόκορα 
βρασμένο με ρουμελιώ τικο  ζεστό γλ υ κό  τραχανά  και α υτά  τα  φ α γη τά  συ- 
νοδευόντουσαν από παλιό  βαρελίσιο κρασί!
Κ αι...μ ια που  όλα ή τα ν  μέλι - γάλα, μάλλον δεν χρειάσ τηκε π ο τέ  ν α  κτυ- 
πήσει η  καμπάνα  εκείνου  το υ  ορεινού χω ρ ιού  γ ια  γρή γορη  σύναξη τω ν  
κατο ίκω ν, προκειμένου -και γ ια  τη ν  τ ιμ ή  του  προέδρου τους- μ ε  ρόπαλα, 
μαγκούρες και γκράδες να  ανεβούν οι σ υγχω ρ ια νο ί του  κατά  «... 
ραχούλα μεριά», σ τη ν  οποία α ν  π ο τέ  προσπαθούσαν ν α  ανεβούν, 
θα το υ ς  περ ίμενε ο «Καπετάνιος» με το απόσπασμά το υ  γ ια  ν α  δι
ατάξει -όπω ς έλεγε-στην προεδρίνα, το «κατά τον  απένα ντι στό
χο, αρχίσατε π υ ρ  ». Και ν α  γεμίσει εκείνη  η  ραχούλα  «πτώ μα
τα»!
Ε υ τυ χ ώ ς  εκείνο το «πυρ» «κατά τον  απέναντι στόχο», π ο τέ  δεν 

άρχισε και γλ ίτω σ ε ο κοσμάκης από ένα  φοβερό «μακελειό», όπω ς 
τώρα- μ ια  π ο υ  τέλειωσε η  αφ ήγησή  μου- «γλιτώνετε» και εσείς οι 
καλοί μου αναγνώ σ τες από το δικό μου ρουμελιώ τικο  «κουτσο
μπολιό», γ ια  σ υνηθισμένες και σήμερα πράξεις ή  επ ιθυ μ ίες αν
θρώ πω ν και παλαιοτέρω ν ακόμη εποχών! ]

“ Η προεδρίνα
αποσβολωμένη 

κοίταζε τον 
καπετάνιο όση ώρα 

της ελεγε τα «φοβερά 
και τρομερά για τη 
μέρα εκείνη» και 

ενδόμυχα θαύμαζε 
τον όμορφο άνδρα με 
την τόση εξυπνάδα 

και μαεστρία... 
σεναριογράφου!
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Κ αινοτόμος σχεδιασμός. 
Α π οτελεσ ματική  ισχύς πυράς!

Ένα αστέρι γενήθηκε!

από 1.075 ευρώ 
με έκπτωση -23,3%
μόλις 825 ευρώ
(κέρδος 250 ευρώ)!

από 1.550 ευρώ 
με έκπτωση -22,9%
μόλις 1.195 ευρώ
(κέρδος 355 ευρώ)!

BERETTA 9 2  FS
Τα πιστόλια θρύλος!

BERETTA TOMCAT
Τα κορυφ α ία  πιστόλια τσ έπ ης στον κόσμο!

από 1.480 ευρώ 
με έκπτωση -22,6%
μόλις 1.145 ευρώ
(κέρδος 335 ευρώ)!

από 1.105 ευρώ 
με έκπτωση -23,5%
μόλις 845 ευρώ
(κέρδος 260 ευρώ)!

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. 
To 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα 
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Το 2 00 9  
η B ERETTA  κέρ δ ισ ε το  μ εγα λύτερ ο  συμβόλαιο  π ιστολιών του  
Α μ ερ ικαν ικο ύ  Σ τρ α το ύ  από τη ν  εποχή του  Δ ευ τέρ ο υ  
Π αγκοσ μίου Π ολέμ ου με 4 5 0 .0 0 0  π ιστόλια 92 FS. Εδώ και 
πολλά χρόνια αμέτρητες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε όλο 
τον κόσμο, έχουν υιοθετήσει τα πιστόλια BERETTA λόγω της 
αξεπέραστης αξιοπιστίας που προσφέρουν. Οι ειδικές τιμές ισχύουν μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας BERETTA HELLAS

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/lnch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/lnch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Px4 STORM 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4,0 36/1,4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
90 TWO 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 216/8,5 125/4,9 38/1,5 140/5,5 163/6,4 920/32,5
92 FS 9 mm x 19 15+1 Μονή/Διπλή 217/8,5 125/4,9 38/1,5 137/5,4 155/6,1 945/33,3
3032
TOMCAT INOX

7,65 mm 
(32 AUTO) 7+1 Μονή/Διπλή 125/4,9 61/2,4 28/1,1 95/3,7 84/3,3 410/14,5

©BERETTA HELLAS
w w w . b e r e t t a h e l l a s . c o m

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

http://www.berettahellas.com
mailto:sales@beretta.gr


Επιμέλεια: Π.Υ. Γρηγόρης Τσαλης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Καλοκαίρι!... Ό λα  «συνωμοτούν», καιρού επιτρεποντος, στην έξοδο από το προστατευτικό, 
χειμερινό καταφύγιο του σπιτιού. Η ζωή βρίσκεται εκεί έξω και ακόμα και οι πολιτιστικές 
εκδηλώσεις «ντύνονται» την αύρα του Ελληνικού θέρους. Διαλέξαμε μερικές μόνο  από τις 

πολλές και ενδιαφέρουσες προτάσεις πολιτισμού, για αυτό το καλοκαίρι και σας τις παρουσι
άζουμε.

Μύρτις, πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν.
Μ ε αυτό  τον  τίτλο , μ ια  πρω τοπορ ιακή  έκθεση περιμένει το 
Ε λληνικό  και ξένο κοινό, στο Κ έντρο Γαία το υ  Μ ουσείου 
Γ ουλανδρή.
Π ερίπου το 430 π.Χ. μ ια  ξαφ νική  α ιτ ία  προκαλεί το  θάνατο 
πολλώ ν Α θηναίων.
150 άνδρες, γυ να ίκ ες  κα ι πα ιδιά  θάβονται β ιαστικά  σε ένα 
κοινό τάφο στον Κεραμικό. Έ ν α  από τα  θύματα , είναι ένα 
κορίτσι 11 ετώ ν, η  Μ ύρτις. Σήμερα, η  Μ ύρ τις  τολμά να  
αντικρίσει το υ ς  πολ ίτες το υ  21ου αιώνα. Π ρόκειτα ι γ ια  μία  
περιοδεύουσα έκθεση.
Ε ίνα ι σχεδιασμένη μ ε τέτοιο  τρόπο ώ στε να  μ π ορεί να  
μεταφέρεται κα ι ν α  συναρμολογείτα ι σε κατάλληλο χώ ρο 
οποιοσδήποτε μουσείου. Η  δ υ να τότη τα  α υ τή  εξυπη ρετεί τη  
διάχυση  τη ς  γνώ σης, π ο υ  κάθε π ολ ιτισ τικός φορέας οφείλει 
να  προάγει.
Η  έκθεση «Μ ύρτις, πρόσω πο με πρόσωπο μ ε  το παρελθόν» 
παρουσιάζει τη  δ ιεπ ισ τη μ ον ική  συμβολή γ ια  τ η ν  ανασύ
σταση όψ εω ν τη ς  αρχαιότητας, μ ε  αφορμή τη ν  ανάπλαση 
του  κρα νίου  ενός κοριτσ ιού  11 ετώ ν, τη ς  Μ ύρτιδος, που  
βρέθηκε στον λεγόμενο τάφο το υ  Λ οιμού κα τά  τ ις  ανασκα- 
φ ές γ ια  τ ις  εργασίες το υ  Μ ετρό στον Κ εραμικό κ α ι η  οποία 
χρονολογείτα ι σ τον 5ο π.Χ. αιώνα.
Η  έκθεση επ ιχε ιρε ί να  φ ω τίσει όλα τα  στάδια τη ς  διαδικα
σίας που  ακολουθήθηκε, ξεκ ινώ ντας από το σκάμμα τω ν  
αρχαιολόγω ν και κα τα λ ήγοντα ς σ τη  μορφ ή  το υ  κοριτσ ιού  
τη ς  αρχαίας Α θήνας, όπω ς αυτό  αποδόθηκε από ειδικούς 
Σουηδούς επιστήμονες.
Η  έκθεση αναδεικνύει, επίσης, τα  αποτελέσματα τη ς  
μελέτης το υ  γ ενετ ικ ο ύ  υ λ ικ ο ύ  από τον  πολφό τω ν  δοντιώ ν 
τρ ιώ ν  κρα νίω ν (μεταξύ τω ν  οποίω ν κ α ι τη ς  Μ ύρτιδος), 
από τα  οποία π ροέκυψ ε η  π ιθα νή  α ιτία , που  σε συνδυασμό 
με άλλους παράγοντες, προκάλεσε το λοιμό τ η ς  Α θήνας, με 
θύ μ ατα  το  1/3 το υ  π λη θυσ μ ού  τ η ς  καθώ ς και τον  ίδιο τον  
Π ερικλή.
Η  εξαιρετική δ ιατήρησ η  το υ  κ ρα νίου  ή τα ν  ο κ ύρ ιο ς λόγος 
π ο υ  αποτέλεσε αντικείμ ενο  τη ς  έρευνας του  επ ίκουρου 
κ α θη γη τή  Ο ρθοδοντικής το υ  Π ανεπ ιστημ ίου  Α θηνώ ν 
Μ ανώ λη I. Π απαγρηγοράκη.
Η  μελέτη  διήρκεσε 3 χρόνια  και σημαντικό  στοιχείο απο
τέλεσε το γεγονός ότι η  άνω  κα ι κά τω  γνά θος και όλα τα  
δόντια  το υ  παιδιού, τα  μόνιμα  και μερικά  από τα  νεογιλά  
διατηρούνται.
«Η σ υγκ ίνη σ ή  μου ή τα ν  μεγάλη  όταν αντίκρ ισ α  το  πρό

σωπο τη ς  Μ ύρτιδος! Δ εν  ήξερα άλλο γ ια  εκείνη  παρά μόνο 
π ω ς ή τα ν  ένα  κοριτσάκι π ο υ  κατο ικούσε σ τη ν  Α θήνα  τη ν  
εποχή  του  Π ελοποννησ ιακού πολέμου, έζησε τη ν  πολιορ
κ ία  και τον  λοιμό και πέθανε, κ ατά  πάσα π ιθανότητα , από 
τυφ οειδή  πυρετό», υπογράμμ ισ ε κ α τά  τη ν  παρουσίαση του  
προσώ που τη ς  Μ ύρτιδος ο κ. Π απαγρηγοράκης.
«Το εύρημα  ή τα ν  σε τόσο κ α λή  κατάσταση π ο υ  ελάχιστες 
μπορεί ν α  είναι οι αποκλίσεις από τη ν  πραγματικότητα . 
Ε νώ  το  γνω ρίζαμε, δεν θελήσαμε ν α  αποδώσουμε σ τη ν  έκ 
φραση το υ  προσώ που τη ς  τον  πόνο π ο υ  ίσω ς έζησε προτού  
πεθάνει. Π ροτιμήσαμε ένα ελαφ ρύ μειδίαμα π ου  προσδίδει 
τη ν  αίσθηση τη ς  εσ ω τερικής γα λ ή νη ς  και αταραξίας που  
θα  είχε αν  γνώ ρ ιζε π ω ς  μαζευτήκαμε όλοι σήμερα εδώ, 
σ τους πρόποδες το υ  Π αρθενώ να, 2.400 χρόν ια  μετά, γ ια  
να  α ντικρίσ ουμε με έκπληξη, θαυμασμό και σ υ γκ ίνη σ η  το 
πα ιδ ικό  τη ς  πρόσωπο», πρόσθεσε.

Μ ΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ  Α ΡΗ  Φ ΥΣΙΚ Η Σ ΙΣΤΟ ΡΙΑΣ -  ΚΕΝ ΤΡΟ  
ΓΑΙΑ. Αεβίδου 13 &  Όθωνος 100, 145 62 Κ ηφ ισ ιά



Η έκθεση του «Αρχαίου Πλοίου Σάμαινα» 
ταξιδεύει στην Πλάκα

Το αρχαίο πλοίο Σάμαινα, εμβληματικό  σ κα ρ ί τη ς  ν α υ 
τ ικ ή ς  παράδοσης το υ  Α ιγαίου, βάζει πλώ ρη  γ ια  τη ν  
Αθήνα, όπου από τη ν  Κ υριακή  30 Μ αϊου θα προσορμι
σ τε ί στο Ιω νικό  Κ έντρο Σπουδώ ν, σ τη ν  Π λάκα  και θα 
είναι επ ισκέψ ιμο  στο κο ινό  γ ια  δύο π ερ ίπου  μ ή νες - έως 
τ ις  18 Ιουλίου.
Η  εκθεση περιλαμβάνει τρ ία  φ υσ ικά  ομοιώ ματα ανα
παραστάσεων του  πλο ίου  και πλαισ ιώ νεται από πέντε 
αντίγραφ α  τμ η μ ά τω ν  αρχα ίω ν ναυαγίω ν, σε φ υσ ικά  μέ
γεθος, καθώ ς και από τρ ία  ντοκ ιμ α ντέρ  π ο υ  θα  συνοδεύ
ο υν  τ ις  τρε ις ενότητες τη ς  έκθεσης.
Η  έκθεση προσφέρει σ τον επ ισ κέπτη  μ ια  αίσθηση τη ς  
αρχαίας ελλη ν ική ς ν α υ π η γ ικ ή ς  παράδοσης και ν α υ τ ι
κ ή ς  τεχνολογίας, όχι μόνο σ τη  Σάμο αλλά γεν ικ ά  σ την 
αρχαία Ελλάδα. Σ τη ν  π ρ ώ τη  ενότητα  παρουσιάζετα ι ο 
να υ τ ικ ό ς  πολιτισμός το υ  Α ιγαίου, μέσα από το  παρά
δειγμα τη ς  αρχαίας Σάμου, στα να υ π η γεία  τη ς  οποίας 
κατασκευάστηκε το πλοίο.
Σ τη  δεύτερη  περιλαμβάνονται οι π η γές και το πρω τογε
νές  υλικό, καθώ ς και τρε ις ψ η φ ια κ ές αναπαραστάσεις.

Σ τη ν  τρ ίτη  διερευνάται η  τεχν ικ ή  που  θα μπορούσε να  
έχει χρησ ιμοπο ιηθεί στη  ν α υ π ή γη σ η  του, υ π ό  το φ ω ς 
αρχα ίω ν να υ α γ ίω ν  που  βρέθηκαν σε διάφορα μέρη  τη ς  
Μ εσογείου (Μασσαλία, Χάιφα, Κ υρήνεια, \T}oiYassi 
Ada) και μέσα από π ιστά  α ντίγραφ α  τμ η μ ά τω ν αρχα ίω ν 
πλοίω ν.
Η  έκθεση  ο ρ γα νώ νετα ι στο πλα ίσ ιο  δη μ ιο υ ρ γ ία ς  
«Μ ουσείου Ν α υ τ ικ ώ ν  κα ι Ν α υ π η γ ικ ώ ν  Τ εχ ν ώ ν  το υ  
Α ιγαίου» από  το  Δ ήμο Π υθαγορείου , σε σ υνεργασ ία  
μ ε  το  τμ ή μ α  Μ α θ η μ α τικώ ν  το υ  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  Α ιγα ί
ου, τ η ν  Ε τα ιρεία  Μ ελέτη ς Α ρχα ίας Ε λ λ η ν ικ ή ς  Τ εχ νο 
λογίας, το  Π ν ευ μ α τ ικ ό  Ιδρυμα  Σάμου Ν ικόλα ος Δη- 
μ η τρ ίο υ , το Τ εχ ν ικ ό  Γραφείο  Κ.Α. Δ α μ ια ν ίδη ς κα ι το 
Ιω ν ικ ό  Κ έντρο.

Π ρ ιν  τη στάση της στην Α θήνα, στο Ιω νικό  Κέντρο, η έκθεση  
έχει παρουσιαστεί σε μ ία  πρώτη μ ο ρ φ ή  στο μουσείο  «Θάλασ
σα» στην Α γία  Ν ά π α  Κ ύπρου κα ι στη Σάμο.

Τουφέκι μου Περήφανο, Σπαθί μου παινεμένο - Σελίδες από το 1821 
Εκθεση στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Παλαιό Βουλή)

Το Ε θν ικό  Ιστορικό Μ ουσείο δ ιοργανώ νει τη ν  έκθεση 
«Τουφέκι μου Π ερήφανο, Σ π α θ ί μου Π αινεμένο - Σελί
δες από το 1821», σ τη ν  οποία παρουσιάζονται μοναδι
κά  όπλα από τη ν  Ελλάδα τη ς  προβ ιομηχανικής εποχής 
με σημείο κορύφ ω σης τη ν  Ε λ λ η ν ικ ή  Επανάσταση του  
1821. Τ α όπλα π ο υ  παρουσιάζονται προέρχονται από  τ ις  
σ υλλογές του  Μ ουσείου και του  Ιδρύματος Στεφάνή. 
Σκοπός τη ς  έκθεσης είναι να  αναδείξει τα  πο ικ ίλα  όπλα 
(καριοφίλια, π ιστόλες, πάλες, γ ιαταγάνια , παλάσκες 
κλπ.) τα  οποία, εκτός από τεχνολογ ικά  επ ιτεύγμ α τα  εί
να ι κα ι αξιοπρόσεκτα αντικείμ ενα  λα ϊκ ή ς τέχνης, καθώ ς 
και τον  ρόλο που  είχαν  σ τη ν  ελ
λ η ν ικ ή  κο ινω νία  τη ς  εποχής.
Οι κλεφ ταρματολο ί τη ς  Τ ουρ
κοκρατίας και οι αγω νιστές τη ς  
επανάστασης του  1821 ακολου
θούσαν ένα  π ολύ  ιδιαίτερο τρό
πο ζω ής π ο υ  καθοριζόταν από 
ένα σύστημα αξιώ ν με τα  όπλα 
σε κ εντρ ικ ή  θέση. Ή τ α ν  προ
σω πικά  α ντικείμ ενα  με μ εγάλη 
σ υνα ισ θημ ατική  αξία και επι- 
τελούσαν σημαντικό  ρόλο στην 
επίδειξη τη ς  κ ο ινω ν ικ ή ς  θέσης 
το υ  κ ατόχου  τους, γ ι ’ α υτό  και

δ ιακοσμούνταν μ ε  εξαιρετική επιμέλεια  και πλούτο.
Τα δημοτικά  τραγούδια  περ ιγράφ ουν με ζέση τη ν  απε
ρ ιόριστη  αγάπη  και τον  ξεχωριστό σεβασμό που  έν ι
ω θαν γ ια  τα  όπλα τους, αφού μ α ζ ί α ντιμ ετώ π ιζα ν  τ ις  
αντιξοότητες του  αγώ να  και τ ις  χαρές τη ς  ν ίκης. Θ η
σαυρός πληροφ οριώ ν γ ια  τα  όπλα  π ο υ  χρησ ιμοπο ιήθη
κ α ν  κα τά  τη  διάρκεια τη ς  Τ ουρκοκρατίας και το υ  Α γώ 
να  τη ς  Α νεξαρτησίας είναι επ ίσ ης οι γλα φ υρές αναφορές 
ξένω ν και Ε λλ ή νω ν  τη ς  εποχής. Έ τ σ ι  η  μ ελέτη  και πα 
ρουσίαση τω ν  όπλω ν α υ τώ ν  δεν μπορεί παρά να  σ υνδυ 
άζεται με α υ τή ν  το υ  κλεφ ταρματολισμού και τη ς  Ε πα

νάστασης.
Η  έκθεση δ ιοργανώ θηκε πα 
ράλληλα με τη ν  έκδοση του 
μνημειώ δους τόμου «Τα Ό π λ α  
τη ς  Ε λλάδας και τω ν  Β αλκα
ν ικ ώ ν  Γ ειτόνω ν  τη ς  κα τά  τη ν  
Ο θω μανική  περίοδο», το υ  διε
θνο ύς κ ύ ρ ο υ ς ειδικού Δ ρος Ρό- 
μ περτ Έ λ γ κ ο υ ν τ  από τ ις  εκδό
σεις T ham es & H udson/Polaris.

Η  έκθεση θα διαρκέσει α π ό  τις 23  
Μ αρτίου έως τις 31 Δ εκεμβρίου του 
2010.Λεπτομέρεια από καριοφίλι
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΣΙΛΛΕΡ
Μεγάλο αφιέρωμα στην Εθνική Πινακοθήκη

Το Δ ημοτικό  Θ έατρο Α θηνώ ν, ε π ί τη ς  Π λ. Κοτζιά, 
που  γκρεμ ίσ τη κε το 1940.
Μ ια έκθεση παγκόσμιας ακτινοβολ ίας φιλοξενεί
ται από τα  τέλη  Μ αρτίου σ τη ν  Ε θν ικ ή  Π ινα κοθή 
κη. Έ ν α  μεγάλο αφιέρω μα σ τον άνθρω πο π ο υ  άφησε 
όπω ς κανείς άλλος σ τη ν  νεότερη  ιστορία, ανεξίτηλα 
τα σημάδια του  οράματος του, γ ια  μ ια  Α θήνα λαμπε
ρή, αντάξια  τη ς  ιστορίας της.
Ο Γερμανός αρχιτέκτονας, ζωγράφος, ερ ευ νη τή ς κα ι λά τρη ς 
τη ς  αρχαιότητας, ήρθε σ τη ν  Α θήνα το  1861, με προτροπή  
του μεγάλου Δ ανού αρχιτέκτονα  και δασκάλου του  σ τη  Βι
έννη , Θ εόφιλου Χάνσεν, ω ς επ ό π τη ς γ ια  το  κτίσ ιμο  τη ς  Σι- 
να ίας Ακαδημίας. Ή τ α ν  τότε μ όλ ις 25 ετών!
Ο μέγας ευεργέτης και βα θύπλου τος βαρόνος Σ ίμ ω ν  Σ ίνας 
χρηματοδότησε γενναιόδω ρα το πρώ το  μεγάλο δημόσιο αρ
χ ιτεκ τον ικ ό  έργο τω ν  Α θηνώ ν κτισμένο αποκλεισ τικά  από 
πεντελ ικό  μάρμαρο, ω ς «μεταγραφή» το υ  περ ίφ ημου  Ερε- 
χθείου  τη ς  Α κρόπολης. Μ ε τη ν  α ρω γή  τω ν  Χ άνσεν και Σίνα, 
ο Τσίλλερ απέκτησε τ ις  περισσότερες διεθνείς κα ι ελληνικές 
διασυνδέσεις με το υ ς  μ ελλοντικούς πελάτες του, ιδ ίω ς τη ν  
εποχή  τη ς  βασιλείας του  Γ εω ργίου Α ’.
Η  συνέχεια  είνα ι λαμ πρή  και τα  έργα  το υ  ξεπερνούν τα  500. 
Ο Ε ρνέστος Τσίλλερ ανακάλυψ ε το Π αναθηνα ϊκό  Στάδιο, 
έκανε ανασκαφές και αποτύπω σ ε το Θ έατρο το υ  Δ ιονύσου 
στη  νότια  κ λ ιτύ  τη ς  Α κρόπολης, μελέτησε τη ν  α ρχιτεκτο 
ν ικ ή  δομή το υ  Π αρθενώ να, σχεδίασε τα  λε ίψ ανα  τω ν  αετω 
μάτω ν και είναι ανάμεσα σ τους π ρ ώ το υ ς π ο υ  κ ατέγραψ αν  
τη ν  πολυχρω μία  στα  αγάλματα  και στα  α ρχ ιτεκτον ικ ά  μέ
λ η  το υ  Θησείου, το υ  Ερεχθείου, του  να ού  τη ς  Α φαίας σ την  
Α ίγινα  κ.ά.
Σ τα  πρώ τα  το υ  έργα  σ υγκαταλέγοντα ι το  Δ ημοτικό  Θέατρο 
Α θηνώ ν, σ τη ν  π λατεία  Κοτζιά, που  γκρεμ ίσ τη κε το  1940, το 
Βασιλικό [Εθνικό] Θέατρο, το Θ έατρο Π ατρώ ν, το  Θέατρο 
Ζακύνθου (καταστράφ ηκε από το υ ς  σεισμούς).
Ε πέβλεψ ε σ τη ν  εκτέλεση τω ν  έργω ν το υ  Χ άνσεν στο Ζάπ- 
πειο, τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  Β ιβλιοθήκης, το υ  Ε θν ικ ο ύ  Α ρχαιολογι
κού  Μ ουσείου. Έ κ α ν ε  προτάσεις γ ια  τη ν  δημ ιουργία  ενός 
πάρκου α να ψ υ χή ς  σ τον Λ υκαβηττό  κα ι σε εκείνον οφείλε
ται η δενδροφύτευσή του. Ε ίνα ι, επίσης, ο α ρχιτέκτονα ς του  
σ ημερινού Π ροεδρικού Μ εγάρου, τότε ανακτόρου το υ  δια
δόχου Κ ω νσταντίνου , κ α ι πολλώ ν ιδ ιω τικώ ν  μεγάρω ν, όπω ς 
το «Ιλίου Μ έλαθρον» γ ια  τον  Ε ρρίκο Σλήμαν (Ν ομισματικό 
Μουσείο), τα  Μ έγαρα Μ ελά, Σταθάτου, Δ εληγιώ ργη  (πρώ
η ν  Τ αινιοθήκη), Κ αλλιγά, Ψ ύ χ α  (νυ ν  υπουργείο  Ε ξω τερι
κώ ν), Π εσμαζόγλου, αλλά και τω ν  κ τη ρ ίω ν  τη ς  π ρ ώ η ν  Σ χο
λή ς Ε υελπίδω ν.
Έ κ τ ισ ε  επ ίσης το  Γ ερμανικό και το Α υστριακό Α ρχαιολογι
κό Ινσ τιτού το  και στον Π ειραιά  τη ν  σ υνο ικ ία  Τ σίλλερ (πλα
τεία. Αλεξάνδρας), τα  ξενοδοχεία «Μ πάγκειον» και «Αλέξαν
δρος» σ την  Ομόνοια, εκκλησ ίες στο Μ αρκόπουλο, Α ίγιο, 
Βέλο Κορινθίας, Β ίλια  Α ττικής, Ά γιο  Αθανάσιο Π ύργου ,

Ά γιο  Λ ουκά Π ατησ ί
ω ν, Α γία  Τριάδα οδού 
Π ειραιώς, β ίλες σ τη ν  
Κ ηφισιά, αγορές και 
σχολεία σε πολλές πό
λεις τη ς  Ελλάδας. Η  

έκθεση συνδέει τέσσερις ευρω πα ϊκές χώ ρες, εξήγησε η  δι
ευ θ ύ ντρ ια  τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  Π ινακοθήκης, κ . Λ αμπράκη-Π λά- 
κα: Τ η ν  Ελλάδα, όπου εργάσ τηκε κα ι έζησε ο Ε ρνέστος 
Τσίλλερ ω ς τον  θάνατό του, τη ν  πατρ ίδα  το υ  τη  Γερμανία, 
τη ν  Α υστρία , καθώ ς σ τη  Β ιέννη  βρ ισ κόταν το  γραφείο  το υ  
δασκάλου το υ  Θ εόφιλου Χάνσεν, κα ι τη  Δ ανία  - χώ ρα  κα 
τα γω γή ς το υ  Χάνσεν.
Α ναφερόμενη στο έργο του  Ε ρνέστου Τσίλλερ, η  κ. 
Λ αμπράκη-Π λάκα υπογράμμισε ότι πρόκειτα ι γ ια  έναν οι
κουμενικό  κ α λλ ιτέχνη , ένα  εκ λεκ τικό  κ α λλ ιτέχνη , που  
στο πλαίσιο το υ  νεοκλασσικισμού εμ πνεύσ τη κε από τη ν  
Α ρχαιότητα, το  Β υζάντιο, τη ν  Α ναγέννηση  αλλά και από 
βορειοευρω παϊκά στοιχεία.
Η  έκθεση είνα ι αφ ιερω μένη  σ τη  μ νή μ η  το ύ  Μ αρίνου  Καλ- 
λ ιγά , γ ια τ ί  εκείνος, ω ς δ ιευ θ υ ντή ς  τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  Π ινα κ οθ ή 
κης, είχε τη ν  οξυδέρκεια να  αγοράσει το πολύτιμ ο  αρχείο 
του  Τσίλλερ, το 1961.
«Η Ε θν ικ ή  Π ινακοθήκη , π ισ τή  στο ρόλο τη ς  ω ς πα ιδαγω 
γού , έχει στόχο ν α  ευαισθητοποιήσει το  κο ινό  ώ στε ν α  εκ τ ι
μήσει το πολεοδομικό περιβάλλον τη ς  Α θήνας π ο υ  είναι 
ζω ντανό, αυτό  το σπουδαίο κληροδότημα το υ  Ε ρνέστου 
Τσίλλερ» επισήμανε η  κ. Λ αμπράκη-Π λάκα.
Η  ίδια ανακοίνω σε π ω ς σ ύντομ α  οι επ ισ κέπτες τη ς  έκθεσης 
θα  έχουν  στα  χέρ ια  το υ ς  ένα  π ο λ ύ π τυ χο  μ ε  το υ ς  χά ρτες  τη ς  
Α θήνας και το υ  Πειραιά, όπου θα  είνα ι χαρτογραφ ημένα  
όλα τα  σωζώμενα κτή ρ ια  το υ  Ε ρνέσ του  Τσίλλερ.
Σ τη ν  κ α το χή  τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  Π ινα κ ο θ ή κ η ς βρίσκεται το μ ε
γαλύτερο  και σ ημαντικότερο  μέρος το υ  αρχείου  το υ  Ε ρ νέ
σ του  Τσίλλερ, π ο υ  περιλαμβάνει ακουαρέλες, μελέτες, κ α 
τασκευαστικά  σχέδια τω ν  π ιο  γνω σ τώ ν  έργω ν του, αλλά 
και προτάσεις γ ια  δημόσια και ιδ ιω τικά  κτή ρ ια  και επαύ- 
λε ις  τη ς  Κ ηφισιάς, το υ  Π ειραιά, καθώ ς και έγγραφα, χειρό
γραφ ες μελέτες, προσω πικά  τεκμήρια , φ ω τογραφ ίες μ ν η 
μείω ν τη ς  εποχής κ.λπ.
Η  έκθεση, εκτός από το  σύνολο τω ν  σχεδίω ν (περ. 400), εγ 
γράφ ω ν, επιστολώ ν, τεκμ η ρ ίω ν  κα ι φ ω τογραφ ιώ ν από  το 
αρχείο Τσίλλερ τη ς  Ε θ ν ικ ή ς  Π ινακοθήκης, σ υμ πλη ρώ νε
τα ι με τα  σχέδια π ο υ  φυλάσσονται σε δημόσιες κα ι ιδ ιω τι
κ ές συλλογές. ]

Ε θ νικ ή  Π ινακοθήκη  -  Μ ουσείο Α λεξάνδρου Σούτσου 
Μ ιχα λακοποϋλου 1 & Βασ. Κ ω νσταντίνου 50  
Είσοδος: Βασ. Κωνσταντίνου 50, Α θήνα  
Διάρκεια: 22/03 - 29/08/2010
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

v is it o u r w ebs ite
www.stop.com.gr

/ I  I
Τιμή καταλόγου 

201,00 € 

Ειδική τιμή 
146,20 €

Τιμή καταλόγου
116.00 C

Ειδική τιμή
87.00 €

[ Ο Ο

y j & s i

Μπότες ΗΑΙΧ A irpow er Ρ6 High 02
Μαλακό υγροαπωθητικό δέρμα, μεμβράνη G0RETEX® 
XCR®, εξασφαλίζει ατεγανότητα. Ανθεκτική αε 
χημικά, αντι-Βακτηριδιακή. Επιτρέπει στο πόδι να 
αναπνέει. Σάλα ηολυουρεθάνης αντιστατική με 
σύστημα AS για υποστήριξη της καμάρας.

Ωτασπίδες PELT0R™ SportTac"
Οταοπίδες για προστασία ακοής με ηλεκτρονική ρύθμιση. 
Προστατεύουν από τον επιβλαβή θόρυβο του πυροβολισμού, 
ενώ παράλληλα ακούτε πολύ καλύτερα όλους τους ήχους 
γύρω σας. Κατάλληλη για σκοπευτές.

Φακός Μ6 2330 LED
Κατασκευασμένος από ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό 
και με εργονομικό αχεδιαομό για σταθερό κρά
τημα. Λαμπτήρας LED  Iwatt για υψηλή απόδοση 
και μεγάλη διάρκεια ζωής. Με διακόπτη ασφα
λείας για αποφυγή ενεργοποίησης. Λειτουργεί με 
2 μπαταρίες λιθίου CR 123 (περιλαμβάνονται), θήκη 
Cordura®.

Γυαλιά 3Μ™ Maxim Ballistic"'
Ααφαιρικοί φακοί, με μαλακά ρυθμίζόμενη γέφυρα μύτης 
και πλακέ κοντά μπράτσα με παντοσκοηική ρύθμιση. Σχεδια
σμένο να φοριέται σε συνδυασμό με κράνος, με ή χωρίς μαξι- 
λαράκια ακουστικών. Υπερκαλύπτει την απαίτηση στρατιωτι
κού τεστ Vo Test Regimen για πρόσκρουση μεγάλης ταχύτη
τας (Standard M IL-STD  662-πρόσκρουοη στα 198m/sl.

Φακός ΡΜ6 3320
Ελαφρύς και ιδιαίτερα ανθεκτικός φακός. Εργο- 
νομικός αχεδιααμός για σταθερό κρότημα. Λαμπτή
ρας Xenon, ιδιαίτερα φωτεινός και με διάρκεια. 
Λειτουργεί με 2 μπαταρίες λιθίου CR 123 (περι
λαμβάνονται).

Κάλτσει Friction 369
Κάλτσες με αντοχή στην τριβή, κατάλληλες για 
συνεχή χρήση μέσα από μπότες ή μποτάκια.

Τιμή καταλόγου 
9,55 €

Ειδική τιμή 
7,16 €

Τψ ή καταλόγου 
38.50 €  

Ειδική τιμή 
28,90 €

STO P ΑΕΒΕ  
Μ Ε Σ Α  Α Τ Ο Μ ΙΚ Η Σ  Π Ρ Ο ΣΤΑ ΣΙΑ Σ

Α να π α ύ σ εω ς 2 -4 ,1 8 5  46  Π ε ιρα ιά ς 

F. 210 46  33  718 · e-mail: in fo@ stop.com .gr

Με την επίδειξη της υπηρεσιακής σας ταυτότητας,
στο ταμείο του καταστήματος μας,
λαμβάνετε τις ειδικές τιμές για τα σώματα ασφαλείας,

Λευκό Bronze M irror
Τιμή καταλόγου Τιμή καταλόγου Τιμή καταλόγου

12,00 € 13,55 € 20,55 €

Ειδική τιμή Ειδική τιμή Ειδική τιμή
9,00 € 10,16 € 15,42 €

http://www.stop.com.gr
mailto:info@stop.com.gr


Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ Ι ΕΛΕΓΧΟΙ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
Τ Ω Ν Α /Υ Κ .
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Κ Α Ι Υ/Β'
Ν. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ, ΤΗΛ. 2441029733,
6972843809,6978894129.
E-MAIL: kostas30fyllou(n hotmail. 
com, nikstam2009(i'hotmail.com

Η  συγγραφή του παρόντος βοηθήματος 
έγινε με στόχο τη ν  αναβάθμιση τη ς εκπαί
δευσης τω ν συνάδελφων σε θέματα που 
καθημερινώς επιλαμβάνεται ο αστυνομικός και όχι 
μόνον, όπως: προσαγωγές, έλεγχος καταστημάτων, 
αναζήτηση -  σύλληψ η γνω στώ ν ή άγνω στω ν δρα
στών κλοπών, ληστειώ ν κ.τ.λ., σύλληψ η διωκομέ- 
νω ν, σύλληψ η κατόχω ν ναρκω τικώ ν ουσιών, σύλ
ληψ η αλλοδαπών για  διάφορα αδικήματα, συλλή
ψ εις ατόμων που οπλοφορούν παράνομα κ.α.

Για το λόγο αυτό η ύ λ η  του βοηθήματος προσαρ
μόστηκε στις καθημερινές ανάγκες προσφέροντας 
τ ις  απαραίτητες γνώ σεις σχετικά με τη ν  σωστή 
συμπλήρωση τω ν δελτίω ν παραβάσεων πάσης φϋσεως, τη  
σύνταξη τω ν εκθέσεων προφορικής μηνύσεως, τ ις  ένορκες 
εξετάσεις αστυνομικώ ν γ ια  διάφορα αδικήματα, τ ις  εκθέσεις 
συλλήψεως, τ ις  εκθέσεις συλλήψεω ς και βεβαιώσεως πλημ
μελήματος επ ' αυτοφώρω και τ ις  εκθέσεις παραδόσεως και 
κατασχέσεως.

Δεν πρέπει να  ξεχνάμε ότι σε κάθε περίπτω ση η  εξέταση 
και κατάθεση του μάρτυρα αστυνομικού ένεκα τη ς  ιδιότητάς 
του, αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα και σημασία στο πλαίσιο 
της προδικασίας και τη ς  επ ’ ακροατηρίω  διαδικασίας. Η  πλη 
ρότητα τη ς διενεργούμενης προανάκρισης και η  σαφής και 
π ιστή  αποτύπω ση τω ν γεγονότω ν που καταθέτουν οι μάρ
τυρες αστυνομικοί έχει άμεση θετική  επενέργεια στην πρό
οδο μιας υπόθεσης, καθόσον καταπολεμά φαινόμενα γραφειο
κρατίας, στη στοιχειοθέτηση τη ς  αθώωσης ή  τη ς  κατηγορίας 
σε βάρος προσώπου, αλλά και στις σχέσεις αστυνομίας -  πολι
τώ ν και στη φ ερεγγυότητα  του Σώματος.

ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟ ΛΟ ΓΙΚΟ ΙΑΝΑ-ΣΤΟ ΧΑΣΜ Ο Ι 
ΤΟΥ ΓΙΑ Ν Ν Η  ΠΑΝΟΥΣΗ
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 210-3678800 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΑΘΗΝΑ, http//www.nd.org

Η παρούσα έκδοση, η  οποία αποτελεί μία συλλογή άρθρων, 
μελετών και σκέψεων στοχεύει κυρ ίω ς σε μια ανα-στοχα- 
στική  διαδικασία, η  οποία θέτει σε αμφισβήτηση τόσο το ρόλο 
και το περιεχόμενο τη ς  εγκληματολογικής επ ιστήμης όσο 
και τ ις  προτεινόμενες απαντήσεις στα επιμέρους εγκλημα- 
τολογικά φαινόμενα. Ειδικότερα, μετά τη ν  αποσαφήνιση της 
έννοιας «εγκληματολογία» και του ρόλου τω ν εγκληματο
λογίαν, παρουσιάζονται ζητήματα σχετικά με τον Ε γκλημα
τία  Άνθρωπο (ηθικά παράφρων, ά-νους, φτωχός), τα  Ε γκ λη 
ματικά  μέσα και Πλαίσια (video games, ψ ηφ ιακο ί κίνδυνοι,

βιντεοσκόπηση βιασμών, ΜΜΕ, 
Σχολική  βία, κ.ά.), τ ις  Φ υλακές 
και τη ν  Α ντεγκληματική  Π ολι
τική , τ ις  Ενδοπανεπιστημιακές 
αδιαφανείς εξουσίες, ενώ  γίνετα ι 
αναφορά στις προσω πικότητες 
του Γ. Ν τεγιάννη  και Ν. Δημη- 
τρακόπουλου. Το έργο συμπλη
ρώνεται με βιβλιογραφία και 
χρηστικές υποσημειώσεις.

Π Ο ΙΝ ΙΚΟ  Δ ΙΚΑΙΟ  ΣΗΜΕΡΑ
Μέσο προστασίας ή μέτρο ελευθερίας; 
Επιμέλεια: Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 210-3678800 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΑΘΗΝΑ, http//www. 
nd.org

Το «Ποινικό Δίκαιο Σήμερα» παρουσιάζει τ ις  
εισηγήσεις έγκρ ιτω ν νομ ικώ ν στο πλαίσιο της 
ομώ νυμης επιμορφω τικής σ υνάντησης που 
διοργανώ θηκε από τη ν  Ε θν ικ ή  Σχολή Δ ικα

στικώ ν Λ ειτουργών.
Ειδικότερα, ο I. Μ ανωλεδάκης, αναφέρεται σ τις συνεχείς 

επιρροές που δέχεται το Π οινικό Δίκαιο και σ τις προσπάθειες 
που  πρέπει να  καταβληθούν προκειμένου να  δ ιατηρηθεί ο 
χαρακτήρας του, ο Α. Παπαδαμάκης, εξετάζει θέματα που 
αφορούν στη  δομή και το περιεχόμενο τη ς  π ο ινικής δίκης, ο 
Θ. Δαλακούρας αναλύει τη ν  αιτιολογία σ τις πο ινικές αποφά
σεις, ενώ  η  Μ. Κ αϊάφα-Γκμπάντι επ ιχειρεί να  απαντήσει στο 
ερώτημα του μέχρι πού  μπορεί να  φτάσει η  παρέμβαση της 
Ε.Ε. στο ποινικό δίκαιο τω ν  κρατώ ν μελών.

Σ τη  συνέχεια ο Λ. Μ αργαρίτης, αφού προβεί σε μια ιστο
ρ ική  αναδρομή στη θεσμοθέτηση του Ν. 1608/1950 για  τους 
καταχραστές του Δημοσίου, παρουσιάζει τ ις  τροποποιήσεις 
που  επήλθαν καθώ ς και τ ις  ερμηνευτικές δυσχέρειες ω ς προς 
τη ν  εφαρμογή του.

Για τη  νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη
ρ ιότητες ή  ξέπλυμα βρώ μικου χρήματος, τη  στοιχειοθέτηση 
του εγκλήματος και τη ν  έννοια τη ς  περιουσίας, κάνει λόγο ο 
Στ. Π αύλου, ενώ  ο Στ. Δασκαλόπουλος, αναλύει τα εγκλή
ματα σχετικά με το νόμισμα (κιβδηλεία - παραχάραξη).

Το φαινόμενο του trafficking, δηλαδή η εμπορία ανθρώ
πων, ο τρόπος αντιμετώ πισής του και τα προβλήματα εφαρ
μογής του Ν  3064/2002 εξετάζονται από τη ν  Ε. Συμεωνίδου- 
Καστανίδου, ενώ  η γενετήσια εκμετάλλευση παιδιώ ν και 
η  πο ινική  τη ς  αντιμετώ πιση  αναλύεται από τον Α. Τσαλα- 
πόρτα. Οι νέες ρυθμ ίσεις του Ν. 3500/2006 γ ια  τη ν  ενδοοι- 
κογενειακή βία και ο θεσμός τη ς  πο ινικής διαμεσολάβησης 
παρουσιάζονται από τους Σ. Γκρόζο και Α. Χαραλαμπάκη.

Η  παράνομη διακίνηση οργάνω ν σώματος αποτελεί α ντι
κείμενο τη ς  εισήγησης του Β. Π λιώ τα, και το έργο ολοκλη
ρώνεται με τ ις  εισηγήσεις τω ν Κ. Καρούτσου και Λ. Πατσα- 
βέλλα. ]

http://www.nd.org


Kevlar ΧΡ

Σχετικά με την τεχνολογία του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, όσο υψηλές 
και αν είναι οι απαιτήσεις δεν είναι ποτέ αρκετές. Γι' αυτό η DuPont ανέπτυξε το 
Kevlar® ΧΡ™. ΓΓ αυτό επίσης εξερευνούμε νέους τρόπους να κάνουμε την θωράκιση 
του σώματος πιο ασφαλή και πιο άνετη. Σήμερα, ένα χρόνο μετά την παρουσίασή 
του, το Kevlar® ΧΡ™ έχει ήδη φτάσει σε ένα νέο επίπεδο καινοτομίας.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η οικογένεια Kevlar® ΧΡ™ αναπτύσσεται.

ΤΟ ΝΕΟ KEVLAR® ΧΡ™ EXTENDED
Προσφέρει προστασία για απαιτήσεις πρόσθετα του NIJ (π.χ. SK, VPAM, HOSDB) 
Εξειδικευμένες λύσεις από σφαίρες 9 χιλιοστών 
Μεγαλύτερη άνεση στο σχεδίασμά του γιλέκου 
Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την πρώτη γενιά Kevlar® ΧΡ™ S102

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ελαχιστοποίηση του βυθίσματος 
Λιγότερες στρώσεις και απλούστερη κατασκευή 
Πατενταρισμένη τεχνολογία ύφανσης 
Αντοχή σε ακραίες συνθήκες

Για περισσότερες πληροφορίες για την οικογένεια Kevlar® ΧΡ™ πληκτρολογήστε 
www.kevlar.com, ή επικοινωνήστε με την

ΝΤΎΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Τηλ: 210-6889700, Φαξ: 2106889799 E-mail: lifeprotection.kevlar@che.dupont.com

Copyright C> 2009 DuPont. All rights reserved.
The DuPont Oval, DuPont "" and Kevlar" are trademarks or registered 
trademarks o f E.l. du Pont de Nemours and Company Of its affiliates.
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http://www.kevlar.com
mailto:lifeprotection.kevlar@che.dupont.com


[  ΑΝΑΛΥΣΗ :

ποιος φοβάται
το αστυνομικό μυθιστόρημα;

Του Γιάννη Πανούση
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

πολύ να  σε παρασύρει το κύμα, η  δίνη  τη ς  γοητείας του αστυνομικού διηγήματος. Σ την 
σημειώσεις από τα αστυνομικά που  διάβαζα. Μ ετά άρχισα να  συσχετίζω  τ ις  σημειώ- 

ίιβλιοκρισίες τω ν ειδικών. Αργότερα συνδύασα το περιεχόμενο τω ν  αστυνομικώ ν με τ ις  
Εγκληματολογίας -  Α νακριτικής. Και τέλος -το  χειρότερο- έγραψ α και ένα οιονεί -  

(N aturae debitun  reddiderunt, σε «Οικοεγκληματα» Κέδρος 2008, σ. 291-336). 
κατά κύριο επάγγελμα εγκληματολόγος αποφάσισα να  παρασυρθώ  (για τελευταία  

φορά;) σε μια διαπίστωση/ πρόβλεψη για  τον πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, λογοτεχνικό χώ ρο που 
καλύπτει η  αστυνομική λογοτεχνία  και να  επιστρέφω  στις λιγότερο γοητευτικές επ ιστημονικές εγκλη- 
ματολογικές εκδοχές και παραδοχές.

Το ταξίδι αυτό όμως άξιζε τον κόπο γ ια τ ί ακόνισε την  απαραίτητη για  κάθε επιστήμονα δι-αίσθηση για 
τα πρόσωπα, τ ις  καταστάσεις και τη ν  «ψυχή» τω ν πραγμάτων.

Ε ισ α γω γ ικά
1. Το έγκλημα σε πολλά αστυνομικά μυθιστορήματα «σπάει» τα  στεγανά τη ς  πολιτικής/κοινω νικής 

συμφω νίας και κ ινείτα ι στο χώρο τη ς «εμπόλεμης κατάστασης». Χωρίς να  παίρνει αφύσικες διαστάσεις 
όπω ς π.χ. το φανταστικό δ ιήγημα προκαλεί τ ις  ίδιες ανασφάλειες και φοβίες στον αναγνώστη. Χωρίς να  
καταγγέλλει γενικώ ς τη  «γαγραινώδη κοινωνία», ούτε να  στηλιτεύει τ ις  κακίες, ούτε να  αναπαράγει 
αναγκαστικά το «άρρωστο περιβάλλον», λειτουργεί συνήθω ς ω ς οιονεί -α ν ιχ νευ τή ς  ψεύδους.

Μ πορεί η  κρίση της κοινω νίας να  εμπνέει τον συγγραφέα αλλά το αστυνομικό μυθιστόρημα τείνει 
στην υπέρβαση του «καθεστωτικού πολιτισμού» και του περιοριστικού χωρόχρονου και δεν διακατέχε
ται από «ενσυνείδητη ηθική  πρόθεση».

Η  αντικειμενικότητα  δεν καθορίζει στε(γ)νά τη  συνείδηση του συγγραφέα ώστε να  καθίσταται «ακού
σιος καθρέφτης» της. Η  κατάσταση, δηλαδή η  περιπετειώ δης πλοκή, δεν εκφράζει μόνο πραγματικές 
συνθήκες αλλά και «ιδέες» του  συγγραφέα11. Οι (αντι)κατοπτρισμοί τη ς  αστυνομ ικής λογοτεχνίας δεν 
σ υμπίπτουν απόλυτα με τα κοινω νικά αντικείμενα αναφοράς. Δεν υπάρχει ευθεία αναγω γή  ούτε στην 
(εγκληματολογική) επιστήμη, ούτε στους κο ινω νικά  ηθικούς αυτοματισμούς.
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Η αστυνομική λογοτεχνία  «κατακρατεί» εμπειρίες τη ς  καθη
μερινότητας και έτσι φωτίζει π τυ χές  της κοινω νίας και του πο
λιτισμού που οι άλλοι κρύβουν. Μέσα όμως από τη ν  ανάλυση 
του «τί έγινε» προκύπτει συχνά  και το «τί γίνεται» ή  και το «τί 
θα γίνει». Η  οπτική  του κόσμου, το νόημα τη ς  συγκυρίας και οι 
συμβολισμοί που θέλει να  προσδώσει ο συγγραφέας στο κείμε
νό του άλλοτε προκαλούν απειλές και άλλοτε εγγυήσεις.

Τύποι ανθρώ πω ν και συμπεριφορών αν και κ ινούνται στο 
φαντασιακό επίπεδο εγγράφονται στη συνείδηση του αναγνώ 
στη ω ς διαχρονικά σύμβολα, ω ς αρνητικά  ή θετικά  υποδείγμα
τα. Οι ήρω ες- παληάνθρωποι χω ρ ίς να  συνιστούν αναγκαστι
κά παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή υπάρχουν γύρω  και 
μέσα μας.

Το βιοπλαίσιο στηρίζεται εν μέρει στην πραγματική ζωή αλ
λά ταυτόχρονα γεννάει τους λογοτεχνικούς ήρωες και μύθους. 
Το σοκ και ο τρόμος, η εξήγηση μέσω πλοκής (που συμπληρώ
νεται με αναφορές μέσα/ έξω από τα γεγονότα) ακόμα και τα  με
θοδολογικά σφάλματα απορροφούν περισσότερο τον αναγνώ 
στη και τον προσανατολίζουν στη λύση του αινίγματος δ ίχω ς 
να  τον ταυτίζουν όμως με ήρωες και καταστάσεις. Μέσω «ση
μείων» αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο (και τη ν  τέχνη), μέσω ει
κόνων κινητοποιείτα ι η ψ υ χή  μας, δ ίχω ς όμως μέσω τη ς λο
γοτεχνίας να  βιώνουμε -μ ε  δανεικά μά τια - τ ις  αλήθειες τω ν 
άλλων.
2. Κάθε αστυνομικό δεν είναι και λογοτεχνικό έργο, ούτε ανα
γκαστικά  αποτυπώ νει πιστά και έγκυρα τη ν  πολιτική  και κοι
νω νική  κατάσταση (αν και συνήθω ς υπηρετείτα ι από αριστε
ρής προέλευσης συγγραφείς).

Η  μετεξέλιξη του αστυνομικού μυθιστορήματος [προς τα αρι
στερά/ δεξιά, πάνω  (τάξεις)/ κάτω  (στρώματα) ] πολλές φορές 
απελευθερώνει τους ήρωες από τους συγγραφείς αφού μέσα σε 
κάθε αστυνομικό μυθιστόρημα συχνά κρύβονται μ ικρές ατο
μ ικές ιστορίες, εν είδει υπομυθιστορημάτων. Μ ολονότι το έρ
γο κρίνεται ω ς σύνολο οι επιμέρους ψευδαισθήσεις, τα είδωλα 
και οι αναδρομές προκαλούν σπειροειδείς αντι-δράσεις. Ο ανα
γνώ σ της εκ-παιδεύεται και δοκιμάζεται στην αναζήτηση «της 
αλήθειας και τη ς ανθρωπιάς» μέσα στη μαύρη πλοκή. Μ αύρη 
λογοτεχνία  και μαύρο ρεύμα αλλά με επ ιστημονική  αξιοπιστία 
ή έστω αληθοφάνεια.

Το πέρασμα από τη ν  Ιστορία στη Λογοτεχνία, όπως και το 
πέρασμα από τη ν  Ιστορία στη μυθιστορία, είναι συνήθω ς ιδεο
λογικά φορτισμένο. Παρά τις μεταξύ τους διαφορές επιστημο
σύνης και ουσίας κυκλοφορούν ευρύτατα  ψευδο-αστυνομικά 
διηγήματα που  στόχο έχουν να  προπαγανδίσουν ή  να  αμαυρώ
σουν καθεστώτα και καταστάσεις ή  να  (δια)φωτίσουν -μ ε  το 
δικό τους φ ακό- πραγματικά εγκλήματα. Η  αστυνομική λογο
τεχνία  δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτω ση να  μπει στην υ π η 
ρεσία της (αυτο)λογοκρισίας ούτε το αστυνομικό πρέπει να  γ ί
νει «ιστορία σε ψίχουλα» ή αμφισβήτηση τη ς λήθης.

Το μυθιστόρημα πρέπει να  έχει τη ν  αξία ενός ντοκουμέ
ντου, ενός επίσημου εγγράφου. Μ πορεί το α ίνιγμα ή  το κοινω- 
νικο-πολιτικό πλαίσιο να  συναρπάζει αλλά η πλοκή, η  μυθο
πλασία πρέπει να  είναι ρεαλιστική.

«Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται», αλλά και τίποτα δεν μπο
ρεί να  στέκεται στον αέρα (από άποψ η λογικής) χω ρίς εγκυ- 
ρότητα  συλλογισμών. Οι τρόποι διάπραξης, η  μη-αναμενόμενη 
εξέλιξη, οι π ιθανοί ύποπτοι πρέπει να  κ ινούντα ι στο πλαίσιο μ ι

ας λογοτεχνικής αλλά και επ ιστημονικής «αδείας».
Η  αστυνομική λογοτεχνία  δεν αντιγράφει, δεν αποσι

ωπά, ούτε δικάζει. Το μυθιστόρημα χω ρίς μυθοπλασία 
(nonfiction novel) είναι χρονικό στο βαθμό που τη ρεί τους 
δεοντολογικούς κανόνες και τα τεκμηριωμένα ιστορικά 
στοιχεία. Η  διαφορά λογοτεχνικού ρεπορτάζ και φαντασι- 
ακότητας δεν πρέπει να  δημιουργεί συγχύσεις.

Δεν πρόκειται για  «θανατηφόρες παιδαγωγικές» όπου 
ήρωες-πολεμιστές δημιουργούν τους δικούς τους μύθους 
έξω από οποιοδήποτε πλαίσιο. Το πραγματικό και το φα
νταστικό πρέπει να  σ υγκλίνουν στα «ιστορικά συμφραζό- 
μενα» ώστε να  μην προδίδει και αλλοιώνει η  μυθοπλασία 
τη ν  επίσημη ιστορική εκδοχή. Το αστυνομικό εντάσσε
ται στην αστική ή λαϊκή πεζογραφία με βάση τη ν  ύπαρξη 
ιστορικών στοιχείων και όχι με βάση μόνο το κατασκευα
σμένο πάθος του εγκλήματος.
3. Ό π ω ς  η Ιστορία έτσι και το Δίκαιο βρίσκεται σ υχνά  σε 
«ασύμβατες» σχέσεις με τη  μυθοπλασία. Ό π ω ς  η  χρήση 
όρων π.χ. ψ υ χιατρ ικώ ν  στην πο ινική  δικαιοσύνη δεν εί
ναι πάντοτε εύκολη υπόθεση, έτσι και στη λογοτεχνία  οι 
παλίμψ ηστες έννοιες δημιουργούν συγχύσεις στην κατα
νόηση. Το ίδιο ισχύει με τη ν  (τελική;) απονομή τη ς  δικαι
οσύνης.

Το λαϊκό μυθιστόρημα για  το ευρύ  κοινό αφορά και τον 
εν γένει χώρο του υποκόσμου, αλλά συνήθω ς επ ικεντρώ 
νεται σ την «ηθική» τω ν «ηρωοποιημένων εγκληματιών». 
Η  «ποιητική δικαιοσύνη» επειδή ίσως σχετίζεται με ίχνη  
εμπειριών ή με ψ υχολογική  ταύτιση  δεν ταυτίζεται με 
τη ν  εξορθολογιστική πλοκή και εξήγηση του αστυνομι
κού μυθιστορήματος. Το σταυρόλεξο θα λ υ θε ί αλλά η δ ι
καιοσύνη μπορεί και να  μ η ν  βλέπει εκείνη τη  σ τιγμή  προς 
τη ν  κατεύθυνση τω ν ενόχων.

Η  επικράτηση τη ς δικαιοσύνης μέσα από σκληρότητες 
και τη ς  κο ινω νικής δικαιοσύνης μέσα από βασανιστήρια 
(για να  επανέλθει ο εγκληματίας στα λογικά του), η  δ ικαι
οσύνη ω ς τελετουργικό και όχι ω ς αναζήτηση τη ς  αλήθει
ας, η  αόρατη εσωτερική φ υλακή και ο αυτο-έγκλειστος λό
γω  ενοχών δράστης, διαφοροποιούν τ ις  έννοιες τη ς  ηθ ικής 
και του νόμου.

Σ την εγκληματολογική λογοτεχνία  πολλές φορές οι αξί
ες αντιστρέφονται και οι δράστες «απαλλάσσονται» μολο
νότι δεν υπάρχει ούτε τέλειο έγκλημα ούτε αλάθητη αστυ
νομία. Ό λ ο ι φαίνεται να  επ ιθυμούν ένα, αν όχι επιθυμητό, 
τουλάχιστον μη-ανήθικο κλείσιμο της υπόθεσης.

Για πολλούς βέβαια η  περιγραφή εγκλημάτω ν και τα 
κατορθώματα τω ν εγκληματιώ ν στα αστυνομικά μ υθ ι
στορήματα διεγείρουν τη  φαντασία τω ν νέω ν που εκλαμ
βάνουν τη ν  παράνομη δράση ω ς περιπέτεια, ω ς «αθλητική 
παιδιά». Μ ολονότι η  λαϊκή λογοτεχνία  και οι χαρισματι
κ ο ί ήρωες του αστυνομικού μυθιστορήματος δεν εμπνέ
ουν τόσο τη  νέα γενιά, αφού κανείς δεν ζητάει πλέον να  
«μπει στο νόμο», ώστε ν α  τη ν  «παρασύρουν», το αστυνο
μικό μυθιστόρημα δεν είναι «φαύλο» και χυδαίο, δεν συ- 
νιστά «βέβηλη ιστορία». Το ότι δεν έχει υποχρεω τικά  «αί
σιον τέλος» σημαίνει απλώς ότι αφήνει τον αναγνώ στη να 
κάνει τ ις  δικές του «σταθμίσεις».

Το Κακό στη Λογοτεχνία σχετίζεται ούτε ή άλλως με
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την  καταγραφή βαθύτατω ν υπαρξιακών αδιέξοδων του αν
θρώπου (δράστη ή θύματος) αλλά και με τη  συγκράτηση τω ν 
«καταστροφικών δυνάμεων του ασυνειδήτου». Η  αρνητική  
παραστασιακή/αισθηματική/προθεσιακή και αξιακή λειτουρ
γία  του ασυνείδητου συμβάλλει στη μεταφορά από το συμβο
λικό στο πραγματικό κ ι από εκεί πάλι στο συλλογικό φαντα- 
σιακό.

Η  λογοτεχνική  ανα-βίωση π.χ. του Ζαν Ζενέ και του Ζακ 
Μ εσρίν δεν εξηγείται μόνον από τον μύθο και τη  σαγήνη του 
αίματος αλλά και από το γεγονός άτι η παραλογοτεχνία (ή η 
λα ϊκή  λογοτεχνία) «ζει» λόγω τη ς  δραματοποιημένης βίας.

Μ ήπως τελικά η απενοχοποίηση της αστυνομικής λογο
τεχνίας γέμισε με περισσότερο αίμα τις  σελίδες τω ν ημι-μυ- 
θιστοριών; Μ ήπως το Κακά «πουλάει» περισσότερο από το 
Καλό;

Το «πάνθεον» και το «πανδαιμόνιον» συνιστοόν το ηθο- 
ποιητικό στοιχείο του αστυνομικού μυθιστορήματος. Αρ- 
κούν όμως για  να  του δώσουν λογο-τεχνική α ίγλη  και κ ύ 
ρος;
4. Η  διο ικητική  Λ ογοτεχνία που εκπροσωπείται από συγ
γραφείς οι οποίοι βίωσαν τη  δημόσια διοίκηση (και γραφειο
κρατία) (Καβάφης, Καρυωτάκης, Ο υράνης, Παλαμάς κ.ά.), η 
ρεαλιστική παράδοση και οι πειραματισμοί γραφής, το γρα- 
φ ιστικό μυθιστόρημα, ο «νεφελώδης ιδεαλισμός του ρομα
ντισμού» ή η «ήρεμη ατμόσφαιρα ενός παιδικού δωματίου» 
και ο λυρικός ουτοπισμός, οι ηθικοθεολογικές αλληγορίες, οι 
εθνικές αλληγορίες, οι προβλέψεις γ ια  τη  μελλοντική  πορεία 
της ψ υ χή ς τω ν ηρώων, όλα αυτά συχνά  αποτελούν π τυχές 
του αστυνομικού μυθιστορήματος. Δεν αίρουν όμως τ ις  εγ 
γενείς «αμαρτίες» του και τα συναφή ερωτήματα.

Ε ίναι π.χ. το αστυνομικό μυθιστόρημα μια μορφή «κατα- 
νοούσας τέχνης» και έκφρασης παθώ ν και λαθών; Πρέπει να  
διέπεται από ορθολογισμό και πολιτική  ορθότητα;

Φέρνει σε σύγκρουση/ αντιπαράθεση το ψυχολογικό μ υθ ι
στόρημα με το κοινω νικό ή  το μυθιστόρημα γεγονότω ν με το 
μυθιστόρημα ιδεών; Προβάλλει τ ις  φαντασιώσεις και φοβίες 
του συγγραφέα; Υ πηρετεί και «επιθάλπει τον ψ υ χικό  αερι
σμό τω ν (κατα)πιεζόμενων» και απελπισμένων;

Θα αναζητήσουμε κάποιες απαντήσεις στη συνέχεια. Π ρέ
πει όμως να  δεχτούμε ότι η γραφή λειτουργεί «ανερυθρία
στα», δεν κρίνει, ότι ο συγγραφέας δεν ερμηνεύει αυθεντικά  
τον εαυτό του αλλά αφήνει ζω τικό χώρο στον αναγνώστη. 
Γραφή και ανάγνωση άλλοτε τέμνονται κ ι άλλοτε όχι. Η  
ανάγνωση τω ν μυθιστορημάτω ν δεν αλλάζει τ ις  επιλογές 
της ζωής μας. Τ ις λέξεις τ ις  βάζει ο καθένας σε όποια σειρά 
θέλει για  να  κατασκευάσει το τελικό μωσαϊκό.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο αναγνώ στης (όπως και ο κριτικός) 
δεν πρέπει να  γίνετα ι «δικαστής» του βιβλίου αλλά «λαθρε
πιβάτης» τη ς  πορείας, συνένοχος της (δια)πλοκής, αφημέ
νος σ’ έναν «λόγιο ονειρισμό». Το αστυνομικό μυθιστόρημα 
οφείλει συνεπώς να  δίνει στο φαντασιακό του κομμάτι όλη 
τη δύναμη του πραγματικού, τη ν  (ψευδ)αίσθηση της λογι
κ ή ς ακολουθίας όσο κ ι αν ο συγγραφέας είναι οιονεί -δέσμι
ος τω ν αντικειμενικώ ν συνθηκώ ν που τον εγκλωβίζουν και 
τον περιορίζουν.
Οι «εντός» και από πάνω
1. Η  πολυπλοκότητα, η ευρηματικότητα, η  μοναδικότητα

δεν καθιστούν ένα αστυνομικό διήγημα «κλασικό». Υπάρ
χει λογο-τεχνική κληρονομιά και πολιτισμ ική  μνήμη  που 
πρέπει να  ακολουθήσει ο (μετα)μοντέρνος συγγραφέας.

Από τη  μαζική λαϊκή  κουλτούρα τη ς Μ άσκας και του 
Ν τετέκτιβ  Φάντασμα στον κοσμοπολιτισμό του Τζέιμς 
Μ ποντ, από το Έ γκ λ η μ α  και Τ ιμωρία που είναι από τα πλέ
ον αγωνιώδη αστυνομικά μυθιστορήματα μέχρι τα αστυνο
μ ικά  που δημοσιεύονται σε περιοδικά περιπτέρων, υπάρχει 
κοινός παρονομαστής: η  αθωότητα που  δεν διαφέρει πάντο
τε από τη ν  ενοχή (ούτε ο θύ τη ς  από το θύμα).

Το αστυνομικό διαθέτει όμως τους δικούς του συγγραφείς 
-  δημιουργούς μύθων.

Μ οναχική ή μη, του βιολογικού πεπρω μένου ή όχι, η 
Α γκάθα Κρίστι είχε ταυτόγχρονα μαθηματική σκέψη και 
ευαίσθητο ένστικτο. Μ πορούσε να  υπονοεί τα  πάντα  χω 
ρ ίς να  τα  περι-γράφει. Το λογοτεχνικό πρότυπο του Σέρ- 
λοκ Χολμς, οι παραξενιές του εγω ιστή Π ουαρώ και της ξέ
πνοης Μ ις Μαρπλ, η  άγνω στη ζωή του Ά λφρεντ Χίτσκοκ, ο 
επαγγελματίας ντετέκτιβ  Π ουαρώ που δεν εμπιστεύεται τη  
φαντασία τω ν δημοσιογράφων συνιστούν τ ις  βασικές «φι
γούρες».

Το «έγκλημα είναι παντού». Το ίδιο και οι ντετέκτιβς. 
Ό τ α ν  π.χ. αυτόκλητοι δικαστής- Σέρλοκ Χολμς και φω το
γράφος- Γουώτσον αναζητούν τρόπους εξάρθρωσης μιας 
σπείρας τότε πρέπει να  συμφωνήσουμε ότι οι αστυνομικές 
φαντασιοκοπίες όχι μόνο δεν σακατεύουν τη ν  ψ υ χή  αλλά 
ω ς μυθιστορήματα α ινιγμάτω ν συνιστούν αντίδοτο και γ ι
ατρικό στα άγχη, ένα μουσικό είδος ή και ένα πεδίο επ ιστη
μονικώ ν συγκρούσεων.

Οι σκοτεινοί χώροι και οι σκοτεινοί άνθρωποι καθιστούν 
τη ν  πλοκή του αστυνομικού μυθιστορήματος «νουάρ». Το 
ίδιο ισχύει και με τ ις  «σκοτεινές εποχές». Τα νεο-νουάρ αφη
γήματα κ ινούντα ι σε σχεδόν παρόντα χρόνο, όχι οπωσδήπο
τε με κλασικό αστυνομικό στυλ αλλά διατηρούν σχεδόν πά
ντοτε ένα «ηθικοπλαστικό» υπόβαθρο.

Η  απλοϊκή βέβαια ηθική  συχνά  διορθώνει τα λάθη, ρυθ
μίζει τ ις  σχέσεις αλλά και εξίσου συχνά  δεν αποφεύγει τον 
ολισθηρό δρόμο τη ς  διαφθοράς (όπως π.χ. τα  Μ υστήρια τω ν 
Παρισίων) ή  τον έρωτα που  καθίσταται α ιτία  εγκλημάτω ν. 
Το αστυνομικό μυθιστόρημα έχει προ πολλοό χάσει την  
naiveti (απλοϊκότητα/ αφέλεια) ακόμα και τα κλασικά clichis 
του αφού και το έγκλημα έχασε το μεγαλείο και το σ τυλ του, 
τη ν  α χλύ  του μύθου.

Ο καθένας κ ι ένας «μικρός (εκδικητής;) Οιδίπους», ο κα
θένας κ ι ένας μ άντης ή δικαστής σε αναζήτηση της αλήθει
ας. Ό μ ω ς το αστυνομικό μυθιστόρημα δεν καταλήγει σε 
«κλειστές αλήθειες» ενώ η απάντηση neverm ore (ποτέ πια) 
δεν πείθει πλέον τον αναγνώστη.

Η  μ αντική  διάσταση του  αστυνομικού μυθιστορήματος 
κ ινείτα ι ανάμεσα στην comme il fau t ερμηνεία αλλά και 
στην «ασεβή προσέγγιση». Ο «πληθυντικός αριθμός της 
αλήθειας» δεν σημαίνει ότι φ τιάχνει ο καθένας το αυθαίρε
το δικό του σενάριο. Α πλώς διαψεύδει τ ις  υποθέσεις τω ν άλ
λων.

Α υτά που  βλέπουμε με τα μάτια  μας δεν σημαίνει ότι είναι 
και αλήθεια. Χρειάζονται οι συλλογισμοί επαλήθευσης, γ ια 
τ ί  η  πραγματικότητα  ξεπερνάει τη  φαντασία αλλά και η  φα-
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ντασία δεν μας αφήνει να  δούμε τη ν  πραγματικότητα. Άλ
λωστε «όλες οι αλήθειες δεν είναι ανακοινώσιμες».

Με ένα είδος «ψευδαίσθησης τη ς ενυπάρξεως» συγχέ
ουμε εικόνες, παραστάσεις και συνείδηση και κινούμαστε 
ανάμεσα στο υπερβατικό και το φαντασιακό, παρασυρό- 
μενοι από τα είδωλα, ως διπλά προσωπεία, ω ς πρόσωπα 
με μάσκα.
2. Η  συμπερασματολογία, προϊόν τη ς μη-σκοτεινής λο
γικής, και το αστυνομικό παράδοξο έχουν πάντοτε ένα 
«τέλος». Η  π ίστη  μας στη λογική  πάντοτε δικαιώνεται, 
αρκεί να  μη βιαστούμε. Η  θεωρητικοποίηση πριν τη  συλλο
γή  στοιχείων είναι λάθος. Ποιος είναι όμως ο κωδικός;

Εικασίες, λογική ή  τεκμήριο; Τεκμήρια ή  τάξη πραγμάτω ν 
και δικαιοσύνη; Το μυστήριο μπορεί να  υπερβαίνει την  ανθρώ
π ινη  γνώ ση και κατανόηση; Η  απλή λογική  και η  κοινή ηθική 
αρκούν για να  λύσουμε ένα γρίφο τω ν δι-ανθρώπινων παθών; 
Μ ήπως οι ιδεοληψίες και οι παραλογισμοί παίζουν εξίσου ση
μαντικό ρόλο;

Οι σκοτεινές και περίπλοκες υποθέσεις με ήρωες που κ ινού
ντα ι χαοτικά ακόμα και σε ψ υχολογικό  μυθιστόρημα βρίθουν 
στο αστυνομικό. Μ πορεί η  τύ χ η  να  παίζει το δικό τη ς  ρόλο στην 
επίλυση του αινίγματος, όμως η  μοίρα πάντοτε καραδοκεί.
3. Ο αστυνόμος παρατηρεί αλλά δεν εξάγει συμπεράσματα. 
Γ ια πολλούς ο κλασσικός αστυνόμος σημειώνει αλλά δεν σκέ
πτεται, γ ι’ αυτό και ορισμένοι ντετέκτιβς τα  «θαλασσώνουν» 
(αφού το μυστήριο του  εγκλήματος και το μυστήριο τη ς λει
τουργίας του μυαλού του ντετέκτιβ  δεν βρίσκονται πάντοτε σ’ 
«ευθεία σχέση»).

Η  φαντασία και το πνεύμα  τη ς  αναλυτικής συλλογιστικής 
βοηθάει στην κατανόηση τη ς  εγκληματικής ψ υ χ ή ς  αλλά αν 
δεν υπάρχει «εγκληματική αύρα» πω ς θα μπορέσει ο ντετέκτιβ  
να  δια-κρινει τον δράστη; Ιδού το κρίσιμο ερώτημα.

Το απόρρητο του ντετέκτιβ , η  αρνητική  κοινή γνώ μη, η  Δ ι
καιοσύνη πέρα και πάνω  από το Θεό. Οι αστυνομικοί που ποτέ 
δεν εχθρεύονται αστυνομικούς. Εγκληματίες-ήρωες και ντετέ- 
κτιβς-βίαιοι. Ο αστυνόμος που επιβάλλει το νόμο και όχι τη ν  
ηθική. Οι νεκροί που  ζητούν δικαιοσύνη και όχι δικαίωση ή 
συμπόνοια. Ιδού μέρος του πλαισίου.

Σ τις  αστυνομικές ιστορίες κεντρικό πρόσωπο είναι ο ντετέ- 
κτιβ. Σ τις  ιστορίες εγκλήματος ο οποιοσδήποτε. Σ τις  πρώ τες 
υπάρχει γρίφος. Σ τις  δεύτερες υπάρχει «σκοτεινός κόσμος». 
Σ τις πρώ τες επ ικρατεί η  συντηρητική  εκδοχή. Σ τις δεύτερες 
η ρεαλιστική.

Οι ηθικές διηγήσεις (moral tales) πάντοτε καταλήγουν σε 
καταστολή μέσω μιας νέας κο ινω νικής συναίνεσης και σε επα
ναφορά τω ν πραγμάτω ν στην προγενέστερη κατάσταση, δηλα
δή στην τάξη και τη ν  ασφάλεια. Το ξετύλιγμα του κουβαρι
ού και η «απονομή δικαιοσύνης» εντάσσονται στο κλίμα αυτό, 
ακόμα και στα αστυνομικά.

Οι «καλοί» και οι «κακοί» (ξανα)παίρνουν τη  θέση που  τους 
αξίζει.

Οι «εκτός» και από κάτω
1. Ο αναγνώ στης ή ο συγγραφέας ω ς «δολοφόνος», το ένοχο 
μυαλό του  εγκληματία  που  στο τέλος εκπλήσσει και τον ίδιο 
τον συγγραφέα, τα κρυπτογραφήματα, οι αριθμοί και οι συμ
βολισμοί τους, το σασπένς τω ν θρίλερ, ο δισυπόστατος χώρος

του οργανωμένου εγκλήματος συ- 
ν ιστούν μέρος του story.

Από τη ν  άλλη οι δράστες με με
ταβολές στη διάθεση, βιαιότητα, χρήση ναρκω τικώ ν, 
serial killers.

Αλήτες με στυλ, παράξενοι ληστές, ερασιτέχνες, εγκλη
ματίες κυρ ιλέ (bonjouriers) ή  και τιτλούχοι (μαρκήσιοι 
κλπ.), αθώοι και ένοχοι, λογοδοτούντες και μη, κακοήθεις 
νάρκισσοι, δολοφόνοι μέσω διαδικτύου. Δολοφόνοι παρά
ξενοι που ζωγραφίζουν ιμπρεσσιονιστικά πορτρέτα, φρε
νοβλαβείς κατεχόμενοι από το διάβολο (που χρησιμοποι
ούν διαβολικές παγίδες), εκκεντρικοί, σοφιστικέ τύποι.

Το πάθος ή  τα πάθη. Η  φ ιλαργυρία ω ς εγκληματικός 
παράγοντας, ο ζηλότυπος ανταγωνισμός ω ς αιτία  φόνου, 
το εύκολο πέρασμα (απ’ τη  μια σ τιγμή  στην άλλη) του να  
γ ίνεις δολοφόνος (ίσως για  να  νοιώσεις σημαντικός), ψ ύ 
χραιμοι φονιάδες (που στο τέλος όμως θέλουν ν ’ αποκα
λυ φ θεί το έγκλημά τους, εν είδει αυτοτιμω ρούμενης συ
νείδησης), εγκληματίες που κατανοούν το έγκλημά τους 
πρ ιν  και μετά αλλά όχι κατά τη  διάπραξη.

Έ νο χο ι που  αυτο-εκτελούνται ή  λυντσάρονται, απελ
πισμένες αγάπες που οπλίζουν το χέρι, ασύμμετρες ερω
τικές σχέσεις, φοβίες και ανατοκιζόμενα πάθη, προαγω γοί 
και βιαστές, πολλαπλές εκδικήσεις, απιστίες σ υζυγικές 
και πορνεία, γυνα ίκες ελεύθερων ηθών. Αγοραίοι έρωτες, 
πληροφοριοδότες, ερωτευμένοι «αλήτες», ερωτικά τρ ίγω 
να.

Συζυγοκτονίες και πατροκτονίες, δίκες κεκλεισμένες 
τω ν θυρώ ν (λόγω «ηθών»), σκληροί παιδονόμοι, πανεπ ι
στημιακές ίντρ ιγκες και πάθη.

Κακοποιημένα θύματα, αποδιοπομπαίοι «ύποπτοι» αλ
λοδαποί.

Ο τόπος και ο τρόπος. Ε γκλήματα σε καζίνο, φόνοι σε 
τουρκικά  μπάνια  με παγωμένο διοξείδιο του άνθρακα, 
«πτώματα» επ ί τη ς οθόνης αλλά και πραγματικές δολο
φονίες ανθρώ πω ν τω ν ΜΜΕ, παράξενα m odus operandi. 
Φ ονικές τυχαίες αλλαγές ρόλων, βρώ μικα παιχνίδια  και 
απρόσμενες εξελίξεις και αλληλοσκοτωμοί μεταξύ «συνε
ταίρων».

Το μυστήριο. Χειρομάντεις που προβλέπουν τύ χ η  και 
ατυχία  και μπορούν να  «δουν» στα χέρια του εγκληματία  
το έγκλημα που  έχει διαπράξει. Το στεγνωμένο στόμα του 
υπόπτου  που  λέει πάντοτε τη ν  αλήθεια για  τη ν  ενοχή του 
ή ανάλογες ψ υχαναλυτικές ή  τεχν ικές μέθοδοι ομολογί
ας. Μ υστηριακές ή μεταφυσικές ικανότητες τω ν ηρώων, 
έκπτω τοι άγγελοι (νεφελίμ), βαμπιρισμοί, στοιχειωμένοι 
«ήρωες» (της φαντασίας;), διαβολικά σύμφωνα, θανόντες 
που σύρουν ζώντες, εγκλήματα «καθαγιαζόμενα» από τη  
δικαιοσύνη, προσομοιώσεις θανάτου.
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[  ΑΝΑΛΥΣΗ

Το οργανωμένο. Ο συνδυασμός εγκλήματος και «κοινωνι
κής πολιτικής» είναι δεδομένος στο παραδοσιακό οργανωμέ
νο έγκλημα. Ό π ω ς  «εκτελούνται» συμβόλαια έτσι τελούνται 
και πράξεις τιμής και αλληλεγγύης. Το «πέρασμα» από τον 
τσαμπουκά και το παλληκαριλίκι στο (οργανωμένο) έγκλη
μα είναι εύκολο.

Αλυσίδες κακοποιών στοιχείων, εγκληματικές κοινότη
τες οι νόμοι του αίματος, συμμορίες αλλοδαπών, συνδικά
τα εγκλήματος, αρχαιοκαπηλία, άνθρωποι τη ς  νύχτας, φόνοι 
για  ψ ύλλου πήδημα.

Π ολιτικο ί (και όχι μόνο). Μ υστηριώδεις κουκουλοφόροι, 
βασανιστές που αυτοαποκαλούνται «γιατροί», πολιτικές 
ίντρ ιγκες, ανταρτόπληκτοι, βεντέτες και σκάνδαλα, π λη 
ροφοριοδότες, εκβιασμοί και εκρηκτικο ί μηχανισμοί, παρα
πλανητικές προκηρύξεις και μυσ τικο ί πράκτορες, ξένοι κα
τάσκοποι, αστυνομικές «εμπλοκές», εγκλήματα οικονομικού 
ανταγωνισμού, διαπλοκή πολιτικώ ν με υπόκοσμο, παρα- 
στρατιω τικά κυκλώ ματα, αντιτρομοκρατικές και ξένες υ π η 
ρεσίες, δικτατορία, προδομένες φ ιλίες σκοτεινών εποχών. 
Ληστές που γ ίνονται δικαστές, πολιτική  αστυνομία που χαλ
κεύει καταθέσεις.

Δ ίκτυα συμφερόντων ω ς εταιρειοκρατία, οικονομικοί δο
λοφόνοι (πρώην κατάσκοποι), συνωμοσίες και αδελφότητες, 
οπιοκαλλιεργητές αλλά και μ υσ τικο ί πράκτορες διαμορφώ
νουν το πλαίσιο και το κλίμα μέσα στο οποίο κ ινείτα ι η παρα
νομία του αστυνομικού μυθιστορήματος. Τα πάντα  χω ρούν 
και τα πάντα εισχωρούν στην πλοκή.

Ανάμεσά τους και μυθιστορίες πραγματικώ ν γεγονότω ν 
όπως π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας αξιωματούχου, θεαματικές 
αποδράσεις, δικαστές με μεζούρα, κ.ο.κ.

Τέλος: ο γρίφος και οι φόβοι. Το γκροτέσκο ω ς εγκληματι
κό, το άλλοθι αις απόδειξη εγκληματικού σχεδίου, οι διαφο
ρετικές κλωστές που οδηγούν στο ίδιο κουβάρι, τα  έργα του 
διαβόλου, οι διαβολικά (devilish) φανατικοί, η  τύ χ η  ω ς «συ- 
νεργός» του ντετέκτιβ , το παρελθόν που ζητάει εκδίκηση. 
Ε υφ υείς συλλογισμοί σε διπλές δυνατότητες, κλειδιά μυστη
ρίου για δωμάτια θησαυρού (treasure cham bers), απατηλές 
ανατολικές ασθένειες, πειραματισμοί και δολοφονικές λεπτο
μέρειες, το έγκλημα ω ς τυχαίο  γεγονός, η  κληρονομικότητα 
και «μεθυσμένοι» θάνατοι, η εκδίκηση της φύσης, οι φάρσες 
του Θεού, ο θάνατος ω ς βαθύς ύπνος, το αδιέξοδο χω ρίς εξι
λέωση, η αμνησία αισθημάτων.

Φόβοι και προκαταλήψεις. Ο σχεδιασμός και η προτροπή 
για  φόνο ισοδυναμεί με το φόνο. Η  αμέλεια τιμωρείται σαν 
έγκλημα προς τους Θεούς. Η  ενοχή του αίματος κυνηγάει 
πάντοτε τον υπαίτιο. Οι Θεοί «ανακατεύονται» στα ανθρώ
πινα  (ή έστω τους αναμ ιγνύουν οι άνθρωποι). Πολλές φορές 
μάλιστα οι ίδιοι οι Θεοί «εκδικούνται».
2. Υπάρχει κάτι το καινούργιο στο μωσαϊκό αυτό; Ίσ ω ς  ιδε
ολογικά ή ιδεοληπτικά ψήγματα, όπω ς οικολογικά εγκλή
ματα, καθολική ανομία και αποκλίνουσες ζωές, «πολιτικά» 
εγκλήματα αλλά με ιδιοτέλεια, ψ υ χρ ο ί εκτελεστές λόγω  ιδε
ολογίας (κατόπιν μάλιστα ψηφοφορίας) που σχεδόν δεν γνώ 
ριζαν το θύμα αλλά ενεργούσαν με πεποίθηση δικαίου (ακό
μα και αν ο απέναντι ήταν καθαρός). Ο «εμφύλιος μέσα στον 
εμφύλιο» που κάλυπτε δυστυχώ ς και τα ξεκαθαρίσματα προ
σω πικώ ν λογαριασμών με ιδεολογικό μανδύα. Θραύσματα

και φαντάσματα από το παρελθόν. Ακόμα και τα φαντάσμα
τα (όπως άλλωστε και οι φαντασιώσεις μας) είναι αιμοστα
γή·

Νέες «ηθικές»; Ίσω ς. Με τη ν  εξουσία διαγράφουμε το 
παράνομο παρελθόν αλλά και με τον «ανθρωπισμό» τελού
με εγκλήματα χω ρ ίς οίκτο κατά  τω ν επ ικ ίνδυνω ν αντιπά 
λων. Νέες εμπειρίες; Ίσω ς. Ε νώ  κανείς δεν μπορεί «να φα
ντα σ τε ί τον εαυτό του νεκρό» πολλοί θάθελαν «να παίξουν 
ένα φόνο», να  παίξουν τους ρόλους δράστη-θύματος για  να  
νοιώσουν ή και να  μάθουν/ να  ανακαλύψ ουν. Σαν πεθαμέ
νοι που αναπολούν τ ις  ζωές τους, πολλοί εγκληματίες ομο
λογούν σαν να  μη μ ιλούν για  δικές τους πράξεις.

Α παγωγές με πολιτικές προεκτάσεις και εμπλοκές και 
εγκλήματα που  κουκουλώ νονται γ ια  πολιτικούς λόγους. 
Φόνοι σε διαφορετικά μέρη και σε διαφορετικές κοινω νικές 
τάξεις. Η  διαφθορά τη ς υ ψ η λ ή ς κοινω νίας (και εξουσίας). Τα 
κ ίνητρα  που οδηγούν στο έγκλημα ακόμα και τους μορφω
μένους και τους ταλαντούχους.

Σύμπτωση, εξαναγκασμός, έξη ή επιθυμία; Τ ι τελικά προ- 
καλεί το έγκλημα;

Η  παλινδρόμηση στο χρόνο και η  παραπλάνηση στο χώρο 
αναδύουν πάντοτε τη  σχέση πλοκής και μοίρας;

Κάθε πρόσωπο συνδέεται με τα άλλα μέσω τη ς μοίρας που 
το ίδιο δημιούργησε. Συγκυρίες, χαρακτήρες, δράσεις, γ ίνο 
ντα ι ένα κουβάρι και προκαλούν κ υ κλ ική  α ιτιότητα  (όπου ο 
ένας παράγοντας γίνετα ι α ιτία  Km αποτέλεσμα του άλλου). 
Έ τ σ ι το ένα έγκλημα οδηγεί στο άλλο.

Ε ίναι όμως όλοι άτυχοι ή  ένοχοι; Μ ολονότι ο κατηγορού
μενος θεωρείται πάντοτε «άνθρωπος κατω τέρας υποστάθ
μης» και μολονότι πιστεύουμε ότι όσοι κατα-διώκονται εί
ναι περισσότερο επικίνδυνοι, τα πράγματα δεν είναι πάντοτε 
τόσο ξεκάθαρα.

Ο δολοφόνος είναι συχνά  ματαιόδοξος γ ί  αυτό και «υπο
γράφει» τα  εγκλήματά του, γ ί  αυτό «βρίσκει αξία» μέσα σε/ 
από αυτά. Ακόμα Km αθώοι ομολογούν και καταδικάζονται 
γ ια  εγκλήματα που δεν έχουν κάνει. Π ολλές φορές η κοινή 
γνώ μη  δεν καταγγέλλει τον εγκληματία  διότι «επικροτεί» το 
έγκλημά του κι έτσι ο «εκδικητής» (για κρυμμένα και ατι
μώ ρητα εγκλήματα) συχνά  συγ-καλύπτεται.

Από τη ν  άλλη ο ανακριτής δεν είναι συμπαθητικός ακόμα 
κ ι όταν είναι δίκαιος. Σ υχνά  ο δ ιώ κτης (βλ. Ιαβέρης) δεν αξι
ολογεί σωστά το «πρέπον».

Δεν βλέπει π.χ. ότι οι κακοί παγιδεύονται μεν στις κακ ί
ες τους αλλά δεν παύουν να  είναι χρήσιμοι σ την ισορροπία 
του κόσμου.

Δεν ξέρω αν στο αστυνομικό μυθιστόρημα «το Κακό φέρ
νει πάντα το Καλό» ή αν ο ντετέκτιβ  αποφεύγοντας να  γίνει 
αυτό «που κυνηγάει και μισεί» σκοτώ νοντας τον κακό πα
ράγει άλλη ηθική. Η  λυ τρω τική  αστυνομική λογοτεχνία, η 
ψ υ χ ικ ή  κάθαρση από το φόβο και το πάθος καταπραΰνουν 
ίσιος τους φόβους της αστικής τάξης που προκαλεί το έγκλη
μα αλλά συχνά ηρωοποιούν και τους «κοινωνικούς επανα- 
στάτες-εγκληματίες». Σ υχνά  όμως η αστυνομική δίωξη της 
παραβίασης τω ν ηθικώ ν κανόνω ν και της παρέκκλισης 
παίρνει και τη  μορφή ενός «φρονηματισμού» που  ακόμα και 
τ ις  σκέψεις τιμωρεί. Ο ακόλαστος δεν βρίσκει πάντοτε θέ
ση στις εγκληματικές διαβαθμίσεις και δεν βελτιώνεται μέ-
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σα στα κάτεργα. Η  επίδραση επ ί τω ν παθώ ν και η συναφής 
επιλογή του Καλού ή του  Κακού δεν στερείται -γ ια  πολλούς- 
οργανικής' βιολογικής βάσης. Για άλλους ενδιαφέρει μόνον η 
αναζήτηση του ιδεολογικού υπόβαθρου του εγκλήματος που 
οδηγεί σε μια διανοητική  (ή και ιδεο-λογική;) μονομαχία του 
ντετέκτιβ  και του ύποπτου. Το παιχνίδι παίζεται γύρω  από το 
«πως» και το «γιατί». Π ολλοί δράστες π.χ. θέλουν να  ομολογή
σουν γ ια  να  «επιχειρηματολογήσουν» σχετικά με τα κ ίνητρά  
τους ή  τη ν  ευθύνη  του  θύματος. Άλλοι «μετανοιώνουν» αμέ
σως για  να  μπορούν ευκολότερα να  επιδοθούν στην εγκλημα
τική  τους δραστηριότητα. Οι τεχν ικές πολλές. Και οι αστυνο
μ ικές αντι-τεχνικές το ίδιο.

Επειδή όμως ούτε οι άνθρωποι εξαφανίζονται τόσο εύκολα 
ούτε τα  πτώ ματα «εξαϋλώνονται» κ ι επειδή κανείς («κλέφτης 
ή αστυνόμος») δεν είναι υπεράνω  υποψ ίας οι νομ ικο ί και δη οι 
εγκληματολόγοι πρέπει να  διαβάζουν και να  εμπνέονται από 
τη ν  (αστυνομική) λογοτεχνία, είτε όταν αυτή  σκιαγραφεί τ ις  
ψ υ χικές διαδικασίες τη ς  εκδίκησης (μύθος τω ν Ατρειδών) είτε 
όταν αυτή  μας περιγράφει τους σκοτεινούς δαιδάλους τη ς  δι
καιοσύνης (Δ ίκη του  Κάφκα).
Επι-μυθια-κό
1. Επειδή ο γραφικός και ακίνδυνος χαρακτήρας τω ν παλαιών 
παρανόμων έχει προ πολλού εξαφανισθεί και οι ψ υ χρ ο ί εκτε
λεστές επ ικρατούν παντού, επειδή η ψυχογραφ ία  του υπόκο
σμου, οι κώδικες, οι σχέσεις με τη ν  Α στυνομία έχουν έντονα 
διαφοροποιηθεί, επειδή το έγκλημα ω ς εσχάτη προδοσία (του 
κοινω νικού συμβολαίου) τιμωρείται με «αργό θάνατο», επει
δή η τιμωρία είναι παντού το ίδιο σκληρή έτσι ώστε η ακτινο
γραφία της ζωής στην φ υλακή και τω ν «νόμων της» από έναν 
δικηγόρο αλλά και από έναν αμετανόητο παράνομο (στην αμε
ρ ικάνικη  φυλακή) να  μη διαφέρουν ιδιαίτερα ω ς προς τ ις  αντι
λή ψ εις ' πρακτικές, επειδή ούτε η ατιμωρησία του διεφθαρμέ
νου, ούτε η δικαίωση τη ς αυτοδικίας είναι τα ζητούμενα του 
κοινω νικού/ δ ικαιϊκού μας συστήματος, γ ι’ αυτούς και πολ
λούς άλλους λόγους το αστυνομικό μυθιστόρημα καλείται -  
πο ιητική  αδεία- να  αντι-τάξει μια νέα διαχείριση.

Το λογοτεχνικό έγκλημα (όπως άλλωστε και το πραγματι
κό) γεννιέτα ι μέσα στη διαφθορά, ανακυκλώ νεται μέσα στην 
αγω νία και στο φόβο, στο σκοτεινό χώρο και στις άρρωστες 
σχέσεις, στη γενικευμένη  καχυποψ ία  και σ τις μασκέ ψευδ-αι- 
σθήσεις ελευθερίας και απροσωποποίησης, δεν πρέπει όμως να 
πέσει στην παγίδα ή τη  δίνη τη ς  αναζήτησης του παράδοξου, 
του ανείπωτου, του  πρωτόγνωρου.

Το αστυνομικό δεν πρέπει να  «μετεξελιχθεί» σε καθαρό μ υ 
θιστόρημα τεχνολογικής κατασκοπίας, σε stories φαντασμά
τω ν ή υπερφυσικώ ν δυνάμεων.

Οι όποιες μυστηριακές τελετές ή τα  ιστορικά μυστήρια δια
κοσμούν τους γρ ίφ ο υ ς  τα  αινίγματα, τα  κρυπτογραφήματα, 
τα πειράματα, τ ις  μπλόφες, αλλά δεν διακτινίζουν τον αναγνώ 
στη σε «άλλους κόσμους». Το παιχνίδι της λογ ικής δεν πρέ
πει να  ξεπερασθεί από εξωγήινες καταστάσεις. Οι κρύ πτες π.χ. 
αποδεικνύουν τη  στενή σχέση Ε γκληματολογίας και Ανακρι- 
τ ικ ή ς και θέτουν τ ις  πνευματικές δυνάμεις της δι-αίσθησης, 
έκτη ς αίσθησης, ένστικτου, ενόρασης, προβλέψεων, προαισθή
ματος (κακού) σε συναγερμό αλλά δεν κ ινούνται στο χώρο του 
«πέραν». Το ίδιο ισχύει και με τα κ ίνητρα  του δράστη, τη  συμ
βολή του θύματος, τ ις  αντιδράσεις του περίγυρου.

ζ . Το αστυνομικό βγάζοντας τη  μάσκα από τον 
(ηθικό) αστικό τρόπο ζωής δημιούργησε τους όρους του 
αντι-μυθιστορήματος. Η  «ποιητική του εγκλήματος» δι
αφέρει καθώς είτε αναστοχάζεται σε ιστορική βάση είτε 
επανέρχεται στα κλασικά αινίγματα.

Εξελίσσεται χω ρ ίς να  χάνει τη ν  ουσία του, το σ τυλ του, 
την  παράδοσή του. Παραμένει ένας λογο-τεχνικός ανι
χνευ τή ς  ψ εύδους και ψευδαισθήσεων.

Το αστυνομικό αφού διένυσε τους εξελικτικούς του κ ύ 
κλους τώρα έχει πάρει τη  μορφή μιας ρώ σικης μπάμπου- 
σκα όπου η  έξω-έξω επιφάνεια αντιπροσωπεύει το πολι
τικοκοινω νικό πλαίσιο, η δεύτερη προς τα μέσα τους 
«νέους»(;) ηθικούς κώδικες, η  τρ ίτη  τους μηχανισμούς 
απονομής τη ς δικαιοσύνης, η  τέταρτη τ ις  νέες μορφές 
εγκληματικότητας και η τελευταία  μέσα-μέσα επιφά
νεια  εκφράζει τη  μοναξιά τόσο του ν τετέκτιβ  όσο και του 
ένοχου καθώς προσπαθούν με λογικές σκέψεις και κ ι
νήσεις να  ερμηνεύσουν και να  διαλευκάνουν περίπλοκα 
(δι)ανθρώπινα (συν(αισθήματα. Α υτή τη ν  τελευταία  επ ι
φάνεια δεν πρέπει να  αφήσει ποτέ στο πλάι ο συγγραφέας 
αστυνομικώ ν μυθιστορημάτω ν υπερ-απασχολούμενος με 
τεχνικές, τεχνολογικές και ηλεκτρονικές παραμέτρους. Ο 
χώρος -  ο χρόνος -κ α ι ο φ όνος- παραμένουν τα  μεγάλα 
ατού στα χέρια του για  ν ’ απαντήσει σε ορισμένα από τα 
παρακάτω ερωτήματα:

Εμποδίζεται ένας φόνος; Υ πάρχουν άνθρωποι που  «τρα
βάνε» πάνω  τους τον φονιά σαν να  επιθυμούν να  δολοφο
νηθούν; Η  δολοφονική σκέψη μετατρέπεται αυτόματα σε 
βούληση, επ ιθυμία  και εκτέλεση; Κι όταν δεν έχεις κανέ- 
να ν  συγκεκριμένο να  σκοτώσεις κ ινείσαι με βάση τ ις  προ
καταλήψ εις σου και εκτελείς όποιον συναντήσεις;
3. Από τη  στιγμή  που ο Ν τοστογιέφσκι επηρεάστηκε από 
τα Μ υστήρια τω ν Παρισίων του Sue και από τους Ά θλι
ους του Ο υγκώ  αλλά και τόσοι καθιερωμένοι ή  νομπελί
στες συγγραφείς «υπέπεσαν στην αμαρτία» να  δοκιμα
στούν (και) σ’ αυτό το λογοτεχνικό είδος, τούτο σημαίνει 
ότι η  πρόκληση να  γράψ εις ένα αστυνομικό δεν έχει μό
νο λογοτεχνικό/ συγγραφικό υπόστρωμα αλλά και ευρύ
τερη στόχευση.

Από το «πρώτο αφήγημα ανίχνευσης» (Οι φόνοι τη ς  οδού 
Μ οργκ, του Έ ν τγ κ α ρ  Άλαν Πόε, 1841), μέχρι τ ις  σ ύγχρο
νες μορφές του «σοβαρού» αστυνομικού μυθιστορήματος 
έχει χυ θ ε ί πολύ μελάνι στον (υπέρ;(τονισμό της πολιτικο
κο ινω νικής πλευράς που υπολανθάνει στην αστυνομική 
πλοκή. Ακόμα και το ν ιχιλ ισ τικό  αστυνομικό μυθιστό
ρημα, με τα αντικο ινω νικά  ή «δεξιά μηνύματα», που έρ
χετα ι γ ια  να  αντισταθμίσει τη ν  προνομιακή παρουσία (εν 
είδει ιδεολογικής επικράτησης ή ελεύθερου χώ ρου έκφρα-
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σης) τω ν «αριστερών» συγγραφέω ν αστυνομικών, εντάσ
σεται σ’ αυτό το πλαίσιο.

Μ ολονότι οι φόνοι έχουν γίνει πλέον banal, το πολιτι
κό στοιχείο τη ς  αντί-στασης γίνετα ι όλο και π ιο έντονο. Οι 
ντετέκτιβς ω ς politically in-correct δεν τα  βρίσκουν πλέον 
με τη ν  παρανομούσα Εξουσία και τη ν  εθελοτυφλούσα Δ ι
καιοσύνη.
4. Από την  άλλη τα εγκλήματα και τα μυστήρια γενικότε
ρα έγιναν αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας με συνέπεια να  
έχουμε γίνει όλοι λίγο-πολύ εγκληματοπροφοβητικοί, δη
λαδή να  φοβούμαστε εκ τω ν προτέρων τα χειρότερα.

Το πάθος για  τη ν  αμαρτία, που  εμφανίζεται στο αστυ
νομικό μυθιστόρημα ω ς η σκοτεινή πλευρά της ανθρώ πι
νη ς φ ύσης (homo na tu ra l, η ηθική  της πτώ σης τω ν (όποι
ων) χαμένω ν του κοινω νικού παιχνιδιού, η  θεία Δ ίκη  για  
τους (όποιους με όποιο τρόπο) κερδισμένους αλλά κυρ ίω ς 
η συμπληρω ματική μαρτυρία και η  ανεξάρτητη ερευνητι
κή εμβάθυνση (έστω με πρόσχημα τη ν  π ο ιητική  άδεια και 
τη  «ούμπταιση») δ ιευρύνουν τους ανα-στοχασμούς γύρω  
από την  αθωότητα και τη ν  ενοχή.

Ό π ω ς η ιστορία γίνετα ι πραγματικότητα  έτσι και η 
πραγματικότητα μπορεί μέσω τη ς  αστυνομικής μυθιστο
ρίας να  γράψ ει ιστορία διαλευκάνοντας όλες τ ις  σκοτεινές 
πτυχές.

Το Δίκαιο και η  Λ ογοτεχνία φαίνεται στο σημείο αυτό 
να σ υγκλίνουν περισσότερο στην Αλήθεια από ότι οι υπ- 
εκ-φυγές τω ν θεω ρητικώ ν τω ν κειμένων.

Το κρίσιμο δεν είναι αν στο αστυνομικό συναντάμε την  
κο ινω νική  παθολογία ω ς περιγραφή αλλά αν μέσα στις/ 
από τ ις  σελίδες του οι συγγραφείς ανα-λύουν πιο ελεύθερα 
από ότι οι πολιτικο ί και οι επιστήμονες το νοσηρό φαινόμε
νο της διαφθοράς της εποχής τους.

Μοιάζει χαίουσες πληγές της ελληνικής πολιτικοοι
κονομικής πραγματικότητας να  διερευνώνται σε βάθος 
από τους αστυνομικούς συγγραφείς (υπόθεση Βατοπέδι, 
Siemens, Κοσκωτά κ.ά.) και όχι από τη  Δικαιοσύνη, τη  
Βουλή ή τα ΜΜΕ. Το αστυνομικό δεν είναι πλέον μόνο λο- 
γο-τεχνικός α ν ιχνευ τή ς ψ εύδους αλλά και ευαίσθητος κα- 
τα-γραφέας αληθειών. Δεν πρόκειται γ ια  θεραπευτική αλ
λά για αποκαλυπτική  λογοτεχνία.
5. Σ υχνά  στα μυθιστορήματα χρησιμοποιούμε ό,τι αρνού- 
μαστε να  χρησιμοποιήσουμε στην πραγματικότητα, ίσιος 
γ ια τ ί το φανταστικό είναι ίδιο με το πραγματικό αλλά μας 
φοβίζει λιγότερο, καθώ ς η εξιστόρηση ακραίων καταστά
σεων δεν καταλήγει σε σύγκρουση με τον «υπερυπόκο- 
σμο» που κρύβεται από πίσω. Η  αγω νία που ο ίδιος ο τ ίτ 
λος του μυθιστορήματος προκαλεί, οι ντετέκτιβς που  δεν 
έχουν όλοι «θετικό χαρακτήρα» αλλά κ ινούντα ι στη γραμ
μή της απονομής δικαιοσύνης και στο περ ί δικαίου αίσθη
μα του (αναγνωστικού) κοινού, αν και δεν είναι πάντοτε 
εύκολο στον καθένα να  διαγνώσει π ίσω  από τους μυθιστο
ρηματικούς ήρωες τα ψ υ χικά  τραύματα ή τ ις  ιδεολογικές 
εμμονές του συγγραφέα δημιουργούν τα δικά τους μυσ τή 
ρια. Η  ανακριτική  πτυχή , ο ρόλος του ερευνητή - ντετέ- 
κτιβ, το ισοζύγιο «Καλού-Κακού» δημιουργούν ένα κλίμα 
προσδοκίας, έκπληξης, αιφνιδιασμού, σύγκρουσης που μό
νον το αστυνομικό προσφέρει.
6. Δύο λοιπόν ανοικτά ερωτήματα. Πρώτον: Τ ι είναι αυτό

που σαγηνεύει σ’ ένα αστυνομικό; Ο βαθμός δυσκολίας; Η 
δυσανάγνω στη ψ υχολογ ική  πλοκή σε ατομικό ή  διαπρο
σωπικό επίπεδο; Οι μυσ τικές αόρατες δυνάμεις που  κυβερ
νούν  τον κόσμο και οι πολιτικές υπόγειες διασυνδέσεις; Το 
Καλό που γίνετα ι Κακό ή το Κακό που αναζητεί το Καλό;

Επειδή δεν μπορώ να  ισχυριστώ  ότι στα αστυνομικά 
«οι νεκροί (μοιάζει να) είναι αιώ νια ζωντανοί» ή  ότι ο κά
θε άνθρωπος πληρώ νει το ακριβές τίμημα  τω ν επιλογώ ν 
του, θέλω να  π ιστεύω  ότι ο κάθε αναγνώ στης βρίσκει στο 
αστυνομικό αυτό ακριβώς που δεν συναντάει στην επίπε
δη ζωή: τη  γοητεία  τω ν κρυμένω ν μ υστικώ ν, ακόμα κι αν 
αυτά  είναι πολλές φορές «θανατηφόρα».

Δεύτερο και κρισιμότερο ερώτημα. Τελικά: ποιος φοβά
ται το αστυνομικό μυθιστόρημα;

Π οιανώ ν διαμορφώνει τη ν  πολιτική  συνείδηση ρ ίχνο
ντα ς φω ς και αποκαλύπτοντας (πραγματικά) μυστικά;

Από τη ν  ιστορία τη ς  απουσίας (στοιχείων), χαρακτηρι
στικό τω ν αρχικώ ν αστυνομικώ ν μυθιστορημάτω ν, φ τά 
σαμε σ την «ιστορία τη ς  παρουσίας» που  όμως οι θεσμοί 
αρνούνται να  παρουσιάσουν. Η  λογική  τη ς  βίας και η  βία 
τη ς  λογ ικής δεν φοβίζουν τον αστυνομικό λογοτέχνη. Τ ις 
υπερβαίνει οδηγώ ντας τον  αναγνώ στη αν όχι σε μια  φα- 
ντασιακή/ ψ υχοηρεμ ιστική  κάθαρση τουλάχιστον σε μια 
έμμεση απόδειξη ότι ουδέν κρυ πτόν  υπό  τον αστυνομικο- 
λογοτεχνικόν ήλιον.

Ο ενημερωμένος αναγνώ στης θέτει πλέον κρίσιμα ερω
τήματα και ζητάει απαντήσεις. Αν η επιστήμη ή η δικαιο
σύνη δεν μπορεί να  τ ις  βρει μήπω ς ήρθε η ώρα η  Λογοτε
χν ία  να  τολμήσει να  τ ις  δώσει;

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α
Δέκα Ερωτήματα για τον αναγνώστη:

1. Υπάρχει δίλημμα ανάμεσα στο «να σκοτώσεις ή  να  σκο
τωθείς»;*
2. Μ πορείς να  μάθεις να  ζεις με τη ν  εγκληματικότητα;*
3. Π ώ ς λέγεται αυτός που σκοτώ νει το φονιά;*
4. Πόσες διαστάσεις και μορφές μπορεί να  πάρει το «κα
κό»;*
5. Αξίζουν τα δάκρυά μας οι δολοφονημένοι δολοφόνοι;*
6. Ε ίμαστε όλοι και στον ίδιο βαθμό ένοχοι γ ια  κάθε έγκλ η 
μα που  διαπράττεται στον κύκλο  μας;**
7. Ο εγκληματίας έχει ψ υ χ ή  ή  και ψ υ χ ικ ό  μεγαλείο ή μ ή 
πω ς έχει πουλήσει τη ν  ψ υ χή  του στο διάβολο;*** Κ ακοί 
από ιδιοσυγκρασία, σ κληροί από ένστικτο  και θηριώδεις 
εκ προμελέτης είναι όλοι οι εγκληματίες;****
8. Α υτός που περιμένει στο σκοτάδι είναι πάντοτε ο δο
λοφόνος;*
9. Οι σοφοί ιδρώ νουν στο μέτω πο ενώ  οι λω ποδύτες στα 
δάκτυλα.* Τ ι σημαίνει η  φράση;
10. « Ό τα ν  ένας π ολ ίτης “καθαρίζει” έναν εγκληματία  γ ι
α τ ί  είναι είδηση;* Ό τ α ν  ένας δολοφόνος δηλώ νει ότι «βα
ρέθηκα να  μ ιλάνε άλλοι γ ια  μένα»** πω ς αξιολογείται; Ο 
νόμος συχνά  ευνοεί τον Κακόν;*** Το πιστεύετε; ]

Οφείλουμε συγνώμη στον καθηγητή Γιάννη Πανούση διότι οι 
άνω των 400 υποσημειώσεων του κειμένου παραλήφθηκαν λόγω 
υπερβολικής έκτασης, οι οποίες φυσικά είναι στη διάθεση κάθε 
ενδιαφερομένου.
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ
w w w .a rm y c a m p .g r

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ  

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19  ευρώ 

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

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8  ευρώ

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

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΓΓΟΑΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΑ0Κ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)

Εξουδετερυση. ακινητοποιηση. 
σύλληψη καί συνοδεία 
ένοπλου η άοπλου ανιίηαλου.
Μ ε ς  αυτοάμυνας 
και Αστυνομική ράβδος
[ ημεία πίεσης (pressure points). 
Ελαστικό υραριο εκπαίδευσης.
TAEKWONDO I  Αγωνιστικό-Παραόοοιακο I 
Τμήματα Ενηλίκων - Ανηλίκων.
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Ε ά ν  ε ίνα ι α λ ή θ ε ια  όχι η ιστορία τη ς  Ρ ω μ αϊκής αυτοκρα- 
τομίαήΐίίναι κυρ ίω ς η  ιστορία του  Ρω μαϊκού στρατού είναι 

pu αληθές ότι η  σ τρατιω τική  οργάνωση και η  στρατιωτι- 
ίιολιτική είναι το σημείο εκείνο τη ς  Ρ ω μ αϊκής κληρονομι

άς ά το  οποίο το Β υζάντιο αναδείχθηκε ο πιστότερος κληρονόμος 
και συνεχισ τής α υ τή ς τη ς  ρω μαϊκής παράδοσης1. Η  σω ματική  αγω 
γή  ή τα ν  αναπόσπαστο κομμάτι τη ς  καθημερινής ζω ής τω ν  ρω μαίω ν 
στρατιω τώ ν, όπως και σήμερα συμβαίνει στις στρατιω 
τικές κ ι αστυνομικές σχολές. Οι σύγχρονοι στρατοί τω ν 
ευρω παϊκών κρατώ ν, αξιω ματικοί τω ν οποίων εκπα ί
δευσαν, οργάνωσαν κι εκγύμνασαν και τον ελληνικά 
στρατό οφείλουν σημαντικά  στοιχεία τη ς  οργάνωσης 
τους στο Βυζάντιο, το οποίο τότε θαύμαζαν και ήταν 
για  τους λαούς αυτούς πρότυπο, η  δε σ ύγχρονη  στρα
τιω τική  σω ματική αγω γή  α υτώ ν δεν αποτελεί πρω 
τότυπο  σύγχρονο φαινόμενο, αλλά έλαβε συστημα
τική  μορφή πολύ  παλαιότερα ακολουθώ ντας τον 
βυζαντινό  στρατό για  μ ία  και πλέον χιλιετηρίδα.

Πρέπει να  σημειω θεί όχι όταν αναφερόμαστε 
στη βυζαντινή  αυτοκρατορία εννοούμε τη  ρω μαϊκή 
αυτοκρατορία όταν άρχισε να  αφομοιώνει τον ελλη
νοχριστιανικό πολιτισμό. Οι κάτοικοι της θεωρούσαν 
ότι κατοικούσαν σ την ρω μαϊκή αυτοκρατορία και ονο 
μάζονταν Ρωμαίοι. Τα ονόματα ‘βυζαντινού ‘βυζα
ν τ ιν ή  αυτοκρατορία’ ή τα ν  καθαρά τεχν ικ ο ί όροι 
που εισήχθησαν από τους επιστήμονες γ ια  να  δι
αχωρίσουν τη ν  περίοδο του λατιν ικού  κατά  κύριο

του Ευάγγελου Διαμαντή 
Δόκιμου Υπαστυνόμου

ΔΡ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΑΕΑ 

ΚΑΙ



Τ α  Τ α κ τ ικ ά  που σώζο
ντα ι σήμερα τα έγραψ αν 
οι ίδιοι οι αυτοκράτορες, 
ο Μ αυρίκιος, και Λέων ο 
Σ τ ' ο Σοφός υπάρχει όμως 
και άλλο ένα με το τ ίτ 
λο “Κ εκαυμένος” αρκετά 
μεταγενέστερο τω ν προη
γούμενω ν του 11ου αιώ- 

' . V νος. Οι αυτοκράτορες τα
. , „  . „  , έγραψ αν αφενός γ ια  να

εξάρουν τη  σημασία τη ς 
στρατηγικής επιστήμης, αφετέρου γ ια  να  επισημάνουν ότι 
η  παραμέληση τη ς  οδηγεί σε μείωση τη ς  πολεμικής ικανότη
τας τω ν στρατού, σε αγυμνασία τους στρατιώ τες και σε απει
ρία τους στρατηγούς, προς διόρθωση τη ς  καταπτώ σεω ς αυ
τής3. Π ρέπει βέβαια να  λάβουμε υπόψ η  ότι στα πρώ τα χρόνια

λόγο πολιτισμού από τη ν  ελληνοχριστιανική, η οποία ξεκι- 
νά-εάν είναι δυνατόν ν α  τοποθετήσουμε ένα συμβατικό χρο
ν ικό  όριο- σύμφω να με τη ν  κρατούσα σήμερα άποψ η το 324 
μ.Χ, μετά δηλαδή τη ν  άνοδο του  Μ εγάλου Κ ω νσταντίνου 
στο θρόνο.

Οι βυζαντινο ί ήταν  άνθρωποι πρα κτικο ί με μεγάλη πεί
ρα στη συστηματικά, οργανω μένη αντιμετώ πιση  και λύση 
πρακτικώ ν ζητημάτω ν. Σχεδόν σε κάθε τομέα τη ς  καθημερι
νή ς  ζωής τους υπήρχαν πρακτικά  εγχειρίδια ω ς οδηγοί συμ
βουλώ ν γ ια  όσους αγνοούσαν τη ν  σ υγκεκριμένη  δραστηρι
ότητα. Έ τσ ι, γ ια  τους αγρότες υπήρχαν τα  “Γεω πονικά” 
για  τους γ ιατρούς η “ Ιατροσόφιά” , ενώ  για  τους στρατιω 
τικούς τα “ Σ τρατηγ ικά” ή “Τ α κτικά ” που περιείχαν συμ
βουλές σ τρατιω τικής τα κ τικ ή ς και θεω ρητικές πραγματεί
ες περ ί πολέμου. Από αυτά  αντλούμε και τ ις  σπουδαιότερες 
ασφαλείς ιστορικές πληροφορίες και γ ια  τη  σω ματική αγω 
γή  τω ν στρατιω τώ ν2.
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ο στρατός ήταν  θεματικός, δηλαδή αποτελούνταν από 
πολυάριθμους απλούς, φ τω χούς αγύμναστους ακρί
τες κ ι ελάχιστους γυμνασμένους ευγενείς η  εκγύμναση 
τω ν οποίων θεω ρούνταν επιβεβλημένη.

Ο Β υζαντινός επαγγελματικός αθλητισμός και η στε
νή  θρησ κευτική  α ντίλη ψ η  όπω ς τη ν  ερμήνευσαν περ ί 
τω ν γυμνασ ίω ν επέδρασαν αρνητικά  στην αρχαία ελ
λη ν ική  «Γυμναστική» ιδεολογία. Παρόλη τη ν  περιο
ρισμένη ιστορική έρευνα όμως η άθληση δεν εξέλειψε 
καθολικά. Υ πάρχουν αναφορές σε αθλητικές δραστηρι
ότητες και πα ιχνίδια  Β υζαντινώ ν ευγενώ ν -που διαδό
θηκαν μέσω τω ν Σταυροφόρων- σε κ υ νή γ ι αγρίω ν κ ι 
επ ικ ινδύνω ν ζώων καθώ ς και αρματοδρομίες. Ε π ιπλέ
ον σ ημαντικές αναφορές έχουν καταγραφεί γ ια  τη ν  σω
ματική  αγω γή  και εξάσκηση του στρατού.

Η  στρατιω τική  σω ματική αγω γή  περιλάμβανε ατομ ι
κά αθλήματα: α) ρ ίψ η  από μακριά μ ικρώ ν ακοντίω ν ή 
τσεκουριών, βολές με σφενδόνες, ενώ  οι ψ ιλ ο ί ταχεία 
τόξευση μακριώ ν κονταριώ ν εξ’ αποστάσεως όπως ο 
σύγχρονος ακοντισμός β) Άλματα κάθε είδους και τρέ
ξιμο επ ί ομαλού και ανώμαλου εδάφους, μάλιστα οι ιπ 
πείς θα έπρεπε να  γυμνάζουν και το άλογο τους με αυ
τόν τον τρόπο γ) Τοξοβολία.

Με τη ν  καλλιέργεια από τη  μια τη ς  ευθυβολίας με κο
ν τ ινο ύ ς  και μεγάλους στόχους στην αρχή για  να  μην 
αποθαρρύνονται οι στρατιώτες, με μ ικρούς και μακρι
νο ύ ς δε αργότερα από τη ν  άλλη τη ς  ταχυβολίας χρω 
ματίζοντας, τα βέλη και μετρώ ντας πόσα έριξε ο καθέ
νας, αλλά και αντοχή  και δύναμη, αν η  έλξη του νεύρου 
του τόξου ήταν  μέχρι το α φ τ ί “άριστα” , μέχρι τον λα ι
μό “λίαν καλώ ς” , ενώ  μέχρι τον μαστόν “ καλώ ς” .

Ομαδικά αθλήματα όπω ς οι στρατιώ τες θα εξασκού- 
ντα ι πεζοί με πανοπλία σε μονομαχίες με άλλους οπλί
τες και με βέργες (μακρά ξύλα σαν δόρατα), έρ ιχναν πέ
τρες οι μεν, τ ις  οποίες προσπαθούσαν να  αποφ ύγουν οι
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άλλοι, ασκήσεις παρατάξεως. Π αραγγέλματα από τον μαν- 
δάτορα (αγγελιοφόρο) όπως Μ ετάλλαξον,(κάνε μεταβολή) 
Πάταξον , (χτυπά) Δρόμω έλα, τρέχα γρήγορα (αντί του ξε
ν ικού  μαρς) Σ ίγα  και πρόσεχε, (σώπα και πρόσεχε τον δι- 
ατάσσοντα) ζύγισις, στίχισις, ευθυγράμμισις, περισπασμός 
(κυκλω τικός ελιγμός) θα έπρεπε να  εκτελουνται με ακρί
βεια. Πορείες κοπιώ δεις οποιαδήποτε ημέρα και ώρα και 
ψ ευτομάχες με ασίδηρα όπλα χω ρίς πυρά.4

Από α υ τή ν  τη ν  εξάσκηση και τη ν  εκγύμναση όχι μόνο 
συνηθίζει ο στρατιώ της στους κόπους, αλλά και υγια ίνει 
και οποιαδήποτε τροφή με ευχαρίστηση τρώ γει και π ίνει 
έστω και αν είναι λ ιτή  χω ρ ίς να  αισθάνεται τη ν  ανάγκη πο- 
λυτελέστερης τροφής4.

Κύριος γυμναστικός χώρος στο Β υζάντιο ήταν  ο ιππό
δρομος κ ι αμέσως μετά έρχεται το στάδιο με τα  αντίστοιχα 
τελούμενα αγωνίσματα. Χ αρακτηριστικά στους γυμνασ τι
κούς χώ ρους τελούντα ι αγώ νες μονομαχίας και θηριομα
χίας κατάλοιπα τη ς  Ρ ω μ αϊκής επίδρασης. 0  Ιππόδρομος 
αποδείχτηκε ω ς το επ ίκεντρο τη ς  πολ ιτικής ζωής τω ν Βυζα
ντ ινώ ν  για  τι εκτός του θεάματος παρουσιαζόταν κ ι ο αυτο- 
κράτορας τον οποίο οι θεατές μπορούσαν να  επιδοκιμάσουν 
η να  αποδοκιμάσουν ανάλογα με το κοινω νικό του έργο. Οι 
μονομαχίες και οι θηριομαχίες παραγκω νίστηκαν σταδιακά 
από το Β υζάντιο με αποτέλεσμα κατά το τέλος του 5ου αι. 
μ χ  να  μην τελούντα ι πλέον. Το έτος 498 μχ. μάλιστα με διά
ταγμα του αυτοκράτορα Α ναστασίου απαγορεύθηκαν.

Σ τον ιππόδρομο έκαναν επιδείξεις τόσο σφοδρές και με 
τραυματισμούς, ώστε ο λαός τρόμαζε κ ι έφευγε στα σπίτια 
του. Τα σημερινά στρατιω τικά  γυμνάσια, παιδικά μόνο θα 
μπορούσαν να  θεω ρηθούν σε σχέση με το Βυζάντιο.

Γ ίνονταν και θεω ρητικά  μαθήματα με τη ν  ανάπτυξη  του 
ποινικού νόμου τη ν  υπακοή προς τον ανώτερο και τ ις  δ ι
άφορες ποινές, επιτίμ ια, η αδικαιολόγητη απουσία από το 
στρατόπεδο τρ ιάντα  νομίσματα, εάν απολέσει δημόσια εί
δη αποζημιώνει στο διπλάσιο, εάν δεν αναγγέλλει ότι βρήκε 
απολεσθέν άλογο να  θεωρείται κλέφ της και ο αξιωματικός 
που χρησιμοποιεί στρατιώ τη  για  προσωπικές του  εργασί
ες να  τιμω ρείται ο στρατηγός με 36 χρυσά νομίσματα, ο 
δρουγγάριος με 24 και ο κόμης η οιοσδήποτε άλλος με 125.

Αυτές οι ασκήσεις όπως μας γράφει ο ιστοριογράφος τη ς

Σ κ η νή  α π ό  μ ία  π ο λ ιο ρ κ ία

εποχής του Ιουστινιανού Π ροκόπιος στις μάχες του με τον 
στρατηγό Βελισάριο σ την Ιταλία, τη ν  Α φρική και τη ν  Ασία 
ήταν  απαραίτητες, ώστε να  μπορούν για  να  σ υγκροτούν σι
δερένιες ασπίδες περικεφαλαίες, θώρακες, κνημ ίδες μέχρι 
το γόνατο από τη ν  δεξιά πλευρά τα βέλη, από τη ν  αριστερή

το ξίφος, το δε δόρυ να  προσαποκρέμεται και στους ώ μους 
η  ασπίδα {I 1.12.20-1.13.25 Procopii De Bello Persico}6. 
Επισκεύαζαν τείχη, σ υγκέντρω ναν λιθάρια, χειρίζονταν 
βαριά πολιορκητικά  μηχανήματα, κριούς πετροβόλους, 
βαλλίστρες, ελεπόλεις, χελώνες, κλίμακες, έσκαβαν τερά
στιες τάφρους.

Με αυτούς τους τρόπους καθιστούσαν τους στρατι
ώ τες ετοιμοπόλεμους, διότι η  αργία  όχι μόνο νω θρούς και 
άνανδρους τους καθιστούσε, αλλά «προετοιμάζει και πα
ρ α κ ινε ί αυτούς να  σ κέπτονται μάταια  πράγματα και να  
έχουν στασιαστικές ακόμη και αυτοκτονικές τάσεις».

Τέλος οι ικανότεροι από τους στρατιώ τες επ ιλέγονταν 
για  τη ν  εισαγωγή τους σε στρατιω τικές σχολές αργότε
ρα, τάγμα τω ν «εξκουβιτόρων» ή τω ν «Αθανάτων» που 
είναι οι πρόγονοι τω ν σύγχρονω ν στρατιω τικώ ν κ ι ασ τυ
νομ ικώ ν σχολών, αφού οι «εξκουβίτορες» ήταν επίλεκτο 
στρατιω τικό σώμα γ ια  τη ν  προσω πική ασφάλεια του  α υ 
τοκράτορα και του παλατιού, τη ν  εκτέλεση τω ν  καταδι- 
καστικώ ν αποφάσεων από τον αυτοκράτορα, τη ν  τήρηση 
της δημόσιας τάξης από διαδηλω τές που βιαιοπραγούσαν, 
τη ν  σύλληψ η τω ν παρανόμων, τω ν εχόντω ν χρέη  προς το 
δημόσιο κ.α7.

Ε κ  τω ν ανωτέρω  προκύπτει αδήριτος η  ανάγκη πιο σ υ
σ τηματικής ιστορικής έρευνας τω ν π η γώ ν  γ ια  τη ν  ανάδει
ξη τη ς  συνεισφοράς του Β υζαντίου στη σ ύγχρονη  στρατι
ω τική  σω ματική αγω γή. ]
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ξη των σκριβώνων από την σύγκλητο 
6ος -  7ος αιώνας. Μαρία Λεοντσίνη 
(http:llwww.byzsym.org). &Γιαν- 
νάκη Θ. (1990) Ιστορία της Φυσι
κής αγωγής, Τόμοι Α-Β, Εκδό
σεις Χριστοδουλίδη, Αθήνα, σελ.
95-97. 9'Μουρατίδση, 1. (1998)
Ιστορία της Φυσικής αγωγής (Με 
στοιχεία Φιλοσοφίας), Εκδόσεις 
Χριστοδουλίδη, Θεσσαλονί
κη 411-420.

Ο Ά γιος Μ ερκούριος ώς 
ρω μ α ίος  α ξιω ματικός μ ε  

τόξο, ξίφος, π ερ ικ εφ α λα ία , 
α σπίδα , π α νο π λ ία . 

Ά γιο ν  Ό ρος, Πρωτάτο. 
Τ ο ιχ ο γρ α φ ία  14°" αι.
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[  ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ :

Τ ο υ :  Αστυν. Υποδ/ντη ε.α. Ιωάννη Σακελλαρίου

Κυνηγός
ένα  μαχητικό και 

απρόβλεπτο αφρόψαρο

η

j

Ο κ \ιν*ίνός - στη γλώσσα τω ν ψαράδων λέγεται λαγός -  ζει σ τις ζεστές 
θάλασσες του νότιου ημισφαιρίου συμπεριλαμβανόμενης και τη ς Μεσογείου. Ε ίναι το πιο 
σπάνιο είδος ψαριού που μπορεί να  συναντήσει ο ψαροντουφεκάς. Κ ινείται στα ανοικτά 
νερά και μόνο τη ν  άνοιξη και το φθινόπωρο μπορεί να  πλησιάζει σε ξέρες ή  κάβους ή ακό
μα και σημαδούρες αγκυροβολημένων βαρκών σε ρηχά νερά, όπου κυνηγά  με μεγάλη ορ
μή κοπάδια από ζαργάνες, σαβρίδια ή  άλλα αφρόψαρα (μαρίδες, αθερίνες κ.λπ.). Το χαρα
κτηριστικό τόσο του αρσενικού, όσο και του θηλυκού είναι τα όμορφα χρώματα, γαλάζιο 
στη ράχη και μεγάλη διχαλωτή κιτρινο-μπλε ουρά. Το πολύ μακρύ ραχιαίο πτερύγιο  και 
το λεπτό του σώμα το καθιστούν υδροδυναμικό και πολύ γρήγορο. Μ πορεί να  φτάσει έως 
2 μέτρα μήκος. Επειδή το κρέας του είναι πολύ νόστιμο και το ψάρεμά του συναρπαστικό, 
ψαρεύεται και από βάρκα με συρτή, βάζοντας ζωντανό δόλωμα ζαργάνα, ή  μ ικρή  σουπιά ή  
ακόμα και τεχνητό ψαράκι στα χρώματα τω ν μ ικρώ ν αφρόψαρων, πρασινο-μπλε ή  γκρι- 
ασημί. Με μεγάλη τύ χη  μικρά μεγέθη μπορούν να  πιαστούν και στη καθετή.
Με ψαροντούφεκο ψαρεύεται στο καρτέρι. Δηλαδή όταν αντιληφθούμε το κοπάδι χα 

λαρώνουμε και ακινητοποιούμε το σώμα μας στην επιφάνεια και κρατάμε το όπλο μας
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σταθερά κοντά στο σώμα. Επειδή είναι περίεργα μπορούν 
να  πλησιάσουν τον ψαροντουφεκά. Ό τα ν  πιστεύουμε ότι 
έχουν πλησιάσει σε απόσταση δραστικού βεληνεκούς εκτο
ξεύουμε τη  βολή πολύ γρήγορα στο κυρ ίω ς σώμα του και 
πάντα  με βέργα τα ϊτής ή  δελφινιέρα και ποτέ με τρίαινα για  
να  μπορέσουμε να  το κρατήσουμε.
Επειδή είχα τη  τύ χ η  να  ασχοληθώ με το συναρπαστικό ψ ά

ρεμά του στο καρτέρι, θα ήθελα να  σας διηγηθώ  αυτό το συ
ναρπαστικό ψ ά ρ εμ α :
Ή τ α ν  Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2002, μια ηλιόλουστη 

φθινοπω ρινή μέρα με ελαφρύ μαΐστρο (βορειοδυτικό άνε
μο). Από μέσα μου, σκέφτηκα, ότι, ο καιρός ήταν καλός για  
ψάρεμα στις υπήνεμες νοτιοανατολικές ακτές της Πελο- 
ποννήσου.
Αφού εξασφάλισα το απαραίτητο ρεπό από το Α.Τ. Αγίας

Π αρασκευής όπου υπηρετούσα τότε, προετοιμάσθηκα από 
το προηγούμενο βράδυ έχοντας ένα αθλητικό γεύμα πλού
σιο σε πρωτεΐνες και υδατάνθρακες (προτιμήστε τα ζυμαρι
κά με κρέας) και ένα ξεκούραστο βραδινό ύπνο, απαραίτη
τες προϋποθέσεις γ ια  αντοχή και καλή φυσική κατάσταση 
στο υποβρύχιο ψάρεμα. Εδώ πρέπει να  σας πω  ότι η  αϋ
πνία, η κατανάλωση αλκοόλ, τα  φάρμακα και η  κούραση 
πρ ιν  το ψάρεμα, μπορούν να  αποτελόσουν αιτία υποξίας 
του ελεύθερου δύτη, ακόμα και μια παρατεταμένη βουτιά. 
Υποξία σημαίνει έλλειψη οξυγόνωσης του εγκεφάλου που 
φέρνει ξαφνική απώλεια τω ν αισθήσεων και πνιγμό  του 
ψαροντουφεκά, γ ι ’ αυτό πρέπει να  προσέχουμε πολύ, να 
μην υπερβαίνουμε τ ις  δυνάμεις μας, όταν ασχολούμαστε 
με αυτό το σπόρ.
Δύο ώρες πριν τη ν  ανατολή του ηλίου είχα βάλει το σακί-
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[  ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΟ :

διο πλάτης με τον εξοπλισμό μου και το 90άρι ψαροντούφεκό μου στο πορτ- 
μπαγκάζ και άρχισα να  οδεύω προς το Μόριά, περνώ ντας από τη ν  Παλιά Ε πί
δαυρο, Αγία Ελένη, Δρυόπη, Γαλατά έφτασα στην Ερμιόνη και στον γνώριμό 
μου από παλιά ανατολικό βαθύ κάβο. Κατέβηκα ένα μονοπάτι με τα  πόδια έχο
ντα ς το σακίδιο με τον εξοπλισμό και τα μολύβια στην πλάτη  και κρατώ ντας 
το ψαροντούφεκο με το αριστερό χέρι. Ό τ α ν  έφτασα στα βαριά βότσαλα της 
ακτής, έβρεξα τη  στολή μου και τη  φόρεσα προσεκτικά βάζοντας μέσα σε στε
γανή  θήκη  τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου, έδεσα το απαραίτητο ακονισμένο 
μαχαίρι κατάδυσης στη μέσα πλευρά τη ς αριστερής κνήμης, σύνδεσα τον πλω 
τήρα σήμανσης με τη  ζώνη βαρών, όπου είχα βάλει μόνο 4 κιλά μολύβια γ ια  ξε- 
κούραστη και γρήγορη ανάδυση. Τη μ ύ τη  τη ς βέργας του ψαροντούφεκου την  
είχα ακονίσει και μόλις καταδύθηκα στο δροσερό φθινοπωρινό βυθό, όπλισα στην 
πρώ τη σκάλα το όπλο μου στραμμένο προς το βυθό, ελέγχοντας τη  σωστή χρήση 
του μουλινέ - καρουλιού με 35 μέτρα κορδόνι προσαρμοσμένο στο ψαροντούφεκο 
- που κρατά τα μεγάλα ψάρια όταν χτυπη θούν  σε απόσταση από εμάς.
Ο βυθός ήταν πολύ διαυγής, λόγω του μαΐστρου που έβγαινε προς το Αιγαίο και 

γ ια  να  είμαι ειλ ικρινής δεν πίστευα στα μάτια μου καθώς ανοιγόμουν προς τα βα
θιά. Σε απόσταση περίπου 20 μέτρων 3 κ υ νη γο ί έκαναν περιστροφικούς κύκλους 
κάτω  από τη ν  επιφάνεια του νερού. Σταμάτησα κάθε κ ίνηση του σώματός μου, μά
ζεψα το ψαροντούφεκο κοντά στο σώμα μου και τους παρακολουθούσα με τη ν  άκρη 
του ματιού, χω ρίς το βλέμμα μου να  είναι πάνω  τους, περιμένοντας μήπω ς πλησιά
σουν σε απόσταση δραστικού βεληνεκούς. Η  καρδιά μου χτύπαγε δυνατά από αγω
ν ία  κάτω  από τη  στολή μου.
Για καλή μου τύχη , ο πιο μεγάλος ξέκοψε από τους άλλους και πέρασε μπροστά μου σε απόσταση 3 

μέτρων περίπου. Τέντωσα γρήγορα το χέρι μου πάτησα τη  σκανδάλη. Η  βολή μου ήταν στο φτερό και 
η  ταϊτιανή τον βρήκε πίσω από τα βράγχια. Ε ίχα πιστέψει ότι το ψάρεμα τελείωσε . ..αλλά τότε άρχι
σε. Το ψάρι αν και χτυπημένο εκτινάχθηκε βολίδα προς τα βαθιά, ξετυλίγοντας όλο το κορδόνι παίρ
νοντας μου το όπλο από τα χέρια. Μ όλις που πρόφτασα με κολύμπι επιφάνειας να  ξαναπιάσω τη  λαβή 
του όπλου μου. Τότε τον κοντράρισα, ενώ  τον έβλεπα να  στριφογυρίζει δυνατά στα μεσόνερα και να 
μπλέκει το κορδόνι του ψαροντούφεκου με το σχο ινί του  πλωτήρα. Σιγά-σιγά μπόρεσα να  βγω  στην 
ακτή κρατώ ντας το κορδόνι του μουλινέ σαν πετονιά, μια το αμόλαγα και μια το τράβαγα και αφού τον 
κούρασα τον έβγαλα στο μισό μέτρο νερό, τον τράβηξα απότομα μακριά πίσω μου στα βότσαλα. Τέτοιο 
μεγάλο ψάρι να  σπαρταράει δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου, εκείνη τη  στιγμή  υπολόγισα ότι είχε 
βάρος πάνω  από 3 κιλά. Το μεγάλο μπλε σκούρο ραχιαίο πτερύγιό  του ήταν τεντωμένο ενώ γα
λάζια , πράσινα, χρυσάφι και ασημί χρώματα άστραφταν στο σώμα του. Δ ιέκοψα το ψάρεμά μου 
εκεί. Β γήκα στην ακτή, κάτω  από το γνώ ριμό μου δέντρο, κοντά στα βότσαλα, καθισμένος πά
νω  σε μια σπασμένη από τα κύματα βάρκα, έφαγα πρόχειρα το ψωμί, τ ις  ελιές και το τυ ρ ί που 
είχα μαζί μου απ’ το σπίτι. Το βλέμμα μου τώρα ξεκουραζόταν, ακολουθώντας τον ορίζοντα της 
αιγαιοπελαγίτικης θάλασσας που η  αύρα της δρόσιζε το πρόσωπό μου. Στιγμές που  σου δίνουν 
δύναμη να  συνεχίσεις τη ν  καθημερινή ζωή της πόλης. Π ήρα το δρόμο του γυρισμού για  το σπί
τι, κάνοντας στάση στο εστιατόριο του μπαρμπα-Νίκου φ ίλου από το ’91 σε γραφικό ψαροχώρι 
τη ς Αργολίδος, όπου ζυγίσαμε σε παλιά ζυγαριά το 3κιλο πελαγίσω.
Σ τη ν  Α θήνα σε ο ικογενειακή ατμόσφαιρα το βάλαμε ένα βράδυ ψ η τό  στα κάρβου

να  και το τραπέζι έγ ινε συνοδεία βαρελίσιας ρετσ ίνας που  εξασφάλισα από ένα χω 
ριό τη ς  ορεινής Κ ορινθίας. Τ ελειώ νοντας α υτή  τη ν  ψ αράδικη  ιστορία, προτείνω  σ’ 
όλους τους παλιούς συναδέλφους και αναγνώ στες που  θα ασχοληθούν με το υπ οβ ρύ
χιο  ψάρεμα μέσα στο 2010:
1) Να παρατηρούν τον καιρό νω ρίς και να  συμβουλεύονται το μετεωρολογικό δελτίο καιρού 
πριν  ξεκινήσουν για  ψάρεμα.
2) Να ψαρεύουν πάντα ημέρα, χω ρίς μπουκάλες και να  μην κάνουν νυχτερ ινό  ψάρεμα, διό
τ ι πέραν του παράνομου είναι εύκολο να  μπλέξουν σε κάποιο δίχτυ , παραγάδι ή  να  τραυματι
στούν από αχινούς ή κοφτερά βράχια.
3) Να ψαρεύουν φορώντας πάντα  ολόκληρη τη  στολή τους, και πάντα  σε οπτική  επαφή με το ζευ 
γάρι τους μέσα στο νερό.
Εύχομαι σ’ όλους καλά ψαρέματα και η επ ιτυχία  του μεγάλου ψ αριού θα έρθει με υπομονή και 
με τα χρόνια. ]
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Πυροβόλα όπλα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές φ  Ν Α Τ Ο  έτσι ώστε να μπορούν 

να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις 
που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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[  ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Αστυν. Α' Κωνσταντίνος Ξέρας

6ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα σκοποβολής Αστυνομικών (U.S.P.B)
Τ η ν  29 κ α ι 30  Α π ρ ιλ ίο υ  2010 οχο  Σ κ ο π ε υ τ ή ρ ιο  Μ α λ α κά σ α ς πραγματοποιήθηκε το 6ο Βαλκανικό Π ρωτάθλημα Σκο
ποβολής Αστυνομικών. Τη διοργάνωση είχε αναλάβει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τη  συνδρομή της ΣΚ.Ο.Ε. 
και της ΥΦΑΑ. Συμμετείχαν αθλητές και αθλήτριες της Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου.

Εκ μέρους του Αρχηγείου παρέστησαν οι: Υποστράτηγος Νικόλαος Σερέτης, Προϊστάμενος του ΚΟΑΔ, Πρόεδρος της Ορ
γανω τικής Ε πιτροπής του Πρωταθλήματος και ως Πρόεδρος τη ς Έ νω σ η ς U.S.P.B. (Βαλκανική Α θλητική Έ νω σ η  Αστυ
νομιών), ο Αλέξανδρος Γεροχρήστος, Δ /ντής της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων.

Τέσσερα μετάλλια, ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα, ήταν ο απολογισμός της ελληνικής ομάδας. Ο Ε Φ. Γρηγό- 
ριος Μοφόρης κατάκτησε το χρυσό μετάλλιο στο πιστόλι κεντρικής πυροδότησης. Π ροπονητής της ομάδος ήταν ο Αρχ/κας 
Βασίλειος Δαβίλλας. Στο ομαδικό τω ν ανδρών η ελληνική ομάδα κατέλαβε τη 2η θέση με τους σκοπευτές: Α/Α Αθανάσιος 
Ασβεστά, Υ/Β Π αναγιώτη Φραγκουλίδη και Ε.Φ Γρηγόριο Μοφόρη. Στο ομαδικό τω ν γυναικώ ν η ελληνική ομάδα κατέλα
βε την 3η θέση με τις σκοπεύτριες: Α/Β Μαρία Χρυσανθακοπούλου, Δ/Υ Μαρία Καμπούρογλου και Δ/Υ Μαρία -  Α ικατερί
νη  Βιδάκη. Στη γενική κατάταξη των χωρών η Ελλάδα κατέλαβε την 3η θέση.
Παράλληλα, την Παρασκευή 30-04-2010 έλαβε χώρα στην Αθήνα το 9ο Συνέδριο της Βαλκανικής Αθλητικής Έ νω 
σης Αστυνομιών (U.S.P.B.). Σημειώνεται ότι η Ελληνική  Αστυνομία για  τη  διετία 2010-2011 ανέλαβε την  προεδρία της 
Έ νω σ ης στην οποία συμμετέχει από το 1991, όταν εκπρόσωποι τω ν Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίας Τάξης των 
Βαλκανικών χωρών υπέγραψαν στο Βουκουρέστι Πρωτόκολλο συνεργασίας στον Α θλητικό και Π ολιτιστικό τομέα, με 
σκοπό την  ανάπτυξη φιλίας και σύσφιξης τω ν σχέσεων μεταξύ των Αστυνομιών.
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Η Αστυνομία θριάμβευσε στους αγώνες 
σκοποβολής των Παραγωγικών Σχολών

Η ο μ ά δ α  τ η ς  Σ χ ο λ ή ς  Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  Ε λ λ η ν ικ ή ς  
Α σ τυ ν ο μ ία ς  (ΣΑ ΕΑ ) θριάμβευσε στους Αγώνες Σκοπο
βολής των Π αραγωγικών Σχολών που έγιναν 5-7/5/2010 
στο Εθνικό Σκοπευτήριο του Βύρωνα.
Κορυφαίος αθλητής τω ν αγώνων ο Π ανταζής Βαρβά- 
ρης που κατάκτησε συνολικά τέσσερα χρυσά μετάλλια 
σε αεροβόλο τουφέκι (566/600) και καραμπίνα 3 X 40 
(1098/1200) ατομικά και ομαδικά. Η ομάδα της ΣΑΕΑ 
στα τουφέκια των ανδρών ήταν πραγματικά πανίσχυρη, 

αποτέλεσμα της εξαιρετικής δουλειάς που κάνει το προπονητικό tim  της Σχολής. Και βέβαια η πρωτιά στη γενική  κατά
ταξη είναι το αποτέλεσμα της βούλησης και της επιλογής της Δ ιεύθυνσης της ΣΑΕΑ στην οποία οφείλεται το μεγαλύτερο 
μέρος της επιτυχίας. Μακάρι και οι υπόλοιπες Σχολές να αντιμετώπιζαν με τον ίδιο ζήλο το Πρωτάθλημα. Θα είχαμε έναν 
εξαιρετικά αγώνα, απόλυτα επιτυχημένο σε όλα τα επίπεδα. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρωτάθλημα αυτά έδωσε 
την ευκαιρία σε νέα παιδιά να  γνωριστούν, να  ανταλλάξουν εμπειρίες, να  κάνουν νέους φίλους. Αυτά είναι τα συστατικά 
της σκοποβολής που την  καθιστούν ένα πραγματικά ευγενές σπορ. Η σκοποβολή λοιπόν έχει τη δική της κουλτούρα που 
εκφράζεται από αθλητικό πνεύμα και δημιουργεί ατμόσφαιρα συναδέλφωσης μεταξύ των αθλητών και των αθλητριών. 
Στην ομάδα συμμετείχαν οι Δοκ. Υπ/μοι ως εξής: Αεροβόλο πιστόλι (Α) Δημήτρης Καλύβας, Θωμάς Κωτούλας, Δημήτρης 
Παπαδόπουλος, Ν ίκος Ε φεντζής και Γ ιάννης Πέτσας. Αεροβόλο τουφέκι (Α) Παναταζής Βαρβάρης, Ν ίκος Βασιλείου, Πα
ντελής, Π απαντζίκης, Κυριάκος Κ ωνσταντίνου και Γιώργος Κλάγκος. Καραμπίνα 3X40 (Α) Παναταζής Βαρβάρης, Ν ίκος 
Βασιλείου, Παντελής, Π απαντζίκης, Κυριάκος Κ ωνσταντίνου και Παύλος Τσαουσίδης. Αεροβόλο τουφέκι (Γ) Παρασκευή 
Νικολάου, Χριστίνα Δερμεντζή, Ελένη Τζιόμαλλου, Μαρία Γιαμπατζίδου και Ε ιρήνη Κυνηγοπούλου. Αεροβόλο πιστόλι 
(Γ) Μαρία Καμπούρογλου, Σταυρούλα Γουβαλάρη, Μαρία Βιδάκη και Κατερίνα Κοπελούζου.

Με μ εγά λη  ε π ιτ υ χ ία  πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες αντισφαίρισης (τένις) τω ν παραγωγικών Σχολών τω ν Ενόπλων Δ υ
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, στις 21 και 22 Απριλίου 2010 σε χώρο εντός της Σχολής Ικάρων στο Τατόι.
Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβε την  3η θέση στο ομαδικό με συμμετοχές του Δοκ. Υπ/μους Γεώρ
γιο Καραγιάννη Κωνστάντιο Λαμπρογιώτα, Βασίλειο Σιαφλά Γιώργο Μαρκίδη, Τηλέμαχο Μ πίκη και Γεώργιο Ορφανίδη. 
Την 2η θέση στο απλό κατέλαβε ο Βασίλειος Σιαφλάς και την  3η θέση στο διπλό κατέλαβαν οι Βασίλειος Σιαφλάς και Γεώρ
γιος Καραγιάννης, προπονήτρια της ομάδος ήταν η Δήμητρα Φώτου. ]
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΓΚΟΛΕΜ 2»

Ο ι ιτα λ ικ ές αρχές συνέλαβαν τον  αδερφό το υ  πλέον  καταζητούμ ενου  μαφι- 
όζου τ η ς  Ιτα λ ία ς μ α ζ ί μ ε  ακόμα 18 α νθρ ώ π ο υς π ο υ  κ α τη γο ρ ο ύντα ι ότι βοη
θούσαν τον  αρχη γό  τη ς  Κόζα Ν όστρα Μ ατέο Μ εσίνα Ν τενάρο  ν α  δ ιαφ ύγει 
τη ς  σ ύλληψ ης. Κ ατά  τ η  διάρκεια  τη ς  επ ιχε ίρη σ η ς “Γ κόλεμ 2”, σ τη ν  οποία 
π ή ρ α ν  μέρος περισσότεροι από 200 α σ τυ νο μ ικ ο ί από το Π αλέρμο κα ι το 
Τ ραπάνι τ η ς  Σ ικελίας, σ υνελή φ θη  ο Σαλβατόρε Μ εσίνα Ν τενάρο, αδερφός 
του  αρχινονου . Μ αζί το υ  σ υνεληφ θη  σαν κα ι 18 ακόμα ά νθρω ποι οι οποίοι, 
σ ύμ φ ω να  με τ ις  αρχές, ή τα ν  μ έλη  ενός κ υ κλ ώ μ α το ς γ ύ ρ ω  από το ν  “α ρχη 
γό  τω ν  α ρ χη γώ ν ” τη ς  Κόζα Ν όστρα π ο υ  κρύβετα ι από  το  1993. Ο ι συλλη- 
φ θ έντες  α ντιμ ετω π ίζο υν  κα τη γορ ίες  επειδή  οργάνω ναν τη  μ υ σ τ ικ ή  α λληλογραφ ία  το υ  νο νο ύ  Μ ατέο Μ εσίνα Ν τενάρο  
προκειμ ένου  ν α  τον  βοηθήσουν ν α  δ ιαφ ύγει τ η ς  σ ύλληψ ης, αναφέρει ανακοίνω σ η  τη ς  αστυνομίας. Ά λλες κ α τη γορ ίες  
π ο υ  το υ ς  α π α γγέλθη κ α ν  αφορούν σχέσεις με τη  μαφία, παράνομη  μεταφορά α γα θώ ν κα ι εκβιασμό. Ο ιταλός υ π ο υ ρ γό ς  
Ε σω τερ ικώ ν Ρ ομπέρτο  Μ αρόνι δήλω σε ότι α υ τές  οι σ υ λ λ ή ψ εις  είνα ι το αποτέλεσμα μ ία ς  από τ ις  σ η μ α ντικότερες επ ι
χε ιρήσ εις π ο υ  έκανε η  ασ τυνομ ία  τ η ν  τελευτα ία  δεκαετία, η  οποία  αυξάνει σ η μ α ντικά  τ ις  π ιθα νό τη τες  σ ύ λ λ η ψ η ς  το υ  
Μ ατέο Μ εσίνα Ν τενάρο. Ο ι α σ τυ νο μ ικ ο ί π ισ τεύ ο υ ν  ότι ο α ρ χη γό ς τη ς  οπτελικής μ α φ ία ς κρύβετα ι κ ο ντά  στο ο ικογενει
ακό του  σ π ίτ ι στο Κ αστελβετράνο, κ ο ντά  στο Τ ραπάνι, κα ι κ ινε ίτα ι μεταξύ  ασφαλώ ν κ ρησ φ ύγετω ν. 
www.skai.gr

«ΡΑΛΙ»ΚΟΚΑΪΝΗΣ

Π ερισσότερα από 800 κ ιλ ά  κοκα ΐνης, τα  οποία ή τα ν  κρυ μ μ ένα  στο δι
πλό πάτω μ α  φ ο ρ τη γο ύ  π ο υ  ή τα ν  καμουφλαρισμένο σε φ ορτη γό  βοήθει
ας γ ια  το υ ς  σ υμ μ ετέχοντες στο ράλι Π αρίσι-Ν τακάρ, κατα σ χέθη κα ν  από 
τ ις  ισ πανικές α ρχές στο Μ πιλμπάο. Ε π τά  Ισ π α νο ί σ υνελήφ θησ α ν σ ’ α υ 
τή  τη ν  επ ιχείρηση , σ ύμ φ ω να  με ανακοίνω ση  τη ς  αστυνομίας. Το φορ
τη γό  είχε φ ύ γε ι από το λ ιμ ά ν ι το υ  Μ πιλμπάο τον  Ιανουάριο  γ ια  τη ν  Αρ
γεντ ινή , όπου  δ ιεξήχθη  το  ράλι. Το όχημα, π ο υ  ή τα ν  καμουφλαρισμένο 
σε όχημα  βοήθειας γ ια  το υ ς  σ υμ μ ετέχοντες στο ράλι κα ι έφερε κα νο νι
κά  τα  σήματα τω ν  χο ρ η γώ ν  αλλά και διαφημίσεις, φ ορτώ θηκε σ τη ν  Α ρ
γ ε ν τ ιν ή  με 814 κ ιλ ά  κοκα ΐνης. Τ α  να ρ κω τικ ά  ή τα ν  κρυ μ μ ένα  σε έναν 
φάκελο από μόλυβδο ώ στε ν α  μ η  γ ίν ε ι α ν τ ιλ η π τή  η  κ ο κα ΐνη  κ α τά  τη  δι
άρκεια  τω ν  ελέγχω ν, επ ισημαίνει η  αστυνομία. Σ ύμ φ ω να  με τη ν  ίδια

π η γή , οι έμποροι να ρ κ ω τ ικ ώ ν  είχαν  
εξοπλίσει το  φ ορτη γό  με όλο τον  τε
χ ν ικ ό  εξοπλισμό π ο υ  ή τα ν  α παρα ίτητος γ ια  ν α  πάρει μέρος στο ράλι. Α κόμα κα ι οι ίδι
οι φορούσαν τ ις  επ ίσ ημ ες στολές του  ράλι με τα  σ ήματα  τω ν  χο ρ η γώ ν  και διαφημίσεις. 
Ό τ α ν  τελείω σε το  ράλ ι οι έμποροι προσπάθησαν να  περάσ ουν το φ ο ρ τη γό  σ τη ν  Ισπα
νία , όπου και κατασ χέθηκε από τ η ν  αστυνομία , η  οποία  είχε  ξεκινήσει να  το υ ς  παρακο
λο υ θεί από τη ν  εποχή  π ο υ  αγόρασαν το φ ορτηγό . Ο ι σ υ λ λ ή ψ εις  έγ ινα ν  στο Μ πιλμπάο, 
τη  Β αρκελώ νη  και τ η ν  Ί μ π ιζα . Η  α σ τυνομ ία  κατάσχεσε επ ίσ ης 15.000 χά π ια  έκσταση, 
περ ίπου  47.000 ευρώ  κα ι δύο όπλα.
www.skai.gr

ΚΟΚΑ ΣΕ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ

Π άνω  από ένας τόνος καθαρής κοκα ΐνης, ο οποίος ή τα ν  πολύ  καλά  κ ρυ μ μ ένο ς σε κο- 
ντέ ινερ  που  μετέφερε το υ π ό  κ υ π ρ ια κ ή  σημαία φ ο ρ τη γό  πλοίο “N o rd sea”, κατασ χέ
θη κε στο λ ιμ ά ν ι τ η ς  Β αλένθια  σ τη ν  ανα τολ ική  Ισπανία  από  τη ν  το π ικ ή  αστυνομία. 
Δ ύο λαθρέμποροι π ο υ  είχαν  προσέλθει να  παραλάβουν το  φ ορτίο  και να  το  μ εταφ έ
ρουν σ τη  Μ αδρίτη  σ υνελήφ θησα ν ε π ί τόπου, άλλος ένας σ υ νελή φ θη  σ τη  Β αρκελώ νη, 
ενώ  ένας τέταρτος, ο οποίος εικάζεται ότι είνα ι ο “εγκέφ αλος” τη ς  επ ιχείρησης, σ υνε
λή φ θ η  σ τη  Βαλένθια. Το φ ορτίο  προερχόταν από τη  Δ ομ ιν ικα νή  δημοκρατία .
www.skai.gr
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ΚΑΤ ΆΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΖΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0 1 .0 5  - 3 0 .0 6  
2 1 .0 8  - 3 0 .0 9 0 1 .0 7  - 1 9 .0 7 2 0 .0 7  - 2 0 .0 8

Η Μ Ι Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η
(ΠΡΩΙΝΟ - ΒΡΑΔΥΝΟ) 30C 35C 4 0 €
ALL INCLUSIVE
(3 ΓΕΥΜΑΤΑ+ΠΟΤΑ+ΠΑΓΩΤΟ 
ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

3 5 € 40C 47.5C
ΣΤΟ SITE)

ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑ Τ.23740 52580 F.23740 62130 
e m a il:kh o m e @ o te n e t.g r /  w w w .h o te lo ly m p ic k o s m a .g r /  w w w .ko sm a sp ro p e rtie s .co m

Μπομπονιέρες από 0,80 ευρώ 
Νυφικά από 400 ευρώ

Ειδικές τιμές για το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Π α ντα ζη  44, Ν . Κ όσμος
Τ ηλ. 2 1 1 4 039929 ,6934304217 , 6981609253

M otel G iorg io

HOTEL GIORGIO MIA ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
P A R K IN G .
7 ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ.

Μ Ο Ν Ο Κ Λ ΙΝ Ο : 35 eu ro  
Δ ΙΚ Λ ΙΝ Ο  : 40  eu ro

(Μ Ε  Π Ρ Ω ΙΝ Ο )

Για π ερ ισ σ ό τερ ες  πληροφορίε] 
στο site μας:
w w w .h o te lg io rg io .c o m

ΤΗΛ: 210-2323587 / FAX: 210-2323588 
e-mail: info@hotelgiorgio.com 
Λ,Δημοκρατίας 266 & Κηττουττόλεως 
Αχαρνές Αττικής
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Π
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mailto:khome@otenet.gr
http://www.hotelolympickosma.gr
http://www.kosmasproperties.com
http://www.hotelgiorgio.com
mailto:info@hotelgiorgio.com
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(n v v o fi)K F C mnvx1̂
ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ

Η  π ο λ ω ν ική  ασ τυνομ ία  ανακοίνω σε τη  σ ύ λ λ η ψ η  13 α νθρώ πω ν, στο π λ α ί
σιο μ ια ς επ ιχε ίρησ ης π ο υ  σ υ ντο ν ίσ τη κ ε από τη ν  E uropol κα ι είχε ω ς στό
χο  τη ν  εκ τετα μ ένη  κ υκλοφ ορ ία  τω ν  π λα σ τώ ν ευρώ  εντός τη ς  Ε υ ρ ω π α ϊκ ή ς 
Έ ν ω σ η ς . Α υτές οι σ υ λλ ή ψ εις  π ο υ  πρα γμ α τοπο ιή θη κα ν  σε διάφορες περιο
χές  τη ς  Π ολω νίας, αποτελούν μέρος τη ς  σ υνεχ ιζόμ ενης μ εγά λη ς κ λ ίμ α κα ς 
επ ιχε ίρησ ης π ο υ  ξεκίνησε το  2007 ενα ντίον  π ο λω νικού  δ ικ τύ ο υ  παραχαρα
κτώ ν , τω ν  οποίω ν τα  χα ρτονομ ίσ ματα  τω ν  20, 50 και 100 ευρώ  κυκλοφ ο
ρ ο ύ ν  σε δώ δεκα χώ ρες τη ς  Ε .Ε ., σ ύμ φ ω να  μ ε  ανακοίνω ση  τη ς  αστυνομίας. 
Σ υνολικά , 81 άτομα έχο υ ν  σ υ λ λ η φ θ εί κ α τά  τη  διάρκεια  α υ τή ς  τ η ς  επ ιχε ί
ρησης, ιδ ια ίτερα τον  Α πρίλ ιο  κ α ι τον  Σεπτέμβριο  το υ  2009. Μ έχρι σ τιγμής, 
σε 35 άτομα έχο υ ν  α π α γγελ θε ί κ α τη γορ ίες  κα ι έχο υ ν  φ υ λ α κ ισ τε ί σ τη ν  Π ο
λω νία, ενώ  γ ια  δώ δεκα άλλους έχο υ ν  εκδοθεί ευρω πα ϊκά  εντάλμ ατα  σ ύλ
ληψ ης.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟ ΓΗ ΜΑΦΙΑ

Τ η ν  ασ υνή θ ισ τη  σ υμμαχία  τω ν  τρ ιώ ν  μ εγα λύτερω ν σ υνδ ικά τω ν  το υ  οργανω μένου  εγκλ ή μ α το ς σ τη ν  Ιταλία , π ο υ  είχε 
στήσει ένα  τεράστιο  κ ύ κλ ω μ α  ελέγχου  το υ  εμπορίου  φ ρ ο ύ τω ν  και λα χα ν ικώ ν , δ ιαμορφ ώ νοντας τ ις  τ ιμ ές σε ολόκληρη  
τ η ν  αγορά τ η ς  κ εν τρ ικ ή ς  κα ι νό τ ια ς  Ιταλίας, διέλυσε η  αστυνομία , π ο υ  συνέλαβε δεκάδες μ έλη  το υ ς  κα ι κατάσχεσε όπλα,

τα  οποία είχαν  εισ αχθεί λαθραία από τη  Βοσνία.
Α σ τυνομ ικο ί το υ  σώ ματος γ ια  τ η ν  α ντ ιμ ετώ π ισ η  το υ  οργανω μ ένου  εγκ λ ή μ α 
τος έκαναν εφ όδους σε πολλές περ ιοχές τη ς  νό τια ς  Ιτα λ ία ς ενα ντ ίο ν  σ τόχω ν 
τη ς  σ ικ ελ ική ς Κόζα Νόστρα, τη ς  να π ο λ ιτά ν ικ η ς  Κ αμόρα κα ι τ η ς  καλαβρέζι- 
κ η ς  Ν τραγκέτα . Ε κδόθη κα ν  περισσότερα από 70 εντά λμ α τα  σ ύ λ λ η ψ η ς  κ α ι κ α 
τασ χέθη κα ν  περ ιουσ ιακά  στοιχεία , όπλα  κα ι α υ το κ ίνη τα  αξίας εκα τομ μ υρ ίω ν  
ευρώ . Μ εταξύ τω ν  σ υλλ η φ θέντω ν  βρ ίσ κετα ι κα ι ο Π άολο Σκιαβόνε, αναδυόμε- 
νο  μεγάλο α φ εντικό  τη ς  ο ικογένειας Καζαλέζι τη ς  Καμόρα, που  δρούσε γύρω  
από τη ν  πόλη  Κ αζέρτα, ο οποίος α ιφ ν ιδ ιά σ τη κε μέσα σ τη ν  π ο λ υ τελ ή  θαλαμη
γ ό  του, κα θώ ς επέστρεφε από το  ταξίδι το υ  μέλιτος. Σ ύμ φ ω να  με βιντεοσκοπη- 
μ ένα  σ τιγμ ιό τυ π α  π ου  έδωσε σ τη  δημοσ ιότητα  η  αστυνομία , στα  κ ιβ ώ τια  με τα 
όπλα π ο υ  κατα σ χέθη κα ν  περ ιλαμ β άνονταν εκτοξευτήρες ρουκετώ ν , τυ φ έκ ια  

εφόδου, εκτοξευτήρες χειροβομβίδω ν κα ι χειροβομβίδες. Κ ατά το  μ εγαλύτερο  μέρος το υ  ο οπλισμός προερχόταν από  τη  
Βοσνία. Τ α  τρ ία  πα ν ίσ χυρ α  σ υνδ ικά τα  είχα ν  συμπράξει, α φ ή νο ντα ς σ τη ν  ά κ ρη  τ ις  παραδοσιακά μεγάλες διαφορές τους, 
δ ιαμορφ ώ νοντας ένα  μονοπώ λιο  στο εμπόριο φ ρ ο ύ τω ν  και λα χα ν ικώ ν , σ τη  δ ιανομή  κα ι τη  μεταφ ορά  το υ ς  σε ολόκληρη  
τη ν  κ εντρ ικ ή  και νότια  Ιταλία , με αποτέλεσμα η  τ ιμ ή  τω ν  π ρο ϊόντω ν  ν α  αυξάνεται κ α τά  200 το ις εκατό από τον  παραγω 
γό  ω ς τα  σημεία  πώ λησης. Ό π ω ς  δήλω σε ο σ τρα τη γός Α ντόνιο  Τζιρόνε, επ ικ εφ α λ ή ς τη ς  α σ τυνομ ία ς τη ς  Ν ά πολη ς γ ια  τη ν  
α ντιμ ετώ π ισ η  τ η ς  Μ αφίας, η  σύμπραξη τω ν  τρ ιώ ν  σ υνδ ικά τω ν  -που ενεργούν  κ α τά  κ α νό να  ξεχω ριστά  σ τις  περ ιοχές τ ις  
οποίες ελέγχουν- είνα ι ιδ ια ιτέρω ς α νη σ υ χη τικ ή . «Αν είχατε α να ρ ω τη θε ί γ ια τ ί  η  τ ιμ ή  τω ν  φ ρ ο ύ τω ν  ή τα ν  20 φορές μεγα 
λ ύ τερ η  από το χω ρά φ ι ω ς το μανάβικο, η  επ ιχε ίρησ η  α υ τή  σάς έδωσε μ ια  α πάντηση», δήλω σε ο Τζιρόνε. 
www.enet.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΚΑΠΟ ΝΤΙ ΚΑΙ II ΤΗΣ ΝΤΡΑΓΚΕΝΤΑ

Σ υ νελ ή φ θη  από τη ν  ασ τυνομ ία  στο Ρ έτζιο  Κ αλάμπρια  τη ς  Κ άτω  Ιταλίας, ο Τ ζοβάνι Τ εγκάνο , ένας από το υ ς  ισχυρότε
ρους νο νο ύ ς  το υ  οργανω μένου  εγκλ ή μ α τος τη ς  Κ αλαβρίας. Ο  Τ εγκάνο , συμπερ ιλαμβανόταν σε λ ίσ τα  το υ  υ π ο υ ρ γε ίο υ  
Ε σω τερ ικώ ν τη ς  Ρ ώ μ η ς με τα  ονόματα τω ν  30 π ιο  επ ικ ίνδ υ νω ν  κ α τα ζητούμ ενω ν τ η ς  Ιταλίας. Κ ατά τη ν  επ ιχε ίρησ η  τω ν  
ασ τυνομ ικώ ν, ο μεγαλονονός, ο οποίος βρ ισ κόταν σε δ ιαμέρισμα στο κέντρο  τη ς  πόλης, δεν προέβαλλε αντίσταση. Μ ετα
ξύ τω ν  άλλω ν, ο Τζοβάνι Τ εγκάνο  κα τη γορείτα ι γ ια  α νθρω ποκτονία , μαφ ιόζικη  δράση κα ι εμπόριο όπλω ν. Το πρώ το  δ ι
εθνές σήμα σ τη ν  Ιντερπόλ, γ ια  τ η ν  σ ύ λ λ η ψ ή  του, είχε  σ ταλεί το  1995. Π ρόκειτα ι γ ια  έναν  από το υ ς  π ρ ω τα γω ν ισ τές το υ  
μαφ ιόζικου εμ φ υλ ίου  π ο υ  α ιματοκύλ ισ ε τη ν  Κ αλαβρία από το 1985 μ έχρ ι κα ι το 
1991, με μοναδικό στόχο τ η ν  υ π εροχή  στο εμπόριο ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν  με τη ν  Ν ότια  Α με
ρ ική . Σ ύμ φ ω να  με τον  Ιταλό  υ π ο υ ρ γό  Ε σ ω τερ ικώ ν Ρ ομπέρτο  Μ αρόνι “είνα ι το  βα 
ρύτερο  π λή γμ α  π ο υ  θα  μπορούσε ν α  υ π ο σ τε ί η  μαφ ία  τη ς  Κ αλαβρίας. Μ ιλάμε γ ια  
τον  φ υγόδ ικο  νούμερο ένα  τη ς  Ν τρ ά γκ ετα ”. ]  
www.skai.gr
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη 

• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

·40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ'όρου ζωής 

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 XDM40 
Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

2009
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

H A N D G U N  O F T H E  Y E A R  
XDM

2003
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD PISTOL

2006
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

SPRINGFIELD ARMORV'S

H A S  A R R IV E D !
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, Βολουδάκιδων 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536 
Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484

Διάθεση για τον Πειραιά
Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος \

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...

Α. Συνελήφθη στην Υπάτη Φθιώτιδας, από αστυνο
μικούς της Δ Α Α /Υ .Δ Ο .Ε Α Η ./ Τμήματος Αρχαιοκα
πηλίας 68χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παρά
βαση του νόμου «περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και 
της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς». Ειδικότερα σε 
έρευνα στην οικία του ανωτέρω βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν, ω ς παρανόμως κατεχόμενα, 86 αντικείμενα (μαρ
μάρινες πλάκες, αρχιτεκτονικά μέλη, λίθινοι δομοί, πήλι
νοι πλίνθοι, εικόνες Αγίων κ.λπ.) που εμπίπτουν στις 
προστατευτικές διατάξεις του νόμου «περί Προστασίας 

των Αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς».
Β. Συνελήφθη στο Μοσχάτο από αστυνομικούς της Δ ΑΑ/Υ.Δ.Ο .Ε Α Η ./ Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας ένας αλλοδαπός υπήκοος 

Αλβανίας ηλικίας 48 ετών, για παράβαση του Ν. «Περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονο
μιάς». Ειδικότερα, ο ανωτέρω συλληφθείς μετέφερε με ΙΧ Φ . αυτοκίνητο, ο οδηγός του οποίου διέφυγε της 
σύλληψης και αναζητείται, 2 αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη, Ρωμαϊκών -  Ελληνιστικών χρόνων, τα οποία και 
κατασχέθηκαν. Η  μεταφορά των ανωτέρω αντικειμένων έγινε κατ' εντολή ημεδαπής ηλικίας 87 ετών, η  
οποία επίσης συνελήφθη. Στη συνέχεια σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες της ανωτέρω συλληφθεί- 
σας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Έ ν α  λίθινο ιγδίο, 2 εντοιχισμένα 
αρχιτεκτονικά μέλη με ανάγλυφη διακόσμηση ύστερων Ρωμαϊκών 
ή Βυζαντινών χρόνων και ένα πιστόλι με γεμιστήρα με τέσσερα 
φυσίγγια. Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα εξετάστηκαν από 
αρμόδιους αρχαιολόγους της Δ/νσης Τεκμηρίωσης και Πολιτιστι
κής Κληρονομιάς του ΥΠ.ΠΟ.Τ. οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι εμπί
πτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/02. Ό λο ι οι ανω
τέρω συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα

ιν Σώματος

ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ...

Α. Από αστυνομικούς της Δ ΑΑ/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί, Αλβανικής υπηκοότητας ηλικίας 
22 και 27 ετών αντίστοιχα, για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης Ειδικότερα αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν., 
μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, εντόπισαν τους ανωτέρω δράστες και τους συνέλαβαν. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν: 12 αυτοσχέδιες συσκευασίες περιτυλιγμένες με μονωτική ταινία, που περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης μ. β.

14.230 γρ., ένα πολεμικό τυφέκιο kalashnikov με 3 γεμιστήρες καθώς και 90 φυσίγγια, 
το χρηματικό ποσό των 1.400 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Β. Στο Γαλάτσι Α ττικής από αστυνομικούς της ΔΑΑ/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκω
τικών συνελήφθη ένας αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας ηλικίας 19 ετών, για  κατοχή 
και διακίνηση ποσοτήτων ηρω ίνης κοκαΐνης ακατέργαστης κάνναβης καθώς επίσης 
για εγκατάσταση εργαστηρίου νόθευσης και επανασυσκευασίας ναρκωτικών ουσιών. 
Ειδικότερα αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν., μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και πολυή
μερη έρευνα της υπόθεσης εντόπισαν την χρησιμοποιούμενη ως εργαστήριο νοθεύ- 
σεως και επανασυσκευασίας ναρκωτικών, οικία, καθώς και τον ανωτέρω δράστη και 
με συντονισμένη επιχείρηση τον συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή του και εντός του εργα
στηρίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ηρωίνη βάρους 1.456 γρ., κοκαΐνη βάρους 193 
γρ., ακατέργαστη κάνναβη βάρους 1,5 γρ., 2 κινητά τηλέφωνα, 2 ηλεκτρονικές ζυγα
ρ ιές  μία μηχανική πρέσα, ένα μεταλλικό καλούπι συσκευασίας 2 μηχανικοί γρύλοι, 2 
ηλεκτρικοί ανάμεικτες και ένα σουρωτήρι.

Γ. Συνελήφθησαν στις Αχαρνές Α ττικής από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρε
σίας 3 αλλοδαποί Αλβανικής υπηκοότητας για  κατοχή και διακίνηση κοκαΐνης και

Α/Α [ 9 4  ] Μ Α Ϊ0Μ 0Υ Ν Ι0Σ  2010



όπλων. Ειδικότερα αστυνομικοί εντόπισαν τους ανωτέρω δρά
σ τες εξακρίβωσαν την οικία τους καθώς και διαμέρισμα, το οποίο 
χρησιμοποιείτο αποκλειστικά σαν εργαστήριο νόθευσης επανα- 
συσκευασίας και απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών, τους συνέ
λαβαν και κατάσχεσαν: κοκαΐνη βάρους 270 γρ., λευκή σκόνη 
άγνωστης χημικής συστάσεως βάρους 480 γρ., πλήρες εργαστή
ριο νόθευσης και επανατυποποίήσης ναρκωτικών ουσιών, μία 
συσκευή ηλεκτρονικής εκκένωσης 2 πυροβόλα όπλα με 3 γεμι
στήρες και 23 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των 680 ευρώ, μία 
χρυσή λίρα Α γγλίας 9 κινητά τηλέφωνα, 3 ΙΧ Ε . αυτοκίνητα 
και μία ηλεκτρονική ζυγαριά κατάλληλη για την ζύγιση ναρ
κωτικών ουσιών.

Δ. Από αστυνομικούς της Δ/νσης Αλλοδαπών Α ττικήςΤμή- 
ματος Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών συνελήφθησαν, 4 
ημεδαποί, ηλικίας 32 ,42,47 και 48 ετών, οι οποίοι είχαν συστή
σει εγκληματική οργάνωση που διακινούσε στην περιοχή των 
νοτιών προαστίων της Αττικής μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης

Ειδικότερα αστυνομικοί μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, 
εντόπισαν και συνέλαβαν τους παραπάνω δράστες στην κατοχή 
τω ν οποίων και στην οικία του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν: ποσότητα κοκαΐνης βάρους 9.764 γρ., 3 πιστόλια με γεμι
στήρες και 6 φυσίγγια, 1 περίστροφο με 2 φυσίγγια, 159 φυσίγγια 
διαφόρων διαμετρημάτων, μία ζυγαριά ακρίβειας το χρηματικό 
ποσό των 1.560 ευρώ, 4 πλαστά τραπεζογραμμάτια, συνολικής 
ονομαστικής αξίας 550 ευρώ, 2 πολυτελή ΙΧ Ε . αυτοκίνητα, μία 
μοτοσικλέτα και 9 κινητά τηλέφωνα. Ό λοι οι ανωτέρω συλλη- 
φθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΟΠΚΕ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ...

Άνδρες της ΙΓ ’ Ο.Π.Κ.Ε Περιστεριού 
κατόπιν αξιολόγησης και συστηματικής 
έρευνας πληροφοριών που περιήλθαν 
στην Υπηρεσία τους για εμπορία αντικει
μένων που υπάγονται στο Ν. 2168/1993 
«περί όπλων», κατόρθωσαν και συνέ
λαβαν στο κέντρο της Αθήνας 3 άνδρες 
υπηκόους Κ ίνας διότι βρέθηκαν στην 
κατοχή τους επιμελώς κρυμμένα εντός 
καταστήματος τα παρακάτω ανευρεθέ- 
ντα  αντικείμενα: 369 μεταλλικές σιδερο- 
γροθιές 90 πτυσσόμενα γκλοπ, 87 ηλεκτρικοί εκκενωτές τείζερ, 
576 μαχαίρια, 83 μαχαίρια πτυσσόμενα, 3506 λέιζερ μεγάλης 
φωτεινής πράσινης δέσμης 147 λέιζερ μικρής φωτεινής πράσι

νης δέσμης το χρηματικό ποσό των 6.225 
ευρώ και 19 βιβλιάρια καταθέσεων της 
Alpha Bank.

Από την έρευνα που ακολούθησε διαπι
στώθηκε ότι τα παραπάνω αντικείμενα δεν 
είχαν παραστατικά αγοράς και δεν υπήρχε 
άδεια πώλησης. Τα αντικείμενα ήταν προ
ϊόν λαθρεμπορίας και παράνομης διακίνη
σης από την  Ιταλία. Για την  υπόθεση ενη
μερώθηκε το Υπουργείο Οπτονομικών 
(Σ.Δ.Ο.Ε) για τυχόν φορολογικές παραβά

σεις Επιπλέον σε βάρος ενός εκ τω ν συλληφθέντων εκκρεμούσε 
καταδικαστική απόφαση. Οι τρεις συλληφθέντες με την σχημα- 
τισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙ.ΑΣ

Από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ., στους Αγίους Α ναργύρους συνελή
φθησαν 2 ημεδαποί κατηγορούμενοι για παράβαση του Ν. «περί όπλων» και 
«πλαστογραφία κατά συναυτουργία». Ειδικότερα οι ανωτέρω κατελήφθησαν να 
κατέχουν εντός του ΙΧ Ε . αυτοκινήτου που επέβαιναν, ένα πιστόλι με 5 φυσίγ
για και ένα πλαστό βιβλιάριο καταθέσεων Τραπέζης. Μετά από έρευνες που έγι
ναν, τόσο στο κατασχεθέν όχημα, όσο και στις οικίες τω ν συλληφθέντων, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 2 πολεμικά υποπολυβόλα, 3 πιστόλια, 2 
περίστροφα, μία χειροβομβίδα, πλήθος εξαρτημάτων πολεμικών όπλων (διό
πτρες κλείστρα, κοντάκια), μεγάλος αριθμός πυρομαχικών διαφόρων διαμετρη
μάτων, 37 σφραγίδες διαφόρων Δημοσίων Υπηρεσιών (Αστυνομικών Τμημά

των, Εισαγγελικών και 
Δικαστικών Αρχών) 
και ιδιωτών, 5 πλαστά 
δελτία ταυτότητας ένα 
πλαστό Αλβανικό δια
βατήριο, ένα πλαστό βιβλιάριο καταθέσεων Τραπέζης και μία γραφομηχανή. 
Προανάκριση διενεργήθηκε από την ΔΑΑ/Υ.Δ.Ο.ΕΑΗ./Τμήμα Οικονομι
κών Εγκλημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ε Μ ίν χ ιε ζ τον Στόματος

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Από αστυνομικούς τη ς  Δ Α Α /Υ .Α .Ο .Ε ./ Τμήματος 
Κ αταπολέμησης Εμπορίας Α νθρώπων, μετά από συντονι
σμένη επιχείρηση, συνελήφθησαν στην Αθήνα, 4 ημεδα
ποί, ηλικ ίας 44, 45, 46 και 47 ετών, ένας αλλοδαπός, υ π ή 
κοος Αλβανίας, ηλικ ίας 31 ετώ ν και 2 αλλοδαπές, υπήκοοι 
Αλβανίας, ηλ ικ ίας 20 και 23 ετών, κατηγορούμενοι οι τέσ
σερις ημεδαποί γ ια  «εγκληματική οργάνωση», «σωματε
μπορία», «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική  δρα
στηριότητα», ο αλλοδαπός για  «σωματεμπορία» και οι δύο 
αλλοδαπές γ ια  παράβαση του Ν .«περί εκδιδομένων προσώ
πων». Ε πίσης αναζητούνται 9 ακόμη μέλη τη ς  εγκληματι
κής αυτής οργάνωσης.

Ε ιδικότερα μετά από έρευνα του  Τμήματος Καταπο
λέμησης Εμπορίας Α νθρώ πω ν προέκυψ ε ότι οι 5 πρώ τοι 
συλληφθέντες μαζί με τους αναζητούμενους συνεργούς 
τους είχαν συγκροτήσει, εδώ και αρκετό καιρό, σύγχρονης 
μορφής δομημένη εγκληματική  οργάνωση, με αρχηγό τον 
46χρονο ημεδαπό, με διαρκή δράση και δ ιακριτούς ρόλους, 
υπό τη ν  μορφή «τομέων-πυρήνων». Μ έλη τη ς  οργάνωσης 
εντόπιζαν νεαρές αλλοδαπές γυναίκες, που  βρίσκονταν 
σε δεινή οικονομική κατάσταση και τ ις  έστελναν σε ερω
τικά  ραντεβού, σε ξενοδοχεία και οικίες τη ς  περιοχής τη ς 
Α ττ ικ ή ς  όπου τ ις  οδηγούσαν άλλα μέλη τη ς  οργάνωσης 
που είχαν αναλάβει το ρόλο αυτό, μέσω δεκάδων αγγελιώ ν

(ροζ αγγελίες) που  δημοσίευαν σε διάφορες πολιτικές και 
αθλητικές εφημερίδες. Σ τη ν  συνέχεια οι γυνα ίκες παρέ
διδαν το σύνολο τη ς  αμοιβής τους στους «οδηγούς-μέλη», 
οι οποίοι αφού τους απέδιδαν ένα μ ικρό μέρος ,παρέδιδαν 
τα υπόλοιπα στους «ταμίες» τη ς  οργάνωσης. Οι ανωτέρω 
ελάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης. Συνολικά κατα
σχέθηκαν: 4 α υτοκίνητα  και 18 κ ινη τά  τηλέφωνα. Οι συλ
ληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΙ ΠΟΝΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΙΙΛΙΑΝΙΑΣ

Συνελήφ θη  στην Π αιανία Α ττικής ένας Αλβανός υ π ή 
κοος, ο οποίος μαζί με άγνωστο μέχρι σ τιγμ ής σύνεργό του 
εισήλθαν εντός οικίας ημεδαπού αφαιρώ ντας το χρηματικό 
ποσό τω ν 100 δολαρίων, δύο τρυπάνια  
καθώς και ένα αεροβόλο όπλο, π λη ν  όμως 
έγιναν α ντιλη π το ί από γείτονα  με απο
τέλεσμα να  τραπούν σε φυγή . Σ την  προ- 
σπάθειά τους να  ματαιώσουν τη ν  καταδί
ωξή τους από τους περίοικους ο συνεργός 
του συλληφθέντα προέταξε σε αυτούς ένα 
πιστόλι απειλώ ντας τους, ο δε συληφθείς 
τον παρότρυνε να  τους πυροβολήσει λέγο- 
ν τά ς του «ριχτούς, ριχτούς». Α στυνομικοί 
του  Τ.Α. Παιανίας, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο 
ακινητοποίησαν και συνέλαβαν τον Αλβανό υπήκοο ενώ  ο 
συνεργός του  αναζητείται ακόμα. Σ τη ν  κατοχή  του  βρέθη
καν και κατασχέθηκαν τα  2 τρυπάνια, τα οποία αποδόθη
καν νόμιμα στον ιδ ιοκτήτη  τους.

Επιπλέον από τη ν  προανάκριση προέ
κ υ ψ ε ότι οι ανωτέρω  το τελευταίο τρίμηνο 
προέβαιναν με διαρκή και από κοινού 
δράση στην επανειλλημένη διάπραξη κλο
πών, εντοπίζοντας οικίες εν απουσία τω ν 
ιδ ιοκτητώ ν τους και με τη  χρήση α ιχμη
ρού αντικειμένου κατέστρεφαν τ ις  κλειδα

ριές ή παραβίαζαν παράθυρα τω ν ο ικιώ ν και εισερχόμενοι 
πλέον σε αυτές ερευνώ ντας τους χώ ρους τους αφαιρού- 
σαν χρηματικά  ποσά, τιμαλφή και αντικείμενα τω ν  παθό- 

ντω ν. Μ έχρι σ τιγμ ής από τον  έλεγχο που  
πραγματοποιήθηκε στο αρχείο της Υπηρε
σίας προκύπτει ότι ο τρόπος δράσης και η 
μεθοδολογία τω ν  ανωτέρω  ατόμων είναι 
πανομοιότυπος με τον τρόπο που ενερ
γούσαν οι δράστες σ την  Π αιανία Α ττι
κ ή ς  δημ ιουργώ ντας τη ν  πεποίθηση και το 
ασφαλές συμπέρασμα ότι είναι οι δράστες 
τω ν κλοπώ ν αυτώ ν. Τ ον ανωτέρω  ισχυρι
σμό ενισχύει το γεγονός τη ς στάσης που  

κράτησε ο Αλβανός δράστης που  καταδεικνύει ότι οι ανω
τέρω έχουν διαπράξει σωρεία κλοπώ ν με τη ν  ίδια μέθοδο 
καθώς δήλω νε άγνω στη  διεύθυνση κατοικίας με μοναδικό 
σκοπό να  αποκρύψ ει κλαπέντα  αντικείμενα, τον άγνωστο 

σύνεργό του  καθώ ς και να  μ η ν  αποκαλυ
φ θ ε ί το εύρος τη ς  εγκλημ ατικής τους δρα
στηριότητας.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου 
να  ταυτοποιηθούν και άλλες περιπτώ σεις 
κλοπώ ν με τη ν  ανω τέρω  μέθοδο, καθότι 
εκτιμάται ότι η  εγκλημ ατική  τους δραστη
ρ ιότητα  είναι ευρύτερη.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΧΑΣΙΣ ΣΕ ΣΠΙΡΤΟΚΟΥΤΑ

Έ π ειτα  από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα 
και κατόπιν οργανωμένης επιχείρησης που έλαβε 
χώρα στην περιοχή τη ς Τούμπας, αστυνομικοί της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, 
εντόπισαν και συνέλαβαν δύο άτομα μετά από μεταξύ 
τους συναλλαγή ναρκω τικώ ν ουσιών, ενώ ταυτό
χρονα αποκάλυψαν νέο τρόπο δράσης τω ν κυκλω 
μάτων και διοχέτευσης ναρκω τικώ ν στα στέκια τω ν 
τοξικομανών. Ειδικότερα συνελήφθη Ιδχρονος ομο
γενής, διότι στη θέα αστυνομικών απέρριψε στο έδα
φος 3 σπιρτόκουτα που περιείχαν συνολικά 17,5 γρ. χασίς, τα 
οποία όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, προμη
θεύτηκε νωρίτερα από 36χρονο αλλοδαπό, έναντι χρηματι
κού ποσού. Σε έρευνα που του έγινε βρέθηκε και κατασχέθηκε 
ένα κ ινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις  παράνομες 
συναλλαγές του. Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκε στην 
ευρύτερη περιοχή και συνελήφθη ο 36χρονος αλλοδαπός, διότι 
σε έλεγχο που του έγινε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατα
σχέθηκαν 7 σπιρτόκουτα που περιείχαν συνολικά 46 γρ. χασίς, 
τα οποία προόριζε για εμπορία, δύο κινητά τηλέφωνα που χρη 

σιμοποιούσε για  τις  παράνομες συναλλαγές του και χρημα
τικό ποσό προερχόμενο από εμπορία ναρκω τικώ ν ουσιών. Σε 
νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 5 δέματα χασίς συνολικού βάρους 924 γρ., 
μικροποσότητα κοκαΐνης, χρηματικό ποσό προερχόμενο από 
εμπορία ναρκωτικών, δύο επιπλέον κινητά τηλέφωνα και 44 
σπιρτόκουτα στα οποία επρόκειτο να  τοποθετήσει ποσότητες 
ναρκω τικώ ν και να  τις  διοχετεύσει σε στέκια τοξικομανών. 
Οι συλληφθέντες, με τ ις  δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε 
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΦΟΔΟΣ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρουσία Δικαστι
κού Λειτουργού, πραγματοποιήθηκε έρευνα αστυνο
μικών του Τμήματος Πρόληψης Οργανωμένης Αθλη
τικής Βίας, σε γραφεία "Συνδέσμου Φίλων» τοπικής 
ποδοσφαιρικής ομάδας, όπου βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: ένα ημιαυτόματο πιστόλι κρότου αερίου, γεμιστή
ρας με ένα φυσίγγιο κρότου, ένα πτυσσόμενο μαχαίρι, 
ένα ζεύγος ρόπαλα συνδεδεμένα με αλυσίδα, ένα γκλοπ,

4 ξύλινα ρόπαλα, ένα αυτοσχέδιο ρόπαλο, 3 μηχανικές 
σφενδόνες, 4 ερυθρά; φωτοβολίδες διάσωσης, 42 αντιασφυ- 

ξιογόνες μάσκες και 44 φίλτρα. Συνολικά συνελήφθησαν 4 ημεδαποί που βρίσκονταν στον 
χώρο και οι οποίοι με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογρα

φίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

«ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΥΡΙΩΝ...»

Στα πλαίσια στοχευμένων διαδικτυακών περιηγήσεων και έπειτα από συστη
ματική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
ΔΑΘεσ/κης, εντοπίστηκε ιστοσελίδα «Γραφείου Συνοδών Κυριών», μέσω της 
οποίας προσφερόταν σε κάθε χρήστη του παγκόσμιου ιστού, η  δυνατότητα ερω
τικών ραντεβού, με γνωστά μοντέλα, έναντι αδράς αμοιβής. Ακολούθησε οργα
νωμένη αστυνομική επιχείρηση, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος 
Ηθών, κατά την οποία, σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, συνελήφθη 25χρονη 
αλλοδαπή, μέλος και απεσταλμένη της προαναφερθείσας διαδικτυακής «επι
χείρησης». Ό π ω ς διαπιστώθηκε από τη διενεργηθείσα αστυνομική έρευνα, με 
εντολή του γραφείου συνοδών, η  συλληφθείσα αφίχθη αεροπορικώς στη Θεσσα
λονίκη, έχοντας προσυμφωνήσει διαδικτυακά ερωτικά ραντεβού, από τα μέσα 
Ιανουάριου ως τις αρχές Μαίου 2010.
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ΑΜΕΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ί -  Δύο αλλοδαποί, (άντρας-γυναίκα)
μετέβησαν με ΙΧΕ αυτοκίνητο σε 

^  Υπερκατάστημα Τροφίμων (Super
Market), στην περιοχή Ευόσμου, 
την ώρα που ήταν κλειστό για το 

~  κοινό. Η  μεν γυναίκα παρέμεινε
gx0 aUTOKOTyCO, ενώ Ο άντρας φέρο

ντας κουκούλα, τύπου full face, αφού έσπασε τον υαλοπίνακα 
της κεντρικής εισόδου εισήλθε στο χώρο του καταστήματος. 
Κατά την είσοδο του, ακινητοποίήοε με πιστόλι τους υπαλλή
λους - ταμίες που υπήρχαν στο κατάστημα και κατευθυνόμενος 
στο χώρο του χρηματοκιβωτίου, απέσπασε από τον υπεύθυνο το 
χρηματικό ποσό των 47.650 ευρώ, που αποτελούσαν τις εισπρά
ξεις της ημέρας.

Το περιστατικό αντελήφθη κάτοικος της περιοχής, ο οποίος 
κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας Ζ και 
της ΟΠΚΕ έσπευσαν στο σημείο, όπου αφού έλαβαν τα κατάλ
ληλα μέτρα προστασίας, απέκλεισαν το χώρο πέριξ του καταστή

ματος. Ο ένοπλος άνδρας, χρησιμοποιώντας 
το πιστόλι, βγήκε από το παράθυρο του 

καταστήματοςκαικατευθύνθηκεπρος 
το ΙΧΕ αυτοκίνητο που τον ανέμενε 
η γυναίκα συνεργός του. Οι αστυ- 

|  νομικοί τον κάλεσαν να  παραδοθεί, 
I και αυτός, παρά τις επανειλημμένες 

κλήσεις τους, καλύφθηκε πίσω από 
το ΙΧΕ αυτοκίνητο και πυροβόλησε 

με το πιστόλι εναντίον τους. Οι αστυ
νομικοί αμυνόμενοι ανταπέδωσαν τα 

πυρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του. 
Ο τελευταίος, παρά τον τραυματισμό του, απασφάλισε χειροβομ
βίδα που έφερε μαζί του και την πέταξε κατά τω ν αστυνομικών, 
με αποτέλεσμα να  τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί της ΟΠΚΕ 
και να προκληθούν υλικές ζημιές σε όχημα της αστυνομίας και 
παρακείμενα σταθμευμένο φορτηγό αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, 
προσπάθησε να πετάξει και άλλη μια χειροβομβίδα, ωστόσο, 
ύστερα από την επέμβαση των άλλων αστυνομικών, ακινητο- 
ποιήθηκε. Στη σωματική έρευνα που επακολούθησε, βρέθηκαν 
επάνω του 2 πιστόλια των 9 χιλιοστών, πλήρη φυσιγγίων και 
έτοιμα προς χρήση. Εντός του ΙΧΕ αυτοκινήτου που χρησιμο

ποιούσαν εντοπίστηκε και συνελή- 
φθη η  συνεργάτιδά του, ενώ βρέ
θηκε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου 
kalasnikov καθώς και μια χειροβομ
βίδα. Ακόμη, πίσω από το αυτοκί
νητο βρέθηκε ένας κουβάς που περιείχε το χρηματικό ποσό των 
47.650 ευρώ, καθώς και το πιστόλι που έφερε στα χέρια του. 
Ο τραυματισμένος δράστης παρελήφθη από ασθενοφόρο του 
ΕΚΑΒ, ωστόσο κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο απεβί- 
ωσε. Από την μεθοδική έρευνα και την εξέταση τω ν πειστηρίων, 
προέκυψε ότι ο δράστης είναι αλλοδαπός, 34 ετών, σε βάρος του 
οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης για ανθρωποκτο
νία, απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ληστεία, παρά
νομη οπλοφορία και οπλοχρησία, πράξεις που τελέστηκαν σε 
βάρος αστυνομικών. Αναλυτικότερα: α) Τ ις νυχτερινές ώρες της 
02.04.2009, στην περιοχή της Κ υψ έλης τραυμάτισε θανάσιμα 
Αστυφύλακα της Ομάδας «ΔΕΛΤΑ» της Διεύθυνσης Άμεσης 
Δράσης Α ττικής και αφαίρεσε, μαζί με τον συλληφθέντα αδελφό 
του, τον υπηρεσιακό οπλισμό και εξάρτυση, β) Τ ις νυχτερινά; 
ώρες της 29.11.09, στη περιοχή της Μεταμόρφωσης, ετπβαίνο- 
ντας σε μοτοσικλέτα και καταδιωκόμενος από αστυνομικούς, 
αφού δε σταμάτησε σε αστυνομικό σήμα ελέγχου, πυροβόλησε 
επανειλημμένος εναντίον τους και εξαφανίσθηκε.

Επίσης σε βάρος του εκκρεμούσε Διεθνές'  Ενταλμα Σ ύλληψ ης 
καθότι αναζητούνταν από τις Ουκρανικές Αρχές, για ληστεία και 
υπεξαίρεση. Ό π ω ς διαπιστώθηκε, το ένα από τα πιστόλια που 
βρέθηκαν στην κατοχή του ήταν αυτό που είχε αφαιρεθεί την 
02.04.10, στην περιοχή της Κ υψ έλης από τον επίσης τραυματι- 
σθέντα αστυνομικό της ομάδας «ΔΕΛΤΑ Οπως προέκυψε από 
την αστυνομική έρευνα, το ΙΧΕ αυτοκίνητο που χρησιμοποι
ούσαν οι παραπάνω δράστες καθώς και οι πινακίδες που έφερε, 
ήταν κλεμμένα και είχαν αφαιρεθεί τον μήνα Φεβρουάριο 2010 
από τις περιοχές Πατησίων και Αλίμου Αττικής. Σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε, παρουσία Εισαγγελέα, στην οικία τω ν δρα
στών, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 54.000 ευρώ, 2 χειροβομ
βίδες καθώς και άλλα αντικείμενα (τηλεοράσεις laptops, χρυσα
φικά) τα οποία κατασχέθηκαν.

Οι τρεις τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν σε Νοσοκο
μείο της Θεσσαλονίκης για  την παροχή πρώτων βοηθειών. Η 
συλληφθείσα συνεργός του 34χρονου με τη  σχηματισθείσα σε 
βάρος της δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Έ π ειτα

ΤΣΑΝΤΕΣ ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ
από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε πληρεξούσιος πραγματογνώμονας εταιρειών, αστυνομικοί του Τμήματος 

Οικονομικών Εγκλημάτω ν της Δ ιεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν αιφνιδια
στική έρευνα σε εμπορικό κατάστημα, στο κέντρο της πόλης. Στο συγκεκριμένο κατάστημα βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 700 απομιμητικά προϊόντα (τσάντες) τω ν θίγόμενων εταιρειών, τα οποία έφεραν 
πιστά αντίγραφα τω ν σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων τω ν ανάλογων γνησίων ειδών. Τα παρα
πάνω κατασχεθέντα αντικείμενα αποδόθηκαν υπό μεσεγγύηση σε εκπρόσωπο των εταιρειών. Γία τη μη 
νόμιμη διάθεση τω ν παραπάνω προϊόντων, συνελήφθη ο 33χρονος αλλοδαπός υπάλληλος, ως προ
σωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, ο οποίος με τη δικογραφία που σχηματίστηκε 
σε βάρος του, οδηγήθηκε αρμοδίως. Σε βάρος του ίδιου εκκρεμούν δύο καταδι- 
καστικές αποφάσεις, γ ια  παραβάσεις του Αγορανομικού Κώδικα.
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71ΧΡΟΝΟΣ «ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ»

Αστυνομικοί του Τ Α  Λευκού Πύργου εξίχνιασαν υπόθεση 
σκηνοθετημένης ληστείας η οποία καταγγέλθηκε την 16-4- 
2010 από 71χρονο ημεδαπό, σύμφωνα με τον οποίο έλαβε χώρα 
πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας στην περιοχή κέντρου πόλης με 
φερόμενους δράστες ένα ζευγάρι και παθόντα τον ίδιο. Συγκε
κριμένα, ο 71χρονος άντρας την 16-4-2010, παρουσιάστηκε 
σε αστυνομικό κατάστημα και κατήγγειλε ότι περί ώρα 11:00 
της ίδιας ημέρας δύο άγνωστοι, ένας άντρας και μία γυναίκα, 
τον ανέμεναν σε είσοδο πολυκατοικίας όπου στεγάζονται γρα
φεία εργασίας του και αφού του επιτέθηκαν και τον ψέκασαν 
με σπρέι στο πρόσωπο, του αφαίρεσαν σακούλα που περιείχε 
100.000 ευρώ, χρηματικό ποσό που του ανέθεσε ο εργοδότης του 
να καταθέσει σε τραπεζικό υποκατάστημα της περιοχής Στη 
συνέχεια, μετέβη σε εφημερεόον νοσοκομείο, όπου του παρασχέ

θηκαν οι πρώτες βοήθειες Στα 
πλαίσια της αστυνομικής έρευ
ν α ς  πρώτες πρωινές ώρες της 
274-2010, ο 71χρονος προσήχθη στην Υπηρεσία, όπου αρχικά 
κατέθεσε, εκ νέου, ενόρκως το ψευδές συμβάν. Στη συνέχεια 
όμως ομολόγησε ότι ο ίδιος σκηνοθέτησε την καταγγελλόμενη 
ληστεία, προκειμένου να υπεξαιρέσει το προαναφερόμενο χρη
ματικό ποσό. Σημειώνεται ότι στην οικία του κατείχε επιμελώς 
κρυμμένο, το μεγαλύτερο μέρος του ποσού, ενώ το υπόλοιπο, 
κατά δήλωσή του, διέθεσε για την κάλυψη τρεχόντων εξόδων. 
Ο 71χρονος συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματί
στηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε αρμοδίως 

Το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στην οικία του συλληφθέ- 
ντα, αποδόθηκε στον παθόντα (εργοδότη του).

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε ΙΣ  Σ Τ Η Ν  Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Α

Α  Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίω
ξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας συνελήφθησαν 
3 ημεδαποί (2 αγόρια και 1 κορίτσι), ηλικίας 21,
16 και 16 ετών, αντίστοιχα, για παράβαση του 
Νόμου Π ερί Ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ο 21χρονος παρέλαβε από το 
Κ Τ .Ε  Α  Ορεστιάδας δέμα, περιέχον ακατέργα
στη ινδική κάνναβη, συσκευασμένη σε 13 πλα
στικές συσκευασίες συνολικού βάρους 143 γρ., 
που απεστάλη σ’ αυτόν από άγνωστο αποστολέα και ακολούθως 
το παρέδωσε στους ανήλικους για να  διαθέσουν τη ναρκωτική 
ουσία. Η παραπάνω ναρκωτική ουσία, 24 αεροστεγή πλαστικά 
σακουλάκια, το χρηματικό ποσό τω ν 635 ευρώ, που βρέθηκε 
στην κατοχή του ανηλίκου καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα κατα
σχέθηκαν.

Β. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Τ.Σ.Φ. Διδυμοτεί
χου και Μεταξάδων, 2 αλλοδαποί (1 υπήκοος Ιράκ, κατ. Τουρκίας

και 1 υπήκοος Τουρκίας), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε 
δικογραφία για διευκόλυνση παράνομης εισόδου αλλοδαπών 
στο ελληνικό έδαφος. Ειδικότερα, από ομάδες αστυνομικών, 
που έχουν συγκροτηθεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για 
την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, εντοπίσθη
καν και συνελήφθησαν οι προαναφερόμενοι στην περιοχή Κισ- 
σαρίου Διδυμοτείχου, διότι με πλαστικές βάρκες επιχείρησαν 
να μεταφέρουν παράνομα από την Τουρκία στη Χώρα μας 26 
και 5 λαθρομετανάστες αντίστοιχα. Βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 3 πλαστικά; βάρκες και 2 κινητά τηλέφωνα. Την προανά

κριση στην πρώτη 
ακής Φύλαξης Διδυμοτείχου και στην δεύτερη περίπτωση το 
Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων.

Γ . Έ να ς  αλλοδαπός υπήκοος Βουλγαρίας, που κατευθύνο- 
νταν στον Ε.Δ. Ορμενίου, εντόπισε στο 10ο Χιλ. της Εθνικής 
Οδού Ορμενίου -  Αλεξανδρούπολης, έναν αλλοδαπό, υπήκοο 
Ιταλίας 73 ετών, να  κείτεται ξυπόλητος επ ί του οδοστρώματος 
φέρων τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο και τον μετέφερε 
στο A T . Ορμενίου, όπου κατήγγειλε ότι, έπεσε θύμα ληστείας 
από άγνωστο άνδρα, υπήκοο Βουλγαρίας ο οποίος αφού τον 
χτύπησε του αφαιρεσε το αυτοκίνητό του (jeep) καθώς και 
μεγάλο χρηματικό ποσό. Οι άμεσες και εκτεταμένες αναζητή
σεις τω ν υπηρεσιών της Α Δ . Ορεστιάδας είχαν σαν αποτέλε
σμα τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη της παραπάνω 
καταγγελθείσας ληστείας και εν συνεχεία την ανεύρεση του 
αφαιρεθέντος jeep. Πρόκειται για ένα αλλοδαπό, υπήκοο Βουλ
γαρίας 38 ετών, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν: α) Το αφαιρεθέν από τον παθόντα χρηματικό ποσό 
τω ν 2.900 ευρώ και 200 δολλαρίων Α μερικής β) Το κλειδί της 
μηχανής του αφαιρεθένσχήθβρ, γ) Τα δερμάτινα παπούτσια του 
παθόντος τα οποία φορούσε ο δράστης αφήνοντας τον παθό
ντα  ξυπόλητο, δ) Το μπουφάν του παθόντος το οποίο φορούσε 
ο δράστης και ε) Μία βαλίτσα με ρούχα και προσωπικά αντικεί
μενα του παθόντος. Ο παθών διεκομίσθη στο Γ.Ν.Ν. Διδυμο
τείχου, όπου του παρασχέθησαν οι πρώτες βοήθειες και διαπι
στώθηκε ότι, τα τραύματά του είναι ελαφρά και δεν διατρέχει 
κανένα κίνδυνο.

Ό λο ι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σε βάρος τους σχημα- 
τισθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

\
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ...
Α. Ύ στερα από συντονισμένες ενέργειες και 

συνεργασία μεταξύ της Α Δ . Καβάλας, της Α Δ. 
Ξάνθης, της Interpol και του Βουλγαρικού Προ
ξενείου της Θεσσαλονίκης, αναχώρησαν από το 
ίδρυμα «Παιδόπολις» στην Καβάλα για τα Ελλη- 

νοβουλγαρικά σύνορα (Προμαχώνα), με όχημα του A T. Χρυσούπο- 
λης-Καβάλας και συνοδεία αστυνομικού, τα 3 ανήλικα τέκνα του 
40χρονου υπηκόου Βουλγαρίας. Ο ανωτέρω συνελήφθη για παρά
βαση του άρθρου 306 του Π .Κ  («έκθεση ανηλίκου»), διότι είχε 
εγκαταλείψει στην αγροτική περιοχή Νέας Κώμης Καβάλας το ένα 
από τα παιδιά του και συγκεκριμένα τον ηλικίας 6 ετών γιο του. Το 
παιδί είχε εντοπιστεί δύο ημέρες αργότερα, ευρισκόμενο σε κατά
σταση φόβου, εξάντλησης και αγωνίας, από εποχούμενη περιπο
λία του A T. Χρυσούπολης ενώ ο πατέρας του εντοπίστηκε στην 
Ξάνθη από αστυνομικούς του Τ Α  Ξάνθης. Κοινωνική λειτουργός 
του Βουλγαρικού κράτους, ανέμενε τα 3 ανήλικα παιδιά στον Προ
μαχώνα, όπου και τα παρέλαβε, προκειμένου να τα παραδώσει στη 
μητέρα το υ ς  υπήκοο Βουλγαρίας ενώ ο προαναφερόμενος πατέρας 
καταδικάστηκε σε 30 μήνες φυλάκιση, χωρίς αναστολή. Ο Πρόξε
νος της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη ευχαρίστησε τους αστυνομι
κούς της Α Δ. Καβάλας και ιδιαίτερα του A T . Χρυσούπολης για την 
κοινωνική τους ευαισθησία, διότι όχι μόνο εντόπισαν το εγκαταλε- 
λειμμένο 6χρονο παιδί, αλλά επίσης το περιέθαλψαν και το φρόντι
σαν!

Β .' Επειτα από συλλογή και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλ
θαν σε γνώση της Ο .Π.ΚΕ. της Α Δ. Καβάλας ότι 24χρονος ημεδα
πός, κάτοικος Καβάλας κατέχει και διαθέτει προς πώληση πυροβόλα 
όπλα, αστυνομικός της προαναφερόμενης Υπηρεσίας παρουσιά- 
σθηκε ως πελάτης στον ανωτέρω 24χρονο και προσυμφωνήθηκε 
αγοραπωλησία 5 πιστολιών καθώς και 250 φυσιγγίων, έναντι χρη

ματικού ποσού 5.500 ευρώ. Η 
προσυμφωνημένη συναλλαγή 
πραγματοποιήθηκε στον Αμυ
γδαλεώνα Καβάλας. Ε κεί ο 
δράστης παρεδωσε στον ανω
τέρω αστυνομικό τα 5 πιστό
λια άνευ S/N (καθώς είχε 
αποξεσθεί), μαζί με τους αντί
στοιχους κενούς γεμιστήρες, 
καθώς και 250 φυσίγγια και 

παρέλαβε το προσυμφωνηθέν χρηματικό ποσό, μέρος του οποίου 
είχε προσημειωθεί. Τη στιγμή εκείνη, ύστερα από συντονισμένη 
επιχείρηση των επιτηρούντων αστυνομικών, ο 24χρονος ακινη- 
τοποιήθηκε και συνελήφθη. Σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα που 
ακολούθησε, ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 μικροδέμα ακατέρ
γαστης κάνναβης βάρους 26,6 γρ., 1 μικροδέμα ακατέργαστης κάν
ναβης βάρους 5,9 γρ. και 1 μαχαίρι με μήκος λάμας 19 εκ.

Γ. Έ πειτα  από αξιοποίηση ανώνυμων τηλεφωνικών πληροφο
ριών που περιήλθαν σε γνώση της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών της 
Α.Δ. Καβάλας ότι 2 ημεδαποί, κάτοικοι Καβάλας (29 και 43 ετών), 
κατέχουν και διακινούν ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκε και συνε
λήφθη 29χρονος κατηγορούμενος στην κατοχή του οποίου βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: 1 δέμα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 
102 γρ., 1 μικροδέμα ακατέργαστης κάνναβης βάρους 0,8 γρ. και

1 χρησιμοποιημένο τσι
γαριλίκι. Στη συνέχεια, 
σε νομότυπη έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στην 
οικία του, με τη συνδρομή 
συνοδού και χειριστή 
αστυνομικού σκύλου του 
Κεντρικού Α μεναρχείου 
Καβάλας, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 2 μικροδέ- 
ματα ακατέργαστης κάν
να βης βάρους 36,8 γρ., 
καθώς και 12 καλλιερ
γούμενα φυτά κάνναβης 
ύψους 5-15 εκατοστών.
Ο 29χρονος συλληφθείς 
ισχυρίστηκε ότι τις ναρ
κωτικές ουσίες προμηθεύ
ονταν, το τελευταίο χρο
νικό διάστημα, από τον 
προαναφερόμενο 43χρονο, έναντι ανάλογου χρηματικού ποσού. 
Σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 43χρο- 
νου, με τη συνδρομή και πάλι συνοδού και χειριστή αστυνομι
κού σκύλου του Κεντρικού Α μεναρχείου Καβάλας βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 1 πλαστικό δοχείο που περιείχε ακατέργαστη 
κάνναβη, βάρους 140 γρ., 1 μικροδέμα ακατέργαστης κάνναβης 
βάρους 12 γρ., μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας χρηματικό 
ποσό 5.075 ευρώ καθώς και 1 πιστόλι χωρίς σειριακό αριθμό με 5 
φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος και 46 φυσίγγια κρότου-αερίου.

Α  Έ π ειτα  από αξιοποίήση πληροφοριών που περιήλθαν σε 
γνώση της Ο .Π.ΚΕ. της Α Δ. Καβάλας, ότι 33χρονος υπήκοος 
Βουλγαρίας μόνιμος κάτοικος Ελλάδας διακινεί ναρκωτικά 
δισκία τύπου ecstasy, συμφωνήθηκε, κατόπιν τηλεφωνικής επι
κοινωνίας μεταξύ αστυνομικού και ανωτέρου Βουλγάρου, η 
αγορά 5.000 δισκίων τύπου ecstasy, με το λογότυπο «mitsubishi», 
αντί χρηματικού ποσού 22,500 ευρώ, μέρος του οποίου προσημει
ώθηκε. Στην Ελευθερούπολη Καβάλας εντός χώρου στάθμευσης 
super market, συναντήθηκε ο αστυνομικός της Ο .Π.ΚΕ. με τον 
ανωτέρω Βούλγαρο και 1 ακόμη ομοεθνή του και τους παρέδωσε 
το προσημειωμένο χρηματικό ποσό. Ακολούθως, εμφανίστη
καν άλλοι 2 υπήκοοι Βουλγαρίας επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτο
κίνητο και παρέδωσαν στον αστυνομικό μία νάιλον συσκευασία, 
η οποία περιείχε 4.840 δισκία τύπου ecstasy. Αφού ολοκληρώ
θηκε η συναλλαγή, επιτηρούντες αστυνομικοί επενέβησαν και 
ακινητοποίήσαν τους 2 πρώτους δράστες, ενώ οι άλλοι 2 Βούλγα
ροι, στην προσπάθειά τους να  διαφύγουν με το Ι.ΧΈ. αυτοκίνητό 
το υ ς  εμβόλισαν δύο 2 υπηρεσιακά οχήματα, με αποτέλεσμα την 
πρόκληση σοβαρών υλικών ζημιών σε αυτά, καθώς και τον ελα
φρύ τραυματισμό ενός αστυνο
μικού. Άπαντες οι δράστες συνε- 
λήφθησαν. Τα δισκία ecstasy, το 
χρηματικό ποσό, καθοός και τα 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα των δραστών 
κατασχέθηκαν. ]
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Π Ο ΙΟ Σ  Ο Α  Π Λ Η Ρ Ω Ν Ε  Π Ε Ρ ΙΣ Σ Ο Τ Ε Ρ Α  Χ Ρ Η Μ Α Τ Α  Γ ΙΑ  Ν Α  Α Γ Ο Ρ Α Σ Ε Ι Ε Ν Α  Π Ρ Ο Η Γ Μ Ε Ν Ο  
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Η Σ  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  3SS1 Ε Ν Ω  Μ Π Ο Ρ Ε Ι Ν Α  Α Γ Ο Ρ Α Σ Ε Ι Ε Ν Α  Φ Τ Η Ν Ο  
Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Ο  Γ ΙΛ Ε Κ Ο ;

Α ρ κ ετο ί δεν θα  το  έκαναν ή δεν θα  μπορούσαν. Μ ερ ικο ί εκ λ εκ το ί και θα  
μπ ορούσαν και θα  ήθελαν, αν ή ξερα ν  το γιατί.

Αν ή ξ ;  ραν, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST κα τα σ κευά ζοντα ι από τη ν  πιο 
α ξιόπ ισ τη  ετα ιρ ία  κα τα σ κευής  α λεξίσ φ α ιρω ν γ ιλέκω ν παγκοσμίω ς σ την 
μ ικρή  πόλη N e llin ge n  τη ς  Γερμανίας απο το  1994.

Αν ή ξ ί σαν, ό ,τι σ την  Ο λλανδία, σ τη  χώ ρα που κα τα σ κευά ζετα ι το  
Dyneema, το  σ ύνολο τω ν Α σ τυνομ ικώ ν Υπηρεσιώ ν (ένσ τολο ι, ασφάλεια, ε ιδ ικές  
μονά δες) εμπ ισ τεύοντα ι και έχουν π ρ ο μ η θ ευ τε ί απ οκλεισ τικά  και μόνο, 
γ ιλέκα  BSST.

Αν η< pcιν, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST π ληρούν τις  α υ σ τη ρ ό τερ ες  
κα τα σ κευα σ τικές  π ροδ ια γρα φ ές  ISO και TUV.

Αν ραν, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST π ληρούν και ξεπ ερ νο ύ ν  τις 
π ροδ ια γρα φ ές NIJ ΜΙΑ, π ληρούν τη ν  π ροδ ια γρα φ ή  SK 1 τη ς  Γερμανικής 
Ασ τυνομ ίας, η οποία π ροβλέπ ει β ολές  ε ξ ' επ αφ ής με 10 κιλά πίεση το υ  
όπλου επί το υ  γ ιλέκο υ  και βύθιση ίση ή μ ικ ρ ό τερ η  από όση 
π ροβλέπ ετα ι βάσει NIJ.

Αν : ραν, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν γραπ τή  π ιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδ ινω ν β ολίδω ν επ ικα λλυμένω ν με ατσάλι 7.62x25 Tokarev, 
ε ξ ' ο λ ο κλή ρ ο υ  ατσ άλινω ν β ολίδω ν 9x18 M akarov και ορειχάλκινω ν 
β ολίδω ν A c tio n  4 Ruag και QD-PEP M en.

, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST δ ια θ έτο υ ν  ε ιδ ικο ύ ς  α π ορ ρ ο φ ητές  
κρούσ ης σ το  ηλ ιακό  π λέγμα  και στη σ π ονδυλική  σ τήλη , που μειώ νουν τη ν  
βύθιση κατα  15 χιλιοστά.

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST είναι τα  λεπ τό τερ α , πιο άνετα , πιο 
εύκαμπ τα , ελ α φ ρ ύ τερ α  και πιο π ροηγμένα , κατασ κευασ τικά , γ ιλέκα  σ την 
παγκόσμια  αγορά.

, ό ,τι κα τα σ κευά ζοντα ι και σ τα μ έτρ α  τους, μέσω 
η λεκ τρ ο ν ικο ύ  υπολογισ τή  σε 30.000 μεγέθη , ώ σ τε να καλύπ τουν 
ακρ ιβώ ς ο π ο ιο νδ ήπ οτε  σ ω ματότυπ ο, δ ια φ ο ρ ετικά  για ά ν τρ ες  και 
δ ια φ ο ρ ετικά  για γυναίκες, χω ρίς καμία  επ ιβάρυνση τιμής , άσχετα  με το  
μέγεθος.

, ό ,τι οι φ ο ρ είς  είναι απ ολύτω ς
α ντιμυ κητικο ί, α ντιμ ικρ ο β ια κο ί, κα τα σ κευα σ μένο ι με ο ικολογ ικά  υλικά σε 
πάνω από 10 δ ια φ ο ρ ετ ικ ο ύ ς  τύπ ους και τα  β έλκρ ο  είναι εγγυ η μ ένα  γραπτώ ς 
για π ερ ισ σ ότερα  απο 10.000 α νο ίγμα τα  - κλεισ ίματα .

Αν , ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν π λήρη π λευρ ική  προστασία.
, ό ,τι φ έρ ο υ ν  ε ιδ ικές  ε τ ικ έ τε ς  σ ήμανσης εκ τυπ ω μ ένες  με 

η λ εκ τρ ο ν ικό  υπολογισ τή  που α ν α φ έ ρ ο υ ν :
τύπο, κα τα σ κευα σ τή , ημ. κα τασ κευής, ημ. λή ξη ς, σ ειρ ιακό  αριθμό , π ροδιαγραφ ές.

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST α ντικα θ ισ τά ντα ι άμεσα σε περίπτω ση 
που β ληθ ού ν  σε κα τα γεγρ α μ μ ένο  π ερ ισ τατικό .

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν γρα π τή  εγγύησ η  10 ετών για τη ν  
α ντιβα λλ ισ τική  το υ ς  ικα νότη τα .

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν  γραπ τή  εγγύησ η  2 0 .0 0 0 .0 0 0  €  
για όλη  τη  δ ιά ρ κεια  τω ν  10 ετώ ν.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ

ΕΞΓΧΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑΣ

Τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών της Γερμα
νίας κ. Thomas de MaiziOre συνάντησε την 1 Απριλίου, στο 
Βερολίνο, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης.
Οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις δυνατότητες ενίσχυσης της 
συνεργασίας των δυο χωρών στον τομέα της παράνομης με
τανάστευσης και του ασύλου, ώστε να βελτιωθεί η διαδικα
σία με την οποία τα κράτη- μέλη αποφασίζουν σε ποια χώ
ρα οι μετανάστες πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση παροχής 
ασύλου.
Συμφώνησαν επίσης στο άμεσο χρονικό διάστημα, οι δύο χώ
ρες, να αναπτύξουν δράσεις και πρωτοβουλίες από κοινού. 
Αποφασίστηκε επιπλέον, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέ
ματα πολιτικής προστασίας και εθελοντισμού, με τη διαμόρ
φωση θεσμικού πλαισίου, ιδίως σε ό,τι αφορά σε περιπτώσεις 
φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες).
Ο κ. Thomas de MaiziGre επαίνεσε τον κ. Χρυσοχοϊδη για τις 
δράσεις που έχει αναπτύξει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
ενώ τόνισε ότι «η Ελλάδα παρότι λαμβάνει αντιδημοφιλή μέτρα στο 
εσωτερικό της, έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλής στους Ευρω
παίους εταίρους της και στους Γερμανούς».
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και 
ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών, υπέγραψαν Μνημόνιο Κα-

Αξιοποιώντας κατά το έπακρον παρασχεθείσες πληροφορί
ες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το Τμήμα Δίωξης 
Αρχαιοκαπηλίας της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής έθεσε υπό δι
ακριτική παρακολούθηση ύποπτα άτομα που κινούνταν στην περι
οχή Κορινθίας, με αποτέλεσμα τις νυχτερινές ώρες της 14ης Μαΐου 
2010 να πραγματοποιηθεί έφοδος σε σημείο όπου γινόταν φορτοεκ
φόρτωση (πιθανή αγοραπωλησία) πολύ σημαντικών αρχαιοτήτων 
από Ι.Χ.Φ. σε έτερο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο. Συνελήφθησαν δύο ημεδα
ποί ηλικίας 42 και 48 ετών ενώ αναζητείται τρίτος συνεργός τους 
ημεδαπός ηλικίας 65 ετών (ο οποίος διέφυγε της σύλληψης), για 
παράβαση του Ν. 3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων 
και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» σε συνδυασμό με τα 
άρθρα 45 «Συναυτουργοί» και 375 «Υπεξαίρεση» του Π.Κ. Τα αρ
χαία αντικείμενα κατασχέθηκαν και εξετάστηκαν από αρχαιολό
γους της Γενικής Δ/νσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονο
μιάς/ Δ/νσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών 
του ΥΠΠΟΤ.
Πρόκειται για μοναδικά έργα της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής και 
συγκεκριμένα για τα αγάλματα δύο κούρων, εξαιρετικής τέχνης 
που χρονολογούνται στο τρίτο τέταρτο του 6ου αι. π.Χ. Βρέθηκαν 
σπασμένα σε κομμάτια που μπορούν να συγκολληθούν. Και από τους 
δύο κούρους λείπει το δεξί σκέλος από τα γόνατα και κάτω.
Ο κούρος Α έχει ύψος 1,82 μ , ενώ ο κούρος Β είναι λίγο μικρότερος 
με ύψος 1,78μ. Και οι δύο φέρουν φθορές από σκαπτικό ή αγροτικό 
μηχάνημα. Οι επιφάνειες θραύσης μαρτυρούν ότι τα σπασίματα είναι 
πρόσφατα. Τα δύο αγάλματα είναι κατασκευασμένα από χονδρόκοκκο 
νησιωτικό μάρμαρο. Οι πολλές τεχνοτροπικές ομοιότητές τους ο τρό
πος επεξεργασίας των λεπτομερειών και η δομή του σώματος οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι προέρχονται από το ίδιο εργαστήριο Km έχουν 
φιλοτεχνηθεί πιθανότατα από τον ίδιο καλλιτέχνη. Τα αγάλματα πα-

τανόησης με το οποίο ρυθμίζεται η ανταλλαγή Συνδέσμων μεταξύ 
Ελλάδας Km Γερμανίας στον τομέα παροχής ασύλου.
Οι δύο χώρες, όπως εκφράστηκε στη συνάντηση των δυο Υπουργών, 
σκοπεύουν να συνεργαστούν στενά στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δια
δικασίας του «Δουβλίνο II», που καθορίζει ποια χώρα πρέπει να δια
χειριστεί την αίτηση ασύλου που υποβάλλει κάθε μετανάστης.

ραδόθηκαν για φύλαξη K m  τελική εκτίμηση στο Εθνικό Αρχαιολογι
κό Μουσείο.
Οι συλληφθέντες, με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, 
οδηγήθηκαν την 16η Μαΐου στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κόριν
θου.
Στις 18 Μαΐου που τυγχάνει να εορτάζεται η Διεθνής Ημέρα Μου
σείων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, ο Υπουργός Πολιτισμού 
Km Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος ενημέρωσε μαζί με τον Αρχη
γό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Ελευθέριο Οικονόμου 
Km τον Διευθυντή Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρχο Ιωάννη Δικόπουλο, 
για τη σημαντική επιτυχία των δύο Υπουργείων στην πάταξη της αρ
χαιοκαπηλίας.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΗ ΝΟΜΙΜΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Παραδόθηκε στις 14.4.2010 στην πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πο
λίτη και στον Υφυπουργό κ. Σπόρο Βούγια 
και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης 
κ. Γρηγόρη Τασούλα το πόρισμα της Ομάδας 
Εργασίας για την μετατροπή των ΕΧΠΑ και 
λοιπών κέντρων φιλοξενίας και παραμονής μη 
νόμιμα εισερχομένων αλλοδαπών, σε “Κέντρα 
Πρώτης Υποδοχής Μη Νόμιμα Εισερχομένων 
Αλλοδαπών” (screening center).
Στην συνάντηση συμμετείχε ο Γενικός Γραμ
ματέας Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσω
τερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κ. Ανδρέας Τάκης και ο Γενι
κός Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατριβάνος καθώς και εκπρόσωποι Διε
θνών Οργανισμών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας.
Το πόρισμα παρουσίασε συνοπτικά η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Τα δύο συναρμόδια υπουργεία συμφώνησαν να 
συμμετάσχουν στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα ξεκινήσει προκειμένου να καθοριστεί το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
Κέντρων Πρώτης Υποδοχής.

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Σε κοινή συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στις 12-04- 
2010 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρι
σμού, μίλησαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σπόρος 
Βούγια και η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού κ. Λίνα Μενδώνη 
για το μνημόνιο συνεργασίας των δύο υπουργείων σχετικά με 
την παροχή ειδικών προνομίων σε εργαζόμενους των Σωμάτων 
Ασφαλείας για την πρόσβασή τους σε χώρους πολιτισμού.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 29.3.2010, στην έδρα της Αστυνομικής 
Ακαδημίας στην Αμυγδαλέζα-Αχαρνών, η τελετή απονομής με
ταπτυχιακών διπλωμάτων 
στους 37 αποφοίτους της 
13ης Εκπαιδευτικής Σειράς 
της Σχολής Εθνικής Ασφα
λείας.
Τα διπλώματα στους ανώτε
ρους Αξιωματικούς και στε
λέχη απένειμε ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Ελευθέριος Οικο
νόμου, επιβραβεύοντας τις 
προσπάθειες των:
•  27 Αξιωματικών της Ελλη
νικής Αστυνομίας
• 2 Αξιωματικών του Πυρο
σβεστικού Σώματος,
•  1 Αξιωματικού τού Λιμενι
κού Σώματος,
•  3 Αξιωματικών της Κυπριακής Αστυνομίας και
•  4 Πολιτικών Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα.

Στην τελετή απονομής παρέστησαν: ο βουλευτής της Νέας Δη
μοκρατίας κ. Νικόλαος Καντερές, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού

Σώματος Αντιστράτηγος Στυ
λιανός Στεφανίδης ο Υπαρχη- 
γός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος Ιωάννης 
Ραχωβίτσας, ο Υπαρχηγός της 
Κυπριακής Αστυνομίας κ. Αν
δρέας Νικολαϊδης ο Προϊστά
μενος Επιτελείου του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος Νικόλαος Πα- 
παγιαννόπουλος, εκπρόσωπος 
του Γ.Ε.Ε.Θ.Α., καθηγητές 
της Σχολής, ανώτατοι αξιω
ματικοί των Ενόπλων Δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφα
λείας, ανώτατοι και ανώτεροι 
αξιωματικοί της Ελληνικής 

Αστυνομίας, ενώ στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολο
γιότατος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος.
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Την Κυριακή 3 Μαίου 2010 σιο 
Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κηφι
σιάς πραγματοποιήθηκε η 54η ετή
σια βράβευση των αριστούχων παι
διών των ανδρών και γυναικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας που 
υπηρετούν στα Τμήματα της γεω
γραφικής περιοχής που καλύπτει 
ο Όμιλος Φίλων Αστυνομίας Βο
ρείων Προαστίων -  Πολιτιστικού 
Ομίλου Αττικής.
Η εκδήλωση άρχισε με το καλοσώ- 
ρισμα του προέδρου του Ομίλου κ. 
Δημ. Μελετόπουλου και την ομι
λία του επίτιμου προέδρου κ. 
Παν. Μανωλόπουλου με θέμα:
Η παγκοσμιοποίηση και εμείς». 
Ακολούθησε η απονομή βραβεί
ων στα 12 αριστεύσαντα παιδιά 
που εφέτος ήταν μόνο παιδιά 
Λυκείου. Τα βραβεία συνοδεύ
ονταν από χρηματικά έπαθλα 
που άρχιζαν από 350 ευρώ, το 
μεγαλύτερο μέρος των οποίων 
εκαλύφθη από δωρεά; της οικ. 
Παν. Ιωαννίδη, της κας Βέτας 
Ναυλέρη, του κ. Ηλία Φουρλή, 
της κ. Βάνας Τσαγκάρη, της 
κας Χρυσάνθης Πατέρα και

Δ. Βενέτης, Γ. Παρασκευόπουλος, 
Άννα Σπατιώτη, Μάρκος Καλλίγε- 
ρος, Εμμ. Κοκορόσκος, Ταξιάρχης 
Κων/νος Νικολουζάκης, Αριστέα 
Καρουζάκη, Θωμαϊς Σκιαθίτη, Πο
λυξένη Παπαπαύλου, Κ. Μπρέλ- 
λας και Ηλιάνα Μάρκου.
Πέραν των χρηματικών επάθλων 
προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα 
και βιβλία προσφορά της εφημερί
δας «Κηφισιά». Μέρος των εδεσμά
των προσέφεραν επαγγελματίες 
της περιοχής.
Παρέστησαν ο εκπρόσωπος του αρ- 

χηγού του Σώματος ο Προ
ϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Παπαγιαννόπουλος, 
ο Αστυν Δ/ντής Βασίλει
ος Τραυλός της Δ/νσης Δη
μοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ, ο Δ/ 
ντής ΔΎποδ/νσης ΒΑ Ατ
τικής Αστυν. Δ/ντής Ηλί- 
ας Παπασπυρόπουλος, ο Δι
οικητής του Α.Τ. Κηφισιάς 
Αστυν. Υποδ/ντής Κων. Πα- 
ναγόπουλος, η Δήμαρχος Ν. 
Ερυθραίας Β. Ταμβάκη, οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Χρι-

της κας Μαίρης Παπαδοπούλου. Βραβεύτηκαν οι: Αικ. Σουράβλα, στίνα Κοσμά, Μ. Σελιάμη και Αντώνιος Μπιτσάνης.

Την 5/5/2010 πραγματοποιήθηκε ημερήσια εκδρομή των σπου
δαστών της 2ης εκπαιδευτικής σειράς του Τμήματος Επαγγελ
ματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στο Ναύπλιο, συνοδευόμενοι από τη Διοικητή της 
Σχολής Μετ/σης και Επιμόρφωσης, Ταξίαρχο κ. Όλγα Κοκκο- 
ροό και το Διοικητή του Τμήματος, Αστυν/κό Υποδ/ντή κ. Γε
ώργιο Βλαζάκη. Οι σπουδαστές, ξεναγήθηκαν στο φρούριο του 
Παλαμηδίου, με μέριμνα της ΑΔ. Αργολίδας και πραγματοποί
ησαν εθιμοτυπικές επισκέψεις, στο Δημαρχείο Ναυπλίου και 
στο Μέγαρο της ΑΔ.Αργολίδας, όπου τους υποδέχθηκαν αντί
στοιχα, ο Αντιδήμαρχος Ναυπλίου κ. Αθανάσιος Κοττίτσας εκ 
μέρους του Δημάρχου Ναυπλιέων και ο Αστυν/κός Δ/ντής Αρ
γολίδας Ταξίαρχος κ. Χρήστος Γούλας, ο οποίος παρέθεσε προς 
τιμή τους μικρή δεξίωση, αφού προηγήθηκε μία ενημέρωση των 
σπουδαστών εκ μέρους του Διευθυντού της Δ/νσης, απολογιστι
κού χαρακτήρα, για τα δρώμενα της υπηρεσίας.

Ι
Το Αστυνομικό Τμήμα Σαμοθράκης, συνεχίζοντας να ενισχύει τις καλές 
κοινωνικές προσπάθειες στη Σαμοθράκη, δώρισε δύο εκπαιδευτικά παιχνίδια 

στον εφημέριο του Ι.Ν. Αγίου Μόδεστου στα Αλώνια 
Σαμοθράκης, πατέρα Αθανάσιο Σουλτάτο, προκειμέ- 
νου να χρησιμοποιηθούν στο Κατηχητικό Σχολείο 
κι όχι μόνο. Ο πατήρ Αθανάσιος ευχαρίστησε τους 
Αστυνομικούς της Σαμοθράκης που πάντα δείχνουν 
την κοινωνική τους ευαισθησία σε κάθε ευκαιρία και 
τόνισε ότι ο “καλός Χριστιανός είναι και καλός πολί
της”.
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Στο πλαίσιο της κοινω νικής προσφοράς της Αστυνομίας, ιδιαίτερα σε 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στις 2.4.2010 ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Κων. Κασαπάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος Δημ. Παπαδοπουλος, ο Δ/ντής ΥΔΕΖΙ/ΔΑΘ Αθα- 
νάσιςο Πολυνάκης, ο Δ/ντής της ΒΎποδ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης Ηλί- 
ας Γεροντίδης, ο Τμηματάρχης του Τμ. Ανηλίκων της Δ/νσης Ασφάλειας Αστυν. 
Β' Γρηγόριος Γρηγοριάδης καθώς και αντιπροσωπεία αστυνομικών επισκέφθη- 
καν το Κέντρο Φροντίδας Παπαμελημένων και Κακοποιημένων Παιδιών (Φιλο- 
ξενείο) στο Παπάφειο.

Με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προϊσταμένου της Θρησκευτι
κής Υπηρεσίας του Σώματος Νεκταρίου Κιούλου πραγματοποιήθη
καν τα θυρανοίξια του Ι.Ν. Αγίου Αρτεμίου και Τριών Ιεραρχών στο ΤΔΑ 
Ξάνθης. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων, ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης Λεωνί
δας Κωνσταντινίδης, ο Διοικητής της Σχολής Αστυφυλάκων Ταξίαρχος 
Ηλίας Λιάκος, ο ΑΔ. Ξάνθης Ταξίαρχος Ανδρέας Κατσιμπέρης, εκπρόσω
ποι των στρατιωτικών Αρχών, καθηγητές και Δόκιμοι Αστυφύλακες.

«ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»

Με βραβείο για την σημαντική τους συμβολή στην μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την εν γένει συνολική τους συμβολή στην 
οδική ασφάλεια τιμήθηκαν σε κοινή εκδήλωση του Ινστιτούτου οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς» του Υπουργείου Υποδομών -  Μεταφορών και δικτύων και της 
Διεύθυνσης Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και βραβεύτηκαν 
ως ο καλύτερος Τροχονόμος της χώρας με τίτλο «Τροχονόμος της Χρονιάς» οι: Αρχ/ 
κας Βασίλειος ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ του Τμήματος Τροχαίας Αγρίνιου και Αρχ/κας Κωνστα
ντίνος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Τμήματος Τροχαίας Αμαλιάδας. Κατά τη διαδικασία 
της βράβευσης από την Πρόεδρο του Ι.ΟΑ.Σ. «Πάνος Μυλωνάς» αποδόθηκε στους

Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών 
αντίστοιχα Α/Α' ΤΣΟΛΧΑ Νικόλαο 
και Α/Α' ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 
από ένα φορητό RADAR τελευταί
ας τεχνολογίας προκειμένου βοηθη-
θούν οι υπηρεσίες τους στους ελέγχους ταχύτητας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την 
04-02-2010 στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών παρουσία της πολιτικής ηγεσίας 
των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών -  Μεταφορών, της ηγεσίας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των Διοικητών των Τμη
μάτων Τροχαίας καθώς και της Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ο.ΑΣ. 
«Πάνος Μυλωνάς»

Στιγμιότυπα από την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διευθυντή της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων Αλέξανδρου Γεροχρήστου στην οποία 
ανήκει οργανικά και η Αστυνομική Ανασκόπηση. ]
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ ϊ

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π .Δ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Βλάσσης Σπυ
ρίδων, Κουκουβές Αντώνιος και Πιτικάκης Δημήτριος 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αγγελό- 
πουλος Ιωάννης Θανασάκης Μιχαήλ, Λιάκος Ανδρέας Οικονόμου 
Θεόδωρος Προβιδάκης Ευστράτιος, Σανταμούρης Στυλιανός, Συ- 
νχυχάκης Ευάγγελος και Τέλλιος Αθανάσιος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' ο Μασίνας Νικόλαος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Διαμαντής Σταύρος Λά
μπρος Βασίλειος Λιοντήρης Αριστείδης Λυρίτης Ιωάννης ειδ. καθ., 
Μπάμπος Ιωάννης Μυλωνάς Ευάγγελος Πλατίτσας Στάμος και 
Φωτόπουλος Χρηστός.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Αδάμου Αναστάσιος, 
Αθανασίου Απόστολος, Αλεξανδρής Θωμάς, Ανανιάδου Χριστίνα, 
Ανοιξιάδης Τριαντάφυλλος, Αντωνιάδης Γεώργιος, Αντωνίου Ιω- 
άννης, Αποστόλου Κων/νος, Βαρβαγιάννης Ευστράτιος, Βαρδάκης 
Εμμανουήλ, Βασιλειάδης Παναγιώτης Βλάχος Κων/νος Γαρνέλη 
Ελένη, Γεωργαρά Αθανασία, Γεωργόπουλος Βασίλειος Γιανναδά- 
κης Ιωάννης Γκούβας Γεώργιος, Δαγαλάκης Γεώργιος, Δάτσιος 
Κων/νος, Δημητρούλη Γεωργία, Δριδάκης Πέτρος, Ζαμπάρας Πα
ναγιώτης Θεοδωρόπουλος Νικο'λαος, Ιορδανίδης Κων/νος, Κακού- 
ρου ΚωνΑα, Καλαμπούκης Ιωάννης Καραβασιλειάδης Σάββας, 
Καρακαξάς Ματθαίος Καρανικόλα Βασιλική, Καρβούνης Γεώργι
ος Κασσουράς Δημήτριος Καψαλιώτης Νικόλαος, Κόμης Πανα
γιώτης Κοτσικάρης Στέργιος Κουκούτσης Παναγιώτης Κουτου- 
λάκος Ευστράτιος Κωστούρος Γεώργιος Κωτουλας Παναγιώτης 
Λακαφώση Μαρία, Λαμπαρδάκης Στέφανος Λέντζας Βάιος Μονι
άς Βασίλειος Μάντης Νικόλαος Μαρκοβάς Παναγιώτης Μάρκος 
Ανδρέας Μαυρέλης Σπυρίδων, Μαυροειδής Ιωάννης Μεγαλοοικο- 
νάμου Βαλέριος Μήττας Χαράλαμπος, Μιντζήθρας Χαράλαμπος 
Μπαϊράμης ΚωνΑος Μπαλής Παναγιώτης Μπάρκας Αθανάσιος 
Μπαρμπούδης Ευάγγελος Μπασιούκας Βασίλειος, Μπεκιάρης Γε
ώργιος Μπλιούκας Ιωάννης Μπάζας Αθανάσιος Νάσιος Λάμπρος 
Νικολο'πουλος Βασίλειος Νικολοπούλου Ειρήνη, Ντεκουμές Κων/ 
νος, Ντελής Βασίλειος Παναγιώτου Παναγιώτης Πανοότσος Νι
κόλαος Παπακωνσταντής Νικόλαος Παπανικολάου Φώτιος Πα- 
ραμυθέλλης Μιχαήλ, Πετμεζάς Αθανάσιος Πολυζώης Γεώργιος, 
Πούλιος Στέφανος, Πυρσός Ελευθέριος Ράντος Παναγιώτης Ρέ- 
ντζιος Αθανάσιος, Σαριάνογλου Αναστάσιος Σέμπρος Γεώργιος, 
Σερεμέτης Φώτιος, Σιδερίδης Σάββας Σκλαβιάδης Γεώργιος Σου- 
φλας Ιωάννης Σπάρου Γρηγόριος, Στίμος Απόστολος, Στόκας Βα
σίλειος Στρογγυλή Παυλίνα, Τελατινίδης Νικόλαος, Τζουανάκος 
Αναστάσιος Τζωρτζόπουλος Γεώργιος, Τουμανίδης Παύλος, Του- 
ρατζόγλου Θεόδωρος Τραγουδάρας Κων/νος Τσιλιγγίρης Ιωάν
νης, Τσιμπογιάννης Παναγιώτης Τσούμας Νικόλαος, Τσουρδαλά- 
κης Ιωάννης, Φιλοδήμας Παναγιώτης -Στέφανος και Χασομέρης 
Κων/νος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αγγελόπουλος Κων/ 
νος Αγριδιώτης Βασίλειος, Αθανασόπουλος Βασίλειος Αλεξανδρί- 
δης Αθανάσιος Αναστασόπουλος Ιωάννης Αρκούδας Ελευθέριος, 
Βαλμαντώνης Βασίλειος Βαρδάρης Ηλίας, Βασιλειάδης Θεόδωρος 
Βασταρούχας Χαράλαμπος Βατιάνης Παναγιώτης Βενιανάκης Αν
δρέας Βεργής Περικλής Βοντζαλίδης Παναγιώτης Βουλγαράκης
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Επαμεινώνδας Γαλάνης ΚωνΑος Γείτονας Σπυρίδων, Γεωργακάς 
Παναγιώτης Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Γιαννίκος Σπυρίδων, 
Γιαννόπουλος Χαρίλαος Γιωτόπουλος Βασίλειος, Γκίκας Κων/ 
νος Δεσποόδης Παναγιώτης Δημητρακόπουλος ΚωνΑος Δήμος 
Αλέξανδρος Διαμαντόπουλος ΚωνΑος Δίκαιος ΚωνΑος Δορμοί- 
ρης Ιωάννης Ευαγγελίδης Χρήστος Ευθυμίου ΚωνΑος Ζάχος 
Δημήτριος Καλαϊτζάκης Χρόνης, Καναβός Θεοδόσιος Κανού- 
λας Νικόλαος Καπετάνος Δημήτριος Καραγκούνης Ηλίας Κα- 
ραντάνας Αθανάσιος Καρατζιοβαλής Ελευθέριος Καρκατζούλης 
Σταύρος Κατσάνος Γεώργιος Κατσάς Αντώνιος Κιούσης Σταύ
ρος, Κόκκινος Γεώργιος Κοκκώνη Ευδοκία, Κοντογιάννης Γεώρ
γιος, Κορίζης Σπυρίδων, Κουτσάκης Βασίλειος, Κρυσταλόγιαννης 
Ιωάννης Κωνσταντάς Αθανάσιος Λάιος Δημήτριος Λιακόπουλος 
Χρήστος Λιανός Γεώργιος, Λιόντος ΚωνΑος Λόντος-Γέρου Ηλί
α ς  Λουκάκης Άγγελος Μαγγανιάρης Γεώργιος Μαλεσόβας Δημή- 
τριος Μανικάκης Ιωάννης Μάνικάς Γεώργιος, Μάρκος Ανδρέας, 
Ματσούδης Ηλίας, Μιχαήλ Χαράλαμπος, Μιχαλόπουλος Διονύσι
ος, Μούγιος ΚωνΑοςΜπακιρτζής Αντώνιος Μπάντος Νικόλαος, 
Μπούρας Μιχαήλ, Νικήτας Αρίστος, Νικολακάκης Αλέξανδρος, 
Ξύδης Θεόδωρος Παναγάκης Ιωάννης Παναγιωτακόπουλος Αθα
νάσιος, Παναγόπουλος ΚωνΑος Πανόπουλος Δημήτριος Παπα- 
βαρσαμίδης Δημοσθένης, Παπαγεωργάκης Γεώργιος, Παπαθανασί
ου Απόστολος, Παπανδριανός Χρήστος Παπατσαρούχας Χρήστος 
Παπαχρήστος Αθανάσιος Παπουτσάκης Ελευθέριος, Παππάς Δη- 
μήτριος Πετράκης Αθανάσιος Πιπεργιάς Ιωάννης Πουλάκης 
ΚωνΑος Ράππος Μιχαήλ, Ριζάκης Ηλίας, Ρούσκας Δημήτριος 
Σαββίδης Στέργιος, Σαμαράς Δημήτριος Σιδέρης Νικόλαος, Σπά
νιάς Αθανάσιος Σπάνιός Βασίλειος Σπυρίδης Ιαιάννης Τρύπατζης 
Ευάγγελος Τσεβάς Περικλής, Τσέλικας Δαυίδ, Τσέτσος Αθανάσι
ο ς  Τσιρμενλής ΚωνΑος Τυρολόγος Γεώργιος, Φλώρος Νικόλαος, 
Φραγκιαδάκης Αντώνιος Χαΐτάς Ηλίας, Χαράμης Ιωάννης Χαρί
σης Βασίλειος, Χαρίτος Παναγιώτης Χαρόβας Λάμπρος Χασκής 
Ιωάννης Χριστοφιλόπουλος Παναγιώτης Χρυσανθακόπουλος Γε
ώργιος και Ψαθάς Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγγελόπουλος Άγγε
λος, Αγγελόπουλος Σπυρίδων, Αδάμ Ευάγγελος, Αθανασιάδης Ζα
χαρίας Αθανασίου Λεωνίδας, Αλαμπάνος Γεώργιος, Αλεξίου Πα
ναγιώτης Αλπέντζος Θεόδωρος Αμανατίδης Χρήστος, Αμοιρίδης 
Λεωνίδας Αμοιρτζάς ΚωνΑος Αναστασίου Γεώργιος, Ανδρεόπου- 
λος ΚωνΑος Ανδρέου Νικόλαος Ανδριανόπουλος Ανδρέας Απο
στόλου Βασιλική, Ασκιανάκης Ιωάννης, Βάγγαλης Αριστείδης 
Βαργιαμίδης Δημήτριος Βαφειάδης Δημήτριος, Βέλλιος Κυριάκος- 
Σπυριδων, Βενετικίδης Γεώργιος, Βέρρας Παναγιώτης Βιτσιώτης 
ΚωνΑος, Βλαχογιάννης Χρυσόστομος, Βορίλας Παναγιώτης Βου- 
νισέας Στέφανος ΒούρβαςΑργύριος, Βρόνιος Αλέξανδρος, Γέραλης 
Νικόλαος, Γερόσταθος Γεώργιος Γεωργαντάς Ιωάννης Γεωργίου 
Απόστολος, Γεωργούσης Νικόλαος Γιαννακόπουλος Ιωάννης, Γι- 
αννοκώστας Δημήτριος, Γιαννούλας Αλέξανδρος Γιωτάκη Αλίκη, 
Γιώτας Παναγιώτης Γ κίκας Ιωάννης, Γκολφόπουλος Αθανάσιος 
Γκούβας Γεώργιος Γκούνης Γεώργιος Γκούτζας Βασίλειος, Γκου- 
τσιουκοίστας Αθανάσιος Γουρνάς Αναστάσιος Γραββάνης Στέ
φανος Γρομητσάρης Ιωάννης Δανιήλ Φιλώτας, Δημητρακάκης 
Κανέλλος, Δημογιάννης Νικόλαος Δημόπουλος Χρήστος Δήμου 
Δημοσθένης Διονίδης Αλέξανδρος, Δοξάκης Γεώργιος Δρακόπου-



λος Αντώνιος, Δρακούλης Γεράσιμος, Εκμεκτσής Αναστάσιος Εξη- 
νταβελώνη Παναγιώτα, Ευθυμίου Σωκράτης Ευθυμίου Χρηστός 
Ευσταθίου Θεόφιλος Ζαχαρώδης Ζαχαρίας Ζαχαράπουλος Κων/ 
νος Ζίγκας Βασίλειος Ζώγαλης Σπυρίδων, Ζώτος Χρηστός Θεοδω- 
ράκης Βασίλειος Θεοδωράτος Δημήτριος Θεοδώρου Γεώργιος Θε
οδώρου Δημήτριος Ιωαννίδης Άνθιμος Καγιουλης Γεώργιος, Κα- 
κάκος Δημήτριος Κακόγιαννος Βασίλειος Καλαποθάς Σωτήριος 
Καλασαρίνης Χαράλαμπος Καλαφάτης Αναστάσιος Καλογερόπου- 
λος Παναγιώτης Καλφούντζος Ευάγγελος Κανατάς Αθανάσιος 
Κανελλόπουλος Γεώργιος Κανλής Ευστράτιος Καπερώνης Σπυ
ρίδων, Καπετανάκης Γεώργιος, Κάππος Ηλίας, Καραγιάννης Δη- 
μήτριος, Καραδημάκης Κων/νος, Καράκογλου Θεόδωρος Καρα- 
κούσης Πασχάλης, Καρακώστας Βασιλική, Καραλής Αθανάσιος, 
Καρανίκας Αθανάσιος Καρανταλής Γεώργιος Καρατζάς Πέτρος 
Καραχρήστου Σταυρούλα, Καρβουνάρης Αθανάσιος Καρβούνης 
ΚωνΑος Καρίνου Έλλη, Καστάνης Ηλίας, Καστέας Δημήτριος 
Κατσαρός Κων/νος Κατσέλης Αριστείδης Κατσένιος Παναγιώτης 
Κατσίβελος Γεώργιος Κατσιγιάννης Βασίλειος, Κατσίκης Πέτρος 
Κατσίμπρας Παναγιώτης Κατσιούνης Κων/νος Κατσούρης Ερμό- 
λαος Κεραμάρης Αθανάσιος Κίος Νικόλαος Κιτσώνης Γεώργιος 
Κοκκινάκης Μανούσος, Κολέτσος Δημήτριος, Κόλλιας Παναγιώ
τη ς  Κολοβούρης Βασίλειος, Κομπότης Χαράλαμπος, Κοντοδήμας 
Κων/νος Κοσμάς Άγγελος Κοσμάς Κίμωνας Κοτζαμανώλης Γεώρ
γιος Κουμπλουδέλης Γρηγόριος Κουνινιώτης Ευθύμιος Κουργι- 
αντάκης Δημήτριος, Κουτής Δημήτριος Κουτουλάκος Νικόλαος, 
Κούτρας Χρήστος Κουτσίδης Κυριάκος, Κουφαλιώτης Γεώργι
ος, Κρέτσιμος Βασίλειος, Κυπριανίδης Γεώργιος Κυπρίδης Γεώρ
γιος Κυριαζής Μιχαήλ, Κυριαζίδης Αργύριος Κυριακόπουλος Γε
ώργιος Κυρίτση Νικολέττα, Κωστελίδης Παναγιώτης Κωτσιώρης 
Γεώργιος, Λαβασίδης Θεοφάνης Λαγκαδίνος Χρήστος Λαγκωνά- 
κης Νικόλαος, Λάμπος Νικόλαος Λάσκαρης Ιωάννης, Λέντας Νι
κόλαος Λιάλιας Δημήτριος Λιάλιας Χαράλαμπος, Λιλιμπάκης 
Εμμανουήλ, Λινάρδος Χρήστος Λιόλιος Δημήτριος, Λιτοσελίτης 
Γεώργιος Λουκόπουλος Γεώργιος Λουκοπούλου Ελένη, Μακρά- 
κης Κων/νος, Μακρής Ιωάννης Μανασσάκης Δράκος, Μανιατάκος 
Ηλίας Μαντάς Αντώνιος, Μάντεσης Νικόλαος, Μάντζιος Γεώργι
ο ς  Μανώνας Ανδρέας Μαράγκας Βασίλειος Μαρκάκης Γεώργιος, 
Μαροόδας Δημήτριος Μαρτίνης Μάρκος Μενεγάκης Εμμανουήλ, 
Μήκος Ιωάννης, Μηλιάς Γεώργιος Μητροπούλου Νικολέτα, Μή- 
τσιου Ιωάννης Μήτσου Λάζαρος, Μίγγου Ελένη, Μονιούδης Νι
κόλαος Μουτζούρης Αντώνιος Μπάθας Αντώνιος Μπακαλιανός 
Ιωάννης Μπακάρας Χρήστος Μπακόλας Ταξιάρχης Μπακόλας 
Χρήστος Μπακομιχάλης Γεώργιος Μπακόπουλος Αλέξιος Μπα- 
λάση Αικατερίνη, Μπαλεστράβος Ευάγγελος Μπαλής Ευάγγελος, 
Μπαμπίλη Μαρία, Μπαρμπεράκης Γεώργιος, Μπάσιος Δημήτριος 
Μπατσάρας Ιωάννης, Μπάτσης Δημήτριος, Μπερνιδάκης Γεώργι
ος, Μπίστιχας Ανδρέας, Μποϊδίδου Ελένη, Μπουνταλάκης Σταύ
ρος Μπουραντάς Ευάγγελος, Μπουρογιάννης Γεώργιος Μπούτης 
Απόστολος, Μύτης Εμμανουήλ, Μωυσίδης Θεοδόσιος, Νάκος Αμ
βρόσιος Νάνος Απόστολος, Νάστος Νικόλαος Νέδος Δημήτριος 
Νικητόπουλος Δημήτριος Νικολαϊδης Κων/νος, Νικολάου Παύ
λος Νικολόπουλος Γεώργιος Νίκος Σπυρίδων, Ντάγκας Χρήστος 
Ντόλιος Ιωάννης Ουλής Γεώργιος, Παλαιοχωρίτης Θεόδωρος, Πα- 
λιοθόδωρος Ανδρέας Παναγόπουλος Αθανάσιος Παντής Μιχαήλ, 
Παπαγιαννάκης Δημήτριος, Παπαδάκης Πασχάλης, Παπαθανασί
ου Σταυρούλα, Παπαϊωάννου Δημήτριος Παπαναγιώτου ΚωνΑος 
Παπανικολάου Αγλαΐα, Παπανικολάου Νικόλαος Παπίας Γεώργι
ος Πάτας Παναγιώτης Πελτέκης Νικόλαος Περογαμβράκης Γε
ώργιος Πετκάρη Μαγδαληνή, Πετρόγιαννης Βασίλειος Πιπεργι- 
άς Ιωάννης Πιρπιρής Παναγιώτης Πλιάγκος Γεώργιος Ποραβός 
Νικόλαος, Πουλιάκας ΚωνΑος Πουρνάρας Βασίλειος Πουρνάρας

Ιωάννης, Ράπτης Παναγιώτης Ραχωβίτσας ΚωνΑος Ρήγας Βασί
λειος Ρουμελιώτης Γεώργιος Ρούσσος Κυριάκος Σαββίδου Σουλ
τάνα, Σακκάς Θεόδωρος Σαμπαζιώτης ΚωνΑος Σάσσαρης Παναγι
ώ της Σγούρας Νικόλαος, Σηφάκης Εμμανουήλ, Σιγανός Ιωάννης 
Σιδερίδης Γεώργιος Σίμος Νικόλαος Σίσκας Ευάγγελος Σκρόντα 
Πάτρα, Σουφλιάς Γεώργιος Σταμουλακάτος Ιωάννης Σταυρια- 
νουδάκης Αντώνιος Σταυρόπουλος ΚωνΑος Σταύρου Απόστολος, 
Σταύρου Δημήτριος Σταυρουλάκης Νικόλαος Στεφανίδης Κλή- 
μ ης Στρατηγόπουλος Ιωάννης Συναχείρης Χρήστος Συρσελούδης 
Θεοχάρης Ταβουλάρης Ηλίας Τασσόπουλος Γεώργιος Τζαγκαρά- 
κης Αντώνιος Τζανέτος Γεώργιος Τζίφας Νικόλαος Τζοβάνος Γε
ράσιμος Τοκμακίδης ΚωνΑος Τοπαλίδης Ιωάννης Τόττας Ευάγ
γελος, Τουκτούκας Δημήτριος Τούλικας Νικόλαος Τρελλόπουλος 
Αριστείδης Τριανταφυλλάκης Εμμανουήλ, Τριανταφυλλόπουλος 
Νικόλαος, Τσαγκάδας Ιωάννης Τσακανίκας Θεμιστοκλής Τσα- 
κλάρης Δημήτριος Τσαλουχίδης Ιωάννης Τσαντίλης Ελευθέριος 
Τσαντίλης Νικόλαος, Τσαπάρας Δημήτριος Τσιάμπας Σπυρίδων, 
Τσιαχρής Ευάγγελος Τσιλβίδης Μιχαήλ, Τσιλιάνης Παναγιώ
τη ς  Τσιλιμάγκος Δημήτριος Τσιναλίδης Αλέξανδρος Τσιριμώκος 
Αντώνιος Τσιριμώκος Νικόλαος Τσισκάκης Ευτύχιος Τσόλης 
Δημήτριος Τσούλης Ιωάννης, Τσούτσας Ευάγγελος Φανταουτσά- 
κης Γεώργιος Φιλίας ΚωνΑος Φλεβοτόμος Νικόλαος Φουντουλά- 
κη Ευαγγελία, Φράγκος Γεώργιος, Φωτακόπουλος Γεώργιος, Φω- 
τεινόπουλος Παναγιώτης Φωτιάδης ΚωνΑος Φωτίου Δημήτριος 
Χαλκιαδάκης Χριστόφορος, Χαρατσής Απόστολος Χασάπη Κυρια
κή, Χατζηκωνσταντής Χαράλαμπος Χήρας Απόστολος Χριστοδου- 
λάκης Αντώνιος Χριστόπουλος Παναγιώτης Χρονάκης Λάμπρος 
Χρονόπουλος Ιωάννης Χρονόπουλος Χαράλαμπος Χρυσόγελος 
Αντώνιος και Ψαρράς Ζαφείρης
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Αγγελάκης Θεόδωρος Ανα
στασίου Ξενοφών, Αποστολόπουλος Απόστολος Βαρότσης Ζαχαρί
α ς  Βασιλόπουλος Ανδρέας Βουδούρης Δημήτριος Γκούμας Γερά
σιμος Δάρρας Χρήστος Διονυσιάδης Θεόφιλος Δόικας Σπυρίδων, 
Δραγωνέας Ιωάννης Καϊμακαμούδης Σαράντης, Καλοδάνης Άγ
γελος Καράπετσας Παύλος Καρδάση Ευαγγελία, Κατσαμάγκας 
Νικόλαος, Κατσάνος Λαυρέντιος Κεΐβανίδης Χρήστος Κενανο- 
πούλου Αναστασία, Κοροβέσης Χρήστος Κοτζαμπάσης Γεώργιος, 
Κοτοπούλης Δημήτριος Κούτρας Ευάγγελος Κυριόπουλος Ευθύ
μιος, Κώτσιος Παύλος Λαμπίρης Δημήτριος Λεχαρέας Αλέξανδρος 
Μαθιόπουλος Ιωάννης Μαρινίδης Νικόλαος Μήτρος Θεόδωρος 
ΜΑτζιας Βασίλειος, Μιχαλαρέας Δημήτριος, Μπακομιχάλης Γεώρ
γιος Μπάμπης Ευθύμιος Μπάντολας Δημήτριος Μπαρούνης Αθα
νάσιος, Μπέλλος Γεώργιος Μυλωνάς Αχιλλεύς Νταγιάκος Ελευθέ
ριος Παγωνίδης Δημήτριος Παλαιοχωρίτης Θεόδωρος Παντιδός 
Χρήστος Παπαδόπουλος Παύλος, Παύλος Προκόπιος Περδύτης- 
Μαρκελής Παναγιώτης Πολύμερος Δημήτριος Προεστάκης Εμ
μανουήλ, Σακελλαράκης Ανδρέας Σεβασλίδης Παύλος, Σιτοκων- 
σταντίνου Ανδρέας Σολομωνίδης Ηλίας Στεργιόπουλος Θεόδωρος 
Τζωρακολευθεράκης Ελευθέριος Χάλκης Ηρακλής Χαραλαμπό- 
πουλος Θεόδωρος Χουρίδης Ιορδάνης Χρονόπουλος ΚωνΑος και 
Χρυσουλάκης Εμμανουήλ.
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα ο, Ζαφειρόπουλος Απόστο
λος.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Ρίζου Αθανασία και Ρότσι- 
κας Γεώργιος
>Με το βαθμό του Ειδικού Φρουρού οι, Αντωνογιαννάκης Δη- 
μήτριος και Γκαγκτζής Αθανάσιος.

Εκ παραδρομής ο δαίμων της ηλεκτρονικής σελιδοποίησης απο
στράτευσε στο προηγούμενο τεύχος τον Αστυνόμο Α' Νικόλαο 
Μητρετώδη, ο οποίος υπηρετεί κανονικά στο Α.Τ. Καστοριάς.
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ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο AT. Ρέθυμνου, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ Α Δ Α , τηλ., 6974097205.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Λακωνίας επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Αργολίδος ή της ΓΑΔΑ τηλ., 6976072155.
> Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Γρεβενών, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Καβάλας, τηλ., 6936712775.
>Η Αστυφύλακας Αικατερίνη Αγγελοπουλου που υπηρετεί στη 
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔΠ Κρήτης, τηλ., 6984598323.
> 0  Αστυφύλακας Δημήτριος Φραγκογοϋλας που υπηρετεί στη 
ΓΑΔΑ/ΔΑΑ, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Λάρισας, Δωδεκανήσου, Κυκλά
δων, Χίου, Λέσβου, Ρεθύμνης ή Χανίων, τηλ., 6992027395.
> 0  Αστυφύλακας Νικηφόρος Μπαλλής που υπηρετεί στο Α.Τ. Ζα- 
χάρως της ΑΔ. Ηλείας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Πέλλας, Ημαθίας ή Κο
ζάνης, τηλ., 6974247693.
> 0  Αστυφύλακας Μιχαήλ Μπούκος που υπηρετεί στο Τ.Τ. Αττι
κής Οδού, επιθυμεί να μ ετ^εθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ακαρνανίας ή Ατωλίας, τηλ., 
6937061910.
> 0  Αστυφύλακας Χαρίλαος Παπαγεωργίου που υπηρετεί στο Τμ. 
Αλλοδαπών Δυτ. Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Πέλλας Καρ
δίτσας Λάρισας Τρικάλων ή Μαγνησίας τηλ., 6977992846.
> 0  Αστυφύλακας Χρήστος Στογιαννίδης που υπηρετεί στο ΤΣΦ 
Κυπρίνου Ορεστιάδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Σάμου, τηλ., 
6947992874
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Φθιώτιδος επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
των ΑΔ. Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας Κυκλάδων ή 
Δούδεκανήσου, τηλ., 6948180572.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Θεσσαλονίκης, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΑΔ. Αλεξανδρούπολης τηλ., 6947690450.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυν. ΒΑ Αττικής επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των ΑΔ. Ροδόπης, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης ή τη ΓΑΔ 
Θεσσαλονίκης τηλ., 6957423536.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Λακωνίας επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Αργολίδος ή της ΓΑΔΑ τηλ., 6983283901.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ. Βοιωτίας (Α.Τ. Σχηματα- 
ρίου), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποι
αδήποτε υπηρεσία της Ανατολικής Μακεδονίας ή Θράκης, τηλ., 
6938000166.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της ΓΑΔΑ επιθυμεί να

μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Κυκλάδων, τηλ., 6988459859.
> 0  Συνοριακός Φύλακας Ιαχίννης Φούκας, που υπηρετεί στο Τμ. 
Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από της ΑΔ. Θεσπρωτίας 
Ηγουμενίτσας ή Ιωαννίνων, τηλ., 6944635265.

ΝΕΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. 
Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, ορίσθηκε νέο Πενταμελές Υπηρεσια
κό Συμβούλιο αρμόδιο για θέματα Πολιτικών Υπαλλήλων 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
Η σύνθεση του νέου Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβου
λίου έχει ως εξής:
Π ρόεδρος ο Αλέξανδρος ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ και,
Μέλη: Νικόλαος ΧΡΗΣΤΟΥ, Κόσμια ΤΣΑΚΙΡΗ και οι εκ
πρόσωποι των εργαζομένων Χριστίνα ΜΠΡΑΜΟΥ με ανα- 
πληρώτρια την Ακατερίνη ΣΑΒΒΙΔΟΥ και Αναστάσιο 
ΚΟΚΚΑ με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο ΠΑΠΑΜΙΧΑ- 
ΛΟΠΟΥΛΟ.
Στη συνέχεια, έγιναν οι τοποθετήσεις των Διευθυντών στις 
κατωτέρω Διευθύνσεις:
Δ ιεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων, Διευθυντής ο Αλέξαν
δρος ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ.
Διεύθυνση Δ ιαχείρισης Υλικού, Διευθυντής ο Νικόλα
ος ΧΡΗΣΤΟΥ.
Διεύθυνση Π ολιτικού Π ροσωπικού, Διευθύντρια η Κό
σμια ΤΣΑΚΙΡΗ.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ -  ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Κατόπιν εκλογών που διενεργήθησαν την 16-05-2010 εξελέγει το 
νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου, το οποίο απαρτίζεται: Πρό
εδρος: Μαθιουδάκης Ιαχίννης Α' Αντιπρόεδρος: Παντελιάς Χαρά
λαμπος, Β' Αντιπρόεδρος: Τσιντζελής Διονύσιος, Γεν. Γραμματέας: 
Καλογεροπούλου Κων/να, Ειδικός Γραμματέας: Παλασάρης Γε
ώργιος Ταμίας: Τσαταλιός Ευάγγελος Έφορος: Ξεροκασίτης Πέ
τρος.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Π ΡΟ 
ΣΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 

1) Με τιςυπ ’ αριθ. 2515/5/130-ε' από 21-06-2000 και 2515/5/243 από 
10-10-2009 διαταγές Δ/νσης Τροχαίας δόθηκαν συγκεκριμένες κα
τευθύνσεις και καθιερώθηκε η απαγόρευση ακύραχιης παραβάσε
ων που έχουν άμεση σχέση με την οδική ασφάλεια και αποτελούν 
κύριες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και η ελά
χιστη ανοχή (μέχρι 5%) για τις παραβάσεις παράνομης στάθμευ
σης 2) Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για το τρεχον έτος 
έχει θέσει οχ; κεντρικό στρατηγικό στόχο την μείωση των νεκρών 
από τροχαία ατυχήματα κατά (100) σε σχέση με τους νεκρούς του 
2009, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στόχου για τη μείωση των νε-
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κρών σε ποσοστό 50% συγκριτικά με το 2000. Για την επίτευξη του 
στόχου αυτού εφαρμόζεται συγκεκριμένη πολίτικη για την οδική 
ασφάλεια της Χώρας, στο πλαίσιο όσων προβλέπει το Πρόγραμμα 
Αντεγκληματικής Πολιτικής 2101-2014.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

& ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Α. Επίσκεψη του Δ.Σ. του Συνδέσμου στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
Την 30η Μαρτίου ενεστώτος έτους το Δ.Σ. του Συνδέσμου επι- 
σκέφθηκε τον Αρχηγό του ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο κ. Γιάγκο Ιωάννη 
και συνεζήτησε μαζί του τα θέματα που απασχολούν τους εν ενερ- 
γεία και αποστράτους αξιωματικούς Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, 
με σημείο αναφοράς την οικονομική κρίση της χώρας μας, εξέθε
σε τα προβλήματα και είπε στον Αρχηγό ότι το μεγαλύτερο μέρος 
από αυτά έχουν ελάχιστη ή και καθόλου οικονομική επιβάρυν
ση, τόσο γιατί μερικά εξ αυτών έχουν προπληρωθεί από τους εν
διαφερομένους όσο και γιατί η επέκταση των διατάξεων των νό
μων 2838/2000 και 3016/2002 «περί οπτονομικών προαγωγών» και 
στους Αποστρατευθέντες προ του 2000, καλύπτει την όποια οπτο
νομική επιβάρυνση. Τα εν λόγω θέματα εδόθησαν στον κ. Αρχηγό 
σε υπόμνημα που περιλαμβάνει και τις προτάσεις του Συνδέσμου. 
Επιπροσθέτως ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι για τη λύση 
των προβλημάτων αυτών έχουν δεσμευθεί οι προηγούμενες κυβερ
νήσεις πλην όμως δεν έδωσαν λύσεις Τα προβλήματα αυτά λύνο
νται με πολιτική βούληση, την οποία αναμένομεν από τη νέα πολι
τική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης Ο κ. Αρχηγός ήταν 
πλήρως ενημερωμένος επί των προβλημάτων και μας είπε ότι σε 
συνεργασία με την πολιτική ηγεσία θα επιδιώξει την δρομολόγηση 
των θεμάτων για την αντιμετώπισή τους Τον ευχαριστούμε για το 
ευχάριστο περιβάλλον συμπεριφοράς και φιλοξενίας 
Β. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία είναι Στρατιωτικές Μονάδες 
Τόσο από τις ανακοινώσεις που έκανε ο Υπουργός Εθνικής Αμύ
νης κ. Ε. Βενιζέλος κατά την επίσκεψή του στο 424 Γενικό Στρατι
ωτικό Νοσοκομείο στη Θεσ/νίκη, όσο και από την συνέντευξη που 
έδωσε στο Πεντάγωνο, διαφαίνεται ότι για τρίτη φορά επιδιώκεται 
η ένταξη των Στρ. Νοσοκομείων στο ΕΣΥ. Η πρώτη φορά ήταν τη 
δεκαετία του 1980, και απεφεύχθη μετά το ψήφισμα διαμαρτυρίας 
μεγάλης συγκέντρωσης των Αποστράτων που πραγματοποίησε ο 
Σύνδεσμος το οποίο ψήφισμα απεστάλη στον τότε Υπουργό Εθν. 
Αμύνης και απήντησε με έγγραφο ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία 
δεν θα ενταχθούν στο ΕΣΥ. Η δεύτερη προσπάθεια εγένετο την δε
καετία του 1990, αλλά κατόπιν των διαμαρτυριών και αντιδράσεων 
των Αποστράτων, οι αρμόδιοι φορείς συνέστησαν ειδική επιτροπή, 
η οποία μετά ενδελεχή μελέτη του θέματος γνωμοδότησε για την 
μη ένταξή τους η οποία και εγένετο. Ευελπιστούμε ότι και η τρίτη 
προσπάθεια δεν θα ευοδωθεί για τους εξής λόγους: Τα Στρατιωτικά 
Νοσοκομεία είναι Στρατιωτικές Μονάδες με θεσμικούς κανόνες και 
καταστατικά, που περιλαμβάνουν την αποστολή κάθε Στρατ. Νο
σοκομείο, την οργάνωσή του σε οργανοδιάγραμμα (Π.Ο.Υ.) και εν 
γένει τον τρόπο λειτουργίας και εκτέλεσης της αποστολής των και 
του προς άλλες καταστάσεις κρίσεων. Μετά τα προαναφερόμενα, η 
ένταξη των Νοσοκομείων στο Ε.Σ.Υ. είναι αντιθεσμική και αντικα
νονική και ενέχει κινδύνους σε περιόδους κρίσεων για την χώρα 
μας. Προτείνεται η διατήρηση του ισχύοντος νομικού καθεστώτος 
Παρακαλούμε για την απάντηση του κ. Υπουργού.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥ
ΛΑΚΗΣ -  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑ

ΛΟΝΙΚΗΣ
Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου το οποίο εκλέ
χθηκε από τις αρχαιρεσίες της

20-02-2010, συγκροτήθηκε ως εξής: Πρόεδρος: Αντωνίου Παύ
λος, Αντιπρόεδρος: Μπαμιατζής Αντώνιος Γενικός Γραμματέ
ας : Μητσόπουλος Ιωάννης Ειδικός Γραμματέας: Κουτρουμά- 
νης Σπυρίδων, Ταμίας: Πουλαδάκης Δημήτριος, Βοηθός Ταμία: 
Σακονίδης Γεώργιος Έφορος Οικον.-Συνταξιοδοτικών θεμάτ: 
Ραφαηλίδης Στέφανος Έφορος Δημ. Σχέσεων-Πολιτ. Εκδηλ: 
Ζάχος Βασίλειος Έφορος Τύπου Έκδοσης Εφημερίδας: Θεο
χάρης Βασίλειος. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή: Πρόεδρος: 
Καραμπατάκης Αθανάσιος Μ έλος: Ματράγκας Αντώνιος, Μέ
λος: Πάσσαλης Ιωάννης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 

Την 06-03-2010 ο Σύνδεσμος πραγματοποίησε εκλογές και 
ανέδειξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο -  Εξελεγκτική Επιτρο
πή και Αντιπροσώπους στην Π.Ο.Α.Α.Σ.Α., επειδή έληξε η 
θητεία του προηγουμένου. Την 11-03-2010 το Διοικητικό 
Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως παρακάτω : Τσελεκί- 
δης Μαργαρίτης Πρόεδρος, Πιλάτος Κων/νος Αντιπρόεδρος, 
Χατζηαδαμίδης Αδάμ Γενικός Γραμματέας, Ιωαννίδης Γεώρ
γιος Ταμίας, Μαμαλάκης Εμμανουήλ Μέλος Πίτουλας Ιω
άννης Μέλος Τσομεζίδης Ιωάννης Μέλος.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟ
ΦΥΛΑΚΗΣ -  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ
Την 07-02-2010 πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες του Συν
δέσμου και συγκροτήθηκε σε σώμα το Νέο Διοικητικό Συμ
βούλιο η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: 1) Πρόεδρος: Αντ/ 
γος ε.α. Γκαγκαρέλης Ευστάθιος, 2) Αντιπρόεδρος: Υπαστ. 
Β' ε.α. Ρηγάκης Σωτήριος, 3) Γενικός Γραμματέας: Ανθ/μος 
ε.α. Σπέρκος Γεώργιος 4) Ταμίας: Ανθ/μος ε.α. Μανώτης Ιω
άννης, 5) Ειδικός Γραμματέας: Υπαστ. Β' ε.α. Μωυσής Ευ
στράτιος, 6) Βοηθός Ταμία: Ανθ/μος ε.α. Τσιγαρίδας Φώτιος, 
7) Σύμβουλος: Ανθ/μος ε.α. Ψαραδέλλης Στέλιος. Για την εκ
προσώπηση στην Πανελλήνια Ομοσπονδία: 1) Γκαγκαρέλ- 
λης Ευστάθιος, 2) Μανιώτης Ιωάννης (αναπληρωματικός).

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

& ΘΡΑΚΗΣ
Το Σάββατο 24-04-2010 στην Κομοτηνή, έδρα της Έ νω σης 
πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Νέου Δι
οικητικού Συμβουλίου, των νέων Εκπροσώπων στα τοπικά 
υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των Αστυνομικών Δι
ευθύνσεων της Περιφέρειας και των μελών της Εξελεγκτι
κής Επιτροπής Α) Διοικητικό Συμβούλιο : Πρόεδρος: Α/Β' 
Δραγουδάκης Αναστάσιος Γεν. Γραμματέας: Υ/Α' Καρυπί- 
δης Παύλος, Α' Αντιπρόεδρος: Α/Β' Δεμερτζίδης Πέτρος, Β' 
Αντιπρόεδρος: Α/Β' Ντάσκαρης Σπυρίδων, Ταμίας: Α/Υ' Κο- 
σκερίδης Αβραάμ, Μέλος: Α/Α' Καρτάλης Παναγιώτης, Μέ
λος : Α/Β' Νάλιας Αλύπιος. Β) Στα Υπηρεσιακά Συμβούια 
Μεταθέσεων των Α.Δ. της Περιφέρειάς μας: 1) Στην Α.Δ. 
ΔΡΑΜΑΣ: Α/Β' Δραγουδάκης Αναστάσιος 2) Στην Α.Δ. ΚΑ
ΒΑΛΑΣ: Α/Β' Σιμούδης Κων/νος, 3) Στην Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ: ΑΙ 
Α' Μπάτζιος Σπυρίδων, 4) Στην Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ: AJA' Σου
λιώτης Κων/νος, 5) Στην Α.Δ. ΑΛΕΞ/ΛΗΣ: Α/Α' Καρτάλης 
Π αναγιώτης 6) Στην Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ: Α/Β' Αξής Χρή- 
στος. Γ) Στην Εξελεγκτική Επιτροπή: 1) Α/Α' Σεβδυνίδης 
Μιχαήλ, 2) Α/Α' Τσιάρας Λάμπρος, 3) Υ/Α' Παπαθεμελής Άγ
γελος
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π .Ο Α Ξ ΙΑ  ΚΑΙ ΙΙ.Ο.ΑΣ.Υ. 
Συγχαρητήρια στους συνάδελφους για τις συλλήψεις των 
τρομοκρατών
Με κοινή τους ανακοίνωση οι Ομοσπονδίες ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑ- 
ΞΙΑ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους και συγχάρηκαν τους συ
ναδέλφους για τα θετικά αποτελέσματα που είχαν στην προσπά
θεια εξάρθρωσης της τρομοκρατίας. Οι Ομοσπονδίες δηλώνουν ότι 
στηρίζουν ηθικά τις προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών και εκ
φράζουν τα συγχαρητήριά τους σε όλους τους συναδέλφους που 
εργάζονται με επαγγελματισμό και σχέδιο για να απαλλάξουν την 
ελληνική κοινωνία από το όνειδος της «νεοτρομοκρατίας», με όποιο 
προσωπείο κι αν εμφανίζεται αυτή στη χώρα μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη και τα συλλυπητήρια των αστυ
νομικών όλης της Χώρας στις οικογένειες των θυμάτων της χθεσι
νής ανείπωτης τραγωδίας από εγκληματική ενέργεια, που σημειώ
θηκε στο υποκατάστημα της Marfin Bank.
Ως εργαζόμενοι στον ευαίσθητο τομέα της ασφάλειας, καταγγέλ
λουμε για πολλοστή φορά τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται, καλώ- 
ντας τις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες να εντείνουν τις προσπά
θειες τους για να ανευρεθούν άμεσα οι δράστες του αποτρόπαιου 
αυτού εγκλήματος και να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη.
Είναι καιρός, η οργανωμένη Πολιτεία να αντιμετωπίσει ριζικά τα 
εγκληματικά στοιχεία της βίας και της τρομοκρατίας, του φαινομέ
νου εκείνου που έχει πλήξει πολλές φορές και τη δική μας αστυνο
μική οικογένεια, η οποία επίσης θρηνεί τα δικά της θύματα και κα
ταγράφει διαρκώς τραυματισμούς συναδέλφων.
Τονίζουμε για άλλη μια φορά, ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν 
αντιμετωπίζονται με την καταστολή, πόσο μάλλον με πράξεις βίας 
που διαπράττονται στο όνομα δήθεν της υπεράσπισης των δικαιω
μάτων του λαού.
Οι Ομοσπονδίες μας, οι οποίες συμμετείχαν στην μεγαλειώδη χθες 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΓΣΕΕ.- ΑΔΕΔΥ για να εκφράσουν 
από κοινού με τους άλλους εργαζόμενους την αντίθεση τους στα 
ισοπεδωτικά μέτρα που προωθούνται στο όνομα της οικονομικής 
κρίσης, αγωνίζονται για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης και δημο
κρατικής Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα διασφαλίζει το αγαθό 
της ασφάλειας σε όλους τους συμπολίτες μας, λαμβάνοντας υπόψιν 
ότι η ατραπός στην οποία εισέρχεται η ελληνική κοινωνία, πρέπει 
να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας αγωνιστικής ρότας από όλους 
μας.
Είναι ώρα ευθύνης για όλους.

Δηλώσεις Υπουργού Εργασίας για  το Ασφαλιστικό. 
Συνάδελφοι,
Το απόγευμα (4 Μαϊου 2010)κατατίθεται τροπολογία σε σχετικό 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία, 
κατά δήλωση και του υπουργού Εργασίας κ. Ανδρέα ΛΟΒΕΡΔΟΥ, 
θα επιτρέπεται η ανάκληση της παραίτησης από το δημόσιο, που 
υποβλήθηκε υπό το κράτους πανικού το τελευταίο διάστημα.
Οπως δήλωσε ο κ. υπουργός, «για όσους φοβήθηκαν τις φήμες και 

οδηγήθηκαν σε παραιτήσεις με ρύθμιση στο νόμο που κατατίθεται 
στη Βουλή επιτρέπουμε την ανάκληση της παραίτησης με τη ρητή 
διατύπωση ότι διατηρούν όσα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έχουν 
κατοχυρώσει, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους με τους σημερινούς 
όρους».

Επίσης, ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Γιώργος ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ 
συμπλήρωσε «όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικά δικαίωμα και 
όσοι θα θεμελιώσουν μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορέσουν να 
ασκήσουν αυτά τα δικαιώματά τους οποτεδήποτε με τους σημερι
νούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για το σύστημα, δηλα
δή με τα όρια ηλικίας και τον τρόπο υπολογισμού που ισχύουν και 
σήμερα.»
Το ακριβές περιεχόμενο της ρύθμισης-τροπολογίας θα το γνωστο
ποιήσουμε με νεότερη ανακοίνωσή μας.
Ό πως καθίσταται κατανοητό από τις εξελίξεις, οι Ομοσπονδίες μας 
συνεχίζουν τον αγώνα για την αποφυγή αιφνιδιαστικών ανατρο
πών. Όλοι οφείλουμε να τελούμε σε εγρήγορση, συμμετέχοντας σε 
οποιοδήποτε κάλεσμα των Ομοσπονδιών μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙ.Ο .Α Ξ ΙΑ  
Προς: Όλους τους Βουλευτές του Ελλη
νικού Κοινοβουλίου
κ. Βουλευτά,
Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να 

σας μεταφέρουμε την κραυγή αγωνίας και 
απόγνωσης των Ελλήνων Αστυνομικών και να 

σας κάνουμε κοινωνό των χρονιζόντων προβλημάτων που ταλανί
ζουν τον Οργανισμό μας και τα οποία δυστυχώς επιτείνονται από 
τις αδικίες που προέκυψαν για τους ένστολους και την άνιση μετα
χείριση αυτών έναντι των υπολοίπων Δημοσίων Υπαλλήλων μετά 
την ψήφιση του Νομοσχεδίου «Προστασία της Εθνικής Οικονομί
ας -  Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης». Συγκεκριμένα σας καταθέτουμε τα παρακάτω:
Με το ενιαίο μισθολόγιο που θεσπίστηκε το 2003 για τους Δημοσί
ους Υπαλλήλους ενσωματώθηκαν στον Βασικό Μισθό τα τακτικά 
επιδόματα ειδικής απασχόλησης, εξομάλυνσης ειδικών συνθηκών, 
πράγμα που δεν έγινε για τους ένστολους αφού εντελώς προκλητι
κά και άδικα εξαιρέθηκαν απ’ αυτό (με την υπόσχεση θέσπισης ει
δικού μισθολογίου για τους ένστολους το οποίο μέχρι σήμερα δεν 
έχει υλοποιηθεί).
Εξ’ αυτού του γεγονότος με το ισχύον σήμερα για μας (Αστυ
νομικούς -  Πυροσβέστες -  Λιμενικούς) από το έτος 1997, άδικο και 
άναρχο μισθολόγιο, το 40% περίπου του μηνιαίου μισθού μας να 
είναι επιδόματα τακτικής εργασίας και έτσι επί σειρά ετών να υφι- 
στάμεθα ονομαστική μείωση των αποδοχών μας από τον τρόπο που 
χορηγείται η κατ’ έτος εισοδηματική πολιτική ως ποσοστό μόνο 
στον Βασικό Μισθό.
Ειδικότερα σήμερα οι μηνιαίες μας αποδοχές διαμορφώνο
νται ως εξής:
>Νέος Αστ/κας -  Λιμεν/κας -  Πυροσβέστης (Βασικός Μισθός: 684 
Ευρώ).
>Νέος Αξιωματικός (Βασικός Μισθός: 899 Ευρώ).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Α - ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, το οποίο 
καθορίζεται ως ακολούθως:
>Άγαμος: 138 ευρώ
> Έγγαμος χωρίς τέκνα: 209 ευρώ
> Έγγαμος με τέκνα: 279 ευρώ
Β.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, τα 
οποία έχουν χορηγηθεί λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της 
επικινδυνότητας της εργασίας των ένστολων και καθορίζονται ως
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ακολούθως:
> Ειδικής απασχόλησης:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί καθώς και για τους έχοντες μισθολογική 
διαβάθμιση Ταξιάρχου και πάνω 427 ευρώ, 
β) Λοιποί Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι 241 ευρώ 
γ) Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες 179 ευρώ
> Ειδικών Συνθηκών, το οποίο μέχρι την ψήφιση του παραπά
νω Νομοσχεδίου είχε καθορισθεί στο 8% του Β.Μ. του Υ/Β' όπως 
αυτός διαμορφωνόταν κάθε φορά με την εκάστοτε εισοδηματική 
πολιτική(Ν.3554/2007 άρθρο 1 παρ. 7) και σήμερα ανέρχεται σε 
71,92 ευρώ.
Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο, το ανωτέρω επίδομα που είχε κατα
κτηθεί με πολλούς αγώνες από το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα και 
είχαμε πετύχει να υπολογίζεται και στις συντάξιμες αποδοχές μας, 
τώρα όχι μόνο μειώνεται στα 63,29 ευρώ, αλλά με το άρθρο 8 παρ.5 
αυτού, τροποποιείται η παραπάνω διάταξη και το επίδομα αυτό θα 
παραμένει εφεξής παγωμένο στα 63,29 ευρώ.
Γ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το οποίο καθορίζεται ως εξής:
Αρχηγός: 587 ευρώ
Αντιστράτηγος: 441 ευρώ
Υποστράτηγος: 323 ευρώ
Ταξίαρχος: 205 ευρώ
Αστυν. Διευθυντής: 147 ευρώ
Αστυν. Υποδιευθυντής: 59 ευρώ
Κατώτεροι Αξιωματικοί: 44 ευρώ
Ανθυπ/μοι -  Αρχ/κες -  Αστ/κες: 36 ευρώ
Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, το οποίο καθορίζεται ως εξής:
Ανώτατοι Αξιωματικοί: 147 ευρώ 
Αστυν. Διευθυντές: 118 ευρώ 
Αστυν. Υποδιευθυντές και Αστυνόμοι Α’: 88 ευρώ 
Κατώτεροι Αξιωματικοί: 59 ευρώ 
Ανθυπαστυνόμοι: 30 ευρώ
Ε, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΕΡ
ΓΑΣΙΑ, για όσους εργάζονται την έκτη ή έβδομη ημέρα 46 Ευρώ, 
ήτοι 46 X 4 = 184 Ευρώ το μήνα.
ΣΤ. ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ( νυ
χτερινά ), για όσους εργάζονται σε μάχιμες υπηρεσίες εναλλασσό
μενης 8ωρης βάρδιας σε εβδομαδιαία βάση κατά τις ώρες 22:00 έως 
06:00 (νυχτερινό) 2,93 Ευρώ η κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλη
σης ήτοι νυχτερινά 2,93 X 64 ώρες ανώτατο όριο μηνιαίως = 187, 
52 Ευρώ.
Επίσης χορηγείται επίδομα 100 Ευρώ το μήνα, για τους παθόντες 
τραυματισμένους εν ώρα υπηρεσίας (από σφαίρες από τρομοκρα
τία, από τραυματισμούς στα γήπεδα κ.λπ.) ως απώλεια εισοδήματος 
μαχίμων υπηρεσιών.
Ό πως ξεκάθαρα προκύπτει από τους παραπάνω πίνακες, ένα μεγά
λο μέρος του μηνιαίου μισθού μας (40%), αποτελείται από τακτικά 
επιδόματα τα οποία υπόκεινται σε μείωση κατά 12%, χωρίς μάλι
στα να εξαιρείται κανένα εξ’ αυτών, όπως έγινε με άλλες κατηγο
ρίες Δημ. Υπαλλήλων στους οποίους εξαιρέθηκαν από τα παραπά
νω επιδόματα το επίδομα ειδικής απασχόλησης και επίδομα ειδικών 
συνθηκών εργασίας άρθρο 1 παρ. 3 περιπτ. ε, στ του Ν. 3833/2010 
ΦΕΚ40Α'.
Δεν εξαιρούνται της μείωσης μάλιστα, ούτε τα επιδόματα για την 
πέραν του πενθημέρου εργασία ούτε της νυχτερινής απασχόλη
σης, τα οποία κατ’ ουσίαν δεν αποτελούν επιδόματα αλλά αποζημί
ωση για πραγματική παροχή εργασίας Είναι λοιπόν άδικο και άνι- 
σο στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των Δημ. Υπαλλήλων να υπάρχει 
μείωση κατά 12% σε επιδόματα συνολικού ποσού 350 Ευρώ έως 
500 Ευρώ, δηλ. μια μέση μείωση 40 έως 60 Ευρώ το μήνα, στους 
ένστολους ( αστυνομικούς -  πυροσβέστες -  λιμενικούς), με μηνι
αίες καθαρές αποδοχές 900 μέχρι 1300 Ευρώ με 4 πενθήμερα και

64 ώρες νυχτερινά, η μείωση να είναι διπλάσια ή και τριπλάσια από 
110 μέχρι 130 Ευρώ.
Συμπέρασμα:
Η μέση μείωση ως ποσοστού του συνολικού μισθού των Δημοσίων 
Υπαλλήλων (χωρίς τη μείωση του Δώρου Χριστουγέννων -Πάσχα- 
Επιδόματος Αδειας 30%) είναι 5 έως 6%.
Παράλληλα, ενώ η μείωση των Δώρων Πάσχα -  Χριστουγέννων 
και Επιδόματος Αδειας για τους Δημ. Υπαλλήλους είναι 30%, για 
τους ένστολους ανέρχεται στο 32%, διότι στα παραπάνω δώρα υπο
λογίζεται και το ήδη μειωμένο κατά 12% επίδομα εξομάλυνσης με 
αποτέλεσμα οι συνολικές ετήσιες απώλειες του εισοδήματος μας να 
ανέρχονται από 2500 μέχρι 4500 Ευρώ ή 220 μέχρι 400 Ευρώ το 
μήνα, ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο ενός εκάστου.
Οι εργαζόμενοι των Σωμάτων Ασφαλείας, με περίσσεια ψυχής και 
δυνάμεων, πάντα έπρατταν και πράττουν στο ακέραιο το καθήκον 
τους και στην παρούσα φάση δεν αρνούνται να συμβάλλουν με το 
έστω πενιχρό εισόδημά τους Ούτε ζητούν εξαίρεση ή κάποια ειδι
κή μεταχείριση. Απλά ζητούν δικαιοσύνη και ισονομία για όλους. 
ΓΓ αυτό λοιπόν για λόγους αποκατάστασης της αδικίας και ίσης με
ταχείρισης έναντι των άλλων Δημοσίων Υπαλλήλων ζητάμε:
Την εξαίρεση της μείωσης του 12% του επιδόματος των 46 Ευρώ 
για την πέραν του πενθημέρου εργασία.
Την εξαίρεση της μείωσης του 12% του επιδόματος των 2,93 Ευρώ 
ανά ώρα νυχτερινής εργασίας! 2,93 X 8 ώρες νύχτας = 23,44 Ευρώ 
ακαθάριστα για το νυχτοκάματο του τρόμου).
Την εξαίρεση της μείωσης του επιδόματος των 100 Ευρώ μηνιαί
ως για την απώλεια εισοδήματος των Αστυνομικών που τραυμα
τίσθηκαν εν ώρα υπηρεσίας (σε βίαια συμβάντα ή τρομοκρατικές 
πράξεις).
Την εξαίρεση των επιδομάτων Ειδικής Απασχόλησης και Ειδικών 
Συνθηκών Εργασίας, όπως έχει ήδη γίνει και για άλλους Υπαλλή
λους του Δημ. Τομέα.
Είναι ντροπή η Πολιτεία να παρανομεί μέχρι σήμερα, χωρίς να 
πληρώνει πραγματικά με διάταξη νόμου στους ένστολους, τις υπε
ρωρίες, τις Κυριακές, τις εξαιρέσιμες, τις αργίες, τα νυχτερινά με 
τις ανάλογες προσαυξήσεις και με έναν ερμαφρόδιτο τρόπο άσχε
των επιδομάτων να δίνει κάποια μικρή αμοιβή η οποία να περικό
πτεται επιπλέον με μείωση κατά 12%.
Αφού σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο που διαθέσατε για την ανά
γνωση της παρούσας επιστολής, θέλουμε να πιστεύουμε ότι ανα
γνωρίζοντας το δίκαιο των αιτιάσεών μας και μέσα στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων σας θα στηρίξετε εμπράκτως άμεσα στα πλαίσια της 
ισονομίας και της ισοπολιτείας τα παραπάνω αιτήματά μας, για την 
αποκατάσταση της συντελεσθείσας σε βάρος μας αδικίας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μπροστά στη γενική κατακραυγή για την πρωτοφανή αδικία που 
συντελείται σε βάρος μας, με την περικοπή όλων των επιδομάτων 
μας κατά 12% και κάτω από την πίεση που ασκήθηκε από τις συ
ντονισμένες πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας μας 
κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τελικά η Κυβέρνηση με 
προσθήκη -  τροπολογία που κατατέθηκε τις νυχτερινές ώρες στη 
Βουλή στο υπό ψήφιση σχέδιο Νόμου, «Αποκατάσταση της Φορο
λογικής Δικαιοσύνης και Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής», που 
θα συζητηθεί την προσεχή εβδομάδα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, εξαι
ρεί από την περικοπή του 12% το επίδομα Ειδικών Συνθηκών και 
την αποζημίωση για την απασχόληση πέραν του πενθημέρου.
Η Ομοσπονδία μας από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει και ανα- 
δείξει την καταφανέστατη ανισότητα σε βάρος μας καθώς δεν εί
χαμε συμπεριληφθεί στην εξαίρεση της μείωσης του επιδόματος 
Ειδικών Συνθηκών όπως είχε συμβεί με όλους τους άλλους Υπαλ
λήλους του Δημ. Τομέα (περιπτ. στ', παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.

[  1 1 1  ]  Α/Α



[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ϊ

3833/2010), που λαμβάνουν το παραπάνω επίδομα.
Παράλληλα είχαμε τονίσει άτι η αποζημίωση που λαμβάνουμε για 
την πέραν του πενθημέρου εργασία και τη νυχτερινή απασχόληση 
δεν αποτελούν κατ’ ουσίαν επιδόματα, αλλά αποζημίωση για πραγ
ματική παροχή εργασίας.
Έ στω και στο παρά ένα λοιπόν, εισακουστήκαμε, αφού στην αιτι- 
ολογική έκθεση της προσθήκης όσο αναφορά το επίδομα Ειδικών 
Συνθηκών αναφέρεται ότι οι εργαζόμενοι στα Σώματα Ασφαλείας 
δεν συμπεριλήφθηκαν «εκ παραδρομής», το μέχρι τώρα δε «επίδο
μα» για την πενθήμερη εργασία χαρακτηρίζεται και σωστά, ειδική 
αποζημίωση για την πέραν του πενθημέρου απασχόληση.
Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί μια έστω μικρή δικαίωση του αγώνα 
μας (με χθεσινή ανακοίνωσή μας σας ενημερώσαμε αναλυτικά για 
τις ενέργειες και πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε μέχρι σήμερα), ο 
οποίος όμως πρέπει να συνεχιστεί και θα συνεχιστεί μέχρι την ολο
κληρωτική νίκη, η οποία δεν είναι άλλη από την πλήρη αποκατά
σταση της αδικίας που συντελέστηκε σε βάρος μας 
Με νεότερο έγγραφό μας θα σας ενημερώσουμε για τον χρόνο και 
τον τόπο των περαιτέρω ενεργειών μας.
Μέχρι τότε καλείστε να είστε σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότη
τα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνεδρίασε στις, 18/05/2010, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με 
κύρια θέματα:

α. Τις εξελίξεις στο Ασφαλιστικό -  Συνταξιοδοτικό μας Σύστημα, 
β. Τις επικείμενες αλλαγές στο Σύστημα Κρίσεων - Προαγωγών, 
γ. Την αναπροσαρμογή του Διεκδικητικού μας Πλαισίου.

Στην συνεδρίαση είχε προσκληθεί και παραβρέθηκε ο καθηγητής 
του Εργατικού Δικαίου και Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας 
μας κ. Αλέξης ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, προκειμένου να ενημερώσει τα 
μέλη του Δ.Σ. για το Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο για τον ιδιωτικό το
μέα, που παρουσιάστηκε προς διαβούλευση από τον Υπουργό Ερ
γασίας κ. Ανδρέα ΛΟΒΕΡΔΟ και για το κατά πόσο οι διατάξεις που 
εμπεριέχονται σε αυτό, επηρεάζουν και τους εργαζόμενους στα Στό
ματα Ασφαλείας.
Από τον κ. καθηγητή, διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του παραπά
νω σχεδίου Νόμου, που αναφέρονται στο νέο τρόπο υπολογισμού 
των συντάξεων ο οποίος θα ισχύσει από το 2013 και εντεύθεν, αφο
ρά και τους δημοσίους υπαλλήλους και κατ’ επέκταση και τους έν
στολους
Αντίθετα η προβλεπόμενη ποινή (6% μείωση κατ’ έτος της σύντα

ξης σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης), η οποία θεσπίζεται και 
για τους δημοσίους υπαλλήλους δεν αφορά τους εργαζόμενους στα 
Σώματα Ασφαλείας στην παρούσα φάση. Παράλληλα μας γνώρι
σε ότι από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ
ΝΤΙΝΟΥ ετοιμάζεται και θα δει σύντομα το φως της δημοσιότητας 
σχέδιο Νόμου για το ασφαλιστικό των δημοσίων υπαλλήλων, στο 
οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα εμπεριέχονται διατάξεις που θα 
αφορούν και τους ένστολους.
Από τις παραπάνω εξελίξεις και εφόσον αυτές επαληθευτούν, δι- 
αφαίνεται για μια ακόμη φορά η προσπάθεια απαξίωσης του Συν
δικαλιστικού μας κινήματος από την πολιτική μας ηγεσία, αφού 
παρά τις κατ’ επανάληψη μέχρι σήμερα εκκλήσεις μας για ενημέ
ρωση, ουδεμία ανταπόκριση έχει υπάρξει και μάλιστα για ένα τό
σο σοβαρό ζήτημα που αφορά χιλιάδες συναδέλφους οι οποίοι δια- 
βιούν αυτοί και οι οικογένειες τους καθημερινά υπό το φάσμα της 
αβεβαιότητας γεγονός που έχει οδηγήσει εκατοντάδες μέχρι σήμε
ρα αστυνομικούς σε υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης.
Το Δ.Σ. ομόφωνα καταγγέλλει την παρελκυστική και απαξιωτική 
αυτή στάση και συμπεριφορά της πολιτικής ηγεσίας και δηλώνει 
ότι δεν θα δεχθεί ουδεμία απόφαση ερήμην μας για το ζήτημα αυτό, 
το οποίο αποτελεί κυριολεκτικά ζήτημα και απόφαση ζωής και ού
τε είναι διατεθειμένο να επιτρέψει αιφνιδιασμούς που θα ανατρέ
πουν ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.
Για το σκοπό αυτό, αποφάσισε την πραγματοποίηση έκτακτου Συ
νεδρίου εφόσον αυτό απαιτηθεί, προκειμένου αφενός να υπάρξει 
άμεση ενημέρωση του ανώτατου συνδικαλιστικού μας οργάνου 
και αφετέρου να καθοριστούν και δρομολογηθούν οι περαιτέρω 
χειρισμοί και δράσεις για το μείζον αυτό ζήτημα, το οποίο επηρεά
ζει και σημαδεύει καταλυτικά όχι μόνο τις ζωές των συναδέλφων 
μας αλλά και την ίδια την πορεία του Αστυνομικού μας Οργανι
σμού.
Όσον αφορά την τροποποίηση του υφισταμένου συστήματος κρί
σεων -  προαγωγών, το οποίο έχει ήδη επεξεργαστεί «Ειδική Νο
μοπαρασκευαστική Επιτροπή για την αναμόρφωση του νομικού 
πλαισίου που διέπει τις κρίσεις -  προαγωγές του αστυνομικού προ
σωπικού», που συστάθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πο
λίτη και που σύμφωνα με πληροφορίες μας έχει περαιώσει τις ερ
γασίες της, χωρίς όμως να μας έχει κοινοποιηθεί σχετικό πόρισμα 
μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να διαχέονται πληροφορίες περί θέ
σπισης παράλληλης επετηρίδας Αξιωματικών, κατάργηση μεθεπό
μενου βαθμού κ.λ.π., γεγονός που έχει επιτείνει την ανησυχία, την 
αβεβαιότητα και τον πανικό και είναι ένας εκ των παραγόντων που 
έχει οδηγήσει μεγάλο αριθμό αξιωματικών στην υποβολή αίτησης 
συνταξιοδότησης.
Για το θέμα αυτό, το Δ.Σ. ομόφωνα εκφράζει την κατηγορηματι
κή και πλήρη αντίθεσή του σε μια τέτοια εξέλιξη, διότι θεωρεί ότι 
σε καμιά περίπτωση η παράλληλη επετηρίδα δεν συμβάλλει στην 
ομαλή λειτουργία του Σώματος, καθώς θα οδηγήσει στην περιθω
ριοποίηση και στην απραξία μεγάλη μερίδα αξιωματικών, χωρίς 
καμιά προοπτική εξέλιξης και κατ’ επέκταση κίνητρο προσφοράς. 
Η Ομοσπονδία μας όταν κληθεί να διατυπώσει τις θέσεις της επ’ 
αυτών, είναι έτοιμη να καταθέσει τεκμηριωμένες προτάσεις προς 
την κατεύθυνση αυτή, οι οποίες όχι μόνο δεν θα οδηγούν στην 
ανατροπή της επετηρίδας αλλά αντίθετα θα δίνουν διέξοδο και λύ
σεις εφόσον απαιτηθούν αλλαγές στον τομέα αυτό.
Δεν ευθύνονται οι μισθοί μας και οι συντάξεις μας για τα ελλείμ
ματα, αλλά οι επί δεκαετίες πολιτικές που δεν άγγιξαν τους φορο-
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κλέπτες και φοροδιαφεύγοντες και που σήμερα ουδείς τους αγγίζει. 
Αυτοί που εμπόδισαν να αναπτυχθεί η  παραγωγική βάση και ανέ
πτυξαν την κατανάλωση, αυτοί που διεύρυναν τις ανισότητες και 
όχι την ευημερία της κοινωνίας.
Η Ομοσπονδία μας διαχρονικά έχει αποδείξει ότι πορεύεται με συ
νέπεια, τεκμηριωμένο λόγο και προτάσεις οι οποίες στοχεύουν πά
ντοτε στην εξεύρεση λύσεων που θα βελτιώνουν τόσο την θέση 
των συναδέλφων όσο και στην αναβάθμιση του αστυνομικού μας 
Οργανισμού και του παρεχόμενου δημόσιου αγαθού της ασφάλει
ας στον Έλληνα πολίτη.
Γνωρίζει να δίνει και να κερδίζει μάχες όχι μόνο κάτω από εύκο
λες αλλά και κάτω από αντίξοες και δύσκολες, όπως συμβαίνει σή
μερα, συνθήκες.
Αυτό θα πράξουμε και τώρα.
Γι’ αυτό και σας καλούμε να συμβάλλετε στην προσπάθεια μας αυ
τή αποφασιστικά, με την υπεύθυνη και δυναμική σας στάση.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΙΙ.Ο.ΑΞΙ.Α.
Α/Δ. ΔΗΜ. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ

ΣΤΟ 200  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 20/5/2010 
«...Με αυτόν τον σύντομο χαιρετισμό θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς 
μου ευχές για την ανάπτυξη ενός γόνιμου προβληματισμού κατά τη δι
άρκεια των εργασιών του συνεδρίου σας.
Τα προβλήματά μας είναι κοινά, μ ε τους περισσότερους έχουμε βρεθεί 
στο ίδιο μετερίζι του αγώνα πολλές φορές, διεκδικώντας από την πολι
τεία καλύτερες συνθήκες ζωής, αλλά και μ ια  σοβαρή αντιμετώπιση της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Βρεθήκαμε στο ίδιο δρόμο του αγώνα καταγ
γέλλοντας τη βία απ’όπου κι αν προέρχεται και ζητώντας να ληφθούν 
μή ρα  που θα βάζουν φρένο στην απαξίωση και στην περιθωριοποίη
ση του αστυνομικού λειτουργήματος.
Σήμερα, βιώνσντας ήδη τα επίχειρα της οικονομικής κρίσης, αγωνι
ζόμαστε δυστυχώς, όχι για να ικανοποιήσουμε νέα αιτήματα, αλλά για 
να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα δεκαετιών. Ή δη εφαρμόζετε μια  ιοο- 
πεδωτική μισθολογική πολιτική, που για μας δεν είναι καν πολιτι
κή, είναι μια  θεσμοθετημένη ληστεία του εισοδήματος μας, που ουδείς 
μας διαβεβαιώνει ότι δεν θα έχει και συνέχεια. Προ των πυλών είναι 
και η ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που αναμένεται επίσης να πλήξει 
και εμάς.
Τα πλέον ακανθώδη θέματα, που απασχολούν σήμερα όλους τους 'Ελ
ληνες, είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε οι αλλαγές στο ασφαλιστικό και 
οι περικοπές μισθών και επιδομάτων. Από αυτήν την καταιγίδα θα 
ήμασταν αιθεροβάμσνες αν πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε σήμερα να 
βγούμε αλώβητοι. Βγήκαμε πριν από δέκα χρόνια, όταν τα πράγμα
τα δεν ήταν τόσο άσχημα, βγήκαμε το 2008, αλλά δεν προβλέψαμε τα 
χειρότερα.
Δεν είδαμε ότι η κοινωνία δεν είχε ενημερωθεί σωστά για τις δικές 

μας εργασιακές σχέσεις και τις επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, για 
τα απλήρωτα νυχτερινά και τις χιλιάδες των εργατοωρών που προ
σφέρουμε Κυριακές και αργίες, με αποτέλεσμα σήμερα να κυριαρχεί 
η παραπληροφόρηση, η συκοφαντία και οι υποκριτικές επιθέσεις δι- 
ασυρμού μας.
Με δική μας ευθύνη επιτρέψαμε να νομίζουν οι πολίτες ότι βγαίνου
με στη σύνταξη οε νεαρή ηλικία, ενώ η αλήθεια είναι άτι όσοι συντα- 
ξιοδοτούνται νωρίς, προσλαμβάνονται και νωρίς, συμμετέχουν ενεργά 
και προκαταβάλλουν αναλογούντες φόρους και εισφορές πάντα και 
κανονικά.
Δεν ζητάμε εξαιρέσεις και διακριτική μεταχείριση. Θέλουμε να γίνει 
γνωστό οε όλους ότι η επιλογή μας να γίνουμε αστυνομικοί δεν είναι 
απλά μια  επιλογή επαγγέλματος, αλλά επιλογή ευθύνης και δεν πρέ
πει να ξεχνάει κανείς τις γνωστές ιδιαιτερότητες της αστυνομικής ζω
ής - υπηρεσίας και του γενικότερου πλέγματος -  καθεστώτος πειθαρ
χίας.

Κατά την άποψη μας εκείνο που πρέπει να συζητηθεί άμεσα δεν είναι 
το συνταξιοδοτικό. Θα ήταν ισοπεδωτικό να πούμε ότι η καθιέρωση 
ενιαίων ορίων ηλικίας λύνει το πρόβλημα. Οι στρεβλώσεις που παρα
τηρούνται πρέπει να αντιμετωπιστούν σε συνάρτηση με το εργασια
κό καθεστώς και το νέο μισθολόγιο, το οποίο πρέπει να ικανοποιεί το 
αστυνομικό προσωπικό, ανεξάρτητα από το τι ισχύει ή τι θα ισχύει για 
τις Ένοπλες Δυνάμεις. Το ισχνόν μισθολόγιο είχαμε πει ότι δεν μας 
εκφράζει και θα έπρεπε να έχει αλλάξει. Μας πρόλαβαν τα γεγονότα 
και σήμερα δεν ξέρουμε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε.
Θέλουμε οι αποφάσεις που θα ληφθούν να είναι ορθολογικές και δί
καιες τόσο για τσν οργανισμό μας, όοοκαιγιατην κοινωνία. 
Γνωρίζουμε πολύ καλά και έχουμε αποδεχθεί, ότι η πατρίδα μας, 

επενδύει χρήματα από το υστέρημα άΐων των συμπολιτών μας και 
προσδοκίες στην εκπαίδευση, τη μετεκπαίδευση και την εμπειρία των 
στελεχών μας και θέλει αυτά να ανταποδίδουν όσο μπορούν και για 
όσο περισσότερο χρόνο.
Ένας Αξιωματικός δεν εκπαιδεύεται για να παραιτείται (ούτε ισχύει 
φυσικά αυτό) σε ηλικία 45 ετών, αλλά ούτε και να αποστρατεύεται ανα
γκαστικά μ ε τσν τρόπο που γίνεται ή επιχειρείται να γίνει, όπως μα
θαίνουμε ανεπίσημα, σε ηλικίες που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα 
καθήκοντά του.
Σήμερα δυστυχώς, Ιεξαναγκάζεταιΐ να το κάνει αυτό εξαετίας του φά
σματος της αβεβαιότητας που υπάρχει αφενός μεν για το εργασιακό του 
μέλλον (βλ. φήμες για παράλληλη επετηρίδα -  κατάργηση μεθεπόμε
νου αποστρατευτικού βαθμού) όσοκα ιγιατις επικείμενες αλλαγές στο 
ιοχύον σύστημα συνταξιοδότησης (φημολογία για αύξηση ορίων ηλικί
ας, αλλαγή τρόπου υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών τους). 
Φυσικά, την κύρια ευθύνη γ ι’αυτό φέρει η πολιτική μας ηγεσία - χω
ρίς να εξαιρείται και η φυσική μας ηγεσία στο μέτρο που της αναλο
γεί - η οποία δυστυχώς και παρά τις κατ’ επανάληψη μέχρι σήμερα 
εκκλήσεις μας, ουδεμία ανταπόκριση έχει δείξει προκειμένου να ενη
μερωθούμε για τα τόσο σοβαρά αυτά θέματα, τα οποία αποτελούν για 
όλους τους συναδέλφους το μείζσν σήμερα ζήτημα, καθώς η όποια από
φασή τους αποτελεί κυριολεκτικά απόφαση ζωής, η οποία σημαδεύει 
καταλυτικά τόσο το μέλλον το δικό τους και των οικογενειών τους όσο 
και την ίδια την πορεία του Αστυνομικού μας Οργανισμού.
Εδώ κύριε Υφυπουργέ θέλω να διευκρινίσω, επειδή η Ομοσπονδία μας 
αρθρώνει και ορθώνει λόγο μ ε αξιοπρέπεια και σοβαρότητα και για να 
μην γίνει λάθος ανάγνωση ή υπάρξουν παρανοήσεις από τους συναδέλ
φους πούμας αχούν και μας διαβάζουν, ότι υπάρχει πρόβλημα μ ε τις 
Ιπάντα ανοιχτές πόρτεςΐ του γραφείου του κ. Υπουργού, όπως πριν λ ί
γο μας διαβεβαιώσατε.
Σας κάνουμε λοιπόν γνωστό, όπως προείπα, άτι ουδεμία ενημέρωση 
έχουμε για αποφάσεις που μας αφορούν με αποτέλεσμα στο τελευταίο 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, μόλις προχθές, να ληφθεί απόφαση ομό
φωνα για παραίτηση των μελών του Δ.Σ., όχι μόνο από το αξίωμα της 
Ομοσπονδίας, αλλά και από τον Οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομί
ας, εφόσον προωθηθεί ερήμην μας ρύθμιση για τα συνταξιοδοτικά μας 
ζητήματα ή επιχειρηθεί οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός εκ μέρους της Κυ
βέρνησης για το παραπάνω ζήτημα.
Θέλω να σας προτρέψω να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία γιατί 
πρέπει η κοινωνία να πιστέψει στον αστυνομικό, σας υποχρεώσεις και 
τα δικαιώματά του γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 
μας, υπηρετεί την Δημοκρατία και τον Πολίτη, που είναι το αποτύπω
μα της Δημοκρατίας, με συναίσθημα ευθύνης και ενόρκως. Και πάντα 
φυσικά μιλάμε για τον κανόνα και όχι για την εξαίρεση.
Το 2010 είναι μ ια  δύσκολη χρονιά και ακολουθούν ίσως και χειρότε
ρες. Η  παγκόσμια οικονομική κρίση μας χτύπησε την πόρτα με ό,τι αυ
τό συνεπάγεται για τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της χώρας μας. 
Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Οφείλουμε να ανταποκριθού- 
με σας προσδοκίες και σας απαιτήσεις τους για συνθήκες ασφάλειας 
στην καθημερινότητα τους.
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

Ό λοι μαζί πρέπει να εργασθούμε σκληρά για μια  αστυνομία σύγχρο
νη, αποτελεσματική κοντά στο πολίτη που εγγυάχαι την νομιμότητα 
και την ασφάλεια για όλους όπως αρμόζει σε ένα κράτος δικαίου και 
σε μια σύγχρονη δημοκρατία.
«Η ζωή δεν είναι πρόβα» όπως λέει και ο κ. Μίλαν Κούντερα και τα 
μεγάλα «ναι» ή τα μεγάλα «όχι» γράφονται μ ια  για πάντα».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΉΣ Π.ΟΛΣ.Υ.
Αγωνιστικό μήνυμα της 5ης Μαΐου 2010,

των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας της 
χώρας μας

Εμείς, οι αστυνομικοί, πυροσβέστες και λιμε
νικοί, που βιώνουμε το ίδιο με τους άλλους 
εργαζόμενους της χώρας τα δυσβάσταχτα οι
κονομικά με'τρα που νομοθετούνται από την 

Κυβέρνηση υπό τις υποδείξεις της Ευρωπαϊ
κής Έ νωσης και του Διεθνούς Νομισματικού 

Ταμείου, διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με το εργα
τικά και δημοσιοϋπαλληλικά συνδικαλιστικά κίνημα την αγανά
κτηση και την κάθετη αντίθεσή μας για τις αποφάσεις εκείνες που

καταργούν ιστορικές κα
τακτήσεις του εργατικού 
κινήματος και επιστρέ
φουν την ελληνική κοι
νωνία στη δεκαετία του 
’60.
Δυστυχώς, οι πολιτικές 
που ακολουθούνται, οδη
γούν τους εργαζόμενους 
και την κοινωνία στη 
φτώχεια, την εξαθλίωση, 
την ανασφάλεια, ενώ δια
τηρούν και αυξάνουν τα 
προνόμια των οικονομι

κά ισχυρών, των τραπεζών και των επιχειρήσεων, χωρίς οι βασικοί 
υπαίτιοι της κρίσης και της σημερινής κατάντιας της χώρας μας να 
εντοπίζονται και να τιμωρούνται αναλόγως 
Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον. Επιτέλους, να 
πληρώσουν οι υπαίτιοι!
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι αγωνιζόμαστε για μια δίκαιη, αναπτυξια
κή πολιτική, αντιστεκόμενοι στα μέτρα που κάνουν τους φτωχούς 
φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους

ΧΑΝΣΚ3ΦΕΡ
Η ασφάλεια των πολιτών της Ε.Ε. δεν πρέπει να γίνει το επό
μενο θύμα της οικονομικής κρίσης
Παρέμβαση στον επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε. 
κ. Ό λι Ρεν έκανε ο πρόεδρος της Eurocop κ. Χανς Κίφερ, μόλις 
πληροφορήθηκε ότι πλήττονται και τα εισοδήματα των Ελλήνων 
Αστυνομικών.
Ο κ. Κίφερ ζήτησε να μάθει αν και σε τι έκταση τα προωθούμενα 
μέτρα λαμβάνονται μετά από πιέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
τονίζοντας ότι δεν είναι αποδεκτή μια τέτοια ενέργεια, καθώς απο
τελεί σοβαρή παραβίαση εργασιακών σχέσεων σε εθνικό επίπεδο. 
«Περιμένουμε να επιβεβαιώσετε επισήμως ότι το τμήμα σας δεν 
επιδιώκει αρμοδιότητες που θα του επιτρέψουν να επηρεάσει τις 
αμοιβές στο δημόσιο τομέα και πως η θέσπιση αμοιβής στο δημόσιο
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αποτελεί θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ της κυβέρνησης και των 
δημόσιων αρχών, όπως είναι οι εργαζόμενοι και τα αναγνωρισμένα 
από το διεθνές δίκαιο συνδικάτα».
Σημειώνει δε ότι «ο τομέας της ελευθερίας της ασφάλειας και της 
δικαιοσύνης διασφαλίζεται με μια επαγγελματική, με υψηλά κίνη
τρα και ικανή αστυνομία όπως και από άλλες υπηρεσίες επιβολής 
νόμου σε όλα τα κράτη μέλη. Η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ δεν 
πρέπει να γίνει το επόμενο θύμα της οικονομικής κρίσης 
Εάν πρέπει σε αυτή τη φάση να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
οποιαδήποτε μέτρα σχετικά με τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών 
μελών, αυτά πρέπει να είναι μέτρα που θα τις σταθεροποιήσουν 
και θα εξασφαλίσουν ότι οι ικανότητές τους δεν θα βλαφθούν ανε
πανόρθωτα από τα αυστηρά μέτρα Αυτό το έχουμε απαιτήσει με 
την πρότασή μας για ένα σύμφωνο σταθερότητας για την αστυνο
μία συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση».
Να σημειώσουμε ότι στην απάντησή του ο κ. Ό λι Ρεν αναφέρεται 
στα οικονομικά προβλήματα της χώρας τονίζοντας μεταξύ άλλων 
ότι «το να διατηρεί κάποιος υψηλά ελλείμματα για μακρά περίοδο 
είναι καταστροφικό για την ανάπτυξη, την ευημερία και την ερ
γασία. Κανένα κράτος ή κυβέρνηση δε μπορεί να ζει συνεχώς πέρα 
από τις δυνάμεις του. Στη περίπτωση της Ελλάδας δημοσιονομι
κές πολιτικές που υιοθετηθήκαν για πολύ καιρό προκάλεσαν ελ
λείμματα και χρέη και συνέβαλαν σε μακροοικονομικές ανισορρο
πίες Οι αγορές αντέδρασαν αρνητικά στις ανισορροπίες αυτές. 
Τώρα, μια γρήγορη δημοσιονομική εξυγίανση είναι απαραίτητη 
όπως και η μείωση των αναγκών του δημοσίου, είναι ζωτικής ση
μασίας. Η Ελλάδα έχει αναλάβει ένα φιλόδοξο σχέδιο να μειώσει το 
έλλειμμά της και η Επιτροπή τη στηρίζει πλήρως όπως και τα θαρ
ραλέα μέτρα για τη περικοπή των δώρων Χριστουγέννων Πάσχα 
και καλοκαιρινής αδείας κλπ»...

STOP στις περικοπές, δεν αντέχουμε άλλο!
Σφοδρή αντίδραση και κατακραυγή συναντούν τα ισοπεδωτικά 
μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης. Οι ερ
γαζόμενοι, μαζί κι εμείς οι αστυνομικοί, πριν προλάβουμε να συ
νειδητοποιήσουμε το περιεχόμενο των περικοπών που είχαν 
ανακοινωθεί με την εισοδηματική πολιτική, βρεθήκαμε προ τετε
λεσμένων νέων αποφάσεων, που οδηγούν στα τάρταρα τις μισθο- 
λογικές αποδοχές και τις συντάξεις
Η Ομοσπονδία μας κατήγγειλε την πολιτική αυτή και τις ανατρο
πές θεσμικών και οικονομικών κατακτήσεων συνολικά για όλους 
τους κλάδους των εργαζομένων.
Οπως, τόνισε, «στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής 

κρίσης και του κινδύνου χρεοκοπίας της χώρας η κυβέρνηση 
ανακοίνωσε δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα υπό τις υποδείξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, 
καταργώντας ιστορικές κατακτήσεις του εργατικού κινήματος, 
που επιστρέφουν την ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του ’60. 
Αυτή η πολιτική πλήττει ανεπανόρθωτα το βιοτικό μας επίπεδο, 
ανατρέπει οικογενειακούς προγραμματισμούς και υπονομεύει το 
μέλλον μας με άμεσες επιπτώσεις σε αυτήν καθ’ αυτήν τη λειτουρ
γία του Οργανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Δεν πρέπει να λησμονούμε, ότι οι πολιτικές που ακολουθούνται, 
οδηγούν τους εργαζόμενους και την κοινωνία στη φτώχεια, την 
εξαθλίωση, την ανασφάλεια, ενώ διατηρούν και αυξάνουν τα προ
νόμια των οικονομικά ισχυρών, των τραπεζών και των επιχειρήσε
ων, χωρίς οι βασικοί υπαίτιοι της κρίσης και της κατάντιας της χώ



ρας μας να εντοπίζονται και να τιμωρούνται αναλόγως 
Τα νέα μέτρα μειώνουν κατακόρυφα τα εισοδήματά μας με το πά
γωμα των αυξήσεων, την επιπλέον μείωση των επιδομάτων, την 
κατάργηση ουσιαστικά του 14ου και του 13ου μισθού, την περαι
τέρω μείωση των συντάξεων, την υπονόμευση των ασφαλιστικών 
ταμείων και την τροφοδότηση της ακρίβειας και του πληθωρισμού 
που θα εγκατασταθούν στη χώρα άγνωστο μέχρι πότε.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα είχε προ πολλού σημάνει συναγερ
μό και διαισθανόμενο τα «μελλούμενα», είχε προβάλλει αντί των 
μαξιμαλιστικών στόχων, που θα μας έφερναν αντιμέτωπους με άλ
λα λαϊκά στρώματα, τουλάχιστον τη διαφύλαξη των κεκτημένων 
και τη διατήρηση του βιοτικού μας επιπέδου. Είναι φανερό ότι οι 
αντιστάσεις συνολικά του ελληνικού εργατικού κινήματος ήταν 
ανίσχυρες με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να αποτρέψει τις δυσμε
νείς για τους εργαζόμενους εξελίξεις.
Αυτά; τις ιστορικές για τη χώρα μας στιγμές, καλούμαστε όλοι να 
δούμε κατάματα την πραγματικότητα και να αγωνιστούμε για την 
αντιμετώπιση της κρίσης, αρνούμενοι τα ισοπεδωτικά μέτρα, αλ
λά ταυτόχρονα καταθέτοντας τις προτάσεις μας για μια νέα προο
πτική ως ένστολοι εργαζόμενοι αυτής της χώρας, που ασφαλώς και 
προσβλέπει σε καλύτερες ημέρες.

Απτά αποτελέσματα έφερε ο αγώ νας μας 
Άμεση ενημέρωση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 

Μιχάλη Χρυσοχοίδη ζήτησε η Ομοσπονδία μας για τις προθέσεις 
της κυβέρνησης αναφορικά με τις φημολογούμενες αλλαγές στο 
ασφαλιστικό.
«Η απουσία επίσημης απάντησης στο όλο αυτό σοβαρό ζήτημα, 
επιτείνει την ανασφάλεια των συναδέλφων μας και πολλαπλασιά
ζει τα σχετικά αιτήματα για απόλυση.
Αναμένουμε την από μέρους σας υπεύθυνη ενημέρωση», αναφέρε- 
ται στο έγγραφο της ΠΟΑΣΥ, με το οποίο τονίζεται επίσης ότι εν
δεχόμενη αιφνιδιαστική ανατροπή των ισχυόντων θα προκαλέσει 
και προβλήματα στη λειτουργία του Σώματος.
Εξάλλου, η Ομοσπονδία μας έδρασε άμεσα μόλις πληροφορήθηκε 
τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας για τα θεμελιωμένα συντα- 
ξιοδοτικά δικαιώματα και ζήτησε να ισχύσει κάτι ανάλογο και για 
τους αστυνομικούς Έτσι, με σχετική τροπολογία που ψηφίστηκε 
στη Βουλή στις 7-5-2010 περιλαμβάνονται οι κάτωθι ρυθμίσεις:
1. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα που έχουν θεμελιωθεί ή θεμελιώνο

νται μέχρι 31-12-2010 δεν θίγονται από την παραμονή στην υπη
ρεσία μετά την ανωτέρω ημερομηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές 
μεταβολές στη διάρκεια αυτής δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης τους καθώς και τον τρόπο υπολογισμού της σύ
νταξης τους.
2. Όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση παραίτησης λόγω συνταξιοδότη- 
σης από 1-1-2010 και μετά, δύνανται να την ανακαλέσουν μέσα σε 
ένα μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού και να επανέλθουν 
στην υπηρεσία. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτητα από το στάδιο 
στο οποίο βρίσκεται, έστω και αν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πρά
ξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης υπό τον όρο ότι δεν έχει εκδοθεί 
πράξη συνταξιοδότησης Ο χρόνος από τη λύση της σχέσης αυτής 
μέχρι την επαναφορά τους στην υπηρεσία θεωρείται χρόνος πραγ
ματικής και συντάξιμης υπηρεσίας
Εξαιρέσεις
Επίσης ο σθεναρός αγώνας της ΠΟΑΣΥ οδήγησε στην άρση των 
αδικιών στους ένστολους έναντι του υπόλοιπου δημόσιου τομέα, 
από τα πρόσφατα οπτονομικά μέτρα. Με σχετική προσθήκη - τρο
πολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο εξαιρούνται των περικοπών 
του 12% το επίδομα ειδικών συνθηκών, τα πενθήμερα, τα νυχτερι
νά, καθώς επίσης και το επίδομα 100 ευρώ των παθόντων εν ώρα 
υπηρεσίας. Το τελευταίο θα χορηγείται στο ακέραιο, ενώ το ποσό

που κερδίζει ο ένστολος από την εξαίρεση των υπολοίπων επιδομά
των κυμαίνεται από 53,21 έως 58,73 ευρώ.

«Το αγαθό της ασφαλούς διαβίωσης στη σκιά της κρίσης.
Ώ ρ α  Π ολίτικης, Α στυνομικής 

και Σ υνδικαλιστικής Ευθύνης» 
Ολοκληρώθηκαν την 20 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη οι διήμερες εργα
σίες του 20ου Πανελλαδικού μας Συνεδρίου με κυρίαρχο θέμα «το 
αγαθό της ασφαλούς διαβίωσης στη σκιά της κρίσης. Ώ ρα Πολιτι
κή ς Αστυνομικής και Συνδικαλιστικής Ευθύνης».
Σύσσωμο το σώμα των αντιπροσώπων των 50 Πρωτοβαθμίων Ορ
γανώσεων της Ομοσπονδίας μας ενέκρινε το σχέδιο Ψηφίσματος 
και επιβεβαίωσε την αγωνιστική, δυναμική πορεία μας για την 
υπεράσπιση των συμφερόντων όλων των αστυνομικών της χώ
ρας σε μια περίοδο πρωτόγνωρη τόσο για το συνδικαλιστικό κίνη
μα όσο και για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, που βιώνει τη με
γαλύτερη οικονομική κρίση και την καταβύθιση της πατρίδας μας 
στην άβυσσο των επιβληθέντων οικονομικών μέτρων.
Εκφράζουμε την έντονη αγανάκτηση και διαμαρτυρία μας για την 
καταλήστευση του εισοδήματος μας για την υποβάθμιση του βιο
τικού μας επιπέδου και για την αδυναμία συνολικά του πολιτικού 
συστήματος να καταθέσει χωρίς αντιπαραθέσεις και μικροπολιτι
κούς υπολογισμούς μια αξιόπιστη και ελπιδοφόρα, εθνική πρότα
ση πολύπλευρης ανάπτυξης της χώρας και του λαού μας.
Το μέλλον, δυστυχώς δεν διαγράφεται ευοίωνο. Σήμερα, περισσό
τερο από ποτέ άλλοτε, χρειαζόμαστε τη μαχητική, αγωνιστική πα
ρουσία και συμμετοχή όλων των υγιών δυνάμεων του συνδικαλι
στικού μας κινήματος το οποίο ενδυναμωμένο με τις αποφάσεις 
και τις κατευθύνσεις του 20ου Πανελλαδικού Συνεδρίου μας θα 
αγωνιστεί για την κατάκτηση των στόχων μας.
Γνωρίζοντας επίσης ότι οι ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις δημι
ουργούν εκρηκτικές καταστάσεις στην ελληνική κοινωνία, πρέπει 
να επισημάνουμε ότι η ασφαλής διαβίωση των συμπολιτών μας θα 
δοκιμαστεί τα μέγιστα. Γ ί  αυτό τούτες τις δύσκολες ώρες η στά
ση ευθύνης όλων, -πολιτικών, συνδικαλιστών, αστυνομικών-, πρέ
πει να χαρακτηρίζει τις αποφάσεις μας με γνώμονα την προσφορά 
υπηρεσιών για το κοινό καλό, με μια αστυνομία σύγχρονη και δη
μοκρατική, η οποία θα παίξει το θεσμικό της ρόλο, πάντα με σεβα
σμό στα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των συμπολι
τών μας.
Ποτέ πια ο τόπος μας δεν πρέπει να γνωρίσει διχαστικές λογικές 
και πρακτικές
Ποτέ πια η Ελληνική Αστυνομία δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως 
κατασταλτικός μηχανισμός -  φόβητρο του εργατικού και λαϊκού 
μας κινήματος. Τα προβλήματα των εργαζομένων δεν λύνονται με 
την αστυνομική καταστολή, αλλά με διάλογο και πειθώ, μέσα από 
θεσμοθετημένες διαδικασίες διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων. 
Είμαστε κι εμείς εργαζόμενοι, κομμάτι του λαού μας με τα δικά 
μας ιδιαίτερα προβλήματα και αγωνίες που αγωνιζόμαστε για την 
επίλυσή τους όπως ειδικότερα καθορίσαμε με το διεκδικητικό μας 
πλαίσιο.
Το κεντρικό θέμα του συνεδρίου «το αγαθό της ασφαλούς διαβίω
σης στη σκιά της κρίσης Ώ ρα Πολιτικής Αστυνομικής και Συνδι
καλιστικής Ευθύνης» ανέπτυξε, ο Δικηγόρος, Διδάκτωρ του ΑΠΘ 
και πρώην Εισαγγελέας κ. Κωνσταντίνος ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ (το πλή
ρες κείμενο της ομιλίας του κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ θα αποσταλεί στις 
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις μόλις απομαγνητοφωνηθεί, τα κεντρι
κά σημεία της ομιλίας του έχουν να κάνουν με την εκρηκτική κα
τάσταση που έχει δημιουργήσει η κρίση, ώστε άνθρωποι από την 
μια πλευρά όπως είναι εργαζόμενοι, απολυμένοι κ,λπ. άνθρωποι δη
λαδή που τους έχει «χτυπήσει» η κρίση, να αντιπαρατίθενται από 
την άλλη πλευρά με ανθρώπους εργαζόμενους όπως είναι οι αστυ-
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νομικοί που δεν ευθύνονιαι αυτοί για την κρίση ενώ οι λυμεώνες 
του δημόσιου χρήματος, παρακολουθούν ανέπαφοι και προκλητι
κά την κατάσταση χωρίς να πληρώσουν για ότι έχουν κάνει, τόνισε 
επίσης ότι τις κρίσιμες αυτές στιγμές απαιτείται η μέγιστη συσπεί
ρωση γύρω από το συνδικαλιστικό μας κίνημα).
Ο Καθηγητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ανέπτυξε το θέμα «ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και οικονομικό 
μέλλον των αστυνομικών μπροστά στα αρνητικά δεδομένα της οι
κονομικής κρίσης».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑ- 
ΛΑΣ μίλησε για τα ασφαλιστικά μας 
ταμεία και τα προβλήματα που αντι
μετωπίζουν.
Επίσης, η Υ/Α Ψυχολόγος κ. Βασι
λική ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ παρουσίασε 
την εργασία «ψυχοσωματική εξουθέ
νωση του Αστυνομικού.
Το Συνέδριο ενέκρινε με συντριπτι
κή πλειοψηφία τον Οικονομικό και 
Διοικητικό Απολογισμό του Διοικη
τικού Συμβουλίου, ενώ άξιο επισή
μανσης είναι το γεγονός ότι με ΟΜΟ
ΦΩΝΗ απόφαση ανακηρύχθηκε Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ. 
Υ. ο πρωτεργάτης του συνδικαλιστικού μας κινήματος και ιδρυτής 
της Ομοσπονδίας μας κ. Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ.
Την Κυβέρνηση και το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα εκπρο
σώπησε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρος ΒΟΥΤΙ
ΑΣ, ο οποίος χαιρετίζοντας τις εργασίες του Συνεδρίου, αναφέρθη
κε στην ανοικτή γραμμή επικοινωνίας τόσο με την πολιτική όσο 
και με τη υπηρεσιακή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και πα
ρουσίασε τις βασικές πτυχές της πολιτικής που 
εφαρμόζεται. Κάλεσε το συνδικαλιστικό μας κί
νημα «να φιλοτεχνήσουμε μαζί το νέο πρόσω
πο της Ελληνικής Αστυνομίας», αξιοποιώντας 
τη συγκυρία του σχεδίου «Καλλικράτης» που 
αφορά στον νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώ
ρας, αλλά και την προωθούμενη ήδη εκπαιδευ
τική μεταρρύθμιση με στόχο τη δημιουργία 
μιας Αστυνομικής Ακαδημίας, πραγματικού 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
Ο κ. Υφυπουργός αναφέρθηκε και στα πρόσφα
τα δυσμενή οικονομικά μέτρα, ενώ έκανε μνεία

της ευεργετικής διάταξης για όσους θεμελιώνουν ή έχουν θεμελι
ώσει δικαίωμα σύνταξης εντός του 2010. Είπε επίσης ότι θα κατα
τεθεί νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό ως τον Ιούνιο, χωρίς όμως να 
εξειδικεύσει εάν αυτό αφορά και τους ένστολους ή όχι.
Εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας χαιρετισμό απηύθυνε ο πρώην 
Υπουργός Δικαιοσύνης και υπεύθυνος του τομέα Πολιτικής Ευ
θύνης Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκος ΔΕΝΔΙΑΣ, ο οποίος ανα- 
κοίνωσε ότι σύντομα το κόμμα του θα παρουσιάσει ολοκληρωμέ
νο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ 
κάλεσε την Κυβέρνηση «να μιλά τη γλώσσα της αλήθειας, χωρίς 
παραμυθίες». Ο ίδιος άσκησε κριτική στην ηγεσία του Υπουργεί
ου Προστασίας του Πολίτη για την πολιτική που ακολουθεί, ανα
λαμβάνοντας την ευθύνη που αναλογεί στο κόμμα του για την κα
τάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι αστυνομικές υπηρεσίες 
και το αστυνομικό προσωπικό, υποστηρίζοντας ωστόσο την ορθό
τητα των νομοθετικών ρυθμίσεων που έγιναν επί των ημερών του 
για τις «κουκούλες», τις κάμερες κλπ.
Χαιρετισμό εκ μέρους του ΚΚΕ απηύθυνε η Βουλευτής κ. Μαρία 
ΚΑΛΑΝΤΙΔΟΥ, η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση 
για τα δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα και την αποξήλωση των συ- 
νταξιοδοτικών και ασφαλιστικών κατακτήσεων των εργαζομένων, 
σημειώνοντας την αναγκαιότητα της οργανωμένης πάλης του λα

ού μας για την ανατροπή της αδιέ
ξοδης πολιτικής που εφαρμόζεται 
στη χώρα μας.
Εκ μέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου 
Συναγερμού ο κ. Απόστολος ΑΛΕ- 
ΚΟΥ μίλησε για τις ευθύνες των 
κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι 
σήμερα τη χώρα μας και στάθηκε 
ιδιαίτερα στη δεινή θέση στην οποία 
έχουν περιέλθει οι αστυνομικοί 
Ο εκπρόσωπος του Συνασπισμού 
της Αριστερός κ. Γιώργος ΚΟΚΚΙ- 
ΝΙΔΗΣ αναφέρθηκε στα αιτήματα 

του συνδικαλιστικού μας κινήματος και στην αναγκαιότητα των 
μαζικών αγώνων μαζί με τους άλλους εργαζόμενους, τονίζοντας 
ότι θα υπάρξει όξυνση των κοινωνικών αντιθέσεων.
Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης εκ μέρους του Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Ελευθέριου ΟΙΚΟΝΟ
ΜΟΥ ο Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος 
κ. Κωνσταντίνος ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ, του Νομάρχη Θεσσαλονίκης 

κ. Παναγιώτη ΨΩΜΙΑΔΗ ο κ. Ιάκωβος ΤΣΑ- 
ΓΚΑΛΙΔΗΣ, ο Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης 
κ. Αναστάσιος ΓΕΡΟΓΤΑΝΝΗΣ, Αντιστράτη
γος ε.α., ο Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Δημή
τρης ΓΈΩΡΓΑΤΖΗΣ, ο Γενικός Γραμματέας της 
Π.Ο.Ε.ΠΛΣ. κ. Νίκος ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ, ο Πρόε
δρος της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. κ. Γιώργος ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ 
και εκ μέρους της Ε Α Π .Σ . ο κ. Σπυρίδων ΒΑΡ- 
ΣΑΜΗΣ.
Το παρών έδαχταν επίσης, ο ίδιος ο Νομάρχης ο 
κ. Ψωμιάδης, καθώς και ο πρώην υφυπουργός 
Αθλητισμού κ. Γιώργος ΟΡΦΑΝΟΣ. J
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t Αντιστράτηγος ε.α. Αναστάσιος Κατοαρός. Γεννήθηκε το έτος 1951 στα Γιαννιτσά. Κατετάγη το 1970 
και υπηρέτησε σε διάδορες υπηρεσίες των Α.Δ. Ιωαννίνων, Καστοριάς, Πέλλας και των Γ.Α.Δ. Αττικής και 
Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 3-2-2010 από παθολογικά αίτια.

t  Υπαστυνόμος Β' Πέτρος Κυριακόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1958 στο Ψάρι Κορινθίας. Κατετάγη το 
1978 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Αργολίδας και Αρκαδίας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 7-5-2010 από παθολογικά αίτια.

t Υπαοτυνόρος Β' Μιχαήλ Ψύλογλου. Γεννήθηκε το έτος 1963 στην Αθήνα. Κατετάγη το 1987 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 7-1-2010 από παθολογικά 

αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Κλαπατσέας. Γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αθήνα. Κατε
τάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.ΑΔ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας τριών ανήλικων τέκνων. Απεβίωσε την 26-12-2009 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.

t  Ανθυπαστυνόμος Κωνσταντίνος Κουβαράς. Γεννήθηκε το έτος 1963 στο Άστρος Αρ
καδίας. Κατετάγη το 1984 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Λακωνίας και Αρκα

δίας. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 25-3-2010 από παθολογικά αίτια.
t  Ανθυπαστυνόμος Λάμπρος Μπέτχας. Γεννήθηκε το έτος 1967 στην Πάτρα. Κατετάγη το 1988 και υπη

ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των της Γ.Α.Δ.Αττικής και στην Α.Δ. Κορινθίας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
τριών τέκνων. Απεβίωσε την 17-3-2010.

t  Ανθυπαστυνόμος Νικόλαος Σαββόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1965 στις Σέρρες. Κατετάγη το 1990 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Σερρών. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε 
την 12-2-2010 από παθολογικά αίτια.

t  Ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης Σιώκας. Γεννήθηκε το έτος 1955 στην Κατερίνη. Κατετάγη το 1978 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α,Δ.Θεσσαλονίκης και των Α.Δ. Αργολίδας και Πιερίας. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 28-3-2010 από παθολογικά αίτια.

t  Αρχιφύλακας Χρηστός Ράπτης. Γεννήθηκε το έτος 1964 στην Πρέβεζα. Κατετάγη το 1987 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες των ΑΔ. Δωδεκανήσου, Λευκάδας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας και Ιωαννίνων. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 11-4-2010 από παθολογικά αίτια.

t  Αρχιφύλακας Γεώργιος Χήτας. Γεννήθηκε το έτος 1971 στη Δυτική Γερμανία. Κατετάγη το 1995 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβί
ωσε την 11-3-2010 από παθολογικά αίτια.

t  Υπαρχιφύλακας Ζήσης Σπανός. Γεννήθηκε το έτος 1972 στην Αλεξανδρούπολη. Κατετάγη το 1995 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 28-3-2010 από παθολογικά αίτια.

t  Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Καλογήρου. Γεννήθηκε το έτος 1988 στην Πάτρα. Κατετάγη το 2008 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Αχαίας. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 23-4-2010 συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος.

t  Αστυφύλακας θωμάς Παππάς. Γεννήθηκε το έτος 1967 στην Άρτα. Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. Θεσπρωτίας, Άρτας και στην Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
26-3-2010 από παθολογικά αίτια.

t  Ειδικός Φρουρός Νικήτας Ανδρουλάκης. Γεννήθηκε το έτος 1980 στην Αθήνα. Κατετάγη το 2007 
και υπηρέτησε στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανιών. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 23-3-2010 συ
νέπεια τροχαίου ατυχήματος.

t  Ειδικός Φρουρός Ιωάννης Δαλαρούγκας. Γεννήθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Κατετάγη το 2008 
και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ.Δ.Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 8-5-2010 συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος.
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an όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Έ ΐδΐκά εκπαιδευμένος σ κ ύλος τη ς  αστυνομ ίας εντόπισε, χάρη στην όσφρη- 
του, χαρτονομίσματα αξίας 25.000 ευρώ, που  είχε κ ρύψ ει ύ ποπτος γ ια  απάτες στη 

η  πόλη Κ άμι τη ς  Φ ινλανδίας. Ο ύ ποπτος είχε κρ ύ ψ ει τα  χρήμα τα  τόσο καλά, π ου  
υνομ ία  παραδέχθηκε ότι ουδέποτε θα ε ίχαν βρεθεί χω ρ ίς  τη  βοήθεια του  σ κύ 

λου. Το συμπαθές και χρήσιμο τετράποδο είνα ι ένα από τα  δύο τέτοια  π ου  διαθέτει η  
αστυνομ ία  τη ς  χώρας, που  τα εκπαίδευσε ειδικά γ ια  να  μ υρίζουν χρήματα. Το ποσόν 
θα επιστραφ εί στα θύματα  του  απατεώνα, π ου  το υςυπ ο σ χέθη κε  τη ν  πώ ληση ανύπαρ
κ τω ν  εκτάσεων στη  φ ινλανδική  ύπαιθρο. Η  ράτσα του  σ υγκεκριμένου  σ κύλου είναι 
βελγικό λυκόσκυλο και το όνομά του, «Ντόλαρ».

)υλακη πέρασε τη ν  πρώ τη  ν ύ χ τ α  του  γάμου  ένα νεόνυμφο 
Α μερικανών, επειδή η  22χρονη ν ύ φ η  επιτέθηκε εναντίον 

δτης ερω μένης του  σ υζύγου  της, μετά τον γάμο. Συγκεκρι- 
ϊ, η  νεαρή γυ να ίκα  αποπειράθηκε να  πατήσει με το α υτοκ ίνητό  

τη ς  τη ν  «άλλη» γυ να ίκ α  και το γ ιό  της, που  έτυχε  να  βρεθούν τη  
λάθος σ τιγμ ή  στο λάθος μέρος. Η  γυ να ίκα  μ όλις είχε τελειώσει τη ν  
εργασία τη ς  κ ι επέστρεφε σ π ίτι με το πα ιδ ί της, όταν «έκοψε» δρό
μο μέσα από το μεγάλο π ά ρ κ ινγκ  τη ς  μ ικρή ς πόλης, από όπου όμως 
ετοιμαζόταν ν α  αποχω ρήσει το νεόνυμφ ο ζευγάρι. Ό τ α ν  τη ν  είδε η  
νεαρή νύ φ η  άρχισε ν α  τη ν  καθυβρίζει, π ρ ιν  
αποπειραθεί να  οδηγήσει καταπάνω  τη ς  το 
αυτοκίνητο  που  οδηγούσε με συνοδηγό τον 
37χρονο γαμπρό. Κ ι επειδή κρ ίθηκε «συνέ
νοχος», κατέληξαν κα ι οι δυο στη  φυλακή, 
από όπου αποχώ ρησαν τη ν  επομένη, αφού 
δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ετ
~*°Υ

υ »

Μία σοκαρίσμενη  αλλά σώα 35χρονη από 
I τη  Βηρκελώνη, έβγαλαν οι ασ τυνομ ικο ί από το 

χαλασμένο ασανσέρ το υ  σπ ιτιού  της, στο οποίο 
παρέμεινε εγκλω βισμένη  γ ια  οκτώ  ολόκληρες 
μέρες. Η  γυνα ίκα , όπω ς 
είναι φυσικό, ε ισήχθη 
στο νοσοκομείο και κα
νε ίς  δεν γνω ρ ίζει π ω ς 
επέζησε γ ια  τόσο μεγάλο 
διάστημα. Ο ι σ υγγενείς 
τη ς  στη  Μ αδρίτη ειδο
ποίησαν τη ν  αστυνομία, 
ανήσυχοι από τη ν  π ολυ 
ήμερη εξαφάνιση της.

Ε να ς Ν οτιοα φ ρίκ ανός εργάτης, που  είδε να  του χαμογελάει η  τύ χ η  κερδίζοντας το λαχείο, φ υγαδεύτηκε με τη ν  οι- 
ιγένειά του  από το φ τω χικό  τους, στο Κ έιπ Τάουν, προκειμένου ν α  προστατευθούν από όσους έσπευσαν στο σπ ιτικό  τους 
τώ ντα ς χρήματα. Ό π ω ς  μεταδίδουν τα  τοπ ικά  Μέσα, ο 52χρονος άνδρας, η  σύζυγός του, (κω φοί 

οι δύο), και τα  δύο τους παιδιά  εξαφανίστηκαν από τη ν  ξύλ ινη  καλύβα τους που  ή τα ν  στο πίσω  
μέρος του  κήπου  ενός σ υγγενούς και ουδείς γνω ρίζει που  βρίσκονται. Κ ατά μ ία  εκδοχή, οι άνθρω ποι 
φ υγαδεύτηκαν σε άλλη άγνω στη περιοχή, όταν το ξύλινο καλυβάκι τους κατακλύσ τηκε ξαφνικά από 
φίλους, συγγενείς, γνω σ τούς και αγνώ στους, οι οποίοι ζητούσαν ο ικονομική  συνδρομή. Ή τ α ν  τέτοια 
η προσέλευση τω ν  α ιτούντω ν, που  χρειάστηκε η  παρέμβαση του  αρμόδιου υπουργού .

ερ ός μέσα σ ιη ν  ατυχία  το υ  στάθηκε ένας 21χρονος Α μερικανός έφεδρος, στο Μιλ- 
όκι τω ν  ΗΠΑ, ο οποίος έπεσε θύμ α  ληστείας από τέσσερις κουκουλοφόρους, που  όμως διακατέ- 
τα ν  από π ατρ ιω τικά  αισθήματα. Τ η ν είδηση αναφέρουν οι New Y ork Tim es, σ τη ν  οποία περιγρά- 

υ ν  ότι οι δράστες ακινητοποίησαν τον νεαρό με τη ν  απειλή όπλου ενώ  εκείνος περπατούσε σε μια 
αλέα και του  ζήτησαν τα  χρήμα τα  του. Ψ ά χνο ντα ς  το πορτοφόλι ανακάλυψ αν μόλις 16 δολάρια, τα 
οποία προφανώ ς κα ι δεν τους ικανοποίησαν. Σ υνέχισαν το ψάξιμο κα ι έστρεψ αν τη ν  προσοχή τους 
στις διάφορες κάρτες το υ  θύματος, μεταξύ τω ν  οποίω ν τη  φ ο ιτη τική  αλλά και τη  σ τρα τιω τική  του  
ταυτότητα . Ό τ α ν  είδαν ότι ή τα ν  στρατιώ της, συμφώ νησαν ότι «δεν μπορούσαν ν α  το ν  κλέψουν», 
του  επέστρεψ αν τα  χαρτιά  του  κα ι τα  χρήμα τά  του, τον ευχαρίστησαν γ ια  τ ις  υπηρεσίες του  σ την  
πατρίδα  και τον  άφησαν να  φ ύγει. Ό π ω ς  πληροφορήθηκε από τους ασ τυνομ ικούς ο νεαρός σ τρατι
ώ της, ή τα ν  το τρ ίτο  κατά  σειρά θύμ α  τη ς  τετραμερούς συμμορίας, αλλά και το μόνο που  διατήρησε 
το πορτοφόλι και τη  σω ματική  ακεραιότητά το υ ...... ]
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Ο Α στυνόμος Σ τεργίου απολάμβανε μερικές 
ημέρες διακοπώ ν στο βουνό. Ό μ ω ς  και πάλι κα- 
τάφερε να  εμπλακεί σε μ ια  περίεργη υπόθεση. Αρ
γά  το απόγευμα, επέστρεφε κουρασμένος από μ ια  
πολύω ρη βόλτα. Εδώ και πάνω  από δυο ώρες είχε 
ξεσπάσει μ ια  έντονη  καταιγίδα με βροντές, αστρα
πές και καταρρακτώ δη βροχή. Ακολουθούσε τις  
καμπύλες ενός τοιχώ ματος από βράχο στον οποίο, 
σε μερικά σημεία, σχηματίζονταν σπηλιές. Ξαφ
ν ικά  έπεσε πάνω  σε έναν άντρα που  προσπαθούσε 
να  βοηθήσει έναν τραυματία. Εκείνος ήτα ν  καθι
σμένος κάτω  από ένα ψ ηλό  έλατο, με τη ν  πλά
τη  στηριγμένη στον κορμό και το κεφάλι γερμέ
νο  στο στήθος. Έ ν α ς  αυτοσχέδιος επίδεσμος γύρω  
από το κεφάλι του ή τα ν  κοκκινισμένος από μια 
τεράστια κηλίδα από αίμα.

«Τι συνέβη;» ρώτησε ο Α στυνόμος τον άντρα.
«Ο καημένος ο Δημή- 
τρης!», είπε απελπισμέ
νο ς ο Σακέτογλου. «Δεν 
μπόρεσα να  κάνω  τίποτα 
γ ια  να  τον σώσω...». Ο 
Στεργίου αφού δήλωσε 
τη ν  ιδιότητά του ρώ τη
σε π ώ ς ε ίχαν γ ίνε ι τα  γε
γονότα. Ο άντρας άρχισε 
να  διηγείται: «Ο φ ίλος 
μου ο Δ ημή τρης κ ι εγώ  
επιστρέφαμε από μ ια  εκ
δρομή. Ή τ α ν  έμπειρος 
οδηγός βουνού και ήξερε 

πώ ς έπρεπε να  φ ερθεί γ ια  να  μη  διατρέξει κ ίνδυ 
νο. Ε νώ  κατεβαίναμε, τη ν  ώρα που  είχε ξεσπάσει 
ήδη η  καταιγίδα, μ ια  μεγάλη πέτρα π ου  ξεκόλ
λησε από το βράχο τον χτύπη σ ε στο κεφάλι. Δεν 
έχασε τ ις  αισθήσεις του, αλλά δεν ή τα ν  σε θέση 
να  συνεχίσει. Μ ου ζήτησε να  τον βάλω κάτω  από 
αυτό το έλατο, γ ια  να  προστατεύεται από τη  βρο
χή, και να  πάω να  φέρω βοήθεια. Έ τ σ ι  κα ι έκανα. 
Έ τρ εξα  μέχρι το καταφ ύγιο  και από εκε ί μπόρεσα 
να  τηλεφωνήσω σ τις πρώ τες βοήθειες ζητώ ντας 
να  έρθει ελικόπτερο. Σ τη  συνέχεια επέστρεψα 
αμέσως εδώ, αλλά δυσ τυχώ ς ή τα ν  μάταιο...».

Ο Αστυνόμος κούνησε το κεφάλι. Τ ου ή τα ν  πο
λ ύ  δύσκολο να  π ιστέψ ει ότι τα  πράγματα ε ίχαν γ ί
νει πραγματικά  έτσι.

Γιατί δεν πείστηκε ο Αστυνόμος Στεργίου 
από τα γεγονότα όπως τα διηγηθηκε ο Σάκε- 
τογλου;

οδηγείτε σιοστά; (παιχνίδι 2)

1. Τι συνέπειες έχει μία σημαντική ελάττωση της 
προτεινόμενης πιέσεως ελαστικών;
Α. Η  επιβάρυνση το υ  περιβάλλοντος μειώνεται.
Β. Η  κατανάλω ση καυσίμου κα ι οι εκπομπές 
επιβλαβώ ν ουσιώ ν αυξάνονται.
Γ. Ασφαλέστερη οδήγηση.

2. Εάν φοράτε φακούς επαφής πρέπει να  
έχετε επίσης στο όχημα ένα ζευγάρι γυαλιών 
διαθέσιμο κάθε στιγμή;
Α. Ναι. Β. Ό χ ι

3. Κινείστε σε μια ευθεία με μεγάλη ταχύτητα. Ποιο μέρος του 
αυτοκινήτου χαμηλώνει αν το επιβραδύνετε απότομα;
Α. Κανένα.
Β. Το εμπρόσθιο μέρος.
Γ. Το οπίσθιο μέρος.

σηαζοκεψαλιά (παιχνίδι 4)

Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΙΝ

Υπάρχουν πέντε σπίτια πέντε διαφορετικών 
χρωμάτων. Σε κάθε σπίτι ζει ένας άνθρωπος 
διαφορετικής εθνικότητας. Οι πέντε ιδιοκτήτες 
π ίνουν ένα συγκεκριμένο είδος ποτού.
Καπνίζουν μία συγκεκριμένη μάρκα τσιγάρων 
και έχουν ένα συγκεκριμένο κατοικίδιο. Ό λοι 
έχουν μεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές μάρκες 
τσιγάρων και διαφορετικά είδη ποτών.
Η  ερώτηση είναι: Ποιος έχει το ψάρι;

ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
1. Ο Αγγλος μένει στο κόκκινο σπίτι.
2. Ο Σουηδός έχει σκύλο.
3. Ο Δανός πίνει τσάι.
4. Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι.
5. Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
6. Αυτός που καπνίζει Pall mall εκτρέφει πουλιά.
7. Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhill.
8. Αυτός που μένει στο μεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
9. Ο Νορβηγός μένει στο πρώτο σπίτι.
10. Αυτός που καπνίζει Blends μένει δίπλα σ’ αυτόν που έχει γάτες.
11. Αυτός που έχει το άλογο μένει δίπλα σ’ αυτόν που καπνίζει Dunhill.
12. Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει BluemaSters πίνει μπύρα.
13 .0  Γερμανός καπνίζει Prince.
14. Ο Νορβηγός μένει δίπλα στο μπλε σπίτι.
15. Αυτός που καπνίζει Blends έχει ένα γείτονα που πίνει νερό.
(Ο Α ϊνστάιν έγραψε αυτό το γρίφο στον 20ό αιώνα. Υποστήριξε ότι το 98% 
ίω ν ανθρώπων δε μπορούν να τον Χύσουν).
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παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 3) γ ια τ ί το λέμε έτσι;
1. Ποιο διάσημο όνομα στα κρασιά βρίσκεται στο 
Ν. Φθιώτιδας;
Α) Χ ατζημιχάλη, Β) Μ πουτάρη, Γ) Α χαΐα Κ λάους

2. Ποιο χω ριό βρίσκεται δίπλα στο Μεσολόγγι;
Α) Ε υηνοχώ ρι, Β) Α ιτωλικό, Γ) Κεφαλόβρυσο

3. Π οιο είναι το κύριο συστατικό του  
παραδοσιακού φαγητού «Μπατσαριά»;
Α) Χόρτα, Β) Χοιρινό, Γ) Κ ατσίκι

η γλωσσά μας
στήλες - στύλοι. Και οι δυο λέξεις δηλώνουν λίθινες ή μαρ 
μάρινες κατασκευές διαφορετικού τύπου, σχήματος και χρή  
σεως. Η  λ. στήλη (πληθ. στήλες) δήλωνε τη ν  επιτύμβια ή 
αναθηματική πλάκα που έστηναν σε τάφους ή σε δημόσι
ους χώ ρους και πάνω  στην οποία χάραζαν επιγραφές διαφό
ρου περιεχομένου. Η  λ. στύλος (πληθ. στύλοι) δήλωνε την 
κολό να, τους κίονες που αποτελούσαν αρχιτεκτονικά μέλη 
ναών, στοών, οικοδομημάτων κ.τ.ό. Σύμφω να με τη διάκρι
ση αυτή, είναι προφανές ότι είναι ορθότερο να  μιλάμε για 
«τους στύ  λους του (ναού) του Ο λυμπίου Διός» και όχι γ ια  
«τις στήλες του Ο λυμπίου Διός».

πρότυπο - πρωτότυπο. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορετική 
ση μασία και χρήση. Το πρότυπο σημαίνει κάτι που χρη- 
σιμεύ ει ως υπόδειγμα προς δημιουργία άλλων (που αποτε
λούν αντίγραφα του) ή, μεταφορικά, ιδανικό παράδειγμα 
προς μ ί μηση. Και στη μία και στην άλλη χρήση θα μπορού
σε η  λ. πρότυπο να  αποδώσει άριστα τη  λ. μοντέλο (<  ιταλ. 
model-lo). Επίσης, το πρότυπο αποτελεί (στην παλαιογρα
φία) το αρχικό κείμενο, από το οποίο βγαίνει (δ ί αντιγρα
φής) νέο χειρόγραφο κείμενο, το αντίγραφο. Το πρω τότυ
πο, αντιθέ τως, σημαίνει το πρώτο, το αρχικό (πρωτόγραφο) 
κείμενο, από το οποίο παρήχθησαν περισσότερα άλλα ως 
αντίγραφα του (το πρωτότυπο χειρόγραφο αυτού τον ποιή
ματος τον Σο λωμού σώθηκε στα κατάλοιπα τού Πολυλά)- 
σημαίνει επ ί σης το αρχαίο κείμενο σε σχέση με τη  μετάφρα
ση του (στο Π ανεπιστήμιο διδάσκονται τον Ό μ η ρο  από το 
πρωτότυπο, όχι από μετάφραση). Γενικότερα, σημαίνει κά
θε γνήσιο έρ γο σε σχέση με τα αντίγραφα του (ανακαλύ
φθηκε σε ιδιωτι κή συλλογή το πρωτότυπο ενός έργου τογ 
Γκρέκο, που μέχρι σήμερα ήταν γνω στό από δύο αντίγραφα 
του). Ε ίναι ενδια φέρον ότι η λ. πρω τότυπος ως επίθετο ση
μαίνει τον νέο, τον καινοτόμο, τον δημιουργικό, αυτόν που 
δεν είναι προϊόν μ ί μησης, αλλά γίνετα ι προϊόν μίμησης από 
άλλους.

«Μου έψησε το ψάρι στα χείλη»
Ο λαός του  Β υζαντίου γιόρταζε με μεγάλη κα

τάνυξη και π ίστη  όλες τις  μέρες τη ς  Σαρακοστής. 
Το φ αγητό του ήτα ν μαρουλόφυλλα βουτηγμέ
να  στο ξίδι, μαύρο μάτικα  φασόλια, φρέσκα κ ου
κιά  και θαλασσινά. Σ τα  μοναστήρια, όμως, ήταν 
ακόμη πιο αυστηρά, αν και πολλοί καλόγεροι, 
που  δεν μπορούσαν να  κρατήσουν περισ σότε- 
ρο τη  νηστεία, έκαναν πολλές κρυφές... αμαρτί
ες κ ι έτρω γαν αβγά ή  έπιναν γάλα. Α ν τύχαινε, 
όμως, κανένας α π ’ αυτούς να  πέσει σ την  α ντίλη 
ψ η  τω ν  άλλων -ότι είχε σπάσει δηλαδή τη  νηστεία  
του- καταγγελλόταν αμέσως στο ηγουμενοσυμ
βούλιο κα ι καταδικαζόταν σ τις πιο αυστηρές πο ι
νές. Κάποτε, λοιπόν, ένας καλόγε ρος, ο Μεθόδιος, 
π ιάστηκε να  τηγανίζει ψ άρια μέσα σε μ ια  σπηλιά, 
που  ήτα ν κ οντά  στο μοναστήρι. Το αμάρτημα του 
θεωρήθηκε φοβερό. Το ηγουμενοσυμβούλιο τον 
καταδίκασε τότε σ την  εξής τιμωρία: Διάταξε και 
του  γέμισαν το στόμα με αναμμέ να  κάρβουνα και 
κει πάνω  έβαλαν ένα ωμό ψάρι, γ ια  να... ψ ηθεί. Το 
γεγονός αυτό το αναφέρει ο Θεοφάνης. Φ υσ ικά  ο 
καλόγερος πέθανε έπειτα από λίγο μέσα σε τρομε
ρούς πόνους. Αλλά ωστόσο έμεινε η  φράση «μου 
έψησε το ψ άρι στα χείλη» ή  «του έψησε το ψ άρι 
στα χείλη».

ΠΗΓΉ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιχοδεις» του Τάκη Ναχποϋ- 
λτχ εκδ. Σμυρνιωτάκτι

«Η υποκρισία»

Έ ν α ς  μεγάλος ζω γράφος θέλησε με το χρω σ τήρα  
το υ  να  καυτηριάσ ει τη ν  υποκρισ ία . Ζωγράφισε έναν 
Ινδό μοναχό, που  όταν τον βλέπεις από μ α κρυά  σου 
δ ίνει τη ν  εντύπ ω σ η  ότι προσεύχετα ι, ότα ν όμω ς τον 
πλησ ιάζεις δ ια π ισ τώ νεις τη ν  πραγμ ατικότητα : Ο Ιν 
δός π ίνε ι κρασί.

Πόσοι άνθρω ποι δεν δ ίνουν  τη ν  εντύ π ω σ η  από μα
κρ υ ά  ότι είνα ι άνθρω ποι θρ η σ κ ευ τικ ο ί κα ι ότι έχουν 
αρχές κα ι ιδανικά! Α υτά  βέβαια από μακρυά . Ό τ α ν  
όμω ς το υ ς  πλησιάσεις και το υ ς  δεις από κ ο ντά  τότε 
αντιλαμβάνεσα ι ποιο ι άνθρω ποι π ρ α γμ α τικ ά  είναι. 
Τότε η προσω πίδα τη ς  υποκρ ισ ία ς π έφ τει και αποκα
λ ύ π τετα ι ο π ρα γμ α τικ ός άνθρωπος.
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ψυχαγωγία
σταυρόλεξο γνωρίζετε ‘οτι
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Η τέχνη της κατασκευής αντικειμένων από πηλό.
2. Γνώμη, αντίληψη (μτφ.) - Πρώτα στο... έθιμο.
3.... Βέγκας: καζινούπολη των Η.Π.Α. - Σε μια κουταλιά... 
πνίγονται μερικοί.
4. Χαλινάρια, γκέμια - Παλιά μάρκα αυ τοκινήτων.
5. Μισά... νώτα - Άλαν...: παλιός ηθο ποιος.
6. Τηλεοπτική σειρά (ξ.λ.).
7. Μυστήριο της Εκκλησίας.
8. Φιλοσοφικός όρος του ταοϊσμού - Το υδατώδες μέρος του 
αίματος.
9. Δεν πλησιάζονται αυτά.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Βραδινός αποχαιρετισμός.
2. Σε ανώτερη θέση (επίρρ.) - Είδος ξέ νης μουσικής.
3. Τίνο...: περίφημος τενόρος - Διονύσιος του... Θεάτρου Σκι
ών.
4. Βρίσκονται σε κάθε... ταψ ί -... Κούπερ: ροκ τραγουδιστής.
5. Εκφράζει και απαγόρευση - Σημείο σύνδεσης ή συναρμο-

γης·
6. Έ να  τραπουλόχαρτο.
7. Χαρακτηριστικά του... τάρανδου - Βρίσκονται στο... νότο.
8. Δεν έχει... ο εκβιαστής - Συνθετικό ναυτικού προστάγματος.

1 2 3 4 5 6 ~ L ·  8
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► χο ψωμί μπαγιατεύει, ενώ τα μπισκότα όχι;
Το ψ ωμί, τα μπισκότα και οι τούρτες διαφέρουν σημαντι
κά ω ς προς τη  σύστασή τους, συνεπώ ς συμπεριφέρονται δι
αφορετικά όταν έρθουν σ’ επαφή με τον αέρα. Τα μπισκό
τα  περιέχουν 2-3% νερό, γ ι ’ αυτό  τείνουν να  το απορροφούν 
απέξω, επειδή η σ υνταγή  επιβάλλει τη ν  παρουσία μεγάλης 
ποσότητας ζάχαρης που τραβά νερό. Το ψ ωμί, αντίθετα, πε
ριέχει μ ια προκαθορισμένη ποσότητα νερού, περίπου 30% 
για  κομμάτια μ ικρότερα του ενός κ ιλού και μέχρι 40% για  
κομμάτια μεγαλύτερα του  ενός κιλού. Η  απουσία ζάχαρης 
καθώ ς και το υψ ηλό ποσοστό νερού π ου  περιέχει συνεπά
γεται ότι το ψ ω μ ί χάνει νερό και ξεραίνεται. Το ψ ω μ ί όμως 
μπαγιατεύει ακόμα κι όταν διατηρείται σε συνθήκες κατά 
τ ις  οποίες δε χάνει νερό. Α υτό οφείλεται σε αλλοιώσεις τη ς  
δομής του αμύλου που  υπάρχει στη φαρίνα.

►το οινόπνευμα του εμπορίου δεν ξεπερνά ποτέ 
τους 95 βαθμούς;
Οι 95 βαθμοί που  αναγράφονται στις συσκευασίες οινοπνεύ
ματος που  κυκλοφορούν στο εμπόριο δηλώ νουν τη ν  εκα
τοστιαία αναλογία συστατικώ ν σε μείγμα αποτελούμενο 
κατά 5% από καθαρό νερό και κατά 95% από α ιθυλική  αλ
κοόλη ή  αιθανόλη. Το αλκοόλ που προορίζεται γ ια  τη ν  πα
ρασκευή ο ινοπνευματωδώ ν ποτώ ν παράγεται με απόσταξη 
προϊόντω ν που έχουν προέλθει από τη  ζύμωση αμυλούχω ν 
υλώ ν όπως τα  σιτηρά και η  πατάτα. Το προϊόν απόσταξης 
περιέχει πάντοτε ένα ποσοστό νερού, το οποίο δε διαχωρίζε
ται από το οινόπνευμα γ ια τ ί το μείγμα, που ονομάζεται αζε- 
οτροπικό, συμπερκρέρεται σαν να  αποτελείται από μια αδι
άσπαστη ένωση. Στο εργαστήριο, όπου απαιτείται η  χρήση 
καθαρού οινοπνεύματος, χρησιμοποιούν αιθανόλη 100 βαθ
μώ ν ή απόλυτη αιθανόλη, η οποία παρασκευάζεται με άλλες 
τεχνικές.

τεστ αστυνομικών γνωσεων
1. Αν ο Α έλαβε μέρος στην τέλεση ενός εγκλήματος και 
ως ηθικός αυτουργός (αρ. 46 § Ια ΠΚ) του φυσικού 
αυτουργού και ως απλός συνεργός του (αρ. 47 § 1) τότε:
α) ο Α  θα τιμω ρηθεί και ω ς ηθ ικός αυτουργός (αρ. 46 § Ια  ΠΚ) 
και ω ς απλός συνεργός (αρ. 47 § Ια  ΠΚ), β ) ο Α  θα τιμω ρηθεί 
μόνο ω ς ηθικός αυτουργός (αρ. 46 § Ια  ΠΚ), γ )  ο Α  θα 
τιμω ρηθεί μόνο ω ς απλός συνεργός (αρ. 47 § Ια  ΠΚ).

2. Ο Α προκαλεί τον Β την απόφαση να τελεύει μια άδικη 
πράξη για την οποία όμως ήδη ο Β έχει ήδη αποφασίσει 
να τελεύει την άδικη πράξη. Στην προκειμένη περίπτωση:
α) ο Α  είναι ηθ ικός αυτουργός (αρ. 46 § Ια  ΠΚ), β ) ο Α  είναι 
άμεσος αναγκαίος συνεργός (αρ. 46 § 1β ΠΚ), γ )  ο Α  είναι 
απλός συνεργός (αρ. 47 § Ια  ΠΚ).
ΠΗΓΗ: του Νομικού ΕγκΧηματο\όγου Ν. Δερμενούδη.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ [ ΤΕΥΧΟΥΣ 260 / ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ]

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι I)
Η παρουσία μιας ιρύπας στο μαξιλάρι καθώς και η τρύ
πα εισόδου της σφαίρας στο δεξιό κρόταφο του Κεχαγιά 
δείχνει ότι τον χτύπησε κάποιος από ψηλά, ενώ εκείνος 
ήταν ξαπλωμένος και όχι καθώς πήγαινε να σηκωθεί

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: ΙΑ , 2.Γ, 3.Γ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1. Γ, 2. Α, 3. Β

τις  απαντήσεις σας για  τα πα ιχνίδ ια  1 ,2 ,3  και 4  στη  
διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  A  
Κ ηφισίας 23 Μ αρούσι, Τ .Κ.15123 ή  στη ν η λεκτρονική  
διεύθυνση: anaskophsh@ yahoo.gr ή  με fa x  στο 210- 
6849352. (Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία 
σας, την ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή 
του δώρου σας).

Λ Υ Σ Η  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο Υ

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: 8 μέρες. Κάθε μέρα, ανεβαίνει 1 μέτρο.
Στις 7 μέρες θα έχει ανέβει 7 μέτρα. Την 8η μέρα θα 
ανέβει 3 μέτρα και θα πηδήξει έξω από το πηγάδι

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: 1. γ, 2. β

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρωσεως)
1) ΡΟΥΜΕΛΗ Μαρία, 2) ΚΟΡΔΟΛΕΜΗ Νικολέττα. 
Μ πορείτε ν α  κερδίσετε αξιόλογα  δώρα, στέλνοντας

6 4 3 1 7 9 5 8 2
8 7 5 2 3 6 1 9 4
9 2 8 5 7 3 6
1 5 8 6 9 3 4 2 7
3 2 4 7 5 8 9 6 1
7 9 6 4 2 8 5 3
4 3 9 5 6 7 2 1 8
2 6 1 9 8 4 3 7 5
5 8 7 3 1 2 6 4 9

Λ Υ Σ Η  S u d o k u

1 2 3 4 5 6 7 8

1 κ Ε Ρ A Μ I Κ Η

2 A Π 0 Ψ Η ■ - θ

3 Λ A * ■ " , ■ Ρ 0

4 Η Ν • * ■ ■
A Σ

5 Ν ° ■ * A Ν ■
6 * ■ * Ρ I » Λ
7 X Ρ Σ Μ * ■ ■
8 Τ A 0 ■ » Ρ 0 Σ

9 A Π 0 * 1 Τ A

_______________ εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

Μ Α Ι Ο Σ

εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

1 Μάίου Ιερεμίας
5 Μάΐου Ειρηναίος, Ειρήνη, Ευφραίμ
6 Μαίου Ιώβ, Σεραφείμ
8 Μαίου θεολόγος, Μήλιος, Μηλίτσα
9 Μαίου Ησαΐας, Χριστόφορος
10 Μαίου Σίμωνας
11 Μαίου Αρμόδιος, Διόσκορος, Μεθόδιος, Ολυμπία
12 Μαίου Επιφάνειος
13 Μαίου Γλυκερία
14 Μαίου Αριστοτέλης, Ισίδωρος
15 Μαίου Παχώμιος, Καλή
17 Μαίου Ανδρόνικος, Ανδρονίκη, Σόλωνας
18 Μαίου Γαλάτεια, Ιουλία
19 Μαίου θεόγνωστος, Μάγδα, Μαριλένα, Μένανδρος, Πατρίκιος
20 Μαίου Λήδα, Λυδία
21 Μαίου Ελένη, Κωνσταντίνα, Κων/νος, Νάντια
22 Μαίου Αιμίλιος, Αιμιλία
24 Μαίου Φωτεινή, Κορίνα(*), Τριάδα(*)
26 Μαίου Αλφαίος
30 Μαίου Των Αγίων Πάντων(*)

(*) Κινητή γιορτή

1 1ουνίου Γερακίνα, Ιουστίνος, Πόρος
2 Ιουνίου Μαρίνος, Νικηφόρος
3 Ιουνίου Υπατία
4 Ιουνίου Μάρθα
5 Ιουνίου Απόλλων, Νίκανδρος, Πλούταρχος, Σελήνη
6 Ιουνίου Ιλαρίωνας
8 Ιουνίου Καλλιόπη
9 Ιουνίου Ροδάνθη
111ουνίου Βαρθολομαίος
12 Ιουνίου Ονούφριος
13 Ιουνίου Τριφύλιος
14 Ιουνίου Ελισαίος
15 Ιουνίου Αυγούστα, Αυγουστής, Μόνικα, Ιερώνυμος
16 Ιουνίου Τίχων
18 Ιουνίου Έρασμος, Λεόνπος, Λεοντία
19 Ιουνίου Πάΐσιος
20 Ιουνίου Μεθόδιος
21 Ιουνίου Αφροδίσιος
22 Ιουνίου Ευσέβιος, Σέβη
23 Ιουνίου Αριστοκλής
25 Ιουνίου Φεβρωνία
26 Ιουνίου: Μακάριος
29 Ιουνίου Παύλος, Παυλίνα, Πέτρος, Πετρούλα
30 Ιουνίου Απόστολος, Αποστολία, Πολίνα, Μελίτος

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α ντιστράτηγος 

κ. Ε λευθέριος Ο ικονόμου εκφράζει την ευαρέσκεια και τα 
συγχαρητήριά  τον σε όλο το προσω πικό της Ε λληνικής  
Α στυνομίας για  την άψ ογη εμφάνιση στην παρέλαση της 25ης 
Μ αρτίου κα ι για  τα μ έτρα  τάξης, ασφάλειας και τροχαίας που 
ελήφθησαν.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφισσας
Α ντιπύραρχος κ. Ε υθύμιος Ιω άννου συγχα ίρει τον 
Υ πα ρχιφ ύλακα  κ. Α θανάσιο Ζω γρέλη, υπηρετώ ν στο Τ μήμα  
Μ εταγω γώ ν, για  την άψ ογη συμπεριφορά του κα ι την πολύτιμη  
βοήθεια  που προσέφερε σε απεγκλω βισμό ατόμου.

Ο Πρόεδρος τον Ε Κ Α Β  κ. Ν ικόλαος Π απαευσταθίου 
ευχαριστεί τον Α ρχη γό  της Ε λληνικής Α στυνομίας 
Α ντιστράτηγο κ. Ε λευθέριο Ο ικονόμου για  την άριστη  
συνεργασία τους σε ειδ ικές περιπτώ σεις μ ε  την ευχή  για  
μελλοντικές επ ιτυχ ίες  στο δύσκολο έργο του.

Ο Διοικητής τον Ψ υχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής
κ. Αθανάσιος Κ οσμόπουλος συγχα ίρει κα ι ευχαρ ιστεί το 
προσω πικό του Τ .Α . Ε ξαρχείω ν κα ι ιδιαίτερα τον Υπαστ. κ. 
Τσουμάνη για  τον επα γγελματισμό  που εττέδειξε σε υπόθεση  

κλοπής που υπέστη η σύζυγός του.

Η κα Βασιλική Θεοχαρίδον συγχα ίρει και ευχαριστεί 
την Α Δ . Ο ρεστιάδας κα ι το Τ μή μα  Α σφαλείας για  την άμεση  
σύλληψ η δραστώ ν διάρρηξης του καταστήματος της.

Ο Δήμαρχος Διδυμότειχου κ. Χ ρήστος Τοκαμάνης κα ι ο 
Δ ήμαρχος Βύσσας κ. Π αναγιώ της Σ ιανκούρης εκφράζουν 
τις ευχαριστίες τους στην Α Δ . Ο ρεστιάδας για  την συμβολή, 
συμπαράστασή κα ι 24ηω ρη παρουσία τους στις πλημ μύρες που  
υπέστησαν οι περιοχές τους.

Η Δήμαρχος Σερίφου κα Α γγελ ικ ή  Σ υνοδινού ευχαρ ιστεί 
το Α Σ . Σ ερίφου για  την άψ ογη συνεργασία και συνδρομή  
προκειμένου να συλληφθούν Α υστρια κο ί πολίτες που 
προσπάθησαν να εξάγουν σημα ντική  ποσότητα ορυκτού.

Η Πρόεδρος τον Συλλόγου Προστασίας & Αρωγής
Π αιδιώ ν μ ε  Ε γκεφ αλικές Κ ακώ σεις & & Α τόμω ν μ ε  Ε ιδ ικές  
Α νάγκες κ. Αναστασία Σ εργή  συγχα ίρει το Τ μή μα  Τροχαίας 
Μ εγάρω ν για  την βοήθεια  και συμπαράσταση που προσφέρουν 
στο σύλλογό τους και Α .Μ .Ε .Α . Μ εγάρω ν.

Ο Γενικός Δ νιής Υποδομής κ. Π αναγιώ της Τερεζάκης και

ο Υποπροϊστάμενος Υ Π Σ Ε Α  κ. Ιω άννης Χ ασάπης του Ε Δ ΙΣ Υ  
Α Ε . εκφράζουν τις  ευχαριστίες τους στην Α .Δ . Α χα ΐα ς για  την  
άμεση συνδρομή τους μ ε  αποτέλεσμα την σύλληψ η δρασκόν 
κλοπής καλω δίω ν χαλκού.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης και Π ροστασίας 
Π νευματικώ ν κα ι Σ υγγενικώ ν Δ ικα ιω μάτω ν ΕΠ Ο Ε, Ε Ε Π Η , 
Ο ΣΔΕΛ, Α Θ Η Ν Α , Α Υ Τ Ο Δ ΙΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Η  και B S A  ευχαριστούν 
και συγχαίρουν το προσω πικό  ζων ΔΑΑ1ΥΔ Ο Ε Α Η /Τμ. 5ο και 
Δ Α Θ ίΥΔ Ο Ε Α Η /Τμ. Η λεκτρονικού Ε γκλήματος, του οποίου η 
άμεση συνδρομή κα ι επαγγελματισμός είχα ν  ως αποτέλεσμα  
τον εντοπισμό και την σύλληψ η τω ν διαχειριστώ ν της 
ιστοσελίδας: που λειτουργούσε παράνομα στο διαδίκτυο.

Ο Αντιδήμαρχος Μοσχάτου κ. Γρηγόριος Π απαδοπούλας 
συγχα ίρει Α στυνομικό της Τροχαίας Π ειρα ιά  για  τον 
επα γγελμ α τισμ ό  που εττέδειξε σε κυκλοφοριακό πρόβλημα που 
έλαβε χώ ρα  την 05-02-2010 στη Λ . Π οσειδώ νος.

Ο Αντιδήμαρχος Θηβαίισν κ. ΚωνΙνος Β ενιζέλος εκφράζει 
τις  ευχαριστίες του στο Τ .Α . Θ ηβώ ν για  την άμεση συνδρομή  
τους σε διάρρηξη που υπέστη το όχημά  του.

Ο Σύλλογος Εθελοντών Δυνάμεων Δασοπροστασίας
κα ι Δ ιάσω σης Δ ήμου Στυρεώ ν ευχα ρ ιστεί τον Δ ιο ικη τή  του 
Α .Σ . για  την άψ ογη συνεργασία σε θέματα που αφορούν τον 
Δ ήμο  Στυρέω ν.

Η Ενταση Εστίασης & Διασκέδασης Κασσά νδρας
εκφράζει τις  ευχαριστίες της στην Α Δ . Χ α λκ ιδ ικής και 
στο A T . Κ ασσανδρείας για  την παρουσία τους κα ι την  
εξυπηρέτησή τους προς τους πολίτες.

Η εταιρεία A ktiebolaget SKF εκφ ράζει τις  ευχαριστίες της 
στους αστυνομικούς της Δ /νσης Ο ικονομικού Ε γκλήματος για  
την άψ ογη συνδρομή κα ι επα γγελμ α τισμ ό  τους σε επ ιχείρηση  
που είχ ε  ως αποτέλεσμα την κατάσχεση 15 τόνω ν απομιμητώ ν  
προϊόντω ν (ρουλεμάν) SKF.

Οι Υ Β Σιτυρίδτον Ντάκουλας και Αστ/κας Στέφκινος 
Ντάκουλας εκφράζουν τις  ευχαριστίες τους στους 
Α ξιω ματικούς της Ε λληνική ς Α στυνομίας για  την βοήθεια  
και την συμπαράστασή τους στον τραγικό  θάνατο συνεπεία  
τροχαίου ατυχήματος της συζύγου κα ι μ ητέρα ς τους.

Η Αγροτική Τράπεζα Πυργίου, ο Δ ήμαρχος Χ ίου κ. 
Π αντελής Β ρουλής κα ι ο Δ ήμα ρχος Κ αρδαμύλω ν Χ ίου

Α/Α [ 1 2 4  ] ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010



κ. Ευάγγελος Μελιτζάνας συγχαίρουν και ευχαριστούν 
την ΑΔ. Χίου καθώς και όλο το προσωπικό της για την 
άμεση κινητοποίηση τους με αποτέλεσμα τη σύλληψη των 
δραστών ληστείας (09-03-2010).

Ο Υπαρχ/κας Αναστάσιος Κουκούδας εκφράζει 
τις ευχαριστίες του στους ιατρούς και προσωπικό του 
Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. για 
τον επαγγελματισμό που επέδειξαν σε σοβαρό τραυματισμό 
του που υπέστη εν ώρα υπηρεσίας (10-09-2009) καθώς 
επίσης και τους συναδέλφους του Α' Τμ. Τροχαίας Θεσ/ 
νίκης για την άμεση συνδρομή τους.

Ο Γενικός Δίντής της so lidarity  κ. Κωστής 
Δήμτσας ευχαριστεί θερμά τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου για 
την πολύτιμη προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας στους 
σεισμόπληκτους κατοίκους της Αϊτής.

Ο Πρόεδρος τον συλλόγου «Γελαστό Παιδί» κ. Κων.

Τσάκωνας εκφράζει τις ευχαριστίες στον Υποδ/τή του 
AT. Νίκαιας για την άμεση συνδρομή του σε υπόθεση 
εξαφάνισης βρέφους.

Η αστική μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία 
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας 
Παραμελημενων Παιδιών στη Θεσσαλονίκη ευχαριστεί 
τη Γενική Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης για τη 
δωρεά σημαντικού χρηματικού ποσού στα παιδιά που 
φιλοξενούνται.

Ο κ. Πέτρος Σπανουδάκης ευχαριστεί τις ΑΔ. 
Καστοριάς και Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσ/νίκης για την 
εξυπηρέτηση και βοήθεια που προσέφεραν σε βλάβη που 
υπέστη το όχημά του (25-09-2009).

Η κ. Αλεξάνδρα Σιούτη συγχαίρει και ευχαριστεί 
το προσωπικό του AT. Αχαμνών Αττικής για τον 
επαγγελματισμό και την ευαισθησία που επέδειξε κατά τη 
διάρκεια επιχείρησης (05-02-2010 και 08-02-2010).

από το 1924

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3 4  2  | 1 ® ]
Σταθμοί Μ ΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜ Α η Π ΑΝΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΓΙΑ ΙΟΥΑΙΟ - ΑΥΓΟΥΣ^

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !!!
Π ΛΗ ΡΩ ΣΤΕ Μ ΕΙΩ Μ ΕΝΕΣ ΤΙΜ ΕΣ ΡΑΠΤΙΚΩΝ  

ΑΚΟΜ Α ΚΑΙ ΑΝ ΑΕΝ Φ ΕΡΕΤΕ ΥΦΑΣΜΑ!!!
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΑΝΔΡΩΝ 30,00 ευρώ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ άπιετο-χαμηλοκάβαλο 35,00 ευρ 
ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ 15,00 ευρώ - No 8 ΘΕΡΙΝΗ 120,00 ευρώ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α. ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΥΙ 

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΑΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΡ 
ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
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a r m yW
ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Υφασμα rip-stop βαμβακερό 
100%. ανεξίτηλο. Γυναικείο 
πατρΰν (χαμηλοκάβαλο) 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ EED
χιτώνιο ΕΕΕ

tS s SΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police πίσω, οήμα μπροοτά.

polo ΙΕΧ3 μακό 3 1
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ
Κέντημα Police πίαω, οήμα μπροστά. 

P 0 L 0 B 3  ΜΑΚΟ r a n

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΚΑΠΕΛΟ

Με κέντημα B . U
_ _  ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ 

όπλου E E  ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΗΡΟΥ
ο. Με οφοιρούμενο πάνελ 
β. Maxpedition fifcfil

OAKLEY
ο. Αλυσίδα

β. Μεντεσέ

| \  β. Five

ΓΥΑΛΙΑ OAKLEY USA
Προστασίας αντιθραυοματικά

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο U U  
β. Γ κορντούρα νέο

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ
Όπλου με γεμιστήρα I T H

ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
ΙΕΠ f t f l

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

ο. BlackHawk

133 β. Scorpion

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
ο. Με πόρπη ασφαλείας U E  
β. Με πόρπη 3 σημείων FT TT  
γ. BlackHawk FT TT

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
ο. Χωρίς γεμιστήρα Κ Τ Ώ  
β. Με γεμιστήρα ΕΤ Τ ιΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ USA ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ LEATHERMAN
Με κουμπί On-Off στο πίσω μέρος ο. Kick (12 εργαλεία) ^  

β. Wave (18 εργαλεία) [ J J J ]

ΤΣΑΝΤΑ ΩΜΟΥ

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ ΥΜΕΤ
Κέντημα πίαω και στα μανίκια, 
σήμα μπροστά. ____

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κέντημα Police πίσω, 
οήμα μπροστά. β Δ Ή

ΦΛΑΪ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά 
και στα μανίκια.

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

POLO ΜΑΚΟ m
ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΣΤΟΛΗ TACTICAL 
RESPONSE UNIFORM
Χρώματα: μπλε, μαύρο, 
woodland 

Παντελόνι Ι,- f iH  

.Χιτώνιο R i l l POLO BLACKHAWK Ελαφρύ και διαπνέον. 

Δεν μπαίνει, δεν ξεβάφει, δεν ζαρώνει, 

ο) Tru-spec β) Cotton

γ) Tactical Γ Γ Ρ - Ι

ΓΙΛΕΚΟ Τ.Τ. 
ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Μαύρο, λαδί.

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ - 
ΜΑΥΡΗ - ΛΑΔΙ
Υφαομα rip-stop βαμβακερό 
100%. ανεξίτηλο.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 €
ΧΙΤΩΝΙΟ 18 €

Im p o rte d  fro m  USA



Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μετρά Δάφνης)

ΤΗΛ., FAX: 2 1 0  9 7  6 9  5 ί www.armyland.gr

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» ΨΗΛΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο Με αεροσόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT·
Διαπνέον με ενσωματομένη «αεροοόλα». Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE»
Αδιάβροχο 100%. Με αεροοόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» USA
Αδιάβροχο 100%. Με Goretex 
Διαπνέον. Β ί π η

S P iCU'aL

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλο δέρμα αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
ΜΓιΤΙ

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL 
SWAT» ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροοόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με ενοωματομένη 
«αεροοόλα». I H i H

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροοόλα.

1311

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» ΨΗΛΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο. Με αεροοόλα και 
φερμουάρ Ι Κ Ί ι Ι

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ «ΔΩΡΟ» 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΛΤΣΕΣ

ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ «RIDGE»
Με φερμουάρ ΥΚΚ και αερόσολα.

AIR TRAINER LOW
Πολύ ελαφρύ με αεροοόλα. ΑΡΒΥΛΟ «SURVIVORS»

Διαπνέον με φερμουάρ.

ΓΟΒΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλο δέρμα.

ΜΦ1

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλο δέρμα αδιάβροχο.

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT» 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο 100%. Με φερμουάρ και 
επένδυση για κρύο.

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

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ELITE II
Αδιάβροχο 100%. Με επένδυοη για 
το κρύο και σόλα Vibram.
■ ύ ι ι

ΗΜΙΑΡΒΥΛ0 ΜΕ 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram. 
T i l l

ΑΡΒΥΛΟ «MEINDLE»
Αδιάβροχο Με Goretex 
και αεροσόλα.

Ι Κ 'Ι Ί

ΚΑΛΩΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ m m

ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ UNIVERSAL
Μαύρο, λαδί.

IEfi ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
(INSTRUCTORS GUN BELT) 
F T !

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 
ΟΠΛΟΥ BLACKHAWK

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ OMEGA ELITE
Γεμιστήρες/Χειροπέδες Μ Ή  

Χειροβομβίδας/Γεμιστήρας

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
Από πολυμερές υλικό για USP 
και clock.

49 /59 / 89£
ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ Q Q

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ) ίϋ ΙΕ Ε Γ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ I
Μαύρο, μπλέ. λαδί, 
α) Bbckhiwk Τ Ι  
» Blacktnwk (rip-stop)
γ) 5.11. Q O

http://www.armyland.gr


ΣΥΡΙΓΓΑ

Χ Ε ΙΡ Ο Β Ο Μ Β ΙΔ Α  TOKAREV F M J

TO ΝΕΟ αλεξίσφαιρο
TI1Q

£

ΠΕΤΥΧΕ 
ΔΙΑΝΑ.

Το ελαφρύτερο γιλέκο που κατασκευάστηκε ποτέ
είναι τώρα διαθέσιμο για να καλύψει tis πιο αηαιτητικέε ανάγκε$. 
Αξιοπιστία: Το αλεξίσφαιρο γιλέκο pas διαθέτει πιστοποίηση 
από το εγκεκριμένο εργαστήριο ΤΝΟ στην Ολλανδία.
Πρωτοποριακόβ ouv6uaop0s υλικών υψηλή$ noiouuas
ono)s το Dyneema και το Artec με σχεδίασμά τελευταία$ τεχνολογία5.

Τ εχ ν ικ ά  χ α ρ α κ τη ρ ισ τικ ά :
Πιστοποιημένη προστασία επιπέδου ΜΙΑ κατά NIJ 0101.04
Ιδιαίτερα χα μηλό  Papos αντιβαλλισ τικού υ λ ικου  4,8 k g /m 2
Σχεδίαση 360° με μεγάλη πλευρική  κάλυψη
Εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπ το αντιβαλλισ τικό  πάνελ < 8 mm
Πιστοποιημένο να σταματά βλήμα  Tokarev FMJ 7,62 χ 25 cos έξτρα απειλή
Μ έγιστο Βύθισμα στο 9 m m  που δεν ξεπερνά τα 29 mm.
9 mm V50> 500 m/sec
Προστασία από Σύριγγα σύμφω να με το VPAM KDIW  2004 
Προστασία από Χ ειροβομβίδα  DM 51< 2,5 μ.
Προστασία από Μ αχαίρι SG1 μέχρι 20 J 
σύμφω να με το HOSDB < 20 mm 
Εξαιρετικά Α δ ιάβροχο  αντιβαλλισ τικό  υλ ικό ΕΙΜΟΝ

w w w .e lm o n .g r

Μ όνο
M E D IU M  - f l  r “  Λ
SIZE 1 .oO O vp.

Μ π ο ρ είτε  να τα π ρ ο μ η θ ευ τε ίτε :
Α θ ήνα : Κ λείσ τρο : 210  647 0 52 9  
M ilip o lis  (Μ ο να σ τη ρ ά κ ι) : 211 0140359  
Κ ρήτη : Κ λείσ τρ ο  28310  - 50999  
Kcos T actica l Shop: 6 9 4 7 99 3 66 6  
Θ εσ σ α λον ίκη  TaOos: 231 0 -7 7 08 4 2  
Πάτρα Ρ ουμελ ιώ τη5 : 2 61 0 2 7 0 0 3 9  
Ξάνθη A rm y  M a rk e t: 2 54 1 0 -2 16 6 2

http://www.elmon.gr
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ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ
ΙΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ,

A T H I N A

H A I R
C L IN IC

www.ha i rc l in ic .com gr

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

c f αραίωση,
φαλάκρα, μουστάκι, γένια.

Q  αραίωση,
φρύδια, ευαίσθητες περιοχές

ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΧΕΣ 
ΣΕ ΦΟΡΑ 
ΧΩΡΙΣ ΡΑΜΜΑΤΑ, ΤΟΜΕΣ 
ΣΗΜΑΔΙΑ

Ν ή  E n m w T d tu ai Μ έθοδος Ε χανέκφιχιης Μ αΜ ιών

VISAΠβτ^οίων 67 & lovm voti, 10434 Αθήνα (ΙΜ ίον λ|ΐ£ως), 4«c όροφο:
ATHENS - LONDON · LIMASSOL-CRAIOVA· TIRANA S S

3

http://www.hairclinic.com


___ncuu
e n G f l R D e  

)u«L use

T H E  N E W  G E N E R A T I O N  
O F  S A F E T Y

ncuu
e n G A R D e

P A T R O L

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ENGARDE 5ns ΓΕΝΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ STANDARDS, 
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ EXTRAS 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
φ  1 0 0 %  DYNEM A by DSM

Ο  ΣΤΑ Ν ΤΑ ΡΝ Τ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  USA N .I.J  2 0 0 5
ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Π ΙΣ Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ ^ > ^ .

ο -
Ο  ΣΤΑ Ν ΤΑ ΡΝ Τ Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ ! SK 1

ΓΡΑΠΤΗ Ε Γ Γ Υ Η Σ Γ ίΤ ΐΐπ ^ Ο ΙΗ ^

Ο  ΤΡΑ ΥΜ Α ΤΙΚ Ο  Β Υ β Ι Σ ^ ^ 1
.4 4  MAGNUM: 24m m  
.3 5 7  SIG: 1 8mm

T o k a re v  U S  7 .6 Z /Z t?

' X

.357 « g  - T
* \C\ Λ . —''T'CVsi

Γ ;  Σ Υ ΣΤ Η Μ Α  Α Π Ο ΡΟ Φ Η ΣΗ Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PRO u - *
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ TOY ΓΙΛΕΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ Ρ$Α ' ϋ

( f )  Α Δ ΙΑ Π Ε ΡΑ ΣΤΟ  ΑΠΟ Μ Α ΧΑ ΙΡ Ι (2 5 J 0 U L E S )  

Ο  ΕΠΙΠΕΔΟ Π Ρ Ο ΣΤΑ ΣΙΑ Σ ΙΙΙΑ + ε N^ l 3 D ε W W W  .T A R fiE T G K O U P .G R

Target Eraup Ltd Κενχρικί Μιχαλακοηούλου, 121 115 27 Αθήνο ·Τηλ.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: tar3 etgrlSacci.gr 
Υποκστάστημι Δημηισάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι Τηλ.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: tar3 et3 rfflacci.gr 

Υποκατάστημα? Via Guido Faletra 31,93100 Caltanissetta, Sicily - ITALY - Tel. +393201579925 · Fax:+39093455370

□ eFensive Equipment



unicef
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tM K A U lM A TA  TO T X  TO

, SinvaiVIOU0 tOU onnq
„ Β Ν „η » ,ω » ε ίο Κ α η Λ ικ ώ μο ο Η ίε ία 5.

Π ανελλήνιο  εκπ αιδευτικό  π ρόγραμμα για την  Ε 'Τάξη Δ η μ ο τικο ύ  και τα  Νηπιαγω γεία  
όλης της χώ ρας με την  υπ οσ τήρ ιξη  το υ  Υπ ουργείου Π αιδείας

Δηλώστε συμμετοχή τηλ.: 210 7255 555, φαξ: 210 7235 555, www.unicef.gr

http://www.unicef.gr

