Α π ό το δημοτικό
έω ς και το διδακτορικό...

ΓΕΝΙΚΗ Σπουδών
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡ Ο Ν Ο
Κάλυψη εξόδων για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
(νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο)
• Ύψος χρηματοδότησης έως €20.000
• Διάρκεια δανείου έως 6 έτη
• Περίοδος χάριτος έως 12 μήνες

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ λ

από τ ο ν ε κ δ ό τ η
η μ α ν π κ ό κα ι π ο λ ύ τιμ ο έ ρ γ ο π ρ ο σ έ φ ε ρ ε η Ε λλη νική

Β

Α σ τυ ν ο μ ία σ το π λ α ίσ ιο τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Π ρ ο ε δ ρ ία ς
κ α τά τ ο π ρ ώ το ε ξ ά μ η ν ο τ ο υ 2003.

Ο ρ ό λ ο ς Σ ώ μ α το ς α φ ο ρ ο ύ σ ε τό σ ο σ τη ν α σ φ α λ ή

δ ιε ξ α γ ω γ ή όλω ν τω ν εκ δ η λ ώ σ εω ν τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Π ρ ο ε 
δ ρ ία ς , ζ ή τη μ α υ ψ ίσ τη ς ε θ ν ικ ή ς σ η μ α σ ία ς, όσ ο κ α ι σ τη
σ υ μ μ ε το χ ή το υ σ ε 23 Ο μ ά δ ε ς Ε ρ γ α σ ία ς τ η ς Ε υρ ω π α ϊκή ς
Έ νω σ η ς γ ια

θ έ μ α τα τρ ο μ ο κ ρ α τ ία ς , λ α θ ρ ο μ ε τ α ν ά σ τ ε υ 

σ ης, α σ ύ λ ο υ κ α ι ο ρ γ α ν ω μ έν ο υ ε γ κ λ ή μ α το ς .
Το έ ρ γ ο που ε π ιτέ λ ε σ ε η Ε λλη νική Α σ τυ ν ο μ ία ε ίν α ι κ α 
θ ο ρ ισ τικ ή ς σ η μ α σ ία ς.
Σ χ ε δ ία σ ε κ α ι ε φ ά ρ μ ο σ ε ν έο π ρ ό τυπ ο δ ια κ λ α δ ικ ή ς σ υ 
ν ε ρ γ α σ ία ς τω ν κύ ρ ιω ν φ ο ρ έω ν α σ φ α λ ε ία ς υπό τ η ν ε ν ια ία
δ ιο ίκ η σ η τ η ς Η γ ε σ ία ς τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς .
Α ν α π τύ χ θ η κ ε κ α ι υ λ ο π ο ιή θ η κ ε σ χ έδ ιο α ν ά λ ο γ ο ε κ ε ίν ο υ
που θ α ε φ α ρ μ ο σ τ ε ί κ α τά τ ο υ ς Ο λ υ μ π ια κ ο ύ ς Α γ ώ ν ες τ ο υ
2004.
Η Ε λλη νική Α σ τυ ν ο μ ία δ ο κ ιμ ά σ τη κ ε κα ι α π έ δ ε ιξ ε ό τι
α π ο τε λ ε ί κ α τα λ υ τικ ό π α ρ ά γ ο ν τα γ ια τ η ν επ ιτυ χ ία τω ν ε θ ν ι
κών σ τόχω ν.
Η δ ιε ξ α γ ω γ ή τω ν Ο λυ μ π ια κώ ν Α γώ νω ν το υ 2004 σ ε
α σ φ α λ έ ς κ α ι ε ιρ η ν ικ ό π ε ρ ιβ ά λ λ ο ν σ ε ό λη τ η ν ε π ικ ρ ά τε ια σ τη ν Ε λ λ ά δ α που τ ο υ ς γ έ ν ν η σ ε κα ι που φ ιλ ο δ ο ξ ε ί

να

τ ο υ ς δ ιο ρ γ α ν ώ σ ε ι με τρ ό π ο που α ρ μ ό ζ ε ι σ ε έν α τ έ τ ο ιο γ ε 
γ ο ν ό ς ε ιρ η ν ικ ή ς σ υ ν ύ π α ρ ξη ς, φ ιλ ία ς κα ι ε υ γ ε ν ο ύ ς ά μ ιλ 
λ α ς τω ν λα ώ ν- α π ο τε λ ε ί ζ ή τη μ α π ρ ώ τη ς π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ α ς
κα ι υ ψ ίσ τη ς σ η μ α σ ία ς κα ι γ ια τ ο Σ ώ μα μας.
Τ α υ τό χ ρ ο ν α , σ υ ν ε χ ίζ ο υ μ ε α μ είω τη τη ν π ρ ο σ π ά θ ειά μα ς
γ ια π α ροχή α κ ό μ α κ α λ ύ τε ρ ω ν κα ι α π ο τε λ ε σ μ α τικ ό τερ ω ν
υ π ηρεσ ιώ ν π ρ ο ς τ ο υ ς π ο λ ίτες , π ρ ο σ δ ο κ ώ ν τα ς, μ α ζί ν α κ τ ί
σ ο υ μ ε έν α α σ φ α λ έ σ τε ρ ο α ύ ρ ιο . Μ α ζί να δ ια τη ρ ή σ ο υ μ ε τη ν
α σ φ ά λ ε ια σ τις γ ε ιτ ο ν ιέ ς μ α ς κ α ι ν α μην επ ιτρ έ ψ ο υ μ ε τ ο
φ ό β ο κα ι τ η ν α β ε β α ιό τη τα να εισ β ά λ ο υ ν σ τη ζωή μας.
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την κατάκτηση της
υψηλότερης κορυφής
του κόσμου
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Η παραπτωματική
συμπεριφορά τους και
η χρήση ουσιών

56

Συνέντευξη με τον
γλύπτη Κώστα Δομπούλα

Το έργο της Ελληνικής
Αστυνομίας στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Αύγουστος 2003 ■Γεύση
Ολυμπιακών Αγώνων

Ολυμπιακή εκεχειρία
Το αστυνομικό
μυθιστόρημα έχει
εγκληματολογικό ενδιαφέρον;
Συνέντευξη με τη Λίνα
Νικολακοπούλου
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Από την αυγή του 20ου
στο κατώφλι του 21ου αιώνα:
Η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη
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Καθ’ οδόν 2001 ■2005,
τα αποτελέσματα του
στρατηγικού σχεδίου για τη
βελτίωση της οδικής
ασφάλειας στην Ελλάδα
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Αντώνης Σαμαράκης:
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Γιάννης Μαρής. Ο μετρ
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αρχαίου κόσμου
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Στιγμές της Αθήνας
στην καμπή των πολιτισμών

117

Ψηφιακή φωτογραφία.
Όσα θα θέλατε να ρωτήσετε
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Διαδίκτυο

* Σύμφωνα με την 9010/1/16γ από 5/1/01
Απόφαση του Υ.Δ.Τ.
εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια
του 3ου Τμήματος Ιστορίας-Εκδόσεων
της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Εκδ. Διευθυντής:
Α/Δ Χρήστος Μακρής
Τηλ. :210/6854.206
Διαχείριση:
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη
Τηλ.: 210/6828.525

Υπηρεσιακά Νέα

Συντάκτες:
Τηλ.: 210/6854.609. 6853.318, 6828.524
Γραμματεία:

Βιβλιοπαρουσίαση

Flash back
στα γεγονότα
\

1(17 Τα επτά θαύματα του

Διμηνιαία έκδοση του
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine
of Hellenic Police Headquarters
Λεωφ. Κηφισίας 23. Μαρούσι 151 23,
τηλ.: 210/6854.609
23 Kifisias Ave. Marousi, GR 151 23,
Hellas, tel.: 210/6854.609
Fax: (003-01) 6849.352
e-mail: astepi@otenet
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122
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Διαφημίσεις:
Τηλ.: 210/6854.207
Διεκπεραίωση:
Τηλ.: 210/6828.525
Υπηρεσ. φωτογραφίες:

, πάει... να πει

Πολιτισμός

Παράξενα απ’ όλο
τον κόσμο

126
129

Τηλ.: 210/6854.207

Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ.
Τηλ.: 210/6977.560
Εκδοτική επιμέλεια:
"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε.,
Λεύκης 134, 145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 210/8161.301
Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Βαγγέλης Καλούσης
Ετήσιες Συνδρομές:
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια

Κουίζ

και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ.
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Αλληλογραφία

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν τις δι
κές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Χάρη σε εσάς,
θα μεγαλώσουν μαζί

Αυτά τα παιδιά είναι μόνα τους ή χωρίς τους γονείς τους.
Για να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν σωστά, έχουν ανάγκη μιας κανονικής ζωής,
σταθερής και σίγουρης, μαζί με τα αδέλφια τους, με μια μαμά να τα αγαπά
και να τα φροντίζει, Αυτό ακριβώς τους προσφέρεται στα Παιδικά Χωριά SOS,
χάρη σε σας και την υποστήριξή σας.
Θα μεγαλώσουν μαζί
Είναι σημαντικό για την ισορροπία αυτών των παιδιών, που
έχασαν τους γονείς τους, να συνεχίσουν να μεγαλώνουν μαζί
για να διατηρήσουν τους αδελφικούς τους δεσμούς.
Θα έχουν μια μητέρα συνεχώς δίπλα τους
Τα παιδιά αυτά, τα εμπιστευόμαστε σε μια Μητέρα SOS, που
τους δίνει τρυφερότητα και στοργή και ασχολείται μαζί τους
σ' όλη την διάρκεια της παιδικής και εφηβικής τους ηλικίας
και μέχρις ότου ανεξαρτοποιηθούν.

Θα ζησουν μια κανονική ξωη
Τα παιδιά, που μεγαλώνουν στα Παιδικά
Χωριά SOS, πηγαίνουν στο σχολείο της περιο
χής, έχουν φίλους, αθλούνται, σπουδάζουν ή
μαθαίνουν μια τέχνη, ένα επάγγελμα, όπως
όλα τα άλλα παιδιά.

Θα μένουν σ’ ένα σπίτι
Κατοικούν σ ’ ένα σπίτι και μεγαλώνουν οικογενειακά μαζί με
την Μητέρα SOS. Ένα Παιδικό Χωριό SOS αποτελείται από
10-12 σπίτια.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, 546 24 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ.: 2310-226644
ΕΡΜΟΥ 6, 105 63 ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ.: 210-323 8048, 210-331 3661-3. FAX: 210-322 6652

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

0 vaiq Υπουργόζ Οηρόοιαι; Τάξης
Γεύργιος Amu. O A u p fiic

εννήθηκε το 1956 στο
Σταυροχώρι
Κιλκίς.
Σπούδασε στη Νομική
Σχολή του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης και εργάστηκε ως δικη
γόρος.
Εξελέγη πρόεδρος του Δι
κηγορικού Συλλόγου Κιλκίς
(1993).
Εξελέγη νομάρχης Κιλκίς
(1994-1996).
Εξελέγη βουλευτής Κιλκίς
με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στις εκλογές
του 1996 και του 2000.
Διετέλεσε,
- Υφυπουργός Εσωτερι
κών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης
από
30.10.1998 έως 13.4.2000.

ί

- Υφυπουργός Πολιτισμού (αρμόδιος για τον Αθλητισμό) από 13.4.2000 έως
24.10.2001.
- Υφυπουργός Οικονομικών από 24.10.2001 έως και 06.07.2003.
Καθήκοντα Υπουργού Δημόσιας Τάξης ανέλαβε την 7.7.2003.
Είναι μέλος τη ς Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Είναι μέλος τη ς Διεθνούς Αμνηστίας.
Είναι παντρεμένος με την Παναγιώτα Μαυράκη και έχει δύο γιους.
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Το έργο inq ΕΠΠπνικπς Aoiuvopioq
οιο οϋοίοιο me EflrlnviKiiq llpocOpinq
inq Eupionolq'Evidonq
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΔΙΑΣΚΕΨΗ
EUROPEAN
CONFERENCE
CONFERENCE
EUROPEENNE

Ιδιαίτερα σημαντικό έργο επ ιτέλεσ ε η Ελληνική Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της άσκησης
της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χώρα μας, το πρώτο εξάμηνο του 2 0 0 3 .0
ρόλος της Α στυνομίας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Π ροεδρίας, ήταν δ ιττό ς . Αφορούσε
στην ασφαλή διεξαγωγή όλων των εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας, ζήτημα υψίστης
εθνικής σημασίας και στη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας σε Ομάδες Εργασίας της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα:
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Διεξαγωγή των εκδηλώσεων
σε περιβάλλον ασφάλειας
Η Ελληνική Αστυνομία διασφάλισε τη διεξαγωγή σε
περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας των 15 Άτυπων
Υπουργικών Συμβουλίων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
και της Υπογραφής της Συνθήκης Διεύρυνσης τον
Απρίλιο στην Αθήνα, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και
της Συνόδου Κορυφής τον Ιούνιο στην Χαλκιδική, κα
θώς και των υπόλοιπων Άτυπων Συναντήσεων, Συνε
δριάσεων, Συνεδρίων, Σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώ
σεων.
Για το έργο αυτό, απασχολήθηκαν συνολικά 49.764
Αστυνομικοί. Συγκεκριμένα, 31.055 Αστυνομικοί απα
σχολήθηκαν σε μέτρα τάξης, 8.998 σε μέτρα τροχαίας
και 9.711 σε μέτρα ασφάλειας.
Συνολικά, το προσωπικό αυτό εργάσθηκε 245.133
ημέρες εργασίας. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν 6.087*
οχήματα, ελικόπτερα σε 23 περιπτώσεις, μαγνητικές
θύρες - θερμικές κάμερες - φορητοί πομποδέκτες λοιπός τεχνικός εξοπλισμός και αστυνομικοί σκύλοι
σε 2.253 περιπτώσεις.
• ορισμένα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν παραπάνω

από μία φορά

Η Ελληνική Αστυνομία, για την ασφαλή διεξαγωγή
των κορυφαίων εκδηλώσεων της Ελληνικής Προεδρίας,
σχεδίασε και εφάρμοσε ένα νέο μοντέλο διακλαδικής
συνεργασίας των κύριων φορέων ασφάλειας (Ένοπλες
Δυνάμεις, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα και Εθνι
κή Υπηρεσία Πληροφοριών), υπό ενιαία διοίκηση από
την Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αναπτύχθηκε και διαμορφώθηκε ένα μοντέλο συνερ
γασίας, ανάλογο, με εκείνο που θα εφαρμοστεί κατά
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.
Ουσιαστικά, η Ελληνική Αστυνομία δοκιμάστηκε, τό
σο σε επίπεδο σχεδιασμού, όσο και σε επίπεδο επιχει
ρησιακής υλοποίησης και απέδειξε ότι μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή μεγάλων διοργανώσεων
στη χώρα μας.

Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας
Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε σε 23 Ομάδες Ερ
γασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα όπως εί
ναι η τρομοκρατία, η λαθρομετανάστευση, το άσυλο και
το οργανωμένο έγκλημα.
Ειδικότερα, Αξιωματικοί εκπρόσωποι του Αρχηγείου
της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. Από το Άτυ
πο Συμβούλιο
Υπουργών Δι
καιοσύνης και
Εσωτερικών
Υποθέσεων που
πραγματοποιή
θηκε στη Βέ
ροια την 28 και
29/03/2003
2. Από το Σεμι
νάριο, στο πλαί
σιο της κοινής
δράσης
FALCONE , με
θέμα τα ναρκω
τικά - Βαλκανικοί
οδοί που έγινε
στην Αθήνα από
10-12/02/2003

*

■
* *

'
*
*■
Ζ003
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• Προήδρευσαν σε 9 Ομάδες Εργασίας με αντικείμε
νο θέματα όπως το Άσυλο, τα Σύνορα, τα Πλαστά
Έγγραφα, η Europol, η Τρομοκρατία, η Αστυνομική
Συνεργασία, τα Συστήματα Πληροφοριών Schengen
- Τεχνολογία Συστήματος Πληροφοριών SIS.
• Συμπροήδρευσαν σε 2 Ομάδες Εργασίας με αντικεί
μενο θέματα όπως η Επιτροπή Συντονισμού των
Ομάδων Εργασιών της Ε.Ε. (Επιτροπή Άρθρου 36), η
Πολστομεακή Ομάδα για το Οργανωμένο Έγκλημα.
• Συμμετείχαν σε 9 Ομάδες Εργασίας με αντικείμενο
θέματα όπως το Κεκτημένο Schengen, το Άσυλο
και τη Μετανάστευση, τα Ναρκωτικά, τις Θεωρή
σεις - VISA και τέλος,
• Προήδρευσαν ή συμμετείχαν σε 3 Ομάδες Υψηλού
Επιπέδου (Task Force των Ευρωπαίων Αρχηγών
των Αστυνομιών, Δ.Σ. Europol και Διευθυντών
Αστυνομικών Ακαδημιών).
Επίσης, η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της Ελλη
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νικής Προεδρίας διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε 12 συ
ναντήσεις Αξιωματούχων, καθώς και 7 σεμινάρια. Τα
σεμινάρια παρακολούθησαν Αξιωματικοί της Αστυνο
μίας, όπως και εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτερι
κών και Δικαιοσύνης των Κρατών - Μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης, των προς ένταξη κρατών, καθώς και
τρίτων χωρών.

Συναντήσεις σε Υπουργικό Επίπεδο:
• Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Ζ
Εσωτερικών Υποθέσεων
Βέροια, 28- 29/03/2003
• Συνάντηση Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερι
κών της ΤΡΟΙΚΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις χώ
ρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις υποψήφιες
προς την ένταξη χώρες Βουλγαρία, Ρουμανία και
Τουρκία
Θεσσαλονίκη 22/03/2003
• Υπουργική Συνάντηση, στο πλαίσιο της ομάδας
«Βουδαπέστη» (ICMPD)
Ρόδος, 25 και 26/06/03
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Ξάνθη, 03-04/04/2003
• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης και Καταπολέμη
σης της Εγκληματικότητας
Αθήνα,24-25/02/2003
• Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πρόληψης και Καταπολέμη
σης της Εγκληματικότητας
Κρήτη, 5-6/06/2003

Σεμινάρια
συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε:

4. Από τη συ
νάντηση TASK
FORCE Αρχη
γών Αστυνο
μιών Χωρών
Ευρωπαϊκής
Ένωσης που
έγινε στην Κρή
τη την 19 και
20/05/2003

• Σεμινάριο, στο πλαίσιο της κοινής δράσης
5. Από το Σεμι
νάριο, στο
πλαίσιο της
κοινής δράσης
AGIS, με θέμα
την καταπολέ
μηση της διε
θνούς τρομο
κρατίας σε σχέ
ση με μεγάλα
αθλητικά γεγο
νότα που πραγ
ματοποιήθηκε
στην Αθήνα την
10 και
11/04/2003

Συναντήσεις Υψηλού Επιπέδου:
• Συνάντηση TASK FORCE Αρχηγών Αστυνομιών
Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης
Κρήτη, 19-20/05/2003
• 31η Συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (EUROPOL)
Ρόδος, 10-11/04/2003
• Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) - Δι
οικητικό Συμβούλιο
Αλεξανδρούπολη, 04-05/06/2003
• Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) - Δι
οικητικό Συμβούλιο
Κέρκυρα, 11-12-13/05/2003
• Επιτροπή Συντονισμού των Ομάδων Εργασιών
της Ε.Ε. (Επιτροπή Αρθρου 36)
Καστοριά, 15-16/05/2003

•

•

•

•

ΠΕΡΙΚΛΗΣ, με θέμα την παραχάραξη του ΕΥΡΩ
Θεσσαλονίκη, 06-07-08/01/2003
Σεμινάριο, στο πλαίσιο της κοινής δράσης OISIN
II, με θέμα τις αστυνομικές αποστολές επιτήρη
σης
Αθήνα, 27-28-29/01/2003
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, στο πλαίσιο της Κοι
νής Δράσης OISIN II, με θέμα την ανταλλαγή
πληροφοριών στα Εθνικά Γραφεία SIRENE
Ρόδος, 19-20-21/02/2003
Σεμινάριο, στο πλαίσιο της κοινής δράσης
FALCONE , με θέμα τα ναρκωπκά - Βαλκανικοί
οδοί
Αθήνα, 10-12/02/2003
Σεμινάριο, στο πλαίσιο της κοινής δράσης AGIS,
με θέμα την καταπολέμηση της διεθνούς τρομο
κρατίας σε σχέση με μεγάλα αθλητικά γεγονότα
Αθήνα, 10-11/04/2003

Λοιπές συναντήσεις:
• Σεμινάριο για το δίκτυο των Αστυνομικών Συνδέ
σμων για την αντιμετώπιση της λαθρομετανά
στευσης, με συμμετοχή εκπροσώπων των Κρα
τών - μελών της Ε.Ε.
Αθήνα, 12-13/02/2003
• Ομάδα Εργασίας SIS-TECH

Σεμινάρια Χρηματοδοτούμενα από το
Υ.Δ.Τ:
• Σεμινάριο με θέματα κλεμμένα οχήματα
Αθήνα, 22-23/04/2003
• Σ εμ ινά ρ ιο με θέμα τη ν π α ρ α β α τικ ό τη τα τω ν
ανηλίκω ν σε σχέση με τα ναρκω τικά.
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Η αρχή της τρίτης χιλιετίας, βρίσκει τη Θεσσαλονί
κη σε ένα δρόμο σημαντικών αλλαγών. Έχοντας ρό
λο ζωτικής σημασίας στην ευρύτερη Βαλκανική, α
ποτελεί εδώ και αιώνες κομβικό σημείο, αφού από ε 
δώ περνούν οι δρόμοι μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Θεσσαλονίκη ήταν και είναι μια πόλη ανθρώπινη
και φιλόξενη. Στο πέρασμα των αιώνων, άνθρω
ποι από πολλά σημεία της γης εγκαταστάθηκαν
εδώ και προσέφεραν ο καθένας με τον τρόπο του
στην ανάπτυξή της.
Οι πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές που έγιναν την
προηγούμενη δεκαετία στην ευρύτερη περιοχή και
στην Ανατολική Ευρώπη, οδήγησαν πολλούς ανθρώ
πους στη Θεσσαλονίκη, αναζητώντας μια καλύτερη ποι
ότητα ζωής. Νόμιμα ή παράνομα η πόλη δέχτηκε μεγά
λο αριθμό μεταναστών.
Αναμφισβήτητα η ανεξέλεγκτη είσοδος και παραμο
νή αλλοδαπών στη Χώρα μας, επηρεάζει τους τομείς
τη ς οικονομίας, της ασφάλειας, των διεθνών σχέσεων
και προσθέτει σημαντικό φόρτο εργασίας στην Αστυνο
μία. Βέβαια δεν είναι μόνο οι αλλοδαποί που αυξάνουν
την απασχόληση της Αστυνομίας. Η Ελληνική Αστυνο
μία αντιμετώπισε την όλη κατάσταση που δημιουργήθηκε με αίσθημα ευθύνης, καταστρώνοντας σχέδιο
αντεγκληματικής πολιτικής, το οποίο βάζει στόχους και
προτεραιότητες, λαμβάνει μια σειρά μέτρων τα οποία
προέκυψαν μέσα από διαδικασίες μελέτης και ανάλυ
σης των δεδομένων, των επιστημονικών ερευνών, των
απόψεων των φορέων της πόλης, τη ς διεθνούς εμπει
ρίας, αλλά και της επεξεργασίας των παραμέτρων που
συνθέτουν το «νέο περιβάλλον ασφάλειας» με τις νέες
μορφές βίας και ειδικότερα με τις ασύμμετρες απειλές,
όπως η τρομοκρατία, τα ναρκωτικά, οι μαζικές μετανα
στεύσεις και η εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών.

Μ

Στόχοι & Στρατηγικές
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Γενική Αστυ
νομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, καθόρισε ένα ολο
κληρωμένο μοντέλο αστυνομικής δράσης το οποίο επι
κεντρώνεται στην τοπική κοινωνία , χαρακτηρίζεται από
ευελιξία, δίνει έμφαση στη συμμετοχή του πολίτη στην
αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και προσαρμόζεται
στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εσωτερικές και διεθνείς
συνθήκες.
Πρωταρχικός στόχος, είναι η ποσοτική και ποιοτική
αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του πολίτη, έτσι ώστε
το περιβάλλον που ζούμε να γίνεται όλο και πιο ασφα
λές και ο πολίτης να νοιώθει σιγουριά.
Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος
κ. Κων/νος Τζέκης επεσήμανε τα
ακόλουθα:

«Προκειμένου να καταστήσουμε
την Αστυνομία αποτελεσματική και
ανοιχτή στην κοινωνία σχεδιάσαμε
και υλοποιούμε μία σειρά μέτρων
και προγραμμάτων που συμβάλ-
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λουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας και αξιοπιστίας
των ενεργειών μας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού στο Νομό Θεσσα
λονίκης:
• Ιδρύθηκαν και δραστηριοποιούνται πέντε (5) Ομά
δες Πρόληψης & Καταστολής της Εγκληματικότη
τας (οι γνωστές Ο.Π.Κ.Ε)
• Λειτουργούν καθημερινά σε μόνιμη βάση ενενήντα
(90) πεζές και τριακόσιες σαράντα (340) εποχού
μενες περιπολίες
• Ενισχύθηκαν οι Υπηρεσίες μας με διακόσιους
εβδομήντα (270) Ειδικούς Φρουρούς
• Έγινε σημαντική ανανέωση του υλικοτεχνικού εξο
πλισμού
• Αναδιαρθρώθηκε η Διεύθυνση Τροχαίας με τη δη
μιουργία τεσσάρων (4) νέων Τμημάτων στην περι
φέρεια
• Οι Υπηρεσίες μας ανέπτυξαν μία σειρά δραστηριο
τήτων όπως εκθέσεις τροχαίας, εκδηλώσεις σε
σχολεία, συμμετοχή σε Πανεπιστημιακές ημερίδες,
οργάνωσαν διεθνείς αστυνομικές συναντήσεις ερ
γασίας, στα πλαίσια καταπολέμησης του διασυνο
ριακού εγκλήματος.
• Συντάχθηκε πρόγραμμα επίσκεψης Αξιωματικών
της Αστυνομίας σε Δήμους και Δημοτικά Συμβού
λια, κατά το χρόνο της συνεδρίασής τους
• Εφαρμόζεται ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτονιάς»
Το σύστημα αυξημένης αστυνομικής επιτήρησης με
συνδυασμό πεζών και εποχούμενων περιπολιών, καλύ
πτει αστυνομικά όλο το χώρο του Νομού. Ταυτόχρονα,
η επιτυχημένη δράση των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύ
λαξης, οδήγησε στην αύξηση του επιπέδου ασφάλειας
του πολίτη και στη μείωση της εγκληματικότητας. Έτσι,
δεν υπάρχει σήμερα περιοχή, χωρίς συνεχή και καθη
μερινή αστυνομική επιτήρηση. Η διαρκής παρουσία έν
στολων Αστυνομικών στους δρόμους, έχει συμβάλλει
σημαντικά στην παγίωση του αισθήματος ασφάλειας
των πολιτών αλλά και στη δημιουργία κλίματος εμπι
στοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και κοινού.
Μεγάλη βαρύτητα δίνουμε επίσης στην αύξηση της
οδικής ασφάλειας. Για την αντιμετώπιση του προβλή
ματος, μέσα από τη συγκρότηση της Διυπουργικής Επι
τροπής Οδικής Ασφάλειας εφαρμόζεται ήδη το στρατη
γικό σχέδιο «Καθ' οδόν 2001-2005» Με το πρόγραμμα
αυτό, τέθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ποσοτικοί
στόχοι για τη μείωση των νεκρών από τα οδικά τροχαία
ατυχήματα.
Η συνολική αυτή η προσπάθεια διέπεται από το τρίπτυχο «συνέχεια - συνέπεια - αποτελεσματικότητα» και
θα συνεχιστεί, γιατί είναι βασική επιθυμία και διακαής
πόθος όλων των Αστυνομικών για αποδοχή της δουλει
άς μας, μέσα από αξιόπιστη και επαγγελματική συμπε
ριφορά».
Πράγματι, οι καρποί της συνολικής αυτής προσπάθει
ας, άρχισαν ήδη να φαίνονται. Η εγκληματικότητα στη
Θεσσαλονίκη μειώνεται και οι προοπτικές για περαιτέ
ρω συρρίκνωσή της είναι θετικές. Οι δείκτες των τρο
χαίων ατυχημάτων ακολουθούν και αυτοί πτωτική τρο
χιά. Αλλά οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

2000
Ληστείες
279
Εξιχνιάσεις
100
Ποσοστό εξιχνίασης 35,8%

Α’ εξάμηνο
2001
2002 2003
246
159
65
129
103
27
52,4% 64,8%, 41,5%

2000
Κλοπές - Διαρρήξεις 5476
Εξιχνιάσεις
1008
Ποσοστό εξιχνίασης 18,4%

Α’ εξάμηνο
2001
2002 2003
4477
2004
967
798
945
418
17,8% 47,2% 43,2%

2000
Κλοπές Τροχοφόρων 2004
Ανευρέσεις
690
Ποσοστό εξιχνίασης 34,4%

2001
2432
871
35,8%

2002
1989
1034
52%

Α’ εξάμηνο
2003
1056
582
55,1%

Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ τα αδικήματα που διαπράττονται εμφανίζουν σταθερή πτώση, η εξιχνίασή τους είναι
πολύ αυξημένη.
Σημαντικές είναι οι επιτυχίες των Υπηρεσιών Θεσσα
λονίκης και στον ευαίσθητο τομέα των ναρκωτικών,
στον οποίο η δράση της έχει θετικά αποτελέσματα.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
2000
Υποθέσεις
690
Κατηγορηθέντα Άτομα 1209

2001
871
1325

2002
1034
1689

Α’ εξάμηνο
2003
679
1013

Συνεχίζοντας το πρόγραμμα «Καθ’ οδόν 2001-2005» η
πτώση στα τροχαία ατυχήματα και τους παθόντες από
αυτά είναι εμφανής, ενώ αύξηση εμφανίζει η βεβαίωση
των λεγάμενων «επικίνδυνων παραβάσεων».

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
2000
125

2001
113

2002
95

Α'εξάμηνο
2003
39

Σοβαρά

152

138

164

67

Ελαφρά

1565

1070

1226

669

Θανατηφόρα

ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Α'εξάμηνο
2000
2001
2002 2003
Νεκροί
147
126
104
42
Βαριά

189

170

177

81

Ελαφρά

1920

1391

1414

944
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ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ
Α'εξάμηνο
2000
2001
2002 2003
Υπερβολική ταχύτητα
22055 34253 44141 21841
Αντικανονικό προσπέρασμα
3253
3784

3980

1208

Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
1972
2208

2163

672

Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη
5156
6535
5620
Παραβίαση προτεραιότητας
345
401
Οδήγηση χωρίς κράνος
9028 11533

1597

193

75

14493

5030

Έλλειψη ή μη χρήση ζώνης ασφαλείας
5179
9043 14288 6043
Κίνηση στην αριστερή λωρίδα
90
257

448

Οδήγηση σε κατάσταση μέθης
3825
2113
3480

14

161

1481

Σύνοδος Κορυφής της Ελληνικής
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το 2003
Το τέλος της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, γράφτηκε με τη Σύνοδο των Ηγετών των Χωρών-Μελών στο Πόρτο Καρράς τη ς Χαλκιδικής. Η σύ
νοδος αυτή αν και έγινε στη Χαλκιδική, ονομάστηκε «Σύ
νοδος της Θεσσαλονίκης» και όχι άδικα. Οι αφίξεις και
αναχωρήσεις των αποστολών όλων των Χωρών, έγιναν
από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης και
η πόλη υπήρξε ο τόπος στον οποίο έγιναν όλες οι δια
δηλώσεις.
«Οι υποχρεώσεις και η ευθύνη που υπήρχε για την με
γάλη αυτή επιχείρηση, μας είπε ο κ. Τζέκης, ήταν μια
πρόκληση για μας. Έπρεπε να κάνουμε το καλύτερο
δυνατόν, έτσι ώστε οι επίσημοι να κινηθούν με απόλυτη
ασφάλεια προς και από το χώρο τη ς συνόδου κορυφής,
αλλά και να πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες
διαδηλώσεις, αποφεύγοντας όσο είναι δυνατόν, τη δη
μιουργία ταραχών στην πόλη.
Η αξιολόγηση των σχεδίων που εφαρμόστηκαν, δεί
χνει ότι τα μέτρα που λήφθηκαν ήταν επιτυχημένα. Στο
σύνολό τους τα Μ ΜΕ και η κοινή γνώμη, αναγνώρισαν
την επιτυχία των μέτρων που συνέβαλαν στην ομαλή
διεξαγωγή της Συνόδου και στον περιορισμό της έκτα
σης των επεισοδίων, αν αυτά συγκριθούν με παρόμοια
άλλων πόλεων του εξωτερικού.
Το επόμενο στοίχημα που θέλουμε να κερδίσουμε εί
ναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004. Η Θεσσαλονίκη, ως
Ολυμπιακή πόλη, θα φιλοξενήσει του προκριματικούς

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

a

αγώνες στο άθλημα του ποδοσφαίρου, που θα γίνουν
στο Καυταντζόγλειο Στάδιο. Προετοιμαζόμαστε να φι
λοξενήσουμε με ασφάλεια αποστολές από όλο τον κό
σμο και εργαζόμαστε εντατικά προς το σκοπό αυτό.
Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη ανοίγει η αυλαία των Ολυ
μπιακών Αγώνων, με δύο (2) προκριματικούς αγώνες
ποδοσφαίρου Γυναικών και Ανδρών στις 11-8-2004, δη
λαδή δύο ημέρες νωρίτερα από την τελετή έναρξης
στην Αθήνα στις 13-8-2004».

Νέο Αστυνομικό Μέγαρο ΓΑΔΘ
Κλείνοντας δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να
αναφέρουμε και την πορεία ανέγερσης του νέου

Αστυνομικού Μεγάρου τη ς Θεσσαλονίκης. Π ρόκειται
για μια σύγχρονη κατασκευή, συνολικού εμβαδού
26.300 τ.μ. που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες στα
συστήματα ασφαλείας και στη διαχείριση ψηφιακών
δεδομένων, διαθέτει κεντρικό σύστημα κλιματισμούεξαερισμού, υπόγειους χώρους στάθμευσης, κλει
στό σκοπευτήριο, κ.α.
Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με τα χρονοδια
γράμματα και με την παράδοσή του προς χρήση από
την κατασκευάστρια εταιρεία, στο τέλος του 2003, θα
λύσει οριστικά τα προβλήματα στέγασης πολλών
Αστυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης, με προο
πτικές που θα καλύπτουν τις ανάγκες των επόμενων
δεκαετιών.

ΗΑΠΥΝΟΜΙΑΠΗDEIIAAONIKH Από
IOU 1

ιην αυγή

Ού ΟΙΟ K O IO Hpfll 100
Ο Σεπτέμβρης καθιερώθηκε σαν μήνας
της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη τις
μέρες της Διεθνούς Έκθεσης δε χτυπάει
απλά η καρδιά της Ελλάδας, αλλά και η
καρδιά της οικονομικής ζωής των Βαλκα
νίων. Η νύμφη του Θερμαϊκού προσελκύει
το παγκόσμιο επιχειρηματικό ενδιαφέ
ρον, ξαναβρίσκει τον παλιό, πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, ντύνεται τα καλά
της. Όμως, η Θεσσαλονίκη δεν υπήρξε
μονάχα το πολιτισμικό χωνευτήρι των
Βαλκανίων.Υπήρξε το λίκνο του ελληνι
σμού στις βόρειες εσχατιές του. Στα τείχη
της έμειναν για πάντα χαραγμένες οι βυ
ζαντινές μνήμες. Στους δρόμους της, στις
εκκλησιές της βλέπουμε να αφυπνίζεται
ο νέος ελληνισμός στα υστεροβυζαντινά
χρόνια. Αυτή η Θεσσαλονίκη αποκτήθηκε
με αίμα και εκατόμβες θυσιών. Και σ’ αυ
τούς τους αγώνες οι Έλληνες αστυνομικοί
είχαν το δικό τους -πραγματικά σημαντι
κό- μερτικό αίματος. Από τα χρόνια του
Μακεδονικού Αγώνα (Μοίραρχος Σπύρος
Σπυρομήλιος, Ενωμοτάρχης Ιωάννης Μαρούδας, κ.ά.) έως τα χρόνια της Γερμανι
κής κατοχής (Ανθυπομοίραρχος Ευστά
θιος Βαμβέτσος, κ.ά.) οι Έλληνες αστυνο
μικοί συνέβαλαν αποφασιστικά για να γί
νει και να παραμείνει η Θεσσαλονίκη η ψυ
χή του ελληνικού βορρά. Σε αυτή τη συμ
βολή θα επανέλθουμε και πάλι γιατί το
“σήμερα” είναι παιδί του “χθες”, γιατί το
αύριο είναι αποτέλεσμα των χρόνων που
πέρασαν. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε. Για
τί η μνήμη είναι ίσως η πιο αποτελεσματι
κή αντίσταση στην απειλή της παγκό
σμιας ισοπέδωσης. Γιατί εμείς οι Έλλη
νες, γιατί εμείς οι αστυνομικοί έχουμε κα
θήκον να θυμόμαστε...
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ταν τις βραδινές ώρες της 26ης Οκτωβρίου
1912, της μέρας της μεγάλης γιορτής της πό
λης, ο Υπομοίραρχος Κωνσταντίνος Μανωλκίδης, επικεφαλής μικρού Στρατονομικού απο
σπάσματος έμπαινε πρώτος στη Θεσσαλονίκη,
άρχιζε γ ι’ αυτήν μια νέα περίοδος ιστορίας. Η βυζαντινή
συμπρωτεύουσα, η πόλη του Αρχιεπισκόπου Γρηγορίου
του Παλαμά, του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου και του
Θεοδώρου Βλαστάρη ερχόταν και πάλι στην αγκαλιά
της μητέρας πατρίδας.

Ο

Η παράδοση της πόλης στα ελληνικά στρατεύματα
δε σήμαινε αυτόματα -και αυτό θα πρέπει να τονιστεί με
έμφαση- και εμπέδωση της ελληνικής κυριαρχίας στη
Θεσσαλονίκη.
Η πόλη, πραγματικό κέντρο των Βαλκανίων την εποχή
εκείνη της κατάλυσης της οθωμανικής αυτοκρατορίας,
ήταν η πολύφερνη νύμφη όχι μόνον για τους γειτονι
κούς βαλκανικούς λαούς, αλλά και για τις μεγάλες δυ
νάμεις της εποχής.
Είναι γνωστό πως ήταν ενταγμένη στα φιλόδοξα σχέ
δια του Παγγερμανισμού που έβλεπαν προς τη Βαγδά
τη, ιδιαίτερα ενόψει του Α_ Παγκοσμίου Πολέμου, ο
οποίος “σιωπηλά” περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για
να εκραγεί. Ταυτόχρονα, η ισχυρή εβραϊκή παροικία δε
ζούσε τις ευτυχέστερες στιγμές της με τους Έλληνες
να κυριαρχούν στην πόλη. Έτσι, οι βλέψεις γειτόνων και
μη κυμαίνονταν από μια Θεσσαλονίκη υπό διεθνή έλεγ
χο (είχε ήδη γίνει το πρώτο βήμα με την παρουσία διε
θνούς αστυνομικής δύναμης στην πόλη στα 1904) έως
μια Ελλάδα κάτω από τον Όλυμπο, όπως ήθελαν τα
βουλγαρικά κομιτάτα.
Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, παίχτηκε το παιχνίδι της ελ
ληνικής εδαφικής ολοκλήρωσης και σε αυτό οι Έλληνες
αστυνομικοί έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η δυναμική
παρουσία τμημάτων της Κρητικής Χωροφυλακής απέ
τρεψε το χάος στην πόλη, που καλλιεργούσαν ή προσ
δοκούσαν εχθροί και φίλοι, και εξουδετέρωσε τους πυ
ρήνες της βουλγαρικής απειλής κατά την έκρηξη του
ελληνοβουλγαρικού πολέμου.
Οι Κρητικοί χωροφύλακες με την πίστη στο έθνος, αλ
λά και τη σιδερένια πειθαρχία που τους είχαν εμπνεύσει
οι Καραμπινιέροι εκπαιδευτές τους αντιμετώπισαν αταλάντευτοι κάθε επιβουλή, εφαρμόζοντας -όσο κι αν φαί
νεται σήμερα παράδοξο- το δόγμα τη ς “μηδενικής ανο
χής” στην καθημερινή αστυνομική πραγματικότητα.
Έπειτα σαν ο Α_ Παγκόσμιος πόλεμος έφτασε προ
θυρών και τα γερμανικά στρατεύματα με τους Βουλγά
ρους συμμάχους τους καταλάμβαναν της Ανατολική
Μακεδονία, όταν το κράτος τη ς Αθήνας παρέδιδε με
την αδράνειά του στην αιχμαλωσία ολόκληρο Σώμα
Στρατού και μεγάλη δύναμη Χωροφυλακής (οι Χωρο
φύλακες οδηγήθηκαν στο Γκέρλιτς), οι άνδρες της
Ελληνικής και Κρητικής Χωροφυλακής ξεσηκώθηκαν,
στήριξαν την Τριανδρία της Θεσσαλονίκης και απέτρε
ψαν την παράδοση της συμπρωτεύουσας στους Σέρβους, όπως σχεδίαζε ο Γάλλος στρατηγός Σαράιγ.
Στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη θα ζήσει μεγάλες δημογραφικές και κοινωνικές αλλαγές. Πλήθη προσφύγων
του Πόντου και της Μικρός Ασίας θα αναζητήσουν κα
ταφύγιο σε αυτήν.
Και όταν η εγκατάσταση θα έχει ολοκληρωθεί, εκεί

Κρητικός Χωροφύλακας, σκοπός στο μνημείο, όπου η δολοφονία του
βασιλιά Γεωργίου Α’ (1913)

θα εμφανιστούν τα πρώτα δείγματα των κοινωνικών
αγώνων, που η Πολιτεία θα καταστείλει με αδικαιολόγη
τη σκληρότητα φέρνοντας τη Χωροφυλακή και το Στρα
τό αντιμέτωπους με το λαϊκό αίσθημα. Τότε είναι, εκεί
νες τις δύσκολες μέρες του 1936, που θα γραφεί και ο
“Επιτάφιος” του Γιάννη Ρίτσου με φόντο την τραγική
μάνα πάνω από το άψυχο κορμί του παλικαριού τους.
Τότε θα κάνει τα πρώτα του βήματα το αριστερό κίνη
μα, τα οράματα του οποίου θα υποθηκεύσει η Γ_ Διε
θνής (διάβαζε Στάλιν - Δημητρώφ) με τη διακήρυξη για
την αυτονομία της Μακεδονίας. Και το γεγονός αυτό θα
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, σε συνδυασμό με τη
συνεχή απειλή κατά του ελληνικού βορρά, για να ερμηνευθούν κάποιες πολύ συντηρητικές στάσεις τη ς Αστυ
νομίας στη Θεσσαλονίκη.
Πρόκειται για ένα κλίμα άγνωστο στην αθηναϊκή
πρωτεύουσα ή τον ελληνικό νότο, ακριβώς γιατί ποτέ
δεν ένιωσαν άμεσα την εχθρική απειλή, γιατί ποτέ δεν
ένιωσαν στο λαιμό τους το μαχαίρι του κομιτατζή. Αν,
όμως, κάποιος δει τι άφησε πίσω της η τετράχρονη γερμανο-βουλγαρική παρουσία στη Μακεδονία τον Οκτώβρη του 1944, θα μπορέσει ίσως να κατανοήσει, να ερ
μηνεύσει κάποιες στάσεις και συμπεριφορές.
Ταυτόχρονα η πόλη θα γίνει επί μια δεκαπενταετία
(1921 - 1935) το μήλον της έριδος μεταξύ τη ς νεότευ
κτης Αστυνομίας Πόλεων και της Χωροφυλακής, αλλά
και αφορμή ταχείας “αστυνομικοποίησης” της τελευταί-

1 .0 Υπομοί
ραρχος Κωνστανπ'νος Μανωλκίδης, επι
κεφαλής μι
κρού Στρστονομικού απο
σπάσματος
μπήκε πρώτος
στην τουρκο
κρατούμενη
ακόμη Θεσσα
λονίκη, το
βράδυ της
26.10.1912.
2. Ο Ανθυπο
μοίραρχος Ευ
στάθιος Βαμβέτσος, από
τα Τρίκαλα,
εκτελέστηκε
από τους Γερ
μανούς σπς
22.10.1941
για την αντι
στασιακή του
δράση.

17

3. Ελληνικές αστυνομικές δυνάμεις εισέρχονται στη
Θεσσαλονίκη (27 ή 28 Οκτωβρίου 1912).
5 .0 Νικόλαος Μουσχουντής, η μεγαλύτερη ίσως αστυ
νομική φυσιογνωμία του 20ού αιώνα (πην Ελλάδα.
Συνδύαζε σπάνια αίσθηση του καθήκοντος με έναν
απέραντο ανθρωπισμό, που τον καταξίωσε στη συνεί
δηση του κόσμου της Θεσσαλονίκης.

4 .0 Ανπσυ
νταγματάρχης
Κων. Κινίνης,
ως ταγματάρ
χης - επικεφα
λής της Εθνι
κής Ασφάλει
ας Θεσσαλονί
κης αρνήθηκε
να παραδώσει
στους Γερμα
νούς καταλό
γους Θεσσαλονικέων κομ
μουνιστών.
Διέφυγε στη
Μ. Ανατολή
όπου συνέχισε
τον αγώνα στο
πλευρό των
Συμμάχων.
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ας. Τελικά με τον Οργανισμό της Χωροφυλακής του
1935 η Θεσσαλονίκη θα παραμείνει οριστικά στην αστυ
νομική αρμοδιότητα του Σώματος αυτού, πλην όμως
μόνον εκεί, η τοπική Υπηρεσία θα έχει τον τίτλο “Διεύθυνσις Αστυνομίας” και όχι όπως αλλού “Διοίκησις Χω
ροφυλακής” .
Η “ηρεμία” που επέβαλε το καθεστώς της “4ης Αυγούστου” (1936) δεν έμελλε να κρατήσει πολύ. Η λαίλα
πα του Β_ Παγκοσμίου Πολέμου έφτασε και εδώ και
στις αρχές του Απρίλη του 1941, ενώ τα Οχυρά της
“Γραμμής Μεταξά” ακόμη μάχονταν, οι Γερμανικές δυ
νάμεις, μετά την κατάρρευση της τό τε Γιουγκοσλαβίας,
ακολουθώντας τον ρου του Αξιού εισέρχονταν στην πό
λη του Αγίου Δημητρίου. Άρχιζε τότε ένας Γολγοθάς για
τον ελληνικό λαό και, κατ' επέκταση για την Αστυνομία
της πόλης. Αρχικά υπό την πίεση της γερμανικής προέ
λασης διατάχθηκε η σύμπτυξη μεγάλου τμήματος της
Χωροφυλακής της Μακεδονίας και χρειάστηκαν επίμο
νες προσπάθειες της Γενικής Διοίκησης Μακεδονίας
(τους πρώτους μήνες της κατοχής) για να επαναστελεχωθούν βασικές Υπηρεσίες της περιοχής.
Αυτή την αδυναμία εκμεταλλεύτηκαν τα όργανα της

βουλγαρικής προπαγάνδας και, αφού δεν επέτυχαν την
εγκατάσταση βουλγαρικών δυνάμεων στην πόλη, προ
σπαθούσαν αφενός να προκαλέσουν χάος και αφετέ
ρου, οργανώνοντας τη Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονί
κης, να προσελκύσουν άτομα σ' αυτήν με στόχο τη δη
μιουργία μειονοτικού ζητήματος.
Μπροστά στη νέα αυτή πρόκληση τη ς Αστυνομία της
πόλης με τις λιγοστές της δυνάμεις εκτέλεσε το καθή
κον της στο ακέραιο. Οι διοικητές του Τμήματος Ειδικής
Ασφάλειας (Κινινής, Βορρές, Ιωάννου) αρνήθηκαν να
παραδώσουν στις γερμανικές αρχές τις καταστάσεις
των κομμουνιστών της πόλης, που ζητούσαν, για να τε
θούν τελικά εκτός υπηρεσίας (ο πρώτος διέφυγε στη
Μέση Ανατολή, όπου ίδρυσε και το 11ο Μηχανοκίνητο
Τάγμα Χωροφυλακής, το Τάγμα “ Κινινή”). Ταυτόχρονα
άνδρες του Σώματος φυγάδευαν εγκλωβισμένους άνδρες των συμμαχικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή και
πρώτο θύμα αυτής της ηρωικής προσπάθειας ο Ανθυ
πομοίραρχος Ευστάθιος Βαμβέτσος, ο οποίος εκτελέστηκε στις 22 Οκτωβρίου 1941 στη Μίκρα από τους
Γερμανούς. Το ίδιο θα πράξουν αργότερα, στο βαθμό
του δυνατού, όταν θα εκδηλωθεί το μένος των Ναζί κα
τά των Εβραίων της πόλης.
Και η αντιστασιακή τους δράση συνεχίστηκε. Αξιωμα
τικοί και άνδρες θα βοηθήσουν καθοριστικά στην εγκα
τάσταση Σταθμών Ασυρμάτου για τη μετάδοση πληρο
φοριών στη Μέση Ανατολή.
Ο τό τε Ταγματάρχης Γεώργιος Βαρδουλάκης (ο μετέπειτα Αρχηγός) με τον Υπομοίραρχο Νικόλαο Μουσχουντή -και οι δυο του Τμήματος Γενικής Ασφάλειαςοργάνωσαν πλήρες δίκτυο ασυρμάτων και πληροφο
ριών στην πόλη τη ς Θεσσαλονίκης.Παράλληλα προ
σπάθησαν να αποθαρρύνουν (να εμποδίσουν, ακόμη και
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να καταοτείλουν) την εγγραφή μελών στη Βουλγαρική
Λέσχη Θεσσαλονίκης, τα οποία έφτασαν στα 16.000 τε
λικά άτομα (οι Βούλγαροι μιλούσαν για 16.000 οικογέ
νειες!). Κατάρτισαν (ονομαστικό και φωτογραφικό) αρ
χείο των ατόμων αυτών, που υπονόμευσαν την ακεραι
ότητα της χώρας, και το υπέβαλαν στο Υπουργείο Εσω
τερικών, ενώ αντίγραφό του απέκρυψαν στη Μονή Βλατάδων. Το ίδιο επίσης έπραξαν και με το υποστηριζόμενο από τους Ιταλούς “ Ρουμανίζον κίνημα” του Διαμαντή.
Δεν άργησε, όμως, την εθνική ομοψυχία των πρώτων
ημερών να την αντικαταστήσει το “άγος” του εμφυλίου
σπαραγμού. Ήδη από τις αρχές του 1943 το αδελφικό
αίμα άρχισε να ρέει και στην πρωτεύουσα του ελληνι
κού βορρά.
Και η Θεσσαλονίκη επέπρωτο να ακολουθήσει τη μοί
ρα του υπόλοιπου έθνους. Οι φοβερές εκείνες ημέρες
έθεσαν τα θεμέλια του νέου εθνικού διχασμού, ο οποί
ος εδώ, υπό τη συνεχή ξένη απειλή, τη δράση των εθνι
κιστικών στοιχείων των γειτονικών χωρών και την “αλυτρωτική” τους προπαγάνδα, έπαιρνε άλλες, περισσότε
ρο τραγικές διαστάσεις. Αυτό το κλίμα, που ενισχύθηκε
κατά τη διάρκεια της εμφύλιας σύρραξης των ετών
1946 -1949, επιβαρύνθηκε στη Θεσσαλονίκη από τη δο
λοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου George Polk
(Μάιος 1948).
Η υπόθεση αυτή, κάτω από την πίεση των τραγικών
κείνων ημερών ήταν ενδεικτική του κλίματος και υπήρ
ξε πραγματικό άγχος για τους Αξιωματικούς της Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης. Και σήμερα, 55 χρόνια μετά, εξα
κολουθεί να προβληματίζει.
Τις δεκαετίες του 1940 και 1950 στα αστυνομικά
πράγματα της Θεσσαλονίκης κυριάρχησε μία εξαιρετι
κή μορφή ο Νικόλαος Μουσχουντής, ένας άνδρας που
συνδύαζε το υψηλό αίσθημα πατριωτισμού και υπηρε
σιακής αφοσίωσης, με μια σπάνια αστυνομική ικανότη
τα και έναν εξίσου σπάνιο ανθρωπισμό. Ανδρώθηκε μέ
σα στην “Ασφάλεια” της πόλης σε καιρούς χαλεπούς
και, παρόλα αυτά κέρδισε τη βαθιά εκτίμηση όλης της
κοινωνίας της.
Δεν νομίζω ότι “κλάφτηκε” έτσι άλλος αστυνομικός,
όπως ο Νικόλαος Μουσχουντής. Παράδοξο, κι όμως
αληθινό: Τη σωρό του συνόδεψε στο νεκροταφείο της
Ευαγγελίστριας -όπου και η προτομή του, έργο του εξέ-

χοντος γλύπτη Λάζαρου Λαμέρα- μαζί με την “καλή” κοι
νωνία και όλο το “περιθώριο” της πόλης. Κακοποιοί, εν
ενεργεία και μη, έκλαψαν τον “διώκτη” , αδελφό και πα
τέρα τους...
Το κλίμα όμως του Εμφυλίου εξέθρεψε και ακραία
στοιχεία, τα οποία, ατυχώς, λειτούργησαν καταλυτικά
στο περιθώριο των κρατικών υπηρεσιών κατά τη δεκαε
τία του 1950 και στις αρχές εκείνης του 1960 και, ενώ η
Χωροφυλακή στη Θεσσαλονίκη προσπαθούσε να εκ
συγχρονιστεί, να αναβαθμίσει το έργο της (παράδειγμα
η Έκθεση Τροχαίας του 1957), υπονόμευσαν την προ
σπάθεια αυτή με έκνομες ενέργειες, οι οποίες έπληξαν
το κύρος του Σώματος σε μια πολιτικά τεταμένη περίο
δο, με το θανάσιμο τραυματισμό του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη και τον τραυματισμό του βουλευτή Γ.
Τσαρουχά (22.5. 1963).
Το φαινόμενο αυτό, το οποίο είχε πολλές διαστάσεις,
σημάδεψε δραματικά τη μεταπολεμική ιστορία μας και
δημιούργησε πολλά προβλήματα στο αστυνομικό έργο.
Θα άξιζε κάποια στιγμή, με τη νηφαλιότητα που μας επι
τρέπει το σήμερα να ρίξουμε φως στο πολιτικό αυτό πε
ριθώριο που κάποιες στιγμές είχε αγκαλιάσει ασφυκτι
κά έως θανάσιμα την αστυνομική δράση.
Τα χρόνια πέρασαν και η δημοκρατική ομαλότητα
έφερε τις συνθήκες εκείνες που επιτρέπουν την ακώλυ
τη, ανεπηρέαστη λειτουργία του αστυνομικού θεσμού.
Έτσι λοιπόν και στη Θεσσαλονίκη, τα τελευταία 30 χρό
νια η Διεύθυνση Αστυνομίας -είτε ως Χωροφυλακή είτε
ως Ελληνική Αστυνομία- αποτελεί πρωτοπορία προσφο
ράς υψηλής στάθμης υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο,
άλλοτε ως αμιγώς αστυνομική δράση κι άλλοτε (π.χ. οι
σεισμοί του 1978) ως κοινωνικό έργο.
Στην είσοδο του μεγάρου Γενικής Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Θεσσαλονίκης μια μαρμάρινη πλάκα καταγρά
φει τα ονόματα των Αστυνομικών Διευθυντών από το
1912 και εντεύθεν.
Δεν καταγράφει, όμως, απλά ονόματα, αλλά ένα με
γάλο τμήμα της ιστορίας της πόλης, της ελληνικής συ
μπρωτεύουσας, για την οποία οι Έλληνες Αστυνομικοί
έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους.

6. Κρητικοί Χω
ροφύλακες συ
νοδεύουν το δο
λοφόνο του βα
σιλιά Γεωργίου
Α’ (1913).
7. Από την πρώ
τη Έκθεση Τρο
χαίας (“Κυκλο
φορίας”, τότε)
στη Θεσσαλονί
κη (1957).

Κων/νος Δανούσης
Αστυν. Υποδ/ντής ε.α.
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Πρόγραμμα OQmnq ΑαφύΠεια^»
Ια πιοιελειιμιιια ταυ Ιτρατηγικού ΣχεΟίου για ιη βελτίωση inq OOixnq Ασιρύλειηζ στην ΕλλύΟα

Το σχέδιο που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια
προβλέπει μείωση των νεκρών από τα ο
δικά τροχαία ατυχήματα κατά 20 % για
την περίοδο 2001-2005 και 40% μέχρι το 2015,συ
γκριτικά με τον αριθμό των νεκρών του έτους 2000. Τα
θετικά αποτελέσματα του σχεδίου εμφαίνονται και
στο πρόσφατο συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί.
α θετικά αποτελέσματα του σχεδίου εμφαίνονται και
στο πρόσφατο συγκριτικό πίνακα που ακολουθεί. Το
στρατηγικό Σχέδιο «Καθ'οδόν 2001-2005» προβλέπει
επίσης και τους άξονες προτεραιότητας για :
• Ασφαλές Οδικό Περιβάλλον
• Ασφάλεια του χρήστη της οδού και ασφαλή οχήματα

Ι
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• Αποτελεσματική αστυνόμευση για την οδική ασφάλεια
• Αποτελεσματική αντιμετώπιση μετά το ατύχημα
Για το πρόγραμμα δημιουργήθηκε συγκεκριμένη επικοινωνιακή ταυτότητα, που ονομάστηκε επίσης << Καθ’
οδόν 2001-2005 Πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας» και
υπογράφει την όλη προσπάθεια άμεσης επικοινωνίας
με τον πολίτη. Τον πολίτη που σήμερα όσο ποτέ άλλοτε
είναι αναγκαίο να συνειδητοποιήσει ότι το πρόβλημα
της Οδικής Ασφάλειας μας αφορά όλους. Με το σκε
πτικό αυτό καλούμαστε να συμμετάσχουμε όλοι και να
συνειδητοποιήσουμε ότι η Οδική ασφάλεια αποτελεί
Εθνική Προτεραιότητα. Ένας σημαντικός τομέας ευθύ
νης της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει σχέση με την τρο
χαία κίνηση και ειδικότερα με τη λήψη των αναγκαίων
μέτρων τόσο σε προληπτικό, όσο και σε κατασταλτικό
επίπεδο για την ασφαλή κίνηση όλων των τροχοφόρων,
καθώς και των πεζών.
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 6μήνων 2003-2002-2001
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ
ΣΟΒΑΡΑ
ΕΛΑΦΡΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΘΟΝΤΕΣ
ΝΕΚΡΟΙ
ΒΑΡΙΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
ΕΛΑΦΡΑ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2003
634
829
5840
7303

2002 ΔΙΑΦΟΡΑ
679 •45
978 -149
6609 -769
8266 •963

2003 2002 ΔΙΑΦΟΡΑ
743 767 -24
1061 1226 -165

ΠΟΣΟΣΤΟ
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152
11 6
11 7

- , %
-

%

, %

, %

2001
811
1177
7875
9863

ΔΙΑΦΟΡΑ

-132
•199
-1266
-1597

31
13 5

2002 2001 ΔΙΑΦΟΡΑ
767 907 -140
1226 1524 -298

ΠΟΣΟΣΤΟ
- , %
-

2002
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978
6609
8266

, %

ΠΟΣΟΣΤΟ
-

163
16 9
16 1
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, %

, %

, %

, %

ΠΟΣΟΣΤΟ
-

154
19 6

, %

, %

8475 9617 -1142

-

119

9617 11246 -1629

-

14 5

10279 11610 -1331

•

115

11610 13677 -2067

-

15 1

, %

, %

, %

, %

ΑΘΗΝΑ 1-8-2003
Για την υλοποίηση των παραπάνω λειτουργεί σε κε
ντρικό επίπεδο στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, η
Διεύθυνση Τροχαίας και σε επιχειρησιακό επίπεδο οι
περιφερειακές Υπηρεσίες Τροχαίας.

Χρήσιμες Συμβουλές
Οδηγώ με Ασφάλεια σημαίνει:
• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κ.Ο.Κ.
• Δεν οδηγώ όταν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη
ποτά.
• Σέβομαι τα όρια ταχύτητας.
• Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
• Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς και στα άτομα
με ειδικές ανάγκες.
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.
• Φορώ πάντοτε ζώνη ασφαλείας.
• Τοποθετώ τα παιδιά στο πίσω κάθισμα του αυτοκι
νήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε
μοτοσυκλέτα φορώ πάντα κράνος.
• Πριν ξεκινήσω για ταξίδι ελέγξω το όχημα που θα
οδηγήσω.

Τι κάνουμε σε ένα τροχαία ατύχημα:
Τι ορίζει ο Κ.Ο.Κ.
Αν συμβεί ένα οδικό τροχαίο ατύχημα ο οδηγός που
εμπλέκεται σε αυτό θα πρέπει:

α) Να σταματήσει αμέσως στον τόπο του ατυχήμα
τος, χωρίς όμως να δημιουργήσει πρόσθετους κιν
δύνους στην κυκλοφορία.
β) Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας και να
ειδοποιήσει την πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή
γ) Να ανταλλάξει τα στοιχεία της ταυτότητάς του, κα
θώς και κάθε χρήσιμη πληροφορία. Σε περίπτωση
μόνον υλικών ζημιών και όταν ο ζημιωθείς δεν είναι
παρών, πρέπει μέσα σε 24 ώρες να τον ενημερώσει
για όλες τις σχετικές πληροφορίες με τον πιο κα
τάλληλο τρόπο ή μέσω του πλησιέστερου Αστυνο
μικού Τμήματος.
Αν από το Τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε θάνατος ή
σωματική βλάβη, κάθε οδηγός και οποιοσδήποτε άλλος
που ενεπλάκη θα πρέπει:
• Να προσφέρει την αναγκαία βοήθεια και συμπαρά
σταση στους παθόντες.
• Να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή
και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος έως
ότου φθάσουν εκεί οι αρμόδιες αρχές.
• Να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχεί
ων (μετακίνηση οχημάτων, εξαρτημάτων κ.α) στον
τόπο του ατυχήματος, που θα μπορούσε να δυσχεράνει το έργο της Αστυνομίας.
Βοηθήστε τους συνανθρώπους και την Τροχαία
στο έργο της. Κρατήστε τα στοιχεία ταυτότητας
αυτοπτών μαρτύρων, η οποιαδήποτε στοιχεία μπο
ρείτε (όπως φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, αριθ
μό κυκλοφορίας, τύπο και χρώμα οχήματος κ.α.),
όσων εγκαταλείπουν τον τόπο του ατυχήματος .
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Στο σύγχρονο και συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλ
λον, η ασφάλεια αποτελεί ουσιαστική παράμετρο της

• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε με ακρίβεια τα χα
ρακτηριστικά των δραστών.
• Καταγγείλετε το γεγονός στην Αστυνομία.

διαμόρφωσης της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής
συμβίωσης και της οικονομικής ανάπτυξης.
Η Ελληνική Αστυνομία με ενιαία, συλλογική, συντονι
σμένη δράση και συνεργασία όλων των αρμόδιων φο
ρέων του κράτους, καθώς και την ενεργή συμμετοχή
του πολίτη, συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφω
ση ενός περιβάλλοντος απόλυτης ασφάλειας.
Γ ενιά ς Συμβουλές για περιπτώσεις;
1. Ληστείας
• Ειδοποιήστε το “ 100” ή το Αστυνομικό Τμήμα της
περιοχής σας αν παρατηρήσετε κάτι ύποπτο.
• Αποφεύγετε να διατηρείτε μεγάλα χρηματικά ποσά
ή αντικείμενα αξίας στο χώρο εργασίας σας
• Μην μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά. Αν δεν
γίνεται αλλιώς μεταφέρετε τα τμηματικά.
• Πραγματοποιήστε τις συναλλαγές σας με διακριτι
κότητα.
• Ενεργοποιήστε το συναγερμό με μυστικότητα και
ήρεμες κινήσεις.
• Αν αρχίσουν πυροβολισμοί πέστε στο έδαφος και
καλυφθείτε. Η ζωή σας είναι το πολυτιμότερο αγα
θό που οφείλετε να προστατέψετε στη διάρκεια
μιας ληστείας.
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2. Κλοπής - Διάρρηξης
• Χρησιμοποιείτε το ματάκι τη ς πόρτας και την αλυ
σίδα ασφαλείας.
• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα είναι
καλά ασφαλισμένα.
• Τοποθετήστε, εάν είναι δυνατόν, κλειδαριά ασφα
λείας στην εξώπορτα του σπιτιού σας (τρίαινα),
ενισχυμένη λάμα στον πα
ραστάτη τη ς πόρτας και
πύρους στα συρόμενα.
• Να μην αφήνετε σημειώμα
τα για το πότε πρόκειται να επι
στρέφετε ή πόσο καιρό θα
απουσιάζετε.
• Φ ροντίστε ώστε το
σπίτι ή το διαμέρι
σμα σας να μην
δείχνει “εντελώς
κλειστό” , υπο
δ η λώ ν ο ν τα ς
έτσι
μακρό
χρονη απουσία σας.
• Τοποθετήστε, εάν είναι
δυνατόν, χρονοδιακόπτη
αυτόματου φωτισμού και
σύστημα συναγερμού.
• Ενημερώστε για την απου-
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σία σας συγγενικά και φιλικά σας πρόσωπα, τους
γείτονες σας και αν υπάρχουν ιδιαίτερα σοβαροί
λόγοι το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας.
• Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμε
να αξίας στο σπίτι σας.
• Καταγγείλετε το γεγονός στην Αστυνομία.

του επιτιθέμενου και του μεταφορικού μέσου, αν
έχει χρησιμοποιηθεί τέτοιο.
• Προστατέψτε καλά τις τσάντες και το πορτοφόλι
σας σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός.
• Καταγγείλετε το γεγονός στην Αστυνομία.
Ειδικές συμβουλές για γυναίκες

3. Αρπαγή τσάντας
• Αποφεύγετε να μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά.
• Βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου
και σε κατεύθυνση αντίθετη της κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων και κρατήστε την τσάντα σας πάντο
τε κλειστή και προς την πλευρά του τοίχου.
• Μην διστάσετε να καλέσετε σε βοήθεια φωνάζοντας, αν κάποιος σας επιτεθεί για να σας πάρει την
τσάντα.
• Προστατέψτε καλά τις τσάντες και το πορτοφόλι
σας σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός.
• Όταν βρίσκεστε σε υπαίθριους χώρους αναψυχής
ή εστίασης (ταβέρνες, καφετέριες κ.λ,π.) μην εγκα
ταλείπετε την τσάντα σας σε διπλανά καθίσματα.
• Μην μεταφέρετε μαζί σας στην παραλία αντικείμε
να αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά.
• Όταν κινείστε με το αυτοκίνητο σας παρατηρήστε
την κίνηση των μοτοσικλετιστών δίπλα ή πίσω σας
και μην τοποθετείτε την τσάντα σας σε εμφανές
σημείο στο εσωτερικό (καμπίνα) του αυτοκινήτου
και μάλιστα στο κάθισμα του συνοδηγού, αλλά κά
τω από αυτό.
• Ασφαλίστε κατά την κίνηση σας τις πόρτες του αυ
τοκινήτου σας.
• Εάν δεν μπορείτε να αντισταθείτε και να συγκροτή
σετε την τσάντα, σκεφτείτε ότι η υγεία σας και η σω
ματική σας ακεραιότητα είναι πιο πολύτιμα αγαθά.
• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά
του επιτιθέμενου και του μεταφορικού μέσου, αν
χρησιμοποίησε τέτοιο.
• Καταγγείλετε το γεγονός
Οδηγίες σε περίπτωση αρπαγής τσάντας
• Αποφεύγετε να μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά.
• Βαδίζετε στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου
και κρατάτε την τσάντα σας πάντοτε κλειστή και
προς την πλευρά του τοίχου.
• Μην διστάσετε να καλέσετε σε βοήθεια φωνάζοντας, αν κάποιος σας επιτεθεί για να σας πάρει την
τσάντα.
• Εάν δεν μπορείτε να αντισταθείτε και να συγκροτή
σετε την τσάντα, σκεφθείτε ότι η υγεία σας και η σω
ματική σας ακεραιότητα είναι πιο πολύτιμα αγαθά.
• Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά

Σε περίπτωση κακοποίησης μπορείτε να επικοινωνή
σετε με τους ακόλουθους φορείς:
• Γενική Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Εσω
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
τηλ.: 210-3315291-6.
• Κέντρο για κακοποιημένες γυναίκες και ειδικότερα:
ο Στο Γραφείο Υποδοχής για νομικές συμ
βουλές και ψυχολογική υποστήριξη τηλ.:
210-5235318.
ο Σύνδεσμος για τα δικαιώματα της γυναίκας
τηλ.: 210-3616236.
ο Γραφείο Ισότητας Δήμου Αθηναίων τηλ.:
210-5244657.
ο Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία τηλ.: 2103617710.
ο Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας:
210- 3626460.
Ειδικές συμβουλές για υπερήλικες
• Μην ανοίγετε την πόρτα σας σε άγνωστα άτομα.
• Ασφαλίστε καλά το σπίτι σας ιδίως όταν κοιμάστε ή
όταν πρόκειται να απουσιάσετε.
• Μη τοποθετείτε τα χρήματά σας σε τσέπες του πα
ντελονιού ή εξωτερικές των ενδυμάτων σας όταν εί
στε σε χώρους με συνωστισμό ή χρησιμοποιείτε τα
μέσα μαζικής μεταφοράς. Επίσης κρατήστε την
τσάντα μπροστά σας και φροντίστε να είναι κλειστή.
• Μη πείθεστε εύκολα με άγνωστα άτομα που σας
πλησιάζουν είτε ως γνωστοί συγγενών σας, είτε με
το πρόσχημα ευκαιριακών αγορών.
• Έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνα με τα οποία θα πρέ
πει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης
(Αστυνομία, Πυροσβεστική, στενοί συγγενείς κ.α.).
Ειδικές συμβουλές για ανήλικους
Οι γονείς πρέπει να φροντίζουν κάθε παιδί να γνωρίζει:
• Το όνομα του και τη διεύθυνσή του.
• Να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο.
• Να καλεί το “ 100” σε περίπτωση ανάγκης.
• Να απευθύνεται για βοήθεια μόνο σε Αστυνομικούς
ή σε γνωστά άτομα.
• Να μην μπαίνει σε αυτοκίνητο ή να ακολουθεί οποιοδήποτε άτομο χωρίς την συγκατάθεση των γονιών του.
• Σε περίπτωση ανάγκης να απευθύνεται σε άτομα
που του έχει υποδείξει η οικογένειά του ότι είναι
της εμπιστοσύνης της π.χ. σε συγγενείς ή φίλους.
• Να μην απαντά όταν χτυπούν την πόρτα και οι γο
νείς δεν είναι στο σπίτι και ποτέ να μην λέει σε κά
ποιον στο τηλέφωνο ότι είναι μόνο του.
• Να μην δέχεται “δώρα” που προσφέρουν άγνωστοι.
u
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fliiyouaioq 2 DD3 - Sport Events
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Επιχειρησιακά σχέδια Ολυμπιακής Ασφά
λειας, δοκίμασε η Διεύθυνση Ασφάλειας
Ολυμπιακών Αγώνων(Δ.Α.Ο.Α.), συμμετέ
χοντας στη διεξαγωγή των Sport Events
του Αυγούστου 2003, τα οποία πραγμα
τοποιήθηκαν στην Αθήνα.

Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων και
η Ελληνική Αστυνομία γενικότερα, στο πλαίσιο
τη ς προαναφερόμενης διοργάνωσης, είχαν
ενεργό ρόλο και συμμετοχή με τη διάθεση 2.695
ατόμων - εκ των οποίων τα περισσότερα ανήκουν
στην Ελληνική Αστυνομία - στο σύνολο των επιχειρη
σιακών τομέων και δράσεων. Ακόμη συμμετείχαν 44

Η

εθελοντές ασφάλειας.
Για την προετοιμασία, οργάνωση και την καλύτερη
εφαρμογή μέτρων ασφάλειας, κατά τη διάρκεια των
αθλητικών διοργανώσεων, ασχολήθηκε κεντρική ομάδα
σχεδιασμού δοκιμαστικών αγώνων, ενώ υπήρχε συνε
χής συνεργασία της Δ.Α.Ο.Α. με τη Γενική Αστυνομική
Διεύθυνση Αττικής και την Οργανωτική Επιτροπή Ολυ
μπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004».
Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2003, η Διεύθυνση
Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων δοκίμασε επιχειρησια
κά σχέδια, καθώς και συστήματα ασφάλειας στις ακό
λουθες διοργανώσεις:
• Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Εφήβων
2003
Σχοινιάς, 06-09/08/2003
• Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου
Εφήβων 2003
Βουλιαγμένη, 15/08/2003 & Ιστορικό Κέντρο Αθή
νας, 17/08/2003
• “Athens 2003 Ρεγκάπα” - Ιστιοπλοΐα
Άγιος Κοσμάς, 20-28/08/2003
Συνολικά, τον Αύγουστο του 2003, πραγματοποιήθη
καν επτά Sport Events (Ιστιοπλοΐα, Κωπηλασία - Κανό Καγιάκ, Ποδηλασία, Ιππασία, Τοξοβολία, Μπίτς βόλεϊ
και Τρίαθλο).
Η Δ.Α.Ο.Α. και οι υφιστάμενες δομές της Ελληνικής
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστι
κού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων συμμετείχαν
στα προαναφερόμενα τρία Sport Events, υλοποιώντας
και δοκιμάζοντας επιχειρησιακά σχέδια ασφάλειας των
Ολυμπιακών Αγώνων. Στις υπόλοιπες τέσσερις διοργα
νώσεις του Αυγούστου 2003, η συμμετοχή της θα είναι
ιδιαίτερα σημαντική, λαμβάνοντας σε συνεργασία με τη
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής αυξημένα μέτρα
Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας. Ειδικότερα, αποτέλεσαν ιδιαίτερο αντικείμενο δοκιμαστικών ελέγχων, άξο
νες & τομείς, όπως οι ακόλουθοι:
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•
•
•
•

έλεγχος πρόσβασης πεζών
έλεγχος πρόσβασης οχημάτων
ασφάλεια περιμέτρου ολυμπιακών εγκαταστάσεων
χορήγηση διαπίστευσης και ανταλλαγής στοιχείων
& διαδικασιών.

Ως γνωστόν, η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων
έχει ανατεθεί θεσμικά, από την Πολιτεία, στο Υπουργείο
Δημόσιας Τάξης και συγκεκριμένα στην Ελληνική Αστυ
νομία.
Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε η Διεύθυνση Ασφάλει
ας Ολυμπιακών Αγώνων, ειδική Υπηρεσία, που υπάγεται
απευθείας στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Συνοπτικά, η αποστολή τη ς Διεύθυνσης Ασφάλειας
Ολυμπιακών Αγώνων, είναι:
• Επιτελικός σχεδιασμός των μέτρων ασφάλειας και
τάξης που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της προε
τοιμασίας και διεξαγωγής των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004, καθώς και της
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.
• Μέριμνα για την επιχειρησιακή εφαρμογή των σχε
δίων ασφάλειας.
• Συντονισμός όλων των υπηρεσιών και φορέων που
θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ασφά
λεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.
«Οι διοργανώσεις του Αυγούστου θα μας δώσουν
εμπειρίες και γεύση Ολυμπιακών Αγώνων. Κάθε μία
από αυτές τις αθλητικές διοργανώσεις είναι γεγονός
μείζονος σημασίας για τους συμμετέχοντας αθλητές
καθώς και για τους φιλάθλους σε ολόκληρο τον κό
σμο. Μείζονος σημασίας είναι και για την «ΑΘΗΝΑ
2004» καθώς από αυτές τις διοργανώσεις θα αντλή
σουμε διδάγματα που θα μας επιτρέψουν να βελτιώ
σουμε τις διαδικασίες μας και τον τρόπο οργάνωσης
μας. Διεξάγονται σε ατμόσφαιρα που προσεγγίζει
όσο δυνατό περισσότερο τους ίδιους τους Ολυμπια
κούς Αγώνες.» τόνισε η πρόεδρος του «ΑΘΗΝΑ 2004»
κ. Γιάννα Αγγελοπούλου κατά την τελετή έναρξης του
Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας Εφήβων
στο κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά.
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ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ
Η χώρα μας βρίσκεται στην τελική ευθεία
πριν η ολυμπιακή φλόγα ανάψει στη γε
νέτειρά της. Η ευθύνη των διοργανωτών
δεν αγκαλιάζει μόνο την οργάνωση των α
γώνων που αναμφίβολα παρουσιάζει δυ
σκολίες αλλά μέριμνά τους είναι η διαφύ
λαξη της ασφάλειας και της ειρήνης κατά
τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.
Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή το 1982 με διακή
ρυξή της δημιούργησε δεσμευτικούς περιορι
σμούς στα κράτη με σκοπό να προστατευτούν οι
ολυμπιακοί αγώνες από πολιτικές προεκτάσεις,
φυλετικές διακρίσεις και εχθροπραξίες. Μέσα
από τα 73 άρθρα του ολυμπιακού καταστατικού χάρτη,
κείμενο που υποχρεώνει τα κράτη να υπακούσουν
στους κανόνες τη ς Τάξης και τη ς Ειρήνης βρίσκεται και
το κείμενο του αθλητικού συνταγματικού χάρτη που
αφορά την ολυμπιακή κίνηση, τους φορείς τις διεθνείς
ολυμπιακές επιτροπές, οργανώσεις και ομοσπονδίες.
Στον συνταγματικό χάρτη αναφέρονται επίσης όλα τα
θέματα που αφορούν την ολυμπιακή οργάνωση και γί
νεται διεξοδική αναφορά στην ολυμπιακή εκεχειρία.
Η Ολυμπιακή Εκεχειρία εμφανίστηκε ως θεσμός διαπολιτειακού δικαίου από την αρχαιότητα. 'Ηταν πράξη
ανακωχής των εχθροπραξιών που διασφάλιζε την ανα
βολή του πολέμου και την Ειρήνη κατά τη διάρκεια των
ολυμπιακών αγώνων.
Η ολυμπιακή εκεχειρία θεσμός στηριγμένος σε πρά
ξη πόλεων-κρατών της Σπάρτης της Ήλιδας και της
Πισσάτιδας και στη βάση των ρητρών και των θεϊκών
χρησμών. Θεωρείται Ιερή και φυλάσσεται στο Ιερό του
ΔΙΑ (Παναγιωτόπουλος 1995).
Η παραβίαση των ρητρών, σημαίνει βαριά τιμωρία για
τους παραβάτες, οι οποίοι θεωρούνται Ιερόσυλοι.
Ο χώρος της Ολυμπίας εξαιτίας της γιορτής των Ολυ
μπίων με την εκεχειρία καθίσταται Ιερός και απαραβία
στος. Έτσι ο θεσμός των Ολυμπίων αγώνων από στενά
τοπικός εξελίσσεται σε παμπελοποννησιακός με ιδιαίτε
ρο ενδιαφέρον όλων των πολιτειών που ανάγουν την
Ολυμπία σε πανελλήνιο τόπο αγωνιστικής έκφρασης και
συγκέντρωσης αθλητών και εκπροσώπων πόλεων-κρα
τών (Παναγιωτόπουλος). Η παραβίαση αυτής τη ς εκε
χειρίας από την πλευρά των Πόλεων σήμαινε αυτόματα
τον αποκλεισμό από τους αγώνες αλλά και πληρωμή
προστίμου που επέβαλλε η Βουλή των Ηλείων.

Η

ΤΗΣ ΦΩΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΣΧΟΛΗ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι «αποσυνάγωγοί» παραβάτες, εκτός από τον χαρα
κτηρισμό τους ως «Ιερόσυλοι», θεωρούνταν και ως «πο
λίτες που στερούνταν την ελευθερία τους», όπως οι
δούλοι και οι γυναίκες που αποκλείονταν από την συμ
μετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο φόβος
τη ς αναβολής αγώνων την τελευταία στιγμή εξαιτίας γε
γονότων όπως πόλεμος, τρομοκρατικά χτυπήματα, δια
μαρτυρίες, είναι διάχυτος. Το 1980 το μποϋκοτάζ των
Ηνωμένων Πολιτειών έθεσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες
τη ς Μόσχας σε κίνδυνο με συνέπεια, η συμμετοχή των
αθλητών, να ήταν περιορισμένη. Η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή το 1985, ψήφισε μια τροποποίηση του αριθ
μού 58 του ολυμπιακού καταστατικού χάρτη, που προ
βλέπει ένα χρόνο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όλες
οι ολυμπιακές επιτροπές να απαντούν μέσα σε 4 μήνες
αν θα συμμετάσχουν ή όχι στους Αγώνες.
Από το 1985 έχουν γίνει πολλές τροποποιήσεις με στό
χο οι Ολυμπιακοί Αγώνες να διοργανώνονται με ασφά
λεια. Τα Ηνωμένα Έθνη ενδιαφέρθηκαν για την ασφάλεια
κατά την διάρκεια των αγώνων και με ψηφίσματά τους
καλούν όλα τα κράτη να τηρήσουν την ολυμπιακή ειρήνη.
Στη συνέχεια γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης των
ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών που αφορούν την
ολυμπιακή εκεχειρία καθώς και των αποφάσεων που συ
ζητήθηκαν κατά την διάρκεια των γενικών συνελεύσεων.

Με στόχο την διεθνή ειρήνη
ην 25η Οκτωβρίου του 1993 η Γενική Συνέλευση του
Ο.Η.Ε. αφού έλαβε υπόψη την έκκληση που ξεκίνησε
η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή για την ολυμπιακή
εκεχειρία, η οποία εγκρίθηκε από εκατόν ογδόντα τέσ
σερις ολυμπιακές επιτροπές, αποφάνθηκε:

«Αναγνωρίζοντας πως ο στόχος της ολυμπιακής κίνη
σης είναι να χτιστεί ένας καλύτερος και πιο ειρηνικός
κόσμος, εκπαιδεύοντας τους νέους του κόσμου με την
βοήθεια του αθλητισμού που εφαρμόζεται χωρίς δια
κρίσεις και στο ολυμπιακό πνεύμα που προάγει την
αμοιβαία κατανόηση, την φιλία, την αλληλεγγύη και την
ευγενή άμιλλα, αναγνωρίζοντας επίσης την προσπάθεια
τηςΔΟΕ να επαναφέρει την αρχαία ολυμπιακή παράδο
ση της Ekecheria (Ολυμπιακή Εκεχειρία) με στόχο την
διεθνή ειρήνη, ανακοινώνοντας την απόφαση CM/Res
1472, η οποία υποστηρίζει την έκκληση για ολυμπιακή
εκεχειρία που εφαρμόστηκε από το Συμβούλιο των
Υπουργών της οργάνωσης της Αφρικανικής Ενότητας
στην πεντηκοστή - όγδοη τακτική συνεδρίασή της που
πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο από της 21 έως 26 Ιουνί-
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ου 1993 και εφαρμόστηκε από την Συνέλευση των
Heads of States και της κυβέρνησης αυτής της οργά
νωσης, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά της Διεθνής
Ολυμπιακής Επιτροπής για μια Ολυμπιακή Εκεχειρία
που θα αποτελέσει συνεχιστής των σκοπών του κατα
στατικού των Ηνωμένων Εθνών,
«1. Επαινεί την Δ.Ο.Ε την Διεθνή Ομοσπονδία Αθλητι
σμού και τις Εθνικές Ολυμπιακές Επιτροπές για
τις προσπάθειές τους να κινητοποιήσουν την νεο
λαία του κόσμου για το καλό της ειρήνης.
2. Παροτρύνει τα κράτη-μέλη να τηρήσουν την ολυ
μπιακή εκεχειρία από την έβδομη ημέρα πριν την
έναρξη και την έβδομη ημέρα που ακολουθεί η λή
ξη κάθε ολυμπιάδας σε συμφωνία με την Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή.
3. Σημειώνει την ιδέα της «Ολυμπιακής Εκεχειρίας»
όπως συμφωνήθηκε στην Αρχαία Ελλάδα σε πνεύ
μα αδερφοσύνης και κατανόησης.
Προτρέπει τα κράτη μέλη να πάρουν πρωτοβουλία
να τηρήσουν την εκεχειρία ατομικά και ομαδικά και
να συμμορφωθούν με τους σκοπούς του καταστα
τικού χάρτη των Η.Ε., με σκοπό την διευθέτηση
όλων των διεθνών συγκρούσεων.
4. Καλεί όλα τα κράτη-μέλη να συνεργαστούν με την
Δ.Ο.Ε. στην προσπάθειά της να προωθήσει την
ολυμπιακή εκεχειρία.
5. Κάνει παράκληση στο Γενικό Γοαμμστέα να προω
θήσει την Ολυμπιακή Εκεχειρία στα κράτη μέλη
τραβώντας την προσοχή της παγκόσμιας κοινής
γνώμης γιατί ο σκοπός είναι μεγάλος για τη δ ιά τ 
ρηση της ειρήνης, της καλής θέλησης, και της κα
τανόησης. Ο σκοπός είναι σπουδαίος και η πραγ
ματοποίησή του δύσκολη... »

Μια ανθρωπότητα χωρίς εχθροπραξίες
ον Φεβρουάριο του 1998 ο Γενικός Γραμματέας του
Ο.Η.Ε. KOFI ΑΝΝΑΝ στο μήνυμά του για τους XVIII
χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που πραγματο
ποιήθηκαν στο Ναγγάνο τη ς Ιαπωνίας από τις 7-22 Φε
βρουάριου 1998, καλεί όλα τα έθνη να τηρήσουν την
Ολυμπιακή Εκεχειρία και αναφέρει:

Κότινος ελαίας
το έπαθλο του
νικητή των αρ
χαίων Ολυμπια
κών Αγώνων.

«Τα ολυμπιακά ιδανικά μοιάζουν πολύ με αυτά των
Ηνωμένων Εθνών, αναζητώντας την ειρήνη και την κα
τανόηση ανάμεσα στα Έθνη και στους λαούς. Ο κυματισμός της σημαίας των Ηνωμένων Εθνών σ' όλα τα
ολυμπιακά γεγονότα αποτελεί ορατή υπενθύμιση του
σκοπού που μοιράζεται ανάμεσα στα Η.Ε. και στη
Δ.Ο.Ε.
Επομένως μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση να καλωσο
ρίσω τους συμμετέχοντες στους XVII Ολυμπιακούς Χει
μερινούς Αγώνες στο Ναγγάνο, της Ιαπωνίας και να
συγχαρώ την Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, κάτω από
την αφοσιωμένη ηγεσία του προέδρου της Juan
Antonio Samaranch.
Η Ολυμπιακή Εκεχειρία μια αρχαία παράδοση που κα
λ εί όλες τις εχθροπραξίες να σταματήσουν κατά την
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, εκφράζει την αιώνια
φιλοδοξία της ανθρωπότητας για ειρήνη, καλή θέληση
συμφιλίωση. Η ισχυρή επαναβεβαίωση της Ολυμπιακής
Εκεχειρίας από την 52η γενική συνέλευση των Ηνωμέ
νων Εθνών, επαναδέσμευσε τα κράτη μέλη στο να κά
νουν νέα βήματα προς την προώθηση των Ανθρωπίνων
δικαιωμάτων εποικοδομητικό διάλογο και την αναζήτηση
για χρόνιες και δίκαιες λύσεις σε τωρινά προβλήματα.
Αυτό το μήνυμα ήταν κάτι παραπάνω από ένα σύμβο
λο και εξέφρασε την πραγματική επιθυμία της διεθνούς
κοινότητας για έναν ειρηνικό κόσμο ενωμένο ενάντια
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Φανταστική
αναπαράστα
ση αγώνων
στην αρχαία
Ολυμπία.

στην βία. Καλώ τα έθνη να τηρήσουν την Ολυμπιακή
εκεχειρία. Είμαι πεπεισμένος σ' αυτήν την τήρηση και
πιστεύω πως η Ολυμπιακή Επιτροπή θα προωθήσει τα
ολυμπιακά ιδανικά και θα καταφέρει στο όνομά της να
πετύχει την προσοχή του κόσμου και να είστε σίγουροι
ότι μπορεί να καταφέρει πάρα πολλά στο όνομα της διε
θνούς κατανόησης».

Ένας κόσμος ειρηνικότερος
μέσω του αθλητισμού
γενική συνέλευση του Ο.Η.Ε., υιοθέτησε την από
φαση 54/34 η οποία παρότρυνε τα κράτη Μέλη να
τηρήσουν την Ολυμπιακή Εκεχειρία κατά τη διάρ
κεια των αγώνων της XXVII Ολυμπιάδας, που πραγμα
τοποιήθηκε στο Σίδνευ Αυστραλίας από τις 15 Σεπτεμ
βρίου έως τις 10 Οκτωβρίου 2000 και ο πρόεδρος της
Γενικής Συνέλευσης κάνει έκκληση να τηρηθεί η ολυ
μπιακή εκεχειρία:

«Η ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας χρονολογείται
στην αρχαία ελληνική παράδοση της ekecheria που πε
ριλάμβανε την άρση κάθε είδους εχθροπραξίας κατά τη
διάρκεια των Αγώνων.
Σήμερα η Ολυμπιακή Εκεχειρία αποτελεί την έκφρα
ση της επιθυμίας της ανθρωπότητας να δημιουργήσει
έναν κόσμο βασισμένο στους κανόνες της ευγενούς
άμιλλας ,της ειρήνης, της ανθρωπιάς και της συμφιλίω
σης. Επιπλέον η Ολυμπιακή Εκεχειρία συνδέει την παλιά
παράδοση και τον ύψιστο σκοπό των Ηνωμένων Εθνών
που είναι η διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφά
λειας. Η πιο ορατή απόδειξη αυτής της σύνδεσης σε
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στόχους μεταξύ της ολυμπιακής κίνησης και των Η.Ε.
είναι η σημαία των Η.Ε. που κυματίζει σ ’ όλους τους χώ
ρους των Ολυμπιακών Αγώνων.
Οι προσεχείς Αγώνες του ΣΙΔΝΕΥ - οι πρώτοι Ολυ
μπιακοί Αγώνες του εικοστού πρώτου αιώνα και της νέ
ας χιλιετίας θα πρέπει να είναι ένα γεγονός αρμονικό με
αθλητικό προσανατολισμό και με δέσμευση στο περι
βάλλον. Η περίοδος των αγώνων και έπειτα θα πρέπει
να δώσει την ευκαιρία για διάλογο συμφιλίωση και την
αναζήτηση για χρόνιες λύσεις για την αποκατάσταση
της Ειρήνης, κάθε είδους σύγκρουσης, όπου τα πρώτα
θύματα είναι τα παιδιά και οι γυναίκες.
Η ανθρωπότητα αναζητά ένα κόσμο απελευθερωμένο
από μίσος και πόλεμο έναν κόσμο όπου τα ιδανικά της
ειρήνης, της καλής θέλησης και ο αμοιβαίος σεβασμός
αποτελούν την βάση των σχέσεων ανάμεσα στα κράτη.
Αυτός ο στόχος ίσως παραμένει ασύλληπτος, αλλά αν η
ολυμπιακή εκεχειρία μπορεί να μας βοηθήσει να φέ
ρουμε έστω και μια σύντομη αναστολή των συγκρούσε
ων και προστριβών, ίσως στείλει ένα δυνατό μήνυμα ελ
πίδας στην διεθνή κοινότητα. Με την σημαία των Ηνω
μένων Εθνών να κυματίζει στο ΣΙΔΝΕΥ στους XXVII ολυ
μπιακούς Αγώνες η πίστη στην Εκεχειρία θα αποκτήσει
ακόμα μεγαλύτερο συμβολισμό.
Έτσι κάνω επίσημη έκκληση σ ’ όλα τα κράτη να υπο
δείξουν την δέσμευσή τους στο πνεύμα της αδερφοσύ
νης και της κατανόησης μεταξύ των ανθρώπων τηρώ
ντας την Ολυμπιακή Εκεχειρία κατά την διάρκεια των
αγώνων στο ΣΙΔΝΕΥ.
Προτρέπω όλους, όσους αυτή την στιγμή εμπλέκο
νται σε μάχες και διαπραγματεύσεις χρησιμοποιώντας
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ξία και η στέρηση προσβάλλουν την γη μας.
Πρέπει να ανπσταθούμε όπως ακριβώς οι
JΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ
αθλητές αγωνιζόμενοι για παγκόσμια ρεκόρ
έτσι και εμείς πρέπει να αγωνιζόμαστε για
παγκόσμια ειρήνη.
Γ ι ’ αυτό είναι θέμα μεγάλης σημασίας ότι η
Δ.Ο.Ε έχει επαναφέρει την αρχαία ελληνική
Ύ μ / ί ο χ
παράδοση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας επι
βάλλοντας
να σταματήσουν όλες οι εχθρο
ίΗΥΜΝΕ ©L.YMPIQW) <
■)
πραξίες κατά την διάρκεια των αγώνων. Συμ
« T ^ lis Y
βουλεύω την γενική συνέλευση των Η.Ε. να
παροτρύνουν όλους όσους βρίσκονται σε πό
Ύη
λεμο να τηρήσουν την ολυμπιακή εκεχειρία.
Αυτό βέβαια δεν ακούγεται ρεαλιστικό. Αλλά
όπως θα σας πει κάθε αθλητής τίποτε δεν
πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει όνειρο.
Το ενδιαφέρον για την δύναμη του αθλητι
σμού ως μέσο προώθησης ενός πολιτισμού
με ειρήνη, συνεχώς αυξάνεται. Η Δ.Ο.Ε έχει
συγκαλέσει συνεδρίες σε διάφορες περιοχές
του κόσμου πάνω στο θέμα και ο σύνδεσμος
των διεθνών ολυμπιακών επιτροπών έχει συ
ζητήσει στις αρχές του έτους.
Η ίδρυση στην Ελλάδα του «Διεθνούς Κέ
ντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας» υπό της αιγί
δα της Δ.Ο.Ε είναι επίσης μια ευπρόσδεκτη
πρωτοβουλία. Πράγματι αυτοί οι οποίοι αφο*«ι *ΠΜ
1ιλλ■
σιώνονται στην υπεροχή του αθλητισμού,
φαίνεται πως είναι τόσο συγκινημένοι με την
προοπτική της συνεργασίας για την επίτευξη
της
ειρήνης
μέσω του αθλητισμού όσο και με την σκέ
όπλα για οποιοδήποτε λόγο σε όποια περιοχή του πλα
ψη της νίκης στην αθλητική αρένα.
νήτη βρίσκονται, να αναστείλουν τις εχθροπραξίες σύμ
Αυτό είναι το πνεύμα και η δέσμευση που τα Ηνωμέ
φωνα με την τήρηση. Παροτρύνω όλους προσωπικά και
να Έθνη καλωσορίζουν ολόψυχα. Θα ήθελα να συγχα
σαν σύνολο με πρωτοβουλία τους να υπακούσουν στην
ρώ την Δ.Ο.Ε την κυβέρνηση της Αυστραλίας την επι
Ολυμπιακή Εκεχειρία που προωθεί την καλή θέληση και
τροπή οργάνωσης του ΣΙΔΝΕΥ για τους ολυμπιακές επι
να ενθαρρύνουν την ειρήνη και την διευθέτηση των συ
τροπές και όσους έχουν συγκεντρώσει τις προσπάθειές
γκρούσεων και να συμμορφωθούν με τους σκοπούς και
τους για την ολυμπιακή εκεχειρία και τους αγώνες.
τις αρχές του ορκωτή (charter) των Ηνωμένων Εθνών».
Ας χαρούμε όλοι τώρα αυτό το θέμα και να διατηρή
σουμε την ορμή της ειρήνης και της καλής θέλησης που
Ολυμπιακοί Αγώνες
τόσο αξιοθαύμαστα ξεκίνησε».
η γιορτή της Ανθρωπότητας
JJlE

ΤΗΝ

A .

Η ΛΟΤΗ ΤΑ

το*

ΑίΛΔΟΧΟΝ

Παρτιτούρα
του Ολυμπια
κού Ύμνου
σε στίχους
Κωστή Παλαμά και σύνθε
ση του μου
σουργού Σπύρου Σαμάρα.

'πΧ αμαρα

Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. KOFI ΑΝΑΝ, στο μή
νυμά του για τους Αγώνες της XXVII Ολυμπιάδας, που
πραγματοποιήθηκε στο ΣΙΔΝΕΥ της Αυστραλίας από
την 15 Σεπτεμβρίου έως την 1 Οκτωβρίου 2000 τόνισε:

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Εθνών στέλνω τις θερμές
ευχές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του ΣΙΔΝΕΥ.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες προβάλλουν ότι καλύτερο έχει
να επιδείξει η ανθρωπότητα. Η συνείδηση κάθε φυλής,
εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας, φύλου και εθνικής
ταυτότητας, οι αθλητές μόνοι τους ή συλλογικά σαν
ομάδα θα φτάσουν σε νέα ύψη, νέα ρεκόρ και θα δώ
σουν στον κόσμο ένα μάθημα ανθρωπιάς και κατανόη
σης. Οι Αγώνες αποτελούν πραγματικά γιορτή ανθρω
πότητας. Τα ολυμπιακά ιδανικά αποτελούν επίσης ιδανι
κά των Ηνωμένων Εθνών, ανοχή, ισότητα, ευγενή άμιλ
λα και πάνω απ' όλα ειρήνη. Μαζί οι Ολυμπιακοί Αγώνες
και Η.Ε. μπορούν να γίνουν νικηφόρα ομάδα. Αλλά ο
αγώνας δεν θα νικηθεί εύκολα...Ο πόλεμος η αδιαλλα-

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Δίκαιο διεθνών Αθλητικών
Σχέσεων και θεσμών. Δ.Π.
Παναγιωτόπουλος, εκδόσεις
ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ 1995
2. ΚΕΙΜΕΝΑ διεθνούς πρακτι
κής ΝΑΣΚΟΥ -ΠΕΡΡΑΚΗ Δ.
Παναγιωτόπουλος, εκδόσεις
ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΑΘΗΝΑ 1993
3. Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο
JAMES NAFZIGER επιμέλεια
Κώστας Χατζηκωσταντίνου,
εκδόσεις παρατηρητής
4. Ο.Η.Ε. Κέντρο πληροφοριών
Αμαλίας 36
«Ψηφίσματα των Ηνωμένων
Εθνών για την ολυμπιακή
εκεχειρία» Αθήνα 2001 μετά
φραση - επιμέλεια Φώτου
Δήμητρα.
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To αστυνομικό μυθιστόρημα
1. Το αστυνομικό μυθιστόρημα (roman policier)
προήλθε από το δικαστικό μυθιστόρημα, συρρικνώθηκε
σε ιστορία ντετέκτιβ (detective story) και εντέλει μετεξελίχθη σε εγκληματική μυθιστορία (criminal romance)'.
Αυτή η λογοτεχνία του εγκλήματος (crime literature)
χαρακτηρίζεται από δραματική πλοκή και μυστήριο2, από
μύθο και αγωνία (suspense)3, από περιπέτεια και δράση
(roman de cape et d’ epee)4.
2. Σήμερα η αστυνομική - εγκληματική λογοτεχνία δεν
είναι πλέον παραγνωρισμένο είδος5, παραλογοτεχνία6,
ανάγνωσμα φυγής και λαϊκής κατανάλωσης7, φτηνό story
με αισθηματικό ρομάντζο5ή και ναρκωτικό9, όχι μόνο διό
τι ανανεώθηκε'0 και προσεγγίζει σύγχρονα προβλήματα
(όπως αυτά του χάους και της αβεβαιότητας) -ντύνοντάς
τα με τη φόρμα της αστυνομικής περιπέτειας"- αλλά κυ
ρίως διότι συνιστά έναν από τους προσφορότερους
(ίσως και ελκυστικότερους) τρόπους σχολιασμού της κοι

νωνικής πραγματικότητας, των κανόνων της ηθικής ή και
του δημόσιου βίου12.
Το αστυνομικό- εγκληματικό μυθιστόρημα προσεγγί
ζει την κοινωνία από την σκοτεινή της πλευρά. Λογοτε
χνία του άστεως ως (σκοτεινού χώρου) και του (διε
φθαρμένου/ ανομικού) αστικού τρόπου ζωής της μεγα
λούπολης με την αυξανόμενη εγκληματικότητα και παθογένεια13, το είδος αυτό κατεβαίνει στο δρόμο για να συ
ναντήσει τους περιθωριακούς14, τους ρατσιστές15ή τους
καταραμένους ποιητές'6.
3. Για πολλούς το αστυνομικό - εγκληματικό μυθιστό
ρημα δεν σχετίζεται πλέον με την αστυνομική περιπέ
τεια 17 αλλά με το κοινωνικό μυθιστόρημα18. Πλάι λοιπόν
στο ορθόδοξο αστυνομικό μυθιστόρημα περίπλοκης σκέ
ψης και γρίφων (Ένιγκαρ Γουάλας, Αγκάθα Κρίση,
Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, Ζώρζ Σιμενόν κ.α.) μπορεί κάποια
περίοδο να άνθισαν τα αστυνομικά μυθιστορήματα δρά
σης (pulps) ως λαϊκά αναγνώσματα19 (μολονότι διαβάζο
νταν κυρίως από την intelligentsia)20 αλλά στη συνέχεια
καθιερώθηκε ένα επίσημο είδος λογοτεχνίας (crime
novel) κοινωνικών συγγραφέων με σπάνια αφαιρετική
ακρίβεια21 και αντισυμβατική γραφή22.
4. Στο άρθρο αυτό δεν θ' ασχοληθώ με την εγκλη-

1Βλ. Uri Eisenzweig, Εισαγωγή: Όταν το αστυνομικό μυθιστόρημα
έγινε είδος, σε «Ανατομία του αστυνομικού μυθιστορήματος», Άγρα,
1986, σ. 9, 15.
3Βλ. «Ο φόνος είναι τέχνη - Δέκα ιστορίες εγκλήματος», μτφ. Δ. Κωστελένου, Γλάρος, 1988, σ. 5.
3Βλ. Νένας Ευθυμιάδη, Αγκάθα Κρίση: Αξίες και πρόσωπα, περιοδι
κό ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα, αρ. 149/31-7-86, σ. 43.
-Για suspense novel και crime novel βλ. Π. Μαρτινίδη, Συνηγορίατης
παραλογοτεχνίας, Πολύτυπο, 1982 σ. 104.
-Βλ. ΒΗΜΑ - ΙΣΤΟΡΙΑ, Άλφρεντ Χίτσκοκ, Ο μάγος του σασπένς,
31/3/2002, σ. 3, 8.
‘ Βλ. Uri Eisenzweig, οπ.π., σ. 16, 25.
* Βλ. Γ. Ξενάριου, «Η κληρονομιά του κακού», ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αφιέρωμα: Αστυνομικό Μυθιστόρημα, 28/6/2002, σ. 12.
* Για ορισμούς παραλογοτεχνίας Βλ. Χρ. Δερμεντζόπουλου, Το λη
στρικό μυθιστόρημα στην Ελλάδα - Μύθοι - Παραστάσεις - Ιδεολο
γία, Πλέθρον, 1997, σ. 31 - Uri Eisenweig, οπ.π., σ. 25.
1 Βλ. Φ. Φιλίππου, Εγκλήματα γυναικών, ΒΗΜΑ 14/1/2001
- Π. Μαρτινίδη, οπ.π., σ. 15, 135, 206.
* Βλ. Ν. Ντόκα, Με προστάτη(στο φλέγοντα ήλιο) ένα φονιά, Ειδικό
αφιέρωμα, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ. 22/6/2001.
"Βλ. Edmund Wilson, Ποιος ενδιαφέρεται ποιος σκότωσε τον Ρ.
Ακρόυντ; σε «Ανατομία», οπ.π. σ. 151.
'"Βλ. T. Γουδέλη, Διπλές ταυτότητες, υπαρξιακοί στοχασμοί, Ε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αφιέρωμα, οπ.π. σ. 14. -Έτσι για πολλούς το αστυ
νομικό μυθιστόρημα εποχής θεωρείται αρισηνδην αστυνομική λο
γοτεχνία βλ. Μαίρης Παπαγιαννίδη, Αρχαιολογία του θρίλερ - Επι
θεωρητές με χλαμύδες, ΒΗΜΑ 30/7/99.
" Βλ. T. Γουδέλη, Το νόημα του Χάους (παρουσίαση του βιβλίου του
Ρόμπερτ Λάελ «Η πεταλούδα της Σιβηρίας», μτφ. Σωτ. Αγαπίου,
Αλεξάνδρεια 1999), σε Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 17/9/99.
13Βλ. Μικέλας Χαρτουλάρη, Οργανωμένο έγκλημα και «σφαγή» στην
ΕΛ.ΑΣ. (για το βιβλίο του Ανδρ. Αποστολίδη, «Λοβοτομή» Άγρα

2002), σε ΝΕΑ 13-14/7/02.
"Βλ. συνέντευξη Π. Μάρκαρη («Άμυνα ζωής») σε Μικ. Χαρτουλάρη,
Ούτε Πουαρό, ούτε Μάρλοου. Απλώς Έλληνας, ΝΕΑ 24/6/98.
” Βλ. συνέντευξη Paco Ignacio Taibo, σε Νατάσα Μπαστέα, Ο επα
ναστάτης της μαύρης εβδομάδας, ΝΕΑ 22/7/2000 - Φ. Φιλίππου, Σ'
έναν τρελό χορό (παρουσίαση του βιβλίου του Τζέιμς Ελρόι «Οι
δρόμοι του δολοφόνου», μτφ. Τ. Αθανασόπουλου, Καστανιώτης
2002), σε ΒΗΜΑ 14/4/2002.
"Βλ. Φ. Φιλίππου, Το νουάρτης Μασσαλίας, (παρουσίαση του βιβλί
ου του Ζαν-Κλώντ Ιζζό «Το μαύρο τραγούδι της Μασσαλίας», μτφ.
Ριχ. Σωμερίτη, Πόλις, 1999), σε ΒΗΜΑ 16/1/2000 - του ίδιου, Η συμ
μορία των γάλλων, ΒΗΜΑ 13/8/2000.
'· Βλ. Χάρη Βλαβιανού, Έντγκαρ Άλαν Πόε: ένας Ευρωπαίος ποιη
τής, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα, αρ. 112/13-2-85, σ. 20
,7Βλ. Χρ. Αγγελάκου, Ποιος θυμάται τη «Μάσκα»; ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρω
μα: Αστυνομική Λογοτεχνία, αρ. 86/25-1-84, σ. 10.
"Βλ. Μικέλας Χαρτουλάρη, Σασπένς αλά ελληνικά, ΝΕΑ 22/7/2002.
"Βλ. Άρη Μαλανδράκη, Το αστυνομικό μυθιστόρημα ρίχνει τη Μά
σκα, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7/11/99 - Βλ. και Τσάρλς Ουίλφορντ, Ο «Νονός» της pulp λογοτεχνίας, (παρουσίαση από Σοφ.
Νικολαϊδου), ΝΕΑ 3-4/8/2002.
“ Βλ. Λένας Παπαδημητρίου, Ποιος «σκότωσε» την Αγκάθα Κρίστι,
BHMAGAZINO 18/3/2001.
“ Βλ. Τ. Γουδέλη, Σκληρές ιστορίες, ηθικές δοκιμασίες, (παρουσίαση
του βιβλίου του Ρέιμοντ Τσάντλερ «Δολοφόνος στη βροχή», μτφ.
Έφης Γεωργίου, Ερατώ 1999), σε Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 18/2/2000.
“ Βλ. Ανδρ. Αποστολίδη, Το αστυνομικό μυθιστόρημα σήμερα, ΕΚ
ΦΡΑΣΗ, Ιουν. 2001, σ. 76.
“ Βλ. Εισαγωγή Uri Eisenzweig, στο «Ανατομία του αστυνομικού μυ
θιστορήματος», οπ.π., σ. 15.
“ Βλ. μ.ά. «Αστυνομική Λογοτεχνία», ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86/25-1-84, οπ.π.
“ Βλ. Π. Μαρτινίδη, Συνηγορία της παραλογοτεχνίας, σ. 14επ.
"Β λ. Στ. Βαλούκου, Ιστορίες με ντετέκτιβ, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αρ. 86/25-1-84,

Μυθιστόρημα δεν είναι τίποτε άλλο πα
ρά ένα πάθος σε συσκευασία μύθου...
Θ. Διαμαντόπουλου, Η πρωταπριλιά του Ίκαρου

Α. Προ-λεγόμενα

ΤΟΥ
ΓΙΑΝΝΗ
ΑΠ. ΠΑΝΟΥΣΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΟ
ΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
& ΜΜΕ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ
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ματ(ολογ)ική λογοτεχνία ως τέτοια, δηλ. ως λογοτεχνική
κατηγορία. Για τους συγγραφείς και τους ήρωες της
«εγκληματικής μυθιστορίας»23 υπάρχουν εξειδικευμένα
περιοδικά και αφιερώματα34.
Ο Μ αιγκρέ35, ο Σέρλοκ Χολμς36, ο Ηρακλής Πουαρό27, ο Αρσέν Λουπέν28 (με τα εκατό πρόσωπα και
τα χίλια ψευδώνυμα)39, ο Φίλιπ Μάρλοου30 «παρελαύ
νουν» καθημερινά από τα περίπτερα ακόμα και aiC
του ς περιπλανώμενους βιβλιοπώλες. Οι αλλόκοτοι
δολοφόνοι του Έ ντγκαρ Άλαν Πόε31, οι ιστορίες του
Ρέημοντ Τσάντλερ, του Ντ. Χάμμετ, της Αγκ. Κρίση,
τη ς Ρ. D. James33, του Κάναν Ντόυλ κ.α.33, γαλούχησαν γενιές και γενιές34.
5. Αντίθετα τα σημερινά εγκλήματα είναι τόσο βίαια
ώστε δεν μπορούν ν' αποτελόσουν τη βάση / την πρώτη
ύλη για αστυνομικό - εγκληματικό μυθιστόρημα35.
Ακόμη και το μπλακ χιούμορ36 χρειάζεται μιαν ατμό
σφαιρα βάθους για ν’ αναδειχθεί37 και δεν ταιριάζει σε
serial killers ή ψυχοπαθείς.
Η μυθολογία των αστυνομικών - εγκληματικών μυθι
στορημάτων ξεπεράστηκε από τους σύγχρονους ψηφια
κούς «ήρωες» ή τους animals και cannibals36.
6. Φαίνεται ότι μια εποχή εγκλήματος και παρανομίας
τέλειωσε (και μαζί της έκλεισε τον κύκλο του και το κλα
σικό αστυνομικό - εγκληματικό μυθιστόρημα) και αρχίζει
-για ορισμένους- μια χειρότερη39.
Η μυθοποίηση τω ν πραγματικώ ν εγκλημάτω ν
(true crime) δ η μ ιο υ ρ γεί νοσηρή και ηδονοβλεπ τική
νοοτροπ ία 40, η τήρησ η το υ νόμου σ ’ έναν αποδιοργανω μένο κόσμο χάνει το νόημά τη ς 4', τα τέ ρ α τα
γο η τεύο υν, όλοι εθ ίζο ν τα ι στον τρ ό μ ο τω ν “ born to
be w ild ”43.
Ο Ρέημοντ Τσάντλερ τώρα δικαιώνεται. “Ο κόσμος εί
ναι -πράγματι- ένα μέρος δύσκολο να ζει κανείς” . Αθώες
πια είναι μόνον οι πέτρες43.

σ. 28 - Uri Eisenzweig, οπ.π., σ.14.
” Βλ. Στ. Βαλούκου, οπ,π., σ. 30.
“ Βλ. Paule Rosetto, Αρσέν Λουπέν, ο ασύλληπτος, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ.
218/28-6-89, σ. 61
“ Βλ. Στ. Βαλούκου, Ο Αρσέν Λουπέν στον κινηματογράφο, ΔΙΑΒΑ
ΖΩ, οπ.π., 28-6-89, σ. 77.
"Βλ. Αλ. Ζήρα, Τυπολογικοί άξονες στη διαγραφή του Φίλιπ Μάρλο
ου, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα, αρ. 193/8-6-88, σ, 24.
” Βλ. Έντγκαρ Άλαν Πόε, ΔΙΑΒΑΖΩ, οπ.π., αρ. 112/13-12-85, σ. 37.
” Βλ. Μπ. Μεταξά, Η διάδοχος της Αγκάθα Κρίση, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
17/8/90.
“ Βλ. παρουσίαση Μ. Χαρτουλάρη, Η δολοφονία είναι... Τέχνη, ΝΕΑ
24/12/90.
“ Βλ. περισσότερα σε Γ. Πανούση, Πινακοθήκη εγκληματιών, στο
«Μήνυμα στην Εγκληματολογία», 1995, σ. 427 επ.
” Βλ. συνέντευξη Αθηνάς Κακούρη. «Δεν ξέρω πια να χειριστώ τα ση
μερινά εγκλήματα», σε Μαν. Πιμπλή, ΝΕΑ 3/7/2000.
“ Βλ. Mike Me Corniack, Χτύπημα στο κεφάλι, μπρ. Μάρας Ψαράκη,
Οξύ, 2001 - βλ. και κριτική Σοφ. Νικολαϊδου, ΝΕΑ 16-17/3/2002.
” Βλ. Γκίλμπερτ Άπερ, Έρωτας και θάνατος στο Λόνγκ Άιλαντ, Σέλας,
2000, Stefano Malatesta, Ο ντετέκηβ είναι Σικελός, ΒΗΜΑ 6/10/99.
"Βλ. Ν. Βατόπουλου, Η αστυνομική εκδοτική “βεντάλια", ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ - 7 ΜΕΡΕΣ, Αστυνομική Λογοτεχνία 28/6/98, σ. 16.
- Βλ. και Δ. Δανίκα, Οι χάρτινοι ήρωες στην οθόνη, ΒΗΜΑ 18/11/90 Βλ. Τόμας Χάρις, Χάνιμπαλ, μτφ. Μιχ. Μακρόπουλου, Bell 2000.
"Βλ. Γ. Ικ. Μπαμπασάκη, Δεσμώτης της αδρεναλίνης (παρουσίαση
του βιβλίου του Κ. Σαμαρά «Καταζητείται», Οξύ, 1999), σε ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ 20/6/99.
“ Βλ. Δ. Μητρόπουλου, Π. Ντ. Τζέιμς, «Ένα πτώμα στο πάτωμα του
σαλονιού», ΒΗΜΑ 8/10/95.
41Πρβλ. Πάβελ Κόχουτ, Ο άνθρωπος που δολοφονούσε χήρες, Καστανιώτης 2000 (παρουσίαση «Η ηθική του εγκλήματος», ΝΕΑ ΙΟ
11/2/2001)

Β. Αστυνομικό και/
ως απόκρυφο μυθιστόρημα
1. Τα μυθιστορήματα για “ελεεινούς και κακούργους”,
για εξαθλίωση, διαφθορά και έγκλημα (που χαρακτηρί
ζουν την αστική ζωή) εντάσσονται στη μυθιστορία αποκρύφων44, αφού ο όρος “απόκρυφα" είναι ταυτόσημος
με τον όρο “μυστήρια” (mysteres/mysteries)46.
Τα Μυστήρια (Παρισιού, Λονδίνου κλπ)46έχουν λαϊκό
χαρακτήρα, εγκληματολογικό περιεχόμενο, ατμόσφαιρα
αγωνίας ενώ ταυτόχρονα καταγγέλλουν την παθογένεια
των πολιτικών, κοινωνικών, θεσμικών συστημάτων47.
Αρνητικά πρότυπα κακούργων ληστών, αλητών, μα
χαιροβγαλτών46, συμμοριών, υποκοσμικών στοιχείων49
«προβάλλονταν».
Η κοινωνική εκτροπή, η κοινωνιστική κοσμοθεωρία και
το σωφρονιστικό σύστημα αποτελούσαν προσφιλή θέμα
τα 60.
2. Αυτός ο απόκρυφος και αδύναμος κόσμος, ο αντί
στροφος του πραγματικού, χρειαζόταν (και χρειάζεται)
ειδικά “κλειδιά” για να τον αποκρυπτογραφήσεις5' και με
την έννοια αυτή τα Μυστήρια δεν απείχαν πολύ από την
“ιδιαίτερη ατμόσφαιρα" και ηθοψυχολογική πλοκή του
αστυνομικού - εγκληματικού μυθιστορήματος.

Γ. Αστυνομικό και/
ως ληστρικό μυθιστόρημα
1. Το ληστρικό μυθιστόρημα, ως παραλογοτεχνία ή
λαϊκή λογοτεχνία, δεν είναι μια αφελής λογοτεχνία53.
Ως roman populaire, λαϊκό αστικό μυθιστόρημα53, το
ληστρικό μυθιστόρημα εντάσσεται σε μίαν άλλη λογοτε
χνία54 (που αποτελεί -για πολλούς- βαρόμετρο κοινωνικής
ευαισθησίας)55.
Στον Ελλαδικό χώρο το ληστρικό μυθιστόρημα κατα
γράφεται ως το πρώτο είδος λαϊκού μυθιστορήματος
(1900 -1930), ενώ το αστυνομικό - περιπετειώδες ακο-

“ Βλ. ομότιτλο άρθρο Κ. Παπανικολάου, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21/7/91.
“ Βλ. άποψη Χέγκελ σε Γ. Ικ. Μπαμπασάκη, Πράκτορες και συγγρα
φείς, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 26/1/2001
“ Βλ. Γεωργίας Γκότση, Η Ελληνική μυθιστορία Αποκρύφων του 19ο
αιώνα, ΑΝΤΙ, Αφιέρωμα «Το ελληνικό απόκρυφο μυθιστόρημα του
19ου αιώνα», τ. 641, 1/8/97, σ. 6.
“ Οπ.π., σ. 7 - Βλ. και I. Κονδυλάκη, Οι άθλιοι των Αθηνών, Νεφέλη
1999.
“ Βλ. Γ. Γκότση, οπ.π., σ. 8.
“ Οπ.π., σ. 9,11.
“ Βλ. αντί άλλων Ηλ. Πετρόπουλου, Καπανταήδες και μαχαιροβγάλ
τες, Νεφέλη, 2001 - Βλ. και παρουσίαση στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

21/ 1/ 2002.
“ Βλ. Γεωργίας Δράκου, «... αναλόγως της σμικρότητος ημών». Οι
πρώτες προσπάθειες μεταφύτευσης των Αποκρύφων στην Ελλάδα
(1845-1855), ΑΝΤΙ, οπ.π., σ. 24-25.
“ Βλ. Παντ. Βουτουρή, Ο Ιωάννης Σ. Ζερβός και το απόκρυφο μυθι
στόρημα, Eugene Sue και Emile Zola, ΑΝΤΙ, οπ.π., σ. 34-37.
“ Βλ. Γ. Κοροντζή, Η ποίηση της εξαίρεσης, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα
στον Έντγκαρ Άλαν Πόε, αρ. 112/13-2-85, σ. 14-16.
“ Βλ. Πρόλογο Μ. Γ. Μερακλή, σε Χρ. Δερμεντζόπουλου, Το ληστρι
κό μυθιστόρημα στην Ελλάδα - Μύθοι - Παραστάσεις - Ιδεολογία,
Πλέθρον, 1997, σ. II - Βλ. και Χρ. Δερμεντζόπουλου, οπ.π., σ. 15.
“ Για τη λογοτεχνία του λαού/ για το λαό βλ. Χρ. Δερμεντζόπουλου,
οπ.π., σ. 34,54,64 επ.
“ Οπ.π., σ. 35.
“ Βλ. Μ. Γ. Μερακλή, οπ.π., σ.12.
“ Βλ. Χρ. Δερμεντζόπουλου, οπ.π., σ. 51.
"Οπ.π., σ. 42,44,179.
"Βλ. Μ. Γ. Μερακλή, Τι είναι η λαϊκή λογοτεχνία, Σύγχρονη Εποχή
1988, σ. 22, 70.
“ Πρβλ. για το Γιάννη Μαρή και το κλίμα της εποχής (δωσίλογοι, χα
φιέδες κλπ) σε Φ. Φιλίππου, Λαός και Κολωνάκι, ΒΗΜΑ 14/11/99.
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λουθεί (1930 και μετά)56.
Ο κοινωνικός ρόλος του ήρωα (κοινωνικού ληστή) συνίσταται στο να επιβάλλει τη δική του δικαιική τάξη (τόσο
στο φαντασιακό όσο και στο πραγματικό επίπεδο)57.
2. Η μετεξέλιξη του ήρωα - ληστή και η αντικατάστασή
του από τον παράνομο κακοποιό του αστυνομικού μυθι
στορήματος συμπίπτει με τη μεταξική δικτατορία όπου
κάθε “εξέγερση” (ακόμα και με «λογοτεχνική άδεια»)
απαγορευόταν56.
Θα μπορούσε κατά συνέπεια να ισχυριστεί κανείς ότι
μέσα στην αστυνομική - εγκληματική πλοκή κρύβεται συ
χνά μια μορφή αντίστασης κατά του πολιτικού ή κοινωνι
κού καθεστώτος59 και συστήματος.
3. Με κοινωνική60 ή αντικοινωνική θεματολογία61 που
ενδιαφέρει το λαό62 και όχι την upper class63, το αστυνο
μικό - εγκληματικό μυθιστόρημα μπορεί να ενταχθεί στο
χώρο της εγκληματολογίας των λαϊκών αναγνωσμάτων,
όχι με το αρνητικό πρόσημο της παραλογοτεχνίας των
λαϊκών περιοδικών (yellowbacks)64 ή των συμβατικών κα
τασκευών και παρωδιών65, αλλά ως ρεαλιστικές κοινωνι
κές απεικονίσεις66 με κριτικό πνεύμα για την τάξη και την
εξουσία.

Δ. Αστυνομικό και/ ως κοινωνικό ■ψυχο
λογικό μυθιστόρημα
1. Σ' αυτή τη λογοτεχνία μυστηρίου67, ο εντοπισμός του
δολοφόνου δεν είναι το τελικό ζητούμενο αφού η φιλο
σοφία, η πολιτική, η ψυχολογία, η ιστορία, η κοινωνιολογία καταλαμβάνουν συνήθως μεγαλύτερο χώρο66.
Η αποκρυπτογράφιση του αινίγματος μπορεί ν’ απο
τελεί θρίαμβο της ανθρώπινης ευφυΐας69 η ουσία όμως
του εγκλήματος δεν κρύβεται στη διάπραξή του αλλά
στην ερμηνεία του70.
Η ίντριγκα απλώς μας οδηγεί -ως όχημα- στα άδυτα
της ψυχής των πρωταγωνιστών71. Από την άλλη πλευρά ο

“ Ως μαύρα κοινωνικά μυθιστορήματα τα περιγράφει ο Βασ. Σττηλιόπουλος, Ανιχνεύοντας τον κόσμο του Γιάννη Μαρή, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ.
86, οπ,π., σ. 39.
" Για τη Φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη Πρβλ. Δ. Τζιόβα, Η «Φόνισσα» ως αντικοινωνικό μυθιστόρημα, ΒΗΜΑ, 31/3/2002.
“ Για άλλους ως σαπουνόπερα (βλ. Ηλ. Αλεξανδρόπουλου, «Λάμψη»
με ντοκτορά, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 14/10/2001) και γι’
άλλους ως παιχνίδι (βλ. Uri Eisenzweig, οπ.π., σ. 21,22).
“ Πρβλ. Ελεωνόρας Ορφανίδη, Ο Τζακ ξαναχτυπά, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
13/1/2002.
“ Βλ. Ανδρ. Αποστολίδη, Η γοητεία των λαϊκών ντετέκτιβ, ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ - 7 ΜΕΡΕΣ, οπ,π., σ. 7.
“ Βλ. Π. Μαρτινίδη, Συνηγορία, οπ.π., σ. 214.
“ Οπ,π., σ. 106.
87Βλ. Δ. Χανού, Η προέλευση και η πορεία της αστυνομικής φιλολο
γίας μέσα από τα λαϊκά περιοδικά και φυλλάδια, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86,
οπ.π., σ. 14.
“ Βλ. Φ. Φιλίππου, Αρετή και τόλμη (παρουσίαση του βιβλίου του Π.
Μάρκαρη «Αμυνα ζώνης», Γαβριηλίδης 1998), σε ΒΗΜΑ 9/8/98.
“ Βλ. Μάκη Πανώριου, Ιχνηλατώντας την ανθρώπινη σκοτεινιά (πα
ρουσίαση του βιβλίου του Έντγκαρ Άλαν Πόε «Tales of Mystery
and Imagination», μτιρ. Ντ. Ρώντα, Παπαδόπουλος 1999), σε Ε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 26/11/99 -Π. Μαρτινίδη, Συνηγορία, οπ.π., σ. 172.
™Βλ. Γ. Κοροντζή, οπ.π., σ. 18.
71Βλ. Λώρης Κέζα, Ο δικός μας νουάρ, (συνέντευξη από Φ. Φιλίππου,
«Αντίο Θεσσαλονίκη» Πόλις 1999), σε ΒΗΜΑ 1/8/99.
77Βλ. Βασ. Σπηλιόπουλου, Ο χώρος και ο χρόνος σαν απαραίτητες
προϋποθέσεις για τη διάπραξή του εγκλήματος, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 149,
οπ.π., σ. 39 επ. - βλ. και Μ. Πιμπλή, Ο... Ηρακλής Πουαρό της Αρ
χαίας Αθήνας, ΝΕΑ - Πρόσωπα 1/12/2001.
71Βλ. Πωλ Κεμπρέκου, Μανία καταβρόχθισης, μτφ. Νεκτ. Καλαϊτζή,
Γκοβόστης 2001 (Αμερική), Χένινγκ Μανκέλ, Εκτελεστές δίχως πρό
σωπο, μτφ. Λ. Καλοβυρνά, Ψυχογιός 2001 (Σουηδία), Φαράμπα Χα-

χώρος και ο χρόνος δράσης και αφήγησης72 χρωματίζο
νται από έντονα εθνικά, πολιτιστισμικά, κοινωνικά στοι
χεία73 που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ηρώων.
2. Το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι εάν η αστυνομι
κή - εγκληματική λογοτεχνία μπορεί να συλλάβει αποτε
λεσματικά τη σκοτεινή ανθρώπινη άβυσσο74 ή απλώς
μας διασκεδάζει75, δεν μας αφήνει να πλήξουμε76 καθώς
μας γοητεύει η διαδικασία επίλυσης του γρίφου77.
Το έγκλημα ως μυστήριο της ανθρώπινης φύσης76, η
ανάλυση της εγκληματικής συμπεριφοράς79 με ταυτό
χρονη ανατομία της ανθρώπινης ψυχής60, ο συνδυασμός
ψυχολογικού ρεαλισμού και αφηγηματικής ψυχογρα
φίας61 όχι μόνο καθιστά το αστυνομικό - εγκληματικό μυ
θιστόρημα σοβαρό αλλά του προσδίδει και χαρακτηρι
στικά docrimantary/ docrimentaire62.
Αν και στη λογοτεχνία δεν υπάρχει εθισμός στο απο
τρόπαιο63, ο φόνος που θρυμματίζει τις συμβάσεις64, η
φονική μανία ως φυσική κατάσταση85, οι ενοχές και οι
εφιάλτες66, δίνουν στο συγγραφέα τα χρώματα για να
αναδείξει την ψυχοσύνθεση των ηρώων του και να φωτί
σει της σκοτεινές πλευρές.
Το αστυνομικό - εγκληματικό μυθιστόρημα είναι αφη
γηματικό είδος με κυρίαρχο -αλλά όχι μοναδικό- στοιχείο
το ερώτημα “ποιος είναι ο ένοχος, ποιος τόκανε”
(whodunit), αφού πίσω από την ίντριγκα και το μυστήριο
κρύβονται κρίσιμα ζητήματα του πολιτισμού, της κοινω
νίας67, της δικαιοσύνης66 καθώς και ανθρώπινοι χαρακτή
ρες69 που κινούνται με βάση ειδικό κώδικα ζωής90 (ή και
θανάτου).

Ε. Ο ρόλος και το προφίλ του ντετέκτιβ
1. Η σκληρή αστυνομική ιστορία (hard boiled)91 είναι
συνήθως ρεαλιστική92 και δίνει βάρος στη διαλεύκανση
του εγκλήματος.
Ο ντετέκτιβ είναι a walking calendar of crime93, ένας

κτρουντί, Οι όχθες του αίματος, μτφ. Β. Δέμου, Μεταίχμιο 2001
(Ιράν), Matilde Asensi, Σαλόνι από κεχριμπάρι, μτφ. Λ. Παλλαντίου,
Περίπλους, 2001 (Ισπανία), Χένρι Τζόζεφ, Τα ίχνη του αίματος, μτφ.
Ερρ. Μπαρτζινόπουλου, Σύγχρονοι Ορίζοντες 2001 (Γεωργία), Αλε
ξάνδρας Μαρίνινα, Ο εφιάλτης, μτφ. Κίρα Σίνου - Όλγας Πατρούνοβα, Πατάκης 2001 (Ρωσία), Robert Van Galik, Το φέρετρο του αυτοκράτορα και άλλες ιστορίες, μτφ. Ντίνα Ζάχου, Θεμέλιο 2001 (Ια
πωνία), Ζαν Πατρίκ Μανσέτ, Τι λούκι! μτφ. Γ. Καυκιά, Στάχυ 1996
(Γαλλία) κλπ.
7"Βλ. Μάκη Πανώριου, Με την τακπκή της αράχνης, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
Αφιέρωμα, 28/6/2002, οπ.π., σ. 23.
75Βλ. Φ. Φιλίππου, Εγκλήματα γυναικών, ΒΗΜΑ 14/1/2001.
78Βλ. Μάρης Θεοδοσοπούλου, Το κρόουλτου δολοφόνου (παρου
σίαση του βιβλίου του Μιχ. Μιχαηλίδη «Η πισίνα των αναμνήσεων»,
Κέδρος 1999), σε ΒΗΜΑ 23/5/99- Βασ. Σιούτη, Αθηνά Κακούρη: η
Ελληνίδα Αγκάθα Κρίστι, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7/11/99.
77Βλ. Δημοσθ. Κούρτοβικ, Κατά την εποχή και η ενοχή (παρουσίαση
του βιβλίου του Ανδρ. Αποστολίδη «Αστυνομικές ιστορίες για πέντε
δεκαετίες», Αγρα, 1998), σε ΝΕΑ 5/1/99,
78Βλ. Έφης Φολίδα, Φλέρτ με το αποτρόπαιο, ΝΕΑ 9-10/2/2002.
78Βλ. Τάσου Γουδέλη, Ο άγνωστος της διπλανής πόρτας (παρουσία
ση του βιβλίου της Patricia Highsmith «Ο ταλαντούχος κύριος Ριπλέι», μτφ. Έφης Φρυδά, Νέα Σύνορα 1999), σε Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
31/3/2000.
"Πρβλ. Β. Καλαμαρά, Ο αστυνόμος Μπέκας ζει, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13/6/99.
81Βλ. Ζερμαίν Μαμαλάκη, Αγκάθα Κρίστι, μυθιστοριογράφος του αι
ώνα μας, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα, αρ. 149, οπ.π., σ. 31, 32 και για Π.
Ντ. Τζέιμς, οπ.π. (από Δ. Μητρόπουλο)
88Βλ. όρο μεταφραστή Αχ.Κυριακίδη στο βιβλίο του Μαξ Άουμπ, Πα
ραδειγματικοί φόνοι (παρουσίαση από Φ. Φιλίππου, σε ΒΗΜΑ
5/5/2002)
“ Βλ. Φ. Φιλίππου, Νοσταλγία για την Αγκάθα (παρουσίαση του βιβλί-
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Το αστυνομικό μυϋιστόρημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

απαιτητικός ορθολογιστής με αναλυτική δύναμη και πορισματικούς συλλογισμούς", ένας ζωντανός ηλεκτρονι
κός υπολογιστής’5.
Τα κλειστά δωμάτια, οι εξαφανίσεις, ο προσδιορισμός
του κύκλου των υπόπτων", οι πολλές “δυνατές” εκδοχές,
όλοι και όλα καταλήγουν στο θρίαμβο της λογικής97.
Στον περίπλοκο κι επικίνδυνο κόσμο98 των σκοτεινών
υποθέσεων και των ένοχων μυστικών89, ακόμα κι όταν τα
γεγονότα δεν είναι πάντοτε φτιαγμένα για να βγάζουν νόη
μα™, έρχεται ο ντετέκηβ, ο οποίος ως καλός αρχαιολόγος,
παραπρεί, ερευνά, συλλέγει και (ανα)συνθέτει"” .
Απλός και μοναχικός’02, φτωχός αλλά έντιμος'03. Αδιά
φθορος™, όχι όμως loser'05, αντιμέτωπος με την πραγ
ματική και λογοτεχνική βία'06, κρατώντας πάντοτε το
στυλ και την εχεμύθειά107 του, ο δαιμόνιος ιδιωτικός ή
ερασιτέχνης αστυνομικός/ εγκληματολόγος'08 καλείται
αφενός να αντικαταστήσει τον ανεπαρκή παραδοσιακό
αστυνόμο’09 και αφετέρου -λύνοντας το αίνιγμα- να “σκο
τώσει” αυτόν στον οποίο χρωστάει τον τίτλο το υ "0. Ανά
μεσα στο έγκλημα και την τιμωρία παρεισφρύει ο ανι
χνευτής/ ερευνητής"1που με διανοητικό αλλά και εμπει
ρικό τρόπο"2 βάζει τα πράγματα και τα πρόσωπα στη
σωστή τους θέση.
Βέβαια στα κλασικά μυθιστορήματα ο ντετέκηβ όχι μό
νο διερευνά αλλά και “διερευνάται” καθώς κουβαλάει και
αυτός ένα δικό του μυστήριο προς επίλυσιν"3.
Συνδετικός πάντως κρίκος ανάμεσα στο αφήγημα και
στον αναγνώστη αναδεικνύεται πάντα ο ντετέκτιβ, ο οποί
ος πολλές φορές ταυτίζεται με τον αναγνώστη"4(ακόμα
κι όταν ο αφηγητής είναι ο δολοφόνος)"5.
2. Στη μετεξέλιξη του είδους αυτού της αστυνομικής
φιλολογίας (crime novel) συναντάμε το μαύρο μυθιστό
ρημα (roman noir), στο οποίο η περιέργεια και η αγωνία
(ακόμα και για τη ζωή του ίδιου του ντετέκηβ) αντικαθι
στούν το μυστήριο” 6και μας εισάγουν στο θρίλερ και στο

μυθιστόρημα με σασπένς.
Το μαύρο μυθιστόρημα χαρ ακτηρίζεται από τις πε
ριπ έτειες (aventures) των ηρώων, τις υποθέσεις κα
τασκοπείας (espionnage) ή και τις αφηγήσεις επικίν
δυνων ταξιδιώ ν (recits de vo ya g e )"7 και προσφέρει
άλλοθι φυγής από την προβλέψιμη πραγματικότη
τ α " 8 με ταυτόχρονη βίωση οριακών καταστάσεων
ενοχής και απόγνω σης"9.
Από τον ορθολογικό ντετέκηβ στον κρατικό αστυνομι
κό ή τον πράκτορα120 (που εκτός από το μυαλό χρησιμο
ποιεί και το σώμα του)’21, από το neo polar νουάρ μυθι
στόρημα ως κοινωνικό μυθιστόρημα’22 στη χρήση σύγ
χρονων όπλων και προηγμένης τεχνολογίας, διαπιστώ
νουμε μια τεχνική μετεξέλιξη χωρίς όμως μείωση της
έ(λ)ξης την οποία προκαλεί το έγκλημα και η ομιχλώδης
ατμόσφαιρα που το περιβάλλει123.
Η διαχείριση του φόβου’24 διαφέρει και όχι τα διλήμμα
τα των πρωταγωνιστών. Μολονότι οι αρχετυπικοί ήρωες
(Σέρλοκ Χόλμς, Πουαρό, Μις Μαρπλ, Φιλίπ Μάρλοου
κ.α.)’25 δεν πεθαίνουν εύκολα, τα αφηγήματα και τα εν
διαφέροντα αλλάζουν. Μολονότι κάθε αφήγημα με αστυ
νομική δομή και τίτλο δεν είναι αστυνομικό’26, η παραδο
σιακή μυθολογία του αστυνομικού μυθιστορήματος’27
έχει ξεπεραστεί από τους σύγχρονους ήρωες του γκανγκστερικού μυθιστορήματος όπου πρωταγωνιστής είναι
ο εγκληματίας και όχι ο ντετέκτιβ’28.
Ανέλπιδη και αδιέξοδη βία κοινωνικά καθηλωμένων
ηρώων που μόνο μέσα από το έγκλημα’29έχουν ελπίδα to
take something from nothing130; Ατομικότητα εγκληματία
κατά συλλογικότητας κοινωνικών αξιών και ατομικότητα
ντετέκηβ υπέρ της αλήθειας, σε σενάρια13’ όπου οι ήρω
ες, οι κακοποιοί και οι τιμωροί εναλλάσσονται;
Όλα αυτά συγκροτούσαν το σκληρό πυρήνα γύρω από
τον οποίο κινούνταν οι καλοί και οι κακοί (μέχρι τελικής
πτώσης;)

ου της Kathy Reichs «Αναγγελία ενός βέβαιου θανάτου», μτφ. Μ.
Περαντάκου - Κόνικ, Ελλ. Γραμμ., 1998), σε ΒΗΜΑ 4/7/99.
“ Βλ, για Π. Ντ. Τζέιμς, οπ.π. (από Δ. Μητρόπουλο).
85 Βλ. Φ. Δ. Δρακονταειδή, Όταν ο φόνος προσπορίζει ηδονή και
χαρά (παρουσίαση του βιβλίου της Joanna Bourke «The intimate
history of killing», Granta Books, 1999), σε E - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 3/9/99.
“ Βλ. Μάνιας Στάικου, Ο δολοφόνος φιλούσε υπέροχα, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
13-14/7/2002 - και Ανδρ, Αποστολίδη, Η «Ελβετική» εκδοχή του
αστυνομικού μυθιστορήματος (παρουσίαση του βιβλίου του Φρ.
Ντύρενματ «Ο δικαστής και ο δήμιος», μτφ. Ρεγγ. Μολέρ - Μαθιοπούλου, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις 1998), σε ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
31/7/98.
"Βλ. Ανταίου Χρυσοστομίδη, Βιβλία yta τις διακοπές (αστυνομικά),
ΑΥΓΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 21/7/2002 - Β. K. Κ„ Νουάρ αλά ελληνικά, ΚΥΡΙΑ
ΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 13/6/99.
“ Βλ. Έφης Φολίδα, Εδώ δεν νικούν οι καλοί (παρουσίαση του βιβλί
ου του Π. Μαρτινίδη «Δεύτερη φορά νεκρός», Νεφέλη 2002), σε
ΝΕΑ 23-24/3/2002.
“ Βλ. Φ. Φιλίππου, Πιστοποιητικά θανάτου (παρουσίαση του βιβλίτης
Κάρμεν Ποσάδας «Μικρές ατιμίες», μτφ. Τιτίνας Σπερελάκη, Ενάλιος 2000), σε ΒΗΜΑ 22/10/2000.
“ Βλ. Αλ Ζήρα, Η τέχνη του φόνου και η τεχνική της αφήγησής του,
ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π., σ. 34.
" Για τον -κατά τον Χάμετ- «hard boiled private-eye» ντετέκτιβ βλ. Π.
Μαρτινίδη, οπ.π., σ. 162.
" Βλ. Σώμερσετ Μώμ, Κρίσεις για τον Ρέημοντ Τσάντλερ και το αστυ
νομικό αφήγημα, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα, τ. 193/8-6-88, σ. 18.
“ Βλ. Peter Costello, The real world of Sherlock Holmes, Robinson
Publ., London 1991, σ. xi.
“ Βλ. Στάθη Βαλούκου, Ηρακλής Πουαρό - Μέθοδοι και στυλ ενός κυ
νηγού δολοφόνων, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα: Αγκάθα Κρίση, τ. 149/317-86, σ. 21.
“ Βλ. Sir Arthur Conan Doyle, To αρχείο του Σέρλοκ Χόλμς, μτφ. Στ.

Βαρβαρούση, Ερατώ, 1987, σ. 12.
“ Βλ. Αφρ. Παναγή, Η τέχνη της Αγκάθα Κρίστι, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 149,
οπ.π., σ. 27.
"Βλ. Νένας Ευθυμιάδη, Αγκάθα Κρίση, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 149, οπ.π.,\σ. 43.
“ Βλ. Νίνου Φενέκ Μικελίδη, Ο ντετέκτιβ Μάρλοου κι αν εγέρασε...,
ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 25/7/99.
“ Βλ. Μαίρη Χίγγινς Κλάρκ, Η κυρία του αστυνομικού μυθιστορήμα
τος, ΝΕΑ 21/7/98.
’“ Βλ. Μάρτιν Έιμς, Νυχτερινό τρένο, μτφ. Μαρίας - Ρόζα Τράίκόγλου, Πατάκης 1999 (παρουσίαση Αργ. Μαντόγλου, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗ
ΚΗ 30/4/99).
101Βλ. Ισιδώρας Παπαδρακάκη, Αγκάθα Κρίστι - Έγκλημα στο Βρετα
νικό Μουσείο, ΒΗΜΑ 17/3/2002. - Για μίγμα αστυνομικού και ιστο
ρικού μυθιστορήματος βλ. Αχμέτ Ουμίτ, Εγκλήματα με ονομασία
προέλευσης, μτφ. Σοφ. Υψηλάντη, Κέδρος, 2002.
’"Β λ. Φ. Φιλίππου, Το φάντασμα του Τσάντλερ (παρουσίαση του βι
βλίου του Οσβάλντο Σοριάνο «Θλιμμένος, τελευταίος και μόνος»,
μτφ. Αγγ. Βασιλάκου, Opera 1999), σε ΒΗΜΑ 21/11/99.
“ Βλ. Κατερ. Κολιού, Ο πατέρας του ντετέκτιβ Μάρλοου ξαναζεί, ΒΗMAGAZINO 3/12/2000.
Με τη μοναχικότητα διαφυλάσσεται ο αδιάφθορος χαρακτήρας
βλ. Αλ. Ζήρα, Τυπολογικοί άξονες στη διαγραφή του Φίλιπ Μάρλο
ου, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 193, οπ.π., σ. 25.
'“ Βλ. Γ. Ικ. Μπαμπασάκη, Ο Μάρλοου, ο Σούλης και ο Χαρίτος, Αφιέ
ρωμα, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2/6/2000.
Πρβλ Άρη Μαλανδράκη, Αντιστασιακή οργάνωση... «Ο φεγγαροκέφαλος» (Μάσκα, Αράχνη, Ντετέκτιβ X), σε ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 28-29/10/2000, Δ. Χανού, «Μάσκα» και Αποστ. Μαγγανάρης, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - 7 ΜΕΡΕΣ, οπ.π., σ. 3. - Για τη σχέση Αρι
στερός και συγγραφέων αστυνομικών μυθιστορημάτων βλ. Γ. Ικ.
Μπαμπασάκη, οπ.π., Β. Καλαμαρά, Αστυνόμος Μπέκας, ο Έλληνας
Μεγκρέ, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2/6/2000 - Για τη ζωή και το έργο του Γ.
Μαρή βλ. Φ. Φιλίππου, Λαός και Κολωνάκι, ΒΗΜΑ 14/11/99.
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ΣΤ. Περί του “καλού” και του “κακού”
1. Η διάκριση του καλού απ’ το κακό αποκτά μυθο
πλαστικό ενδιαφέρον χωρίς όμως να χάνει και τις κοινω
νικές αναφορές'32. Η μυθοπλασία έχει μεν βαθύ ανθρωπολογικό περιεχόμενο όπως π.χ. πώς υποκύπτει ένας
άνθρωπος στις δυνάμεις του εξωλογικού κακού'33, αλλά
η βία, η διαφθορά, τα σκάνδαλα'34, οι μυστικές υπηρε
σίες, τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών'35 αναπτύσσονται
και εξελίσσονται μέσα σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο'36.
2. Πόρνες, εγκαταλελειμμένα παιδιά137, διεφθαρμένοι
και διαπλεκόμενοι, χρεοκοπημένα συστήματα αξιών και
αδυναμία επιβίωσης ατόμων ή ομάδων, κοινωνία και
εξουσία διαβρωμένη από το οργανωμένο έγκλημα, ένας
ολόκληρος (υπό)κοσμος μοιάζει να γεννήθηκε σημαδε
μένος για το κακό'38.
3. Μπορεί στο αστυνομικό - εγκληματικό μυθιστόρημα
το “καλό” και το “κακό” να περνάνε συχνά μέσα από το
μαύρο χιούμορ’39 όμως ούτε ο “κακός” είναι πάντα αντι
παθής'40 ούτε το “κακό” μπορεί να πολεμηθεί χωρίς τη
χρήση (άμετρης) βίας από τους καλούς'4'.
Επειδή συχνά οι “καλοί” είναι “πολύ καλοί” και οι “κα
κοί” είναι “υπερβολικά κακοί”'42τελικά τα όρια του αστυ
νομικού - εγκληματικού μυθιστορήματος ταυτίζονται είτε
με τα όρια της αν(τ)οχής του αναγνώστη στη βία, στην
αδικία, στην απονομή δικαιοσύνης'43, είτε με τα περιθώ
ρια σκιαγράφισης του (αντι)ήρωα.
4. Χωρίς φτιασιδώματα και σοβαροφάνεια'44 ο συγ
γρα φ έας του αστυνομικού - εγκληματικού μυθιστο
ρήματος επ ιχειρεί να εντοπίσει του λόγους που κά
ποιος δεν γίνετα ι απλά ένας κακός άνθρωπος αλλά ο
κακός'45. Μέσα από ένα ρασιοναλιστικό (και όχι μόνο)
πρίσμα και μια επιστημονική μεθοδολογία ανιχνεύει
και ανακαλύπτει χαρακτήρες αλλά και νομιμοποιεί
την τιμω ρία και τον εξοβελισμό αφού το έγκλημα τε-

Βλ. Γ. Ντουδεσκέα, Το μάτι του ντετέκτιβ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
30/6/2001.
'“ Βλ. Δ. Χανού, Η προέλευση..., ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π., σ. 15.
Βλ. Frederic Bobfn, Κινέζος Σέρλοκ Χολμς, Le Monde -ΝΕΑ
18/7/2002.
"° Βλ. σναφορά Μισέλ Μπυτόρ, Η χρήση του χρόνου, μπρ. Τπίκας
Δημητρούλια, σε ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα: Σιμενόν, αρ. 202/9-11-88, σ.
24.
Βλ. Άκη Γαβριηλίδη, Απόψεις για το Δίκαιο και την Κοινωνία σε
αμερικανικό μυθιστόρημα, ΘΕΣΕΙΣ - 44, Ιούλ. - Σεπτ. 1993, σ. 107.
Βλ. Στάθη Βαλούκου, Ιστορίες με ντετέκτιβ στη λογοτεχνία και
στον κινηματογράφο, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π., σ. 27.
"3 Βλ. Χρ. Λιακοπούλου, Ο Σέρλοκ Χόλμς είναι Γάλλος, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
8-9/4/2000 - «Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ έκλεψε τις αστυνομικές ιστο
ρίες του Σέρλοκ Χόλμς», ΒΗΜΑ 3/8/2001.
Βλ. Βαγγ. Παραμπούκη, Ο ψευτοπροβληματισμός του κυρίαρχου
αστυνομικού αφηγήματος, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π., σ. 36, 37.
"* Βλ. Αγκάθα Κρίστι, Η δολοφονία του Ρότζερ Ακρόιντ (σε Φ. Φιλίπ
που «Σαν αμερικάνικο νουάρ», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 11/7/99).
"* Βλ. Τ. Τοντόρωφ, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα Ρ. Τσάντλερ, αρ. 193, οπ.π.,
σ. 22-23.
"7 Οπ.π., σ. 23.
"* Βλ. Παρής Σπίνου, Για ένα νουάρ καλοκαίρι, ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 30/6/2002.
"* Βλ. Λώρης Κέζα, Ο δικός μας «νουάρ», ΒΗΜΑ 1/8/99.
, χ Για το μυθιστόρημα της «Τρομοκρατίας» βλ. Γ. Γιατρομανωλάκη,
Το μυθιστόρημα της 17Ν, ΒΗΜΑ 21/7/2002 Σταυρ. Παπασπύρου,
Τρομοκράτες πίσω από τις σελίδες (παρουσίαση του βιβλίου της
Αφρ. Κουκουτσάκη «Σχοινοβάτες», Κρπική, 2000), σε ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 21/7/2002 - Όλγας Σελλά, Το «μυθιστόρημα» της 17Ν, ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4/8/2002 - «Έξι ντετέκτιβ αναζητούν μυστή
ριο...», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 4/8/2002.
Βλ. «Αναζητώντας το δολοφόνο», επιμ. Πέγκυ Κουνελάκη, ΚΑΘΗ-

λικά δεν αποδίδει .
Η κυνική αλήθεια των αστυνομικών για τους one '
όλα είναι μια ζούγκλα'47 δεν αρκούσε. Χρειαζότο
νωνική και φιλοσοφική παραδοξότητα του ντετέ
διορατικότητα και η ευαισθησία του, η προσωπ
ληψη του σωστού και του λάθους'48.
Έτσι π.χ. ο Αρσέν Λουπέν εκφράζει ταυτόχρονα το
“καλό” και το “κακό”, το αιώνιο δισυπόστατο του αστού,
ενώ ο Δρ. Τζέκυλ - Mr Χάιντ αναδεικνύει τις δύο όψεις του
τραγικού της ανθρώπινης φύσης’49. Αντίθετα οι ήρωες
του Ιαν Φλέμινγκ δηλαδή του κατασκοπικού μυθιστορή
ματος δεν κινούνται στην αντίθεση “καλό - κακό” αλλά
στην δυάδα “ελευθερία - σκότος "®
Από το δίδυμο superego (ντετέκτιβ) - id (τέρας εγκλη
ματίας)’5’ περάσαμε στην παγκοσμιοποίηση του εγκλή
ατος και
ματος
και του διώκτη του (James Bond)152, στα πυρηνικά
thrillers’53 ή στους computerized
πους, robocops ή cyborgs
Αυτό ίσους να είναι και το
κλασικού αστυνομικού μυΙ

Ζ. Εγκληματο-λογική τη
1.
Έχω και σε προηγούμενη μελέτη μου 9
σχέση Λογοτεχνίας - Ποινικής Επιστήμης (και ι
της Εγκληματολογίας)154. Όχι τόσο από την πλευρά της
μυθιστορηματικής αφήγησης, απόδοσης ή και ανάπλασης
γεγονότων με ποινικό-εγκλημστολογικό ενδιαφέρον, ή
από την πλευρά της σκιαγράφησης, αμαύρωσης, ηρωο
ποιησης δραστών και θυμάτων εγκληματικών ενεργειών,
όσο από την άποψη της ένταξης των δύο αυτών εκ διαμέ
τρου ανηθέτων κλάδων σε μία «θεωρία των κύκλων»
Το «έγκλημα» στη λογοτεχνία απεικονίζει συνήθως διά
φορές σκιάσεις της κοινωνικής συνείδησης της εποχή
οι οποίες όμως έλκουν την προέλευσή τους από κατά
λοιπά Μαγείας ή Μύθων156.

ΜΕΡΙΝΗ - ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ, Αφιέρωμα: Αστυνομική Λογοτεχνία
28/6/98, σ. 2.
“* Βλ. Christine Ferniot, Έγκλημα ά la franpaise, ΒΗΜΑ 16/5/99 - Πρβλ
Φ. Φιλίππου, Ολέθρια παιχνίδια, ΒΗΜΑ 23/5/99 - Βλ. και Στ. Βαλού
κου - Β. Σπηλιόπουλου, Το φιλμ νουάρ, Λιβάνη, 1985, σ. 111.
133 Βλ. Στ. Βαλούκου - Β. Σπηλιόπουλου, οπ.π., σ. 83 - και Αγγ. Βασιλάκου, Δολοφόνοι στο ράφι, ΜΕΤΡΟ, Ιουλ. 1999.
133 Πρβλ. «Ταινίες τρόμου», ΒΗΜΑ 12/12/99.
“ Βλ ομάτπλο άρθρο Φ. Φιλίππου, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - 7 ΜΕΡΕΣ, οπ.π.,
σ. 18 - Για την τυπολογία της γυναικείας φιλολογίας του εγκλήμα
τος βλ. Ν. Μπακουνάκη, Οι κυρίες του εγκλήματος, ΒΗΜΑ, Νέες
Εποχές, 8/10/95.
Βλ. Φ. Φιλίππου, Σαν αμερικάνικο νουάρ (παρουσίαση του βιβλίου
του Μπένχαμιν Πράδο «Ποτέ μη δίνεις το χέρι σ’ έναν αριστερόχειρα πιστολέρο», μτφ. I. Παπαδοπούλου - Ar. Priego, Σέλας 1999), σε
ΒΗΜΑ 11/7/99.
137 Βλ. Μ, Βατόπουλου, Η αστυνομική εκδοτική «βεντάλια», ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ - 7 ΜΕΡΕΣ, οπ.π., σ. 14.
133 Βλ. Π. Μαρτινίδη, Συνηγορία της παραλογοτεχνίας, σ. 103.
“ Οπ.π., σ. 127.
Οπ.π. σ. 196, 197.
Οπ.π., σ. 199.
'” Βλ Δ. Μητρόπουλου, Π. Ντ. Τζέιμς, «Ένα πτώμα στο πάτωμα του
σαλονιού», ΒΗΜΑ 8/10/95.
133 Βλ. Ρόμπερτ Λούις Στήβενσον, Δόκτωρ Τζέκυλ και κύριος Χάιντ, Αί
ολος, 1987, σ. 122-123. - Γιώργ. Αριστηνού, Ο δολοφόνος, Ελλ
Γραμμ. 2000 (παρουσίαση από Μιχ. Τσιανίκα, ΒΗΜΑ 18/3/2001) - Ν.
Ξυδάκη, Ένας μαφιόζος σε κατάθλιψη, οικείος, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ 16/12/2001.
134 Βλ. Βαγγ. Χατζηβασιλείου, Διπλό φονικό (παρουσίαση του βιβλίου
του Ανδρ. Αποστολ'δη «Εγκλήματα στην πανσιόν Απόλλων», Αγρα
2000), σε ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 6/8/2000.
,35 Βλ. Γ. Ικ. Μπαμπασάκη, Περιπέτειες στο λαβύρινθο των πόλεων, Ε

35

Το αστυνομικό μυΒιστόρομα

mm
2.
Η ζωή μας έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά αγοράς.
Ο εγκληματολόγος πρέπει να διαθέτει το «ένστικτο της
Kriminalroman157 δακρύβρεχτου περιεχομένου.
υποψίας»163. Φιλόσοφος ταυτόχρονα και ντετέκτιβ να
Το έγκλημα και οι εγκλημαπ'ες πάντα συγκινούσαν την
εντοπίζει προβλήματα που οι άλλοι προσπερνούν χωρίς
intelligentsia15®.
να τους δίνουν προσοχή164, να υποθέτει και να διαισθάνε
Σήμερα όλοι ασχολούνται. Ό χι για να λύσουν ή για να
ται παραβλέποντας πολλές φορές τα εμπειρικά δεδομέ
ερμηνεύσουν καταστάσεις. Αλλά για να «γευθούν» το
να165, να προβλέπει, να προλέγει, να προειδοποιεί166. Δεν
show. Ο Φουκώ το είχε υποπτευθεί αλλά το απέδιδε σε
του χρειάζονται τόσο πολύ τα «μάτια» (computers) ούτε
κρατική πολιτική.
τ' αυτιά (electronic monitoring) όσο η ευαισθησία που ξέ
Μέσα από συμβολικές διαδικασίες159η κοινωνία μας ξε
ρει να διορθώνει ακόμα και τα λάθη της λογικής167.
χνάει της διαφορές της. Και το κυριότερο: δεν ψάχνει συ
5. Στο εργαστήριο της φιλοσοφίας των Εγκληματολόνεχώς για New Deal.
γων166 συνεργάζονται νυχθημερόν η διαλεκτική, η παρα
Σαν ένα είδος βιο-κοινωνιο-ανάδρασης (bio-socioτηρητικότητα, η διαίσθηση, η εμπειρία. Η εγκληματολοfeedback) -μέσω του ελέγχου και της παρέμβασης και
γική (φιλο)σοφία ως επιστημοσύνη και ευρηματικότητα169
ηθικών λειτουργιών- το έγκλημα δημιουργεί αγνότητα/
παραμερίζει την παλαιό μέθοδο170των μονοσήμαντων ερ
νομιμότητα και η αγνότητα/ νομιμότητα νέο έγκλημα. Αυ
μηνειών και των απλουστευτικών λύσεων-συνταγών.
τή η διαλεκτική δεν ανήκει στον Μαρξ. Μάλλον ο Νίτσε τη
Όπως η Φιλοσοφία έτσι και η Εγκληματολογία αναπτύ
«γενεαλόγησε».
χθηκε ως ορθολογική, αυστηρή και «σοβαρή επιστήμη»
3 . 0 εγκληματολόγος καλείται να παίξει σήμερα το ρό
αλλά και ως ανορθόλογη, ποιητική και μυστικιστική171.
λο του γέρου σοφού (ή μάγου) των Μύθων160. Να «ανι6. Εάν οι μύθοι και οι θρύλοι γύρω από τον εγκληματία
χνεύσει» και να αφεντέψειτους μυστικούς δρόμους προς
μεταβάλλουν κάθε εγκληματολόγο σε “αρχαιολόγο ξεχα
το έγκλημα, σκοτώνοντας ίσως το «δράκο - τρόμο»161.
σμένων ζωών”172το ίδιο συμβαίνει και με το αστυνομικό Οι εγκληματολόγοι πίστευαν (και πιστεύουν) ότι για λυ
εγκληματικό μυθιστόρημα. Η τέχνη του σκότους χωρίς να
θεί το εγκληματικό φαινόμενο πρέπει να ενισχυθεί η επι
παραβλέπει την ιστορική εγκληματολογική μνήμη δεν
στημονική πλευρά της Εγκληματολογίας.
φτιάχνει ένα δικό της κόσμο αλλά ανταυγάζει μια ρομα
Πώς όμως είναι δυνατό να ορίσουμε επιστημονικά τις
ντικά ζοφερή ατμόσφαιρα173 δίχως ν’ απομακρύνεται από
κοινωνικές αξίες που σε τελική ανάλυση προσδίδουν το
την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα.
εγκληματικό στίγμα ή τις κοινωνικές πολιτικές που αντι
Ας μην ξεχνάμε ότι σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Το
μετωπίζουν τις παρεκκλίσεις;
μυστήριο του εγκλήματος συναντήθηκε με τη σύγχρο
4 .0 εγκληματολόγος δεν είναι μόνον ακροατής ή αφη
νη επιστήμη174. Ο ψυχολόγος αντικαθιστά τον αστυνομι
γητής της εγκληματ(ολογ)ικής πλοκής, δεν υποστηρίζει
κό και η λογοτεχνία των λαϊκών ηρώων175 δίνει τη θέση
ούτε δικαιολογεί τον εγκληματία, δεν αναλαμβάνει καθή
της σε παρανοϊκά τέρατα στα οποία συνυπάρχει ο πρω
κοντα ιεροεξεταστή162, δεν εκστασιάζεται μπροστά στον
τογονισμός με τον πολιτισμό176. Ο Lombroso από κάπου
«εγκληματολογικό κορεσμό των αριθμών» ούτε χειρα
κρυφογελάει.
γωγεί τα γεγονότα για να χωρέσουν στην εκδοχή του,
Ακόμα και ο ανθρωποφάγος του Μιλγουόκι Τζέφρι
δεν συμμετέχει στους νόμους και στις διαδικασίες της

- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 7/7/2000.
'* Όπου ακόμα και το Παρακράτος παίζει το δικό του ρόλο βλ. Φ. Φι
λίππου, Λαός και Κολωνάκι, ΒΗΜΑ 14/11/99.
Βλ. Παν. Βουτουρή, Χαμένες προσδοκίες, ΝΕΑ 2/12/2000.
Πρβλ. με έκφραση Πόε σε Μ. Τρικούκη, Πόε και Βερν, πρώιμη πα
ρακμή και όψιμη προοδευτικότητα, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα, αρ. 112,
οπ.π., σ. 30.
Βλ. Γ. Βέη, Στην πρωτοπορία του αστυνομικού δράματος, Ε ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Αφιέρωμα, 28/6/2002, οπ.π., σ. 20.
Βλ. Patricia Highsmith, Ο Ριπλέι σε βαθιά νερά, μτφ. Ανδρ. Αποστολίδη, Αγρα 2000 (παρουσίαση Λώρη Κέζα, ΒΗΜΑ 3/9/2000).
Βλ. Γ. Μαλούχου, Η αστυνομική τετραλογία του Τζέιμς Ελρόι, ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗ 18/1/2000.
,4! Βλ. Φ. Φιλίππου, Η ωραία και το τέρας (παρουσίαση του βιβλίου
του Τόμας Χάρις, «Χάνιμπαλ», μτφ. Μιχ. Μακρόπουλου, Bell, 2000),
σε ΒΗΜΑ 16/4/2000.
'** Βλ. Φόνοι για «κόψιμο», The Independent, ΝΕΑ 28/6/2000 - Χίτσκοκ, επιμ. Pierre Lherminier, μτφ. Γ. Σπανός, Πλέθρον, 1983, σ.
14.
Πρβλ. Αύγουστου Κορτώ, Ο φόνος να γυρίσει στο φυσικό του μέ
ρος, στο σπίτι μας, ΜΕΤΡΟ, τ. 82, Σεπτ. 2002, σ. 121.
Βλ. Β. Ραφαηλίδη, Η ηθική χρησιμότητα του φόνου στο αστυνο
μικό μυθιστόρημα, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π., σ. 47.
Βλ. Π. Μαρτινίδη, οπ.π., σ. 127,157.
Βλ. X. Δημόπουλου, Η Αστυνομία και ο Αστυνομικός, Εγκληματολογικά -1 3 , Σάκκουλας, 2000, σ. 109.
Βλ. Κατερίνας Σχινά, Όταν η απόλυτη αγνότητα εγκληματεί (πα
ρουσίαση του βιβλίου της Μαρλ. Πολιτοπούλου «Ο κύριος Μάριος
μετάνιωσε αργά» Λιβάνης, 2000), Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2/6/2000.
Πρβλ. Στάθη Βαλούκου, Ο Αρσέν Λουπέν στον κινηματογράφο,
ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα: Αρσέν Λουπέν, αρ. 218, 28/6/89, σ. 76 επ.
Βλ. Στάθη Βαλούκου, Ιστορίες..., ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π., σ. 27 βλ. για δυνάμεις και πράκτορες «καλού» και «κακού» σε Π. Μαρτι-

36

ν ίδ η ,

ο π .π

., σ . 2 0 1 .

Βλ. Π. Μαρτινίδη, Συνηγορία..., ο π .π ., σ. 229.
Οπ.π., σ. 176.
Οπ.π., σ. 143.
Βλ. Γ. Πανούση, Το έγκλημα... πέραν της εγκληματο-λογικής ανά
λυσης και ερμηνείας, 1991, σ. 10.
Οπ.π., σ. 10.
’* Βλ. Γ. Πανούση, Εγκληματολογία και Λογοτεχνία: κοινό οδοιπορι
κό, Αρχ. Νομ., MB' 1991, τ. 6, σ. 497 επ. - Μ. Γ. Μερακλή, Το έγκλη
μα στη λογοτεχνία, ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα: «Το έγκλημα: απόπειρες
ερμηνείας», αρ. 239/16-5-90, σ. 76.
m
Βλ. αναφορά στο χαρακτηρισμό του Φράντς φον Πάπεν σε Μ.
Πλωρίτη, Kriminalroman, ΒΗΜΑ 6/11/1988.
Β λ Bernard Le Saux, Les ateas du crime tricolore, στο «L'
evenement du Jeudi», 15-21/8/1991, σ. 40 επ.
Πρβλ. K. Καστοριάδη, L’ institution imaginaire de la Soci6t6, Paris,
Seuil 1975.
Βλ. Γ. Πανούση, Στοχασμοί για μια εγκληματολογική προ-θεωρία,
ΕΕΝ, τ. 2, 1991, σ. 161 επ.
,6' Πρβλ. Joseph Campbell, Ο ήρωας με τα χίλια πρόσωπα, Ιάμβλιχος,
1990, σ.21.
Ούτε βέβαια «το παίζει» κεντρικός ήρωας μυθιστορήματος - Πρβλ.
«Το αστυνομικό μυθιστόρημα σήμερα» (επιμ. Κ. Καραγιάννη),
Αστυν. Επιθ., Φεβρ. 1992, σ. 94.
Πρβλ. Γ. Π. Σαββίδη, Ιστορίες για ήμερους, ΝΕΑ 27/7/93.
Πρβλ. Θ. Πελεγρίνη, Φιλοσοφία και Αμφισβήτηση, β' έκδ., 1992, σ.
9, 10.
Πρβλ. Ν. Πουλαντζά, Η μεθοδολογία της εφαρμοσμένης Εγκλη
ματολογίας, Αστυν. Επιθ., Δεκ. 1991, σ. 755-760.
Για το αξίωμα «voir pour pr6voir» βλ. Εισαγωγή Hermann
Mannhein, σε «Pioneers in Criminology", Montclair, 1972, σ. 11.
Βλ. γενικότερα Γ. Πανούση, Ο κύκλος των χαμένων εγκληματολογικών υποθέσεων, στο «Φιλοσοφία, Επιστήμες και Πολιτική» (προς
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Ντάμερ ή ο κανίβαλος της Μόσχας Νικολάί Ντζουμαγκάλιεφ ή οι serial killers έχουν αρχίσει να φαντάζονται «κα
νονικοί»177 ή «τζέντλεμαν»178 ή απλώς «ψυχολογικά ανι

τιμήν Ευτ. Μπιτσάκη), Τυπωθύτω 1998, σ. 301 επ.
Πρβλ. Λουί Αλτουσέρ, Το μέλλον διαρκεί πολύ - Τα γεγονότα, εκδ.
Ο Πολίτης, 1992, σ. 416.
” Πρβλ. Θ. Βέικου, Φύση και Κοινωνία, εκδ. Σμίλη, 1991, σ. 9.
Για «το νόμο της παρεμβολής» βλ. Margaret S. Wilson Vine, Gabriel
Tarde, στο «Pioneers...», οπ.π., σ. 295.
171 Βλ. Θ. Βέικου, οπ.π., σ. 10.
,7! Βλ. Τζίμ Μακ Κλόσκι, Ο πάστορας που αθωώνει αθώους, ΝΕΑ
8/6/91.
Πρβλ. «Είδωλα, κλόουν και τέρατα», ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 28/4/91.
Βλ. Chris Weitz, Ο θάνατος της Μις Μαρπλ, ΒΗΜΑ 16/6/1991.
,7‘ Βλ. ομότιτλο κείμενο Μ. Παπαγιαννίδου, ΒΗΜΑ 27/10/1991.
"* Βλ. Δ. Δανίκα, Η πινακοθήκη των τεράτων, ΒΗΜΑ 13/10/1991.
m Βλ. σχόλιο Ένας «κανονικός δολοφόνος», ΝΕΑ 30/7/1991.
Βλ. ρεπορτάζ «όι γυναίκες της Μόσχας ανακουφίστηκαν...», ΝΕΑ
19/8/1991.
Βλ. «Δολοφόνοι κατ’ επανάληψη» ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 3/11/1991.
Βλ. Π. Μαρτινίδη, Συνηγορία, οπ.π., σ. 217.
Οπ.π., σ. 170.
” Βλ. Έφης Φολίδα, Εδώ δεν νικούν οι καλοί, οπ.π.
’“ Βλ. Τ. Γουδέλη, Η λογοτεχνία της ενοχής, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
8/1/99 - Πρβλ. Julian Symons, Μια καλλιτεχνική προσωπικότητα
ανακαλύπτει τα λαϊκά περιοδικά, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 193/8-6-88, σ. 154.
’“ Βλ. Εισαγωγή Uri Eisenzweig, στο «Ανατομίατου αστυνομικού μυ
θιστορήματος», οπ.π., σ. 10.
Βλ. Steve Chibnall, Law-and-order News, Analysis of Crime
Reporting in the British Press, London 1977, a . ix.
Οπ.π., σ. 5.
’’7 Βλ. Emile Poliak, La parole est ά la d6fense, 1975, σ. 187.
Πρβλ. Αγγ. Πετρουλάκη, Εγκλήματα στην Ελλάδα, τ. 2, εκδ. Δεδεμάδη, χ. χρ., σ. 9.
Βλ. Στ. Βαλούκου, Ιστορίες με ντετέκπβ στη λογοτεχνία και τον κι
νηματογράφο, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π., σ. 26 - Peter Wright, Τα απο-
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κολόγους να (κατα)γράψουν τις περίφημες αγορεύσεις

τους.
Το δικαστικό ρεπορτάζ των εφημερίδων γίνεται όλο
και πιο πλούσιο, αφού καλύπτει «ένα από τα πλέον βα
σόρροποι»179αντίστοιχα.
7.
Στην ερώτηση “ποιος το έκανε” ο αναγνώστης εξα σικά ενδιαφέροντα του αναγνωστικού κοινού: το έγκλη
μα»185, παρέχοντας ταυτόχρονα στις διάφορες κοινωνι
κολουθεί ν’ απαντάει μ’ ένα αυτο-αθωωτικό (selfκές ομάδες αυτό που οι ίδιες θεωρούν «αληθινό»186. Η
exonerating) “πάντως όχι εγώ” και με τον τρόπο αυτό
βία και το σεξουαλικό έγκλημα συναρπάζουν, οι απα
επέρχεται μια εσωτερική ισορροπία180.
γωγές παιδιών απωθούν187 ενώ οι περιγραφές των
Όμως οι σύγχρονες detective stories και οι crime
εγκληματιών ποικίλουν: από «μάρτυρας» μέχρι «ανθρω
stories δεν καταλήγουν πλέον σε τελειωτική καταδίκη του
πόμορφο τέρας»188.
“κακού”181 αφού η δικαιοσύνη μισο-απονέμεται (όπως άλ
Το κατασκοπικό μυθιστόρημα189 μας εισάγει στις διε
λωστε συμβαίνει και στη ζωή)182.
θνείς πολιτικές ίντριγκες και στα άδυτα των μυστικών
Η αναφερόμενη “κάθαρση” 183 δεν επέρχεται και ο
υπηρεσιών.
(φαύλος;) κύκλος έγκλημα - τιμωρία δεν κλείνει ποτέ
Ό λες αυτές οι μορφές μυθιστορίας έχουν έντονα
(ούτε στις αστυνομικές σειρές, ούτε στα τηλεοπτικά
εγκληματολογικό ενδιαφέρον.
σήριαλς).
2.
Οι συγγραφείς αστυνομικών - εγκληματικών μυθι
στορημάτων δεν είναι “αιμοδιψείς” οι οποίοι απλώς θέ
Η. Επιμύθιο
λουν να μας φορτώσουν ένα πτώμα190.
«Πώς να το κάνουμε! Καθετί σ' αστό τον κόσμο έχει
Πολλοί από αυτούς πριν μας δώσουν γροθιά στο στο
δύο χειρολαβές. Τον φόνο λόγου χάρη μπορούμε να τον
μάχι
έχουν οι ίδιοι δεχθεί αρκετές191.
πιάσουμε απ’ το χερούλι της ηθικής (όπως συνήθως γί
Ορισμένοι
έχουν σπουδάσει Εγκληματολογία192 και γι’
νεται από τον άμβωνα ή στις φυλακές του Κακουργιοδιαυτό
γνωρίζουν
καλά ότι η τέχνη του εγκλήματος δεν εί
κείου του Λονδίνου) κι αυτή ομολογώ είναι η ασθενέστε
ναι απλή υπόθεση193.
ρη πλευρά του. Αλλά μπορεί κανείς και να τον πραγμα
Μολονότι “ό,τι επιτρέπεται στην τέχνη επιτρέπεται και
τευτεί αισθητικά, όπως λένε οι Γερμανοί, εν σχέσει δηλα
στη ζωή”194 και μολονότι “το να σκοτώνεις σε μια σελίδα
δή προς το καλό γούστο».
δεν είναι το ίδιο με το να σκοτώνεις στην αληθινή ζωή”195,
Th. de Quincey, Η δολοφονία ως μια εκ των καλών
η μηχανή του κειμένου και η μηχανή του εγκλήματος δεν
τεχνών, σ. 14,15
συναντιούνται μόνο στο σφάλμα που αποτρέπει ένα
1. Το αστυνομικό μυθιστόρημα κυνηγήθηκε τόσο
έγκλημα να γίνει τέλειο196.
έντονα -όσο και αγαπήθηκε - γιατί μυούσε το φιλήσυχο
Οι φόνοι που κουβαλάμε στο κεφάλι μας197 (αλλά ου
πολίτη στο χώρο του εγκλήματος.
δέποτε διαπράττουμε) δίνουν στη “λογοτεχνία του φοΤο δικαστικό μυθιστόρημα184, διευρύνοντας ή αστι
νηά” πνευματικό ενδιαφέρον198, ιδεολογικό υπόβα
κοποιώντας το «κακιάς φήμης» αστυνομικό, επεκτείνει
θρο 199, κοινωνικό πλαίσιο αναφοράς200.
τη δράση του και στους χώρους απονομής της ποινικής
Αν και υποστηρίζεται ότι σ’ ένα καλό σενάριο το πιο
δικαιοσύνης και δίνει την ευκαιρία σε διάσημους ποινι-

μνημονεύματα ενός κατασκόπου, 1988. - Β. Οστρόβσκι - Κλ. Χόι,
Στα άδυτα της Mossad, 1990.
Βλ. Φ. Φιλίππου, Ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά εγκλήματα, ΒΗΜΑ

11/ 6/ 2000.
Βλ. Ηλ. Μαγκλίνη, Ξύνοντας ξανά την πληγή (παρουσίαση του βι
βλίου του James Ellroy «Εγκλήματα κατά συρροήν», μτφ. Ανδρ.
Αποστολίδη, Άγρα 2000), σε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 14/7/2002 Χρύσας Σπυροπούλου, Η σκοτεινή διαδρομή ενός serial killer, ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 7/4/2002.
Βλ. για Νάνσι Τέιλορ Ρόζενμπεργκ («Αυτοδικία», Ωκεανίδα, 1999)
σε Έφης Φολίδα, Εγκλήματα και ενοχές, ΝΕΑ 8-9/4/2000 - 0
Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ήταν διάσημος εγκληματολόγος βλ. Peter
Costello, The real world of Sherlock Holmes, Robinson Publ.,
London 1991, σ. xi. - Για Christian Grainville ως Πρόεδρο Ινστιτού
του Συγκριτικής Φαντασπκής Εγκληματολογίας του Τέξας βλ. Φ.
Φιλίππου, Για μια λοξή ματιά (παρουσίαση του βιβλίου του Μαξ
Άουμπ «Παραδειγματικοί φόνοι», μτφ. Αχ. Κυριακίδη, Άγρα 2002),
σε ΒΗΜΑ 5/5/2002.
Βλ. Φ. Φιλίππου, Λόρενς Μπλοκ, Η τέχνη του εγκλήματος (παρου
σίαση του βιβλίου του Lawrence Block «Ακόμα και οι αχρείοι», μτφ.
Στ. Δουφεξόπουλου, Πατάκης, 1998), σε ΒΗΜΑ 31/5/98.
Πρβλ. Άρη Μαραγκόπουλου, Η μεταμοντέρνα ύβρις (παρουσίαση
του βιβλίου του Γιωργ. Αριστηνού, «Ο δολοφόνος», Ελλ. Γραμμ.
2000), σε Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 30/3/2001 - Γ ια εγκληματίες που εμπνέονται από έργα τέχνης βλ. Art killers, ΒΗΜΑ 2/4/2000.
Βλ. συνέντευξη Τζέιμς Ελρόι, (Οι δρόμοι του δολοφόνου, Καστανιώτης, 2001) σε Λώρη Κέζα «Ο Τζ. Ελρόι στην υπηρεσία του κα
λού», ΒΗΜΑ 13/1/2002.
’* Πρβλ. Άρη Μαραγκόπουλου, Μάριο Λαβατζέτο, Το μοιραίο σφάλ
μα (παρουσίαση του βιβλίου του Mario Lavagetto «Η μηχανή του
Σφάλματος - Ιστορία μιας ανάγνωσης», μτφ. Ν. Κυριαζόπουλου, Π.
Τραυλός 1999), σε ΒΗΜΑ 6/6/99.
* Πρβλ. Ζωρζ Σιμενόν, συνέντευξη σε ΔΙΑΒΑΖΩ, Αφιέρωμα: Ζώρζ Σι-

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

σημαντικό μέρος παραλείπεται201 ή κι ότι το ιδανικό μυ
στήριο θα ήταν κάτι που θα το διάβαζες αν έλειπε το
τέλο ς202, η πραγματική αλήθεια στα αστυνομικά εγκληματικά μυθιστορήματα μπορεί και κρύβεται πίσω
από “δυσδιάκριτα” στοιχεία203 (όπου ο παρατηρητής συγγραφέας μεταβάλλεται συχνά σε τμήμα τη ς παρα
τήρησής του αφού στην πορεία δοκιμάζονται και οι δι
κές του προκαταλήψεις2").
Το ίδιο όμως συμβαίνει και με την ερμηνεία του
εγκληματολογικού passage a Γ acte, στο οποίο η ορια
κή απόφαση συντίθεται από μικρές λεπτομέρειες.
Επειδή η τέχνη του αστυνομικού - εγκληματικού μυ
θιστορήματος είναι “αλητεία” και όχι υπόθεση σαλονιών205, γ ι’ αυτό οι συγγραφείς πεθαίνοντας παίρνουν
μαζί και τις θεωρίες και τους ήρωές τους.
Μη μπορώντας ν’ αλλάξουν τις κοινωνίες αρκούνται στο να περιγράφουν χωρίς φόβο και πάθος
“πως έχουν τα πράγματα” . Ακόμα κι όταν επιλύουν
το γρίφ ο δεν υπερβαίνουν τη ν αλήθεια του εγκλήμα
το ς και του εγκληματία. Ακόμα κι όταν ηθικολογούν
(μη παραγνωρίζοντας τη δίψα του μέσου ανθρώπου
για αυτό-δικαίωση206) στην ουσία ασχολούνται με
την αισθητική του εγκλήματος και το ψυχολογικό
προφίλ των πρωταγωνιστών το υ ς207.
3. Το αστυνομικό μυθιστόρημα πέρασε πλέον στο
Χόλυγουντ208 και στο Internet200, στον υπέρ-κοσμο του
θεάματος (και της κοινωνίας).
Το αφοριστικό “ Είσαι άνθρωπος με ταλέντο. Κρίμα
που κατάντησες συγγραφέας αστυνομικών μυθιστο
ρημάτων”2'0 δεν ισχύει πια. Οι παλαιότεροι21' και οι νε
ότεροι συγγραφείς2'2 του είδους “διασώζουν την τάξη
σε μια εποχή αταξίας”2'3.
4. Παραφράζοντας και συμπληρώνοντας τα λόγια
του Νιλ Πόστμαν “Διάβασε, μέτρησε, συμπέρανε για
να πιστέψεις"2'4 οι συγγραφείς του αστυνομικού -

εγκληματικού μυθιστορήματος οφείλουν τώρα να κινη
θούν στην κόψη του αδύνατου (που καθιστά αμήχανο
ακόμη και τον άκρατο τεχνοεπιστημονισμό της εποχής
μας), να εμπλουτίσουν τη μυθολογία του μέλλοντος
που δεν είναι όμως φαντασιακή215, να προβληματίζο
νται για το ποιος (και γιατί) σκότωσε τον Roger
Ackroyd2'6 με την έννοια τη ς ταυτόχρονης ανίχνευσης
του εγκλήματος με την ουσιαστική αναγνώριση των
ψυχοδιαδρομών του εγκληματία, του θύματος, και του
ντετέκτιβ2'7 (ξαναδίνοντας δηλαδή πίσω το έγκλημα
στους ανθρώπους και παίρνοντάς το από το υ ς
computers)2'8, ν ’ αφηγηθούν ιστορίες (story tellers) όχι
με βάση την αντιστροφή της αφήγησης (από το έγκλη
μα στις αιτίες του)2’9ή την αναζητηση του φονικού αρι
στουργήματος220, αλλά με κεντρικό πυρήνα τις πα
ράλληλες και ταυτόχρονες απαντήσεις στα επτά βασι
κά ερωτήματα: Ποιος; Τί; Πού; Με ποια μέσα; Γιατί;
Πώς; Πότε;22'
5. Μπορεί πολλοί να υποστηρίζουν ότι με το αστυ
νομικό μυθιστόρημα συχνά “η ψυχολογία παίρνει τη
θέση της εγκληματολογίας”222 αλλά εγώ πιστεύω ότι
στο μυθιστόρημα αυτό συνανιιώνται κατά τον πληρέ
στερο τρόπο η επιστημονική σκέψη, οι ψυχοκοινωνικές διεργασίες και οι εγκληματολογικές θεωρίες.
Και με την έννοια αυτή ο συγγραφέας αστυνομι
κών - εγκληματικώ ν μυθιστορημάτω ν πρέπει να με
λ ετά ει -όπως άλλωστε κάνει και ο εγκληματολόγος
- χω ρίς προκαταλήψ εις τα μυστήρια του Σύμπαντος και της Ζωής μαζί με τ α μυστήρια της ψυχής
του ανθρώπου-εγκληματία (και μη)2# και τα Μυστι
κά τη ς Εξουσίας.
Ίσως μόνον έτσι το αστυνομικό - εγκληματικό μυθι
στόρημα θα δικαιώσει τη φήμη και την παράδοσή του
χωρίς να χάσει τον γενικότερο εγκληματολογικό του
προβληματισμό.

μενόν, αρ. 202/9-11-88, σ. 23.
Βλ. Max Aub, Παραδειγματικοί φόνοι, μτφ. Αχιλ. Κυριακίδη, Άγρα
2002 (παρουσίαση από Β. Καλαμαρά, σε Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
5/7/2002).
Βλ. Mary Me Carthy, Η δολοφονία και ο Μαρξ, σε «Ανατομία...»,
οπ.π., σ. 255. 264.
200 Πρβλ. Βάσιας Τσοκοπούλου, Ο κόσμος του Γιάννη Μαρή, ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ - 7 ΜΕΡΕΣ, οπ.π., σ. 10-11 - 1. Ζουμπουλάκη, Ο γνωστός
μας άγνωστος Τζακ Αντεροβγάλτης, ΒΗΜΑ 13/1/2002.
Βλ. Κ. Κολιού, Ο πατέρας του ντετέκτιβ Μάρλοου ξαναζεί..., ΒΗMAGAZINO 3/12/2000.
282 Βλ. Raymond Chandler, Η απλή τέχνη του φόνου, όπως αναφέρεται από Β. Σπηλιόπουλο, Ανιχνεύοντας..., ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 86, οπ.π.,
σ. 45.
283 Πρβλ. Γ. Θεοδωράτου, Έγκλημα στο Βερολίνο, ΒΗΜΑ 10/6/2001.
284 Πρβλ. Cl. L0vi - Strauss, Εισαγωγή στο έργο του Marcel Mauss
«Σχεδίασμα μιας γενικής θεωρίας για τη Μαγεία», 1990, σ. 32, 74.
208 Βλ. Χρ. Ιωακειμίδη, Η τέχνη είναι αλητεία, ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
12/2/93.
288 Βλ. Γ. Πανούση, Φυσιογνωμική, β’ έκδοση, 2000, σ. 364, 392.
287 Βλ. Th. de Quincey, Η δολοφονία ως μία των καλών τεχνών, Ροές,
β’ εκδ., 2001, σ. 15.
288 Για μεταφορά αστυνομικών μυθιστορημάτων στη μεγάλη οθόνη
βλ. Νίνου Φένεκ Μικελίδη, Τα δικαστήρια εμπνέουν το Χόλυγουντ,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 15/5/99 - Για πραγμαπτκές νουάρ ιστορίες στο
Χόλυγουντ βλ. Λένας Παπαδημητρίου, Οι δολοφονίες που τάραξαν
το Χόλυγουντ, BHMAGAZINO 19/5/2002. - Για serial killers βλ. Π.
Παπαϊωάννου, Στη σκοτεινή αίθουσα ο φόβος έχει όνομα, Πανό
ραμα, Σεπτ. 1998, τ . 13, σ. 46 επ. - Ανδρ. Τύρου, Ένας Χίτσκοκ την
ημέρα τις πρεμιέρες κάνει πέρα, ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 27-28/7/2002.
288 Για τον Μάρλοου στο Internet βλ. ομότιτλο άρθρο Σταυρούλας Παπασπύρου, (παρουσίαση του βιβλίου του Μάικλ Κονέλι «Ποιητής»,
μτφ. Π. Καστανάρη, Λιβάνης 2000), σε ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ-

ΤΥΠΙΑ 3/12/2000.
2.8 Αναφέρεται από Γ. Ικ,Μπαμπασάκη, Ο Μάρλοου, ο Σούλης και ο
Χαρίτος, ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Σημειώσεις για το σύγχρονο Ελληνικό αστυ
νομικό αφήγημα, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 2/6/2000.
2" Για Γ. Μαρή, Απ. Μαγγανάρη, Στ. Ανεμοδουρά, Ανδρ. Μαρκάκη,
Αθηνά Κακούρη κ.α. βλ Αρη Μαλανδράκη, οπ.π., ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 7/11/99.
2'2 Για Φ. Φιλίππου, Ανδρ. Αποστολίδη, Π. Μαρτινίδη, Π. Μάρκαρη βλ.
Γ. Ικ. Μπαμπασάκη, οπ.π.
213Λόγια του Μπόρχες που αναιρέρονται σε Γ. Ικ. Μπαμπασάκη, οπ.π.
2,4 Βλ. «Διασκέδαση μέχρι θανάτου - Ο δημόσιος λόγος στην εποχή
του θεάματος», Διαδρομές 1998, σ. 35.
2'! Για science fantasy βλ. Π. Μαρπνίδη, Συνηγορία, οπ.π., σ. 180.
2.8 Β λ Edmund Wilson «Ποιος σκοτίζεται για το ποιος σκότωσε τον
Roger Ackroyd» (αναφέρεται από Π. Μαρτινίδη, οπ.π., σ. 138) - βλ.
και υποσημ. 9, οπ.π.
2.7 Βλ. Π. Μαρτινίδη, οπ.π., σ. 168 - Βλ. επίσης Patricia Highsmith,
Ιστορίες μυστηρίου, μτφ. Μ. Σακκά, Ροές 2002- Αργ. Μαντόγλου,
Έγκλημα στη Σικελία, Αφιέρωμα, Ε - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, 28/6/2002,
οπ.π., σ. 12.
2.8 Πρβλ. Π. Μαρτινίδη, οπ.π., σ. 101.
2.8 Βλ. Uri Eisenzweig, οπ.π., σ. 33.
228 Βλ. Th. de Quincey, οπ.π., σ.19.
221 Βλ. Στ. Αλεξιάδη, Ανακρπτκή, δ' εκδ., Θεσ/κη, 1998, σ. 189-180:
Quis, Quid, Ubi, Quibus auxiliis, Cur, Quomodo, Quando? ή τα 7
χρυσά W (Wer, Wann, Was, Wo, Wie, Womit, Warum?)
222 βλ. Ζερμαίν Μαμαλάκη, Αγκάθα Κρίση, ΔΙΑΒΑΖΩ, αρ. 149/31-7-86,
οπ.π., σ. 32 - Για το ψυχολογικό αστυνομικό μυθιστόρημα βλ. Τάκη
Θεοδωρόπουλου, Φόνοι μ’ ένα λεπτό άρωμα αθωότητας, ΝΕΑ 1718/8/2002.
223 Πρβλ Β. Τσιώρου, Και το noir μυθιστόρημα έχει τη γιορτή του,
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 17/8/2002.
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ίο παν μειρον
ΕΠΠπνα ένα ιέιαίιερο πίίπα
Ως κόρη αξιωματικού του Στρατού, είναι εξοικειωμένη
με τη στολή. Θυμάται χαρακτηριστικά ότι όταν ήταν
μικρή, ο πατέρας της την έπαιρνε μαζί του στις διά
φορές επιθεωρήσεις και αυτή καμάρωνε μέσα στο
τζιπ. Η δουλειά του πατέρα, στάθηκε αφορμή να γυρί
σει όλη την Ελλάδα, αλλάζοντας συνεχώς παραστά
σεις της ελληνικής υπαίθρου, ώσπου τελικά ήρθε η
πολυπόθητη μετάθεση για την Αθήνα. Ο περιορισμός
στα όρια ενός διαμερίσματος την ανάγκασαν να αλλά
ξει τρόπο ζωής, να κόψει τις βόλτες και το σουλάτσο
στις γειτονιές. Δραματική η αλλαγή στη ζωής της
Αλλαξε σελίδα... βρίσκοντας διέξοδο και ασφαλές κα
ταφύγιο στην ποίηση. Τότε άρχισε να γεννιέται η στι
χουργός Λίνα Νικολακοπούλου. Η στιχουργός που έ
θεσε έντονα την σφραγίδα της στο ελληνικό τραγούδι
των τελευταίων είκοσι ετών.

Α.Α. Κυρία Νικολακοττούλου, πριν από λίγο καιρό
ήσασταν στην Αμερική.
Λ.Ν. Ναι, ήμουν καλεσμένη στο Πανεπιστήμιο του
Γέιλ από τον Κύπριο καθηγητή Γιώργο Σερίμη, που έχει
την έδρα των νεοελληνικών σπουδών. Έλαβα μέρος σε
ένα τριήμερο συνέδριο που είχε ως θέμα την αδιάκοπτη
σχέση λόγου και μουσικής στην Ελλάδα. Το κοινό ήταν
πολυπολιτισμικό, μικρό στον αριθμό λόγω της εξειδίκευσης των θεμάτων.
- Υπήρχαν πολλοί ομιλητές;
- Ναι, αρκετοί. Υπήρχαν άνθρωποι που ασχολήθηκαν
με διάφορους τομείς του λόγου και τη ς μουσικής, και
τα ρεμπέτικα και τα έντεχνα και τα νεώτερα που αντι
προσώπευα εγώ.
- Το θέμα της ομιλίας σας;
- «Από το σανδάλι στα πέδιλα». Η υπέρβαση αυτή έγι
νε από ένα τραγούδι που έχω γράψει («Με τα πέδιλά
μου τα ’ άσπρα») και το τραγουδάει η Χάρις Αλεξίου στο
άλμπουμ «Δι’ ευχών». Έλεγα, λοιπόν, στο συνέδριο ότι
και σχολείο να μην έχει πάει κανείς σ’ αυτόν τον τόπο
υπάρχει η ελληνική γλώσσα που μεταφέρει όλο το λυ
ρισμό. Έλεγα ότι η παγκόσμια εμφάνιση τη ς λυρικής
ποίησης έγινε τον 6ο π.Χ. αιώνα στο Αιγαίο. Κατέληξα
ουσιαστικά να λέω ότι δεν θα πρέπει να τρέφ ει κανείς
ελπίδες ότι θα γράψει λυρική ποίηση αν δεν περιβάλλε
τα ι από θάλασσα. Αυτό τους άρεσε πάρα πολύ, με την
έννοια ότι όσοι ασχολήθηκαν με τη λυρική ποίηση ήταν
νησιωτικής καταγωγής. Εγώ πιστεύω ότι η αέναη κίνη
ση του υγρού στοιχείου και η μικρή κλίμακα της γης, δί
νει στους ανθρώπους που την κατοικούν την δυνατότη
τα για οραματισμούς, για διανοητική και ψυχική επικοι
νωνία με νέες διευρυμένες συνθήκες.
- Αναφερθήκατε, φυσικά, στον Όμηρο και στους
αρχαίους λυρικούς.
- Αν θεωρήσει κανείς ότι μετά την επική ποίηση του
Ομήρου που περιγράφει ανδραγαθήματα, μάχες και
ήρωες -θεματική που κολάκευε πάντα τις ηγεμονικές
τάξεις- το συγκλονιστικό είναι ότι οι λυρικοί είχαν το
θάρρος να μιλήσουν για τον εαυτό τους, για τις ανθρώ
πινες πλευρές τη ς ζωής. Ο Όμηρος αποτυπώνει το κοι
νό ελληνικό αίσθημα -μέχρι τό τε κάθε πόλη κράτος, εί
χε τους δικούς του θεούς και ήρωες. Έτσι όπως τα μα
γείρεψε ο Όμηρος, όλοι ψήθηκαν και ενωθήκαμε κάτω
από μια μυθολογία θνητών και αθανάτων και μας άρε
σε. Άρχισε να υπάρχει εμφανώς, μια πανελλήνια αντί
ληψη. Όταν αυτό ωρίμασε, άρχισαν να μιλούν για τα αν
θρώπινα πάθη, για τις αδυναμίες, για τη χαρά, για μια
μικρή κλίμακα δηλαδή, και μετά αυτός ο λόγος έγινε
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τραγούδι για τις κοινές γιορτές και αυτό είναι συγκλονι
στικό, μέχρι που κατέληξε κατά την περίοδο της Αθη
ναϊκής Δημοκρατίας να εμφανιστεί το δράμα. Ήταν ένα
πρόπλασμα μια εξοικείωση του κοινού να έχει έναν καθρέπτη του εαυτού του, και ξανά το πήραν οι τραγικοί
ποιητές αυτό, το έκαναν πάλι μεγάλο μέγεθος και δημιουργήθηκε το θέατρο. Είναι καταπληκτική η συνέχεια
και η διαδοχή των ειδών τη ς πνευματικής δημιουργίας
στην ελληνική αρχαιότητα. Η Αθήνα πήρε από τα νησιά
τη δυνατότητα να σκεφτεί και να γράψει διαφορετικά.
- Μ ’ αυτό το σκεπτικό τουλάχιστον θα μπορούσαμε
να δούμε το Αιγαίο ως τόπο παραγωγής πολιτισμού;
- Ισχυρότατος τόπος παραγωγής πολιτισμού που δεν
θα συναντήσουμε σε άλλα μέρη της γης, και αυτό δεν
είναι εγωιστικό. Στην ουσία δύο πηγές ισχυρές υπήρ
χαν: η Μεγάλη Ελλάδα και το Αιγαίο. Αυτό το δίπολο. ΓΓ
αυτό και υπήρχε μεγάλη αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ
αυτών των δύο τόπων. Σ' αυτά τα μέρη υπήρχαν τύραν
νοι φιλόμουσοι, που ευνοούσαν τη συγγραφή και την
πνευματική δημιουργία.
- Το περιεχόμενο της λέξης «τυραννία» αυτής της
εποχής, πάντως, δεν είχε σχέση με το περιεχόμενο
που έχει η λέξη στην εποχή μας.
- Ήταν μια μετάβαση από τη βασιλεία και ήταν διεκδί
κηση από ισχυρούς άνδρες και τις οικογένειές τους να
μπουν στη διοίκηση και στην ηγεσία μέχρι να ανατρα
πούν και αυτοί και να περάσουμε στη δημοκρατία.
- Το δράμα τι αποτελεί στο παγκόσμιο πολιτιστικό
γίγνεσθαι;
- Νομίζω, την πρώτη παγκόσμια αποτύπωση του θερ
μού ανθρωπισμού των Ελλήνων. Ο άνθρωπος στο μυα
λό και στην καρδιά των Ελλήνων ήταν το ύψιστο πλά
σμα. Και άπαντες δέχονται ότι έχουν αποτυπωθεί με
ανεξίτηλο τρόπο και αξεπέραστο τα ανθρώπινα πάθη.
Και πότε, σε μια στιγμή ιστορική που η Αθήνα είχε
θριαμβεύσει. Μιλάμε πάντα για την Αθήνα. Και με το
«Ελλήνων προμαχούντες...» του Μαραθώνα είχε πάρει
επάνω της, ουσιαστικά, τη μοίρα όλων των Ελλήνων, άλ
λες φορές οικειοθελώς άλλες με το ζόρι, πάντως η πό
λη αυτή ήταν στην ύψιστη ακμή της όταν εμφανίσθηκε
το δράμα. Το να αναχθεί λοιπόν ο άνθρωπος σε τόσο
ύψιστη κορωνίδα και να του φωτίζονται εξωγενείς και
εσωγενείς παράγοντες συντριβής, η ειμαρμένη, η κά
θαρση που ζητούσαν μετά τη συντριβή τους, είναι στοι
χεία που η επιστήμη της Ψυχολογίας τόλμησε να τα θί
ξει μετά την Αναγέννηση.
- Το Δράμα είναι μια βύθιση στη ψυχή του ανθρώπου
και ταυτόχρονα λύτρωση;
- Και κάτι ακόμα πιο συγκλονιστικό, η αδέκαστη ματιά
που είχαν με το χρόνο και τη σχέση με τους θεούς. Ακό
μα και για τους ίδιους τους θεούς τους αναρωτιόντου
σαν. Αυτό που είναι εκπληκτικό είναι ότι όταν έφτασαν
σε ύψιστη ακμή οι ποιητές άρχισε μεγάλη αγωνία στον
κόσμο. Τάση αναθεώρησης πολλών σταθερών αξιών και
εργαλείων ανάλυσης. Ανησύχησαν πάρα πολύ εκ των
υστέρων, για το τ ι ήταν αυτό που αποδεσμευόταν στο
νου. Τους άρεσε βέβαια η αναζήτηση και πάντα ήταν
ανήσυχοι. Καμία θεωρία, καμία άποψη δεν έμενε χωρίς
αντίλογο και κριτική, αυτό ήταν ένα αγαπημένο παιχνίδι

για τους αρχαίους Έλληνες. Κάθε θεωρία έβρισκε το
αντίθετό της. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχαίοι διέθεταν νόες εν εγρηγόρσει και διψασμένους για τη γνώση. Μιλά
με για ένα μικρό θαύμα.
- Μιλάτε με μεγάλο θαυμασμό και οίστρο για τον
πολιτισμό των προγόνων μας, αλλά όλα αυτά σήμερα
αντιμετωπίζονται ως είδος μουσειακό και γραφικές
πινελιές ενός ξεχασμέ
νου παρελθόντος.
- Μπορεί να μην το χω
ράει ο νους ή να έχουν με
τα χρόνια πάρει μουσειακό
νόημα όλα αυτά, αλλά πι
στεύω ότι είναι μια συνεχής
πηγή γνώσης και άσκηση
για κάθε γενιά η επαφή μας
με την αρχαία ελληνική
γραμματεία.
- Η αξία της αρχαίας ελλη
νικής γραμματείας για τον
παγκόσμιο πολιτισμό είναι
δεδομένη. Εξίσου μεγάλη θε
ωρώ πως είναι και η προσφο
ρά της χριστιανικής γραμματείας. Πολλοί διανοητές
των τελευταίων δύο αιώνων βέβαια, έχουν εντοπίσει
κάποια διάσταση αυτών των δύο στην πράξη.
- Νομίζω ότι το πιο δύσκολο πράγμα είναι ο συγκερα
σμός του δίπολου των πηγών, που είναι η ελληνική αρ
χαιότητα και ο χριστιανισμός. Είναι δύο πολύ τεράστιες
ενεργοφόρες πηγές. Για μένα μια γλυκιά ακτίνα φωτός
που γεφύρωσε αυτά τα δύο με απόλυτα λυρικό τρόπο
είναι ο Ελύτης. Ο Ελύτης κατάφερε να συγκεράσει τις
δύο αυτές ανεξάντλητες πηγές, τις δύο αυτές αγάπες
του, βρίσκοντας τρόπο και λόγο για τα χρόνια τις δικής
του νιότης, αλλά και για μένα. Είναι ορατή η γεωμετρία
της σκέψης του, που έχει τη δυνατότητα να αγαπά και
τις δύο όψεις τις διαδρομής του ελληνισμού. Ουσιαστι
κά, δηλαδή, την αρχιτεκτονική και των δύο αυτών πηγών
που υλοποίησαν την έννοια της σύγχρονης ανθρώπινης
κοινωνίας.
- Αιγαιοπελαγίτικη είναι και η καταγωγή του Ελύτη.
- Η μια του ρίζα στη Μυτιλήνη και η άλλη στην Κρήτη.
Και είπε ότι «μπορεί να είχα πολύ καιρό να επισκεφτώ τη
Μυτιλήνη αλλά σε κάθε φύλλο ελιάς βρίσκω την ταυτό
τητά μου». Βλέπετε ότι σημασία δεν έχει αν μεγάλωσε
κανείς κοντά σε έναν τόπο αλλά ότι τον θέλει αυτόν τον
τόπο, ακριβώς, επειδή τον ήθελαν οι γονείς του. Άρα
έχει πάρει τα στοιχεία του τα ζωτικά. Αυτό το βλέπουμε
στους απόδημους Έλληνες ανά τον κόσμο, πρώτης και
δεύτερης γενιάς, που κουβαλούν εσαεί την ταυτότητά
του τόπου καταγωγής τους.
- Εσείς, μια σύγχρονη μούσα, γνήσια απόγονος των
αρχαίων λυρικών από πού κατάγεστε;
- Η καταγωγή και των δύο γονέων μου είναι από την
Πελοπόννησο. Τα πρώτα χρόνια τη ς ζωής μου ένιωθα
πολύ έντονα την έλξη με το τραγούδι πολύ πριν ακο
λουθήσω το δρόμο μου. Είναι ευτυχία να να βλέπεις αυ
τό που υπάρχει στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα να εκτυ
λίσσεται σε ταλέντο.
- Πότε ξεκινήσατε να γράφετε;;
- Στα 12 χρόνια μου βρήκα μια διέξοδο στον γραπτό
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λόγο, και σας ομολογώ ότι δεν είχα
ιδιαίτερη αγάπη έως τό τε στο διά
βασμα και στα μαθήματα του σχο
λείου. Με περίμενε φαίνεται κά
ποια άγνωστη δύναμη που κάποια
στιγμή τη ς ζωής μου με έστρεψε
στην ποίηση.
- Κ α ι η α ιτία ;
- Νομίζω ότι ήταν το γεγονός
της οριστικοποίησης της διαμο
νής μου στην Αθήνα. Μου αποκό
πηκε η δυνατότητα να είμαι στη
φύση και στις βόλτες μου. Αυτό
που είχα χάσει έπρεπε να το
βρω σε έναν άλλον τόπο, τον
ψυχικό και έναυσμα ήταν η κλει
σούρα του διαμερίσματος.
- Π ό τ ε ά ρ χ ισ ε να α ν α γνω ρ ί
ζ ε τα ι η δ ε ξ ιό τ η τ ά σ α ς σ το σ τίχο;

- Από πολύ νωρίς. Στο Γυμνάσιο μια φιλόλογος είδε
ότι υπήρχε φλέβα. Αυτή με παρότρυνε να διαβάσω,
Κάλβο, Παλαμά και άλλους ποιητές για να εξοικειωθώ
με το μέτρο και να πάρω προσλαμβάνουσες από τους
«πρωταθλητές του αγωνίσματος». Γύρω στα 22 ανα
γνωρίσθηκα δημόσια όταν έγραψα το πρώτο μου τρα
γούδι, τα «Σκουριασμένα χείλια» και περιλαμβάνεται σε
ένα δίσκο που έκανε ο Σταμάτης Κραουνάκης. Εγώ
συμμετείχα με ένα μόνο τραγούδι. Ο Αλέκος Πατσιφάς,
τότε διευθυντής τη ς «Λύρα», θεώρησε ότι αυτό το τρα
γούδι έπρεπε να δώσει τον τίτλο σε όλο το δίσκο. Αυτό
ήταν το καλωσόρισμα στην δισκογραφία.
- Α π ό π ο λ ύ μ ικ ρ ή η λ ικ ία λ ο ιπ ό ν η α ν α γ ν ώ ρ ισ η .
- Αυτό είναι ευοίωνο, αλλά σημαίνει ότι έχεις να κά
νεις πολύ μεγάλη πορεία, βασανιστική. Όσο πιο νωρίς
εκτεθείς, είναι καλό, σαν την μικρομάνα που γεννά υγιή
παιδιά. Το έργο έχει να κερδίσει, γιατί είσαι παρθενικός,
ορμητικός, γεμάτος δύναμη. Αν το δούμε σε μια μακρο
χρόνια διαδρομή, θα πρέπει να έχεις μεγάλη δύναμη για
να αντέξεις να προχωράς τον εαυτό σου γιατί μεγαλώ
νεις φέροντας το βάρος του παρελθόντος σου που θα
πει ότι έχεις εχθρό τον εαυτό σου της πρώτης νιότης.
Την ίδια ώρα που είναι ευχή η αναγνώριση σε μικρή ηλι
κία, είναι και άσκηση τεράστια.
- Η έ κ φ ρ α σ ή σ α ς σ τ α τ ρ α γ ο ύ δ ια τω ν τ ε λ ε υ τ α ίω ν
χ ρ ό ν ω ν γ ίν ε τα ι π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο π ο ιη τ ικ ό ς π α ρ ά α π λ ά
κ α ι τε χ ν ικ ά σ τιχ ο υ ρ γ ικ ό ς , ε ν ώ ε ίν α ι π α σ ίδ η λ ο ό τ ι έ χ ε 
τ ε έ ν α μ ο ν α δ ικ ό τ ρ ό π ο ν α ε κ φ ρ ά ζ ε σ τ ε μ ε ε ικ ό ν ε ς .

- Έτσι είναι, άλλωστε όση αγάπη έχω στο τραγούδι
άλλη τόση έχω και στον κινηματογράφο. Με μάγευαν
σκηνοθέτες που για πολλούς ήταν ακατανόητοι. Εγώ
πήγαινα στον κινηματογράφο περισσότερο νιώθοντας
παρά καταλαβαίνοντας. Παρακολουθούσα και Ιταλούς
του νεορεαλισμού και της Κ. Ευρώπης και κάποιους Ρώ
σους και Ταρκόφσκι και Παρατζάνωφ. Το φετινό καλο
καίρι ξαναείδα αρκετές ταινίες του Ταρκόφσκι, του
οποίου η μεγάλη του επιθυμία ήταν να αναχθεί ο κινη
ματογράφος σε υψηλή τέχνη όπως η ζωγραφική και η
λογοτεχνία. Ο Ταρκόφσκι το κατάφερε. Κατάφερε να
ξεκόψει τον κινηματογράφο από το περιεχόμενο και τις
δεοντολογίες που όλοι ξέρουμε, ανεβάζοντας πολύ ψη
λά τον πήχη της κινηματογραφικής γλώσσας.
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- Και οι δικοί σας στίχοι διέπονται όλο και περισσό
τερο από κάποια μεταφυσική, όπως «Η σωτηρία της
ψυχής», «Δ/ ’ ευχών των Αγίων», κ.λπ.
- Κάθε άνθρωπος από μια ηλικία και μετά έχει μετα
φυσικές ανησυχίες. Είναι στη φύση του ανθρώπου οι
μεταφυσική αναζήτηση. Το «Σωτηρία τη ς ψυχής» το
έγραψα όταν ήμουν τριάντα ετών. Νομίζω ότι ήρθε
ισορροπημένα, στα τριάντα του αφήνει κανείς τη νεότη
τα και ενηλικιώνεται. Όπως το ίδιο ισορροπημένα νομί
ζω ήρθε και το «Γερνάω μαμά». Δήλωσα συναισθήματα.
Και από τα διαβάσματά του και από τις αντένες του και
από το τι μπορεί να υπερασπιστεί, ο άνθρωπος του λό
γου είναι ένας δέκτης των συνθηκών της εποχής του.
Παίρνοντας κάθε φορά και έναν νέο δρόμο έχεις μετά
την οδύνη του να κάνεις την επαλήθευση του εαυτού
σου και του ρεύματος που σου επιστρέφεται από την
κοινωνία. Πολλές φορές μπορεί να βρεθείς μετά από
μια δεκαετία να είσαι γραφικός.
- Η γραφικότητα είναι μια άλλη παγίδα.
- Ναι. Στην ουσία πιστεύω ότι προσπάθησα να δημιουρ
γήσω άλλους δρόμους ώστε να μην πάψει ποτέ η πολλα
πλότητα της έκφρασης να μην αφήσω ποτέ το τραγούδι
σε μια συνθήκη κατανάλωσης. Το τραγούδι όμως είναι ο
πιο άμεσος καθρέπτης της κοινωνίας και θα πρέπει κάθε
στιγμή να μπορεί η κοινωνία και ’γω να καθρεπτίζομαι μέ
σα σ’ αυτό με καθαρό είδωλο. Πολλές φ ορές χάθηκα
και ξαναβρέθηκα σ' αυτή τη ζωντανή μου αναζήτηση.
- Αυτό θα πει ότι δεν έχει στερέψει το πηγάδι της
έμπνευσής σας.
- Δεν ξέρω αν έχει στερέψει, πολλές φορές το νερό
αργεί να έρθει, σημασία έχει να παραμείνει στις επάλ
ξεις κανείς, γιατί το νερό μπορεί να έρθει ανά πάσα
στιγμή.
- Με τι ρυθμούς γράφετε;
- Τα τελευταία χρόνια με βραδύτατο. Είναι αντίστρο
φο το κλάσμα τη ς σκέψης με την αποτύπωση. Αυτό
προσπαθώ να επαναφέρω σε πιο ανάλογο ποσοστό.
Στα είκοσι σου χρόνια έχεις πάρα πολλούς χυμούς, βρί
σκεσαι στη μέση της ζωής σου. Μετά από είκοσι και,
χρόνια δημιουργικής παρουσίας έχεις πάλι ανάγκη απ’
αυτούς τους χυμούς και για να επανέλθουν αυτοί οι χυ
μοί χρειάζεται πολύ διάβασμα, σιωπή και ευρύτερος
αφουγκρασμός τη ς κοινωνίας, εμένα πάντως μου είναι
απαραίτητο.
- Είναι ψυχοφθόρο το γράψιμο;
- Όχι, όχι, όταν γράφεις είσαι σαν τον αθλητή. Οδυ
νηρό είναι όχι ψυχοφθόρο.
- Η «Σωτηρία της ψυχής» ήρθε σε μια κορυφαία
στιγμή έμπνευσης;
- Νομίζω ότι είναι ένα στερέωμα σε μένα. Το πρόσε
ξαν και το τραγούδησαν πολλοί.
- Προξένησε μεγάλο ενδιαφέρον, και την προσοχή
του κλήρου, ακόμα και του Πατριάρχη Βαρθολομαίου
νομίζω.
- Ναι, και είχα τη χαρά να μου φτάνουν ειδήσεις ακό
μα και από Πανεπιστήμια, από πολλές έδρες νεοελληνι
κών σπουδών, που το ανέλυαν ή το έθιγαν.
- Στα τραγούδια σας αντιμετωπίζεται την αγάπη με
σεβασμό και αξιοπρέπεια χωρίς να ξεφτιλίζεται το συ
ναίσθημα.
- Οι περισσότεροι των δημιουργών τίμησαν την οδύνη

και το θαύμα της αγάπης. Πιστεύω πολύ λίγες φορές
και ιδιαίτερα τα τελειπαία χρόνια, απλώς έγινε μια πρό
χειρη αποτύπωση του συναισθήματος. Οι περισσότεροι
των δημιουργών έχουν κορφολογήσει πολύ ωραίες
στιγμές.
- Όμως, ο στίχος σας είναι δυσνόητος πολλές φο
ρές, για παράδειγμα, στο «Δι’ ευχών» μιλάτε για «τους
ναούς των μεγάλων λυγμών». Ποιοι είναι αυτοί οι ναοί;
- Νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος ο ποιητής ή ο στιχουργός να εξηγεί αυτά που γράφει. Οι ναοί και οι λυγ
μοί είναι αυτοί τελικά που δημιουργούνται στο νου του
ακροατή και αυτό έχει σημασία. Ο Ελύτης είχε πει ότι αν
ένας ποιητής μιλήσει για τα ποιήματά του θα πει ψέμα
τα. Και νομίζω ότι αυτό το δώρο που σου δίνεται τη
στιγμή που είσαι «εν θερμώ», «υπό το κράτος» της
έμπνευσης, ούτε εσύ το ξέρεις τι σε πήγε εκεί. Εντελώς
πρόχειρα πάντως θα μπορούσα να σου πω ότι οι ναοί
των μεγάλων λυγμών είναι η κορυφαία στιγμή τη ς με
γάλης οδύνης του κάθε ανθρώπου. Τη στιγμή που το
έγραφα αισθάνθηκα το στέρνο ενός ανθρώπου να πάλλεται από το κλάμα και την οδύνη. Για μένα το στέρνο
ενός ανθρώπου είναι ένας μεγάλος ναός που μέσα η
καρδιά του συντρίβεται, εύχεται ή ελπίζει το θαύμα.
- Εκτός απ’ τα τραγούδια, τι άλλο κάνετε;
- Έκανα μια απόπειρα θεατρικού λόγου προ τριετίας
πάλι χωρίς να γνωρίζω τους κανόνες και τις αρχές που
το διέπουν και παρουσιάστηκε σε ένα μικρό κύκλο αν
θρώπων. Ήταν τόλμημα, επειδή το κοινό μου με γνωρί
ζει από το τραγούδι. Αλλά θεωρώ χρήσιμο να αρχίσω να
ψάχνω άλλους δρόμους, πέρα από το τραγούδι, χωρίς
να είμαι δέσμια του καλού ή κακού μου ονόματος. Στο
θεατρικό μπορώ να χρησιμοποιήσω μια άλλη γλώσσα
που δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω στο τραγούδι.
- Αν σας ζητούσα να δώσετε μια ταυτότητα του στί
χου σας, πώς θα τον χαρακτηρίζατε; Μοντέρνο, πα
ράξενο, πρωτότυπο;
- Θα ξεκινούσα με την έννοια της ιδιοπροσωπίας. Σί
γουρα φέρνει τα χαρακτηριστικά τα ιδιαίτερα που δεν
μοιάζουν με κανέναν άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό
που βγήκε στο δικό μου λόγο δεν ήρθε από μια μεγάλη
διαδρομή που είχα σαν ακροάτρια, αλλά σίγουρα έχω
ιδιοπροσωπία, θάρρος, και παραξενιά.
- Έχετε και κάποια συμμετοχή στα δρώμενα της
Ολυμπιάδας του 2004.
- Είμαι στην ομάδα των συμβούλων του Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι ο χορογράφος σκηνοθέτης
και υπεύθυνος για την έναρξη και τη λήξη των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004. Εργάζομαι επάνω στις πιθα
νότητες παρουσίασης μιας ταυτότητας αυτού του τό
που, απαλλαγμένη από τις καταθλιπτικές μονοδιάστα
τες οπτικές, που πολύ με έχουν κουράσει. Θέλουμε να
δώσουμε μια εικόνα του τόπου, για το παρελθόν, για το
παρόν και για το μέλλον του.
- Με όλα τα στραβά της, τελικά είναι όμορφη αυτή
η πατρίδα.
- Η ομορφότερη πατρίδα, αλλά έχω το δίλημμα που
έχουμε όλοι μέσα μας, στο τ ι έχει καθυστερήσει σ’ αυ
τόν τον τόπο, για να μη μπορούμε να είμαστε χαρούμε
νοι. Ζούμε πολλά χρόνια τώρα σε μια αγωνία και ένα
τρέξιμο να προλάβουμε τις εξελίξεις. Έξυπνοι είμαστε,
ζούμε σε ένα κομβικό σημείο στον πλανήτη, αλλά νιώθω

να μην πατάμε καλά στα πόδια μας και να τρέχουμε συ
νέχεια. Πιστεύω ότι μας χρειάζεται ένας εσωτερικός καθρέπτης να δούμε που πάμε και τ ι παριστάνουμε. Ικα
νότητες έχουμε, πολλά νέα και ικανά παιδιά υπάρχουν,
μόνο που είναι σαν τα λουλούδια πάνω στο δέντρο που
δεν τα αντέχει και τα ρίχνει στο χώμα. Εύχομαι η Ολυ
μπιάδα να μας δώσει δύναμη, να έχει τέτοιο διπλωματι
κό εκτόπισμα για την έξωθεν καλή μαρτυρία αυτής της
χώρας, που να μας επιστραφεί σαν μια δυνατότητα να
καμαρώσουμε όπως τό τε που γλεντούσαμε με τους αρ
σιβαρίστες μας.
- Μελετώντας τους βασικούς σ τ α θ μ ο ύ ς τ η ς σ τ α δ ιο 
δρομία σας παρατηρεί κανείς ό τ ι τα β ή μ α τ α π ο υ έ χ ε 
τε κάνει είναι πολύ προσεκτικά.
- Κάθε άνθρωπος πρέπει να προσέχει πάντα πολύ τα
βήματά του. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι ευπαθής. Πά
ντως κάθε φορά που στραβοπατώ, λέω ευχαριστώ, για
τ ί με βοηθάει να συνέλθω και να είμαι πιο προσεκτική.
ΓΓ αυτό λοιπόν παντού πρέπει να υπάρχει μέτρο, πα
ντού. Οι αρχαίοι Έλληνες κατάφεραν τα μέγιστα τηρώ
ντας το «παν μέτρον άριστον». Αυτό τους έδινε τη δυ
νατότητα να ζυγίζουν τα πράγματα και μετά να πράτ
τουν. Ίσως αυτό ακριβώς το μέτρο να καθιστά τον
Έλληνα ένα ιδιαίτερο πλάσμα σ' όλο τον πλανήτη.
- Ο Έλληνας που α ν ή κ ε ι τ ε λ ικ ά στην Α ν α τ ο λ ή ή στη
Δύση;
*8 § |
- Στο θεατρικό μου εγχείρημα που έκανα, έλεγα ό τ ι
αν οι μεν είναι στην Ανατολή και οι άλλοι στη Δύση, και
εμείς στη μέση, τό τε η Ελλάδα είναι το κέντρο, το με
σημέρι. Στο «Εν Λευκώ» του ο Ελύτης, λέει ότι η Ελλά
δα το μεσημέρι καταπίνεται από το φως, εξαφανίζονται
νησιά, δέντρα, βουνά, είναι στο απόλυτο φως. Και ξα
ναγίνεται ανάγλυφη το σούρουπο. Εκεί, λέει, αποκαθίσταται πάλι ο χάρτης της και για να είμαι ακριβής ο ονει
ρικός χάρτης. Και για μένα είναι ζήτημα φωτός. Κάτι
συμβαίνει με το φως έτσι όπως πέφτει στην Ελλάδα. Εί
ναι μια κατάσταση που καλύτερα θα την εξηγήσουν οι
επιστήμονες. Κάποιος είχε πει, ότι αυτό το ιδιαίτερο γα
λάζιο της Ελλάδος σε ανυψώνει. Είναι ένα φίλτρο φω
τός που σε απογειώνει.
- Ε ίπ α μ ε τό σ α , α λ λ ά τ ίπ ο τ α γ ια τ ο ν Έ λ λ η ν α Αστυ
ν ο μ ικ ό .

- Από την αρχή ήθελα να σας πω τα καλύτερα λόγια
για το έντυπο που εκδίδεται, που ήταν έκπληξη για μέ
να. Βεβαίως, να πούμε ότι της λείπει η Αστυνομία τη ς^
Αθήνας, πρέπει να προσπαθήσετε πολύ ακόμα. Πι- ;
στεύω πως το πνευματικό επίπεδο του Έλληνα αστυνο
μικού, θα πρέπει συνεχώς να ανεβαίνει και αυτό για μέ
να είναι ένα στοίχημα πολύ μεγάλο. Η άνοδος αυτή θα
σας ομορφύνει και λέω όμορφο κάτι που δεν έχει χάσει
τα χαρακτηριστικά του. Πιστεύω ότι ενώ εσείς οφείλετε
να δράττε συλλογικά δεν πρέπει να χάνετε τα χαρακτη
ριστικά σας, να μη χάνει ο Έλληνας αστυνομικός το
πρόσωπό του. Πέραν τούτου ο αστυνομικός πρέπει να
είναι και ψυχολόγος και σε επαγρύπνηση, και τρυφερός
και τελικά ένας μικρός Σολομώντας. Αυτό πρέπει να εί
ναι κάθε Έλληνας αστυνομικός, ένας μικρός Σολομώ
ντας.
- Σ α ς ε υ χ α ρ ισ τώ .
- Κι εγώ σας ευχαριστώ.
Α νθ/μο ς Κων. Κ ούρος
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έκα ορειβάτες που εκπροσωπούν τις επτά με
γα λύτερες θρησκείες στον κόσμο, προσπα
θούν να σκαρφαλώσουν στο Έβερεστ, στο
όνομα της ειρήνης, της θρησκευτικής ανεκτι
κότητας και τη ς κατανόησης.
Στην ορειβατική αποστολή συμμετέχουν ένας Βου
διστής, ένας Χριστιανός, ένας Κομφουκιανός, ένας
Ινδουιστής, ένας Εβραίος, ένας Μουσουλμάνος, ένας
Ταοϊστής καθώς και ένας άθεος.
Μέλος τη ς ομάδας είναι επίσης ο θρυλικός Ανγκ Ρίτα Σέρπα, που ανέλαβε οδηγός τη ς αποστολής. Ο
Ανγκ Ρίτα Σέρπα έχει φτάσει δέκα φορές στην κορυ
φή του Έ βερεστ χωρίς οξυγόνο.
Εμπνευστής της πρωτοβουλίας είναι ο 34χρονος
Αμερικανός Λανς Τράμπαλ που ζει εδώ και πάνω από
ένα χρόνο στο Κατμαντού, ενώ την προσπάθεια υπο
στηρίζουν πολλές εταιρείες και οργανισμοί στο Νεπάλ.
Στόχοι της Ομάδας « Everest Peace Project» είναι
να οργανώσει μια ασφαλή ανάβαση στο Έβερεστ,
στο όνομα της ειρήνης, τη ς θρησκευτικής ανεκτικό
τητα ς και της αλληλοκατανόησης των λαών με απώ
τερο σκοπό την προαγωγή του διαλόγου και τη ς συ
νεργασίας μεταξύ των ανθρώπων από διαφορετικές
θρησκείες,πολιτισμούς, φυλές και εθνικότητες σε ένα
κοινό πρόγραμμα.

ΰ

γνωστό, έχουν επίκεντρό το υ ς τον άνθρωπο».

Η διαδρομή και το πέρασμα
στην κατάκτηση
Στις 2 Μαΐου 1953, η είδηση ότι βρέθηκε στο Έβερε
στ η σορός του George Mallory συντάραξε τό τε τη διε
θνή ορειβατική κοινότητα.
Οι Mallory και Irving χάθηκαν το 1924 προσπαθώντας να

Οι Έλληνες δίνουν πάντα το παρών
Άξιο μνείας κρίνεται το γεγονός ότι από τις ομάδες
ορειβατών που κατά καιρούς προ
σπάθησαν και προσπαθούν να κα
τακτήσουν τις υψηλότερες κορυ
φ ές των Ιμαλαίων, πρωτοπόρες εί
ναι και οι Ελληνικές.
Τον Οκτώβριο του 2000, μία
από αυτές, μέλη του Αθηναϊκού
Ο ρειβατικού Συλλόγου, πέτυχαν
να ανέβουν σε μία από τις υψηλό
τε ρ ες κορυφές των Ιμαλαίων, το
SHISHA PAGMA ύψους 8.046 μ.
Το ίδιο π ροτίθεται να κάνει και
φ έτος δεκαμελής ομάδα ορειβα
τών με αρχηγό τον έμπειρο ο ρ ει
βάτη Κώστα Τσιβελέκα σε μία
από τις υψ ηλότερες κορυφές των
Ιμαλαίων, την «Broad Peak», μόνο
που αυτήν την φορά, μαζί με την
ελληνική θα υψωθεί και η σημαία
τη ς «ΑΘΗΝΑ 2004».
Ο Διευθύνων σύμβουλος της
Ο ργα νω τικής Επιτροπής Ο λυ
μπιακών Αγώνων κ. Ιωάννης Σπανουδάκης, παραδίδοντας σε πρόσφατη τελ ετή τη σημαία τη ς «ΑΘΗΝΑ
2004» σε μέλη τη ς αποστολής, δήλωσε: «Είναι με
γάλη μας τιμή που ο Αθηναϊκός Ο ρειβατικός Σύλλο
γος θα πάρει μαζί του τη σημαία τη ς "ΑΘΗΝΑ 2004”
και θα την υψώσει σε μία από τις υψ ηλότερες κορυ
φ ές του κόσμου. Είναι συμβολική αυτή η πράξη και
θα αναδείξει σε όλο το ν κόσμο, πέρα από το επί
τευγμ α τη ς ορειβατικής αυτής ομάδας, και το υ ς
Ολυμπιακούς Αγώνες τη ς Αθήνας, που όπως είναι

ανέβουν το υψηλότερο
βουνό στον κόσμο. Θεάθηκαν για τελευταία φο
ρά από τα άλλα μέλη της
αποστολής μερικές εκα
τοντάδες μέτρα πριν την
κορυφή.
Και ενώ το μεγαλύτερο
μυστήριο της ορειβατικής
ιστορίας παραμένει, το αν
δηλαδή κατάφεραν να
φτάσουν στην κορυφή
πριν την μοιραία καταιγί
δα που ακολούθησε, η
κατάκτηση του Έβερεστ
έπρεπε να περιμένει άλλα
29 χρόνια, μέχρι που ο
Edmund Hillary και ο
Tenzing Norgay ανέβηκαν
στην κορυφή το 1953. Ο
“Τρίτος Πόλος” της γης είχε κατακτηθεί!
Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα η Βρετανική κυ
βέρνηση άρχισε τη μεγαλύτερη τοπογραφική μελέτη
στην ιστορία. Αντικείμενό της η ακριβής χαρτογράφηση
της Ινδικής χερσονήσου από το νοτιότερο άκρο τη ς μέ
χρι τα Ιμαλάια.
Με σχετικά πρωτόγονα μέσα, χρειάστηκαν δεκαετίες
για να ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση κάτω από την κα
θοδήγηση του Sir George Everest. Από ειρωνεία τη ς τύ
χης, ο Everest δεν είδε ποτέ το βουνό που πήρε το όνο-

1. «ΕΒΕΡΕΣΤ»
Η κο ρ υφ ή του
κόσμου.
(N ational
G eografhic Ν οέμβρ. 1988)
2. Ο ρ ειβ ά τες
πλησιάζουν την
κορυφ ή
TH O R U N G LA
τω ν Ιμαλαίω ν
(N atio nal
G eog rafhic Σ επτ. 1989)
3 Ο Κ ώ στας
Τσιβελέκας,
Τάκης Παπ α
κω νσταντίνου
και Κ υριάκος
Ο νησιφ όρου
παραλαμβάνουν τη σημαία
μ ε το έμβλημα
τω ν Ολυμπια
κώ ν Αγώ νων
τη ς Α θή να ς
από το διευθυνοντα σύμβου
λο τη ς Ο ργα
νω τικής Επι
τρ ο π ή ς Ιωάννη
Σπανουδάκη.
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κού Συλλόγου του Νεπάλ, είπε ό τ ι : ‘‘σκεφτόμαστε να
πληρώνουμε το υ ς Σέρπα 13,5 δολάρια για κάθε κιλό
σκουπιδιών που μαζεύουν” . Οι Σέρπα συνήθως χρη
σιμεύουν ως οδηγοί και αχθοφόροι για τους ορειβά
τε ς του Έβερεστ. Πρόβλημα αποτελεί επίσης και η
επίδραση τη ς αύξησης τη ς θερμοκρασίας στις ορει
νές περιοχές επειδή διαταράσ σ ει τη ν περιβαλλοντολογική ισορροπία.

Το ενδιαφέρον του Οργανισμού
Ηνωμένων Εθνών

μα του γιατί αποσύρθηκε λόγω
υγείας λίγο πριν η αποστολή
φτάσει στα Ιμαλάια. Ο διάδο
χος του James Nicholson ήταν
αυτός που πρώτος μέτρησε την
κορυφή το 1849 και της έδωσε
το όνομα του προκατόχου του.
Για τις μετρήσεις τους οι
χαρτογράφοι χρησιμοποίησαν
τη μέθοδο του τριγωνισμού
που βασίζεται στην γεωμετρική
αρχή ότι: Αν η μία πλευρά και οι
δύο γωνίες ενός τριγώνου είναι
γνωστές, οι υπόλοιπες δύο
πλευρές μπορούν να υπολογι
στούν. Σύμφωνα με τις πρώτες
μετρήσεις, η κορυφή του Έβε
ρεστ βρέθηκε να είναι 8840 μέ
τρα πάνω από την επιφάνεια
τη ς θάλασσας.

Οι επιπτώσεις
στο περιβάλλον
Η συνήθης εικόνα του όρους Έ βερεστ, του ψηλό
τερου βουνού στον κόσμο (8.850 μέτρα) είναι μια ε ι
(N atio nal
κόνα παρθένας ομορφιάς και μεγαλείου. Ωστόσο,
G eografhic
ένα άρθρο στο περιοδικό Down to Earth του Νέου
Δ εκ εμ 1992)
Δ ελχί αποκαλύπτει ότι το Έ βερεστ έχει γίνει ένας τ ε 
5. Π α λα ιο ί και
ράστιος σκουπιδότοπος. Οι εκατοντάδες ορειβάτες
σύγχρονοι τρόποι
που έχουν αναρριχηθεί στις πλαγιές του Έ βερεστ
μ έτρ η σ η ς τη ς
στο πέρασμα των δεκαετιώ ν έχουν αφήσει πίσω τους
κορυφής.
στην
κυριολεξία τόνους σκουπιδιών, όπως άδειες
(N acio nal
G eografhic
φ ιάλες οξυγόνου, παλιές ανεμόσκαλες ή πασσάλους
Ν οέμβρ. 1988)
και πλαστικά ραβδιά. Το πιο βρώμικο καταφύγιο είναι
το Σάουθ Κολ, από όπου ξεκινούν οι περισσότεροι
ορειβάτες για την τελική το υ ς αναρρίχηση στην κο
ρυφή. Ο Μπούμι Λαλ Λαμά, στέλεχος του Ο ρειβατι

4. Α νεβ α ίνο ντα ς

π ρος το Έ β ερ εσ τ
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Ερευνητική ομάδα που υποστηρίζεται από το πρό
γραμμα περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, διαπίστωσε ό τι ο παγετώνας του βουνού
Everest, στην οροσειρά των Ιμαλάίων, που αντιμετώ
πισε για πρώτη φορά ο Edmund Hillary και ο Tenzing
Norgay πριν από 50 χρόνια, έχει υποχωρήσει περίπου
5 χιλιόμετρα. Ο Roger Rayne, ένας από τους υπευθύ
νους τη ς ερευνητικής ομάδας, αναφέρει ότι η παγκό
σμια αύξηση τη ς θερμοκρασίας έχει αλλάξει ριζικά τις
ορεινές περιοχές τα τελευταία χρόνια. Ο όγκος του
νερού των χειμάρρων όπως και η έντασή τους έχει αυ
ξηθεί, με αποτέλεσμα η στάθμη των λιμνών γύρω από
ορεινούς όγκους να έχει αυξηθεί σημαντικά.
Η έβδομη κατά σειρά αποστολή ξεκίνησε από το
Κατμαντού και επ έστρεψ ε στη βάση τη ς, μετά από
αναρρίχηση σε υψόμετρο 6.189 μέτρων πάνω από
τη στάθμη τη ς θάλασσας. Κατά τη διάρκεια τη ς απο
σ τολής τα μέλη τη ς ομάδας είχαν την ευκαιρία να
συναντήσουν και να συζητήσουν με ανθρώπους τη ς
περιοχής. Σύμφωνα με αυτούς, τα τελ ευ τα ία 30 χρό
νια έχουν συμβεί δύο μεγάλες πλημμύρες στην πε
ριοχή με μεγάλες κα τασ τρ οφ ές σ τις τοπ ικές κοινω
νίες. Αυτό συμβαίνει διό τι το νερό με το λιώσιμο των
πάγων τα ξιδ εύ ει χιλιό μετρ α με μεγάλη τα χύτητα
εξα ιτία ς των απότομων κλίσεων και του όγκου του,
με αποτέλεσμα να φ έρ νει μαζί π έτρες και μεγάλες
ποσότητες λάσπης. Οι μικρές επ ιμέρους λίμνες που
υπήρχαν στην περιοχή πριν από μερικά χρόνια, σή
μερα έχουν ενω θεί σε μια μεγάλη.
Οι επιστήμονες το υ Οργανισμού των Ηνωμένων
Εθνών μαζί με το υ ς εμπειρογνώ μονες από το δ ιε
θνές κέντρο γ ια τη ν ανάπτυξη των βουνών τη ς ευ
ρ ύτερης περιοχής το υ Κατμαντού, έχουν χρησιμο
ποιήσει ακόμη και δορυφ όρους για να μελετήσουν
τις αλλαγές που συμβαίνουν στην περιοχή. Σύμφω
να με αυτούς, υπάρχει κίνδυνος στα επόμενα πέντε
χρόνια ο όγκος του νερού που θα έχ ει συσσω ρευτεί
στις λίμνες να είναι τόσ ο μεγάλος ώστε να προκαλέσ ει μεγάλες πλημμύρες και κατασ τροφ ές. Το γ ε 
γονός αυτό είναι ιδ ια ίτερ α σημαντικό α ρ κεί να σκεφ τεί κανείς ό τι ετησίω ς επισκέπτονται την περιοχή
περίπου 27.000 άνθρωποι.
Πέρα όμως από τα όποια προβλήματα μπορεί να δη
μιουργούν οι επισκέπτες, οι ορειβάτες ή οι απειλητικές
μεταβολές της φύσης, η κατάκτηση τη ς υψηλότερης
κορφής του κόσμου ήταν και θα είναι μια πρόκληση και
θα ασκεί στο διηνεκές μια ακατάπαυστη γοητεία τόσο
στον σημερινό όσο και στον αυριανό ορειβάτη.
Επιμέλεια: Π.Υ. Γιωργος Χονδροματίδης
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ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ζώνες από 7.οοο δρχ,
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3
IIIJVIJ STANDARD

Θήκες όπλων από 6.000 δρχ

- Ψ44 W]

Θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

Μ ΕΓΕΘΗ: S M .M D .LR C , XL, XXL

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΠΛΩΝ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΣ
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* fLM

T A C T IC A L

Από 4.500 δρχ.
,·* ΪΓ ·

.- κ -

A C T IC A L :

no
θα βρείτε........
εξειδικευμένο εξοπλισμό,
όπλα και πυρομαχικά,
ζώνες και θήκες
των πιο γνωστών οίκων
Αμερικής και Ευρώπης
στη μεγαλύτερη ποικιλία
που υπάρχει στην Ελλάδα___
Με την ποιότητα των προϊόντων μας
και τις ειδικές τιμές
στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

Α ΤΕΚ :

Δημητσάνας 16,115 22 Αθήνα, τηλ.: 64.48.527 Βυτίνης 4,115 23 Αθήνα, τηλ.: 69.23.095, fax 69.18.673
www.tactical.gr
www.atek.gr

Είσαι πατέρας,
θα πει ότι παίρνεις
πάνω σου την
αγωνία των καιρών,
V
\

για να εξασφαλί

V

σεις μια θεμελιώδη
σιγουριά στα
παιδιά σου.

ΤΗΣ
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
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Η ζεστή παρουσία
ι πατεράδες, συνήθως, κάνουν ένα λάθος. Περι
μένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους για να παί
ξουν το ρόλο τους, στη ζωή τους. «Αυτό όμως εί
ναι σφάλμα. Αναμειγνύομαι στη ζωή του παιδιού, ση
μαίνει ότι ζω μαζί του τις καθημερινές ανάγκες του,
όπως να του δώσω το μπιμπερό, να του αλλάξω την
πάνα, να του κάνω το μπάνιο», συμβουλεύει, ο για 
τρός και παιδαγωγός Ντόντσον, πατέρας τριών παι
διών και γνωστός για τα παιδαγωγικά του συγγράμ
ματα. Βοηθάει πολύ, όταν ο πατέρας διαβάζει μια
ιστορία, την ώρα που το παιδί ή τα παιδιά είναι έτοιμα
στα κρεβάτια τους για να κοιμηθούν. Τα παιδιά εκτι
μούν ιδιαίτερα αυτό. Είναι στιγμές πολύτιμες, στιγμές
μυσταγωγίας, που υφαίνονται δεσμοί ακατάλυτοι
ανάμεσα στα παιδιά και στον πατέρα ή στην μητέρα.

Ο

Μέσα στην τραγικότητα της εποχής μας και στις τόσες α
ντιφάσεις της, έχουμε και μια καλή πλευρά. Τη ζωντανή πα
ρουσία του πατέρα μέσα στην οικογένεια. Σήμερα, ο πατέ
ρας συμμετέχει περισσότερο από άλλοτε στη ζωή της οικο
γένειας. Τουλάχιστον, οι περισσότεροι, το επιθυμούν. Αλλο
αν πάντα δεν το καταφέρνουν, λόγω ελλείψεως χρόνου.
Ας δούμε τώρα πιο αναλυτικά και ίσως πιο συγκεκρι
μένα, τη σχέση πατέρα - παιδιού. Ο πατέρας σαν πρό
σωπο, μπαίνει στη ζωή του παιδιού μόλις τον 8ο μήνα,
όταν η νευρολογική ωρίμανση, του επιτρέπει να διακρί
νει τα δύο πρόσωπα. Αυτό το δεύτερο, το οικείο και
όμως άγνωστο ως εκείνη τη στιγμή πρόσωπο. Ίσως,
όμως, όχι και τόσο άγνωστο. Γιατί οι τελευταίες έρευ
νες απέδειξαν ότι το έμβρυο αναγνωρίζει τη φωνή του
πατέρα του, καλύτερα μάλιστα απ' αυτή της μητέρας
του, ακόμη και τη μυρωδιά του, πολύ νωρίς, δια του
αμνιακού υγρού. Εδώ ακριβώς εξηγούν οι ψυχολόγοι
την ανάγκη που αισθάνεται το παιδί για την παρουσία
του πατέρα του, ακόμη και αν δεν τον είδε ποτέ του.

Η δύναμη του πατέρα
ο πρώτο αίσθημα που εντυπωσιάζει το παιδί, ως
προς τον πατέρα, είναι μία δύναμη με την οποία τον
ταυτίζει. Είναι μία δύναμη στην οποία μπορεί να στη
ρίζεται. Του αρέσει ιδιαίτερα να την γεύεται στο παιχνί
δι. Ξεκαρδίζεται και ξετρελαίνεται, καθώς ο πατέρας
του το κουβαλάει στους ώμους του ή το πετάει ψηλά.
Το παιδί το απολαμβάνει και μ’ αυτό τον τρόπο φανε
ρώνει όλη του την εμπιστοσύνη σ’ αυτόν. Αισθάνεται
μια δύναμη. Μια δύναμη, όμως, συνδεδεμένη και με τη
μητέρα. ΓΓ αυτό υποστηρίζεται ότι ο ρόλος της, ως
προς τον καθορισμό του πατέρα, είναι σημαντικός. Ο
μπαμπάς είπε, «όχι». Έτσι ο πατέρας εκφράζει τον νό
μο, γίνεται το πρόσωπο τη ς απαγόρευσης. Ο πατέρας
δεν πρέπει, όμως, να είναι μόνο ο φορέας του νόμου,
τη ς απαγόρευσης, του όχι, αλλά και μια παρουσία που
θα ευαισθητοποιεί, που θα γεμίζει αγάπη. Δεν λέει μόνο
«όχι», αλλά δίνει και χαρές, βοηθάει το παιδί ν’ ανακα
λύψει τον γύρω του κόσμο, το εμπνέει. Αυτό έχει ιδιαί
τερη σημασία για το αγόρι - έφηβο. Θα του μάθει δια
της υπακοής να οδηγηθεί στην αυτονομία του. Στην πη-

Ι

γή της αληθινής χαράς, που είναι η προσπάθεια για την
βελτίωση του εαυτού του αλλά και των γύρω του. Γνω
ρίζουμε όλοι από τον εαυτό μας, πόσο αυτό είναι δύ
σκολο. Ιδιαίτερα, για το αγόρι στον καιρό της εφηβείας.
Ο πατέρας πότε από πολύ κοντά και πότε από κάποια
απόσταση, θα συνεχίσει να το βοηθάει με μια αυξανό
μενη ελευθερία, σηματοδοτώντας από καιρό σε καιρό
τον δρόμο του. Τα πράγματα είναι πολύ ενθαρρυντικά
για το παιδί, όταν ο πατέρας έχει κατακτήσει τη δική του
εσωτερική ελευθερία. Αυτό θα εμπνέει τον έφηβο, γιατί
είναι σε θέση να διακρίνει τις μάχες που έχει δώσει ο
πατέρας του και συνεχίζει να δίνει, προκειμένου να μεί
νει σταθερός στις πεποιθήσεις του, πηγαίνοντας αντί
θετα στο ρεύμα.. Όσο κι αν αυτό του στοιχίζει.
Αυτή, όμως, η αγωνιστική πορεία του πατέρα, φυσικά
και της μητέρας, είναι ακριβώς ο μεγαλύτερος, ο πολυ
τιμότερος πλούτος που μπορούν ν’ αφήσουν οι γονείς
στα παιδιά τους.
Η υπευθυνότητα του πατέρα είναι ένα άλλο χαρακτη
ριστικό, που το παιδί στην πορεία του έχει ανάγκη για ν’
ακουμπήσει, να σιγουρευτεί, να τραβήξει μπροστά.
Εδώ, όμως, έχουμε μια βασική διαφορά σε σχέση με
την υπευθυνότητα που αισθάνεται η μητέρα. Ήδη με
την κυοφορία, ξυπνά στη μέλλουσα μητέρα ο σεβασμός
και η ευθύνη στο έμβρυο που κυοφορεί. Αρχίζει να προ
σέχει, λοιπόν, τις κινήσεις της, την τροφή της και όλη
της η ζωή αλλάζει με την προσμονή. Όταν δε το παιδί
γεννηθεί, τό τε νιώθει ακόμη περισσότερο την ανάγκη
που έχει το βρέφος, γ ι’ αυτήν. Στον πατέρα, για να ξυ
πνήσει η υπευθυνότητα, χρειάζονται πηγές από την ηθι

κή του συνείδηση, για να κινητοποιηθεί και να κάνει με
ρικές πράξεις, που κοστίζουν για να πάρει πρωτοβου
λίες, που θα βοηθήσουν να δημιουργηθεί ο δεσμός. Η
στοργή έτσι δυναμώνει από τη συνείδηση της υπευθυ
νότητας.
Απαραίτητη, επίσης, είναι η αλληλεγγύη ανάμεσα
στον πατρικό δεσμό και στον συζυγικό. Το πρώτο δώρο,
συνεπώς, που μπορεί να κάνει στο παιδί του ο πατέρας,
είναι να είναι καλός σύζυγος. Η ταυτότητά του εξαρτάται και από τον τρόπο που απευθύνεται στη γυναίκα του.
Το παιδί δεν δέχεται απλά και μόνο την άμεση αγάπη
του πατέρα. Παράλληλα με αυτήν, δέχεται την ακτινο
βολία τη ς χαράς, που οι γονείς εκπέμπουν αμοιβαία.

Η σιγουριά του πατέρα
πατρική λειτουργικότητα δεν μπορεί να ορισθεί
ανεξάρτητα από τη μητρική λειτουργικότητα. Αυτό
είναι θεμελιώδες για το παιδί. Είτε είναι αγόρι είτε
είναι κορίτσι, έχει ανάγκη από την παρουσία και των δύο
για να μεγαλώσει. Ένας πατέρας δεν αγαπά λιγότερο
το παιδί από μια μητέρα. Δεν το αγαπά διαφορετικά.
Ένας πατέρας, ακριβώς όπως μια μητέρα, αγαπά. Αυτό
είναι το παν. «Εάν ήξεραν οι πατέρες πόσο σημαντικοί
είναι για τα παιδιά τους, δεν θα άφηναν να καταλαμβά
νει το χώρο τους οποιοσδήποτε άλλος. Δεν θα καλύ
πτονταν πίσω από επιτυχίες καριέρες και επαγγελματι
κές δραστηριότητες», μας λέει η Μαρία Χατζημπίρου,
κλινική ψυχολόγος. Θα φρόντιζαν να μην απουσιάζουν
ή να απουσιάζουν όσο είναι δυνατόν λιγότερο. Γιατί η
απουσία τους, δημιουργεί προβλήματα.
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Ακόμα και η φυσιολογική απουσία του πατέρα, λόγω
εργασίας, δημιουργεί προβλήματα. Επωφελούνται τα
παιδιά απ’ αυτήν. Λένε, μεταξύ τους, για τη μητέρα
τους: «Είναι ανεκτική, μας αφήνει να βλέπουμε τηλεό
ραση». Ακόμη και το βράδυ, γλιστράνε στο κρεβάτι της
μαμάς, αφού ο μπαμπάς δεν είναι εκεί. Όταν όμως
έχουν τις κακές τους, γίνονται απαιτητικά, χωρίς σεβα
σμό, προκαλούν τη μητέρα τους, την αναγκάζουν να πά
ρει μέτρα αυστηρά, που δεν τα είχε λάβει μέχρι τώρα.
Ενίοτε πάλι, αισθάνονται πολύ μικρά και ανίσχυρα, ζη
τούν προστασία στο κρεβάτι της. Ο ύπνος τους είναι τα
ραγμένος.
Οταν απουσιάζει για λίγους μήνες, για ένα χρόνο εί
τε για πάντα ο πατέρας, τα παιδιά υποφέρουν από την
απουσία του. Τον ονειρεύονται, κλαίνε, τον αναζητούν
μέσα σε πρόσωπα, που θα μπορούσαν να τον αντικατα
στήσουν. Συνήθως δε κατά την εφηβεία, αισθάνονται
την ανάγκη να βρουν τον πατέρα τους. Και τόσο το κα
λύτερο, εάν αυτή η συνάντηση μπορεί να επιτευχθεί.
Η παρουσία του πατέρα είναι η ασπίδα προστασίας,
που δίνει τη δυνατότητα να μη πάρει το παιδί τη θέση
του προνομιούχου συντρόφου με τον οποίο μοιράζεται
η μητέρα τις λύπες και τις χαρές της. Γιατί αυτό θα έχει
τρομερές συνέπειες αργότερα, στη ζωή και των δύο,
τόσο της μητέρας όσο και του παιδιού. Ενώ την απου
σία του πατέρα, λόγω διαζυγίου, που είναι ασφαλώς πι
κρή και την βιώνει έντονα το παιδί, μπορεί να μειώσει η
καλή επικοινωνία των γονιών και η σωστή παρουσία του
πατέρα, τις τακτές ημέρες επίσκεψης. Αυτό εξασφαλί
ζει στο παιδί ηρεμία, μειώνει την αγωνία του και βρίσκει
την ισορροπία του για να συνεχίσει τον αγώνα στη ζωή
του, αφού είναι πεπεισμένο ότι το ρήγμα στις σχέσεις
των γονιών του δεν έχει καμιά επίπτωση στις σχέσεις
τους με αυτό. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται κυρίως από τον
πατέρα, γιατί, κατά κανόνα, η επιμέλεια ανατίθεται στη
μητέρα και σχεδόν το ήμισυ των πατεράδων εξαφανίζο
νται από τη ζωή των παιδιών τους ή εμφανίζονται πολύ
σπάνια.
Έχουμε, όμως, και την απουσία του πατέρα, που προ
έρχεται από τον θάνατο. Εδώ η κατάσταση είναι εντε
λώς διαφορετική. Ο θάνατος είναι πάντοτε ένα δράμα
γ ι’ αυτούς που μένουν. Τον γλυκαίνει, όμως, η αγάπη.
Εδώ ο πατέρας είναι ο μεγάλος απών και πάντα παρών.
Το όνομά του είναι στα χείλη όλων. Διηγήσεις, αναμνή
σεις, ανέκδοτα από τη ζωή του, κάνουν ζωντανή την πα
ρουσία του. Φωτογραφίες, φίλμς, αντικείμενα, όλες οι
αναμνήσεις γύρω από τον πατέρα, κάνουν καλό στα
παιδιά. Χάρη σ’ αυτές τις αναφορές, υπό τον όρο να εί
ναι πραγματικές, η πατρότητα παρατείνεται. Ενισχύουν
και ξαναζωντανεύουν την πατρική εικόνα, αναγκαία
στην ψυχολογική και συναισθηματική συγκρότηση του
παιδιού. Περισσότερο από ποτέ, κατά την εφηβεία, το
οικογενειακό περιβάλλον παίζει σημαντικό ρόλο. Θείοι,
παππούδες, φίλοι, καθηγητές, όλοι βοηθούν για την ψυ
χολογική του συγκρότηση, που έχει ανάγκη για να πορευθεί στη ζωή του. 'Οταν, όμως, ιδιαίτερα η μάνα βιώνει την πίστη για την αιωνιότητα, τό τε ο θάνατος παίρνει
εντελώς άλλη μορφή. Γίνεται πόνος χωρισμού για το αι
ώνιο ταξίδι. Δεν θα ξεχάσω μια ηρωίδα φίλη μου, που
αντιμετώπισε έτσι τον ξαφνικό θάνατο του ανδρός της.
Την ίδια ώρα, μπροστά στο φέρετρο, και ενώ είμαστε

σχεδόν μόνες, μου ψιθύρισε: «Ξέρω ότι δεν είναι εδώ
μέσα. Ξέρω ότι η ψυχή του αγάλλεται στους ουρα
νούς». Την κοίταξα απολιθωμένη. Αντί να την παρηγο
ρήσω, με παρηγόρησε. Και μετά, και εφ ’ όσον τα παιδιά
ήταν μικρά, σε κάθε καλό που συνέβαινε στην οικογέ
νεια, κοίταζε στα μάτια τα παιδιά της και τους έλεγε: «Ο
πατέρας σας εργάζεται για σας στον ουρανό»! Με τέ
τοια πίστη δεν υπάρχει λύπη. Υπάρχει «χαρμολύπη». Και
η απουσία, τότε, γίνεται παρουσία!
Πάντως, ένα είναι γεγονός. Για να μπορέσει μια οικο
γένεια να μεγαλώσει ισορροπημένα τα παιδιά της, είναι
απαραίτητη η ουσιαστική παρουσία και των δύο γονιών,
όσο αυτό, φυσικά, εξαρτάται από τους ίδιους.

Ο σωστός πατέρας
α παιδιά έχουν ανάγκη από γονείς που ξέρουν να
κρατήσουν το πόστο τους και ν’ ανταποκριθούν στη
λειτουργικότητά τους. Ο στυλοβάτης του σπιτιού
ήταν και πρέπει να είναι, ο σωστός πατέρας. Τον έχει
ανάγκη το παιδί, τον έχει ανάγκη η σύντροφός του. Του
λάχιστον, στην οικογένεια ας λείψουν οι «ψευτοδημο
κράτες».
Γ ια να επανέλθει, όμως, το πατρικό κύρος στη θέση
του και για να ξαναβρεί την αντινοβολία του, πρέπει
όλοι να βοηθήσουν αλλά πρέπει κυρίως ο πατέρας να
το συνειδητοποιήσει.
Είσαι πατέρας, θα πει ότι παίρνεις πάνω σου την αγω
νία των καιρών, για να εξασφαλίσεις μια θεμελιώδη σι
γουριά στα παιδιά σου.
Είσαι πατέρας, θα πει ότι αποδέχεσαι το χάσμα των
γενεών, ότι υποφέρεις για την ασυμφωνία, τις αντιρρή
σεις τις συγκρούσεις και τις αντιμετωπίζεις ήρεμα, στο
χαστικά και νικηφόρα.
Είσαι πατέρας, θα πει ότι ξέρεις να διαμαρτύρεσαι, ν’
αντιστέκεσαι στις καταστρεπτικές δυνάμεις, ν’ ανοίγε
σαι στην Ιστορία και στη Δημιουργία.
Είσαι πατέρας, τελικά, σημαίνει ότι μπορείς να βεβαι
ώνεις από γενιά σε γενιά ότι μεταδίδεις το πιο πολύτιμο
αγαθό, το πνεύμα της μέχρις θυσίας προσφοράς, που
είναι πολύ πιο δυνατό από το περιεχόμενο της ίδιας της
πράξης.
Πατέρας, τέλος, είναι, εκείνος που ξέρει να δίνει στα
παιδιά του, όχι μόνο το καλύτερο του εαυτού του, αλλά
βέλτιον, τον ίδιο τον εαυτό του!
Στο σημείο αυτό, ας μη ξεχνάμε κάτι πολύ βασικό, ότι
δηλαδή, μόνο υπό το φως της χριστιανικής πίστεως η
πατρότητα μπορεί να βιώσει όλα τα ανωτέρω και να εκ
πληρώσει το χρέος της. Γίνεται τότε διακονία φωτεινή,
σωστή. Αισθάνεται ότι διακονεί, όχι μόνο σώματα αλλά
και ψυχές. ΓΓ αυτό ποθεί να είναι σωστή. Ούτε αυταρχι
κή αλλά ούτε και ασύδοτη. Γνωρίζει να θέτει όρια, ενίο
τε να τιμωρεί, όπως και να συγχωρεί, γιατί γεύεται ήδη
ο ίδιος αυτή την αγάπη από τον ουράνιο Πατέρα.
Εάν έτσι πορεύεται, το πατρικό κύρος ξαναβρίσκει την
αίγλη του και την ακτινοβολία του. Και για τα παιδιά, θα
εξακολουθεί ο πατρικός σύνδεσμος να γίνεται αισθητός,
σαν ένας θησαυρός, σαν μια πηγή ευεργεσιών. Πολλοί
έχουν υμνήσει αυτή τη γλυκιά και υπομονετική πατρική
πιστότητα και θα συνεχίσουν να την υμνούν, σαν ένα από
τα ωραιότερα συναισθήματα, που γεύεται ο άνθρωπος
σ’ αυτό τον κόσμο και πλουτίζει ιδιαίτερα τη ζωή του.

Ι
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και π ρ σ η ίσιων
ΑΙΤΙϋλϋΓΙΚϋΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ
παραπτωματική συμπεριφορά αναφέρεται σε
διαφορετικές αντικοινωνικές, παράνομες δρα
στηριότητες που διαπράττονται από παιδιά ή
εφήβους με σοβαρές επιπτώσεις στους άλλους
ως θύματα ή τις υφίστανται οι ίδιοι ως θύτες.
Διαφέρει από την περιστασιακή αντικοινωνική συμπεριφορά, που μπορεί να θεωρηθεί σε μικρότερο ή μεγα-

Η

ΤΗΣ
Δ ΜΠΙΛΑΝΑΚΗ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ *

λυτεΡ° βα®Ρ°’ ωΡ Υενικ° χαρακτηριστικό των εφήβων.
Στην Ελλάδα, στο δικαστήριο ανηλίκων παρουσιάζο
νται παιδιά 7-17 ετών για “κοινές” και «ιδιαίτερα αξιόποι

νες πράξεις» (Πιτσελά, 2000, 1999, 1998, Σπινέλλη,
1992). Το δικαστήριο θα τιμωρήσει αν έχουν επαρκή
βαθμό διανοητικής και βουλητικής ωριμότητας. Ενώ για
τους μετέφηβους 17-21 ετών προβλέπεται ελαττωμένη
ποινή κατά το μέτρο του αρθ.83 ΠΚ.
Στην παραπτωματική ή παραβστική συμπεριφορά,
όπου τα παιδιά είναι θύτες, περιλαμβάνονται πράξεις
όπως: κλοπή, ληστεία, σωματική βία, καταστροφή ξένης
περιουσίας, χρήση ουσιών, παραβάσεις του κώδικα οδι
κής κυκλοφορίας, σπανιότερα ανθρωποκτονία (κυρίως
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μέσα στο πλαίσιο της οικογένειας). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η χρήση ουσιών, καθώς συνδέεται με τη
διάπραξη κλοπών και ληστειών. Επίσης, παρουσιάζεται
ως ανησυχητικό φαινόμενο καθώς μειώνεται το όριο ηλι
κίας που συνδέεται με τη χρήση ουσιών και παράλληλα
αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των χρηστών.
Στην παρατττωματική συμπεριφορά όπου τα παιδιά
είναι θύματα, συμπεριλαμβάνονται: κλοπή και εμπορία
βρεφών, παιδική κακοποίηση, παραμέληση, αιμομιξία,
πορνεία, παιδοκτονία κ.λπ. Εδώ παρουσιάζει ενδιαφέρον
ο τρόπος επιλογής του παιδιού θύματος. Μπορεί να εί
ναι το παιδί που είναι ανάπηρο ή το παιδί που δεν το πε
ριμένουν κ.λπ.
Στατιστικά δεδομένα από του Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης δείχνουν ότι κατά το 1980, ποσοστό 2,77% των
ατόμων που καταδικάστηκαν ήταν 7-17 ετών, ενώ κατά
το 1990, το ποσοστό ανήλθε σε 4,97%.
Οι αιτιολογικοί παράγοντες που συνδέονται με την
παραβατικότητα της πρώτης περίπτωσης διερευνήθηκαν κατά καιρούς και αφορούν:
1. Σ τ ο ίδ ιο το ά το μ ο (ατομικά χαρακτηριστικά, γνω
στικές λειτουργίες, ψυχική νόσος, αναπτυξιακά χαρα
κτηριστικά, εφηβεία).
2. Σ ε π ε ρ ιβ α λ λ ο ν τικ ο ύ ς π α ρ ά γ ο ν τ ε ς :
* Οικογένεια (τρόπος συγκρότησης, βαθμός ευελιξίας
κ.λπ.).
* Επίδραση συνομήλικων
* Ο ρόλος των ΜΜΕ.
* Χαρακτηριστικά σύγχρονης κοινωνίας (ανεργία, κρί
ση ηθικών αξιών, διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο
σκηνικό) και αντιλήψεις (στερεότυπα ως προς την ανα
πηρία, τον διαφορετικό άλλο).
* Διαθεσιμότητα ουσίας και ανοχή της κοινωνίας ως
προς τη διάθεση ουσιών.
Αναλυτικότερα
Σήμερα, ολοένα και περισσότερο αμφισβητείται το ια
τρικό μοντέλο που θεωρεί την τοξικομανία ως γονιδιακό
υλικό και την παραβατικότητα ως αποτέλεσμα κληρονο
μικότητας.
Αντίθετα, πληθαίνουν οι φωνές που θεωρούν την πα
ραβατικότητα ως αποτέλεσμα δυσμενών κοινωνικών
επιδράσεων.
Ωστόσο, η σφαιρική αντιμετώπιση του ζητήματος που
δεν εξαντλείται εδώ, περιλαμβάνει όλους τους τομείς
που παραθέσαμε παραπάνω και μπορεί να συμβάλλει
στο φωτισμό του δρόμου που οδηγεί στην ώριμη και
υπεύθυνη συμπεριφορά, στην προσωπική ανάπτυξη και
στην πρόληψη.
Η π ρ ώ τη κ α τ η γ ο ρ ία αναφέρεται στους ατομικούς
παράγοντες, κυρίως σε όσους έχουν σχέση με τα ανα
πτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβείας.
Σ' αυτό το σημείο πρέπει να έχουμε υπόψη μας τον
εξελικτικό χαρακτήρα των γνωστικών, συναισθηματικών
και ηθικών ικανοτήτων του ατόμου. Έτσι, γνωστικά, ο
έφηβος βρίσκεται στη φάση που αναπτύσσει την αφηρημένη σκέψη και τον υποθετικό - παραγωγικό συλλογι
σμό (εάν... θα...).
Είναι γνωστή η μεταρρυθμιστική και ιδεαλιστική τάση
που τον φέρνει σε εναντίωση με τους γονείς του και κά
θε μορφή αυθεντίας σε συνδυασμό με τα παραπάνω,

καθώς, και με το γνωστικό εγωκεντρισμό της εφηβείας.
Ο έφηβος νομίζει ότι τα προσωπικά του βιώματα είναι
μοναδικά κι ανεπανάληπτα.
Παράλληλα στάδια διέρχεται η ηθική αυτονόμηση:
από το στάδιο της συμβατικής ηθικής, όπου οι πράξεις
κρίνονται με βάση τα πρότυπα και τις προσδοκίες των
άλλων, στην αυτόνομη ηθική με βάση κριτήρια που το
ίδιο το άτομο έχει αποδεχθεί εσωτερικά. Βασική προϋ
πόθεση αποτελεί η κατάκτηση της τυπικής σκέψης.
Το πιο καίριο ερώτημα στην εφηβεία είναι η διαμόρ
φωση ταυτότητας (ποιος είμαι; από που έρχομαι; που
κατευθύνομαι;). Για να διαμορφωθεί μια τέτοια ταυτό
τητα από ένα συνονθύλευμα προτύπων, ταυτίσεων, ρό
λων, σχέσεων, εμπειριών και ενδιαφερόντων, το άτομο
θα πρέπει να μπορεί να ιεραρχήσει σκοπούς και αξίες
συμβατούς με το κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης θα πρέπει
να έχει διέλθει με σχετική επιτυχία τις αναπτυξιακές κρί
σεις του εγώ, που αφορούν σε παλιότερα χρονικά στά
δια βασική εμπιστοσύνη ή δυσπιστία (1ο έτος), την αυ
τονομία ή αμφιβολία (2ο - 3ο έτος), την πρωτοβουλία ή
ενοχή (4ο - 5ο έτος), τη φιλοξενία ή κατωτερότητα (σχο
λική ηλικία) και να έχει αναπτύξει τους ανάλογους μη
χανισμούς άμυνας με επιτυχία.
Στην αντίθετη περίπτωση θα σχηματιστούν ενδεχομέ
νως:
• Η δοτή ή πρόωρα σχηματισμένη ταυτότητα.
• Το παρατεταμένο μορατόριουμ (επιζητεί λύσεις
χωρίς να καταλήγει).
• Η σύγχυση ρόλων.
• Η αποκλίνουσα ταυτότητα σε σχέση με τα κοινωνι
κά πρότυπα.
Στα πλαίσια αυτά θα αναπτυχθεί στο μεγαλύτερο πο
σοστό η παραβατική συμπεριφορά και ειδικά η χρήση
ουσιών με τη δημιουργία της προδιάθεσης.
Η δ ε ύ τ ε ρ η κ α τ η γ ο ρ ία περιλαμβάνει τους κοινωνικούς
παράγοντες με πρωταρχικό το ρόλο της οικογένειας.
Συγκεκριμένα, βρέθηκαν να παίζουν ρόλο:
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1. Η δυσλειτουργία μέσα στην οικογένεια.
2. Η αντικοινωνική / εγκληματική συμπεριφορά των
γονιών.
3. Οι ακατάλληλες μορφές διαπαιδαγώγησης.
Επιπλέον, νεώτερες έρευνες, αναφέρουν τους απο
χωρισμούς και τη διάσταση της οικογένειας, τον αλκοο
λισμό στους γονείς καθώς και το βαθμό “συνοχής" με
ταξύ των μελών της οικογένειας ή την προσαρμοστικό
τητα (ο βαθμός ευελιξίας και η ικανότητα του οικογενει
ακού συστήματος για αλλαγή) της οικογένειας.
Σε περίπτωση που οι γονείς είναι χρήστες, αποδεικνύεται από σχετικές έρευνες ότι σημαντικός παράγο
ντας για την δυσμενή εξέλιξη των παιδιών των τοξικο
μανών μητέρων ήταν ο χρόνος εμπλοκής τη ς μητέρας
στη χρήση ουσιών που την κάνει ανεπαρκή στο ρόλο
της. Εξαιτίας του χαοτικού τρόπου ζωής της, το παιδί
ζει σε μια κατάσταση διαρκούς stress.
Άλλες έρευνες αναφέρουν ως αιτιολογικούς παράγο
ντες, ειδικά στη χρήση ουσιών: την ενδοοικογενειακή βία
(σωματική, λεκτική, σεξουαλική κακοποίηση του παιδιού)
την αναποτελεσματική γονέίκή φροντίδα, την έλλειψη σα
φών ορίων, την ασταθή ή σκληρή πειθαρχία, την αποτυ
χία στην προώθηση ηθικής συμπεριφοράς, την αντιστρο
φή των ρόλων ή την απώλεια του γονέίκού ελέγχου, τον
τρόπο επίλυσης διαφορών (διενέξεις, προστριβές).
Μάλιστα, αυτό που προέκυψε από έρευνες του Εθνι
κού Κέντρου Τεκμηρίωσης για τις τοξικοεξαρτήσεις,
ήταν ότι στην οικογένεια απούσιαζαν αυθεντικές γονεϊκές παραστάσεις που θα βοηθούσαν την ταυτοποίηση ή
τη μάθηση μέσω μίμησης. Η απουσία αυτή οφειλόταν
είτε σε θάνατο, είτε σε απομάκρυνση του γονέα ή στην
αδυναμία του γονέα να προσφέρει έγκυρα πρότυπα.
Παράλληλα στο πλαίσιο της διερεύνησης του οικογε
νειακού συστήματος βλέπουμε τους συζύγους να παρα
κάμπτουν τα προβλήματα, αποφεύγοντας τις ευθύνες
τους και αναζητώντας “μαγικές”, έξωθεν λύσεις.
Ιδιαίτερα, πρέπει να τονιστούν οι πιέσεις που δέχεται
το σύγχρονο οικογενειακό σχήμα υπό την επήρεια της
αστικοποίησης: η ατροφική πυρηνική οικογενειακή μο
νάδα, με την εξασθένιση των κοινωνικών σχέσεων και
του ευρύτερου κοινωνικού ελέγχου, η αμφισβήτηση των
παραδοσιακών σχέσεων και αξιών, η ανάληψη πολλα
πλών ρόλων από τη μητέρα και ο τρόπος που αντιλαμ
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βάνεται τη γονική της ταυτότητα ή ο τρόπος που απο
κομίζει ικανοποίηση από το ρόλο τη ς ως συζύγου.
Επιπρόσθετα, στο ρόλο της οικογένειας, αναφέρου
με τις επιδράσεις που ασκούνται από το ευρύτερο κοι
νωνικό πλαίσιο:
• Ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης με την
προβολή της βίας. Ειδικά η τηλεόραση, που λειτουργεί
ως καθοδηγητής περιβαλλόμενη από κύρος και αίγλη,
καταξιώνεται με τη δύναμη της συνήθειας που γεννά η
καθημερινότητα.
• Η καταναλωτική κοινωνία και ιδιαίτερα η ανεργία.
• Η εξάρτηση από φαρμακευτικές ουσίες, με αποτέλε
σμα να πληθαίνουν οι περιπτώσεις “φυγής” από την πραγ
ματικότητα. Το φαινόμενο συνδέεται με το βαθμό διαθε
σιμότητας των ουσιών στην οικογένεια ή στην κοινότητα.
• Η επίδραση των συνομήλικων, σύμφωνα με έρευ
νες, παίζει ρόλο στην έναρξη χρήσης ουσιών, αλλά όχι
στην κατάχρηση.
Στην ομαδοποίηση παίζουν ρόλο η συναισθηματική
ανωριμότητα των μελών, η επίδειξη ανδροπρέπειας, η
αδιαλλαξία στην επιβολή των κανόνων, η υποβόσκουσα
ομοφυλοφιλία, η έλλειψη επαρκών κοινωνικών δεξιοτή
των, η μειωμένη αυτοεκτίμηση, η στάση των φίλων απέ
ναντι στις ουσίες. Ό λες αυτές οι περιπτώσεις αξίζει να
προσεχθούν καθώς η αξία της οικογένειας διολισθαίνει
και αναδύονται οι προϋποθέσεις για τη παραπτωματική
συμπεριφορά των εφήβων.
Καταλήγοντας, θα λέγαμε ότι το να ψάχνουμε για
“εθιστικό τύπο προσωπικότητας” είναι μια υπεραπλούστευση που οδηγεί σε στερεότυπα και εμποδίζει την
υποβολή προτάσεων και λύσεων. Αντίθετα, στη σύγ
χρονη εποχή συνυφαίνεται η αλληλεπίδραση των ατό
μων και η καταλυτική επίδραση δυσμενών περιβαλλο
ντικών συνθηκών που οδηγούν στην επιγένεση της παραβατικής συμπεριφοράς.
*Η κ. Ελευθερία Μπιλανάκη υ π η ρ ετεί ως ψυχολόγος στο
A. Τ. Ομόνοιας
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Κώστας Δομπούλας σπούδασε με υποτροφία
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών
(1961-1966,) Γλυπτική, Νωπογραφία και Τεχνική
Φορητών Εικόνων. Το 1966 κέρδισε υποτροφία
του Ι.Κ.Υ. για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής
και λαϊκής γλυπτικής (1969-1971). Το 1974-75 είχε εκ
παιδευτική άδεια στη Ν. Υόρκη όπου μελέτησε τη σύγ
χρονη τέχνη. Το 1982-83 μετεκπαιδεύτηκε στην Ανωτά
τη Σχολή Καλών Τεχνών του Δ. Βερολίνου στη γλυπτική.
Το 1992-93 είχε εκπαιδευτική άδεια στο Παρίσι. Από
το 1972 μέχρι σήμερα διδάσκει Πλαστική στο Τμήμα Αρ
χιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Έχει πραγματοποιήσει 18 ατομικές εκθέσεις (γλυπτι
κής, ζωγραφικής, σχεδίου) και έλαβε μέρος σε πολυά
ριθμες ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό( Η.Π.Α.,
Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Κύπρος). 'Εργάτου (γλυπτικά
και ζωγραφικά) αποκτήθηκαν από την Εθνική Πινακοθή
κη, το Υπουργείο Πολιτισμού και διάφορους Δήμους.
Βραβευμένα έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώ
ρους (αγάλματα, ανάγλυφα, προτομές). Αναφορές στο
έργο του και βιογραφικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε
ελληνικά και ξένα λευκώματα και λεξικά.

0

Ν.Γ.: Κύριε Δομπούλα, να πούμε κατ' αρχήν λίγα λό
για για τη ζωή σας. Γεννηθήκατε το 1942 στη Νέα Λεύ
κη Λάρισας. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για την παιδι
κή σας ηλικία. Τι θυμάστε πιο ζωντανά από εκείνα τα
χρόνια; Τι έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη σας;
Κ.Δ. Με κάνεις να γυρίζω πίσω στη μνήμη. Σαν μια
επιστροφή στις ρίζες. Είναι βέβαια κάτι ευχάριστο γιατί
μέσα στον κονιορτό της καθημερινότητας έχουμε ξεχάσει πολλά ωραία πράγματα. Είμαι από προσφυγικό χω
ριό, που φτιάξαν οι παππούδες μου σ’ ένα όμορφο μέ
ρος, με λόφους. Μεγάλωσα αποκτώντας μια αίσθηση
ελευθερίας, διότι δεν υπήρχαν φραγμοί στα μάτια
μου. Εξάλλου, αυτό χαρακτηρίζει το σύνολο των
Ελλήνων, καθώς η χώρα μας έχει ορίζοντα.
Μικρός, θυμάμαι, το λόφο, τα λιβάδια, τις παγω
νιές του χειμώνα, το πράσινο της άνοιξης και το κί
τρινο του καλοκαιριού, που από την παιδική ηλι
κία με κατασυγκινούσαν. Έβγαινα πάντα για να
θαυμάζω το ηλιογέννημα και το ηλιοβασίλεμα
και από την άλλη μεριά άκουγα τα πρόβατα και
τον ήχο των κουδουνιών τους τα καλοκαιρινά
απογεύματα, θυμάμαι τον φυσικό τρόπο ζωής
με τα ζώα και την απλότητα των ανθρώπων.
- Τι σημάδεψε τη μετέπειτα πορεία σας;
- Εδώ θα πω κάτι που μπορεί να γίνει και ερέθισμα για
τα μικρά παιδιά ή και για τους γονείς. Είχαμε έναν δά
σκαλο στο Δημοτικό Σχολείο, Β’ ή Γ τάξη, τον Πελοπί
δα Ντάλα, και μια μέρα μας πήγε εκδρομή στο λιβάδι
του χωριού μας, όπου υπήρχε ένα ρέμα και μας κάλεσε να μας δείξει τι μπορούμε να κάνουμε με τον πηλό,
τη λάσπη. Πήρε λοιπόν στα χέρια του λίγο πηλό,
τον έπλασε και μας έφτιαξε μερικά πουλάκια. Αυ
τό το υλικό, για μένα ήταν μια αποκάλυψη. Το έκα
να συνήθειο από τότε και πήγαινα στο ρέμα να μα
ζεύω πηλό και να πλάθω, στην αρχή πουλιά ή μικρά
ζωάκια. Η αφορμή λοιπόν που άρχισα τα πλάθω μορ
φές ήταν ο δάσκαλος αυτός με τον πηλό. Ίσως αν δεν

συνέβαινε αυτό να μην ασχολιόμουν αργότερα με την
πλαστική. Ασφαλώς, όμως, υπήρξαν και μερικά άλλα
γεγονότα...
- Μετά το Δημοτικό σας βρίσκουμε στη Λάρισα, μα
θητή Γυμνασίου. Μια πόλη αγροτική και με πληθυσμό
κυρίως αγροτικό. Απ’ ότι ξέρω και στη Λάρισα ασχο
ληθήκατε με την τέχνη.
- Ηρωικές εποχές πραγματικά, με την έννοια ότι
υπήρχαν χίλιες δυσκολίες. Απ’ όσο ξέρεις κι εσύ μιας
και κατάγεσαι από κοντινό με το δικό μου προσφυγικό
χωριό, δεν είχε άσφαλτο για να πάς στο χωριό κι έπρε
πε να περπατάς μες στη λάσπη μέχρι τα γόνατα. Η δε
Λάρισα δεν είχε δρόμους και λάσπιζε παντού, αλλά είχε
ωραία ερεθίσματα, με τον Πηνειό και τον Κίσαβο στο
βάθος, το χιονισμένο Όλυμπο. Ανάμνηση, όμως, σημα
ντική, είναι ο δεύτερος δάσκαλος που ουσιαστικά μ’
έβαλε στο κλίμα τη ς ενασχόλησης με την Τέχνη, ο καθηγητής του Γ υμνασίου Μίμης Γεντέκος. Αυτός λοιπόν
μ’ ενθάρρυνε πάρα πολύ. Με είχε πάρει στο εργαστήριο
του -αν θυμάμαι καλά ήμουν 14 ετών τότε- που έκανε
ένα ανάγλυφο με τη Γυναίκατης Πίνδου, μου έδωσε ένα
σχέδιο και μου είπε: Κωστάκη, αυτός είναι ο πηλός, κά
νε ότι μπορείς. Δούλεψα λοιπόν με την μανία και τον εν
θουσιασμό ενός παιδιού που ο δάσκαλος τον τιμά με το
να του επιτρέπει να έρχεται στο εργαστήριο του και να
τον εμπιστεύεται. Μου συμπαραστάθηκε πολύ από τότε
αυτός ο καθηγητής, με συνέστησε στον Γυμνασιάρχη,
στον Επιθεωρητή... πάντως ήταν το δεύτερο έναυσμα
για ν’ ασχοληθώ με την τέχνη στο χώρο ενός εργαστη
ρίου με τις εικόνες του και με την ηθική ενθάρρυνση,
πράγμα που βρίσκω πολύ σημαντικό. Κι εγώ τώρα το
ίδιο κάνω αφού η τύχη το
έφερε να γίνω δάσκα
λος
τη ς
τέχνης.
Πιστεύω ότι
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σκαλος του.
Θυμάμαι ότι ο
ίδιος ο καθηγη
τής που σας ανέ
φερα μου έγραφε
γράμματα ότι θα
περάσω στη Σχολή
Καλών Τεχνών "με
τα τσαρούχια", μ’
έκανε να πιστεύω
στη σημασία αυτής
της προσπάθειας και
να προσπαθώ περισ
σότερο.
- Υποψήφιος και μετά φοιτητής στη Σχολή Καλών
Τεχνών Αθηνών σε μια εποχή πολύ σημαντική...
- Αναμνήσεις λοιπόν από τη Σχολή Καλών Τεχνών.
Όταν πέρασα, είχα γραφτεί στο εργαστήρι ενός δασκά
λου στην προκαταρτική τάξη. Μ’ έβαλε ν’ αντιγράψω
ένα αρχαίο άγαλμα. Του άρεσε και το έθεσε ως υπό
δειγμα δουλειάς στους υπόλοιπους. Τέτοια πράγματα
μ’ ενθάρρυναν πολύ. Στο μεταξύ, όμως, γνώρισα τον μετέπειτα δάσκαλο μου που ήρθε στη Σχολή εκείνη τη
χρονιά. Ήταν καλοκαίρι και πήγα σε μια έκθεση του Λεφάκη στη γκαλερί Ζυγός: βλέπω έναν άνθρωπο με αρβύλες και μια κάπα που μιλούσε στους υπουργούς στον
ενικό κι αυτοί να τον αποκαλούν Θανάση. Ήταν ο μεγά
λος γλύπτης Θανάσης Απάρτης, καθηγητής στη Σχολή
Καλών Τεχνών. Συνέπεσε να με ρωτήσει ποιος είμαι και
του είπα ότι ήμουν σπουδαστής στη Σχολή Καλών Τε
χνών, εντυπωσιάστηκε, άφησε όλους τους άλλους και
κουβεντιάζαμε οι δυο μας.
Όταν χρειάστηκε μετά να χωρίσουμε του είπα "δά
σκαλε να σε συνοδέψω ως το εργαστήρι σου" -αυτός
έμενε στο Παγκράτι. Πήγαμε μαζί ως το Παναθηναϊ
κό στάδιο, κοντά στο εργαστήρι του και πριν τον
χαιρετίσω μου λέει: "πάμε λίγο πιο πίσω". Όλη τη
νύχτα πηγαίναμε πίσω-μπρός (γέλιο), περπατού
σαμε συνεχώς και κουβεντιάζαμε. Βεβαίως, είναι
περιττό να σου πως ότι ο Απάρτης ήταν υπέροχος
ομιλητής, συζητητής και φιλικότατος. Η γνωριμία μου
αυτή που με είχε συνεπάρει, είχε ως φυσικό απο
τέλεσμα να φύγω από τον προηγούμενο δάσκα
λό μου στη Σχολή και να πάω στον Απάρτη.
Έμαθα καλά και σωστά πράγματα μαζί του.
Πρέπει να πω και κάτι ιστορικό: αυτός ήταν
μαθητής του Μπουρντέλ ο οποίος ήτανν I
μαθητής του Ροντέν. Μάλιστα, μου είχε

χαρίσει κι ένα εργαλείο γλυπτικής που του είχε δώσει ο
δάσκαλος του και το έχω ακόμα στο εργαστήρι μου.
Ο Απάρτης, όμως, είχε αντιλήψεις παλιές και κλασι
κές. Εμένα η ψυχή μου τό τε επιθυμούσε κι άλλα σχήμα
τα. Θυμάμαι, πήγαινα στη Βιβλιοθήκη να δω γλυπτικά
έργα αφηρημένα -όπως του αμερικανού Τσάμπερλεν- κι
ερχόταν ο δάσκαλος στην τάξη, μ’ έβλεπε που προσπα
θούσα να κάνω τέτοιες αφηρημένες φόρμες και μούλεγε "αυτά είναι σαν τρακαρισμένα αυτοκίνητα" (γέλιο).
Αυτά όμως μου άρεσαν. Βέβαια, του οφείλω μεγάλη
ευγνωμοσύνη του Απάρτη ως δασκάλου μου, αλλά, από
γενιά σε γενιά διαφοροποιούνται τα πράγματα, παίρ
νουμε καινούριες πληροφορίες ή ο καθένας αφήνει την
ψυχή του να περιφέρεται στους λειμώνες που τον θέλ
γουν. Τη φιλοσοφία αυτή τη χρησιμοποιώ και σαν παι
δαγωγικό σύστημα. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε έναν
καλλιτέχνη τα κατεστημένα.
Η ενημέρωση μαζί με τη γνώση τη ς παράδοσης είναι
αναγκαία. Από ένα σημείο και μετά, αν θέλουμε να βοη
θήσουμε τον άνθρωπο να είναι δημιουργικός και να δώ
σει νόημα στη ζωή του ώστε να έχουμε ποιοτικό αποτέ
λεσμα, πρέπει να τον αφήνουμε να ακολουθεί την ψυχή
του. Αρκεί να τον κάνουμε να καταλάβει πως πρέπει να
είναι υπεύθυνος, να βιώνει αυτό που θέλει να πραγμα
τώσει, να ευαισθητοποιείται, να έχει κάτι να πει.
Πιστεύω ότι ένας σπουδαστής ζωγραφικής που πη
γαίνει στη Σχολή Καλών Τεχνών, οφείλει να μάθει, όπως
έλεγε ο Ντε Κίρικο, να ξύνει καλά το μολύβι του. Όταν
μάθει να σχεδιάζει και να συνθέτει, να τονίζει κάτι σω
στά, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο προσόν, αλλά εγκυμονεί
έναν κίνδυνο: να προσκολληθεί μόνο σ' αυτό και να μην
ανοίξει άλλα παράθυρα στη δημιουργία, ώστε να γίνει
καλλιτέχνης.
Όμως, η εποχή μας που έχει πολλά θετικά στοιχεία με
το να έχει απομυθοποιήσει πολλά πράγματα που εθεωρούντο ταμπού, επέτρεψε στον κάθε καλλιτέχνη να
προχωρήσει πιο μακριά.
*Τη συνέντευξη με τον γλύπτη και καθηγητή κ. Κώ
στα Δομπούλα επιμελήθηκε ο Αρχιφύλακας Ντίνος
Γιωτόπουλος, ο οποίος είναι και ζωγράφος.

Καστοριανή

ψ ΧΧΧΓΓΧ
Εμπορία ειδώ ν ρουχισμού, κεντητώ ν, σταμπωτών, καπέλα, λάβι
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Το Άγιον Όρος διέπεται από ειδικό νομικό καθεστώς (Καταστατικό Χάρτη), που είναι
κατοχυρωμένο από το Ελληνικό Σύνταγμα και από το Κοινοτικό Δίκαιο. Τόσο η καθιέ
ρωση τον “άβατου” στην περιφέρεια του Αγίου Όρους, όσο και η ποινική προστασία του
είναι σύμφωνες με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 17 του Συντάγματος, που προστα
τεύουν τη θρησκευτική ελευθερία και την ιδιοκτησία, αντίστοιχα.
ι μοναχοί που εγκαταβιούν στο Άγιο Ό ρος έχουν
δικαίωμα στην μοναχική ειρήνη, στην ανεμπόδι
στη λατρευτική ζωή και στην αποκλειστική ιδιο
κτησία των είκοσι Ιερών Μονών επί της εκτάσεως
της χερσονήσου του Αθω, δικαιώματα τα οποία
προστατεύονται και από την ΕΣΔΑ και από το Διεθνές
Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.
Άκρως κατατοπιστική για το εν λόγω ζήτημα είναι η
εγκύκλιος (1/2003) του τ. Εισαγγελέα του Αρείου Πά
γου κ. Ευάγγελου Κρουσταλάκη, η οποία ακολουθεί:
“Τον τελευταίο καιρό επαναφέρεται προς συζήτηση
το θέμα του “άβατου” του Αγίου Όρους. Επειδή η ισχύουσα ρύθμιση περιλαμβάνει και ποινική κύρωση στην
περίπτωση παραβίασης του “άβατου", που αυτομάτως
θέτει ζήτημα το οποίο άπτεται του έργου της Εισαγγελικής Αρχής, επιθυμώ να διατυπώσω προς εσάς, ως
τους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελικούς Λειτουρ
γούς, την άποψη μου επί του όλου προβλήματος.
Είναι γνωστό ότι κατά το άρθρο 105 παρ. 1, 2 και 3
του Συντάγματος του 1975, όπως ισχύει μετά τις ανα
θεωρήσεις του 1986 και του 2001: α) Το Άγιον Όρος εί
ναι, σύμφωνα με το αρχαίο προνομιακό καθεστώς του,
αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους, που από
πνευματική άποψη διατελεί υπό την άμεση δικαιοδοσία
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, β) Μεταξύ των είκοσι
Ιερών Μονών του είναι κατανεμημένη ολόκληρη η χερ
σόνησος του Άθω, το έδαφος της οποίας είναι αναπαλ
λοτρίωτο, γ) Ο λεπτομερής καθορισμός των αγιορείτικων καθεστώτων και του τρόπου λειτουργίας τους γίνε
τα ι από τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Όρους, τον
οποίο, με σύμπραξη του αντιπροσώπου του Κράτους,
συντάσσουν και ψηφίζουν οι είκοσι Ιερές Μονές και τον
επικυρώνουν το Οικονομικό Πατριαρχείο και η Βουλή
των Ελλήνων. Το άρθρο 105 του Συντάγματος του 1975
αποτελεί επανάληψη των πανομοιότυπων διατάξεων
των άρθρων 109-112 του Συντάγματος του 1927 και του
(ενιαίου) άρθρου 103 του Συντάγματος του 1952.
Εξάλλου, σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη του
Αγίου Όρους, ο οποίος συντάχτηκε και ψηφίστηκε τον
Μάιο του 1924 και ύστερα από έγκριση του Οικουμενι
κού Πατριαρχείου κυρώθηκε με το ΝΔ τη ς
10/16.9.1926: αα) “πλην των είκοσι Κυριάρχων Ιερών
Μονών ουδενί απολύτως επιτρέπεται δικαίωμα ιδιοκτη
σίας εν Αγίω Ό ρει” (άρθρο 2), ββ) “εκποίησις κτημάτων
εντός του Αγίου Όρους επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται” ,
πλην ανταλλαγής (άρθρο 100), γγ) “η εις την χερσόνη
σον του Αγίου Όρους είσοδος των θηλέων κατά τα ανέ
καθεν κρατούντα απαγορεύεται” (άρθρο 186). Σύμφω
να δε με τη διάταξη του άρθρου 43β’του πιο πάνω κυ
ρωτικού νομοθετικού διατάγματος, που προστέθηκε με
το ΝΔ 2623/1953, “η παράβασις του άρθρου 186 του
Καταστατικού Χάρτου επισύρει την ποινήν φυλακίσεως
δύο μηνών μέχρις ενός έτους” (βλ. τις διατάξεις αυτές
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σε Ιωάννη Κονιδάρη, θεμελιώδεις Διατάξεις Σχέσεων
Κράτους - Εκκλησίας, σελ. 285 επ., ιδίως σελ.
299,301,327,350).
αραλλήλως στην Τελική Πράξη της Συνθήκης Προ
σχώρησης της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότη
τες έχει προσαρτηθεί Κοινή Δήλωση, σύμφωνα με
την οποία: “αναγνωρίζοντας ότι το ειδικό καθεστώς, το
οποίο έχει παραχωρηθεί στο Άγιον Όρος, όπως τούτο
είναι εγγυημένο από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συ
ντάγματος, δικαιολογείται αποκλειστικά για λόγους
πνευματικούς και θρησκευτικούς, η Κοινότης θα μεριμνήσει, ώστε να ληφθούν υπόψη οι λόγοι αυτοί κατά
την εφαρμογή και την περαιτέρω επεξεργασία των δια
τάξεων του κοινοτικού δικαίου, ιδίως όσον αφορά τις
τελωνειακός και φορολογικές απαλλαγές καθώς και το
δικαίωμα εγκαταστάσεως” . Σύμφωνα δε με την Τελική
Πράξη για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ υιοθετείται και
προσαρτάται σ’ αυτή δήλωση, κατά την οποία: “η Ευ
ρωπαϊκή Ένωση σέβεται και δεν προδικάζει το σύμφω
να με το εθνικό δίκαιο καθεστώς των εκκλησιών και των
θρησκευτικών ενώσεων ή κοινοτήτων στα κράτη μέλη” .
Σχετικά με τη δήλωση αυτή, η Ελλάδα προέβη σε δή
λωση, σύμφωνα με την οποία “η Ελλάδα υπενθυμίζει
την κοινή δήλωση για το Άγιον Ό ρος που έχει προσαρ
τηθεί στην Τελική Πράξη της Συνθήκης Προσχώρησης
της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες”. Η τελευ
ταία αυτή δήλωση της Ελλάδας ελήφθη υπό σημείωση
και προσαρτήθηκε στην Τελική Πράξη για τη Συνθήκη
του Άμστερνταμ.
Ενόψειτων διατάξεων που προπαρατέθηκαν: Το ειδι
κό νομικό καθεστώς του Αγίου Όρους (βλ. Αν. Χριστο
φιλοπούλου, Ελληνικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον, τεύχ. Γ
1956, παρ. 68, σελ. 82 επ.) είναι κατοχυρωμένο από το
άρθρο 105 του Συντάγματος, οι κανόνες του οποίου
ισχύουν πανομοιότυπα συνεχώς από το 1927 μέχρι σή
μερα, χωρίς ποτέ να τεθεί θέμα αναθεώρησης τους. Και
βεβαίως αυτή η κατοχύρωση αφορά και το “άβατον” στη
χερσόνησο του Άθω, σύμφωνα με το άρθρο 186 του Κα
ταστατικού Χάρτη. Όπως έγραφε ο διακεκριμένος συνταγματολόγος και επιφανής σύγχρονος πολιτικός Θε
μιστοκλής Τσάτσος, “η διατήρησις (ενός) θεσμού επί
μακρόν εφαρμοζομένου και ανταποκρινόμενου προς τα
ηθικά λαού τινός αισθήματα δεν αποτελεί αναχρονι
σμόν, αλλά τουναντίον απόδειξιν ότι ο λαός ούτος έχει
βαθείαν την συνείδησιν της ιστορικής ενότητος του ηθι
κού του κόσμου” (βλ. θ. Τσάτσο, Μελέται Συνταγματικού
Δικαίου, σελ. 90). Η διατήρηση δε αυτή του ειδικού κα
θεστώτος του Αγίου Όρους είναι μία επί μέρους εκδή
λωση της ανταπόδοσης της προσφοράς της Ορθόδο
ξης Εκκλησίας και των Ιερών Μονών προς το ελληνικό
έθνος και το νεώτερο ελληνικό κράτος, κάτι που ανα
γνωρίζεται όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς (βλ.
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Αρμ 1954, 724 επ.), εμπεριέχεται στα συνταγματικά κα
τοχυρωμένα προνόμια του Αγίου Όρους (βλ. X. Παπαστάθη, Το άβατο του Αγίου Ό ρους στις γυναίκες, Αρμ
1979, 80 επ.). Αποσκοπεί δε, όπως και η προβλεπόμενη
ποινική κύρωση της παραβίασης του, στην προστασία
της μοναχικής ειρήνης και στην ανεμπόδιστη λατρευτική
ζωή της μοναστικής κοινότητας (βλ. Γ. Πουλή, Το άβατο
του Αγίου Όρους και η ποινικοποίηση της παραβίασης
του, Επιστημονική Επετηρίδα Αρμ 1981, 169 επ.). Ως εκ
τούτου, όχι μόνο δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικό
τητας του ΝΔ 2623/1953 (βλ. X. Παπαστάθη στον Αρμ
1979, 80 επ.), αλλά τόσο η καθιέρωση και η διατήρηση
του ‘‘άβατου” όσο και η ποινική προστασία του είναι σύμ
φωνες με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 17 του Συ
ντάγματος, που προστατεύουν τη θρησκευτική ελευθε
ρία και την ιδιοκτησία, αντίστοιχα. Και εδώ πρόκειται για
τη θρησκευτική ελευθερία των μοναχών των εγκαταβιούντων στο Άγιον Όρος, που έχουν δικαίωμα στην μο
ναχική ειρήνη και την ανεμπόδιστη λατρευτική ζωή και
για την (αποκλειστική) ιδιοκτησία των είκοσι Ιερών Μο
νών επί της εκτάσεως της χερσονήσου του Άθω (βλ. /.
Κονιδάρη, Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Δικαίου, Αθήνα
2000, σελ. 256), που δικαιούνται να ασκούντο δικαίωμα
κυριότητας τους ακωλύτως (άρθρο 1000 ΑΚ, πρβλ. Α.
Γεωργιάδη, Εμπράγματο Δίκαιο I, παρ. 28, σελ. 263 επ.).
αντί άλλων πολλών την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικα
στηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 9.12.1994
στην υπόθεση les Saints Monasteres c. Grece).
Εξάλλου, η προαναφερθείσα Κοινή Δήλωση, που
προσαρτάται στην Πράξη Προσχώρησης τη ς Ελλάδας
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και αναφέρεται στο ειδικό
καθεστώς του Αγίου Όρους, έχουσα σαφή κανονιστι
κό χαρακτήρα, δεσμεύει τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση
όσο και όλα τα κράτη μέλη της, που αρχικά την υπέ
γραψαν ή την αποδέχτηκαν, προκειμένου να εντα
χθούν στην Κοινότητα. Και υποχρεώνει κράτη μέλη και
Κοινότητα να σέβονται το δίκαιο που προσδιορίζει το
ειδικό καθεστώς του Αγίου Όρους, αφού η κοινή δή
λωση αποτελεί ένα περιορισμό του πεδίου εφαρμογής
του κοινοτικού δικαίου σε σχέση με το ειδικό καθε
στώς του Αγίου Ό ρους (βλ. D. Evrigenis, Reflexions
theorigues sut la DeclaTation Commune ralative au
Mont Athos, στον τόμο Mount Athos and the European
Community του Institute for Balkan Studies, Θεσσαλο
νίκη 1993, σελ. 13 επ.) . Τον ίδιο κανονιστικό χαρακτή
ρα έχει και η δήλωση που προσαρτάται στην Πράξη
για τη Συνθήκη του Άμστερνταμ και αναφέρεται στο
καθεστώς των εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώ
σεων ή κοινοτήτων, όπως περαιτέρω διευκρινίζεται με
την ειδική για το καθεστώς του Αγίου Ό ρους δήλωση
της Ελλάδας. Επομένως και από πλευράς κοινοτικού
δικαίου είναι απολύτως κατοχυρωμένο το ειδικό καθε
στώς του Αγίου Ό ρους και το “άβατον” σε αυτό σύμ
φωνα με το άρθρο 186 του Καταστατικού του Χάρτη.
ο “άβατον” (βλ. /. Κονιδάρη, Περίγραμμα του δικαίου
των ορθοδόξων μονών στην ελληνική επικράτεια,
ΝοΒ 1992, 982 επ., ιδίως σελ. 991 ) , που ανέκαθεν
ισχύει στο Άγιον Ό ρος (βλ. X. Παπαστάθη, Η ειδική νο
μική μεταχείριση των Αγιορειτών, Θεσσαλονίκη 1988,
σελ. 40 επ., Σ. Κοτσιάνου, Το άβατον του Αγίου Όρους,
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Παραλλήλως, τα δικαιώματα αυτά των μοναχών και
των Ιερών Μονών προστατεύονται από τα άρθρα 9 της
Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώ
που, 1 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτής της Σύμβα
σης και 18 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και
Πολιτικά Δικαιώματα (βλ. Α. Μαρίνο, Η απαγόρευση ει
σόδου γυναικών στο Άγιον Όρος, ανάτυπον 1980). Είναι
αξιοσημείωτο ότι και στην Κοινή Δήλωση που προσαρτάται στην Πράξη Προσχώρησης της Ελλάδας, η Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη της αναγνωρί
ζουν ότι το ειδικό καθεστώς του Αγίου Ό ρους “δικαιο
λογείται αποκλειστικά για λόγους πνευματικούς και
θρησκευτικούς” , παραπέμποντας έτσι στις διατάξεις
τη ς Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου για τη θρησκευτική ελευθερία, που (και αυ
τές) σε κάθε περίπτωση έχουν εφαρμογή ως γενικές
αρχές του κοινοτικού δικαίου (άρθρο 6 παρ. 2 της Συν
θήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση). Είναι προφανές ότι η
Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε μία κοινή δήλωση, που
αφορά το Άγιον Όρος, στην οποία “αναγνωρίζει το ειδι
κό καθεστώς του και τους λόγους που το υπαγόρευσαν
και το καθιέρωσαν” , γιατί “σήμερα το Άγιον Ό ρος είναι
ένας από τους σπάνιους τόπους του κόσμου, που
εμπνέει και αποτελεί αντικείμενο νοσταλγίας και γενικού
θαυμασμού” (Bartolomaios Archodonis, L’ esprit
oecumenique de Γ Ordodoxie στον τόμο Mount Athos
and the European Community του Institute for Balkan
Studies, σελ. 85 επ.).
Ενόψει όλων των ανωτέρω, δεν τίθεται κανένα θέμα
ισχύος των άρθρων 186 του Καταστατικού Χάρτη του
Αγίου Ό ρους και 43β’ του κυρωτικού του νομοθετικού
διατάγματος, που προστέθηκε με το ΝΔ 2623/1953 και
συνεπώς οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές οφείλουν να
εποπτεύουν για την χωρίς καμία εξαίρεση τήρηση και
εφαρμογή των κανόνων τούτων του δικαίου μας” .
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Μια αλιΙοζ» pyii

Avniivnq [nunpAmr, 19 19 -2 Μ 3
θελε να είναι σε όλα παρών ο Αντώνης Σαμαράκης. Γι αυτό και στην αυτοβιογραφία του με τίτ
λο τη χρονολογία της γέννησης του «1919» τη
ξεκινάει με κάτι στο οποίο με κανένα τρόπο δεν
θα μπορούσε να συμμετάσχει: «Λυπάμαι που για
λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση μου η αυτοβιο
γραφία μου δεν περιλαμβάνει ένα σημαντικό, κρίσιμο
θάλεγα, γεγονός της ζωής μου: το θάνατο μου».
Ο συγγραφέας του «Λάθους» πέθανε στις 8 Αυγούστου, από καρδιακή προσβολή, αφήνοντας ένα δυ
σαναπλήρω το
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κενό στη λογοτεχνική κοινότητα. Συγγραφέας διεθνούς
φήμης, καθώς τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε τριά
ντα γλώσσες, και έχουν γίνει 110 ξενόγλωσσες εκδόσεις
σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ο Σαμαράκης συνδύαζε στα
γραπτά του την κοινωνική κριτική με το χιούμορ και τη
λεπτή ειρωνεία. Υποστήριζε ότι ο ρόλος του συγγραφέα
είναι κρίσιμος στη σύγχρονη εποχή: «Οι συγγραφείς
οφείλουν να είναι εργάτες, και μάλιστα πρωτοπόροι,
στο χτίσιμο μιας καινούργιας κοινωνίας. Χρέος τους
είναι να συμβάλλουν ολοένα στη δια
μόρφωση μιας νέας αντίληψης για τη
ζωή, μακριά από τις ως τώρα αθλιότη
τες, μακριά από την αποσύνθεση. Ένα
μυθιστόρημα μπορεί θαυμάσια να εί
ναι και -πρέπει να είναι- ένα από τα
στοιχεία που αλλάζουν προς το καλύ
τερο μια κοινωνία, να είναι ένα στοι
χείο δικαιοσύνης και ελευθερίας» τό
νιζε σε συνέντευξη του.
Γεννήθηκε πριν από 84 χρόνια, στις
18 Αυγούστου, στην πλατεία Βάθης,
στο Μεταξουργείο. «Παιδί του Με
σοπολέμου, γεννημένος στο τα
ραγμένο διάλειμμα μεταξύ των δύο
παγκοσμίων πολέμων, ξεκίνησα τα
πρώτα μου βήματα με ένα σοφό
δάσκαλο στο πλάι μου: το δρόμο»
γράφει στην αυτοβιογραφία του,
που κυκλοφόρησε πριν από τρία
χρόνια από τις εκδόσεις «Καστανιώτης».Κι ήταν αυτός ο δάσκαλος
που οδήγησε και τα βήματα της
γραφής του, αλλά και της ζωής
του. Γιατί ο Σαμαράκης ήταν
διαρκώς «στο δρόμο», δίπλα
στους απλούς ανθρώπους και,
κυρίως, δίπλα στα παιδιά., τα
οποία άλλωστε τον είχαν αναγο
ρεύσει και πρόεδρο της Βουλής
των Εφήβων. Σπούδασε νομικά
και στο χώρο τη ς λογοτεχνίας
πρωτοεμφανίστηκε στις αρχές
της δεκαετίας του 30' δημοσι
εύοντας ποιήματα του στα πε
ριοδικά «Ξεκίνημα», «Παιδικός
κόσμος» και «Διάπλασις των
παίδων».

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

τους Μισέλ Πικολί και
Ούγκο Τονιάτσι. Δημο
σιεύονται επίσης τα βι
βλία του «Το διαβατή
ριο»,«Η κόντρα» και

«Εν ονόματι».

Το 1935 διορίστηκε στο υπουργείο Εργασίας, θέση
από την οποία παραιτήθηκε με την επιβολή της δικτα
τορίας του Μεταξύ. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής συμ
μετέχει στην Αντίσταση. Τον Ιούνιο του 1944 συνελήφθη
από τους ναζί και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ύστερα
από περιπέτειες, κατόρθωσε να διαφύγει. Αργότερα, με
το ψευδώνυμο Ιωσήφ Κυπριανός συνεργάζεται και πάλι
με διάφορα περιοδικά όπως τη «Νέα Εστία», τις «Ακτί
νες» τα «Νεοελληνικά Γράμματα», το «Ξεκίνημα» κ.λπ.
Στην πεζογραφία γίνεται γνωστός με τις συλλογές διη
γημάτων του «Ζητείται ελπίς» (1954),« Αρνούμαι» (1961)
και το μυθιστόρημα του «Σήμα κινδύνου».
Η συλλογή του «Αρνούμαι» τιμήθηκε με το Κρατικό
Βραβείο Διηγήματος, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση
της. Το δεύτερο μυθιστόρημα του «Το λάθος » (1965),
με το Βραβείο των Δώδεκα (Έπαθλο Κώστα Ουράνη) το
1966, ενώ γνώρισε και επιτυχία στο εξωτερικό καθώς
απέσπασε στη Γαλλία το Μεγάλο Βραβείο Αστυνομικής
Λογοτεχνίας (1970) .Το σκεπτικό μάλιστα για την απονο
μή ήταν: «Παράλληλα προς τη μεγάλη λογοτεχνική και
ανθρωπιστική αξία του, παράλληλα προς το μήνυμα
του κατά του ολοκληρωτισμού, «Το λάθος» διακρίνεται από έντονο στοιχείο αγωνίας και διαβάζεται σαν
να είναι αστυνομικό μυθιστόρημα.
Ο σκηνοθέτης Π'ίτερ Φλάισμαν μετέφερε μάλιστα
στην μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα με πρωταγωνιστές

Ως εκπρόσωπος της
UNESCO
ταξίδεψ ε
στην Αιθιοπία και με
άρθρα του προσπάθη
σε να ευαισθητοποιή
σει την κοινή γνώμη
για τα προβλήματα
των κατοίκων της. Η
UNESCO του είχε απονείμει τον τίτλο του
Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως για τα Παιδιά
του Κόσμου και τον τίτ
λο του Πνευματικού
Πρεσβευτή τη Οργά
νωσης Γιατροί Χωρίς
Σύνορα. Έ χει τιμηθεί
με πολλές διακρίσεις
για το έργο και τη δρά
ση του. Υπήρξε επίτι
μος διδάκτωρ του Τμή
ματος Φιλολογίας των
Πανεπιστημίων Αθη
νών, Πατρών, και Ιωαννίνων και επίτιμο μέλος
της Εταιρείας Συγγρα
φέων. Του είχε απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυ
ρος του Τάγματος Μα
καρίου Γ στην Κύπρο και είχε αναγορευθεί ιππότης του
Τάγματος της Γαλλίας το 1995.
Για το σύνολο του έργου του τού είχε απονεμηθεί το
Βραβείο Λογοτεχνίας των Ευρωπαίων 1982 στις Βρυ
ξέλλες. Στην επιτροπή ήταν καθηγητές της συγκριτικής
και νεοελληνικής λογοτεχνίας από έξι χώρες, με πρόε
δρο τον ελληνιστή Ζακ Λακαριέρ.
Το σκεπτικό: «Ο Αντώνης Σαμαράκης δεν μιλάει με
ευκαιριακές προσωπικότητες. Οι πρωταγωνιστές
του διστάζουν και αμφιβάλλουν, είναι ανθρώπινες
υπάρξεις όπως ο αναγνώστης. Το έργο του είναι
μαρτυρία για την τραγωδία του ολοκληρωτισμού, για
τη στέρηση της ελευθερίας και για τον αγώνα που
δίνουν οι άνθρωποι για να την ανακτήσουν. Ο Αντώ
νης Σαμαράκης είναι ο συγγραφέας της υπερηφά
νειας και της ελπίδας». Και ήταν από τους ελάχιστους
συγγραφείς που ευτύχησε να δει όσο ζούσε πενήντα
έξι ομότεχνους τους να γράφουν γ ι’ αυτόν, στις «Μαρ
τυρίες για τον Αντώ νη Σαμαράκη» που κυκλοφόρησε
το 2000 από τις εκδόσεις «Καστανιώτη».

Το μήνα τον γενεθλίων του, συμπληρώθηκε, ερήμην
του, η παύλα δίπλα στην ημερομηνία γέννησης του:
Αντώνης Σαμαράκης 1919-2003.

Ε π ιμ έλ εια Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτη Κ ο κ κ ίνο υ .
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Η ομάδα Ιστιοπλοΐας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας αποτελείται
από τους:
• Ανθυπαστυνόμο Νικόλαο ΠΑ
ΠΑΖΟΓΛΟΥ - αρχηγός ομά
δας / αθλητής
Αστυφύλακα Αλέξανδρο ΤΑΓΑΡΟΠΟΥΛΟ - κυβερ
νήτης / αθλητής
Αστυφύλακα Αντώνιο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - προπονητής
ομάδας
Ανθυπαστυνόμο Γεώργιο ΚΟΣΜΑ - αθλητής
Αστυφύλακα Ευάγγελο ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ - αθλητής
Συνοριακό Φύλακα Ευάγγελο ΠΑΣΧΑΛΙΕΡΗ - αθλητής

Το ιστορικό της επιτυχίας

ιστιοπλοϊκή Ομάδα τη ς Ελληνικής Αστυνο
μίας κατέλαβε την πρώτη θέση στους Ιστιο
πλοϊκούς Αγώνες με σκάφη J24 στους 10ους
Παγκόσμιους Αγώνες Αστυνομικών και Πυρο
σβεστών που διεξήχθησαν στη Βαρκελώνη
τη ς Ισπανίας.
Οι Παγκόσμιοι Αστυνομικοί και Π υροσβεστικοί
Αγώνες πραγματοποιούνται κάθε δύο (2) χρόνια, με
τη συμμετοχή εν ενεργεία αστυνομικών και πυρο
σβεστών από όλες τις χώρες του κόσμου, τόσ ο σε
ατομικά, όσο και σε ομαδικά αθλήματα.

Η

66

Η συμμετοχή της ιστιοπλοϊκής Ομάδας της Ελληνικής
Αστυνομίας στους Παγκόσμιους Αστυνομικούς και Πυ
ροσβεστικούς Αγώνες στη Βαρκελώνη της Ισπανίας,
δημιούργησαν σε όλους τους Έλληνες αλλά ιδιαίτερα
στους συναδέλφους του Σώματος, εθνική υπερηφά
νεια, γιατί οι ιστιοπλόοι μας κατάφεραν με άψογο συ
ντονισμό να κατακτήσουν αήττητοι την πρώτη θέση
στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες με σκάφη J24. Ήταν πραγ
ματικός άθλος.
Η αποστολή έφτασε στη Βαρκελώνη τις απογευματι
νές ώρες της 22/7/2003 και την επομένη 23/7/2003 έγι
ναν οι διαπιστεύσεις στην Οργανωτική Επιτροπή των
Αγώνων.
Την 24/7/2003 η Ομάδα επισκέφθηκε τις εγκαταστά
σεις τις Ολυμπιακής Μαρίνας στη Βαρκελώνη και έλεγ
ξε τα αγωνιστικά σκάφη των αγώνων μεταφέροντας και
ασφαλίζοντας παράλληλα τα υλικά της ( πανιά - εργα
λεία κ.λ,π) στις εγκαταστάσεις των διοργανωτών. Ακο
λούθησαν δύο προπονήσεις την 25/7/2003 με σκάφη
των αγώνων στη θαλάσσια περιοχή όπου θα πραγματο
ποιούντο οι αγώνες.
Τις επόμενες ημέρες 26 και 27/7/2003 η Ιστιοπλοϊκή
μας Ομάδα συμμετείχε σε τρ εις ιστιοδρομίες, στις οποί
ες κατάκτησε ισάριθμες πρώτες θέσεις.
Το απόγευμα τις ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε η
Τελετή Έναρξης των Παγκόσμιων Αστυνομικών και Πυ
ροσβεστικών Αγώνων στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στά
διο της Βαρκελώνης, παρουσία του Ανώτατου Άρχοντα
της Ισπανίας, Βασιλέα ΧΟΥΑΝ ΚΑΡΛΟΣ και άλλων επι
σήμων. Στην μεγαλοπρεπή παρέλαση συμμετείχαν
10.000 αθλητές από 51 Χώρες του Κόσμου και μεταξύ
αυτών η Ιστιοπλοϊκή Ομάδα τη ς Ελληνικής Αστυνομίας.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

Ε Π ΙΣΗ Μ Α Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ Α ΤΑ ΑΓΩΝΩΝ
WORD POLICE & FIRE GAMES
BARCELONA 2003
OFFICIAL RESULTS ■ SAILING J24
CLASSIFIED

POINT-FINAL

POSITION

GRE

7

1

SWE2

12

2
3

ESP2

12

SWE1

14

—

—

GER

10

5

NED

11

6

CAN

13

—

—

4
—

7
—

FIN

13

8

GBR

17

9

ESP1

17

10

Η Φλόγα των Αγώνων μεταφέρθηκε από τους Δελφούς
και φώτισε το Ολυμπιακό Στάδιο της Βαρκελώνης.
Κατά το χρόνο της μεταφοράς της Φλόγας στην
Εστία του Ολυμπιακού Σταδίου οι γιγαντοοθόνες του
Σταδίου έδειξαν στιγμιότυπα από την Τελετή της Αφής
της Φλόγας.
Την τελευταία ημέρα των αγώνων 28/7/2003, η Ιστιο
πλοϊκή Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχε
σε τρεις ιστιοδρομίες με τις καλύτερες ομάδες των
αγώνων.
Έδωσε συγκλονιστικές μάχες πιεζόμενη από όλους
τους αντιπάλους, στις οποίες κατέκτησε και πάλι ισά
ριθμες πρώτες θέσεις, γεγονός που φανερώνει την άριστη προετοιμασία και την αρμονική συνεργασία όλων
των μελών της που την οδήγησε ανίκητη στην κατάκτηση της πρώτης θέσης των αγώνων.
Η απονομή των μεταλλίων πραγματοποιήθηκε στο
χώρο της Ολυμπιακής Μαρίνας, αμέσως μετά τη λήξη
των τελευταίω ν ιστιοδρομιών και η Ιστιοπλοϊκή μας
ομάδα, πρώτη νικήτρια των αγώνων, δέχθηκε τις
έντονες επευφημίες όλων των πληρωμάτων και του
κατάμεστου από πλήθος Ολυμπιακού σταδίου της
Βαρκελώνης.
Η συνεχής, συστηματική και επίπονη προσπάθεια των
μελών της Ιστιοπλοϊκής Ομάδας, έφερε αυτή την πα
γκόσμια αναγνώριση και καταξίωσή της στο χώρο του
αθλήματος.

Σύντομο ιστορικό Ιστιοπλοϊκής ομάδας
Δημιουργήθηκε το 1991 από Αστυνομικούς ιστιοπλό
ους υπό την αιγίδα της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του
Υ.Δ.Τ . Από το έτος 1997 έχει θεσμοθετηθεί ως άθλημα
που υποστηρίζεται από την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού και το έτος 2000 Αστυνομικοί ιστιοπλό
οι εντάσσονται στην δύναμη της Υ.Φ.Α.Α. Έχει βραβευθεί από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, από τον Αρ
χηγό Ελληνικής Αστυνομίας, από το Αρχηγείο Πολεμι
κού Ναυτικού, από τον Διοικητή του Γ_ Σώματος Στρα
τού, από τις Δημοτικές Αρχές της Θεσσαλονίκης και
από το Γ.Ε.Ε.Θ.Α / Α.Σ.Α.Ε.Δ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ & ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΩΝΕΣ
1991: Οκτώ (8) Εθνικούς και έξι (6) Διεθνείς αγώνες
1992: Οκτώ (8) Διθνείς αγώνες
1993: Δύο (2) Εθνικούς και έξι (6) Διεθνείς αγώνεςΒράβευση της Ομάδας στο 16ο Διεθνές Κύπελλο Βο
ρείου Αιγαίου με το βραβείο ‘-ναυτικής συνείδησης» για
τη συνδρομή σε σκάφος που προσέκρουσε σε ύφαλο.
1994: Πέντε (5) Εθνικούς και έξι (6) Διεθνείς αγώνες
1995: Εννέα (9) Εθνικούς και δώδεκα (12) Διεθνείς Η Ομάδα λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στο
INTERPOL COPPERS CUP στην Ολλανδία
1996: Σαράντα έξι (46) Εθνικούς και έξι (6) Διεθνείς
αγώνες
1997: Πενήντα δύο (52) Εθνικούς και δώδεκα διε
θνείς αγώνες - Συμμετοχή στο INTERPOL COPPERS
CUP στην Ολλανδία
1998: Πενήντα έξι (56) Εθνικούς και έξι (6) Διεθνείς
αγώνες

1999: Πενήντα πέντε (55) Εθνικούς και δώδεκα (12)
Δ ιεθνείς αγώνες - Συμμετοχή στο INTERPOL
COPPERS CUP στην Ολλανδία
2000: Η Ελληνική Αστυνομία αποκτά από δωρεά το
αγωνιστικό σκάφος Ε.Α 5 κατηγορίας J24 και συμμετέ
χει στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τη ς κλάσης και στο
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο TRAVEMUNTE Γερ
μανίας.

Η Ιστιοπλοϊκή
μας ομάδα,
πρώτη νικήτρια
των αγώνων.

2001: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα J24 - Πρώτη θέση
στη λίστα κατάταξης της κλάσης και συμμετοχή στο
INTERPOL COPPERS CUP στην Ολλανδία
2002: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα J24 - Δεύτερη θέση.
Πρώτη θέση στη λίστα κατάταξης της κλάσης - Συμμε
τοχή στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο DUN
LAOGHAIRE της Ιρλανδίας με την υποστήριξη του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (παραχώρηση του
Ε.Α 5) και την οικονομική συνδρομή της Αθλητικής
Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος
2003: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα J24 - Α_φάση - Δεύ
τερη θέση - Πρώτη θέση στη λίστα κατάταξης της κλά
σης και πρώτη θέση στους Παγκόσμιους Αστυνομι
κούς & Πυροσβεστικούς Αγώνες (W.P.F.G στη Βαρ
κελώνη Ισπανίας).
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επικαιρότητα
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗ ΡΟΔΟ
λοκληρώθηκαν οι εργασίες της
Υπουργικής Συνάντησης της Ομά
δας Βουδαπέστης, την οποία φιλο
ξένησε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο για
την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πο
λιτικής (ICMPD / Βιέννη), στη Ρόδο.
Στην εν λόγω Διάσκεψη, συμμετείχαν
εκπρόσωποι από 35 χώρες (Αυστρία, Αυ
στραλία, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Βέλγιο,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία,
Γεωργία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ηνω
μένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιταλία, Καναδά,
Κροατία, Κύπρο, Λευκορωσία, Λιθουανία,
Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολ
λανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία,
Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, ΣερβίαΜαυροβούνιο, Σουηδία, Τσεχία, Τουρκία,
Φινλανδία), το Συμβούλιο της Ευρώπης,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ύπατη Αρ
μοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους
πρόσφυγες, την Europol, την Πρωτοβου
λία Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SECI), το
Σύμφωνο Σταθερότητας, το Διεθνή Ορ
γανισμό Μετανάστευσης κ.α.
Με τη λήξη των εργασιών τη ς Διάσκε
ψης, ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης, κ.
Παντελής Τσερτικίδης μεταξύ των άλ
λων, δήλωσε: «Η διήμερη Διάσκεψη έλα
βε χώρα σχεδόν με την ολοκλήρωση της
Ελληνικής Προεδρίας αποτελώντας το
τελικό επιστέγασμα της, σε θέματα Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να συν
δέσουμε εποικοδομητικά και ανεπίσημα
στις προσπάθειες μας όλα τα γειτονικά
φιλικά έθνη, τα οποία συμμετέχουν δρα
στήρια στην Ομάδα Βουδαπέστης χωρίς
να έχουν κάποια επισημοποιημένη σχέση
με τις δραστηριότητες πολιτικής μετανά
στευσης τη ς Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πράγματι, είναι εξαιρετική τιμή να βρι
σκόμαστε εδώ όλοι μαζί σε αυτό το ιστο
ρικό νησί για να υιοθετήσουμε σημαντι
κές προτάσεις και συμπεράσματα με πα
νευρωπαϊκό χαρακτήρα, στον κοινό αγώ
να ενάντια στη λαθρομετανάστευση.
Η Ελληνική Προεδρία, σε θέματα Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,
η οποία μόλις ολοκληρώθηκε, έχει αντι
κειμενικά οδηγήσει την Ευρωπαϊκή
Ένωση αρκετά μπροστά σε αυτή την κοι
νή προσπάθεια. Οι Υπουργοί δεν υιοθέ
τησαν και εξέτασαν μόνο πολλές νομικές

Ο

ΑΝ ΑΛΗ Ψ Η ΚΑΘ Η ΚΟ Ν ΤΩ Ν
ΤΟ Υ Ν ΕΟ Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Υ ΔΗ Μ Ο ΣΙΑΣ ΤΑΞΗ Σ

Κ

αθήκοντα Υπουργού Δημόσιας Τά

στιγμές που αποτελούν εμπειρία ζωής.

ξης ανέλαβε την 7η Ιουλίου 2003ο

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Χρυσο

κ. Γιώργος Φλωρίδης. Στην ειδική

χοΐδης είπε χαρακτηριστικά: «Είμαι πε

που πραγματοποιήθηκε στο

ρήφανος που σας γνώρισα και συνεργά

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, παρέστη-

στηκα μαζί σας. Δεν θα σας ξεχάσω πο

σαν ο απερχόμενος Υπουργός κ. Μιχά-

τέ», ενώ

λης Χρυσοχοΐδης, ο Υφυπουργός Δη

Φυσική Ηγεσία τη ς Ελληνικής Αστυνο

μόσιας Τάξης κ. Παντελής Τσερτικίδης,

μίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, τον

ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου

Διοικητή της ΕΥΠ, τον Υφυπουργό, τον

κ. Δημήτρης Ευσταθιάδης, η υπηρεσια

Γενικό Γραμματέα, αλλά και το σύνολο

κή ηγεσία τη ς Ελληνικής Αστυνομίας

του προσωπικού.

τελετή

ευχαρίστησε προσωπικά την

και του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Δι

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο νέος

οικητής τη ς ΕΥΠ, ο Πρόεδρος του Συμ

Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος

βουλίου Συντονισμού, Ανάλυσης και

Φλωρίδης, ο οποίος δήλωσε ότι θα συ

Ερευνών του Υπουργείου Δημόσιας Τά

νεχίσει το έργο του προκατόχου του, με

ξης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών κ. Ιωάν

το ίδιο ενδιαφέρον και με μεγάλο εν

νης Διώτης, καθώς και υπηρεσιακοί πα

θουσιασμό.

ράγοντες.

Επεσήμανε ακόμα, ό τι τα Σώματα

Ο απερχόμενος Υπουργός κ. Μιχάλης

Ασφαλείας βρίσκονται σήμερα σε υψη

Χρυσοχοΐδης, στη σύντομη ομιλία του,

λή θέση στη συνείδηση των πολιτών,

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων στο σημαντι

λόγω του σημαντικού έργου που έχει

κό έργο που επιτελέσθηκε τα τέσσερα

επ ιτευχθεί και τόνισε ό τι «αυτή τη θέση

τελευτα ία χρόνια, από την Ελληνική

οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε όλοι

Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και

ως κόρη οφθαλμού». Ο νέος Υπουρ

την ΕΥΠ. Με ιδιαίτερη συγκίνηση δήλω

γός, έκλεισε τη ν ομιλία του, καλώντας

σε ότι κατά τη διάρκεια τη ς θητείας του

όλους σε μια δημιουργική και γόνιμη

βίωσε ξεχωριστές και ιδιαίτερα έντονες

συνεργασία.
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παραμέτρους και οδηγίες εξαιρετικής ση
μασίας σε αυτό το πλαίσιο, αλλά ενδυνα
μώθηκε συγχρόνως αρκετά και ολόκληρη
η φιλοσοφία της στενής συνεργασίας με
ταξύ όλων των εμπλεκόμενων χωρών, σε
ένα πνεύμα συνεργασίας.
Η Ομάδα Βουδαπέστης κατά τη δεκά
χρονη πορεία της, έχει διαδραματίσει ένα
εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στη σταδιακή
εφαρμογή του συνοριακού ελέγχου, του
ασύλου, της μετανάστευσης και της κατα
πολέμησης της λαθρομετανάστευσης σε
όλα τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολι
κής Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο θα έχει
και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον,
με τις γειτονικές στην ευρύτερη ευρωπαϊ
κή περιφέρεια χώρες, καθώς και με την
καθιέρωση επαφών με περιφερειακές δια
δικασίες σε άλλα μέρη του κόσμου, σε
ένα μακρύ και δύσβατο δρόμο προς μια
παγκόσμια εναρμόνιση των μέτρων που
στοχεύουν σε μια νόμιμη μετανάστευση».
Στο πλαίσιο των διήμερων εργασιών,
συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της παρά
νομης μετανάστευσης και υιοθετήθηκαν
μεταξύ άλλων οι εξής συστάσεις:
• η στενότερη συνεργασία μεταξύ των
κρατών υποδοχής με τις χώρες προ
έλευσης των λαθρομεταναστών,
• η αναγκαιότητα για την πλήρη εφαρ
μογή των συμπληρωματικών, στη
σύμβαση του ΟΗΕ για την καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήματος,
πρωτοκόλλων του Παλέρμο,
• η συνεργασία των γειτονικών κρατών
και
• η ενθάρρυνση όλων των κρατών της
Ομάδας Βουδαπέστης για ενίσχυση
της συνεργασίας μεταξύ των υπηρε
σιών συνοριακής φύλαξης.

ε κάθε επισημότητα πραγματοποιή
θηκε την 26η Ιουνίου στη Σχολή Α
ξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας η
τελετή ορκωμοσίας 143 νέων Υπαστυνόμων Β'.

προσπάθειες των εκλεκτών καθηγητών και
των εκπαιδευτών σας, ήταν πολυδιάστατη
και κάλυψε ένα ευρύ πεδίο γνώσεων και
δράσεων, από τη σφαίρα της αυστηρός ε
παγγελματικής κατάρτισης, αλλά και αυτής
των γενικότερων επιστημονικών γνώσεων,
για να καταστείτε ικανά και αποτελεσματι
κά στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας.
Μάθατε και εμπεδώσατε τα ύψιστα αγα
θά του «Άρχεσθαι και Άρχειν», η σημασία
των οποίων δεν είναι απλός λόγος, αλλά ε
πιταγή.
Μ ετο «Άρχεσθαι» βιώσατετην έννοια της
πειθαρχίας, του αυτοσεβασμού και του σε
βασμού προς τους ανωτέρους. Ο σεβα
σμός του Άρχεσθαι οδηγεί κατ’ ευθείαν και
στην άσκηση του ορθού και σώφρονος
«Άρχειν». Ένα Άρχειν που δεν αποσκοπεί
στην εγωιστική ικανοποίηση του ατόμου
που βρίσκεται στην εξουσία, αλλά έχει ως
σκοπό την εφαρμογή των νόμων, με σεβα
σμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της
αξιοπρέπειας, και πάνω από όλα την προ
στασία του πολίτη και τη διαρκή και πρόθυ
μη εξυπηρέτησή του, ο οποίος σε τελική α
νάλυση είναι και ο εργοδότης μας. Και για

Την τελετή τίμησε με την παρουσία του η
Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνος Στεφανόπουλος, ο οποίος και ε
πέδωσε τα ξίφη στους νέους Υπαστυνόμους.
Ο Διοικητής τη ς Σχολής Ταξίαρχος κ.
Χρήστος Λουκάς στην Ημερήσια Διαταγή
που εκφώνησε, απηύθυνε συμβουλές και
παραινέσεις προς τους νέους Υπαστυνόμους τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Εισήλθατε στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής
Αστυνομίας, με ενθουσιασμό, όνειρα, ελπί
δες και οράματα. Οι κόποι σας δικαιώθη
καν. Πραγματοποιήθηκε το όνειρό σας με
την ονομασία σας σε αξιωματικούς της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Η εκπαίδευσή σας
στη Σχολή, χάρις στις άοκνες και φιλότιμες

να τον αντιμετωπίσετε σωστά τον πολίτη,
θα πρέπει £ ε κάθε στιγμή να το αποδεικνύεται αυτό. Διότι, αφού λάβατε εξουσία,
είστε άξιοι της και η άσκησή τη ς απαιτεί ευ
θυκρισία και αρετή.
Υπό την εξόχως τιμητική παρουσία του Ανωτάτου Άρχοντος της χώρας, με τις ευλο
γίες της Εκκλησίας, την παρουσία της πολι
τικής και υπηρεσιακής ηγεσίας της Ελληνι
κής Αστυνομίας, εκπροσώπων τη ς πολιτι
κής και στρατιωτικής ηγεσίας, των καθηγη
τών σας και των αγαπημένων σας προσώ
πων, υπογράψατε ύψιστο ηθικό συμβόλαιο
με τον Ό ρκο του Αξιωματικού. Και είναι ο
όρκος σας αυτός ένα συμβόλαιο συνεχούς
προσπάθειας και προσφοράς προς την πο
λιτεία και την κοινωνία».

ΟΡΚΙΣΘΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ Β’

Μ
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Σ

τις 26 Ιουλίου ο Υπουργός Εσωτε
ρικών της Ιταλίας κ. Giuseppe

Pisanu, συναντήθηκε με τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Φλωρίδη,
στο πλαίσιο άσκησης της Προεδρίας
της Ε.Ε. Σκοπός της συνάντησης αυ
τής ήταν η ανάπτυξη των προτεραιο
τήτων της Ιταλίας κατά τη διάρκεια
της Προεδρίας της, στους τομείς της
Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών
Υποθέσεων.

- Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε
την 1η Αυγούστου στον πρώην Ανατολικό Αε
ρολιμένα Αθηνών, η Ελληνική Αστυνομία πα
ρέλαβε δωρεάν εξοπλισμό Ρ.Β.Χ.Π. από την
κυβέρνηση των Η.Π.Α. Στην τελετή παρέστη
σαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Παντε
λής Τσερτικίδης, ο Αρχηγός του Σώματος
Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος, ο Αμερι
κανός πρέσβης κ. Τ. Μίλερ και αξιωματούχοι
των δύο πλευρών. Στο πλαίσιο της παράδο
σης του εξοπλισμού διεξήχθη σχετική άσκηση
που εντάσσεται στο πρόγραμμα τη ς Ειδικής
Ολυμπιακής Εκπαίδευσης με αντικείμενο την
αντιμετώπιση όπλων μαζικής καταστροφή.

Σ

τις 13 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης
των 66 νέων Αρχιφυλάκων στις εγκαταστάσεις της Σχολής

Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης στη Ν. Φιλαδέλφεια. Τα πτυ
χία στους νέους Αρχιφύλακες επέδωσε ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. Βασίλειος Αποστολάκης.
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- Στις 14 Ιουλίου ο Αρχηγός της Αστυνομίας του Ισραήλ
Αντιστράτηγος κ. Shlomo Aharonishky συνοδευόμενος
από υψηλόβαθμα στελέχη, συναντήθηκε με τον Υπουργό
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Φλωρίδη και τον Αρχηγό της
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτιο Νασιάκο
και συμμετείχε σε σύσκεψη με αξιωματούχους της Ελλη
νικής Αστυνομίας σχετική με θέματα ασφάλειας των Ολυ
μπιακών Αγώνων και καταπολέμησης της διεθνούς τρο
μοκρατίας.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

- Στο πλαίσιο του παγκόσμιου πρωτα
θλήματος ράλυ, για το έτος 2003, διεξήχθη στην περιοχή της Στερεός Ελλά
δος, ο 6ος γύρος του πρωταθλήματος
του ράλι «Ακρόπολις», που είχε πανηγυ
ρικό χαρακτήρα λόγω τη ς συμπληρώσεως 50 ετών διοργάνωσης. Η συμμετο
χής της Ελληνικής Αστυνομίας έγινε με
Subaru Impreza WRX, αυτοκίνητο που
λαμβάνει μέρος σε όλο το πρωτάθλημα
Ελλάδος για το 2003. Οδηγός του αυτο
κινήτου ήταν ο Ανθ/μος Γρηγόριος Νιώρας και συνοδηγός ο ιδιώτης Αναστά
σιος Γουσέτης. Η συμμετοχή στέφθηκε
με επιτυχία, αφού το πλήρωμα κατόρ
θωσε μετά από ένα κουραστικό και δύ
σκολο τριήμερο στα βουνά της Στερεός
Ελλάδος να φέρει το αυτοκίνητο στο
τέρμα του πιο δύσκολου, ίσως, αγώνα
του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Σ

Π

ραγματοποιήθηκε πρόσφατα η τελετή
εγκαινίων του μεταστεγασθέντος Α.Τ.

Βριλησσίων Αττικής. Τα εγκαίνια του νέου
Α.Τ. έκανε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης. Στην τελετή παραβρέθηκαν ο Προϊ
στάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ.
Νικόλαος Τασιόπουλος, οι Ταξίαρχοι κ.κ.
Αθανάσιος Δημάκας και Γιαννίκας Σακκάς,
αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και πολίτες της
πόλης.

- Ο Όμιλος «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» εόρτασε y jv

Μ

ε επιτυχία διοργανώθηκε η 5η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

εορτή του Προστάτη του, Αγίου Παντελεήμονα, στον

από την Α.Δ. Φθιώτιδος. Κατά τη διάρκεια της 5ης Εβδομά

ομώνυμο ναό στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Εκάλη

δας, αξιωματικοί της Τροχαίας ενημέρωναν τους επισκέπτες για

Αττικής. Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της

ζητήματα οδικής ασφάλειας με την επίδειξη φωτογραφικού υλι

Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος

κού, βίντεο, στατιστικών στοιχείων και των πλέον επικίνδυνων ση

Κιούλος και παρέστησαν ανώτατοι και ανώτεροι αξιωμα

μείων του οδικού δικτύου του νομού Φθιώτιδος.

τικοί, υπαξιωματικοί και πλήθος κόσμου.
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- Οι αγώνες Πάλης Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων
Ασφαλείας έτους 2003 διεξήχθησαν στη Φλώρινα. Στους

Η

ομάδα της Σχολής Χορού της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά
έλαβε μέρος στο 43ο Διεθνές Φεστιβάλ Παιδιών στο Sibenik

της Κροατίας, όπου συμμετείχαν ανάλογα χορευτικά συγκροτή
ματα από τις Η.Π.Α., Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία, Μ. Βρετα
νία, Πολωνία κ.α. Το γεγονός μετέδιδαν σε απ’ ευθείας μετάδο

αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και των τριών κλάδων
των Ενόπλων Δυνάμεων και Αρχηγείων των Σωμάτων
Ασφαλείας. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας πρώτευσε στην ομαδική κατάταξη και στην Ελληνορωμαϊκή Πά
λη και στην Ελεύθερη Πάλη.

ση η κροατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο.

το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Μακρο
χωρίου Βέροιας, με πρωτοβουλία της
Α.Δ. Ημαθίας, πραγματοποιήθηκε αγώνας
καλαθοσφαίρισης μεταξύ των ομάδων της
Α.Δ. Ημαθίας, του τοπικού Δικηγορικού
Συλλόγου, ΕΛΜΕ Ημαθίας και του κέντρου
πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων
ουσιών «Πρόσβαση». Η εκδήλωση έγινε
στο πλαίσιο κοινωνικής συναίνεσης και
προσέγγισης του πολίτη, για τη στήριξη
του έργου της Αστυνομίας στον αγώνα κα
τά των ναρκωτικών.

Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
- Την τελευταία χρονική
περίοδο οι Δόκιμοι
Αστυφύλακες του Τ.Δ.Α.
Κομοτηνής επισκέφθηκαν
το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, το
Δάσος της Δαδιάς,
τα Φυλάκια Κήπων,
Γέφυρας και Καστανέων Έβρου, στο πλαίσιο
εκπαιδευτικών
εκδρομών.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

Π

οδοσφαιρικός

αγώνας

διεξήχθηκε μεταξύ των

ομάδων των Συνοριακών Φυ
λάκων της Α.Δ. Ημαθίας και
των Δοκίμων Αστυφυλάκων
του Τ.Δ.Α. Νάουσας. Από τα
εισιτήρια που πουλήθηκαν
συγκεντρώθηκε ικανό χρη
ματικό ποσόν το οποίο δωρίθηκε ισόποσα στο Δήμο Απ.
Παύλου για τα θύματα του
τροχαίου

δυστυχήματος

στην κοιλάδα των Τεμπών
και στο εργαστήριο για άτο
μα με αναπηρίες «Υφάδι».

Η

Δόκιμος Αστυ
φύλακας Ξένια
Καζιμίροβα κα

τάκτησε το χρυσό
μετάλλιο

στο

2ο

Βαλκανικό Πρωτά
θλημα

ανωμάλου

δρόμου αστυνομι
κών που διεξήχθη
κε στην Άγκυρα της

Γ

-■

- —

Τουρκίας.

Τ .Δ .Α . ΓΡ ΕΒ ΕΝ Ω Ν
- Με την εθνική ομάδα ταε κβο
ντο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλη
μα ανδρών - γυναικών που διεξήχθη
στη Σλοβακία συμμετείχαν οι αθλη
τές Δόκιμοι Αστυφύλακες Μιχαήλ
Καραμήτσος και Ευάγγελος Μητρούσης, οι οποίοι διακρίθηκαν κα
πρώτη θέση κερδίζοντας χρυσό με
τάλλιο και ο δεύτερος τη δεύτερη
θέση και το ασημένιο μετάλλιο.

τιγμιότυπο από το ποδοσφαιρι

ί

- Πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην πόλη των Τρικάλων το 4ο Πανελλήνιο Συ
κό πρωτάθλημα Υπηρεσιών της
νέδριο Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, το οποίο στέφθηκε από
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης.

απόλυτη επιτυχία.
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ταλαμβάνοντας ο μεν πρώτος την

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του Αρ
χηγού του Σώματος τέθηκαν σε αποστρα

Ο Υπαστυνόμος Β’ Γεώργιος Ξάνθης
που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Γρεβενών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, τηλ. 6947890615,

τεία,
- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή ο
Αθανάσιος Κίτσος.
- Με το βαθμό του Αστυνόμου Β’ ο Δημήτριος Φραγκούδης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Ευ
άγγελος Παναγόπουλος.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Εμ
μανουήλ Σαραντινάκης, Δημήτριος Χατζηκαρκαντάς, Δημήτριος Κόξιας, Ιωάν
νης Αλμαλόγλου, Κωνσταντίνος Μπακά
λης, Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Αγγελής Τσιρμπάς, Θεόδωρος Φράγκος,
Κωνσταντίνος Κουτσομπλής, Ηλίας Ξουρής, Αθανάσιος Κουκέσης, Γεώργιος
Καραγιώργος, Ανδρέας Διονυσόπουλος, Βασίλειος Μακρίδης, Αργύριος
Τσαμαγδούπης, Θεόδωρος Λιάκος,
Κωνσταντίνος Δημητράντζος.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι,
Κωνσταντίνος Φοδούλης, Κυριάκος
Μορκουντίνης, Δημοσθένης Γκόγκος,
Δημήτριος Πάντας, Πασχάλης Αραμπα
τζής, Ευάγγελος Λαγουδάκης, Κωνστα
ντίνος Νιάρος, Χρήστος Βούλγαρης,
Κωνσταντίνος Στέργιος, Γεώργιος Κα
πνιάς, Γρηγόριος Γαμπρίδης, Κωνστα
ντίνος Παγωνάκης, Δανιήλ Μπακάλης,
Αλέξανδρος Μωράίτης, Νικόλαος Τσεπράίλίδης, Ευθύμιος Μέκρας, Ιωάννης
Γεωργιάδης, Ναπολέοντας Κρικώνης,
Θεόδωρος Φωτόπουλος, Νικόλαος Μενιουδάκης, Κωνσταντίνος Ντέλλας, Γε
ώργιος Ζιάκος, Γεώργιος Χατζηνάκης,
Γεώργιος Μπάλλος, Αναστάσιος Πολύ
ζος, Χρήστος Παππάς, Ευάγγελος Βενέτης, Γεώργιος Κουρτίδης, Πάσχος Τόσκας, Γεώργιος Ρουσουνέλος, Γεώρ
γιος Κουτσομύτης, Ναπολέων Δεμάτης,
Απόστολος Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος
Ζερφειρίδης, Περικλής Κωνσταντινίδης,
Ευστάθιος Λυκίδης, Δημήτριος Κατσιαντώνης, Ιωάννης Σκούρος, Γεώργιος
Κουρουκάφας, Γεώργιος Γιακούμογλου, Θωμάς Κεφαλής, Θεόδωρος Καπράλος.
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Ιωάν
νης Πανδής, Θωμάς Σταύρου, Αναστά
σιος Πέκουλης, Βασίλειος Τασίκας, Βα
σίλειος Παππάς, Γεώργιος Γιαννούλης,
Αβραάμ Διαμαντίδης.
- Με το βαθμό του Αστυφύλακα ο Νικόλα
ος Γρίβας.
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2106747163.
Ο Αρχιφύλακας Χαράλαμπος Γραμμάτογλου που υπηρετεί στο Τμήμα Συνοριακής
Φύλαξης Αλιάκμονα Καστοριάς, επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης,τηλ. 6942012178,2467061743.
Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Γκαρδιακός
που υπηρετεί στο Α.Τ. Κω Δωδεκανήσου, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔΑ,
τηλ. 6945820014,2242029713.
Ο Αρχιφύλακας Αριστείδης Παπαρούπας που υπηρετεί στο Α.Τ. Ν. Μουδανιών
Χαλκιδικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 2373023333,
6974082006.
Ο Αρχιφύλακας Αλέξανδρος Μπαρούτης που υπηρετεί στο Τμ. Δίωξης Λαθρομε
τανάστευσης Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. Βοιωτίας, τηλ. 2771781,
6945291493.
Ο Αστυφύλακας Σεραφείμ Τσοχαντάρης που υπηρετεί στο Α.Τ. Φιλοθέης, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του,
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Φθιώτιδος, τηλ. 2106813645,6977685363.
Η Αστυφύλακας Χριστίνα Κουμπούλη
που υπηρετεί στο Α.Τ. Τρίπολης Αρκαδίας, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
της, από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ.
Πρέβεζας, Λευκάδας, Άρτας, Ακαρνανίας,
Ιωαννίνων ή Θεσπρωτίας, τηλ. 6936623856.
Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Τζιάλας
που υπηρετεί στο Τμ. Αστυνόμευσης Αερολι
μένα Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία
με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία των Α.Δ. Κοζάνης, Ημαθίας, ή της Γ.Α.Δ.
Θεσσαλονίκης,
τηλ.
6978487337,
6976656540.

σης Ανατ. Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε
υπηρεσία των Α.Δ. Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλ
κίς ή τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 6049891.
Η Αστυφύλακας Όλγα Φουργκατσιώτη
που υπηρετεί στο Τ.Τ. Αττικής Οδού Αθηνών,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό της, από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ.
Καστοριάς, τηλ. 6945764406,6973757537.
Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Μπαμπίλης
που υπηρετεί στο Α.Τ. Τρίπολης Αρκαδίας, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Ιω
αννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτίας ή
Κέρκυρας, τηλ. 6974913361.
Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Γουρτζιλίδης που υπηρετεί στη Δ.Α.Ε./Υ.Α.Τ., επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, α
πό την Δ/νση Ασφάλειας Αττικής ή Α.Τ. της
περιοχής
Αθηνών,
τηλ.
6993657,
6973885481.
Ο Αστυφύλακας Χαράλαμπος Σκουλούδης που υπηρετεί στην Γ.Α.Δ. Αττικής, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του,
από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Κυκλά
δων ή Δωδεκανήσου, τηλ. 5053467,
6997004468.
Ο Αστυφύλακας Εμμανουήλ Μηναδάκης που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας Βο
ρειοανατολικής Αττικής/Επιτελείο, επιθυμεί
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λασιθίου,
τηλ. 6946269170,6011927.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα
Τροχαίας Πειραιά, επιθυμεί να μετατεθεί α
μοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε
υπηρεσία των Α.Δ. Λάρισας, Κυκλάδων ή Σά
μου, τηλ. 6974309749.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Α
εροδρομίου Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία των Α.Δ. Ιωαννίνων, Θεσπρω
τίας, Άρτας ή Πρέβεζας, τηλ. 2658022170,
6937422265.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ.
Πτολεμάίδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υ
πηρεσία της Α.Δ. Πειραιά, τηλ. 6972035504.

Ο Αστυφύλακας Νικόλαος Ντόντης που
υπηρετεί στο Τ.Τ. Νέας Ιωνίας Αττικής, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του,
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηρα
κλείου Κρήτης, τηλ. 2831598,6937098900.

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Ειδομένης Κιλκίς (έλεγχος διαβατηρίων), επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό
του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ.
Θεσσαλονίκης,
τηλ.
6944670828,
6948523247.

Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Κιχίδης που
υπηρετεί στο Τμ. Δίωξης Λαθρομετανάστευ

Η Συνοριακή Φύλακας Σουλτάνα Βορριάπου υπηρετεί στο Τμ. Δίωξης Λαθρομετα-
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νάστευσης Ανατ. Αττικής, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της, από την
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή οποιοδήποτε Τμήμα
Συνοριακής Φύλαξης της Βορείου Ελλάδος,
τηλ. 6049891,2382023143.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ
Με το από 30.7.2003 Προεδρικό Διάταγμα
που δημοσιεύθηκε στο 180/1.8.2003 ΦΕΚ
τ.Γ, παρατάθηκε η θητεία του Αντιστράτη
γου Φωτίου Νασιάκο, ως Αρχηγού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, για ένα ακόμη έτος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Το Δ.Σ. του ελληνικού εθνικού Τμήματος
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, μετά
από πρόταση της Θρησκευτικής Υπηρε
σίας, αποφάσισε ομόφωνα να ονομαστεί
Προστάτης της ο Απόστολος Παύλος.
Ο Συνοριακός Φύλακας Ηρακλής Σοφιανίδης στις τελευταίες Δημοτικές
εκλογές εξελέγη Πρόεδρος του πεντα
μελούς Τοπικού Συμβουλίου στους Γε
ωργιανούς Βέροιας.
Η Π.Υ. Όλγα Διώτη, εξελέγη ως Νο
μαρχιακή Σύμβουλος στη Νομαρχία
Καρπενησιού.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ
Με σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών
του Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληρο
φορικής διευκρινίζεται, ότι τα αλεξίσφαιρα
γιλέκα που προμηθεύεται η Ελληνική Αστυ
νομία,
1. Καλύπτουν το επίπεδο προστασίας
που επιβάλλεται από National Institute of
Justice/USA. Έχουν το μικρότερο δυνατό
βάρος και βύθισμα (Trauma effect), που η
σημερινή τεχνολογία δύναται να παρέχει,
καλύπτοντας τη μεγαλύτερη δυνατή επιφά
νεια του σώματος, ανάλογα με τον τύπο του
γιλέκου, σε συνδυασμό με την καλύτερη δυ
νατή χρήση του.
2. Τα αλεξίσφαιρα γιλέκα πρέπει να απο
θηκεύονται σε ιδανικές συνθήκες, ήτοι, σε
χώρους σκοτεινούς, χωρίς υγρασία, ή δυ
νατόν σε επίπεδο δάπεδο, έτσι ώστε να μην
αναδιπλώνεται το αλεξίσφαιρο υλικό και να
μην καταπονείται από εναπόθεση βάρους
επ’ αυτού. Όσον αφορά τον καθορισμό του
φορέα του, αναλυτικές οδηγίες αναγράφο
νται σε ετικέτα εσωτερικά του γιλέκου.
3. Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο,
Αστυνομικοί, κατά την εκτέλεση των καθη
κόντων τους να φέρουν το αλεξίσφαιρο γι

λέκο γενικής χρήσης με ανοικτό φερμουάρ.
Αυτή η χρήση, δεν προσφέρει στον φέροντα αστυνομικό ουδεμία κάλυψη και για τον
ανωτέρω λόγο επιβάλλεται οπωσδήποτε η
χρήση του με κλειστό φερμουάρ, ώστε να
προσφέρει την ασφάλεια - κάλυψη για την
οποία εκ κατασκευής προορίζεται.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Στους αστυνομικούς που ανακηρύσσονταν
Ολυμπιονίκες, από τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 48 του ν. 1481/1984, προβλεπόταν να προάγονται κατά ένα βαθμό, ενώ όσοι
καταλάμβαναν την πρώτη θέση, κατά δύο
βαθμούς, της προαγωγής τους λογιζομένης
από την ημέρα ανακήρυξής τους ως Ολυμπιονικών. Οι ανωτέρω διατάξεις ανπκαταστάθηκαν με το άρθρο 8 του ν. 3103/2003
(ΦΕΚ Α' 23/29.1.2003), συγκεκριμένα, η πα
ράγραφος 9του άρθρου 48του Ν. 1481/1984
(ΦΕΚ 152 Α’) αντικαθίσταται ως εξής:
9. Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Ανθυπαστυνόμοι και υπάλληλοι του Πυροσβεστικού
Σώματος αντίστοιχων βαθμών, που κατέλα
βαν ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις με
ταξύ της πρώτης μέχρι και της όγδοης σε
ατομικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυ
μπιακών Αγώνων και υπηρετούν στην Ελλη
νική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώμα
με τους προαναφερόμενους βαθμούς, προάγονται, μετά από κρίση του αρμοδίου Συμ
βουλίου, στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ ή
του Ανθυποπυραγού, αντίστοιχα, ανεξάρτη
τα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσε
ων. Οι προαγόμενοι εντάσσονται στην επε
τηρίδα των αξιωματικών που προβλέπεται
από το Ν.Δ. 649/1970 (ΦΕΚ 156 Α’) και εξε
λίσσονται έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις
που ρυθμίζουν κάθε φορά την ιεραρχία και
τις προαγωγές τους. Από τους αξιωματι
κούς αυτούς ασκούν ανακριτικά καθήκοντα
μόνο όσοι είχαν την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου πριν την προαγωγή τους.
Οι διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων
εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αστυ
νομικούς και πυροσβεστικούς υπαλλήλους
των προαναφερόμενων βαθμών που κατέ
λαβαν ή θα καταλάβουν μία από τις θέσεις
μεταξύ της πρώτης μέχρι και της έκτης σε
ομαδικό άθλημα κατά τη διεξαγωγή Ολυ
μπιακών Αγώνων ή πρώτη θέση έως και τρί
τη σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα σε παγκό
σμιο πρωτάθλημα και υπηρετούν στην Ελ
ληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώ
μα με τους προαναφερόμενους βαθμούς.
Μόνιμοι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυ

νομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, μέ
χρι του βαθμού του Υπαστυνόμου Α’ ή Υποπυραγού, αντιστοίχως, που αναδείχθηκαν ή
θα αναδειχθούν Ολυμπιονίκες σε μία από
τις πρώτες τρεις θέσεις σε ατομικό άθλημα
κατά τη διεξαγωγή Ολυμπιακών Αγωγών,
προάγονται στον αμέσως ανώτερο βαθμό,
μετά από κρίση του αρμοδίου Συμβουλίου,
ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων
και τη συνδρομή τυπικών προσόντων.
Οι προαγωγές, όσων επιτυγχάνουν κά
ποια από τις προαναφερόμενες διακρίσεις
ανατρέχουν στην ημερομηνία επίτευξης της
διάκρισης.
- Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 48
του Ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α’) εφαρμόζο
νται και για τους Αστυφύλακες, Αρχιφύλα
κες και Ανθυπαστυνόμους και από αντίστοι
χους του Πυροσβεστικού Σώματος που πέτυχαν κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην
Ατλάντα του έτους 1996 ή του Σίδνεϋ του
έτους 2000 πρώτη έως όγδοη νίκη σε ατο
μικό ή πρώτη έως έκτη νίκη σε ομαδικό
άθλημα, ανεξάρτητα αν υπηρετούσαν κατά
το χρόνο επίτευξης της νίκης τους στην Ελ
ληνική Αστυνομία ή στο Πυροσβεστικό Σώ
μα.
2. Από τη λεκτική διατύπωση της προαναφερόμενης διάταξης συνάγεται ότι οι Αστυ
φύλακες, Αρχιφύλακες και Ανθυπαστυνόμοι, που επιτυγχάνουν τις αναφερόμενες σ’
αυτή αθλητικές διακρίσεις και υπηρετούν
στην Ελληνική Αστυνομία με τους παραπά
νω βαθμούς, προάγονται, μετά από κρίση
του αρμόδιου Συμβουλίου, στο βαθμό του
Υπαστυνόμου Β’, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.
3. Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του τε
λευταίου εδαφίου του παραπάνω άρθρου,
ως ρυθμίσεις μεταβατικού χαρακτήρα,
έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό που
συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις προαγω
γής, σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα
(παρ. 9 άρθρου 48 ν. 1481/1994, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 τουν.
3103/2003), κατέκτησε όμως τις σχετικές
αθλητικές διακρίσεις σε χρόνο προγενέστε
ρο της έναρξης ισχύος (29-1-2003), του ν.
3103/2003.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλά
δος, πραγματοποίησε τη Γενική Συνέλευση
και τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δι
οικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής
Επιτροπής. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε
σώμα με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος ο
Αντιστράτηγος Νικόλαος Τασιόπουλος,
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Αντιπρόεδρος ο Αστυν. Υποδ/ντής Ευάγγε
λος Κώτσης, Γεν. Γραμματέας ο Αστυνόμος
Α’ Χρήοτος Γούλας, Ταμίας ο Αστυνόμος Α’
Γεώργιος Μάντικος, Πρόεδρος Τεχν. Επι
τροπής ο Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Μαλιαχόβας, Έφορος Ποδοσφαίρου ο Αστυν.
Υποδ/ντής Δημήτριος Ανδρικόπουλος, Έφο
ρος Δημιουργίας Παραρτημάτων ο Αστυνό
μος Β' Μιχαήλ Τσάτσης, Έφορος Δημιουρ
γίας Παραρτημάτων ο Αρχιφύλακας Αριστεί
δης Κόμης, Έφορος Δημιουργίας Παραρτη
μάτων και Μέλος της Τεχν. Επιτροπής ο Ανθυπαστυνόμος Γεώργιος Σακελλαρίου και
Μέλη ο Υπαστυνόμος Α’ Ιωάννης Γούσιας
και ο Ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης Χαρίτος.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
• Οι Ομοσπονδίες των Αστυνομικών, Πυ
ροσβεστών και Λιμενικών, εν όψει της έν
στολης διαμαρτυρίας της 24.7.2003, προ
σκλήθηκαν, όπως προσέλθουν (22.7.2003)
σε συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομι
κών κ. Νικόλαο Φαρμάκη, προκειμένου να
συνεχίσουν τον διάλογο που είχε ξεκινήσει
με τον προκάτοχο του, σε ότι αφορά το κοι
νό αίτημα της θεσμοθέτησης της εργασίας,
ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
Επίσης είναι γνωστό ότι οι Ομοσπονδίες
ζήτησαν να τους γνωστοποιηθεί, εάν από
πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών έχει
μορφωθεί γνώμη για το όλο ζήτημα, έτσι
ώστε να υπάρχει πλαίσιο διαλόγου, διότι το
Υπουργείο Οικονομικών δεν είχε μέχρι πρό
τινος διαμορφωμένη θέση και υποτίθεται ότι
θα υπήρχε θεσμοθέτηση του αιτήματος μέ
σα στο Α’ εξάμηνο του 2003.
Δυστυχώς, από πλευράς του Υπουργείου
Οικονομικών δεν κατατέθηκε, ούτε στάλθη
κε στις Ομοσπονδίες σχετική πρόταση - θέ
ση. Παρά την εξέλιξη αυτή αντιπροσωπεία
των Ομοσπονδιών συναντήθηκε με τον Υφυ
πουργό Οικονομικών κ. Φαρμάκη, έτσι ώστε
κάθε πρόσχημα για δήθεν άρνησή μας στο
διάλογο, να αποσοβηθεί.
Κατά την συνάντηση, ο κύριος Υφυπουρ
γός δήλωσε ότι η Κυβέρνηση δεν δέχεται
την θεσμοθέτηση της εργασίας του Αστυνο
μικού, Πυροσβέστη και του Λιμενικού, ως
επικίνδυνης και ανθυγιεινής. Στη δε επίκλη
ση της αντιπροσωπείας, ότι η Κυβέρνηση
έχει προηγούμενα δεσμευτεί γι ‘αυτό και ότι
υπάρχει μάλιστα και έγγραφη δημόσια ανα
κοίνωση (17.6.2003), η οποία και επιδείχθηκε, ανέφερε ότι μολονότι η ανακοίνωση δεν
φέρει υπογραφή την δέχεται ως αληθινή,
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αλλά επ' αυτού θα ζητήσει να ενημερωθεί
σχετικά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ
• Με ανακοίνωση προς τις Πρωτοβάθ
μιες Οργανώσεις η ΠΟΑΣΥ γνωστοποίησε
την πραγματοποίηση (2.7.2003) στο ΥΔΤ
της προγραμματισμένης ανοιχτής συζήτη
σης της Ομοσπονδίας με τους συναδέλ
φους αξιωματικούς ΤΕΜΑ, ενόψει της θέ
σπισης νέου βαθμολογίου.
«Κατά την συνάντηση - συζήτηση αυτή
παραβρέθηκαν πλέον των εκατό συναδέλ
φων της κατηγορίας αυτής, όπου με σαφή
νεια και με πλήρεις τεκμηριωμένες έγγρα
φες θέσεις ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς
τους για την επιθυμητή και δίκαιη ρύθμιση
του όλου ζητήματος.
Τελικώς, υπήρξε ομόφωνη κοινή κατά
ληξη, η οποία και κατατέθηκε στον Αρχηγό
του Σώματος, ο οποίος δήλωσε ότι το όλο
ζήτημα εξετάζεται από ειδικά συσταθείσα
υπηρεσιακή επιτροπή. Η εν λόγω επιτροπή
θα συνέλθει, έτσι, ώστε να καταρτίσει την
υπηρεσιακή θέση για το όλο ζήτημα.
Η θέση της Ομοσπονδίας, η οποία ομό
φωνα έγινε δεκτή, έχει ως εξής :
α) Την κατάργηση της επετηρίδας των
αξιωματικών του Ν.Δ.649/70 (Τμήματος
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων) και ενσωμάτωση αυτών σε ενιαία
επετηρίδα όπως συμβαίνει με τους αξιωμα
τικούς του Στρατού, που προέρχονται από
Υπαξιωματικούς, του Λιμενικού κ.λπ. Αυτό
θα σημάνει το τέλος της διάκρισης των
αξιωματικών σε παραγωγικούς και μη, και
θα υπάρξει τέλος στην αντιπαλότητα και
διαμάχη μεταξύ συναδέλφων αξιωματικών
του ίδιου Σώματος με κοινούς στόχους, κοι
νές επιδιώξεις και κοινά ενδιαφέροντα. Στο
σημείο αυτό θα πρέπει να επικαλεσθούμε
την υπ’ αριθμ. 1751/2001 απόφαση του
Σ.τ.Ε. που αποφάνθηκε για ανάλογη περί
πτωση αξιωματικού της Πυροσβεστικής, εκ
Πυρονόμων προερχόμενου, σύμφωνα με
την οποία “...η αρχαιότητα κρίνεται από την
ημερομηνία εξόδου από την Σχολή και όχι
από το έτος φοίτησης ή την Σχολή αποφοί
τησης του αξιωματικού” και θεωρεί αντισυ
νταγματική την αντίστοιχη με το άρθρο 5,
παράγραφο 5 του Π.Δ.24/97 διάταξη, που
θεωρεί αρχαιότερους τους αξιωματικούς
της παραγωγικής Σχολής, έναντι των ομοιοβάθμων τους, που προέρχονται από το ΤΕ
ΜΑ και οι οποίοι απέκτησαν το βαθμό τους
μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος (όρα άρ
θρο 5, παραγ. 5 Π.Δ. 24/97 “Ιεραρχία - Κα
ταστάσεις και Εξέλιξη Αξιωματικών Ελληνι
κής Αστυνομίας.”).

β) Την τροποποίηση της διάταξης του άρ
θρου 38, παράγραφο 2 του Π.Δ.24/97, ως εξής:
“Οι αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων που
προέρχονται από Ανθυπαστυνόμους δύναται να εξελιχθούν μέχρι και τον βαθμό του
Αστυνομικού Υποδιευθυντού” , αντί του
Αστυνόμου Α’ που είναι σήμερα.
γ) Ομοίως, την τροποποίηση της παρα
γράφου 3 του άρθρου 44 του Π.Δ.24/97,
(ΦΕΚ Α’ 29), ως εξής:
“Προκειμένου περί αξιωματικών του
Ν.Δ.649/70, που κρίνονται ως ευδοκίμως
τερματίσαντες τη σταδιοδρομία του, λόγω
ορίου ηλικίας ή 35ετίας, προάγονται στο
βαθμό, του οποίου ο μισθός του απονεμήθηκε όχι όμως πέραν του βαθμού του Αστυ
νομικού Διευθυντού και ύστερα από 30 ημέ
ρες αποστρατεύονται με το βαθμό στον
οποίο προήχθησαν”.
Σημείωση: Αυτό ισχύει ήδη για τους αξιω
ματικούς του στρατεύματος και του Λιμενι
κού Σώματος. Για τους αξιωματικούς του
ΤΕΜΑ ισχύει ο βαθμός του Αστυνομικού
Υποδιευθυντού».
Με ανακοίνωση προς τις Πρωτοβάθ
μιες Οργανώσεις αναφέρεται στο θέμα του
νόμου που αναφέρεται στην «Οπλοφορία,
Χρήση πυροβόλων όπλων από αστυνομι
κούς και εκπαίδευση τους σε αυτά», ο οποί
ος ψηφίσθηκε την 2.7.2003 στο Α’ θερινό
Τμήμα της Βουλής.
«Ο νόμος αυτός αντικαθιστά τον «κατοχι
κό» ν.29/1943, περιέχει διατάξεις που με σα
φήνεια ορίζει τις περιπτώσεις που ο αστυ
νομικός έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση
των όπλων.
Η Ομοσπονδία όπως είναι γνωστό κατέ
θεσε έγκαιρα και υπεύθυνα προτάσεις τρο
ποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων και με
συντονισμένες προσπάθειες πριν από την
ψήφιση, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της
συζήτησής του στη Βουλή πέτυχε την τρο
ποποίηση σημαντικών διατάξεων για την κα
τοχύρωση των συναδέλφων.
Λόγω της σοβαρότητας του εν λόγω νόμου
και της πολυπλοκότητας των διατάξεων,
αφού υπάρχει πάντοτε συνδυασμός με το Γε
νικό Μέρος του Π.Κ. και άλλους νόμους, εν
δεχομένως να παρατηρηθούν σημεία που να
χρήζουν περαιτέρω βελτιωτικής τροποποίη
σης.
Με τον τρόπο αυτό ο νέος νόμος που
αναφέρεται στην «Οπλοφορία, Χρήση πυρο
βόλων όπλων από αστυνομικούς και εκπαί
δευση τους σε αυτά» έχει σύγχρονες διατά
ξεις εναρμονισμένες με τα διεθνή πρότυπα
και φρονούμε ότι θα βοηθήσει στην ομαλή
και ασφαλή άσκηση των καθηκόντων των
συναδέλφων.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

Αναμέναμε βεβαίως η Βουλή να είναι πιο
τολμηρή και σύμφωνη με το σύνολο των
προτάσεων της Ομοσπονδίας».
• Η ΠΟΑΣΥ σχετικά με το ζήτημα των ει
δικών φρουρών παρατηρεί ότι: «Με ιδιαίτε
ρη ανησυχία το Αστυνομικό Σώμα παρακο
λουθεί την συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή
Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης που αφορά το σχέδιο νόμου
«ρύθμιση θεμάτων συνοριακών φυλάκων
και ειδικών φρουρών», όπου κλήθηκε και
κατέθεσε τις απόψεις του και εκπρόσωπος
της Ομοσπονδίας.
Με αυτό το σχέδιο νόμου «μετονομάζο
νται» οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί
φρουροί, σε αστυφύλακες και μάλιστα ειδι
κών καθηκόντων, μολονότι προσλήφθηκαν
και διατέθηκαν στο Υπουργείο Δημόσιας
Τάξης με συνοπτικές διαδικασίες, όταν από
την άλλη πλευρά οι απαιτήσεις για να κατα
στεί κάποιος αστυφύλακας μέσω των πα
νελληνίων εξετάσεων έχουν αυξηθεί σε
απαγορευτικό βαθμό (ιδιαίτερη υψηλή βαθ
μολογία - ιδιαίτερα σωματικά προσόντα
κ.λπ.), με την αναφορά ότι τούτο σημαίνει
οικογενειακό και ατομικό κόστος, αλλά και
με ιδιαίτερη εκπαίδευση που διαρκεί δυόμι
σι χρόνια.
Δυστυχώς, αυτή την άδικη και όχι μόνο
αντιμετώπιση, ήλθε να ενισχύσει η πολιτική
ηγεσία του Υ.Δ.Τ. (Υφυπουργός Δημόσιας
Τάξης) κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς
Επιτροπής, υιοθετώντας την θέση - τοπο
θέτηση βουλευτή του κυβερνώντος κόμμα
τος (κ. Γικόνογλου), ο οποίος ανέφερε ότι η
πρόσληψη των συνοριοφυλάκων και ειδικών
φρουρών κατέστη αναγκαία λόγω της ανι
κανότητας και της ανυπαρξίας του αστυνο
μικού σώματος.
Η ωμή αυτή τοποθέτηση, αποδοχή και
επικράτηση από την πολιτική ηγεσία επιβε
βαιώνει την άποψη της Ομοσπονδίας ότι οι
επανειλημμένες προσλήψεις των συνοριο
φυλάκων (πρόσληψη σε 25 νομούς) στα εν
δότερα της χώρας (μέχρι και στην Αθήνα)
και η προοπτική προσλήψεων, αλλά και άμε
σα η πρόσληψη ειδικών φρουρών για τις
ολυμπιακές πόλεις, έγιναν και γίνονται, έτσι
ώστε σταδιακά να αντικατασταθεί το σημε
ρινό σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας σε
ένα ιδιαίτερο Στρατονομικό Σώμα με ανεκπαίδευτα στελέχη.
Πρέπει, ύστερα από την εξέλιξη αυτή να
καταστεί σαφές στην ελληνική κοινωνία
ποια είναι η πραγματική αιτία απογύμνωσης
των αστυνομικών υπηρεσιών σε κάθε νομό
της χώρας και η μη πλήρωση των κενών ορ
γανικών θέσεων αυτών, αλλά και η μη ανα
διοργάνωση των αστυνομικών υπηρεσιών,

σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και
ανάγκες.
Πρέπει επίσης η υπηρεσιακή ηγεσία επί
της συγκεκριμένης αυτής τοποθέτησης να
λάβει θέση, καθόσον αποτελεί θέμα μεγί
στης ηθικής αξίας, γιατί, αν αποδειχθεί αυ
τή την τοποθέτηση, ότι δηλαδή προΐσταται
ενός Σώματος ανίκανων και ράθυμων, τότε...
Προ αυτής της δυσμενούς εξέλιξης και
προφανούς κατάληξης, όπου επιβραβεύε
ται το άδικο και το Αστυνομικό Σώμα καθί
σταται «αποδιοπομπαίος τράγος» μικρών
ανθρώπων, καλούνται οι συνάδελφοι να
δώσουν την απάντησή τους σ' αυτή την
αγνωμοσύνη.
Κατά την συνεδρίαση του Γενικού και
Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ
(15/16.7.2003) ανακοινώθηκε η κατωτέρω
απόφαση: «Η Ομοσπονδία με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα αντιμετωπίζοντας τα σο
βαρά προβλήματα που απασχολούν τους
εργαζόμενους και τον Οργανισμό με συγκε
κριμένες προτάσεις και επιστημονικές μελέ
τες και χωρίς καμία συντεχνιακή αντίληψη,
εισπράττοντας πάντοτε το ανάλογο κόστος
και με γνώμονα το συμφέρον του Οργανι
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σμού, της ελληνικής κοινωνίας και των ερ
γαζομένων αστυνομικών, καταβάλλει προ
σπάθειες για την επίλυση τους.
Κοινή όμως διαπίστωση είναι ότι η πολιτι
κή και αστυνομική ηγεσία ακολουθώντας
παρελκυστική τακτική, χωρίς να αρνείται
την αναγκαιότητα υλοποίησης συγκεκριμέ
νων ζητημάτων δεν διστάζει να τα υιοθετεί,
να συγκροτεί επιτροπές, να ξεκινά το διάλο
γο και στο τέλος να αρνείται την υλοποίηση
αναιρώντας στην πράξη όσα υποσχέθηκε
επανειλημμένα δημοσίως και εγγράφως με
δελτία τύπου.
Οι εργαζόμενοι αστυνομικοί, παρατηρώ
ντας την προσπάθεια απαξίωσης τόσο των
ιδίων όσο και αυτών των Οργανισμών,
έχουν ξεπεράσει πλέον τα όρια της αντο
χής, της υπομονής και της όποιας ανοχής
τους στις ξεπερασμένες και καταδικασμέ
νες στην συνείδηση όλων μας αντιλήψεις.
Το Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο που
κλήθηκε έκτακτα την 15 και 16-7-2003 συζή
τησε διεξοδικά όλα τα εκκρεμή ζητήματα
ως παρακάτω:
α) Αναγνώριση του επαγγέλματος του
αστυνομικού ως επικίνδυνο.

Ε Κ Δ Ο Σ Η Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ Μ Ε

ΘΕΜΑΤΑ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Του Αστυν. Β Νικ. Δερβεντζή
του Τ.Τ. Κηφισιάς,
καθηγητή των Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας και Σ.Π.Α.
στο μάθημα της Τροχαίας

“ΑΠΟΤΗ ΘΕΩΡΙΑΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
Περιέχει 13 κεφάλαια (232 οελ.Ι

Α) Δικονομικές& Υπηρεσιακές ενέργειες για τροχαίο ατϋχημα με:
• Υπηρεσιακό όχημα · θανατηφόρο · Τραυματισμό
(νέο έντυπο έκθεσης αυτοψίας ισχύον από 1.6.2002)
• Υλικές ζημιές · Εγκατάλειψη · Ειδικές περιπτώσεις
Β) Κανονισμός λειτουργίας AJC.E. (Τάξή
Γ) 50 πρακτικά θέματα ελέγχου οχημάτων
Δ) Ασφάλιση οχημάτων
Ε) Όλο τα έντυπο που αφορούν το τροχαίο ατύχημα
ΣΤ) Όλο τα πρόστιμα σε ευρώ
Ζ) Ελεγχοι οχημάτων (ΙΧΕ - ΙΧΦ - ΔΧΦ- Αγροτικά - Μηχ. Έργων)
Η) Αυτόφωρο μέθης
Ειδική τιμή γιο τους συναδέλφους 15 ευρώ
Τηλέφωναπαραγγελίας:
Με τηναγο’ρόnote βιβλίου
έναCDμετοπεριεχόμενότου

2 1 0 2 6 2 1 .0 7 0 - 2 1 0 8 0 1 2 008

ενημερωμένο μέχρι 1/8/2003_______________2 1 0 8 0 1 9 .9 1 9 - 6 9 7 7 -2 0 8 0 2 8
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υπηρεσιακό
Η Κυβέρνηση επανειλημμένα δημοσίως
και εγγράφως δεσμεύθηκε ότι μέσα στο Α'
εξάμηνο του 2003 θα θεσμοθετήσει το επάγ
γελμα του αστυνομικού ως επικίνδυνο. Για
τον λόγο αυτό, συγκροτήθηκε ειδική υπηρε
σιακή επιτροπή στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. με
την συμμετοχή ημών και των νομικών μας
συμβούλων, καταλήγοντας ομόφωνα σε συ
γκεκριμένη πρόταση σχεδίου νόμου. Κάτω
από την απειλή της ένστολης διαμαρτυρίας
μας στην Σύνοδο Κορυφής των ηγετών των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κυβέρ
νηση δια του τότε Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης κ. Χρυσοχοΐδη, εξέδωσε δελτίο τύπου
που επαναλάμβανε την δέσμευση αυτή. Αμέ
σως μετά άρχισε διάλογο με τον τότε Υφυ
πουργό Οικονομικών και νυν Υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ. Φλωρίδη, ώστε να διατυπωθεί
το τελικό κείμενο. Σε όλη τη διάρκεια του
διαλόγου διαφάνηκε η προσπάθεια της Κυ
βέρνησης να αποφύγει την αναγνώριση του
επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυ
νο εντοπίζοντας και απομονώνοντας το όλο
ζήτημα στην καταβολή επιδόματος και μόνο.
Η επιβεβαίωση της υπαναχώρησης της
Κυβέρνησης και η άρνηση της πλέον να
αναγνωρίσει το επάγγελμα του αστυνομι
κού ως επικινδύνου συντελέστηκε με την
άρνηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ.
Φλωρίδη να δεχθεί τις Ομοσπονδίες των
Αστυνομικών των Λιμενικών και των Πυρο
σβεστών, αλλά και με τις δηλώσεις τους
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι τάχα
υπάρχουν υπερβολικές απαιτήσεις και ότι
δεν υφίσταται πρόταση συγκεκριμένη,
αγνοώντας, προφανώς, την ομόφωνη πρό
ταση της αρμόδιας Επιτροπής που το ίδιο
το Υπουργείο όρισε.
β) Το νέο μοντέλο της Ελληνικής Αστυνο
μίας, που η Κυβέρνηση σταδιακά δημιουρ
γεί από συνοριακούς φύλακες και ειδικούς
φρουρούς, που προσλήφθηκαν χωρίς δια
γωνισμό, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς
ουσιαστική εκπαίδευση, δημιουργεί μέγα
ζήτημα συνοχής και ομοιογένειας στον πο
λύπαθη οργανισμό της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Επιπλέον, η συντελεσθείσα αποδυνάμωση όλων των περιφερειακών υπηρεσιών
έχει σαν αποτέλεσμα την απαξίωση του ορ
γανισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε
να δημιουργηθεί κατάλληλο έδαφος στην
κοινωνία και να προβληθεί η ανάγκη των συ
νοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών ως
αναγκαίο κακό στο Σώμα.
γ) Η βαθμολογική εξέλιξη των χαμηλό
βαθμων, δημιουργώντας κίνητρο και όραμα
προβάλλει ως επιτακτική ανάγκη. Η Ομο
σπονδία κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση,
χωρίς να γνωρίζει επίσημα την πορεία του
όλου ζητήματος που και αυτό έγινε αποδε
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κτό από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αλλά και
η θεσμοθέτηση του καθυστερεί εδώ και δε
καοκτώ (18) μήνες για ευνόητους λόγους.
δ) Το νέο μισθολόγιο που ευαγγελίζεται
η Κυβέρνηση είναι άγνωστο αν δίνει λύση
στον οικονομικό μαρασμό και ένδεια των
αστυνομικών. Έτσι, οι επανειλημμένες δη
μόσιες δεσμεύσεις και εξαγγελίες δημιούρ
γησαν την ψευδαίσθηση στην κοινωνία ότι
οι αστυνομικοί αμείβονται πλουσιοπάροχα.
ε) Η μεγάλη πρόκληση της ασφάλειας
των Ολυμπιακών Αγώνων, η διοικητική μέρι
μνα των συναδέλφων που θα αναλάβουν το
σοβαρό αυτό έργο, το ωράριο εργασίας κα
τά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων
αλλά και η αποζημίωση των αστυνομικών
που θα εργασθούν υπερωριακά είναι εκκρε
μότητες, που η ρύθμισή τους επιβάλλεται
να γίνει το ταχύτερο δυνατό. Σε κάθε περί
πτωση η πολιτική και η αστυνομική ηγεσία
οφείλει να λάβει υπόψη ότι η επιτυχία των
μέτρων ασφάλειας, τάξης και τροχαίας, έχει
άμεση συνάρτηση με τον παράγοντα άν
θρωπο - αστυνομικό, ο οποίος θα πρέπει να
νοιώθει ικανοποιημένος και ασφαλής για να
αποδώσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του.
Θέλουμε επίσης να πιστεύουμε ότι η πλη
ροφόρησή μας για την διαμονή των συνα
δέλφων σε στρατόπεδα ή σε προκατασκευασμένα δωμάτια πέντε και δέκα ατόμων εί
ναι λανθασμένη.
Τέλος, η όποια αμοιβή των συναδέλφων
για όλη την διάρκεια της απασχόλησής τους
στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε καμία περί
πτωση δεν θα πρέπει να είναι κατώτερη των
5.000 ευρώ.
Απόφαση
Το Γενικό Συμβούλιο στο οποίο παραβρέ
θηκαν και οι Ομοσπονδίες των Λιμενικών,
Πυροσβεστών και Αξιωματικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώ
ματος και στην συνέχεια το Διοικητικό Συμ
βούλιο της Ομοσπονδίας ομόφωνα αποφά
σισαν :
Την πραγματοποίηση επαναλαμβανόμε
νων διαμαρτυριών, αρχής γενομένης από τα
εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί
κης, για την υπαναχώρηση και άρνηση της
Κυβέρνησης να αναγνωρίσει ότι το επάγ
γελμα του αστυνομικού είναι επικίνδυνο.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ
ΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Στις 29 Νοεμβρίου 2002 υπογράφηκε από τον
Υφυπουργό Εσωτερικών - Δημοσίας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης κ. Σταύρο Μπένο και
από τους εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ο

μοσπονδίας Πολιτικού Προσωπικού Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης Βαγγέλη Μπαλακάτα
και Κάτια Σαββίδου η ειδική συμφωνία «Για
τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες απα
σχόλησης των έμμισθων πολιτικών υπαλλήλωντου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» καθώς
και η Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
«Για τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες α
πασχόλησης των έμμισθων πολιτικών υπαλλήλωντου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». Η υ
πογραφή της Σ.Σ.Ε. ήταν αποτέλεσμα εποικο
δομητικών προτάσεων της Ομοσπονδίας
προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και
διετών συζητήσεων και διαπραγματεύσεων.
Στην ειδική Συλλογική Συμφωνία περιλαμ
βάνονται τα ακόλουθα:
1. Συγκρότηση Επιτροπής στο Υ.Δ.Τ. η
οποία θα εξετάσει τη δυνατότητα τοποθέτη
σης πολιτικών υπαλλήλων ως Διευθυντών
σε Διευθύνσεις και τα αντίστοιχα τμήματα
Οικονομικών, Τεχνικών, Πληροφορικής και
Χρηματικού στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυ
νομίας καθώς και στα ασφαλιστικά Ταμεία
και Πρατήρια.
2. Εμβολιασμός υποχρεωτικά όλων των
πολιτικών υπαλλήλων που υπηρετούν σε
τμήματα και Υπηρεσίας όπου υπάρχουν
κρατητήρια.
3. Χορήγηση των προβλεπόμενων από τις
κείμενες διατάξεις ειδικών στολών, υποδη
μάτων και γαντιών στους εργατοτεχνίτες
του ΚΟΚ και στο προσωπικό καθαριότητας.
4. Καθιέρωση της εορτής του Αγίου Αρ
τεμίου (20 Οκτωβρίου) ως ημέρας αργίας
για την Ελληνική Αστυνομία.
5. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής στο
Υπουργείο Εσωτερικών με συμμετοχή ενός
εκπροσώπου της Ομοσπονδίας για τη με
λέτη του θέματος της ίδρυσης παιδικών
κατασκηνώσεων και παιδικών σταθμών για
τα παιδιά των υπαλλήλων. (Ήδη η Επιτρο
πή έχει συνεδριάσει τρεις φορές και σύ
ντομα θα οριστικοποιήσει τις αποφάσεις
της για το θέμα).
6. Θεσμοθέτηση χρηματικών βραβείων
αριστούχων μαθητών για όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης, με πόρους που θα προ
έρχονται από τα έσοδα των Πρατηρίων και
των Λεσχών.
Στην ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
αποφασίστηκε η δυνατότητα μετάταξης πο
λικών υπαλλήλων των υπηρεσιών του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, σε κενές
οργανικές θέσεις της ίδιας κατηγορίας των
υπηρεσιών του Αρχηγείου του Πυροσβεστι
κού Σώματος και αντίστροφα, μετά από αί
τησή τους σύμφωνη γνώμη των οικείων υπη
ρεσιακών συμβουλίων.
Ανθ/μος Κων. Κούρος
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Αστυνόμος Α’ Εμ
μανουήλ Βελεγράκης. Γεννήθηκε το
έτος 1961 στον Πύρ
γο Ηρακλείου. Κατετάγη το έτος 1983
και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες
της Γ.Α.Δ.Α., και των Α.Δ. Αλεξανδρούπο
λης και Ηρακλείου. Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την
1.6.2003 από παθολογικά αίτια.
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+ Ανθυπαστυνόμος
Ιωάννης Κιτσιουκούδης. Γεννήθηκε το
έτος 1964 στο Διδυ
μότειχο Έβρου. Κατετάγη το έτος 1985
και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες
της Γ.Α.Δ.Θ., της Γ.Α.Δ.Α. και των Α.Δ.
Αλεξανδρούπολης και Χαλκιδικής. Υπήρ
ξε έγγαμος. Απεβίωσε την 3.7.2003 από
παθολογικά αίτια.
+ Ανθυπαστυνόμος
Γεώργιος
Μηλάς.
Γεννήθηκε το έτος
1966
στο
νομό
Αχάΐας. Κατετάγη το
έτος 1985 και υπηρέ
τησ ε σε διάφορες
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α., των Α.Δ. Κοριν
θίας, Δωδεκανήσου και Αχάΐας. Υπήρξε
άγαμος. Απεβίωσε την 30.6.2003.
+ Ανθυπαστυνόμος
Απόστολος Νταλής.
Γεννήθηκε το έτος
1953 στους Χαλκιά
δες Άρτας. Κατετάγη
το έτος 1975 και
υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της
Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 4.6.2003 από
παθολογικά αίτια.
+ Αρχιφύλακας Ιω
άννης Πετρίδης. Γεν
νήθηκε το έτος 1956
στο Ανατολικό Κοζά
νης. Κατετάγη το
έτος 1975 και υπηρέ
τησ ε σε διάφορες

υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. και της Α.Δ. Κοζά
νης. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την
11.6.2003 εξ' αιτίας τροχαίου ατυχήματος.
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θηκε το έτος 1951
στο Νάρκισσο Πρέβεζας. Κατετάγη το
έτος 1977 και υπηρέτησε σε διάφορες

κού και ιδιαίτερα στο παιδί του. Και αιπή
η πορεία προσφοράς, σήμερα, εκφράζε
ται με τη λειτουργία του Μορφωτικού Κέ
ντρου, των Παιδικών Εξοχών και της Παι
δικής Στέγης, με τη βοήθεια προς τους
ασθενείς αστυνομικούς, προς τις οικογέ
νειες πολυτέκνων αστυνομικών και με την
ετήσια βράβευση των παιδιών που αρι
στεύουν.
^

+ Αστυφύλακας Ευ-

άγγελος Καλαντζης.
Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Ιωαννίνων. Υπήρξε
άγαμος. Απεβίωσε την 26.5.2003 από πα
θολογικά αίτια.
+ Αρχιφύλακας Γε
ώργιος
Μπακαλώνης. Γεννήθηκε το
έτος 1954 στη Γιαννι
τσού Φθιώτιδος. Κα
τετάγη το έτος 1977
και υπηρέτησε σε
διάφορες υπηρεσίες
της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας
ενός τέκνου. Απεβίωσε την 30.3.2003 από
παθολογικά αίτια.

ff Oi t|

+ Αρχιφύλακας Δημήτριος Μηλούσης.
Γεννήθηκε το έτος
1959 στον Τ ριπόταμο
Φλώρινας. Κατετάγη
το έτος 1980 και
υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες της
Α.Δ. Κοζάνης. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 9.6.2003
από παθολογικά αίτια.
+ Ίλντα Δαπόλλα.
Πρόεδρος του Ομί
λου Φίλων Αστυνο
μίας Αθηνών. Απε
βίωσε πρόσφατα η
Πρόεδρος
του
Ο.Φ.Α. Αθηνών, η
οποία από τα μετα
πολεμικά χρόνια κατέβαλε εθελοντικά,
μαζί με τις άλλες κυρίες του Ομίλου, μια
εξαιρετικά ευγενική προσπάθεια, μια προ
σπάθεια συμπαράστασης και ανακούφι
σης, στον χειμαζόμενο τό τε αστυνομικό,
χωρίς ιδιοτέλεια, χωρίς όρους, χωρίς
συμφέρον. Ο Όμιλος, αντλώντας από κά
θε πηγή φιλανθρωπίας, αγωνίσθηκε και
συνεχίζει να επιτύχει καθημερινώς και ση
μαντικότερα αποτελέσματα, για να φανεί
χρήσιμος στην οικογένεια του αστυνομι

Γεννήθηκε το έτος
1963 στη Φιλιαδώνα
Φθιώτιδας. Κατεταγη
το έτος 1987 και υπηρετησε σε διάφορες
υπηρεσίες
της
Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Φθιώτιδας. Υπήρξε
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε
βίωσε την 26.6.2003 εξ' αιτίας τροχαίου
ατυχήματος.
■ Μ
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+
Αστυφύλακας
Βλάσιος Λιλιούδης.
Γεννήθηκε το έτος
1963
στο
νομό
Έβρου. Κατετάγη το
έτος 1988 και υπηρέ
τησ ε σε διάφορες
υπηρεσίες των Α.Δ.
Φλώρινας και Ορεστιάδας. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε
την 8.4.2003.
+ Ανθυπαστυνόμος
ε.α. Αντώνιος Αλευ
ράς. Γεννήθηκε το
έτος 1928 στον Αετό
Μεσσηνίας. Κατετά
γη το έτος 1946 και
υπηρέτησε σε διάφο
ρες υπηρεσίες ανά
την επικράτεια. Υπήρξε πατέρας τριών τέ 
κνων. Απεβίωσε την 1.7.2003 από παθολο
γικά αίτια.
+ Ανθυπαστυνόμος
ε.α. Αναστάσιος Κόρκακας. Γεννήθηκε το
έτος 1932 στο Κου
φό Χανίων. Κατετάγη
το έτος 1952 και υπη
ρέτησε σε διάφορες
τη ς Τροχαίας στην
Αθήνα και στη Λαμία. Αποστρατεύθηκε το
έτος 1980. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 5.6.2003 από
παθολογικά αίτια.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Τ Ο Υ Α Σ Τ Υ Ν . Υ Π Ο Δ Ν Τ Η Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ Π Α Π Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Η
ΕΚ Δ.

Α Ν Τ Σ Α Κ Κ Ο Υ Λ Α , Σ Ο Λ Ω Ν Ο Σ 6 9, Α Θ Η Ν Α ,
ΤΗΛ. 3618198.

' ο βιβλίο αποτελεί μια κοινω
νιολογική και ψυχολογική
προσέγγιση της οργάνωσης,
ΠΟΡΓΟΙ ΒΠ
ΑΠΑΚΩΝΙΤΑΝ1Μ
Ε
των κοινωνικών, πολιτικών και
QBHIKH 1 ιδεολογικών χαρακτηριστικών
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Αποτελείται από ένα θεωρη
τικό και ένα εμπειρικό μέρος,
ενώ γίνεται αναφορά και στην
επιστημονική
μεθοδολογία
που χρησιμοποιήθηκε. Στο θε
ωρητικό μέρος γίνεται ανάλυ
ση τη ς σχέσης κράτους,
αστυνομίας και κοινωνίας μέσα από τη θεωρητική
διεύρυνση της γραφειοκρατίας, της εξουσίας της ιε
ραρχίας, τη ς ιδεολογίας, του δικαίου και του κοινωνικού
ελέγχου. Επίσης περιέχεται μια αναδρομή στην κοινωνι
κή και πολιτική ιστορία της Αστυνομίας στην Ελλάδα.
Στο εμπειρικό μέρος χρησιμοποιείται η ιστορικοκοινωνική μέθοδος και η ανάλυση δύο παραδειγματικών
περιπτώσεων: του περιστατικού της «οδού Νιόβης» και
η προσπάθεια σχετικά με τα «Πολυδύναμα Αστυν. Τμή
ματα».
Στόχος του βιβλίου είναι ο εντοπισμός των λειτουργι
κών σχέσεων και ο προσδιορισμός των ψυχολογικών,
κοινωνιολογικών και πολιτικών συνθηκών που επιτρέ
πουν την κατανόηση της λειτουργίας της Ελληνικής
Αστυνομίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της,
ώστε να είναι δυνατή η καλύτερη προσέγγιση των προ
βλημάτων που αναφύονται στη διαχείριση του αστυνο
μικού έργου και η πρόταση παρεμβάσεων για την κα
θιέρωση ενός μοντέλου αστυνόμευσης προσαρμοσμέ
νου στις παρούσες, αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες
στης ελληνικής κοινωνίας.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
Τ Η Σ Λ Ε Κ Τ Ο Ρ Ο Σ ΚΑΙ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ ΙΑ Σ
Σ Τ Η Σ Χ Ο Λ Η Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι

ορθής εφαρμογής της αρχής αυτής, η οποία συνιστά
βασική προϋπόθεση και όριο της αστυνομικής δράσης
στο σύγχρονο κράτος ασφάλειας και πρόληψης των κιν
δύνων. Πέραν της περιπτωσιολογίας και της πρόσφα
της νομολογίας των ελληνικών δικαστηρίων, παρατίθε
ται η ισχύουσα νομοθεσία, αντιπαραβαλλόμενη με την
παλαιότερη, καθώς, και συγκριτική παράθεση της γαλ
λικής και γερμανικής θεωρίας και νομολογίας.
Η συμβολή της μελέτης είναι καθοριστική για την ενδεδειγμένη λήψη μέτρων αστυνομικής βίας, της οποίας
η πλημμελής ή η κακή χρήση δημιουργεί τεταμένη σχέ
ση μεταξύ πολιτών και αστυνομικών. Πολύ περισσότερο
στη σύγχρονη εποχή, όπου η ολοένα επεκτεινόμενη δι
εύρυνση των αστυνομικών αρμοδιοτήτων και μέσων για
την αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης εγκληματι
κότητας συνεπάγεται αύξηση των αστυνομικών επεμβά
σεων σε ευαίσθητες περιοχές για τις αστυνομικές ελευ
θερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Υ Θ Ρ Α Κ Ο Σ
Ε Κ Δ . Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Γ Λ Ω Σ Σ ΙΚ Η Κ Λ Η 
Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΑ , Δ ΙΔ Ο Τ Ο Υ 2 0 , Τ Η Λ .
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θεωρία περί γλώσσας στο
δυτικό κόσμο ξεκίνησε τον
5ο αιώνα π.Χ. στην Ελλάδα,
στα πλαίσια των φιλοσοφικών
αναζητήσεων των Ελλήνων και
της έρευνας που διεξήγαγαν,
για τη φύση της γλώσσας και
τη λειτουργία της. Ο Διονύ
σιος ο Θραξ, ο οποίος έζησε το 2ο αιώνα π.Χ., μελέτησε
όλες τις θεωρίες και τις απόψεις των προγενεστέρων
του και έγραψε την «Τέχνη Γραμματική».
Αυτό είναι ένα πόνημα σημαντικό για την ιστορία των
γλωσσών, για την ιστορία τη ς Ελλάδας, για τη συμβολή
των Ελλήνων στη διαμόρφωση γλωσσικής και εθνικής
συνείδησης στους λαούς του δυτικού κόσμου.
Γ ια πάνω από χίλια χρόνια η Γ ραμματική αυτή ήταν το
μόνο έργο στο οποίο στηρίχθηκαν οι λαοί της Δύσεως
για να οργανώσουν συστηματικά τις γλώσσες τους. Δεν
είναι τυχαίο ότι συγγράμματα ξένων μελετητών ανα
γνωρίζουν σήμερα, χωρίς αμφιβολία ο,τι χάρις στο έρ
γο του Διονυσίου σχηματίσθηκαν οι Γραμματικές των
γλωσσών αυτών που θεωρούνται σήμερα παγκόσμιες.

Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ Ζ Ω Η Σ Π Α Π Α ΙΩ Α Ν [

ΖωηΗο·'4"ωονν"υ

ΝΟΥ
Ε Κ Δ . « Σ Α Κ Κ Ο Υ Λ Α ·, ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 23,
Α Θ Η Ν Α , ΤΗ Λ. 3387500.

ΛΡΧΗΤΉίΑΝΜΟΠΚσηΐΤΑΕ

μελέτη αυτή προσεγγίζει διεξοδι
κά τον τομέα της αστυνομικής
βίας και ειδικότερα της ένοπλης,
η χρήση της οποίας αποτελεί ένα
ακανθώδες και πάντα επίκαιρο θέμα
σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίκεντρο
της σχετικής ανάλυσης είναι οι έν
νοια, η θεμελίωση, οι διακρίσεις και
η αναγκαιότητα εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας και οι βασικές προσδιοριστικές παράμετροι της
____ ,--»-»1··
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“Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας”
στα αγγλικά από το Cambridge University Press
σημαντικότερη ερευνητική και συγγραφική συνδρο
μή του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας τα τελευταία
χρόνια, η έκδοση του βιβλίου “Ιστορία της ελληνι
κής γλώσσας: από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότη
τα ” , σε επιμέλεια Α.-Φ. Χριστίδη, γίνεται επιτέλους προ
σιτή σε αυτούς που πρωτίστως αφορά, τους μη ελλη
νόφωνους μελετητές και ακαδημαϊκούς, με την υπο

Η

γραφή του Cambridge University Press.

κ. κ.

ΪΤΕΓΑΟΚΑΟΑΡΙΪΤΗΡΙΑ
M EG A S T A R

Τα 40 χρόνια πείρας μας
στον καθαρισμό & βαφή δερμάτινων, καθαρισμό & λίπανση γουναρικών,
αλλαγές χρωμάτων δερμάτινων

εγγυώνται την Άριστη Ποιότητα και τις Λογικές Τιμές
Α . Β Ο Υ Λ ΙΑ Γ Μ Ε Ν Η * 2 7 5 , Α Γ . Λ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ *
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1ο. Ελ Βενιζέλου 15 - Αγ. Βαρβάρα,
ΐηλ .:54.41.488, 56.17.556, fax: 56.16.599
2o. Μεγ. Αλεξάνδρου 43 - Αιγάλεω
3ο. Γρηγ. Λαμπράκη 243 ■ Νίκαια
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ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΧΟΜΠΙΣΤΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ...
Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης, συμβάλλοντας
στην προστασία και διατήρηση της εθνικής πολπιστικής μας κληρονομιάς, αξιοποίησε κατάλληλα

στήλη με ανάγλυφες παραστάσεις και εννέα πόρπες.
Επίσης, βρέθηκαν ένα διαβρωμένο περίστροφο σε
αχρησία, 206 φυσίγγια περιστρόφου, διαμετρήματος

πληροφορίες, που αφορούσαντον Σ.Μ. Τεχνικό Υπάλλη
λο του Ο.Τ.Ε. Δράμας, ο οποίος, παράνομα συνέλεγε,

22 cm, επτά ηλεκτρονικά μηχανήματα ανίχνευσης με
ταλλικών αντικειμένων, διάφοροι στρατιωτικοί χάρτες

Η

κατείχε και εμπορευόταν αρχαιότητες. Συγκεκριμένα,

και δύο φορητοί ασύρματοι, με δυνατότητα ακρόασης

άνδρες του Τ.Α. Κομοτηνής, σε συνεργασία με άνδρες
του Τ.Α. Δράμας, διενήργησαν έρευνα στην οικία του

των συχνοτήτων τη ς Αστυνομίας.
Όλα τα παραπάνω κατασχέθηκαν και οι αρχαιότητες

Σ.Μ.στη Δράμα, παρουσία Δικαστικού Λεπουργού, όπου
βρέθηκε θησαυρός ανυπολόγιστης αρχαιολογικής
αξίας, που απστελείται από τ ’ ακόλουθα αντικείμενα:
Μια ζυγαριά, δέκα μύτες από βέλη, εκατό μολύβδινα
βαρίδια σφενδόνες και μέτρα βάρους, ένα χάλκινο
αγαλματίδιο, δύο σταυροί, ένα μολύβδινο εικονίδιο, μία
προϊστορική λεπίδα από γρανίτη, 150 χάλκινα μολύβδινα τεμάχια, διαφόρων σχημάτων, 65 νομίσματα, μία
σφραγίδα, 48 δαχτυλίδια, δυο σφραγίδες, ένα χρυσό
δαχτυλίδι, δώδεκα βραχιόλια, δύο πόρπες, 219 νομί
σματα, 21 ασημένια νομίσματα, τέσσερις συνδετήρες,
2.270 νομίσματα, μια χάλκινη σφραγίδα, μια μαρμάρινη

ΠΑΡΑΤΡΑΓΟΥΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Α

πό άνδρες τη ς Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων,
συνελήφθη ο υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων
Τ.Δ. ο οποίος εκτελούσε χρέη υπευθύνου της

αποθήκης φύλαξης των κατασχεθέντων εμπορευμά

των των μικροπωλητών, που βρίσκεται στην οδό Σωκράτους. Ο συλληφθείς κατηγορείται για «παθητική
δωροδοκία», «απιστία περί την Υπηρεσία», «παράβαση
καθήκοντος», κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση
σχετικής πληροφορίας για παράνομη δραστηριότητα
υπαλλήλου του Δήμου Αθηναίων και συντονισμένη
επιχείρηση αστυνομικών, συνελήφθη ο εν λόγω κατη
γορούμενος, όταν ζήτησε και έλαβε άμεσα το χρημα
τικό ποσό των εκατό (100) ευρώ από δύο αλλοδαπούς
πλανόδιους μικροπωλητές, υπηκόους Μπαγκλαντές.
Τα χρήματα έλαβε, προκειμένου να τους αποδώσει
εμπορεύματα που είχαν δεσμευθεί από υπαλλήλους
της τοπικής Δημοτικής Αστυνομίας, επειδή αυτοί εί
χαν καταλάβει παράνομα Δημοτικό χώρο (πεζοδρό
μιο), παρακάμπτοντας με τον τρόπο αυτό τη νόμιμη
διαδικασία, επιφέροντας παράλληλα, στο Δήμο Αθη
ναίων οικονομική βλάβη από τη μη είσπραξη νομίμων
εισόδων. Μέσα στο χώρο της Δημοτικής αποθήκης
και παραπλεύρως του γραφείου του συλληφθέντα,
βρέθηκαν μέσα σε σάκο απορριμμάτων - που ο ίδιος
είχε τοποθετήσει - τα δύο πρωτόκολλα παραλαβής
εμπορευμάτων των παραπάνω αλλοδαπών, χωρίς το
προβλεπόμενο τριπλότυπο είσπραξης, καθώς επίσης
και 117 όμοια, ισάριθμων αλλοδαπών, χωρίς και στις
περιπτώσεις αυτές να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη
διαδικασία, με τις ίδιες ως άνω οικονομικές συνέπειες
για τον οικείο Δήμο.
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απεστάλησαν στην Εφορία Προϊστορικών Αρχαιοτή
των Καβάλας, για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύ
νης. Ο δράστης συνελήφθη και με τη δικογραφία που
σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγ
γελέα Πλημμελειοδικών Δράμας, ενώ διερευνάται η
συμμετοχή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα αρχαία ευρή
ματα προέρχονται από λαθροανασκαφές που διενεργήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδο
νίας και Θράκης και ανάγονται σ’ όλες τις περιόδους
της Ελλάδος (Προϊστορική, Αρχαϊκή, Κλασσική, Ελλη
νιστική, Ρωμαϊκή και Βυζαντινή).

ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ
πό άνδρες του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν: Α. Σε περιοχή της Ευκαρπίας Θεσσαλονί
κης οι: Κ.Ι. υπήκοος Βουλγαρίας, C.M. υπήκοος Αρμε
νίας και οι Έλληνες Π.Χ. και Μ.Ρ., διότι ύστερα από
κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, κατελήφθησαν
ο πρώτος των δραστών να έχει εισαγάγει στη χώρα
μας από την Βουλγαρία, τετρακόσια εννέα (409) παραχαραγμένα χαρτονομίσματα των 200 ευρώ το κα
θένα, επιμελώς κρυμμένα σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τα
οποία στη συνέχεια παρέδωσε στους Β’ και Δ’ δρά
στες προκειμένου να τα προωθήσουν στην ευρύτερη
αγορά τη ς Θεσσαλονίκης ως γνήσια. Στο χώρο της
σύλληψης ευρίσκετο Γ δράστιδα, φίλη του Δ’ δρά
στη, συμμετέχοντας πλήρως στη συναλλαγή. Ο Δ ’
δράστης, ο οποίος αντιλήφθηκε την παρουσία Αστυ
νομικών, κατόρθωσε να διαφύγει και αναζητείται. Σε
βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης του Β’ Ανα
κριτή Θεσσαλονίκης για κυκλοφορία σαράντα εννέα
παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων των 100 δολα
ρίων Η.Π.Α. Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα δι
κογραφία για (εγκληματική οργάνωση - παραχάραξη)
και οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Θεσ
σαλονίκης. Β. Ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πλη
ροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες Αλβανός υπήκοος
εισάγει στη χώρα μας και διακινεί παραχαραγμένα
χαρτονομίσματα, εντοπίσθηκε και συνελήφθη στο Πο
λύχρονο Χαλκιδικής ο Αλβανός P.S. στην οικία του
οποίου μετά από νομότυπη έρευνα, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν (280) παραχαραγμένα χαρτονομίσματα
των 50 ευρώ το κάθε ένα.Ο P.S. ισχυρίσθηκε ότι προμηθεύθηκε τα παραχαραγμένα ευρώ, προ διμήνου
από ομοεθνή του στα Τίρανα, ότι αυτά προέρχονταν
από τη Βουλγαρία όπου και κατασκευάσθηκαν και ότι
σκόπευε να τα διαθέσει στην ελληνική αγορά.

Α

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Συνελήφθησαν από άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑ
Α:. Στην περιοχή παραλίας Λεύκτρας Βοιωτίας οι, Κ.Χ.
και Π.Χ. στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν τα παρακάτω αρχαία ανπκείμενα:8 πήλινοι κάνθα
ροι, 2 πήλινοι μελαμβαφείς σκύφοι, 2 πήλινα θήλαστρα,
3 πήλινα πινάκια, 2 πήλινες αλατιέρες, 2 πήλινοι αριβαλλοειδείς λήκυθοι, 1 πήλινη δακρυδόχος, 2 πήλινοι αρύβαλλοι, 1 πήλινη μόνωτη φιάλη, 2 πήλινα φιαλίδια, 1 πή
λινη οινοχόη, 6 πήλινα σκυφίδια, 4 πήλινα μικρογραφικά
αγγεία, 1 πήλινο μόνωτο κύπελλο με προχόη, 1 πήλινο
πώμα, 1 πήλινη πυξίδα, 3 πήλινα εξάλειπτρα, 1 ακέφαλο
ειδώλιο, τμήμα κορμού ανδρικού ειδωλείου, τμήμα γυ
ναικείου ειδωλίου, 1 πήλινο τμήμα πτηνόμορφου ειδωλί
ου, 1 πήλινο ομοίωμα φρούτου, 3 σιδερένια αντικείμενα
αγνώστου προελεύσεως, 9 εννέα χάλκινα νομίσματα και
80 θραύσματα πήλινων αγγείων.
Τα παραπάνω κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν
από αρμόδιο αρχαιολόγο ο οποίος αποφάνθηκε προφο
ρικά ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νό
μου «Περί Αρχαιοτήτων» είναι μεγάλης αρχαιολογικής
και εμπειρικής αξίας και χρονολογούνται στους Γεωμε
τρικούς και Κλασικούς χρόνους.
Β. Στην περιοχή Άρμα Βοιωτίας οι Α.Α. και Α.Ι. στην κα
τοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα παρα
κάτω αρχαία αντικείμενα: 1 χάλκινο ξίφος μήκους 36cm,
7 πιθανόν χάλκινα και ασημένια νομίσματα, 1 μολύβδινο
βαρίδιο, 2 χάλκινα μικρά αντικείμενα, 8 πήλινα αγγεία
(κύλικες, πυξίδα, κρατήρες) διαφόρων διαστάσεων, 2
κορμοί πήλινων ειδωλίων, 1 ακέραιο πήλινο ειδώλιο
ύψους 14 cm, 1 συγκολλημένο ειδώλιο, 2 πήλινα ειδώλια,
ύψους 12cm και 14cm αντίστοιχα, 1 αλαβάστρινο λίβανο, τεφροδοχείο μήκους 19cm, 3 πήλινα πώματα αγγεί
ων, 1 χάλκινη πίπα, 1 πήλινο ειδώλιο αλόγου, 2 πήλινες
κεφαλές ειδωλίων και 16 πήλινα όστρακα. Τα παραπάνω
κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρμόδια
Αρχαιολόγο ο οποίος αποφάνθηκε προφορικά ότι εμπί
πτουν στις προστατευτικές διατάξεις του νόμου «Περί
Αρχαιοτήτων».
Γ. Στην περιοχή Τριτά στο Δήλεσι οι Ι.Γ. και Γκ.Η., στην
κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 221 νο
μίσματα και τμήματα αγγείων, πιθανόν χάλκινα ή ασημέ
νια, 4 ειδώλια χάλκινα, 1 ειδώλιο σιδερένιο και 1 κυνηγε
τικό όπλο ρωσικής κατασκευής με κομμένη την κάνη.
Τα παραπάνω κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν
από αρμόδια Αρχαιολόγο ο οποίος αποφάνθηκε προφο
ρικά ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του
νόμου «Περί Αρχαιοτήτων», είναι μεγάλης αρχαιολογικής
και εμπορικής αξίας και χρονολογούνται στους Μυκηναϊ
κούς - Κλασικούς και Μεταβυζαντινούς χρόνους.

ΑΠΑΤΕΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, προ διμήνου, προσήλθε ο επιχειρηματίας Β.Β. και κατήγγειλε τον Μ.Χ. ότι
από το Νοέμβριο 2002 μέχρι τον Φεβρουάριο 2003 ο
Μ.Χ. του παρίστανε ότι είχε την δυνατότητα λόγω πολιτι
κών γνωριμιών να μεσολαβήσει ώστε να του ανατεθούν
από δημοσίους φορείς και οργανισμούς διάφορα έργα
σχετιζόμενα με το αντικείμενο της δραστηριοποίησης
της επιχείρησής του, δημιούργησε σ' αστόν, δολίως την
πεποίθηση ότι πράγματι ήταν δυνατή η ευνοϊκή διαμεσολάβησή του σε δημόσια πρόσωπα.
Στις ενέργειες αυτές του Μ.Χ., υπήρχε η υπόνοια ότι πι
θανόν να εμπλέκονται και υπάλληλοι ή λειτουργοί του ευ
ρύτερου δημόσιου τομέα.

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών, ο
Μ.Χ. απέσπασε από τον επιχειρηματία το ποσό των
161.000 ευρώ.
Προκειμένου να πεισθεί ο εξαπατούμενος επιχειρημα
τίας για τις υψηλές διασυνδέσεις, ο Μ.Χ. χρησιμοποιού
σε διάφορα πρόσωπα, τα οποία κατόπιν μεθοδευμένης
προσυνεννόησης παρίσταναν στις τηλεφωνικές επικοι
νωνίες ή και στις δια ζώσης συναντήσεις, τα πρόσωπα
που επικαλείτο κάθε φορά και για τα οποία εζητούντο τα
χρήματα.
Ερευνώντας την υπόθεση προέκυψε, ότι ο Μ.Χ. δια της
ιδίας μεθόδου εξαπάτησε επίσης:
α) Τον επιχειρηματία Α.Ν., στον οποίο παρέστησε ψευδώς με διάφορα τεχνάσματα, ότι είχε επαφές με πρόσω
πο του άμεσου συγγενικού περιβάλλοντος του Διοικητή
της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, στον οποίο θα μεσολα
βούσε προκειμένου να του εγκριθεί μεγάλου ύψους δά
νειο από την τράπεζα. Για την υποτιθέμενη διαμεσολάβηση απέσπασε από την επιχειρηματία 25.000 ευρώ και δώ
ρα συνολικής αξίας 14.000 ευρώ, μέρος των οποίων θα
εδίδετο - δήθεν - στους αρμόδιους για έγκριση δανείων,
β) Τον επιχειρηματία Φ.Σ., τον οποίο παραπλάνησε εμ
φανιζόμενος ως μεγαλοεπιχειρηματίας δραστηριοποιού
μενος στο Μαϊάμιτων Η.Π.Α., με συνεταίρο άτομο εβραϊ
κής καταγωγής ονόματι «Σάμυ» ασχολούμενο με το δια
κρατικό εμπόριο. Το πρόσωπο που παρίστανε τον «Σά
μυ» ήταν ανεψιός του Μ.Χ., αυτοκινητιστής. Κατά το χρο
νικό διάστημα των «επιχειρηματικών» συνεννοήσεων
απέσπασε από τον επιχειρηματία Φ.Σ. περί τα 18.000 ευ
ρώ υπό τη μορφή δανεικών και αξιώσεων για προσφορά
δώρων σε διάφορους.
Στην όλη υπόθεση κύριος συνεργάτης του Μ.Χ. ήταν ο
Α.Ε. με τον οποίο είχαν γνωριστεί στις φυλακές, όπου
εξέτιαν ποινές για απάτες, και ο οποίος διέθετε από το
παρελθόν κάποιες πολιτικές γνωριμίες, τις οποίες μετά
την αποφυλάκιση υπό όρους, αξιοποίησε για να εμφανί
ζεται σκοπίμως σε διάφορες εκδηλώσεις δίπλα στα πρό
σωπα της πολιτικής επικαιρότητας (εν αγνοία αυτών),
προκειμένου να δίνει την αίσθηση στο περιβάλλον, των
υψηλών διασυνδέσεων.
Ο Α.Ε. ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση εντοπίσθη
κε, συνελήφθη και οδηγήθηκε στις φυλακές καθ’ όσον
εκκρεμούσε σε βάρος του ποινή καθείρξεως 8 ετών, 9
μηνών και 8 ημερών, για απάτη.
Έτερα πρόσωπα που συμμετείχαν ή χρησιμοποιήθηκαν
στην εξαπάτηση υποδυόμενοι διάφορους ρόλους εν
αγνοία ή εν γνώσει τους ήσαν:
α) Π.Ε. αυτοκινητιστής, ανεψιός του Μ.Χ.
β) Τ.Χ. ιδιοκτήτης πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ.
γ. Τ.Σ. του Γ., ο οποίος σε πλήρη άγνοια «επιστρατεύτη
κε» σε τυχαία γνωριμία και την ίδια μέρα με τον Μ.Χ. προ
κειμένου να υποδυθείτον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ
γικού Συμβουλίου σε συνάντηση που θα είχε με τον εξαπατηθέντα επιχειρηματία Α.Ν., όπου και συνελήφθησαν.
Επισημαίνεται ότι οι απάτες αποκαλύφθηκαν όταν ο επι
χειρηματίας Β.Β. αγανακτισμένος από την παρελκυστική
και εκμεταλλευτική τακτική των δραστών, προσέφυγε
στον πραγματικό Γενικό Γραμματέα του Υπ. Συμβουλίου
κ. Σωκράτη Κοσμίδη, ο οποίος αφού τον προέτρεψε να
ακολουθήσει τις προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες,
ενημέρωσε
αμέσως
τη
Δ/νση
Εσωτερικών
Υποθέσεων/ΑΕΑ.
Οι συμμετέχοντες στις απάτες οδηγήθηκαν στον Εισαγ
γελέα. Σε βάρος τους ασκήθηκαν κακουργηματικές διώ
ξεις και παραπέμφθηκαν στον ανακριτή που διέταξε την
κράτησή τους. Για δε τον Π.Ε. του I., ο οποίος λόγω πα
ρέλευσης του αυτοφώρου δεν συνελήφθη, εξεδόθη
ένταλμα συλλήψεως.
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flash back

ECSTASY ΣΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ

χε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να επιβεβαιωθούν οι πλη
ροφορίες που υπήρχαν αλλά και να εντοπισθούν όλοι
Δίωξης

οι χώροι όπου έκρυβε τα προς πώληση ναρκωτικά,

Ναρκωτικών/ΔΜ στην περιοχή της Κυψέλης, στην
Αθήνα συνελήφθησαν οι: Π.Α. και Π.Χ., στην κατο

όπως η κατοικία τη ς φίλης του Π.Χ. στην Κυψέλη και
κυρίως μη κατοικούμενο διαμέρισμα στην οδό Πρωτέ-

χή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.389 δι

ως στην Κυψέλη, του οποίου την χρήση του είχε πα

Α

πό

άνδρες

τη ς

Υποδ/νσης

σκία ecstasy, 26 δισκία L.S.D. ποσότητα κοκαΐνης βά

ραχωρήσει εν αγνοία ευρισκόμενος συγγενής του και

ρους 300 γραμμαρίων, ποσότητα κατεργασμένου χασίς 1.004 γραμμαρίων, ποσότητα ακατέργαστης κάν

το χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης (καβάντζα)

ναβης βάρους 20 γραμμαρίων, μία ηλεκτρονική ζυγα

ναρκωτικών.
Έτσι, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της Υπηρε

ριά ακρίβειας, τρεις συσκευές κινητής τηλεφωνίας, το

σίας μας, επιτεύχθηκε η σύλληψη των δύο δραστών, η

χρηματικό ποσό των 55.850 ευρώ, 50 δολάρια Η.Π.Α.,

κατάσχεση των προαναφερομένων ναρκωτικών και

επτά επιταγές συνολικά 15.6355 ευρώ και ένα Ι.Χ.Ε.

των πειστηρίων ή προϊόντων εγκλήματος.

αυτοκίνητο.
Ειδικότερα, σε γνώση τη ς Δίωξης είχαν περιέλθει πλη
ροφορίες ότι, ο Π.Α. κινούμενος με συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε.

Από την όλη έρευνα και την προανάκριση προέκυψε

αυτοκίνητο (γνωστού αριθμού κυκλοφορίας) πουλάει
μεγάλες ποσότητες διαφόρων ναρκωτικών και κυρίως

λήσεις ναρκωτικών σε τοκογλυφικές πράξεις, δανειο

δισκία ecstasy, στην Αθήνα, σε διάφορα άτομα που κι
νούνται στο χώρο τη ς νυχτερινής διασκέδασης.

υπέρογκους τόκους.
Οι ανωτέρω συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχη-

Μετά από σχετικές έρευνες και εξακριβώσεις εντοπί
σθηκε ο Π.Α. και τέθηκε υπό παρακολούθηση, που εί

ματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν ενώπιον του κ.

ΣΤΗΝ Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

το ς Αγριλιάς του Δήμου Ανδρούσας, φυτεία ινδικής

ότι, ο Π.Α. προκειμένου να αυξήσει τα κέρδη του, χρη
σιμοποιούσε τα χρήματα που εισέπραττε από τις που
δοτώντας κυρίως επιχειρηματίες και επιβάλλοντας

Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

κάνναβης, αποτελούμενη από 250 δενδρύλλια, την
Α. Από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Κα

οποία καλλιεργούσαν οι κτηνοτρόφοι: Δ.Κ. και Δ.Δ.

λαμάτας, στη δασική περιοχή «Σκαλίτσες» Ταϋγέτου

Σε νομότυπη έρευνα που έγινε στην κατοικία των ανω

του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέδουσας, εντοπίσθηκε

τέρω βρέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα με 25 φυσίγ

φυτεία ινδικής κάνναβης αποτελούμενη από 376 φυτά,

για, οποία κατείχοντο παράνομα.

καλλιεργούμενα σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο,

Γ. Από αστυνομικούς του Α.Τ. Μεσσήνης, εντοπίσθη

που απείχε περί τα 60 μ. από αγροτικό δρόμο. Συνελή

καν σε αγροτική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσμα

φθησαν ενώ κοιμόντουσαν μέσα σε αυτοσχέδια καλύβα

τος Ανάληψης του Δήμου Μεσσήνης, τρεις φυτείες ιν

που ευρίσκετο στο χώρο της φυτείας, οι: Χ.Κ. και Σ.Δ.

δικής κάνναβης πέριξ αγροκτήματος ιδιοκτησίας του

Τα φυτά είχαν φυτευθεί σε οκτώ αναβαθμίδες, ποτίζο

Σ.Α. και συγκεκριμένα σε ειδικά διαμορφωμένους χώ

νταν με λάστιχα 150 μέτρων από παρακείμενη πηγή

ρους εντός άγριας βλάστησης, αποτελούμενες από 35

δια φυσικής ροής και ήσαν περιποιημένα (λιπασμένα

δενδρύλλια.

και ποτισμένα). Εντός της καλύβας, βρέθηκε ποσότη

Τα παραπάνω δενδρύλλια καλλιεργούσε ο ανωτέρω

τα χασίς σε φούντα, η οποία κατασχέθηκε.

δράστης Σ.Α. και τα πότιζε από κεντρικό αγωγό άρ

Β. Από Αστυνομικούς του Α.Τ. Μεσσήνης, εντοπίσθηκε

δευσης καλλιέργειάς του (πατάτας) στο ίδιο αγρόκτη

σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός άγριας βλάστη

μα. Ο δράστης συνελήφθη και τα δενδρύλλια εκριζώ

σης, σε αγροτική περιοχή του Δημοτικού Διαμέρισμα-

θηκαν και κατασχέθηκαν.

ΗΡΩΙΝΗ ΣΤΟ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟ

είχε παραδώσει ο δεύτερος δράστης (συγγενής του),
για φύλαξη. Ο δεύτερος δράστης, εντοπίστηκε εντός

πό άνδρες του Γ ραφείου Ασφαλείας του Α.Τ. Δεν-

Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου με συνοδηγό την τρίτη δράστιδα έξω

δροποτάμου Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν οι: Κ.

από το σπίτι της και σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν στο

A. X. Μ. και η υπήκοος Γεωργίας V. Ν.

ντουλαπάκι του αυτοκινήτου μία ηλεκτρονική ζυγαριά

Α

Από τους ανωτέρω κατόπιν έρευνας και αξιοποίησης

πληροφοριών, κατελήφθη ο μεν πρώτος στη συμβολή
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ακρίβειας και χρηματικό ποσό 2.780 ευρώ, προερχόμε
να από εμπορία ναρκωτικών.

των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Αγ. Νεκταρίου (Δενδρο-

Σε νομότυπη έρευνα στην οικία τη ς τρίτης δράστιδας

πόταμος) να κατέχει σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο της συζύγου

βρέθηκε ένα μικροδέμα ηρωίνης βάρους 1,6 γραμμα

του, 8 δέματα συσκευασμένα σε πλάκες, περιέχοντα

ρίων που προμηθεύτηκε από το δεύτερο δράστη για δι

ηρωίνη, συνολικού βάρους 3,976 γραμμαρίων, τα οποία

κή τη ς χρήση.
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ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Α

πό άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/ΔΑΑ εξαρθρώθηκε σπείρα Ελλήνων και
Ρουμάνων

λαθρεμπόρων

ναρκωτικών,

η

οποία εισήγαγε στην χώρα μας και διακινούσε με

γάλες ποσότητες ναρκωτικών και ήταν από τους
κυριότερους προμηθευτές δισκίων ecstasy σε νε
αρά άτομα των νοτίων προαστίων.
Συνελήφθησαν οι: Π.Α., F.I. και Κ.Μ. στην κατοχή
των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2.568
δισκία ecstasy, ποσότητα ηρωίνης βάρους 8
γραμμαρίων,
ποσότητα κοκαΐνης βάρους 2 γραμμαρίων, το
χρηματικό ποσό των 1.810 ευρώ, ένα Ι.Χ.Ε. αυτο
κίνητο και τέσσερις συσκευές κινητής τηλεφω
νίας.
Ειδικότερα, σε γνώση της Δίωξης περιήλθαν πλη
ροφορίες σύμφωνα με τις οποίες άτομο ονόματι
«Απόστολος», ο οποίος κινείται με πολυτελές αυ
τοκίνητο και διατηρεί διαμέρισμα στην περιοχή
της Βάρκιζας, το οποίο χρησιμοποιεί και ως χώρο
απόκρυψης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών, μα
ζί με Ρουμάνους λαθρέμπορους ναρκωτικών, ει
σάγουν στη χώρα μας σημαντικές ποσότητες
ecstasy, τις οποίες στη συνέχεια διακινούν σε νε
αρά άτομα που συχνάζουν σε κλαμπ και άλλους
χώρους διασκέδασης των νοτίων προαστίων.
Μετά από σχετικές έρευνες και εξακριβώσεις
εντοπίσθηκε το άτομο αυτό, τέθηκε σε διακριτι
κής έρευνα που είχε ως αποτέλεσμα όχι μόνο να
επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που υπήρχαν αλ
λά και να εντοπισθούν οι Ρουμάνοι συνεργοί του,
καθώς και το διαμέρισμα στην περιοχή της Βάρ
κιζας, που χρησιμοποιούσαν ως χώρο συνάντη
σης και απόκρυψης ναρκωτικών. Έτσι, μετά από
οργανωμένη επιχείρηση επετεύχθη η σύλληψη
των ανωτέρω και σε έρευνα που επακολούθησε
στην οικία τους στη Βάρκιζα, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν τα προαναφερόμενα ναρκωτικά.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
Από Αστυνομικούς της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσ/νίκης
συνελήφθησαν οι υπήκοοι Νιγηρίας: α) U.O. του I., 30
ετών και β) O.L. του R., ετών 24, καθώς και η Ελληνίδα υπήκοος Σ.Λ.
ΔΙΟΤΙ:
Πωλούσαν χονδρικά σε άλλους λιανοπωλητές κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους μουσικού περιεχομένου.
Στην διενεργηθείσα νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα
βρέθηκαν οι παραπάνω δράστες να κατέχουν προς
εμπορία τρεις χιλιάδες εξακόσιους (3.600) κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους μουσικού περιεχομένου.

Ε π ιμ έλ εια : Α ν θ /μ ο ς Κ ω ν. Κ ο ύ ρ ο ς

ξιολογώντας πληροφορίες που περιήλθαν στο Γρα
φείο Δημόσιας Ασφάλειας της Υποδ/νσης Ασφάλει
ας Ηρακλείου και στο Τ.Α.Ε. Ηρακλείου σύμφωνα
με τις οποίες ο Σ.Ν. διακινεί στη χώρα μας πολυτελή
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα προερχόμενα από κλοπές που έχουν
διαπραχθεί στο εξωτερικό, τα οποία σε συνεργασία με
άλλους πωλεί σε ανυποψίαστους ενδιαφερομένους
αγοραστές, τέθηκε σε παρακολούθηση. Διενεργήθηκε
έρευνα στην οικία του Σ.Ν. στην περιοχή Αγίας Πελά
γιας Ηρακλείου όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα
πυροβόλο όπλο σε σχήμα στυλογράφου και φυσίγγια
πυροβόλου όπλου.
Με βάση τις ίδιες πληροφορίες αλλά και μετά από νεό
τερες εντοπίσθηκαν στην περιοχή Ηρακλείου και κατα
σχέθηκαν 8 πολυτελή αυτοκίνητα εκ των οποίων τα πε
ρισσότερα είχαν παραποιημένο αριθμό πλαισίου, τα
οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες προέρχονταν από
κλοπές που είχαν διαπραχθεί σε χώρες του εξωτερικού,
μεταφέρθηκαν στη χώρα μας, παραποιήθηκαν οι αριθ
μοί πλαισίου τους και επωλήθησαν ή επροορίζοντο να
πωληθούν σε υποψήφιους αγοραστές από τους, Σ.Ν.,
Κ.Π., Μ.Γ., Π.Ν., Φ.Ν. καιΣ.Ε.
Όπως προέκυψε από την έρευνα τις καταθέσεις των
εξετασθέντων μαρτύρων και τα έγγραφα, οι ανωτέρω
αναφερόμενοι, δρώντας από κοινού πωλούσαν πολυτε
λή αυτοκίνητα, τα οποία έχουν κλαπεί από το εξωτερικό,
τα μετέφεραν στην χώρα μας και αφού αλλοίωναν ή πα
ραποιούσαν τους αριθμούς πλαισίου τους, πλαστογρα
φούσαν άδειες κυκλοφορίας εμφανίζοντες αυτά ως νομοτύπως κυκλοφορούντο στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω δράστες αφού αναζητούσαν
και ανεύρισκαν υποψήφιο αγοραστή του επιδείκνυαν το
προς πώληση αυτοκίνητο, το οποίο κατά κανόνα εμφά
νιζαν ως προερχόμενο από τον Ο.Δ.Δ.Υ. και αφού συμ
φωνούσαν στο τίμημα, το οποίο δεν διέφερε ιδιαίτερα
από τις επικρατούσες στην αγορά τιμές μεταχειρισμέ
νων αυτοκινήτων αυτού του τύπου, ζητούσαν και τους
παρέδιδε ο υποψήφιος αγοραστής εξουσιοδότησής του
προκειμένου με αυτήν να διεκπεραιώσουν διαδικασίες
μεταβιβάσεως του οχήματος στις Υπηρεσίες Συγκοινω
νιών στο όνομα του αγοραστή. Ακολούθως, μεταβίβα
ζαν στο όνομα του υποψήφιου αγοραστή, προφανώς εν
αγνοία του, αυτοκίνητο της ιδίας μάρκας παλαιό και ευ
τελούς αξίας και εξασφάλιζαν με ψευδή δήλωση περί
δήθεν απώλειας ή καταστροφής των πινακίδων του πα
λαιού αυτοκινήτου πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας
νέας σειράς τις οποίες τοποθετούσαν στο αφαιρεθέν
αυτοκίνητο. Στη συνέχεια πλαστογραφούσαν έντυπο
αδείας κυκλοφορίας στο οποίο ανέγραφαν όλα τα στοι
χεία (αριθμό κυκλοφορίας, τύπο, μάρκα, χρώμα, αριθμό
κινητήρα, τον αλλοιωμένο αριθμό πλαισίου που είχαν
χαράξει στο όχημα κ.λπ.) εμφανίζοντας αυτό ως νομό
τυπα κυκλοφορών στην χώρα μας και την παρέδιδαν
μαζί με το αυτοκίνητο στον αγοραστή.
Με τη μέθοδο αυτή το αυτοκίνητο εμφανιζόταν σε πλή
ρη ταύτιση με τα στοιχεία της πλαστογραφημένης αδεί
ας που το συνόδευε και διαφορετικό με αυτά του αρ
χείου των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών στο οποίο ήταν καταχωρημένα τα στοιχεία του παλαιού και ευτελούς
αξίας αυτοκινήτου.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Π Α Ν Ν Η ΙΜ Α Ρ Η Ϊ
■Μιλκ

0 Ζώρζ ϊψενάν ίου εϋΠηνικού αστυνομικού ρ υ η
Είναι πολλά τα αστυνομικά βιβλία που έχουν μεταφρα
στεί στην ελληνική γλώσσα και πολλοί οι ξένοι συγγρα
φείς του είδους που έχουν κερδίσει ένα μεγάλο τμήμα
του αναγνωστικού κοινού. Ένας όμως είναι εκείνος ο ο
ποίος κατάφερε να παρουσιάσει με επιτυχία την πλοκή
αστυνομικών ιστοριών μέσα στο ελληνικό τοπίο. Πρό
κειται για τον Γιάννη Μαρή (Τσιριμώκο) που δημιούργη
σε έναν εγχώριο ήρωα της αστυνομικής λογοτεχνίας,
τον αστυνόμο Μπέκα, που για τους ντόπιους θιασώτες
του αστυνομικού λογοτεχνικού είδους είναι ένα πρόσω
πο αντίστοιχο του επιθεωρητή Μαιγκρέ.

Ο Γιάννης V
Μαρής
(Τσιριμώκος)

α αστυνομικά μυθιστορήματα του Γιάννη Μαρή
πουλήθηκαν σε εκατοντάδες αντίτυπα και διαβά
ζονταν σε συνέχειες σε πολλές εφημερίδες και
περιοδικά των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Άρεσαν όμως και στους Έλληνες της διασποράς,
και έτσι οι ελληνόφωνες εφημερίδες του Λονδίνου και
της Κωνσταντινούπολης, αλλά και της μακρινής Αυ
στραλίας και Ν.Αφρικής δημοσίευαν τις γοητευτικές
και ευκολοδιάβαστες αυτές σπαζοκεφαλιές.
Ο ίδιος ο συγγραφέας ήταν δημοσιογράφος και ερ
γάστηκε για πολλά χρόνια σαν συντάκτης και αρχισυ
ντάκτης σε πολλές εφημερίδες και περιοδικά. Ανέβασε
δυο θεατρικά έργα και έγραψε τα σενάρια πολλών ελ
ληνικών ταινιών.
Το ελληνικό αστυνομικό βιβλίο δεν είχε ιδιαίτερη τύχη

Τ

86

πριν από τον Γιάννη Μαρή. Έγιναν κάποιες προσπάθει
ες από άλλους συγγραφείς, αλλά τα αποτελέσματα δεν
έδωσαν την απαραίτητη χημεία. Είναι γεγονός ότι η
πλοκή ενός αστυνομικού βιβλίου σπάνια αποτελεί το με
γάλο του ατού, πολύ πιο σημαντική είναι η ατμόσφαιρα,
η αύρα και η ικανότητα του συγγραφέα να κάνει τον μύ
θο αληθοφανή, πειστικό αλλά επειδή ακριβώς πρόκειται
για μύθο, να μην τον απογυμνώσει από τα στοιχεία εκεί
να που τον κάνουν γοητευτικό.
Ο Γ ιάννης Μαρής κατάφερε με τα βιβλία του να γοη
τεύσει ένα μεταπολεμικό αναγνωστικό κοινό που ήθελε
να αφήσει πίσω του ένα δύσκολο παρελθόν και διψού
σε για κοσμοπολίτικη περιπέτεια, μέσα σ’ ένα αστικό πε
ριβάλλον που άρχισε να διαφαίνεται αχνά στην Αθήνα,
κυρίως στην πλατεία Κολωνακίου, στα ζαχαροπλαστεία
του κέντρου της πόλης και στα νεόδμητα Ξενία στα πιο
όμορφα μέρη της Ελλάδας.
Το πρώτο του αστυνομικό μυθιστόρημα που τον έκα
νε γνωστό ήταν το «Έγκλημα στο Κολωνάκι» το οποίο
έγινε σαν τίτλος το σήμα κατατεθέν του συγγραφέα.
Μεταφέρθηκε με επιτυχία στον κινηματογράφο με πρω
ταγωνιστές τους Χρήστο Τσαγανέα και Μιχάλη Νικολινάκο και σε σκηνοθεσία Τζανή Αλιφέρη. Ήταν η αρχή
μιας πετυχημένης πορείας που διήρκεσε πάρα πολλά
χρόνια με πολλούς τίτλους και σασπένς και με τον αστυ
νόμο Μπέκα να γίνεται μια όλο και πιο γνωστή φυσιο
γνωμία με τα στοιχεία που τον χαρακτήριζαν να δίνουν
έναν ρεαλισμό στην μορφή αυτού του επαρχιώτη αστυ
νομικού που δεν ταιριάζει με το περιβάλλον των αστών
ανάμεσα στους οποίους κινείται λόγω επαγγέλματος.
Ο ήρωας του Μαρή είναι καλός στη δουλειά του όχι
γιατί έχει κάποιες εξαιρετικές ικανότητες, αλλά γιατί ερ
γάζεται αργά και μεθοδικά δεν επηρεάζεται από τις
υψηλές θέσεις των ανθρώπων που εμπλέκονται στα
αστυνομικά του αινίγματα. Αυτή η αμεροληψία δεν είναι
καθόλου εύκολη επειδή οι πλούσιοι ύποπτοι του υπεν
θυμίζουν συνέχεια ότι τον θεωρούν υποδεέστερό τους
και ενοχλούνται από το γεγονός ότι ασκεί πάνω τους κά
ποια εξουσία. Αυτό το κατά βάση δυσάρεστο παιχνίδι
δεν ενοχλεί τον Μπέκα που φαίνεται να είναι εντελώς
απαλλαγμένος από συμπλέγματα κατωτερότητας και
απτόητος κυνηγάει τον ένοχο, τον οποίο πάντα βρίσκει,
μετά από μια σειρά συλλογισμών και συμπτώσεων.
Σε μερικά βιβλία του Μαρή δεν εμφανίζεται ο αστυ
νόμος Μπέκας. Αυτό συμβαίνει όταν η ιστορία εκτυλίσ
σεται εκτός Αθηνών, στις κοσμοπολίτικες Σπέτσες, σε
κάποια μοντέρνα κατά την δεκαετία του 60 λουτρόπολη
ή στην Ουρανούπολη, το προπύργιο του Αγίου Όρους.
Εδώ ο Μπέκας δεν έχει καμιά δικαιοδοσία αφού υπη
ρετεί στην Αθήνα. Σ’ αυτά τα κοσμοπολίτικα μέρη, σε
αντίθεση με τον ασουλούπωτο ανθρωπάκο, την ευθύνη
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για την τηρηση της τά 
ξης έχουν πολύ πιο
προικισμένοι εξω τερι
κά νέοι άνθρωποι, με
σαφώς μεγαλύτερες
ικανότητες επικοινω
νίας από τον μονοκόμ
ματο και απότομο
αστυνόμο.
Όπως και να έχει το
πράγμα, στις ιστορίες
του Μαρή το έγκλημα
γίνεται στο σαλόνι και
ποτέ στην κουζίνα. Ο
δράστης δεν είναι κά
ποιος τυχαίος, αλλά
ένα ευυπόληπτο μέ
λος τη ς κοινωνίας
που αρχικά παρου
σιάζεται υπεράνω
πάσης υποψίας. Πο
τέ όμως ο συγγρα
φέας δεν κάνει το
λάθος να κάνει τον δρά
στη πολύ συμπαθή και αυτό επειδή γνωρίζει
ότι κάτι τέτοιο απογοητεύει τον αναγνώστη
και τον αφήνει ανικανοποίητο. Υπάρχουν βέ
βαια αστυνομικά μυθιστορήματα στα οποία ο
συγγραφέας αποτολμά κάτι τέτοιο, αλλά
πρόκειται για έργα με έντονο το λογοτεχνικό
στοιχείο και όχι για βιβλία όπου κυριαρχεί η
τυποποίηση. Τυποποίηση που είναι όμως
απαραίτητη για να έχει ο αναγνώστης έναν
μπούσουλα για να πορεύεται στους διαδρό
μους της αστυνομικής λογοτεχνίας.

Ο έρω τας παίζει σημαντικό ρόλο
στις ισ τορ ίες του Γιάννη Μαρή. Αλ
λά και το χρήμα είναι το στοιχείο
εκείνο που είναι από τα σημαντικό
τε ρ α κίνητρα στη διάπραξη εγκλημά
των. Στην πραγματικότητα, στα έργα
το υ εκτός από το αστικό στοιχείο
υπάρχει πάντα η όμορφη νέα γυναί
κα, ο πλούσιος σύζυγος, και α ρ κετές
φ ο ρ ές ο φτωχός υπάλληλος που προ
σπαθεί κατά την διάρκεια των ολιγοή
μερων διακοπών του σ ’ ένα κοσμοπο
λίτικο νησί να ζήσει «μια ζωή που δεν
του ανήκει», με αποτέλεσμα να βρίσκεται
μπλεγμένος σ ’ έναν φόνο το ν οποίο προσπα
θ εί να εξιχνιά σ ει παράλληλα με το ν αστυνό
μο του νησιού. Ά λλες φ ο ρ ές ο κύριος ήρωας του Μαρή είναι ένας μοναχικός άντρας
που βρίσκεται μπλεγμένος σ ’ έναν φόνο κα
θαρά από σύμπτωση, και παρακολουθεί τα
τεκταινό μενα με έντονο προσωπικό ενδια 
φέρον. Ό ταν όλα τελειώ σουν, όλοι γ υ ρ ί
ζουν στον κόσμο το υ ς εκτός από το ν δρά
στη που ο δη γείτα ι στη φυλακή.
Τα βιβλία του Γιάννη Μαρή έχουν πάντα
ένα νοσ ταλγικό τέλ ο ς. Ενώ έχ ει αποδοθεί
δικαιοσύνη υπάρχει μια μελαγχολία δ ιά 
χυτη που δείχνει στον αναγνώ στη ό τι «πα
ραμύθι ή ταν και τελείω σε». Ίσω ς γ ι αυτό
τα βιβλία το υ Μαρή ήτα ν το αγαπημένο
ανάγνωσμα το υ καλοκαιριού, όταν κατά
τη ν διά ρ κεια τω ν διακοπών όλα φ α ίνο 
ν τα ι εύ κο λα και τίπ οτα δεν φ α ντά ζει
αδύνατο.
ο
Π. Υ Ζωή Κώσταβάρα
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ΠΥΑΙ-MATH-ΠΕΠΙΥΑΙ
Θεόρατα έλατα, καταπράσινα λιβάδια και εντυπωσιακά σπίτια, παραδοσιακά χτισμέ
να, συνθέτουν την μαγευτική εικόνα των περιοχών της Πίνδου. Η Πύλη, η Ελάτη και το
Περτούλι είναι μερικά από τα πολύ όμορφα μέρη του ορεινού όγκου του νομού Τρικά
λων, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για όσους αγαπούν τα χειμερινά σπορ αλλά και
όλους τους φυσιολάτρες που εντυπωσιάζονται από το ελατόδασος και την άγρια ο
μορφιά της περιοχής. Είναι επίσης μια μοναδική ευκαιρία να χαζέψετε από μακριά τον
περίπατο μιας καφετιάς αρκούδας, προσοχή όμως ...μην πλησιάσετε περισσότερο...
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πό τα Τρίκαλα είναι πολύ εύκολο να φτάσετε σ’
αυτά τα χωριά. Η διαδρομή υπόσχεται άνεση στο
δρόμο, εκτός αν προπορεύονται ...φορτηγά ή
τρακτέρ. Σε λιγότερο από μισή ώρα θα είστε στην
Πύλη Τρικάλων. Η Πύλη, ή Πόρτα όπως ονομαζό
ταν παλιά, βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου τελειώνει
η Θεσσαλία και αρχίζει η Ήπειρος.
Χτισμένη στην πλαγιά του Κόζιακα είναι κυριολεκτικά
πνιγμένη στο πράσινο ενώ τα τρεχούμενα νερά συμπλη
ρώνουν το τοπίο.

Α

Ο ποταμός Πορταϊκός διασχίζει την πόλη και στην ευ
ρύτερη περιοχή είναι ξακουστός για την καθαρότητα
των νερών και για τις πέστροφες που κολυμπούν στα νε
ρά του.
Αν έχετε χρόνο, μην διστάσετε να πιείτε έναν καφέ
στις καφετέριες που υπάρχουν πάνω στο κεντρικό δρό
μο της Πύλης ή ακόμα καλύτερα κάτω στο ποτάμι, στο
Μύλο, με τα θεόρατα πλατάνια.
Λίγο πιο κάτω θα δείτε την καμάρα, μια μονότοξη πέ
τρινη γέφυρα, που χτίστηκε από τον Άγιο Βησσαρίωνα.
Καμία δυσκολία να την βρείτε, καθώς είναι πάνω στην
διαδρομή σας. Ακόμα, αξίζει να κάνετε μια διαδρομή,
δύο χιλιομέτρων, βόρεια, μέσα από δάσος με βελανιδιές
της Πύλης, για να δείτε το μοναστήρι του Αγίου Βησσα

ρίωνα. Η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους άντρες ενώ
για τις γυναίκες μόνο σε ένα από τα τρία παρεκκλήσια.
Επίσης μην λησμονήσετε να επισκεφθείτε τον παρα
δοσιακό οικισμό της Πόρτας Παναγιάς και να επισκεφθείτε το ομώνυμο μοναστήρι, που είναι χτισμένο στα
ερείπια του αρχαίου ναού της Αθηνάς.
Το μοναστήρι χτίστηκε το 1823 και είναι ένα από τα

Πάνω: Ο Αστυ
νομικός Σταθ
μός Περτουλίου
Κάτω: Στα Περτουλιώτικα Λι
βάδια θα βρείτε
άφθονα νερά.

m m m

1. Περτούλι.
2. Το ξυλογέφυρο πίσω απ’ το
Περτούλι.
3. Ιππασία στο
Κερκέτιον Κέ
ντρο Ιππασίας.

σπουδαιότερα βυζαντινά μνημεία της Ελλάδος.
Συνεχίζοντας, η διαδρομή επιβάλλει συνετή οδήγηση
λόγω των συνεχών στροφών, αν και ο δρόμος είναι πο
λύ καλός. Το τοπίο έχει αρχίσει και γίνεται ακόμα πιο
όμορφο, με τα πρώτα έλατα να κάνουν την εμφάνισή
τους δεξιά του δρόμου. Αριστερά σας ο γκρεμός δεν
πρόκειται να σας φοβίσει, καθώς το τοπίο των απέναντι
βουνών και χωριών θα σας τραβήξει την προσοχή.
Ο δρόμος έχει την άνεση να σας επιτρέψει να σταμα
τήσετε και να φωτογραφίσετε ό,τι θέλετε. Φτάνοντας
στην τοποθεσία «Αναβρυσούλα», μπορείτε να σταματή
σετε στο ομώνυμο μαγαζί για πολύ καλή πέστροφα.
Ακολουθώντας τον ανηφορικό δρόμο στις πλαγιές του
Κόζιακα 13 χλμ. μετά την Πύλη και σε υψόμετρο 900 μέ
τρων φτάνουμε στην όμορφη Ελάτη, το μεγαλύτερο από
τα ορεινά χωριά του νομού Τρικάλων και το πιο τουρι
στικά ανεπτυγμένο. Το παλιό όνομα του χωριού ήταν μέ
χρι το 1955 Τύρνα. Πιθανολογείται ότι ιδρύθηκε μετά
την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.
Εδώ μπορείτε να διανυκτερεύσετε στα ξενοδοχεία
που υπάρχουν, καθώς και σε κάποια ενοικιαζόμενα δω
μάτια ενώ οι ταβέρνες σερβίρουν ό,τι καλύτερο υπάρχει.
Για τους φίλους του σκι σε απόσταση μόλις 7 χλμ. λει
τουργεί το χειμώνα το χιονοδρομικό κέντρο Περτουλίου, ενώ για τους φίλους της αναρρίχησης σε μικρή από
σταση από το χωριό στην θέση «Κόκκινος Βράχος» βρί
σκονται τρεις αναρριχητικές διαδρομές. Κάτω από την
ψηλότερη κορυφή του Κόζιακα σε ύψος 1738 μ. βρίσκε
ται το καταφύγιο Χατζηπέτρος.
Η Ελάτη προσφέρει άφθονο χιόνι το χειμώνα και δρο
σερό και υγιεινό κλίμα το καλοκαίρι, δεν έχει δε τίποτε
να ζηλέψει από τους πιο φημισμένους προορισμούς των
Άλπεων...
Μετά την Ελάτη το τοπίο γίνεται ακόμα πιο μαγευτικό
με σκορπισμένα παραδοσιακά, ωστόσο πολυτελή σπίτια.
Τα θεόρατα έλατα θα σας συντροφεύουν, με τα πνευ
μόνια σας να ρουφούν το άφθονο οξυγόνο. Σε λίγο και
αφού περάσετε μέσα από τα περιβόητα «περτουλιώτικα
λιβάδια», φθάνετε στο Περτούλι.
Το χωριό είναι χτισμένο αμφιθεατρικά στην πλαγιά βου
νού (1090 μέτρα υψόμετρο) και αποτελούσε στο παρελ
θόν τόπο συνάθροισης των κτηνοτροφών της περιοχής.
Σήμερα, αυτό που κάνει το Περτούλι να ξεχωρίζει εί
ναι τα γραφικά πέτρινα σπίτια του με τις κόκκινες ή πέ
τρινες στέγες. Το Περτούλι είναι λιγότερο τουριστικά
ανεπτυγμένο από την κοντινή Ελάτη, με λιγότερα, αλλά
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υψηλότερης ποιότητος και αισθητικής, καταλύματα.
Διαθέτει χιονοδρομικό κέντρο το οποίο λειτουργεί στη
θέση «Λιβάδια Περτουλίου» με μικρή σχετικά πίστα, που
απευθύνεται κυρίως σε λιγότερο έμπειρους σκιέρ, εξο
πλισμένη όμως με σκί-λιφτ και με τελεφερίκ. Στην ίδια
θέση λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο και το Πανελλήνιο
Αντάμωμα των Σαρακατσαναίων, ενώ καθ’ όλη τη διάρ
κεια του χρόνου μπορείτε να κάνετε ιππασία, τοξοβολία,
ποδηλασία και άλλα σπορ του βουνού.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το δά
σος Περτουλίου είναι ένα από τα πιο
όμορφα και καλοδιατηρημένα δάση
ελάτης στην Ελλάδα. Σ 'αυτό έχει συμβάλει το γεγονός ότι την εκμετάλλευ
ση και χρήση του εν λόγω δάσους έχει
με εκατονταετές συμβόλαιο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης. Πλήρως εναρμονισμένες με το
φυσικό περιβάλλον είναι και οι εγκατα
στάσεις του Πανεπιστημίου στο Περτούλι, στις οποίες κατά τους θερινούς
μήνες γίνεται η πρακτική εξάσκηση
των φοιτητών Δασοπονίας.
Στο Περτούλι μπορείτε να μείνετε
στον ομώνυμο ξενώνα ή σε διάφορα
ενοικιαζόμενα δωμάτια, ακόμα και στο
Νεραϊδοχώρι (λίγα χιλιόμετρα μετά).
Οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφθείτε
τον επιβλητικό πύργο του Χατζηγάκη
που χτίστηκε το 1880.
Αξίζει να φάτε ζεστή φασολάδα και
καταπληκτικά λουκάνικα, χοιρινό πρα
σοσέλινο, κεμπάπ και κοντοσούβλι.
Προτιμήστε κόκκινο κρασί, που είναι
μοναδικό, αλλά μετά ...μην οδηγήσετε.
Φεύγοντας αγοράστε από τους
υπαίθριους πωλητές, βότανα, τσάι του
βουνού, τραχανά, κάστανα, καρύδια,
μέλι και τυρί και κεντή
ματα και πλεκτά.
Μετά το Πετρούλι ο δρόμος συνεχίζει
για τα επόμενα πανέμορφα ορεινά χω
ριά του Δήμου Αιθήκων, Νεραϊδοχώρι,
Δέση, Πύρρα, Γαρδίκι, μέχρι την Κοινό
τητα Ασπροποτάμου και τις πηγές του
Αχελώου.
Ε π ιμ έλ εια : Π .Υ . Α ν α σ τα σ ία Π ε τρ ά κ η

4. Η εκκλη
σία στην
πλατεία του
Περτουλίου
5. Το χιονο
δρομικό κέ
ντρο Περ
τουλίου
6. Τοξοβο
λία στα
Περτουλιώτικα Λιβάδια
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Το «απόκρυφο» βιβλίο που γράφει για την Κοίμηση
της Θεοτόκου λέγεται «Του Ιωάννου του Θεολόγου Λό
γος εις την Κοίμησιν τη ς αγίας Θεοτόκου» κι αρχίζει με
τούτα τα λόγια: «Της Παναγίας ενδόξου Θεοτόκου και
αειπαρθένου Μαρίας, κατά το ειωθός, εν τω αγίω μνήματι του Κυρίου ημών ερχομένης θυμιάσαι και κλινούσης τα άγια γόνατα αυτής εδυσώπει τον εξ αυτής τεχθέντα Χριστόν, τον Θεόν ημών, προς αυτόν αναλύσαι».
Μεταφράζω αυτή την αρχή, και, βάζω παρακάτω με
συντομία όλη την ιστορία που είναι γραμμένη σ’ αυτό το

0

βιβλίο:
«Η Παναγία ένδοξη Θεοτόκος και αειπαρθένος Μαρία
επήγε, όπως είχε συνήθεια να κάνει, στο άγιο μνήμα του
Κυρίου μας, για να θυμιάσει, κ’ εκεί που έκλινε τα άγια
γόνατά της, παρακαλούσε τον Χριστό, τον Θεό μας,
που γεννήθηκε απ’ αυτήν, να την πάρει κοντά του».
Οι Ιουδαίοι, που την είδανε να συχνοπηγαίνει στον
άγιο τάφο, πήγανε στους αρχιερείς κ' είπανε πως η Μα
ρία πηγαίνει στο μνήμα κάθε μέρα. Κ’ οι αρχιερείς φωνάξανε τους φύλακες που είχανε βαλμένους να φυλάνε
το μνημείο, και τους ρωτήσανε, αν είναι
Η Παναγία είναι το πνευματικό στολίδι της Ορθοδοξίας. ΓΓ αυτό κ’ αλήθεια αυτά που είπανε εκείνοι οι
Εβραίοι. Αλλά οι φύλακες είπανε πως δεν
οι υμνωδοί της Εκκλησίας μας την υμνήσανε με πολλούς και εξαίσι είδανε τίποτα, επειδή ο Θεός δεν τους
ους ύμνους, δίνοντας της ένα πλήθος ονόματα, όπως είναι Ρόδον το άφησε να δούνε την Παναγία.
Μια μέρα, Παρασκευή, εκεί που προ
αμάραντον, Χρυσούν θυμιατήριον, Σκέπη του κόσμου, Κεχαριτωσευχότανε η Παναγία στο μνημείο, ανοίμένη, Νύμφη ανύμφευτος, Προστάτις των Χριστιανών, Βακτηρία ξανε οι ουρανοί και κατέβηκε ο αρχάγγε
τυφλών, Ελπίς των απελπισμένων, Γοργοεπήκοος, κι άλλα πολλά. λος Γαβριήλ, και τη ς είπε «Χαίρε, Εσύ
που γέννησες τον Χριστό τον Θεό μας. Η
Κ’ οι εικονογράφοι πάλι ζωγραφίσανε μυριάδες εικόνες της Θεοτό προσευχή Σου ανέβηκε στον ουρανό, κι
κου, με διάφορους τύπους: Οδηγήτρια, Γλυκοφιλούσα, Πλατυτέρα, όπως ζήτησες, θα αφήσεις τον κόσμο και
Δεομένη, Γαλακτοτροφούσα. Το εικόνισμα της στολίζει το εικονο θ’ ανέβεις στα ουράνια, στην αληθινή κι
αιώνια ζωή, μαζί με τον Υιό Σου».
στάσι κάθε εκκλησίας, βαλμένο από το δεξιό μέρος της Ωραίας Πύ
Σαν άκουσε η Παναγία αυτά τα λόγια
του
αρχαγγέλου, γύρισε πίσω στη Βη
λης. Στις 15 του Αυγούστου γιορτάζουμε την Κοίμηση της Θεοτό
θλεέμ, έχοντας μαζί της τις τρεις παρθέ
κου. Αυτή την ημέρα «μετέστη προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα νες που την υπηρετούσανε. Κι αφού ξε
της Ζωής». Η γιορτή της Κοιμήσεως πανηγυρίζεται σε κάθε μέρος κουράστηκε λίγο, είπε στις παρθένες:
της Ελλάδας με ξεχωριστή κατάνυξη. Η Κοίμηση της Θεοτόκου εί «Φέρτε μου θυμιατήρι, γιατί θα κάνω την
προσευχή μου». Και της το πήγανε. Κ’ η
ναι το καλοκαιρινό Πάσχα για τους Έλληνες. Αμέτρητες εκκλησίες Παναγία προσευχήθηκε κ' είπε: «Κύριέ
μου Ιησού Χριστέ, που με αξίωσες να
και περισσότερα μοναστήρια γιορτάζουνε στις 15 Αυγούστου.
γεννηθείς από μένα, άκουσε τη φωνή μου
και στείλε μου τον απόστολο Ιωάννη, για να τον δω και
Κοίμηση της Παναγίας δεν αναφέρεται στις
να
αρχίσω να χαίρουμαι. Στείλε μου και τους άλλους
Πράξεις των Αποστόλων, όπως δεν αναφέροαποστόλους,
μαζί κ’ εκείνους που έχουν φύγει από τού
νται και τα Εισόδια της Θεοτόκου και κάποιες
τον τον κόσμο κ' ήρθανε σε Σένα, σε όποια χώρα να’
άλλες εορτές. Αυτές οι γιορτές κρατούνε από
ρθουνε, με το άγιο πρόσταγμά Σου, και βλέποντάς
την αρχαία παράδοση. Είναι γραμμένες και σε
τους, να ευλογήσω το πολυύμνητο όνομά Σου».
κάποια βιβλία που δεν είναι από τα «κανονικά», δηλα
Κι αμέσως, την ίδια στιγμή, έφτασε ο Ιωάννης πάνω
δή από τα βιβλία που έχουνε εγκριθεί από την Εκκλη
σε σύννεφο, ερχόμενος από την Έφεσο, και χαιρέτησε
σία. Αυτά τα βιβλία λέγονται «Απόκρυφα». Απ' αυτά εί
την Παναγία. Κι οι τρεις παρθένες πήγανε και τον προ
ναι εμπνευσμένη, όχι μονάχα η υμνολογία γ ι’ αυτές τις
σκυνήσανε. Κ’ η Παναγία του είπε να θυμιάσει και να κά
γιορτές που λέμε, αλλά κ’ η αγιογραφία, όπως π.χ. στη
νει
προσευχή. Κ’ ύστερα, επήρε το θυμιατήρι η Πανα
Γέννηση του Χριστού, που ζωγραφίζεται το λουτρό
γία,
κ’ είπε: «Δόξα σε Σένα Θεέ και Κύριέ μου, που θα
του παιδιού από τη μαμή Σαλώμη, στις σκηνές από τη
έλθεις
να με πάρεις μαζί με τους Αγγέλους, όπως μου
ζωή των θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης, στα Εισόδια
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της Θεοτόκου, και στην Κοίμηση.

υποσχέθηκες».
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χόντανε, ακούστηκε μια βροντή από τον ουρανό, κ’ ήλ
θε μια φοβερή βουή σαν να κυλούσαν πολεμικά άρμα
τα, και να, πλήθος Άγγελοι και Δυνάμεις φανερωθήκα
νε, κι ακούστηκε μια φωνή. Και με τη φωνή φανήκανε
άξαφνα ο ήλιος και το φεγγάρι απάνω από το σπίτι, κι
όλοι οι άγιοι περικυκλώσανε την Παναγία. Και κείνη την
ώρα μαζευθήκανε πλήθος άνθρωποι και πολλοί άρρω
στοι γιατρευθήκανε.
Και πάλι, ύστερ’ από λίγο, λέγει στους αποστόλους η
Παναγία: «Βάλετε θυμίαμα, γιατί έρχεται ο Χριστός».
Και φάνηκε ο Χριστός καθισμένος σε θρόνο Χερουβικό,
και μαζί του αναρίθμητοι Άγγελοι. Κ’ είπε ο Κύριος: «Μη
τέρα μου, μη λυπάσαι, αλλά να ευφραίνεται η καρδιά
σου. Από τώρα, το τίμιο σώμα σου θα μετατεθεί στον
Παράδεισο, κ’ η αγία ψυχή σου θα έλθει κοντά μου,
στους θησαυρούς του Πατρός μου, εκεί που βασιλεύει
η ευφροσύνη των Αγγέλων κι ακόμα μακαριώτερα». Κ’
η Παναγία είπε: «Ευλόγησέ με με τη δεξιά σου, Κύριε».
Κι ο Χριστός άπλωσε το δεξί του χέρι και την βλόγησε,
κ’ η Παναγία το καταφιλούσε κ’ έλεγε: «Προσκυνώ τη
δεξιά τούτη που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, και
Σε παρακαλώ, Χριστέ και Θεέ μου, να δεχθείς τη δούλη
Σου, Εσύ που καταδέχτηκες να γεννηθείς από μένα την
ταπεινή, για να σώσεις το γένος των ανθρώπων. Και σε
κάθε άνθρωπο που θα επικαλείται τ ’ όνομά μου, δίνε τη
βοήθειά σου».
Δεν πέρασε πολλή ώρα, και φθάσανε κι άλλοι από
στολοι απάνω σε σύννεφα, και προσκυνήσανε την Πα
ναγία. Κ’ εκείνη, σήκωσε τα χέρια της στον ουρανό κ’ εί
πε: «Κύριε, προσκυνώ και υμνώ και δοξάζω το πολυύ
μνητο όνομά Σου, γιατί επέβλεψες στην ταπείνωση της
δούλης Σου, και έκανες μεγαλεία, Εσύ, ο δυνατός. Και
να, θα με μακαρίζουνε όλες οι γενεές». Κ' ύστερα είπε
στους αποστόλους «Βάλετε θυμίαμα και προσευχηθήτε». Κ’ εκεί που προσευ

Και τότε, αρχίσανε να ψέλνουνε οι Απόστολοι τα νε
κρώσιμα, με πρώτο τον απόστολο Πέτρο. Και τό τε
έλαμψε περισσότερο από τον ήλιο το πρόσωπο της
Παναγίας, που ήταν ξαπλωμένη στο κλινάρι της. Κι ο
Χριστός δέχτηκε στα άχραντα χέρια του την αγία και
άμωμη ψυχή τη ς Μητέρας του, κι όλος ο τόπος γέμι
σε από ανέκφραστη ευωδία.
g |g ||^ |||

Οι δε απόστολοι σηκώσανε το κλινάρι, ψέλνοντας, και το πήγα
νε στη Γεθσημανή, να το
ενταφιάσουνε
στο
καινούργιο μνη-

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

μείο που το είχε ετοιμασμένο η Παναγία. Κι από το μνή
μα έβγαινε ευωδία ανεκδιήγητη. Κι αφού ενταφιάσανε
το άχραντο σώμα, επί τρεις μέρες ακουγόντανε οι ύμνοι
που λέγανε οι άγγελοι, χωρίς να τους βλέπει κανένας.
Όπως είπαμε στην αρχή οι υμνωδοί κ’ οι αγιογράφοι
της Ορθοδόξου Εκκλησίας επήρανε έμπνευση απ’ αυτό
το ιστορικό της Κοιμήσεως της Παναγίας.
Με εξαίσιον οίστρο και με πανηγυρικό ενθουσιασμό,
ο αγιασμένος υμνωδός σύνθετε τα θαυμάσια στιχηρά
που ψέλνονται στον εσπερινό της Κοιμήσεως, παίρνο
ντας αφορμή από το φανέρωμα του αρχαγγέλου Γα
βριήλ στην Παναγία, την ώρα που προσευχότανε στη
Γεθσημανή. Κι αληθινά, ο χαιρετισμός αυτός του αρ
χαγγέλου προς την Παναγία, λίγο πριν από την κοίμησή
της, είναι μεγάλη πηγή εμπνεύσεως για έναν εκκλησια
στικό ποιητή. Γιατί ο αρχάγγελος Γαβριήλ που χαιρέ
τησε τη Θεοτόκο στο νεκρικό κλινάρι της είναι ο ίδιος
που είπε σ’ αυτή το «Χαίρε», τον καιρό που ήταν κόρη
δεκατεσσάρων ετών. Ο ίδιος αρχάγγελος της έφερε τη
χαροποιό είδηση πως θα γεννήσει τον Χριστό, κι ο ίδιος
πάλι της είπε να ετοιμασθεί για την άλλη ζωή. Την πρώ
τη φορά, είπε το «Χαίρε» σε μια μικρή κόρη με πρόσω
πο σαν τριαντάφυλλο. Την δεύτερη φορά είπε το «Χαί
ρε» σε μια γραία, αλλά μια γραία αγέραστη, που απάνω
στο χρυσοκέρινο πρόσωπό της έλαμπε το φως της παρ
θενίας και της αγιότητας. Εκείνο το σώμα είχε γίνει
άφθαρτο από τούτον τον κόσμο, κι ευωδίαζε το Ρόδον
το Αμάραντον.
Λοιπόν, ο θεόπνευστος υμνωδός, σε κάθε τροπάρι
από τα στιχηρά που είπαμε, βάζει στο τέλο ς τον χαι
ρετισμό του αρχαγγέλου Γαβριήλ, δίνοντας στο ποί
ημά του έναν θριαμβευτικό τόνο, αντί να κάνει έναν
νεκρώσιμο:
«Ω του παραδόξου θαύματος! Η πηγή της ζωής εν
μνημείω τίθεται, και κλίμα προς ουρανόν ο τάφος γίνε
ται. Ευφραίνου Γεθσημανή, της Θεοτόκου το άγιον τέ-

μένος. Βοήσωμεν οι πιστοί, τον Γαβριήλ κεκτημένοι ταξίαρχον «Κεχαριτωμένη, χαίρε, μετά Σου ο Κύριος, ο
παρέχων τω κόσμο δια Σου το μέγα έλεος».
Ο θρήνος γίνεται ύμνος πλημμυρισμένος από αγια
σμένη χαρά, το ξόδι γίνεται πανήγυρη. Οι πιστοί, που
ψέλνουν μαζί με τον υμνωδό, στην αρχή απορούν πως
«η πηγή της ζωής μπαίνει στο μνημείο, και πως ο τάφος
γίνεται κλίμακα που ανεβαίνει στον ουρανό»! Αλλά αμέ
σως ενθουσιάζονται, γιατί νιώθουνε πως κηδεύουνε την
αθάνατη Παναγία, και φωνάζουνε με ενθουσιασμό: «Ευ
φραίνου Γεθσημανή, που έχει το αγιασμένο τέμενος της
Θεοτόκου. Ας κράξουμε, ημείς οι πιστοί έχοντας πρω
τοψάλτη (αρχηγό) τον Γαβριήλ τον Αρχάγγελο, λέγο
ντας τα λόγια που είπε κατά τον Ευαγγελισμό: ‘Κεχαριτωμένη, χαίρε, μετά Σου ο Κύριος, ο παρέχων τω κόσμο
δια Σου, το μέγα έλεος’».
Ω! Τι πλούτον αρίφνητο και μυστικό, τ ι κάλλος
ανεκδιήγητο έχει η Ο ρθοδοξία μας, που είναι σαν
την Παναγιά «Ρόδον το Αμάραντον»! Τι θαυμαστό
πράγμα είναι αυτή η μεταστροφή του πόνου σε χα
ρά, τη ς θλίψης σε αγαλλίαση! Τούτη είναι η λεγά με
νη «Χαρμολύπη» ή «το χαροποιόν πένθος». Κ’ η μου
σική που είναι τονισμένοι αυτοί οι ύμνοι, και που έχει
τον ίδιο πνευματικό οίστρο που έχει κ' η ποίηση, δυ
ναμώνει τα λόγια, το υ ς δίνει τη ν υπέρτατη έκφραση.
Που αλλού, άραγε, παρεκτός από την Ορθόδοξη Εκ
κλησία θα βρει ο πιστός τέτο ια ουράνια απηχήματα,
που θα ακούσει τέ το ιε ς α ρχαγγελικές σάλπιγγες;
Κρίμα, να υπάρχουνε άνθρωποι μεταξύ μας που να
μην είναι σε θέση να αισθανθούνε τέτο ιο υ ς ύμνους,
γεμάτους από αθανασία, και που ανεβάζουνε την ψυ
χή σ ’ εκείνον τον μακάριον κόσμον όπου καταυγάζετα ι από την αιώνια φωτοχυσία!»
Από το βιβλίο του «Παναγία και υπεραγία»
Εκδόσεις Αρμός.
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Η ΠΑΝΑΓΙΑ σιη ζωή ίου πισιού
ΣΤΗ ΡΙΓΜ Α

ΚΑΙ1 ΕΛΠΙΑΑ

εν είναι μια λέξη «μαγική», πού να δηλώνει ένα
πρόσωπο φανταστικό ή έστω θρυλικό. Είναι μία
λέξη ζωής, πού δηλώνει ένα Πρόσωπο αγάπης,
στήριξης και ελπίδας. Ένα Πρόσωπο πάνω στο
οποίο στηρίζεται, συνήθως, όλη η ύπαρξή μας,
αφού σ’ Αυτό εναποθέτουμε κάθε ελπίδα ευρισκόμε
νοι πολλές φορές σε απέλπιδες καταστάσεις. Είναι το
Πρόσωπο εκείνης, πού, αφού βάσταξε τον άπειρο Θεό
και Τον πρόσφερε Θεάνθρωπο στον Κόσμο, έχει και
την δύναμη και τη θέληση να κρατεί την Ψυχή και την

του, η Υπέρμαχος Στρατηγός στους Αγώνες του για
τα όσια και ιερά του, η ακαταίσχυντη ελπίδα στις συμ
φορές από τις αδικίες των Μεγάλων τη ς Γης σε βάρος
του και το Δυνατό Στήριγμα στις όποιες δύσκολες
στιγμές του. Γι’ αυτό και πρέπει να τιμά το Γένος μας
εκείνη καθώς Τους αξίζει, γιατί Αυτή, ναι Αυτή, υπήρ
ξε η Πρώτη πού συντέλεσε να γραφ εί η ιστορία του
και να γίνει ο Μεγάλος Δάσκαλος και Φωτιστής στους
άλλους Λαούς τη ς Γης.
Η εφετινή εορτή Της, του Δεκαπενταυγούστου, μας
δίδει και πάλι την ευκαιρία να κάνουμε
Από τις πρώτες λέξεις πού μάθαμε στη νηπιακή μας ηλι αυτές τις σκέψεις και να 'χουμε αυ
κία είναι «Παναγία». Και από τότε, μέχρι και τώρα και α τούς τούς στοχασμούς μας. Είναι κα
λό και ωφέλιμο αυτό. Μα πιο καλό και
πό τώρα, μέχρι το τέλος τις ζωής κάθε πιστού, αυτή η λέ
πιο ωφέλιμο θα’ ταν να μην π εριμέ
ξη γίνεται ένα με την ύπαρξη και τη ζωή, αφού μέσα απ’ νουμε τη Γιορτή Της για να γίνεται αυ
αυτή περνά η ζωή, περνούν οι αγωνίες, τα βάσανα, περ τό, αλλά πάντοτε, όσες φορές ανα
πνέουμε, μαζί με το οξυγόνο και το
νά ό,τι συνδέει τον καθένα μας με τη Γη και τον Ουρανό. «οξυγόνο» της τιμής και της ελευθε
ρίας, των αρετών και των αξιών, της
ζωή μας, όλη μας την ύπαρξη, σε δύναμη και χάρη, σε
παιδείας και της ανθρωπιάς, θα ’πρεπε να θυμόμαστε
ακμή και πρόοδο, σε χαρά και αγαλλίαση, σε μετάνοια
και να τιμούμε εκείνη, πού σκέπει το Γένος μας, πού
και λύτρωση.
κρατεί άσβεστη την ελληνορθόδοξη συνείδησή μας
Στην εποχή μας, πού ο καθένας μας, πολλές φορές,
και πού εξακολουθεί να συμπορεύεται μαζί του ως αρ
περνά σοβαρή κρίση στη σχέση του με τις αληθινές
χηγός, ως τροφέας, ως στήριγμα και ως ελπίδα.
αξίες, εκείνη γίνεται το Πρότυπο και το Υπόδειγμα
στο θέμα αυτό, πού μας ταλανίζει σκληρά και αδυσώ
πητα. Γιατί εκείνη είναι η Συνάθροιση όλων των αλη
θινών αξιών και αρετών και με τη ζωή Της διδάσκει
όλους και τον καθένα χωριστά, τούς τρόπους μα και
τούς αγώνες, για να παραμείνουμε ή για να επιθυμή
σουμε να κάνουμε την Ψυχή μας καταγώγιο αυτών
των αξιών.

β

Ό ταν από τον σκληρό αυτό αγώνα, νιώθουμε κου
ρασμένοι και τραυματισμένοι, εκείνη πάλι έρχεται, ως
Μητέρα και ως Γιατρός, ως Συνάνθρωπος μα και ως
Βασίλισσα, μας αναπαύει, μας επουλώνει τα τραύμα
τα και μας δίδει το Χέρι Της για μία συμπόρευση στον
αληθινό δρόμο της Ζωής, στο δρόμο αυτό που, αφού
οδηγήσει τον καθένα μας σε συνάντηση με τον Συνάν
θρωπο, οδηγεί αμέσως και ασφαλώς τον καθένα και
μαζί με τον άλλο, σε συνάντηση μ' εκείνο
πού «έκλινε Ουρανούς» για να συναντήσει το πλά
σμα Του, τον άνθρωπο.
Εμείς, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, γνωρίζουμε καλά, πο
λύ καλά μάλιστα, πόσο Εκείνη αγάπησε το Γένος μας
και πόσες φορές ή μάλλον πάντοτε, συμπορεύτηκε
μαζί του σ’ όλο το μήκος τη ς μεταχριστιανικής πορεί
ας του. Ο καθένας Έλληνας Ορθόδοξος γνωρίζει και
γ ι’ αυτό και πρέπει να ενθυμείτε ότι εκείνη υπήρξε και
υπάρχει για το Γένος ολόκληρο η Τροφός τη ς ζωής

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥΜΗΤΡΟ
ΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΜΠΗΣ, ΣΥΒΡΙΤΟΥΚΑΙ
ΣΦΑΚΙΩΝ Κ.Κ.
ΕΙΡΗΝΑΙΟΥ
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Ο συνάδελφος Γεώργιος Δκρωνής*, πέρα από τον ερ

A. Α. Τι μπορεί να προσφέρει ο μοντελισμός στα

γασιακό φόρτο και τις οικογενειακές υποχρεώσεις βρί

νέα παιδιά;
-Στους νέους μπορεί να προσφέρει πάνω απ’ όλα
ευχαρίστηση, δημιουργική απασχόληση και επαγγελ

σκει πάντοτε λίγο χρόνο για να ασχοληθεί με το αγα
πημένο του χόμπι, τον μοντελισμό. Ένα χόμπι πρωτό
τυπο, που αποκτά διαρκώς νέους οπαδούς στη χώρα
μας. Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» μεταφέρει στους
φίλους αναγνώστες τη συζήτηση που είχε μαζί του.

A. Α. Γιωργο, με τον όρο «μοντελισμός» τι ακριβώς
εννοούμε;
- Μοντελισμός είναι η τέχνη του σχεδιασμού και της
κατασκευής γνήσιων μοντέλων διαφόρων ειδών (αερο
πλάνων, ελικοπτέρων, αυτοκινήτων, σκαφών, μηχανών
κ.λπ.) τη ς ανακατασκευής δηλαδή πραγματικών έργων

ματική κατεύθυνση. Η ενασχόληση με το μηχανολο
γικό σχέδιο και τις μηχανές υποδεικνύει τρόπους
σκέψης, τα καθοδηγεί να μεθοδεύουν το διάβασμά
τους και να οργανώνουν τις γνώ σεις τους. Δεν ήταν
τυχαίο που είπα ότι ο μοντελισμός παρέχει επαγγελ
ματικό προσανατολισμό στα παιδιά. Κάποιος που του
αρέσει ο μοντελισμός του αυτοκινήτου, μπορεί να
σπουδάσει για παράδειγμα, βιομηχανικός σχεδια
στής, μηχανολόγος, μηχανικός, ή οτιδήποτε σχετικό
με το αυτοκίνητο. Σ’ έναν άλλον που του αρέσουν τα
αεροπλάνα, μπορεί να γίνει αεροναυπηγός. Ο μοντελισμός τελικά μπορεί να βοηθήσει κάποιο παιδί στην
επιλογή επαγγέλματος.

σε μικρή κλίμακα.
A. Α. Εσύ με ποια κατηγορία μοντελισμού ασχολείA. Α. Από πότε ασχολείσαι με τον μοντελισμό και
τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς.
- Από μικρός άνοιγα όλα μου τα παιχνίδια για να δω
τ ι έχουν μέσα. Κάποια στιγμή μου γεννήθηκε η επιθυ

σαι;
-Με τα ταχύπλοα σκάφη, και τα αυτοκίνητα.

μία να αρχίσω να κατασκευάζω μόνος μου πλέον αυτά

λούς αγώνες έως τώρα. Τι διακρίσεις έχεις πάρει;
- Συμμετέχω σε αγώνες από το 1978 και έχω αρκε
τές διακρίσεις στα αυτοκίνητα και στα ταχύπλοα σκά-

που βλέπω. Έτσι ξεκίνησα. Θα έλεγα ότι η αγάπη μου
για την τεχνολογία με οδήγησε στον μοντελισμό.

A. Α. Γνωρίζω ότι έχεις συμμετάσχει και σε πολ
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φη. Σ τα σ καφ ά κια έχω δύο πανελλήνια πρω ταθλήματα
στην κα τη γο ρ ία τω ν 3,5 κυβικών και δ εύ τερ η θέση σε
π ανελλήνιο πρω τάθλημα στην μεγάλη κα τη γο ρ ία των
15 κυβικών εκατοστώ ν. Στα α υτοκίνητα, τε λ ευ τα ία
σ υμμ ετοχή είχα σε Π ανευρωπαϊκό Π ρω τάθλημα που
έγ ιν ε στην Ελλάδα και π ήραμε τη ν 14η θέση εγώ με
το ν σ υνοδηγό μου.
A . Α . Τ ο ό ν ε ιρ ό σ ο υ π ιο ε ίν α ι;

- Η κα τάχτησ η ενός Π αγκοσμίου Π ρω ταθλήματος,
σ τα σκάφη α ς πούμε.
A . Α . Τ ο β λ έ π ε ις ό τ ι μ π ο ρ ε ί α υ τ ό κ ά π ο τ ε να
γ ίν ε ι π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α ;

- Π ιθ α νό τη τες έχουμε, εξα ρ τά τα ι όμω ς από
το χρόνο που θα δ ια θέσ ουμ ε γ ι’ αυτό, ίσως
ότα ν π άρουμε σύνταξη (γέλιο).
A . Α . Τι θ α έ λ ε γ ε ς σ τ ο υ ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς
α σ τ υ ν ο μ ικ ο ύ ς π ο υ μ ε α φ ο ρ μ ή α υ τ ή μ α ς
τ η σ υ ν ο μ ιλ ία τ ο υ ς κ ιν η θ ε ί τ ο ε ν δ ια φ έ 
ρ ο ν γ ια τ ο ν μ ο ν τ ε λ ισ μ ό ;

-Το συνιστώ ανεπ ιφ ύλακτα, και για
α υτο ύ ς και γ ια τα παιδιά το υ ς, ε ίτε αυ
τό είνα ι σ τα τικό ς μ οντελισ μ ός ε ίτε ε ί
ναι τη λεκα τευθ υ νό μ ενο ς. Θα π ροσφέ
ρ ει πολλά και σ το υς ίδιους και στα
παιδιά το υ ς. Κυρίως, θα αποκτήσουν
ένα χόμπι, που δεν είναι ιδ ια ίτερ α δ α 
πανηρό, θα αποκτήσουν γνώ σ εις και
θα γεμ ίσ ο υν ευ χά ρ ισ τα τ ις ώ ρες τους.
A. Α. Π ό σ ο σ ε ξεκ ο υ ρ ά ζ ει η α σ χο
λ ία σ ο υ α υ τ ή ;

- Με ηρεμεί. Ξεχνάω τα πάντα, είτε
υπηρεσιακά ε ίτε οικογενεια κά και ασχο
λούμ αι με ένα α ντικείμενο που αγαπώ.
Είναι ξεκο ύρ α σ η ψυχής, είνα ι τρ ο φ ή
πνευματική. Μ αθαίνεις πολλά πράγματα.
Μ αθαίνεις μηχανολογικό σχέδιο. Εξαρτάτα ι φ υσ ικά από το αντικείμενο που τελικά
επ ιλέγεις. Αν σου α ρέσ ουν τα αεροπλάνα
θα α ναγκα στείς να μάθεις και αεροδυναμική,
αν σου αρέσουν τα πλοία, πλοιοδυναμική, στα
α υτοκίνητα θα α ναγκα στείς να μάθεις ό τι α φ ο 
ρά το α υτοκίνητο, δηλαδή, γεω μ ετρ ία α νά ρ τη
σης, κινητήρα, φρένα... τα πάντα.
A . Α . Θ έ λ ω ν α σ ε ε υ χ α ρ ισ τ ή σ ω γ ια τη σ υ ζ ή τ η σ η
π ο υ ε ίχ α μ ε κ α ι ε υ χ ό μ α σ τ ε τ ο ό ν ε ιρ ο σ ο υ γ ια π α γ κ ό 
σ μ ια π ρ ό κ ρ ισ η ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ιη θ ε ί. Θ α ε ίν α ι μ ία μ ε 
γ ά λ η χ α ρ ά γ ια ό λ ο υ ς μ α ς , ιδ ια ίτ ε ρ α γ ια τ η ν Ε λ λ η ν ικ ή
Α σ τ υ ν ο μ ία .

-Και εγώ σ ας ευχαριστώ .
*0 Αστυφύλακας Γεώργιος Διφωνής υπηρετεί στην ΔΙΤΕΝΕ (7ο Τμήμα).
Συνέντευξη: Αρχ/κας Κων. Τσινάλης
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ν εύ ρ ο υ ή α γ γ ε ίο υ , ά γνω σ το από τι.
Γι α υτό θα πρέπει να απευθυνθούμε σε Ειδικό γιατρό
ο οποίος με το ν κλινικό και ακτινολογικό έλεγχο θα αποφ ανθεί γ ια τα αίτια, και θα δώ σει οδηγίες.
Από τη ν πλευρά μου θα προσπαθήσω να σας δώσω
μια σειρά συμβουλών και ασκήσεων για να είναι η αυχενική περιοχή σε καλή κατάσταση και να μπορεί να αντεπεξέλθει σ τις δυσκολίες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει.
Όπως όλο το σώμα έτσ ι και ο αυχένας

σ τηρίζεται

από μύες και συνδέσμους. Η συνεχής το υ ς τάση, πολ
λ ές φ ορές,

δ ημ ιουργεί σπασμό

με αποτέλεσμα να

υπάρχει πόνος στον αυχένα, π ονοκέφαλος, ζάλη ή μού
διασμα, λόγω π λημμελούς αιματώ σεω ς του εγκεφάλου,
διότι κάποιες α ρ τη ρ ίες και ν εύ ρ α ( σπονδυλική και ινια
κή αρτηρία, ινιακό νεύρο κ.λπ.) περνούν ανάμεσα από
το υ ς αυχενικούς μύες. (Κεφαλικοί μύες κατάφυση τραπ ε ζο ε ιδ ο ύ ς-Σ τε ρ ν ο κ λ ειδ ο μ α σ το ειδ ή ς μυς -Σκάληνοι
μ ύες-Α νελκτήρας ωμοπλάτης κ.λπ) με αποτέλεσμα,
όταν α υτο ί θα συσπασθούν να δημιουργούν τ α παρα
πάνω προβλήματα.

Ρόλος της φυσιοθεραπείας

την επίπτωση της αυχεναλγίας στο γενικό πληθυσμό
από 60 έως 75%. Όμως δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρω
πος στην εποχή μας που να μην έχει διαμαρτυρηθεί, έστω
και μια φορά, για ένα ’’πιάσιμο” ή ένα πόνο στον αυχένα.

τοπ οθέτηση περιλαίμιου (κολάρο), προκειμένου ν ’απο-

Αυχένας είναι ίσως η μόνη περιοχή του σώματος

να, ανάπαυση και λήψη παυσίπονων, αντιφλεγμονώ δω ν

Το άυχενικό σύνδρομο είναι ένα συνηθισμένο π ερι
σ τατικό που κα λείτα ι ν ’αντιμετω πίσει ένα ς φ υσ ιοθερ α 
πευτής. Στην ο ξεία φάση το υ συνδρόμου σ υνισ τάται η
φ ευχθούν οι βίαιες ή υπ έρμετρες κινήσεις στον α υχέ

0

πάνω στην οποία επιδρούν τό σ ο ι πολλοί παράγο

και συχνά μυοχαλαρω τικώ ν φαρμάκων. Κατόπιν γίνετα ι

ντες και τό σ α άλλα σ υστήματα γ ια τη ν εμφάνιση

εφ α ρμογή φυσικών μ έ σ ω ν ίΙ^ θ Γ , αναλγητικώ ν ρευμ ά 

κάποιας σ ημειολογίας. Σ τηρίζει το κεφ άλι

των, υπερήχων, θερμών επιθεμάτων, διαθερμιώ ν) με

και

σ τη ρ ίζετα ι στο θώρακα. Θα μπορούσαμε να πού

σκοπό τη ν π εραιτέρω ανακούφιση το υ ασθενούς από

με ό τι α π οτελεί ανατομικό κρίκο μεταξύ το υ μυαλού και
τη ς καρδιάς, τη ς λογικής και τη ς ψυχής ή το υ συναι

το ν πόνο και τη χαλάρωση τη ς π εριοχής από το μυϊκό

σ θήματος και τη ς έκφ ρα σης του. Και βέβαια κάθε δια

το ς. Σε περιπτώ σεις φ λεγμονής τ η ς ρίζας κάποιου νεύ 

τα ραχή αυτώ ν θα αποτυπωθεί και στον αυχένα. Ο σύγ

ρου, η χρησιμοποίηση τω ν φυσικών μέσων βοηθά ση

χρονος τρόπ ος ζωής, οι πολλές ώ ρες στο γρα φ είο, η

μαντικά στην υποχώρησή τη ς ενώ στην περίπτωση τη ς

έλλειψ η άσκησης καθώς επίσης και η υπερχρήση (π.χ.

κήλης το υ μεσοσπονδυλίου δίσκου βοηθά στην ρίκνω-

τροχονόμοι κατά τη ν ρύθμιση τη ς κυκλοφορίας), έχουν

ση το υ πηκτοειδή πυρήνα που π ροβάλλει και όχι στην

αναδείξει τη ν α υχενολογία απαραίτητη για τη ν επίλυση
το υ σύγχρονου προβλήματος γενικό τερ α το υ ανθρώ

ανάταξή του.
Η μάλαξη φ α ίνετα ι να είνα ι ιδ ια ίτερ α α νακουφ ισ τική

που και ειδ ικό τερ α το ν αστυνομικού.

γ ια το υ ς α σ θ ενείς με ά υχενικό σύνδρομο. Τ έλο ς κά

Λ έγοντας ’Ά υχ ενικό Σύνδρομο” εννοούμε το ν πόνο,

ποιοι α σ θ ενείς α ναφ έρουν ανακούφ ιση από τ α συ

τη ν δυσκαμψία ή κάποιο μούδιασμα στη περιοχή ή στα

μπτώματα μ ετά τη ν εφ α ρ μ ο γή έλξη ς. Β έβα ια πρέπει

άκρα. Τα α ίτια που προκαλούν τα ανωτέρω είναι πολλά

ν ’α να φ ερ θ εί ό τι η έλξη τα τε λ ε υ τ α ία χρ όνια τε ίν ε ι να

και σύνθετα.
Επιγραμματικά θα μπορούσαν να αναφ ερθούν ο ι :

εγκα τα λη φ θ εί.

1. Στενώ σεις μεσοσπονδυλίων διαστημάτω ν (Οστέφ υτα, κήλες μεσοσπονδυλίου δίσκου).

Η υποχώρηση τω ν συμπτωμάτων σ υνοδεύεται από
πρόγραμμα θεραπευτικώ ν ασκήσεων που έχουν ως
σκοπό τη βελτίωση τη ς κινητικότητας το υ αυχένα και

2. Ο σ τικές κακώσεις

τω ν άνω άκρων, που πιθανόν να έχουν επ ηρεασθεί και

3. Σ υγγενείς ανωμαλίες

τη ν ενδυνάμωση τ η ς περιοχής. Σε αυτή τη φάση το κο

4. Α γγεία

λάρο πρέπει να εγκαταληφθεί.

5. Μύς
6. Μ ετατραυματικές - μετεγχειρ ητικές συμφύσεις

ενοχλήσ εις σ υνιστάται χειρουργική επέμβαση.

7. Α κραίες κινήσεις του αυχένα και τη ς κεφ αλής
ΤΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ
ΜΙΧΑΗΛ,

σπασμό, με τη ν βελτίω ση τη ς κυκλοφ ορία ς το υ α ίμα 

Στην περίπτωση τη ς κήλης αν δεν υποχωρήσουν οι
Ό πως είπα και παραπάνω, θα σας δώσω κάποιες

8. Υπερβολική διάταση νεύρου.

ασκήσεις και δια τά σ εις τω ν αυχενικών μυών με σκοπό

Ό π ω ς κ α τα λ α β α ίν ο υ μ ε από τ α α νω τέρ ω τ ο π ρ ό 

να το υ ς δυναμώσουμε και να το υ ς κάνουμε πιο ελα σ τι

Α/Β(ΥΓ),

β λη μ α μ π ο ρ εί να ε ίν α ι απλό (ένα ς μ υ ϊκ ό ς σπ ασμός)

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑ
ΠΕΥΤΗ*

ή κ α ι π οιο σ ύ ν θ ε το με π α ρ α ισ θ η σ ίες, α ιμ ω δ ίες ,

κούς και με αντοχή σ το δύσκολο έρ γο τους.
Τ ρία σ ετ τω ν δέκα (10) επαναλήψεων είναι μια καλή

α δ υ να μ ία , π ρ ά γμ α που μ π ο ρ εί να σ η μ α ίν ει π ίεσ η

αρχή γ ια κάθε άσκηση.
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Από καθιστή θέση.
1. Σ τρ οφ ές α ρισ τερά -δεξιά του αυχένα.

α) Πλάγια- α ρισ τερά δεξιά
β) Κάμψη- μπροστά αριστερά-

2. Κάμψη -έκταση του αυχένα όχι υπέρκαμψη ή υπε
ρέκταση.

Α υ τ έ ς ε ίν α ι μ ε ρ ικ έ ς α π λ έ ς γ ν ώ σ ε ις κ α ι π ρ α κ τ ι

μπροστά δεξιά.

3. Πλάγια κάμψη αρισ τερά δεξιά.

κ έ ς που π ρ έ π ει κ ά π ο ιο ς να ξ έ ρ ε ι κα ι να ε φ α ρ μ ό 

4. Σήκωμα ώμων

ζ ε ι 3 φ ο ρ έ ς τ η ν ε β δ ο μ ά δ α ή κ α ι κ α θ η μ ε ρ ιν ά γ ια

5. Απαγωγή ώμων μέχρι 900 .

να έ χ ε ι μ ια κα λή λ ε ιτ ο υ ρ γ ία
π ρ ο β λ ή μ α τα .

6. Πρόταση των χεριώ ν μέχρι ο βραχίονας να ακουμπήσει στα αυτιά.
Στο τέ λ ο ς των ασκήσεων με τη ν βοήθεια τω ν χεριών
μπορούμε να κάνουμε διατάσεις.

το υ α υ χ έ ν α χ ω ρ ίς

* Ο Α /Β (Υ η , ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Υπηρετεί στο Κ.Ι.ΑΘηνών
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JJ J J

... σιο μουσείο ΚυκλοΟικήι; τέχνης
0

πλούτος των ιδεών και τω ν αγαθών που διακινούνταν μέσω των θαλάσσιων δρόμων τη ς Με
σογείου ανάμεσα στους Έ λληνες, το υ ς Φοίνικες,
το υ ς Κύπριους, το υ ς Ετρούσκους, το υ ς Ίβηρες
κ.α κατά τη ν κρίσιμη χ ιλιετία από το 1600 π.Χ έως

και το ν 6ο αι.π.Χ, δεν μπορεί παρά να σκιαγραφ ηθεί
ανάγλυφα από τα μοναδικά έρ γα τέχνης που συνθέ

IG o q

- 6oq

ο ι.

n .X .

το υ ν την έκθεση «Πλόες -Από τη Σιδώνα στη Χουέλβα.
Σχέσεις λαών τη ς Μ εσογείου 16ος-6ος αι. π.Χ.», που

Τα χίλια διακόσια ευρήματα που φιλο
ξενούνται από τα τέλη Μαίου έως και
τον προσεχή Οκτώβρη στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης - Ιδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή, πιστοποιούν με τον καλύτερο
τρόπο τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν
μεταξύ των λαών της Μεσογείου κατά
τη διάρκεια της αρχαιότητας.

έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα τη ς Π ολιτιστικής Ολυ
μπιάδας.
Οι έμποροι, οι «τυχοδιώκτες» τη ς εποχής όπως το υ ς
χαρ ακτηρίζει ο Ό μηρος, μ ετέφ ερα ν με τα καράβια υφά
σματα, λάδι, κρασί, αρώματα, κεχριμπάρι, ελεφ α ντόδο
ντο, εργα λεία, όπλα, αλλά και κοσμήματα και αναθήμα
τα από τη μιαν άκρη τη ς Μ εσογείου στην άλλη. «Μετα
κινούνται όμως και οι άνθρωποι που συναλλάσσονται ή
μεταναστεύουν» επ ισημαίνει ο διευθυντής το υ Μουσεί
ου καθηγητής κ. Ν ικόλαος Σταμπολίδης. «Έτσι, ιδέες,
τεχνικές, τρόπ οι ζωής ενσω ματώ νονται ή α ντιγρά φ ο
νται στους νέους προορισμούς».
Δ έκα χώ ρες τη ς Μ εσογείου και 91 μουσεία συνεργά
στηκαν γ ια να υλοποιηθεί η ιδέα το υ διευθυντή του
Μουσείου καθηγητή κ. Νικόλαου Σταμπολίδη και βέ
βαια πολυάριθμα τα ξίδ ια απαιτήθηκαν για να επιλεγούν
οι α ρχαιολογικοί θησαυροί και εξα ντλη τικές διαπραγ
μα τεύσεις γ ια να μας το υ ς δανείσουν. Δεν πήγε στο
Λούβρο και στο Βρετανικό Μ ουσείο. Π ήγε σε μουσεία
τη ς Ελλάδας, τη ς Κύπρου, τη ς Ιταλίας, του Λιβάνου,
τη ς Συρίας τη ς Μ άλτας και τη ς Τουρκίας, γ ια τί ή θ ελε να
είναι γνω στός ο χώ ρος εύ ρ εσ η ς το υ κάθε αντικειμένου.
Από τη μια άκρη τη ς Μ εσογείου στην άλλη. Εκεί όπου
«τα νησιά είναι π ατημασιές γ ια να π εράσ εις απέναντι».
Και όπου οι Φοίνικες, οι Έ λληνες και οι ά λλοι λα οί ήταν
συναγω νιστές στα μακρινά τα ξίδ ια , μέχρις ότου ήρθε
το νόμισμα και έγιναν ανταγω νιστές. Ό μω ς ποτέ τα
πράγματα δεν αλλάζουν εντελώ ς. Και η Μ εσόγειος δεν
έπαψε ποτέ να είναι «ένα κράμα από ανθρώπους που
πάνε κι έρχονται και αποτελούν μια ενό τη τα στη διαφο
ρ ετικό τη τα τους».
Το τα ξίδ ι με το υ ς «Πλόες» στο χώ ρο και το ν χρόνο ξε
κινά με το χάρτη τη ς Μ εσογείου, στον οποίο αναγρά
φ ονται οι πόλεις και οι π εριοχές που συμπεριλαμβάνοντα ι στην έκθεση με σημειω μένες τ ις βα σικότερες πο
ρ είες και διαδρομές τω ν αρχαίων πλοίων. Τα μέσα με
τα φ ο ρ ά ς τω ν ανθρώπων εκείνης τη ς εποχής και των
εμπορευμάτω ν συγκεντρώ νονται στην πρώτη προθήκη.

ΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΦΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΙΙΟ ΡΙΑ I0VE
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Πήλινα αλλά και χάλκινα ομοιώ ματα στρογγυλώ ν και
μακρών πλοίων καθώς και απεικονίσεις το υ ς σε αγγεία,
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δ ύ ο επ ισ τή θ ια π ερίοπ τα, δύο ψέλ ια κα ι έ ν α π ε ρ ιδ έ ρ α ιο με οκτώ
π ερ ίοπ τα που β ρ έθ η κα ν τ ο 1958 σε
ένα π ήλινο χ ειρ ο π ο ίη το α γ γ ε ίο σ τα
π ε ρ ίχ ω ρ α τ η ς

Σ ε β ίλ λ η ς

κα ι σ ή μ ερ α

α π ο τελο ύ ν το ν πιο γνω σ τό θ η σ α υ ρ ό το υ
τα ρ τή σ σ ιο υ π ολιτισ μ ού.
Οι ανασκαφές που έγιναν στο χώρο του πο
λύτιμου αυτού ευρήμα τος συνέβαλαν και στην
τα υ τό τη τα το υ πολιτισμού αυτού για να μπορούμε
σ τις μέρες μας να λέμ ε ότι πρόκειται «για έναν από το υ ς
γνω σ τότερους π ολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην
Ιβηρική χερσόνησο κατά τη ν αρχαιότητα». Ολα, εκτό ς
από το π εριδέραιο που μάλλον είναι κυπριακό, κατα
σ κευάστηκε σε κάποιο φοινικικό εργα σ τήριο το υ Γουαλδακιβίρ.
Χωρισμένη σε πολλαπλά επίπεδα η έκθεση σ τέκ ε τα ι
σ τις εισ αγω γές, εκείνα τα α ντικείμ ενα που τα ξίδ εψ α ν
κα τά τη ν α ρ χ α ιό τη τα και εντοπ ίστηκαν από ανασκα
φ είς σε ά λλου ς τόπ ους από εκείνο υ ς τη ς π αραγω γής
το υ ς. Δ εύ τερ ο επίπεδο απ οτελούν οι

κοτύλη
που
μιμείται τα
ανάλογα
πήλινα
Πρωτοκορινθιακά
αγγεία.
Στις λαβές
φέρει ζεύγος
σφιγγών. 680670
π.Χ., Ρώμη,
Museo
Nazionale
Etrusco di
Villa
Giulia.

απομιμήσεις, ενώ τα α μαλγά ματα
(τα α ντικείμενα που παρουσιάζουν
μ ε ίξεις πολιτισμικώ ν αλληλεπ ιδρά 
σεων), ένα ακόμη. Α ρ κετές π ροθήκες
παρουσιάζουν το ν τρόπ ο ζωής τω ν
λαώ ν τη ς Μ εσογείου. Τον τρόπ ο
λ.χ. το υ συμποσίου. Πώς έψηναν
το κρ έα ς σε ψ ησ τα ριές τη ς εποχής και το συ
νόδευαν με το α νάλογο μυρω μένο κρασί. Συ
νήθεια πού πέρασε σ τους α ρ ισ το κρ ά τες
τη ς Ιταλίας και τη ς Ισπανίας. Ο επισκέπτης
εκθέματα όπλα που χρονολογούνται από το ν 12ο έως
το ν 7ο αι. π.Χ. Τα δείγμα τα τη ς Ευβοϊκο-κυκλαδικής κε
ραμικής που βρέθηκαν στην ανατολική και τη ν κεντρική
Μ εσόγειο είναι εντυπωσιακά, όπως και τη ς α ττικής κε
ρα μικής π αραγω γής από τη Μ εγάλη Ελλάδα, την
Ε τρουρία και τη ν Ιβηρική χερσόνησο.
Δ εν μπ ορ εί να μη μ α γ ε υ τε ί ο επ ισ κέπ τη ς από τα
κεχ ρ ιμ π α ρ ένια , τ α χ ά λκινα κα ι σ ιδ ε ρ έ ν ια κο σ μ ή μ α τα
μ ια ς ιέ ρ ε ια ς μ ά λλο ν το υ 600-550 π.Χ, από το Εθνικό
Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ό Μ ο υ σ είο M etaponto κα ι τη γ ρ α φ ικ ή
α να π α ρ ά σ τα σ η τ η ς γ υ ν α ικ ε ία ς φ ιγ ο ύ ρ α ς δίπλα, που
τό σ ο έντο να θ υ μ ίζει τ ις δ ικ έ ς μα ς

Σ α ρ α κ α τσ ά ν ες.

Ό π ω ς δ εν μπ ο ρ εί να μη θ α υ μ ά σ ε ις τ α χ ρ υ σ ά κο σ μ ή 
μ α τα το υ Ελ Καράμπολο το υ 6ου αι. π.Χ.,
που τα ξίδ ε ψ α ν από το
Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ό Μ ο υ σ είο
τ η ς Σ εβ ίλλη ς. Έ να ς θη 
σ α υ ρ ό ς που α π ο τε λ ε ίτα ι
από 21 δ ια φ ο ρ ε τικ ά α ν τι
κ ε ίμ ε ν α ,

βάρους

σ χ εδ ό ν

3χλγρ, τ α οπ οία μπ ορούν να τ α 
ξ ιν ο μ η θ ο ύ ν

σε

σύμφ ω να με τη

Πήλινος κρατήρας με παράσταση ναυμαχίας. Έργο
του Αριστονόθου. 7ος αι.
π.Χ., Ρώμη, Musel Capitolini.

δύο

ο μ ά δ ες

δ ια κό σ μ η σ η

που π α ρ ο υσ ιά ζο υν: 16 ορθ ο γώ νια π λα κίδ ια δ ια φ ό ρων μ εγεθώ ν, εντυπ ω σ ιακά ό λα να α κτινο β ο λο ύ ν,

μα θαίνει πολλά. Ακόμη και το πως φώ τιζαν

Χιακή κύλιξ
παράσταση
σφίγγας
7ος αιώνας π.Χ
Μουσείο
Λευκωσίας.

οι Κύπριοι τα π αλάτια τους.
Με κέντρο τη Μ εσόγειο, λοιπόν, «τη θάλασσα που χω
ρίζει και συνάμα ενώνει το υ ς λαούς», όπως υπογραμμί
ζει η κ. Ντόλλυ Γουλανδή ο επισκέπτης τα ξιδ εύ ει στα
μουσεία τω ν χωρών που τη ν αγκαλιάζουν.
Σε μια τέ το ια έκθεση, όπως π α ρατηρεί ο διευθυντής
τη ς κ. Σταμπολίδης, το π ολυτελές έχ ει τη ν ίδια
αξία με το απλό και το φθαρμένο. Όπως τα
χρυσά σ κουλαρίκια από τη Μ άλτα που α σ φ α 
λίστηκα ν 70.000 ευρώ, όσο δηλαδή και το
μ ό λ ις
δ ύ ο
εκα το σ τώ ν
μ υ κ η ν α ϊκ ό
ό σ τρ α κο
β ρ έθ η κε

που
στη

Μάλτα.

Στο
Μουσείο
Κυκλαδικής
Τ έ
χνης (Βασ. Σοφίας
και Ηροδότου 1,
τηλ. 210.7228321)
έως τις 28 Οκτω
βρίου.
Είσοδος: 3,5 ευρώ
και 1,8 το φοιτητικό.
Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνο

Μυκηναϊκό
κωνικό
ρυτό.
Τέλη 14ου
αι.π.Χ.,
Αρχαιολογι
κό Μουσείο
Ρόδου.
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Η έννοια των επτά θαυμάτων δημιουργήθηκε

το υ ς ήταν να τιμήσουν μ’ ένα μεγα

κατά την διάρκεια της Ελληνιστικής περιόδου

λειώ δες κτίσμα το ν βασιλιά και να

όταν μετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου
οι προϋπάρχοντες πολιτισμοί της Μέσης Ανα

διατηρήσουν μέσα στην πέτρινη κα
τασκευή το υ ς το βαλσαμωμένο σώ
μα του νεκρού. Έ νας άλλος λόγος

τολής δέχτηκαν την επίδραση του κλασικού

που έκανε το υ ς Αιγυπτίους να κατα

ελληνικού πολιτισμού. Επιλέχτηκαν λοιπόν τα

σκευάσουν τις πυραμίδες ήταν να

πιο εντυπωσιακά μνημεία σ’ ότι αφορά το μέ
γεθος, την μεγαλοπρέπεια και τη γνώση της

υποχρεώσουν το υ ς θνητούς να κατα
νοήσουν τη μικρότητά τους. Οι κατα
σκευές α υτές ξεπερνούσαν ό λες τη ς

τεχνολογίας. Η επιλογή του αριθμού επτά έγι

νόρμες τη ς εποχής εκείνης. Έ τσ ι οι

νε πιθανότητα, σε σχέση με την εβδομάδα των

Φαραώ προσπάθησαν να μας πεί-

επτά ημερών, η οποία κατά την ίδια περίπου

σουν ότι ανάμεσα στον απλό θνητό

περίοδο ήρθε από την Εγγύς Ανατολή.
Αν παραλείψουμε τον ιστορικό Ηρόδοτο, ο ο

και το σύμβολο τη ς δικής το υ ς εξο υ 
σίας δεν υπήρχε κανένα κοινό μέτρο.
Οι πυραμίδες αποτελούσαν μόνο

ποίος ήδη τον 5ο αιώνα αναφέρεται σε τρία έρ

μέρος του βασιλικού ταφικού

γα «που πρέπει κανείς να δει», όλα των Σαμίων,

μπλέγματος. Σε όλες τις πλευρές κάθε

αργότερα τα έργα έγιναν σταθερά επτά, αλλά

πυραμίδας υπήρχε ένας νεκρικός να

δεν ήταν πάντα τα ίδια. Κάποιοι ιστορικοί επεδίωκαν να συμπεριλάβουν στη λίστα κάποιο

συ

ός. Από πς πυραμίδες ξεκινούσε ένας
δρόμος στολισμένος με ανάγλυφα
που κατέληγε σ’ έναν ναό κοντά στις όχθες του Νείλου.

μνημείο σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις

Εκείνο, όμως που κάνει τερ ά σ τια εντύπωση σε σχέση

και επιλογές. Έτσι ο Αντίπατρος της Θεσσαλο

με τις πυραμίδες είναι το μέγεθος το υ ς και ο τρόπ ος με

νίκης, αντί για τον Φάρο της Αλεξάνδρειας α

το ν οποίο κατάφ εραν οι ερ γά τες εκείνης τη ς εποχής να

ναφέρει στα θαύματα τα τείχη της Βαβυλώνας.

μεταφ έρουν και να τοπ οθετήσουν τόσ ο μεγάλες πέτρες.
Αρχικά οι ογκόλιθοι έφταναν στο λιμάνι, φορτώνονταν

Στο τέλος του 1ου αιώνα ο Ρωμαίος ποιητής

πάνω σε ξύλινα έλκηθρα που τα έσερναν με σκοινιά μέ

Μαρτιάλης πρόσθεσε στα θαύματα το Κολοσ-

χρι την βάση τη ς πυραμίδας. Χρησιμοποιούσαν κεκλιμέ

σαίο της Ρώμης, ενώ τον 6ο μ.Χ. αιώνα ο συγ
γραφέας Γρηγόριος της Τουρ συμπεριλαμβά
νει στον κατάλογο την κιβωτό του Νώε και τον
Ναό του Σολομώντα.
Η οριστική λίστα των επτά θαυμάτων αναβίω
σε κατά την περίοδο της Αναγέννησης και είναι
φανερό ότι τα ελληνικά μνημεία είναι εκείνα τα
οποία υπερτερούν αριθμητικά. Μόνο δυο είναι

να επίπεδα (ράμπες) με τις ποιες ανέβαζαν τις π έτρες
που ζύγιζαν περίπου 2,5 τόνους. Οι ογκόλιθοι όταν με
τα φ έροντα ν στην τελική θέση το υ ς είχαν ήδη πάρει το
τελικό το υ ς σχήμα και ήσαν τοποθετημένοι με τόση
ακρίβεια που η λεπίδα ενός μαχαιριού δεν μπορούσε να
περάσει ανάμεσά τους.
Τα εργα λεία που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτι
οι ήταν απλά, όπως ορθογώνιοι γνώ μονες και το νήμα
τη ς στάθμης, αυτό δεν το υ ς εμπόδισε όμως να επιτυγ
χάνουν μεγάλη ακρίβεια στις κατασκευές τους.

ξένα προς τον Ελληνικό πολιτισμό: οι πυραμί-

Τεράστια σημασία είχε για τους αρχαίους η διασφάλι

δες της Γκίζας, οι οποίες προηγούνται κατά

ση τη ς αιώνιας γαλήνης των νεκρών. Γι αυτό το λόγο οι

πολύ χρονολογικά, και οι κρεμαστοί κήποι της
Βαβυλώνας. Θα παρουσιάσουμε παρακάτω τα
επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου κατά χρο
νολογική σειρά

1. Διάφορα κε
κλιμένα επίπε
δα τα οποία πι
θανόν να χρη
σίμευαν για τη
ανύψωση ογκό
λιθων στα ανώ
τερα στρώματα
των πυραμίδων
Φωτό από το
βιβλίο: «Τα
εβδομήντα θαύ
ματα του Αρχαί
ου Κόσμου»
Εκδόσεις
Βασδέκη

αρχιτέκτονες επινόησαν πολυσύνθετες πόρτες τύπου
υδατοφράκτη για να σφραγίσουν τις εισόδους. Παρ όλα
αυτά όμως οι τυμβωρύχοι παρέκαμψαν τις εισόδους αυ
τέ ς και μπήκαν από τούνελ που έφτιαξαν οι ίδιοι. Οι κλέ
φ τες αυτοί ήξεραν πολύ καλά ότι το υ ς Αιγυπτίους βασι
λείς συνόδευαν στον άλλο κόσμο πλούσια κτερίσματα και

01 Π Υ Ρ Α Μ ΙΔ Ε Σ Τ Η Σ Γ Κ ΙΖ Α Σ

(2551 -2472π.Χ)

Ο

ότι η τεράσ τια προσπάθεια σύλησης ενός τέτοιου τάφου,
θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τον τολμηρό, αλλά σε
περίπτωση επιτυχίας, μπορούσε να το ν κάνει πλούσιο.

ι πυραμίδες που τη ς Γ κίζας κτίστηκαν από το υς

«Αφού το χέρ ι μου δεν μπορεί να κάνει τη ν μέτρηση,

Φαραώ τη ς 4ης Δυναστείας, τον Χέοπα, τον Χα-

η σκέψη μου θα την πραγματοποιήσει». Αυτό σ κέφτηκε

φρήνο και το ν Μυκερίνο. Είναι τρ ε ις από τις

ο Θ αλής ο Μιλήσιος όταν βρέθηκε αρκετά χρόνια μετά

ογδόντα που υπάρχουν στην Αίγυπτο. Είναι το

αντιμέτωπος με την πυραμίδα του Χέοπα. Π αρατήρησε

μόνο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου

λοιπόν, ότι καθώς στεκόταν όρθιος στη μέση τη ς ερ ή 

που έμ εινε σε πού καλή κατάσταση και η μόνη ουσιαστι

μου, η σκιά του κάποια στιγμή είχε μήκος το οποίο αντι

κή φ θορά είναι ότι έχουν χάσει το μεγαλύτερο μέρος

στοιχούσε ακριβώς στο ύψος του. Έ τσι τη ν ίδια ακριβώς

από το ν ασβεστόλιθο που κάλυπτε εξω τερικά τη ν επιφάνειά τους.

ώρα μέτρησε τη ν σκιά τη ς πυραμίδας και σ’ αυτό που

Οι πυραμίδες στην αρχαία Αίγυπτο ήσαν υπερκατα

της. Το άθροισμα αυτών των δυο αριθμών ήταν το ύψος
τη ς πυραμίδας.

σκευές βασιλικών τάφω ν και ο σκοπός τη ς κατασκευής

βρήκε πρόσθεσε το ήμισυ του μήκους τη ς μιας πλευράς
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3. Αναπαράσταση των Κήπων σύμφωνα με τον
Koldewey (φωτό corpus).
4. Σύστημα θυρών τύπου υδατοφράκτη «Τα
εβδομήντα θαύματα του Αρχαίου Κόσμου» Εκδό
σεις Βασδέκη
5. Απεικόνιση των Κρεμαστών Κήπων κατά τον
Kircher (φωτό corpus).
6. Αναπαράσταση των Κρεμαστών Κήπων με άν
δηρα και παρτέρια (εκδ. Πατάκη)

Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας
Από το υ ς κρεμαστούς κήπους δεν απέμεινε τίποτα
που θα μπορούσε πέρα από κάθε αμφιβολία να τα υτισ τεί
με το μνημείο αυτό. Χρονολογικά απέχουν πολύ από τις
πυραμίδες τη ς Γκίζας. Κατασκευάστηκαν το ν 6ο π.Χ. αι
ώνα από το ν Ναβουχονδονόσωρα για την σύζυγό του
Αμύτη που καταγόταν από την ορεινή Μηδία και ήθελε
ένα περιβάλλον που να τη ς θυμίζει τη ν πατρίδα της.
Οι κήποι καταλάμβαναν έκταση 120 τ.μ και το ύψος
το υ ς έφ τα νε τα 25 μέτρα όσο δηλαδή ήταν και το ύψος
που είχαν τ α τείχη τη ς πόλης. Σύμφωνα με το ν ιστορικό
Βερόσσους ήταν ένα ανάκτορο με πεζούλες που ήταν
κτισμένο σε πολλά επίπεδα. Πάνω σ τις πεζούλες αυτές
υπήρχαν δέντρα και άλλα φ υτά και το σύνολο μαζί με
πολλά μικρά κτίσματα έδινε την εντύπωση μιας α μφιθε
α τρικής κατασκευής.
Η βάση τη ς κατασκευής αποτελείτο από τοίχους που
ο καθένας είχε πλάτος 7 μέτρων. Οι απόσταση ανάμεσα
σε δυο τοίχους ήταν 3 μέτρα. Πάνω το υ ς στηρίζονταν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Υπό Chris Scare «Τα εβδομήντα θαύματα του αρχαίου κό
σμου». Εκδόσεις Βασδέκης.
2. ΟΟϋΡυεΤεύχος 50. Οι κρεμαστοί κήποι της Βαβυλώνας.

πέτρινα δοκάρια και πάνω σ’ αυτά άπλωναν καλάμια και
πλίνθους. Πάνω - πάνω άπλωναν το χώμα.
Μια άλλη περιγραφή λέει ότι όλη η κατασκευή
ακουμπούσε πάνω σε καμάρες από το ύ 
βλα.
Όπως είναι φυσικό, ένας τέ το ιο ς κή
πος χρειαζόταν πολύ νερό. Το πρόβλη
μα τη ς ύδρευσης αντιμετωπίστηκε μέσα
από ένα πολύπλοκο σύστημα καναλιών
και κρηνών.
Τα ανάκτορα τη ς αρχαίας Βαβυλώνας
έχουν κατασ τραφεί πλήρως και αυτό
ο φ είλετα ι στο γεγο νό ς ότι κτίστηκαν
από καλοψ ημένες πλίνθους που κλάπηκαν μέσα σ το υς αιώ νες. Π αρα μένει
όμως ευδιάκριτη η θεμελίωση των κτι
ρίων, το μόνο που έμεινε από αυτό το
μνημείο.
Π. Υ. Ζωή Κώστα βάρα
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Γ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ & ΥΙΟΙ A.E
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Α σ φ α λ ισ τ ικ ή

Π ρ α κτό ρ ευ σ η

3ης Σεπτεμβρίου 96 & Χέϋδεν, Πλ. Βικτρωρίας, 104 34
τηλ 210 8251 823 fax 210 8251 824

To Α σ φ α λ ισ τικ ό Γ ο α φ ε ίο το υ κ. Γ. Π α π α χ ρ ή σ τ ο υ α ν α κ ο ιν ώ ν ε ι ό τι ω ς Α ν ώ ν υ μ η Ε τ α ιρ ε ία Α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς
Π ρ α κτό ρ ευ σ η ς

Τ . ΠΑΠ Α ΧΡΗ ΣΤΟ Σ & ΥΙΟΙ Α .Ε ” έ χ ε ι τη ν δ υ ν α τ ό τ η τ α ν α π α ρ έ χ ε ι σ το π ρ ο σ ω π ικ ό τ η ς

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α Σ ε ιδ ικ ά ε κ π τω τικ ά τιμ ο λ ό γ ια σ τ α Ε Ι Χ κ α ι τις κ α το ικ ίες, σ υ ν ε ρ γ α ζ ό μ ε ν η μ ε
σ ε ιρ ά α π ό γ ν ω σ τ έ ς κ α ι μ ε γ ά λ ε ς ε τα ιρ ίε ς τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς Α γ ο ρ ά ς .
Το ε τή σ ιο ο λ ικ ό κ ό σ τ ο ς α σ φ α λ ίσ τ ρ ω ν γ ια τη ν Α σ τ ικ ή Ε υ θ ύ ν η Ε Ι Χ φ α ίν ε τα ι σ τ ο ν π α ρ α κ ά τ ω π ίν α κ α .
Ό λ ε ς ο ι Σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ικ έ ς κ α λ ύ ψ ε ις ε ίν α ι π ρ ο α ιρ ε τ ικ έ ς κ α ι π α ρ έ χ ο ν τ α ι ε ίτε μ ε μ ο ν ο μ έ ν ε ς , ε ίτ ε σ ε
π α κ έ τ α μ ε π ο σ ο σ τό ε κ π τ ώ σ ε ω ς μ έ χ ρ ι κ α ι 4 0 % .

ΙΠ Π Ο Ι

Β/Μ 3

Β/Μ 4

Β/Μ 5

Β/Μ 6

Β/Μ 7

Β/Μ 8

Β/Μ 9

Β/Μ 10

6

141,56

160,99

180,42

199,86

219,29

238,72

258,15

277,58

7-8

155,85

177,25

198,63

220,03

241,42

262,82

284,20

305,60

9-10

171,98

195,58

219,18

242,79

266,39

290,00

313,60

337,21

11-12

206,59

234,94

263,29

291,65

320,00

348,36

376,72

405,07

13-14

246,34

280,16

313,97

347,78

381,59

415,41

449,22

483,03

15 & άνω

285,54

324,74

363,93

403,12

442,31

481,50

520,70

559,89

Ε π ίσ η ς η

Γ. ΠΑΠ Α ΧΡΗ ΣΤΟ Σ & ΣΙΑ Ο .Ε REAL TECHNO SERVICES", σ α ς π α ρ έ χ ε ι Υ π η ρ ε σ ίε ς κ α ι

π α κ έ τα σ υ ν δ ια σ μ έ ν ω ν Υ π η ρ ε σ ιώ ν Σ τ α θ ε ρ ή ς Τ η λ ε φ ω ν ία ς κ α ι In t e r n e t T ellas, O te n e t, H e lla s O n L in e ,
In t e r n e t H e lla s κ α ι F o rth n e t.

[npc inqABivic m
χαμαί iv ιιΙιιιιρΡ
Πάνω: Αναπα
ράσταση της
Ακρόπολης του
15ου αιώνα. Πα
λαιός εκκλησίες
των Αθηνών.
Κάτω: Τοιχο
γραφία αγγέλου
στο εσωτερικό
του Παρθενώνα.

Τον 4ο αιώνα στην Αθήνα συνυπήρχαν οι δυο θρη
σκείες, η ειδωλολατρική και η χριστιανική. Οι ναοί
των εθνικών βρίσκονταν στο κέντρο της πόλης,
ενώ οι καινούργιοι ναοί των χριστιανών κτίζονταν
κυρίως στην π εριφέρεια. Η πόλη κατά το δεύτερο

επ ειδή ο ι σ χ ο λές α υ τέ ς εξα κο λο υ θ ο ύ σ α ν να α π ο τε
λούν πόλο έ λ ξ η ς γ ια π ο λλούς ν έο υ ς που ο ι γ ο ν ε ίς
το υ ς εμ π ισ τεύο ντα ν τη ν π α ιδ εία το υ ς σ το υ ς Α θ η να ί
ο υς σ ο φ ισ τές.
Η ενώ η α ρ χα ία θ ρ η σ κεία και ο α ρ χ α ίο ς π ολιτισ μ ό ς
β ρ ίσ κο ντα ι στην δύση το υ ς , α ν α τέ λ λ ει μια νέα κο
σ μοθεω ρία, ο χ ρ ισ τια νισ μ ό ς ο οπ οίος μα ς ά φ η σ ε

ήμισυ του 5ου αιώνα διατηρούσε τα στοιχεία και

στην Αθήνα πολλά α ρ χ ιτε κ το ν ικ ά μνημεία, από τα

των δυο πολιτισμών. Παράλληλα ο χριστιανισμός

οποία ο ι εκ κ λ η σ ίες είνα ι ε κ ε ίν ε ς που ά ν τεξα ν στο π έ

επιβάλλεται ταχύτατα.

ρ α σ μα το υ χρόνου.
Η ανάγκη να εκπ ροσω π ηθεί α ρ χ ιτε κ το ν ικ ά η νέα
θ ρ η σ κεία έ γ ιν ε μ εγά λη μ ετά το ν 5ο αιώ να. Ο ε λ ε ύ θ ε 

Α

πό π λη ρ ο φ ο ρ ίες που υπάρχουν, το ά γα λμ α τη ς

ρ ο ς χώ ρος όμω ς μέσα σ την πόλη ε ίν α ι από ελ ά χ ι

θ εά ς Αθηνάς δεν υπήρχε πια στην Ακρόπολη.

σ το ς έω ς α νύπ αρκτος, οι δια ρ κώ ς α υ ξα νό μ ενες α νά 

Ό μ ω ς κα τά τη ν ίδ ια εποχή το ά γα λμ α το υ θεού

γ κ ε ς γ ια χ ρ ισ τια ν ικ ο ύ ς να ού ς είχ α ν σαν α π ο τέλεσ μ α

Ασκληπ ιού που β ρισ κόταν στον ναό στην Ν.Δ. π λευ 

να α ρχίσ ουν να χρη σ ιμ ο π ο ιο ύ ντα ι ο ι να οί τω ν ειδω -

ρά τ η ς Α κρόπ ολης, εξα κο λο υ θ ο ύ σ ε να β ρ ίσ κετα ι στη

λολατρώ ν γ ια τ ις α ν ά γκες τω ν χριστιανώ ν. Α ρ χ ιτε

θέσ η το υ και να δ έ χ ε τα ι τ ις τιμ έ ς τω ν πιστών.

κτονικά, όμως, τ α π ρ ο χ ρ ισ τια νικά α υ τά κτίσ μ α τα δεν

Εκείνο το οποίο έδ ιν ε φ τε ρ ά στην παλιά θρησ κεία,

ήτα ν κα τά λλη λα γ ια τ ις λ ε ιτο υ ρ γ ικ έ ς α νά γκες τ η ς ν έ 

ή τα ν ο ι φ ιλ ο σ ο φ ικ έ ς σ χολές, ο ι οπ οίες εξα κ ο λ ο υ θ ο ύ 

α ς π ίστης. Έ π ρεπ ε λοιπ όν να τροπ οπ οιηθούν και να

σαν να λ ειτο υ ρ γ ο ύ ν μ έχ ρ ι τ ο 529, ότα ν ο Ιο υ σ τινια 
νός τ ις α π α γόρ ευσ ε. Α υτό ή τα ν μ εγά λο πλήγμα γ ια

π ρ οσ α ρ μ οσ τούν σ τα νέα δεδ ο μ ένα .
Στην κοινωνική σ υνείδησ η υπ άρχει η έννο ια το υ

το γ ό η τρ ο τ η ς π όλης α λλά και γ ια τη ν οικο νο μ ία τη ς,

«ιερού χώρου». Οι Α θηνα ίοι θεω ρούσ α ν τη ν Ακρόπο-
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λη τόπ ο ιερό, επ ειδή γ ια π ολλούς α ιώ νες σ τεγ ά ζο 

Πάνω:
Ο ναός της
Χρυσοσπηλιώτισσας.

—

ντα ν ε κ ε ί ναοί. Η θ ρ η σ κεία ά λλα ξε, α λλά η α ντίληψ η
ό τι έν α ς τό π ο ς είνα ι ιε ρ ό ς α λλά ζει πιο δύσκολα.
Ό μ ω ς η α ρ χ ιτεκτο νική τω ν αρχαίω ν ναών δεν τ α κα 
θ ισ το ύ σ ε κα τά λλη λα γ ια το ν νέο το υ ς ρόλο, γ ι’ α υτό

Κάτω: Το εσωτε
ρικό του Ερέχθειου. Φαίνο
νται τα χωρίσμα
τα του χριστιανι
κού ναού

έγινα ν κά π οιες α ρ χ ιτε κ το ν ικ έ ς π α ρεμβά σ εις.
Έ τσ ι, κα τά το ν 5ο αιώ να ο Π αρθενώ νας μ ε τα τρ ά 
πηκε σε εκκλη σ ία και με τη ν α λλαγή τ η ς εισ ό δ ο υ το υ
και μ ετατροπ ή τ η ς α να το λική ς π λευρ ά ς το υ κτηρίου
σε κόγχη, κ α τεδ α φ ίσ τη κα ν τα γλυπ τά το υ κέντρου
το υ α να το λικο ύ α ετώ μ α το ς. Κ α τα σ κευ ά σ τη κε επ ίσης
κλίμ α κα που ο δ η γο ύ σ ε στον γυναικω νίτη. Η νέα ε κ 
κλη σ ία α φ ιερ ώ θ η κε στην Α γία Σ οφ ία

και α ρ γ ό τερ α

στην Π ανα γία τη ν Αθηνιώ τισσα. Πολύ α ρ γ ό τερ α επισ κ έφ τη κ ε τη ν Α θήνα ο Β α σ ίλειο ς Β' ο Β ο υλγα ρ ο κτό νο ς γ ια να τε λ έ σ ε ι δ ο ξο λ ο γ ία στο ναό, μ ετά τη νίκη
το υ κα τά τω ν Βουλγάρω ν. Κατά τη ν π ερίοδο τ η ς Φ ρα
γ κ ο κ ρ α τία ς ο Π αρθενώ νας χ ρ ησ ιμοπ οιήθηκε ως κα 
θολική μητρόπ ολη τω ν ηγεμόνω ν το υ Δ ο υκά το υ τω ν
Αθηνών. Μ ετά τη ν κα τάληψ η τη ς Α θήνας από το υ ς
Τ ο ύρ κο υ ς μ ετα τρ ά π η κε σε μουσ ουλμα νικό τέ μ εν ο ς
με τη ν π ροσθήκη εν ό ς μιναρέ. Κατά τη ν δ ιά ρ κ εια το υ
Τ ο υρ κο -ενετικο ύ πολέμου κ α τα σ τρ ά φ η κ ε από το υ ς
βομ β α ρ δ ισ μ ο ύς η β ό ρ εια π λευρά το υ κτηρίου. Τον
19ο αιώ να Ο Tom as Bruce, κόμης το υ Έ λγιν, απε
σ τα λμ ένο ς το υ βρ ετα νικο ύ θρόνου στην Υψηλή Πύλη
απέσπασε από το ν Π αρθενώ να το ν γλυπ τό το υ δ ιά 
κοσμο. Κατά τη ν Επανάσταση, ότα ν οι Τ ο ύρ κο ι πολιο ρ κο ύ ντα ν από το υ ς Έ λ λη νες στην Ακρόπολη ά ρ χ ι
σαν να κ α τα σ τρ έ φ ο υ ν τ α μνημεία γ ια να αποσπάσουν
τ ο μολύβι από το υ ς σ υνδ έσ μ ο υς γ ια να κα τα σ κευ ά 
σ ουν βόλια. Τ ό τε π αρενέβη ο α γω νισ τή ς Γ κούρας, ο
οπ οίος έ σ τε ιλ ε μολύβι σ το υς Τ ο ύρ κο υ ς π ροκειμένου
να α π ο φ ευχθ εί η κα τα σ τρ ο φ ή . Μ ετά τη ν α π ελευ θ έ
ρωση επ ικρ ά τη σ ε γ ια ένα δ ιά σ τη μ α η ιδ έα να κα τα 

ν τε λα Ρος. Χ ρησ ιμοπ οιήθηκε επ ίσ ης ως π υρ ιτιδα π ο

σ κευ α σ το ύ ν τ α νέα α νά κτο ρ α το υ Ό θω να πάνω στον

θήκη, γ ε γ ο ν ό ς που π ρο κά λεσ ε μ εγάλη κα τα σ τρ ο φ ή

Ιερό Βράχο. Ε υτυχώ ς η ιδ έα α υτή δ εν υλοπ οιήθηκε

ότα ν τ ο 1645 έπ εσ ε κερ α υ νό ς πάνω σ την Ακρόπολη.

και σ ύντομ α ά ρχισ αν ο ι ε ρ γ α σ ίε ς α π οκατάσ τα σ ης
τω ν μνημείω ν.
Τα ά λλα μ νημεία τ η ς Α κρόπ ολης α κολούθησ α ν τη ν

Ο να ό ς τ η ς Α π τέρου Ν ίκης π ιθ α νό τα τα δ εν μ ε τα 
τρ ά π η κε σε εκκλησ ία, επ ειδή π α ρ ο υσ ία ζε τη ν ιδ ια ιτ ε 
ρ ό τη τα να είνα ι α π ρ όσ ιτος από τη ν δ υ τική πλευρά,

ίδ ια π ορεία.

στην οποία σ τις χ ρ ισ τια ν ικ ές εκ κ λ η σ ίες β ρ ίσ κετα ι η

Το Ε ρ εχθ είο μ ετα τρ ά π η κε σε βασιλική, α φ ιερ ω μ έ
νη στην Θ εο τό κο , τ ο εσ ω τερ ικό το υ ναού χω ρ ίσ τη κε

είσ ο δ ο ς. Ό τα ν η Ακρόπολη π ο λιο ρ κή θ η κε

σ ε τρ ία κλίτη και στον α να το λικό π ρόδρομ ο π ρ ο σ τέ

το υλικό το υ χρ ησ ιμ οπ οιήθηκε γ ια τη ν οχύρω ση τω ν
Προπυλαίων.

θη κε αψ ίδα, σ τον β ό ρ ειο και ν ό τιο το ίχ ο α νοίχ τη κε

από το ν

Μ οροζίνη, ο να ός δ ια λύ θ η κε από τ ο υ ς Τ ο ύρ κο υ ς και

από ένα π αράθυρο. Είναι το μόνο μνημείο το οποίο

Στην Ν.Δ. π λευρά τ η ς Α κρόπ ολης β ρ ίσ κο ντα ι τα

δ ια τη ρ ε ί σ το εσ ω τερ ικό το υ τα κα τα σ κευ α σ τικά κα 

ερ είπ ια το υ α ρ χα ίου Α σκληπ είου. Π ιθανόν λόγω τη ς

τά λοιπ α από τη ν μ ετατροπ ή το υ σ ε χ ρ ισ τια νική ε κ 

θ ερ α π ευ τική ς δ ρ ά σ η ς το υ Ασκληπ ιού, η λ α τρ ε ία το υ

κλησία. Α ρ γ ό τερ α μ ετα τρ ά π η κε από τ ο υ ς Κ αταλα-

α γ ά λ μ α το ς το υ θεού σ τα μ ά τη σ ε α ρ γ ό τε ρ α απ’ ό τι η

νο ύ ς κ α τα κ τη τές τ η ς Α θήνας σ ε α νά κτορ ο. Κατά τη ν

λ α τρ ε ία άλλω ν α ρχαίω ν θεών. Τον 6ο αιώνα, στη θ έ 

δ ιά ρ κ εια τη ς Τ ο υ ρ κο κρ α τία ς χ ρ η σ ιμ έυσ ε γ ια τη ν σ τ έ 

ση το υ ναού κ τίσ τη κε μια τρ ίκ λ ιτη βασιλική α φ ιερ ω 

γα σ η το υ χ α ρ εμ ιο ύ το υ Τ ούρκου φ ρ ο ύρ α ρ χ ο υ τη ς

μένη σ τον Χ ρισ τό Σ ω τήρα και α ρ γ ό τε ρ α σ το υς Α γ ί

Α θήνας. Β ο μ β α ρ δ ίσ τη κε από το υ Τ ο ύρ κο υ ς που κα 

ο υς Α να ρ γύ ρ ο υς, ο ι οπ οίοι ε ίν α ι ο ι θ ερ α π ευ τές ά γιο ι
τ η ς Χ ρισ τιανοσ ύνης.

τέ σ τρ εψ α ν το β ό ρ ειο το ίχ ο ς.
Η Ν ό τια π τέρ υγα τω ν Π ροπυλαίω ν που β ρ ίσ κετα ι

Κοντά σ το Α σκληπ είο β ρ ίσ κετα ι τ ο θ έα τρ ο το υ Δ ιο 

α π έναντι από τη ν α ρ χα ία πινακοθήκη, μ ετα τρ ά π η κε

νύσου. Πίσω από το κοίλο το υ κ τίσ τη κ ε ο Ν αός τη ς

σε μια μικρή εκκλη σ ία τη ς Α γία ς Τ ριά δας. Μ προστά

Χ ρυσοσπ ηλιώ τισσας. Ο να ό ς είνα ι λ α ξευ μ έν ο ς μέσα

από το ν α να το λικό το ίχ ο δ ια τη ρ ο ύ ν τα ι σ το δάπεδο

στο βράχο, κα ι πάνω το υ βρίσ κο ντα ι ο ι δυο κίο νες

ίχνη σ τή ρ ιξη ς τ η ς Α γία ς Τράπ εζας. Δ ιαπ ισ τώ θηκε επ ί

από το χ ο ρ η γικό μνημείο το υ Θ ρα σ ύλλου. Π ρ ό κειτα ι

σης η ύπαρξη το ιχ ο γρ α φ ιώ ν τω ν Α ρχαγγέλω ν Μ ιχαήλ

γ ια εκκλη σ ία μονόχω ρη 7επί 15μ, και σ το υς το ίχ ο υ ς

και Γαβριήλ. Α ρ γ ό τερ α έγ ιν ε τ ο α νά κτο ρ ο το υ Δ ούκα

το υ σ ώ ζοντα ι λείψ α να το ιχ ο γρ α φ ιώ ν από τη ν Φ ιλοξε-
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Πάνω:
Ο Αγιος Γεώργιος ο Αλεξαν
δρινός
Κάτω: Η εκκλη
σία του Αγίου
Διονυσίου του
Αρεοπαγίτη

λη ς β ρ ίσ κετα ι τ ο Α σ κη τή ρ ιο (Ιω άννης ο Χ ρ υσ όσ τομ ος
ή Ά γιο ς Α θανά σιος). Σ το εσ ω τερ ικό δ ια τη ρ ο ύ ντα ι
τμ ή μ α τα το ίχ ο υ που είνα ι λ α ξευ μ έν α σ τον βράχο και
μια σ α ρ κο φ ά γος. Από τ ις το ιχ ο γ ρ α φ ίε ς α υ τή ς τη ς ε κ 
κλησ ία ς π ρ ο έρ χ ετα ι ο σ τρ α τιω τικ ό ς ά γ ιο ς που β ρ ί
σ κετα ι στο Β υζαντινό Μ ουσείο.
Στην Α ρχαία Α γορ ά β ρ ίσ κ ε τα ι ο να ό ς το υ Η φ α ί
στου, Ο να ό ς α υ τό ς

κα τά τ ο υ ς χ ρ ισ τια ν ικ ο ύ ς χ ρ ό 

νο υς μ ετα τρ ά π η κε σ ε εκκλη σ ία το υ Α γίο υ Γεω ργίου.
Στο εσ ω τερ ικό τ ο υ α ρ χα ίου ναού β ρ ίσ κο ντα ι ίχνη τ ο ι
χογραφ ιώ ν, επ ιγ ρ α φ ές κα ι χ α ρ ά γ μ α τα

που μ α ρ τυ 

ρούν τη ν βυζαντινή π ερίοδο το υ κτίσ μ α το ς.
Στην Ρωμαϊκή Α γορ ά β ρ ίσ κετα ι τ ο Ρολόι Α νδ ρ ό νι
κου Κ υρρήσ του γνω σ τό σ ή μ ερ α ως «Αέρηδες», το
οποίο κα τά τη ν π α λα ιο χρ ισ τια νική π ερ ίο δ ο μ ε τα τρ ά 
π ηκε σ ε βα π τισ τήριο και α ρ γ ό τε ρ α σε εκκλη σ ία . Δ ί
πλα β ρ ισ κό τα ν το Α γο ρ α νο μ είο , τ ο οποίο χ ρ η σ ιμ ο 
π οιήθηκε επ ίσ ης ως χ ρ ισ τια νικό ς ναός.
Κοντά σ την είσ ο δ ο που ο δ η γ ε ί σ ή μ ερ α το ν επ ισ κέ
νία το υ Αβραάμ και ο ι α π εικο νίσ εις τω ν Α γίου Σπυρί

πτη στην Ακρόπολη, β ρ ίσ κετα ι ο Ά ρ ειο ς Π ά γο ς τη ς

δω νος, Μ εγάλου Β ασ ιλείου κα ι το υ Ε υα γγελισ τή Ιω

α ρ χ α ία ς Α θήνας.
Εδώ δ ίδ α ξε το ο α π όσ τολος Π α ύλο ς το ν χ ρ ισ τια ν ι

άννη. Έ χ ε ι σω θεί επ ίσης μια σ α ρ κο φ ά γος.
Ν.Α το υ θ εά τρου βρ ίσ κετα ι ανασκευασμένος, αλλά

σμό σ το υ ς Α θηναίους. Πίσω από το ν βράχο, π ρος τη ν

μ ικρ ό τερ ο ς το υ αρχικού, ο να ός το υ Α γίου Γεω ργίου

π λευρά τη ς Α ρ χα ία ς Α γο ρ ά ς

το υ Αλεξανδρινού. Από τ α απ ομνημονεύματα το υ Μα-

μιας μ ικρ ής εκκλη σ ία ς α φ ιερ ω μ ένη ς στον Ά γιο Δ ιο-

β ρ ίσ κο ντα ι τ α ερ είπ ια

κρυγιάννη μαθαίνουμε ό τι το 1826 στην π εριοχή έγιναν

νύση το ν Α ρεοπ α γίτη, μαθητή το υ Π αύλου που θεω 

σ φ ο δ ρ ές μάχες.
Ο να ός α νατινάχτηκε από το υ ς Έ λληνες, αφού μέσα

ρ ε ίτα ι ο π ρώ τος επ ίσκοπος τω ν Αθηνών.
Π.Υ. Ζωή Κώστα βάρα

είχα ν κα τα φ ύ γει π ολλοί Τούρκοι.
Σ την Ν. π λευρ ά τ η ς Α κρόπ ολης, σ το σπήλαιο τη ς
Κ λεψ ύδρας, β ρίσ κονταν οι Ά γιο ι Απόστολοι, γνω σ τοί
ως «Άγιοι Α π όσ τολοι σ τα Μ άρμαρα».Έ χουν σω θεί
ε λ ά χ ισ τα ίχνη το ιχ ο γρ α φ ιώ ν.
Δ υο εκ κ λ η σ ίες Ά γ ιο ι Α νά ρ γυ ρ ο ι και Ά γιο ς Α ντρ έα ς
είχα ν κ τισ τεί πάνω και δίπλα από το π ερίφ ημ ο Ω δ είο
το υ Ηρώδη το υ Α ττικού.
Στο σπήλαιο το υ Π ανός, στη Β. κλιτή τ η ς Ακρόπ ο
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Β ΙΒ Λ ΙΟ Γ Ρ Α Φ ΙΑ
Μ π ρ ο ύ σ κ α ρ η : Α κ ρ ό π ο λ η τω ν Α θ η ν ώ ν
Α Μ α σ τ ρ α π ά ς : Μ ν η μ ε ια κ ή το π ο γ ρ α φ ία τ η ς α ρ χ α ία ς
Α θήνας
Σ ο φ ο κ λ ή ς Δ η μ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς : Π α λ α ιέ ς ε κ κ λ η σ ίε ς
τω ν Α θ η ν ώ ν
Κ α θ η μ ε ρ ιν ή (Ε π τά Η μ έ ρ ε ς ): Β υ ζ α ν τ ιν ή Α θ ή ν α

Η Ασφαλιστική Εταιρεία

"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."
σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
προσφέρει σε όλα τα μέλη της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

1 4 %
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο
τα σπίτια των ανδρών των

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
επικοινωνήστε με την αρμόδια

Παπαστεργιάδου Φωτεινή
tna.: 50 21 580 fax.: 50 21 580
rnfl. Οικίας: 25 20 655 6937 144 565
κα

I. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 54 · 1ος όροφος· Καλαμαριά
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η

τπλ 2310 478 604· fax 2310 478 605

ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ

Φωτογραφία - Παραγωγή VIDEO

ΕΙΔΗ

_____________ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 8Β: 85Ευρώ
(μττουφάν-πσντελόνι)

Γόμων

Π Η Λ Η Κ ΙΟ : 17,50Ευρώ
(με ύφασμα πελάτη)

ΠΟΥΛΟΒΕΡ
(στις τιμές συμττεριλαβάνεται Φ .Π Α 18%)

Βαπτίσεων
Αρραβώνων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura)

\

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα)
ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA)

Αρχείο

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W, ECONOMY)
ΓΚΛΟΠ (καουτσούκ - πτυσσόμενα)

Στολισμοί

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑΟΠΛΩΝ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΣΗΜΑΤΑ
ΦΑΚΟΙ MAG-LITE

Ιό ο υ γ ίο υ - ϊ ξ ε ν τ έ μ ΐ ι / ϋ ΐ μ ι ν φ ΐ ί

Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τπλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

ΑΡΒΥΑΑ HI-TECH (Δέρμα-Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31. ΤΚ 106 72 ΑΘΗΝΑ. ΤΗΛ: 210-3610280

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

λΙΤΥΜΜΙΚΗ

Ιι ι ί ε ι .. .«ο
Μια σειρά από καθημερινές λέξεις, με σωστή μία από
τις τρεις εκδοχές...και τις απαντήσεις άμεσες για τυ 
χόν αμφιβολίες σας.

π ει

«Την γλώσσα μου
έδωσαν Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελίπης)

λέτη κυρ. αρχείων .εγγράφων κ,λπ.,αναδίφης ,αναδιφητή ς ΕΤΥΜ αρχ. αναδιφώ-αω: αναζητώ ψηλαφώντας.

αναθάλλω - Α: ανακτώ δυνάμεις λογ. κυριολ. βγάζω εκ
νέου βλαστούς και άνθη, μτφ. ανακτώ δυνάμεις, εμφανί
ζω πρόοδο μετά από περίοδο στασιμότητας η κρίσης.

Π

ολλά μπορεί να σημαίνει το αχώριστο μόριο ή

ΣΥΝΩΝ: τονώνομαι, ενισχύομαι, αναζωογονούμαι, ανα

πρόθεση ανά ως πρώτο συνθετικό λέξεων. Σ τέ

κάμπτω.

ρηση, έλλειψη, αντίθεση προς αυτό που δηλώνει

ανάσχεση- Β: αναχαίτιση «ανακόπτω την ορμή» (λόγια

το β' συνθετικό αλλά και σε όλη τη ν έκταση(για

λ.). Η παροδική ή μόνιμη διακοπή ροής ή κίνησης ως απο

τόπο), καθόλη τη διάρκεια (για χρονική διάρκεια)

τέλεσ μα συγκεκριμένων ενεργειών. ΣΥΝΩΝ: σταμάτημα

και επιμερισμό ή κατανομή. Μια σ ειρά σ ύνθετες λέξεις
με το ανά σας δίνουν τη ν ευκαιρία να κατανοήσετε την

αναντίλεκτος- Α: αδιαφιλονίκητος, αυτός που δεν επι

πολλαπλή του σημασία.

αναβαθμός-Α: αποδοκιμασία Β: αύξηση βαθμού Γ:
βαθμίδα εξελίξεω ς

αναβάλλω -Α: ματαιώνω Β: ρίχνω πάνω Γ: μεταθέτω
χρονικά

αναγορεύω -Α: βγάζω λόγο Β: γυρίζω στην α γορ ά Γ:
απονέμω τίτλο

αναδιφώ -Α: ερευνώ εξαντλητικά Β: επιστρέφω

Γ:

απορρίπτω

αναθάλλω - Α: ανακτώ δυνάμεις

.συγκράτηση. Επιθ. Ανασχετικός, -η, -ο, επιρρ. ανασχετικ
-ά / -ως. ΕΤΥΜ: αρχ. ανάσχεσις < ανέχω : συγκρατώ.

Β: ευωδιάζω

Γ:

αναθαρρώ

δέχεται αντιλογία η αμφισβήτηση. ΣΥΝΩΝ: Αναντίρρητος,
αναμφισβήτητος, αδιαμφισβήτητος. ΕΤΎΜ. αν στερητ. και
αντιλέγω.

αναφανδόν - Α: ολοφάνερα επίρρ. (λόγ.) με τρόπο σα
φή και ανεπιφύλακτο.
ΣΥΝΩΝ: οφθαλμοφανώς, πασιφανώς, φανερά, απρο
κάλυπτα, ανοιχτά, εμφανώς ΑΝΤ: παρασκηνιακά, αφανώς, κρυφά, μυστικά.
ανασκιρτώ- Γ: αναρριγώ ρ. αμετβ.(λογ.) τινάζομαι από
τομα λόγω έντονης συναισθηματικής φόρτισηςίχαράς,
λύπης, φόβου κ.λπ.) η αιφνίδιας μεταβολής τη ς ψυχικής

ανάσχεση- Α: συγκρότηση Β: αναχαίτιση Γ: αποκα
τά στασ η σχέσης

μου κατάστασης. ΣΥΝΩΝ: αναπηδώ , τινάζομαι. Το ανα
σκίρτημα (ουσ.)

αναφανδόν - Α: ολοφάνερα Β: μυστικά Γ : επιδεικτικά
ανασκιρτώ-Α: χτυπώ Β: επ ιτίθεμαι Γ: αναρριγώ
αναστρέψιμος- Α: ανάποδος Β: επικλινής Γ: βελ
τιώ σιμος

αναστρέψιμος, -η , -ο Γ: βελτιώσιμος, αυτός που μπο
ρεί να αναστραφεί προς την αντίθετη κατεύθυνση συνή
θως μτφ. για κάτι κακό η αρνητικό που επιδέχεται μετα
βολή προς το καλό η το θετικό. ΣΥΝΩΝ: αντιστρεπτός ,

Απαντήσεις

αντιστρέψιμος, διορθώσιμος. Αναστρεψιμστητα. ουσ.

Γιατί το λέμε έτσι

αναβαθμός Γ: (λόγια λ.)η βαθμίδα εξελίξεως, (αρχαιολ.) το σκαλοπάτι αρχαίου οικοδομήματος, (εκκλησ.) ομά
δα μελοποιημένων ύμνων. ΕΤΥΜ. αρχ. ανά-ι- βαθμός
«σκαλοπάτι»

αναβάλλω- Γ: μεταθέτω τον χρόνο μιας ενέργειας για

Φράση που προέρχεται (παραλλαγμένη) από την εκ
κλησιαστική υμνολογία και σημαίνει «μακρά και διαρκή
επίπληξη «που κάνω (ψάλλω...) ή δέχομαι από κάποιον

μελλοντικό χρόνο , που προσδιορίζεται όταν γίνεται η

(ακούω...)».Η ίδια φράση δεν έχει την ίδια σημασία στο

αναβολή η που θα προσδιοριστεί αργότερα. Το αναστέλ

τροπάριο τη ς Μ. Παρασκευής ,όπου ο υμνογράφος

λω δηλώνει επίσης αναβολή μιας ενέργειας με έμφαση

απευθυνόμενος στον Χριστό θρηνεί «Σε το ν αναβαλ-

στη μη πραγματοποίηση τη ς στον προκαθορισμένο χρό

λόμενον φως ως ιμάτιον» (Συ που φ οράς τ ο φως ως

νο. Αντίθετα το ματαιώνω δηλώνει οριστικά ότι μια προ

ιμάτιο, Συ που ντύνεσαι για ένδυμα το φως, αναβάλλο

καθορισμένη ενέργεια δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί

μαι : π εριβάλλομαι, ντύνομαι, ρίχνω πάνω μου). Η μα

χωρίς καμιά μελλοντική δέσμευση ΕΤΥΜ αρχ. αρχική ση

κρά διάρκεια του όλου ύμνου, που ψ άλλεται όση ώρα

μασία εκτοξεύω προς τα πάνω.
αναγορεύω - Γ: απονέμω σε κάποιον δημόσιο αξίωμα η

διαρκεί η Αποκαθήλωση και που αρχίζει με τη φράση

τ ίτλ ο , ειδικότερα για πανεπιστήμια σημαίνει απονέμω επι-

με τελείω ς διαφορετικό περιεχόμενο. Το ίδιο συμβαίνει

αυτή, έδωσε λαβή στη μεταφορική χρήση τη ς φράσης

σήμως τον τίτλο του επίτιμου καθηγητή. Το ρήμα ανακη

και στη φράση « ψέλνω σε κάποιον το ν εξάψαλμο»,

ρύσσω αναφέρεται στην απόφαση απονομής τίτλου, ενώ

που πάλι η μακρά διάρκεια αναγνώσεως έξι ψαλμών

το αναγορεύω στην διαδικασία τη ς αποδόσεως τιμής.

κατά τον άρθρο έγινε αφορμή να χρησιμοποιηθεί η

«Ένα μήνα μετά την αναγόρευσή του σε διδάκτορα έγινε

φράση μεταφορικά με την ίδια περίπου σημασία, τη ς

και η επίσημη τελετή τη ς αναγόρευσης».

επιτιμήσεως κάποιου με λεκτική επίθεση που κρατάει

αναδιφώ -Α: ερευνώ εξαντλητικά αναζητώντας κάτι.
Αναδίφηση: η συστηματική και λεπτομερειακή έρευνα .με
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Ακούω η Ψάλλω τον αναβαλλόμενο

πολλή ώρα!

Κ.Γ.Σ.

Σ. Π Α ΓΩ Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
\

♦ Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ΙΚ Η Κ Α Ι Α Μ Ε Σ Η A Υ Τ Ο Α Μ Υ Ν Α
Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι Σ Ε Ε Ν Ο Π Λ Ο Υ Σ & Α Ο Π Λ Ο Υ Σ Α Ν Τ ΙΠ Α Λ Ο Υ Σ
Λ Α Β Ε Σ (Α Κ ΙΝ Η Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ ■ Σ Υ Ν Ο Δ Ε ΙΑ Σ
ΕΞΟ ΥΔΕΤΕΡΩ ΣΗ Σ

* *

- ΣΥΛΛΗΨ ΗΣ)

*

Α Υ Τ Ο Α Μ Υ Ν Α & Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η Ρ Α Β Δ Ο Σ

*

TA E K W O N D O (Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ ΙΚ Ο ■ Π Α Ρ Α Δ Ο Σ ΙΑ Κ Ο )

•

Υπάρχει ένα κατάστημα * * *
που σας καλύπτει απόλυτα
και σας παραδίδει αμέσως,
έτοιμες στολές και παραγγελία,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ

Ε Λ Α Σ Τ ΙΚ Ο Ω Ρ Α Ρ ΙΟ Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ Β Α Σ Ε Ι Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν
Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Λ Ο ΤΟ Χ Ρ Ο Ν Ο

* Ελληνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
* Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
* Πυροσβεστικού Σώματος
- Στολές
- Πουκάμισα

J

με η χωρίς
δαό σας ύφασμα

- Παντελόνια ,

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ WORLD HAPKIDO FEDERATION
HAPKIDO Δ DAN. TAE KWON DO 3 DAN

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
τηΠ.: 01 0 9421 300, 01 0 9521 609

- Πηλήαα

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής,
υψηλής μασχάλης

- Παπούτσια

- Χειροπέδες όλων των τύπων

- Ζώνες

- Γκλόμπς

- Σήματα & Διακριτικά

- Αλεξίσφαιρο γιλέκο

- Παράσημα όλων τω ν Σωμάτων

- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ
Ξ0ΠΛΙΣΜ0Σ ΕΛ.ΑΣ ΣΓΡ/ΚΑ ΕΙΔΗ
ΣΤΟΛΕΣ

ΕΛ.ΑΣ
Ε.Σ ΠΥΡ/ΚΗΣ
ΣΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΑΣ Ε.Σ ΠΥΡ/ΚΗΣ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ
Π ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ
ΑΡΒΥΛΑ MAGNUM HI - TEC

M w Προσφορ*

με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο

Μηλουζάκια:

Ο.Π.Κ.Ε. ΥΜ.ΕΤ
ΔΙΩΞΗ ΛΑΘΡ/ΣΗΣ
Ειδ. Φρουρών Υ.Ε.Φ.Κ.

.ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
Ν. ΦΛΟΥΤΖΗ 25 (ΠΥΛΕΣ ΚΕΔΒ, ΚΕΒΟΠ),
ΧΑΪΔΑΡΙ
ΤΗΛ 210 5326379/5810513

τα αυτοκίνητα του προσωπικού της

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΣΤΥΝΟΜίΛΣ
Για περισσότερες πληροφορίες
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας
κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
στα τηλ. 6397 150-6014 037
οικ. 60 10 199, κιν. 0944 454983 fax: 6016 459

Επειδηενα πολύ μεγάλο ποσοστό απο ΜΜπ«νοΐίΓφερονται να αγοράσουν μία ψηφιακή φωτογραφική μη
χανή, δεν είναι γνώστες της ψ ηφ ιαΜ ς τεχνολογίας,
πολλές απορίες γεννιούνται, καιέηΚ^χεκι^ε<£ρώ τή·
σεις διατυπώνονται. Στο κ ε ίμ ρ ν ο Λ ί^ ζ Κ ΐί^ θ ε ] , θα
προσπαθήσουμε να απαντήσουμε με σ α φ ^ η ^ ^ Ι
όλες τις ερωτήσεις που συνήθης γ ίν ο ν τα ικ ο ίΐιφ β 1
ρούν την ψηφιακή φωτογραω|ά,-Φυσικά, σε καμιά πε
ρίπτωση δεν μπ ο ρο ύιι^^Κ αί(υφ ο υμε στο 100% το
μάλλον περίπλοκο

Μ κ ειμ εν ο . Οα θεωρήσουμε

όμως gnuaJTlrffr
^ ^ Η τ ια θ ε ια μας, εαν αυτή βοη:
θ ή 'σ ε ϊΐτ ^ ^ Μ ^ ^ ^ Β ^ Β ρ τ ε ς της Α.Α. να αντλήσουν
η ίε ρ ίσ σ ό τ έ ^ ^ ζ ίπ Λ - Ι^ ^ Ια ι δημιουργιΚοτηταΓφω~τογραφίζοντας ψηφιακά!... αξ|£ει ναθυμόμαστε τις
/ίοΓμμΡόυλές που ακολουθούν, αποφίβγδυμε τα λάθη
και τ^υμχαιγρυμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

ε αντίθεση με την αναλογική φωτογραφία, η οποία

το υ ς στον αριθμό pixels στον οποίο είναι ικανά να αναλύ

λειτουργεί εγγράφ οντας την εικόνα πάνω σε φιλμ,

σουν τη ν φω τογραφ ία. Έ τσ ι στην α γορ ά κυκλοφ ορούν

η ψηφιακή φω τογραφία χρησιμοποιεί έναν αισθη

CCD τω ν 2 megapixels, 3 megapixels, 4 megapixels κ.τ.λ.

Την ποιότητα
μιας ψηφιακής
φωτογραφίας
την επηρεάζουν
η ποιότητα
ανάλυσής του

Ϊ

κευσης. Η εικόνα περνάει από το CCD και μετατρέπεται

Τ ρ εις π α ρ ά γο ντες επ η ρ εά ζο υ ν κυρίω ς τη ν π ο ιό τη τα

CCD,

σε pixels (η μικρότερη δυνατή κουκίδα σε μια ψηφιακή ει

μ ια ς φ ω το γ ρ α φ ία ς : η π ο ιό τη τα κα ι η α νά λυ σ η το υ

κόνα, η οποία περιέχει πληροφορίες για φ ω τεινότητα και

CCD, η π ο ιό τη τα τη ς επ εξερ γα σ ία ς εικ ό ν α ς τ η ς μ ηχα 

χρώμα), και κατόπιν καταγράφεται στην κάρτα μνήμης.

νής κ α ιτ α οπ τικά μέρη τη ς. Ό σ ο π ερ ισ σ ό τερ α pixels ε ί

η ποιότητα
της
επεξεργασίας
εικόνας
της μηχανής
και τα οπτικά
μέρη της.
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τήρα, το CCD (Change Coupled Device), για να κα
τα γράψ ει την εικόνα σε ηλεκτρονικό μέσο αποθή

Α π ό τι ε ξ α ρ τ ά τ α ι η π ο ιό τ η τ α τ η ς φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς ;

να ι ικα νό να α π ο θ η κ εύ σ ε ι τ ο CCD, τ ό σ ο κ α λ ύ τε ρ η η
To CCD είναι ένα ς φω τοευαίσθητος ημιαγω γός με διό

π ο ιό τη τα τη ς εικόνας.
Επίσης, η μηχανή ε π ε ξερ γ ά ζετα ι τη ν εικό να γ ια να α 

δους σιλικόνης. Οι α ισ θ η τή ρ εςτο υ καταγράφουν πληρο

π οδώ σ ει κ α λ ύ τε ρ α τη ν π ο ιό τη τά τη ς , κά νο ντα ς χρ ω 

φ ο ρ ίε ς γ ια τη ν εικόνα. Π ερ ιέχουν π λη ρ ο φ ο ρ ίες γ ια το

μ α τικές διο ρ θ ώ σ εις. Τ έλος, όσο πιο α ξιόπ ισ τα ε ίν α ιτ α

χρώμα (RGB = Red, Green, Blue) και για την φω τεινότη-

μέρη το υ φ ακού τη ς μηχανής, τό σ ο πιο καλή θα είνα ι η

τα κάθε χρώ ματος (0-255).
Η εικόνα π ερνάει μέσα από το CCD και α ναλύεται από

φ ω τογρ α φ ία .

το υ ς α ισ θ η τή ρ ες σε pixels. Τα CCD δ ιαφ έρουν μεταξύ

κ α ι σ τ η ν ψ η φ ια κ ή ε κ τύ π ω σ η φ ω τ ο γ ρ α φ ία ς ;

Τι ε ίν α ι το C C D ;

Π ο ια ε ίν α ι η δ ια φ ο ρ ά α ν ά μ ε σ α σ τ η ν π α ρ α δ ο σ ια κ ή

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

Μ π ο ρ ώ ν α τυ π ώ σ ω τ ις φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς μ ο υ σ ε φ ω τ ο 
γ ρ α φ ικ ά ε ρ γ α σ τ ή ρ ια ;

Βεβαίως και μπορείτε. Ό λα τα σύγχρονα φω τογραφ ικά
καταστήματα παρέχουν σαν υπηρεσία την εκτύπωση ψη
φιακών φωτογραφιών.
Μ π ο ρ ώ ν α τυ π ώ σ ω σ τ ο σ π ίτι μ ο υ φ ω τ ο γ ρ α φ ίε ς ;

Με τις εξελ ίξε ις στην τεχνολογία των ψηφιακών φω το
γραφικώ ν μηχανών, αλλά και τω ν εκτυπωτών, είναι δυνα
τή η εκτύπωση φω τογραφιώ ν στο σπίτι ακόμα και χω ρίς
τη ν ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή. Υπάρχουν εκ τυ 
πωτές που εκτυπώνουν απευθείας α π άτην ψηφιακή φω
τογρ α φ ική μηχανή. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα ε
π εξεργασ ίας των φ ω τογραφιώ ν μέσα από το υ ς εκτυπω
τές. Η π οιότητα των εκτυπωτών, όπως και η π οιότητα των
χαρτιώ ν που κυκλοφορούν, επιτρέπουν φ ω τορεαλιστική
ποιότητα, όμοια με τη ς αναλογικής εκτύπωσης.
Τι ρ ό λ ο π α ίζ ε ι ο φ α κ ό ς ;

Είναι ίσ ω ςτο πιο σημαντικό κομμάτι μιας ψ ηφιακής φω
το γρ α φ ική ς μηχανής, μιας και είναι ο υπεύθυνος γ ια την
α ρ τιό τη τα τη ς μ εταφ οράς τη ς εικόνας στο CCD. Οι φ ακοί
χω ρίζονται σε σ τα θ ερ ή ς και μ ετα β λη τή ς εσ τια κή ς από
στασης (ζουμ). Έ νας φ ακός μεταβλητής απόστασης έχει
τη ν δυνατότητα να πλησιάζει το θέμα κατά 2,3 ή περισσό
τε ρ ε ς φ ορές. Οι μικρές εσ τια κές αποστάσεις σημαίνουν
ευρυγώ νια κάλυψη, ενώ οι μεγάλες κοντινά πλάνα.
Τι ε ίν α ι τ ο a u to fo c u s κ α ι π ώ ς λ ε ιτ ο υ ρ γ ε ί;

Η αυτόματη εστίαση (autofocus) βοηθάει στο να έχει η
εικό να ευκρ ίνεια , χω ρίς θολά

σημεία. Το ενερ γό

autofocus μ ετράει εκπέμποντας υπέρυθρες ακτίνες που
μ ετρά νε τη ν απόσταση. Το παθητικό autofocus μ ετράει
το contrast σε κάθε σημείο τη ς εικόνας. Το πρώτο μπορεί
να εσ τιάσ ει και στο σκοτάδι, αλλά δεν μπορεί να εσ τιάσ ει
μακριά, ενώ το δ εύ τερ ο μπορεί να εσ τιά σ ει μακριά, αλλά
χρ ειά ζετα ι φως για να λειτουργήσει.
Τι σ η μ α ίν ε ι χ ε ιρ ο κ ίν η τ η έ κ θ ε σ η ;

Η χειροκίνητη έκθεση επ ιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει ο ίδιος το διάφ ραγμα και τη ν τα χύτητα, α ντί να δια λέ
ξει κάποιο από τα ειδικά π ρογράμματα ή να α φ ήσ ει την
Οι διαφ ορές τη ς αναλογικής με τη ς ψ ηφιακής εκτύπω
σης είνα ι θεμ ελια κές. Η αναλογική εκτύπωση βασίζεται

μηχανή στο αυτόματο. Με α υτό ντο ντρ ό π ο , ο χρήσ της α
ποκτά το ν πλήρη έλεγχο τη ς φω τογράφισης.

σε χημική επ εξεργασία του αρνητικού, ενώ οι ψ ηφιακές ε
κτυπώσεις γίνονται με εκτύπωση τη ς εικόνας απευθείας
σε χ α ρ τί μέσω εκτυπωτή. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζο
ντα ι ούτε σ κοτεινός θάλαμος, ούτε χημικά.

Τι ε ίν α ι κ α ι τι κ ά ν ε ι το δ ιά φ ρ α γ μ α ;

Το διά φ ρα γμ α έχει ως α π οτέλεσμα να μπαίνει π ερισ
σ ότερο φως στην μηχανή όσο π ερισσότερο αυτό ανοίγει.
Έτσι, έχουμε μια πιο φω τεινή εικόνα, αλλά με μικρότερη

Ο ι ψ η φ ια κ έ ς μ η χ α ν έ ς ε ίν α ι π ο λ ύ α κ ρ ιβ ό τ ε ρ ε ς α π ό
τ ις α ν α λ ο γ ικ έ ς ;

Δεν θα το λέγαμε, τουλάχιστον για τις σύγχρονες ψη
φ ια κές μηχανές. Για παράδειγμα, μια ψηφιακή φ ω τογρα

δ υνατότητα εσ τία σ ης σε βάθος. Σημειώ στε ότι ένα διά 
φ ραγμα θεω ρείται ό τι είναι κλειστό όσο μ εγα λύτερ ος εί
ναι ο αριθμός το υ (π.χ. f : 16), ενώ αντίθετα, θεω ρείται α
νοιχτό όσο ο αριθμός του σε f μικραίνει (π.χ. f : 2.8).1

φική μηχανή με ανάλυση 2-3 megapixel έχει σχεδόν τη ν ί
δια τιμή με μια αντίστοιχη αναλογική που έχ ει τ ις ίδιες δυ
να τό τη τες ως προς το ζουμ, το ν φακό, κ.τ.λ. Α ξίζει να επισ ημανθεί πως η τιμ έ ς τω ν ψηφιακών μηχανών πέφτουν
κατακόρυφα (ακόμη και στο - 50% ), μέσα σε μικρά χρονι
κά διασ τήμα τα ( μήνες) και το ύ το ο φ είλετα ι στη ραγδαία
εξέλιξη τη ς τεχνολογίας.

Τι ε ίν α ι κ α ι τι κ ά ν ε ι η τα χ ύ τ η τ α ;

Η τα χ ύτη τα επ ηρεάζει το ν χρόνο που το CCD παραμέ
νει εκτεθειμένο στο φως που προσβάλλει τη ν επιφάνειά
του. Γρ ήγορ ες τα χ ύ τη τες παγώνουν κινούμενα α ντικεί
μενα, ενώ α ρ γές τα χ ύ τη τες επιτρέπουν μέχρι και νυχτε
ρινές λήψεις.
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μεγεθυνθεί αόριστα. Ό μω ς, η μεγέθυνση έχει ως αποτέ

Τι είναι η μακροφωτογράφη-

λεσμα τη ν μεγέθυνση και τω ν pixels. Αυτό μπορεί να πα
ρουσιάσ ει π ροβλήματα στην οθόνη, καθώς το μάτι από

ση;
Μ α κροφ ω τογράφ ησ η, ή αλ

κάποιο σ ημείο και μ ετά θα α ρ χίσ ει να βλέπει τα ίδια τα

λιώ ς φ ω τογρ ά φ ησ η macro, ε ί

pixels, αντί να βλέπει μια ενοποιημένη εικόνα. Γ ια να απα

να ι η φ ω τογρ ά φ ησ η από πολύ

ντή σ ο υμ ε σ χηματικά στην παραπάνω ερώ τηση, με μια

κοντά μικρών αντικειμένω ν, ή

ψηφιακή φω τογραφ ική μηχανή δυνα τότητα ς ανάλυσης 2

λεπ το μ έρ εια ς ενός μ ε
γ α λ ύ τε ρ ο υ

α ντικειμ έ

megapixels μπορούμε να έχο υμ ε άψ ογα αποτελέσματα
για εκτυπώσεις έως και 10 χ 15, με μία 3 megapixels έως

νου, έτσ ι ώστε το αντι

και 13 χ 18. Για εκτυπώσεις έω ς 20 χ 25 χρειαζόμαστε μία

κείμενο α υτό να “γ ε μ ί

τουλάχιστον 4 megapixels.

ζει” όλο το κάδρο. Από
τη ν π οιότητα και την κα
τα σ κευή του φακού, εξα ρ τά τα ι

Πως μπορώ να μεταφέρω φωτογραφίες στον υπολο
γιστή από τη μηχανή μου;

πόσο κοντά στο αντικείμενο μπορεί να πλη

Με κάθε ψηφιακή φ ω τογραφ ική μηχανή, περιλαμβάνο

σ ιάσ ει η φω τογραφ ική μας μηχανή. Για αυ

ντα ι καλώδια σ ύνδεσης με υπολογιστή. Στις περισσότε

τή ν τη ν διαδικασ ία χ ρ ειά ζετα ι να είνα ι η μηχανή

ρ ες ψ ηφ ιακές μηχανές, α υτό το καλώδιο είναι USB, το ο

πολύ σ ταθερή και να υπάρχει πολύ κλειστό διά

ποίο επ ιτρέπ ειτην άμεση και τη ν γρ ήγορη μ ετα φ ορ ά τω ν

φραγμα, ώστε να υπάρχει μεγάλο βάθος πεδί

φω τογραφιώ ν σας. Στους π ερισ σ ότερους υπολογιστές,
η αναγνώριση τη ς ψ ηφιακής μηχανής είναι άμεση, χωρίς

ου.

τη ν ανάγκη εγκα τά σ τα σ ης κάποιου οδηγού.

Μπορώ να βγάλω μαυρόασπρες φωτο
γραφίες;
Ναι. Υπάρχει επ ιλογή σ τις π ερ ισ σ ό τε

ΦΩΤΟ
Mark Hooper
από το
Popular Science
(ελλ. έκδ.)
Αύγουστος 2003

Χρειάζομαι υπολογιστή για να ασχοληθώ με την ψη
φιακή φωτογραφία;

ρ ες φ ω τογραφ ικές μηχανές η οποία επι

Κάθε άλλο. Οι σύγχρονες ψ ηφ ιακές φ ω τογραφ ικές μη

τρ έπ ει τη ν λήψη ασπ ρόμαυρω ν ή και sepia φ ω το γρ α 

χανές είναι απόλυτα α π εξαρτημένες από το υ ς ηλεκτρο

φιών.

νικούς υπολογιστές.

Τι γίνεται αν μείνουν πολύ καιρό οι φωτογραφίες
στην κάρτα μνήμης;

Πώς μπορώ να αποφεύγω το φαινόμενο “κόκκινα μά
τια” στην φωτογράφηση προσώπων;
Ό λ ε ς οι ψ ηφ ιακές φ ω τογρ α φ ικές μηχανές διαθέτουν

Τίποτα. Ο ι φ ω το γρ α φ ίες μπορούν να μείνουν

σύστημα που μειώ νει το φ αινόμενο αυτό. Κάποιες μάλι

σ τις κά ρ τες μνήμης, ή σε κάποιο μέσο αποθήκευσης ό

στα διαθέτουν και ειδικό software που το ε ξα λείφ ει εντε

πως CD, DVD για όσο καιρό χρειάζεται, χω ρίς α υτό να ε 

λώς μ ετά τη ν λήψη.

πηρεάζει σε τίπ οτα τη ν ποιότητά τους.

Τι θα κερδίσω εάν φωτογραφίζω με ψηφιακή μηχα
Τι είδους μπαταρίες είναι καλύτερες για μια ψηφιακή
φωτογραφική μηχανή;
Η κα λύτερη επιλογή είναι οι επ ανα φορτιζόμε

νή αντί με αναλογική;
Πρώτα απ’ όλα, θα απαλλαχθείτε στο εξή ς από τη ν α
γο ρ ά φιλμ. Επιπλέον, θα μπ ορείτε να ελέ γ χ ετε άμεσα το

ν ες μπ αταρίες, σ υ νο δ ευό μ ενες από ένα φ ο ρ τισ τή . Οι

αποτέλεσμα τη ς δουλειά ς σας και αν δεν σας α ρέσ ει σβή

μπαταρίες ιόντων λιθίου είναι η π οιοτικότερη λύση.

ν ετε τη ν φ ω τογραφ ία και να τη ν ξανα τραβά τε. Θ α μπο
ρ είτε επίσης να τη ν σ τέλνετε άμεσα οπουδήποτε στον κό

Μπορώ να φωτογραφίσω κινούμενες εικόνες (βί
ντεο);
Υπάρχει η λειτο υ ρ γία βίντεο σε α ρ κετές ψ ηφιακές φω
το γρ α φ ικές μηχανές. Επιτρέπει τη δημιουργία βίντεο σε

σμο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
•Φ ε ρ θ ε ίτε με σ τοργή στην μηχανή σας, κα ι α υτή θα
σας ανταμείψει. Μια θήκη ή μια τσ ά ντα μ ετα φ ο ρ ά ς είναι
ένα δώρο που θα εκτιμήσ ει ιδιαίτερα.

ειδικό τύπο α ρχείου στο μέσο αποθήκευσης. Η π οιότητα

•Υ π άρχουν κάποια χρήσιμα εξα ρ τή μ α τα που κάνουν

του βίντεο όμως είναι μειωμένη αισθητά τόσ ο από αυτή

τη ζωή του φ ω τογράφ ου πολύ πιο εύκολη. Έ να τέ το ιο εί

τη ς φω τογραφ ίας, όσο και από αυτή τη ς διαδοχικής λή
ψης και α νέρχετα ι περίπου σ τα 320 χ 240 pixels.

ναι και το τρίποδο.
Θα είναι ιδια ίτερ α χρήσιμο να έχ ετε πάντοτε μαζί σας έ 
να μικρό πτυσσόμενο τρίποδο, γ ια να το χρησιμοποιήσε

Μπορώ να γράψω ήχο;
Είναι μια δυνατότητα τη ν οποία σ ήμερα έχουν όλο και
π ερ ισ σ ό τερ ες ψ ηφ ια κές φ ω το γρ α φ ικές μηχανές. Τόσο
σ τις εικόνες, όσο και στο βίντεο είναι δυνατή η καταγρα
φή ή χ ο υ . Έ τσ ι είναι δυνατό να κα τα γρ α φ εί ένα σχόλιο για
κάποια εικόνα, πέρα από το ν ήχο που ακούγεται.

Πόσο μπορώ να μεγεθύνω τις φωτογραφίες μου;
Η κάθε εικόνα α π οτελείτα ι από εικονοστοιχεία (pixels)
η διάταξη, το χρώμα και η φ ω τεινότητα τω ν οποίων μας δί
νει το αποτέλεσμα που βλέπουμε. Μια εικόνα μπορεί να
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τ ε όταν αυτό είναι αναγκαίο.
• Κάποτε ο εφ ιά λτη ς το υ ερασ ιτέχνη φ ω τογράφ ου ή
τα ν μήπως βρεθεί μπροστά στο ιδανικό γεγο νό ς για φω
τογρά φ ησ η και ξαφνικά ανακάλυπτε ότι η μηχανή το υ δεν
είχε φιλμ. Γ ια το ν κάτοχο ψ ηφιακής φ ω τογραφ ικής μηχα
νής, ο εφ ιά λτη ς πια λέγ ε τα ι μπαταρία. Φ ροντίστε λοιπόν
πάντοτε να έχ ετε εφ εδρική ενέργεια. Έ νας σωστός φω
το γρ ά φ ο ς πρέπει να είναι π άντοτε έτοιμος.

τ. κ.

ΟΠΤΙΚΑ
EmMmW

Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου
Φακοί Επαφής-'Εγχρωμοι Φακοί
Ειδικές Παραγγελίες
Παιδικά Τμήμα

Μ

Ι

δ ια φ έ ρ ο υ μ ε

20% ΕΚΠΤΩΣΗ

ΝΥΦΙΚΑ · ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ ·ΔΩ ΡΑ· ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ
ΛΑΜΠΑΔΕΣ·ΣΤΕΦΑΝΑ·ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ
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Ιερά Οδός 270 12242 Αιγάλεω
Τηλ.: 53.10.407 · 59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ ΤΑ

ΤΑ

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Αεαχρ. 208), Αργυρούπολη
τηλ 210 99 39 732 - 99 27 673

Τ Α Μ Ε ΙΑ

DPM Systems
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ΑΣΤΥΝ0ΜΙΚ0Σ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚ0Σ
ΑΜΥΝΤΙΚ0Σ-ΣΚ0ΠΕΥΤΙΚ0Σ
ΚΑΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ!!
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ί}Α ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΒΑΣ
/

Glock 17-19-22-25-31 Α/^ΟΝΟ 522,00

775,00 €!
Beretta 92fs MONO 950,00 €
usppmS mono 730,00 €
WALTHER P99 MONO 600,00$

Jericho 941FL Polymer MONO
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ΠΟΑΑΕΣΔ0ΣΕΙΣMEΠΙΠΩΤΙΚΕΣΚΑΡΤΕΣ!!!
ΔΑΕ3ΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
I. ΜΕΤΑΞΑ 29 - ΠΑΙΑΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τ Η Α .2106640252 FAX. 2106640229
Web site: www.golden-eagle.gr
Mail: info@ golden-eagle.gr

ΜΠΕΛΛ0ΥΑΝΔΡΟΜΑΧΗ &ΣΙΑ Ο.Ε.

S Μείωση ανάκρουσης
/ Βελτίωση ταχυβολίας
/ Εξάλειψη εμπλοκών
-/Έ λεγχο ς & ευστοχία
/ Συγκέντρωση πυρών
ΜΟΝΤΕΛΑ:

GLOCK 19 & 23
GLOCK17, 17L&22
GLOCK 21
GLOCK 34, 35 & 36

Μία ακόμη
Ελληνική
Πρωτιά!

ΔΙΑΘΕΣΗ:
Κλείστρο, Υμηπού 47-51, Καισαριανή
161 21, Αθήνα, τηλ 210 7295193/192
Θ. Παπαδόπουλος & X. ΚαραγιαννΙδης
* Αλεξ. Παπαναστασίου 15 & ΚατσιμΙδη,
Θεσσαλονίκη, τηλ 2310 860 390

WWWW. d p m s y s te m s . c o m

εω ρώ ντας σαν δεδομένο ότι η τεχνολογία έχει

Αυτό το είδ ο ς του δικτύου όμω ς ήτα ν ευπρόσβλητο

μπει γ ια τα καλά στη ζωή μας, είναι βέβαιο όλοι

σε οποιαδήποτε επίθεση. Μία βόμβα θα μπορούσε να

να έχουμε ακούσει ή διαβάσει για το internet.

κα τασ τρέψ ει το κεντρικό σ τρατιω τικό δίκτυο εκμηδενί

Σχεδόν κάθε εφ ημερίδα και κάθε περιοδικό

ζοντας α υτόμα τα τη ν εποικοινωνία. Επειδή ό λες οι ση

εξυμνούν τ ις α ρ ετές του.

μα ντικές σ τρ α τιω τικές δ ια τα γ ές συντονίζονταν και

Είναι λογικό ο πολύς ο κόσμος να π ισ τεύει ό τι το

εκτελούνταν μέσω υπολογιστών γ ίν ετα ι εύκολα αντιλι-

internet είναι πρόσφατη ανακάλυψη. Ό μω ς έχ ει ήδη

πτό ό τι κάτι τέ το ιο θα ήτα ν κα τασ τροφ ικό Αντιλαμβα

20ετή ζωή. Είναι ένα από τα τεχνολογικά επ ιτεύγματα

νόμαστε ότι κά τι τέ το ιο ήτα ν ανεπιθύμητο από τον

το υ ψυχρού πολέμου σ τις δ εκα ετία ς το υ 60 όταν οι

στρατό διότι έτσ ι συντονίζονταν ό λες ο ι σπουδαίες δια

υπολογιστές ξεκίνησαν τη ν θριαμβευτική πορεία το υ ς

τα γές.

προς τη ν παγκόσμια κυριαρχία. Η λειτο υ ρ γικό τη τα του

Έ τσ ι η Advance Research Projects Administration

δικτύου αυτού εκείνη τη ν εποχή ήτα ν απλά να στέλνει

(ARPA) προσέλαβε μηχανικούς υπολογιστών για να

όσο το δυνατόν α σ φ α λέσ τερ α α ρχεία στρατιω τικού πε

σχεδιάσουν ένα νέο δίκτυο ανίκητο σε όποια επίθεση.

ριεχομένου. Έ τσ ι λοιπόν, υπήρχε ο κεντρικός υπολογι

ARPAnet ονομάστηκε το σ τρατιω τικό δίκτυο που κατα-

σ τής που ελεγχε και συντόνιζε ό λες τ ις λ ειτο υ ρ γίες αυ

σ τευάσ τηκε με εσκεμμένα “αναξιόπιστα κομπ ιούτερς” .

τώ ν που ήτα ν συνδεδεμένοι μαζί του. Αν κάποιος υπο

Δ ηλαδή αν κάποιος από α υτούς κατασ τρεφόταν, η επι

λογισ τής ή θ ελε να επικοινωνήσει με άλλον, πρώτα

κοινωνία δεν σταματούσε. Ό λ ο ι οι υπ ολογιστές λοιπόν

έπρεπε να πάρει τη ν έγκριση από το ν κεντρικό.

‘μιλούσαν’ μέσω μιας μοναδικής θέσης που α ντιστοι
χούσε στον καθένα, σχεδιάζοντας έτσ ι έναν ιδεατό
χ ά ρ τι στον παγκόσμιο ιστό. Η λεγάμενη IP address.

Π Α ΙΔ Ι ΚΑΙ Δ ΙΑ Δ ΙΚ ΤΥ Ο
Ελέγξτε τον τρόπ ο με το ν οποίο τ α παιδιά χρησιμοποιούν το Δ ια δί
κτυο, τ ι κάνουν όταν είναι σ υνδεδεμένα σε αυτό και ποια είναι τα ενδια φ έροντά τους.

Διδάξτε το υ ς να μην δίνουν προσωπικές π ληροφ ορίες χω ρίς τη ν
ά δειά σας(επίθετο, όνομα, ηλικία, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τη λ ε 
φώνου, οικογενειακό εισόδημα ακόμα και ω ράρια σχολείου, ονόματα
φίλων κ.λπ.) και να μην χρησιμοποιούν τη ν πιστωτική σας κάρτα.

Το σχέδιο ήτα ν επιτυχημένο. Η κεντρική ιδ έα το υ
ή τα ν

η

επ ικοινω νία

με

το

π ροτώ κολλο

TCP/IP

(Transmission Control Protocol/lntem et Protocol) το
οποίο ρυθμίζει το ν τρόπ ο που ο ι υπ ολογιστές θα επι
κοινωνούν μεταξύ τους. Το δίκτυο α υτό δημιουργήθηκε γ ια να σ υνδέει το ν σ τρατό και με κάποια άλλα μι
κρ ότερα ακαδημαϊκά δίκτυα ο ι κάτοχοι τω ν οποίων εν
θουσιάστηκαν με το νέο αυτό μοντέλο, ενώ τα υτόχρ ο
να πολλά άλλα “sites” ζήτησαν επικοινωνία με αυτό.

Κάντε τη ν πλοήγηση στο Internet μια οικογενειακή δρ α σ τηρ ιότητα ή

Μ έσα σε λίγες μ έρ ες η ARPANet γεννήθηκε, μεγάλωσε

χρησιμοπ οιήστε το ν Η/Υ μαζί με τα παιδιά σας.

σ υνδέοντας ακόμα και αμερικάνικα πανεπιστήμια αλλά

Διδάξτε τα παιδιά σας να μην δέχονται ποτέ να συναντηθούν προσω

και ευρωπαϊκά μικρότερα δίκτυα.

πικά με άτομα που έχουν γνω ρισ τεί στο Διαδίκτυο, εξηγώ ντας το υ ς

Η ευλυγισ ία το υ π εριβάλλοντος τη ς ARPANet ήταν

ότι οι άγνωστοι με το υ ς οποίους συναντώνται με αυτόν το ν τρόπο

πολύ ελκυστική σ ’ όλα τα ακαδιμαικά και κυβερνητικά

μπορεί να είναι τ ο ίδιο επικίνδυνοι, όσο είναι και εκείνοι το υ ς οποίους

γκρουπ το υ κόσμου. Σύμφωνα με τα πρω τόκολλα επι

συναντά κανείς στο δρόμο.

κοινωνίας θέτοντας σε εφ α ρμογή τη σύνδεση των μη

Χρησιμοποιείστε τα λεγάμενα “φ ίλτρ α ” που είναι ειδικά προϊόντα λο

χανημάτων αποδείχθηκε πως η επικοινωνία ήταν απλή,

γισμικού με σκοπό τη ν παρεμπόδιση τη ς πρόσβασης σε μη επιθυμη

φθηνή και πάνω απ όλα πρακτική σ υνδέοντας διαφ ο

τ έ ς θ έσ εις “sites” (βία, π ορνογραφία κ.λ.π.).

ρετικά είδη υπολογιστών οι οποίοι όμως μοιράζονταν
τ ις ίδ ιες πληροφορίες.
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Ποιός πληρώνει για το δίκτυο?

Σε ποιόν ανήκει το internet?

Ο πιο διαρκής και σ ταθερός μύθος για το Internet εί

Το δίκτυο λοιπόν μεγάλω σ ε σε σύντομο χρονικό

ναι ό τι είναι δωρεάν. Δηλαδή ό τι η βιοσημότητά του

διάστημα. Από ένα απλό δ ίκτυο άμυνας μετατρά π ηκε

δεν εξα σ φ α λίζετα ι οικονομικά. Κι όμως. Κάποιος πρέ

σε δ ίκτυο που σ υνδ έει το ν κόσμο όλο. Σ ίγουρα ένα

πει να πληρώσει για το υ ς υπολογιστές, τα σ ταθερά τη 

τέ το ιο δ ίκτυο θα δ ίνει μεγάλη δύναμη και επ ιρροή

λεφ ω νήματα που μας δίνουν τη ν πρόσβαση, τ ις δορυ

σ το υς ιδ ιο κτή τες το υ . Α ντίθ ετα όμως, δεν α νήκει σε

φ ο ρ ικές επικοινωνίες που το υ επιτρέπουν να λειτο υ ρ 

κανέναν. Μ πορεί να φ α ντά ζει απ ίσ τευτο μα κανένας

γ ε ί τοπικά, εθνικά και παγκόσμια.

άνθρωπος, κανένα γκρουπ, καμία κυβέρνηση δεν

To Internet από τη ν φύση το υ απαιτεί όλοι οι υπολο

μπ ορεί να ελέχ νει τ ο ίδιο καθεαυτό. Μόνο εκείνα τα

γ ισ τέ ς να είναι σ υνδεδεμένοι με μόνιμη σύνδεση. Α υτοί

μικρά δ ίκτυα που σ υνδέονται με το ν παγκόσμιο ιστό

επικοινωνούν με καλώδια χιλιάδων χιλιομέτρω ν και

έχο υν ιδ ιο κτή τες, που είνα ι υπεύθυνοι σ εκείνο το μ έ

οπτικών ινών, με modem s που συντονίζουν τη ροή των

ρ ο ς που το υ ς ανήκει.

πληροφοριώ ν και τις τα χ ύ τη τές τους. Ενώ αρχικά η

Επιπλέον δεν υπ άρχει κάπ οιος κεντρ ικό ς κορμός

χρηματοδότησ η το υ γινόταν κυρίως από το αμερικάνι

που ε λ έ γ χ ε ι τη ν κίνηση το υ δικτύου. Ε ξα ιτία ς α υτο ύ

κο δημόσιο, σ τις δ εκα ετίες το υ 80 και 90 άρχισε να
αποκτά εκα τομμύρια ν έους συνδρομητές.

θ εω ρ είτα ι ως “ α ναρχικό σ το ιχ ε ίο ” . Και σ ’ ένα μ εγάλο
βαθμό α υτό είνα ι α λήθ εια . Π ο λλές υπ ηρεσ ίες του,

Έ τσ ι η εμπ ορική εκμ ετά λλευ σ η το υ δ ικτύο υ ξ εκ ί
νησ ε και όλο ι ο ι χ ρ ή σ τες πληρώ νουν π λέον σ υνδρο
μή γ ια τη ν επ ικοινω νία το υ ς με το Internet.

Άτομα,

ε τα ιρ ίες , ο ρ γα νισ μ ο ί κλπ κάνουν χρήση το υ δικτυα κού τόπ ου, σ υνεισ φ έρ ο ντα ς επιπλέον και στην πλη
ροφ όρηση, τη διασ κέδα σ η, τ ις εμ π ορικές σ υνα λλα 

σ υνεπ άγονται διπλή σημασία, χω ρίς να ε λ έ γ χ ε τα ι η
α σ φ ά λεια τω ν δεδομένω ν, ο ι ισ το σ ελίδ ες, η α κρ ίβ εια
τ η ς π ληροφ ορίας, η πηγή τη ς και η α ν τικ ε ιμ ε ν ικ ό τη 
τ α τη ς π ληροφ όρησ ης. Ο π ότε θα λ έ γ α μ ε πως η α ξιο 
π ισ τία τω ν αρχείω ν που ‘κ ρ έμ ο ν τα ι’ στο δ ίκτυο είνα ι
α μ φ ιλεγόμ ενη.

γ έ ς σ ’όλο το πλανήτη.

Π αρόλα α υτά απ οτελεί σήμερα το ν ακρογω νιαίο λί

Πως επικοινωνούν οι χρήστες
με τους υπολογιστές?

θο που ίσως αύριο μετατραπ εί σε “ κυβερνήτη” τη ς
επ ερχόμενης ηλεκτρονικής δημοκρατίας..

Τι είναι το Δίκτυο?

Οι υπ ολογιστές οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι “νοητά ”
μεταξύ το υ ς μ’ έναν διάδρομο (router). Δηλαδή ένα
πλασματικό μονοπάτι που σ ιγουρεύει τη μεταφ ορά αρ
χείων, ότι τα δεδομένα θα αποσταλούν μέσω δικτύου
στον προορισμό το υ ς όσο τ ο δυνατόν συντομότερα.
Πως όμως δ ια φ ο ρ ετικο ί υπολογιστές επικοινωνούν
μεταξύ το υ ς; Ό λο ι μοιράζονται κάποιο συγκεκριμένο
πρωτόκολλο που όπως προείπαμε, είναι γνω στό ως
TCP/IP

(Transm ission

C ontrol

P rotocol/

Internet

Protocol). Μ’ α υτό το πρωτόκολλο επικονωνούν οι υπο
λογισ τές στο Internet το οποίο καθορίζει το ν τρόπ ο συ
μπεριφοράς τους, τη λήψη και αποστολή πληροφο
ριών. Α υτές διασπώνται σε μικρά κομμάτια (τα πακέτα
δεδομένων), τα οποία κινούνται προς το ν προορισμό
το υ ς μέσω το υ υλικού (δηλαδή το υ φυσικού μέσου
που χρησιμοποιείται) σύμφωνα με το ν τρόπ ο που κα
θορίζουν τα πρωτόκολλα. Δεν έχ ει σημασία στην προ
κειμένη περίπτωση εαν οι υπολογιστές συνδέονται από
το σπίτι, το γρα φ είο, είναι κεντρικοί ή τερματικά, αλλά
είναι απαραίτητο να “ μιλάνε” τη ν ίδια γλώ σσα επικοι
νωνίας TCP/IP. Έ τσ ι λοιπόν αυτή η ηλεκτρονική γλώ σ
σα απ οτέλεσε σπουδαίο βήμα για τ ις παγκόσμιες εποικοινωνίες (intercommunication).
Επιπρόσθετα η βασική μονάδα π ληροφ ορίας και επι
κοινωνίας το υ χρήστη μέσω Internet είναι η ιστοσελίδα.
Κάθε δικτυα κός τόπ ος απ αρτίζεται από ιστοσ ελίδες
που είναι σ υνδεδεμένες μεταξύ το υ ς μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks). Έ τσ ι μ ένα απλό κλικ το υ ποντικι
ού πάνω σ ένα κομβικό σημείο μ εταφ ερόμα σ τε αυτό
ματα σ ’ έναν άλλο κόμβο.

Τι είναι λοιπόν το δίκτυο; Ας αρχίσουμε από την
LANs. A LAN (Local Area Network) είνα ι μία συλλογή
υπολογιστών με απευθείας επικοινωνία μέσω καλωδί
ου σ ’ ένα δω μάτιο ή κάποιο κτήριο.

Α υ το ύ

το υ είδους η σύνδεση βοηθάει το υ ς χ ρήσ τες να ανταλλάσουν π ληροφ ορίες από άλλα τερ μ α τικά μηχανήματα
(υπολογιστές σε ά λλους χώρους) που συγκροτούν
π ληροφορίες. Π ολλές ετα ιρ ίες χρησιμοποιούν LANs
ώστε οι υπάλληλοι να έχουν πρόσβαση σ ’ έναν υπο
λογιστή ή να τυπώνουν σ ’ άλλον εκτυπωτή ή σε κάποιο
μηχάνημα συγκεκριμένης λειτο υ ρ γία ς πχ scanner,
modem. Κάθε υπολογιστής που σ υνδέετα ι με LAN εί
ναι τεχνικά ικανός να μοιράζεται π ληροφ ορίες και να
επικοινωνεί με άλλο υπολογιστή ή περιφ ερειακό. Ό τα ν
ένα ή δύο LAN σ υνδέονται μεταξύ το υ ς δημιουργούν
WAN ή κα λύτερα ένα W ide Area Network. Στην ουσία,
το Internet είναι ένα ογκώ δης WAN που σ υνδέει εκα το
ντά δες υπολογιστικά δίκτυα απ όλο το ν κόσμο.
To Internet κατηγορήθηκε αλλά και ε ξ υ μ ν ή θ η κ ε \
όσο κανένα άλλο μέσο πληροφόρησης. Παγκόσμιες
συμφωνίες και αγορές κλείνονται καθημερινά μεταξύ
εταιριών, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων. Ξεπηδούν νέες
ειδικότητες, αναπτύσσονται παροχές υπηρεσιών,
παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες να εκφρά
ζουν την άποψή τους στο δίκτυο αρκεί να υπάρχει
κάποιος άλλος μέσα στο ιστό να τος διαβάσει. Βέ
βαια θα ήταν χρήσιμο να τονίσουμ αυτό που είπαμε
προηγουμένως ότι οι πληροφορίες προέρχονται απ’
όλους τους χρήστες του κι αυτό σημαίνει ότι δεν εί
ναι κατ' ανάγκην αξιόπιστες
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Τ έθ η κ ε π ρόσφατα σε λ ειτο υ ρ γ ία η νέα ισ τοσ ελίδα του Υπ ουργείου Δημό
σιας Τάξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνσ η
και σ τις ε ν α λ λ α κ τ ι
κές δ ιευ θ ύ ν σ εις

νέα ιστοσελίδα περιέχει πλήθος
πληροφοριών, σχετικά με τις δρα
στηριότητες του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και της Ελληνικής
Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, οι
χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να
βρουν ενδιαφέροντα στατιστικά στοι
χεία, τηλεφωνικό ευρετήριο με τις Υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, κα
θώς και χρήσιμες συμβουλές που αφο
ρούν σε θέματα ασφάλειας. Ταυτοχρόνως, μπορούν να ενημερωθούν για τις
έκτακτες αλλαγές που παρουσιάζονται
στην κυκλοφορία των οχημάτων, όλες
τις ημέρες της εβδομάδας εκτός Σαβ
βατοκύριακου, σε κεντρικές οδικές αρ
τηρίες της πρωτεύουσας.
To site ενημερώνεται σχεδόν καθημερι
νά με δελτία Τύπου, ενώ υποστηρίζεται
από εκτενή μηχανισμό διαχείρισης πε
ριεχομένου και έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου σε γλώσσα Java.
—«

Η

• - ______ _
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Με αφορμή την έναρξη της νέας ιστοσε
λίδας, ο εκπρόσωπος Τύπου Αστυν. Διευ
θυντής κ. Ελευθέριος Οικονόμου, δήλω
σε τα εξής: «Προσπαθήσαμε μέσα από το
νέο μας site να παρέχουμε, τόσο στο δη
μοσιογραφικό κόσμο, όσο και στους πο
λίτες, γρήγορη, έγκαιρη και προπάντων
έγκυρη ενημέρωση. Αυτό ήταν και το
πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο εργάστη
κε η ομάδα του Γραφείου Τύπου και της
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, με την εταιρεία
παροχής υπηρεσιών Internet, Fastnet,
που σχεδίασε τη νέα μας ιστοσελίδα. Θέ
λουμε το νέο μας site να αποτελέσει ένα
χρήσιμο και ουσιαστικό εργαλείο για ό
λους τους πολίτες. Θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε προς αυτή την πλευρά, α
νανεώνοντας και εμπλουτίζοντας διαρ
κώς το περιεχόμενό του».
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1. Οργανωτική δομή
Η γεσία

οργανόγραμμα Ελληνικής Αστυνομίας

ειδ ικές υπηρεσίες

2. Ανθρώπινο δυναμικό

σ χετικά γ ια το προσωπικό τη ς Ελληνι

βΊ·»ΙΗ

κής Αστυνομίας, αστυνομικά καθήκοντα, εκπαίδευση, εξέλιξη

3. ΔΑΟΑ

Η ασφ ά λεια τω ν Ολυμπιακών Αγώνων έχ ει α να τεθεί στη Διεύ

θυνση Α σφ ά λειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.), μια ειδική α υ το τελή ς Υπη
ρεσ ία που υπ άγεται απ ευθείας στον Αρχηγό τη ς Ελληνικής Αστυνομίας. Πα
ρουσιάζεται και link τη ς ιστοσ ελίδα ς το υ Athens2004

4. Ειδικές υπηρεσίες

ανάλυσητω νυπηρεσιώ νΔΑ-

ΕΕΒ, ΔΕΕ, ΔΕΥ, ΔΔΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΚΑΜ, TEEM, ΥΕΜΕΑ, ΕΙΔΙΚΟΙ & ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΙ φ ρουροί, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΣΚΥΛΙΑ

5.

Τροχαία

κυκλοφ οριακές ρυθμίσεις, ο

δικά σήματα, χρήσ ιμες συμβουλές, ΚΟΚ

6. Χρήσιμες συμβουλές

για λη σ τείες, κλοπές, αρπ αγέςτσάντας,

ναρκωτικά, γ ια γυναίκες, υπερήλικες, ανηλίκους

7. Θέματα αλλοδαπών

σ υγκεκριμένες α ρ μ οδιότητες

J i l l \ 8. Αμεση επικοινωνία
\ Β

3ψ ήφιοι α ριθμοί επικοινωνίας ό-

πως: 1 0 0 ,1 0 9 ,1 7 1 ,1 7 0 ,1 9 6 4 ,1 3 3 . Τηλεφω νικές γρ α μ μ ές που
βρίσ κο ντα ι σε λ ε ιτο υ ρ γ ία 24ώ ρες γ ια π ληρ ο φ ο ρ ίες,

παράπονα, κα τα γγελίες

9. Έκδοση αδειών

στο πλαίσιο άσκησης διοικητικής λ ε ι

το υ ρ γία ς εκδ ίδ ει ά δ ειες για διάφ ορα θέμ ατα που σχετίζονται με τη ν α
ποστολή το υ ς

10. Στατιστικά στοιχεία
εγκλημ ατικότητα ς, τροχα ία ς, ναρκωτικών

1
1
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11. Ευρετήριο υπηρεσιών

η Η ιστοσελίδα του Υπουργείου
— —- J Δημόσιας Τάξης παρέχει

επίσης χρήσιμες πληροφορίες για το Πυροσβεστικό Σώμα
και την ΕΥΠ καθώς και πρόσβαση σε διάφορα links
άλλων Υπουργείων και Υπηρεσιών.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ

Είμαστε όλοι διασυνδεδεμένοι.
Στο μάτι του κυκλώνα !
Το γράφημα δημιουργήθηκε από την
Ένωση Ανάλυσης Δεδομένων για το
Διαδίκτυο που εδρεύει στο Σαν Ντιέγκο. Παρατηρήστε τη μεγάλη συγκέ
ντρωση παροχέων υπηρεσιών Διαδι
κτύου. Ο χάρτης μας δείχνει πόσο
επικίνδυνο είναι όταν ένας μεγάλος
κόμβος να ελεγχεται μόνο από έναν
παροχέα.

έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη έως
σήμερα, μας δίνουν εικόνες αποκλειστικά από
τα ανώτερα στρώματα των νεφών. Ο σχηματι
σμός των δορυφόρων αποτελείται από ένα
σμήνος συρμών στο οποίο θα προστεθούν άλ
λοι δύο νέοι δορυφόροι το Νοέμβριο του
2004. Μελετάται έτσι, η επιφάνεια των ωκεα
νών, τα επίπεδα υγρασίας, η πυκνότητα του

Δορυφόροι ερευνούν την υπερθέρμαν
ση του πλανήτη

νέφους, το ύψος και οι συγκεντρώσεις αυτού,
σε πάγο και νερό. Εκτός από το ότι θα παράσχονται
σχετικές πληροφοριές για το ρόλο που παίζουν τα νέφη

Τα νέφη σε ορισμένες περιπτώσεις θερμαίνουν ή ψύ

στην υπερθέρμανση του πλανήτη, τα δεδομένα που θα

χουν τον πλανήτη. Επηρεάζουν τις κλιματικές αλλαγές

προκύπτουν θα αυξήσουν τις δυνατότητες προβλέψε

αλλά και την αλλαγή των εποχών. Οι δορυφόροι που

ων έντονων καταιγίδων και πλημμύρων.

Διαδίκτυο συν τηλεόραση,
με τηλεχειριστήριο της Philips
Το φλερτ μεταξύ τηλεόρασης και Διαδικτύου που
ξεκίνησε από παλιά, πάντρεψε με επιτυχία η Philips,
συνδυάζοντας την πλοήγηση στο WEB (διαδίκτυο)
μέσω τηλεόρασης με το.... τηλεχειριστήριο. Έτσι, αλ
λάζοντας κανάλια έχουμε την δυνατότητα να παρα
κολουθούμε μια εκπομπή και στη συνέχεια να μετα
φερόμαστε σε site. Η συσκευή περιλαμβάνει ηχεία,
μικρόφωνο και οθόνη.... αφής 6,4 ιντσών και μεταξύ
άλλων μπορεί να ελέγχει τα φώτα του σπιτιού ή κά
ποιο σύστημα ασφαλείας.
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Έξυπνη
σκόνη.....
the d u s t!
Ο εντοπισμός
χημικών όπλων
δεν είναι εύκολη
υπόθεση, αλλά
για όλα υπάρχει
λύση. Η “έξυπνη
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Μία επίπεδη φορητή οθόνη τηλεόραση 5,5
ιντσών είναι το νέο επίτευγμα της Sanyo Electric.
Η νέα “φορητή” οθόνη

λαμβάνει ει

1 ’" ν
κόνα ασύρματα, από την τηλεόραση
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σκόνη” που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Μάρ
τιο είναι ο πιο εξελιγμένος αισθητήρας χημικών που
έχει κατασκευαστεί ποτέ. Μια χούφτα σκόνης μπορεί
να ανιχνεύσει ταυτόχρονα χιλιάδες βιολογικές και χη
μικές ουσίες και στη συνέχεια να εξεταστεί με λέιζερ
παρόμοιο με τους σαρωτές barcode που χρησιμοποι
ούνται στα καταστήματα. Μπορεί επίσης να βοηθήσει
τους επιστήμονες και στην καταγραφή των ατμο
σφαιρικών ρυπών.

δωματίου που είναι τοποθετημένη σε
κάποιον άλλον χώρο του σπιτιού.
Έτσι κάποιος μπορεί να βλέπει τηλε
όραση σ’ όλους τους χώρους του σπι
τιού χωρίς να είναι απαραίτητες οι
συμβατικές συσκευές.

Ψηφιακή μηχανή σε
διαστάσεις τσέπης?
Απίθανη στις διαστάσεις της που θα ξεχάσετε σε ποιά τσέπη την έχετε βάλει!
Πρόκειται για το το καλύτερο μοντέλο της
Logitech. Ίση σε μέγεθος με μια πιστωτική
κάρτα, χωρίς φλας ούτε δυνατότητα εστία
σης, ενδείκνυται περισσότερο για αποστο
λή φωτογραφιών μέσω e-mail.

To Pad απελευθερώνει τις φορητές ηλεκτρονικές συσκευές
από τα δεσμά τους: τα καλώδια φόρτισης. Η επιφάνεια είναι
λεία και δημιουργεί μαγνητικό πεδίο, το οποίο με τη σειρά του
παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, στο οποίο όλες οι συμβατές συ
σκευές με το pad μπορούν να μετατρεπούν στην επιθυμητή
τάση ακόμη και αν βρίσκονται σε απόσταση ενός εκατοστού
από αυτό. Η τεχνολογία αυτή αναμένεται να ενσωματωθεί σε
καταναλωτικά προϊόντα στο τέλος του 2003.

DIGITAL pic kiosk
Η επεξεργασία ψηφιακών εικόνων απέκτησε το δικό της
μηχάνημα αυτόματης εξυπηρέτησης. Στις ΗΠΑ δεκάδες
εταιρείες εγκατέστησαν τέτοια μηχανήμα
τα σε φαρμακεία και
σούπερ μάρκετ. Το
μηχάνημα της Applied
Science Fiction επι
τρέπει την εκτύπωση
τόσο των ψηφιακών
λήψεων όσο και των
συμβατικών φιλμ. Το
σύστημα Digital που
χρησιμοποιεί εφαρμό
ζει στεγνή επεξεργα
σία φιλμ, χωρίς νερό,
υγρά ή χημικά, για την
μετατροπή των φιλμ
σε ψηφιακές εικόνες
αποθηκευμένες σε cd
rom ή τυπωμένες.

Αστυφ. Ερμ. Λαζαρίδου

Ηλεκτρικό ρεύμα χωρίς καλώδια
Ένα έξυπνο σ ύ σ τη μ α
για να φορτίζουμε το κινητό.
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Στο πλαίσιο τη ς Ελληνικής Π ροεδρίας τη ς Ε.Ε. και υπό

Δ ιά σ τα σ η τ η ς Ε λλη νική ς Γλώ σσας». Σ την εκδήλω σ η

την α ιγίδα το υ Π ροέδρου τη ς Ελληνικής Δημοκρατίας,

π α ρ ο υ σ ιά σ τη κε η πρώτη γραμματική τ η ς Ευρώπης,

φιλοξενήθηκαν διαπρεπείς ξένοι επιστήμονες, οι οποίοι

έρ γ ο το υ Διονυσίου του Θρακός (2ος αι. π.Χ.), που α-

σε εκδήλω ση που πραγματοποιήθηκε στην Πνύκα σ τις

π οδεικνύει, ό τι η γ ρ α μ μ α τικ ή τέ χ ν η , τ ο τε λ ε υ τ α ίο μ ε

20 Ιουνίου, ανέπ τυξαν τ ις θ έσ εις το υ ς , γ ια τ α κλασικά

γ ά λ ο επ ίτευγμ α τ η ς φ ιλ ο λ ο γ ία ς κα τά τη ν ελληνισ τική

γρ ά μ μ α τα και το ν ελληνικό π ολιτισμό. Η πρω τοβουλία

π ερ ίο δ ο , ά σ κη σ ε σ η μ α ντική επ ίδ ρ α σ η σ τη Λ ατινική

τη ς εκδήλω σ ης ανήκε στο π ολιτιστικό σω ματείο γ ια τη

Γ ρ α μ μ α τική κα ι μέσω α υ τή ς α π ο τέλ ε σ ε τ ο πρότυπο,

διάδοση και προαγωγή του ελληνικού λόγου «Ελληνική

γ ια τ ις μ ετέπ ειτα σ υ σ τη μ α τικ ές π ρ ο σ εγγίσ εις τω ν ε υ 

Γλωσσική Κληρονομιά», το υ οποίου π ρόεδρος είναι ο τ.

ρωπαϊκών γλωσσών.
Την εκδήλωση τίμησ αν με τη ν παρουσία το υ ς ο τ. Πρό

υπουργός κ. Κάρολος Παπούλιας.
Σ την εκδ ή λω σ η μίλη σ α ν ο ι κ α θ η γ η τέ ς Π α νεπ ισ τη 

εδ ρ ο ς τ η ς Δ ημ οκρα τία ς κ. Χ ρήστος Σ α ρτζετάκης, ο υ

μίων: Π έδρο Ο λά για (Ο βιέδο και S yracuse τη ς Ν.Υόρ-

π ουργός Π ολιτισμού κ. Ε υά γγελος Β ενιζέλος, ο Π ρόε

κης), Ρόμπερτ Φ άουελ (Μ πρίστολ), Β όλφανγκ Ν τέκερ

δ ρ ο ς τη ς Ακαδημίας κ. Γρηγόρης Σκαλκέας, οι Ακαδη

(Κολωνία), Ν τα νιέλ Π ετί (Ecole Normal Superior), Ισα

μαϊκοί κ. κ. Αντώνιος Κουνάδης και Κωνσταντίνος Δεσπο-

βέλλα Μ π ερναρντίνι (Λ έτσε Ιταλίας) και ο λ εξικ ο γ ρ ά 

τόπ ουλος ο ευρω βουλευτής και διακεκριμένος δημοσιο

φ ο ς Α ρ ισ τε ίδ η ς Κ ω νσ τα ντινίδ η ς, β ρ α β ευ μ έν ο ς από

γρ ά φ ο ς Γιάννης Μ αρίνος και πλήθος βουλευτών και αν

τη ν Α κα δ η μ ία Αθηνώ ν γ ια τ ο λ ε ξ ικ ό «Η Ο ικο υμ ενική

θρώπων το υ πνεύματος.
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Η «ΕΡΩΦΙΛΗ» ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ
ΗΡΩΔΟΥ TOY ΑΤΤΙΚΟΥ

Ηρώδειο, με τη Σαβίνα Γιαννάτου στο ρόλο τη ς ομώνυ
μης ηρω ίδας. Όπως ο ίδιος ο σ υνθέτης λέει, π ρόκειται
για “ένα έρ γο ζωής, τη ς ζωής το υ ”. Το έρ γο θα π αρου

Η Έ ρω φ ίλη" το υ Γεώ ργιου Χ ορτάτζη σ ημ α τοδοτεί
τη ν αυγή τη ς νεοελληνικής δ ρα ματουργίας, καθώς
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σ ια σ τεί στο Ω δείο Ηρώδου το υ Α ττικού σ τις 27 και 28
Σ επ τεμβρίου

π ρόκειτα ι όχι απλώς για τη ν πιο μελετημένη τρα γω δία

από το Ελλη

το υ κρητικού θεάτρου, αλλά α π οτελεί ένα έρ γο με ζω

νικό

ντανή παρουσία ακόμη και στο σύγχρονο νεοελληνικό

βάλ σ ε

θέατρο, είτε ως αυτούσιο υλικό παραστάσεω ν ε ίτε ως

μπ αραγω γή

α φ ετη ρ ία γ ια πρωτότυπα έργα. Η χρονολόγηση το υ έ ρ 

με τ α Μ ουσι

Φ εσ τι
σ υ

γου πρέπει να τοπ οθετηθεί γύρω στο 1595, δηλαδή με

κά

τα ξύ τη ς Πανώ ριας και το υ Κατσούρμπου, τω ν δύο ά λ

τη ς ΕΡΤ. Την

Σ ύνολα

λων επίσης πολύ γνωστών έργω ν το υ Κρητικού ποιητή.

π α ρ ά σ τα σ η

0 σ υνθέτης Ν ίκος Μ αμαγκάκης α νέκαθεν γ ο η τε υ ό 

υπ ογράφει η

τα ν από τη ν «Ερωφίλη» και δουλεύοντας για πολλά

σκηνοθέτις

χρόνια, αποφάσισε να δώ σει στο έρ γο τη μορφή όπε

Μ αρία Γυπα-

ρας, π αρουσιάζοντάς τη ν σε παγκόσμια π ρεμιέρα στο

ράκη.

ΙΟΥΛΙΟΣ · ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

Με ΜΗΔΕΙΑ το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ στην ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έ κθεση με τίτλ ο «Ρωμαϊκή
Θεσσαλονίκη» διοργάνω σε το

Μ ε τη σκηνοθεσία του επ ικεφαλής τη ς Π ειραματικής
Σκηνής του Εθνικού Στάθη Λιβαθηνού και τη ν Ταμίλα

Α ρ χαιολογικό Μ ουσείο Θ εσ

Κουλίεβα να ερμ ηνεύει το ν ρόλο τη ς Μήδειας, παρου

σαλονίκης. Η έκθεση φ ιλο ξε

σ ιάστηκε στο αρχαίο Θ έατρο τη ς Επιδαύρου η ομώνυ

νή θ η κε σ το υ ς χώ ρ ο υς το υ

μη τρ α γω δία του Ευριπίδη. Η τρ α γική π ορεία τη ς κόρης

Τ ελ λ ο γ λ είο υ

Ιδ ρ ύμ α το ς

το υ βασιλιά τη ς Κολχίδας, η οποία βοήθησε το ν Ιάσονα

Α.Π.Θ., με τη ν υποστήριξη του

να κλέψ ει το χρυσόμαλλο δ έρ α ς για να εναντιω θεί στα

Ο ργα νισ μού

Π ρο β ο λή ς τη ς

σχέδια το υ Κρέοντα που θ έλει να παντρέψ ει το ν αρχη

Ελληνικής Π ολιτισ τικής Κλη

γό τη ς αργοναυτικής εκσ τρ α τεία ς με τη ν κόρη το υ και

ρονομιάς - Γρα φ είο Θεσσαλονίκης, το υ Υπουργείου

να φ τά σ ει ως το ν φόνο τω ν ίδιων τ η ς των παιδιών προ-

Πολιτισμού.

κειμένου να εκδικηθεί το ν άπιστο σ ύντροφό τη ς, πάντα

Μ εταξύ τω ν εκθεμάτω ν περιλαμβάνονταν αναθημα

έλκει το ενδιαφ έρον του θεα τρόφ ιλου κοινού. Στην προ

τικ ές επ ιγραφές, π ροτομές Ρωμαίων αυτοκρατόρω ν,

κειμένη περίπτωση τ α βλέμματα σ τρέφ οντα ι τόσ ο στον

επ ιτύμβιες στήλες, τιμ η τικές επ ιγραφ ές και τιμ η τικο ί

σκηνοθέτη τη ς παράστασης, που τα τε λ ευ τα ία χρόνια

βωμοί. "Η αναλογία τη ς έκθεσ ης α υτής με τα τεκται-

μετρά α ρ κετές επ ιτυχίες στο ενεργητικό του, όσο και

νόμενα στη σύγχρονή μας εποχή είναι βέβαια το φ αι

σ τους υπόλοιπους σ υντελεστές, συμπεριλαμβανομένης

νόμενο τη ς παγκοσμιοποίησης, φαινόμενο που απα

τη ς Ταμίλα Κουλίεβα που ερχόμενη από τη Ρωσία έχει

σχολεί και τη ν αρχαιολογική έρευνα, η οποία διδάσκει

ήδη κατακτήσει το ελληνικό κοινό.

ό τι και υπό το κράτος τη ς σ τυγνότερης παγκοσμιο

Στο θέμα του ξένου άλλωστε εσ τιάζετα ι η συγκεκρι

ποίησης δεν παύουν να υφίσ τανται τοπ ικές ιδια ιτερ ό

μένη παράσταση. "Η Μ ήδεια είναι η εικόνα το υ ξένου"

τη τες. Αυτή εξάλλου είναι η μεταμοντέρνα αντιπρό

σημειώνει χαρακτηριστικά ο ποιητής Σ τρα τής Πασχάλης

τα ση στην πρόταση γ ια μία ομογενοποιημένη άποψη

που υπογράφει τη μετάφραση, για να συνεχίσει ότι "ξέ

για το υ ς πολιτισμούς το υ παρελθόντος. Με τη ν α φ ορ

νος δεν είναι μόνο ο αλλοδαπός, αλλά και όποιος διαφ έ

μή αυτή κα ταβά λλετα ι προσπάθεια για μία παρουσία

ρει ή ξεχω ρίζει και υφίσταται γ ι’ αυτό έναν σκληρό κοι

ση τη ς ιστορ ικής εξέλιξη ς τη ς Θ εσσαλονίκης από την

νωνικό αποκλεισμό. Η Μ ήδεια εκφ ρά ζει ίσως το ν σ τρυφ 

ίδρυσή τη ς τ ο 316/5 π.Χ. μέχρι τ ο τέ λ ο ς τη ς αρχαιό
τητας", α να φ έρ ει ο διευθυντής του Αρχαιολογικού

νό και δύσκολο χαρακτήρα του Ευριπίδη. Ενός δραμα
τουργού που έζησε τη ν αρχή τη ς παρακμής μιας μεγά

Μ ουσείου Θ εσσαλονίκης Δρ. Δ. Β. Γραμμένος.

λης εποχής, νιώθοντας ο ίδιος ξένος και ολομόναχος".

Ο GEORGES BRAQUE ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ

ν ε ια

M aeght

(Γαλλία)

το

M usee

N ational

M oderne- G entre G eorges P om pidou, τ ο

d ’Art
Musee

■ Έ κθεση με έρ γα το υ μεγάλου Γ άλλου ζωγράφου,

Picasso στο Παρίσι, τη ν Galerie Jan Krugier, Ditesheim

γλύπ τη

and Cie τη ς Γενεύης, τη ν Galerie Beyeler στη Βασιλεία

κα ι χ α ρ ά κτη

G eorges

Braque

με τίτλ ο

"Georges Braque: Κανόνας και Συγκίνηση" διοργάνωσε το φ ετινό καλοκαίρι το Ιδρυμα Βασίλη και Ελίζας

καθώς και από ευρω παίους σ υλλέκτες που θέλησαν
να κρατήσουν τη ν ανωνυμία τους.

Γουλανδρή σ τους χώ ρους το υ Μ ουσείου Σύγχρονης
Τέχνης το υ Ιδρύματος στην Άνδρο. Η έκθεση θα διαρ
κέσ ει από τις 29 Ιουνίου έω ς τ ις 28 Σεπτεμβρίου και
α ξίζει να σημειω θεί ό τι είναι η πρώτη φ ορά που πα
ρουσιάζεται στην Ελλάδα το έρ γο το υ μεγάλου αυτού
καλλιτέχνη που μαζί με το ν Picasso θεμελίω σαν τ ο ει
καστικό κίνημα το υ Κυβισμού που σημάδεψ ε τη ν τέχνη
του 20ου αιώνα.
Η έκθεση τη ς Άνδρου παρουσιάζει έρ γα από ολό
κληρο τ ο ευρύ φ άσμα τη ς δημιουργίας το υ Braque. Ο
Γάλλος καλλιτέχνης π ερισ τράφ ηκε γύρω από ορισμέ
νους βασικούς θεμ ατικούς άξονες, οι οποίοι το ν απα
σχόλησαν σε όλα τα μέσα που μ εταχειρίσ τηκε (ελαιο
γρ α φ ίες, έρ γα σε χαρτί, χαρακτικά, γλυπτά, κεραμι
κά): τη νεκρή φύση, τα πουλιά, τα μουσικά όργανα,
το υ ς εσ ω τερικούς χώρους, τη ν αρχαία Ελλάδα.
Στόχος, είναι ο επισκέπτης τη ς έκθεσης και ο ανα
γνώ στης το υ καταλόγου τη ς να μυηθεί στην ήρεμη και
ουσιαστική δύναμη τη ς ζω γραφικής το υ Braque, ο
οποίος πάντα διερευνούσ ε μέσα από τη σκληρή δου
λεία και τη μοναχική πορεία το υ νέες λύ σ εις και απα
ντήσ εις σ τις κα λλιτεχνικές α ναζητήσεις του.
Τα έρ γα τη ς έκθεσ ης προέρχονται από τη ν οικογέ

κ. κ.
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Κ

ινητός ζωολογικός κήπος ήταν ο Ρόμπερτ Κιούζακ, ο
οποίος επιχείρησε να περάσει κρυφά από το τελω 
νείο του αεροδρομίου του Λος Άντζελες, ζώα, που

εισ ήγαγε παράνομα από την Ταϊλάνδη. Στη διάρκεια του
καθιερωμένου ελέγχου των αποσκευών, οι υπάλληλοι
*

του αεροδρομίου ανακάλυψαν στη βαλίτσα του τέσσ ερα
εξω τικά πουλιά. Αλλά αυτό το εύρημα δεν ήταν τίποτα
μπροστά σ ε αυτό, που αντίκρισαν καταχωνιασμένο μέσα
στο παντελόνι του: δύο πυγμαίους πίθηκους. Εκτός από
τα ζώα, ο Κιούζακ (ο οποίος, μάλιστα, δεν ήταν φιλόζω
ος, αλλά στυγνός έμπορος) προσπάθησε να φ έρ ει από
την Ταϊλάνδη πενήντα σπάνιες ορχιδέες. Είναι απορίας
άξιον πως δεν είχε καταπιεί και κανένα πιράνχας...

θηματικά και γενικώ ς στα μαθήματα, διαφάνηκαν από
πολύ νωρίς. Άρχισε να διαβάζει σε ηλικία 8 μηνών. Στα
δύο τη ς χρόνια καταβρόχθιζε μυθιστορήματα και στην
ηλικία των πέντε χρόνων είχ ε π άρει απολυτήριο Δ ημοτι
κού σχολείου. Στην ηλικία τω ν 10 χρόνων η δασκάλα την
ανάγκασε να τε θ ε ί στο περιθώ ριο τη ς τά ξη ς, με το αιτιο λο γικό ό τι έπρεπε να ασχοληθεί και με τα υπόλοιπα
παιδιά. Οι γο νείς τη ς Άλια μόλις πληροφορήθηκαν το
επεισόδιο υπέβαλαν αγωγή ύψους 80 εκατομμυρίω ν
δολαρίω ν με το σκεπτικό ό τι το «σχολείο δεν παρείχε
τη ν κατάλληλη παίδευση». Δ εν υπάρχουν πληροφορίες
για τη ν έκβαση τη ς δίκης, αλλά το Πανεπιστήμιο Suny
μόλις π ληροφορήθηκε τ ο γεγονός, τη ν κάλεσε να εντα
χθεί στο φ οιτητικό δυναμικό του.

1δχρονος Ράιντ Έ λισον από την Καλιφόρνια έκανε

D

το όνειρο πολλών εφήβω ν πραγματικότητα: «Ξε

κλείδω σε το ν κεντρικό υπολογιστή το υ σχολείου

του, βρήκε το υ ς βαθμούς του και το υ ς άλλαξε. Μόνο
που αντί να το υ ς αυξήσει....τους μείωσε. Γιατί; Μα ού
τω ς ή άλλως είχ ε παντού «Α». Ο σ τόχος του δεν ήταν να
βελτιώ σει τεχνη τά τ ις επ ιδόσεις του, αλλά να δ είξει ότι
το σύστημα του σχολείου είναι ευάλω το. Ο Ράιντ δεν εί
χε βάλει στοίχημα, απλώς έγρ α φ ε μια εργα σ ία γ ια το
χάκιγκ (το «ξεκλείδωμα» υπολογιστών) και σκέφθηκε να
προσθέσει και ένα πρακτικό σ κέλο ς.... Το πιο α στείο εί
ναι ότι όταν στο τέ λ ο ς ρω τήθηκε αν δυσκολεύτηκε,
απάντησε, ό,τι πράγματι συνάντησε προβλήματα, όχι
όμως στην εισβολή στο σχολικό υπολογιστή, αλλά στη
σύνταξη το υ τρισ έλιδ ο υ κειμένου που ήταν το πρώτο,
θεω ρητικό μέρος τη ς εργα σ ία ς του...

να ακόμα θαύμα τη ς σύγχρονης ιατρικής επ ιτεύχθη
κε από Αμερικανούς χειρουργούς, οι οποίοι κατόρ
θωσαν να επανασυγκολλήσουν το σχεδόν κομμένο
κεφ ά λι ενός νεαρού που είχε πέσει θύμα τροχαίου.
Π ρόκειται για το ν 18χρονο Μ άρκος Πάρα, το κεφ άλι
του οποίου σ υγκρα τείτο πάνω στο υπόλοιπο σώμα μό
νο από το νω τιαίο μυελό και τη ν αρτηρία. Ευτυχώς, για
το ν Πάρα, ο δόκτω ρ Κ έρτις Ντίκμαν, το υ νοσοκομείου
«Άγιος Ιωσήφ» το υ Φοίνιξ τη ς Αριζόνα, ερ γα ζότα ν πάνω
σε μια πρωτοποριακή μέθοδο για τη ν αντιμετώπιση τ έ 
τοιω ν καταστάσεων. Είναι χαρακτηρισ τικό, μάλιστα, ότι
ο δόκτω ρ Ντίκμαν χρησιμοποίησε βίδες, για να μπορέ
σει να σ τερεώ σει το κρανίο πάνω στη σπονδυλική στή
λη. Ύ σ τερ α από τέσ σ ερ ις μήνες νοσ ηλείας σε εντατική
μονάδα π αρακολούθησης και εκα το ντά δ ες ώ ρες ασκή
σεων φ υσικής αποκατάστασης, ο 18χρονος επανήλθε

Α

κούγεται σαν ανέκδοτο -να υπάρχουν χορηγοί στο
ΗΠΑ τα αστυνομικά οχήματα θα φέρουν διαφημίσεις,

όπως: Η διαλεύκανση του εγκλήματος είναι μία ευγενής
προσφορά του τά δ ε απορρυπαντικού και η σύλληψη του
διαβόητου εγκληματία είναι ευγενική χορηγία του τά δ ε
αποσμητικού. Βασική αιτία τη ς αποδοχής χορηγιών είναι
το κόστος αντικατάστασης των περιπολικών που συχνά
είναι δυσβάσταχτο για πολλά αστυνομικά τμήματα, όπως
για παράδειγμα για το αστυνομικό τμήμα τη ς πόλης Μάντισον στη Βόρεια Καρολίνα, που έχει να αγοράσει και
νούργιο περιπολικό εδώ και 14 χρόνια. Έτσι, η τοπ οθέ
τηση διαφημίσεων στα περιπολικά κρίθηκε ως η καταλ
ληλότερη λύση και ήδη 100 αστυνομικά τμήματα σε 20
Π ολιτείες έχουν υπογράψει σχετικά συμβόλαια.

[

πλήρως και τώ ρα μπορεί και παίζει μπάσκετ.

αστυνομικό έργο- αλλά σε α ρκετές πολιτείες των

τις 23 Μάίου το Πανεπιστήμιο Suny του Stony Brook
έδω σε πτυχίο στα Μ αθηματικά και στη Στατιστική
στη 14χρονη Άλια Σαμπούρ, τη νεα ρότερη πτυχιού-

αστυνομία τη ς Μπανγκόκ, πρω τεύουσας τη ς Ταϊ

Η

λάνδης, αποφάσισε να αξιοποιήσει τα εκα τοντά δες
αδέσποτα σκυλιά που συγκεντρώ νονται στις αρμό

διες υπηρεσίες τη ς πρω τεύουσας, εκπ αιδεύοντας πολ
λά από αυτά στην αναζήτηση ναρκωτικών. Τα πρώτα
εκα τό σκυλιά θα αναλάβουν υπηρεσία σε λιμάνια και α ε
ροδρόμια τη ς χώρας, μόλις ολοκληρω θεί η εκπαίδευση
τους. Η πρω τοβουλία πηγάζει από τη ν ευαισθησία του
βασιλέα Α ντουλιαντέζ και τη ν αγάπη που τρ έ φ ε ι για τα
ζώα, όπως εκφ ρά στηκε και μέσά από τις σ ελίδες λυρ ι
κού βιβλίου το υ μονάρχη, με θέμα το σκύλο του, τον
οποίο μάζεψε από το ν δρόμο. Οι υπεύθυνοι το υ προ
γρά μματος όμως, εμφανίσθηκαν, αυσ τηροί στην επιλο
γή τω ν μελλοντικών αστυνομικών σκύλων. «Επιλέξαμε
τα αδέσποτα εκείνα, με υ γρ ές μύτες, καλή όψη και
απαλλαγμένα από δ ερ μ α τικές παθήσεις», είπε ο Υπουρ
γό ς Δικαιοσύνης τη ς χώρας.

χο στον κόσμο. Η ίδια επιμένει να χαρ ακτηρίζει το ρε
κόρ τη ς μια «επιτυχία των γυναικών», γνω ρίζοντας ότι
υπάρχει αντίστοιχη περίπτωση από την πλευρά των
αγοριών, αυτή του Ταθαγκάτ Αβατά Τούλσι, ο οποίος σε
ηλικία 12 χρόνων και δυο μηνών πήρε πτυχίο Φυσικής
από τ ο Πανεπιστήμο Patna τη ς Ινδίας. Η τε λ ευ τα ία εξέ
ταση τη ς 14χρονης ήταν εκπληκτική: η ώρα τη ς γρ α 
πτής εξέτα σ η ς ξεκινούσε στις 17:00’ και έληγε στις
19:30’. Οι σ υμφ οιτητές τη ς παρουσιάστηκαν και άρχι
σαν να γράφουν. Η ίδια προσήλθε στις 19:00’ και στις
19:15’ παρέδωσε τη ν κόλλα τη ς χωρίς να υπάρχει το
παραμικρό λάθος. Οι θαυμα στές επ ιδόσεις τη ς στα Μα
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15χρονος Β ρετανός Σεμπάστιαν Κλόβερ είναι ο νε
ότερ ο ς ιστιοπλόος που πραγματοποίησε μοναχικό
διάπλου του Ατλαντικού. Στην περιπ έτεια το υ είχε

συμπαραστάτη το ν π ατέρα του, δάσκαλο τη ς ιστιο
πλοΐας, ο οποίος επίσης διέπ λευσε το ν Α τλαντικό με άλ
λο σκάφος. «Οι χ ειρ ό τερ ες σ τιγμές που πέρασα», αφηγ είτα ι ο 15χρονος στην ιταλική εφ η μ ερ ίδ α «Λα Ρεμπούπλικα», «ήταν όταν φ οβήθηκα πως ένα κοπάδι φάλαινες
θα κομμάτιαζε τη ν καρίνα μου. Συνάντησα τις φάλαινες
έπ ειτα από μερικές μέρες πλου, στην ανοιχτή θάλασσα
και ήτα ν τεράστιες». «Ανάμεσα στα πράγματα που μου
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έλειψ α ν περισσότερο», λέει, ο Σεμπ, «είναι ένα κρεβάτι

σεις το υ στο περιοδικό «Familie &Co» π ροτείνει να με

που να μην κουνιέται. Κατά μέσο όρο κατάφ ερνα να κοι

τέχουν τα παιδιά σε μ ικροδουλειές του σπιτιού. Να βγά

μάμαι γύρω στις 6 ώ ρες τη ν ημέρα βάζοντας το ν αυτό

ζουν τα σκουπίδια, για παράδειγμα, ή να πλένουν το αυ

ματο πιλότο, αλλά ο ύπνος αυτός δεν με ξεκούρα ζε τ ε 

τοκίνητο, να βοηθούν το νοικοκυριό και να αμείβονται γ ι’

λείω ς. Προσπαθούσα να διαβάζω λίγο και τελικά κατά-

αυτό. Είτε με κάποια χρήματα είτε με κάποια υπόσχεση.

φ ερ α να τελειώ σω το ν «Επαναστάτη» του Μπέρναρντ

Έ τσ ι λ έ ε ι ο καθηγητής, παίρνουν μια πρώτη γεύσ η των

Κόρνγουελ, που είναι ένα ς από το υ ς αγαπημένους μου

κανόνων τη ς αγορ άς και μαθαίνουν να περιορίζουν τις

συγγραφείς».

απαιτήσεις, για τις οποίες πάντως είναι δικαιολογημέ
να... Από παντού κατακλύζονται με διαφ ημίσεις από το

ρω τότυπος διαγω νισμός βρετανικού ρ α διοσ τα θ

τ ι να αγοράσουν, τ ι να φάνε, τ ι να πιουν, μέχρι τα ρού

μού ο δήγησ ε τέσ σ ερ ις α κροατές, που πήραν μέ

χα που θα φ ορέσουν και τα παιχνίδια που θα παίξουν!!!

ρος σ ’ α υτόν στο νοσοκομείο, με σοβαρά κρυοπα
γήμα τα. Ο διαγω νισμός απαιτούσε από το υ ς ά τυχους

πρώτος ελληνοκυπριακός, δ ορυφ όρος με εκπομπή

Π

σ υμ μ ετέχοντες να καθίσουν όσο π ερισ σ ότερο χρόνο

D

σήματος σε Ευρώπη, Μ. Ανατολή, Αυστραλία, Ν.

μπορούν πάνω σε στήλη παγωμένου διοξειδίου το υ άν
θρακα, το υ γνω στού ξηρού πάγου, με θερμ οκρασ ία -78

ξευση από το ακρω τήριο Κ α νά β ερ α λτη ς Φλόριντα, βρί

βαθμών Κελσίου. Τ ρ εις από το υ ς α κρ ο α τές οδηγήθη

σ κετα ι σε τρ ο χ ιά γύρω από τη Γη. Ε κτοξεύθηκε με τη

καν στο νοσοκομείο με εγκα ύμ α τα τρ ίτο υ βαθμού
σ τους γλουτούς, όπου και π αρέμειναν για δύο μήνες.
Αν και τ ο πλήρωμα α σθενοφόρου που π αρευρέθηκε

βοήθεια το υ πυραύλου Atlas V, και «εγκαταλείφθηκε» σε

Αφρική, είναι γεγονός. Ύ σ τερα από επιτυχή εκτό

στο διαγωνισμό, συμβούλεψ ε το υ ς διοργανω τές ό τι δ έ 

ύψος 36.000 χιλιομέτρω ν από τη Γη, όπου συνέχισε μό
νος το υ το «ταξίδι» του. Τη διαδικασία εκτόξευσ ης πα
ρακολούθησε μέσω δορυφ ορικής συνδέσεω ς η ηγεσ ία

κα λεπ τά είναι ο α νώ τατος χρόνος π αραμονής στον ξη 

των υπουργείων Μ εταφορώ ν τό σ ο τη ς Ελλάδας όσο και

ρό πάγο, οι πεισμονές ακροατές, στην προσπάθεια

τη ς Κύπρου, που χαιρέτισ αν τ ο εγχείρημα. Επισημαίνε-

το υ ς να εξασ φ αλίσ ουν τα πολυπόθητα εισ ιτή ρ ια συ

τα ι ό,τι ύστερα από τ ις απαιτούμενες δοκιμές, ο Hellas

ναυλίας, παρέμειναν μία ώρα.

Sat θα προσφ έρει τις πλέον σύγχρονες επικοινωνιακές
υπηρεσίες και σ τις δύο χώ ρες, ενώ τ α «κανάλια» το υ θα

Ι

α κινητά τηλέφω να νέας γενιά ς προσφέρουν τη δυ

αξιοποιηθούν για διπλωματικούς, σ τρατιω τικούς, αλλά

να τό τη τα στους χρήσ τες να τραβούν φω τογραφ ίες,
όμως στην Ιαπωνία έχουν εξελιχ θ εί στο καλύτερο

και εκπ αιδευτικούς σκοπούς.

αξεσ ουάρ του,.,.χάι τε κ ηδονοβλεψία. Σημειώθηκαν αρ
κετά περιστατικά κατά τα οποία άνδρες χρησιμοποιού
σαν τα κινητά το υ ς γ ια να φ ω τογραφήσουν τα εσώ ρου

[

χα κάποιας ανύποπτης και το χειρότερο, οι φ ω τογρα

το υ ς μια μικρή περιουσία (57.5000 ευρώ), αλλά προτού

νδεδυμένοι με ένα φύλλο συκής πραγματοποίησαν τη
ληστεία σπιτιού στη Σιγκαπούρη τρ ε ις αναίσχυντοι ει
σβολείς, οι οποίοι δεν αρκέστηκαν να πάρουν μαζί

φ ίες α υτές έκαναν α ρ γό τερ α το ν γύρο το υ κόσμου μέ

αναχωρήσουν έκαναν και επίδειξη των σωματικών το υς

σω Διαδικτύου. Έτσι, οι κα τασ κευασ τές αναγκάστηκαν

προσόντων στους ιδιοκτήτες. Οι δράστες έδεσαν χειρο

να τοπ οθετήσουν στα νέα τηλέφ ω να ηχητικό σήμα,

πόδαρα τη Βρετανίδα Τάνια Κρόυουν και τον Αμερικανό

ώστε όταν ο χρήσ της χρησιμοποιεί το τηλέφω νο για να

σύζυγό της, ενώ τα δύο παιδιά το υ ς κοιμόντουσαν στο δι

φω τογραφ ήσει, η συσκευή να «φωνάζει» «το έκανες».

πλανό δωμάτιο και στη συνέχεια λεηλάτησαν το σπίτι, α ρ
πάζοντας χρήματα, κοσμήματα και ηλεκτρονικές συ

D

Β ρετανός εξερ ευνη τή ς Πεν Χάντοου ολοκλήρω σε
πριν από λ ίγες μέρ ες πεζοπορία 785 χιλιομέτρω ν
από το ν καναδικό αρκτικό κύκλο στο γεω γραφ ικό

σημείο το υ Βορείου Πόλου. Η π εριπ έτεια το υ είχ ε διάρ
κεια εξήντα τεσσάρω ν ημερών και έγινε χω ρίς τη βοή
θεια εναέριω ν μέσων, που θα μπορούσαν να το ν ανεφοδιάσουν σ ε τρ ό φ ιμ α ή καύσιμα. Ο 41χρονος Χάντοου

σκευές. Αίφνης, όμως, το υ ς κατέβαλε μία περίεργη σε
μνοτυφία και αποφάσισαν να ρίξουν κάτι πάνω τους, μάλ
λον για να διασκεδάσουν. Προτίμησαν να φορέσουν μία
σχολική φόρμα και ένα παιδικό καπέλο, προκαλώντας το
γέλιο ακόμη και αυτών των θυμάτων τη ς κλοπής, που πι
θανότατα ανέκραξαν στη μητρική το υ ς γλώσσα: «Σε κα
λό σας, μας κάνατε και γελάσαμε...».

είχ ε π ρογραμματίσει να φ θάσει στον προορισμό του με
σκι, αλλά εξα ιτία ς πτώσης του στο νερό μέσα από λε
πτό στρώμα πάγου έχασε το ένα το υ πέδιλο τη δέκατη
πέμπτη ημέρα του τα ξιδιού του, πράγμα που το ν υπο

Ο

ι γνώ μες διίστανται ως προς το αν είναι τρ ελό ς ή
απλώς επιθυμούσε δημοσιότητα. Το γεγονός είναι
ότι ο Αμερικανός Στιβ Γιαγκ έδωσε νέο νόημα στη

χρέω σε να συνεχίσει πεζός, σέρνοντας το βαρύ έλκη
θρο με τα εφόδια. Ο Χάντοου παρελήφθη από ελικό

του, αλλά τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά του. Ο Γ ιαγκ

πτερο, και αναχώρησε για τη Βρετανία.

έβγαλε την οικογένεια του σε πλειστηριασμό e-bay, δ ε

λαϊκή ρήση, προσπαθώντας να πουλήσει, όχι τη μάνα

σμευόμενος να παραχωρήσει στον πλειοδότη το δικαίω
α περισσότερα παιδιά σήμερα ξέρουν μόνο να λένε

Ι

μα μιας ισόβιας πλατωνικής συντροφικής σχέσης, οπου

«θέλω» αυτό, εκείνο, το άλλο, φ έρνοντας κάποιες
φ ο ρ ές το υ ς γο νείς το υ ς σε οικονομική απόγνωση. Αν

δήποτε στον κόσμο επιθυμεί και το δικαίωμα να αλλάξει
τα ονόματα τω ν παιδιών. Ο Γ ιαγκ κοστολόγησε την οικο

όμως έπαιρναν μια μικρή έστω γεύσ η από το «πώς βγαί

γένεια του σε 5.000.000 δολάρια και 10.000 χρήσ τες του

νει το ψωμί», όπως έλεγα ν και οι παλιότεροι, μήπως θα
είχαν μ ικρότερες απαιτήσεις, αντί να ελαφ ρύνουν διαρ
κώς τ ις τσ έπ ες των γονιών το υ ς; Η λύση υπάρχει, κατά

σπεύσουν οι υπεύθυνοι τη ς e-bay να την αποσύρουν. Η

το Γερμανό ψυχολόγο Μ ίκαελ Τίελ, ο οποίος σε δηλώ

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Ιντερνετ ενημερώθηκαν για την προσφορά του, προτού
σύζυγος μάλιστα, είχε δώσει τη συναίνεση της.
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ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Οριζόντια
1. Έ νοπλος Δ ημόσιος Υπάλληλος.
2. Α υτός που έχει διάθεση για καυγά.

3. Νότα, β. Μ έσα στο κόμμα.
4. Τυχαία γράμματα, β. Διπλό χορεύεται.
5. Α ρχηγός Αεροπορίας.
6. Απελευθερω τικός σ τρατός το υ ‘40 με άρθρο, β.
Ευχάριστο συναίσθημα.
7. Ίδ ια σύμφωνα, β. Σχετικός με τη ν Αχαΐα.

8. Αλλιώς παρόντος χρόνος, β. «... Ράιτ» αμερικά
νικο οκ.

WA - IV1VI/WI U ‘IJOV
-Od - ΙΟ ΟΙ. ‘lOIAIUWIl - I» '6 ΊΧΟ - ΙΟΙ ‘8
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(Π ολλές ευχα ρ ισ τίες στο συνάδελφ ο Βασίλη Τερζόπουλο για τη ν αποστολή το υ σταυρολέξου).

9. Επιθεωρητής στο Χαβάη 5-0 (παλιών αστυνομι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

κών ταινιών), β. Γενική προσωπικής αντωνυμίας.

10. Ο ργανισμός συγκοινωνιών,

β. Ακέφαλη χήνα,

γ. Ασφαλίζει αγρότες.
11. Κλονισμός ή τα ρ α χή, β. Μισή τάση, γ. Α γία Ιερή.

τα ν ένα παλιό αρχοντικό σπίτι με πολλά δωμάτια.

Η

Γύρω υπήρχε ένας κήπος μικρός, αλλά φ ροντι
σμένος και όμορφος. Ό τα ν ο Α στυνόμος Δημη-

τρ ίο υ έφ τα σ ε εκ εί το ν υποδέχτηκε η υπηρέτρια. Ή ταν
μεγάλη στην ηλικία, γύρω στα 70.

Κάθετα

Όπως το υ ς είχ ε γ ίν ει γνω στό από το τηλεφ ώ νη

1. Τ αξιδεύουμε πετώντας.

μα, στο μεγάλο α υτό σπίτι έμεναν τρ ε ις γενιές. Η για 

2. Επανεξελέγη πρόσφατα (Π ρόεδρος) Γερμανών,

γ ιά Ελευθερία Μπενιζέλου σχεδόν εκα τό χρονών, ο

β. Σταφιδικός Ο ργανισμός.

γιο ς τη ς Μ άριος 78 χρονών, η γυναίκα του Μ αρία 67

3. Ρωτάει, β. Ατέλειω τη... νέλη, γ. Μισή πλεκτάνη.

χρονών, ο γ ιο ς το υ ς Η λίας 47 χρονών και τα δύο παι

4. Επόμενα - μεταγενέσ τερα, β. Ά ριστα ποιοτικά.

διά το υ Ηλία, Χαρά και Μ αρία 13 και 10 χρονών αντί

5. Άφωνη νότα, β. Υπεύθυνος δάσους.

στοιχα. Η γυναίκα το υ τελευτα ίο υ και μ ητέρα τω ν παι

6. Μισό οίκημα, β. Χω νευτήρι οστών.

διών είχ ε πεθάνει πριν μερικά χρόνια. Ο Μ άριος, ο
γιο ς τη ς Ε λευθερίας Μπενιζέλου άρχισε να εξισ το ρ εί

7. Άφωνο αμόκ, β. Αναστεναγμός, γ. Μ ητέρα τη ς
Παναγιάς.

τ α γεγονότα.
«Η μητέρα μου ήτα ν κληρονόμος μιας μεγάλης

8. Νησί το υ Αιγαίου, β. Το είπαμε τ ο 1940.

περιουσίας όπως και α υτής τη ς βίλας. Με τα χρόνια

9. Με αυτά τα σύμφωνα κάνουμε το Ξ, β. Σαματάς.

τα χρήμα τα ξοδεύτηκαν, αλλά ήτα ν τό σ α πολλά που

10. Μ έσα στη δόση, β. Λ έει τη ν ώρα.

έμεναν α ρκετά γ ια να ζούμε καλά. Εκτός από α υτά η

11. Τσακωμός, β. Ηχηρά, ύπατα.

μ ητέρα είχ ε και κοσμήματα αμύθητου αξίας. Την αξία
το υ ς τη ν υπολογίζαμε σε δεκά δ ες εκατομμύρια. Αυτά
τα κοσμήματα δεν αγγίζονταν γ ια πολλά χρόνια κατό
πιν επιθυμίας τη ς μητέρας μου. Τα είχ ε κα ταγρά ψ ει
σε ένα τε τρ ά δ ιο και μας τα είχ ε μοιράσει - σ τα χα ρ τιά
βέβαια - δίκαια, ώ στε να τ α πάρουμε μ ετά τ ο θάνατό
τη ς. Τα είχ ε κρύψει κάτω από τ η γη σε ένα σ ιδερένιο
κιβώτιο με κλειδαριά και από πάνω τ α είχ ε καλύψ ει με
τη βοήθεια όλων με μια τε ρ ά σ τια μαρμάρινη πλάκα
βάρους 100 κιλών. Σήμερα το πρωί π ήγαμε να τρ ε λ α 
θούμε. Η πλάκα είχε μετακινηθεί και το σ ιδερένιο κου
τ ί ήταν εξαφανισμένο.
«Ξεχνάς τη ν υπ ηρέτρια και το ν κηπουρό», το ν διέ
κοψε ο γιο ς του.
«Δεν είμα σ τε σ ίγουροι γ ι’ αυτό. Η υπ ηρέτρια είναι
άνθρωπος εμπιστοσύνης και δ εν θα μπορούσε να ση
κώσει τό σ α κιλά. Ο γ έρ ο -Μ αθιός είνα ι στην υπηρεσία
τη ς μητέρας μου εδώ και σαράντα χρόνια. Δεν νομίζω
ό τι θα έκα νε κάτι τέτοιο...»
«Θα το δ είξει βέβαια, η πιο λεπ τομερής ανάκριση
κύριοι, αλλά νομίζω ό τι ξέρω το ν ένοχο», είπε χαμο
γελώ ντα ς με σιγανή φωνή ο Α στυνόμος Δημητρίου.

Π ο ιο ς π ισ τ ε ύ ε τ ε
τω ν κ ο σ μ η μ ά τω ν ;

ό τι

ε ίν α ι

ο

κ λ έ φ τη ς
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(Οι νικητές το υ αστυνομικού π ροβλήματος θα κερ
δίσουν από ένα CD ελληνικής και ξένης μουσικής).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2
Στην ιστορία θα μείνουν τ α λόγια του: «Αυτός που
θ έλει να διακρίνει τη ν α λήθεια από το ψέμα, πρέπει
να έχ ει επαρκή ιδέα περί το υ τ ι είναι α λήθεια και ψέ-

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

μα».Φιλόσοφος το υ 17ου αιώνα, (οι νικητές θα απο
κτήσουν από ένα cd ελληνικής μουσικής).

Δεν θα μπορούσαν να ανάψουν τα σπίρτα, εφ ό
σον ο Δ ημητρόπ ουλος τα είχε βρ έξει π έφτοντας
στην πισίνα. Ά ρα λ έ ε ι ψ έματα ότι, με α υτά τ α άνα
ψε για να βρει τ α χαμένα κλειδιά του.

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ
Η συκοφαντία είναι μία δύναμη που χτυπάει από τα
νότα και μπορεί να πλήξει και την τελειότερη αγνότητα.
ΣΑΙΞΠΗΡ

Η παιδική ηλικία έχ ει το ν δικό τη ς τρόπ ο γ ια να
βλέπει τ α πράγματα, να σκέπτεται, να αισθάνεται, να
ενεργεί. Τρόπο, που τη ς είναι ιδια ίτερ α οικείος. Τί
ποτε, λοιπόν, το πιο ασύνετο απ’ το να θέλομε να
αντικατασ τήσ ουμε το ν τρόπ ο αυτόν με το υ ς δικούς
μας ανδρικούς ή γυναικείους τρόπους.
ΡΟΥΣΣΩ

«Η α λα ζο νεία π ηγήν έ χ ε ι τη ν μ ετρ ιό τη τα , τη ν
οποίαν ζ η τε ί τε χ ν η έν τω ς ν ’ αποκρύψη. Ο αλαζών
ίσ τα τα ι μ α κράν τω ν άλλων, δ ιό τι α σ φ α λώ ς η ξεύ ρ ει,
ό τι θα ε φ α ίν ετο πολύ κ α τώ τερ ο ς εκ το υ πλησίον

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΣ

δ εικνυό μ ενο ς. Δ ια τ η ς α λα ζο νεία ς ο άνθρω π ος κα 
λύ π τει ελ α ττώ μ α τα και α δ υνα μ ία ς, τ α ς οπ οίας α υ 
τή πάλιν η α λα ζο νεία π ρ ο δ ίδ ει και κα τα δ ή λο υ ς έ ρ 
χ ε τα ι και καθιστά».
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΚΟΥΙΖ 1
Στην π εριοχή τη ς
δ υ τικ ή ς

Τοσκάνης,

στην Ιταλία, βρίσκεται
ο εικονιζόμενος πύρ
γος. Πώς ονομάζεται;
(οι πέντε πρώτοι νικη
τές
μ ε τά

θα απ οκτήσ ουν
από

κλήρω ση

ένα βιβλίο με αστυνο
μικά διηγήματα).
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ΣΚΑΚΙ
Άλλη μια θυσία ... σε άσκηση δύο κινήσεων (αξίζει

Ν α ι μπαμπ ά, δ ια β ά ζω
Στή ν α υ μ α χ ία

γ ια το υ ς σ κακισ τές σ υναδέλφους, ένας ευχάρισ τος
προβληματισμός).

τ ή ς Σ α λ α μ ί ν α ς ε ίμ α ι .

-nvw.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ
ΠΟΛΛΑ Σ' ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:
ΙΟΥΛΙΟ: Κ ο σ μ ά κα ι Δ α μ ια ν ό 1, Κ υ ρ ια κ ή 7,
Παίζουν τα μαύρα: BLACKBURNE

Π ρ ο κ ό π ιο 8, Ε υ θ υ μ ία 11, Μ α ρ ίν α 17, Η λ ία 20,

Παίζουν τα λευκά: ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ

Σ υ μ εώ ν (το υ δ ια Χ ρ ισ τό ν Σ α λ ο ύ ) 21, Χ ρ ισ τίν α
24, Ά ν ν α 25, Π α ρ α σ κ ε υ ή 26, Π α ν τε λ ε ή μ ο ν α 27.
ΑΥΓΟΥΣΤΟ: Σ ω τή ρ η , Σ ω τη ρ ία 6 , Ε υ δ ο κ ία 13,
Π α ν α γ ιώ τη , Π α ν α γ ιώ τα , Μ α ρ ία , Δ έ σ π ο ιν α 15,
Κ ο σ μ ά , Δ ιο ν ύ σ ιο 24,
Ν α τ α λ ία 26, Φ α ν ο ύ ρ ιο
27, Α λ έ ξ α ν δ ρ ο 30.

Τα μαύρα είχαν κάνει σημαντικές θυσ ίες γ ια να
φτάσουν σ ’ αυτή τη θέση.

ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
(Π ολλές ευ χα ρ ισ τίες στο συνάδελφο Βασίλη Τερζόπουλο για τη ν αποστολή το υ σκάκι).

ΛΥΣΗ ΣΚΑΚΙ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

προηγούμενου τεύχους
1...Βγ7 - Θ2+!

2. Ιζ3χΒΘ2, Ιζ1-η3 ματ.

Φ ω τογραφικό κουίζ 1:

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Σερέν Κίγκεγκορ (1813 - 1855).
Φ ω τογραφικό κουίζ 2:
Ιμανουέλ Καντ (1724 - 1804)

Απάντησαν στο αστυνομικό πρόβλημα οι: Αριστ. Θανασόπουλος, Νικ. Πάπαρης, Σωτ. Καπότης,
Αθ. Τόγκας, Ελ. Καρούντζου, Στ. Τζίλιας, Απ. Κοβέτσας, Νικ. Μπλετσογιάννης, Ηλ. Παυλίδης, Θεόφ.
Παυλίδης, Γ. Γκόρα, Σ. Πανάγου, Τζ. Γαλανοπούλου, Σ. Αντωνιάδη, Δ. και Κ. Μπουζουνεράκη, Μιχ.
Τοράκης, I. Πάρνος, Μ. Διαμαντή, Σ. Γιανόπουλος.
Στο φ ω τογραφ ικό κουίζ 1 απάντησαν σωστά οι:
Ιουλία Χαντζάρα, Βασίλειος Καζούκας, Α ρισ τεί
δης Θανασόπουλος, Ιωάννης Μηκές.
Στο φ ω τογραφ ικό κουίζ 2 απάντησε σωστά ο:
Βασ. Καζούκας
Στη λύση του Σκάκι απάντησε σωστά ο: Ν. Πάπαρης.

Υστερόγραφο:
Μ πορείτε να σ τείλετε τ ις απαντήσεις σας με fax
στο 6849352, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
περιοδικού μας: astana@ in.gr
Επιμέλεια: Αρχιφ. Κων. Τσινάλης

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2003

Ο Αρχηγός τη ς Ελληνικής Αστυνομίας Α ντιστρά

Ιωάννη το Ρώσο και σας ευχαριστώ θερμώς. Θέλω να ε-

τη γ ο ς κ. Φώτης Νασιάκος, σε επιστολή του προς το ν Α

ξάρω τη ν πρωτοβουλία σας αυτή και να σας συγχαρώ, για

ντισ τρ ά τη γο ε.α. κ. Βλάσιο Βλαγκόπουλο Π ρόεδρο του

το γεγο νό ς ότι π ροσ τρέχετε στην αγκαλιά τω ν Α γίω ντης

Δ.Σ. Λέσχης Θεσσαλονίκης, γ ρ ά φ ει τα εξής: «Ευχαριστώ

Εκκλησίας μας και στην προστασία τους. ΟΓΑγιοι τη ς Εκ

θερμά για τη ν απόφασή σας να ενισ χύσ ετε για μια ακόμη

κλησίας μας είναι οι «προστάται του γένο υ ς παντός», ε 

φ ορά οικονομικά τις οικογένειες των Α ρχιφυλάκων Αθα

κείνοι οι οποίοι σ υντρέχουν σ τους δικούς μας το υ ς πό

νασίου Δρακόπουλου και Διονυσίου Αλεβιζόπουλου, που

νους και τ ις δυσκολίες και «σηκώνουν», πολλές φ ορές, το

έχασαν τη ζωή το υ ς κατά την εκτέλεσ η του καθήκοντος,

Σταυρό μας. Επιπλέον, με τ ις ικεσ ίες το υ ς κάνουν το ν ου

με τρα π εζικές επ ιτα γές των 1.000,00 ευρώ σε κάθε οικο

ρανό να «κλίνει γόνυ» και να επιβλέπει στα πρόσωπά μας.

γένεια. Ή δη οι επ ιτα γές παραδόθηκαν σ τις χή ρ ες τω ν α

ΓΓ α υ το ύ ς το υ ς λό γο υ ς και είνα ι αξιέπαινη α υτή σ ας η

στυνομικών και διαβιβάσαμε σ ’ α υτές τη συμπαράστασή

πρωτοβουλία, αφού δ ΐ α υτής φ ανερώ νετε τα «φιλάγια»

σας. Η ευγενική αυτή πρωτοβουλία σας να ενισ χύσ ετε για

αισθήματά σας και απ οδίδετε τη ν οφειλομένη ευχαρισ τία

τέ τα ρ τη φ ο ρ ά τις οικο γένειες τω ν αστυνομικών μας απο-

στον Ο μολογητή τη ς πίστεώς μας Ό σ ιο Ιωάννη».

δεικνύει τη ν ευαισθησία σας και τη ν αναγνώριση το υ δύ
σκολου και επ ικίνδυνου έργου μας στον καθημερινό α 

Η Πρόεδρος τη ς Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Γιάν-

γώ να τη ς Ελληνικής Αστυνομίας για να π ροσφέρει στον

να Αγγελοπούλου - Δασκαλάκη, με επιστολή τη ς προς τον

π ολίτη το ύψιστο κοινωνικό αγαθό τ η ς α σφ ά λεια ς. Σας

Γ ενικό Αστυν. Δ ιευθυντή Π ερ ιφ έρ εια ς Δ υτικής Μ ακεδο

ευχαριστώ και πάλι και εύχομαι σε σας και στα μέλη τη ς

νίας, Τ αξία ρχο κ. Γρ η γό ρ ιο Μ αργώνη, εκ φ ρ ά ζει εκ μέ

«Λέσχης Θ εσσαλονίκης» υγεία, ευτυχία και εκπλήρωση

ρους τη ς Ο ργανω τικής Επιτροπής «ΑΘΗΝΑ 2004», τη ν ι

τω ν στόχων σας».

κανοποίηση και τις ευχαρισ τίες, για τα μ έτρα ασφ α λεία ς
και τά ξη ς τα οποία εφ αρμόσ τηκαν κατά τη ν πρόσφατη ε 

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Παπαν-

πίσκεψη τη ς Επιτροπής στα Γρεβενά κ α ιτη ν Κοζάνη. Επι

δρέου, σε επιστολή του προς το ν Αρχηγό τη ς Ελληνικής

πλέον διαβιβάζει τ ις θ ερμ ές ευχα ρ ισ τίες και στους: Διοι

Αστυνομίας, Α ντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, γρ ά φ ει τα ε 

κητή Τροχαίας Κοζάνης Α στυνόμο Β_ κ. Π ρόδρομο Αμα-

ξής: «Θεωρώ υποχρέωσή μου να εκφράσω τα θερμά μου

ραντίδη, Αστυν. Δ ιευθυντή Γρεβενών κ. Δ ημήτριο Ο ικο

συγχαρητήρια για το άψογο όλων των εκδηλωθέντων α

νόμου, Διοικητή Α σφ αλείας Γρεβενών, Αστυνόμο Α_ κ. Νι

στυνομικών μέτρων και ιδιαίτερα των μέτρων ασφαλείας,

κόλαο Λάππα και το ν Δ ιοικητή Τροχαίας Γ ρεβενών, Υπα-

κατά την διάρκεια τη ς Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης που

στυνόμο Α_ κ. Χρήστο Ζαμπούρα.

έλαβε χώρα στην περιοχή του Λιμένος Χερσονήσου Ηρα
κλείου Κρήτης, κα τά το χρονικό διάσ τημα 24-27 Μαΐου

Ο Πρέσβης τη ς Ιαπωνίας στην Ελλάδα κ. Toshio

2003. Το γεγο νό ς αυτό έγινε αντιληπτό απ’ όλους το υ ς

Mochizuki, με επιστολή το υ προς το ν Γ ενικό Αστυνομικό

συμμετέχοντες Υπουργούς και Υψηλούς Αξιωμστούχους.

Δ/ντή Αττικής, Υ ποστράτηγο κ. Γεώ ργιο Αγγελάκο, κατό

Τέλος παρακαλώ να εκφ ράσετε τις ιδια ίτερες ευχαριστίες

πιν εντολής το υ Πρωθυπουργού τη ς Ιαπωνίας, Junishiro

μου στους Προϊσταμένους και Επικεφαλής των μέτρων».

Koizumi, διαβιβάζει τη ν βαθιά του εκτίμηση για τη ν συμ
βολή τη ς Ε λληνικής Α σ τυνομ ία ς στην επ ιτυχή έκβαση

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Α νδρέας Λοβέρδος, με επιστολή του προς τον Αστυν. Διευθυντή τη ς

τη ς πρωθυπουργικής επισκέψεως κατά το πρόσφατο τ α 
ξίδι του στην Ελλάδα.

Α.Δ. Α λεξανδρούπ ολης Νικόλαο Δερμενούδη εκφ ρά ζει
θερμά συγχαρητήρια, σε όλους το υ ς αστυνομικούς τη ς Δι

Ο Πρέσβης το υ Ισραήλ στην Ελλάδα, Ραμ Αβι-

εύθυνσης, γιατηνά ψ ογη, ακούραστη καιευγενή παρουσία

ράμ, σε επ ιστολή προς τη ν Α.Δ. Η ρακλείου, ευ χ α ρ ισ τεί

και συνδρομή το υ ς κατά τη ν διάρκεια των εργασιώ ν τη ς

θερμά για τ ις υπηρεσίες που παρείχε τόσ ο στον ίδιο προ

Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης Αναπτυξιακής Συνεργα

σωπικά όσο και στον Υπουργό Εξω τερικώ ντου Ισραήλ και

σίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη

τη ν ισραηλινή αποστολή κατά τη δ ιάρκεια τη ς π ρόσφα

τη ν 2-3 Ιουνίου 2003, συγκεντρώνοντας Υπουργούς και Υ

τη ς Ενδιάμεσης Συνδιάσκεψης τω ν Υπουργών Εξω τερι

φ υπ ο υρ γο ύ ς τω ν 15 κρατώ ν - μελώ ν τ η ς Ευρω παϊκής

κών τη ς Ευρω μεσογειακής Συνεργασίας.

Έ νω σης καθώ ς και τω ν 10 υπό έντα ξη χωρών.

Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ε λλάδα κ. ΡαμΑβιΣε συνοδευτική απόφαση που ελήφθη την 7η

ράμ, με επ ιστολή το υ π ρος το ν Γενικό Δ ιευθ υντή , τη ς

Μαΐου κατάτη συνεδρίατης Διαρκούς Ιεράς Συνόδου τη ς Εκ-

Γ.Α.Δ.Α., Υποστράτηγο κ. Γεώ ργιο Α γγελάκο, εκφ ρ ά ζει

κλησίαςτης Ελλάδος, εκφράζεται έπαινος προς τη Θρησκευ

τ ις εγκά ρ δ ιες ευχα ρισ τίες το υ για τη ν εξα ίρ ετη εργα σ ία

τική Υπηρεσία τη ς Ελληνικής Αστυνομίας και το Διευθυντή

τη ς Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να εξασ φ αλισ θεί

της, Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο, για την πολυσχιδή κη-

η τά ξη κατά τη δ ιάρκεια τη ς δεξίω σης προς τιμ ή ν τη ς ε 

ρυκτική, ποιμαντική και ιεραποστολική του δραστηριότητα.

θνικής εο ρ τή ς το υ Ισραήλ.

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ευ 

Ο Νομαρχιακός Σ ύμβουλος Εύβοιας κ. Δημή-

χαρ ισ τώ ντα ς το ν Π ρόεδρο τ η ς Π ανελλήνιας Ομοσπον

τρ ιο ς Πέππας, με επιστολή το υ προς το ν Αστυνομικό Δ ι

δ ία ς Π ολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δ ημόσ ια ς Τά

ευθυντή Π ερ ιφ έρ εια ς Σ τερ εό ς Ελλάδος, Υποστράτηγο

ξης κ. Αναστάσιο Κόκκα, μεταξύ άλλων τονίζει: «Έλαβα

κ. Ιωάννη Μ αρνά μ ε τα φ έ ρ ε ιτις θερμ ές ευχα ρ ισ τίες και τα

τη ν πρόσκλησή σας για να παραστώ και να συνεορτάσω

συγχαρητήρια τη ς πολιτικής ηγεσ ίας το υ Υ πουργείου Α

μαζί σας το ν Π ροστάτη Ά γιο τη ς Ομοσπονδίας σας Ό σιο

νάπτυξης, για τη ν κάλυψη από τις δυνά μ εις τη ς Ελληνι-
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κής Α στυνομίας τη ς Δ ιά σ κεψ ης τω ν Οργανώ σεω ν Κατα

που Σ υμ β ο υλίο υ Υπουργώ ν Ε θνικής Ο ικο νο μ ία ς τη ς

ναλω τώ ν τ η ς Ε υρω π αϊκής Έ νω σ ης κα ι ιδ ια ίτε ρ α τη ς

ΕΈ. στη Χαλκιδική.

Ά τυπ ης Υ π ουρ γικής Σ υνά ντη σ η ς που έ γ ιν ε στην Ε ρέ
τρ ια σ τις 7 και 8 Μ αΐου 2003, στο πλαίσιο τη ς Ελληνικής

Η Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων τη ς Εμπορικής Τρά
π εζας τ η ς Ελλάδος, με επ ιστολή τη ς προς το ν Α ρχηγό

Π ροεδρίας.

τη ς Ελληνικής Αστυνομίας, Α ντισ τρά τηγο κ. Φώτη Νασιά-

Η Δ/νση του Κολεγίου Αθηνών, με επιστολή προς

κο, ευ χα ρ ισ τεί και σ υγχα ίρει το υ ς Α σ τυφ ύλα κες κ. Δημ.

το Α ρχηγείο τη ς Ελληνικής Αστυνομίας, ευχαρισ τεί γ ια τη

Καλύβα και Κωνσταντίνο Ψ ωρομίτα, το υ Τμήματος Διαρ

διάθεση τη ς μπ άνταςτου Σώματος, γ ια το υ ς «Αγώνες Στί

ρηκτών τη ς Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι., γ ια τί με αξιοζήλευτο επ αγγελματι

βου Β' Αθανασιάδεια 2003» που έδω σε ιδια ίτερ ο χρώμα

σμό και α υτοθυσία συνέλαβαν ληστή, ο οποίος προηγου

στην εκδήλωση και συνέβαλε στην επιτυχία της.

μένως α φ α ίρεσ ε από τη ν Εμπορική Τ ράπεζα Αμαρουσίου
σημαντικό χρηματικό ποσό.

Ο κ. Κωνσταντίνος Παππάς, Π ρόεδρος τη ς
Έ νω σης Επ αγγελματιώ ν Εμπόρων και Βιοτεχνώ ν Βρι-

Ο κ. Θεόδωρος Χ ατζηδά κης, με επ ιστολή το υ

λησσίων, εκφ ρ ά ζει τ ις θ ερμ ές τη ς ευ χα ρ ισ τίες προς το

προς το Γενικό Αστυνομικό Δ ιευθυντή Π ερ ιφ έρ εια ς Κρή

Δ ιοικητή το υ Αστυνομικού Τ μήματος Βριλησσίων Α στυ

της, Υ ποστράτηγο κ. Αντώνιο Μπαγιαρτάκη εκφ ρά ζει τις

νόμο Β_ κ. Νίκο Σ α ρα ντόπ ουλο γ ια κά θε βοήθεια που

ε υ χ α ρ ισ τίε ς το υ σε όλο τ ο προσωπικό τ η ς Α. Δ. Ρεθύ-

π ροσ φ έρει στην Ένωσή σ ε θέματα α ρμοδιότητάς του.

μνης, και ειδικά στον Αστυνομικό Διευθυντή τη ς Διεύθυν
σης κ. Γεώ ργιο Α ργυρα κόπ ουλο, σ το υς Δ ιο ικ η τές το υ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός Α.Ο., με επιστολή τη ς προς

Α.Τ. Επισκοπής Ρ εθύμνης Α/Β ' Δ η μ ή τρ ιο Λιονή

και

το Α ρχηγείο τη ς Ελληνικής Αστυνομίας ευ χα ρ ισ τεί γ ια τα

ΕΙΔ.ΑΣ.Υ.Δ.Ε. Ρεθύμνου Α/Α’ Π αντελή Μουρτζανό, αλλά

άριστα μ έτρα τά ξη ς που έλα β ε στον ποδοσφαιρικό αγώ

και σε όλο το προσωπικό αυτώ ντω ν υπηρεσιών, για τη ν ά

να μ ε τα ξύ το υ Ολυμπιακού και το υ Παναθηναϊκού.

μεση κινητοπ οίησή το υ ς, τη ν υ π ευθυνότητα και το ν ε 
παγγελματισμό που επ έδειξαν συλλαμβάνοντας το ν δρά 

Επιμέλεια: Αρχιφ. Κων. Τσινάλης

Η ΠΑΕ Άρης, ευχαρισ τεί με επιστολή του τον Γ.Α.Δ.
Θ εσσαλονίκης, Υποστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τζέκη, για

στη τη ς σε βάρος το υ απόπειρας ανθρωποκτονίας με πυ
ροβόλο όπλο.

τα ά ριστα μέτρα τά ξη ς που έλαβε στον ποδοσφαιρικό α
γώνα μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομάδων Άρη - Ηρακλή.

Ο Νομάρχης Κέρκυρας κ. Γιώ ργος Μαχειμάρης,
με επιστολή προς το ν Υπουργό Δ ημόσιας Τάξης κ. Μιχά-

Ο κ. Τριαντάφυλλος Αναστασίου, Π ρόεδρος

λη Χρυσοχοΐδη ε κ φ ρ ά ζειτα θ ερ μ ά το υ συγχαρητήρια για

τη ς Α θλητικής Έ νω σης Λάρισας, ευ χα ρ ισ τεί τη ν Α.Δ. Χα

τη ν επιτυχή π αρουσία και σ υμμ ετοχή τ η ς Ελληνικής Α

νιών για τα μέτρα τά ξη ς που έλαβε, τόσ ο για τη ν προστα

σ τυνομ ία ς σ το πλαίσιο τη ς Ά τυπ ης Σ υνόδου Κορυφ ής

σία τη ς ομάδας κατά την διαμονή της, όσο και για τα αυ

τω ν Υπουργών Γεω ργίας τη ς ΕΈ. στην Κέρκυρα.

ξημένα μ έτρα κατά τη διεξαγω γή το υ αγώνα με τη ν τοπι

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μεσ

κή ΑΈ . Χ ανίω ν.

σηνίας, με επιστολή τη ς προς το ν Προϊστάμενο τη ς Θρη

Η Ένωση Αστυνομικώ ν Υπαλλήλων Π ιερίας, εκ 

σ κευτικής Υπηρεσίας, Αρχιμανδρίτη κ. Ν εκτάριο Κιούλο,

φ ρ ά ζει τ α σ υγχα ρ ητήρ ια τη ς σε όσ ους είχαν τη ν ευθύνη

ε κ φ ρ ά ζειτις θ ερμ ές τη ς ευ χα ρ ισ τίες γ ια τη ν ποιμαντική ε

τ η ς δ ιο ικ η τικ ή ς μέρ ιμ να ς κα τά τη δ ιεξα γω γή το υ Ά τυ 

πίσκεψή του στην Α.Δ. Μεσσηνίας.

-> = ................................................................ ............................................................................................................................ ....................
Δ Ε Λ Τ ΙΟ Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η
Επιθυμώ να με εγγρ ά ψ ετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151
23 Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525 - fax: 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη).
• Έ σ τειλα το ποσό τ ω ν ........ευρώ, με τη ν υπ’ α ρ ιθμ .................... ταχυδρομική επ ιταγή και σας αποστέλλω σε Φ/Α
το σχετικό παραστατικό.
• Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαρ ια σμό................................. τη ς Α γροτικής Τράπεζας, το ποσό τ ω ν .......... ευρώ
και σας αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.
• Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τ ω ν .........ευρώ.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:..................................... ΤΗΛ:.................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ...................................................................

Ετήσιες Συνδρομές: Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Επισήμανση: Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρω
τρόπο, καθόσον η είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν θα γίνεται πλέον μέσω των Υπηρεσιών μας.
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ GLOCK

ME

TO ΦΠΑ

ΜΙΣΤΗΡΕΣ G

ΜΕ

το ΦΠ ;

mam

G U A R A I
F LK2 2Q

A20 1

Dealer A20I5 / SPECIAL ARMS C o Lid.
Customer: Mr. DIMITRIS AGELOU
Model: («LOCK 17
Serial No: FLK 220

Ολα τα προϊόντα Glock κατασκευάζονται
στην Αυστρία από την GLOCK Ges.m.b.H.
Με την αγορά του όπλου σας ζητήστε την
κάρτα εγγύησης για την προέλευση
και την καλή λειτουργία του.

Επίσημη Εισαγωγή & Διάθεση
προϊόντων GLOCK ■Αυστρίας

3 ΪΧ
RISK INTERNATIONAL DEFENCE SYSTEMS LTD.
Λ. Αμφιθέας 187 - 17563 Π. Φάληρο - Αθήνα
Τηλ. (+30) 210 9854864 - Fax. (+30) 210 9881733
email, info@risk-defence.gr - http://www.risk-defence.gr

οc

άριστά
σε ολα τα
, ,
παιδια!
Β ο η θ ή σ τ ε τη U n ic e f να β ο η θ ή σ ε ι
τα π α ιδ ιά ό λ ο υ του κ ό σ μ ο υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ UNICEF
Ξενίας 1 ,115 27 Αθήνα, Τηλ. 210 7484184, www.unicef.gr
-----------------------------------------------Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

U N I C E F -------------------------------------------------

ΑΘΗΝΑ: Ξενίας 3, Πλ. Μαβίλη, Τηλ.: 210 7799056 · ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: I. Δέλλιου 2, Πλ. Ιυνιριβανιου, Τηλ.: 2310 286916
ΠΑΤΡΑ: Καραϊσκάκη 102 & Ερμου, Τηλ.: 2610 277785 · ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ: Μιχελιδάκη 19, Τηλ.. 2810 283442
ΧΑΝΙΑ: Ελ. Βενιζέλου 62, Τηλ.: 28210 20325 · ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Χαρ. Τρικούπη 40, Πλ. Πάργης, Τηλ.: 26510 83510

