


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 προσφερεται 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 όπου ανεξαρτοποιηθούν.

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.

Θα ζήσουν μια κανονική ζωή
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.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ

ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26, 546 24 Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η . ΤΗΛ.: 2310-226644 
ΕΡΜΟΥ 6, 105 63 Α Θ Η Ν Α . ΤΗΛ.: 210-323 8048, 210-331 3661-3. FAX: 210-322 6652



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Ηείω μα
από τον  εκδότη

Ηε ιδ ια ίτερη λαμπρότητα και σε όλες τ ις  Αστυνομι

κές Υπηρεσίες της Χώρας γιορτάστηκε η πανηγυ

ρική μέρα, η «Ημέρα της  Αστυνομίας».

Η επιλογή και η καθιέρωση της «Ημέρας της 

Αστυνομίας» συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του 

Αγίου Αρτεμίου, Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής 

Αστυνομίας.

Χρέος ευλαβικό προς τον Άγιό μας, οδήγησαν στη 

συμβολική αυτή επιλογή.

Η «Ημέρα τη ς  Αστυνομίας» που καθ ιερώ θηκε από 

την Π ολ ιτε ία  απ οτελεί υψίστη τιμή  γ ια  την  Ελληνική 

Αστυνομία.

Συνιστά την κορυφαία έκφραση της εμπιστοσύνης και 

αναγνώρισης της κοινωνίας στον Έλληνα Αστυνομικό.

Παράλληλα όμως συνιστά γ ια  όλους μας μια πρόσθετη 

ευθύνη, πώς δηλαδή θα ανταποκριθούμε ακόμη πιο απο

τελεσματικά  στις απαιτήσεις του κοινωνικού συνόλου και 

στις προκλήσεις των καιρών.

Είναι γνωστό ότι οι δ ιεθνείς καθοριστικές αλλαγές των 

τελευταίω ν χρόνων, μετέβαλαν ριζικά το  περιβάλλον 

ασφάλειας σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Μέσα σ ’ αυτές τ ις  κατακλυσμια ίες εξελ ίξεις , η Ελληνι

κή Αστυνομία απάντησε εύστοχα και δυναμικά, ανταπο- 

κρινόμενη με αποφασιστικότητα στις προκλήσεις και κα

ταξιώ θηκε ως μία αστυνομία υψηλών δυνατοτήτων και 

εξα ιρετικής προσφοράς.

Ημέρες μνήμης του έπους του 1940 και χρέος μας είναι 

παντοτινό, η ενθύμηση των συναδέλφων που θυσιάστη

καν γ ια  την υπεράσπιση «βωμών και εστιών» κατά τον πό

λεμο του 1940 και την ιταλογερμανική κατοχή.

“Εκείνοι” , και όσοι τους ακολούθησαν - ακολουθούν στο 

χρέος και στην ειρηνική περίοδο, δείχνουν το  καθήκον, 

αλλά και το  μέγεθος της  προσφοράς των Ελλήνων Αστυ

νομικών στην πατρίδα και την κοινωνία.

Ευλαβικό μνημόσυνο επ ιχειρεί η «Αστυνομική Ανασκό

πηση», δημοσιεύοντας τα  ονόματα των συναδέλφων μας 

που έπεσαν κατά το  έπος του 1940, γ ια  να θυμούνται οι 

παλιοί και να μην ξεχνούμε οι νεότεροι...

m  20 Ο κ τ ω β ρ ·0 ' ®  
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Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Φώτιος 
Νασιάκος στην ομιλία του είπε:

«Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Δημοκρατίας,Η «Ημέρα 
της Αστυνομίας», αποτελεί για τον Έλληνα Αστυνομικό, 
την κορυφαία έκφραση αναγνώρισης και εμπιστοσύνης.

Αποτελεί για την Ελληνική Αστυνομία, την ύψιστη τι
μή, που μεταφράζεται σε ύψιστη ευθύνη, απέναντι 
στους πολίτες και την κοινωνία. Απέναντι στο σήμερα 
και το αύριο. 0  φετινός εορτασμός, συμπίπτει χρονικά, 
με μία κρίσιμη ιστορικά διαδρομή για τη χώρα μας και 
την Ελληνική Αστυνομία.

Μία διαδρομή, που αναζητά την αφετηρία της στις 
μεγάλες αλλαγές στο ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό 
και γεωπολιτικό περιβάλλον, αλλά και στον εσωτερικό 
ιστό της χώρας. Στην ποσοτική και ποιοτική διαφορο
ποίηση της εγκληματικότητας. Στη μετεξέλιξη του

Η Ελληνική Αστυνομία γιόρτασε την ημέρα της Αστυ- 
νομίας και τη μνήμη του προστάτη Αγίου της, Μεγαλο
μάρτυρα Αγίου Αρτεμίου με εκδηλώσεις στις Αστυνο
μικές Υπηρεσίες όλης της χώρας. ίτην εορταστική δοξολογία που τέλεσε ο σεβα- 

σμιότατος μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ.κ. 
Ευσέβιος το πρωί της 20ης Οκτωβρίου 2003 στο 
χώρο των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας στην 
Αθήνα παρέστη σύσσωμη η πολιτική και υπηρε

σιακή ηγεσία του Σώματος, τ. Υπουργοί, Γενικοί Γραμ- 
ματείς, επίτιμοι Αρχηγοί και Υπαρχηγοί, πολλοί ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί, εκπρόσωποι αρχών και 
φορέων, και δόκιμοι των Αστυνομικών Σχολών. Παρό
μοιες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των 

I Αστυνομικών Διευθύνσεων σε όλη τη Χώρα.
Το απόγευμα της 20ης Οκτωβρίου πραγματοποιήθη

κε, με ιδιαίτερη λαμπρότητα, εκδήλωση για τη δεύτε
ρη επέτειο του επίσημου εορτασμού της «Ημέρας της 
Αστυνομίας», στο Ξενοδοχείο Hilton Αθηνών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους η Α.Ε. 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στε- 
φανόπουλος, ο Πρόεδρος της Βουλής, κ. Απόστολος 
Κακλαμάνης, πολλοί εκπρόσωποι από την πολιτική, 
πνευματική και κοινωνική ζωή του τόπου μας, καθώς και 
η Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των λοιπών Σω
μάτων Ασφαλείας.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος, κ. Φώτιος 
Νασιάκος, ενώ την εκδήλωση χαιρέτησε ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιος Φλωρίδης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, βραβεύτηκαν οι Υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας, που διαδραμάτισαν 
αποφασιστικό ρόλο στην εξάρθρωση των τρομοκρατι
κών οργανώσεων «17 Νοέμβρη» και ΕΛΑ.
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εγκλήματος, που αποκτά διεθνικό και υπερεθνικό πολ
λές φορές χαρακτήρα.

Μία διαδρομή, που συναντά στην πορεία της ραγδαίες 
εξελίξεις και μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον. Νέα δε
δομένα. Νέες ισορροπίες. Νέους συσχετισμούς. Την πα
γκοσμιοποίηση της τρομοκρατίας και τις «ασύμμετρες» 
απειλές. Την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, την ημέρα που 
άλλαξε η ροή της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας.

Μία διαδρομή, που έχει ορίζοντα τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004 και την Ελλάδα του αύριο.

Μια ιστορική διαδρομή, που χαρακτήρισε και χαρα
κτηρίζει μια ολόκληρη εποχή.

Την εποχή της σύγκλισης των στρατηγικών για την 
ασφάλεια, της συλλογικής δράσης και των διεθνών συ
νεργασιών.

Την εποχή της αθέμιτης εμπορευματοποίησης του 
φόβου και της ανασφάλειας. Των γενικεύσεων και των 
αφορισμών.

Την εποχή, που η παρουσία παραβατικών συμπερι
φορών, παράγει αντανακλαστικά εσωστρέφειας και κοι
νωνικών αποκλεισμών. Ρατσισμό και ξενοφοβία.

Την εποχή, που η ασφάλεια δε θεωρείται παράγωγο 
της κοινωνικής συνοχής, αλλά προϋπόθεσή της. Που η 
προστασία του πολίτη ανάγεται σε ζήτημα «ποιότητας 
ζωής».

Την εποχή, που επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος της 
εξουσίας στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας. Που η έν
νοια της εμπιστοσύνης στην Αστυνομία, συνιστά βασική 
αξία για τη σύγχρονη κοινωνία.

Την εποχή, που διαμόρφωσε και διαμορφώνει ένα νέο 
περιβάλλον.

- Ένα περιβάλλον, στο οποίο οι έννοιες «ασφάλεια» 
και «ανασφάλεια», συγχέονται με την πολυπλοκότητα 
των κινδύνων και τη συσχέτιση των απειλών. Με την 
πραγματικότητα και τη σκοπιμότητα.

- Ένα περιβάλλον, στο οποίο η «ανασφάλεια» εκλαμ
βάνεται ως αμφισβήτηση ή χαρακτηρίζεται ως έλλειμμα.

- Ένα περιβάλλον, στο οποίο η «ασφάλεια» ανάγεται σε 
κοινωνικό αγαθό, αλλά και ατομικό δικαίωμα, που η Πολι
τεία και ειδικότερα η Αστυνομία, οφείλει να εγγυηθεί.

- Ένα περιβάλλον, στο οποίο η Ελληνική Αστυνομία

σήμερα λειτουργεί, όχι ως αντιστάθμισμα ή αντίδραση 
στην ανασφάλεια, αλλά ως ανταπόκριση στην ασφά
λεια. Όχι ως αντίδραση στα συμπτώματα, αλλά ως 
ανταπόκριση στα δεδομένα.

Κυρίες και Κύριοι,
Η διάκριση αυτή, είναι το κομβικό σημείο, η διαχωρι- 

στική γραμμή, για την Αστυνομία του σήμερα. Είναι η ει
δοποιός διαφορά, που χαρακτηρίζει τη μετεξέλιξη της 
Αστυνομίας. Δεν θα αναφερθώ στη διαδικασία της με
τεξέλιξης, αλλά στο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα, 
είναι ότι σήμερα η χώρα μας, η Ελλάδα, διαθέτει μια 
Αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσματική. Μια Αστυνο
μία που βρίσκεται κοντά στον πολίτη.

Το τρίπτυχο αυτό, αντανακλά τη νέα φιλοσοφία για 
την αποστολή μας. Τη νέα αντίληψη για την παρουσία 
μας. Τη νέα στρατηγική για τη δράση μας.

Σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία:
Στηρίζεται σε νέες δομές και νέες νοοτροπίες.
Εφαρμόζει σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική. Ολο

κληρωμένα συστήματα αστυνόμευσης σε όλη τη χώρα. 
Επικεντρωμένες δράσεις σε σοβαρούς τομείς, όπως το 
οργανωμένο έγκλημα, το δουλεμπόριο, τα ναρκωτικά.

Ενισχύει την αποτελεσματικότητά της, με τις ομάδες 
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Τις 
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομε
τανάστευσης. Τους Ειδικούς Φρουρούς.

Υλοποιεί σε όλη τη χώρα, εξειδικευμένα προγράμμα
τα οδικής ασφάλειας.

Διαθέτει εξελιγμένη τεχνολογία και μεθοδολογία. 
Αναβαθμισμένο σύστημα εκπαίδευσης και επιμόρφω
σης. Σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπι
κό. Προσωπικό, με υψηλό ηθικό και αυτοεκτίμηση.

Αξιοποιεί την τεχνογνωσία, την εμπειρία και τα επι
τεύγματα της επιστήμης και της τεχνολογίας. Διαθέτει 
από τα πλέον σύγχρονα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Προσεγγίζει τη μικροεγκληματικότητα και τα καθημε
ρινά προβλήματα των πολιτών στις γειτονιές, με νέα λο
γική, με νέα θεώρηση. Με το θεσμό του Αστυνομικού 
της γειτονιάς.

Σφυρηλατεί σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας 
με τον πολίτη.
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χής του φαινομένου αυτού στη χώρα μας.
Συνεχίζοντας την αξιολόγησή μου, θα σταθώ στην 

ανταπόκρισή μας σε ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα. 
Στην επιτυχή διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Κατα
στάσεων, που εγκυμονούσαν απρόβλεπτες εξελίξεις, 
αλλά και επιπτώσεις, όχι μόνο για την Ελληνική Αστυνο
μία, αλλά και για τη χώρα μας συνολικά. Θα αναφερθώ 
ενδεικτικά στην αεροπειρατεία που εκδηλώθηκε σε αε
ροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών, τον Μάρτιο 
του 2003 και εξελίχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος»: Η ανταπόκρισή μας είναι γνωστή σε όλους. 
Ήταν απόλυτα επιτυχής. Σήμερα, με το δεδομένο της 
έκβασης και τη σιγουριά του αποτελέσματος, δε γίνεται 
εύκολα αντιληπτό το μέγεθος και η σοβαρότητα του εγ
χειρήματος. Πρέπει να αναλογιστούμε τα δεδομένα της 
στιγμής εκείνης. Να συσχετίσουμε την αλληλεπίδραση 
της απειλής και των συνεπειών της, σε αντιδιαστολή με 
την ανταπόκρισή μας. Μια ανταπόκριση, άμεση και κα
θοριστική. Μια ανταπόκριση, που βασίστηκε στο σωστό 
σχεδίασμά και συντονισμό, στον αποτελεσματικό χειρι
σμό και τον υψηλό επαγγελματισμό.

Ολοκληρώνοντας την αξιολόγησή μου, θα αναφερθώ 
στην περίοδο της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από τη χώρα μας. Την περίοδο εκείνη, διασφαλίσαμε τη 
διεξαγωγή των εργασιών όλων των Υπουργικών Συμ
βουλίων, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Υπογρα
φής της Συνθήκης Διεύρυνσης στην Αθήνα, αλλά και 
της Συνόδου Κορυφής στη Χαλκιδική, σε περιβάλλον 
απόλυτης ασφάλειας. Ένα τεράστιο σε εύρος, ανθρώ
πινους πόρους και συγκριτικά μεγέθη, εγχείρημα. Γία 
να γίνουν κατανοητά τα χαρακτηριστικά αυτού του εγ
χειρήματος, θα αναφέρω ότι για πρώτη φορά, σχεδιά
σαμε και εφαρμόσαμε, ένα νέο μοντέλο διακλαδικής 
συνεργασίας, των κύριων φορέων ασφάλειας. Διαμορ
φώσαμε ένα μοντέλο συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυ
νάμεις, το Λιμενικό, το Πυροσβεστικό Σώμα και την 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, με ενιαία διοίκηση από 
την Ελληνική Αστυνομία. Ένα μοντέλο, ανάλογο με εκεί
νο, που θα εφαρμόσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004.

Τα τρία αυτά σημαντικά γεγονότα που σας περιέγρα-

Έχει παρουσία και ρόλο στο εξωτερικό. Συμμετέχει 
σε διεθνείς οργανισμούς και σε ειρηνευτικές αστυνομι
κές αποστολές όπως, στο Κόσσοβο και στο Κοσσυφο
πέδιο.

Συνεργάζεται με τη διεθνή αστυνομική κοινότητα και 
τους διεθνείς οργανισμούς.

Έχει σχεδίασμά και προσανατολισμό. Όραμα και 
προοπτική.

Ο σύντομος και ενδεικτικός αυτός απολογισμός, πε
ριγράφει και συνθέτει για την Ελληνική Αστυνομία, μια 
πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα, που δεν αμφι
σβητείται, αλλά αξιολογείται.

Θα προσπαθήσω λοιπόν, να αξιολογήσω την πραγμα
τικότητα αυτή, προσεγγίζοντας βιωματικά, ως άνθρω
πος που έζησε στην καρδιά των εξελίξεων, τις κρίσιμες 
στιγμές, τα μεγάλα γεγονότα. Τα γεγονότα, που είχαν 
θετικό αντίκτυπο στη διεθνή εικόνα της χώρα μας και 
αποτελούν σήμερα, παρακαταθήκη για την Ελληνική 
Αστυνομία.

Θα σταθώ αρχικά, στην εξάρθρωση της τρομοκρα
τίας στη χώρα μας. Στη σημαντική απειλή, που έπαψε 
να πλανάται πάνω από την Ελλάδα. Η Ελληνική Αστυνο
μία, με αιχμή του δόρατος την Αντιτρομοκρατική Υπη
ρεσία και με τη σημαντική συμβολή των Εγκληματολο
γ ιώ ν  Εργαστηρίων, νίκησε την τρομοκρατία. Οδηγήσα
με στη δικαιοσύνη τα πρόσωπα που την εκπροσωπού
σαν. Στο παρελθόν, τη λογική που υιοθετούσαν. Μια λο
γική, που για 27 ολόκληρα χρόνια, εξέθετε τη χώρα μας 
διεθνώς. Τραυμάτιζε τη δημοκρατία μας. Πλήγωνε την 
περηφάνια μας. Υποβάθμιζε τον πολιτισμό μας. Υπονό
μευε το αίσθημα ασφάλειας του λαού μας. Αλλάξαμε 
σελίδα στην ιστορία της χώρας μας. Η εξάρθρωση της 
17Ν και του ΕΛΑ., ήταν το χρέος μας απέναντι στην 
κοινωνία. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στα θύματα 
της τρομοκρατίας. Με την εξάρθρωση των τρομοκρατι
κών αυτών οργανώσεων, αναμφισβήτητα, βελτιώσαμε 
σημαντικά τις συνθήκες ασφάλειας στη χώρα μας. Βέ
βαια, όλοι μας έχουμε συνειδητοποιήσει, ότι η προσπά
θεια απέναντι στην τρομοκρατία είναι ένας διαρκής 
αγώνας. Συνεχίζουμε, με αμείωτους ρυθμούς, χωρίς εκ
πτώσεις, τις προσπάθειες για τη διαλεύκανση κάθε mu-
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ψα, περιέχουν διαφορετικά στοιχεία, διαφορετικές πα
ραμέτρους, διαφορετικές δομές, αλλά μία κοινή εφαρ
μογή. Την εφαρμογή ενός νέου δόγματος. Του δόγμα
τος της ολικής ασφάλειας. Είναι το δόγμα, που σχεδιά
σαμε, καθιερώσαμε και εφαρμόζουμε τα τελευταία χρό
νια. Βασική φιλοσοφία του είναι, ότι καμία απειλή δεν εί
ναι δευτερευούσης ή ήσσονος σημασίας για την Ελλη
νική Αστυνομία. Γ ια μας, δεν υπάρχουν μικρές ή μεγά
λες απειλές, μικροί ή μεγάλοι κίνδυνοι. Εμείς, ενερ
γούμε με βάση τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουμε απο
τελεσματικά, οποιαδήποτε απειλή.

Η κεντρική στρατηγική του δόγματος συμπυκνώνεται 
στο τετράπτυχο: αναγνώριση των απειλών, ανάλυση, 
σύνθεσή τους και αποτροπή ή αντιμετώπισή τους.

Σήμερα, το δόγμα αυτό, αποτελεί για την Ελληνική 
Αστυνομία, το συγκριτικό της πλεονέκτημα.

Ένα πλεονέκτημα, που διευρύνει τις δυνατότητές 
μας σε στρατηγικό, τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.

Ένα πλεονέκτημα, που μεγιστοποιεί την αποτελεσμα- 
τικότητά μας και λειτουργεί προσθετικά, στο σχεδίασμά 
για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ένα πλεονέκτημα, που προωθούμε, ως φιλοσοφία 
και τεχνογνωσία, μέσα από συνεργασίες και διαδικα
σίες αστυνομικής διπλωματίας, στις χώρες των Βαλκα
νίων και της ευρύτερης περιοχής.

Το δόγμα της ολικής ασφάλειας, είναι η σύγχρονη 
έκφραση της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι η εγγύηση 
για τη διατήρηση και κατοχύρωση της ασφάλειας στη 
χώρα μας.

Σήμερα η Ελλάδα, είναι μία από τις ασφαλέστερες 
χώρες του κόσμου. Τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικό
τητας, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλ
λά και διεθνώς, δεν αφήνουν περιθώρια στον αντικειμε
νικό κριτή να αμφισβητήσει τη διάσταση αυτή. Σήμερα 
η Ελλάδα, διαθέτει μια Αστυνομία, που ανεπιφύλακτα, 
χαρακτηρίζεται ως Αστυνομία αυξημένων δυνατοτήτων, 
αλλά και αυξημένων ευθυνών. Αυξημένων επιδόσεων, 
αλλά και αυξημένων προσδοκιών.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω όμως, ότι εμείς δεν εφη
συχάζουμε. Το δικό μας έργο, είναι μια διαρκής προ
σπάθεια. Μια προσπάθεια, που μέχρι στιγμής μας δικαί
ωσε. Και η δικαίωση αυτή, αντανακλάται σε εκείνους 
που πίστεψαν στις αξίες μας. Που δίνουν καθημερινά 
τον αγώνα. Που συνεισφέρουν -όχι σπάνια- και τη ζωή 
τους ακόμα. Στους Έλληνες Αστυνομικούς.

Θέλω, για άλλη μια φορά, να τους εκφράσω δημόσια 
τα συγχαρητήριά μου. Για τη συμβολή τους στη μεγάλη 
προσπάθεια. Γ ια την αμέριστη ανταπόκρισή τους. Για τη 
σημαντική προσφορά τους στην Ελληνική κοινωνία. 
Στους πολίτες.

Στους πολίτες, που σήμερα περισσότερο από ποτέ 
άλλοτε, αναγνωρίζουν το έργο μας. Συμπαραστέκονται 
στην προσπάθειά μας. Εμπιστεύονται την Αστυνομία 
τους. Και αυτή είναι η μεγαλύτερή μας κατάκτηση. Μια 
κατάκτηση, που οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε. Μια 
κατάκτηση, που προσδιορίζει και το μέτρο της ευθύνης 
μας, απέναντι στη μεγάλη πρόκληση που έρχεται. Τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

Στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός, στην παγκό
σμια αυτή συνάντηση των εθνών, η Ελληνική Αστυνομία 
καλείται να διασφαλίσει ένα περιβάλλον απόλυτης

ασφάλειας. Ένα περιβάλλον, που σε πλήρη ισορροπία 
με τον εορταστικό χαρακτήρα της εκδήλωσης, θα επι
τρέψει σε όλους να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία των 
Ολυμπιακών Αγώνων, στη χώρα που τους γέννησε. Στη 
χώρα που αναβίωσαν.

Στην εθνική αυτή προσπάθεια, η Ελληνική Αστυνομία 
δε λειτουργεί μόνη της. Συμμετέχουν ενεργά, οι Ένο
πλες Δυνάμεις, το Πυροσβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώ
μα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς και η Ορ
γανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 
2004» και 72 ακόμα φορείς.

Εργαζόμαστε σκληρά και συστηματικά. Δημιουργού
με σταθερά τις προϋποθέσεις. Προχωρούμε στη βάση 
ενός μακροχρόνιου προγραμματισμού, που ξεκίνησε 
από την ημέρα της ανάληψης των Αγώνων και βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη, μέχρι και τη λήξη τους.

Συγκεκριμένα:
Εκπονήσαμε τη στρατηγική ασφάλειας, ως τον ακρο

γωνιαίο λίθο του σχεδιασμού μας.
Θέσαμε τις αρχές του ολοκληρωμένου σχεδιασμού, 

της συντονισμένης δράσης των φορέων, αλλά και της 
εφαρμογής των μέτρων ασφάλειας, ιδρύοντας τη Διεύ
θυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων. Μία ειδική, αυ
τοτελή Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπά
γεται απευθείας στον Αρχηγό της.

Εναρμονίζουμε το μοντέλο της διακλαδικής συνεργα
σίας, με διακριτούς ρόλους και ευθύνες σε όλα τα επί
πεδα, στη βάση ενός ενιαίου κέντρου συντονισμού και 
διαχείρισης.

Αναπτύσσουμε διεθνείς συνεργασίες σε όλα τα 
επίπεδα.

Εκπονούμε διακόσια (200) περίπου, ειδικά επιχειρησια
κά σχέδια, που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας.

Εκπαιδεύουμε και μετεκπαιδεύουμε το προσωπικό, 
για τις ανάγκες της Ολυμπιακής Ασφάλειας, τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Προμηθευόμαστε εξοπλισμό και συστήματα ασφάλει
ας υψηλού επιπέδου.

Δημιουργούμε νέες υποδομές, όπως νέα επιχειρη
σιακά κέντρα, σύγχρονα συστήματα τηλεπικοινωνίας 
και άλλα, αξιοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία και τε
χνογνωσία.

Βελτιώνουμε και τροποποιούμε τις δράσεις μας, μέ
σα από δοκιμαστικές ασκήσεις και spoH events.

Διαθέτουμε τους μεγαλύτερους οικονομικούς και 
ανθρώπινους πόρους στην ιστορία των Ολυμπιακών 
Αγώνων.

Έχουμε ολοκληρώσει το σχεδίασμά σε στρατηγικό, 
κατευθυντήριο και τακτικό επίπεδο, ενώ ολοκληρώνου
με και το επιχειρησιακό.

Στο σχεδίασμά Ολυμπιακής Ασφάλειας, αναλύουμε 
όλες τις παραμέτρους. Λαμβάνουμε υπόψη όλες τις με
ταβολές στο διεθνές περιβάλλον ασφάλειας. Επικαιρο- 
ποιούμε τις απειλές. Προβλέπουμε όλα τα ενδεχόμενα, 
καθώς και εναλλακτικές μορφές διαχείρισής τους. Αυ
τά τα στοιχεία καθιστούν τον σχεδίασμά μας πλήρη και 
ουσιαστικό.

Η προετοιμασία είναι το ισχυρό μας όπλο. Είναι η 
μεγάλη μας επένδυση για το σήμερα και το αύριο. Για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τη μελλοντική μας 
προοπτική. Σηματοδοτείται μια νέα εποχή για την Ελ-
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ληνική Αστυνομία.
Θα διαθέτουμε άρπα εκπαιδευμένο προσωπικό, πο

λύτιμη εμπειρία και ό,τι πιο σύγχρονο από τεχνολογικά 
μέσα και εξοπλισμό. Είναι η αυριανή κληρονομιά για την 
Ελλάδα. Είναι η προστιθέμενη αξία για την ελληνική κοι
νωνία, για τους πολίτες. Γι α τους πολίτες που θα απο
λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες. Αναβαθμισμένη ποιό-
τητα ζωής.

Κυρίες και Κύριοι,
Είμαστε στην τελική ευθεία. Δέκα (10) μήνες πριν 

τους Αγώνες. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο 
Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας, έχει φτάσει σε επί
πεδο, που οι υψηλές δυνατότητές του είναι πλέον ξεκά
θαρες και παραδεκτές.

Η Ελληνική Αστυνομία δεν καλείται να αποδείξει, αλ
λά να επιβεβαιώσει. Δεν καλείται να δοκιμαστεί, αλλά να
επαληθευτεί.

Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, θεσμικά 
υπεύθυνος για την Ολυμπιακή Ασφάλεια, σας διαβεβαι- 
ώνω ότι έχουμε τη θέληση, τη βούληση και τις δυνατό
τητες να εγγυηθούμε τους ασφαλέστερους Ολυμπια
κούς Αγώνες.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε. 
Μετά το πέρας της ομιλίας του Αρχηγού της Ελληνι

κής Αστυνομίας ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ- 
γιος Φλωρίδης, χαιρετώντας την εκδήλωση είπε: 

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας 
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να γιορτάσουμε την 

«Ημέρα της Αστυνομίας», για να τιμήσουμε τον Έλληνα 
Αστυνομικό όλων των βαθμιδών που δίνει καθημερινά 
τη μάχη για την ασφάλεια του πολίτη.

Είναι για μένα η κατάλληλη στιγμή να εκφράσω δη
μόσια αυτό που έχω διαπιστώσει στους τέσσερις μήνες 
της παρουσίας μου ως Υπουργός Δημόσιας Τάξης: Εί
μαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τη δουλειά και την 
απόδοση των Ελλήνων Αστυνομικών, ανδρών και γυναι
κών, και πρέπει να τους ευχαριστήσω δημόσια για την 
προσπάθεια που καταβάλλουν μέσα σε συνθήκες που 
πολλές φορές είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

;

Όμως η «Ημέρα της Αστυνομίας>> πρέπει συμβολικά 
να αποτελεί και μία αφετηρία! Αφετηρία για διάλογο και 
απολογισμό, αφετηρία για ανασύνταξη δυνάμεων, για 
ένα νέο βηματισμό ανάπτυξης. Η περίοδος που διανυ- 
σαμε ήταν ένας σημαντικός κύκλος στην ιστορία της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Υπήρξαν ξεχωριστές επιτυχίες, | 
που όλοι ξέρουμε και αναγνωρίζουμε: Πέτυχε στη μάχη 
για την εξάρθρωση της τρομοκρατίας (σήμερα τιμούμε ; 
εκείνους που το κατόρθωσαν), στη μείωση της εγκλη-9 
ματικότητας, καθώς και σε άλλους τομείς δράσης, ΐ 
όπως η συμβολή της στη μείωση των τροχαίων άτυχη- ; 
μάτων. Επίσης, ενίσχυσε τις δυνάμεις της σε υποδομές ; 
και εξοπλισμό, σε ανθρώπους και σε σχεδίασμά.

Κοινή μας φιλοδοξία είναι να βελτιώσουμε ακόμη πε- ; 
ρισσότερο τη λειτουργία της στα επόμενα χρόνια. Και 
το επιδιώκουμε αυτό με σύστημα και σχέδιο, με πολιτι
κή βούληση και δημοκρατική ευαισθησία, με στενή συ
νεργασία . Πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι οι συντεταγ
μένες διαδικασίες αποτελούν προϋπόθεση για τις θετι- 
κές εξελίξεις. Αυτό εφαρμόσαμε και αυτό κατοχυρώσα- : 
με. Αυτό καλούμαστε να επιβεβαιώνουμε, απέναντι σε 
κάθε πρόβλημα, όλοι, στο σύνολο της ιεραρχίας του 
Σώματος.

Οι κατευθύνσεις μας είναι γνωστές, αλλά αξίζει να τις : 
επαναλάβω:

Αστυνομία δίπλα στους πολίτες με σεβασμό στα δι
καιώματα και τις ελευθερίες τους. Με κατοχύρωση της 
ασφάλειας στο σπίτι του, στη γειτονιά του, στην εργα
σία του.

Αστυνομία τεχνολογικά επαρκής, με σύγχρονες με
θόδους διοίκησης, σχεδιασμού και δράσης. Με ισχυρό 
σύστημα διεθνών σχέσεων και ανταλλαγής τεχνογνω
σίας και πληροφοριών.

Αστυνομία με ποιότητα στελεχών, με δυναμικό καλά 
εκπαιδευμένο που αντλεί ηθική και υλική ικανοποίηση 
από την εργασία του και έχει κοινωνική αναγνώριση και 
υποστήριξη.

Τα χαρακτηριστικά αυτά της ΕΛ.ΑΣ θα δοκιμαστούν 
σε δύο σημαντικούς τομείς την περίοδο που έρχεται:

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να περιορίσουμε πε
ρισσότερο αυτό που ονομάζεται «έγκλημα της καθημε
ρινότητας» και που συντελεί στην ανασφάλεια του πολί
τη. Θέλουμε να παραμείνει η Ελλάδα μία από τις πιο: 
ασφαλείς χώρες της Ευρώπης. Πιστεύουμε επίσης ότι η : 
ασφάλεια είναι ένα αγαθό που συμβάλλει στην κοινωνι
κή συνοχή, συμβάλλει σε μία κοινωνία που αισθάνεται 
ότι μπορεί να δημιουργήσει χωρίς να φοβάται. Ο πολί
της όταν νοιώθει σιγουριά συνεισφέρει στην κοινωνική 
συνοχή, στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην κοινωνική 
πρόοδο.

Μεγάλος στόχος μας επίσης είναι η ασφάλεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων. Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι οι 
Αγώνες θα είναι ασφαλείς και αυτή τη βεβαιότητα μοι
ράζεται πλέον η Διεθνής Κοινότητα. Το σχέδιο ασφάλει
ας που πρόσφατα παρουσιάσαμε, απέσπασε τα κολα
κευτικά σχόλια όλων και έδωσε το στίγμα της προγραμ
ματισμένης δουλειάς που κάνει η Χώρα προκειμένου να 
ανταπεξέλθει στη μεγάλη πρόκληση του 2004.

Μέσα σε δύσκολες συνθήκες (όπως η μαζική εισροή 
οικονομικών μεταναστών και το ασταθές διεθνές γεω
πολιτικό περιβάλλον) η Ελλάδα παρέμεινε ασφαλής χώ-
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ρα. Η Ελληνική Αστυνομία έχει σημαντικό μερίδιο σε αυ
τή την επιτυχία.

Ως πολιτική ηγεσία, όμως, οφείλω να αναδείξω και να 
επίσημόνω ότι το μεγαλύτερο κέρδος τα τελευταία χρό
νια, η μεγάλη επιτυχία της ΕΛ.ΑΣ ήταν άλλη ! Αναφέ- 
ρομαι σε αυτό που αποτελεί πανάκριβο και μακροπρό
θεσμο κεκτημένο: Στην άρση του μακροχρόνιου χάσμα
τος ανάμεσα στην κοινωνία και την Αστυνομία.

Οι πολίτες πλέον δεν στέκονται αρνητικά για την 
Αστυνομία, δεν στέκονται καν ουδέτερα. Στέκονται θετι
κά, κι αυτό διότι έχει κερδηθεί μία συνείδηση, μία βε
βαιότητα: Η Αστυνομία είναι εδώ για να τους υπηρετεί 
δίκαια και αποτελεσματικά!.

Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε ότι αυτό δεν ήρθε 
τυχαία, ούτε από μόνο του. Ήρθε διότι η Αστυνομία, κι
νήθηκε και κινείται με συντεταγμένο τρόπο προς την 
εκπλήρωση του καθήκοντος. Και αυτό, με τη σειρά του, 
έγινε διότι δρομολογήθηκαν διαδικασίες ανάπτυξης με 
νομιμότητα, διάλογο και αξιοκρατία, με σεβασμό και 
φροντίδα για τα προβλήματα της αστυνομικής οικογέ
νειας, κάτι που αποτυπώνεται σε κάθε δράση του Σώ
ματος, σε κάθε συμπεριφορά των μελών και στελεχών 
του, και έτσι πρέπει να συνεχίσει να συμβαίνει.

Πίστευα και πιστεύω ότι αυτή τη νέα φυσιογνωμία της 
Αστυνομίας, αυτή την πρόσοδο, οφείλουμε όλοι να τη 
διαφυλάξουμε, χωρίς να κάνουμε το λάθος να την θεω
ρούμε εσαεί δεδομένη. Οι πολίτες μας κρίνουν καθημε
ρινά όλους, σε όλες τις δράσεις, τις συμπεριφορές και 
τις πράξεις μας. Έχουμε συνείδηση ότι αυτή την πλευ
ρά της Αστυνομίας, την αναγνώριση δηλαδή του ρόλου 
και του έργου της, είναι υπόθεση και χρέος όλων μας να 
την προστατεύσουμε και να την κάνουμε ακόμη βαθύ
τερη και πιο ουσιαστική. Έχουμε πεποίθηση (τιμώντας 
σήμερα το Σώμα) ότι η πορεία ανάπτυξης της Αστυνο
μίας, η αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων επιτυγχάνε
ται μέσα από την καλοπιστία, τον σεβασμό και την υπα- 
κοή στη φυσική ηγεσία και μέσα από την τήρηση της νο
μιμότητας και τη συντεταγμένη κίνηση του Σώματος.

Καμιά άλλη προσέγγιση, καμιά άλλη πρακτική δεν ται
ριάζει σήμερα στην Ελληνική Αστυνομία. Το Σώμα συ
νολικά και ο καθένας ξεχωριστά οφείλει σε κάθε βήμα 
του είτε στη σχέση με τον πολίτη, είτε στην εσωτερική 
λειτουργία της Υπηρεσίας να διαφυλάξει τη μεγάλη κα- 
τάκτησή του, την ηθική συμπεριφορά και νομιμότητα 
που επιβεβαιώνει διαρκώς τον Αστυνομικό ως οργανικό 
κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.

Εξοχότατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας
Σήμερα, στην Γιορτή της Αστυνομίας, οφείλουμε να 

παραδεχτούμε το υψηλό κύρος της Ελληνικής Αστυνο
μίας, ένα κύρος που της αξίζει. Οφείλουμε να αναγνω
ρίσουμε ότι η Αστυνομία μας είναι πλέον Υπηρεσία δι
καίου σε ένα κράτος δικαίου».

Μ ετά το πέρας των ομιλιών ο εκπρόσωπος Τύπου 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αστυν. Διευθυντής 
Ελευθέριος Οικονόμου, ο οποίος παρουσίαζε την 

εκδήλωση, ανήγγειλε την έναρξη των βραβεύσεων.
Οι τιμητικές διακρίσεις, απονεμήθηκαν από τον 

Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιο Φλωρίδη, στις 
εξής Υπηρεσίες:

Στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων

Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β), για την εξαίρετη δραστηριότητα του 
συνόλου του προσωπικού της, στην εξάρθρωση των 
τρομοκρατικών οργανώσεων και «17 Νοέμβρη» και 
Ε.Λ.Α.

Την τιμητική πλακέτα και το δίπλωμα, παρέλαβαν ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών 
Εγκλημάτων Βίας, Υποστράτηγος, κ. Στυλιανός Σύρρος 
και ο Υποδιευθυντής της Υπηρεσίας αυτής, Αστυνομι
κός Διευθυντής, κ. Πολύκαρπος Δημητρόπουλος.

Στα Τμήματα της Δ.Α.Ε.Ε.Β., για την εξαίρετη δρα
στηριότητα που επέδειξε το προσωπικό τους στην 
εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων «17 Νο
έμβρη» και Ε.Λ.Α..

Τα τιμητικά διπλώματα παρέλαβαν:
Για το Τμήμα Συντονισμού, ο Τμηματάρχης του Αστυ

νόμος Α', κ. Σωτήριος Ευσταθίου.
Για το Τμήμα Εξακριβώσεων, ο Τμηματάρχης του 

Αστυνόμος Α', κ. Γεώργιος Τσερλεντάκης.
Για το Τμήμα Ερευνών, ο Τμηματάρχης του Αστυνο

μικός Υποδιευθυντής κ. Ανδρέας Κατσαρός.
Για το Τμήμα Επιχειρήσεων, ο Τμηματάρχης του 

Αστυνόμος Α’, κ. Αθανάσιος Κατερινόπουλος.
Για το Τμήμα Πληροφοριών, ο Τμηματάρχης του 

Αστυνόμος Α’, κ. Φώτιος Παπαγεωργίου.
Για το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών, ο Τμηματάρ

χης του Αστυνόμος Α’, κ. Γεώργιος Παπουτσάκης.
Στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, για την 

καθοριστική συμβολή της, στην εξάρθρωση των τρομο
κρατικών οργανώσεων «17 Νοέμβρη» και Ε.Λ.Α..

Την τιμητική πλακέτα και το δίπλωμα, παρέλαβαν 
ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), Υποστράτηγος, κ. Ευστράτιος 
Κυριακάκης και οι Υποδιευθυντές της Υπηρεσίας 
αυτής, Αστυνομικός Διευθυντής, κ. Νικόλαος Ζω
γράφος, Αστυνομικός Διευθυντής, κ. Θεόδωρος 
Τρυφέρης και Αστυνομικός Υποδιευθυντής, κ. Νι
κόλαος Παντούλας.

Στα Τμήματα Εργαστηρίων και Εξερευνήσεων της Δι
εύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), για την 
καθοριστική συμβολή της, στην εξάρθρωση των τρομο
κρατικών οργανώσεων «17 Νοέμβρη» και Ε.Λ.Α.

Τα τιμητικά διπλώματα παρέλαβαν:
Για το Τμήμα Εργαστηρίων, ο Προϊστάμενός 

του, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, κ. Αθανάσιος 
Παπάζογλου.

Για το Στην Αθήνα και στις έδρες των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων έγιναν το πρωί της 20ης Οκτωβρίου η δο
ξολογία και ο εορτασμός του Προστάτη μας Αγίου Αρ
τεμίου., ο Προϊστάμενός του, Αστυνομικός Υποδιευθυ
ντής, κ. Ιωάννης Γιαννακούρης.

Στο Αστυνομικό Τμήμα Λέρου και στον Αστυνομικό 
Σταθμό Λειψών, για την συμβολή τους στην εξάρθρωση 
της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη».

Γ ια το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, την τιμητική πλακέ
τα και το δίπλωμα, παρέλαβε ο Διοικητής του, Υπαστυ- 
νόμος Α’, κ. Λάμπρος Κούτρας.

Γ ια τον Αστυνομικό Σταθμό Λειψών, το τιμητικό δί
πλωμα, παρέλαβε ο Διοικητής του, Αρχιφύλακας, κ. Δη
μοσθένης Κοτσιλάρας και ο Αστυφύλακας, κ. Σωκράτης 
Σιάσιος. α |
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Στο πλαίσιο της 68ης Διεθνούς Έ κθε
σης Θεσσαλονίκης, λειτούργησε το 
Πληροφοριακό Κέντρο (περίπτερο) της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Τα εγκαίνια του 
περιπτέρου πραγματοποιήθηκαν, από 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιο Φλωρίδη, παρουσία του Υφυπουρ
γού κ. Παντελή Τσερτικίδη και του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγου κ. Φωτίου Νασιάκου.

■ Διακλαδική συνεργασία των Φορέων 

Ασφάλειας και των Ενόπλων Δυνάμεων 

Υ'α την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων

Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτη
γος κ. Κωνσταντίνος Τζέκης, υποδέχτηκε τους 
κ.κ. Υπουργό, Υφυπουργό και Αρχηγό και ευχα
ρίστησε τους προσκεκλημένους για τη μαζική 
τους συμμετοχή στην εκδήλωση των εγκαινίων 

του περιπτέρου.
0  κ. Αρχηγός στο σύντομο χαιρετισμό του τόνισε: 

«Τα εγκαίνια της 68ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονί
κης, συμπίπτουν χρονικά, με μια κρίσιμη ιστορικά δια
δρομή για την χώρα μας και την Ελληνική Αστυνομία. 
Σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία με παρακαταθήκη την 
εξάρθρωση της τρομοκρατίας στη χώρα μας, την αντα
πόκρισή της σε ιδιαίτερα σημαντικά γεγονότα, την επι
τυχή διαχείριση κρίσεων, την αποτελεσματική αντιμε
τώπιση της εγκληματικότητας και την ασφαλή διεξάγω- 
γή όλων των εργασιών της ελληνικής προεδρίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το υψηλό ηθικό και η αυτοπεποί
θηση του προσωπικού, βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύ
τερη πρόκληση της ιστορίας της, τη διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σε περιβάλλον απόλυ
της ασφάλειας. Η Ελλάδα του 2003, είναι από τις ασφα
λέστερες χώρες του κόσμου με τα χαμηλότερα ποσο
στά εγκληματικότητας, όχι μόνο μεταξύ των χωρών της 
Ευρώπης, αλλά και διεθνώς. Διαθέτει, μια Αστυνομία 
σύγχρονη, αποτελεσματική που βρίσκεται κοντά στον 
πολίτη. Μια Αστυνομία με επαγγελματισμό, που αποτε
λεί την εγγύηση για τη διατήρηση και κατοχύρωση της 
ασφάλειας στη χώρα μας.

Ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, που οι ραγδαίες πολι
τικές και κοινωνικοοικονομικές αλλαγές, αλλά και οι νέ
ες γεωπολιτικές ισορροπίες έχουν διαμορφώσει διε
θνώς ένα νέο περιβάλλον, η διατήρηση της ασφάλειας 
δεν αποτελεί απλώς μια ουσιώδη παράμετρο αλλά την 

αναγκαία προϋπόθεση της εύρυθμης πολιτικής, 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της 
χώρας μας. Αποτελεί σήμερα, περισσότερο από πο
τέ άλλοτε, όχι μόνο υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά 
και ένα σταθερό ποιοτικό παράγοντα της κοινωνικής 
συμβίωσης, ένα καθολικό αίτημα της Ελληνικής κοι
νωνίας, αλλά και τον πρωταρχικό στόχο της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Για να ανταποκριθεί η Ελληνική Αστυνομία σπς 
υψηλές αυτές απαιτήσεις, αλλά και τις προσδοκίες 
όλων μας εφαρμόζει σύγχρονη αντεγκλημστική πολι
τική, σχεδιάζει και εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστή
ματα αστυνόμευσης σε κάθε γωνιά της χώρας, εκπαι
δεύει συνεχώς το ανθρώπινο δυναμικό της με εξελιγ
μένα συστήματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, 
αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία, 
αλλά και την πολύτιμη εμπειρία της. Αναπτύσσει διε
θνείς συνεργασίες, διαθέτει υπερσύγχρονα εργαστή
ρια και εξοπλισμό υψηλού επιπέδου, υλοποιείτο μεγα
λύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα των τελευταίων 50 
ετών, εκσυγχρονίζει τις υποδομές της και το θεσμικό 
και νομοθετικό πλαίσιο της λεπουργίας της, προετοι
μάζεται συστηματικά για την ασφαλή διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Ο σύντομος αυτός απολογισμός είναι ενδεικτικός 
της νέας φλοσοφίας για την παρουσία και δράση της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Αποτελεί όμως ταυτόχρονα και
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την απάντησή μας, σε όλους εκείνους, που εν όψει των 
Ολυμπιακών Αγώνων, ως σύγχρονες «Κασσάνδρες», 
αμφισβητούν ή κατακρίνουν τις δυνατότητές μας.

Η Πολιτεία και η Ελληνική Αστυνομία έχουν τις δυνα
τότητες, τη θέληση και τη βούληση, να οργανώσουν 
τους καλύτερους και ασφαλέστερους Ολυμπιακούς 

Αγώνες που έγιναν ποτέ. Το ισχυρό μας όπλο είναι η 
άριστη προετοιμασία, αλλά και η ικανότητα που έχουμε 
ως Έλληνες να ανταποκρινόμαστε θετικά στις μεγάλες 
προκλήσεις. Η Ελληνική Αστυνομία:

Δεν καλείται να αποδείξει, αλλά να επιβεβαιώσει 
Δεν καλείται να δοκιμαστεί αλλά να επαληθευτεί».

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός κάλεσε τον κ. Υπουργό να 
εγκαινιάσει το πληροφοριακό κέντρο.

Ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι «Μια από τις μεγαλύτερες 
κατακτήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η άριστη 
σχέση της με το λαό. Διαθέτουμε μια από τις πιο αξιό
πιστες Αστυνομίες του κόσμου». Στη συνέχεια εγκαινία
σε το Πληροφοριακό Κέντρο, ενώ στο βιβλίο επισκε
πτών έγραψε: «Η Αστυνομία κοντά στον πολίτη-ψηλά 
στη συνείδηση του πολίτη. Θερμά συγχαρητήρια στους 
συντελεστές της άρτιας-λιτής και επιτυχούς παρουσία
σης του σύγχρονου προσώπου της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Πάντα επιτυχίες».

Στα εγκαίνια του περιπτέρου παραβρέθηκαν, βουλευ
τές, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγος κ. Χαράλαμπος Χριστοφαρεΐζης, ο Αρχηγός του 
Πυροσβεστικού Σώματος, πρόξενοι, εκπρόσωποι της 
Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, δικαστικών, 
στρατιωτικών και πανεπιστημιακών αρχών της πόλης, 
εκπρόσωποι των ΜΜΕ, φορέων και οργανισμών, ανώτα
τοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Αστυνομίας, οι πρόε
δροι των συνδικαλιστικών ενώσεων, απόστρατοι αξιω
ματικοί, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης και άλλοι καλεσμένοι. Μετά το πέρας 
των εγκαινίων ακολούθησε δεξίωση στο συνεδριακό Κέ
ντρο «I. Βελλίδης».

Κ ατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Πληροφοριακού 
Κέντρου, προβάλλονταν μια βιντεοταινία. Οι επισκέ
πτες, παρακολουθώντας το βίντεο είχαν την ευκαιρία 

να ενημερωθούν για τον διαρκή εκσυγχρονισμό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, για την αποτελεσματικότητά της 
στην πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας και 
για την προετοιμασία που γίνεται σχετικά με την επιχει
ρησιακή εφαρμογή των σχεδίων ασφάλειας κατά τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 

Επίσης, εκτέθηκε φωτογραφικό υλικό, ενώ οι επισκέ
πτες είχαν την ευκαιρία μέσω του ηλεκτρονικού υπολογι
στή να γνωρίσουν τη νέα ιστοσελίδα του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και να ενημερωθούν για την αποστολή και 
το έργο της Αστυνομίας. Σε όλους τους επισκέπτες δίνο
νταν η Αστυνομική Ανασκόπηση, ενημερωτικό φυλλάδιο 
και αναμνησπκά δώρα.

Τις καλύτερες εντυπώσεις, για την παρουσία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, στην 68η Διεθνή Έκθεση, σχημάπ- 
σαν όλοι οι διακεκριμένοι καλεσμένοι μεταξύ των οποίων

υπουργοί της κυβέρνησης, βουλευτές, η σύζυγος του 
πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολί
τευσης κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής, η Γενική Γραμμα
τέας του Κ.Κ.Ε. κα Αλέκα Παπαρήγα, ο πρόεδρος του 
Συνασπισμού κ. Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο πρόεδρος 
του ΔΗΚΚΙ κ. Δημήτριος Τσοβόλας, ο πρόεδρος του ΛΑ
ΟΣ κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης, καθώς και πλήθος κό
σμου, που επισκέφτηκαν το περίπτερο. Όλοι τους εξέ- 
φρασαν τις θετικότερες εντυπώσεις για τη δραστηριό
τητα της Ελληνικής Αστυνομίας και το έργο που προ
σφέρει στην κοινωνία.
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Ενα ανώτατο εκπαιΟευτικό ίΟρυμα 
σε συνεχή αναΡύΟμιση

Η Αστυνομική Ακαδημία ιδρύθηκε το έτος1986 στο 
πλαίσιο αναβάθμισης της εκπαίδευσης, μετεκπ αί
δευσης επιμόρφωσης και εξειδίκευσης του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ϊτο διάστημα αυτό έχουν συντελεστεί σοβαρές αλ
λαγές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης με κυριό- 
τερη αυτή που στηρίζεται στο νόμο - πλαίσιο 
2226/94, βάσει του οποίου οι Σχολές Αξιωματικών 
και Αστυφυλάκων εντάχθηκαν στο σύστημα των 

Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν έτσι το 
καινοτόμο βήμα στο σύστημα εισαγωγής Ελλήνων πολι
τών στις Σχολές, με αποτέλεσμα σήμερα, οι νέοι και οι 
νέες, με τρόπο αξιοκρατικό και αδιάβλητες διαδικασίες, 
να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν με ίσους 
όρους την εισαγωγή τους στις Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Με τον τρόπο αυτό αφενός αισθάνονται τη 
χαρά της προσωπικής επιτυχίας και καταξίωσης και 
αφετέρου σταδιοδρομήσουν επαγγελματικά, προσφέ- 
ροντας στο κοινωνικό σύνολο το αγαθό της ασφάλειας, 
για μια απρόσκοπτη λειτουργία των δημοκρατικών κε- 
κτημένων. Και η επιβεβαίωση ήρθε. Σήμερα, όσο ποτέ

άλλοτε, οι άριστοι μαθητές επιλέγουν τις Αστυνομι
κές Σχολές αναγνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο των 
σπουδών, αλλά και την υψηλή αποστολή που έχει 
να επιτελέσει η Ελληνική Αστυνομία, επιλέγοντας 
να συγκαταλεγούν στην μεγάλη αστυνομική οικογέ
νεια.

Εκ πρώτης όψεως τα αποτελέσματα της αναβάθ
μισης της Αστυνομικής Ακαδημίας καθρεπτίζονται 
στους βαθμούς εισόδου στις Αστυνομικές Σχολές, οι 
οποίοι κάθε χρόνο βελτιώνονται, με αποτέλεσμα, οι 
Αστυνομικές Σχολές να βρίσκονται στην κορυφή των 
προτιμήσεων των αποφοίτων στις Γενικές Εξετάσεις. 
Αυτή ακριβώς η προτίμηση των υποψηφίων αποτελεί 
τον ασφαλέστερο και πλέον αψευδή μάρτυρα της ποιο
τικής αναβάθμισης των Αστυνομικών Σχολών και επι
βράβευση της όλης προσπάθειας. Από την πλευρά της 
η Αστυνομική Ακαδημία και οι επιμέρους Σχολές έχο
ντας βασικό τους στόχο να θωρακίσουν τους άριστους 
νέους με όλα εκείνα τα εφόδια ώστε να τους παραδώ
σουν επαγγελματίες αστυνομικούς στην υπηρεσία της 
ελληνικής κοινωνίας, ως φρουρούς της κοινωνικής γα
λήνης και ηρεμίας, ως φύλακες της έννομης τάξης και 
κυρίως, ως αμείλικτους διώκτες του εγκλήματος.

Για να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στο δύσκολο 
και επίπονο αυτό έργο, σε μια εποχή που όλα τα δεδο
μένα μεταβάλλονται με ταχύτατους ρυθμούς, χρειάζο
νται αστυνομικοί με επιστημονική κατάρτιση, ολοκλη
ρωμένοι ως προσωπικότητες, άριστοι επαγγελματίες, 
γνώστες της σύγχρονης τεχνολογίας, έντιμοι και αφο- 
σιωμένοι στο πολυεπίπεδο έργο τους. Να διακατέχονται 
από πνεύμα εκσυγχρονισμού αλλά με γερές βάσεις 
στην παράδοση του Σώματος, ώστε να καθίστανται
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πρωταγωνιστές του νέου περιβάλλοντος ασφαλείας και 
όχι απλοί παρατηρητές των εξελίξεων. Προς την κατεύ
θυνση αυτή έχει πραγματοποιηθεί ουσιαστικό έργο το 
οποίο διαρκώς βελτιώνεται. Οι Σχολές, σήμερα διαθέ
τουν πολύ καλό και αρμονικά δεμένο έμψυχο υλικό και 
από πλευράς εκπαιδευτών και από πλευράς εκπαιδευο- 
μένων, και ένα θεσμικό πλαίσιο κατάλληλο και γόνιμο, 
στο οποίο κυρίως οφείλονται οι καρποί που απέδωσε.

Άλλωστε, οι μεγάλες αλλαγές που έγιναν και συνεχί
ζουν να συντελούνται στα γενικότερα εκπαιδευτικά 
προγράμματα, είναι πανθομολογούμενο ότι αντανα
κλούν και στις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στην 
κοινωνία γενικότερα, που απαιτεί έναν αστυνομικό με 
άρτια προσωπικότητα και πολλές δεξιότητες, ώστε να 
μπορεί να ανταποκριθεί όχι μόνο σε ενέργειες πρόλη
ψης του εγκλήματος, αλλά και σε επιλύσεις προβλημά
των κατά περιοχή και αντικείμενο αρμοδιότητας. Αυτή η 
προοπτική έφερε και την γενικότερη αλλαγή στη φιλο
σοφία του εκπαιδευτικού συστήματος, για να υπάρξει 
αρμονική συμπόρευση με το νέο πολυπολιτισμικό μο
ντέλο των κοινωνιών και εξασφάλιση ασφαλούς και ει
ρηνικού περιβάλλοντος δράσης των πολιτών.

Η εκπαίδευση των νέων αστυνομικών στις μέρες μας 
έχει λάβει νέες διαστάσεις δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στην κριτική προσέγγιση και την ανάπτυξη πρωτοβου
λίας με ιδιαίτερη έμφαση στην ικανότητα επικοινωνίας 
με τους πολίτες και τους διάφορους φορείς, κάτι που 
στο παρελθόν δεν ήταν τόσο αναγκαίο, λόγω των δια
φορετικών μορφών της εγκληματικής δραστηριότητας.

Με αυτό ακριβώς το πνεύμα, που συντάσσει την 
αστυνομική εκπαίδευση προς τις ανάγκες της εποχής 
μας, οι Δόκιμοι καθοδηγούνται στη συλλογική ανάλυση 
και σύνθεση προβλημάτων, που τους προδιαθέτει για 
ομαδική εργασία, αλλάζοντας τον τρόπο προσέγγισης 
του κάθε προβλήματος και καθιερώνοντας ως στόχο 
την ευρύτερη συνεργασία. Η προσέγγιση αυτή δίνει την 
δυνατότητα στους μελλοντικούς αστυνομικούς να ξε- 
φύγουν από τον απλό μηχανιστικό τρόπο σκέψης και 
αντίδρασης και να διαμορφώσουν ένα συλλογικό τρόπο 
επίλυσης προβλημάτων, που συνάδει περισσότερο με 
τις νέες μορφές κοινωνικής οργάνωσης που κάνουν την 
εμφάνισή τους στην ελληνική κοινωνία.

Στις μέρες μας ζούμε ποικίλες αλλαγές, που έχουν τις 
ρίζες τους στην αλλαγή της κουλτούρας, τις κατευθύν
σεις της παιδείας, τις κοινωνικές στρατηγικές, αλλαγές 
στην μεθοδολογία και στον τρόπο σκέψης και χειραγώ
γησης των προβλημάτων. Η Αστυνομική Ακαδημία με 
τις επιμέρους Σχολές της, λοιπόν, εναρμονιζόμενη με 
αυτές τις γενικότερες αλλαγές δίνει νέα ώθηση και κα
τευθύνσεις στο προσωπικό που καλείται να επανδρώσει 
τις τάξεις της Αστυνομίας, για να αντεπεξέλθει στο πο
λυσύνθετο και σημαντικό έργο που έχει να επιτελέσει.

ΣΥ ΓΚ Ρ ΙΤ ΙΚ Ο Σ  ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑ ΣΧΟΛΗ (ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)

ΙΚΑΡΟΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟ)

KAPQN (ΙΠΤΑΜΕΝΟ)

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΟΝ 
(ΜΗΧΑΝΙΚΟ)

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΔΟΚΙΜΟΝ 
(ΜΑΧΙΜΟ)

EYE ΑΠΛΟΝ ΣΣΕ 
(ΟΠΛΑ)

EYE ΑΠΛΟΝ ΣΣΕ
(ΣΟΜ)

A3QMAT1KQN ΕΛ.ΑΣ. 
(ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ)

— — — — — — — — — — ^

0 969

A3QMA71KQN ΕΛ.ΑΣ. 
(ΙΔΙΟΤΈΣ)

Μέσα σε όλο αυτό το ιδιαίτερο πλέγμα της εκπαίδευ
σης καθορίζονται με σαφήνεια τα όρια της πειθαρχίας, 
του σεβασμού, της τήρησης της νομιμότητας, της πί
στης στην εκτέλεση του καθήκοντος, αποδίδοντας ιδιαί
τερη σημασία στη συστηματική και μεθοδική ανάπτυ
ξη των ηθικών δυνάμεων και τη θεμελίωση υψηλού 
και ακμαίου ηθικού των μελλοντικών αστυνομικών.

Οι Δόκιμοι Υπαστυνόμοι και Αστυφύλακες αποδεχό
μενοι την πειθαρχία, ενστερνίζονται το ήθος που εξα
σφαλίζει την πραγματική ελευθερία και διαμορφώνει 
υπεύθυνη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα. Η απο
δοχή της ανάγκης και της αξίας της πειθαρχίας, απο
τελεί αγάπη και αφοσίωση στην αποστολή και συνε
πάγεται εξοικείωση και ανεπιφύλακτη αποδοχή και 
πολλαπλές δυνατότητες αντιμετώπισης των αντιξοοτή
των και των δυσχερειών όχι μόνο της εκπαίδευσης αλ
λά και της μελλοντικής σταδιοδρομίας στο Σώμα.

Το αστυνομικό καθήκον και ειδικότερα των Δοκίμων αστυνομικών, απορρέει από τον 
αστυνομικό Όρκο, πηγάζει από το Σύνταγμα και προσδιορίζεται από τους Νόμους, 
τους Κανονισμούς και τις υπηρεσιακές διαταγές, την εθιμοτυπική τάξη, τις γραπτές 
και άγραφες παραδόσεις της Σχολής και τα χρηστά ήθη. Περιλαμβάνει τόσο την υ
πηρεσιακή, όσο και την εξωυπηρεσιακή συμπεριφορά, διαγωγή και το ήθος των Δο
κίμων και όλου του προσωπικού. Ο σεβασμός, η τήρηση και εφαρμογή της νομιμό
τητας, σε όλη της την έκταση και βάθος, είναι πρώτιστη υποχρέωση όλων.
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Πρωτοετής Δόκιμος Υπαστυνόμος 
Δημήτριος Κούτης

Γεννήθηκε το έτος 1986 στην Ιδιαμονή Δράμας. 
Βαθμός επιτυχίας: 19,632.

«Η ένταξή μου στα 
Σώματα Ασφαλείας και 
συγκεκριμένα στο Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνο
μίας, αποτελούσε δια
καή πόθο και προϊόν 
προσωπική συνειδητής 
επιλογής. Υπάρχει δε 
ένας πακτωλός κινή
τρων, που ώθησαν εμέ
να προσωπικά, αλλά και 
τη συντριπτική πλειοψη- 
φία των συναδέλφων 

μου στην εν λόγω απόφαση.
Κατ’ αρχήν παρέχεται άμεση οικονομική αποκα

τάσταση και απαλλαγή της οικογένειας από υπέρο
γκες δαπάνες σπουδών. Εξίσου σημαντικό ωστόσο 
είναι το γεγονός ότι υπηρετούμε την πατρίδα μας 
και συμβάλουμε στη διατήρηση της έννομης τάξης.

Επιπλέον, μεγάλη είναι η συνδρομή της Αστυνο
μίας στην εύρυθμη λειτουργία του κράτους, τόσο εν 
καιρώ ειρήνης, όσο και σε καιρό πολέμου, οπότε και 
τάσσεται πολύτιμος αρωγός στο έργο του Στρατού. 
Τέλος, η άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και η φιλο
δοξία διόρθωσης ορισμένων «κακώς κειμένων», μας 
οδήγησαν στην ένταξη στο Σώμα.

Αναφορικά με τις πρώτες εμπειρίες, αυτές είναι 
θετικότατες και θεωρώ ότι η προσεχής μετεγκατά
σταση στης Σχολής Αξιωματικών στην Αμυγδαλέζα 
θα αυξήσει κατακόρυφα την αποτελεσματικότητα 
της εκπαίδευσης των Δοκίμων.

Παρά ταύτα, μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη 
για την επιλογή μου, αλλά και την Αστυνομία γε
νικότερα θα είμαι σε θέση να διατυπώσω μετά 
από την επί χρονικό διάστημα ετών τουλάχιστον 
παραμονή μου στους κόλπους του Σώματος. Εύ
χομαι ο Θεός να μας φωτίσει, ώστε να εκπαιδευ
τούμε άρτια και να σφυρηλατηθούμε σε ικανούς 
και άξιους αξιωματικούς».

Πρωτοετής Δόκιμος Υπαστυνόμος 
Ερατώ Παπαμιχαήλ

Γεννήθηκε το έτος 1985 στο Νέο Μοναστήρι 
Θεσσαλιώτιδος. Βαθμός επιτυχίας 19,024.

«Η Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποτελούσε τη μοναδική 
επιλογή μου στο μηχανο
γραφικό δελτίο. Κι αυτό, 
κατά κύριο λόγο, γιατί εί
χα συμπληρώσει και πέρσι 
το ίδιο μηχανογραφικό. 
Επομένως, φέτος είχα τη 
δυνατότητα να σκεφτώ με 
περισσότερη σύνεση και 
αποφασιστικότητα τον 
κλάδο που θα ήθελα να 

ακολουθήσω. Υπήρξαν σαφέστατα αρκετοί και πολυ
ποίκιλοι λόγοι που προώθησαν την απόφαση αιπή.

Καταρχήν, ανέκαθεν επιθυμούσα να ενταχθώ σε 
μια ομάδα, η οποία θα είχε άμεση και στενή σχέση 
με τα προβλήματα και τις ανησυχίες του πολίτη. Το 
λειτούργημα του αστυνομικού σου προσφέρει τη 
δυνατότητα να συμβάλλεις στην διατήρηση της έν
νομης τάξης και την ομαλή λειτουργία της κοινω
νίας. Επιπλέον, η επαγγελματική αποκατάσταση 
υπήρξε ουσιαστικός λόγος, καθώς οι υπέρογκες 
ανάγκες μιας φοιτητικής ζωής «λυγίζει» τον οικογε
νειακό προϋπολογισμό. Εδώ πρέπει να ομολογήσω 
ότι η νομική επιστήμη ήταν από τα μεγαλύτερα εν- 
διαφέροντά μου. Συνεπώς, συνδύασα το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου. Σαφέστατα, οι ευθύνες ένταξης 
στο Σώμα βαραίνουν την απόφασή μου. Η υπερη
φάνεια, όμως, εξυπηρέτησης των πολιτών και της 
πατρίδας, στάθηκαν καθοριστικές αιτίες, προκειμέ- 
νου να προβώ στην προαναφερθείσα απόφαση.

Θεωρώ ότι η υπηρεσία σε έναν τόσο καίριο κλάδο 
της Πολιτείας συνιστά μια πολύτιμη εμπειρία ισοδύ
ναμη με οποιοδήποτε άλλο λειτούργημα ασκούμενο 
από οποιονδήποτε εργαζόμενο.

Εν κατακλείδι, ελπίζω να ανταποκριθώ στις απαι
τήσεις και τις προσδοκίες των εκπαιδευτών μου, 
προσθέτοντας με τον τρόπο μου και τις δυνάμεις 
μου ακόμη ένα λιθαράκι στο τεράστιο αυτό οικοδό
μημα της Ελληνικής Αστυνομίας».

2003
ΠΡΩΤΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. (ΙΔΙΩΤΕΣ) 19.632 19.54 18.490
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) 19.280 19.1 18.151
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ (ΣΩΜ) 18.969 18.87 18.529
ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΣΕ (ΟΠΛΑ) 18.872 18.79 17.050
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΜΑΧΙΜΟΙ) 19.159 19.16 17.605
ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) 19.247 19.24 18.432
ΙΚΑΡΩΝ (ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ) 19.080 18.94 16.570

ΙΚΑΡΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) 18.705 18.82 18.128
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Η αποτελεσματικότητα της δράσης των Αστυνομικών και η ανταπόκριση στο δίκαιο 
αίτημα των Πολιτών, για επαρκή ασφάλεια και προστασία και η επιδοκιμασία της συ
μπεριφοράς τους, εξαρτάται κυρίως από το Ηθικό των Αστυνομικών. Ηθικό είναι η ψυ
χική εκείνη δύναμη, η οποία παρακινεί τον Αστυνομικό στην εκπλήρωση της απο
στολής του με πνεύμα Αυτοθυσίας, Εντιμότητας, Ανιδιοτέλειας και Αμεροληψίας. Το 
υψηλό Ηθικό βασίζεται σε πλήρη επίγνωση του καθήκοντος. Η ανάπτυξη των Ηθικών 
Δυνάμεων και η σφυρηλάτηση υψηλού Ηθικού προϋποθέτουν πλήρη επίγνωση του 
χρέους, πίστη στην Αποστολή του Αστυνομικού και αίσθημα υπερηφάνειας.

DΔιευθυντής της Αστυνιμικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος 
κ. Βασίλειος Αποστολάκης, μας είπε: Ή  Αστυνομι
κή Ακαδημία είναι αυτοτελής κεντρική Υπηρεσία 
του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, λειτουργεί σε 
επίπεδο Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και έχει ως 

αποστολή την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφω
ση και εξειδίκευση όλων των κατηγοριών και βαθμών 
του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκροτείται από Επιτελείο που διαρθρώνεται στα 
Τμήματα:

Διοικητικού
Διαχείρισης Χρημστικού-Υλικού 
Εκπαιδευτικών Μελετών 
και τις ακόλουθες Υπηρεσίες :
Σχολή Αστυφυλάκων 
Σχολή Αξιωματικών
Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης 
Σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 
Υπηρεσία Θρησκευτικού.

Η Αστυνομική Ακαδημία κατευθύνει, εποπτεύει, συ
ντονίζει και ελέγχει τις Υπηρεσίες της Αστυνομικής 
Ακαδημίας ως προς την εκπλήρωση της αποστολής 
τους και στις αρμοδιότητές της, κυρίως, υπάγεται:

Η εκπόνηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης, για όλες τις κα
τηγορίες και βαθμούς προσωπικού που εκπαιδεύε
ται και μετεκπαιδεύεται στις Σχολές της Αστυνομι
κής Ακαδημίας.

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμο
γής των ανωτέρω προγραμμάτων από τις Σχολές.

Η συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ
ματα και άλλους φορείς εκπαίδευσης της χώρας μας 
σε θέματα εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδη
μία [CEPOL], την Προεδρία της οποίας άσκησε με 
επιτυχία κατά το 1ο εξάμηνο του 2003, με στόχο την 
προσέγγιση, ομογενοποίηση και αναβάθμιση της εκ
παίδευσης των στελεχών των αστυνομικών υπηρε
σιών των Κρατών Μελών.

Η Αστυνομική Ακαδημία, στα πλαίσια της αποστο
λής της, υλοποιεί με πληρότητα και πιστότητα την πο
λιτική αστυνομικής εκπαίδευσης που χαράσσεται από 
το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και το Αρχηγείο Ελλη
νικής Αστυνομίας’’.

Στόχος της εκπαίδευσης, στη Σχολή Αξιωματικών, είναι η παροχή στους Δοκίμους Υπα- 
στυνόμους μιας καθολικής παιδείας, η οποία αποσκοπεί στην άρτια επαγγελματική κα
τάρτιση, αλλά και στην ηθική, ψυχική και πνευματική διαπαιδαγώγηση των νέων στελε
χών του Σώματος και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και ισχυρών προσωπικοτήτων.

2002
ΡΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 90%)
ΑΘΜΟΛΟΓ Α ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5.19 18.962 18.79 17.688 17.71 79
'.95 18.880 18.6 16.640 16.03 21
5.36
'.38
'.31
5.44
5.8

5.43
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Το Επικουρικό Ταμείο Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ) 

ιδρύθηκε το έτος 1950 με τον Α .Ν .1494/1950, είναι Νομικό Πρό

σωπο Δημοσίου Δικαίου, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργα

σίας και Κοιν. Ασφαλίσεων, ενώ βασικός στόχος του Ταμείου είναι 

η βελτίωση των παροχών - αύξηση του εφάπαξ βοηθήματος · προς 

τους μετόχους του. Μια βελτίωση που θα γίνει με την αναζήτηση 

και θεσμοθέτηση νέων κοινωνικών πόρων υπέρ των Ταμείων σε α

ντικατάσταση των ήδη απολεσθέντων, με την πρόσληψη συμβού

λων επενδύσεων προκειμένου να εξευρεθούν τρόποι καλύτερης 

αξιοποίησης της περιουσίας του Ταμείου και με την αλλαγή του 

τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος.

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝ. 
ΥΠΟΔ/ΝΤΗ 

ΜΗΝΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟ- 

ΠΟΥΛΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Αιοικείται από οκταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο αποτελείται : Από τον Πρόεδρο, έναν 
Αστυν. Δ-ντή, έναν Πολιτικό Υπάλληλο του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με βαθμό Δ-ντή ή 
Τμημ-ρχη, έναν Υπάλληλο του Γενικού Λογιστη

ρίου του Κράτους και έναν ειδικό περί τα ασφαλιστικά, 
ο οποίος ορίζεται από το υπουργείο Εργασίας και Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων.

Ακόμη στο Δ.Σ. του Ταμείου συμμετέχουν εκπρόσω
ποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης. Ειδικότερα συμμετέχουν εκπρόσωποι 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξ-κών Αστυνομίας (ΠΟ- 
ΑΞΙΑ), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

«Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΥΑΠ είναι ο εκάστστε αρ
χαιότερος ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, μέτοχος του Ταμείου, και αναπληρωτής του, ο 
αρχαιότερος ανώτατος Αξιωματικός της Ελληνικός 
Αστυνομίας που υπηρετεί στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 
μέτοχος, του Ταμείου» (Π.Δ. 39/11-2-2003)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Ο σκοπός του Ταμείου ε ίνα ι:
- Η παροχή χρηματικού εφάπαξ βοηθήματος

στους εξερχόμενους της Υπηρεσίας Αστυνομι
κούς και Πολιτικούς Υπαλλήλους μετόχους του 
Ταμείου ή στις οικογένειές των σε περίπτωση θα
νάτου αυτών.

- Χορήγηση προσωπικών δανείων, εκ των κατατεθει
μένων κεφαλαίων του Ταμείου στην Τράπεζα της Ελ
λάδος, εντόκως, για την αντιμετώπιση εξόδων που 
αφορούν θέματα υγείας.

ΜΕΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Μέτοχοι του Ταμείου είναι οι εν ενεργεία Αστυνομικοί 

και Πολιτικοί Υπάλληλοι προερχόμενοι από το Σώμα της 
πρώην Αστυν. Πόλεων καθώς και όσοι μετά την ενοποί
ηση των δύο Σωμάτων ασφαλίζονται στα Ταμεία της τ. 
Αστυνομίας Πόλεων. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου μετά 
την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2084/92 έχουν δια
χωριστεί σε δύο κατηγορίες ασφαλισμένων, στους μέ
χρι 31-12-92 ασφαλισμένους και στους από 1-1-93 και 
εντεύθεν ασφαλισμένους.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΕΤΥΑΠ
Οι πόροι του ΕΤΥΑΠ προέρχονται από:
α) Ασφαλιστικές εισφορές

Οι ασφαλιστικές εισφορές διαφοροποιούνται στις 
δύο κατηγορίες ασφαλισμένων του Ταμείου ως εξής : 
Στους μέχρι 31-12-92 ασφαλισμένους, η ασφαλιστική 
εισφορά είναι σε 5% επί του ΒΜ +1/5 χρονοεπιδόματος 
δώδεκα φορές το χρόνο (ΠΔ 260/2002), (μέχρι 31-12- 
2001 ήταν 3%).

Στους από 1-1-93 και εντεύθεν ασφαλισμένους η 
ασφαλιστική εισφορά είναι 4% επί όλων των αποδοχών 
δέκα τέσσερις φορές το χρόνο (πάσης φύσεως αποδο
χές εξαιρουμένων των εκτάκτων λόγω γάμου γέννησης 
τέκνων κ.λπ.)

β) Κοινωνικούς Πόρους

Οι κοινωνικοί πόροι ε ίνα ι:
Το 32% των εισπράξεων από την διάθεση του αστυ

νομικού ενσήμου.
Τα εκ των αποδόσεων των αμοιβαίων στοιχημάτων 

του Ιπποδρόμου απομένοντα κλασματικά υπόλοιπα κα-
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θώς και τα ανεξαργύρωτα δελτία.
γ) Προσόδους Περιουσίας

Οι πρόσοδοι περιουσίας προέρχονται από :
Τόκους Τραπεζών
Τόκους Δανείων
Έσοδα από εκμίσθωση ακινήτων

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 2084/92 στον ασφαλι

σμένο σε κάθε φορέα ασφάλισης πρόνοιας απονέμεται 
εφάπαξ βοήθημα εφόσον έτυχε κυρίας σύνταξης λόγω 
γήρατος ή οριστικής αναπηρίας από οποιονδήποτε φσ 
ρέα και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του οικείου Τα
μείου. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ βοηθήματος κατά 
την αποχώρηση από την εργασία ή το επάγγελμα για το 
οποίο ασφαλίστηκαν για χρόνο τουλάχιστον 3 ετών επι- 
στρέφονται οι ατομικές εισφορές εντόκως από το χρόνο 
είσπραξής τους με ετήσιο επιτόκιο 8% για κάθε χρόνο 
(άρθρο 9 Ν. 2335/95). Αύξηση ή μείωση του επιτοκίου γί
νεται με απόφαση του ΥΕΚΑ. Σήμερα το επιτόκιο είναι 5%.

Εξάλλου στο άρθρο 10 του Α.Ν. 1494/1950 όπως εξο- 
λοκλήρου αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 259/1999 ορί
ζονται οι λοιπές προϋποθέσεις ως εξής :

Μέτοχοι του Ταμείου που αποχωρούν από την Υπη
ρεσία έτυχαν κυρίας σύνταξης λόγω γήρατος ή ορι
στικής αναπηρίας και έχουν χρόνο πραγματικής ασφά
λισης στο ΕΤΥΑΠ τουλάχιστον δέκα χρόνια δικαιούνται 
εφάπαξ βοηθήματος όπως ορίζεται στις επί μέρους δια
τάξεις. Ως χρόνος συμμετοχής για το Ταμείο, θεωρείται 
ο χρόνος κάθε συντάξιμης υπηρεσιακής κατάστασης 
στο Αστυνομικό Σώμα, για τον οποίο έχουν καταβληθεί 
οι νόμιμες υπέρ του Ταμείου εισφορές.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου το δικαι
ούμενο εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στα πρόσωπα που 
δικαιούνται κύριας συντάξεως εξαιτίας του θανάτου του 
ασφαλισμένου και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέ
τοια πρόσωπα το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται στον επι- 
ζώντα σύζυγο και τα τέκνα αυτού σύμφωνα με το κλη
ρονομικό τους δικαίωμα.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Το χορηγούμενο από το ΕΤΥΑΠ εφάπαξ βοήθημα είναι 

συνάρτηση των αποδοχών και του χρόνου ασφάλισης 
των μετόχων και διαφοροποιείται στις δύο κατηγορίες 
των ασφαλισμένων του Ταμείου ως εξής : Για τους μέχρι 
31-12-92 ασφαλισμένους το εφάπαξ βοήθημα υπολογίζε
ται με σταθερό συντελεστή 0,0920 επί των μηνιαίων 
ασφαλιστικών αποδοχών του τελευταίου μήνα του χρό
νου εξόδου από την Υπηρεσία πολλαπλασιαζόμενο επί το 
σύνολο των μηνών ασφάλισης αυτών (Π.Δ. 39/2003). Ο 
σταθερός συντελεστής όταν καθιερώθηκε για πρώτη φο
ρά το έτος 1991 μετά την αλλαγή του τρόπου υπολογι
σμού του εφάπαξ ήταν 0,0425 (Π.Δ. 73/20-2-1992).

Για τους από 1-1-93 και εντεύθεν ασφαλισμένους το 
εφάπαξ βοήθημα αποτελείται από το γινόμενο του 
εβδομήντα επί τοις εκατό (70%) των συνταξίμων απο
δοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί 
τα έτη ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται το πηλίκο της δι
αίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που έλα
βε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη 
που προηγούνται εκείνου της υποβολής της αίτησης 
συνταξιοδότησης, οι οποίες υπεβλήθησαν σε ασφαλι
στικές εισφορές, χωρίς να υπολογίζονται δώρα εορτών

Ε Π ΙΚ Ο Υ Ρ ΙΚ Ο  Τ Α Μ Ε ΙΟ  
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Π Ο Λ Ε Ω Ν

Λ Ο Γ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ  
Β ερ α ν ζέ ρ ο υ  48  - Α Θ Η Ν Α

5 3 ο c 
(Δ  .

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ
α χ ε ί ρ ι σ η

Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Ε Τ Ο Υ Σ  2 0 0 2  
α π ό  1 / 1 - 3 1  /1 2 / 2 0 0 2 )

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

Τράττεζα  Ε λλάδος 2 9 .6 3 5 .0 8 1 ,5 6 Κ ε φ ά λ α ι ο 3 2 .0 7 4 .4 8 4 ,3 1
Εθνική Τράττεζα 6 4 0 .6 4 2 ,1 9 I
Δάνεια 7 4 4 .8 3 6 ,8 1 Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς 8 .5 4 6 ,1 5
Χ ρεώ γραφ α 1 .0 5 1 .0 8 9 ,2 3 Ε ντάλματα π ληρω τέα 6 .2 1 8 ,3 8
Ακίνητο μικτή αξία  οικοπ έδω ν Χ α ρτόσ ημ ο  μ ισ θω μάτω ν 4 6 9 ,7 9
και κτισμάτω ν 2 .9 4 9 ,3 8 Ε γγυήσ εις ενοικιαστώ ν 1 .8 3 7 ,7 9
Μ είον α π ο σ β έ σ ε ις  κτ ισμ ά τω ν 2 .5 4 4 ,3 9 4 0 4 ,9 9 Χ αρτόσ ημο δημοσίου 2 0 ,1 9
Έ π ιπλα και λοιπ ός εξοπ λισ μός 1 4 .8 1 0 ,4 7
Μ είον α π ο σ β έ σ ε ις  ε π ίπ λ ω ν  & 

λ ο ιπ ο ύ  ε ξ ο π λ ισ μ ο ύ 3 .8 3 4 ,7 9 1 0 .9 7 5 ,6 8

" Έ 3 2 .0 8 3 .0 3 0 ,4 6 3 2 .0 8 3 .0 3 0 ,4 6

Α θήνα, 18 Α π ριλίου 2 0 0 3

Ο  Λ Ο Γ ΙΣ Τ Η Σ

Κ Ω Ν -Ν Ο Σ  Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ  
Υ Π Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ο Σ  Α '

Ο  Π Ρ Ο ΪΣ Τ Α Μ Ε Ν Ο Σ  
Λ Ο Γ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Υ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Β Ε Λ ΙΣ Σ Α Ρ Η Σ  
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Ο  Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ
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Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ
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Τ ΙΣ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  ε.α
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και επίδομα αδείας, δια του αριθμού των μηνών απα
σχόλησης που έχουν πραγματοποιηθεί εκτός της χρονι
κής αυτής περιόδου.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ
Σε μετόχους του Ταμείου που έχουν δέκα χρόνια 

ασφάλισης σε αυτό δύνανται να παρέχονται προσωπικά 
δάνεια κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ταμείου εγκρινομένης από τον εποπτεύοντα 
Υπουργό, ως προς τη διάθεση των κεφαλαίων για το 
σκοπό αυτό.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης των δανείων, 
το ύψος του χορηγουμένου ποσού, το ύψος του επιτο
κίου, ο χρόνος και ο τρόπος εξόφλησης των δανείων και 
κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται κατά περί
πτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και πά
ντοτε μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε αποφάσεων της 
Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών θεμάτων της 
Τραπέζης Ελλάδος (παρ. 3 άρθρ. 14 Α.Ν. 1494/1950 
όπως αντικαστάθηκε με Π.Δ. 259/1999).

Το ύψος του χορηγουμένου σήμερα από το ΕΤΎΑΠ 
δανείου είναι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για όλους 
τους μετόχους του ανεξαρτήτως βαθμού.

Το δάνειο είναι έντοκο, το ύψος του επιτοκίου είναι 
5%, εξοφλείται σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαί
ες δόσεις και χορηγείται για λόγους Υγείας.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΥΑΠ
Η περιουσία του Ταμείου την 31-12-2002 ανήρχετο 

στο χρημ. ποσό των 30.275.723 ευρώ (10.316453.612 
δρχ.) σε καταθέσεις, 1.051.089 ευρώ (358.158.577 
δρχ.) σε μετοχές και 744.836 ευρώ (253.802.867 δρχ.) 
σε απαιτήσεις από δάνεια. Σύνολο κεφαλαίων την 31- 
12-2002 32.071.648 ευρώ (10.928.415.056 δρχ.).

Τα διαθέσιμα του Ταμείου είναι κατατεθειμένα στην 
Τράπεζα της Ελλάδος (Ν. 1611/1950) με επιτόκιο το με- 
σοσταθμικό επιτόκιο το χορηγούμενο από την Τράπεζα 
της Ελλάδος για τους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
(μεσοσταθμικό επιτόκιο έτους 2002 5,65 %).

Η ταμειακή διαχείριση του Ταμείου ενεργείται από 
την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
α) Μείωση εσόδων λόγω απώλειας σημαντικών θε

σμοθετημένων υπέρ του Ταμείου Κοινωνικών Πόρων. 
Ειδικότερα τον Ιούνιο του έτους 2001 απωλέσθη ο θε
σμοθετημένος υπέρ των Ταμείων ΤΑΑΣ και ΕΤΥΑΠ κοι
νωνικός πόρος από πρόστιμα που επιβάλλονταν σε ερ
γοδότες και αλλοδαπούς για παραβάσεις της περί αλ
λοδαπών νομοθεσίας. Ο πόρος αυτός ο οποίος ήταν 
πολύ σημαντικός για τα Ταμεία αφού κατ’ έτος υπερέ- 
βαινε το 1.000.000.000 δρχ. σήμερα αποτελεί έσοδο 
του Δημοσίου.

Επίσης από τις αρχές του έτους 2003 έσοδο του Δη

μοσίου αποτελεί και ο δεύτερος απολεσθείς θεσμοθε
τημένος υπέρ των Ταμείων ΤΑΑΣ και ΕΤΥΑΠ κοινωνικός 
πόρος ο οποίος αφορούσε το προϊόν των δικαιωμάτων 
εκ της σφραγίσεως μέτρων και σταθμών .

β) Πρόβλεψη περαιτέρω μείωσης των προσόδων πε
ριουσίας λόγω της συνεχιζόμενης πτωτικής τάσης των 
επιτοκίων.

Από τα παρακάτω συγκριτικά στοιχεία των ετών 1996, 
1999 και 2001 φαίνεται η σημαντικότατη προοδευτική 
μείωση του ποσοστού των κοινωνικών πόρων και των 
προσόδων περιουσίας επί των συνολικών εσόδων :

Έτος 1996
Εισφορές Ασφαλισμένων 32,2 %
Κοινωνικοί πόροι 27,2 %
Πρόσοδοι περιουσίας 40,6 %
Έτος 1999
Εισφορές Ασφαλισμένων 35,8 %
Κοινωνικοί Πόροι 30,4 %
Πρόσοδοι περιουσίας 33,8 %
Έτος 2001
Εισφορές Ασφαλισμένων 61,4%
Κοινωνικοί πόροι 22,6%
Πρόσοδοι περιουσίας 16%
Μόνο κατά την τριετία 1999-2001 οι κοινωνικοί πόροι

μειώθηκαν κατά 7,8 % και οι πρόσοδοι περιουσίας κατά 
17,8 %.

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί το 
ΕΤΥΑΠ ευρίσκεται σε αρκετά υψηλά επίπεδα, αρκεί να 
σημειωθεί ότι πριν μερικά χρόνια αποτελούσε το 65% 
του χορηγουμένου από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων 
Υπαλλήλων εφάπαξ και σήμερα έχει σχεδόν εξισωθεί.

Παρόλα αυτά εξακολουθούν να χορηγούνται αυξή
σεις στο εφάπαξ βοήθημα αφού με το ισχύον σύστημα 
υπολογισμού του εφάπαξ κάθε αύξηση των αποδοχών 
έχει ως αποτέλεσμα αυτόματη αύξηση του εφάπαξ βοη
θήματος ανεξάρτητα εάν τούτο είναι επιθυμητό ή όχι 
από το Ταμείο.

ΣΤΟΧΟΙ
Σαν προτεινόμενοι στόχοι του Ταμείου τίθενται η:
- Αναζήτηση και θεσμοθέτηση νέων κοινωνικών πό

ρων υπέρ των Ταμείων σε αντικατάσταση των ήδη απο- 
λεσθέντων.

- Πρόσληψη συμβούλων επενδύσεων προκειμένου να 
εξευρεθούν τρόποι καλύτερης αξιοποίησης της περιου
σίας του Ταμείου.

Ειδικότερα για το Ταμείο μας υπάρχει αυτή η δυνα
τότητα αφού τα κεφάλαια που μέχρι σήμερα έχουν 
επενδυθεί σε μετοχές είναι ελάχιστα.

- Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοη
θήματος με πάγωμα αυτού στα σημερινά επίπεδα προ
κειμένου κάθε μελλοντική αύξηση να ελέγχεται απόλυ
τα και να προτείνεται από το Ταμείο εφόσον υπάρχει 
δυνατότητα και όχι να επιβάλλεται από εξωγενείς πα
ράγοντες.



ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΕ 48 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

650.000 (17.958x48 μήνες ή 52,70 EURO)
750.000 (20.721 χ 48 μήνες ή 60,81 EURO)

1.300.000 (34.940 X 48 μήνες ή 102,54 EURO)
2.900.000 (77.944 X 48 μήνες ή 228,74 EURO)
3.400.000 (91.382 X 48 μήνες ή 268,18 EURO)
3.900.000 (104.821 X 48 μήνες ή 307,62 EURO)
1.200.000 (32.253 X 48 μήνες ή 94,65 EURO)
3.700.000 (99.445 X 48 μήνες ή 291,84 EURO)

Υ Μ Ρ Η Λ Crypton 105 650.000
125 Ζ 900.000

π  600-R 2.100.000
YZF Re 3.700.000

TDM 850 3.400.000
XT 500 2.000000
YZF Ri 4.800.000
XT 600 2.000.000

(17.958x48 μήνες ή 
(24.866 χ 48 μήνες ή 
(56.442 χ 48 μήνες ή 
(99.442 χ 48 μήνες ή 
(91.382x48 μήνες ή 
(53.754 χ 48 μήνες ή 

(129.010x48 μήνες ή 
(53.754 χ 48 μήνες ή

52,70 EURO) 
72,97 EURO) 

165,64 EURO) 
291,84 EURO) 
268,18 EURO)
157.75 EURO) 
378,61 EURO)
157.75 EURO)

K f f l p S A K I

ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΧΩΡΙΣ έξοδα γραμματίων

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
ΤΠλ. 77.03.886, 77.16.670, fax 77.15.498, service 77.01.177

KAZER 115 700.000 (19.340 X 48 μήνες ή 56,76 EURO)
ΖΧ-6 NINJA 3.800.000 (102.133 X 48 μήνες ή 299,73 EURO)

KLE 500 2.200.000 (59.130 X 48 μήνες ή 173,53 EURO)
KLE 250 1.900.000 (51.076 X 48 μήνες ή 149,87 EURO)
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Α.Α. Όλοι γνωρίζουμε το σπουδαίο ρόλο που δια
δραματίσατε προσωπικά στην ανάληψη των Ολυμπια
κών Αγώνων του 2004. Τι ήταν εκείνο που σας ώθησε 
να αποδεχτείτε την απόφαση της Πολιτείας να αναλά
βετε την Προεδρία της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυ
μπιακών Αγώνων και να επωμιστείτε τις τόσο μεγάλες 
ευθύνες που απορρέουν από τη θέση αυτή;

Απ. Κατ’ αρχήν η πρόσκληση του Πρωθυπουργού κ. 
Κώστα Σημίτη να τεθώ επικεφαλής αυτής της μοναδικής 
εθνικής προσπάθειας, ήταν εξαιρετικά τιμητική για το 
πρόσωπό μου. Ήταν, αναμφισβήτητα, και μια πρόκληση. 
Από αυτές που δύσκολα κανείς μπορεί να αρνηθεί, όταν, 
μάλιστα, έχει αναπτυγμένο το αίσθημα της ευθύνης και 
της προσφοράς προς τη χώρα του. Άλλωστε, με αυτό το 
σκεπτικό είχα ηγηθεί και της Επιτροπής Διεκδίκησης, 
μιας Επιτροπής που ευτύχησε το έργο της να αναγνωρι
στεί και να επιβραβευτεί με την ανάθεση της διοργάνω
σης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Ελλάδα.

Θα πρέπει, ωστόσο, να υπογραμμίσω ότι τις ευθύ
νες δεν τις έχω επωμιστεί μόνο εγώ ή για να ακριβό
λογοί), μόνο τα στελέχη της ΑΘΗΝΑ 2004. Οι Ολυμπια
κοί Αγώνες είναι μια υπόθεση που αφορά όλους τους 
Έλληνες. Μια υπόθεση που έχει τη στήριξη όλων των 
πολιτικών παρατάξεων και της συντριπτικής πλειοψη- 
φίας του ελληνικού λαού. Σ’ αυτή την προσπάθεια τις 
μεγάλες ευθύνες τις έχει αναλάβει ο ίδιος ο Πρωθυ
πουργός και πολλά από τα στελέχη της κυβέρνησής 
του. Εμείς συνεργαζόμαστε συστηματικά μαζί τους, 
έτσι ώστε να φθάσουμε τον κοινό στόχο: τη διοργάνω
ση μοναδικών Αγώνων.

Α.Α. Από την ημέρα που αναλάβατε τα «ηνία» της 
ΑΘΗΝΑ 2004 έως σήμερα έχουν μεσολαβήσει πολλά. 
Έχει επιτελεστεί ένα σημαντικό έργο, το οποίο ανα
γνωρίζεται από όλους. Ποια είναι η δική σας εκτίμη
ση, για την πορεία των έργων και γενικότερα της προ
ετοιμασίας; Πιστεύετε ότι η Αθήνα θα είναι έτοιμη να 
υποδεχθεί με επιτυχία το σημαντικό αυτό γεγονός;

Απ. Η κατασκευή των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων 
προχωρά ομαλά. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα 
και το ποσοστό υλοποίησης των έργων που μας έχουν 
δώσει τα αρμόδια υπουργεία, τα οποία και εποπτεύουν 
το τεράστιο κατασκευαστικό πρόγραμμα, όλα θα είναι 
έτοιμα για τους Αγώνες. Παρόλα αυτά δεν εφησυχά
ζουμε. Ξέρουμε ότι τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ 
στενά, ιδίως σε ό, τι αφορά τα έργα του προαστιακού 
σιδηροδρόμου, του τραμ, του σταδίου Καράίσκάκη και 
εν μέρει τα έργα διαμόρφωσης του ΟΑΚΑ.

Η δική μας προσοχή δεν εστιάζεται μόνο στην ολο
κλήρωση των έργων, αλλά και στο χρόνο παράδοσής 
τους στην Οργανωτική Επιτροπή, καθώς έχουμε πολλά 
να κάνουμε από την πλευρά μας. Να εγκαταστήσουμε 
τον απαραίτητο εξοπλισμό για τους Αγώνες και βεβαίως 
να δοκιμάσουμε όλα τα συστήματα των Αγώνων.

Πάντως, εάν δεν πίστευα ότι θα τα καταφέρουμε δεν 
θα βρισκόμουν στη θέση που είμαι σήμερα. Ο καθένας 
διαπιστώνει ότι σε ολόκληρη τη χώρα γίνεται μια τερά
στια προσπάθεια, από χιλιάδες ανθρώπους στην ΑΘΗ
ΝΑ 2004, στα υπουργεία και τους δημόσιους φορείς, 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, μεταξύ των υπεργολάβων 
και σε όλα τα εργοτάξια. Όλοι πασχίζουν ώστε η εικόνα
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της Ελλάδας που θα προβληθεί με αφορμή τους Αγώ
νες να είναι η καλύτερη. Μια άλλη εικόνα απ’ αυτή που 
γνώριζαν ή είχαν σχηματίσει για τη χώρα μας.

Α.Α. Ένας από τους πλέον σημαντικούς παράγο
ντες που θα συντελέσουν στην επιτυχή διοργάνωση 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 είναι ο Εθελοντι
σμός. Πως εκτιμάτε την ανταπόκριση της ελληνικής 
κοινωνίας στο κάλεσμά σας; Πως κρίνετε την αντα
πόκριση του ελληνικού κοινού σε σύγκριση με άλλες 
χώρες στις οποίες διεξήχθησαν κατά το παρελθόν 
Ολυμπιακοί Αγώνες;

Απ. Η ανταπόκριση των Ελλήνων ήταν πράγματι 
εντυπωσιακή. Ανέτρεψε την άποψη που κυριαρχούσε 
ευρέως, ότι «δεν υπάρχει παράδοση Εθελοντισμού 
στην Ελλάδα». Σήμερα είμαστε βέβαιοι ότι ο ελληνικός 
Ολυμπιακός Εθελοντισμός θα αποτελέσει, ίσως, την πιο 
μεγάλη έκπληξη, αλλά και την πιο σημαντική κληρονο
μιά που θα αφήσουν οι Αγώνες στην χώρα.

Ξεπεράσαμε ήδη τις 115.000 αιτήσεις Εθελοντών, 
όταν είναι γνωστό ότι θα χρειαστούμε 40-45.000 Εθελο

ντές. Ο αριθμός των αιτήσεων είναι ήδη κατά 50% υψη
λότερος από τον αντίστοιχο του Σύδνεϋ, ενώ συνεχί
ζουμε να δεχόμαστε αιτήσεις με τον ίδιο αδιάπτωτο 
ρυθμό.

Α.Α. Πέρα από τον Εθελοντισμό, ένας άλλος σοβα
ρός παράγοντας για την επιτυχή διεξαγωγή των Αγώ
νων είναι η Ασφάλεια, για την οποία πολύς λόγος γί
νεται. Πώς βλέπετε το ρόλο της Ελληνικής Αστυνο
μίας σ’ αυτό το σοβαρό εγχείρημα;

Απ. Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και 
όλων των άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων 
Δυνάμεων, είναι εξαιρετικά σημαντικός στο ευαίσθητο 
τομέα της ασφάλειας.

Η ασφάλεια ήταν και παραμένει η πρώτη προτεραιό- 
τητά μας. Μην σας διαφεύγει ότι οι Αγώνες του 2004 εί
ναι οι πρώτοι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που θα διεξα- 
χθούν μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ημερομηνία απ' την 
οποία πολλά πράγματα άλλαξαν σε όλο τον κόσμο. Και 
εμείς κάνουμε ό,τι χρειάζεται προκειμένου οι Αγώνες να 
είναι ασφαλείς και απόλυτα επιτυχημένοι.
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Η Ελλάδα έχει τη γνώση, τα μέσα, την εμπειρία, 
στην οποία θα πρέπει να προσθέσουμε και την εμπει
ρία των εταίρων μας - της 7μελούς διακρατικής ομά
δας συνεργασίας - ώστε να εγγυηθεί απολύτως 
ασφαλείς Αγώνες.

Οι προετοιμασίες μας σ’ αυτό τον τομέα εξελίσσο
νται σύμφωνα με τον σχεδίασμά μας. Και σ’ αυτό θα 
πρέπει να επιμείνουμε όλοι. Η Ελληνική Αστυνομία έχει 
να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σ’ 
αυτή την προσπάθεια. Είμαι βέβαιη ότι θα το κάνει, 
βγαίνοντας πολλαπλά κερδισμένη απ’ αυτή την προ
σπάθεια.

Α.Α. Τελικά, τι έχει να κερδίσει η Ελλάδα από τη διε
ξαγωγή των Αγώνων στην Αθήνα και τι η Ολυμπιακή 
Ιδέα με την επιστροφή των Αγώνων στη γενέτειρά τους;

Απ. Η διοργάνωση των Αγώνων στην Ελλάδα θα ανα- 
δείξει - ή αν προτιμάτε θα αναγεννήσει - την Ολυμπιακή 
Ιδέα, θα εμπλουτίσει με νέα δεδομένα αυτή την μεγα
λύτερη παγκόσμια αθλητική και πολιτιστική διοργάνω
ση. Ταυτόχρονα, όμως, θα αναδείξουν και θα δώσουν 
νέες προοπτικές και στη χώρα που τους γέννησε. Θα 
προβάλλουν τις ικανότητες των Ελλήνων όχι μόνο να 
διοργανώνουν μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, αλλά και 
να διεκδικούν μια ισότιμη θέση σε σχέση με άλλες με
γάλες χώρες, στο διεθνές εξαιρετικά ανταγωνιστικό 
πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Η Ελλάδα και οι Έλληνες χάρη στους Αγώνες εξα
σφαλίζουν μια μοναδική ευκαιρία: να αλλάξουν την ει
κόνα τους διεθνώς και θα το πετύχουν.

Α.Α. Στην προσωπική σας σταδιοδρομία έχετε ση
μειώσει εξαιρετικές επιτυχίες, οι οποίες έχουν συν
δεθεί με πολύ σημαντικές εξελίξεις για την ελληνική 
κοινωνία. Υπήρξατε κατά το παρελθόν μέλος της 
Βουλής των Ελλήνων, συμβάλλατε καθοριστικά στην 
ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων από τη χώρα μας, 
όλοι προβλέπουν μια επιτυχή διοργάνωση. Ποιες εί
ναι οι σκέψεις σας, αλλά και οι προτεραιότητές σας 
μετά το πέρας των Αγώνων;

Απ. Οι σκέψεις, στην παρούσα φάση, είναι ...μια. Η 
διοργάνωση μοναδικών Ολυμπιακών Αγώνων. Η προσο
χή μου, το μυαλό μου, η δουλειά μου είναι προσανατο
λισμένα σ’ αυτό το σκοπό. Ζω για τους Αγώνες της Αθή
νας, όπως έχω πει αρκετές φορές. Όσο, για μετά τους 
Αγώνες, προσβλέπω σε μια περίοδο κατά την οποία θα 
έχω τη δυνατότητα να δω και να ζήσω με την οικογένειά 
μου, χωρίς άγχος, δίχως πίεση χρόνου. Όπως εγώ το 
θέλω και όπως έχουν δικαίωμα να απαιτούν οι δικοί μου 
άνθρωποι, ο σύζυγος και τα παιδιά μου.

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμιά προτεραιότητα 
άλλη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ως το πέρας 
των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Είμαι 
βέβαιη ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και 
πάλι μετά από όλα αυτά και τότε θα είναι ευνόητη μια 
τέτοια ερώτηση.

Υπαστυν. A ' Αρετή Λιασή, 
Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος
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Η ΠΙΜΙΜ ΙΟΥ 2001
^ ^ ^ Β ι κ ο  M i c e

Ο Ολυμπισμός · οι αρχές δηλαδή που συνθέτουν το Ο
λυμπιακό πνεύμα με κυριότερη το αθλητικό ιδεώδες · 
δέχεται σοβαρά πλήγματα: α) από την εμπορευματο- 
ποίηση των αγώνων και, β) από το «ντοπάρισμα» των α
θλητών. Αυτά τα δύο, κυρίως, συνιστούν την πρόκληση 
για την Ολυμπιάδα του 2004 στην Ελλάδα, την κοιτίδα 
του Ολυμπιακού πνεύματος, τον τόπο όπου γεννήθηκε 
το αθλητικό ιδεώδες.

Το «Πνεύμα» ήταν δώρο Θεού, όπως και το ταλέντο 
στην ποίηση ή στη μουσική. Το γερό και αρμονικό σώ
μα, έργο των Θεών και αυτό. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες ετί
θεντο πάντοτε υπό την προστασία των Θεών και συν
δυάζονταν με θρησκευτικές τελετές. Κατά την περίοδο 
της τελέσεώς τους σταματούσαν οι εχθροπραξίες με
ταξύ αντιμαχομένων. Οι Ολυμπιονίκες ετιμώντο ως Ημί
θεοι. Οι οικονομικοί «χορηγοί«» στην εκγύμναση των νέ
ων ετιμώντο όπως περίπου και οι Ολυμπιονίκες. Ένας 
τέτοιος αθλητισμός ως «τρόπος ζωής», με την ευγενή 
άμιλλα και την φυσική καλλιέργεια τόσο των ψυχικών 
όσο και των σωματικών δυνάμεων, συνέβαλε σημαντικά 
στην καλλιέργεια του χαρακτήρα και της προσωπικότη
τας των νέων.

Σήμερα όμως, με το «ντοπάρισμα» των αθλητών 
(Doping= ντόπινγκ) το αθλητικό ιδεώδες περνά βαθιά 
κρίση και οι Ολυμπιάδες μοιάζουν με τεράστιες εμπο- 
ροπανηγύρεις στις οποίες «παίζονται» τεράστια οικονο
μικά συμφέροντα και στα βάθρα των νικητών ανεβαί
νουν περισσότερο οι Εταιρείες των Χορηγών που «στα
μπάρουν» τους χρυσούς ολυμπιονίκες με τη φίρμα 
τους» σκοτώνοντας έτσι και το «Αρχαίον πνεύμα αθάνα
το, του ωραίου, του μεγάλου και τ ’ αληθινού» (από τον 
ύμνο του Παλαμά για την Ολυμπιάδα του 1896).

Από το Citius, Altius, Fortius (=γρήγορα, υψηλά, δυ
νατά) του βαρόνου Πιέρ ντε Κουπερτέν (ο οποίος υπήρ
ξε ο εμπνευστής της αναβιώσεως των Ολυμπιακών 
Αγώνων με το πνεύμα των Αρχαίων Ελλήνων, οι πρώτοι 
των οποίων έγιναν στην Αθήνα το 1896) πέρασαν στο 
«πιο γρήγορα, πιο υψηλά, πιο δυνατά», όχι όμως και 
«πιο τίμια» αλλά... «πιο προσεκτικά», για να μη τους 
«ανακαλύπτουν», με σκοπό τα ...«πιο πολλά».

Ατυχώς, η «βιομηχανία» δημιουργίας πρωταθλητών, 
«σκόρερς» και καταρρίψεως προηγουμένων «ρεκόρ», 
επινόησε και πέτυχε σύνθεση ουσιών οι οποίες ξεφεύ
γουν από τον επιστημονικό έλεγχο, είτε διότι δεν είναι 
γνωστές, είτε διότι δεν μπορούν να ανιχνευθούν με τις 
χρησιμοποιούμενες μεθόδους. Βρίσκονται όμως στη 
διάθεση του προπονητή ή του μάνατζερ.

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΒΡΑΜΙΔΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ

Το αθλητικό ιδεώδες σε κρίση
Το «αθλητικό ιδεώδες» αποτελεί «αξία ζωής» και κα

τέχει σημαντική θέση στην κλίμακα των αξιών.
Οι Αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν υποχρέωσή τους τη 

μόρφωση και την εκγύμναση των νέων ως απαράβατες 
θεϊκές αρχές. Τα γυμναστήριά τους ήσαν τόποι εκγυ- 
μνάσεως στο σώμα και στο πνεύμα. Ήσαν «Γυμνάσια».

Ο ορισμός του «ντόπινγκ»
Από την Διεθνή Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων, ως 

«ντόπινγκ» ορίζεται: «Η χορήγηση σε υγιές άτομο, ή η 
χρησιμοποίηση από το ίδιο το άτομο, 1) ουσιών ξένων 
προς τις μεταβολικές διεργασίες του οργανισμού του 
ανθρώπου, 2) ουσιών φυσιολογικών, αλλά σε ασυνήθη 
ποσότητα και οδούς εφαρμογής, 3) ορμονών και άλλων
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παρόμοιας δράσεως προϊόντων ή άλλων γενικώς μέ
σων, με σκοπό την τεχνητή και παράνομη βελτίωση των 
επιδόσεων, κατά την διάρκεια της μακροχρόνιας προ- 
παρασκευής για συμμετοχή ή με την προοπτική μιας 
προσεχούς αθλητικής συναντήσεως.»

Το ντοπάρισμα γίνεται: α) με ουσίες οι οποίες αυξά
νουν την μυϊκή μάζα και την ισχύ των μυών (είναι τα 
«αναβολικά») και, β) με ουσίες οι οποίες διεγείρουν τον 
εγκέφαλο, κυρίως. Με αυτές γίνεται η «φαρμακοδιέγερ
ση». Και, ως πρότυπό τους έχουν τις αμφεταμίνες με 
ένα μακρύ κατάλογο ουσιών με παρόμοιες δράσεις, 
ανάμεσα στις οποίες και η ευρέως χρησιμοποιούμενη 
κοκαΐνη, με συχνή εναλλαγή των δύο αυτών.

Τα αναβολικά
Είναι φαρμακευτικές ουσίες οι οποίες συμβάλλουν 

στον μεταβολισμό του οργανισμού. Μεταβολισμός δε 
ονομάζεται το σύνολο των μεταβολών στις οποίες υπο
βάλλονται μέσα στον οργανισμό διάφορες ουσίες, για 
την εξασφάλιση ενεργείας και των απαραιτήτων για τη 
ζωή ουσιών, από εκείνες τις οποίες εισάγουμε σ’ αυτόν. 
Διακρίνεται δε σε δύο φάσεις, α) στον αναβολισμό, με 
συνθετική δραστηριότητα, κατά τον οποίον από απλού- 
στερες δημιουργούνται πιο σύνθετες ουσίες και, β) τον 
καταβολισμό, με αποσυνθετική δραστηριότητα, κατά 
τον οποίο, από τις πιο σύνθετες παράγονται απλούστε- 
ρες ουσίες, είτε για εξασφάλιση ενεργείας, είτε για 
εξουδετέρωσή τους και αποβολή από τον οργανισμό.

Τα αναβολικά χρησιμοποιούνται ως φάρμακα από την 
ιατρική, για τη βελτίωση του αναβολισμού σε εξασθενη- 
μένα από διάφορα νοσήματα άτομα, ή την αντιμετώπι
ση της εκ της ηλικίας φθοράς, σε κάποιες αναιμίες κλπ.

Τα αναβολικά στον αθλητισμό
Η χρήση των αναβολικών στον αθλητισμό, η χρήση 

αυτή και μόνον, συνιστά «κατάχρηση». Διότι το αθλητι

κό ιδεώδες προϋποθέτει τη «ευγενή άμιλλα με ίσους 
όρους, ύστερα από την κατάλληλη φυσική άσκηση του 
σώματος και της ψυχής». Τα χρησιμοποιούν όμως, 
όπως υποστηρίζεται, το σύνολο σχεδόν των αθλητών σε 
αγωνίσματα που χρειάζονται μεγάλη αντοχή, όπως: Δε- 
καθλητές, ποδηλατιστές, δρομείς μεγάλων αποστάσε
ων, αρσιβαριστές, παλαιστές, ποδοσφαιριστές αλλά και 
πολλοί άλλοι διαφόρων αγωνισμάτων, για αύξηση της 
αγωνιστικής τους δυνάμεως και αντοχής.

Τα αναβολικά του ανθρώπινου οργανισμού είναι φυ
σιολογικές ορμόνες, στερινοειδείς ή στεροειδείς πρω
τεΐνες, πρόδρομος των οποίων η χοληστερόλη. Οι αν- 
δρογόνες στους άνδρες και οι οιστρογόνες στις γυναί
κες, οι οποίες διαμορφώνουν και τα χαρακτηριστικά του 
φύλου. Όλες όμως οι αναβολικές ορμόνες οι οποίες 
έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα στον αθλητισμό, εί
ναι ανδρογόνες και συνεπώς αντίθετες προς τη φυσιο
λογική διαμόρφωση και ανάπτυξη των χαρακτηριστικών 
του γυναικείου φύλου.

ΓT αυτό, στους άνδρες απλώς επαυξάνουν τα χαρα
κτηριστικά του φύλου τους, αυξάνοντας το μυϊκό σύ
στημα, την τριχοφυΐα του σώματος, την δραστηριοποί- 
ηση των γεννητικών τους οργάνων και τα χαρακτηριστι
κά της ανδρικής φωνής_ στις γυναίκες όμως τέτοια 
ανάπτυξη χαρακτηριστικών είναι αντίθετη προς το φύλο 
τους. Και όσα νεότερα αναβολικά προέκυψαν από την 
τροποποίηση των μορίων της ανδρικής ορμόνης τεστο
στερόνη και όπου χρησιμοποιήθηκαν αντ’ αυτής για 
ισχυρότερη αναβολική και ασθενέστερη ανδρογόνο 
δράση, δεν ήσαν απαλλαγμένα από την εμφάνιση των 
χαρακτηριστικών της αρενοποίησης στις γυναίκες.

Εκτός όμως του ότι με την μακροχρόνια χρήση οι γυ
ναίκες αποκτούν χαρακτηριστικά του ανδρικού φύλλου: 
Πλάτες, μυϊκό σύστημα, τριχοφυΐα, φωνή ανδρική... εμ
φανίζουν και διαταραχές στη σεξουαλικότητά τους, αύ
ξηση του μεγέθους της κλειτορίδας και σεξουαλικές
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διαστροφές, διαταραχές στην περίοδο, υπολειτουργία 
των ωοθηκών και αυξημένο τον κίνδυνο τα παιδιά τους 
να παρουσιάσουν προβλήματα εκ γενετής.

Ο κίνδυνος για καρκίνο των μαστών στις γυναίκες εί
ναι μεγαλύτερος από τη χρήση των αναβολικών, αυξά
νεται δε κατακόρυφα όταν λαμβάνουν και αντισυλληπτι- 
κά - πράγμα που αποτελεί συνήθη τακτική μεταξύ των 
αθλητριών.

Συμπερασματικά, οι κίνδυνοι από τα αναβολικά στον 
αθλητισμό είναι σαφώς μεγαλύτεροι στις γυναίκες.

«Δεν υπάρχει κανένας τρόπος ή μέσο - κατά την «Όλ
γα Φατίκοβα Κόνολλυ, κάτοχο του χρυσού μεταλλίου 
στον δίσκο, στους Ολυμπιακούς του 1958 - για την ση
μερινή γυναίκα να καλυτερεύσει το ρεκόρ στον τομέα 
αυτόν, παρά μόνον αν αρχίσει να παίρνει απαγορευμέ
νες χημικές ουσίες».

Και αυτό σημαίνει πολλά! -Να και δυο περιπτώσεις εν
δεικτικές:

1. Η Πατ Κόννολυ, πρώην γενική προπονήτρια της γυ
ναικείας ομάδας της UCIA, δήλωσε: «Με τη χρήση των 
στεροειδών αναβολικών έχουμε τη δημιουργία ανθρω
πίνων τεράτων, πλασμάτων που δεν είναι πια γυναίκες, 
αλλά ούτε και άνδρες». Τελικά, αυτές με τα παραμορ
φωμένα χαρακτηριστικά τους, «δεν μοιάζουν με φυσιο
λογικές γυναίκες όπως έλεγαν για την πρωταθλήτρια 
Κρατοσβίλοβα, αργότερα για την Κρίγκερ και για πολ
λές άλλες.

2. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η περιγραφή της Ρενάτε 
Βόγκελ - Χάϊνριχ, η οποία έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ 
στα 100 μέτρα «πεταλούδας» στην κολύμβηση, το 1974, 
και έγινε «εθνική ηρώίδα» της Ανατολικής, τότε, Γερμα
νίας... όμως, σχεδόν «άνδρας». Και όταν τα θυμόταν αρ
γότερα, μιλώντας για τον αθλητισμό της χώρας της 
έφερναν... «ναυτία»! Και συνειδητοποίησε την κατάστα
σή της, όπως ομολόγησε, μόνον όταν κάποιος φίλος

της που είχε καιρό να τον ιδεί, εντελώς αυθόρμητα, της 
είπε: «Θεέ μου... Ρενάτε, δεν θα σε αναγνώριζα. Μ’ αυ
τές τις τεράστιες πλάτες έγινες σαν άνδρας... και η φω
νή σου είναι πια και αυτή ανδρική»!

Στους άνδρες όμως, με την μακροχρόνια χρήση με
γάλων δόσεων αναβολικών, μπορεί να συμβεί και το 
αντίθετο από την επίταση των ανδρικών χαρακτηριστι
κών. Δηλαδή:ατροφία των όρχεων, μείωση της παρα
γωγής σπέρματος και της ικανότητας για γονιμοποίηση, 
γυναικομαστία επίσης λόγω αναστολής εκκρίσεως της 
ορμόνης γοναδοτροπίνης.

Βλάβες οι οποίες αφορούν και τα δύο φύλα, είναι: α) 
Επιβάρυνση της καρδιακής λειτουργίας, επειδή θα πρέ
πει να θρέψει μεγαλύτερη μάζα του υπερτροφικού μυϊ
κού συστήματος, της οποίας οι απαιτήσεις αυξάνονται 
ακόμη περισσότερο κατά την άσκηση, ενώ οι εφεδρείες 
των στεφανιαίων αρτηριών της καρδιάς, ακόμη και όταν 
είναι τελείως φυσιολογικές, δεν επαρκούν για περισσό
τερο από το 30 % των φυσικών δυνατοτήτων τους. Το 
μειονέκτημά τους δε αυξάνεται ακόμη περισσότερο 
επειδή στο μεταξύ η καρδιά και αυτή υπερτρέφεται εξ 
αιτίας του αυξημένου έργου το οποίο είναι αναγκασμέ
νη να κάνει. Έτσι προκύπτουν καρδιακά συμβάματα με 
εμφράγματα ή καρδιακή ανεπάρκεια με πνευμονικό οί
δημα ή και αιφνίδιος θάνατος ακόμη και από υπερτρο
φική μυοκαρδιοπάθεια, β) Άλλες βλάβες είναι: Χολο- 
στατικός ίκτερος και νεοπλάσματα στο ήπαρ.

Πληρώνουν και με τη ζωή τους
Υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος πρωταθλητών οι 

οποίοι έχασαν τη ζωή τους από τα αναβολικά, ενώ ση
μαντικός αριθμός θυμάτων τους δεν έρχεται στη δημο
σιότητα. Ως πρώτος τέτοιος θάνατος που έγινε γνω
στός αναφέρεται εκείνος του ποδηλάτη Κνούτ Γένσεν, 
ο οποίος έπεσε νεκρός κατά τη διάρκεια αγώνων στη
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Ρώμη, το 1960. Το ντόπινγκ σκότωσε και τον Βέλγο Μω- 
ρίς Μαρτένς, φαινόμενο στην ποδηλασία, το 1970.

Πιο εντυπωσιακές και περισσότερο πρόσφατες υπήρ
ξαν οι εξής δύο περιπτώσεις:

Η μία, εκείνη του θανάτου της Αμερικανίδας Φλόρενς 
Γκρίφιθ-Τζόινερμε τα πολλά χρυσά μετάλλια και τις αλ
λεπάλληλες καταρρίψεις παγκοσμίων ρεκόρ, συντρίβο- 
ντας το ένα μετά το άλλο, ως σπρίντερ - ταχύς δρομεύς 
μικρών αποστάσεων. Έφυγε από τη ζωή έτσι γρήγορα 
όσο έτρεχε. Από έμφραγμα είπαν. Άρχισε όμως τότε και 
ο ψίθυρος και πολλοί μίλησαν γι’ αυτό που γνώριζαν, για 
χρήση απαγορευμένων ουσιών, αναβολικών.

Η άλλη, είναι εκείνη με την 26χρονη Δυτικογερμανίδα 
επταθλήτρια, την Μπίργκιτ Ντρέσελ, η οποία έχασε τη 
ζωή της στο Νοσοκομείο του Μάιντς, από «τοξικό αλ
λεργικό σοκ» είπαν εξ αιτίας της χρόνιας και συστημα
τικής χρήσης χημικών ουσιών, όπως έγραφε το δικαστι
κό πόρισμα.

Και παιδιά θύματα των αναβολικών
Τα παιδιά προσφέρονται και αυτά θυσία στον Μολώχ 

του πρωταθλητισμού. Και να γιατί: Τα αναβολικά που 
χορηγούνται στις γυμνάστριες των 15 και 16 ετών, 
εμποδίζουν την ωρίμανσή τους σε γυναίκες. Μετατρέ
πουν 1 Άχρονα παιδιά σε τέρατα αντοχής, με ανυπολό
γιστες όμως μελλοντικές συνέπειες. Υποβάλλουν τις νε
αρές αθλήτριες γυμναστικής σε τακτική τέτοια ώστε να 
διατηρούνται λεπτές και μιρκόσωμες και να φαίνονται 
σαν να είναι 12, ενώ μπορεί να είναι 16 και 17 ετών.

Τα αναβολικά στα παιδιά προκαλούν πρόωρη σύ
γκλειση των επιφύσεων των οστών, εμποδίζοντάς τα να 
μεγαλώσουν κανονικά σε ύψος και δημιουργώντας τα 
μικροσκοπικά εκείνα «τερατάκια αντοχής », τα οποία νο
μίζουν ότι τους ταΐζουν «βιταμίνες» ή αθώα «συμπληρώ
ματα διατροφής», ενώ πρόκειται για αναβολικά. Υπο
στηρίζεται δε και ότι γίνεται και χρήση ουσιών αντιθέ
των προς τις αυξητικές ορμόνες του σώματος, ώστε να 
μην αυξάνονται οι διαστάσεις τους.

Τα ηθικά προβλήματα από την τέτοια χρησιμοποίηση 
των παιδιών, είναι τεράστια.

Συνθετικά αναβολικά
Πρόκειται για φαρμακοβιομηχανίας επινοήσεις για 

την κατάρριψη παλαιοτέρων αθλητικών επιτευγμάτων. 
Δημιουργούνται έτσι νέα «ρεκόρ», «πλασματικά», ή «τε
χνητά» ή «εξ υποκλοπής» ρεκόρ, τα «φαρμακευτικά» 
πλέον ρεκόρ ή «ρεκόρ του σωλήνα».

Είναι μορφές της ανδρικής τεστοστερόνης με τροπο
ποίηση της μοριακής της συνθέσεως. Από ένα μεγάλο 
πλήθος από αυτές πιο γνωστές είναι η στανοζολόλη και 
η νανδρολόνη. Η πρώτη κοστίζει δεκαπλάσια από τη 
δεύτερη και είναι το αναβολικό των «πλουσίων» μεταξύ 
των αθλητών. Έχει μεγαλύτερη αναβολική δράση με μι
κρότερη την ανδρογονική από άλλα αναβολικά, ώστε να 
την επιλέγουν οι αθλήτριες. Την στανοζολόλη, άγνωστη 
την εποχή εκείνη στους πολλούς, χρησιμοποίησε και ο 
πολύς Μπεν Τζόνσον στους Ολυμπιακούς της Σεούλ το 
1988, πετυχαίνοντας το εκπληκτικό ρεκόρ των 9,79 δευ
τερολέπτων στα 100 μέτρα. Γ ΐ αυτό δε και του αφαιρέ- 
θηκε το χρυσό μετάλλιο, καταβαραθρώνοντας τη φήμη

του μέσα σε λίγες ώρες. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής 
στα 100 μέτρα Λίντφαρντ Κρίση και χρυσός ολυμπιονί- 
κης το 1992 στους Ολυμπιακούς της Βαρκελώνης, έχα
σε το μετάλλιο και τιμωρήθηκε με αποκλεισμό, για χρή
ση νανδρολόνης. Για την ίδια ουσία ενοχοποιήθηκαν και 
πολλοί άλλοι_ μεταξύ αυτών και Έλληνες, όπως και για 
άλλες ουσίες, άλλωστε.

Η νανδρολόνη βρέθηκε και σε συσκευασίες συμπλη
ρωμάτων διατροφής, χωρίς μάλιστα αυτή να αναγρά
φεται στη σύνθεση του παρασκευάσματος.

Στη θέση των αναβολικών ή σε συνδυασμό με αυτά 
χρησιμοποιείται και η αυξητική ορμόνη. Οι μεταγγίσεις 
αίματος ή υποκατάστατων αίματος και η ορμόνη ερυ- 
θροποιητίνη για αύξηση του όγκου των ερυθρών αιμο
σφαιρίων στο αίμα, αποβλέπουν στην μεγαλύτερη προ
σφορά οξυγόνου στα όργανα και τους ιστούς σε αγωνί
σματα αντοχής, ώστε ο αθλητής γρηγορότερα να κόβει 
το «νήμα» του τέρματος. Προβλέπεται δε ότι δεν θα αρ
γήσει πολύ η ανακάλυψη και «γονιδιακού ντόπινγκ».

Σημείωση: Αποκαλυπτικό για την ελληνική πραγματι
κότητα υπήρξε αυτό που ανακοινώθηκε στο Διεθνές Συ
νέδριο της Αθλητιατρικής στη Θεσσαλονίκη από 18/21-
11-1999: «Το 82% των αθλητών στη χώρα μας, λίγο-πο- 
λύ, χρησιμοποιεί αναβολικά». Πρόκειται για θλιβερή επι
σήμανση:

Περίληψη
Τα αναβολικά έχουν βλάψει πολλούς, έχουν κατα

στρέψει άλλους και έχουν βαριά τραυματίσει το αθλητι
κό ιδεώδες. Πολλοί κατακριμνήσθηκαν από το βάθρο 
της παγκόσμιας δόξας στην ανυποληψία και την περι
φρόνηση, ύστερα από την αποκάλυψη ότι τα επιτεύγ- 
ματά τους ήσαν «φαρμακευτικό δημιούργημα». Μακρύς 
και ο κατάλογος εκείνων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους 
από τα αναβολικά.
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Η ευθύνη μοι; οιην Ευρωπαϊκή
ΕΠϋηνικού Πάγου

ΤΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΒΡΑΚΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ
ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΤΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ζούμε σε μια εποχή συγκλονιστικών γε
γονότων και κοσμογονικών κοινωνικών α
νακατατάξεων, δυστυχώς και ως προς το 
επίπεδο της θρησκευτικής και μεταφυσι
κής μας σκέψης και στάσης, μια εποχή έ 
ντονων διακρίσεων, μια εποχή σοφίας αλ
λά και έντονης μωρίας, ελπίδας αλλά και 
εμφανούς απελπισίας για ανεύρεση στα
θερών ηθικών αξιών, ικανών να μας οδη
γήσουν στο φως της ανάτασης αλλά κυ
ρίως στο δρόμο της επιστροφής της χα
μένης μας ανθρωπιάς. Ταλανιζόμαστε ό
λοι από γεγονότα που μας δημιουργούν α
νασφάλεια και ερωτηματικά για τη μέχρι 
τώρα στάση και πορεία μας και αναζητού
με εναγώνια αυτό που θα μας βγάλει από 
ποικίλα αδιέξοδα, αυτό που θα μας κάνει 
ξανά ανθρώπους με το Α κεφαλαίο.
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Ιδίως, μετά τα τραγικά, για την ανθρωπότητα, περι
στατικά στις Η.Π.Α, όλη η Ευρώπη στρέφεται σε κά
τι που - δυστυχώς - είναι ξεχασμένο και αφημένο 
στην “άκρη’’ για μας τους έλληνες, στον αρχαίο ελ
ληνικό λόγο, στον κλασσικό μας πολιτισμό, στην 

πολύτιμη πολιτιστική μας φαρέτρα. Και έγινε η αρχή 
της στροφής αυτής από μια ομάδα ανθρώπων, πρωτό
γνωρη για τα ελληνικά δρώμενα και δεδομένα, τους Βά
σκους. Αυτοί που με τόσο πάθος και ευθυκρισία ύψω
σαν την φωνή τους στο Ευρωκοινοβούλιο πριν λίγο και
ρό για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα σχο
λεία αποτέλεσαν τους πρωτεργάτες μιας κίνησης την 
οποία ακολούθησαν πριν λίγο καιρό οι Γάλλοι, που επα- 
νέφεραν τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα γυ
μνάσια τους.

Και εμείς κωφεύουμε, όπως συμβαίνει συνήθως, στο 
σήμαντρο της σύγχρονης σκέψης και δράσης, προ- 
σκολλημένοι δυστυχώς σε ιδεοληψίες και εφευρήματα, 
τα οποία όχι μόνο έχουν καταδικαστεί από την ίδια την 
εκπαιδευτική λειτουργία και πραγματικότητα αλλά και 
έχουν ξεπεραστεί χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε 
από την ίδια την πολιτιστική μας πορεία.

Η παρεχόμενη ευρωπαϊκή εκπαίδευση αναζητά μετά 
επιτάσεως σήμερα την ουσία της στο πνεύμα των ελλή- 
νων κλασικών για να διαμορφώσει πολίτες ικανούς να 
ξεπεράσουν τα ποικίλα αδιέξοδα τους. Εν αντιθέσει, 
εμείς βιώνουμε ολοένα και περισσότερο ακόμα και δια 
γυμνού οφθαλμού την υποβάθμιση του ελληνικού λεξι
λογίου και κυρίως τον εσκεμμένο ή μη παραγκωνισμό 
του κλασικού μας λόγου.

Όλοι μας μπορεί να ασχοληθήκαμε και να λάβαμε θέ
ση στην ομολογουμένως αβλεψία του καθηγητή Μπα- 
μπινιώτη για κάποια λήμματα του σπουδαίου κατ’ άλλα 
λεξικού του αλλά κανείς από τους τιμητές και επικριτές 
δεν αναρωτήθηκε την ουσία του προβλήματος που έρ
χεται να καλύψει μια σημαντική λεξικογραφική δουλειά. 
Σε ποιο ποσοστό και έως ποιου βαθμού έχουν βιωθεί, 
αν όχι όλες, οι περισσότερες από τις αρχαίες λέξεις του 
λεξιλογίου μας όχι μόνο από τους μαθητές ή τους 
σπουδαστές αλλά από το σύνολο των ενηλίκων της ελ
ληνικής κοινωνίας;

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή είναι πανθομο- 
λογούμενη, δυστυχώς, και από εκείνους που είναι 
εντεταλμένοι από την πολιτεία να αποτρέψουν ένα 
τέτοιο γεγονός, όπου υπηρετούν και με όποια τυ 
πικά προσόντα. Σήμερα, στο δημοτικό σπάνια 
ελέγχεται η ορθογραφία, που χαρακτηρίζεται ιστο
ρική, στο γυμνάσιο σκόπιμα υποβαθμίζεται και στο 
λύκειο φανερώνεται σε όλη του τη διάσταση η 
γλωσσική μας αλαλία λόγω της αποκοπής της σχέ-
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σης του καθημερινού λεξιλογίου με το αρχαίο.
Προσαρμόζεται ο διδάσκων σε μια γραμματική και 

σ’ ένα συντακτικό πρόχειρο, χρηστικό, αποσπασματικά 
δοσμένο, αποστεωμένο από το πνεύμα του αρχαίου 
λόγου, χωρίς στοιχειώδεις απαιτήσεις και ο μαθητής ή 
ο σπουδαστής δεν ελέγχεται κατά τη γραφή, ή ελέγ
χεται πλημμελώς εάν αυτά που γράφει στοιχειωδώς 
ευσταθούν. Έτσι, ο τρόπος γραφής και σύνταξης των 
ενηλίκων είναι πολλές φορές αλλοπρόσαλλος χωρίς 
να υπάρχει η παραμικρή ευαισθησία και σεβασμός 
προς αυτό που μας αναγνωρίζουν όλοι, την καθαρότη
τα της γλώσσας μας και την πανθομολογούμενη διά
σταση της ως γλώσσας του πολιτισμού. Αυταπόδεικτο 
γεγονός αποτελεί η γλωσσική εξέταση στο μάθημα 
της έκθεσης ιδεών και των αρχαίων ελληνικών αλλά 
και στα θετικά μαθήματα όπου η απουσία ακριβούς 
διατύπωσης και καθαρότητας του λόγου είναι κάτι πα
ραπάνω από εμφανής.

Η έλλειψη γλωσσικού αισθητηρίου έχει προκαλέσει 
απάτη στους εξεταζομένους, οι οποίοι διαμαρτύρονται 
πολλές φορές για τη γλωσσική αξιολόγηση τους και 
ίσως βρίσκουν και πιθανούς συμμάχους στην επίσημη 
πολιτεία και τους υπεύθυνους των εκπαιδευτικών προ
γραμμάτων για περαιτέρω κριτική και πειραματισμούς, 
ακόμα και για τη χρησιμότητα μιας τέτοιου είδους αξιο
λόγησης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι όλα αυτά συμβαίνουν τη\ στιγ
μή που δόθηκε στις πανιταλικές εξετάσεις προς ερμη
νεία κείμενο του Δημοσθένη Υπέρ της Ροδίων ελευθε
ρίας, γεγονός που αποδεικνύει τη_ μεταστροφή των ευ- 
ρωπαίων στον αρχαίο ελληνικό λόγο. Εύκολα, λοιπόν, 
διαπιστώνει κανείς ότι όλα τα προαναφερθέντα για την 
ευρωπαϊκή στροφή στο πνεύμα των αρχαίων ελλήνων 
κλασικών λειτουργούν στο πλαίσιο σύγκρισης της ελλη
νικής εκπαιδευτικής διαδικασίας και της αντίστοιχης ευ
ρωπαϊκής, θα περίμενε βέβαια κανείς ότι οι υπεύθυνοι 
σύνταξης εκπαιδευτικών αναλυτικών προγραμμάτων και 
χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής θα θεράπευαν την 
αλαλία των ελλήνων ενηλίκων με αναβάθμιση ουσιαστι
κή του αρχαίου ελληνικού λόγου αφουγκραζόμενοι του
λάχιστον την αγωνία των ευρωπαίων να σταθμίσουν την 
υπεροχή του πολιτιστικού τους υπόβαθρου με γνώμονα 
την πνευματική διαύγεια του αρχαίου ελληνικού λόγου.

“Τα όρια του κόσμου είναι τα όρια της γλώσσας 
μου”. Αυτό το απόφθεγμα θα πρέπει να μας αφυπνίσει 
όλους διότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι η ανεκτίμη
τη περιουσία μας, ο διαχρονικός μας πολιτιστικός θη
σαυρός και για αυτό απαιτεί σεβασμό που εμείς δεν τον 
διαθέτουμε απέναντι της. Το περιορισμένο έως φτωχό 
λεξιλόγιο μας, οι αμφιλεγόμενοι νεολογισμοί, οι εισαγό- 
μενοι και αναφομοίωτοι γλωσσικοί ξενισμοί μας οδη
γούν σε μια συνθηματική γλώσσα, αφυδατωμένη από 
τις ρίζες της που βρίσκονται στον αρχαίο λόγο. Έχουμε 
το μεγαλύτερο γλωσσικό κεφάλαιο, όμως εμείς όχι μό
νο δε χρησιμοποιούμε τις κλασικές γλωσσικές μας κα
ταβολές, πράγμα που κάνουν οι σημερινοί ευρωπαίοι, 
ενισχυμένες και εμπλουτισμένες από τους θησαυρούς 
των βυζαντινών και νεοελληνικών παθημάτων και ορα
μάτων, αλλά αντίθετα υιοθετούμε αφελείς θέσεις ημι
μαθών ή εμπαθείς διαθέσεις άσπονδων εχθρών του αρ
χαίου λόγου που μας οδηγούν σε μια πολυεπίπεδη
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Και το κυριότερο, όλα αυτά συμβαίνουν όταν η πο
λυεπίπεδη και πολυδιάστατη ευρωπαϊκή πατρίδα των 
πολλών εθνοτήτων και των συνακόλουθων ιδιαιτεροτή
των αναζητά το υγιές, το αληθινό το διαχρονικό και πα
νανθρώπινο, το ισόβια οικουμενικό κτήμα του κάθε αν
θρώπου, στην ανεξάντλητη πηγή της αισθητικής πλή
ρωσης και της συναισθηματικής ολοκλήρωσης, στην έκ
φραση της γνώσης και της σκέψης που προσφέρει ο 
αρχαίος ελληνικός λόγος.

Λ Ρ Χ λ ί ^ Ι  ΕΛΑ ΜΝ Ε Σ  ΣΥ Γ Γ Ρ Α ΦΕ Ι Σ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ
ΚΡΑΤΥΛΟΣ
ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ 

Εισαγωγή Mbτά^ασ,ς Σχόλια 

ηλια κ. λαγιο/

___ ___________________61
ΕΚΔΟΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΣ (t) | N 7 „ 1 d „  " · ~ ~

«""A , ϋ ϋ Ζζ ζ 1 0η<>,ΛΟν

31



Η σκιαγράφηση
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Οι περισσότεροι απο εμάς έχουν γνωρί

σει τη χολυγουντιανή έκδοση του 

profiling στην ταινία «Η Σιωπή των Α

μνών» που είναι βασισμένη στο ομώνυ

μο βιβλίο του Tom Harris. Η ταινία αυτή 

γυρίστηκε με τη βοήθεια των John 

Douglas και Robert Ressler, δυο καθη

γητών εγκληματολογίας, οι οποίοι ήταν 

ειδικευμένοι στο profiling των δραστών 

βίαιων εγκλημάτων. Η 7η τέχνη όμως 

παρουσιάζει μια παραμορφωμένη, «σα

γηνευτική» εικόνα του profiling, που 

πολλές φορές δεν ανταποκρίνεται στην 

πραγματικότητα. Ο σκοπός του παρό

ντος άρθρου είναι να ξεκαθαρίσει τί εί

ναι το profiling, να εισαγάγει τους ανα

γνώστες στην ιστορία του, στους στό

χους και τα στάδια του, καθώς και να πα-
ΕΙΡΗΝΗ I. ΒΑ-

ςιλα κ η  ράσχει μια εκτίμηση σχετικά με τη συ-
& ΓΕΩΡΓΙΟΣ

α π . α ν τ ω ν ο - νεισφορα του στην αστυνομική ερευνά.
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Τί είναι profiling;
Πολλοί ορισμοί του profiling έχουν δοθεί κατα και

ρούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετικούς 
όρους. Παρόλα αυτά η βαθύτερη έννοια πάνω στην 
οποία οι ορισμοί αυτοί βασίζονται είναι η ίδια, η «έκ
θεση» της ανθρώπινης συμπεριφοράς κατα τη διάρ
κεια μιας εγκληματικής πράξης. Ο Holmes (1989) 
υποστηρίζει οτι το profiling του δράστη είναι μια 
«προσέγγιση» της αστυνομικής έρευνας στην οποία 
γίνεται προσπάθεια να φτάσουμε σε μια «περιγρα
φή» του άγνωστου δράστη βασιζόμενοι στην εκτίμη
ση των ευρημάτων της σκηνής του εγκλήματος, του 
θύματος, και άλλων στοιχείων. To profiling δεν μπο
ρεί να ανγνωρίσει το πρόσωπο που διέπραξε το 
έγκλημα αλλά μπορεί να βοηθήσει την αστυνομία να 
επικεντρώσει τις προσπάθειές της σε ορισμένους 
υπόπτους ή περιοχές. Επίσης δεν μπορεί να χρησι
μοποιηθεί στην εξιχνίαση κάθε εγκλήματος παρα 
μόνο σ'αυτά που ο δράστης έχει παρουσιάσει ψυχο- 
παθολογικά χαρακτηριστικά π.χ σε περιπτώσεις σα- 
διστικών ανθρωποκτονιών.

Η ιστορία του profiling
Η προσπάθεια να καταλάβουμε ή να προβλέψουμε 

την ανθρώπινη συμπεριφορά για να αποκαλύψουμε 
το δράστη ενός εγκλήματος, παρουσιάστηκε για 
πρώτη φορά το 1888 όταν η αστυνομία του Λονδίνου, 
η γνωστή μας Σκότλαντ Γιάρντ, επιχείρησε ανεπιτυ- 
χώς να συλλάβει τον «Τζάκ τον αντεροβγάλτη». Αρ
γότερα, κατα τη διάρκεια του δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου, το βρετανικό Γραφείο των Στρατηγικών 
Υπηρεσιών (Office of Strategic Services) προσέλαβε 
ένα ψυχίατρο για να σκιαγραφήσει το ψυχολογικό 
προφίλ του Αδόλφου Χίτλερ, το οποίο προέβλεψε την 
αυτοκτονία του (McGarth, 2000). Η πρώτη ευρύτατα 
αναγνωρισμένη εφαρμογή του profiling στην αστυνο
μική έρευνα όμως ανευρίσκεται το 1956. Ο δρ. 
Brussel βασιζόμενος στα ευρήματα της σκηνής του 
εγκλήματος καθώς και στα γράμματα που έστελνε ο 
δράστης, έκανε μερικές προβλέψεις που βοήθησαν 
την αστυνομία να συλλάβει τον George Matesky, τον 
αποκαλούμενο «τρελό βομβιστή». Τη δεκαετία του 
1970 οι δυνατότητες να χρησιμοποιείται το profiling 
στην αστυνομική έρευνα εξετάστηκαν πιο συστηματι
κά. Οι μέθοδοι του profiling αναπτύχθηκαν απο τη 
Μονάδα για τις Επιστήμες της Συμπεριφοράς του 
F.B.I, το οποίο είναι το μοναδικό σώμα στον κόσμο 
που απασχολεί επαγγελματίες profilers.

Οι στόχοι του profiling

Οι Holmes και Holmes (1996) υποστηρίζουν οτι οι 
στόχοι του profiling είναι:

•  Η ψυχολογική (και κοινωνική) εκτίμηση του δρά
στη: το προφίλ του δράστη θα πρέπει να περιλαμβάνει 
βασικές πληροφορίες σχετικά με τις ψυχολογικές και 
κοινωνικές μεταβλητές της προσωπικότητας του δρά
στη. Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν την αστυνο
μία να περιορίσει το πεδίο της έρευνάς της, κάτι που θα 
έχει επιρροή στον αριθμό των ημερών, εβδομάδων ή και
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πρόσωπο του θύματος δείχνουν οτι ο δράστης 
γνώριζε το θύμα, β) φόνος που διαπράχθηκε νώ- 
ρις το πρωί δεν λαμβάνει χώρα κάτω άπο την 
επίδραση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών (Meyer, 
2000).

4. Η σκιαγράφηση του προφίλ (actual profiling).
Σ’αυτό το στάδιο ο profiler «περιγράφει» το ψυ

χολογικό προφίλ του δράστη, το οποίο περιλαμ
βάνει το φύλο του, την ηλικία του (αν και είναι πο
λύ δύσκολο να ταυτίσουμε την συναισθηματική 
ηλικία με την χρονολογική), τη συζυγική του κα
τάσταση, την επαγγελματική του θέση καθώς και 
μερικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά του.

5. Έρευνα (investigation).
Ο profiler συντάσσει μια αναφορά προς την αστυ

νομία η οποία επικεντρώνει τις προσπάθειες της 
στους υπόπτους που ταιριάζουν με το προφίλ.

μηνών στους οποίους θα διεξαχθεί η έρευνα.
•  Η ψυχολογική εκτίμηση των αντικειμένων που 

βρίσκονται στην κατοχή των υπόπτων: μερικές φορές 
η αστυνομία χρειάζεται βοήθεια στο να κατανοήσει πώς 
ορισμένα αντικείμενα-«σουβενίρ» απο τη σκηνή του 
εγκλήματος, που μπορεί να υπενθυμίζουν το βίαιο επει
σόδιο, συνδέουν τον κάτοχό τους με το έγκλημα.

•  Η προσφορά πληροφοριών σχετικά με το ποιες 
είναι οι καταλληλότερες και αποτελεσματικότερες 
μέθοδοι ανάκρισης ενός συγκεκριμένου δράστη: 
ένα ολοκληρωμένο προφίλ πρέπει να περιλαμβάνει 
υποδείξεις προς τους αστυνομικούς για την αποτελε
σματικότερη στρατηγική εκμαίευσης πληροφοριών 
απο το δράστη.

Τα στάδια του profiling.
Σύμφωνα με τους Douglas, Ressler, Burgess και 

Hartman (1986) το profiling χωρίζεται σε πέντε στάδια:
1. Η «τροφοδότηση» του profiling (profiling input).
Το πρώτο στάδιο εμπεριέχει τη συλλογή όλων των 

πληροφοριών που σχετίζονται με το έγκλημα. Ο 
profiler λαμβάνει μια ολοκληρωμένη αναφορά απο την 
αστυνομία απο την οποία ενημερώνεται για τον τόπο, 
ημέρα και ώρα που διαπράχθηκε το αδίκημα, τον τύπο 
του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, τη θέση του θύμα
τος καθώς και τις λεπτομερείς καταθέσεις των μαρτύ
ρων (αν υπάρχουν).

2. Η διαδικασία της απόφασης (Decision process).
Σ'αυτό το στάδιο ο profiler οργανώνει όλες τις πλη

ροφορίες που έχει σε σετ ερωτήσεων που σχετίζονται 
με διάφορες πτυχές του εγκλήματος: ποιό ήταν το κίνη
τρο για το έγκλημα, σεξουαλικό, οικονομικό, προσωπι
κό; Ποιά ήταν η σειρά των ενεργειών πριν και μετά το 
έγκλημα, και πόσο διήρκεσαν; κτλ.

3. Η εκτίμηση του εγκλήματος (crime assessment).
Βασιζόμενος στα πρώτα δυο στάδια ο profiler τώ

ρα επιχειρεί να αναπαραστήσει τη συμπεριφορά του 
δράστη (και του θύματος ). Στην προσπάθειά του 
αυτή στηρίζεται σε ορισμένους «νόμους» του 
profiling. Για παράδειγμα, α) βαριά τραύματα στο

Μια εκτίμηση του profiling.
Η ακαδημαϊκή κοινότητα, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ και τη 

Βρετανία, είναι διχασμένη όσον αφορά την αποτελε- 
σματικότητα του profiling, και οι λίγες εκτιμητικές 
έρευνες που έχουν γίνει έχουν αντιφατικά αποτελέ
σματα. Για παράδειγμα, ο Tetem (1989) βρήκε οτι 
στο 45% των υποθέσεων, στις οποίες χρησιμοποιή
θηκε profiling, ο δράστης συνελήφθη απο την αστυ
νομία. Αντιθέτως ο Holmes (1989) υποστήριξε οτι το 
ποσοστό επιτυχίας του profiling είναι μόνο 17%. Πα
ρόλο που το profiling είναι ενα χρήσιμο εργαλείο της 
αστυνομικής έρευνας (ιδιαίτερα στις ΗΠΑ), η αποκά
λυψη του δράστη μέσω της σκιαγράφησης του ψυ
χολογικού του προφίλ είναι μια πολύ δύσκολη και 
αναξιόπιστη διαδικασία (Blau, 1994). Μια τελευταία 
σκέψη είναι οτι το profiling δεν μπορεί να αναπληρώ
σει μια καλή αστυνομική έρευνα, η οποία άλλωστε το 
«τροφοδοτεί», ούτε να συμπληρώσει μια ελλιπή. 
Όπως και ένας profiler δεν μπορεί να αναπληρώσει 
ένα έμπειρο αστυνομικό που συνειδητά ή ασυνείδητα 
χρησιμοποιείτο «profiling» καθημερινά.
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To Management inq Avdniuqnq
i n  Ανθρωπίνων ηόρωιι inq EiinnviKiiq Aoiuvopiaq

ωι; ονταγωνίσΐΐκύ inq πόεονέκηρ
Ερωτήματα όπως, - ΠΟΥ βρίσκεται σήμερα η Αστυνο
μία · ΠΟΥ θέλουμε να φθάσουμε (Όραμα) - ΠΩΣ θα φθά- 
σουμε (Στρατηγική) - σε Πόσο ΧΡΟΝΟ (Διαχείριση Χρό
νου) - ΠΟΣΟ θα μας κοστίσει (Οικονομοτεχνική Μελέ
τη) και το κυριότερο με ΠΟΙΟΥΣ θα φθάσουμε εκεί; 
Προβάλουν μια πραγματικότητα, σύμφωνα με την ο
ποία και τα καλύτερα πράγματα δεν μπορούν να υλο
ποιηθούν αν οι άνθρωποι που καλούνται να τα υλοποι
ήσουν δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες.

Η συμβολή των Ανθρωπίνων πόρων θεωρείται κα
θοριστικός παράγοντας στα πρότυπα ολικής ποι
ότητας. Ερευνητές και στελέχη συγχρόνων επι
χειρήσεων, παγκοσμίως υποστηρίζουν ότι, συ- 
ντελείται μια επανάσταση ποιότητας των παρε- 

χομένων προϊόντων, υπηρεσιών και ότι, ο πιο αποτελε
σματικός τρόπος Διοίκησης απαιτεί συνεχή βελτίωση 
της ποιότητας.

Με τη Διοίκηση των Ανθρωπίνων Πόρων (Mana
gement of Human Resources) και 
ιδία με την ανάπτυξή των, σηματοδο
τούμε μια προσπάθεια συστηματικής 
και μακροχρόνιας αντιμετώπισης των 
εργαζομένων και μέσω αυτών, με 
στρατηγικό σχεδιασμό-αναλυτική 
σκέψη και κινητοποίηση (Ρ. Drucker)
- στη δημιουργία και υλοποίηση του 
οράματος μας'.

Από τι όμως εξαρτάται η επιτυχία ή 
η αποτυχία των επιχειρήσεων; Πολ
λές θεωρίες έχουν αναπτυχθεί με κυ
ρίαρχη αυτή που υποστηρίζει ότι, 
επιτυχημένες είναι οι επιχειρήσεις 
που καταφέρνουν να προσαρμόζο
νται - τοποθετούνται αποτελεσματι
κά- σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο 
επιχειρησιακό περιβάλλον2.

ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ0/*· ΜήΠως 0μως πέραν της πρθσαΡ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ύογής αυτής υπάρχει κάτι περισσό-

ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗ* τερο; Απάντηση δίνεται από τη στρα

τηγική ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος των 
επιχειρήσεων, με τους πόρους και τις ικανότητες που 
διαθέτουν, καθώς και με τον τρόπο που τους διοικούν.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι πόροι και οι ικανότητες 
που είναι δύσκολο να αντιγραφούν από τους ανταγωνι
στές και μπορούν να μας δώσουν ανταγωνιστικό πλεο
νέκτημα, έναντι της «σκληρής» επιχειρησιακής πραγμα
τικότητας3.

Η αναγνώριση των δυνάμεων και αδυναμιών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, όπως και κάθε άλλης επιχείρησης 
ή Οργανισμού ή ακόμα και των μοναδικών ικανοτήτων 
της, είναι συχνά ευκολότερη όταν υπάρχει μια αναλυτι
κή άποψη της επιχείρησης.

Μια διαφορετική προσέγγιση στη διερεύνηση του 
εσωτερικού περιβάλλοντος της Αστυνομίας είναι αυτή 
της «Αλυσίδας Αξίας», η οποία αναπτύχθηκε από το κα
θηγητή του Harvard Business School, Michael Porter, 
σύμφωνα με την οποία μελετάται η φύση και ο βαθμός 
της συνέργιας που ενδεχομένως αναπτύσσεται μεταξύ 
των εσωτερικών λειτουργιών ενός Οργανισμού.

Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων της Αστυνομίας 
δημιουργεί ικανότητες (capabilities), οι οποίες μπορούν
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' Drucker, Ρ., (1988), The coming of 
the new organization, Harvard Busi 
Review, 66,1, σελ. 45-53.

8 Porter, M„ (1996), What is Strat 
Business Review Nov-Dec.

3 Krause, G„ (1995), Sun Tu: The Ar 
N. Brealey Publishing, London.

4 3o Ευρωπαϊκό Συνέδριο: (2002) 
και Στρατηγικές Ικανότητες», Αθήνα.

5 Rowan Cibson (2001), Επανεξετά 
νιώτης, Αθήνα.

3 Kotter, John, (2001), Leading Cha

άμεσο μέλλον πρέπει να βρίσκονται νέοι τρόποι αντα
γωνισμού μέσω της διοίκησης Ολικής Ποιότητας (total 
quality management), της καινοτομικότητας 
(innovation), της σύγκρισης με υποδειγματικά πρότυ
πα (benchmarking), της δημιουργικότητας (creativity), 
της παραγωγικότητας (prodactivity), κλπ.

Ως στελέχη της Αστυνομίας είναι βασικό να γνωρί
ζουμε το ΠΟΥ θα θέλαμε να βρεθεί η Αστυνομία στο 
μέλλον, δηλαδή ποια είναι η αποστολή της (mission) ή 
το όραμά της (vision).

Η δημιουργία δήλωσης εταιρικής αποστολής 
(mission statement) συχνά θεωρείται ως σημείο εκκίνη
σης της διαδικασίας δημιουργίας στρατηγικής, η οποία 
απαντάει στο ερώτημα ΠΩΣ θα φθάσουμε εκεί.

*  Ο AJA Γεώργιος Μαγουλιανπης είναι κάτοχος Μεταπτυ
χιακού, (Μ.Β.Α) Master in Business Administration, του 
Kingston University.

To παρόν κείμενο αποτελεί σύντομη περίληψη της διπλω
ματικής εργασίας στο πλαίσιο του Μ.Β.Α, με θέμα: Τ ο  
Management της Ανάπτυξης των Ανθρωπίνων Πόρων της 
Ελληνικής Αστυνομίας ως κύρια πηγή (της αλυσίδας αξίας 
της) Ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, για τη Στρατηγική 
(δημιουργίας και υλοποίησης της Εταιρικής) της Αποστολής 
-Οράματος, μιας σύγχρονης Ελληνικής Αστυνομίας".

να μας δώσουν διατηρητέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 
(sustainable competitive advantage).

Τινές εκ των μελών του Ακαδημαϊκού χώρου υποστη
ρίζουν ότι, η Αστυνομία επειδή έχει το «μονοπώλιο» ως 
προς την παροχή των υπηρεσιών της, δεν έχει ανταγω
νιστές, άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. Την παραδοχή αυτή τη θεωρώ επικίνδυνη 
διότι, θα οδηγήσει την Αστυνομία σε υπνηλία.

Η Αστυνομία έχει ως ανταγωνιστή την ίδια την εγκλη
ματικότητα με όλες τις εκδηλώσεις της. Η Αστυνομία 
έχει ή πρέπει να έχει ως ανταγωνιστή τον ίδιο της τον 
εαυτό του σήμερα, τον οποίο πρέπει να τον υπερβεί. 
Έχει ως ανταγωνιστή τη σύγχρονη εγκληματικότητα εγ
χώρια ή διεθνή, με ότι τούτο σημαίνει, την οποία πρέπει 
να αντιμετωπίσει.

Παραφράζοντας τις σκέψεις του Γαλιλαίου περί 
ύπαρξης ή όχι Θεού, πρέπει να δεχτούμε ότι και αντα
γωνιστή να μην είχε η Αστυνομία έπρεπε να το δημι
ουργήσουμε, προκειμένου αυτή να οδηγεί και όχι να 
οδηγείται από τις διεθνείς εξελίξεις.

Υποστηρίζεται ότι, στην κοινωνία της πληροφορίας 
οι Οργανώσεις θα πρέπει να επιδιώκουν με όλο και πε
ρισσότερο εντατικούς ρυθμούς την ανάπτυξη της γνώ
σης (Knowledge Management), των ικανοτήτων και 
της δημιουργικής σκέψης των στελεχών τους, προκει
μένου αυτά να είναι σε θέση να αντεπεξέρχονται στις
συνεχείς αλλαγές των συνθηκώ'· .....
απαιτήσεων του περιβάλλοντος ι 
μερινών κοινωνιών. Προς τούτο' 
κριμένοι πανεπιστημιακοί καθ 
όπως, Κ. Αργύρης (Harvard), D.
(MIT), Ρ. Senge (MIT) υποστηρίζι 
η Οργανωσιακή μάθηση (Organi; 
learning) αποτελεί σήμερα νέο π 
στοιχείο για τις επιχειρήσεις-ι 
σμούς.

Η θεωρία του χάους3 αναιρεί 
την απόλυτη γραμμικότητα η 
οποία θεωρείτο δεδομένη για 
τα πάντα.

Επειδή ο ρυθμός* με τον 
οποίο συμβαίνουν οι αλλαγές 
στον κόσμο των επιχειρήσεων- 
οργανισμών δεν πρόκειται να 
επιβραδυνθεί τουλάχιστο στο
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κόπουλος.

Κατά τον ελληνο-τταλο-αλβανικόν πόλεμον 
1941 η Χωροφυλακή, παρά τον απροσδό- 

ιν  αιφνιδιασμόν ον υπέστη η πατρίς μας, δεν 
Iέρησεν και αύτη εις την ταχείαν κινητοποίησίν 
*προς εκπλήρωσιν των εν πολέμω υποχρεώ- 

σεών της. Η θρυλική 28η Οκτωβρίου 1940 εύρε 
την Χωροφυλακήν επαρκή εις υλικά και ψυχικά 
εφόδια χάρις εις την προορατικότητα και το εν
διαφέρον της Ηγεσίας.2

Υστέρει μόνον εις διαθέσιμον δύναμιν. Άμα 
τη ενάρξει των επιχειρήσεων συνεκροτήθησαν 
πάραυτα τα Στρατονομικά Αποσπάσματα, τα 
ακολουθήσαντα τας Μονάδας των εγκαίρως, 
εν συνεχεία και ολίγας ημέρας μετά την 28ην 
Οκτωβρίου, ενώ ο Στρατός ηγωνίζετο να ανα- 
χαιτήση τους εισβολείς και να τους ρίψη μα
κράν των συνόρων μας, η Χωροφυλακή άμα 
τη ανατροπή του εχθρού είχεν ετοιμάση σο
βαρός δυνάμεις προς εγκατάστασιν αυτών 
εις τα καταλαμβανόμενα εδάφη.3 Πρώτη συ- 
νεκροτήθη η δύναμις της Α.Δ.Χ. Κορυτσάς, 
ήτις εγαίρως εισήλθεν εις την ομώνυμον πά
λιν, αναπτυχθείσα.

Επηκολούθησεν η συγκρότησις της δυνάμεως της 
Α.Δ. Χωρ/κής Αργυροκάστρου, εις ην ανήκον και ης τί
νος την δράσιν, όσοι μοι είναι γνωστή, θα αναφέρω.

Είμαι υποχρεωμένος να μη περιορισθώ μόνον εις την 
δράσιν της Χωροφυλακής, εφ ’ όσον δια της ύλης τού
της θα συνταχθή έκθεσις ήτις δυνατόν να παραστή ανά
γκη να περιέχη τας εν γένει ενεργείας της Χωροφυλα
κής εις χώραν κατεχομένην, την εκπολιτιστικήν δράσιν 
και εν γένει την συμπεριφοράν και τον εκ τούτων αντί
κτυπον εις την συνείδησιν του Αλβανικού στοιχείου.

Εν διαστήματι ολίγων 24ώρων συνεκεντρώθη εν Αθή- 
ναις δύναμις 600 περίπου οπλιτών εκ διαφόρων υπηρε
σιών του κέντρου και της υπαίθρου, ήτις εφωδιάσθη με 
πλήρη οπλισμόν και στολήν εκστρατείας. Εις την δύνα- 
μιν τούτην συμπεριλαμβάνοντο και Μηχανοκίνητον 
Τμήμα εκ 45 τρικύκλων, δ ί έκαστον των οποίων διετέ- 
θη εις οπλοπολυβολητής μετά του αυτομάτου του και 
εις προμηθευτής.

Η δύναμις αύτη την 2 1ην Νοεμβρίου 1940, πλαισιωμέ
νη μετά των Αξιωματικών της και επικεφαλής τον υπο
φαινόμενον, τότε Ταγματάρχην, ωρισθέντα ως Διοικη

τήν της Δ/σεως Χωρ/κής Αργυροκάστρου, και μετά 
την Λεβάδειαν τον Αντ/ρχην κ. Δρακόπουλον Δημή- 
τριον, όστις ωρίσθη ως Ανώτερος Διοικητής, επεβιβά- 
σθη εκείθεν ένθα υπηρετεί της αμαξοστοιχίας, υπό τα 
χειροκροτήματα και τας επευφημίας του πλήθους, κα- 
τηυθύνθη προς τον Σιδηροδρομικόν Σταθμόν Λαρίσης 
και επεβιβάσθη εκτάκτου αμαξοστοιχίας, φθάσασα διά 
Λαρίσης εις Ιωάννινα τας μεταμεσονυκτίους ώρας της 
23ης Νοεμβρίου. Καθ’ όλην την διαδρομήν το πλήθος 
επί τη θέα των εξαιρετικών εις την εμφάνισιν ανδρών 
εξέσπα εις ζητωκραυγάς, κλαίον και προπέμπον μας με 
ευχάς προκαλούσας ρίγη και ενθουσιασμόν.

Την από Καλαμπάκας μέχρις Ιωαννίνων οδόν διήλθο- 
μεν νύκτωρ λόγω της συνεχούς εμφανίσεως ιταλικών 
αεροπλάνων.

Άνωθεν του Μετσόβου και εις την θέσιν Κατάρα, κο- 
ρυφογραμμήν της Πίνδου, λόγω της πυκνής ομίχλης, 
απωλέσαμεν εν τρίκυκλον, το οποίον κατέπεσεν επί 
χαράδρας, καταστραφέν, των επ' αυτού ανδρών δια- 
σωθέντων.

' Πρόκειται για πολυσέλιδη αναφορά του Αντισυνταγμστάρχη Γ ΐω ργίου Παππά προς το Αρχηγείο Βασιλικής Χωροφυλακής με  
ημερομηνία 1/8/1947. Το Αρχηγείο Χωροφυλακής ήδη από τον Ιούνιο του 1941 προσπάθησε να συγκεντρώσει υλικό ενθυμήσεων 
για την κρίσιμη εκείνη περίοδο. Επειδή, εξα ιτίας κυρίως της  εύλογης καχυποψίας τη ς  εποχής, πολλοί άνδρες δεν ανταποκρίθηκαν, 
οι προσπάθειες επαναλήφθηκαν. Συγκεντρώθηκε τελικά ένα σημαντικό υλικό, το οποίο όμως, ατυχώς, δεν αξιοποιήθηκε και εν  μέ- 
ρει απωλέστηκε. Ο Γεώργιος Παππάς γεννήθηκε το  1896 στην Αμφιλοχία και κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή το  1917. Το 1921 ονο
μάσθηκε ανθυπομοίραρχος. Αποστρατεύθηκε το 1955 μ ε  το  βαθμό του υποστρατήγου. Έτυχε σειράς διακρίσεων για τ ις  υπηρεσίες 
του  στο Σώμα και την πατρίδα. Απεβίωσε το 1976.

2 Πραγματικά το  καθεστώς της 4ης Αυγούστου, και για άλλους, φυσικά, λόγους είχε μεριμνήσει σοβαρά για την αναδιοργάνωση 
και τον εξοπλισμό των Σωμάτων Ασφαλείας. Βλέπετε Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της  Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής, τόμος Γ , 
Αθήναι 1965, σελ. 1496 επόμ._ Χαραλάμπους Θ. Σταμάτη, Ιστορία της Αστυνομίας Πόλεων 1921 -1971, Αθήναι 1971, σελ. 267 
επόμ. και Αποστόλου Δασκαλάκη, Ιστορία τη ς  Ελληνικής Χωροφυλακής χρονικής περιόδου 1936-1950, τόμος Α \ Αθήναι 1973, 
σελ. 76 επόμ.

3 Για τη  δράση των αστυνομικών δυνάμεων στο αλβανικό μέτωπο βλέπετε επίσης και Κων/νου Δανούση, «Η Χωροφυλακή στην 
Κορυτσά», Επιθεώρηση Χωροφυλακής, 1981, σελ. 700 - 707, «Αλβανικό μέτωπο. Μεγάλη Βδομάδα 1941», Αστυνομική Επιθεώρη
ση, 1994, σελ. 242 - 245 (όπου και αναφορά στις Αστυνομικές Υπηρεσίες που ιδρύθηκαν σε αλβανικό έδαφος), «Φώτα στο μέτω 
πο», Αστυνομική Επιθεώρηση, 1995, σελ. 46 - 47, «Πορεία στο μέτωπο. Άνοιξη 1941», Αστυνομική Επιθεώρηση, 2000, σελ. 666 - 
668, «Πορεία στο μέτωπο», 2001, σελ. 590 - 593, και «Συμβολή των αστυνομικών δυνάμεων στο ελληνικό θαύμα», Αστυνομική Επι
θεώρηση, 2002, σελ. 576 - 577.



Εις Ιωάννινα υπέστημεν τους πρώτους βομβαρδισμούς.
Κατά την άφιξίν μας εις Ιωάννινα μάχαι συνήπτοντο 

επί των ελληνο-αλβανικών συνόρων. Οι Ιταλοί, ενι- 
σχυθέντες, ημύνοντο επί του δάσους «Μπούνα» σθε
ναρός. Επί τη προόψει ανατροπής του εχθρού, μεθ' 
ην, λόγω της φύσεως του εδάφους, τα ιταλικά στρα
τεύματα ήσαν υποχρεωμένα να οπισθοχωρίσωσιν εις 
αρκετόν βάθος, ίνα αμυνθώσιν, εις τα περί το Αργυ- 
ρόκαστρον υψώματα, το Α ’ Σώμα Στρατού, δ ι’ άκρως 
επειγούσης και εμπιστευτικής διαταγής του, διέταξεν 
όπως το ημέτερον Μηχανοκίνητον Τμήμα αναχωρήση 
πάραυτα δια Ζαραβίναν, ίνα συνενωθή μετά του εκεί
σε εδρεύοντος Μηχανοκινήτου Συντάγματος και δρά
ση από κοινού δια την, άμα τη υποχωρήση εκ του δά
σους «Μπούνα» του εχθρού, δίωξίν του επί τω τελεί, 
όπως, δια της απηνούς διώξεως, επιβραδύνωσιν αι 
ελληνικοί δυνάμεις την ανασυγκρότησιν και άμυναν 
περί τα υψώματα των Γεωργουτσάδων (χωρίον εντός 
του αλβανικού χώρου, ελληνικώτατον), και εντεύθεν 
του Αργυροκάστρου. Επικεφαλής του Μηχανοκινή
του Τμήματος ωρίσθη ο υποφαινόμενος.

Προκειμένου να αναχωρήση το Τμήμα τούτο, την 
εσπέραν της λήψεως της διαταγής, ο Ανώτερος Διοι
κητής Αντ/ρχης Δρακόπουλος Δημήτριος συνεκέ- 
ντρωσεν άπασαν την δύναμιν το εσπέρας, ανεκοίνω- 
σεν την διαταγήν και αφού εδήλωσεν ότι η αποστολή 
αύτη είναι σοβαρά και επικίνδυνος, ητήσατο όπως 
όσοι επιθυμούν να συμπεριληφθώσιν εις την αποστο
λήν ταύτην να συγκεντρωθώσιν εις ωρισθέντα παρα
κείμενον χώρον. Αμέσως όλη η δύναμις, δι' ανατάσε- 
ως των χειρών, ητήσατο όπως συμμετάσχη εις την 
αποστολήν. Επηκολούθησαν ζητωκραυγαί, θόρυβος 
και εις τας παρατηρήσεις μας ότι είναι ωρισμένος ο 
αριθμός των επιβατών των τρικύκλων διαμαρτυρίαι 
και αξιώσεις συμμετοχής απάντων. Δεν ηδυνήθημεν 
να συγκρατήσωμεν την συγκίνησίν μας, από της πα
τριωτικής ταύτης εξάρσεως των ανδρών μας.

Μετά κόπου ωρίσαμεν την δύναμιν και την 23ην ώραν, 
υπό βροχήν, ανεχωρήσαμεν ακολουθούμενοι υπό φορ
τηγού αυτοκινήτου, ένθα αι αποσκευαίκαι τα πυρομαχι- 
κά των ανδρών.

Ο θόρυβος και αι ζητωκραυγαί, ακουσθείσαι, πρου- 
κάλεσαν συρροήν κόσμου, οίτινες μας προέπεμψαν.

Από της στιγμής εκείνης διεδόθη καθ’ άπασαν την πά
λιν ότι «έπεσε το Αργυρόκαστρον». Η διάδοσις αύτη 
ωφείλετο εις την αναχώρησιν του ανωτέρω Μηχανοκι
νήτου Τμήματος της Χωροφυλακής.

Το υπό την ηγεσίαν μου Τμήμα, παραπλανηθέν λόγω 
αγνοίας των καθ' οδόν Στρατιωτικών Φυλακίων, της θέ- 
σεως του καταυλισμού της Διοικήσεως του Μηχανοκι
νήτου Συντάγματος, έφθασεν υπό ραγδαιοτάτην βρο
χήν εις το ακραίον Φυλάκιον, όπερ μας απηγόρευσε την 
συνέχισιν της πορείας, διότι πέραν τούτων ευρίσκοντο 
τα εχθρικά Φυλάκια.

Επιστρέψαντες με εσβεσμένους τους φανούς, διότι 
είμεθα πλέον ορατοί υπό του εχθρού, εσταθμεύσαμεν 
εις μικρόν των Φυλακίων τούτων απόστασιν, ένθα διήλ- 
θομεν την υπόλοιπον νύκτα εις το ύπαιθρον και υπό 
βροχήν.

Εκ της υπό τοιαύτας συνθήκας διανυκτερεύσεως εις 
των χωροφυλάκων μου, ασθενήσας και εισαχθείς εις το

Νοσοκομείον, απεβίωσεν, προσβληθείς εκ φυματιώσεως.
Την πρωίαν αντελήφθημεν ότι διενυκτερεύσαμεν 

εις χώρον πλησίον ημιτεθαμένων πτωμάτων Ιταλών 
στρατιωτών και εγκαταλειφθεισών επιθετικών χειρο
βομβίδων.

Μεταβάς μετά μικρός δυνάμεως εις Δελβινάκιον συ- 
νηντήθην εν μέσω ερειπίων μετά του Μοιράρχου Στρα- 
τηδάκη Γεωργίου, Υποδιοικητού της Υποδιοικήσεως και 
είτα Στρατονόμου της VIII Μεραρχίας, αποθανόντος κα
τά την Κατοχήν λόγω των κακουχιών του πολέμου εις το 
ενταύθα Σανστόριον «Σωτηρία».

Πληροφορηθείς την θέσιν καταυλισμού του Μηχανο
κινήτου Συντάγματος κατηυθύνθην με το Τμήμα μου 
εκε ίσε, παρουσιασθείς και τεθείς υπό τας διαταγάς του 
κ. Διοικητού Συνταγματάρχου.

Η ανάθεσις τοιαύτης αποστολής εις το Μηχανοκίνη
τον τούτο Τμήμα Χωροφυλακής υπό του Διοικητού του 
Α’ Σώματος Στρατού είναι λίαν τιμητική και διακριτική, 
εφ ’ όσον εκρίθη ικανόν να λάβη μέρος εις πολεμικήν 
επιχείρησιν.

Επικειμένης της πτώσεως της Κονισπόλεως Δελβίνου 
και Πρεμετής, η Ανωτέρα Διοίκησις, μετά πρόχειρονχω- 
ρογραφικήν κατανομήν των ανωτέρω περιοχών, καθώ- 
ρισεν την δύναμιν τούτων, αποτελεσασών έδρας ομω
νύμων Υποδοικήσεων, άμα δε της πτώσεως των προώ
θησε τα Τμήματα εις τας έδρας των.

Επηκολούθησε η πτώσις του Αργυροκάστρου, ηνεπι- 
σήμως μας ανήγγειλεν ο Πρίγκιψ Πέτρος, καλέσας τον 
Ανώτερον Διοικητήν Αντισυνταγματάρχην Δρακόπου- 
λον και τον υποφαινόμενον εις τι διαμέρισμα εν Ιωαννί- 
νοις ξενοδοχείου, χρησιμοποιούμενον ως Στρατηγείον. 
Παρισταμένου και τίνος Άγγλου Στρατηγού, ο Πρίγκιψ 
μας ανεκοίνωσεν ότι προ ολίγων λεπτών της ώρας επέ
στρεψαν εξ Αργυροκάστρου και ότι παρίσταται ανάγκη 
αμέσου αναχωρήσεώς μας, υποσχεθείς τούτο εις τον 
λαόν του Αργυροκάστρου, ζητήσαντα την άφιξιν Ελλη
νικής Χωροφυλακής.

Καθωρίσαμεν την ώραν της αναχωρήσεως και απήλ- 
θομεν. Δέον να σημειωθή ενταύθα ότι, λόγω της κατα
στροφής της γεφύρας των «Αγίων», της συνδεούσης 
την οδόν Ιωαννίνων - Αργυροκάστρου, ο Πρίγκιψ διήλθε 
τον ποταμόν χρησιμοποιήσας μίαν δοκόν.

Μετά παρέλευσιν ολίγων ωρών, ετοιμασθέντες προς 
αναχώρησιν, εγκσταλείψαμεν τα Ιωάννινα.

Φθάσαντες εις την γέφυραν των «Αγίων» ευρέθη- 
μεν προ φάλαγγος στρατιωτικών αυτοκινήτων, ανα- 
μενόντων την πρόχειρον ζεύξιν του ποταμού. Δεν 
ήτο συγγνωστόν να αναμείνωμεν την ζεύξιν, ήτις θα 
επερατούτο την επομένην. Είχομεν υποσχεθή ότι θα 
φθάσωμεν αυθημερόν. Απεφασίσαμεν να εισέλθω- 
μεν εις τον ποταμόν, φέροντας ανά χείρας τα τρίκυ- 
κλα, εφ ’ όσον τα ύδατα εκάλυπτον το μεγαλύτερον 
μέρος αυτών και συνεπώς δεν ήτο δυνατόν να λει- 
τουργήσωσιν αι μηχαναί.

Η προθυμία των ανδρών και η προσπάθεια ταχείας 
διεκπεραιώσεως εις την αντίπεραν όχθην ήτο συγκι
νητική. Αξιωματικοί και οπλίται, εν οις και τινες Αστυ
φύλακες υπό την ηγεσίαν του Υπαστυνόμου Παπα
κωνσταντίνου Λουκ&, ερρίφθησαν εις τον ποταμόν, 
μεταφέροντες τα ιδιωτικά των είδη, τον οπλισμόν των 
και τα τροχοφόρα. Ουδένα γογγυσμόν ήκουσα. Του-
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Διοικητήριο

αριστερό ο Υποστυνόμος

ναντίον όλων τα πρόσωπα ήσαν γελαστά, η ευθυμί'α 
δε γενική και τα ευφυολογήματα άφθονα, κάθυγροι 
μέχρι του ισχύος, επιβιβασθέντες των μηχανοκινή
των μέσων, διήλθομεν τους Γεωργουτσάδες, όπου 
συρρεύσαντα πλήθη μας επευφήμησαν.

Δεν είχομεν εις την διάθεοίν μας χρόνον ίνα ικα- 
νοποιήσωμεν τα επιθυμίας των χωρικών, να σταθ- 
μεύσωμεν, διότι οι κάτοικοι όλων των παρά την οδόν 
Κακαβιάς - Αργυροκάστρου χωρίων είναι Έλληνες.

Το πρόγραμμά μας, όμως, ανέκοψαν οι κάτοικοι 
του χωρίου Δερβιτσάνης, οίτινες κατελθόντες εις 
την οδόν με ελληνικός σημαίας και με συντεταγμέ
νους τους μαθητάς, τινές των οποίων έφερον και 
την εθνικήν μας ενδυμασίαν, μας έφραξαν τον 
δρόμον.

Κατά την μικρόν παραμονήν μας εμείναμεν έκθαμ
βοι προ του ενθουσιασμού των απολυτρωθέντρων Ελ
λήνων. Η συγκίνησις ήτο εξωγραφισμένη εις τα πρό
σωπα όλων.

Αναχωρήσαντες εκείθεν εισήλθομεν νύκτα εις το 
Αργυρόκαστρον, εις την πλατείαν του οποίου μας 
ανέμενον Έλληνες και Αλβανοί. Επεσκέφθημεν αμέ
σως τον Επίσκοπον Παντελεήμονα, θερμόν και ενθου
σιώδη πατριώτην, εις την οικίαν του οποίου ήσαν συ- 
νηγμένοι οι τα πρώτα φέροντες Έλληνες κάτοικοι του 
Αργυροκάστρου.

Μετά μικρόν ανάπαυσιν επεδόθημεν εις το έργον μας 
την επομένην, αφού παρέστημεν εις την τελεσθείσαν εν 
των Μητροπολιτικώ ναώ δοξολογίαν, χοροστατούντος 
του Σ(εβασμιωτάτ)ου Επισκόπου. Κατ’ αυτήν η συγκέ
ντρωσης των χριστιανών ήτο πάνδημος. Προβλέποντες 
την κοσμοσυρροήν, καθωρίσαμεν κατάλληλον ώραν 
προς αποφυγήν αεροπορικού βομβαρδισμού.

Άμα τη εγκαταστάσει μας εις το Διοικητήριον, χωρίς 
να προηγηθή διαταγή τις, προσήρχοντο αθρόως κάτοι
κοι, ζητούντες άδειαν κινήσεως προς μετάβασιν εις τας 
αγροτικός των εργασίας. Μεταξύ των προσερχομένων 
ήσαν και Έλληνες, αισθανόμενοι ευχαρίστησιν να επι- 
κοινωνήσωσιν με Ελληνικός Αρχάς. Παρουσιάζοντο 
ενώπιόν μου διά να εκδηλώσωσι τα αισθήματά των και 
να παράσχωσιν πάσαν πληροφορίαν χρήσιμον εις την 
Υπηρεσίαν μας.

Αι μόναι παραμείνασαι Αλβανικοί Αρχαί ήσαν ο Δή
μαρχος και ο Μουφτής, με τους οποίυς αντηλλάξαμεν 
επισκέψεις, διαβεβαιώσαντες αυτούς ότι θα τύχη καλής 
μεταχειρίσεως το αλβανικόν στοιχείον, εκτός εάν κατα- 
ληφθώσιν παραβαίνοντες τας περί ασφαλείας του 
Στρατού και των Ελληνικών Αρχών διατάξεις, οπότε θα 
υποστώσιν τας συνέπειας του νόμου.

Εξ Αργυροκάστρου κατενεμήθη και η υπόλοιπος δύ- 
ναμις κατά Υπηρεσίας, ήτις εγκατεστάθη εις τας ωρι- 
σθείσας έδρας των, πλην των Υποδιοικήσεων Χαονίας 
και Αντιγονείας, οίτινες κατείχοντο ακόμη υπό του 
εχθρού, λόγω μη πτώσεως του δεσπόζοντος αυτών 7ε- 
πελενίου. Εκ των δύο ανωτέρω Υποδιοικήσεων η δύνα- 
μις της μιας εγκατεστάθη εις χωρίον Κούτσι, βαλλόμε- 
νον υπό του ιταλικού πυροβολικού, η ετέρα δε, η οποία 
προωρίζετο δια το Τεπελένιον, απετέλεσεν απόσπασμα,

το οποίον ηκολούθησε τον Στρατόν, 
τον πολιορκούντα το Τεπελένιον.

Των Υποδιοικήσεων τούτων προΐσταντο οι 
Υπομ/ρχοι Πάλμος Αναστάσιος, εκτελεσθείς κατά την 
κατοχήν υπό των κομμουνιστών, ο Υπομ/ρχος Σαρει- 
δάκης Γ., σχων και αυτός την ιδίαν τύχην εν Κρήτη προ 
ολίγων μηνών, και ο Ανθ/ρχος Τζοβλάς Βασίλειος, 
προσβληθείς και ούτος υπό φυματιώσεως, λόγω των 
κακουχιών του πολέμου και διατελούντος ήδη εις μα
κράν αναρρωτικήν άδειαν. Ούτω ιδρύθησαν αι κάτωθι 
Υπηρεσίαι: 1) Υποδ/σις Χωρ/κής Κονισπόλεως, 2) 
Υποδ/σις Χωρ/κής Δελβίνου, 3) Υποδ/σις Χωρ/κής Λι- 
μποχόβου, 4) Υποδ/σις Χωρ/κής Αργυροκάστρου, 5) 
Υποδ/σις Χωρ/κής Πρεμετής, 6)  Υποδ/σις Χωρ/κής Χα
ονίας, 7) Υποδ/σις Χωρ/κής Αντιγονείας, 8) Αστυνομι
κό Τμήμα Αργυροκάστρου, υπαγόμενοι εις την Δ.Χ. 
Αργυροκάστρου) 9) Το Κέντρον Αλλοδαπών Αργυρο
κάστρου, εξαρτώμενον εκ της Α.Δ.Χ. Αργυροκάστρου, 
και 10) Υποδ/σις Χωρ/κής Χειμάρας, εξαρτωμένη απ’ 
ευθείας εκ της Ανωτέρας Διοικήσεως και προοριζομέ- 
νη να υπαχθή εις την Δ.Χ. Αυλώνος. Η δύναμις της Υ.Χ. 
Χειμάρας υπό την ηγεσίαν του ανθυπομοιράρχου Μου
στάκα Ιουλιανού, μαχομένη, εισήλθε πρώτη εις την 
ομώνυμον πόλιν...».

Κων/νος Δανοΰσης 
Αστυν. Υποδ/ντης εα

’  Για τη δράση της  ομάδας του Υπαστυνόμου Λουκά Παπακωνσταντίνου βλέπετε και Κων/νου Πετροπούλου, Η  εθνική δράσις 
τη ς  Αστυνομίας Πόλεων, Αθήναι 1948, σελ. 11-15.



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΑΓΙΟΙ ΑΡΤΕΜΙΟ!

Λίγα λόγια για τη ζωή 
και το μαρτύριο του

Ο Άγιος Αρτέμιος καταγόταν από ευγενείς γονείς και 
έζησε την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου, χωρίς να γνω
ρίζουμε πότε ακριβώς και που. Είναι γνωστό όμως ότι ο 
υιός του Μ. Κωνσταντίνου Κωνστάντιος ήταν φίλος και 
συσπουδαστής του Αγίου. Ο Κωνστάντιος τον εκτιμού
σε πολύ για την μόρφωσή του, τα διοικητικά και πολιτι
κά του χαρίσματα, αλλά πολύ περισσότερο για την πί
στη και την ευσέβειά του. Γι’ αυτό και τον διόρισε Αυ- 
γουστάλιο (μικρό Αύγουστο, δηλαδή ηγεμόνα) όλης

της Αιγύτττου. Ο Αρτέμιος διέπρεπε μεταξύ όλων των 
ηγεμόνων της Αυτοκρατορίας, επειδή εργαζόταν ευσυ
νείδητα με ζήλο για το καλό του λαού του. Τον σεβότα
νε ο λαός, αλλά τον εκτιμούσε και ο αυτοκράτορας. Δι
οικητής της Αιγύπτου διετέλεσε μέχρι το μαρτυρικό του 
θάνατο, όταν Αυτοκράτορας του Βυζαντίου ήταν ο Ιου- 
λιανός ο Παραβάτης.

Ο Ιουλιανός, μόλις αναγορεύθηκε αυτοκράτορας 
ανακήρυξε επίσημη θρησκεία του κράτος την εθνική 
λατρεία. Έστειλε επιστολές σε όλη την επικράτεια 
διατάζοντας να ξανανοίξουν οι ειδωλολατρικοί ναοί. 
Στα τέλη του 362 πήγε στην Αντιόχεια με σκοπό, 
αφενός να εκστρατεύσει εναντίον των Περσών, αφε
τέρου «μένεα πνέων» εναντίον των Χριστιανών να τ ι
μωρήσει όσους αρνούνται την εθνική θρησκεία. Ο 
άγιος Αρτέμιος ήταν παρών στο μαρτύριο των αγίων 
Ευγενίου και Μακαρίου, οι οποίοι υπέμειναν φρικτά 
βασανιστήρια ενώπιον του Ιουλιανού. Βλέποντας ο 
Αρτέμιος αυτή την κατάσταση πόνεσε η ψυχή του 
και σκέφθηκε, ότι εάν δεν μιλούσε ήταν σαν να αρ- 
νιόταν την πίστη του. «Όποιος με ομολογήσει μπρο
στά στους ανθρώπους», είπε ο Κύριος, «θα τον ομο
λογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου». Γι’ αυτό, 
έλεγξε τον Ιουλιανό.

- «Γιατί, βασιλιά», του είπε, «αναγκάζετε αγίους αν
θρώπους να αρνηθούν την πίστη τους και τους δέρνετε; 
Άνθρωπος είστε και σεις, όπως όλοι μας. Και ως αυτο
κράτορας πρέπει να υπηρετείτε τον αληθινό τον Θεό 
και όχι τους δαίμονες. Μην απατάσθε, λοιπόν, βασιλεύ 
και μην επιχειρείτε διώξεις κατά των Χριστιανών». Ο Ιου- 
λιανός, σαν άκουσε αυτό, τα έχασε και ρώτησε με θυμό:

- «Ποιος είναι αυτός ο αλητήριος, που τολμά να με 
ελέγξει»;

- «Αυτός», του είπαν οι στρατιώτες, «είναι ο Αρτέμιος, 
ο Αυγουστάλιος της Αιγύπτου».

- «Αφαιρέστε του», διατάσσει τους στρατιώτες «την 
στρατιωτική ζώνη που φορεί ο ανάξιος αυτός και θα τον 
θανατώσω, όχι με ένα, αλλά με χίλιους θανάτους». Αμέ
σως τότε τον έγδυσαν οι στρατιώτες και τον παρέδωσαν 
στους δήμιους. Εκείνοι του έδεσαν με σχοινιά τα χέρια 
και τα πόδια και τον τέντωσαν. Άρχισαν να τον κτυπούν 
με μαστίγιο στην κοιλιά και στη ράχη. Τόσο πολύ τον 
έδειραν, ώστε αλλάξανε βάρδια τέσσερεις φορές.

Ο άγιος Αρτέμιος υπέμενε το μαρτύριο αγόγγυστα. 
Δεν έβγαλε ούτε τον παραμικρό αναστεναγμό. Το 
έδαφος κοκκίνισε από το αίμα του. Όλοι όσοι τον 
έβλεπαν θαύμαζαν με την καρτερία του, καθώς και ο 
ίδιος ο Ιουλιανός.
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Διάλογος Αρτεμίου και Ιουλιανού

0  αυτοκράτορας βλέποντας την ακλόνητη πίστη του 
Αρτεμίου άλλαξε τακτική (τον πήρε με το καλό). Του ζή
τησε συγγνώμη, επειδή αναγκάσθηκε να του φερθεί 
κατ’ αυτόν τον τρόπο. 'Ηταν μάλιστα πρόθυμος να τον 
κάνει έπαρχο των Πραιτοριανών και αρχιερέα των με
γάλων θεών, αρκεί να προσκυνούσε τα είδωλα. Προ
σπάθησε να τον πείσει, ότι η εθνική θρησκεία, ήταν μό
νη αληθινή.

Ο άγιος τότε αποκρίθηκε:
- Βασιλιά, για την πίστη μου στον Χριστό δεν θα σας 

πω τίποτε, αν και έχω χίλιες δύο αποδείξεις ότι αυτή εί
ναι η μόνη αληθινή. Σας απαντώ λοιπόν ότι τους θεούς 
σας δεν τους λατρεύω, ούτε τη χρυσή εικόνα του αγα
πημένου σας Απόλλωνα θα προσκυνήσω ποτέ!

Πρέπει να σας πω επίσης ότι ο Μ. Κωνσταντίνος, δεν 
ήταν ανόητος που πίστεψε ολόθερμα στο Χριστό ύστε
ρα από το συγκλονιστικό θαύμα που έζησε. Είδε, πριν 
από τη μάχη με τον Μαξέντιο, το καταμεσήμερο, το ση
μείο του Τιμίου Σταυρού στον ουρανό, που άστραφτε 
περισσότερο από τον ήλιο. Αυτό το σημείο το είδαμε και 
εμείς και πολλοί από τους στρατιώτες σου τους οποί
ους μπορείς να ρωτήσεις. Τον ερχομό του Χριστού στον 
κόσμο τον προείπαν οι Προφήτες, εκατοντάδες χρόνια 
πριν. Δεν σας φαίνεται παράξενο πώς το ήξεραν; Αλλά 
και τα δικά σας βιβλία λένε αρκετά γι’ Αυτόν, όπως είναι 
οι επιστολές των Σιβυλλών, τα Βουκολικά του Βιργιλίου 
και οι «χρησμοί» των θεών σας, και μάλιστα του Απόλ
λωνα. Θυμηθείτε τι απάντησε το μαντείο των Δελφών 
όταν ρώτησε τον Απόλλωνα κάποιος υπηρέτης του:

«Μη ώφειλες πήμα τον τε και ύστατον εξερέσθαι, δή- 
μορ εμών προπάλων... Και ο παθών Θεός εστί, και ου 
θεότης πάθεν αυτή...».

Με άλλα λόγια: «Υπηρέτα μου, καλλίτερα να μη με 
ρωτούσες αυτό το τελευταίο, δια τον θαυμάσιο Θεό, 
την αληθινή πνοή, η οποία έχει συναθροισμένα ολόγυ
ρά της όλα τα άστρα, το φως, τους ποταμούς, τον Άδη, 
τον αέρα, το νερό και η φωτιά, η χωρίς να το θέλω με 
διώχνει από τούτο δω το σπίτι μου. Ακόμη έλειψε από 
τους τρίποδες και ο Αυγερινός. Αλίμονο! Ω τρίποδες 
της Πυθίας θρηνήσετε και σεις. Έφυγε ο Απόλλων. 
Έφυγε επειδή ένας άνθρωπος ουράνιος τον αναγκάζει. 
Και εκείνος, που έπαθε, είναι Θεός. Και δεν έπαθε αυτή 
η ίδια η Θεότητα».

- «Νομίζω, Αρτέμιε, του είπε ο Ιουλιανός, ότι δεν 
ήσουν Αυγουστάλιος στην Αίγυπτο, αλλά χρησμολόγος 
και γελωτοποιός, αφού μου διηγείσαι παλαιούς μύθους 
και λόγια, που τα λένε οι γριούλες, όταν μεθάνε».

- «Ίσως δεν καταλάβατε καλά, βασιλιά», του απαντά ο 
Μάρτυς. «Εγώ σας φέρνω αποδείξεις από τους θεούς 
σας και τα δικά σας βιβλία, για να μάθετε το μυστήριο 
της αλήθειας και της θείας οικονομίας. Καθώς έλεγε αυ
τά ο άγιος, έμεινε άφωνος ο Ιουλιανός, θαυμάζοντας 
την πολυμάθεια, το ετοιμόλογο και το θάρρος του μάρ
τυρα. Από τη μανία του τότε διέταξε να τον γδύσουν και 
να πυρώσουν σιδερένιες σούβλες. Με αυτές να του 
τρυπήσουν τα πλευρά και να χαράξουν τη ράχη του με 
αιχμηρά σίδερα, κατόπιν να τον σύρουν κάτω στη γη για 
να του προξενούν πιο πολύ πόνο.

Τον βασανίζανε έτσι αρκετή ώρα αλλά ο Μάρτυς υπέ-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003
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Το μαρτύριο της σχισμένης πέτρας

μείνε με καρτερία και 
δεν έβγαλε ούτε ένα 
αναστεναγμό. Βλέπο
ντας ο Ιουλιανός ότι νι
κήθηκε διέταξε να τον 
κλείσουν στη φυλακή 
και να τον αφήσουν τε
λείως νηστικό. Ο άγιος 
ενώ προσευχόταν στη 
φυλακή είδε τον Χριστό 
που του είπε, «όπως συ 
με ομολόγησες μπρο
στά στους ανθρώπους, 
έτσι θα σε ομολογήσω 
και Εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Έχε θάρρος, θα είμαι 
κοντά σου μέχρι το τέλος». Συγχρόνως ο άγιος θερα- 
πεύθηκε τελείως από τις πληγές. Δεν του έμεινε ούτε 
ίχνος μωλωπισμού. Πήρε θάρρος και δύναμη και όλη τη 
νύκτα δοξολογούσε και ευχαριστούσε τον Θεό. Έμεινε 
στη φυλακή χωρίς φαγητό και νερό δεκαπέντε ημέρες.

Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ο 
Ιουλιανός διέταξε να φέρουν και πάλι μπροστά του τον 
Αρτέμιο. Μόλις όμως διαπίστωσε πως δεν υπήρχε ση
μάδι κακοποίησης στο σώμα του νεύριασε και του λέγει:

- «Φαίνετε πως σου άρεσαν τα μαρτύρια, θα σου δώ
σω λοιπόν και άλλα για να ευχαριστηθείς. Αλλά σε λυ
πάμαι μικρέ άνθρωπε και θέλω να σε αποσπάσω από 
την άγνοιά σου. Έλα, λοιπόν, πρόθυμα και με τη θέλη
σή σου και θυσίασε στους θεούς, οι οποίοι σε στόλισαν 
με πολλές αρετές και με πλούτο και με αξιώματα. Μη 
γίνεσαι αχάριστος». Τότε ο άγιος σε αυστηρό τόνο, χω
ρίς ίχνος φόβου, του λέγει:

- «Γιατί τρελάθηκες παράνομε»; Γιατί επιχειρείς πράγ
ματα ανώφελα; Άφησες τις επαναστάσεις των βαρβά
ρων και τον πόλεμο της Περσίας, για τον οποίον ανα
στάτωσες όλη την Οικουμένη, και έβαλες όλη σου την 
φροντίδα εναντίον μου; Αποφάσισε, λοιπόν, να με θα
νατώσεις με όποιο θάνατο θέλεις. Εγώ δεν λατρεύω 
τους θεούς σου».

Οταν τ ’ άκουσε αυτά ο Ιουλιανός εξεμάνη. Πρόσταξε 
να Κάλεσουν λατόμους, στους οποίους έδειξε μια με
γάλη πέτρα, που ήταν απέναντι από το θέατρο, και τους
είπε:

- «Σχίστε αυτή τη μεγάλη πέτρα στα δύο. Βάλτε την 
μια πλάκα κάτω στη γη και ξαπλώστε τον επάνω. Έπει
τα ρίξτε του την άλλη να τον καταπλακώσει και να του
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συνθλίψει τα κόκαλα, για να μά- 
θη σε ποιόν εναντιώνεται και ας 
έλθει να τον βοηθήσει ο Χριστός 
του.

Το μαρτύριο ήταν τρομερό. Οι 
πέτρες του τσάκισαν τα κόκαλα. 
Οι παρευρισκόμενοι άκουγαν το 
τρίξιμο των οστών, που σπάζανε. 
Διερράγησαν τα σπλάγχνα του 
και βγήκανε από τις κόγχες τα 
μάτια του. Έμεινε ο μάρτυς όλη 
τη νύχτα ανάμεσα στις δύο πέ- 

Το πρωί ο Ιουλιανός διέταξε να σηκώσουν την 
επάνω πέτρα νομίζοντας ότι εν τω μεταξύ θα είχε ξεψυ
χήσει. Αλλά, όταν σήκωσαν την πέτρα σηκώθηκε όρθιος 
ο άγιος με το σώμα του πεπιεσμένο σαν σανίδι και τα 
μάτια του έξω από τις κόγχες. Όλοι τα χάσανε και θαύ
μαζαν. Βλέπανε άνθρωπο γυμνό με κατατσακισμένα κό
καλα, με πολτοποιημένες σάρκες και με χυμένα τα σω
θικά του, να περιπατεί και να ελέγχει το Βασιλιά. Ο Ιου- 
λιανός θαύμαζε βλέποντας τέτοιο παράδοξο θέαμα και 
είπε στους γύρω του:

- «Βλέπετε πράγμα πρωτοφανές και παράδοξο; Πράγ- 
μαη! Ο άνθρωπος αυτός είναι μάγος! Δεν φανταζόμουν 
ποτέ, άτι θα μπορούσε ακόμη να είναι ζωντανός, να πε- 
ριπατεί και να κουβεντιάζει, χωρίς μέλη και σωθικά». Και 
γυρίζοντας προς τον μάρτυρα του είπε: «Να! Ταλαίπω
ρε, στερήθηκες τα μάπα σου και όλα τα μέλη σου, έγινε 
το σώμα σου σύντριμμα και είσαι πια άχρηστος. Ελπί
ζεις, λοιπόν, ακόμη σε Εκείνον που ήλπιζες; Ζήτησε τη 
ευμένεια των θεών. Έλα σ' αυτούς για να σε λυπηθούν 
και μη σε παραδώσουν στις τιμωρίες του Άδη.

- «Οι θεοί σου να με κολάσουν; Είπε ο άγιος! Και πως 
θα μπορέσουν να αποφύγουν αυτοί την Κόλαση, για να 
κολάσουν άλλους; ΓΤ αυτούς είναι ετοιμασμένο το πυρ το 
αιώνιο και δυστυχώς μαζί μ' αυτούς θα παραδοθείς και 
συ. Όλα αυτά τα θαυμαστά που βλέπεις ο Χριστός τα επι
τρέπει για σένα, να προβλημαπστείς και να πιστέψεις. Αλ
λά τι χάνω τα λόγια μου με σένα που παραδόθηκες στους 
δαίμονες! Βγάλε όποια απόφαση θέλεις ενανπον μου. 
Έμαθες πλέον με λόγια και έργα, ότι εγώ, με τη δύναμη 
του αληθινού θεού, στα θελήματά σου δεν υποτάσσομαι.

Αποκεφαλίζεται

Ακούγοντας αυτά ο Βασιλιάς μη γνωρίζοντας τι άλλο 
να πράξει, έβγαλε την απόφαση:

«Αρτέμιον τον υβρίσαντα τους θεούς και καταπατή- 
σαντα τους Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς νόμους και ομο- 
λογήσαντα εαυτόν Χριστιανόν, αντί δε δουκός και Αυ-

γουστάλιου, Γαλλιλαίον εαυτόν ονομάσαντα, παραδιδο- 
μεν εις την εσχάτην των ποινών και διατάσσομεν, ίνα η 
μιαρά αυτού κεφαλή κοπή διά ξίφους».

Ο άγιος Αρτέμιος άκουσε την θανατική του καταδίκη 
και ακολουθούσε πρόθυμα τους δήμιους γεμάτος χα
ρά, καίτοι ευρίσκετο σε τέτοια σωματική κατάσταση. 
Στον τόπο της καταδίκης τους παρακάλεσε και του επέ
τρεψαν λίγο να προσευχηθεί. Μεταξύ άλλων είπε:

- «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, που με δυνάμωσες να συ
ντρίψω τις παγίδες του διαβόλου και να καταντροπιάσω 
τον Παραβάτη, που αρνήθηκε εσένα, το Φως του κό
σμου. Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου, που με αξίωσες να Σε 
ομολογήσω. Και τώρα Σε παρακαλώ να δόσεις αναψυ
χή στον πιστό Σου λαό. Οι εχθροί Σου ξεσηκώθηκαν κα
τά των αγίων Σου. Ελάτε, λέγουν, να τους εξολοθρεύ- 
σομε, για να μείνει μόνον η ανάμνηση του Χριστού. Αυ
τά καυχάται ο Ιουλιανός και απειλεί τον λαό Σου. Τα θυ
σιαστήριά Σου κατέσκαψαν, το αγίασμά Σου κστέκαυ- 
σαν εξ αιτίας των αμαρτιών μας. Αλλά Συ, Κύριε, στα- 
μάτα την αγανάκτισή Σου, την οποία εμείς προκαλέσα- 
με παροργίζοντάς Σε. Σύντριψε την υπερήφανη κεφαλή 
της ειδωλολατρίας, η οποία σηκώθηκε πάλι τώρα και κι
νήθηκε κατά των δούλων Σου. Δώσε να Σου προσφέρε- 
ται καθαρά και άμωμος θυσία σε κάθε τόπο της Δεσπο
τείας Σου ώστε να δοξάζεται το Όνομα του Πατρός και 
του Υιού και του Αγίου Πνεύματος στους αιώνες των αι
ώνων». Κατόπιν γονάτισε ο άγιος. Έκανε τρεις μετάνοι
ες προς ανατολάς και είπε:

- «Θεέ μου, δέξε την ψυχή μου και ανάπαυσέ την με
τά των αγίων Σου». Τη στιγμή εκείνη ακούστηκε φωνή 
από τον ουρανό, να λέει:

- «Αρτέμιε, άκουσε ο Θεός την προσευχή σου και σου 
χάρισε την χάρη των ιαμάτων. Σπεύσε να τελείωσης 
τον δρόμο σου».

Αυτά τα άκουσαν οι παρευρισκόμενοι δήμιοι και ο κό
σμος που παρακολουθούσε το μαρτύριο. Η καρδιά του 
μάρτυρα γέμισε από αγαλλίαση. Έσκυψε πρόθυμα το 
κεφάλι του και δέχθηκε τον αποκεφαλισμό του.

Κάποια ευσεβής γυναίκα που ονομαζόταν Αρίστη, και 
ήταν διακόνισσα της Εκκλησίας της Αντιόχειας, ζήτησε 
από τον Ιουλιανό και παρέλαβε το τίμιο Λείψανο του 
Μάρτυρα. Το έβαλε μέσα σε μια θήκη και το έστειλε 
στην Κωνσταντινούπολη και το ενταφίασαν στον τόπο 
που λέγεται Οξεία, όπου ήθελαν να κτίσουν ναό προς 
τιμήν του. Επειδή όμως δεν κατέστη αυτό δυνατό τοπο
θέτησαν τη θήκη με το λείψανο του στο Ναό του Τιμίου 
Προδρόμου, όπου τελούσε πολλά θαύματα.

Ο άγιος Αρτέμιος με το μαρτυρικό του θάνατο έλαβε 
από το Θεό δύναμη να κάνει θαύματα και ιδιαιτέρως να 
θεραπεύει την κήλη.

* Οι φ ω τογραφ ίες  του  μαρτυρ ίου  το υ  Α γ ίου  ε ίνα ι από το ν  ιε 

ρ ό  ναό του  Α γίου  Α ρ τεμ ίου  Βύρωνα. Η  “A. Α. ” ευχ α ρ ισ τε ί τον  

προϊστάμενο του  ιερού ναού γ ια  τη ν  δ ιευκόλυνση τη ς  φω το

γράφησης.

Πηγή:
1) . Κώδικας Θ 92 (φ. 1 - 73) I. Μ. Μονή Μεγίστης Λαύ

ρας Αγ. Όρους.
2) . Ελληνική Πατρολογία τόμος %, (σελ. 1252-1320).

Επιμέλεια: Αρχ/κας Τσινάλης Κωνσταντίνος
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ

•ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ -ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
• ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ .ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

•ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Με τη σιγουριά και την αξιοπιστία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
Ε Ξ Α Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο Λ ΙΚ Α  Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡ Α  (Ευρώ )

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

B/M /
Φορ. Ιπποι 4 5 6 7 8 9 10

6 99,16 108,64 118,13 127,61 137,10 146,59 156,07

-j ■ 00 106,27 116,85 127,43 138,01 148,59 159,17 169,75

9 - 1 0 129,98 142,22 154,45 166,69 178,92 191,16 203,39

11 - 1 2 135,42 148,49 161,57 174,64 187,71 200,78 213,85

13 και άνω 144,27 158,70 173,13 187,56 202,00 216,43 230,86

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΝΗΣΩΝ*

B/M/
Φορ. Ιπποι 4 5 6 7 8 9 10

6 74,37 81,48 88,60 95,71 102,83 109,94 117,06

7 - 8 79,70 87,64 95,57 103,51 111,44 119,38 127,31

9 - 1 0 97,49 106,66 115,84 125,02 134,19 143,37 152,54

11 - 1 2 101,57 111,37 121,17 130,98 140,78 150,58 160,39

13 και άνω 108,20 119,02 129,85 140,67 151,50 162,32 173,14

* Πλην Ν. Θεσ/νικης & Νήσων Ρόδου, Κέρκυρας, Κρήτης & Εύβοιας 

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
•Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς «Παράδοση Συμβολαίου στο Χώρο σας 
• Άμεση Αποστολή Εξειδικευμένου Συνεργάτη στον Τόπο του Ατυχήματος 

•Κάλυψη Ιατρικών Δαπανών σε Ελλάδα & Εξωτερικό 
•Διεκδίκηση Αποζημιώσεων Τροχαίου Ατυχήματος

γ ια  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗ A 210 6532565 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00 - 18:00

All  ON I  I)
Α Ρ Μ Μ Α Ι Ο Α Ι Φ Α Λ Ι Ϊ  Ι ΙΚΙ  J 

ν Π Μ Ρ Ε Ι Ι Ε Ι

MiG ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 5, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ: 210 6532565
FAX: 210 6526081
email: migfins@otenet.gr
web: www.mig.wxs.org

f Y w r a s i
IN S U R A N C E  C O  S.A.  

Α Ν Ω Ν Υ Μ Η  Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Η  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ

mailto:migfins@otenet.gr
http://www.mig.wxs.org


Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Είναι κτισμένο στους πρόποδες του λόφου του 
Αρδηττού, απέναντι από τον Εθνικό Κήπο και επί της  
λεωφόρου Β. Κωνσταντίνου. Προξενεί μεγάλη εντύ
πωση εξ α ιτίας της απαράμιλλης ομορφιάς του ό
γκου του και του πανέμορφου, λιτού, πεντελικού  
μαρμάρου από το οποίο είναι κτισμένο. Το σημερινό 
Καλλιμάρμαρο ή αλλιώς Παναθηναϊκό Στάδιο, όπως 
ονομάστηκε προς τιμήν των Μεγάλων Παναθηναίων 
που διεξάγονταν ανά τετραετία  στην αρχαία Αθήνα, 
έχει μια μακρά και ενδιαφέρουσα ιστορία.

Κ τίστηκε το 330 π.Χ. όταν ο ρήτορας Λυκούργος 
που είχε την ευθύνη για τα κοινά της Αθήνας, διά
λεξε ένα φυσικό κοίλο στους πρόποδες του 
Αρδηττού κοντά στον Ιλισό. Χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά το 330-329 για τη διεξαγωγή των γυ- 

μνικών αγώνων στίβου στη διάρκεια των Μεγάλων Πα
ναθηναίων Αυτή η πρώτη κατασκευή ήταν πρόχειρη και 
δεν είχε καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Οι 
θεατές κάθονταν κάτω στο χώμα, και μόνο για τους επι
σήμους υπήρχαν ξύλινα ή πέτρινα καθίσματα.

Κατά την ρωμαϊκή περίοδο, επί αυτοκράτορα Αδριανού, 
λάτρη της αρχαίας Αθήνας, το στάδιο αναμορφώθηκε. Τη 
χρηματοδότηση των έργων ανέλαβε ο Ηρώδης ο Αττικός, 
ένας πλούσιος Αθηναίος που κόσμησε την Αθήνα με θαυ
μάσια μνημεία. Ο Ηρώδης ανέλαβε τις εργασίες βελτίω
σης του σταδίου για να ευχαριστήσει τους Αθηναίους οι 
οποίοι τον τιμούσαν ιδιαπέρως για την απλοχεριά του σε 
θέματα αισθηπκής παρέμβασης στα κοινά της πόλης.

Έτσι το Στάδιο επενδύθηκε με λευκό πεντελικό μάρμα
ρο και το 144 μ.Χ πήρε το μέγεθος και την τελική του μορ
φή. Ο στίβος είχε μήκος 204 μ. και πλάτος 33,36 μ. Το μή
κος του δρόμου ήταν περίπου 185 μ. Ερμαϊκές στήλες 
αποτελούσαν ορόσημα της διαδρομής του στίβου. Το 
Στάδιο ήταν κτισμένο στη φυσική πλαγιά του λόφου του 
Αρδηττού και ο χώρος όπου βρίσκονταν οι θέσεις των θε
ατών, είχε σχήμα πέταλου. Υπήρχαν 44 σειρές από καθί
σματα, στα οποία χωρούσαν περίπου 50.000 θεατές. 
Μαρμάρινο τπηθαίο χώριζε το αθλητικό τμήμα από το χώ
ρο των θεατών.

Κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους το στάδιο μετα
τράπηκε σε αμφιθέατρο και έτσι χρησίμευε σαν χώρος 
στον οποίο διεξάγονταν αγώνες μεταξύ μονομάχων και 
θηριομαχίες που αποτελούσαν μια πολύ δημοφιλή ψυχα
γωγία των Ρωμαίων. Κατά τους χριστιανικούς χρόνους το 
στάδιο εγκαταλείφθηκε στη τύχη του. Ο αθλητισμός δεν
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-

2. ΑΘΗΝΑ 1896 
Αγώνας 110 μέ
τρων με εμπό
δια.
3. ΑΘΗΝΑ 1896 
Η νίκη του Σπό
ρου Λούη στον 
Μαραθώνιο 
δρόμο.

ανήκε στις προτεραιότητες της νέας κοινωνίας που δια
μόρφωνε νέο χαρακτήρα και συνήθειες. Εξ άλλου ο αθλη
τισμός ήταν συνδεδεμένος με την ειδωλολατρική θρη
σκεία, αφού οι αγώνες κατά την αρχαιότητα διεξάγονταν 
προς τιμήν των θεών. Έτσι λοιπόν, όταν το 393 έγιναν οι 
τελευταίοι Ολυμπιακοί αγώνες, ο αυτοκράτορας Θεοδό
σιος Α_ απαγόρευσε την συνέχιση αυτής της ειδωλολα- 
τρικής συνήθειας. Τώρα πια τα στάδια δεν είχαν κάποιο 
συγκεκριμένο ρόλο και είχαν αφεθεί στην τύχη τους. Το 
Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας, λόγω του εξαιρετικού 
πεντελικού μαρμάρου με το οποίο ήταν επενδυμένο, λεη
λατήθηκε σιγά-σιγά από τους περίοικους, με αποτέλεσμα 
να μη μείνει σχεδόν τίποτα. Μετά την Απελευθέρωση και 
όταν η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κρά
τους, το ενδιαφέρον των φιλελλήνων αρχιτεκτόνων που 
είχαν σκοπό να κάνουν την πόλη σύγχρονη και λαμπρή, 
στράφηκε και προς τα αρχαία μνημεία.

Έτσι, ο αρχιτέκτονας Ερνέστος Τσίλερ το 1869 αποκά
λυψε τα ερείπια του σταδίου. Το ενδιαφέρον των Αθηναί
ων για τις ανασκαφές ήταν μεγάλο. Ο Τσίλερ που παρευ- 
ρισκόταν στις ανασκαφές αυτές απαντούσε στις πολυ
πληθείς ερωτήσεις των ενδιαφερομένων και ενημέρωνε 
τον βασιλέα Γεώργιο, που έκανε τον περίπατό του στην 
περιοχή, για την πρόοδο των εργασιών.

Η εικόνα του σταδίου που αποκαλύφτηκε με το πέρας 
των ανασκαφών, έδινε πολύ καλά το σχήμα του σταδίου 
αλλά δεν είχε απομείνει τίποτα από το μεγαλείο του.

Εκείνη την εποχή αναπτυσσόταν μια ευρωπαϊκή κίνηση 
που είχε σαν σκοπό την αναβίωση των αρχαίων Ολυμπια
κών αγώνων. Η ιδέα αυτή ξεκίνησε από τον Γάλλο βαρώ- 
νο Πιερ ντε Κουμπερτέν και σημαντικούς αθλητικούς εκ

προσώπους από διάφορες χώρες. Οι άνθρωποι αυτοί 
ανήκαν στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, λάτρευαν 
τον αθλητισμό και όπως όλη η διανόηση του 19ου αι
ώνα, αισθάνονταν απέραντο σεβασμό για ότι είχε 
σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Το 1894 οργανώθηκε 
στο Παρίσι Διεθνές Συνέδριο, το οποίο αποφάσισε 
την σύσταση Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, κα
θώς και την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων το 
1896 στην Αθήνα.

Αυτό σήμαινε ότι η Αθήνα έπρεπε να προετοιμα
στεί για το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός, το 
οποίο είχε τεράστια σημασία ηθικής τάξης για την 
Ελλάδα, αλλά αποτελούσε και μια πρόκληση για 
την χώρα. Τα οικονομικά, όμως της Ελλάδας ήταν 

σε πολύ κακή κατάσταση και το κράτος δεν ήταν σε 
θέση να χρηματοδοτήσει τις αθλητικές υποδομές.

Τότε, έδωσαν το παρόν τους πετυχημένοι Έλληνες επι
χειρηματίες, όπως ο Γεώργιος Αβέρωφ, ο οποίος αποφά
σισε να χρηματοδοτήσει την ανάπλαση του Παναθηναϊ
κού Σταδίου, αφού τα χρήματα από ένα προηγούμενο 
κληροδότημα του Ζάππα, δεν ήταν αρκετά για την απο
περάτωση των εργασιών.

Για τη κατασκευή του έργου, του οποίου αρχιτέκτονας 
ήταν ο Αναστάσης Μεταξάς, απασχολήθηκαν 550 εργά
τες, πολλοί από τους οποίους εργάστηκαν στην εξόρυξη 
των απαραίτητων μαρμάρων και του πωρόλιθου από τα 
λατομεία της Αττικής. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ένα 
κομψό οικοδόμημα που εντυπώσιασε τους ξένους επι
σκέπτες που με ενθουσιασμό υποστήριξαν αυτό το μεγά
λο αθλητικό γεγονός.

Το 1906 έγιναν οι “Δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες” ή πιο 
σωστά “Διεθνείς Αγώνες”, αφού δεν μετριούνται στη σει
ρά των επίσημων Ολυμπιακών Αγώνων. Πριν από τους 
αγώνες αυτούς κατασκευάστηκε γύψινο πρόπυλο, το 
οποίο προκάλεσε πολλές συζητήσεις σχετικά με την αι
σθητική του και το οποίο αργότερα κατεδαφίστηκε. Το 
πρόπυλο αυτό ανασκευάστηκε κατά την διάρκεια των Πα
γκοσμίων Αγώνων το 1997, είχε όμως τον χαρακτήρα σκη
νικού και έμεινε στη θέση του για ελάχιστο χρόνο.

Σήμερα το μνημείο έχει πολλά προβλήματα. Τα ακραία 
τμήματα των κερκίδων έχουν πάρει κλίσει και πρέπει να 
επισκευαστούν, τα μάρμαρα έχουν υποστεί σημαντικές 
φθορές από σίδερα και τσιμέντα. Οι τεχνικές εργασίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει και τα Χριστούγεννα το Στάδιο θα 
παραδοθεί ανακαινισμένο.

Π.Υ. Ζωή Κ ω σταβάρα
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Τ Γ α  τ η  ε π τ ά  θ α ύ μ α τ α

Ο vodc me ApmpiOoe ατηνΕφεαο
Η Έφεσος υπήρξε μια σημαντικότατη πόλη της Μ. Α
σίας. Τα ίχνη του λαμπρού αυτού ιωνικού πολιτισμού 
φτάνουν μέχρι τον11 ο αιώνα π.Χ. Είχε αναδειχεί σε με
γάλο θρησκευτικό κέντρο, χάρη στο ναό της Αρτέμι- 
δος, το λεγόμενο «Ατεμίσιο της Εφέσου», που ήταν 
κτισμένο στις εκβολές του Καΰστρου ποταμού. Η 
Αρτεμις αυτή έμοιαζε ως έναν βαθμό με την Αρτεμη 
του ελλαδικού χώρου, αλλά είχε πολλά στοιχεία εντε
λώς ιδιαίτερα. Αρχικά ήταν θεά της άγριας φύσης, «η 
κυρία των ζώων», στη συνέχεια συνδέθηκε με τις πα
ραδόσεις των Αμαζόνων και αργότερα εμφανίζεται ως 
θεά της γονιμότητας

Οναός της Αρτέμιδος ξεχώριζε από το τεράστιο 
μέγεθος του καθώς και το γεγονός ότι κτίστηκε 
εξ ολοκλήρου από μάρμαρο. Ένα άλλο στοιχείο 
που έκανε το ναό αυτό διάσημο ήταν ο εξαίρετος 
γλυπτός του διάκοσμος.

Ο πρώτος ναός κατασκευάστηκε πάνω στη θέση 
προγενέστερων ιερών. Η κατασκευή ξεκίνησε από τον 
Κρητικό αρχιτέκτονα Χερσίφρονα, αλλά τελείωσε από 
τον γιο του, Μεταγένη. Ο ναός ήταν μεγάλων διαστά
σεων, δίπτερος ιωνικός με θαυμάσιους τεράστιους 
κίονες, των οποίων οι βάσεις ήταν διακοσμημένες με 
εξαίρετα ανάγλυφα.

Οι λαοί της Μ. Ασίας σέβονταν την Αρτέμιδα και πολ
λές φορές την ευεργετούσαν. Έτσι ο βασιλιάς της γει
τονικής Λυδίας, ο Κροίσος χρηματοδότησε την κατα
σκευή μερικών από τους κίονες αυτούς του ναού αυτού.

Το λαμπρό αυτό οικοδόμημα πυρπολήθηκε από έναν 
παρανοϊκό Έφεσο, που ήθελε με την πράξη του αυτή να 
μείνει στην ιστορία. Σύμφωνα με την παράδοση η πυρ
καγιά ξέσπασε την ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε ο 
Μ. Αλέξανδρος.

Πολύ σύντομα, μετά την μεγάλη αυτή καταστρο
φή, άρχισε η οικοδόμηση του νέου ναού, ο οποίος 
κτίστηκε στο ίδιο σημείο, αλλά 2,70 μ ψηλότερα. Αρ
χιτέκτονας ήταν ο Χειροκράτης, ενώ ο γλυπτός διά
κοσμος ήταν- σύμφωνα με την παράδοση- έργο των 
Σκόπα και Πραξιτέλη. Στις μακρές πλευρές υπήρχαν 
ανά δυο κιονοστοιχίες με 21 κίονες η καθεμία, στην 
ανατολική πλευρά δυο κιονοστοιχίες με 9 κίονες, και 
στη δυτική, όπου ήταν η είσοδος, τρεις κιονοστοιχίες 
με 8 κίονες η καθεμία. Επίσης, υπήρχαν 8 κίονες 
στον πρόδομο και 3 στον οπισθόδομο. Οι κίονες των 
στενών πλευρών είχαν πάλι ανάγλυφες παραστάσεις 
στο κάτω μέρος τους.

Σύμφωνα με κάποιες ενδείξεις στο αέτωμα της εισό
δου υπήρχαν τρία παράθυρα και στο κεντρικό παρου
σιαζόταν η θεά στους πιστούς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών βρέθηκε στην Έφεσο

Πάνω: Αναπαράσταση της δυτικής πλευράς του 
ναού της Αρτέμιδος με τους κομψούς 
ιωνικούς κίονες.

Κάτω: Κάτοψη του ναού της Αρτέμιδος στην 
Έφεσο.

ο Μ. Αλέξανδρος, ο οποίος πρόσφερε στους Εφέσιους 
τα απαραίτητα χρήματα για την αποπεράτωση, αρκεί να 
μνημονευόταν το όνομά του πάνω στο ναό. Οι Εφέσιοι 
αρνήθηκαν, με την διπλωματική απάντηση ότι δεν επι
τρέπεται να κατασκευάζονται από θεό, αφιερώματα για 
άλλους θεούς.

Τον 19ο αιώνα ο Άγγλος αρχαιολόγος Wood έκανε 
ανασκαφές στο χώρο και βρήκε λείψανα του ναού. 
Μερικά από τα ευρήματα αυτά, όπως τμήματα από 
ανάγλυφες βάσεις κιόνων, βρίσκονται στο Βρετανικό 
μουσείο.

Σήμερα ο επισκέπτης μπορεί να δει ελάχιστα 
ερείπια του ναού και έναν ανοικοδομημένο κίονα.
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Ιο ύναλμα ίου Aide στην Ολυμπία
Στην αρχαία Ολυμπία υπάρχει μια περι
φραγμένη περιοχή που λέγεται Άλτις. 
Μέσα στον ιερό αυτό χώρο βρίσκονται τα 
ερείπια του ναού του Δία, ο οποίος στην 
αρχαιότητα αποτελούσε την πλέον ολο
κληρωμένη έκφραση του «αυστηρού 
ρυθμού». Ο αρχιτέκτονας του ναού, ο Λί- 
βων ο Ηλείος, χρησιμοποίησε έναν κοινό 
«εμβάτη», δηλαδή, την απόσταση μεταξύ 
των αξόνων δυο κιόνων και δημιούργησε 
ένα αυστηρό σύστημα αναλογιών.

D σηκός του ναού χωριζόταν με δίτονη κιονοστοι- 
χία σε τρία κλίτη, εκ των οποίων το μεσαίο ήταν 
πολύ φαρδύτερο από τα πλαϊνά. Είκοσι πέντε 
χρόνια μετά την αποπεράτωση του ναού, στο με
σαίο αυτό κλίτος τοποθετήθηκε το λαμπρότερο 

έργο του αρχαίου κόσμου. Ήταν το χρυσελεφάντινο 
άγαλμα του Δία, δημιούργημα του Φειδία, ο οποίος 
βρέθηκε την εποχή εκείνη πολιτικός εξόριστος στην 
Ολυμπία και λάμπρυνε με το ταλέντο του το ναό.

Για το άγαλμα αυτό έχουμε λεπτομερείς πληροφο
ρίες από τον Παυσανία, τον γνωστό περιηγητή 2ου του 
αιώνα που κατέγραψε πλήθος στοιχείων τα οποία βοή
θησαν πολύ στις μεταγενέστερες έρευνες.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες αυτές, αλλά και 
άλλα στοιχεία που έχουμε για την τεχνική των χρυσελε
φάντινων αγαλμάτων, το εσωτερικό του αγάλματος του 
Δία ήταν ξύλινο. Εξωτερικά, τα γυμνά μέρη όπως το 
πρόσωπο, τα χέρια, τα πόδια και ο κορμός ήταν φτιαγ
μένα από ελεφεντόδοντο, ενώ τα μαλλιά, τα γένια, το 
ιμάτιο είχαν σαν πρώτη ύλη τον χρυσό. Ο θεός που είχε 
ύψος 12.40 μ. φορούσε στο κεφάλι του στεφάνι από 
κλαδιά ελιάς, πάνω στο δεξί του χέρι στεκόταν η Νίκη, 
η οποία κρατούσε ταινία και είχε στεφάνι στο κεφάλι. 
Στο αριστερό χέρι, κρατούσε σκήπτρο στολισμένο με 
διάφορα μέταλλα και πάνω στο σκήπτρο καθόταν αε
τός. Τα υποδήματα του θεού ήταν από χρυσό, όπως και 
το ιμάτιο, το οποίο ήταν διακοσμημένο με εικαστικές 
παραστάσεις.

Τεράστια εντύπωση έκανε στον Παυσανία ο εξαιρετι
κά πλούσιος διάκοσμος του θρόνου πάνω στον οποίο 
καθόταν ο Δίας. Ο θρόνος αυτός ήταν κατασκευασμέ
νος από χρυσό, πολύτιμες πέτρες, έβενο και ελεφαντό
δοντο και υπήρχαν πάνω του ζωγραφισμένες πολλές ει
κόνες και ανάγλυφα. Σε κάθε πόδι του θρόνου απεικο
νίζονταν Νίκες, ενώ στο κάτω τμήμα των δυο μπροστι
νών ποδιών παρουσιάζονταν μυθολογικές σκηνές. Ανά
μεσα στα πόδια του θρόνου υπήρχαν οριζόντιοι σύνδε
σμοι στους οποίους υπήρχαν παραστάσεις διαφόρων 
αγωνισμάτων. Στο πάνω μέρος του θρόνου, πίσω από

το κεφάλι του αγάλματος, ο Φειδίας τοπο
θέτησε τρεις Χάριτες και τρεις Ώρες. Κά
τω από τα πόδια του Δία υπήρχε ένα σκα
μνάκι που ήταν στολισμένο με παραστά
σεις λεόντων και μυθικές σκηνές.

Το βάθρο πάνω στο οποίο στηριζόταν ο 
θρόνος, ήταν διακοσμημένο με παραστά
σεις ενός χρυσού Ήλιου πάνω στο άρμα 
του, του Δία, της Ήρας και άλλων θεών.
Γύρω από τον βάθρο ήταν ένα είδος δεξα
μενής όπου είχε χυθεί λάδι, απαραίτητο 
για να διατηρείται το ελεφαντόδοντο σε 
καλή κατάσταση.

Η εντύπωση που έκανε το άγαλμα ήταν- 
σύμφωνα με τον Παυσανία- τεράστια. Ο 
θεός έδινε την εντύπωση ότι αν σηκωνό
ταν από το θρόνο θα τρυπούσε την οροφή του κτηρίου 
και ο επισκέπτης ήταν φυσικό να αισθάνεται δέος μπρο
στά σε τόσο πλούτο και μεγαλοπρέπεια. Ήταν τόσο επι
βλητική η μορφή του θεού, ώστε έλεγαν ότι δεν μπορεί 
παρά να κατέβηκε ο Δίας στη γη για να ποζάρει στον 
Φειδία, η ανέβηκε ο γλύπτης στον Όλυμπο για να απο
θανατίσει την μορφή του θεού.

Κατά την διάρκεια του 4ου αιώνα το άγαλμα αυτό που 
εξακολουθούσε να προκαλεί το θαυμασμό, μεταφέρθη
κε στην Κωνσταντινούπολη, όπου το 462 καταστράφηκε 
από πυρκαγιά. Όσα γνωρίζουμε για το έργο αυτό, προ
έρχεται από τους αρχαίους συγγραφείς καθώς και από 
νομίσματα της εποχής.

Π.ΥΖωή Κωσταβάρα
Βιβλιογραφία:
Παυσανίου Ελλάδος περιηγήσεις: Μεσσηνιακά- 

Ηλιακά Νικ. Παπαχατζή. Εκδοτική Αθηνών
Μεγάλη Ελληνική εγκυκλοπαίδεια
Chris Scare Ja  70 θαύματα του αρχαίου κόσμου. 

Εκδόσεις Βασδέκη
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους Τ.Γ1, Γ2.
Α. και Ν. ΓΊαλούρη: Ολυμπία. Εκδοτική Αθηνών

«Αναπαράσταση 
του αγάλματος 
του Δία πάνω 
σε νομίσματα 
της εποχής».
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Mcnlip ίων ειϋών ίου 
φυιικοΰ και ζωικού (αοίίίειου

Το ρήμα μεταλλάσσω, κατά τον κ. Μπαμπινιώτη, ση
μαίνει μεταβάλλω τη φύση και μετάλλαξη σύμφωνα 
με τον ορισμό του, η διαδικασία τροποποίησης της 
κληρονομικής σύστασης ενός κυττάρου, η οποία έ 
χει σαν αποτέλεσμα τη γενετική αλλαγή ενός οργα
νισμού ή πληθυσμού κυττάρων

Β  λες οι πηγές τροφίμων που διαθέτει σήμερα ο 
I  άνθρωπος από το φυτικό ή ζωικό βασίλειο είναι 
I  συνεπεία μιας μακράς πορείας εξέλιξης και επι- 
I  κράτησης των ισχυρότερων ειδών με αυτόματες 

• Λ  φυσικές μεταλλάξεις αλλά ταυτόχρονα και μιας 
προσπάθειας βελτίωσης των ειδών και ποικιλιών μέσα 
από την οργανωμένη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή.

Μέσα από συνεχείς φυσικές διασταυρώσεις επιλεγ
μένων φυτών και ζώων κατόρθωσε η ανθρωπότητα να 
έχει σήμερα μια πλούσια και εξαιρετική φυσική διατρο
φική ποικιλία.

Μόλις εντόπιζαν δηλαδή μια διαφορετική και ευνοϊκή 
ιδιότητα κάποιου δένδρου π.χ. το αναπαρήγαγαν και 
έτσι δημιουργούσαν κάποιες νέες ποικιλίες. Κάτι παρό
μοιο έκαναν και οι κτηνοτρόφοι, που επέλεγαν τα καλύ
τερα από τα ζώα τους για να τα ζευγαρώσουν.

Αυτή η διαφορετική ιδιότητα προερχόταν από μια τυ
χαία φυσική μετάλλαξη, χωρίς όμως οι γνώσεις της γε
νετικής να είναι τόσο εξελιγμένες ώστε να επιτρέπουν 
την εξήγηση του φαινομένου.

Σήμερα, η πρόοδος της βιοτεχνολογίας αλλάζει τα 
δεδομένα γιατί προχώρησε σε παρεμβάσεις στο DNA 
των καλλιεργούμενων ή εκτρεφόμενων ειδών, σε ση
μείο που αυτά να περιέχουν γονίδια τελείως διαφορετι
κών οργανισμών.

Το τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε γενετικά τροπο
ποιημένα προϊόντα περιγράφει με σαφή και κατανοη
τό τρόπο η κυρία Ανίτα Ιντελ, καθηγήτρια της Γενετι
κής Μηχανικής, σε συνέντευξή της προς το Βήμα στις 
18-10-98.

«Με την τροποποίηση ή τη μετάλλαξη που πραγματο
ποιείται με τη γενετική μηχανική, εισάγονται ξένα γονί
δια στον πυρήνα του κυττάρου ενός φυτού, ενός μικρο
οργανισμού ή ενός ζώου. Οι γενετικά τροποποιημένοι 
οργανισμοί ονομάζονται και διαγονιδιακοί. Τα γονίδια 
μπορούν να μεταφερθούν πέρα από τα όρια του είδους

του οργανισμού π.χ. από ψάρι σε δέντρο, από τον άν
θρωπο σε ποντίκι, σε αρουραίο, σε χοίρο, σε πρόβατο, 
σε κατσίκα και σε βόδι, από τα ζώα και τον άνθρωπο σε 
βακτηρίδια και από μικροοργανισμούς σε φυτά. Τα γε
νετικά τροποποιημένα προϊόντα μπορούν να διαχωρι
στούν σε δύο είδη: Στα προϊόντα που είναι τα ίδια δια- 
γονιδιακά, π.χ. πατάτα που φέρει ένα ξένο γονίδιο με 
ανθεκτικότητα σε ζιζανιοκτόνο και σε προϊόντα που εί
ναι διαγονιδιακοί οργανισμοί στους οποίους έχουν ει- 
σαχθεί βακτηρίδια με ξένα γονίδια, π.χ. στο γιαούρτι, 
μαγιές με ξένα γονίδια στην μπίρα, βακτηρίδια με ξένα 
γονίδια στην επιφάνεια κρέατος.

Υπάρχουν επίσης και προϊόντα που έχουν δημιουργη- 
θεί από διαγονιδιακούς οργανισμούς, όπως γενετικά
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τροποποιημένα βακτηρίδια που παράγουν αυξητικές 
ορμόνες σε βόδια, γενετικά τροποποιημένες μαγιές που 
παράγουν ένζυμα για να χρησιμοποιηθούν στην μπίρα, 
στους χυμούς και στην αρτοποιεία».

ΤΑ ΣΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΗΝ
Ο κ. Νικόλαος Πανόπουλος καθηγητής Εφαρμοσμέ

νης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Παν/μίου Κρήτης 
σε συνέντευξή του τον περασμένο Σεπτέμβριο στο πε
ριοδικό VITA, για τους γενετικά τροποποιημένους οργα
νισμούς, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και στα οφέλη 
που μπορεί να έχει ο καταναλωτής από μια τέτοια δια
δικασία επισημαίνει:

«Ένας στόχος είναι η διατροφική βελτίωση διαφόρων 
προϊόντων, όπως η ενίσχυσή τους με περισσότερο σί
δηρο, περισσότερες βιταμίνες, αντιοξειδωτικές ουσίες, 
χωρίς αλλεργιογόνα συστατικά κ.λ.π. Άλλες ωφέλειες 
είναι η αντοχή των φυτών σε αντίξοες καιρικές συνθή
κες, η ανθεκτικότητά τους σε έντομα, ασθένειες και ζι- 
ζανιοκτόνα, συνεπώς και η μείωση της χρήσης διαφό
ρων φυτοφαρμάκων, καθώς και η παραγωγή φαρμα
κευτικών ουσιών από γενετικά τροποποιημένα φυτά, οι 
οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εμβόλια ή 
φάρμακα, που θα χορηγούνται με συνταγολόγιο».

Πέρα όμως από τα όποια οφέλη που μπορεί να προ
κύπτουν, η απελευθέρωση τωνγενετικά τροποποιημέ
νων οργανισμών ανησυχεί πολύ μεγάλη μερίδα πολι
τών, επιστημόνων και περιβαλλοντικών οργανώσεων, οι 
οποίοι επικεντρώνουν τις ανησυχίες τους στο γεγονός 
ότι ακόμα δεν έχει τεκμηριωθεί ότι είναι απολύτως 
ασφαλής για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Η όλη τεχνολογία θεωρείται ακόμη ατελής, τα αποτε
λέσματα των εφαρμογών της ανεξέλεγκτα και οι κίνδυ
νοι από τη χρήση της ανυπολόγιστοι. Τα μεσοπρόθεσμα 
και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα της νέας τεχνολο
γίας είναι άγνωστα, ενώ παραμένουν αναπάντητα κρίσι
μα ερωτήματα για την ανθρώπινη υγεία και το φυσικό 
περιβάλλον.

Για να κυκλοφορήσει π.χ. στην αγορά ένα φάρμακο, 
γίνονται έρευνες που διαρκούν πολλά χρόνια, ενώ για 
τα γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα δεν υπάρχουν ού
τε καν μεσοπρόθεσμες μελέτες.

Ως πιθανότεροι κίνδυνοι αναγνωρίζονται: για μεν το 
φυσικό περιβάλλον, η αλλοίωση της βιοποικιλότητας, η 
αύξηση της χρήσης φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων, 
η αύξηση αντοχής ζιζανίων και εντόμων σε ζιζανιοκτόνα 
και εντομοκτόνα αντίστοιχα, η μεταφορά γονιδίων σε 
άλλα βιολογικά είδη, η απελευθέρωση στο περιβάλλον 
οργανισμών που κατασκευάστηκαν παραβιάζοντας τέσ
σερα εκατομμύρια χρόνια εξελικτικής διαδικασίας.

Για τη δημόσια υγεία, υπάρχουν έντονες ανησυχίες 
για την πιθανή εμφάνιση νέων αλλεργιών, την αύξηση 
ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά και την τοξική τους δρά
ση. Γ ια παράδειγμα, μπορεί να εισαχθούν με τεχνικό 
τρόπο γονίδια σε ένα φυτό, έτσι ώστε να παράγει τοξί
νες εναντίων κάποιων επιβλαβών εντόμων. Αυτό σίγου
ρα είναι καλό για τον παραγωγό, δεν ξέρουμε όμως αν 
είναι καλό γι’ αυτόν που θα το φάει ή για τα πουλιά που 
τρώνε τα έντομα.

Κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει εκ των προτέρων τι 
θα συμβεί στις οικολογικές ισορροπίες ούτε φυσικά

στους ανθρώπινους οργανισμούς που πρέπει να μετα
βολίζουν διαρκώς περισσότερες νέες ουσίες στο περι
βάλλον τους. Αυτό -επισημαίνει μεγάλη μερίδα επιστη
μόνων- θα το μάθουμε κατόπιν εορτής, όταν δεν θα ξέ
ρουμε πια τον τρόπο να γυρίσουμε τη Γη στην προη
γούμενη κατάσταση.

Σε όλα τα παραπάνω βέβαια πρέπει να προστεθεί και 
η ανησυχία για τις επιπλέον επεμβάσεις που επιμένουν 
να κάνουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια ανάπτυξης των 
προϊόντων προς κατανάλωση, με τη μαζική χρήση χημι
κών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων προκαλώντας ρύ
πανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, διάβρωση 
εδαφών, συστηματική παρουσία υπολειμματικών φυτο
φαρμάκων στα προϊόντα και γενικά υποβάθμιση της 
χλωρίδας και της πανίδας.

Τέλος, η προώθηση των μεταλλαγμένων ακυρώνει 
κάθε σοβαρή προσπάθεια προς την κατεύθυνση ενός 
περιβαλλοντικά βιώσιμου αγροτικού μοντέλου, αυτού 
της οικολογικής γεωργίας, μέσα από σταθερά βήματα 
που θα εξασφαλίσουν και την απεξάρτηση από τα χημι
κά λιπάσματα και φυτοφάρμακα.

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΣΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ;

Η επάρκεια της γεωργικής και κτηνοτροφικής παρα
γωγής απασχόλησε τον άνθρωπο από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια της παρουσίας του στον πλανήτη.

Η πείνα όμως και ο υποσιτισμός που μαστίζει σήμερα 
πάνω από 800 εκατομμύρια κατοίκους στη γη δεν είναι 
τεχνολογικό αλλά κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα που 
έχει να κάνει με τις παγκόσμιες περιοριστικές πολιτικές, 
την άνιση κατανομή του παγκόσμιου πλούτου με τις 
ακραίες ανισότητες και το λανθασμένο τρόπο ενσωμά
τωσης του τρίτου κόσμου στην παγκόσμια οικονομία.

Η ύπαρξη πεινασμένων στην Αφρική αλλά και στην 
ίδια την Νέα Υόρκη, δεν εμποδίζει την Ε.Ε. να κατα
στρέφει βουνά ολόκληρα από βούτυρο, γάλα ή φρούτα 
ούτε τις Η.Π.Α και την Ε.Ε. να επιδοτούν τη γεωργία 
τους καταστρέφοντας την ανταγωνιστικότητα των άλ
λων.

Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο κάποιοι παρουσιάζουν 
τη γενετική μηχανική σαν λύση επειδή 
υπόσχεται μεγαλύτερη σοδειά, λιγό- 
τερες απώλειες, 
ποικιλίες προ
σαρμοσμέ
νες σε



ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες κλπ.
Όμως η γη, υπολογίζεται ότι με συμβατικές μεθόδους 

μπορεί να θρέψει από 10 έως 12 δισεκατομμύρια αν
θρώπους, διπλάσιο δηλαδή από το σημερινό πληθυσμό.

Τρόφιμα λοιπόν υπάρχουν, λεφτά δεν έχουν οι πεινα- 
σμένοι να τα αγοράσουν.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Σύμφωνα με το έγκυρο περιοδικό Business Week, τα 

συνολικά κέρδη του κλάδου το 2002 έφθασαν τα 20 δις 
δολ., από 13 που ήταν το 2001, ενώ για τα επόμενα χρό
νια προβλέπεται αλματώδης αύξησή τους ώστε το 2005 
να αγγίξουν τα 32 δις.

Η εξέλιξη των εταιρειών βιοτεχνολογίας στις Η.Π.Α. 
ήταν ραγδαία και προήλθε κυρίως από επιθετικές εξα
γορές και συγχωνεύσεις όπου τελικά επεκράτησαν πέ
ντε με σημαντικότερη τη Monsanto, οι οποίες και ελέγ
χουν περίπου τα εννέα δέκατα των γενετικά μεταλλαγ
μένων σπόρων.

Οι πολυεθνικές αυτές πιέζουν για τη μαζική απελευ
θέρωση των προϊόντων τους και τη χρήση στην τροφική 
αλυσίδα. Οι εταιρίες αλλά και οι κυβερνήσεις που προ
ωθούν τα μεταλλαγμένα επιδιώκουν να σταματήσουν 
κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό των προϊόντων 
τους με τη δέσμευση όμως να δημιουργηθεί νομοθεσία 
που θα ελέγχει τους μεταλλαγμένους οργανισμούς και 
θα δίνει τη δυνατότητα τόσο στους καταναλωτές όσο 
και στους αγρότες να επιλέξουν. Και ο λόγος είναι 
απλός: η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών κα
θώς και πολύ μεγάλη μερίδα αγροτών σε όλο τον κόσμο 
είναι εντελώς αντίθετοι στην απελευθέρωση μεταλλαγ
μένων οργανισμών στο περιβάλλον και στη χρήση τους 
στα τρόφιμα.

Οι πειραματικές καλλιέργειες γενετικώς τροποποιη
μένων προϊόντων έχουν αναπτυχθεί κυρίως στις Η.Π.Α. 
με δεύτερη την Αργεντινή.

Τα τελευταία 15 χρόνια η αμερικανική εταιρεία 
Monsanto έχει επενδύσει για την έρευνα και την ανα
πτυξιακή πορεία των βιοτεχνολογικών της προϊόντων 
κάτι περισσότερο από 1 δις. δολάρια, ενώ στο ποσό αυ
τό θα πρέπει να προστεθούν και άλλα 7 δις. δολάρια, τα 
οποία ξοδεύτηκαν για μεταλλαγμένους σπόρους και 
επίσης για να συνδεθεί με φαρμακευτικές εταιρείες και 
με την Αμερικανική Εταιρεία Τροφίμων. Το τελευταίο 
διάστημα εξάλλου η ίδια εταιρεία διέθεσε περίπου 5 
εκατομμύρια δολάρια, ώστε μέσα από τα τηλεοπτικά δί
κτυα και τον Τύπο να πείσει τους Ευρωπαίους για τα 
πλεονεκτήματα των βιοτεχνολογικών προϊόντων.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Η πρώτη άδεια για πειραματική καλλιέργεια μεταλ

λαγμένου προϊόντος σε ελληνικό έδαφος δόθηκε το 
Μάρτιο του 1997 και αφορούσε στην καλλιέργεια ντο
μάτας από την εταιρεία Zeneca. Η εταιρεία επέλεξε 
τους Νομούς Βοιωτίας, Ηλείας και Ημαθίας και τα απο
τελέσματα από το πείραμα υπήρξαν διαφορετικά: 
στους Νομούς Βοιωτίας και Ηλείας οι ντόπιοι γεωργοί 
κατέστρεψαν τις καλλιέργειες, ενώ στην Ημαθία δεν 
υπήρξαν αντιδράσεις. Ωστόσο καμία από τις ελληνικές 
βιομηχανίες επεξεργασίας ντομάτας δεν δέχθηκε να 
πάρει τα προϊόντα της καλλιέργειας στην Ημαθία.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι οι βιομηχανίες αρνήθηκαν να 
πάρουν ακόμη και τις ντομάτες από τα αγροτεμάχια 
που συνόρευαν με εκείνα των πειραματικών καλλιεργει
ών. Πέρα όμως από τους ενδεχόμενους κινδύνους ένας 
ακόμη λόγος αντίδρασης σχετίζεται με τις μεσογειακές 
διατροφικές επιλογές.

Πλούσιο σε φρέσκα φρούτα, λαχανικά και ελαιόλαδο, 
το ελληνικό διαιτολόγιο δεν μπορεί εύκολα να συμβιβα- 
σθεί με τα βιοτεχνολογικά προϊόντα. Η αλήθεια είναι ότι 
πολλές από τις αγροτικές καλλιέργειες της χώρας μας 
έχουν κατά καιρούς δεχθεί τα χημικά «βοηθήματα» της 
επιστήμης και ότι υπήρξαν και έπ' αυτού αντιδράσεις των 
καταναλωτών. Οι νέες όμως αντιρρήσεις για τα βιοτεχνσ 
λογικά προϊόντα προκύπτουν κυρίως από την αμφιβολία.

Η γενετική μηχανική δίνει τη δυνατότητα κατασκευής 
νέων φυτών, ζώων και μικρό-οργανισμών που δεν μπο
ρούν να προκύψουν μέσα από κάποια φυσική διαδικα
σία αναπαραγωγής, παρεμβαίνοντας στο DNA. Οι γνώ
σεις που έχουμε μέχρι σήμερα για τη συμπεριφορά 
τους αλλά και τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλ
λον και την υγεία είναι ελάχιστες. Με απλά λόγια λοιπόν, 
εν αγνοία μας, συμμετέχουμε στο μεγαλύτερο πείραμα 
που έγινε ποτέ στον πλανήτη.

Οι μεταλλαγμένοι οργανισμοί μπορούν να διασταυ
ρωθούν με φυσικούς οργανισμούς και να αναπαρα- 
χθούν, να μεταναστεύσουν και να μεταφερθούν, με 
απρόβλεπτες και ανεξέλεγκτες συνέπειες. Η απελευθέ
ρωση των μεταλλαγμένων οργανισμών στο περιβάλλον 
είναι μια μη αντιστρεπτή διαδικασία: δεν υπάρχει τρό
πος να τους “αποσύρουμε” όταν διαπιστώσουμε τις 
όποιες αρνητικές επιπτώσεις τους. Η γενετική ρύπανση 
αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη απειλή για το φυσικό πε
ριβάλλον και τη βιοποικιλότητα.

Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.
Η αντίδραση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στους 

μεταλλαγμένους οργανισμούς εντείνεται ολοένα και πε
ρισσότερο σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου (Eurobarometer 55.2, Europeans, 
Science and Technology 2001). Σύμφωνα με την ανωτέ
ρω έρευνα, που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του ιδίου 
έτους, η αντίδραση των Ελλήνων πολιτών απέναντι 
στους μεταλλαγμένους οργανισμούς, όχι μόνο εντείνε- 
ται περαιτέρω, αλλά είναι και η πιο ισχυρή και ηχηρή με
ταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 93,3% 
των Ελλήνων δε θέλει να τρώει μεταλλαγμένα τρόφιμα, 
ποσοστό που είναι κατά 10 μονάδες μεγαλύτερο από 
αυτό που προέκυψε από αντίστοιχη έρευνα του Ευρω- 
βαρομέτρου τον Μάρτιο του 2000, και κατά την οποία 
το 83% των Ελλήνων δήλωνε ότι δεν χρειάζεται μεταλ
λαγμένα τρόφιμα. Το αντίστοιχο ποσοστό των Ευρω
παίων, που απορρίπτουν τα γενετικά μεταλλαγμένα 
τρόφιμα ανέρχεται σε 70%, ενώ το 95% των Ευρωπαίων 
επιθυμούν το δικαίωμα επιλογής.

Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι, οι μέχρι σήμε
ρα προσπάθειες του “λόμπι των μεταλλαγμένων” για 
τον προσεταιρισμό της κοινής γνώμης είχαν ως αποτέ
λεσμα την πιο έντονη αντίδραση των πολιτών απέναντι 
στα μεταλλαγμένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας κα
ταρρίπτουν επίσης το επιχείρημα σύμφωνα με το οποίο 
η έλλειψη ενημέρωσης και η παραπληροφόρηση ευθύ-

νονται για την αρνητική στάση των καταναλωτών. Ταυ
τόχρονα δείχνουν με σαφήνεια ότι η ενημέρωση απλώς 
ενισχύει την αντίδραση, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη 
στις ομάδες πληθυσμού με το πιο υψηλό μορφωτικό 
επίπεδο.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Η σημερινή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ανεξάρτητα από 
τις επιστημονικές ή ηθικές αναστολές που υπάρχουν 
και τις όποιες αντιρρήσεις μπορεί να έχει ο κάθε πολί
της Ευρωπαίος, η πραγματικότητα είναι ότι η Ε.Ε. απο
δέχεται πλέον τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, με 
την προϋπόθεση ότι καθίσταται υποχρεωτική η σαφής 
σήμανση για όλα τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές που πε
ριέχουν ή προέρχονται από μεταλλαγμένους οργανι
σμούς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους καταναλω
τές αλλά και στους παραγωγούς τροφίμων και ζωοτρο
φών να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θα συμπεριλάβουν ή θα 
αποκλείσουν οριστικά τα μεταλλαγμένα από το σύνολο 
της τροφικής αλυσίδας.

Έτσι λοιπόν γίνεται υποχρεωτική:
- Η αναγραφή της γενετικά τροποποιημένης προέ

λευσης, ακόμη και σε τρόφιμα που περιλαμβάνουν δευ
τερογενή προϊόντα γενετικών μεταλλάξεων, όπως -για 
παράδειγμα- κοτόπουλο που έχει τραφεί με γενετικά 
τροποποιημένο καλαμπόκι.

- Η σήμανση των συστατικών που χάνουν το DNA 
τους κατά την επεξεργασία του προϊόντος, και επομέ
νως δεν είναι δυνατή η ανίχνευσή τους στο τελικό προϊ
όν (π.χ. φυτικά έλαια)

- Η σήμανση των γενετικά τροποποιημένων συστατι
κών στις ετικέτες των τροφίμων, αλλά μόνο σε περί
πτωση που αυτά ξεπερνούν το 0,9%.

- Η σήμανση όλων των γενετικά τροποποιημένων συ
στατικών, σε περίπτωση εισαγωγής εμπορευμάτων 
που περιέχουν παραπάνω από ένα γενετικά 
τροποποιημένο προϊόν (π.χ. ζωοτροφή που 
περιέχει διαφορετικά είδη καλαμπόκι- 
ού, σόγιας, κλπ.)

Πέρα όμως από τη γενική σή- t
μανση που επιβάλλει η Ε.Ε, 
η χώρα μας προαιρετι- , :
κά έχει το δικαίωμα |  Ρ  
να έχει παράλ- ^
ληλα και ν
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μία ειδική σήμανση για τρόφιμα απαλλαγμένα από τρο
ποποιημένα συστατικά. Με λίγα λόγια, όποιος παραγω
γός επιθυμεί, θα μπορεί να βάζει στο προϊόν του, το 
οποίο είναι συμβατικό, ειδική σήμανση που θα λεει ότι 
δεν είναι γενετικά τροποποιημένο (θα έχει την ένδειξη 
GMO-free).

Η επιπλέον αυτή δυνατότητα που θα έχει ο κατανα
λωτής να ξεχωρίζει στην ετικέτα εάν το προϊόν προς 
επιλογή είναι ή δεν είναι γενετικά τροποποιημένο ή είναι 
βιολογικό, θα διασφαλίζει την αξιοπιστία του προϊόντος, 
και κατ’ επέκταση τον παραγωγό και τον καταναλωτή.

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, συστάθηκε από 

τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης επιστημονική επι
τροπή με αντικείμενο ερεύνης την εκτίμηση των πιθα
νών επιπτώσεων των γενετικά τροποποιημένων οργανι
σμών στην υγεία του ανθρώπου.

Η Επιτροπή απαρτίστηκε από τους ειδικούς επιστή
μονες καθηγητές: Παθολογίας κ. Ζ. Σινάκο, Φαρμακο
λογίας κ. Γ. Καρακιουλάκη, Βιολογίας-Γενετικής κ. Τ. 
Κουράκη, Κοινωνικής Ιατρικής κ. Αλ. Μπένο και Παιδια
τρικής κ. X. Χατζησεβαστού.

Στο πόρισμά τους που κατέθεσαν επισημαίνεται ότι:
Παρόλο που οι Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανι

σμοί διαθέτουν επιπλέον ιδιότητες έναντι των φυσι
κών οργανισμών και το κόστος παραγωγής τους σε 
ορισμένες περιπτώσεις είναι χαμηλότερο, η έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε δεν παρέχει ακόμα την ανα
γκαία επιστημονική διασφάλιση ότι η παραγωγή και 
κατανάλωσή τους είναι ασφαλείς για την ανθρώπινη 
υγεία και το περιβάλλον. Ακόμη, τονίζεται ότι τα

όποια οφέλη δεν είναι τέτοια που να αντισταθμίζουν 
τα αρνητικά τους σημεία.

Αντιθέτως, υπάρχουν λίγες αλλά ενδεικτικές έρευνες 
που υποδηλώνουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το εν
δεχόμενο της πρόκλησης αλλεργιών, αύξησης της αντί
στασης των μικροβίων στα αντιβιοτικά ή της παραγω
γής τοξικών ουσιών.

Σε άλλο σημείο του πορίσματος του, η απελευθέρω
ση των οργανισμών αυτών στο περιβάλλον, τονίζεται 
στο πόρισμα, δε μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο 
της οριζόντιας μεταφοράς γονιδίων τόσο σε συγγενείς 
οργανισμούς όσο και σε μικρόβια ή κύτταρα θηλαστι
κών. Αντιθέτως, υπάρχουν έρευνες που αποδεικνύουν 
ότι σε πολλές περιπτώσεις κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Το 
φαινόμενο αυτό έχει αποτέλεσμα τη γενετική τροποποί
ηση οργανισμών, πέρα από τις προβλέψεις των ερευνη
τών και .έξω από τις υπάρχουσες δυνατότητες παρακο
λούθησης των επιπτώσεων στην υγεία και το οικοσύ
στημα, και καταλήγε.

Επιπλέον, ο ανταγωνισμός των Γενετικά Τροποποιη
μένων φυτών ή ζώων προς τους φυσικούς πληθυσμούς 
θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα τη μείωση ή και την 
εξαφάνιση των φυσικών ειδών. Το γεγονός αυτό εγκυ
μονεί κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου, αφού αυ
τή είναι συνυφασμένη με την οικολογική ισορροπία 
όλων των παραμέτρων του οικοσυστήματος.

Στη συνέχεια, η επιτροπή, αφού καλείτην πολιτεία να 
εμποδίσει την εισαγωγή και διάθεση τροφών που προ
έρχονται από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 
(Γ.Τ.Ο.) και να απαγορεύσει την πειραματική ή εκτετα
μένη καλλιέργεια και εκτροφή γενετικά τροποποιημέ
νων φυτών και ζώων αντιστοίχως, προτρέπει την κυβέρ
νηση να πρωταγωνιστήσει για ένα μορατόριουμ στην 
Ε.Ε. γύρω από την μη απελευθέρωση των ΓΤΟ στο πε
ριβάλλον.

Και κλείνει με την επισήμανση ότι, η απελευθέρωση 
τους στο περιβάλλον-επισημαίνει τέλος- είναι μια διαδι
κασία που πρέπει να ανασταλεί. Κι αυτό γιατί η επιστή
μη δεν εξασφαλίζει σήμερα τη μη πρόκληση βλάβης 
στην υγεία και το περιβάλλον.

Επιμέλεια: Π.Υ/Α Γιώργος Χονδροματίδης

Πηγές:- Ευρωπαϊκή Ένωση (http://www.europa.eu.int)
- Ο κόσμος του Επενδυτή 

(Σαβ19-Κυρ.20 Ιουλίου 2003)
- Περιοδικό VITA (τεύχος Σεπτ 2003)

- www.greenpeace.org
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Ο
 Αστυνομικός Θεσμός, με βαθιές τις ρίζες του στο σύγχρονο Ελληνικό 

Κράτος, υπήρξε ο πολύτιμος και βασικός παράγοντας στη διαμόρφω

ση και διάπλαση των κοινωνικών δομών και αξιών στο διάβα της ιστο

ρικής του πορείας. Στη δύσκολη ιστορική πορεία της Πατρίδας μας, η 

Ελληνική Αστυνομία σήμερα - η Ελληνική Χωροφυλακή και η Αστυνο

μία Πόλεων τότε - συμπορεύεται με την πολιτεία και το προσωπικό τους, οι συνά

δελφοί μας τότε και εμείς σήμερα έδωσαν και δίνουμε αγώνες άλλοτε στο πεδίο της 

μάχης και άλλοτε στον κοινωνικό στίβο, παλεύοντας πότε στο πλευρό των ενόπλων 

δυνάμεων και πότε με τους ληστές και τους κάθε είδους κακοποιούς και εγκλημα

τίες. Κι έμειναν εκεί πολλοί απ’ αυτούς χτυπημένοι, άλλοι από το βόλι του εχθρού 

και άλλοι από το ύπουλο χτύπημα του εγκληματία.

Ημέρες μνήμης του έπους του 1940 και χρέος παντοτινό μας καλεί στη μνήμη 

των όσων θυσιάστηκαν στον πόλεμο του 1940 και την ιταλογερμανική κατοχή. Και 

είναι αυτοί όλοι που συμμερίστηκαν τη μοίρα του ελληνικού έθνους, την τραγω

δία του πολέμου, την καταπίεση της εχθρικής κατοχής, τη στέρηση της πολυπόθη

της ελευθερίας του.

Ευλαβικό μνημόσυνο είναι το αφιέρωμα τούτο στους ηρωικούς νεκρούς μας κα

τά τον πόλεμο του 1940 και της Ιταλογερμανικής κατοχής. Η Ελληνική Αστυνομία 

της οποίας, την ιστορία, τη δράση και την όλη υπόστασή της τίμησαν και λάμπρυ

ναν με τη θυσία τους, τους ευγνωμονεί και υποκλίνεται ευλαβικά στη μνήμη τους. 

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση», ως ελάχιστο φόρο τιμής, δημοσιεύει τα ονόματα των 

συναδέλφων ηρώων του έπους του 1940. Ας είναι αιωνία η μνήμη τους.

*  Ο κατάλογος των ονομάτων καταρτίστηκε από τα στοιχεία που προκύπτουν

και περιλαμβάνονται στο ιστορικό αρχείο του Τμήματος
Ιστορίας- Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του Α.Ε.Α.,

στο εφεδρικό αρχείο της Δ/νσης Προσωπικού του Α.Ε.Α., καθώς

και σε παλαιότερες εκδόσεις που αναφέρονται στην ιστορία

και τη δράση της Ελληνικής Χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων.

Το περιοδικό μας θερμά ευχαριστεί τους συναδέλφους των ανωτέρω υπηρεσιών 

που με κάθε τρόπο συνέδραμαν στη όλη προσπάθεια, 

αφού χωρίς την συνδρομή τους δε θα ήταν εφικτή η υλοποίηση 

του παρόντος αφιερώματος.
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ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ

•  ΜΑΥΡΙ ΚΑΚΗΣ Κων/νοςτου Νι
κολάου, γεν. το 1894 στο Κανέ- 
νε Σητίας Λασιθίου. Κατετάγη 
στη Χωροφυλακή την 20-2- 
1914. Σκοτώθηκε την 12-7- 
1944 από τους Γερμανούς στη 
Τραπόλη - Ιταλίας.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ

•  ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ Στυλιανός του
Ιωάννη, γεν. 1889 στο Αρμενο 
Ρεθύμνης. Κατετάγη στη Χωρο
φυλακή την 6-5-1914. Σκοτώθη
κε την 22-5-1941 μαχόμενος κα
τά των Γερμανών αλεξιπτωτι
στών στο Ρέθυμνο.

,·. , -

ΜΟΙΡΑΡΧΟΙ

1. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Ιωάννης του
Στυλιανού, γεν. 1896 στο Λει- 
βάδι Παλαιοχωρίου Σέλινου. 
Κατετάγη στη Χωροφυλακή την 
5-6-1915. Σκοτώθηκε την 2-9-
1941 από τους Γερμανούς στην 
Παλαιοχώρα Σέλινου Χανίων.

2. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ Σπυρίδωνας
του Χαρίδημου, γεν. το 1896 
στο Τυμπάκι Ηρακλείου. Κατε
τάγη στην Χωροφυλακή την 9- 
3-1916. Εκτελέστηκε την 14-6-
1942 από τους Γερμανούς στο 
Βιάννο Ηρακλείου.

I  § ; !  
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3. ΚΟΛΑΞΙΔΗΣ Ιωάννης του
Ηλία, γεν. το 1899 στην Σπάρτη 
Λακωνίας. Κατετάγη στη Χωρο
φυλακή την 2-7-1919. Σκοτώ
θηκε την 6-12-1943 στην Ελευ
σίνα σε αεροπορικό βομβαρδι
σμό.

4. ΜΠΑΚΑΛΗΣ Αναστάσιος του
Ιωάννη, γεν. το 1905 στο Τυ- 
φλοσέλιο Τρικάλων. Κατετάγη 
στη Χωροφυλακή την 29-5- 
1915 . Εκτελέστηκε την 6-4- 
1945 από τους Γερμανούς στις 
Φυλακές Στάιν Αυστρίας.

5. ΤΟΝΤΟΣ Σπυρίδωνας του Δη
μοσθένη, γεν. το 1905 στη Μπα- 
μπίνη Εχίνου Βονίτσης Αιτ/νίας. 
Κατετάγη την 12-10-1923 στη 
Χωροφυλακή. Σκοτώθηκε σε αε
ροπορικό βομβαρδισμό στο 
Αγρίνιο την 19-4-1941.

ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ

1. ΒΑΜΒΕΤΣΟΣ Ευστάθιος του
Κων/νου, γεν. το 1900 στα Τρί
καλα. Κατετάγη στη Χωροφυ
λακή την 4-1-1926. Εκτελέστη
κε την 22-10-1941 στην Θεσσα
λονίκη από τους Γερμανούς.

2. ΛΙΤΣΑΣ Διονύσιος του Γεωργί
ου, γεν. το 1907 στη Χώρα Τρι- 
φυλλίας Μεσσηνίας. Κατετάγη 
στη Χωροφυλακή την 30-9- 
1926. Πνίγηκε την 21-1-1943 
μεταξύ Αυλώνος - Μπρίντεζι, 
κατά την τορπίλιση του α/τ ενώ 
μεταφερόταν όμηρος από τους 
Ιταλούς.

3. ΤΣΙΩΚΟΣ Απόστολος του Ματ
θαίου, γεν. το 1900 στα Κανάλ- 
λια Καρδίτσας. Απανθρακώθη
κε σε ανατιναχθείσα Αμαξο
στοιχία την 1-6-1943, μεταφε- 
ρόμενος ως κρατούμενος των 
Ιταλών.

4. ΦΡΑΓΚΟΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ του Γεωργίου. Σκοτώθη
κε την 21-5-1941 στο Βαμβακό- 
πουλο Χανίων μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

ΑΝΘΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΙ

1. ΓΑΝΤΕΣ Μιχαήλ του Γεωργίου, 
γεν. το 1906 στη Τρίπολη Αρκα
δίας. Κατετάγη στη Χωροφυλα
κή την 9-1-1926. Εκτελέστηκε 
την 1-5-1944 από τους Γερμα
νούς στο Σκοπευτήριο Καισα- 
ριανής.
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2. ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Γεώργιος
του Νικολάου, γεν. το 1907 στο 
Κάτω Παλαιοχώρι Λωρίδας 
Φωκίδας. Κατετάγη την 29-9- 
1926 στη Χωροφυλακή. Σκοτώ
θηκε την 20-5-1941 μαχόμενος 
κατά των Γερμανών στα Χανιά 
της Κρήτης.

3. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  
Σταύρος του Πέτρου, γεν. το 
1907 στη Κυνηγού Μεσσηνίας. 
Κατετάγη στη Χωροφυλακή την 
30-9-1926. Εκτελέστηκε την 5-7- 
1943 από τους Γερμανούς στην 
Αγιά Χανίων.

4. ΜΑΖΗΣ Σπυρίδωνας του Γε
ωργίου, γεν. το 1910 στους Λια- 
πάδες Κερκύρας. Κατετάγη 
στη Χωροφυλακή την 4-4-1930. 
Εκτελέστηκε την 5-7-1943 από 
τους Γερμανούς στην θέση 
«Μάνδρα» Αγιάς Χανίων.

5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ Σταμάτιος
του Παναγιώτου, γεν. το 1909 
στη Κουκάλα Γυθείου Λακω
νίας. Κατετάγη την 30-8-1928. 
Σκοτώθηκε την 30-5-1941 στο 
Ρέθυμνο, μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

6. ΧΛΕΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος

2. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Δημήτριος του
Λεωνίδα. Σκοτώθηκε την 19-3- 
1944 στον Πειραιά από γερμα
νικό αυτοκίνητο.

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ή Οικονό
μου Κων/νος του Νικολάου, 
γεν. το 1905 στη Κάτω Κλειτο- 
ρία Αχάίας. Κατετάγη στη Χω
ροφυλακή την 2-9-1927. Απε- 
βίωσε τον Απρίλιο του 1945 
από κακουχίες και στερήσεις 
στο Έμπενεφ - Γερμανίας όπου 
εκρατείτο σαν όμηρος.

4. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ Γεώργιος του 
Εμμανουήλ, γεν. το 1901 στη 
Μυρτώ Βιάνου Λασηθίου. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 16-12-1919. Εκτελέστηκε 
την 13-9-1943 από τους Γερμα
νούς στο Έμπαρο - Ηρακλείου.

ΕΝΩΜΟΤΑΡΧΕΣ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος
του Ιωάννη, τόπος καταγωγής 
Πρόδρομος Τρικάλων. Σκοτώ
θηκε την 25-5-1941 μαχόμενος 
κατά των Γερμανών στα Χανιά.

2. ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος
του Νικολάου, γεν. το 1910 στη 
Στέρνα Κυδωνιάς Χανίων. Κατε
τάγη στη Χωροφυλακή την 19- 
8-1930. Εκτελέστηκε την 2-6- 
1941 από τους Γερμανούς στον 
Αλικιανό - Χανίων.

3. ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος του Ιω
άννη, γεν. το 1905 στη Βουτου- 
διάρη Χανίων. Κατετάγη στη Χω
ροφυλακή την 12-1-1925. Εκτε
λέστηκε από τους Γερμανούς 
στο Ρέθυμνο την 16-6-1941.

4. ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ Ιωάννης του
Γεωργίου, γεν. το 1906 στη 
Κουταλιά Κισσάμου Χανίων. 
Κατετάγη στη Χωροφυλακή την 
5-11-1925. Σκοτώθηκε την 25-5- 
1941 μαχόμενος κατά των Γερ
μανών στο Ρέθυμνο.

του Ιωάννη, γεν. το 1911 στη 
Δεσφίνα Φθιώτιδας. Κατετάγη 
στη Χωροφυλακή την 25-2- 
1931. Σκοτώθηκε την 30-5-1941 
μαχόμενος κατά των Γερμανών 
αλεξιπτωτιστών στο Ρέθυμνο - 
Κρήτης.

ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ

1. ΒΟΥΔΙΚΛΑΡΗΣ Παναγιώτης
του Νικολάου, γεν. το 1906 στη 
Κίττα Λακωνίας. Κατετάγη την 
9-1-1926 στη Χωροφυλακή. 
Εκτελέστηκε την 10-6-1942 από 
τους Γερμανούς στην Λήμνο.
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5. Κατσίμπας Χαρίλαος του Θω
μά, γεν. το 1900 στη Καρούκα 
Λωρίδας. Κατετάγη στη Χωρο
φυλακή την 9-7-1919. Κάηκε 
ζωντανός μέσα σε πυρποληθεί- 
σα κατοικία από τους Ιταλούς 
την 24-12-1942, στο Μικρό Χω
ριό - Ευρυτανίας.

11. Παπαντωνάκης Χαρίλαος
του Δημητρίου, γεν. το 1906 
στη Λατσίδα Λασηθίου Κρή
της. Κατετάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 4-11-1925. Εκτε- 
λέστηκε την 3-9-1941 από 
τους Γερμανούς στην Παλαιο- 
χώρα - Χανίων.

6. Κατσούλης Αθανάσιος του
Κων/νου, γεν. το 1915 στο Δαφ
νί Λακωνίας. Κατετάγη στη Χω
ροφυλακή την 10-9-1939. Σκο
τώθηκε την 1-11-1944 στην 
Φλώρινα μαχόμενος κατά των 
Γ ερμανών.

7. Κρεοπωλίδης Θεόφιλος του
Ιωάννη. Εκτελέστηκετην 15-ΙΟ
Ι 944 από τους Γερμανούς στην 
Κατερίνη - Πιερίας.

8. Κυριακόπουλος Κων/νος του
Χρήστου, γεν. το 1912 στο Λα- 
τζόϊο Πύργου Ηλίας. Εκτελέ- 
στηκε την 22-10-1941 από τους 
Γερμανούς στην Θεσσαλονίκη.

9. Μαράκης Χρήστος του Γεωρ
γίου. Εκτελέστηκε την 1-9-1941 
από τους Γερμανούς στην Αγιά 
- Χανίων.

10. Μπιτσάκης Εμαννουήλ του
Παναγιώτη, γεν. το 1918 στο 
Καμπανό Σέλινου Χανίων. 
Εκτελέστηκε από τους Γ ερμα
νούς την 6-9-1941 στο Λειβάδι 
Σέλινου.

12. Πυροβολάκης Εμμανουήλ
του Αντωνίου. Σκοτώθηκε την 
22-5-1941 μαχόμενος κατά 
των Γ ερμανών αλεξιπτωτι
στών στο Ηράκλειο - Κρήτης.

13. Τσιγγούρης Κων/νος του Πα
ναγιώτη, γεν. το 1917 στην Αν- 
δρίτσαινα Ολυμπίας. Σκοτώ
θηκε την 31-8-1944 σε συ
μπλοκή με τους Γερμανούς 
στον δρόμο Άμφισσας - Γα
βριάς.

ΥΠΕΝΩΜΟΤΑΡΧΕΣ

1. Βερναδάκης Παύλος του Αν-
δρέα, γεν. το 1908, στο Κα- 
στέλλο Αποκορώνου Χανίων. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 22-8-1930. Εκτελέστηκε την 
16-10-1943 από τους Γερμα
νούς στην θέση «Προφήτης - 
Ηλίας» των Χανίων.

2. Γιώτης Μιχαήλ του Αλεξάν
δρου. Σκοτώθηκε την 24-6- 
1943 από τους Ιταλούς στις 
Σελλάδες Άρτας.

3. Γρηγοράκης Ευτύχιος του Γε-
ωργίου. Σκοτώθηκε την 21-5- 
1941 μαχόμενος κατά των Γερ
μανών στο Ρέθυμνο.

4. Γυφτάκης Ιωάννης του Θεοχά
ρη, γεν. το 1915 στη Μερόπη 
Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 28-5-1939. 
Εκτελέστηκε την 27-11-1943 
από τους Γερμανούς στην Και- 
σαριανή - Αττικής.

5. Ευθυμίου Κων/νος του Λά
μπρου, γεν. το 1919 στην Οξυά 
Καρδίτσας. Κατατάχθηκε στη
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Χωροφυλακή την 28-2-1940. 
Εκτελεστηκε την 3-11 -1943 από 
τους Γερμανούς στο Γαρδίκι - 
Φθιώτιδας.

6. Ζαφειρέλης Οδυσσέας του
Κυριάκου, γεν. το 1919 στην 
Άγρα Μηθύμνης Λέσβου. Κατα
τάχθηκε στη Χωροφυλακή την 
29-2-1940. Σκοτώθηκε την 21-5- 
1941 μαχόμενος κατά των Γερ
μανών στο Πάνορμο - Ρεθύ- 
μνου.

7. Ζαχαρόπουλος Δημήτριος του
Νικολάου, γεν. το 1907 στα Ψα
ριανά Ευρυτανίας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 1-7- 
1930. Εκτελεστηκε την 8-9- 
1944 από τους Γερμανούς στο 
Χαϊδάρι - Αττικής.

8. Κατσούλης Νικόλαος του Γε-
ωργίου. Εκτελεστηκε την 1-8- 
1941 από τους Γερμανούς στο 
Αλικιανό - Χανίων.

9. Κουκιάς Θωμάς του Ιωάννη. 
Σκοτώθηκε την 15-10-1943, ενώ 
υπηρετούσε στο ΕΔΕΣ - Ζερβά, 
μαχόμενος κατά των Γερμανών 
στην Άνω Καλεντίνη - Άρτας.

10. Λαμπρόπουλος Κων/νος του
Γεωργίου. Σκοτώθηκε την 21-5- 
1941 μαχόμενος κατά των Γερ
μανών στο Ρέθυμνο - Κρήτης.

11. Μαχαίρας Χρηστός του Ανα
στασίου, γεν. το 1920 στο Κυ
παρίσσι Εύβοιας. Σκοτώθηκε 
την 21-9-1944 σε βομβαρδι
σμό στη Θεσσαλονίκη.

12. Μητσάκος Αναστάσιος του
Αντωνίου, γεν. το 1919 εις 
Άρλα Πατρών. Εκτελέστηκε 
την 6-12-1942 από τους Γερ
μανούς στο Ηράκλειο.

13. Μουλακάκης Νικόλαος του
Εμμανουήλ, γεν. το 1912 εις 
Ακούμια Αγίου Βασιλείου Ρεθύ- 
μνης. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 18-11-1935. Σκοτώ
θηκε την 6-1-1941 σε αεροπορι
κό βομβαρισμό στην Κορυτσά.

14. Μπόρλας Ιωάννης του Σταύ
ρου, γεν. το 1911, στη Καστα
νιά Καρδίτσας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 12-3- 
1937. Σκοτώθηκε την 28-9- 
1943 από τους Γερμανούς 
στην Λάρισα.

15. Μπούρδαλος Σπυρίδωνας
του Νικολάου, γεν. το 1918, 
στη Κερύνια Αιγιαλείας 
Αχαΐας. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 21-3-1939. Σκο
τώθηκε την 15-9-1944 μαχό
μενος κατά των Γερμανών στο 
Ρίμινι Ιταλίας.

16. Ξερικός Νικόλαος του Δημη- 
τρίου, γεν. το 1918 στο Ζευγο- 
λατιό Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 8-5-1935. 
Σκοτώθηκε την 6-7-1943 μαχό
μενος κατά των Ιταλών στο Φυ
λάκιο ποταμού Αχελώου.

17. Παπανικολάου Αριστ. του Δη-
μητρίου. Σκοτώθηκε την 22-9- 
1944 από τους Γερμανούς 
στην οδό Ιωαννίνων - Πρεβέ-
ζης·

18. Παπαχρήστου Ιωάννης του
Θεοδώρου, γεν. το 1913 στη 
Βούλιστα Παναγιά Φιλιππιά- 
δας Πρεβέζης. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 30-5- 
1936. Σκοτώθηκε την 2-9-1944 
μαχόμενος κατά των Γερμα
νών στην θέση «Κανέτα» Ιωαν
νίνων.

19. Παππάς Αθανάσιος του Ιωάν
νη, γεν. το 1907 στη Φανερω
μένη Φιλιππιάδας Πρεβέζης. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλα
κή την 27-7-1929. Σκοτώθηκε 
την 29-7-1943 μαχόμενος κα
τά των Γερμανών στο Ξηρο- 
βούνι Άρτας.

20. Πουλοκόκης Νικόλαος. Σκο
τώθηκε την 15-1-1941 σε αε
ροπορικό βομβαρδισμό στην 
Κορυτσά.
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21. Ρωμανιάς Μιχαήλ του Στυλια
νού. Εκτελέστηκε την 5-9-1944 
από τους Γερμανούς στα Νέα 
Μουδανιά Χαλκιδικής.

22. Τρετάκης Εμμανουήλ του
Αδάμ, γεν. το 1911 στις Βρύ
σες Αμαρίου Ρεθύμνης. Κατα
τάχθηκε στη Χωροφυλακή την 
3-5-1935. Τραυματίσθηκε μα- 
χόμενος κατά των Γερμανών 
στο Ρίμινι Ιταλίας και απεβίω- 
σε στο 402 Σ.Ν. την 16-6-1947.

2. Αλούπης Λάζαρος του Αθανα
σίου, γεν. την 1910 στο Ραυτό- 
πουλο Ευρυτανίας. Σκοτώθηκε 
μαχόμενος εναντίον των Ιταλών 
την 23-7-1943 στο Μακρυνόρος 
Βάλτου.

3. Αποστόλου Θεοφάνης του
Κων/νου, γεν. την 1912 στο Αν
θηρό Καρδίτσας. Εκτελέστηκε 
από τους Ιταλών στο Αγρίνιο 
την 15-11-1942.

4. Αμπατζής Δημήτριος του Θεο
λόγου, γεν. το 1917 στην Κομο
τηνή. Σκοτώθηκε την 23-5-1941 
στην Κερκίνη -Σερρών από 
τους Βούλγαρους στρατιώτες.

23. Τσέτσος Βασίλειος του Γεωρ- 
γίου, γεν. το 1919 στη Τύρνα 
Τρικάλων. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή στις 15-10-1937. 
Σκοτώθηκε την 17-8-1944 μα
χόμενος κατά των Γερμανών 
στην Μέτινα - Θεστρωτίας.

24. Χρήστου Δημήτριος του Πα
ναγιώτη, γεν. το 1908 στη Πα
ναγιά Θηβών Βοιωτίας. Κατα
τάχθηκε στη Χωροφυλακή 
στις 20-7-1928. Σκοτώθηκε 
την 25-5-1941 μαχόμενος κα
τά των Γερμανών στα Χανιά.

25. Ψαρουδάκης Γεώργιος του
Νικολάου, γεν. το 1906 στον 
Άσκυφο Σφανίων Χανίων. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 21-12-1929. Σκοτώθηκε 
την 2-8-1944 από πράκτορα 
των Γερμανών στην περιοχή 
του Μυλοποτάμου - Ρεθύμνης.

ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Αθανασιάδης Κων/νος του
Στυλιανού, γεν. την 1905 στο 
Γερακάρι Αμαρίου Ρεθύμνης. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 10-11-1927. Τουφεκίσθηκε 
από του Γερμανούς την 2-9- 
1941 στο Παλαιοχώρι - Κρήτης.

5. Αντωνόπουλος Ιωάννης του
Ηλία, γεν. το 1920 στους Μουρ- 
γιατάδες Τριφυλλίας Μεσση
νίας. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 13-10-1943. Σκοτώ
θηκε την 12-10-1944 στην Αθή
να από τους Γερμανούς.

6. Αντωνόπουλος Νικόλαος του
Γεωργίου, γεν. το 1915 στη 
Χρυσάφη Λακωνίας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 14- 
11-1937. Σκοτώθηκε την 2-11- 
1940 σε αεροπορικό βομβαρδι
σμό στην Θεσσαλονίκη.

7. Αποστόλου Θεοφάνης του
Κων/νου, γεν. το 1912 στο Αν
θηρό Καρδίτσας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 4-8-1935. 
Εκτελέστηκε την 15-11-1942 
από τους Ιταλούς στο Μεσο
λόγγι Αιτωλοακαρνανίας.

8. Ασπιώτης Ιωάννης του Αλε
ξάνδρου, γεν. το 1908 στη 
Μπενίτσα Κερκύρας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 17- 
7-1928. Εκτελέστηκε την 1-5- 
1943 από τους Γερμανούς στην 
Βέροια.

9. Βασιλάκης Γ εώργιος του Ιωάν
νη, γεν. το 1911 στο Κλειδί 
Άρτας. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 29-8-1934. Εκτελέ
στηκε την 6-7-1944 από τους 
Γερμανούς στην Πρέβεζα.
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10. Βακαλούδης Δημοσθένης του
Δημητρίου, γεν. το 1908 στο 
Σουφλί Έβρου. Εκτελέστηκε 
από τους Γερμανούς την 24-6-
1943 στο Διδυμότειχο Έβρου.

11. Βεστάκης Στέφανος του Γε
ωργίου, γεν. το 1919 στο Συ- 
ρικάρι Κισσάμου Χανίων. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 27-2-1940. Σκοτώθηκε την 
22-5-1941 μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωτι
στών στην Κρήτη.

12. Βλογιαννίτης Βασίλειος του
Κων/νου, γεν. το 1920 στο Γο- 
ράνιο Λακωνίας. Κατατάχθηκε 
στη χωροφυλακή 15/3/41. 
Σκοτώθηκε σε αεροπορικό 
βομβαριδισμό την 27/5/41 
από τους Γερμανούς, στη θέ
ση Άγιος Γεώργιος Περιβο- 
λίων Ρεθύμνης, μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτω
τιστών.

13. Βογιατζής Χρήστος του Δη
μητρίου, γεν. το 1905 στο 
Σουφλί Έβρου. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 5-6- 
1930. Σκοτώθηκε την 17-7-
1944 μαχόμενος κατά των 
Γερμανών στο Δερβενοχώρι 
Καστοριάς.

14. Γερμανός Χρήστος του Αλε
ξάνδρου. Σκοτώθηκε την 20-5- 
1941 στο Ρέθυμνο - Κρήτης 
μαχόμενος κατά των Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών.

15. Γεωργίου Ευάγγελος του
Κων/νου, γεν. το 1920 στα Πε
ριβόλια Φθιώτιδας. Σκοτώθη
κε την 29-5-1941 μαχόμενος 
κατά των Γ ερμανών αλεξιπτω
τιστών στα Καστελάκια - Ρε- 
θύμνου.

16. Γιαννακάς Ηλίας του Αριστεί
δη, γεν. το 1905 στο Καρπά- 
σιο Λήμνου Λέσβου. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
14-3-1929. Σκοτώθηκε την 20- 
5-1941 μαχόμενος κατά των 
Γ ερμανών αλεξιπτωτιστών 
στο Ρέθυμνο.

17. Γιάννης Γεώργιος του Λά
μπρου, γεν. το 1922 στη Πυα- 
λία Τρικάλων. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 12-11- 
1945. Σκοτώθηκε την 21-5- 
1941 μαχόμενος στο Ρέθυμνο 
κατά των Γ ερμανών αλεξιπτω
τιστών.

18. Γιώτας Δημήτριος του Χρή
στου. Σκοτώθηκε την 22-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτω
τιστών.

19. Γκέντζος Μιλτιάδης του
Στεργίου, γεν. το 1912 στο 
Άργος Ορεσπκού Καστοριάς. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλα
κή την 8-10-1935. Σκοτώθηκε 
την 7-7-1942 από τους Γερμα
νούς στην Θεσσαλονίκη.

20. Γόνπκας Γεώργιος του Ιωάν
νη, γεν. το 1919 στον Πειραιά. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλα
κή την 29-12-1940. Σκοτώθηκε 
την 12-5-1941 στην Κρήτη.

21. Γούσης Γεώργιος του Χρή
στου, γεν. το 1910 στους Πα- 
παδάτες Πρεβέζης. Σκοτώθηκε 
την 5-7-1943 από τους Γερμα
νούς στην γέφυρα Καλογήρων.

22. Γυφτοδήμας Δημήτριος του
Γρηγορίου, γεν. το 1922 στα 
Ψαχνά Εύβοιας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 11-4- 
1944. Εκτελέστηκε την 24-7- 
1944 από τους Γερμανούς 
στην Αθήνα.

23. Δαμανάκης Αλέξανδρος του
Γεωργίου. Σκοτώθηκε την 22- 
5-1941 μαχόμενος κατά των 
Γ ερμανών αλεξιπτωτιστών
στο Ρέθυμνο.

24. Δασκαλάκης Αντώνιος του
Νικολάου. Εκτελέστηκε την 1- 
8-1941 από τους Γερμανούς 
στην περιοχή Αλικιανού - Χα
νίων.
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25. Δεληγιάννης Νικόλαος του Γε
ρασίμου, γεν. το 1909 στο Κρά- 
κιο Αλμυρού Μαγνησίας. Εκτε- 
λέστηκε την 10-6-1942 στην 
Λήμνο από τους Γερμανούς.

26. Δημόπουλος Δημήτριος. Εκτε- 
λέστηκε την 11-7-1944 στην Λά
ρισα από τους Γερμανούς.

33. Καντεράκης Γεώργιος του Ιω
άννη, γεν. το 1904 στη Σελλιά 
Αποκορώνου Χανίων. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
14-3-1924. Σκοτώθηκε τον Αύ
γουστο του 1941 σε αεροπορι
κό βομβαρδισμό στην Μήλο.

34. Κονίστρας Ιωάννης. Σκοτώ
θηκε το 1941 σε αεροπορικό 
βομβορδισμό στα Ιωάννινα.

27. Ευσταθίου Χρηστός του Χρή
στου, γεν. το 1908 στην Οίτη 
Φθιώτιδας. Εκτελεστηκε την 
14-8-1941 από τους Γερμα
νούς στην Φλώρινα.

28. Ζουμής Χρηστός του Δημη- 
τρίου. Σκοτώθηκε την 11-10- 
1941 στις Σέρρες από τους 
Βούλγαρους.

29. Ζωγράφος Ευστράτιος του
Αλεξάνδρου, γεν. το 1920 στη 
Μυτιλήνη. Εκτελεστηκε την 
14-9-1943 από τους Γερμα
νούς στην Μυτιλήνη Λέσβου.

30. Ζωίδάκης Αντώνιος του Αν-
δρέα, γεν. το 1909 στον Άγιο 
Ιωάννη Αμαρίου Ρεθύμνης. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την2-6-1932. Σκοτώθηκε την 7- 
4-1944 στο Ηράκλειο της Κρή
της από τους Γερμανούς κατά 
την απαγωγή του Γερμανού 
στρατηγού Κράιππε.

31. Καβρουλάκης Ευάγγελος του
Παύλου, γεν. το 1903 στο Αρ- 
μένο Αποκορώνου Χανίων. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 4-7-1930. Σκοτώθηκε την 
21-1-1941 στην Θεσσαλονίκη 
σε αεροπορικό βομβαρισμό.

32. Καλογεράκης Ιωάννης του
Μιχαήλ, γεν. το 1906 στον 
Άγιο Ιωάννη Αμαρίου Ρεθύ
μνης. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 9-11-1925. Απε- 
βίωσε την 21-5-1941 στο Ρέ
θυμνο από κακουχίες του πο
λέμου.

35. Καπελάκης Γ εώργιος του Λε
ωνίδα, γεν. το 1919 στην 
Άμφισσα Φωκίδας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
30-12-1940. Σκοτώθηκε την 
24-5-1941 στα Χανιά μαχόμε- 
νος κατά των Γερμανών αλεξι
πτωτιστών.

36. Καπετανάκος Δημήτριος του
Γεωργίου. Απεβίωσε την 2-2- 
1942 από κακουχίες του πολέ
μου.

37. Καραγιάννης Βασίλειος του
Νέστορα. Σκοτώθηκε την 
2101201940 σε αεροπορικό 
βομβαρδισμό στην Λάρισα.

38. Καραγιαλάνης Βασίλειος του
Ιγνατίου, γεν. την 1905 στην 
Παρούκαλη Μεθύμνης Λέ
σβου. Εκτελέστηκε από τους 
Γερμανούς την 6-1943 στο Δι
δυμότειχο Έβρου.

39. Καρδακάρης Νικόλαος του
Μιχαήλ, γεν. το 1906 στους 
Γιαννάδες Κερκύρας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
10-11-1930. Σκοτώθηκε την 
20-4-1941 σε αεροπορικό 
βομβαρδισμό στην Αρτα.

40. Καστανάκης Μιχαήλ του Γε
ωργίου. Σκοτώθηκε την 23-5- 
1941 μαχόμενος κατά των 
Γ ερμανών αλεξιπτωτιστών
στο Ηράκλειο.
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41. Καταττόδης Αντώνιος του
Αποστόλου, γεν. το 1911 στη 
Κάρυά Λευκάδας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 23-3- 
1934. Εκτελέστηκε την 21-12- 
1942 από τους Ιταλούς σε πε
ριοχή της Άρτας.

42. Κατσιμάρδος Γεώργιος του
Αλκιβιάδη, γεν. το 1920 στην 
Αγ. Παρασκευή Τριχωνίδας 
Αιτωλ/νίας. Κατετάγει 14/3/41. 
Σκοτώθηκε από αεροπορικό 
βομβαρδισμό την 22-5-1941 
στην θέση Καστελάκια Ρεθύ- 
μνης, μαχόμενος κατά γερμα- 
νών αλεξιπτωτιστών.

43. Κατσικανδαράκης Εμμανου
ήλ του Ιωάννη, γεν. το 1906 
στις Καλάθαινες Κισάμου Χα
νιών. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 10-12-1929. Σκο
τώθηκε την 20-5-1941 στο Ρέ
θυμνο, μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

44. Κατωτομιχελάκης Στυλιανός
του Γεωργίου, γεν. το 1905 
στο Φουρνέ Κυδωνιάς Χανίων. 
Εκτελέστηκε την 1-8-1941 από 
τους Γερμανούς στο Φουρνέ 
Χανίων.

45. Καχριμάνης Γεώργιος του
Βασιλείου, γεν. το 1910 στο 
Πριόλιθο Καλαβρύτων 
Αχάίας. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 15-2-1944. 
Εκτελέστηκε την 8-9-1944 από 
τους Γερμανούς στο Στρατό
πεδο Χάίδαρίου - Αττικής.

46. Κλάδης Παναγιώτης του Αλε
ξίου, γεν. το 1907 Αγολά Ζα
κύνθου. Εκτελέστηκε την 10- 
6-1942 από τους Γερμανούς 
στην Λήμνο.

47. Κοϊνάκης Γεώργιος του Ιωάν
νη. Εκτελέστηκε την 14-8- 
1941 στον Αλικιανό - Κυδω
νιάς από τους Γερμανούς.

48. Κοτσουδάκης Ιωάννης του
Επαμεινώνδα. Εκτελέστηκε 
την 5-4-1942 από τους Γερμα
νούς στα Χανιά.

49. Κουκούτσης Κων/νος του
Βασιλείου, γεν. το 1911 στο 
Καρπενήσι Ευρυτανίας. Κατα
τάχθηκε στη Χωροφυλακή την
19-7-1933. Εκτελέστηκε την
27-11-1943 από τους Γερμα
νούς στην Αθήνα.

50. Κουλούρης Σπυρίδωνας του
Σταματίου, γεν. το 1910 Ριγ- 
γλάδες Κερκύρας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 8-1- 
1930. Εκτελέστηκε την 19-9- 
1944 από τους Γερμανούς 
στην Παραμυθιά - Θεστρωτίας.

51. Κουλούρης Μιχαήλ του Στα
ματίου, γεν. το 1915 στο Περι
βόλι Κερκύρας. Σκοτώθηκε 
την 19-12-1942 από τους Γερ
μανούς σε περιοχή της Θεσ
σαλονίκης.

52. Κούτρης Παναγιώτης του
Κων/νου, γεν. το 1904 στο Δί- 
μανδρο Τριφυλλίας. Σκοτώθη
κε την 20-5-1941 στο Ρέθυ
μνο, μαχόμενος κατά των Γερ
μανών αλεξιπτωτιστών.

53. Κουτρούλης Γ εώργιος του
Μιχαήλ. Εκτελέστηκε την 2-6- 
1941 από τους Γερμανούς 
στο Πατελάρι - Χανίων.

54. Κουτσουλάκης Ιωάννης του
Επαμεινώνδα. Απεβίωσε την
28-11-1942 στο Αμβούργο - 
Γερμανίας από κακουχίες της 
αιχμαλωσίας.
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55. Κρέπης Βασίλειος του Νικο
λάου, γεν. το 1915 στο Αρφα- 
ρά Καλαμών Μεσσηνίας. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 11-6-1937. Σκοτώθηκε την 
26-4-1941 στην Αθήνα από 
τους Γερμανούς.

56. Κρυοβρυσανάκης Γεώργιος
του Ηλία, γεν. στη Λοχριά 
Αμαρίου Ρεθύμνης. Σκοτώθη
κε την 4-12-1943 σε συμπλοκή 
με τους Γερμανούς στο Τυ- 
μπάκι - Ηρακλείου.

62. Λιασκώνης Κων/νος του Θεο
δώρου. Σκοτώθηκε την 17-11- 
1943 στην Σάμο σε αεροπορι
κό βομβαρδισμό.

63. Μανιάκης Μιχαήλ του
Κων/νου. Σκοτώθηκε την 20-5- 
1941 στο Ρέθυμνο, μαχόμε- 
νος κατά των Γερμανών αλεξι
πτωτιστών.

64. Μαντατουνάκης Ιωάννης.
Σκοτώθηκε την 2-6-1941 μα- 
χόμενος κατά των Γερμανών 
αλεξιπτωτιστών στον Προφή
τη Ηλία - Ηρακλείου.

57. Κυριακίδης Ιωάννης του Πα
ναγιώτη. Εκτελεστή κε την 18- 
4-1943 από τους Γερμανούς 
στο Κιλκίς.

58. Κυρίτσης Χριστόδουλος του
Γεωργίου, γεν. το 1919 στον 
Πύργο Καρδίτσας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
26-2-1940. Σκοτώθηκε την 10-
7-1944 μαχόμενος κατά των 
Γερμανών στην περιφέρεια 
των Γρεβενών.

59. Λάζος Αθανάσιος του
Κων/νου, γεν. το 1920 στο 
Κάλλιο Λωρίδας Φωκίδος. Κα- 
τετάγει 22/3/41. Συνελήφθη 
από τους Γερμανούς τον Φε
βρουάριο του 1944 και μετα
φέρθηκε στη Γερμανία. Εκτο- 
τε αγνοείται.

65. Μαραγκός Αριστείδης του
Φωτίου, γεν. το 1915 στην 
Άντισσα Μηθύμνης Λέσβου. 
Κατετάγει 4/1/42. Εκτελέστη- 
κε από τους Γερμανούς την 
4/5/42 στην Μυτιλήνη Λέσβου.

66. Μαραγκουδάκης Γεώργιος
του Κων/νου. Εκτελέστηκε την 
26-2-1943 από τους Ιταλούς 
στο Σεληνάρι - Λασιθίου.

67. Μαράκης Νικόλαος του Μιλ
τιάδη. Εκτελέστηκε την 1-8- 
1941 από τους Γερμανούς στην 
περιοχή Αλικιανού - Χανίων.

68. Μαραγκουδάκης Ευάγγελος
του Κων/νου, γεν. το 1909 στο 
Βούλγαρο Κισσάμου Χανίων. 
Κατετάγει 6/3/33. Σκοτώθηκε 
από του Ιταλούς, την 26-2-1942, 
στο Σεληνάρι Χανίων.

60. Λαμπιράτος Δημήτριος του
Γεωργίου, γεν. το 1907 στα 
Μωράίτικα Κέρκυρας. Εκτελέ
στηκε την 7-8-1942 από τους 
Γερμανούς στην Θεσσαλονί
κη.

61.Λέτσας Δημήτριος του Θεο
δώρου, γεν. το 1911 στο Πα- 
λαιοχώρι Μεσολογγίου 
Αιτ/νίας. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 5-2-1935. 
Σκοτώθηκε την 25-9-1944 σε 
αεροπορικό βομβαρδισμό στο 
Σκαραμαγκά Αττικής.

69. Μαρκουλάκης Στυλιανός του
Ιωάννη, γεν. το 1908 στις Απο
θήκες Κυδωνιάς Χανίων. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 7-12-1930. Εκτελέστηκε 
την 2-6-1941 από τους Γερμα
νούς στον Αλικιανό - Χανίων.

70. Μαυρακάκης Γεώργιος του
Αντωνίου, γεν. το 1906 στον 
Σκουτελώνα Κισσάμου Χανίων. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλα
κή την 14-3-1929. Σκοτώθηκε 
την 25-4-1941 μαχόμενος κατά 
των Γερμανών στον Τίρναβο.
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Δύναμη Χωροφυλακής Πρεμετης · 
Αργυροκάστρου κατά τη διάρκεια 
του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940 
-1941 (πάνω αριστερά).

Ανδρες της Χωροφυλακής στα 
χιονισμένα βουνά της Αλβανίας 
κατά τη διάρκεια του Αλβανικού 
πολέμου αναπαυόμενοι, Ιανουά
ριος 1941 (πάνω δεξιά).

Δύναμη Χωροφυλακής υπό τον 
Αντισυνταγματάρχη Τσαταλό Ευθ. 
το Δεκέμβριο 1940, έτοιμη να ει- 
σέλθη στην Κορυτσά για ανάληψη 
αστυνομικών καθηκόντων (κάτω).
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71. Μαυροειδής Ιωάννης του
Σταύρου, γεν. το 1912 στη Βα- 
λίρα Μεσσηνίας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 23-
10-1943. Σκοτώθηκε την 12-8- 
1944 από τους Γερμανούς 
στην Λάρισα.

72. Μητσάκος Αναστάσιος του
Αντωνίου. Εκτελέστηκε την 6- 
2-1942 από τους Γερμανούς 
στην περιοχή Χανίων.

73. Μορφίνης Κορνήλιος του Γε
ωργίου, γεν. το 1913 στην 
Ελευθερούπολη Καβάλας. 
Εκτελεστηκε την 10-8-1944 
από τους Γερμανούς στην 
Θεσσαλονίκη.

74. Μότσιαλος Θωμάς του Δημη- 
τρίου. Εκτελεστηκε την 16-2- 
1944 από τους Γερμανούς 
στη Δεσκάτη - Λαρίσης.

75. Μουγγρίδης Γεώργιος του
Γρηγορίου. Εκτελεστηκε την 
14-11-1942 από τους Γερμα
νούς στο Διδυμότειχο - 
Έβρου.

76. Μπακαλούδης Δημοσθένης
του Δημητρίου, γεν. το 1908 
στο Σουφλί Έβρου. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
28-6-1930. Σκοτώθηκε την 27- 
4-1944 από τους Γερμανούς 
στο Διδυμότειχο - Έβρου.

77. Μπαρδίκας Παναγιώτης του
Θεοδώρου, γεν. το 1902 στο 
Πανατώλιο Αιτ/νίας. Απεβίωσε 
την 31-3-1941 από τραύματα 
και κακουχίες του πολέμου.

78. Μπάρλας Παναγιώτης του
Αναστασίου, γεν. το 1914 στη 
Βελιψοστή Αρκαδίας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
14-11-1939. Σκοτώθηκε την 
24-5-1941 στο Χανιά σε αερο
πορικό βομβαρδισμό.

79. Μπάστας Λάμπρος του
Κων/νου. Εκτελεστηκε την 28-
9-1943 στην Λάρισα από τους 
Γερμανούς.

80. Μπατζοτέγος Κων/νος του
Στεργίου. Σκοτώθηκε την 13- 
4-1941 από έκρηξη γερμανι
κής βόμβας στον Αλιάκμονα.

81. Μπεκιαρίδης Τριαντάφυλλος
του Γεωργίου, γεν. το 1920 στις 
Σάπες Ροδόπης. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 3-3-1941. 
Εκτελέστηκετην 14-9-1943 από 
τους Γερμανούς στην θέση 
«Τσαμάκια» Μυτιλήνης.

82. Μπερέτης Παναγιώτης του
Ιωάννη. Σκοτώθηκε την 12-11- 
1940 σε αεροπορικό βομβαρ
δισμό από τα Ιταλικά αερο
πλάνα στην περιοχή Λούρου - 
Πρεβέζης.

83. Μπέρτσας Δημήτριος του
Ζώη, γεν. το 1920 στον Γαλα
τά Αιτ/νίας. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 14-4-1941. 
Εξαφανίστηκε την 21-1-1944 
ενώ ήταν κρατούμενος των 
Γερμανών στην Αυστρία.

84. Μπιτσικέας Λυκούργος του
Παναγιώτη, γεν. το 1912 στην 
Καστανιά Καλαμάτας Μεσση
νίας. Τουφεκίσθηκε από τους 
Ιταλούς την 6-6-1943 στο 
Κούρνοβο Δομοκού.
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85. Μπόρλας Βασίλειος του
Ηλία, γεν. στην Καστανέα 
Καρδίτσας. Εκτελέστηκε την 
28-9-1943 από τους Γερμα
νούς στην Λάρισα.

86. Μπόρλας Ιωάννης του Σταύ
ρου. Εκτελέστηκε την 28-9- 
1943 στην Λάρισα από τους 
Γ ερμανούς.

91. Νικολόπουλος Γεώργιος του
Αναστασίου, γεν. το 1908 
στην Μυρτιά Τριχωνίδος 
Αιτ/νίας. Κατετάγει στη χωρο
φυλακή 2/4/35. Σκοτώθηκε 
μαχόμενος εναντίον των Γερ
μανών, την 14-9-1943 στο Νε- 
οχωράκιο Άρτας.

92. Ντάντης Δημήτριος του Ηλία. 
Σκοτώθηκε την 23-5-1941 μα
χόμενος κατά των Γερμανών 
αλεξιπτωτιστών στο Ρέθυμνο.

87. Μπουλούτσης Γρηγόριος
του Νικολάου, γεν. το 1920 
στην Κάτω Αχάία Πατρών. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 14-4-1941. Εκτελέστηκε 
την 28-8-1943 από τους Γερ
μανούς στην Καισαριανή - Ατ
τικής.

88. Μπουμπουδάκης Αναξαγό
ρας του Σπυρίδωνα. Σκοτώ
θηκε την 22-5-1941 μαχόμε
νος κατά των Γερμανών αλεξι
πτωτιστών στο Ρέθυμνο.

89. Μυσιρλάκης Κων/νος του Ιω
άννη, γεν. το 1909 στους Βά
ρους Πυργιωτίσσης Ηρακλεί
ου. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 1-10-1932. Σκοτώ
θηκε την 27-5-1941 μαχόμε
νος κατά των Γερμανών αλεξι
πτωτιστών στα Χανιά.

93. Ξεκοκουλοτάκης Στυλιανός
του Δημητρίου, γεν. το 1904 
στον Ψαθόγιαννο Κυδωνιάς 
Χανίων. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 15-5-1930. Σκο
τώθηκε την 12-2-1944 μαχό
μενος κατά των Γ ερμανών στο 
Κούνενι - Χανίων.

94. Ο ικονομέας Ανδρέας του
Σπυρίδωνα, γεν. το 1913 στο 
Λαγκαδά Μεσσηνίας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
11-11-1936. Σκοτώθηκε την 3- 
11-1940 σε αεροπορικό βομ
βαρδισμό στην Θεσσαλονίκη.

95. Οικονομέας Σωτήριος του
Λογοθέτη. Εκτελέστηκε την 
29-4-1941 από τους Γερμα
νούς.

96. Ραπάντας Κων/νος του Βασι
λείου, γεν. το 1920 στην Μα- 
ταράγγα Μεσσολογγίου. 
Εκτελέστηκε από τους Γ ερμα
νούς την 28-8-1943 στην Αθή
να.

3*̂

90. Νάτσικας Δημοσθένης του
Θωμά, γεν. το 1916 στα Πι- 
στιανά Άρτας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 21-9- 
1937. Σκοτώθηκε την 28-ΙΟ
Ι 943 μαχόμενος κατά των 
Γερμανών στο Αθαμάνιο - 
Άρτας

97. Παπαδόπουλος Ξενοφώντας
του Νικολάου, γεν. το 1905 στο 
Πρωτοχώρι Κοζάνης. Εκτελέ
στηκε την 17-4-1943 από τους 
Ιταλούς στην Κοζάνη.
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98. Παρασκευόπουλος Ιωάννης
του Χαραλάμπους, γεν. το 
1920 στο Πράσινο Γορτυνίας 
Αρκαδίας. Κατετάγει 11/4/41. 
Σκοτώθηκε μαχόμενος ενα
ντίον των Γερμανών, στις 
20/10/43 στην Κουτσούφλιανη 
Καλαμπάκας.

99· Παπαναστασίου Χρυσόστο
μος του Ευαγγέλου, γεν. το 
1913 στην Καρδίτσα. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 8-
8-1934. Εκτελέστηκε την 7-8- 
1942 από τους Γερμανούς 
στην Θεσσαλονίκη.

100. Παπαντώνης Κυριάκος του
Γεωργίου. Σκοτώθηκε την 20-9- 
1944 σε αεροπορικό βομβαρδι
σμό στο Πέραμα - Ρεθύμνης.

101. Παπαχρυσάνθου Αθανά
σιος του Θεοδώρου, γεν. το 
1919 στο Μοστίτσι Καλαβρύ
των Αχάίας. Εκτελέστηκε την 
1-6-1941 από τους Γερμα
νούς στο Ηράκλειο - Κρήτης.

102. Παπουτσάκης Μιχαήλ του
Γεωργίου, γεν. το 1906 στο 
Γαβαλοχώρι Αποκορώνου Χα
νιών. Εκτελέστηκε από τους 
Γερμανούς την 27-8-1941 στο 
χωριό Αγυιά Κυδωνιάς.

103. Πατεράκης Δημήτριος του
Στυλιανού, γεν. το 1905 στη 
Δραπανιά Κισσάμου Χανίων. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυ
λακή την 20-7-1925. Σκοτώ
θηκε την 20-5-1941 μαχόμε
νος κατά των Γερμανών αλε
ξιπτωτιστών στο Ρέθυμνο.

104. Πατραμάνης Ιωάννης του
Νικολάου, γεν. το 1905 στις 
Κορυφές Μαλεβυζίου Ηρα
κλείου. Κατετάγει 29/10/40. 
Πνίγηκε μεταξύ Κυθήρων - 
Κρήτης, μεταφερόμενος με 
ατμόπλοιο, ως όμηρος από 
τους Γερμανούς την 
25/11/41.

105. Πετράκος Πέτρος του Γε
ωργίου, γεν. το 1912 στη 
Γράμμουσα Λακωνίας. Κατα
τάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 4-3-1937. Εκτελέστηκε 
την 21-1-1944 στην Σπάρτη 
από τους Γερμανούς.

106. Πετρόπουλος Αναστάσιος
του Ιωάννη, γεν. το 1919 στο 
Εξαπλάτανο Αλμωπίας Πέλ- 
λης. Σκοτώθηκε από τους 
Γερμανούς την 27-1-1944 
στην περιοχή Σκουταριού 
Πιερίων.

107. Πενταφρόνιμος Κων/νος
του Νικολάου, γεν. το 1920 
στο Μελιγό Κυνουρίας Αρκα
δίας. Κατετάγει 4/4/41. Εκτε
λέστηκε από τους Γερμα
νούς τον Σεπτέμβριο του 
1943 στο Βόϊο Έδεσσας.

108. Πολύμερος Βασίλειος του
Αθανασίου, γεν. το 1914 στη 
Δρακότρυπα Καρδίτσας. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 19-4-1937. Σκοτώθηκε 
την 20-5-1941 στο Ρέθυμνο 

Λ  μαχόμενος κατά των Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών.

109. Προβατινάκης Νικόλαος
του Στυλιανού, γεν. το 1904 
στη Κουφού Αλυκιανού Χα
νίων. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 31-3-1924. 
Σκοτώθηκε την 21-5-1941 
μαχόμενος κατά των Γερμα- 
νών αλεξιπτωτιστών στον 
Αλικιανό - Χανίων.

110. Πρυνιωτάκης Ιωάννης του
Εμμανουήλ. Σκοτώθηκε την 
22-5-1941 μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωτι
στών στο Ρέθυμνο.

111. Πρωτοπαπαδάκης Γεώγιος
του Νικολάου, γεν. το 1919 
στη Ανώπολη Σφακίων Χανί- 
νων. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 8-9-1941. Εκτελέ
στηκε την 22-4-1944 από 
τους Γ ερμανούς στο Κιλκίς.
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112. Ράπαντας Κων/νος του Βα
σιλείου, γεν. το 1920 στη Μα- 
ταράγκα Μεσολογγίου. Κα- 
τετάγει στις 14-4-41. Εκτελε
στή κε την 28-8-1943 από 
τους Γερμανούς στην Αθήνα.

113. Ρίζος Ευάγγελος του Βασι
λείου, γεν. το 1905 στα Μω- 
ράίτικα Κερκύρας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
4-11-1940. Σκοτώθηκε την 1- 
3-1941 σε αεροπορικό βομ
βαρδισμό στην Λάρισα.

114. Ρογδάκης Δημήτριος του
Ιωάννη (Δόκιμος Χωροφύλα
κας). Σκοτώθηκε την 2-7- 
1941 από τους Γερμανούς 
στο Ρέθυμνο - Κρήτης.

115. Σαμαρτζής Κων/νος του Σω
τηρίου, γεν. το 1920 στο 
Αφράτιο Εύβοιας. Εκτελέ- 
στηκε την 23-5-1943 από 
τους Βούλγαρους, στην Κερ
κίνη - Σερρών.

116. Σαρτζετάκης Θεοφάνης του
Μιχαήλ, γεν. το 1904 στο 
Κάνδανο Χανίων. Κατατά
χθηκε στην Χωροφυλακή την 
17-3-1924. Εκτελεστηκε την 
2-6-1941 από τους Γερμα
νούς σε περιοχή της Κυδω
νιάς - Χανίων.

117. Σιαμπαλιώτης Μιχαήλ του
Αθανασίου, γεν. 1909 στη 
Μπόγια Τρικάλων. Εκτελέ- 
στηκε από τους Γερμανούς 
την 26-5-1942.

118. Σινάνογλου Σταύρος του
Ισαάκ, γεν. το 1917 στην 
Κωνσταντινούπολη. Κατετά- 
γει το 1940. Εκτελεστηκε 
από τους Ιταλούς την 7-5- 
1942 στο Άργος Ορεστικού.

119. Σιώρας Κων/νος του Ιωάν
νη, γεν. το 1920 στη Μοίρα 
Αχαιός. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 8-1-1944. 
Εκτελεστηκε την 2-10-1944 
από τους Γερμανούς στην 
Πάτρα.

120. Σκρεπερός Γεώργιος του
Ηλία, γεν. το 1918 στη Κε- 
φαλληνού Μεσσηνίας. Κατα
τάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 23-3-1939. Σκοτώθηκε 
την 23-4-1941 σε αεροπορικό 
βομβαρδισμό στην Μυτιλήνη.

121. Σορώκος Ιωάννης του
Κων/νου. Σκοτώθηκε την 17-
10-1943 μαχόμενος κατά των 
Γερμανών στο Βουλγαρέλι - 
Άρτας.

122. Στρατιδάκης Νικόλαος του
Χαραλάμπους, γεν. το 1918 
στο Σπήλι Αγίου Βασιλείου 
Ρεθύμνης. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 11-2-1930. 
Σκοτώθηκε την 20-5-1941 
μαχόμενος κατά των Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών στον 
Προφήτη Ηλία Ηρακλείου - 
Κρήτης.

123. Συγγελάκης Ευάγγελος του
Γεωργίου, γεν. το 1913 στο 
Βασιλικό Εύβοιας. Κατετάγει 
18/3/35. Σκοτώθηκε από 
τους Ιταλούς την 5-7-1943 
στην γέφυρα Αχελώου.

124. Σφυριδάκης Ιάκωβος του
Στυλιανού, γεν. το 1908 στην 
Αλικιανό Κυδωνιάς Χανίων. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυ
λακή την 3-4-1930. Εκτελε
στή κε την 2-6-1941 από τους 
Γερμανούς στον Αλικιανό - 
Χανίων.
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125. Σωτηρόπουλος Γεώργιος
του Αθανασίου, γεν. το 1917 
στο Σανταμέριο Πατρών 
Αχαΐας. Εκτελέστηκε την 28-
8-1943 από τους Γερμανούς 
στην Αθήνα.

126. Τζαβάρας Χρήστος του Πα
ναγιώτη. Σκοτώθηκε την 5-5- 
1941 σε αεροπορικό βομ
βαρδισμό στον Πειραιά.

127. Τζίμας Ευάγγελος του Σπυ
ρίδωνα. Σκοτώθηκε την 21-9- 
1944 μαχόμενος κατά των 
Γ ερμανών στην θέση 
«Ασπροχάλικα» Πρεβέζης.

128. Τζιράκης Μιχαήλ του Γεωργί
ου, γεν. το 1910 στην Αρχοντι
κή Ρεθύμνης. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 9-1-1930. 
Σκοτώθηκε την 15-9-1944 μα
χόμενος κατά των δυνάμεων 
του Άξονος στο Ρίμινι - Ιταλίας.

129. Τριανταφυλλάκης Κων/νος
του Αντωνίου, γεν. το 1914 
στον Πλάτανο Αιτ/νίας. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 19-4-1937. Εκτελέστηκε 
την 10-9-1944 από τους Γερ
μανούς στην Θεσσαλονίκη.

130. Τριβιζάς Σπυρίδωνας του Νι
κολάου, γεν. το 1913 στους 
Αγρούς Κερκύρας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την 
22-4-1936. Εκτελέστηκε την
12-8-1943 από τους Γερμα
νούς στα Ιωάννινα.

131. Τρίμης Παναγιώτης του Δη-
μητρίου, γεν. το 1920 στη 
Κάρυά Κορινθίας. Κατατά
χθηκε στη Χωροφυλακή την
11-4-1941. Εκτελέστηκε την 
14-9-1944 από τους Γερμα
νούς στην Θεσσαλονίκη.

132. Τσίγκας Βασίλειος του Δη-
μητρίου. Σκοτώθηκε την 15-
9-1944 μαχόμενος κατά των 
δυνάμεων του Άξονα στο Ρί- 
μινι - Ιταλίας.

133. Τσιμπουκάκης Αντώνιος του
Γεωργίου, γεν. το 1899 στη 
Ρούστικα (Μούνδρου) Ρεθύ
μνης. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 8-5-1918. Σκο
τώθηκε την 22-5-1941 στο Ρέ
θυμνο μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

134. Τσορώνης Κων/νος του Γε
ωργίου, γεν. το 1914 στη 
Βλαχοπούλα Πυλίας Μεσση
νίας. Κατετάγει 22/4/35. Εκτε
λέστηκε από τους Γερμανούς 
την 23-7-1943 στη θέση Αλώ
νια Βαλτερού Κοζάνης.

135. Τσουρδαλάκης Θεοχάρης
του Κων/νου, γεν. το 1902 
στη Μέλαμπο Αγίου Βασιλεί
ου Ρεθύμνης. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 15-9- 
1928. Εκτελέστηκε τον Δε
κέμβριο 1943 από τους Γερ
μανούς στην Σπάρτη.

136. Τσώνης Αναστάσιος του
Σταύρου, γεν. το 1912 στην 
Ηλιόκαλη Δωδώνης Ιωαννίνων. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλα
κή την 5-12-1934. Σκοτώθηκε 
την 8-12-1943 σε αεροπορικό 
βομβαρδισμό στην Ελευσίνα.

137. Φιωτοδημητράκης Δημή- 
τριος του Γεωργίου, γεν. το 
1912 στην Αγ. Ειρήνη Σελλί- 
νου Χανίων. Κατετάγει 
22/4/35. Πνίγηκε από ανα
τροπή λέμβου, την 9-3-1943 
στην Μυτιλήνη, στην προ- 
σπάθειά του να διαφύγει στα 
παράλια της Μ. Ασίας.

138. Φραγκοστεφανάκης Στυλια
νός του Ιωάννη, γεν. το 1906 
στη Φουρνέ Κυδωνιάς Χα
νίων. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 11-4-1930. 
Σκοτώθηκε την 21-5-1941 
μαχόμενος κατά των Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών στον 
Αλικιανό - Χανίων.
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139. Φυντικάκης Νικόλαος του
Εμμανουήλ, γεν. το 1910 
στην Αποδούλου Αμαρίου 
Ρεθύμνης. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 7-3-1933. 
Εκτελεστηκε την 6-12-1942 
από τους Γερμανούς στο χω
ριό Απόδουλο - Ρεθύμνης.

140. Χαραλαμπίδης Κων/νος του
Παναγιώτη, γεν. το 1903 στη 
Τραπεζούντα. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 21-ΙΟ
Ι 926. Εκτελεστηκε την 10-9- 
1944 στην Θεσσαλονίκη από 
τους Γερμανούς.

141. Χρυσοσπάθης Βασίλειος
του Σταύρου, γεν. το 1909 
στο Μαντζάριο Μεσσήνης. 
Κατετάγει 6/4/35. Σκοτώθηκε 
μαχόμενος κατά των Γερμα- 
νών, την 23-8-1943 στην πε
ριοχή Νεαπόλεως Κοζάνης.

142. Χρυσανθακόπουλος Πανα
γιώτης του Ιωάννη, γεν. το 
1920 στο Καλιφώνιο Καλα
βρύτων Αχαΐας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 14- 
4-1941. Εκτελεστηκε την 28- 
8-1943 στην Αθήνα από τους 
Γερμανούς.

143. Ψώνης Ιωάννης του Δημη- 
τρίου, γεν. το 1920 στο Βλα
χόπουλο Πυλίας Μεσσηνίας. 
Αυτοκτόνησε την 15-6-1942 
στη Νίκη Φλωρίνης, θίγόμε
νος βάναυσα από Γερμανό 
Αξιωματικό.

144. Ψαρούλης Αναστάσιος του
Κων/νου, γεν. το 1916 στο 
Στενό Κορινθίας. Κατετάγει 
17/5/39. Σκοτώθηκε από 
τους Γερμανούς τον Ιούνιο 
του 1944 στο χωριό Τσέκρι - 
Γ ιαννιτσών.

ΔΟΚΙΜΟΙ
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος του
Κυριάκου, γεν. το 1920 στη Θώ- 
κνεια Αρκαδίας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 5-8-1940. 
Σκοτώθηκε την 26-5-1941 μα
χόμενος κατά των Γερμανών 
αλεξιπτωτιστών στο Ρέθυμνο.

2. Βάμβουκας Μιχαήλ του Βασι
λείου, γεν. το 1920 στον Αξόν 
Μυλοποτάμου Ρεθύμνης. Κα
τατάχθηκε στη Χωροφυλακή 
την 12-4-1941. Σκοτώθηκε την
20-5-1941 μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών στο 
Ρέθυμνο.

3. Βατορίδης Παναγιώτης του
Αναστασίου. Σκοτώθηκε την
29-5-1941 μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών στο 
Ρέθυμνο.

4. Βούζας Γρηγόριος του Αλε
ξάνδρου, γεν. το 1920 στην 
Οξυά Καρδίτσας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 21-3- 
1941. Σκοτώθηκε την 22-5-1941 
μαχόμενος κατά των Γερμανών 
αλεξιπτωτιστών στο Ρέθυμνο.

5. Γάκης Πέτρος του Γεωργίου, 
γεν. το 1920 στο Ανθηρό Καρδί
τσας. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 21-3-1941. Σκοτώ
θηκε την 28-5-1941 μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτωτι
στών στο Ρέθυμνο.

6. Γεωργίου Ευάγγελος του
Κων/νου. Σκοτώθηκε την 29-5- 
1941 μαχόμενος κατά των Γερ
μανών αλεξιπτωτιστών στο Ρέ
θυμνο.

7. Γκαγκανόκης Γεώργιος του
Γεωργίου. Εκτελεστηκε την 2-
9-1941 από τους Γερμανούς 
στις Φυλακές Αγιάς - Χανίων.

\
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8. Γούλας Γεώργιος του
Κων/νου, γεν. το 1920 στο Αν
θηρό Καρδίτσας. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 21-3- 
1941. Σκοτώθηκε την 20-5-1941 
στο Ρέθυμνο μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

9. Δημητρίου Μιχαήλ του Αρι
στείδη. Σκοτώθηκε την 21-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτωτι
στών.

10. Δημητρόπουλος Σπυρίδω
νας του Κων/νου. Σκοτώθηκε 
την 26-5-1941 στο Ρέθυμνο 
μαχόμενος κατά των Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών.

11. Ζέρβας Ιωάννης του Κων/νου. 
Σκοτώθηκε την 22-5-1941 στο 
Ρέθυμνο μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

12. Κατσαντώνης Αντώνιος του
Εμμανουήλ, γεν. το 1919 στο 
Ανωμέρος Αμαρίου Ρεθύμνης. 
Κατατάχθηκε στη Χωροφυλα
κή την 27-2-1940. Σκοτώθηκε 
την 23-5-1941 στο Ρέθυμνο 
μαχόμενος κατά των Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών.

13. Κατσαούνης Αθανάσιος του
Κων/νου. Σκοτώθηκε την 20-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτω
τιστών.

14. Κατσαρίδης Κων/νος του Βα
σιλείου. Σκοτώθηκε την 25-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος 
κατά των Γ ερμανών αλεξιπτω
τιστών.

15. Κατσιμάρδος Γεώργιος του
Αλκιβιάδη. Σκοτώθηκε την 22- 
5-1941 στο Ρέθυμνο μαχόμε
νος κατά των Γ ερμανών αλεξι
πτωτιστών.

16. Κομνηνός Κων/νος του Νικο
λάου, γεν. το 1914 στο Ξηρο- 
κάμπιο Λακωνίας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 26-2- 
1938. Σκοτώθηκε την 20-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτω
τιστών.

17. Κούρτης Γεώργιος του Ιωάν
νη. Σκοτώθηκε την 21-5-1941 
στο Ρέθυμνο μαχόμενος κατά 
των Γ ερμανών αλεξιπτωτι
στών.

18. Κωστόπουλος Γεώργιος του
Ανδρέα, γεν. το 1920 στην 
Κ.Ζαχλωρού Καλαβρύτων 
Αχάίας. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 13-3-1941. Σκο
τώθηκε την 26-5-1941 στο Ρέ
θυμνο μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

19. Μαθιουδάκης Γεώργιος του
Εμμανουήλ, γεν. το 1920 στο 
Άνω Μέρος Αμαρίου Ρεθύ
μνης. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 13-3-1941. Σκοτώ
θηκε την 26-5-1941 στο Ρέθυ
μνο μαχόμενος κατά των Γερ
μανών αλεξιπτωτιστών.

20. Μανιακούρας Παναγιώτης
του Σπυρίδωνα. Σκοτώθηκε 
την 26-5-1941 στο Ρέθυμνο 
μαχόμενος κατά των Γερμα
νών αλεξιπτωτιστών.

21. Μαντουδάκης Γεώργιος.
Σκοτώθηκε την 21-5-1941 στο 
Ρέθυμνο μαχόμενος κατά των 
Γ ερμανών αλεξιπτωτιστών.

22. Νάνος Στυλιανός του Ιωάννη, 
γεν. το 1920 στη Λυγιά Ηλεί
ας. Κατατάχθηκε στη Χωρο
φυλακή την 13-3-1941. Σκοτώ
θηκε την 26-5-1941 στο Ρέθυ
μνο μαχόμενος κατά των Γερ
μανών αλεξιπτωτιστών.

23. Νικολάου Γεώργιος του Σπυρί
δωνα. Σκοτώθηκε την 22-5-1941 
στο Ρέθυμνο μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

24. Ντάουλας Απόστολος του
Αθανασίου, γεν. το 1920 στα 
Τρίκαλα. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 21-3-1941. 
Σκοτώθηκε την 26-5-1941 στο 
Ρέθυμνο μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

25. Πάλλης Σωτήριος του Μάρ
κου. Σκοτώθηκε την 20-5-1941 
στο Ρέθυμνο μαχόμενος κατά 
των Γ ερμανών αλεξιπτωτι
στών.
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26. Παττπάς Δημήτριος του Χρή
στου, γεν. το 1920 στην Φαρκα- 
δόνα Τρικάλων. Κατατάχθηκε 
στη Χωροφυλακή την 21-3- 
1941. Σκοτώθηκε την 26-5-1941 
στο Ρέθυμνο μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

27. Πετρούλας Ιωάννης του Γε
ωργίου. Σκοτώθηκε την 20-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτω
τιστών.

28. Πουλόπουλος Νικήτας του
Χριστόδουλου, γεν. το 1920 
στην Άμφεια Καλαμών Μεσ
σηνίας. Κατατάχθηκε στη Χω
ροφυλακή την 13-3-1941. Σκο
τώθηκε την 24-5-1941 στο Ρέ
θυμνο μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

29. Σκανδαλάκης Εμμανουήλ του
Ιωάννη. Σκοτώθηκε την21-5-1941 
στο Ρέθυμνο μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

30. Σοφογιάννης Δημήτριος του
Νικολάου, γεν. το 1920 στο Ζε- 
ρέτσιο Καρδίτσας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 21-3- 
1941. Σκοτώθηκε την 22-5-1941 
στο Ρέθυμνο μαχόμενος κατά 
των Γερμανών αλεξιπτωπστών.

31.Στρατάκης Παναγιώτης του
Αντωνίου. Σκοτώθηκε την 28-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος κα
τά των Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

32. Στρατίκης Κων/νος του Ιωάν
νη, γεν. το 1920 στον Μερκάδο 
Φθιώτιδας. Κατατάχθηκε στη 
Χωροφυλακή την 17-3-1941. 
Σκοτώθηκε την 23-5-1941 στο 
Ρέθυμνο μαχόμενος κατά των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών.

33. Τσαγκαράκης Νικόλαος του
Στυλιανού. Σκοτώθηκε την 20- 
5-1941 στο Ρέθυμνο μαχόμε
νος κατά των Γ ερμανών αλεξι
πτωτιστών.

34. Τσιούλιας Αργύριος του Χρή
στου. Σκοτώθηκε την 20-5- 
1941 στο Ρέθυμνο μαχόμενος 
κατά των Γερμανών αλεξιπτω
τιστών.

1. Αστυν. Α’ ΑΒΔΗΣ Βασίλειος :
Σκοτώθηκε κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος, στον βομβαρ
δισμό της πόλης Κέρκυρας, 
από του Ιταλούς, την 2-11-40.

2. Αστυν. Β’ ΛΕΒΕΝΤΗΣ Γεώρ
γιος: Σκοτώθηκε κατά την εκτέ
λεση του καθήκοντος, στον 
βομβαρδισμό της πόλης του 
Πειραιά, την 11-1-44.

3. Υπαστ. Β’ ΓΙΑΪΔΑΣ Γεώργιος:
Σκοτώθηκε από τους Γερμα
νούς στρατιώτες στον Πειραιά 
την 19-6-44.

4. Υπαστ. Β’ ΚΟΥΦΟΣ Αθανά
σιος: Σκοτώθηκε στον Πειραιά, 
κατά τον βομβαρδισμό της πό
λης, την 11-1-44.

5. Ανθ/μος ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Αριστο
μένης: Σκοτώθηκε από τους 
Γερμανούς στρατιώτες στην 
Κέρκυρα την 8-10-44.

6. Αρχ/κας ΓΚΥΡΑΣ Κων/νος:
Σκοτώθηκε από τους Γερμα
νούς στρατιώτες στην Αθήνα, 
την 11-12-43.

7. Αρχ/κας ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέ
ξανδρος: Σκοτώθηκε κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος στον 
Πειραιά, την 24-5-43.

8. Αρχ/κας ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Στυλια
νός του Γεωργίου, γεν. το 1916 
στο Αρματωλικό Τρικάλων. Κα
τατάχθηκε στην Αστυνομία Πό
λεων την 27-9-1939. Σκοτώθηκε 
από τους Γερμανούς στρατιώ
τες στην Αθήνα, την 16-5-44.
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9. Αρχ/κας ΚΑΡΑΝΑΤΣΗΣ Νικό
λαος του Δημητρίου, γεν. 1915 
στο Ψηλόκαστρο Πωγωνίου Ιω- 
αwίvωv. Κατατάχθηκε στο Σώ
μα της Αστυν. Πόλεων την 11-
11-1938. Σκοτώθηκε από τους 
Γερμανούς στρατιώτες στην 
Κέρκυρα, την 9-10-44.

10. Αρχ/κας ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Στα- 
μάτιος του Γεωργίου, γεν. 
1915 στα Πλατάνια Τριφυλ- 
λίας Μεσσηνίας. Κατατάχθηκε 
στο Σώμα της Αστυν. Πόλεων 
την 19-10-1938. Συνελήφθη 
από τους Γερμανούς την 15-
10-43 και εκτελέστηκε αργό
τερα σε άγνωστο τόπο.

11. Αρχ/κας ΜΑΓΟΥΛΑΣ Σόλων
του Αιμίλιου, γεν. 1916 στη 
Λάρισα. Κατατάχθηκε στο Σώ
μα της Αστυν. Πόλεων την 20-
10-1938. Σκοτώθηκε σε τορπι- 
λισμό πλοίου έξω από την 
Σκόπελο την 3-3-42.

12. Αρχ/κας ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ Γεώρ
γιος του Εμμανουήλ, γεν. 
1912 στη Νεάπολη Λασιθίου. 
Κατατάχθηκε στην Αστυν. Πό
λεων την 20-1-1936. Σκοτώθη
κε από τους Γερμανούς στο 
Ηράκλειο της Κρήτης, την 20- 
5-41.

13. Αρχ/κας ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ Ιωάν
νης του Γεωργίου, γεν. 1902 
στην Κερατέα Αττικής. Κατα
τάχθηκε στην Αστυν. Πόλεων 
την 9-3-1925. Σκοτώθηκε από 
τους Ιταλούς στην Αθήνα, την 
17-10-41.

14. Αρχ/κας ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 
Βασίλειος του Ιωάννου, γεν. 
1907 στην Βόννη Πεδιάδος 
Ηρακλείου. Κατατάχθηκε 
στην Αστυν. Πόλεων την 13-2- 
1931. Τραυματίστηκε στο Αλ
βανικό μέτωπο και απεβίωσε 
την 30-1-42.

15. Αρχ/κας ΡΑΛΛΗΣ Στυλιανός
του Χρήστου, γεν. 1909 στο 
Σωληνάριο Πυλίας Μεσση
νίας. Κατατάχθηκε στην 
Αστυν. Πόλεων την 18-1- 
1935. Τραυματίστηκε στο Αλ
βανικό μέτωπο και απεβίωσε 
την 3-5-41.

16. Αρχ/κας ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Γε
ώργιος του Κων/νου. Σκοτώ
θηκε στην Πάτρα κατά τον 
βομβαρδισμό της πόλης από 
την Τουλούζτων 29-10-1940.

17. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Πέτρος του
Λάμπρου, γενν. 1906 στην 
Οξυά Καρδίτσας. Κατατάχθη
κε στη Χωροφυλακή την 13-
12-1927. Σκοτώθηκε στην Λά
ρισα όπου υπηρετούσε, την
21-12-1940, συνεπεία αεροπο
ρικού βομβαρδισμού.
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Χωροφύλακας οδηγεί 
στην Αλβανία Ιταλική 
μοτοσυκλέτα 
(λάφυρο κατά 
μεμονομένη 
συμπλοκή μετά 
Ιταλών στρατιωτών 
το Δεκέμβριο 
του 1940).
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Q/ςιςμετζογλου
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΞ Ο Π Λ ΙΣΜ Ο Σ ΚΑΙ Α ΞΕΣΟ Υ Α Ρ ΤΖΑΚΕΤ ΕΛ.ΑΣ. 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 ΑΘΗΝΑ 11526 τηλ.210-6993046-7



Ιην 21.9.2003 πραγματοποιήθηκαν τα 
εγκαίνια του νέου αστυνομικού μεγά
ρου της Α.Δ. Σερρών, από τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο 
Φλωρίδη, παρουσία του Αρχηγού της Ελ

ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. 
Φωτίου Νασιάκου και χοροστατούντος 
του Σεβασμιότατου Μητροπολίτου Σερ
ρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου και του 
Διευθυντή της Α.Δ. Σερρών Ταξιάρχου κ. 
Ιακώβου Θεοδώρου, που υποδέχθηκε 
την πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία και 
τους λοιπούς καλεσμένους.

Το νέο κτίριο, του οποίου η κτιριοδο- 
μική εικόνα καλύπτει τις  σύγχρονες

απαιτήσεις αισθητικής και λειτουργικό
τητας, είναι πενταόροφο και καλύπτει 
χώρους 2.320 τ.μ., όπου στεγάζονται 
όλες οι Υπηρεσίες της έδρας (Επιτελείο, 
Υποδ/νση Ασφάλειας, Τμ. Δίωξης Ναρ
κωτικών, Τμήμα Τροχαίας, Αστυν. Τμήμα 
και το Α.Τ. Περιφέρειας Σερρών).

Ο Αρχηγός του Σώματος, στη σύντομη 
ομιλία του εξέφρασε τη χαρά του και πα
ρατήρησε ότι το νέο κτίριο: «εντάσσεται 
στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουρ
γείου, για τον εκσυγχρονισμό και την ανα
βάθμιση των κτιρίων της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Ένα πρόγραμμα συνολικού 
ύψους 233 εκατομμυρίων ευρώ, που βρί

σκεται σε πλήρη εξέλιξη σε όλη τη χώρα. 
Στόχος μας, είναι, τα κτίρια που στεγά
ζουν της αστυνομικές υπηρεσίες, να είναι 
σύγχρονα, λειτουργικά, να πληρούν τε
χνικά όλες τις προδιαγραφές, να διασφα
λίζουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας 
για το προσωπικό, καθώς και τις προϋπο
θέσεις ταχύτερης εξυπηρέτησης για 
τους πολίτες. Το νέο κτίριο της Α.Δ. Σερ
ρών, πληρεί όλες τις προϋποθέσεις. Είναι 
ένα κτίριο ενδεικτικό της νέας φιλοσο
φίας που διέπει την παρουσία και τη δρά
ση της Ελληνικής Αστυνομίας. Μιας 
Αστυνομίας σύγχρονης και αποτελεσμα
τικής, που βρίσκεται κοντά στον πολίτη.
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Σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία, με 
σύγχρονη αντεγκληματική πολιτική, με 
νέα αντίληψη και φιλοσοφία, με συστη
ματική δουλειά, με εξοπλισμό υψηλού 
επιπέδου, με αναβαθμισμένη εκπαίδευ
ση, με ολοκληρωμένα συστήματα αστυ
νόμευσης, με την ενεργό συμμετοχή των 
τοπικών φορέων και των πολιτών, εγγυά- 
ται την ασφάλεια στη χώρα μας.

Σήμερα, η Ελλάδα είναι μια από τις 
πλέον ασφαλείς χώρες του κόσμου. 
Τα χαμηλά ποσοστά εγκληματικότη
τας σε σύγκριση με τις χώρες της 
Ε.Ε., αλλά και διεθνώς, είναι μια αναμ
φισβήτητη πραγματικότητα. Θέλω να 
σας διαβεβαιώσω, όμως, ότι εμείς δεν 
εφησυχάζουμε. Ιδιαίτερα στην εποχή 
μας που οι ραγδαίες αλλαγές στο διε
θνές κοινωνικό, οικονομικό και γεωπο
λιτικό περιβάλλον, αλλά και στον εσω
τερικό κοινωνικό ιστό, διαμορφώνουν 
μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα, ο 
ρόλος της Αστυνομίας καθίσταται 
πλέον πολυδιάστατος, πολύμορφος 
και καθοριστικός. Συνεχίζουμε σταθε
ρά το έργο μας, που είναι μια διαρκής 
προσπάθεια, που μέχρι τώρα μας δι
καίωσε. Η ανταπόκρισή μας σε ιδια ί
τερα σημαντικά γεγονότα, η επιτυχής 
διαχείριση κρίσεων, η εξάρθρωση της 
τρομοκρατίας στη χώρα μας και η διε
ξαγωγή όλων των εργασιών της ελλη
νικής προεδρίας της Ε.Ε. σε περιβάλ
λον απόλυτης ασφάλειας, είναι για 
μας η μεγάλη δικαίωση, αλλά και η 
μεγάλη ευθύνη για την πρόκληση που 
έρχεται: τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004.

Στο κορυφαίο αυτό αθλητικό γεγονός, 
η Ελληνική Αστυνομία καλείται να επιβε
βαιώσει ότι έχει τη θέληση, τη βούληση 
και τις δυνατότητες να οργανώσει τους 
καλύτερους και ασφαλέστερους Ολυ
μπιακούς Αγώνες.

Είμαι βέβαιος ότι θα δικαιωθούμε και 
πάλι. Το ισχυρό μας όπλο είναι η άριστη 
προετοιμασία, αλλά και η ικανότητα που 
έχουμε ως Έλληνες να ανταποκρινόμα- 
στε θετικά στις μεγάλες προκλήσεις.

Θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω 
δημόσια, για άλλη μια φορά τα συγχα
ρητήριά μου στον κάθε Έλληνα Αστυ
νομικό, για τη συμβολή του στη μεγά
λη προσπάθεια. Για την σημαντική του 
προσφορά στην ελληνική κοινωνία και 
γενικά στους Έλληνες πολίτες. Στους

πολίτες, που σήμερα περισσότερο 
από ποτέ άλλοτε, αναγνωρίζουν το έρ
γο μας και αυτή είναι η μεγαλύτερη 
κατάκτησή μας. Μια κατάκτηση που 
πρέπει να διαφυλάξουμε γ ια τί αποτε
λ ε ί την αυριανή προοπτική μας».

Στην τελετή των εγκαινίων παραβρέ
θηκαν ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Περιφ. Κε-

0 Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιος Φλωρίδης, μετέβη στις 12- 
13/09/2003, στη Ρώμη, συνοδευόμε- 

νος από υπηρεσιακούς παράγοντες, 
προκειμένου να συμμετάσχει στην Άτυ
πη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της 
Άτυπης Συνόδου συζητήθηκαν, μεταξύ 
άλλων και θέματα όπως:

ντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Ανδραβίζος, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. 
Κωνσταντίνος Τζέκης, ανώτατοι και ανώ
τεροι αξιωματικοί του Σώματος καθώς 
και οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σι- 
δηροκάστρου κ.κ. Μακάριος και Ζιχνών 
και Νευροκοπίου κ.κ. Ιερόθεος.

- Η πρόταση μελέτης του συστήματος 
ποσοστώσεων μετανάστευσης για 
εφαρμογή σε Ευρωπαϊκό επίπεδο,

- Η ενιαία διαχείριση των εξωτερικών 
συνόρων και ειδικότερα τα σχέδια, οι πό
ροι και οι μέθοδοι,

- Η μάχη ενάντια στην τρομοκρατία και 
το οργανωμένο έγκλημα,

- Η ενίσχυση της αστυνομικής συνερ
γασίας και η επαναδραστηριοποίηση 
της Europol.

Εκδήλωση για την παρουσίαση της Ασφάλειας
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

Ασφάλεια, πρώτη μαζ προτεραιότητα 
Security, our cop priority

*  $  £ - 9
\ J  *  · /

ΑΘΗΝΑ 2sa
t

ίε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, στο ξε
νοδοχείο “Μεγάλη Βρεττανία”, παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Ασφάλειας των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Φλωρίδης και η Πρόεδρος της Οργα
νωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004” κ. Γιάννα Αγγελο- 

πούλου - Δασκαλάκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά

τηγος κ.Φώτιος Νασιάκος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτροπής 
των Ολυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004” κ. Ιωάννης Σπανουδάκης. Το σχεδίασμά 
της Ολυμπιακής Ασφάλειας, παρουσίασε ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Ολυμπιακών Αγώνων, Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης.

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
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ειικιιρηιτο
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΤΗΣ Ν. ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ

0 Αρχηγός της Αστυνομίας της Ν. Ζη
λανδίας, Αντιστράτηγος κ. Robert J. 
Robinson, συνοδευόμενος από 

υψηλόβαθμα στελέχη, πραγματοποίησε 
διήμερη επίσκεψη στο Υπουργείο Δημό

σιας Τάξης.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, συνανπί- 

θηκε με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεώργιο Φλωρίδη και τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. 
Φώτιο Νασιάκο, καθώς και με αξιωματι
κούς του Σώματος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Αρχηγός 
της Αστυνομίας της Ν. Ζηλανδίας, επι- 
σκέιρθηκε τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυ
μπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α.) και ξεναγή- 
θηκε σε Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, συζη
τήθηκαν κυρίως θέματα ασφάλειας των

Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ο κ. 
Robert J. Robinson εξήρε το σημαντικό 
έργο που επιτέλεσε η Ελληνική Αστυνο
μία, αναφορικά με την εξάρθρωση της 
τρομοκρατίας, την ασφαλή διεξαγωγή

των εργασιών της ελληνικής Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και την 
προετοιμασία για τη διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων σε περιβάλλον 
απόλυτης ασφάλειας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ

Ιριμελής αντιπροσωπεία της Ουκρα
νίας με επικεφαλής τον Αρχηγό των 
Συνοριακών Δυνάμεων της χώρας 
Στρατηγό κ. Lytvyn, επισκέφθηκε την 
Ελλάδα με σκοπό την ανταλλαγή 

εμπειριών και απόψεων σε θέματα που 
αφορούν την ενίσχυση της συνοριακής 
ασφάλειας, υπό το πρίσμα της διεύ
ρυνσης της Ε.Ε. και της ανάπτυξης του 
ενιαίου συστήματος ευρωπαϊκής 
ασφάλειας.

Η ουκρανική αντιπροσωπεία, κατά 
την εδώ παραμονή της επισκέφθηκε το

Υπουργείο Δημοσίας Τάξης όπου συ
ναντήθηκε με αξιωματικούς των Διευ
θύνσεων Αλλοδαπών, Δημόσιας Ασφά
λειας, Κρατικής Ασφάλειας και Δ ιε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του 
Αρχηγείου και συζήτησαν θέματα σχε
τικά με τη λαθρομετανάστευση, τη διε
νέργεια διαβατηριακού ελέγχου, την 
επιτήρηση των χερσαίων συνόρων, το 
οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση 
ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, 
τη διεθνή τρομοκρατία, και την παρά
νομη διακίνηση όπλων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ 
ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ 
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑ
ΤΗΓΟΡΟΥ

Ιτο πλαίσιο της εκπαίδευσης των 
τριετών Δοκίμων Υπαστυνόμων σε 
θέματα Δημοσίου Κατηγόρου πραγ
ματοποιήθηκαν στην έδρα του Μετα
βατικού Πταισματοδικείου Αιγάλεω, 

δύο εικονικές συνεδριάσεις. Κατά τις 
συνεδριάσεις εκδικάστηκαν πραγματι
κές υποθέσεις και έγινε σύνδεση των 
θεωρητικών θεμάτων με την πρακτική 
εκπαίδευση, προς επίτευξη ουσιαστι
κότερης γνώσης και κατανόησης των 
θεμάτων Δημοσίου Κατηγόρου.
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Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

0 Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθη
νών και Πόσης Ελλάδος επισκέφθηκε 
πρόσφατα το νησί της Σάμου και 

συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων. Ο 
Διευθυντής της Α.Δ. Σάμου Αστυν. Διευ

θυντής κ. Αριστείδης Καρτάνος με αξιω
ματικούς του Επιτελείου επισκέφθηκαν 
τον Μακαριότατο και αντάλλαξαν εθιμο
τυπικά δώρα.

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κ ατά το προηγούμενο δίμηνο ο Προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρε
σίας Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κι- 

ούλος πραγματοποίησε επισκέψεις:
•  Στην Αστυν. Διεύθυνση Δωδεκανήσου 

στη Ρόδο, όπου του έγινε θερμή υπο
δοχή απ’ όλο το αστυνομικό προσωπι
κό. Με την ευκαιρία της επισκέψεως 
τέλεσε Αγιασμό και συναντήθηκε με 
το προσωπικό της Διεύθυνσης.

• Στην Αστυν. Διεύθυνση Ευρυτανίας, 
στο Καρπενήσι, όπου του έγινε θερμή 
υποδοχή απ’ όλο το αστυνομικό προ
σωπικό. Με την ευκαιρία της επισκέ- 
ψεως τέλεσε Αγιασμό και συναντήθη
κε με το προσωπικό της Διεύθυνσης 
και το προεδρείο της τοπικής Ένωσης 
Αστυνομικών.

•  Στον Αστυν. Σταθμό Σκύρου, όπου τον 
υποδέχθηκαν όλοι οι αστυνομικοί που 
επανδρώνουν το Σταθμό με μεγάλη 
χαρά. Με την ευκαιρία της επισκέψε- 
ως τέλεσε Αγιασμό και συζήτησε με 
το προσωπικό για πνευματικά θέματα 
και προβληματισμούς.

- Διεξήχθη στην Κωνσταντινού
πολη το βαλκανικό πρωτάθλη
μα ταε κβο ντο και στους αγώ
νες συμμετείχαν με την εθνική 
ομάδα οι, Αστυφύλακας Ιωάν
νης Μαμέκας ο οποίος κατά
κτησε την πρώτη θέση στην κα
τηγορία των 62 κιλών, η Αστυ
φύλακας Αδαμαντία Ψαλλίδα 
που κατάκτησε τη δεύτερη θέ
ση στην κατηγορία των 47 κι
λών και η Δοκ. Αστυφύλακας 
Καλλιόπη Παπαϊωάννου που 
κατάκτησε τη δεύτερη θέση 
στην κατηγορία των 63 κιλών.
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είΜΐιρηιη
8Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

D Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος, 
συνοδευόμενος από υπηρεσιακούς 

παράγοντες του Υπουργείου Δημοσίας 
Τάξης συμμετείχε στην 8η Συνάντηση 
των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομιών, 
που πραγματοποιήθηκε (6-7.10.2003) 
στη Ρώμη.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης συμπεριλαμβανόταν και η προε
τοιμασία της ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004.

Κατά την διήμερη συνάντηση των Αρ
χηγών, συζητήθηκαν μεταξύ των άλλων 
και τα ακόλουθα θέματα:

- Η ενίσχυση του ρόλου της Ομάδας 
Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας 
(Task Force)

- Οι Πολυεθνικές Ομάδες Έρευνας 
- Οι Αξιωματικοί Σύνδεσμοι 
- Θέματα που αφορούν την Ευρωπόλ 
- Πρέπει να σημειωθεί ότι τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης αποτελούν 
συνέχεια των συζητήσεων - αποφάσε
ων των εργασιών της 7ης Συνάντησης 
των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνομίας 
που πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 
2003 στην Αγία Πελαγία, της Κρήτης.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Ε. 
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ιη Γενική Αστυν. Διεύθυνση Κρήτης επι- 
σκέφθηκε πρόσφατα ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών Υποστράτηγος κ. Ευστράτιος Κυρια- 
κάκης, ο οποίος παρουσίασε στο Αστυν. 

Μέγαρο Χανίων και το Επιμελητήριο Ηρα
κλείου σε αντίστοιχες διαλέξεις, τις «Επι
στημονικές και τεχνικές δυνατότητες της 
Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών 
στην καταπολέμηση του εγκλήματος».

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν όλοι οι 
αξιωματικοί της Γεν. Αστυν. Διεύθυνσης, 
των Α.Δ. Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, 
Λασιθίου, καθώς και της Υποδ/νσης 
Αστυν. Επιχειρήσεων Κρήτης και των υφι
σταμένων τους Τμημάτων, οι αστυνομικοί 
των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευ
νών και όλοι οι βαθμοφόροι των Υπηρε
σιών Ασφάλειας της Κρήτης. Προσκεκλη
μένοι ήταν και οι Εισαγγελείς Εφετών, οι 
Εφέτες, οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών, οι 
Πρωτόδικες και οι Ιατροδικαστές της αντί

στοιχης Υπηρεσίας και του Εργαστηρίου 
Ιατροδικαστικής της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Γενικός Αστυν. Διευθυντής Περιφέ
ρειας Κρήτης Υποστράτηγος κ. Αντώνιος 
Μπαγιαρτάκης επέδωσε στον Υποστρά
τηγο κ. Κυριακάκη τιμητική πλακέτα μετά 
το πέρας των διαλέξεων.

ΒΡΕΤΑΝΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΣΤΗΝ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κ λιμάκιο τριών αστυνομικών της Μεγά
λης Βρετανίας, επισκέφθηκε πρόσφα
τα τη Ρόδο, με σκοπό την ανταλλαγή 

απόψεων και εμπειριών με αξιωματικούς 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δωδεκανή- 
σου, σχετικά με την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δημιουργούνται από 
την αλόγιστη κατανάλωση αλκοόλ, κυ
ρίως από νεαρά άτομα. Τους Βρετανούς 
αστυνομικούς υποδέχθηκε ο Αστυν. Διευ
θυντής της Α.Δ. Δωδεκανήσου κ. Ηλίας 
Χαλυβόπουλος.

Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε σε 
συνέχεια των συναντήσεων που είχε στη 
Ρόδο, ο Γ ενικός Πρόξενος της Μεγάλης 
Βρετανίας με εκπροσώπους τοπικών φο
ρέων αναφορικά με τα επεισόδια που δη
μιουργούν στο Φαληράκι νεαροί Βρετανοί 
τουρίστες και οφείλονται κυρίως, στη 
χρήση αλκοόλ. Σημειώνεται ότι προηγή- 
θηκε σχετικό αίτημα από πλευράς Βρε
τανικών Αρχών, προς το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο και έγι
νε αποδεκτό.

Το κλιμάκιο των Βρετανών Αστυνομικών 
είναι υπεύθυνο για το ειδικό πρόγραμμα 
«NightSafe» (ασφαλής νύχτα), που εφαρ
μόζεται στην περιοχή του Blackpool από 
την Αστυνομία, για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που σχετίζονται με κατανά
λωση αλκοόλ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α ντιπροσωπεία του Εθνικού Τμήματος 
της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 
με τον Πρόεδρο κ. Χρήστο Κοντάκο 

και τον Γεν. Γραμματέα κ. Φρειδερίκο 
Μαρκόπουλο επισκέφθηκαν στο προεδρι
κό μέγαρο τον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανό- 
πουλο. Ο κ. Πρόεδρος έδειξε ενδιαφέρον 
για τις δραστηριότητες και τις πρωτοβου

λίες της Ένωσής και ζήτησε να είναι ενή
μερος για τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό 
και τις διεθνείς πρωτοβουλίες στα θέματα 
πολιτισμού, περιβάλλοντος και τέχνης.

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Α πό την Α.Δ. Σάμου διοργανώθηκε 
Εβδομάδα Τροχαίας στο πλαίσιο της 
οποίας:

- Ηχογραφήθηκαν μηνύματα τα οποία 
διανεμήθηκαν σε όλους τους ραδιοφωνι
κούς σταθμούς,

- Έγινε αιμοδοσία του προσωπικού της 
Διεύθυνσης και των οδηγών ταξί Σάμου 

- Λειτούργησε περιπτέρο όπου διανεμή
θηκε έντυπο υλικό,

- Πραγματοποιήθηκε ημερίδα σχετικά 
με τις «παράπλευρες συνέπειες των τρο
χαίων ατυχημάτων»,

- Πραγματοποιήθηκε αφισοκόλληση,
- Πραγματοποιήθηκαν δέκα ομιλίες από 

αξιωματικούς σε ισάριθμα στρατόπεδα 
του νησιού και κατασκηνώσεις,

- Προβλήθηκαν βιντεοταινίες και έγιναν 
εκπομπές στην τοπική τηλεόραση.

- Πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστά
σεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυ
λάκων Ξάνθης η εκπαίδευση 75 νεο- 
προσληφθέντων Ειδικών Φρουρών 
της Βουλής των Ελλήνων, η οποία 
υπήρξε απόλυτα επιτυχής.

- Διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγώνας 
μεταξύ των ομάδων του ΙΖ’ Α.Τ. 
Θεσσαλονίκης και της Δ/νσης 
Αστυν. Επιχειρήσεων στο γήπεδο 
της Πολίχνης. Μετά από ένα συναρ
παστικό αγώνα, νικήτρια αναδείχθη- 
κε η ομάδα της Δ/νσης Αστυν. Επι
χειρήσεων.

- Μια ακόμα εμφάνιση πραγματοποίη
σε η Σχολή Χορού της Δ/νσης Αστυ
νομίας Πειραιά προσκεκλημένη του 
Δημάρχου Μυτιλήνης, όπου απέσπα
σε τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα, 
παρουσία του Γενικού Αστυν. Δ/ντή 
Βορείου Αιγαίου Ταξιάρχου κ. Ιωάννη 
Τετράδη.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

V Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε απο
στρατεία,

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, 
Ιωάννης Μουρούτσος, Ιωάννης Τοπα- 
λίδης, Δημήτριος Λαζαρίδης, Ιωάν
νης Κουτσονάσιος, Γεώργιος Βερβέ- 
ρης και Νικόλαος Μπλαντζούκας.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου 
οι, Παναγιώτης Πολατσίδης, Γεώρ
γιος Σαπάνας, Ιωσήφ Διαμανπ'δης, 
Ιωάννης Ευθυμίου, Ιωάννης Σαλα- 
γιάννης, Μηνάς Ατσαλάκης, Αχιλλέας 
Σπυριδωνίδης, Αναστάσιος Χωρα- 
φάς, Γεώργιος Ζιάρκας, Χρήστος 
Κωνσταντόπουλος, Ευάγγελος Καρα- 
μπάσης, Ιωάννης Κάκος, Νικόλαος 
Τσεκούρας, Νικόλαος Γκάτσος, Στυ
λιανός Αργυρόπουλος, Νικόλαος 
Βιολντζής, Παναγιώτης Τσιώλης, Νι
κόλαος Τσιπλακίδης, Παναγιώτης Κα- 
τσιρέας και Ξενοφών Μαρλάς.

- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Ανα
στάσιος Βασιλακάκης, Χαράλαμπος 
Τζιότζιος, Νικόλαος Πέτσαλης, Γεώρ
γιος Κρόγγος, Αντώνιος Καρεφυλλά- 
κης, Παναγιώτης Καμίτσαλης, Σπυρί
δων Ράπτης, Σπυρίδων Κοσκινάς και 
Κωνσταντίνος Γάκης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

■ Ο Ανθυπαστυνόμος Σωτήριος Σπυ- 
ρόπουλοςπου υπηρετεί στοΤμήμαΤουρι- 
στικής Αστυνομίας Κορίνθου, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του α
πό οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, τηλ. 6944447017.

■ Ο Αρχιφύλακας Πολύδωρος Γούσης 
που υπηρετεί στο Τμ. Τροχαίας Ηγουμενί
τσας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της Α.Δ. 
Χαλκιδικής, τηλ. 6937708677, 
2665027784.

■ Ο Αρχιφύλακας Αντώνιος Γομπάκης 
που υπηρετεί στο Β’ Α.Τ. Αιγάλεω, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Χανίων ή Λασιθίου, 
τηλ. 6974459616, 5319330,5319335.

■ Ο Αρχιφύλακας Ευάγγελος Ιωαννί- 
δης που υπηρετεί στο Α.Τ. Σιάτιστας Κο
ζάνης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Λευκάδας, τηλ. 69731474848.

■ Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Πανάγος 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Γυθείου Λακωνίας, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6974254309.

■ Ο Αρχιφύλακας Γεώργιος Μπομπό- 
της που υπειρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοπιβαία με συνά
δελφό του από οποιανδήποτε υπηρεσία 
των Α.Δ. Λαρίσης και Τρικάλων, τηλ.:6936 
731610.

Ο Αρχιφύλακας Σωτήριος Κωσταρέ- 
λης που υπηρετεί στο Α.Τ. Κάτω Κλεινών 
Φλώρινας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 
6936592730.

Ο Αστυφύλακας Σεραφείμ Τσοχα- 
ντάρης που υπηρετεί στο Α.Τ. Φιλοθέης, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Φθιώτιδος, τηλ. 2106813645, 
6977685363.

■ Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Κιχίδης 
που υπηρετεί στο Τμ. Δίωξης Λαθρομετα
νάστευσης Ανατ. Αττικής, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Σερρών, 
Χαλκιδικής, Κιλκίς ή τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονί
κης,τηλ. 6049891,6977736168.

■ Ο Αστυφύλακας Απόστολος Δράκος 
που υπηρετεί στηνΔ.Α.Α./Υ.Ε.Λ., επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Αιτω
λίας, τηλ. 7757494.

■ Ο Αστυφύλακας Βασίλειος Γεωργα- 
κόπουλος που υπηρετεί στο Α.Τ. Σταδίου 
Αρκαδίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία των Α.Δ. Ξάνθης, Ροδόπης ή Καβά
λας, τηλ. 6974934947.

I Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Πάτμου Δωδεκανήσου, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Ηλείας, 
τηλ. 6946994929.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την απώλεια της Προέδρου του 
Ομίλου κ. Ίλντας Δαπόλλα, έγιναν αρ
χαιρεσίες και το νέο Δ.Σ. του Ομίλου 
συστήθηκε σε σώμα με την κατωτέρω 
σύνθεση:

Πρόεδρος η κα Καίτη Ψημένου 
Αντιπρόεδρος η κα Καίτη Καλαμαράκη

Γεν. Γραμματεύς η κα Ελένη Γεωρ- 
γιάδη

Ταμίας η κα Νινέτα Παπαηλιού 
Ειδική Γραμματεύς η κα Εύα Γερογιαν- 

νοπούλου

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Ε.Χ.

Το Επικουρικό Ταμείο Ελληνικής Χω
ροφυλακής απέκτησε ιστοσελίδα με την 
εξής διεύθυνση: www.eteh.gr.

Στην ιστοσελίδα που απευθύνεται 
στους μετόχους του Ταμείου (ενεργούς 
και συνταξιούχους), περιλαμβάνονται 
όλα τα θέματα που κάθε μέτοχος θα ήθε
λε να γνωρίζει, σχετικά με τις δράσεις 
του Ταμείου και τις παρεχόμενες υπηρε
σίες.

ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ

Λειτουργεί ήδη από την 4.10.2003 η 
Σχολή Χορού της Δ/νσης Αστυνομίας 
Πειραιά, όπου παραδίδονται μαθήματα 
σύγχρονων και παραδοσιακών χορών σε 
παιδιά συναδέλφων από 4 - 1 8  ετών. Η 
Σχολή λειτουργεί κάθε Σάββατο (απο
γευματινές ώρες.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 § 1 του Ν. 
2168/1993, έχει συσταθεί στο Ίδρυμα «Ε
ξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», Ειδικός 
Λογαριασμός Αρωγής Αστυνομικού και 
Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνικής Α
στυνομίας, για την παροχή εφάπαξ οικο
νομικής ενισχύσεως στους κατά τα κατω
τέρω δικαιούχους με την επωνυμία «Ειδι
κός Λογαριασμός Αρωγής Αστυνομικού 
και Πολιτικού Προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας». Μέτοχοι του Λογαριασμού 
είναι υποχρεωτικά όλοι οι εν ενεργεία α
στυνομικοί και πολιτικού υπάλληλοι της 
Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι παραμέ
νουν μέτοχοι και μετά την έξοδό τους από 
την Υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν.

Δικαιούχοι εφάπαξ οικονομικής ενισχύ- 
σεως από το Λογαριασμό αυτόν είναι κα
τά σειρά προτεραιότητας οι κατωτέρω: 

α. Ο ίδιος ο μέτοχος, 
β. Ο σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα 

τέκνα του μετόχου.
γ. Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα 

αδέλφια του μετόχου.
Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται 

στους ανωτέρω προς αντιμετώπιση ιδιαί
τερων οικονομικών δυσχερειών που 
οφείλονται:

α. Σε θάνατο του μετόχου.

http://www.eteh.gr


β. Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού 
ή πάθησης μετόχου, 

γ. Σε βαριά νόσο του ιδίου ή μέλους 
της οικογένειας του, για τη θερα
πεία της οποίας απαιτείται μεταφο
ρά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή 
της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες, πέ
ραν εκείνων που καλύπτονται από 
τους ασφαλιστικούς φορείς, 

δ. Σε θεομηνίες - σεισμούς ή άλλο σο
βαρό ατύχημα.

Με τις διατάξεις του άρθρου 11§ 4 του 
Ν. 3103/2003 «Έκδοση διαβατηρίων από 
την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατά
ξεις», η § 1 του άρθρου 31 του Ν. 2168/93 
(ΦΕΚ 147 Α’) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικές 
Αστυνομίας συνιστάται Ειδικός Λογα
ριασμός με την επωνυμία «Ειδικός Λο
γαριασμός Αρωγής Προσωπικού της 
Ελληνικής Αστυνομίας», για την παρο
χή εφάπαξ οικονομικής ενισχύσεως 
στους μετόχους του. Μέτοχοι του Λο
γαριασμού είναι υποχρεωτικά όλοι οι 
εν ενεργεία αστυνομικοί και πολιτικού 
υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, 
οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί 
φρουροί, οι οποίοι, εφόσον επιθυμούν 
παραμένουν μέτοχοι και μετά την έξο
δό τους από την Υπηρεσία, λόγω συ- 
νταξιοδότησης, για πέντε έτη, με τη 
συμπλήρωση των οποίων διαγράφο
νται αυτοδικαίως. Ως ημερομηνία συ
μπλήρωσης του χρόνου διαγραφής θε
ωρείται η 31η Δεκεμβρίου».

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ, 
ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

Στο ΦΕΚ 94 τ. Α’ της 22.4.2003 δημοσι- 
εύθηκε το Π.Δ. 100/2003, με το οποίο αφ’ 
ενός γίνεται συστηματική κατάταξη σε 
ενιαίο κείμενο των διάσπαρτων διατάξε
ων που ρυθμίζουν το αντικείμενο του θέ
ματος και αφ’ ετέρου επέρχονται βελτιω
τικές μεταβολές και εισάγονται καινοτο
μίες, προκειμένου οι διατάξεις αυτές να 
ανταποκριθούν στη σύγχρονη υπηρεσια
κή πραγματικότητα.

Για την κατάρτιση του νέου νομοθετή- 
ματος ελήφθησαν υπ’ όψη, επισημάνσεις 
διαφόρων υπηρεσιακών κλιμακίων, προ
τάσεις συνδικαλιστικών Φορέων και πα
ρατηρήσεις των αρμοδίων Γ ραφείων της 
Δ/νσης Αστυν. Προσωπικού/ΑΕΑ.

Επιγραμματικά, οι κυριότερες καινοτο
μίες που εισάγονται με το ανωτέρω Π.Δ. 
είναι οι ακόλουθες:

α. Ιδρύονται υπηρεσιακά Συμβούλια 
μεταθέσεων στις Αστυνομικές Διευ
θύνσεις, στις Γ.Α.Δ. Αττικής και Θεσ
σαλονίκης, καθώς επίσης και στις 
Διευθύνσεις των παραπάνω Γ ενικών 
Αστυνομικών Διευθύνσεων.

β. Καθιερώνεται η συμμετοχή εκπρο
σώπων συνδικαλιστικών Φορέων σε 
όλα τα Συμβούλια Μεταθέσεων.

γ. Επεκτείνεται ουσιαστικά το αμετά
θετο των αστυνομικών, για μεταθέ
σεις εκτός περιοχής μετάθεσης, μέ
χρι το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή, 
αφού για την κάλυψη κενής οργανι
κής θέσης Α/Α και Α/Υ, προβλέπεται 
πλέον απόσπαση, μέχρι 2 έτη και 
εφόσον βέβαια η θέση αυτή δεν 
μπορεί να καλυφθεί με μετάθεση 
αξιωματικού από την ίδια περιοχή 
μετάθεσης.

δ. Ενισχύεται ακόμα περισσότερο η 
διαφάνεια και η αξιοκρατία για τις 
μεταθέσεις των αστυνομικών, αφού 
και σε περίπτωση έκτακτης μετάθε
σης, λόγω ίδρυσης νέας Υπηρεσίας, 
προβλέπεται πλέον, ότι η στελέχω- 
ση αυτής, θα γίνεται από προσωπικό 
προερχόμενο από τους οικείους πί
νακες μεταθέσεων κατά σειρά προ
τεραιότητας.

ε. Τίθενται υπό έλεγχο οι αποσπάσεις 
εντός των ορίων των Αστυνομικών 
Διευθύνσεων για Υπηρεσίες, στις 
οποίες δεν υφίστανται κενές οργανι
κές θέσεις, αφού πλέον απαιτείται 
αιτιολογημένη απόφαση του Αστυ
νομικού Διευθυντή, η οποία εγκρίνε- 
ται από τον οικείο Γ ενικό Αστυνομι
κό Διευθυντή.

στ. Εισάγονται ενισχυτικές για το θε
σμό της οικογένειας διατάξεις, κα
θόσον δίδονται περισσότερα μόρια 
στους έγγαμους και ιδίως στους 
έγγαμους με τέκνα αφού δικαιού
νται μόρια ετησίως και όχι άπαξ, 
όπως προβλεπόταν με το προηγού
μενο νομικό καθεστώς.

ζ. Επανεκτιμήθηκε ο χαρακτηρισμός 
ως «Υπηρεσίες Δυσμενούς Διαβίω
σης» των Τμημάτων και Κλιμακίων 
Συνοριακής Φύλαξης με κριτήριο και 
τις λοιπές Υπηρεσίες του Σώματος 
που ασκούν αρμοδιότητα στην ίδια 
εδαφική περιοχή.

η. Βελτιώνονται οι διατάξεις που αφο
ρούν τις μεταθέσεις των Αρχιφυλά- 
κων καθώς και τις τοποθετήσεις των 
νέων Υπαστυνόμων Β’ και των Αστυ
φυλάκων.

ΙΔΡΥΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ

Στην έδρα του Αρχηγείου της Ελληνικής Α
στυνομίας ιδρύθηκε καιλειτουργεί Βρεφο
νηπιακός Σταθμός για τη διευκόλυνση του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας με 
οικογενειακές υποχρεώσεις, κατόπιν χο- 
ρηγήσεως αδείας από τον οικείο Νομάρχη, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Σκοπός του σταθμού είναι η παροχή 
ημερήσιας φροντίδας και διατροφής, η 
δημιουργική απασχόληση, η φύλαξη και 
η ψυχαγωγία υγιών παιδιών, νηπίων και 
βρεφών και η ανάλογη για την ηλικία 
τους διαπαιδαγώγηση, καθώς και η πο
λύπλευρη νοητική, συναισθηματική, κοι
νωνική και ψυχοσωματική ανάπτυξη αυ
τών, την οποία δεν μπορούν να έχουν στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω 
απασχόλησης των εργαζομένων στις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, 
γονέων τους.

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός αποτελεί 
Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, επιπέδου Τμήματος, υπάγε
ται στην Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων και 
ακολουθεί τους όρους της κατά νόμο αδεί
ας που έχει εκδοθεί για την ίδρυσή του.

Ο Σταθμός δύναται να φιλοξενεί ογδό
ντα παιδιά κατά ανώτατο όριο και λει
τουργούν δύο ηλικιακά τμήματα, στα 
οποία γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 
έξι μηνών μέχρι την ηλικία εγγραφής 
τους στο Δημοτικό Σχολείο, ως ακολού
θως:

α. Τμήμα Βρεφών, ηλικίας από 6 μηνών 
μέχρι 2,5 ετών.

β. Τμήμα Νηπίων, ηλικίας από 2,5 ετών 
μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στο 
Δημοτικό Σχολείο.

Το Τμήμα Βρεφών, δύναται να φιλοξε
νεί 24 βρέφη κατά ανώτατο όριο και το 
Τμήμα Νηπίων, δύναται να φιλοξενεί 56 
νήπια.

ΠΡΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Ο συνάδελφος Χαράλαμπος Μούσκος, 
ανταλλάσσει - αγοράζει περιοδικά (κλα
σικά εικονογραφημένα κ.λπ.), της περιό
δου ’50 - 75, τηλ. 2027870, 6932389862.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., Π.Ο.ΑΣ.Υ., 

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., ΠΟΕΠΣ, ΕΑΠΣ

Α. Οι πέντε Ομοσπονδίες των Σωμά
των Ασφαλείας προέβησαν στην εξής
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ανακοίνωση σχετικά το ζήτημα της επι
κίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας:

Εμείς, οι 70.000 χιλιάδες εργαζόμενοι 
Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενικοί 
ανεξαρτήτου βαθμού, είμαστε υποχρεω
μένοι να καταγγείλουμε την κυβερνητική 
αδιαφορία να αναγνωρίσει το αυτονόητο 
που ολόκληρη η ελληνική κοινωνία απο
δέχεται και αποτελεί μία σκληρή καθη
μερινή πραγματικότητα για τον αστυνο
μικό, τον πυροσβέστη και λιμενικό, ότι 
δηλαδή η εργασία μας είναι επικίνδυνη 
και ανθυγιεινή.

Έχει αποδειχθεί ότι η εργασία του 
αστυνομικού, του πυροσβέστη και του λι
μενικού ενέχει τον κίνδυνο απώλειας της 
ζωής του ή βλάβης της υγείας του, κα
θιστώντας τον πολλές φορές ανήμπορο 
για όλη του τη ζωή.

Δεν μπορεί όμως να αποδεχθεί την αδια
φορία της Πολιτείας να διασφαλίσει αυτόν 
και την οικογένειά του σε περίπτωση που 
χάσει τη ζωή του ή μείνει ανήμπορος.

Εκατοντάδες οικογένειες αστυνομι
κών, πυροσβεστών και λιμενικών δίνουν 
ένα καθημερινό και απάνθρωπο αγώνα 
επιβίωσης. Παράλληλα, δεκάδες ακρω
τηριασμένοι και ανήμποροι συνάδελφοί 
μας, οι οποίοι υπέστησαν βλάβη στην 
υγεία τους κατά την εκτέλεση του καθή
κοντος τους, εύχονται να είχαν χάσει τη 
ζωή τους γιατί διέρχονται ένα καθημερι
νό Γολγοθά, όντας αβοήθητοι.

Η κυβέρνηση δημοσίως και εγγράφως 
δήλωσε πριν από ένα χρόνο ότι μέσα στο 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα 
προχωρήσει στην αυτονόητη και ανα
γκαία αναγνώριση της εργασίας μας ως 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής. Το ίδιο δή
λωσε και κατά το πρώτο εξάμηνο του 
έτους που κυλάει.

Στη συνέχεια έχασε τη μνήμη της και 
αντί της υλοποίησης της δέσμευσής της 
προσπαθεί να μας διαβάλει με διάφορες 
ανακρίβειες, δίνοντάς μας επίδομα 60 
ευρώ, και απαιτώντας να λησμονήσουμε 
τη θεσμική κατοχύρωση της εργασίας 
μας, ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής.

Τελειώνοντας αιτούμεθα τη συμπαρά
σταση κάθε σκεπτόμενου πολίτη, γιατί εί
ναι εύλογο ότι, όταν ο ίδιος ο αστυνομι
κός, ο πυροσβέστης και ο λιμενικός αι
σθάνεται ανασφαλής, αυτή η ανασφά
λεια αγγίζει και κάθε πολίτη. Μέχρις ότου 
λοιπόν, η κυβέρνηση υλοποιήσει την ξε
χασμένη δέσμευσή της, είμαστε υποχρε
ωμένοι να δίνουμε διαρκώς τον αγώνα 
μας έτσι, ώστε να υπάρξει δικαίωση.

Το οφείλουμε στους εκατοντάδες νε
κρούς και τραυματίες μας, στις οικογέ
νειες τους, αλλά και στις οικογένειες μας.

Β. Μετά τη διαμαρτυρία της Θεσσα
λονίκης οι πέντε Ομοσπονδίες των Σω
μάτων Ασφαλείας προέβησαν στην 
εξής ανακοίνωση:

Στον απόηχο της μεγαλειώδους δια
μαρτυρίας μας στη Θεσσαλονίκη, κατά 
τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης και με 
την ελπίδα ότι η κυβέρνηση θα υλοποιή
σει την δέσμευσή της, αναγνωρίζοντας 
και θεσμοθετώντας την εργασία μας, ως 
επικίνδυνη και ανθυγιεινή, έχουμε την 
υποχρέωση να τονίσουμε ό,τι κανένας 
αγώνας δεν «πάει χαμένος» και προπα
ντός όταν είναι δίκαιος. Η μεγάλη πα
ρουσία και ο ενθουσιώδης δυνατός παλ
μός της διαμαρτυρίας αποτελεί παρήγο- 
ρο και αισιόδοξο μήνυμα, σε αντίθεση 
όλων των προσπαθειών για την αποτυχία 
της συγκέντρωσης. Στο σημείο αυτό 
οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το συν
δικαλιστικό κίνημα διήλθε πολλούς σκο
πέλους, έτσι ώστε σήμερα να διεκδικεί- 
ται τουλάχιστον το αυτονόητο και δεν εί
ναι δυνατόν να πτοηθεί στην προβολή οι- 
ονδήποτε προσκομμάτων και μάλιστα 
προερχομένων από συναδέλφους, οι 
οποίοι ενώ απολαμβάνουν των συνδικα
λιστικών επιτυχιών και γεύονται τους 
καρπούς αυτού, λησμονούν τούτο και 
λειτουργούν αθέμιτα...

Όμως, παρόμοιες καταστάσεις το συν
δικαλιστικό κίνημα διήλθε και στο παρελ
θόν και είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπί
σουμε και όσες προκληθούν στο μέλλον. 
Έχουμε χρέος όλοι μας να αρθούμε στο 
ύψος των περιστάσεων πέρα από τα 
όποια «εμπόδια».

Γ. Στις 24.9.2003 πραγματοποιήθηκε 
κοινή συνεδρίαση των προεδρείων των 
Ομοσπονδιών αστυνομικών, των λιμενι
κών και των πυροσβεστών προκειμένου 
ναεξετασθεί η περαιτέρω πορεία σε ότι 
αφορά την αναγνώριση της εργασίας ως 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής.

Κατά την συνεδρίαση κλήθηκαν και 
παραβρέθηκαν από πλευράς της Κυ
βέρνησης ο Υφυπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Παντελής Τσερτεκίδης, και οι 
υπεύθυνοι για θέματα Σωμάτων Ασφα
λείας της Νέας Δημοκρατίας του Κ.ΚΈ 
και του Συνασπισμού.

Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης ανα- 
φερόμενος για το μείζον αυτό θέμα που 
αφορά 70.000 εργαζόμενους στα Σώμα
τα Ασφαλείας, δήλωσε μεταξύ των άλ-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

λων και αναγνώρισε ότι η εργασία των 
αστυνομικών, των πυροσβεστών και λιμε
νικών είναι επικίνδυνη και ότι το σχετικό 
νομοσχέδιο που προωθήθηκε από πλευ
ράς του ΥΔΤ συνάντησε την άρνηση του 
Υπουργείου Οικονομικών, καθόσον έπρε
πε προηγούμενα να εξετασθούν τυχόν 
παρενέργειες των ρυθμίσεων από πλευ
ράς του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Παράλ
ληλα, δήλωσε ότι πρέπει να συνεχισθεί 
ο διάλογος για την εύρεση λύσης.

Στο σημείο αυτό από πλευράς των 
Ομοσπονδιών τονίζεται ότι την αναγκαι
ότητα για την προσφυγή προς το Ελε
γκτικό Συνέδριο ανέφερε και κατά την 
συνάντηση της 2-9-2003 και ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Φλωρίδης.

Το δίκαιο του αιτήματος τόνισε ο εκ
πρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας υπο
σχόμενος ότι σε περίπτωση που κυ
βερνήσει η Νέα Δημοκρατία θα αναγνω
ρίσει αυτό, χωρίς βεβαίως να γίνει μία 
ιδιαίτερη αναφορά ή κατατεθεί συγκε
κριμένη θέση επ’ αυτού.

Οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ και του Συνα
σπισμού, αφού ανέλυσαν το περιεχόμενο 
του αιτήματος και την αναγκαιότητα της 
θεσμικής κατοχύρωσης, κατέληξαν ότι 
αυτό θα προέλθει, ύστερα από συντονι
σμό και επίμονο αγώνα των εργαζομέ
νων στα Σώματα Ασφαλείας.

Μετά την αποχώρηση των εκπροσώ
πων των πολιτικών κομμάτων, τα προε
δρεία των Ομοσπονδιών, αφού εκτίμη
σαν την όλη κατάσταση, κατέληξαν ότι 
όχι μόνο δεν υπάρχει πρόοδος για την 
επίλυση του όλου ζητήματος, αλλά και 
ότι από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας 
δεν κινήθηκε οποιαδήποτε διαδικασία 
που δήθεν επιβάλλει την έκδοση γνωμο
δότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Λόγω της μη προόδου του μεγάλου 
αυτού ζητήματος που γίνεται εντονότερο 
κάθε ημέρα καθόσον γεγονότα, όπως 
αυτό της απώλειας της ζωής των δύο 
ακόμα συναδέλφων κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος, αλλά και των δεκάδων 
μέχρι σήμερα που τους έλαχε η ίδια τύ
χη, όπως επίσης και όσων έχουν μείνει 
ανήμποροι, αλλά και των οικογενειών 
τους, επιβάλλουν την εντατικοποίηση 
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων.

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. ΚΑΙ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Σχετικά με το ζήτημα του ν. 3169/2003 
«Περί οπλοφορίας, χρήσης πυροβόλων
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όπλων από αστυνομικούς, εκπαίδευσής 
τους σε αυτά και άλλες διατάξεις», οι 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α. και η Π.Ο.ΑΣ.Υ. εξέδωσαν από 
κοινού την κατωτέρω ανακοίνωση απευ
θυνόμενες προς τον υπουργό Δημόσιας 
Τάξης:

1. Στο ΦΕΚ Α’- 189/24-7-2003 δημοσι- 
εύθηκε ο αναφερόμενος στο θέμα νόμος, 
ο οποίος σε ότι αφορά ορισμένες διατά
ξεις του, έχει ήδη δημιουργήσει έντονη 
αναταραχή - δυσαρέσκεια στο αστυνομι
κό προσωπικό και έχει θέσει τις βάσεις 
για πλήρη αδρανοποίησή του.

- Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επιση- 
μάνουμε ότι από μέρους μας υπήρξε 
ολοκληρωμένη πρόταση, έτσι ώστε να 
βελτιωθούν οι διατάξεις, οι οποίες στην 
εφαρμογή τους θα δημιουργούσαν πρό
βλημα τόσο στον ίδιο τον αστυνομικό, 
όσο και στην Ελληνική Αστυνομία ως ορ
γανισμό.

Δυστυχώς, οι θέσεις μας αυτές δεν υι
οθετήθηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
ενστάσεις και τριβές για συγκεκριμένες 
διατάξεις.

Ειδικότερα:
α. Από το συνδυασμό των διατάξεων 

των άρθρων 2 και 4 προβλέπεται ότι, 
όσοι αστυνομικοί απαγορεύεται να οπλο
φορούν επειδή τελούν σε κατάσταση μα- 
κράς αναρρωτικής άδειας ή υπηρεσίας 
γραφείου ή μόνιμης διαθεσιμότητας για 
λόγους υγείας, ή πάσχουν από ψυχική 
νόσο εφόσον η αρμόδια Υγειονομική Επι
τροπή αποφαίνεται αρνητικά για την κα- 
ταλληλότητά τους να φέρουν πυροβόλα 
όπλα, δεν λαμβάνουν το επίδομα ειδικής 
απασχόλησης Δημόσιας Τάξης και 
Ασφάλειας του εδαφίου β’ της § 4 του 
άρθρου 2 του ν. 2448/1996. Επίσης το 
ίδιο συμβαίνει και για όσους αστυνομι
κούς τίθενται σε διαθεσιμότητα για λό
γους πειθαρχίας και πριν τα αρμόδια όρ
γανα (Ποινικά Δικαστήρια - Πειθαρχικά 
Συμβούλια) αποφανθούν τελεσίδικα περί 
της ενοχής τους ή μη.

- Οι ανωτέρω ρυθμίσεις, κ. Υπουργέ, 
ευθέως οδηγούν τους αστυνομικούς σε 
αποφυγή εκπλήρωσης των καθηκόντων 
τους, διότι αν κάποιος από αυτούς ριψο
κινδυνεύοντας, χάριν του υπηρεσιακού 
συμφέροντος κατά την εκτέλεση διαταγ
μένης υπηρεσίας, τραυματισθεί και συνέ
πεια του τραυματισμού του λάβει μακρά 
αναρρωτική άδεια ή τεθεί σε κατάσταση 
υπηρεσίας γραφείου ή μόνιμης διαθεσι
μότητας λόγω ανικανότητας, αντί να επι- 
βραβευθεί θα απολέσει από το πενιχρό 
του εισόδημα περίπου 300 ευρώ. Τα ίδια

ισχύουν και για τους αστυνομικούς, οι 
οποίοι τιθέμενοι σε διαθεσιμότητα για 
λόγους πειθαρχίας, επειδή σε βάρος 
τους ασκήθηκε ποινική ή πειθαρχική δίω
ξη για πράξεις ή παραλείψεις, που ανά
γονται στη σφαίρα των καθηκόντων τους, 
τιμωρούνται με απώλεια μέρους των 
αποδοχών τους πριν ή αποφανθούν τα 
αρμόδια για την ενοχή τους όργανα.

Ακόμη αν η μοίρα επιφυλάξει σε κάποι
ον αστυνομικό, καθ’ όν χρόνο βρίσκεται 
στην ενεργό υπηρεσία, ασθένεια σωματι
κή ή ψυχική, εξαιτίας της οποίας θα λάβει 
αναρρωτική άδεια ή θα τεθεί σε κατά
σταση υπηρεσίας γραφείου ή μόνιμης 
διαθεσιμότητας, η υπηρεσία αντί, στα 
πλαίσια της αλληλεγγύης που πρέπει να 
διακρίνει έναν ένστολο οργανισμό, να 
τον βοηθήσει ηθικά και υλικά, δείχνει το 
πλέον αποκρουστικό της πρόσωπο 
(ακραία εκδοχή του σύγχρονου φιλελευ
θερισμού) περιορίζοντάς του σημαντικά 
τις αποδοχές στο χρόνο ακριβώς που οι 
ανάγκες του πολλαπλασιάζονται.

β. Στο άρθρο 5 § 3 προβλέπεται ότι οι 
αστυνομικοί πιστοποιούνται για την ικα
νότητά τους στον χειρισμό των όπλων 
κατά την συντηρητική εκπαίδευση στην 
οποία υποβάλλονται κατ’ έτος, διαδικα
σία η οποία εάν ακολουθηθεί πιστά, θα 
καταστήσει την Αστυνομία ένα απέραντο 
εξεταστήριο και θα επηρεάσει ψυχολογι
κά δυσμενώς τους αστυνομικούς οι οποί
οι θα νοιάζονται πλέον μόνο για τον τύπο, 
δηλαδή την επιτυχία στην εξέταση, ενώ 
παράλληλα θα δημιουργηθούν φαινόμε
να παραγοντισμού και ρουσφετολογίας.

2. Το Επίδομα Ειδικής Απασχόλησης 
Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας του εδα
φίου β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 
του ν.2448/1996 καίτοι χορηγείται στο 
αστυνομικό προσωπικό λόγω των ιδιαιτε
ροτήτων της εργασίας του, στην ουσία 
του είναι τακτικός μισθός που η Πολιτεία 
χορηγεί σε όλους τους ένστολους για να 
διαμορφώσει ένα αποδεκτό ύψος αποδο
χών και επειδή ο τακτικός μισθός υπαλ
λήλου δεν μπορεί να αφαιρεθεί θεωρού
με ότι κακώς περιελήφθη στον εν θέματι 
νόμο η διάταξη περί αφαίρεσης του ανω
τέρω επιδόματος από τις αποδοχές όσων 
αστυνομικών δεν οπλοφορούν. Μάλιστα 
δε, κατά μία πρώτη νομική εκτίμηση, τυ
χόν προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια 
θα είχε αίσια έκβαση για όσους τυχού- 
σης περιπτώσεως προσφύγουν.

3. Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή:
α. Ήδη μεταξύ των αστυνομικών δημι- 

ουργείται κουλτούρα αδράνειας, λόγω

του κινδύνου μείωσης των αποδοχών 
τους, εάν τραυματισθούν κατά την ενά
σκηση των καθηκόντων τους και συνέ
πεια του τραυματισμού τους λάβουν 
αναρρωτική άδεια ή τεθούν σε υπηρεσία 
γραφείου ή μόνιμη διαθεσιμότητα για λό
γους ανικανότητας, γεγονός που θα τους 
αφαιρέσει τη δυνατότητα να οπλοφο
ρούν.

β. Είναι τουλάχιστον αντιδεοντολογικό, 
αστυνομικοί, που λόγω σωματικής ή ψυ
χικής ασθένειας καθ’ όν χρόνο βρίσκο
νται σε ενεργό υπηρεσία, απολέσουν το 
δικαίωμα οπλοφορίας επειδή θα λάβουν 
αναρρωτική άδεια ή θα τεθούν σε κατά
σταση υπηρεσίας γραφείου ή μόνιμης 
διαθεσιμότητας για λόγους υγείας, να 
στερούνται αποδοχών τότε ακριβώς που 
οι ανάγκες τους πολλαπλασιάζονται.

γ. Η κατ’ έτος πιστοποίηση των αστυ
νομικών στην χρήση των όπλων κατά την 
συντηρητική εκπαίδευση, θα είχε ως 
αποτέλεσμα ενίσχυση της γραφειοκρα
τίας, εμφάνιση φαινομένων παραγοντι- 
σμού και ρουσφετολογίας, πρόσθετη 
πίεση και άγχος των αστυνομικών, χωρίς 
να υπηρετείται κάποιος ουσιαστικός σκο
πός και

δ. Πρέπει να αποφευχθεί παρέμβαση 
της δικαιοσύνης (άλλωστε η υπηρεσία 
επιβάλλεται να μην αντιδικεί με το προ
σωπικό της).

Γι’ αυτό φρονούμε ό,τι επιβάλλεται 
αφενός μεν άμεσα με δηλώσεις σας - 
διαταγές να αμβλύνετε την ένταση που 
έχει δημιουργηθεί και αφετέρου να προ
ωθήσετε διάταξη νόμου η οποία θα προ
βλέπει:

- Αφαίρεση του Επιδόματος Ειδικής 
Απασχόλησης Δημόσιας - Τάξης και 
Ασφάλειας από όσους εκτίουν αργία με 
πρόσκαιρη παύση ή αργία με απόλυση 
και από όσους επειδή δεν θέλουν να 
οπλοφορούν δεν πιστοποιείται η ικανότη
τά τους στην χρήση των όπλων.

- Οι αστυνομικοί να πιστοποιούνται 
στην ικανότητά τους για χρήση των 
όπλων κάθε πέντε χρόνια κατά την συ
ντηρητική εκπαίδευση (τούτο δεν σημαί
νει ότι η συντηρητική εκπαίδευση δεν θα 
γίνεται άπαξ του έτους, αλλά ότι η πιστο
ποίηση θα γίνεται κάθε πέντε χρόνια).

4. Εν κατακλείδι, φαίνεται ότι οι ανωτέ
ρω διατάξεις πρόχειρα ενσωματώθηκαν 
στον εν θέματι νόμο, χωρίς να μελετη
θούν οι συνέπειες τους και έλκουν την 
καταγωγή από την κρατούσα σε θεωρη
τικούς κύκλους άποψη, η οποία αποδίδει 
τα προβλήματα της αστυνομίας στην έλ-
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λειψή πίεσης του προσωπικού, ώστε να 
αναγκαστεί να αποδώσει περισσότερα. 
Όμως, το προσωπικό της αστυνομίας, 
έχει εξαντληθεί, έχει υπερβάλλει εαυτόν, 
εργάζεται νυχθημερόν και έχει ανάγκη 
όχι πίεσης, όχι την «δαμόκλειο σπάθη» να 
κρέμεται πάνω από το κεφάλι του, όχι 
απειλές αλλά καθοδήγηση, αναγνώριση 
του έργου του, μία άλλη οργάνωση (η 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών θα είναι η 
«λυδία λίθος» προς τούτο), σαφή καθορι
σμό της αποστολής του.

Επιβάλλεται κύριε Υπουργέ, να παρα- 
μερισθούν οι πρακτικές που οδηγούν σε 
αθρόες τιμωρίες για ασήμαντα ζητήμα
τα, σε οικονομική κατηγοριοποίηση του 
προσωπικού, σε βαθμολογικές - μισθο- 
λογικές στερήσεις άνευ αποχρώντος λό
γου, σε δυσμενή εν γένει μεταχείριση 
του προσωπικού και όλα αυτά χάριν των 
απόλυτων απόψεων ορισμένων, που δεν 
έχουν σχέση με τα πράγματα, σχετικά με 
την αξιοκρατία, την ικανότητα και την 
αποτελεσματική λειτουργία της υπηρε
σίας, γιατί τείνουμε να ξεπεράσουμε το 
ήμισυ του αριθμού του προσωπικού, το 
οποίο είναι σφόδρα δυσαρεστημένο με 
την υπηρεσία, λόγω σκληρά δυσμενούς 
υπηρεσιακής μεταχείρισης που του επι
φυλάχθηκε τις περισσότερες φορές χω
ρίς να συντρέχει λόγος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Α. Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση 
του Γενικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας 
συζητήθηκαν τα κατωτέρω θέματα:

1 . Το διήμερο 17/18.9.2003 συνεδρία
σε στην Αθήνα το 15μελές διευρυμένο 
Γενικό Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο
σπονδίας και τους 26 Προέδρους - Γενι
κούς Γραμματείς των 13 Πρωτοβάθμιων 
Ενώσεων και εξέτασε τη έως τώρα συν
δικαλιστική πορεία, και τα προβλήματα 
που απασχολούν την υπηρεσία και το 
προσωπικό της. Επίσης προσδιόρισε τις 
κινήσεις μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους, 
διάστημα κατά το οποίο θα κριθούν ση
μαντικά θέματα, αλλά και το υπό διαμόρ
φωση νέο μισθολόγιο.

- Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν 
ήταν:

α. Το νέο μισθολόγιο: Αποφασίστηκε 
επαγρύπνηση και εγρήγορση διότι υπάρ
χει σοβαρός κίνδυνος υποβάθμισης και 
όχι βελτίωσης της θέσης μας και κινητο
ποιήσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου αν 
τα πράγματα δεν εξελιχθούν θετικά

(εξουσιοδοτήθηκε το Προεδρείο να κα
θορίσει λεπτομέρειες και οι Πρόεδροι - 
Γενικοί Γραμματείς να ενημερώσουν τα 
μέλη των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων ώστε 
να δημιουργηθεί η αναγκαία αγωνιστική 
υποδομή).

β. Η αναμόρφωση του συστήματος 
των κρίσεων, προκειμένου να επιτευχθεί 
συμμετοχή στα αρμόδια Συμβούλια και 
να θεσμοθετηθεί μεταξύ των άλλων 
όπως:

I. Τα Συμβούλια για διαμόρφωση της 
κρίσης λαμβάνουν υπόψη τον μέσο όρο 
της βαθμολογίας των φύλλων ποιότητος 
και όχι μεμονωμένες βαθμολογίες στα 
επί μέρους προσόντα.

ϋ. Τη δυνατότητα προαγωγής των 
αξιωματικών πέραν του βαθμού του Τα
ξιάρχου εφόσον έχουν βαθμολογηθεί 
τουλάχιστον με εννέα (9) και όχι όπως 
σήμερα με απόλυτο δέκα (10).

γ. Αύξηση των οργανικών θέσεων των 
αξιωματικών ΤΕΜΑ, με καθιέρωση κατα
ληκτικού βαθμού Αστυνομικού Υποδιευ
θυντή στην ενέργεια και προαγωγή των

Ανθυπαστυνόμων σε αξιωματικούς μετά 
την συμπλήρωση ορισμένων ετών υπη
ρεσίας.

δ. Ωράριο εργασίας αξιωματικών- συ
μπεριφορά ιεραρχίας- φαινόμενα κακο
διοίκησης - υπέρβαση εξουσίας.

Πιστοποιήθηκε από όλους ό,τι για τους 
αξιωματικούς δεν εφαρμόζεται το Π.Δ. 
394/2001 περί ωραρίου εργασίας, όχι 
γιατί υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη, αλλά 
γιατί κάποιοι από την ιεραρχία εξωτερι- 
κεύοντας την απωθημένη εξουσιαστική 
τους αντίληψη θέλουν να μας ταλαιπω
ρούν.

Στηλιτεύτηκε η απαξιωτική - προσβλη
τική συμπεριφορά τινών ανωτάτων και 
δη Υποστρατήγων - Αντιστράτηγων σε 
αξιωματικούς και μάλιστα αναφέρθηκαν 
περιπτώσεις που εξαιτίας αυτής της συ
μπεριφοράς, συνάδελφοι μας οδηγήθη
καν στα νοσοκομεία λόγω προβλημάτων 
υγείας που τους δημιουργήθηκαν.

Συμφωνήσαμε όλοι ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των αστυνομικών όλων των 
βαθμών δίνουν τον καλλίτερο εαυτό τους

ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ

ΘΕΜΑΤΑ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Του Αστυν. Β' Νικ. Δερβεντζή
του Τ.Τ. Κηφισιάς, 

καθηγητή των Σχολών Ελληνικής Αστυνομίας και Σ.Π.Α.
στο μάθημα της Τροχαίας

“ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
Περιέχει 13 κεωόλαια (232 σελι

Α) ΔικονομικέςΔ Υπηρεσιακές ενέργειες για τροχαίο ατύχημα με:
•  Υπηρεσιακό όχημα ·  θανατηφόρο ·  Τραυματισμό 

(νέο έντυπο έκθεσης αυτοψίας ισχύον από 1.6.2002)
•  Υλικές ζημιές ·  Εγκατάλειψη «Ειδικές περιπτώσεις 

Β) Κανονισμός λειτουργίας Δ.Χ.Ε. (Ταξί)
Γ) 50 πρακτικά θέματα ελέγχου οχημάτων 
Δ) Ασφάλιση οχημάτων
Ε) Όλα το έντυπα που αφορούν το τροχαίο ατύχημα 
ΣΤ) Όλα τα πρόστιμα σε ευρώ
Ζ) Ελεγχοι οχημάτων (ΙΧΕ - ΙΧΦ - ΔΧΦ- Αγροτικά - Μηχ. Έργων) 
Η) Αυτόφωρο μέθης

Ειδική τιμή για τους συναδέλφους 15 ευρώ
Me την ογορό «άβε βιβλίου Τηλέφωνα παραγγελίας:

ένο CD με 210 2621.070  - 210 8012.008

ενημερωμένο μέχρι 20/10/2003 210 8019.919  - 6977-208028
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στο καθήκον, πλην όμως, το ηθικό τους 
καταρρακώνεται από την αυθαίρετη - 
απαξιωτική - προσβλητική συμπεριφορά 
κάποιων εκ των ανωτάτων.

Επισημάνθηκαν φαινόμενα κακοδιοίκη
σης - υπέρβασης εξουσίας από ανωτά- 
τους αξιωματικούς.

- Εν τελεί, αποφασίσαμε να φέρουμε 
στην επιφάνεια την υποβόσκουσα από 
δεκαετίες αντιπαράθεση του αστυνομι
κού προσωπικού μέχρι το βαθμό του 
Αστυνομικού Διευθυντού με τους ανωτά- 
τους αξιωματικούς μερικοί από τους 
οποίους λειτουργούν καταπιεστικά παρά 
τους κανονισμούς και επιδεικνύουν άκομ
ψη συμπεριφορά καλυπτόμενοι υπό τον 
μανδύα του υπηρεσιακού συμφέροντος. 
Με γνώμονα και συμφέρον την περαιτέ
ρω υπηρεσιακή τους εξέλιξη δεν μπο
ρούν να αποβάλλουν τις παραδοσιακές 
μορφές νοοτροπίας και συμπεριφοράς - 
καθιερωμένες αντιλήψεις του παρελθό
ντος - και δεν επιζητούν την αποδοτικό- 
τητα και την αποτελεσματικότητα, αλλά 
την διαπιστωτική - στατική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων αστυνόμευσης της πε
ριοχής τους.

(Ενδεικτικά: Κανένας δεν κατανοεί την 
έκδοση διαταγών από Γενικούς Αστυνο
μικούς Διευθυντές, οι οποίες υποχρεώ
νουν τους Διοικητές - Διευθυντές σε 
προσωπική τηλεφωνική αναφορά έστω 
και αρνητική κάθε απόγευμα ώρα 
18.30’. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως 
σε περιοχές της Βορείου Ελλάδος, Θεσ
σαλονίκης κ.λπ.).

Αποφασίσθηκε ότι οποιαδήποτε κρού
σματα αυθαιρεσίας - απαξιωτικής συμπε
ριφοράς από τους ανωτέρω να αναφέρο- 
νται στην Ομοσπονδία μας, η οποία με 
ανακοινώσεις της προς την κεντρική Διοί
κηση είναι υποχρεωμένη να καταγγέλλει 
επώνυμα τους αυθαιρετούντες.

ε. Εκτέλεση υπηρεσίας κατά την διάρ
κεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Όπως είναι γνωστό κατά την διάρκεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων μεγάλος αριθ
μός αστυνομικών θα διατεθεί σε υπηρε
σία, σχέση έχουσα με την ομαλή διεξα
γωγή τους. Μέρος της δύναμης θα προ- 
έλθει από την επαρχία.

Μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί απο
φάσεις για την διοικητική μέριμνα, κυ
ρίως για το που θα διαμένουν οι εξ’ επαρ
χίας, τη στολή και το ωράριο εργασίας.

Ακόμη, επειδή φημολογείται ότι οι 
αστυνομικοί θα λάβουν κάποιο επίδομα 
για την προσφορά τους στην ομαλή διε
ξαγωγή των αγώνων αποφασίσθηκε

όπως θέση μας είναι το επίδομα αυτό να 
κατανεμηθεί ισομερώς σε όλο το αστυνο
μικό προσωπικό και όχι να γίνει διαχωρι
σμός όπως από κάποιους προωθείται και 
τούτο επειδή δεν μπορεί να μετρηθεί η 
προσφορά ενός εκάστου.

Τυχόν διαχωρισμός θα δημιουργήσει 
τριβές μεταξύ του αστυνομικού προσω
πικού.

Εξυπακούεται ότι οι εξ’ επαρχίας θα 
πρέπει να λάβουν την προβλεπόμενη 
εκτός έδρας αποζημίωση.

2. Διαδοχικές Συναντήσεις Προεδρεί
ου μας με κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
και κ. Αρχηγό του Σώματος:

Τις προηγούμενες από την συνεδρίαση 
του Γενικού Συμβουλίου ημέρες ο Πρόε
δρος και ο Γ ενικός Γ ραμματέας της Ομο
σπονδίας επισκέφθηκαν κατ’ επανάληψη 
τον κ. Αρχηγό και του έθεσαν τα προβλή
ματα που μας ταλανίζουν σχετικά με το 
ωράριο εργασίας, την συμπεριφορά των 
ανωτάτων και την πίεση για αύξηση της 
αστυνομικής δραστηριότητας ζητώντας 
την παρέμβαση του για αντιμετώπιση της 
κατάστασης.

Ο κύριος Αρχηγός καίτοι κατά την γνώ
μη μας θα έπρεπε να παρέμβει άμεσα 
επέδειξε μία διστακτικότητα στα αιτήμα- 
τά μας και δεν φάνηκε πρόθυμος να στη
ρίξει την συμμετοχή μας στα Συμβούλια 
Κρίσεων και να προχωρήσει στην έκδοση 
διαταγής που θα εξανθρωπίζει το ωράριο 
μας. Μάλιστα, η μη προσέλευσή του 
στην Συνεδρίαση του Συμβουλίου μας 
(μας είχε υποσχεθεί ότι θα παρίστατο) 
την 18/9 όπως ανελλιπώς έπραττε στο 
παρελθόν λόγω ενασχόλησής του στην 
Δ.Ο.Α., μας προβληματίζει και ανησυχού
με για τις περαιτέρω εξελίξεις στα ζητή
ματα αυτά.

3. Τις απογευματινές ώρες τις 17/9 το 
Προεδρείο συναντήθηκε με τον Υπουργό 
μας κ. Φλωρίδη, στον οποίο ετέθησαν 
όλα τα ανωτέρω θέματα.

Ο κύριος Υπουργός μας συνέστησε 
όλα τα οικονομικά μας αιτήματα (Επίδο
μα Διοίκησης στους κατώτερους αξιωμα
τικούς - αποζημίωση των αξιωματικών για 
νυκτερινή απασχόληση) να τα διαπραγ- 
ματευθούμε κατά την συζήτηση για το 
Ενιαίο Μισθολόγιο ξεκαθαρίζοντας ότι 
συνομιλητές με το Υπουργείο Οικονομι
κών για το θέμα αυτό θα είμαστε εμείς, 
δηλαδή οι Ομοσπονδίες των εργαζομέ
νων στα Σώματα Ασφαλείας και όχι οι 
υπηρεσιακοί παράγοντες και παράλληλα 
υποσχέθηκε να μας βοηθήσει κατά τις 
διαπραγματεύσεις λόγω και της προη

γούμενης του εμπειρίας στο Υπουργείο 
Οικονομικών.

Επίσης, πάλι δεσμεύθηκε ότι οι πρό
σφατες εξαγγελίες του για το επίδομα 
των 60 ευρώ και για την επέκταση της 
πλασματικής δετίας μέχρι το έτος 1992 
θα είναι εκτός των διαπραγματεύσεων 
για το θέμα του ειδικού Μισθολογίου.

Για τα λοιπά θέματα ζήτησε να του τα 
αναφέρουμε εγγράφως προκειμένου να 
τα μελετήσει.

Ο κύριος Υπουργός την 18/9 παρά τον 
εξακριβωμένο φόρτο εργασίας του προ- 
σήλθε στην αίθουσα που συνεδρίαζε το 
Γενικό Συμβούλιο και επανέλαβε όσα την 
προηγούμενη είχε συζητήσει με το Προε
δρείο.

Η επιτυχής και εποικοδομητική τοπο
θέτηση του κυρίου Υπουργού στα προ- 
βλήματά μας απετέλεσε ευχάριστη έκ
πληξη για εμάς και μας γέμισε αισιοδοξία 
η υπόσχεση του ότι θα μας βοηθήσει στο 
Μισθολόγιο και θα αντιμετωπίσει τα άλλα 
θέματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Β. Μ ε επιστολή προς τον Αρχηγό του 
Σώματος η ΠΟΑΞΙΑ γνωστοποιεί τα 

εξής:
1. Όπως γνωρίζετε, η ζωή του αστυνο

μικού προσωπικού και ειδικά των αξιωμα
τικών είναι δύσκολη λόγω των αυξημέ
νων προβλημάτων δημόσιας τάξης και 
ασφάλειας των καιρών μας. Οι αξιωματι
κοί της Αστυνομίας, κύριε Αρχηγέ, δια- 
κρινόμενοι για την ιδιαίτερη τους αφο
σίωση στο καθήκον με μόνο γνώμονα την 
όσο το δυνατόν καλλίτερη προσφορά 
υπηρεσιών στο κράτος και τους πολίτες 
εργάζονται νυχθημερόν χωρίς αμοιβή, 
εγκαταλείπουν τον εαυτό τους και την οι- 
κογένειά τους, αποξενώνονται κοινωνι
κά, περνούν το μεγαλύτερο μέρος του 
24ωρου στην Υπηρεσία τους και τα μόνα 
τα οποία ζητούν είναι, ηθική και υλική 
αναγνώριση των κόπων τους.

Δυστυχώς, όμως, κύριε Αρχηγέ, καίτοι 
η προσφορά τους είναι μεγαλύτερη οιον- 
δήποτε άλλου υπαλλήλου του ελληνικού 
κράτους, ο αγώνας τους δεν αναγνωρίζε
ται. Απεναντίας, πλήττονται ηθικά από 
μέρος της κοινωνίας και η υπηρεσία εν 
πολλοίς τους επιφυλάσσει πειθαρχικές 
διώξεις και δυσμενείς κρίσεις, για ασή
μαντα ζητήματα, οικονομική υποβάθμιση, 
αντιδεοντολογική μεταχείριση και εν γέ- 
νει απαξιωτική συμπεριφορά, στοχεύο
ντας ευθέως στην μείωση της αξιοπρέ
πειας, του κύρους, του ήθους τους και 
υποβάθμιση της οικογενειακής οικονομι
κής τους κατάστασης, ενώ παράλληλα
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κατεδαφίζει τα όνειρα, τις επιδιώξεις και 
τις προσδοκίες τους.

Οι ανωτέρω απάνθρωπες συνθήκες της 
ζωής των αξιωματικών του Σώματος μπο
ρούν να βελτιωθούν τα μέγιστα με την 
προσωπική σας παρέμβαση χωρίς κανένα 
οικονομικό κόστος και χωρίς καμία αρνη
τική συνέπεια στην υπηρεσιακή λειτουρ
γία, αλλά με θετικά αποτελέσματα.

Ειδικότερα κύριε Αρχηγέ,
α. Σύμφωνα με το Π.Δ.394/2001 οι Διοι

κητές - Διευθυντές των Υπηρεσιών εργά
ζονται τις ώρες λειτουργίας των Δημο
σίων Υπηρεσιών δηλαδή πρωί, ενώ οι λοι
ποί αξιωματικοί 32 ώρες εβδομαδιαίως 
δηλαδή 6,5 ώρες ημερησίως συνεχόμενα.

Όμως, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Π.Δ.141/91 τόσο οι Διοικητές, όσο και οι 
λοιποί αξιωματικοί, εν τοις πράγμασι, εί
ναι υποχρεωμένοι σε συνεχή εγρήγορση 
και επαγρύπνηση, σε επιθεώρηση των 
Υπηρεσιών τους, διάφορες ώρες του 
24ωρου και σε προσωπική παρέμβασή 
τους σε χώρους εγκλημάτων ή άλλων γε
γονότων. Στην πράξη, δηλαδή, δεν έχουν 
ωράριο εργασίας, με συνέπεια να δια
σφαλίζεται έτσι η απρόσκοπτη υπηρεσια
κή λειτουργία, άλλως το Σώμα θα είχε 
καταρρεύσει.

Ουδείς αξιωματικός κύριε Αρχηγέ, ερ
γάζεται σύμφωνα με το ωράριο λόγω 
αυξημένης ευαισθησίας στο καθήκον και 
ουδείς δυσαρεστείται για τούτο όταν βέ
βαια υπάρχει ανάγκη.

Δυσαρέσκεια έντονη όμως υπάρχει σε 
βαθμό αγανάκτησης όταν οι αξιωματικοί 
του Σώματος «εκβιαζόμενοι» αναγκάζο
νται σε υπερεργασία χωρίς κανένα ιδιαί
τερο λόγο.

Συγκεκριμένα κύριε Αρχηγέ, σύμφωνα 
με την 1019/1/18-ιδ’ από 3.5.2000 Διατα
γή του Αρχηγείου, οι Διοικητές των Υπη
ρεσιών υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη 
αναφορά δύο φορές την ημέρα 
07.30’πρωί και 18.30’ απόγευμα.

Ουδείς, όμως, Διοικητής αντιλαμβάνε
ται την αυτοπρόσωπη αναφορά από το 
γραφείο το απόγευμα, σε πολλές περι
πτώσεις, μάλιστα, με αρνητικό περιεχό
μενο, η οποία τον αναγκάζει σε διακε
κομμένο ωράριο εργασίας και υπερεργα- 
σία χωρίς ουσιαστικό λόγο.

Ακόμα κύριε Αρχηγέ, ενώ με την 1/2002 
Κανονιστική Διαταγή «Σηματικές Τηλεφω
νικές Αναφορές Αδικημάτων - Συμβά
ντων» έχουν ρυθμισθεί τα πράγματα, 
στην πράξη, η ιεραρχία απαιτεί άμεση τη
λεφωνική αναφορά των Διοικητών για ήσ- 
σονος σημασίας γεγονότα και σε τέτοια

έκταση λεπτομερειών που πολλές φορές 
δημιουργούνται τραγελαφικές καταστά
σεις. (Για λόγους σοβαρότητας παραλεί
πουμε να αναφερθούμε σε γεγονότα).

β. Η εβδομαδιαία εργασία των Διοικη
τών κατά το Π.Δ. 394/2001 είναι 37 1/2 
ώρες την εβδομάδα και αν εργασθούν 
κατά την 6η ημέρα 42 ώρες.

Τούτο σημαίνει ότι αυτοί πρέπει να ερ
γάζονται την 6η ημέρα 4 1/2 ώρες και όχι 
πλήρες οκτάωρο ως στην πράξη γίνεται 
και μάλιστα άνευ αποχρώντος λόγου.

γ. Η ημερήσια ανάπαυση που χορηγεί
ται στο αστυνομικό προσωπικό αρχίζει 
από την ώρα που ο αστυνομικός υποχρε- 
ούται να αναλάβει υπηρεσία και διαρκεί 
24 ώρες. Για τους Διοικητές αξιωματι
κούς όμως λόγω της υποχρέωσης τους 
να είναι παρόντες στα συμβάντα όλο το 
24ωρο τούτο δεν ισχύει.

Ακόμη, πολλοί Διοικητές στην πράξη 
δεν ζητούν Ημερήσια Ανάπαυση, για να 
αποφύγουν την δυσμένεια των Προϊστα
μένων τους αναγκαζόμενοι έτσι να εργά
ζονται 7 ημέρες την εβδομάδα.

δ. Διοικητές Υπηρεσιών διατάσσονται 
από τις προϊστάμενες τους Υπηρεσίες 
πολλές φορές να εκτελέσουν υπηρεσία 
μέτρων τάξης - ασφάλειας εντός της πε
ριοχής δικαιοδοσίας τους, χωρίς να ανα
πληρώνονται από άλλο αξιωματικό με συ
νέπεια μετά το 8ωρο των μέτρων να είναι 
υποχρεωμένοι να απασχοληθούν και με 
την υπηρεσία που διοικούν εργαζόμενοι 
έτσι πέραν του 12ώρου έως 16.00 ώρες.

2. Κατόπιν των ανωτέρω κύριε Αρχηγέ, 
παρακαλούμε να εκδώσετε Διαταγή, η 
οποία θεωρούμε ότι πρέπει να ρυθμίζει 
τα ανωτέρω θέματα ως εξής: 

α. Να καταργηθεί η υποχρέωση αυτο
πρόσωπης αναφοράς των Διοικητών - Δι
ευθυντών το απόγευμα κάθε ημέρας και 
η προφορική αναφορά για συμβάντα να 
περιορισθεί ως προς την έκταση των λε
πτομερειών που ζητούνται.

β. Οι Η/Α των Διοικητών - Διευθυντών 
να αρχίζουν από μεσημβρινές ώρες και 
να τελειώνουν την 06.00’ώρα της μεθεπο- 
μένης ημέρας. Επίσης κάθε εβδομάδα οι 
υπηρεσίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και 
άνω (μέχρι την κορυφή) να προγραμματί
ζουν με δική τους πρωτοβουλία τις Η/Α 
των υπ’ αυτές Διοικητών - Διευθυντών, τις 
οποίες και να κοινοποιούν κάθε Παρα
σκευή προκειμένου αυτοί να λαμβάνουν 
το ρεπό τους χωρίς να παρακαλούν.

γ. Οι Διοικητές - Διευθυντές, εφόσον 
δεν υπάρχει λόγος, όταν εργάζονται 
Σάββατο ή Κυριακή να εργάζονται 4,5

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

ώρες και όχι πλήρες ωράριο..
δ. Οσάκις Διοικητής - Διευθυντής Υπη

ρεσίας διατάσσεται σε εκτέλεση υπηρε
σίας εκτός περιοχής ευθύνης του, την 
ημέρα αυτή να θεωρείται απών για την 
υπηρεσία του και να αναπληρώνεται από 
τον νόμιμο αναπληρωτή του.

Προς τούτο κάθε σχετική Διαταγή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μνεία του αξιω
ματικού που θα αναπληρώνει τον διατι
θέμενο σε μέτρα Διοικητή - Διευθυντή.

Ειδικά για τις Γ ενικές Αστυνομικές Δι
ευθύνσεις Αττικής - Θεσσαλονίκης, το 
πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί εάν τοπο
θετηθούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας 
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές και Αστυνό
μοι Α', οι οποίοι θα διατίθενται αποκλει
στικά σε μέτρα και έτσι δεν θα υπάρχει 
ανάγκη Διοικητές Τμημάτων να εκτελούν 
υπηρεσία σε περιοχή άλλου Τμήματος.

3. Πιστεύουμε κύριε Αρχηγέ, ότι θα εν
στερνιστείτε τις απόψεις μας και ότι θα 
εκδώσετε την Διαταγή που σας προτεί
νουμε για να καταστεί δυνατό να εξαν- 
θρωπισθεί η καθημερινή ζωή των αξιω
ματικών του Σώματος και ειδικά των Διοι
κητών - Διευθυντών και άνω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α. Σχετικά με το ζήτημα της επίδοσης 
των δικογράφων η ΠΟΑΣΥ ανακοινώνει 
προς τα μέλη της ότι:

Η Ομοσπονδία επανειλημμένα έθεσε 
το ζήτημα της απασχόλησης των συνα
δέλφων στην επίδοση δικογράφων, χω
ρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.

Το όλο πρόβλημα έγινε μεγαλύτερο 
μετά την αποδυνάμωση των Αστυνομι
κών Σταθμών, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
αδυναμία στην επίδοση όλων των δικο
γράφων.

Κρίνουμε σκόπιμο να σας γνωστοποιή
σουμε τις ισχύουσες διατάξεις και να 
σας προτείνουμε με έγγραφά σας να 
απευθυνθείτε στους κατά τόπους Εισαγ
γελείς, οι οποίοι τελικά είναι οι μόνοι αρ
μόδιοι να ρυθμίσουν το ζήτημα, ώστε να 
εφαρμοσθεί ο Νόμος.

Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 155 του 
Κ.Π.Δ. η επίδοση γίνεται με την παράδο
ση του εγγράφου στα χέρια του ενδια
φερομένου από ποινικό ή δικαστικό επι
μελητή ή σε περίπτωση που δεν υπάρ
χουν από όργανο της δημόσιας δύνα
μης.

Επιπλέον το άρθρο 15 παρ. 7 του 
ν. 1835/1989 ρητά ορίζει ότι η κατά το άρ
θρο 155 του Κ.Π.Δ. επίδοση εγγράφων
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της ποινικής διαδικασίας και οι επιδόσεις 
που προβλέπονται στην §.2 του άρθρου 
56 του ν.4125/1960, καθώς επίσης και οι 
επιδόσεις των εγγράφων, την επιμέλεια 
των οποίων έχει η Γραμματεία του Συμ
βουλίου της Επικράτειας και το Ελεγκτι
κό Συνέδριο, γίνονται από τον οικείο επι
μελητή. Αν δεν υπάρχει επιμελητής ή εί
ναι αδύνατη ή ιδιαίτερα δύσκολη η επί
δοση από αυτόν, η επίδοση γίνεται από 
τον Πρόεδρο ή τον Γραμματέα της κοι
νότητας ή από κοινοτικό φύλακα. Σε πε
ρίπτωση που είναι αδύνατη ή ιδιαίτερα 
δύσκολη η επίδοση από αυτούς που ανα- 
φέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, η 
επίδοση των εγγράφων της ποινικής δια
δικασίας μπορεί να γίνει και από αστυνο
μικό όργανο, ύστερα όμως από παραγγε
λία του Εισαγγελέα.

Φρονούμε ότι η διατύπωση αυτής της 
διάταξης δεν έγινε τυχαία, αλλά με γνώ
μονα την αναγκαιότητα αποδέσμευσης 
(απαλλαγής δηλαδή) των αστυνομικών 
υπαλλήλων από την επίδοση των κλήσε
ων, ώστε να επιδοθούν αυτοί απερίσπα
στοι στην εκτέλεση των έργων της κύριας 
αποστολής τους, που είναι η πρόληψη και 
η καταστολή της εγκληματικότητας, λαμ- 
βανομένου επιπλέον υπόψη ότι οι περιφε
ρειακές υπηρεσίες (Αστυνομικοί Σταθμοί") 
έχουν αποδυναμωθεί και μόνο ένας βαθ
μοφόρος και ένας Αρχιφύλακας ΜΠΣ ή 
Αστυφύλακας έχουν παραμείνει.

Επιπλέον των ανωτέρω το άρθρο 164 
του Κ.Π.Δ. ορίζει ό,τι όποιος ενεργεί επι
δόσεις εισπράττει για κάθε επίδοση δι
καιώματα που καθορίζονται και καταβάλ
λονται με τον τρόπο που ορίζει το Π.Δ.

Ενώ, λοιπόν, η παραπάνω διάταξη είναι 
γενική και αφορά όλους όσους ενεργούν 
επιδόσεις εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 2/39106/ 
0022 από 24/07/2002 ΚΥΑ που δημοσιεύθη- 
κε στο ΦΕΚ 947 τΒ’ η οποία καθορίζει αμοι
βές μόνο των δικαστικών επιμελητών και όχι 
όλων όσων ενεργούν επιδόσεις.

Κατά την άποψή μας η εξαίρεση αυτή 
δεν είναι τυχαία αλλά έρχεται να ενισχύ- 
σει τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Το ζήτημα με τη παραπάνω διατύπω
ση τέθηκε από την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Μαγνησίας και τα αποτελέ
σματα ήταν θετικά.

Β. Σχετικά με το ζήτημα της αναγνώρι
ση της εργασίας μας ως επικίνδυνης και 
ανθυγιεινής, η ΠΟΑΣΥ διευκρινίζει ότι:

Η κυβέρνηση συνεχίζει να ακολουθεί 
τον δικό της δρόμο στο ζήτημα της πλη
ροφόρησης της κοινής γνώμης, με απο
τέλεσμα τη δημιουργία εσφαλμένων συ

μπερασμάτων για το συνδικαλιστικό κίνη
μα των αστυνομικών.

Η διασπορά ψευτοδιλημμάτων και ανα- 
κριβειών (όπως π.χ. ότι δήθεν η αναγνώ
ριση της εργασίας μας ως επικίνδυνης 
και ανθυγιεινής θα σημάνει πρόωρη συ- 
νταξιοδότηση των αστυνομικών σε ηλικία 
35 ετών, ενώ δεν υπάρχει προηγούμενο, 
ούτε αυτό ρυθμίζεται από πουθενά και 
βέβαια δεν είναι στις επιθυμίες μας), που 
ανακυκλώνεται από ορισμένα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης, σίγουρα δεν βρίσκουν 
αποδέκτες και απήχηση και το μόνο που 
επιτυγχάνει είναι να συσπειρώνει τους 
αστυνομικούς γύρω από την Ομοσπον
δία και να σφυρηλατεί την απόφαση 
όλων των συναδέλφων για εντονότερο 
και συνεχή αγώνα.

Γ. Το Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ομοσπονδίας περαίωσε τις εργα
σίες του στις 23 και 24.9.2003 αφού συ
ζήτησε διεξοδικό για όλα τα ζητήματα 
που αφορούν τους εργαζόμενους αστυ
νομικούς. Συγκεκριμένα:

Το Γενικό Συμβούλιο διαπίστωσε ότι 
υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην 
υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων - 
υποσχέσεων της κυβέρνησης, ενώ διαπι
στώθηκε επίσης ότι υπάρχει υπαναχώρη
ση από ρητές εξαγγελίες που αφορούν 
τους αστυνομικούς.

Ύστερα από την οκταετή θεσμική λει
τουργία μας, για πρώτη φορά δεν κατέ
στη δυνατή η κατάρτιση του διεκδικητι- 
κού πλαισίου για την επόμενη χρονιά, κα
θόσον το κύριο θεσμικό αίτημα για τον 
χρόνο που κυλάει δεν ικανοποιήθηκε, 
όπως επίσης και λοιπά ουσιαστικής ση
μασίας ζητήματα, ως παρακάτω ανα
πτύσσονται δεν βρήκαν λύση παρά τις 
προσπάθειες της Ομοσπονδίας. Τ ο 
επικείμενο νέο μισθολόγιο, ως η κυβέρ
νηση δεσμεύθηκε και το περιεχόμενο του 
οποίου αγνοείται συνέβαλλε σημαντικά 
στην παραπάνω κατάληξη. Παρόλα αυτά 
υπήρξε μία πρώτη καταγραφή και ιεράρ
χηση, ως παρακάτω αναφέρεται. Το διεκ- 
δικητικό πλαίσιο ως είναι επόμενο, θα 
λάβει την τελική του μορφή μετά την ψή
φιση του νέου μισθολογίου, έτσι ώστε, 
να εξετασθεί ποια η νέα οικονομική 
πραγματικότητα για τον αστυνομικό.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ 
1. Ο χαρακτηρισμός της εργασίας ως 

επικίνδυνης και ανθυγιεινής.
Η αντιμετώπιση του αστυνομικού 

προσωπικού κατά την διάρκεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων:

Αγνοούνται ακόμη ο χώρος ή οι χώροι

διαμονής των αστυνομικών που θα μετα
κινηθούν από την περιφέρεια.

Αγνοείται το πρακτικό σχήμα της στο
λής που επιβάλλεται για μια τέτοια εκδή
λωση, αλλά και πέρα απ’ αυτήν

Αγνοούνται η αποζημίωση και ο χρό
νος εργασίας.

Η παρουσία των αστυνομικών σε 
επαγγελματικές κ.λπ. αθλητικές συνα
ντήσεις.

Έχουμε οδηγηθεί στην τρίτη αγωνιστι
κή περίοδο και ο Νόμος δεν εφαρμόζε
ται, η δε απόφαση για την είσπραξη και 
κατανομή των οφειλομένων ποσών προς 
τους αστυνομικούς αγνοείται.

Το βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο 
αστυνομικό προσωπικό, το οποίο θα ρυθ
μιζόταν μέχρι το τέλος Μαΐου 2003, επί
σης αγνοείται.

Το Πειθαρχικό Δίκαιο «κόλλησε» στο 
Συμβούλιο της Επικράτειας και κανείς 
δεν ενδιαφέρεται για την τύχη του.

Η δημιουργία νέων παραστυνομιών με 
τη μονιμοποίηση των συνοριακών φυλά
κων και ειδικών φρουρών, αλλά και η δυ
νατότητα που πλέον παρέχεται στον εκά- 
στοτε Υπουργό Δημόσιας Τάξης με Π.Δ. 
για την πρόσληψη νέων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
- Για το ζήτημα της αναγνώρισης της 

εργασίας μας ως επικίνδυνης και ανθυγι
εινής τα όσα αποφασίστηκαν αναφέρο- 
νται στο υπ’ αριθ. 03/508 από 24.9.2003 
έγγραφό μας και για το ζήτημα της αντι
μετώπισης του αστυνομικού προσωπικού 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώ
νων, αποφασίσθηκε :

Η άμεση συνάντηση με την πολιτική και 
υπηρεσιακή Ηγεσία, ώστε το αργότερο 
μέχρι τέλος Οκτωβρίου ρυθμισθούν ζη
τήματα σχετικά με τη διαμονή των αστυ
νομικών που θα μετακινηθούν από την 
περιφέρεια, το πρακτικό της στολής, την 
αποζημίωση και τον χρόνο εργασίας. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρξουν λύσεις μέ
χρι το τέλος Οκτωβρίου θα πραγματο
ποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις με 
την πρόεδρο του Αθήνα 2004 και τον 
πρόεδρο της Δ.Ο.Ε.

- Για το ζήτημα της παρουσίας των 
αστυνομικών σε επαγγελματικές κλπ 
αθλητικές συναντήσεις αποφασίσθηκε 
να εκδηλωθεί ένστολη διαμαρτυρία σε 
ποδοσφαιρικό αγώνα που θα επιλεγεί.

- Για το ζήτημα της ίδρυσης και λει
τουργίας των άλλων δύο παραστυνο
μιών επαναβεβαιώθηκε προηγούμενη 
απόφασή μας για προσφυγή στο Συμ
βούλιο της Επικράτειας, αφού ο συγκε-
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κριμένος νόμος περιέχει αντισυνταγματι
κές διατάξεις, όπως καταγγέλθηκε από 
βουλευτές κατά τη συζήτησή του στο 
κοινοβούλιο.

- Για τα λοιπά ζητήματα που εκκρε- 
μούν αποφασίσθηκε να ζητηθούν απα
ντήσεις από την πολιτική ηγεσία κατά 
την επικείμενη συνάντηση.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2004

Αναδιάρθρωση αστυνομικών υπηρε
σιών - ανακατανομή αστυνομικού προ
σωπικού και είσοδος απαιτούμενου στις 
αστυνομικές Σχολές νέου δυναμικού με 
το σημερινό αδιάβλητο σύστημα των πα
νελλαδικών εξετάσεων.

Αγωνιστική ετοιμότητα και άμεση αντί
δραση σε περίπτωση που επιχειρηθεί και 
πάλι η περαιτέρω «νόθευση» της Αστυνο
μίας με άλλο προσωπικό, έτσι, ώστε, να 
μην επεκταθεί η σημερινή επιβληθείσα 
κατάσταση σε κάθε νομό της χώρας. 
Τούτο έχει συμβεί μέχρι σήμερα σε 25 
νομούς της χώρας.

Προώθηση της πρότασης της Ομο
σπονδίας σε ό,τι αφορά την αναγκαιότη
τα ουσιαστικής μεταρρύθμισης της εκ
παίδευσης, συμπεριλαμβανομένου και 
του συστήματος κρίσεων - προαγωγών.

Ασκηση πίεσης έτσι ώστε να εκδο- 
θούν τα επιβαλλόμενα Προεδρικά Δια
τάγματα σε ό,τι αφορά την υγιεινή και 
ασφάλεια, ως ο πρόσφατος νόμος επι
τάσσει και ουδείς ενδιαφέρεται για την 
κατάρτιση και την προώθησή τους.

Καταβολή του επιδόματος ετοιμότη
τας ως αυτό επιδικάσθηκε ύστερα από 
σχετική προσφυγή του αστυνομικού 
προσωπικού.

Τα ανωτέρω προστίθενται στα αιτήμα
τα κατά το ετήσιο Συνέδριο, με τη μνεία 
ότι το τελικό πλαίσιο να καταλήξει ως 
αρχικά αναφέρθηκε.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Το ανελέητο κυνηγητό αύξησης του 
ποσοστού βεβαίωσης παραβάσεων, όταν 
μάλιστα η παραβατικότητα, ως επίσημα 
λέγεται έχει μειωθεί, οδηγεί για μία άλλη 
φορά τον οργανισμό στην απέναντι όχθη 
από την κοινωνία η οποία βαρυγκωμά, 
καθόσον πρέπει πλέον ο αστυνομικός να 
μηχανεύεται νέους τρόπους για τη διαπί
στωση παραβάσεων και εκεί που δεν 
υπάρχουν.

Ο εκδοθείς νέος νόμος σε ό,τι αφορά 
τη χρήση των όπλων δημιούργησε μετα
ξύ των άλλων και μία πρωτοφανή αδικία, 
μολονότι από πλευράς της Ομοσπονδίας

τονίστηκε κατά κόρον τούτο πριν από την 
ψήφισή του, οι συνέπειες της συγκεκρι
μένης διάταξης που αφαιρεί μηνιαίο οι
κογενειακό εισόδημα από τους χαρακτη- 
ρισθέντες «σε υπηρεσία γραφείου».

Η Ομοσπονδία ήδη και για λοιπές δια
τάξεις αυτού έδωσε εντολή στο νομικό 
της τμήμα να προσβάλλει τον νόμο ως 
αντισυνταγματικό.

Σημειώνεται επίσης ότι ο νέος νόμος 
επιβάλλει την εκπαίδευση, όταν την ίδια 
στιγμή απαγορεύτηκε η ετήσια συντηρη
τική εκπαίδευση στα 3/4 του αστυνομι
κού προσωπικού, καθόσον δεν επιτρέπει 
αυτό στους εργαζομένους αστυνομικούς 
άνω των 15 χιλ. από την έδρα του νομού.

Φαίνεται ότι οι συνάδελφοι άνω των 15 
χιλ. εργαζόμενοι είναι άτρωτοι.

Ομόφωνη στήριξη των 51 Πρωτοβαθ
μίων Οργανώσεων προς το Προεδρείο 
της Ομοσπονδίας για τον χειρισμό του 
θέματος που προέκυψε κατά τη ψήφιση 
του νομοσχεδίου που αφορούσε τους 
συνοριακούς φύλακες και ειδικούς 
φρουρούς.

Παράλληλα εκφράστηκε ελπίδα ότι η 
πολιτική και υπηρεσιακή Ηγεσία δεν θα 
προκαλέσει νέα τριβή και θα εφαρμοσθεί 
ο νόμος.

Δ. Σχετικά με θέμα που προέκυψε και 
αφορά την Αρχή Προστασίας Προσωπι
κών Δεδομένων, η ΠΟΑΣΥ αναφέρει ότι:

Σε συνέχεια του υπ’ αριθ. 03/395 από 
10.7.2003 εγγράφου μας προς την Αρχή 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, με 
το οποίο υποβάλλαμε ερώτημα αν η προ
σκόμιση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας 
συναδέλφου, στο οποίο αναγράφεται 
όλο το απόρρητο ιατρικό ιστορικό του εί
ναι σύννομη ή συνιστά παραβίαση των 
προσωπικών δεδομένων, λάβαμε την 
1939 από 4.9.2003 απάντηση της Αρχής 
Προστασίας Δεδομένων, από την οποία 
με απόλυτη σαφήνεια προκύπτει ότι η 
Υπηρεσία δεν μπορεί να απαιτήσει την 
προσκόμιση του ευαίσθητου αυτού προ
σωπικού δεδομένου χωρίς την συγκατά
θεση του υποκειμένου.

Επί πλέον αναφέρεται ότι το ατομικό 
βιβλιάριο υγείας δεν αποτελεί μέρος του 
αρχείου της Υπηρεσίας αλλά ανήκει στον 
εργαζόμενο αστυνομικό υπάλληλο και η 
επεξεργασία των στοιχείων που περιλαμ
βάνει μπορεί να γίνεται μόνο από τους ει
δικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους 
των οικείων ασφαλιστικών ταμείων που 
το έχει εκδώσει και όχι από την προϊστά
μενη Υπηρεσία του αστυνομικού.

Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού 
Προσωπικού/ΥΔΤ απέστειλε προς τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τους αρ
μόδιους Υφυπουργούς Οικονομίας και 
Ε.Σ.Δ.Δ.Α. που συνυπέγραψαν στις 
29.11.2002 την Ειδική Συλλογική Συμφω
νία την ακόλουθη επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ,
Το γεγονός ότι εντέλλεται την αναστο

λή ισχύος της κοινής υπουργικής απόφα
σης με αριθμ. 2/28364/0022/3.7.2003 
ΦΕΚ 898/Β/2003 πριν την δημοσίευση 
της απόφασης ανάκλησης με αριθμ. 
πρωτ. 2/45163/0022 από 5.8.2003, κατα
γράφει επιθετική συμπεριφορά της διοί
κησης για τα συμφέροντα των εργαζομέ
νων πολιτικών υπαλλήλων στο Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης με διάχυτα τα στοι
χεία του πανικού για την εφαρμογή έστω 
και για μια μέρα της κοινής υπουργικής 
απόφασης.

Το γεγονός ότι προβάλλονται ως κύρια 
επιχειρήματα ανάκλησης οι πιθανολο
γούμενες γενικές μισθολογικές ρυθμί
σεις και οι ασκούμενες πιέσεις από συν
δικαλιστικούς φορείς άλλων χώρων του 
δημοσίου «δεν περιποιεί ιδιαιτέραν τ ι
μήν» για τους αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες, πολύ περισσότερο βέβαια 
δεν προάγει την αξιοπιστία και τη συνέ
πεια της κυβέρνησης στα δρώμενά της, 
αφού είναι γνωστό σ’ όλους ότι οι γενι
κές μισθολογικές ρυθμίσεις δεν αίρουν 
τις υφιστάμενες ανισότητες στους μι
σθούς των δημοσίων υπαλλήλων, όπως 
εξ ίσου γνωστό είναι ότι το Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης λειτουργεί με υποχρεω
τικό ωράριο εργασίας όλες τις ώρες της 
εβδομάδας και όλες τις ώρες του 
24ώρου. Καμία προσπάθεια δεν αποδίδει 
και δεν πείθει κανένα όσο ισχύει το απα
ράδεκτο οικονομικό αποτέλεσμα «ο Διευ
θυντής στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
να αμείβεται λιγότερο κατά 200 χιλιάδες 
δρχ., από την καθαρίστρια στο Υπουρ
γείο Οικονομικών».

Κλείνοντας τονίζουμε ότι όλα θα μπο
ρούσαν να γίνουν αποδεκτά υπό την 
προϋπόθεση της καθολικής άρσης των 
μισθολογικών ανισοτήτων στο σύνολο 
του Δημοσίου Τομέα, αλλά δεν είναι δυ
νατόν ν’ αξιώνεται την εξίσωση των πα
ροχών και των επιδομάτων των ειδικών 
λογαριασμών με την αποζημίωση για την
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προσφερόμενη πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασία.

Θεωρώντας ότι μια ψύχραιμη και πιο 
νηφάλια δεύτερη σκέψη θα οδηγήσει σε 
άρση της επιχειρούμενης αδικίας σε βά
ρος μας, αναμένουμε τις πρωτοβουλίες 
για την μη προώθηση για δημοσίευση 
της έτσι κι αλλιώς πάσχουσας νομικά κοι
νής υπουργικής απόφασης».

Απευθύνθηκε, στη συνέχεια, στον 
Πρωθυπουργό και στον νυν Γραμματέα 
του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υπουργό Δημό
σιας Τάξης κ. Χρυσοχόίδη:

«Κύριε Πρωθυπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα απο

φάσισε να σας αποστείλουμε αντίγραφα 
των υπ' αριθμ. 2/28364/0022 (ΦΕΚ 898/3-7- 
2003) και 2/45163/0022 (ΦΕΚ 1159/13-8- 
2003) κοινών υπουργικών αποφάσεων και 
να σας παρακαλέσουμε ν’ απαιτήσετε απ' 
τους συναρμοδιους υπουργούς να σας 
εξηγήσουν:

α. Πως κατάφεραν τον τέλειο συντονι
σμό των ενεργειών τους για ν’ αναιρέσουν 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα την 
αξιοπιστία, την συνέπεια και το κύρος των 
υπογραφών τους και της κυβερνητικής πο
λιτικής συνάμα.

β. Ποια νομική βιβλιοθήκη ξεσκόνισαν, 
για να πετύχουν το μεγάλο κατόρθωμα της 
αναστολής αναδρομικά χωρίς πρόβλεψη 
για τα δεδουλευμένα με την σαθρή αιτιο
λογία «εν όψει των γενικών μισθολογικών 
ρυθμίσεων» που ήταν εκ των προτέρων 
γνωστές. Σημειωτέον εδώ ότι η ρύθμιση 
δεν αφορά επίδομα, αλλά αμοιβή για πρό
σθετη παρεχόμενη και αναγκαία εργασία, 
που ούτως ή άλλως εφόσον υπάρχει εκτε- 
λείται από το ένστολο προσωπικό και κατα
βάλλεται η αμοιβή αυτή. Τι εξυπηρετεί ο 
εργασιακός ρατσισμός, ποιος είναι ο ρό
λος μας και γιατί επιμένουν στην παραμονή 
μας στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης όταν 
δεν μας συμπεριλαμβάνουν στην γραμμή 
αίματος των ένστολων «καθαρών» Ελλήνων 
τα στελέχη της Κυβέρνησής σας, αλλά επι
χειρούν και επιβάλλουν διακρίσεις τη στιγ
μή μάλιστα που μιλάτε και υλοποιείται πο- 
λυπολιτισμική κυβερνητική πολιτική για την 
Ευρώπη των λαών.

γ. Θεωρούν ότι οι συμβατικές υποχρεώ
σεις της χώρας, για την εφαρμογή των 
συλλογικών διαπραγματεύσεων, που επέ
βαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπηρετούνται 
μ’ αυτό τον τρόπο και πρέπει να υπερηφα- 
νευόμαστε γι' αυτό ή επέλεξαν σαν καλύ
τερη λύση τον διασυρμό των αποφάσεων 
στο Γραφείο Εργασίας της Ε.Ε. Σημειώ
νουμε εδώ ότι η ρύθμιση αφορούσε συλλο
γική συμφωνία του 2002.

δ. Είναι δυνατόν ν’ αναρωτιούνται και να 
αποποιούνται για τους επάξια αποκτηθέ- 
ντες βαρύτιμους τίτλους «των ανάλγητων 
καθεστωτικών» όταν αποδεικνύουν ότι δεν 
κομπορρημονούν μόνο με τα έργα τους, 
αλλά αστειεύονται κιόλας με τις αγωνίες 
και τα προβλήματα των εργαζομένων, 
αφού μόνο σαν κακόγουστος αστείος ήχος 
μιας ασυντόνιστης μπάντας μπορεί να 
εκληφθεί το νομικό πόνημα των μελών της 
κυβέρνησής σας.

Κλείνοντας σας γνωρίζουμε ότι θα εξα
ντλήσουμε όλα τα νομικά μέσα και όργανα 
της χώρας και της Ε.Ε. γιατί οι πεποιθήσεις 
μας δεν επιτρέπουν την συνέργια σ’ αυτόν 
τον τρόπο και αυτή την παραγωγή ρυθμί
σεων, και δεν πρόκειται να επιδιώξουμε την 
ταλαιπωρία των συμπολιτών μας. Απλά θα 
κάνουμε παντού γνωστά τα έργα των με
λών της κυβέρνησής σας, μέχρι να μας 
γνωρίσει το γραφείο σας τις εξηγήσεις και 
τις απαντήσεις που σας έδωσαν.»

Δρομολόγησε και πραγματοποίησε την 
κατάθεση Προσφυγής προς το Συμβούλιο 
της Επικράτειας για το θέμα (νομιμότητα 
της απόφασης ανάκλησης).

Απέστειλε το σχετικό υλικό (αποφάσεις- 
επιστολές κ.λπ.) προς όλους τους Βουλευ
τές του ελληνικού Κοινοβουλίου, καθώς και 
στους έλληνες ευρωβουλευτές, για ενημέ
ρωσή τους.

Απέστειλε επίσης το ίδιο υλικό και προς 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Αρκετοί βουλευτές όλων των κομμάτων 
έκαναν σχετικές αναφορές στη Βουλή, στις 
οποίες ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης 
έδωσε την ακόλουθη απάντηση:

«Σε απάντηση των ανωτέρω αναφορών, 
που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. I. Τζαμ- 
τζής, Γ. Κεφαλογιάννης, Φ. Κουβέλης, Σ. 
Καλογιάννης και Α. Βούλγαρης, σας γνωρί
ζουμε ότι οι αποδοχές του πολιτικού προ
σωπικού ρυθμίζονται σύμφωνα με το μι
σθολόγιο των πολιτικών δημοσίων υπαλλή
λων και ως εκ τούτου η ικανοποίηση των οι
κονομικών αιτημάτων του συνόλου του 
προσωπικού αυτού, μονίμου και με σύμβα
ση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιδιώκε
ται στο πλαίσιο αυτό.

Σε ό,τι αφορά την 2/28364/0022 από 3-7- 
2003 κοινή υπουργική απόφαση, σας πλη
ροφορούμε ότι αυτή ανακλήθηκε από την 
ημερομηνία ισχύος της, λόγω γενικότερων 
μισθολογικών ρυθμίσεων για τους δημοσί
ους υπαλλήλους, μετά από τις συναντή
σεις του κ. Υπουργού Οικονομίας και Οικο
νομικών με το Προεδρείο της ΑΔΕΔΥ, κατά 
τις οποίες διαμορφώθηκε ένα νέο πλαίσιο 
για την αναμόρφωση του μισθολογίου των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Νομικών

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Ορ
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κα
λύπτει και τους πολιτικούς υπαλλήλους 
του Υπουργείου μας.»

Η Ομοσπονδία σχολιάζοντας την απά
ντηση αυτή, απευθύνθηκε με επιστολή της 
στη Βουλή, στον Πρωθυπουργό, τους αρ
μόδιους Υπουργούς και Υφυπουργούς, 
στην ΑΔΕΔΥ στους ερωτώντες βουλευτές 
και στα Σωματεία - μέλη της:

Σας επισυνάπτουμε αντίγραφο του υπ’ 
αριθ. 7017/4/3769 απαντητικού εγγράφου 
του Γ ραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγ- 
χου/ΥΔΤ και θέλουμε να σας επισημάνουμε 
τα εξής:

1. Η κοινή υπουργική απόφαση με αριθ
μό 2/28364/0022 από 3-7-2003 εκδόθηκε 
για υλοποίηση της συνολικής συμφωνίας 
που προβλέπεται στις συλλογικές διαπραγ
ματεύσεις του 2002.

2. Θεωρούμε ιδιαίτερα αδύναμο και προ
κλητικό τον ισχυρισμό της Διοίκησης «λό
γω γενικότερων μισθολογικών ρυθμίσεων 
για τους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από 
τις συναντήσεις του κ. Υπουργού Οικονο
μίας και Οικονομικών με το Προεδρείο της 
ΑΔΕΔΥ....που καλύπτει και τους πολιτικούς 
υπαλλήλους του Υπουργείου μας» επειδή:

α. Η ρύθμιση αφορά πρόσθετη παρεχό
μενη και αναγκαία εργασία και εξορθολογί- 
ζει σε ισότιμη βάση το εργασιακό καθε
στώς για τις κατηγορίες προσωπικού στο 
ΥΔΤ (ένστολο και πολιτικό προσωπικό).

β. Το γεγονός ότι ορίζει την καταβαλλό
μενη για την ίδια εργασία στο ένστολο 
προσωπικό εφάπαξ αμοιβή αποζημίωσης 
δεν συνιστά «γενικότερες μισθολογικές 
ρυθμίσεις για τους δημοσίους υπαλλή
λους» για να τις συμφωνήσει σε συναντή
σεις του - άκουσον - άκουσον - με το Προ
εδρείο της ΑΔΕΔΥ ο κ. Υπουργός Οικονο
μίας και Οικονομικών, δηλαδή ότι ορίζει ο 
Νόμος για τις συλλογικές διαπραγματεύ
σεις,υλοποιεί η Κυβέρνηση δια των συναρ- 
μοδίων Υπουργών Δημόσιας Τάξης, Εσω
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, 
είναι αντικείμενο συζήτησης και ζητείται η 
έγκριση του Προεδρείου της ΑΔΕΔΥ;

γ. Το νομικό κενό για την καταβολή των 
δεδουλευμένων που δημιούργησε η από
φαση ανάκλησης της 2/28364/0022 θα 
καλυφθεί στα δικαστήρια, πλην όμως οι 
εργαζόμενοι πρέπει να καταβάλλουν χρή
ματα στους δικηγόρους από την τσέπη 
τους για να καταθέσουν ατομικές αγω
γές. Είναι αυτό χρηστή διοίκηση ή μήπως 
τα απροσδιόριστα όρια της αλαζονείας 
των κυβερνητικών αξιωματούχων έχουν 
ξεπεραστεί κι αυτά;»
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+ Αστυνομικός Δι
ευθυντής Ευαγγε- 
λοηλίας Μοσχονάς, 
Δ/ντής Α.Δ. Κεφαλ
ληνίας. Γεννήθηκε 
το έτος 1952 στα 
Χαβδατά Κεφαλλη

νίας. Κατετάγη το έτος 1971 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑ 
και της Α.Δ. Κεφαλληνίας. Υπήρξε έγ
γαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε- 
βίωσε την 27.9.2003 από παθολογικά 
αίτια.

+ Αστυνόμος Β’ Μα
ρία Παναγιωτοπού- 
λου. Γεννήθηκε το 
έτος 1966 στην Αθή
να. Κατετάγη το 
έτος 1987 και υπη
ρέτησε σε διάφορες 

υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και της Α.Δ. ΝΑ Ατ
τικής. Υπήρξε έγγαμη και μητέρα ενός 
τέκνου. Απεβίωσε την 21.8.2003 από πα
θολογικά αίτια.

Λ  ,|Γ
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+ Υπαστυνόμος Α’ 
Παναγιώτης Τσόμος. 
Γεννήθηκε το έτος 
1965 στη Μελίκη 
Ημαθίας. Κατετάγη 
το έτος 1987 και 
υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες των Α.Δ. Δωδεκανήσου, 
Πιερίας, Φλώρινας, Κοζάνης, Πέλλας, 
Έδεσσας και Ημαθίας. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
8.7.2003 εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

+ Αστυφύλακας Φί
λιππος Κοντογιάν- 
νης. Γεννήθηκε το 
έτος 1977 στην Κό
ρινθο. Κατετάγη το 
έτος 1996 και υπηρέ
τησε στη Δ/νση Άμε

σης δράσης Αττικής και στο Α.Τ. Μεγά

ρων. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών 
τέκνων. Απεβίωσε την 15.9.2003 συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος στο 37ο χιλ. Π.Ε.Ο. 
Αθηνών Κορίνθου, κατά τη διάρκεια εκτέ
λεσης διατεταγμένης υπηρεσίας.

+ Αρχιφύλακας Από
στολος Γ κρόπας.
Γεννήθηκε το έτος 
1979 στα Τρίκαλα. 
Κατετάγη την 
24.10.1997 και υπη
ρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. 

Θεσσαλονίκης και του Τ.Α. Τρικάλων. 
Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 4.8.2003

+ Αστυφύλακας 
Γρηγόριος Παπαδό- 
πουλος. Γεννήθηκε 
το έτος 1980 στην 
Πετρούπολη Αττικής. 
Κατετάγη το έτος 
1998 και υπηρέτησε 

σε διάφορες υπηρεσίες της Α.Δ. Δωδεκα
νήσου. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 
7.8.2003 εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

+ Συνοριακός Φύλα
κας Αθανάσιος Πα- 
παδόπουλος. Γεννή
θηκε το έτος 1976 
στη Μελίτη Φλώρι
νας. Κατετάγη το 
έτος 1999 και υπηρέ

τησε σε υπηρεσίες των Α.Δ. Νάουσας, 
Ημαθίας και Φλώρινας. Απεβίωσε την 
16.9.2003.

+ Επίτιμος Αρχηγός 
Χρίστος Καραβίτης. 
Γεννήθηκε το έτος 
1913 στο Μελιγαλά 
Μεσσηνίας. Το έτος 
1937 κατετάγη στο 
Σώμα της Ελληνικής 

Χωροφυλακής. Ήταν πτυχιούχος της Νο
μικής Σχολής. Ως ανώτερος αξιωματικός 
υπηρέτησε σε νευραλγικές υπηρεσίες. 
Με το βαθμό του Ταξιάρχου τοποθετήθη

κε Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης. 
Προήχθη στο βαθμό του Υποστρατήγου 
και ανέλαβε Α’ Επιθεωρητής Χωροφυλα
κής. Το Δεκέμβριο του 1971 επελέγη στη 
θέση του Αρχηγού του Σώματος, όπου 
παρέμεινε μέχρι το 1973.

+ Υποστράτηγος ε.α. Ιωάννης Παπακων
σταντίνου. Γεννήθηκε στα Βασιλικά Εύ
βοιας. Απεβίωσε την 14.8.2003.

+ Ταγματάρχης ε.α. 
Νικόλαος Γιαννού- 
λης. Γεννήθηκε το 
έτος 1929 στην Κά
ψα Αρκαδίας. Απο- 
στρατεύθηκε το 
έτος 1981. Απεβίω

σε την 9.9.2003.

+ Ανθυπαστυνόμος ε.α. Γεώργιος Λαϊνάς. 
Γεννήθηκε το έτος 1953 στη Στυλίδα 
Φθιώτιδος και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. 
Απεβίωσε την 8.6.2003 από παθολογικά 
αίτια.

+ Δόκιμος Αστυφύ
λακας Αλέξανδρος 
Βανάκας. Γεννήθη- 
κε το έτος 1983 στη 
Νέα Πέραμο Αττι
κής. Κατετάγη την 
2.11.2001 και φοι
τούσε στο Τμήμα 

Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου. 
Υπήρξε άγαμος. Διακρίθηκε στην ενόρ
γανη γυμναστική αποσπώντας πολλά 
μετάλλια. Ασχολήθηκε με την μουσι
κή.Πήρε πτυχίο προγραμματιστού και 
χεριστού Η/Υ. Πέρασε στο τμήμα Κοινω- 
νιολογίας του Παντείου. Πέρασε στο 
τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Απεβίωσε την 15.9.2003 συνε
πεία τροχαίου ατυχήματος στο 37ο χιλ. 
Π.Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου. Ο αποβιώσας 
πραγματοποιούσε την πρακτική του εκ
παίδευση στο Α.Τ. Μεγάρων.
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ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Λεξαριθμικής θεωρίας. Το βιβλίο διατίθεται σε κεντρικά 
βιβλιοπωλεία ανά την Ελλάδα ή στο τηλ.& φαξ 
2410280391.

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

0ΜΚ01
fiPOMMCPlMOV

YWMHMW

1 κοπος αυτής της 
εκδοτικής προσπά- 

, θείας είναι να καλ- 
τεργήσει στον προα- 
raKpixiKO υπάλληλο 
την κριτική σκέψη μέ
σα από πραγματικά 
περιστατικά (τάξης, 
ασφάλειας, τροχαί
ας) σε συνδυασμό 
με την ανάλογη νο
μοθεσία, ώστε σε 
κάθε περίπτωση να 
μπορεί εύκολα να 
ανατρέχει στα 
αντίστοιχα άρθρα 

του Π.Κ. ή των Ειδ. Π.Ν, για να συνθέτει δικογραφίες με 
μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια. Στην παρούσα βελ
τιωμένη έκδοση προστέθηκαν θέματα καθημερινής συ
χνότητας, όπως συνταγμένα υποδείγματα μηνύσεων, 
εγκλήσεων, πραγματογνωμοσύνη, πλήθος νέων αδικη
μάτων και συμβάντων, που συνοδεύονται από απλά και 
πρακτικά θέματα, στις απαντήσεις των οποίων περιλαμ
βάνονται με κάθε λεπτομέρεια οι δικονομικές και υπη
ρεσιακές ενέργειες. (Για παραγγελίες στα τηλ. 
2441029733, 6936181786).

iBtnt to®l»C ’·*"*

ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΑ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΩΝ 
Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΚΑΤΟΥ

0 καθηγητής Κοσμάς 
Μαρκάτος μελετά 
τη δομή της ελληνι

κής γλώσσας και την 
τεχνολογία των αρχαί

ων Ελλήνων από το 
1973 και είναι ιδρυτής 
της Λεξαριθμικής θε
ωρίας. Το συγγραφι
κό του έργο είναι 
πλουσιότατο και 
αφορά σε εγχειρίδια 
που έχει εκδώσει επί 

των επιστημών της Διδα
κτικής και των Μαθηματικών και επί της Λεξαριθμικής 
θεωρίας, όπου ανήκει και το «Ελληνογένεια λαών και 
γλωσσών». Στο πρώτο μέρος του βιβλίου αυτού περι
λαμβάνονται πορίσματα σχετικά με το αλφάβητο, την 
κάθοδο των Δωριέων, τη θεωρία περί φοινικικής γρα
φής, την καταγωγή των λαών της Εγγύς Ανατολής κ.α.

Στο δεύτερο μέρος περιλαμβάνονται έρευνες, ανα
κοινώσεις και κριτικοί σχολιασμοί, που δημοσιεύθηκαν 
από τον συγγραφέα κατά την περίοδο 1991 - 2000, και 
στο τέλος υπάρχει ειδικό παράρτημα με τα στοιχεία της

ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
(βιβλίο τρίτο, Άδειες προσωπικού δημόσιας διοίκη 

σης, δικαιώματα και υποχρεώσεις)

ΤΟΥ ΤΜ ΑΡΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΓΑΔΑ 
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ ΤΖΕΛΕΠΗ

Α Δ Ε Ι Ε Σ

δικαιώματα
υποχρεώσεις

Ο Α Η ΓΟ Ϊ
ΛΗΜ ΟΠΟΥ ΥΠ ΑΛΛΗ ΛΟ Υ

1 ο συγκεκριμένο βι
βλίο, ερμηνεύει και 
αναλύει τα σχετικά 

κεφάλαια του Υπαλλη
λικού Κώδικα, που ανα- 
φέρονται στο καθε
στώς που διέπει τις 
άδειες των δημοσίων 
υπαλλήλων. Και το βι
βλίο αυτό, όπως και 
τα δύο προηγούμενα 
της σειράς («Πειθαρ
χικό Δίκαιο» και «Σύ
στημα Αξιολόγη
σης»), είναι προϊόν 

εγκυκλίων διαταγών, που εκδό- 
θηκαν, για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος. 
Στην παρούσα έκδοση, το θίγόμενο αντικείμενο παρου
σιάζεται και εξηγείται με περισσότερες λεπτομέρειες. 
(Για παραγγελίες στα τηλ. 2821537, 6944921318).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 
WINDOWS, WORD, EXCEL

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ A ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΑ ΓΕ

ΩΡΓΙΟΥ X. ΚΑΡΑΜΑΝΗ 
ΕΚΔ. . ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ»

τάχος του βιβλίου 
είναι να βοηθήσει 
τον αναγνώστη να 

αποκτήσει τις βασι
κές δεξιότητες στο 
χειρισμό ενός Η/Υ και 
στις εφαρμογές Win- 
dows-Word-Excel, σε 
τέτοιο βαθμό ώστε 
να κατανοεί πλήρως 
τις ενέργειες που 
χρειάζεται να πραγ
ματοποιήσει σε κά

θε περίσταση.
Η παρουσίαση των βασικών λειτουργιών και δυνατο

τήτων των Windows του Word και του Excel γίνεται με 
όσο το δυνατόν πιο απλή γλώσσα.

Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται με τέτοιον τρόπο, 
ώστε να εξασφαλίζεται η κατανόησή τους από τον 
αναγνώστη, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στα ση
μεία που δυσκολεύουν περισσότερο τους νέους 
χρήστες Η/Υ.
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30.000 CD

To προσωπικό του A.T. Ομόνοιας.
Έχοντας στοιχεία για την ύπαρξη κυκλώματος Αφρι

κανών, οι οποίοι αναπαράγουν και στη συνέχεια διαθέ- 
τουνπροςπώλησηκλεψίτυπαΰϋσεομοεθνείςτους,κα- 
τάφερε να εξακριβώσει το σημείο από όπου μεγάλος α
ριθμός Αφρικανών λιανοπωλητών, προμηθεύονταν 
προς πώληση τα κλεψίτυπα CD. Συγκεκριμένα:

- Αφού έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση συγκε
κριμένο κτίριο και διακρίβωσαν τις παράνομες δρα
στηριότητες, εισήλθαν σε διαμέρισμα 5ου ορόφου που 
λειτουργούσε ως αποθήκη και συνέλαβαν τους Νιγη- 
ριανούς υπηκόους O.C. και E.S., τη στιγμή που ταξινο
μούσαν κλεψίτυπους δίσκους, χρησιμοποιώντας σφρα
γίδες για το διαχωρισμό τους σε κατηγορίες.

Στην έρευνα που έγινε βρέθηκαν και κατασχέθη
καν πέντε σφραγίδες με τις οποίες σφράγιζαν τα 
CD πριν τα διαθέσουν προς πώληση και 15.750 κλε
ψίτυπα CD, που περιείχαν μουσικά έργα διαφόρων 
Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, τα οποία είχαν 
αναπαραχθεί και αντιγράφει παράνομα, χωρίς να

«ΜΑΪΜΟΥ»

φέρουν το νόμιμο εμπορικό σήμα και την ταινία 
ασφαλείας και γνησιότητας.

- Στον 6ο όροφο άλλου κτηρίου, συνελήφθη ο υπή
κοος Ρουάντα C.W. τη στιγμή που έθετε σφραγίδες και 
ταξινομούσε κλεψίτυπους ψηφιακούς δίσκους. Βρέθη
καν και κατασχέθηκαν δύο σφραγίδες και 14.400 CD.

Η οικονομική ζημία των φωνογραφικών εταιρειών 
και κατ’ επέκταση του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται 
στο ποσό των 283.500 ευρώ για την πρώτη περίπτωση, 
ενώ για την δεύτερη στο ποσό των 259.200 ευρώ, 
όπως δήλωσαν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Α.Ε.Π.Ι., οι 
οποίοι και παρέλαβαν ως μεσεγγυούχοι τους κατα- 
σχεθέντες δίσκους.

Και οι τρεις συλληφθέντες αποτελούν σημαίνοντα 
μέλη διεθνούς σπείρας αλλοδαπών, κυρίως αφρι
κανικής καταγωγής, οι οποίοι ενεργούν κατ’ επάγ
γελμα την αναπαραγωγή, διάθεση και πώληση κλε- 
ψίτυπων δίσκων. Με την δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

I ΑΛΒΑΝΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ... .. ΚΑΙ ΜΗ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ

Π πό άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών σε 
I I  συνεργασία με το ΤΔΝ/ΣΔΟΕ Αττικής, συνελήφθη 
Π  στην περιοχή του Κολωνού ο Αλβανός υπήκοος 
Μ.Α., ο οποίος διακινούσε σημαντικές ποσότητες 
ηρωίνης στην Αθήνα. Οι πληροφορίες μιλούσαν για 
Αλβανούς υπηκόους, που ταξιδεύουν με τουριστικά 
λεωφορεία γραφείων που εδρεύουν στην περιοχή αυ
τή, μεταφέροντας ναρκωτικά από την Αλβανία στη χώ
ρα μας και αντιστρόφως στέλνουν χρηματικά ποσά 
προερχόμενα από εμπορία ναρκωτικών.

Το ανωτέρω κλιμάκιο ανδρών, διενεργώντας περι
πολίες στην περιοχή της Πλατείας Καράίσκάκη του 
Κολωνού, προς εντοπισμό και έλεγχο υπόπτων Αλβα
νών υπηκόων, εντόπισε τον ανωτέρω αλλοδαπό να 
κρατά ένα σακίδιο και να κινείται ύποπτα. Όταν επι
χείρησαν να τον ελέγξουν, αυτός προσπάθησε να δια- 
φύγει με το αυτοκίνητό του και μετά από καταδίωξη, 
εγκλωβίστηκε και ακινητοποιήθηκε στην πλατεία Πα- 
νταζοπούλου. Κατά την έρευνα που έγινε στο αυτοκί
νητο βρέθηκε το προαναφερόμενο σακίδιο που περι
είχε ποσότητα ηρωίνης μικτού βάρους επτά κιλών και 
πεντακοσίων γραμμαρίων, βιβλιάρια καταθέσεων 
ύψους 36.931 ευρώ και λογαριασμός όψεως με άγνω
στο υπόλοιπο. Από τα βιβλιάρια προκύπτουν συναλ
λαγές ύψους 20-30.000 ευρώ σε τακτά χρονικά δια
στήματα. Σε νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στην 
οικία του δράστη βρέθηκαν το χρηματικό ποσό των 
54.430 ευρώ και ένα πιστόλι των 9mm με σιγαστήρα 
και δύο γεμιστήρες με δεκατέσσερα φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.

Η ρχικά, εκσφενδόνιζε αναίτια, άδεια μπουκάλια κα- 
I I  τά των περίοικων, προκαλώντας τους τρόμο και 
Γ Ι  ανησυχία, και όταν κατέφθασαν αστυνομικοί του 
Α.Τ. Βούλας Αττικής κλείστηκε στο σπίτι του και άρχι
σε να σπάει αντικείμενα εντός αυτού. Ο λόγος για τον 
Ρ.Θ., ο οποίος ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ου
σιών και η συμπεριφορά του υποδείκνυε άτομο με εν
δεχομένως ψυχικές διαταραχές.

Τελικά, άνδρες του Α.Τ. Βούλας έχοντας και τη σχε
τική εισαγγελική παραγγελία για την μεταφορά του 
σε ψυχιατρικό Νοσοκομείο, κατάφεραν να τον δε
σμεύσουν και να τον προσαγάγουν στο Τμήμα, όπου 
και τον συνέλαβαν, διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη δεν
δρυλλίων ινδικής κάνναβης στον προαύλιο χώρο της 
μονοκατοικίας που διέμενε.

Σε κατ' οίκον έρευνα που διενεργήθηκε βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν μια ζυγαριά ακρίβειας, δύο δεν
δρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους 2 μέτρων, μια σα
κούλα νάιλον με 70 γραμμάρια ινδικής κάνναβης, σπό
ροι ινδικής κάνναβης 100 γραμ., 23 μικρά γλαστράκια 
με ινδική κάνναβη και τρεις γυάλινες φιάλες ειδικά κα
τασκευασμένες, που περιείχαν λευκή σκόνη άγνω- 
στης χημικής σύστασης, οι οποίες προφανώς χρησι
μοποιούνταν για την καλλιέργεια και την ανάπτυξη 
των δενδρυλλίων.

Ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις αρχές για διά
φορα αδικήματα, έχει μεταχθεί κατά το παρελθόν σε 
ψυχιατρικό νοσοκομείο, ενώ κατά την εξέτασή του 
στη συγκεκριμένη περίπτωση παρουσίαζε διαταρα
χές συνειδήσεως.
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[π’ αυτοφώρω συνελήφθη στην Ξάνθη ο δικαστι
κός επιμελητής Χ.Π., διότι σε έρευνα που πραγ
ματοποίησαν αστυνομικοί του Τ.Α. Ξάνθης στο 
ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 4.433 κίβδηλα νομίσματα του ενός ευρώ. 

Στην κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκε το ποσό των 1.675 
ευρώ σε γνήσια χαρτονομίσματα, τα οποία και κατα
σχέθηκαν ως προϊόν εγκλήματικής δραστηριότητας.

Από τη διενεργηθείσα προανάκριση προέκυψε ότι 
ο συλληφθείς μετέβη στην Κεσσάνη Τουρκίας και μέ
σω του τελωνείου Κήπων στον Έβρο, μετέφερε αυ
θημερόν στην Ελλάδα, τουλάχιστον 6.643 κίβδηλα 
νομίσματα του ενός ευρώ, τα οποία έφεραν ανάγλυ
φες παραστάσεις αντίστοιχων κερμάτων Γερμανίας. 
Στην συνέχεια, πήγε σε διάφορα καταστήματα της 
Ξάνθης και αντάλλαξε 2.220 κέρματα του ενός ευρώ 
με χαρτονομίσματα. Από παθόντες παραδόθηκαν 
1.375 ευρώ, τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ τα υπό
λοιπα 845 δεν εντοπίστηκαν. Ο συλληφθείς οδηγή
θηκε με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος 
του στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Λ Η Σ Τ Ε ΙΕ Σ  Μ Ε Υ Π Ν Ω Τ ΙΣ Μ Ο

ΗΑ.Α. αφήνοντας ιδιόχειρο σημείωμα ότι «κουράστη
κε» και αποχωρεί από τα καθήκοντά της έβαλε σε 
υποψίες τον Α.Δ., στο σπίτι του οποίου εργαζόταν 

ως οικιακή βοηθός, και μετά από έλεγχο που έκανε μα
ζί με τη σύζυγό του διαπίστωσε ότι η αναίτια αποχώρη
σή της, οφείλονταν στο γεγονός ότι είχε αφαιρέσει από 
το υπνοδωμάτιό τους το χρηματικό ποσό των 17.000 
ευρώ. Μετά την πράξη της αυτή, η Α.Α. πήγε σε ξενο
δοχείο του Πειραιά όπου και εγκαταστάθηκε.

Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Ασφάλειας Πειραιά, που 
την αναζητούσαν για αξιόποινες πράξεις που έγιναν στο 
παρελθόν και αφορούσαν ληστείες και κλοπές σε βά
ρος ηλικιωμένων ατόμων, την εντόπισαν και την συνέ
λαβαν. Κατά την έρευνα που επακολούθησε βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν εξήντα πέντε δισκία lexotanil των 3 
mg, πενήντα δισκία lexotanil των 6 mg, επτά δισκία tavor 
των 2,5 mg και το χρηματικό ποσό των 31.500 ευρώ.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η συλληφθείσα 
χρησιμοποιώντας το πρόσχημα της γνωριμίας με ηλι
κιωμένα κυρίως άτομα, τα οδηγούσε σε ξενοδοχεία, 
τους πρό φερε αφεψήματα, στα οποία είχε προσθέσει 
κρυφά υπνωτικά χάπια, και στην συνέχεια τα λήστευε. 
Με τον ίδιο τρόπο δρούσε και εργαζόμενη ως οικιακή 
βοηθός. Με την μέθοδο αυτή διέπραξε συνολικά 21 
κλοπές και ληστείες.Επίσης, το έτος 1999 αφαίρεσε 
από μοναστήρι στην Παλλήνη την αγιογραφία των Ει- 
σοδίων της Θεοτόκου, εικόνα 400-500 ετών. Στην συ
νέχεια, το έτος 2002 η κατηγορούμενη απαίτησε τηλε
φωνικά από την ηγουμένη το χρηματικό ποσό των 
100.000 δραχμών για να επιστρέφει την εικόνα, χρήμα
τα τα οποία έλαβε τελικά από τον οικονόμο της μονής, 
χωρίς να επιστρέφει την εικόνα.Η κατηγορούμενη με τη 
δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της και διωκό
μενη επιπλέον με καταδικαστική απόφαση φυλάκισης 
πέντε μηνών, για διευκόλυνση αλλότριας ακολασίας, 
οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΘΥΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟΥ

Α. Στην Υποδ/νση Αλλοδαπών/ΔΑΑ, καταγγέλθηκε 
ότι κύκλωμα Πακιστανών που δραστηριοποιείται στην 
Αθήνα και στην Χαλκίδα, διακινεί συστηματικά από α
σιατικές χώρες μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα, μεγάλο 
αριθμό λαθρομεταναστών (τουλάχιστον 70-80 άτομα 
κάθε 10 ημέρες).

Το κύκλωμα αυτό μετέφερε τους λαθρομετανάστες 
με πλοία σε ακτές κοντά στην Αττική και στην συνέχεια 
τους φυλάκιζε, έχοντας σαν φύλακες, οπλισμένους 
φρουρούς που βιαιοπραγούσαν σε βάρος τους μέχρι 
να πληρώσει ο καθένας απ’ αυτούς 2.500 ευρώ.

Αφού εντοπίσθηκαν τα μέλη του κυκλώματος, αστυ
νομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, ήρθαν σε συνεννόη
ση με έναν από αυτούς, τον Πακιστανό υπήκοο Μ.Ι., 
προκειμένου με την καταβολή του ανάλογου χρηματι
κού ποσού να ελευθερώσει δύο φυλακισμένους λαθρο
μετανάστες. Ο αλλοδαπός συνελήφθη στην Κεντρική 
Λαχαναγορά του Ρέντη, τη στιγμή που παραλάμβανε το 
συμφωνηθέν ποσό, που ήταν σε προσημειωμένα χαρ
τονομίσματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε εγκαταλειμμένη οικία 
στην θέση «Ήμερος Τόπος» στον Ασπρόπυργο, βρέ
θηκαν μέσα σε υπόγεια τσιμεντένια δεξαμενή 26 λα
θρομετανάστες υπήκοοι Πακιστάν - Ινδίας - Σρί Λάνκα. 
Από την προανάκριση προέκυψε ότι το εν λόγω κύκλω
μα χρησιμοποιούσε τουλάχιστον οκτώ διαφορετικά σπί
τια, στα οποία φυλάκιζε τους λαθρομετανάστες, ενώ 
άλλες φορές αγόραζε (!) λαθρομετανάστες από άλλα 
κυκλώματα, αναλαμβάνοντας να εισπράξει απ’ αυτούς 
τα απαιτούμενα για την διακίνησή τους χρηματικά πο
σά. Προκειμένου να τους κρατήσουν έγκλειστους χρη
σιμοποιούσαν ιδιαίτερα σκληρές μεθόδους (βασανισμό 
με ρόπαλα και σιδερολοστούς, εκφοβισμό με πυροβό
λα όπλα κ.λπ.). Οι δε συνθήκες κράτησης των λαθρο
μεταναστών ήταν μεσαιωνικές. Ως μέλη του κυκλώμα
τος συνελήφθησαν οι Πακιστανοί υπήκοοι Α.Μ., Α.Μ., 
Μ.Ι. και Β.Α. ενώ αναζητούνται και τέσσερις συνεργοί 
τους. Επίσης, κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 
4.500 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, δύο αυτοκίνητα 
(ένα ΙΧΕ και ένα ΙΧΦ), τα οποία χρησιμοποιούνταν για 
την μετακίνηση των λαθρομεταναστών) και μια κυνηγε
τική καραμπίνα μετά φυσιγγίων. Οι συλληφθέντες με 
την δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδη
γήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

Β. Μετά από λίγες ημέρες αστυνομικοί της ίδιας Υπη
ρεσίας εντόπισαν άλλο ένα κύκλωμα Ιρακινών δουλε
μπόρων. Σε συντονισμένη επιχείρηση στη περιοχή Γού
βα του Νέου Κόσμου ελευθέρωσαν 13 Πακιστανούς λα
θρομετανάστες, που βρισκόταν φυλακισμένοι σε παλαιό 
εγκαταλελειμμένο σπίτι. Το διεθνές αυτό κύκλωμα διακι
νούσε με τον ίδιο ως άνω τρόπο λαθρομετανάστες και 
τους κρατούσε φυλακισμένους σε προκαθορισμένα οι
κήματα μέχρι να καταβάλλουν το χρηματικό ποσό των
6.000 δολαρίων ο καθένας. Προκειμένου να τους απο
σπάσουν τα χρήματα, τους ασκούσαν σωματική και ψυ
χολογική βία και δεν τους παρείχαν τίποτα άλλο εκτός α
πό νερό. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν ενώπιον του Ει
σαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών οι Ιρακινοί υπήκοοι R.S., 
ΑΈ.,Κ.Ν.,Α.Μ.και Η.Τ.
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Α. Στην Υποδ/νση Προστασίας Ανηλίκων/ΔΑΑ καταγ
γέλθηκε ότι σε κατάστημα της Αθήνας γίνεται παράνομη 
διακίνηση βιντεοκασετών με υλικό παιδικής πορνογρα
φίας. Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προς εξα
κρίβωση των καταγγελλόμενων, εντοπίστηκε το εν λόγω 
κατάστημα, το οποίο εκμεταλλεύονταν Έλληνας επιχει
ρηματίας μαζί με την κόρη του. Αυτοί, μαζί με έναν Αφ
γανό, είχαν αποθηκεύσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
του καταστήματος, βιντεοταινίες, που είχαν ως θεματο
λογία παιδικό πορνογραφικό-αιμομικτικό υλικό, καθώς 
και ανάλογο διαφημιστικό υλικό.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 9.340 κλεψίτυπες βιντεοκασέτες πορνογραφικού πε

ριεχομένου, έκτων οποίων οι 610 είχαν θεματολογία που 
παρέπεμπε σε υλικό πορνογραφίας ανηλίκων,

- 210 κλεψίτυπα DVD πορνογραφικού περιεχομένου,
- ικανός αριθμός αποδείξεων, ταχυδρομικών επιτα

γών αντικαταβολής για αποστολή εμπορευμάτων, κα
θώς και τριπλότυπα είσπραξης ταχυδρομικών τελών 
ομαδικής κατάθεσης αντικειμένων και,

- πλήθος εντύπων διαφημιστικού πορνογραφικού υλι
κού (ικανός αριθμός του οποίου περιείχε και υλικό παι
δικής πορνογραφίας).

Από την πρώτη επεξεργασία του κατασχεθέντος υλι
κού προέκυψε ότι πρωταγωνιστούσαν σ’ αυτό ανήλικες 
αλλοδαπές ηλικίας 13-16 ετών περίπου, καθώς και άλλα 
νεαρά άτομα. Συνελήφθησαν η κόρη του επιχειρηματία 
και ο αλλοδαπός υπήκοος και οδηγήθηκαν ενώπιον του 
Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

Β. Η ίδια Υπηρεσία ενημερώθηκε από την Interpol Κρο
ατίας για την ύπαρξη διεθνούς κυκλώματος, το οποίο δια
μέσου δικτυακής διεύθυνσης του εξωτερικού, διακινούσε 
στον παγκόσμιο ιστό, υλικό παιδικής πορνογραφίας, ενώ 
παράλληλα κερδοσκοπούσε με την πραγματοποίηση ε
κτροπών κλήσεων σε βάρος των επισκεπτών των ιστοσε
λίδων του. Σύμφωνα με τις κροατικές αρχές στο διεθνές 
αυτό κύκλωμα, τα δύο μέλη του οποίου συνελήφθησαν 
προ διμήνου, συμμετείχε και Έλληνας χρήστης, ο οποίος 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα επισκέπτονταν το Διαδί
κτυο και ανανέωνε το υλικό των ιστοσελίδων, προσθέτο
ντας φωτογραφίες που απεικόνιζαν παιδιά ηλικίας 2-5 ε
τών σε άσεμνες στάσεις και σεξουαλική δραστηριότητα.

Μετά από σχετική έρευνα εντοπίστηκε και συνελήφθη 
ημεδαπός άνδρας 37 ετών άνεργος, στην οικία του οποί
ου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας η/υ με εκτυπωτή, 
292 δισκέτες, 27 CD για η/υ, 26 φωτογραφίες παιδικής 
πορνογραφίας εκτυπωμένες σε ειδικό χαρτί εκτύπωσης, 
15 φωτογραφίες ιδίου περιεχομένου εκτυπωμένες σε 
απλό χαρτί, τέσσερις σελίδες από τις οποίες πιστοποιεί
ται η είσπραξη από τον κατηγορούμενο χρημάτων με 
επιταγές, που του έστελναν οι επισκέπτες των παιδικών 
πορνογραφικών σελίδων και πλήθος εκτυπωμένων σελί
δων παιδικού και αιμομικτικού περιεχομένου, που περι
γράφουν συνομιλίες του κατηγορούμενου στον χώρο 
του Διαδικτύου. Από επεξεργασία των κατασχεθέντων 
δισκετών προέκυψε ότι αυτές περιείχαν τουλάχιστον
15.000 φωτογραφίες σκληρού παιδικού πορνό, καθώς 
απεικονίζονταν σ’ αυτές, μικρά παιδιά ηλικίας 3-12 ετών 
περίπου, τα οποία γίνονταν αντικείμενο σεξουαλικής εκ
μετάλλευσης από ενήλικους. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε 
ενώπιον των δικαστικών αρχών.

ΠΛΑΣΤΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ

Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Αλλοδαπών/ΔΑΑ συνέλα
βαν τους Πακιστανούς υπηκόους Κ.Κ., Κ.Ν. και Μ.Υ., 
γιατί εφόδιαζαν με πλαστές βεβαιώσεις ασύλου ορι
σμένους από τους λαθρομετανάστες που οι ίδιοι μετέφε
ραν από το Πακιστάν στην χώρα μας. Μετά από συντονι

σμένη επιχείρηση σε συνεργασία με ομάδα ΟΠΚΕ, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν σε χώρο που διατηρούσαν 
στον Πειραιά, πλήθος αιτήσεων ασύλου με φωτογρα
φίες ατόμων, άλλες σφραγισμένες με πλαστές σφραγί
δες και άλλες έτοιμες προς διεκπεραίωση. Επίσης, βρέ
θηκε ημερολόγιο-ατζέντα του 2000, όπου λεπτομερώς 
περιγράφονταν η παράνομη δραστηριότητα της λαθρο- 
διακίνησης. Συγκεκριμένα, από το έτος 2001 περιγράφο- 
νταν αναλυτικά οι μεταφερόμενοι ανά ομάδες λαθρομε
τανάστες (15-40 άτομα), τα χρηματικά ποσά που λάμβα- 
ναν από τον καθένα, καθώς επίσης και τα έξοδα της ομά
δας σε TAXI, κυβερνήτες πλοίων μετακίνησης, καύσιμα, 
διάφορους συνεργάτες κ.λπ. Επιπλέον, κατασχέθηκαν μι
κρά χρηματικά ποσά και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε δεύτερο χώρο, που διατηρούσε το συγκεκριμέ
νο κύκλωμα στον Πειραιά, βρέθηκαν τέσσερις Πακι- 
στανοί, οι οποίοι βρίσκονταν παράνομα στην χώρα 
μας και ανέμεναν την νομιμοποίησή τους με πλαστά 
έγγραφα ασύλου.

Οι συλληφθέντες με την δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει
σαγγελέα.

ΣΤΑ «ΠΡΑΣΑ» Ο ΛΗΣΤΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Μ ετά από αξιολόγηση και εκμετάλλευση στοιχεί
ων που περιήλθαν σε γνώση των ανδρών του 
Τ.Α. Ξάνθης, για το δράστη ληστειών στην ευ

ρύτερη περιοχή της Ξάνθης, αστυνομικοί του οικείου 
Τμήματος συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον Χ.Α., διότι σε 
νομότυπη έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: τρία κυνηγετικά όπλα, πέντε κου
κούλες, μια φόρμα παραλλαγής, ένα στρατιωτικό 
μπουφάν και τριάντα τρία κυνηγετικά φυσίγγια.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση ο Χ.Α. κι
νούμενος πεζός, μετέβη στο πρατήριο υγρών καυσί
μων του Χ.Β. και με την απειλή κυνηγετικής καραμπί- 
νας τον εξανάγκασε να του παραδώσει από την τα
μειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των 1.130 ευρώ. 
Στην συνέχεια τράπηκε σε φυγή και από απόσταση 
ογδόντα περίπου μέτρων πυροβόλησε στον αέρα 
τέσσερις φορές, για εκφοβισμό του πρατηριούχου 
και δύο υπάλλήλων φύλαξης που βρισκόταν εκεί, 
προκαλώντας φθορές στις αντλίες του πρατηρίου 
υγρών καυσίμων.

Επίσης ο συλληφθείς μαζί με το σύνεργό του Τ.Κ, 
φορώντας κουκούλες και με την απειλή κοντόκανου 
κυνηγετικού όπλου και μαχαιριού, διέπραξαν ληστεία 
σε βάρος της ιερόδουλης Π.Χ., εξαναγκάζοντάς την 
να τους παραδώσει το χρηματικό ποσό των 550.000 
δραχμών. Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που 
σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρ
μόδιο Εισαγγελέα.

Αστ/κας Στόλη Αγγελική
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

πκοενη
Αραγε, τι το ιδιαίτερα σκοτεινό μπορεί 

να υπάρχει στον εξ ορισμού ομιχλώδη 
και ασαφή χώρο του αστυνομικού μυ
θιστορήματος; Σ’ έναν χώρο στον ο
ποίο το μυστήριο είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να κινήσει το ενδια
φέρον του αναγνώστη;Γ  \ //

Κ ι όμως, η Παρίτσια Χάισμιθ είναι πολύ πιο μυ
στηριώδης και απρόβλεπτη από τους περισσό
τερους συγγραφείς του είδους και αυτό οφείλε
ται κυρίως στο ότι δεν έχει μοιράσει τους ρό
λους των ηρώων της σε αναμφισβήτητα καλούς 

και μετά βεβαιότητας κακούς. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 
ηθικό στοιχείο απουσιάζει από τον προβληματισμό της, 
κάθε άλλο, όμως θα έλεγε κανείς ότι η συγγραφέας 
πρεσβεύει την άποψη του Σενέκα «όποιος δεν προλα
βαίνει το έγκλημα, όταν μπορεί, είναι σαν να ενθαρρύ
νει ο ίδιος στην διάπραξή του».

Έτσι, λοιπόν οι ήρωες της Χάισμιθ, καθημερινοί άν
θρωποι, γίνονται συχνά θύματα περιστάσεων που δεν 
προκάλεσαν, οι οποίες όμως ορίζουν τις τύχες τους για 
πάντα. Μπορεί να πει κάποιος ότι η συγγραφέας έχει 
μια ιδιαίτερη άποψη για το είδος της λογοτεχνίας που 
ονομάζεται αστυνομική. Όπως χαρακτηριστικά έγραψε 
ο Antonio Gangi, η Χάισμιθ παρουσιάζει τα πάντα στην 
πραγματική τους διάσταση χωρίς να χωρίζει τους χα
ρακτήρες της σε πρόσωπα «ηρωικά» και «αντιηρωικά». 
Δεν έχει την τάση να απλοποιεί κατά τρόπο ευχάριστο 
όλο το σκηνικό για να ξεμπερδέψει και ο αναγνώστης 
με το πρόβλημα, ποιος θα είναι εκείνος που θα κερδίσει 
την συμπάθειά του και τίνος η τύχη θα τον απασχολεί 
κατά την ανάγνωση του βιβλίου. Δεξιοτέχνης σ’ αυτό το 
απλοϊκό παιχνίδι υπήρξε η Αγκάθα Κρίστι, όχι όμως η 
Πατρίτσια Χάισμιθ, που μας ταλαιπωρεί με τις σκοτει
νές και ανεξιχνίαστες σκέψεις των ηρώων της. Οι ήρω- 
ές της δεν είναι εκ φύσεως παράνομοι. Είναι καθημερι
νοί άνθρωποι, οι οποίοι σαν από κάποιο μη προβλέψι
μο παιχνίδι της μοίρας βρίσκονται εγκλωβισμένοι μέσα 
στα γεγονότα και οι κινήσεις που κάνουν για να απε
γκλωβιστούν τους βυθίζουν πιο πολύ στον κόσμο του 
εγκλήματος. Οι «επικίνδυνες περιπέτειες» των ηρώων 
της Χάισμιθ είναι καταστροφικές για την ηθική τους 
υπόσταση.

Ενώ ο νόμος είναι πολλές φορές επιεικής απέναντι 
τους και αυτό συμβαίνει όταν το έγκλημα δεν έχει ση
μαντικές, αρνητικές συνέπειες, ο δράστης καλείται να 
ζήσει με διαρκή τον φόβο της πιθανής τιμωρίας, και 
του τετελεσμένου γεγονότος που είναι μη αναστρέ
ψιμο κι αν ακόμα ο ήρωας θα ήθελε να δώσει μια άλ
λη τροπή στα γεγονότα. Δεν υπάρχει όμως αμφιβο
λία ότι οι ήρωες της συγγραφέως δεν διακατέχονται 
από αβάσταχτες τύψεις συνειδήσεως που χαρακτη

ρίζουν τον ήρωα του Ντοστογιέφσκι στο έργο 
«Έγκλημα και Τιμωρία». Τύψεις, που κάνουν τον πρω
ταγωνιστή να επιδιώκει ο ίδιος να υποστεί σκληρή τι
μωρία. Αντίθετα, οι ήρωες της Χάισμιθ κάνουν ότι 
μπορούν για να αποφύγουν τις συνέπειες και πολλές 
φορές τα καταφέρνουν, ιδιαίτερα όταν η παρεκτροπή 
τους δεν είναι ακραία. Δεν μπορούν, όμως, να απο
φύγουν ένα βαθύτατο αίσθημα ενοχής που τους κυ
νηγάει σ' όλη τους τη ζωή.
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τέλεσμα είναι η πρώτη της επιτυχία «Άγνω
στοι μέσα στο τραίνο». Μερικές βδομάδες 
μετά την έκδοση του βιβλίου, τα δικαιώματα 
αγοράστηκαν από το Άλφρεντ Χίτσκοκ. Το 
σενάριο ανέλαβε να γράψει ο Ρέημοντ Τσά- 
ντλερ και η επιτυχία της ταινίας έκανε την 
Χάισμιθ διάσημη σ’ όλο τον κόσμο.

Οικονομικά ανεξάρτητη πια, ξεκινάει 
ένα μεγάλο ταξίδι στην Ευρώπη. Κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού αυτού γνωρίζει κά
ποιον που θα αποτελέσει το μοντέλο του 
ήρωα των πέντε επόμενων βιβλίων της: 
του «Ρίπλεϋ». Ενός «αντιήρωα», που 
ωθείται από τα γεγονότα και τον χαρα
κτήρα του στο έγκλημα, ένα έγκλημα 
που είναι αποτέλεσμα της δειλίας και 
της αδυναμίας του και τον σημαδεύει 
για πάντα. Ένα από τα βιβλία αυτής της 
σειράς, της πρόσφερε το βραβείο της 
Ένωσης Συγγραφέων Έργων Μυστηρί
ου των ΗΠΑ, καθώς και το βραβείο 
Έντγκαρ Άλλαν Πόε. Εξ άλλου ο ήρω- 
ας αυτός της πρόσφερε και την ικανο
ποίηση να τον δει στον κινηματογρά
φο. Ο «Ταλαντούχος κ. Ρίπλεϋ» γυρί
στηκε ταινία, με πρωταγωνιστή αρχι
κά τον διάσημο Αλέν Ντελόν και αρ
γότερα άλλο της βιβλίο, με τον ίδιο 
ήρωα, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα σε 
σκηνοθεσία του Βίμ Βέντερς και σε
νάριο του εξ ίσου διάσημου Πέτερ 
Χάντκε. Η Χάισμιθ είδε πολλά ακόμα 
από τα βιβλία της να γίνονται ται
νίες, αλλά και θεατρικά έργα, όπως 
για παράδειγμα, δυο από τα διηγή- 
ματά της από το βιβλίο «Έντεκα Μι

κρές Ιστορίες», τα οποία ανεβάστηκαν σε θεατρική 
σκηνή του Παρισιού.

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1960, επισκέ
πτεται την Κρήτη, στην οποία διαδραματίζεται η πλοκή 
ενός άλλου μυθιστορήματος της με τον τίτλο «The two 
faces of January» που της πρόσφερε το βραβείο Silver 
Dagger της Ένωσης Αστυνομικών Συγγραφέων της Με
γάλης Βρετανίας. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποκαλεί 
την Χάισμιθ «την μεγαλύτερη εν ζωή συγγραφέα αστυ
νομικών μυθιστορημάτων».

Η Χάισμιθ συνέχισε την συγγραφική της καριέρα, κα
ταγράφοντας με λιτότητα και ρεαλισμό τις εύθραυστες 
ισορροπίες των ανθρώπινων σχέσεων. Πέθανε το 1995, 
σε ηλικία 74 χρονών στο Λοκάρνο της Ελβετίας, έχο
ντας αφήσει πίσω της πάνω από είκοσι μυθιστορήματα, 
συλλογές διηγημάτων και ένα δοκίμιο.

Π. Υ Κώστα βάρα Ζωή

Η Πα- 
τ ρ ί τ σ ι α  
Χάισμιθ 
γεννήθη
κε το 
1 9  2 1 
στο Τέ

ξας και μεγάλωσε στην Νέα Υόρκη. 
Παράλληλα με τη συγγραφή ασχολήθηκε με τη ζωγρα
φική, γλυπτική και την ξυλουργική. Μετά το τέλος των 
σπουδών της στην Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του 
Κολούμπια της Νέας Υόρκης, εργάστηκε σαν κειμενο- 
γράφος σε κόμικς και έζησε μια έντονη πολιτιστικά ζωή, 
συναναστρεφόμενη ανθρώπους όπως ο Τρούμαν Κάπο
τε και ο Έρικ Αμπλερ. Αρχίζει να γράφει τα πρώτα της 
βιβλία, τα οποία δεν έχουν καμία εκδοτική επιτυχία. Συ
νεχίζει τη συγγραφική της προσπάθεια, της οποίας απο-
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Από Θροκομακεδόνες μέσα από τη χαράδρα Χουνι μο 
νοπάτι οδηγεί σε 3 ώρες περίπου στο καταφύγιο Μπά 
φι του Ε.Ο.Σ. Αθηνών

Π Ε Ζ Ο Π Ο Ρ Ι Α  -  Π Ε Ρ Π Α Τ Η Μ Α
Η ζωή στη μεγαλούπολη ανυπόφορη! Την 
παραπάνω φράση την ακούμε καθημερι
νά. Οι περισσότεροι με τους οποίους ερ
χόμαστε σε επαφή, στη δουλειά μας, στις 
κοινωνικές μας συναναστροφές δεν είναι 
ευχαριστημένοι με τη ζωή που κάνουν. 
Περιγράφουν τη ζωή γεμάτη άγχος: άγ
χος για τα ευρώ που τελειώνουν γρήγορα, 

λοφορίαΐξό, για την δουλειά 
άγχος, άγ-

Λ rJ
[ JJ J I
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D συνδυασμός του άγχους, της καθι
στικής ζωής και του περιβάλλοντος 
της πόλης είναι δυναμίτης στην ψυ
χική και σωματική μας υγεία. Καρ- 
διαγγειακά νοσήματα, χοληστερί

νη, λιπίδια, υπέρταση και κατάθλιψη είναι 
οι μεγάλες μάστιγες της εποχής μας. Βέ
βαια, θα αναρωτιέστε, υπάρχει λύση και 
μάλιστα εύκολη που θα έκανε τη ζωή μας 
πιο ευχάριστη; Η απάντηση δεν είναι απλή 
αλλά αξίζει τον κόπο να δοκιμάσουμε να γί
νουμε πιο ενεργοί, να έλθουμε σε επαφή 
με τη φύση που την έχουμε απαξιώσει και 
καταστρέφει, (πρόλογος)

Η δυνατότητα του ανθρώπου για κίνηση 
είναι ταυτόσημη με την ύπαρξη, με τη ζωή.
Ας αρχίσουμε λοιπόν έτσι απλά με περπά
τημα, μια δραστηριότητα άσκησης εύκολη 
για τον καθένα, από το πιο μικρό παιδάκι 
έως και τον υπερήλικα.

Δικαίως θα αναρωτηθείτε, που να περ
πατήσουμε; Στα πεζοδρόμια με τις σπα
σμένες πλάκες, τα γεμάτα λακκούβες και 
παρκαρισμένα αυτοκίνητα; Μέσα στο θόρυβο της πόλης 
και την ατμοσφαιρική ρύπανση, που νιώθεις ότι ο αέρας 
σε πνίγει; Έστω και αν ζούμε στη χαοτική, πολύβουη και C 
απάνθρωπη μεγαλούπολη της Αθήνας, η πρόταση είναι ‘S 
περπάτημα-πεζοπορία στη φύση.

Πολύ κοντά στην πόλη μας βρίσκεται ο ορεινός όγκος 
της Πάρνηθας που προσφέρεται άριστα για πεζοπορία 
περπάτημα. Το βουνό με το έντονο ανάγλυφο. Τα βαθιά 
ρέματα, οι κορυφογραμμές, τα επίπεδα φυσικά λιβάδια 
και τα φαράγγια δημιουργούν ένα ιδιόμορφο τοπίο φυ
σικού κάλλους. Η μορφολογία του βουνού έχει τέτοια 
ποικιλία στη δομή της που μπορεί να ικανοποιήσει τον 
απλό πεζοπόρο, αλλά και τον έμπειρο ορειβάτη και 
αναρριχητή. Έχει ομαλές πλαγιές, οροπέδια, λιβάδια 
και όμορφες κοιλάδες, όπως το Παλιοχώρι, το Βούτη
μα, το Μπόρσι, το Λημικό, τη Μόλα, το Σαλονίκι κ.α. Εί 
ναι βουνό κατάφυτο, έχουν καταγραφεί 818 είδη φυτών 
και δένδρων, με πλούσια πανίδα και μέσα σ’ αυτό το ει
δυλλιακό τοπίο, δίπλα σε πηγές ή πηγάδια, βρίσκονται 
αρκετά ερημοκλήσια και μοναστήρια.

Είτε μόνοι μας, είτε πολύ καλύτερα με παρέα, αξίζει 
να περπατήσουμε τα μονοπάτια της Πάρνηθας και να 
γευτούμε δροσερό νερό από τις πολυάριθμες πηγές 
της. Ας δοκιμάσουμε να περπατήσουμε στα σημασμένα 
μονοπάτια, κάτω από τα βαθύσκια έλατα και τα άλλα δέ
ντρα, θα νιώσουμε το σώμα μας να γίνεται ελαφρύτερο, 
το μυαλό μας να καθαρίζει από τις μαύρες σκέψεις που 
μας απασχολούν και τα πνευμόνια μας να γεμίζουν κα
θαρό οξυγόνο, θα συναντηθούμε με άλλους πεζοπό- 
ρους-περιπατητές και δεν θα το πιστέψετε, η όλη συ
μπεριφορά μας θα αλλάξει. Από αμίλητοι και κακόκεφοι 
γινόμαστε πιο κοινωνικοί, θα μιλήσουμε με τους άγνω
στους «συμπερπατητές», θα ανταλλάξουμε απόψεις θα 
περπατήσουμε μαζί τους, κάτι που δεν συμβαίνει μέσα 
στην πόλη.

Το περπάτημα και η πεζοπορία είναι τόσο παλιά 
όσο και η ζωή μας, μόνο που τα έχουμε ξεχάσει και

& & &
Λεπτομερής χάρτης των διαδρομών της Πάρνηθας

Το καταφύγιο Μπάφι

δυστυχώς έχουμε γίνει εξαρτήματα των μηχανοκίνη
των μέσων.

Είναι εύκολο σπορ και κατάλληλο για όλους μας αρ
κεί να το πάρουμε απόφαση. Υπάρχει βέβαια και μια 
συμβουλή από ανθρώπους που δραστηριοποιούνται 
χρόνια τώρα σ’ αυτά τα σπορ. Να ξεκινήσουμε σιγά-σι- 
γά θέτοντας στόχους που μπορούμε να πετύχουμε χω
ρίς να ταλαιπωρηθούμε και να απογοητευτούμε. Να κα
θορίσουμε εκ των προτέρων πόσα χιλιόμετρα και πόση 
ώρα θα περπατήσουμε κάθε φορά.

Προτείνουμε να ξεκινήσετε περπάτημα-πεζοπορία 
στα παρακάτω μονοπάτια της Πάρνηθας και πιστεύου
με ότι οι διαδρομές αυτές θα σας μαγέψουν.

α. Από Θρακομακεδόνες από τη Βορειοανατολική 
πλευρά κοντά στην πηγή «Γκαστρωμένη» ξεκινά μονο
πάτι που ανεβαίνει σε 2 ώρες στο καταφύγιο Φλαμπού- 
ρι του Ε.Ο.Σ. Αχαρνών και από εκεί κατηφορίζει στις πη
γές Κυρά, Κατάρα, Κορομηλιά, Κρυφονέρι, Μεσσιανό 
νερό, μέσα από δασικούς δρόμους φτάνει στη Μόλα, 
Λημικό, διασχίζει το δάσος Σαλονίκι, βγαίνει στον Αγ.



Ο Άγιος Πέτρος στη Μόλο 1 Νικόλαο και δια μέσου Αγ. Τριάδας τερματίζει στην Αυ- 
Ψ λώνα, βι Από Θρακομακεδόνες μέσα από τη χαράδρα 

Χούνι μονοπάτι οδηγεί σε 3 ώρες περίπου στο κατα
φύγιο Μπάφι του Ε.Ο.Σ. Αθηνών. Στη μέση περίπου 
της διαδρομής αυτής υπάρχει διακλάδωση που οδηγεί

1 στο καταφύγιο Φλαμπούρι. )U Από το Μετόχι, στη στά- 
"  ση Μέλι, ξεκινά μονοπάτι που περνώντας μέσα από την
2 πευκόφυτη χαράδρα του Αγ. Γεωργίου οδηγεί σε 2 πε-
3 ρίπου ώρες στο ομώνυμο εκκλησάκι-πηγή. Από εκεί, 

μονοπάτι προς τα δυτικά, πηγαίνει στην πηγή Ταλίθι
*  και στη συνέχεια στο σπήλαιο του Πάνα βόρεια ή στη 
I  Χάσια νότια, δ. Από τη θέση Παλιοχώρι ανηφορίζει

μονοπάτι στην πηγή Αετό βρύση, 1 ώρα περίπου. Από 
εκεί ξεκινούν 3 μονοπάτια. Το ένα οδηγεί στο κσταφύ-

*  γιο Μπάφι, το άλλο κατηφορίζει στην πηγή Πλατάνα 
και το τράο κστευθύνεται στη Μόλα και συνέχεια για

Β Καψάλα, Παλιομήλεσι, Μπίνιζα, Μαλακάσα.
I  Εκτός βέβαια από αυτές τις διαδρομές, που είναι 
I  μόνο ενδεικτικές, μπορούν να γίνουν πάρα πολλές άλ- 
'  λες σ' όλο το ορεινό συγκρότημα της Πάρνηθας που 
' ξεκινούν, είτε από τους πρόποδες προς τα πάνω, είτε 
1  από το εσωτερικό της προς διάφορες κατευθύνσεις.

Τα μονοπάτια είναι ωραία και τα περισσότερα από 
αυτά καλοδιατηρημένα και σημαδεμένα
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Τα μονοπάτια είναι ωραία και τα περισσότερα από αυ
τά καλοδιατηρημένα και σημαδεμένα.

Απαραίτητα ' <w *
Ένα παγουράκι με νερό
Μας συντροφεύει σε κάθε πεζοπορία. Πολύ καλύ

τερη λύση από κάθε ισοτονικό ποτό. Καλό είναι να 
αποφεύγετε να πίνετε ή να γεμίζετε το παγούρι σας 
από ποτάμια ή πηγές, όσο καθαρά και αν φαίνονται τα 
νερά τους.

Σακίδιο πλάτης
Εκεί θα βάλετε το νερό, ότι φαγώσιμο έχετε μαζί 

σας, χρήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα (και το 
κινητό για ώρα ανάγκης) .Δεν χρειάζεται να είναι με
γάλο, γιατί στην πεζοπορία παίρνουμε μόνο τα ανα
γκαία. Το κέντρο βάρους πρέπει να είναι χαμηλά , για 
να μη ζορίζονται η πλάτη και η μέση.

Παπούτσια
Κανείς δεν θα τολμούσε να πάει ξυπόλητος για πε

ζοπορία, όμως θα πρέπει να προσέξουμε των τύπο 
των παπουτσιών. Τα άνετα και μαλακά "ορειβατικά” 
μποτάκια είναι η καλύτερη επιλογή διότι τα αθλητικά 
παπούτσια δεν αγκαλιάζουν τους αστραγάλους με 
την ίδια στοργή-βασικό απαιτούμενο σε ανώμαλα εδά- 
φη-ενώ έχουν και πιο μαλακές σόλες, άρα υπάρχει πά
ντα ο κίνδυνος να τρυπήσουν.

Ρουχισμός
Προσαρμόζουμε τον ρουχισμό μας ανάλογα με ής 

καιρικές συνθήκες. Αν τα ααύρα σύννεφα δείχνουν 
απειλητικά, ένα αδιάβροχο καλά διπλωμένο μέσο στο 
σακίδιο θα σας γλιτώσει από το μουσκίδι και το πιθα
νό κρυολόγημα. Αν έχει κρύο, καλό είναι να αποφύγε
τε το ντύσιμο "κρεμμύδι” να θυμάστε πάντα ότι με το 
περπάτημα θα ζεσταθείτε και θα ανέβει η θερμοκρα
σία του σώματος σπς, Αν ο ήλιος είναι δυνατός, ένα 
•·πτγ*λο θα κράτησε τις ζαλάδες ή την ηλίαση μακριά

Καλό είναι να ξέρουμε ότι....
Πα να αποφύγουμε ενδεχομένως μικροτραυματι- 

σμούς, κοάμπεσ και πιασίματα, καλό είναι πριν ξεκινή
σουμε να κάνουμε μία προθέρμανση, το ζέσημσ και 
·; ασκήσεις stretching είναι ο καλ πράο τρόπος. Κά
νουμε διοπασεις, επικύψεις και τεντώματσ των πο
διών, σε τέτοια έντ αση ώστε να νιώθουμε τους μυς να 
τεντώνονται αλλά να μην πονάμε. Το αλκοόλ δεν κάνει ! 
καθόλου καλή παρέα αε την πεζοπορία , διότι ανα
γκάζει το σώμα να μην απορροφά oc-ο/όνα όπως πρέ
πει. Ακόμη και αν έχετε πιει αρκετά το προηγούμενο ! 
βράδυ, θα διαπιστώσετε ότι οι δυνάμεις και οι αντοχές 
σας δεν θα είναι στα καλύτερο τους . Τα αναψυκτικά | 
και γενικά όποιο φαγητό είναι πλούσιο οε ζάχαρη, κά- | 
νουν σχεδόν κακό όσο και το αλκοόλ γιατί κλέβουν 1 
ενέργεια από τον οργανισμό. Καλύτερα να πιούμε το ι 
αναψυκτικό μόλις επιστρέψουμε από την βόλτα για να 1 
ξεδιψάσουμε, ϊα  ίδια ισχύουν για τον καφέ ή το τσάι: ' 
προσφέρουν ενέργεια και ευεξία οι οποίες στην πο- ! 
ρεία σιγά σιγά μας εγκαταλείπουν.

Βιβλιογραφία:
Περιοδικά, «ΚΟΡΦΕΣ» και «ΓΕΩΡΑΜΑ» I

Επιμέλέιο: ΠΥ Αναστίισίο Πετοάκη^  mm
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Οι έννοιες που σημαίνονται με τις λέξεις αυτοεικόνα 
και αυτοεκτίμηση εκτείνονται πολύ πιο πέρα από αυτό 
που δηλώνουν οι ίδιες οι λέξεις και από τους τυπικούς 
ορισμούς που δίνουν γι’ αυτές τα λεξικά. Διότι είναι έν
νοιες κυρίως βιωματικές. Και ενώ, στο συνειδησιακό 
τους περιεχόμενο, θα έλεγε κανείς ότι είναι έννοιες 
ρευστές, ευαίσθητες και ευάλωτες από ποικίλες -και 
συχνά ανεπαίσθητες ή απροσδιόριστες- επιδράσεις, 
συγχρόνως, η ψυχολογία λέει ότι, από μια ηλικία και με
τά, έχουν μια σταθερότητα και μια παγίωση η οποία ο
ριοθετεί και προσδιορίζει όλες σχεδόν τις παραμέ
τρους της συμπεριφοράς του ανθρώπου.

Η ΑΥΤΟΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΕΚ
Η επίΟραση 

inn οικογένειας

ΤΗΣ ΜΕΡΟΠΗΣ 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

Η εικόνα δηλαδή που σχηματίζει σταδιακά ο κάθε 
άνθρωπος για τον εαυτό του, σωστή ή λανθα
σμένη, ικανοποιητική ή απογοητευτική, στη συνέ
χεια, υπαγορεύει και προσδιορίζει, συνειδητά ή 
υποσυνείδητα, το περιεχόμενο της εκτίμησης 

που έχει ο καθένας για τον εαυτό του, έτσι ώστε να γί
νεται, τελικώς, ένας μυστικός υποβολέας των προτύ
πων, των ονείρων, των επιδιώξεων και της γενικότερης 
στάσεως και πράξεως ζωής του.

Είναι, νομίζω, σκόπιμο, στο σημείο αυτό να επισημά- 
νω ότι στην έννοια αυτοεικόνα συνυπάρχουν δύο δια
στάσεις. Υπάρχει η εικόνα της εξωτερικής μορφής, του 
προσώπου και του σώματος, όπως την αντιλαμβάνεται 
και την αξιολογεί το ίδιο το άτομο, και η οποία -πρέπει 
να σημειώσουμε- μπορεί να έχει ή να μην έχει σχέση με 
την αντικειμενική πραγματικότητα, και υπάρχει και η γε
νικότερη εικόνα ενός συνειδητοποιημένου «εγώ». Και οι 
δύο αυτές διαστάσεις διαμορφώνονται και εμπεδώνο
νται πάντα σε σχέση με το «εσύ», δηλαδή σε σχέση με 
το βλέμμα του άλλου, του απέναντι προσώπου. Στο ση
μείο αυτό, αξίζει να σταθούμε για λίγο στη λέξη πρό
σωπο, την οποία τόσο συχνά συναντάμε και στα ιερά 
κείμενα της θρησκείας μας. Ο άνθρωπος για τον Δημι
ουργό είναι πρόσωπο, γιατί μόνο μπροστά στο βλέμμα 
Του αποκτά υπόσταση και οντότητα. Έτσι και στην κα- 
θημερινότητά του ο άνθρωπος αποκτά συνειδητοποιη
μένη υπόσταση μέσα από το βλέμμα του άλλου, και

οριοθετεί μέσα του τις έννοιες του «εγώ» και του «εσύ», 
με όλες τις συναφείς προς αυτές προεκτάσεις. Η έννοια 
δηλαδή του «εγώ» δεν συγκεκριμενοποιείται χωρίς το 
«εσύ». Η πρώτη συνεπώς εικόνα που δέχεται ο άνθρω
πος σχετικά με τον εαυτό του είναι αυτή που διακρίνει 
μέσα στο βλέμμα της μητέρας του, από την πρώτη κιό
λας στιγμή της γέννησής του. Μέσα από το βλέμμα αυ
τό αρχίζει σταδιακά να «βλέπει» την ύπαρξή του, να συ
νειδητοποιεί την παρουσία τη δική του αλλά και του «άλ
λου» στη ζωή, και να συσχετίζει τις αντιδράσεις του «άλ
λου», δηλαδή της μάνας ή όποιας ανθρώπινης παρου
σίας υποκαθιστά αυτήν της μάνας, προς τις «δικές» του 
κινήσεις, ανάγκες και απαιτήσεις. Μέσα από αυτό το 
βλέμμα, εκπαιδεύεται ακόμα σταδιακά στο να αντιδρά 
συνειδητά σε κινήσεις και προτροπές του «άλλου».

Έτσι, φτάνουμε στην καίρια επισήμανση του πώς αρ
χίζει να διαμορφώνεται και να συγκεκριμενοποιείται, σι
γά - σιγά, η αυτοεικόνα του κάθε ανθρώπου, και του 
πώς εξελίσσεται και εμπλουτίζεται, στη συνέχεια, με τον 
ίδιο πάντα κώδικα του «εγώ» ως προς το «εσύ», όπου 
όμως το «εσύ» δεν είναι πια μόνο η μάνα. Με δεδομένο 
ότι δύο είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στην όλη 
ανάπτυξη ενός παιδιού, η κληρονομικότητα και το περι
βάλλον, είναι αυταπόδεικτος ο καταλυτικός ρόλος του 
πρώτου στενού περιβάλλοντος του κάθε παιδιού. Διότι, 
όπως όλοι ξέρουμε, τα πρώτα 4-5 χρόνια της ζωής 
έχουν τεράστια σημασία για τη διαμόρφωση αυτού που 
συνηθίζαμε να ονομάζουμε «προσωπικότητα» του κάθε
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ανθρώπου, η οποία, στην ουσία, συγκροτείται και παίρ
νει τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά από την αυτοεικόνα 
και την αυτοεκτίμησή του. Στη συνέχεια, βεβαίως, απο
κτούν βαρύνουσα για το παιδί σημασία οι επηρεασμοί 
που προέρχονται από το περιβάλλον του σχολείου, 
όπου, στην αρχή τουλάχιστον, η γνώμη της δασκάλας ή 
του δάσκαλου, εγγράφει ποικίλα στοιχεία στα μωσαϊκό 
της αυτοεικόνας του. Καθώς η ηλικία προχωρεί, η ση
μασία μετατίθεται, όλο και περισσότερο, στην εξωτερι
κή εμφάνισή του -ειδικά όταν αυτό ενθαρρύνεται και 
καλλιεργείται από το περιβάλλον του- και στη γνώμη 
των συνομηλίκων και των φίλων. Και φτάνουμε στην 
προεφηβική και εφηβική περίοδο, κατά την οποία, εκεί
νο που κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν μετράει, είναι η 
αντανάκλαση που έρχεται από το βλέμμα του άλλου φύ
λου, η οποία γίνεται και καθοριστική για την αυτοεκτί
μηση του εφήβου.

Πριν προχωρήσω σε ορισμένες παρατηρήσεις και 
προτάσεις που έχουν να κάνουν με το ρόλο της μάνας 
και γενικότερα των γονιών και της οικογένειας στη δια
μόρφωση της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης του 
παιδιού, θέλω να μείνω για λίγο ακόμα στη σημασία που 
έχει η αυτοεικόνα και αυτοεκτίμηση στη ζωή του κάθε 
ανθρώπου. Είπα προηγουμένως ότι αυτές οι βιωματικές 
έννοιες, γίνονται τελικώς ένας μυστικός υποβολέας 
πολλών παραμέτρων οι οποίες προσδιορίζουν και επη
ρεάζουν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και προφανώς 
ενός παιδιού. Η κακή αυτοεικόνα και, κατά συνέπεια, η

έλλειψη αυτοεκτίμησης σε ένα παιδί, μπορεί, σε μερικές 
περιπτώσεις και σε κατάλληλες χρονικές συγκυρίες ή 
με την ουσιαστική επίδραση κάποιου ανθρώπου, να το 
ωθήσει στο να ενεργοποιήσει όσα φυσικά, ψυχικά και 
πνευματικά αποθέματα έχει, για να γίνει «καλύτερο». Να 
βελτιώσει δηλαδή την αυτοεικόνα του και να αυξήσει 
την εκτίμηση του ίδιου, αλλά και των άλλων, προς τον 
εαυτό του. Πολλές φορές, όμως, η έλλειψη αυτοεκτίμη
σης είναι που ωθεί πολλά παιδιά στο να γίνουν είτε δει
λά, αντικοινωνικά και θλιμμένα, ή αντιθέτως, εγωπαθή 
και αυταρχικά, επιθετικά και βίαια, και σε ακραίες περι
πτώσεις, ακόμα και περιθωριακά, προσπαθώντας να 
διακριθούν με οποιονδήποτε τρόπο, να τραβήξουν την 
προσοχή, να αποκτήσουν, επί τέλους, μια εντυπωσιακή, 
κατά τη γνώμη τους, εικόνα και «εκτίμηση». Τα παρα
δείγματα από παιδιά που υποκατέστησαν αυτήν την έλ
λειψη με την επιδίωξη να μιμηθούν διάφορα περιθωρια
κά ή εγκληματικά πρότυπα, είναι και πολλά και καθημε
ρινά.

Ας ξαναγυρίσουμε λοιπόν στον καταλυτικό ρόλο της 
μάνας, των γονιών γενικότερα και της ευρύτερης οικο
γένειας. Ο ρόλος αυτός είναι διπλός και αμφίδρομος, 
και θα εξηγήσω αμέσως τι εννοώ. Οι γονείς είναι εκείνοι 
που έχουν χρέος και μπορούν να ξεχωρίσουν, να επαι
νέσουν και να φροντίσουν να καλλιεργηθούν τα καλά 
στοιχεία και οι ιδιαίτερες ικανότητες και αρετές που 
υπάρχουν σε κάθε συγκεκριμένο παιδί, επιστρέφοντας 
την ύπαρξή τους στο παιδί, μέσα από τον καθρέφτη του 
βλέμματος, αλλά και της γενικότερης συμπεριφοράς 
που αυτό εισπράττει. Έτσι θα εμπεδωθούν στη συνει
δησιακή του σφαίρα. Κατά παράλληλο και αντίστοιχο 
τρόπο, οι γονείς και η οικογένεια πρέπει και μπορούν, 
να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από το σύνδρομο και 
τον πειρασμό του τέλειου παιδιού, και εγκαίρως, να δια
κρίνουν, πάντα με απέραντη αγάπη και από αγάπη, τα 
όποια εξωτερικά ή εσωτερικά μειονεκτήματά του. Μόνο 
έτσι θα το βοηθήσουν να τα ξεπεράσει ή να τα συνειδη
τοποιήσει, αλλά με τρόπο που θα εμπεριέχει και το αντί
δοτο για την ύπαρξή τους ή τα μέσα για τον ουσιαστικό 
περιορισμό τους. Οι γονείς ξέρουν, πρέπει να ξέρουν 
ότι η κάποια σωματική ή άλλη έλλειψη, μπορεί να δημι
ουργήσει μια αξιοθαύμαστη αντιρροπιστική και εξισορ- 
ροπητική προσθήκη. Μια αίσθηση π.χ. που υπολειτουρ
γεί ή λείπει, δίνει μήνυμα για να οξυνθεί και να τελειο
ποιηθεί κάποια άλλη, και πλουτίζει με μαγευτικές, σχε
δόν μαγικές ιδιότητες αυτό που συχνά ονομάζουμε δι
αίσθηση ή έκτη αίσθηση. Μέσα στην οικογένεια το παι
δί θα το αντιληφθεί αυτό. Ακόμα, μέσα στην οικογένεια 
το παιδί θα αναπτύξει την κρίση του, θα οριοθετήσει τα 
πρότυπά του, θα μάθει να δίνει σημασία στα ουσιώδη 
και να παραβλέπει τα επουσιώδη, θα συνειδητοποιήσει 
το τι σημαίνει καθήκον και δικαίωμα, δικό του αλλά και 
των άλλων γύρω του, θα κατανοήσει, ακόμη, το τι εμπε
ριέχει ή έννοια της αμοιβαιότητας και ποια είναι τα στοι
χεία εκείνα της συμπεριφοράς που εμπνέουν στο περι
βάλλον του αποδοχή και εκτίμηση, που δημιουργούν 
ατμόσφαιρα χαράς, ή, αντίθετα, φέρνουν ένταση, 
εχθρότητα και στενοχώρια. Μέσα από την αγάπη της οι
κογένειας, που όμως εκδηλώνεται με ελεγχόμενες και 
ωφέλιμες για το παιδί συμπεριφορές, με ελεγχόμενους 
επαίνους, αλλά και παρατηρήσεις, θα μάθει να αγαπά



τον εαυτό του αλλά και τους άλ
λους, θα μάθει να βάζει όρια στις 
απαιτήσεις του, να παραδέχεται τα 
λάθη του και να τα διορθώνει, θα 
μάθει ακόμα, από την αντίστοιχη 
στάση των γονιών τον, την αξία του 
να μετράς την επιτυχία, όχι συγκρί- 
νοντας τον εαυτό σου με τους άλ
λους, αλλά συγκρίνοντάς τον κάθε 
φορά με τον χθεσινό εαυτό σου και 
βρίσκοντάς τον να είναι, όλο και λί
γο καλύτερος.

Μια πολύ σημαντική συμβολή 
στην αυτοεικόνα είναι, με συστημα
τική προσπάθεια από την οικογέ
νεια -των παππουδο-γιαγιάδων συ
μπεριλαμβανομένων- το παιδί να 
αρχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβου
λίες από νωρίς, να κάνει ό,τι μπορεί 
μόνο του, και να βοηθιέται στο να 
κάνει συνεχώς και περισσότερα 
πράγματα για τον εαυτό του αλλά 
και για τους γύρω του. Μέσα, τέ
λος στην οικογένεια το παιδί θα μά
θει να μη διστάζει να ζητάει βοή
θεια από αυτούς πού ξέρει πώς το 
αγαπάνε, όταν νοιώθει ότι την χρει
άζεται, αλλά θα μάθει και να προ
σεύχεται για να ζητάει βοήθεια και 
στήριξη από τον ουράνιο Πατέρα, 
γνωρίζοντας ότι η αγάπη και η 
έγνοιά Του, για κάθε παιδί Του, εί
ναι απέραντες. Έτσι χτίζεται η θετι
κή αυτοεικόνα και δομείται η αυτο
εκτίμηση η οποία συνοδεύεται από 
αυτοπεποίθηση, αισιοδοξία, ψυχική 
αντοχή και ισορροπία.

Ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέ
ψεις και πριν προχωρήσω σε κάποι
ες πρακτικές προτάσεις συμπεριφο
ράς για την καθημερινή οικογενεια

κή ζωή, είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι, για να ανα
πτυχθεί ομαλά ο ψυχικός κόσμος ενός παιδιού, απαι
τούνται δύο καίριες προϋποθέσεις: 1) αυτή της υπάρξε- 
ως σωματικής και πνευματικής υγείας και 2) αυτή της 
υπάρξεως ηρεμίας στο οικογενειακό περιβάλλον. Μέ
σα, λοιπόν, σε μια οικογενειακή ατμόσφαιρα που εξα
σφαλίζει στο παιδί ένα συναίσθημα γαλήνης και ασφά
λειας, υπάρχουν και κάποιες καθημερινές κινήσεις, 
πράξεις και κουβέντες, οι οποίες μπορεί να επιδράσουν 
ουσιαστικά και θετικά στην αυτοεικόνα και αυτοπεποί
θηση του παιδιού και τις οποίες μπορούμε να συνοψί
σουμε επιγραμματικά στα πιο κάτω:

Είναι σημαντικά το παιδί να βλέπει γύρω του χαμο
γελαστά πρόσωπα.
Ο ήρεμος και χαμηλός τόνος φωνής είναι ευπρόσ- 
δεκτος, πειστικός και αποτελεσματικός. Οι δυνατές 
φωνές, έστω και αν δεν είναι μάλωμα, εκνευρίζουν 
και τρομάζουν τα παιδί.
Είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα σταθερό πρό
γραμμα στη ζωή του σπιτιού και, προπαντός, στη

ζωή του ίδιου του παιδιού, από πολύ νωρίς. Μέ
σα σ’ αυτό το πρόγραμμα, είναι πολύ σημαντικό 
να τηρείται για τα παιδί μία σταθερή ώρα βραδι
νού ύπνου.
Όταν είναι ώρα για παρατήρηση ή για σοβαρή 
συζήτηση και συμβουλές, καλά είναι να καθόμα
στε δίπλα στο παιδί, κρατώντας του το χέρι, και 
όχι να στεκόμαστε μπροστά του κοιτάζοντάς το 
«άφ' υψηλού».
Τα πολλά -και συχνά αδικαιολόγητα- «μη», φέρνουν 
εθισμό και γίνονται αναποτελεσματικά ή αντιθέτως 
φοβίζουν και απαγορεύουν στο παιδί να δοκιμάσει 
τις δυνάμεις και τις ικανότητές του. Ίδια αποτελέ
σματα έχει και η υπερπροστασία ή η υπερβολική 
προσφορά υπηρεσιών στο παιδί.
Τα ψέματα των μεγάλων, έστω και αν είναι «αθώα» 
ή «για καλό σκοπό», κάποτε γίνονται αντιληπτά από 
το παιδί και του προκαλούν αμφιβολίες και ανα
σφάλεια ή του δείχνουν τρόπους για να ξεφεύγει 
από τις ευθύνες του.
Είναι απαραίτητο και σημαντικό να κρίνουμε τις 
πράξεις του παιδιού και όχι να χρησιμοποιούμε επί
θετα που χαρακτηρίζουν το ίδιο το παιδί. Για παρά
δειγμα: λέμε «δεν νομίζω ότι λες αλήθεια» και δεν 
λέμε ποτέ «είσαι ψεύτης».
Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί τα παιδί στο να 
συγχωρεί τους άλλους, δίνοντάς τους καινούργιες 
ευκαιρίες και, πρωτίστως, συγχωρήστε του εσείς 
τα δικά του λάθη, χωρίς να φέρνετε την καταστρο
φή, αλλά βοηθώντας το συγχρόνως να διδαχθεί 
από αυτά. Μόνο έτσι θα μάθει να συγχωρεί και αυ
τό τον εαυτό του, για όποιες τυχόν αποτυχίες ή λά
θη του, και θα μάθει να θέλει να ψάχνει για μια 
«δεύτερη ευκαιρία», έχοντας συνειδητοποιήσει ότι 
«η κάθε μέρα που ξημερώνει είναι η αρχή της υπό
λοιπης ζωής», με πολλές καινούργιες ευκαιρίες. 
Απαραίτητο είναι να αξιολογούν σωστά οι γονείς 
-και να συμφωνούν οι δυο τους- το πότε χρειάζεται 
ο έπαινος και πότε η αιτιολογημένη παρατή
ρηση. Η άστοχη και πληθωριστική χρησιμοποίησή 
τους, αναιρεί την αξία τους και προκαλεί σύγχυση 
στο παιδί.
Η σημασία του σεβασμού της προσωπικότητας του 
παιδιού από τους γονείς του είναι εντελώς θεμε
λιώδης. Μπροστά σε τρίτους, το παιδί αισθάνεται 
αμήχανα και άβολα όταν οι γονείς το επαινούν 
υπερβολικά -ή αντιθέτως αποκτά έναν υπέρμετρο 
εγωισμό- ή προσβάλλεται και πικραίνεται βαθιά 
όταν το κακολογούν και το ντροπιάζουν.
Τέλος, το σημαντικότερο εφόδιο και δώρο που 
μπορούν να δώσουν οι γονείς στα παιδιά τους εί
ναι η εξοικείωση με την προσευχή, αφού μέσα 
από αυτήν το παιδί μπορεί να αντλήσει δύναμη αλ
λά και ταπεινοφροσύνη, παρηγοριά αλλά και αισιο
δοξία, για μια θετική αυτοεικόνα και μια δημιουργι
κή αυτοεκτίμηση.

Και ας θυμόμαστε πάντα αυτό που έγραψε ο Στρατής 
Δούκας: «Σ’ αυτή τη ζωή δεν ήρθαμε για να επιδείξουμε 
ό,τι πλουσιοπάροχα μας δόθηκε, αλλά για να προσπα
θήσουμε να αποκτήσουμε, με καιρό και με κόπο, ό,τι 
δεν μας δόθηκε».
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Ί ESSENTIAL EQUIPMENT*!
UNIFORM COLLECTION

ΔΕΡΜΔ / 1 1 5 0  NTENIE NYLON 
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ /  ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΛΛΡΟ  

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΑΑ /  3 D 2 ΕΣΠΤ. ΣΟΛΑ 
ΚΟΡΔΟΝΙΑ PARACHUTE

Δ Ε Ρ Μ Α /1 1 5 0 NTENIE NYLON 
ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΛΛΡΟ /  ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ



Το ιεϋ ευ ια ία ... m e in ip i ic
ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

/ α  πως εκτιμούν Βρετανοί επιστήμονες πολύ σύντομα 
W  αναμένεται να κυκλοφορήσει εμβόλιο κατά του κα

πνίσματος. Είναι γνωστό ότι το μόριο της νικοτίνης περ
νάει στην κυκλοφορία του αίματος και δεν βρίσκει καμία 
αντίσταση από το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώ
πινου οργανισμού, με αποτέλεσμα να ερεθίζει τα νεύρα 
του εγκεφάλου και να προκαλεί στον καπνιστή αίσθημα 
απόλαυσης. Η λειτουργικότητα του εμβολίου έγκειται 
στην αποτροπή εισόδου της νικοτίνης στον εγκέφαλο. 
Ουσιαστικά, στοχεύει στο να προκαλέσει μια ανοσοποι
ητική αντίδραση στον οργανισμό, ώστε να παράγει κα
τάλληλα αντισώματα τα οποία θα εμποδίσουν την νικο
τίνη να φτάσει στον εγκέφαλο. Όπως εκτιμούν οι ειδι
κοί, το εμβόλιο θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο για 
εκείνους που εμφανίζουν εθισμό στην εν λόγω ουσία και 
είναι αδύνατο να απαλλαγούν από αυτή, όσο και για αυ
τούς που έχουν απεξαρτητοποιηθεί από το τσιγάρο, 
βοηθώντας τους να μην υποκύψουν ξανά στον πειρα
σμό. Σύμφωνα με την παρασκευαστική εταιρεία τα απο
τελέσματα από τα πειράματα είναι θετικά και ασφαλή 
για τον άνθρωπο και πολύ σύντομα αναμένεται να αρχί
σουν και οι δοκιμές στον ανθρώπινο οργανισμό. Στόχος 
των πειραμάτων είναι η δημιουργία αντίστοιχου εμβο

λίου και για την κοκαΐνη.

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΜΒΟΛΙΟ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΤΣΧΑΪΜΕΡ

Το αλτσχάιμερ είναι μια νόσος που αργά και προο
δευτικά καταστρέφει τα κύτταρα του εγκεφάλου, με 
αποτέλεσμα να επηρεάζει τη μνήμη και τη νοητική λει
τουργία. Αρχικά το άτομο παρουσιάζει απώλεια μνήμης 

και ξεχνάει πρόσωπα και γεγονότα που έγιναν πρόσφα
τα, έπειτα αδυνατεί να προσδιορίσει τον τόπο και τον 
χρόνο και εν τέλει δεν μπορεί να κατανοήσει τον γραπτό 
και τον προφορικό λόγο, έχοντας έτσι ουσιαστικό πρό
βλημα επικοινωνίας. Η ασθένεια αυτή ταλαιπωρείτο 6% 
των Ελλήνων ηλικίας άνω των 70 ετών. Ριζική θεραπεία 
για την νόσο δεν υπάρχει, ωστόσο ενθαρρυντικά είναι 
τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός πειραματικού 
εμβολίου, οι κλινικές δοκιμές του οποίου είναι σε αρχι
κό στάδιο και δοκιμάζεται σε περιορισμένο αριθμό 
ασθενών. Το εμβόλιο αυτό περιέχει αντισώματα της 
πρωτεΐνης που επικάθεται στα εγκεφαλικά κύτταρα και 
προκαλεί τον εκφυλισμό των νευρώνων, με αποτέλεσμα

την εκδήλωση της νόσου. Εάν είναι θετική η ανταπόκρι
ση του οργανισμού στο πειραματικό αυτό εμβόλιο, ελ
λείψει παρενεργειών, οι ερευνητές θα το χορηγήσουν 
και σε ασθενείς που βρίσκονται σε προχωρημένο στά
διο της νόσου. Στη συνέχεια θα χορηγηθεί σε άτομα με 
μικρή έκπτωση μνήμης. Στόχος των ερευνητών είναι η 
μαζική εφαρμογή του εμβολίου στον γενικό πληθυσμό 
και όχι μόνο στους ασθενείς. Μέχρι στιγμής, η καλύτε
ρη μέθοδος αντιμετώπισης της ασθένειας αυτής είναι η 
φαρμακευτική αγωγή, σε συνδυασμό με την νευροψυ- 

χολογική στήριξη του ασθενή.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Στο πλαίσιο Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου της Ευρωπαϊ
κής Εταιρείας Οφθαλμολογίας ανακοινώθηκαν απο
τελέσματα από νέες εφαρμογές λέιζερ για την επίτευξη 
βελτιωμένων αποτελεσμάτων διόρθωσης μυωπίας, 

υπερμετρωπίας και αστιγματισμού. Η τελευταία εξέλιξη 
στην τεχνολογία είναι η χρήση λέιζερ που δημιουργεί μι
κρή χάραξη στον κερατοειδή, μικρότερη του ενός χιλιο
στού, έχει πολύ μεγάλη συχνότητα και διαθέτει ένα πο
λύ ευαίσθητο και γρήγορο σύστημα παρακολούθησης 
των μικροκινήσεων που μπορεί να κάνει το μάτι κατά την 
διάρκεια της επέμβασης. Με την τεχνική αυτή εκτός 
από την διόρθωση της μυωπίας, βελτιώνεται η ποιότητα 
όρασης που έχει μετεγχειρητικά ο ασθενής. Επίσης 
αναφέρθηκε μια μέθοδος θεραπείας καταρράκτη, με 
την χρήση λέιζερ που δημιουργεί τομή μικρότερη των 
δύο χιλιοστών χωρίς να δοθεί σημαντική αναισθησία 
στον ασθενή. Πρόκειται για μια εφαρμογή κατά την 
οποία χρησιμοποιούνται μηχανήματα φακοθρυψίας νέ
ας τεχνολογίας, με δυνατότητες κατακερματισμού του 
καταρράκτη με πολύ μικρή ενέργεια και με μεγαλύτερη 
ασφάλεια για τον ασθενή.

Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής είναι πιο ασφαλής 
για τον ασθενή, γιατί οι ευαίσθητοι ιστοί του ματιού δεν 
ταλαιπωρούνται πολύ, ενώ η ένθεση ενδοφακού που γί
νεται μέσα από μικρή τομή, ολοκληρώνοντας την επέμ
βαση, έχει λιγότερους κινδύνους μόλυνσης κατά την με
τεγχειρητική περίοδο και ταχύτερη επούλωση.

Επιμέλεια: Αστ/κας Αγγελική Στόλη

Πηγές: www.in.gr>health 
www. flash. gr> care
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ewww.interpol.com
Η Ιντερπόλ είναι ένας διεθνής οργανισμός που δη- 

μιουργήθηκε για έναν ασφαλέστερο κόσμο. 
Ιδρύθηκε το 1923 στη Βιέννη με κύριο σκοπό να 
διευκολύνει την αστυνομική συνεργασία σε δια
συνοριακό επίπεδο, συμβάλλοντας σημαντικά 

στην καταπολέμηση του εγκλήματος.
Από το 1989 εδρεύει στην Λυών και περιλαμβάνει 181 

κράτη - μέλη. Δια μέσου των καναλιών της Ιντερπόλ 
ανταλλάσσονται εκατομμύρια μηνύματα κάθε χρόνο, 
που περιέχουν επιχειρησιακή πληροφόρηση στον τομέα 
επιβολής του νόμου. Η Ιντερπόλ βοηθά τις αστυνομικές 
αρχές να διαβιβάζουν μεταξύ τους πληροφορίες μεγά
λης σημασίας σχετικά με τη διάπραξη εγκλημάτων, χρη
σιμοποιώντας το σύστημα των «διεθνών αγγελιών» σχε
τικά με άτομα που αναζητούνται ή με έρευνες επί σο
βαρών εγκλημάτων που οι προεκτάσεις τους ξεπερνούν 
τα όρια ενός κράτους.

Παράσχει στις χώρες - μέλη πληροφορίες σχετικά με 
την διακίνηση συνθετικών ναρκωτικών, την εμπορία αν

θρώπων και την τρομοκρατία. Δημοσιεύει περιφερεια
κές και παγκόσμιες εκτιμήσεις για την εγκληματικότητα.

Παρακολουθεί επισταμένως τις διεθνείς εξελίξεις 
ώστε να είναι ικανή να προλαβαίνει να προσφέρει στις 
μελλοντικές ανάγκες. Η ιστοσελίδα της Ιντερπόλ ενη
μερώνεται και ανανεώνεται καθημερινώς και για τα τρέ
χοντα ημερήσια θέματα-νέα.

κ  faptamU· ιοο» BENIDOAM, Spain In terpo l'· 72nd annual General Assembly he· opened with the organization · 
largest ever gathering of high ranking police officer», law enforcement official» and aacurlty 

I* ..mi e iperte  from 15/ of Interpol*· 181 member nations

* " · "  T,rt * " ·  Dm,  tonference, to run from 29 September to 2 October, will focus on toeues such a» terror tern, 
" * * *  illegal Immigration, organized crime, drugs, financial crime, and stolen works of art. A key I sene

will be increased i i n  of In terpo l'· database· and sophisticated communication «yrrtem· in order 
ww*· *r ligh t croaa border crime
cm* .  £ 3  =fmWKMlc*
Cartier·*

«•««•M/t latawv··

Φ

R e c e n t a d d ·  e n d  u p d a te ·

• Madia relaasa The world's police to meet a t Interpol General Assembly In Spain ■ ■  3 3  =  ■ ■
• News Third International Conference on Fugitives (15 - 17 October 2003, New Delhi, India)
• N ew · Iraq 5,000 years old marble sculpture recovered
• In te rn a tio n a l Crime S ta tis t ic ·  Recent adds
• In te rp o l In fo rm a tio n  Annual Report 2002
• In te rn a tio n a l Persnsic Science S ym posium  List o f co ordlnatlny laboratories 14th meeting
• Now» Interpol Secretary General meets staff a t Cairo NCB
• Regional a c tiv it ie s  Sub Directorate lor Europe
• Madia roieaaa Interpol opens new regional bureau In Central America, El Salvador operation to  enhance regional 

police work ■ ■  £ 3  —  1 1
• R ecru itm ent New vacancies
• DNA p ro filin g  Third International DNA Users' Conference

IborttMt·
e Terrohem 
e fusion Task force 
e Money laundering 
e Crime· against children
• People smuggling 
e Payment cards
• IT Crime

• Regional activities 
e fingerprints
e DNA profiling 
e Disaster victim Identification
• Speeches
•  Governance

•  Fact sheets
•  Press releases
•  International Criminal Pol Ice 

Review
•  Legal materials
• Recruitment

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Πρόσφατες ανακοινώσεις 

Νέα
Παγκόσμια στατιστικά εγκλήματος 

Πληροφορίες από την Ιντερπόλ 

Τοπικές δραστηριότητες 

Ειδήσεις Τύπου & ομιλίες 

Δακτυλικά αποτυπώματα

ΥΠ Ο Κ Α ΤΗ ΓΟ ΡΙΕΣ
•  Εγκληματικότητα

•  Αναζητήσεις

•  Trafficking

•  Ναρκωτικά

•  Συνεργασίες

•  Χουλιγκανισμός

•  Τροχαία ατυχήματα

•  Πληροφορίες τεχνολογικών 

συστημάτων εγκλημάτων

•  Όπλα - εκρηκτικά
•  Ανάλυση νοημοσύνης εγκληματιών

Η ιστοσελίδα της Ιντερπόλ προσφέρει 
search engine (μηχανή αναζήτησης δεδομέ
νων) και την δυνατότητα επικοινωνίας με 
ηλεκτρονική αλληλογραφία.

http://www.interpol.com
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ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 τηλ. 2103612651
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΓΙΑ  ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ 
ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΣ 
ΣΤΗΝ ΟΑΟ ΑΚΑΔΗ Μ ΙΑΣ 
ΤΗΝ ΜΠΑΤΑ-ΝΤΡΕΣ 

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ
9 8  ευρό) (ραπτικά)

ΤΖΑΚΕΤ - ΠΟΥΛΟΒΕΡ 
ΜΠΕΡΕΔΕΣ - ΤΖΟΚΕΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ HI-TECH

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΜΑΣ 
ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΛΙΟΚΕΣ ΛΟΣ ΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 
Ε Π Ι ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
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*  *  
I  & &

275
K TABPIEMTOV

Δ. ΠΛΡΑΙΚΕΥ0Π0ΥΛ0Ι

Τα 40 χρόνια πείρας μας
στον καθαρισμό & 6αφπ δερμάτινων, καθαρισμό & λίπανση γουναρικών,

αλλαγές χρωμάτων δερμάτινων
εγγυώ νχα ι τη ν  Ά ρισ τη Π ο ιό ιιιτα  κ α ι τ ις  Λ ο γ ικ ές  Τ ιμ έ ς

Λ .  Β Ο Υ Λ Ι Α Γ Μ Ε Ν Η »  2 7 5 , Α Γ .  Α Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο »
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DPM S y s t e m s  «l t d ,
A d v a n c e d  R e c o il  T e c h n o l o g ie s

www.dpm system s.com

? ? ? ? ? η ΐϊη ς ·η ς  ■

η σος εξασφαλίζει:

Σημαντική απορρόφηση της ανάκρουσης 
Μεγαλύτερη ταχυβολία 

« I Εξάλειψη των εμπλοκών 

• f  Καλύτερο έλεγχο και μεγαλύτερη ευστοχία 

Σημαντικά βελτιωμένη συγκέντρωση πυρών

Μετά το επιτυχημένο της ξεκίνημα, 
η DPM Systems θα βρίσκεται σύντομα 

σε περισσότερα σημεία και με περισσότερα 
μοντέλα, για να καλύψει τις απαιτήσεις σας.

Μ οντέλα:
GLOCK 19 & 23 
GLOCK 17, 17L, 22, 34 & 35 
GLOCK 21 
GLOCK PLUS C

se rv ice@ dpm system s.com

http://www.dpmsystems.com
mailto:service@dpmsystems.com


Φυσική κατάυιαυπ Ανιοχή

ΤΟΥ Α/Δ (ΥΓ) 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟ- 

ΛΟΓΟΥ*

0 ατμοσφαιρικός αέρας που εισπνέουμε περιέχει 
οξυγόνο (02) 20%. Το υπόλοιπο 80% είναι άζω
το (Ν2). Ο αέρας που εκπνέουμε περιέχει οξυ
γόνο 16%, διοξείδιο του άνθρακος C02 4% και 
άζωτο 80%.

Εντός του σώματος γίνονται καύσεις θρεπτικών ου
σιών (σάκχαρα - λίπη) και μετατροπή της χημικής 
ενέργειας (ΑΤΡ) σε μηχανική (σύσπαση μυών) και 
θερμότητα.

Σε κατάσταση ηρεμίας (όταν είμαστε ακίνητοι), οι 
καύσεις που γίνονται ονομάζονται βασικός μεταβολι
σμός. Όταν κάνουμε διάφορες δραστηριότητες τότε ο 
μεταβολισμός αυξάνεται. Μετρώντας στο στόμα το ει-

σπνεόμενο και εκπνεόμενο μίγμα αερίων, κατά 
τη διάρκεια παραγωγής συγκεκριμένου μυϊκού 
- σωματικού έργου στη μονάδα του χρόνου, 
υπολογίζουμε το μεταβολισμό του ατόμου (αε

ρόβιο ή αναερόβιο).
Για την παραγωγή - μέ

τρηση συγκεκριμένου έρ
γου χρησιμοποιούμε τα ερ
γόμετρα. Ως εργόμετρο 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 
κυλιόμενος τάπητας ή το 
στατικό ποδήλατο. Ο κυλιό
μενος τάπητας είναι ιμάντας 
επί του οποίου βαδίζει το 
άτομο. Έχουμε τη δυνατό
τητα να μεταβάλλουμε την 
ταχύτητα ή την κλίση του ως 
προς το οριζόντιο επίπεδο ή 
και τα δύο. Το στατικό ποδή
λατο έχει μεταβαλλόμενη 
αντίσταση στα πεντάλ. Πο- 
δηλατούμε με ρυθμό 60 
στροφές ανά λεπτό. Υπάρ
χουν και αυτόματα ποδήλα
τα που υπολογίζουν το έρ
γο, που παράγει ο εξεταζό
μενος, με ηλεκτρονικό υπο-

I λογιστή. Το πιο απλό εργό
μετρο είναι η σκάλα - κλίμα
κα. Το κάθε σκαλοπάτι έχει 
συγκεκριμένο ύψος. Ανεβο- 
κατεβαίνοντας σκαλοπάτια 
(γρήγορα ή αργά) παράγου
με έργο, που μπορεί να υπο
λογιστεί.

Κατά τη διάρκεια της κό
πωσης μετράμε τα αέρια 
στο στόμα (εισπνεόμενα - 

εκπνεόμενα, τη σύσταση και την ποσότητά τους).
Έχουμε συνδεδεμένο το άτομο με καρδιογράφο και 

παρακολουθούμε τη λειτουργία της καρδιάς, (ισχαιμία 
- αρρυθμία). Με πιεσόμετρο μετράμε συχνά την αρτη
ριακή πίεση στο βραχίονα. Μπορούμε να τοποθετή
σουμε καθετηράκι στον άλλο βραχίονα, για να πάρου
με δείγματα αίματος (υπολογίζουμε με αυτά, τα αέρια 
του αρτηριακού αίματος, την οξέωση από γαλακτικό 
οξύ το pH).

Με τη μέθοδο της εργοσπιρομετρίας αυξάνουμε στα
διακά το βαθμό δυσκολίας, σε τακτά χρονικά διαστήμα
τα, παραδείγματος χάριν κάθε 3 λεπτά, προσθέτουμε 
δυσκολία 50 Watt και μετράμε παραμέτρους στα ανα-
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πνεόμενα αέρια. Από αυτά τα αποτελέσματα συμπεραί
νουμε εάν το εξεταζόμενο άτομο πάσχει και από ποια 
πάθηση.

Οι δοκιμασίες - εξετάσεις που γίνονται σε κατάστα
ση ηρεμίας δεν επαρκούν για την ακριβή διάγνωση.

Υπάρχουν παθήσεις που διαγιγνώσκονται μόνο με 
καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης όπως:

1) Ισχαιμία μυοκαρδίου με μυοκαρδιακή δυσκινησία 
κατά την άσκηση.

2) Χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια οφειλόμενη σε δια
στολική δυσλειτουργία.

3) Παθήσεις της πνευμονικής κυκλοφορίας, χωρίς 
πνευμονική υπέρταση ή σε χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια.

4) Συγγενείς καρδιοπάθειες με εκτροπή της ροής 
(shunt) από δεξιά προς τα αριστερά κατά τη διάρ
κεια της άσκησης.

5) Επηρεασμένη βιοενεργητική μυϊκή λειτουργία 
(μυασθένεια).

6) Ψυχογενής δύσπνοια που προκαλεί εύκολη κού
ραση.

Η καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης χρησιμο
ποιείται επίσης για:

1) Διαβάθμιση της σοβαρότητας σε καρδιακή πάθη
ση.

2) Προτεραιότητα για μεταμόσχευση καρδιάς ανάλο
γα με την επιβάρυνση.

3) Προεγχειρητική εκτίμηση επικινδυνότητας σε 
επεμβάσεις θώρακα ή κοιλιάς.

4) Εκτίμηση του βαθμού ανικανότητας για εργασία 
λόγω πάθησης.

5) Εκτίμηση των δραστηριοτήτων που μπορεί να 
εκτελεί κάποιος ακίνδυνα και άνετα, μετά από πά
θηση των πνευμόνων ή της καρδιάς.

6) Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας κάποιας θερα
πείας που ακολουθείται.

7) Εντόπιση νόσου στα αρχικά στάδια σε ασθενείς 
υψηλού κινδύνου.

8) Εκτίμηση για επιλογή προπονητικών προγραμμά
των σε αθλητές.

Στην καθημερινή πρακτική όταν έχουμε να εκτιμή
σουμε τη φυσική κατάσταση ατόμων, εφαρμόζουμε 
απλές δοκιμασίες χωρίς ειδικά όργανα.

Μετράμε την απόσταση σε μέτρα που μπορεί να δια- 
νύσει ένα άτομο, σε οριζόντιο επίπεδο, καταβάλλοντας 
τη μέγιστη προσπάθεια καθώς και το χρόνο σε λεπτά, 
που χρειάσθηκε. Με αυτά τα δεδομένα υπολογίζουμε 
τις υπόλοιπες παραμέτρους, από ειδικούς πίνακες φυ
σικής κατάστασης. Οι δοκιμασίες αυτές επαναλαμβάνο
νται εύκολα και από τον ίδιο τον εξεταζόμενο. Το εργα
στήριο επιβεβαιώνει τα ευρήματα και δίνει ακριβείς πλη
ροφορίες, σε περίπτωση πασχόντων.

* Ο Α/Δ κ. Ν. Κατσψπέρης υπηρετεί στο Κ.Ι.Α. Αθηνών
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VO ΠΕΙ «Την γλώσσα μου 
έδωσαν Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)

Μια σειρά από καθημερινές λέξεις, με σωστή μία από 
τις τρεις εκδοχές...και τις απαντήσεις άμεσες για τυ 
χόν αμφιβολίες σας.

Πολλά μπορεί να σημαίνει και το μόριο δι(α), που 
προέρχεται από την πρόθεση δια, ως πρώτο 
συνθετικό λέξεων. Διανομή , χωρισμό, διασκορ
πισμό, ασυμφωνία, διαφορά, άμιλλα, εναντιότη
τα, διαμάχη, αμοιβαιότητα, επίταση, κίνηση, μέ

σα από, χρονική διάρκεια, διακοπή. Μερικές σύνθετες 
λέξεις με το δια σας δίνουν την ευκαιρία να κατανοή
σετε την πολλαπλή του σημασία.

διάχυτος- Α: διασκορπισμένος Β: εκδηλωτικός Γ: εν
θουσιασμένος

διαχρονικός- Α: σύγχρονος Β: φαινομενικός Γ: ση
μαντικός ανά το χρόνο

διαστρωμάτωση- Α: στρωματοποίηση Β: παραποίη- 
ση Γ: διαμόρφωση

διάστικτος- Α: κατάστικτος Β: διακοσμητικός Γ: στο
λισμένος

διαπομπεύω- Α: εξευτελίζω Β: επιφωνώ Γ: διαμηνύω 
διαλλαγή- Α: συναλλαγή Β: καταλλαγή Γ: διάλυση 
διακυβεύω- Α: αναγνωρίζω Β: λανθάνω Γ: διακινδυ

νεύω
διαγκωνισμός- Α: παραμερισμός Β: άνοιγμα περά

σματος Γ: προώθηση
διάπυρος- Α: απεριόριστος Β: ατελής Γ: πυρωμένος 
διασπαθίζω- Α: προοδεύω Β: κατασπαταλώ Γ: διαμε- 

ρίζω
διαβουκολώ- Α: κολακεύω Β: φλυαρώ Γ: παραπλανώ 
διάτορος- Α: διάτρητος Β: ανοιχτός Γ: τεμαχισμένος 
διάλειψη- Α: έλλειψη Β: αναλαμπή Γ: προσωρινή δια

κοπή λειτουργάς οργάνου
διαστρεβλώνω- Α: διαστρέφω Β: στρίβω Γ: περι

στρέφω

Απαντήσεις

ι  .  .% ι ,  . \ ·  .  ,» 1 ·  ,»_L·

διάχυτος - Α: διασκορπισμένος, αυτός που έχει δια
δοθεί σε μεγάλη έκταση

διαχρονικός- Γ: αυτός που διατηρεί τη σημασία ή την 
αξία του κατά το πέρασμα του χρόνου 

διαστρωμάτωση - Α: η κατάταξη σε στρώματα, δομή, 
επιπεδοποίηση

διάστικτος- Α: κατάστικτος, ο γεμάτος στίγματα , 
στιγματισμένος

διαπομπεύω- Α: εξευτελίζω δημοσίως, διασύρω, 
βλάπτω την καλή φήμη και υπόληψη κάποιου

διαλλαγή- Β: καταλλαγή, η συμφιλιωτική ή συμβιβα
στική στάση απέναντι σε πρόσωπο ή κατάσταση 
ΣΥΝ:συνδιαλλαγή, συμβιβασμός συνθηκολόγηση, συμ
φιλίωση

διακυβεύω- Γ: θέτω σε κίνδυνο μη γνωρίζοντας το 
αποτέλεσμα, ΣΥΝ: ρισκάρω, ριψοκινδυνεύω 

διαγκωνισμός- Β: η διάνοιξη περάσματος σε συνω
στισμό με αγκωνιές και σπρωξίματα, (μτφ)έντονος 
ανταγωνισμός μεταξύ συνδιεκδικητών 

διάπυρος- Γ: αυτός που βρίσκεται σε υψηλή θερμο
κρασία, καυτός, θερμός, πυρακτωμένος,(μτφ)πολύ 
έντονος, ένθερμος

διασπαθίζω- Β: κατασπαταλώ, ξοδεύω ασυλλόγιστα, 
καταδαπανώ, χαραμίζω, σκορπίζω 

διαβουκολώ- Γ: παραπλανώ με ψεύτικες ελπίδες, 
εξαπατώ, δημιουργώ ψευδείς εντυπώσεις 

διάτορος- Α: διάτρητος, αυτός που είναι τρυπημένος 
πέρα ως πέρα, διαπεραστικός 

διάλειψη- Γ: προσωρινή διακοπή της κανονικής λει
τουργίας οργάνου, διανοητικό κενό ανάμεσα στα ερεθί
σματα προς επεξεργασία που λαμβάνει ο εγκέφαλος 

διαστρεβλώνω- Α: διαστρέφω, παραποιώ το περιεχό
μενο ΣΥΝ. διαστρέφω, αλλοιώνω.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Κάθε εθνική γλώσσα υπόκειται σε αρκετές δια
φοροποιήσεις ανάλογα με την δόμηση των κοινωνι
κών ομάδων που αποτελούν τον πληθυσμό μιας 
χώρας, την κοινωνική μόρφωση των ομιλητών και 
την γεωγραφική περιοχή στην οποία διαμένουν. 
Έτσι κάθε γλώσσα διαφοροποιείται σε διάλεκτο, 
ιδίωμα, κοινόλεκτο, ιδιόλεκτο και κοινωνιόλεκτο. 
Με τον όρο διάλεκτος οι γλωσσολόγοι χαρακτηρί
ζουν την γλώσσα που εμφανίζει αποκλίσεις από την 
κοινή γλώσσα σε βαθμό, που οι ομιλητές της δια
λέκτου να μην είναι κατανοητοί από τους ομιλητές 
της κοινής γλώσσας. Ο όρος ιδίωμα αναφέρεται σε 
μικρότερη γλωσσική διαφοροποίηση και δεν εμπο
δίζει την κατανόηση της κοινής γλώσσας από τους 
ομιλητές. Αντίθετη προς τις διαλέκτους και τα ιδιώ
ματα είναι η κοινόλεκτος, δηλαδή η κοινή γλώσσα, 
που ομιλείται σε μια χώρα από όλους, ενώ ως ιδιό
λεκτος χαρακτηρίζεται από τους γλωσσολόγους, ο 
τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί ο καθένας την 
γλώσσα. Τέλος υπάρχει και η κοινωνιόλεκτος, η 
γνωστή με την ονομασία «αργκό» ή «συναισθηματι
κή γλώσσα», που είναι η διαφορετική γλώσσα που 
χρησιμοποιείται κατά κοινωνικές ομάδες.
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Οι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων αγγίζουν παγκοσμίως 
τα 800 εκατομμύρια, ενώ οι χρήστες αντικαθιστούν 
το τηλέφωνό τους περίπου κάθε 18-24 μήνες. Τι γί
νεται όμως με τα κινητά που «σβήνουν» καθώς και τα 
αξεσουάρ τους; Τον περασμένο μήνα άρχισε και στην 

Ελλάδα από γνωστή εταιρεία κινητης τηλεφωνίας η 
«ανακύκλωση των κινητών». Παρόμοια προγράμματα 
εφαρμόζονται στην Ισπανία, ΗΠΑ και Αυστραλία. Στην 
Ελλάδα οι απενεργοποιημένες συσκευές υπολογίζονται 
σε 15-17 εκατομμύρια ενώ κάθε χρόνο πωλούνται 2 εκα
τομμύρια νέα τηλέφωνα.

Εξαιτίας των υλικών τους (μερικά από τα οποία είναι 
επικίνδυνα), αν πεταχτούν σε χωματερές ή σε χώρους 
υγειονομικής ταφής απορριμάτων, μπορούν να μολύ
νουν τον υδροφόρο ορίζοντα και κατά συνέπεια να βρε
θούν στο πιάτο μας!

Για παράδειγμα το κάδμιο στην μπαταρία ενός κινη
τού αρκεί για να μολύνει το 1/3 του νερού μιας πισίνας 
ολυμπικών διαστάσεων, ενώ με την ανακύκλωση παρά- 
γονται άλλα χρήσιμα προϊόντα. Ο χαλκός μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε οικοδομικούς σωλήνες, οι μικροεπε- 
ξεργαστές σε φούρνους μικροκυμάτων κλπ.

Το σκεπτικό είναι ν’ αναγκαστούν οι εταιρείες να

ο πεύκο του Ουόλεμι, ένα κωνοφόρο της Ιουράσιας 
περιόδου που έως το 1994 θεωρούνταν εξαφανισμέ
νο, θα διατίθεται σε γλάστρες προς πώληση από το 

2005, ανακοίνωσαν Αυστραλοί ερευνητές. Χρόνια έρευ
νας απέδωσαν καρπούς και το φυτό μπορεί πλέον να 
αναπαραχθεί τεχνητά. Έστω και περιορισμένο στο οι
κοσύστημα της γλάστρας, το ζωντανό απολίθωμα δεν 
κινδυνεύει πια με εξαφάνιση. Το πεύκο του Ουόλεμι 
φύεται σήμερα σε μία και μόνη τοποθεσία των Μπλε 
Όρεων, δυτικά του Σίδνεϊ στην Αυστραλία. Πριν από εν
νέα χρόνια ανακαλύφθηκε τυχαία από τον δασονόμο 
Ντέιβιντ Νομπλ. Έως τότε, οι παλαιοβοτανολόγοι το 
γνώριζαν μόνο από απολιθώματα, ηλικίας 170 εκατ. 
ετών, και πίστευαν ότι είχε εξαφανιστεί εδώ και τουλά
χιστον δύο εκατομμύρια χρόνια. Η ανακάλυψη «ήταν το 
ισοδύναμο, του να ανακαλύψει κανείς έναν μικρό δεινό
σαυρο ζωντανό». Σήμερα η τοποθεσία όπου ζει το δέ-
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παράγουν πλέον τα προϊόντα τους φθηνότερα και με 
υλικά εύκολα ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περι
βάλλον.

ντρο παραμένει μυστική. Ακόμα και οι επιστήμονες που 
την επισκέπτονται πρέπει να καλύπτουν τα μάτια τους 
καθώς μεταφέρονται εκεί με ελικόπτερο. Οι ερευνητές 
κατάφεραν να δημιουργήσουν νέα δενδρύλλια φυτεύο
ντας κομμένα τμήματα του κωνοφόρου και καλλιεργώ
ντας ιστούς του στο εργαστήριο. Το καλλωπιστικό, πλέ
ον, φυτό είναι κατάλληλο για θερμά και ψυχρά κλίματα. 
Μεγαλώνουν αργά, τους αρέσει ο χαμηλός φωτισμός 
και θα ήταν τέλεια για αίθρια.
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[το παρελθόν ένα τυφλό άτομο δεν μπορούσε να 

διαβάσει τα καθημερινά νέα εκτός αν του τα διά

βαζε κάποιος ή τα μετέφραζε στη γραφή Braille. 
Σήμερα ένα τέτοιο άτομο μπορεί να βασιστεί στις άλ

λες αισθήσεις του και να εντοπίσει τρέχοντα άρθρα 

εφημερίδων με τη βοήθεια σχετικά φθηνού αναγνώ
στη οθόνης ή μεταφραστή Braille συνδεδεμένο με 

υπολογιστή. Έτσι, ο χρήστης νιώθει αυτό που είναι 

πάνω στην οθόνη, αρκεί να σκαναριστεί η σελίδα 

στον υπολογιστή. Τότε ο χρήστης μπορεί να την δια
βάσει με την μηχανή μετατροπής, της είτε να σερφά- 
ρει στο δίκτυο

Ιο DSL σαν ορολογία αναφέρεται κάθε μέρα και συ
χνότερα. Πόσοι όμως γνωρίζουν τι ακριβώς σημαί
νει; Πρωτοεμφανίστηκε το 1989 και αρχικά σχεδιά
στηκε για τη μεταφορά video αρχείων μέσω ηλεκτρονι
κού δικτύου.

To DSL (Digital Subscriber Line) αποτελεί μια τεχνο
λογία για τη μεταφορά δεδομένων με υψηλή ταχύτητα 
μέσω συμβατικών τηλεφωνικών γραμμών. Μετατρέπει 
το απλό τηλεφωνικό καλώδιο σε ένα δίαυλο ψηφιακής 
επικοινωνίας μεγάλου εύρους ζώνης με χρήση ειδικών 
modems, τα οποία τοποθετούνται στις δύο άκρες της 
γραμμής. Με το DSL η επικοινωνία γίνεται εξ ολοκλή
ρου ψηφιακά χρησιμοποιώντας τώρα μεγαλύτερο εύ
ρος ζώνης μεταφοράς δεδομένων, με αποτέλεσμα την 
επίτευξη πολύ υψηλότερων ταχυτήτων απ’ ότι μια απλή 
καλωδιακή σύνδεση στο internet, δηλαδή? Γρηγορότε
ρα downloads από το Internet!!

Βάλτε τέρμα στις διαφορετικές μπότες πεζοπορίας, 
ορειβασίας, σκι. Η μπότα πολλαπλών δυνατοτήτων 
έκανε την εμφάνισή της.

Μια επαναστατική υβριδική δέστρα μπότας αντικαθι
στά τις παραδοσιακές μπότες του σκι με ευλύγιστες 
μπότες αναρρίχησης, ενώ με την προσθήκη της ειδικής 
αυτής δέστρας συμβιβάζει την ανάβαση με την τοποθέ
τηση των πέδιλων του σκι. Αποτέλεσμα;

Να μπορούμε να κάνουμε σκι χωρίς να αλλάζουμε 
μπότες για πεζοπορία!!

σύνδεση των laptop μοιράζεται το εύρος ζώνης 

συχνοτήτων από τρεις γεωστατικούς δορυφό

ρους. Δύο κεραίες στην άτρακτο του αεροπλά

νου στέλνουν και λαμβάνουν τα σήματα. Κατά τη 

διάρκεια της πτήσης, τα αεροσκάφη μπορούν να 

μεταστρέψουν τους δορυφόρους, αλλά η μεταφορά 

είναι άνευ ραφής. Η σύνδεση «αέρους» είναι ευρυ- 

ζωνική, αλλά δεν είναι αρκετά τόσο γρήγορο όσο 

επίγειες συνδέσεις.

Αστ/κας ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ Νόνη
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ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ__________

-||νοιξαν οί πύλες του 32ου Φεστιβάλ Βιβλίου, που φέ
τος για πρώτη φορά μετά από μια εικοσιπενταετία σχε
δόν εγκαταλείπει το Πεδίον του Άρεως, λόγω εργασιών 
ανάκλασης και μεταφέρεται στον πεζόδρομο της Διο
νυσίου Αρεοπαγίτου στους πρόποδες της Ακρόπολης., 
γεγονός που χαροποίησε ιδιαίτερα τον εκδοτικό χώρο. 
Ο πρόεδρος άλλωστε του Συνδέσμου Εκδοτών Βιβλίου 
κ. Καϊάφας υπογράμμισε ότι «για πρώτη φορά ο χώρος 
αυτός θα συνυφανθεί με το βιβλίο γι’ αυτό και το «ειδι
κό βάρος» των εκδηλώσεων είναι μεγάλο: «Στόχος μας 
είναι να εξελιχθεί σε δρώμενο της πόλης των Αθηνών 
και να λάβει διεθνείς προεκτάσεις στο μέλλον». Ο Πρό
εδρος της Δημοκρατίας που εγκαινίασε το Φεστιβάλ, το 
χαρακτήρισε «γιορτή του πολιτισμού» και τόνισε ότι 
«παρίσταμαι εδώ για να εκφράσω τη σημασία και σπου- 
δαιότητα του γεγονότος» επικεντρώνοντας στην αξία 
του παιδικού βιβλίου, σε αντιδιαστολή με τα νέα ηλε
κτρονικά μέσα («τα παιδιά πρέπει να μάθουν την σημα
σία του») και προσθέτοντας ότι «δεν τονίζουμε επαρκώς 
τις υποχρεώσεις που έχουμε προς τους συγγραφείς 
μας, που μας δίνουν γνώση, πρόοδο της επιστήμης, 
ανοίγουν δρόμο στην Ιστορία». Αναφέρθηκε, μάλιστα, 
ιδιαίτερα, στους λογοτέχνες, «αυτούς τους προικισμέ

νους ανθρώπους που οφείλουμε να υποκλινόμαστε 
μπροστά τους».

Την αφίσα και την εικαστική επιμέλεια του Φεστιβάλ 
έχει ο ζωγράφος Κώστας Τσόκλης.

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο κάθε Σεπτεμβρίου οι 
Ευρωπαίοι πολίτες γιορτάζουν τις Ευρωπαϊκές Ημέρες 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς παρακολουθώντας συναυ
λίες, ξεναγήσεις, εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμ
ματα, που στόχο έχουν να τους ευαισθητοποιήσουν σε 
θέματα προστασίας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ανοί
γουν τις πόρτες τους, μνημεία, μουσεία και αρχαιολο
γικοί χώροι που τον υπόλοιπο χρόνο είναι κλειστά στο 
ευρύ κοινό και διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις 
που κάνουν την παραμονή του κοινού πιο ευχάριστη 
και διδακτική.

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής

Κληρονομιάς υποστηρίζε
ται από την Επιτροπή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
από το Συμβούλιο της Ευ
ρώπης. Είναι ο πιο μεγά
λος ευρωπαϊκός θεσμός 
στον τομέα του πολιτι
σμού. Ενδεικτικά αναφέ
ρουμε ότι ο αριθμός των 
χωρών που συμμετέχουν 
αυξήθηκε από 11 το 1991 
σε 48 το 2003. Η χώρα 
μας συμμετέχει από το 
1994 και για τη διετία 
2003, 2004 επέλεξε θέμα 
με τίτλο «Τόποι Αθλητι
σμού, τόποι πολιτισμού». 
Είναι μια απόδοση τιμής 
στην ολυμπιακή προετοι
μασία της Ελλάδας ενόψει 
των αγώνων του 2004, αλ

λά και στην Πολιτιστική Ολυμπιάδα. Έτσι, από την 
Αλεξανδρούπολη ως την Πάρο και τη Ρόδο, από την 
Κέρκυρα και το Αργοστόλι ως τους Δελφούς και τη 
Μυτιλήνη, οι Έλληνες έχουν την ευκαιρία να ταξιδέ
ψουν στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων, από τα 
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, να εξοικειωθούν με χώ
ρους όπου διεξάγονταν αγώνες, να πάρουν μέρος σε 
ιππικούς, δραματικούς, μουσικούς, ποιητικούς αγώ
νες, αλλά και σε κονταρομαχίες,, να γνωρίσουν τον 
ήρωα Ολυμπιονίκη, να ζητήσουν τη μορφή της Νίκης 
σε αρχαία και νεότερα νομίσματα, να εκτιμήσουν την 
αξία της ολυμπιακής εκεχειρίας.
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ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

βΛτό τα μεγαλύτερα βήματα που έχουν γίνει στη 
μουσική ζωή τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, το 
■ ■ ε ίνα ι η δημιουργία του Μεγάρου Μουσικής Αθη- 
Λ Λ α ι  Θεσσαλονίκης, που ήρθαν να αλλάξουν άρ
δην το τοπίο και το δεύτερο πραγματοποιείται τώρα 
με τη δημιουργία μιας Μουσικής Ακαδημίας, για 
σπουδές σε ανώτατο επίπεδο -πτυχίο και μεταπτυχια
κές. Αναφερόμαστε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών 
του Ιονίου Πανεπιστήμιου (που εδρεύει στην Κέρκυ

ρα), στο οποίο αναθέτουν καθήκοντα Μουσικής Ακα
δημίας τα Προεδρικά Διατάγματα 102/2002 και 
156/2003 που θεσπίζουν νέο τύπο πτυχίου με τρεις 
κατευθύνσεις: Μουσική Σύνθεση, Μουσική Εκτέλεση 
και Μουσική Επιστήμη. Ταυτόχρονα δρομολογούνται 
και μεταπτυχιακές σπουδές στις αντίστοιχες ειδικότη
τες. Οι εξειδικευμένες αυτές μουσικές σπουδές ξεκι
νούν με τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, με τους φοιτητές 
δηλαδή που εισήχθησαν φέτος στα ΑΕΙ.

«ΘΕΑΤΡΙΚΟΙ ΜΟΝΟΛΟΓΟΙ»

Μεγάλη επιτυχία σημειώνουν οι «Θεατρικοί Μο
νόλογοι 2003» που διοργανώνει για δεύτερη χρο
νιά η Πολιτιστική Ολυμπιάδα. Αποτελούν μια μεγά
λη προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν 24 κορυ
φαίοι πρωταγωνιστές της παλιότερης, αλλά και της 
νεότερης γενιάς, σε πέντε θέατρα της περιοχής 
του Μεταξουργείου. 24 Μονόλογοι-24 ηθοποιοί σε 
μια «συνάντηση» πολιτισμού που αγκαλιάζεται με 
θέρμη από το κοινό. Μια γιορτή που τιμά τον ηθο
ποιό και την τέχνη του.

Μια μεγάλη έκθεση χαρτογραφίας, αφιερωμένη 
στην Κύπρο, παρουσιάζει το Μουσείο Μπενάκη τον 
Οκτώβρη.. Με τον τίτλο «Γλυκεία χώρα Κύπρος -Η 
Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Χαρτογραφία, 15ος-19ος 
αιώνας», εκτίθενται εκατό χάρτες από την πλούσια 
συλλογή της Σύλβιας Ιωάννου, η οποία κατέχει στη 
συλλογή της περισσότερους από 250 χάρτες, πο

λυάριθμα σπάνια βιβλία και μοναδικά χειρόγραφα 
της ιδιαίτερης πατρίδας της. Χωρισμένη η έκθεση

σε πέντε ενότητες σκιαγραφεί την εξέλιξη της χαρ
τογραφίας, την ιστορία της Κύπρου και τις μετα
πτώσεις του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για το νη
σί της Αφροδίτης. Η έκθεση ξεκινά από την περίο
δο της Φραγκοκρατίας και της Ενετοκρατίας, συ
νεχίζεται με χάρτες από την αναγεννησιακή αναζή
τηση, άτλαντες, ώσπου οι ναυτικοί χάρτες «αρπά
ζουν» το βλέμμα. Η τελευταία ενότητα αποτελείται 
από τους ναυτικούς χάρτες της Αγγλοκρατίας, την 
εποχή του Διαφωτισμού.

Επιμέλεια: Π.Υ. Κοκκίνου Αφροδίτη
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Ζητιάνα ανακάλυψε 400 ράβδους χρυσού πεταμένες 
δίπλα σε εργοστάσιο κοσμημάτων. Η Άσια Μλαντέ- 
νοβα ανακάλυψε το μικρό θησαυρό ψάχνοντας σε 
σακούλες σκουπιδιών και πίστεψε ότι επρόκειτο για 
κλοπιμαία. Έθαψε, λοιπόν, τις ράβδους σε μια αυλή και 

προσπάθησε αργότερα να τις πωλήσει στο εργοστάσιο 
από όπου είχαν χαθεί, με αποτέλεσμα να τη συλλάβει η 
αστυνομία. Οι αρχές της γνωστοποίησαν αργότερα ότι, 
αν είχε παραδώσει τον χρυσό, θα αποκόμιζε 400 ευρώ 
ως νόμιμα εύρετρα.

ταν η δωδεκάχρονη μαθήτρια Τζέιμι Λουΐζα Άρνολ- 
ντ πήρε ένα μήλο και άρχισε να το τρώει, πάρα λί
γο να σπάσει το δόντι της από κάτι μεταλλικό που 

είχε μέσα! Κοίταξε ξαφνιασμένη και είδε ότι πρόκειται 
για ένα ολόχρυσο δαχτυλίδι 18 καρατίων, σε σχήμα 
καρδιάς, με ένα διαμαντάκι στη μέση! Οι γονείς της πή
γαν και το κοστολόγησαν, για να μάθουν ότι αξίζει περί
που 30 στερλίνες! Κέρδισαν, όμως, πολλαπλάσια, δίνο
ντας την είδηση σε βρετανικό ταμπλόιντ....και έγιναν
διάσημοι για λίγες ημέρες!

ΟΤόντ, ένα μαύρο λαμπραντόρ δύο ετών, έπεσε στη 
θάλασσα από το πλεούμενο του αφεντικού του, Πέ- 
τερ Λοΐζος, λόγω φουρτούνας στα ανοικτά του Κό- 
ους, στο νησί Ουάιτ. Ο Πέτερ, όταν κατάλαβε τι έγινε, 
άρχισε να γυρίζει σαν σβούρα για να βρει τον πιστό του 

φίλο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, επέστρεψε βαθιά 
λυπημένος στο Ουίνδσορ, όπου διέμενε. Ο Τοντ, πά
ντως, δεν ήταν διατεθειμένος να εγκαταλείψει εύκολα 
τον αγώνα για επιβίωση! Άρχισε, λοιπόν, να κολυμπάει 
προς την ακτή και ύστερα από έξι ολόκληρες ώρες 
έφθασε στο Μπολιέ του Χάμσάίρ, διανύοντας 16 χιλιό
μετρα στη μανιασμένη θάλασσα. Εκεί, από το τσιπάκι 
που είχε στο αυτί του εντόπισαν το αφεντικό του, που 
δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο σκύλος του πάλεψε με 
τα κύματα τόσες ώρες...και σώθηκε.

το ταχυδρομείο της Τζέντα, στη Σαουδική Αραβία, 
έφθασε ένα περίεργο πακέτο από την Αυστραλία. 
Αναστατωμένοι και φιλύποπτοι οι ταχυδρομικοί 

υπάλληλοι, λόγω του κλίματος τρομοκρατίας, άνοιξαν 
το πακέτο και διαπίστωσαν ότι περιείχε μια άγνωστη 
μαυριδερή σκόνη και μια επιστολή γραμμένη σε γλώσ
σα άγνωστη σε αυτούς. Αφού αποφάνθηκαν μόνοι τους 
ότι η σκόνη δεν ήταν εκρηκτική ύλη, άρχισαν να την πε
ριεργάζονται από κοντά., θεωρώντας ότι ήταν μάλλον 
ναρκωτικό. Κάποιοι μάλιστα έφθασαν στο σημείο να την 
δοκιμάσουν, διαπιστώνοντας ότι ούτε ναρκωτική ουσία 
ήταν. Αργότερα, ένας υπάλληλος κατάφερε να διαβάσει 
την επιστολή, που ήταν γραμμένη σε γλώσσα «ουρ- 
ντού», προς μεγάλη απογοήτευση όσων δοκίμασαν τη 
σκόνη. Ο αποστολέας πληροφορούσε τους παραλή
πτες της σκόνης ότι τους έστελνε την τέφρα της γυναί
κας του, που πέθανε στην Αυστραλία, για να εναποτεθεί 
στον οικογενειακό τάφο.

Ιτις φυλακές του Τέξας βρίσκεται ο 41χρονος Τζέρι 
Γουέιν Τόμασον, ο οποίος κλείδωνε τη γυναίκα του 
σε ένα κλουβί, επειδή απειλούσε ότι θα τον εγκα- 
ταλείψει ύστερα από 15 χρόνια γάμου. Παράλληλα, 
όταν τα δύο τους παιδιά πήγαιναν στο σχολείο, τοπο

θετούσε στον λαιμό της μια αλυσίδα μήκους 10 μέ
τρων, για να μην μπορεί να του «ξεφύγει» την ώρα που 
εκείνος κοιμόταν.

νας πατέρας, που αστειευόμενος διέθετε «προς πώ
ληση» τον πεντάχρονο γιο του σε ηλεκτρονική μικρή 
αγγελία στο Διαδίκτυο, καλείται τώρα να δώσει εξη

γήσεις στην αστυνομία, ύστερα από την καταγγελία 
μιας ενοχλημένης σέρφερ, η οποία εντόπισε την αγγε
λία ενώ έψαχνε για ποδήλατο. Αξιωματικοί της βρετανι
κής αστυνομίας επισκέφθηκαν τον Αλέξ Γουίλσον στο 
σπίτι του στη Σκότια, μόλις ειδοποιήθηκαν από μια Κα
ναδή που διάβασε έκπληκτη την προσφορά αυτή σε 
ιστοσελίδα με πωλήσεις ποδηλάτων και καροτσιών για 
μωρά. «Πωλείται υπερκινητικό παιδί, καλό στο καθάρι
σμα με την ηλεκτρική σκούπα, όχι σπουδαίο στο πλύσι
μο των πιάτων εξαιτίας του μικρού του ύψους. Με εγ
γύηση ότι ενοχλεί. Πέντε στερλίνες ή και πλησιέστερη 
στο ποσό αυτό προφορά» έγραφε η αγγελία. Ο 33χρο- 
νος Γ ουίλσον έβαλε την αγγελία στα αστεία πριν από 
δύο χρόνια για να πειράξει τον μικρό Λίαμ, ο οποίος τώ
ρα είναι επτά χρόνων. Έκτοτε το ξέχασε και το θυμήθη
κε μόλις η αστυνομία του χτύπησε το κουδούνι. Ο αξιω
ματικός της αστυνομίας χαμογέλασε στο τέλος της συ
ζήτησης, ενώ ο κ. Γ ουίλσον είπε ότι «πρέπει να αποσύ
ρω αμέσως την αγγελία».

νησυχία έχει προκαλέσει στη γαλλική κοινή γνώμη η 
μίμηση από έφηβο των δολοφονιών της ταινίας 
«Scream», το τρίτο έγκλημα τέτοιου τύπου που δια- 

πράττεται στη χώρα τα δύο τελευταία χρόνια. Ο άχρο
νος μαθητής, αφού παρακολούθησε την ταινία πολλές 
φορές σε βίντεο, τηλεφώνησε σε συμμαθήτρια του, με 
την οποία βγήκε βόλτα. Αργότερα, ένας άνδρας άκουσε 
την κοπέλα να ουρλιάζει και τη βρήκε βουτηγμένη στο 
αίμα. Λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή στο νο
σοκομείο, αποκάλυψε ποιος τη μαχαίρωσε. Όταν οι 
αστυνομικοί ανέκριναντον νεαρό, εκείνος παραδέχθηκε 
πως οι ταινίες «Scream» του προκάλεσαν την επιθυμία 
να σκοτώνει και ήθελε να διαπράττει τους φόνους όπως 
ακριβώς στην ταινία. Ανάλογα περιστατικά συνέβησαν 
και το 2000, όταν ένα αγόρι, φορώντας τη χαρακτηρι
στική μάσκα του «Scream», μαχαίρωσε μέχρι θανάτου 
τους γονείς του, ενώ λίγους μήνες αργότερα πέντε νε
αροί βίασαν μια κοπέλα φορώντας επίσης τις μάσκες 
«Scream». Συνολικά έχουν διαπραχθεί εννέα ακόμη φό
νοι «Scream» σε Αγγλία, ΗΠΑ και Βέλγιο.

ΟΛάρι είναι ένας αστακός 15 ετών, που όμως θα μπο
ρούσε να βγάλει κανείς βόλτα με αλυσίδα σκύλου! 
Το μπόι του ξεπερνάει το ένα μέτρο και είναι πολύ 
βαρύς για να χωρέσει σε κατσαρόλα. Ο «σεφ» Έντι
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Μπρους, γνωστού εστιατορίου του Λονδίνου που τον 
παρέλαβε, αρνήθηκε να τον μαγειρέψει, άσχετα αν ο 
«γκουρμέ» (καλοφαγάς), για τον οποίο προοριζόταν θα 
πλήρωνε περίπου 300 λίρες Αγγλίας. Και αρνήθηκε για 
δύο λόγους: Πρώτον, λόγω σεβασμού στην ηλικία του 
(πολύ γέρος για αστακός), και δεύτερον λόγω του πρω
τοφανούς μήκους του. Έτσι, του πέρασε ένα λουρί στα 
πλευρά και τον συνοδέυσε στο ενυδρείο του Λονδίνου, 
βαφτίζοντας τον Λάρι!

κατοντάδες προληπτικοί Καμποτζιανοί προσέρχο
νται καθημερινά στο χωριό Σιτ Τμπόου αναζητώντας 
το μαγικό άγγιγμα των χεριών ενός 3χρονου αγορι

ού, για το οποίο λέγεται ότι υπήρξε στην προηγούμενη 
ζωή του γιος ενός δράκοντα και διαθέτει υπερφυσικές 
δυνάμεις. Πρόκειται για τον μικρό Οεούν Σαμπάτ, ο 
οποίος ζει και υποδέχεται τους «πιστούς» του αγκαλια
σμένος με τον καλύτερο του φίλο, έναν μήκους τεσσά
ρων μέτρων θηλυκό πύθωνα, ονόματι Σαμρεόν.

Π αρακαλώ, μπορώ να μιλήσω με τον Θεό; Με το πε
ρίεργο αυτό αίτημα έρχεται αντιμέτωπη τουλάχι
στον είκοσι φορές την ώρα μία γυναίκα από τη Φλό- 

ριντα, που είχε την ατυχία να έχει τον ίδιο αριθμό κινη
τού με αυτόν που δόθηκε ως «αριθμός του Θεού» στην 
τελευταία ταινία του Τζιμ Κάρεϊ. Στην εν λόγω ταινία, ο 
Θεός προσπαθεί να επικοινωνήσει με τον θνητό Κάρεϊ, 
στέλνοντας του τον επίμαχο αριθμό, που αποδείχθηκε 
υπαρκτός. Η κάτοχος του αριθμού βρίσκεται σε από
γνωση, καθώς χρησιμοποιεί το τηλέφωνο για να επικοι
νωνεί με τους συνεργάτες της, κάτι αδύνατον πλέον.

# Γ  νας σκελετός 4.500 χρόνων βρέθηκε μέσα σε σαρ- 
Γ  κοφάγο, στην περιοχή ταφής νεκρών κοντά στις πυ- 
L  ραμίδες στην Γκίζα, στο νότιο Κάιρο της Αιγύπτου, ο 
οποίος πιστεύεται ότι ανήκει στον επιτηρητή του έργου 
Νι Σουτ Ουάσρτ. Τη σαρκοφάγο φωτογράφισε πρώτα 
το ηλεκτρονικό μάτι του ρομπότ-αρχαιολόγου της εται
ρίας National Geographic, το οποίο φιλοδοξεί να ανα
καλύψει το μυστήριο που κρύβεται πίσω από μια πέτρι
νη πόρτα στον άξονα της πυραμίδας, και στη συνέχεια 
παρουσιάστηκε σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.

Di ιστορίες με ηλικιωμένους και μη που αφήνουν με 
διαθήκη την περιουσία τους σε αγαπημένα ζώα που 
τους συντρόφευαν στη ζωή τους δεν είναι σπάνιες. 
Αν έχουν κάποιο ενδιαφέρον, είναι οι λεπτομέρειες που 
αναγράφονται στη διαθήκη και φυσικά, το ποσόν που 

κληρονομεί το τυχερό ζώο, το οποίο φυσικά χάνει κά
ποιος κληρονόμος. Θα σταθούμε σε μια τέτοια ιστορία 
με πρωταγωνιστή ένα γάτο, που από τους αφιλόξενους 
δρόμους και την εγκατάλειψη βρέθηκε πρώτα στη θαλ
πωρή του σωτήρα του και τώρα «παρηγοριέται» με την 
περιουσία που κληρονόμησε. Πρόκειται για τον θχρονο 
Τίνκερ, τον οποίο περιμάζεψε πριν από καιρό η Μάρ- 
γκαρετ Λέιν, χήρα και άτεκνη. Πριν λίγο απεβίωσε, κλη
ροδοτώντας το σπίτι της, αξίας 350.000 στερλινών, και

χρηματικό ποσόν 100.000 στερλινών στον Τίνκερ, με 
τους εξής όρους: Οι διαχειριστές της περιουσίας της 
θα πρέπει να του παρέχουν όσο θα ζήσει ασφαλή και 
άνετη διαβίωση στο σπίτι της, προσέχοντας να μην ξε
στρατίσει. Μετά το θάνατο του, η περιουσία θα περάσει 
στους διαχειριστές. Σημαντική λεπτομέρεια, αποτελεί 
το γεγονός ότι ο γάτος είναι οκτώ χρόνων και όπως λέ
νε οι «ειδικοί», οι γάτοι ζουν περίπου τα 20 χρόνια, ενώ 
οι διαχειριστές της περιουσίας είναι γείτονες της Λέιν.

ωσίδα πρωταθλήτρια της συγχρονισμένης κολύμ
βησης έπεσε θύμα απατεώνων υπνωτιστών στη 
Μόσχα. Αφού υπνωτίστηκε, η 21χρονη Πούλια Σε- 

στάκοβιτς οδήγησε τις δύο γυναίκες υπνωτίστριες στο 
διαμέρισμα της και τους παρέδωσε οικειοθελώς, κο
σμήματα και μετρητά 25.000 ευρώ. Η Σεστάκοβιτς 
υπήρξε μέλος της ρωσικής εθνικής ομάδας συγχρονι
σμένης κολύμβησης, που νίκησε στο παγκόσμιο πρω
τάθλημα του 2001. Η άτυχη πρωταθλήτρια ήταν το τρί
το θύμα του εγκληματικού διδύμου τους τελευταίους 
μήνες στη ρωσική πρωτεύουσα. Οι επιτήδειες υπνωτί- 
στριες την πλησίασαν καθώς επέστρεφε σπίτι της, και 
τη ρώτησαν «τι ώρα είναι». Το επόμενο πράγμα που 
θυμάται η Σεστάκοβιτς είναι να ξυπνά στο πάτωμα του 
σπιτιού της.

Τον Μάιο, η τραπεζική υπάλληλος Γκαλίνα Παγκα- 
ντίνα παρέδωσε με τον ίδιο τρόπο το ποσόν των
60.000 ευρώ σε δύο γυναίκες, οι οποίες τις ζήτησαν 
οδηγίες για τον πλησιέστερο σταθμό του μετρό. Οι 
δράστες τέτοιων εγκλημάτων επιλέγουν συνήθως αν
θρώπους που είναι βυθισμένοι στις σκέψεις τους και 
μπορούν έτσι να υπνωτιστούν.

Di ήρωες εμφανίζονται με κάθε δυνατή μορφή, αλ
λά και ράτσα. Ο σκύλος ράτσας μπασέ, με το 
όνομα Ποπάι και τα μεγάλα θλιμμένα μάτια, χαρί
ζει το γέλιο σε παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκο
μεία του Πουέρτο Ρίκο. Ο Άρθος, ο στιβαρός γερμα

νικός ποιμενικός, έσωσε τη ζωή 12χρονου κοριτσιού 
που είχε χαθεί σε ένα βουνό στη Γερμανία. Οι δύο τε- 
τράποδοι ήρωες τιμήθηκαν πρόσφατα από πρόγραμ
μα αναγνώρισης σκύλων που υπηρετούν τον άνθρω
πο. Μετάλλια μεγάλου μεγέθους από χαλκό κρεμά
στηκαν στους λαιμούς των υπερήφανων ζώων. Το 
πρώτο βραβείο έλαβε ο Τρελός Τζο, ένα λαμπραντόρ 
32 κιλών από τις ΗΠΑ, το οποίο αφού βρέθηκε εγκα- 
ταλελειμμένο στους δρόμους της Νέας Υόρκης, ανέ
λαβε υπηρεσία ως σκύλος ανιχνευτής ναρκωτικών 
στο αεροδρόμιο Κένεντι. Την τελετή παρακολούθησε 
ο επικεφαλής της υπηρεσίας σκύλων του υπουργείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μπόνερ, 
υπό τις διαταγές του οποίου βρίσκονται 1.200 σκυλιά 
ανιχνευτές και φύλακες. «Είναι ανεκτίμητοι», δήλωσε 
λακωνικά ο Αμερικανός αξιωματούχος.

Ε π ιμέλεια : Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτη  Κ οκκ ίνου

123



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Οριζόντια
1. Θαλασσινός περίπατος.
2. Μουσικό όργανο.
3. Φανερώνει συγκατάβαση - Βλέπω λουλούδια.
4. Αγγλικό όνομα -... Γιαβόλ, ονομαστός ηθοποιός.
5. Άρθρο (πληθ.) - Φίλος (Γαλ.) - Δείχνει (δημ.).
6. Μπαίνει σε φαγητά μα και σε γλυκά.
7. Βυζαντινή μουσική νότα - Κινδυνεύουμε - 

Μουσική νότα.
8. Όταν το επαναλαμβάνει κανείς συχνά, γίνεται 

αντιπαθητικός. - 'Ητο (αρχ.).
9. Πρώτο συνθετικό πόλεως των Ηνωμ. Πολιτειών 

της Αμερικής - Πατήρ του Σαδισμού.
10. Κλωστή - Πρόθεση - Δύο σύμφωνα.
11. Είναι καθ’ όλα ίδια.
12. Έκπληκτος.

Κάθετα
1. Μήνυση, κατάδοση
2. Γένος (Δημ.) - Βάρος.
3. Βυζαντινή νότα (αντιστ.) - Τελικός σύνδεσμος - 

Ζει και κινείται.
4. Ελληνικό ακρωτήριο - (Ουδετ.) κατάληξη δοτικής 

πληθυντικού. Χρονικός σύνδεσμος (σημ.).
5. Η Θεσσαλονίκη έχει δύο.
6. Τοπικό επίρρημα - Δηλητήριο - Πρόθεση (αντι- 

στρ.).
7. Μισή δόξα - Εις διπλούν θυμίζει κατοχή - Αθλητι

κός Όμιλος.
8. Λουλούδι - Μάρκα αυτοκινήτου.
9. Απαραίτητη τον χειμώνα. (Καθαρεύουσα).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

D Αστυνόμος Δημητρίου ήταν μια ιδιοφυία στο να 
εξιχνιάζει ληστείες, κλοπές και οτιδήποτε έχει 
σχέση με αδικία και απανθρωπιά. Του άρεσε 

όμως να διαβάζει και βιβλία που αφορούσαν αστυνο
μικές υποθέσεις. Εκείνο το πρωί λοιπόν είχε αρχίσει 
να ξαναδιαβάζει «Το μυστήριο του κίτρινου μύλου» με 
ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς που τόσο αγαπούσε, όταν 
δαιμονισμένα χτύπησε το τηλέφωνο.

«Κύριε Αστυνόμε, λήστεψαν μια πλούσια χήρα νω
ρίς το πρωί, (ακούστηκε η φωνή του Αξιωματικού 
Υπηρεσίας). Από τότε που πέθανε ο άντρας της ένιω
θε μεγάλη ανασφάλεια και κρατούσε όλη της την πε
ριουσία στο σπίτι της. Το ξέρω ότι είναι κουτό αλλά 
εκείνη δεν το καταλάβαινε. Είχε κοσμήματα, λεφτά, 
πίνακες ζωγραφικής μεγάλης αξίας και ένα τσουβάλι 
- ναι τσουβάλι, αν είναι δυνατόν - με χίλιες περίπου λί
ρες. Δηλαδή πολλά εκατομμύρια. Το περίεργο όμως 
είναι ότι οι ληστές δεν έκλεψαν τίποτε άλλο παρά μό
νο το τσουβάλι με τις λίρες. Φαίνεται αυτές τους φτά
νανε και τους περισσεύανε. Δεν ασχολήθηκαν καν με 
τα λεφτά, τους πίνακες, τα κοσμήματα και όλα τα άλ
λα πολύτιμα αντικείμενα. Η χήρα υποστηρίζει ότι μό
νο ο υδραυλικός της ήξερε για το τσουβάλι με τις λί
ρες, που είχε δει τυχαία όταν είχε έρθει να φτιάξει 
τον νεροχύτη. Αλλά από την άλλη λέει ότι ήταν καλό 
παιδί και δεν μπορεί να τον πάρει άδικα στο λαιμό της. 
Τον έχουμε τώρα στο Τμήμα και περιμένουν εμάς για 
να τον ανακρίνουμε. Τους είπα να μην του πουν κου
βέντα αν δεν έρθετε».

- Έκανες πολύ καλά Πέτρο, έρχομαι σε λίγα λεπτά. 
Όταν έφτασε στα κεντρικά της Αστυνομικής Διεύ

θυνσης μπήκε στο γραφείο που βρισκόταν ο ύποπτος. 
Εκείνος φαινόταν αναστατωμένος.

- Είμαι αθώος και έχω λευκό ποινικό μητρώο. Όλο 
το βράδυ ταξίδευα με το αυτοκίνητό μου και ήρθα μό
λις πριν λίγη ώρα. Όταν ξαφνικά με μπαγλάρωσαν και 
με έφεραν εδώ λέγοντάς μου μόνο ότι είμαι ύποπτος 
για κλοπή. Αν ανακαλύψω τον κακούργο που έκλεψε 
τις λίρες θα τον στραγγαλίσω με τα ίδια μου τα χέ
ρια!».

- Είστε ένοχος κύριε. Το μόνο που μένει είναι να μας 
πείτε που έχετε κρύψει τις λίρες,

- Μα τι λέτε, θα σας κάνω μήνυση για συκοφαντική 
δυσφήμηση, είστε και Αστυνόμος.

124



ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003

Τι ήταν αυτό που έκανε τον Αστυνόμο Δημητρίου 
να τον υποπτευθεί και να πιστέψει πως αυτός ήταν ο 
ένοχος;

(Οι νικητές του αστυνομικού προβλήματος θα κερ
δίσουν από ένα CD ελληνικής και ξένης μουσικής).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο μόνος που είχε την δύναμη να σηκώσει 
την 100 κιλά βάρος μαρμάρινη πλάκα ήταν ο 
Ηλίας Μπενιζέλος. Αυτός είναι ο κλέφτης των 
κοσμημάτων.

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Το να φθονείς κάποιον είναι σαν να παραδέχεσαι 
πως είσαι εσύ κατώτερος από αυτόν.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο φθόνος είναι μία μανία, που αδυνατεί να υποφέ
ρει το καλό των άλλων.

ΛΑ ΡΟΣΦΟΥΚΩ

Η «χρυσή» θήκη της συμπόνιας, κρύβει όχι σπάνια, 
μέσα της την κοφτερή λεπίδα της ζηλοφθονίας.

Μ. ΧΟΣΕ

Ο φθόνος, αποτελεί τεκμήριο διεστραμμένου χα
ρακτήρα και όποιος πάσχει από αυτόν, δεν μπορεί 
να έχει κάποια δικαιολογία, ή να τύχει ύστερα συγ
γνώμης.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2
Είπε πως.... «Σε κάθε τι που θα επιδιώξει κανείς, 

τ ’ αποτελέσματα θα είναι ανάλογα με την εκπαί
δευση του». Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος του 4ου 
αιώνα π. X.

(οι νικητές θα κερδίσουν αξιόλογα δώρα)..

Οι φθονεροί διπλάσια των άλλων πάσχουν, διότι 
όχι μόνο για τα δικά τους τα κακά αλλά και για τα ξέ
να τα καλά αυτοί λυπούνται

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1

Στην ιστορία θα 
μείνουν οι φράσεις 
του... «Δεν είμαι 
Αθηναίος, ούτε 
Έλληνας πολίτης 
αλλά πολίτης του 
κόσμου». Αρχαίος 
Έλληνας φιλόσο
φος του 4ου αιώ
να π. X.

(οι νικητές θα 
κερδίσουν αξιόλο
γα δώρα).
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ΛΥΣΗ ΣΚΑΚΙ
προηγούμενου τεύχους

1... ΒΘ4ΧΣΘ3 + 2. Ση2ΧΒΘ3, Αζ5ΧΣε4 ΜΑΤ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Mijv χ4 οηχών^-.ς, 3έ π ίν ΐ£  λ ίπ τλ  3χο-

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΟΛΛΑ Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ: Ζαχαρία 5. Μιχαήλ 6. Μαρία 8. Ιω

ακείμ και Άννα 9. Σταύρο, Σταυρούλα 14. Νικήτα 15. 

Σοφία, Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη 17. Πρόδρομο 23.
ΟΚΤΩΒΡΙΟ: Κυπριανό 2. Διονύσιο 3. Θωμά 6. 

Λουκά 18. Αρτέμιο 20. Ιάκωβο 23. Δημήτριο 26. Ανα

στασία 29.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Φωτονοαωικό κουίζ 1:
Πύργος της Πίζας στην Ιταλία 

ΦωτονοαΦίκό κουίζ 2:

Ο φιλόσοφος Βαρούχ Σπινόζα 

Απάντησαν στο αστυνομικό πρόβλημα οι: Εύη 

Μηκέ, Χάρις Εγγονίδης, Γεωργία Νανούση, Ει

ρήνη Τσουμάνη, Ηλίας Θανάσουλας, Γιάννα 

Καραμπά.

Στο φωτογραφικό κουίζ 1 απάντησαν σωστά οι: 

Ιωάννης Μηκές, Χάρις Εγγονίδης, Γεωργία Να

νούση, Ειρήνη Τσουμάνη, Νικόλαος Μπλετσο- 

γιάννης, Ηλίας Θανάσουλας.

Στο φωτογραφικό κουίζ 2 απάντησε σωστά οι: 

Γεωργία Νανούση, Ηλίας Θανάσουλας.

Στη λύση του Σκάκι απάντησε σωστά ο: Πανα

γιώτης Γεωργακόπουλος.

Υ. Γ. Στον μικρό Αριστείδη Θανάσουλα πολλές 

ευχαριστίες για τα καλά του λόγια. ( Στο πε

ρασμένο τεύχος ονοματίσαμε λάθος το επώ

νυμο του μικρού Αριστείδη και αντί Θανά

σουλας που είναι το σωστό γράψαμε Θανα- 

σόπουλος).

Υστερόγραφο:
Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας με fax 

στο 2106849352, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

του περιοδικού μας: astana@in.gr

Επιμέλεια: Αρχ/κας Τοινάλης Κωνσταντίνος
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Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ-Fax 061 0 220 541

■ 0 , '

- Στολές "I 
-Πουκάμισα I οικο σας ύφασμα
- Παντελόνια J 
-Πηλίκια
- Παπούτσια 
-Ζώνες
- Σήματα & Διακριτικά
- Παράσημα όλων των Σωμάτων

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

* Ελληνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηράς
* Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
*  Πυροσβεστικού Σώματος

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων
- Γκλόμπς
- Αλεξίσφαιρο γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, 1ftiA.-Fax 061 0 220 541

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο 

τα αυτοκίνητα του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παντός τύπου δανειοδοτήσεις 
από την ΕΤΕ

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΑΕΞ0Π0ΥΛ0 
στα τηλ. 6397 150 - 6014 037 
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά

τηγος κ. Φώτης Νασιάκος, μετάτην ολοκλήρωση της «Συ

νόδου Κορυφής Κρατών Μελώντης Ε.Ε.», απέστειλε επι

στολή προς όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνο

μίας στην οποία γράφει τα εξής: «Μετά την ασφαλή διε

ξαγωγή της ανωτέρω Συνόδου για την οποία εργαστήκα

τε με πλήρη επαγγελματισμό και μεγάλη υπευθυνότητα 

εκφράζω την ευαρέσκειά μου και σας συγχαίρω όλες και 

όλους σας ανεξαρτήτως βαθμού, που συμμετείχατε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο σ’ αυτή την επιτυχία».

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεώργιος Παπαν- 

δρέου ευχαριστεί με επιστολή του τον Αστυνομικό ΔΜη 

Δωδεκανήσου Ταξίαρχο κ. Ηλία Χαλυβόπουλο: «Θα ήθε

λα να δεχθείτε τις θερμές ευχαριστίες μου για την πολύ

τιμη συμπαράσταση που μας παρείχατε εσείς και οι συ

νεργάτες σας στην προετοιμασία του Συμβουλίου Υ

πουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. Ραμ Αβιράμ με επιστο

λή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο εκφράζει τις εγκάρδιες ευχα

ριστίες του για τις υπηρεσίες που παρείχε η ελληνική α

στυνομικά στον Υπουργό των Εξωτερικώντου Ισραήλ και 

την Ισραηλινή αποστολή κατά την διάρκεια της πρόσφα

της Ενδιάμεσης Συνδιάσκεψης των Υπουργών Εξωτερι

κών της Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας, που έλαβε χώ

ρα στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Η κ. Σταυρούλα Βαβαλέα, Διευθύντριατου Γρα

φείου Ελληνικής Προεδρίας του Υπουργείου Εξωτερι

κών, σε επιστολή της προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 

κ. Γεώργιο Φλωρίδη γράφει τα εξής: «Μετά το πέρας της 

ελληνικής Προεδρίας επιθυμώ να εκφράσω τις θερμές 

μου ευχαριστίες σε εσάς προσωπικά, σε όλους τους α

στυνομικούς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, που εργάστη

καν με υψηλό αίσθημα ευθύνης και αποτελεσματικότητα, 

συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση της Ενδιάμε

σης Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης Υπουργών Εξωτερι

κών στο Ηράκλειο της Κρήτης».

Ο κ. Περικλής Βεργής, ευχαριστεί σε επιστολή 

του την Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης, γιατί σε σύντομο 

χρονικό διάστημα βοήθησαν να μεταφερθεί η ασθενής 

σύζυγοςτου στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου». «Μέσα α

πό την καρδιά μου», γράφει στην επιστολή του, «θέλω να 

ευχαριστήσω όλους όσους ανταποκρίθηκαν άμεσα στο 

αίτημά μου.... εύχομαι ο Θεός να τους προστατεύει στο 

δύσκολο έργο τους».

Ο κ. Ευάγγελος Ζάγκας προϊστάμενος του Ειδι

κού Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας, σε επιστολή του

προς το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας γράφει τα εξής: 

«Το διδακτικό προσωπικό, οι γονείς και οι μαθητές του Ει

δικού Δημοτικού Σχολείου Ηγουμενίτσας αισθανόμαστε 

την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε θερμά και συγχρό

νως να σας επαινέσουμε και να σας συγχαρούμε για την 

ευγενική σας χειρονομία να προσφέρετε το ποσό των 340 

ευρώ γιατις ανάγκεςτου Σχολείου. Η ενέργειάσας αυτή, 

που ιδιαίτερα εκτιμούμε και επαινούμε, φανερώνει την 

ευαισθησία σας και τα ανθρωπιστικά σας αισθήματα για 

βοήθεια και προσφορά προς εκείνους που έχουν ιδιαίτε

ρη ανάγκη».

**■ Η κ. Αννα Βλάχου, ευχαριστεί σε επιστολή τηςτον 

Διοικητή Ασφαλείας του Α.Τ. Μοσχάτου, Υπαστυνόμο Β' 

κ. Εμμανουήλ Γαβαλά, καθώς και τα πληρώματα των πε

ριπολικών οχημάτων που συνετέλεσαν, σε σύντομο χρο

νικό διάστημα να ανεβρεθεί η προσωπική της τσάντα με 

πολύτιμα γι’ αυτήν αντικείμενα.

Ο κ. Βουρτζίκος Ιωάννης, ευχαριστεί ολόψυχα 

τους συναδέλφους Αστυνομικούς του Α.Τ. Ασφαλείας 

Καρπενησιού, διότι έδωσαν λύση σε πρόβλημα που α

ντιμετώπισε στην περιοχή αυτή με το όχημά του. «Αν 

και δεν γνωρίζω τα ονόματά αυτών των θαυμάσιων αν

θρώπων τους ευχαριστώ μέσα απάτην ψυχή μου γρά

φει στην επιστολή του.

Ο κ. Κουτάκος Χρήστος Πρόεδρος του Ελληνι

κού Εθνικού Τμήματος Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 

συγχαίρει όλα τα παιδιά των Αστυνομικών που εισήλθαν 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Ο κ. Τζούρος Ανδρέας, Διευθυντής Ασφάλειας 

του Ξενοδοχείου Χίλτον, ευχαριστεί με επιστολή του τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώ

τη Νασιάκο, για τον άψογο σχεδίασμά +των Μέτρων Τά

ξης Ασφάλειας και Τροχαίας κατά τη διεξαγωγή του Συ

νεδρίου της Ολυμπιακής Επιτροπής του «Αθήνα 2004».

Ο κ. I. Ταμιωλάτης, ευχαριστεί τον Ανθ/μο κ. 

Παραγυιό Ιωάννη, Διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού 

Παλαιοκάστρου της Αστυνομικής Δ/νσης Λασιθίου, για 

την άμεση κινητοποίηση του να αναζητήσει συνανθρώ

πους μας με σπάνια ομάδα αίματος που ήταν αναγκαία 

για εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε η σύζυγοςτου.

Ο κ. Ιωάννης Τζίτζιος, δήμαρχος Νικήτης Χαλκι

δικής, σε επιστολή του προς την Αστυνομική Δ/νση Χαλ

κιδικής αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής: «Θεωρούμε υ

ποχρέωση μας να σας συγχαρούμε για τα μέτρα τάξης 

που λάβατε τις ημέρες της Συνόδου Κορυφής κρατών - 

μελών ΕΈ. στην Χαλκιδική. Καταφέρατε να μην δημιουρ- 

γηθεί κανένα επεισόδιο και όλα να κυλήσουν ομαλά».
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•  Ο κ. Μάριος Δραγουίδης Πρόεδρος του Αερα- 

θλητικού Κέντρου Ξάνθης «Δημόκριτος» σε επιστολή του 

προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ευχαριστεί 

την Αστυνομική Δ/νση Ξάνθης που συνετέλεσε στη διά

σωση του πιλότου και των επιβατών, σε αεροπορικό ατύ

χημα στο αεροδρόμιο του Ν. Ζυγού.

**Ο κ . Δημήτριος Νταλιάνης, Δήμαρχος Αιδηψού, 

συγχαίρει το Α.Τ. Αιδηψού διότι με κατάλληλους χειρι

σμούς κατόρθωσε να συλλάβει έμπορο ναρκωτικών, που 

τροφοδοτούσε τη νεολαία Αιδηψού με επικίνδυνες ναρ

κωτικές ουσίες.

Ο Έπαρχος Λήμνου κ. Θεόδωρος Μπαβέας, με ε

πιστολή προς τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος 

Μύρινας Αστυνόμος Β’ κ. Δημήτρη Χιωτέλλη, εκφράζει 

θερμά συγχαρητήρια για την σημαντική και καθοριστική 

βοήθεια που παρείχαν αυτός και οι συνεργάτες του κατά 

τη διάρκεια της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη 

κ.κ. Βαρθολομαίου στη Λήμνο.

Η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος εκφράζει 

τα θερμά της συγχαρητήρια για την 2η Νίκη του Υπαστυ- 

νόμου Α' Γεωργακόπουλου Διονυσίου που υπηρετεί στην 

Υ.Φ.Α.Α., στο Αγώνισμα του Ελεύθερου πιστολιού στο 

Παγκόσμιο Κύπελλο στην Κορέα.

*·* Το Δ.Σ. της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ενώσης 

συγχαίρει με επιστολή της τον Αστυνομικό Υποδ/ντή κ. Νι

κόλαο Νικολακόπουλοτης Αστυνομικής Υποδ/νσης Αίγι

ου για τα «άψογα» μέτρα τάξης που έλαβε κατά τον αγώ

να μπάσκετ μεταξύ της Παναχαϊκής - Κεραυνού. «Εσείς 

προσωπικά κ. Διευθυντά όσο και ο Διοικητής του Τμήμα

τος Αιγίου Αστυνόμος Α’ κ. Διονύσιος Τσουκαλάς αποδεί

ξατε με τον σχεδίασμά των μέτρων ασφάλειας που λάβα

τε ότι η Ελληνική Αστυνομία επιτελεί άψογα και με υψηλό 

βαθμό υπευθυνότητας την τόσο δύσκολη αποστολή της».

Το ζεύγος Αντώνη και Μάρω Νικελίδη, ευχαρι

στούν θερμά τον Ανθ/μο κ. Ιωάννη Νικολαΐδη και τους ει

δικούς φρουρούς Θεόδωρο Ζαχαρουδακη και Χρήστο 

Διαμαντίδη, γιατί σε σύντομο χρονικό διάστημα βρήκαν 

το κλεμμένο Ι.Χ. αυτοκίνητό τους.

Ο Πρωτοπρεσβύτερος Π. ΕμμανουήλΣέρβος, 

με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο

μίας Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, ευχαριστεί για την 

συμμετοχή των Ανδρών και Γυναικών της Ελληνικής Α

στυνομίας, στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν 

στην Αθήνα για την μεταφορά από την Ιταλία τμήματος 

τιμίου λειψάνου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας.

Ο κ. Αριστοτέλης Παυλίδης, Βουλευτής, σε ε

πιστολή του προς την Πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία 

της Ελληνικής Αστυνομίας συγχαίρει το προσωπικό της 

Αστυνομικής Δ/νσης Δωδεκάνησου και κυρίως του Αστυ

νομικού Τμήματος Ασφαλείας Ρόδου, για την πλήρη και 

διακριτική παρουσία τους στη συνάντηση των Μελών του 

M.S.G. στο νησί της Ρόδου.

Ο Υφυπουργός Ολυμπιακών Έργων κ. Νάσος 

Αλευράς, σε ευχαριστήρια επιστολή του προς τον Γενικό 

Αστυνομικό Δ/ντή Αθηνών, Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Αγ- 

γελάκο, αναφέρει μεταξύ άλλωνταεξής: «Με την επιστο

λή μου αυτή θέλω να συγχαρώ την Γ ενική Αστυνομική 

Δ/νση Αθηνών για την συμβολή της στην επιτυχή διεξα

γωγή των test evens εν όψει των Ολυμπιακών αγώνων 

του 2001 σε θέματα που την αφορούσαν».

Ο κ. Νίκος Μονιώδης, σε ευχαριστήρια επιστο

λή του προς τον Αστυνομικό Δ/ντη Χίου, Αστυνομικό Δ/ντή 

κ. Ευστάθιο Γκαγκαρέλλη, αναφέρει μεταξύ άλλων τα ε

ξής: «Αισθάνομαι την υποχρέωση ναεκφράσωτις ευχαρι

στίες και την ευγνωμοσύνη μου προς τους αστυνομικούς 

υπαλλήλους της Διευθύνσεώς σας, κ.κ. Ανθ/μους Κάργα 

Μαρίνο, Μεταξή Ευστράτιο, Τσούχλη Κυριάκο και τους α

στυφύλακες Μανδάλα Γεώργιο, Θωμάίδη Ιωάννη και Κα- 

γκανιώτη Ιωάννη για την βοήθεια που προσέφεραν, ως αι

μοδότες στην πρόσφατη περιπέτεια του πατέρα του.

Ο Δήμαρχος Κύθνου κ. Γεώργιος Μαρτίνος, σε 

ευχαριστήρια επιστολή του προς την Αστυνομική Δ/νση 

Κυκλάδων αναφέρει τα εξής: «Θέλω να σας ευχαριστήσω 

για την παρουσία σας, την βοήθειά σας και γενικότερα για 

τις υπηρεσίες που προσφέρατε στο νησί μας κατά την ε

πίσκεψη του εξοχότατου Προέδρου της Δημοκρατίας».

Ο κ. Γεώργιος Νικητιάδης, συντονιστής σε θέ

ματα Ελληνικής Προεδρίας, ευχαριστεί τον Αστυνομικό 

Δ/ντή Ρόδου, Αστυνομικό Δ/ντή κ. Ηλία Χαλυβόπουλο για 

την ομαλή εξέλιξη όλων των εκδηλώσεων του Υπουργεί

ου Εσωτερικών στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας 

που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο.

Ο Αστυφύλακας κ. Απόστολος Θεοδώρου, του 

Α.Τ. Αμυνταίου, ευχαριστεί θερμά τον Διοικητή του, Α

στυνόμο Α' κ. Μιχαήλ Αδαμίδη, Διοικητή του Α.Τ. Αμυ

νταίου, τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Εμπορικού 

Συλλόγου Αμυνταίου κ.κ. Νικόλαο Τζήκα και Δημήτριο 

Νάντση, για την ηθική συμπαράσταση που επέδειξαν στο 

σοβαρό πρόβλημα υγείας του πατέρα του.

Η κ. Εμμανωλία Ποντικάκη, σε επιστολή της ευ

χαριστεί τους Αστυνομικούς Υπαλλήλους, Υπαστυνόμο 

Β’ κ. Χρήστο Τσολομύτη, Αστυφύλακα κ. Εμμανουήλ Γλυ-
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νό, και την Αστυφύλακα κ. Σταυρούλα Κριεζή, του Γ  Α.

Τ. Πειραιά, γιατί με άμεσο και μεθοδικό τρόπο συνέλα

βαν τον δράστη της κλοπής της τσάντας της.

Η κ. Αναστασοπούλου Νίκη, εκφράζει τις  ευ

χαριστίες της προς τον Ανθ/μο κ. Νικόλαο Τσάντε και 

τονΑστυφ. κ. Ιωάννη Ζερβάκη του Α.Τ. Χαλανδρίου, για

τ ί με κίνδυνο της ζωής τους συνέλαβαν επικίνδυνο κα

κοποιό, ο οποίος με την μέθοδο της εκβίασης αποσπού- 

σε μεγάλα χρηματικά ποσά από τα θύματά του.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρο- 

μείων κ. Μανώλης Δραϊνάκης, σε επιστολή του ευχαρι

στεί την Ελληνική Αστυνομία για την άμεση σύλληψητου 

δράστη υπεξαίρεσης ταχυδρομικών αντικειμένων στο 

Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου.

Ο κ. Νικόλαος Φωτακόπουλος, Δ/ντης της DIANA 

Exhibition, σε επιστολή του προς την Διεύθυνση Δημο

σίων Σχέσεων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, ευχα

ριστεί το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανι

σμών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφαλείας ΔΑΑ, και 

ειδικότερα τους υπευθύνους της Ομάδας σκύλων για 

την συμμετοχή τους στην Έκθεση DIANA 2003.

Ο κ. Ιακωβίδης Κοσμάς, ευχαριστεί σε επιστολή 

του την Άμεση Δράση Θεσσαλονίκης γιατί παρά τις α

ντίξοες κυκλοφοριακές συνθήκες, τον βοήθησαν να με

ταφέρει την έγκυο σύζυγό του άμεσα στο Ιπποκράτειο»

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης».

Ο κ. Νικόλαος Πατσούλης, Δ/ντής του OGEEKA 

ΔΗΜΗΤΡΑ, σε επιστολή του προς το Αρχηγείο της Ελ

ληνικής Αστυνομίας γράφει μεταξύ άλλων τα  εξής: «Αι-

- V - - - - - - ........................ - ..................... - .....................

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράφετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 
23 Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525 - fax: 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη).

•  Έστειλα το ποσό τω ν....... ευρώ, με την υπ’ αριθμ...................ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε Φ/Α
το σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τω ν ........ ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:.......................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.....................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:...................................ΤΗΛ:................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..............................................................

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 πλέ
ον μέσω των Υπηρεσιών μας.
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σθανόμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε τις θερμές 

μας ευχαριστίες προς τον Διοικητή Τροχαίας Κορίνθου 

Αστυνόμο Α’ κ. Τσίτσο Ευστάθιο και τους αξιωματικούς 

του Τμήματος Αστυνόμο Β’ κ. Δημήτριο Αργυρόπουλο, 

Ανθυπαστυνόμο κ. Ανδρέα Μιχαλόπουλο καθώς και τον 

Διοικητή Α.Τ. Νεμέας, Υπαστυνόμο Α’ κ. Ιωάννη Τσί- 

μπρη, για την συμβολή τους στο εκπαιδευτικό έργο του 

Γεωργικού Τεχνικού Εκπαιδευτηρίου Νεμέας.

Ο κ. Αθανάσιος Δημητρακόπουλος, Πρόεδρος 

Δ.Σ. Ελληνικών Ταχυδρομείων σε επιστολή του προς τον 

Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώ

τη Νασιάκο γράφει μεταξύ άλλων τα  εξής: «Η Διοίκηση 

των Ελληνικών Ταχυδρομείων σας εκφράζει την ευγνω

μοσύνη καιτις θερμές ευχαριστίες, για την σύλληψη των 

δραστών της ληστείας που έγινε στις 2 Μαίου 2003 στο 

Ταχυδρομικό Γ ραφείο Ανδρούσας Μεσσηνίας».

Ο Πρόεδρος και τα  μέλη του Δ.Σ. του Γ υμναστικού 

Συλλόγου Καισαριανής, εκφράζουν τις θερμές τους ευ

χαριστίες προς την Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής.

Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΑΥΤΟΝΙΚΗΤΟΥ 

ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ, σε επιστολή της, ευχαριστεί την Αστυνομι

κή Διεύθυνση Βοιωτίας και το Τμήμα Τροχαίας Λιβαδει

άς, για την αμέριστη βοήθειά που τους παρείχαν κατά 

την διεξαγωγή του αγώνα ΡΑΛΛΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.

Ο κ. Αθανάσιος Βασιλάρας Ταξίαρχος ε.α. Πραγ

ματοποίησε αιμοδοσία στην Τράπεζα Αίματος της Ελλη

νικής Αστυνομίας την οποία και αφιερώνει στην μνήμη 

των πεσόντων αστυνομικών κατά την εκτέλεση του κα

θήκοντος. Επ
ιμ

έλ
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Αν είχα μια ευχή, 0α ήθελα να μπορούσα να ξαναγεννηθώ - ααν κάποιος άλλος.
Sethayseelan Raju, 15 ίτών, από τη Σρι Λάνκα

ί ί Με πονάει άταν με αποκαλούν πρόσφυγα.
Zinnah Manually, 22 ετών, από τη Λιβερία V

U Παλιές φωτογραφίες... ά,τι πολυτιμότερο μπορέσαμε να διααώσουμε
Konal Mustafa Zade, 18 ετών, από το Αζερμπαϊτζάν V

Ικέφτηκα να αφήαω πίαω μου την πόρτα ξεκλείδωτη... νόμιζα πως 0α γυρνούοα γρήγορα πίσω
Jelena Ijacic, 18 ετών, από το Μαυροβούνιο

66 Είναι όλα τόσο δύσκολα... Όμως, ελπίζω... και παραμένω δυνατός... και 0α τα καταφέρω!
Remalias Chinandala, 19 ετών, από την Αγκόλα

UNHCRΠαιδιά και Έφηβοι Πρόσφυγες
Αξίζουν ένα Μέλλον

T h e  UN R e fu g e e  A g en cy
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους ΙΙρόσφυγες 

Γιατί εμείς οι Έλληνες ξέρουμε από προσφυγιά

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 6 7 2 6 2 9 6 ,  Αριθμ.  Λογαρ.  Alpha Bank:10100  2 0 0 20  5 5 4 3 6 -  Εθνική Τράπεζα: 1 3 9 / 9 2 0 0 3 3 - 9 5 ,  www. unhcr . gr

http://www.unhcr.gr
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