


ΕΙΑΙΚΗ ΠΡΟΣυΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ,— . ^
ΣΑΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ Κ Η Π  SfJEJ
χ ο ν δ ρ ι κ ή  T i m H ' ^ U U U €  1 I U I

ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 18%

Τ Ρ Ο Π Ο Ι  Α Π Ο Κ Τ Η Σ Η Σ :
•  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ·  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Α Ε Ρ Ο Κ Υ Ψ Ε Λ Ε Σ
Α Π Ο Ρ Ο Φ Η Σ Η Σ
Κ Ρ Α Δ Α Σ Μ Ω ΝΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΑΙ 

'ΕΚΟΛΛΗΜΑ ΣΟΛΑΣ

ΕΥΛΙΓΙΣΤΑΑΝΠΚΡΑΛΑΣΜΙΚΑ

Οι μπότες και τα υποδήματα AEROPELMA αποτελούν το σήμα κατατεθέν 
της ποιότητας, του ελάχιστου βάρους, και της σκληρής δοκιμασίας. Κατασκευάζονται 

με υπερσύγχρονη τεχνολογία INJECT (USA) για να εξασφαλίζουν φυσική κίνηση 
του πέλματος, ευλυγισία και ασφάλεια στο βάδισμα, παρέχοντας την καλύτερη δυνατή 

προστασία από τους κραδασμούς στην σπονδυλική στήλη και τον σκελετό.

ΑΠΟΘΗΚΗ: ΝΙΚΗΤΑΡΑ 31, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ ·  ΤΗΛ. 210 4918.937
E-mail: themagi@otenet.gr

Δ Ε Ρ Ο Π Ε Λ Μ Α
Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ: 
ΣΥΝΟΡΙΟΦΥΛΑΚΕΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ SECURITY 

AIMENIKC

αφρώδες
κολλάρο

αντιολισθητική σόλα

Σχέδιο
αποβολής
λάσπηςΔέρμα αδιάβροχοτακούνι

απορρόφησης
κραδασμών ΝΟΥΜΕΡΑ 40 - 48

Τρύπες
αποβολής
ίδρωτα

LATEX & ΔΕΡΜΑ 
ΠΑΤΟΣ: ANTIBACTERIAL

mailto:themagi@otenet.gr


A IT Y N IM R I

από τον  εκδότη

ιανύουμε το  έτος ορόσημο γ ια  την πατρίδα μας και 

την Ελληνική Αστυνομία.

Υπολείπονται λ ιγότερο  από έξ ι μήνες γ ια  το  μεγά

λο γεγονός τη ς  τέλεσ ης των Ολυμπιακών Αγώνων και το  

Σώμα μας προετο ιμάζετα ι εντατικά  γ ια  το  μεγάλο γεγονός.

Είμαστε στην περίοδο δοκιμασίας του σχεδιασμού, των 

μέσων, του εξοπλισμού και της ετο ιμότητας του  προσωπι

κού μέσα από αθλητικές διοργανώ σεις και ασκήσεις.

Π ρόκειτα ι γ ια  μια δ ιαδικασ ία συνεχούς επανεκτίμησης 

και αναπροσαρμογής μέχρι την λήξη των Αγώνων.

Στο πλαίσιο αυτής της  προετοιμασίας γ ια  την ασφάλεια 

των Ολυμπιακών Αγώνων, ολοκληρώθηκε πρόσφατα με ε

π ιτυχία η τρ ιήμερη  διακλαδική άσκηση ετο ιμότητας Ο λυ

μπιακών Αγώνων «ΜΠΛΕ ΟΔΥΣΣΕΙΑ».

Η άσκηση διοργανώθηκε από τη Δ/νση Ασφάλειας Ολυ

μπιακών Αγώνων και τα  συμπεράσματα που θα εξαχθούν α

πό την αποτίμησή τη ς  θα βοηθήσουν στις βελτιώ σεις και 

προσαρμογές του Σχεδιασμού της Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Στα ανθρώπινα δικα ιώ ματα αναφέρετα ι αφ ιέρω μα που 

επίσης ακολουθεί.

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικα ιω μάτω ν ε ίνα ι η ε γ 

γύηση της ελευθερ ίας των προσώπων και το  μέτρο του πο

λιτισμού των κοινωνιών.

Ο Έ λληνας Αστυνομικός με κοινωνική ευα ισθησ ία  και 

σεβασμό στην ανθρώπινη αξία έχει προσαρμόσει τη δρά

ση του στην εξασφάλιση της ελεύθερης και ε ιρην ικής ά

σκησης των δικαιωμάτων και ελευθερ ιώ ν που αναγνω ρί

ζουν στους πολίτες το  Σύνταγμα, οι δ ιεθνείς συμβάσεις και 

οι νόμοι.
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Διακλαδική άσκηση 
«Μπλε Οδύσσεια»

Τροχαία Ατυχήματα

19
Στολές προσωπικού 

Ελληνικής Αστυνομίας

Ο λήσταρχος Χρήστος 
Νταβέλης

20 Εκλογές-Ιστορική 
αναδρομή

Διακρίσεις της 
Ακαδημίας Αθηνών

Επιστήμη 
και ανθρωπισμός

28 Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών

Ανθρώπινα Δικαιώματα

4Π Α’ Παγκόσμιός Πόλεμος- 
90 χρόνια από την έναρξή του

Αλίκη Γιωτοπούλου- 
Μαραγκοπούλου, τιμητική 
εκδήλωση για την 
προσφορά της

48 Ο ρόλος της γυναίκας 
στη θεμελίωση της συζυγίας 
και της οικογένειας

S6 Αποκριές ·
Η γιορτή του ξεφαντώματος

Οδοιπορικό 
στην Αλεξάνδρεια 
Η περίφημη 
Βιβλιοθήκη της

Μουσείο Μυκηνών

Βασικό προϊόν 
στη διατροφή μας

86 Διαταραχή μετά 
από τραυματικό στρες

84 Περιπέτεια στο χιόνι 
Χιονοσανίδα ή snowboard
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Τα τελευταία νέα 
της Ιατρικής

Χιονοδρομικό Κέντρο 
Βόρας-Καϊμακτσαλάν

100 Πορεία προς 
το Πάσχα Μεγάλη Σαρακοστή

Flash Back00

Αστυνομικό
μυθιστόρημα

106 Η ακτινοβολία 
των κινητών 104

110
Ιστοσελίδα

Η εξέλιξη 
της τεχνολογίας

114
116

Παράξενα

Πολιτισμός-Θέατρο

120 τ.

Κ θ „ ,ζ

126

πάει να πει

Αλληλογραφία

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"

"POLICE REVIEW"

Διμηνιαΐα έκδοση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αοτυνομίας 

Bimonthly magazine 
of Hellenic Police Headquarters 

Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι 151 23, 
τηλ.: 210/6854.609 

23 Kifisias Ave. Marousi. GR 151 23.
Hellas, tel.: 210/6854.609 
Fax: (003-01) 6849.352 

e-mail: astana@in.gr

* Σύμφωνα με την 9010/1/36 από 5/1/01 
Απόφαση του Υ.Δ.Τ. 

εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια 

του 3ου Τμήματος Ιστορίας-Εκδοσεων 
της ΔΛ/σης Δημοσίων Σχέσεων 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Δ Χρήστος Μακρής 

Τηλ.:210/6854.206 
Διαχείριση:

Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 
Τηλ.: 210/6828.525 

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

Γραμματεία:
Τηλ.: 210 6898.924 

Διαφημίσεις:
Τηλ.: 210 6898.924 

Διεκπεραίωση:
Τηλ.: 210/6828.525 

Υπηρεσ. φωτογραφίες:
Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛ.ΑΣ.

Τηλ.: 210/6977.560 
Εκδοτική επιμέλεια: 

"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε.,
Λεύκης 134. 145 65. Κρυονέρι. Τηλ.: 210/8161.301 

Καλλιτεχνική επιμέλεια:
Βαγγέλης Καλούσης 
Ετήσιες Συνδρομές:

Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 7 ευρώ. Ιδιωτων 10 ευρώ. 

Οργανισμοί, Ο.Τ.Α.. Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν 
τις δίκες τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

mailto:astana@in.gr


Ιδιαίτερα δυναμικά ήταν τα σενάρια που περιλάμβανε η τριήμερη διακλαδική άσκηση ετοιμότητας 
Ολυμπιακής Ασφάλειας, με την κωδική ονομασία «Μπλε Οδύσσεια», η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
Πειραιά και Παλαιά Φώκαια με «προσομοίωση περιβάλλοντος Ολυμπιακών Αγώνων».
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Ϊ τόχος ήταν να επισημανθούν τυχόν προβλήματα 
συντονισμού τόσο σε περίπτωση τρομοκρατικής 
επίθεσης με χημικά, βιολογικά και πυρηνικά 
όπλα, όσο και σε κατάσταση ομηρίας στη θά
λασσα, αλλά και να ελεγχθεί η δυνατότητα δια

χείρισης συνεπειών και απωλειών. Σε γενικές γραμ
μές, η αντίδραση των ειδικών δυνάμεων στα σενάρια 
της άσκησης κρίθηκε επιτυχής και αυτή τη στιγμή. Οι 
εμπλεκόμενοι φορείς ήδη επεξεργάζονται λεπτομε
ρώς τα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 
άσκησης, προκειμένου να βελτιωθούν τυχόν σημεία 
που θα περιορίσουν το χρόνο δράσης..

Η άσκηση, διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Ασφά
λειας Ολυμπιακών Αγώνων (Δ.Α.Ο.Α), στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Α
γώνων.

Στην άσκηση συμμετείχαν συνολικά 1.967 άτομα από 
20 Φορείς - Υπηρεσίες, καθώς και 120 Έλληνες και ξέ
νοι παρατηρητές. Συγκεκριμένα, έλαβε μέρος προσω
πικό των κύριων φορέων ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνωντου 2004 (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, 
Πυροσβεστικό Σώμα, Ε.Υ.Π.), των Ενόπλων Δυνάμεων 
καθώς και στελέχη της Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004», της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, του Εθνι
κού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και της Ελλη
νικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). Επί
σης, συμμετείχαν εκπρόσωποιτων Υπουργείων Εξωτε
ρικών, Επικοινωνιών και Μεταφορών, Υγείας και Πρό
νοιας, Ανάπτυξης, καθώς και στελέχη του Κέντρου Ε
λέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.), του Γενικού Χη
μείου του Κράτους, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, 
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (Ε.Μ.Υ.) και 
του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.).

Επιπλέον, συμμετείχαν ως παρατηρητές, εκπρόσω
ποι των χωρών της Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομά
δας (Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, 
Ισπανία, Αυστραλία, Ισραήλ), αλλά και της Ρωσίας, της 
Ιαπωνίας, και της Ολλανδίας. Επίσης, ως παρατηρη
τής, συμμετείχε ο κ. Santiago de Sicart, μέλος της Διε
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και εκπρόσωποι χορη
γών των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η άσκηση, προσομοιωμένη σε «περιβάλλον» Ολυ
μπιακών Αγώνων, ξεκίνησε με ροή πληροφοριών και 
εμβόλιμα «ολυμπιακά συμβάντα», διαφορετικών περι
πτώσεων και έντασης, σε συνδυασμό με πολλά τηλε
φωνήματα ενδιαφερομένων μερών προς τον Τομέα Α
σφάλειας.

Ϊε δεύτερη φάση και σε ώρες πρώτες πρωινές, 
ενεργοποιήθηκε το σχέδιο αντιμετώπισης Χ.Β.Ρ.Π. 
(χημικών, βιολογικών, πυρηνικών) απειλών, μετά 

την πραγματοποίηση έκρηξης, με προσομοιωμένη χη
μική ουσία, στο σταθμό του Ο.Σ.Ε. στον Πειραιά.

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, εξερράγη βόμβα μέσα 
στον σταθμευμένο συρμό του τρένου. Από την έκρηξη 
σκοτώθηκαν ακαριαία τρία άτομα, ενώ μέσα σε σύντο
μο χρονικό διάστημα περίπου 50 άτομα εκτέθηκαν στο 
δηλητηριώδες αέριο «σαρίν».

Σύμφωνα με τον σχεδίασμά, γύρω από τον σταθμό
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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

δημιουργήθηκαν ζώνες ασφαλείας.
Στο κρίσιμο αυτό περιβάλλον ασφάλειας προστέθη

κε και ομηρία σε ιστιοφόρο που έπλεε στην περιοχή της 
Παλαιός Φώκαιας Αττικής. Για την αντιμετώπιση των 
περιστατικών αυτών, υπήρξε κλιμάκωση των ενεργειών 
όλων των εμπλεκομένων φορέων, από το τακτικό έως 
και το στρατηγικό επίπεδο.

Το σενάριο ομηρίας σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε 
ανοιχτά της Παλαιός Φώκαιας αντιμετωπίστηκε με α
πόλυτη επιτυχία, καθώς οι τρομοκράτες εξουδετερώ
θηκαν δίχως να καταγραφούν θύματα μεταξύ των «α
μάχων».

Σε τρίτη φάση, το βράδυ της ίδιας ημέρας, ολοκλη
ρώθηκε η Χ.Β.Ρ.Π. ανταπόκριση με τη συντονισμέ
νη δράση της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομο- 

κρατικής Μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας 
(Ε.Κ.Α.Μ.), των Ειδικών Μονάδων Αντιμετώπισης 
Χ.Β.Ρ.Π. περιστατικών του Πυροσβεστικού Σώματος 
και της Ειδικής Διακλαδικής Μονάδας Υγειονομικού 
Π.Β.Χ. αμύνης των Ενόπλων Δυνάμεων. Μέσα σε σύ
ντομο χρονικό διάστημα, εντοπίστηκε κουτί με ραδιε
νεργό υλικό, το οποίο «εκλάπη» από εργοστάσιο.

Τέλος, η τρίτη φάση ολοκληρώθηκε τις πρωινές ώ
ρες της επόμενης ημέρας, με τη δυναμική επέμβαση 
της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Λι

μενικού Σώματος στο περιστατικό της ομηρίας στη θά
λασσα και την απελευθέρωση των ομήρων.

Η άσκηση, μια από τις σημαντικότερες της προετοι
μασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε ιδιαίτερη 
σημασία, καθώς πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον 
Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ πρόκειται για τη μεγαλύτερη 
άσκηση «τέτοιου τύπου» που έχει πραγματοποιηθεί σε 
ευρωπαϊκό έδαφος. Η άσκηση, κατά γενική ομολογία, 
ήταν επιτυχής στα αντικείμενα που δοκιμάστηκαν. Τα 
συμπεράσματα που θα εξαχθούν στο πλαίσιο της απο
τίμησης που έχει δρομολογηθεί, θα βοηθήσουν στις α
παραίτητες βελτιώσεις και προσαρμογές του Σχεδια- 
σμού της Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Το συμβούλιο 
Διαχείρισης 
Κρίσεων κατά 
την διάρκεια 
της άσκησης 
υπό την προε
δρία του Αρχη
γού της Ελλη
νικής Αστυνο
μίας Ανπστρα- 
τήγου κ. Φωπ- 
ου Νασιάκου.
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Κ άθε χρόνο ένα σημαντικό τμήμα του ενεργού 
πληθυσμού της χώρας αφήνει την τελευταία του 
πνοή στην άσφαλτο. Η τραγική αυτή διαπίστωση 

οδήγησε τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες 
να εκπονήσουν το Στρατηγικό Διυπουργικό Πρό
γραμμα «ΚΑΘ' ΟΔΟΝ 2001 - 2005», το οποίο απέδω
σε «καρπούς» από το πρώτο έτος εφαρμογής του και 
συνεχίζει να αποδίδει, όπως τουλάχιστον αποδεικνύ- 
ουν τα στατιστικά στοιχεία.

Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις 
5 Φεβρουάριου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης από 
τον Υπουργό κ. Γεώργιο Φλωρίδη, παρουσία του Υφυ
πουργού Δημόσιας Τάξης κ. Παντελή Τσερτικίδη και 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γου κ. Φωτίου Νασιάκου, παρουσιάσθηκαν τα στοι
χεία των τροχαίων ατυχημάτων του έτους 2003.

Σύμφωνα μετά στοιχεία, υπήρξετην τελευταία τρ ιε
τία, σημαντική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και 
τωνπαθόντων από αυτά. Ειδικότερα, το έτος 2003 πα- 
ρουσιάσθηκε μείωση σε ποσοστό 6,1% σε σχέση με 
την προηγούμενη χρονιά.

Συγκεκριμένα:
Το έτος 2003 σε σύγκριση με το 2002, υπήρξαν: 
Επιπλέον, σε σχέση με το  έτος 2000, το  οποίο 

και αποτέλεσε την απαρχή ε ιδ ικότερ ης  σ χεδ ια 
σμένης δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας γ ια  τη

μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, με την υλοποί
ηση του Στρατηγικού Διυπουργικού Προγράμμα
τος «ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 2001 - 2005», παρουσιάστηκε 
μείωση των νεκρών σε ποσοστό 23,6%. Στόχος 
του προγράμματος μέχρι το  2005 ε ίνα ι μείωση 
των νεκρών από τροχα ία  ατυχήματα σε ποσοστό 
20% .

Ειδικότερα, το έτος 2003 σε σύγκριση μετο 2000, υ
πήρξαν:

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά ξε- 
πέρασαν τους στόχους για τα τροχαία ατυχήματα, ό
πως αυτοί τέθηκαν για το έτος 2003. Συγκεκριμένα, η 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παθόντων από 
αυτά ανήλθε σε ποσοστό 6,1% ξεπερνώντας και το 5% 
που ήταν ο στόχος για τη μείωση των τροχαίων ατυ
χημάτων το έτος 2003.

Η προαναφερόμενη μείωση στα ατυχήματα είναι α
ποτέλεσμα της ουσιαστικής και σχεδιασμένης δρά
σης των Υπηρεσιών Τ ροχαίας, με τη συνεχή παρουσία 
τους και τη διενέργεια ελέγχων σε κρίσιμα σημεία του 
οδικού δικτύου.

Για το έτος 2004 τέθηκε ως στόχος για τις Υπηρε
σίες της Ελληνικής Αστυνομίας η μείωση των νεκρών 
σε ποσοστό 5%, σε σχέση με τους νεκρούς του έτους 
2003, καθώς και η μείωση των παθόντων γενικά στο ί
διο ποσοστό.
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• Τροχαίο Ατυχή^πα

55
209
760

λιγότίρο  θανατηφόρα ατυχήματα 
Αιγάττρα σοβαρά τροχαία ατυχήματα 
Αίγότφα ελαψρά τροχαία α τ υ χ ία

• Παθόντες

• Τροχαία Ατυχήματα

μείωση 3.8%  
μείωση 10.3%  
μείβοη 5,7%

464
1433
5323

^ τ ε ρ α  θατοτηρόρα ατυ^ματα
λιτότερα οφαρά τροχαία ατυτματα 
Μ τερ α  ελαφρά τροχαία ατυχΤμστο

• Παθόντες

μεί«*Τ) 24,9%  
μείωση 43,9%  
μοβαη 29,9%

Νικροι

ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΓΚΡΓΓΚΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 2000-2003 ̂ ττικρβτϊιαςι

Ατυχήματα «των αττο 2000 - 2003 
«Επικράτεια)

μ υ χ η ν λ ια |  « “ Ι  » · ! ΠΑβΟΝΤΕΣ ΕΤΏΝ
(ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)

IVΜΟΛΟ |

ΝΕΚΡΟΙ ΕΤΩΝ ΑΠΟ
(ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)

ΙΙΙΕΣΕΤΩΝΑΠΟ
[ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)

ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑ

ΙΟβΑΡΛΤΜΥΙΙΑΤΕ

4θ λιγότερα νεκροί
234 λιγότεροι βέρά τραυματίες

1429 λιγότερο ελεκρρό τρουματίες

μ«ί®οπ 2 ,9 %
μείωση 9.1%  
μείωση 73%

496 λιγότεροι νεκροί
1866 λιγότερο βαριά ιραμοτκς
701(1 λιγότεροι ελαφρά τραυματία;

μείωετι 23,6%  
μείύχτι 44,3%  
μείωοΊ 30,5%

11



Ι ί Ο λ έ ΐ  ΐ ρ ί Μ Μ Μ Ι ί
ΕΠίΙπνικπς Α ο ιυ να μ ίυ Γ

Από τις Σχολές Εκπαίδευσης του 
Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας, οι δόκιμοι εντρυφούν στο πώς 
πρέπει να φέρουν το χαρακτηριστι
κό τους ένδυμα, τη στολή τους. Συ
χνά όμως, παρατηρείται το φαινόμε
νο, εξερχόμενοι από τις Σχολές, να 
μην τηρούν επακριβώς τις διατάξεις 
που καθορίζουν το κανονικό της 
στολής τους. Για το λόγο αυτό το πε
ριοδικό μας, σας παρουσιάζει στο α- 
νά χείρας τεύχος τις βασικές στολές 
Υπηρεσίας, όπως αυτές προβλέπο- 
νται στην υπ’ αριθμ. 7012/6/73-γ α
πό 13-5-1997 απόφαση του κ. Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας, προ
σαρμοσμένες στις κατά καιρούς 
τροποποιήσεις που επήλθαν.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΔΡΩΝ
•  Στολές υπηρεσίας (Άρθρο 7)

Στολή περιπάτου και υπηρεσίας (υπ’ αριθ.8).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως 

ακολούθως:

Χειμερινή
- Πηλήκιο χρώματος βαθυκύανου.
- Χιτώνιο χρώματος - βαθυκύανου.
- Περισκελίδα χρώματος βαθυκύανου.
- Υποδύτης κλασικός, χρώματος μαύρου.
Πουλόβερτύπου Vεσωτερικά (προαιρετικό).

- Υποδήματα (σκαρπίνια) χρώματος μαύρου.
- Ποδεία χρώματος μαύρου.
- Ζωστήρας δερμάτινος απλός
- Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου 
(προαιρετικά ή κατόπιν διαταγής υποχρεωτικά).

- Τανίες (διεμβολές) παρασήμων - μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Καπαρτινοαδιάβροχο ή αδιάβροχο ή επενδυτής ή 
βραχεία χλαίνη (προαιρετικά ή ύστερα από διαταγή 
υποχρεωτικά).

Θερινή
-Πηλήκιο, χιτώνιο, φούστα, υποδύτητ 
λαιμοδέτης, υποδήματα, ποδεία, ζω 

στήρας, τσάντα ταινίες παρασήμων 
μεταλλίων και διακριτικά αποφοιτώ 

Σχολών όπως της υπ’ αριθ. 8 χειμε
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ρινής στολής, με τη διαφορά ότι το ύφασμα πηληκίου, χι
τωνίου και φούστας είναι θερινό, χρώματος γκρι.

Στολή υπηρεσίας (υπ’ αριθ. 8β).
α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως 

ακολούθως:

Χειμερινή
Όπως η υπ’ αριθμ. 8 χειμερινή στολή με τις εξής διαφο

ρές:
- Το χιτώνιο είναι βραχύ (μπάτλ-ντρες)
- Αντί πηληκίου φέρεται μπερές, χρώματος βαθυκύα
νου.

Θερινή
Όπως η υπ’ αριθμ. 8 θερινή στολή με τις εξής διαφορές:
- Το χιτώνιο είναι βραχύ (μπάτλ-ντρες)
-Αντί πηληκίου φέρεται μπερές, χρώματος βαθυκύα
νου.

β. Κατ’ εξαίρεση.
(1) Με τη χειμερινή στολή του προηγουμένου εδαφίου 

φέρεται, προαιρετικά, αντί χιτωνίου, μάλλινο πουλόβερ 
τύπου V, όπως ορίζεται στο άρθρο 46 της ως άνω απόφα- 
σης.

(2) Οι αξιωματικοί των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης, 
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, φέρουν με τη στο
λή του προηγούμενου εδαφίου μπερέ χρώματος μαύρου και 
άρβυλα χρώματος μαύρου, αντί πηληκίου καισκαρπινίων, α
ντίστοιχα. Τα άρβυλα φέρονται, μόνον, ανάλογα με το είδος 
και τη μορφή των επιχειρήσεων (αποστολών), που εκάστοτε 
αναλαμβάνονται, τις συνθήκες και τα στοιχεία, γενικά που 
προσδιορίζουν τις επιχειρήσεις αυτές (τόπος, χρόνος, και
ρός κλπ.), πάντοτε βάσει διαταγήςτου Διευθυντή της οικείας 
Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, η οποία μπορεί να 
εκδίδεται εφάπαξ ή κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση 
του Διοικητή της οικείας Υποδιεύθυνσης ΜέτρωνΤάξης.

Επίσης, σε ειδικές περιπτώσεις φέρουν την υπ’ αριθμ. 
8δ στολή εκστρατείας - επιχειρήσεων, κατόπιν διαταγής 
του Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομικών Επι
χειρήσεων σε συνεργασία προς τούτο με τον οικείο Διευ
θυντή της κατά τόπον αρμόδιας Διεύθυνσης Αστυνομίας 
ή Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Στολή υπηρεσίας (υπ’ αριθ. 8γ).
α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως 

ακολούθως:

Χειμερινή
Δεν υπάρχει.

Θερινή
- Μπερές χρώματος βαθυκύανου
- Περισκελίδα, ποδεία, υποδήματα και ζωστήρας όπως 
της υπ’ αριθμ. 8 θερινής στολής

- Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος ανοιχτού 
κυανού, χωρίς λαιμοδέτη.

β. Γ ιατους αξιωματικούς των Υποδιευθύνσεων Μέτρων 
Τάξης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτω
σης (2) του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου.

Σύνθεση Στολών Αξιωματικών - γυναικών
Στολές υπηρεσίας (Άρθρο 16)

m fi η ί ί > Ύ  %  J

13



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Στολή περιπάτου και υπηρεσίας (υπ’ αριθ.8).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως 

ακολούθως:

Χειμερινή
- Πηλήκιο χρώματος βαθυκύανου.
- Χιτώνιο χρώματος βαθυκύανου.
- Φούστα χρώματος βαθυκύανου.
- Υποδύτης κλασικός χρώματος ανοικτού κυανού.
- Λαιμοδέτης κάθετος χρώματος μαύρου.
- Πουλόβερ τύπου V εσωτερικά κυανού, 

(προαιρετικά)
- Υποδήματα (νόβες) χρώματος μαύρου. 
-Ποδείαπέππερ
- Ζωστήρας δερμάτινος απλός.
- Τσάντα δερμάτινη κρεμαστή χρώματος μαύρου.
- Χειρόκτια δερμάτινα χρώματος μαύρου 
(προαιρετικάή υποχρεωτικά ύστερα από διαταγή).

Θερινή
- Πηλήκιο, χιτώνιο, περισκελίδα, υποδύτης, λαιμοδέτης, 
υποδήματα, ποδεία, ζωστήρας, ταινίες παρασήμων - 
μεταλλίων και διακριτικά αποφοίτων Σχολών όπως της 
υπ' αριθ. 8 χειμερινής στολής, με τη διαφορά ότι το ότι 
το ύφασμα πηληκίου, χιτωνίου και περισκελίδας είναι 
θερινό χρώματος γκρι κυανού.

- Ταινίες, (διεμβολές) παρασήμων - μεταλλίων.
- Διακριτικά αποφοίτων Σχολών.
- Καπαρτινοαδιάβροχο ή αδιάβροχο ή επενδύτης ή 
βραχεία χλαίνη (προ
αιρετικά ή ύ
στερα α
πό διατα
γή υπο
χρεωτικά).

Θερινή
Όπως η υπ’ αριθμ. 8 θερινή στολή με τις εξής διαφορές:
- Το χιτώνιο είναι βραχύ (μπάτλ-ντρες)
- Αντί πηληκίου φέρεται μπερές, χρώματος βαθυκύα
νου.

- Αντί φούστας φέρεται περισκελίδα.
Κατ’ εξαίρεση φούστα φέρεται κατόπιν εγκρίσεων των 

οικείων Προϊσταμένων.
β. Για τη στολή του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζο

νται οι διατάξεις της περίπτωσης (1) του εδαφίου Β της 
παρ. 2 του άρθρου 7 της ως άνω απόφασης.

Στολή υπηρεσίας (υπ’ αριθ. 8γ).
Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής έχει ως 

ακολούθως:

Σχολά υπηρεσίας (υπ’ αριθ. 8β).
α. Η σύνθεση και η περιγραφή της στολής αυτής 

έχει ως ακολούθως:

Χειμερινή
Όπως η υπ’ αριθμ. 8 χειμερινή στολή με τις εξής 

διαφορές:
- Το χιτώνιο είναι βραχύ (μπάτλ-ντρες)
- Αντί πηληκίου φέρεται μπερές, χρώματος βα
θυκύανου.

- Αντί φούστας φέρεται περισκελίδα.
Κατ’ εξαίρεση φούστα φέραται κατόπιν εγκρίσεων 

των οικείων Προϊσταμένων
- Αντί γόβας, προαιρετικά φέρονται μπότες χρώματος 
μαύρου.
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Χειμερινή
Δεν υπάρχει.

Θερινή
- Μπερές, περισκελίδα, υποδήματα και ζωστήρας όπως
της υπ’ αριθμ. 8β θερινής στολής

- Υποδύτης με βραχείες χειρίδες, χρώματος ανοικτού
κυανού, χωρίς λαιμοδέτη.

Κατ’ εξαίρεση, φούστα φέρεται κατόπιν εγκρίσεωςτων 
οικείων προϊσταμένων.

Σύνθεση Στολών Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων και 
Αστυφυλάκων - ανδρών (Άρθρο 18-19).

Στολές υπ’ αριθ. 8 ,8β, 8γ, 8δ, 9 ,9α, 9β, 9γ, 9δ και 9ε.
1. Η σύνθεση, η περιγραφή και η ονομασία των στολών 

αυτών είναι όπωςτωνταυτάριθμων στολώντων ανδρών α
ξιωματικών, που προβλέπονται στα άρθρα 7,8,9,10 και 11 
της παρούσας απόφασης.

2. Κατ’ εξαίρεση:
α. Οι αρχιφύλακες και αστυφύλακες που εκτελούν υπη- 

ρεσίατροχαίας (οδηγοί, πλην οδηγών δικύκλων, πλη
ρώματα περιπολικών, πεζοί κλπ.) φέρουν, με τις υπ’ 
αριθ. 8 ,8β και 8γ στολές, επικάλυμμα πηληκίου λευ
κό, χειρόκτια υφασμάτινα λευκά, που φοριούνται υ
ποχρεωτικά κατά τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, τελα- 
μώνα μετά θήκης, λευκές μακρές περιχειρίδες (μό
νον ύστερα από διαταγή) και σφυρίχτρα τροχονό
μου. Με τη θερινή στολή φέρεται κατόπιν διαταγής, 
κράνος τροχονόμου (κάσκα) αντί πηληκίου.

β. Οι αρχιφύλακες και αστυφύλακες, των Υπηρεσιών 
Τουριστικής Αστυνομίας φέρουν, με τις στολές που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, επικάλυμμα 
πηληκίου λευκό και ζωστήρα λευκό μετά πόρπης, στο

ύψος της μέσης. Κατάτη θερινή περίοδο και κατάτην 
εκτέλεση υπηρεσίας σε αρχαιολογικούς και άλλους 
τουριστικούς και λοιπούς εξωτερικούς χώρους, κα
τόπιν διαταγής του οικείου προϊσταμένου, φέρουν 
κράνος (κάσκα), όμοιο με εκείνο της αστυνομικών 
που εκτελούν υπηρεσία Τροχονόμου.

γ. Οι αρχιφύλακες και αστυφύλακες που εκτελούν υπη
ρεσία οδηγού και πληρώματος περιπολικού αυτοκι
νήτου φέρουν με τις υπ’ αριθ. 8β και 8γ στολές, ύστε
ρα από διαταγή των προϊσταμένων τους, ζωστήρα 
δερμάτινο με εξαρτήματα (θήκη χειροπεδών, φυσιγ
γίων κλπ.).

3. Για τους ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες και αστυ
φύλακες των Υποδιευθύνσεων Μέτρων Τάξης εφαρμόζο
νται ανάλογα οι διατάξεις της περίπτωσης (2) του εδαφί
ου β’ τηςπαρ. 2 και του εδαφίου β' της παρ. 3 του άρθρου 
7 της ως άνω απόφασης.

Σύνθεση στολών ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων και 
αστυφυλάκων - γυναικών (Άρθρο 22).

Στολές υπ’ αριθ. 7Λ 8 ,8β, 8γ και 8δ.
1. Η σύνθεση, η περιγραφή και η ονομασία των στολών 

αυτών είναι όπωςτωνταυτάριθμων στολώντων γυναικών 
αξιωματικών, που προβλέπονται στο άρθρο 15 παρ. 1,16 
και 17 της ως άνω απόφασης.

2. Γιατις αρχιφύλακες και αστυφύλακες τωνΥπηρεσιών 
Τροχαίας και Τουριστικής αστυνομίας εφαρμόζονται ανά
λογα οι διατάξεις των εδαφίων α’ και β’ της παραγράφου 
2 του άρθρου 19 της ως άνω απόφασης, με εξαίρεση το 
λευκό επικάλυμμα πηληκίου.

Στο επόμενο τεύχος θα συνεχίσουμε τη δημοσίευσή μας 
με τις στολές Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων.
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Eva από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχε να αντι
μετωπίσει το Ελληνικό κράτος, με την απελευθέρωσή 
του από τους Τούρκους, ήταν η πάταξη της ληστείας. 
Τούτο ανέλαβε να το πράξει η νεοίδρυθείσα τότε (1-6- 
1833) Ελληνική Χωροφυλακή. Ο αγώνας σκληρός και 
άνισος. Από τη μια η Χωροφυλακή με τις τρομερές ελ
λείψεις, κυρίως, σε έμψυχο υλικό11' και από την άλλη οι 
ληστές που εκτός των άλλων, είχαν, σε ορισμένες πε
ριπτώσεις, τη στήριξη παραγόντων της δημόσιας ζωής 
αλλά και πολλές φορές, είτε από φόβο, είτε από θαυ
μασμό για τα «κατορθώματά τους» την κάλυψη και 
βοήθεια του απλού κόσμου. Πολλοί δε είναι ληστές 
που το όνομά τους έγινε θρύλος και τραγουδήθηκαν α
πό τη λαϊκή μούσα. Ένας απ’ αυτούς είναι και ο Χρή 
στος Νάστος από το χωριό Στύρι της Βοιωτίας.

w  ΜΛ γνωστός ως Χρήστος Νάστος, πασίγνωστος, 
1 1  όμως, σαν Χρήστος Νταβέλης (=Παλικάρι), 
1 1  που κατά την μετά του 1850 περίοδο, λυμαίνο- 
V *  νταν με την συμμορία του την περιοχή της Αττι- 
■  ■  κοβοιωτίας2 και ολόκληρης της Στερεός:

«Μας πήρε η μέρα και η αυγή 
Γειά σου Νταβέλη αρχιληστή,
Μας πήρε μεσημέρι 
Γειά σ ’Αράπη και Νταβέλη..............»

Στις αρχές Ιανουάριου 1856, Διοικητής της Μοιραρ
χίας Βοιωτίας ανέλαβε ο νεοπροαχθείς Μοίραρχος Πέ
τρος Βακάλογλου, που πρώτο μέλημά του ήταν η συ
γκρότηση αποσπασμάτων για την δίωξη των ληστο
συμμοριών της περιοχής του Νταβέλη (Δαβέλη), Κακα- 
ράπη,3>, Ζαφείρη, Φουντούκη και Τζώπα. Την διοίκηση 
των αποσπασμάτων αυτών ανέλαβαν πεπειραμένοι Α
ξιωματικοί της Χωροφυλακής και του Στρατού, που ο ί
διος επέλεξε.

Την 29 Ιανουάριου 1856, ο Διοικητής του μεταβατι
κού Σώματος Λιβαδειάς, Υπομοίραρχος Α. Μοσκοβά- 
κης ανέφερε στην Μοιραρχία Βοιωτίας ό,τι η ληστο
συμμορία του Νταβέλη, αποτελούμενη από 13 ληστές, 
θεάθηκε κοντά στην Μονή Σαγμάτων και ότι διέταξε 
δύο αποσπάσματα, από 25 άνδρες το καθένα, να ενερ
γήσουν νυκτερινές ενέδρες.

Την επόμενη ο Ενωμοτάρχης Ιωάννης Βαρελάς με το 
απόσπασμά του ανακάλυψε την συμμορία του Νταβέ
λη και συνεπλάκη μ’ αυτή. Οι ληστές, στηνπροσπάθειά 
τους να διαφύγουν από την αντίθετη κατεύθυνση, συ
νάντησαν δεύτερο απόσπασμα που άνοιξε πυρ ενα- 
ντίοντους. Πιεζόμενοι και από τρίτο απόσπασμα, που έ- 
φθασε κατά την διάρκεια της συμπλοκής με Διοικητή 
τον Υπομοίραρχο Γ. Κουτσούκο, αναγκάσθηκαν να ο
χυρωθούν στη θέση «Δάφνιζα» μια ώρα μακριά από το 
χωριό Λουκίσια, στη κορυφή του βουνού.

Η συμπλοκή κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες 
και είχε ως αποτέλεσμα τον φόνο δύο ληστών, την σύλ
ληψη ενός και τον τραυματισμό τεσσάρων, μεταξύ αυ
τών και του αρχιληστή Νταβέλη, οι δε υπόλοιποι διέφυ
γαν. Από τους άνδρες των αποσπασμάτων σκοτώθη-

16



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

«Περίτης ληστρικής συμμορίας του Δαβέλη»
Μεθ' όσα περί της αναχωρήσεως εκ της Αττικομε- 

γαρίδος της ληστρικής συμμορίας του Δαβέλη διέλα- 
βαναι προγενέστεροι αναφοραίμου, σπεύδω να υπο
βάλω εν συνάψει, προς συμπλήρωσιν, ότι, επιβιβα- 
σθείσα η ειρημένη συμμορία, εν όρμω της περιφέρει
ας Ειδυλλίας, εις πλοίον του Ευστ.Κουγιάλα, την 15 
τρεχ. διευθύνθη προς την αλυκήν της Δομβραίνης, ό
που αποβάσα, κατέστρεψε κυψέλας τινάς, αφήρεσε 
μέλι και απέπλευσεν εσπευμένως προς την Αντίκυρ- 
ραν. Συναντήσασα δε κατά τον διάπλουν της έτερον 
πλοιάριον, μετεβιβάσθη εις αυτό, καθ’ο ταχύτερον, και 
εγκατέλειψε το πρώτον.

Ο δήμαρχος Θίσβης και ο ανθυπολοχαγός Τζίπρας, 
ως γιγνώσκει ήδη το υπουργείον, έσπευσαν προς κα- 
ταδίωξιν αυτής, ο μεν δια ξηράς παραλίως, ο δε δια θα
λάσσης και περί αφάς λύχνων της επιούσης, τα κατα
διωκτικά πλοία συνηντήθησαν κατά την παραλίαν του 
Κυριακίου, με το πλοίον του Κουγιάλα, παρ’ ου επλη- 
ροφορήθησαν την παρά των ληστών αρπαγήν του ετέ
ρου πλοίου, την δι ’ αυτού αποβίβασίν των εν τη θέσει 
Καλαμιώτισσα την 16-17 τρέχ. και την προς ΌσιονΛου- 
κάν διεύθυνσίν των.

Ο μοίραρχος Βοιωτίας, άμα μαθών την αποβίβασίν 
των ληστών εις την δικαιοδοσίαν του, διέταξε την κατά- 
ληψιν της θέσεως Αρβανίτικα των Κουκούρων, δ ι' απο
σπάσματος στρατιωτικού, προσεκάλεσε τους ανθυ- 
πολ. Τζίπραν και Μέρμηγκαν να παρακολουθήσωσι 
κατ’ ίχνος τους ληστάς, τον υπολοχαγόν Τζήρον να κα- 
ταλάβη τα Κομπιά, τον Μέγαν τας θέσεις Ζεμενό - Στε
νή τηςΔαυλείας και λοιπούς υπόπτους, και τον υπομοί
ραρχον Λοκρίδος να διατάξη την δ ι' ισχυρού αποσπά
σματος κατάληψιν των γειτνιαζουσών προς τους δή
μους Δαυλίδος, Ορχομενού καιΑκραιφνίου, υπόπτους 
θέσεις. Αυτός δε έσπευσε να εξακολουθήση την κατα-

καν ο Χωροφύλακας της Επικουρικής 
Χωροφυλακής της 10ης Ενωμοτίας 
Χρήστος Σταμάτης, ο υφοδηγός Μή- 
τρος Γεωργίου και ο Εθνοφύλακας Ιω
άννης Σίμος ενώ τραυματίσθηκαν οι 
Χωροφύλακες Γεώργιος Κανάκης, Νι- 
κολ. Παναγιώτου, Δημ. Μπράντζος και 
Γεώργιος Κουκούμης.

Σχετικά με τις μετέπειτα κινήσεις 
τηςληστοσυμμορίαςτου Νταβέλη και 
τις προσπάθειες των αποσπασμάτων 
Χωροφυλακής για την ανακάλυψη 
της, μας ενημερώνει η από 20 Ιουνίου 
1856 αναφορά του Μοιράρχου Πλεσ- 
σα (που διεύθυνε το Γ ραφείο Χωροφυλακής του Υ
πουργείου Στρατιωτικών) και την οποία δημοσιεύουμε 
παρακάτω:

Αριθ. 7895
Αθήνησιτη 20 Ιουνίου 1856 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

δίωξιν της ειρημένης συμμορίας, ό
που και αν διευθυνθή.

Την 17τρεχ. ενηργήθη γενική περιπολία, αλλ’ουδα- 
μού ανεκαλύφθη η φωλεό της συμμορίας τούτης ουδέ 
νεωτέραν πληροφορίαν είχεν ο κ. Μοίραρχος περί της 
διευθύνσεως αυτής.

Την 18 εξηκολούθη η γενική ιχνηλασία, καθ ’ όλας τας 
υπόπτους θέσεις, παρά των αποσπασμάτων και των κα
τοίκων, και την εσπέραν έμελλον να καταληφθώσι δ ι' ε- 
νεδρών άπασαι αι ειρημέναι θέσεις, καθ' ότι ο λήσταρ
χος Δαβέλης, στερούμενος συγγενών και φίλων κατά 
τα μέρη εκείνα, δεν δύναται να διατηρηθή επί πολύ, ε
κτός εάν ενωθή με τον Μπελούλιαν, όστις όμως, προ 
πολλού, ουδαμού ενεφανίσθη.

Κατά του πλοιάρχου Κουγιούλα εγείρονται υπόνοιαι 
ότι μετέβη επίτηδες εις Ειδυλλίαν, προσκληθείς παρά 
των ληστών. Ο υπομοίραρχος φωτοβάσος διετάχθη να 
επιληφθή αυστηρών εξετάσεων προς ανακάλυψιν της 
αλήθειας.

Ο Μοίραρχος Βοιωτίας θεωρεί αναγκαίαν την οτάθ- 
μευσινενΔομβραίνη ενός μικρού πολεμικού πλοίου, το 
οποίον να παραπλέη απόΑντικύρας μέχρι Λουτρακιού.

Την πρότασιν του κ. Μοιράρχου συμμεριζόμενον και 
το Γοαφείον, σπεύδει να την υποστήριξή ενώπιον του 
Σεβ. υπουργείου και να παρακαλέση αυτό, να ενεργή- 
ση ευαρεστούμενον, την πραγματοποίησίν της.»

Α. ΠΛΕΣΣΑΣ
Μοίραρχος
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Ύστερα από διαταγή του Υπουργείου Ναυτικών, 
βοηθητικό πλοίο του Στόλου έπλευσε αμέσως στον Κο
ρινθιακό κόλπο για να ενεργεί περιπολίες, προκειμένου 
να εμποδίσει τη διαφυγή των ληστών με πλοιάρια. Στο 
μεταξύ, Διοικητής των μεταβατικών αποσπασμάτων 
Αττικής και Μεγαρίδος ανέλαβε ο Ταγματάρχης Χωρο
φυλακής Γεώργιος Γενοβέλης, ο δε Μοίραρχος - Διοι
κητής της Μοιαρχίας Βοιωτίας Πέτρος Βακάλογλου α
νέλαβε Διοικητής των αποσπασμάτων της περιφέρειάς 
του. Πληροφορηθείς τις κινήσεις της συμμορίας του 
Νταβέλη ο Ταγματάρχης Χωροφυλακής Γενοβέλης, 
συγκρότησε αμέσως απόσπασμα με συμμετοχή των Υ
πομοιράρχων ΗλίαΔούκα καιΧρ. Λέκα και του επάρχου 
Μεγαρίδος Γ. Λαχανά, το οποίο κατάφερε να ανακαλύ
ψει τη συμμορία στη θέση «Βαρκό»της Μεγαρίδος. Το 
απόσπασμα όμως έγινε αντιληπτό από τους ληστές και 
έτσι το κύριο σώμα της συμμορίας διέφυγε προς την 
περιοχή Λιβαδειάς, παραμένοντας μόνο η οπισθοφυ
λακή, για να καλύψειτην φυγή των ληστών. Κατά τη συ
μπλοκή σκοτώθηκαν δύο ληστές ενώ από το απόσπα
σμα σκοτώθηκε ο έπαρχος Μεγαρίδος και ένας χωρο
φύλακας.

Κατά τα  τέλη Ιουνίου 1856, συνελήφθη από από
σπασμα Χωροφυλακής Βοιωτίας ο λήσταρχος

Μπαρμπαγιάννης με δύο οπαδούς του και επρόκει- 
το να μεταφερθούν στη Λιβαδειά για ανακρίσεις. Ο 
Νταβέλης, που εν τω μεταξύ είχε ενωθεί με τις  συμ
μορίες των αρχιληστών Κακαράπη, Φουντούκη και 
Ζαφείρη αποφάσισε να στήσει ενέδρα για να τους 
ελευθερώσει, αλλά χάρις στα μέτρα που έλαβε ο 
Μοίραρχος Βακάλογλου η απελευθέρωση των κρα
τουμένων ληστών απετράπη. Και, όπως προκύπτει 
από σχετική του έκθεση με ημερομηνία 3-7-1856, 
δ ιέταξε αμέσως τους υπολοχαγούς Μέγα, Αυγέρη 
και Μέρμηγκα να ερευνήσουν τ ις  ύποπτες θέσεις 
των περιφερειών Κυριακίου, Λ ιβαδειάς και Οσίου 
Λουκά, τον δε ανθυπολοχαγό Στρίμπερη να κάνει το 
ίδιο στη περιοχή Ζερικίου. Τελικά, οι ληστές ανακα
λύφθηκαν από τους αποσπασματάρχες Μέγα και 
Αυγέρη στη θέση Ρόγκια, μεταξύ Κυριακίου και Ο
σίου Λουκά, οι οποίοι όμως, τράπηκαν σε φυγή με 
κατεύθυνση το Μετόχι της Μονής Οσίου Λουκά. Α
μέσως άρχισε η καταδίωξή τους από τα  αποσπά
σματα των οποίων επικεφαλής ήταν ο μοίραρχος 
Βακάλογλου, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν 
σε ορεινό και απρόσιτο συγκρότημα, όπου κατέλα
βαν θέσεις, αφού προηγουμένως δύο απ’ αυτούς 
τραυματίσθηκαν σοβαρά από τα  αποσπάσματα και 
συνελήφθησαν κατόπιν. Από τους άνδρες των απο
σπασμάτων τραυματίσθηκε ένας χωροφύλακας.

Παρά τις  προσπάθειες των αποσπασμάτων να κυ
κλώσουν τους ληστές δεν κατέστη δυνατό, γιατί η δίο
δος που έπρεπε να περάσουν, ήταν στενή. Μόλις βρά- 
διασε οι ληστές κατάφεραν να διαφύγουν, βοηθούμε- 
νοι από έναν μοναχό που γνώριζε καλά την περιοχή.

Ο Νταβέλης, κατά το χρονικό διάστημα που κατα
διώκονταν από τα αποσπάσματα δεν δίστασε σε κά
ποια στιγμή να στείλει το ακόλουθο σημείωμα στον 
Μοίραρχο Βακάλογλου:

«Ρε μοίραρχε,
Σαν σου βαστά, δεν έρχεσαι να παίξωμε 
δύο τουφεκιές;
Νταβέλης».

Το παιγνίδι «της γάτας με το ποντίκι» μεταξύ διωκτι
κών αποσπασμάτων και της ληστοσυμμορίας του Ντα
βέλη συνεχίστηκε για μερικές ημέρες ακόμη έως ότου 
την 12 Ιουλίου 1856 στο Ζεμενό Βοιωτίας, ύστερα από 
σκληρή μάχη, εξοντώθηκαν οι ληστοσυμμορίες των 
Νταβέλη'41, Μπελιούλια, Ζαφείρη, Φουντούκη και Τζώ- 
πα. Στη μάχη αυτή διακρίθηκε ο Υπολοχαγός Ιωάν. Μέ- 
γας, ο οποίος πήδηξε μέσα σε δύο προμαχώνες των λη
στών και αφού σκότωσε τον έναν ληστή, σκοτώθηκε και 
ο ίδιος πυροβοληθείς, σύμφωνα με την από 17-7-1856 
αναφορά του Δημάρχου Χαιρωνείας, από τον λήσταρ
χο Νταβέλη.

Στην εξόντωση των παραπάνω συμμοριών, εκτός 
από τις  κρατικές διωκτικές δυνάμεις βοήθησαν πο
λύ ο Δήμαρχος Αραχώβης Λ. Καρπούζος και Χαι- 
ρωνείας Ευστ. Νικολάου, πολλοί κάτοικοι των γύ
ρω χωριών, ο Ηγούμενος της Μονής Ιερουσαλήμ

:
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Ιωσήφ Μελισσάριος που με 15 οπλισμένους μονα
χούς εμπόδισε τους ληστές να κατευθυνθούν στα 
ψηλότερα μέρη του Παρνασσού, δίνοντας συγχρό
νως πληροφορίες για τ ις  κινήσεις τους.

Λεπτομέρειες για τα πριν και τα κατά την διεξαγωγή 
της μάχης στο Ζεμενό, γεγονότα που είχε ως αποτέλε
σμα, όπως προαναφέρθηκε, την εξόντωση των ληστο
συμμοριών Νταβέλη, κ.τ.λ., θα τις παρακολουθήσουμε 
μέσα από τις αναφορές των πρωταγωνιστών Μοιράρ
χου χωροφυλακής Πέτρου Βακάλογλου και Δημάρχου 
Χαιρωνείας Ευστ. Νικολάου, τις οποίες θα δημοσιεύ
σουμε στο επόμενο τεύχος.

Τα γεγονότα στο Ζεμενό, όπως ήταν φυσικό, δεν ά
φησαν «ασυγκίνητη» τη λαϊκή μούσα που και τώρα θα 
τραγουδήσει:

«Κατακαημένη Αράχοβα, Νταβέλη, Νταβέλη 
Και Δίστομο και Δαύλεια, αχ μωρέ Χρήστο 
Νταβέλη
Τους κλέφτες τι τους κάματε και τους 
Κακαραπαίους
-Αχ στο Ζεμενό τους έχουμε, τους πολεμάει 
ο Μέγας
ο Μέγας απ' τη Ράχοβα και ο Λουκάς απ’τη 
Δαύλεια».

«Εις τα ταμπούρια πήδηξε (σημ. ο Μέγας) με
το σπαθί στο χέρι
Και τον Φουντούκην έκοψε και τον Χρήστο 
Νταβέλη.................... ».

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) υπάρχει πληθώ

ρα αναφορών Αξιωματικών Χωροφυλακής και παραγό
ντων της δημόσιας ζωής (Δημάρχων, Επαρχών, κ.λ.) 
προς την πολιτεία, που ζητούν την ενίσχυση της χωρο
φυλακής.

2. Από τα κρησφύγετα που χρησιμοποιούσε πιο συχνά ο λή
σταρχος Νταβέλης ήταν αυτό της Πεντέλης στην Αττική, 
πασίγνωστου και σήμερα, ως «σπηλιάτου Νταβέλη». Αυτό 
είχε ίσως σαν αποτέλεσμα να κυκλοφορήσουν διάφορες 
φήμες που μιλούσαν για ιδιαίτερες σχέσεις με την γνωστή 
Δούκισσατης Πλακεντίας (Σοφίας, χήρας του Δούκα της 
Πλακεντίας Λεμπρέν, η οποία υπήρξε φιλέλληνας).

3. Κακαράπης (Καραπάτης) ή Αράπης. Το πραγματικό του 
όνομα ήταν Λουκάς Μπελιούλιας από το Κυριάκι Βοιω
τίας.

4.0  Δ. Πετρόπουλος στα «Ελληνικά Δημοτικά τραγούδια», 
τομ. Α', έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών, ισχυρίζεται ότι ο 
Νταβέλης δεν σκοτώθηκε στη συμπλοκή, στο Ζεμενό, α
φού αναφέρεται δράση του λήσταρχου και μετά το 1880. 
Όμως, σε ονομαστική κατάσταση των φονευθέντων και 
αιχμαλωτισθέντωνληστώντου Μοιράρχου Βακάλογλου, 
όπως επίσης και σε εκθέσεις αποσπασματαρχών, που έ
λαβαν μέρος στη συμπλοκή, προςτιςπροϊστάμενέςτους 
αρχές που δημοσιεύθηκαν στον τύπο της εποχής, ο λή
σταρχος Νταβέλης φέρεται ως φονευθείς

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Κτενιάδη Νικ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ- 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣτ. Α’ Αθήνα, 1960, σελ. 308 - 323.
- Κτενιάδη Νικ, άρθρο στην ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΦΥ- 

ΛΑΚΗΣτε υχ. 80, Αυγ. 1976, σελ. 502 - 505.
- Αντωνίου Κωνσταντίνου, ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 1833 - 1960τΑ' σελ. 365 - 
376, Αθήναι 1964.

- Εφημερίδα, «ΑΘΗΝΑ», της 19,24 και 28.7.1856.
- Περιοδικό «ΙΣΤΟΡΙΚΑ»τευχ. 26, (ένθετο της εφημε

ρίδας ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ), της 13.4.2000.

Επιμέλεια: Αστυν. Β ’ΑΛΚΗΣ ΨΩΜΑΣ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Με τον όρο «εκλογές» στο νεώτερο Συνταγματικό Δί
καιο, ονομάζεται η διαδικασία επιλογής των αντιπρο
σωπευτικών οργάνων του κράτους και των οργάνων των 
κυριοτέρων δημοσίων οργανισμών (δήμων, κοινοτήτων 
κ.λπ.), η οποία στηρίζεται στην ψήφο των πολιτών.

Η διάδοση του θεσμού των εκλογών παρακολου
θεί την ανάπτυξη του αντιπροσωπευτικού κρά
τους που στηρίζεται στη λαϊκή κυριαρχία. Η αρ
χή της εκλογής περιλαμβάνει από το ένα μέρος 
το αιρετόν των οργάνων και από το άλλο την α

ναγνώριση της εκλογικής ικανότητος των πολιτών (ε
κλογικό σώμα παθητικό και ενεργό). Η έκταση του αι
ρετού των οργάνων και της λεγάμενης «ψήφου» ποι
κίλλει τοπικώς και χρονικώς.

Το αιρετόν μπορεί ν’ αφορά όχι μόνο τα καθαυτό α
ντιπροσωπευτικά όργανα, αλλά και τους δημοσίους λει
τουργούς και υπαλλήλους. Η εκλογή είχε προσλάβειτη 
μεγαλύτερη διάδοση, ως διαδικασία επιλογής των αντι
προσωπευτικών οργάνων και των δημοσίων υπαλλήλων 
στις ΗΠΑ πριν από τη μεταρρύθμιση των δημοσίων υ
πηρεσιών, το 1883, και στη Σοβιετική Ένωση στα πρώ
τα χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση. Στα κρά
τη αυτά και σε διάφορα άλλα, ισχύει ακόμη η ανάδειξη 
των δικαστών με εκλογές. Η γενική, όμως, τάση είναι να 
περιορίζεται η εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας 
μόνο στα αντιπροσωπευτικά όργανα.

Συζητείται ανέκαθεν στην επιστήμη αν η ψήφος απο
τελεί δικαίωμα ή δημόσιο λειτούργημα. Η υποχρεωτική 
άσκηση της ψήφου, που έχει καθιερωθεί σε πολλές χώ
ρες, καθώς και στην Ελλάδα, συνηγορεί υπέρ της δεύ
τερης απόψεως, αλλά η ιστορία του θεσμού, που ενι- 
σχύεται και από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο (1953) της 
Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το 
οποίο διακηρύσσει την υποχρέωση διενεργείας «ελευ
θέρων εκλογών», υπογραμμίζει τη σημασία της ψήφου 
και ως πολιτικού δικαιώματος.

Το δικαίωμα ψήφου επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν 
ήταν καθολικό. Εκτός από τις γυναίκες, είχε αποκλειστεί 
η συμμετοχή σημαντικού αριθμού προσώπων που δεν 
ανταποκρίνονταν σε ορισμένες οικονομικές προϋποθέ
σεις (ορισμένο εισόδημα ή κατοχή οικονομικών αγα
θών) ή πολιτιστικές (βαθμός εκπαιδεύσεως). Οι περιο
ρισμοί αυτοί αναιρούσαν φυσικά τον αντιπροσωπευτικό 
χαρακτήρα της εκλογής και αποτελούσαν αλλοίωση 
της λαϊκής κυριαρχίας.

Η «καθολική ψηφοφορία», χωρίς τις παραπάνω οικο
νομικές ή μορφωτικές διακρίσεις, εφαρμόστηκε για 
πρώτη φορά στη Γαλλίατο 1848, αλλά και πάλι οι γυναί
κες είχαν αποκλειστεί από το εκλογικό σώμα. Το πρώτο 
κράτος που εφάρμοσε ολοκληρωτικά την καθολική ψη
φοφορία ήταν η Μ. Βρετανία (1918), ακολούθησαν αρ
γότερα οι ΗΠΑ (με σοβαρούς περιορισμούς σχετιζόμε- 
νους ιδίως με τις φυλετικές διακρίσεις). Σήμερα, έχει υι
οθετηθεί από τα περισσότερα κράτη η αρχή της καθο
λικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με την οποία αποκλείο
νται από τις εκλογές μόνο οι ανήλικοι, οιπνευματικώς α-
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τος ίο  1911, με πρωτοβουλία του Ελευθερίου Βενιζέ- 
λου, οδήγησε στην υιοθέτηση δικαστικού συστήματος 
ελέγχου και στην ίδρυση Εκλογοδικείου, του οποίου η 
σύσταση και η λειτουργία ρυθμίστηκαν από τη νεώτερη 
εκλογική νομοθεσία.

Εκλογικά συστήματα
Μία πρώτη γενική διάκριση μεταξύ των πολυαρίθμων 

συστημάτων εκλογών των αντιπροσωπευτικών και μη 
συστημάτων, ανάλογα με το αν αποκλείουν ή αν αποδέ
χονται την εκπροσώπηση της μειοψηφίας. Το πλειοψηφι-

ντάγματα του Αγώνα και η εκλογική νομοθεσία του Κα- 
ποδίστρια εφήρμοσαν, με μικρούς τμηματικούς περιο
ρισμούς, την καθολική ψηφοφορία («πάνδημον»). Το 
Σύνταγμα του 1844 παρέπεμπε στο νόμο, ο οποίος ανα
γνώριζε (ν. της 14.3.1844) την αρχή της καθολικής ψη
φοφορίας με μικρούς πάλι περιορισμούς (στην πράξη 
αποκλείστηκαν μόνο οι μαθητευόμενοι τεχνίτες και οι υ
πηρέτες) , που διατηρήθηκαν και από τον εκλογικό νόμο 
της 19.11.1864 παρά τη διακήρυξη της καθολικότητας 
της ψήφου από το Σύνταγμα του 1864. Οι περιορισμοί 
αυτοί καταργήθηκαν τελικά από τον ν.ΧΜΗ’του 1877, ο 
οποίος μείωσε και το όριο ηλικίας των εκλογέων από τα 
25 στα 21 χρόνια και σε συνέχεια μειώ
θηκε και το όριο ηλικίας του εκλόγιμου 
από τα 30 στα 25 χρόνια. Στις εκλογές 
παίρνουν μέρος και οι πολιτογραφού- 
μενοι, μετά τριετή, από της αιτήσεώς 
τους, διαμονή στην Ελλάδα (ν.
3370/1955), καθώς και οι γυναίκες (α. ν.
959/1949, ν. 1730/1951, ν. 2159/1952 - 
Π.Δ. της 5-2-1930 και ν. 2888/1954 για 
τις τοπικές εκλογές). Την καθολικότητα 
της ψήφου δεν αναιρεί η δια δικαστικής 
αποφάσεως στέρηση πολιτικών δικαιω
μάτων, όταν δεν εμπνέεται από κομματι
κά ελατήρια, καθώς και η καθιέρωση ο
ρισμένων ασυμβιβάστων ως προς την ε
κλογιμότητα. Τα διάφορα ελληνικά Συ
ντάγματα προβλέπουν εξ άλλου ότι η ε
κλογή είναι άμεση από το ίδιο το εκλογι
κό σώμα (παρέκκλιση της αρχής αποτε
λούν η εκλογή των γερουσιαστών κατά 
το Σύνταγμα του 1927 και του δημάρ
χου, ν. 3938/1959), προσωπική (όχι δι’ 
αντιπροσώπου ή με αλληλογραφία), μυ
στική και ίση. Τέλος, καταργήθηκε η 
χρήση του σφαιριδίου, που προέβλεπε 
το Σύνταγμα του 1864, και οι εκλογές γί
νονται με ψηφοδέλτιο, υπό την επο- 
πτείατης δικαστικής αρχής, μέσα σε μια 
ημέρα σε ολόκληρο το κράτος - υπο- 
χρεωτικώς Κυριακή, για να εξασφαλίζε
ται η συμμετοχή των εργαζομένων. Η α
ναθεώρηση του αρ. 73 του Συντάγμα

νάπηροι και όσοι έχουν χάσει με δικαστική απόφαση τα 
πολιτικά τους δικαιώματα. Για να κατανοηθεί πόσο πλα
σματική ήταν η λαϊκή εκπροσώπηση στο παρελθόν πα
ρατίθενται μερικοί χαρακτηριστικοί αριθμοί: Στη Γαλλία 
το 1817 οι εκλογείς ήταν 102.000 (επί 30.000.000 κατοί
κων) και μέχρι το 1848 ο αριθμός τους κυμάνθηκε γύρω 
στις 200.000. Με την εισαγωγή της καθολικής ψηφοφο
ρίας (1848) ο αριθμός των εκλογέων ανέβηκε σε 
10.000.000 (επί 35.000.000 κατοίκων).

Στην Ιταλία, μετά την αναθεώρηση της εκλογικής νο
μοθεσίας (1912-1913) οαριθμός των εκλογέων ανέβη
κε από 3.300.000 σε 8.600.000. Στην Αγγλία, από το 
1832 ως το 1867 ψήφιζαν μόνο 696.465 πολίτες, το 1901 
ο αριθμός τους ανέβηκε σε 6.821.739. Με τον νόμο της 
6-2-1918, που εισήγαγε την καθολική ψηφοφορία, το ε
κλογικό σώμα τριπλασιάστηκε. Στην Ελλάδα, τα Συ
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κό σύστημα κράτησε επί μακρό χρονικό διάστημα στηρι- 
ζόμενο σε μια πολύ παλαιό θεωρητική παράδοση. Υπο- 
στηρίχθηκε από τον Αριστοτέλη, και αργότερα δικαιολο
γήθηκε από τους Ρωμαίους νομικούς με το επιχείρημα ό
τι, κατά ένα νομικό πλάσμα, «η απόφαση που λαμβάνεται 
από την πλειοψηφία των Συγκλητικών ισχύει σαν να είχε 
γίνει αποδεκτή από όλους», με την αποδοχή ως δεδομέ
νου ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί ομοφωνία τόσο στις 
περιπτώσεις εκλογής όσο και στη λήψη αποφάσεων. 
Ταυτόσημη υπήρξε στην ουσία η δικαιολόγηση που πρό- 
βαλλαν οι νομικοί του Μεσαίωνα. Και ο Ρουσσώ επίσης, 
θεωρητικός της «γενικής βουλήσεως», υποστήριξε ότι «η 
ψήφος του μεγαλύτερου αριθμού υποχρεώνει πάντοτε 
όλους τους άλλους».

Στους νεώτερους χρόνους ο Γάλλος νομικός Αντεμάρ 
Εσμέν, που υπήρξε ένας από τους πιο αποφασιστικούς υ- 
ποστηρικτέςτου πλειοψηφικού συστήματος, παρατήρη
σε ότι: «Αν ολόκληρη η χώρα αποτελούσε ένα μόνο εκλο
γικό σύλλογο, η πλειοψηφία θα είχε το δικαίωμα να ονο
μάζει όλους τους βουλευτές, όπως ονομάζει τον εκπρό

σωπο ή τους εκπροσώπους της εκτελεστικής ε
ξουσίας, εκεί όπου αυτοί εκλέγονται άμεσα από τη 
λαϊκή ψήφο.... Δεν υπάρχει σ’ αυτό το σύστημα, α
κόμη κι αν εφαρμοστεί με τον πιο απόλυτο τρόπο, 
καμιά αδικία εις βάρος της μειοψηφίας, αφού η 
πλειοψηφία δεν αποκτά έτσι παρά ό,τι της παρέχει 
το δικαίωμά της και τίποτε περισσότερο».

Οι επικριτές του συστήματος υπογράμμισαν το 
γεγονός ότι, εξασφαλίζοντας τη νίκη της πλειο- 
ψηφίας και αρνούμενοι στη μειοψηφία ένα μέρος 
της εκπροσωπήσεως, το σύστημα αυτό «οδηγεί 
κατά συγκεκριμένο τρόπο στην παραγνώριση ή ο
πωσδήποτε στη μη εφαρμογή της αρχής της ισό
τητας». Το μειονέκτημα αυτό γινόταν ολοένα και 
σοβαρότερο όσο περισσότερο διαφοροποιού
νταν και οργανώνονταν οι ανταγωνιζόμενες πολι
τικές θέσεις.

Μία σημαντική βελτίωση ήταν η εισαγωγή του 
«νομίμου αριθμού», μιας πλειοψηφίας δηλαδή 
που κρίνεται αναγκαία για να κερδίσει το σύνο
λο των αντιπροσώπων. Έτσι όμως το πλειοψη
φικό σύστημα αποδεχόταν ουσιαστικά τη βασι- 
μότητα της κριτικής που του είχε γίνει. Στην 
πράξη, το αμιγές πλειοψηφικό σύστημα είχε ε- 
γκαταλειφθεί προς όφελος ενός «διορθωμέ
νου» συστήματος, που έκανε δυνατή την εκπρο
σώπηση των μειοψηφιών.

Οι απαρχές του αναλογικού συστήματος μπο
ρούν ν’ αναχθούν στο τέλος του 18ου αι. και στη
ρίζονται, ουσιαστικά, στην «ισοδυναμία των ψή

φων» και στην ανάγκη να εκφράζουν οι αντιπροσωπευ
τικές συνελεύσεις «κατά το πρότυπο των γεωγραφικών 
χαρτών... όλες τις αποχρώσεις της χώρας σύμφωνα με 
τις αναλογίες τους» (Γκαμπριέλ Ονορέ ντε Μιραμπώ).

Κατά τον 19ο αιώνα υπερασπίστηκαν το αναλογικό 
σύστημα ο Άγγλος νομικός Τόμας Χέιρ, ο Τζών Στιού- 
αρτ Μιλ, ο Ερνέστ Ναβίλ (που ίδρυσε στη Γενεύη μια 
σχετική μεταρρυθμιστική εταιρεία) και ο Βίκτωρ - Προ- 
σπέρ Κονσιντεράν. Μετά το 1919, το σύστημα αυτό ει- 
σήχθη σε όλα σχεδόντα νέα Συντάγματα (Γερμανία, Αυ
στρία, Φινλανδία, Τσεχοσλοβακία, Εσθονία, Πολωνία, 
Λετονία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Ρουμανία), υιοθετήθηκε 
επίσης από τη Γαλλία και την Ιταλία χωρίς να μεσολα
βήσουν τροποποιήσεις του συντάγματος.

Το σύστημα της εκπροσώπησης των μειοψηφιών ε
φαρμόζεται σύμφωνα με μια ολόκληρη σειρά παραλλα
γών. Οι κυριότερες είναι οι ακόλουθες: 

α) το σύστημα της «περιορισμένης ψήφου», που επι
τρέπει στον εκλογέα να ψηφίσει έναν αριθμό υποψηφίων 
μικρότερο από τον αριθμό των εδρών που πρέπει να συ
μπληρωθούν, αφήνοντας τις άλλες έδρες στη μειοψηφία 

β) το σύστημα της «σωρευτικής ψήφου», που επιτρέ
πει στον εκλογέα να διαθέσει τόσες ψήφους όσες είναι 
οι προς πλήρωση έδρες, συγκεντρώνοντας τις ψήφους 
του σ’ έναν ή περισσότερους υποψήφιους 

γ) το σύστημα της «μοναδικής ψήφου», που επιτρέπει 
στον εκλογέα να ψηφίσει υπέρ ενός μόνο υποψήφιου, 
και έτσι εκλέγονται οι υποψήφιοι που παίρνουν τον με
γαλύτερο αριθμό ψήφων

δ) το σύστημα Χέιρ, που χαρακτηρίζεται από τον κα-
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θορισμό ενός «πηλίκου» («εκλογικού μέτρου»), το οποίο 
εξάγεται όταν διαιρεθεί ο αριθμός των ψήφων δια του α
ριθμού των εδρών' για κάθε «πηλίκον» εκλέγεται ένας υ
ποψήφιος

ε) σύστημα των ανταγωνιστικών ψηφοδελτίων σύμ
φωνα με το οποίο ψηφίζονται περισσότεροι από ένας υ
ποψήφιοι από εκείνους που περιλαμβάνονται στο ίδιο 
ψηφοδέλτιο (κομματικά ψηφοδέλτια). Το τελευταίο αυ
τό σύστημα - αμιγώς αναλογικό - διαδόθηκε ευρύτατα 
στα κράτη όπου οι πολιτικοί αγώνες διεξάγονται από 
πολλά κόμματα.

Μια άλλη διάκριση των εκλογικών συστημάτων αφο
ρά τον καθορισμό των εκλογικών περιφερειών. Από την 
άποψη αυτή έχουμε το σύστημα του «μονοεδρικού ε
κλογικού συλλόγου» και το σύστημα του «πολυεδρικού 
εκλογικού συλλόγου». Μετο μονοεδρικό, ολόκληρη η ε
πικράτεια κατανέμεται σ’ έναν αριθμό εκλογικών συλ
λόγων καθένας από τους οποίους εκλέγει ένα μόνο α
ντιπρόσωπο. Με το πολυεδρικό, κάθε εκλογική περιφέ
ρεια εκλέγει περισσότερους από έναν αντιπροσώπους. 
Αν, τέλος, ολόκληρη η χώρα αποτελεί μια μόνο εκλογι
κή περιφέρεια, η οποία εκλέγει σύνολο των αντιπροσώ
πων, το σύστημα αυτό ονομάζεται σύστημα του «μονα
δικού συλλόγου».

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, που χαρακτηρίζει τα μη 
πλειοψηφικά συστήματα των οποίων η συγκρότηση εί
ναι αναλογική, είναι το πρόβλημα της χρησιμοποιήσεως 
των «υπολοίπων», δηλαδή των ψήφων που απομένουν 
μετά την εφαρμογή του συστήματος του «πηλίκου» για 
την απονομή των εδρών. Οι μέθοδοι, που επινοήθηκαν 
είναι διαφόρων τύπων και κλιμακώνονται από την πρι
μοδότηση των ψηφοδελτίων που πήραν τις περισσότε
ρες ψήφους και έχουν τα μεγαλύτερα υπόλοιπα ως την 
υιοθέτηση ενός «διορθωμένου πηλίκου» ή ενός «κοινού 
διαιρέτη» και ως τη δημιουργία ενός συλλόγου για την 
αξιοποίηση των υπολοίπων.

Η χρησιμοποίηση του ενός ή του άλλου συστήματος, 
σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, μπορεί να ε
πηρεάσει όχι μόνο το άμεσο αποτέλεσμα των εκλογών, 
αλλά και τη μονιμότερη διάρθρωση των κομμάτων, κα
θώς και την κυβερνητική σταθερότητα ή αστάθεια. Πο
λυάριθμες μελέτες έχουν αφιερωθεί τα τελευταία χρό
νια στα προβλήματα αυτά, σε συσχετισμό με την καθό
λου λειτουργία του κοινοβουλευτισμού.

Τα εκλογικά συστήματα στην Ελλάδα

Ως εκλογική περιφέρεια υιοθετήθηκε αρχικά στην Ελ
λάδα η «στενή» (επαρχία ή περιφέρεια Πρωτοδικείου). 
Από το 1886 τη στενή περιφέρεια αντικατέστησε ο νο
μός (με εξαίρεση τις περιόδους 1890 -1906 και 1923). 
Παρέκκλιση από το σύστημα του νομού, απετέλεσαν ο
ρισμένες περιοχές. Έτσι, κατά το Β.Δ. 5της 12-1-1964, 
ιδιαίτερες περιφέρειες αποτέλεσαν ο δήμος Αθηναίων, 
το υπόλοιπο δήμου Αθηναίων, ο δήμος Πειραιώς, με τις 
Σπέτσες κ.λπ., το υπόλοιπο δήμου Πειραιώς και το υπό
λοιπο νομού Αττικής (κατά το άρ. 68 του Συντάγματος 
του 1952 οι εκλογικές περιφέρειες και ο αριθμός των 
βουλευτών κάθε περιφέρειας έπρεπε να καθορίζονται 
με τυπικό νόμο).

Ως εκλογικό σύστημα εφαρμόστηκε σταθερά ως το 
1926το απλό πλειοψηφικό, το οποίο ετέθη και πάλι σε ε
φαρμογή το 1928, το 1933 και το 1932. Οι εκλογές του 
1936,1946 και 1950 έγιναν με απλή αναλογική. Κατά το 
1929 εφαρμόστηκετο μικτό σύστημα (πλειοψηφικό, αλ
λά με παραχώρηση αριθμού εδρών στη μειοψηφία). Το 
1951 (ν.1878) υιοθετήθηκε το σύστημα της «ενισχυμέ- 
νης αναλογικής» (προσπάθεια ενισχύσεως του επικρα
τέστερου κόμματος), αλλά δεν δικαίωσε τις προσδοκίες 
για εξασφάλιση μεγαλύτερες πολιτικής σταθερότητας 
και αντικαταστάθηκε (ν.3457/1955) από ένα μικτό σύ
στημα, σύμφωνα με το οποίο στις περιφέρειες όπου ε
κλέγονται λιγότεροι από 4 βουλευτές εφαρμόζεται το 
πλειοψηφικό, ενώ στις περιφέρειες που εκλέγουν 4-10 
βουλευτές ο επιλαχών συνδυασμός παίρνει τα 3/10 των 
εδρών και σ’ εκείνες που εκλέγουν περισσότερους από 
10, παίρνει όσες έδρες αναλογούν στην εκλογική του 
δύναμη σε σχέση με τον πλειοψηφούντα. Λίγο αργότε
ρα, ο ν. 3822/1958, εισήγαγετην αναλογική με δύο κα
τανομές εδρών και με βάση για τη δεύτερη κατανομή ό
χι το πηλίκον σε εθνική κλίμακα αλλά το πηλίκον των ψή
φων κατά «μείζοντες» προς τον σκοπό αυτόν, καθοριζό
μενες περιφέρειες. Ο ν.4173/1961 είχε προβλέψει την ε
παναφορά του πλειοψηφικού συστήματος του 1952 (ν. 
2228), αλλά για τις αμέσως προσεχείς εκλογές ετροπο- 
ποιούσε την ισχύουσα νομοθεσία, περιορίζοντας ιδίως 
τα προβλεπόμενα ποσοστά για τη συμμετοχή στη δεύ
τερη κατανομή (βλ. κωδικοποίηση Β.Δ. 531 της 14/17-8- 
1961, καθώς και ν. 4274/1962). Τέλος, ο ν. 4322/1963 
)πρβλ. Β.Δ. 592 της 27-9-1963) προβλέπει τρεις διαδο
χικές κατανομές εδρών. Στην τρίτη κατανομή αθροίζε
ται το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέ
ντρωσαν σε ολόκληρο το κράτος τα κόμματα ή συνδυα
σμοί που έλαβαν μέρος στη δεύτερη κατανομή (κατά 
«μείζοντες» περιφέρειες) και το άθροισμα διαιρείται δια 
των εδρών που έμειναν αδιάθετες. Το πηλίκον αποτελεί 
το εκλογικό μέτρο της τρίτης κατανομής, και με αυτό δι
αιρείται ακολούθως το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελ
τίων που συγκέντρωσε κάθε κόμμα σε όλο το κράτος και 
βρίσκεται έτσι ο αριθμός εδρών που δικαιούται. Αν μετά 
τηντρίτη κατανομή απομείνουν αδιάθετες έδρες, αυτές 
προσεπικυρώνονται στο κόμμα που πλειοψήφησε σε ο
λόκληρο το κράτος.

Ιδιαίτερη φροντίδα για την εκπροσώπηση των μειο- 
ψηφιών παρουσιάζει η νομοθεσία της τοπικής αυτοδιοί
κησης. Έτσι ο ν. Δ.ΝΖ’ του 1912 καθιέρωνε την αρχή της 
«περιορισμένης ψήφου» (ο νεώτερος Δημοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας (ν.δ. 2888/1954, άρ. 61 παρ. 4) προ
βλέπει ότι τα 3/4 των εδρών ανήκουν στον επί κεφαλής 
συνδυασμό και το 1/4 στον επιλαχόντα.

Οι ελληνικές βουλευτικές εκλογές χαρακτηρίζονται, 
κατά τα τελευταία 40 χρόνια, από τη συχνή μεταβολή ε
κλογικών συστημάτων. Δεν υιοθετήθηκε τελικά η διάτα
ξη του άρ. 38 Σχ. Σύντ. 1948, σύμφωνα με την οποία «ου
δέποτε εκλογικός νόμος εφαρμόζεται στις εκλογές, οι 
οποίες ακολουθούντην βουλευτική περίοδο κατά την ο
ποία ψηφίσθηκαν».

Επιμέλεια: Α νθ/μος 
Κούρος Κων/νος
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Δ ια κ ρ ίσ ε ις  m e  Α κ α Ο η μ ία ς
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και 
φέτος η τελετή απονομής των διακρίσεων της Ακα
δημίας Αθηνών, για τη χρονιά που πέρασε.

Δ ιακρίσεις που, όπως κάθε χρόνο, έχουν σκοπό 
να τιμήσουν όλους εκείνους που κατάφεραν να 
διακριθούν στην κονίστρα της επιστήμης, της 
τέχνης αλλά και της ανθρωπιάς, ενώ σε πολλές 
περιπτώσεις η διάκριση συνοδεύτηκε και από 

χρηματικό έπαθλο.
Την τελετή άνοιξε ο Πρόεδρος της Ακαδημίας κ. Γρ. 

Δ. Σκαλκέας με την ομιλία του «Επιστήμη και Ανθρωπι
σμός» και ακολούθησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Νικό
λαος Ματσανιώτης, ο οποίος αναφέρθηκε στο έργο 
της Ακαδημίας κατά το 2003.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρό
εδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπουλος κα
θώς και ο Αρχιεπίσκο
πος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. Χριστόδου
λος. Ενδεικτικά σας πα
ρουσιάζουμε μερικά α
πό τα πολλά βραβεία 
που απονεμήθηκαν σε 
φυσικά πρόσωπα και 
φορείς:

Τάξη Θετικών 
Επιστημών

Χρυσό Μετάλλιο 
της Ακαδημίας στο πλοίο-μουσείο «Γ. Αβέρωφ», για 
τις μεγάλες υπηρεσίες που πρόσφερε στο ελληνικό 
έθνος, άλλοτε ως πολεμικό πλοίο και σήμερα ως 
πλοίο-μουσείο.

Το βραβείο της οικογένειας του Ιωάννου 
Βλυσίδη, εις μνήμην Αντιγόνης Βλυσίδη, στους 
κ.κ. Ασημίνα Γαλλή-Τσινοπούλου, Μιχάλη Καρα- 
μούζη και Σάντα Νούσια-Αρβανιτάκη.

Το βραβείο Εμμανουήλ Μπενάκη για τους 
κ.κ. Απόστολο Σκαλτσογιάννη, ΜαρίαΤσακισί- 
ρα και Ανδρέα Δρούζα. Έπαινο στο «Μεσο
γειακό Σύνδεσμο για τη σωτηρία των θαλασ
σίων χελωνών - MEDASSET Ελλάς».

γραφέατου έργου «Περιγέλωτος βασίλειον. Οι σατιρι
κές εφημερίδες και το εθνικό ζήτημα (1875-1886» κυ
ρία Λίνα Λούβη.

Το βραβείο Σωτηρίου Ματράγκα, στηνποιήτρια και 
φιλόλογο Μαρία Κυρτζάκη.

Βραβείο στον κ. Κώστα Τσόκλη για τις κάθε είδους 
και κατηγορία δημιουργικές του προσπάθειες που συ
νεχίζονται για περισσότερα από σαράντα χρόνια.

Βραβείο στον κ. Τάσο Ρούσσο, γιατηνεπί σαράντα 
χρόνια προσφορά του στα γράμματα.

Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
Το βραβείο αφηγηματικού πεζού, με χρηματικό έ

παθλο 6.000 ευρώ στην κ. Ρέα Γαλανάκη για το έργο 
της «Ο αιώνας των λαβυρίνθων».

Το βραβείο ποιήσεως, με χρηματικό έπαθλο 6.000 
ευρώ, στονκ. Κυριάκο Χαραλαμπίδη, γιατο σύνολο του 

έργου του.
Το βραβείο δοκιμίου, με χρηματικό 

έπαθλο 6.000 ευρώ, στον κ. Κώστα Τσι- 
ρόπουλο, για τη δοκιμιογραφική συλλο
γή του «Ανάμεσα σε δύο αιώνες».

Το βραβείο παιδικής λογοτεχνίας, 
με χρηματικό έπαθλο 6.000 ευρώ, στον

Τάξη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών
Το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας στον κ.

Δικαίο Βαγιακάκο, σε αναγνώριση της συμβολής του 
στην έρευνα, τη μελέτη και την επιστημονική ανάδειξη 
της ελληνικής γλώσσας.

Το βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, στη συγ-

συγγραφέα Ευγένιο Τριβιζά 
γιατο σύνολο του έργου του.

Ίδρυμα Πέτρου Χάρη
Το βραβείο δ ιηγήμα

τος του Ιδρύματος Πέ
τρου Χάρη, στην κ. Μαρία 
Κ έντρου-Α γαθοπ ούλου , 
γ ια  τη συλλογή δ ιηγημά

των της «Η παραίτηση».
Το βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη, στον κ. 

Κώστα Σαρδελή, για το έργο του «Ο ασάλευτος ταξι
διώτης».

Ο Ευγένιος Τριβιζάς.
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Επιστήμη και Ανθρωπισμοί;
m  ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΚΑΛΚΕΑ*

1  Η επιστήμη, ως αέναος αγώνας
του ανθρώπου για την κατά- 

κτηση της γνώσεως, με τον διαλογισμό, 
την οξυδερκή παρατήρηση, τη διαίσθη
ση και την έρευνα, ανοίγει συνεχώς νέ
ους ορίζοντες και φωτίζει τον νου.

ι κλασικοί έλληνες φιλόσοφοι, που είχαν 
αναπτύξει σε ύψιστο βαθμό τον θεωρημα- 
τικό στοχασμό, της απέδωσαν καθαρώς 
θεωρηματικό σκοπό και παραθεώρησαν 

I την αξία και τη σημασία της εμπειρικής γνώσεως, η 
I οποία κατ’ αυτούς δεν είχε «λόγον διδόναι». Αλλά, 

■ καθώς ήταν αναπόφευκτο, δεν άργησε να επισυμβεί 
I η πρακτική εφαρμογή του επιστημονικού λόγου - με 
I τον Αρχιμήδη και τους διαδόχους του για παράδειγ

μα - ώστε στους καιρούς μας να εξελιχθεί σε ανα
πόσπαστο μέλος της επιστήμης και να κυριαρχήσει 
στην οικουμένη όλη ως τεχνολογία.

Επιστήμη, βέβαια, και τεχνολογία δεν ταυτίζο
νται, διότι η επιστήμη παραμένει προσηλωμένη 
στον όλο και πιο βαθιά κατάκτηση της γνώσεως, 
ενώ η τεχνολογία έχει ως επιδίωξη την αξιοποίηση 
της επιστημονικής γνώσεως σε μέσον για την υπη
ρέτηση των τρεχουσών, πρακτικών αναγκών του 
ανθρώπου. Πολύ χαρακτηριστικά, ο Αϊνστάιν είχε 
τονίσει: «Η επιστήμη δεν μπορεί να δημιουργήσει 
σκοπούς, αλλά να προσφέρει, το πολύ, τα μέσα 
για την ανάπτυξη κάποιων σκοπών, οι οποίοι έχουν 
συλληφθεί από προσωπικότητες που διαθέτουν 
υψηλότερα ηθικά ιδανικά».
Έσπευσε ωστόσο να σημειώσει 
πως «η εποχή μας είναι η εποχή 
των τελείων μέσων και των συ
γκεχυμένων σκοπών». Αυτή η τε 
λευταία ρήση προκαλεί έναν επί

μονο προβληματισμό, και είναι 
αυτός ο προβληματισμός που με

οδήγησε στην αποψινή, βραχεία ομιλία μου.
Εάν, βέβαια, ο Αϊνστάιν είχε ζήσει όλον τον προη

γούμενο αιώνα, έναν αιώνα ανθρώπινης κακουρ- 

γίας, με επαναστάσεις, παγκοσμίους θερμούς και 
ψυχρούς πολέμους, αλλά και δοξασμένο από τη ρα
γδαία ανάπτυξη των θετικών επιστημών και της τε 

χνολογίας, ίσως προβληματιζόταν περισσότερο. Η 
προώθηση των φυσικών επιστημών και η έκρηξη της 
τεχνολογίας, η οποία έχει προσλάβει φρενήρεις 
ρυθμούς στην εποχή μας, εγείρουν απορίες και συ
γκλονιστικά ερωτήματα. Η επιστήμη αναπτύσσεται 
συνήθως σε σχέση με τις πρακτικές ανάγκες των αν
θρώπων, ακολουθεί όμως βασικά την εξέλιξη μιας 

κοινωνίας και αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο πνευ
ματικό και ηθικό της επίπεδο.

Ποιο είναι όμως σήμερα, στις αρχές του 21ου αι
ώνα, το πνευματικό και ηθικό επίπεδο της κοινω
νίας μας;

Ο υλιστικός ευδαιμονισμός, που κυριαρχεί στα 
προηγμένα οικονομικώς κράτη, σε συνδυασμό με τα 
αξιοθαύμαστα επιστημονικά και τεχνολογικά επι
τεύγματα, που πολλαπλασιάζονται ραγδαίως, δεν 
αφήνει στον άνθρωπο τον αναγκαίο χρόνο για να 
ασχοληθεί, σοβαρά και επίμονα, με τον εσωτερικό 
του εαυτό, ώστε να επιτύχει όχι μόνο τη διανοητική 
και γενικότερα εγκυκλοπαιδική του συγκρότηση, αλ
λά για να κατορθώσει την ηθική ολοκλήρωση της 
προσωπικότητάς του ως Ανθρώπου. Σήμερα, «ο άν
θρωπος βουβαίνεται προς τα μέσα και θαυμάζει 
προς τα έξω» κατά τον βαθύ λόγο του Θεοδωρακό- 
πουλου.

Η τεχνολογία, που βελτίωσε σημαντικά τις συνθή

κες της ζωής μας, βοήθησε ή εμπόδισε τον άνθρω

πο να γίνει περισσότερο Άνθρω

πος; Ιδού το κρίσιμο ερώτημα. Το 

ανθρώπινο ον εξακολουθεί να 

αποτελεί αυτογενή και αυταπό

δεικτη, υπέρτατη αξία της ζωής ή 

έχει βαθύτατα καταρρακωθεί και 

υποβιβασθεί έναντι των σύγχρο

νων υλιστικών αξιών, επικυρώνο-
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νιας την φοβερή ρήση του Νίτσε για τη «μεταξίωση 

των αξιών» στην εποχή μας;
Τα ευγενή ιδεώδη του ανθρωπισμού, που βλαστά- 

νουν, φυσιολογικά θα έλεγα, στο πολίτευμα μιας αυ
θεντικής Δημοκρατίας - που έχει ως σταθερό πυρήνα 
της την αξία του Ανθρώπου -, διασύρθηκαν και κατα- 

τρέχτηκαν στις ημέρες μας.
Ο μηχανοποιημένος και κατακερματισμένος χαρα

κτήρας της εργασίας στις τεχνοκρατικές κοινωνίες 
σήμερα έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση του αν
θρώπου - δημιουργού από τα δημιουργήματά του. Η 
σύγχυση πραγματικών και πλασματικών αναγκών, η 

πνιγηρή εντατικοποίηση του ρυθμού της ζωής στις 
μεγαλουπόλεις, η εσωτερική μοναξιά, το άγχος και η 
αγωνία αλλοτριώνουν βαθύτατα και παρεμποδίζουν 

την πνευματική ολοκλήρωση των ανθρώπων ως Αν
θρώπων αυθεντικών. Έτσι πλήττεται βαριά ο Ανθρω
πισμός και δημιουργείται μια ηθική, ιδεολογική και τε 

λικά υπαρξιακή σύγχυση του όντος.
Και βέβαια, η τάση της προσηλώσεως στην ύλη, 

που παρατηρείται, και η αυξανόμενη πνευματική 
αδράνεια, σε συνδυασμό με την απίσχνανση της βου- 
λήσεως για βαθύτερο διαστοχασμό του μυστηρίου 
του ανθρώπου, οφείλονται στην κυριαρχία του ορθο
λογισμού και στην τυφλή πρακτικότητα του σύγχρο

νου υλιστικού πολιτισμού.
Μέσα στο κλίμα αυτό ζει, μεγαλώνει και εργάζεται 

ο σύγχρονος επιστήμονας, με αποτέλεσμα το έργο 
του να εντάσσεται επιτακτικά στις γενικότερες αυτές 
τάσεις της εποχής. Η ένταξη όμως αυτής εγείρει - 
οφείλει να εγείρει - στη συνείδησή του το πρόβλημα 
της ηθικής ευθύνης, αξιώνοντας την άμεση, υπεύθυ

νη αντιμετώπισή του.
Ο επιστήμονας βαρύνεται με πολύμορφη ευθύνη 

για τη γνώση που κατά κάποιον τρόπο παράγει και 
οφείλει να προβλέπει οποιονδήποτε πιθανό κίνδυνο 
που θα μπορούσε να προέλθει από τη χρήση της - ή 
την κατάχρησή της - στο μέλλον για τον άνθρωπο και 
για την οικουμένη. Πρέπει να αποφασίζει με άγρυπνη 
συνείδηση και υπευθυνότητα εάν τα αποτελέσματα

των ερευνών του πρέπει τελικά να εφαρμοσθούν. 

Κάθε επιστημονικό επίτευγμα φρονώ πως πρέπει να 

εξετάζεται όχι μόνο ως γνωστική ή υλική κατάκτηση, 

αλλά και για το αν θα αποβεί ευεργετικό ή επιζήμιο, 
ή και καταστρεπτικό, για την ύπαρξη του ανθρώπου. 

Τον έλεγχο αυτό ουδείς άλλος μπορεί ή επιτρέπεται 
να επιβάλλει στη συνειδητή ελευθερία του επιστή
μονα παρά μόνον η συναίσθηση της ανθρώπινης και 

γενικά της κοινωνικής του ευθύνης.
Δυστυχώς, όμως, οι αποφάσεις για τη χρησιμοποί

ηση από τη σύγχρονη τεχνολογία επιστημονικών 

γνώσεων και ανακαλύψεων δεν ανήκουν πάντοτε 
στην απόφαση ή στη σύμφωνη γνώμη εκείνων που 

τις ανακάλυψαν, ούτε οι πολλαπλές συνέπειες από 
τη χρήση τους έχουν όσο και όπως θα άρμοζε υπο- 
λογισθεί. Για τούτο, συχνά οι στόχοι μιας ερευνητι

κής πορείας διασπείρονται. Πολλοί διάσημοι ερευνη
τές, όπως ο Henri Beequerel, ο Heinrich Hertz και άλ

λοι ισάξιοί τους, δεν μπόρεσαν να προβλέψουν τις 
πρακτικές εφαρμογές των ανακαλύψεών τους. Και ο 
Oppenheimer, όταν πληροφορήθηκε την καταστρο

φή της Χιροσίμα, ένιωσε βαριές τύψεις συνειδήσε- 

ως, διότι είχε τόσο αποφασιστικά συμβάλει στη διά
σπαση του ατόμου, που βέβαια δόξασε και την επι

στήμη και το όνομά του, αλλά διέσπασε και το ιερό 
κύρος του Ανθρώπου, προσφέροντάς του τη φονικό

τερη δύναμη. Και αργότερα, ο Χάιντεγκερ, όταν πλη
ροφορήθηκε την άλωση του γενετικού μυστηρίου 
του ανθρώπου, είπε πως «τώρα μόνο ένας Θεός μπο
ρεί να σώσει την ανθρωπότητα». Ως τελικός σκοπός 
της επιστήμης ανακύπτει σταθερά ο εξανθρωπισμός 
της ζωής και ως σκοπός της ζωής ο εξανθρωπισμός 
της επιστήμης, ώστε να υπηρετείται ο Άνθρωπος. 
Διότι μόνο με τον απόλυτο σεβασμό προς τον 
Άνθρωπο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά 
ο υλισμός και ο υπέρμετρος ευδαιμονισμός που κυ
ριαρχεί και ορίζει την εποχή μας, και μόνο έτσι μπο
ρεί να τιθασευθεί η επιστημονική αναρχία. Ο επιστή
μονας οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι πάνω από όλα 
βρίσκεται, αμετάθετος και αναντικατάστατος, ο 
Άνθρωπος. Και όπως, πολύ εύστοχα, όρισε ο Καντ: 
«ο άνθρωπος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ ως 
μέσον, για κάποιο σκοπό, αλλά να θεωρείται αυτός, 

ο ίδιος, ο τελικός σκοπός».
Γ ια να παραμείνουν όμως οι στόχοι της επιστήμης 

ανθρωποκεντρικοί, κρίνεται απολύτως αναγκαίος ο 
επανακαθορισμός τους από «προσωπικότητες με 
υψηλά ηθικά ιδανικά», κατά τον Αϊνστάιν, δηλαδή
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από έντιμους, υψηλόφρονες, συνεπείς και ανιδιοτε
λείς, διορατικούς, ειλικρινείς και αντικειμενικούς αν- 
θρώπους-επιστήμονες.

Και για τον μεγάλο και κρίσιμο αυτό σκοπό, κρίνε- 
τα ι απαραίτητη η ανθρωπιστική τους συγκρότηση 
και καλλιέργεια, η βαθιά γνώση του δικαίου και του 
ηθικού τους καθήκοντος, η ορθή αντίληψη περί του 
αληθινά συμφέροντος τον Άνθρωπο, καθώς και μια 
ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση ηθικής και αλλη

λεγγύης. Διότι στόχοι αμετακίνητοι της επιστήμης 
πρέπει, φρονώ, να είναι η βελτίωση των συνθηκών 
της ζωής του ανθρώπου σε όλες τις εκφάνσεις της, 

η μετάδοση της γνώσεως, η καταπολέμηση της αμά

θειας και των προλήψεων, η ολόπλευρη καλλιέργεια 
σε βάθος του ανθρώπου, με κατάληξη τον σταθερό 
φωτισμό της συνειδήσεώς του, η φροντίδα για το 
περιβάλλον, η διασφάλιση της ειρήνης του κόσμου, 
της δικαιοσύνης και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τον δραστικό περιο
ρισμό της δυστυχίας, οπουδήποτε γης.

Όλα όμως αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέ
σα από ανθρωποκεντρικότερη σκέψη και θεώρηση 
του επιστήμονα. Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται η επι
τακτική ανάγκη της συνδρομής του ανθρωπισμού 
ως του υψίστου σκοπού της επιστήμης. Διότι η ορθή 

λειτουργία μιας ανθρώπινης κοινωνίας κορυφώνεται 
στον βαθύ εξανθρωπισμό του ανθρώπου, στην ηθι
κή ολοκλήρωση των μελών της.

Παρά την πολυμορφία των κατευθύνσεων και των 
πραγματώσεων που καλύπτει ο όρος ανθρωπισμός, 
στο βάθος του παραμένει ουσιαστικά αναλλοίωτος. 
Και σε τούτο το μέγιστο επίτευγμα πάλι η Αρχαία 
Ελλάδα άνοιξε τον δρόμο, θεσπίζοντας τον άνθρω- 
πο-βιολογικό ον προς τον άνθρωπο-θεωρητικό ον 
μέτρο των πάντων. Το πλάσμα που ανακαλύπτει την 
αξία του νου, του λόγου, και τον θέτει κυβερνήτη 
της θεωρίας, αλλά και της ζωής του ανθρώπου.

Για να έλθει αργότερα η θρησκεία του Ναζω
ραίου και να τον υψώσει με το πνεύμα της αγά
πης. Αλλά και τα πνευματικά κινήματα που ακο
λούθησαν των χρόνων της Αναγεννήσεως, καθώς 
και του 18ου και 19ου αιώνα, νοστάλγησαν τις αρ
χές του κλασικού ανθρωπισμού, με τον αναλλοίω
το πυρήνα του.

Σήμερα, που ο άνθρωπος υποβιβάζεται και γίνεται 
αντικείμενο, αριθμός, που πωλούνται και αγοράζο
νται οι υπαρκτικές του ανάγκες και τα ιδανικά του, 
αποτελεί κρισιμότατο χρέος του αιώνα μας να συ

νειδητοποιήσει η κοινότητα των επιστημόνων τον 

κίνδυνο και να αντιδράσει αποτελεσματικά, δαμάζο
ντας την τεχνοκρατία, μεταλλάσσοντας αποφασιστι
κά το υλιστικό υπόβαθρο της κοινωνίας και αποκα- 
θιστώντας τον ανθρωπισμό ως απαραίτητη αξίωση 
του ανθρωπίνου όντος για κάθε εποχή. «Ο ανθρωπι
σμός», μας λέγει ο καθηγητής Τατάκης «που θέλου

με να πραγματώσουμε να έχει πάλι τόσο πλάτος και 
βάθος, ώστε να περιλάβει όλα τα έργα του ανθρώ
που, βάζοντας το καθένα στη σωστή του θέση». Η 

αναγέννηση, λοιπόν, αυτού του νέου ανθρωπισμού, 
που αξιώνουμε όλοι, συνιστά - όπως θα παρατηρού
σε εύστοχα ο Erich Gromm -«μια αντίδραση στην 

απειλή εναντίον του ανθρώπου, μια απειλή που ολο
ένα μεγαλώνει».

Αυτός ο νέος ανθρωπισμός οφείλει να συμβιώ- 
σει και να λειτουργήσει αρμονικά με τη σύγχρονη, 
πολύμορφη και πολυδύναμη επιστήμη, και στο ηθι
κό και στο διανοητικό και στο υλικό πεδίο του ση
μερινού ανθρώπου. Διότι δεν απορρίπτει τον τε 
χνικό πολιτισμό με τις τεχνολογικές του κορυφώ
σεις, αλλά τον αξιοποιεί, τον προάγει, τον εξαν- 
θρωπίζει. Η επιστήμη και η τεχνολογία οφείλουν 
να αποκαταστήσουν μια γόνιμη σύζευξη με τα κε- 
λεύσματα του ανθρωπισμού, ώστε να αντικρίσουν 
τον άνθρωπο ως ψυχοσωματικό ον.

Ενα τέτο ιο συνειδητό αντίκρισμα σημαίνει πως 
ο τεχνολογικός πολιτισμός δεν βρίσκεται σε διά
σταση με τον πνευματικό πολιτισμό, αλλά πως και 
οι δύο χρειάζονται, και οφείλουν, να συνεργα- 
σθούν για το καλό του ανθρώπου, του όντος, που 
βρίσκεται από καταβολής του κόσμου επικεφαλής 
της Δημιουργίας όλης. Συνειδητοποιώντας ο σύγ
χρονος επιστήμονας την άποψη αυτή, οφείλει να 
κατευθύνει την έρευνα και την όλη δράση του 
προς τη σταθερή προαγωγή και ανύψωση του αν
θρώπου. Έτσι θα τον προφυλάξει και από την αλ
λοτρίωση, που τον οδηγεί στον οντολογικό του 
υποβιβασμό, και από τη μηχανοποίηση του βίου 
του και από τον υλιστικό του εναγκαλισμό, απο
σαφηνίζοντας τους «συγκεχυμένους σκοπούς» 
των καιρών μας, κατά Αϊνστάιν, και επανατοποθε- 
τώντας, ως ύψιστο αίτημα της Ιστορίας, τον συνε
χή εξανθρωπισμό του ανθρώπου. Διαφορετικά, η 
ζωή θα καταντήσει ένας διαρκής εφιάλτης...

*  Πρόκειται για την ομιλία του Καθηγητή Γρηγόρη Σκαλκέα 
που εκφώνησε κατά την τελετή απονομής διακρίσεων της Α
καδημίας Αθηνών, της οποίας είναι πρόεδρος.
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ο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτι
κών Επιστημών έχει ήδη συμπληρώσει μακρό
χρονη ιστορία δημιουργικής, ανοδικής πορείας 
που συνδέθηκε όχι μόνο με την πορεία της Ανώ
τατης Παιδείας καιτην ανάπτυξη των Κοινωνικών 

Επιστημών στην Ελλάδα, αλλά και με τον ευρύτερο 
κοινωνικό μετασχηματισμό στη χώρα μας.

Ιδρυτής ήταν ο Γ. Φραγκούδης ο οποίος ίδρυσε ίο  
1924την Εταιρία «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» εμπνε- 
όμενος από την «Ελεύθερη Σχολή Πολιτικών Επιστη
μών» των Παρισίων όπου είχε φοιτήσει.

Στη συνέχεια ο Α. Πόντος συνιδρυτής και δωρητής, 
μετά το θάνατό του άφησε ολόκληρη σχεδόν την περι
ουσία του για την ίδρυση στην Ελλάδα «Σχολής Πολιτι
κών Επιστημών» κατά το σύστημα της «Ελευθέρας 
Σχολής Πολιτικών Επιστημών» των Παρισίων όπου και 
αυτός είχε φοιτήσει.

Χάρη στην πειστικότητα και τον ενθουσιασμό του εμ- 
ψυχωτή της ιδέας Γ.Φραγκούδη αλλά και τη διορατικό
τητα και την ετοιμότητα του Ελ. Βενιζέλου που σαν 
πρωθυπουργός ήταν εκτελεστής της διαθήκης Πό
ντου, το κληροδότημα του Αλ.Πάντου και το κτίριο της 
«Εκπαιδευτικής Αναγέννησης» συγχωνεύονται στην 
Πάντειο Σχολή Πολιτικών Επιστημών». Θεμελιώθηκετο 
1927 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναύαρχο 
Παύλο Κουντουριώτη και τα μαθήματα άρχισαν το 
1930 με 205 φοιτητές.

Η Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών λειτουργεί 
ως ΝΠΙΔ και ο πρώτος κανονισμός ψηφίζεται το 1930. 
Μ’ αυτόν δημιουργούνται δύο Τμήματα: 1) το Πολιτικό- 
Ιστορικό και 2) το Κοινωνικό-Οικονομικό. Η φοίτηση 
προβλέπεται τριετής και η Σχολή απονέμει πτυχίο και ε
πίσης προβλέπεται η απονομή διδακτορικού τίτλου.

Το 1937 ανακηρύσσεται σε Ανωτάτη Σχολή Πολιτι
κών Επιστημών και λειτουργεί ως ΝΠΔΔκαιτο 1939 με
τονομάζεται σε Πάντειο Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επι
στημών και Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Πάντειος καθιερώθηκε σαν ελεύθερο βήμα έκφρα
σης ιδεών, όπως την είχαν οραματισθεί οι ιδρυτές της. 
Πρόκειται για τις περίφημες συζητήσεις για τον κοινο
βουλευτισμό που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 
1932 με την συμμετοχή του τότε υπουργού Παιδείας 
Γεωργίου Παπανδρέου, καθώς και άλλων διακεκριμέ
νων επιστημόνων και σπουδαστών.

Το 1963 η φοίτηση ορίζεται τετραετής και τα Τρήμα
τα της Σχολής ονομάζονται: 1) Πολιτικής Επιστήμης και 
2) Δημόσιας Διοίκησης. Η ανάπτυξη της Σχολής και η 
αύξηση των φοιτητών δημιούργησε και την ανάγκη ε
πέκτασης των κτιριακώντης εγκαταστάσεων. Έτσι, το 
1964, επί πρωθυπουργίας Γεωργίου Παπανδρέου, ε- 
τέθη ο θεμέλιος λίθος της νέας πτέρυγας (σημερινή 
Πτέρυγα Μιχαήλ Στασινοπούλου, η οποία ολοκληρώ
θηκε και εγκαινιάσθηκε το 1968.

Με την αναδιάρθρωση της ανωτάτης εκπαίδευσης 
(ν. 1268/82) η Σχολή κατατέμνεται, το 1983, σετρία Τ ρή
ματα: 1) Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών, 2) 
Δημόσιας Διοίκησης και 3) Κοινωνιολογίας.

Το 1989 μετονομάζεται σε Πάντειο Πανεπιστήμιο 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και παράλληλα

δημιουργούνται άλλα 5 Τμήματα: 1) Επικοινωνίας και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, 2) Ψυχολογίας, 3) Αστι
κής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, 4) Κοινωνικής Πολι
τικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 5) Γενικό Τμή
μα Δικαίου.

Στη συνέχεια το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διε
θνών Σπουδών διασπάσθηκε στα Τμήματα: 1) Πολιτι
κής Επιστήμης και Ιστορίας και 2) Διεθνών και Ευρω
παϊκών Σπουδών, το Τ μήμα Αστικής και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης μετονομάσθηκε σε Τμήμα Οικονομικής και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Τμήμα Επικοινωνίας 
και Μ.Μ.Ε. μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επικοινωνίας Μέ
σων και Πολιτισμού.

Η δημιουργίατωννέωνΤμημάτων οδήγησε, κατάτην 
δεκαετία του 1990, στην επέκταση του Πανεπιστημίου 
και στην ανέγερση νέου οκταόροφου κτιρίου.

Επίσης το πρώτο νεοκλασικό κτίριο του Πανεπιστη
μίου -Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης- ανακαινίσθηκε και 
στεγάζει τις Διοικητικές Υπηρεσίες και τη Βιβλιοθήκη, η 
οποία ανακαινίσθηκε.

Σήμερα το Πάντειο περιλαμβάνει:
*9  Ακαδημαϊκά Τμήματα
* 8 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
* 3 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα
* 19 Ερευνητικά Κέντρα
* 4 Εργαστήρια

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

1. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Ιστορίας

* Τομέας Ευρωπαϊκών Σπουδών
* Τομέας Κοινωνικής και Πολιτικής Θεωρίας
* Τομέας Νεότερης Ιστορίας
* Τομέας Πολιτικής Κοινωνιολογίας και Συγκριτι

κής Πολιτικής Ανάλυσης
* Τομέας Πολιτικών Συστημάτων
Στόχος του Τμήματος είναι η μελέτη και έρευνα της 

Πολιτικής Επιστήμης και Πολιτικής Ιστορίας με ιδιαίτε
ρη έμφαση στους επιστημονικούς τομείς της Πολιτικής 
Θεωρίας, της Πολιτικής Φιλοσοφίας και Ψυχολογίας, 
της Θεωρίας του Κράτους και των Πολιτικών Πρακτι
κών, των Εμπειρικών Μεθόδων στις Κοινωνικές Επιστή
μες, της Θεωρίας των Πολιτικών Συστημάτων, της Ευ
ρωπαϊκής και Ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας, της συ
γκρότησης και λειτουργίας Θεσμών και της Θεωρίας 
των Πολιτικών Κομμάτων.

2. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών

* Τομέας Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεσμών
* Τομέας Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας και Πολι

τισμικών Σχέσεων
* Τομέας Διεθνών Σχέσεων
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ιδρύ

θηκε το 1997, αλλά η ιστορία του ξεκινά στα μέσα της 
δεκαετίας του 1960, όταν διδάχθηκε για πρώτη φορά 
το μάθημα των Διεθνών Σχέσεων στο Τ μήμα Πολιτικής 
Επιστήμης.
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Η βιβλιοθήκη 
του Παντείου 

Πανεπιστημίου.

3. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης
•  Τομέας Οικονομίας
•  Τομέας Δημοσίου Δικαίου
•  Τομέας Διοικητικής Επιστήμης
• Τομέας Φορολογίας και Ελεγκτικής

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης έχει ιστορία πολλών ε
τών. Από το 1963 προσφέρει στην ελληνική κοινωνία 
στελέχη Διοίκησης του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. 
Είναι το μεγαλύτερο Τμήμα του Πανεπιστημίου ως 
προς τον αριθμό των φοιτητών. Χορηγεί πτυχίο με Κα
τεύθυνση: α) Δημόσιας Οικονομικής και α) Δημοσίων 
Θεσμών. Όλοι οι απόφοιτοι του Τμήματος εγγράφο- 
νται μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

4. Τμήμα Κοινωνιολογίας
•Τομέας Γενικής Κοινωνιολογίας
•  Τομέας Κοινωνικής Μορφολογίας
•  Τομέας Νεοελληνικής Κοινωνίας
• Τομέας Εγκληματολογίας

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε το 1984 και είναι 
το πρώτο Τμήμα Κοινωνιολογίας της χώρας.

Στόχος του Τμήματος είναι να ανταποκριθεί στις σύγ
χρονες θεωρητικές αναζητήσεις, στις σύγχρονες κα
τευθύνσεις διεπιστημονικής διαχείρισης των κοινωνι
κών προβλημάτων και να επεξεργασθεί τις πρακτικές 
αντιμετώπισής τους.

Αποσκοπεί στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, 
της κοινωνικής συμπεριφοράς στις ατομικές και συλ
λογικές της μορφές, των κοινωνικών θεσμών, της δια
δικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της 
ανθρώπινης κοινωνίας, των προβλημάτων που αντιμε
τωπίζει ο σημερινός άνθρωπος.

5 . Τ μ ή μ α  Ο ικ ο ν ο μ ικ ή ς  και 
Π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ ή ς  Α νά π τυ ξη ς  
•  Τομέας Περιφερειακής Επιστήμης

•  Τομέας Πολιτικής Οικονομίας

Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυ
ξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Α
στικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ο
μάδα των Οικονομικών Τμημάτων.

Η «φιλοσοφία» του Τ μήματος στηρίζεται στην άποψη 
ότι η ανάλυση της οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί πο
λυσύνθετη κοινωνική διαδικασία της οποίας οι κρίσιμες 
διαστάσεις είναι, ο χώρος και ο χρόνος, δηλαδή οι άν
θρωποι, ο τόπος και η ιστορία τους. Ο χώρος αντιμετω
πίζεται ταυτόχρονα ως γεωγραφικός (τόπος, πόλη, πε
ριοχή, κ.λ.π.) με συγκεκριμένα προβλήματα αλλά και 
ως χώρος ιστορικός με την έννοια του ιστορικού προσ
διορισμού και περιορισμού.

Οιπτυχιούχοι εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελη
τήριο Ελλάδος και έχουν δικαίωμα ένταξης στο Σύνδε
σμο Ελλήνων Περιφερειολόγων.

6. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
•  Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
•  Τομέας Κοινωνικής Ανάλυσης και Κοινωνικής 

Μορφολογίας
•  Τομέας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Αν
θρωπολογίας είναι ένα νέο και καινοτόμο Τ μήμα. Ιδρύ
θηκε το 1989 και λειτουργεί από το 1990.

Χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο περιλαμβάνει δύο νο
μοθετημένες Κατευθύνσεις:

α)την Κατεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και β) την 
Κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Το Τμήμα έχει ως βασικό του σκοπό «την μελέτη και 
ανάλυση των κοινωνικών δομών και τάσεων μετασχη
ματισμού της κοινωνίας» και «τον προγραμματισμό και 
εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής σε εθνικό και τοπι
κό επίπεδο».

7. Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων
και Πολιτισμού
•  Τομέας Επικοινωνίας
• Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
•  Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης

Το Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού λει
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1990-91 και είναι το 
πρώτο που δημιουργήθηκε σε ελληνικό ΑΕΙ.

Στους στόχους του Τμήματος συγκαταλέγονται, σε 
γενικές γραμμές, και τα εξής:

•  Η θεωρητική και ιστορικο-εμπειρική διερεύνηση 
του φαινομένου της επικοινωνίας.

•  Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στον χώρο των 
μέσων (έντυπος λόγος, ραδιόφωνο, πολιτιστική 
διαχείριση, νέες τεχνολογίες, διαφήμιση, δημό
σιες σχέσεις, ρητορική).

•  Η κατάρτιση δημοσιογράφων και στελεχών για τον 
ημερήσιο και περιοδικό τύπο, καθώς και για τα η
λεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
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•  Η κατάρτιση πολιτιστικών διαχειριστών, επικοινω- 
νιολόγων, διαφημιστών, ειδικών στις δημόσιες 
σχέσεις, καθώς και στελεχών όλων των μορφών ε
πικοινωνίας και ενημέρωσης.

Το πτυχίο του Τμήματος είναι κοινό με αναγραφή 
τριών κύκλων σπουδών:

α) Κύκλος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης
β) Κύκλος Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
γ) Κύκλος Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων

8. Τμήμα Ψυχολογίας
•  Τομέας Κοινωνικής Ψυχολογίας
•  Τομέας Γενικής Ψυχολογίας

Το Τμήμα Ψυχολογίας ιδρύθηκε το 1989 και λει
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Μέσα σε κλί
μα ευθύνης και πρόκλησης διαμορφώνονται και ανα
πτύσσονται η πολιτική και οι στόχοι του Τμήματος, που 
επιγραμματικά είναι:

•  Η άρτια θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στους 
βασικούς κλάδους της Ψυχολογικής Επιστήμης 
(Ψυχοφυσιολογία, Νευροψυχολογία, Πειραματι
κή, Γνωστική, Κοινωνική, Εξελικτική και Κλινική 
Ψυχολογία).

•  Η εξοικείωση και η άσκηση των φοιτητών στους βα
σικούς κανόνες και μεθόδους επιστημονικής έρευ
νας για την καταγραφή, κατανόηση και ερμηνεία 
της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

•  Η περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση της Ψυχο
λογικής Επιστήμης ως μίας εκ των Επιστημών του 
Ανθρώπου και της Κοινωνίας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν δικαίωμα να λά
βουν άδεια άσκησης του απαγγέλματος κατόπιν αιτή- 
σεώς τους στις οικείες Νομαρχίες. Η άδεια άσκησης ε
παγγέλματος κατοχυρώνειτον δικαιούχο στη νόμιμη ά
σκηση του επαγγέλματος του Γενικού Ψυχολόγου ο
ποίος απασχολείται στους τομείς της Παιδείας, Πρό
νοιας, Υγείας, Απονομής Δικαιοσύνης, Επικοινωνίας, 
καθώς και σε φορείς της Πολιτικής και Οικονομικής ζω
ής της χώρας. Ωστόσο πρέπει να διευκρινισθεί ότι για 
την άσκηση της ειδικότητας στην Κλινική Ψυχολογία, 
στην Σχολική Ψυχολογία και στην Οργανωτική Ψυχο
λογία η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στους κλάδους αυ
τούς είναι απαραίτητη.

9. Γενικό Τμήμα Δικαίου
•  Τομέας Δημοσίου Δικαίου
•  Τομέας Δικαίου των Διακρατικών Σχέσεων και 

Πολιτειολογίας
• Τομέας Ποινικών Επιστημών
• Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου
•  Τομέας Εμπορικού-Εργατικού και Κοινωνικού 

Δικαίου
•  Τομέας Φιλοσοφίας-Κοινωνιολογίας του Δικαί

ου και Ιστορίας του Δικαίου

Ιδρύθηκε το 1989. Το Γ ενικό Τμήμα Δικαίου έχει ως α
ντικείμενο την υποστηρικτική διδασκαλία των νομικών 
μαθημάτων στα λοιπά Τμήματα του Πανεπιστημίου, τα

οποία χορηγούν πτυχία.
Δεν παρέχει προπτυχιακό δίπλωμα, παρέχει όμως 

διδακτορικό δίπλωμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυ
ξης λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1993-94, Πρό
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διετούς διάρκειας. 
Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχια
κού Διπλώματος Ειδίκευσης.

Αντικείμενο του Π ΜΣ είναι η οργάνωση μεταπτυχια
κών μαθημάτων και ερευνητικών εργασιών για την α
πόκτηση εμπειρίας στα γνωστικά πεδία της περιφερει
ακής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής. Η φοί
τηση στο Πρόγραμμα είναι δωρεάν.

2.Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, λει
τουργεί απότο 1994-1995 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα των Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών.

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και οδηγεί 
στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευ
σης Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών σε μια από τις 
παρακάτω ειδικεύσεις:

•  Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές Σπουδές
•  Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές
•  Δίκαιο και Οικονομία των Επιχειρήσεων στο Νέο 

Διεθνές Περιβάλλον
•  Ευρωπαϊκή Διοίκηση και Πολιτική (Πρόγραμμα 

Jean Monnet)
Η φοίτηση είναι δωρεάν.

3.Τμήμα Κοινωνιολογίας σε συνεργασία με το 
Τμήμα Ψυχολογίας

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
Κοινωνικός Αποκλεισμός, Μειονότητες και Φύλο

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινω- 
νιολογίας σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας, θε
σμοθετήθηκε το 1998. Το πρόγραμμα είναι διετούς 
διάρκειας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδί
κευσης, αναγνωρισμένο απότο Κράτος, με τίτλο «Κοι
νωνικός Αποκλεισμός Μειονότητες και Φύλο» με τρεις 
επιμέρους Κατευθύνσεις: α) Κατεύθυνση Κοινωνιολο- 
γίας, β) Κατεύθυνση Εγκληματολογίας, και γ) Κατεύ
θυνση Ψυχολογίας.

Η φοίτηση είναι δωρεάν.
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Άλλη μια άπο
ψη της βιβλιο
θήκης του Πα- 
ντείου Πανεπι

στημίου.

4. Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με το 
Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών
Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
που πραγματοποιείται από το Τμήμα Ψυχολογίας σε 
συνεργασία με τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος 
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής - Ψυχολογίας του Πανεπι
στημίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99.

Οι απόφοιτοι καλούνται όχι μόνο να επιδείξουν άρτια 
γνώση του αντικειμένου, αλλά και να «εκπαιδεύσουν» 
υπό μία έννοια, φορείς και επιχειρήσεις στο δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, ώστε να γίνει κατανοητό και αποδε
κτό ότι η πολιτική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 
μιας σύγχρονης χώρας δεν μπορεί παρά να βασίζεται 
στην επιστημονική γνώση των χαρακτηριστικών και α
ναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της.

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι πέντε ε
ξάμηνα. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

δ.Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Πολιτιστική Πολιτική, Διοίκηση και Επικοινωνία

Στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού λει
τουργεί, από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003, Πρόγραμ
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Πολιτιστική Πολιτι
κή, Διοίκηση και Επικοινωνία». Αντικείμενο του Προ
γράμματος είναι η μελέτη θεμάτων που αφορούν τον 
πολιτισμό και την πολιτιστική δραστηριότητα, τη διοίκη
ση και οργάνωση πολιτιστικών οργανισμών και δραστη
ριοτήτων, την πολιτιστική πολιτική και την επικοινωνία, 
σε όλες τις εκφάνσεις, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
του πολιτισμού. Το Πρόγραμμα οδηγεί, μετά από 15ά- 
μηνες σπουδές, στη χορήγηση Διπλώματος Μεταπτυ
χιακής Εξειδίκευσης στην «Πολιτιστική Πολιτική, Διοί
κηση και Επικοινωνία». Η φοίτηση είναι δωρεάν.

6. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κοινωνική Μεταβολή:

Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Κοι
νωνική Μεταβολή: Διαστάσεις Κοινωνικής Πολιτικής 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας» οδηγεί στην απονομή 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Κοινωνι
κή Μεταβολή με Κατεύθυνση: α) Κοινωνικής Πολιτικής 
και β) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Η διάρκειατου Προ
γράμματος είναι δύο έτη. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

7.Τμήμα Κοινωνιολογίας 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή 
της

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εγκληματολογίας του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας, θεσμοθετήθηκε το 2003, εί
ναι διετούς διάρκειας και απονέμει Μεταπτυχιακό Δί
πλωμα Ειδίκευσης, αναγνωρισμένο από το κράτος, με 
τίτλο «Η Σύγχρονη Εγκληματικότητα και η Αντιμετώπισή 
της». Η οργάνωση και η δομή του Προγράμματος οδη
γούν στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος της μεταπτυχιακής 
ομάδας φοιτητών και την εξειδίκευσή τους στα θέματα 
της σύγχρονης εγκληματικότητας και της πρόληψής 
της και γενικότερης αντιμετώπισής της: α) ως αντικεί
μενα εμπειρικής έρευνας και κριτικής θεώρησης, β) ως 
αντικείμενα σχεδιασμού ορθής αντεγκληματικής πολι
τικής. Στοχεύει, στην δημιουργία στελεχιακού δυναμι
κού ικανού να ενισχύσειτους δημόσιους και ιδιωτικούς 
οργανισμούς της χώρας. Η φοίτηση είναι δωρεάν..

δ.Τμήμα Ψυχολογίας σε συνεργασία με το 
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών
Ψυχολογία και Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου
δών πραγματοποιείται από το Τμήμα Ψυχολογίας του 
Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

Στόχος του ΠΜΣ είναι να προαγάγει την ψυχολογική 
γνώση σε έναν από τους πλέον καθοριστικούς σήμερα 
τομείς για το κοινωνικό και ατομικό γίγνεσθαι, που είναι 
τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η εμπλοκή της Ψυχο
λογίας στα μέσα ενημέρωσης, που στη χώρα μας είναι 
σχεδόν άγνωστη, θα συμβάλλει καθοριστικά στην ποι
οτική αναβάθμιση των πρωταρχικών λειτουργιών της ε
νημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας, που επιτε- 
λούν σήμερα τα ΜΜΕ. Η διάρκειατου Προγράμματος 
είναι διετής. Η φοίτηση είναι δωρεάν.

Δ/νση:Λ.Συγγρού 136
17671 Αθήνα 

Τηλ: 210920-1013,4
Fax: 210922-3690

www.panteion.gr
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2050 (44,66 EURO X 60 μήνες)
1800 (39,22 EURO χ 60 μήνες)
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3590 (78,22 EURO X 60 μήνες)
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Ανθρώπινα Ιικαιύραια

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΡΟΖΟΚΟΥ 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ 

ΑΡΣΑΚΕΙΟΥ 
ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ*

πό τη μια προτάσσει τον 
απαστράπτοντα και πολυδύ
ναμο καλπασμό του τεχνολο
γικού γίγαντα και από την άλ
λη αντιτάσσει τον υποφωτι- 

σμένο και αδύναμο βηματισμό του 
ηθικού νάνου. Έτσι ενώ ο πρώτος 

εξερεύνησε και κατάκτησε το διάστημα 
και το γήινο πεδίο, ο δεύτερος δεν κα
τόρθωσε να εξιχνιάσει και να εξημερώ
σει πλήρως το ψυχικό μας τοπίο.

Και ο κόσμος μας, δημιούργημα 
του θεού της Αγάπης, θα περίμενε 
κανείς πως και αν ακόμη δεν ήταντό- 
σο «όμορφος, ηθικός και αγγελικά 
πλασμένος», τουλάχιστον να μην εί
ναι τόσο σατανικά ναρκοθετημένος.
Βλέποντας όμως καθημερινάτον άν
θρωπο πάνω στον πλανήτη μας να 
συμπεριφέρεται στο συνάνθρωπο ό
χι φιλάνθρωπο αλλά απάνθρωπα, 
συνειδητοποιεί πως το μίσος και η α
πάτη πρωταγωνιστούν και δεσπό
ζουν και στις διαπροσωπικές και στις 
διακρατικές σχέσεις περισσότερο α
πό την καλοσύνη και την αγάπη.

Έτσι, σ’ όλα τα γεωγραφικά μήκη 
και πλάτη της γης, βιώνουμε την πιο 
στυγνή και κατάφωρη παραβίαση 
θεμελιωδών ανθρώπινων δικαιωμά
των και ελευθεριών, γινόμαστε μάρ
τυρες γεγονότων και καταστάσεων 
αποκρουστικών και αποτρόπαιων, 
που μας θυμίζουν πως ο άνθρωπος 
για το συνάνθρωπο του όχι μόνο δεν 
είναι ο φιλάνθρωπος Σαμαρείτης 
του θεόσταλτου Χριστιανισμού αλ
λά ο απάνθρωπος Κάιν του ενστικτώδους πρωτογονι
σμού- όχι μόνο δεν συμπεριφέρεται φιλάνθρωπο και 
φιλάδελφα αλλά δίκην αιμοσταγούς και αιμοδίαιτου 
λύκου ως αδελφοκτόνος και μισάνθρωπος έστω και αν 
είναι ομοειδήςτου, ομοτραφής και ομογάλακτος.

Το ειδεχθέστερο λοιπόν από τα αποκρουστικά αυτά 
εγκλήματα είναι η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαι
ωμάτων, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επί
πεδο.

Λέγοντας ανθρώπινα δικαιώματα εννοούμε τα απα
ράγραπτα και αναφαίρετα δικαιώματα που έχει ο άν
θρωπος ως δημιούργημα αλλά καιπαιδίτου θεού- όλες 
δηλαδή τις βασικές εξουσίες που παρέχει το δίκαιο 
στον άνθρωπο να υπερασπίζεται και να υπηρετεί τα έν- 
νομα συμφέροντα του. Εννοούμε τα δικαιώματα της

|ίας έχει εύστοχα χαρακτηρισθει ε 
ου ατομισμού, εποχή της πολυφωνί

Η επο
μου κ
της παραφωνίας. Τροπαιουχος και τροπαιο< 
στημρνικα, αλλά αποτρόπαιη εν πολλοίς ηθι 
σιαζει με ένα τρόπο τραγικά παράλογο και τ1 
τραγικό ένα πρόσωπο σύνθετο, αλλά και αντιφα

Κάθ ε  πληγή στο προσωπ 

^ ^ Η κ α ι  του πονεμένο

ζωής, της τιμής, της περιουσίας και της ελευθερίας, 
που διαχρονικά και οικουμενικά δίνουν το στίγμα της ι
διαιτερότητας, της μοναδικότητας αλλά και της ιερό
τητας της ανθρώπινης παρουσίας και οντότητας.

Το πρώτο άρθρο της «οικουμενικής Διακήρυξης των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου λέει ότι «όλοι οι άνθρωποι 
γεννιούνται και ζουν ελεύθεροι και έχουν ίσα δικαιώμα
τα». Έχουν επομένως γλωσσική, θρησκευτική ελευθε
ρία, το πολιτικό δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγε- 
σθαι»· έχουν ισονομία, ισοπολιτεία, αλλά και όλα εκείνα 
τα στοιχεία που σε πρακτικό, ψυχολογικό, πνευματικό 
και ηθικό επίπεδο καθιστούν τη ζωή του ανθρώπου α
ξιοπρεπή και αξιοβίωτη.

Ειδικότερα, το παιδί (άρθρο 25,26) έχει δικαίωμα να 
έχει από τη γέννηση του ένα όνομα και εθνικότητα. Α-
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δόν καθημερινά χωρίς δίκες, χωρίς προσχήματα. Αυ
τή η ασύστολη και απροσχημάτιστη καταπάτηση των 
ανθρώπινων δικαιωμάτων, αν και διανύουμε τον αιώ
να των φώτων, παραπέμπει στον πιο σκοταδιστικό και 
ανελεύθερο μεσαίωνατης ιστορίας.

Γίνεται στα ρατσιστικά καθεστώτα, όπου με το δίκαιο 
της πυγμής και όχι με την πυγμή του δικαίου οι γιγαντι- 
αίοι στο ύφος αλλά πυγμαίοι στο ήθος ταγοί και οπαδοί 
της νέας τάξης πραγμάτων, έχοντας πέσει θύματα της 
νοητικής αταξίας τους, ταξινομούν και αξιολογούν τους 
συνανθρώπους τους σαν να πρόκειται για σκυλιά του 
δρόμου ή άλογα του ιπποδρόμου.

Ϊε πολλές χώρες, ιδίως όμως στις υπανάπτυκτες του 
Τρίτου κόσμου, τα δικαιώματα των παιδιών παραβιά- 
ζονται βάναυσα, αφού αυτά συχνά πεθαίνουν, πριν 

ακόμα γεννηθούν, από την εξαθλίωση, την αρρώστια και 
την πενία ή, μετά τη γέννηση τους, από ασιτία. Στις χώ
ρες αυτές, οι συνθήκες διαβίωσης, ιδίως των παιδιών, δεν 
είναι μόνο τριτοκοσμικές αλλά απόκοσμες και εφιαλτικές 
είναι σχεδόν ανύπαρκτη η σύγχρονη ιατρική περίθαλψη, 
η παιδεία ελλιπής, η γονεϊκή φροντίδα πλημμελής, η κρα
τική μέριμνα ανεπαρκής. Η παιδική πορνεία και η γενικό
τερη εκμετάλλευση της τρυφερής παιδικής ηλικίας στις 
χώρες αυτές οσημέραι (=καθημερινά) αυξάνει και λαμ
βάνει διαστάσεις επιδημίας.

Τα παιδιά των πολέμων, τα παιδιά των μειονοτήτων ή 
των προσφύγων αντιμετωπίζονται όχι μόνο ως παιδιά ε
νός ταλαίπωρου λαού, αλλά και ως πλάσματα ενός κα
τώτερου θεού.

Τ α αίτια που δημιού ργησαν και που ενισχύουν το φαι
νόμενο αυτό είναι πολλά και ποικίλα.

Είναι αρχικά η ελλιπής παιδεία, η επικίνδυνα μονομε
ρής, αφού ο πρακτικός της προσανατολισμός και η 
χρησιμοθηρική της νοοτροπία υπηρετούν τα υλικά με
γέθη της ζωής, τις ποσοτικές της διεκδικήσεις και όχι 
τις ποιοτικές της αναβαθμίσεις, αφού βασικός της στό
χος είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα και όχι το εισόδη
μα της κεφαλής και πολύ περισσότερο το απόθεμα της 
ψυχής. Μια παιδεία που δεν έχει ακόμη επαρκώς πείσει

του συνανθρώπου μας και ιδ ιαίτερα του αδυνάμου
αποτελούν ισχυρό ράπισμα στο πρόσωπο του πολιτισμού μας

παγορεύεται να εργάζεται πριν από την κατάλληλη ηλι
κία, πρέπει να έχει ειδική προστασία, κοινωνική ασφά
λιση, υποχρεωτική και δωρεάν παιδεία, καλή διατροφή 
και ψυχαγωγία, ιατρική περίθαλψη και ανθρώπινη γενι
κά αντιμετώπιση και φροντίδα.

Η καταπάτηση των παραπάνω δικαιωμάτων γίνεται, 
δυστυχώς, σε πολλές χώρες και σε πολλές περιπτώσεις.

Γίνεται στα αυταρχικά και ανελεύθερα καθεστώτα, 
στις χώρες του ποικιλώνυμου αυταρχισμού και του α
νυπάρκτου ανθρωπισμού, στις ιδιότυπες δικτατορίες 
της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής, όπου ανα
στέλλονται και παραβιάζονται συστηματικά οι ατομικές 
ελευθερίες και τα δικαιώματα τα πολιτικά, όπου οι πα
ντοειδείς διώξεις, οι εκτοπίσεις, οι φυλακίσεις και οι θα
νατώσεις, τα πιο απάνθρωπα εγκλήματα, γίνονται οχε

τούς ανθρώπους πως αυτά που μας ενώνουν με τους 
άλλους ανθρώπους, με τους άλλους λαούς, με το άλλο 
φύλο, με τις άλλες φυλές είναι πολύ περισσότερα απ’ 
αυτά που μας χωρίζουν, κάθε πληγή στο πρόσωπο του 
συνανθρώπου μας και ιδιαίτερα του αδυνάμου και του 
πονεμένου, αποτελούν ισχυρό ράπισμα στο πρόσωπο 
του πολιτισμού μας.

Άλλη αιτία είναι επίσης ο φανατισμός στις ποικίλες 
του τάσεις και στις παντοειδείς του εκφάνσεις, που δε 
μας επιτρέπει να δούμε λογικά, να σταθμίσουμε ακρι
βοδίκαια, να αισθανθούμε καλοπροαίρετα, να ιεραρχή
σουμε με αντικειμενικότητα, να δράσουμε με ευθυκρι
σία και νηφαλιότητα.

Είναι ακόμη ο ποικιλώνυμος ρατσισμός και ο ποικιλό
μορφος φασισμός που εκδηλώνεται και αναζωπυρώνε-
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ται στις μέρες μας πολυμήχανα και πολυδύναμα 
όχι μόνο ως φασισμός ή ρατσισμός της ιδεολο
γίας ή της θεωρίας αλλά κυρίως της πράξης και 
της νοοτροπίας. Έτσι, εντελώς προκλητικά προ
βάλλουν θεωρητικά και επιβάλλουν πρακτικά την 
αντιεπιστημονική αλλά άλλα άκρως ωφελιμιστική 
άποψη πως οι υποτιμημένοι άνθρωποι δεν μπο- 
, ρούν να είναι υπερτιμημένοι εργάτες. Η αναβίωση 
' εξάλλου και η έξαρση του ρατσισμού σε χώρες 
που παραδοσιακά τον εξέτρεφαν, αποδεικνύει 
πως το πολυκέφαλο αυτό τέρας δεν πεθαίνει, μό
νο για λίγο ξαποσταίνει και καθώς κλείνει έναν κύ
κλο αίματος, στο λυκόφως κάποιας ζωής του μαζί 
με τις λοίσθιες πνοές του εκπέμπει και τις πιο ε
κτυφλωτικές αλλά και πιο απάνθρωπες αναλα
μπές του, γιατί τα τελευταία του αυτά πλήγματα, 
τα απεχθή και ανθρωποβόρα, θυμίζουν τα τελευ
ταία τινάγματα του φιδιού, που πάντοτε είναι καιτα 
πιο θανατηφόρα.

Γενικά, καταπατεί τα ανθρώπινό δικαιώματα 
εκείνος ο λαός και εκείνος ο άνθρωπος που δεν 
πατεί καλά πάνω στη γη. Οι άνθρωποι με την 

ασταθή εξωτερική αλλά και εσωτερική ισορροπία 
οι ανασφαλείς ψυχολογικά, οι πωρωμένοι συναι
σθηματικά, οι ανερμάτιστοι ηθικά, οι αλλοτριωμέ
νοι πνευματικά. Οι μονοδιάστατοι άνθρωποι γενι
κά, με το ελλειμματικό ηθικό ισοζύγιο, αφού η 
υλική παράμετρος της ζωής τους σε σχέση με την 
ηθική είναι ασύμμετρα υπέρμετρη και δυσαρμονι
κή. Και ο άνθρωπος στέκεται, ισορροπεί καλά πά
νω στη γη, όταν το ένα του πόδι στηρίζεται έξω 
απ’ αυτήν: όταν έχει τα απαιτούμενα πνευματικά 
και ηθικά ερείσματα. Όταν το φυσικό βάρος του 
ενός ποδιού είναι ανάλογο με το μεταφυσικό αντί
βαρο του άλλου αντίθετα αποσυντονίζεται και 
αποσταθεροποιείται όταν η γήινη οπτική μιας ζω
ής χωρίς ουράνια προοπτική δεν της επιτρέπει να 
διαισθανθεί και πολυδύναμα να βιώσει την πολυ
χρωμία του «είναι», αφού δυναστικά την κατέχει και 
ασφυκτικά τη συνέχει η μονοκρατορία του «έχειν».

Ειδικά για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του 
παιδιού, ευθύνεται η ανυπαρξία ειδικής κρατικής μέ
ριμνας, αποτελεσματικής διακρατικής συνεργασίας 
και σχετικής αυστηρής νομοθεσίας, αλλά και πολ
λών κυβερνητών η ανικανότητα, η διαφθορά και η α
ναλγησία.

Ευθύνεται η διεθνής κοινωνία, που αφήνει στην α
ξιέπαινη βέβαια αλλά αναποτελεσματική ιδιωτική πρω
τοβουλία την αντιμετώπιση ενός τόσο σοβαρού θέμα
τος· δεν είναι δυνατόν προβλήματα τόσο καυτά να α
ντιμετωπίζονται χλιαρά ή υποθερμικά.

Ευθύνεται το κύμα και το κλίμα του ξέφρενου ευδαι
μονισμού και του αχαλίνωτου ηδονισμού, που απρο
σχημάτιστος και θρασύς δεν ορρωδεί πια «προ ουδε- 
νός φραγμού». Έτσι, στις υπανάπτυκτες χώρες, 

με την ένοχη ανοχή ή τη σκόπιμη των μεγάλων, μικρά 
ανήλικα παιδιά βιάζονται σωματικά και ψυχικά από 
τους καλοζωισμένους τουρίστες του ανεπτυγμένου

παιδί απαγορεύεται να εργάζεται

κόσμου, αφού για να μπορέσουντα πρώτα να εξασφα
λίσουν την τροφή τους, θα πρέπει οι δεύτεροι να ικα
νοποιήσουν τη διαστροφή τους. Αν όμως η καταπάτη
ση των δικαιωμάτων του ανθρώπου συνιστά έγκλημα, 
η καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού είναι έ
γκλημα και φρικτό και διπλό, αφού σκοτώνει τη χαρά 
του παρόντος να ναρκοθετεί την ελπίδα του μέλλο
ντος. Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε πως 
όποιος δε σέβεται το παιδί που βλέπει μπροστά του, εί
ναι ένας άνθρωπος που πρωτύτερα έχει σκοτώσει το 
παιδί που κρύβει μέσα του. Έχουν πει πως κάθε παιδί 
που γεννιέται φέρνει στον κόσμο το χαρμόσυνο μήνυ
μα πως ο Θεός δεν έχει ακόμη απογοητευθεί από τους 
ανθρώπους. Κάθε παιδί που από δική μας ευθύνη ή α- 
σχη μοσύνη πεθαίνει, σκεφθή κάμε ποτέ τι απαισιόδοξο 
μήνυμα μπορεί να φέρει;

Σε ένα κόσμο με καταργημένα τα εσωτερικά του 
σκιρτήματα, με απαμβλυμένα ή ανύπαρκτα τα υγιή 
θρησκευτικά του συναισθήματα, που εφεύρε το «θά
νατο του Θεού» για να απελευθερώσει τους ασκούς

κοινωνική ασφάλιση
ψυχαγωγία, ιατρική περίθαλψη
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του ποικιλώνυμου σατανισμού και να θάψει μέσα στον 
όγκο των υλικών αποκτημάτων και περιττωμάτων και 
τα τελευταία υπολείμματα των ενόχων του και των ηθι
κών αναστολών του, όσο και αν «ζητείται ελπίς», υπάρ
χουν ελπίδες αναστροφής του φαινομένου και υγιούς 
αναψυχής της ψυχής;

Η επίπεδη και απαστράπτουσα γήινη χλιδή σαν την 
Ομηρική Κίρκη θάμπωσε και μέθυσε τους ανθρώπους 
και τους έκανε όχι μόνο να χάσουν την οδό του ιθακι- 
κού επαναπατρισμού αλλά και εγκλωβισμένοι μέσα 
στα γρανάζια του γήινου ευδαιμονισμού να απομα
κρυνθούν ακόμη πιο πολύ από τη θέα καιτη ζήτηση της 
Ιθάκης, από τη νοσταλγία του ουρανού.

Ένας κόσμος που οι μισοί συνάνθρωποι μας πεθαί
νουν από υποσιτισμό και πενία και οι άλλοι μισοί από υ
περσιτισμό και ανία, που πετά στο φεγγάρι μεταφορι
κά και κυριολεκτικά αφού πάμπολλα γήινα προβλήμα
τα δεν αντιμετωπίζονται με τη δέουσα συμπάθεια αλλά 
με εξωγήινη απάθεια, δεν είναι εύλογο να προκαλείτην 
αποστροφή και την αντιπάθεια;[νας κόσμος όπου η «επόμενη ημέρα» ενός πυρηνικού 

ολοκαυτώματος δεν βιώνεται και δεν επικρέμεται μό
νο ως μελλοντική εφιαλτική απειλή, αλλά και ως σύγ

χρονη ανοικτή πληγή, αφού η οικολογική καταστροφή 
που έχει ήδη συντελεσθεί από την άφρονα χρήση ή την 
εγκληματική κατάχρηση της ατομικής ενέργειας έχει 
ήδη χαράξει βαθιές και δυσεπούλωτες ουλές (πληγές) 
στις ταλαιπωρημένες και καθημαγμένες (αιμάσσουσες) 
του πλανήτη μας παρειές, πώς θα μπορέσει να σεβαστεί 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις διαπροσωπικές του σχέ
σεις, τις ηθικές του δεσμεύσεις και υποσχέσεις, όταν

κοινωνικής προσφοράς και εθελοθυσίας καλείται ο έλ- 
ληνας αστυνομικός να γίνει ο ανυποχώρητος προασπι
στής, ο ακοίμητος φρουρός όλων των βασικών και απα
ράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου και του πολίτη.

Καλείται να γίνει ο υπερασπιστής της ζωής, της τ ι
μής, της περιουσίας, της πρακτικής και της πνευματι
κής ελευθερίας, της ηθικής του αξιοπρέπειας. Καλείται 
να εξασφαλίσει στον Έλληνα πολίτη όλα τα έννομα α
γαθά που πολύτροπα και πολυεπίπεδα εγγυώνται την 
τάξη, την ασφάλεια, την ευημερία και την ευδαιμονία 
την ατομική και την κοινωνική.

Καλείται όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και 
στη πιο απόμακρη της Ελληνικής Επικράτειας εσχατιά, 
αντλώντας από τα ανεξάντλητα ψυχικά αποθέματα όχι 
μόνο του αστυνομικού υπαλλήλου και υπουργού αλλά 
και του κοινωνικού διακόνου και λειτουργού, να αντα- 
ποκριθεί στις υπέρπολλες απαιτήσεις ενός σύνθετου 
κοινωνικού ρόλου που αρχίζει από τον τηρητή της δη
μόσιας τάξης, τον απη
νή διώκτη της παρανο- ·(Λ)  
μίας, τον ανακριτή και 
φτάνει μέχρι τον εξο- 
μολόγο, τον οικογε
νειακό σύμβουλο, τον 
ψυχαναλυτή.

Ια τελευταία μάλι
στα χρόνια ο ρό
λος τους αυτός 

έχει διευρυνθεί κα
θώς έχουν επωμι- 
σθεί και το βαρύ και

ριν από την κατάλληλη ηλικία, πρέπει να έχει ειδική προστασία, 
ιποχρεωτική και δωρεάν παιδεία, καλή διατροφή και 
ιαι ανθρώπινη γενικά αντιμετώπιση και φροντίδα.

ασεβεί και ασελγεί πάνω στη φύση και με φυσική συνέ
πεια την αφύσικη ζωή;

Σε έναν τέτοιο κόσμο καλείται τόσο η παγκόσμια όσο 
και η Ελληνική αστυνομία να βάλει τάξη στην αταξία. Κα
λείται για μια ακόμη φορά και μάλιστα με τα χέρια γυμνά 
να βγάλει τα φλέγοντα κάστανα απάτη φωτιά.

Καλείται με το πρακτικό της εκτόπισμα και το ηθικό 
της ανάστημα να γίνει το αμυντικό ανάχωμα στις πα
ντοειδείς επιθέσεις της αήθους ανηθικότητας και της 
κακοήθους παραβατικότητας και εγκληματικότητας.

Καλείται να γίνει ο ασυνθηκολόγητος και ανειρήνευ
τος διώκτης του κακού στα ποικίλα του φανερώματα, ο 
ανυποχώρητος και ασυμβίβαστος Ιαβέρης, όταν πρό
κειται να τηρηθεί το γράμμα του νόμου αλλά και ο ανοι- 
χτόκαρδος κοινωνικός αρωγός, ο μεγαλόψυχος ιε
ρουργός του Β. Ουγκώ, όταν πρόκειται να υπηρετηθεί 
και να ερμηνευθεί το πνεύμα του.

Έτσι με σύνεση και ευθυκρισία, με τον ψυχρό νου της 
επαγγελματικής επάρκειας και της υπηρεσιακής ευσυ
νειδησίας, αλλά καιτη ζεστή καρδιάτης ιεραποστολικής

υπέρ πολύ (πολύπλοκο) έργο της υποδοχής, της έντα
ξης και της προσαρμογής στην Ελλαδική πραγματικότη
τα πάμπολλων προσφύγων, αλλοδαπών εργατών και πο- 
λυειδών μεταναστών.

Οι ανέστιοι αυτοί άνθρωποι, άλλοι φιλότιμοι και ερ
γατικοί και άλλοι φυγόπονοι και παραβατικοί, αντιμε
τωπίζονται από την ελληνική πολιτεία και την ελληνική 
αστυνομία με τον προσήκοντα προς τα ανθρώπινα δι
καιώματα τους σεβασμό, αλλά και με τον ανάλογο 
προς τα παραπτώματα τους κολασμό.

Η Ελλάδα μας λοιπόν, αυτός ο τόπος ο μικρός, ο μέ- 
γας του ποιητή που αρδεύει ακατάπαυστα τους αφυ
δατωμένους λειμώνες του ορθολογισμού μετά αείζωα 
νάματα της σοφίας της και της αρετής, αυτή είναι που 
πρωτοχάρισε τη νυσταγμένη πνευματικά ανθρωπότη
τα τη μοναδικότητα, την ιδιαιτερότητα και την ιερότητα 
του ανθρώπινου προσώπου.

Και τώρα που με τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004 
η χώρα μας θα ξαναγίνει για ένα περίπου μήνα το κέ
ντρο του κόσμου, ο ομφαλός της γης, καλείται με την,
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*Απόσπασμα της ομιλίας του, που πραγματοποιήθηκε στην 
ΣΑ.Ε.Α. την 10/1/2003 (ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων).

Ο  Αρχηγός
της Ελληνικής Αστυνομίας 

Κ. Φώτιος Νασιάκος 
στην ημερήσια διαταγή 

τηςΙΟης Δεκεμβρίου 2003 
ανέφερε:

Αστυνομικοί, Συνοριακοί Φύλα
κες, Ειδικοί Φρουροί και Πολιτικοί 
υπάλληλοι

Γιορτάζεται σήμερα σε όλο τον 
κόσμο η ημέρα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, μιάς από τις μεγα

λύτερες κατακτήσεις του ανθρωπί
νου γένους.

0  σεβασμός των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων αποτελεί πάντα τη βασι
κότερη εγγύηση της ελευθερίας ό

λων των προσώπων, το αδιάψευστο κριτήριο της 
δημοκρατικότητας ενός κράτους, το μέτρο του 
πολιτισμού μιας κοινωνίας.

Η 10η Δεκεμβρίου, ημέρα που πριν 55 χρόνια υ- 
πογράφηκε η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιω
μάτων του Ανθρώπου και καθιερώθηκε από τη Γε
νική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. ως ημέρα ανάμνησης 
και επιβεβαίωσης της βούλησης της ανθρωπότη
τας να ζήσει με αξιοπρέπεια, ελευθερία, δικαιο
σύνη και ειρήνη, έχει ιδιαίτερη σημασία για την α
στυνομία, που από τη φύση της αποστολής της, 
ως θεσμού προληπτικής αποτροπής του εγκλή
ματος, ενεργεί ως ασπίδα προστασίας των ατομι
κών ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο ρόλος της αστυνομίας σε μια δημοκρατική 
κοινωνία είναι απαιτητικός και δύσκολος. Καθή
κον των μελών της είναι να εξασφαλίζουν την ε
λεύθερη και ειρηνική άσκηση των δικαιωμάτων 
και ελευθεριών που αναγνωρίζει στους πολίτες το 
Σύνταγμα, οι διεθνείς συμβάσεις και ο νόμος και η 
δράση τους να διέπεται από κοινωνική ευαισθη
σία και σεβασμό της αξίας του ανθρώπου.

Η αντίδραση στο έγκλημα πρέπει να είναι δρα
στική αλλά σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ο
δηγεί σε μέτρα που υπονομεύουν τα ανθρώπινα 
δικαιώματα.

Η συμπεριφοράτου έλληνα αστυνομικού έχει α
ποδείξει ότι σέβεται απόλυτα τ ις  ατομικές ελευ
θερίες και έχει προσαρμόσει τη δράση του στη 
διαφύλαξή τους. Η γενικότερη παιδεία των αστυ
νομικών ως μελών μιας δημοκρατικής κοινωνίας 
και οι αρχές λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποτελούν εχέγγυο γ ι’ αυτό.

Με τον υψηλό βαθμό ευθύνης, το ανθρωπιστικό 
πνεύμα που σας χαρακτηρίζει κατά την εκτέλεση 
της αποστολή σας και την κοινωνική σας προσφο
ρά, έχετε κατακτήσει την αναγνώριση του Ελληνι
κού Λαού.

άξιο μάχη και αξιόπιστη της Αστυνομία να εμπεδώσει 
και να διατρανώσει το αίσθημα της ασφάλειας και της 
ευταξίας. Καλείται να επιδείξει στους πολυπληθείς επι
σκέπτες μας πως το πολιτιστικό απόθεμα και το αν
θρωπιστικό πλεόνασμα που ενδημεί στο βάθος της ελ- 
ληνίδας ψυχής δεν αποτελεί μια αναχρονιστική, πολυ
καιρισμένη και αποχρωματισμένη περγαμηνή του πα
ρελθόντος, αλλά ένα δυναμικό ποιοτικό διαπιστευτή- 
ριοτου παρόντος, ένα ακριβό εισιτήριο που θα επιτρέ
ψει στην Ελλάδα της Ευρώπης, στην Ελλάδα του αν
θρωπισμού, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμά
των και του πολιτισμού, στην Ελλάδα της ευημερίας να 
πλεύσει πλησίστια και να συνεχίσει την αναπτυξιακή 
της πορεία και μέσα στο ολόφωτο λυκαυγές της τρίτης 
χιλιετίας.

Θα πρέπει να δείξουμε και να πείσουμε πως η Ελλά
δα που ευτύχησε πρώτη για ανθρώπινα δικαιώματα να 
μιλήσει δεν δικαιούται τώρα να σιγήσει πως η Ελληνι
κότητα και γενικά η εθνικότητα δεν είναι θέμα καταγω
γής αλλά πρωτίστως αγωγής, πως δεν εξαρτάταιτόσο 
από το αίμα, όσο κυρίως από το πνεύμα. Αυτό το πνεύ
μα πυροδοτεί διαχρονικά τα καύσιμα του ανθρωπιστι
κού μας συναισθήματος και αναγκάζει τον ποιητή να α
ναφωνεί: «Μάνα, φωτιά με βύζαξες και είν ’ η καρδία 
μου αστέρι;»

Αυτό το αστέρι, σήμερα που η ανθρωπότητα ξανα- 
θυμάται και τιμά την οικουμενική διακήρυξη των δικαι
ωμάτων του ανθρώπου ας γίνει ο φωτεινός σηματοδό
της που οδηγεί στο «ουδαμώς δει αδικείν» και στο «α
γαπάτε αλλήλους» ο παρήγορος δρομοδείκτης που 
δείχνει την πορεία προς του κώνειου τη φυλακή και 
προς την σταυρική θυσία, ο φάρος που θα φωτίζει όχι 
τις χλιδοβριθείς λεωφόρους του σύγχρονου ευδαιμο
νισμού αλλά την αιματοπότιστη και ακανθώδη ατραπό 
του θεόσταλτου χριστιανισμού και του φιλάνθρωπου 
ανθρωπισμού.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η δολοφονία του διαδόχου του αυστριακού θρόνου, 

αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάρδου, στο Σεράγεβο, 

αποτέλεσε την θρυαλλίδα της έναρξης του Α’ Παγκο

σμίου Πολέμου. Αυτό το γεγονός, που όλα δείχνουν 

πως ήταν κατασκευασμένο, χρησιμέυσε σαν αφορμή 

για να μπει η Ευρώπη σε μια τεράστια πολεμική περι

πέτεια, που, όπως διατείνεται ο διαπρεπής καθηγη

τής Ιμμάνουελ Βαλλερστάιν ήταν η πρώτη φάση ενός 

πολέμου που τελείωσε μετά από 35 χρόνια.

ί τις αρχές του 20ου αιώνα, η Ευρώπη είχε φθάσει 
σε πολύ υψηλό επίπεδο ευημερίας και πολιτισμού. 
Είχε ισχυρή οικονομία, κοινωνικές βάσεις, ισχυ
ρούς δημοκρατικούς θεσμούς και αναπτυσσόταν 
σε κάθε τομέα με γοργούς ρυθμούς. Η ανάπτυξη 

της τεχνολογίας είχε ανοίξει νέους ορίζοντες: το ηλε
κτρικό φως, τον τηλέγραφο, το τηλέφωνο, τον κινημα
τογράφο, προστέθηκαν νέα μεταφορικά μέσα, όπως το 
ποδήλατο, το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο.

Τα πολιτικά ζητήματα εκείνης της εποχής είχαν λυ
θεί, λιγότερο ή περισσότερο επιτυχώς, με διεθνείς 
συμφωνίες και η Αφρική, είχε μοιραστεί χωρίς μεγά
λες δυσκολίες και χωρίς να προκαλέσει πολέμους.
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Υπήρχαν, βέβαια, μεταξύ των κρατών αρκετοί λόγοι 
προστριβών και διεκδικήσεις: η Γαλλία ενδιαφερόταν 
πάντα για την Αλσατία και τη Λορένη, η Γερμανία δεν 
ήταν ικανοποιημένη από το αποικιακό μερτικό της, η 
Ρωσία εποφθαλμιούσε τον Βόσπορο και τα Δαρδανέ
λια, η Ιταλία διεκδικούσε το Τρεντίνο και την Τεργέ
στη, η Αυστρία ήθελε να περιορίσει τη Σερβία, η Ρου
μανία ζητούσε την Τρανσυλβανία από την Ουγγαρία 
και τη Βεσσαραβία από τη Ρωσία και η Βουλγαρία αι
σθανόταν ταπεινωμένη μετά την ήττα της στον δεύτε
ρο βαλκανικό πόλεμο.

Καμιά όμως από τις διεκδικήσεις αυτές δεν μπο
ρούσε να ικανοποιηθεί χωρίς πόλεμο και κανείς στην 
πραγματικότητα δεν σκεφτόταν να απειλήσει τον άλ
λον, εκτός, ίσως, από την πάνοπλη Γερμανία του Γου- 
λιέλμου Β’ και τη σύμμαχό της Αυστροουγγαρία.

Η αρχή της κρίσης
Στις 28 Ιουνίου 1914, ο διάδοχος του αυστριακού 

θρόνου, αρχιδούκας Φραγκίσκος Φερδινάρδος, δο
λοφονήθηκε στο Σεράγεβο, από τον Βόσνιο Γκαβρίλο 
Πρίντσιπ. Η κυβέρνηση της Αυστροουγγαρίας, υπό 
την πίεση της λαϊκής αγανάκτησης, βέβαιη πως έχει 
τη γερμανική υποστήριξη, έστειλε ένα αυστηρότατο 
υπόμνημα στη Σερβία, αποτελούμενο από 10 άρθρα 
που, αν γίνονταν δεκτά, θα μετέτρεπαν τη σλαβική 
αυτή χώρα σε υποτελή της Αυστρίας.

ΚΟΝΗ̂ ΚΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Ο Θ Ω Μ Α Ν ΙΚ Η  ΑΥΤΟΚΡ.
kotcu&Ovock  τύ ν  CmMocuv 
τών Δύοτρογβρμονών κοί 
τύ ν  Βουλγάρων

(im-18) *  —
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Στην αριστερή 
σελίδα:
Πορεία γαλλι
κού στρατού 
σε χιονοσκεπή 
περιοχή.
Κάτω: 
Υπηρεσίες 
των μετόπι
σθεν στους 
χιονισμένους 
δρόμους που 
οδηγούσαν 
στο μέτωπο 
(Συλλογή Νικ. 
Γ. Βασιλάτου).

Μόλις η Γερμανία εξέφρασε στην Αυστρία την 
απόλυτη υποστήριξή της, η Αυστροουγγαρία κήρυξε 
τον πόλεμο εναντίον της «χώρας των δολοφόνων» 
στις 28 Ιουλίου (παρόλο που η Σερβία είχε δεχθεί 
επτά από τα δέκα σημεία του υπομνήματος)!

Η σοβαρή απόφαση του Αυστροουγγαρίας κλόνισε 
βαθύτατα τη βαλκανική ισορροπία, θίγοντας άμεσα τα 
συμφέροντα και τα αισθήματα της Ρωσίας προς τους 
σλαβικούς λαούς. Επί πλέον, ο τουρκικός στρατός (η 
Τουρκία ήταν από παράδοση εχθρική προς τη Ρωσία), εί
χε Γερμανούς αξιωματικούς ως «εκπαιδευτές» και στον 
θρόνο της Αλβανίας καθόταν ένας Γερμανός πρίγκιπας.

Ο τσάρος διέταξε «προληπτική» κινητοποίηση (30 
Ιουλίου) αλλά, την 1η Αυγούστου, η Γερμανία κήρυξε
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m îiwfin

Αερομαχία 
Φθινόπωρο 
1915 Πίνακας 
J-F Bouchor

να ροηυησουν το πιεςομενο γαΛΛίκο μέτωπο οι 
Ρώσοι, αν και απροετοίμαστοι, εξαπέλυσαν επίθεση. 
Τα λίγα γερμανικά στρατεύματα που κάλυπταν το μέ
τωπο υποχώρησαν, εκθέτοντας σε κίνδυνο την Ανα
τολική Πρωσία. Τότε, ένας γέρος απόστρατος Πρώ- 
σος αξιωματικός, ανέλαβε την αρχηγία των στρατευ
μάτων και, εκμεταλλευόμενος θαυμάσια την τέλεια 
γνώση του εδάφους προκάλεσε δύο σοβαρές ήττες 
στους Ρώσους. Την ίδια μέρα της μάχης του Μάρνη, 
οι Ρώσοι σημείωσαν λαμπρή νίκη εναντίον των Αυ
στριακών στο Λέμπεργκ.

Εν τω μεταξύ, η Ιαπωνία, σύμφωνα με παλαιότερες 
συμφωνίες με τη Μεγάλη Βρετανία, έστειλε στη Γερ
μανία ένα τελεσίγραφο, στη λήξη του οποίου κήρυξε 
τον πόλεμο (23Αυγούοτου 1914).

Τους πρώτους μήνες του πολέμου, η Ρώμη έγινε το 
κέντρο ενός σκληρού διπλωματικού παιγνιδιού μετα
ξύ των αντιπροσώπων των εμπολέμων δυνάμεων και 
της κυβερνήσεως Σαλάντια που, τελικά, έπειτα από 
τις αναβολές των Αυστριακών, υπέγραψε με την 
Αντάντ το Σύμφωνο του Λονδίνου, το οποίο εγγυού- 
ταν στην Ιταλία το Τρεντίνο ως το Μπρένερ, την Τερ
γέστη, την Ίστρια και τις Δαλματικές ακτές ως το 
Πούντα Πλάνκα και επί πλέον ακαθόριστες παραχω
ρήσεις στην Αφρική.

Στις 23 Μάίου 1915 κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της 
Αυστροουγγαρίας και της Γερμανίας. Ο ιταλοαυ-

τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.
Στις 2 Αυγούστου, η Ιταλία κήρυξε την ουδετερότητά της.
Στις 3 Αυγούστου, τα γερμανικά στρατεύματα εισέ

βαλλαν στον ουδέτερο Βέλγιο, με σκοπό να πλευρο
κοπήσουν τον γαλλικό στρατό.

Μπροστά σ’ αυτή την εξέλιξη, η Μεγάλη Βρετανία 
διέκοψε τις διπλωματικές της προσπάθειές και βγήκε 
κι αυτή στον πόλεμο. Την άλλη μέρα κήρυξε και η Αυ
στροουγγαρία τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Το πεδίο του πολέμου
Η Γερμανία θα μπορούσε να κτυπήσει τη Ρωσία που 

βρισκόταν ακόμη στο στάδιο της κινητοποίησης, αλλά 
ο αρχηγός του επιτελείου της φον Μόλτκε ο νεώτε- 
ρος προτίμησε να ξεκαθαρίσει πρώτα τον πόλεμο στο 
δυτικό μέτωπο, για να ρίξει έπειτα εναντίον του «κο
λοσσού με τα πήλινα πόδια» όλο το βάρος της γερ
μανικής πολεμικής μηχανής. Οι Γερμανοί, επωφελού
μενοι από τα μεγάλα λάθη του γαλλικού επιτελείου, 
προέλασαν ως το Παρίσι, ενώ η γαλλική κυβέρνηση 
διέφευγε στο Μπορντώ. Παρ’ όλες τις σοβαρές απώ
λειες που είχε υποστεί ο γαλλικός στρατός, ο στρα
τηγός Ζόφρ κατόρθωσε, με μια μεγάλη αμυντική μά
χη που κράτησε από τις 6 ως τις 14 Σεπτεμβρίου 
1914, να αναχαιτίσει τους Γερμανούς πάνω στον πο
ταμό Μάρνη και να τους απωθήσει ως τον Σομ. Η μά
χη αυτή, έκρινε την τύχη του πολέμου.
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στριακός πόλεμος είχε καθαρά εθνικό χαρακτήρα. 
Τόσο οι αμυνόμενοι Αυστριακοί, όσο και οι επιτιθέμε
νοι Ιταλοί ήταν βέβαιοι πως πολεμούσαν για έδαφος 
που και οι δύο θεωρούσαν δικό τους.

Οι Γάλλοι, στο διάστημα αυτό, είχαν εξαπολύσει 
πολλές επιθέσεις που δεν άλλαξαν ουσιαστικά τη 
γραμμή του μετώπου, αλλά προκάλεσαν κολοσσιαίες 
απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Στο ανατολικό μέτωπο 
οι Ρώσοι, που είχαν ηττηθεί στο Γκόρλιτσε (2 Μάίου), 
αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν, αφήνοντας στα χέ
ρια των επιτιθεμένων μεγάλες περιοχές της Πολωνίας 
και της Λιθουανίας.

Τον ίδιο χρόνο, παρασυρόμενη από τις εντυπωσια
κές νίκες των Γερμανών εναντίον των Ρώσων και ενα
ντίον των Άγγλων στα Δαρδανέλια, η Βουλγαρία μπή
κε στον πόλεμο (5 Οκτωβρίου) στο πλευρό των Κε
ντρικών Αυτοκρατοριών, που κατόρθωσαν, με επιδέ
ξια διπλωματική ενέργεια, να επιτύχουν από την 
Τουρκία την παραχώρηση μερικών εδαφών που της 
επέτρεπαν να βγει στο Αιγαίο. Η επέμβαση της Βουλ
γαρίας επέτρεψε συνδυασμένη επίθεση εναντίον της 
Σερβίας, από Βουλγάρους, Τούρκους και Αυστρια
κούς. Ο σέρβικός στρατός ουσιαστικά διαλύθηκε και 
η χώρα κατακτήθηκε (Οκτώβριος - Νοέμβριος 1915). 
Η κυβέρνηση και τα λείψανα του στρατού κατέφυγαν 
στην Αλβανία και από εκεί πέρασαν στην Κέρκυρα.

Το 1916, οι Κεντρικές Αυτοκρατορίες άρχισαν δυο 
ισχυρότατες επιθέσεις, μια των Γερμανών εναντίον 
του γαλλικού μετώπου στο Βέρντεν και άλλη των Αυ
στριακών εναντίον των Ιταλών στο υψίπεδο του Αζιά- 
γκο. Στο Βέρντεν οι Γερμανοί δεν κατόρθωσαν να εισ- 
δύσουν και οι Αυστριακοί δεν είχαν μεγαλύτερη επιτυ
χία και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Ενώ οι Αυ
στριακοί ήταν απασχολημένοι εναντίον των Ιταλών, οι 
Ρώσοι επετέθησαν στη Βουκοβίνα και σημείωσαν λα
μπρή νίκη. Η επιτυχία αυτή έπεισε τη Ρουμανία, που 
ως τότε ταλαντευόταν, να μπει στον πόλεμο στο πλευ
ρό της Αντάντ με την ελπίδα να ικανοποιήσει τις διεκ
δικήσεις της (ρουμανικά εδάφη που βρίσκονταν υπό 
αυστριακή κατοχή). Έπειτα όμως από μερικές επιτυ
χίες, ο ρουμανικός στρατός διαλύθηκε τελείως, μετά 
από ισχυρή αυστρογερμανική επίθεση που ανάγκασε 
τα υπολείμματά του να καταφύγουν στη Μολδαβία.

Η εξέλιξη αυτή ανησύχησε την Αντάντ, γιατί πε
ριήλθαν στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες οι πλούσιες 
γεωργικές περιοχές και οι πετρελαιοπηγές της Ρου
μανίας. Κατά τα τέλη του έτους εκείνου, μέσα στην 
ατμόσφαιρα της ψυχολογικής επιθέσεως, ο Γερμα
νός καγκελάριος Μπέτμαν - Χόλβεγκ, με ύφος νικητή 
πρότεινε ειρήνη. Η ειρηνευτική αυτή πρόταση χρησι
μέυσε κυρίως, για να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
Γερμανών πολεμιστών και του λαού.

Ιο1917 ήταν αποφασιστικό έτος για την εξέλιξη του 
πολέμου. Η είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο έθεσε 
στη διάθεση των Δυτικών ανεξάντλητους υλικούς 

πόρους, που άρχισαν να λείπουν στις Κεντρικές Αυ
τοκρατορίες. Η αποφασιστική, όμως, στροφή σημειώ
θηκε όταν η γερμανική Ανώτατη Διοίκηση κηρύχθηκε

μονόπλευρα (Ιανουάριος 1917) εναντίον των λεγομέ
νων «δικαιωμάτων των ουδετέρων», δηλώνοντας ότι 
στο εξής θα θεωρούσε εχθρικά όλα τα πλοία που θα 
έπλεαν σε εχθρικά νερά, όποια εθνικότητα κι αν είχαν. 
Στις 3 Φεβρουάριου, οι ΗΠΑ διέκοψαν τις διπλωματι
κές σχέσεις με τη Γερμανία. Η κατάρρευση του τσα
ρικού καθεστώτος (Μάρτιος) και οι αγγλικές αποκα
λύψεις για ένα σχέδιο γερμανομεξικανικής συμφω
νίας για μεταφορά του πολέμου στο βορειοαμερικα- 
νικό έδαφος (το «τηλεγράφημα Τσίμμερμαν») διέλυ
σαν και τους τελευταίους δισταγμούς που εμπόδιζαν 
ακόμη τις Η.Π.Α. να βγουν στον πόλεμο.

Το 1918, ελεύθερες πια από τα ανατολικά, η Γερ
μανία και η Αυστροουγγαρία σκέπτονταν να εξαπολύ
σουν μεγάλη αποφασιστική επίθεση και στα δυτικά,

Περίθαλψη 
τραυματιών 
από άνδρες 
της υγειονομι
κής υπηρεσίας 
του γερμανι
κού στρατού. 
Πίνακας Failer 
(Συλλογή Νικ. 
Γ. Βασιλάτου).

ρίχνοντας στο μέτωπο αυτό όλες τις δυνάμεις που 
διέθεταν. Η Αυστρία σχεδίαζε μεγάλη επίθεση κατά 
της Ιταλίας που, σχεδίαζε την κατάληψη της Λομβαρ
δίας. Η αυστριακή επίθεση αναχαιτίστηκε από τους 
Ιταλούς σε μια αποφασιστική μάχη που κράτησε 8 
ημέρες (μάχη του Πιάβε) και έληξε με απόλυτη απο
τυχία του επιτιθέμενου, που απωθήθηκε στις θέσεις 
εκκινήσεώς του. Με την ιταλική νίκη, οι τύχες του πο
λέμου μεταστράφηκαν οριστικά υπέρ της Αντάντ. Οι 
βίαιες επιθέσεις (μάχες της Πικκαρδίας, της Φλάν
δρας και του Μάρνη) που εξαπέλυσαν οι Γερμανοί 
στο γαλλικό μέτωπο αναχαιτίστηκαν από τις αγγλο- 
γαλλικές δυνάμεις. Τότε, αναπτύχθηκε μια ισχυρότα
τη αντεπίθεση της Αντάντ, υπό την ηγεσία του Γ άλλου 
στρατηγού Φος, που ανάγκασε τους Γερμανούς να 
υποχωρήσουν, διώχνοντάς τους από το γαλλικό έδα
φος. Ενώ στη δυτική Ευρώπη, η Αντάντ έπαιρνε απο
φασιστικά την πρωτοβουλία, στον νοτιοανατολικό το 
μέα ετέθησαν εκτός μάχης η Βουλγαρία και η Τουρ
κία που ζήτησαν ανακωχή, στις 29 Σεπτεμβρίου η 
πρώτη και στις 31 Οκτωβρίου η δεύτερη. Οι επιχειρή
σεις εναντίον της Βουλγαρίας εξαπολύθηκαν από τη 
Θεσσαλονίκη, όπου από την αρχή του πολέμου είχε 
σταλεί ένα συμμαχικό εκστρατευτικό σώμα. Το 1916, 
με την ανασυγκρότηση του σερβικού στρατού, οι 
Σύμμαχοι είχαν ανακαταλάβει το Μοναστήρι και συν-
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δέθηκαν με τ ις  ιταλικές δυνάμεις της Αλβανίας. Η 
μεγάλη γερμανική ήττα στον Μάρνη αναπτέρωσε 
το ηθικό των Συμμάχων, οπότε Άγγλοι, Γάλλοι, Σέρ- 
βοι και Έλληνες εξαπέλυσαν κεραυνοβόλο επίθε
ση, που έπειτα από δέκα πέντε ημέρες υποχρέωσε 
τη βουλγαρική κυβέρνηση να συνθηκολογήσει άνευ 
όρων.

Μ ε τους Συμμάχους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα και στη Βουλγαρία, η συνθηκολόγη
ση της Τουρκίας ήταν ζήτημα χρόνου. Από 

το  άλλο μέρος, μετά την καταστροφή του Κουτ - 
ελ - Αμάρα, νέο αγγλικό εκστρατευτικό σώμα είχε 
φθάσει στη Μεσοποταμία, κατέλαβε το  1917 τη 
Βαγδάτη, τη Σαμάρα και το Τεκρίτ και πέτυχε την 
οριστική συντριβή των Τούρκων στο Ραμαντιέ. Οι 
Άγγλοι σημείωσαν επιτυχίες και στην Παλαιστίνη 
όπου, διώχνοντας τους Τούρκους από τα  αιγυ
πτιακά σύνορα, εισέβαλαν με δυνάμεις το 1917 
και κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ. Τελευταία επίθε
ση στον τομέα αυτό εξαπολύθηκε από τους 
Άγγλους παράλληλα (Σεπτέμβριος 1918) με επί
θεση από τη Βουλγαρία εναντίον της Τουρκίας 
και οδήγησε στην οριστική συντριβή της Τουρ
κίας (ανακωχή του Μούδρου).

Την ίδια εποχή εξαπολύθηκε η ιταλική επίθεση 
εναντίον του αυστριακού στρατού, ο οποίος βρι
σκόταν ήδη σε διάλυση και ύστερα από συγκρού
σεις μιας εβδομάδος (μάχη Βιττόριο Βένετο) συν
θηκολόγησε. Η στρατιωτική ήττα επιτάχυνε την 
αποσύνθεση όλης της αυτοκρατορίας και την εμ
φάνιση εθνικών κρατών πάνω στα ερείπια της πρώ
ην αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Ο ίδιος ο αυτο- 
κράτορας εγκατέλειψε την Αυστρία και ζήτησε κα
ταφύγιο στην Ελβετία.

Σε λίγο κατέρρευσε και η γερμανική αντίσταση. 
Ο αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β' έφυγε στην Ολλαν
δία και η προσωρινή γερμανική κυβέρνηση ζήτησε 
ανακωχή που οι Σύμμαχοι της παραχώρησαν στις 
11 Νοεμβρίου 1918 (ανακωχή της Ρετόντ). Έπειτα 
από επίπονες διαπραγματεύσεις στο Παρίσι μεταξύ 
αντιπροσώπων των νικητριών δυνάμεων (στις οποί
ες συμμετείχε αυτοπροσώπως, και όχι πάντα με 
επιτυχία, ο Ουίλσον) υπογράφτηκαν οι συνθήκες ε ι
ρήνης: με τη Γερμανία στις Βερσαλλίες, ακριβώς 
πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία στο Σεράγεβο), με 
την Αυστρία στο Σαιν - Ζερμαίν - αν - Λαι με τη 
Βουλγαρία στο Νεϊγύ, με την Ουγγαρία στο Μεγά
λο Τριανόν και με την Τουρκία στις Σέβρες.

Η Ελλάδα στον πόλεμο
Ο πόλεμος δημιούργησε προβλήματα στην Ελλά

δα από την πρώτη ημέρα της εκρήξεώς του, προ
βλήματα που βάρυναν σ’ όλη τη μετέπειτα ιστορία 
της χώρας. Από την αρχή ετέθη το ζήτημα αν η χώ
ρα θα συμμετείχε σ’ αυτόν και με ποια παράταξη. 
Οι διαφωνίες στο ερώτημα αυτό, στις οποίες προ
στέθηκαν και οι πιέσεις από τους δυο εμπολέμους, 
την Αντάντ και τις  Κεντρικές Αυτοκρατορίες, προ- 
κάλεσαν οξύτατες συγκρούσεις που έμειναν στην

ελληνική ιστορία με το θλιβερό όνομα «διχασμός». 
Ο πρωθυπουργός Βενιζέλος υποστήριζε από την 
αρχή την είσοδο στον πόλεμο στο πλευρό της 
Αντάντ, της οποίας θεωρούσε βέβαιη τη νίκη, ενώ ο 
βασιλιάς Κωνσταντίνος, πιστεύοντας περισσότερο 
στη νίκη της Γερμανίας, επέμεινε να κρατήσει τη 
χώρα ουδέτερη. Και ο ελληνικός λαός χωρίστηκε 
σε «βασιλικούς» και «βενιζελικούς».

Η απόβαση στρατευμάτων των Αγγλογάλλων 
(που ήθελαν να εξασφαλίσουν τον ανεφοδιασμό 
και την ενίσχυση της Σερβίας από τη Θεσσαλονίκη, 
Οκτώβριος 1915), η είσοδος της Βουλγαρίας στον 
πόλεμο (14 Οκτωβρίου 1915) στο πλευρό των Κε
ντρικών Αυτοκρατοριών, η κατάληψη της Καβάλας 
από γερμανικά και βουλγαρικά στρατεύματα και η 
παράδοση ολόκληρου ελληνικού σώματος στρατού 
που μεταφέρθηκε στη Γερμανία (Σεπτέμβριος 
1916), όξυναν την κρίση και ο Βενιζέλος σχημάτισε 
χωριστή «προσωρινή» κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη 
(9 Οκτωβρίου) η οποία κήρυξε τον πόλεμο εναντίον 
της Γερμανίας (23 Νοεμβρίου). Στις 11 Ιουνίου 
1917, οι Αγγλογάλλοι αξίωσαν την παραίτηση του 
Κωνσταντίνου, που τον κατηγορούσαν ως γερμανό
φιλο. Ο βασιλιάς έφυγε στην Ελβετία, ο Βενιζέλος 
σχημάτισε κυβέρνηση στην Αθήνα και στις 2 Ιουλί
ου η Ελλάδα βγήκε επίσημα στον πόλεμο στο πλευ
ρό της Αντάντ.

Η ενεργητική συμμετοχή της Ελλάδος ενίσχυσε 
το συμμαχικό μέτωπο της Βαλκανικής και επέτρεψε 
την προετοιμασία της αντεπιθέσεως. Οι πρώτες 
αντεπιθέσεις με αξιόλογες, αν και τοπικές επιτυ
χίες, σημειώθηκαν αμέσως, το φθινόπωρο του 
1917, με συμμετοχή και ελληνικών μονάδων στο 
πλευρό των αγγλογαλλικών καθώς και των σερβι
κών, που είχαν στο μεταξύ ανασυγκροτηθεί στο ελ
ληνικό έδαφος. Τον Μάιο 1918 καθαρά ελληνικές 
δυνάμεις σημείωσαν την πρώτη αξιόλογη συμμαχι
κή επιτυχία με την ανακατάληψη του Σκρα, που ε ί
χε ως σπουδαιότερη συνέπεια την κατάπτωση του 
ηθικού των Βουλγάρων. Έτσι, όταν στις 15 Σεπτεμ
βρίου εξαπολύθηκε η μεγάλη συμμαχική επίθεση 
στο μακεδονικό μέτωπο, οι επιτυχίες ακολούθησαν 
η μια την άλλη.

Τα σέρβικά στρατεύματα, ενισχυόμενα, από ελ
ληνικά και γαλλικά, απελευθέρωναν τα πρώτα τμή
ματα του εθνικού τους εδάφους και στις 21 έφθα- 
σαν στο Μοναστήρι, ενώ στις 18, άλλη επίθεση ελ
ληνικών και αγγλικών δυνάμεων διασπούσε ανατο- 
λικότερα το γερμανοβουλγαρικό μέτωπο προς τον 
Στρυμόνα. Το αποτέλεσμα ήταν άμεσο. Οι Βούλγα
ροι αντελήφθησαν ότι η ήττα ήταν πια αναπόφευ
κτη και γ ια  ν’ αποφύγουν την κατάληψη βουλγαρι
κών εδαφών από ελληνικά και σέρβικά στρατεύμα
τα, έσπευσαν να υπογράψουν ανακωχή (29 Σεπτεμ
βρίου). Οι επιτυχίες αυτές σήμαναν την αρχή του 
τέλους των Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Και πρώτη 
έσπευσε ν’ ακολουθήσει το βουλγαρικό παράδειγ
μα η Τουρκία.

Επψελεία: Ανθ/μος Κ. Κούρος
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

της στην Ελλάδα. Μεταξύ των άλλων μετέφερε τις 
σπουδές της Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιο- 
λογίας του Παντείου Πανεπιστημίου σε ειδικό τομέα 
και ίδρυσε μεταπτυχιακές σπουδές του ίδιου κλάδου. 
Συνέδεσε την ελληνική επιστημονική κίνηση με τη διε
θνή, ιδρύοντας με τους συνεργάτες της την Ελληνική 
Εταιρεία Εγκληματολογίας (1978), ως τμήμα της Διε
θνούς Εταιρείας Εγκληματολογίας.

Η ίδρυση του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δι
καιώματα του Ανθρώπου (1978), του οποίου προε
δρεύει, της έδωσε τη δυνατότητα να αγωνίζεται 
εφαρμόζοντας και υλοποιώντας, κατά το δυνατόν, τις 
αρχές της.

Πράγματι, το Ίδρυμα αυτό αναπτύσσει έντονη επι
στημονική δραστηριότητα για τη διάδοση των αρχών 
των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αλλά και ακτιβιστική 
για την προάσπισή τους σε εθνικό και διεθνές επίπε
δο.

Στο γυναικείο κίνημα αποτελεί διεθνώς εξέχουσα 
προσωπικότητα και στην Ελλάδα πρωταγωνιστική. 
Πρόεδρος του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυ- 
ναίκας από το 1974, εξελέγει Πρόεδρος το 1989 της 
Ιστορικής Διεθνούς Ένωσης Γυναικών (τώρα επίτιμος 
Πρόεδρος) που πρωτοπορεί στο Παγκόσμιο κίνημα 
από το 1902 με παραρτήματα σε όλες τις ηπείρους 
και συμβουλευτική ιδιότητα Α' κατηγορίας στον ΟΗΕ 
και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς.

Είναι καθηγήτρια επί σειρά ετών στις Σχολές Αστυ
νομίας ενώ άσκησε διάφορα σημαντικά καθήκοντα 
πάντα επιτυχώς και με συναίσθηση κοινωνικού καθή
κοντος όπως Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλό
γου Αθηνών, Αντιπρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικών 
Ερευνών, μέλος του Γεν. Συμβουλίου της Τράπεζας 
της Ελλάδας κ.ά.

Στις 9 Φεβρουάριου 2004 πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα τελετών του Παντείου Πανεπιστημίου η Τε
λετή Επίδοσης διπλού τιμητικού τόμου στην ομότι
μη καθηγήτρια Εγκληματολογίας και τέως πρύτανη 
του Παντείου Πανεπιστημίου κα Αλίκη Γιωτοπούλου 
- Μαραγκοπούλου.

ίτην πρωτοβουλία αυτή ενώθηκαν πολλές διακε
κριμένες προσωπικότητες του χώρου των γραμ
μάτων όπως οι καθηγητές Κων/νος Δεσποτόπου- 
λος, ο Ιάκωβος Φαρσεδάκης, Mireille Delmas 
Marty, Lawrence Sherman, και πολλοί άλλοι, ανα

γνωρίζοντας τη σταθερή και σημαντική συμβολή της 
τιμωμένης τόσο στον τομέα των επιστημών κατά του 
εγκλήματος, όσο και στον 
τομέα των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου γενικά και 
της γυναίκας ειδικότερα.

Το πρωτότυπο συγγρα
φικό της έργο και οι συνε
χείς αγώνες της στην πρά
ξη στοχεύουν στην κατα
πολέμηση της αδικίας και 
των διακρίσεων σε βάρος 
των αδυνάτων ατόμων και 
των κοινωνικών κατηγο
ριών.

Είναι γνωστό ότι η Αλίκη 
Γιωτοπούλου - Μαραγκο- 
πούλου ως καθηγήτρια 
εγκληματολογίας εισήγα- 
γε μεταρρυθμίσεις που 
υποβοήθησαν την άνθησή
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Κατά τη μακρά δικηγορική σταδιοδρομία της εφάρ
μοζε την αρχή υποστήριξης χωρίς αμοιβή των προ
σώπων που υφίσταντο παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων τους.

Θα μπορούσε κανείς να μιλά ατελείωτα για την 
εξέχουσα και συνάμα τόσο σεμνή - διεθνή προσω
πικότητα της Αλίκης - Γιωτοπούλου Μαραγκοπού- 
λου, θα προτιμούσαμε όμως να την αφήσουμε να 
σας συνεπάρει η ίδια με ένα μέρος από τον θερμό 
και από καρδιάς λόγο που εκφώνησε στην προανα- 
φερθείσα τελετή: «...Η ζωή μου ήταν δύσκολη. Η 
μεγαλύτερη δυσκολία συνίστατο στην αδυναμία 
μου να αποδεχθώ και να υιοθετήσω απλά και χωρίς 
πνευματικό προβληματισμό τους κανόνες συμπερι
φοράς που κρατούσαν στην κοινωνία είτε επρόκει- 
το για πολύ καθημερινά και καθιερωμένα πράγματα 
είτε για υψηλά είτε για μεγάλης κοινωνικής σημα
σίας. (π.χ. είναι σωστό να σκοτώνουμε τα ζώα για 
να τα τρώμε;) Πάντως αυτό που διαπιστώνω είναι 
ότι η ζωή μου ήταν συνεπής με τις αρχές στις οποί
ες είχα καταλήξει και ότι αβαρίες δεν ήταν και δεν 
είναι του χαρακτήρα μου.

Στη ζωή μου κατάφερα ν’ ασχοληθώ μόνο με πράγ
ματα που με ενδιέφεραν και με συγκινούσαν. Σ’ αυτά 
που διάλεξα να ασχοληθώ, το έκαμα με πάθος. Δεν 
με συγκίνησαν και δεν με συγκινούν τα αξιώματα. 
Πολλές φορές ήρθαν μπροστά μου και τα αποποιή
θηκα. Μεταξύ αυτών και προτάσεις για ανάμιξη σε 

πολιτική σταδιοδρομία 
σχεδόν από όλα τα κόμμα
τα. Από πρώτη όψη, φαίνε
ται ίσως περίεργο ότι ενώ 
όλη τη ζωή μου ασχολή
θηκα με τα κοινωνικά 
προβλήματα και τα δη
μόσια θέματα - με κά
ποια τύψη ομολογώ, ότι 
με ενδιέφεραν περισσό
τερο από τα προσωπι
κά και τα οικογενειακά 

ι μου προβλήματα - 
κρατήθηκα σταθερά, 

μακριά από τα 
κόμματα. Σε κά
ποιες από τις 
προτάσεις απά
ντησα ωμά και ει- 
λικρινά: Τι να με 
κάμετε; Ύστερα 
από λίγο καιρό 
θα μετανιώσετε 
και θα μετανιώ- 
σω κι’ εγώ...

Το ήξερα και 
το ξέρω ότι 
ποτέ δεν θα 
υπ οσ τήρ ιζα  
κάτι που δεν 
α π ο δ ε χ ό 

μουν ή που θεωρούσα επιζήμιο για την κοινωνία, επει
δή το επέβαλε η γραμμή του κόμματος.

Ωστόσο, όπου πήγα, στους τομείς που εγώ διάλε
ξα, συνεργάσθηκα καλά, σε καλή ατμόσφαιρα και - 
και όπως λένε - όλοι μαζί αποδώσαμε έργο.

Παντού δημιούργησα φίλους. Αλλά οι αγώνες δημι
ουργούν και εχθρούς ιδίως αν κάποιος έχει τη συνή
θεια να λέει καλές ή κακές κρίσεις ειλικρινά και κατά 
πρόσωπο.

Κατ’ εμέ: Όσο κακή ένδειξη είναι να μην έχεις φί
λους τόσο είναι και να μην έχεις εχθρούς...»

Υ/Α Αρετή Κ Λιασή

Η Αλίκη Γιωτοπούλου - 
Μαραγκοπούλου γεν
νήθηκε την 18η Ιουλί

ου του 1917 στην Κέρκυ
ρα, όπου και ακολούθησε 
τις σπουδές στοιχειώδους 
και δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης.

Αποφοίτησε από τη Νο- 
μική Σχολή Αθηνών και 
ακολούθησε μεταπτυχια
κές σπουδές στο Πανεπι- 
στήμιο της Ρώμης (Scuola 

di Perfezionamento in Diritto Penale e Criminologia) 
και της Γενεύης.

Ως δικηγόρος, από το 1955 στον Άρειο Πάγο και 
στο Συμβούλιο Επικράτειας, διετέλεσε Αντιπρόε
δρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόε
δρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του.

Το 1973 της απενεμήθη από το Πανεπιστήμιο της 
Γενεύης διδακτορικός τίτλος στην Εγκληματολογία 
και το Ποινικό Δίκαιο με την υψηλότερη διάκριση 

Το 1975, εξελέγη και το 1976 διορίστηκε Καθη- 
γητρια Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστή
μιο Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών, του οποί
ου εξελέγη δύο φορές Πρύτανης κατά τα έτη 1979 
- 1980 και 1983 - 1984. Σήμερα, είναι ομότιμη Κα- 
θηγήτρια του ίδιου Πανεπιστημίου.

Το 1978, ίδρυσε, σύμφωνα με τη διαθήκη του συ- 
ζυγου της Γειώργου Μαραγκόπουλου, το Ίδρυμα 
Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(ΙΜΔΑ), μία ΜΚΟ (Μη - Κυβερνητική Οργάνωση) με 
πολλαπλές δραστηριότητες, του οποίου προεδρεύ
ει έως και σήμερα.

Το 1978 ίδρυσε με συνεργάτες της την Ελληνική 
Εταιρεία Εγκληματολογίας της οποίας είναι Πρόε
δρος. Είναι, επίσης, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτρο
πής της Ελλάδας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου 
(συμβουλευτικού οργάνου του Πρωθυπουργού και 
άλλων Αρχών για θέματα Δικαιωμάτων του Ανθρώ
που) από την ίδρυσή της, το έτος 2000, ενώ τέλος 
διδάσκει μέχρι και σήμερα στις Σχολές Ελληνικής 
Αστυνομίας.
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Είναι αλήθεια ότι η γυναικεία παρουσία ασκεί κατά 
κανόνα, θετική επίδραση και είναι η γυναίκα ως σύ
ζυγος και ως μητέρα που παίζει πρωταρχικό ρόλο 
στη συζυγική και οικογενειακή ευτυχία του ζευγαρι
ού και στη γέννηση και ανατροφή των παιδιών

ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 

Κ. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ε ίναι η σύζυγος κυρίως από την οποία αναμένεται 
να προστατεύσει και να στηρίξει τη συζυγική 
σχέση, να επουλώσει πληγές και να θεραπεύσει 
τραύματα, να ξεχάσει και να συγχωρήσει, να 
υπομείνει και να περιμένει.

Είναι η μάνα από την οποία αναμένεται όχι μόνο να 
κυοφορήσει και να γεννήσει τα παιδιά, όπως έχει 
από το δημιουργό αποκλειστικά το ρόλο αυτό, αλλά 
και να επιφορτισθεί όλη την ευθύνη να τα αναθρέ
ψει, να τους δώσει αγωγή και να φροντίσει για όλες 
τις ανάγκες τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν χείλη 
που να μη προφέρουν με βαθύτατη συγκίνηση τα λό
για του ποιητή.

«Μάνες του ανθρώπου, που σας νιώθω εντός μου, 
μακαρισμένα πλάσματα, ιερά.

Όλο τον πόνο κρύβετε του κόσμου 
Κι όλου του κόσμου είσαστε η χαρά».
Είναι τέλος η μητέρα, στην οποία πιο πολύ αναθέ

τουμε και την ευθύνη του δημογραφικού προβλήμα
τος και για να καλύψει ακόμη τα κενά στη θρησκευτι
κή και κοινωνική ζωή και στα έργα αγάπης, της κοι
νωνικής ευποιΐας και της οικογενειακής αλληλεγγύης.

Αλλά η γυναίκα δεν είναι παρά το ήμισυ του αν
θρώπου και αναπτύσσεται και ολοκληρώνεται ως 
προσωπικότητα αναφορικά πάντα με τον άνδρα. ΓΓ 
αυτό και η ικανότητα και η δυνατότητά της να αντα- 
ποκρίνεται στους ρόλους της και να ικανοποιεί τις 
προσδοκίες μικρών και μεγάλων εξαρτάται κατά κύ
ριο λόγο από τη στάση και τη θέση του άνδρα κοντά 
της και τη σχέση που συνάπτεται μεταξύ των δύο.

Ιδιαίτερα αυτό ισχύει για τη συζυγία, όπου η λει
τουργία του καθ’ ενός των συζύγων εξαρτάται εξίσου, 
τόσο από την προσωπικότητα του καθενός όσο και 
από την προσωπικότητα του άλλου.

Γ Γ αυτό βασική μας φροντίδα θα πρέπει να είναι να 
προετοιμάζουμε τα παιδιά μας, αγόρια και κορίτσια, 
από μικρή ηλικία, για να γίνουν σύζυγοι και να τα εφο
διάζουμε με όλα εκείνα τα στοιχεία, ψυχικά και υλικά 
που θα τα βοηθήσουν να διατηρήσουν δια βίου ζω
ντανή, δημιουργική και ευτυχισμένη τη συζυγία τους. 
Αυτή η προετοιμασία περνάει ακριβώς μέσα από την 
ποιότητα της συζυγικής σχέσης των γονέων.

Η συζυγία, στην ιστορική της εξέλιξη, ξεκίνησε 
από την πλήρη ανυπαρξία της στην πρωτόγονη κοι
νωνία, πέρασε σε μια συμβίωση με εξευτελιστική τη 
θέση της γυναίκας κοντά στον άνδρα και βάναυση 
μεταχείρισή της. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σε κά
ποιες φυλές οι άνδρες αγόραζαν τ ις  γυναίκες για 
γάμο στην αγορά, όπως τους δούλους. Όταν ο σύ
ζυγος πέθαινε έπρεπε και η γυναίκα του να στραγ
γαλιστεί ή να αυτοκτονήσει και να την θάψουν μαζί 
του για να τον περιποιείται στον άλλον κόσμο (Στύ-
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λιος, Μητροπολίτης, Αχελώου, 1990, σελ. 15-16).
Εξελίχθηκε στην «πολιτισμένη» ανθρωπότητα με 

την επίδραση της παιδείας, την καθιέρωση του οικο
γενειακού δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την ανάπτυξη της επιστήμης του γάμου 
και της οικογένειας, την επίδραση του γυναικείου κι
νήματος και προπάντων με την αναμορφωτική δύνα
μη του Χριστιανισμού, σε μία υψηλή αντίληψη για το 
τι είναι στην πράξη μια αληθινή και ευτυχισμένη συζυ
γία. Το κυρίαρχο στοιχείο στη σημερινή έννοια ενός 
ολοκληρωμένου γάμου και η ισότιμη συμμετοχή των 
δύο συζύγων σε αυτόν και η αμοιβαία αγάπη μεταξύ 
τους ως συνεκτικός δια βίου δεσμός.

Η σχέση της συζυγίας είναι «το πεδίο που κρίνεται 
σήμερα η ανθρώπινη ύπαρξη», κατά την προσφυή 
αξιολόγησή της από τον θεμελιωτή της επιστήμης 
του γάμου Th. Bovet (1968, σελ. 11). Είναι η πιο μικρή, 
αλλά και η πιο σημαντική ανθρώπινη κοινότητα για 
ολόκληρη την ανθρωπότητα, αφού «αποτελεί το πλαί
σιο δημιουργίας και ανάπτυξης κάθε ανθρώπου και 
είναι η σχέση στην οποία μπορεί να ολοκληρωθεί το 
ανθρώπινο πρόσωπο» (Κακαβούλης).

Και όπως επισημαίνει ο επιφανής νομικός, ο καθη
γητής κ. Γεώργιος Δασκαρόλης, η συζυγία και η οικο
γένεια απέμειναν «μοναδική εστία ανθρώπινης επα
φής, χώρος διάσωσης της μοναδικότητας του προ
σώπου, στοργικής αποδοχής και γνήσιας σχέσης»

(Καθημερινή, 4-4-2001).
Παρ’ όλες τις θετικές εξελίξεις, παρατηρούνται δυ

στυχώς, με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό, συμπτώματα 
βαθιάς κρίσης της συζυγίας. Παρουσιάζονται ακόμη 
σε μεγάλη έκταση περιπτώσεις ανισότητας των δύο 
φύλων μέσα στο γάμο, ενδοσυζυγική και ενδοοικογε- 
νειακή κακοποίηση, κυρίως της γυναίκας, διαταραγ- 
μένες σχέσεις, νεκροί γάμοι, χωρισμοί και διαζύγια, 
καθώς και νέα συζυγικά μορφώματα, όπως η χωρίς 
γάμο συμβίωση, η μονογονεική οικογένεια, ζευγάρια 
ομοφυλοφίλων κ.ά.

Σημειώνεται ότι σήμερα το 25% των γάμων που 
τελούνται σε ένα χρόνο, διαλύονται με διαζύγιο και 
στο ποσοστό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα χωρι
σμένα, χωρίς διαζύγια, ζευγάρια (Χατζηχρήστου, 
1999, σελ. 59).

Βασική αιτία για τα αρνητικά αυτά συμπτώματα βρί
σκεται ακριβώς στην αποτυχία οικοδόμησης μιας κα
λής και σταθερής συζυγίας, με οδυνηρές συνέπειες 
για τον ίδιο το θεσμό και κυρίως για τους ίδιους τους 
συζύγους και τα παιδιά.

Οι προϋποθέσεις για μια καλή συζυγία είναι ό,τι 
προηγείται του γάμου και συμβάλλει στο να προετοι
μαστούν και να ωριμάσουν τα δύο πρόσωπα, να γί
νουν σύζυγοι και να δημιουργήσουν οικογένεια. Είναι 
ακόμη και όλα τα στοιχεία της προσωπικότητας που 
διαθέτει ο καθένας των συζύγων, έτσι ώστε και οι δύο
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από κοινού να βιώσουν μία σχέση ως «συγκλήρωση 
του βίου παντός, θείου τε και ανθρωπίνου δικαίου κοι
νωνία», κατά το Ρωμαίο νομοδιδάσκαλο Μοδεστίνο, 
και να συγκρατήσουν την κοινή ζωή τους, σύμφωνα 
και με τη θέση του Ιωάννου του Χρυσοστόμου: «ου- 
δέν ούτως ημίν συγκροτεί τον βίον, ως έρως ανδρός 
καιγυναικός» (P.G., 62, 136).

Οι βασικές ψυχολογικές και άλλες προϋποθέσεις 
πριν από το γάμο είναι:

Η σχέση στοργής και αγάπης που έχουν βιώσει οι 
υποψήφιοι σύζυγοι από τη στιγμή της γέννησής τους 
μέσα στην πατρική τους οικογένεια. Εδώ πρέπει να 
σημειώσουμε την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο δε
σμός που αναπτύσσει το παιδί με τη μητέρα του στα 
δύο πρώτα χρόνια της ζωής του, όπου με ασυνείδη
τες διαδικασίες δομείται η ασφαλής λεγάμενη προ
σκόλληση που συνιστά το πρότυπο για κάθε σχέση 
στη ζωή, επομένως και για τη συζυγική σχέση που θα 
συνάψει στο μέλλον το παιδί (Κακαβούλης, 1976, σελ. 
253-270).

Η υγιής ψυχοσωματική ανάπτυξη και αγωγή κατά 
τη νηπιακή, την παιδική και την εφηβική ηλικία και η 
καλλιέργεια πνευματικής αυτόνομης, ώριμης για το 
γάμο, προσωπικότητας.

Τα πρότυπα των συζύγων και της συζυγικής σχέσης 
που φέρουν από τους γονείς τους ο καθένας των νέ
ων συζύγων. Είναι χαρακτηριστική η επιστολή που 
έστειλε μια αρραβωνιασμένη κοπέλα στον πατέρα 
της, λέγοντάς του: «Πατέρα πες μου σε παρακαλώ, 
πως μπορώ να κάνω τον αρραβωνιαστικό μου να με 
αγαπάει για πάντα». Και ο πατέρας της απάντησε: «Σ’ 
ευχαριστώ για την ευγενική σου παράκληση. Ξέρεις 
πόσες γνώσεις μου λείπουν για πολλά πράγματα. 
Όμως θα το επιχειρήσω, γιατί μου ζητάς κάτι που εσύ 
πιο πολύ γνωρίζεις ότι μπορώ να στο προσφέρω. Και 
μπορώ γιατί έχω προσωπική εμπειρία της αγάπης 
μιας γυναίκας, της μάνας σου, και πόσο υπέροχο και 
συναρπαστικό είναι να σε αγαπάει μια γυναίκα που 
κατέχει το μυστικό να είναι τέλεια σύζυγος». Κι έγρα
ψε για την κόρη του ένα ολόκληρο βιβλίο για το πως 
θα κάνει τον άνδρα της «να την αγαπάει για πάντα» 
(Shedd, 1985).

Οικογενειακή ανατροφή και σχολική παιδεία ποιό
τητας που προσανατολίζουν το νέο στην αξία του γά
μου και της οικογένειας.

Ειδικότερη επιστημονική ενημέρωση, τόσο των νέ
ων συζύγων, όσο και των γονέων τους, για τα θέματα 
της συζυγίας και της οικογένειας.

Επαρκής επαγγελματική και οικονομική κατάσταση 
και κοινωνική στήριξη του νέου ζευγαριού.

Θετικό κλίμα αποδοχής και συναισθηματικής στήρι
ξης του νέου γάμου από τις πατρικές οικογένειες, τον 
ευρύτερο συγγενικό κύκλο, την Εκκλησία και την κοι
νωνία. Θέλω εδώ να επισημάνω πόση μεγάλη σημα
σία έχει για το ξεκίνημα και για τη συνέχεια ενός γά
μου το πως οι γονείς θα δεχθούν, τι θα πουν και πως 
θα φερθούν στο γιό ή στην κόρη, όταν θα τους ανα
κοινώσει το ενδιαφέρον ή και τον αναπτυσσόμενο δε
σμό με ένα πρόσωπο με προοπτική μια σοβαρή σχέ
ση για γάμο.

Μερικά από τα βασικά στοιχεία μετά το γάμο που 
συμβάλλουν ώστε η συζυγική σχέση να διατηρείται 
ζωντανή, να βαθαίνει όλο και πιο πολύ, να είναι συνε
χής πηγή ευτυχίας και δημιουργίας, να προλαμβάνο
νται ή και να αντιμετωπίζονται οι συγκρούσεις και να 
μη κλονίζεται με τις πρώτες εσωτερικές δυσκολίες και 
τις εξωτερικές προκλήσεις και ούτε να φθείρεται και 
να νεκρώνεται μέσα στο χρόνο και την καθημερινότη-
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τα, είναι τα εξής:
•  Η ζεστή επικοινωνία των συζύγων και η συζήτηση 

μέσα σε κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εκτίμησης, για 
την αναζήτηση από κοινού τρόπων επίλυσης των δια
φορών και αντιμετώπισης των προβλημάτων.

•  Η συντροφικότητα και οι κοινές δραστηριότητες 
στον ελεύθερο χρόνο.

•  Η βίωση του έρωτα ως μιας σχέσης, που «η ευ
τυχία του ενός βρίσκεται μέσα στην ευτυχία του άλ
λου» (Heinlein, 1961, σελ. 345).

•  Οι αμοιβαίες εκδηλώσεις τρυφερότητας και 
στοργής, εκτίμησης και θαυμασμού των συζύγων 
μεταξύ τους. Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί το περι
στατικό εκείνου του ζευγαριού που επί είκοσι χρό
νια ζούσαν μαζί, αλλά ο σύζυγος δεν είπε ποτέ ούτε 
ένα «ευχαριστώ» στη γυναίκα του. Κάποια μέρα την 
ώρα που έπαιρναν μαζί το πρωινό τους, διέκοψε τη 
σιωπή του με αυτά τα λόγια: «Αγάπη μου, είναι φο
ρές που όταν σκεφθώ το τ ι αξίζεις και τ ι έχεις κάνει 
εσύ για μένα, συγκινούμαι τόσο πολύ, που ούτε να 
στο πω δεν μπορώ».

•  Η στήριξη του ενός προς τον άλλον, η ικανοποίη
ση ιδιαίτερων προτιμήσεων ή αναγκών, η ανοχή για 
κάποιες ιδιορρυθμίες ή και αδυναμίες έχοντας όμως 
επίγνωση ότι «η αγάπη νικά και το θάνατο ακόμη, αλ
λά μία κακή συνήθεια μπορεί να κάμψει και την πιο δυ
νατή αγάπη».

Έχει λεχθεί πως «κάθε φορά που βλέπεις μια γυ
ναίκα να ακτινοβολεί από χαρά, να ξέρεις ότι το κάνει,

γιατί νοιώθει πως την αγαπούν. Το 
ίδιο συμβαίνει και με τους άνδρες 
που ακτινοβολούν γνήσια αυτοπε
πο ίθηση».^ ΜΟΤΟ 

Η συζυγία τέλος είναι βίωση 
«του μυστηρίου της αγάπης». Το 
νέο ζευγάρι θεμελιώνει την υπό
στασή του στην πίστη ότι η χάρη 
του Μυστηρίου της Εκκλησίας δυ
ναμώνει τη σχέση και αναπληρώ
νει τα κενά.

Θα τελειώσω με ένα υπέροχο 
κείμενο του Ιωάννου του Χρυσο
στόμου που συμβουλεύει τους άν
δρες πως να φέρονται στις γυναί
κες τους.

«Λόγια αγάπης να της λες....
Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη 
προτιμώ και τίποτε δεν μου είναι 
τόσο οδυνηρό, όσο το να βρεθώ 
σε διάσταση μαζί σου.

Κι αν όλα χρειαστεί να τα χά
σω.... κι αν στους έσχατους βρεθώ 
κινδύνους, ο,τιδήποτε κι αν πάθω, 
όλα μου είναι υποφερτά, όταν εσύ 
μου είσαι καλά. Και τα παιδιά τότε 
μου είναι περιπόθητα, εφ ’ όσον 
εσύ με συμπαθείς....

Όλα δικά σου είναι, κι εγώ δικός 
σου είμαι κορίτσι μου... Ποτέ να μη 

μιλάς με πεζό τρόπο, αλλά με φιλοφρόνηση, με τιμή, 
με αγάπη πολλή. Να την τιμάς και δεν θα βρεθεί στην 
ανάγκη να ζητήσει την τιμή από άλλους.... Να την 
προτιμάς από όλους για όλα, για την ομορφιά και τη 
σύνεσή της και να την επαινείς.

Να κάνεις φανερό ότι σου αρέσει η συντροφιά της 
και ότι προτιμάς να μένεις στο σπίτι για νάσαι μαζί 
της, από το να βγαίνεις στην αγορά. Από όλους τους 
φίλους να την προτιμάς και από τα παιδιά που σου χά
ρισε ακόμα, και αυτά εξ αιτίας της να τα αγαπάς» 
(P.G. 62, 146-148).
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Η ιραρμακοΟιέγερση
010» oU d iio iI

Η χρησιμοποίηση φαρμακευτικών διεγερτικών ου
σιών ή παρασκευασμάτων για αύξηση της αποδόσε- 
ως των αθλητών σε διάφορα αγωνίσματα, συνιστά 
την φαρμακοδιέγερση στον αθλητισμό, το «ντόπιν
γκ» με φαρμακοδιέγερση. Μεταξύ αυτών, οι περισ
σότερο γνωστές είναι οι αμφεταμίνες και η κοκαΐνη.

Ε ίναι γνωστό φαρμακολογικώς ότι: απομακρύ
νουν την νύστα, το αίσθημα της κοπώσεως, αυ
ξάνουν την μυϊκή κινητικότητα, την αυτοπεποί
θηση, την ικανότητα για εκτέλεση μεγαλύτερου 
μυϊκού έργου και με ένα «ανέβασμα» της ψυχι

κής διαθέσεως. Με αυτά ως «προσόντα» εισήχθησαν 
στον αθλητισμό για καλύτερες επιδόσεις.

Μετά τη διέγερση όμως... ακολουθεί κατάπτωση, 
ψυχική και σωματική με επίμονη υπνηλία ώστε, για να 
βγει κανείς απάτην κατάσταση αυτή χρειάζεται να ξα- 
ναπάρει από την ουσία. Κάθε φορά δε σε όλο και αυ
ξανόμενες δόσεις λόγω της αναπτυσσόμενης αντο
χής στην ουσία. Οπότε και μπορεί να φθάνει στην εν
δομυϊκή ή και την ενδοφλέβια ένεση... για ένα πιο γρή
γορο «ανέβασμα». Μπορεί δε κάποιος να πεθάνει ύ
στερα από μια ένεση μέσα σε σπασμούς και κώμα, ή 
από εγκεφαλική αιμορραγία λόγω υπερτάσεως από 
την κοκαΐνη, ή λόγω συγκοπής από τη δηλητηριώδη 
δράση της στο μυοκάρδιο.

Είναι γνωστό ότι οι αμφεταμίνες και η κοκαΐνη κατα
τάσσονται στην κατηγορία των «σκληρών ναρκωτι
κών», ή «εξαρτησιογόνων ουσιών», όπως είναι επιστη
μονικούς ορθότερο. Είναι δε γνωστό ακόμη ότι οδηγούν 
και στην καταναγκαστική χρήση και στην τοξικομανία.

Οι συνέπειες της φαρμακοδιέγερσης

Ο υπέρμετρος τονισμός των θετικών ενεργειών των 
διεγερτικών αυτών ουσιών από το ένα μέρος, και η ά
γνοια από το άλλο ή η παραθεώρηση των συνεπειών 
της χρήσης τους, είχε ως αποτέλεσμα την αχρήστευση 
μέχρι και την τελειωτική καταστροφή πολλών «άσσων» 
και «αστέρων» του πρωταθλητισμού. Τα ονόματά τους 
συνήθως δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Όσα όμως έ-

History
o f  the

Olympic Games

γιναν γνωστά αποτελούν ήδη ένα μακρύ κατάλογο, 
στον οποίο συνεχώς προστίθενται και άλλα.

Η εξάλειψη του αισθήματος της κοπώσεως κατά ένα 
αγώνισμα μπορεί να φθάνει μέχρι και την εξάντληση ό
λων των σωματικών εφεδρειών ώστε ο αθλητής να κα- 
ταρρεύσει μέσα στον αγωνιστικό στίβο ή και να κατα- 
πέσει νεκρός από συγκοπή.

Ένας πρώτος τέτοιος θάνατος είναι εκείνος του Βρε
τανού ποδηλάτη Λίντοντο 1886, από υπερβολική δόση 
εφεδρίνης, ο οποίος, πριν τελειώσει τη διαδρομή των

ΤΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
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600 χιλιομέτρων Μπορντώ-Παρίσι, έπεσε νεκρός.
Δεν είναι ολίγοι εκείνοι οι οποίοι έπεσαν στον αγωνι

στικό στίβο ντοπαρισμένοι με κοκαΐνη όπως συνέβη, 
πολλές φορές μάλιστα καθ’ ομολογίαν του ιδίου, και με 
τον Χερνάτεζ, «σταρ» της Νιου Γιόρκ Μέτς, ή που έχα
σαν τη ζωή τους πάνω σε μια έντονη αγωνιστική προ
σπάθεια.

Από την κοκαΐνη πέθανε ο πυγμάχος Μπίλυ Μπέλο το 
1963. Ομοίως και ο μπασκετμπωλίστας Λεν Μπάϊαςτο 
1986, μόλις 22 ετών, παίκτης της Σέλτικς Βοστώνης. Α
πό την κοκαΐνη επίσης τον ίδιο χρόνο και ο Ντον Ρό- 
τζερς, από τους μεγάλους «άσσους» του αμερικανικού 
ποδοσφαίρου... στα 23 του χρόνια!

Ο άσσοςτου μπέίζμπωλ Κηθ Χερνάντζ, ομολόγησε υ
πό την πίεση δικαστών το 1980 ότι: το 40% των συμπαι- 
κτώντου έχουν χρησιμοποιήσει κάποιο τύπο «ναρκωτι

κού» και ειδικά την κοκαΐνη. Είπε δε ακόμη στους δικα
στές ότι από τότε που αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παί
κτης στις Η.Π.Α., το 1979, είχε καταναλώσει τεράστιες 
ποσότητες κοκαΐνης, και ότι ανάμεσα σε εκατοντάδες 
παίκτες του μπέίζμπωλ υπάρχει μια «υπόθεση αλλη
λεγγύης» σχετικά με την κοκαΐνη.

Φαίνεται ότι η κοκαΐνη κάνει «θραύση» ανάμεσα και 
στους αστέρες του «φούτμπωλ» στις Η. Π. Α .... Και το ε
παγγελματικό μπάσκετ, αλλά και κάθε άθλημα, για το ο
ποίο «χρειάζεται» προς αύξηση της επιδόσεως ένα

γρήγορο «ανέβασμα» της σωματικής αντοχής και της 
ψυχικής ευεξίας, έχει «μολυνθεί» από το ντοπάρισμα με 
κοκαΐνη, την άλλη αυτή μάστιγα του πρωταθλητισμού.

Ντοπαρισμένος με κοκαΐνη βρέθηκε και ο αμερικα- 
νός πρωτοπυγμάχος Νταίηβιντ Μπράξτον στον αγώνα 
με τον Κεν Σνόου, από τον οποίο πήρε το παγκόσμιο 
«στέμμα». Όμως για τον λόγο αυτόν και του αφαιρέθη- 
κε από την Πυγμαχική Ομοσπονδία της Βορείου Αμερι
κής, το 1986.

Η πορεία της φαρμακοδιέγερσης έχει και μια άλλη 
θλιβερή διάσταση: Πολλοί ζουν ένα «σιωπηρό δράμα» 
με περιθεωριοποίση. Όχι δε μόνον εξ αιτίας της εξαρ- 
τήσεως αλλά και από το γεγονός ότι, προς κατευνασμό 
της φαρμακοδιεγέρσεως και της υπερεντάσεως ή και 
του άγχους από την προσπάθεια, χρησιμοποιούν πλέ
ον διάφορα ηρεμιστικά, υπνωτικά, οινοπνευματούχα ή 
ποικίλους συνδυασμούς αυτών, μπαίνοντας σε ένα 
φαύλο κύκλο, προχωρώντας, κάποιοι από αυτούς, μέ
χρι και την ... ηρωίνη. Έτσι όμως, γίνονται όλο και πε
ρισσότερο ακατάλληλοι για επιδόσεις καιτελικώς απο
βάλλονται από το σωματείο τους, το σωματείο τους, το 
οποίο ενδεχομένως είχαν στολίσει παλαιότερα με τα 
μετάλλια ή τα κύπελα και τα διπλώματα των επιτυχιών 
τους. Οπότε και η απογοήτευση πλέον τους οδηγεί και 
σε κυλίσματα βαθύτερα. Τραγική τέτοια περίπτωση εί
ναι η περιφερομένη δι’ όλων των Μ. Μ. Ε. «φιγούρα» του 
πάλαι ποτέ «άσσου» και «βασιληά» των γηπέδων Ντιέ- 
γκο Μαραντόνα.

Η ευθύνη προπονητών και παραγόντων

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε δικαζόμενος 
«μάνατζερ» σε δικαστήριο του Βελγίου, κατηγορούμε
νος για ντοπάρισμα αθλητών: «προπονητής ο οποίος 
δεν διαθέτει πλούσιο φαρμακείο, θεωρείται ανίκανος»! 
Αλλά και η δήλωση προπονητού Ελληνικής ομάδας ε
φήβων ποδηλασίας: «χωρίς τη βοήθεια φαρμάκων, δεν 
γίνεται σήμερα πρωταθλητισμός υψηλού επιπέδου σε 
κανένα μέρος του κόσμου».

Ένας που μπαίνει στο δρόμο του αθλητισμού και δεν 
θέλει να μένει πίσω και «να βλέπει τις  πλάτες των άλ
λων» όταν οι άλλοι προχωρούν, ζητά βοήθεια από τον 
προπονητή του και τελικά υπακούει τυφλά στις υποδεί
ξεις του. Ο προπονητής πάλι, είτε από λόγους προσω
πικού ή εθνικού γοήτρου, είτε από εμπορευματοποίη- 
ση, είτε για τα τεράστια προσδοκώμενα κέρδη έκτης α- 
ναδείξεως του εκπαιδευομένου του σε πρωταθλητή, ι
δίως αν πρόκειται να ανεβεί σε κάποιο επίζηλο «βά
θρο», έχει απαιτήσεις από τον εκπαιδευόμενο του και η 
αναγκαστική επιλογή του ντοπαρίσματος καθίσταται α
ναπόφευκτη. (Υπάρχουν όμως και γονείς που λένε στον 
προπονητή: «δώσε κάτι στο παιδί... για να πάει μπρο
στά». Και τέτοια έχουν καταγγελθεί).

Υπάρχουν καταδίκες προπονητών για ντοπάρισμα α
θλητών. Όπως και καταγγελίες από προπονητές ότι 
π.χ. «το ντοπάρισμα των αθλητών ήταν ο κανόνας στην 
25η Ολυμπιάδα το 1992, στη Βαρκελώνη», ότι «οι αθλη
τές βρήκαν τρόπους να ξεφύγουν από τον έλεγχο ντό-
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πινγκ» και ότι «στα δωμάτια των αθλητών βρέθηκαν δε
κάδες χρησιμοποιημένες σύριγγες».

Εντυπωσιακή υπήρξε η δημόσια καταγγελία του επι
σήμου γιατρού των Βρετανών αθλητών Μάικλ Τέρνερ 
γιατην26η Ολυμπιάδα στην Ατλάντα, το 1996: «οιτρεις 
στους τέσσερις αθλητές αγωνίζονται ντοπαρισμένοι.... 
και βέβαια λαμβάνουν ουσίες που δεν είναι δυνατόν να 
τις επισημάνει ο σχετικός έλεγχος». Πολλά δε είδαν το 
φως της δημοσιότητας, μετάταύτα, από «αλληλοκαρ- 
φώματα» αθλητών αλλά και παραγόντων.

Η 27η Ολυμπιάδα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας τιμήθηκε 
για την θαυμάσια οργάνωσή της. Εφαρμόσθηκε στην 
πράξη αυτό που για πρώτη φορά προσέθεσε στον Ολυ
μπιακό Όρκο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.): 
«για έναν αθλητισμό απαλλαγμένο από το ντόπινγκ και 
φαρμακευτικές ουσίες». Και πέτυχαν σε σημαντικό βαθ
μό: Υπήρξε μεγάλος αριθμός αθλητών πρώτου μεγέ
θους οι οποίοι δεν προσήλθαν στο Σίδνεϊ φοβούμενοιτην 
αποκάλυψη. Προσελθόντες, απεμακρύνθησαν ως «μη 
καθαροί». Άλλοι απεβλήθησαν και μέσα από τον αγωνι
στικό στίβο. Παράταύτα, όπως εγράφη, το ντοπάρισμα 
«πήγε σύννεφο». ΓV αυτό άλλωστε και αφαιρέθησαν ουκ 
ολίγα μετάλλια από νικητές. Οι αποκαλύψεις για ντόπιν
γκ και μετά την 27η Ολυμπιάδα υπήρξαν εντυπωσιακές.

Τη διαφωνία του για τις ελαφρές ποινές που επιβάλ
λονται στους ποδοσφαιριστές για χρήση απαγορευμέ
νων ουσιών, εξέφρασε ο νέος πρόεδρος της Δ.Ο. Ε. Ζακ 
Ρογκ, αυτό δε ήταν αναμενόμενο ύστερα από σωρεία ε
ντυπωσιακών αποκαλύψεων:

1. Ευρύτατο σκάνδαλο ντόπινγκ ξέσπασε το 1998 
στο Ιταλικό ποδόσφαιρο με εμπλοκή επισήμων πα
ραγόντων, τεχνικών ομάδων και δικτύου μεγάλου 
αριθμού γιατρών, για χρήση απαγορευμένων ου
σιών από Ολυμπιονίκες αθλητές - ποδοσφαιριστές 
στους αγώνες πρώτης κατηγορίας. (Την ίδια δε ε
ποχή - Ιούλ. Αυγ. 1998 - άλλο σκάνδαλο στη Γαλλία, 
κατά τον 85ο Ποδηλατικό Γύρο, το μεγαλύτερο α
θλητικό γεγονός της Κεντρικής Ευρώπης, που χα
ρακτηρίσθηκε ως ο «γύρος της φαρμακολογίας» 
διότι ήταν ποτισμένος με φάρμακα).

2. Σαρώνει στο ποδόσφαιρο το αναβολικό να- 
ντρολόν.

3. Πανικός με το ντόπινγκ, ύστερα από τα αλλεπάλ
ληλα νέα κρούσματα ντόπινγκ που βγήκαν στην ε
πιφάνεια τ ις  τελευταίες μέρες στην Ιταλία. (ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗ 25-4-2001, ΤΟ ΒΗΜΑ της 20-5-2001 
με λίστα ονομάτων οκτώ «άσσων» του ποδοσφαί
ρου. 4. Ντοπέ επτά Άγγλοι παίκτες (ΚΑΘΗΜ. 27- 
7-2000) 5. «Δεδομένη είναι η χρήση αναβολικών 
στο ελληνικό ποδόσφαιρο» κατά δήλωση του για
τρού της ΕΠΟ και της ΕΠΑΕ Σ. Χάντζου (ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ 30-8-2000).

Υπάρχει και ευθύνη των αθλητών

Η ευθύνη των αθλητών αποκαλύπτεται περίτρανα α
πό τις εξής δύο έρευνες:

1. Ο Δρ. Γκέημπ Μέρκιν, πρώην δρομέας, έθεσε το 
1986 σε πάνω από 300 παγκόσμιους πρωταθλητές και

αθλήτριες όλων των αθλημάτων, το εξής ερώτημα:
«Αν μπορούσα να σας δώσω αυτή τη στιγμή μια πει

ραματική χημική θεραπεία, αθεμελίωτη ακόμη εργα
στηριακά, που θα σας έδινε τη δυνατότητα να κερδίσε
τε στους Ολυμπιακούς ή κάθε άλλο χρυσό μετάλλιο 
στις μεγάλες παγκόσμιες συναντήσεις, θα τη δεχόσα- 
σταν; Ακόμη και αν οι άγνωστες μέχρι τώρα παρενέρ- 
γειές της σας έφερναν μια θανατηφόρα αρρώστια με
τά από πέντε χρόνια;»

Είναι εκπληκτικό το ότι (όπως αφηγείται ο ίδιος) «πά
νω από τους μισούς αθλητές, δήλωσαν απροκάλυπτα 
ότι θα τη δέχονταν, αδιαφορώντας αν μετά θαπέθαιναν 
και αδιαφορώντας, επίσης, αν ουσιαστικά, με τη χρήση 
μιας τέτοιας χημικής προετοιμασίας, δεν θα κέρδιζαν 
τίμια στους αγώνες που θα έπαιρναν μέρος»

2. Ο Μπόμπ Γκόλντμαν, πρόεδρος της Εθνικής Ακα
δημίας Αθλητικής Ιατρικής στο Σικάγο των Η.Π.Α., το 
1995, δηλαδή 10 χρόνια αργότερα, έθεσε το ίδιο περί
που ερώτημα σε 198 αθλητές ολυμπιακού επιπέδου, με 
κάπως διαφορετική τη διατύπωση. Και οι 195 απήντη- 
σαν ανεπιφύλακτα «Ναι».

Να λοιπόν και γιατί τα μεγάλα ρεκόρ δεν προκαλούν 
πλέον τον θαυμασμό του κόσμου όπως κάποιες άλλες ε
ποχές. Εφ' όσον πολλά από αυτά είναι «ρεκόρ του σωλή
να» ή «πλασματικά», δηλαδή «τεχνητά» ή «εξ υποκλοπής».

Υπάρχουν όμως και αθλητές που τιμούν τον όρκο 
τους για ευγενή άμιλλα. Τέτοιους ανέδειξε και η χώρα 
μας. Κάθε φορά δε, η πατρίδα τους υποδέχεται με τις 
τιμές των Ολυμπιονικών της Αρχαίας Ελλάδος.

Πως σκιαγραφείται σήμερα 
η κατάσταση για το ντόπινγκ

Συνεχίζεται μια πορεία από το κακό στο χειρότερο. 
Μεγάλη πληγή γιατον αθλητισμό, το ντοπάρισμα. Η με-
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γαλύτερη αρρώστια του πρωταθλητισμού. Σήμερα, ύ
στερα από κάθε νέο ρεκόρ, όλοι ψάχνουν για κάποια 
ουσία. Διότι γνωρίζουν ότι υπάρχουν και κάποιες νέες 
ουσίες για τις οποίες δεν έχει επινοηθεί μέθοδος ανι- 
χνεύσεώςτους.

Η πραγματικότητα στον αγώνα εναντίον του ντόπιν
γκ είναι ότι, πολλές ουσίες έχουν χρησιμοποιηθεί για 
μακρό χρονικό διάστημα πριν ανακαλυφθεί η χρήση 
τους. Και, όπως ελέχθη, «ο έλεγχος υπολείπεταιχρονι- 
κώςτης απάτης». Διότι η αθλητική φαρμακοβιομηχανία 
κινείται με άλματα προς εμπορική εκμετάλλευση των α
γώνων από τους «σπόνσορες», τους χρηματοδότες 
των αγώνων, και για το στήσιμο του φαντασμαγορικού 
«τσίρκου» των μεγάλων αθλητικών συναντήσεων, οι ο
ποίοι διαφεντεύουν τα πάντα, αθλητικούς παράγοντες 
και αθλητές - όντας χορηγοί και αυτών - τους οποίους 
«αλυσσοδένουν» με συμβόλαια, για να κατωχυρώσουν 
τις επενδύσεις των χρημάτων τους και να κερδίσουν α
πό το τέτοιο εμπόριο.

Έτσι όμως και ο αθλητής γίνεται υποχείριό τους. Και 
υπακούει τυφλά στον προπονητή του, ο οποίος και αυ
τός πληρώνεται από τον χρηματοδότη ... για να πάει 
μπροστά ο αθλητής. Η προσωπικότητα του αθλητού 
τσαλακώνεται κάτω από πιέσεις και εξαναγκασμούς. 
Διαφορετικά, η βιτρίνατηςπροβολήςτου αμαυρώνεται 
και ο αθλητής οδηγείται στην καταστροφή.

Δεν είναι επομένως αδικαιολόγητοι εκείνοι οι οποίοι 
υποστηρίζουν ότι: « Ο πόλεμος κατά του ντόπινγκ δεν 
μπορεί να κερδηθεί όσο χρηματοδότες των αθλητών 
παραμένουν οι μεγάλες Πολυεθνικές Εταιρείες».

Ο πρόεδρος της Δ.Ο.Ε. Ζάκ Ρόγκ, προφανώς διότι α
νησυχεί, προέβη στην εξής αξιόλογη διαπίστωση: «Δεν 
μπορούμε να νικήσουμε στον πόλεμο κατά του ντόπιν
γκ... μπορούμε να νικήσουμε σε πολλές μάχες... θα υ-
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πάρχουν όμως πάντα αυτοί που θα ντοπάρονται... ο α
θλητισμός αντανακλά την κοινωνία μας... θα υπάρχουν 
πάντα αυτοί που εξαπατούν».

Η πρόκληση του «ντόπινγκ» 
για την «Αθήνα 2004»

Εργώδης η οικοδομική και τεχνική δραστηριότητα 
της χώρας μας ώστε να πετύχει το μέγιστο δυνατό στην 
οργάνωση της 28ης Ολυμπιάδας. Εις ό,τι αφορά όμως 
την αντιμετώπιση του «ντόπινγκ», το οποίο για τον πρω
ταθλητισμό έφθασε να χαρακτηρίζεται ως μια «επιδη
μία ανάλογη εκείνης του AIDS για την κοινωνία», δεν α- 
κούγεται τίποτε.

Η Ολυμπιάδα «Αθήνα 2004» είναι μια πρόκληση για 
την Ελλάδα. Και θα πρέπει να γίνουν πολλά για να εξυ- 
γιανθεί ο πρωταθλητισμός, ώστε να μπορέσει να ανεβεί 
και πάλι ο αθλητής στο ύψος του «ημιθέου», όπως την 
παλαιό εκείνη εποχή, όταν προκαλούσε ρίγη συγκινή- 
σεως και ευχές σαν εκείνη: «Κάτθανε Διαγόρα ούπω εις 
ουρανόν αναβήσει»... Και ήταν τότε για ένα κλωνάρι α
γριελιάς. Όμως, με άφατο μεγαλείο!

Πρέπει να γίνει η απομυθοποίηση της βιομηχανίας 
πρωταθλητών. Ίσως θα πρέπει να μελετηθεί και ευρύ
τερα το θέμα της βραβεύσεως της νίκης και μόνον, ε
πειδή οι φυσικές ανθρώπινες δυνατότητες έχουν και αυ
τές τα όριά τους και η κατάκτηση νέων ρεκόρ δεν μπο
ρεί να είναι απεριόριστη· ούτε χωρίς κινδύνους για τον 
αθλητή. Αυτά όμως - τα ρεκόρ - είναι εκείνα που εξέτρε
ψαν πολλούς από το Citius, Altius, Fortius (γρήγορα, υ
ψηλά, δυνατά) στο «πιο γρήγορα, πιο υψηλά, πιο δυνα
τά» με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμη και «όχι πιο τίμια», με 
προοπτική «τα πιο πολλά» σε τιμές, δόξα, τίτλους, «ζε
στό χρήμα» ακόμη και τα εκμαυλιστικά υπέρογκα «πριν» 
από χορηγούς ή σπόνσορες, στην εμπορορευματοποί- 
ηση των πάντων, έχοντας μεταβάλει ακόμη και τους Ο
λυμπιακούς αγώνες σε ένα «παγκόσμιο τσίρκο».

Την ολυμπιακή ιδέα {όπως έγραφε παλαιότερα ο κα
θηγητής Αλέξανδρος Τσιριντάνης} «δεν την αντικαθι
στούν ούτε τα μεγαλοπρεπή στάδια με τις τελειοποιη
μένες εγκαταστάσεις ούτε τα εκπληκτικά ρεκόρ των εξ 
επαγγέλματος αθλητών. Το ολυμπιακό πνεύμα, ακρι
βώς επειδή είναι πνεύμα, χρειάζεται τους ανθρώπους 
που εμφορούνται από το πνεύμα αυτό και είναι για τον 
λόγο αυτό ικανοί να το εμπνεύσουν και να το μεταδώ
σουν. Και εδώ - συνέχιζε - ανακύπτει πλέον μια νέα α
ποστολή της χώρας μας στην οποία γεννήθηκε και α
ναπτύχθηκε η ολυμπιακή ιδέα, να αναλάβει το ωραίο 
και ευγενές έργο να ξαναζωντανέψει το αληθινό ολυ
μπιακό πνεύμα!»

Θα καταφέρουμε άραγε να τιμήσουμε όπως πρέπει 
τους αρχαίους προγόνους μας με μια Ολυμπιάδα σε
μνή, αξιοπρεπή μετο Αρχαίο Πνεύμα το Αθάνατο, όπως 
το εξύμνησε και ο ποιητής Παλαμάς, όμως και με πολι
τιστική αξιοσύνη και ευπρέπεια; Πρόκληση και αυτό για 
το Ελληνικό Φιλότιμο, μια λέξη η οποία δεν υπάρχει σε 
καμιά άλλη γλώσσα

Υπάρχει λοιπόν «χρέος» το οποίο βαραίνει και όλους 
μας.
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Οι Αποκριές είναι η πρώτη μεγάλη γιορτή, προπομπός πολλών εορταστικών 
εκδηλώσεων της άνοιξης. Διαρκεί τρεις εβδομάδες και προσφέρει στους ανθρώπους 
τη χαρά του ανεπιτήδευτου γλεντιού μετά από ένα δύσκολο χειμώνα.

να χορτάσουν κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Η αρχή του Τριωδίου αναγγελλόταν με μεγάλο θό

ρυβο με τελάλη, πυροβολισμούς και τύμπανα. Χαρα
κτηριστικό της γιορτής αυτής είναι το φαγοπότι. Το ζώο 
που έσφαζαν ήταν κυρίως το γουρούνι, αλλά αν δεν υ
πήρχε τότε οποιοδήποτε άλλο κρέας ήταν αρκετό για 
να «μυρίσει» το κάθε σπίτι ψητό. Μια βυζαντινή παροι
μία προέτρεπε τον φτωχό να πουλήσει το σακάκι του 
για να πάρει μέρος στη γιορτή.

Προφωνούμαίσοί, πτωχέ, 
το σακκίν σου πώλησον 
και την εορτήν σου διαβίβασον.

Το Τριώδιο διαρκεί τρεις εβδομάδες, από τις οποίες 
η πρώτη λέγεται «Προφωνούσιμη» και είναι προπαρα-

γιορτή αυτή δεν έχει μόνο ανανεωτικό, γονιμικό 
και θρησκευτικό χαρακτήρα αλλά και μεγάλη 
κοινωνική σημασία αφού δημιουργείται μια ψυ
χολογική κατάσταση κατά την οποία αντιστρέ
φονται οι κοινωνικοί ρόλοι, τα φύλα, οι ηλικίες 

και οι κοινωνικές τάξεις. Σ’ αυτήν την αντιστροφή ση
μαντικό ρόλο παίζουν οι μεταμφιέσεις, που δίνουν την 
αίσθηση της μη αναγνώρισης και κατά συνέπεια της 
ελευθερίας.

Εξ άλλου η Αποκριά προηγείταιτης Σαρακοστής, κα
τά την διάρκεια της οποίας «ο πιστός χριστιανός θα νη
στεύσει και θα πενθήσει για εφτά ολόκληρες εβδομά
δες- ούτε γόμοι, ούτε χοροί, ούτε πανηγύρια γίνονται, 
ούτε φορούν κοσμήματα οι γυναίκες στο διάστημα αυ
τό». Έχοντας μπροστά του όλες αυτές τις μέρες της 
αυστηρότητας και περισυλλογής, έπρεπε οι άνθρωποι
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Καρναβάλι στην 
Αθήνα του Ν. Γύζη 
Νέα Πινακοθήκη 
του Μονάχου.

Εις του κυρίου Φασουλή το 
ξακουσμένο σπίτι 
κακό μεγάλο γίνεται από τους 
μασκαράδες
κι ο πλούσιος συμφύρεται μετά τον 
ψωμολύτη
και το καθένα λαδικό με ντεστιγκέ 
κυράδες

Έτσι περιγράφει τις Αποκριές του 
καιρού του ο κορυφαίος Έλληνας 
σατυρικός ποιητής Γ. Σουρής στον 
«Ρωμιό» του.

σκευαστική. Κατά την εβδομά
δα αυτή οι νοικοκυραίοι προ
σπαθούσαν να εξασφαλίσουν 
το κρέας τους, ο καθένας ανά
λογα με τις δυνατότητές του, 
άλλος γουρούνι και άλλος κό
τα και αρχίζουν οι πρώτες χα
ρούμενες εκδηλώσεις, τα μα- 
σκαρέματα και χοροί. Η εβδο
μάδα αυτή ονομάζεται και Α- 
πολυτή ή Αμολυτή επειδή δεν 
ίσχυε η απαγόρευση της κατα
νάλωσης κρέατος την Τετάρτη 
και την Παρασκευή. Η εβδομά
δα αυτή τελειώνει με την Κυ
ριακή του Ασώτου.

Η δεύτερη εβδομάδα λέγε
ται Κρεατινή και τελειώνει την 
Κυριακή με την Αποκριά, που 
σημαίνει το σταμάτημα της 
κρεοφαγίας. Η πιο δημοφιλής 
ημέρα αυτής της εβδομάδας 
είναι η Τσικνοπέμπτη, ημέρα 
κατά την οποία επιβάλλεται το 
ψητό κρέας. Κατά την ημέρα 
αυτή όπως και το Σάββατο και 
την Κυριακή που ακολουθούν, 
συγκεντρώνονταν οι συγγε
νείς σ’ ένα σπίτι φέρνοντας μα
ζί τους φαγητό, το οποίο είχαν

ετοιμάσει ή ετοίμαζαν το φαγητό όλοι μαζί. Απαραίτη
τα είναι τα ψητά στα κάρβουνα κοψιδάκια. Όλοι μαζί έ
τρωγαν, έπιναν, χόρευαν και ντύνονταν μασκαράδες 
και καρνάβαλοι (από το ιταλικό mascara και carnavale).

Πολύ δημοφιλείς ήσαν κατά το παρελθόν οι παρα
στάσεις που έκαναν οι μεταμφιεσμένοι. Τα αυτοσχέδια 
αυτά θεατρικά, που είχαν σαν σκοπό να σατιρίσουν, πα
ρουσιάζονταν σε ανοιχτούς χώρους και ο κόσμος παρα
κολουθούσε συγκεντρωμένος γύρω-γύρω. Το προσφι
λέστερο θέμα ήταν η γαμήλια πομπή, στην οποία συμ
μετείχαν εκτός από τον γαμπρό και τη νύφη και η προξε- 
νήτρα, ο νονός και ο Σαχτούρης που κουβαλάει μαζί του 
ένα σακούλι γεμάτο με στάχτη για να προστατεύει τους 
νεόνυμφους. Μια πολύ διασκεδαστική παράσταση ανα
φερόταν στη δίκη κάποιου που κατηγορείται ότι σκό
τωσε τογουρούνιτου. Οδράστης συλλαμβάνεται καιο-

δηγείται μπροστά στο δικαστήριο, το οποίο τον καταδι
κάζει σε θάνατο! Κι ενώ όλα είναι έτοιμα για την εκτέλε
ση, ο βασιλιάς αποφασίζει νατού δώσει χάρη.

Ένα πολύ δημοφιλές θέμα ήταν η Μάμπω η Καψο
μάνα «με τα κροκιδένια μαλλιά και την καμπουρίτσα 
στην ράχη», πανάσχημη, κρατά στο χέρι της ένα κα
λάθι (το λίκνο) με ένα κομμάτι ξύλο μέσα που παρι- 
στάνειτο «εκ κλεψιγαμίας εφταμηνίτικο παιδί της, που 
τυλίγει με κουρέλια που εσούφρωσε από τις αυλές, το 
γαλουχεί και περιποιείται και κοιμίζει και ξυλοκοπεί εκ 
περιτροπής». Η Μάμπω γυρίζει τις  γειτονιές καιπαρα- 
πονείται ότι το μωρό δεν χωράει πια στο καλάθι, «ότι 
αφού φάγη εφτά φούρνους καρβέλια και πιή ληνά 
κρασί, της τρώγει τα μυαλά με την κλάψα του γιατί θέ
λει και γυναίκα»!

Η τρίτη εβδομάδα λέγεται Τρανή ή Τυρινή και αποτε
λεί την γέφυρα ανάμεσα στην ελεύθερη κρεοφαγία και 
την Σαρακοστή. Το γλέντι συνεχιζόταν κυρίως με γαλα
κτοκομικά κα οι νοικοκυρές έφτιαχναν πολλά γλυκά με 
βάση το γάλα. Η εβδομάδα λέγεται και Μακαρονού, ε
πειδή έφτιαχναν τις μακαρούνες, ένα νόστιμο είδος ζυ
μαρικού. Παραδοσιακά, κατά την ημέρα αυτή συγκε
ντρώνονταν οι συγγενείς σε κάποιο σπίτι, συνήθως των 
πιο ηλικιωμένων συγγενών, γονιών και πεθερικών, έ
τρωγαν τα φαγητά που είχαν περισσέψει από το μεση
μέρι καιτα είχαν φέρει μαζί τους, φρούτα, πίττες και αυ
γά, τραγουδούσαν και «αποκρεύανε» μέχριτο πρωί. Τ ο 
πιο χαρακτηριστικό φαγητό που έτρωγαν ήταν οι μα
καρούνες που φτιάχνονταν με πολύ τέχνη από τη γιαγιά 
της οικογένειας που αναλάμβανε και τα σχετικά έξοδα.

Η οικογένεια χαρούμενη διασκέδαζε με ιστορίες, α
νέκδοτα και τραγούδια που ήσαν σκωπτικά και συχνά 
είχαν πολύ ελεύθερο στίχο. Αυτό ήταν απόλυτα αποδε
κτό γιατί «το καλούσε η μέρα». Διασκέδαζαν επίσης με 
μαντείες, οι ανύπαντρες κοπέλες έβαζαν κάτω από το
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μαξιλάρι τους ψίχουλα από το τρα
πέζι και περίμεναν να ονειρευτούν 
τον άντρα που θα παντρεύονταν. Το 
πιο διασκεδαστικό ήταν το έθιμο 
«χάσκαρη», ένα παιχνίδι με καθαρι
σμένο αυγό που το κρέμαγαν από 
ψηλά με σπάγκο, το στριφογύριζαν 
και όλοι γύρω- γύρω προσπαθού
σαν να το πιάσουν με το στόμα. Το 
σκεπτικό ήταν να «βουλώσουν» το 
στόμα τους με αυγό, μια και άρχιζε 
η Σαρακοστή, για να το «ξεβουλώ
σουν» πάλι το Πάσχα. Χαρακτηρι
στικό είναι ό,τι πριν και μετά το φα
γητό οι συγγενείς ζητούσαν συγ
γνώμη ο ένας από τον άλλον, για να μπουν στη Σαρα
κοστή με καθαρή συνείδηση. Τ ο γλέντι της Τ υρινής δεν 
περιοριζόταν σ’ ένα σπίτι. Οι γλεντζέδες μεταμφιέζο
νταν και επισκέπτονταν φιλικά σπίτια, όπου τους δέχο
νταν με γέλια και αστεία. Η τελευταία Κυριακή της Απο
κριάς εκτός από το χαρούμενο κλίμα, περιέχει και μια 
αίσθηση σοβαρότητας και περισυλλογής πριν από την 
Καθαρή Δευτέρα. Μέσα λοιπόν από το γλέντι ακούγο- 
νταν και στίχοι μ’ έναν άλλον προβληματισμό:

Σ’ αυτόντον κόσμο που' μαστέ, άλλοιτον είχαν πρώτα, 
Εμείς τόνε χαιρόμαστε, κι άλλοι τον καρτερούνε!

Μέσα από αυτή την αίσθηση της χαρμολύπης τελει
ώνουν τα γλέντια και αρχίζει η Σαρακοστή.

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της γιορτής είναι η 
δημιουργία μιας αίσθησης ανατροπής της καθημερινό
τητας. Οι συγκεντρώσεις απέβλεπαν στην αμοιβαία α
ποδοχή και στη σύσφιξη των οικογενειακών σχέσεων. 
Δημιουργούσαν επίσης μια ψυχολογική κατάσταση

που αποδεχόταν την αντιστροφή 
των κοινωνικών ρόλων, των ηλι
κιών, των φύλων και κάθε λογής 
ιεραρχίας.

Σήμερα όλα αυτά τα έθιμα έ
χουν σε μεγάλο βαθμό ατονήσει ή 
επιβιώνουν σε μια διαφορετική 
μορφή. Στις πόλεις, όπου κυριαρ
χούσε το γαϊτανάκι, η καμήλα και ο 
ποιητής του κάρου με τα χαριτω
μένα και αφελή στιχάκια, όπως:

Φωνάζουν τη γάτα μας 
Και τήνε λένε γραία 
Που έχει τα μάτια γαλανά 
Και την ουρά μακρέα

Σήμερα κάνουν θραύση τα Καρναβάλια που διοργα- 
νώνονται από διάφορες επιτροπές σε συνεργασία με 
τους δήμους. Τα Καρναβάλια είναι παρελάσεις αρμά
των και μεταμφιεσμένων που κερδίζουν το πλήθος με 
τις ακριβές στολές και με τον πολύχρωμο διάκοσμο αλ
λά δεν έχουντην αυθεντικότητα καιτον αυτοσχεδιασμό 
των παλαιών εκδηλώσεων.

Στην ύπαιθρο κάποια από τα έθιμα επιβιώνουν αλλά 
η γήρανση του πληθυσμού, η απουσία των νέων και ο α
νταγωνισμός της τηλεόρασης κάνουν το μέλλον τους 
αβέβαιο. Δεν παύει όμως η Αποκριά να γίνεται διαφο
ρετικά αντιληπτή στα χωριά, λόγω της εγγύτητας του 
φυσικού περιβάλλοντος και λόγω της άμεσης εξάρτη
σης του αγρότη από αυτό. Η αρχή της άνοιξης είναι η 
περίοδος εκείνη που ο αγρότης μέσα από τη χαρά και 
το γλέντι αισθάνεται τις αλλαγές που γίνονται στη φύ
ση και θέλει να συμμετέχει ο ίδιος σ’ αυτές, να τις βοη
θήσει με κάποιον τρόπο για να εξασφαλίσει την ευφο
ρία των αγρών. Γι αυτόν το λόγο οι εκδηλώσεις της Α
ποκριάς είχαν βαθιά λατρευτική σημασία, η οποία έχει 
τις ρίζες της στη διονυσιακή λατρεία ή και πιο παλιά στο 
βάθος της ανθρώπινης ύπαρξης και των αξιών της.

Είναι όμως γεγονός ότι η σημερινή εποχή δεν ευνοεί 
τις αυθόρμητες εορταστικές εκδηλώσεις ούτε στα χω
ριά ούτε στις πόλεις. Η εποχή της υψηλήςτεχνολογίας, 
της πληροφορικής και της επιστημονικής έρευνας δεν 
δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να σκεφτεί έναν κό
σμο που να κινείται σε πιο αργούς, προβλέψιμους και ε
ξαρτημένους από την φύση ρυθμούς. Γ ϊ αυτό οι εκδη
λώσεις που αφορούν γιορτές της φύσης και τις  «μαγι
κές» της δυνατότητες, αναφέρονται κυρίως στον πα
ρελθόντα χρόνο. Τις γιορτάζουμε σήμερα, γιατί προ
σφέρουν χαρά και όμορφες εικόνες, αλλά δεν τις ζού- 
με επειδή η πραγματικότητά μας είναι πολύ διαφορετι
κή και αισθανόμαστε ότι το φυσικό μας περιβάλλον δεν 
μας ορίζει όπως στο παρελθόν.

Βιβλιογραφία:
ΛΗΜ. Σ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ: «Συμπληρωματικά του Χειμώνα και της Άνοι

ξης», Εκδόσεις Φιλιππότη

Γ. Α. Μ ΕΓΑΣ:«Ελληνικές γιορτές και έθιμα της λαϊκής λατρείας», 

Εκδόσεις Εστία

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: ένθετο «Επτά Ημέρες»

Επιμέλεια: Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα
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Ε1Λ1ΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

• ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ·  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
•  ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ·  ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

•  ΟΑΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Με τη σιγουριά και την αξιοπιστία της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (Ευρώ) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
B/M/

Φορ. Ιπποι 2 3 4 5 6 7 8 9 10

έως 6 112,20 119,17 126,13 133,10 140,06 147,03 153,99 160,96 167,92

7 - 8 120,83 128,60 136,36 144,13 151,90 159,67 167,44 175,21 182,98

9 - 1 0 146,81 155,80 164,78 173,76 182,75 191,73 200,71 209,69 218,68

1 1 - 1 2 153,41 163,00 172,60 182,20 191,80 201,39 210,99 220,59 230,19

I 13 και άνω 164,13 174,73 185,33 195,93 206,52 217,12 227,72 238,31 248,91

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ*
Β/Μ/

Φορ. Ιπποι 2 3 4 5 6 7 8 9 10

έως 6 84,15 89,38 94,60 99,83 105,05 110,27 115,50 120,72 125,94

-Μ ■ ΟΟ 90,62 96,45 102,27 108,10 113,93 119,75 125,58 131,41 137,23

9 - 1 0 110,11 116,85 123,59 130,32 137,06 143,80 150,53 157,27 164,01

11 -1 2 115,05 122,25 129,45 136,65 143,85 151,04 158,24 165,44 172,64

13 και άνω 123,10 131,05 138,99 146,94 154,89 162,84 170,79 178,73 186,68

*Πλην Νομού Θεσσαλονίκης και Νήσου Κρήτης

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

•  Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς ·  Παράδοση Συμβολαίου στο Χώρο σας
•  Άμεση Αποστολή Εξειδικευμένου Συνεργάτη στον Τόπο του Ατυχήματος

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

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ: 2106532565 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9:00 -  18:00

ΛΙΕΘΝΕΙΓ
ΧΡΗΜΑ Ι ( ) λ ) Φ \ \ Ι 1  Ι ΙΜ  > 

Υ Π Η Ρ Ε ΤΗ !

MiG ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΑ 5, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΑ: 2106532565
FAX: 2106526081
E-mail: migfins(a;otenet.gr
Web: www.mig.wxs.org

INSURANCE CO S A 
ΑΝΩ ΝΥΜ Η  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

http://www.mig.wxs.org


ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Η περίφημη βιβλιοθήκη inq

Η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει πολύ δυνατά στην Αλε
ξάνδρεια, την υπέροχη αυτή πόλη της Β. Αίγυπτου που 
χτίστηκε από το Μ.Αλέξανδρο το 332 π.Χ. Το ταξίδι μας 
εκεί μοιάζει με τις περιγραφές του Καβάφη στην «Ιθά
κη», εμπλουτισμένο με τον κοσμοπολίτικο αέρα και τη 
σοφία των Ελλήνων που έζησαν και μεγαλούργησαν στον 
τόπο αυτό. Οι ρίζες της πόλης πολύ βαθιές στο χρόνο. Ο 
Μέγας Αλέξανδρος αποφάσισε να την κτίσει στην περιο
χή ανάμεσα στη λίμνη Μαρεώτιδα και στη Μεσόγειο θά
λασσα, ακριβώς στο σημείο όπου βρίσκεται το νησί Φά
ρος. Εκεί όπως λέγεται χάραξε ο ίδιος τα όρια της πόλης.

Τ ο αρχικό σχέδιο έγινε από το Ρόδιο αρχιτέκτονα 
Δεινοκράτη, ενώ την οικονομική επίβλεψη των ερ
γασιών είχε ο Κλεομένης από τη Ναύκρατη της Αι- 
γύπτου. Η Αλεξάνδρεια, είναι η λαμπρότερη από τις 
35 περίπου πόλεις που έχτισε ο Μέγας Αλέξανδρος 

με το ίδιο όνομα και η μόνη που επιζεί ως τις μέρες μας.
Σύμφωνα με την παράδοση, τη θέση της την υπέδειξε 

κάποιος σεβάσμιος γέροντας που παρουσιάστηκε σ’ ένα 
όνειρο του Αλέξανδρου και του απήγγειλε στίχους από 
την Οδύσσεια του Ομήρου «Στη θάλασσα είναι ένα νησί

«Στη θάλασσα είναι ένα νησί την 
πολυκυματούσα, μπροστά μπροστά 
στην Αίγυπτο και Φάρο τ' ονομάζουν» 
(Οδυσ. δ 358-359)

την πολυκυματούσα, μπροστά μπροστά στην Αίγυπτο και 
Φάρο τ ’ ονομάζουν» (Οδυσ. δ 358-359).

Η πόλη, σύμφωνα με τις περιγραφές των συγγραφέων 
και τις αρχαιολογικές έρευνες που έγιναν από την εποχή 
του Ναπολέοντα και μετά, «είχε το σχήμα μακεδονικής 
χλαμύδας» (παραλληλόγραμμο) με 30 στάδια μήκος 
(5.500μ) και 7-8 στάδια πλάτος (1.600 μ. περίπου).

Μπροστά στην πόλη βρισκόταν το νησί Φάρος (σήμε
ρα είναι ενωμένο με την ξηρά), που ενωνόταν με τη στε
ριά με έναν τεχνητό μόλο, το λεγόμενο «επταστάδιο». 
Αυτό δημιουργούσε δύο λιμάνια, το Ανατολικό, που ήταν 
το κύριο λιμάνι της πόλης και ονομαζόταν «Μέγας λι- 
μήν», οχυρωμένο και προστατευμένο με κυματοθραύ
στη, και το Δυτικό του «Ευνόστου», που ήταν ανοιχτό 
προς τη θάλασσα.

Το άριστο ρυμοτομικό σχέδιοτηςπόλης, μαρτυρούν οι 
πληροφορίες του Στράβωνα και του Πλούταρχου, που 
λένε ότι το δίκτυο των δρόμων της σχημάτιζε στις δια
σταυρώσεις ορθές γωνίες. Ήταν διακοσμημένη μετά λα
μπρότερα κτίρια και έργα τέχνης και έμεινε στην ιστορία



σαν μία από τις λαμπρότερες πόλεις της αρχαιότητος.
Από τα πιο περίφημα οικοδομήματα ήταν βέβαια ο πο

λυθρύλητος Φάρος της Αλεξάνδρειας, χτισμένος στο ο
μώνυμο νησάκι, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου 
(το περιοδικό μας αναφέρθηκε διεξοδικά σε προηγού
μενο τεύχος) που κτίστηκε από τον Κνίδιο αρχιτέκτονα 
Σώστρατο την εποχή του Βασιλέα Πτολεμαίου Σωτήρα. 
Πάνω στη νήσο Φάρο ήταν χτισμένη και η περίφημη Βι
βλιοθήκη της Αλεξάνδρειας που ανασυστάθηκε πρό
σφατα και πραγματικά μας εντυπώσιασε.

Η Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε από τον Πτολε
μαίο Α’ μετά από συμβουλή του Δημητρίου του Φαληρέα. 
Ο Πτολεμαίος Β’ διπλάσιασε τους τόμους της Βιβλιοθή
κης, που έφτασαν τις 400.000. Λέγεται πως ο Πτολεμαί
ος Γ’ ο Ευεργέτης, δανείστηκε από τους Αθηναίουςτα ε
πίσημα χειρόγραφα των Τραγικών με εγγύηση, δεν τα ε
πέστρεψε όμως και προτίμησε να χάσει την εγγύηση. Αρ
γότερα, με νέα αποκτήματα έφτασε στους 700.000 τό
μους, ίσως και περισσότερους.

Περίφημοι διευθυντές - βιβλιοθηκάριοι της υπήρξαν ο 
Ζηνόδοτος ο Εφέσιος, ο Καλλίμαχος ο Κυρηναίος, ο Α
πολλώνιος ο Ρόδιος, ο Αριστοφάνης ο Βαλάντιος και ο Α- 
ρίσταρχος από τη Σαμοθράκη.

Η Βιβλιοθήκη αποτελούσε τμήμα του Μουσείου, κτί- 
σματος επιβλητικού με πολλά διαμερίσματα και κήπους, 
όπου έμεναν και μελετούσαν φιλόσοφοι, φιλόλογοι, σο
φοί και ποιητές της εποχής. Στους κήπους υπήρχαν ζώα 
και φυτά κάθε είδους για τις μελέτες των σοφών. Κατα
στράφηκε μετά από πυρκαγιά κατά την πολιορκία της Α
λεξάνδρειας απότον Καίσαρατο48π.Χ. Το 641 μ.Χ., όταν 
η πόλη έπεσε στα χέρια των Αράβων, η βιβλιοθήκη μαζί με 
τη μικρότερη βιβλιοθήκη του Σεραπείου λέγεται ότι κάη
κε από τους κατακτητές και έτσι χάθηκε ό,τι σώθηκε από 
την προηγούμενη καταστροφή ή δημιουργήθηκε μετά. Η 
παράδοση λέει ότι ο αρχηγός των Αράβων ρώτησε κατά 
πόσο το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης συμφωνεί ή όχι με 
το Κοράνι. Και συμπλήρωσε ότι αν συμφωνεί δεν χρησι- 
μέυει σε τίποτα. Αν δεν συμφωνεί πάλι δεν χρησιμέυει σε 
τίποτα...

Η βιβλιοθήκη είχε καταστήσει την Αλεξάνδρεια το 
πρώτο Πανεπιστήμιο του κόσμου.

Περίκλειε μια τεράστια πνευματική και διανοητική πε
ριπέτεια για την προώθηση της γνώσης και κατέστη ένα 
σπουδαίο λίκνο για τη μάθηση και την επιστήμη, η πα
γκόσμια επιστημονική και διανοητική Μέκκα. Παράτο γε
γονός ότι η αρχαία Αίγυπτος είχε ονομαστές βιβλιοθήκες 
παπύρων ήδη από το 3.200 π.Χ. και η Αθήνα είχε μια 
σπουδαία βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του 4ου αιώνα 
π.Χ., η Αλεξανδρινή βιβλιοθήκη ήταν η μεγαλύτερη της 
αρχαιότητας. Ένας από τους πλέον επιφανείς ακαδη
μαϊκούς που τίμησαν με την παρουσία τους το «Πολιτι
στικό Κέντρο Γνώσης» της Αλεξάνδρειας, ήταν ο σπου
δαίος μαθηματικός Ευκλείδης (300 π.Χ.) κατά τη διάρ
κεια της βασιλείας του Πτολεμαίου του Β’ ο Αρχιμήδης, 
ο Ήρων, ο Ερατοσθένης (275-195π.Χ.), ο Αρίσταρχος ο 
Σάμιος, όλοι όσοι αποτέλεσαν τους φωστήρες της γνώ
σης στους τομείς των μαθηματικών, της μηχανικής και 
της αστρονομίας, έφτασαν στην Αλεξάνδρεια για να με
λετήσουν, ν’ ανταλλάξουν απόψεις, ν’ ανακαλύψουν τα

Το λιμάνι της Αλεξάνδρειας.

μυστικά της γνώσης που σήμερα θεωρούνται χαμένα....
Σχεδόν προφητικό για τον τρόπο με τον οποίο λει

τουργούν οι βιβλιοθήκες του σήμερα, η Βιβλιοθήκη της 
Αλεξάνδρειας διέθετε έναν κατάλογο του συνόλου των 
έργων που απαντούσαν σε αυτήν.

Ο αρχιβιβλιοθηκάριος είχε πάντα στη διάθεσή του έ
ναν πολύ γενναίο προϋπολογισμό, βάσητου οποίου μπο
ρούσε να αγοράζει σε πρωτότυπα ή αντίγραφα όλα τα βι
βλία. Η βιβλιοθήκη ενθάρρυνε επίσης τις μεταφράσεις. 
Η πρώτη μετάφραση της Παλαιός Διαθήκης από τα ε 
βραϊκά στα ελληνικά πιστεύεται ότι έγινε εκεί, κατά τη 
διάρκεια του τρίτου και δεύτερου π.Χ. αιώνα.

Υπό το βάρος αυτής της κληρονομιάς, στις 12 Φεβρου
άριου 1990 μετά το ιστορικό συνέδριο του Ασουάντα μέ
λη της Διεθνούς Επιτροπής, ανάμεσα στα οποία περιλαμ- 
βανόταν και η Μελίνα Μερκούρη ως Υπουργός Πολιτι
σμού , υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Ασουάν για την «Ανα
γέννηση της Αρχαίας Βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας». 
Σύμφωνα με διακήρυξη, «Στην αυγή της 3ης μ.Χ. χιλιετίας, 
υπό την διεύθυνση του Προέδρου Μοχάμεντ Χόσνι Μου- 
μπάρακ, η Κυβέρνηση της Αραβικής Δημοκρατίας της Αι- 
γύπτου σε συνεργασία με την UNESCO και την οικονομι-
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Το εσωτερικό της βιβλιοθήκης

Το κέντρο της πόλης

κή υποστήριξη του U Ν D Ρ και άλλων ιδιωτικών πηγών θα α- 
ναγεννήσει την Αρχαία Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, ε- 
παναοριοθετώντας την παγκόσμια κληρονομιά της στη 
σύγχρονη εποχή....»

Το όνειρο για την ανέγερση μιας νέας βιβλιοθήκης 
στην Αλεξάνδρεια είναι πολλών ετών. Από τη στιγμή 
που αποφασίστηκε, η κατασκευή του κτιρίου διήρκησε 
12 χρόνια και στοίχισε 220 εκατ. δολλάρια. Τα εγκαίνια 
πραγματοποιήθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2002 παρου
σία του Αιγύπτιου Προέδρου και άλλων 3000 επισήμων 
απ’ όλο τον πλανήτη.

Παρόντες στα εγκαίνια από ελληνικής πλευράς ήταν

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωστής Στεφανόπου- 
λος, Υπουργοί, η Πρέσβης καλής θέλησηςτης UNESCO 
κ. Μαριάννα Βαρδινογιάννη, η μοναδική Ελληνίδα μέλος 
του Δ.Σ. της Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, στο οποίο προ
εδρεύει η σύζυγος του Αιγύπτιου Προέδρου, Σουλάν 
Μουμπάρακ.

Η επίσκεψή μας εκεί, όνειρο ζωής. Το επικλινές κτίριο 
με τα έντεκα επίπεδα, που κατασκεύασαν Σουηδοί αρχι
τέκτονες, σχεδιάστηκε έτσι ώστε να συγκλίνει προς τη 
θάλασσα, ενώ ένα τμήμα της είναι βυθισμένο σε μια δε
ξαμενή νερού, έτσι ώστε να συμβολίζει τον αρχαίο αιγυ
πτιακό ήλιο που προβάλλει από τη θάλασσα. Η σκεπή εί
ναι περιστρεφόμενη και έχει σχήμαηλιακού δίσκου. «Ιδού 
η μεγαλύτερη άμυνα κατά του φονταμενταλισμού. Ένα 
σύστημα ανοικτό, να μπορείς να διαβάζεις ό,τι θέλεις ανά 
πάσα στιγμή» όπως δήλωσε ο διευθυντής της Βιβλιοθή
κης Δρ. Ισμαήλ Σεραγκελντίν.

Σχεδιασμένος σαν βέλος, ένας αεροδιάδρομος ενώ
νει τη βιβλιοθήκη με το Πανεπιστήμιο, ενώ όλο το κτίριο 
είναι περιστοιχισμένο με πέτρα από γρανίτητου Ασουάν, 
πάνω στον οποίο είναι εγχάρακτα τα 120 αλφάβητα του 
κόσμου. Στην ουσία, ο όλος σχεδιασμός αποδίδει την 
κληρονομιά του παρελθόντος και την αναβίωση μιας πο
λιτισμικής ακτινοβολίας που αγγίζει και τις πιο μακρινές 
γωνίες του κόσμου.

Η βιβλιοθήκη καλύπτει μια περιοχή 40.000 μ2, ενώ το 
συνολικό εμβαδόν των ορόφων της καλύπτει 69.000 μ2. 
Έχει 13 ορόφους μέσα στους οποίους υπάρχουν 3.500 
θέσεις μελέτης, 8.000.000τόμοι, 50.000 χάρτες, 100.000 
χειρόγραφα, 30 βάσεις δεδομένων, 10.000 σπάνιες εκ
δόσεις, 200.000 δίσκοι και μαγνητοταινίες με μουσικά θέ
ματα, 50.000 βίντεο και578εργαζόμενοι (προςτοπαρόν).

Οπωσδήποτε, οι αριθμοί θα αλλάξουν δραστικά μέσα 
στην επόμενη δεκαετία, καθώς αναμένεται μεγαλύτερη 
ανταπόκριση από τις κυβερνήσεις για οικονομική και κά
θε είδους βοήθεια, αυστηρά σε θέματα ανάπτυξης της 
βιβλιοθήκης. Σε όλο το σύμπλεγμα, τέλος, περιλαμβάνε
ται συνεδριακό κέντρο με 3.200 θέσεις, μουσεία επιστη
μών, πλανητάριο, σχολή πληροφορικής, ινστιτούτο καλ
λιγραφίας και μουσείο.

Ούτως ή άλλως η προσπάθεια και το τελικό επίτευγμα 
είναι εντυπωσιακό. Μένει να δούμε αν από συνειδησια
κής άποψης πραγματικά οι καιροί θα αποδειχθούν ώρι
μοι για ένα τέτοιο εγχείρημα.

Με άλλα λόγια, θα μπορέσει η σύγχρονη βιβλιοθήκη 
της Αλεξάνδρειας να φτάσει την αρχαία λάμψη της; Αυ
τό δεν εξαρτάται πλέον από τους ανθρώπους που ονει
ρεύτηκαν και υλοποίησαν το αρχικό σχέδιο. Εξαρτάται 
άμεσα από την αποδοχή της βιβλιοθήκης από την ακα
δημαϊκή κοινότητα, από τις κυβερνήσεις άλλων κρατών, 
ακόμα και από τους ερευνητές που θα επενδύσουν τις 
προσπάθειέςτους υπάτη σκέπη της. Εξαρτάται τέλος α
πό την αποδοχή που μπορεί να έχει μια τέτοια εξαιρετική 
ιδέα στον κοινό νουτου παγκόσμιου πολίτη. Μένει να της 
δώσετε και σεις μια θέση στην καρδιά σας, γιατί τέτοια 
πνευματικά εγχειρήματα αξίζει τον κόπο να αγκαλιάζο
νται και να καλλιεργούνται!

Υπαστ. Α ’Αρετή Κ. Λιασή
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΑΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΜ

ΕΚΔ. ΕΣΤΙΑ », ΤΗ
ΛΟΥ

Άνδρέα( ΜιαοΰΛης 
ΐαχ «αί Γ<Μγ·»δΜ

ρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη που 
αναφέρεται στις προγονικές ρίζες του Α. Μιαού- 
λη, την προσωπικότητά του, αλλά και στην προε

παναστατική του δράση. 
Παρουσιάζεται η πρωτα
γωνιστική του συμμετοχή 
στη ναυτική εποποιία του 
1821, όταν αναδεικνύεται, 
ουσιαστικά αρχηγός του 
ελληνικού στόλου και διε
ξάγει καθοριστικές και 
συγκλονιστικές ναυμα
χίες. Ο I. Καποδίστριας 
τον διόρισε αρχηγό του 
στόλου και του ανέθεσε 
τη δίωξη της πειρατείας. 
Το 1831, έχοντας ως 
σύμβουλο τον Αλεξ. 
Μαυροκορδάτο, συμμε
τείχε στην ανταρσία 

εναντίον του Καποδίστρια και πυρπόλησε μέρος του 
εθνικού στόλου στον Πόρο, προκαλώντας γενική αγα
νάκτηση. Παραπέμφθηκε σε δίκη, αλλά η δολοφονία 
του Καποδίστρια απέτρεψε τη δίωξή του. Υπήρξε έν
θερμος υποστηριχτήςτης μοναρχίας. Πέθανετο 1835 
και η ταφή του έγινε σε ακτή του Πειραιά.

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 
«ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΩΓΗΣ» 
«ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ» 
«ΠΑΡΑΜΥΘΗΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ 
ΓΥΝΑΙΚΑ»

ΕΚΔ. ••ΖΗΤΡΟΣ”

Π ρόκειται για το πλέον άριστο παιδαγωγικό εγχει
ρίδιο της αρχαιότητας, αλλά και το 
πιο ηθικοπλαστικό και παιδαγωγικό 

σύγγραμμα. Αποδέκτες του έργου είναι 
οι γονείς και τα παιδιά της υφηλίου, σε 
ένα απέραντο και αέναο οικουμενικό 
χωριό, με δάσκαλο έναν φωτισμένο ιε
ράρχη του αρχαίου κόσμου, που διετέ- 
λεσε ιεροφάντης στο μαντείο των Δελ
φών.

Όσο για τους παραμυθητικούς, δεν 
αποτελούν παρά μια φιλοσοφική «με
λέτη του θανάτου» με βαθυστόχαστες 
αναφορές που κανείς δεν μπορεί να α
γνοήσει, διότι προέρχονται από τη 
γραφίδα ενός εκ των πλέον ρωμαλέων πνευμάτων 
της αρχαιότητας.

Αξίζει να επισημάνουμε το καλαίσθητον της εκδόσε- 
ως και γενικά όλων των βιβλίων των εκδόσεων «Ζή- 
τρος», αλλά και την πολύ ενδιαφέρουσα μετάφραση, 
σχολιασμό και ερμηνεία του Γεωργίου Ράπτη. Το έργο 
προλογίζει ο καθηγητής φιλοσοφίας Ι.Σ. Χριστοδούλου.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και 
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δ. ΖΗΜΙΑΝΙΤΗΣ 
ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ»
ΤΗΛ. 2103678800. 2103600968

Τ ο δύο βασικά αυτά έργα είναι τα πρώτα που εκδίδο- 
νται από τη σειρά «Ελληνική Νομοθεσία» των εκδό
σεων «Νομική Βιβλιοθήκη», η οποία θα περιλαμβάνει 

τα σπουδαιότερα νομοθετήματα όλων των κλάδων δι
καίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα αλφαβητικά ευρετήρια 
που θα δίνουν στον χρήστη όσο το δυνατόν περισσό
τερες πληροφορίες για το θέμα που τον ενδιαφέρει. 
Στόχος της νέας σειράς είναι να καλύψει τις ανάγκες 
του Έλληνα νομικού με μικρού σχήματος ευέλικτους 
Κώδικες. Η έκδοση αιπή του Κώδικα Ποινικής Δικονο
μίας και του Ποινικού Κώδικα είναι ενημερωμένη με το 
ν. 3160/2003, για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικα

σίας και το ν. 3189/2003, για την ανα
μόρφωση της ποινικής νομοθε

σίας ανηλίκων.
Περιλαμβάνουν σχετικές 

διατάξεις, βιβλιογραφία και 
δημοσιεύματα κατ' άρθρο, νο
μολογία κατ’ άρθρο και εκτενή 
αλφαβητικά ευρετήρια, απο
τελώντας εύχρηστα και ευανά
γνωστα πρακτικά βοηθήματα 
για τον ερμηνευτή και εφαρμο
στή του ποινικού δικαίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
«Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα»

ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α ’ ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ

Πρόκειται για έναν πολύ ενδιαφέροντα τόμο μεγά
λου σχήματος στον οποίο εξετάζεται η ιστορία 
των Ολυμπιακών Αγώνων από την αρχαιότητα ως 

τις ημέρες μας. Παρατίθενται μυθολογικά και ιστορι
κά στοιχεία για την απαρχή των Αγώνων. Περιγράφε- 
ται διεξοδικά ο αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας 
και αναλύεται το γενικότερο πνεύμα που χαρακτήριζε 
τους σκοπούς της τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Με ιδιαίτερη σχολαστικότητα καταγράφονται τα διά
φορα αγωνίσματα που ετελούντο. Ιδι
αίτερη μνεία γίνεται στην αναβίωση 
των Αγώνων και στην τέλεσή τους 
στην Αθήνα το 1896. Υπάρχει ειδικό 
κεφάλαιο του βιβλίου με τους Αγώ
νες στη σύγχρονη εποχή και στη 
κοινωνική του διάσταση, ενώ το βι
βλίο κλείνει με τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004, όπου περιγράφε- 
ται η διαδρομή και οι εργασίες που 
έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Το βιβλίο διατίθεται στην τιμή των 
30 ευρώ, όσοι ενδιαφέρονται για 
την προμήθειά του να απευθύνο
νται στα τηλ. 2321020095, I
6944371643. □ 1

κ.κ.

“ »ΝΝΗΙ η  .ΧΛΡΑΛΑΜΠ,ΑΗ!
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Υ πάρχει όμως ένας πολύ μεγάλος αριθμός ευρη
μάτων που ανέρχονται στα 2500, τα οποία βρή
καν έναν καινούργιο εκθεσιακό χώρο. Ο επισκέ
πτης που θέλει να γνωρίσει την αρχαία πόλη των 
Μυκηνών, μπαίνει από την πύλη-είσοδο και ενώ 

δεξιά βλέπει τα περίφημα κυκλώπεια τείχη με την Πύλη 
των Λεόντων, αριστερά κατεβαίνοντας σ' ένα χαμηλότε
ρο επίπεδο βρίσκεται μπροστά σ’ ένα ενταγμένο στο χώ
ρο κτήριο, το Αρχαιολογικό Μουσείοτων Μυκηνών. Εκεί 
εκτίθενται ευρήματα από την ευρύτερη περιοχή, που ήρ
θαν στο φως από τα τέλη του 19ου αιώνα από τη εν Αθή- 
ναις Αρχαιολογική Εταιρεία, τη Βρετανική Αρχαιολογική 
Σχολή και τη Δ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων.

Σκοπός της έκθεσης είναι να βοηθήσει τους επισκέ
πτες να προσεγγίσουν την φυσιογνωμία του Μυκηναϊ
κού κόσμου, που επηρέασε καταλυτικά την εξέλιξη του 
ελληνικού πολιτισμού κατά τους Ιστορικούς Χρόνους.

Επειδή το μουσείο βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολο
γικό χώρο, αποφασίστηκε να έχει συμπληρωματικό ρό
λο και να δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα, αφού έ
χει περπατήσει στον χώρο και έχει δει τα τείχη με την 
Πύλη των Λεόντων, τον Ταφικό Περίβολο Α’ και το Ανά
κτορο να μπορεί να συμπληρώσει την εικόνα βλέπο
ντας και τα αντικείμενα που ανήκουν στη περιοχή και 
που εκτίθενται στο Μουσείο.

Εκείνα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο 
παρουσίασης των ευρημάτων είναι ο περιορισμένος 
χώρος της έκθεσης, η οποία απαρτίζεται από τρεις 
αίθουσες, ο μεγάλος αριθμός των ευρημάτων και η 
πληθώρα των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους θερι
νούς μήνες.

Στον προθάλαμο βρίσκεται το πλαστικό ομοίωμα 
της Ακρόπολης των Μυκηνών, οι απεικονίσεις του 
χώρου από περιηγητές και αναφορά στη ιστορία των 
ανασκαφών.

Στην πρώτη αίθουσα εκτίθενται πήλινα αγγεία που η 
ποικιλομορφίατους δείχνει το υψηλό επίπεδο του Μυ
κηναϊκού πολιτισμού. Τα αγγεία αυτά παρουσιάζονται 
χρονολογικά από την εποχή του Λίθου έως το τέλος της 
μυκηναϊκής κυριαρχίας (τέλη της 2ης χιλιετηρίδας

π.Χ.). Στον ίδιο χώρο παρουσιάζονται οι οικοδομικές 
φάσεις του τείχους και ένα πλαστικό ομοίωμα των Ανα
κτόρων που βρίσκονται στην κορυφή της Ακρόπολης 
των Μυκηνών, που κοσμείται από αρχιτεκτονικά γλυ
πτά και τοιχογραφίες που πιθανόν να ανήκαν στο Μέ
γαρο.

Από την αίθουσα αυτή ξεκινάει διάδρομος που κο
σμείται από πίνακες στους οποίους αναπαριστώνται οι 
χαρακτηριστικοί τύποι τάφων της προϊστορικής περιό
δου. Ο διάδρομος αυτός οδηγεί στην δεύτερη αίθουσα, 
στην οποία εκτίθενται αντικείμενα που βρέθηκαν μέσα 
στους τάφους. Πρόκειται κυρίως για κεραμικά αντικεί
μενα και δυο λίθινες επιτύμβιες στήλες. Στην αίθουσα υ
πάρχει μια ιδιαίτερη προθήκη στην οποία παρουσιάζο
νται αντίγραφα των ευρημάτωντου Ταφικού Περιβόλου 
Α’ που βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. 
Στις υπόλοιπες προθήκες εκτίθενται τα ευρήματα των 
θαλαμωτών τάφων της περιοχής. Το περιεχόμενο των 
τάφων εξαρτάται από την κοινωνική τάξη στην οποία α
νήκε ο νεκρός. Οι πιο πλούσιοι τάφοι περιέχουν πολυά
ριθμα ειδώλια, πολύτιμους λίθους και κοσμήματα από 
χρυσό και φαγεντιανή.

Στη τρίτη αίθουσα υπάρχουν δυο θεματικές ενότητες. 
Η πρώτη δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι Μ υκήνες έχουν 
να μας φανερώσουν πολλά, όχι μόνο από την προϊστο
ρική περίοδο της ύπαρξής τους, αλλά και από τους με
ταγενέστερους ιστορικούς χρόνους κατά τους οποίους 
συνεχίστηκε η κατοίκηση του χώρου. Απόδειξη αυτού εί
ναι τα κτερίσματα των τάφων της Γεωμετρικής, Αρχαϊ
κής και Ελληνιστικής εποχής αλλά και ίχνη 
ελληνιστικής αρχιτεκτονικής.

Εδώ γίνεται επίσης αναφορά στα ιερά της 
περιοχής. Πρόκειται για το ιερό του Ενυαλί- 
ου (Άρη), το Αγαμεμνόειον και το Ιερό της 
Δυτικής Οικίας. Εκτίθενται επίσης νομίσματα 
της περιοχής.

Η δεύτερη θεματική ενότητα αφορά στην 
προσπάθεια να τονιστεί η μοναδικότητα του 
Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέσα από παρουσιά
σεις των δραστηριοτήτων των Μυκηναίων και 
τον εξελιγμένο τρόπο διακυβέρνησης της πό
λης. Ο Μυκηναϊκός Κόσμος διακρίθηκε όχι μό
νο για το υψηλό επίπεδο 
της διοίκησης, αλλά καιτη 
λατρεία, το εμπόριο και τη 
τεχνολογία. Έχει επίσης 
μεγάλη σημασία το γεγο
νός ότι αυτός ο πολιτισμός 
δημιούργησε τα πρώτα 
δείγματα γραφής της ελλη
νικής γλώσσας.

Ο τελευταίος διάδρομος 
που οδηγεί στην έξοδο από 
το μουσείο είναι διακοσμη
μένος με πίνακες με θέμα την 
μνημειώδη μυκηναϊκή αρχι
τεκτονική.

Παρουσίαση: 
Π. Υ. Ζωή Κωτσαβάρα
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ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ

Πραγματοποιήθηκε την 27η Ιανουά
ριου στο Συνεδριακό κέντρο Ολυ
μπιακής Επιτροπής η τελετή βρά

βευσης Αστυνομικών αθλητών - αθλη
τριών και ομάδων που διακρίθηκαν κα
τά το έτος 2003.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος 
Φλωρίδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτιος 
Νασιάκος, ο Αντιπρόεδρος της Ελληνι
κής Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ιωάννης 
Παπαδογιαννάκης, ο εντεταλμένος 
σύμβουλος της Οργανωτικής Επιτρο
πής «ΑΘΗΝΑ 2004» κ. Σπύρος Καπρά- 
λος, ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί 
της Ελληνικής Αστυνομίας και των Ενό
πλων Δυνάμεων και άλλοι επίσημοι.

Οι 34 συνολικά αθλητές - αθλήτριες που 
πέτυχαν σημαντικές εθνικές και διεθνείς 
διακρίσεις είναι οι εξής:

ΣΤΙΒΟΣ
1) Αστυφύλακας Παναγιώτης Αν- 

δριόπουλος της ΥΦΑΑ:3η θέση στο α
γώνισμα των 400μ. μετ’ εμποδίων στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα CISM που διε- 
ξήχθη στην Κατάνια της Ιταλίας από 2- 
12/12/2003.

2) Δόκιμος Αστυφύλακας Ξένια Καζιμί- 
ροβα του Τ.Δ. Α Ξάνθηςτης ΥΦΑΑ: 5η θέση 
στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφή- 
βων-Νεανίδων στα 2000μ.

3) Ανθ/μος Νικόλαος Καραντάκος της 
ΥΦΑΑ: 5η θέση στο Άλμα σε ύψος στο Πα
γκόσμιο Πρωτάθλημα μεταμοσχευμένων.

ΚΑΡΑΤΕ
1) Αστυφύλακας Δημήτριος Ραχούτης, 

της ΥΦΑΑ:3η θέση Πανευρωπαϊκό Πρωτά
θλημα Νέων-Ανδρών.

2) Δόκιμος Αστυφύλακας Αργυρώ Κω- 
στή, του Τ.Δ.Α Κομοτηνής: 2η θέση Βαλ
κανικό Πρωτάθλημα Ανδρών-Γ υναικών.

3) Δόκιμός Αστυφύλακας Ελευθέριος 
Κωνσταντακόπουλος του Τ.Δ.Α. Νάου
σας: 1η θέση Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αν
δρών (ΚΑΤΑ).

4) Δόκιμός Αστυφύλακας Δημήτριος 
Τριανταφύλλης του Τ.Δ.Α Νάουσας: 1η 
θέση Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών.

TAE KWON DO

1) Αστυφύλακας Ιωάννης Μαμέκας της 
ΥΦΑΑ: 3η θέση Παγκόσμιο Στρατιωτικό.

2) Αστυφύλακας Αδαμαντία Ψαλλίδα 
της ΥΦΑΑ: 2η θέση Βαλκανικοί Αγώνες 
TAE KWON DO.

ΠΑΛΗΣ
1) Αστυφύλακας Ξενοφών Κουτσιού- 

μπας του Α.Τ Ομονοίας: 1η θέση Πανελ
λήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών (Ελληνορω
μαϊκή Πάλη).

2) Αστυφύλακας Αναστάσιος Συμεωνί- 
δης της ΥΦΑΑ: 1η θέση Πανελλήνιο Πρω
τάθλημα Ανδρών(Ελευθέρα Πάλη).

ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ
1) Δόκιμος Αστυφύλακας Κωνσταντί

νος Γκαρίπης, του Τ.Δ.Α Κομοτηνής: 1η 
θέση Διεθνείς Αγώνες Άρσης Βαρών 
Ε.Ο.Κ

2) Αστυφύλακας Γεώργιος Δεμερτζής 
της ΥΦΑΑ: 1η θέση Πανελλήνιο Πρωτά
θλημα Άρσης Βαρών

ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
1) Υ/Α’ Διονύσιος Γεωργακόπουλος, 

της ΥΦΑΑ:2η θέση στο Παγκόσμιο Κύπελ
λο στη Σεούλ στο Αεροβόλο Πιστόλι Αν
δρών.

2) Αρχιφύλακας Πελοπίδας Ηλιάδης, 
της ΥΦΑΑ: 1η θέση Πανελλήνιο Πρωτά
θλημα στο Τυφέκιο Διαμετρήματος Πρη- 
νηδόν και Νέα Πανελλήνια Επίδοση.

3) Ανθ/μος (249418) ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 
Βασιλική,της ΥΦΑΑ: 1η θέση Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα στο Τυφέκιο 0,22 τριών στά
σεων (3χ20)
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ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
1) Αστυφύλακας Αναστάσιος Σχίζας, 

της ΥΦΑΑ: 4η θέση στο Παγκόσμιο Πρω
τάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξήχθη 
στη Βαρκελώνη.

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Αθλήτριες Πετοσφαίρισης Γυναικών 

που κατάκτησαν τη 2η θέση με την Εθνική 
Ενόπλων στην Στρατιωτική Ολυμπιάδα 
που διεξήχθη στην Κατάνιατης Ιταλίας α
πό 2-12/12/2003:

1) Αστυφύλακας Ασπασία Πανταζή, 
της Δ/νσης Τ ροχαίας Αττικής.

2) Αστυφύλακας Ειρήνη Βουγιουκλί- 
δου, της ΔΑΕΑ/ΥΜΕΤ.

3) Αστυφύλακας Αικατερίνη Σταυρο- 
πούλου, της ΔΑΑ/ΥΕΛ/ΤΜΗΜΑ 6ο

4) Αστυφύλακας Νιόβη-Παρθένα Γ κού
ρο, του Α.Τ Ακροπόλεως.

5) Δόκιμός Αστυφύλακας Ελευθερία 
Χατζηνίκου, του Τ.Δ.Α Νάουσας.

6) Δόκιμός Αστυφύλακας Μαρία 
Τσιαρτσάνη, του Τ.Δ.Α Νάουσας.

7) Συν. Φύλακας Αρετή Καραβασίλη, 
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Α
θηνών.

8) Συν. Φύλακας Ασημίνα Κάρκαλη, 
Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Β/Α 
Αττικής.

9) Αρχιφύλακας Αρχοντέλης Σωτήρ- 
χος, της ΥΦΑΑ (προπονητής).

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ
1) Ανθ/μος Νικόλαος Παπάζογλου, Αρ

χηγός Ομάδας της ΥΦΑΑ.

2) Ανθ/μος Γεώργιος Κοσμάς της Υ-Ι 
ΦΑΑ.

3) Αρχ/κας Αντώνιος Καραγιάννης 
Προπονητής Ομάδας Ιστιοπλοΐας της Υ
ΦΑΑ και Αναπληρωτής προπονητή Ενό
πλων.

4) Αστυφύλακας Ευάγγελος Τσιμπού- 
ρης της ΥΦΑΑ.

5) Αστυφύλακας Αλέξιος Ταγαρόπου- 
λοςτης ΥΦΑΑ.

6) Συν. Φύλακας Ευάγγελος Πασχαλέ- 
ρης, του Τ.Σ.Φ. Καβάλας (Ν. Καρβάλη)

Πρώτοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημε 
Αστυνομικών - Πυροσβεστών στη Βαρκε-Ι 
λώνητον Ιούλιο του 2003 στα σκάφη G-24 
και πρώτοι στη λίστα κατάταξης στη Πα
νελλήνια κατάταξη.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΕΝΕΚΕΝ
Για την πολυετή προσφορά τους στο\ 

Αστυνομικό Αθλητισμό οι:
1. Υ/Β’ (ε.α) Κωνσταντίνος Αλέξανδρό- 

πουλος, Ιστιοπλοΐα
2. Ανθ/μος Γεώργιος Αποστολόπουλοε 

- Στίβος.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Γ ια την κατάκτηση της 1ης θέσης στε 

Πρωταθλήματα Ενόπλων Δυνάμεων κα 
Σωμάτων Ασφαλείας έτους 2003.

Στις δηλώσεις του ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, μεταξύ των άλλων 
τόνισε:

«Απευθύνομαι προσωπικά σε σας, roue 
34 συναδέλφους μου, που διακριθήκαη 
το 2003 σε εθνικές και διεθνείς αθλητικέί 
οργανώσεις. Ως Αρχηγός του Σώματοί 
είμαι υπερήφανος που υπηρετείτε στη\ 
Ελληνική Αστυνομία. Ως Έλληνας είμαι υ 
περήφανος που υπηρετείτε το αθλητικό ι 
δεώδες στο λίκνο του παγκόσμιου πολιτι 
σμού.

Σήμερα, επιβραβεύουμε όλα αυτά noL 
εσείς αντιπροσωπεύετε.

Το «ευ αγωνίζεσθαι» και το αίσθημα tol  

δικαίου.
Την αξία της προσπάθειας και τη σήμα 

σία της προσφοράς.
Το θεμιτό της διάκρισης και την ανιδιο 

τέλεια του καθήκοντος.
Την αξία της συμμετοχής και την χάρε 

της νίκης.
Θερμά συγχαρητήρια».



ειικιιρηιτι
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα επί
σημη επίσκεψη του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης κ. Γεώργιου Φλωρίδη 

στις Η.Π.Α. Ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης, στο ταξίδι αυτό, συνοδευόταν από 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγο κ. Φώτιο Νασιάκο, τον Δι
οικητή της ΕΥΠ κ. Παύλο Αποστολίδη 
και τον εκπρόσωπο Τύπου του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, Αστυνομικό Δι
ευθυντή κ. Ελευθέριο Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της τριήμερης επί
σκεψης του στην Ουάσιγκτον συναντή
θηκε διαδοχικά με τον Διευθυντή του 
FBI κ. Robert Mueller, με τη Σύμβουλο 
Εθνικής Ασφάλειας του Προέδρου των 
Η.Π.Α., κ. Condoleezza Rice, με τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. John Ashcroft, 
με τον Διοικητή της CIA κ. Tenet, με τον 
συντονιστή για θέματα αντιτρομοκρα- 
τίας κ. Cofer Black, με την βοηθό 
Υπουργό του Τμήματος Διπλωματικής 
Ασφάλειας του State Department κ. 
Francis Taylor, καθώς με τον αναπλη
ρωτή Υπουργό Εξωτερικών κ. Richard 
Armitage.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων συζη
τήθηκαν θέματα διμερούς ενδιαφέρο
ντος, καθώς και θέματα που σχετίζο

νται με την ασφάλεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, σε 
δηλώσεις του σε Αμερικανούς και 
Έλληνες δημοσιογράφους, στο Λευ
κό Οίκο, μεταξύ άλλων, τόνισε τα 
εξής: «Κάναμε μια εξαιρετική και σε 
βάθος συζήτηση για θέματα διμερούς 
ενδιαφέροντος. Το θέμα της ασφάλει
ας των Ολυμπιακών Αγώνων είναι θέ
μα πρώτης προτεραιότητας για την 
Ελλάδα. Και για το λόγο αυτό έχουμε 
αναπτύξει εξαιρετικού επιπέδου συ
νεργασίες με τις ΗΠΑ αλλά και με 6

άλλες χώρες, έτσι ώστε να παρά
σχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφά
λεια στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγο
νός του κόσμου, που ελπίζουμε να 
διεξαχθεί πάρα πολύ καλά στη χώρα 
που γέννησε τους Αγώνες. Είχαμε 
επίσης την ευκαιρία να συζητήσουμε 
για το ρόλο που παίζει η Ελλάδα στην 
ευρύτερη περιοχή ως παράγων 
ασφάλειας και συνεργασίας, και είναι 
προφανές ότι η προσπάθεια αυτή για 
την ειρήνη και ασφάλεια στην περιο
χή θα συνεχισθεί από την Ελλάδα και 
την ελληνική κυβέρνηση.»

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 
ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ

Πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη 
του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γε- 
ώργιου Φλωρίδη , του Αρχηγού της 

Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. 
Φωτίου Νασιάκου και του Διοικητή της 
ΕΎ.Π κ. Παύλου Αποστολίδη στη Μό
σχα. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, στο

ταξίδι αυτό, συνοδευόταν επίσης, από 
τον Προϊστάμενο Επιτελείου του ΑΕΑ, 
Αντιστράτηγο κ. Νικόλαο Τασιόπουλο, 
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλει
ας Ολυμπιακών Αγώνων, Υποστράτηγο 
κ. Βασίλειο Κωνσταντινίδη και τον Εκ
πρόσωπο Τύπου του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης, Αστυνομικό Διευθυντή κ. 
Ελευθέριο Οικονόμου.

Κατά τη 
δ ι ά ρ κ ε ι α  
της τριήμε
ρης επί- 
σ κ έ ψ ή ς  
τους στη 
Μόσχα συ
ν α ν τ ή θ η 
καν διαδο
χικά με τον 
εκτελούντα 
καθήκοντα 
Υπουργού 
Ε σ ω τ ε ρ ι 
κών κ.

Rashid Nurgaliev, τον Υπουργό Πολιτι
κής Άμυνας και Εκτάκτων Αναγκών κ. 
Shoigu, τον Γραμματέα του Συμβουλίου 
Ασφαλείας κ. Vladimir Roushaylo, τους 
επικεφαλείς των Υπηρεσιών Ασφαλείας 
SVR και FSB της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
και τον Πρόεδρο της Ολυμπιακής Επι
τροπής κ. L. Tyagachyov.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης χαρα
κτήρισε την επίσκεψη στη Μόσχα απόλυ
τα επιτυχή, καθώς συμφωνήθηκε:

- Συνεργασία στον τομέα πληροφο
ριών για την Ολυμπιακή Ασφάλεια.

- Συνεργασία για την αντιμετώπιση εν
δεχόμενης ραδιοβιολογικής χημικής 
απειλής.

- Συνδρομή στην αντιμετώπιση τυχόν 
δασικών πυρκαγιών το καλοκαίρι του 
2004.

- Στενότερη συνεργασία στην αντιμε
τώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, 
των ναρκωτικών και της εμπορίας αν
θρώπων, στο πλαίσιο διμερών συμφω
νιών που ήδη υφίστανται.
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4η ΈΚΘΕΣΗ POLIS 2003

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συμμε
τείχε στην 4η Έκθεση POLIS 2003, 
που διοργανώθηκε από την 

HELEXRO Α.Ε. και την Ελληνική Εται
ρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη
σης. Η έκθεση, η οποία αποτέλεσε ένα 
σημαντικό γεγονός για την ελληνική αυ
τοδιοίκηση, αλλά και ευρύτερα για τον 
βαλκανικό, μεσογειακό και ευρωπαϊκό 
χώρο, φιλοξενήθηκε στις εγκαταστά
σεις του εκθεσιακού χώρου της Διε
θνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το χρονι
κό διάστημα από 27 έως 30 Νοεμβρίου 
2003.

Η συμμετοχή του Υπουργείου μας 
πραγματοποιήθηκε με τη λειτουργία 
πληροφοριακού κέντρου. Κατά τη διάρ
κεια της λειτουργίας του, προβάλλονταν 
βιντεοταινία με δραστηριότητες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος και στους επισκέπτες 
διανέμονταν ενημερωτικά φυλλάδια, 
που αφορούσαν την ομάδα Διοίκησης 
Έργου για το σχεδίασμά αντεγκληματι- 
κής πολιτικής (Ο.Δ.Ε.Σ.Α.Π.), την ομάδα 
Διοίκησης Έργου για τα συμβούλια 
Πρόληψης της Εγκληματικότητας (ΟΔΕ- 
ΠΣΕ), την παράνομη διακίνηση και

εμπορία ανθρώπων (trafficking) και το 
πρόγραμμα Οδικής Ασφάλειας “καθ’ 
οδόν 2002-2005” .

Το πληροφοριακό κέντρο επισκέφτη- 
κε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γε
ώργιος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δημό
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ.

Κώστας Σκανδαλίδης, ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο πρόε
δρος της ΚΕΔΚΕ κ. Πάρις Κουκουλό- 
πουλος, βουλευτές, εκπρόσωποι της 
Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη
σης καθώς και άλλοι επισκέπτες.

Στα πλαίσια συμμετοχής του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης στην 4η Έκθεση 
POLIS 2003, την 28-11-2003, σε αίθουσα 
του συνεδριακού κέντρου Ν. Γερμανός, 
πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα το 
θεσμό των Συμβουλίων Πρόληψης της 
Εγκληματικότητας, την οποία συντόνισε 
ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσα
λονίκης, Υποστράτηγος κ. Κωνσταντίνος 
Τζέκης.

ήταν ο τότε λοχαγός και σήμερα υπο
στράτηγος ε.α. κ. Κοτρώνης, διακεκρι
μένο μέλος της Ολυμπιακής Ομάδας 
Σκοποβολής.

Έκδηλη και οπωσδήποτε δικαιολο
γημένη ήταν η περηφάνια, και η χαρά 
των εορταζουσών, που κατέφθασαν 
από όλη την Ελλάδα, για την τελική κα
ταξίωση στα μάτια της ελληνικής κοι
νωνίας του θεσμού της Γυναίκας Αστυ
νομικού, του οποίου οι ίδιες υπήρξαν 
πρωτοπόρες.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ 

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Η πρώτη «σειρά» γυναικών αστυνομι
κών της Ελληνικής Χωροφυλακής, 
γιόρτασε στην πόλη της Πάτρας τη 

συμπλήρωση 30 χρόνων από την απο
φοίτησή της από τη σχολή.

Την πρωτοβουλία της διοργάνωσης 
είχαν τα «εν Πάτραις» εγκατεστημένα 
μέλη εκείνης της πρώτης «σειράς» 
Βασ. Νικολοπούλου, Βι- 
κτ. Πασχάκη και Ελ.
Τσέλλου.

Το πρόγραμμα της συ
νάντησης που έγινε σε 
κλίμα συναδελφικότητας 
και συγκινησιακής φόρ
τισης, περιελάμβανε σει
ρά εκδηλώσεων όπως 
επισκέψεις σε αξιοθέατα 
της Αχάίας, ξεναγήσεις, 
συνεστιάσεις, απονομές 
αναμνηστικών κ.λπ.

Επίτιμος καλεσμένος

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Η Τοπική Διοίκηση της ΙΡΑ Θεσσα
λονίκης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα 
«Χημικές ουσίες και νεολαία» σε συ
νεργασία με το Δήμο Κορδελιού. Κύ
ριοι εισηγητές ήταν ο Γ εν. Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης Υποστράτηγος κ. Κωνστα
ντίνος Τζέκης, ο καθηγητής του Πανε
πιστημίου Μακεδονίας κ. Γεώργιος Πι- 
περόπουλος, ο ιατροδικαστής κ. Ματ
θαίος Τσούγκας και ο σύμβουλος του 
ΥΔΤ, κ. Αντώνιος Γιαπιτσόγλου. Την 
ημερίδα έκλεισε ο Πρόεδρος του ελ
ληνικού Εθνικού Τμήματος της ΙΡΑ κ. 
Χρήστος Κοντάκος.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
INTERNA, "'ΝΑΙ POLICE ASSOCIATION



επικαιρόιηια

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΠΑ

Η καθιερωμένη βράβευση των τροχο
νόμων από την ΕΛΠΑ πραγματοποιή
θηκε την 8η Δεκεμβρίου. Για τα έτη 

2002 - 2003 επελέγησαν και βραβεύθη- 
καν ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Γερό- 
σταθος της Υποδ/νσης Τροχαίας Αθη
νών, η Αστυφύλακας Ασημίνα Αλεξαν- 
δρίδη του Τμήματος Τροχαίας Καισα- 
ριανής, ο Αστυφύλακας Νεκτάριος Ρε
τσίνάς του Τμήματος Τροχαίας Άργους,

η Αρχιφύλακας Ολυμπία 
Σκούμπα, ο Αρχιφύλακας Ιω
άννης Κολλιόπουλος του Τμή
ματος Τροχαίας Καλλιθέας, η 
Αστυφύλακας Παναγιώτα 
Τσιάτσου του Τμήματος Τρο
χαίας Πειραιά, ο Αρχιφύλα
κας Θωμάς Φασιανός του 
Τμήματος Τροχαίας Βόλου 
και η Αστυφύλακας Ιωάννα 
Τοσούλα του Τμήματος Τρο
χαίας Λαμίας.

Ο πρόεδρος της ΕΛΠΑ κ. 
Βασίλειος Δεσποτόπουλος στη σύντομη 
ομιλία του εξήρε την προσφορά των 
Υπηρεσιών Τροχαίας σχετικά με τη βελ
τίωση της ποιότητας ζωής και η οποία 
επιτυγχάνεται πολλές φορές με την αυ
τοθυσία των τροχονόμων.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Γεν. 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Δημήτριος Ευσταθιάδης, ο 
Προϊστάμενος Επιτελείου του ΑΕΑ, Αντι
στράτηγος κ. Νικόλαος Τασιόπουλος 
και ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικού 
του ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Αναστάσιος 
Δημοσχάκης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΛΩΜΑΡΙ

Ϊτα πλαίσια της προληπτικής αστυνό
μευσης με απώτερο σκοπό την μείω
ση των τροχαίων ατυχημάτων και των 

παραγόντων που οδηγούν σ’ αυτά, προ
σκλήθηκε ο πρωταθλητής αγώνων αυτο
κινήτων «Ιαβέρης» (Τάσος Μαρκουίζος), 
και μίλησε σε παιδιά Δημοτικών - Γυμνα- 
σίων και Λυκείων του Δήμου Πλωμαρίου. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις ομι
λίες στις οποίες προβλήθηκαν βιντεοται
νίες, έγιναν διαλογικές συζητήσεις και 
διανεμήθηκαν περιοδικά με ένθετα που 
αφορούσαν τα τροχαία ατυχήματα.

Οι εκδηλώσεις τελούσαν υπό την αιγί
δα του Δήμου Πλωμαρίου - Λέσβου και 
παρέστησαν ο Αντινομάρχης Λέσβου

Σπύρος Γαληνός, πολιτευτές του νομού, 
ο Δήμαρχος Πλωμαρίου - Λέσβου Μι
χαήλ Μαμάκος, οι τοπικές Αρχές, μαθη
τές σχολείων και πλήθος κόσμου.

Η Υπηρεσία μας απεκόμισε πολύ κο
λακευτικά σχόλια όταν παρατέθηκαν τα 
στατιστικά στοιχεία από το 1997 ως και 
τις ημέρες των εκδηλώσεων που έδει
χναν το μηδενισμό των θανατηφόρων 
από το 1999 και το μόλις ένα τροχαίο 
σωματικών βλαβών για το 2003.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ Η Ι.Ρ.Α. ΒΡΑΒΕΥΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Ι.

Η Ένωση Αστυνομικών Ροδόπης και η Τοπική Διοίκη
ση της ΙΡΑ, βράβευσαν τα παιδιά των αστυνομι
κών, μελών των Ενώσεων, τα οποία εισήχθησαν 

στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Τα παιδιά που βραβεύθηκαν ήταν τα 
εξής: Κυριακή Ανδρούτσου, Φωτεινή Γρηγοριάδου, Αι
κατερίνη Δημάδη, Φωτούλα Ζήση, Τάκης Ζυμταρού- 
δης, Αντωνία Καραμάτσκου, Ελένη Καραμπαγλίδου,
Κωνσταντίνος Καρύδης, Μεταξία Κυριτσάκη, Ευάγγε
λος Σιαψαλάκης και Χριστίνα Χατζήμπεη. Σε κάθε παιδί 
επιδόθηκε έπαινος και χρηματικό ποσό.
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ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

Ϊτο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κη
φισιάς πραγματοποιήθηκε η 47η ετή
σια βράβευση των αριστούχων μαθη

τών Γυμνασίου - Λυκείου, παιδιών των 
υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που υπηρετούν στα Αστυνομικά Τμήμα
τα και στην Υποδιεύθυνση ΒΑ Αττικής 
της γεωγραφικής περιοχής των βορείων 
προαστίων, που καλύπτει ο Όμιλος Φί
λων Αστυνομίας Βορείων Προαστίων - 
Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής.

Η εκδήλωση άρχισε με ομιλία του 
Προέδρου του Ομίλου κ. Παναγιώτη Μα- 
νωλοπούλου και ακολούθησε η απονομή 
των βραβείων στα 18 αριστεύσαντα παι

διά. Τα βραβεία συ- 
νοδεύθηκαν από 
χρηματικά έπαθλα 
των 300 ευρώ, τα 
οποία εκαλύφθησαν 
από προσφορές 
επαγγελματιών των 
βορείων προαστίων. 
Τα παιδιά που βρα- 
βεύθηκαν ήταν οι: 
Κωνσταντίνος Τί- 
γκας, Αθανάσιος 
Μπουτσικάρης, Κων
σταντίνος Κατσί- 

μπουρας, Αθανάσιος Μουρίκης, Τρια
νταφυλλιά Τόσκα, Στεφανία Κανάτα, Ιω
άννης Παπαβασιλείου, Γεωργία Ράπτη, 
Δημήτριος Σκουλαρίκης, Ευστάθιος Κο- 
κορόσκος, Σωτήριος Κίτσος, Σταμάτης 
Κορνάριος, Βασιλική Μακκά, Μαρία 
Κωνσταντίνα Βιτάλη, Ιωάννα Ραπακούσι- 
ου, Στυλιανός Πλουμής, Πέτρος Κορδα- 
λής και Πανωραία Λιούκα.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο σεβα- 
σμιότατος Μητροπολίτης Αττικής κ. Πα- 
ντελεήμων, ο Δήμαρχος Κηφισιάς κ. Νι
κόλαος Χανιωτάκης, ο εκπρόσωπος του 
ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Αναστάσιος Δη- 
μοσχάκης και πλήθος εκπροσώπων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης των βορείων 
προαστίων και οι γονείς των βραβευμέ
νων παιδιών.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Π ραγματοποιήθηκε, στο αμφιθέα
τρο του Ιδρύματος Παπανικολάου 
στην Κομοτηνή, από την Α.Δ. Ρο

δόπης, ημερίδα με θέμα «Νέοι και 
ναρκωτικά». Κύριοι ομιλητές ήταν οι 
εξειδικευμένοι επιστήμονες: ιατροδι
καστής κ. Ματθαίος Τσούγκας, καθη
γητής κ. Δημήτριος Κούβελας, αν. κα
θηγητής κ. Στέφανος Παύλου, και ο 
ψυχίατρος κ. Γεώργιος Κάφαλης.

Στην εκδήλωση παρουσιάσθηκαν 
από τον Διευθυντή της Α.Δ. Ροδόπης, 
Αστυν. Δ/ντή κ. Σιδέρη Δολαπτσό- 
γλου, τα στατιστικά στοιχεία για τα 
έτη 2001-2002 και του 11 μήνου του 
2003 καθώς και το πρόγραμμα δρά
σης για τη μείωση του φαινομένου της 
εξάπλωσης των ναρκωτικών, εμπεδώ
νοντας έτσι το αίσθημα ασφάλειας 
στους πολίτες.

Παράλληλα στην εκδήλωση πραγ
ματοποιήθηκε βράβευση των ομιλη
τών, της Ομάδας Ναρκωτικών του 
Τμήματος Ασφαλείας Κομοτηνής και 
της Ομάδας Πρόληψης και Καταστο
λής της Εγκληματικότητας της Α.Δ. 
Ροδόπης.διοίκησης των βορείων προ
αστίων και οι γονείς των βραβευμένων 
παιδιών.

71



επικοιρόιπτο
ΠΑΙΔΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΔΙΑ- 

ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

Ογιος του Αρχιφύλακα Παναγιώτη Οι- 
κονομίδη που υπηρετεί στο 
ΑΕΑ/ΔΑΠ/Τμ. 2ο διακρίθηκε στο Πα-

σπαθί» και στη «νότια γροθιά» (φώτο 1).
•  Η πρωτοετής Δόκιμος Αστυφύλακας 

Αργυρώ Κωστή του Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, η 
οποία συμμετείχε στους 10ους Βαλκανι
κούς Αγώνες Καράτε, που πραγματοποι
ήθηκαν στη Σερβία, κατάκτησε δύο νίκες

νευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γουσού, στην 
κατηγορία των εφήβων, που διεξήχθη 
στο Βέλγιο και κατάκτησε το χάλκινο με
τάλλιο αντίστοιχα στο «παραδοσιακό 
στιλ», στο «νότιο κοντάρι», στο «νότιο

στην τρίτη κατηγορία με 2 χάλκινα με
τάλλια και ένα αργυρό στο ομαδικό. Επί
σης συμμετείχε στο Πανελλήνιο πρωτά
θλημα εφήβων - νέων, που πραγματοποι
ήθηκε στην Αθήνα και κατέλαβε την πρώ
τη θέση στην κατηγορία των 60 κιλών 
(φώτο 2).

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη των 
σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας στην ΔΑΟΑ (φώτο 3).

- Την 19-12-2003 σε αίθουσα του Παραρτήματος της Σχολής, πραγματοποιήθη
κε τελετή αποφοίτησης τριάντα εννέα (39) σπουδαστών της ΚΘ' Εκπαιδευτικής 
σειράς, Αστυνόμων Β’, του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. εκπαιδευτικού έτους 2003-2004.

Στην τελετή παρέστησαν ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσ/νίκης, Υποστράτηγος κ. Κων
σταντίνος Τζέκης, ο οποίος επέδωσε και τα πτυχία, ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Περιφέ
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ανδραβίζος, ο Νομάρχης 
Θεσσαλονίκης, καθηγητές της Σχολής, διδάσκοντες αξιωματικοί και συγγενείς 
των αποφοίτων Αστυνομικών.

Ο Διοικητής της Σχολής Αστυν. Υποδ/ντής Μιχαήλ Σηφουνάκης, στην ομιλία 
του, αναφέρθηκε στη λειτουργία της Σχολής και έδωσε συμβουλές προς τους 
αποφοίτους για την άσκηση των καθηκόντων τους.

•  ΤηνΑ.Δ. Καστοριάς επισκέφθηκε 
πρόσφατα ο Ολλανδός πρέσβης Paul 
Brouwr, ο οποίος συναντήθηκε με τον 

Αστυν. Δ/ντή κ. Δημήτριο Μουμτζή 

και συζήτησαν θέματα λαθρομετανά
στευσης και διακίνησης ναρκωτικών 
από την ελληνοαλβανική μεθόριο.

•  Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης 

κ. Παντελής Τσερτικίδης, επισκέφθη- 

κετην Α.Δ. Καβάλας, όπου παρουσία 
του Γ.Α.Δ. Περ. Αν. Μακεδονίας Θρά
κης Υποστράτηγου κ. Γεωργίου Κόκ

κινη και του Αστυν. Δ/ντή κ. Στυλιανού 
Εγγλέζου, έδωσε εντολές στους α
ξιωματικούς των Υπηρεσιών της Δι

εύθυνσης σχετικά με τις προτεραιό

τητες του Υ.Δ.Τ. με στόχο την καλύτε
ρη αστυνόμευση και εξυπηρέτηση 
των πολιτών.

•  Την 18.12.2003, αντιπροσωπεία 
Δοκίμων Υπαστυνόμων με επικεφα
λής τον Διοικητή του 4ου Ε.Τ. Αστυν. 

Α’ Ηλία Γιαννούλα, επισκέφθηκαν το 
Μιχαλήνειο σχολείο παιδιών με ειδι

κές ανάγκες, όπου σε ένα φορτισμέ
νο συγκινησιακά κλίμα παρέδωσαν 
διάφορα δώρα στα παιδιά.

•  Με πρωτοπόρους του Τροχονό
μους, οι αστυνομικοί της Α.Δ. Χίου, 
προσήλθαν σε εθελοντική προσφορά 
αίματος για τα θύματα των τροχαίων 
ατυχημάτων και για κάθε συνάνθρω
πό μας που το έχει ανάγκη.

•  Το προσωπικό της ΓΑΔΑ, πραγ

ματοποίησε προαιρετική αιμοδοσία 
κατά την οποία συλλέχθηκε ποσότη
τα 376 μονάδων αίματος και σε προ
αιρετικό έρανο συλλέχθηκαν 4.316 
ευρώ τα οποία διατέθηκαν για κοινω
φελείς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.

•  Στις 191.2004 στο γήπεδο της 
Ε.Π.Σ.Μ. Μίκρας, διεξήχθη φιλικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των 
ομάδων της Αθλητικής Ένωσης Α
στυνομικών Ελλάδος και της ΕΤ3. Ο 
αγώνας είχε φιλανθρωπικό χαρακτή
ρα και πραγματοποιήθηκε για την ενί
σχυση του Ψυχολογικού Κέντρου Β. 
Ελλάδος, όπου διαμένουν παιδιά με 
ειδικές ανάγκες.
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Δε φτάνει ο ήλιος μοναχά, 
η γή σοδειά να δώση, 
χρειάζονται κι άλλα πολλά, 
μα προ παντός... η Γνώση.

Κωστής Παλαμάς

Είστε Καλλιεργητής;
ερασιτέχνης ή επαγγελματίας 

και θέλετε βιβλία, με γεωπονικές συμβουλές;
ΤΟ Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο  Ε Κ Δ Ο Τ Ι Κ Ο  Κ Ε Ν Τ Ρ Ο

ΑΡΙΑΝΙΤΟΥ 13, ΑΘΗΝΑ 114 72 

ΤΗΛ: 2103600222, 2103636227 - FAX: 2103600222

Εκδίδει και προσφέρει:
Τη θεματική και πρακτική 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ © 
ΔΙΝΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ

Από Έλληνες συγγραφείς... 

γιά Έλληνες καλλιεργητές!
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 
Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν σε απο
στρατεία,

- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι, 
Δημήτριος Νάστας και Χρήστος Αργυ
ρίου.

- Με το βαθμό του Αστυν. Α’ ο Λάμπρος 
Καλκάνης.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, 
Γαβριήλ Γλάρος, Βασίλειος Σπανός, 
Γεώργιος Τσεντούρος, Μιχαήλ Κλει- 
σιάρης, Κωνσταντίνος Χρόνης, Πέτρος 
Αθανασάκης, Αντώνιος Καλογερόπου- 
λος, Αριστοτέλης Παναγίδης, Βασιλική 
Εξαρχουλάκου, Γεώργιος Παπαντώ- 
νης, Αθανάσιος Σιάσιος, Δημήτριος Τό- 
λιας και Δημήτριος Παπαθανασίου.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, 
Χαράλαμπος Παρθενίδης, Χρήστος 
Μοναστηριώτης, Νικόλαος Τσιμαγε- 
ώργης, Αθανάσιος Τσικούρας, Δημή- 
τριος Βασιλάκης, Χρήστος Λέφας, Βα
σίλειος Παπαθανασίου, Αντώνιος Τσι- 
χλιάς, Βασίλειος Μιχαήλ, Χρόνης Τσιλί- 
κης, Φώτιος Μισιόπουλος, Κωνσταντί
νος Υφαντής, Κωνσταντίνος Διαμαντό- 
πουλος, Κωνσταντίνος Κοτλίτσα, Δη- 
μήτριος Κωνσταντάκος, Κωνσταντίνος 
Θυμιόπουλος, Φώτιος Σαλαγιάννης, 
Νικόλαος Μαρίνος, Αθανάσιος Γουλό- 
πουλος, Σπυρίδων Λάμπρου, Μιχαήλ 
Μουταφίδης, Βασίλειος Τρουβάς, Δη- 
μήτριος Χρυσανθόπουλος, Δημήτριος 
Χολέβας, Μιχαήλ Μαραγκός, Γεώργιος 
Ζαλαχώρης, Κωνσταντίνος Δέμης, Χα
ράλαμπος Σαμσαλάκης, Πέτρος Λέ- 
ντζιος, Βασίλειος Τριάντος, Ιωάννης 
Ντόκος, Λάζαρος Κητίδης, Ζήσης Γκέ- 
κας, Ιωάννης Γιατσίδης, Κωνσταντίνος 
Τσώλης, Χρήστος Μπάλλος, Κωνστα
ντίνος Στριμπάκος, Απόστολος Κέρ- 
τος, Δημήτριος Κεμεντζετζίδης, Παύ
λος Καλάίτζίδης, Ευριπίδης Γιαννακό- 
πουλος, Βασίλειος Τσέλιος, Βασίλειος 
Μανώλης, Μιχαήλ Κολοβός, Χρήστος 
Παπαδάκης, Νικόλαος Μαρουλάκος, 
Αλκιβιάδης Παλπάνης, Γεώργιος Λα
μπάδας, Δημήτριος Κίτσιος, Δημή- 
τριος Σουφλερός, Ιωάννης Γουγού- 
σης, Δημήτριος Μπελής, Κωνσταντί
νος Χάδος, Φώτιος Δράκος, Νικόλαος 
Μπότσας, Παναγιώτης Τσίντζηρας, 
Χρήστος Συλαϊδός, Δημήτριος Γεωρ- 
γόπουλος, Ευάγγελος Καρακώστας, 
Αθανάσιος Νιάφας, Κωνσταντίνος 
Ντουράκης, Γεώργιος Βούζας, Κων
σταντίνος Ασημακίδης, Γεώργιος Ανα

στασίου, Πέτρος Καραλής και Βασίλει
ος Γ ιώτας.

- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Πα- 
σχάλης Νενεγάκης, Βασίλειος Παπα- 
ευθυμίου.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Ανθυπαστυνόμος Δημήτριος Κα- 
ράί'σκος που υπηρετεί στο Τμήμα Συνορια
κής Φύλαξης Κερκίνης Σερρών, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Θεσ
σαλίας, τηλ. 6976610336.

Ο Αρχιφύλακας Πολύδωρος Γούσης 
που υπηρετεί στο Τμ. Τροχαίας Ηγουμενί
τσας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Ημαθίας, της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης ή της Α.Δ. Χαλκιδικής, τηλ. 
6937708677,2665027784.

Ο Αρχιφύλακας Νικόλαος Νταλού- 
κας που υπηρετεί στην Α.Δ. Ξάνθης, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. 
Τρικάλων, Καρδίτσας ή Λάρισας, τηλ. 
6974708639.

Ο Αστυφύλακας Ευάγγελος Διαμα
ντής που υπηρετεί στο Α.Τ. Μολάων Λακω
νίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Κιλκίς, τηλ. 6973314510.

Ο Αστυφύλακας Απόστολος Δράκος 
που υπηρετεί στην ΔΑΑ/ΎΕΛ 3ο Τμήμα, ε
πιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Α.Δ. Αιτωλίας, τηλ. 2107757494.

Ο Αστυφύλακας Ρήγας Ουσταμπασί- 
δης που υπηρετεί στο Α.Τ. Παλαιού Ψυχι
κού, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔ Θεσσαλονίκης ή των Α.Δ. Χαλκιδι
κής, Πιερίας και Κιλκίς, τηλ. 6937485295, 
6947426633.

Η Αστυφύλακας Όλγα Φουργκατσιώ- 
τη που υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίας Παρασκευ
ής Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία των Α.Δ. Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώ
ρινας, Γρεβενών και Ιωαννίνων, τηλ. 
6972318670,6947005488.

ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΠΕ- 
ΤΥΧΑΝ ΣΕ Τ.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Ε.Ι.

- Αθανασίου Βασιλική του Παντελή (Αρ- 
χιφ. Α.Δ. Ιωαννίνων), Αρχαιονομία και Βι
βλιοθηκονομία Ιονίου Πανεπιστημίου.

- Ασημακόπουλος Νικόλαος του Πανα
γιώτης (Ανθ/μος ε.α.), Σχολή Αστυφυλά

κων Ρεθύμνου.
- Βαραμπούτης Δημήτριος του Ιωάννη 

(Αρχιφ. ε.α) Πληροφορική και Τηλεπικοι
νωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

- Βαρνάβας Ευθύμιος του Ιωάννη (Υπα- 
στυν. ε.α.), Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ 
Χαλκίδας.

- Βογιατζής Αθανάσιος του Στυλιανού 
(Αρχ/κας Α.Τ. Κερατσινίου), Συνεταιριστι
κών Οργα. και Εκμετάλλευσης ΤΕΙ Μεσο
λογγίου.

- Γεωρβασάκη Εμμανουέλλα του Κων
σταντίνου (Αρχιφ. Α.Τ. Ανωγείων Ρεθύ- 
μνης), Λογιστική ΤΕΙ Ηρακλείου.

- Γιαννακόπουλος Χαράλαμπος του 
Κωνσταντίνου (Ανθ/μος ε.α.), Τμήμα Μη- 
χανολογίας ΤΕΙ Πατρών.

- Γκαντήραγας Παναγιώτης του Ευαγγέ
λου (Υπαστυν. Α’/ΑΕΑ), Μηχανολόγων Μη
χανικών ΕΜ Π.

- Δημοπούλου Γιαννούλα του Αντωνίου 
(Αρχιφ. Τ. Τροχαίας Κορυδαλλού), Χημι
κών Μηχανικών ΕΜΠ.

- Θεοδωρικάκου Μαρία του Νικολάου (Α
στυν. A’ Τ. Τ ροχαίας Κορυδαλλού), Ιστορικό 
και Αρχαιολογικό Παν. Θεσσαλίας.

- Κασαράκη Άννα του Ιορδάνη (Ανθ/μος 
Α.Δ. Φλώρινας), Θεολογική Σχολή Θεσσα
λονίκης.

- Κατσίρος Αγησίλαος του Αναστασίου 
(Ταξίαρχος ε.α.), ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Κοζά
νης.

- Κουρέτσης Άγγελος του Βασιλείου 
(Ανθ/μος ε.α.), ΜηχανολογίαΤΕΙ Χαλκίδας.

- Μαρδακιούπη Ευθυμία του Χρήστου 
(Υπαστυν. Β’ ε.α.), Χημικό Αθηνών.

- Ντίνα Αικατερίνη του Χρήστου 
(Ανθ/μος ε.α.), Φιλοσοφική Ιωαννίνων.

- Παππά Μαρίνα του Βασιλείου (Υπα
στυν. Β’ ε.α.), ΤΕΦΑΑ, ΑΠΘ, Τμήμα Σερρών

- Σταυρίδη Σταυρούλα του Ανδρέα (Αρ- 
χιφ./ΔΑΑ), Φιλοσοφική Αθηνών.

- Σώζος Γ εώργιος του Παναγιώτη (Στ. 
Τροχαίας Αμφιλοχίας), Σχολή Ικάρων.

- Φωτιάδης Παναγιώτης του Νικολάου 
(Ανθ/μος Υποδ. Τροχαίας Θεσσαλονίκης), 
Ιατρική Αλεξανδρούπολης.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς 
Ενώσεως Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) διοργανώ- 
νει έκθεση Εικαστικών Τεχνών και Φωτο
γραφίας των μελών της σε αίθουσα του Φι
λολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (πλ. 
Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα). Η έναρ
ξη λειτουργίας της Έκθεσης θα γίνει την 
27η Μαρτίου και θα είναι ανοιχο) για τους 
επισκέπτες μέχρι την 15η Απριλίου.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ 
ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΞΙΟΠΑΟΟΥΝΤΕΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Τη χρονιά που έφυγε, από τα ενεργη
τικά υπόλοιπα της «Αστυνομικής Ανα
σκόπησης» χορηγήθηκε σε 159 αναξιο- 
παθούντες συναδέλφους, το χρηματικό 
ποσό των 98.365 ευρώ. Ως γνωστόν, η 
συνδρομή των συναδέλφων (εν ενερ- 
γεία και εν αποστρατεία) είναι μόνο ε
πτά (7) ευρώ το χρόνο, τα οποία καλύ
πτουν και όλες τις δαπάνες έκδοσης και 
διεκπεραίωσης του περιοδικού.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α., Π.Ο.ΑΣ.Υ., 

Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ., ΠΟΕΠΣ, ΕΑΠΣ

Πραγματοποιήθηκε την 27.1.2004) η 
προγραμματισμένη ένστολη διαμαρτυρία 
των Προεδρείων όλωντων Πρωτοβαθμίων 
οργανώσεων της χώρας των εργαζομένων 
Αστυνομικών, Πυροσβεστικών και Λιμενι
κών κατά το χρόνο συζήτησης στη Διαρκή 
Επιτροπή της Βουλήςτου νομοσχεδίου για 
την «Αναπροσαρμογή των συντάξεων του 
Δημοσίου και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με το εν λόγω νομοσχέδιο η 
κυβέρνηση με ευθύνη των Υπουργών Οικο
νομίας, Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, οδηγείτους Αστυνομικούς, Πυ
ροσβέστες και Λιμενικούς σε οικονομική ε
ξόντωση, αφαιρώντας από τις συντάξιμες 
αποδοχές ποσά που ανέρχονται από 176 
ευρώ μηνιαίως έως και 704 ευρώ μηνιαίως 
(ανάλογα με τον συντάξιμο μισθό ενός ε- 
κάστου), μολονότι γίνονται αντίστοιχες 
κρατήσεις από τις μηνιαίες αποδοχές 
τους.

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη αφορά και τις 
ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή 120.000 και 
πλέον ένστολους εργαζόμενους.

Σημειώνουμε ότι οι σχετικές κρατήσεις 
γίνονται επί των αποδοχών μας από 
1.1.2003 μέχρι και σήμερα.

Η κυβέρνηση ακόμη και σήμερα δεν ανα
γνώρισε το δίκαιο του αιτήματος, καθότι ο 
Υφυπουργός Οικονομικών κ. Φαρμάκης α- 
πέρριψε το αίτημα που διατυπώθηκε και α
ναλύθηκε στην Διαρκή Επιτροπή της Βου
λής από εκπροσώπους των Ομοσπονδιών.

Λόγω αυτής της δυσμενούς εξέλιξης ε- 
πιχειρήθηκε να ενημερωθεί ο Υπουργός Ε
ξωτερικών κ. Γεώργιος Παπανδρέου. Λό
γω της απουσίας του ενημερώθηκε για το 
σημαντικό αυτό ζήτημα ο Διευθυντής του 
Γραφείου του.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή η απα
ξίωση και ο ευτελισμός των ένστολων συ
νεχίζεται, είμαστε υποχρεωμένοι να ανα
δείξουμε το προκύψαν αυτό νέο πρόβλη
μα, χωρίς να λησμονούμε τα ομοίως σημα
ντικά εκκρεμή ζητήματα, όπως επίσης και 
τις προσωπικές πολιτικές ευθύνες των συ- 
ναρμοδίων Υπουργών Δημόσιας Τάξης, 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, έ
ξω και μακριά από κομματικές σκοπιμότη
τες.

ΓΓ αυτότο λόγο προγραμματίστηκαν έν
στολες Πανελλαδικές συγκεντρώσεις δια
μαρτυρίας στο Κιλκίς, εκλογική περιφέ
ρεια του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, και 
στα Χανιά, εκλογική περιφέρεια του Υ
πουργού Εθνικής Οικονομίας.

Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. με ανοιχτή επιστολή της 
στον Αρχηγό του Σώματος τονίζει τα εξής:

«Όπως γνωρίζετε, η ζωή του αστυνομι
κού προσωπικού και ειδικά των αξιωματι
κών είναι δύσκολη λόγω των αυξημένων 
προβλημάτων δημόσιας τάξης και ασφά
λειας των καιρών μας.

Οι αξιωματικοί της Αστυνομίας, διακρι- 
νόμενοι για την ιδιαίτερη αφοσίωση τους 
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 οικογένειά τους, α
ποξενώνονται κοινωνικά, περνούν το με
γαλύτερο μέρος του 24ωρου στην Υπηρε
σία τους και τα μόνα τα οποία ζητούν είναι, 
ηθική και υλική αναγνώριση των κόπων 
τους.

Δυστυχώς, όμως, κύριε Αρχηγέ, καίτοιη 
προσφορά τους είναι μεγαλύτερη από οι- 
ονδήποτε άλλον υπάλληλο του ελληνικού 
κράτους ο αγώνας τους δεν αναγνωρίζε
ται, αλλά πλήττονται ηθικά από μέρος της 
κοινωνίας και η υπηρεσία, εν πολλοίς, τους 
επιφυλάσσει πειθαρχικές διώξεις και δυ
σμενείς κρίσεις για ασήμαντα ζητήματα, 
οικονομική υποβάθμιση, αντιδεοντολογική 
μεταχείριση και εν γένει απαξιωτική συ
μπεριφορά, στοχεύοντας ευθέως στη μεί
ωση της αξιοπρέπειας, του κύρους, του ή
θους τους και υποβάθμιση της οικογενεια
κής οικονομικής τους κατάστασης, ενώ 
παράλληλα κατεδαφίζει τα όνειρα, τις επι
διώξεις καιτις προσδοκίες τους.

Οι ανωτέρω απάνθρωπες συνθήκες της 
ζωής των αξιωματικών του Σώματος κύριε 
Αρχηγέ μπορεί να βελτιωθούν τα μέγιστα 
με την προσωπική σας παρέμβαση χωρίς

κανένα οικονομικό κόστος και χωρίς καμία 
αρνητική συνέπεια στην υπηρεσιακή λει
τουργία, αλλά αντίθετα με θετικά αποτελέ
σματα.

Ειδικότερα,
α. Σύμφωνα με το Π.Δ.394/2001 οι Διοι

κητές - Διευθυντές των Υπηρεσιών εργάζο
νται τις ώρες λειτουργίας των Δημοσίων Υ
πηρεσιών δηλαδή πρωί, ενώ οι λοιποί αξιω
ματικοί 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, εντοις πράγμασι, είναι 
υποχρεωμένοι σε συνεχή εγρήγορση και ε
παγρύπνηση, σε επιθεώρηση των Υπηρε
σιών τους, διάφορες ώρες του 24ωρου και 
σε προσωπική παρέμβασή τους σε χώ
ρους εγκλημάτων ή άλλων γεγονότων. 
Στην πράξη δηλαδή δεν έχουν ωράριο ερ
γασίας, με συνέπεια να διασφαλίζεται έτσι 
η απρόσκοπτη υπηρεσιακή λειτουργία άλ
λως το Σώμα θα είχε καταρρεύσει.

Ουδείς αξιωματικός κύριε Αρχηγέ, ερ
γάζεται σύμφωνα με το ωράριο λόγω αυ
ξημένης ευαισθησίας στο καθήκον και ου
δείς δυσαρεστείται για τούτο όταν βέβαια 
υπάρχει ανάγκη.

Δυσαρέσκεια έντονη, όμως, υπάρχει σε 
βαθμό αγανάκτησης όταν οι αξιωματικοί 
του Σώματος «εκβιαζόμενοι» αναγκάζο
νται σε υπερεργασία χωρίς κανένα ιδιαίτε
ρο λόγο.

Συγκεκριμένα, κύριε Αρχηγέ, σύμφωνα 
με την 1019/1/18-ιδ’ από 3-5-2000 Διαταγή 
του Αρχηγείου μας οι Διοικητές των Υπη
ρεσιών υποχρεούνται σε αυτοπρόσωπη α
ναφορά 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 περιπτώ
σεις μάλιστα με αρνητικό περιεχόμενο η ο
ποία τον αναγκάζει σε διακεκομμένο ωρά
ριο εργασίας και υπερεργασία χωρίς ου
σιαστικό λόγο.

Επίσης, με βάση την ανωτέρω Διαταγή οι 
πρωινές συσκέψεις έχουν μετατεθεί κατά 
μία ώρα ενωρίτερα, δηλαδή 08.15' από 
09.15’ που ίσχυε μέχρι την έκδοσή της, με 
συνέπεια οι προϊστάμενοι Υπηρεσιών να 
στερούνται ακόμη και τον ύπνο τους, λαμ- 
βανομένου υπόψη ότι είναι υποχρεωμένοι 
προκειμένου ανταποκριθούν σε αυτή την 
υποχρέωσή τους να ξυπνούν το αργότερο 
06.00’ ώρα καθημερινά ανεξάρτητα νυκτε
ρινής απασχόλησης.

Σας γνωστοποιούμε ότιη κατάσταση αυ
τή έχει αδρανοποιήσει τους αξιωματικούς

75



και τους έχει οδηγήσει σε τυπική διεκπε
ραίωση του καθήκοντος επειδή βασική πα
ράμετρος πλέον της καθημερινής της λει
τουργίας είναι η αναζήτηση χρόνου για α
νάπαυση.

Ακόμα, κύριε Αρχηγέ, ενώ με την 1/2002 
Κανονιστική Διαταγή «Σηματικές Τηλεφω
νικές Αναφορές Αδικημάτων - Συμβάντων», 
έχουν ρυθμισθείτα πράγματα, στηνπράξη, 
η ιεραρχία απαιτεί άμεση τηλεφωνική ανα
φορά των Διοικητών για ήσσονος σημασίας 
γεγονότα και σε τέτοια έκταση λεπτομερει
ών που πολλές φορές δημιουργούνταιτρα
γελαφικές καταστάσεις που αγγίζουν τα ό
ρια της γελοιότητας. (Για λόγους σοβαρό
τητας παραλείπουμε να αναφερθούμε σε 
γεγονότα).

β. Η εβδομαδιαία εργασία των Διοικητών 
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 εργά
ζονται την 6η ημέρα 41/2 ώρες και όχι πλή
ρες οκτάωρο ως στην πράξη γίνεται και μά
λιστα άνευ αποχρώντος λόγου.

γ. Η ημερήσια ανάπαυση που χορηγείται 
στο αστυνομικό προσωπικό αρχίζει από 
την ώρα που ο αστυνομικός υποχρεούται 
να αναλάβει υπηρεσία και διαρκεί 24 ώρες. 
Για τους Διοικητές αξιωματικούς όμως λό
γω της υποχρέωσης τους να είναι παρό- 
ντες στα συμβάντα όλο το 24ωρο τούτο 
δεν ισχύει με συνέπεια η διάρκεια της Η/Α, 
οσάκις αυτοί λαμβάνουν να είναι απόλυτα 
24 ώρες.

Ακόμη, πολλοί Διοικητές, στην πράξη, 
δεν ζητούν Ημερήσια Ανάπαυση, για να α
ποφύγουν την δυσμένεια των Προϊσταμέ
νων τους αναγκαζόμενοι έτσι να εργάζο
νται επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

δ. Διοικητές Υπηρεσιών διατάσσονται α
πό τις Προϊστάμενες τους Υπηρεσίες πολ
λές φορές να εκτελέσουν υπηρεσία μέ
τρων τάξης - ασφάλειας εντός της περιο
χής δικαιοδοσίας τους χωρίς να αναπλη
ρώνονται από άλλο Αξιωματικό με συνέ
πεια μετά το δώρο των μέτρων να είναι υ
ποχρεωμένοι να απασχοληθούν και με την 
υπηρεσία που διοικούν εργαζόμενοι έτσι 
πέραν του 12ώρου έως 16.00 ώρες.ρίς να 
συντρέχει λόγος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Κατόπιν των ανωτέρω κύριε Αρχηγέ, πα- 
ρακαλούμε να εκδώσετε Διαταγή, η οποία 
πρέπει να ρυθμίζει τα ανωτέρω θέματα ως 
εξής:

1. Να καταργηθεί η υποχρέωση αυτο

πρόσωπης αναφοράς των Διοικητών - Δι
ευθυντών το απόγευμα κάθε ημέρας και η 
προφορική αναφορά για συμβάντα να πε- 
ριορισθεί ως προς την έκταση των λεπτο
μερειών που ζητούνται.

Να μετατεθεί η υποχρέωση αναφοράς 
των Γενικών Αστυνομικών Διευθυντών 
προς τον κύριο Προϊστάμενο Κ.Α.Α.Τ. κατά 
μία (1) ώρα αργότερα δηλαδή 09.15’έως 
09.45' για τα όσα έλαβαν χώρα κατά την 
διάρκεια της νύκτας προκειμένου γίνει δυ
νατό οι πρωινές συσκέψεις γίνονται την 
09.00’ώρα και έτσι αποκτήσουν ουσιαστικό 
περιεχόμενο.

2. Οι Η/Α των Διοικητών - Διευθυντών να 
αρχίζουν από μεσημβρινές ώρες και να τε
λειώνουν την 06.00'ώρα της μεθεπομένης 
ημέρας. Επίσης κάθε εβδομάδα οι υπηρε
σίες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και άνω (μέ
χρι την κορυφή) να προγραμματίζουν με 
δική τους πρωτοβουλία τις Η/Α των υπ' αυ
τές Διοικητών - Διευθυντών τις οποίες και 
να κοινοποιούν κάθε Παρασκευή προκει
μένου αυτοί να λαμβάνουν το ρεπό τους 
χωρίς να παρακαλούν.

3. Οι Διοικητές - Διευθυντές, εφόσον δεν 
υπάρχει λόγος, όταν εργάζονται Σάββατο 
ή Κυριακή να εργάζονται 4,5 ώρες και όχι 
πλήρες ωράριο..

4. Οσάκις Διοικητής - Διευθυντής Υπηρε
σίας διατάσσεται σε εκτέλεση υπηρεσίας 
εκτός περιοχής ευθύνης του την ημέρα αυ
τή να θεωρείται απών γιατην υπηρεσίατου 
και να αναπληρώνεται από τον νόμιμο ανα
πληρωτή του.

Προς τούτο κάθε σχετική Διαταγή θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μνεία του αξιωμα
τικού που θα αναπληρώνει τον διατιθέμενο 
σε μέτρα Διοικητή - Διευθυντή.

Ειδικά για τις Γενικές Αστυνομικές Διευ
θύνσεις Αττικής - Θεσσαλονίκης το πρό
βλημα θα αντιμετωπισθεί εάν τοποθετη
θούν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αστυ
νομικοί Υποδιευθυντές και Αστυνόμοι Α', οι 
οποίοι θα διατίθενται αποκλειστικά σε μέ
τρα και έτσι δεν θα υπάρχει ανάγκη Διοικη
τές Τμημάτων να εκτελούν υπηρεσία σε πε
ριοχή άλλου Τμήματος.

Πιστεύουμε κύριε Αρχηγέ, ότι θα εν
στερνιστείτε τις απόψεις μας και ότι θα εκ
δώσετε την Διαταγή που σας προτείνουμε 
για να καταστεί δυνατό να εξανθρωπισθεί η 
καθημερινή ζωή των αξιωματικών του Σώ
ματος και ειδικά των Διοικητών - Διευθυ
ντών και άνω.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α.
Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη στις πρωτο

βάθμιες οργανώσεις σχετικά με την ανα
γνώριση προϋπηρεσίας των επιτυχόντων 
Αστυφυλάκων το έτος 1989 και προσλη- 
φθέντωνταέτη 1994,1995 και 1996 διατυ
πώνει τα εξής: Απαντώντας στα ερωτήμα
τα, που αφορούν την αναγνώριση προϋπη
ρεσίας σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν.3075/2002, των Αστυφυλάκων, που πέτυ- 
χαν στο διαγωνισμό του έτους 1989 και 
προσλήφθηκαν μετά το 1994, σας γνωρί
ζουμε ότι από το μήνα Αύγουστο του έτους 
2003 η Διεύθυνση Οικονομικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας ζήτησε από το Γενικό Λο
γιστήριο του Κράτους να της γνωρίσει τη 
διαδικασία αναγνώρισης και κυρίως το ύ
ψος του ποσού των ασφαλιστικών εισφο
ρών, πλην μέχρι σήμερα παρά τις προφο
ρικές και έγγραφες οχλήσεις δεν έχει λάβει 
απάντηση.

Μετάτην απάντηση του Γ.Λ.τ.Κ. θα απο
σταλεί σχετική εγκύκλιος, η οποία θα καθο
ρίζει την όλη διαδικασία και το ύψος των α
σφαλιστικών εισφορών, ώστε οι ενδιαφε
ρόμενοι αφού αξιολογήσουν το συμφέρον 
τους να προβούν στις απαραίτητες ενέρ
γειες για την αναγνώριση όσης προϋπηρε
σίας τους είναι απαραίτητη.

Β.
Τα Π ροεδρεία των Ομοσπονδιών των ερ

γαζόμενων στα Σωμάτων Ασφαλείας κατά 
την κοινή συνεδρίαση της 14ης Ιανουάριου 
ασχολήθηκαν διεξοδικά με άλατα εκκρεμή 
ζητήματα που απασχολούν και ταλανίζουν 
τον εργαζόμενο Αστυνομικό, Πυροσβέστη 
και Λιμενικό, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα, 
εξαιτίας των στενών χρονικών ορίων, στα 
ακόλουθα:

1. Χαρακτηρισμός της εργασίας μας ως 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής: Αποτέλε
σμα μέχρι σήμερα εμπαιγμός.

2. Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουδεμία εξέλιξη 
σχετική με διοικητική μέριμνα, το χρό
νο εργασίας και την αμοιβή.

3. Υγιεινή - Ασφάλεια: Ουδέν νεώτερο 
για την έγκριση των Π.Δ. που απαιτού
νται για την εφαρμογή της σχετικής 
νομοθεσίας.

4. Εκλογική Αποζημίωση: Ομόφωνη α
πόφαση - πρόταση για χορήγηση 850 
ευρώ.

5. Συνταξιοδοτικό: Με διατάξεις του συ- 
νταξιοδοτικού που θα ψηφιστεί εντός 
των προσεχών ημερών:

Για πρώτη φορά στα συνταξιοδοτικό 
χρονικά περικόπτεται το 1/5 των συνταξί
μων αποδοχών με την κατάργηση υπολογι
σμού στις συντάξιμες αποδοχές, μόνο για 
τους υπαγόμενους στο στρατιωτικό μισθο
λόγιο του ποσού των 176 _ (στους δημ. υ-
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παλλήλους αυτό συνυπολογίστηκε στο ε
νιαίο μισθολόγιο).

Δεν συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για 
την κάλυψη των νοσηλίων στο εσωτερικό 
και εξωτερικό των παθόντων εν υπηρεσία, 
για την κάλυψη των υλικών ζημιών που υφί- 
σταται αστυνομικός, λιμενικός και πυρο
σβέστης και οι οικογένειες τους εξαιτίας 
της ιδιότητάς των, για την πρόσληψη μέ
λους της οικογένειας παθόντος εν υπηρε
σία στο αντίστοιχο υπουργείο και δεν επε- 
κτείνονται οι ευεργετικές διατάξεις τέκνων 
παθόντων εν υπηρεσία για εισαγωγή σε α
ντίστοιχες παραγωγικές σχολές, κατ’ εξαί
ρεση μεταγραφές, διαμονή - διατροφή σε 
φοιτητικές εστίες και λέσχες.

Δεν επεκτείνεται η υφιστάμενη πενταε
τία για όλους, παρά μόνο για τους κατατα- 
γέντες έως το 1992 και επιπλέον τίθεται για 
την αναγνώριση ως προϋπόθεση η κατα
βολή όλωντων ασφαλιστικών εισφορών, ά- 
ρα άνευ ουσίας.

Επεκτείνεται η τριετία για όλους τους 
αξιωματικούς με την προϋπόθεση κατα
βολής όλων των ασφαλιστικών εισφο
ρών.

Αποσυνδέονται οι αποδοχές των εν ε- 
νεργεία από αυτές των συνταξιούχων.

Όλα τούτα φυσικά έχουν τεθεί από μέ
ρους μας προ καιρού στους καθ’ ύλην αρ
μόδιους με τεκμηριωμένες προτάσεις εφι
κτά υλοποιήσιμες, χωρίς όμως μέχρι σήμε
ρα θετικής έκβασης.

Προ αυτής της κατάστασης και:
- Επειδή για όλα τα προαναφερόμενα εκ

κρεμή ζητήματα ουδεμία πρόοδος υπήρξε, 
παρά τις συνεχείς μας παρεμβάσεις - κινή
σεις και τελευταίες κινητοποιήσεις,

- Επειδή το συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο 
επιφέρει αναστάτωση στους ένστολους 
πολίτες με τις αδικίες που συμπεριλαμβά
νει και προαναφέρθηκαν στην παράγραφο 
5 του παρόντος.

- Επειδή προϋπήρχε ομόφωνη απόφαση 
των Δ.Σ. και Γ.Σ. των οργάνων μας για εκ
δήλωση ένστολων διαμαρτυριών εντός 
του μηνός Ιανουάριου, στην περίπτωση μη 
ικανοποίησης αυτών.

- Επειδή για την όλη στασιμότητα και ο
πισθοδρόμηση σε αυτά τα ζητήματα ουδό
λως ευθύνες φέρειτο συνδικαλιστικό κίνη
μα των εργαζομένων στα Σ.Α., αλλά η ακο
λουθούμενη Κυβερνητική Πολιτική,

- Επειδή πέρα από τις συλλογικές πολιτι
κές ευθύνες, υπάρχουν και προσωπικές ευ
θύνες των αρμοδίων εκάστοτε Υπουργών.

- Επειδή πιστεύουμε ότι οι κ.κ. Υπουργοί 
Εθνικής Οικονομίας, Δημόσιας Τάξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας όλο το διάστημα της

κυβερνητικής τους θητείας επέδειξαν α
διαλλαξία, απαξία στο έργο και στην προ
σωπικότητα του ένστολου εργαζόμενου 
καθώς και αναβλητικότητα στην επίλυση 
των αιτημάτων μας.

- Επειδή με το υπό συζήτηση στη Βουλή 
συνταξιοδοτικό - ασφαλιστικό νομοσχέδιο 
παρέχεται η μοναδική ευκαιρία για επίλυ
ση όλωντων προαναφερομένων στηνπαρ.
5 δικαίων αιτημάτων

- Επειδή τα χρονικά περιθώρια για όλα τα 
υπόλοιπα προαναφερόμενα αιτήματα δεν 
παρέχουν δυνατότητα άλλων αναβολών, 
καλούμε την κυβέρνηση καιπρώτιστατους 
συναρμόδιους κ.κ. Υπουργούς να δώσουν 
άμεσα λύσεις, υλοποιώντας τις δεσμεύ
σεις και υποσχέσεις τους, οι οποίες μέχρι 
πρότινος συνέπιπταν καιταυτίζονταν με τις 
τελικές προτάσεις μας.

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον δεν 
υπάρξει ικανοποίηση στα παραπάνω αιτή- 
ματά μας, πέραν όλων των άλλων κινήσεων 
- κινητοποιήσεων, οι πέντε Ομοσπονδίες 
που εκπροσωπούν 70.000 οικογένειες α
ποφάσισαν ομόφωνα, έξω και μακριά από 
κομματικές σκοπιμότητες να καταδείξουν 
τις προσωπικές πολιτικές ευθύνες των συ- 
ναρμοδίων Υπουργών (Δημ. Τάξης, Εθν. 
Οικονομίας, Εμπ. Ναυτιλίας) ενώπιον του 
λαού, στον οποίο θα λογοδοτήσουν για τις 
πολιτικές τους πράξεις - παραλείψεις και 
πρακτικές, δηλαδή στις ιδιαίτερες εκλογι
κές τους περιφέρειες με την πραγματοποί
ηση ένστολων πανελλαδικών συγκεντρώ
σεων.

Γ.
Η ΠΟΑΣΥ, απευθυνόμενη με επιστολή 

της στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Φώτιο Νασιάκο υπεν
θυμίζει ότι:

Σας είναι γνωστό ότι από το έτος 2000 
προσλήφθηκαν από το Υπουργείο Δικαιο
σύνης φρουροί φυλακών, προκειμένου αυ
τοί να αντικαταστήσουν τους αστυνομι
κούς που ήταν διατιθέμενοι στην εξωτερι
κή φρουρά φυλακών.

Οι εν λόγω φρουροί αντικατέστησαν 
τους αστυνομικούς της εξωτερικής φρου
ράς, πλην των επικεφαλείς που παρέμει- 
ναν στις θέσεις τους και δυστυχώς μετά α
πό αλλεπάλληλες παρατάσεις εξακολου
θούν να παραμένουν.

Επειδή θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να ε
πιβεβαιωθεί ο κανόνας ότι «ουδέν μονιμότε- 
ροτου προσωρινού», επειδή όπως γνωρίζε
τε υπάρχει έλλειψη βαθμοφόρων στις Υπη
ρεσίες, επειδή πρέπει να δοθεί ημερομηνία 
λήξης σε όλες τις συνεχείς παρατάσεις και 
βέβαια δεν μας τιμά η περαιτέρω παραμονή

των 70 περίπου συναδέλφων βαθμοφόρων 
στις εξωτερικές φρουρές των φυλακών, 
προτείνουμε την άμεση αποδέσμευσή τους 
και την επιστροφή τους στις Υπηρεσίες που 
οργανικά ανήκουν.

Η άμεση επιστροφή όλων των συναδέλ
φων επικεφαλείς των εξωτερικών φρου
ρών των φυλακών θα πρέπει κατά την ά
ποψή μας να θεωρείται μονόδρομος, α
φού η περαιτέρω παραμονή τους ενδεχό
μενα να εκληφθεί από πολλούς ως αδυνα
μία, αφού άτολμα θα αντιμετωπισθεί για 
άλλη μια φορά το ζήτημα της απασχόλη
σής μας σε ξένα έργα.

Δ.
Με ανακοίνωσή της η ΠΟΑΣΥ παρατηρεί 

ότι: η χρησιμοποίηση των αστυνομικών δυ
νάμεων για την επίλυση κοινωνικών προ
βλημάτων λαμβάνει επικίνδυνες διαστά
σεις.

Τις τελευταίες ημέρες η Ομοσπονδία 
παρακολουθεί με αίσθημα ευθύνης τις αλ
λεπάλληλες επεμβάσεις διμοιριών των 
ΥΑΤ για την καταστολή εκδηλώσεων δια
μαρτυρίας στην επαρχία και στην πρωτεύ
ουσα. Το ακραίο μέτρο της διάλυσης μιας 
συγκέντρωσης με τη χρήση χημικών τείνει 
να εξελιχθεί σε συνήθη πρακτική και τα χη
μικά αέρια τείνουν να εξελιχθούν σε καθη
μερινό όπλο της αστυνομίας! Γι’ αυτό η Ο
μοσπονδία

1) Καταγγέλλει στον ελληνικό λαό τις
πρακτικές που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη 
ζωή των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας και των ίδιων των συναδέλ
φων.

2) Καλεί την κυβέρνηση να επανεξετά
σει τη στάση της, όσον αφορά τη χρησιμο
ποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την 
αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων. Η 
αστυνομία δεν υπάρχει για την καταστολή 
των φιλειρηνικών διαδηλώσεων, αλλά για 
τη διασφάλιση και του ιερού δικαιώματος 
των Ελλήνων πολιτών να συναθροίζονται 
και να διαδηλώνουν ειρηνικά τα δίκαια αι- 
τήματάτους.

3) Καλεί τους συναδέλφους να σταθμί
ζουν κάθε φορά τα δεδομένα, λαμβάνοντας 
υπόψη τους, ότι ιερότερο όλων είναι το υ
πέρτατο αγαθό της ζωής του ανθρώπου και 
η σωματική ακεραιότητα των ιδίων. Αυτο
νόητο ότι δύνανται να αρνούνται την εκτέ
λεση παράνομων και αντικοινωνικών εντο
λών, όπως προκύπτει από το ελληνικό Σύ
νταγμα και τους καταστατικούς χάρτες που 
διέπουντη χρήση των όπλων.

4) Προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι με 
την αλόγιστη χρήση των αστυνομικών δυ
νάμεων ρίχνει η ίδια λάδι στη φωτιά, οξύ-
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νοντας τις κοινωνικές αντιθέσεις και διευ
ρύνοντας το χάσμα κοινωνίας και αστυνο
μίας. Οι αστυνομικοί δεν είναι διατεθειμέ
νοι να εισπράξουν τις ανομίες κανενός. Αρ
κετά «προπατορικά αμαρτήματα» πληρώ
νουν.

Δεν μπορεί η κυβέρνηση να χρησιμοποι
εί την Αστυνομία για να εξαναγκάζει την ε
φαρμογή αντιλαϊκών μέτρων εναντίον των 
οποίων εγείρονται ολόκληρα τμήματα της 
κοινωνίας.

Δημοκρατία δεν σημαίνει μόνο ό,τι η 
πλειοψηφία αποφασίζει. Σημαίνει ότι τα αι
τήματα της μειοψηφίας, τα οποία αύριο 
μπορεί να γίνουν πλειοψηφίες, πρέπει επί
σης να λαμβάνονται υπόψη. Σημαίνει, ακό
μη, ότι πρέπει να ακούεται από όργανα και 
φορείς η γνώμη της κοινωνίας πολύ περισ
σότερο όταν οι αποφάσεις που λαμβάνο- 
νται αφορούν σε φυσικούς παράγοντες 
(π.χ. καταστροφή περιβάλλοντος κ.λπ.), 
δύσκολα αποκαταστάσιμους.

Ε.
Η ΠΟΑΣΥ σχετικά με το νομοσχέδιο περί 

«Αναπροσαρμογής των συντάξεων δημοσί
ου και άλλες διατάξεις» ανακοινώσει ότι: 

Ψηφίσθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής 
το σχέδιο νόμου «Αναπροσαρμογή των συ
ντάξεων δημοσίου και άλλες διατάξεις», 
στο οποίο περιέχονται διατάξεις που αφο
ρούν την επέκταση των ευεργετικών διατά
ξεων περί τρομοκρατίας και στα βίαια συμ
βάντα που ικανοποιεί σε ένα μεγάλο βαθμό 
και την επέκταση της μάχιμης δετίας μέχρι 
το έτος 1992, παρά τις προσπάθειες και 
τους αγώνες της Ομοσπονδίας για επέκτα
ση σε όλους τους συναδέλφους ανεξάρτη
τα του έτους κατάταξης.

Επειδή ωστόσο η Ομοσπονδία πληροφο
ρείται ότι δημιουργήθηκε σύγχυση σε πολ
λούς συναδέλφους σε ό,τι αφορά την ανα
γνώριση ή μη της στρατιωτικής θητείας σε 
σχέση με την παρέκταση της μάχιμης 5ε- 
τίας μέχρι το έτος 1992, οφείλουμε να σας 
ενημερώσουμε για το τι ισχύει προκειμένου 
ο κάθε συνάδελφος να λάβει την απόφαση 
αναγνώρισης ή μη γνωρίζοντας τι χάνει και 
τι κερδίζει. Συνάδελφοι,

1) Η στρατιωτική θητεία αναγνωρίζεται 
ως συντάξιμη υπηρεσία, χωρίς πληρωμή, 
για όσους μέχρι 31.12.1997 είχαν συμπλη
ρώσει είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγματι
κής υπηρεσίας.

2) Η στρατιωτική θητεία για όσους συ
μπληρώνουν (25) έτη πραγματικής υπηρε
σίας με την 1.1.1998 για να αναγνωρισθεί 
ως προϋπηρεσία στη Ελληνικής Αστυνο
μίας θα πρέπει να καταβληθούν κρατήσεις 
για σύνταξη ίσες με τους μήνες που διήρ-

κησε η στρατιωτική θητεία και που θέλει να 
αναγνωρίσει επί το ύψος της μηνιαίας κρά
τησης που γίνεται για σύνταξη, παρέχεται 
δε η δυνατότητα να γίνει ρύθμιση τμηματι
κής καταβολής σε τόσες δόσεις όσοι και οι 
μήνες αναγνώρισης.

Η αναγνώριση αυτής της προϋπηρε
σίας, παρέχει τη δυνατότητα στον ενδιαφε
ρόμενο να λαμβάνει αυξημένο χρονοεπί
δομα ίσο με το χρόνο αναγνώρισης (αν α
ναγνωρίσει δυο χρόνια θα λαμβάνει κατά 
δυο χρόνια νωρίτερα το αντίστοιχο χρονο
επίδομα και την αντίστοιχη μισθολογική 
προαγωγή) και κατά συνέπεια συμφέρον 
είναι να γίνει άμεση αναγνώριση της στρα
τιωτικής θητείας τόσο για τους ανωτέρω 
λόγους, αφού η διαφορά που θα προκύψει 
από το επίδομα χρόνου και τη μισθολογική 
προαγωγή σε όλη τη υπηρεσιακή του δια
δρομή θα του αποφέρει ένα σημαντικό 
χρηματικό ποσό και δεν θα βρεθεί στην α
νάγκη αν θα αποφασίσει να κάνει την ανα
γνώριση σε μεταγενέστερο χρόνο να κατα
βάλλει πολύ περισσότερα χρήματα για την 
αναγνώριση του ιδίου χρόνου γιατί στο με
ταξύ θα έχουν αυξηθεί οι κρατήσεις για σύ
νταξη.

3) Η λογική που επικαλούνται κάποιοι ότι 
η χρήση της μάχιμης 5ετίας που πρόσφατα 
επεκτάθηκε μέχρι το έτος 1992 κάνει ου
σιαστικά ασύμφορη την αναγνώριση δεν 
ευσταθεί, γιατί η χρήση της 5ετίας λαμβά- 
νεται υπόψη μόνο για την συμπλήρωση των 
συντάξιμων ετών και όχι για την χορήγηση 
επιδόματος χρόνου και μισθολογικών προ
αγωγών.

4) Η παραδοχή της άποψης ότι δεν είναι 
αναγκαία κατά την διάρκεια της υπηρεσια
κής διαδρομής και μάλιστα στην αρχή της 
η αναγνώριση της προϋπηρεσίας του 
στρατού, αφού μπορεί αυτή να γίνει και στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, μετά την 
υποβολή της αίτησης απόλυσης έχει δυο 
μεγάλα αρνητικά:

α. Παρέχεται η δυνατότητα καταβολής 
μικρότερου χρηματικού ποσού αφού 
πάντα οι κρατήσεις με λίγα χρόνια υ
πηρεσίας είναι λιγότερες σε σχέση με 
τις κρατήσεις κατά το χρόνο απόλυ
σης, και

β. Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισθέ- 
ντα ασφαλιστικό Νόμο η αναγνώριση 
στο Γ ενικό Λογιστήριο γίνεται μόνο αν 
καταβληθούν εφάπαξ όλες οι κρατή
σεις του προς αναγνώριση χρόνου και 
δεν παρέχεται όπως μέχρι τώρα γινό
ταν η δυνατότητα τμηματικής καταβο
λής.

Με την παράθεση των ισχυουσών διατά

ξεων αλλά των διευκρινήσεων σχετικά με 
τεχνικά θέματα πιστεύουμε ότι δίνεται η 
δυνατότητα στον κάθε ενδιαφερόμενο συ
νάδελφο να σταθμίσει τα θετικά και τα αρ
νητικά και να αποφασίσει τι τελικά τον συμ
φέρει προσωπικά.

ΣΤ.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Το Διοικητικό και Γενικό Συμβούλιο της 

Π.Ο.ΑΣ.Υ. κατά τις διήμερες εργασίες του 
(2/3.2.2004) προέβη στην επιβαλλόμενη α- 
νασκόπησητωνζητημάτωνπου απασχόλη
σαν το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνο
μικών, τον εργασιακό χώρο, το αστυνομικό 
προσωπικό σε θεσμικό, εργασιακό και οι
κονομικό επίπεδο.

Κοινή διαπίστωση και ιστορική ανάγκη ε
πέβαλε τον διαχωρισμό της προηγούμενης 
χρονιάς σε δύο περιόδους, οι οποίες είχαν 
εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η 
πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται γιατο θε
τικό και δημιουργικό έργο που παρήχθη και 
προήλθε κάτω από μια ειλικρινή, συλλογι
κή προσπάθεια (πολιτικής, αστυνομικής 
και συνδικαλιστικής ηγεσίας), επ’ ωφελεία 
της ελληνικής κοινωνίας, του αστυνομικού 
οργανισμού και των εργαζομένων αστυνο
μικών σ' αυτόν.

Η δεύτερη περίοδος χαρακτηρίζεται 
για την οπισθοδρόμηση και για την επανα
φορά του γκρίζου παρελθόντος, με πρα
κτικές και ενέργειες που δημιούργησαν τε
ράστιο χάσμα στο εσωτερικό της Ελληνι
κής Αστυνομίας, δημιουργώντας νέες πλη
γές που δύσκολα θα επουλωθούν, καθό
σον τα γεγονότα της 8/9.10.2003 (χρήση 
βίας από αστυνομικούς κατά των ειρηνικά 
και δημοκρατικά διαμαρτυρομένων αστυ
νομικών, πυροσβεστών και λιμενικών) πα
ραμένουν ανεξίτηλα, προς δε ώριμα θε
σμικά, εργασιακά και οικονομικά ζητήματα 
οδηγήθηκαν στις καλένδες και άλλα νο
θεύτηκαν, ακυρώνοντας στη πράξη ό,τι το 
προοδευτικό και ικανό να οδηγήσει των 
χώρο μας με βήματα σταθερά στο επιζη- 
τούμενο δημιουργικά μέλλον.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ
Η μη επίλυση των παρακάτω ώριμων εκ

κρεμών ζητημάτων που τέθηκαν στο διεκ- 
δικητικό πλαίσιο 2003, εξανάγκασαν την 
Ομοσπονδία να προχωρήσει σε μια σειρά 
δυναμικών κινητοποιήσεων.

Η εχθρική και απαξιωτική στάση του ενε- 
στώτος Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως 
τονίσθηκε, μπορεί να μην επέτρεψε την ε
πίλυση των ώριμων ζητημάτων, όπως και 
την «καλλιέργεια» προώθηση νέων, κατά- 
φερε όμως να δώσει μια νέα δυναμική στο
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συνδικαλιστικό κινημάτων αστυνομικών. Η 
δε προσπάθεια του να διασπάσει το συνδι
καλιστικό κίνημα διαχωρίζοντας τους αστυ
νομικούς, θέτοντας «ταμπέλες» σε ημετέ- 
ρους και μη, δοκίμασε το συνδικαλιστικό κί
νημα, το οποίο όμως εξήλθε ενωμένο και 
πλέον συσπειρωμένο.

1. Αποκατάσταση των διωχθέντων 
συνδικαλιστών αστυνομικών

2 .0  χαρακτηρισμός της εργασίας ως ε
πικίνδυνης και ανθυγιεινής. Επ' αυτού ο
φείλουμε να σημειώσουμε την προσπά
θεια της Πολιτικής Ηγεσίας αλλά και της 
Κυβέρνησης γενικότερα να παραπληρο
φορήσει την κοινή γνώμη και με παρελκυ
στική τακτική να αποφύγειτην υποχρέωσή 
της να θεσμοθετήσει το αυτονόητο τηρώ
ντας τις υποσχέσεις της.

3. Η αντιμετώπιση του αστυνομικού 
προσωπικού κατά την διάρκεια των Ολυ
μπιακών Αγώνων:

•  Αγνοούνται ακόμη ο χώρος ή οι χώροι 
διαμονής, σίτισης, μεταφοράς, περίθαλ
ψης, καθαριότητος ένδυσης των αστυνο
μικών που θα μετακινηθούν από την περι
φέρεια στην Αθήνα και στις λοιπές Ολυ
μπιακές πόλεις.

•  Αγνοείται το πρακτικό σχήμα της στο
λής που επιβάλλεται για μια τέτοια εκδή
λωση αλλά και πέρα απ’ αυτήν

• Αγνοούνται η αποζημίωση , οι συνθή
κες και οι ώρες εργασίας, ημερήσιας ανά
παυσης κ.λπ.

4. Η παρουσία των αστυνομικών σε ε
παγγελματικές κ.λ.π. αθλητικές συναντή
σεις.

•  Έχουμε οδηγηθεί στην τρίτη αγωνι
στική περίοδο και ο Νόμος δεν εφαρμόζε
ται, η δε απόφαση για την είσπραξη και κα
τανομή των οφειλομένων ποσών πάγωσε 
στο Υπουργείο Οικονομικών.

5. Το βαθμολόγιο για το χαμηλόβαθμο 
αστυνομικό προσωπικό, το οποίο καταρ
τίσθηκε από αστυνομική επιτροπή , ύστε
ρα από σχετική πρότασή μας και παραδό
θηκε τον Ιούλιο του 2003 στην αστυνομική 
και πολιτική ηγεσία, αγνοείται

6. Το Πειθαρχικό δίκαιο μετά κόπων και 
βασάνων τελικά υπογράφηκε ως Π.Δ. νο
θευμένο σε καίρια σημεία του...

7. Η έκδοση των επιβαλλόμενων από 
τον ν. 3144/2003 Προεδρικών Διαταγμά
των που αφορούν την υγιεινή και ασφά
λεια των αστυνομικών στους χώρους 
δουλειάς. Η συνεχής πίεση του συνδικαλι
στικού μας κινήματος επέβαλλε τελικά την 
ψήφιση του προαναφερομένου νόμου, 
πλην όμως μέχρι σήμερα τίποτε δεν προ
χώρησε στην εφαρμογή των συγκεκριμέ

νων διατάξεων με την έκδοση των σχετικών 
Π.Δ.

8. Η καταβολή των αναδρομικών του ε 
πιδόματος ετοιμότητας ως αυτό επιδικά
σθηκε, ύστερα από σχετική προσφυγή του 
αστυνομικού προσωπικού

9. Η χορήγηση αναλογών κινήτρων, ως 
θεσμοθετήθηκε στο δημόσιο τομέα, για 
τους εργαζόμενους αστυνομικούς στις 
παραμεθόριες περιοχές.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
1. Αναδιάρθρωση αστυνομικών υπηρε

σιών - ανακατανομή αστυνομικού προσω
πικού, ως η σχετική μελέτη της Ομοσπον
δίας σε συνεργασία με το Πάντειο Πανεπι
στήμιο και είσοδος νέου αστυνομικού προ
σωπικού (3.000) στις αστυνομικές σχολές με 
το σημερινό αδιάβλητο σύστημα

2. Προώθηση της πρότασης της Ομο
σπονδίας σ’ ό,τι αφορά την αναγκαιότητα 
ουσιαστικής μεταρρύθμισης της εκπαί
δευσης , συμπεριλαμβανομένου και του 
συστήματος κρίσεων - προαγωγών

3. Νέο μισθολόγιο, καθόσον οι αστυνο
μικοί δεν συμπεριλήφθησαν στο νέο μι
σθολόγιο που καταρτίσθηκε και εφήρμο- 
σε η Κυβέρνηση το προηγούμενο έτος για 
τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, έτσι, ώστε 
να αυξηθεί αναλογικά ο βασικός μισθός 
αυτών, να υπάρξει διόρθωση και ορθολο
γισμός των συντελεστών κ.λπ. (υφίσταται 
πρόταση της Ομοσπονδίας).

ΛΟΙΠΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ταυτόχρονα με την αντιμετώπιση και λύ

ση των ανωτέρω ζητημάτων, καταγράφη- 
καν και τα παρακάτω ζητήματα - προβλή
ματα για τα οποία πρέπει να γίνει παράλ
ληλη προσπάθεια, έτσι ώστε επιτέλους να 
υπάρξει διευθέτηση.

α. Απεμπλοκή από τα ξένα έργα Οι μέ
χρι σήμερα πολιτικές ηγεσίες επαναλάμ
βαναν, ως ευχή, χωρίς να προχωρούν στις 
απαραίτητες πρωτοβουλίες και ενέργει
ες, ώστε αυτό να γίνει πράξη. Αντίθετα νέα 
ξένα έργα προστίθενται π.χ. έκδοση δια
βατηρίων, έλεγχος στις λαϊκές αγορές και 
επιβολή προστίμων τα οποία θα δίδονται 
στους υπαλλήλους του Δήμου (ν. 
3190/30.10.2003) και αφαιρεθέντα επα
νέρχονται (ηχορύπανση, ηλεκτρονικά παί- 
γνιακλπ).

β. Επανακαθορισμός λειτουργίας πε
ζών περιπολιών στα πραγματικά χωροτα
ξικά και εγκληματολογικά δεδομένα.

γ. Αντιμετώπιση του προβλήματος 
κράτησης λαθρομεταναστών, ως προ
βλέπει ο νόμος, ο οποίος παραβιάζεται α
πό Περιφέρειες - Νομαρχιακές αυτοδιοι
κήσεις, επιρρίπτονταςτο βάρος και την ευ

Λ ΙΤ Υ Μ Μ ΙΚ Ι
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

θύνη στην Ελληνικής Αστυνομίας.
δ. Εφαρμογή του νόμου σ’ ό,τι αφορά 

τις μεταγωγές, οι οποίες έκτου πλαγίου 
φορτώθηκαν και πάλι στα Αστυνομικά Τμή- 
ματα, με αποτέλεσμα να καταστήσουν αυ
τά ανενεργό και αναποτελεσματικά στην 
κύρια αποστολή τους.

ε. Δευτερευούσης επίσης ζητήματα - 
προβλήματα καταγράφηκαν, τα οποία ό
μως έχουν επίπτωση στην όλη λειτουργία 
του Σώματος και του αστυνομικού προσω
πικού (π.χ. η μη εφαρμογή και εκτέλεση 
των πειθαρχικών ποινών που αφορούν η- 
μετέρους, η εφαρμογή αυτόφωρης διαδι
κασίας σε βάρος των αστυνομικών για μη 
σοβαρά αδικήματα, ύστερα από έγκλιση 
παραβατών, η δημιουργία σκοπευτηρίων 
ως προβλέπει ονόμοςπου αφορά την χρή
ση των όπλων κ.λπ.).

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 
Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών 

κλήθηκαν και παραβρέθηκαν εκπρόσωποι 
των πολιτικών κομμάτων που εκπροσω
πούνται στο Κοινοβούλιο, η αστυνομική η
γεσία , ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και οι πρό
εδροι των δευτεροβαθμίων συνδικαλιστι
κών οργανώσεων αξιωματικών Αστυνο
μίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώμα
τος, όπως επίσης κλήθηκε και η πολιτική η
γεσία και δεν παρέστη.

ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Η Ομοσπονδία παρουσίασε το ημερολό

γιο-λεύκωμα που εκπονήθηκε από μέρους 
της με 12 ειδικά θέματα. Το ημερολόγιο εί
ναι αφιερωμένο στις παγκόσμιες ημέρες, ε
βδομάδες, έτη και δεκαετίες που τηρεί ο 
ΟΗΕ για να μας θυμίζει πόσο σημαντικό εί
ναι νατηρείταιη νομιμότητα, σεπαγκόσμιο, 
εθνικό και εσωτερικό επίπεδο.

Η Ομοσπονδία ανάλογα με το περιεχό
μενο θα πραγματοποιεί κάθε μήνα σχετική 
εκδήλωση σε κεντρικό και περιφερειακό ε
πίπεδο, αποδεικνύοντας έτσι για μια ακόμη 
φορά και τον κοινωνικό της ρόλο.

Παρέμβαση για το περιεχόμενο του η
μερολογίου πραγματοποιήθηκε από την 
παριστάμενη εκπρόσωπο της Ύπατης Αρ
μοστείας του ΟΗΕ στη χώρα μας κ. Μαρία 
Σταυροπούλου, η οποία δεσμεύθηκε για 
την συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ σε κάθε εκδήλωση της Ομοσπον
δίας.

Π.Ο.Π.Π./ΥΔΤ

11ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ Ο
ΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟ
ΣΩΠΙΚΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιανουάριου
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2004, το 11ο εκλογοαπολογιστικό Συνέ
δριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολι
τικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 47 εκλεγμέ
νοι σύνεδροι, από τις Γενικές Συνελεύσεις 
των Πρωτοβαθμίων Σωματείων - μελώντης 
Ομοσπονδίας, ως ακολούθως:

Σύλλογος Αθήνας κλπ. Αττικής 22 Σύνε
δροι, Σύλλογος Β. Ελλάδας 8 Σύνεδροι, 
Σύλλογος ΝΔ Ελλάδας 11 Σύνεδροι, Σύλ
λογος Πελοποννήσου 2 Σύνεδροι, Σύλλο
γος Θεσσαλίας 4 Σύνεδροι,

Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισαν 
εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, της 
υπηρεσιακής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυ
νομίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Προ
σωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Υ.Δ.Τ.

Οι εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν μετά 
τον οργανωτικό και οικονομικό απολογι
σμό του απερχόμενου Δ.Σ. Ακολούθησαν 
τοποθετήσεις των συνέδρων για τα προ
βλήματα που απασχολούν σήμερα το πολι
τικό προσωπικό του Υπουργείου καθώς και 
προτάσεις γιατην επίλυσή τους καιτις μελ
λοντικές διεκδικήσεις των σωματείων. Τέ
λος, έκλεισαν με την δευτερολογία του 
Προέδρου της Ομοσπονδίας.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με τις αρ
χαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητι
κού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας που ε
κλέχτηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ε
ξής:

Πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαλακάτας (Σύλ
λογος Αθήνας), Αντιπρόεδρος ο Χρήστος 
Κούκουλης (Σύλλογος Β. Ελλάδας), Γεν. 
Γραμματέας ο Γιώργος Χονδροματίδης 
(Σύλλογος Αθήνας), Οργαν. Γ ραμματέαςο 
Αλκής Τζελέπης (Σύλλογος Αθήνας), Τα
μίας ο Χρήστος Ντορμπάς (Σύλλογος Θεσ
σαλίας), Υπεύθ. Τύπου καιΔημ. Σχέσεων η 
Κάτια Σαββίδου (Σύλλογος Αθήνας).

Μέλη οι, Γιάννης Γουναλάκης (Σύλλογος 
Αθήνας), Νίκος Δελδήμος (Σύλλογος ΝΔ 
Ελλάδας),

Εύα Μήλιου (Σύλλογος Αθήνας), Κρυ- 
σταλλία Μπαλάση (Σύλλογος ΝΔ Ελλά
δας), Θανάσης Μαντέλας (Σύλλογος Πε
λοποννήσου).

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγη- 
σαν οι, Ελένη Βίλλια, Κώστας Καγκελίδης 
και Μιχάλης Λάγιος, από τους Συλλόγους 
Αθήνας, Β. Ελλάδας και Αθήνας αντίστοι
χα·

Γ ια την ΑΔΕΔΥ οι, Γ ιάννης Γ ουναλάκης 
(τακτικός) και Γιώργος Κολοβός (αναπλη
ρωματικός).

Γ ια τα Ασφαλιστικά Ταμεία οι, Βαγγέλης 
Μαλακάτας (τακτικός) και Γ ιάννης Γουνα

λάκης (αναπληρωτής).
Γ ια το Ταμείο Αλληλοβοήθειας οι, Από

στολος Λαγός (τακτικός) και Μίνα Τσακίρη 
(αναπληρώτρια)

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΤΑ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑ- 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Πρόεδρος ο Τάκης Παπαπετρόπουλος, 
Αντιπρόεδρος η Βίκυ Γεωργίου, Γεν. Γραμ- 
ματέας η Ελισάβετ Καγκάλου, Ταμίας η Βά- 
σω Αναγνωστοπούλου και Μέλη οι, Ελένη 
Βίλλια, Στέφανος Γούμενος και 

Γέωργος Ζησιμόπουλος.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Πρόεδρος ο Γ ιάννης Γ αλλιός, Αντιπρόε
δρος ο Αποστολής Χαλέβας, Γεν. Γραμμα- 
τέας η Αναστασία Μολά, Ταμίας ο Δημή- 
τρης Τζουβάρας, Μέλη οι, Μιχάλης Τζέ- 
τζιας, Ιωάννα Μπίτσου, Νέστορας Κόκκα- 
λης.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόεδρος ο Κώστας Καγκελίδης, Αντι
πρόεδρος η Πασχαλίνα Σμαραγδά, Γεν. 
Γραμματέας ο Σάββας Αναστασιάδης, Τα
μίας ο Στέργιος Γεωργαλής, Μέλη οι Γιώρ- 
γος Στρύχνος, Δουκένη Γιαννοπούλου, 
Παναγιώτης Φίτσιος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόεδρος ο Χρήστος Μπατζάκας, Αντι
πρόεδρος ο Άγγελος Παπανικολόπουλος, 
Γεν. Γραμματέας η Αναστασία Μαντούκα, 
Ταμίας ο Δημήτρης Νίτσης, Μέλη οι Διονύ- 
σης Μιαούλης, Γεώργιος Μπαλικούρας, 
Σπύρος Φούντάς.

Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ 5ΝΘΗΜΕΡΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ 
1) Του δευτεροβάθμιου σωματείου με 

την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, 
2) Ευαγγέλου Μαλακάτα κατοίκου Αθη
νών,

ΚΑΤΑ, του Ελληνικού Δημοσίου, όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα από τους Υπουρ
γούς Δημόσιας Τάξης, Οικονομίας και Οι
κονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη

σης και Αποκέντρωσης.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ, η κοινή υπουργική 

απόφαση των Υπουργών Δημόσιας Τάξης, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
2/45163/0022/2003 (ΦΕΚ 1159Β) και κάθε 
άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη της δι
οίκησης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Το πρώτο από εμάς είναι το δευτεροβάθ

μιο συνδικαλιστικό όργανο των υπαλλήλων 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ο δεύ
τερος από εμάς ο Πρόεδρος του. Στις 29 
Νοεμβρίου 2002 συνήψαμε με το Ελληνικό 
Δημόσιο, σύμφωνα μετά άρθρα 1 έως 8 και 
13 του ν. 2738/99, συλλογική συμφωνία για 
τους όρους αμοιβής και τις συνθήκες απα
σχόλησης των έμμισθων πολιτικών υπαλλή
λων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με 
την οποία συμφωνήθηκε (άρθρο 2) η επέ
κταση της ειδικής αποζημίωσης που χορη
γείται για απασχόληση πέραν του πενθημέ
ρου στο αστυνομικό και πυροσβεστικό 
προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης και στους υπαλλήλους μέλη της Ομο
σπονδίας μας.

Σε εκτέλεση της συμφωνίας μας αυτής, 
εκδόθηκε η ΚΥΑ των Υπουργών Δημόσιας 
Τάξης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσω
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ
ντρωσης, Αριθμ. Πρωτ. 2/28364/0022 (ΦΕΚ 
898 Β) «Καθιέρωση ειδικής αποζημίωσης 
για το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, που εργάζεται πλέοντου 
πενθημέρου την εβδομάδα» με την οποία 
ορίσθηκαν τα εξής:

1. «Στους μονίμους και με σύμβαση ιδιω
τικού δικαίου αορίστου χρόνου πολιτικούς 
υπαλλήλους των Σωμάτων και Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, των ο
ποίων οι αποδοχές διέπονται από τις διατά
ξεις του Ν. 24 0/199 (Α-40), χορηγείται, από 
1 -7-2003, ειδική αποζημίωση για κάθε μέρα 
εργασίας πέραν του πενθημέρου την ε
βδομάδα.

2. Η ως άνω ειδική αποζημίωση χορηγεί
ται και στους αποσπασμένους ή τοποθε
τούμενους στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, που εργάζονται πέραν των πέντε (5) η
μερών την εβδομάδα.

3. Το ύψος της ειδικής αποζημίωσης ορί
ζεται σε σαράντα ένα ευρώ (41.00) για κά
θε ημέρα απασχόλησης πέραν του πενθη
μέρου την εβδομάδα.

4. Η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται με 
την προϋπόθεση ότι για το αντίστοιχο χρο
νικό διάστημα το απασχολούμενο προσω
πικό δεν αμείβεται υπερωριακά».

Αντί όμως το αντίδικο δημόσιο να σεβα-
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σθείτη συλλογική συμφωνία που υπογρά
ψαμε και να εφαρμόσειτην ως άνω ΚΥΑ, με 
νέα κοινή απόφαση των αντιδίκων υπουρ
γών, την εδώ προσβαλλόμενη πράξη με α
ριθμό 2/45163/0022 /2003(ΦΕΚ 1159 Β), 
προχώρησε στην αναδρομική ανάκληση 
της προηγούμενης, με το πρόσχημα της 
συμπερίληψης των προβλέψεων της σε 
μελλοντική, γενικότερη ρύθμιση, κάτι που 
ποτέ δεν έγινε.

Κατά της απόφασης αυτής ασκούμε νό
μιμα, εμπρόθεσμα και με προφανές έννο- 
μο συμφέρον την παρούσα αίτηση μας για 
τους παρακάτω λόγους και όσους προ
σθέσουμε νόμιμα στο μέλλον.

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ
I. Παράβαση νόμου λόγω αντίθεσης προς 

τις ρυθμίσειςτου άρθρου 13του ν. 2738/99
Με το νόμο 2738/1999 επεκτάθηκε και 

στο χώρο της δημόσιας διοίκησης ο θε
σμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
κατ’ εφαρμογή των υφισταμένων δεσμεύ
σεων της χώρας μας από διεθνείς συλλογι
κές συμβάσεις εργασίας: ήδη από το 1977 
η 151 δ.σ.ε. και από το 1984 η 154δ.σ.ε. α
ναγνώρισαν το δικαίωμα των δημοσίων υ
παλλήλων για διαπραγματεύσεις σε συνέ
χεια αρχής παρόμοιων προβλέψεων των 
87 και 98 δ.σ.ε.

Ο νόμος για τα θέματα τα οποία δεν μπο
ρούν να αποτελόσουν αντικείμενο συλλο
γικής σύμβασης, είτε γιατί υφίσταται συ
νταγματική δέσμευση αρμοδιότητας υπέρ 
του νομοθέτη, είτε επειδή απλώς τέθηκαν 
εκτός του πλαισίου των σσε κατά το άρθρο 
2του νόμου, προέβλεψε στο άρθρο 13 ένα 
νέο θεσμό: τη συλλογική συμφωνία, η ο
ποία δεν παράγει αμέσως έννομα αποτελέ
σματα, αλλά δεσμεύει το δημόσιο να εκ- 
δώσει κανονιστικές πράξεις εφόσον υπάρ
χει σχετική εξουσιοδότηση, είτε να προω
θήσει σχετική νομοθετική ρύθμιση γιανα υ
λοποιήσει τα συμφωνηθέντα.

Συνεπώς, όταν το δημόσιο προχωρεί 
στην έκδοση της προβλεπόμενης από τη 
συλλογική συμφωνία κανονιστικής πρά
ξης, δρα πλέον όχι μόνον βάσει της υφι
στάμενης προγενέστερης νομοθετικής ε
ξουσιοδότησης, αλλά με συμπληρωματικό 
και επικαθοριστικό έρεισμα την διάταξη 
του άρθρου 13του νόμου. Επομένως, κατά 
την διάρκεια ισχύος της συλλογικής συμ
φωνίας, το Δημόσιο δεν μπορεί να επανέλ- 
θει και να ρυθμίσει κατά διάφορο τρόπο τα 
συμφωνηθέντα με τη συλλογική συμφω
νία, γιατί κάτι τέτοιο θα ήταν ευθέως αντί
θετο στο άρθρο 13 του ν. 2738/99.

II. Παράβαση νόμου, λόγω αντίθεσης

προς υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες
11-1 Αντίθεση προς δ.σ.ε. και το Σύνταγ

μα.
Το δημόσιο δεν δεσμεύεται για την ε

φαρμογή των δεσμεύσεώντου απότη συλ
λογική συμφωνία μόνον από το νόμο 
2738/99, αλλά και από τους υπερνομοθετι- 
κής ισχύος κανόνες, σε εκτέλεση των οποί
ων θεσπίσθηκε αυτός, και συγκεκριμένα 
τις δ.σ.ε. 151 και 154. Άλλωστε, ήδη η νέα 
παράγραφος του άρθρου 22 του Συντάγ
ματος προβλέπει τα εξής:

«3. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη σύνα
ψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας από 
τους δημόσιους υπαλλήλους και τους υ
παλλήλους οργανισμών τοπικής αυτοδιοί
κησης ή άλλων νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου».

Ο αναθεωρητικός νομοθέτης, δηλαδή, 
έχοντας υπόψη του τη ρύθμιση του νόμου 
2739/99 αποδέχθηκε τις ρυθμίσεις του 
προσδίδοντας στο θεσμό των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στο δημόσιο συνταγ
ματική ισχύ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εισήχθη 
ρητή συνταγματική εξαίρεση στη γενική 
αρχή του διοικητικού δικαίου κατά την ο
ποία δεν είναι δυνατό να δεσμευθεί ο κανο
νιστικός νομοθέτης για την έκδοση κανονι
στικής πράξης. Πολύ περισσότερο, δεν εί
ναι δυνατόν να επανέλθει με ρύθμιση αντί
θετη προς αυτήν στην οποία έχει συμφω
νήσει το δημόσιο, με τη σύναψη συλλογι
κής συμφωνίας, εφόσον η κανονιστική του 
αυτή δράση είναι αντίθετη προς την ανω
τέρω συνταγματική ρύθμιση.

11-2 Παράβαση νόμου λόγω σύγκρου
σης με τη συνταγματική αρχή της εμπιστο
σύνης

Ήδη με τη σημαντική απόφαση 
1508/2002 του Δικαστηρίου αναγνωρίσθη
κε η συνταγματική ισχύς της αρχής της ε
μπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, 
δυνάμει της οποίας δεν επιτρέπεται στο 
νομοθέτη και στην διοίκηση να ανατρέ
πουν νόμιμες και ευνοϊκές για τους διοι- 
κούμενους καταστάσεις, στις οποίες αυτοί 
απέβλεψαν με δικαιολογημένη εμπιστοσύ
νη. Είναι πρόδηλο ότι η εντός ολίγων μη
νών υπαναχώρηση του Δημοσίου από την 
αρχική συμβατική του δέσμευση, στο πλαί
σιο της ως άνω συλλογικής συ μφωνίας, και 
μάλιστα αναδρομικά, αποτελεί ευθεία πα
ράβαση της ως άνω αρχής.

Ill - Ακυρότητα της αναδρομικής ισχύος 
της ρύθμισης

Σε κάθε περίπτωση η πρόσδοση στην 
προσβαλλόμενη πράξη αναδρομικής ι
σχύος είναι αντίθετη σε γενική αρχή του δι
οικητικού δικαίου, κατά την οποία οι κανο

νιστικές πράξεις μπορούν να έχουν ανα
δρομικότητα μόνον όταν κάτι τέτοιο ρητά 
προβλέπεται από τον εξουσιοδοτικό τους 
νόμο, κάτι που, προφανώς, δεν συμβαίνει 
στην υπό κρίση περίπτωση.

Επειδή η παρούσα αίτηση μας είναι νό
μιμη, βάσιμη και αληθής, γι’ αυτό ζητούμε 
να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μας. Να 
ακυρωθούν οι προσβαλλόμενες πράξεις, 
όπως και κάθε άλλη συναφής πράξη της 
διοίκησης και να καταδικασθείτο Δημόσιο 
στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

ΠΕΝΘΗ

+ Αρχιφύλακας Μαρία Αιώ
να. Γεννήθηκε το  έτος 1959 
στο Ρηγάνιο Ναυπακτίας Αι- 
τολωακαρνανίας. Κατετάγη 

■ στην τ. Χωροφυλακή την 
27.12.1978. Υπηρέτησε σε 

I διάφορες υπηρεσίες τη ς  Α.Δ. 

Αχαΐας. Την 31.1.2004, εκτελώντας εποχούμε
νη περιπολία επί της Ν.Ε.Ο Αθηνών - Πατρών. 
Κατά τη στιγμή που βρισκόταν έξω από το  πε
ριπολικό και επιλαμβανόταν σε τροχαίο  ατύ
χημα, παρόλο που είχαν ληφθεί όλα τα  απα
ραίτητα μέτρα ασφάλειας, παρασύρθηκε από 
διερχόμενο όχημα που εξετράπη της πορείας 
του και τραυματίσθηκε θανάσιμα. Υπήρξε έγ
γαμος και μητέρα δύο τέκνων.

+ Αρχιφύλακας Δημήτριος 
Καλτσής. Γεννήθηκε το  έτος 
1953 στο Γοργόμυλο Πρεβέ- 
ζης. Κατετάγη την 3.2.1976 

I και υπηρέτησε σε δ ιάφορες 
υπηρεσίες της ΓΑΔΑ και τε - 

I λευτα ία  στον Α.Σ. Βουτσαρά 
Ιωαννίνων του Α.Τ. Ζίτσας. Απεβίωσε την
15.10.2003 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Εμμανουήλ 
Κοξαράκης. Γεννήθηκε το  έ
τος 1956 στο Παλαιόκαστρο 
Σητείας. Κατετάγη στην τ.

| Χωροφυλακή την 15.9.1975. 
Υπηρέτησε σε διάφορες υπη- 

I ρεσ ίεςτηςΑ .Δ . Κυκλάδωνκαι 
Κρήτης. Από το  έτος 1993 υπηρετούσε στο 
Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου. Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας δύο ανήλικων κοριτσιών. Απεβίωσε την
27.12.2003 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας ε.α. Ευάγγε
λος Λαμπρινίδης. Γ εννήθηκε 
το  έτος 1947 στο Εξωχώρι 
Μεσσηνίας. Κατετάγη το  έ-

[ το ς  1968 και υπηρέτησε σε 
I δ ιάφορες υπηρεσίες της 

Γ.Α.Δ. Πειραιά. Υπήρξε έγγα
μος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την
24.12.2003 από παθολογικά αίτια.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος
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Με τον όρο «κρέας» εννοούμε το σύνολο του σφαγίου 
που προκύπτει μετά την αφαίρεση του δέρματος των 
ποδιών και των σπλάχνων, που ονομάζονται παρα
προϊόντα του κρέατος. Μετά τη σφαγή πραγματοποι
ούμε υγειονομικό-κρεοσκοπικό έλεγχο για την πιστο
ποίηση της καταλληλότητας προς βρώση και την προ
στασία της δημόσιας υγείας.

ΤΟΥ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ - 

ΑΣΤΥΚΤΗΝΙΑ ΤΡΟΥ 
ΛΙΟΠΡΑΣΙΤΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τ ο προϊόν που προκύπτει αποτελείται από μυϊκό ι
στό, λίπος, οστά, τένοντες και νεύρα. Σήμερα, κυ
ρίως το κρέας του μόσχου, μετά την εμφάνιση της 
Σπογγιόμορφης Εγκεφαλοπάθειας των Βοοει
δών (ΕΣΒ), διακινείται στην αγορά άνευ οστών 

(Α/Ο) και άνευ λίπους, απαλλαγμένο από τένοντες και 
νευρικό ιστό.

Ανάλογα με τη θερμική επεξεργασία (ψύξη) που υφί- 
στανταιτα κρέατα, διακρίνονται σε ΝΩΠΑ (είναιταπλέ
ον αποδεκτά από τον καταναλωτή, δεν έχουν υποστεί 
καμία επεξεργασία εκτός από την απλή ψύξη - συντή
ρηση στους 0-4°C για 15 ημέρες τουλάχιστον) και σε 
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ (είναι τα προϊόντα που μετάτη σφαγή 
έχουν υποστεί την επίδραση χαμηλών θερμοκρασιών - 
40 ° C και στη συνέχεια συντηρούνται σε θερμοκρασία - 
18 ° C για χρονικό διάστημα έως 24 μηνών).

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
Το κρέας είναι μια τροφή, την οποία προτιμά ιδιαίτε

ρα ο άνθρωπος από παλαιοτάτων χρόνων. Σε πολλές α

νεπτυγμένες χώρες θεωρείται στοιχείο πλούτου και ευ
ημερίας ενώ από το ποσοστό κατανάλωσης κρίνεται 
και το βιοτικό επίπεδο κάθε λαού.

Πολλές χώρες στηρίζουν την εθνική τους οικονομία 
στα παραγόμενα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και κυ
ρίως του κρέατος, ενώ άλλες χώρες που έχουν ανε
πάρκεια σε κρέας και σε προϊόντα του κατασπαταλούν 
τεράστια χρηματικά ποσά σε συνάλλαγμα, για την ει
σαγωγή τους.

Ειδικότερα στη χώρα μας, οι δαπάνες για την εισα
γωγή τροφίμων ζωικής προέλευσης ανέρχονται στο 
ποσό των 6.000.000 ευρώ ημερησίως, ποσοστό αντί
στοιχα των δαπανών για τη ν εισαγωγή πετρελαιοειδών. 
Αν και η χώρα μας πλεονεκτεί γεωγραφικά, κλιματολο- 
γικά και από πλευρά απασχόλησης των κατοίκων του 
πληθυσμού 18-20% στην παραγωγή των γεωργο-ζωο- 
κομικών προϊόντων (με κύριο το κρέας), εντούτοις το 
κρέας και τα προϊόντα του δεν επαρκούν για την ελλη
νική κατανάλωση. Ενώ, στις χώρες Γαλλία, Γερμανία, 
Ολλανδία και Αμερική που στην πρωτογενή παραγωγή, 
εργάζεται μόνο το 4% του πληθυσμού, εξάγουν μεγά
λες ποσότητες τροφίμων ζωικής προέλευσης παρά το 
γεγονός ότι είναι έντονα βιομηχανικές χώρες.

Η ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ
Το κρέας αποτελεί σπουδαία πηγή πρωτεϊνών υψη

λής βιολογικής αξίας (έναντι αυτών των φυτικών) από 
τις οποίες ο άνθρωπος προμηθεύεται τα απαραίτητα α- 
μινοξέα θρυπτοφάνη, λυσίνη, θειαμίνη, μεθειοτίνη.

Παράλληλα, είναι καλή πηγή για ορισμένες βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β (ριβοφλαβίνη, νιασίνη, φολικό ο
ξύ, βιταμίνη Β6 και Β12), ουσίες απαραίτητες για τον αν
θρώπινο ργανισμό.

Σχετικά με τη μείωση του λίπους του κρέατος των 
διαφόρων ζώων, έχουν γίνει πολλές επιστημονικές έ
ρευνες για την ελαχιστοποίησή του. Υπάρχουν κεκο
ρεσμένα (παλμιτικό, στεατικό) και ακόρεστα (ελαϊκό, 
λινολεϊκό) λιπαρά οξέα σε διαφορετική αναλογία για 
κάθε είδος ενώ το υψηλότερο ποσοστό ακόρεστων το 
συναντάμε στο κρέας των πουλερικών.

Σύνθεση του κρέατος υπάρχουν κύριες ανόργανες 
ουσίες, όπως Κ, Na, Mg, Ρ, Fe, Cu, Zn που το συναντά
με σε όλα τα είδη κρεάτων. Όμως, στο βόειο κρέας υ
πάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση Fe και Zn και αυτό 
φαίνεται από τις συνέπειες που παρετηρήθησαν από 
την αποφυγή ή την υποκατανάλωση μοσχαρίσιου κρέ- 
ατοςτατελειπαία χρόνια. Πολλά άτομα, ιδίως γυναίκες 
και παιδιά, παρουσίασαν πτώση του σιδήρου του αίμα
τος, χαμηλό αιματοκρίτη, χαμηλή φερετίνη (συστατικό 
της αιμοσφαιρίνης) με μεταβολικό νόσημα την αναιμία 
μετά από το διατροφικό σκάνδαλο των “τρελών αγελά
δων” στη Μεγάλη Βρετανία.

Σημασία έχει και η πεπτικότητα του κρέατος στον ορ
γανισμό μας -πλησιάζει το 97% και για το λίπος το 96%- 
που αποδεικνύει την ωφελιμότητα στη διατροφή του 
ανθρώπου και οφείλεται στις εκχυλισματικές ουσίες 
που ευνοούν την πέψη.

Πολλές φορές τίθεται το ερώτημα εάν υπάρχει δια
φορά στη θρεπτική αξία, μεταξύ των εισαγομένων κρε-
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άτων από χώρες της Ε.Ε. και των ελληνικών. Δεν υπάρ
χει διαφορά ως προς τη χημική σύνθεση των συστατι
κών για τα αυτά είδη (εντόπιος μόσχος και εισαγωγής). 
Υπάρχει διαφορά στη γενιά, που οφείλεται στη διατρο
φή των ζώων γιατί στη χώρα μας υπάρχει πολυποικιλό- 
τητα χόρτων με πολλά αιθέρια (sans) στα φυτά, που δί
δουν ειδική γεύση στο (ντόπιο) κρέας, είτε των ενσταυ- 
λισμένων είτε της ελευθέρας βοσκής.

Στο πίνακα 1 αναφέρονται τα κυριότερα είδη με την 
εκατοστιαία σύνθεση των θρεπτικών συστατικών τους.

τρυφερό. Λόγω της τρυφερότητος δεν χρειάζεται ωρί- 
μανση, όπως άλλωστε και το κρέας όλων των πτηνών 
που εκτρέφονται. Από διαιτητικής πλευράς, συγκρινό- 
μενο με το μοσχαρίσιο κρέας, πλεονεκτεί διότι είναι πιο 
φτωχό σε λίπη (άρα και σε θερμίδες) και χοληστερίνη 
(συστήνεται ανεπιφύλακτα σε καρδιοπαθείς και σε ό
σους κάνουν δίαιτα - το λένε κρέας των καρδιακών). 
Προβλέπεται όμως ότι η κατανάλωσή του τα επόμενα 
χρόνια δεν θα αυξηθεί λόγω της υψηλής τιμής του (25 
ευρώ / kgr χονδρική τιμή έναντι 5 ευρώ του μόσχου, του

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Θρεπτική αξία του νωπού κρέατος ορισμένων ειδών - εκατοστιαία αναλογία των συστατικών

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΒΟΕΙΟ ΧΟΙΡΙΝΟ ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΣ
ΝΕΡΟ 72 72 73 75 74,5
ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 20,8 20,4 19 17 20,7
ΛΙΠΟΣ 5,6 6,2 6,5 5 1,8
ΣΑΚΧΑΡΑ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΛΑΤΑ 1,1 0,8 0,8 0,5 1,1

Ενώ σε ψημένο:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Στοιχεία ανάλυσης 100 gr κρέατος ψημένου, δοσμένα από την USDA. 

Agricultural Hand-book 8 (Data 1993 και 1996 by Τexas A & Μ Univ. System)
Είδος Ζώου Είδος Κρέατος Πρωτεΐνες

%
Λίπος

%
Θερμίδες

(Kcal)
Σίδηρος

ppm
Χοληστερόλη

mg
Στρ/λο Κρέας με λίπος 26,9% 3 142 3,2 81
Κοτόπουλο Κρέας χωρίς πέτσα 28,9% 7,4 190 1,2 89
Γαλοπούλα Κρέας χωρίς πέτσα 29,3% 5 170 1,8 76
Βοδινό Κρέας με λίπος 29,9% 9,3 209 3,0 86
Χοιρινό » 29,3% 9,7 212 1,1 86
Μόσχος » 31,9% 6,6 196 1,2 118
Σημείωση: Αυτά είναι αποτελέσματα αναλύσεων 19-3-2001, εκτός της χοληστερόλης που αφορά σε ανάλυση 

του 1993.

ΕΙΔΗ ΣΦΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥ
ΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΑΣ

1) Κρέας Μοσχαρίσιο. Η παραγωγή στη χώρα μας 
καλύπτει το 13,27% του συνόλου των κρεάτων και κα
ταλαμβάνει την τέταρτη θέση στην κατανάλωση.

2) Κρέας Πρόβειο (αρνί γάλακτος)
3) Κρέας Αιγοειδών (ερίφιο γάλακτος) 

Καταλαμβάνουν και τα δύο την τρίτη θέση στην 
κατανάλωση

4) Κρέας Χοιρινό. Η κατανάλωση στην Ελλάδα είναι 
υψηλή. Καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, αμέσως μετά 
το κοτόπουλο. Έχουμε επάρκεια κατά 80% περίπου.

5) Κρέας Κοτόπουλο. Καταλαμβάνει την πρώτη θέση 
μεταξύ όλων των παραγομένων σφαγίων ζώων. Σ’ αυτό 
υποβοηθεί η χαμηλή τιμή παραγωγής και διάθεσης.

6) Στρουθοκάμηλος. Εκτρέφεται σε πολλές χώρες 
της Αφρικής και της Ευρώπης, τα τελευταία χρόνια και 
στη χώρα μας. Το κρέας της έχει κόκκινο ζωηρό χρώμα, 
όπως εκείνο του μόσχου. Εναλλακτικό κρέας. Γευστι- 
κώς υστερεί. Συγκρινόμενο με το μοσχαρίσιο είναι πιο



αμνού και του εριφίου και 2 ευρώ της γαλοπούλας και 
του κοτόπουλου.

7) Κουνέλι. Θεωρείται εναλλακτικό κρέας. Έχει χα
μηλή χοληστερίνη, είναι εύγευστο. Στη χώρα μας η κα
τανάλωσή του είναι μικρή αν και υπάρχουν πολλές συ
νταγές για μαγείρεμα. Τα 100 gr αυτού περιέχουν 70 gr 
νερό, 20 gr πρωτεΐνες, δηΓλίπη και 160 kcal. Οι ανάγκες 
σε κουνέλια καλύπτονται από εισαγωγές από την Ιτα
λία, Γαλλία και Κίνα.

Άλλα εναλλακτικά κρέατα σε παγκόσμια προτίμηση 
είναι ο Βίσονας, το Καγκουρώ, ο Κροκόδειλος, το Ε
μού κ.λ.π.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
Η κατανάλωση κρέατος αρχικά ήταν πολύ μικρή, αρ

γότερα ακολούθησε ξέφρενους ρυθμούς ανάπτυξης, 
μετά υπήρξε μετρημένη και λογική ενώ τώρα τείνει να 
μειωθεί παρά τα φοβερά πλεονεκτήματα που έχει το

κρέας ως τροφή για τον άνθρωπο. Οι λόγοι για τις με
ταβολές αυτές ήταν πολλοί και ποικίλοι. Πόλεμοι, φτώ
χεια, οικονομική εξαθλίωση, ευμάρεια, παράλληλα με 
τον περιορισμό ή την αύξηση της πρωτογενούς παρα
γωγής, τεχνολογικές και τεχνικές εξελίξεις και βελτιώ
σεις της πρωτογενούς παραγωγής είναι μερικές από 
τις αιτίες της διακύμανσης της κατανάλωσης. Από δε
δομένα του FAO προκύπτει πως η παγκόσμια, συνολι
κή κατανάλωση κρέατος από το 1962 μέχρι το 1996 αυ
ξήθηκε κατά 50% περίπου. Κατά το ίδιο χρονικό διά
στημα η εκατοστιαία αύξηση της κατανάλωσης κρέα
τος γενικά στις 15 χώρες της ΕΕ ήταν 11 % περίπου ενώ 
στην Ελλάδα έφθασε το 30%. Είναι γνωστό, βέβαια, 
πως η κατανάλωση κρέατος ανάμεσα στους λαούς της 
γης και στις διάφορες κοινωνικές ομάδες είναι εξαιρε
τικά άνιση. Στις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες, ό
πως επίσης στις χώρες της ΕΕ αλλά και στην Ελλάδα, 
ασφαλώς υπάρχει μια σχετική ισοκατανομή μεταξύ των 
διαφόρων ομάδων και κοινωνικών στρωμάτων. Σ’ αυ
τές, το κρέας αποτελεί τη βάση της διατροφής.

Γιατον υπολογισμό της "πραγματικής κατανάλωσης 
κρέατος” στη χώρα μας λήφθηκαν υπόψη, η παραγω
γή, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές του κρέατος και των 
κρεατοσκευασμάτων, η περιεκτικότητα των παραγο- 
μένων κρεατοσκεασμάτων σε καθαρό κρέας και οι διά
φορες απώλειες.

Τις μεγαλύτερες αυξήσεις της κατανάλωσης κρέα
τος στη χώρα μας παρουσίασε το κρέας των βοοειδών. 
Μάλιστα στις περιόδους των ετών 1968-72 και 1974-82

παρατηρήθηκε, κυριολεκτικά, έξαρση της κατανάλω
σης (όπως και της παραγωγής). Η κατανάλωση του χοι- 
ρείου κρέατος, στα 34 αυτά χρόνια, ακολούθησε μια ο
μαλή ανοδική πορεία η οποία όμως αυξήθηκε εξαιρετι
κά στα 3 τελευταία χρόνια. Αυτό οφείλεται κυρίως στην 
πολύ σημαντική μείωσης της τιμής αγοράς του κρέα
τος από τον τελικό καταναλωτή αλλά και στην, αργά αλ
λά σταθερά, εδραιούμενη γνώση, πως ο μυϊκός ιστός 
του χοίρου δεν υπερέχει σε λίπος από το μυϊκό ιστό άλ
λων σφαγίων. Τέλος, η κατανάλωση κρέατος αιγοπρο
βάτων και πουλερικών εξελίχθηκε ομαλά. Εδώ πρέπει 
να προστεθεί πως εκτός από τα παραπάνω είδη κρεά
των καταναλώθηκαν και κάποιες άλλες (μικροποσότη- 
τες: 1,0 ως 1,2 Kg / άτομο) προερχόμενες κυρίως από 
θηράματα (πίνακας 3).

Αν παρακολουθήσει κανείς όχι την απόλυτη τιμή αλ
λά τους επί % ρυθμούς μεταβολής της κατανάλωσης 
κρέατος μέσα σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους

(ανά 5ετία π.χ.) τότε θα διαπιστώσει ότι υπάρχει μια 
σταθερή μείωσή τους! Πολύ χαρακτηριστικό είναι το 
παρακάτω ιστόγραμμα, το οποίο στηρίζεται στα δεδο
μένα του πίνακα 3. Η αύξηση της κατανάλωσης κρέα
τος ακολουθεί φθίνουσα πορεία. Δεν θα πρέπει, συνε
πώς, να απορήσει κανείς αν σε λίγα μόνο χρόνια η κατ’ 
άτομο κατανάλωση κρέατος στη χώρα μας θα περιορι- 
σθεί πολύ κάτω από τα σημερινά όρια (Γεωργάκης 
1999). Το φαινόμενο δεν είναι νέο και ήδη έχει γίνει α
ντιληπτό στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Στη Γερ
μανία π.χ. η μείωση είναι ήδη πολύ σημαντική. Η εξήγη
ση του δεν είναι δύσκολη αν κανείς θεωρήσει την κατα
νάλωση κρέατος ως συνάρτηση των παρακάτω, κυ
ρίως, παραγόντων:

-  Τον κορεσμό των καταναλωτών από το προϊόν.
-  Την, πολλές φορές, υπέρβαση της άριστης ποσό

τητας κατανάλωσης κρέατος. Αυτό βέβαια ισχύει για 
συγκεκριμένες κοινωνίες και ομάδες ατόμων.

-  Την επιθυμία των καταναλωτών για εναλλαγή της 
διατροφής και την περιέργειά τους για να δοκιμάσουν 
νέα προϊόντα.

-  Την έντονη τάση για κρέας απαλλαγμένο από τις ε
πιβαρύνσεις της τεχνολογικής εξέλιξης (κατάλοιπα 
κλπ.). Υπάρχει εντονότατη επιθυμία για κρέας “βιολογι
κό “ ‘η “οικολογικό” ή “κρέας ποιότητας” (ο όρος “βιο
λογικό κρέας” δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παρα
πλανητικός γιατί οποιοδήποτε κρέας δεν παύει να είναι 
βιολογικό προϊόν).

-Την σύγχρονη ψυχολογίατων καταναλωτών και την

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Μέση συνολική κατανάλωση κρέατος στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΕ (Kgr/άτομο ετησίως)

Έτη Διάφορα Αιγοπρόβ. Πουλερικ. Χοίρων Βοοειδών Σύνολο Ελλάδας Σύνολο Ε.Ε.
1961 0,87 9,18 1,47 4,41 5,15 21,08 55,41
1970 0,94 14,45 7,51 6,26 19,81 48,98 67,48
1980 1,34 12,81 13,53 15,48 21,73 64,88 81,63
1990 1,19 14,70 15,68 19,53 20,37 71,47 87,82
1997 1,46 13,34 15,91 25,04 22,3 77,79 86,81

Πηγή: Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο Τράπεζας Ελλάδας (Αύγουστος 1996και Φεβρουάριος 1999)
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επίδραση που ασκούν επάνω τους τα ΜΜΕ. Κάθε φορά 
που δημιουργείται κάποιο θέμα με τα τρόφιμα, τα ΜΜΕ 
το μεγιστοποιούν, χωρίς τις περισσότερες φορές να εί
ναι τόσο σοβαρό. Τότε παρατηρούνται και οι κάμψεις 
στην κατανάλωση.

-  Την ηλικία των καταναλωτών. Όσο κι αν ακούγεται 
περίεργο, είναι αληθινό ότι άτομα ηλικίας 40-59 ετών 
καταναλώνουν περισσότερο κρέας από άτομα 18-19 ε
τών (Branscheid και συν., 1998).

-  Του εισοδήματος και των θρησκευτικών πεποιθή
σεων (π.χ. περίοδος νηστειών) των καταναλωτών.

-  Της περιοχής όπου κατοικεί ο καταναλωτής.

Ιστόγραμμα
Μείωση % των ρυθμών αύξησης της κατανάλωσης

■ Ελλάς
■ ΕΕ-15

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ΑΠΟ 
ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Απαιτούνται γνώσεις για την αγορά, τόσο του ε ί
δους, της κατηγορίας, της ποσότητος όσο και της 
συντήρησης αυτού, καθ’ όσον υπάρχει διαφορά από 
είδος σε είδος π.χ. από τεμάχιο αρνί, από κατσίκι, ή 
και λαγό, από κουνέλι, μοσχάρι ή αγριογούρουνο 
κλπ. Αλλά και από το ίδιο σφάγιο υπάρχουν διάφορα 
κομμάτια: στήθος, λαιμός, μπούτι, διαφέρουν ποιο
τικά.

Να προσέχουμε αν διακρίνεται Υγειονομική - Κτηνια
τρική σφραγίδα, που πιστοποιεί την καταλληλότητα και 
την ποιότητα του κρέατος, το είδος, την ηλικία αυτού 
και την προέλευση και σε τυποποιημένες συσκευασίες 
μας γνωρίζει το τεμάχιο, την ποιότητα, την κατηγορία 
και την τιμή αυτού, αλλά και τον κωδικό του σφαγίου, 
που μας παραπέμπει στην ιχνηλασιμότητα του προϊό
ντος, με άμεσο σκοπό να γνωρίσουμε περισσότερες 
πληροφορίες, όπως τη φυλή του ζώου και την ηλικία και 
τις ζωοτροφές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυ
ξή του.

Ενδεικτικά δείγματα σφραγίδων, όπου τίθενται αμέ
σως μετά τον κρεοσκοπικό έλεγχο:

Σφραγίδες υγειονομικού ελέγχου (ανοικτού κυανού 
χρώματος)

για τα κρέατα εγχώριας παραγωγής
1. Για αμνούς γάλακτος ηλικίας μέχρι 4 μηνών.
2. Για αμνούς από 4 έως 10 μηνών.
3. Γ ια ερίφια γάλακτος έως 4 μηνών.

ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ
Οι αλλοιώσεις που είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε 

είναι:

1) Σήψη - αποσύνθεση, με αλλαγή της χροιάς και συ
στάσεις (γλοιώδες επιφανειακό επίστρωμα).

2) Ευρωτίαση (μούχλα).
3 )  Τάγγιση.
4) Αφυδάτωση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Αλφαβητικό και Θεματικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Τροφί

μων και Ποτών. Αλέξανδρος Γ. Καρδούλης, Κτηνίατρος, Αθή
να 2003.

2. Τρόφιμα και Καταναλωτής - Οδηγός υγιεινής τροφίμων 
ζωικής προέλευσης. Διεύθυνση Κτηνιατρικής Θεσ/νίκης, 
Θεσσαλονίκη 1998.

3. Στρουθοκάμηλος: Εκτροφή, Υγιεινή, Προϊόντα. Πανα
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AITYNIMIKII

Σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες η βία, με διάφορες 
μορφές, καθώς και οι διάφορες φυσικές καταστροφές 
και ατυχήματα αποτελούν μια πραγματικότητα από 
την οποία δεν εξαιρείται η σύγχρονη κοινωνία. Η δια
ταραχή μετά από τραυματικό στρες ή διαφορετικά  
μετατραυματικό στρες αποτελεί ψυχική διαταραχή η 
οποία εξ’ ορισμού αναπτύσσεται όταν το άτομο βιώ- 
σει συναισθηματικό στρες τέτοιας έντασης, ώστε να 
είναι τραυματικό για τον καθένα. Έπειτα από τέτοιου 
είδους καταστάσεις είναι δυνατό να αναπτυχθούν στο 
άτομο έντονος τρόμος και απόγνωση και σε ορισμένες 
(όχι λίγες περιπτώσεις) να αναπτυχθεί σε βάθος χρό
νου συγκεκριμένη ψυχοπαθολογία με προεξάρχοντα 
συμπτώματα την αναβίωση του τραυματικού γεγονό
τος, παθολογική αποφυγή ερεθισμάτων ανάκλησης, 
ευερεθιστότητα, άγχος και κατάθλιψη.

Επιδημιολογία-συχνότητα

Υπολογίζεται ότι ο μισός πληθυσμός έχει υποστεί 
τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του έντονο ψυχολογικό 
στρες (απειλή κατά της ζωής ή ανάλογης βαρύτητας 
συμβάματα) και ότι περισσότερο από το 1/4 αυτών α- 
ναπτύσσουντη διαταραχή (Kessler και συν. 1995), με α
ποτέλεσμα η νόσος να αφορά το 5-15% του γενικού 
πληθυσμού. Ορισμένες ομάδες ατόμων (βετεράνοι πο
λέμων, επιζήσαντες από στρατόπεδα συγκέντρωσης) 
εμφανίζουν πολύ μεγαλύτερη επίπτωση της νόσου ενώ 
άλλες ομάδες (σώματα ασφαλείας, διασώστες) εκτίθε
νται σε έντονα στρεσσογόνους παράγοντες (πχ απει

λές κατά της ζωής) με μεγάλη συχνότητα και συχνά για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα γεγονός που τους καθιστά 
πολύ πιο ευάλωτους στην ανάπτυξη του μετατραυμα- 
τικού συνδρόμου.

Η ιστορία του συνδρόμου.

Κατά τη διάρκεια του αμερικανικού εμφυλίου πολέ
μου (18ος αιώνας) περιγράφηκε από το στρατιωτικό 
ιατρό Jacob DaCostaTO σύνδρομο «η καρδιά του στρα
τιώτη» ή «ευερέθιστη καρδιά» και αναφερόταν στα συ
μπτώματα διαταραχής του αυτονόμου νευρικού συ
στήματος (ταχυκαρδία, εφίδρωση, θωρακικά άλγη, αί
σθημα παλμών στο στήθος, νευρικότητα, ανεξήγητο 
άγχος, διαταραχές του ύπνου) σε στρατιώτες που με
τείχαν στις πολεμικές επιχειρήσεις. Αργότερα, κατά 
τον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο, το ίδιο σύνδρομο αναφέρ
θηκε ως «σοκτων οβίδων» και αποδόθηκε σε πιθανές ε
γκεφαλικές βλάβες από τις εκρήξεις των οβίδων κοντά 
στους πολεμιστές. Στις αρχές του 20ου αιώνα, κάτω α
πάτην έντονη επίδραση της ψυχανάλυσης στις Η ΠΑ, το 
σύνδρομο ονομάστηκε «τραυματική νεύρωση», ενώ η 
ανάλογη συμπτωματολογία που αναπτύχθηκε σε βετε- 
ράνουςτου Β’ Παγκοσμίου πολέμου, σε επιζήσαντες α
πό τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και από τις 
ατομικές βόμβες στην Ιαπωνία ονομάστηκε «επιχειρη
σιακή κόπωση» ή «νεύρωση της μάχης». Το μετατραυ
ματικό σύνδρομο καθορίστηκε μετη σημερινή έννοιαέ- 
πειτα από τη μεγάλη νοσηρότητα που παρατηρήθηκε 
στους βετεράνους του Βιετνάμ.

Αιτιολογία-παθογένεια

Στην ανάπτυξη του συνδρόμου εμπλέκονται τόσο 
βιολογικοί όσο και ψυχοδυναμικοί παράγοντες. Εξ ορι
σμού βέβαια ο στρεσσογόνος παράγοντας (τραυματι
κό γεγονός) ενέχεται πρωταγωνιστικά στην ανάπτυξη 
της διαταραχής. Εντούτοις το γεγονός ότι ο ίδιος τραυ
ματικός παράγοντας δεν προκαλεί σε όλα τα άτομα με- 
τατραυματικό σύνδρομο, καταδεικνύει (σύμφωνα με 
την πρόσφατη έρευνα) ότι η διαταραχή σχετίζεται με το 
υποκειμενικό για το άτομο νόημα του γεγονότος, δη
λαδή τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται 
και προβάλλει το τραυματικό γεγονός.

Προδιαθεσικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της 
διαταραχής αποτελούν το τραύμα στην παιδική ηλικία, 
διαταραχές της προσωπικότητας (οριακή, παρανοει
δής, εξαρτητική, αντικοινωνική), ιδιοσυστασιακή ευπά
θεια σε ψυχιατρική νόσο, ανεπαρκές υποστηρικτικό 
σύστημα, πρόσφατη περίοδος κατάχρησης οινοπνεύ
ματος.

Από ψυχοδυναμικής πλευράς το γνωσιακό μοντέλο 
προϋποθέτει ότι τα  προσβεβλημένα άτομα αδυνα-

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΒΙΕΤΝΑΜΜΟΡΦΟ- 
ΠΟΙΗΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΑΓΙΚΟΤΕΡΟ 
ΤΡΟΠΟ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΑΥΝΑΤΙΚΟ ΣΥΝ
ΔΡΟΜΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ.

ΤΩΝ: 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 
(ΥΓ) ΣΤΕΦΑ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 

ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ 
ΚΑΙ

ΥΠ/ΜΟΥ Α’ 
(ΥΓ) ΓΚ0Τ0ΣΙΔΗ 

ΚΩΝ/ΝΟΥ*
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τούν να κάνουν εκλογικεύσεις και να επεξεργαστούν 
το τραυματικό γεγονός καταφεύγοντας σε στρατηγι
κές αποφυγής των εκλυτικών παραγόντων προκειμέ- 
νου να χειριστούν τα αλγεινά βιώματα (άγχος). Το συ- 
μπεριφορικό μοντέλο υποδεικνύει ότι το τραύμα (μη 
εξαρτημένο ερέθισμα) συνδέεται με ένα εξαρτημένο 
(σωματική ή ψυχική υπενθύμιση του τραύματος) και 
το άτομο μαθαίνει να αποφεύγει τόσο το εξαρτημέ
νο όσο και το μη εξαρτημένο ερέθισμα, αναπτύσσο
ντας κατά συνέπεια το σύνδρομο. Τέλος το ψυχανα
λυτικό μοντέλο προτείνει ότι το τραυματικό γεγονός 
ενεργοποιεί πιθανή παλαιό σιωπηλή αλλά άλυτη εν- 
δοψυχική σύγκρουση, η επαναβίωση της οποίας ο
δηγεί σε παλινδρόμηση και ανάπτυξη της κλινικής ει
κόνας του μετατραυτικού συνδρόμου.

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν οι βιολογικές θε
ωρίες σύμφωνα με τις οποίες στην ανάπτυξη του συν

δρόμου ενέχονται υπερδραστηριότητα του συστήμα
τος νοραδρεναλίνης, των ενδογενών οπιοειδών, του ά
ξονα υποθάλαμος-υπόφυση-επινεφρίδια και του αυτο
νόμου νευρικού συστήματος.

Διαγνωστικά κριτήρια της διαταραχής μετά από 
τραυματικό στρες

Α. Έκθεση σε τραυματικό γεγονός
Β. Ανακλήσεις του γεγονότος
Γ. Αποφυγή ερεθισμάτων ανάκλησης
Δ. Ευερεθιστότητα
Ε. Διάρκεια άνω του 1 μηνός
ΣΤ. Έκπτωση λειτουργικότητας

*Οι συντάκτες του κειμένου υπηρετούν στο ΚΙΑ Αθηνών

ΤΟ ΣΥΝ Δ Ρ Ο Μ Ο  
( κλ ιν ική  ε ικ ό ν α , μ ο ρ φ ές )

Το πρώτο κριτήριο για να τεθεί η υπόνοια της διαταραχής 
μετά από τραυματικό στρες είναι, εξ ορισμού, η ύπαρξη 
του τραυματικού γεγονότος, δηλαδή το άτομο να βίωσε ή 

να βρέθηκε αντιμέτωπο με πραγματικό ή απειλούμενο θάνα
το, ή σοβαρό βίαιο τραυματισμό ή απειλή της σωματικής 
του ακεραιότητας ή των άλλων, και επιπλέον η απάντηση 
του ατόμου να περιλαμβάνει υπέρμετρο φόβο, αίσθημα 
απόγνωσης και τρόμο.

Το δεύτερο κριτήριο προϋποθέτει την επίμονη επαναβίωση 
του τραυματικού γεγονότος ως αλγεινές ανακλήσεις, εφιαλ
τικά όνειρα ή το άτομο να ενεργεί σα να επαναλαμβάνεται το 
τραυματικό γεγονός με ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις. Επι
πλέον παρατηρείται έντονη σωματική και ψυχική αντίδραση 
σε οποιαδήποτε υπενθύμιση του γεγονότος. Ως επακόλουθο, 
σύμφωνα με το τρίτο κριτήριο, το άτομο αναπτύσσει μία επί
μονη και παθολογική αποφυγή των συνδεομένων με το τραύ
μα ερεθισμάτων ενώ σταδιακά εγκαθίστανται αισθήματα απο
ξένωσης και απόσυρσης από τον περίγυρο, κατάχρηση οινο
πνεύματος ή ψυχοδραστικών ουσιών, συναισθηματική άμ
βλυνση ( πχ αδυναμία να βιώσει αισθήματα αγάπης), και αί
σθηση σμίκρυνσης του μέλλοντος (δεν σχεδιάζει για το μέλ
λον). Στα ανωτέρω προστίθεται σύμφωνα με το τέταρτο κρι
τήριο η ευερεθιστότητα, διαταραχές του ύπνου, διαταραχές 
της μνήμης και της συγκέντρωσης κα εκρήξεις οργής.

Για να τεθεί η διάγνωση της διαταραχής θα πρέπει τα ανω
τέρω συμπτώματα να είναι παρόντα για περισσότερο από ένα 
μήνα (πέμπτο κριτήριο) και να προκαλούν κλινικά σημαντική 
διαταραχή στην κοινωνική, οικογενειακή και επαγγελματική 
δραστηριότητα του ατόμου (έκτο κριτήριο). Η διαταραχή μπο
ρεί να είναι οξεία (διάρκεια συμπτωμάτων μικρότερη από 3 μή
νες) , χρόνια (διάρκεια άνω των 3 μηνών) ή καθυστερημένης έ
ναρξης (όταν εγκαθίσταται τουλάχιστον μετά από 6 μήνες α
πό την έκθεση στο στρεσσογόνο παράγοντα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν καταλήξει ο κλινικός στη διά
γνωση του συνδρόμου πρέπει να αποκλειστούν οργανικά αί
τια (τραυματικές εγκεφαλικές βλάβες, όγκοι του εγκεφάλου,

επιληψία, κατάχρηση οινοπνεύματος και ψυχοδραστικών ου
σιών) καθώς και ψυχικές διαταραχές που υποδύονται ανάλο
γη κλινική εικόνα.

Πρόγνωση
Η διαταραχή μετά από τραυματικό στρες μπορεί να εμφα

νιστεί σε διάστημα μιας εβδομάδας έως και 30 χρόνων μετά το 
τραυματικό γεγονός, ενώ τα συμπτώματα παρουσιάζουν δια
κύμανση, με έξαρση σε περιόδους άγχους. Περίπου το 30% 
των ασθενών ιάται πλήρως, 40% διατηρεί ήπιας βαρύτητας 
συμπτώματα, το 20% διατηρεί μέτριας βαρύτητας συμπτώ
ματα ενώ ένα ποσοστό 10% εμφανίζει επιδείνωση.

Αντιμετώπιση
Η θεραπευτική προσέγγιση θα εξαρτηθεί από το στάδιο κα

τά το οποίο θα γίνει αντιληπτή ή θα εγκατασταθεί η διαταραχή 
καθώς και από τη βαρύτητα αυτής. Η αντιμετώπιση του ατόμου 
που πρόσφατα βίωσε ένα τραυματικό γεγονός και εγκαθιστά 
τη συμπτωματολογία του συνδρόμου, συνίσταται σε ψυχολο
γική υποστήριξη και ενθάρρυνση να συζητά τα συναισθήματά 
του, ενώ είναι αναγκαία η εκπαίδευση σε τεχνικές χαλάρωσης 
για το χειρισμό του άγχους. Η χορήγηση φαρμακευτικής αγω
γής τις περισσότερες φορές καθίσταται αναγκαία.

Στις περιπτώσεις που έχει εγκατασταθεί πλέον η διαταραχή, 
ή στη χρόνια και καθυστερημένης έναρξης μορφή της νόσου, 
χρησιμοποιείται συνδυασμός φαρμακευτικής αγωγής και ψυ
χοθεραπείας. Όσον αφορά την ψυχοθεραπεία αυτή πρέπει να 
ακολουθήσει ένα μοντέλο παρέμβασης στην κρίση, με παράλ
ληλη εκπαίδευση και υποστήριξη στην αποδοχή του γεγονότος 
και στην ανάπτυξη μηχανισμών αντιμετώπισης. Οι κύριοι άξο
νες είναι είτε η απευαισθητοποίηση με έκθεση στο τραυματικό 
γεγονός(σταδιακήή κατακλυσμιαία) είτε με εκμάθηση τεχνικών 
χειρισμού του στρες. Σημαντική βοήθεια μπορεί να αποτελέσει 
η δημιουργία ομάδων ασθενών μέσα από τις οποίες μοιράζο
νται τις εμπειρίες τους, ενώ καταλυτικός είναι και ο ρόλος του 
οικογενειακού και ευρύτερου περιβάλλοντος του ασθενούς 
στην αποτελεσμσπκή αντιμετώπιση της διαταραχής.
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Ένα βήμα πριν από την ανα
κάλυψη εμβολίου που θα ανα
κουφίσει τους χιλιάδες πάσχο- 
ντες από εποχιακές αλλεργίες 
βρίσκονται οι επιστήμονες, 
σύμφωνα με μελέτη που δημο- 
σιεύθηκε σε αμερικάνικο επι
στημονικό περιοδικό. Το πειρα
ματικό αυτό εμβόλιο υπόσχεται 
την αποτροπή της εμφάνισης 

αλλεργικών συμπτωμάτων, όπως ρινόρροια, δα
κρύρροια και φτερνίσματα. Το σκεύασμα αυτό περι
λαμβάνει ειδικά μόρια που παράγονται στο εργαστή
ριο (τύπος αντισωμάτων), τα οποία μπορούν να δε
σμεύουν και να αδρανοποιούν το αντίσωμα του ορ
γανισμού που είναι υπαίτιο για τα συμπτώματα των 
εποχιακών αλλεργιών. Το εμβόλιο έχει ήδη δοκιμα
στεί σε άτομα με ιστορικό εποχιακής ρινίτιδας και 
επιπεφυκίτιδας με ελπιδοφόρα αποτελέσματα, μιας 

και αναφέρθηκε σημαντική βελτίωση στην ποι-
Ι Α  Τ Ε Λ Ε Υ Τ Α Ι Α ... ότητα της ζωής τους. Παρόλα αυτά όμως θα

χρειαστούν πολύ περισσότερες μελέτες για να 
ερευνηθούν η αποτελεσματικότητα και οι παρενέρ
γειες από τη χρήση του εμβολίου.

ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΑ ΜΥΩΠΙΑΣ

Μια καλή εναλλακτική λύση για τους ανθρώπους 
που δεν μπορούν να υποβληθούν σε λέιζερ για την 
αποκατάσταση προβλημάτων όρασης, αποτελεί μια 
νέα μέθοδος τοποθέτησης μονίμων φακών επαφής 
και εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και 
στις ΗΠΑ. Η τεχνική περιλαμβάνει την τοποθέτηση 
ενός τεχνητού φακού ανάμεσα στον φυσικό φακό του 
ματιού και την ίριδα, και είναι ιδανική για ασθένειες 
που δεν δύναται να αντιμετωπισθούν με ακτίνες λέι
ζερ. Όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί, οι εν λόγω φακοί 
είναι εύκαμπτοι και τοποθετούνται στο εσωτερικό του 
οφθαλμού μέσω μιας πολύ μικρή τομής στον κερατο- 
ειδή. Η επέμβαση διαρκεί μόνο τριάντα λεπτά. Όσον 
αφορά τις επιπλοκές και τα μακροπρόθεσμα αποτε
λέσματα της 
εφαρμογής της 
μεθόδου αυτής, 
κανείς δεν γνωρί
ζει τίποτε, γιατί 
πρόκειται για μια 
νέα τεχνική.

νόσου και προκειμένου να αντιμετωπισθεί γίνεται με
τάγγιση αίματος. Σύμφωνα όμως με τις προσδοκίες 
των ειδικών γιατρών η μεσογειακή αναιμία αναμένε
ται μέσα σε λίγα χρόνια, να μπορεί να αντιμετωπισθεί 
ριζικά με γονιδιακή θεραπεία, αντικαθιστώντας το πα- 
θογόνο γονίδιο που ευθύνεται για τη νόσο με ένα 
υγιές. Οι αρχικές μελέτες για την θεραπεία έχουν 
ολοκληρωθεί και η εφαρμογή της σε πειραματικό 
στάδιο έχει επιφέρει μέχρι στιγμής θετικά και ενθαρ
ρυντικά για το μέλλον αποτελέσματα. Ωστόσο η κα
λύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη και η μεσογειακή

αναιμία προλαμβά
νεται με εξέταση αί
ματος των ζευγα- 
ριών που κινδυνεύ
ουν να φέρουν 
στον κόσμο παιδιά 
φορείς της νόσου, 
κατά τον προγεννη
τικό έλεγχο.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΡΟΜΒΩΣΕΙΣ

Όπως υποστηρίζουν Αγγλοι ερευνητές επιστήμο
νες, η αντιπηκτική αγωγή σε άτομα με οικογενειακό 
και προσωπικό ιστορικό θρομβώσεων πρέπει να είναι 
μακροχρόνια και όχι πολύμηνη όπως ίσχυε μέχρι σή
μερα. Οι ανακοινώσεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια 
συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
με θέμα τη θρομβωφιλία. Στα πλαίσια αυτού αναγ
γέλθηκε από πανεπιστημιακούς επιστήμονες ότι ένα 
ελληνικό σκεύασμα είναι πιθανό τα επόμενα δύο χρό
νια να συμπεριληφθεί στον κατάλογο φαρμάκων κατά 
των θρομβώσεων στο αίμα. Το σκεύασμα αυτό, για το 
οποίο εργάζονται Έλληνες επιστήμονες, στοχεύει να 
επιδράσει στο μηχανισμό των αιμοπεταλίων, όπως η 
ασπιρίνη και να χρησιμοποιηθεί κυρίως προληπτικά 
στους πάσχοντες από τη νόσο. Προς το παρόν, οι 
έρευνες βρίσκονται στο στάδιο της εργαστηριακής 
μελέτης της δράσης χημι
κών ουσιών. Σε λίγους μή
νες οι επιστήμονες αναμέ
νεται να προχωρήσουν στη 
μελέτη των παρενεργειών 
του σκευάσματος και εφό
σον δεν παρατηρηθούν επι
πλοκές από τη χρήση του, 
προσδοκάται να κυκλοφο
ρήσει στη φαρμακευτική 
αγορά τα επόμενα χρόνια.

ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑ

Αισιόδοξες για χιλιάδες ασθενείς είναι οι εξελίξεις 
στον τομέα της θεραπείας της μεσογειακής αναιμίας. 
Σήμερα, είναι εφικτή η θεραπεία των επιπλοκών της

ΓΟΝΙΔΙΟ ΥΠΑΙΤΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ

Οι επιστήμονες έχουν προσδιορίσει ένα γονίδιο 
που θεωρούν ότι μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο
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στον καθορι
σμό του ποιος 
θα αναπτύξει 
οστεοπόρωση. 
Οι παράγοντες 
του τρόπου ζω
ής, όπως η 
φτωχή σε 
ασβέστιο δια
τροφή και η έλ
λειψη άσκησης, 

μπορούν να αυξήσουν τους κινδύνους εμφάνισης 
της νόσου, εντούτοις όμως οι ειδικοί πιστεύουν ότι 
και γονιδιακοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο. 
Το γονίδιο αυτό έχει επιπτώσεις στην πυκνότητα των 
μεταλλευμάτων στα κόκαλα και κατ’ επέκταση στην 
εμφάνιση της νόσου. Στο συμπέρασμα αυτό κατέλη
ξαν οι ειδικοί μετά από πειράματα που έκαναν σε πο
ντίκια. Αναπαρήγαγαν γενετικά κατασκευασμένα πο
ντίκια που στερούνταν το συγκεκριμένο γονίδιο και 
διαπίστωσαν ότι οι νέοι γόνοι είχαν μεγαλύτερη πυ
κνότητα μεταλλευμάτων στα κόκαλα και μικρότερο 
κίνδυνο να αναπτύξουν οστεοπόρωση. Τα ποντίκια 
που είχαν την υπερέκφραση του γονιδίου, είχαν τη 
χαμηλότερη πυκνότητα κοκάλων. Ενώ απαιτείται πε
ραιτέρω έρευνα, για να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι 
εφικτή μια τέτοια διαδικασία στον ανθρώπινο οργα
νισμό, οι επιστήμονες θεωρούν ότι από τα μελλοντι
κά συμπεράσματα θα μπορέσει να κατασκευαστεί 
φάρμακο που θα εμποδίζει το γονίδιο να αποδυνα
μώνει τα κόκαλα.

ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΙ... ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

Μέχρι σήμερα εάν κάποιος είχε συστολική (μεγάλη) 
πίεση μεταξύ 120-139 mm Hg θεωρούνταν ότι οι τ ι
μές αυτές ήταν εντός φυσιολογικών ορίων. Το ίδιο 
συνέβαινε και εάν η διαστολική (μικρή) πίεση ήταν 
μεταξύ 80-90 mm Hg. Σήμερα όμως η Αμερικανική 
Αντιυπερτασική Εταιρεία θεωρεί ότι οι προαναφερό- 
μενες τιμές αρτηριακής πίεσης αναφέρονται σε 
προϋπέρταση. Ο όρος αυτός καθιερώθηκε προκει- 
μένου να αντιμετωπισθούν έγκαιρα οι πρόωρες εν
δείξεις για την εμφάνιση 
υπέρτασης. Γ ια τον 
ακριβή προσδιορισμό 
των τιμών της αρτηρια
κής πίεσης είναι απα
ραίτητο οι μετρήσεις να 
γίνονται τουλάχιστον 
τρεις φορές την ημέρα 
και όταν το άτομο είναι 
ήρεμο. Όπως ισχυρίζο
νται Αμερικανοί επιστή
μονες τα άτομα με προ
ϋπέρταση θα πρέπει να 
τυγχάνουν ιδιαίτερης 
ιατρικής φροντίδας,

που να υπερβαίνει τα πλαίσια της προληπτικής ια
τρικής. Γεγονός είναι ότι η υπέρταση στα αρχικά της 
στάδια, είναι μια νόσος που δεν εμφανίζει συμπτώ
ματα, μόνο δύο στους δέκα υπερτασικούς έχουν ζά
λη, πονοκέφαλο ή αδιαθεσία ως ένδειξη ότι η πίεσή 
τους είναι αυξημένη. Η δίαιτα και η άσκηση βοηθούν 
όχι μόνο στην πρόληψη αλλά και στη ρύθμιση της 
αρτηριακής υπέρτασης.

ΕΝΑ ΧΑΠΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ!

Μέχρι πρότινος, ο μό
νος τρόπος εξέτασης 
του λεπτού εντέρου 
ήταν η ακτινογραφία. Η 
ανάπτυξη της τεχνολο
γίας όμως, έδωσε ώθη
ση και στον τομέα της 
ιατρικής διάγνωσης, με 
αποτέλεσμα οι ειδικοί να 
μπορούν πλέον να πα
ρατηρούν το λεπτό έντε
ρο με ένα χάπι-κάμερα. 
Πρόκειται για ένα χάπι, 
ίσο σε μέγεθος με μια 
κάψουλα βιταμινών, που 

περιλαμβάνει στο εσωτερικό του μια μικροκάμερα. Ο 
υπό εξέταση ασθενής, ο οποίος πρέπει να είναι νη
στικός για κάποιες ώρες πριν τη δοκιμασία, καταπίνει 
το χάπι με ένα ποτήρι νερό. Στη συνεχεία φοράει στη 
μέση μια συσκευή, η οποία καταγράφει ανά μισό 
δευτερόλεπτο τις εικόνες που προκύπτουν από τη 
διαδρομή που ακολουθεί το σκεύασμα στο έντερο. 
Τα στοιχεία μεταφέρονται από το όργανο καταγρα
φής για επεξεργασία και ανάλυση σε έναν ηλεκτρο
νικό υπολογιστή. Η διαδικασία αυτή δεν προκαλεί 
πόνο, ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει στο νοσο
κομείο και μπορεί να ασχοληθεί με τις δραστηριότη- 
τές του. Το χάπι-κάμερα έχει μπαταρία που διαρκεί 
οκτώ ώρες, και στη συνέχεια αποβάλλεται φυσικά 
από το χωνευτικό σύστημα. Η εξέταση αυτή συνι- 
στάται προκειμένου να τεκμηριωθούν υποψίες για 
παθήσεις του λεπτού εντέρου. Τα μέχρι τώρα αποτε
λέσματα από την εφαρμογή της μεθόδου αυτής, εί
ναι θετικά, καθόσον μπορούν να διαγνωσθούν παθή
σεις που δεν μπορούσαν μέχρι πρότινος να διαγνω- 
σθούν με άλλο τρόπο. Οι επιστήμονες ευελπιστούν 
στο μέλλον να έχουν τη δυνατότητα να κατευθύνουν 
με κάποιον τρόπο την κάμερα, ώστε να μπορούν να 
επιμείνουν σε σημεία που ενδιαφέρονται και να κά
νουν ευκρινέστερη διάγνωση.

Links: http//www.in.gr
http//www. bbc.co.uk 
http//www. dailyillini. com

Επιμέλεια: 
Αστ/κας Αγγελική Στόλη
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«ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ» ΤΣΙΓΑΡΑ

Ιρεις ημεδαποί, εκ των οποίων ο ένας ξυλουρ
γός, αποτελούσαν κύκλωμα λαθραίας εξαγω
γής τσιγάρων από την χώρα μας στην Αγγλία. 

Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Αντιμετώπισης Οργα
νωμένου Εγκλήματος της Δ.Α.Α. εντόπισαν το χώ
ρο όπου δραστηριοποιούνταν η ομάδα και μετά 
από παρακολούθηση προέβησαν στη σύλληψη 
των μελών και την εξάρθρωση του κυκλώματος. Οι 
δράστες προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή η λα
θραία μεταφορά τσιγάρων από τις διωκτικές αρ
χές, τα  τοποθετούσαν στο εσωτερικό θυρών 
ασφαλείας που κατασκεύαζαν και εξήγαγαν οι ίδι
οι, εκδίδοντας πλαστά τιμολόγια αναγράφοντας 
ως στοιχεία εκδότη και αποστολέα τα στοιχεία 
υπαρκτών εταιρειών, των οποίων είχαν φτιάξει

πλαστές σφραγίδες. Σε έρευνα που πραγματοποι
ήθηκε σε αποθήκη στην Καλλιθέα κατασχέθηκαν 
το φορτηγό μεταφοράς, δεκαπέντε πόρτες ασφα
λείας που περιείχαν 9.450 πακέτα τσιγάρων Βρε
τανικής προέλευσης , άλλα 14.500 αποθηκευμένα 
πακέτα καθώς και πλαστά τιμολόγια και σφραγί
δες. Επίσης στην περιοχή Μαγούλα Αττικής βρέ
θηκαν άλλες 15 πόρτες που περιείχαν 9.450 πακέ
τα τσιγάρα τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί από τα 
μέλη της ομάδας για εξαγωγή στην Αγγλία. Όπως 
διαπιστώθηκε το τελευταίο τετράμηνο είχαν πραγ
ματοποιηθεί τουλάχιστον δέκα εξαγωγές με το τέ 
χνασμα αυτό. Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

Ιο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ ΠΔ Ατ
τικής εντόπισε ένα φορτηγό αυτοκίνητο διε
θνών μεταφορών με βουλγαρικές πινακίδες κυ

κλοφορίας να κινείται στην Ε.Ο Θεσ/κης-Αθηνών, 
για το οποίο είχε αξιόλογες πληροφορίες ότι με
ταφέρει μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών από 
την Αλβανία στη χώρα μας,. Το εν λόγω όχημα εί
χε εισέλθει στη χώρα από τον μεθοριακό σταθμό 
της Κρυσταλλοπηγής και προέρχονταν από την 
Αλβανία. Έτσι, θεωρήθηκε αμέσως ύποπτο και 
προκειμένου να το θέσουν υπό συνεχή παρακο
λούθηση ενημέρωσαν το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτι
κών της ΔΑΑ, ζητώντας συνδρομή. Όπως αρχικά 
προέκυψε, ο οδηγός έκανε αρκετά δρομολόγια σε 
διάφορες περιοχές εντός και εκτός Αττικής προ
σπαθώντας να αποπροσανατολίσει όσους ενδεχο
μένως τον παρακολουθούσαν, χωρίς ωστόσο να 
έρθει σε επαφή με κανέναν για την παράδοση του 
φορτίου. Μετά από λίγες ημέρες τον προσέγγισε 
δύο φορές ένα άτομο που κάθε φορά κινούνταν με 
διαφορετικό αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, συνοδευό- 
μενος από ένα νεαρό που του υποδείκνυε το δρό
μο, κατευθύνθηκε στην περιοχή του Παράδεισου 
Αμαρουσίου και στάθμευσε το φορτηγό σε ένα 
απομονωμένο μέρος. Στο συγκεκριμένο σημείο 
τον ανέμεναν δύο Αλβανοί υπήκοοι προκειμένου 
να παραλάβουν το εμπόρευμα. Μετά από την άμε
ση επέμβαση των ανδρών των ανωτέρω υπηρε
σιών συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί καθώς και 
ο οδηγός του φορτηγού. Κατά την έρευνα που διε- 
νεργήθηκε στο φορτηγό βρέθηκαν σε ειδικά δια
μορφωμένη κρύπτη που καταλάμβανε ολόκληρο 
το δάπεδο της καρότσας, 740 πακέτα ημικατεργα- 
σμένης κάνναβης συνολικού βάρους 711 κιλών. Οι 
συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθη
κε σε βάρος τους προσήχθησαν ενώπιον των ει- 
σαγγελικών αρχών.

«ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ»

Ιε μικρό μουσείο είχε μετατρέψει το σπίτι του 
ένας Ιταλός υπήκοος, ο οποίος συνελήφθει από 
Αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κομο

τηνής. Ο Ιταλός, έκρυβε στην οικία του αρχαία αντι
κείμενα και νομίσματα, τα οποία προέρχονταν από 
λαθραίες ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους 
και όπως έγινε γνωστό τα διέθετε στο εμπόριο. Σε 
αιφνιδιαστική έρευνα που έγινε στην οικία του βρέ
θηκαν συνολικά 619 αρχαία νομίσματα, μεταξύ των 
οποίων ένα χρυσό και τριάντα έξι χάλκινα βυζαντι
νής εποχής, ογδόντα τρία χάλκινα-ασημένια αρχαϊ
κής και κλασσικής εποχής, διακόσια σαράντα τέσ
σερα χάλκινα-ασημένια ρωμαϊκής και υστερορω- 
μαϊκής εποχής, είκοσι εννέα χάλκινα ιταλικά, τριά
ντα ένα ασημένια-χάλκινα μεσαιωνικής εποχής κα
θώς και εκατόν ογδόντα δύο χάλκινα-ασημένια 
οθωμανικής εποχής. Επίσης βρέθηκαν δεκάδες 
τμήματα αμφορέων και αγγείων βυζαντινής, ελλη
νιστικής και ρωμαϊκής εποχής, χάλκινες πόρπες, 
ένα χάλκινο βραχιόλι, ένα χάλκινο δακτυλίδι, μια 
γυάλινη ψήφος-πουλί, ένα χάλκινο αντικείμενο αδι
ευκρίνιστης εποχής, ένα κομμάτι χάλκινου σταυ
ρού βυζαντινών χρόνων και τέλος ένα κομμάτι πέ
τρινης τοιχογραφίας θρησκευτικού περιεχομένου 
αδιευκρίνιστης εποχής. Εκτός αυτών, ο Ιταλός είχε 
στην κατοχή του ένα πιστόλι με τρεις γεμιστήρες 
και είκοσι εννέα φυσίγγια, μια στρατιωτική δερμά
τινη θήκη καθώς και μια φυσιγγιοθήκη δύο γεμι
στήρων, τα οποία επίσης κατασχέθηκαν. Ο συλλη- 
φθείς μαζί με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικο
γραφία οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελικών αρχών, 
ενώ τα νομίσματα και τα αρχαία αντικείμενα που 
βρέθηκαν απεστάλησαν στην ΙΘ Εφορία Προϊστο
ρικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Καβάλας.
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«ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΞΙΔΙΩΝ» ΜΕ ΘΥΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ

Μ ετά από πολυήμερη παρακολούθηση, Αστυ
νομικοί της Υποδ/νσης Οργανωμένου Εγκλή
ματος και της Υποδ/νσης Αλλοδαπών Αττικής 

της ΔΑΑ, εξάρθρωσαν διεθνές κύκλωμα εμπορίας 
ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. 
Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν είκοσι αλλοδαπές 
που κατείχαν πλαστές βεβαιώσεις ελληνικής ιθα
γένειας και τρία βασικά μέλη του κυκλώματος, ενώ 
σχηματίσθηκε δικογραφία για άλλους επτά. Η ορ
γάνωση αυτή εδώ και τέσσερις τουλάχιστον μήνες 
διατηρούσε γραφεία σε διάφορες πόλεις της Ρω
σίας και μέσω αγγελιών σε τοπικές εφημερίδες, 
αναζητούσαν νεαρές κοπέλες για να εργαστούν 
ως χορεύτριες στην Ελλάδα. Παραλάμβαναν το 
διαβατήριο των γυναικών μαζί με έξι φωτογραφίες 
και αναλάμβαναν όλες τις διατυπώσεις και τα  έξο
δα μετακίνησής τους. Στην συνέχεια είτε μόνες 
τους, είτε συνοδευόμενες, αναχωρούσαν από τη 
Μόσχα και κατέληγαν στη Θεσσαλονίκη, όπου μέ
λη της οργάνωσης τις μετέφεραν σε ξενοδοχεία 
της περιοχής και αναλάμβαναν χωρίς κανένα πι
στοποιητικό την έκδοση βεβαίωσης για την από
κτηση ελληνικής ιθαγένειας. Για την όλη διαδικα
σία ζητούσαν το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ 
από κάθε μία. Ακολούθως, τις μετέφεραν στην 
Αθήνα, όπου τις διαμοίραζαν για διαμονή σε τέσ
σερα σπίτια που διέθεταν στο Αιγάλεω και στη Νί
καια. Μέλος του κυκλώματος τους εξασφάλιζε ερ

γασία σε καταστήματα «strip show» στη Νίκαια, τη 
Μεταμόρφωση και την Κηφισιά, αφού πρώτα συ
νεννοούταν με τον καταστηματάρχη για να παρα
κρατά 42 ευρώ από το ημερομίσθιό τους και να τα 
παραδίδει σε αυτόν. Οι αλλοδαπές παρουσίαζαν 
γυμνό ατομικό πρόγραμμα χορού σε πελάτες, 
προβαίνοντας σε ασελγείς πράξεις, αποκομίζο
ντας έτσι μεγάλα οικονομικά οφέλη για λογαρια
σμό των ιδιοκτητών καταστημάτων. Αλλο μέλος 
του κυκλώματος πήγαινε στις οικίες όπου διέμεναν 
οι αλλοδαπές και εισέπραττε τμηματικά χρήματα 
για την αποπληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού. 
Για όσες από αυτές είχαν υποψία ότι μπορεί να 
διαφύγουν, το ίδιο μέλος παρακρατούσε τα διαβα
τήριά τους. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 14 διαβατήρια, διάφορα έγγραφα και 
αποδείξεις αποστολής χρημάτων σε μέλος του κυ
κλώματος στη Θεσσαλονίκη. Επίσης στην κατοχή 
ενός εκ των συλληφθέντων μελών βρέθηκαν τριά
ντα κάρτες γυναικών στις οποίες εκτός από φωτο
γραφία αναγράφονταν το ονοματεπώνυμο, η ηλι
κία, το ποσό της συνολικής οφειλής και το ποσό 
που είχε καταβάλει η κάθε κοπέλα για την αποπλη
ρωμή του χρέους. Οι συλληφθέντες με τη δικο
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγή
θηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ σε συνεργασία με την 
Ρωσική Αστυνομία μέσω INTERPOL, ερευνάται η 
συμμετοχή και άλλων ατόμων στο κύκλωμα.

Ο «ΑΔΙΑΦΘΟΡΟΣ» ΤΟΥ ΣΔΟΕ

Ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίας ηλεκτρονικών υπο
λογιστών που εδρεύει στην Αθήνα κατήγγειλε 
στην Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων ότι υπάλλη

λος του ΣΔΟΕ του ζήταγε εκβιαστικά χρήματα, 
προκειμένου να μειωθεί το πρόστιμο που θα του 
επιβληθεί από την ανωτέρω υπηρεσία για φορολο
γικές παραβάσεις της εταιρείας του. Συγκεκριμένα, 
ο υπάλληλος του ΣΔΟΕ χρησιμοποιώντας ως πρό
σχημα τις ενδεχόμενες παραβάσεις που θα προέ- 
κυπταν από τον φορολογικό έλεγχο που πραγματο
ποιήθηκε στην επιχείρηση του παθόντα, του ζήτησε 
αρχικά το ποσό των 40.000 ευρώ, προκειμένου το 
πρόστιμο που κατά εκτίμησή του ίδιου θα ανέρχο
νταν στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δραχμών 
να μετριαστεί σε πέντε εκατομμύρια δραχμές. Μετά 
την πάροδο λίγων μηνών προφασιζόμενος φορολο
γικές και ποινικές παραβάσεις του ζήτησε για τον 
ίδιο σκοπό το ποσό των 100.000 ευρώ ασκώντας 
του έντονη ψυχολογική βία. Αξιοσημείωτο είναι ότι 
για τις τηλεφωνικές αυτές εκβιάσεις είχε βοηθό

έναν ημεδαπό, έμπορο μαρμάρων, ο οποίος είχε 
έρθει αρκετές φορές σε επαφή με τον καταγγέλο- 
ντα, ενεργώντας ως διαπραγματευτής του υπαλλή
λου. Μετά από υποδείξεις αστυνομικών της ανωτέ
ρω υπηρεσίας ο παθών συνεργάστηκε τελικά με τον 
μεσάζοντα του υπαλλήλου του ΣΔΟΕ, συμφώνησε 
για την καταβολή του ποσού των 80.000 ευρώ και 
κανόνισε να συναντηθεί μαζί του για να γίνει η συ
ναλλαγή. Όταν βρέθηκαν, ο καταγγέλων του κατέ
βαλλε το ποσό των 40.000 ευρώ σε προσημειωμένα 
χαρτονομίσματα και μια ισόποση επιταγή. Ο μεσο
λαβητής, αφού πήρε τα χρήματα, συναντήθηκε με 
τον υπάλληλο του ΣΔΟΕ σε προκαθορισμένο ση
μείο για να του τα παραδώσει. Μετά από συντονι
σμένη επιχείρηση αστυνομικών συνελήφθησαν αμ- 
φότεροι, πλησίον της οικία του υπαλλήλου, τη στιγ
μή που αντάλλαζαν τα ανωτέρω χρήματα. Οι συλ
ληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε 
βάρος τους οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών.



ΑΜΟΙΒΗ ΛΟΓΩ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

λΕΤΥΝΟΜΙΚΗ

Υ λική αμοιβή 4.000 ευρώ χορηγήθηκε στον ιδιώ
τη Αντωνιάδη Σ. για τη συμμετοχή του στην κα
ταδίωξη και σύλληψη του ληστή υποκαταστή

ματος της Εθνικής Τράπεζας στον Πειραιά. Ο ανω
τέρω εκτελούσε οικοδομικές εργασίες ανακατα- 
σκευής κτιρίου και όταν αντιλήφθηκε το δράστη 
της ληστείας να διαφεύγει πεζός, κρατώντας την 
τσάντα με τα χρήματα (66.850 ευρώ), τον καταδίω
ξε και προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει. Ο λη
στής όμως προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη 
έστρεψε το όπλο του εναντίον του και τον πυροβό
λησε, με αποτέλεσμα η βολίδα να διαπεράσει τη 
φόρμα και το δερμάτινο πορτοφόλι του, χωρίς 
όμως να τον τραυματίσει. Παρά το γεγονός αυτό

όμως, συνέχισε να τον καταδιώκει και τελικά κατά- 
φερε να τον ακινητοποιήσει. Τα περαιτέρω ανέλα- 
βαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης Αττικής. Επί
σης υλική αμοιβή 2.000 ευρώ χορηγήθηκε στον 
ιδιώτη Μαρτζαβό Ε., διότι με τη συνδρομή αστυνο
μικών οργάνων, τους οποίους ειδοποίησε μέσω του 
κέντρου της Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, και 
έπειτα από καταδίωξη είκοσι λεπτών ανάμεσα σε κι
νούμενα οχήματα στο κέντρο της πόλης, βοήθησε 
να ακινητοποιηθεί και να συλληφθεί επικίνδυνος και 
καταζητούμενος δραπέτης φυλακών, ο οποίος εξέ- 
τιε ποινή καθείρξεως δέκα έξι ετών και οκτώ μηνών 
για ληστεία από κοινού, παράνομη κατακράτηση 
και παράνομη οπλοφορία.

«ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ» ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ

[δώ και πέντε χρόνια ένας ημεδαπός και μια 
ημεδαπή εμπορεύονταν συστηματικά πολυτε
λή αυτοκίνητα από τη Γερμανία στη χώρα μας, 

πλαστογραφώντας τα στοιχεία τους ώστε να κυ
κλοφορούν εδώ με ξένες πινακίδες, από άτομα 
που δεν δικαιούνται, προξενώντας ζημία πολλών 
χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο από την μη καταβολή 
φόρων και δασμών. Αστυνομικοί της Υποδ/νσης 
Αλλοδαπών/Τμήμα Συντονισμού της ΔΑΑ εντόπι
σαν τους δύο ομογενείς και διαπίστωσαν να 
έχουν σταθμεύσει σε διάφορα σημεία των περιο
χών Άνω Πατησίων και Γαλατσίου, τόσο σε δρό
μους όσο και σε μισθωμένους κλειστούς χώρους 
στάθμευσης, πολυτελή οχήματα με γερμανικές 
πινακίδες. Προκειμένου δε να μην κινούν υποψίες 
άλλαζαν συχνά το χώρο που τα στάθμευαν. Έθε
σαν τα οχήματα υπό παρακολούθηση και σε γε- 
νόμενο αστυνομικό έλεγχο κατέλαβαν έναν ημε
δαπό και έναν υπήκοο Αλβανίας να οδηγούν αυ
τοκίνητα με γερμανικές πινακίδες, χωρίς όμως να 
έχουν το δικαίωμα. Όπως προέκυψε από την προ
ανάκριση χρηματοδότης και οργανωτής της επι
χείρησης ήταν ο ημεδαπός, γνωστός ως «Γερμα- 
νός», ο οποίος σε συνεργασία με ημεδαπή αγό
ραζε τα οχήματα από τη Γ ερμανία και τα έφερνε 
στη χώρα. Τα αυτοκίνητα τα οδηγούσε μόνο η 
ημεδαπή, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα στη 
μεταφορά μετείχε και ο αλλοδαπός. Όταν έφτα
ναν στη χώρα τα διασκόρπιζαν στους προαναφε- 
ρόμενους χώρους και αναζητούσαν άτομα προ
κειμένου να τα πουλήσουν. Στους υποψήφιους 
αγοραστές υπόσχονταν ένα πολυτελές όχημα σε 
πολύ χαμηλή τιμή, μαζί με έγγραφα που θα τους 
έδιναν το δικαίωμα της νόμιμης κίνησής τους στη

χώρα. Για το σκοπό αυτό, επειδή τα αυτοκίνητα 
βρίσκονταν σε ακινησία και δεν είχε γίνει η μεταβί
βαση, τους προμήθευαν με πλαστή άδεια παραμο
νής στη Γ ερμανία, πλαστή εξουσιοδότηση του τε 
λευταίου Γερμανού ιδιοκτήτη του οχήματος ώστε 
να μπορούν να τα κυκλοφορούν, καθώς και πλα
στό αρχικά ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Είχαν δε 
φροντίσει στις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκι
νήτων να είναι επικολλημένο ένα πλαστό σήμα 
γερμανικών αρχών, έτσι ώστε κατά τον ενδεχόμε
νο έλεγχο από την τροχαία ή άλλες υπηρεσίες να 
φαίνεται ότι το όχημα κινείται νόμιμα και δεν είναι 
σε «ακινησία» σύμφωνα με τους κανονισμούς της 
χώρας προέλευσής του, αλλά και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Από αυτή τη δραστηριότητα αποκόμιζαν 
μεγάλα κέρδη επιφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη 
οικονομική ζημία στο Δημόσιο, αφού για κάθε 
όχημα που δεν ταξινομείται με ελληνικές πινακίδες 
χάνονται ανάλογα με την κατάστασή του, ποσά 
από 10.000 έως 30.000 ευρώ τουλάχιστον. Στην 
έρευνα που διενεργήθηκε στις οικίες των ημεδα
πών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστές γερμα
νικές άδειες παραμονής για αλλοδαπούς υπηκό
ους, αυτοκόλλητα σήματα πινακίδων, γερμανικές 
πινακίδες κυκλοφορίας, κλειδιά πολυτελών οχημά
των, κενά έντυπα προς πλαστογράφηση, μια 
σφραγίδα γερμανικών αρχών, ηλεκτρονικοί υπο
λογιστές μέσω των οποίων παραποιούσαν τα στοι
χεία των αυτοκινήτων και πενήντα φυσίγγια των 9 
mm. Από τα διάφορα σημεία των Άνω Πατησίων 
και του Γαλατσίου, όπου ήταν σταθμευμένα, κατα
σχέθηκαν εννέα πολυτελή αυτοκίνητα. Οι τρεις 
συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγε
λέα Πλημ/κών Αθηνών.
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ «ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»

[να τυπογραφείο που λειτουργούσε στη Νέα Φι

λαδέλφεια αποτελούσε τη βιτρίνα του εργαστη

ρίου παραχάραξης χαρτονομισμάτων των εκατό 

δολαρίων Η ΠΑ. Κλιμάκιο Κυπρίων αστυνομικών έχο

ντας αξιόπιστες πληροφορίες ότι στον ελλαδικό χώ

ρο υπήρχε κύκλωμα παραχάραξης και κυκλοφορίας 

πλαστών εκατονταδολαρίων που δρούσε τόσο στην 

Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, ήρθε στη χώρα μας και 

προσκόμισε τα σχετικά στοιχεία στο τμήμα Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος της ΔΑΑ. Μετά από συ

ντονισμένες ενέργειες, η συνεργασία των δύο αυ

τών υπηρεσιών απέδωσε. Σε γενόμενο αστυνομικό 

έλεγχο σε ΙΧΕ αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο Κύ

πριοι υπήκοοι και ένας ομογενής, βρέθηκαν και κα

τασχέθηκαν 1.700 παραχαραγμένα χαρτονομίσματα 
των 100 δολαρίων, τα οποία προορίζονταν να διατε

θούν κυρίως στην Κύπρο. Από την διενεργηθείσα 

προανάκριση, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο τυπο

γραφείο ημεδαπού, εντός του οποίου λειτουργούσε 

παράνομο εργαστήριο παραχάραξης. Κατά την 

έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν 188 πλαστά χαρ

τονομίσματα των 100 δολαρίων, πλήθος πλαστών

δολαρίων τα οποία είχαν καταρτιστεί και απέμενε 

μόνο η κοπή τους, μεγάλες ποσότητες λευκού χαρ

τιού , μεταλλικά φύλλα με εντυπώματα εμπρόσθιας- 

οπίσθιας όψης και λοιπών χαρακτηριστικών ασφα

λείας των εν λόγω χαρτονομισμάτων και τα οποία 

χρησίμευαν στην αποτύπωση των χαρακτηριστικών 

αυτών σε χαρτί, δύο μεταλλικές πλάκες προκειμέ- 

νου να αποτυπώνουν τα ανάγλυφα χαρακτηριστικά, 

φιλμ που χρησίμευαν για την κατασκευή των πλα

κών καθώς και μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών 

για τον χρωματισμό των χαρτονομισμάτων. Επίσης 

στο γκαράζ της οικίας του τυπογράφου βρέθηκε και 

κατασχέθηκε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με 
σαρωτή και πέντε εκτυπωτές που χρησίμευαν στην 

αποτύπωση των αριθμών σειράς των χαρτονομισμά

των και τέλος φιαλίδια πράσινου υγρού για τον 

χρωματισμό τους. Η εξάρθρωση του κυκλώματος 

αποτελεί τεράστια διεθνή επιτυχία δεδομένου ότι 
σπάνια στο παρελθόν έχουν εντοπισθεί παρόμοια 

εργαστήρια. Οι τέσσερις συλληφθέντες με τη δικο

γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθη
καν ενώπιον εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

«ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ ΔΕΜΑ»

Ιτην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμέ

νου Εγκλήματος της ΔΑΑ περιήλθαν στοιχεία 

για την συγκρότηση κυκλώματος από Έλλη

νες και Γιουγκοσλάβους, οι οποίοι σκόπευαν να 

μεταφέρουν όπλα από την Γιουγκοσλαβία στη 

χώρα μας για τον εξοπλισμό εγκληματικών ομά

δων. Συγκεκριμένα ένα δέμα που περιείχε όπλα 

επρόκειτο να αποσταλεί ασυνόδευτο με τουρι

στικό λεωφορείο που εκτελεί το δρομολόγιο Βε

λιγράδι - Αθήνα και θα το παραλάμβανε ένας από 

τα μέλη της ομάδας. Έτσι, μόλις το λεωφορείο 

έφτασε στον προορισμό του αστυνομικοί της 

ανωτέρω υπηρεσίας, αφού παρακολούθησαν τη 

διαδικασία εκφόρτωσης και παραλαβής των δε

μάτων, εντόπισαν τον παραλήπτη του συγκεκρι

μένου δέματος και τον έθεσαν υπό παρακολού

θηση. Μετά από επισταμένη έρευνα συνέλαβαν 

δύο Έλληνες και δύο Σέρβους οι οποίοι εισήγα- 

γαν παράνομα στη χώρα πυροβόλα όπλα. Από 

την προανάκριση προέκυψε ότι ο ένας από τους

δύο συλληφθέντες Σέρβους, ενώ βρισκόταν στο 

Βελιγράδι οργάνωσε τη μεταφορά των όπλων 

αναθέτοντας σε συνεργάτη του να αποστείλει το 

δέμα ως ασυνόδευτο. Στη συνέχεια, ο ίδιος ήρ

θε στη χώρα και με τη βοήθεια του δεύτερου 

συλληφθέντα Σέρβου, ο οποίος εργαζόταν ως 

εκφορτωτής στο πρακτορείο, παρέλαβε το δέμα 

παρακάμπτοντας τις  τυπικές διαδικασίες. Ο Σέρ- 

βος είχε σκοπό με τη βοήθεια των δύο συλλη- 

φθέντων ημεδαπών να διοχετεύσει στην αγορά 

τα όπλα για τον εξοπλισμό εγκληματικών ομά

δων. Σε χώρο εργασίας ενός εκ των ημεδαπών 

βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι πιστόλια με τους 

γεμιστήρες τους και φυσίγγια ανάλογου διαμε

τρήματος , δεκαπέντε φυσίγγια πολεμικού τυφε

κίου KALASHNIKOV, ένας σιγαστήρας, μια ξιφο

λόγχη πολεμικού τυφεκίου και ένα πλαστό χαρ

τονόμισμα των 50 ευρώ. Οι συλληφθέντες με τη 

δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους 

οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

Επιμέλεια: Α σ τ/κας Αγγελική Στόλη

93



—

% π SiowBiard

στην καρδιά του χειμώνα, 
σημαίνει ότι π ρέπ ει να 

σε χειμέρ ια  νάρκη. Καλή 
I παρέα γύρω από το αναμμέ· 
κι, αλλά αυτή η καθιστική και 

,φ π έτεια  ζωή δεν είναι συ- 
ή. Είναι βαρετή  για τον  
που από την εμφ άνισ ή  

^ ^ & η  προσπαθεί να δαμάσει 
_λαι κάνει τα  πάντα για να 
^τα επίπεδα τη ς  αδρεναΛί· 

στο αίμα του. * 6 + 0 *  -

0 χειμώνας είναι η εποχή, όπως και το καλοκαίρι 
άλλωστε, που μπορούμε να ξεφύγουμε με περι
πετειώδεις εξορμήσεις στη φύση, για να διώ
ξουμε λίγο από το άγχος της ανιαρής καθημε
ρινότητας, να γνωρίσουμε καινούργια μέρη, να 

|γυμναστούμε, να διασκεδάσουμε.
0  Χειμώνας είναι η εποχή που προσφέρεται για να ε- 

Ιπιδοθούμε σε σπόρ που θα μας γυμνάσουν, θα μας ψυ
χαγωγήσουν, θα μας χαρίσουν έντονες συγκινήσεις.

Για αυτούς που αγαπάνε το βουνό, για αυτούς που 
|τους αρέσει το χιόνι και είναι έτοιμοι για διασκεδαστι- 
κές βουτιές και ακροβατικά σ’ αυτό, υπάρχει ένα σπορ, 
που μάλιστα τα τελευταία χρόνια έχει φανατικούς οπα
δούς, είναι η χιονοσανίδα ή Snowboard.

Αν επισκεφτούμε ένα από τα χιονοδρομικά κέντρα της 
χώρας μας, κυρίως τα σαββατοκύριακα, μένουμε έκπλη
κτοι από τον κόσμο που συρρέει εκεί και από τους φανα-a 
τικούςφίλουςτηςχιονοσανίδας,ειδικάτατελευταίαχρό-j 
νια, παρότι είναι γνωστό απάτην δεκαετία του 70.

Σε αυτό το σπόρ όπως και στο σκι δεν κάνουμε τίπο
τα άλλο παρά να γλιστράμε πάνω στο χιόνι φορώντας 
στα πόδια μας την ειδική σανίδα. Με την σανίδα αυτή 
κατηφορίζουμε τις χιονισμένες πλαγιές, κάνοντας διά
φορες φιγούρες που απαιτούν βέβαια συντονισμένες 
κινήσεις από όλο το σώμα μας. Δεν είναι βέβαια εύκο
λο, και μάλιστα για τους αρχάριους, γιατί και τα δύο 
πόδια μας, φορώντας τις κατάλληλες μπότες, είναι δε
μένα πάνω σε μια σανίδα.

To Snowboard, όπως και όλα τα χειμερινά σπόρ α
πευθύνονται σε όλες τις ηλικίες, αρκεί να έχει κανείς κα
λή ψυχική και σωματική υγεία. Δεν μπορεί να γίνει βέβαια 
και από κάποιον που δεν έχει γυμναστεί ποτέ στη ζωή 
του. Προϋποθέτει δυνατά πόδια και μεγάλη ευελιξία στις 
κινήσεις. Τα παραπάνω μπορεί ασφαλώς να τα αποκτή
σει κανείς σιγά-σιγά, ξεκινώντας από πολύ ομαλές πί
στες και αργότερα να μεταπηδήσει στις πιο απότομες.



Σε όλα τα χιονοδρομικά κέντρα υπάρχουν εκπαιδευ
τές που μας ενημερώνουν για τις βασικές αρχές του 
Snowboard και βρίσκονται δίπλα μας σε όλη τη διάρ
κεια του μαθήματος, βοηθώντας μας να βελτιώσουμε 
την τεχνική μας. Επίσης στα χιονοδρομικά κέντρα υ
πάρχουν καταστήματα ενοικίασης του κατάλληλου ε
ξοπλισμού, αν και καλό είναι για αυτούς που θέλουν να 
ασχοληθούν με το σπόρ να έχουν ατομικό εξοπλισμό, 
όπως αδιάβροχη φόρμα, μπουφάν, σκούφο, γάντια, 
γυαλιά ηλίου, αν θέλουν βέβαια καιτη χιονοσανίδα, αλ
λά αυτή θα την βρουν εύκολα σε όλα τα χιονοδρομικά 
κέντρα.

Ιστορία - Προέλευση
To Snowboard ξεκίνησε σανΧ- 

treme σπόρ αλλά έχει εξελιχτεί 
σε άθλημα και μάλιστα Ολυμπια
κό. Ξεκίνησε από την Αμερική που φιλοξένησε και το 
πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1983. Η παγκόσμια 
ομοσπονδία Snowboard ιδρύθηκετο 1990 και για πρώ
τη φορά το άθλημα συμπεριλήφθηκε στους χειμερι
νούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Ναγκάνο το 1998.

Στην Ελλάδα οι πρώτοι Snowboarders εμφανίστη
καν το 1987 αν και κάποιοι ισχυρίζονται ότι ξεκίνησαν 
παλιότερα, περίπου το 1970. Ο πρώτος αγώνας 
Snowboard έγινε το 1993 στον Παρνασσό στη θέση Κε
λάρια , σε μια μικρή και εύκολη πίστα. Το 1996 ανα

γνω ρίστηκε από την Ελληνική ομοσπονδία χιονοδρο
μίας και συγκροτήθηκε η πρώτη εθνική μας ομάδα, που 
το 1998 έλαβε μέρος στους χειμερινούς Ολυμπιακούς 
Αγώνες.

Είδη Snowboard
Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες στο Snowboard. Το 

-  half pipe ανδρών και γυναικών και η παράλληλη γιγα- jV *  
ντιαία τεχνική κατάβαση, επίσης ανδρών και γυναικών.
To half pipe γίνεται σε μια βαθιά σκαμμένη ημικυλινδρι- 
κή περιοχή ενός λόφου. Η «pipe» είναι περίπου 4-5 μέ- 

, τρα βαθιά και 110 μέτρα μακριά με ψηλούς στρογγυ
λούς κύκλους σε κάθε πλευρά. Χρησιμοποιώντας την 
ταχύτητα οι αθλητές πάνε από την μια πλευρά στην άλ
λη, όπου κάνουν ακροβατικά «κόλπα» στον αέρα. Σκο
πός τους είναι να κάνουν τα πιο δύσκολα «κόλπα», όσο 
πιο καλά γίνεται. Η παράλληλη γιγαντιαία τεχνική κα
τάβαση είναι ίσως το πιο συναρπαστικό αγώνισμα. Εί
ναι μια εκδοχή του Snowboard συνδυασμένη με την τε
χνική της παράλληλης κατάβασης.

Snowboard και ασφάλεια
Όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από την ηλικία τους 

μπορούν να ασχοληθούν με το Snowboard, αρκεί να έ
χουν καλή υγεία, καλή φυσική κατάσταση και να ακο
λουθούν πιστά τους παρακάτω κανόνες ασφάλειας.

- Να φορούν πάντα ένα καπέλο ή σκουφί. Το κράνος 
είναι η καλύτερη λύση για τα παιδιά

- Να κάνουν Snowboard φορώντας πάντα γάντια.
- Να μάθουν καλά τον χειρισμό του εξοπλισμού 

τους και να μπορούν να διαπιστώνουν σ’ αυτόν επι
κίνδυνες φθορές

- Να διαλέγουν προσεκτικά το βαθμό δυσκολίας της 
πίστας, σύμφωνα με το επίπεδό τους

- Να ακολουθούν πιστά τις πινακίδες σήμανσης που 
είναι τοποθετημένες στις πίστες

- Να μάθουν τη χρήση των αναβατήρων, προσέχο
ντας τις πινακίδες που βρίσκονται πριν απ’ αυτούς

- Να πειθαρχούν στις συμβουλές και τις υποδείξεις 
των υπευθύνων του χιονοδρομικού κέντρου

- Να κάνουν Snowboard προσεκτικά ελέγχοντας την
πορεία τους ■«

Να σέβονται τους Snowboarders που προηγούνται, 
έχουν προτεραιότητα

- Να μη σταματούν σε αθέατα ή στενά σημεία της 
πίστας

- Να μη σταματούν στη μέση της πίστας
- Να κάνουν προσπεράσεις με μεγάλη προσοχή
- Να ελευθερώνουν την πίστα το συντομότερο δυνα

τό σε περίπτωση πτώσης τους
-Να σταματούν το Snowboard αν κουραστούν
- Να μη σταματούν για ξεκούραση στο μέσο της πί

στας
- Να μην απομακρύνονται από την πίστα και ιδιαίτερα 

αν είναι μόνοι τους
- Να μην αφήνουν την σανίδα τους στο χιόνι, προκει- 

μένου να την φορέσουν, αν δεν βεβαιωθούν ότι δεν θα 
τους φύγει στον κατήφορο

- Να βεβαιώνονται ότι φόρεσαν το ειδικό λουρί α
σφαλείας στο πόδι τους

Επιμέλεια: Π.Υ. Πετράκη Αναστασία

Βιβλιογραφία: Περιοδικό «Κορφές»
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T o Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας ή αλλιώς “Κάίμά- 
κτσαλαν” , τοπωνύμιο του βουνού που χρησιμο
ποιείται από παλιά και σημαίνει λευκή κορυφή, 
βρίσκεται στην Ορεινή Πέλλα και σε ένα από τα 
πιο γοητευτικά βουνά, το Βόρα.Το Χιονοδρομικό 

κέντρο αναπτύσσεται στην νοτιοανατολική πλευρά 
του όρους Βόρας σε υψόμετρο από 2050πι έως 
2480m. Βρίσκεται 45 χιλ. από την Έδεσσα και 135 
χλμ. από τη Θεσσαλονίκη.

Οι μεγάλες πίστες, οι ήπιες κλίσεις και η μεγάλη διάρ
κεια χιονιού (δμήνες)

το καθιστούν μοναδικό πόλο έλξης χειμερινού τουρι
σμού στην πατρίδα μας.

Οι φιλόξενες εγκαταστάσεις του χιονοδρομικού κέ
ντρου, ένα συγκρότημα 1300m2, 

είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν κάθε ανάγκη διαμο
νής, διατροφής και αναψυχής των χιλιάδων επισκε
πτών με: ξενοδοχείο - εστιατόριο - καφετέρια - fast-food 
- bar - καταστήματα ενοικίασης και πώλησης ειδών ski - 
κατάστημα πώλησης τοπικών παραδοσιακών προϊό
ντων - γραφείο τουριστικών πληροφοριών - ιατρείο. Το 
χιονοδρομικό κέντρο διαθέτει μικρό χώρο παρκαρί- 
σματος

'  · \Γ · · · !Λ
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Η Πρόσβαση
Στο μοναδικό αυτό χειμερινό τουριστικό θέρετρο 

φθάνουμε μετά από μια εντυπωσιακή διαδρομή σε νέο 
ασφαλτοστρωμένο δίκτυο μέσα από την πανέμορφη 
Έδεσσα, τον υδροβιότοπο του Άγρα, τη λίμνη Βεγορί- 
τιδα, το ανεμοδρόμιο και τους παραδοσιακούς οικι- 
σμούςτης περιοχής. Η πρόσβαση στο χιονοδρομικό κέ
ντρο μετά το παλιό χωριό Άγιος Αθανάσιος γίνεται από 
έναν και μοναδικό δρόμο με μήκος 16 χιλιόμετρα ο ο
ποίος είναι ασφαλτοστρωμένος. Το γεγονός ότι ο δρό
μος αυτός βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του όρους 
είναι ένα θετικό στοιχείο διότι μετά από χιονόπτωση το 
χιόνι στο χαμηλότερο υψόμετρο, της απόστασης Αγίου 
Αθανάσιου - χιονοδρομικού κέντρου λιώνει σε αρκετά 
σύντομο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν όμως και μερικά 
σημεία “παγίδες” που λόγω της θέσης τους και του 
προσανατολισμού τους χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Lift: 1 εναέρια διθέσια “καρέκλα” μήκους 1600μ. 
(2100μ.-2350μ.), μία συρόμενη “άγκυρα” μήκους 
900μ.(2200μ.-2480μ) - το μεγαλύτερο ύψος όπου φθά
νει κανείς με Lift στην Ελλάδα-ένα συρώμενο “πιάτο” 
μήκους 500μ (από το καταφύγιο στην βάση της “καρέ
κλας”) καιτρία μικρότερα συρόμενα Lift. Επίσης έχει δη- 
μιουργηθεί ένα (1) Snowboard Fun Park (Πίστα γιατού- 
μπες και άλματα) για τους φανατικούς του Snowboard. 
Στο χιονοδρομικό κέντρο αναπτύσσονται και δραστη
ριότητες για τους επισκέπτες που δεν κάνουν Ski ή 
Snowboard.

Χρήσιμα τηλέφωνα
Το χιονοδρομικό κέντρο λειτουργεί με ευθύνη της 

Δημοτικής Επιχείρησης “Καταρράκτες Έδεσσας”.
Τηλέφωνα χιονοδρομικού κέντρου: 2930/2780009, 

2940/4884141,2940/4465218

Διάρκεια λειτουργείας
Λειτουργεί από τέλη Νοεμβρίου (επίσημη λειτουργία 

για εφέτος αρχές Δεκ 2003) έως αρχές Μάίου, είναι έ
να από τα λίγα χιονοδρομικά κέντρα στην Ελλάδα με τό
σο μεγάλη διάρκεια χιονιού, έχει πίστες πολλών χιλιο
μέτρων και διαφόρων επιπέδων δυσκολίας και ζεστή φι
λοξενία από τους ανθρώπους της περιοχής. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε ότι η εθνική ομάδα και οι περισσότερες 
σχολές σκι αρχίζουν την προετοιμασία τους στο Χιονο
δρομικό Κέντρο Βόρας.

Οι Πίστες
Υπάρχουν 14 πίστες, συνολικού μήκους 11,000 μέ

τρων: 2 πίστες αγώνων, με ηλεκτρονικό χρονόμετρο, 5 
πίστες δύσκολες, 3 πίστες εύκολες και 3 πίστες Baby- 
πολύ εύκολες. Τους επισκέπτες οδηγούν στις πίστες 6

Τηλέφωνα Δημοτικής Επιχείρησης: 23810/23101, 
27666,20300, fax:23810/24359

Επιμέλεια: Π.Υ. Πετράκη Αναστασία 

Βιβλιονοαφία: Περιοδικό «Κορφές»
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«Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήθηκα με 
το έγκλημα έχω καταλάβει ότι το ίδιο το έ 
γκλημα δεν παρουσιάζει τίποτα το ενδια
φέρον. Γι’ αυτό τα βιβλία μου δεν εστιά
ζονται στο ίδιο το έγκλημα αλλά στους αν
θρώπους, τη ζωή τους και τις σκέψεις 
τους, σε όλα εκείνα τα οποία βρίσκονται 
πίσω από τις ενέργειές τους».

Η Αλεξάνδρα Μαρίνινα, το 
πραγματικό όνομα της 
οποίας είναι Μαρίνα Αλεξέ- 
γιεβα, γεννήθηκε το 1957 
στο Λβοβ. Οι γονείς της 

ήσαν νομικοί και η Μαρίνινα συνέ
χισε την οικογενειακή παράδοση 
σπουδάζοντας νομικά στη Μόσχα. 
Μετά το τέλος των σπουδών της 
εργάστηκε στο Υπουργείο Εσωτε
ρικών σαν αξιωματικός της αστυ
νομίας. Ασχολήθηκε με τον τομέα 
της εκπαίδευσης και έγραψε μελέ
τες με θέμα την εγκληματικότητα. 
Έχει κάνει πάνω από σαράντα επι
στημονικές δημοσιεύσεις και μια 
εργασία για λογαριασμό του ΟΗΕ, 
με τον τίτλο «Crime and crime 
Prevention in Moscow».

To 1992 δημοσιεύτηκε το πρώτο 
της αστυνομικό βιβλίο με τον τίτλο 
«Ζήτημα συγκυρίας» με ηρωίδα 
την Αλεξάνδρα Καμένσκα, μια 
τριαντάρα αξιωματικό της αστυνο
μίας που απέχει πολύ από το μο
ντέλο της super woman που βλέ
πουμε συχνά στα αστυνομικό βι
βλία που έχουν σαν κύρια ηρωίδα 
μια γυναίκα. Η Καμένσκα είναι 
άχρωμη, ασθενική αμήχανη. Δεν 
της αρέσει να επιβάλλεται και είναι 
εντελώς έξω από τα νερά της όταν 
καλείται να παίξει ηγετικό ρόλο. 
Αντίθετα αισθάνεται πολύ καλά 
στο γραφείο της, στο κτήριο της 
αστυνομίας στην οδό Πετρόφσκα 

στη Μόσχα, όπου μπορεί με την ησυχία της να ασχο- 
λείται με μια ενδιαφέρουσα υπόθεση. Η επιφάνεια ερ
γασίας της δεν βρίσκεται σε κάποιον υπολογιστή αλ
λά πάνω σε πολλά φύλλα χαρτί τα οποία γεμίζει με 
σημειώσεις και ακαταλαβίστικα για τους άλλους βε- 
λάκια, ζιγκ-ζαγκ και παραπομπές. Μέσα από αυτές τις 
ακατανόητες για τους άλλους σημειώσεις το τοπίο ξε
καθαρίζει, η υπόθεση αποσαφηνίζεται, αφήνοντας 
στην ηρωίδα μας την αίσθηση ότι το συγκεκριμένο 
πρόβλημα λύθηκε αλλά και την απογοήτευση για όλα 
όσα προέκυψαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Η Κα-
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μένσκα διακρίνεται από διαίσθηση και μια μη στερεό
τυπη λογική, που της επιτρέπει να επινοεί διάφορες 
εκδοχές: «Ο κανόνας μπορεί να είναι μόνο ένας - οι 
νόμοι της φύσης. Το τούβλο που το πέταξαν από ψη
λά πρέπει να πέσει κάτω επειδή υπάρχει ο νόμος της 
βαρύτητας. Και αν το τούβλο δεν έπεσε, δε λέω πως 
αυτό δεν γίνεται, παρά ψάχνω να βρω το λόγο για τον 
οποίο δεν έπεσε. Μπορεί να το κρατάνε με μια διά
φανη πετονιά ή να το έχουν γεμίσει με σίδερο και να 
το κρατούν μ' ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο».

Ο τρόπος που προσεγγίζει την εργασία της είναι 
καθαρά διανοητικός αφού εργάζεται κυρίως στο γρα
φείο της, αφήνοντας την συγκέντρωση των στοιχείων 
στους συναδέλφους της. Παρά την «τεμπελιά» της 
για την οποία ακούει διάφορα σχόλια, κάποιες φορές 
παίρνει μέρος η ίδια στην έρευνα με απρόβλεπτα κα
λά αποτελέσματα.

Η συγγραφέας παρουσιάζει τη δύσκολη δουλειά 
των αστυνομικών, που υπερφορτωμένοι, κακοπληρω- 
μένοι και αντιμέτωποι με εξαιρετικά οργανωμένες και 
εξοπλισμένες εγκληματικές ομάδες, προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν διάφορες μορφές εγκλήματος, από 
οικονομικές καταχρήσεις έως απαγωγές και φόνους.

Η πανταχού παρούσα, παντοδύναμη μαφία, με τα 
πλοκάμια της να φτάνουν μέχρι τον πυρήνα της αστυ
νομίας, που αποδιοργανωμένη και χωρίς την αίγλη 
του παρελθόντος, προσπαθεί με το φιλότιμο και την 
εργατικότητα κάποιων στελεχών της, που απλά αγα
πούν τη δουλειά τους, να ξεπερνά τις τεράστιες δυ
σκολίες που ορθώνονται μπροστά της.

Η Αλεξάνδρα Μαρίνινα αντλεί τα θέματά της από 
τη ζωή της σύγχρονης Μόσχας, μιας τεράστιας 
πόλης με ένα πανέμορφο ιστορικό κέντρο αλλά και 
με περιοχές όπου κυριαρχούν απρόσωπες πολυκα
τοικίες. Εκεί όπου ανθεί το έγκλημα, όπου έφηβοι 
σκοτώνουν χωρίς λόγο ένα μικρό παιδί, μόνο και 
μόνο επειδή έχουν βάλει στοίχημα ότι θα σκοτώ
σουν τον πρώτο άνθρωπο που θα περάσει και θα 
φοράει μπλε μπουφάν.

Ένα έγκλημα που γίνεται σα να πρόκειται για 
φάρσα.

Περιγράφονται τα τεράστια πάρκα της πόλης, το 
μετρό που είναι όχι μόνο ένα βολικό συγκοινωνιακό 
μέσο αλλά και ένα σημείο αναφοράς για τη πόλη. Εί
ναι η Μόσχα των μεγάλων οικονομικών ανισοτήτων, 
των πανάκριβων καταστημάτων των πολυτελών εστια
τορίων και παράλληλα των απλών Μοσχοβιτών που 
προσπαθούν να βρουν τη δική τους θέση σε μια πόλη 
που αλλάζει ραγδαία.

Έχουμε το οργανωμένο έγκλημα που λυμαίνεται 
τον πλούτο της χώρας, τη στιγμή που τεράστια ερ
γοστάσια έχουν αποδιοργανωθεί, οι παλιές αγορές 
έχουν αδρανοποιηθεί, οι εργαζόμενοι που μετριό
νται σε χιλιάδες ανά εργοστάσιο μένουν επί μήνες 
απλήρωτοι.

Η συγγραφέας όμως δεν περιορίζεται στο να γρά
φει μια αστυνομική ιστορία.

Αναφέρεται στην καθημερινή ζωή στη Μόσχα. Μας 
δίνει πολλές πληροφορίες για την πόλη, για τις όμορ

φες και άσχημες πλευρές της. Η Μαρίνινα ασχολείται 
διεξοδικά με τις ανθρώπινες σχέσεις, με τη φιλία και 
τη τρυφερότητα που υπάρχουν παντού και που κά
νουν τους ανθρώπους να ξεπερνούν τις δυσκολίες.

Η Αλεξάνδρα Μαρίνινα παραιτήθηκε από την αστυ
νομία και εκμεταλλευόμενη την εμπειρία που απέκτη
σε, αφιερώθηκε αποκλειστικά στη συγγραφή αστυνο
μικών μυθιστορημάτων. Στην πατρίδα της είναι εξαι
ρετικά δημοφιλής και τα βιβλία της έχουν γίνει τηλεο
πτικές ταινίες. Μέχρι στιγμής έχει γράψει 25 μυθιστο
ρήματα, τα οποία έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, σουηδικά, κινέζικα, γιαπωνέζικα 
και κυκλοφορούν σε τριάντα εκατομμύρια αντίτυπα. 
Μερικά από τα βιβλία της Αλεξάνδρα Μαρίνινα έχουν 
μεταφραστεί και στα ελληνικά.

Π.Υ.: Ζωή Κώστα βάρα

Α/Ιεξάνδρο

ΜΑΡΙΝΙΝΑ
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Μενιλιι Ιοροκοιτπ
Εάν τα μάτια της ψυχής μας ήταν ανοιχτά θα διακρίναμε καθαρά μπροστά μας το α
νηφορικό μονοπάτι που οδηγεί σ’ Αυτόν, απ’ το οποίο συχνά ξεστρατίζουμε. Κουρα
σμένοι, αποκαμωμένοι από τις έγνοιες της καθημερινότητας ψάχνουμε απεγνωσμένα 
να βρούμε αυτόν το δρόμο που οδηγεί στην μοναδική χαρά, στο αληθινό νόημα της ζω
ής. Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ» καλεί ως οδηγό στην πορεία μας αυτή μέσα από 
την Μεγάλη Σαρακοστή προς την Ανάσταση, τον πολιό γέροντα των Εξαρχίων, π. Α- 
νανία Κουστένη, που γνωρίζει πολύ καλά να ιχνηλατεί τη μυστική αυτή διαδρομή.

Πάτερ Ανανία, η εκκλησία θέλοντας να μας 
προετοιμάσει για την πορεία μας προς το Πά
σχα, προτάσσει τη Μεγάλη Σαρακοστή ως έ
να στάδιο πνευματικού αγώνα που ο αληθινά 
πιστός άνθρωπος οφείλει να ακολουθήσει. Σ’ 

αυτόν τον «αγώνα» θα θέλαμε τις συμβουλές και τις 
προτροπές σας.

- Οι μεγάλες γ ιορτές  της Χριστιανοσύνης είναι 
δύο: τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Η μία είναι ακί
νητη και καθορίζεται από τον ήλιο, δηλαδή τα  Χρι
στούγεννα, και η άλλη είναι κινητή και καθορίζεται α
πό το φεγγάρι, δηλαδή το  Πάσχα. Η μία παραδίδει 
στην άλλη. Η γιορτή της Υπαπαντής επισφραγίζει τα 
Χριστούγεννα και μας παραδίδει στο Τριώδιο, στη 
μεγάλη θυσία του Γεννηθέντος εν Βηθλεέμ της Ιου
δαίος. Και έτσι η Εκκλησία μας παίρνει απαλά, στορ
γικά και τρυφερά, απ’ το χεράκι, σ’ αυτήν την πορεία 
προς το Πάσχα, που αρχίζει από την Κυριακή του Τε
λώνου και του Φαρισαίου.

Το Τριώδιο λέγεται έτσι, διότι οι περισσότεροι κα
νόνες, που είναι σύστημα ωδών και τροπαρίων περιέ
χουν τρεις ωδές. Δηλαδή τρία τραγούδια. Με το Τριώ
διο τικάνουμε; Δοξάζουμε την ΑγίαΤριάδα. Και με τον 
ένθεο βίο που μας παρέχει εκείνη, πάμε κοντά της, και 
ψυχικά και πνευματικά. Κι όταν φύγουμε, πάμε στην 
αιώνια ζωή αντάμα της. Κι ο άνθρωπος έχει ανάγκη να 
τραγουδήσει, να ξεφαντώσει, να εκφραστεί, γ ιατί εί
ναι φτιαγμένος από το Θεό για το Θεό, και είναι φτιαγ
μένος για τη δοξολογία και την ευχαριστία, και για την 
ανύμνηση. Τα ‘χει αυτά μέσα του δυνάμει. Και θέλει να 
τα βγάλει. Γ ι’ αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους 
που είναι και μακριά από τον Κύριο πολλές φορές να 
τραγουδάνε, να ξεφαντώνουνε, να πηγαίνουν στα κέ
ντρα, να μένουν όλη νύχτα, να, πίνουν, να τρώνε... Αυ
τό είναι μία ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να τραγου-

100



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

δήσει, να δοξολογήσει, να λατρέψει, να εκφραστεί. Κι 
αυτό η Εκκλησία το παίρνει και το κάνει ύμνο, και το 
κάνει ένθεη ζωή. Γι’ αυτό και η Εκκλησία πήρε την ποί
ηση και τη μουσική, τα ενέταξε στη λατρεία και μας έ
κανε τους υπέροχους ύμνους, που είναι τα τραγούδια 
του Θεού κατά τον κυρ-Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη.

Μας πήρε, λοιπόν, απ’ το χεράκι και μας έδειξε, τι 
μας έβλαψε με την πρώτη Κυριακή του Τελώνου και 
του Φαρισαίου. Μας έβλαψε η υπερηφάνεια και η έ 
παρση. Και μας λέει τ ι μας σώζει; Η ταπείνωση. Και 
μας φέρνει ως παράδειγμα τον άρπαγα, τον άδικο, 
τον μοιχό αλλά απείρως ταπεινό Τελώνη. Την επόμε
νη Κυριακή προχωρούμε στον Άσωτο Υιό που δείχνει 
το δράμα του ανθρώπου αλλά και την αγάπη την απέ
ραντη του Θεού. Την ανείπωτη αγάπη, η οποία «σκλα
βώνει» αλλά μας ελευθερώνει και μας βάζει στον Πα
ράδεισο. Την επόμενη Κυριακή έχουμε την ανάμνηση 
της Δευτέρας Παρουσίας, γιατί κάποτε ο κόσμος αυ
τός θα τελειώσει και θα κληθούμε να λογοδοτήσουμε 
για τις πράξεις μας στον Δίκαιο Κριτή, μετά μας φέρ
νει την Κυριακή της Τυρινής, που 'ναι η εξορία των 
Πρωτοπλάστων απ’ τον Παράδεισο και στη συνέχεια 
μας παίρνει απ’ το χεράκι, από την πρώτη μέρα μετά 
την πτώση και σιγά-σιγά μέσα από τις πέντε Κυριακές 
της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με οδηγό τον Κύριο 
μας που νήστεψε σαράντα μέρες στο Σαραντάριο ό
ρος, μας φέρνει με την προσευχή, με τη νηστεία, 
(προπαντός της ψυχής τη νηστεία και του κακού τη 
νηστεία), με την εξομολόγηση, με τη λατρεία, μετους 
Χαιρετισμούς της Παναγίας κάθε Παρασκευή, με τις 
Θείες Λειτουργίες, με την ελεημοσύνη, με την αγάπη, 
με τη συγνώμη και την καλοσύνη, μας φέρνει στα 
πρόθυρα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας.

Και την Παρασκευή πριν απ’ του Λαζάρου τελειώνει 
η Αγία Σαρακοστή, μας αφήνει η Εκκλησία δύο μέρες 
να πάρουμε ανάσα, Σάββατο του Λαζάρου και Κυρια
κή των Βάίων, και ύστερα ανεβαίνουμε μαζί με το Χρι
στό το Γολγοθά Του. Να συμπορευτούμε, λέει το τρο
πάριο, και εμείς μαζί του και να συσταυρωθούμε. 
Φθάνουμε στην Αγία και Μεγάλη Παρασκευή και εκεί 
καθόμαστε στα πόδια του Εσταυρωμένου και κλαίμε 
τις αμαρτίες μας και ευγνωμονούμε τον Εσταυρωμέ
νο, γ ιατί έπαθε για μας και έκανε τα πάντα, όπως λέει 
ο Απόστολος Παύλος, για μας. Κλαίμε την απουσία 
του το Μέγα Σάββατο, και χαιρόμαστε την παρουσία 
του την Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα. Έτσι, 
λοιπόν, αυτό είναι το Τριώδιο, αυτή είναι η Μεγάλη 
Τεσσαρακοστή. Συμπόρευση με το Χριστό. Δεν είμα
στε μόνοι μας. Γιατί μόνοι μας δεν αντέχουμε.

Με την βοήθεια της Παναγιάς σ’ αυτή την πορεία, 
πάμε για το Εκούσιο Πάθος Του. Κι αν μπορούμε και 
νηστεύουμε λιγάκι σωματικά, πνευματικά περισσότε
ρο, θα 'χουμε και χαρά, τη χαρά της παρουσίας του 
Χριστού. Γι’ αυτό, αν Τον σκεφτόμαστε, απορροφάται 
σ’ Αυτόν η σκέψη μας. Κι έτσι, ξεχνάμε καμιά φορά να 
φάμε, και να έχουμε κακία, και το ένα και τ' άλλο και η 
καλοσύνη Του μας αλλοιώνει και μας μεταμορφώνει.
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Οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε αισθηματίες. 
Θέλουμε να αγαπήσουμε, θέλουμε να δοθούμε, θέ
λουμε να ερωτευτούμε, θέλουμε να ξεφαντώσουμε. 
Υπάρχουν ψυχούλες σ’ αυτήν την πλάση, που δεν έ
χουν σχέση με τον Ιησού Χριστό. Μέσα τους όμως 
και πάντοτε στη ζωή τους ζητούν το κάτι άλλο. Και 
από τα πολλά ειλικρινή «κάτι άλλο», βρίσκουν τον με
γάλο έρωτα! Τον Ιησού Χριστό. Τον Κύριο! Τον οποί
ον οι περισσότεροι αγνοούμε, για πολλούς και διά
φορους λόγους. Όμως τον εζητάμε. Και καθώς τον 
ζητάμε - τ ι γίνεται; - φανερώνεται στη ζωή μας.

Όπως τον αρχιτελώνη Ζακχαίο. Ήθελε αυτός το 
κάτι άλλο. Τον κούρασαν και τα λεφτά και οι θέσεις 
και το αξίωμα και οι αδικίες και περισσότερο οι α
μαρτίες του. Τον κούρασαν. Ήθελε λοιπόν να βρει 
κάτι. Να ξαποστάσει. Να ξεφορτώσει. Να γεμίσει ευ
τυχία. Να γεμίσει χαρά. Να απαλλαγεί απ’ όλα τα κα
κά. Και βρήκε. Τον Ιησού Χριστό. Κι όταν έμαθε ότι 
ήρθε στην Ιεριχώ, έτρεξε. Να Τον δει. Ήταν κοντός 
στο σώμα, όμως, μεγάλος στην ψυχή. Κι ανέβηκε α
πάνω στη συκομουριά να Τον δει. Χωρίς να σκεφτεί 
ότι μπορεί να τον περιγελάσουν ως ένας ανώτερος 
υπάλληλος του κράτους που ήταν. Δεν τον ένοιαζε 
αυτό. Αυτός ζητούσε τη γαλήνη, να βρει το Χριστό 
του. Και υπάρχουν μέσα στην πλάση και στη Χρι
στιανοσύνη πολλές τέτο ιες ψυχούλες.

Πήραν αταίριαστο δρόμο - σ’ αυτό φταίνε πολλά 
- στη ζωή τους. Μα, στο βάθος της καρδιά τους 
βρίσκεται η αγάπη για το  καλό και το  ωραίο. Και 
μπορεί κανείς να κάνει και εγκλήματα και το 'να και 
τ ’ άλλο, πολλές φορές. Αλλά στο βάθος υπάρχει η 
καλοσύνη και η αγάπη. Και φέρνει ο Θεός γεγονό
τα και συγκυρίες και βγαίνει αυτό το πράγμα, στην 
επιφάνεια της ψυχής μας. Όπως με το ληστή που 
ήταν στα δεξιά του Χριστού, που όταν είδε τον Κύ
ριο, αναγνώρισε τον αφέντη του που έπασχε γ ι ’ 
αυτόν. Και του είπε: «θυμήσου με Κύριε στη βασι

λεία σου». Γιατί είμαστε φτιαγμένοι για το Θεό, α
πό Εκείνον προερχόμεθα και προς Αυτόν πάμε, 

όλες οι ψυχές, ακόμα και οι αβάπτιστες, ακό
μα και οι άθεες, ακόμα και οι οποιεσδήπο- 

τε. Γι' αυτό, παιδί μου τ ι κάνει ο Χρι
στός; Μας παίρνει με το καλό.

Μας βάζει το μεράκι, μας βάζει θεϊ
κό έρωτα και μας φέρνει κοντά Του. 
Καμιά φορά με γεγονότα δυσάρε
στα μας ανοίγει την ψυχή, μας κάνει 
τηνεγχείριση, φεύγει η κρούστα, και 
αυτό είναι το πλέον κατανυκτικό - 

νύσσω σημαίνει βάζω νυστέρι - λοι
πόν φεύγει η κρούστα, φεύγει ο παλαι

ός άνθρωπος και βγαίνει στην ψυχή ο εν 
Χριστώ άνθρωπος.

Αγαπητέ μου, τζάμπα θα χάσουμε το Χρι
στό! Τζάμπα χάνουμε τον Παράδεισο! Οι περισσό

τεροι άνθρωποι είμαστε καλοί και θέλουμε το καλό, 
το υψηλό και το ωραίο. Γ Γ αυτό, ο Αθάνατος Χριστός 
ας έλθει κοντά σε όλους μας, ας μας βάλει τα μερά
κια Του, ας μας ανοίξει τις  ψυχές και ας μας κάνει δι
κούς Του και κατά-δικούς Του.

Πάτερ Ανανία, κλείνοντας την συνέντευξη μας 
και αφού σας ευχαριστήσουμε, θα ήθελα να ευχη
θείτε για την πορεία μας προς την Μεγάλη Τεσσα
ρακοστή.

- Εύχομαι την αγάπη του Κυρίου μας Ιησού Χρι
στού στο ένδοξο Σώμα της Ελληνικής μας Αστυνο
μίας, τους φύλακες αυτούς αγγέλους, οι οποίοι με 
κόπο και με μόχθο, και με αγάπη διακονούν τους 
Έλληνες και τους συνανθρώπους μας. Στον κ. Αρ
χηγό σας και σε όλους, όλους μα όλους, ευχόμεθα 
Καλή Σαρακοστή και Καλό Πάσχα.

Συνέντευξη: 
Αρχ. Κων/νος Τσιλάλης
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Ο διευθυντής 
και τα κτήρια 
της Europol.

Αποστολή
Η Ευρωπόλ είναι το όργανο επιβολής του νόμου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο χειρίζεται εγκληματο
λ ο γ ίε ς  επεξεργασμένες πληροφορίες. Στόχος της εί
ναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συ
νεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών 
μελών για την πρόληψη και την καταπολέμηση σοβα
ρών μορφών διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Α

ποστολή της Ευρωπόλ είναι να συνδρά
μει σε σημαντικό βαθμό τη δράση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ε
πιβολής του νόμου, η οποία έχει ως στό
χο την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος και ιδίως των εγκληματικών 
οργανώσεων.

Ιστορικό
Η ίδρυση της Ευρωπόλ συμφωνήθηκε 

στο πλαίσιο της Συνθήκης του Μάαστρι- 
χτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις 7 Φε

βρουάριου 1992. Η Ευρωπόλ εδρεύει στη Χάγη των 
Κάτω Χωρών και άρχισε να λειτουργεί σε περιορισμένο 
βαθμό στις 3 Ιανουάριου 1994 με τη μορφή της Μονά
δας Ναρκωτικών της Ευρωπόλ (ΜΝΕ), έχοντας ως α
ντικείμενο την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Προο
δευτικά προστέθηκαν και άλλοι σημαντικοί τομείς ε 
γκληματικότητας. Από την 1 Ιανουάριου 2002 η αρμο
διότητα της Ευρωπόλ επεκτάθηκε καλύπτοντας όλες 
τις μορφές του διεθνούς σοβαρού οργανωμένου ε
γκλήματος, όπως αυτές καταγράφονται στο προσάρ
τημα της Σύμβασης της Ευρωπόλ. Η Σύμβαση Ευρω
πόλ επικυρώθηκε από όλα τα κράτι^έλη  και τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Οκτωβρίου 1998. Μ ε ΐΐτ ^ έ γ κ ρ ισ η  σειράς 
νομικών πράξεων που σχετίζονται με τη Σύμβαση, η Ευ
ρωπόλ άρχισε να εκτελεί πλήρως τις εργασίες της την 
1η Ιουλίου 1999.

Αρμοδιότητες
Η Ευρωπόλ παρέχει υποστήριξη στις δραστηριότη

τες των κρατών μελών για την επιβολή του νόμου, και 
κυρίως για την καταπολέμηση 

της διακίνησης ναρκωτικών 
των δικτύων λαθρομετανάστευσης 
της τρομοκρατίας 
του εμπορίου κλαπέντων οχημάτων 
της εμπορίας ανθρώπων, 
συμπεριλαμβανομένης της 
παιδικής πορνογραφίας 
της παραχάραξης νομισμά
των (παραχάραξη του ευ
ρώ) καιτης πλαστογραφίας 
άλλων μέσων πληρωμής 
της νομιμοποίησης παρά

νομων προσόδων.
Επιπροσθέτως, στις κύριες προτεραιότητες της Ευ

ρωπόλ περιλαμβάνεται και η καταπολέμηση εγκλημά
των κατά προσώπων, οικονομικών εγκλημάτων καθώς 
και εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο.

Αυτό εφαρμόζεται σε περιπτώσεις οι οποίες σχετίζο
νται με δομές οργανωμένου εγκλήματος και αφορούν 
δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

Η Ευρωπόλ παρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη με
τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών, 

σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, μεταξύ των αξιω
ματικών συνδέσμων της Ευρωπόλ (ΑΣΕ). Οι ΑΣΕ έχουν 
αποσπασθεί στην Ευρωπόλ από τα κράτη μέλη, ως εκ
πρόσωποι των εθνικών υπηρεσιών των κρατών μελών 
που είναι αρμόδιες για την επιβολή του νόμου.

την παροχή επιχειρησιακών αναλύσεων προς υπο
στήριξη των επιχειρήσεων των κρατών μελών.

την εκπόνηση εκθέσεων στρατηγικής (π.χ. εκτιμήσεις 
απειλής) και εγκληματολογιών αναλύσεων βάσει των 
πληροφοριών και των επεξεργασμένων πληροφοριών 
που παρείχαντα κράτη μέλη, έχουν προκύψει από το έρ
γο της Ευρωπόλ ή έχουν συγκεντρωθεί από άλλες πηγές.

την παροχή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνικής υπο
στήριξης για τις έρευνες και τις επιχειρήσεις που διε
ξάγονται εντός της ΕΕ, υπό την επίβλεψη και τη νομική 
ευθύνη των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Η Ε υ ρ ω ι^  δράστη ρβποιείται επίσης για την προώ- 
της ̂ γκλτ^ατολο,Λ ||ρ ν ά λ υ σ η ς  και την εναρμό- 

,ών έρευνας στα κράτη μέλη.Ϊ κ η τη ς ί
3Πή των τι 

ΠοοσίιΠροσωπικό
Η διεύθυνση της Ευρωπόλ διορίζεται από το Συμβού

λιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπουργοί Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών). Σήμερα απαρτίζεται από τον διευθυ
ντή Jurgen Storbeck (Γερμανία) και τους αναπληρωτές 
διευθυντές Mariano Simancas (Ισπανία), Jens Hojbjerg 
(Δανία) και Kevin O’Connell (Ηνωμένο Βασίλειο).

Σήμερα υπηρετούν σε αυτή 391 υπάλληλοι από όλα 
τα κράτη μέλη. Οι 60 από αυτούς κατέχουν θέσεις αξιω
ματικού συνδέσμου Ευρωπόλ (ΑΣΕ) και εκπροσωπούν 
διάφορες υπηρεσίες επιβολής του νόμου (αστυνομία, 
τελωνεία, χωροφυλακή, υπηρεσίες αλλοδαπών, κλπ.).

Οι ΑΣΕ, μαζί με τους αξιωματούχους της Ευρωπόλ, 
τους αναλυτές και τους λοιπούς εμπειρογνώμονες, πα
ρέχουν αποτελεσματικές, γρήγορες καιπολυγλωσσικές 

υπηρεσίες καθ’ όλο το εικοσιτε
τράωρο. Το προσωπικό της Ευ
ρωπόλ θα συνεχίσει να αυξάνει 
για να φθάσει τα 485 άτομα στα 
τέλη του 2004, συμπεριλαμβανο
μένων των ΑΣΕ και του προσωπι
κού ασφαλείας.
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Ο νευροχειρουργός 
Λιφ Σάλφορντ 

και οι συνεργάτες του 
στο Πανεπιστήμιο Λόυντ 

της Σουηδίας, δημοσίευσαν 
μια έρευνα για 

, την ακτινοβολία
που εκπέμπουν 

τα GSM κινητά τηλέφωνα, 
που είναι και 

ο πιο διαδεδομένος τύπος 
τους και στην Ελλάδα.

J ___________________

Αποτελούν τον αχώριστο σύντροφο των περισσότερων ανθρώπων, αλλά πόσο πρ
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Η ομάδα του Λ. Σάλφορντ υπέβαλε 32 ποντικούς 
σε δίωρη ημερήσια έκθεση ακτινοβολίας από 
κινητά τηλέφωνα. Οι ερευνητές τοποθέτησαν 
τα τηλέφωνα στις πλευρές των μικρών κλου
βιών των ποντικών, καθώς μετέβαλαν την έντα

ση της ακτινοβολίας ώστε να αναπαραστήσουν το εύ
ρος της έκθεσης που έχει ένας άνθρωπος που είναι 
χρήστης κινητού.

Πενήντα μέρες μετά, οι εγκέφαλοι των ποντικών πα
ρουσίαζαν σημαντική διάρρηξη των αιμοφόρων αγγεί
ων και εκτεταμένες περιοχές από ζαρωμένους κατε
στραμμένους νευρώνες. Ο αιματοεγκεφαλικός φραγ
μός, που διασφαλίζει ότι οι ουσίες που βρίσκονται στο 
αίμα δεν πρόκειται να περάσουν στο εγκεφαλικό υγρό, 
είχε διαρρηχθεί. Μάλιστα, όσο μεγαλύτερη ήταν η έκ
θεση στην ακτινοβολία, τόσο μεγαλύτερη και η ζημιά.

«Εάν οι ανθρώπινοι εγκέφαλοι παρουσιάζουν παρό
μοιες αντιδράσεις», σημειώνει ο Σουηδός επιστήμονας 
στο αμερικανικό περιοδικό Popular Science, «τότε μπο
ρεί να παραχθούν μετρήσιμες πνευματικές ανεπάρκει
ες, μεγάλης διάρκειας». Η έρευνα προκάλεσε σοκ στην 
επιστημονική κοινότητα. Το μυαλό των πειραματόζωων 
απορρόφησε το 70% της ακτινοβολίας.

Εάν η έρευνα του Σάλφορντ επιβεβαιωθεί και από άλ
λες έρευνες που γίνονται παγκοσμίως, δεν μπορεί πα
ρά να υπάρξει διαφοροποίηση της χρήσης του κινητού 
για πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπων που το 
χρησιμοποιούν.

Φυσικά, ο αντίλογος των κατασκευαστικών εταιριών 
κινητών τηλεφώνων, ισχυρίζεται ό,τι η ακτινοβολία των 
προϊόντωντους, σήμερα είναι, κάτω από τα όρια που έ
χουν θεσπίσει οι αρμόδιες επιτροπές σε ΗΠΑ και Ε.Ε. 
«επιθεώρησεις των ερευνών που έγιναν τα τελευταία 
30 χρόνια δεν έδωσαν κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι 
υπάρχει η οποιαδήποτε σύνδεση των κινητών τηλεφώ
νων με βλάβες στην υγεία», λέει ο Μέι Σβίκορντ, επι
στημονικός διευθυντής της «Μοτορόλα».

Τα όρια ασφαλείας που αποφασίζονται, είναι μάλλον 
ένας συμβιβασμός μεταξύ της διαπιστωμένης επικιν- 
δυνότητας και των οικονομικών δυνατοτήτων της βιο
μηχανίας.

Μελέτη που έγινε παλαιότερα στο Πανεπιστήμιο του 
Έσεν συνδέει τη χρήση του κινητού με την εμφάνιση 
καρκίνου του οφθαλμού σε πειραματόζωα-ποντίκια, τα 
οποία εμφάνισαν λεμφώμα όταν αυτά είχαν προδιάθε
ση, ύστερα από μακρά έκθεση σε GSM ακτινοβολία 
(Αυστραλία) και βλάβες στο DNA (Πανεπιστήμιο Ουά- 
σινγκτον).

Πολλές επίσης, από τις εκατοντάδες μελέτες, κατέ
ληξαν στο συμπέρασμα ό,τι η χρήση των κινητών μπο
ρεί να προκαλέσει ένα σύνολο ανεπιθύμητων συνεπει
ών, όπως ημικρανίες, πονοκέφαλοι και αδυνάτισμα της 
μνήμης. Η κ. Κωνσταντίνα Νικήτα, αναπληρώτρια κα- 
θηγήτρια στο ΕΜΠ και συντονίστρια της ελληνικής 
συμμετοχής στο πρόγραμμα, σημειώνει ότι μετά από έ
ρευνες για τις μη θερμικές επιδράσεις (εκείνες που φαί-

ματικά ακίνδυνος σύντροφος είναι;



νεται να μην προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας ενώ 
θερμικές εκείνες που οι επιδράσεις τους αυξάνουν την 
θερμοκρασία των ιστών που ακτινοβολούνται), κατα- 
γράφηκαν επιπλέον εξάντληση και μυϊκή αδυναμία. Το 
πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, έγινε με 
βάση ομοιώματα ανθρώπινων εγκεφάλων και μέσω 
προσομοιώσεων σε υπολογιστές. Τα συμπεράσματα 
δεν προκαλούν πανικό, αλλά δημιουργούν βάσιμες α
νησυχίες και ερωτήματα. Κατ’ αρχάς, ο υπολογισμός 
του Ρυθμού Ειδικής Απορρόφησης (ΡΕΑ) ακτινοβολίας 
(πρόκειται για το μέγεθος με το οποίο μετρείται η ακτι
νοβολία που δέχεται το κεφάλι) έδωσε αποτελέσματα 
τα οποία είναι πάνω από τα όρια που έχουν υιοθετήσει 
οι ΗΠΑ, ενώ είναι χαμηλότερα, αλλά αρκετά κοντά στα 
όρια της Ε.Ε.

«Η εναποτιθέμενη ισχύς σε ευαίσθητους ιστούς του 
κεφαλιού, κατά τη χρήση του κινητού τηλεφώνου, μπο
ρεί να υπερβαίνει τα όρια ασφαλείας για την απορρο- 
φούμενη από τους βιολογικούς ιστούς ισχύ» επισημαί
νει η κ. Νικήτα, «Θα πρέπει να αποθαρρύνεται η εξά- 
πλωση της χρήσης κινητών τηλεφώνων από ενήλικες 
και ιδιαίτερα από παιδιά για όχι ιδιαίτερα σημαντικούς 
λόγους».

«Ο εγκέφαλος του χρήστη φωτίζεται και θερμαίνεται, 
καθώς απορροφά έως και το 70% της ισχύος που εκπέ
μπει το κινητό τηλέφωνο», τονίζει ο κ. Κώστας Λιολιού- 
σης, επίκουρος καθηγητής Ηλεκτρονικής Φυσικής στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Οι αρνητικές επιδράσεις ανα- 
δεικνύονται πια στατιστικά με βεβαιότητα».

Το σίγουρο είναι ότι απαιτούνται περισσότερες έ 
ρευνες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διεξάγει μια 
πολυετή επιδημιολογική έρευνα, γιατη διαπίστωση της

σύνδεσης των κινητών 
με τον καρκίνο του ε
γκεφάλου και του τρα
χήλου.

«Αν και τα κινητά τη
λέφωνα φαίνονται α
σφαλή, απαιτούνται 
παραπέρα μελέτες, για 
να είναι σίγουρο ότι δεν 
εμπεριέχουν κινδύ
νους για την υγεία. Υ
πάρχει πιθανότητα να 
προκαλούν επιδράσεις 
στην υγεία, ακόμα και 
όταν οι εκπομπές βρί
σκονται κάτω από τα ό
ρια», έγραφαν οι βρε
τανικοί Times, παρου
σιάζοντας την έκθεση 
αρμόδιων συμβούλων 
της βρετανικής κυβέρ
νησης. Η επιτροπή δεν 
μπόρεσε να αποκλείσει 
το ενδεχόμενο επικιν- 
δυνότητας των hands
free και επέκρινετις κα- 
τασκευάστριες ετα ι

ρείες που δεν τα κατασκευάζουν έτσι, ώστε «να περιο
ρίζουν ακόμη περισσότερο την ακτινοβολία», επίσης, 
παραδέχτηκαν ότι η επιστημονική γνώση για την επί
δραση της ακτινοβολίας τους στους χρήστες, έχει α
κόμη μεγάλα....κενά!

Πηγή: Περιοδικό Popular Science
Επιμέλεια: Αστυφ. Λαζαρίδου Νόνη
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ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΓΚΛΟΠΣ ΜΕ ΘΗ.

ΖΩΝΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΑΕΕΣΣΟΥΑΡ 
Μαύρη ζώνη π ο λ υ π ρ ο π υ λ ε ν ίο υ ,  α υ το μ εχ ο ύ μ ενη  με  

V e lc r o ,  πολύ πρακτ ικ ή  μέ θήκη γ ι α  π ι σ τ ό λ ι ,  
θήκη γ ι α  χ ε ι ρ ο π έ δ ε ς ,  κ λ ίπ ς  κ λ ε ιδ ιώ ν ,  θήκη με  

V e lc r o  γ ι α  γ κ λ ό π ς ,θ ή κ η  γ ι α  m in i  MAG-LITE 
φακό, θηκη γ ι α  ασύρματο, δ α χ τ υ λ ίδ χ  απο 

καουτσούκ γ χ α  γκλόπς

FLIGHT JACKET ΜΑ -  1 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Τυπωμένο ή κ ε ν τ η μ έ ν ο  εμπρός  
κα ι πίσω, ν ά υ λ ο ν ,  χρώμα 

π ο ρ το κ α λ ί  εσω τερ ικά .  Μεγέθη 
S, Μ, L, XL

ΠΡσϊτΑΤΕΥΤΙΚΑ ΑΓΚΩΝΩ 
ΚΑΙ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΩΝ 

Από υ λ ικ ό  p o l y c a r b o n a t e ,  ν 
γ ι α  καλή προσαρμογή. Χρώμ 

παραλλαγής, μαύρο, χακ:

ΦΟΡΜΕΣ R I P -  STOP 
Φόρμες, προδιαγραφών, από 

βαμβακερό ύφασμα RIP- STOP 
α ν τ ι α ν ε μ ικ ό  στα σ κ ισ ίμ α τα .  

Ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς  στην  έδρα  κα ι  τα  
γ όνα τ α .  Α ν τ ια ν ε μ ικ ή  προστασία .  

P o ly  20%, c o t t o n  80%. 
Μεγέθη: S, Μ, L, XL

Α ρ β υ λ α  μ ε  ΤΗ 
Ελαφριά άρβυλα  

κ α ι c o r d u ra  < 
μαύρο. Αδιάβ  

αντχολχσθη τχι  
Ε π ενδ εδ υ μ ένο  

Τ α χ εία  σύσφχξη  
Πολύ καλή πο

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ JACKET POLICE 
Νάυλον, με ε λ α σ τ ικ ό  κ ο ρ δ ό ν ι  στο  
κάτω μ έ ρ ο ς .  Εσωτερική επένδ υση  

f l e e c e  ή χ ω ρίς .
Μεγέθη: S, Μ, L, XL, XXL.

Α ρ β υ λ α  ALTAMA M i l  
Το γ ν ή σ ιο  άρβυλο το υ  US 

Army κα ι  US M ariner.  
Από α ρ ίσ τ η ς  π ο ιό τ η τ α ς  

α δχα βροχοποχη μ ένο  δέρμα  
κα ι α ν τ ι ο λ ι σ θ η τ ι κ ή  

σόλα, χ ο ντ ρ ή ,  τύπος  
PANAMA. Ε π ενδεδυμ ένο  

κολάρο, τ α χ ε ί α  σύσφίξη  
κορδ ονιώ ν,  μονοκόμματη  
γλώσσα. Κατάλληλο γχα  

όλα τα  εδάφη. 
Χ ρη σ χμ οποχείτα χ  από τ χ ς  

π ε ρ χ σ σ ό τ ε ρ ε ς  
^ σ τ ρ α τ χω τχκ ές  δυνά μ εχς  
B k  σ τ ο ν  κόσμο.

Η ε τ α χ ρ ί α  δ χ α θ έ τ ε χ  μ εγάλη  γκάμα π ρ ο ϊό ν τ ω ν  στρατχωτχκών εχδώ ν,  
καχ εχδώ ν ε π χβ ίω σ η ς ,  καχ π ρ ο μ η θ εύ εχ  ό λ ο υ ς  του ς  κλάδους  των Ενόπλων Δυνάμεων καχ Σωμάτων Α σφ αλείας

1 2 3  5 1 ,  ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΗΛ. : 2 1 0 .  5 6 1 0 4 4 7 - 8 ,  FAX: 2 1 0 .  5 6  
e-mail:azazas@ath. forthnet. gr

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 115, ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. : 210 .  4 8 1 5 1 4 8
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c Drug-m ail! Τα μάτια σας δεκατέσσερα!

Ιίγουρα θα γνωρίζετε spam-mail, τα 
οποία διαφημίζουν διάφορες υπη 
ρεσίες. Τους τελευταίους μήνες 

«κινείται» στο Διαδίκτυο μία νέα κα
τηγορία spam-mail, τα οποία δια
φημίζουν on-line φαρμακευτικές 
ουσίες. Όλοι όσοι λαμβάνουν κα
θημερινά τέτοιου είδους spam- 
mails είναι ευκολότερο ν' αγορά
σουν με την πιστωτική τους κάρτα

φάρμα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ THE

κα μεσω 
Δικτύου, χω
ρίς να τρέχουν για 
τα ειδικά συνταγο
λόγια στους για
τρούς. Έτσι, εκα
τομμύρια spam-

mails εμφανίζονται καθημερινά στους 
χρήστες του Δικτύου, για την αγορά 

π.χ. 30 γραμμαρίων ηρωίνης και 5 
γραμμαρίων δώρο, καθώς επίσης 
γίνονται και ειδικές θεραπείες κα
τά του καρκίνου... πάλι μέσω Δι
κτύου! Πάνω από τρία δισεκατομ
μύρια συνταγές φαρμάκων διακι- 

νήθηκαν και εκτελέστηκαν μέσω 
internet το 2000, ενώ το 90% των on

line φαρμακείων λειτούργησαν χωρίς 
ιατρική υποστήριξη. Προσοχή λοιπόν, 

πέραν του ότι ο ελληνικός Εθνικός Οργανι
σμός Φαρμάκων έχει εκδόσει εγκύκλιο, που τονίζει 
τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχουν όσοι 
αγοράζουν ανεξέλεκτα φάρμακα, εγκυμονούν κίν
δυνοι για την υγεία του ασθενών και για την ποιό
τητα των προϊόντων η οποία δεν εξασφαλίζεται.

Ένας ιός φλερτάρει το κινητό σας!

αλαιότερα οι ιοί διαδίδονταν μέσω δισκετών, αρ
γότερα μέσω e-mail και τώρα μέσω κινητών! 
Ναι, καλά διαβάσατε, μέσω κινη

τών, διότι και αυτά ένα δίκτυο είναι!
Οι παλαιότερες συσκευές κινητής 
τηλεφωνίας είχαν περιορισμένες 
λειτουργίες. Οι νεότερες, όμως, 
εκτός από τις εξελιγμένες υπηρεσίες 
που διαθέτουν, δίνουν στον κάτοχός 
τους τη δυνατότητα να τις «εξελί
ξει» περισσότερο μέσω internet.
Με αυτόν τον τρόπο η διάδοση 
των ιών γίνεται εύκολη υπόθεση 
και για τα κινητά. Τι πρέπει να 
κάνετε, τώρα; «Να σηκώσετε τα 
χέρια ψηλά;» Όχι, φυσικά. Ορίστε 
μερικές απλές συμβουλές για να έχετε 
το κεφάλι σας ήσυχο:

1. Μην μπαίνετε ανέμελα, σε sites που δεν 
γνωρίζετε!!

2. Μην ανοίγετε ποτέ τα συνημμένα mail, των 
οποίων δε γνωρίζετε τον παραλήπτη.

3. Κλειδώστε τις υπέρυθρες και το 
Bluetooth όταν δεν το χρησιμοποιεί
τε, διότι έτσι το κινητό σας είναι όλες 
τις ώρες ευάλωτο!

4. Αποφεύγετε να δανείζετε την SIM σας 
και απενεργοποιείστετη δυνατότητα εκτέλε
σης εντολών της Java.
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Κλήση βοήθειας σε περίπτωση τροχαίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό τη μείωση των 
τραυματισμών και θανάτων στην άσφαλτο, χρη
ματοδότησε τη δημιουργία του συστήματος «e- 

merge», το οποίο αναπτύχθηκε από την βελγική 
εταιρεία Ertico. Το σύστημα αυτό έχει τη δυνατότη
τα να αντιλαμβάνεται τη σφοδρότητα της σύγκρου
σης από το ρυθμό επιβράδυνσης που καταγράφει ο 
αισθητήρας του αερόσακου του αυτοκινήτου. Μαζί 
με τους άλλους αισθητήρες, όπως το θερμόμετρο 
και το roll over, θα συνεκτιμούν τα στοιχεία και το εν

σωματωμένο GPS του οχήματος, βρίσκοντας τη θέ
ση του, θα αποστέλλει μήνυμα στο τοπικό κέντρο 
εξυπηρέτησης, καλώντας το πανευρωπαϊκό νούμε
ρο έκτακτης ανάγκης 112. Εάν οι επιβάτες δεν είναι 
σε θέση να μιλήσουν μέσω μικροφώνου και μεγα- 
φώνου που διαθέτει το σύστημα e-merge, θα απο- 
στέλλεται η μάρκα, το μοντέλο, το χρώμα και ο αριθ
μός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και έτσι θα περέ- 
χεται ταχύτητα βοήθεια σε περίπτωση σοβαρών 
τροχαίων ατυχημάτων.

['-!· ?'Α
1 1  I* .. 1· · Η

WJT- γ

Πως θα είναι το σπίτι μας στο μέλλον

Μία ομάδα αρχιτεκτόνων και κατασκευαστικών 
εταιρειών δημιούργησε το Lining Tomorrow. 
Ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει την εικόνα 

που θα έχει στο άμεσο μέλλον το σπίτι, το  γραφείο 
μας και όλοι οι χώροι που μας εξυπηρετούν καθη
μερινά. Οι σχεδιαστές αυτού του προγράμματος 
έλαβαν υπόψη τους τα σημερινά μα κυρίως με τα 
αυριανά δεδομένα διαβίωσης και λειτουργικότητας 
στους χώρους που ο άνθρωπος περνάει το μεγα
λύτερο μέρος της ζωής του. Για περισσότερες πλη
ροφορίες επισκεφθείτε το καλαίσθητο site: 
www.livingtomorrow.nl, θα εκπλαγείτε!

http://www.livingtomorrow.nl


Ένας άλλος κόσμος!
■ ■ ■

Ιο χώμα μοιάζει με λάσπη, μα δεν μπορεί να είναι 
λάσπη, διότι δεν υπάρχει νερό και αυτό είναι το 
μυστήριο! Η φωτογραφία της νερολακκούβας 

που έστειλε το διαστημόπλοιο Spirit από τον Άρη 
μοιάζει με μία άλλη που είχε στείλει το σκάφος 
Viking, το 1976. Ενδέχεται να υπήρχε υγρασία στο 
έδαφος, η οποία εξατμίστηκε και άφησε άλατα που 
δημιούργησαν αυτή την μαλακή κρούστα, λένε επι
στήμονες της NASA. Ήταν σχεδόν βέβαιοι ότι 
στους πόλους του Άρη υπάρχει νερό απ’ τις ενδεί
ξεις του δορυφόρου Mars Odyssey το 2001. Σήμε
ρα, το επιβεβαίωσε το ευρωπαϊκό διαστημικό σκά
φος Mars express, που έχει τεθεί σε τροχιά γύρω 
από τον κόκκινο πλανήτη. Ο πάγος στο νότιο πόλο 
του πλανήτη αποτελείται από νερό και διοξείδιο του 
άνθρακα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ευρω
παϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA).

Πολλές προσπάθειες εξερεύνησης του Άρη έχουν 
αποτύχει, καταδεικνύοντας το πόσο δύσκολες είναι 
οι αποστολές στον κόκκινο πλανήτη. Ένα από τα στε
λέχη της NASA λέει ότι ορισμένοι αποκαλούν τον 
Άρη, Πλανήτη του Θανάτου, λόγω των αποτυχημέ
νων αποστολών εκεί, κάποιες από αυτές είναι:
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ιι; εν σας άκουσα καλά», επαναλάμβανε μονότο
να ο Γερμανός καταζητούμενος για κατοχή ναρ
κωτικών μιας και το νεαρόν της ηλικίας του δεν 

δικαιολογούσε την επίμονη κώφωση του. Οι αστυ
νομικοί άρχισαν να περιεργάζονται με απορία το 
αφτί του, για να διαπιστώσουν με έκπληξη ότι είχε 
κρύψει μέσα στο τύμπανο ένα γραμμάριο ηρωίνης. 
Το παράδοξο είναι πως ο 33χρονος τοξικομανής 
εμφανίστηκε εθελοντικά στο αστυνομικό τμήμα, 
όταν πληροφορήθηκε ότι η αστυνομία τον αναζη
τεί. Φσικά, δεν περίμενε ότι η κρυψώνα του θα γ ι
νόταν αντιληπτή....

Τ Α  Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Α

ία μικρά παιδιά ακράδαντα πιστεύουν ότι Αγιος 
Βασίλης καταφθάνει τα Χριστούγεννα πάνω σε έλ
κηθρο, το οποίο σέρνουν ελάφια, ανάμεσα και ο 

περίφημος «Ρούντολφ με την κόκκινη μύτη» όπως 
αναφέρει το σχετικό τραγουδάκι. Έτσι, ουδείς ανήλι
κος θα σοκαριζόταν από τη θέα ενός ελαφιού στον 
κεντρικό σταθμό του μετρό της Ουάσιγκτον. Αντθέ- 
τως, εκπρόσωποι του υπογείου σιδηροδρόμου στην 
αμερικανική πρωτεύουσα ανακοίνωσαν εμβρόντητοι 
ότι οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν την παρουσία 
ελαφιού στον σταθμό. Το ζώο δεν αρκέστηκε σε 
απλή βόλτα, αλλά επιβιβάστηκε στον ανελκυστήρα, 
πέρασε μπροστά από διερχόμενο συρμό, πήδηξε πά
νω από τις ράγες και κατευθύνθηκε προς το δάσος 
που περιβάλλει τον σταθμό.

Εξυπνη απάτη επέτρεψε σε αρχαιοκάπηλους της 
Καμπότζης να αποκτήσουν έξι αρχαίες τεφροδό
χους από παγόδα του νότου της χώρας, αντικαθι

στώντας τις, όμως, με έξι σύγχρονα αντίγραφα τους. 
Οι αρχαιοκάπηλοι επισκέφθηκαν πρόσφατα την απο
μονωμένη παγόδα στην επαρχία Τακέο και πλήρω
σαν τους πάμπτωχους μοναχούς δέκα ευρώ για κά
θε τεφροδόχο, την οποία αντικατέστησαν με πιστό 
αντίγραφο της. Η πλούσια μυθολογία των Χμερ υπο
στηρίζει ότι οι έξι τεφροδόχοι περιέχουν τα λείψανα 
αρχαίας βασιλικής οικογένειας. Τα περίτεχνα σκαλί- 
σματα στην επιφάνεια των δοχείων απεικονίζουν νι
κηφόρες μάχες και βασιλικά κυνήγια στις ζούγκλες 
της χώρας. «Ορισμένοι από τους κατοίκους της χώ
ρας μας δεν αντιλαμβάνονται την αξία της κληρονο
μιάς μας. Οι μοναχοί δεν γνώριζαν ότι παραδίδουν 
έναν θησαυρό αμύθητης αξίας είπε αξιωματούχος 
του υπουργείου Πολιτισμού της Καμπότζης.

Η αστυνομία της Βαρκελώνης δήλωσε πως συνέ
λαβε έναν τσαντάκια που επετίθετο σε γυναίκες, 
τις έκλεβε και μετά σε μια κρίση μεταμέλειας 

τους ζητούσε να τον φτύσουν. Ο 29χρονος είχε λη
στέψει 19 γυναίκες μέσα σε έναν μήνα προκειμένου 
να βρίσκει λεφτά για να παίζει στους «κουλοχέρη- 
δες». Ο δράστης ακολουθούσε πάντα την ίδια μέθο
δο. Επετίθετο στις γυναίκες στις εισόδους των σπι- 
τιών τους ή το ασανσέρ και αφού τους έπαιρνε τα λε
φτά, τους έλεγε ότι ήξερε πως έκανε κάτι κακό και 
τους ζητούσε να τον φτύσουν. Μερικές το έκαναν.

Μετανοιωμένος ένας Γερμανός κλέφτης απέστει- 
λε στην αστυνομία της πόλης Ντάρμσταντ κλο
πιμαία αξίς 500 ευρώ, ζητώντας την επιστροφή 

τους στους νόμιμους δικαιούχους τους. Υπογράφο
ντας «Mea culpa». Στην επιστολή προς τις Αρχές, ο 
ανώνυμος κλέφτης ζήτησε συγνώμη απο τα θύματα 
του και τους γύρισε πίσω τα cd, τα καλλυντικά και άλ
λα αγαθά, που απέσπασε από τα σπίτια τους. Δεν πα- 
ρέλειψε άλλωστε να δώσει την ακριβή διεύθυνση, 
από την οποία προήλθαν τα λάφυρα του. Προέβη μά
λιστα σε παρατηρήσεις, καλώντας την αστυνομία να 
εγκαταστήσει περισσότερες κάμερες και να βελτιώ
σει τη φύλαξη στις κατοικημένες περιοχές. «Έχουμε 
τα κλοπιμαία, όχι όμως και τον ληστή. Δεν πειράζει, 
ένα στα δύο είναι καλή αναλογία», σχολίασε ο αρχη
γός της αστυνομίας. Πάντως μόνο στην Γερμανία θα 
μπορούσαν να είναι νομοταγείς ακόμη και οι κλέφτες.

λικιωμένος Ινδός, που λέει ότι επικοινωνεί με τον 
Θεό, υποστηρίζει επίσης ότι δεν έχει φάει, δεν 
έχει πιεί τίποτε τα τελευταία 68 χρόνια. Ακόμη 

μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι οι 
γιατροί απέτυχαν να διαψεύσουν τους ισχυρισμούς 
του 76χρονου άνδρα. Ο Πραλάντ Τζανί, του οποίου η 
απίστευτη ιστορία εξασφάλισε μικρή ομάδα πιστών, 
αποδέχθηκε την πρόκληση της ιατρικής κοινότητας 
του Αχμεταμπάντ της Ινδίας, και εισήχθη για παρα
κολούθηση σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας του 
κρατηδίου Γκουτζαράτ. Φορώντας το χαρακτηριστι
κό του κόκκινο «σάρι», βραχιόλια και σκουλαρίκια με 
τις μορφές ινδουιστικών θεοτήτων, ο Τζανί κατάφερε 
να εκπλήξει τους 400 ιατρούς του νοσοκομείου. Ο 
νευρολόγος Σουντίρ Σα ανέφερε ότι ο Τζάνι βρισκό
ταν υπό διαρκή παρακολούθηση για δέκα ημέρες, με 
τη βοήθεια κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και 
στο διάστημα αυτό δεν έσπασε τον αυστηρό όρκο 
νηστείας του. «Διαθέτω ελιξήριο της ζωής σε ειδική 
κρύπτη του ουρανίσκου μου. Αυτό μου επιτρέπει να 
ζω χωρίς να τρώω και να πίνω», είπε με πεποίθηση ο 
Τζανί, την ώρα που -θριαμβευτής πια- έβγαινε από το 
νοσοκομείο. Οι ιατροί σκέφτονται τώρα να παραπέμ- 
ψουν τον Τζανί στη ΝΑΣΑ για περαιτέρω μελέτη.

Η προσευχή περιλαμβάνεται εις το εξής στα όπλα 
της βρετανικής αστυνομίας για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος. Ο 33χρονος Τζον 

Σάδερλαντ, στέλεχος της μητροπολιτικής αστυνομίας 
του Λονδίνου, προϊσταται ενός τμήματος 25 ανδρών, 
που απαντούν σε επείγουσες τηλεφωνικές κλήσεις πο
λιτών για ληστείες, επιθέσεις κ,λπ. Αυτό που τον δια
φοροποιεί, ωστόσο, από τους συναδέλφους του είναι 
η πίστη του και η άποψη πως αν προσεύχεσαι π.χ για 
ένα ληστή, ίσως σταματήσει να κλέβει. Ο Σάδερλαντ 
συντάσσει κάθε μήνα μία λίστα με εγκλήματα που διε- 
πράχθησαν στις γειτονιές Φούλαμ και Χάμερσμιθ, τις 
οποίες επιθεωρεί. Στη συνέχεια αποστέλλει τον κατά
λογο σε 150 πιστούς, τους οποίους καλεί να προσευ
χηθούν για να εξασφαλίσουν άφεση αμαρτιών οι 
εγκληματίες και να εγκαταλείψουν την έξη τους.
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Κάθε φορά που έχουν διακοπές οι κάτοικοι των 
μεγαλουπόλεων καταφεύγουν στην επαρχία 
για να εξασφαλίσουν ηρεμία και να μπορέσουν 

επιτέλους να κοιμηθούν χωρίς αστικά ηχητικά εφέ, 
κόρνες, κραυγές κ.λπ. Ποιος είπε όμως ότι η Φύση 
δεν παράγει εξίσου ενοχλητικούς και δη άγνω
στους ήχους; Ζευγάρι Γάλλων, που μετακόμισε 
πριν από 4 χρόνια σε αγροτόσπιτο της υπαίθρου, 
διαπίστωσε με φρίκη ότι ο γείτονας τους διέθετε 
κόκορα που λαλούσε καθημερινά στις τέσσερις τα 
ξημερώματα. Μετά εκατοντάδες νύχτες αγρύπνιας 
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για να φιμώσουν το 
λαλίσττο πετεινό, αλλά απέτυχαν. Το μόνο που 
τους έμεινε είναι να επιστρέφουν στο Παρίσι για να 
βρουν ησυχία.

βύο διαρρήκτες αντιμετώπισαν επίφοβο αντίπαλο 
όταν προσπάθησαν να ληστέψουν το σπίτι της 
Τζιν Φρεκ. Η ογδοντάχρονη Τζιν ιδιοκτήτρια του 

σπιτιού, πάλεψε με τον ένα διαρρήκτη, προτού αρ
πάξει τελετουργικό ξίφος που διακοσμούσε τον το ί
χο πάνω από το τζάκι και κυνηγήσει τους δύο άτυ
χους νεαρούς, που δεν ήταν άνω των είκοσι χρό
νων, σύμφωνα με την κατάθεση της ηρωικής ηλι
κιωμένης γυναίκας. Οι δύο διαρρήκτες εγκατέλει- 
ψαν, έντρομοι το χώρο του εγκλήματος, χωρίς να 
αφαιρέσουν το πραμικρό. Η αστυνομία της πόλης 
Πουλτης Νότιας Αγγλίας ανέφερε ότι η κυρία Φρεκ 
υπέστη κάταγμα στο βραχίονα. Το ξίφος ανήκε 
στον πεθερό της της κυρίας Φρεκ, ο οποίος ήταν 
αξιωματικός του βρετακού στρατού πριν από τον 
Α’Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ιην εκτίμηση του εξέφρασε δικαστής της Μελ
βούρνης προς τον 82χρονο κατηγορούμενο που 
βρέθηκε ενώπιον του, προτού τον καταδικάσει σε 

30 μήνες κάθειρξη. Ο Ρέιμοντ Λούις Άουτον καταδι
κάστηκε για υπεξαίρση κρατικών κεφαλαίων, ύψους 
190.000 ευρώ, εξασφαλίζοντας συντάξεις ηλικωμέ- 
νου ζεύγους, την ύπαρξη του οποίου εφηύρε τη δε
καετία του 1970.0  Άουτον ομολόγησε την ενοχή του 
ενώπιον του δικαστηρίου. «Δεν μπορώ παρά να θαυ
μάσω την επιμονή σας», είπε ο δικαστής Μάικλ 
Στρονγκ στον ηλικιωμένο κατηγορούμενο. Ο Άουτον 
έχει καταδικαστεί άλλες 22 φορές από τη δικαιοσύνη 
της Αυστραλίας από το 1939, όταν άρχισε να απα
σχολεί τις αρχές με την παράνομη δράση του. «Πρέ
πει να ομολογήσω, όμως, ότι είστε ένας από τους 
πλέον άτιμους και ανήθικους ανθρώπους που ανα
γκάστηκα ποτέ να καταδικάσω», συμπλήρωσε ο Αυ
στραλός δικαστής Ο Άουτον θα εκτίσει μόλις δέκα 
μήνες από την ποινή του.

Ενας άνδρας και ένας τηλεφωνικός θάλαμος δια- 
μεταμίσθηκαν σε νοσοκομείο του Σεν Λούις στο 
Μισούρι, αφού σωστικά συνεργεία απέτυχαν να 

απελευθερώσουν το δάχτυλο του από την οπή επι
στροφής κερμάτων. Οι γιατροί απελευθέρωσαν το 
μεσαίο δάκτυλο του Εμάνιουελ Φλέμιγκ από το τη

λέφωνο, αφού του χορήγησαν ισχυρό παυσίπονο 
και χρησιμοποίησαν ξύλινη λαβίδα μαζί με γενναίες 
ποσότητες λιπαντικού. Ο άτυχος Φλέμιγκ είχε μείνει 
σε αυτήν τη θέση για τρεις ολόκληρες ώρες, αφού 
προσπάθσε να επανακτήσει κέρμα των πενήντα σε- 
ντς. «Το κόκκαλο στο μεσαίο μου δάκτυλο έμοιαζε 
να σπάει. Το δάκτυλο είχε μουδιάσει και ο πόνος 
ήταν αβάσταχτος», είπε ο Φλέμιγκ, ο οποίος εργάζε
ται ως καθαριστής σε τοπικό λύκειο. Ο Φλέμιγκ προ
σπαθούσε να τηλεφωνήσει στη σύζυγο του όταν το 
δάκτυλο του πιάστηκε στην οπή, ενώ δύο περαστι
κοί που προσπάθησαν να τον βοηθήσουν απέτυχαν 
οικτρά, προκαλώντας του ακόμη μεγαλύτερο πόνο. 
Η αποτυχία των συνεργείων να απελευθερώσουν 
τον Φλέμιγκ, υποχρέωσε τους υπαλλήλους της τη
λεφωνικής εταιρείας να γκρεμίσουν τον θάλαμο και 
να μεταφέρουν την καμπίνα μαζί με τον Φλέμιγκ στο 
νοσοκομείο

22χρονος Χουάν Εβανγκελίστα Πουτ πήγε στο 
νοσοκομείο με τράυματα από σφαίρες στην πλά
τη και στον αυχένα. Σύμφωνα με την κατάθεση 

του, τον είχε πυροβολήσει ο σκύλος του: «Δεν ξέρω 
τι έγινε. Τη μια στιγμή παίζαμε και την άλλη τον είδα 
να κρατάει το όπλο στο στόμα του. Εκπρόσωπος της 
αστυνομίας δήλωσε πως αν και πρόκειται για ην πιο 
παράξενη ιστορία που έχει ακούσει, το θύμα λέει την 
αλήθεια. «Με κάποιο τρόπο ο σκύλος κατάφερε να 
πυροβολήσει, αλλά δεν πρόκειται να τον συλλάβου- 
με κιόλας», συμπλήρωσε.

Ενα βρέφος 20 μηνών διέψευσε την ιατρική διά
γνωση. Η Μακαγιάλα Τζέσπερσεν ξύπνησε 40 λε
πτά αφότου είχε διαπιστωθεί ο «θάνατος» της. 

Δύο ώρες νωρίτερα είχε βρεθεί με το κεφάλι μέσα 
στο νερό, στην πισίνα του σπιτιού της στην Καλιφόρ- 
νια. Τη σωτηρία της οφείλει σε έναν αστυνομικό, ο 
οποίος πρόσεξε ότι η μικρή ανάσαινε. Διαφορετικά, 
θα είχε μεταφερθεί στον ιατροδικαστή μέσα σε ένα 
σάκο από αυτούς που βάζουν τα πτώματα. Η μητέρα 
της είχε αφήσει αυτή και τη δίδυμη αδελφή της για 
δέκα λεπτά μόνες, όταν πήγε να ξυπνήσει τη μεγα
λύτερη κόρη της. Σ’αυτό το χρονικό διάστημα η Μα- 
καγιάλα άνοιξε τη συρόμενη πόρτα του σαλονιού και 
βγήκε στην πισίνα. Η τρομοκρατημένη μητέρα τη 
βρήκε έπειτα από λίγα λεπτά μέσα στο κρύο νερό. 
Μία ώρα αργότερα,, στο νοσοκομείο, «διαπιστώθη
κε» ο θάνατος της και ακολουθήθηκε η συνηθισμένη 
διαδικασία της φωτογράφισης του πτώματος. Τότε 
ήταν που η παρατηρητικότητα του αστυνομικού απέ
τρεψε την ολέθρια κατάληξη. Το μωρό-θαύμα, που 
συγκίνησε γιατρούς και αστυνομικούς, δεν δείχνει 
σημάδια εγκεφαλικής βλάβης, αν και ο κίνδυνος πα
ραμένει υψηλός. Ο διευθυντής του Τμήματος Ιατρι
κής σε Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας δήλωσε ότι αν 
η Μακαγιάλα επανερχόταν στη ζωή έπειτα από δέκα 
λεπτά θα ήταν έκπληξη, όμως έπειτα από σαράντα 
είναι κάτι μοναδικό.

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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: ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

■ Ιτ η ν  ανάδειξη του διασημότερου οικοδομήματος 
ttys Θεσσαλονίκης, ως σύμβολο της πόλης, στοχεύ- 
« η  πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που διοργανώνει 
fb  Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στον Λευκό 
Πύργο, Η έκθεση με τίτλο «Λευκός Πύργος: Το σύμ
βολο της πόλης μέσα στο χρόνο» θα διαρκέσει από 
τις 5 Σεπτεμβρίου 2003 έως το 2006, χρονιά κατά 
την οποία το μνημείο μετατρέπεται σε μουσείο.Με 
το φωτογραφικό υλικό της έκθεσης επιχειρείται μία 
αναδρομή στην ιστορία ενός μνημείου της Θεσσα
λονίκης, το οποίο, αν και αρκετά νεώτερο σε σχέση 
με την μακραίωνη ιστορία της πόλης, αναδείχθηκε 
σε σύμβολο της.Μέσα από απεικονίσεις χαρακτι
κών, ταχυδρομικών δελταρίων και φωτογραφιών, 
που καλύπτουν μία περίοδο από τον 17ο αιώνα έως 
τις μέρες μας και έχουν ως κεντρικό θέμα το Λευκό 
Πύργο, αναψηλαφείται η ιστορία αλλά και η μορφή 
της πόλης των τριών τελευταίων αιώνων. Ολο το

φ ω τ ο γ ρ α φ ι κ ό  
υλικό της έκθε
σης είναι δημοσι
ευμένο και προ
έρχεται από αρ
χεία Μουσείων 
και από γνωστές 
ιδιωτικές συλλο
γές. Η έκθεση, η 
οποία λειτουργεί 
καθημερινά και 
α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι  
στο πρώτο όρο
φο του Λευκού 
Πύργου, οργανώ
νεται από το Μου
σείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το οποίο έχει και την 
ευθύνη του μνημείου.

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Πώς ήταν η ζωή των παιδιών στην αρ
χαία Ελλάδα; Ποια παιχνίδια έπαιζαν τα 
ελληνόπουλα; Πώς εκπαιδεύονταν; Σ’ 
αυτά και σε άλλα πολλά ερωτήματα δί
νονται απαντήσεις στην έκθεση που 
άνοιξε στο Ωνάσειο Πολιτιστικό Κέντρο 
της Ν. Υόρκης, και θα μείνει ανοιχτή ως 
τις 15 Απριλίου 2004.

Απάντων των επαρκών γραπτών μαρ
τυριών για τα παιδιά της εποχής εκείνης, 
τα έργα τέχνης και οι εικόνες που σώζο
νται σήμερα είναι ζωτικής σημασίας για 
να κατανοήσουμε τη ζωή των αγοριών 
και των κοριτσιών από τη γέννησή τους 
ως την εφηβεία.

Η έκθεση άνοιξε μαζί με μια ανεξάρ
τητη ενότητα με τον τίτλο "Αγώνας για 
τη Διάκριση: Ο Κόσμος των Παιδιών και 
το Ολυμπιακό Πνεύμα στην Ελλάδα". Οι 
δύο παρουσιάσεις μαζί, περιλαμβάνουν 
πάνω από 80 αντικείμενα, «δάνεια» από 
κορυφαία αμερικανικές και ευρωπαϊκές 
συλλογές, τα οποία εξερευνούν τη ζωή 
και τον θάνατο των παιδιών στην Ελλά
δα, την οικογενειακή ζωή, το παιχνίδι και 
την εκπαίδευση, τις θρησκευτικές τελε
τές και τον ρόλο των παιδιών στη μυθο
λογία, όπως αποτυπώνονται σε αγγεία, 
γλυπτά, ταφικά μνημεία, αρχαία παιχνί
δια και άλλα αντικείμενα.

Τα εκθέματα στην έκθεση "Ενηλικίωση 
στην Αρχαία Ελλάδα" χρονολογούνται 
κυρίως από τους κλασικούς έως τους 
ελληνιστικούς χρόνους και χωρίζονται

σε δύο μέρη: το ένα με θέμα τη ζωή των 
αγοριών και το άλλο αφιερωμένο στα 
κορίτσια.

Εκτός από τα αντικείμενα της οικια
κής ζωής και τις απεικονίσεις αληθινών 
οικογενειών με παιδιά, η έκθεση επικε
ντρώνεται επίσης σε αναπαραστάσεις 
μυθικών προσώπων, όπως διαφόρων θε
ών κατά την παιδική τους ηλικία. Ο Περ- 
σέας, ο οποίος εγκαταλείφθηκε σε μια 
ξύλινη βάρκα μόλις γεννήθηκε από τη 
μητέρα του, Δανάη, απεικονίζεται σε μια 
αθηναϊκή λήκυθο των αρχών του πέ
μπτου αιώνα, ως αβοήθητο βρέφος που 
ζητά τη μητέρα του.

Ο Περσέας επέζησε τελικά και όταν 
μεγάλωσε αποκεφάλισε τη Μέδουσα. 
Σε μια στήλη από την Απουλία που πα
ρουσιάζεται στην έκθεση, βλέπουμε τη 
λαϊκή αθηναϊκή εκδοχή της γέννησης 
της Ελένης της Τροίας. Η μητέρα της, η 
Λήδα, μεταμορφώθηκε σε χήνα για να 
γλιτώσει από το κυνηγητό του Δία, ο 
οποίος μεταμορφώθηκε με τη σειρά του 
σε κύκνο και την άφησε έγκυο. Έτσι 
γεννήθηκε η Ελένη, η οποία βγήκε από 
ένα αυγό, σύμφωνα με την απεικόνιση 
της στήλης.

Μετά την παρουσίασή της στο Ωνά- 
σειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν. Υόρκης, 
η έκθεση θα ταξιδέψει στο Μουσείο Τε
χνών του Σινσινάτι το καλοκαίρι του 
2004 και στο Μουσείο J. Paul Getty στο 
Λος Αντζελες το φθινόπωρο.
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<ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ» ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ

Ο διάλογος της Αναγέννησης με την αρχαιότητα 
έχει γίνει αντικείμενο εκατοντάδων μελετών. Ποτέ 
όμως δεν αφιερώθηκε σ’ αυτό το συναρπαστικό θέ
μα μια μεγάλη έκθεση που θα φώτιζε με έργα τέ
χνης και τεκμήρια της πολλαπλές πτυχές του φαι
νομένου. Αυτό ακριβώς φιλοδοξεί να κάνει η έκθεση 
«Το φως του Απόλλωνα», που υπό την αιγίδα της 
Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, συνδιοργάνωσαν η Εθνι
κή Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου της 
Αθήνας και το Ίδρυμα Λόνγκι της Φλωρεντίας. Πε
ντακόσια έργα, προερχόμενα από 160 μουσεία και 
συλλογές από όλο τον κόσμο ανασυνθέτουν στην 
Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας τον μαγικό κόσμο 
της Αναγέννησης. Κριτήριο για την επιλογή των έρ
γων υπήρξε η σχέση τους με την αρχαιότητα και η 
υψηλή ποιότητά τους.

Περισσότεροι από 150 επώνυμοι δημιουργοί υπο
γράφουν πολύ σημαντικά έργα. Και ανάμεσά τους 
οι θρυλικοί πρωταγωνιστές της μεγάλης καλλιτεχνι
κής επανάστασης:

Λεονάρντο ντα Βίντσι, Μιχαήλ Άγγελος, Μποτι- 
τσέλλι, Τιτσιάνο, Ντονατέλλο, Γκιμπέρτι, Λούκα 
ντελλα Ρόμπια, Μαντένια, Πολλαγιουόλο, Γκιρλα- 
ντάιο, Ραφαέλλο, Μπελλίνι, Βερονέζε, Τιντορέντο 
και πολλοί άλλοι.

Η έκθεση περιλαμβάνει πίνακες ζωγραφικής, γλυ
πτά, χάλκινα αγαλματίδια, νυφιάτικες κασέλες, με

τάλλια, πλα- 
κέτες, εικο
νογραφημέ
να χειρόγρα
φα και πολύ
τιμα αντικεί
μενα, ως και 
σφραγιδόλι
θους από τις 
σ υ λ λ ο γ έ ς  
των Μεδί- 
κων.

Την έκθε
ση συνοδεύ
ει ένας μνη
μειώδης επι
σ τημ ον ικός  
κατάλογος 720 σελίδων με πλούσια εικονογράφηση 
και εισαγωγικά κείμενα γραμμένα από ειδικούς επι
στήμονες και όλο τον κόσμο και σχολιασμό για το 
καθένα από τα 500 έργα (Silvana Editoriale Milano, 
έκδοση στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα).

«Το φως του Απόλλωνα» μας αποκαλύπτει στην 
Εθνική Πινακοθήκη μιαν άλλη άγνωστη και οικουμε
νική Ελλάδα, που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
χάσετε!

(Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 31-3-2004)

ΜΙΝΩΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ" ΣΤΗ ΝΑΠΟΛΗ

Μετά το Σικάγο, το Μπέρμινχαμ και τη Στοκχόλ
μη, ή Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2001 -2004 και το 
Υπουργείο Πολιτισμού παρουσιάζουν μια πολύ ση- 
(Ihfntini αρχαιολογική έκθεση για πρώτη φορά και 
στην Ιταλία. Πρόκειται για την έκθεση "Μινωιτών 
και Μυκηναίων Γεύσεις" που από τις 28 Ιανουάριου 
έως τις 28 Μαρτίου 2004 λειτουργεί στο Εθνικό Αρ
χαιολογικό Μουσείο της Νάπολης. Η έκθεση στη 
συνέχεια θα μεταφερθεί στο Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας της Γενεύης.

Η έκθεση αποτελεί την κατακλείδα ενός ερευνη
τικού αρχαιολογικού προγράμματος της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης (EUM, I και II). Στηρίζεται στις αναλύ

σεις που έγιναν σε πή
λινα αγγεία ή θραύσμα
τα αγγείων που προέρ
χονται από πολλές αρ
χαιολογικές θέσεις της 
Κρήτης, από τις Μυκή
νες και τη Θήβα. Χρο
νολογικά ανήκουν 
στην περίοδο από την 
5η χιλιετία π.Χ. ως το 
1100 π.Χ.

Οι χημικές αυτές

αναλύσεις έδειξαν ό,τι σύμ
φωνα με τα κατάλοιπα των 
τροφών που υπάρχουν στα 
αγγεία, στις διατροφικές συ
νήθειες των Μινωιτών και 
Μυκηναίων περιλαμβάνο
νταν το λάδι, το κρασί (οι 
αναλύσεις έδειξαν κρασί με 
ρητίνη πεύκου, δηλαδή ένα 
είδος παρόμοιο με τη σημε
ρινή ρετσίνα), οι ξηροί καρ
ποί, τα σύκα, τα βότανα, τα μπαχαρικά και περισσό
τερο το κρέας παρά το ψάρι.

Η έκθεση περιλαμβάνει 248 εκθέματα: Πήλινα 
αγγεία στα οποία έγιναν οι αναλύσεις, χάλκινα, 
σκελετικό υλικό, στο οποίο έγιναν αναλύσεις DNA, 
σε συνδυασμό με τις αναλύσεις των αγγείων, οστά 
ζώων και όστρεα. Είναι χωρισμένη σε τέσσερις 
ενότητες: 'Τι παρήγαν", 'Τι μαγείρευαν", "Τι έπιναν" 
και "Είμαστε ό,τι τρώμε".

Τα εκθέματα της έκθεσης προέρχονται κυρίως 
από τα Μουσεία της Κρήτης, αλλά και από τα Μου
σεία του Ναυπλίου και της Θήβας καθώς και το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας, όπου 
είχε παρουσιαστεί για πρώτη φορά το 1999.

κ. κ.
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#

Ο Ν Ε ΙΡ Ο  Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΝ Η Σ  Ν Υ Χ ΤΑ Σ  - Ο Υ ΙΛ Λ ΙΑ Μ  Σ Α ΙΞ Π Η Ρ

Μία νύχτα του Μεσοκαλόκαιρου, σε κάποιο δάσος 
της Αρχαίας Αθήνας, αρχίζει τη δράση της κω
μωδίας του ο μεγάλος βάρδος Ουϊλλιαμ Σαίξ- 

πηρ. Στα χρόνια του Θησέα, σε μία νύχτα γεγάτη μα
γεία, ξωτικά και νεράιδες όπως την θέλει η παγκόσμια 
λαογραφική παράδοση, μπορείς ν’ αγαπήσεις, να με
ταμορφωθείς, να ονειρευτείς!

Μέσα στο δάσος αυτή την Ονειρική Νύχτα όλα 
μπορούν να συμβούν! Τα μηνύματα είναι διάχυτα μέ

σα στο έργο. Βγαίνουν αβίαστα με χιούμορ σε μία θε
ατρική αφήγηση Σαιξπηρικής κωμωδίας. Παρουσιά
ζεται η σιγουριά και η αλαζονεία σαν ανοησία. Μετα
ξύ ονείρου και πραγματικότητας τα παιδιά παρακο
λουθούν εντυπωσιακά σκηνικά, κοστούμια, μουσική, 
χορό και μεταφέρονται σ’ ένα δάσος που γίνονται 
ύμνος τα νιάτα και η ζωή. Μια παραγωγή απογειώνε
ται μαζί σας και σας ταξιδεύει στην Αναγέννηση και 
στην Αρχαία Ελλάδα. Το «Όνειρο καλοκαιρινής νύ
χτας» δεν ανήκει σε μία μόνο εποχή, αλλά σε όλες! Η 
παράσταση θα σας μείνει αξέχαστη! Παίζουν οι: 
Γράψα Νικολέτα, Κα- 
ραγιαννίδου Ωραιοζή- 
λη, Μπιμπιλάς Σπύρος 
κ.α. Σκηνοθεσία: Μό
νος Βενιέρης.

Το θέατρο ΜΙΝΩΑ 
βρίσκεται στην οδό 
Πατησίων 91, τηλ 210

“Ο ΘΕΙΟΣ ΒΑΝΙΑΣ” ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΦ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ»

ΟΆντον Τσέχοφ έδωσε μερικά από τα αριστουργη- 
ματικότερα έργα του θεάτρου. Όπως "Ο θείος 
Βάνιας", που ανέβασε το θέατρο «Προσκήνιο» σε 

σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου.
Η υπόθεση διαδραματίζεται στη ρωσική επαρχία 

στο κτήμα του συνταξιούχου καθηγητή Σερεμπρια- 
κόφ, που πίσω από τον τίτλο του «καθηγητή», παρι
στάνει τον σπουδαίο επιστήμονα. Ο καθηγητής ζει 
εκεί με τη νεαρή σύζυγό του Έλενα, την κόρη του 
Σόνια αλλά και τους συγγενείς της πρώην γυναίκας 
του, δηλαδή τον αδελφό της, Βάνια και τη μητέρα 
της, κυρία Βοίτσκαγια. Μαζί τους μένουν ο Αστρόφ, 
ένας γοητευτικός γιατρός, η Μαρίνα, η γκουβερνά- 
ντα της Σόνια και ο Ίλια, ένας ξεπεσμένος κτηματίας. 

Η ζωή τους κυλά αργά και πληκτικά, όμως τα αν

θρώπινα πάθη υποβόσκουν. Ο Βάνια βιώνει τον ανεκ
πλήρωτο έρωτά του για τη Έλενα, ενώ η Σόνια είναι 
κρυφά ερωτευμένη με τον Αστρόφ, ο οποίος την 
αγνοεί. Αυτό που τους βασανίζει περισσότερο, όμως, 
είναι η παρακμή και τα αδιέξοδα, το δράμα της συμ
βίωσής τους. Ιδιαίτερα η παρακμιακή οκνηρία που 
κουβαλάει μαζί του το ζεύγος του ατάλαντου καθη
γητή Σερεμπριακόφ και της συζύγου του, που σαν 
κολλητική ασθένεια μεταδίδεται και στους υπόλοι
πους ήρωες του έργου. Όταν ο Βάνιας και ο Αστρόφ 
καταλαβαίνουν τη μικρότητα και την αγνωμοσύνη 
του «καθηγητή», τον διώχνουν και συνεχίζουν την 
ήρεμη ζωή τους.

Παίζουν: Μαρίνα: Σούλα Αθανασιάδου, Θείος Βά
νιας: Γιάννης Μπέζος, Αστρόφ: Δημήτρης Σιακάρας, 
Σερεμπριακόφ: Περικλής Μουστάκης, Τελιέγκιν: 
Γιώργος Ψυχογιός, Σόνια: Μαρίνα Ψάλτη, Έλενα: 
Ναταλία Τσαλίκη,
Μαρία Βασίλιεβνα:
Ουρανία Μπασλή.

Το θέατρο «Προ
σκήνιο» βρίσκεται 
στην οδό Καπνο
κοπτήριο 8 και 
Στουρνάρη. Τηλ 
210 8252242
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Ε Τ Ε Γ Α Ο Κ Α Ο Α Ρ Ι Ε Τ Η Ρ Ι Α  
M E G A  S T A R

Τα 40 χρόνια πείρας μας
στον καθαρισμό & 6αφή δερμάτινων, καθαρισμό & λίπανση γουναρικών,

αλλαγές χρωμάτων δερμάτινων
εγγυώνται την Άριστη Ποιότητα και τις Λογικές Τιμές

Λ . ΒΟ Υ Λ ΙΑ ΓΜ ΕΝ Η * 2 7 5 , ΑΓ. ΑΗΜ ΗΤΡΙΟΧ  
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ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟ ΣΥΣΤΗΜ ΑΤΑ
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ * * * * * *
1ο. Ελ Βενιζέλου 15 - Αγ. Βαρβάρα,

ΐηλ.:54.41.488, 56.17.556, fax: 56.16.599 
2ο. Μεγ. Αλεξάνδρου 43 ■ Αιγάλεω 
3ο. Γρηγ. Λαμπράκη 243 ■ Νίκαια

’ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ _ _



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ιι ιίει... ιι ι ε ι «Την γλώσσα μου 
έδωσαν Ελληνική»

(Οδυσσέας Ελύτης)

Μια σειρά από καθημερινές λέξεις, με σωστή μία α
πό τις τρεις εκδοχές... και τις απαντήσεις για τυχόν 
αμφιβολίες σας.

Παραθέτουμε ορισμένες φράσεις, που προέρχο
νται από συνδυασμό λέξεων και έχουν χαρακτήρα 
ιδιωματισμού. Οι εκφράσεις αυτές διαθέτουν τη 
δική τους ερμηνεία, διαφορετική σε κάθε περί

πτωση από αυτή που θα προέκυπτε από τον συνδυα
σμό των ερμηνειών των λέξεων που πς αποτελούν.

γαία πυρί μιχθήτω, για να δείξουμε: Α. έλλειψη ενδια
φέροντος, Β. εξαιρετική προσοχή, Γ. διαλλακτικότητα 

μεταξύ σφύρας και άκμονος: Α. μεταξύ δύο εξίσου 
δυσάρεστων καταστάσεων, Β. σε αδιέξοδο, Γ. σε δυ
σμενή θέση

επί ξυρού ακμής: Α. σε ενδοιασμό, Β. σε κρίσιμο ση
μείο, Γ. σε διαρκή προσήλωση 

δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται, για να δη
λώσουμε: Α. συναγωνισμό, ευγενή άμιλλα, Β. αθέμιτο 
ανταγωνισμό, Γ. διαφωνία, εναντίωση 

αντί πινακίου φακής: Α. σε τιμή ευκαιρίας, Β. σε 
αναγγελία-δημοπρασία, Γ. σε αναρτημένο κατάλογο 

φρίξον ήλιε , προκειμένου να εκφράσουμε: Α. έντο
νη αποστροφή, Β. τεταμένο προβληματισμό, Γ. σφο
δρή εναντίωση

ανθ’ ημών Γουλιμής: Α. αναξιοκρατική πράξη, Β. 
αναμφισβήτητο δεδομένο, Γ. αδικαιολόγητο γεγονός 

ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει: Α. εύστοχη θεωρία, 
Β. αδιευκρίνιστο γεγονός, Γ. ασαφή συμπεράσματα 

εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν: Α. αμέριστη προ
σφορά βοήθειας, Β. καταβολή αντιτίμου για να γίνει κά
τι, Γ. ανάπτυξη δραστηριότητας για να γίνει κάτι 

ακούω τον αναβαλλόμενο: Α. επιτιμούμαι, Β. εγκω
μιάζομαι, Γ. φιλοφρονούμαι,

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

γαία πυρί μιχθήτω - Α: ας γίνει ότι θέλει, προκειμέ
νου να δηλώσουμε έλλειψη ενδιαφέροντος για το τι 
πρόκειται να γίνει, αδιαφορία για το μέλλον 

μεταξύ σφύρας και άκμονος - Β: σε αδιέξοδο, μτφ. 
για πρόσωπο που έχει να αντιμετωπίσει πολλές και δύ
σκολες καταστάσεις από τις οποίες δεν μπορεί να δια- 
φύγει, γιατί γλιτώνοντας από τη μία πέφτει στην άλλη 

επί ξυρού ακμής - Β: στο κρίσιμο σημείο μιας κατά
στασης ή ενέργειας

ΣΥΝ. σε τεντωμένο σχοινί, στην κόψη του ξυραφιού 
δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται - Β: για να δη

λώσουμε αθέμιτο ανταγωνισμό, όταν δηλαδή χάνει κά
ποιος τη θέση και τις δυνάμεις του και οι άλλοι σπεύδουν 
να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία σε βάρος του 

αντί πινακίου φακής - Α: σε τιμή ευκαιρίας, με αυ-

τελές αντάλλαγμα, η φράση αυτή ανάγεται στη Βίβλο 
(Γένεσις, κεφ.25) κατά την οποία ο Ησαύ, πρωτότοκος 
γιος του Ισαάκ, πούλησε τα πρωτοτόκια στον αδελφό 
του Ιακώβ για ένα πιάτο φαγητό.

ανθ’ ημών Γουλιμής - Α: άδικη, αναξιοκρατική πρά
ξη, η φράση χρησιμοποιείται για να δηλώσουμε την 
έντονη αντίθεση στην προτίμηση, εκλογή αγνώστων 
και άσημων προσώπων έναντι σημαντικών και διακε
κριμένων. Η φράση αποδίδεται στον X. Τρικούπη που 
στις εκλογές του Απριλίου 1985 στο Μεσολόγγι απο
κλείστηκε με την εκλογή του άγνωστου, σε σχέση αυ
τόν, πολιτικού Μιλτ. Γουλιμή.

φρίξον ήλιε -Α: για να εκφράσουμε έντονη δυσαρέ
σκεια, απέχθεια, δυσαρέσκεια (για ανεπίτρεπτη, αι
σχρή πράξη)

ΕΤΥΜ: «φρίξον ήλιε στέναξον γη» από την ακολουθία 
της Μεγάλης Τετάρτης.

ράβδος εν γωνία, άρα βρέχει - Γ: ασαφή συμπερά
σματα που δεν έχει καθοριστεί πως προκύπτουν, συλ
λογισμοί με αδύναμη λογική συνοχή 

εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν -Β: κατάθεση ανά
λογου αντπίμου, προκειμένου να πραγματοποιηθεί κάτι, 
να δοθούν δηλαδή τα ανάλογα ανταλλάγματα 

ακούω τον αναβαλλόμενο-Α: επιτιμούμαι, επιπλήτ- 
τομαι, δέχομαι έντονη κριτική, ΣΥΝ: ακούω τον εξά
ψαλμο, ακούω τα εξ’ αμάξης

ΛΕΞΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Αρκετές από τις λέξεις της ελληνικής γλώσσας προ
έρχονται από ονόματα ανθρώπων και τόπων που συνή
θως είναι άγνωστα σε αυτούς που την ομιλούν. Ας δού
με χαρακτηριστικά μερικές τέτοιες λέξεις και την προ
έλευσή τους :

βιβλίο: Βύβλος, φοινικική πόλη από όπου εισαγόταν 
ο κατεργασμένος πάπυρος 

μορφίνη: Μορφέας θεός του ύπνου, η λέξη αυτή 
μαρτυρείται από το 1874

πανικός-πανίδα: Πάν, θεός των δασών, η παρουσία 
του οποίου προκαλούσε φόβο και τρόμο 

τάλιρο: Joachimsthaler, περιοχή της Γερμανίας, της 
οποίας ο αργυρός χρησιμοποιούταν από το 1518 για 
την κατασκευή νομισμάτων 

σάντουιτς: από το όνομα του Άγγλου κόμη του 
Sandwitch, John Montagu, ο οποίος όταν έπαιζε χαρτιά 
για να μην αφήσει το παιχνίδι, συνήθιζε να τρώει τέτοι
ου είδους πρόχειρο γεύμα 

τσελεμεντές: από το όνομα του Έλληνα Ν.Τσελεμε
ντέ (1878-1958) συγγραφέα βιβλίων μαγειρικής 

νικοτίνη: Nicot, (1530-1600) Γάλλος πρέσβης, ο 
οποίος φαίνεται ότι εισήγαγε τον καπνό στη Γαλλία 

λιντσάρω: Lynch, Αμερικανός δικαστής(1742-1820), 
ο οποίος οργάνωνε παράνομα δικαστήρια στη Βιρτζί- 
νια και εκτελούσε ποινές .

Επιμέλεια: Αστυφ. Αγγελική Στόλη
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Τοποθετήθηκαν στις αρχές Δεκεμβρίου, 
στην περίιιετρο του Τούρκικου Προξενείου 
της Θεσσαλονίκης οι νέες πρωτοποριακές 
αλεξίσφαιρες σκοπιές.

Οι νέες σκοπιές εκτός του ότι παρέχουν αλεξίσφαιρη 
προστασία στο προσωπικό φύλαξης, διαθέτουν και τα 
παρακάτω αξεσουάρ:
-κλιματισμό,
-Ηλεκτρονική ανίχνευση του εγγύς χώρου της σκοπιάς, 
-θερμόμετρο εσωτερικού και εξωτερικού χώρου,
-Ισχυρότατο φορητό προβολέα με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, 
-Ανακλαστικά καθρεπτίζοντα τζάμια (εννοείται αλεξίσφαιρα), 
-Χημική τουαλέτα (η μία εκ των τριών σκοπιών)

Η φύλαξη του εν λόγω Προξενείου είναι ευθύνη του Α.Τ. Ανω Πόλης, 
η δε υλοποίηση αυτής της προσπάθειας τελειοποίησης των συνθηκών 
φύλαξης ευαίσθητων «στόχων» όπως είναι το τούρκικο Προξενείο 
της Θεσσαλονίκης, ανήκει στις φιλότιμες προσπάθειες 
του Γενικού Γραιιματέα του σωματείου ειδικών φρουρών 
του Νομού Θεσσαλονίκης Δημητρίου Αποστόλου ο οποίος όμως 
είχε και την αμέριστη συμπαράσταση του ανθυπαστυνόμου 
Γεωργίου Τσολάκη που με τις διπλωματικές του ικανότητες 
βοήθησε ώστε να έλθει σε πέρας ένα τόσο σοβαρό έργο.

Πρωτοποριακές σκοπιές αλεξίσφαιρης προστασίας 
στο Τούρκικο Προξενείο της Θεσσαλονίκης, 

σε συνεργασία ρε το σωματείο ειδικών φρουρών 
Ελληνικής Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

Οι σκοπιές είναι τύπου kibo που κατασκευάζονται από την εταιρεία 
Γ. Γλεντάς Α,Τ.Ε.Ε. στην Θεσσαλονίκη.

Σίγουρα, ξαφνιάζουν ευχάριστα τέτοιες πρωτοβουλίες όταν μάλιστα 
'μαλακοί' και 'σκληροί' στόχοι είναι απαραίτητο να φυλάσσονται 
με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο λόγω της παγκόσμιας κατάστασης.

ί Γϊνε Εθελοντής 
L Ασφάλειας

I
Ποιοι εργάζονται για την ασφάλεια των Αγώνων;
Μια ειδικά εκπαιδευμένη δύναμη ασφάλειας 
που αριθμεί πάνω από 45.000 άτομα θα εργαστεί 
σε 24ωρη βάση για την ασφάλεια των Αγώνων.
Στη δύναμη αυτή θα ενσωματωθούν 5.000 εθελοντές, 
που θα εκπαιδευθούν για αυτό το σκοπό. Στόχος όλων 
είναι να επιτύχουν ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον 
για τους αθλητές, τους κριτές και διαιτητές, τα μέλη 
της Ολυμπιακής Οικογένειας, τους δημοσιογράφους 
τους επισκέπτες και θεατές, χωρίς να επηρεάσουν 
τον εορτοστικό χαρακτήρα των Αγώνων.

Που θα προσφέρω τις υπηρεσίες μου, ως 
εθελοντής ασφάλειας;
■ Στον έλεγχο πρόσβασης πεζών στις Ολυμπιακές 
εγκαταστάσεις
■ Στον έλεγχο κοινόχρηστων χώρων και τις εσωτερικές 
πύλες των σταδίων
■ Στην επιτήρηση των θεατών στις ^ £ \
εξέδρες των αθλητικών εγκστοστάσεων J JT~~— »
■ Στη στάση και στάθμευση οχημάτων __ i
■ Στη διευκόλυνση της κίνησης των πεζών « δ

Με ποιους θα συνεργάζομαι;
θ ο  συνεργάζεσαι με ειδικούς από τη Διεύθυνση 
Ασφάλειος Ολυμπιακών Αγώνων (ΔΑΟΑ), 
την οστυνομική υπηρεσία που οργανώνει 
το πρόγραμμα ασφάλειας των Ολυμπιακών 
Αγώνων σε συνεργασία με την Α Θ Η Ν Α  2004.

Τι είναι η ΔΑΟΑ;
Η ΔΑΟ Α είνοι η αστυνομική υπηρεσία που ιδρύθηκε 
αποκλειστικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 
ςπεγάζεται στο κτίριο της Οργανωτικής Επιτροπής 
και έχει στελεχωθεί με προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού 
Σώματος κοι των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Δ ΑΟ Α 
συνεργάζεται με φορείς όπως η Γενική Γραμματεία 
Πολπικής Προστασίας, η Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και 
με ειδικούς σε θέματα ασφάλειας από τις προηγούμενες 
διοργανώτριες πόλεις του Σύδνεϋ και του Σόλτ Λ έικ

Ποιος είναι ο ρόλος της ΔΑΟΑ;
■ Ο  επιτελικός σχεδιοσμός των μέτρων ασφάλειας 
και τάξης που απαιτούνται κατά τη διάρκεια
της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Αγώνων
■ Η μέριμνα για την επιχειρησιακή εφαρμογή 
των σχεδίων ασφάλειας
■ Ο  συντονισμός όλων των φορέων που 
θο προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για 
την ασφάλεια των Αγώνων

ί
Εθελοντισμός ΑΘΗΝΑ 2004

Ανοιχτή γραμμή Εθελοντισμού: 800 11 20041, www.athens2004.com 
Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004 

Ιωλκού και Φιλικής Εταιρείας, Τ Κ 142 34, Νέα Ιωνία, Αθήνα, Τ 210 2004 000 F 210 2004 004

http://www.athens2004.com


ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. «Γερμανική...», ένα από τα πρώτα φιλοσοφικά 

έργα των Μαρξ και Έγκελς.
2. Προστατευτικός ο ρόλος του - Συνθετικό τουρκι

κών τοπωνυμίων
3. Παράγων ευστάθειας - Αραβικό άρθρο.
4. Η αποκατάστασή της χαιρετίζεται.
5. Μουσική νότα - το όνομά του έχει η «Ακαδημία 

Αθηνών» (με άρθρο).
6. Αρχικά οργανισμού μας - Είναι...διακριτικό (αντι- 

στρ.).
7. Υπόλοιπο... απόλαυσης για μερικούς - Μεγάλος 

Ιρλανδός θεατρικός συγγραφέας (αντιστρ.).
8. Ένα από τα συνθήματα της Γαλλικής Επανάστα

σης (καθ.) - Συγκοινωνιακά αρχικά.
9. Χημικό στοιχείο (το νεκρό γράμμα είναι Ν).

ΚΑΘΕΤΑ
1. Συχνά απαιτεί θυσίες.
2. Διαθέτει πόρους (γεν.).
3. Ό,τι και το 3ο οριζόντια - Είναι ηρωικό.
4. Και για την επιφάνειά του χαρακτηρίζεται έτσι - 

Αρχικά μεγάλου πιστωτικού ιδρύματος.
5. Γαλλικό άρθρο - Διπλασιάζεται στο... ξεπούλημα 

- Αρχαίος θεός των Φοινίκων.
6. Δεν την ανέχεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
7. Τίτλος έργου του Ηλία Βενέζη (γεν.).
8. Δύο συνεχόμενα, τρεις ρωσικοί ποταμοί - Πρώτο 

συνθετικό φαγητού ανατολίτικης κουζίνας - 
Άρθρο.

9. Τρόπος πληρωμής (ξεν.) - Πλήθος ανθρώπων 
(αιτ.).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Καθώς το περιπολικό της αστυνομίας διέσχιζε με 
ταχύτητα το βρεγμένο δρόμο, ο Αρχιφύλακας της 
υπηρεσίας εξηγούσε στον Αστυνόμο Δημητρίου 

τι περίπου είχε συμβεί.
«Λήστεψαν το χρηματοκιβώτιο του Καπετάν-Μάρ- 

κου μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ο καπετάνιος λείπει σε 
ταξίδι και στο σπίτι βρισκόταν μόνο η οικιακή βοηθός. 
Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη.»

Όταν έφτασαν στην όμορφη βίλα του καπετάν- 
Μάρκου, η βροχή μόλις είχε σταματήσει. Χτύπησαν το 
κουδούνι της μεγάλης μαύρης καγκελόπορτας, η 
οποία μετά από λίγα δευτερόλεπτα άρχισε σιγά - σιγά 
να ανοίγει. Πέρασαν κάτω από μια τεράστια βελανι
διά, που ακόμα έσταζε μερικές σταγόνες. Ο κήπος 
ήταν λασπωμένος και γι’ αυτό πρόσεξαν μέχρι να δια
σχίσουν το πλακόστρωτο που οδηγούσε στην είσοδο 
του σπιτιού. Στο χολ της έπαυλης τους περίμενε η οι
κονόμος, η οποία, αφού έκανε τις απαραίτητες συ
στάσεις, άρχισε να τους διηγείται τι ακριβώς συνέβη.

«Βρισκόμουν μέσα στο θερμοκήπιο, μια γυάλινη κα
τασκευή όπου ελέγχεται νύχτα μέρα η θερμοκρασία, 
η υγρασία κλπ. Έτσι, τα φυτά και τα λουλούδια καλ
λιεργούνται όλο το χρόνο ανεξάρτητα του τι καιρό κά
νει έξω, όταν ξαφνικά είδα έναν άντρα να διασχίζει 
τον κήπο μεσ’ την βροχή, να σκαρφαλώνει τον τοίχο 
και να μπαίνει από το παράθυρο στην κρεβατοκάμα
ρα του κυρίου μου, όπου βρίσκεται το χρηματοκιβώ
τιο. Έτρεξα γρήγορα μέσα, αλλά ο κακοποιός ήδη εί
χε ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και είχε εξαφανιστεί. 
Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγιναν όλα τόσο γρή
γορα! Πρέπει να γνώριζε το συνδυασμό!»

«Παρακαλώ οδηγήστε μας στην κρεβατοκάμαρα 
του καπετάνιου για μια σύντομη έρευνα», είπε ο Αστυ
νόμος Δημητρίου. Με ευχαρίστηση η οικονόμος τους 
οδήγησε στο δωμάτιο. Ο Αστυνόμος παρατήρησε 
προσεκτικά τον χώρο. Υπήρχε ένα μεγάλο κρεβάτι, 
δύο κομοδίνα και μια τουαλέτα από καρυδιά. Οι τοίχοι 
ήταν καλυμμένοι με μια πανέμορφη ταπετσαρία και το 
πάτωμα καθαρό. Το χρηματοκιβώτιο ήταν ανοιγμένο 
και όλο το περιεχόμενό του είχε εξαφανιστεί.!

«Ο Αστυνόμος Δημητρίου άρχισε να γελάει. Την 
επόμενη φορά πρέπει να είστε πιο προσεκτική. Δυ
στυχώς την πατήσατε.

«Μα τι λέτε κ. Αστυνόμε πως με κατηγορείτε έτσι,
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όταν μάλιστα με τόση λεπτομέρεια σας απάντησα σε 
ότι με ρωτήσατε».

Ο αστυνόμος συνέχισε να γελάει. «Τα υπόλοιπα θα 
μας τα πεις στο Τμήμα».

Ποια λεπτομέρεια έπεισε τον Αστυνόμο Δημητρί- 
ου ότι η οικονόμος δεν έλεγε την αλήθεια; (Απα
ντήστε σωστά και κερδίστε CD ελληνικής και ξένης 
μουσικής).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Τα παγάκια πρόδωσαν τον Δημήτρη Ελένή.

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ

Σ’ όποιον δεν διαθέτει ντροπή, το μεν στόμα του 

είναι αχαλίνωτο, η δε γλώσσα του ανέμη (που γυρνά

ει διαρκώς).

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Στους ενάρετους ανθρώπους η ντροπή θεωρείται 

πως έχει αξία πιο μεγάλη και απ’ αυτή ακόμη τη ζωή 

τους.

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Το ν’ αδιαφορούμε, πάνω στο τι σκέπτεται ο κό

σμος για το άτομό μας, είναι όχι μόνο αλαζονικό, αλ

λά, συνάμα, η μεγαλύτερη αναίδεια απ’ όλες.

ΚΙΚΕΡΩΝ

Η συστολή του άνδρα προκαλεί τη γυναικεία ειρω

νεία.

ΜΑΣΣΙΑΣ

Η αρετή δεν πρόκειται να εκλείψει από εκείνον, που 

δεν τον εγκατέλειψε ακόμη η ντροπή του.

ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ

Όποιος ξεχνάει την ντροπή, ξεχνάει και την αλή

θεια.

ΣΑΙΞΠΗΡ

Οι γυναίκες σπάνια έχουν οίκτο για έναν άνδρα, ο 

οποίος ντρέπεται.

ΛΥΤΤΟΝ

Η ντροπή καταφεύγει στα χείλη, όταν πάψει πλέον 

να υπάρχει στην καρδιά.

ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ

Ο άνθρωπος που κοκκινίζει, δεν είναι δυνατόν να 

έχει εξ ολοκλήρου αποκτηνωθεί.

ΣΑΙΞΠΗΡ

Το ερύθημα στο πρόσωπο της νεαρής γυναίκας εί

ναι μια ανταύγεια αγγελική.

ΜΠΑΛΦΟΥΡ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1

Ποιος είναι ο εικονιζόμενος Έλληνας ευπατρίδης 
και πρώτος Πρόεδρος της ΔΟΕ που συνέστησε να γί
νουν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην Αθήνα. (Μετά από 
κλήρωση οι δέκα πρώτοι που θα απαντήσουν σωστά 
θα πάρουν από ένα αξιόλογο δώρο ανάλογα με την 
ηλικία τους).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2
Ολυμπιονίκης στους πρώτους Ολυμπιακούς 
αγώνες.

Μετά από κλήρωση οι δέκα πρώτοι που θα απα
ντήσουν σωστά θα πάρουν από ένα αξιόλογο δώρο 
ανάλογα με την ηλικία τους.

Οι φωτογραφίες των δύο Κουίζ είναι από το βιβλίο 
του Θανάση Ταρασουλέα, (ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ 1896- 1906).



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΣ

Δεν κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη...εμάς 
παρακολουθεί!

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε τα  ονό
ματα που απάντησαν σωστά στο αστυνομικό πρόβλημα και 
στα κουίζ του τεύχους Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου (τα δώρα 
θα αποσταλούν στους δέκα πρώτους απο κάθε κατάστα
ση, μετά από κλήρωση):

Απάντησαν στο αστυνομικό πρόβλημα οι: ΑΝ-
ΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΡΑΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΓΕ
ΩΡΓΙΑ, ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΜΠΟΥ
ΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΕΡΜΕΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, KOKOAAKH ΓΙΑΝΝΑ, ΚΟΥ
ΜΠΑΡΟΥ ΜΑΙΡΗ, ΛΙΟΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΛΑΒΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΜΑΝΩΛΑ- 
ΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΕΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΜΠΛΕΤΣΟΠΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΥΡΟΥΠΟΥΛΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΥΤΖΕΝΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΠΟΥΓΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗ
ΣΤΟΣ, ΤΣΙΜΠΟΠΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΦΡΑ- 
ΓΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, ΣΕΡΡΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΑΠΡΑ- 
ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ, ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕ- 
ΣΘΗΜΑΝΗ, ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΠΟ, ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΑΛΑ
ΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΕΓΓΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑ
ΝΤΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ, ΜΠΛΕΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΕΜΑΝΟΥΗΛ, ΖΙΩΖΙΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΚΥΡΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΑΡΑΓΓΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝ
ΔΡΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗ- 
ΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΣΑΡΟΥΒΑΣΙΔΟΥ ΤΡΙΑ- 
ΝΤΑΦΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΡΕΜΟΝΑΣ ΙΩΣΗΦ, 
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΤΟΡΑ- 
ΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΕ
ΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ, ΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ.

Στο φωτογραφικό κουΐζ 1 απάντησαν σωστά οι: ΑΝ-
ΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, ΓΑΛΑΝΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΔΗΜΗΤΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΖΙΩΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΛΙΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΛΕΤΣΟΠΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΠΟΥ- 
ΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΡΙΟΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ , ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΤΣΙΜΠΟΠΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ , ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΧΟΡΟΖΟ- 
ΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ, ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 
ΘΩΜΑΣ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΠΟΥΖΟΥΝΙΕΡΑΚΗ, ΦΟΥΦΟΥ- 
ΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, ΤΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ.

Στο φωτογραφικό κουΐζ 2 απάντησαν σωστά οι: ΓΑ
ΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ, ΖΙΩΖΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, 
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΧΡΗ
ΣΤΟΣ, ΚΑΡΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΛΙΩΝΗ ΚΩΝ/ΝΑ, ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ 
ΚΩΣΤΑΣ, ΛΑΒΙΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΛΑΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΛΙΟΝΗ 
ΝΙΚΟΛΕΤΑ, ΜΠΛΕΤΣΟΠΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΠΑ- 
ΠΑΝΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΠΟΥΤΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΣΚΛΙΒΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΤΕΡΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΜΠΟΠΑΝΝΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΤΕ
ΡΗΣ, ΕΓΓΟΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΈΣΘΗΜΑ- 
ΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΓΈΩΡΠΟΣ, ΚΥΡΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΝΝΟΥ ΕΥ
ΑΓΓΕΛΙΑ, ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, 
ΚΟΛΛΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ. ..................................... ... ...................................

Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ αυτούς 
που γιορτάζουν τους μήνες:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ: Βασίλειο, 1. Θεοφάνη, Φώτη, Φωτεινή, 6. Ιω
άννη, Ιωάννα, 7. Γρηγόριο (του Νύσσης), 10. Θεοδόσιο, Θεο
δοσία, 11. Αντωνίου, Αντωνία, 17. Αθανάσιο, Αθανασία 18. 
Ευθύμιο, Ευθυμία 20. Γ ρηγόριο (του Θεολόγου), 25, Χρυσό
στομο 30.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ: Συμεών, 3. Παρθένιο, Παρθένα 7. Χαρά
λαμπο, Χαραλαμπία 10. Βλάση, 11. Μελέτιο, 12. Θεόδωρο, 
Θεοδώρα 17. Πολύκαρπο, 23. Πορφύριο, 26.

Υ. Γ. Στείλτε μας το ωραιότερο τετράστιχο που γράψατε 
και εμείς θα δημοσιεύσουμε το καλύτερο.

Μπορείτε να στείλετε τις  απαντήσεις σας με fax στο 
2106849352, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδι
κού μας: astana@ in.gr

Επιμέλεια: Αρχιφ. Κων/νος Τσινάλης
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Ε .  Π Α Γ Ω Ν Η Σ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ.-Fax 061 0 220 541

Υπάρχει ένα  κατάστημα 
που σας καλύπτει απόλυτα 
κα ι σας παραδ ίδει αμέσως, 
έτοιμες στολές και παραγγελία,
εξαρτήσ εις κα ι αξεσουάρ

* Ελληνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηράς
* Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος
* Πυροσβεστικού Σώματος

με ή χωρίς 
δικό σας ύφασμα

-Στολές
- Πουκάμισα
- Παντελόνια j 
-Πηλίκια
- Παπούτσια 
-Ζώνες
- Σήματα & Διακριτικά
- Παράσημα όλων των Σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων 
-Γκλόμπς
- Αλεξίσφαιρο γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

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

W ·̂  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
to* ΠΙΣΤΗ

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο

της τάξης του 35% 
τα αυτοκίνητα του προσωπικού της 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στατηλ. 6397 150 - 6014 037 

οικ. 60 10 199, κιν. 0944 454983 fax: 6016 459

A R
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛ.ΑΣ, ΣΤΡ/ΚΑ ΕΙΔΗ

*  ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ 

ΣΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ, 
ΠΗΛΙΚΙΑ-ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ 

ΑΡΒΥΛΑ MAGNUM HI - TEC
ΑΡΒΥΛΑ STARFORCE 

90 Ευρώ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΙΙΑΙ 

49 Ευρώ 
Η 2 ^

K R P R O O F

|Π Ο Ϋ ρ !Μ ^ Π Ο  Ευρώ
ΓΥ<ββΰμα π ε λ ά τη )

Αποστολή με αντικαταβολή σ ολη την Ελλάδα

.ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΗ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ̂ ·
Ν. ΦΛΟΥΤΖΗ 25 (ΠΥΛΕΣ ΚΕΔΒ, ΚΕΒΟΠ), 

ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.210 5326.379 
210 5810.513

Πορέχετοι πιστοποιητικό 
αηα την Rescue 3 International
Υπεύθυνος. Γιάννης Χολέβας 
Πληροφορίες. Αβάνα 210 3303738 
Βάση Ευάναυ rnk/lax., 26340 24.596 
κινητά. 6644 656 029 
Χάη Μπάνιά 30 300 Νούηοηος 
www.mntavati.com 
e-mail. inlo@mttavati.Pom

οπό ιην

^ e r n o t i o ^

Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ, αντιπρόσωπος της Rescue 3 International,
του μεγαλύτερου διεθνούς εκπαιδευτικού οργανισμού διάσωσης, 
πραγματοποιεί σχολές για αντιμετώπιση καταστάσεων σε άγρια νερά, 
πλημμύρες, χείμαρρους κ.α. Απευθύνονται σε·

k Πυροσβεστική Υπηρεσία 
‘ Ομάδες διάσωσης 
1 Ελληνική Αστυνομία
* Ελληνικό Στρατό
■ Ναυαγοσώσπς
■ Οδηγούς Rafting, «παιδευτίς 
καγιόκ, συνοδούς καιοβαστων

* Γενικό, άτομα που δραστηριοποιούνται 
οτο πτριβόλλον των ορμητικών νερών.

http://www.mntavati.com
mailto:inlo@mttavati.Pom


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

·*  Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος, εκφράζει την ιδιαίτερη 
εκτίμηση του προς τον κ. Κωνσταντίνο Γεωργίου, Ανα
πληρωτή Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς : 
«Εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνομίας, σας εκφράζω 
τις θερμότερες ευχαριστίες μας, για τη δωρεά είκοσι 
μοτοσικλετών για κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών Α
σφαλείας. Με την πρωτοβουλία σας αυτή, δείχνετε έ
μπρακτα τα αισθήματα εκτίμησης και αναγνώρισης 
της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινω
νικό σύνολο».

Ο Επιτελάρχης του Α’ Σώματος Στρατού Τα- 
ξίαρχος κ. Νικόλαος Κουτουμάνος σε επιστολή του 
προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας γρά
φει τα εξής : «Παρακαλώ δεχθείτε τις πιο θερμές ευ
χαριστίες του Α’ Σώματος Στρατού και εμού προσωπι
κά για τη διάθεση προσωπικού και μέσων στην Τριμε
ρή Επιτροπή Ελλάδας-Αλβανίας-Π.Γ.Δ.Μ. προκειμέ- 
νου να τοποθετηθεί τριεθνές πλωτό ορόσημο στη λί
μνη Μεγάλη Πρέσπα».

- ■ Ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμε
ρικής στη Βουλγαρία, κ. James W. Pardow, ευχαριστεί 
με επιστολή του τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, για την άριστη υ
ποστήριξη που του παρείχαν οι άνδρες της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο 
Άγιο Όρος.

Ευχαριστίες προς τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Φλώρινας, Αστυνομικό Διευθυντή κ. Γεώργιο Καλαϊ- 
τζάκη, εκφράζει ο κ. Νικόλαος Καταγάς, Διοικητήςτου 
ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟ- 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Στην επιστολή του επαινεί την 
ετοιμότητα και τον άριστο επαγγελματισμό που επέ- 
δειξε η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας κατά τη με
τακίνηση προσωπικού του Στρατηγείου στη βορειοδυ
τική Ελλάδα.

Ο κ. Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος, Γενι
κός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, εκφράζει 
τις θερμές του ευχαριστίες προς το Γενικό Αστυνομι
κό Διευθυντή Αττικής, Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγε- 
λάκο, για την πολύτιμη συνδρομή του στην επιτυχία 
της Η’ Συνόδου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
«ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ».

Ο κ. Γ. Κατσανεβάκης, Νομάρχης Χανιών, 
σε ευχαριστήρια επιστολή του, προς τον Αστυνομικό 
Διευθυνπί Χανιών, Ταξίαρχο κ. Μάρκο Πάγκαλο, ανα
φέρει τα εξής : «Πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επι
τυχία πριν από λίγες μέρες στα Χανιά οι εκδηλώσεις 
για την 90η επέτειο της Ένωσης της Κρήτης με την Ελ
λάδα, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου. Στην επιτυχία αυτή 
καθοριστική ήταν η βοήθειά σας, την οποία προσφέ- 
ρατε πρόθυμα με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγ
γελματισμού».

Ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωγρά
φου του Αγίου Όρους, Αρχ. Αμβρόσιος, εκφράζει την 
ευγνωμοσύνη του προς τους Αστυνομικούς Υπαλλή
λους του Αγίου Όρους, οι οποίοι με επικεφαλής τον Α
στυνόμο Α’ κ. Ευάγγελο Παρασύρη, Διοικητή του Α.Τ. 
Καρυών, απέτρεψαν πυρκαϊά επικίνδυνη για την Ιερά 
Μονή.

Ο κ. Η. Καζούκας, Πρόεδρος της ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, εκ
φράζει τις  ευχαριστίες του προς τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, 
για την πληρότητα των ληφθέντων μέτρων ασφαλείας 
κατά τη διάρκεια Συνεδρίου στο Πολεμικό Μουσείο Α
θηνών.

Ο κ. Θωμάς Σαββίδης, Αναπληρωτής Καθη
γητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης σε επιστολή του εκφράζει τις  ευχαριστίες του 
προς τους άνδρες του Τμήματος Συνοριακής Φύλα
ξης Κυπρίνου, για την άμεση παράδοση του πορτοφο
λιού του που περιείχε χρήματα και άλλα προσωπικά α
ντικείμενα, σημαντικής γ ι’ αυτόν αξίας.

Ο κ. Βασίλειος Σπανός, ευχαριστεί με επι
στολή του την Α.Δ. Αιτωλίας για την επιτυχία της να ε- 
ξάρθρωσει σε σύντομο χρονικό διάστημα σπείρα Αλβα
νών κλεπτών που δρούσε στην περιοχή Μεσολογγίου.

Ο Διευθυντής του 3ου Ενιαίου Λυκείου Χίου, 
κ. Νικόλαος Λεονταράς, ευχαριστεί με επιστολή του 
την Αστυνομική Διεύθυνση Χίου για την άμεση συμμε
τοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Λυκείου με 
θέμα «Πάμε Σινεμά».

Η Ενωση Ελληνίδων παραγωγών ηχο· 
γραφημάτων ευχαριστεί το Διευθυντή της Υποδι
εύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, Αστυνομικό Διευθυνπί 
Μπουρνάκα Αριστείδη, Α/Α Γεώργιο Σαλαμούρα, Α/Β 
Ευστράτιο Γανίτη, καθώς και το προσωπικό της Υπο
διεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, για την έντονη δρα- 
στηριοποίησή τους στον αγώνα ενάντια στην παραγω
γή και διακίνηση πλαστών CD.

Ο κ. Αλέξιος Κούνας, σε επιστολή του προς 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο, 
κ. Φώτη Νασιάκο, εξαιρεί το ήθος και την εργατικότη
τα του Αρχ. Γεωργίου Τζώρτζου του Τμήματος Τρο
χαίας Νέας Ιωνίας, ο οποίος εργάζεται ως Τροχονό
μος στην διασταύρωση Λεωφόρων Κύμης και Βεΐκου 
στην Καλογρέζα. «Η μεθοδικότητάτου κατά τη ρύθμι
ση της κυκλοφορίας κάνει όλους εμάς που τον βλέ
πουμε να τον αποκαλούμε ο δικός μας άνθρωπος, 
γράφει στην επιστολή του.

Το ΚΤΕΛ Νομού Έβρου ευχαριστείτο Τμήμα 
Τροχαίας Αλεξανδρούπολης και ιδιαίτερα τους Αρχι- 
φύλακες κ.κ. Σταύρο Μπιμπούδη και Αθανάσιο Μιχαη- 
λίδη για το ζήλο και τη μεθοδικότητα που επέδειξαν,
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στην ανεύρεση του υπαιτίου φθοράς λεωφορείου του 
ΚΤΕΛ Έβρου.

Ο Προοδευτικός Σύλλογος Ναυπλίου
«Ο ΠΑΜΜΗΔΗΣ», απένειμε τιμητικό δίπλωμα στην Α
στυνομική Διεύθυνση Αργολίδος, σε ένδειξη τιμής και 
αναγνώρισης της μεγάλης προσφοράς της για την 
διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας των πολιτών.

■* Ο Εφημέριος του Ιερού Ναού Φανερωμένης 
Λιθακιάς Ζακύνθου, πατήρ Παύλος Μποζίκης, ευχαρι
στεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιο Φλωρί- 
δη, για την απόφαση ίδρυσης Αστυνομικού Τμήματος 
στο Λαγανά Ζακύνθου. Στην επιστολή του εξαιρείτο ή
θος και την εργατικότητα του Διοικητή του Α.Τ. Λαγά
νά, Αστυνόμου Α’ κ. Διονύσιου Βιλιάρδου.

Η κ. Αφροδίτη Καββαδία, ευχαριστείτο 
προσωπικό του Α.Τ. Κρανιδίου για την άμεση ανταπό
κριση που είχε σε δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα της οι- 
κογένειάςτης.

Ο Ανθυπαστυνόμος κ. Γεωργιάδης Αδαμά
ντιος, ευχαριστεί θερμά το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την παροχή οικονομικής ενίσχυσης 
από τα ενεργητικά υπόλοιπα του περιοδικού «Αστυ
νομική Ανασκόπιση», σε σοβαρό πρόβλημα υγείας 
που αντιμετώπισε πρόσωπο του οικογενειακού του 
περιβάλλοντος.

Ο κ. Κυριάκος Σπηλιόπουλος ευχαριστεί 
με επιστολή του τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο και όλο το προ
σωπικό του Σώματος για την αντιμετώπιση σοβαρού 
προβλήματος υγείας του που του προσεφέρθη.

* *  Η ΠΑΕ «Παναθηναϊκός», ευχαριστεί με επιστο
λή της το Γ ενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής, Υπο-

■ 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.

•  Κατέθεσα στον υπ’ αριθμ. λογαριασμό 034300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν........ ευρώ 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.

στράτηγο κ. Γ εώργιο Αγγελάκο, τους Αξιωματικούς 
και Αστυφύλακες, που φρόντισαν για την ομαλή διε
ξαγωγή του αγώνα μεταξύ του Παναθηναϊκού και του 
Ολυμπιακού.

Η κ. Σταυρούλα Βουτσινά, ευχαριστεί σε 
επιστολή της το προσωπικό του Τμήματος Χολαργού 
για την άμεση ανεύρεση του κλεμμένου IX αυτοκινή
του της.

Ο κ. Μάριος Μιχαηλίδης ευχαριστεί τον Αρχ. 
του Αστυνομικού Τμήματος Κολωνού κ. Αλκιβιάδη Πα- 
παδημητρόπουλο. «Η ευγένεια του εν λόγω Αρχιφύ- 
λακα, σε συνδυασμό μετον επαγγελματισμό του, ήταν 
μια εμπειρία που με κατέπληξε παρά το σοκ που είχα 
υποστεί από το συμβάν της κλοπής που υπέστην», 
γράφει στην επιστολή του.

Ο κ. Βενιέρης Παναγιώτης ευχαριστείτους 
Αστυφύλακες κ. Παρτσακλάκη Αργύρη, Αρεκλάκη Ιω
άννη , τον εκφωνητή του τηλεφωνικού κέντρου Άμεσης 
Δράσης, Ανθυπαστυνόμο κ. Αδαμάντιο Γεωργιάδη, 
καθώς καιτονΥπαστυνόμο Β’ κ. Βασίλειο Τρομπούκη, 
γιατί ενήργησαν με μεθοδικό τρόπο να μεταφερθεί ά
μεσα συγγενικό του πρόσωπο στην εντατική μονάδα 
του Νοσοκομείου «Ασκληπιείο Βούλας».

Ο κ. Ελευθέριος Ουργαντζίδης ευχαρι
στεί θερμά το Α.Τ. Ασπροβάλτας και το Διοικητή Τρο
χαίας Ασπροβάλτας, Υπαστυνόμο Β’, κ. Παπαοικονό- 
μου Δημήτριο, για τη μέγιστη προσφορά τους στην ο
μαλή διεξαγωγή του «Ρετρό-Ράλλυ Σόφια-Θεσσαλονί- 
κη-Ασπροβάλτα».

Η κα. Γεωργία Μπάρμπα, με επιστολή της 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Φώτη 
Νασιάκο, ευχαριστεί τους Αρχιφύλακες του Α.Τ. Αγ. 
Βαρβάρας κ. ΘωμάΣτερνάκα, κ. Χρήστο Κακαέ,τηνΑ-
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στυφύλακα κα. Χρυσάνθη Μαζιβίνη και τον Ειδικό 
Φρουρό κ. Αναστάσιο Γεωργαντζά, γιατηνταχεία σύλ
ληψη τριών ατόμων νεαρής ηλικίας που διέπραξαν λη
στεία σε βάρος του 17χρονου γιου της.

Η ALPHA BANK με επιστολή της προς τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώ
τη Νασιάκο, ευχαριστεί τους άνδρες της Ελληνικής Α
στυνομίας που συμμετείχαν στη σύλληψη των δρα
στών της απόπειρας ληστείας που σημειώθηκε στα 
καταστήματα Τερψιθέας και Άνω Γλυφάδας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Κυνηγετικού 
Συλλόγου Ελευθερούπολης Καβάλας» σε επιστολή του 
ευχάριστά το Διοικητή του Α.Τ. Ν. Ζίχνης Σερρών, Αστυ
νόμο Β’ κ. Βλάσκο Κωνσταντίνο, καθώς και όλους τους 
συνεργάτες του γιατη ν άριστη μεταξύ τους συνεργασία.

Ο κ. Κ.Χ. Μπογδάνος ΠρόεδροςτουΔιοικητι
κού Συμβουλίου «Κεραυνός Α.Γ.Σ.» ευχαριστείτο Διευ- 
θυνπί της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Αιγίου, Αστυνο
μικό Διευθυντή κ. Νικόλαο Νικολακόπουλο και το Διοι
κητή του Α.Τ. Αιγίου, Αστυνόμο Α’ κ. Διονύσιο Τσουκα
λά, για την άριστη εφαρμογή των μέτρων τάξης στους 
αγώνες καλαθοσφαίρισης Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

Ο Δήμαρχος Αρτας, κ. Πάνος Οικονομίδης, 
σε επιστολή του προς τον τ. Γενικό Αστυνομικό Διευ
θυντή Περιφέρειας Ηπείρου, Υποστράτηγο κ. Θεόδω
ρο Ρέγκλη, ευχαριστεί όλο το Αστυνομικό προσωπικό 
για την άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση του 
στις πρόσφατες και καταστροφικές πλημμύρες που έ- 
πληξαν την πόλη της Άρτας.

Ο κ. Βασίλειος Σπανός ευχαριστεί σε επι
στολή του τους άνδρες και τις γυναίκες της Σχολής Α
ξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας για την ευαι
σθησία που επέδειξαν επισκεπτόμενοι το ΠΙΚΠΑ Πει
ραιά, με την ευκαιρία των Χριστουγέννων, προσφέρο- 
ντας δώρα σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Η κα. Εύα Σιδερίδου, Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων της ΦΙΛΠΑ, σε επιστολή της προς την Αστυ
νομική Διεύθυνση Σάμου, γράφει μεταξύ άλλων τα ε
ξής: «...Έχετε τις θερμές ευχαριστίες της Οργάνωσης 
του 32ου Ράλλυ ΦΙΛΠΑ, που διεξήχθη στη Σάμο, κα
θώς και των πληρωμάτων για την πολύτιμη βοήθεια 
που μας παρείχατε...».

■* Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ευ
χαριστεί την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία του Σώματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας. «Σας ευχαριστούμε για το 
ενδιαφέρον που δείχνετε εσείς και τα στελέχη της Υ
πηρεσίας σας για ζητήματα που αφορούν την Ένωση 
μας», γράφουν στην επιστολή τους.

**  Με την αποχώρησή του από το Αστυνο
μικό Σώμα, ο Ανθυπαστυνόμος κ. Χατζάκης Μιχαήλ, 
σε επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Α

στυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, γράφει 
τα ε ξή ς :« Έχω την τιμή να δηλώσω ότι αποχωρώ ικα
νοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία μου στην Ελ
ληνική Αστυνομία, η οποία χαρακτηρίστηκε από εντι
μότητα και πίστη στα ιδανικά του Σώματός μας».

♦  Η κα. Βασιλική Παπαδοπούλου εκφράζει 
ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό του Τμήματος Αλ
λοδαπών Δυτικής Αττικής και ιδιαιτέρως στον Αστυ
φύλακα κ. Απόστολο Γραβάνη για τη βοήθεια που της 
παρείχαν σε σοβαρό προσωπικό της πρόβλημα.

*  Η ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛ
ΛΑΔΟΣ, ευχαριστεί τον Αρχηγό της Ελληνικής Α
στυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο, για την 
πολύτιμη βοήθεια που τους παρείχε στο πλαίσια σύ- 
σφιξης των σχέσεων με συναδέλφους άλλων ευρω
παϊκών χωρών.

t  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ συγ
χαίρει τον Πρόεδρο του Τ.Δ.Ι.Ρ.Α Κεφαλληνίας, κ. Δού
κα Ιωάννη, για τη φιλανθρωπική και πολιτιστική δρα
στηριότητα που έχει αναπτύξει με τους συνεργάτες και 
τα στελέχη του. «Η πρόσφατη εκδήλωση που πραγμα
τοποιήθηκε στο Αργοστόλι και η γενναία επιχορήγηση 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες με χρηματικό ποσό, στα ο
ποία συνέβαλαν και Αστυνομικοί Υπάλληλοι των Ενώ
σεων Αρκαδίας και Ηλείας φανερώνουν τα φιλάνθρω
πο αισθήματα σας», γράφει στην επιστολή της.

Η Τράπεζα NOVABANK ευχαριστεί θερμά 
την Ελληνική Αστυνομία για την πολύτιμη συνδρομή 
της στην επίσκεψη που πραγματοποίησε το Ανώτατο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Τραπεζικού Ομίλου Banco 
Comercial Portugues στην Αθήνα.

Ο κ. Απόστολος Φούντας, ευχαριστεί 
θερμά το Διευθυντή της Α.Δ. Χαλκιδικής, Ταξίαρχο 
κ. Ασημακόπουλο Νικόλαο και το  προσωπικό της 
Διεύθυνσης, το  Διοικητή του Α.Τ. Νέας Καλλικρά- 
τε ιας Χαλκιδικής Α/Α κ. Γεώργιο Τασιόπουλο και το 
προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος, το  Τοπικό 
Σωματείο Αστυνομικών του Νομού Χαλκιδικής, τη 
Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του Α.Ε.Α, το  προ
σωπικό και το  Δ ιευθυντή Υπηρεσίας Ασφάλειας 
Προέδρου Δημοκρατίας, το Διευθυντή της Άμεσης 
Δράσης Αττικής και το προσωπικό της Διεύθυνσης, 
το Διευθυντή της Δ.Α.Ε. Αττικής και το προσωπικό 
της Διεύθυνσης, το  προσωπικό και το  Διευθυντή 
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της 
Δ.Α.Α., το  Διευθυντή και το  προσωπικό της Υποδι
εύθυνσης Ασφάλειας βορειοανατολικής Αττικής 
γ ια  τη βοήθεια που προσέφεραν σε αιμοπετάλια 
γ ια  την αντιμετώπιση της ασθένειας του υιού του 
κατά τη νοσηλεία του στη Μονάδα Μεταμόσχευσης 
Μυελού των Οστών του Παιδιατρικού Νοσοκομεί
ου «Αγία Σοφία Αθηνών».

Επιμέλεια: Αρχιφ. Κωνσταντίνος Τσινάλης
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