


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 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ

αφρώδες
κολλάρο

αντιολισθητική σόλα

Σχέδιο
αποβολής
λάσπηςΔέρμα αδιάβροχοτακούνι

απορρόφησης
κραδασμών

ΝΟΥΜΕΡΑ 40 - 48

ΑΑΙΑΒΡ0Χ0 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΕΑΑΦΡΥ
ΤΡΟΠΟΙ  ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ:

•  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
•  ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ·  ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΙΑΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΑΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ 
Χ Ο Ν Α Ρ Ι Κ Η  Τ Ι Μ Η

ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΣΠΑΣΙΜΟ ΚΑΙ 
ΞΕΚΟΛΛΗΜΑ ΣΟΛΑΣ

ΑΕΡΟΚΥΨΕΛΕΣ
ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ
Κ Ρ Α Δ Α Σ Μ Ω Ν

□
ΑΝΕΤΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΑ

Τ ρ ύ π ε ς
απ ο βο λ ή ς
ίδ ρ ω τα

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΑ ΕΥΛΙΓΙΣΤΑ

LA TEX &  ΔΕΡΜ Α  
Π Α Τ Ο Σ : A N T IB A C T E R IA L

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) γιο 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.

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

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

4907.244 FAX: 210 4922 .22 ]

mailto:themagi@otenet.gr


α π ό  τ ο ν  ε κ δ ό τ η

ΑΕΤΥΝΟΜΙΚΙΙ

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ίγες μέρες πριντους Ολυμπιακούς Αγώνες κινούμαστε πλέον 
σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα. Υψίστη προτεραιότητα της 
Ολυμπιακής προετοιμασίας είναι να διασφαλίσουμε πλήρως 
την ασφάλεια της χώρας, των αθλητών και των επισκεπτών.

Για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων θα απασχολη
θούν περίπου 41.000 άτομα, κυρίως από τις Αρχές Ασφαλείας και τις 
Ένοπλες Δυνάμεις.

Το «Θέατρο» των επιχειρήσεων επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα 
και καλύπτει 126 Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις, 28 αθλήματα και 
πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Στόχος είναι η διεξαγωγή των 
Ολυμπιακών Αγώνων σε ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας, ό
που τα μέτρα ασφαλείας δεν θα επηρεάσουν τον εορταστικό χα
ρακτήρα της Ολυμπιάδας.

Βασική, στρατηγική μας κατεύθυνση, τόσο για τη φάσητου Σχεδια- 
σμού, όσο και για τη φάση της υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας εί
ναι ότι: Τίποτα δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα τύχης ή σύμπτωσης, 
αλλά αποτέλεσμα σωστού σχεδιασμού, άρτιας εκπαίδευσης και άρι- 
στου συντονισμού των πολλών εμπλεκόμενων Φορέων, υπό τη σκέπη 
ενιαίας Διοίκησης, με διακριτούς ρόλους κι ευθύνες σε όλα τα επίπε
δα, τα οποία θα διαχειριστούν θεσμικά καθ' οιονδήποτε τρόπο, την Ο
λυμπιακή Ασφάλεια.

Ο Σχεδιασμός αυτός έχει δοκιμασθεί επανειλημμένα μέσα από 
τριάντα οκτώ (38) συνολικά Sport Events και τις εννιά (9) μεγάλες Α
σκήσεις ετοιμότητας. Οι Ασκήσεις αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιή
θηκαν από κοινού με άλλες Χώρες που διαθέτουν σημαντική-μακρο- 
χρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία στην αντιμετώπιση κρίσεων και 
τρομοκρατικών ενεργειών. Όλα τα βασικά συμπεράσματα που α
ντλήθηκαν μέσα από τις δοκιμασίες αυτές, έχουν ενσωματωθεί με 
τον πλέον ορθό τρόπο, συμπληρωματικά, στο Σχεδίασμά για την Α
σφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Σχεδιάζουμε και προετοιμαζόμαστε για να μη συμβεί τίποτα. Λαμβά
νουμε υπόψη όλες τις απειλές. Είμαστε έτοιμοι και για τα μικρά και για 
τα μεγάλα. Με τον τρόπο που δουλεύουμε, πιστεύουμε πως τίποτα δεν 
θα μας συμβεί. Είμαστε σε διαρκή ετοιμότητα. Συνάπτουμε διεθνείς 
συνεργασίες. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες. Λειτουργούμε με την αί
σθηση ενός παγκόσμιου κινδύνου που μας αφορά άμεσα. Η διεθνής 
τρομοκρατία είναι απόλυτα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας και 
κάνουμε ότι επιβάλλεται και ως Χώρα και ως Αρχές Ασφαλείας.

Προσβλέπουμε κυρίως στον Έλληνα Αστυνομικό, προσβλέπουμε 
σε όλους σας. Προσβλέπουμε σ' εσάς που θα υλοποιήσετε τα ψυχρά 
χαρτιά των σχεδίων, απ' όποια θέση, απ' όποια γεωγραφική περιφέ
ρεια κι αν βρίσκεται ο καθένας. Προσβλέπουμε στην ανταπόκριση. Το 
όποιο πόστο είναι το ίδιο σημαντικό, από τον Έβρο έως την Κρήτη, α
πό την Κέρκυρα έως τη Χίο.

Η πρόσφατη ιστορία της Ελληνικής Αστυνομίας, η πρόσφατη λει
τουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, απέδειξε ότι μπορεί. Η Ελληνική 
Αστυνομία ως Οργανισμός έδωσε θετικές απαντήσεις καιτις έδωσε με 
τους αστυνομικούς της σε όλη τη χώρα, σε όλη τη γεωγραφική περι
φέρεια της Ελλάδας. Αυτό είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί και στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες. Όλοι οι αστυνομικοί θα είναι εκεί, θα λένε ότι ή
μασταν κι εμείς εκεί, στο καθήκον. Γι’ αυτούς που πέρασαν από τη χώ
ρα μας 2.500 χρόνια, γ ι’ αυτούς που ζουν στη χώρα μας, γ ι’ αυτούς που 
θ’ ανοίξουν τα μάτια τους αύριο και θα θέλουν τη χώρα τους περήφα
νη, για όλους αυτούς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, με ψυ
χικό σθένος, παραβλέποντας τη σωματική κόπωση με έναν και μονα
δικό στόχο: Την ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων σε περι
βάλλον απόλυτης ασαφάλειας.
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Στο πλαίσιο της άσκησης ετοιμότητας Ολυμπια
κής Ασφάλειας, με την κωδική ονομασία 
«OLYMPIC GUARDIAN II», πραγματοποιήθηκε 
(11.5.2004) στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, η 
τρίτη σύγκληση του Συντονιστικού Συμβουλίου 

Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α), υπό την προε
δρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γεωργίου 
Βουλγαράκη.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Εξωτε
ρικών κ. Πέτρος Μολυβιάτης, ο Υπουργός Εθνικής 
Άμυνας κ. Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος, ο Υπουργός 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
κ. Προκοπής Παυλόπουλος, ο Υπουργός Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αναστάσιος Παπαληγού- 
ρας, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μι- 
χάλης Λιάπης, ο Υπουργός Επικράτειας και Κυβερ
νητικός Εκπρόσωπος κ. Θοδωρής Ρουσσόπουλος, η 
Αναπληρωτής Υπουργός Πολιτισμού κ. Φάνη Πάλλη- 
Πετραλιά, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Γιάννης 
Λαμπρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, ο 
Γ ενικός Γ ραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. 
Παναγιώτης Πανούρης, ο Γ ενικός Γ ραμματέας Πολι
τικής Προστασίας κ. Παναγιώτης Φούρλας και ο Γε
νικός Γ ραμματέας Ολυμπιακών Αγώνων κ. Σπύρος 
Καπράλος.

Συμμετείχαν επίσης, η Πρόεδρος της Οργανωτι
κής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων «ΑΘΗΝΑ 2004» 
κ. Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη και η Δήμαρ
χος Αθηναίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη.

Στο Συμβούλιο παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος, 
ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Παύλος Αποστολίδης, ο 
Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος κ. 
Χρήστος Δελημιχάλης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστι
κού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Σμέτης, ο 
Διευθυντής Κλάδου Ολυμπιακών Αγώνων του 
ΓΕ.Ε.Θ.Α. Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Γιαννόπου- 
λος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυ
μπιακών Αγώνων Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Κων- 
σταντινίδης, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Συμμετείχαν ακόμη, ο Δ ιευθύνων Σύμβουλος 
Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» κ. Ιωάννης Σπανουδά- 
κης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Ο.Ε.Ο.Α.
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«ΑΘΗΝΑ 2004» κ. Μάρτον Σίμιτσεκ.
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΣΥ.Σ.Ο.Α., ο 

Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαρά- 
κης μεταξύ άλλων δήλωσε: «Έχουν μείνει λιγότερες 
από εκατό ημέρες μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Είναι λοιπόν λογικό οι συνεδριάσεις του Συ
ντονιστικού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφάλειας να 
εντείνονται. Έγινε αναλυτική εκτίμηση των καταστά
σεων και μία πάρα πολύ περιγραφική προσέγγιση ό
λων των θεμάτων. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σε πο
λύ μεγάλο βαθμό μία αρκετά καλή ετοιμότητα».

ΑΣΚΗΣΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
«OLYMPIC GUARDIAN II»

Μ ε επ ιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 
τετραήμερη  (13-16.5.2004) άσκηση ετο ιμ ό 
τη τας Ολυμπιακής Ασφάλειας, με την κωδι- 

κή ονομασία «OLYMPIC GUARDIAN II», σε συνέ
χεια της άσκησης «OLYMPIC GUARDIAN I», η ο 
ποία διεξήχθη το  Νοέμβριο στη Στουτγάρδη της 
Γερμανίας.

Είναι η όγδοη κατά σειρά άσκηση που διοργάνωσε 
η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων 
(Δ.Α.Ο.Α.), στο πλαίσιο της προετοιμασίας των Ολυ
μπιακών Αγώνων.

Επρόκειτο για άσκηση επί χάρτου, η οποία διεξή
χθη από κοινού με τ ις  Η.Π.Α. (χώρα μέλος της Ολυ
μπιακής Συμβουλευτικής Ομάδας). Στην άσκηση 
συμμετείχαν συνολικά 300 περίπου άτομα, μεταξύ 
των οποίων και εκπρόσωποι των λοιπών χωρών της 
Ολυμπιακής Συμβουλευτικής Ομάδος (Ο.Σ.Ο.) και 
του ΝΑΤΟ.

Βασίστηκε σε σενάρια αντιτρομοκρατικής αντί
δρασης και διαχείρισης συνεπειών σε προσομοιωμέ
νο Ολυμπιακό Περιβάλλον. Με κλιμακούμενης δυ
σκολίας σενάρια, υλοποιήθηκαν αποφάσεις Στρατη
γικού και Πολιτικού επιπέδου, ενταγμένες στο πλαί
σιο της διεθνούς συνεργασίας.

Για πρώτη φορά σε άσκηση Ολυμπιακής Ασφά
λειας έλαβαν ενεργά μέρος μέλη του Συντονιστι
κού Συμβουλίου Ολυμπιακής Ασφ άλειας 
(ΣΥ.Σ.Ο.Α.), το  οποίο σ υγκροτείτα ι υπό την προε
δρία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γεωργίου 
Βουλγαράκη. Επίσης, συμμετείχαν μέλη του Συμ
βουλίου Δ ιαχείρ ισης Κρίσεων, το  οποίο συγκρο
τε ίτα ι υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Φωτίου Να- 
σιάκου, καθώς και εμπειρογνώμονες γ ια  την υπο
στήρ ιξη  των ανωτέρω Συμβουλίων από όλους

τους εμπλεκόμενους Φορείς.
Η άσκηση, κατά γενική ομολογία, υπήρξε επιτυ

χής. Τα σενάρια της άσκησης, στο σύνολό τους, εξυ
πηρέτησαν τους στόχους που είχαν τεθεί.

Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης, ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης, δήλωσε: «Ολοκληρώθηκε μια πά
ρα πολύ σημαντική άσκηση που συμβάλλει στην 
προετοιμασία της διεξαγωγής των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Μια άσκηση με εξαιρετική σημασία. Αυτός 
είναι και ο λόγος που ο κ. Πρωθυπουργός με τηλε
διάσκεψη μίλησε κατά τη διάρκεια της άσκησης και 
εξήγησε το πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα η 
πλήρης προετοιμασία που θα εξασφαλίσει ένα α
σφαλές περιβάλλον, στο οποίο θα διεξαχθούν οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες.

Μας δόθηκε η δ υ να τό τη τα  να εξετά σ ο υ μ ε  
δ ιά φ ορα  σενάρ ια  και ενα λλα κτ ικ ές  π ροτάσ εις  
και να αξιολογήσ ουμε την ικανότητα  τη ς  χώρας 
να π ρ ο σ φ έρ ε ι ένα α σ φ α λές  π ερ ιβά λλον σ τ ις  
Ο λυμπ ιακές εγκα τα σ τά σ ε ις , άλλα και γ εν ικ ό τε 
ρα. Μας δόθηκε η δυνα τό τητα  επ ίσης, μέσα α 
πό α υ τές  τ ις  ασκήσεις , να δούμε τ ι ε ίνα ι αυτό 
που πρέπει να βελτιω θεί, τ ι ε ίνα ι αυτό  που π ρέ
πει να σ υνεχ ισ τε ί σαν πολιτική. Θέλω να πω ό τι 
ε ίμ α σ τε  πάρα πολύ ευχα ρ ισ τημ ένο ι από την ε 
ξέλ ιξη  των πραγμάτω ν. Β α δ ίζουμε μέσα στο 
χρονοδ ιάγραμμα που έχουμε θέσ ει και π ιστεύω 
ό τι με την έναρξη τη ς  Ολυμπιακής περ ιόδου θα 
ε ίμ α σ τε  απολύτω ς έτο ιμ ο ι να π ροσφ έρουμε έ 
να α σ φ α λές  π ερ ιβάλλον, τ έ το ιο  που χ ρ ε ιά ζο 
ντα ι οι Ο λυμπ ιακοί Αγώ νες γ ια  να γ ίνουν σαν έ 
να πανηγύρι χαράς και απόλαυσης με τα  αθλη
τ ικ ά  το υς  γεγονότα .

Να θυμίσω ότι η πλήρης εξέλιξη  των μέτρων φύ
λαξης των Ολυμπιακών εγκαταστάσεω ν θα γ ίνε ι 
την 1η Ιουλίου. Από τό τε και μετά, όλες οι εγκατα
στάσεις θα έχουν παραδοθεί, θα φρουρούνται α
πό την Ελληνική Αστυνομία και θα υπάρχει σε εξέ 
λιξη όλο το σχέδιο γ ια  τη φύλαξη των ολυμπιακών 
εγκαταστάσεων. Μου προξενεί όμως πολύ μεγάλη 
και αλγεινή, θέλω να πω, εντύπωση το  γεγονός ότι 
δ ιάφορο ι δημοσιογράφοι, σα να θέλουν να απο
δείξουν κάτι, επισκέπτονται τ ις  εγκαταστάσεις αυ
τές , όταν μάλιστα δεν έχει εξελ ιχθε ί πλήρως το 
πρόγραμμα της φύλαξης των εγκαταστάσεων.

Να καλέσω όσες κυρίες και κυρίους του εξωτερι
κού επιθυμούν, να έρθουν στις εγκαταστάσεις, να τις 
δουν, να κάνουν το ρεπορτάζ τους στο φως της ημέ
ρας, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει τίποτα κανείς 
σε κανέναν. Και νομίζω ότι αυτό έχει διακηρυχθεί σε 
όλους τουςτόνους».
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ϊύσκεψη για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου 
και άλλων θεμάτων στην περιοχή της Αθήνας, ενό- 
ψει των Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκε 

πρόσφατα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,
Στη σύσκεψη, συμμετείχαν ο Υπουργός Δημόσιας 

Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, ο Υφυπουργός Οι
κονομίας και Οικονομικών κ. Αδάμ Ρεγκούζας, ο Υφυ
πουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Παπαθανασίου, η Δή

μαρχος Αθηναίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτιος 
Νασιάκος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Ολυμπιακών Αγώνων, Υποστράτηγος κ. Βασίλειος 

Κωνσταντινίδης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες 
από τους φορείς που συμμετείχαν στη σύσκεψη.

Η σύσκεψη αυτή είχε αποφασιστεί στο πλαίσιο της 
συνάντησης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γεωρ
γίου Βουλγαράκη με τη Δήμαρχο Αθηναίων κ. Ντόρα 
Μπακογιάννη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, την 
22.4.2004, όπου συζητήθηκαν θέματα ασφάλειας για 
την περιοχή της Αθήνας, ενόψει των Ολυμπιακών 

Αγώνων.
Μετά τη λήξη της συνάντησης η Δήμαρχος Αθηναί

ων κα. Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε: «Στη συνάντηση 
που είχαμε προχθές με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
του έθεσα το θέμα του μεγάλου προβλήματος του πα
ραεμπορίου στην Αθήνα. Η Κυβέρνηση είχε την ευαι
σθησία να αντιδράσει άμεσα, να συγκαλέσει εδώ μία 
σύσκεψη, έτσι ώστε να μπορέσουμε συντονισμένα να 
αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Οι αποφάσεις οι οποί
ες ελήφθησαν θα διευκολύνουν τη ζωή μέσα στο Δή
μο της Αθήνας, θα διευκολύνουν όμως πάνω από όλα 
τη σωστή λειτουργία της πόλεως και τη σωστή λει

τουργία του εμπορίου. Το θέαμα του παραεμπορίου, 
του λαθραίου παραεμπορίου στην πόλη μας, δεν μπο

ρεί να γίνει άλλο ανεκτό από κανέναν και χαίρομαι ιδι
αίτερα που συντονισμένα θα μπορέσουμε, πιστεύω, 
να αντιμετωπίσουμε μέσα στο επόμενο τρίμηνο απο

τελεσματικά το θέμα».
Από την πλευρά του ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 

Γεώργιος Βουλγαράκης δήλωσε τα εξής: «Το θέμα 
του παραεμπορίου είναι ούτως ή άλλως μία ανοικτή 
πληγή. Και αυτή η ανοικτή πληγή απειλεί την Αθήνα, 
απειλεί όλες τις πόλεις της χώρας. Πλήττει την οικο

νομία, πλήττει την ευταξία και δημιουργεί πολλαπλά 
προβλήματα και στις λειτουργίες της πόλης. Δεν είναι 
ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται για μία στιγμή, ού

τε ένα θέμα που μπορεί να λήξει από τη μία μέρα στην 
άλλη. Η ουσία όμως είναι ότι υπάρχει και μία πολιτική 

απόφαση, να αντιμετωπιστεί με τρόπο τελεσίδικο. 
Αποφασίσαμε, όπως πολύ σωστά σας είπε και η κυρία 
Μπακογιάννη, μία σειρά μέτρων που σχετίζονται και 

με τα μικτά κλιμάκια στις πόλεις, αλλά και με τη δυνα
τότητα νομοθετικής ρύθμισης που να δίνει μία εξου
σιοδότηση για παραπέρα αντιμετώπιση του θέματος. 
Έχω την αίσθηση ότι σήμερα με την πρωτοβουλία που 
πήρε η κα. Δήμαρχος, μπαίνει μία νέα αρχή στην αντι
μετώπιση του παραεμπορίου και ελπίζω η συντονι
σμένη αυτή δράση να είναι αποτελεσματική και γόνι

μη».
Υλοποιώντας τις αποφάσεις της σύσκεψης για την 

αντιμετώπιση του παραεμπορίου, που δημιουργεί 

κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και καταστάσεις αθέ
μιτου ανταγωνισμού με τους καταστηματάρχες, συ
γκροτήθηκαν στα όρια του Δήμου Αθηναίων 14 μι

κτά συνεργεία ελέγχου με τη συμμετοχή υπαλλήλων 
του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, της Δημοτικής Αστυνομίας 
και αστυνομικών από Υπηρεσίες της Δ/νσης Αστυ
νομίας Αθηνών. Τα συνεργεία ελέγχου δραστηριο
ποιούνται καθημερινά, κυρίως, στις εξόδους των 
σταθμών του Μετρά, του ΗΣΑΠ, στις οδούς Ερμού, 
Σταδίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Πατησίων, Αγίου 
Κωνσταντίνου και Πειραιώς και στις πλατείες Συ
ντάγματος και Ομονοίας. Το πρώτο εικοσαήμερο 
λειτουργίας των συνεργείων, πραγματοποιήθηκαν 

237 έλεγχοι και έγιναν ισάριθμες αποσύρσεις εμπο
ρευμάτων και απομακρύνσεις μικροπωλητών.

Οι έλεγχοι των μικτών συνεργείων συνεχίζονται με 
εντατικό ρυθμό και όπως όλα δείχνουν το φαινόμε
νο του παραεμπορίου ήδη παρουσιάζει σημαντική 

ύφεση.



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων, έχει ανανεώσει 
τον ειδικό τεχνικό εξοπλισμό της, έχει αυξήσει σημα
ντικά το ανθρώπινο δυναμικό της, ενώ διαθέτει και 
σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις.

Η άσκηση, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, περιε- 
λάμβανε σενάρια με εξειδικευμένες δράσεις όπως:

- Καταρρίχηση ανδρών της Ε.Κ.Α.Μ. από ελικό
πτερο

- Καταρρίχηση από πύργο
- Επέμβαση σε οικία
- Επέμβαση σε λεωφορείο
- Επέμβαση σε αεροπλάνο
- Επιχείρηση για σύλληψη ατόμου σε όχημα και,
- Πραγματοποίηση βολών, περιλαμβανομένων και 

βολών από ελεύθερους σκοπευτές.
Ο κ. Βουλγαράκης, μετά το τέλος της άσκησης, σε 

δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, τόνισε:«Σήμερα μου δό
θηκε η ευκαιρία να δω και από κοντά τις δυνατότητες, 
την άρτια εκπαίδευση και το επίπεδο αυξημένης ετοι
μότητας των ανδρών της Ε.Κ.Α.Μ. Η ικανοποίηση από 
την επιτυχημένη άσκηση, δεν είναι απλά ένα πολιτικό 
συμπέρασμα, αλλά μία ακόμη επιβεβαίωση για τους 
όρους ασφάλειας, μέσα στους οποίους θα πραγμα
τοποιηθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη χώρα μας».

Επίσης, ο κ. Υπουργός συνεχάρη τους άνδρες της 
επίλεκτης μονάδας της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
άρτια σχεδίαση και εκτέλεση των σεναρίων. Παράλ
ληλα, σε συνομιλία που είχε με τους άνδρες της 
Ε.Κ.Α.Μ. τέθηκαν διάφορα θέματα, στα οποία ο κ. 
Υπουργός ανταποκρίθηκε θετικά.

D Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλγα- 
ράκης, παρακολούθησε πρόσφατα, άσκηση της 
Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονά

δας (Ε.Κ.Α.Μ ), στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στην Αμυγδαλέζα Αττικής.

Η Ε.Κ.Α.Μ., είναι επίλεκτη Μονάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας, η οποία έχει ως αποστολή την αποτελε
σματική αντιμετώπιση σοβαρών και εξαιρετικά επικίν
δυνων καταστάσεων (τρομοκρατικές ενέργειες, αε
ροπειρατείες, απαγωγές ομήρων κ.λπ.). Η Μονάδα, 
είναι ειδικά εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη με σύγ
χρονα υλικοτεχνικά μέσα. Στελεχώνεται από εθελο
ντές Αστυνομικούς που επιλέγονται με αυστηρά κρι
τήρια και εκπαιδεύονται σκληρά και σε καθημερινή 
βάση. Η Ε.Κ.Α.Μ. επεμβαίνει ύστερα από έγκριση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Πραγματοποιήθηκε την 28.4.2004 στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, η παρουσίαση του Επιχειρη
σιακού Σχεδίου Ασφάλειας Ολυμπιακών Οδικών 
Μεταφορών. Το Ειδικό αυτό Επιχειρησιακό Σχέ
διο καταρτίσθηκε από τη Διεύθυνση Ασφάλειας 

Ολυμπιακών Αγώνων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες Τροχαίας, την Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» και 
τους λοιπούς εμπλεκόμενους Φορείς και αφορά στη 
διαχείριση των κυκλοφοριακών αναγκών στο νομό Ατ
τικής και στις Ολυμπιακές Πόλεις κατά την περίοδο 
των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην παρουσίαση, παρέστησαν ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, ο Υφυπουρ
γός κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιά- 
κος, ο Διευθυντής της Δ.Α.Ο.Α., Υποστράτηγος κ. Βα
σίλειος Κωνσταντινίδης και ο Διευθυντής Τροχαίας 
Αττικής, Ταξίαρχος κ. Παναγιώτης Αδαμίδης.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αναφερόμενος στο 
θέμα, μεταξύ των άλλων, δήλωσε τα εξής: «....Θέλω 
να ζητήσω τη συμπαράσταση και την υποστήριξη του 
κάθε πολίτη ώστε η Αθήνα τις μέρες των Αγώνων να 
είναι μια “άνετη” πόλη. Μια πόλη-οικοδεσπότης για 
όλους αυτούς που θα ταξιδέψουν από κάθε γωνιά της 
γης για ν' απολαύσουν μαζί μας το μοναδικό θέαμα, 
αλλά και να στείλουμε ένα μήνυμα ειρήνης, ελπίδας 
και δημοκρατίας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μας εν
διαφέρει να κάνουμε καλούς Ολυμπιακούς Αγώνες. 
Καλοί Ολυμπιακοί Αγώνες σημαίνει ασφαλείς Ολυ
μπιακοί Αγώνες, σημαίνει όμως και ότι όλοι οι άνθρω
ποι οι οποίοι θα ζουν εκείνη την περίοδο στις πόλεις, 
θα πρέπει να συμμετέχουν σ’ αυτή τη χαρά, γιατί για 
εμάς έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό το στοίχημα να 
πετύχει. Σημαίνει δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι οποίοι θα 
είναι στην Αθήνα ή στις άλλες Ολυμπιακές πόλεις 
εκείνη τη περίοδο, πρέπει να αισθάνονται άνετα, να 
αισθάνονται όμορφα, να μπορούν να κινηθούν καλά, 
να μπορούν να απολαύσουν αυτό το γεγονός και να 
μπορούν να αντιληφθούν το μήνυμα των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει εμάς είναι να 
σταλεί το μήνυμα της ειρήνης, της ελπίδας και της 
ασφάλειας σε όλο τον πλανήτη».

Η παρουσίαση, πραγματοποιήθηκε από τον Υποδι
ευθυντή της Δ.Α.Ο.Α, Ταξίαρχο κ. Σωτήριο Τσενέ και 
περιλάμβανε τις ακόλουθες ενότητες:

•  Σκοπός του Σχεδίου Ολυμπιακών Οδικών Μετα
φορών.

Θέατρο Επιχειρήσεων.
•  Βασικές Συνιστώσες του Σχεδιασμού. 

Μηχανισμός υλοποίησης-υποστήριξης Σχεδίου.
•  Νομοθετικές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν την πε

ρίοδο των αγώνων.
•  Δοκιμασία, που προβλέπεται για τον έλεγχο της 

αποτελεσματικότητας του Σχεδίου και τέλος
• Επικοινωνιακή διαχείριση.

ΣΚΟΠΟΣ
Η καθημερινή μεταφορά χιλιάδων αθλητών, δημο

σιογράφων, θεατών και μελών της Ολυμπιακής Οικο
γένειας, αλλά και οι καθημερινές λειτουργίες της πό
λης, είναι ένα περίπλοκο εγχείρημα, που θα παίξει 
σπουδαίο ρόλο στην επιτυχία των Ολυμπιακών και 
Παραολυμπιακών Αγώνων.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η δημιουργία συνθηκών 
άνετης, ομαλής, ταχείας και ασφαλούς κυκλοφορίας, 
κατά τις οδικές μετακινήσεις όλων των συμμετεχό- 
ντων στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώ
νες (Αθλητές, Διαιτητές - Κριτές, Επίσημοι, Δημοσιο
γράφοι, Χορηγοί, Θεατές, Εργατοτεχνικό Προσωπικό 
κ.λπ.), τόσο στο Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, όσο και στο 
λοιπό Οδικό Δίκτυο, καθώς και στους χώρους εκδη
λώσεων - επισκέψεων, χωρίς να επιβαρύνονται υπερ
βολικά οι λειτουργίες της πόλης στον τομέα της κυ
κλοφορίας.

ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Το Θέατρο Ολυμπιακών Επιχειρήσεων καλύπτει:
•  Το νομό Αττικής.
•  Τις Ολυμπιακές Πόλεις (Θεσσαλονίκη, Βόλο, Πά

τρα, Ηράκλειο και την Αρχαία Ολυμπία).
•  Το Εθνικό Οδικό Δίκτυο πρόσβασης στις Ολυ

μπιακές Πόλεις
•  Τους χώρους, όπου θα πραγματοποιηθούν πολι

τιστικές εκδηλώσεις, καθώς και χώρους επισκέ
ψεων (αρχαιολογικούς, μουσεία κ.λπ.).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Στις βασικές συνιστώσες του σχεδιασμού, περι

λαμβάνονται:

1. Ο Χαρακτηρισμός Οδικού Δικτύου.
2. Ο Καθορισμός Ολυμπιακής Λωρίδας.
3. Η Δημιουργία Ζωνών.
4. Οι Λεωφορειολωρίδες.
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5. Ο Στόλος των οχημάτων της Ολυμπιακής Οικο
γένειας.

6. Η Ανάλυση των μέτρων.
7. Η Ανάπτυξη των δυνάμεων.
8. Τα Τροχαία ατυχήματα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο, συνολικού μήκος 605 

χλμ. συνθέτουν, ο Ολυμπιακός Δακτύλιος, το Πρω
τεύον και το Δευτερεύον οδικό δίκτυο.

Στο χάρτη του νομού Αττικής, με μπλε χρώμα απει
κονίζεται ο Ολυμπιακός Δακτύλιος.

Ο Ολυμπιακός Δακτύλιος μήκους 36,6 χλμ, οριο- 
θετείται από τη Λ. Κηφισού (στη σύνδεσή της με την 
Αττική οδό), τη Λεωφ. Ποσειδώνος, Λεωφ. Συγγρού, 
Καλλιρρόης, Αρδηττού, Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου, 
Λεωφ. Βασ. Σοφίας, Λεωφ. Κηφισίας (μέχρι τη σύνδε
σή της με την Αττική οδό) όπου και κλείνει με την Ατ
τική οδό.

Με κόκκινο χρώμα φαίνεται το Πρωτεύον Οδικό Δί
κτυο το οποίο έχει μήκος 238,4 χλμ και συνθέτουν κυ- 
κλοφοριακές αρτηρίες, όπως είναι, η Κατεχάκη, η 
Καποδιστρίου, η Λεωφ. Κύμης, η Πέτρου Ράλλη, η 
Λεωφ. Αθηνών, η Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου, κ.λπ.

Στον Ολυμπιακό Δακτύλιο και το Πρωτεύον οδικό 
δίκτυο έχουν σχεδιασθεί να πραγματοποιηθούν το 
σύνολο σχεδόν των μετακινήσεων της Ολυμπιακής 
Οικογένειας.

Τέλος με πράσινο χρώμα διαγράφεται το Δευτε
ρεύον Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο μήκους 330 χλμ, το 
οποίο αποτελείται ενδεικτικά από τις Λεωφόρους και 
οδούς: Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Θηβών, Πεντέ
λης, κ.λπ.

Το Δευτερεύον οδικό δίκτυο θα χρησιμοποιηθεί 
εναλλακτικά, εφόσον υπάρξει ειδικός για το σκοπό 
αυτό λόγος.

Το Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο συμπληρώνουν οι Συν- 
δετήριοι δρόμοι αυτού, το Περιβάλλον Οδικό Δίκτυο 
και Δίκτυο Προσβάσεων, στις εγκαταστάσεις και το 
Λοιπό Οδικό Δίκτυο, το οποίο καλύπτει ευρύτερα τις 
αστικές περιοχές.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ
Για άνετη και ασφαλή κίνηση των διαπιστευμένων 

οχημάτων, δημιουργούνται αποκλειστικές Ολυμπια
κές Λωρίδες, που θα καλύπτουν ολόκληρο τον Ολυ
μπιακό Δακτύλιο και μεγάλο μέρος του Πρωτεύοντος 
Οδικού Δικτύου.

Στις Ολυμπιακές Λωρίδες θα κινούνται αποκλειστι
κά διαπιστευμένα οχήματα της Ολυμπιακής Οικογέ
νειας, ειδικά λεωφορεία μεταφοράς θεατών των αγώ
νων (λεωφορεία EXPRESS), καθώς και οχήματα άμε
σης ανάγκης (Ασθενοφόρα, Αρχών Ασφαλείας).

Οι Λωρίδες θα δημιουργηθούν, στο αριστερό τμή
μα του οδοστρώματος και θα αστυνο1 /ται αυστη
ρά, ώστε να αποτρέπεται η κίνηση σ’ αυτές άλλων 
οχημάτων, η στάση και η στάθμευση και γενικότερα η 
παρεμβολή εμποδίων.

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΖΩΝΕΣ
Πέριξ των Αγωνιστικών Εγκαταστάσεων και ορισμέ

νων μη αγωνιστικών, προβλέπεται η δημιουργία δύο 
(2) διακριτών Ζωνών:

ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ &
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Ζ.Ε.Ε.Κ.)
ΖΩΝΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (Ζ.Ε.Σ).
Στη σχηματική παράσταση παρατηρούμε το πρότυ

πο σχεδιασμού των Ζωνών.
Συγκεκριμένα βλέπουμε μια εγκατάσταση, μέχρι 

και την εξωτερική της περίφραξη, καθώς και τις προ
σβάσεις σ’ αυτή.

Περιμετρικά με χρώμα κόκκινο φαίνεται η Ζώνη 
Ελεγχόμενης Εισόδου και Κυκλοφορίας (Ζ.Ε.Ε.Κ.), 
της οποίας το εύρος κυμαίνεται από 50 έως 400 μέ
τρα.

Στη Ζ.Ε.Ε.Κ. επιτρέπεται η είσοδος μόνο διαπιστευ
μένων οχημάτων.

Ακολούθως με χρώμα κίτρινο είναι η Ζώνη Ελεγχό
μενης Στάθμευσης (Ζ.Ε.Σ.), της οποίας το εύρος κυ
μαίνεται από 100 έως 1.000 μέτρα.

Στη Ζ.Ε.Σ. επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχη
μάτων, ελέγχεται όμως η στάση και η στάθμευση.

ΧΑΡΤΗΣ Ζ.Ε.Ε.Κ & Ζ.Ε.Σ. ΓΟΥΔΙΟΥ
Εδώ βλέπουμε την εγκατάσταση στο Γουδί με μώβ 

χρώμα, όπου θα διεξαχθεί η Αντιπτέριση και το Μο-

Ζώνες Ελεγχόμενης Κυκλοφορίας & Στάθμευσης στο Γουδί 
Αντιπτέριση -  Μοντέρνο Πένταθλο (Σκοποβολή, Ξιφασκία, 
Κολύμβηση, Ιππασία, Αγώνισμα Δρόμου)

/Eli
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ντέρνο Πένταθλο.
Με κόκκινο χρώμα παρουσιάζεται η Ζ.Ε.Ε.Κ. και με 

κίτρινο η Ζ.Ε.Σ.

Ζ.Ε.Ε.Κ.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ 
ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

Το περιβάλλον οδικό δίκτυο και δίκτυο προσβάσε
ων καλύπτει:

•  Τους χώρους άφιξης και αναχώρησης, (λιμάνια, 
αεροδρόμια, σταθμοί Ο.Σ.Ε. κ.λπ.).

•  Τις αθλητικές αγωνιστικές και μη εγκαταστά
σεις και τα Προπονητήρια.

•  Τους χώρους εκδηλώσεων - επισκέψεων.
•  Τις διαδρομές κίνησης της Ολυμπιακής Οικογέ

νειας.
•  Τα αγωνίσματα ανοικτού δρόμου.
•  Τους χώρους διαμονής και φιλοξενίας (Ολυ

μπιακό Χωριό, Ξενοδοχεία, Χωριά Τύπου, Εστίες 
Διαιτητών - Κριτών).

•  Τα Ολυμπιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
•  Τους σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

και τις αφετηρίες αυτών.
•  Τα σημεία μεγάλων οδικών κόμβων που συγκλί

νουν Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Λεωφ. Μεσογείων - Μεσσηνίας, Αιγίου, Ζίχνης, Πα- 

παδιαμαντοπούλου, Λουλουδιών, Λεωφ. Παπανδρέου 
Γ., Μεγ. Αλεξάνδρου, Ε. Κοκκινοπούλου, Π. Κανελλο- 
πούλου (Κατεχάκη).

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΡΩΝ
Σύμφωνα με το σχεδίασμά τα μέτρα Τροχαίας πε

ριλαμβάνουν:

Ζ.Ε.Σ.
Λεωφ. Μεσογείων, Αρκαδίας, Λεβαδείας, Θηβών, 

Λοχαγού Σπηλιωτοπούλου, Αγήνορος, Ε. Κοκκινοπού- 
λου, Π. Κανελλοπούλου (Κατεχάκη).

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΛΩΡΙΔΕΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο Νομό Αττικής υπάρχουν, λεωφορειολωρίδες 

στο δεξιό τμήμα του οδοστρώματος, μήκους 36 χλμ. 
και είδη κατασκευάζονται άλλα 14 χλμ., προκειμένου 
να εξυπηρετηθούν οι αυξημένες ανάγκες του επιβατι
κού κοινού.

Οι Λεωφορειολωρίδες θα αστυνομεύονται το ίδιο 
εντατικά και συστηματικά, όπως οι Ολυμπιακές Λωρίδες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ο στόλος που θα εξυπηρετήσει τις μεταφορικές 

ανάγκες της Ολυμπιακής Οικογένειας, αποτελείται 
από 1.284 λεωφορεία και 3.350 Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Λεωφορεία Αθλητών 350
Λεωφορεία Δημοσιογράφων 580
Άλλα Λεωφορεία 220
Λεωφορεία Εργατοτεχνικού
προσωπικού Εγκαταστάσεων 134
ΣΥΝΟΛΟ 1.284
Αυτοκίνητα για Τ1 - Τ3 2.200
Εφεδρικά Αυτοκίνητα (Δεξαυενή αυτ/των) 110
Μίνι βάν Τεγνολονικού προσωπικού 250
Άλλα υίνι βάν 190
Αυτοκίνητα Εθνικών Ολυυπιακών
Επιτροπών 600
ΣΥΝΟΛΟ 3.350

α) Συνεχή και αυστηρή προληπτική αστυνόμευση, η 
οποία συνίσταται στη διενέργεια πεζών και εποχούμε
νων περιπολιών για την αποτροπή στάσης και στάθ
μευσης, κατά μήκος των οδικών αξόνων αλλά και επί 
των πεζοδρόμων και πεζοδρομίων, ώστε να εξασφα
λίζεται συνεχής κυκλοφοριακή ροή, να μην παρακω
λύεται η κυκλοφορία οχημάτων και πεζών και να προ
λαμβάνονται τροχαία ατυχήματα.

β) Εντατική αυστηρή αστυνόμευση Ολυμπιακών 
Λωρίδων και Λεωφορειολωρίδων για ακώλυτη κίνηση 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

γ) Συγκρότηση συνεργείων τροχονομικών ελέγχων, 
σε 24ωρη βάση.

δ) Τοποθέτηση ακίνητων ρυθμιστών της κυκλοφο
ρίας, οι οποίοι εκτός από τη ρύθμιση της κυκλοφο
ρίας μεριμνούν στον τομέα ευθύνης τους για την απο
τροπή στάσης και στάθμευσης οχημάτων.

ε) Συνεχή και εμφανή παρουσία της Τροχαίας 
σε χώρους όπου συγκλίνουν Μέσα Μαζικής Με
ταφοράς.

στ) Διάθεση τροχονόμων σε μουσεία, αρχαιολογι
κούς χώρους, κ.λπ. για διευκόλυνση της κυκλοφο
ρίας.

ζ) Επιτήρηση από αέρος (με 3 ελικόπτερα και 1 αε
ρόπλοιο) της γενικότερης και ειδικότερης κυκλοφο- 
ριακής κατάστασης με δυνατότητα μεταφοράς εικό
νας στο ΘΕΠΕΚ διαμέσου του ΟΚΑ.

θ) Διευκόλυνση - εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες.

ι) Παρακολούθηση του οδικού δικτύου από τους ει
κονολήπτες επίβλεψης του ΘΕΠΕΚ.

ια) Ενημέρωση των χρηστών των δρόμων με ηλε
κτρονικές πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων.
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ιβ) Φωτογραφική καταγραφή παραβάσεων μέ
σω ειδικών συσκευών.

ιγ) Άμεση απομάκρυνση οχημάτων με γερανοφόρα, 
ιδ) Χρήση αισθητήρων μέτρησης κυκλοφοριακής 

πυκνότητας και ανάλογη ρύθμιση - εφαρμογή των 
προγραμμάτων φωτεινής σηματοδότησης, 

ιε) Ειδικά Μέτρα για τελετές έναρξης και λήξης.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων συνεχί

ζεται η εφαρμογή του προγράμματος του Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης «Καθ’ οδόν 2001-2005», που πε
ριλαμβάνει έντονη παρουσία πεζών και εποχούμενων 
δυνάμεων Τροχαίας στο οδικό δίκτυο, διενέργεια συ
στηματικών και εντατικών τροχονομικών ελέγχων και 
βεβαίωση ιδιαίτερα των παραβάσεων εκείνων που 
αποτελούν αιτίες τροχαίων ατυχημάτων ή επιτείνουν 
τις συνέπειες αυτών, με πλήρη αξιοποίηση ηλεκτρονι
κών και τεχνικών μέσων.

Για τη Διερεύνηση - Ανταπόκριση σε περιπτώσεις 
τροχαίων ατυχημάτων προβλέπεται η αποκλειστική 

διάθεση στο Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο 57 Ανακριτι- 
κών Σταθμών των Υπηρεσιών Τροχαίας.

Παράλληλα έχει εξασφαλισθεί η διάθεση γερανο
φόρων - ρυμουλκών για τη μετακίνηση - ρυμούλκηση 
οχημάτων ή μεταφορά εμποδίων για ταχεία απελευ
θέρωση του οδικού δικτύου.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Τα μέτρα Τροχαίας θα εφαρμοσθούν από τις υφι

στάμενες Υπηρεσίες, με ενισχυμένη δύναμη και μέσα. 
Οι Υπηρεσίες που θα εμπλακούν στην υλοποίηση του 
σχεδίου είναι οι εξής: Δ/νση Τροχαίας Αττικής, Δ/νση 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης, Α.Δ. Αχάίας, Α.Δ. Ηλείας, 
Α.Δ. Ηρακλείου, Α.Δ. Μαγνησίας.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Η διαχείριση της κυκλοφορίας στο νομό Αττικής και 

ο συντονισμός των δράσεων όλων των εμπλεκομένων 
στην κυκλοφορία Υπηρεσιών και Φορέων θα γίνεται 
από το Θάλαμο Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και 
Ελέγχου της Κυκλοφορίας, οι εργασίες κατασκευής 
του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί.

Ο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. είναι Αστυνομική Υπηρεσία υπαγόμε
νη απευθείας στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής με Διοικη
τή, Υποδιοικητή, Προϊστάμενο Αλλαγής κ.λπ.

Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., το Υ.Μ.Ε., Το Υπουργείο Επικράτειας 
και Μ.Μ.Ε., από το Κέντρο Ολυμπιακών Μεταφορών 
της Ο.Ε.Ο.Α., το Πυροσβεστικό Σώμα και άλλους συ
γκοινωνιακούς Φορείς.

Στεγάζεται στη Γ.Α.Δ.Α.: Το Επιχειρησιακό Κέντρο 
της Τροχαίας και οι Χειριστές του συστήματος και το 
Ολυμπιακό Κέντρο Μεταφορών της Ο.Ε.Ο.Α. με τους 
εκπροσώπους των Φορέων.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (ΘΕΠΕΚ)
Το Κέντρο είναι δομημένο σε 3 επίπεδα: Ανίχνευ

σης, Επαλήθευσης, Αντιμετώπισης.
Στο πρώτο επίπεδο (ανίχνευσης) παρέχεται η δυ

νατότητα εντοπισμού και αναγγελίας στους χειριστές 
αυτοματοποιημένα του σημείου του οδικού δικτύου, 
όπου παρουσιάζεται κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Στο δεύτερο επίπεδο (επαλήθευση) οι χειριστές, 
μέσω των εικόνων των καμερών του Κλειστού Κυκλώ
ματος Τηλεόρασης (C.C.T.V.), έχουν την ευχέρεια να 
επαληθεύσουν την αυτόματη αναγγελία και να προσ
διορίσουν την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα, που 
μπορεί να προέρχεται από οτιδήποτε, μια στάση ή 
στάθμευση, ένα ατύχημα κλπ.

Στο τρίτο επίπεδο (αντιμετώπιση) γίνονται οι απα
ραίτητες ενέργειες εκτόνωσης, άμβλυνσης, ανακού
φισης, οι οποίες μπορεί να είναι:

•  Ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών, με επιλογή 
κατάλληλων προεκπονημένων προγραμμάτων ή 
με εφαρμογή προγραμμάτων σε ακραίες περι
πτώσεις.

•  Ενημέρωση των οδηγών μέσω πινακίδων μετα
βλητών μηνυμάτων, ώστε να τροποποιήσουν το 
δρομολόγιό τους, να μην επιβαρύνουν το πρό
βλημα και να διευκολυνθούν στην κίνησή τους. 
Ακόμη με ιστοσελίδες που θα υπάρχούν στο 
Internet, για το σκοπό αυτό και

•  Αποστολή στον τόπο των αρμοδίων Φορέων να 
επιληφθούν (ανακριτικό όχημα, γερανοφόρο αν 
χρειάζεται, σταθμό Α’ βοηθειών κλπ).

•  Ο συντονισμός στις Ολυμπιακές Πόλεις θα γί
νεται από τα υφιστάμενα Επιχειρησιακά Κέ
ντρα τα οποία έχουν αναβαθμιστεί για το σκο
πό αυτό και διασυνδεθεί με το Ολυμπιακό Κέ
ντρο Ασφάλειας (Γ.Α.Δ.Α.).

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΠΕΚ.
Στο Θ.Ε.Π.Ε.Κ. θα απασχολούνται συνολικά 50 στε

λέχη από όλους τους προαναφερθέντες Φορείς.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Για την υλοποίηση του Σχεδίου θα χρησιμοποιη

θούν συνολικά 2674 Αστυνομικοί, 395 προερχόμενοι 
από τις Ένοπλες Δυνάμεις, 812 Εθελοντές Ασφαλεί
ας και 59 Εργατοτεχνίτες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γ ια την πληρέστερη επαγγελματική κατάρτιση των 

Αστυνομικών, που θα λάβουν μέτρα Τροχαίας ώστε 
να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των 
Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων πραγμα
τοποιήθηκαν :

α) Γενική Εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας μετα
φορών, διαχείρισης κυκλοφορίας, διαχείριση πλή
θους και ψυχολογίας ελεγχόμενου παραβάτη, εκκέ
νωσης εγκαταστάσεων, συμπεριφοράς προς τα άτο-
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μα με ειδικές ανάγκες και κατανόησης της ιδιαιτερό- 
τητάς τους και εξυπηρέτησής τους, τροχαία ατυχή
ματα, λήψη μέτρων τροχαίας και ασφάλειας κατά τις 
μετακινήσεις επισήμων, κ.λπ.).

β) Ειδικές Εκπαιδεύσεις : Στη γρήγορη οδήγηση 
περιπολικών αυτοκινήτων και τη διερεύνηση τροχαί
ων ατυχημάτων.

λών, υποκλοπών συνομιλιών.
Παράλληλα όλα τα οχήματα θα έχουν εφοδιασθεί 

με AVL, δηλαδή συσκευή εντοπισμού της θέσης αυ
τών σε πραγματικό χρόνο, με αποτέλεσμα την καλύτε
ρη διαχείριση και άμεση ανταπόκριση στα συμβάντα .

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ · ΜΕΣΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΕΣΑ
Για την επιτήρηση και την αστυνόμευση της κυ

κλοφορίας θα χρησιμοποιηθούν και τα παρακάτω 
τεχνικά μέσα: 546 Κάμερες παρακολούθησης κυ
κλοφορίας, μέσω των οποίων θα μεταφέρεται εικό
να και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στο ΘΕΠΕΚ 
και στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας του ΥΠΕ- 
ΧΩΔΕ για ανάλογη αξιοποίηση, 17 Φωτογραφικές 
μηχανές καταγραφής παραβάσεων, 29 Πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων μέσω των οποίων θα ενη
μερώνονται όλοι οι χρήστες των οδών για τις κυ- 
κλοφοριακές συνθήκες.

- Από 3 ελικόπτερα και 1 αερόπλοιο θα μεταφέρε- 
ται εικόνα στο ΘΕΠΕΚ για τις επικρατούσες κυκλοφο- 
ριακές συνθήκες. Τα ελικόπτερα έχουν τη δυνατότη
τα εικόνας από ύψος 1.000 ποδιών και το Αερόπλοιο
2.000 ποδιών.

- Το Ψηφιακό Συγκαναλικό Ραδιοδίκτυο TETRA θα 
αποτελέσει το πρωταρχικό μέσο επικοινωνίας για τις 
επιχειρήσεις Τροχαίας στην Αττική.

Έτσι επιτυγχάνεται η πλήρης διασφάλιση επικοινω
νιών, με την χρήση μεγάλου αριθμού καναλιών επι
κοινωνίας, δημιουργία κλειστών και ανοικτών ομάδων 
χρηστών και αποκλεισμένων οποιονδήποτε παρεμβο-

Ο εξοπλισμός και τα μέσα Τροχαίας που θα χρησι
μοποιηθούν κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών και 
Παραολυμπιακών Αγώνων φαίνονται αναλυτικά στον 
πίνακα (δεξιά σελίδα).

ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Εδώ βλέπουμε πως αναπτύσσονται οι Δυνάμεις και 

τα Μέσα στην Λεωφ. Κηφισίας (5.894 μ.). Στο Τμήμα 
αυτό του Ολυμπιακού Δακτυλίου, που θα δεχθεί με
γάλο βάρος του κυκλοφοριακού φόρτου διατίθενται 
σε κάθε βάρδια 14 πεζοί ρυθμιστές τροχονόμοι, 4 Πε
ριπολικά, 8 Μοτοσικλέτες, 2 Γερανοί.

Επίσης η παρακολούθηση της κυκλοφορίας θα γί
νεται από 7 εικονολήπτες (κάμερες), Ελικόπτερο και 
Αερόπλοιο.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Παράλληλα και συμπληρωματικά προς τις δυνάμεις 

Τροχαίας θα λαμβάνονται μέτρα από:
α) Αστυνομικές Δυνάμεις Τάξης, σε μεγάλους οδι

κούς κόμβους, σε σταθμούς μέσων μαζικής μεταφο
ράς κλπ.

β) Από τη Δημοτική Αστυνομία, για την απομάκρυν
ση κάδων, εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, πλανο-

Ψ Υ Κ ΙΚ Ο
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ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - 
ΜΕΣΑ

ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 3 - - - - - 3

ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ 1 - - - - - 1

ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ 217 25 12 14 15 10 293

ΔΙΚΥΚΛΑ 295 15 12 16 26 12 376

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ 42 5 2 2 2 2 53

ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ 50 5 - 1 2 1 60

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 4 2 - - - - 6
ΦΟΡΤΗΓΑ 2 1 - - - - 3

ΡΑΝΤΑΡ 52 6 2 2 2 2 66

ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΑ 50 7 2 2 2 2 65

ΘΟΡΥΒΟΜΕΤΡΑ 20 3 1 1 1 1 27

δίων κλπ.
γ) Από συναρμόδιους Φορείς για απομάκρυνση 

εμποδίων από πεζοδρόμια κλπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
Την Τροχαία στο έργο της θα υποστηρίζουν οι πα

ρακάτω Φορείς:
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ (Απεγκλωβισμός ατόμων 

σε τροχαία ατυχήματα, κατάσβεση παντός είδους 
πυρκαγιών στο οδικό δίκτυο, απομάκρυνση με γερα
νοφόρα βαρέων οχημάτων).

ΥΠΕΧΩΔΕ (Αποκατάσταση φθορών - βλαβών οδι
κού δικτύου και οδικής σήμανσης, επισήμανση σημεί
ων για αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, καθορισμός 
εναλλακτικών διαδρομών, απομάκρυνση διαφημιστι
κών πινακίδων).

ΥΜΕ (Εξασφάλιση ομαλής λειτουργίας συγκοινω
νιακών φορέων που εποπτεύει, παροχή πληροφο
ριών).

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Απο
μάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων, απομά
κρυνση κάδων από το Ολυμπιακό οδικό δίκτυο, απο
μάκρυνση διαφόρων αντικειμένων - εμποδίων από το 
οδόστρωμα, αποκατάσταση φθορών - βλαβών οδικού 
δικτύου και οδικής σήμανσης αρμοδιότητάς τους, 
απομάκρυνση διαφημιστικών πινακίδων).

ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ-ΔΕΠΑ (Άμεση αποκατάσταση 
φθορών - βλαβών των δικτύων τους).

ΕΚΑΒ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (Διάθεση ασθενοφόρων σε 
επιλεγμένα σημεία του Ολυμπιακού Οδικού Δικτύου για 
άμεση ανταπόκριση, συνεχής εφημερία Ολυμπιακών 
Νοσοκομείων με επάρκεια προσωπικού και μέσων).

Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» (Σήμανση εγκαταστά
σεων και χώρων διεξαγωγής αγωνισμάτων ανοι
κτού δρόμου, εξασφάλιση χώρων εναπόθεσης 
παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων που μετα- 
φέρονται από γερανούς της Τροχαίας, μελέτες 
γ ια  έκδοση αποφάσεων εκτάκτων κυκλοφορια- 
κών ρυθμίσεων).

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Δημιουργήθηκε το νομοθετικό πλαίσιο για την Ορ

γάνωση και λειτουργία του ΘΕΠΕΚ.
Έχουν προωθηθεί νομοθετικές ρυθμίσεις που αφο

ρούν :
Θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γενικά που δι

ευκολύνουν το έργο των υπηρεσιών Τροχαίας και των 
εμπλεκομένων φορέων (χαρακτηρισμός Ολυμπιακού 
Οδικού Δικτύου, Ολυμπιακών λωρίδων, πρόσθετη 
οδική σήμανση, καθορισμός χώρων στάθμευσης, 
προτεραιότητα οδών, κατάληψη οδοστρώματος, ανα
στολή έργων, κ.λπ.).

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ (ΖΕΕΚ & ΖΕΣ).

Λειτουργίες της πόλης (ωράριο τροφοδοσίας κατα
στημάτων, λαϊκές αγορές, πλανόδιοι πωλητές, κυκλο
φορία φορτηγών, οχημάτων που μεταφέρουν επικίν
δυνες ύλες (εκρηκτικά, πυρομαχικά, τοξικά, εύφλε
κτα, κ.λ,π.).

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΟΥ (TEST)

Για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας των μέτρων 
και τη δοκιμασία των συμμετεχόντων σ’ αυτά θα 
πραγματοποιηθεί TEST σε ολυμπιακό περιβάλλον (με 
ισχύ Ολυμπιακών λωρίδων, ζωνών κ.λπ.).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Προβλέπεται ευρεία επικοινωνιακή καμπάνια με 
στόχο την πλήρη ενημέρωση του κοινού, των χρη
στών των δρόμων και των συμμετεχόντων στους 
Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες με μέ
ριμνα των εμπλεκόμενων Φορέων, υπό το συντονι
σμό του Υπουργείου Επικράτειας και Μέσων Μαζι
κής Ενημέρωσης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (605 χλμ)

Ολυμπιακός Δςκτύλιος 36,6 χλμ
(Αττική Οδός, Λ. Κηιρσού, Λ. Ποσειδώνος,
Α. Συγγρού, Καλλιρρόης, Ατδηπού,
Λ. Βασ Κων/νου, Λ,Βασ. Σοφίας 
Λ. Κηφιοίας)

Πρωτεύον Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο 238,4 χλμ 

Δευτερεύον Ολυμπιακό Οδικό Δίκτυο 330 χλμ 

Συνδετήριοι Οδοί Ολυμπιατού Οδικού Δκτύου 

Περιβάλλον Οδικό Δίκτυο και Δίκτυο 

Λοιπό Ο δκό Δίκτυο
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AieIvic Αιάνκεφη
p ιην ΑοφάΠεια 

παν Ολυμιιακών Avnvhv
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριήμε
ρης (24-26.5.2004) Διεθνούς Διάσκεψης 
για θέματα Ολυμπιακής Ασφάλειας που 
διεξήχθησαν στο Συνεδριακό Κέντρο 
Ο.Ε.Ο.Α. Η Διάσκεψη διοργανώθηκε στο 
πλαίσιο της Ολυμπιακής προετοιμασίας, 
από την Ελληνική Αστυνομία σε συνεργα
σία με την Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004».

Ϊ τόχος της Διεθνούς αυτής Συνάντησης ήταν η 
ανταλλαγή εμπειριών πάνω σε εξειδικευμένα θέ
ματα Ασφάλειας από Έλληνες και ξένους εμπει
ρογνώμονες, καθώς και από αρμόδιους σε θέμα
τα ασφάλειας.

Κατά την έναρξη της Διάσκεψης μίλησαν ο Υπουρ
γός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, η Πρό
εδρος της Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 2004» κ. Γιάννα Αγγελο- 
πούλου-Δασκαλάκη, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιάκος και ο Διευ
θυντής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώ
νων Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. Επί
σης, μίλησε ο Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας sir 
David Madden, ως εκπρόσωπος της Ολυμπιακής Συμ
βουλευτικής Ομάδας.

D Υπουργός Δημόσιας Τάξης ανοίγοντας τις εργα
σίες της Διεθνούς Διάσκεψης αναφέρθηκε στους 
στόχους και στις προσδοκίες της Διάσκεψης τονί

ζοντας χαρακτηριστικά ότι: «Η Διεθνής αυτή Διάσκε
ψη αντιμετωπίζεται ως πολύ σημαντική -κομβική δρά
ση του Σχεδιασμού μας. Το επίπεδο συμμετοχής, ο 
διεθνής χαρακτήρας και ο χρόνος διεξαγωγής της 
Διάσκεψης, τελευταίας πριν την έναρξη των Ολυμπια
κών Αγώνων, την καθιστούν μείζονος σημασίας.

Προσβλέπουμε στη διεθνή αυτή συνεργασία μεταξύ 
των ειδικών, δεδομένου ότι θα δοθεί η ευκαιρία στους 
σχεδιαστές μας, που τρία χρόνια τώρα εργάζονται συ
στηματικά, να σας παρουσιάσουν κεντρικά σημεία του 
Σχεδιασμού Ασφάλειας και Λειτουργιών, επικεντρωμέ-



να στα δικά σας ενδιαφέροντα.
Στοχεύουμε, λόγω της παγκοσμιότητας των Αγώ

νων, στην ανταλλαγή εμπειριών και στη συμβουλευτική 
σας υποστήριξη για να βελτιστοποιήσουμε περαιτέρω, 
στο χρόνο που εναπομένει, το Σχεδίασμά μας.

Το βασικό όμως ζητούμενο της Διάσκεψης είναι 
η γνωριμία των στελεχών εκείνων που θα συνερ
γαστούν στενά το  καλοκαίρι του 2004, στον ευαί
σθητο τομέα της Ασφάλειας. Πιο πρακτικά, εσείς 
να πληροφορηθείτε ποιοι είναι υπεύθυνοι γ ια  κάθε 
επιμέρους θέμα που μπορεί να σας απασχολήσει 
κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και που 
θα απευθυνθείτε γ ια  να το  επιλύσετε, αλλά και ε 
μείς από την πλευρά μας να γνωρίσουμε και να συ- 
νεργασθούμε με τους ανθρώπους που είναι υπεύ
θυνοι γ ια  την ασφάλεια των Εθνικών Ολυμπιακών 
αποστολών τους.

Αναλαμβάνοντας ως χώρα τη διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004, εγγυηθήκαμε έναντι της 
διεθνούς κοινότητας, τη διεξαγωγή τους σε απόλυτα 
ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον.

Με βάση την αρχική κύρια παραδοχή πως, στην α
σφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων δεν υπάρχει χώρους 
για συμψηφισμούς, εκπτώσεις ή καθυστερήσεις, έχουν 
αναλυθεί όλες οι παράμετροι, έχουν ληφθεί υπόψη ό
λες οι εξελίξεις στο παγκόσμιο περιβάλλον ασφάλειας 
και επικαιροποιούνται συνεχώς οι κίνδυνοι και οι απει
λές αλλά και οι κύριοι και εναλλακτικοί τρόποι διαχείρι
σής τους.

Ισχυρότατη ασπίδα ασφάλειας απέναντι στις νέες 
αυτές ασύμμετρες απειλές, αποτελεί η διεθνής συνερ
γασία, η σύγκλιση των λαών και των κυβερνήσεων, πέ
ρα από αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, ως αδήριτη α
νάγκη μιας παγκόσμιας απάντησης και άμυνας στη διε
θνή τρομοκρατία.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, που αποτελεί 
τον ακρογωνιαίο λίθο του Σχεδιασμού μας, εξελίχθηκε 
ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας, ο οποίος βρί
σκεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του. Το διάστη
μα που εναπομένει μέχρι τους Αγώνες αφιερώνεται 
στις τελευταίες διορθωτικές παρεμβάσεις για τη μέγι- 
στη θωράκιση της Ολυμπιάδας.

Σήμερα:

Διαθέτουμε επιχειρησιακά σχέδια και διαδικασίες α
ποφάσεων μέχρι το ανώτατο επίπεδο διοίκησης, δηλα
δή έχουμε τη δυνατότητα κλιμάκωσης των μέτρων α
νάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της απειλής και 
αυτή η δυνατότητα είναι διασυνδεδεμένη σε όλα τα ε 
πίπεδα, από το πιο χαμηλό μέχρι το πιο ψηλό.

Εναρμονίσαμε τα Σχέδια Ασφάλειας με τις λειτουρ
γίες των Ολυμπιακών Αγώνων μέσα από μια στενή και 
πολύ θετική συνεργασία με την Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗΝΑ 
2004».

Διαθέτουμε μηχανισμό αντίδρασης για κρίσιμες κα
ταστάσεις που μας δίνει τη δυνατότητα, ακόμα και σε 
χειριστές απειλές να είμαστε παρόντες, με άμεσο συ
ντονισμό, αφού έχουμε μεταξύ μας, σε ελληνικό επίπε
δο καθιερώσει ένα μάξιμουμ επίπεδο εμπιστοσύνης και 
συνεργασίας, το οποίο είναι ξεκάθαρο και δεν επιτρέ
πει παρανοήσεις ή ενδεχομένως παρεξηγήσεις.

Το λέω γιατί ξέρετε ότι σε όλους τους μεγάλους μη
χανισμούς διοίκησης, ένα από τα σημαντικά προβλή
ματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι χειριστές είναι η ιε
ραρχία, η γραφειοκρατία, οι συναρμοδιότητες και οι 
αλληλοεπικαλύψεις.

Νομίζω ότι εμείς έχουμε διεξέλθει αυτό το μεγάλο κε
φάλαιο τους τελευταίους μήνες που το παρακολου
θούμε πάρα πολύ επιτυχώς.

Συνεπώς έχουμε αποσαφηνίσει τους ρόλους σε Τα
κτικό, Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Επίπεδο, καθώς 
και σε επίπεδο διυπουργικής συνεργασίας, υπό το συ
ντονισμό του Υ.Δ.Τ.

Συνεργαζόμαστε στενά στον τομέα των πληροφο
ριών, όχι μόνο μετις  ΧώρεςτηςΟ.Σ.Ο., αλλά και με ό
λους τους Διεθνείς Οργανισμούς και Υπηρεσίες Πλη- 
ροφοριώντου κόσμου. Είναι κρίσιμο ζήτημα, είναι πο
λύτιμο ζήτημα, με την έννοια του ότι δεν έχει τιμή, δεν 
μπορεί κανείς να το αγοράσει. Το ακριβότερο πράγ
μα στις ημέρες μας γνωρίζετε ότι είναι οι πληροφο
ρίες. Η σωστή αξιολόγησή τους οδηγεί σε σίγουρα α
ποτελέσματα.

Εξασφαλίσαμε για τα δεδομένα της Χώρας μας πο
λύ περισσότερους πόρους, από αυτούς που ενδεχομέ-
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νως μία χώρα, με το προφίλ της Ελλάδας, θα είχε δια
θέσει. Έχουμε λοιπόν χρησιμοποιήσει τον μεγαλύτερο 
αριθμό πόρων, τον οποίο διαθέτουμε με την ουσιαστι
κή , και εδώ θέλω να το τονίσω και να τους ευχαριστήσω 
δημόσια, συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Έχουμε εξασφαλίσει δηλαδή το  μάξιμουμ των 
δυνατοτήτων και το έχουμε ενσωματώσει μέσα στα 
σχέδιά μας.

Διαμορφώσαμε μια συγκεκριμένη στρατηγική για 
την προστασία του Ολυμπιακού περιβάλλοντος.

Δίνουμε έμφαση σε όλες τις Ολυμπιακές Εγκατα
στάσεις, άλλα πέραν αυτού και σε ότι άλλο εμείς, επε- 
κτείνοντας τη σκέψη μας, θεωρούμε ως Ολυμπιακό και 
η πραγματικότητα είναι ότι με την πορεία που έχουν πά
ρει τα πράγματα τείνουμε να ονομάσουμε ολόκληρη 
την Ελλάδα ως ένα venue, ως ένα αθλητικό χωριό και 
αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δίνει και τον τόνο του 
μέτρου της σοβαρότητας με την οποία εμείς χειριζό
μαστε το όλο ζήτημα.

Σχεδιάσαμε ένα συνεκτικό και συντονισμένο πλαίσιο 
στρατηγικής και πολιτικής για την επικοινωνιακή δια
χείριση των θεμάτων ασφαλείας, υπό την αιγίδα του Υ
πουργείου Επικράτειας και τη συμμετοχή του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης και φυσικά της Ο.Ε.Ο.Α. «ΑΘΗ
ΝΑ 2004» και των άλλων συναρμόδιων φορέων.

Εντάξαμε τέλος, στο Σχεδίασμά μας τη Διεθνή Συν
δρομή, ως μια εξαιρετικά σημαντική πηγή βοήθειας, σε 
περίπτωση που οι απαιτήσεις αντιμετώπισης μιας κρί
σης και της διαχείρισης των συνεπειών ξεπερνούν τη 
διαθεσιμότητα των πόρων.

Άλλωστε, στη βάση αυτής της στρατηγικής, επίσημα 
η Ελλάδα έχει ζητήσει συνδρομή από την Ατλαντική 
Συμμαχία και είναι σε εξέλιξη συνεργασίες εξειδίκευ- 
σης και ενσωμάτωσης της συνδρομής αυτής στο Σχε
δίασμά Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Θέλω στο σημείο αυτό να καταστήσω σαφές ότι ε
μείς -και αυτό είναι ένα μήνυμα προς τη διεθνή κοινό
τητα -δεν πρόκειται με τίποτα να διακινδυνεύσουμε αν
θρώπους και διοργάνωση φυσικά, σε οποιαδήποτε α
πειλή.

Η Διεθνής αυτή Διάσκεψη έμπρακτα αποδεικνύειτην 
ενεργό, αλληλέγγυα συνεργασία μας, που μόνο ευερ

γετικά αποτελέσματα μπορεί να έχει στην κοινή προ
σπάθεια μας για ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Είμαστε στην τελική ευθεία. Δυο μήνες περίπου πριν 
τους Αγώνες. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Ο 
Σχεδιασμός Ολυ μπιακής Ασφάλειας έχει φτάσει σε ένα 
επίπεδο που οι υψηλές δυνατότητες του είναι πλέον ξε
κάθαρες και παραδεκτές. Οι εντατικοί ρυθμοί που ακο
λουθούμε για βελτιώσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς Α
γώνες αποτελούν μοναδική εγγύηση ότι, όσοι φιλοξε
νηθούν στη Χώρα μας θα είναι και θα αισθάνονται από
λυτα ασφαλείς.

Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα, ωστόσο η Ολυμπιακή Α
σφάλεια δεν είναι θέμα ποσοτικών μεγεθών, αλλά ποι
οτικών χαρακτηριστικών. Η πραγματικότητα είναι ότι έ
χουμε τις δυνατότητες, την ισχυρή βούληση, αλλά και 
την υποστήριξη της Διεθνούς Κοινότητας για να διορ- 
γανώσουμε τους καλύτερους και ασφαλέστερους Ο
λυμπιακούς Αγώνες».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Αρχηγός του Σώμα
τος, ο οποίος καλωσορίζοντας με τη σειρά του 
τους προσκεκλημένους της Διάσκεψης, ως στρα
τηγικά υπεύθυνος για την Ασφάλεια των Ολυμπιακών 

Αγώνων, εστιάστηκε στις βασικές αρχές και στη δυ
ναμική του Σχεδιασμού:

•  «Η ασφάλεια τωνΟλυμπιακών Αγώνων είναι ένατε- 
ράστιο, πολύπλοκο και πρωτόγνωρο για τη χώρα μας 
εγχείρημα, που συναρτάται με το περιβάλλον ασφάλει
ας, εσωτερικό και διεθνές.

•  Ξεκινώντας από το περιβάλλον ασφάλειας στη Χώ
ρας μας, θέλω να επισημάνω ότι σήμερα η Ελλάδα είναι 
μία από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου. Τα χα
μηλά ποσοστά εγκληματικότητας μεταξύ των χωρών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνώς, δεν αφή
νουν περιθώρια αμφισβήτησης.

•  Η Ελλάδα διαθέτει σήμερα μία Αστυνομία σύγχρο
νη και αποτελεσματική. Μια Αστυνομία με επαγγελμα
τισμό, σύγχρονο εξοπλισμό και αναβαθμισμένη εκπαί
δευση. Μία Αστυνομία που εξάρθρωσε τη 17Ν, βελτιώ
νοντας αισθητά τις συνθήκες ασφάλειας στη χώρα 
μας. Που ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στη δια
χείριση σοβαρών γεγονότων και κρίσιμων καταστάσε-
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ων, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα της χώρας μας. Που 
διασφάλισε τη διεξαγωγή όλων των εργασιών της Ελ
ληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περι
βάλλον απόλυτης ασφάλειας.

•  Αναφερόμενος όμως στο εσωτερικό περιβάλλον α
σφάλειας δεν θα μπορούσα να αγνοήσω τη ρευστότη
τα του διεθνούς περιβάλλοντος. Η 11 η Σεπτεμβρίου, οι 
επιθέσεις σε τουριστικά θέρετρα όπως το Μπαλί και η 
Ινδονησία, οι τραγικές επιθέσεις στην Κωνσταντινού
πολη και στη Μαδρίτη αλλά και η συνεχιζόμενη απειλή 
στο Ιράκ, έχουν αλλάξειτα δεδομένα και έχουν θέσει σε 
δοκιμασία αρχές και συστήματα άμυνας απέναντι στο 
νέο ασύμμετρο κίνδυνο της τρομοκρατίας.

•  Ταυτόχρονα όμως, οι μηχανισμοί για την αντιμετώ
πισή της έγιναν πιο ισχυροί, δεδομένου ότι ευαισθητο
ποιήθηκαν και συστρατεύτηκαν Κράτη, ενισχύθηκαντα 
συστήματα πρόληψης και αποτροπής και αναπτύχθη
καν διεθνείς συνεργασίες που αποτελούν ισχυρό σύμ
μαχο για τη ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων 2004.

•  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι ένα μήνυμα ειρήνης, 
άμμιλας, πολιτισμού. Η διεθνής συνεργασία, η σύγκλη
ση των λαών και των κυβερνήσεων, πέρα και πάνω από 
αντιθέσεις και ανταγωνισμούς, αποτελεί μια ισχυρότα
τη ασπίδα ασφαλείας. Αποτελεί μια πρώτη απάντηση 
στο δόγμα περί βίας του Μπιν Λάντεν, του όποιου Μπιν 
Λάντεν.

•  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες με το διαχρονικό μήνυμα 
που εμπεριέχουν είναι το πλέον αποτελεσματικό αντί
μετρο στην κοσμοθεωρία της βίας. Η τελευταία δεν έ
χει τη βάση της αποκλειστικά στα εξτρεμιστικά στοιχεία 
του Ισλάμ, αλλά σε όλων των ειδών και μορφών φοντα- 
μενταλισμούς.

•  Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας αποτελούν την 
πρώτη, τέτοιου βεληνεκούς και έκτασης οικουμενική 
συνάντηση λαών και εθνών μετά την εμφάνιση της νέας 
απειλής για την παγκόσμια ασφάλεια. Δεν είναι μόνο ε
θνική υπόθεση για την Ελλάδα, αλλά μια ευκαιρία για ο
λόκληρη τη διεθνή κοινότητα να υπερνικήσει τον πανι
κό, το φόβο και την ανασφάλεια που δημιούργησε και 
δημιουργεί στον κόσμο μας η τρομοκρατία υπό την ο
μπρέλα της Αλ Κάιντα.

•  Στο περιβάλλον αυτό, η Ελληνική Αστυνομία, πα
ρακολουθώντας τις εξελίξεις, καλείται να σχεδιάσει τα 
μέτρα Ολυμπιακής Ασφάλειας. Μια ευθύνη που θεσμι
κά της ανέθεσε η Πολιτεία.

•  Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας, με σημείο 
αφετηρίας το έτος 2000, αποτέλεσεγιατην Ελλάδα μια 
δυναμική διαδικασία συνεχώς εξελισσόμενη. Στηρί- 
χθηκε στην αναγνώριση και στη συνεχή ανάλυση -αξιο
λόγηση των δυνητικών απειλών κατά τη διάρκεια των Ο
λυμπιακών Αγώνων, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδό
μηση προληπτικών και αποτρεπτικών μέτρων αντιμε
τώπισής τους.

•  Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλει
ας βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης, έχοντας βασι
στεί σε ένα αυστηρά καθορισμένο πλαίσιο αρχών και α
κολουθήσει πλήρως τα χρονοδιαγράμματα που τέθη
καν.

•  Ο Σχεδιασμός αυτός έχει δοκιμασθεί επανειλημμέ

να μέσα από τριάντα οκτώ (38) συνολικά Sport Events 
και τις εννιά (9) μεγάλες Ασκήσεις ετοιμότητας. Οι Α
σκήσεις αυτές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από 
κοινού με άλλες Χώρες που διαθέτουν σημαντική-μα- 
κροχρόνια τεχνογνωσία και εμπειρία στην αντιμετώπι
ση κρίσεων και τρομοκρατικών ενεργειών. Όλα τα βα
σικά συμπεράσματα, καθώς και τα διδάγματα τα οποία 
αντλήθηκαν μέσα από τις δοκιμασίες αυτές, έχουν εν
σωματωθεί με τον πλέον ορθό τρόπο, συμπληρωματι
κά, στο Σχεδίασμά για την Ασφάλεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων.

•  Μέσα από αυτή τη δοκιμασία επιβεβαιώνεται σή
μερα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο Ολυμπιακής Ασφάλει
ας, σύμφωνα με το οποίο, η Ελλάδα είναι σε θέση να 
διαχειριστεί σημαντικά περιστατικά κρίσεων με την ε
μπλοκή και χρησιμοποίηση αποκλειστικά δικών της μέ
σων και δυνάμεων, με κλιμάκωση που, στη βάση χειρι
στών σεναρίων, μας οδηγεί στη διεθνή συνδρομή.

•  Έχει φυσικά αναγνωριστεί πως ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου και πολυσύνθετου εγ
χειρήματος από την Ελλάδα, εστιάστηκε σε μια γιγα- 
ντιαία προσπάθεια συντονισμού όλων των εμπλεκόμε
νων φορέων. Έχουμε εναρμονίσει το μοντέλο διακλα- 
δικής συνεργασίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις, το Πυρο
σβεστικό Σώμα, το Λιμενικό Σώμα, την Εθνική Υπηρεσία 
Πληροφοριών, καθώς καιτην Οργανωτική Επιτροπή Ο
λυμπιακών Αγώνων “ΑΘΗΝΑ 2004” και 72 ακόμη φο
ρείς με διακριτούς ρόλους και ευθύνες σε όλα τα επί
πεδα, στη βάση ενός ενιαίου κέντρου συντονισμού και 
διαχείρισης.

•  Οι συνεργασίες σαφώς δεν περιορίζονται στο ε 
σωτερικό της χώρας. Επεκτείνονται σε διεθνές επίπε
δο, δεδομένου ότι οι Αγώνες είναι ένα παγκόσμιο α
θλητικό γεγονός.

•  Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία η οποία υλοποιεί
ται υποδειγματικά με την Ολυμπιακή Συμβουλευτική Ο
μάδα [ΟΣΟ], υπήρξε απόλυτα γόνιμη και θετική. Ωστό
σο, η παγκοσμιότητα των Ολυμπιακών Αγώνων και η ε
πιτακτική ανάγκη πρόβλεψης ενός πλαισίου πλήρους 
ασφάλειας, μας έχει υποχρεώσει να εξασφαλίσουμε, 
εκ των προτέρων, και τη διαθεσιμότητα συνδρομής α
πό τη διεθνή κοινότητα, κατά την επιχειρησιακή φάση 
των Ολυμπιακών Αγώνων.

•  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, σε 
συνεννόηση με την Ο.Ε.Ο.Α. “ΑΘΗΝΑ 2004”, έχει ανα
πτύξει καλή συνεργασία με τις Εθνικές Ολυμπιακές Ε
πιτροπές, ενημερώνοντας τα μέλη τους κατά τις επι
σκέψεις τους στην Αθήνα αναφορικά με το σχεδίασμά 
των μέτρων Ασφάλειας. Με τους εκπρόσωπους Ασφά
λειας των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, η συνεργα
σία εστιάζεται σε αμφίδρομη ενημέρωση και πληροφό
ρηση, που συνεισφέρει στην αποτελεσματικότερη σχε
δίαση των μέτρων Ασφαλείας.

•  Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων, σε 
συνεννόηση με την Ο.Ε.Ο.Α. “ΑΘΗΝΑ 2004” , έχει ανα
πτύξει εξαίρετη συνεργασία με τους επικεφαλής Α
σφάλειας των Χορηγών. Για να διευκολυνθεί αυτή η συ
νεργασία συμφωνήθηκε και συγκροτήθηκε άτυπη Τρε
λής ομάδα εκπροσώπησης των Χορηγών και ορίστηκε



Αξιωματικός της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών 
Αγώνων, ως σημείο επαφής. Ο Αξιωματικός αυτός Σύν
δεσμος, δέχεται τα διάφορα αιτήματα πληροφόρησης 
από πλευράς των Χορηγών καιπροωθείτην επίλυση και 
την ενημέρωσή τους.

•  Πρέπει να επισημανθεί, ότιη μέχριτώραπορείακαι 
το έργο της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώ
νων, έχει αξιολογηθεί ιδιαίτερα θετικά από τη Διεθνή Ο
λυμπιακή Επιτροπή.

•  Σημαντική επίσης, για την Ολυμπιακή ασφάλεια θε
ωρώ την ειδική συνεργασία που επί της αρχής τέθηκε 
και συμφωνήθηκε , στο πλαίσιο της Ελληνικής Προε
δρίας, μεταξύ των Κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των υπό ένταξη χωρών, καθώς και τη συ
νεργασία που έχει αναπτυχθεί με τη Ρωσία, τα κράτη 
της Βαλκανικής και της Μεσογείου, αλλά και άλλες Χώ
ρες.

•  Βασικός τομέας ενδιαφέροντος για διεθνή συνερ
γασία είναι η ανταλλαγή πληροφοριών Ολυμπιακού εν
διαφέροντος, μέσω της ευαισθητοποίησης των αρμό
διων αρχών όλων των Χωρών που συμμετέχουν στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.

•  Το πληροφοριακό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στην 
τρομοκρατία, στο οργανωμένο έγκλημα, στη δράση 
διεθνών ομάδων ακτιβισμού κατά της παγκοσμιοποίη
σης ή άλλων οργανωμένων μορφών κινητοποιήσεων, 
στην αντιμετώπιση της οργανωμένης διασυνοριακής ε
γκληματικότητας, διακίνησης ναρκωτικών, όπλων, ε
μπορίας ανθρώπων κ.λ,π. και στην κατά τόπους έξαρ
ση της λαθρομετανάστευσης.

•  Επίσης, ειδικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πλη
ροφορίες για τους εν δυνάμει κινδύνους, από τους ο
ποίους ενδεχομένως απειληθούν κατά τη διάρκεια των 
Ολυμπιακών Αγώνων επίσημοι, αξιωματούχοι ή μέλη 
των εθνικών ολυμπιακών αποστολών όλων των συμμε- 
τεχουσών χωρών, ως και άλλα ενδιαφέροντα ή στόχοι 
τους στη χώρα μας.

•  Ο Σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας είναι προ
σανατολισμένος για την αντιμετώπιση, σε όλο τον ελ- 
λαδικό χώρο, περιστατικών υψηλού έως πολύ υψηλού 
επιπέδου, στη βάση μιας ρεαλιστικής εκτίμησης απει
λών και διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων.

•  Αντικειμενικά όμως όλα έχουν ένα όριο και το όριο 
προσδιορίζεται από το είδος, το εύρος και τη διάρκεια 
κρίσιμων καταστάσεων.

•  Στο επίπεδο αυτής της κλιμάκωσης - εθνικής ανά
γκης διατίθενται πρόσθετοι πόροι, με κύρια δεξαμενή 
αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

•  Η Ελλάδα στο ενδεχόμενο τέτοιων χειριστών σε
ναρίων, τα οποία θα ήταν επικίνδυνο να αποκλεισθούν 
παντελώς, έχει προσδιορίσει απότώρατις ανάγκες της 
για διεθνή συνδρομή.

•  Αναφερόμαστε στη δυνατότητα ενεργοποίησης ε
νός διεθνούς συμπληρωματικού μηχανισμού παροχής 
ασφάλειας για χείριστα - ακραία σενάρια, μέσω του ο
ποίου η Ελλάδα θα μεγιστοποιήσει τη θωράκιση του 
κλίματος και των συνθηκών ασφαλούς διεξαγωγής των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

•  Με τον τρόπο αυτό η Χώρα μας ενισχύεται με μια 
παγκόσμια ομπρέλα ασφάλειας, γνωρίζοντας εκ των 
προτέρων, βάσει προσυμφωνημένου πλαισίου τ ι θα ζη
τήσει, ποιος το προσφέρει, σε ποιο χρόνο ανταπόκρι
σης και βάσει ποιας διαδικασίας.

•  Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας και υπεύ
θυνος για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, εκ
φράζω την πεποίθηση ότι θα διεξάγουμε τους καλύτε
ρους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ασφαλές και ειρηνικό 
περιβάλλον.

•  Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Διάσκε
ψης και εκτιμώ ότι τα συμπεράσματα της θα είναι ιδιαί
τερα χρήσιμα, τόσο για την περίοδο που θα διανύσου- 
με μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο και 
κατά τη διάρκειά τους».

ίτη Διάσκεψη συμμετέχουν συνολικά 350 σύνεδροι 
και συγκεκριμένα:

εκπρόσωποι Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, 
εκπρόσωποι των χορηγών, 
εκπρόσωποι Υπηρεσιών Ασφάλειας και Πληροφο

ριών, καθώς και
εκπρόσωποι της Interpol και της Europol.

Μεταξύ των αξιωματούχων που συμμετείχαν στη 
Διάσκεψη ήταν και:

•  ο Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Φρουράς της 
Ρωσίας, ο οποίος φέρει τον τίτλο του Υπουργού,

•  ο Υφυπουργός του Υπουργείου Κρατικής Ασφά
λειας της Κίνας,

•  ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερι
κών της Βουλγαρίας,

•  οι Αρχηγοί της Αστυνομίας της Αλβανίας, της 
Βουλγαρίας και της Π.Γ.Δ.Μ.,

•  ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Κύ
πρου και ο Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών 
της Ιταλίας,

•  ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας της Νορβηγίας,
•  ο Πρόεδρος της Εθνικής Ολυμπιακής Επιτροπής 

της Ταϊλάνδης, καθώς και
•  οι Πρέσβεις της Εσθονίας, της Π.Γ.Δ.Μ. και της 

Σλοβακίας.
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ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ & 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΡΑΒΔΟΙ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Ζώνες από 7.000 δρχ.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3Α 

III NIJ STANDARD
Θήκες όπλων από 6.000 δρχ.

Θήκες αξεσουάρ από 3.500 δρχ.

ΜΕΓΕΘΗ: SM, MD, LRC, XL, XXL

Σιο I  Ά \ ;  I  l l A U i  θα βρείτε. . .
εξειδικευμένο εξοπλισμό,
όπλα και πυρομαχικά,
ζώνες και θήκες
των πιο γνωστών οίκων
Αμερικής και Ευρώπης
στη μεγαλύτερη ποικιλία
που υπάρχει στην Ελλάδα___
Με την ποιότητα των προϊόντων μας

" "  Γ Τ Α ϋ Τ Ι

και τις ειδικές τιμές
στηρίζουμε αυτούς που μας προστατεύουν.

TIGAL: ΑΤΕΚ:
Δημητσάνας 16,115 22 Αθήνα, τηλ.: 64.48.527 Βυτίνης 4,115 23 Αθήνα, τηλ.: 69.23.095, fax 69.18.673

www tartiral ar WWW.3tek.grwww.tdctical.gr
>5·' ψ. . : &

http://WWW.3tek.gr
http://www.tdctical.gr


ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ ότι από τον πόλεμο 
δημιουργήσαμε ειρήνη,
από το μίσος σεβασμό, από τη διαίρεση ένωση, 
από τη δικτατορία και την καταστολή ζωντανές και 
εύρωστες δημοκρατίες, 
από τη φτώχεια ευημερία

ΜΠΕΡΤΙ ΑΧΕΡΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση γιόρτασε τη μεγαλύτερη 
διεύρυνση στην ιστορία της. Από τη Λισαβώνα 
έως το Ταλίν και από τη Γλασκώβη έως τη Λευ
κωσία 453.000.000 άνθρωποι παρά τις μεγά
λες διαφορές σε κλίμα, πολύ διαφορετικό ει

σόδημα ανά κάτοικο, διαφορετική πολιτική διακυβέρ
νηση, αλλά με ένα κοινό: αισθάνονται ότι ανήκουν 
στον ίδιο «κόσμο», έχουν κοινά ιδανικά και πιστεύουν 
ότι η επιλογή τους για την Ενωμένη Ευρώπη είναι ορ
θή και εξυπηρετεί την ασφάλεια τους και την ειρήνη. 
«Είναι το καλύτερο κίνημα ειρήνης που παρουσιάστη
κε ποτέ στην Ευρώπη» δηλώνει ο καθηγητής του Πα
νεπιστημίου του Σάσεξ Αλεξάντερ Στσέρμπλακ. Με τη 
νέα διεύρυνσή της, η Ευρώπη σφράγισε οριστικά το 
σχίσμα που είχε προκαλέσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλε
μος και είχε εν συνεχεία συντηρήσει ο Ψυχρός Πόλε
μος.

Οι χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ ανήκουν 
πλέον στους κόλπους των Βρυξελλών, με την Πολω
νία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Εσθο
νία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, καθώς και την Κύπρο με 
τη Μάλτα να συμβάλουν στη δημιουργία μιας τερά
στιας αγοράς 450. εκατ. ανθρώπων υψηλού μορφωτι
κού επιπέδου σχετικώς νέων στην ηλικία, ιδαίτερα σε 
σχέση με τις ΗΠΑ, και με γεννητικότητα η οποία αν 
διατηρηθεί, θα δώσει στην Ε.Ε ένα εργατικό δυναμικό 
350 εκατ. με δεδομένη σχεδόν την αύξηση του πλη
θυσμού κατά 8-10 εκατ, το χρόνο έως το 2020 και 
μιας πολιτικής με διεθνή και ισχυρότερη φωνή.

Η γλωσσική «Ευρωβαβέλ» διευρύνεται κι αυτή κα
θώς η Ευρώπη των 25 κρατών-μελών θα συνεννοείται 
πλέον σε 20 διαφερετικές γλώσσες. Το αίσθημα της 
πολυπολιτισμικότητας, που αποτελεί ευρωπαϊκή 
σφραγίδα και διασφαλίζεται από τη Συνθήκη της Ρώ
μης, δεν επιτρέπει καμιά γλώσσα να χαθεί. Ακόμη και 
τα μαλτέζικα, η λατινική γραφική απόδοση ενός αρα- 
βοϊσπανικού μείγματος που ομιλείται ως δεύτερη

γλώσσα μετά τα αγγλικά στη χώρα των 380.000 κα
τοίκων, θα έχουν τη δική τους θέση στα ευρωπαϊκά 
όργανα. Αυτό αποτελεί άλλωστε την προάσπιση βασι
κής αρχής της δημοκρατίας.

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, η χώρα του οποί
ου προεδρεύει της Ε.Ε, έδωσε «εκατοντάδες, χιλιά
δες καλωσορίσματα» στα νέα μέλη τείνοντας τους 
«χείρα φιλίας» και καθησυχάζοντας τα ότι «η αλλαγή 
θα είναι προς το καλύτερο». Ιδιαίτερα θερμός ήταν ο 
πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Πατ Κοξ, ο οποίος 
κατά σύμπτωση είναι επίσης Ιρλανδός, «Πενήντα χρό
νια πριν, μια γενιά ευρωπαίων ηγετών, ύστερα από 
ένα καταστροφικό πόλεμο που διαίρεσε την ήπειρο 
μας, είδε πολύ καθαρά τι ήταν τότε η Ευρώπη, αλλά 
ήταν έτοιμοι οι ηγέτες αυτοί να ονειρευθούν τι θα 
μπορούσε να είναι.

Άνοιξαν για την Ευρώπη ένα μονοπάτι προς τη δη
μιουργική συμφιλίωση και την πρόοδο, που κανένας 
μέχρι τότε δεν είχε πατήσει. Εμείς είμαστε οι ευεργε
τημένοι εκείνης της κληρονομιάς και της οξυδέρκειας 
τους. Με τη σημερινή τελετή δίνουμε καινούργιο νόη
μα, νέο λόγο ύπαρξης και νέα επιβεβαίωση εκείνου 
του οράματος»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επίσης κ. Κώστας Κα
ραμανλής σε δηλώσεις του τόνισε ότι:«Για μας τους 
Έλληνες είναι μια μέρα διπλής χαράς, αφού εντάσσε
ται η Κύπρος στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια». Από 
την πλευρά του δε ο Κύπριος Πρόεδρος κ. Τ. Παπα- 
δόπουλος ανέφερε ότι «Η Κύπρος ως πλήρες και ισό
τιμο μέλος της Ε.Ε αποκτά μια σοβαρή ασπίδα, ώστε 
να μπορεί να αποτρέψει οποιαδήποτε προσπάθεια 
υπόσκαψης της κρατικής της οντότητας και του μέλ
λοντος της».
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Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ορόσημο στην ιστορία της Ευρώπης

Μαιου 1950
Η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Γαλλία, η Ιταλία 
και το Λουξεμβούργο, ιδρύουν στο Παρίσι την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ).

< 4 * α ι τ π η π π ε η μ
Ιδρύεται στη Ρώμη η Ευρωπαϊκή Οκονομική 
Κοινότητα (ΕΟΚ) και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής 
Ενέργειας (EURATOM).

ίΪ967
Οι ΕΚΑΧ, ΕΟΚ και EURATOM 
ενώνονται για να σχηματίσουν την 
Ερωπαϊκή Κοινότητα (Ε.Κ).

ί Β Μ 'Μ ΐ Ι - Μ Μ ί Ι Ι ^ * ·
Ευρώπη των «9». Η Δανία, η Βρετανία και η Ιρλανδία 
εντάσσονται στην Κοινότητα. Συμφωνία ελεύθερων 
συναλλαγών με την Αυστρία, την Ελβετία, την 
Πορτογαλία, και τη Σουηδία.

ΡΪ973
Εφαρμόζεται το Ευρωπαϊκό 
Νομισματικό Σύστημα και όλοι γίνονται 
πλήρη μέλη εκτός της Βρετανίας.

ί · Γ·Λ»Μ ΐΜ ·1 Μ ΐ1 Ι=Ι:Α ·
Ευρώπη των «10». Ένταξη της Ελλάδας.

Ευρώπη των «12». Ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.

1990
Γίνεται η επανένωση τη Γερμανίας.

9 Δεκεμβρίου 19911
Στο Μάαστριχτ οι «12» σχεδιάζουν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

ΞΕΧΝΑΖ ΟΤΙ 
ΤΑ ΦΟΡΑΖ!

Σε κάθε σου βήμα ζείς έντονα 

Αν θέλεις να είναι βήμα 

σιγουριάς και σταθερότητας, 

αντοχής και ευελιξίας, 

εμηιστέψου τα άρβυλα 

ΗΑΙΧ SPECIAL FORCE.

Μοναδικά χαρακτηριστικά τα 

αναδυκνείουν ως κορυφαία 

για επαγγελματίες σε κάθε 

στιγμή και χώρο δράσης.

Φόρα τα πάντα.

Η διαφορά θα φανεί 

όταν τα βγάλεις!

, 0 f e s s / 0 /J

Προδιαγραφές
> Περίβλημα:Αδιάβροχο δέρμα (υδρό

φοβο 2,0 - 2,2mm), υψηλής ανθε- 
κτικότητας. Επιτρέπει την αναπνοή 
του ποδιού.

' Σόλα: Ελαστική αντιολισθητική, αντι- 
κραδασμική και αντιστατική νιτριλίου. 
Ανθεκτική σε λιπαντικά και χημικά.

> Αυτοκαθαριζόμενο προφίλ
> Σύμφωνα με τις προδιαγραφές Ε.Ε. 

ΕΝ-344.
' Ανασηκωμένα άκρα για 

άνετο περπάτημα.
•  Ειδική διαμόρφωση 

με καμπύλη για στα
θερό κράτημα σε 
μεταλλική σκάλα. 
•  Κατάλληλα για 

αθόρυβο 
περπάτημα.

Εσωτ. Σάλας: Πατέντα HAIX-MSL- 
System (Micro-Soft-Light): Αφρώδες 
υλικό, αντικραδασμικό, θερμομονω- 
τικό και αδιαβροχοποιητικό.
Πάτοι: Ειδικοί ανατομικοί, αφαιρού- 
μενοι και πλενόμενοι με εξαιρετική 
απορροφητική ικανότητα για τον 
ιδρώτα, γρήγορο στέγνωμα. 
Κλιματισμός: Πατέντα ΗΑΙΧ- 
climate-system: θερμομονωτικά 
υλικό "Micro-Dry-Lining". Κρατάει 
σταθερή τη θερμοκρασία του ποδιού 
στο κρύο και στη ζέστη. Με το περ
πάτημα οι υδρατμοί διοχετεύονται 
προς τα άνω ανοίγματα.
Εσωτ. επένδυση: Υδροσκοπική μα- 
λακή επένδυση. Βοηθάει στην απορ
ρόφηση της εσωτερικής υγρασίας 
και επιτρέπει την αναπνοή του πο
διού. Προστατεύει το πόδι από τις
εσωτερικές τριβές

eland.gr

SAFELAND: Δημητσάνας 16,155 22 Αμπελόκηποι 
Τηλ./Fax: 210 5470010, E-mail: info@safeland.gr 
N0VENTA Α.Ε.: Ρέθυμνου 1,106 82 Αθήνα, Τηλ. 210 8218502

mailto:info@safeland.gr
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lo q p io u  1 9 9 2
Συνθήκη του Μάαστριχτ. Η Κοινότητα γίνεται 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόβλεψη για κοινή εξωτερική 
πολιτική και πολιτική ασφάλειας, καθώς και για τη 
δημιουργία ενιαίου νομίσματος.

1 Ιανουάριου 1995
Ευρώπη των «15». Ένταξη της Φινλανδίας, 
της Σουηδίας και της Αυστρίας.

1 Ιανουάριου 2002
Κυκλοφορία του ευρώ. Δεν το υιοθετούν τρεις χώρες 
της ΕΈ: η Βρετανία, η Σουηδία, και η Δανία.

116-17 Απριλίου 2003
Υπογραφή της συνθήκης προσχώρησης των 10 νέων 
χωρών, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
Αθήνας.

11 Μαίου 2004
Ευρώπη των «25». Ένταξη της Εσθονίας, της Λετο
νίας, της Λιθουανίας της Μάλτας, της Πολωνίας, της 
Τσεχίας της Σλοβακίας, της Σλοβενίας της Ουγγα
ρίας και της Κύπρου που εντάσσεται ολόκληρη ανα
στέλλεται όμως το κοινοτικό κεκτημένο στο κατεχό- 
μενο βόρειο τμήμα του νησιού.

Τ ο  π ρ ο φ ίλ  τω ν  ν έω ν  χ ω ρ ώ ν  
τ η ς  δ ιε ύ ρ υ ν σ η ς

ΠΟΛΩΝΙΑ
Πληθυσμός: 38.Π600.000 κάτοικοι.
Προσδόκιμο ζωής: 70 έτη (άνδρες), 78 (γυναίκες)
Εξαγωγές: Μηχανολογικός εξοπλισμός, 

τρόφιμα, χημικά

Το 17ο αιώνα ήταν μία από τις πιο ισχυρές 
χώρες της Ευρώπης, με μεγάλη ιστορία και 
σπουδαίους Πολωνούς όπως ο αστρονό
μος Κοπέρνικος, ο συνθέτης Σοπέν η φυσι

κός Μαρία Κιουρί και βέβαια ο Πάπας Ιωάννης Παύ
λος II. Το Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας ιδρύθηκε το 
1364. Είναι η μεγαλύτερη αγροτική χώρα από τις 10 
και διεκδικεί ένα μεγάλο κομμάτι απο την ΚΑΠ. Διαθέ
τει πλούσιες πηγές με μεταλλεύματα και ορυκτό αλά
τι. Το ορυχείο αλατιού της Βιέλζικα είναι μια ολόκλη
ρη πόλη σε βάθος 135 μέτρων.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ
Πληθυσμός: 9.900.000 κάτοικοι
Προσδόκιμο ζωής: 68 έτη (άνδρες),76 (γυναίκες)
Εξαγωγές: Μηχανολογικός εξοπλισμός,

ταξιδιωτικά είδη, χημικά, τρόφιμα

Η Βουδαπέστη, με σπου
δαία ιστορία πλούσιο πολι
τισμό και διάσημες θερα
πευτικές πηγές, έχει «καβα- 
λικέψει» το Δούναβη. Απ’το 
1896 διαθέτει το πρώτο με
τρά της Ευρώπης. Η Ουγ
γαρία με πλούσια λιβάδια 
και γόνιμη γη, παράδεισος 
για τα αποδημητικά πουλιά, 
«καθρεφτίζεται» στη λίμνη 
Μπάλατον, την πιο μεγάλη 
της Κεντρικής Ευρώπης. 
Είναι η γέφυρα της Ανατο
λής με τη Δύση αλλά και η 
χώρα της μελομανίας. Η 
ουγγαρέζικη φολκλορική 
μουσική έχει εμπνεύσει με
γάλους συνθέτες: Λιστ, 
Μπαρτόλ, Κόνταλι.

ΤΣΕΧΙΑ
Πληθυσμός: 10.200.000
Προσδόκιμο ζωής: 72 έτη (άνδρες), 79 (γυναίκες) 
Εξαγωγές: Μηχανήματα, αυτοκίνητα,

επικοινωνιακός εξοπλισμός, μπίρα, 
βιομηχανικά αγαθά.

Η Πράγα έχει πάνω από 
1000 χρόνια ιστορίας και δια
θέτει θησαυρούς αρχιτεκτο
νικής με διαφορετικά στιλ. 
Το 85% της χώρας καλύπτε

ται από λόφους και βουνά, παραδείσους για τους σκιέρ 
και τους περπατητές, ενώ έχει παγκόσμιο ρεκόρ 900 
πηγών μεταλλικού νερού. Λίγο πριν από τον Πρώτο Πα
γκόσμιο Πόλεμο η 
Τσεχία ήταν ανάμεσα 
στις πρώτες 10 βιομη
χανικές χώρες του κό
σμου και μέχρι το 
1938 ήταν η μόνη Δη
μοκρατία της Κεντρι
κής Ευρώπης.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ
Πληθυσμός: 2.000.000 κάτοικοι 
Προσδόκιμο ζωής: 73 έτη (άνδρες), 80 (γυναίκες) 
Εξαγωγές: Μηχανολογικός εξοπλισμός, 

επικοινωνιακά είδη, χημικά, 
οικιακά αγαθά

Η Λουμπλιάνα είχε ιδρυθεί από τους Ρωμαίους. Δια
θέτει Πανεπιστήμιο για 20.000 φοιτητές που ζωντα-
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νεύουν την πολιτιστική ζωή της πόλης. 
Η Σλοβενία ήταν κάποτε μέρος της αυ- 
στροουγγρικής αυτοκρατορίας και 
έπειτα της Γιουγκοσλαβίας. Είναι μετά 
την Κύπρο η πιο πλούσια νέα χώρα μέ
λος. Από τις τουριστικές ατραξιόν της 
Σλοβενίας, τα περίφημα σπήλαια της 
Ποστόνα με φαντατικά ντεκόρ από 
σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Οι επι
γραφές που σώζονται βεβαιώνουν ότι 
οι πρώτοι τουρίστες εμφανίστηκαν στη 
Σλοβενία το 1213.

ΜΑΛΤΑ
Πληθυσμός: 394.000 κάτοικοι 
Προσδόκιμο ζωής: 76 έτη (άνδρες) 81 (γυναίκες)
Εξαγωγές: Μηχανολογικός εξοπλισμός, 

ταξιδιωτικά είδη

Το νησί της Μάλτας έχει «αγκυροβο
λήσει» στην καρδιά της Μεσογείου. Η 
ιστορία του μετράει πολλές χιλιετηρί
δες και έχει «χωνέψει» πολλούς πολι
τισμούς. Η πανίσχυρη και επιβλητική 

οχύρωσή του μαρτυρεί τη γενναία απόφαση των Μαλτέζων να 
υπερασπιστούν το νησί 
τους. Ο τουρισμός αποτε
λεί ένα μεγάλο μέρος της 
οικονομικής δραστηριό
τητας, αλλά σημαντική 
ανάπτυξη γνωρίζει και ο 
τομέας των υπηρεσιών 
χάρη στην προσαρμογή 
της αμειβόμενης εργα
σίας στις αλλαγές των 
συνθηκών.

ΕΣΘΟΝΙΑ
Πληθυσμός: 1.300.000 κάτοικοι
Προσδόκιμο ζωής: 66 έτη (άνδρες), 76 (γυναίκες)
Εξαγωγές: Ξυλεία, υφαντουργεία,

μηχανολογικός εξοπλισμός

Η Ταλίν είναι μια από τις καλύτερα 
διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της 
Ευρώπης και ο τουρισμός της αντι
προσωπεύει το 15% του εθνικού ΑΕΠ. 
Βρίσκεται «ξαπλωμένη» στην ανατολι

κή όχθη της Βαλτικής θάλασ
σας και μετράει 1.400 λίμνες 
και 1521 νησιά. Οι Εσθονοί 
λατρεύουν τη σάουνα και 
απολαβάνουν την έντονη ζε
στή θαλπωρή της τις μακρές 
γκρίζες μέρες του χειμώνα.
Ασχολούνται με το Ίντερνετ, 
αφού είναι μια από τις πιο 
συνδεδεμένες χ ρες του κό
σμου με το Ίντερνετ.

Μεσόγειος θάλασσα

Μιλέκαί· Βαλέτα
\ ΜΑΛΤΑ

______ ρ  Μπιρζιμηούργκα

I

Με το σουηδικό 

αλεξίσφαιρο γιλέκο 

της S.B.A. BASIC V NIJ ΙΙΙΑ,

θα αντιμετωπίσεις κάθε 

πρόκληση με σιγουριά.

Κατασκευασμένο από τις 

ισχυρότερες ίνες στον 

κόσμο Dyneema 

και με βάρος μόλις 1,5kg, 

σου προσφέρει την 

ασφάλεια και την ευελιξία 

που χρειάζεσαι σε δύσκολες 

καταστάσεις, Σε συνδυασμό 
με τις ειδικές θωρακισμένες 

πλάκες επιπέδου III και IV, 

είσαι έτοιμος για κάθε 

ενδεχόμενο.

Τώρα ξέρεις πόση ασφάλεια 

θα νιώθεις την στιγμή της

δράσης!

Saieorsb
B o o y  A r o x x i r

Προδιαγραφές
•  Υλικό Κατασκευής: Dyneema: η ισχυρότερη δομή ινών του 

κόσμου, το υψηλότερο επίπεδο προστασίας εύκαμπτου υλικού.
•  Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για μεγαλύτερη άνεση.
•  Ειδικός θήκες για θωρακισμένες πλάκες επιπέδου III και IV
•  Υλικό Φορέα(εξωτ/κή επένδυση):από nylon με τσέπες για 

υποδοχή πλάκας και υμάντες προσαρμογής από SPANTEX. 
Εσωτερικά με υποαλλερνική και αντιιδρωτική επένδυση 
C00LMAX

•  Σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9000
•  Εγγύηση 10 χρόνια αμετάβλητη προστατευτική ικανότητα.
•  Επίπεδο προστασίας ΙΙΙΑ NIJ (National Institute of Justice USA) 

•  Επιπλέον: Αντιμαχαιρική προστασία
25 Joules

•  Σε 3 χρώματα: λευκό, 
μπλε και μαύρο.

•  βάρος: 1,5 kg.

θωρακισμένη
Πλάκα

ΰ

Α  ,( γ

1 ·· ··^ ·· · Ι
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ΛΕΤΟΝΙΑ ΣΛΟΒΑΚΙΑ
Πληθυσμός: 2.300.000 κάτοικοι 
Προσδόκιμο ζωής: 66 έτη (άνδρες), 76 (γυνάικες) 
Εξαγωγές: Ξυλεία, ψάρια

Η Ρίγα χτίστηκε το 1201 και είναι η μεγαλύ
τερη πόλη στις βαλτικές χώρες, με το πιο 
ψηλό, 43 μέτρων, άγαλμα της Ελευθερίας 
στην Ευρώπη. Η Λετονία σκεπάζεται από 
τεράστια δάση, που προμηθεύουν ξυλεία 

τις βιομηχανίες κατασκευής χαρτιού. Παράγει επίσης 
υφαντουργικά και άλλα προϊόντα. Με άφθονη χλωρί
δα, η Λετονία έχει αναπτύξει το κυνήγι και την αλιεία. 
Το 56% του πληθυσμού είναι Λετονοί και το 30% Ρώ
σοι, ενώ πάνω από το ένα τρίτο ζει στην πρωτεύουσα.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
Πληθυσμός: 3.400.000 κάτοικοι 
Προσδόκιμο ζωής: 67 (άνδρες), 78 (γυναίκες) 
Εξαγωγές: Υφαντουργία, ρουχισμός λιπάσματα, 

βιομηχανικός εξοπλισμός

"| Η Βίλνα είναι μια γοητευτική γραφική πόλη 
που χτίστηκε το 1579. Το Πανεπιστήμιο της 
είναι μια «πόλη» μέσα στην πόλη, με κτίρια 
αναγεννησιακού στιλ που διαχωρίζονται με 
πολλές εσωτερικές αυλές. Η “Λιθουανία εί

ναι μεγαλύτερη από τις βαλτικές χώρες, με 80% Λι- 
θουανούς, 11% Πολωνούς, και 7% Ρώσους. Μετράει 
χίλια χρόνια ιστορίας, πολλές λίμνες, τρεχούμενα νε
ρά, μεγάλα δάση και 99 χιλιόμετρα μιας αμμουδερής 
παραλίας με εντυπωσιακούς αμμόλοφους.

Πληθυσμός: 5.400.000 κάτοικοι
Προσδόκιμο ζωής: 70 έτη (άνδρες), 78 (γυναίκες)
Εξαγωγές: Βιομηχανικά αγαθά,

μηχανολογικός εξοπλισμός

Η Μπρατισλάβα έχει πλού
σια κληρονομιά από μεσαι
ωνικά κτίρια και μπαρόκ. 
Στο Ναό της Λέβοκα βρί
σκεται ο ψηλότερος γοτθι

κός βωμός στον κόσμο. Στο βόρειο ορεινό τμήμα της 
χώρας υπάρχει η πιο μικρή αλπική οροσειρά του κό
σμου. Η σλοβάκική ομάδα χόκεϊ στον πάγο είναι πα
γκόσμια πρωταθλήτρια. Η Σλοβακία επικοινωνεί με τις 
γειτονικές χώρες με το Δούναβη. Τα φρούρια στις κο
ρυφές των λόφων 
έχουν τα σημάδια από 
τις εισβολές στη χώ
ρα. Το 86% του πληθυ
σμού είναι Σλοβάκοι, 
υπάρχει μια ισχυρή 
ουγγρική μειοψηφία 
και τσιγγάνοι.

ΚΥΠΡΟΣ
Πληθυσμός 802.000 κάτοικοι (συνολικά) 
Προσδόκιμο ζωής: 76 έτη (άνδρες), 80 (γυναίκες) 
Εξαγωγές: Ρουχισμός, Πατάτες,

Τσιγάρα, φαρμακευτικά είδη

«Ο Θεός να βλογάει το νησί την Κύπρο»
Γου'ιλιαμ Σαίξπηρ, «Οθέλλος».

Μισογ*. ίο* θάλασσα

Αιιιμ.κικι ■
*> ΚΥΠΡΟΙ J  ' 

Πάιροι^ Λαρνακο
i f  Λεμεσός

Ένα μαρτυρικό κομμάτι γης 
στην αγκαλιά της Μεσογεί
ου με ιστορία που πληγώ
νει..Το νησί είναι άρρηκτα 
δεμένο με τη μυθική ομορ

φιά της Αφροδίτης, η οποία γύρω στα 1200 π.Χ αναδύ
θηκε για να επιβεβαιώσειτο μύθο και τον θρύλο της, μέ
σα από τον αφρό των κυμάτων κοντά στην Πέτρα του 
Ρωμιού. Το μεγαλόπρεπο ογκόλιθο, που ο Διγενής Α
κρίτας πέταξε στην κατεχόμενη σήμερα οροσειρά του 
Πενταδάκτυλου, για να προστατεύει μαζί με άλλους α
κρίτες την Κύπρο από τους πειρατές. Λέγεται ότι, αν κο
λυμπήσεις γύρω από την πέτρα μεσάνυχτα με φεγγα
ράδα, αποκτάς την αιώνια νεότητα.

Η σχέση του νησιού με το ελληνικό στοιχείο αρχίζει 
στα 1400π.Χ όταν έφθασαν στο νησί οι πρώτοι Ελληνες 
και εγκαταστάθηκαν μόνιμα όταν τέλειωσε ο Τρωικός 
πόλεμος, εδραιώνοντας την ελληντη παρουσία, γλώσ
σα και πολιτισμό. Μετά την παρακι ή  της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, η Κύπρος υποτάσσεται στου. Φρά- 
γκους Σταυροφόρους, το 1191 και τέσσερις αιώνες αρ
γότερα στην Οθωμανική Αυτοκρ~ υρ ί' Τ , ·878, οι 
Τούρκοιπαραχωρούντονησίστη Βμ /ία, στηνοποία 
θα προσαρτηθεί το 191*·. Η Κύπρος θα αποκτήσει την 
ανεξαρτησία της στις 16 Αυγούστου του 1960. Ο Μα-
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κάριος ήταν ο πρώτος Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος πα- 
ρέμεινε μέχρι το θάνατο του στις 3 Αυ- 
γούστου του 1977. Από τη στιγμή της 
αναξαρτησίας της αρχίζει και η αντί
στροφη μέτρηση, που θα οδηγήσει -υ
πό τις συνθήκες της εποχής- στην 
τουρκική εισβολή, στις 20 Ιουλίου και 
στις 15 Αυγούστουτου 1974. Η Πρά
σινη Γραμμή, που από τότε χωρίζει 
την Κύπρο ανοίγει 29 χρόνια αργότε
ρα, στις 23 Απριλίου του 2003. Το «ευ
ρωπαϊκό διαβατήριο» της Κύπρου, α

ναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για χιλιάδες Τουρκοκύπρι
ους, νέους στην πλειοψηφία τους, οι οποίοι έχουν άρχίσει να κα
ταθέτουν αιτήσεις προκειμένου να λάβουν τα «χαρτιά της Κυ
πριακής Δημοκρατίας».

Η Κύπρος, σήμερα, τριάντα χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, 
γιορτάζει την πανηγυρική ένταξη της στο «κλαμπ» των ισχυρών 
της Ευρώπης. Μια Κύπρος, όμως, που εκατέρωθεν ενός τεχνητού 
αγκαθωτού συγματοπλέγματος εκφράζει δύο κόσμους, ολότελα 
διαφορετικούς. Από τη μια βλέπει κανείς ένα μικρό θαύμα που στή
θηκε σχεδόν σε μια νύχτα από ανθρώπους απελπισμένους, αλλά 
και αποφασισμένους να παντρέψουν την εργατικότητα με τη φα
ντασία. Και από την άλλη αντικρίζεις όλο το φάσμα της οπισθο
δρόμησης που έφεραν η εισβολή και η αλλοίωση του ντόπιου πλη

ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΟ  
ΟΠΛΟ ΖΟΥ!

Ζεις κάθε μέρα τον κίνδυνο.

Έρχεσαι αντιμέτωπος με 

πρωτόγνωρες καταστάσεις. 

Υπάρχουν στιγμές που το φως θα 

μπορούσε να σε σώσει από 

δύσκολες περιστάσεις.

Αν οι απαιτήσεις σου είναι πολύ 

υψηλές, εμπιστέψου τον 

SCORPION, τον φακό της 

Streamlight, που σου λύνει τα 

χέρια.

Με μόνο 12,5 am μήκος και 

6.500 κεριά, είναι μια φωτεινή 

δύναμη που την κατάλληλη 

στιγμή μπορεί να σου σώσει

τη ζωή.

Προδιαγραφές
•  12 'Λ εκατοστά μ ή κο ς ·6.500 κεριά ισχύς
•  Σώμα ανοδιωμένου αλουμινίου επενδεδυμένο 

με λαβή από καουτσούκ
•  Ειδικά επεξεργασμένο κάτοπτρο για 

ομοιόμορφη δέσμη φωτός «Ειδικά 
κρύσταλλο από LEXAN «Αδιάβροχος

•Χρησιμοποιεί 2 μπαταρίες λιθίου 3 V
•  Με ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός
•  Εργονομικάς διακόπτης 0N/0FF στο πίσω 

μέρος, ώστε να διεκολύνει τη λαβή όπλου 
ή άλλου αντικειμένου με το άλλο χέρι

•  Ανταλλακτική λυχνία XENON

t ASMMA ι

S C O R P IO N *
STKEHmUGHT

θυσμού μετά τον μαζικό εποικισμό των κατεχομένων από πάμ
φτωχους ακτήμονες της Ανατολής. Όπως και νάχει όμως, πίσω α
πό τα πολιτικά ζητήματα «κρύβεται» μια χώρα με γόνιμη γη και 
πλούσιο περιβάλλον που όμοια τους δεν συναντάς σε ολόκληρη τη 
λεκάνη της Μεσογείου.

Οι φυσικές ομορφιές της, η παράδοση, ο πολιτισμός, οι αρχαι
ολογικές και ιστορικές μνήμες βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία με 
τις ανθρώπινες αξίες και το σύγχρονο ρυθμό ζωής. Δεκάδες γρα
φικά χωριά σκαρφαλωμένα στις βουνοπλαγιές της καταπράσινης 
οροσειράς τους Τροόδους, βυζαντινά μοναστήρια δεμένα με την 
πολιτιστική κληρονιμιά, πλήθος αρχαιολογικών χώρων, που πι
στοποιούν την ελληνικότητα και τον αρχαίο πολιτισμό του νησιού, 
μοντέρνες πόλεις, σύγχρονες τουριστικές και βιομηχανικές ε
γκαταστάσεις είναι,σε γενικές γραμμές τα στοιχεία που συνθέ
τουν την εικόνα της ελεύθερης Κύπρου.

Είναι η δεύτερη χώρα της Ε.Ε όπου η επίσημη γλώσσα είναι η 
Ελληνική.

Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
SAFELAND: Δημητσόνας 16,155 22 Αμπελόκηποι 
Τηλ./Fax: 210 b470010, E-mail: info@safeland.gr 
N0VENTA Α.Ε.: Ρεθύμνου 1, 106 82 Αθήνα, Τηλ. 210 8218502
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D i συστάσεις, μάλλον περιττές. Πρόκειται για τον 
αργυρό Ολυμπιονίκη του Σίδνεϊ, Παγκόσμιο 
Πρωταθλητή στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας 
στους κρίκους, με πολλά Πανευρωπαϊκά μετάλ
λια και με πολλές ελπίδες για ένα χρυσό μετάλ

λιο στους Ολυμπιακούς της Αθήνας.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, είναι 28 ετών, είναι 

ιδιαίτερα απλός και λιτός ενώ ταυτόχρονα σε αφοπλί
ζει με την ηρεμία του. Μας δέχθηκε στους αθλητικούς 
ξενώνες του Αγ. Κοσμά ένα μαγευτικό απόγευμα, και 
μας εντυπώσιασε με την καταδεκτικότητα και το γα
λήνιο χαρακτήρα του.

Α.Α.: Πότε ξεκίνησες να ασχολείσαι με την ενόρ
γανη γυμναστική;

Ξεκίνησα το 1984, περισσότερο για να εκτονώσω 
την περίσσια ενέργεια που αισθανόμουν ότι είχε διο- 
χετευθεί μέσα μου. Έτσι οι γονείς μου με πήγαν σε 
ένα ιδιωτικό γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης, για να 
ασχοληθώ με το άθλημα και στη συνέχεια κατέληξα 
να ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό.

Θυμάμαι γύρω στα 1986, όταν διεκδικούσαμε σαν 
χώρα την Ολυμπιάδα του 1996 φανταζόμουν., ονει
ρευόμουν... πόσο όμορφα θα ήταν να συμμετείχα σε 
μια τέτοια διοργάνωση.

Α.Α. Πότε πήρες το πρώτο σου μετάλλιο;
Το πρώτο μου μετάλλιο το πήρα στον πρώτο κιόλας 

αγώνα που συμμετείχα το 1985.

Α.Α. Όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλεις, θα 
πρέπει να σου απορροφά τον περισσότερο χρόνο 
της ημέρας σου. Υπάρχει χρόνος τελικά για προσω
πική ζωή;

Κοιτάξτε, τα πάντα στη ζωή είναι θέμα επιλογών. 
Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στον ίδιο βαθμό. Αξιολο
γείς τις επιθυμίες, τους σκοπούς και τους στόχους 
σου και τα ιεραρχείς. Ψάχνεις μέσα σου να βρεις τι 
αξίζει περισσότερο για σένα. Για μένα λοιπόν, αξίζει 
αυτό που κάνω, ο πρωταθλητισμός. Επιπλέον, γνωρί
ζω ότι αυτό που κάνω τώρα θα έχει πολύ σύντομα 
ημερομηνία λήξης. Θα μπορώ δηλαδή να κάνω αυτό 
που κάνω, για άλλη μια τετραετία.

Α.Α. Και μετά;
Μετά η ζωή μου και οι προσπάθειές μου θα μετα

βούν σε άλλο στάδιο. Θα προσπαθήσω ίσως να μετα
δώσω αυτά που έχω αποκομίσει σε άλλους αθλητές.

Α.Α. Πέρα από την τεχνική, το ταλέντο παίζει ρό
λο στο άθλημά σου;

Παίζει αλλά όχι πρωταρχικό. Η ιστορία έχει δείξει 
ότι άνθρωποι χωρίς ταλέντο μπορούν να διακριθούν, 
ενώ αντίθετα άνθρωποι με ταλέντο να αυτοκαταστρέ- 
φονται. Πρωταρχικό ρόλο παίζει η αγάπη γ ι’ αυτό που 
κάνεις. Και όταν αγαπάς αυτό που κάνεΓς εργάζεσαι 
με αυτοπειθαρχία για να επιτύχεις το καλύτερο δυνα
τό αποτέλεσμα. Ύστερα δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι τ ί

ποτα δεν χαρίζεται στη ζωή. Όλα κατακτώνται..

Α.Α. Τη στιγμή της διάκρισης, όταν όλος ο κόσμος 
σε επευφημεί, τί σκέφτεσαι, ποιους σκέφτεσαι;

Δεν μπορώ να πω κάποιον συγκεκριμένα. Συνήθως 
σκέφτομαι αυτούς που νιώθω αρκετά κοντά μου. Θυ
μάμαι, έπειτα από έναν επιτυχημένο αγώνα σε ένα γε
μάτο στάδιο, μπήκα στον πειρασμό και παρατηρού
σα τον κόσμο. Τους έβλεπα να χαίρονται, να έρχονται 
και να θέλουν να μου σφίξουν το χέρι και να μου μι
λήσουν. Όσο περνούσε η ώρα, ο κόσμος αραίωνε και 
έμειναν μόνο οι πολύ δικοί μου άνθρωποι. Μετά από 
λίγες ώρες έφυγαν κι εκείνοι και έμεινα τελείως μό
νος. Έτσι λοιπόν θα ήταν ασφαλές, να έλεγα πως ίδια 
είναι η μοναξιά και στην επιτυχία και στην αποτυχία.

Α.Α. Ποιος είναι ο προπονητής σου;
Τα τελευταία χρόνια εργάζομαι μαζί με τον Αλέκο 

Ιωακειμίδη που πέρα από προπονητής είναι και φίλος 
και κουμπάρος μου (του βάφτισα την εγγονή του την 
Αλεξάνδρα - Μαρία). Δουλεύουμε μαζί, με σύστημα 
και επιμονή. Τα αποτελέσματα νομίζω είναι σε όλους 
ορατά, ελπίζοντας πάντα σε κάτι καλύτερο.

Α.Α. Αισθάνεσαι δυνατός ώστε να διεκδικήσεις το 
χρυσό στους προσεχείς Ολυμπιακούς;

Δεν το σκέφτομαι. Δεν θέλω να μπαίνω σ’ αυτή τη 
διαδικασία. Ίσως είναι ένα ψυχολογικό παιχνίδι στο 
οποίο υποβάλλω τον εαυτό μου. Βγάζω εντελώς από 
μέσα μου την ιδέα ενός μεταλλίου και επικεντρώνομαι 
στο τέλειο ώστε να είμαι καλός. Στους δύο τελευταί
ους αγώνες ήμουν πολύ κοντά στο 9.800. Στη Λιου
μπλιάνα, η προσπάθειά μου βαθμολογήθηκε με 9.775 
βαθμούς και έχω περίπου τρεις μήνες μπροστά μου 
μέχρι τους Ολυμπιακούς. Το γεγονός αστό σημαίνει 
ότι έχω το αναγκαίο χρονικό περιθώριο για να παρου
σιάσω την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του προγράμ-
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ματος που ετοιμάζω για τους Ολυμπιακούς. Παρεμπι
πτόντως να σας πω πως θα εκτελέσω πρόγραμμα 
στους κρίκους και στο δίζυγο.

Α.Α. Το ξέρεις φυσικά ότι όλοι οι Έλληνες, όπου 
γης, επιθυμούν και εύχονται να αποκομίσεις και συ 
και όλοι οι αθλητές ένα χρυσό μετάλλιο.

Το γνωρίζω, όλοι οι αθλητές το γνωρίζουμε αυτό 
και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
επαληθεύσουμε τις προσδοκίες των συμπατριωτών 
μας.

Α.Α. Και μετά; Μετά την Ολυμπιάδα, ποια είναι τα 
σχέδιά σου;

Πρώτα ο Θεός, αισθάνομαι τις δυνάμεις μου ακμαί
ες και νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω μέχρι και το Πε
κίνο το 2008. Η εμπειρία που είχα από την πρώτη μου 
συμμετοχή είναι σημαντική. Πάντω, όταν έχεις ήδη 
ένα μεγάλο όνομα, αυτό μπορεί να δουλεύει για σένα, 
αλλά και εσύ πρέπει να το σέβεσαι. Είναι υποχρέωσή 
μου να ανταποκρίνομαι σε αυτό το όνομα που έχω κά
νει στο χώρο και η δουλειά πλέον θα είναι πολύ πε
ρισσότερη, αφού οι υποχρεώσεις μεγαλώνουν.

Α.Α. Αυτό που θαυμάζουν όλοι σε σένα είναι η αυ
τοσυγκέντρωση, η απόλυτη προσήλωση και ηρεμία 
στο πρόγραμμά σου. Πως το πετυχαίνεις αυτό;

Έχοντας μπροστά σου τους κρίκους, πρέπει να 
συνδυάζεις δύναμη και τεχνική και έτσι ποτέ δε βα
ριέσαι. Πρέπει να προσέχεις την παραμικρή λεπτομέ
ρεια, να μην κουνιέται καν το σώμα σε κάποιες περι
πτώσεις. Οι κρίκοι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον όργανο 
που δεν σε κάνει ποτέ να πλήξεις. Θέλουν όμως από
λυτη συγκέντρωση και προσήλωση για να καταφέρεις 
να τους «δαμάσεις» και να φέρεις το καλύτερο απο
τέλεσμα. Επιπλέον, ακόμα και την παραμικρή άσκηση 
που εκτελείς, θέλεις να την κάνεις διαφορετικά, να 
την αλλάξεις, να την τελειοποιήσεις κι έτσι αλλάζεις 
λεπτομέρειες που με μια απλή ματιά πολλές φορές 
δεν φαίνονται, ενώ υπάρχουν τεράστιες διαφορές 
ακόμα και στο ίδιο πρόγραμμα.

Α.Α. Ένας αθλητής, είναι φυσικό, όπως και κάθε 
άνθρωπος, να έχει εκτός από επιτυχίες και αποτυ
χίες. Εσύ Δημοσθένη, πέρα από τις γνωστές σε 
όλους μας επιτυχίες, είχες καθόλου αποτυχίες στην 
μέχρι σήμερα καριέρα σου ως αθλητής;

Φυσικά. Από το 1993 μέχρι το 1997 είχα αρκετές 
αποτυχίες. Έμαθα πολλά όμως απ' αυτές. Η πρόκλη
ση στο δικό μας άθλημα είναι πως έχεις περίπου τριά
ντα δευτερόλεπτα για να εκτελέσεις το πρόγραμμά 
σου. Δεν έχεις περιθώριο λάθους. Αν κάνεις ένα λά
θος, θα σου στοιχίσει. Δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία.

Α.Α. Ποιες σκέψεις περνούν από το νου σου πριν 
από ένα σημαντικό αγώνα;

Όσο πλησιάζει ο αγώνας απομονώνομαι και αυτο
συγκεντρώνομαι. Μένω εγώ κι ο εαυτός μου και κάνω 
την αυτοκριτική μου, μέσα από μια διαδικασία περί-



συλλογής. Βλέπω τον εαυτό μου σαν κάτι τελείως ξε
χωριστό από μένα, έτσι ώστε να μη με επηρεάζει κα
μία απολύτως σκέψη. Με τον ίδιο τρόπο κατάφερα να 
απομονώσω την αίσθηση του άγχους από μένα. Γνω- 
ρίζοντας, λοιπόν, πόσο και πως έχω δουλέψει, αντι
λαμβάνομαι το επίπεδο των δυνάμεών μου και τις δυ
νατότητες που έχω να ανταποκριθώ επιτυχώς στις 
απαιτήσεις του αγώνα.

Α.Α. Το αργυρό μετάλλιο που κατάκτησες στους 
Ολυμπιακούς Αγώνες της Αυστραλίας, φαντάζομαι 
πως θα σου προκάλεσε ισχυρότατη συγκίνηση και 
πέρα απ’ αυτό έκρηξη δημοσιότητας.

Η Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ ήταν σταθμός στη ζωή 
μου. Έκανα τρία χρόνια να συνέλθω. Ήταν συναισθή
ματα και βιώματα πρωτόγνωρα για μένα. Μάλιστα, 
κάποια στιγμή έχασα τον έλεγχο δεν μπορούσα να 
συγκεντρωθώ απόλυτα στην προπόνηση και έτσι στο 
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Γάνδη, βρέθηκα τέταρ
τος. Αυτό ήταν ένα γερό χτύπημα για μένα, ένα χα
στούκι θα έλεγα κι είχε ως αποτέλεσμα στο επόμενο 
παγκόσμιο που συμμετείχα, να πάρω το χρυσό.

Α.Α. Υπήρξαν άνθρωποι που σε στήριξαν στην 
πορεία σου;

Η οικογένειά μου και κυρίως η αδελφή μου η Ευαγ
γελία που είναι και η ίδια αθλήτρια. Ήταν Παγκόσμια 
Πρωταθλήτρια στο Ensemble κατά την περίοδο 1993 
- 1994. Τώρα είναι προπονήτρια. Και ο προπονητής 
μου όπως σας είπα προηγούμενα, αλλά και πολλοί 
άλλοι εκλεκτοί φίλοι.

Α.Α. Ποια είναι τα πρότυπα που έχεις στη ζωή σου;
Πρότυπα....Δεν πιστεύω στα πρότυπα. Θαυμάζω

κάθε αξιόλογη προσπάθεια. Και μια προσπάθεια γίνε
ται αξιόλογη όταν την κάνεις με αγάπη, επιμονή και 
εργατικότητα. Θαυμάζω όμως το Μακρυγιάννη, για 
παράδειγμα, που έχω ξεκινήσει να διαβάζω τα Απο
μνημονεύματά του, θαυμάζω τη γραφή του Ελύτη και 
πολλούς άλλους.

Α.Α. Ποιο είναι το καθημερινό σου πρόγραμμα 
αυτή την περίοδο που προετοιμάζεσαι για τους 
Ολυμπιακούς;

Μετά το πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έκανα για μια 
εβδομάδα συντήρηση. Για δύο εβδομάδες μετά, έκα
να πιο πολύ φυσική κατάσταση. Σιγά - σιγά όμως αυ
ξάνω τις ώρες και επίσης τώρα πια έχω ανέβει στις 
δύο προπονήσεις τη μέρα, δυόμισι ώρες η κάθε μια 
και σταδιακά θα προστεθεί και μία τρίτη. Συνολικά, σε 
περίοδο προετοιμασίας για αγώνες, προπονούμαι 
από 5 - 7 ώρες σε τρία στάδια, για να υπάρχει μεγα
λύτερη απόδοση.

Α.Α. Αισθάνεσαι ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες της 
Αθήνας θα διεξαχθούν σ’ ένα περιβάλλον απόλυτης 
ασφάλειας;

Είμαι σίγουρος και δεν το λέω τυχαία αυτό. Στα τε 
στ events, υπήρχε μεγάλη αυστηρότητα. Ακόμη κι 
εγώ δεν μπορούσα να εισέλθω στο γυμναστήριο χω

ρίς την σχετική κάρτα διαπίστωσης. Ο αστυνομικός 
που ήταν στην είσοδο, απαιτούσε από όλους μας να 
φέρουμε την απαραίτητη κάρτα. Κι αυτό ήταν μόνο η 
αρχή. Βλέπω ότι σταδιακά, τα μέτρα ασφαλείας εντεί- 
νονται όσο πλησιάζουμε στους Αγώνες και είμαι από
λυτα πεπεισμένος ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλη
μα και ότι οι Αγώνες που θα οργανώσουμε θα είναι οι 
καλύτεροι στη νεώτερη ιστορία.

Α.Α. Ποια είναι η άποψή σου για τον αστυνομικό 
θεσμό;

Αισθάνομαι ιδιαίτερα κοντά στο Αστυνομικό Σώμα. 
Εξάλλου έχω και πολλούς φίλους αστυνομικούς και 
έτσι γνωρίζω πόσο δύσκολο είναι το έργο που έχετε 
αναλάβει. Υπάρχουν και αρκετοί συναθλητές μου που 
ανήκουν στην Ελληνική Αστυνομία, όπως η Σοφία η 
Καργιώτη από την ενόργανη. Εγώ ανήκω στην Πολε
μική Αεροπορία, τιμής ένεκεν ως Ολυμπιονίκης. Θεω
ρώ πως χρειάζεται αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα 
στους πολίτες και στους Αστυνομικούς, δεδομένου 
ότι αποστολή της Αστυνομίας είναι ακριβώς η προ
στασία όλων μας. Έτσι ο κόσμος πρέπει να κατανοή
σει το δύσκολο έργο της Αστυνομίας και από την άλ
λη οι αστυνομικοί να αντιμετωπίζουν τον πολίτη με 
τον δέοντα σεβασμό.

Α.Α. Δημοσθένη σε ευχαριστούμε και σου ευχό
μαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και «να γίνεις ολό
χρυσος» σ’ αυτούς τους Αγώνες. Η Ελλάδα είναι μα
ζί σου.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Υπαστυν. A ' Αρετή Λιασή 
Ανθ/μος Κων. Κούρος
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Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) ■ οθωνικό αρ
χείο, Υπουργείο Εσωτερικών, Φακ. 147 - φυλάσσεται 
μια αναφορά - υπόμνημα του τότε Ταγματάρχη Χω
ροφυλακής, Διοικητού Μεταβατικού Σώματος Φθιώ
τιδας, και μετέπειτα (1872) Συνταγματάρχη - Αρχη
γού Χωροφυλακής, Αναστασίου Πλέσσα, προς τον 
Βασιλιά Όθωνα με θέμα τη ληστεία.

Η αναφορά αυτή, με ημερομηνία 25 Ιουνίου 1857, 
παρέχει πληροφορίες γύρω από τη ζωή και τις 
συνήθειες των ληστών, τη σωστή εκλογή και το 
ποθέτηση των καταδιωκτικών δυνάμεων, κ.α., 
και συντάχθηκε, όπως προκύπτει από την τε 

λευταία της παράγραφο, ύστερα από προσωπική 
εντολή του Όθωνα προς τον Πλέσσα, τον οποίο, φαί
νεται, θεωρούσε ικανότατο αξιωματικό και έμπειρο 
στο θέμα της καταδίωξης της ληστείας.

Πέραν των όσων περιλαμβάνονται στην αναφορά αυ
τή του Πλέσσα και την οποία δημοσιεύουμε παρακάτω, 
οι ληστές για τις μεταξύ τους σχέσεις και την μεταχείρι
ση των ομήρων, είχαν τους δικούς τους «άγραφους νό
μους», όπως αυτοί «κωδικοποιούνται» μέσα από τη σχε
τική βιβλιογραφία και τις εφημερίδες της εποχής:

1. Οι αποφάσεις παίρνονταν με τη συμμετοχή όλων 
των μελών της συμμορίας και η απόφαση της πλειοψη- 
φίας γίνονταν σεβαστή. Ο αρχηγός της συμμορίας, απ’ 
αυτής της στιγμής αναλάμβανε την εκτέλεση των εγκρι- 
θέντων μέτρων και είχε και τη σχετική ευθύνη. Υπήρχαν 
όμως περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αρχιληστής αποφά
σιζε μόνος του. Έτσι όριζε τα λύτρα του αιχμαλώτου ή 
τα «χαράτζια» των αγροτών, εξέλεγε τους «εκτελεστές» 
των αποφάσεων της συμμορίας, κατένειμε τις «αγγαρεί
ες», επέβαλλε ποινές στους παραστρατήσαντες συντρό
φους του και μοίραζε τα κέρδη από τις ληστείες και τα 
λύτρα από τις απαγωγές.

2 .0  ληστής που δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες 
της συμμορίας διωχνόταν από τη συμμορία, χωρίς να 
του αφαιρεθεί η ζωή, όπως συνέβαινε επί λήσταρχων 
Γιαγκούλα, Μπαμπάνη (1925), παρά μόνο αν εκτίθετο η 
συμμορία σε κίνδυνο.

3. Οι μερίδες του φαγητού ήταν οι ίδιες για όλους και 
αυτός ακόμη ο αρχιληστής δεν δικαιούταν μεγαλύτερη 
μερίδα. Το περίεργο ήταν ότι ένας ληστής δεν μπορού
σε να μοιραστεί το συσσίτιό του με άλλον σύντροφό του.

4. Για ασφάλεια της συμμορίας, το όνομα του συ
νεργάτη - πληροφοριοδότη της ήταν γνωστό μόνο 
στον αρχιληστή, ο οποίος επικοινωνούσε μαζί του με 
επιστολές που τοποθετούσε σε καθορισμένο, εκ των 
προτέρων, τόπο.

5. Όταν συλλαμβανόταν κάποιος, δενόταν πισθάγκω- 
να με ένα σχοινί το «λυτάρι», ριχνόταν σε μια σπηλιά και 
μετά από μερικές μέρες τον ανάγκαζαν να γράψει στους

συγγενείς του, παρακαλώντας τους να αποστείλουν τα 
ζητούμενα λύτρα, διεκτραγωδώντας την κατάσταση με 
τα μελανότερα χρώματα. Το γράμμα στελνόταν στους 
συγγενείς του κρατουμένου με έμπιστο άνθρωπο διαβι- 
βάζοντάς τους και τον τρόπο παράδοσης των λύτρων:

Ο κομιστής των λύτρων έπρεπε να μεταβεί σε κάποιο 
συμφωνημένο έρημο μέρος και να περιφέρεται επί μία ή 
δύο ημέρες σε ορεινές τοποθεσίες με ένα μαντήλι στο 
κεφάλι ή άλλο σημείο αναγνωρίσεως, έως ότου αποφα
σίσει η συμμορία να τον συναντήσει. Αφού παραδίδο
νταν τα λύτρα έστελναν τον κομιστή πίσω να φέρει και το 
μπαχτίσι (δώρο) που συνίστατο σε μια καινούργια στολή 
για τον αρχιληστή και μερικά άλλα δώρα για δύο - τρεις 
από τους «επιτελείς» της συμμορίας.

6. Ο κομιστής των λύτρων ουδέποτε κακοποιείτο. Αν 
αυτός κατά την μεταφορά των λύτρων συλλαμβανόταν 
από άλλη ληστοσυμμορία, ουδέποτε θιγόταν, ούτε αυ
τός, ούτε τα λύτρα που έφερε, γιατί θεωρούνταν πρό
σωπο ιερό. Το ίδιο συνέβαινε και για τον απολυόμενο 
αιχμάλωτο αν συλλαμβανόταν από άλλη συμμορία, όταν 
αυτός επέστρεφε στους οικείους του.

7. Πριν ελευθερωθεί ο όμηρος τον κούρευαν και τον 
ξύριζαν και του έδιναν ένα «μπαχτίσι» ίσο με το 1/20 του 
ποσού των κομισθέντων λύτρων.

8. Τα λύτρα που ζητούσαν συνήθως, σε περίπτωση 
απαγωγής κάποιου πλουσίου, έπρεπε να ήταν τόσα, 
ώστε να μην χειροτερέψει η κοινωνική του θέση μετά την 
απελευθέρωσή του.

9. Αν τα λύτρα ήταν λιγότερα από αυτά που είχαν ζη
τήσει, αποφασιζόταν με κλήρο η αποδοχή τους ή μη. 
Στην περίπτωση αποδοχής, απέκοβαν, για το έλλειμμα 
των λύτρων, το ένα αυτί του αιχμαλώτου και στην συνέ
χεια τον άφηναν ελεύθερο.

10. Τους αιχμαλώτους τους περιποιούνταν αναλόγως 
της ανατροφής και της κοινωνικής τους θέσης.

11. Στη περίπτωση που δεν πληρώνονταν τα λύτρα, ο 
συλληφθείς καταδικαζόταν σε θάνατο και η ποινή εκτε- 
λείτο από συμμορίτη που εκλεγόταν με κλήρο ο οποίος 
είχε το δικαίωμα να ορίσει τον τρόπο που θα τον εκτε- 
λούσε, η δε κεφαλή του, αν ήταν δυνατόν, στέλνονταν 
στους συγγενείς του.

12. Όποιος κατέδιδε στις διωκτικές αρχές κάποιον λη
στή έπρεπε να τον συλλάβουν και να τον τιμωρήσουν με 
ακρωτηριασμό, προς παραδειγματισμό. Αν ήταν υπότρο
πος έπρεπε να τον σκοτώσουν και το πτώμα του να εκτε
θεί σε δημόσιο δρόμο.

13. Τα ζώα που άρπαζαν από τους κτηνοτρόφους για 
την τροφή τους, τους τα πλήρωναν σε επίσημες ημέρες, 
δημοσίως.

14. Πολλοί ληστές για να έχουν την συμπάθεια του λα
ού, πρόσφεραν κάποια κέρδη από τις ληστείες τους σε 
αγαθοεργίες ή σε μοναστήρια για κατασκευή κάποιας ει
κόνας ή Ιερού Σκεύους ή νήστευαν κάθε σαρακοστή, 
όπως ο λήσταρχος Χοσάδας, για να δίνουν την εντύπω
ση ότι είναι καλοί Χριστιανοί. Εδώ να σημειώσουμε και το
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ΟΙωνικήι; Περιόοου
αξιοπερίεργο για αρκετούς ληστές, οι οποίοι ενώ από τη 
μια διέπρατταν σωρεία σοβαροτάτων εγκλημάτων (λη
στείες, απαγωγές, φόνους, κ.λ,π.) από την άλλη φοβό- 
νταντο.... Θεό. Αυτόν το φόβο φαίνεται, εκμεταλλευόταν 
ο Παπα-Σπύρος, ιερέας από το Καπανδρίτι Αττικής, ο 
οποίος, πέραν της ανάμειξης που είχε ο ίδιος στις λη
στείες, παίρνοντας σχετικό μερίδιο, όρκιζε επί του Ιερού 
Ευαγγελίου τους συνασπιζόμενους ληστές για την τήρη
ση των κανόνων και των μεταξύ των συμφωνηθέντων.

15. Απέφευγαν τις γυναίκες.

Παρακάτω δημοσιεύουμε, όπως προαναφέραμε, 
την αναφορά του Ταγματάρχη Χωροφυλακής Ανα
στασίου Πλέσσα προς τον Βασιλέα Όθωνα, σχετι

κά με την δίωξη της ληστείας:

Ε ν  Λ α μ ία  2 5  Ιο υ ν ίο υ  1857
Υπόμνημα: «Περί του αν και πόσον δύναται η καταδίω- 

ξις της ληστείας να υπαχθεί εις κανόνας».

Η καταδίωξις της ληστείας δεν δύναται να υπαχθεί κα- 
θολικώς εις γενικούς κανόνας, αλλ’ είς τινας ως οι κατω
τέρω εκτεθησόμενοι. Η επιτυχία της ιδικής ταύτης υπη
ρεσίας, κρέμαται εκ της νοημοσύνης, της πείρας και της 
εργατικότητας του διευθύνοντος αυτήν, και κατά μέγα 
μέρος εκ της ικανότητος αυτού εις την εκλογήν των δια
φόρων απασπασματαρχών και της επιτηδείου αυτών το- 
ποθετήσεως.

Διαίρεσις του Σώματος: Η προς καταδίωξιν της λη
στείας ένοπλος δύναμις διηρημένη ούτω ως ήδη έχει εις 
κατ’ επαρχίας μεταβατικά αποσπάσματα και η διοίκησις 
αυτών κατά Νομούς είναι προσφυής' ανάγκη όμως τα 
κατ’ Επαρχίαν αποσπάσματα να διαιρώνται εις μικρότε
ρα κατά Δήμους εις τας Επαρχίας όπου η ληστεία ενυ
πάρχει δια να δύναται να ενεργή αμέσως. Η ταχύτης εί
ναι εν εκ των κυριωτέρων μέσων προς επιτυχίαν.

Εις όσους των Δήμων είτε ως εκ της καταστάσεώς 
των, είτε ως εκ της διαθέσεως των κατοίκων καθίσταται 
δυσκολωτέρα η καταδίωξις ανάγκη διαιρέσεως της εις 
τους Δήμους αυτούς ενόπλου δυνάμεως εις δύο ή και 
περισσότερα αποσπάσματα δια να είναι παντού έτοιμος 
να προλαμβάνη μετά της απολύτου ταχύτητος τας κινή
σεις των ληστών.

Οι αποσπασματάρχαι ανάγκη να ώσι τολμηροί, νοήμο- 
νες, αντιληπτικοί με ακριβεστάτας γνώσεις του τόπου και 
των προσώπων των κατοίκων, καταπιστικοί και άκρως 
εχέμυθοι δια να φέρουν εις ομολογίαν τους κατοίκους, 
προ πάντων δε λίαν εξησκημένοι εις τας κακουχίας, με 
κρίσιν ταχείαν, όπως εννοούν εκ των λεπτοτέρων πληρο
φοριών τας διευθύνσεις των ληστών και προκαταλαμβά
νουν αυτών τας διαβάσεις.

Δια να δώσω όσον μοι είναι δυνατόν ακριβεστέραν ιδέ
αν περί των αναγκαιούντων προσόντων των επί της κα- 
ταδιώξεως αποσπασματαρχών, αναγκαίον θεωρώ να εί-

πω εν συντομία ολίγα τινά προς εξιστόρισιν του βίου των 
ληστών και των έξεων αυτών.

Βίος ληοτοΰ: Έκαστος ληστής είναι εξησκημένος εις 
απάσας τας κακουχίας του βίου' τα ψύχη, αι ζέσται, η 
πείνα, η δίψα, οι πόνοι, τα βάρη δεν έχουσιν ουδεμίαν 
επιρροήν επ’ αυτών. Τα σκότη της νυκτός εις καμμίαν πε- 
ρίστασιν δεν εμποδίζουν αυτούς, ως και αι κακοκαιρίαι' 
διέρχονται εν ώρα νυκτός τα αποτομώτερα και δυσβα- 
τότερα μέρη εν ευκολία εις όλας του έτους τας εποχάς, 
ως διέρχονται τους ποταμούς ότε και οι μάλλον εξησκη- 
μένοι ιππείς δυσκολεύονται να πράξουν τούτο.

Η απομόνωσις αυτών προερχομένη εκ συμπλοκών ή 
άλλων περιστατικών δεν προξενεί των απομονωμένων 
καμμίαν δυσκολίαν. Έκαστος ληστής και μόνος μένων οι- 
κονομεί όλας τας ανάγκας αυτού, δεν το απελπίζει καμ- 
μία δυσκολία και γνωρίζει τίνι τρόπω ν’ αποφύγη τας ενέ- 
δρας. Ο ικανότερος των ληστών δεν είναι συνήθως ο 
γενναιότερος, αλλ’ ο επιτηδειότερος, ο νοημονέστερος 
και ο αντέχων εις τας κακουχίας_ ο έχων ακριβή του τό
που γνώσιν και σχέσεις, ως τούτος λαμβάνει συνήθως 
την διοίκησιν.

Οι λησταί ουδέποτε άνευ ανάγκης μεγίστης γίνονται 
επιθετικοί, ούτε γνωστοί' αποφεύγουν όλας τας συμπλο- 
κάς μετά προσπάθειας μεγίστης ή δέχονται αυτάς τότε 
μόνον όταν σχηματίζουν πεποίθησιν ότι νικώσι καίτοτε δε 
δι’ ακατανοήτου επιτηδειότητος προσπαθούν δι’ όλων 
των μέσων να υποκρύψουν τα ίχνη των από τους διώκτας 
αυτών.

Δια τας ενδεχομένας διαμελίσεις αυτών προερχομέ- 
νας από συμπλοκάς ή άλλα έκτακτα περιστατικά, αι λη
στρικοί συμμορίαι προμελετούν προ της ανάγκης μέρη 
συνεντεύξεως ωρισμένα και συνθήματα προς αμοιβαίαν 
μεταξύ των αναγνώρισιν1 τα συνθήματα ταύτα εισίν ως 
επί το πλείστον φωναί ζώων ή πτηνών άτινα απομιμώνται 
μετά πολλής ακρίβειας.

Βαδίζοντες τας νύκτας, και εν ανάγκη τας ημέρας, 
λαμβάνουν τα επιτηδειότερα μέτρα προς αποφυγήν των 
ενδεχομένων ενεδρών. Πάντοτε εις τας πορείας των θέ
τουν εμπροσθοφυλακάς προς κατόπτευσιν των στενών 
διαβάσεων ή γεφυρών, εκ των νοημονεστέρων και των 
περισσότερον εξησκημένων συντρόφων των. Ο κυριώτε- 
ρος πάντοτε των ληστών σκοπός είναι η αποφυγή των 
συμπλοκών και η απόκρυψις των διαβημάτων των από 
πάντα άνθρωπον και ιδίως την καταδιώκουσαν αυτούς 
ένοπλον Δύναμιν και εις τον σκοπόν τούτον τείνουσιν αι 
προσπάθειαί των.

Σπανίως ληστής συλλαμβανόμενος ομολογεί τους φί
λους αυτού ή τα μέρη εις α υπεκρύπτοντο' δια να προ- 
φυλάξωσι μάλιστα μετά πάσης προσπάθειας τους φίλους 
αυτών, δεν κάμνουν γνωστούς αυτούς, ειμή εις τους άξι
ους περισσοτέρας εμπιστοσύνης συντρόφους των πο
ρεύονται δε πάντοτε προς αντάμωσιν αυτών δια να λαμ
βάνουν πληροφορίας περί των διαβημάτων της ενόπλου 
δυνάμεως ή να λάβουν τροφός.
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Τοιούτοι, εν συντομία, οι εχθροί της κοινωνίας καθ’ ων η 
ένοπλος δύναμις επασχολείται και επομένως ανάγκη πά
σα, οι διοικούντες αυτήν είτε ολοκλήρως είτε τμημαπκώς, 
να ώσι με ανάλογα προτερήματα και γνώσεις ιδικάς της 
εκτάκτου ταύτης υπηρεσίας. Πρόκεπαι να ενεργήσουν κα
τά θηρίων αγρίων, αλλά λογικών και πονηροτάτων.

Διοικητική αστυνομία κατά τας Επαρχίας: Το όπλον 
και το ξίφος δεν δύναται να επαρκέσουν εις την καταδίω- 
ξιν της ληστείας· ανάγκη μέχρι συστάσεως διοικητικής 
κατά τας Επαρχίας Αστυνομίας, να έχωσι τοιούτον πνεύ
μα οι διοικούντες την ένοπλον δύναμιν και να το εξασκώ- 
σιν επιτηδείως_ το μέσον τούτο είναι εν εκ των κυριωτέ- 
ρων προς επιτυχίαν, καθόσον η υπάρχουσα δήθεν Δημο
τική Αστυνομία, όχι μόνον κατ’ ουδέν ωφελεί, αλλά είναι 
επιζήμιος δίδουσα πληροφορίες πάντοτε μακράν της 
αλήθειας, ένεκα των επιτόπιων ατομικών και κομματικών 
συμφερόντων των.

Εκ των Κυρίων Αξιωματικών των διαφόρων Σωμάτων, 
οι καταλληλότεροι εις την ιδικήν ταύτην υπηρεσίαν εισίν 
οι Αξιωματικοί της Χωροφυλακής και οι εκ της Οροφυ
λακής προελθόντες εις το Πεζικόν ή την επικουρικήν, αλ
λά και εκ των με και εκ των δε ευάριθμοι εισίν οι διακρι- 
νόμενοι.

Οι πρώτοι εκ τούτων οσάκις έχωσι τα προαναφερθέ- 
ντα προσόντα εισί καταλληλότεροι, διότι εκ της φύσεως 
της υπηρεσίας των έχουσιν διακριτικήν και αστυνομικήν 
υπηρεσίαν. Τα καθήκοντα ταύτα ηνωμένα με την πείραν 
αποβαίνουσι λίαν συντελεστικά εις την καταδίωξιν.

Ευδοκιμούν εις την καταδίωξιν οι αξιωματικοί και υπα- 
ξιωματικοί εκείνοι οίτινες εκ της παιδικής των ανατροφής 
εσυνήθησαν την σκληραγωγίαν, την επιτηδειότητα του 
διατρέχειν τα δύσβατα μέρη και εκ παραδόσεων έμαθον 
των ληστών τον βίον και τας έξεις, όσοι είναι φύσει ενερ
γητικοί και αρέσκονται εις τον ορεινόν βίον, ως επί πα- 
ραδείγματι οι κάτοικοι των Επαρχιών της Στερεός Ελλά
δος εις ας μάλλα επιπόλασεν εξ αμνημονεύτων ετών η 
ληστεία.

Παρ’ εκτός τούτων συμβαίνει ενίοτε να επιδώσουν εις 
την ιδικήν ταύτην υπηρεσίαν και κάτοικοι των πόλεων, 
πλην πολλά σπανίως και εκ των φυσικώς ροπήν εχόντων 
εις τας σκληραγωγίας και το ορεσίβιον.

Ιχνηλασία Η ιχνηλασία εις την καταδίωξιν της ληστεί
ας είναι σπουδαιότατον αντικείμενον και δεν ευδοκιμούν 
εις τούτο ειμί οι ως ανωτέρω ερρέθη. Προκειμένου λόγου 
να ενεργηθή καταδίωξις κατ' εχθρών αποφευγόντων συ- 
στηματικώς τας συμπλοκάς και καταγινομένων δι’ ευφυε- 
στάτων και ποικίλων μέσων να υποκρύψουν τα ίχνη αυ
τών, αποβαίνει δυσχερέστατον έργον εις τους καταδιώ
κοντας η ανακάλυψις αυτών.

Εις την καταδίωξιν της ληστείας δεν είναι η δυσκολία 
της αναβάσεως των ορέων ή της εισχωρήσεως των στρα
τιωτών εις τα δάση, αλλ’ εις την ανακάλυψιν της φωλεός 
των ληστών και η επιτυχία εις τας δι’ ενεδρών εν ώρα νυ- 
κτός καταλήψεις των υπόπτων διαβάσεων. Η εκτέλεσις 
όμως αμφοτέρων των μέτρων τούτων είναι έργον δυσκο- 
λώτατον, και απαιτούνται άνδρες λίαν εξησκημένοι.

Τα παραμικρότερα σημεία, η ελάχιστη κίνησις μικρός 
πέτρας, του χόρτου η ανεπαίσθητος πίεσις μαρτυρεί εις 
τους εξησκημένους εις την Ιχνηλασίαν την διάβασιν λη
στών και πολλάκις από τα ίχνη και μόνον αναγνωρίζεται ο 
αριθμός των ληστών, ενίοτε και οποία συμμορία διήλθεν.

Εις τας ενέδρας απαιτούνται, αναγκάζομαι ειπείν, νε
κρική σιωπή και ακινησία· ο ελάχιστος κρότος, η παραμι
κρά αποφορά καπνού ή ετέρου τοιούτου ματαιώνει τον 
σκοπόν της ενέδρας- πολλάκις προς αποφυγήν παντός 
κρότου οι εξησκημένοι μένουσι πολλάς ώρας ακίνητοι, 
και με υψωμένους τους λύκους των όπλων δια να μη και 
εκ του κρότου τούτου γίνωσι γνωστοί.

Οδηγοί και Εθνοφύλακες: Η ανάγκη της υπάρξεως 
οδηγών, και μέρος εθνοφυλάκων θέλει υπάρχει μέχρις 
ου υπάρχει και η ληστεία και λόγω των σχέσεών των με 
τους κατοίκους οι τοιούτοι, και λόγω της ιδικής και λε
πτομερούς του τόπου των γνώσεως, και διότι πολλάκις 
γίνεται χρήσις αυτών λόγω της ενδυμασίας των εις κα
τοπτεύσεις αποβαίνουν χρήσιμοι. Η εκλογή αυτών ανα- 
γκαίως πρέπει ν’ ανατίθεται εις τον Διοικητήν της προς 
καταδίωξιν ενόπλου δυνάμεως, και εκ της ικανότητος 
αυτού κρέμαται η διάγνωσις της καταλληλοτέρων.

Μέχρις ου η καταδίωξις είναι ανατεθειμένη εις την Χω
ροφυλακήν, εις τας εκτεταμμένας επαρχίας, ή τας μάλ
λον υποκειμένας εις ληστρικός επιδρομάς, δεν επαρκεί 
εις αξιωματικούς της Χωροφυλακής δια την καταδίωξιν 
και την υπηρεσίαν του Σταθμού εις την πρωτεύουσαν 
της Επαρχίας, αμφότεροι αι υπηρεσίαι αύται έχουσι σχέ- 
σιν σπουδαίαν μεταξύ των και επιρροήν εις την επιτυ
χίαν οσάκις η ανάγκη υπαγορεύει διορισμόν δύο εκ τού
των των αξιωματικών, ο αρχαιότερος ανάγκη να λαμβά
νει την διοίκησιν του όλου προς αποφυγήν αντιζηλιών, 
επιζήμιων ουσών εις την υπηρεσίαν. Είναι αδιάφορον αν 
ο αρχαιότερος ούτος θα διοική αυτοπροσώπως την υπη
ρεσίαν του Σταθμού, ή την καταδίωξιν.

Δικαιοδοσία των αξιωματικών: Η υπάρχουσα ήδη 
κατ' Επαρχίας και κατά Νομούς διαίρεσις της υπηρεσίας 
της καταδιώξεως είναι συμφεροτέρα. Ανωτέρα της το- 
σαύτης δικαιοδοσίας είναι λίαν δύσκολος εις την διοίκη- 
σιν εις ειδήμων αξιωματικός δύναται να επαρκέση ως Δι
οικητής εν μια Επαρχία επί ενός αποσπάσματος, και να 
επιβλέπη την διαίρεσιν αυτού εις μικρότερα κατά Δή
μους αποσπάσματα. Εις δε ανώτερος επίσης δύναται να 
διοικήση τέσσαρα πέντε τοιαύτα τμήματα, και να επεμ- 
βαίνη εις την λεπτομέρειαν της διαιρέσεως των μικροτέ- 
ρων αυτών αποσπασμάτων. Ανωτέρα ταύτης διοικήσεως 
αποβαίνει δύσκολος ως εκ της ανάγκης επεμβάσεως του 
Διοικητού εις τας λεπτομέρειας της υπηρεσίας των μι- 
κροτέρων αποσπασμάτων.

Η Χωροφυλακή καταλληλοτέρα: Κατ’ εμήν ιδέαν μό
νον η Χωροφυλακή εκ του οργανισμού της και της ιδιο
φυούς της υπηρεσίας της, και των διαφόρων ιδιοτήτων 
των μελών άτινα την συνιστούν είναι καταλληλοτέρα δια 
την καταδίωξιν. Το Πεζικόν λόγω του οργανισμού του και 
του προορισμού του βεβιασμένον εκπληροί την υπηρε
σίαν ταύτην και χάνει ουσιωδώς εκ των προτερημάτων 
του. Η Χωροφυλακή από της συστάσεώς της συμπεριέ
λαβε άτομα εις όλην την κλίμακα με ιδιότητας χρησιμο- 
τάτας εις το ιδικόν τούτο αντικείμενον της υπηρεσίας και 
εξακολουθεί λαμβάνουσα και ήδη εκ των της διαλυθεί- 
σης Οροφυλακής τοιαύτα1 ο δε οργανισμός της συστη
ματικούς βάσιν έχει την διαίρεσιν της δυνάμεώς της εις 
μικρά τμήματα· λαμβάνουσα δε εις τους κόλπους αυτής 
άνδρας μορφουμένους στρατιώτας, και αναγκαζομέ- 
νους να εκτίθενται ανά εις ή δύο και εν ώρα ημέρας και

34



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

εν ώρα νυκτός εις οδοιπορίας εκτεταμμένας εις όλας τα 
εποχάς του έτους, δίδει εις αυτούς την έξιν να υπερπη
δούν τας παρασταινομένας εις τας πορείας των δυσκο
λίας, να καταφρονούν τους κινδύνους και ν’ αποκτούν 
τον αριμάνιον στρατιωτικόν χαρακτήρα, χωρίς εκ τούτων 
να χάνωσιν την εκ του κανονισμού των προβλεπομένων 
πειθαρχίαν και τάξιν.

Το Πεζικόν εις όλως αντίθετον λόγον υποχρεούται να 
ενεργή' εις τους αξιωματικούς γίνεται έξις να βλέπουν την 
δύναμιν εις την πύκνωσιν των ανδρών, και να επιμελώνται 
την πειθαρχίαν δια της λεπτομέρειας εις τους Στρατώνας 
ή τα στρατόπεδα' οι δε στρατιώται ανατρεφόμενοι και εκ
παιδευόμενοι εις ομάδας, μεγάλος, μηδέποτε εκτιθέμενοι 
ανά εις ή δύο εις μακράς οδοιπορίας και κινδύνους απο- 
κτώντες την έξιν να τους διαλύουν τας εφισταμένας δυ
σκολίας οι αξιωματικοί των, δεν δύνανται να θεωρηθούν 
κατάλληλοι εις την καταδίωξιν της ληστείας.

Απόδειξις τούτου είναι ότι και οι ευδοκιμήσαντες μέχρι 
σήμερον, και οι επιδεξιώτεροι εκ των εις την δικαιοδο
σίαν μου εκ του τακτικού Στρατού, είναι οι προελθόντες 
εις αυτόν εκ της Οροφυλακής. Σώματα εις τα οποία απο
κτώνται αι προαναφερθείσαι ιδιότητες.

Το Πεζικόν έχει άλλον προορισμόν: Η εξακολούθησις 
του Πεζικού Στρατού εις την καταδίωξιν της ληστείας, 
και η χρήσις αυτού επί τοιούτου είδους υπηρεσίας επί 
πολύν χρόνον αδύνατον θεωρώ να κατορθωθή άνευ 
επαισθητικής βλάβης.

Μετά πεποιθήσεως φρονώ ότι το Πεζικόν εάν επί πολύ 
διατρέξη ούτω ως έχει εις την υπηρεσίαν της δημοσίου 
ασφαλείας θα απολέση ουσιωδώς τας αρετάς εκείνας 
τας συνιστώσας αυτόν Στρατόν του Πεζικού.

Η τετραετής θητεία δεν απαρκεί να εκπαιδεύση τον 
στρατιώτην τοσούτον εις τα γυμνάσια, την πειθαρχίαν 
και την τάξιν, και αι ιδιότητες αύται του στρατιώτου του 
Πεζικού να ερριζωθούν επί τοσούτον εις αυτόν, ώστε η 
απασχόλησις του ακολούθως εις τοιούτον είδος υπηρε
σίας, οποίον ήδη εκτελεί, να μη έχη επ’ αυτού επιρροήν 
επιζήμιον πολύ δε ολιγώτερον φρονώ, ότι είναι δυνατόν 
να προσαποκτήσουν οι στρατιώται του Πεζικού εν μια 
θητεία και τας αρετάς του όπλου των, και τας αναγκαίας 
έξεις εις την υπηρεσίαν της δημοσίου ασφαλείας. Το πα
ράδειγμα των στρατιωτών του Γ Τάγματος των ακροβο
λιστών, δεν φρονώ ότι δύναται να ληφθή ως βάσις.

Χωρίς ν’ αρνηθή τας ωραίας αρετάς του Διοικητού αυ
τού, και την διομολογουμένην δραστήριον ικανότητά 
του, φρονώ αδιστάκτως ότι και οι υπ’ αυτόν ήθελον απο- 
λέσει τα μέγιστα εκ των αρετών των και της πειθαρχίας 
των εν μέρει, αν ήθελον αποσπασθή εις μεμακρυσμένα 
μέρη ως οι των λοιπών ταγμάτων λόχοι και ουλαμοί.

Αληθές είναι αφ’ ετέρου ότι οι στρατιώται του Πεζι
κού αποκτούν τινάς αρετάς εις την υπηρεσίαν της κα- 
ταδιώξεως, ως την ευρρωστίαν, την έξιν των επιπόνων 
οδοιποριών, και το αριμάνιον, αλλά μόνον τα προσόντα 
ταύτα δεν αποτελούν τον στρατιώτην του Πεζικού, κα
θόσον μάλιστα κίνδυνος μέγιστος υπάρχει μη με την 
απόκτησιν αυτών αποκτήσωσι και τας κακάς έξεις των 
καταχρήσεων.

Το παράδειγμα της κατά της Καβουλίας εκστρατείας 
των Γαλλικών στρατευμάτων, κατ’ εμήν ιδέαν δεν είναι 
κατάλληλον εις τας ημετέρας περιστάσεις, ως δεν είναι 
κατάλληλον και το της Επαρχίας Βανδύας και άλλων τι- 
νών Επαρχιών Γαλλικών, εις ας ο Τακτικός Στρατός ηνα-

γκάσθη να ενεργήση εν καιρώ της Γαλλικής Επαναστά- 
σεως, και αργότερον επί της αυτοκρατορίας Ναπολέο- 
ντος του Α’ .

Εν «αβουλία ο Γαλλικός Στρατός ενεργεί κατά φυλών 
ολοκλήρων ενδιατριβουσών εις ωρισμένα ορεινά μέρη· 
οχυρωμένοι έχουσαι οικογένειας και κινητήν περιουσίαν 
συνισταμένην εις ζώα, και εκτελεί την κατά των ομάδων 
τούτων επίθεσιν, συσσωματωμένος και εφωδιασμένος 
μεθ’ όλων των αναγκαίων ως εις πάσαν άλλην εκστρα
τείαν.

Εις δε τας Γαλλικός Επαρχίας ο Γαλλικός Στρατός 
ενήργησε κατά ορεσιβίων μεν Σωμάτων, αλλά αποστατών. 
Φρονώ δε ότι και η πρώτη περίστασις ως και η δευτέρα 
διαφέρει εντελώς την καταδίωξιν της ληστείας, ήτις ομοι
άζει μάλλον Θήραν αγρίων ζώων λογικών, όλως διαφορε
τικών, εχόντων χαρακτήρα, έξεις και ιδιότητας εκ των 
Αραβικών φυλών και των αποστατών της Γαλλίας, διότι οι 
λησταί και περιτρέχουσι χωρίς βάρος εις απεράντους 
εκτάσεις άνευ ουδενός εθνικού αισθήματος με την κυρίαν 
πρόθεσιν πως ν’ αποφύγουν τας συγκρούσεις και πως να 
υποκρύψουν τα ίχνη των, και η κατά τούτων δυσκολία συ- 
νίσταται ουχί εις την νίκην, αλλ’ εις την ανακάλυψιν και την 
προκατάληψιν της ακαταπαύστου φυγής των.

Πριν δώσω τέλος εις τας ανωτέρω σκέψεις μου, χρέ
ος μου κρίνω να υποβάλλω, ότι και η Χωροφυλακή τε- 
λευταίον ήδη πτοηθείσα εκ των καθημερινών εγκλήσεων 
των Διοικητικών Αρχών, και των Δημοτικών, ως και των 
κατοίκων, και των μετά πικρίας καταδιώξεων εκ μέρους 
των Δικαστικών Αρχών, έχασε πολύ της ενεργητικότητός 
της, και μετά δειλίας, λίαν επιζήμιον προς την υπηρεσίαν 
εκτελεί το χρέος της.

Αι προ δύο ήδη ετών επιτυχίαι της ενόπλου δυνάμεως 
κατά της ληστείας, έθεσαν αυτήν εις ανωτέραν θέσιν ηθι
κήν των λοιπών υπαλλήλων Αρχών του Κράτους· η αντι
ζηλία και ο φθόνος, ελαττώματα φυσικά τοις ανθρώποις, 
την καταδιώκουν ήδη και προσπαθούν δια των καταδιώ
ξεων και των στιγματισμών να της αφαιρέσουν την οποί
αν προσαπέκτησε δια πολλών θυσιών και κόπων θέσιν.

Επειδή όμως των ετέρων όπλων οι άνδρες δια της 
εξαιρετικής δικαιοδοσίας των διαφεύγουν της κατα- 
διώξεως, μόνη η Χωροφυλακή ευρίσκεται εκθεμένη 
απέναντι του καταδιωγμού του προερχομένου εκ των 
εκδικήσεων.

Ως προς το σπουδαίον τούτο αντικείμενον, όπερ απο
βλέπει ουσιωδώς την δημόσιον υπηρεσίαν, και όπερ ολέ
θριας έχει συνέπειας εις ό,τι κυρίως παριστά την δύναμιν 
της εξουσίας, θα αποτολμήσω να υποβάλλω ιδιαιτέραν 
έκθεσιν δια να ληφθή υπ’ όψιν εάν κριθή το αντικείμενον 
αυτής άξιον ιδιαιτέρας προσοχής.

Αξιωματικός και υπήκοος πιστότατος και υποκλινέστα- 
τος, ευεργετούμενος με Υψ. εύνοιαν και εμπιστοσύνην 
πάσαν κατέβαλον προσπάθειαν όπως υποβάλλω μετά 
Σεβασμού και Ταπεινοφροσύνης τελείας πάνθ’ όσα κύ
ρια ή πείρα με εδίδαξεν εις την ιδικήν της καταδιώξεως 
της ληστείας υπηρεσίαν, εάν δε δεν ευτύχησα καθ’ ολο
κληρίαν να επιτύχω το πνεύμα της περί τούτου Υψ. Δια
ταγής, επικαλούμαι γονυκλιτώς επιείκειαν δια τας τυχού- 
σας ακούσιας μου ελλείψεις και υποσημειούμαι.

Μετ’ αφοσιώσεως θρησκευτικής
Υποκλινέστατος και πιστότατος υπηρέτης
Α’ Πλέσσας, Ταγματάρχης.

Επιμέλεια: Αστυν. Β' Αλκής ΨΩΜΑΣ
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ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ  
Δ. ΜΑΓΓΑΝΑ  

ΚΑΘΗΓΗΤΗ  
ΤΟΜΕΑ  

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟ
ΛΟΓΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ναμφισβήτητα η (ΕΣΔΑ) αποτελεί μία εξαιρετι
κά σημαντική εγγύηση προστασίας για τον ευ- 
ρωπαίο πολίτη απέναντι στις κρατικές αυθαιρε
σίες στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. Μή
πως, όμως, ταυτόχρονα αποτελεί και εμπόδιο 

για την άσκηση μιας αποτελεσματικής αντεγκληματι- 
κής πολιτικής;'

Αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε με τη βοήθεια 
ορισμένων παραδειγμάτων από αποφάσεις του Ευρω
παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων. Στις περιπτώσεις 
αυτές αν το Δικαστήριο κατεδίκασε ένα συμβαλλόμε
νο κράτος, δεν το έκαμε διότι προέταξε, συστηματικά 
το σεβασμό της αρχής της νομιμότητας σε βάρος της 
άσκησης μιας αποτελεσματικής αντεγκληματικής πο
λιτικής αλλά διότι αποδοκίμασε την αμέλεια, την αβλε
ψία και τις παραλείψεις των κρατικών οργάνων.

Η «ρεαλιστική» αυτή προσέγγιση του Δικαστηρίου 
φαίνεται στην υπόθεση Osman.2 Όσον αφορά το επι
χείρημα των συνηγόρων της οικογένειας Osman ότι η 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση επιβάλλει στις Αρχές τη θετική 
υποχρέωση να λάβουν τα απαραίτητα προληπτικά μέ

τρα προστασίας του ατόμου που κινδυνεύει από τις 
εγκληματικές πράξεις κάποιου άλλου, το Δικαστήριο 
αποφάνθηκε ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες 
αστυνόμευσης στη σύγχρονη κοινωνία, το απρόβλε
πτο της ανθρώπινης συμπεριφοράς και τις επιλογές 
που πρέπει να γίνουν με βάση τις προτεραιότητες και 
τα διαθέσιμα μέσα, μία υποχρέωση όπως η παραπά
νω, πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο που να μην επι
βάλει ένα δυσβάσταχτο και δυσανάλογο βάρος στις 
Αρχές3.

Από την άλλη πλευρά όμως, το Δικαστήριο παρα
δέχθηκε ότι η Αστυνομία περιορίζεται στη δράση της 
από την αρχή του σεβασμού των ατομικών δικαιωμά
των και ελευθεριών καθώς και από το τεκμήριο της 
αθωότητας4.

Ας ξεκινήσουμε, επομένως με τις υποθέσεις παρα
δείγματα.

Α) Η περίπτωση που αφορά την τρομοκρατία.
Στην υπόθεση Me Cann5, τρεις Ιρλανδοί, μέλη του 

IRA, πέρασαν τα ισπανικά σύνορα με σκοπό να προ- 
καλέσουν βομβιστική επίθεση στο Γιβραλτάρ κατά

Η ΕΣΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΜΙΑΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ;
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του αγγλικού στρατιωτικού αγήματος την ημέρα μιας 
επετείου. Η Αγγλία έστειλε μερικούς, ειδικά εκπαι
δευμένους στρατιώτες για να συλλάβουν τους τρο
μοκράτες, οι οποίοι όμως τελικά σκοτώθηκαν από τα 
πυρά των στρατιωτών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσήψε στους στρα
τιώτες ότι η ενστικτώδης και αυθόρμητη αντίδρασή 
τους δεν είχε το βαθμό της προσοχής που απαιτείται 
και αναμένεται κατά τη χρήση πυροβόλων όπλων σε 
μία δημοκρατική κοινωνία ακόμη και αν τα όργανα της 
τάξης έχουν να κάμουν με επικίνδυνους τρομοκρά
τες. Επί πλέον το Δικαστήριο, κατέκρινε τις Ισπανικές 
Αρχές θεωρώντας ότι παρέλειψαν να συλλάβουν 
τους ύποπτους κατά την είσοδό τους στο Γιβραλτάρ 
αν και γνώριζαν τις προθέσεις τους και είχαν στην κα
τοχή τους αρκετές πληροφορίες και στοιχεία.

Τελικά το Δικαστήριο δεν πείσθηκε ότι ο θάνατος 
των τρομοκρατών ήταν αναγκαίος και δεν αντισταθ
μίζονταν ούτε από τον κίνδυνο που διέτρεχε ο πλη
θυσμός του Γιβραλτάρ από τις πράξεις αυτών των 
ατόμων.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή το Δικαστήριο δεν 
«συγκαλύπτει» στην πράξη τους τρομοκράτες, αλλά 
κατακρίνει μέμφεται τις κρατικές παραλείψεις και 
αμέλειες την προχειρότητα και την απουσία έλλειψη 
προετοιμασίας από την πλευρά των στρατιωτών.

Ακόμη και στον ευαίσθητο τομέα της πάταξης της 
τρομοκρατίας, το Ευρ. Δικα
στήριο απαιτεί από τα Συμ
βαλλόμενα Κράτη και τις διω
κτικές αρχές να ενεργούν με 
την απαιτούμενη προσοχή 
σεβόμενοι το υπέρτατο αγα
θό της ζωής των ατόμων6

IEU1A
Β) Η περίπτωση του οργανωμένου εγκλήματος.
Στην υπόθεση αυτή7, ένας Ιταλός υπήκοος, ο 

Guzzardi τον οποίον οι Αρχές υποπτεύονταν ότι είχε 
σχέσεις με τη μαφία, κατηγορήθηκε, το 1979, για σύ
σταση και συμμορία μετά την απαγωγή ενός βιομη- 
χάνου. Περιέργως, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον 
κήρυξε αθώο λόγω απουσίας αποδεικτικών στοιχεί
ων, ενώ το Εφετείο, 6 χρόνια μετά, τον έκρινε ένοχο 
επιβάλλοντάς του ποινή κάθειρξης 18 χρόνια.

Όταν συνελήφθη το 1973, η αστυνομία ζήτησε να 
εφαρμοσθεί για τον Guzzardi το μέτρο της «ειδικής 
επιτήρησης» διότι ασκούσε παράνομες δραστηριό
τητες και ανήκε σε μία ομάδα (Cosca) κακοποιών μα- 
φιόζων. Τον υποχρέωσαν λοιπόν να παραμείνει με 
την οικογένειά του σ’ ένα απομακρυσμένο νησί, το 
νησί Asinara.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ιταλία 
τονίζοντας, κατ’ αρχάς, ότι, στα σύγχρονα Κράτη, 
υπάρχουν άλλες μορφές στέρησης της ελευθερίας 
πολύ πιο προηγμένης από αυτήν που υπέστη ο 
Guzzardi. Εξ’ άλλου, η ίδια η Ιταλική Κυβέρνηση, ανα
γνωρίζοντας τα προβλήματα που δημιουργούσε η πα- 
ράμονή-απομόνωση στο νησί Asinara, το διέγραψε 
από τους χώρους περιορισμού.

Επί πλέον, ο περιορισμός κατ’ οίκον του Guzzardi

δεν ήταν μία ποινή για ένα συγκεκριμένο αδίκημα αλ
λά ένα προληπτικό μέτρο που στηριζόταν στη ροπή 
του προς το έγκλημα. Η στέρηση της ελευθερίας που 
προβλέπεται από το άρθρο 5 της ΕΣΔΑ όταν υπάρ
χουν υποψίες ότι το άτομο θα τελέσει κάποιο αδίκημα 
δεν έχει προληπτικό στόχο. Δεν κατευθύνεται δηλαδή 
κατά μιας συγκεκριμένης κατηγορίας προσώπων 
όπως οι μαφιόζοι, οι οποίοι θεωρούνται επικίνδυνοι 
λόγω της ροπής τους προς την εγκληματικότητα.

Στην προκειμένη περίπτωση το προληπτικό περιο
ριστικό μέτρο της «ειδικής επιτήρησης» που ελήφθη 
κατά ενός υποτιθέμενου μέλους της Ιταλικής μαφίας 
συνιστά έναν ανεπίτρεπτο περιορισμό της ελευθερίας 
του δεδομένου των συνθηκών υπό τις οποίες εκτελέ- 
σθηκε.

Γ) Η περίπτωση της υπεξαίρεσης δημοσίου 
χρήματος.

Στην υπόθεση αυτή8 ο Loukanof πρώην υπουργός 
και αντιπρόεδρος του Βουλγαρικού Κοινοβουλίου κα
τηγορήθηκε για διασπάθιση κατάχρηση και υπεξαίρε
ση δημόσιου χρήματος που είχε ορισθεί από το βουλ
γαρικό κοινοβούλιο ως βοήθεια σε χώρες υπό ανά
πτυξη. Ο Loukanof συνελήφθη και τέθηκε υπό προ
σωρινή κράτηση.

Το σύννομο της σύλληψης και της προσωρινής 
κράτησης αμφισβητήθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Το τελευταίο, αν και δέχθηκε ότι ο 
Loukanof έλαβε μέρος στη λήψη των αποφάσεων για 
τη χορήγηση των χρημάτων, τόνισε ότι καμία διάταξη 
του Βουλγαρικού Ποινικού Κώδικα δεν ορίζει ότι θα 
μπορούσε να ενοχοποιηθεί ένα μέλος της Κυβέρνη
σης που συμμετέσχε σε τέτοιο είδους συλλογικές 
αποφάσεις. Επί πλέον, δεν υπήρξε κανένα αποδεικτι
κό στοιχείο που να δείχνει ότι οι αποφάσεις αυτές 
ήταν παράνομες.

Τέλος, το Δικαστήριο δεν πείσθηκε ότι η κράτηση 
του Loukanof ήταν σύννομη9 επειδή δεν υπήρχαν βά
σιμοι λόγοι ότι θα τελούσε νέα αδικήματα ή θα προ
σπαθούσε να διαφύγει.
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νη. Παράδειγμα η περίπτωση ενός 
νεαρού στον Καναδά που εκατηγο- 
ρείτο για τον βιασμό και το φόνο 
μιας νεαρής φίλης του μετά από ένα 
πάρτυ. Το Ανώτατο Δικαστήριο του 
Καναδά απέρριψε όλα τα αποδεικτι
κά στοιχεία που είχαν συλλέξει οι 
αστυνομικοί από το νεαρό για να 
προσδιορίσουν το DNA όπως τις 
τρίχες από τα μαλλιά μετά από ένα 
«χτένισμα» με γάντια βούρτσα και 
περιορίσθηκε στο χαρτομάνδηλο 
που πέταξε ο νεαρός στο καλάθι 
της τουαλέτας αφού φύσηξε τη μύ
τη του.

Τα αλκοτέστ, η βίντεο- παρακο
λούθηση, οι υποκλοπές επικοινω
νίας αποτελούν άλλα τεχνολογικά 

μέσα που θα βοηθήσουν στην άσκηση αντεγκληματι- 
κής πολιτικής τόσο προληπτικής όσο και κατασταλτι
κής. Η ηλεκτρονική παρακολούθηση αποτελεί μία εν
διαφέρουσα λύση όταν πρέπει να εξουδετερωθεί το 
άτομο που τέλεσε ένα αδίκημα. Τέλος η χρήση της 
πληροφορικής τεχνολογίας μπορεί να αποδειχθεί 
εξαιρετικά χρήσιμη για την πάταξη ορισμένων εγκλη
μάτων όπως της παιδικής πορνογραφίας. Και στις πε
ριπτώσεις αυτές όμως, η εφαρμογή των μέτρων πρέ
πει να γίνεται μέσα στα πλαίσια του σεβασμού των 
βασικών δικαιωμάτων του ατόμου.

Συμπερασματικά, η ΕΣΔΑ πρέπει να θεωρηθεί, 
πρωτίστως, ως ένα κείμενο που υποχρεώνει τα συμ
βαλλόμενα Κράτη να επιδείξουν την απαιτούμενη 
προσοχή εφαρμόζοντας τους νόμους στον ευαίσθητο 
χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είναι γεγονός ότι η αντεγκληματική πολιτική σε μία 
δημοκρατική κοινωνία δεν μπορεί να ασκείται έξω 
από τα όρια του σεβασμού της αρχής της νομιμότη
τας. Επειδή, όμως, η οργανωμένη (κυρίως) εγκλημα
τικότητα εξελίσσεται ραγδαία, πρέπει και τα Κράτη να 
επενδύσουν στην τεχνολογία για να καταφέρουν να 
παρακολουθήσουν μία εγκληματικότητα που χρησι
μοποιεί τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά μέσα, προ
σπαθώντας παράλληλα να «καλυφθεί» πίσω από κάθε 
μορφής δικονομικές εγγυήσεις.

1 Βλ. Α.Μαγγανά, Λ, Καρατζά. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δι
καιωμάτων, Αθήνα. Νομική Βιβλιοθήκη.2002

! Osm an ν. U.K.. ΕΔΔΑ. Απόφαση τη ς  28 -10-98  No 
87/1997/871/1083. Εν προκειμένω επρόκειτο για  το  άρθ. 
2 της ΕΣΔΑ (δικαίωμα στη ζωή).

3Βλ. Α. Μαγγανάς, Λ. Καρατζά, υποσ.1, σ. 37
4 Ibid
5 M e Cann v.U.K., ΕΔΔΑ, απόφαση τη ς  27-9-1995 No 

17/1994/464/545).
6Βλ.Α. Μαγγανά, Λ. Καρατζά, υποσ.1, σελ. 45.
'G uzzzardi v.ltaly, ΕΔΔΑ, απόφαση τη ς  6/11/1980, No 
00007367/76.

8Loukanof ν. Bulgaria ΕΔΔΑ, απόφαση της 20 /3/1997, No 
00021915/93

9Αρθ. 5 ΕΣΔΑ.
'° Βλ. No 2928/2001.

Παρατηρήσεις
Το ερώτημα που τίθεται μετά από την παραπάνω 

ανάλυση των υποθέσεων συνίσταται στο εξής. Είναι 
αναπόφευκτα καταδικασμένα τα κείμενα που αναγνω
ρίζουν τα βασικά δικαιώματα του ατόμου, όπως η ΕΣ
ΔΑ, να αποτελούν τροχοπέδη για την άσκηση μιας 
αποτελεσματικής αντεγκληματικής πολιτικής. Σε τε 
λευταία ανάλυση, είναι προορισμένα να προσφέρουν 
«καταφύγιο» σε ανθρώπους που μπορούν να διαθέ
σουν τα μέσα για να επιτύχουν εξαιρετικής ποιότη
τας νομικές υπηρεσίες και να μπορέσουν με τον τρό
πο αυτό, να εκμεταλλευθούν προς το συμφέρον τους 
διατάξεις που προβλέφθηκαν για να θωρακίσουν τον 
πολίτη απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία. Αυτό το 
βλέπουμε καθημερινά, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α., όπου μέ
λη του οργανωμένου εγκλήματος χρησιμοποιούν, μέ
σω των αδρά αμειβόμενων δικηγόρων , όλα τα «πα
ραθυράκια» της νομοθεσίας.

Τι δέον γενέσθαι λοιπόν; Ασφαλώς δεν είναι δυνατό 
να γίνει λόγος για αλλαγή βασικών διατάξεων που επι
βάλλει ο σεβασμός της αρχής της νομιμότητας ή του 
τεκμηρίου της αθωότητας. Οι αρχές αυτές κατακτή
θηκαν με πολύ κόπο και αίμα και είναι αδιανόητο να 
τις θέσει κάποιος υπό αμφισβήτηση. Ας μη ξεχνάμε 
την περίφημη ρήση του Άγγλου δικαστή: «Προτιμώ ν’ 
αφήσω 100 ενόχους ελεύθερους παρά να καταδικά
σω έναν αθώο».

Κατά την άποψή μας, ο μόνος τρόπος για ν’ αντιμε
τωπίσει η πολιτεία αποτελεσματικά ορισμένες μορ
φές εγκληματικότητας και ιδιαίτερα εκείνες του ορ
γανωμένου εγκλήματος προτού αναγκασθούμε να 
καταφύγουμε σε δρακόντεια μέτρα που συνιστούν 
παραβιάσεις βασικών δικονομικών εγγυήσεων όπως η 
«παράταση» του αυτόφωρου και οι εκτεταμένες 
εξουσίες έρευνας ή κατάσχεσης είναι η προσφυγή 
στις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές μεθόδους. 
Για παράδειγμα εδώ και μερικά χρόνια η ανάλυση του 
DNA υπόπτου προσώπου και η αντιπαραβολή του με 
στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος 
αποτελεί ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των διωκτι
κών αρχών αν και εδώ ακόμη η συναίνεση του ατόμου 

| για να επιτρέψει τη λήψη δειγμάτων δεν είναι δεδομέ
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μεταναστευτικου ρεύματος
η αντιμετώπισή τουΤΟΥ 

Δ. ΕΣΔΡΑ*

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, μετανάστης είναι το άτομο που 
διαμένει για τουλάχιστον 6 μήνες μακριά από τον συ- 
νήθη τόπο κατοικίας του. Στην περίπτωση που βρί
σκεται εντός των συνόρων της χώρας του λέγεται ε 
σωτερικός μετανάστης, και στην περίπτωση που βρί
σκεται εκτός των συνόρων της χώρας του λέγεται ε
ξωτερικός ή διεθνής μετανάστης.

Η μετανάστευση, εδώ και αιώνες, διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόσμου 
μας, έτσι όπως τον ξέρουμε. Στις μέρες μας, ε- 
κτιμάται ότι υπάρχουν ανάτον κόσμο περισσότε
ροι διεθνείς μετανάστες από ποτέ άλλοτε. Ένας 

αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων μετακινείται από τις 
πατρίδες τους σε αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών ή 
σε αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου από καταστά
σεις βίας και καταδίωξης.
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Η Ελλάδα, από παραδοσιακή χώρα αποστολής μετα
ναστών, μετατράπηκε από τις αρχές της δεκαετίας του 
1990 σε χώρα υποδοχής. Αυτή η περίοδος σηματοδο- 
τήθηκε από τη ραγδαία εξέλιξη της μεταναστευτικής 
πραγματικότητας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε 
άλλες Μεσογειακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας και η συνεχιζόμε
νη οικονομική κρίση στην Ανατολική Ευρώπη και τις 
χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι παράγο
ντες που διατηρούν ακόμη την εισροή των μετανα
στών.

Την πρόκληση της συνεχούς εισροής μεταναστευτι- 
κών πληθυσμών καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική 
κοινωνία καθώς και η αγορά εργασίας. Η ελληνική κοι
νωνία υπήρξε ανέτοιμη να υποδεχθεί σε τόσο σχετικά 
μικρό χρονικό διάστημα τα μεταναστευτικά αυτά ρεύ
ματα. Η άγνοια, ο φόβος του διαφορετικού, η συγκε
κριμένη αντιμετώπιση των μεταναστών από τα περισ
σότερα ΜΜΕ με την απόδοση σε αυτούς πολλών δει
νών δημιούργησαν και ενίσχυσαν ξενοφοβικές τάσεις 
στην ελληνική κοινωνία, οι οποίες συχνά οδηγούν σε 
ρατσιστική αντιμετώπιση.

Εμφανής είναι επίσης η καχυποψία με την οποία οι 
μετανάστες αντιμετωπίζονται στην αγορά εργασίας. 
Αυτό συμβαίνει λόγω των ιδιαίτερων πολιτιστικών και 
γλωσσικών χαρακτηριστικών τους, λόγω της ανεπαρ
κούς γνώσης ή άγνοιας της ελληνικής γλώσσας, της έλ
λειψης κατάλληλης κατάρτισης καθώς και της μικρής 
τους εξειδίκευσης σε θέματα λειτουργίας σύγχρονων 
επιχειρήσεων. Σε συνδυασμό με την έλλειψη πληροφο
ριών για τα δικαιώματά τους, τα παραπάνω συντελούν 
στην υποαπασχόλησή τους, την απασχόληση στην πα
ραοικονομία, και γενικά στην εκμετάλλευσή τους στην 
αγορά εργασίας.

Με γνώμονα την ανάγκη καταπολέμησης φαινομέ
νων ξενοφοβίας στην ελληνική κοινωνία, και με βάση 
την αρχή του σεβασμού του διαφορετικού πολιτισμι
κού κεφαλαίου καιτην αρμονική συνύπαρξη με τον «άλ
λον», απαιτείται αλλαγή στάσεων και νοοτροπιών της 
ευρύτερης κοινής γνώμης, των διαμορφωτών της 
(ΜΜΕ), των εργοδοτών κ.λ.π., έναντι της παρουσίας 
των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία. Επίσης, από 
την πλευρά των μεταναστών απαιτείται η ευρύτερη ε
νημέρωση σχετικά με τα ήθη και τα έθιμα, αλλά και την 
καθημερινότητα του κράτους υποδοχής, στην προκει
μένη περίπτωση της Ελλάδας.

Τον στόχο αυτό εξυπηρετεί η γνωστοποίηση και προ
βολή των πολιτισμικών και άλλων χαρακτηριστικών των 
μεταναστών, η ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και 
των εργοδοτών σχετικά με τα προβλήματα που δημι
ουργούν ο ρατσισμός και η ξενοφοβία στην αγορά ερ
γασίας, η δημοσιοποίηση και προβολή της συμβολής 
των μεταναστών στην οικονομική και κοινωνική ανά
πτυξη καθώς και η ενημέρωση σχετικά με τα εργασια
κά δικαιώματά τους. Επίσης, η συνέχιση και περαιτέρω 
τόνωση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσα στο εκ
παιδευτικό σύστημα της χώρας.

Γενικά, η συνειδητοποίηση εκ μέρους των συλλογι
κών φορέων αλλά και των ατόμων στη χώρα υποδοχής

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

ότι σήμερα οιπολυπολιτισμικές κοινωνίες αποτελούντη 
νέα πραγματικότητα, και ότι για την αξιοποίηση της νέ
ας αυτής πραγματικότητας οι διάφοροι πολιτισμοί θα 
πρέπει να βρίσκονται σε μια διαδικασία αλληλεπίδρα
σης, χωρίς να κινδυνεύει να εξαφανιστεί κάποια ιδιαίτε
ρη πολιτισμική ταυτότητα. Έτσι, η πολυπολιτισμική κοι
νωνία μετατρέπεται σε διαπολιτισμική.

Στην Ελλάδα, η διαπολιτισμικότητα προωθείται ειδι
κά στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου έχουν δημιουρ- 
γηθεί τάξεις υποδοχής για τα παιδιά των μεταναστών ή 
των παλιννοστούντων, με στόχο τη διευκόλυνση της έ
νταξής τους καθώς και την καταπολέμηση του ρατσι
σμού και της ξενοφοβίας.

Διαπολιτισμική Μεσολάβηση
Σημαντικό ρόλο παίζει ο Πολιτισμικός Διαμεσολαβη

τής στην προσπάθεια ένταξης και ενδυνάμωσης ατό
μων από διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες. Πολιτισμι
κοί Διαμεσολαβητές μπορεί να είναι εθελοντές, φοιτη
τές Νομικής και Σχολών με ανθρωπιστικό αντικείμενο, 
καθώς και μετανάστες, πρόσφυγες και παλιννοστού- 
ντες.

Η Διαπολιτισμική Μεσολάβηση είναι μια διαδικασία 
που στοχεύει:

•  στην καλλιέργεια αμοιβαίας εμπιστοσύνης, απο
δοχής και κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμι
κών ατόμων ή ομάδων και του ευρύτερου κοινωνικού 
συνόλου,

• στην αποφυγή ή επίλυση εντάσεων μεταξύ ατόμων 
με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά,

• στην ενδυνάμωση της θέσης όσων είναι ευάλωτοι 
στο ρατσισμό καιτην ξενοφοβία.

Ο ρόλος του Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή
Ο Πολιτισμικός Μεσολαβητής είναι ένα άτομο που 

συνεργάζεται, κινητοποιεί και αξιοποιεί φορείς και δο
μές της ευρύτερης κοινότητας προς όφελος εκείνων 
που βιώνουν φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας, ό
πως είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Στα καθή- 
κοντά του ανήκει η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
προς διάφορες κατευθύνσεις με σκοπό τη βελτίωση
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τές πρέπει να είναι γνωστοί στους κρατικούς και κοινω
νικούς φορείς, εφόσον αυτοί, σε συνδυασμό με την ε
μπειρία που αποκτάται με την πάροδο του χρόνου, δι
ευκολύνουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
κάθε περίπτωσης.

Για παράδειγμα, η ικανότητα αναγνώρισης ενός θύ
ματος παράνομης διακίνησης και η διαφοροποίησή 
του απάτην κατηγορίατου «παράνομου» μετανάστη, α
φενός απαιτεί την εκπαίδευση πάνω στις πρακτικές 
που χρησιμοποιούν τα εγκληματικά κυκλώματα για την 
παράνομη είσοδο στη χώρα και τον τρόπο διακίνησης 
των θυμάτων, και αφετέρου τη γνώση σχετικά με τις συ
μπεριφορές που χαρακτηρίζουντα θύματα καιτοντρό- 
πο χειρισμού των θυμάτων αυτών. Με τον τρόπο αυτό, 
το θύμα θα τύχει της ανάλογης αντιμετώπισης - περί
θαλψης - αρωγής (φιλοξενία σε ειδικευμένο ξενώνα, 
ψυχοκοινωνική στήριξη, ιατρικές υπηρεσίες, εθελοντι
κός επαναπατρισμός) και επίσης θα του δοθεί η ευκαι
ρία να καταγγείλει το εγκληματικό κύκλωμα. Εδώ θα ή
θελα να σημειώσω τη σημασία που δίνει ο ΔΟΜ στην κα
ταπολέμηση του trafficking και στη δυνατότητα που πα
ρέχει στα θύματα να επαναπατριστούν εθελοντικά και 
να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα επανένταξης στη 
χώρα τους, σε συνεργασία με την κατά τόπον Αποστο
λή του Οργανισμού.

Συνοψίζοντας, θα έλεγα ότι η διαπολιτισμικότητα 
στις σημερινές κοινωνίες, σημαίνει αναγνώριση του ότι 
κάθε πολιτισμός έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηρι
στικά που πρέπει να αναγνωρίζονται και να γίνονται σε
βαστά, προϋποθέτει αμοιβαία εμπιστοσύνη, αποδοχή 
και κατανόηση. Αποτέλεσμα είναι η αρμονική συνύ
παρξη και η συμβολή στην καταπολέμηση του ρατσι
σμού και της ξενοφοβίας.

Παράλληλα, η ικανότητα και γνώση από τους αρ
μοδίους φορείς σχετικά με τη διαφοροποίηση ορι
σμένων κατηγοριών συμβάλλει στην καταπολέμηση 
του ρατσισμού, και στην αντιμετώπιση των ομάδων 
αυτών με γνώμονα το σεβασμό των ανθρωπίνων τους 
δικαιωμάτων.

* 0  κ. Δ . Έ σ δ ρ ά ς  ε ίν α ι ε π ικ ε φ α λ ή ς  α π ο σ το λ ή ς  σ τη ν  

Ελλάδα, το υ  Δ ιε θ ν ο ύ ς  Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ  Μ ε τα ν α σ τεύ σ εω ς

των σχέσεων αυτών των ατόμων με φορείς, δομές και 
μέλη της τοπικής κοινωνίας, ενώ παράλληλα παρέχει 
την απαιτούμενη στήριξη και ενθάρρυνση στα ίδια τα ά
τομα προκειμένου να τους ενδυναμώσει και να διευκο
λύνει την ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.

Η συνεισφορά του Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή ε ί
ναι ιδιαίτερα σημαντική στη διάδοση και ενσωμάτωση 
καλών πρακτικών για την καταπολέμηση του ρατσι
σμού καιτης ξενοφοβίας και οι υπηρεσίεςτου μπορούν 
να αξιοποιηθούν από ένα ευρύ φάσμα φορέων:

•  τοπική αυτοδιοίκηση,
•  υπηρεσίες και φορείς που εξυπηρετούν μετανά

στες, πρόσφυγες και παλιννοστούντες,
•  κοινωνικούς και εθελοντικούς φορείς,
•  φορείς εργοδοτών και άλλους.

Ποιος μπορεί να εκπαιδευτεί ως 
Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής;

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει δεξιότη
τες που χρειάζονται για τη ν αποτελεσματική εφαρμογή 
της διαδικασίας πολιτιστικής διαμεσολάβησης. Τέτοια 
άτομα μπορεί να είναι:

•  υπάλληλοι δομών, υπηρεσιών και φορέων που συ
ναναστρέφονται ή/και εξυπηρετούν άτομα διαφορετι
κών πολιτισμικών χαρακτηριστικών.

•  άτομα που ανήκουν σε ομάδες ευάλωτες στο ρα
τσισμό και την ξενοφοβία, όπως μετανάστες, πρόσφυ
γες και παλιννοστούντες.

•  άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν τη διαδικασία 
της διαπολιτισμικής μεσολάβησης για να συνεισφέ
ρουν στην καταπολέμηση των διακρίσεων.

Διαδικασία «screening»
Είναι σημαντικό να γνωρίζουν οι κρατικές αρχές αλ

λά και οι ΜΚΟτη διαφορά ανάμεσα στους μετανάστες, 
παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο και θύματα της πα
ράνομης διακίνησης (trafficking). Οι πολιτικές και πρα
κτικές αντιμετώπισης διαφέρουν ριζικά ανάλογα με την 
κατηγορία στην οποία εμπίπτει ένα άτομο το οποίο έρ
χεται σε επαφή με τις αρχές, είτε κατά την είσοδό του 
στη χώρα, είτε αφού έχει παλαιότερα εισέλθει σε αυτή. 
Οι παράγοντες που διαφοροποιούν τις κατηγορίες αυ
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FZ6-fazer 
YZF R6 
XT 660 

TDM 900 
YZF RJ (2004)

7700 ΕΥΡΩ 
11220 ΕΥΡΩ 

6650 ΕΥΡΩ 
9900 ΕΥΡΩ 

14900 ΕΥΡΩ

(165,85 EURO X 60 μήνες) 
(241,67 EURO X 60 μήνες) 
(143,24 EURO X 60 μήνες) 
(213,24 EURO x 60 μήνες) 
(320,94 EURO X 60 μήνες)
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INN0VA125 2050 ΕΥΡΩ (44,66 EURO χ 60 μήνες)

SH150 3090 ΕΥΡΩ (66,55 EURO X 60 μήνες)
FES 150 NEW 3900 ΕΥΡΩ (84,98 EURO X 60 μήνες)
NSS 250 JAZZ 5990 ΕΥΡΩ (130,52 EURO X 60 μήνες)

XL 125 VARADERO 4900 ΕΥΡΩ (106,77 EURO X 60 μήνες)
XL 650 7777 ΕΥΡΩ (169,46 EURO X 60 μήνες)

XL 1000 VARADERO 11500 ΕΥΡΩ (250,58 EURO χ 60 μήνες)
XR 125 2750 ΕΥΡΩ (59,92 EURO X 60 μήνες)
XL 650 8600 ΕΥΡΩ (185,24 EURO X 60 μήνες)

CRF 450 MOTARD 9000 ΕΥΡΩ (193,86 EURO X 60 μήνες)
CB 500 6100 ΕΥΡΩ (132,91 EURO X 60 μήνες)

CB 600 F HORNER 7950 ΕΥΡΩ (173,23 EURO X 60 μήνες)
CBF 600 NEW 7100 ΕΥΡΩ (154,70 EURO X 60 μήνες)

CBF 600S NEW 7300 ΕΥΡΩ (159,06 EURO X 60 μήνες)
CBR 125 2750 ΕΥΡΩ (59,92 EURO χ 60 μήνες)

CBR 600 Rr4 11200 ΕΥΡΩ (244,04 EURO χ 60 μήνες)
CBR 1100 Xx4 13990 ΕΥΡΩ (304,84 EURO χ 60 μήνες)



Στο πλαίσιο της αρτιότερης εκπαίδευσης των στελεχών του Σώματος λειτουργεί η Σχολή Οδηγών η 
οποία εκπαιδεύει το αναγκαίο προσωπικό στην οδήγηση μοτοσικλέτας, αυτοκινήτου και χειρισμού 
ειδικών μηχανημάτων ώστε οι εξερχόμενοι να δύναται να αντεπεξέλθουν επαρκώς στις αυξανόμε
νες υπηρεσιακές ανάγκες. Με την ευκαιρία της τελευταίας αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού 
της Σχολής, η «Α.Α.» παρουσιάζει τη Σχολή Οδήγησης, το έργο που επιτελεί και τους στόχους της.

Η Σχολή Οδηγών (5ο Τμήμα Τεχνικής Εκπαίδευ
σης) ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμο
γών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
και έχει έδρα την Αμυγδαλέζα Αττικής. Στη Σχο
λή Οδηγών εκπαιδεύονται Αστυνομικοί, Συνο

ριακοί Φύλακες, Ειδικοί Φρουροί και Λιμενικοί, οι 
οποίοι είναι υποψήφιοι οδηγοί σε όλες τις κατηγορίες 
οχημάτων (από δίκυκλα έως θωρακισμένα), καθώς 
και χειριστές ειδικών μηχανημάτων (ανυψωτικά μηχα
νήματα, προωθητήρες, βραχιονοφόρα κ.λπ.).

Τα τελευταία χρόνια χάρις στο ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον της ηγεσίας του Σώματος υπήρξε γενικότερη 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Τεχνικών Υπη
ρεσιών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις αυξημέ
νες ανάγκες εκπαίδευσης ενόψει της τέλεσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων.

Η Σχολή Οδηγών από το Φεβρουάριο του 2003 μέ
χρι τον Ιούνιο του 2004 συμμετέχει στο πρόγραμμα 
των ολυμπιακών εκπαιδεύσεων και έχει προγραμματι
στεί να εκπαιδεύσει 400 αστυνομικούς στην οδήγηση 
οχημάτων Δ ’ κατηγορίας (λεωφορείων), 80 αστυνομι
κούς στην οδήγηση και χειρισμό οχημάτων Ε’ κατη
γορίας (γερανού) και 120 αστυνομικούς στην οδήγη

ση μοτοσικλέτας μεγάλου κυβισμού.
Συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 

Σχολής Αξιωματικών του Σώματος, ανέλαβε την εκ
παίδευση εκατό Δοκίμων Υπαστυνόμων ετησίως, στην 
οδήγηση οχημάτων Β’ κατηγορίας (επιβατηγών αυτο
κινήτων).

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που ολοένα 
αυξάνονται, η Σχολή Οδηγών που είναι στελεχωμένη 
με 16 άτομα προσωπικό, αύξησε σημαντικά το σύνο
λο των εκπαιδευτικών αυτοκινήτων και εφοδιάσθηκε 
με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας.

Συγκεκριμένα αντικατέστησε:
- τα 7 παλαιά επιβατηγό αυτοκίνητα με 17 

καινούργια,
- τα 2 παλαιά λεωφορεία με 6 νεώτερου τύπου
- τις 25 μοτοσικλέτες με 25 καινούργιες και
- τον παλιό γερανό με 2, επίσης καινούργιους.

Εξοπλίστηκε:
- με ένα σασί αυτοκινήτου με όλα τα μέρη σε τομή 

και τα βασικά τμήματα της μηχανής έτσι ώστε να 
είναι διακριτές οι βασικές μηχανικές λειτουργίες,
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- με ένα διεθνές ηλεκτρονικό πρόγραμμα εκπαίδευ
σης στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σε θέ
ματα μηχανολογίας και,

- με ένα video projector για την προβολή και ανάλυ
ση όλων των τμημάτων της μηχανής των αυτοκι
νήτων και των μοτοσικλετών.

Κατασκευάστηκε ειδική πίστα στις εγκαταστάσεις 
της Αμυγδαλέζας για την πρακτική εκπαίδευση των 
υποψηφίων οδηγών, ιδιαίτερα των μοτοσικλετιστών 
και των χειριστών γερανοφόρων οχημάτων, η οποία 
διαθέτει όλες τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και 
συνθήκες, για την άρτια εκπαίδευση.

Η Σχολή Οδήγησης της Ελληνικής Αστυνομίας με
τά από την τελευταία αναβάθμιση και τον εκσυγχρο
νισμό, θεωρείται ότι ποιοτικά καταλαμβάνει την πρώ
τη θέση ανάμεσα στις καλύτερες ευρωπαϊκές διότι:

Α. Ο αστυνομικός που εκπαιδεύεται στα δίκυκλα 
παρακολουθεί μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής 
εκγύμνασης σε χρόνο τετραπλάσιο από τις ανάλογες 
ιδιωτικές σχολές, γεγονός που σημαίνει αρτιότερη 
κατάρτιση και ιδιαίτερα σε δίκυκλα μεγάλου κυβισμού 
όπως αυτά που διαθέτει το Σώμα.

Β. Έχει τη δυνατότητα να κινηθεί σε φάλαγγα επί 
της Εθνικής Οδού σε μακρινές αποστάσεις, καθόσον 
διαθέτει μεγάλο αριθμό μοτοσικλετών και εκπαιδευ
τών, αλλά και συνοδευτικά περιπολικά.

Γ. Η εκπαίδευση στη Σχολή της Ελληνικής Αστυνο
μίας είναι ασυγκρίτως πιο απαιτητική και δύσκολη

διότι ο δικυκλιστής αντιμετωπίζεται ως επαγγελμα- 
τίας και ως εκ τούτου με αυξημένες ευθύνες και αρ
μοδιότητες.

ΑΜΕΣΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Στους άμεσους σχεδιασμούς της Σχολής Οδήγη

σης είναι η επάνδρωση των Τμημάτων Δοκίμων Αστυ
φυλάκων με αστυνομικούς - εκγυμναστές που θα εκ
παιδεύσουν τους Δόκιμους Αστυφύλακες κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στη Σχολή, έτσι ώστε με 
την αποφοίτησή τους να είναι έτοιμοι να προσφέρουν 
έργο σε όσο το δυνατόν περισσότερους τομείς της 
υπηρεσιακής δραστηριότητας.



Στις 11 Μάίου 1904, πριν από εκατό ακριβώς 

χρόνια, γεννήθηκε στο Φιγκέρες, ένα μικρό 

ψαροχώρι της Ισπανίας, ο πιο αμφιλεγόμε

νος εκπρόσωπος του σουρεαλισμού, ο Σαλ

βαντόρ Νταλί! Οι στομφώδεις και αλλοπρό

σαλλες εμφανίσεις του, οι κυνικές και απρο

κάλυπτες δηλώσεις του καθώς και η ιδιόρ

ρυθμη συμπερι

φορά του, προκά- 

λεσαν σάλο στην 

καθεστηκυία τάξη 

της εποχής του 

και συχνά αντιπά

θειες στους ομό- 

τεχνούς του.
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Τρία μέρη συνδέθηκαν περισσότερο με τη ζωή 
του Νταλί και αποτυπώθηκαν με ένταση στο έργο 
του:

Πορτ Λιγκάτ (σπίτι - μουσείο του ζωγράφου, 
όπου γεννήθηκε ο πατέρας του και πέρασε ο 
ίδιος τα παιδικά του χρόνια).
Πουμπόλ (μεσαιωνικό κάστρο, δώρο του 
Νταλί στη σύζυγό του).
Φιγκέρες (γενέτειρά του).

Αυτά, έχοντας μετατραπεί πλέον σε μουσεία, φι
λοξενούν κυρίως τα διάσημα έργα του και μαρτυ
ρούν τις προσωπικές του διαδρομές.

Όμως ο Νταλί πέρα απ’ όλα τ ’ άλλα, καθορί
στηκε από τις εκκεντρικές ιδιομορφίες της προ
σωπικότητάς του, όσο κανείς άλλος στο πάνθεον 
του καλλιτεχνικού χώρου. Ο ίδιος εξάλλου υπο
στήριζε: «εγώ θα είμαι η αιτία, όταν κάποια στιγ
μή όλοι θα σπεύδουν να ασχοληθούν με το έργο 
μου! Το προτιμώ, είναι ασφαλώς περισσότερο α
ποτελεσματικό από το να δοκιμάσουν να ερευνή
σουν την προσωπικότητά μου μέσω του έργου 
μου.»

Ενώ αργότερα δήλωνε: «Δύο είναι τα σημαντι
κότερα γεγονότα που μπορούν να συμβούν στη

Α υτοαποκλήθηκε ιδιοφυία και μέχρι το θά
νατό του, το 1989 δεν παρέλειπε να υποβι
βάζει τους ομότεχνούς του. Ενδεικτικό εί
ναι ότι το 1970, προέβη σε «βαθμολόγηση» 
των συναδέλφων του! Έτσι, στον προσω

πικό του «έλεγχο» επιδόσεων αυτοβαθμολογή- 
θηκε με 16,4 ενώ τον Πικάσο τον κατέταξε στο 
11,9! Ο Manet πήρε μόλις 4,1 ενώ ο Ντα Βίντσι 
18,4, δηλαδή δύο μόλις μονάδες πάνω από τον 
ίδιο!

Στην περιβόητη «παρανοϊκοκριτικήτου μέθοδο» 
υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Έχωτο χάρισματης 
ζωγραφικής από την κούνια μου. Τα ξύλινα στη
ρίγματα της κούνιας μου τα είχα καταμαυρίσει με 
αλχημιστικές ζωγραφιές». Έλεγε ότι τον ονόμα
σαν Σαλβαντόρ γιατί ο Ουρανός του είχε αναθέσει 
να γίνει ο Σωτήρας της ζωγραφικής σ’ έναν αιώνα 
που κανείς δεν ήξερε να ζωγραφίζει πλέον! Αν και 
σαφώς υπήρξε σουρεαλιστής δημιουργός, εντού
τοις διήλθε διάφορα καλλιτεχνικά στάδια. Έτσι, τα 
πρώτα του έργα ήταν επηρεασμένα από τον ιμπρεσιο
νισμό και από τον κυβισμό. Αργότερα, με την επισταμέ- 
νη ανάγνωση έργων του Freud, οδηγήθηκε σε μια με
ταφυσική ζωγραφική. Το 1958παντρεύτηκετηνπολυα- 
γαπημένη του Γκαλά, μια δυναμική Ρωσίδα, που υπήρ
ξε σύντροφος του Πολ Ελιάρ. Η Γ καλά, η οποία ήταν η 
απόλυτη «σύντροφος για 53 ολόκληρα χρόνια, έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική του πορεία 
και ο ίδιος παραδεχόταν ότι υπήρξε γι' αυτόν: «το 
τάλαντό μου, ο θησαυρός μου, ό,τι πιο ανεκτίμητο 
έχω». Αμέσως μετά το γάμο τους δήλωσε χαρα
κτηριστικά: «Τώρα είμαστε αρχαγγελικές υπάρ
ξεις... είμαστε τα παιδιά του Δία».

ζωή ενός σύγχρονου ζωγράφου: Να είναι Ισπανός και Πάνω: 

να ονομάζεται Γ καλά ή Σαλβαντόρ Νταλί...» Ύ π νος (1 937 )

Θα μπορούσαμε να μιλάμε ασταμάτητα για τον με
γάλο Ισπανό καλλιτέχνη μετοτόσο ιδιόμορφο ύφος. Τα κάτω : 

έργα του, όμως, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο εί- π ορ τρ έτο  

ναι αψευδείς μάρτυρες της «αλλοπρόσαλλης μεγάλο- γης Γκαλά  

φυίαςτου»..! ή ο Α γγελο ς

Επιμέλεια: Υ/Α ’ Αρετή Κ. Λιασή (1 935 )
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Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) είναι 
το τρίτο σε αρχαιότητα Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της 
Ελλάδας · μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε
πιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτε
χνείο και το πρώτο αφιερωμένο στη Γεωργία.
Το Γ.Π.Α. προέρχεται από την μετεξέλιξη της Ανω- 
τάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (Α.Γ.Σ.Α.) και η ι
στορία του αρχίζει ουσιαστικά από το 1920. Με την 
ίδρυση της Α.Γ.Σ.Α., η Ελλάδα απόκτησε το πρώτο 
Ίδρυμα στο τομέα των Γεωπονικών Επιστημών.

Τ ο 1989 η Α.Γ.Σ.Α. μετονομάζεται σε Γεωργικό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, ενώ παράλληλα ιδρύονται ε
πτά τμήματα. Τ έλος, το 1995 το Γ εωργικό Πανεπι
στήμιο Αθηνών μετονομάζεται σε Γεωπονικό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών, ονομασία που καλύπτει πλη

ρέστερα τις Γεωπονικές Επιστήμες.
Σήμερα το Γ.Π.Α. έχει συνολικά 297 μέλη διδακτικού, 

ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού, 207 διοικη
τικούς υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστου χρόνου) και 
περίπου 3.620 φοιτητές και φοιτήτριες.

Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται κοντά στον Κεραμεικό δε
ξιά και αριστερά της ιστορικής Ιεράς Οδού, της αρχαιό
τερης οδού της Ευρώπης που είναι άρρηκτα συνδεδεμέ- 
νη μετις αρχαίες ελληνικές παραδόσεις της γεωργίας, λί
γα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στη καρδιά 
του ιστορικού Ελαιώνα.

Η εγκατάσταση της Α.Γ.Σ.Α., έγινε στο εθνικό κτήμα 
Ρούφ, στο Βοτανικό, το 1920, σε έκταση τριακοσίων πε
ρίπου στρεμμάτων στα οποία έχουν κτισθεί συγκροτή
ματα κτιρίωνπου περιλαμβάνουν αίθουσες διδασκαλίας, 
αμφιθέατρα, άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια και φροντι
στήρια, σύγχρονη βιβλιοθήκη, αίθουσες ηλεκτρονικών υ
πολογιστών, υποδειγματικές γεωργικές εγκαταστάσεις 
(δενδροκομείο, αμπελώνα, αγρό με φυτικές συλλογές, 
ανθοκομείο, θερμοκήπια, βουστάσιο, προβατοστάσιο, 
ορνιθοτροφείο, γαλακτοκομείο, δεξαμενές υδατοκαλ

λιεργειών), μουσεία, φοιτητική εστία, γυμναστήριο, 
γήπεδα αθλοπαιδιών, κ.λπ.).

Επίσης το Πανεπιστήμιο διαθέτει αγροκτήματα 
χιλίων πεντακοσίων στρεμμάτων, για εκπαιδευτι
κούς και πειραματικούς σκοπούς, στην Κωπαϊδα, τα 
Σπάτακαιτον Ωρωπό.

Ο κύριος σκοπός του Πανεπιστημίου είναι η διδα
σκαλία των Γεωπονικών Επιστημών, η κατάρτιση ε
πιστημονικών στελεχών, η έρευνα, η μεταφορά τε
χνογνωσίας και η συμβολή στην πρόοδο των Γεω
πονικών Επιστημών και της ελληνικής γεωργίας.

Το Γ.Π.Α. αποτελεί ακαδημαϊκό χώρο που εξα- 
σφαλίζειτην ελεύθερη ανάπτυξη της επιστημονικής 
σκέψης, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών και τον 
ελεύθερο διάλογο για την προαγωγή όχι μόνο της ε

πιστήμης αλλά και των ιδεωδών της δημοκρατίας καθώς 
και την προάσπιση των ανθρώπινων αξιών.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Γ.Π.Α. διαρκούν πέντε 

έτη ή δέκα αυτοτελή ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στα μαθήμα
τα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά γνω
στικά αντικείμενα, τα οποία διδάσκονται στα πρώτα εν
νέα εξάμηνα, ενώ κατά το δέκατο εξάμηνο εκπονείται η 
πτυχιακή μελέτη.

Το Γ. Π.Α. αποτελείται από τα ακόλουθα επτά Τμήματα:
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•  Φυτικής Παραγωγής,
•  Ζωικής Παραγωγής,
•  Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας,
•  Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης,
•  Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
•  Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής 

Μηχανικής,
•  Γ ενικό.
Από τα παραπάνω επτά Τμήματα τα πρώτα έξι χορη

γούν πτυχίο γεωπόνου τα αντίστοιχα γνωστικά τους αντι
κείμενα. Αναλυτικότερα:

Το Τμήμα Φυτικής Παραγωγής έχει ως σκοπό την εκ
παίδευση των φοιτητών του στον τομέα της Γεωπο- 
νίας, καθιστώντας τους ικανούς για την ποιοτική και 

ποσοτική βελτίωση της φυτικής παραγωγής με σεβα
σμό στο περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και τη 
διεξαγωγή έρευνας.

Οι Προσανατολισμένες Σπουδές Εξειδίκευσης περι
λαμβάνουν πέντε κατευθύνσεις:

1. Κατεύθυνση Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Το
πίου.

2. Κατεύθυνση Γεωργίας και Βελτίωσης Φυτών.
3. Κατεύθυνση Δενδροκομίας και Αμπελουργίας.
4. Κατεύθυνση Κηπευτικών Καλλιεργειών.
5. Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας και Περιβάλλο

ντος.

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής προσφέρει στους φοι
τητές του άρτια, θεωρητική και πρακτική, κατάρτιση 
σε θέματα εκτροφής και διαχείρισης των παραγωγι

κών αγροτικών ζώων και των υδρόβιων οργανισμών, 
καθιστώντας τους ικανούς να αντιμετωπίσουν επιστη
μονικά, οργανωτικά, αναπτυξιακά και τεχνολογικά θέ
ματα που αναφέρονται στην ποσοτική και ποιοτική βελ
τίωση των προϊόντων ζωικής προέλευσης, λαμβάνο- 
ντας ταυτόχρονα υπόψη τη διασφάλιση της ευζωίας 
των ζώων, την ορθή διαχείριση των φυσικών νομευτι- 
κών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας παρέχει 
στους φοιτητές του την υποδομή για την μελέτη και 
εφαρμογή γεωπονικώντεχνολογιών αιχμής. Σκοπός 

του Τμήματος είναι η δημιουργία επιστημόνων, οι ο
ποίοι θα μετέχουν ενεργά στην εφαρμογή, ανάπτυξη ε
ξελιγμένων γεωπονικών τεχνολογιών και στην πρόοδο 
της επιστήμης. Η επιστημονική αυτή κατάρτιση και 
γνώση της τεχνολογίας συμβάλλει στην αύξηση της α
νταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας με την οι
κολογικά συμβατή αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
που σχετίζονται με τις παραδοσιακές μεθόδους καλ
λιέργειας.

Τα αντικείμενα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών περιλαμβάνουν ένα κορμό γενικών και γεωπο
νικών μαθημάτων καθώς και μαθήματα εξειδίκευσης. Η ε-

ξειδίκευση στη γεωπονική Βιοτεχνολογία απαιτεί τη γνώ
ση της λειτουργίας των ζωντανών οργανισμών και παρέ
χει τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων σε μοντέρ
νες μεθοδολογίες που στοχεύουν: 

α) στη ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό διαφόρων ορ
γανισμών,

β) στην οικολογική παρέμβαση, 
γ) στην παραγωγή βιοδραστικών ουσιών με υψηλή 

προστιθέμενη αξία και
δ) στη δυνατότητα επέμβασης και τροποποίησης βιο

λογικών οργανισμών και 
ουσιών.

Το Τμήμα χωρίζεται σε τρεις τομείς:
Στοντομέα Βιολογίας Φυτών, που περιλαμβάνει τα ερ

γαστήρια Φυσιολογίας και Μορφολογίας Φυτών, Συστη
ματικής Βοτανικής και Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. 
Στοντομέα Γενετικής, που περιλαμβάνει το εργαστήριο 
Γενετικής.

Στοντομέα Βιοχημείας, Ενζυμικής Τεχνολογίας, Μι
κροβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας, που αποτελείται 
από τα εργαστήρια Ενζυμικής Βιοτεχνολογίας, Γενικής 
και Γεωργικής Μικροβιολογίας και Μοριακής Βιολογίας.

Μέσα από τις επιστημονικές-εκπαιδευτικές δραστη
ριότητες των εργαστηρίων αυτών καλύπτεται ένα ευρύ 
φάσμα της βιοτεχνολογίας στο Γεωπονικό τομέα.

Ιο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 
προσφέρει την επιστημονική θεωρητική και πρακτική 
εκπαίδευση ώστε να καταστούν ικανοί οι φοιτητές 

του, για την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών 
και κοινωνικών διαστάσεων του εκσυγχρονισμού και της 
ανάπτυξης τόσο του αγροτικού τομέα σε εθνικό και ευ
ρωπαϊκό επίπεδο όσο και των αγροτικών περιοχών.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας συνδυάζει γνώσεις γεω
πονικού, οικονομικού και κοινωνιολογικού περιεχομένου 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μονάδων που 
παράγουν, μεταποιούν και εμπορεύονται γεωργικά προϊ
όντα, αλλά και στις απαιτήσεις της πολιτικής που εφαρ
μόζεται και των μηχανισμώνπου χρησιμοποιούνται γιατη 
βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα αντικείμενα του προπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών, εκτός από τα γεωπονικά αντικείμενα, όπως α- 
νεφέρθη και παραπάνω καλύπτουν όλους τους τομείς οι
κονομικού, επιχειρηματικού και κοινωνικού ενδιαφέρο
ντος του αγροτικού χώρου, όπως: Οργάνωση και Διαχεί
ριση (Management) Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμε
ταλλεύσεων, Μάρκετινγκ, Αξιολόγηση Επενδύσεων, Κο
στολόγηση Γεωργικής Παραγωγής, Χρηματο-οικονομι- 
κή Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αγροτική Πολιτική - Κοινή 
Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Ιο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες 
γνώσεις για τη σωστή αντιμετώπιση επιστημονικών 

και τεχνολογικών θεμάτων, που αναφέρονται στην πα
ραγωγή, συντήρηση, μεταποίηση και τον ποιοτικό έ 
λεγχο των τροφίμων.

Ο προπτυχιακός κύκλος σπουδών διαρκεί συνολικά 
δέκα εξάμηνα. Τ α έξι πρώτα εξάμηνα παρέχουν στον φοι
τητή γνώσεις των απαραίτητων βασικών επιστημόνων 
καθώς και Γεωπονικές γνώσεις απαραίτητες για την κα
λύτερη κατανόηση ειδικών θεμάτων της τεχνολογίας.
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Στα τρία επόμενα εξάμηνα, το Τμήμα προσφέρει στους 
φοιτητές του ένα ευρύ φάσμα ειδικών μαθημάτων της ε- 
πιστήμηςτωντροφίμων, τα οποία καλύπτουντουςτομείς 
της Χημείας και Ανάλυσης Τροφίμων, της Μικροβιολο
γίας και Βιοτεχνολογίας Τροφίμων, της Μηχανικής Επε
ξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων, του Ποιοτικού Ε
λέγχου και Υγιεινής Τροφίμων και της Τεχνολογίας Πα
ραγωγής Τροφίμων Φυτικής και Ζωικής προέλευσης. 
Στη συνέχεια, το δέκατο εξάμηνο ο φοιτητής εκπονεί την 
πτυχιακή του μελέτη σε γνωστικό αντικείμενο της επιλο
γής του υπό την επίβλεψη ενός καθηγητή του Τμήματος. 
Τέλος οι φοιτητές πραγματοποιούν τετράμηνη πρακτική 
εξάσκηση κυρίως σε Βιομηχανίες Τροφίμων ή ερευνητι
κά εργαστήρια εντός και εκτός της χώρας μας.

Ιο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γ εωργι- 
κής Μηχανικής έχει στόχο τη δημιουργία επιστημό
νων που κατέχουν ουσιαστικές γνώσεις γεωπονίας, 

σε συνδυασμό μετά ειδικά επιμέρους αντικείμενα, που 
αναφέρονται στην ορθολογική διαχείριση των Φυσικών 
Πόρων και του Περιβάλλοντος και τη Γεωργική Μηχα
νική.

Το Τμήμα έχει τρεις τομείς:
Τομέας Γεωργικών Κατασκευών και Γεωργικής Μη- 

χανολογίας που περιλαμβάνει, το Εργαστήριο Γεωργι
κών Κατασκευών, το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολο- 
γίας

Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων που περιλαμ
βάνει, το Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

Τομέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας που 
περιλαμβάνει, το Εργαστήριο Γ εωργικής Χημείας & Εδα
φολογίας.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ένα κορμό γε
νικών και γεωπονικών μαθημάτων, ενιαίο για όλους τους 
φοιτητές του Γ.Π.Α., συνολικής διάρκειας τεσσάρων ε 
ξαμήνων και μαθήματα εξειδίκευσης συνολικής διάρκει
ας πέντε εξαμήνων στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

1. Γεωργικών κατασκευών και γεωργικής μηχανο- 
λογίας

2. Διαχείρισης υδατικών πόρων
3. Εδαφολογίας και γεωργικής χημείας.

Ιο Γ ενικό Τμήμα καλύπτει γενικά μαθήματα θετικών 
επιστημών και ορισμένα μαθήματα ειδίκευσης των 
Τμημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αντικείμενα διδασκαλίας του Τμήματος είναι: η Γενική 
και Ανόργανη Χημεία, η Οργανική Χημεία, η Αναλυτική 
Χημεία, η Ενόργανη Ανάλυση και Φυτοχημική Ανάλυση 
(μεταπτυχιακό), η Φυσική, η Πληροφορική, τα Μαθη
ματικά και η Γεωργική Μετεωρολογία, η Ορυκτολογία 
και η Γεωλογία.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Στα Τμήματα του Πανεπιστημίου διεξάγονται οργανω

μένες μεταπτυχιακές σπουδές μέχρι και του επιπέδου 
του διδακτορικού διπλώματος σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον εσωτερικό κανονισμό του Ιδρύματος. 
Αναλυτικότερα:

Στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής μετά την απόκτηση 
του πρώτου πτυχίου παρέχεται η δυνατότητα συμμετο
χής σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. Από το 
2001 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λει
τουργεί με τίτλο: «Επιστήμη και Σύγχρονα Συστήματα 
Φυτικής Παραγωγής, Φιποπροστασίας και Αρχιτεκτονι
κής Τοπίου» απονέμει: α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδί
κευσης στους τομείς: 1. Φυτοπροστασίας και Περιβάλ
λοντος. 2. Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομίας, 3. Φυτών 
μεγάλης καλλιέργειας και Βελτίωσης Φυτών, 4. Αρχιτε
κτονικής τοπίου και β) Διδακτορικό Δίπλωμα.

Στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής οι απόφοιτοί του μετά 
την απόκτηση του βασικού πτυχίου μπορούν να παρακο
λουθήσουν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος στους επιστημονικούς τομείς «Ζωι
κή Παραγωγή» και«Εκτροφή υδρόβιων οργανισμών». Τ α 
ΠΜΣ οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή 
σε Διδακτορικό Δίπλωμα, στους αντίστοιχους επιστημο
νικούς τομείς.

ΣτοΤμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας, μετά την α
πόκτηση του βασικού πτυχίου, οι Γεωπόνοι-Βιοτεχνο- 
λόγοι μπορούν να ακολουθήσουν το Πρόγραμμα Μετα
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Γεωπονι
κής Βιοτεχνολογίας για την απόκτηση του μεταπτυχια
κού Διπλώματος Εξειδίκευσης και στη συνέχεια του Δι
δακτορικού Διπλώματος. Στόχος του Π.Μ.Σ. είναι η εμ
βάθυνση στα τρέχοντα αντικείμενα της βιολογικής, γε
ωπονικής και βιοτεχνολογικής έρευνας και εφαρμογής.

Στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης με 
την απόκτηση του πτυχίου, οι απόφοιτοι έχουν την δυνα-
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τότητα να συνεχίσουντις σπουδές τους στο πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών Οργάνωση & Διοίκηση Επιχει
ρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας (Μ.Β.Α.), το οποίο πραγ
ματοποιείται με τη συνεργασίατου Τμήματος Επιστήμης 
& Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου, για την α
πόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης και 
στη συνέχεια Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.)

Στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων ο με
ταπτυχιακός κύκλος σπουδών Μεταπτυχιακής εξειδίκευ- 
σης διαρκεί τρία εξάμηνα και έχει σκοπό την προαγωγή 
της επιστημονικής γνώσης για την δημιουργία υψηλού ε
πιπέδου εξειδικευμένων επιστημόνων για την βιομηχανία 
τροφίμων, την εκπαίδευση και την έρευνα. Απευθύνεται 
σε απόφοιτους των Τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολο
γίας Τροφίμων, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας 
και όλων των γεωπονικών επιστημών.

Μετά το πέρας του πρώτου κύκλου είναι δυνατό να α
κολουθήσει ο κύκλος του Διδακτορικού διπλώματος, που 
αποβλέπει στη δημιουργία ερευνητών και στελεχών υ
ψηλού επιπέδου ειδίκευσης στον τομέα κυρίως της Επι
στήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων. Ο κύκλος αυτός, 
διαρκεί τουλάχιστον έξι εξάμηνα και οδηγεί στην απονο
μή του τίτλου του Διδάκτορα Γεωπονικών Επιστημών, α
παραίτητη προϋπόθεση για ακαδημαϊκή καριέρα.

Στο Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργι
κής Μηχανικής το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπου
δών λειτουργεί με δύο κατευθύνσεις:

I. Κατεύθυνση Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν οι ακόλουθες ειδι

κεύσεις:
1. Αειφορική Διαχείριση Υδατικών πόρων
2. Αξιοποίηση Εδαφικών Πόρων για Αειφόρο Γε- 

ωργία
3. Διαχείριση Περιβάλλοντος
4 Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στους Φυσικούς 

πόρους και στο Περιβάλλον
5. Συστήματα Άρδευσης και Άρδευση Έργων Πρα

σίνου.
II. Κατεύθυνση Γεωργικής Μηχανικής.
Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν οι ακόλουθες ειδι

κεύσεις:
1. Περιβάλλον Θερμοκηπίου
2. Συντήρηση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων
3. Ποιοτικός Έλεγχος: Υλικά-Σχεδιασμός Γεωργικών 

Κατασκευών
4. Ενεργειακά Συστήματα και Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας
5. Γεωργικά Μηχανήματα
6. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Αυτοματισμοί στη 

Γεωργία.
Στο Γενικό Τμήμα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών έχει σκοπό τη δημιουργία εξειδικευμένων επι
στημόνων για την ανάπτυξη θεμάτων Πληροφορικής σε 
εξειδικευμένους τομείς των Γεωεπιστημών, την υποστή
ριξη θεμάτων σχεδιασμού έργων υποδομής, στα οποία 
σημαντικό ρόλο παίζουν οι γεωλογικοί και ατμοσφαιρικοί 
παράγοντες και τη μελέτη και αξιοποίηση των ελληνικών 
φυσικών προϊόντων.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Θε
τικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών ή Τμημάτων ΑΕΙ

της ημεδαπής ή ισοτίμων της αλλοδαπής και απόφοιτοι 
συναφών Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυ
μάτων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 
12του Ν. 2916/01.

Το Π.Μ.Σ. χορηγεί δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπου
δών:

1. Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης σε έναν από τους 
τρεις κλάδους:

α. Γεωπληροφορική
b. Γεωλογικό και ατμοσφαιρικό περιβάλλον για το 

σχεδίασμά έργων υποδομής
c. Μελέτη και αξιοποίηση φυσικών προϊόντων

2. Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο αποσκοπεί στη δη
μιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου σε αντικείμενα 
σχετικά με τους ανωτέρω κλάδους ειδίκευσης.

Τέλος, από το ακαδημαϊκό 2003-2004 λειτουργεί 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου
δών των τμημάτων Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων και Φυτικής Παραγωγής του Πανεπιστη
μίου με τίτλο: «Αμπελουργία-Οινολογία». Α ντικε ί
μενο του ΔΠΜΣ είναι η επιστημονική κατάρτιση και 
εξειδ ίκευση επιστημόνων στην Αμπελουργία και 
την Οινολογία, που αναφέρονται στην παραγωγή 
των αμπελουργικών προϊόντων, την οινοποίηση και 
την παραγωγή αποσταγμάτων αμπελο-οινικής 
προέλευσης.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
α. Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στον Αμπε- 

λο-οινικό Τομέα,
β. Η ανάπτυξη της έρευνας στην Αμπελουργία και Οι

νολογία,
γ. Η δημιουργία ικανών στελεχών για την κάλυψη των 

αναγκών του Αμπελο-οινικού Τομέα, τόσο στις δη
μόσιες υπηρεσίες, όσο και στις ιδιωτικές επιχειρή
σεις και στους συνεταιριστικούς φορείς.

Το ΔΠΜΣ απονέμει δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπου
δών:

α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ΜΔΕ με κα
τευθύνσεις:

1. «Αμπελουργία» και
2. «Οινολογία»

β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ) στην «Αμπελουργία» ή 
την «Οινολογία».

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
α. Πτυχιούχοι Γεωπονίας,
β. Πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας,
γ. Πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς 

γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ισοτίμων 
της αλλοδαπής ως και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμη
μάτων, Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, 
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 12γ του άρ
θρου 5 του Ν. 2916/2001.

Η χρονική διάρκεια του ΔΠΜΣ που οδηγεί στην 
απόκτηση του ΜΔΕ είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
δύο για μαθήματα και ένα για τη συγγραφή της μεταπτυ
χιακής ερευνητικής μελέτης.

Αναπληρωτής Καθηγητής Μανόλης Σταυρακάκης 
Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
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«Ντυμένος τον πικρόν μανδύα της μοναξιάς, πελα

γωμένος στην αμηχανία, έμεινε πάντοτε ένα παιδί

κρυμμένο στο σουλούπι ενός σαραντάρη».
Μιχ. Περάνθης

Η ταυτότητα 
του Τ. Άγρα.

(Αρχ·
Μ. Χαριτάτου)

Το πραγματικό όνομα του Τέλλου Άγρα ήταν Ευ
άγγελος Ιωάννου. Γεννήθηκε στις 17 Ιουνίου 
1899 στην Καλαμπάκα, όπου ο πατέρας του υπη
ρετούσε ως Γυμνασιάρχης. Πολύ σύντομα η οι- 
κογένειά του μετακόμισε στο Λαύριο, όπου τελεί

ωσε το Σχολαρχείο και το Γυμνάσιο. Αποφοίτησε από 
τη Νομική Σχολή Αθηνών το 1923, αφού προηγου
μένως είχε πάει στρατιώτης. Διορίστηκε στο Υπουρ
γείο Γεωργίας, εργάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη 
και για ένα μικρό διάστημα αποσπάστηκε στο Υφυ
πουργείο Τύπου.

Σε ηλικία 11 ετών, άρχισε να γράφει στο περιοδικό 
«Διάπλαση των Παίδων» στο οποίο μετά από μερικά 
χρόνια έγινε τακτικός συνεργάτης. Ο διευθυντής του 
περιοδικού, Γρηγ. Ξενόπουλος, τον χαρακτήριζε «παι
δί θαύμα». Συνεργάστηκε επίσης με πολλά άλλα περιο
δικά όπως τα «Λύρα», «Βωμοί», «Νέοι», «Μούσα», «Αλε
ξανδρινά Γ ράμματα», «Νέα Εποχή», «Λόγος», «Νεοελ
ληνική Λογοτεχνία» και «Πειράίκά Γ ράμματα». Υπήρξε 
συνεργάτης της «Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδει
ας» του Πυρσού. Με την έκδοση της «Νέας Εστίας», 
μπήκε στον κύκλο των συνεργατώντης και παράλληλα 
παρέδιδε μαθήματα αισθητι- ■^Μ ΗΒΒ ι# ΙΜ
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κής και λογοτεχνίας. Διατήρησε για χρόνια τη στήλη 
της κριτικής βιβλίου στα περιοδικά «Αλεξανδρινή Τέ
χνη», «Οθόνη» που εκδιδόταν στην Αίγυπτο, «Ιόνιος Αν
θολογία» και «Κυπριακά Γράμματα». Διατηρούσε επί
σης επιφυλλίδες στις εφημερίδες «Καθημερινή» και 
«Νέα Ημέρα».

Αγάπησε πολύ τη γαλλική ποίηση. Μελέτησε συγ
γραφείς όπως οι Verlaine, Mallarme, Moreas και 
Baudelaire και επηρεάστηκε από αυτούς. Μετέφρασε 
το Θεόκριτο, αρχαίους λυρικούς και Λατίνους ποιητές. 
Επιπλέον επηρεάσθηκε πολύ από την νεοελληνική ποι
ητική παράδοση και διδάχτηκε από πολύ διαφορετι
κούς μεταξύ τους δημιουργούς, όπως ο Παλαμάς, ο 
Προβελέγγιος, ο Πολέμης, ο Μαλακάσης και ο Αλέκος 
Φωτιάδης. Είχε την ικανότητα να αφομοιώνει αυτές τις 
ετερόκλητες επιδράσεις και να τις μετουσιώνει σε μια 
δική του έκφραση. Ο θαυμασμός του για την γαλλική 
ποίηση, σε συνδυασμό με την αγάπη του για την Αθήνα 
με τις συνοικίες της λουσμένες στο αττικό φως, είχαν 
σαν αποτέλεσμα μια ξεχωριστή ελληνική ποίηση.

Ο Τέλλος Άγρας θεωρείται ο πιο σημαντικός μετά τον 
Καρυωτάκη, εκπρόσωπος του νεορομαντισμού και νεο- 
συμβολισμού. Ο γνωστός αυτόχειρας της ελληνικής ποί
ησης, υπήρξε αναμφισβήτητα μια μεγάλη μορφή, αλλά 
ο Άγρας ήταν μια ξεχωριστή και συνειδητά σεμνή προ
σωπικότητα των γραμμάτων. Έγραψε διηγήματα και κεί
μενα για παιδιά, αλλά κυρίως διακρίθηκε στην ποίηση 
και στην κριτική, σε σημείο να θεωρείται που σήμερα ο 

πιο οξυδερκής κριτικός της γενιάς του.
Η λογοτεχνική του παραγωγή ήτανπλού- 

σια. Τα ποιήματά του είναι τα «Βουκολικά 
και τα Εγκώμια», στα οποία είναι φανερή η 
ρομαντική και φιλολογική διάθεση. Η συλ
λογή «Καθημερινές» περιλάμβανει ποίη
ση της περιόδου 1923-1930. Πρόκειται 
για το πιο στατικό και εννιαίο βιβλίο του. 
Εκδόθηκε επίσης μια συλλογή μετά το 
θάνατό του με τίτλο «Τριαντάφυλλα 
Μιανής Ημέρας», στην οποία εμπεριέ
χονται όλα τα έργα που συνθέτουν την 
ποιητική φυσιογνωμία του και για τα ο
ποία μπορεί να πει κανείς ότι φανερώ
νουν το καταστάλαγμα της ωριμότη
τας του ποιητή.

Ο Τέλλος Άγρας, έγραψε εννιά 
συμβολικά διηγήματα που δημοσιεύ
τηκαν στα περιοδικά «Νέα Εστία» και 
«Εβδομός». Έγραψε πολλά άρθρα 
και μελέτες, με θέμα τους ποιητές 
Μαλακάση, Καρυωτάκη, Γρυπάτη, 

Δροσίνη, Καβάφη. Είναι επίσης συγ
γραφέας ειδικών μελετών όπως «Δημοτική Γλώσσα και
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του ελάχιστου, αλλά είναι συγχρόνως γεμμάτη τρυ
φερά μηνύματα.

Ο Τέλλος Άγρας αποποιήθηκε με μετριοφροσύ
νη τοντίτλο του «αρχηγού σχολής», επειδή πίστευε 
στην αυτοδύναμη επικράτηση της αξίας. Δεν έζη- 
σε όμως πολύ. Το 1944 σε ηλικία 45 ετών, την ημέ
ρα που οι κατοχικές δυνάμεις εγκατέλειπαντην Α
θήνα, τραυματίστηκε στο πόδι από αδέσποτη 
σφαίρα. Με τον οργανισμό αποδυναμωμένο απο 
τις κακουχίες και την πείνα της κατοχής, βρέθη
κε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», απ’ όπου έ
να μήνα αργότερα μεταφέρθηκε, όπως έγραψε 
ο Περάνθης, «στο μυστήριο της μεγάλης σιω
πής», χωρίς να χαρεί το τέλος του πολέμου που 
τόσο περίμενε.

Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα
Βιβλιογραφία:

Η  ελλη ν ική  π οίηση. Ανθολογία Γραμματο
λογία. Επιμέλεια Κώστα Στεργιόπουλου. 
Εκδόσεις Σοκόλη

Μ εγά λ η  ελλη ν ική  α νθο λο γ ία  τη ς  π ο ιή σ ε-

ω ς. Τ.3 Μιχ. Περάνθη. Εκδόσεις έργων 
Περάνθη

Μ εγά λ η  π αγκόσ μ ια  εγ κ υ κ λ ο π α ίδ ε ια  Κ ό 

σμος. Εκδοτικός Οργανισμός Θεσσαλονίκη

Ποίηση»,« Η Συμβολιστική Πεζογραφία.,».
Υπήρξε ο δημιουργός του χαμηλού τόνου, με πολύ 

μεγάλο πνευματικό βάθος, Στηνποίησήτου ασχολείται 
με τα μικρά πράγματα, τα οποία αποδίδει με ευαισθη
σία και μοναδική λεπτότητα:

ΑΜΑΞΙ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ
Ώρα προσμένει μοναχή 
η άμαξα κάτω απ’τη βροχή 
και δεν τη μέλει 
κι ’ είναι σα να την τυραννά 
πιότερο η ξένη γειτονιά 
που δεν τη θέλει

Ο δημιουργός του νεότερου λυρικού λόγου, με έργο 
μοναδικά γεμάτο από περιγραφική χάρη, επεξεργα
σμένο στη λεπτομέρειάτου και πολύτιμο σε ελεγειακή 
ειλικρίνεια, αποδίδει με στιλπνότητα πράγματα φθαρ
τά, εγκόσμια και καθημερινά:

Η ΑΝΟΙΞΗ
Η Άνοιξη, περαστικιά 
απ'το σπίτι 
έσυρε μια χαρακιά 
στο φεγγίτη

Χάραξε κλωνιά πλεχτά 
σα γαϊτάνι, 
και τα φύλλα τα δετά 
σε στεφάνι
Ο Άγρας δημιούργησε μέσα σ’ ένα κλίμα μοναξιάς 

που ήταν απόρροια της ψυχοσύνθεσής του, που τη χα
ρακτήριζε βαθιά απαισιοδοξία, η οποία δεν εκφραζό
ταν με εκρήξεις απελπισίας, αλλά με μια καρτερική θλί
ψη. Η τέχνη του, είναι σαν τέχνη του ανέκφραστου και
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Πάνω δεξιά: Μούσα με βάρβιτο 
Κάτω αριστερά: Μουσικός με δίαυλο και χορεύτρια 

(Ρωμαϊκό ψηφιδωτό).
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Μουσική Ιε ρ ή  κ λ η ρ ο ν ο μ ιά  το υ  Απόλλω · 

να . Γλώ σσα μ υ σ τη ρ ια κ ή  τό σ ο  π λ η μ μ υ ρ ισ μ έ 

νη απ ό μ α γ ε ία  κα ι π λούσ ια  σ ε γ η τ ε ίε ς  π ου οι 

εν ν ιά  Μ ο ύ σ ες , π αρά τ ις  δ ια φ ο ρ ε τ ικ έ ς  το υ ς  

α ρ μ ο δ ιό τη τε ς , θ έλ η σ α ν  να γ ίνο υ ν  ν ο ν ές  τη ς  

κα ι τ η ς  π α ραχώ ρησ αν τ ο  π ρ ο νό μ ιο  να φ έ ρ ε ι  

τ ο  ό νομά  το υ ς . Ό λ ε ς  ο ι τ έ χ ν ε ς , έ λ ε γ ε  ο Ο υ- 

ώ λ τερ  Π α ίη τ ε ρ , φ ιλ ο δ ο ξο ύ ν  να σ υ ν α ν τ ή 

σ ο υ ν  τ η  μ ο υ σ ικ ή . Η Μ ο υ σ ικ ή  σ υ ν ο ψ ίζ ε ι  

π ρ ά γμ α τι τ ο υ ς  θ ρ ιά μ β ο υ ς  τη ς  Τ έχ ν η ς  πάνω  

σ τα  π ε ζ ό τ ε ρ α  σ τ ο ιχ ε ία  τ η ς  κ α θ η μ ε ρ ιν ή ς  

μ α ς  ζω ής. Κ ά νει π ιο  ε λ α φ ρ ιέ ς  κι ε ξ ε υ γ ε ν ίζ ε ι  

τ ις  ε π ίγ ε ιε ς  σ κ λ α β ιές  μ α ς . Χ ά ρ η  σ ’ α υ τή ν  ο 

χ ρ ό ν ο ς , ο χώ ρ ο ς, η δ ιά ρ κ ε ια , η κ ίν η σ η , η 

σιω π ή κι ο ή χ ο ς  β ρ ίσ κ ο ν τα ι π ε ιθ α ρ χ η μ έν α , 

ε ξ ιδ α ν ικ ε υ μ έν α , π ν ευ μ α το π ο ιη μ έν α  κα ι μ ε 

τα μ ο ρ φ ω μ έν α  σ αν από θ α ύ μ α . Η Μ ο υ σ ικ ή  α 

φ υ π ν ίζ ε ι τη ν  ύλη  σ τη  μ υ σ τ ικ ή  ζω ή εκ είνω ν  

τω ν παλμώ ν π ου τ η ς  χ α ρ ίζο υ ν  μ ια  ζω ή. Μ έ 

σα απ ό κ ά θ ε  τ ι  π ου  α γ γ ίζ ε ι, π ο υ  κ ρ ο ύ ε ι ή 

π ου θω π εύ ε ι έ φ τ α σ ε  σ το  σ η μ ε ίο  να β γ ά ζε ι 

έν α  σ π ιν θ ή ρ α  ο μ ο ρ φ ιά ς . Δ ίδ α ξ ε  σ τη ν  π έ 

τρ α , σ το ν  ά ρ γ ιλλο , σ το  κό κκα λο , σ το  κ έρ α 

το , σ το  ελ εφ α ν το κ ό κ κ α λ ο , σ το  κρ ύ σ τα λλ ο , 

σ τη  χο ρ δ ή , σ το  τε ν τω μ έν ο  δ έρ μ α , σ το  ξύλο  

κα ι σ το  μ έτα λ λ ο  πως ή τα ν  π ρ ο ικ ισ μ έν α  μ ε  

το  χ ά ρ ισ μ α  το υ  λό γο υ . Τ ο υ ς  έ μ α θ ε  τ ο  τ ρ α 

γ ο ύ δ ι κ ι έ β γ α λ ε  απ ό μ έσ α  τ ο υ ς  φ τ ε ρ ο υ γ ί-  

σ μ α τα  εν θ ο υ σ ια σ μ ο ύ , λ υ γ μ ο ύ ς , κ ρ α υ γ ές  μ ί

σ ο υ ς  κι ερ ω τ ικ ο ύ ς  σ τεν α γ μ ο ύ ς .

ε αυτές τις σκέψεις για την παγκοσμιό
τητα της μουσικής οδηγήθηκε η ευ
ρωπαϊκή ένωση το 1982 στην καθιέρω
ση της 21ης Ιουνίου (ημερομηνία συμ
βολική του θερινού ηλιοστασίου) ως 

παγκόσμιας ημέρας της Μουσικής που γιορτά
ζεται με συναυλίες για το κοινό στους μεγαλύ
τερους Δήμους της Ευρώπης.

Από το 1982 στη Γαλλία, με πρωτοβουλία 
του τότε Υπουργού Πολιτισμού Jack Lang, 
ερασιτέχνες και επαγγελματίες μουσικοί σε 
όλη την Ευρώπη, κατακλύζουν δημοτικούς χώ
ρους, πάρκα, πλατείες, δίνοντας χιλιάδες συ
ναυλίες. Εκδηλώσεις για την κλασική, τη jazz 
το hip hop, to Rock, μέχρι και την παραδοσια
κή μουσική έχουν τη δυνατότητα να παρακο
λουθήσουν οι πολίτες εντελώς δωρεάν.

Τρία χρόνια αργότερα, το 1985, ο θεσμός 
άρχισε να εξαπλώνεται σιγά- σιγά έξω από τα 
Γαλλικά σύνορα κάνοντας αρχή από την Αθήνα 
που τότε ήταν η Πρώτη Πολιτιστική Πρωτεύου
σα της Ευρώπης.

Το 1997 με τη Συμφωνία της Βουδαπέστης, 
δημιουργήθηκε ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο μεταξύ 
συντονιστικών Γ ραφείων, Υπουργείων και συμ- 
μετεχόντων Δήμων με σκοπό τη στενότερη συ
νεργασία και πανευρωπαϊκή προβολή των εκ
δηλώσεων. Το δίκτυο των μεγάλων αυτών Δή
μων (Βαρκελώνης, Βερολίνου, Βουδαπέστης, 
Βρυξελλών, Κωνσταντινούπολις, Λίβερπουλ, 
Νάπολης, Παρισίων, Πράγας, Ρώμης, Χάγης 
και άλλων), με την υποστήριξη των αντίστοιχων 
Υπουργείων Πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προώθησε δυναμικά τη γιορτή και 
σήμερα είναι από τις μεγαλύτερες γιορτές 
στην Ευρώπη.

Έτσι, από μια απλή γιορτή, στο Παρίσι το 
1982, έφτασε να είναι η ημέρα αυτή ένα Ευρω
παϊκό πολιτιστικό γεγονός που εορτάζεται σε 
πάνω από 22 χώρες, από την Ιρλανδία έως το 
Καζακστάν και από τις Βαλτικές χώρες έως την 
Κύπρο και την Ελλάδα. Το 2003, σε όλη την Ευ
ρώπη πραγματοποιήθηκαν πάνω από 25.000 
εκδηλώσεις και 15.000 σε όλο τον κόσμο.

Η Γιορτή της Μουσικής στην Αθήνα
Στην Αθήνα, δύο μόλις μήνες πριν την έναρ

ξη των Ολυμπιακών Αγώνων η Ελληνική Πρω
τεύουσα θα πλημμυρίσει από συναυλίες που 
θα διαρκέσουν όχι μία αλλά τέσσερις ημέρες. 
Έτσι οι Αθηναίοι θα έχουν την ευκαιρία να απο
λαύσουν ένα τετραήμερο μουσικής πανδαισίας 
από 19-22 Ιουνίου, ζώντας στο ρυθμό μιας ξε
χωριστής εμπειρίας.

Γνωστοί και λιγότερο γνωστοί καλλιτέχνες, 
επαγγελματίες και ερασιτέχνες, Έλληνες και 
ξένοι, κάνουν κοινωνούς της τέχνης τους, τους 
θεατές. Από τα στενά του εμπορικού τριγώνου 
της πόλης έως την Πνύκα, από τον Εθνικό Κή-
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Πάνω αριστερά:
«Λίμνιος
Κεχαγιάς»,
Θεόφιλος
(1930).

Κάτω δεξιά:
Βυζαντινή
μουσική:
Σημειογραφία
για την
αναγραφή
εκκλησιαστικών
ύμνων και
δημοτικής
μουσικής

πο έως το πεδίον του Άρεως, καθώς και σε δεκάδες 
άλλα σημεία της Αθήνας.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η κάθε μουσική 
σκηνή είναι οργανωμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να πα
ρουσιαστούν όσο το δυνατόν καλλίτερα όλα τα είδη 
της μουσικής. Όλες οι σκηνές θα εμπλουτισθούν με 
παρουσιάσεις Ελλήνων αλλά και ξένων καλλιτεχνών, 
για τους οποίους και έχει θεσμοθετηθεί αυτή η ημέ
ρα. Επί πλέον, μέσω των συνδιοργανωτών στο πλαί
σιο των παράλληλων εκδηλώσεων, θα παρουσια
στούν επιπλέον ποικίλα καλλιτεχνικά προγράμματα με 
άξονα τη μουσική σε όλη την πόλη. Κινητές συναυλίες 
διαφόρων ειδών Μουσικής πάνω σε φορτηγά ομάδες 
δρόμου, κλόουν, ζογκλέρ κ.α.

Στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στο κοινό να 
παρακολουθήσει δωρεάν μερικούς από τους πιο αγα
πημένους του καλλιτέχνες, αλλά και να γνωρίσει κά
ποιους καινούριους που θέλουν να παρουσιάσουν τη

δουλειά τους. Παράλληλα να δώσει στο κοινό την ευ
καιρία να παρακολουθήσει και να αγαπήσει ακούσμα
τα που ίσως να μην του είναι γνώριμα. Η Γιορτή της 
Μουσικής θεσπίστηκε με αυτό το σκεπτικό: νέοι καλ
λιτέχνες και νέα είδη μουσικής δωρεάν για όλο τον 
κόσμο. Είναι άλλωστε ο συνδυασμός των νέων και 
των καταξιωμένων καλλιτεχνών αυτός που προσδίδει 
τη λάμψη, τον όγκο, αλλά και το κύρος αυτού του 
καλλιτεχνικού γεγονότος.

Ας επωφεληθούμε λοιπόν από το εορταστικό πρό
γραμμα που μας προσφέρει η Παγκόσμια Ημέρα της 
Μουσικής και ας ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινό
τητα συμμετέχοντας σ’ αυτή τη μουσική πανδαισία.

Επιμέλεια: Αρχ. Κωνσταντίνος Τσινάλης

Links: www.gym-falan.lar.sch.gr 
httpl/1 .gym-peram.att.sch 
www. g reek-music, net

http://www.gym-falan.lar.sch.gr


Ε ΙΔ ΙΚ Ο  Ε Κ Π Τ Ω Τ ΙΚ Ο  Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Η Σ  Ι.Χ .
Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

•Α Σ Τ ΙΚ Η  ΕΥΘΥΝΗ «ΝΟ Μ ΙΚΗ Π ΡΟ ΣΤΑΣΙΑ  
• ΚΑΛΥΨ Η ΟΔΗΙ ΟΥ «ΥΛΙΚΕΣ ΖΗ Μ ΙΕ Σ  ΑΓΙΟ Α Ν Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΟ  

•Ο Δ ΙΚ Η  Φ Ρ Ο Ν ΤΙΔ Α  ΑΤΥΧΗ Μ ΑΤΟ Σ

Με τη σιγουριά και την αξιοπιστία της t  \  Ν Α Τ Ι Α Σ  Α Σ Φ Α Α ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ  
Ε Ξ Α Μ Η Ν ΙΑ ΙΑ  Ο ΛΙΚ Α  ΑΣ Φ Α ΛΙΣΤΡΑ  (Ευρώ )

Ν . Α Τ Τ ΙΚ Η Σ
Β/Μ /

Φορ. Ιπποι 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

001h
- 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

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

Η Π Ε Ι]Ρ Ω Τ ΙΚ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Α Σ  Κ Α Ι  Ν Η Σ Ω Ν *
Β/Μ /

Φορ. Ιπποι 2 3 4 5 6 7 8 9 10

έω ς 6 84,15 89,38 94,60 99,83 105,05 110,27 115,50 120,72 125,94
00■h

- 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

*Π λην Ν ομού Θ εσσ α λονίκ η ς και Ν ήσου Κ ρή τη ς

ΓΙΑ  ΕΠ ΙΠ ΛΕΟ Ν  ΚΑΛΥΨ ΕΙΣ Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν Η ΣΤΕ  Μ ΑΖΙ ΜΑΣ
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Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΑΑΙΟΑΟΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΜΩΑΜΕΘ Β’

Η περιοχή που ανεγνώριζε την εξουσία του τελευταί
ου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, λίγο πριν από την 
πτώση, περιοριζόταν στην Κωνσταντινούπολη με 

τις πλησιέστερες προς αυτήν εκτάσεις της Θράκης, κα
θώς και στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου, υ
πάτην κυριαρχία των αδελφών του Αυτοκράτορα.

Η τιμιότητα, η γενναιοδωρία, η δραστηριότητα, το 
θάρρος και η αγάπη για την χώρα του, είναι τα χαρα
κτηριστικά εκείνα του Κωνσταντίνου, τα οποία πιστο
ποιούνται από πολλές ελληνικές πηγές της εποχής 
του και αποδεικνύονται και από τη στάση και συμπερι
φορά του κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Κων
σταντινούπολης.

Ισχυρός και τρομερός αντίπαλος του Κωνσταντίνου 
το υ  ήταν ο Μωάμεθ Β’ , είκοσι ενός ετών, που συνδύαζε τη 

α .α .β α ςιλ ιεφ * μεγάλη σκληρότητα και δίψα για αίμα με ένα ενδιαφέ

ρον για την επιστήμη, τηντέχνη καιτη μόρφωση, καθώς 
και τις ικανότητες ενός στρατηγού και πολιτικού. Πά
ντως, υπάρχουν αναφορές που λένε ότι ο Μωάμεθ εν
διαφερόταν με ενθουσιασμό για τις επιστήμες, κυρίως 
την αστρολογία. Διάβαζε τ ις  ιστορίες που αναφερό
ντουσαν στα έργα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του Ιου
λίου Καίσαρος και των Αυτοκρατόρων της Κωνσταντι
νούπολης και μιλούσε, εκτός από τα τουρκικά, άλλες 
πέντε γλώσσες.

Οι ιστορικοί του 19ου και του 20ου αιώνα μας δίνουν 
διάφορους χαρακτηρισμούς για τον χαρακτήρα του 
Μωάμεθ Β' που ποικίλλουν, από της αρνήσεως κάθε θε
τικού προσόντος μέχρι της αναγνωρίσεώς του ως με- 
γαλοφυΐας.

Η επιθυμία για την κατάκτηση της Κωνσταντινούπο
λης είχε γίνει έμμονη ιδέα του νεαρού Σουλτάνου, ο ο
ποίος, όπως λέει ο ιστορικός Δούκας, «νύκτα και ημέ
ρα, πηγαίνοντας στο κρεβάτι του ή ξυπνώντας, μέσα 
στο παλάτι και έξω απ’ αυτό, δούλευε στη σκέψη του,
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τη στρατιωτική δράση και τα μέσα με τα οποία θα μπο
ρούσε να κατακτήσει την Κωνσταντινούπολη».

Αφού απεφάσισε να δώσει το τελικό κτύπημα στην 
Κωνσταντινούπολη, ο Μωάμεθ άρχισε να εργάζεται με 
εξαιρετική προσοχή. Πρώτα απ’ όλα έκτισε, στα βόρεια 
της πόλης, στις ευρωπαϊκές ακτές του Βοσπόρου, ένα 
ισχυρό φρούριο με πύργους, του οποίου τα επιβλητικά 
λείψανα υπάρχουν ακόμη (Rumeli - Hisar). Τα κανόνια 
που τοποθέτησε εκεί ήταν πελώρια για την εποχή εκεί
νη.

Όταν έγινε γνωστή η ανέγερση του οχυρού, στον Βό
σπορο, υψώθηκαν, όπως λέει ο Δούκας, κραυγές α
πελπισίας από την Ασία, τη Θράκη και τα νησιά. «Τώρα 
έφθασε το τέλος της πόλης- τώρα βλέπουμε τα σημεία 
της καταστροφής της φυλής μας τώρα πλησιάζουν οι 
μέρες του Αντίχριστου - τι θα γίνουμε ή τ ι μπορούμε να 
κάνουμε;... Πού είναι οι Άγιοι που προστατεύουν την 
πόλη;» Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας, που έζησε ό
λη τη φρίκη της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης, ο 
Ενετός Nicolo Barbara, γράφει ότι «το οχύρωμα αυτό 
είναι εξαιρετικά ισχυρό απάτην θάλασσα και ως εκ τού
του είναι τελείως αδύνατη η κατάληψή του.... στην ξη
ρά το οχυρό είναι εξ ίσου ισχυρό, αν και υστερεί σε δύ
ναμη από την θαλασσινή του πλευρά».

Η ανέγερση αυτού του φρουρίου έκοψε κάθε επικοι
νωνία της πρωτεύουσας με το βορρά και τους λιμένες 
της Μαύρης Θάλασσας, δεδομένου ότι όλα τα πλοία, ό
σα εισέρχονταν στο Βόσπορο και όσα έφευγαν από ε
κεί, αιχμαλωτίζονταν από τους Τούρκους- σε περίπτω
ση πολιορκίας η Κωνσταντινούπολη θα εστερείτο της 
προμήθειας σιτηρών από τα λιμάνια της Μαύρης Θα
λάσσης. Ήταν πολύ εύκολο για τους Τούρκους να 
πραγματοποιήσουν τα μέτρα που έλαβαν, εφ’ όσον α
πέναντι στο οχυρό τους της Ευρώπης στις ασιατικές α
κτές, ευρίσκοντο τα οχυρωματικά έργα που είχαν κα- 
τασκευασθεί κατά τα τέλη του δεκάτου τετάρτου αιώ
να από τον Σουλτάνο Βαγιαζήτ (Anatoli - Hisar).

Ύστερα από αυτές τις προκαταρκτικές ενέργειες, ο 
Μωάμεθ «αυτός ο ειδωλολάτρης εχθρός των χριστια
νών» - όπως λέει ο Barbara - άρχισε την πολιορκία της 
μεγάλης πόλης.

Ο Κωνσταντίνος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια 
για να αντιμετωπίσει τον πανίσχυρο αντίπαλό του στον 
άνισο αυτό αγώνα. Ο Αυτοκράτορας έφερε μέσα στην 
πόλη όλες τις ποσότητες σιτηρών που ήταν δυνατόν να 
συγκεντρωθούν και επισκεύασε, όσο μπορούσε, τα τε ί
χη της πόλης. Η ελληνική φρουρά της πόλης μόλις έ
φθανε τις λίγες χιλιάδες.

Ζήτησε τη βοήθεια της Δύσης- αλλά αντί για στρατιω
τική βοήθεια, έφθασε στην Κωνσταντινούπολη ένας 
Καρδινάλιος, ελληνικής καταγωγής, ο Ισίδωρος, που εί
χε χρηματίσει Μητροπολίτης Μόσχας και ο οποίος έλα
βε μέρος στην Σύνοδο της Φλωρεντίας, και έκανε μια 
λειτουργία στην Αγία Σοφία σε ανάμνηση της ειρήνης 
που αποκαταστάθηκε μεταξύ των Εκκλησιών της Ανα
τολής και της Δύσης. Το γεγονός αυτό δημιούργησε με
γάλη ταραχή μεταξύ του πληθυσμού της πόλης. Ένας 
από τους πιο εκλεκτούς άνδρες του Βυζαντίου, ο Λου
κάς Νοταράς, είπε τα εξής γνωστά λόγια: «Είναι καλύ

τερα να δει κανείς μέσα στην πόλη τη δύναμη του τουρ
κικού σαρικιού, παρά αυτήν της λατινικής τιάρας ».

Οι Ενετοί και οι Γενουάτες έλαβαν μέρος στην υπε
ράσπιση της πρωτεύουσας. Ο Κωνσταντίνος και ο πλη
θυσμός της πόλης απέβλεπαν ιδιαιτέρως σ’ έναν Γε- 
νουάτη ευγενή, ο οποίος εξετιμάτο πολύ ως στρατιωτι
κός, τον Giovanni Giustiniani, που ήλθε στην Κωνστα
ντινούπολη με δύο μεγάλα πλοία, τα οποία μετέφεραν 
επτακοσίους πολεμιστές. Η είσοδος του Κερατίου Κόλ
που κλείσθηκε με μια βαριά αλυσίδα, όπως είχε συμβεί 
πολλές φορές κατά το παρελθόν σε κρίσιμες στιγμές.

Τα υπολείμματα αυτής της αλυσίδας μπορούσε να τα 
δει κανείς - όπως επιστεύετο - στη Βυζαντινή εκκλησία 
της Αγίας Ειρήνης, όπου τώρα στεγάζεται το Ιστορικο- 
στρατιωτικό Μουσείο των Οθωμανών.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις του Μωάμεθ τόσο στην ξη
ρά όσο και στη θάλασσα, απαρτίζονταν από Τούρκους 
και εκπροσώπους διαφόρων λαών που είχαν κατακτή
σει και ήσαν πολύ μεγαλύτερες από τις δυνάμεις των υ
περασπιστών της Κωνσταντινούπολης, οι οποίες απο
τελούντο από Έλληνες και μερικούς Λατίνους- κυρίως 
Ιταλούς.

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ϊο γεγονός της πολιορκίας και κατάληψης της «πό
λης που επροστατεύετο από τον Θεό», κατέγρα
ψαν διάφορες πηγές στα ελληνικά, λατινικά, ιταλι
κά, σλαβικά και τουρκικά.
Οι κυριότερες ελληνικές πηγές ποικίλουν ως προς 

την εκτίμηση των γεγονότων. Ο Γεώργιος Φραντζής ο 
οποίος έλαβε μέρος στην πολιορκία, υπήρξε στενός 
φίλος του Αυτοκράτορα και περιέγραψε τις τελευταί
ες ημέρες του Βυζαντίου με σκοπό την αποκατάστα
ση της τιμής του ηττημένου Κωνσταντίνου, της ταπει
νωμένης του χώρας και της προσβεβλημένης Ελλη
νορθόδοξης πίστης.

Ένας άλλος συγγραφέας της εποχής αυτής, ο Έλλη
νας Κριτόβουλος, ο οποίος προσχώρησε στους Τούρ
κους, επιθυμώντας να αποδείξει την αφοσίωσή του 
στον Μωάμεθ Β’, έγραψετην ιστορία του υπό το πρίσμα 
ενός υπηκόου της νέας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αν 
και δεν επιτίθεται κατά των Ελλήνων συμπατριωτώντου.

Ο Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Έλληνας ιστορικός της 
τελευταίας περιόδου του Βυζαντίου, διαλέγοντας ως 
κύριο θέμα της ιστορίας του όχι το Βυζάντιο, αλλά την 
Οθωμανική Αυτοκρατορία, ανέλαβε να περιγράφει ένα 
νέο και τεράστιο θέμα: «την εξαιρετική - δηλαδή - εξέ
λιξη της δύναμης της νεαρής Οθωμανικής Αυτοκρατο
ρίας, η οποία εγείρετο επάνω στα ερείπια των ελληνι
κών, φραγκικών και σλαβικών κρατών». Η ιστορία αυτή 
είναι γενικού χαρακτήρα.

Ανάμεσα στις πιο αξιόλογες λατινικές πηγές, υπάρ
χουν αρκετές που γράφτηκαν από συγγραφείς που έ- 
ζησαν όλη την περίοδο της πολιορκίας της Κωνσταντι
νούπολης. Μια απ' αυτές είναι η έκκληση «προς όλους 
τους πιστούς του Χριστού» γραμμένη από τον Καρδι
νάλιο Ισίδωρο, ο οποίος μόλις διέφυγε την αιχμαλωσία 
από τους Τούρκους. Ο Ισίδωρος παρακαλούσε όλους
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τους Χριστιανούς να πάρουν τα όπλα και να υπερασπι
στούν την χριστιανική πίστη που χανόταν.

Η έκθεση προς τον Πάπα, του Αρχιεπισκόπου της Χί
ου Λεονάρδου, που διέφυγε επίσης την αιχμαλωσία, 
παρουσιάζει τη μεγάλη δυστυχία που έπληξε το Βυζά
ντιο σαν μιατιμωρία για την απομάκρυνση των Ελλήνων 
από την καθολική πίστη.

Οι ιταλικές πηγές μας έδωσαντο ανεκτίμητο «ημερο
λόγιο της πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης», το ο
ποίο γράφτηκε στην παλιά ενετική διάλεκτο και σε στε
γνό ύφος, από τον Ενετό ευγενή Nicolo Barbara, που 
περιγράφει, ημέρα προς ημέρα, τις μεταξύ Ελλήνων 
και Τούρκων συγκρούσεις.

Στην αρχαία ρωσική γλώσσα υπάρχει μια σπουδαία ι
στορία της πτώσης της Κωνσταντινούπολης - «αυτού 
του μεγάλου και τρομερού γεγονότος» - γραμμένη από 
τον «ανάξιο και ταπεινό Νέστορα Iskander». Ο συγγρα
φέας - ρωσικής μάλλον καταγωγής- πολέμησε με το 
στρατό του Σουλτάνου και περιέγραψε αντικειμενικά 
και με λεπτομέρειες τη δράση των Τούρκων κατά τη 
διάρκεια της πολιορκίας και μετά την πτώση της πόλης. 
Η ιστορία της πτώσης της Κωνσταντινούπολης αναφέ- 
ρεται επίσης σε διάφορα ρωσικά χρονικά.

Η απαρίθμηση αυτή των κυριοτέρων πηγών δείχνει 
πόσο πλούσιες και ποικίλες πληροφορίες υπάρχουν 
για την μελέτη του ζητήματος της πολιορκίας και της 
καταλήψεως της Κωνσταντινούπολης από τους 
Τούρκους.

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ

[τις αρχές του Απριλίου, το 1453, άρχισε η πολιορ
κία της μεγάλης πόλης. Στην επιτυχία των Τούρ
κων δεν συνέβαλε μόνον η ασύγκριτη υπεροχή 
τους σε στρατιωτικές δυνάμεις. Ο Μωάμεθ Β', τον 

οποίον ο Barbara αποκαλεί «άπιστο Τούρκο, σκυλό- 
τουρκο», υπήρξε ο πρώτος άρχων στην ιστορία που 
διέθετε οργανωμένο πυροβολικό. Τα τέλεια και γι- 
γάντια, για την εποχή εκείνη, ορειχάλκινα κανόνια 
των Τούρκων, εκτόξευαν σε μεγάλη απόσταση, τερά
στια πέτρινα βλήματα, στων οποίων τα πλήγματα δεν 
ήταν δυνατόν να αντισταθούν τα παλαιό τείχη της 
Κωνσταντινούπολης. Η σχετική με την Κωνσταντινού
πολη ρωσική διήγηση, αναφέρει ότι «ο ελεεινός Μω
άμεθ» έφερε κοντά στα τείχη της πόλης κανόνια, 
πύργους, σκάλες, πολιορκητικές μηχανές και άλλα 
μέσα για την καταστροφή των τειχών. Ο Έλληνας 
ιστορικός Κριτόβουλος, αναλαμβανόμενος την απο- 
τελεσματικότητα του πυροβολικού έγραφε ότι οι 
υπόνομοι και οι υπόγειοι διάδρομοι, τους οποίους 
έκαμαν οι Τούρκοι κάτω από τα τείχη, απεδείχθησαν 
περιττοί και άχρηστοι, δεδομένου ότι τα κανόνια 
τους έδωσαν τη λύση του προβλήματος.

Τα πενήντα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνος μπο
ρούσε κανείς να δει ακόμη, σε πολλά μέρη της πόλης, 
τα τεράστια βλήματα που ευρίσκοντο στην ίδια σχεδόν 
θέση όπου είχαν πέσει το 1453.

Στις 20 Απριλίου τα τέσσερα πλοία των Γενουατών 
που είχαν έλθει για να βοηθήσουν την Κωνσταντινού

πολη, νικήσαντον στόλο των Τούρκων, παρά τη μεγά
λη αριθμητική υπεροχή του. «Μπορεί κανείς εύκολα να 
φαντασθεί», γράφει ο ιστορικός Schlumberger, «την α
περίγραπτη χαρά των Ελλήνων και των Ιταλών. Για τη 
στιγμή η Κωνσταντινούπολη, φαντάστηκε τον εαυτό 
της λυτρωμένο». Η επιτυχία αυτή, φυσικά, δεν μπο
ρούσε να έχει ουσιαστική σημασία για την έκβαση της 
πολιορκίας.

Στις 22 Απριλίου, η πόλη ξαφνιάστηκε από ένα τρο
μερό και απίστευτο θέαμα: ο στόλος των Τούρκων βρέ
θηκε στο επάνω μέρος του Κερατίου Κόλπου. Κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης νύχτας ο Σουλτάνος επέ
τυχε να μεταφέρει τα πλοία από ξηράς, από το Βόσπο
ρο, στον Κεράτιο Κόλπο· για το σκοπό αυτό είχε γίνει 
στη μεταξύ των λόφων κοιλάδα, ένα είδος ξύλινης εξέ
δρας επάνω από την οποία σύρθηκαν - με τη βοήθεια ε
νός πλήθους ανθρώπων, τους οποίους ο Barbara χα
ρακτηρίζει ως «σκυλολόι» και που ήταν στην διάθεση 
του Σουλτάνου - τα πλοία, που είχαν τοποθετηθεί επά
νω σε τροχούς. Ο στόλος των Ελλήνων και των Ιταλών, 
που βρισκόταν στον Κεράτιο Κόλπο βρέθηκε ανάμεσα 
σε δυο πυρά και η κατάσταση της πόλης ήταν κρίσιμη. 
Το σχέδιο που είχε ηπολιορκημένη φρουρά να κάψει τη 
νύχτα τα τουρκικά πλοία, μέσα στον Κεράτιο Κόλπο, 
προδόθηκε στο Σουλτάνο και έτσι ματαιώθηκε.

Εν τω μεταξύ ο αδιάκοπος για βδομάδες βομβαρδι
σμός τηςπόλης, εξάντλησε τελείως τον πληθυσμό1 άν- 
δρες, γυναίκες, παιδιά, ιερείς, μοναχοί και μοναχές 
προσπαθούσαν, νύχτα και μέρα, κάτω από τα πυρά του 
πυροβολικού, να επανορθώσουντις πολυάριθμες ρωγ
μές του τείχους. Η πολιορκία είχε ήδη κρατήσει πενή
ντα μέρες. Οι διαδόσεις που έφθαναν μέχρι το Σουλτά
νο - πιθανόν ψεύτικες - για τη δυνατή άφιξη του χρι
στιανικού στόλου προς ενίσχυση της πόλης, ανάγκα
σαν το Μωάμεθ να επισπεύσει το τελικό, κατά της Κων
σταντινούπολης, κτύπημα.

Μιμούμενος τους περίφημους λόγους που υπάρ
χουν στην ιστορία του Θουκυδίδη, ο ιστορικός Κριτό
βουλος, παραθέτει την ομιλία που έκανε ο Μωάμεθ 
προς το στρατό του, ζητώντας του θάρρος και στα
θερότητα.

Η ΕΠΙΘΕΣΗ

Η επίθεση ορίστηκε για την νύχτα της 29ης Μάίου 
1453. Η γηραιά πρωτεύουσα της χριστιανικής Ανα
τολής, προβλέποντας την αναπόφευκτη καταστρο

φή και ξέροντας ότι επείκειτο η μεγάλη επίθεση, πέρα
σε την παραμονή της μεγάλης ημέρας με προσευχές 
και δάκρυα. Ύστερα από διαταγή του Αυτοκράτορα, 
θρησκευτικές πομπές, τις οποίες ακολουθούσε ένα τε
ράστιο πλήθος ανθρώπων που έψαλλε το «Κύριε ελέη- 
σον», πέρασαν κατά μήκοςτωντειχών της πόλης. Οι άν- 
δρες ενεθάρρυναν ο ένας τον άλλο να αντισταθούν στα
θερά στους Τούρκους την τελευταία στιγμή της μάχης.

Ο Κωνσταντίνος κατά τη διάρκεια της εκτενούς ομι
λίας του (Φραντζής), προέτρεψε το λαό για μια γενναία 
αντίσταση, αν και άφησε να νοηθεί καθαρά το μοιραίο 
τέλος, λέγοντας ότι οι Τούρκοι «υποστηρίζονται από ό-



πλα, ιππικό, πυροβολικό και την αριθμητική τους υπε
ροχή· εμείς όμως στηριζόμεθα πρώτα στον Θεό και 
Σωτήρα μας και κατόπιν στα χέρια μας και τη δύναμη 
την οποία μας έχει χαρίσει ο Θεός». Ο Κωνσταντίνος 
τελείωσε την ομιλία του ως εξής: «Γνωρίσατε λοιπόν 
τούτο: Εάν ειλικρινά υπακούσετε σε ό,τι σας διέταξα, 
ελπίζω ότι, με την βοήθεια του Θεού, θα αποφύγουμε 
την δίκαιη τιμωρία Του που κρέμεται επάνω μας». Το 
βράδυ της ίδιας ημέρας, στην Αγία Σοφία, έγινε η τε 
λευταία χριστιανική ακολουθία που έλαβε χώρα στην 
περίφημη εκκλησία.

Η γενική επίθεση άρχισε την Τρίτη το βράδυ, μεταξύ 
μία και δύο, στις 28προςτις 29 Μάίου. Μόλις δόθηκετο 
σύνθημα, η πόλη υπέστη την επίθεση από τρεις πλευ
ρές συγχρόνως. Δύο επιθέσεις αποκρούστηκαν. Τελι
κά όμως ο Μωάμεθ οργάνωσε πολύ προσεκτικάτηντρί- 
τη και τελευταία του επίθεση. Με ιδιαίτερη λύσσα οι 
Τούρκοι επετέθησαν κατά του μέρους εκείνου των τε ι
χών που ήταν κοντά στην πύλη του Αγίου Ρωμανού και 
όπου πολεμούσε ο Αυτοκράτορας. Ένας από τους κύ
ριους υπερασπιστές της πόλης, ο Γ ενοάτης Giustiniani, 
σοβαρά τραυματισμένος, αναγκάστηκε να εγκαταλεί- 
ψειτη μάχη- μεταφέρθηκε με δυσκολία σε ένα πλοίο, το 
οποίο κατόρθωσε να εγκαταλείψει το λιμάνι και να φθά- 
σει στη Χίο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Giustiniani 
πέθανε. Ο τάφος του διατηρείται ακόμη στην Χίο.

Η αναχώρηση και ο θάνατος του Giustiniani υπήρξε 
μια ανεπανόρθωτη απώλεια για τους πολιορκημένους.

Στα τείχη, δημιουργούν™ συνεχώς νέες ρωγμές και ο 
Αυτοκράτορας, αφού πολέμησε ηρωικά σαν ένας α
πλός στρατιώτης, έπεσε στη μάχη. Δεν υπάρχουν ακρι
βείς πληροφορίες για το θάνατο του τελευταίου Αυτο- 
κράτορατου Βυζαντίου και για το λόγο αυτό ο θάνατός 
του έγινε γρήγορα θέμα ενός θρύλου που έχει συσκο
τίσει την ιστορική πραγματικότητα.

Η ΛΕΗΛΑΣΙΑ

Μ ετά το θάνατο του Κωνσταντίνου οι Τούρκοι όρμη- 
σαν μέσα στην πόλη, αρχίζοντας μια τρομερή λεη
λασία. Ένα μεγάλο πλήθος Ελλήνων κατέφυγε 

στην Αγία Σοφία, ελπίζοντας να βρει ασφάλεια Αλλά οι 
Τούρκοι έσπασαν την κεντρική πύλη, όρμησαν μέσα 
στην εκκλησία και κατέσφαξαν τους Έλληνες. Την η
μέρα της πτώσης της πόλης ή πιθανόν την επόμενη, ο 
Σουλτάνος εισήλθε επίσημα στην Κωνσταντινούπολη 
και πήγε στην Αγία Σοφία, όπου και προσευχήθηκε στο 
Μωάμεθ και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στα ανάκτο
ρα των Βλαχερνών.

Η λεηλασία της πόλης κράτησε, όπως είχε υποσχεθεί 
ο Μωάμεθ στους στρατιώτες του, τρεις ημέρες και 
τρεις νύχτες. Ο λαός εσφάγη ανελέητα. Οι εκκλησίες, 
με επικεφαλής την Αγία Σοφία, καθώς και τα μοναστή
ρια, με όλο τους τον πλούτο, λεηλατήθηκαν και μολύν- 
θηκαν, ενώ οι ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο 
αρπαγής και λαφυραγωγίας. Κατά τη διάρκεια της λε-
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σω. Βάσει ορισμένων νέων στοιχείων, το γεγονός αυτό 
- τώρα τελευταία - δεν γίνεται δεκτό: πλοία του Πάπα, 
των Γενουατών ή της Αραγώνος δεν κατευθύνθηκαν 
ποτέ προς την Ανατολή, με σκοπό την ενίσχυση της 
Κωνσταντινούπολης.

Σε πολλές επιστολές, η καταστροφή της Κωνσταντι
νούπολης θρηνείται ως η καταστροφή του κέντρου του 
πολιτισμού. Στην έκκλησή του προς τον Πάπα Νικόλαο 
Ε’ , ο Αυτοκράτορας Φρειδερίκος Γ', χαρακτηρίζοντας 
την πτώση της Κωνσταντινούπολης «σαν γενική συμ
φορά για τη χριστιανική πίστη», έγραφε ότι η Κωνστα
ντινούπολη ήταν «μια πραγματική κατοικία (velyt 
domicllium proprium) της φιλολογίας και των σπουδών 
όλης της ανθρωπότητας». Ο Καρδινάλιος Βησσαρίων, 
θρηνών την πτώση της πόλης, την αποκαλεί «σχολή των 
πιο καλών T8xvu>v»(gyninriasiuni optimarum artium). Ο 
περίφημος Enea Silvio Piccolomint, μέλλων Πάπας 
Πίος Β’, φέρνοντας στη σκέψη του τα αναρίθμητα βι
βλία του Βυζαντίου, που ήταν ακόμη άγνωστα στους 
Λατίνους, χαρακτηρίζει την κατάληψη της πόλης από 
τους Τούρκους ως δεύτερο θάνατο του Ομήρου και 
του Πλάτωνα.

Ο Πολωνός ιστορικός Jan Dlugoez, γράφει στην 
Ιστορία της Πολωνίας:

«Η ήττα αυτή της Κωνσταντινούπολης, τόσον άθλια 
όσον και αξιοθρήνητη, υπήρξε μία μεγάλη νίκη των 
Τούρκων, μία τρομερή καταστροφή των Ελλήνων, ένα 
αίσχος των Λατίνων με την ήττα αυτή τραυματίστηκε η 
πίστη των Καθολικών, η θρησκεία ταράχτηκε και το ό
νομα του Χριστού εξυβρίστηκε και ταπεινώθηκε· ένα α
πό τα δύο του χέρια κόπηκε εφ ’ όσον οι βιβλιοθήκες 
κάηκαν και οι αρχές της ελληνικής φιλολογίας - δίχως 
τις οποίες κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του 
μορφωμένο - καταστράφηκαν».

ΕΠΙΜΥΘΙΟ

Πριν από 100 χρόνια, οι τοπικοί οδηγοί συνήθιζαν να 
δείχνουν στους περιηγητές, σε μια από τις μακρι
νές τοποθεσίες της πόλης, έναν τάφο που υποτίθε
ται ότι ανήκε στον τελευταίο Αυτοκράτορα του Βυζα

ντίου- πάνω στον τάφο αυτό έκαιε ένα απλό καντήλι. 
Φυσικά, αυτός ο ανώνυμος τάφος δεν είναι, στην πραγ
ματικότητα, οτάφοςτου Κωνσταντίνου’ το μέρος όπου 
ετάφη ο τελευταίος Αυτοκράτορας είναι άγνωστο. Το 
1895 ο Ε.Α. Grosvenor, έγραφε ότι «σήμερα, σε μια συ
νοικία της Abou Vefa, στην Κωνσταντινούπολη, μπορεί 
να δει κανείς έναν χαμηλό ανώνυμο τάφο, τον οποίο οι 
απλοϊκοί από τους Έλληνες τιμούν ως τον τάφο του 
Κωνσταντίνου.... Κεριά άναβαν και διατηρούντο αναμ
μένα εκεί μέρα και νύκτα και, πριν οκτώ χρόνια, άρχισε 
να χρησιμοποιείται ο τόπος αυτός συχνά, αν και κρυφά, 
ως τόπος προσευχής. Κατόπιν όμως επενέβη η Οθω
μανική Κυβέρνηση, επιβάλλοντας αυστηρές τιμωρίες 
και το μέρος αυτό ερημώθηκε σχεδόν τελείως. Όλα αυ
τά έχουν σχέση με τους μύθους που ευχαριστούν τους 
εύπιστους ή ευλαβείς ανθρώπους».

*Από το βιβλίο του «Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας». Διαμόρφωση κειμένου Ανθ/μος Κ. Κούρος.
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ηλασίας χάθηκαν ανεκτίμητοι πολιτισμικοί θησαυροί.
Κατά το Δούκα, ένας τεράστιος αριθμός βιβλίων 

φορτώθηκε επάνω σε αμάξια και σκορπίστηκε σε διά
φορες χώρες. Τα έργα του Αριστοτέλη και του Πλάτω
να, θεολογικά έργα και πολλά άλλα, πουλήθηκαν αντί ε
νός χρυσού νομίσματος. Τα χρυσά ή αργυρά κοσμήμα
τα που κάλυπταν το ωραίο δέσιμο των Ευαγγελίων, ξη
λώθηκαν, ενώ τα ίδια τα Ευαγγέλια πουλήθηκαν ή κα- 
ταστράφηκαν όλες οι εικόνες κάηκαν και οι Τούρκοι έ
φαγαν κρέας, από το οποίο μαγείρευαν πάνω στη φω
τιά αυτή. Και όμως, ορισμένοι ιστορικοί όπως π.χ. ο Θ. 
Ουσπένσκη, πιστεύουν ότι «οι Τούρκοι, το 1453, ενήρ- 
γησαν με περισσότερη ηπιότητα και ανθρωπισμό από 
τους Σταυροφόρους που κατέλαβαν την Κωνσταντι
νούπολη το 1204».

Έχει, συχνά λεχθεί ότι δύο ημέρες μετά την πτώση 
της Κωνσταντινούπολης, έφθασε στο Αρχιπέλαγος έ
νας στόλος από τη Δύση, με σκοπό την ενίσχυση της 
πόλης, και πως όταν έγιναν γνωστά τα νέα της κατάλη
ψης της πρωτεύουσας, ο στόλος αυτός επέστρεψε πί-
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Έτος 2199 μ.Χ. Βρισκόμαστε σ’ ένα κόσμο στον οποίο 

έχουν ολοκληρωτικά κυριαρχήσει οι μηχανές. Καλ

λιεργούν ανθρώπους από τους οποίους αντλούν την 

απαραίτητη ενέργεια που χρειάζονται για να τεθούν 

σε κίνηση. Το νευρικό σύστημα των ανθρώπων αυτών 

ελέγχεται από κάποιο software. Κάποιος ήρωας ό

μως, ο Νίο, ξυπνά από την εικονική πραγματικότητα, 

επαναστατεί κατά της κυριαρχίας των μηχανών κι α

πελευθερώνει το ανθρώπινο είδος.

Α υτή ήταν με λίγα λόγια η ιστορία της τρ ιλο
γίας του Matrix, που απέκτησε φανατικούς φί
λους και επηρέασε το σινεφίλ κοινό όσο λί
γες κινηματογραφικές δημιουργίες. Έβαλε 
σε σκέψη το θεατή ότι ο κόσμος της καθημε

ρινότητας δεν είναι πραγματικός, αλλά προσομοίω
ση, με την οποία συνδέεται το ανθρώπινο είδος με 
τις  μηχανές.

Η προσομοίωση προσφέρει ένα υποκατάστατο 
της ζωής. Άραγε ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι 
απατηλός; Είμαστε προϊόντα κάποιου λογισμικού; 
Πόσα από τα πράγματα τα οποία θεωρούμε δεδομέ
να είναι αληθινά; Ή μήπως ζούμε μία ψευδαίσθηση;

Παρόμοιες σκέψεις υπήρξαν αντικείμενο έρευ
νας πολλών φιλοσόφων. Ο Πλάτων για παράδειγ
μα, προσπάθησε να κατανοήσει το μέτρο σύγκρι
σης. Κατά πόσο δηλαδή κάτι είναι καλό, όμορφο, 
δίκαιο. Ας πούμε ότι βλέπουμε ένα όμορφο αντικεί-
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μενο. Πώς ξέρουμε ότι είναι όμορφο; Πως δημι
ουργούμε το πρότυπο μέσα στο μυαλό μας και το 
ξεχωρίζουμε απ’ όλα τ ’ άλλα; Ο Πλάτων υποστήρι
ξε ότι ο ανθρώπινος νους είναι εξοπλισμένος με 
πρότυπα, τα οποία ονόμασε «ιδέες». Σήμερα η λέ
ξη «ιδέα» ταυτίζετα ι περισσότερο με την έννοια 
«σκέψη» παρά με το πρότυπο.

Την περίοδο της πρώιμης Αναγέννησης ο Καρτέ- 
σιος, αναρωτιόταν πως μπορεί να ξεχωρίσει κάποιος 
αν ήταν ξύπνιος ή κοιμόταν. Αν αυτό που έβλεπε 
ήταν αλήθεια ή ψευδαίσθηση και πώς μπορεί να εμπι
στευτεί τις εμπειρίες. Έτσι, ευρισκόμενος σε αδιέξο
δο υπέθεσε ότι τα πάντα είναι ψευδαισθήσεις. Κι ότι 
ακόμα κι αν σκέφτομαι δεν σημαίνει ότι υπάρχω.

Δέχτηκε όμως, πως εφόσον είμαστε σε θέση ξε
κάθαρα ν’ αναρωτιόμαστε, τότε υπάρχουμε. Έτσι 
διατύπωσε την αρχή ό,τι το ανθρώπινο πνεύμα μπο
ρεί να είναι σίγουρο για κάτι, μόνο όταν το αντι
λαμβάνεται απόλυτα.

Ο Πλάτων υποστήριξε ό,τι ο Θεός μας παρέχει 
ένα μέτρο αξιολόγησης και μπορούμε να ξεχωρί- C 
σουμε ότι φθάνει στο νου και στις αισθήσεις μας, 
ενώ ο Καρτέσιος παρατήρησε τον εαυτό του να 
συλλογίζεται και πίστεψε στη συνείδηση. Έτσι μο ί- '  
ρασε τα διαφορετικά ερεθίσματα που έφταναν στο 
νου του και θεώρησε ότι είμαστε πλασμένοι από 
δύο διαφορετικούς κόσμους, της ύλης και του 
πνεύματος ό,τι άλλα βλέπουνε τα μάτια μας και άλ
λα νιώθουμε.

Όπως υποστήριξε ο Καρτέσιος, μόνο στον άν
θρωπο συνυπάρχουν το πνεύμα με την ύλη. Τα 
υπόλοιπα ζωντανά πλάσματα αφού στερούνται 
πνεύματος, είναι μηχανές. Ο ίδιος έχοντας αρκετές 
γνώσεις ανατομίας ισχυρίστηκε ότι το σημείο επα
φής του υλικού και του πνευματικού κόσμου βρί
σκεται στην παρεγκεφαλίδα. Το ίδιο σημείο που 
στο Νίο και στην Τρίνιτι, με το πάτημα λίγων κου
μπιών, «φορτώνονταν» τα software κι άρχιζαν τα 
ακροβατικά.

Το πνεύμα οδηγεί το σώμα. Αρκεί όμως το 
κατάλληλο λογισμικό; Ο καλός οδηγός δεν 
είναι αυτός που σκέφτεται αλλά εκείνος που 
η μοτοσικλέτα του ή το αυτοκίνητό του, γ ί
νεται προέκταση του σώματός του. Είναι 
δυνατόν να μάθουμε να οδηγούμε διαβά
ζοντας ένα εγχειρίδιο χρήσης; Εφόσον τα 
αντανακλαστικά υπάρχουν, επαρκούν; Στη 
πραγματικότητα εξελίσσεται κάποιος οδη
γώντας τη μηχανή, αφού το εγχειρίδιο δεν 
παρέχει ουσιαστική εμπειρία.

Μήπως τελικά η φιλοσοφία του Καρτέ-

m

σιου μοιάζει αφελής; Έγραψε όμως εκατοντάδες 
χρόνια πριν, σ’ ένα κόσμο που μόλις προσπάθησε 
να αναδυθεί, από το πυκνό σκοτάδι του Μεσαίωνα. 
Σήμερα η φιλοσοφική σκέψη απέχει αιώνες από το 
«Καρτεσιανό» προβληματισμό. Κάτι που αγνόησαν 
πλήρως οι σεναριογράφοι της τριλογίας του Matrix.

Η σκέψη πως το «πνεύμα» ως «πρόγραμμα» χρη
σιμοποιεί το σώμα ως όχημα είναι πολύ γοητευτική. 
Μπορεί άραγε να αντικατασταθεί με κάποιο 
software το ανθρώπινο πνεύμα, όπως κάνει ο Σμίθ 
στο Matrix; Γιατί αυτό δεν έχει ήδη γίνει; Στην 
πραγματικότητα πρόκειται για κάποιο λογικό επα
κόλουθο από τις φιλοσοφικές παραδοχές του σε
ναρίου της ταινίας. Το πρόβλημα άλλωστε του^ 
Matrix βρίσκεται στην άκριτη υιοθέτηση της «Καρ
τεσιανής» διάκρισης πνεύματος και σώματος.

Από την εποχή του Καρτέσιου μέχρι σήμερα η φι
λοσοφική σκέψη πατώντας γερά στις θεμελ ιώ δεις^  
βάσεις που έθεσε η κλασσική Ελληνική σκέψη έχει 
προχωρήσει αρκετά. Οι κινηματογραφικές παραγω-·^ 
γές επιστημονικής φαντασίας των τελευταίων ετών 
δίνουν αφορμή για προβληματισμό: θα μπορούσαμε* 
για παράδειγμα να αναρωτηθούμε τ ί είναι αυτό που 
θα διαφοροποιήσει τον άνθρωπο από τις μηχανές' 
του μέλλοντος ή αν τα ευφυή ρομπότ του μέλλοντος 
μπορεί να αναπτύξουν μια μορφή συνείδησης!

a
Επιμέλεια : Αστ/κας Νόνη Λαζαρίδου
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είΜΐιιηιη
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

0 Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γε
ώργιος Βουλγαράκης, την

2.5.2004 πραγματοποίησε επίση
μη επίσκεψη στις Η.Π.Α. συνοδευ- 
όμενος από τον Αρχηγό της Ελλη

νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Φώτιο 
Νασιάκο, το Διοικητή της Ε.Υ.Π κ. Παύλο 
Αποστολίδη και τον Εκπρόσωπο Τύπου 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Αστυν. 
Διευθυντή κ. Ελευθέριο Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. 
Υπουργός συναντήθηκε με αξιωματού- 
χους της αμερικανικής κυβέρνησης, των 
αμερικανικών Υπηρεσιών ασφαλείας και 
στελέχη της ομογένειας, όπου συζήτησε 
θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και ιδι
αίτερα θέματα που σχετίζονται με την 
ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στις 4 Μαΐου ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης συνα
ντήθηκε με το Δήμαρχο της Νέας Υόρ- 
κης κ. Michael Bloomberg. Ο κ. Δήμαρ
χος, που επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Ο Υ π ουργός Δ η μό σ ια ς  Τ ά ξη ς  με 

το  Δ ή μα ρ χο  τη ς  Ν έ α ς  Υ όρκης.

για την πορεία προετοιμασίας της Αθή
νας σχετικά με τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες, δήλωσε «ενήμερος για την πολύ κα
λή δουλειά που γίνεται και την ιδιαίτερα 
εποικοδομητική συνεργασία με τις 
Η.Π.Α.».

Ο κ. Bloomberg ανέφερε στην ελληνι
κή αντιπροσωπεία ότι έχει ιδιαίτερο εν
διαφέρον να παρακολουθήσει την όλη 
διοργάνωση, αλλά και τα μέτρα ασφά
λειας που έχουν ληφθεί, με δεδομένο ότι 
η πόλη της Ν. Υόρκης είναι υποψήφια για 
την ανάληψη των Αγώνων του 2012.

Πέραν των ζητημάτων που άπτονται 
της Ολυμπιακής Ασφάλειας, ο κ. 
Blommberg είχε συνομιλίες και παρου
σίασε στην ελληνική αντιπροσωπεία τα 
προγράμματα που εφαρμόζουν οι 
αστυνομικές Αρχές της Ν. Υόρκης, για 
την καταπολέμηση της εγκληματικότη
τας στην πόλη.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο κ. 
Υπουργός, εξερχόμενος του Δημαρχια
κού Μεγάρου, δήλωσε: «Είχα την ευκαι
ρία να συναντήσω τον Δήμαρχο 
Bloomberg και να συζητήσουμε μαζί θέ
ματα κοινού ενδιαφέροντος που είναι 
πολλά, διότι η Νέα Υόρκη είναι μια πάρα 
πολύ μεγάλη πόλη, η οποία έχει αντιμε
τωπίσει αποτελεσματικά και το οργανω
μένο έγκλημα, αλλά και έχει καταφέρει 
να ξεπεράσει ένα πολύ μεγάλο τρομο
κρατικό χτύπημα, το οποίο έχει δημιουρ
γήσει τραγικές παράπλευρες συνέπειες 
στην πόλη. Προσκάλεσα κι εγώ τον κ. Δή
μαρχο στην Αθήνα, ο οποίος θα έρθει στη 
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και 
μάλιστα, όπως με διαβεβαίωσε με πολύ 
μεγάλη χαρά, θα ήθελε να δει πως θα διε- 
ξαχθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελ
λάδα, γνωρίζοντας ότι η ασφάλεια είναι η 
πρώτη προτεραιότητα, δοθέντος ότι και 
η Νέα Υόρκη είναι μια από τις υποψήφιες 
χώρες για το 2012. Προφανώς, θέλει να
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έχει μια προσωπική αντίληψη για το πώς 
οργανώνονται οι Ολυμπιακοί Αγώνες με 
βάση αυτή τη φιλοδοξία της πόλης του. 
Ήταν μια πάρα πολύ καλή συζήτηση και 
νομίζω ότι από την όλη διαδικασία βγαί
νουμε κι εμείς πολλαπλά ωφελημένοι».

Ιην ίδια ημέρα η ελληνική αντιπροσω
πεία συνοδευόμενη από τη Γενική 
Πρόξενο στη Ν. Υόρκη κα. Αικατερίνη 
Μπούρα, συναντήθηκε με τον Αρχιεπί

σκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο. Η συνάντη
ση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην 
έδρα της Ιερός Ορθοδόξου Αρχιεπισκο
πής, επικεντρώθηκε στο θέμα της ασφά
λειας των Ολυμπιακών Αγώνων.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντη
σης, ο κ. Υπουργός με δηλώσεις του, τό
νισε ότι εκτιμά ιδιαίτερα τη διάθεση του 
Αρχιεπισκόπου να αθροίσει τις δυνάμεις 
του για τη μεγάλη προσπάθεια που κατα
βάλλει η χώρα μας στον εν λόγω τομέα. 
Υπογράμμισε επίσης ό,τι ο Αρχιεπίσκο
πος Αμερικής, ως προσωπικότητα μεγά
λου βεληνεκούς, μπορεί να συνεισφέρει 
στο έργο της ελληνικής Πολιτείας, μέσα 
από το σεβασμό που εμπνέει η Ορθόδο
ξη Εκκλησία στις Η.Π.Α. και τον κύκλο 
των επαφών που προσωπικά διαθέτει.

Με τη σειρά του, ο Αρχιεπίσκοπος κ. 
Δημήτριος εξήρε την τεράστια προσπά
θεια που καταβάλλει το ελληνικό κράτος 
για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώ
νων σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας.

Ϊτις 5 Μάΐου ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης συνα
ντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικής 
Ασφάλειας των Η.Π.Α. κ. Tom Ridge. Με

τά το πέρας της συνάντησης, ο κ. Υπουρ
γός δήλωσε ότι: «Είχαμε μία πολύ ενδια
φέρουσα συνάντηση με τον Υπουργό κ. 
Ridge και συζητήσαμε θέματα κοινού εν
διαφέροντος, αφού το Υπουργείο του ου
σιαστικά αντιστοιχεί με το ελληνικό 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και κάνει μία 
πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενσωματώ
σει δραστηριότητες που διεξάγονται σε 
όλη την επικράτεια των ΗΠΑ. Ήταν μια 
πολύ χρήσιμη συνάντηση και διαφωτιστι- 
κή, τόσο γ ’ αυτόν όσο και για μένα. Συ
ζητήσαμε το μεγάλο θέμα της ασφάλειας 
των Ολυμπιακών Αγώνων, που μας ενδια
φέρει πάρα πολύ σαν χώρα, και είμαι 
στην ευχάριστη θέση να πω ότι ο κ. Ridge 
συμφωνεί ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά 
βήματα και η Ελλάδα μπορεί πράγματι να

διεξαγάγει ασφαλείς Ολυμπιακούς Αγώ
νες. Είχαμε, επίσης, την ευκαιρία να αξιο
λογήσουμε τη διμερή συνεργασία σε θέ
ματα και πέραν της ασφάλειας. Νομίζω 
ότι υπάρχει μία πολύ σωστή βάση συνερ
γασίας, άλλωστε οι Η.Π.Α. έχουν προ
σφέρει πολλά και στην εκπαίδευση του 
προσωπικού μας, αλλά και στη μεταφορά 
νέων τεχνολογιών».

Ιην επομένη ο κ. Υπουργός παραχώρη
σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο 
CNN International, για το θέμα της 

ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων, 
όπου μεταξύ άλλων τόνισε: «Πιστεύουμε 
ότι με τους Αμερικανούς έχουμε μια πολύ 
ωφέλιμη συνεργασία, η οποία συμβάλει 
ώστε να προσφέρουμε στον κόσμο το 
ασφαλές περιβάλλον που χρειάζεται, για 
την ομαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων που έχουμε σχεδιάσει».

Σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου 
για το περιστατικό εκρήξεως στην Καλλι
θέα ο κ. Υπουργός είπε ότι: «Δεν έχει κα
μία σχέση με τους Ολυμπιακούς και την 
Ασφάλεια. Φυσικά και μας απασχολεί. 
Από την άλλη πρέπει να καταλάβετε ότι 
έχουμε ξοδέψει 1.2 δις δολάρια μόνο για 
την ασφάλεια των Αγώνων και μπορούμε 
να είμαστε 100% σίγουροι ότι οτιδήποτε 
έχει να κάνει με τους Αγώνες είναι ασφα
λές. Εξαρθρώσαμε με επιτυχία τις τρομο
κρατικές ομάδες που είχαμε στο παρελ
θόν, τις τελευταίες δεκαετίες και σήμερα 
δεν υπάρχει ενεργή τρομοκρατική ομάδα

στην Ελλάδα. Έχουμε κάνει όλες τις απα
ραίτητες προετοιμασίες και είμαστε σε 
θέση να προσφέρουμε το πιο ασφαλές 
περιβάλλον για τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες. Έχουμε προετοιμάσει όλο το προ
σωπικό. Σκεφθείτε ότι εμπλέκονται σχε
δόν 70.000 άνθρωποι από την Ελληνική 
Αστυνομία, την Πυροσβεστική, τις Ένο
πλες Δυνάμεις και το διπλάσιο προσωπι
κό από αυτό του Σίδνευ και του Σολτ Λέικ 
και ξοδεύουμε τα διπλάσια χρήματα».

Συνεχίζοντας ο κ. Υπουργός τόνισε την 
ιδιαίτερη ευαισθησία των Ελλήνων στο 
ζήτημα των Αγώνων γιατί: «Οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες είναι ένα όνειρο, κάτι που βλέ
πουμε πολύ πιο ρομαντικά από άλλες χώ
ρες που τους διοργάνωσαν, γιατί οι Ολυ
μπιακοί έγιναν στην Ελλάδα για πρώτη 
φορά. Θέλουμε να προσφέρουμε το πε
ριβάλλον στο οποίο αναφερθήκατε. Αυ
τός είναι ο άθλος αλλά και το στοίχημα. 
Για να το κερδίσουμε πρέπει να είμαστε 
σίγουροι ότι όλες οι προετοιμασίες που 
έχουμε κάνει θα δημιουργήσουν το 
ασφαλές περιβάλλον που θα μας επιτρέ
ψει να γιορτάσουμε. Θέλουμε όλοι να αι
σθανθούν την εμπιστοσύνη, τη σιγουριά 
που θα περιβάλει το γεγονός. Από την 
άλλη ας μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα υπο
δέχεται κάθε χρόνο πάνω από 12 εκατομ
μύρια τουρίστες κι έτσι ξέρουμε πώς να 
συμπεριφερθούμε και είναι εξίσου σημα
ντικό για μας -άρα μπορούμε να συνδυά
σουμε αυτά τα δύο. Βεβαίως, υπάρχουν
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Ο Υ π ουργός Δ η μ ό σ ια ς  Τ ά ξη ς , μ ε  τον  

Αναπ ληρω τή Υ π ουργό Ε ξω τερ ικώ ν των 

Η .Π .Α . κ. Paul A rm itage.

ήταν πάρα πολύ καλή. Θα γίνουν περισ
σότερες συζητήσεις όταν ο Πρωθυπουρ
γός, κ. Καραμανλής, θα επισκεφθεί την 
Ουάσιγκτον στο τέλος Μαΐου και νομίζω 
ότι το κλίμα είναι πολύ θετικό και καλό».

Νωρίτερα, ο κ. Υπουργός συναντήθη
κε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτε
ρικών, κ. Paul Armitage, με τον οποίο συ
ζήτησε θέματα διμερούς ενδιαφέροντος 
και ιδιαίτερα θέματα ασφάλειας των

Ολυμπιακών Αγώνων. Στη συνάντηση, 
παρέστησαν επίσης υψηλόβαθμα στελέ
χη του State Department και, συγκεκρι
μένα: ο κ. Koffer Black (συντονιστής σε 
θέματα τρομοκρατίας), ο κ. Francis 
Taylor (ειδικός σε θέματα διπλωματικής 
ασφάλειας) και η κ. Harty (ειδική σε προ
ξενικά θέματα).

Ϊτις 7 Μαΐου ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης, κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, ολο
κληρώνοντας το επίσημο πρόγραμμά 
του στην Ουάσιγκτον, παραχώρησε συ

νέντευξη Τύπου στους Αμερικανούς δη
μοσιογράφους, που μεταδόθηκε από τα 
μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των 
Η.Π.Α. Στη συνέντευξη αυτή εξέφρασε 
την ικανοποίησή του από τις συνομιλίες 
του με τους Αμερικανούς αξιωματού- 
χους. Ανέλυσε πτυχές του πλάνου Ολυ
μπιακής ασφάλειας, το οποίο, όπως υπο
γράμμισε, με τη βοήθεια της διεθνούς 
συνεργασίας, θα αποτελέσει πλούσια 
παρακαταθήκη για την Ελλάδα και θα εγ- 
γυηθεί τη διοργάνωση επιτυχών Ολυ
μπιακών Αγώνων σε ένα ασφαλές αλλά 
και γιορτινό περιβάλλον. Στη συνέχεια 
απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση σε όλους 
να παραστούν στους καλύτερους και 
ασφαλέστερους Ολυμπιακούς Αγώνες, 
οι οποίοι μάλιστα επιστρέφουν στην γε
νέτειρά τους και θα αναδείξουν τις ολυ
μπιακές αξίες, καθώς και τις φυσικές, 
ιστορικές και πολιτισμικές ομορφιές της 
Ελλάδας και του φιλόξενου λαού της.

διάφορα ΜΜΕ που υπερβάλλουν με πολ
λές αναφορές τους, αλλά αυτό συνηθί
ζεται με το διεθνή Τύπο και το γνωρίζαμε 
εκ των προτέρων. Πάντως, μπορούμε να 
διαβεβαιώσουμε όλο τον κόσμο ότι μπο
ρούμε να προσφέρουμε τους πιο ασφα
λείς Ολυμπιακούς Αγώνες και ακριβώς 
επειδή βλέπουμε του Αγώνες ρομαντικά, 
θέλουμε να αισθανθεί και ο κόσμος το 
αληθινό πνεύμα των Αγώνων και τη ση
μασία του·>.

Ϊτις 6 Μαΐου ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης, κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, 
συναντήθηκε με τη Σύμβουλο Εθνι
κής Ασφάλειας των Η.Π.Α., κ. 

Condoleezza Rice.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντη

σης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο 
Λευκό Οίκο, ο κ. Υπουργός δήλωσε: «Εί
χαμε μια πολύ καλή συζήτηση με την κ. 
Rice και μπορέσαμε να ξαναδούμε πολ
λά σημαντικά ζητήματα των δύο χωρών. 
Η συζήτηση εξειδικεύθηκε σε θέματα 
ασφάλειας και ειδικά των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Εκτιμά και η κ. Rice ότι έχουν 
γίνει πολλά και σημαντικά βήματα, προ- 
κειμένου στην Ελλάδα να γίνουν ασφα
λείς Ολυμπιακοί Αγώνες και η βοήθειά 
τους είναι δεδομένη, όπως επίσης και η 
προσπάθεια είναι συνεχής. Η συζήτηση
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ________
ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

πίσημη επίσκεψη πραγματοποίησε 
στις 14.4.2004 ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης στα 

Τίρανα. Ο κ. Υπουργός στο ταξίδι του 
συνοδευόταν από τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Φώ
τιο Νασιάκο, τον Διοικητή της Ε Υ.Π., κ. 
Παύλο Αποστολίδη και άλλους υπηρε
σιακούς παράγοντες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο 
Υπουργός συναντήθηκε με τον Πρωθυ
πουργό της Αλβανίας κ. Fatos Nano, τον 
ομόλογό του Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
κ. Ygli Toska και τον Αρχιεπίσκοπο Αλβα
νίας κ. Αναστάσιο.

Ο κ. Βουλγαράκης, κατά τη συνάντησή 
του με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας 
κ. Fatos Nano, μετέφερε το χαιρετισμό 
του Έλληνα Πρωθυπουργού κ. Κώστα 
Καραμανλή, ενώ επιβεβαίωσε τη βούλη
ση για περαιτέρω εμβάθυνση της διμε
ρούς συνεργασίας. Παράλληλα, τόνισε 
ότι η Ελλάδα θεωρεί την Αλβανία στρα
τηγικής σημασίας εταίρο.

Σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παρα
χώρησαν οι δύο Υπουργοί Δημόσιας Τά- 
ξεως, ο κ. Βουλγαράκης εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για την εποικοδομητική 
συνάντηση με τον Αλβανό ομόλογό του 
στα ζητήματα που άπτονται της διακρα
τικής συνεργασίας για τη θωράκιση της 
Ολυμπιακής ασφάλειας, δηλώνοντας 
ότι: «Η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώ
νων δομείται σε συνεργασία της Ελλά
δας με την παγκόσμια κοινότητα και ιδι
αίτερα με τους γείτονές της. Στη συζή
τησή μας με τον κ. Toska, που διεξήχθη 
σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, επιβεβαιώσα
με και τη βούλησή μας για στενότερη συ
νεργασία σε θέματα που σχετίζονται με 
την καταπολέμηση της οργανωμένης 
εγκληματικότητας και ειδικότερα τη δια
κίνηση ναρκωτικών, όπλων και εκρηκτι
κών καθώς και την παράνομη εμπορία 
ανθρώπων με σκοπό την κάθε είδους εκ
μετάλλευση. Επίσης, εκτιμήσαμε από 
κοινού ότι η ανταλλαγή και η διασταύρω
ση πληροφοριών και ο καλύτερος συντο
νισμός μεταξύ των υπηρεσιών των χω
ρών μας, θα έχει πολύ σημαντικά αποτε
λέσματα για την εμπέδωση κλίματος 
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. Φυ
σικά, επίκεντρο των συζητήσεών μας

ήταν η ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώ
νων. Ένα ζήτημα που διαπερνάει όλες 
τις χώρες του πλανήτη και που έχει ιδιαί
τερη οικονομική και πολιτική σημασία για 
τη Βαλκανική Χερσόνησο.

FI περιοχή μας έχει την ιστορική ευκαι
ρία να στείλει μήνυμα συνεργασίας, ει
ρήνης και σταθερότητας σε ολόκληρο 
τον κόσμο και στην κατεύθυνση αυτή θα 
κινηθούμε».

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο κ. Βουλ- 
γαράκης απηύθυνε πρόσκληση στον 
ομόλογό του Υπουργό να επισκεφθεί 
την Αθήνα, στο πλαίσιο της στενότερης 
συνεργασίας των δύο Υπουργείων. Δέ
κα ημέρες αργότερα ο κ. Igli Tosca 
ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Κατά 
την εδώ παραμονή του συναντήθηκε 
εκτός του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. 
Γεωργίου Βουλγαράκη με τον Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη, το Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου κ. Λεωνίδα Ευαγγελίδη, 
τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγο κ. Φώτιο Νασιάκο και

ανώτατους αξιωματικούς.
Αποτέλεσμα της συνάντησης αυτής, 

υπήρξε η επέκταση της συνεργασίας σε 
πάρα πολλά ζητήματα κοινού ενδιαφέ
ροντος και όπως τόνισε ο Έλληνας 
Υπουργός: «καταλήξαμε στο να γίνει μία 
κοινή σύσκεψη στα σύνορα, που θα ξεκι
νήσει στη μία χώρα και θα καταλήξει 
στην άλλη. Η σύσκεψη αυτή, θα σφυρη
λατήσει την κοινή μας προσπάθεια, για 
να προχωρήσουμε γρήγορα όλα όσα 
έχουμε αποφασίσει και φυσικά να σημα
τοδοτήσουμε και την πεποίθηση μας για 
παραπέρα συνεργασία και επίλυση κοι
νών προβλημάτων».

Από την πλευρά του ο κ. Tosca, ευχα
ρίστησε τον Έλληνα Υπουργό για την 
υποστήριξη που παρείχε στα Τίρανα, αλ
λά και για το κλίμα των συναντήσεων και 
την πρωτοβουλία που έχει πάρει, κατα- 
λήγοντας: «Θεωρώ ότι με τα από κοινού 
ληφθέντα μέτρα θα έχουμε απτά αποτε
λέσματα στην καταπολέμηση του οργα
νωμένου εγκλήματος και όλων των άλ
λων μορφών του».
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επικαιρύιητα
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ

Ιον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιο Βουλγαράκη επισκέφθηκε στις

12.5.2004 ο Λόρδος Moynihan, σκιώ
δης Υπουργός Αθλητισμού και Πρόε
δρος της Επιτροπής Προεκλογικού Αγώ
να του Συντηρητικού Κόμματος της Μ. 
Βρετανίας και πρώην Ολυμπιονίκη. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία

πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης, συζητήθηκαν θέματα δι
μερούς ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα θέ
ματα που σχετίζονται με την ασφάλεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Με
τά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο 
Λόρδος Moynihan δήλωσε: «Είμαι πραγ
ματικά εντυπωσιασμένος από την προε

τοιμασία και την οργάνωση της ασφάλει
ας των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας. 
Πιστεύω ότι έχει γίνει οτιδήποτε είναι αν- 
θρωπίνως δυνατό για την εφαρμογή μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής στο θέμα.

Σαφώς η ασφάλεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων έχει αντιμετωπισθεί από την ελλη
νική κυβέρνηση με την απαιτούμενη σο
βαρότητα και υπευθυνότητα, καθώς και με 
τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων 
και τεχνολογικών μέσων. Το πιο σημαντι
κό, ενδεχομένως, στοιχείο στην προσπά
θεια αυτή είναι η διεθνής συνεργασία της 
Ελλάδας, στην οποία περιλαμβάνεται και 
η Βρετανία, γεγονός που αποτελεί πολύ 
θετικό παράγοντα για τον συντονισμό των 
μέτρων ασφάλειας. Ειλικρινά δεν πιστεύω 
ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι περισσότε
ρο για να καταστεί δυνατή μια καλύτερη 
αντιμετώπιση της πρόκλησης αυτής. Είμα
στε 100% επικεντρωμένοι στο θέμα της 
ασφάλειας και δεν πιστεύω ότι θα μπο
ρούσε να γίνει κάτι παραπάνω.

Θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση 
έχει κάνει άριστη δουλειά, ιδιαίτερα το
ποθετώντας την ασφάλεια στην κορυ
φή των Ολυμπιακών προτεραιοτήτων, 
μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης 
της χώρας».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ_________
ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Διευθυντής της Διεύθυνσης ΝΑΤΟ και 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουρ
γείου Εξωτερικών Πρέσβης κ. Κωνστα
ντίνος Κοκόσης. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης, ο Υπουργός Δημόσιας Τά

ξης παρουσίασε τα βασικά αιτήματα που 
είχε διατυπώσει η ελληνική κυβέρνηση 
προς το ΝΑΤΟ, για τη συνδρομή της 
Συμμαχίας κατά τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες.

Ιον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
κ. Γιώργο Βουλγαράκη, επισκέ- 
φθηκε ο Διοικητής του Στρατη

γείου της Νότιας Περιοχής του 
ΝΑΤΟ, Ναύαρχος κ. Gregory G. 
Johnson.

Στη συνάντηση, παρέστησαν ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Να- 
σιάκος, ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. κ. 
Παύλος Αποστολίδης και ο Διευ
θυντής της ΔΑΟΑ Υποστράτηγος 
κ. Βασίλειος Κωνσταντινίδης. Επί
σης, παρέστησαν ο Αρχηγός του 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγός κ. Γεώργιος 
Αντωνακόπουλος, ο Αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρχος 
κ. Χρήστος Δελημιχάλης, ο Διευ
θυντής του Κλάδου Ολυμπιακής 
Ασφάλειας ΓΕΕΘΑ Αντιστράτηγος 
κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος και ο
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

D Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώρ
γιος Βουλγαράκης και ο Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μι- 

χάλης Λιάπης, συναντήθηκαν Γεν. 
Αστυν. Δ/νση Αττικής και συζήτησαν θέ
ματα που σχετίζονται με τις κυκλοφορια- 
κές ρυθμίσεις κατά τη διάρκεια των Ολυ
μπιακών Αγώνων. Στη συνάντηση συμμε
τείχαν επίσης, ο Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινω
νιών κ. Ιωάννης Γκόλιας, ο Αρχηγός της

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΠΡΕΣΒΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΞΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ______
ΤΗΝ ΑΣΦΑΑΕΙΑ ΤΩΝ________
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Κ ατά το χρονικό διάστημα του προη
γούμενου μήνα επισκέφθηκαν δια
δοχικά τον Υπουργό Δημόσιας Τά

ξης κ. Γεώργιο Βουλγαράκη προκειμέ- 
νου να ενημερωθούν για θέματα που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των Ολυ
μπιακών Αγώνων:

- Ο Σουηδός Πρέσβης στην Αθήνα κ. 
Marten Grunditz

- Ο Βέλγος Πρέσβης στην Αθήνα κ. 
Claude Rijmenans

- Ο Βρετανός Πρέσβης στην Αθήνα κ. 
David Madden

- Ο Γερμανός Πρέσβης στην Ελλάδα, 
κ. Albert Spiegel

Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. 
Φώτιος Νασιάκος, ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος 
κ. Γεώργιος Αγγελάκος, ανώτατοι αξιω
ματικοί, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη 
των δύο Υπουργείων.

Διευκρινίστηκε ότι δεν θα υπάρχουν 
απαγορεύσεις γενικού χαρακτήρα, πλην 
των Ζωνών γύρω από τις Ολυμπιακές 
Εγκαταστάσεις και στις Ολυμπιακές Λω
ρίδες κυκλοφορίας. Θα υπάρχει ειδική

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ 
ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Με μέλη του Κογκρέσου των Η.Π.Α. 
και της Επιτροπής Πληροφοριών 
συναντήθηκε Ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης, κ. Γ ιώργος Βουλγαράκης.

Συγκεκριμένα, συναντήθηκε με:

•  τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτρο
πής Υπηρεσιών Πληροφοριών κ. 
Porter Goss (Γερουσιαστής της Φλό- 
ριντα),

•  το μέλος της Αντιτρομοκρατικής Επι
τροπής του Κογκρέσου, κ. Ray 
LaHood (Γερουσιαστής του Ιλλι- 
νόις),

•  το μέλος του Κογκρέσου κ. 
Hinogosa,

•  τους ειδικούς συμβούλους του Κο
γκρέσου κ. Merrell Moorhead, κ. Jay 
Jakub, κ. Patrick Kelly και κ. Margaret 
Peterlin.

πρόβλεψη για την τροφοδοσία των κα
ταστημάτων και των επιχειρήσεων, που 
βρίσκονται στο Ολυμπιακό Οδικό δίκτυο 
και στους δρόμους που επηρεάζουν την 
ομαλή λειτουργία του:

• Στις Ζώνες, θα έχουν δικαίωμα εισό
δου τα διαπιστευμένα οχήματα της Ολυ
μπιακής Οικογένειας και τα οχήματα των 
κατοίκων και των εργαζομένων που 
έχουν προμηθευτεί την ειδική άδεια με 
μέριμνα της ΟΕΟΑ -ΑΘΗΝΑ 2004.

• Στις Ολυμπιακές Λωρίδες, θα έχουν 
δικαίωμα εισόδου μόνο τα διαπιστευμέ
να οχήματα της Ολυμπιακής Οικογένει
ας και τα οχήματα έκτακτων αναγκών.

•  Η τροφοδοσία των καταστημάτων 
και επιχειρήσεων στο Ολυμπιακό Οδικό 
Δίκτυο θα γίνεται τις νυχτερινές ώρες 
(24:00 - 07:00).

Οι δύο Υπουργοί, δήλωσαν ότι τα μέ
τρα τα οποία θα ληφθούν, έχουν σχεδια
στεί ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή και 
ασφαλής μετακίνηση των εμπλεκομένων 
στους Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς όμως 
να επηρεάζουν ουσιαστικά την καθημερι
νότητα των πολιτών. Επισημαίνεται ακό
μα, ότι θα υπάρχει συστηματική και έγκαι
ρη ενημέρωση των πολιτών για όλες τις 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ώστε να διευ
κολυνθούν κατά τις μετακινήσεις τους 
στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη συνάντηση παρέστη και ο Πρέ

σβης των Η.Π.Α. στην Αθήνα κ. Tomas 

Miller, ο Γενικός Γραμματέαςτου Υπουρ

γείου Δημόσιας Τάξης κ. Λεωνίδας Ευαγ- 

γελίδης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομίας, Αντιστράτηγος κ. Φώτιος Νασιά

κος, ο Διευθυντήςτης Ε.Υ.Π. κ. Παύλος Α- 

ποστολίδης και ο Διευθυντής της ΔΑΟΑ, 

Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Κωνσταντινί- 

δης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης:

•  Πραγματοποιήθηκε σύντομη παρου

σίαση της προόδου της Ολυμπιακής 

Προετοιμασίας με έμφαση στις επι

τυχημένες προσπάθειες συντονι

σμού και συνεργασίας όλων των ε

μπλεκομένων φορέων.

•  Ανταλλάχθηκαν απόψεις σε θέματα 

ασφάλειας και συζητήθηκαν ζητήμα

τα διμερούς συνεργασίας.
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επικαιρόιητα
[τη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης πραγματο

ποιήθηκε εκδήλωση στην οποία ο οι
κείος Γεν. Αστυν. Δ/ντής Υποστρά
τηγος κ. Κωνσταντίνος Τζέκης απένειμε 

το μετάλλιο του Αστυνομικού Σταυρού 
σε οκτώ αστυνομικούς της Γ.Α.Δ.Θ για 
ιδιαίτερα διακεκριμένες υπηρεσίες. Συ
γκεκριμένα τιμήθηκαν οι: Ταξίαρχος κ. 
Ευάγγελος Πύλης, Αστυν. Υποδ/ντής κ. 
Παύλος Νικολάίδης, ο Αστυνόμος Α' κ. 
Απόστολος Κυριακίδης, Αστυνόμος Β’ 
Αντώνιος Τζίτζης, οι Υπαστυνόμοι Α' 
κ.κ. Σάββας Ασλανίδης και Ιωάννης Τσι- 
νασλανίδης και οι Ανθ/μοι κ.κ. Χρήστος 
Τζήκας και Σάββας Κούλανδρος.

Ϊτη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας πραγ
ματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης 
και απονομής μεταπτυχιακών διπλω
μάτων στους 39 αποφοιτήσαντες σπου

δαστές της 7ης εκπαιδευτικής σειράς. 
Τα διπλώματα απένειμε η Α.Ε. ο Πρόε
δρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος 
Στεφανόπουλος. Στην τελετή παρέστη
σαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Αττικής κ. Πα- 
ντελεήμων, ο Υφυπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο 
Γενικός Γ ραμματέας κ. Λεωνίδας Ευαγ-

γελίδης, ο Προϊστάμενος Επιτελείου/Α- 
ΕΑ Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Τασιό- 
πουλος, βουλευτές, εκπρόσωπος του 
Νομάρχη Αθηνών, ο Διευθυντής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. 
Βασίλειος Αποστολάκης, ο Διοικητής 
της Σχολής Ταξίαρχος κ. Δημ. Καραγιώ- 
της, ο Υποδιοικητής Α/Δ κ. Νικόλαος 
Κωνσταντόπουλος, οι Διοικητές των 
Αστυνομικών Σχολών, καθηγητές της 
Σχολής, εκπρόσωποι του Τύπου και 
συγγενείς των σπουδαστών.

Α ποφοίτησαν πρόσφατα 52 Αστυνόμοι Α’ και Β’ από το Τμήμα Επαγγελματικής Με
τεκπαίδευσης Επιτελών - Στελεχών της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης. Τα πτυχία επέδωσε ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος Μαρκο- 

γιαννάκης. Στην τελετή παρέστησαν ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Χαράλαμπος Χριστοφαρεΐζης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος 
κ. Βασίλειος Αποστολάκης, ο Διοικητής της Σχολής Ταξίαρχος κ. Ασημάκης Γκόλ- 
φης, καθηγητές της Σχολής και συγγενείς των σπουδαστών.

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρή
στος Μαρκογιαννάκης εκπροσώπησε τη 
χώρα μας στη Σύνοδο των Υπουργών Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σύνοδος 
πραγματοποιήθηκε την 29 και
30.4.2004 στο Λουξεμβούργο. Τον κ. 
Υφυπουργό συνοδέυσαν ο Γενικός 
Γ ραμματέας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης 
και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη συνάντηση, μεταξύ άλλων συ
ζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

•  Η συνέχεια της Διακήρυξης του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την
τρομοκρατία.

• Η πρόταση Οδηγίας του Συμβου
λίου για τις ελάχιστες προϋποθέ
σεις χορήγησης ή αφαίρεσης 
του καθεστώτος του πρόσφυγα.

•  Ο διορισμός νέου Διευθυντή της 
Europol.

• Η απόφαση πλαισίου για τη δή
μευση.

•  Η Εκθεση για τη Eurojust.
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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  

ΤΗ Λ: 2103600222, 2103636227 - FAX: 2103600222  

Εκδίδει και προσφέρει:
Τη θεματική και πρακτική 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗ © 
ΔΙΝΕΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ

Από Έλληνες συγγραφείς... 

γιά Ελληνες καλλιεργητές!

Μπορείτε να παραγγειλετε όλη τη σειρά ή μεμονομένα βιβλία. ·Τα παραλαμβάνετε ταχυδρομικώς 
- Αντικαταβολή. «Όποιος παραγγείλει από 5 τίτλους και πάνω λαμβάνει εντελώς δωρεάν το 

συλλεκτικό βιβλίο: Τα καράβια στις διάφορες εποχές της Ελληνικής ιστορίας.



ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

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

- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι, 
Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Παύλος 
Κορώνας και Ιωάννης Κραβαρίτης.

- Με το βαθμό του Αστυν. Α’ ο, Βασίλει
ος Βοσκάκης.

- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, 
Αθανάσιος Άντζιος, Βασίλειος Βερά- 
νης, Γεώργιος Καυκίας, Ναπολέων Πό
νος, Ανδρέας Τζουμάκας, Κωνσταντί
νος Ρούσσας, Ιωάννης Δρούγας, Κων
σταντίνος Γ ιδαράκος, Αλέξανδρος Πο- 
λυμερόπουλος, Θεόδωρος Κορόγλου, 
Βασίλειος Κώτσης, Ισαάκ Θεοδωρί- 
δης, Δημήτριος Λομβαρδέας.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, 
Κωνσταντίνος Κραββαρίτης, Αθανά
σιος Μπαγλατζής, Αθανάσιος Λάπ- 
πας, Αθανάσιος Τσιμπερδώνης, Γε
ώργιος Μέγας, Σωτήριος Παπαρίζος, 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Σπυ
ρίδων Κούκος, Ανδρέας Μπρούμας, 
Επαμεινώνδας Τσιλίκης, Ιωάννης Χα
τζής, Θεόκλητος Σγούρας, Μαρία Κα- 
λογεράκη, Θεόδωρος Γκόγκος, Ηλίας 
Μουσμουλίδης, Ηλίας Νάκος, Ευάγ
γελος Κουρουτζάκης, Αντώνιος 
Μπρουζιούτης, Νίκη Χονδρονικόλα, 
Αντώνιος Βασιλειάδης, Νικόλαος Λέ- 
ντζερης, Κωνσταντίνος Παπαβασιλεί- 
ου, Βασίλειος Σαββίδης, Κωνσταντί
νος Μετσίνης, Νικόλαος Μαχαίρας, 
Βασίλειος Χριστόπουλος, Γεώργιος 
Δανιήλ, Χρήστος Κασσαράς, Ευστα- 
θία Παναγιωτακοπούλου, Γεώργιος 
Βυζιώτης, Μιχαήλ Χαβάκης, Ιωάννης 
Μπουτζουκίδης, Κωνσταντίνος Μη- 
λιώτης, Γ εώργιος Γ εραρχάκης, Γ εώρ- 
γιος Ξερέας, Μιχαήλ Αντωνιάδης, Δη- 
μήτριος Μπανανής, Θεόδωρος Καρα- 
κώστας, Λάζαρος Κίσσας, Δημήτριος 
Σιμόπουλος, Στέργιος Χαντολιός, Πέ
τρος Ψαλίδας, Χρήστος Ηλιάδης.

- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Γε- 
ώργιος Αραμπατζής, Δημήτριος Σερ- 
γιάννης, Αναστάσιος Μητρόπουλος, 
Μιχαήλ Κουτσουρούμπας, Γρηγό- 
ριος Μήτρου, Αριστείδης Ριγγάς, Ζα- 
φείριος Βαφειάδης, Ανέστης Αγαθαγ- 
γελίδης, Παναγιώτης Αργυρόπουλος, 
Δημήτριος Πενταζίδης, Ιωάννης Ιω- 
σηφίδης, Θεμιστοκλής Ρουβάς, Στέρ- 
γιος Κουκούτσης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Αρχιφύλακας Ευτύχιος Τσισκά- 
κης που υπηρετεί στο Α.Τ. Χανίων Κρή
της, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ.Α. ή του Α.Ε.Α., τηλ. επικοι
νωνίας: 2821041884,6976461375.

Ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Στερ- 
γίου που υπηρετεί στην Α.Δ. Κιλκίς, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας: 
6937485297,2310534258.

Η Αστυφύλακας Αγγελική Μουρνια- 
νάκη που υπηρετεί στην Α.Δ. Κιλκίς, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. επικοινωνίας: 
6936186136.

Ο Αστυφύλακας Γ εώργιος Ερινάκης 
που υπηρετεί στην Α.Δ. Χαλκιδικής, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
Α.Δ. Χανίων, Ρεθύμνου ή Ηρακλείου, τηλ. 
επικοινωνίας: 6974103678.

ΟΙ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940 
ΚΛΙΤΗΝ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 

ΚΑΤΟΧΗ

Στο τεύχος Σεπτεμβρίου - Οκτωβρί
ου 2003, σελ. 64, στο σχετικό αφιέρω
μα, εκ παραδρομής συμπεριλήφθη- 
κε, φερόμενος ως εκτελεσθείς από 
τους Γερμανούς, ο Κουκούτσης Κων
σταντίνος του Βασιλείου.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες 
στο Σωματείο Συνοριακών Φυλάκων νο
μού Δράμας. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε 
σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος ο Ισαάκ 
Μουστακίδης, Α’ Αντιπρόεδρος ο Ελευ
θέριος Μαυρίδης, Γεν. Γραμματέας ο 
Αθανάσιος Χαρέλας, Αναπλ. Γεν. Γραμ
ματέας ο Χρήστος Σαββίδης, Ταμίας ο 
Πολύχρονης Παπαδόπουλος και Μέλη οι 
Αναστάσιος Ορφανίδης και Βασίλειος 
Καλούμενος. Γιατην Ελεγκτική Επιτροπή

εκλέχτηκαν οι: Ευάγγελος Αγγέλου, 
Ηλίας Σαββίδης και Φώτιος Λαμπρίδης. 
Για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνο
ριακών Φυλάκων εκλέχθηκαν οι: Άρης 
Κουτσίδης, Ισαάκ Μουστακίδης, Αθανά
σιος Χαρέλας, Ελευθέριος Μαυρίδης και 
Αναστάσιος Ορφανίδης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Μετά από μακρά συνεργασία της πολιτι
κής και φυσικής ηγεσίας με την Ομοσπον
δία μας, εξεδόθη το Π.Δ. 100/2003 «Περί 
Μεταθέσεων, Τοποθετήσεων, Αποσπάσε
ων και λοιπών μετακινήσεων του Αστυνο
μικού Προσωπικού», το οποίο έθεσε σε νέ
ες βάσεις το ακανθώδες αυτό ζήτημα και 
δημιούργησε συνθήκες σταθερότητας και 
ασφάλειας, προς όφελος τόσο του προ
σωπικού όσο και της Υπηρεσίας.

Παρά, όμως, τα συμφωνηθέντα τα ο
ποία αποτυπώθηκαν στο Π.Δ., οιισχύου- 
σες διατάξεις δεν εφαρμόζονται, με συ
νέπεια να αναιρείται ο σκοπός για τον ο
ποίο θεσπίσθηκαν.

Η Ομοσπονδία μας είχε συναινέσει στη 
δυνατότητα της ιεραρχίας να διατάσσει

αποσπάσεις για να μην περιοριστεί η 
ευελιξία στη Διοίκηση του Σώματος, πλην 
όμως όλοι είχαμε συμφωνήσει ότι η δυνα
τότητα αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται 
και για λόγους που πραγματικά θα υπη
ρετούν την εύρυθμη υπηρεσιακή λει
τουργία.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε 
για την εφαρμογή των διατάξεωντου Π.Δ. 
100/2003, προκειμένου να αποφεύγονται 
αυθαιρεσίες και να δημιουργείται ανατα
ραχή στους κόλπους του Σώματος χωρίς 
λόγο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Επειδή πολλοί συνάδελφοι δεν γνω
ρίζουν και πολλές φορές ρωτούν την 
Ομοσπονδία για τη λειτουργία του πε
ριοδικού «Αστυνομική Ανασκόπηση», η 
Ομοσπονδία με σχετικό έγγραφο ενη
μερώνει σχετικά:

Το εν λόγω περιοδικό λειτουργεί με
τά από απόφαση του Υπουργού Δημό
σιας Τάξης και έχει ως αποστολή:

α) Την επαγγελματική επιμόρφωση 
και τη γενικότερη πληροφόρηση του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας και
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β) Την προβολή του έργου της Ελλη
νικής Αστυνομίας στο ευρύτερο ανα
γνωστικό κοινό.

Ανώτατο εποπτικό όργανο είναι η Δι
οικούσα Επιτροπή στην οποία μετέχει 
εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας.

Τα έσοδα του περιοδικού που προ
έρχονται από α) Ετήσιες συνδρομές, β) 
Έσοδα από διαφημιστικές καταχωρή
σεις, γ) Τόκους κεφαλαίων του, δ) Δω
ρεές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη 
νόμιμη πηγή, διατίθενται για την κάλυ
ψη των εξόδων έκδοσής του.

Τυχόν υπόλοιπα μεταφέρονται στα 
έσοδα του επόμενου έτους με σκοπό 
την παραπέρα βελτίωσή του ή για ενί
σχυση αναξιοπαθούντος προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από 
απόφαση του Αρχηγού του Σώματος 
και μετά από πρόταση της Διοικούσας 
Επιτροπής.

Εργασίες Διοικητικού και Γενικού 
Συμβουλίου

Το Διοικητικό και Γ ενικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας κατά τις διήμερες εργα
σίες του (31 -3 και 1 -4-2004) μετά από τις 
πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, προέ- 
βη στην επιβαλλόμενη ανασκόπηση των 
ζητημάτων που απασχόλησαν και απα
σχολούν το συνδικαλιστικό κινημάτων α
στυνομικών σε θεσμικό, εργασιακό και 
οικονομικό επίπεδο.

Κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών 
του Γ ενικού Συμβουλίου παρέστη και ο 
νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώρ- 
γος Βουλγαράκης.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μετέ
φερε προς το νέο Υπουργό την ομόφωνη 
στήριξη του Διοικητικού και Γενικού Συμ
βουλίου, με την ελπίδα ότι άπαντες ερ
γαζόμενοι με ειλικρίνεια θα λειτουργή
σουν επ’ ωφελεία όλων.

Ο κ. Υπουργός λαμβάνοντας τον λόγο 
ανέφερε συγκεκριμένα:

- Την αναγκαιότητα για ειλικρινή συ
νεργασία, η οποία ήδη εκδηλώνεται α
πό τις πρώτες ημέρες με σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα, γεγονός που βοηθά 
για την πραγματική διάσταση των προ
βλημάτων που απασχολούν τους αστυ
νομικούς.

- Την μεγάλη ευθύνη του Υπουργείου 
μας για την ασφάλεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων, ζητώντας την ενεργοποίησή 
μας για την επίτευξη του στόχου που α
φορά την παγκόσμια κοινότητα, άρα και 
την παγκόσμια θέση της πατρίδας μας.

- Την ειλικρινή του πρόθεση και διάθε
ση να συμπαρασταθεί και να ανταποκρι- 
θεί στις προσδοκίες του αστυνομικού.

- Τις άμεσες ενέργειες, ώστε βασικά αι
τήματα, να υλοποιηθούν το συντομότερο 
δυνατό.

- Ανακοίνωσε την αποζημίωση των α
στυνομικών λόγω της υπερεργασίας 
τους κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων, η οποία θα φθάνει το ποσό των 
2.500 ευρώ.

Τελειώνοντας ο νέος Υπουργός μας, 
τόνισε την αναγκαιότητα για μια διαρκή 
συνεργασία σε κάθε επίπεδο, για να υ
πάρξει πρόοδος και λύση και γιατα λοιπά 
ζητήματα που απασχολούν το αστυνομι
κό προσωπικό.

Η ΠΟΑΣΥ σε επιστολή αναφέρεται 
στην παρ.2 αρ.3 της υπ’ αριθ. 
1016/114/34 από 11,8.2003 ΚΥΑ Υπουρ
γών Οικονομίας και Οικονομικών - Δικαιο
σύνης - Πολιτισμού - Δημόσιας Τάξης 
(ΦΕΚ Β-1247/2.9.2003) λαμβάνεται μέρι
μνα «ώστε κατά το χρονικό διάστημα από 
1 -02-2004 έως 4.10.2004, τα ποινικά δικό
γραφα των δικαστικών και εισαγγελικών 
αρχών να επιδίδονται 
μέσω του υπηρετού- 
ντος σε αυτές προ
σωπικού».

Είναι προφανές, ό
τι η διάταξη αυτή έχει 
ως σκοπό την απαλ
λαγή της Ελληνικής 
Αστυνομίας από την 
εκτέλεση έργων ξέ
νων προς την απο
στολή της και έτσι το 
προσωπικό που υπη
ρετεί σε αυτή να μπο
ρέσει να ανταποκρι- 
θεί με επιτυχία στις υ
περαυξημένες υπο
χρεώσεις του, ειδικό
τερα κατά την περίο
δο των Ολυμπιακών 
Αγώνων τον Αύγου
στο του 2004.

Σχετικά με την 
πρόσφατη συνάντη
ση της Εκτελεστικής 
Γ ραμματείας της 
Ομοσπονδίας με το 
νέο Δ.Σ. της Ένωσης 
Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Αττικής που 
πραγματοποιήθηκε 
στις 6.5.2004 ανακοι

νώθηκαν τα εξής:
Είναι γνωστό ότι η Ομοσπονδία, εκπρο

σωπεί περισσότερους από 39.000 αστυ
νομικούς, σε όλη την Ελλάδα και έχει μέ
λη της (Πρωτοβάθμιες Ενώσεις), σε κάθε 
νομό της χώρας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Νομού Αττικής είναι η μεγαλύτερη σε α
ριθμό μελών Ένωση της χώρας, αφού έ
χει εγγεγραμμένα μέλη πάνω από
17.000 αστυνομικούς, είναι μέλος της 
Ομοσπονδίας και η παρουσία της στο 
συνδικαλιστικό γίγνεσθαι ενέχει σημα
ντικότατο ρόλο.

Κατά τη συνάντηση, που συζητήθη
καν ζητήματα που απασχολούν τους 
συναδέλφους που εργάζονται στις α
στυνομικές Υπηρεσίες του νομού Αττι
κής, επικράτησε πνεύμα συνεργασίας 
και σύμπνοιας, ενώ συμφωνήθηκε η κοι
νή δράση σε κάθε θέμα και επίπεδο. Τέ
λος, συμφωνήθηκε να υπάρξουν και άλ
λες τέτοιου είδους συναντήσεις που 
σκοπό θα έχουν την προώθηση εκκρε
μών ζητημάτων που απασχολούν τους 
συναδέλφους.

Η «Αξιωματική Αστυνομία» είναι το νέο περιοδικό της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας. Το 
νέο περιοδικό παρέλαβε τη σκυτάλη από το «Ενωπίω», 

την πρώτη περιοδική εκδοτική προσπάθεια της Ομοσπον
δίας, φιλοδοξώντας να ανταποκριθεί σπς προσδοκίες του 
αναγνωστικού της κοινού.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαρά- 
κης, χαιρετίζοντας την έκδοση του νέου περιοδικού «ως 
μία προσπάθεια της ΠΟΑΞΙΑ να αναδείξει τα προβλήματα 
των μελών της και να διεκδικήσει ικανοποιητικές λύσεις», ε- 
πιζητάτη συνεργασία με τα συνδικαλιστικά όργανα και δε
σμεύτηκε ώστε να εργαστεί «σκληρά για την αναβάθμιση 
του έργου της Αστυνομίας και την εμπέδωση αισθήματος 
ασφάλειας στην ελληνική επικράτεια... Γιατη χάραξη μιας 
πιο ορθολογιστικής αντεγκληματικής πολιτικής θα πρέπει 
όλοι μαζί, Πολιτεία, Σώματα Ασφάλει
ας, συνδικαλιστικοί φορείς, επιστή
μη, ΜΜΕ και Κοινοβούλιο, να εργα
στούν αρμονικά., Αισιοδοξούμε ότι 
θα βρούμε την ανάλογη ανταπόκρι
ση μέσα από τις σελίδες του νέου πε
ριοδικού».

Η «Α.Α.» από την πλευρά της εύχε
ται μακροημέρευση στο νέο περιο
δικό και καλή δύναμη στους συντά
κτες του, ώστε να προβάλλουν με 
τον αρτιότερο τρόπο τα προβλήμα
τα που απασχολούν τα μέλη της 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ 15ου 
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Το 15ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων, οι εργασίες του οποίου ολο
κληρώθηκαν την 5.5.2004 ενέκρινε ομό
φωνα ψήφισμα, στο οποίο περιλαμβάνο
νται θεσμικά, οικονομικά, φορολογικά και 
ασφαλιστικά αιτήματα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης είχε το 
προεδρείο της Ομοσπονδίας, στις 6 
Απριλίου 2004, μετά από αίτημά της 
προς τον Υπουργό, προκειμένου να του 
εκθέσει τα προβλήματα του Πολιτικού 
Προσωπικού Μετά το πέρας της συνά
ντησης η Ομοσπονδία εξέδωσε την ακό
λουθη ανακοίνωση:

«Μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας 
προς τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, μας δέχθηκε ο 
Υφυπουργός κ. Μαρκογιαννάκης.

Κατά τη συνάντησή μας θέσαμε το σύ
νολο των θεσμικών και οικονομικών προ
βλημάτων που χρόνια τώρα ταλανίζουν 
τον κλάδο μας.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος

+ Ανθυπαστυνόμος 
Γεώργιος Φάλιας.
Γεννήθηκε το  έτος  

1959 στο Γαρδίκι Τρι
κάλων. Κατετάγη την  

4.8 .1983 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρε
σίες τη ς  Γ.Α.Δ.Α. και 
τη ς  Α.Δ. Μαγνησίας. 

Υπήρξε έγγαμος και π ατέρας δύο τέκνων. 
Απεβίωσε την 4.4.2004 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Γ εώρ- 
γιος Ιασονίδης. Γεννή- 
θ η κ ε το έτο ς  1979 στη 

Βέροια Ημαθίας. Κατε
τάγη την 23 .10.1998  

και υπηρέτησε σε διά
φ ορες υπηρεσίες της  

Α.Δ. Ημαθίας, των Κυ
κλάδων και τελευτα ία  

στη Δ Α Α /Υ Π Ε /Ιο  Τμήμα.. Υπήρξε άγαμος. 
Απεβίωσε την 21.3.2004 εξα ιτίας θανάσιμου  

τραυματισμού από πτώση με αλεξίπτωτο.

+ Αρχιφύλακας Θω
μάς Νίκαρης. Γεννή
θηκε το έτος 1956 στην 

Καλαμιά Άρτας. Κατε
τάγη την 17.5.1975 και 
υπηρέτησε σε δ ιάφο
ρες υπηρεσίες των 

Α.Δ. Λέσβου, Χίου, 
Κέρκυρας, Ηλείας, 

Ακαρνανίας, Ιωαννίνων και Πρεβέζης. Υπήρξε 

π ατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την
10.4.2004 από παθολογικά αίτια.

+ Ταξίαρχος ε.α. Νι
κόλαος Κανατάς. Γεν
νήθηκε το  έτο ς  1951 

στα Φύλλα Εύβοιας. 
Κατετάγη την
31.8.1970 και υπηρέτη
σε σε διάφορες υπηρε

σίες των Α.Δ. Ηρακλεί
ου, Χανιών, Μαγνη

σίας, Βοιωτίας και Εύβοιας. Υπήρξε έγγαμος  

και π ατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την  

4.3.2004-05-21.

+ Ανθυπαστυνόμος 
ε.α. Νικόλαος Παντα- 
ζής. Γεννήθηκε το  έ 
το ς  1947 στη Χαλκίδα. 
Κ ατετάγη την  

4.8 .1966 και υπηρέτη
σε σε δ ιάφ ορ ες  υπη
ρεσ ίες  τη ς  Γ.Α.Δ.Α., 
κυρίω ς στη Δ.Δ. Σ χ έ 

σεων. Υπ ηρέτησε τον αστυνομικό α θλη τι
σμό και αναδείχθηκε επί σειρά ετών πρωτα
θλητής με την ομάδα μπάσκετ τη ς  Ελληνι
κής Αστυνομίας, την οποία ακολουθούσε σε 

όλες τ ις  αθλητικές διοργανώ σεις μέχρι την  

απ οστρατεία  του . Υπήρξε ιδρυτικό μέλος  

τη ς  Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλά
δος και η προσφορά του  στον αστυνομικό α
θλητισμό υπήρξε ανεκτίμητη. Η Διεύθυνση  

Δημοσίων Σχέσεω ν στην οποία υπηρέτησε  

τα  π ερισσότερα χρόνια τη ς  σταδιοδρομίας  

του , θα  θυ μά τα ι γ ια  πάρα πολλά χρόνια το  

πηγαίο χαμόγελό του και την εύθυμη δ ιάθε
σή του . Ο αξιαγάπ ητος Ν ικόλας που απο- 
σ τρατεύθηκε το  2001, υπήρξε έγγαμ ος και 
π ατέρας δύο τέκνων.

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 2 0 0 3

Ε Σ Ο Δ Α
Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ο  Ε Τ Ο Υ Σ  2002 130636 ,47
Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ  ΙΔ ΙΩ Τ Ω Ν 297262 ,50
Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε ΙΣ 3433 2 ,5 0
Τ Ο Κ Ο Ι 3978 ,94

Ε Ξ Ο Δ Α
Ε Κ Τ Υ Π Ω Σ Η  -  Β ΙΒ Λ  -  Μ Ο Ν Τ Α Ζ  -  Χ Α Ρ Τ Ι 251593 ,47
Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ ΙΚ Α  -  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ ΙΚ Α  Τ Ε Λ Η 63166 ,37
Φ Π Λ 4787 ,49
Μ ΙΚ Ρ Ο Δ Α Π Α Ν Ε Σ 3933 ,95
Ο ΙΚ Ο Ν . Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Ε ΙΣ 79165 ,70
Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ  Η /Υ 2995,01
Ε Π ΙΣ Τ Ρ . Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ω Ν 140,00

Α Θ Ρ Ο ΙΣ Η 466210,41
Μ Ε ΙΟ Ν  Ε Ξ Ο Δ Α 4 0 5 781 ,99

Α Ν Α Λ Υ Σ Η  ΙΣ Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Υ  2003 Υ Π Ο Λ Ο ΙΠ Ο  
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 43690,15 
ΑΙΚΑΙΟΑΟΓΙΤΙΚΑ 15350,00 
ΤΑΜ ΕΙΟ 1388,27

60428 ,42
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ΦΑΛΑΣ
B i n e s

S M i m p n o

Φ Α Λ Η Ρ Ο Υ  5 5  - Π Ε ΙΡ Α ΙΑ Σ  (Π. ΚΟΚΚΙΝΙΑ) - ΤΗ Λ.: 2 1 0 .4 2 0 4 .1 7 1

Ένα σύγχρονο π λήρες  

εξο π λ ισ μ ένο  κ α τά σ τη μ α

με μεγάλη γκάμα 
ποδηλάτων, 

ανταλλακτικών και 
αξεσουάρ των πιο 

γνωστών εργοστασίων, 
που καλύπτουν κάθε 

ανάγκη και κάθε γούστο 
μικρών και μεγάλων.

ΒΜΧ 
BULLET 
HARO 

E T

IDEAL 
MONGOOSE

•  Δ ε κ τ έ ς  Π ισ τ ω τ ικ έ ς  Κ ά ρ τ ε ς  - Α ν τ ικ α τ α β ο λ έ ς  
•  Τα π ά ν τα  γ ια  τ ο  π ο δ ή λ α τ ο  κ α ι τ ο ν  π ο δ η λ ά τ η  ! !



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ
ΟΔΙΚΗΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ!
μέσο από τη
δικαστηριακή πρακτική

■ Νομοθεσία

•  Παραδείγματα και άρθρο 
μέσα ΟΠΟ τη νομολογία

.  Πίνακες με πρόστιμα σε ευρώ

I:
1 το παρόν έργο, ία  αρ- 
θρα του Κώδικα Οδι- 

. κής Κυκλοφορίας επε- 
ξηγούνται με παραδείγ
ματα, τα οποία προκύ
πτουν από τα πραγματι
κά περιστατικά επιλεγ
μένων δικαστικών απο
φάσεων. Τα περιστατικά 
δίνονται με τέτοιο τρό
πο, ώστε ο αναγνώστης 
να έχει άμεση και γρή
γορη αντίληψη τόσο 

[ της τροχαίας παράβα
σης, όσο και της αντι
μετώπισής της από τα 
δικαστήρια. Θέματα 

σχετικά με την υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, τη 
φόρτωση οχημάτων , τη συμπεριφορά οδηγών προς 
τους πεζούς, την οδήγηση υπό την επίδραση οινο
πνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών κ.λπ. είναι 
καθημερινά στην πράξη. Επιπλέον, για πρώτη φορά 
τα πρόστιμα που προβλέπονται στον Κ.Ο.Κ. και ανα
γράφονται ακόμα σε δραχμές, έχουν μετατραπεί σε 
ευρώ, σε ξεχωριστό πίνακα, βάσει των σχετικών 
Υπουργικών Αποφάσεων, διότι ο πολίτης είναι ανα
γκαίο να γνωρίζει όχι μόνο τους κανόνες οδικής συ
μπεριφοράς, αλλά και τα πρόστιμα που επισύρει η 
παράβαση αυτών των κανόνων. Πρόκειται για ένα 
απλό εγχειρίδιο, ιδιαίτερα χρήσιμο όχι μόνο στο νομι
κό, αλλά και σε κάθε πολίτη που θέλει να κατανοήσει 
καλύτερα τις πολλές φορές τεχνικού χαρακτήρα δια
τάξεις του Κ.Ο.Κ.

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
(αρχαία ελληνική λογοτεχνία και γλώσσα)

αδηφάγου χρόνου- ανεξίτηλες και μοναδικά πολιτι- 
σμοφόρες. Η εργασία αυτή της κας Μήνη δεν προο
ρίζεται μόνο για λίγους και ειδικούς. Αντίθετα, απευ
θύνεται σε κάθε άνθρωπο που αγαπάει την ελληνική 
αρχαιότητα κι ενδιαφέρεται να τη γνωρίσει καλύτερα, 
πατώντας στο στέρεο έδαφος των πρωτότυπων κει
μένων. Πρόκειται για ένα χρήσιμο βοήθημα για όσους 
(μαθητές, σπουδαστές, καθηγητές) επιθυμούν να 
εξοικειωθούν με την παλαιότερη μορφή της γλώσσας 
μας και ιδιαίτερα τη νέα γενιά που αναζητά νέες με
θόδους προσέγγισης του αρχαίου ελληνικού πνεύμα
τος. Το βιβλίο χωρίζεται σε ενότητες που περιλαμβά
νουν αρχαία κείμενα σε συνδυασμό με μεταφράσεις, 
γλωσσικές ασκήσεις, εργασίες γραμματικής και συ
ντακτικού και ποικίλες πληροφορίες, μυθολογικές, 
γραμματολογικές και βιογραφικές.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πρόκειται για ένα 
πολύ ενδιαφέρον 
έργο επτά συνολι

κά τόμων, που ενδια
φέρει κάθε υπάλλη
λο που ασχολείται με 
θέματα δημόσιας 
ασφάλειας. Η περι
γραφή των εγκλημά
των γίνεται με μυθι
στορηματικό τρόπο 
που κρατά σε αγω

νία τον αναγνώστη, ενώ ταυτόχρονα πλαισιώνεται 
από δεκάδες εικόνες που εμπλουτίζουν την αφήγηση. 
Οι υποθέσεις παρουσιάζονται όπως ακριβώς έγιναν 
απαλλαγμένες από κάθε φανταστικό στοιχείο, αλλά 
παραλλαγμένα τα ονόματα των πρωταγωνιστών - με
ρικές φορές και των τόπων που διαδραματίστηκαν.

Η σειρά προσφέρεται στους αστυνομικούς στην τιμή 
των 200 ευρώ με διακανονισμό.

Χ ι α  ή  
η η

i t p p o d i r n J

Αρχαία E .U ijv ik i) 

.loyflujvifl 
κηι Γ\ύοοα

ι:
■ο βιβλίο αυτό έρχε- 
| ται σε μια εποχή που 
αναζητά ένα νέο 

τρόπο ανάγνωσης και 
μελέτης της αρχαίας 
ελληνικής λογοτε
χνίας και γλώσσας. 
Στόχος της συγγρα- 
φέως είναι να μυήσει 
το νεοέλληνα στο 
πνεύμα των κλασικών 
και προκλασικών Ελ
λήνων συγγραφέων, 

ώστε να έρθει εγγύτερα με τις πανανθρώπινες πνευ
ματικές αξίες. Αξίες που παραμένουν -σε πείσμα του

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
(πρόληψη, αίτια, έρευνα)

πρόληψη

1 (ΐχΟΥρΗψ01
Π ρ α κ ιιιτϋ  η» ν
Α ικ ο γ μ « ιψ "Λ

κι Τ μοχτιΐ*·*;

Τ α τροχαία ατυχήμα
τα είναι από τις οδυ
νηρότερες μάστιγες 

της εποχής μας και 
σύμφωνα με τα στατι
στικά στοιχεία αποτε
λούν την τρίτη αιτία 
θανάτου μετά τις καρ- 
διοπάθειες και τον 
καρκίνο. Το βιβλίο
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θείες και τον καρκίνο. Το βιβλίο του Ανθυπαστυνόμου 
Λ. Λαμπρακάκη που αποτελεί καταστάλαγμα 27χρο- 
νης πείρας σε υπηρεσίες της Τροχαίας, αποσκοπεί να 
αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για οδηγούς και πε
ζούς αλλά και για όλους τους αστυνομικούς και προ- 
ανακριτικούς υπαλλήλους που ασχολούνται με την 
διερεύνηση των αιτιών των δυστυχημάτων. Το εξαιρε
τικό πλεονέκτημα που παρουσιάζει η πρωτότυπη ερ
γασία του είναι οι 39 πραγματικές περιπτώσεις τρο
χαίων ατυχημάτων που συνοδεύονται με φωτογρα
φίες, σχεδιαγράμματα και λεπτομερείς αναλύσεις 
των αιτιών, που συγκεντρώθηκαν, ίσως, για πρώτη 
φορά!

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η παρούσα δεύτερη 
έκδοση είναι 
εμπλουτισμένη με 

νεώτερα νομοθετήμα- 
τα που συμπεριλή- 
φθηκαν στα ήδη 
υπάρχοντα κείμενα, 
είτε αυτούσια είτε ως 
τροποποιητικά επί 
μέρους διατάξεων.

Στην παρούσα έκ
δοση περιέχονται κω- 
δικοποιημένα, με τις 

I μέχρι σήμερα τροπο
ποιήσεις τους, τα ε 
ξής νομοθετικά κεί

μενα:
- Ο Σωφρονιστικός Κώδικας Ν. 2776/1999, με την 

Εισηγητική και Αιτιολογική του Έκθεση και συνημμέ
να Παραρτήματα - Το δέκατο τέταρτο κεφάλαιο του 
Ν. 1851/1989: «Κώδικας βασικών κανόνων για τη με
ταχείριση των κρατουμένων και άλλες διατάξεις» - Το 
Ν.Δ. 68/1968: «Συμβούλιο Χαρίτων» - Η Υπουργική Α
πόφαση 6161/2000: «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος 
κρατουμένων» - Η Υπουργική Απόφαση 58819/2003: 
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Κατα
στημάτων Κράτησης τύπου Α’ και Β’» - Οι Στοιχειώ
δεις κανόνες κράτησης των κρατουμένων του ΟΗΕ 
(1957) και οι αντίστοιχοι του Συμβουλίου της Ευρώ
πης - Η Έκθεση (1994) της Βουλής για την κατάστα
ση στις ελληνικές φυλακές και τις  δυνατότητες βελ
τίωσης του σωφρονιστικού συστήματος της χώρας - 
Η Γνώμη της Ολομέλειας Εισαγγελικών λειτουργών 
του Αρείου Πάγου για το Σχέδιο του Σωφρονιστικού 
Κώδικα καθώς και οι Γνώμεςτου Τομέα Ποινικών Επι
στημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τομέα 
Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Πα
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

«.«mm·! » m m m m u t

ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΣ
ΚΩΔΙΚΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΚΕΙΜΕΝΑ

2 0 0 3

Ανθ/μος Κ.Κούρος

ΣΗΜΑΤΑ

ΟΡΜΟΙΒΠΓΟΚΑ Ε0Α00

ίίιιαίΐ mm
oiiMilxaiiiliPoooiiii»®®®
(μπουφάν - παντελόνι με ύφασμα πελάτη)
(ατην ιιμή περιλητιβανειαι ΦΠΑ10%)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura)

ΛΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για ολα ία όπλα)

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA)

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W. ECONOMY)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΑΚΟΙ MAO LITE

ΑΡΒΥΛΑ HI-TECH (Δέρμα Cordura)

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

Α Π Ο ΣΤΟ ΛΗ  Ο Π Ο ΥΔ ΗΠ Ο ΤΕ Μ Ε Α Ν ΤΙΚ Α ΤΑ ΒΟ Λ Η

ΤΕΝΤΕΣ

ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ

ΕΠΟΧΙΑΚΑ
ΕΙΔΗ

ν α ω ι .

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γ. ΠΙΣΙΝΑΣ - Γ. ΝΑΝΟΣ
I. ΦΩΚΑ 109 - ΓΑΛΑΤΣΙ

τηλ. 2932 386 - 2130 619 κίν. 093 2 414526 - 097 746 5354 
ΕΚΘΕΣΗ: ΤΡΑΛΛΕΩΝ120, ΓΑΛΑΤΣΙ, τπλ. 22.22.243

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ
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ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ

Χάλκινο 
άγαλμα του 
Bodhisattva 

της δυναστεί
ας των Ming 
(1 4 0 3 -1 4 2 4 ).

24-5-2004/ 11-10-2004 — :
μορφιάς και σπανιότητας πολλά από τα οποία βγαίνουν από τις αποθήκες των Μου- 

σιακών Ιδρυμάτων προκειμένου να παρουσιαστούν μια και μοναδική φορά στην Α

θήνα. Και αυτό συμβαίνει διότι είναι τέτοια η σημασία αλλά και η εύθραυστη κατά

στασή τους που δεν επιτρέπουν εύκολα την επανέκθεσή τους».
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Πρόκειται για μια έκθεση - φόρο τιμής από το Πε
κίνο, την πρωτεύουσα που θα φιλοξενήσει τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008, προς την Ολυ
μπιακή Αθήνα του 2004. Περιλαμβάνει αντικεί
μενα που ανήκαν σε Κινέζους αυτοκράτορες, 

έχουν χαρακτηρισθεί εθνικοί θησαυροί και χρονολο
γούνται από το 3.000 π.Χ. μέχρι και το 1912, οπότε 
επήλθε η πτώση της τελευταίας δυναστείας των Qing. 
Εκτίθενται περίπου 200 έργα τέχνης τα οποία προέρ
χονται από τρία μεγάλα μουσεία του Πεκίνου, του 
Μουσείου της Πόλης, του Μουσείου Τέχνης και του 
Μουσείου Τάφων της δυναστείας Ming. Τα υπόλοιπα 
προέρχονται από τις συλλογές του Μουσείου Μπενά- 
κη, του Μουσείου Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας και 
του Νομισματικού Μουσείου Αθηνών. Την επιμέλεια 
της έκθεσης έχουν αναλάβει οι ιστορικοί τέχνης Ζίνα 
Καλούδη (Ελλάδα) και Τζιάνγκ Τσίτσι (Κίνα). Στην έκ
θεση αυτή ο επισκέπτης θα θαυμάσει νεολιθικά κερα
μικά αγγεία, νομίσματα, υφάσματα, χρυσά κτερίσμα- 
τα της δυναστείας των Shang (1.600 - 1.027 π.Χ.), 
μπρούντζινα τελετουργικά σκεύη διακοσμημένα με ιε
ρές μάσκες, ταφικά αγαλματίδια των Han (3ος αι π.Χ. 
- 3ος αι μ.Χ.) και των Tang (7ος αι -1 0ος αι. μ.Χ.), πο
λύτιμες πορσελάνες από τη λαμπρή εποχή των Song 
(10ος - 13ος αι. μ.Χ.), εξαιρετικά δείγματα μικροτε
χνίας σε ίασπη και χρυσό από τους τάφους των αυ- 
τοκρατόρων των Ming (14ος - 17ος αι. μ.Χ.) καθώς 
επίσης και σπάνια δείγματα κινέζικης καλλιγραφίας 
και ζωγραφικής τα οποία τοποθετούνται χρονικά με
ταξύ του 14ου και 19ου αιώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ό,τι πέραν των θεματικών ενο
τήτων που σχετίζονται με την ιστορική αναδρομή, τα 
φιλοσοφικά κινήματα, τη ζωγραφική ή την καλλιγρα
φία, μια μικρότερη έκθεση παρουσιάζει την εξάπλωση 
του ελληνισμού, ακολουθώντας τα χνάρια στο δρόμο 
του μεταξιού, από τους Αλεξανδρινούς χρόνους μέ
χρι και τον 5ο αιώνα μ.Χ. Στο πλαίσιο αυτό, καθίστα
νται ορατές οι επιδράσεις της ελληνιστικής γλυπτικής 
στη βουδιστική εικονογραφία.

Αναμφισβήτητα, η έκθεση «Αυτοκρατορικοί θησαυ
ροί από την Κίνα» αποτελεί ευκαιρία ώστε να γνωρίσει 
το ελληνικό αλλά και το διεθνές κοινό που θα βρίσκε
ται στην Αθήνα, κατά την περίοδο των Ολυμπιακών 
Αγώνων έναν άλλο μεγάλο πολιτισμό τον Κινεζικό, που 

επέδρασε στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο με 
την ίδια ένταση όπως και ο αρχαίος ελλη

νικός πολιτισμός.

Α υ το κτα το ρ ικ ό  

ένδ υ μ α  τε λ ε 

τώ ν κεντημένο  

σ το χέρ ι με 

π αρασ τάσ εις  

δράκω ν, πάνω  

σ ε α νο ιχτό  κί
τρ ινο  σ ατέν.

Πορσελάνινο άγαλμα της 
δυναστείας των Ming 
(1368-1644).

Χρυσή καρφίτσα για τα
μαλλιά σε σχήμα παγόδας
διακοσμημένη με μαργαριτάρια και πολύτιμους
λίθους της δυναστείας των Ming (1368-1644).

Χρυσή καρφίτσα για τα μαλλιά σε σχήμα ηλιοτρόπιου της δυναστείας 
των Ming (1465-1487).



Μ ετά από εισαγγελική παραγγελία για διενέργεια 
έρευνας, το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της 
ΔΑΑ εξίχνιασε υπόθεση ηλεκτρονικού εγκλήμα

τος για απάτη και εξύβριση μέσω ηλεκτρονικού υπο
λογιστή, συλλαμβάνοντας έναν ημεδαπό. Ο συλλη- 
φθείς είχε δημιουργήσει ηλεκτρονική ιστοσελίδα στο 
Internet, όπου παρουσιάζονταν αποσπάσματα κινημα
τογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών στα οποία 
εμφανίζονταν σε ερωτικές σκηνές γνωστές Ελληνίδες 
ηθοποιοί και παίκτριες τηλεπαιχνιδιών. Η προβολή των 
ταινιών πραγματοποιούνταν με άμεση εγκατάσταση 
λογισμικού στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του επισκέ
πτη της ιστοσελίδας, με τέτοιον τρόπο ώστε, χωρίς να 
το αντιληφθεί, να συνδέεται με εταιρεία παροχής 
Internet του εξωτερικού. Στη συνέχεια αυτός που δια
χειρίζονταν την ιστοσελίδα εισέπραπε τα χρήματα από

τον τηλεπικοινωνιακό φορέα της χώρας του εξωτερι
κού με τον οποίο είχε συνάψει σύμβαση. Ο επισκέπτης 
της ιστοσελίδας αντιλαμβάνονταν την απάτη που γινό
ταν σε βάρος του όταν λάμβανε το λογαριασμό του 
ΟΤΕ, στον οποίο οι χρεώσεις του Internet εμφανίζονταν 
ως κλήσεις σε χώρες του εξωτερικού. Από τη δικτυακή 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκαν τα ηλε
κτρονικά αποτυπώματα της ιστοσελίδας, ενώ από την 
ψηφιακή ανάλυση διαπιστώθηκε η ταυτότητα του δρά
στη. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρη
ση του ημεδαπού κατασχέθηκε ένας σκληρός δίσκος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή μέσω του οποίου γινόταν η 
ηλεκτρονική απάτη, καθώς και δεκάδες άλλα αποθη
κευτικά μέσα, δισκέτες και cd-rom. Ο συλληφθείς με τη 
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του οδηγήθη
κε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

«ΛΕΥΚΟΠΥΡΓΙΩΤΗΣ» ΕΜΠΡΗΣΤΗΣ

πό το Τμήμα Προστασίας Πολιτεύματος της 
Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης συνελήφθη 
ένας ημεδαπός ιδιωτικός υπάλληλος 26 ετών για 

απόπειρα εμπρησμού-έκρηξης και για κατασκευή και 
κατοχή εκρηκτικών υλών. Αστυνομικοί της ανωτέρω 
Υπηρεσίας έχοντας υπόνοιες ότι θα υπάρξει εμπρη
στικό χτύπημα σε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρε
σιών ασφαλείας, έθεσαν υπό παρακολούθηση τους 
χώρους στέγασής της καθώς και όλα τα οχήματα ιδιο
κτησίας της στήνοντας ταυτόχρονα ενέδρες. Μετά 
από παρέλευση λίγων ημερών εντόπισαν το δράστη, 
μαζί με έναν άλλο νεαρό να πλησιάζουν ένα Ι.Χ.φορ- 
τηγό της εταιρείας και να τοποθετούν κάτω από αυτό 
μια αυτοσχέδια εμπρηστική-εκρηκτική κατασκευή, την 
οποία είχε σε σακίδιο πλάτης ο συλληφθείς. Οι αστυ
νομικοί μόλις αντελήφθησαν το γεγονός έτρεξαν αμέ
σως στο σημείο και παρότι δέχθηκαν επίθεση από 
τους δράστες με αναισθητικά σπρέυ, συνέλαβαν τελι
κά τον έναν από αυτούς. Ο δράστης που διέφυγε 
άφησε στο σημείο εκείνο το σακίδιό του, που περιείχε 
μια αυτοσχέδια εμπρηστική-εκρηκτική κατασκευή, 
αποτελούμενη από τέσσερα φιαλίδια βουτανίου των 
190 γραμμαρίων, στερεωμένα με λευκή χαρτοταινία 
συσκευασίας σε πλαστικό δοχείο τεσσάρων λίτρων 
γεμάτο εύφλεκτο υλικό. Όσον αφορά την κατασκευή 
που είχαν τοποθετήσει κάτω από το όχημα, ήταν ίδια 
με την προαναφερθείσα με τη μόνη διαφορά ότι είχε 
δύο φιαλίδια βουτανίου και είχε ως μέσο χρονοεπι- 
βράδυνσης τρία κεράκια. Ο νεαρός που συνελήφθη 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ/κων Θεσσαλονί
κης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 
του σύνεργού του.

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ 136.000 ΚΡΟΤΙΔΕΣ

στυφύλακας του A’ Τ.Α. Περιστεριού πληροφορή- 
θηκε ότι άγνωστο άτομο μεταφέρει και εμπορεύ
εται κροτίδες σε κατάστημα ψιλικών στη περιοχή 

του Περιστεριού. Αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρε
σίας έθεσαν υπό παρακολούθηση το συγκεκριμένο 
κατάστημα, με σκοπό την επαλήθευση των καταγγελ
λόμενων και τη σύλληψη του δράστη. Μετά από συνε
χή επιτήρηση του χώρου για περισσότερο από δέκα 
ημέρες κατελήφθη ημεδαπή να μεταφέρει 700 κροτί
δες, προκειμένου να τις πουλήσει στο κατάστημα ψι
λικών. Στην έρευνα που ακολούθησε στο χώρο που 
στεγάζονταν η επιχείρηση ανευρέθησαν 300 κροτί
δες, καθώς και 100 φωτοβολίδες πιστολιού. Όπως 
προέκυψε από την προανάκριση η ημεδαπή προμη
θεύτηκε τις κροτίδες από κατάστημα με είδη δώρων 
που βρίσκεται στον Πειραιά. Από την έρευνα που διε- 
νήργησαν οι Αστυνομικοί στο μαγαζί αυτό συνέλαβαν 
τον προσωρινά υπεύθυνο, ο οποίος ήταν σύζυγος της 
ιδιοκτήτριας διότι εντός του καταστήματος και σε πα
ρακείμενη αποθήκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
135.000 κροτίδες, 10 πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολί
δων, 100 καψύλλια φωτοβολίδων, 5.876 φωτοβολίδες 
κρότου, 1.700 σφυρικτές, δύο εκτοξευτές πυροτεχνη
μάτων, 84 σφυρίκτες-ρουκέτες, 52 πυροτεχνήματα 
μασούρια, 96 πυροτεχνήματα μασούρια ρώσικης κα
τασκευής, 124 πυροτεχνήματα μασούρια τύπου 
φουρφούλα, 8.400 αθύρματα, 864 σβούρες καθώς και 
ένας πυρσός μπουκέτου. Οι τρεις συλληφθέντες ημε
δαποί, συμπεριλαμβανόμενης και της προσωρινά 
υπεύθυνης του καταστήματος ψιλικών, με τη δικογρα
φία που σχηματίστηκε σε βάρος τους απεστάλησαν 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών, ενώ οι κατασχε- 
θείσες κροτίδες και τα λοιπά πυροτεχνήματα απεστά
λησαν στο Τ.Ε.Ε.Μ για καταστροφή.
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ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΑΤΜ

ξω από υποκατάστημα Τράπεζας στο κέντρο των 

F  Αθηνών, αστυνομικοί της ΥΔ0ΕΑΗ/10 Τμήμα Οικο- 

L νομικών Εγκλημάτων συνέλαβαν ένα Βούλγαρο 

υπήκοο, τη στιγμή που επιχειρούσε να αποσυνδέσει 

από την αυτόματη ταμειακή μηχανή, αυτοσχέδιους ηλε

κτρονικούς μηχανισμούς αντιγραφής πιστωτικών καρ

τών και καρτών αναλήψεων, τους οποίους είχε συνδέ

σει ο ίδιος με τη βοήθεια των συνεργών του λίγη ώρα 

πριν από τη σύλληψή του. Το ΑΤΜ της τράπεζας είχε 

παγιδευτεί με μια μικροκάμερα που ήταν τοποθετημένη 

μέσα σε μια πλαστική ράβδο στην οροφή του μηχανή

ματος και με έναν αντιγραφέα (skimmer), ο οποίος είχε 

τοποθετηθεί στη σχισμή υποδοχής της κάρτας. Με το 

μηχανισμό αυτό οι δράστες είχαν τη δυνατότητα να 

αντιγράφουν το μαγνητικό πεδίο της κάρτας και να βλέ

πουν την πληκτρολόγηση του κωδικού αριθμού πρό

σβασης (PIN). Χρησιμοποιώντας την τεχνική αυτή παγί

δευαν τα ATM's τραπεζών, κατέγραφαν σε βιντεοκασέ

τα τα στοιχεία της κάρτας που εισήγαγαν οι πελάτες 

στο μηχάνημα για τη συναλλαγή τους και στη συνέχεια 

δημιουργούσαν πλαστά αντίγραφα, με τα οποία προέ-

βαιναν σε αναλήψεις χρημάτων. Οι ανυποψίαστοι πολί

τες ανακάλυπταν την εις βάρος τους κλοπή, όταν πή

γαιναν να κάνουν εκ νέου ανάληψη, οπότε και διαπί

στωναν ότι ο λογαριασμός τους δεν είχε πλέον χρήμα

τα. Στην κατοχή του συλληφθέντος βρέθηκαν και κα

τασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένας ιδιαίτερα περίτεχνος 

και τεχνολογικά προηγμένος αυτοσχέδιος δέκτης εικό

νας και ήχου, που προέρχονταν από τη μικροκάμερα 

και τον αντιγραφέα αντίστοιχα. Επίσης στην οικία του 

βρέθηκαν και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που χρη

σιμοποιούνται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, έξι 

βιβλιάρια καταθέσεων Βουλγαρίας, δύο πλαστικές κάρ

τες λευκού χρώματος με μαγνητικό πεδίο και το χρη

ματικό ποσό των 6.040 ευρώ. Η μέθοδος που χρησιμο

ποιούσε η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση ήταν 

πρωτοποριακή τουλάχιστον για την Ευρώπη, καθώς εί

ναι η πρώτη φορά που κατάσχεται μηχανισμός αντι

γραφής των στοιχείων του μαγνητικού πεδίου της κάρ

τας, με τη δυνατότητα να μεταδίδει ασύρματα τα στοι

χεία υπό μορφή ήχου. Ο αλλοδαπός παραπέμφθηκε για 

τακτική ανάκριση σε Ειδικό Ανακριτή.

ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ «ΒΙΤΡΙΝΑ»

ο Τ Α. Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Δ/νση 

Εσωτερικών Υποθέσεων, εξάρθρωσε κύκλωμα 

διακίνησης λαθραίων τσιγάρων συλλαμβάνο- 

ντας πέντε ημεδαπούς και δύο αλλοδαπούς. 

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης των 

δύο Υπηρεσιών εντοπίστηκε στην επαρχιακή οδό Αρ

χαίου Θεάτρου Επιδαύρου-Κρανιδίου τριαξονικό 

φορτηγό, το οποίο ήταν ύποπτο για μεταφορά λα

θραίων τσιγάρων. Σε σήμα που έδωσε ο τροχονόμος 

που μετείχε στην επιχείρηση, το όχημα δεν σταμάτη

σε για έλεγχο με αποτέλεσμα να καταδιωχθεί μέχρι 

την περιοχή της Νέας Επιδαύρου. Εκεί ο οδηγός 

εγκατέλειψε το φορτηγό και τράπηκε σε φυγή προς 

απόκρημνη δασώδη περιοχή, όπου καταδιώχθηκε και 

συνελήφθη λίγο αργότερα. Όπως διαπιστώθηκε, το 

φορτηγό ήταν φορτωμένο με λαθραία τσιγάρα. Στο 

πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης εντοπίστη

καν εγκαταλειμμένα, στις περιοχές Πελεη και Δίδυ

μα, άλλα δύο φορτηγά, τα οποία είχαν τον ίδιο αριθ

μό κυκλοφορίας και περιείχαν και αυτά λαθραία τσι

γάρα. Συνολικά στα τρία οχήματα βρέθηκαν και κα

τασχέθηκαν 912.000 πακέτα τσιγάρα, αξίας δύο εκα

τομμυρίων διακοσίων δέκα ευρώ. Από την προανά

κριση προέκυψε ότι σημεία εκφόρτωσης των τσιγά

ρων ήταν δύο ιχθυοτροφεία στην περιοχή Ερμιόνης. 

Συγκεκριμένα, ένα στην περιοχή Θερμησία όπου συ

νελήφθη ένας αλλοδαπός εργάτης και ένα στην πε

ριοχή Κοριακιά όπου συνελήφθησαν οι δύο ημεδαποί 

ιδιοκτήτες του και δύο εργάτες, ένας ημεδαπός και 

ένας αλλοδαπός. Στην έρευνα που ακολούθησε βρέ

θηκαν και κατασχέθηκαν στους χώρους του δεύτε

ρου ιχθυοτροφείου δύο δίκαννα κυνηγετικά όπλα κε

νά φυσιγγίων, ένα πιστόλι των 9 mm με άδειο γεμι

στήρα, το οποίο έφερε προσαρτημένο σιγαστήρα, 

ένα πιστόλι χωρίς μάρκα, με γεμιστήρα που περιείχε 

επτά φυσίγγια καθώς και 299 φυσίγγια διαφόρων 

διαμετρημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου.
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΝΕΑΡΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Κ ύκλωμα που ωθούσε ανηλίκους και νεαρούς ενη

λίκους στην πορνεία,εξαρθρώθηκε από την 

Υποδ/νση Προστασίας Ανηλίκων/ 2ο Τμήμα Ειδι

κής Μεταχείρισης της ΔΑΑ. Μετά από εντατικές έρευ

νες αστυνομικοί συνέλαβαν ως μέλη του κυκλώματος 

τρεις ημεδαπούς, καθώς και τέσσερις νεαρούς αλλο

δαπούς αλβανικής καταγωγής. Η ομάδα αυτή δρούσε 

σε ένα μπαρ της Αθήνας, οι ιδιοκτήτες του οποίου 

προσλάμβαναν νεαρούς αλλοδαπούς και εκμεταλλευ

όμενοι την οικονομική τους κατάστασή και την ευάλω

τη θέση τους, τους παραχωρούσε σε ενδιαφερομέ

νους πελάτες του καταστήματος για ερωτική συνεύ

ρεση έναντι αμοιβής, μέρος της οποίας εισέπρατταν οι 

ίδιοι. Κατά την έρευνα που διενεργήθηκε σε χώρους 

του καταστήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλή

θος περιοδικών με πορνογραφικό περιεχόμενο, χειρό

γραφες σημειώσεις με χρηματικά ποσά που εισέπρστ- 

ταν και με αριθμούς κινητών τηλεφώνων των πελατών. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 

Πλημ/κών Αθηνών.

Ο ΦΕΡΕΛΠΙΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ

Ι
ο σύνδεσμο κυκλώματος διακίνησης μεγά

λων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών από τη 

Γερμανία σε περιοχές της βόρειας Ελλάδος 

αποτελούσε ένας «φέρελπις» συμπατριώτης 

μας. Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης 

Ναρκωτικών του Τ.Α Ξάνθης μετά από επιστάμενες 

έρευνες εντόπισαν τον ενδιάμεσο κρίκο στη διακί

νηση. Έτσι, προσποιούμενοι τους αγοραστές, ήρ

θαν σε επαφή με τον ημεδαπό και τη Γερμανίδα φί

λη του και μετά από πολλές τηλεφωνικές διαπραγ

ματεύσεις και συναντήσεις, συμφώνησαν για την 

αγορά ναρκωτικών χαπιών XTC έναντι του ποσού 

των 60.000 ευρώ. Ως τόπος συναλλαγής ορίστηκε 

τοποθεσία έξω από ένα χωριό του Διδυμότειχου. 

Στο προκαθορισμένο σημείο κατέφτασε ένας Γερ- 

μανός υπήκοος με το αυτοκίνητό του, ο οποίος με

τέφερε 17 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν χά

πια XTC. Έπειτα από άμεση επέμβαση και με τη

συνεργασία των αστυνομικών του Τμήματος Δίω

ξης Ναρκωτικών Ορεστιάδας, ο ανωτέρω συνελή- 

φθη έχοντας στην κατοχή του τα προσημειωμένα 

χαρτονομίσματα που του είχαν δώσει οι εικονικοί 

«αγοραστές». Όπως προέκυψε από την προανά

κριση αυτός ο αλλοδαπός, μαζί με έναν ομοεθνή 

του ήρθαν οδικώς στη χώρα μας μέσω Ιταλίας, από 

το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, μεταφέροντας τα χά

πια σε ειδική κρύπτη στην ταπετσαρία του πορτ- 

μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Οι ποσότητες των ναρ

κωτικών ήταν κατάλληλα συσκευασμένες με νάιλον 

σακούλες και με ιδιαίτερη επιμέλεια, ώστε να μην 

εντοπίζονται από τα αστυνομικά σκυλιά. Τα ναρκω

τικά ήταν Ολλανδικής προέλευσης και προορίζο

νταν για περιοχές της Βορείου Ελλάδας και κυρίως 

για τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά κατασχέθηκαν 

20.284 χάπια Extacy. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 

στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Ορεστιάδας.

ΚΙΝΑ-ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΩ ΑΘΗΝΑΣ

ργανωμένο κύκλωμα λαθρομεταναστών που 
δρούσε στη χώρα μας και προωθούσε Κινέζους 

λαθρομετανάστες σε ευρωπαϊκές χώρες, εξαρ
θρώθηκε από το 2ο Τμήμα της Υποδ/νσης Αντιμετώπι
σης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μέλη της οργάνωσης 
αναζητούσαν Κινέζους υπηκόους σε φτωχές περιοχές 
της Κίνας, τους υπόσχονταν μεταφορά και εύρεση ερ
γασίας και εισέπρατταν ποσά από 8.000-10.000 ευρώ 
για τη μεταφορά τους μέχρι την Κωνσταντινούπολη. 
Όταν έφταναν με πλοία στη χώρα μας τους μετέφεραν 
με φορτηγά στην Αθήνα και τους έκλειναν ανά ομάδες

σε διαμερίσματα. Στη συνέχεια με χρήση βίας τους 
απειλούσαν και τους εκβίαζαν, έχοντας παράλληλα την 

απαίτηση να τους καταβάλουν οι συγγενείς τους στην 
Κίνα επιπλέον 5-10.000 ευρώ, προκειμένου να τους 
ελευθερώσουν και να τους προωθήσουν στη συνέχεια 
στην Ευρώπη. Το κύκλωμα διέθετε συνεργάτες στην 
Κίνα, στην Τουρκία και στην Ιταλία. Στην έρευνα που 
διενεργήθηκε σε ενοικιαζόμενο δωμάτιο βρέθηκαν δύο 
μεγάλα μαχαίρια, ένας μπαλτάς, ξύλινα ρόπαλα με αί

μα, σύριγγες ναρκωτικών, διαβατήρια, έγγραφα ιταλι
κών αρχών καθώς και εισιτήρια Πάτρας-Ιταλίας.
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ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟ

Βτο πλαίσιο των εντεταμένων και συστηματικών ε
λέγχων των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας 
για τη φύλαξη των συνόρων και την καταπολέμηση 
της λαθρομετανάστευσης, στην Εθνική οδό Δράμας- 

Ξάνθης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε τέσσερις αλ
λοδαπούς που επέβαιναν σε ΙΧΕ αυτοκίνητο. Κατά τον 
έλεγχο, ο οποίος διενεργήθηκε από Συνοριακούς Φύ
λακες του Τ.Σ.Φ Παρανεστίου Δράμας, διαπιστώθηκε 
ότι, τρεις από τους επιβαίνοντες στερούνταν ταξιδιωτι
κών εγγράφων, με αποτέλεσμα να προσαχθούν και οι 
τέσσερις στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παρανεστί
ου Δράμας. Όπωςπροέκυψε κατά την προανάκριση, οι 
τρεις από τους προαναφερθέντες είναι Τούρκοι υπήκο
οι και εισήλθαν στις 30-3-2004 παράνομα στη χώρα 
μας. Ο τέταρτος είναι τουρκικής εθνικότητας, Γερμα- 
νός υπήκοος και διακινούσε παράνομα τους ανωτέρω 
αλλοδαπούς. Ειδικότερα για τον τέταρτο, προέκυψε ό
τι εκκρεμεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης από τις 
γερμανικές αρχές ως ύποπτος για μέλος σε τρομοκρα
τική οργάνωση στη Γερμανία. Σε βάρος και των τεσσά
ρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πα
ραβάσεις του νόμου περί αλλοδαπών. Οι τρεις Τούρκοι 
υπήκοοι οδηγήθηκαν στις 31-3-2004 στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Δράμας προκειμένου να δικαστούν από το 
αυτόφωρο Τριμελές Πλημ/κείο, όπου ζήτησαν και πή
ραν αναβολή εκδίκασης της υπόθεσης. Ο Γερμανός υ
πήκοος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, 
λόγωτης ύπαρξης σε βάρος του αιτήματος των γερμα
νικών αρχών για σύλληψη με σκοπό την έκδοσή του.

Κατά τη διάρκεια των συστηματικών και εντατικών ε
ρευνών που πραγματοποιούνται για τη φύλαξη των συ
νόρων και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευ
σης, μόνο κατά το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Μαρ
τίου, από τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, έχουν κατασχεθεί 
σε παραμεθόριες περιοχές σημαντικές ποσότητες

ναρκωτικών ουσιών. Ενδεικτικά:
Στις 17-3-04, στη δασική περιοχή Πτεριάς Καστοριάς 

συνελήφθη Αλβανός υπήκοος, γιατί από κοινού με ο
μοεθνή του, ο οποίος διέφυγε τη σύλληψη, μετέφεραν 
112 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 114 κιλών και 
840 γραμμαρίων.

Στις 22-3-04 στην ορεινή περιοχή Κρασοχωρίου Σερ
ρών συνελήφθη υπήκοος Βουλγαρίας, γιατί εισήλθε 
παράνομα στη χώρα μας, μεταφέροντας ποσότητα 
κάνναβης 12 κιλών και 78 γραμμαρίων.

Στις 25-3-04 στην Κρυσταλλοπηγή Φλώρινας συνε
λήφθη Αλβανός υπήκοος γιατί σε έλεγχο που έγινε στο 
ΙΧΦ αυτοκίνητο, βρέθηκαν στο εσωτερικό της καμπίνας 
16 δέματα που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 8 
κιλών και 480 γραμμαρίων.

Στις 30-3-04 στην Κώτσικα Φιλιατών Θεσπρωτίας συ- 
νελήφθησαν Αλβανοί υπήκοι γιατί είχαν στην κατοχή 16 
δέματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους 
16 κιλών

Στις 30-3-04 στην περιοχή Δρέπανος Ηγουμενίτσας, 
συνελήφθη Έλληνας, γιατί στο αυτοκίνητο που οδη
γούσε βρέθηκαν 9 σάκοι με κάνναβη, συνολικού βά
ρους 9 κιλών.

Στις 31-3-04 στην Κόνιτσα Ιωαννίνων συνελήφθησαν 
5 Έλληνες, οι οποίοι μετέφεραν στα αυτοκίνητά τους 
53 δέματα ημικατεργασμένης κάνναβης, συνολικού 
βάρος 35 κιλών και 323 γραμμαρίων.

Στις 1 -4-2004 κοντά στην ελληνοαλβανική μεθόριο α
πό συνοριοφύλακες του Τ.Σ.Φ Φιλιατών, πέντε άγνω
στοι άνδρες, που μετέφεραν 4 σάκους. Στη θέα των Συ
νοριακών Φυλάκων, τράπηκαν σε φυγή εγκαταλείπο- 
ντας τους σάκους που, όπως διαπιστώθηκε στη συνέ
χεια, περιείχαν 7 δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 
4,5 κιλών και 88 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 
64 κιλών.

ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ «ΣΤΑ ΠΡΑΣΑ»

π’ αυτοφώρω συνελήφθησαν στο Βόλο δύο διαρ
ρήκτες τη στιγμή που έβγαιναν από κατάστημα, 
το οποίο είχαν προηγουμένως διαρρήξει. Οι δρά

στες, αφού έσπασαν τη τζαμαρία της κεντρικής ει
σόδου καταστήματος κομμωτηρίου, εισήλθαν εντός 
αυτού και αφαίρεσαν τριάντα ευρώ. Στη συνέχεια με 
τον ίδιο τρόπο εισήλθαν στο διπλανό κατάστημα πώ
λησης ανταλλακτικών αυτοκινήτου, χωρίς όμως να 
προλάβουν να αφαιρέσουν τίποτε. Όπως προέκυψε 
από την προανάκριση που διενήργησε η Υποδ/νση 
Ασφαλείας Βόλου, σε χρονικό διάστημα τεσσάρων 
μηνών είχαν διαπράξει στην περιοχή του Βόλου 
εβδομήντα επτά κλοπές-διαρρήξεις σε καταστήμα
τα, περίπτερα, κυλικεία και Γ ραφεία εταιρειών, αφαι- 
ρώντας συνολικά το ποσό των 44.460 ευρώ καθώς

και αντικείμενα αξίας 20.549 ευρώ. Στην εγκληματική 
αυτή ομάδα υπήρχε και τρίτο μέλος με το οποίο οι 
συλληφθέντες συνεργάζονταν από κοινού. Σε μια εκ 
των περιπτώσεων, ένας από τους συλληφθέντες πα- 
ρέμεινε μέσα στο κατάστημα, χωρίς να γίνει αντιλη
πτός από τον ιδιοκτήτη και αφού το κατάστημα έκλει
σε, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 8.000 ευρώ και 
μια επιταγή τράπεζας. Στη συνέχεια ανενόχλητος 
άνοιξε την πίσω πόρτα του καταστήματος στην οποία 
υπήρχαν τα κλειδιά, βγήκε έξω και συναντήθηκε με 
τον σύνεργό του που τον περίμενε όλο αυτό το διά
στημα. Τα τρία μέλη της ομάδας έχουν απασχολήσει 
τις διωκτικές αρχές και κατά το παρελθόν. Οι συλλη
φθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βά
ρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Α σ τ/κ α ς  Α γγελ ική  Σ τό λ η
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ΤΟ ΚΑΠΝΙΙΜΑ
To κάπνισμα δεν χρειάζεται ιδιαί

τερη παρουσίαση. Είναι μια α
πό τις πολλές κακές συνήθει
ες, που έχει αναπτύξει ο άν- 

^  θρωπος στην μακραίωνη πο-
ρεία του πάνω στη γη και σήμε

ρα έχει γίνει ένα από τα «φετίχ» 
του σύγχρονου ανθρώπου, παρότι γνωρίζουμε τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν για την υγεία μας.

Η ιστορία του καπνού στην Ευρώπη

ΟΚολόμβος και οι σύντροφοί του το 1494 έφεραν 
τον καπνό από την Αμερική στην Ισπανία, όπου 
έγινε γρήγορα αποδεκτός, γιατί θεωρήθηκε ότι 
έχει θεραπευτικές ιδιότητες και σύντομα επεκτάθη

κε η συνήθεια του καπνίσματος σ’ ολόκληρη την Ευ
ρώπη. Για ένα περίπου αιώνα έτυχε καθολικής απο
δοχής και οι φίλοι του καπνού τον απόλαυσαν με 
όλους τους τρόπους: μασούσαν τα φύλλα, ρουφού
σαν πρέζα ταμπάκο, κάπνιζαν φύλλα σε πούρα, ψι
λοκομμένο για πίπα, τραβούσαν τουμπεκί σε ναργι
λέ, έως ότου εμφανίστηκαν οι πρώτες αντιδράσεις, 
που πήγαζαν από θρησκευτικές και ηθικές προκατα
λήψεις. Κάτω από την πίεση των πολέμιων του κα
πνίσματος οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών 
έλαβαν σκληρά μέτρα για να αποτρέψουν το κάπνι
σμα. Στην Ιταλία αφόριζαν τους καπνιστές, στη Ρω
σία τους ράβδιζαν και τους έκοβαν τη μύτη, στην 
Περσία τους έκοβαν τα χείλη και στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία τους απαγχόνιζαν. Τα σκληρά αυτά 
μέτρα δεν στάθηκαν ικανά να ανακόψουν την ολοέ
να και αυξανόμενη χρήση του καπνού.

Στην Ελλάδα η καλλιέργεια του καπνού έφτασε 
από τον Πόντο και τα παράλια της Μικρός Ασίας, 
πριν από το τέλος του 16ου αιώνα. Στην αρχή καλ
λιεργήθηκε στην Ανατολική Μακεδονία και στη συ
νέχεια διαδόθηκε και στις υπόλοιπες περιοχές της 
χώρας. Ο Γάλλος ιστοριογράφος και περιηγητής

Πουκεβίλ γράφει ό,τι 
στα τέλη του 16ου αι
ώνα «στη Θεσσαλονίκη 
εις τα περίχωρα της 
οποίας καλλιέργησαν 
για πρώτη φορά φυτά 
δύο Γάλλοι έμποροι, 
αργότερα δε η καλ
λιέργεια μεταφέρθηκε 
στην αριστερή όχθη 
του Αξιού».

Γιατί αρχίζουμε να 
καπνίζουμε
Γ  την πλειοψηφία τους οι κα
ί  πνιστές ανάβουν το πρώτο 
L τους τσιγάρο στην εφηβική 
ηλικία. Οι νέοι νομίζουν πως 
καπνίζοντας, θα προσελκύ- 
σουν την προσοχή των μεγά
λων. Άλλοι το κάνουν για επί
δειξη. Άλλοι καπνίζουν για να 
μην τους περάσουν οι φίλοι 
τους για καθυστερημένους 
και άλλοι για καλαμπούρι...

Όσοι άναψαν το πρώτο 
τους τσιγάρο και δοκίμασαν 
να εισπνεύσουν τον καπνό κατάληξαν να βήχουν, να 
έχουν ναυτία, ίλιγγο ή εμετό. Κατάληξαν, δηλαδή, σε 
μια σωματική αδιαθεσία. Οι περισσότεροι δυστυχώς 
δεν σταματούν. Αγωνίζονται να ξεπεράσουν τις αντι
δράσεις του σώματός τους στο πρώτο τσιγάρο και 
ταλαιπωρούνται από αυτή τη συνήθεια για την υπό
λοιπη ζωή τους.

Γιατί συνεχίζουμε να καπνίζουμε

D πραγματικός λόγος για τον οποίο οι καπνιστές συ
νεχίζουν να καπνίζουν, είναι ο εθισμός του οργα
νισμού τους στη νικοτίνη, μίας άχρωμης ουσίας 

που περιέχει άζωτο. Με την εισπνοή του καπνού στον 
ανθρώπινο οργανισμό, ο μηχανισμός που τίθεται σε 
λειτουργία αμέσως είναι ο εξής: η νικοτίνη που ει- 
σπνεύστηκε μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος και 
φτάνει παντού. Στον εγκέφαλο φτάνει μέσα σε 8 έως 
18 δευτερόλεπτα. Εκεί διεγείρει τους νευρώνες και 
αυτομάτως δίνεται η εντολή να εκκριθεί αδρεναλίνη, 
ειδοποιείται η καρδιά να αρχίσει να χτυπά πιο γρήγο
ρα, τα αγγεία συσπώνται, απελευθερώνεται γλυκόζη 
κ.λπ. Η νικοτίνη σε μικρή ποσότητα διεγείρει, ενώ σε 
μεγάλη ναρκώνει και προκαλεί το θάνατο. Η περιεκτι
κότητα της στο αίμα πέφτει κατά 50% μισή ώρα μετά 
από μία ρουφηξιά και κατά 75% στα τρία τέταρτα της 
ώρας. Η δράση των ορμονών που εκκρίθηκαν διαρκεί 
επίσης περίπου μισή ώρα. Από τη στιγμή που μειώνε
ται η περιεκτικότητα της νικοτίνης στο αίμα, ο καπνι
στής νιώθει την ανάγκη να ανεβάσει εκ νέου τα επίπε
δα της. Αν η στέρηση διαρκέσει πολύ, ο καπνιστής γί
νεται νευρικός, νιώθει ανασφάλεια, χάνει την αυτοπε
ποίθησή του, ταράζεται και γίνεται ευέξαπτος.

Επιπτώσεις στην υγεία

Κ άθε τσιγάρο περιέχει 4.000 ουσίες, από αυτές η 
πίσσα είναι από τις πλέον βλαβερές, έχει σκούρο 
χρώμα και κολλώδη υφή. Επικάθεται στους βλεν

νογόνους τους στόματος, των πνευμόνων, του στο
μάχου και του εντέρου, συμβάλλοντας στην πρόκλη
ση καρκίνου και στην εκδήλωση εμφυσήματος, χρό
νιων αναπνευστικών παθήσεων κ.λπ. Ο οργανισμός 
για να την αντιμετωπίσει αναλώνει όλα τα αποθέματα 
βιταμίνης C.

Το κάπνισμα ευθύνεται ακόμα ή συμμετέχει, στην
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πρόκληση αγγειακών και εγκεφαλικών διαταραχών, 
αρτηριοπαθειών, αγγειακών ανευρυσμάτων, καρκί
νου του στόματος, φάρυγγα, οισοφάγου, ήπατος, πα- 
γκρέατος, νεφρών, λοιμώξεων του αναπνευστικού και 
πεπτικό έλκος. Προκαλεί μείωση της φυσικής άμυνας 
του οργανισμού, μείωση της αντοχής, ενοχλητικό 
πρωινό βήχα και μείωση της αίσθησης της γεύσης και 
της όσφρησης

Από παρατηρήσεις στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, 
όπου εξετάστηκαν οι περιπτώσεις 66.939 καρκινοπα
θών (1967-1981) και 65.149 ατόμων, που πέθαναν στο 
διάστημα από 1956-1983, προέκυψε ότι αυξήθηκαν 
κατά 475% οι θάνατοι από καρκίνο των πνευμόνων 
στη χώρα μας μέσα στα τελευταία 28 χρόνια. Η Ελ
λάδα είναι η τρίτη χώρα σε καπνιστές (43% του πλη
θυσμού) στον κόσμο μετά την Κύπρο και την Κούβα.

Παθητικό κάπνισμα

Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο για καρ
κίνο του πνεύμονα κατά 30% και κατατάσσεται ως 
τρίτη κατά σειρά αιτία θανάτου, μετά το ενεργητι
κό κάπνισμα και το αλκοόλ.

Πέρα από τα γνωστά νοσήματα, που συνεπάγεται η 
κατάχρηση του καπνού, στατιστικές δείχνουν ό,τι 
όταν οι μητέρες καπνίζουν, παρατηρούνται ανωμα
λίες και θνησιμότητα στα βρέφη καθώς και μείωση

του δείκτη ευφυΐας στα παιδιά.
Έχει υπολογιστεί ότι ο παθητικός καπνιστής, όταν 

βρίσκεται σε κλειστό χώρο όπου καπνίζουν πολλοί, ει
σπνέει τόσο καπνό, όσο και αν κάπνιζε ο ίδιος 15 τσι
γάρα χωρίς φίλτρο ή 35 με φίλτρο. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Υπουργείου Υγείας το 25-33% των περι
πτώσεων καρκίνου του πνεύμονα αφορά μη καπνι
στές και οφείλεται σε παθητικό κάπνισμα.

0;

Κέρδη από τη διακο
πή του καπνίσματος

Ιταν διακόπτει κανείς το 
κάπνισμα, πολύ σύντο
μα διαπιστώνει: βελ

τίωση της αναπνοής, στα
διακή εξαφάνιση του πρω
ινού βήχα, βελτίωση της 
καρδιακής λειτουργίας και 
της γενικής κατάστασης 
του οργανισμού, αίσθημα 
απελευθέρωσης και προ
σωπικής επιβεβαίωσης.

Το σημαντικότερο όμως 
κέρδος από την διακοπή 
του καπνίσματος , είναι η 
πολύ μεγάλη μείωση του 
κινδύνου καρδιοπάθειας
και καρκίνου. Έχει υπολογιστεί ότι αν κάποιος διακό- 
ψει το κάπνισμα:

Σε 20 λεπτά:
Η πίεση του αίματος και οι σφυγμοί πέφτουν στο 

κανονικό.
Η θερμοκρασία των άκρων ανεβαίνει στο κανονικό. 
Σε 8 ώρες:
Το μονοξείδιο του άνθρακα στο αίμα πέφτει στο κα

νονικό.
Το οξυγόνο ανεβαίνει στα φυσιολογικά επίπεδα.
Σε 24 ώρες:
Μειώνεται η πιθανότητα καρδιακής προσβολής.
Σε 48 ώρες:
Ενδυναμώνει η γεύση και η όσφρηση.
Σε 72 ώρες:
Η αναπνοή αρχίζει να λειτουργεί ομαλότερα. 
Αυξάνεται η χωρητικότητα των πνευμόνων.
Από 2 εβδομάδες έως 3 μήνες:
Η κυκλοφορία του αίματος βελτιώνεται.
Το περπάτημα γίνεται ευκολότερο.
Η λεπουργία των πνευμό

νων αυξάνεται κατά 30%.
Από 1 έως 9 μήνες:
Σταματάει ο βήχας και η 

κούραση.
Η αναπνοή διαρκεί περισσότε

ρο.
Αρχίζει η ανάπλαση του εν

δοθηλίου των βρόγχων.
Μετά από 5 χρόνια:
Ο θάνατος από καρκίνο 

του πνεύμονα στο μέσο κα
πνιστή (ένα πακέτο την 
ήμερα) μειώνεται (κατά 
50%) από 137 ανά
100.000 σε 72 ανά 100.000.

Μετά από 10 χρόνια:
Οι προκαρκινικές κυψέλες αντικαθί

στανται ενώ οι πιθανότητες άλλων καρκίνων 
μειώνονται.

Π.Υ. Αναστασία Πετράκη
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ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η κβϊ’ Εξοχήν Ελληνική Βιβιϊβ

Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που 
συμβάλλουν τόσο στην αύξηση του προσδόκιμου επι
βίωσης, όσο και στην αποφυγή της νοσηρότητας, εί
ναι η σωστή διατροφή, η οποία θεωρείται ότι συνει
σφέρει τα μέγιστα στην πρόληψη παθήσεων όπως ο 
διαβήτης και η υπέρταση, οι επιπλοκές των οποίων 
μπορεί να προβούν μοιραίες.

Οι ρυθμοί της ζωής, μας οδήγησαν στην αλλαγή 
των διατροφικών μας συνηθειών και στην υιοθέτηση 
του πρόχειρου φαγητού ως τρόπου σίτισης ταχείας 
και εύκολης εξυπηρέτησης για τον εργαζόμενο και 
ιδιαίτερα την εργαζόμενη γυναίκα. Στην προσπά- 
θειά μας να αποδείξουμε ότι έχει εκσυγχρονιστεί ο 
τρόπος διαβίωσής μας και μπορούμε πλέον να γευ
τούμε ένα εξελιγμένο και σαφώς προηγμένο βιοτικό 
επίπεδο, απομακρυνθήκαμε από τις  γευστικές 
εμπειρίες της παράδοσής μας. Επιστροφή στις ρί
ζες μας λοιπόν, συνιστούν διαιτολόγοι και διατρο- 
φολόγοι, εννοώντας τη μεσογειακή διατροφή, η 
οποία αποδεδειγμένα και επιστημονικά πλέον τεκ
μηριωμένα, αποτελεί την πιο ισορροπημένη και 
πλούσια σε θρεπτικές ουσίες δίαιτα.

Τι εννοούμε ό μ ω ς ^  τον όρο μεσογειακή 
διατροφή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
της και για ποιο λόγο να την επιλέξουμε;

Οόρος μεσογειακή διατροφή αναφέρεται στις δια
τροφικές συνήθειες των κατοίκων των ελαιοπαρα
γωγών χωρών της μεσογειακής λεκάνης, δηλαδή της 
Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της νότιας Γαλ

λίας και της Πορτογαλίας. Χαρακτηρίζεται από τον 
τρόπο σίτισης που βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της 
Κρήτης και της νότιας Ιταλίας, στις αρχές της δεκαε
τίας του 1960, επιπλέον από τα ευρήματα στην Κνω
σό προκύπτει ότι οι αρχαίοι Κρήτες βασιλείς κατανά
λωναν ψάρια και ελειόλαδο. Βασίζεται δε, στην απλή 
παρασκευή εύγευστων πιάτων, χάρη στην ποικλία 
προϊόντων που παράγονται σε αυτές τις χώρες. 
Όμως παρά τις διατροφικές ομοιότητες των μεσογει
ακών λαών, όπως λαχανικά, όσπρια, ψάρι, φρούτα, 
ακατέργαστα δημητριακά και ξηροί καρποί, κάθε χώ
ρα έχει και τις δικές της ιδιαιτερότητες. Για παρά
δειγμα οι Ιταλοί έχουν προτίμηση στα ζυμαρικά, οι 
Ισπανοί στα ψάρια, ενώ οι Έλληνες στα λαχανικά. Πα
ρόλα αυτά η μεσογειακή διατροφή γενικά είναι πλού
σια σε φρούτα και λαχανικά, ζυμαρικά, ψωμί, ξηρούς 
καρπούς, δημητριακά, ρύζι και πατάτες, ενώ αντιθέ- 
τως είναι φτωχή σε κατανάλωση πουλερικών, κόκκι-
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νου κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων. Κυρίως 
όμως βασίζεται στο ελαιόλαδο ως μαγειρικό λίπος, 
στο κόκκινο κρασί σε μικρές ποσότητες και στα λιπα
ρά ψάρια. Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά χαρακτηρι
στικά της μεσογειακής διατροφής είναι:

1. Χαμηλή κατανάλωση κρέατος και των προϊόντων 
του.

2. Μέτρια κατανάλωση γάλακτος και των προϊό
ντων του.

3. Υψηλή κατανάλωση φρούτων.
4. Υψηλή κατανάλωση λαχανικών.
5. Υψηλή κατανάλωση οσπρίων.
6. Υψηλή κατανάλωση δημητριακών (συμπεριλαμ- 

βάνοντας το ψωμί).
7. Μέτρια κατανάλωση αλκοόλ.

Γιατί να επιλέξουμε τη μεσογειακού τύ
που διατροφή

Επιστημονικές μελέτες πάνω στα συστατικά του με
σογειακού τρόπου διατροφής, ανέδειξαν τη διατρο
φική αξία της στη σημερινή εποχή, όσον αφορά την 
πρόληψη ασθενειών που ταλαιπωρούν τον σύγχρονο 

άνθρωπο. Οι έρευνες έδειξαν ότι αποτελεί το μοντέλο 
σίτισης που συνεισφέρει στην πρόληψη καρδιοαγγεια
κών παθήσεων, όπως η υπέρταση, στην πρόληψη του 
διαβήτη και της παχυσαρκίας, ενώ προφυλάσσει από 
εμφράγματα του μυοκαρδίου, καθώς και από διάφο
ρες μορφές καρκίνου. Σε αντίθεση με τη διατροφή της 
Μεσογείου, η υπερκατανάλωση λιπαρών, κρέατος και 
βιομηχανοποιημένων τροφίμων, σε συνδυασμό με το 
πλήθος των καρκινογόνων συστατικών που περιέχουν, 
αποτελούν το βασικό παράγοντα που στερεί στον σύγ
χρονο άνθρωπο χρόνια και ποιότητα ζωής.

Οι βασικές αρχές της μεσογειακής διατροφής

Αφθονία τροφών φυτικής προέλευσης, όπως 
φρούτα, λαχανικά, πατάτες, δημητριακά και 
όσπρια
Καθημερινή λήψη μικρών ποσοτήτων γαλακτο
κομικών προϊόντων, όπως το τυρί και το γιαούρτι. 
Κατανάλωση ψαριού και πουλερικών σε εβδομα
διαία βάση (όχι καθημερινή). Προτιμούνται φαγη
τά που περιέχουν ω-3* λιπαρά οξέα όπως τα λι
παρά ψάρια (σολομός, τόνος, πέστροφα και 
σκουμπρί), τα καρύδια και τα πράσινα λαχανικά. 
Αυγά το πολύ μέχρι 4 την εβδομάδα (να σημειω
θεί ότι στον αριθμό αυτόν περιλαμβάνονται και 
αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στο μαγείρεμα) 
Κατανάλωση ζάχαρης (που υπάρχει βέβαια στα 
γλυκά) σε εβδομαδιαία βάση (όχι καθημερινή) 
“Κόκκινο” κρέας (μοσχάρι, χοιρινό κτλ) μόνο λί
γες φορές το μήνα.
Φυσική δραστηριότητα (περπάτημα, κίνηση γενι
κότερα) στο επίπεδο που συντηρεί την αίσθηση 
καθημερινής υγείας και ευεξίας.
Λογική κατανάλωση κρασιού (συνήθως με τα 
γεύματα 1-2 ποτηράκια του κρασιού.
Λάδι ελιάς ως βασικό έλαιο, που αντικαθιστά 
όλα τα άλλα λίπη και έλαια. Αποφύγετε έλαια με 
μεγάλη περιεκτικότητα σε ω-6* λιπαρά οξέα 
όπως καλαμποκέλαιο, βαμβακέλαιο και ηλιέλαιο. 
Μειωμένη κατανάλωση των τρανς-λιπαρών 
οξέων* που βρίσκονται σε αφθονία στις μαρ
γαρίνες και άρα σε όλα σχεδόν τα έτοιμα γλυ
κά και φαγητά.

Ο παραμερισμός της μεσογειακής δια
τροφής

Ο ι επισημάνσεις ανήκουν σε έρευνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, σύμφωνα με τις 

οποίες αντί να δίνουμε έμφαση στα τρόφιμα που πρέ
πει να καταναλώνουμε, αφαιρούμε από τη διατροφή
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μας αυτά που μπορούμε να τρώμε αφειδώς. Έτσι πα- 
ρατηρείται ιδιαίτερη προτίμηση στο κρέας και κυρίως 
στο κόκκινο, αντί των πουλερικών και των ψαριών. Κα
ταναλώνονται αρκετά βιομηχανοποιημένα προϊόντα 
με βάση το τυρί και το κρέας (π.χ προτηγανισμένα 
μπιφτέκια), πλούσια σε λιπαρά. Οι τηγανητές πατάτες 
και τα αναψυκτικά κατέχουν την πρώτη θέση στις δια
τροφικές μας απολαύσεις και είναι ιδιαίτερα αγαπητά 
στα παιδιά. Τα όσπρια που πρέπει να προτιμούνται, 
καταναλώνονται λίγες φορές το μήνα. Τέλος παρατη- 
ρείται κατάχρηση των οινοπνευματωδών ποτών και 
υπερκατανάλωση γλυκών. Το μόνο θετικό είναι ότι τό
σο τα πράσινα λαχανικά, όσο και το ελαιόλαδο, πα
ρόλη την ευρεία χρήση των μαργαρινών, των βουτύ
ρων και των λοιπών ελαίων, αποτελούν τα κύρια συ
στατικά της διατροφής μας.

Ασπίδα πρόληψης των σύγχρονων ασθε
νειών

Η μεσογειακή διατροφή είναι ευνοϊκή για την προ
στασία από την υψηλή αρτηριακή πίεση, λόγω των 

λιπαρών οξέων της σειράς ω-3*, καθώς και γιατί πε
ριέχει τροφές πλούσιες σε κάλιο, όπως είναι τα πρά
σινα λαχανικά και τα εσπεριδοειδή. Κατά συνέπεια 
διατηρώντας την πίεση σε χαμηλά επίπεδα, μειώνεται 
ο κίνδυνος των καρδιακών επεισοδίων.

Διατροφές πλούσιες σε σύνθετους υδατάνθρακες, 
φυτικές ίνες, ελαιόλαδο και πολυακόρεστα, όπως εί
ναι τα δημητριακά, τα φρούτα, τα λαχανικά και τα ψά
ρια, με μειωμένη παράλληλα κατανάλωση ζωικών 
τροφών, βοηθούν στη διατήρηση των επιπέδων της 
γλυκόζης στο αίμα και κατ’ επέκταση στην αντιμετώ
πιση του διαβήτη. Επιπλέον τα ψάρια, ιδίως τα λιπα
ρά, τα οποία βρίσκονται σε αφθονία στη Μεσόγειο, 
εκτός από την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη, προ
σφέρουν ω-3* λιπαρά οξέα, που είναι απαραίτητα για 
τη σωματική ανάπτυξη των παιδιών και προλαμβά
νουν τα χρόνια νοσήματα.

Η κατανάλωση ελαιόλαδου και ιχθυελαίου, που 
αποτελούν τα βασικά έλαια της μεσογειακής διατρο
φής, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκί
νου του παχέως εντέρου. Το ελαιόλαδο, που είναι η 
κύρια πηγή του λίπους διατροφής, αποτελεί το 15% 
της συνολικής ενέργειας που λαμβάνουμε. Σε μερικές 
περιοχές μάλιστα, όπως η Κρήτη, το ποσοστό αυτό 
φτάνει το 27%. Τα μονοακόρεστα και τα πολυακόρε
στα λιπαρά οξέα, τα οποία βρίσκονται σε μεγάλη πε
ριεκτικότητα στα σπορέλαια και στους ξηρούς καρ
πούς, έχει αποδειχθεί ότι είναι απαραίτητα, επειδή, σε 
αντίθεση με τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, έχουν τις 
εξής ιδιότητες:

Ελαττώνουν τα τριγλυκερίδια στο αίμα.
Μειώνουν την ολική χοληστερίνη του αίματος. 
Ελαττώνουν τα επίπεδα της LDL χοληστερίνης 
(κακής χοληστερίνης) στο αίμα.
Διατηρούν τα επίπεδα της HDL (καλή χοληστερί
νη) στο αίμα.
Βελτιώνουν την αναλογία της καλής προς την 
κακή χοληστερίνη.
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Μια ευρεία ποικιλία επιστημονικών στοιχείων κατα
δεικνύει ότι οι ευεργετικές επιδράσεις των μονοακό- 
ρεστων λιπαρών οξέων του ελαιόλαδου είναι ό,τι κα
λύτερο για την υγεία.

Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί επίσης, ασπίδα 
προστασίας κατά της παιδικής παχυσαρκίας, φαινό
μενο που παρουσιάστηκε λόγω του σύγχρονου τρό
που ζωής, σε συνδυασμό με την αυξημένη κατανάλω
ση τροφών χωρίς θρεπτική, αλλά με μεγάλη θερμιδι
κή αξία. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλο και περισσότερες 
ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία εμφα
νίζονται πλέον στα μικρά παιδιά.

Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, καθώς επί
σης και γιατί είμαστε Έλληνες, αξίζει να επιστρέψου-

Επψέλεια :Αστυφ. ΣΤΟΛΗ Αγγελική

* ω-3 & ω-6 λιπαρά: Οι δύο ομάδες των ακόρε
στων λιπαρών οξέων, που δεν μπορεί να παρά
γει το σώμα και πρέπει να λαμβάνονται με τη 
διατροφή. Προέρχονται από το άλφα λινολεϊκό 
και λινολεϊνικό οξύ αντίστοιχα και περιέχονται τα ω-6 σε 
φυτικά λίπη, όπως το καλαμποκέλαιο και το σογιέλαιο, ενώ 
τα ω-3 βρίσκονται στο φυστικέλαιο, αλλά κυρίως στο ιχθυέ
λαιο και στα λιπαρά ψάρια

*  τρανς λιπαρά οξέα: περιέχονται σε φυτικά έλαια και παρά- 
γονται κατά τη διαδικασία της υδρογόνωσης της μαργαρίνης

με στη μεσογειακή διατροφή, που είναι συ- 
νυφασμένη με την παράδοσή μας, μπορού
με εύκολα να την υιοθετήσουμε και είναι ιδι
αίτερα γευστική.

Δεν επιτρέπεται ο λαός του οποίου οι πο
λιτισμικές αξίες αποτέλεσαν την «τροφή» 
για την ανάπτυξη άλλων πολιτισμών στη γη, 
να υποτάσσεται σήμερα στις διατροφικές 
επιλογές άλλων.

L inks: http//www. incardioligy.gr
http//www. neasmyrninet.gr 
http//www. antonakos. gr
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<< Η αγάπη... πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, 
πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει.

Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. »
(Απ. Παύλος)

Μητέρα, μια λέξη γεμάτη συναίσθημα και 
αγάπη. Μια γυναίκα με καταλυτική παρου
σία στη ζωή κάθε ανθρώπου. Ένα πρόσω
πο γλυκό και τρυφερό που για κάθε παιδί 
είναι το πιο όμορφο, που είναι κοντά ακόμα 

και όταν δε είναι παρόν, που πάντα ελπίζει και τα 
πάντα υπομένει. Ένας άνθρωπος γεμάτος ανησυ
χίες για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότη
τας του παιδιού του, με κατανόηση, που έχει πάντα 
μια ζεστή αγκαλιά και μια μεγάλη καρδιά και είναι 
πηγή ανεξάντλητης εμπνεύσεως.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η δεύτερη Κυρια
κή του Μάίου (9-5-2004) είναι η μέρα απόδοσης του 
ετήσιου φόρου τιμής σε αυτό το πρόσωπο που είναι 
το πιο αγαπητό, θαυμάσιο και αξιολάτρευτο πλάσμα 
κάθε οντότητας. Τη μέρα αυτή όλοι μας γιορτάζουμε 
τις μητέρες μας, για τη ζωή που μας χάρισαν, για την 
αγάπη, τη στοργή, την αφοσίωση και τη φροντίδα που 
μας δίνουν από το πρώτο λεπτό της ύπαρξής μας. Τα 
παιδιά κι οι σύζυγοι τιμούν τις μητέρες για όλα όσα 
προσέφεραν στην ανατροφή των παιδιών τους. Δεν 
είναι τυχαίο άλλωστε ότι τα λουλούδια την ημέρα αυ
τή έχουν την τιμητική τους, μιας και έχουν τη μεγαλύ
τερη κατανάλωση από ότι σε άλλες γιορτές.

Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο, θα μπορούσε κα
νείς να υποθέσει, σε συνδυασμό με τις μεγάλες πω- 
λήσεις των ευχετήριων καρτών, ότι πρόκειται για άλ
λη μια «εμπορική» γιορτή που αποσκοπεί στο ξεπού
λημα των εμπορευμάτων των καταστημάτων.

Ωστόσο, εάν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν, θα 
μπορούσε να πει πως οι ρίζες της γιορτής της μητέ
ρας βρίσκονται στα βάθη της αρχαιότητας. Η πρώτη 
αναφορά στον εορτασμό της μητρότητας και της μη
τέρας γενικά έρχεται από την αρχαία Ελλάδα, όπου 
μια ημέρα της άνοιξης λατρευόταν η μητέρα Γη 
(Γαία). Η Γη, σύζυγος του Ουρανού, ήταν η προσω
ποποίηση της φύσης που γεννά όλο τον κόσμο και λα
τρευόταν σαν υπέρτατη θεότητα. Τη θέση της στη συ
νέχεια κατέχει η κόρη της Ρέα, σύζυγος και αδελφή 
του Κρόνου, η οποία λατρευόταν σαν η «Μητέρα των 
θεών». Η Ρέα ήταν η πρώτη μητέρα, καθόσον ήταν η 
πρώτη που γέννησε με τοκετό και ανάθρεψε τα παιδιά 
της με μητρικό γάλα. Κάθε άνοιξη οι αρχαίοι Έλληνες 
της απέδιδαν τιμές και τη λάτρευαν σαν θεά της γης 
και της γονιμότητας.

Μια νεότερη εκδοχή αναφέρεται στο 1600 στην Αγ
γλία, όπου γινόταν ο εορτασμός της αποκαλούμενης 
«Mothering Sun0ay» (Κυριακή της Μητέρας). Η γιορ
τή αυτή ήταν την τέταρτη Κυριακή της Σαρακοστής 
του Πάσχα, προς τιμή όλων των μητέρων της Αγ
γλίας. Εκείνη την ημέρα ακόμη και οι υπηρέτες των 
πλουσίων, που δούλευαν μακριά από τις οικογένειές 
τους, είχαν άδεια προκειμένου να επιστρέφουν στα 
σπίτια τους και να περάσουν την ημέρα με τη μητέρα 
τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι γυναίκες προκειμέ
νου να προσδώσουν ένα γιορταστικό χαρακτήρα 
στην ημέρα, έφτιαχναν ένα κέικ που το αποκαλούσαν 
«το κέικ της μαμάς». Μερικοί υποστηρίζουν ότι η ημέ
ρα εκείνη υιοθετήθηκε από την εκκλησία για να δοξά
ζεται η Μητέρα του Ιησού Χριστού.

Με την πάροδο του χρόνου και την εξάπλωση του 
χριστιανισμού στην Ευρώπη, την ημέρα εκείνη τιμό- 
ταν η «Μητέρα Εκκλησία», ως πνευματική δύναμη που 
προστάτευε από κάθε κακό. Με τον καιρό όμως η εκ-
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κλησιαστική αυτή γιορτή συνδυάστηκε με την Κυρια
κή της μητέρας και οι έννοιες εκκλησία και μητέρα 
συγχωνεύθηκαν, με αποτέλεσμα να τιμούνται παράλ
ληλα την ίδια μέρα.

Στις ΗΠΑ μια νοικοκυρά, η Anna Jarvis, θέλοντας 
να αφυπνίσει τους κατοίκους της κοινότητάς της για 
τις φτωχές συνθήκες υγιεινής κάτω από τις οποίες 
ζούσαν, διοργάνωσε μια ημέρα ενημέρωσης. Πίστευε 
ότι η προσπάθειά της αυτή θα προασπιζόταν καλύτε
ρα από τις μητέρες και για το λόγο αυτό ονόμασε την 
ημέρα αυτή «Ημέρα εργασίας της μητέρας». Η Jarvis 
πέθανε το 1905 χωρίς όμως να πραγματοποιήσει το 
όνειρό της για την θέσπιση της γιορτής αυτής. Δύο 
χρόνια μετά το θάνατό της, η κόρη της που είχε το 
ίδιο όνομα, μη μπορώντας να ξεχάσει τα λόγια της ότι 
πολλές ημέρες είχαν αφιερωθεί στους άνδρες, αλλά 
καμία στις γυναίκες, ξεκίνησε μια εκστρατεία για να 
επιτύχει αυτό που επί πολλά χρόνια προσπαθούσε η 
μητέρα της. Έλπιζε ότι στέλνοντας συνεχώς επιστο
λές σε υπουργούς, επιχειρηματίες και πολιτικούς, θα 
υποστήριζαν την θεσμοθέτηση μιας γιορτής για τη 
μητέρα σε εθνικό επίπεδο. Η Jarvis παρόλο που δεν 
παντρεύτηκε ποτέ και δεν απέκτησε παιδιά, πίστευε 
ότι με τη γιορτή αυτή θα αυξάνονταν ο σεβασμός στο 
πρόσωπο της μητέρας και θα ενισχύονταν οι οικογε
νειακοί δεσμοί.

Ο πρώτος άτυπος εορτασμός έγινε το 1908 στη 
δεύτερη ετήσια μνημοσύνη τελετή της μητέρας της, 
μοιράζοντας σε όσους παρευρέθησαν στην εκκλησία 
άσπρα γαρύφαλλα, που ήταν τα αγαπημένα λουλού
δια της μάνας της και αντιπροσώπευαν τη γλυκύτητα, 
την αγνότητα και την αντοχή της αγάπης των μανά
δων. Μετά από καιρό τα κόκκινα γαρύφαλλα έγιναν το 
σύμβολο της μητέρας που ήταν εν ζωή, ενώ τα άσπρα 
δήλωναν ότι η μητέρα κάποιου είχε πεθάνει. Το 1910 
η Δυτική Βιρτζίνια κήρυξε την πρώτη ημέρα εορτα
σμού της μητέρας. Στη συνέχεια το θεσμό αυτό υιο
θέτησε και η Πενσυλβάνια για να επακολουθήσουν 
μέχρι το 1912 αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ. Τη δεύτε
ρη Κυριακή του Μάίου το 1913, ημέρα που οι περισ
σότεροι πλέον την αποκαλούσαν ανεπίσημα «Μέρα 
της Μητέρας», ορίστηκε από τον πρόεδρο τα μέλη 
του κογκρέσου, οι ανώτεροι υπάλληλοι της ομοσπον
διακής κυβέρνησης να φορέσουν στο πέτο τους 
άσπρα γαρύφαλλα. Τελικά, ένα χρόνο αργότερα, στις 
8 Μάίου 1914 ο τότε πρόεδρος Woodrow Wilson, με 
προεδρικό διάταγμα καθιέρωσε τον εορτασμό της 
ημέρας της μητέρας σε εθνικό επίπεδο, τη δεύτερη 
Κυριακή του Μάίου κάθε έτους. Η επέτειος αυτή θα 
είχε την ονομασία «Μέρα της Μητέρας». Εκείνη λοι
πόν την ημέρα στη Δυτική Βιρτζίνια έγινε και επίσημα 
πλέον, η πρώτη γιορτή για τη μητρότητα στις ΗΠΑ.

Μέχρι το θάνατό της Anna Jarvis το 1948, σαράντα 
τρεις συνολικά χώρες γιόρταζαν εκείνη την ημέρα. 
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι στις ΗΠΑ η ιδέα της 
γιορτής αυτής προτάθηκε για πρώτη φορά το 1872 
από την Julia Ward Howe, ως μια ημέρα αφιερωμένη 
στην ειρήνη. Η Howe που πίστευε ότι με τον τρόπο 
αυτό θα μπορούσε να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία

για τις καταστρεπτικές συνέπειες του πολέμου, απευ
θύνθηκε κατά την εκστρατεία της στις μητέρες, που 
κατά την άποψή της υπέφεραν για τις ανθρώπινες 
απώλειες περισσότερο από κάθε άλλον.

Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της Γιορτής της Μητέ
ρας που ξεκίνησε στην Αγγλία το 1600 για να θεσμο
θετηθεί τελικά στις ΗΠΑ το 1914. Παρόλο που σε πολ
λές χώρες η Γιορτή της Μητέρας γίνεται σε διαφορε
τικές ημερομηνίες, έχει επικρατήσει διεθνώς ο εορτα
σμός της τη δεύτερη Κυριακή του Μάίου, ημέρα του 
θανάτου της μητέρας της Anna Jarvis.H χώρα μας υι
οθέτησε το θεσμό αυτό το 1928.

Η τρυφερή αυτή έμπνευση της γιορτής, που προήλ
θε από την υπέρμετρη αγάπη της κόρης προς την μά
να, πλημμυρίζει κάθε χρόνο τις καρδιές των ανθρώ
πων με χιλιάδες συναισθήματα. Για τη μητέρα, το 
αξιολάτρευτο και πολυαγαπημένο αυτό πρόσωπο, 
υπάρχει πάντοτε μια θέση στην καρδιά του κάθε αν
θρώπου, ακόμα και του πιο σκληρού. Γιατί η μάνα εί
ναι το οξυγόνο της ζωής και η αγάπη της είναι ανεξά
ντλητη, γεμάτη ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση.

L in k s : http://people.howstuffworks.com 
http://www. emotionscards. com 
http//www. valentine, gr 
http://www. mother 'sday.htm
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ΒυρεοειΙοπϋΙϊΐεΐ
και η αικιριοη αυιιάν

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένος έχουν, ως γνωστόν 
ιδιαίτερη γεωγραφική κατανομή. Στην χώρα μας π.χ. πα
ρουσιάζονται με ιδιαίτερη συχνότητα, σε ορισμένες ο
ρεινές περιοχές, ενώ σε άλλες σε ενδημική μορφή.

Λ

0 θυρεοειδής είναι αδένας, βρίσκεται στην πρό
σθια τραχηλική χώρα, αποτελείται από δύο λο- 
βούς που στο κάτω τριτημόριο συνδέονται με
ταξύ των δια του ισθμού, ο οποίος καλύπτει τον 
2ο και 3ο κρίκο της τραχείας, ο αδένας περι

βάλλεται από κάψα, κάθε λοβός αποτελείται από 30 - 
40 κυστίδια. Το κυστίδιο (θυλάκιο) είναι η στοιχειώδης 
λειτουργική μονάδα του θυρεοειδούς ως προς την 
παραγωγή της θυρεοειδικής ορμόνης. Στον ενήλικα 
φυσιολογικά απορροφούνται ημερησίως έως 200mg 
ανόργανο ιώδιο, το οποίο χρησιμεύει για την βιοσύν
θεση των ορμονών και είναι το κύριο αίτιο περισσοτέ
ρων θυροειδοπαθειών. Οι κύριες ορμόνες του θυρεο
ειδούς αδένος είναι: η θυροξίνη (Τ4) και τριιωδοθυ- 
ρονίνη (Τ3). Όλη η λειτουργία του αδένος βρίσκεται 
υπό τον έλεγχο της υποφύσεως που εκκρίνει την θυ- 
ρεότροπο ορμόνη (TSH) και ρυθμίζει την ποσότητα 
της θυροξίνης στο αίμα.

Οι παθήσεις του θυρεοειδούς αδένος διαγιγνώσκο
νται αιματολογικούς μετρώντας στο αίμα τις ορμόνες 
Τ3, Τ4, TSH, την πρόσληψη του ιωδίου από τον αδένα, 
με υπερηχογράφημα, σπινθηρογράφημα, το βασικό 
μεταβολισμό, τα αντανακλαστικά του Αχίλλειου τένο
ντα, την χοληστερόλη και τους μεταβολικούς δείκτες. 
Οι χειρουργικές παθήσεις του θυρεοειδούς διακρίνο- 
νται στις βρογχοκήλες, μη τοξικές καιτοξικές, στις θυ
ρεοειδίτιδες και τα νεοπλάσματα.

Βρογχοκήλη ονομάζεται γενικώς κάθε διόγκωση του 
αδένα.

ΤΟΥ Α/Δ (ΥΓ) 
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 

ΖΑΦΕΙΡΗ*

Α) ΑΠΛΗ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ
Είναι η διόγκωση του αδένα, η οποία δεν οφείλεται σε 

φλεγμονή, ή κακοήθη αιτία και δεν προκαλεί υπέρ - ή υ
ποθυρεοειδισμό και μπορεί να παρατηρείται είτε σπο
ραδικούς, είτε υπό μορφή ενδημική. Επειδή η συχνότη
τα εμφανίσεώς της μη τοξική βρογχοκήλης παρουσιά
ζεται αυξημένη σε περιοχές όπου η ημερήσια κατανά
λωση ιωδίου κατέρχεται κάτω των 100 mg, η νόσος συν
δέεται με την έλλειψη ιωδίου απότις λαμβανόμενεςτρο- 
φές και παρουσιάζεται με μεγαλύτερη αναλογία στις 
γυναίκες παρά στους άνδρες (8:1). Κλινικά ο αδένας πα

ρουσιάζεται διογκωμένος με πολλαπλά εξογκώματα 
(πολυοζώδης βρογχοκήλη) ή με ένα (όζος) εξόγκωμα.

Τα ενοχλήματα είναι: δύσπνοια, δυσκαταποσία, 
βρόγχος φωνής. Η διάγνωση γίνεται με υπερηχογρά
φημα, σπινθηρογράφημα, αιματολογικός έλεγχος θυ
ρεοειδίτιδες και με τον καρκίνο όταν υπάρχει μονήρης 
όζος δεδομένου ότι η αναλογία συνύπαρξης καρκίνου 
είναι υψηλή ανερχόμενη από 8 έως 24%.

Θεραπεία: συντηρητική αγωγή με την χορήγηση 
ιωδίου, κατασταλτική αγωγή με θυροξίνη. Η χειρουρ
γική θεραπεία αποτελεί τις  περισσότερες φορές την 
τελική μέθοδο.

Β) ΤΟΞΙΚΗ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ 
(ΥΠΕΡΟΥΡΕΟΕΙΔΙΣΜΟΣ)

Ο υπερθυρεοειδισμός χαρακτηρίζεται η κλινική κα
τάσταση οφειλόμενη σε αυξημένη παραγωγή και από
δοση στην κυκλοφορία των θυρεοειδικών ορμονών. 
Όταν αφορά όλο τον αδένα λέγεται διάχυτος τοξική 
βρογχοκήλη, ενώ όταν υπερλειτουργεί ένα τμήμα αυ
τού λέγεται τοξικό αδένωμα. Συνώνυμα του πρώτου εί
ναι ο όρος εξόφθαλμος βρογχοκήλη ή νόσος του 
Graver ή νόσος του BASEDOW, ενώ του δεύτερου ο ό
ρος οζώδης τοξική βρογχοκήλη ή νόσος του 
PLUMMER.

1. ΔΙΑΧΥΤΟΣ
Συχνότερος στις γυναίκες παρά στους άνδρες σε 

σχέση 4 ,5 : 1. Η αιτιολογία της νόσου είναι άγνωστη. Η 
κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από την κλασσική τριά
δα: Διόγκωση του θυρεοειδούς, εξόφθαλμος και προ- 
κάρδιοι παλμοί, κατά την ακρόαση πιθανόν να αποκα
λυφθεί συστολικό φύσημα στην καρδιά. Ο εξόφθαλμος 
οφείλεται στην αύξηση του οπισθοβολβικού λίπους και 
στη σύσπαση του άνω βλεφάρου.

Άλλα συμπτώματα είναι: αίσθημα προκάρδιων παλ
μών, ταχυκαρδία, αύξηση συστολικής πίεσης, καρδιο
μεγαλία, αύξηση της θερμότητας, της ερυθρότητας 
και της υγρασίας του δέρματος, συχνό εύρημα είναι το 
εντοπισμένο προκνημιαίο μυξοίδημα, αύξηση της όρε
ξης, διαρροίκές κενώσεις και κοιλιακά άλγη, τρόμος 
των άκρων χειρών, ολιγομηνόρροια, εργαστηριακή αυ
ξημένη στο όριο είναι η Τ4, ενώ η TSH ελαττωμένη, ο 
βασικός μεταβολισμός αυξημένος, η διάρκεια του Α
χίλλειου τένοντα βραχύτερη. Η πρόσληψη του ιωδίου 
αυξημένη.
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2. ΤΟΞΙΚΟ ΑΔΕΝΩΜΑ
Δύναται να παρουσιασθεί συνεπεία άφθονης παρα

γωγής και απόδοσης στην κυκλοφορία θυρεοειδικών 
ορμονών από αυτόνομο λειτουργούντος αδενώματος. 
Η συχνότητα είναι 10% του συνόλου των υπερθυρμοει- 
δισμών. Η διάγνωση με το σπινθηρογράφημα αποδει- 
κνύει «θερμό όζο» με μεγάλη πρόσληψη ιωδίου.

Θεραπεία: Τρεις είναι οι τρόποι θεραπείας του υπερ
θυρεοειδισμού. 1) Χειρουργική. 2) Χορήγηση αντιθυρμο- 
ειδικών φαρμάκων και 3) θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο.

ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΕΣ
Είναι οι φλεγμονές του θυρεοειδούς και διακρίνονται 

σε τρεις μορφές την οξεία ή πυογόνος, την υποξεία ή 
μη πυογόνος και τη χρονία.

ΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ (ΠΥΟΓΟΝΟΣ). Πρόκειται πε
ρί οξείας φλεγμονής του αδένος, η οποία σήμερα λόγω 
των αντιβιοτικών έχει καταστεί σπάνια και ιάσιμη, οφεί
λεται σε μόλυνση του αδένα από διάφορα μικρόβια εί
τε  αιματογενώς προερχόμενων, είτε δευτερογενώς 
κατ’ επέκταση φλεγμονής παρακείμενων οργάνων. Η 
κλινική εικόνα είναι χαρακτηριστική από την τοπική α
ντίδραση και των γενικών συμπτωμάτων μιας φλεγμο
νής σε τοπικό χαρακτήρα. Θεραπεία: Συντηρητική με 
αντιβιοτικά.

ΥΠΟΞΕΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ (ΜΗ ΠΥΟΓΟΝΟΣ). Πα
ρουσιάζει εικόνα φλεγμονής υποξείας διαδρομής, η ο
ποία φαίνεται ότι οφείλεται σε ιό. Προς αυτό συνηγο
ρούν: 1) Η φλεγμονή των ανωτέρω αναπνευστικών ο
δών. 2) Η συνύπαρξη πυρετού, 3) Η αύξηση της συχνό
τητας επί επιδημικών ιώσεων.

Η νόσος παρατηρείται συνήθως στις γυναίκες σε 
σχέση 6:1. Στο αίμα ανιχνεύεται αυξημένο το ιώδιο και 
η θυροξίνη. Η θεραπεία γίνεται με σαλικυλικά και κορ
τικοειδή.

ΧΡΟΝΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΙΤΙΔΑ. Είναι δύο ειδών: 1) Χρό
νια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα και 2) χρόνια ινώδης 
θυρεοειδίτιδα.

Χρόνια λεμφοκυτταρική θυρεοειδίτιδα 
(HASHIΜΟΤΟ). Είναι η συχνότερη και παρουσιάζεται 
σε γυναίκες στην 4η και 5η δεκαετία της ζωής. Τοπικά 
παρατηρείται διάχυτη διόγκωση του αδένα με σκληρή 
σύσταση. Μπορεί να παρατηρηθεί δυσφαγία ή άλγος 
στην πίεση δυνατόν να συνυπάρχει υπερθυρεοειδι
σμός ή συχνά υποθυρεοειδισμός. Διαγνωστικώς υπάρ
χει αύξηση των αντισωμάτων στην θυρεοσφαιρίνη ή τα 
μικροσώματα είναι ενδεικτικά της νόσου. Έχουμε αύ
ξηση της ταχύτητας καθίζησης ερυθρών και της γ - 
σφαιρίνης. Διαφορετική διάγνωση τίθεται με τον καρκί
νο του θυρεοειδούς. Η θεραπεία είναι συντηρητική με 
θυροξίνη. Χειρουργείο θα χρειασθεί μόνο εάν δεν υπο
χωρήσουν τα συμπτώματα ή επί υποψίας συνύπαρξης 
καρκίνου.

Ινώδης χρόνια θυρεοειδίτιδα (RIEDEL). Είναι σπάνια, 
ο αδένας παρουσιάζεται σαν υφή ξυλώδη και καθιστά- 
ται ακίνητος. Κλινικά παρατηρούνται φαινόμενα πιεστι
κά δηλαδή δύσπνοια, δυσφαγία ή βρόγχος φωνής.

Η χειρουργική θεραπεία είναι η μέθοδος εκλογής.
ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
Τα καρκινώματα του θυρεοειδούς παθολογοανατο-

μικώς διακρίνονται σε τέσσερις μορφές. Ταθηλώδη,τα 
θυλακιώδη, τα αμετάπλαστα και τα μυελοειδή. Από 
πλευράς συχνότητας ο καρκίνος ανέρχεται στο 2% των 
παθήσεων του θυρεοειδούς.

ΤΑ ΟΥΛΩΔΗ. Χαρακτηρίζονται από σχετική καλοή
θεια, παρουσιάζονται κατά προτίμηση σε γυναίκες, εί
ναι τα πλέον συνηθισμένα και καλύπτουν τα 60% των 
κακοηθών νεοπλασμάτων του θυρεοειδούς, παρου
σιάζονται σαν μικροσκοπικοί όγκοι, συχνά πολυεστια- 
κοί και αμφοτερόπλευροι, δεν διαθέτουν κάψα και δύ- 
νανται να καταλήξουν σε κύστη, προκαλούν λεμφαγ- 
γειακή διήθηση με αποτέλεσμα να δίδουν λεμφαδενι- 
κές μεταστάσεις στους γύρω λεμφαδένες. Η πρόγνω
ση της νόσου εξαρτάται από την ηλικία και το φύλο. Σε 
γυναίκες και σε ηλικία μικρότερη των σαράντα, η πρό
γνωση είναι πολύ καλύτερη, η δε πενταετής επιβίωση 
ανέρχεται στα 98%.

ΤΑ OYAAKIffiiH. Είναι καλώς διαφοροποιημένα και 
σχετικά καλή πρόγνωση καλύπτουν το 25% των καρκί
νων του θυρεοειδούς αδένος, εμφανίζονται σε γυναί
κες, περιβάλλονται από κάψα, διηθούν τα αιμοφόρα 
αγγεία και γι αυτό δίνουν μεταστάσεις αιματογενώς 
στα οστά, πνεύμονες και σπάνια στους λεμφαδένες. Η 
πενταετής επιβίωση ανέρχεται στο 65%.

ΤΟ ΜΥΕΛΟΕΙΔΕΣ. Καρκίνωμα καλύπτει το 10% των 
καρκινωμάτων του θυρεοειδούς, παρουσιάζονται σαν 
μονήρεις όζοι από κακοήθη κύτταρα. Δίνουν μεταστά
σεις τόσον λεμφογενώς όσον και αιματογενώς. Από μια 
άποψη ενδέχεται να είναι οικογενής νόσος, συχνά συ
νυπάρχει με το φαιοχρωμοκύτωμα. Η πενταετής επι
βίωση ανέρχεται στο 40%.

ΤΑ ΑΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΤΑ. Καρκινώματα, καλύπτουν 
το 15% των καρκινωμάτων του αδένα, εμφανίζονται 
στην 6η και 7η δεκαετία της ζωής κατά προτίμηση σε γυ
ναίκες. Χωρίζονται σε δύο τύπους ιστολογικώς: Τα μι- 
κροκυτταρικά που μεθίστανται ταχέως κατά συνέχεια ι
στού και λεμφογενώς ή αιματογενώς σε απομακρυσμέ
να όργανα και τα γιγαντοκυτταρικά είναι από τα πλέον 
κακοήθη νεοπλάσματα του θυρεοειδούς, επεκτείνονται 
ταχέως δια τοπικής διηθήσεως και ο θάνατος επέρχεται 
εντός εξαμήνου από την διάγνωση, στην κλινική εξέτα
ση υπάρχει σκληρή μάζα χωρίς να παρακολουθείται α
πό τις καταποτικές κινήσεις του λάρυγγα, συνοδευόμε- 
νη από βρόγχος φωνής και τραχηλική αδενίτιδα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Δια μέντα θηλώδη, η θεραπεία εκλογής 
είναι η ολική αμφοτερόπλευρος αφαίρεση του αδένα, 
μετεγχειριτικά χορηγούνται θυρεοειδικές ορμόνες για 
την προστασία από τις μεταστάσεις.

Γιατα θυλακιώδη, η θεραπεία εκλογής είναι συνδυα
σμός της ετερόπλευρης ολικής αφαίρεσης του πάσχο- 
ντα λοβού με χορήγηση ιωδίου, διότι τα νεοπλάσματα 
αυτά κατακρατούν ιώδιο και έτσι παρέχεται η δυνατό
τητα αυτοακτινοβολίας καθώς και των Μεταστάσεων.

Η θεραπεία του Μυελοειδούς καρκινώματος είναι χει
ρουργική προτιμότερη ολική ή υφολική θυρεοειδεκτομή.

Η θεραπεία των αμετάπλαστων καρκινωμάτων είναι 
δυσχερής, λόγω της ταχείας και εκτεταμένης κατά συ
νέχεια ιστού διήθησης. Είναι η ριζική χειρουργική αφαί
ρεση και η εξωτερική ακτινοβολία.

* Ο (ΥΓ) Πλάτων Ζαφ είρης υπ ηρετεί στο Κ.Ι.Α. Αθηνών.
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ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΑΣΗ 
ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Μια ταχεία εξέταση αίματος που βοηθά στο δια
χωρισμό των λοιμώξεων βακτηριακής αιτίας από τις 
άλλες λοιμώξεις (κυρίως λόγω ιού) μπορεί να μειώ-

Α σει σε μεγάλο βαθμό την ακατάλληλη χρήση 
■■■ αντιβιοτικών για τις κοινές λοιμώξεις, σύμφω

να με τις διαπιστώσεις έρευνας που διενεργή- 
θηκε σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ελβετίας. 
Για τις λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συ
χνά χορηγείται αντιβιοτική αγωγή, ακόμη και σε πε
ριπτώσεις που δεν υπάρχει ένδειξη βακτηριακής 
μόλυνσης. Αυτή η ακατάλληλη χρήση των αντιβιοτι
κών έχει συντελέσει στη δημιουργία βακτηριδίων 
που αντιστέκονται στα αντιβιοτικά, με σοβαρές επι
πτώσεις για τη δημόσια υγεία.

Κατά τη διάρκεια οξείας βακτηριακής λοίμωξης, οι 
συγκεντρώσεις στο αίμα μιας ουσίας γνωστής ως 
προκαλσιτονίνης είναι ιδιαίτερα υψηλές. Από τις επι
στημονικές μελέτες προέκυψε ότι μια εξέταση αίμα
τος αρκεί για να διαπιστωθεί η συγκέντρωση προ- 
καλσιτονίνης στο αίμα, ώστε να καθοδηγήσουν τη 
θεραπεία σε ασθενείς με λοίμωξη του κατώτερου 
αναπνευστικού (π.χ. με πνευμονία ή βρογχίτιδα). Κα
τά την έρευνα, 243 ασθενείς με υποψία λοίμωξης 
του κατώτερου αναπνευστικού, χωρίστηκαν τυχαία 
σε δύο ομάδες: στην πρώτη ομάδα χορηγήθηκε η 
καθιερωμένη αγωγή, ενώ στη δεύτερη ομάδα, οι 
γιατροί καθοδηγούμενοι από τις συγκεντρώσεις 
προκαλσιτονίνης στο αίμα, χορήγησαν αντιβιοτικά 
μόνο αν αυτή ήταν πάνω από ορισμένα επίπεδα.

Όπως προέκυψε στη συνέχεια, στη δεύτερη ομά
δα χορηγήθηκαν αντιβιοτικά μόνο στους μισούς 
ασθενείς σε σχέση με την πρώτη ομάδα που ακο
λούθησε την καθιερωμένη αγωγή. Η ομάδα των 
ερευνητών διαπίστωσε τελικά ότι με τη χρήση της 
μεθόδου αυτής μειώθηκε αισθητά η ποσότητα των 
χορηγουμένων αντιβιοτικών, χωρίς να υπάρχουν 
ουσιαστικές διαφοροποιήσεις στην πορεία ίασης 
των ατόμων που αποτελούσαν τις δύο ομάδες, κάτι 
που έχει θετικά αποτελέσματα τόσο σε ιατρικό, όσο 
και σε οικονομικό επίπεδο.

ΓΕΡΑ ΚΟΚΑΛΑ ΜΕ ΒΙΤΑΜΙΝΗ D

Η λήψη πολυβιταμινών από τους ηλικιωμένους, 
μπορεί να αποτρέψει το ενδεχόμενο πτώσεων και 
των επιπτώσεων που αυτές έχουν για την υγεία 
τους, σύμφωνα με σουηδική μελέτη που δημοσιεύ- 
θηκε σε επιστημονικό έντυπο. Ερευνητές από την 
Πανεπιστημιακή Κλινική Γηριατρικής στη σκανδινα
βική χώρα, επισημαίνουν ότι η λήψη συμπληρωμά
των βιταμίνης D για συνεχή περίοδο εννέα μηνών 
από ομάδα ηλικιωμένων, ελάττωσε κατά περίπου 
50% το ενδεχόμενο πτώσης τους στο δρόμο ή μέσα 
στο σπίτι. Η βιταμίνη D είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για 
τον οργανισμό, καθώς ενισχύει την υγεία των δο- 
ντιών και των οστών, ενώ ενισχύει και την απορρό
φηση ασβεστίου. Σε πολλές βόρειες χώρες, οι ηλι
κιωμένοι εμφανίζουν έλλειψη της βιταμίνης εξαιτίας 

της μειωμένης ηλιοφάνει
ας. Στο πλαίσιο της μελέ
της, οι επιστήμονες έθε
σαν υπό ιατρική παρακο
λούθηση 378 ηλικιωμέ
νους για χρονική περίοδο 
36 συνολικά εβδομάδων. 
Οι μισοί από τους συμμε
τέχοντας έλαβαν μια μορ
φή βιταμίνης D, ενώ οι 
υπόλοιποι χρησιμοποιήθη
καν ως ομάδα ελέγχου και 
έλαβαν απλώς ψευδοφάρ
μακα. Μετά το πέρας της 
μελέτης, οι ερευνητές δια
πίστωσαν πως τα άτομα 
που έκαναν χρήση της βι
ταμίνης D και παράλληλα 
λάμβαναν 512 milligrams 

ασβεστίου την ημέρα, είχαν 55% λιγότερες πιθανό
τητες να πέσουν σε σχέση με τα άτομα της ομάδας 
ελέγχου. Επιπλέον, οι ηλικιωμένοι που έλαβαν συ
μπληρώματα βιταμίνη D, σημείωσαν πτώση των επι
πέδων της ορμόνης που ρυθμίζει τις  ποσότητες 
ασβεστίου του οργανισμού, σε ποσοστό που άγγιζε 
το 38%. Η εν λόγω ορμόνη απελευθερώνει το ασβέ
στιο από το εσωτερικό των οστών, καθιστώντας τα 
περισσότερο ευπαθή στα κατάγματα. Παλαιότερες 
μελέτες έχουν καταδείξει τη σχέση των υψηλών επι
πέδων της ορμόνης αυτής, με την ελαττωμένη μυϊ
κή ισχύ και τον αυξημένο κίνδυνο πτώσης των ηλι
κιωμένων.

ΝΕΡΟ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΔΙΨΑΜΕ

Τα αίσθημα της δίψας δεν αποτελεί αξιόπιστη έν
δειξη της ανάγκης του οργανισμού για πρόσληψη 
νερού, σύμφωνα με μελέτη του Αμερικανικού Κολε
γίου Αθλητικής Ιατρικής. Συγκεκριμένα, οι Αμερικα
νοί ερευνητές επισημαίνουν πως σε περιπτώσεις 
κατά τις οποίες ο καιρός είναι ιδιαίτερα ζεστός,



πολλοί άν
θρωποι - ιδι
αίτερα εκεί
νοι που 
ασχολούνται 
με τον αθλη
τισμό - ενδέ
χεται να πα- 
ρ α π λ α ν η -  
θούν από τα 
"μ η ν ύ μ α τα ” 
του οργανι
σμού τους 
σχετικά με το 
πόσο νερό 
πρέπει να κα
ταναλώσουν. 
Οι περισσό
τεροι άνθρω
ποι κατανα

λώνουν νερό με βάση συγκεκριμένες ενέργειες του 
καθημερινού προγράμματος τους, όπως το μεση
μεριανό φαγητό, όταν αισθανθούν διψασμένοι ή αν 
περπατώντας τύχει να βρεθούν δίπλα σε κάποια 
βρύση. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως λαμβάνουν 
επαρκείς ποσότητες υγρών. Η μη κατανάλωση της 
συνιστώσας ποσότητας νερού πολλές φορές μπο
ρεί να εκφράζεται με ένα γενικότερο αίσθημα αδυ
ναμίας και κόπωσης. Σύμφωνα με τις συστάσεις 
των ειδικών του κολεγίου, οι γυναίκες πρέπει να κα
ταναλώνουν περίπου 2,7 λίτρα νερό την ημέρα και 
οι άνδρες περίπου 3,7 λίτρα. Οι ποσότητες νερού 
που περιέχονται σε υγρά όπως ο καφές, η μπύρα 
κ.ά. θα πρέπει να συνυπολογίζονται στη γενική συ- 
νιστώμενη ποσότητα, ενώ ευνόητο είναι πως όσοι 
ασχολούνται με τον αθλητισμό ή διάγουν έντονη 
ζωή χρειάζονται ακόμη μεγαλύτερα αποθέματα νε
ρού για να αναπληρώσουν τα υγρά που απολέσθη- 
καν από την εφίδρωση. Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς 
ότι η λήψη άφθονων υγρών προλαμβάνει τις λοιμώ
ξεις του ουροποιητικού συστήματος και κυρίως τη 
νεφρολιθίαση.

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

Η ΓΕΡΗ ΚΑΡΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΣΗ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ

Σημαντικός ρόλος για την υγεία της καρδιάς 
μας, είναι η διατήρηση του βάρους μας στα φυσιο
λογικά επίπεδα. Τα επιπλέον κιλά που βαραίνουν το 
σώμα μας είναι περίσσεια λίπους. Με βάση λοιπόν 
τη θεωρία αυτή, καθώς και τη σχέση που υπάρχει 
ανάμεσα στην παχυσαρκία και στην υπέρταση, Βρε
τανική Ένωση Διαιτολόγων παρουσίασε στοιχεία 
έρευνας που σχετίζεται με τη συγκέντρωση λίπους 
στην περιοχή της μέσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα 
αποτελέσματα της έρευνας, η περιφέρεια στο 
ύψος του ομφαλού στη μέση, δεν πρέπει να ξεπερ
νά για τον άνδρα τα ενενήντα τέσσερα εκατοστά

Ο ΣΚΥΛΟΣ «ΦΥΛΑΚΑΣ» 
ΤΩΝ ΑΛΛΕΡΓΙΩΝ
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και για τη γυναίκα τα ογδόντα 
εκατοστά. Εάν η ένδειξη είναι 
μεγαλύτερη από αυτή, τότε κα
τά τους Βρετανούς διαιτολό
γους αυξάνεται ο κίνδυνος να 
παρουσιαστούν προβλήματα 
καρδιάς. Οι μετρήσεις της πε
ρ ιφέρειας της μέσης μέχρι 
ογδόντα επτά και εκατόν δύο για την γυναίκα και 
τον άνδρα αντίστοιχα, μπορεί να θεωρηθούν ότι εί
ναι εντός των επιτρεπτών φυσιολογικών ορίων. Αξί
ζει να τονισθεί ότι το ποσοστό του λίπους στους άν
δρες είναι μικρότερο από αυτό των γυναικών, λόγω 
του μυϊκού ιστού και εξαρτάται από την ηλικία, την 
αθλητική δραστηριότητα και την κληρονομικότητα.

Η συμβίωση ενός βρέφους με ένα σκύλο μειώνει 
σημαντικά την πιθανότητα προσβολής του από κοι
νές αλλεργίες, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη 
που δημοσιεύθηκε σε επιστη
μονικό έντυπο. Πανεπιστημια
κοί ερευνητές των ΗΠΑ, τονί
ζουν ότι η παρουσία του σκύ
λου στο ίδιο σπίτι με ένα μωρό, 
ενισχύει την άμυνα του ανοσο
ποιητικού του συστήματος ενά
ντια στις αλλεργίες. Κάτι αντί
στοιχο ωστόσο, δεν παρατηρήθηκε 
στην περίπτωση που το κατοικίδιο είναι 
γάτα. Στο πλαίσιο της μελέτης, οι επι
στήμονες πραγματοποίησαν σειρά ια
τρικών εξετάσεων στα παιδιά 285 οικο
γενειών. Τα παιδιά ήταν ηλικίας μόλις 
ενός έτους και από το σύνολο των οι
κογενειών ο ένας εκ των δύο γονέων 
έπασχε από κάποια μορφή αλλεργίας 
ή άσθμα. Εκ του συνόλου των παιδιών, 
τα 101 είχαν μεγαλώσει με σκύλο και 
τα 84 πέρασαν το πρώτο έτος της ζω
ής τους δίπλα σε μία γάτα. Όπως δια
πιστώθηκε, όσα παιδιά συμβίωναν με σκύλο, είχαν 
στο σύνολό τους λιγότερες πιθανότητες να εμφανί
σουν έκζεμα, μια μορφή δερματικού εξανθήματος 
που συχνά αποτελεί τον πρόδρομο άσθματος και 
άλλων αλλεργιών. Επιπλέον, οι κάτοχοι σκύλων εί
χαν μικρότερες πιθανότητες να αναπτύξουν μια 
μορφή πρωτεΐνης που κατέχει σημαντικό ρόλο στην 
εμφάνιση αλλεργιών και γενικότερα ο οργανισμός 
τους παρήγαγε μεγαλύτερο αριθμό προστατευτι
κών ουσιών κατά των αλλεργιών.

http://www.in.gr
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«Κώνωψ και ταύρος» 

« Έ ν α  κουνούπ ι κά θ ισ ε  πάνω

σ το  κέρ α το  εν ό ς  ταύρου.
Οταν έττε,τα α π ό λίγη ώ ρα

ή θ ελ ε  να π ετά ξε ,, ρ ώ τη σ ε
τον ταύρο: «θέλεις να φύγω  τώ ρα, ■

Κω ο ταύρος το υ  απ αντά

«ούτε σ α ν  ή ρ θ ες  το  καταλαβα, _  
/ An π/ιπίι) ειοι

D Αίσωπος τους μύθους του δεν τους έγραφε, 
όπως και ο Σωκράτης δεν έγραφε τις φιλοσο
φίες του. Κοντά στους παλιούς μύθους που εί
χε αποθησαυρίσει στη μνήμη του, σύνθετε με 
το νου του καινούργιους, χωρίς να τους βάζει 

σε στίχους και την κατάλληλη στιγμή σε κάθε ευκαι
ρία που του παρουσιάζονταν, τους διηγούνταν. Η 
εφευρετικότητά του και η τέχνη του στην αφήγηση 
ήταν τόσο εξαιρετικές, που η φήμη του διαδόθηκε 
παντού.

«Δειλός κυνηγός και δρυμοτόμος»
(Ο δειλός κυνηγός και ο ξυλοκόπος)

Κ άποτε ένας κυνηγός περηφανεύονταν στους φί
λους του πως μπορεί να πάει μόνος του για κυ
νήγι. Έλεγε μάλιστα ότι μπορεί να κυνηγήσει όχι 

λαγούς και αλεπούδες, αλλά μεγάλα αγρίμια, αρ
κούδες, τίγρης και λιοντάρια. Κάθε τόσο τους μι
λούσε για τα κατορθώματά του, που δεν ήταν βέ
βαια τίποτε άλλο παρά φανταστικές ιστορίες. Για να 
πείσει βέβαια για την αλήθεια των διηγήσεων του 
κυνηγούσε πάντοτε μόνος του, χωρίς να παίρνει κα
νόναν μαζί του. Μια μέρα που πήγε για κυνήγι, έτυ- 
χε χωρίς ο ίδιος να το καταλάβει, να πάει πιο μακριά 
από ότι συνήθιζε. Ξαφνικά, όπως βάδιζε βρίσκει μέ
σα στο δάσος έναν ξυλοκόπο. Για να παραστήσει 
λοιπόν και σε αυτόν τον ατρόμητο κυνηγό, τον ρω
τάει μήπως είδε πουθενά τα χνάρια ενός λιονταριού 
και εάν ήξερε που είναι η φωλιά του. Ο ξυλοκόπος 
λοιπόν του απαντά «Για το λιοντάρι λες, θα σου δεί
ξω αμέσως κιόλας όχι μόνο τα χνάρια του, αλλά και 
το ίδιο το λιοντάρι». Ο κυνηγός μεμιάς έχασε την 
παλικαρίσια στάση του, χλώμιασε από το φόβο του 
και άρχισε να τρέμει. «Εγώ», του λέει, «μόνο τα χνά
ρια του ζήτησα, όχι το ίδιο το λιοντάρι». Ήτανε πα
λικάρι βλέπετε ο κυνηγός, άλλά μόνο στα λόγια και 
όχι στα έργα.

Ο μύθος αυτός αναφέρεται στους θρασύδειλους, 
που εάν δεν το λέει η καρδιά τους εύκολα ξεσκε
πάζονται.

«Έλαφος επί νάματος και λέων»
(Το ελάφι κοντά στο νερό και το λιοντάρι)

•  r  να ελάφι διψασμένο, ψάχνοντας για νερό, βρέθηκε 
r  μια μέρα έξω από το δάσος. Καθώς βάδιζε, βλέπει 
L  δίπλα από ένα πλατάνι μια πηγή. Πλησίασε λοιπόν, 
έσκυψε και άρχισε να πίνει νερό. Διψούσε τόσο πολύ 
που έπινε, έπινε και δεν χόρταινε. Αφού ήπιε όσο ήθε
λε, άρχισε να σηκώνει το κεφάλι του από την πηγή, 
για να φύγει. Τη στιγμή όμως εκείνη και καθώς ήταν 
ακόμα σκυμμένο είδε στα νερά της πηγής τον εαυτό 
του. Έκατσε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι να συνειδητο
ποιήσει τι ήταν αυτό που έβλεπε μέσα στο νερό, οπό
τε  όταν ηρέμησαν τα νερά διαπιστώνει ότι ήταν ο 
εαυτός του. Η πηγή έμοιαζε εκείνη την ώρα με ένα με
γάλο καθρέτττη ακουμπισμένο κάτω. Το ελάφι ξαφ
νιάστηκε, καθώς ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε τον 
εαυτό του. Άρχισε λοιπόν να παινεύεται. «Τι όμορφο, 
τι λυγερόκορμο που είμαι», έλεγε από μέσα του, «με 
ωραίο καστανό τρίχωμα, αυτά τα κέρατά μου τ ι όμορ
φα που είναι, μεγάλα και κλαδωτά, λες και η φύση 
μου έδωσε να φοράω χρυσή κορώνα». Του κακοφαι- 
νόταν όμως που τα πόδια του ήταν λεπτά και αδύνα
τα. «Κρίμα», έλεγε, «γιατί μου χαλάνε όλη την ομορ
φιά». Όλα αυτά λοιπόν σκεπτόταν το ελάφι καθώς 
κοίταγε τον εαυτό του μέσα στο νερό, όταν ξαφνικά 
άκουσε έναν περίεργο θόρυβο, σαν να έσπαγαν δίπλα 
του κλαδιά. Γυρίζει λοιπόν και τ ι να δει. Ένα λιοντάρι 
είχε πλησιάσει και όρμηξε κατά πάνω του. Το βάζει
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στα πόδια το ελάφι και αρχίζει να τρέχει για να σωθεί. 
Έτρεχε τόσο πολύ γρήγορα που το λιοντάρι που ερ
χόταν από πίσω του, δεν μπορούσε να το φτάσει. 
Όσο ο κάμπος ήταν χωρίς δέντρα, το ελάφι ξεμά
κραινε με το τρέξιμο και γλίτωνε, αναγκάστηκε όμως 
μετά, μην έχοντας που αλλού να πάει, να μπει μέσα 
στο δάσος. Πέρναγε κάτω από τα δέντρα, πήδαγε θά
μνους και συνεχώς έσκυβε για να μπορεί να τρέξει πιο 
γρήγορα. Ξαφνικά αισθάνεται τα κέρατά του να μπλέ
κονται στα κλαδιά ενός χαμηλού δέντρου. Άρχισε να 
κουνά το κεφάλι του δεξιά-αριστερά για να τα ξε
μπερδέψει, χωρίς όμως αποτέλεσμα γιατί τα κέρατα 
είχανε μπλεχτεί τόσο άσχημα μέσα στα κλαδιά, που 
δεν μπορούσε να ξεφύγει. Βλέποντας το λιοντάρι να 
πλησιάζει, όλο και περισσότερο προσπαθούσε το 
ελάφι να γλιτώσει. Μάταια όμως, το λιοντάρι έφτασε 
δίπλα του και χύμηξε να το φάει. Την ώρα λοιπόν που 
θα έχανε τη ζωή του το ελάφι είπε μέσα του « δυστυ
χία μου, τα άσχημα πόδια μου που τα κατηγορούσα 
μου έδιναν τη σωτηρία, ενώ τα κέρατά μου που τα 
παίνευα έγιναν αιτία να χάσω τη ζωή μου».

Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι φίλοι που τους έχου
με ύποπτους γίνονται οι σωτήρες μας στον κίνδυνο, 
ενώ εκείνοι που τους εμπιστευόμαστε μας προδίδουν.

«Γεωργός και παίδες αυτού»
(Ο γεωργός και τα παιδιά του)

'  r  νας γεωργός ήταν βαριά 
r  άρρωστος. Οι γιατροί και 
Ι - τ α  φάρμακα που έπαιρνε 
δεν μπορούσαν να του κάνουν 
τίποτε. Αντίθετα, κάθε μέρα η 
κατάστασή του χειροτέρευε.
Όταν ο γεωργός κατάλαβε πια ότι το 
τέλος του πλησιάζει, είπε στην οικογένειά του 
να πάψει να φέρνει άλλους γιατρούς. Στενοχωριόταν 
όμως γιατί οι γιοι του, παρόλο που ήταν νέοι και δυ
νατοί, δεν αγαπούσαν τη δουλειά και ο ταλαίπωρος ο 
γεωργός σκεφτόταν τ ι θα απογίνουν και εάν θα φρό
ντιζαν τα κτήματά του. Αποφάσισε λοιπόν μια μέρα να 
τους φωνάξει για να τους μιλήσει. Αφού μαζεύτηκαν 
γύρω του, τους λ έ ε ι« παιδιά μου εγώ πια φεύγω από 
τη ζωή, εσείς αναζητείστε μέσα στο αμπέλι ότι έχω 
εκεί κρυμμένα και όλα θα τα βρείτε». Οι γιοι του, νο
μίζοντας πως ο γεωργός είχε κρύψει όλο του το θη
σαυρό μέσα στο αμπέλι, μόλις πέθανε ο πατέρας 
τους άρχισαν να το σκάβουν. Ο κόπος τους όμως πή
γε χαμένος γιατί δεν βρήκαν τίποτε. Αποφάσισαν λοι
πόν να το ξανασκάψουν πιο βαθιά, πιστεύοντας ότι ο 
θησαυρός είναι θαμμένος πολύ μες στη γη. Παρόλο 
τις επίπονες και κουραστικές προσπάθειες των νεα
ρών ο θησαυρός που τους έλεγε ο πατέρας τους πο
τέ δεν βρέθηκε. Απογοητευμένοι λοιπόν γύρισαν σπί
τι. Έτσι ο καιρός πέρασε και ήρθε η ώρα να τρυγή
σουν το αμπέλι. Ξεκίνησαν οι γιου του γεωργού για να 
πάνε στο κτήμα. Μόλις φτάνουν εκεί, μένουν έκπλη
κτοι. Το αμπέλι ήταν γεμάτο σταφύλια, πιο πολλά από 
όσα είχε όταν ζούσε ο πατέρας τους. Αφού τα μάζε
ψαν, πήγανε στην αγορά να τα πουλήσουν και επέ

στρεψαν στο σπίτι. Τότε λοιπόν, αφού έκατσαν, διαπί
στωσαν ότι ο θησαυρός που τους έλεγε ο πατέρας 
τους ήταν το αμπέλι, που με το καλό σκάψιμο έβγαλε 
πολύ καρπό.

Ο μύθος δείχνει πως η δουλειά στον άνθρωπο είναι 
θησαυρός.

«Λέων και λύκος και αλώπηξ»
(Το λιοντάρι, ο λύκος και η αλεπού)

•  r  να λιοντάρι γέρικο ήταν βαριά άρρωστο και δεν 
f  μπορούσε να βγει από τη σπηλιά του. Τα ζώα 
L  του δάσους, μόλις μάθανε ότι ο βασιλιάς τους 
δεν ήτανε καλά τρέξανε όλα να τον επισκεφτούν. 
Το λιοντάρι παρόλο που δεν αισθανόταν καλά δέ
χτηκε όλους τους επισκέπτες και μάλιστα τον καθέ
να ξεχωριστά. Η μόνη που δεν πήγε να το επισκε- 
φθεί ήταν η αλεπού, η απουσία της οποίας έγινε 
αντιληπτή από όλα τα άλλα ζώα. Ο λύκος, ο οποίος 
δεν ήτανε και ο καλύτερος φίλος με την αλεπού, 
όταν μπήκε στη σπηλιά του λιονταριού, άρχισε να 
την κατηγορεί λέγοντας ότι δεν τον υπολογίζει σαν 
βασιλιά της , δεν τον σέβεται όπως θα έπρεπε και 
δεν την νοιάζει που αυτός είναι ανώτερος από όλα 
τα ζώα, γ ι’ αυτό δεν πήγε να τον δει. Πριν προλάβει 
να τελειώσει όμως την κουβέντα του ο λύκος, ήρθε 
η αλεπού και τον άκουσε που την κατηγορούσε. 
Όταν έφυγε ο λύκος, αποφάσισε να πάει κι αυτή 
στη σπηλιά για να μάθει για την υγεία του λιονταρι
ού. Μόλις μπήκε μέσα, το λιοντάρι ήτανε τόσο πο
λύ θυμωμένο μαζί της που παρόλο την αρρώστια 
του, ήταν έτοιμο να της χυμήξει. Η αλεπού, τον εί
δε που ήταν οργισμένος και του ζήτησε την άδεια 
να του εξηγήσει γιατί καθυστέρησε να πάει, και πο
νηρή καθώς ήταν του είπε : «Αφέντη μου, γιατί νο
μίζεις ότι ήρθα τόσο αργά να σε δω; Κανείς από 
όλους όσους σε επισκέφθηκαν σήμερα δεν θα σε 
βοηθήσει όσο εγώ. Καθυστέρησα τόσο γιατί μόλις 
έμαθα ότι ο βασιλιάς μου είναι άρρωστος, γύρισα 
όλον τον κόσμο για να ζητήσω και να πάρω γιατρι
κό από τους γιατρούς».Απελπισμένο από την ασθέ- 
νειά του καθώς ήταν το λιοντάρι, την προστάζει να 
του πει αμέσως ποιο είναι το φάρμακο που θα τον 
κάνει καλά. «Να γδάρεις το λύκο ζωντανό και να τυ
λιχτείς με το τομάρι του όσο είναι ζεστό» του απά
ντησε η πονηρή αλεπού. Έτσι λοιπόν δίνει διαταγή 
να γδάρουν το λύκο και να του πάνε το δέρμα του. 
Μόλις η αλεπού είδε το λύκο που τον πήγαιναν για 
γδάρσιμο του είπε γελώντας «τον αφέντη πρέπει να 
τον παρακινείς στην αγάπη και όχι στο μίσος».

Ο μύθος αυτός αποσκοπεί να διδάξει ότι όποιος 
στήνει σε άλλον παγίδα, πιάνεται ο ίδιος σε αυτήν.
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ROBERT VAN RUHR
O Robert van Gulik γεννή

θηκε στην Ολλανδία το 

1910. To 1934 εντάχτηκε 

στο Διπλωματικό Σώμα και 

υπηρέτησε για πολλά χρό

νια στην Ιαπωνία, Ινδία, Ουάσιγκτον και Κίνα. 

Πέρασε απ’ όλες τις βαθμίδες της διπλωματικής 

σταδιοδρομίας. Πέθανε το 1967 κατά τη διάρ

κεια της θητείας του ως πρέσβης στην Ιαπωνία.

‘ 0  Διχαστής Τ ί ^pcuva μ ιά  βιβλιοθήκη

πολύχρονη παραμονή στις χώρες της Ανατο
λής και το μεγάλο του ενδιαφέρον για τους 
πολιτισμούς της Κίνας και της Ιαπωνίας τον 
έκαναν αυθεντία στην ιστορία, τη λογοτεχνία 
και την τέχνη της Ανατολής. Μερικά από τα έρ

γα του έχουν μείνει κλασικά και διαβάζονται με μεγά
λο ενδιαφέρον από τους θαυμαστές των πολιτισμών 
της Ανατολής.

Το κίνητρο που έκανε τον Robert van Gulik να εν
διαφερθεί για την ιστορία του εγκλήματος, ήταν η 
ανακάλυψη ενός κινέζικου αστυνομικού μυθιστορή
ματος του 18ου αιώνα, το οποίο ο συγγραφέας σκέ- 
φτηκε ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διαδραματί
ζεται σε κάποια περίοδο της ιστορικής Κίνας. Το μυ
θιστόρημα μεταφράστηκε στα αγγλικά και πρωτοδη- 
μοσιεύτηκε στο Τόκιο.

Βασιζόμενος σε παλιές κινέζικες αστυνομικές ιστο
ρίες, έγραψε μυθιστορήματα που άρεσαν πολύ στους 
φίλους του και δημοσιεύτηκαν στα αγγλικά με πρώτο 
«Το μυστήριο του Λαβύρινθου». Το βιβλίο γνώρισε με
γάλη επιτυχία και ακολούθησαν άλλα τρία, τα οποία 
γράφτηκαν ενώ ο συγγραφέας υπηρετούσε στο Νέο 
Δελχί και στη Βηρυτό.

Η επιρροή που άσκησαν πάνω στο συγγραφέα οι κι
νέζικες ιστορίες δεν ήταν πάντα η ίδια. Μερικές φο
ρές επρόκειτο για σχεδόν ολοκληρωμένες ιστορίες 
που αλιεύτηκαν από κάποιο εγκληματολογικό ή ιατρι
κό βιβλίο, ενώ άλλοτε για μια μικρή αναφορά ή ένα 
ανέκδοτο, που του έδωσαν την έμπνευση για ένα και
νούργιο βιβλίο. Η ίδια η πλοκή του εγκλήματος, είναι 
τις περισσότερες φορές απλή. Όμως εκείνο που κά
νει την ιστορία ενδιαφέρουσα, είναι η πολυπλοκότητα 
του νομικού συστήματος της Κίνας, το κληρονομικό 
δίκαιο και οι ιδιαιτερότητες της κινέζικης κοινωνίας.

Ο van Gulik στήριξε τις ιστορίες του στα γοητευτι
κά στοιχεία της κινεζικής παράδοσης, αλλά δεν υιο
θέτησε όλα τα χαρακτηριστικά του κινέζικου αστυνο
μικού βιβλίου. Συγκεκριμένα, προτίμησε να ακολου
θήσει το δυτικό μοντέλο των αστυνομικών μυθιστορη
μάτων, στα οποία ο δράστης του εγκλήματος αποκα
λύπτεται στο τέλος, ενώ στις κινέζικες ιστορίες ο δρά
στης είναι γνωστός από την αρχή και στη συνέχεια η 
ιστορία εξελίσσεται σαν μια παρτίδα σκάκι.

Ο ήρωας του van Gulik είναι ο δικαστής «Τι», που 
ήταν υπαρκτό πρόσωπο.

Γεννήθηκε το 630 και πέθανε το 700 στην εποχή της 
Δυναστείας Τανγκ. Τα γεγονότα όμως διαδραματίζο
νται στο πολιτιστικό περιβάλλον της δυναστείας των 
Μινγκ, εννιακόσια (900) περίπου χρόνια μετά την επο
χή που έζησε ο πραγματικός δικαστής «Τι». Η βιογρα
φία του αναφέρει ότι ο δικαστής στο πρώτο μισό της 
σταδιοδρομίας του, υπηρέτησε σαν επίτροπος στις 
επαρχίες της αχανούς Κινέζικης αυτοκρατορίας και
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διαλεύκανε πολλές εγκληματικές υποθέσεις. Αυτό 
τον έκανε γνωστό σαν τον πιο ικανό ερευνητή. Κατά 
το δεύτερο μισό της καριέρας του έπαιξε σημαντικό 
πολιτικό ρόλο λόγω της ανώτατης θέσης που είχε 
στην πρωτεύουσα.

Οι δικαστές ασκούσαν τεράστια εξουσία που 
απόρρεε από το γόητρο της κυβέρνησης, της οποίας 
ως ανώτεροι υπάλληλοι έχαιραν απεριόριστου σεβα
σμού. Βέβαια και εδώ είναι η ιδιαιτερότητα της κινέζι
κης κοινωνίας, ο δικαστής παρά τη μεγάλη του δύνα
μη υπόκειτο σε πολύ αυστηρούς νόμους. Αν για πα
ράδειγμα κατέληγε σε λάθος δικαστική απόφαση, τό 
τε ίσχυε ο νόμος «της αντίστροφης ποινής», δηλαδή 
έπρεπε ο ίδιος να υποστεί την ποινή που είχε επιβάλει 
στον κατηγορούμενο. Στο κινέζικο δικαστικό σύστημα 
ίσχυε η αρχή ότι για να καταδικαστεί ο κατηγορούμε
νος έπρεπε να ομολογήσει την πράξη του. Αυτό δεν 
ήταν δεδομένο και έτσι ο δικαστής είχε το δικαίωμα 
να διατάξει το βασανισμό του. Αν όμως αποδεικνυό- 
ταν ότι η κατηγορία ήταν άδικη και ο άνθρωπος είχε 
υποστεί μόνιμη βλάβη ή πέθαινε κατά τη διάρκεια της 
ανάκρισης, τότε όλο το προσωπικό του δικαστηρίου, 
μαζί με τον επίτροπο ετιμωρείτο αυστηρά, συχνά με 
την εσχάτη των ποινών. Έτσι, οι δικαστές προτιμού
σαν να στηριχτούν στην οξυδέρκειά τους για τη δια
λεύκανση των υποθέσεων. Εξάλλου, οι Κινέζοι επί

τροποι ήσαν διανοούμενοι με μεγάλες ηθικές αρετές 
και ευρύτατο φάσμα γνώσεων. Έπρεπε επίσης να 
έχουν περάσει από τις πρωτοβάθμιες και δευτερο
βάθμιες φιλολογικές εξετάσεις, που ήταν η βάση για 
να καταλάβει κάποιος ένα κρατικό αξίωμα.

Στα μυθιστορήματα αυτά, αντίθετα με τις παλιές κι
νέζικες ιστορίες, ο αριθμός των ηρώων περιορίζεται 
στα 24 άτομα, τα οποία παίρνουν μέρος σε δυο με 
τρεις υποθέσεις, που αναλύονται διεξοδικά από το δι
καστή και τους βοηθούς του, αστυνόμους, που ήταν 
άνθρωποι της απολύτου εμπιστοσύνης του και τον 
ακολουθούσαν σε όλες του τις μεταθέσεις. Ο ρόλος 
τους ήταν να συλλέγουν στοιχεία για τις υποθέσεις 
και να διευκολύνουν τον επίτροπο σε όλα τα προβλή
ματα που αντιμετώπιζε. Για το σκοπό αυτό πήγαιναν 
στην αγορά, συχνά μεταμφιεσμένοι, μάζευαν πληρο
φορίες και στοιχεία που κατέθεταν ύστερα στο δικα
στήριο για να αξιολογηθούν από το δικαστή-ντετέ- 
κτιβ.

Τα μυθιστορήματα του Robert van Gulik είναι γνω
στά σ’ όλο τον κόσμο, έχουν μεταφραστεί σε πολλές 
γλώσσες και η ανάγνωσή τους αποτελεί μια πρώτης 
τάξης ευκαιρία να γνωρίσει ο δυτικός αναγνώστης 
έναν πολιτισμό που του είναι “εν πολλοίς” άγνωστος.

Π. Υ Ζωή Κώστα βάρα

V A N  g u l i kR O B E R T
δολοφονίες
στή σκιά

τού ζωδιακού 
κύκλου_

GVJLIKROBERT
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Ιστορία
To Surfing (κυματοδρομία) εμφανίστηκε για πρώτη 

φορά στις νότιες θάλασσες του Ειρηνικού Ωκεανού 
χιλιάδες χρόνια πριν. Χρησιμοποιώντας ξύλινες σανί
δες οι ιθαγενείς των νησιών της Πολυνησίας μάθαιναν 
να γλιστρούν πάνω στα κύματα μέχρι την ακτή.

Η πρώτη αναφορά στο surfing έγινε από τον James 
Cook Άγγλο θαλασσοπόρο το 1777.

To windsurfing (ιστιοσανίδα) έκανε την εμφάνισή 
του στα τέλη της δεκαετίας του ‘60 στην Καλιφόρνια. 
Το άθλημα κατάγεται από το Surfing (κυματοδρομία) 
σε συνδυασμό με την ιστιοπλοΐα.

Το καινούργιο αυτό άθλημα διαδόθηκε γρήγορα 
στην Αμερική και μερικά χρόνια αργότερα κατάκτησε 
και την Ευρώπη. Σύντομα άρχισαν να διοργανώνονται 
αγώνες σε πολλές χώρες. Από τότε το άθλημα έχει 
εξελιχθεί πάρα πολύ. Το πρώτο παγκόσμιο πρωτά
θλημα έγινε το 1973 ενώ το 1984 το windsurfing έγινε 
Ολυμπιακό άθλημα στο οποίο διαπρέπει και ο Έλλη
νας αθλητής Νίκος Κακλαμανάκης. Χρυσός Ολυμπιο- 
νίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής.

Σε ποιους απευθύνεται
To windesurfing είναι ένα συναρπαστικό άθλημα για 

όλους τους υγιείς ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας 
και φύλου, αφού δεν απαιτεί ιδιαίτερη σωματική δύ
ναμη τουλάχιστον στην αρχή. Η σωστή τεχνική παίζει 
τον κυριότερο ρόλο. Εκτός της απόλαυσης που χαρί
ζει το windsurfing βελτιώνει πολύ τη φυσική κατάστα
ση και διαμορφώνει ένα όμορφο σώμα. Απαραίτητη 
βέβαια είναι η γνώση της κολύμβησης. To windsurfing 
έχει φανατικούς και πάρα πολλούς φίλους. Υπολογί
ζεται ότι σήμερα 40 εκατομμύρια άνθρωποι ασκού
νται και ο αριθμός αυτός συνεχώς αυξάνεται. Σημα
ντικό ρόλο παίζουν οι καιρικές συνθήκες. Ο αθλητής 
του windsurfing πρέπει να γνωρίζει και να σέβεται τη 
θάλασσα και τον άνεμο γιατί από φίλοι μπορούν να 
μετατραπούν σε ανελέητους εχθρούς.

Πώς μπορεί κανείς να μάθει
windsurfing.
Ο καλύτερος τρόπος να μάθετε windsurfing είναι σε 

κάποια σχολή με ειδικευμένο προσωπικό, με κατάλ
ληλη ιστιοσανίδα και με το σωστό εξοπλισμό, που ποι
κίλοι ανάλογα με την πρόοδο που κάνετε. Οπωσδή
ποτε θα χρειαστούν κάποια μαθήματα και αρκετή 
πρακτική εξάσκηση. Το καλό με το windsurfing είναι 
ότι από την πρώτη στιγμή μπορεί να διασκεδάζει κα
νείς, όσο μάλιστα προοδεύει, θα ανακαλύψει όλο και 
περισσότερους τρόπους διασκέδασης.

Χρήσιμες Συμβουλές
- Ενημερωθείτε από πριν για τις καιρικές συνθήκες 

στην περιοχή που θέλετε να κάνετε windsurfing.
- Καλό είναι να ξέρουν κάποιοι δικοί σας πού σκο

πεύετε να κάνετε windsurfing και πότε σκοπεύετε 
να επιστρέφετε.

- Μην υπερεκτιμάτε τις γνώσεις και την εμπειρία 
σας.

- Μην κάνετε windsurfing μόνος σας.
- Φροντίστε τον εξοπλισμό σας, ιδιαίτερα το μηχα

νισμό σύνδεσης του άλμπουρου.
- Είναι πιο εύκολο να ξεκινήσετε την πλεύσή σας 

όταν ο άνεμος φυσά παράλληλα με την ακτή.
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- To rig δεν πρέπει να αφήνεται μόνο του στην ακτή. 
Μια ριπή ανέμου μπορεί να του προκαλέσει ζημιές 
ή ακόμα και ατύχημα. Ασφαλίστε το αν χρειαστεί 
να μετακινηθείτε μακριά του.

Ο καιρός και η θάλασσα είναι απρόβλεπτα. Υπάρ
χουν πολλοί λόγοι που μπορούν να σας υποχρεώσουν

να διακόψετε το 
windsurfing και να 
γυρίσετε στην 
ακτή, όπως μια 
αδιαθεσία, κάποια 
ζημιά στην ιστιο
σανίδα σας, το 
δυνάμωματου αέ
ρα κλπ. Αν συμβεί 
κάτι τέτο ιο και 
βρίσκεστε μακριά 
από την ακτή, μην 
προσπαθείτε να 
γυρίσετε κολυ
μπώντας. Μείνετε 
κοντά ή πάνω 
στην ιστιοσανίδα.

- Προσπαθήστε 
να ειδοποιήσετε 
τους άλλους, κου
νώντας τα χέρια ή 
σημαιούλα κινδύ
νου. Σε περίπτω

ση ανάγκης, χρησιμοποιήστε τη σφυρίχτρα ή τις φω
τοβολίδες (που πρέπει να έχετε μαζί σας).

- Αν ο άνεμος δυναμώνει, πρέπει να ελευθερώσετε 
το rig και να διπλώσετε το πανί. Αφαιρέστε τις 
μπανέλες και τη μάτσα, λύστε τα σχοινιά και τυ
λίξτε σφιχτά το πανί γύρω από το άλμπουρο. Όλα 
αυτά πρέπει να τα κάνετε καθισμένοι πάνω στην 
ιστιοσανίδα. Ξεκινήστε το τύλιγμα από το κάτω μέ
ρος του πανιού. Δέστε το με το εφεδρικό κομμάτι 
σχοινιού που πρέπει να έχετε μαζί σας.

- Ξαπλώστε πάνω στην ιστιοσανίδα, αφού τοποθε
τήσετε το άλμπουρο και τη μάτσα κάτω από το 
σώμα σας, κατά μήκος της ιστιοσανίδας.

- Χρησιμοποιήστε τα χέρια σας σαν κουπιά για να 
επιστρέφετε στην παραλία.

Απαραίτητα
Γάντια
Τα γάντια δεν πρέπει να επηρεάζουν τη λαβή (αί

σθηση) των χεριών, ο ρόλος τους είναι να τα προστα
τεύουν από τις φουσκάλες, κοψίματα και να τα κρα
τούν ζεστά.

Κουκούλα
Είναι φτιαγμένη από συνθετικό ελαστικό (νεοπρέ- 

νιο) και φοριέται κυρίως τις ημέρες που έχει κρύο. 
Υπάρχουν στο εμπόριο και ειδικά, πολύ ελαφριά προ
στατευτικά «κράνη» από ελαστικό, για καλύτερη προ
στασία.

Παπούτσια
Ο αθλητής πρέπει να πατά σταθερά στη σανίδα. Ει

δικά για το windsurfing, υπάρχουν πολύ ελαφριά πα
πούτσια με αντιολισθητικές σόλες, που, επιπλέον, 
προστατεύουν τα πόδια από μικροκοψίματα. Για τις 
πιο κρύες ημέρες, υπάρχουν ελαφριά μποτάκια από 
νεοπρένιο που κρατούν τα πόδια ζεστά.

Στολή
Οι στολές windsurfing επιτρέπουν στους αθλητές 

να ασκούνται στο αγαπημένο τους σπορ ακόμα και τις 
κρύες μέρες του χειμώνα. Φτιάχνονται από σχεδόν 
αδιάβροχα υλικά, προστατεύουν τον αθλητή και τον 
κρατούν ζεστό. Πρέπει να εφαρμόζουν καλά στο σώ
μα, χωρίς όμως να εμποδίζουν τις κινήσεις του. Συνή
θως έχουν ζωηρά χρώματα και σχέδια. Εκτός από τις 
ολόσωμες στολές υπάρχουν και παρόμοιου τύπου γι
λέκα για ζεστά κλίματα.

Ζώνες χδέστρες)
Οι ζώνες αυτές φοριούνται στη μέση και δένονται 

με σχοινιά πάνω στο άλμπουρο. Βοηθούν στο να γίνει 
ο χειρισμός ευκολότερος και λιγότερο κουραστικός.

Γιλέκο - σωσίβιο
Είναι ένα βοήθημα που ξεκουράζει τον αθλητή στο 

νερό και, όταν βρίσκεται πάνω στην ιστιοσανίδα του, 
τον προστατεύει από το κρύο.

Εξοπλισμός ασφαλείας
Για περιπτώσεις κινδύνου, όσοι κάνουν windsurfing 

πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοβολίδες, σφυρίχτρα 
και σημαιούλα κινδύνου. Έτσι, μπορούν να ειδοποιή
σουν από απόσταση και να καλέσουν σε βοήθεια.

Windsurfing στην Ελλάδα
Η Ελλάδα προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τους 

φίλους του αθλήματος. Μέρη που μπορεί κανείς να 
κάνει οργανωμένα windsurfing είναι:

Στην Αττική:
Στην Ανάβυσσο, στη Βάρκιζα, στη Λούτσα, στη Ρα- 

φήνα, στο Σχοινιά Μαραθώνα, στη Γαλάζια Ακτή Μα
ραθώνα

Στη Θεσσαλονίκη:
Στην Αγία Τριάδα, στη λίμνη Βόλβη, στη Νέα Μηχα- 

νιώνα, στη Χαλκιδική

Στην Πάρο:
Στη Χρυσή Ακτή, στη Νέα Χρυσή Ακτή, στα Τσου

κάλια, στη Σάντα Μαρία, στην Πούντα

Στην Ρόδο:
Στα Τριάντα, στις Φανές, στο Πρασσονήσι, στο Θε

ολόγο.

Στη Νάξο:
Στον Άγιο Γεώργιο, στη Μικρή Βίγλα

Στη Μύκονο;
Στη Φτελιά, στον Καλαφάτη 
Επίσης στην Πάτρα, στη Λευκάδα, στην Κάρπαθο, 

στο Ηράκλειο, στη Σκιάθο, στην Κω, στη Ζάκυνθο, 
στο Λουτράκι, στη Σαντορίνη, αλλά και σε κάθε ορ
γανωμένη παραλία.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Κωπηλασία είναι ένα από 
τα πιο μαγευτικά αθλήμα
τα των Ολυμπιακών Αγώ

νων. Οι μακρόστενες βάρκες, 
τα πολύχρωμα κουπιά, τα 
συγχρονισμένα πληρώματα 
που είναι δυνατό να αποτε
λούνται από έναν έως οκτώ 
κωπηλάτες αποτελούν τα συ
στατικά μιας επιτυχημένης 
συνταγής που εγγυάται ένα 
συναρπαστικό αποτέλεσμα ι
κανοποιώντας και τον πιο α
παιτητικό θεατή.

Ιστορία
Η Κωπηλασία έχει τις  ρίζες 

της στα βάθη της αρχαιότητας. 
Αναφορές στην κωπηλασία βρί
σκουμε στην Ιλιάδα και την 
Οδύσσεια του Ομήρου. Η 

κωπηλασία σαν άθλημα με επαγγελματική αντίλη
ψη εμφανίζεται στην Αγγλία στις αρχές του 18ου αι
ώνα. Οι αγώνες μεταξύ επαγγελματιών κωπηλατών 
ήταν σύνηθες φαινόμενο. Το 1892 ιδρύεται η Διε
θνής Κωπηλατική Ομοσπονδία (F.I.S.A.) με τη συμ
μετοχή της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της 
Ελβετίας και της Ομοσπονδίας Αδριατικής της τότε 
Αυστροουγγαρίας. Η έδρα της σήμερα βρίσκεται 
στη Λοζάννη της Ελβετίας και αριθμεί 115 χώρες - 
μέλη. Η κωπηλασία εντάχθηκε στο πρόγραμμα Ο
λυμπιακών Αγώνων το 1900 στο Παρίσι.

Στην Ελλάδα το 1885 ιδρύεται το πρώτο αθλητικό 
σωματείο και είναι ο όμιλος «Ερετών» στον Πειραιά. 
Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν και άλλα σωματεία, ε
νώ από το 1886 έχουν αρχίσει να διεξάγονται κωπη
λατικοί αγώνες. Το 1927 ιδρύεται η «Ελληνική Ένωση 
Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων» (ΕΚΟΦΝΣ) η οποία 
αναλαμβάνει την εποπτεία της κωπηλασίας και ιστιο
πλοΐας. Η έδρα της ΕΚΟΦΝΣ βρίσκεται στο μικρολί- 
μανο του Πειραιά και τα μέλη της σήμερα ξεπερνούν 
τα 30.

γώνισματου απλού, του διπλού και του τετραπλού σκιφ 
με πλήρωμα που αποτελείται από έναν, δύο και τέσσε
ρις αθλητές αντίστοιχα. Στη δεύτερη κατηγορία σκα
φών, στην οποία οι κωπηλάτες κρατούν ένα κουπί, διε
ξάγονται τα αγωνίσματα της δίκωπου χωρίς πηδαλιού
χο και δίκωπου με πηδαλιούχο με πλήρωμα δύο κωπη
λατών, της τετρακώπου χωρίς πηδαλιούχο, της τετρα- 
κώπου με πηδαλιούχο και πλήρωμα τεσσάρων κωπη
λατών και της οκτακώπου με πηδαλιούχο και πλήρωμα 
οχτώ αθλητών. Το τελευταίο είναι ίσως το πιο εντυπω
σιακό αγώνισμα της κωπηλασίας.

Επιπρόσθετα, υπάρχουντα αγωνίσματα για αθλητές 
ελαφρών βαρών. Ο μέσος όρος βάρους των αθλητών 
του πληρώματος μιας βάρκας δεν θα πρέπει να υπερ
βαίνει τα 70 κιλά για τους άνδρες και τα 57 κιλά για τις 
γυναίκες. Οι αγώνες Κωπηλασίας πραγματοποιούνται 
σε απόσταση 2.000 μέτρων.

Η Κωπηλασία στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004

Οι αγώνες 
Κ ω π η λ α σ ί α ς  
των Ολυμπια
κών Αγώνων 
του 2004θαδιε- 
ξαχθούν στις ε
γκατασ τάσ εις  
του Ολυμπια
κού Κωπηλατο- 
δρομίου στο 
Σχοινιά και σε 
διάρκεια οχτώ 

αγωνιστικών ημερών, από 15 έως 22 Αυγούστου. Στα 14 
Ολυμπιακά αγωνίσματα της Κωπηλασίας θα συμμετά- 
σχουν συνολικά 550 αθλητές (358 άνδρες και 192 γυ
ναίκες) από όλο τον κόσμο. Αναλυτικά τα Ολυμπιακά α
γωνίσματα γιατους άνδρες είναιτα ακόλουθα: σκιφ, δι
πλό και τετραπλό σκιφ, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών, 
δίκωπος και τετράκωπος άνευ πηδαλιούχου, τετρά- 
κωπος άνευ πηδαλιούχου ελαφρών βαρών και οκτά- 
κωπος. Αντίστοιχα, τα Ολυμπιακά αγωνίσματα για τις 
γυναίκες είναι: σκιφ, διπλό και τετραπλό σκιφ, διπλό 
σκιφ ελαφρών βαρών, δίκωπος άνευ πηδαλιούχου 
και η οκτάκωπος.

Κανονισμοί
Στη Κωπηλασία ξεχωρίζουμε δυο είδη σκαφών. Τα 

σκάφη (σκιφ) στα οποία οι κωπηλάτες κρατούν δυο 
κουπιά και τα σκάφη στα οποία οι κωπηλάτες κρατούν 
από ένα κουπί. Στη κατηγορία των σκιφ, υπάρχει το α-

Π. Υ. Αναστασία Πετράκη

Πηγή: Links
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Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μετρό Δάφνης) έναντι κινημ/φου «Ατλαντίς» 
ΤΗΛ., FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 97 69 597 

Ατοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες
ΣΤΟΛΗ ΛΑΔΙ ΜΕ ΓΙΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΗΣ Ε Λ Κ Η Ι ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
Από ύφασμα rip-stop 
βαμβακερό 100%. Ανθεκτικό 
στα σκισίματα. Ελληνικής ραφής 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: με ενισχύσεις στα 
γόνατα και στην έδρα, με 6 
μεγάλες τσέπες και ιμάντες 
προσαρμογής στη μέση.
Τιμή:Ε$23
ΧΙΤΩΝΙΟ: με ενισχύσεις στους 
αγκώνες, επωμίδες 
και 2 τσέπες.
Τιμή:ΕΕΕ21

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ( BASIC) 
Πολύ μικρό σε μέγεθος 

ιδανικό για χρήση στο 
camping, στο κυνήγι, την 

πεζοπορία κ.τλ. 
Περιέχει: επιδέσμους, γάζες 

λευκοηλάστ, γάντια patex, 
παραμάνες, τσιμπιδάκι, 

τραυμαπλάστ κτλ. 
Γερμανικό προϊόν. 

Τιμή:

ΣΤΟΛΗ ΜΙΙΛΕ ΜΑΥΡΗ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΗΣ ΕΛ ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.
Από ύφασμα rip-stop 
Βαμβακερό 100%. Ανθεκτικό 
στα σκισίματα. Ελληνικής ραφής. 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: με ενισχύσεις στα 
γόνατα και στην έδρα, με 6 
μεγάλες τσέπες και ιμάντες 
προσαρμογής στη μέση.
Τιμή: ΕΗΚ»a
ΧΙΤΩΝΙΟ: με ενισχύσεις στους 
αγκώνες, επωμίδες 
και 2 τσέπες.
Τ<μή:ΗΦ;»Ι1

II I Ρ

ΜΠΑΟΥΖΑΚΙΑ ΜΕ 
ΑΝΕΞΙΤΗΛΟ 

ΚΕΝΤΗΜΑ 
Βαμβακερά 100%. 

Α) Ειδικών φρουρών 
Β) Police 

Γ) Border Police 
Δ) ΕΚΑΜ 

Ε) Λαθρομε
τανάστευσης 

Ζ) Υ.ΜΕ.Τ. 
κ.τ.λ.

Τ .μ ή :β Ϊ3 Ε Ε 3

ΣΟΥΓΙΑΣ ΕΛΒΕΤΙΚΟΙ 
VKTOKINOX 
Τιμή: 1 *101 :1

ΦΑΚΟΣ MAGLITE I  SA 
Ιδανικός για αστυνομική χρήση.

Με θήκη για την εξάρτηση 
και 2 μπαταρίες. Τιμή: W X o a

Μ ΕΚΑΜΕ - 
TiufrifeMKiM

IΙΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ: 
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της Ε.Α. με κοντό ή μακρύ 
μανίκι. Μεγέθη: 2, 3, 4, 5, 6, 7 
T'urt:

ΙΙΗΛΙΚΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Μεγέθη: 55 έως 61 
Τιμή:

FIVE
Τιμή:ΕΕΣ3

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ OAKLEY:
Ιδανικά για χρήση από αστυνομικούς, στρατιωτικούς, 
λιμένικους γιατί δίνουν πλήρη ορατότητα και 100% 
προστασία από τις ακτίνες UV. Με υλικό φακού 
εξελιγμένης μορφής που είναι ελαφρύ 
και ασφαλές αφού αντέχει ακόμα και 
πυροβολισμό από 15 γυάρδες με αεροβόλο.

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ 
POLICE 

(ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ) 
Εξωτερικό από 

ναύλον αδιάβροχο 
με κορδόνι στη 

μέση και δύο 
μεγάλες τσέπες 

μπροστά. 
(Κέντημα 

Police πίσω, 
σήμα μπροστά).

Tmvrjr.ynfilig

ΖΩΝΗ ΘΗΚΕΣ C0RDURA 
Θήκες όπλου, γεμιστήρα, 
χειροπέδας, φακού, 
κλειδιών, κ.τλ 
Τιμή: θήκες Ε 2 Ϊ Η 3 3  

Ζώνη Ε & Ι Η Φ Η

ΓΑΝΤΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ NOMEX U.S.A. 
Τ ιυή:Ρ̂ Γ>Τ>Τ3Ι

ΑΡΒΥΛ0 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
DANNER U.S.A. ΚΟΝΤΟ 

Ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες 
γιατί επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει 

περισσότερο από τα ψηλά άρβυλα. 
Είναι αδιάβροχο 100% γιατί έχει 

μεμβράνη Gore-tex. 
Με ειδικής σχεδίασης σόλα που 

δεν γλυστράει. Είναι ξεκούραστο 
στο περπάτημα και 

ιδανικό για 
πολύωρη | 

ορθοστασία.
Τιμή:

CHE2B1

αι«
ΑΡΒΥΛ0 MAGNUM (HI-TEC). 
Το άρβυλο που προτιμούν τα 

περισσότερα στελέχη των 
σωμάτων ασφαλείας, ελαφρύ, 

ανθεκτικό, με υδρόφοβα υλικά 
που επιτρέπουν στο πόδι 

να αναπνέει και 
με νέα αντιολισθητική σόλα. 

STEALTH (καλοκαιρινό): 
Τιμή:Ε2·2Ε 

STEALTH 
WATERPROOF 

(αδιάβροχο): 
Τιυή:ΙΦ Ιθ Μ

ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
DANNER · U.S.A. 

Το νέο πολύ ελαφρύ άρβυλο της 
πασίγνωστης για τα ποιοτικά της 

άρβυλα DANNER. Είναι αδιάβροχο 
100% καθώς έχει μεμβράνη Gore- 

tex. Επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει. 
Με ειδικής σχεδίασης σόλα που δεν 

γλυστράει. Είναι ξεκούραστο 
στο περπάτημα και 

ιδανικό για 
πολύωρη 

ορθοστασία.
Τιμή:

ΒΞΕΞΒ

ίου δεν 
ro

I
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ΑΕΤΥΝΟΜΙΤ Ι
η »

Η Σκόπελος είναι ένα καταπράσινο νησί των Βορείων 
Σποραδών με πληθυσμό 4.696 κατοίκους. Βρίσκεται 
ανάμεσα στη Σκιάθο και την Αλόννησο. Έχει έκταση 
95τ.χ. και ακτογραμμή 67χλμ. Το νησί συνδέεται α- 
κτοπλοϊκώς με τα λιμάνια του Βόλου και του Αγίου 
Κωνσταντίνου Φθιώτιδας. Η συγκοινωνία γίνεται με 
δυο Ε/Γ-Ο/Γ οχηματαγωγά και τρία Ε/Γ-Υ/Γ υδροπτερυ- 
γα. Κατά τους θερινούς μήνες τα δρομολόγια διπλα
σιάζονται λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Το νησί αστυνομεύεται από το Αστυνομικό Τμήμα 
Σκοπέλου.

Η δύναμη του Αστυνομικού Τμήματος Σκοπέλου εί
ναι:

Ένας Αστυνόμος Β’ και 17 Αρχιφύλακες - Αστυφύ
λακες - Πολιτικοί Υπάλληλοι.

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα υπάρχουν πολλές 
δυσκολίες λόγω των κακών καιρικών συνθηκών και 
των θαλασσίων συγκοινωνιών.

Το καλοκαίρι ο πληθυσμός του νησιού υπερδιπλα
σιάζεται. Η μεγάλη κίνηση των τροχοφόρων οχημά
των, η πληθώρα των επισκεπτών, τα πολλά καταστή
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και ο μεγά-
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λος αριθμός των τουριστι
κών καταλυμάτων έχουν σαν 
συνέπεια την αύξηση των μέ
τρων αστυνόμευσης στο νη
σί.

Στην αρμοδιότητα του Α.Τ 
Σκοπέλου υπάγεται η Αλόν
νησος (3.000 κάτοικοι) η 
οποία διαθέτει Αστυνομικό 
Σταθμό με επικεφαλής 1 
Ανθυπαστυνόμο και δύναμη 
2 Αστυφύλακες.

ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

«Πεπαρθίων Πολιτεία εύοι- 
νος και εύδεντρος».

Αριστοτέλης

Σύμφωνα με το μύθο, ο 
Θησέας βασιλιάς της Αθή
νας αφού σκότωσε το Μινώ
ταυρο στη Κρήτη ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής 
παίρνοντας μαζί του την Αριάδνη που τον είχε βοηθή
σει στην αποστολή του. Κατά τη διάρκεια όμως του 
ταξιδιού άλλαξε σχέδια και εγκατέλειψε την Αριάδνη 
στη Νάξο. Εκεί την ερωτεύτηκε ο Διόνυσος και απέ
κτησε μαζί της τέσσερα παιδιά, τον Θόαντα, τον Οι- 
νοπίωνα, τον Στάφυλο και τον Πεπάρηθο. Τα ονόματα 
των δυο τελευταίων συνδέθηκαν με το νησί της Σκο
πέλου.

Σύμφωνα πάλι με το μύθο ο Στάφυλος είναι εκείνος 
που πρωτοήρθε στο νησί και φύτεψε το πρώτο κλήμα 
και την πρώτη ελιά. Ο άλλος αδελφός έδωσε το όνο
μά του στο νησί που ως το 2ο μ.Χ αιώνα ονομαζόταν 
Πεπάρηθος.

Αρχικά αναπτύχθηκαν τρεις πόλεις: η Πεπάρηθος,

που είναι η σημερινή Σκόπελος, ο Πάνορμος στον 
ομώνυμο όρμο και ο Σελινούντας, που είναι η σημερι
νή Γλώσσα.

Τον 8ο. π.Χ. αιώνα οι Χαλκιδείς ίδρυσαν τρεις 
αποικίες στο νησί, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη ακμή 
που οφειλόταν στην καλή συνεργασία με το ντόπιο 
πληθυσμό.

Κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέμων το νησί 
έμεινε ουδέτερο. Αμέσως όμως μετά τη νίκη των 
Ελλήνων έγινε μέλος της Πρώτης Αθηναϊκής Συμμα- 
χίας και συμμετείχε με το όχι ευκαταφρόνητο ποσό 
των 3.000 ταλάντων στο κοινό ταμείο της Δήλου. Με 
πρότυπο την Αθήνα, εφαρμόστηκε το δημοκρατικό 
πολίτευμα και το νησί έζησε μια περίοδο μεγάλης ευ
ημερίας. Ο Αριστοφάνης και ο Σοφοκλής αναφέρο-
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νται στο περίφημο κρασί της Πεπάρηθου, το οποίο 
προφανώς οι ντόπιοι εμπορεύονταν και ήταν γνωστό 
για την ποιότητά του.

Όταν μετά τη λήξη του Πελοποννησιακού Πολέμου 
η Αθήνα ηττήθηκε, οι κάτοικοι υποχρεώθηκαν από 
τους Σπαρτιάτες να εφαρμόσουν το ολιγαρχικό πολί
τευμα. Αργότερα κατακτήθηκαν από τους Μακεδόνες 
και τους Ρωμαίους. Οι νέοι κατακτητές επέτρεψαν 
την επαναφορά του δημοκρατικού πολιτεύματος και 
η ευημερία του τόπου που στηριζόταν στο εμπόριο 
συνεχίστηκε.

Το 2ο μ.Χ αιώνα ο Πτολεμαίος ο Γεωγράφος ανα- 
φερόμενος στο νησί το ονομάζει για πρώτη φορά 
Σκόπελο, επηρεασμένος πιθανότατα από τους σκοπέ
λους που είδε γύρω.

Τον 3ο μ.Χ. αιώνα διαδίδεται ο χριστιανισμός και 
έναν αιώνα αργότερα το νησί γίνεται έδρα αρχιεπι
σκοπής με πρώτο επίσκοπο το Ρηγίνο ο οποίος αργό
τερα αγιοποιήθηκε.

Κατά τη βυζαντινή περίοδο το νησί έγινε τόπος εξο
ρίας ανεπιθύμητων στελεχών της κεντρικής εξουσίας.

Το 1204 οι Σταυροφόροι προσάρτησαν τη Σκόπελο 
στο Δουκάτο της Νάξου. Το 16ο αιώνα ο πειρατής 
Χαϊρεντίν Βαρβαρόσα προκάλεσε μεγάλη καταστρο
φή, λεηλατώντας και σκοτώνοντας τους κατοίκους. 
Κατά τη διάρκεια της επανάστασης του 1821 η Σκό
πελος δεν έμεινε αμέτοχη. Βοήθησε τον αγώνα και

πρόσφερε καταφύγιο στους πρό
σφυγες από τη Χαλκιδική, την πε
ριοχή του Ολύμπου και την Εύ
βοια. Ενώθηκε με την Ελλάδα το 
1830.

Η ΧΩΡΑ
Είναι κτισμένη αμφιθεατρικά και 

σκαρφαλώνει από το λιμάνι έως το 
φράγκικο κάστρο του 13ου αιώνα 
από το οποίο η θέα είναι εξαιρετι
κή. Ολόκληρη η πόλη φαίνεται πα
νοραμικά, με τα κόκκινα κεραμίδια 
που έχουν αντικαταστήσει τις  
γκρίζες πλάκες που κάποτε κάλυ
πταν τις στέγες των σπιτιών.

Στη Χώρα υπάρχουν πολλές εν
διαφέρουσες εκκλησίες. Οι πιο 
γνωστές είναι του Αγίου Αθανασί
ου, της Ζωοδόχου Πηγής, του Αγί

ου Μιχαήλ Συνόδων, του Αγίου Νικολάου, των Αγίων 
Αποστόλων και η Παναΐτσα που βρίσκεται στην άκρη 
του λιμανιού.

Στο δυτικό τμήμα της πόλης βρίσκεται το μοναστή
ρι της Επισκοπής και στο Νότιο η εκκλησία και ο τά
φος του Αγίου Ρηγίνου, που ήταν ο προστάτης του 
νησιού και μαρτύρησε το 362 μ.Χ. Ανατολικά βρίσκο
νται τα πιο σημαντικά μοναστήρια όπως της Παναγίας 
της Λιβαδιώτισσας και της Ευαγγελίστριας. Στη γει
τονιά του Αϊ- Γιάννη υπάρχει και το σπίτι του συγγρα
φέα Παύλου Νιρβάνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου
σιάζει το Λαογραφικό Μουσείο που στεγάζεται σ’ ένα 
τριώροφο κτήριο και είναι η αναπαράσταση ενός πα
ραδοσιακού σκοπελίτικου σπιτιού.

ΣΤΑΦΥΛΟΣ - ΒΑΛΑΝΙΟ - ΑΓΝΩΝΤΑΣ

Οι ανασκαφές που διενεργήθηκαν στην παραλία 
του Στάφυλου, από τον καθηγητή Ιωάννη Δημητριά- 
δη, έφεραν στο φως το 1936 έναν ασύλητο βασιλικό 
τάφο στον οποίο βρέθηκαν, χρυσό σκήπτρο, λαβή 
από ξίφος διακοσμημένη με χρυσό, σφραγιδόλιθοι, 
διπλοί πελέκεις και διάφορα σκεύη. Όλα τα ευρήματα 
ήταν κρητομινωικής επίδρασης και έτσι ο τάφος απο
δόθηκε σε Κρήτες αποίκους και χρονολογήθηκε γύ
ρω στο 1500-1450 π.Χ.

Πίσω από τη Στάφυλο βρίσκεται η παραλία του Βα- 
λανιού, όπου υπήρχαν ρωμαϊκά λουτρά.

Αν συνεχίσουμε την πορεία πάνω στον ασφαλτο
στρωμένο δρόμο, μετά από 4 χλμ.φτάνουμε στο λιμά
νι του Αγνώντα. Επειδή τα λιμάνια της Σκοπέλου και 
του Λουτρακιού προσβάλλονταν από δυνατούς ανέ
μους τα καράβια χρησιμοποιούσαν εναλλακτικά το λι
μάνι του Αγνώντα, πράγμα που συμβαίνει και σήμερα 
όταν οι συνθήκες στα άλλα λιμάνια είναι δύσκολες. Η 
ονομασία του λιμανιού οφείλεται στον Αγνώντα, κά
τοικο της Πεπάρηθου, ο οποίος υπήρξε Ολυμπιονί- 
κης στην 53η Ολυμπιάδα το 568 π.Χ. Πολύ κοντά βρί
σκεται ένας καταπληκτικός όρμος, το Λιμνονάρι, γε-
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μάτος δέντρα που φτάνουν μέχρι τη θάλασσα. 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ - ΜΗΛΙΑ - ΕΛΙΟΣ

Συνεχίζοντας την πορεία Β.Α. φτάνουμε στον Πά- 
νορμο, έναν ειδυλλιακό όρμο που περιβάλλεται 
από καταπράσινους λόφους. Η αμμώδης παραλία 
του είναι το καλοκαίρι γεμάτη κόσμο. Απέναντι από 
τον όρμο υπάρχουν δυο νησάκια από τα οποία το 
μεγαλύτερο που είναι καταπράσινο λέγεται Δασιά. 
Συνεχίζοντας την πορεία φτάνουμε στην τεράστια 
παραλία της Μηλιάς, που είναι από τις ωραιότερες 
του Αιγαίου.

Μετά από 3 χλμ. υπάρχει το Έλιος ( Νέο Κλήμα), 
που είναι ένας καινούργιος οικισμός στον οποίο μετα
κόμισαν οι κάτοικοι του Κάτω Κλήματος μετά από κα
τολισθήσεις που έπληξαν το χωριό τους. Το Έλιος εί
ναι κτισμένο δίπλα στη θάλασσα και διαθέτει λιμανάκι 
με ένα μικρό λιμενοβραχίονα για μικρά σκάφη.

ΚΛΗΜΑ - ΓΛΩΣΣΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Μετά από το Έλιος και το Κάτω Κλήμα υπάρχει το Κλή
μα ή Πάνω Κλήμα, ένα ορεινό χωριό με εξαιρετική θέα.

Η Γλώσσα συνδυάζει βουνό και θάλασσα και προ
σφέρει ωραιότατη θέα στον επισκέπτη, αφού είναι 
κτισμένη 250 μ. πάνω από τη θάλασσα. Επειδή είχε 
πάντα πολλά πλατάνια ονομαζόταν παλιά Πλατάνα. 
Πιθανότατα η ονομασία Γλώσσα να προήλθε από το 
Κνώσα που θυμίζει την Κνωσσό, ονομασία που πιθα
νόν να έδωσαν οι Μινωίτες πρώτοι οικιστές. Σε από
σταση ενός χιλιομέτρου από το χωριό βρίσκεται το 
βυζαντινό μοναστήρι του Αγίου Ταξιάρχη, που είναι το 
μετόχι μονής του Αγίου Όρους. Βόρεια του χωριού,

πάνω σε βράχο με 104 λαξευτά σκαλοπάτια, δεσπόζει 
το μικρό, αλλά πολύ όμορφο ξωκλήσι του Α'ί- Γιάννη.

Επίνειο της Γλώσσας είναι το Λουτράκι, το οποίο εί
ναι το δεύτερο λιμάνι του νησιού. Απέναντι βρίσκονται 
τα νησάκια Γλαρονήσι, Στρογγυλό, Παξιμάδι. 300μ. 
δυτικά από το Λουτράκι βρίσκεται η ερειπωμένη 
ακρόπολη της αρχαίας Σελινούντος.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η Σκόπελος διατηρεί τις παραδόσεις της και την 
πολιτιστική της κληρονομιά. Στις γιορτές και τα πανη
γύρια οι γυναίκες φορούν την παραδοσιακή τους φο
ρεσιά. Οι πιο δημοφιλείς χοροί είναι ο τσάμικος και ο 
καλαματιανός που δείχνουν την πολιτιστική επίδραση 
της Κεντρικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοπικές γιορτές 
του νησιού.

Ένα από τα πιο γνωστά πανηγύρια είναι του Αγίου 
Ρηγίνου και γιορτάζεται στις 25 Φεβρουάριου στην 
εκκλησία του πολιούχου της Σκοπέλου. Ανήμερα προ- 
σφέρονται γλυκά και λουκούμια. Στις 24 Ιουνίου γιορ
τάζει το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Προδρό
μου όπου μετά τη λειτουργία προσφέρεται φαγητό.

Στις 4 Δεκεμβρίου γιορτάζει το μοναστήρι της 
Αγίας Βαρβάρας και εκεί οι πιστοί τρώνε ανήμερα ψά
ρι πλακί και μπακαλιάρο.

Ο Δήμος οργανώνει τον Αύγουστο διάφορες εκδη
λώσεις με γλέντια και χορούς που τελειώνουν με τη 
«γιορτή του δαμάσκηνου» κατά την οποία προσφέρο- 
νται ψημένα δαμάσκηνα και κρασί. Τα δαμάσκηνα εί
ναι το εκλεκτότερο προϊόν του νησιού και θεωρούνται 
από τα καλύτερα στον κόσμο.

Π. Υ. Κωσταβαρα Ζωή
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Η Αμερικάνικη ομάδα ειδικών επιχειρή
σεων SWAT έγινε πασίγνωστη από την κι
νηματογραφική ταινία με τον ομώνυμο 
τίτλο και πρωταγωνιστή τον Collin 
Farell. Στην ιστοσελίδα της μπορείτε να 
βρείτε χρήσιμες ιστορικές πληροφορίες, 
μηχανή αναζήτησης, φωτογραφίες των 
ομάδων και να ενημερωθείτε για διάφο
ρες επιχειρήσεις στις οποίες έπαιρναν 
μέρος καθώς και τα παρακάτω στοιχεία:

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η
Η πρωταρχική αποστολή της SWAT είναι να σώζει 

ζωές. Ιδρύθηκε το 1974 και καθημερινή ρουτίνα είναι 
η προσφορά της υψηλής ασφάλειας όταντης ζη

τηθεί. Η ομάδα είναι εκπαιδευμένη να αντα- 
ποκρίνεται σε πλήθος ποικίλων περιστάσε
ων όπως διάσωση πολιτών και ομήρων, ε
ντολές καταδίωξης με κακοποιούς, συμβά
ντα σε κοινόχρηστους χώρους.

Με μέσω όρο 150 υποθέσεις το χρόνο η 
ομάδα βρίσκεται σε επιφυλακή επί εισκοστε- 

τραώρου βάσεως και σπεύδει άμεσα με το πρώ
το κάλεσμα του προϊσταμένου της Υπηρεσίας 

τους.

Δ Ο Μ Η
Αποτελούμενη α

πό 42 μέλη, η SWAT 
είναι χωρισμένη σε 3 
ομάδες: sniper/

observers, entry, tactical emergency 
medical support. Η πρώτη ομάδα εποπτεύει
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το χώρο και παρέχει στις άλλες ομάδες όλες τις οπτι
κές πληροφορίες. Η δεύτερη δημιουργεί πλάνο πλοή
γησης σχεδίου, ενώ η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει 7 ά
τομα παραϊατρικών και πυροσβεστικών ειδικοτήτων 
τα οποία βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή. Το προσω
πικό της SWAT συνεργάζεται με την αστυνομία παρέ
χοντας διεξαγωγές ερευνών, υπαλλήλους για περιπο
λίες ή τομεάρχες.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ο κυρίως εξοπλισμός της SWAT είναι ένα φορτηγό, 

2 οχήματα επιδρομών και ένα αυτοκίνητο με πυρομα- 
χικά. Όλες οι επιχειρήσεις γίνονται με εξειδικευμένο 
και εξαιρετικά προηγμένο εξοπλισμό.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι αξιωματικοί που επιλέγονται είναι εθελοντές από 

την Αστυνομίας της Ινδιανάπολης. Πριν υποβάλουν 

τις αιτήσεις τους για την ομάδα πρέπει να έχουν το λι

γότερο 3 χρόνια υπηρεσίας. Η επιλογή γίνεται αφού 
περάσουν από εξαντλητικά τεστ φυσικής κατάστασης 

καθώς και γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Αφού 

επιλεγούν, υποχρεώνονται σε εκπαίδευση που περι

λαμβάνει κάθε μήνα τριήμερη διαβίωση σε βουνό.
Συνεχής εκπαίδευση απαιτείται για την επίτευξη 

των σκοπών της ομάδας ώστε να είναι οι επιχειρήσεις 
πετυχημένες και ασφαλείς. Ένα κεφάλαιο συγκε
ντρώνεται σε κεντρικό ίδρυμα της Ινδιανάπολις το ο
ποίο έχει αναλάβει να δέχεται δωρεές.
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ιμ  Μ π έρ ν ερ ς  · Λ ι, ο «π α τέρ ας»  το υ  W W W

ίτ ις  αρχές της δεκαετίας του 1990 ο Βρετανός 
Τιμ Μπέρνερς - Λι, ενώ συνεργάζονταν με το 
CERN (Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών στη Γε
νεύη), δημιούργησε ένα πρόγραμμα πλοήγησης 

το γνωστό σε όλους μας «WORLD WIDE WEB». Ο 
πατέρας, λοιπόν, του Παγκόσμιου Ιστού (www), 
Τιμ Μπέρνερς - Λι, βραβεύτηκε από το Φιλανδικό

Ίδρυμα Τεχνολογικών Βραβείων με το «Τεχνολο
γικό Βραβείο της Χ ιλιετίας» και παρέλαβε χρη
ματικό έπαθλο 1.000.000 ευρώ. Ο Βρετανός επι
στήμονας ο οποίος γ ια  τον ίδιο λόγο είχε χριστεί 
ιππότης από την βασίλισσα Ελισάβετ, σήμερα 
εργάζετα ι στο ΜΙΤ (Ινστιτούτο Τεχνολογίας της 
Μασαχουσέτης).

,υ σ κ ευ ες  π ου δ ια β ά ζο υ ν  τ ις  σ κ έψ ε ις

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ

Η NASA ανέπτυξε ένα σύστημα που έχει 
τη δυνατότητα να διαβάζειτις εντολές 
που στέλνει ο εγκέφαλος μας στις 

φωνητικές χορδές και το εκπληκτικότερο: 
καταγράφει τις ανθρώπινες σκέψεις.

Το σύστημα αυτό αναγνωρίζει λέξεις 
απ’ τα νευρικά σήματα που φθάνουν στο 
λαιμό. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα 
καταγράφεται με ηλεκτρόδια που τοπο
θετούνται γύρω από το «μήλο του Αδάμ».
Στη συνέχεια, τα νευρικά σήματα επεξερ
γάζονται σ’ ένα υπολογιστικό πρόγραμμα 
και μεταφράζονται σε λέξεις. Το ίδιο συμ
βαίνει ακόμη και όταν σκεφτόμαστε χω
ρίς να εκφράζουμε τις σκέψεις μας. Λέγε
ται ότι η συσκευή θα χρησιμοποιηθεί για 
στρατιωτικούς σκοπούς και σκοπούς ε
θνικής ασφάλειας και ότι ίσως χρησιμοποιηθεί σε ά
τομα με αναπηρίες. Χρησιμοποιήθηκε όμως ήδη από

τους ερευνητές της για να δώσουν εντολές στον υ
πολογιστή να αναζητήσει δικτυακούς τόπους δίχως 
τη χρήση πληκτρολογίου.

ι Ευρωπαίοι επιλέγουν το Google ως μηχανή 
αναζήτησης για πληροφορίες στο WEB σε πο
σοστό που ξεπερνά το 55% και το προτιμούν οι 

χρήστες, γιατί έχει τα περισσότερα links ιστοσελί
δων από άλλες μηχανές αναζήτησης.

Τελευταία, όμως, προκλήθηκαν έντονες αντιδρά
σεις όταν η εταιρία ανακοί
νωσε μια νέα υπηρεσία πα
ροχής δωρεάν mail, αποθη
κευτικού χώρου 1 Gb. Ταυ- 
τοχρόνως, η εταιρία ανακοί
νωσε ότι τα email θα ελέγχο
νται... (Τα email έτσι κι αλ
λιώς γνωρίζαμε ότι ελέγχο
νται σε όλες τις μηχανές α
ναζήτησης και όχι μόνον. Η 
πρακτική αυτή είναι διαδε
δομένη χρόνια τώρα στην α
γορά του internet.). Για την 
οικονομική βιωσιμότητά της 
νέας υπηρεσίας, λέξεις-

κλειδιά των περιεχομένων των emai I θα αναγνωρίζο
νται αυτόματα, θα αναλύονται από αλγόριθμους και 
θα στέλνονται ανάλογα διαφημιστικά μηνύματα. Για 
παράδειγμα κάποιος που το περιεχόμενο του email 
του θα αναφέρει κάποια αρρώστια, θα λαμβάνει δια
φημιστικά φαρμάκων (η διαδικασία αυτή γίνεται με 
το πρόγραμμα Adsense).

Επίσης, εάν κάποιος χρήστης αποφασίσει να 
διακόψει το λογαριασμό 
του με το Gmail ενώ αυτός 
θα σβήσει τα πάντα απ’ τον 
υπολογιστή του, γ ια  αόρι
στο χρονικό διάστημα δεν 
θα γίνει το ίδιο και στον 
server του Google. Διότι, 
στο μεταξύ θα έχει ήδη το 
ποθετηθεί ένα cookie στον 
υπολογιστή, το οποίο σε 
συνδυασμό μετά  μηνύματα 
που θα λαμβάνει δημιουρ
γε ί κάποιο προφίλ που βά
ζει σε κίνδυνο την ιδιωτική 
ζωή του χρήστη.
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Π ιο γρήγορο downloading

Πως μπορούμε να κατεβάσουμε αρχεία απ’ το 
Διαδίκτυο χωρίς τον φόβο μήπως κοπεί η σύν
δεση ενώ μας απομένουν λίγα ακόμα MB; Μικρά 
εύχρηστα προγράμματα μας επιτρέπουν να «κατε

βάσουμε» γρηγορότερα μέσω web, αρχεία οποιοσ
δήποτε μορφής. Τέτοια είναι τα downloading 
managers, όπως το LeechGet και ο Downloading 
Accelerator. Μπορούμε να κάνουμε παύση στο 
downloading όποια στιγμή το επιλέξουμε, ακόμη κι 
αν πέσει η σύνδεση μας με το web.

W E B  Μαφία

Η νέα μορφή ηλεκτρονικού εγκλήματος με επιθέ
σεις σε sites. Η μεγαλύτερη οργανωμένη επί
θεση με στόχο τον εκβιασμό σημειώθηκε το 

2001, στην οποία κατάφεραν να αποσπάσουν χι
λιάδες αριθμούς πιστωτικών καρτών που δραστη
ριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι hackers 
δεν δίστασαν να βγάλουν στη δημοσιότητα μέσω 
web τους αριθμούς των καρτών όταν οι εταιρείες 
που εκβίαζαν αρνήθηκαν να καταβάλουν τα λύτρα. 
Τέτοια θύματα υπήρξαν τα site της Western Union, 
της Credit Card, του Playboy κ.λπ. Αυτό συνέβη 
διότι οι εταιρίες ηλεκτρονικού εμπορίου στην προ
σπάθεια τους να βγουν γρήγορα on line παραμε
λούν την ασφάλεια των υπολογιστικών συστημά
των τους. Άλλωστε η δομή του Internet δεν ευνοεί 
καθόλου την ασφάλεια των χρηστών. Έτσι, οι 
hackers εντοπίζουν εύκολα τις ελλείψεις των εται
ριών που είναι on line και επιτίθενται. Αν οι εταιρίες 
απ’ τις πρώτες κιόλας ώρες δεν ενεργήσουν, για 
την δική τους ασφάλεια, τότε έχουν γίνει ήδη λεία 
των hackers.

Ι \ Λ  ία καταιγίδα στον υπολογιστή μας!

Η εξέλιξη στην κατασκευή ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων συμπτύσσει στον ίδιο χώρο 
ολοένα και περισσότερα μικροτσίπ. Τί συνε

πάγεται όμως ο συνωστισμός αυτός μέσα στον 
υπολογιστή; Συνεπάγεται πολλαπλάσιες δυνα
τότητες, αλλά και αύξηση της θερμότητας. Γι’ 
αυτό το λόγο πάνω στον επεξεργαστή του υπο
λογιστή μας τοποθετείται μία μεταλλική ψή
κτρα. Τα επόμενα χρόνια η παραγόμενη θερμό
τητα θα είναι τετραπλάσια απ’ τη σημερινή. Μία 
νέα μέθοδος ψύξης έρχεται απ’ το Πανεπιστή
μιο Purdue της Ινδιάνας των ΗΠΑ. Εδώ δεν 
χρησιμοποιείται ανεμιστήρας αλλά υδρόψυξη 
(ψύξη με ρεύμα αέρα). Η μέθοδος οφείλεται 
στην νανοτεχνολογία που ψύχει τα τσιπάκια με 
μικροσκοπικές ηλεκτρικές καταιγίδες.
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Κ ιν η τό  με κάμερα ή φωτογραφική μηχανή;

ΕΞΕΑΙΕΗ THE

Ιτο περιθώριο μπαίνουν οι παραδοσιακές φωτο
γραφικές μηχανές λόγω της εξέλιξης της τεχνο
λογίας. Χάρη σ’ αυτήν κυκλοφορούν μέρα με τη 

μέρα νέες συσκευές, όπως τα τηλέφωνα με κάμερα. 
Τι γίνεται όταν κάποια γεγονότα μας πιάνουν απρο
ετοίμαστους και θέλουμε να τ’ αποθανατίσουμε; 
Βγάζουμε απ’ το τσεπάκι μας το κινητό και φωτο
γραφίζουμε το θέμα που μας ενδιαφέρει. Θα αντι- 
κατασταθεί όμως η αναλογική φωτογραφία απ’ την 

κάμερα του κινητού; Η Kodak ανακοίνωσε ότι μέσα 

στη χρονιά θα κατασκευάσει φιλμ με λεπτότατο φι- 
νίρισμα για πιο εύκολο σκανάρισμα.

Στους περιστασιακούς χρήστες, όμως, το κόστος 

της ψηφιακής εκτύπωσης είναι υψηλό. ΓΓ αυτό και 
οι φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως έχουν α
κόμη μέλλον αφού οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν 

πέρσι στη Μ. Βρετανία κατά 27%. Τα προηγμένα μο
ντέλα κινητών με ψηφιακή κάμερα παραχωρούν τη 

θέση τους στα πιο εξελιγμένα. Έτσι η μάχη συνεχί
ζεται μεταξύ αυτών και της μηχανής μιας χρήσεως. 
Για πόσο ακόμη;

Τ α  ρομπότ της τεχνητής νοημοσύνης

Οόρος ρομπότ πηγάζει από την τσέχικη λέξη «ropota», που σημαίνει «πάνω 

-κάτω, καταναγκαστική εργασία» και πρωτοχρησιμοποιήθηκε το 1921 στη 

κινηματογραφική ταινία «R.U.R.».
Ένα από τα ρομπότ που παρουσιάστηκαν στην έκθεση του μουσείου Nixdorf 

του Paderborn της Γερμανίας, ήταν και ο Ααρών. «Πατέρας» του είναι ο Αμερικάνος 
Harold Cohen, ο οποίος σπούδασε ρομποτική στο Πανεπιστήμιο Standford-πις Καλι- 

φόρνιας. Ο Ααρών ζωγραφίζει από παιδί. Στην αρχή ασπρόμαυρα και τώρα έγχρωμα α
ριστουργήματα. Τα έργα του έχουν εκτεθεί στο μουσείο σύγχρονης τέχνης του Σαν Φρα- 

ντσίσκο, στο Αμστερνταμ και σε γκαλερι του Λονδίνου. Ο «πατέρας» 
του τον θεωρεί συνάδερφό του και καλλιτέχνη, άλλοι όμως πι

στεύουν ότι τα έργα του αποτελούν συνδυασμούς του προ

γράμματος που ανέπτυξε ο Cohen και όχι δημιουργία του ίδι
ου του Ααρών.

Κατά την έκθεση απολογισμού της τεχνητής νοημοσύ
νης παρουσιάστηκαν κι άλλα ρομπότ. Άλλο υποδεχόταν 
επισκέπτες στην είσοδο, άλλα σέρβιραν σαμπάνια κι άλλα 

ξεναγούσαν. Κάποιο απ’ τα ρομπότ μαθαίνει τζόκινγκ, ενώ 

άλλο συσπά τους μυς του προσώπου του.
Η μοναδική επιδίωξη των κατασκευαστών τους ήταν στο να 

τα μάθουν να εργάζονται αυτόνομα με απώτερο στόχο την κα
τασκευή «ανθρωποειδών» ρομπότ. Σήμερα τα τελειότερα από 
αυτά δουλεύουν ασταμάτητα στην BMW και δεν απεργούν ποτέ!

Αστ/κας Λαζαρίδου Νόνη
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ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ 

ΣΗΜΑΤΑ ΕΛ.ΑΣ - Ε.Σ - ΠΥΡ/ΚΗΣ 
ΠΗΛΙΚΙΑ - ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

ΑΡΒΥΛΑ MAGNUM HI - TEC GORE-TEX 100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 130Ευρώ 
STARFORCE 100% ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ 9θΕυρώ 

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ΙΙΙΑ 
(600 Ευρώ σε 6 άτοκες δόσεις)

Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΑ: "’Λ .

ΓΟΛΗ μπαλντρες 75.
(Ύφασμα πελάτη) *  

π ό λη  βάρα 85Ευρω 
ρασμα πελάτη 

ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 10 Ευρώ 
Ε  (Ύφασμα πελάτη)

Αποστολή με αντικαταβολή σ όλη την Ελλάδα
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Ν. ΦΛΟΥΤΖΗ 2 5 CΠΥΛΕΣ Κ.Ε.ΔΒ, Κ.Ε.Β.Ο .Π) ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ. 210 532 6379, 210 581 0513

K o n m u n ik a tio n s system  H e lla s

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ERICSSON
NOKIA
PANASONIC
MOTOROLA
SIEMENS
SAMSUNG
SHARP

ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟ 1€ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Konm unikations system Hellas

Ελευθερώτριας 45 Κηφισιά
010 80.85.110, fax. 010 80.85.114, 0944-305.810, 0944-317.200

ERICSSON



ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Πέρυσι, ο αρχηγός της αστυνομίας της Τζακάρτας 
είχε δώσει σαφείς και κατηγορηματικές εντολές 
στους άνδρες του να προσέξουν τη σιλουέτα τους, 
ώστε να μπορούν ευκολότερα και αποτελεσματικότερα 

να φέρουν εις πέρας το απαιτητικό τους έργο. Ένας 
ογκώδης αστυνομικός είναι και δυσκίνητος γι’ αυτό και 
ακατάλληλος για το λειτούργημά του. Ωστόσο, ορισμέ
νοι φαίνεται ότι δεν έδωσαν τη δέουσα προσοχή στα λε
γάμενα του αρχηγού τους και σήμερα καλούνται να 
συμμορφωθούν με νέα, αυστηρότερη και επιτακτικότε
ρη διαταγή, που τους υποχρεώνει να ασκούνται καθη
μερινά έως ότου αποκτήσουν το επιθυμητό βάρος, το 
οποίο και θα εξασφαλίσει την απαραίτητη για την δου
λειά τους ευκινησία. Όσοι δεν συμμορφωθούν ούτε αυ
τή τη φορά, «προς τας υποδείξεις», θα οδηγηθούν στο 
πειθαρχικό για ανυπακοή!

055χρονος συνταξιούχος μηχανικός Μπρους 
Άσγουορθ, πάσχων από σκλήρυνση κατά πλάκας, 
γλίστρησε στο μπάνιο του στο Κολοράντο και μη 
μπορώντας να φτάσει τα ειδικά χερούλια ασφαλείας, 

για να σηκωθεί, έμεινε σωριασμένος και ανήμπορος. Μι
λούσε όμως στον αγαπημένο του σκύλο Λίμπι, ένα καλά 
εκπαιδευμένο Λαμπραντόρ και τούλεγε «βοήθα με». Ο 
σκύλος του έφερε το κινητό του αλλά η μπαταρία είχε 
τελειώσει. Η πόρτα κλειστή, κι ο Λίμπι ανήμπορος να την 
ανοίξει. Σιγά-σιγά, ο κ Άσγουορθ έχανε τις αισθήσεις 
του. Ο Λίμπι του έγλειφε τα χείλη και το πρόσωπο και 
τον έσπρωχνε συνεχώς για να μείνει ξύπνιος. Έτσι, πέ
ρασαν τέσσερις μέρες ώσπου κάποια γειτόνισσα άκου- 
σε επιτέλους το επίμονο γαύγισμα του σκύλου, κατάλα
βε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ειδοποίησε την αστυ
νομία. Στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου πια και με τον Λί- 
μπι στο πλευρό του, ο κ. Άσγουορθ είπε αυτό που από 
παιδιά όλοι μας μαθαίνουμε καλά. Ό,τι χωρίς αμφιβο
λία, ο «σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου».

να χταπόδι που μοιάζει να βγαίνει από μυθιστόρημα 
του Ιουλίου Βερν ανακαλύφθηκε σε παραλία της νό
τιας Χιλής προκαλώντας το ενδιαφέρον ντόπιων και 

ξένων επιστημόνων. Όπως ανακοινώθηκε από το Κέ
ντρο Διατήρησης Κητοειδών του Σαντιάγο, το γιγάντιο 
κεφαλόποδο που ξέβρασε η θάλασσα έχει βάρος 13 τό
νους, και μήκος 12,40 μέτρα. Χταπόδι παρόμοιου μεγέ
θους είχε βρεθεί το 1896 στη Φλόριντα των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Οι επιστήμονες εξέτασαν και φωτογράφη
σαν το αξιοπερίεργο πλάσμα, ενώ πήραν δείγματα 
ιστών που θα σταλούν σε ερευνητικές ομάδες σε Γαλ- 
λία, Ιταλία και ΗΠΑ προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
ταξινόμηση του.

Βι γείτονες του Τζον Κάσακονγκ από την Κένυα, ανα
γκάστηκαν να προσφύγουν στην αστυνομία και να 
καταγγείλουν ότι έχει 10 χρόνια να πλυθεί και ότι η 
ζωή τους κοντά του έχει γίνει αφόρητη. Πέντε αστυνο

μικοί εισέβαλαν στο σπίτι του, στο χωριό Καπεγκουρία 
στη βορειοδυτική Κένυα, τον έδεσαν χειροπόδαρα και 
τον έπλυναν με το ζόρι φορώντας αντιασφυξιογόνες 
μάσκες. Το πλύσιμο κράτησε μια ώρα και ο 52χρονος 
αγρότης δεν έδειχνε καθόλου ευχαριστημένος μετά. 
Τον ενοχλούσε είπε, η καινούργια του οσμή!

# Γ  ναν ...Σαμψών με λαμπρό μέλλον φαίνεται ότι απέ- 
Γ  κτησε η Κίνα, όπως υποστηρίζει σε δημοσίευμα της 
L  η εφημερίδα «Τσάινα Ντέιλ». Πρόκειται για ένα 
4χρονο αγόρι από την πόλη Ζενγκζού της επαρχίας 
Χενάν στην Κεντρική Κίνα, ο οποίος είναι τόσο δυνα
τός που σηκώνει στον αέρα (επτά εκατοστά από το 
έδαφος, σύμφωνα με το δημοσίευμα) μια γυναίκα, βά
ρους 50 κιλών. Επίσης δεν δυσκολεύεται να σηκώσει 
ψηλά ένα δοχείο που περιέχει 20 λίτρα νερού. Όπως 
δήλωσε στην εφημερίδα ο πατέρας του λιλιπούτειου 
Κινέζου...Κουταλιανού, ο μικρός δεν έχει ακολουθήσει 
κάποια ειδική εκπαίδευση, και χαριτολογεί λέγοντας 
ό,τι «απλώς τρώει περισσότερο φαγητό από τα άλλα 
παιδιά της ηλικίας του»....

ου δένεις τα μάτια, τον ανεβάζεις πάνω σε στύλο και 
αυτός σκαρφαλώνει στα τυφλά. Και δεν είναι παρά 
ένας εκπαιδευμένος σκύλος! Ο σκύλος αυτός βέ

βαια δεν είναι για το σαλόνι σας, ανήκει στο υπουργείο 
Άμυνας της Λευκορωσίας και είναι ειδικευμένος 
σε....επικίνδυνες αποστολές! Το εν λόγω υπουργείο έχει 
δημιουργήσει κέντρο εκπαίδευσης στρατιωτικών και 
αστυνομικών σκύλων για πόστα ύψιστης σημασίας στην 
ασφάλεια της χώρας. Τι νομίζατε, ότι αυτά συμβαίνουν 
μόνο στις ταινίες;

0 διευθυντής νυχτερινού κέντρου στριπτίζ στο Τσάρ- 
λστον της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ συνελήφθη 
καζί με τη φίλη του, επειδή νάρκωσαν νικητή λαχεί

ου και του έκλεψαν 545.000 ευρώ από τα κέρδη του. Ο 
Τζακ Ουίτακερ, υπερνικητής του πολιτειακού Λόττο της 
Βόρειας Καρολίνας, ο οποίος κέρδισε το τζακ-ποτ των 
113 εκατομμυρίων ευρώ, έπεσε θύμα της πλεκτάνης 
εξαπίας της αδυναμίας του στο στριπτίζ. Ο διευθυντής 
του νυχτερινού κέντρου και η χορεύτρια φίλη του δεν 
έχασαν την απρόσμενη ευκαιρία. Έριξαν υπνωτικό στο 
ποτό του υπερτυχερού και αφαίρεσαν από τις τσέπες 
και από το αυτοκίνητο του το χρηματικό ποσόν των 
545.000 ευρώ. Ο κυρ διευθυντής στην προσπάθεια του 
να μπερδέψει την αστυνομία, έσπασε το τζάμι και του 
δικού του αυτοκινήτου, ώστε να φανεί ότι έπεσε και 
εκείνος θύμα ληστείας.

ια Γερμανίδα νοσοκόμα, που εργαζόταν στο τμή
μα νεογνών μαιευτικής κλινικής στο Κάσελ της 
Γερμανίας, βρήκε ένα αποτελεσματικό τρόπο για 

να μην ενοχλείται από το γοερό κλάμα των μωρών: 
Έκλεισε τα στόματα τους με κολλητική ταινία, του εί-
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δους που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση των επι
δέσμων. Έκπληκτοι οι γονείς ενός βρέφους που πήγαν 
να δουν το μωράκι τους τέσσερις μέρες μετά τη γέννη
ση του, το είδαν «ήρεμο» στο κρεβατάκι του με την ται
νία στο στόμα. Αμέσως μετά την καταγγελία, η νοσοκό
μα απομακρύνθηκε από το τμήμα, έχοντας όμως παρα
δεχθεί την πράξη της. Αξιοσημείωτη είναι η ανακοίνωση 
του νοσοκομείου, στην οποία τονίζεται ότι «η νοσοκόμα 
έκανε απλώς ένα λάθος»...

ια γυναίκα κατάφερε όχι μόνο να επιζήσει, έπειτα 
από επίθεση που δέχθηκε από κροκόδειλο, αλλά 
βρήκε τον τρόπο να τον φοβίσει και να τον διώξει. 

Συνέβη στο Ντάργουιν, στα βόρεια της Αυστραλίας, 
όταν η 34χρονη Κρις Ρόμπερτς σκέφθηκε να βρέξει τα 
πόδια της βουτώντας τα στα νερά ενός ποταμού, έχο
ντας δίπλα το σκύλο της. Ξαφνικά ένας κροκόδειλος μή
κους 1,65 μέτρων ξεπρόβαλε και τις άρπαξε το πόδι. Η 
γυναίκα δεν έχασε την ψυχραιμία της και άρχισε να κου
νά δυνατά το πόδι της, στην προσπάθεια της να απε
λευθερωθεί. Λίγο η δυναμική αντίδραση της γυναίκας, 
λίγο το συνεχές γάβγισμα του σκύλου της που αντιλή- 
φθηκε τον κίνδυνο, φαίνεται ότι φόβισαν τον κροκόδει
λο, που προτίμησε να εγκαταλείψει τη λιχουδιά και να 
εξαφανιστεί. Ανάλογο επεισόδιο συνέβη και με έναν άν- 
δρα, ο ποιος κατάφερε να αποκρούσει επίθεση ενός 
κροκόδειλου μήκους 2,5 μέτρων.

Ιο στοίχημα έχει γούστο, όταν το εννοείς. Όταν εί
σαι αποφασισμένος όχι μόνο να κερδίσεις, αλλά 
και να χάσεις. Κάτι που δεν τήρησε ένας τζογαδό
ρος από το Ντόρτμουντ της Γερμανίας, ο οποίος έβα

λε μεν στοίχημα, αλλά όταν το έχασε, αρνήθηκε να 
πληρώσει, με αποτέλεσμα να χάσει...τα δόντια του. Σε 
αντίποινα, ο έτερος «συμβαλλόμενος» του πήρε τη μα
σέλα, έως ότου πληρώσει το χρέος του. Εκείνος πάλι 
απευθύνθηκε στην αστυνομία, ζητώντας τη συνδρομή 
της, με το...ακλόνητο επιχείρημα ότι για τις επόμενες 
μέρες θα ήταν αναγκασμένος να ζει μόνο με υγρή τρο
φή.. Οι αστυνομικοί έπεισαν τον νικητή του στοιχήμα
τος να επιστρέφει το τρόπαιο, αφού προηγουμένως ο 
αναξιόπιστος τζογαδόρος αναγκάστηκε να καταβάλει 
τίμημα 150 ευρώ για το στοίχημα και να ξαναβρεί το 
χαμόγελο του.

κπαιδευτικός έμεινε «θαμμένος» κάτω από δεκάδες 
βιβλία επί τρεις ημέρες. Η αστυνομία της Κροατίας 
διέσωσε έναν μαθηματικό που είχε παγιδευτεί για 

τρία εικοσιτετράωρα ανάμεσα στο κρεβάτι του και τον 
τοίχο από πολυάριθμα βιβλία, τα οποία είχαν πέσει από 
ράφι κατά την διάρκεια του ύπνου του. Ο ΘΟχρονος δά
σκαλος που διαμένει στο κέντρο του Ζάγκρεπ δεν χρει
άστηκε ιατρική περίθαλψη, αλλά θα πρέπει να ευχαρι
στεί τους γείτονες του που ειδοποίησαν την αστυνομία.

Με επιτυχία αφαίρεσαν Κινέζοι γιατροί ύστερα από 
6ωρη επέμβαση το τρίτο πόδι που είχε η 14 μηνών 
Τσινγκ Τσινγκ. Η περίπτωση της μικρής, που βρέ
θηκε εγκαταλελειμμένη στους δρόμους της κινεζικής 

πρωτεύουσας τον περασμένο Μάρτιο και υιοθετήθηκε 
από μια αγρότισσα απασχόλησε επί βδομάδες τον Τύ
πο. Το τρίτο πόδι, ατροφικό και παραμορφωμένο, ξε
πρόβαλε από τη ράχη σαν ουρά, και όπως εξήγησαν οι 
γιατροί ανήκε σε δίδυμο έμβρυο που δεν αναπτύχθηκε. 
Οι επιστήμονες διευκρίνισαν ότι το κοριτσάκι βρισκόταν 
σε κρίσιμη κατάσταση και θα πέθαινε σύντομα αν δεν εί
χε γίνει η επέμβαση

ο’πε, το ’πε ο κλεμμένος παπαγάλος. Μόνο που ο 
εν λόγω παπαγάλος δεν γνωρίζει τη νεοελληνική, 
αλλά τη νοτιοαφρικανική γλώσσα των αφρικά-

νερς, στην οποία και....δήλωσε όνομα και διεύθυνση,
για να επιστρέφει στον ιδιοκτήτη του. Η περιπέτεια 
του παπαγάλου άρχισε το 2002 στο Κέιπ Τάουν, όταν 
άγνωστοι εισέβαλαν στην κατοικία του ιδιοκτήτη του 
και μαζί με άλλα πράγματα έκλεψαν και το....ομιλητι
κό πτηνό, το οποίο πάντως δεν κατέστη δυνατό να 
αποκαλύψει το κρησφύγετο των απαγωγέων του. 
Αποκάλυψε, όμως, όλα όσα του είχε μάθει το αφεντι
κό του κι έτσι η αστυνομία μπόρεσε να βρει σε ποιόν 
ανήκει. Κι ο ιδιοκτήτης με τη σειρά του είπε τα ίδια κι 
επιπλέον αποκάλυψε συνήθειες του πτηνού -όπως ότι 
του άρεσε να απολαμβάνει μπράντι με κόκα-κόλα- 
οπότε την επομένη της επικοινωνίας του με το αστυ
νομικό όργανο, βρέθηκε μπροστά στον αγαπημένο 
του παπαγάλο, τον οποίο είχε χάσει για δύο χρόνια 
περίπου. Πάντως, λέγεται ότι από την «αποκρυπτο
γράφηση» των λέξεων του παπαγάλου και τις υπο
ψίες του ιδιοκτήτη προέκυψαν δύο ύποπτοι, οι οποίοι 
συνελήφθησαν και απομένει η....αναγνώριση τους 
από το λαλίστατο πτηνό.

Η γερμανική αστυνομία ακόμη αναζητά την ηλικιωμέ
νη γυναίκα η οποία εισέβαλε σε τράπεζα του Βερο
λίνου με σκοπό τη ληστεία. Η ηλικιωμένη φέρεται 

να είπε στους ταμίες ότι σπείρα κακοποιών την έζωσε 
με εκρηκτικά και απειλεί να την ανατινάξει, αν δεν λη
στέψει την τράπεζα. Οι υπάλληλοι της τράπεζας δεν 
πτοήθηκαν από τη γιαγιά και αρνήθηκαν να συμμορφω
θούν με τις υποδείξεις της. Μέχρι να φθάσει η αστυνο
μία όμως η γιαγιά είχε εξαφανιστεί, χωρίς να την αντι- 
ληφθεί κανείς, ενώ απ’ ό,τι αποδείχθηκε εκ των υστέ
ρων, τα περί βόμβας ήταν μάλλον αποκύημα της φα
ντασίας της, αν όχι τέχνασμα για να επιτύχει στον σκο
πό της. Εκτός κι αν έλεγε αλήθεια, οπότε τα μέλη της 
συμμορίας έσπευσαν να τη σώσουν, ώστε να τη χρησι
μοποιήσουν σε άλλη επιχείρηση...

Π. Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Αρχισε ήδη να προβάλλεται η πολυδιαφημισμένη ται
νία «Τροία». Η σκηνοθεσία είναι του Βόλφγκανγκ Πέ- 
τερσεν και παίζουν οι ηθοποιοί Μπραντ Πιτ στο ρόλο 
του Αχιλλέα και οι Πίτερ Ο’ Τουλ, Έρικ Μπάνα, Ορλάντο 
Μπλούμ και Ντιάν Κρούγκερ στους ρόλους του Πριά
μου, Έκτορα, Πάρη και Ωραίας Ελένης αντίστοιχα.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ δημοφιλής η με
ταφορά ιστορικών γεγονότων στη μεγάλη οθόνη. Η αρ
χή έγινε με την ταινία «Ο Μονομάχος» του Ρίντλεϊ Σκοτ 
που απέσπασε πολλά Όσκαρ.

Ο Ντέιβιντ Μπένιοφ, σεναριογράφος της «Τροίας», 
έκανε αρκετές αλλαγές στο κείμενο της Ιλιάδας. Αφη- 
γείται κατά το δοκούν, δηλώνοντας στην αρχή της ται
νίας ότι η ιστορία βασίζεται στην Ιλιάδα του Ομήρου. 
Όπως παρατηρεί σε σχετική επιφυλλίδα ο Κ. Γεωργου- 
σόπουλος: «Ο σεναριογράφος δεν ακολούθησε το σκε
λετό της Ιλιάδας. Εκτός από τους Αχιλλέα, Μενέλαο, 
Οδυσσέα και Αγαμέμνονα, κανένας άλλος ομηρικός 
ήρωας δεν αναφέρεται (κάπου μιλάει και ο Νέστωρ). 
Πουθενά δεν εμφανίζονται οι Αίας, Παλαμήδης, Διομή
δης. Πουθενά θεμελιώδη και δομικά επεισόδια του 
έπους, η πρεσβεία του Οδυσσέα, η Αυλώνεια, Η Ασπίδα 
του Αχιλλέα, οι άθλοι προς τιμή του Πατρόκλου. Χαρα
κτηριστική είναι και η τέλεια απουσία των θεών».Οι αλ
λαγές αυτές μας ξενίζουν αλλά η ταινία σε γενικές 
γραμμές είναι μια υπερπαραγωγή με όλα τα εντυπω
σιακά στοιχεία του Χόλλυγουντ.

Η ταινία είναι προσωποκεντρική με τους δυο ισχυ
ρούς άντρες, τον Αχιλλέα και τον Έκτορα, να συγκρού
ονται δυναμικά. Μια από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές 
είναι η σύγκρουση ανάμεσα στους Μπραντ Πιτ και Έρικ 
Μπάνα, η οποία θα έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ιστορία 
του κινηματογράφου σαν μια από τις πιο αυθεντικές και 
όμορφες σκηνές του είδους.
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ΚΥΠΡΟΣ: ΧΙΛΙΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ 
ΜΝΗΜΗΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΖΙΝΤΙΛΗ

Από 3 Μαΐου και για τα επόμενα 
25 χρόνια το Μουσείο Κυκλαδικής 
Τέχνης θα φιλοξενήσει μια από τις 
μεγαλύτερες ιδιωτικές συλλογές

Π
$

κυπριακών αρχαιοτήτων. Πρόκειται 
για τη έκθεση Θάνου Ζιντίλη που πε
ριλαμβάνει πάνω από 1.500 αντικείμενα από λίθο, πηλό 
γυαλί, και άργυρο που χρονολογούνται από την Εποχή 
του Χαλκού ως τα παλαιοχριστιανικά χρόνια. Τα χρυσά 
αντικείμενα είναι τα πιο εντυπωσιακά. Πρόκειται για 
150 κοσμήματα όπως διαδήματα, ενώτια, δακτυλίδια 
και στεφάνια.

Ο ΠΙΚΑΣΟ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ

Στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην 
Ανδρο θα έχουμε φέτος την ευκαιρία 
να δούμε να εκτίθενται δίπλα- δίπλα 
έργα της ελληνικής αρχαιότητας και 
οι δημιουργίες του Πάμπλο Πικάσο, 
σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι 
πηγές έμπνευσης του μεγά
λου καλλιτέχνη. Ο Πικάσο 
υπήρξε δέκτης των πολιτι
σμών της Μεσογείου και της 
Αφρικής και κατόρθωσε να με- 

τουσιώσει τις επιρροές αυτές σε μια δική του 
καλλιτεχνική έκφραση. Είναι φανερή η προτίμη
ση του καλλιτέχνη στην προϊστορική τέχνη και 
στη ζωγραφική των αγγείων των Ελλήνων και 
των Ετρούσκων.



ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ
“ΑΟΛΟΣ-ΜΥΟΟΣ-ΕΡΠΣ”

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΠΝΕΥΜΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΛΕΚΟΥ ΦΑΣΙΑΝΟΥ
Από τις 12 Μάίου έως 27 Ιουνίου ο γνωστός ζω

γράφος Αλέκος Φασιανός θα παρουσιάσει στο 

Μουσείο Μπενάκη την έκθεση με τον τίτλο Αθλος- 
Μύθος -Έρως που περιλαμβάνει 30 πίνακες, χαρ
ταετούς ανεμοδείκτες, χάλκινα πουλιά. Τα έργα 

έχουν σαν πηγή έμπνευσης την ελληνική αρχαιό
τητα τη μυθολογία και τον αθλητισμό.

Στην έκθεση περιλαμβάνεται και ένας μεγάλος 

πίνακας της Αθήνας που μοιάζει με τοιχογραφία. 
Σε όλα τα έργα συνυπάρχουν ο μύθος με την 

πραγματικότητα δείχνοντας ότι κατά την άποψη 
του δημιουργού η πραγματικότητα εμπεριέχει πά
ντα ένα μύθο.

Στην έκθεση διατίθεται κατάλογος με έργα και 
σχόλια του καλλιτέχνη.

Στο Π νευματικό  Κέντρο το υ  Δήμου Αθηναίων, κατά  

τη ν  π ερ ίοδο  από 4 Μ αΐου έω ς 30 Ιουνίου, π αρουσ ιάζε

τα ι η έκθεσ η  «Ολυμπιακό Π νεύμα και Σύγχρονη Ελληνι

κή Τέχνη» τη ν  οποία οργανώ νουν οι Ε κδόσ εις Αδάμ/ 

Π έργαμος, υπό τη ν  α ιγ ίδ α  τη ς  Γεν ικής Γρ α μμ α τε ία ς  
Ολυμπιακών Αγώνων το υ  Υπ ουργείου  Π ολιτισ μού  και 

τη ν  υποστήριξη  το υ  Π ολ ιτισ τικού  Ο ργανισμού το υ  Δή

μου Αθηναίων.

Π ροβάλλοντα ι π ενήντα  εφ τά  σ ύγχρονο ι κα λλ ιτέχνες 

που εκφ ρ ά ζοντα ι μέσω  τη ς  ζω γραφ ικής, γλυπ τικής, χα 

ρακτικής, ψ ηφ ιακής φ ω το γρ α φ ία  και video.

Σ τα  εβδομήντα  π έντε συνολικά  έρ γ α  που εκ τ ίθ εντα ι 

ο ι δη μ ιου ρ γο ί αναζητούν με πρω τότυπο τρόπ ο το  ολυ 
μπιακό πνεύμα, όπως α υ τό  ο ρ ίζετα ι στη σύγχρονη επο

χή. Π ολλά από τα  εκ τ ιθ έμ ενα  έρ γ α  δημ ιουργήθηκαν με 
σκοπό να  π αρουσ ιαστούν σ ’ αυτή  τη ν  έκθεσ η  γεγο νό ς  

που τη ν  κάνει ιδ ια ίτερ α  ενδ ιαφ έρουσ α .
Η έκθεσ η  σ υ νοδεύετα ι από λεύκω μα σε ελλην ική  και 

αγγλ ική  γλώ σσα, σ το  οποίο π αρουσ ιάζετα ι η Ισ τορ ία  
τω ν Ολυμπιακών Αγώνων.

Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Σ  Κ Ω Σ Τ Α Κ Η  
ΣΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από τις 30 Απριλίου 

έως τις 30 Αυγούστου 
επαναλειτουργεί στους 
εκθεσιακούς χώρους της 
Μονής Λαζαριστών, ανα
νεωμένη σε περιεχόμε
νο, η έκθεση της Μόνι
μης Συλλογής των Αρι
στουργημάτων της Ρωσι
κής Πρωτοπορίας από 
τη Συλλογή Κωστάκη.

Η έκθεση παρουσιάζονται εκατόν είκοσι έργα 
στα οποία περιλαμβάνονται πίνακες ζωγραφικής, 
κολάζ, σχέδια και κατασκευές της περιόδου 
1900-1930, που αποτελούν σταθμό στην εξέλιξη

του ευρωπαϊκού μοντερνισμού.
Η έκθεση είναι εμπλουτισμένη με αρχειακό 

υλικό: επιστολές, χειρόγραφα, κάρτες, αφίσες, 
φωτογραφίες, εκδόσεις και video που αναφέ- 
ρονται στη συγκεκριμένη καλλιτεχνική περίοδο 
και στη Συλλογή Κωστάκη.

Ο Γιώργος Κωστάκης (1913-1990) γεννήθη
κε από εύπορους γονείς στη Ρωσία. Αρχισε 
τη συλλογή του με πίνακες Ολλανδών κυρίως 
ζωγράφων και συνέχισε να συλλέγει έργα της 
ρωσικής πρωτοπορίας. Η κρίση του έμελλε 
να δικαιωθεί πολλά χρόνια αργότερα, όταν η 
συλλογή του καταξιώθηκε ως μια από τις πιο 
διάσημες της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημι
ουργίας.



ΛΑΗΝΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2004

01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ________________
ΩΔΕΙΟ ΗΡΩΔΟΥ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ_______

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2004 το Ελλη
νικό Φεστιβάλ φιλοδοξεί να μετατρέψει το ωδείο Ηρώ- 
δου του Αττικού σε πόλο έλξης του πολιτιστικού ενδια
φέροντος.

Οι παραστάσεις που θα μπορούν να παρακολουθή
σουν οι ενδιαφερόμενοι κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 
και Ιουλίου είναι οι εξής:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

18/7
“Μάνος Χατζιδάκις- Δέκα Χρόνια Μετά Τραγουδάμε 

πάντα υαζί του" Με την Ορχήστρα των Χρωμάτων 
23/7
Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της

Βουλγαρικής Ραδιοφωνίας______________________
25, 26/7
Διονύστκ Σαββόπουλος: Συναυλία των κεριών 
28/7
Βαγγέλης Μπουντούνης- Εκατό Κιθάρες 
30, 31/7
«Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη.

1/6
Συναυλία Luciano Pavarotti___________________
3,4/6
Ο συνθέτης Philip Glass παρουσιάζει το έργο του 
Orion”

6/6
Διεθνής Διαγωνισμός Χορού της Βασιλικής Ακαδη

μίας Χορού του Λονδίνου Genee 2004 
9,10,11,12/6
'Οπερα “Ναυπούκο” του Τζουζέπε Βέρνη________
17, 18/6
Μπαλέτο της Όπερας του Μονάχου
21,22/6
Οι χορευτές του Netherlands Dance Theatre παρου

σιάζουν το “Phillars of Dance”
27, 28/6
“Ζαρατούστρα” σε παγκόσμια πρώτη____________

ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

1, 2, 3/7
“Οιδίπους Τύραννος” του Σοφοκλή από το θέατρο
Yukiko Ninaaawa____________________________
4/7
“Διάστημα”. Υπερθέαμα με μουσική και τραγούδια
της Ιαπωνικής Παράδοσης____________________
5/7
Oxford Philomuslca, συναυλία________________

6/7
Συναυλία του Βραζιλιάνου μουσικού Gilberto Gil 
8/7
Ο Ηλίας Ανδριόπουλος σε έργα του____________
10, 11/7
“Mariana Pineda” Sara Baras,
Φλαμένκο Χοροθέατρο_______________________

14,15/7
“Η Λίμνη των Κύκνων” Από το Μπαλέτο της Εθνικής

Λυρικής Σκηνής_______________________________
16/7
Η Κρατική Οργήστρα Θεσσαλονίκης σε συναυλία 
17/7
Ο Δημήτρης Σγούρος συμπράττει με το κουαρτέτο 

Εγχόρδων Kodaly

ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ 2004

Το Ελληνικό Φεστιβάλ γιορτάζει φέτος μισό αιώνα 
ζωής των Επιδαυρίων (1954-2004). Οι παραστάσεις ξε
κινούν στις 18/7 και περιλαμβάνουν 10 παραστάσεις 
ελληνικών θιάσων και μια ιταλική. Οι παραστάσεις που 
θα πραγματοποιηθούν κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιού
λιο είναι οι εξής:

ΙΟΥΝΙΟΣ 2004

18-19/6
“Τρωάδες” του Ευριπίδη 
Θέατρο Διαδρομή

25, 26/6
“Ο Αριστοφάνης του Θεάτρου”
από το Θέατρο Τέχνης

ΙΟΥΛΙΟΣ 2004

2, 3/7
“Βάκχες” του Ευριπίδη 
piccolo Teatro Luca Ronconi

9, 10/7
“Ιππόλυτος” του Ευριπίδη 
Εθνικό Θέατρο

16, 17/7
“Λυσιστράτη” του Αριστοφάνη 
Εθνικό Θέατρο

23, 24/7
“Ανδρομάχη” του Ευριπίδη 
Αμφι-Θέατρο-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου

30, 31/7
“Φιλοκτήτης” του Σοφοκλή 
ΔΗΠΕΘΕ Λάρισας 
‘‘Θεσσαλικό Θέατρο”
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(Την γλώ σσα μ ο υ  

έδ ω σ α ν  Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)Γιατί το λέμε έτσι

Στη γλώσσα μας υπάρχουν συνδυασμοί λέξεων, που έ
χουν διαφορετική κυριολεκτική έννοια από ότι όταν τις 
χρησιμοποιούμε ως φράσεις με ιδιωματικό χαρακτή
ρα. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι πολλές φορές δεν 
γνωρίζουμε από πού προέρχονται, από ποιόν ειπώθη
καν, πότε κι για πια αιτία. Για το λόγο αυτό παραθέτο- 
νται μερικές φράσεις για τις οποίες επεξηγείται η προ
έλευση και η απόδοσή τους.

Πύρρειος νίκη:
Α. νίκη χωρίς απώλειες για τον νικητή, Β. νίκη με 
σημαντικές απώλειες για τον νικητή, Γ. εύκολη 
επικράτηση 

Πάρθιον βέλος:
Α. εύστοχη απάντηση, Β. ύπουλο χτύπημα, 
Γ. ακρίβεια λόγου 

Αβρόχοις ποσίν:
Α. οκνηρά, Β. δυσχερώς, Γ. άκοπα 

Οψόμεθα εις Φιλίππους:
Α. προσδοκία για τις μελλοντικές εξελίξεις,
Β. διορατικότητα, Γ. οξυδέρκεια 

Σολομώντειος λύση:
Α. μέση ή ευρηματική λύση, Β. εναλλακτική λύση, 
Γ. λύση ανάγκης

Σαρδόνιο γέλιο: γέλιο που φανερώνει
Α. υστεροβουλία, Β. χαρά, Γ. σαρκασμό

Νίψον ανομήματα μη μάναν όψιν:
Α. παραδοχή σφαλμάτων, Β. ειλικρινής μετάνοια, 
Γ. εξαγνισμός αμαρτιών 

Καδμεία νίκη:
Α. καταστρεπτική νίκη, Β. δίκαιη νίκη, Γ. εύκολη νί
κη.

Ιώβειος υπομονή:
Α. ανεξάντλητη υπομονή, Β. εξαναγκασμός, Γ. έλ
λειψη υπομονής 

Γόρδιος δεσμός:
Α. αποκλεισμός, Β. δυσεπίλυτο πρόβλημα, Γ. 
εγκλωβισμός,

Περί όνου σκιάς:
Α. με κάθε λεπτομέρεια, Β. σημαντικό ζήτημα, Γ. 
θέμα ανάξιο λόγου 

Ομηρικοί καβγάδες:
Α. μεγάλης διάρκειας διαπληκτισμοί, Β. μικρής 
διάρκειας φιλονικίες, Γ. φραστικές αντιπαραθέσεις

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ

Πύρρειος νίκη: Β. - η νίκη που επιτυγχάνεται με 

βαρύτατες απώλειες για τον νικητή, ώστε στο τέλος 

να μην έχει ουσιαστικό αντίκρισμα. Ο Πύρρος, βασι

λιάς της Ηπείρου, γνωστός για τις μεγάλες νίκες του 

επί των Ρωμαίων έζησε το 318-272 π.Χ. Μετά το τέ

λος μιας μάχης που δόθηκε κοντά στο Σίριο ποτα

μό, με σημαντικές απώλειες τόσο για τους Ρωμαί

ους, όσο και για τον ίδιο, αφού διαπίστωσε την ανε

πανόρθωτη καταστροφή για το στράτευμά του, είπε 

σχολαστικά: «Αν κερδίσω άλλη μια τέτοια μάχη, θα 

επιστρέφω μόνος μου στην Ήπειρο».

Πάρθιον βέλος: Β. - απροσδόκητο, αιφνιδιαστικό, 

ύπουλο χτύπημα, μτφ. προσβολή με λόγια. Η φράση 

προέρχεται από την ικανότητα των Πάρθιων στην το

ξοβολία. Οι κάτοικοι της Πάρθιας πολεμούσαν έφιπ

ποι με τόξα και βέλη, έχοντας μια ιδιόρρυθμη πολε

μική τακτική. Κατά τις συγκρούσεις τους οπισθοχω

ρούσαν, δίνοντας την εντύπωση στους αντιπάλους 

τους ότι εγκαταλείπουν τη μάχη, ενώ στην πραγμα

τικότητα ανασυντάσσονταν και επιτίθονταν εκ νέου 

σημαδεύοντάς τους με καταπληκτική επιτυχία με τα 

βέλη τους.

Αβρόχοις ποσίν: Γ. - (κυριολ.) χωρίς να βραχούν 

τα πόδια,, δηλαδή άκοπα, ακούραστα, χωρίς ταλαι

πωρία. Η φράση αναφέρεται στη Βίβλο, όπου οι 

Ισραηλίτες προκειμένου να διασχίσουν την Ερυθρά 

Θάλασσα, διάνοιξαν τα νερά χωρίς να βραχούν τα 

πόδια τους.

Οψόμεθα εις Φιλίππους: Α. - προσδοκία για το 

τ ι μας επιφυλάσσει το μέλλον, ποιες θα είναι οι εξε

λίξεις. Επίσης η φράση εκφράζει απειλή. Λέγεται 

ότι ο Βρούτος, ένας από τους δολοφόνους του Καί- 

σαρα, είδε μια μέρα στον ύπνο του το φάντασμα 

του Καίσαρα να τον επιπλήττει λέγοντας «Οψόμεθα 

εις Φιλίππους», δηλαδή θα συναντηθούμε στους Φι

λίππους. Οι Φίλιπποι είναι πόλη της Μακεδονίας,
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όπου ο Οκταβιανός νίκησε το Βρούτο και τον Κάσ- 

σιο το 42 π.Χ..

Σολομώντειος λύση: Α. - η μέση λύση που ικανο

ποιεί όλους, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που δεν είναι 

εφικτή η εξακρίβωση της αλήθειας. Η φράση ανάγε

ται στον Σολομώντα, γιο του Δαβίδ και βασιλιά των 

Εβραίων, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου απέ

κτησε τη φήμη του σοφού. Δείγμα της σοφίας του 

ήταν και η λύση που έδωσε σε μια δίκη δύο γυναι

κών, οι οποίες διεκδικούσαν το ίδιο παιδί, υποστηρί

ζοντας κάθε μια για τον εαυτό της ότι ήταν η μητέρα 

του. Έτσι ο Σολομών διέταξε τον τεμαχισμό του παι

διού στη μέση ώστε να πάρει κάθε μια ένα κομμάτι. 

Η πραγματική μητέρα όμως που φοβήθηκε για τη 

ζωή του παιδιού της, προκειμένου να μην το σκοτώ

σουν προτίμησε να το πάρει η άλλη.

Σαρδόνιο γέλιο: Γ. - γέλιο που δείχνει σαρκασμό 

και ειρωνεία, ενώ κρύβει οργή, απειλή και τάση για 

εκδίκηση. Για τον χαρακτηρισμό του γέλιου έχουν 

διατυπωθεί δύο απόψεις. Η μια αναφέρεται στο φυ

τό σαρδάνη που προκαλούσε σε όποιον το έτρωγε 

διαστολή του προσώπου και σπασμωδικό γέλιο, ενώ 

κατά την άλλη άποψη, η φράση προέρχεται από το 

σπασμωδικό μορφασμό των Σαρδέων κατά τον φρι- 

κτό θάνατό τους από τους Καρχηδόνιους.

Νίψον ανομήματα μη μόναν όψιν: Γ.- να εξαγνι

στείς από τις αμαρτίες σου και όχι μόνο να καθαρί

σεις το πρόσωπό σου. Στη μέση της δυτικής αυλής 

του Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κων/πολη βρισκό

ταν μια μαρμάρινη κατασκευή, από όπου πήγαζε φυ

σικό νερό και στην οποία αναγράφονταν η ανωτέρω 

καρκινική επιγραφή (διαβάζεται το ίδιο και από το τέ

λος προς την αρχή).

Καδμεία νίκη: Α. - η νίκη που είναι καταστρεπτική 

και για τον νικητή. Η φράση ανάγεται στη νίκη που 

κέρδισαν οι γιοι του Οιδίποδα, απόγονοι του Κάδμου, 

Ετεοκλής και Πολυνίκης, οι οποίοι σκοτώθηκαν πο

λεμώντας ο ένας τον άλλον. Η νίκη αυτή που τα απο- 

τελέσματά της ήταν καταστροφικά και για τους δύο 

μαχητές ονομάστηκε καδμεία νίκη.

Ιώβειος υπομονή: Α. - ανεξάντλητη υπομονή και

καρτερικότητα. Η φράση ανάγεται στον Ιώβ, ο 

οποίος κατά την Αγία Γ ραφή ήταν άνθρωπος θεο- 

σεβούμενος καθώς και ο πιο πλούσιος άνθρωπος 

της Ανατολής. Ο Ιώβ είχε επτά γιους και τρεις κό

ρες και παρόλο που έχασε όλα του τα υπάρχοντα, 

πέθαναν τα παιδιά του και ο ίδιος χτυπήθηκε από 

πολλές ασθένειες, δεν αγανάκτησε κατά του Θεού. 

Ως ανταμοιβή για τη στάση του αυτή ο Θεός, του 

πολλαπλασίασε τα αγαθά του. Λόγω των αντιξοο

τήτων που αντιμετώπισε υπάρχει επίσης και η φρά

ση «τα πάθη του Ιώβ».

Γόρδιος δεσμός: Β. - πολύπλοκο πρόβλημα, 

μπερδεμένη κατάσταση. Μια αρχαία προφητεία έλε

γε ότι ένας χωρικός που θα παρουσιαζόταν στη φρυ

γία με άμαξα, θα γινόταν βασιλιάς της. Η προφητεία 

εκπληρώθηκε και ο Γόρδιος έγινε βασιλιάς. Η άμαξα 

αυτή φυλαγόταν και αφιερώθηκε στο Δία. Ο άξονάς 

του ήταν δεμένος με ένα περίπλοκο κόμπο που ήταν 

δύσκολο να λυθεί. Ο Δίας είχε πει ότι όποιος κατόρ

θωνε να λύσει τον «δεσμό» θα γινόταν βασιλιάς της 

Ασίας. Ο Μ.Αλέξανδρος μην μπορώντας να τον λύσει, 

τον έκοψε με το σπαθί του.

Περί όνου σκιάς: Γ.- λέγεται για θέμα ανάξιο λό

γου, καθώς και για εκείνους που φιλονικούν για μη

δαμινά πράγματα. Η φράση ανάγεται στον ακόλουθο 

μύθο : Αθηναίος έμπορος νοίκιασε ένα μουλάρι και 

ξεκίνησε για τα Μέγαρα. Στο δρόμο κουράστηκε και 

θέλησε να ξεκουραστεί κάτω από τη σκιά του ζώου. 

Τότε ο ιδιοκτήτης του ζώου του είπε ότι είχε νοικιά

σει μόνο το ζώο και όχι τη σκιά του, καταλήγοντας η 

υπόθεση στα δικαστήρια.

Ομηρικοί καβγάδες: Α.- μεγάλης διάρκειας φιλο

νικίες, διαπληκτισμοί, με εκδηλώσεις οργής που μπο

ρεί να καταλήξουν ακόμη και σε ξυλοδαρμό. Ο Όμη

ρος στα έπη του, παρουσιάζοντας τις άγριες μάχες 

μεταξύ Ελλήνων και Τρώων, είναι τόσο παραστατι

κός, λεπτομερειακός, με τους ήρωες να λένε μιλούν 

πολύ λίγο πριν την κονταρομαχία, ώστε σήμερα όταν 

γίνονται μεγάλης διάρκειας καβγάδες που συμπλέ

κονται πολλοί, λέμε αυτή τη φράση.

Α .Σ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Τοποθετήστε μόνοι σας τα δεκατέσσερα (14) 
μαυράδια του σταυρολέξου αυτού.

ΟΡΙΖΌΝΤΙΑ:
1. Βαδίζει μπροστά.
2. Γίνονται και τέτοια σχέδια.
3. Εκτελούν σημαντική λειτουργία, στην καθαρεύ

ουσα. - Πολύπλοκη η δομή τους, στη γενική.
4. Άρθρο. - Αχώριστο μόριο πολλών ελληνικών λέ

ξεων. - Αρχικά ομόσπονδου κράτους.
5. «Σκιάς... άνθρωπος», έλεγε ο Πίνδαρος.
6. Είχε πολλά ο Δαναός.
7. Χαρακτηριστικό τους η νοημοσύνη - Ρήμα... καλ

λιτεχνικών αξιώσεων, στην καθαρεύουσα.
8. Κουράζει τη νοικοκυρά - Πόλη της Γερμανίας.
9. Ήρωας του μινωικού μυθικού κύκλου, στην αι

τιατική. - Μεγάλος Αμερικανός ποιητής και συγ
γραφέας.

10. Με σταγόνες σχετικός (με άρθρο).
ΚΆΘΕΤΑ:
1. Η σύνταξή του γίνεται και από αστυνομικά όργανα.
2. Είδος αγγείου αρχαίων - Χωρίζει τη Βέρνη σε 

τρία τμήματα.
3. Επίρρημα θηριωδίας. - Μικρά σκάφη, στην καθα

ρεύουσα.
4. Το ίδιο με το 4α οριζόντια. - Εξυπηρετεί τον καλ

λιεργητή (καθαρ.).
5. Χρονικός σύνδεσμος - Διεθνής ακτογραφικός 

όρος.
6. Τυχερό παιχνίδι. - Σύμφωνο του αλφαβήτου μας.
7. Εισάγει σε κλασσική γλώσσα. - Ονομαστός Γάλ

λος στρατηγός του 18ου αιώνα.
8. «... σ’ εκείνους όπου στη ζωή τους όρισαν και φυ

λάγουν Θερμοπύλες» (Καβάφης). - «Οι μάγισσες 
του...», τίτλος έργου του Άρθουρ Μίλλερ.

9. Βρίσκεται στην επαρχία Λεβαδείας (με άρθρο).
10. Περιέχονται στα τάγιστρα. - Δεν έχει «γίνει» (κα

θαρ.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο αστυνόμος Δημητρίου έφτασε μαζί με τον αρχι- 
φύλακα Παπαγιάννη στο σπίτι του Διονύση Παπαγιαν- 
νόπουλου και δεν μπόρεσε να συγκροτήσει ένα σφύ
ριγμα θαυμασμού. Εκτός από το τεράστιο κάτασπρο 
σπίτι, υπήρχε γύρω από αυτό ένας όμορφος κήπος με 
μια πισίνα με εξέδρα καταδύσεων.

Ο ίδιος ο ιδιοιαητης διέσχισε τον κήπο για να τους 
υποδεχτεί. Φορούσε ένα κάτασπρο μπουρνούζι.

«Ωραίος νέος και πολύ πλούσιος!», σκέφτηκε ο 
Αστυνόμος Δημητρίου. «Όμορφος και με ρωμαλέο 
αθλητικό παράστημα. Κρίμα που φοράει τόσο χοντρά 
γυαλιά. Θα πρέπει να είναι πολύ μύωπας.» Η παρατή
ρηση αυτή ήταν αυθόρμητη, καθώς είδε τα γυαλιά με 
τους χοντρούς φακούς που φορούσε. Ο αστυνόμος 
Δημητρίου τον παρακάλεσε να τους διηγηθεί τι είχε 
συμβεί.

«Έκανα την καθημερινή μου προπόνηση στις κατα
δύσεις. Σε κάποια στιγμή που ήμουν στην εξέδρα 
έτοιμος για μια ακόμα βουτιά είδα πίσω από ένα δέν
δρο να ξεπροβάλει ο Γιωργής, ο αδερφός μου και να 
με σημαδεύει με ένα όπλο.»

«Γιατί νομίζετε ότι ήθελε να σας σκοτώσει;», ρώτη
σε με απορία ο αστυνόμος.

«Όταν πέθανε ο θείος μας, άφησε όλη την περιου
σία του σε μένα. Από τότε ο αδερφός μου με μισεί θα
νάσιμα. Θεωρούσε πως εγώ επηρέασα τον θείο και 
άφησε όλη του την περιουσία σε μένα. Γ Γ αυτό όλο με 
απειλούσε.»

«Κατάλαβα, συνεχίστε.»
«Μόλις λοιπόν τον είδα, βούτηξα και βυθίστηκα στο 

νερό. Έτσι απόφυγα τη θανάσιμη βολή του. Έπειτα 
βγήκα από την πισίνα και άρχισα να τρέχω φωνάζο- 
ντας βοήθεια. Μαζεύτηκε κόσμος και ο Γιωργής το 
έβαλε στα πόδια. Πρέπει να τον συλλάβετε για από
πειρα δολοφονίας. Δεν φανταζόμουν ότι με μισούσε 
τόσο πολύ.

-Ούτε και ο αδερφός σας φαντάζετε πόσο πολύ 
τον μισείτε εσείς, ώστε να μας πείτε ψέματα. Θα μας 
τα πείτε όμως καλύτερα στο Τμήμα.

- Μα τι λέτε κύριε αστυνόμε, μιλάτε σοβαρά. Είστε 
και αξιωματικός, δεν μπορείτε να κάνετε τέτοια λάθη.

Είπατε κάτι κύριε που δεν φαντάζεστε πόσο σας ξε
σκέπασε. Στο Τμήμα παρακαλώ!

(Όσοι απαντήσουν σωστά κερδίζουν δώρα μετά 
από κλήρωση)



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1
ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
Λύση αστυνομικού προβλήματος προηγούμενου 

τεύχους.
Δόθηκε στο προηγούμενο τεύχος

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ

Δεν υπάρχει κάτι γλυκύτερο για τον άνθρωπο απ’ 
την πατρίδα, τους γονείς και το ευτυχισμένο σπιτικό 
του, όταν απουσιάζει απ’ αυτά σε άλλη χώρα μακρινή 
και αφιλόξενη.

Ο Μ Η Ρ Ο Σ

Η αγάπη για την πατρίδα είναι ισχυρότερη κι από 
τη λογική.

Ο Μ Η Ρ Ο Σ

Ω πατρίδα! αν η Αγία Ελένη (μικρός και αφιλόξενος 
βράχος στη μέση του πελάγους), ήτανε Γαλλία πόσο 
θα μου άρεσε ο τρομερός και αφιλόξενος ετούτος 
βράχος.

Μ Ε ΓΑ Σ Ν Α Π Ο ΛΕ Ω Ν

Θέλω το καλό της πατρίδας μου, με προσήλωση σ’ 
αυτήν πιο τρυφερή, πιο ιερή και πιο βαθιά από την 
ίδια μου τη ζωή.

ΣΑ ΙΞ Π Η Ρ
Δε ζει χωρίς πατρίδα η ανθρώπινη ψυχή.

Κ Ω ΣΤΗ Σ Π Α ΛΑ Μ Α Σ

Ποιος είναι ο εικονιζόμενος Έλληνας Ολυμπιονίκης 
στο άλμα εις μήκος.

(Μετά από κλήρωση όσοι απαντήσουν σωστά κερ
δίζουν δώρα).

Λυπούμαι πούχω μόνο μια ζωή για να την κάμω χά
ρη στη γλυκιά μου την πατρίδα.

Χ Α ΙΗ Λ

Αν είχα δώδεκα παιδιά, που να τ ’ αγαπούσα όλα 
στον αυτό βαθμό, θα επροτιμούσα να έχανα τα έντε
κα, παρά να δω το ένα τους δίχως πατρίδα.

ΣΑ ΙΞ Π Η Ρ

Είναι γλυκύς ο θάνατος, μόνον όταν πεθαίνομε για 
την πατρίδα.

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ Κ Α ΛΒ Ο Σ

Κάλλιο για την πατρίδα του κανένας να χαθεί ή να 
κρεμάσει φούντα για ξένον στο σπαθί.

Ρ Η ΓΑ Σ Φ ΕΡ Α ΙΟ Σ

Μπροστά στο μεγαλείο της πατρίδας δεν υπάρχει 
κάποιο όριο στην προσφορά των πολιτών της προς 
αυτήν.

Ν ΤΕ Λ Α Κ Ρ Ο Υ Α

Προδότης της πατρίδος νομίζεται όχι μόνον 
όστις παραδίδει εις τας χείρας των τυράννων αδελ
φούς του, αλλά και όστις δεν φεύγει τας πλεονεξίας, 
εκ των οποίων και γεννάται ύστερον η τυραννία.

Α Δ Α Μ Α Ν Τ ΙΟ Σ  Κ Ο Ρ Α Η Σ

Το παιδί, από τη στιγμή που θ’ ανοίξει για πρώτη 
φορά τα μάτια του, κι ως το θάνατό του ακόμα, δεν 
πρέπει, παρά ν’ αντικρύζει την πατρίδα πάντα 
εμπρός του. Ζ.Ζ . ΡΟ ΥΣΩ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2

Ποιος είναι ο εικονιζόμενος Έλληνας Ολυμπιονίκης 
στο δέκαθλο.

(Μετά από κλήρωση όσοι απαντήσουν σωστά κερ
δίζουν δώρα)



ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ TOY ΜΗΝΑ Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ανακοινώ
νουμε τα ονόματα που απάντησαν σωστά στο 
Αστυνομικό πρόβλημα και στα παιχνίδια 1 και 
2 του τεύχους Μαρτίου - Απριλίου.

(τα δώρα θα αποσταλούν στους δέκα πρώ
τους μετά από κλήρωση)

Λόγο του μεγάλου όγκου των απαντήσεων 
στο περιοδικό μας θα αναγράφονται μόνο 
όσοι απάντησαν σωστά και κληρώθηκαν να 
πάρουν τα δώρα τους.

Απάντησαν στο Αστυνομικό πρόβλημα του 
τεύχους 223 οι: Γρηγόριος Γιαννούσας, Δημή- 
τρης Χατζηδιάκος, Καργάκος Δημήτρης, Βα
σίλης Στοάκης, Ιωάννης Πόρνος, Αναστασιά- 
δης Παναγιώτης, Μάριος Λαβίδας.

Απάντησαν στο 1ο παιχνίδι οι: Δημήτρης 
Δαραβίγκας, Βαθράκα Βασιλική, Απόστολος 
Τζουμάνης.

Στο 2ο παιχνίδι δεν δόθηκε σωστή απάντηση 
Το περιοδικό μας εύχεται χρόνια πολλά σ’ 

αυτούς που γιορτάζουν τους μήνες:
ΜΑΙΟ: Ειρήνη, 5. Ιωάννη (του Θεολόγου), 

Αρσένιο, 8. Θεόδωρο, 16. Κωνσταντίνο, Ελένη, 
21. Ιωάννη του Ρώσου, 27.

ΙΟΥΝΙΟ: Απόλλωνα, 5. Κύριλλο, 9. Βαρθο
λομαίο, Βαρνάβα, 11. Πέτρο, Παύλο, 29. Από
στολο, 30.

Υστερόγραφο. Μπορείτε να στείλετε τις 
απαντήσεις σας με fax στο τηλ. 2106849352 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού 
μας. astana@otonet. gr (είναι απαραίτητη και 
η καταχώρηση της ταχυδρομικής σας διεύ
θυνσης ή του τηλεφώνου σας).

Κ. X. τ.



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

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

*  Ελληνικής Αστυνομίας
*  Αεροπορίας
*  Στρατού Ξηρός
*  Εμπορικού & Πολεμικού Ναυτικού
*  Λιμενικού Σώματος
*  Πυροσβεστικού Σώματος}με ή χωρίς 

δικό σας ύφασμα

- Στολές

- Πουκάμισα

- Παντελόνια,
- Πηλήαα

- 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

ΛΕΝΟΡΜΑΝ 18, 104 36, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210.522 7556 FAX: 210.524 8571 
www.superbikes.gr xakon@superbikes.gr

Προσφέρουμε στο προσωπικό σωμάτων ασφαλείας όλα τα 
καινούρια και μεταχειρισμένα Μοτο μας με τις καλύτερες 

τιμές και τα καλύτερα χρηματοδοτικά προγράμματα 
της αγοράς. Έως και 72 δόσεις, ρυθμίζοντας 

και αποπληρώνοντας όπως εσείς θέλετε.

Δνω των 250cc κυβικών ΔΩΡΟ
bagster ή κάγκελα και συναγερμό

Άνω των 600cc κυβικών 
ΔΩΡΑ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ

1. ΑΔΕΙΑ, ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ 
ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΟΠΗΣ 
3. ΚΡΑΝΟΣ 

4. ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 
5. ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΣΕΤ

___ __

Α.Γ.Σ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
^  Λ s

*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑπΟΑΜΥΝΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ·  ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ■  ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

* ΑπΟΑΜ ΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
* TAE K W O N  DO (Α ΓΩ Ν ΙΣΤ ΙΚ Ο  · Π Α Ρ Α Δ Ο ΣΙΑ Κ Ο )

Φ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Π Α ΛΑ ΙΟ  ΛΟΓΟΣ
Δ ΙΠ Λ Ω Μ Α Τ Ο Υ Χ Ο Σ  Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ  Γ.Γ.Α .
Ε Π ΙΣ Η Μ Ο Σ  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ Η Σ  W O R LD  H A P K ID O  F E D E R A T IO N  
H A P K ID O  Δ  D A N , TAE K W O N  D O  3  D A N

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

ΙΑ α  Π ρ ο σ φ ο ρ ά

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 
στα τηλ. 6397 1 5 0 -6 0 1 4  037 

οικ. 60 10 199, κιν. 0944 454983 fax: 6016 459

http://www.superbikes.gr
mailto:xakon@superbikes.gr


Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης κ. Γιώργος 

Βουλγαράκης, με την ευκαιρία των ημερών του Πά

σχα, ευχήθηκε στις γυναίκες και τους άνδρες της Ελ

ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, 

της Αγροφυλακής και του Πολιτικού Προσωπικού του 

Υ.Δ.Τ. Καλή Ανάσταση, Χρόνια Πολλά, υγεία και προ

σωπική ευτυχία στους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος 

Μαρκογιαννάκης, με επιστολή του ευχήθηκε για τις ε

ορτές του Πάσχα προς όλο το Αστυνομικό Π ροσωπικό 

της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώ

ματος, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της Α

γροφυλακής και της Διεύθυνσης ΠΑΜ-ΠΣΕΑ / ΥΔΤ, 

Χρόνια Πολλά και Καλό Πάσχα.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δη

μοσίας Τάξης, κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης με επιστολή 

του σε όλο το Αστυνομικό και Πολιτικό Προσωπικό του 

Υπουργείου Δημοσίας Τάξης ευχήθηκε Καλό Πάσχα, 

υγεία, χαρά και ευτυχία.

ποδειγματική λήψη μέτρων τάξης, ασφάλειας και κυ

κλοφορίας, εκφράζει την άκρα ευαρέσκειά του και τα 

θερμότατα συγχαρητήριά του σε όλο το Αστυνομικό 

Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός κ. Γεώργιος Α- 

ντωνακόπουλος, σε επιστολή του εκφράζειτην ευαρέ

σκειά του γιατην άψογη εμφάνιση όλωντωνΤμημάτων 

των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 

που συμμετείχαν στην παρέλαση για τον εορτασμό 

της Εθνικής Επετείου.

Ο Αρχηγός της Ισπανικής Αστυνομίας κ. 

Augustin Diaz de Mera y Garcia Gonsuegra, σε επιστο

λή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, Α

ντιστράτηγο κ. Φώτη Νασιάκο γράφει μεταξύ άλλων 

τα εξής: «Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω εκ

δηλώνοντας την εκτίμησή μου για την επιστολή σας με 

την οποία εκφράζετε τα συναισθήματα και τα συλλυ

πητήρια σας για τις αιματηρές επιθέσεις της 11ης 

Μαρτίου».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος, ευχήθηκε για τις Άγιες 

ημέρες του Πάσχα σε όλο το Αστυνομικό και Πολιτικό 

Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας ατομική και οι

κογενειακή υγεία και ευτυχία.

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κόντος, σε επιστολή του 

προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Βουλ- 

γαράκη, συγχαίρει τον Αστυνομικό Διευθυντή Ξάνθης 

και το προσωπικό της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών 

Ασφαλείας Ξάνθης για τη μεγάλη επιτυχία που σημεί

ωσε στον τομέα δίωξης των Ναρκωτικών.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος, ευχαριστεί σε επιστο

λή του τον Πρωτοπρεσβύτερο π. Βασίλειο Παπαβαρ- 

σάμη για την ευγενική δωρεά από μέρους του, να προ

σφέρει υπέρ του αναξιοπαθούντος προσωπικού της 

Ελληνικής Αστυνομίας σημαντικό χρηματικό ποσό.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι

στράτηγος κ. Φώτης Νασιάκος, γιατην άψογη εμφάνι

ση των πεζοπόρων και μηχανοκινήτων τμημάτων, κα

θώς και των εναερίων μέσων της Ελληνικής Αστυνο

μίας στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου, αλλά καιτην υ-

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Τιμόθεος σε ε

πιστολή του προς την Τοπική Διοίκηση Ηρακλείου της 

Διεθνούς Ενωσης Αστυνομικών εκφράζει τις ευχαρι

στίες του για την προσφορά δώρων στα παιδιά του Πι- 

τσουλάκειου Ορφανοτροφείου.

Ο κ. Πέτρος Καραχάλιος, Γενικός Διευθυ

ντής της Coca-Cola στην Ελλάδα, ευχαριστεί με επι

στολή του τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Ηλία Τσι- 

βίκη, της Διεύθυνσης Ολυμπιακών Αγώνων, γιατί εξε- 

τέλεσε «με άψογο τρόπο τα καθήκοντά του» και «δια

σφάλισε ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλουςτους συμ

μετέχοντας στην επιτυχία της Ολυμπιακής Λαμπαδη

δρομίας».

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΞΑΝΘΗΣ, ευχαριστεί την Αστυνομική Διεύθυνση Ξάν

θης για τα άψογα μέτρα τάξης που πήρε κατά τη διάρ

κεια των εκδηλώσεων του μεγάλου καρναβαλιού στην 

Ξάνθη.

Η κα. Αγγελική Μάτσικα, εκφράζει τις θερ

μές της ευχαριστίες προς τους Δοκίμους Αστυφύλα

κες της Σχολής Αστυφυλάκων Νάουσας, γιατί αντα- 

ποκρίθηκαν σε αίτημά της για αιμοδοσία, προκειμένου 

να υποβληθεί σε εγχείριση ανοιχτής καρδιάς.
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— ( ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ )-------

A’ - Β’ - Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ για τις  
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ■ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
υ ε  ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ...!

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ 
ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Α Π 0 18 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε  ΜΕ  
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ 
Ειδικές τιμές για παιδιά Αστυνομικών

ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Κωλέττη 15 & Εμμ. Μπενάκη, 106 81 Αθήνα 

Τηλ.:210- 38.31.672 - 210-38.04.797 Fax: 210-38.04.797

Ανεξαρτησίας 83 
(τέρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 
Τηλ.: 210.99J9.732 - 210.99J7.673

Δεκτές πιστωτικές κάρτες VISA

ΝΥΦΙΚΑ
ΒΑΙΓΠΣΤΙΚΑ

Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες
Λαμπάδες

Στέφανο
Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές 
για το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Φωνογραφία ■ παραγωγή v id e o

Γόμων 

Βαπνίαεων 

Αρραβώνων 

Αρχείο 

Σνοήισμοί

ΙΑΰύγιου - Τςί·νι-£μΐι Λΐιμπνρει
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Αγ. Νικολάου)

ΚΙΛΑ ΠΥΡΟΙ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΚΙΛΑ ΠΥΡΟΙ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ
13 | 2 [ 230 | 370 [ 200 | 8 | 2 | 230 | 300 | 150 |

ΚΙΛΑ ΠΥΡΟΙ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΚΙΛΑ ΠΥΡΟΙ ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ
I 15 | 2 [ 255 | 350 ]~300~| | 24 | 2 | 220 | 350 [  270~|

| 8.5 | 2 | 180 | 280 | 200 |

Ρ1Ε

9 5  €

Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η  Ο Π Ο Υ Δ Η Π Ο Τ Ε  
ΜΕ Α Ν Τ ΙΚ Α Τ Α Β Ο Λ Η  

Ή ΜΕ Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Η  ΚΑΡΤΑ

ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 6  ΜΕ ΕΓΝΑ ΤΙΑ Σ 89  (ΓΩ ΝΙΑ) 
ΤΗΛ. 2310 220221 · FAX 2310 220295 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Η ΕΠΟΕ (Εταιρεία Προστασίας Οπτικοακουση- 

κών Έργων), ευχαριστεί με επιστολή της το 1 ο Τμήμα 

Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Υ. της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ατ

τικής και ιδιαίτερα τους Υπαστυνόμο Α’ κ. Σπυρίδωνα 

Αργυρό, Αρχιφύλακα Κωνσταντίνο Γεράγγελο και Α

στυφύλακα κ. Γεώργιο Αίβαλιώτη, «γιατί με άψογη ε

παγγελματική κατάρτιση χειρίστηκαν σοβαρή περί

πτωση κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας οπτικοακου- 

στικού έργου.»

Ο κ. Ευάγγελος Κοτζαμάνης, ευχαριστεί 

το Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρα

κλείου Κρήτης, Α/Υ κ. Γεώργιο Μιχαλάκη και όλο το 

προσωπικό της ίδιας Υπηρεσίας, γιατί με ζήλο και με- 

θοδικότητα εργάστηκαν στην εξιχνίαση υπόθεσης ε

κβιασμού σε βάρος του καθώς και σε βάρος μελών της 

οικογένειας του.

Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, συγ

χαίρει θερμά το Αστυνομικό Προσωπικό της Αστυνο

μικής Διεύθυνσης Λακωνίας, γιατί συνέβαλε καθορι

στικά στην επιτυχία των εκδηλώσεων για τη διέλευση 

της Ολυμπιακής Φλόγας από το Νομό.

Ο κ. Κωνσταντίνος Βαγδατζής, με επιστο

λή του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο 

Βουλγαράκη, εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το Α

στυνομικό Τμήμα Ασφαλείας Ωρωπού, γιατί με «απα

ράμιλλο ζήλο και αφοσίωση στο καθήκον» εξάρθρω

σαν αδίστακτη σπείρα κακοποιών που για χρόνια λυ

μαινόταν την περιοχή Ωρωπού.

Ο κ. Δανιήλ Κακουλίδης, ευχαριστεί τους Συ

νοριακούς Φύλακες κ. Ιωάννη Αδαμόπουλο, Απόστολο 

Ρέββα, Κωνσταντίνο Σαββάκη και Γ εώργιο Νότα, του 

Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κορεστείων Καστο

ριάς, γιατί τον βοήθησαν άμεσα σε τροχαίο ατύχημα που 

υπέστη στην επαρχιακή οδό Κορεστείων-Καστοριάς.

Το Διοικητικό Συμβούλιοτου Συλλόγου Γο- 

νέων και Κηδεμόνωντου 146ου Δημοτικού Σχολείου Α

θηνών, εύχεται καλή ανάρρωση στον Αστυφύλακα κ. 

Ανδρέα Κωτσικογιάννη του Πολυδύναμου Αστυνομι

κού Τμήματος Κολωνού, που τραυματίσθηκε σοβαρά 

στην είσοδο του σχολείου τους μετά από συμπλοκή με 

Αλβανό υπήκοο.

Ο Αθλητικός Σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

Κ.Α.Ε., ευχαριστεί τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τα άριστα μέτρα τά

ξης που πήρε κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ των 

ομάδων Άρη Θεσσαλονίκης και Απόλλωνος Πατρών 

με αποτέλεσμα την ομαλή διεξαγωγή του.

Οι Πρόεδροι των Αθλητικών Οργανισμών 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (ΑΟ- 

ΝΑΜ), των Δήμων Βόλου (ΑΟΔΒ), Νέας Ιωνίας και του 

Αθλητικού Κέντρου (ΕΑΚ), εκφράζουν τις ευχαριστίες 

τους προς τον Αστυνομικό Διευθυντή Μαγνησίας, κ. 

Χρήστο Φράγγο, για την ουσιαστική συμβολή του στην 

επιτυχημένη διεξαγωγή του 12ου All Star Game, που 

πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Βόλου το διήμερο 

27 και 28 Μαρτίου 2004.

.................... ........................................ ............................................ .... ................................................................... .................................
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 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό των 
......... 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.
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Το πρόγραμμα «Νονός» είναι ένα από ία πιο σημαντικά προγράμματα της UNICEF. 
Δεν είναι υιοθεσία ενός ή περισσοτέρων παιδιών! Ούτε παρακολούθηση ενός 

παιδιού κατά τη διάρκεια της ζωής του. Η UNICEF θα φροντίσει για την υγεία και την 
ανάπτυξη πολλών παιδιών.

«Νονός» της UNICEF σημαίνει περισσότερη βοήθεια για όλα τα παιδιά που τη χρειάζονται. 
Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα αυτό μας δίνετε τη δυνατότητα για πιο μακροχρόνιο και 

σωστότερο σχεδίασμά δράσης προς όφελος των παιδιών αυτών.
Με 20€ το μήνα μπορείτε να γίνετε «Νονός» και να αγκαλιάσετε τα παιδιά που σας 
έχουν τόσο ανάγκη. Να τους εξασφαλίσουμε μαζί φαγητό, σχολείο, ζεστασιά.
Είναι εύκολο να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα. Απλά συμπληρώστε το κουπόνι που ακολουθεί 
με τα πλήρη στοιχεία σας και στείλτε το στη UNICEF. Εμείς θα σας στείλουμε τις απαραίτητες 
πληροφορίες για να σας εξυπηρετήσουμε στη συμμετοχή σας.

Ανοιξε λοιπόν τώρα και συ την αγκαλιά σου στα παιδιά που σε χρειάζονται περισσότερο 
και γίνε και συ Νονός της UNICEF.

Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα «Νονός» της UNICEF

Επώνυμο:_________ __ ________________________________________

Όνομα:___________________ Επάγγελμα:_________________________

Διεύθυνση:__________________________ Πόλη:___________________  Ξενίας 1,115 27 Αθήνα, Τηλ. 210 7484184, www.unicef.gr

Τ.Κ.:--------------- Τηλ. Οικίας:---------------------- Τηλ. Εργασίας:____ ___________Ημερομηνία:___________ Υπογραφή: _________________

Συμπληρώστε το κουπόνι και ταχυδρομήστε το στη UNICEF, Ξενίας 1,115 27 Αθήνα ή στείλτε το στο Fax 210 7783829

____________________________________________________________________________________________________________________________

http://www.unicef.gr

