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ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜ ΙΚΑ ΕΥ Λ ΙΓΙΣΤ Α

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

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

προστασία από τους κραδασμούς στην σπονδυλική στήλη και τον σκελετό.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Η
ετά  τη ν  επ ιτυ χ ή  δ ιο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  Ο λ υ μ π ια κ ώ ν  Α γ ώ 

ν ω ν  τ ο υ  2004, δ ια ν ύ ο υ μ ε  το  έτος  2005, π ο υ  θ α  χ α 

ρ α κ τ η ρ ίζ α μ ε  ω ς  έτος  ο ρ ό σ η μ ο  γ ια  τη ν  α ν α ν έ ω σ η  

τη ς  σ χ έ σ η ς  α μ ο ιβ α ία ς  ε μ π ισ τ ο σ ύ ν η ς  α ν ά μ ε σ α  σ το υ ς  π ο λ ί

τες  κα ι τη ν  Ε λλη ν ική  Α σ τυ νο μ ία .

Έ το ς  ο ρ ό σ η μ ο  γ ια τ ί μ α ς  δ ίνετα ι η  ε υ κ α ιρ ία  να  κ ο ιτ ά ξο υ μ ε  

π ρ ο ς  τ ο  μ έ λ λ ο ν  κα ι ν α  π ρ ο β ά λ λ ο υ μ ε  τ η ν  ε ικ ό ν α  τη ς  Α σ τυ 

ν ο μ ία ς , θ έ τ ο ν τ α ς  σ τ ό χ ο υ ς  π ο υ  α ν τ α π ο κ ρ ίν ο ν τ α ι σ τ ις  

π ρ ο σ δ ο κ ίε ς  τ ις  δ ικ έ ς  μα ς , α λ λ ά  κα ι τ ω ν  π ο λ ιτώ ν . 

Κ α λο ύ μ α σ τε , σ τα  π λ α ίσ ια  ενό ς  ε υ ρ ύ τ ε ρ ο υ  σ τρ α τη γ ικο ύ  

σ χ ε δ ια σ μ ο ύ , ν α  ε φ α ρ μ ό σ ο υ μ ε  μ ία  κ α ιν ο ύ ρ γ ια  σ τρ α τη γ ική , 

ο  κεντρ ικό ς  ά ξ ο ν α ς  τη ς  ο π ο ία ς  β α σ ίζετα ι σ ε  μ ια  σ ύ γ χ ρ ο 

νη  α ν τεγ κλη μ α τ ική  π ο λ ιτ ικ ή , π ρ ο σ α ρ μ ο σ μ έ ν η  σ τα  μεταο - 

λ υ μ π ια κ ά  δ ε δ ο μ έ ν α  α σ φ ά λ ε ια ς .

Ν α  ε φ α ρ μ ό σ ο υ μ ε  σ το ν  τ ο μ έ α  τη ς  εγκλη μ α τ ικό τη τα ς , ε υ έ 

λ ικτες , λ ε ιτ ο υ ρ γ ικ έ ς  κ α ι β ιώ σ ιμ ε ς  δ ρ ά σ ε ις , με  α π ώ τ ε ρ ο  

σ κ ο π ό  ν α  π ε ρ ιο ρ ίσ ο υ μ ε  δ ρ α σ τ ικ ά  τ ις  ε υ κ α ιρ ίε ς  δ ιά π ρ α ξ η ς  

α δ ικ η μ ά τ ω ν , α λ λ ά  κα ι τ ο υ ς  π α ρ ά γ ο ν τ ε ς  π ο υ  γ εννο ύ ν , ε υ 

ν ο ο ύ ν  ή υ π ο θ ά λ π ο υ ν  τ α  α ίτ ια  κα ι τ ις  ε π ιπ τ ώ σ ε ις  τ η ς  ε γ κ λ η 

ματ ικότητας.

Ν α  ε φ α ρ μ ό σ ο υ μ ε  σ ύ γ χ ρ ο ν ε ς  μ ο ρ φ έ ς  α σ τυ νό μ ευ σ η ς , α λ 

λ ά  κα ι σ υ λ λ ο γ ικ ή ς  δ ρ ά σ η ς , με  σ κ ο π ό  τ η ν  α ν α γ ν ώ ρ ισ η  κα ι 

τ η ν  ε π ίλ υ σ η  π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν  τη ς  κ α θ η μ ερ ινό τη τα ς , α π ο  κ ο ι

νο ύ  μ ε  τ ις  τ ο π ικ έ ς  κ ο ινω ν ίες  κα ι τ ο υ ς  π ο λ ίτες .

Σ τον ε υ α ίσ θ η τ ο  τ ο μ έ α  τη ς  ο δ ικ ή ς  α σ φ ά λ ε ια ς  σ χ ε δ ιά σ τ η κ ε  

η ε φ α ρ μ ο γ ή  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ω ν  σ υ σ τ η μ ά τ ω ν  α σ τ υ ν ό μ ε υ σ η ς  

το υ  ο δ ικ ο ύ  δ ικτύ ο υ  κα ι θ έ λ ο υ μ ε  με κά θ ε  τ ρ ό π ο , ο ι π ο λ ίτες  

ν α  ε ίν α ι π ιο  ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν ο ι κα ι π ιο  ε υ α ισ θ η τ ο π ο ιη μ έ ν ο ι σ τα  

θ έ μ α τ α  τη ς  ο δ ικ ή ς  α σ φ ά λ ε ια ς , έτσ ι ώ σ τε  να  π ρ ο σ τ α τ ε ύ 

σ ο υ μ ε  ό λ ο ι μαζί, τη  ζω ή  κα ι τ η ν  α σ φ α λ ή  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία  σ το υ ς  

ε λ λ η ν ικ ο ύ ς  δ ρ ό μ ο υ ς .

Τ ο  2005  ε ίν α ι η χ ρ ο ν ιά  τη ς  ευ θ ύ ν η ς  κα ι τη ς  δ έ σ μ ε υ σ η ς . 

Τ η ς  ευ θ ύ ν η ς  γ ια  τη  μ ελλο ντ ική  μα ς  π ρ ο ο π τ ικ ή  κα ι τη ς  δ έ 

σ μ ε υ σ η ς  ότ ι θ α  τ α  κ α τ α φ έ ρ ο υ μ ε  .

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005



n e p i E K B u e v a Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

Στόχοι και προτεραιότη
τες της Ελληνικής Αστυνομίας 
για το 2005

Ευρωπαϊκός Κώδικας 
Αστυνομικής Δεοντολογίας

12 Συνέντευξη με τον Αρχη
γό της Μητροπολιτικής Αστυ
νομίας του Λονδίνου

16 Μια σύντομη ματιά στο
Λονδίνο

20Ανατρεχοντας τα ορη 
της Αρκαδίας

Η αρχή του τέλους της 
φυλακής; (η καναδική πρακτι
κή)

Η Αστυνομία της Σλοβα-

Έγκλημα και αποτύπω
μα

13 Φεβρουάριου, Ημέρα 
των ερωτευμένων για τους Ορ
θόδοξους

Αποκριές

40 Επίλεκτες Δυνάμεις

44 Υποπολυβόλα όπλα

40 Τσουνάμι: μετά την κα
ταστροφή

Διεθνής Ένωση Αστυνο
μικών

Ετήσια έκθεση της Γιού- 
νισεφ για την κατάσταση των 
παιδιών στον κόσμο

04
Πότερ

Ποιος είναι ο Χάρι

Σαβουάρ βιβρ 
(μέρος 2ο )

4



110 Ελληνική Μυθολογία: 
Οι πρώτοι θεοί

114»(ιονοδρομια με σκι 
δρόμων αντοχής

84 Ιατρικό: Οικογενειακή 
βία και συναισθηματική ανά· 
πτύξη του παιδιού

Διατροφή: Ο γιατρός 
σας απαντά

90 Δραστηριότητες στη 
φύση: Αγροτουρισμός

102 Αστυνομικό μυθιστό
ρημα: Κόναν Ντόυλ και Σέρ- 
λοκ Χολμς

124 Τέκνα συναδέλφων 
που πέτυχαν στα ΤΕΙ -  ΑΕΙ

Μ Ο Ν Ι Μ Ε Σ  Σ Τ Η Λ ΕΣ

61 Επικαιρότητα

6  Υπηρεσιακά νέα

Λ. I. ΚΟΡΛΝΤΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

( 1919- 1945)

ΤΟΜΟΣ Α'
Η ΧΩΛΑΙΝΟΥΣΛ ΕΙΡΗΝΗ (1919-1933)

Βιβλιοπαρουσίαση

Επιτυχίες των 
Υπηρεσιών

104 Θέματα Πολιτισμού

112
διών

Δραστηριότητες παι-

Παράξενα απ’ όλον
τον κόσμο

120 Σταυρόλεξο

123 Γιατί το λέμε έτσι;

120 Αλληλογραφία

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ"

"POLICE REVIEW"

Διμηνιαία έκδοση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 

Bimonthly magazine 
of the Hellenic Police Headquarters 

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

23 Kifisias Ave, Marousi, GR 151 23,
Hellas, tel,: 210/6854.609 
Fax: (003-01) 6849.352 
e-mail: astana@in.gr 

Κωδικός Γεν, Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

* Σύμφωνα με την 9010/1/16-γ από 5/1/01 
απόφαση του κ. Υπουργού Δημ, Τάξης 

όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 9010/1/17-α 
από 18-9-2002 (φεκΒ-1244) ομοία, το περιοδικό 

εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια 

του 3ου Τμήματος Ιστορίας-Εκδόσεων 
της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εκδ. Διευθυντής:
Α/Υ Ιωάννης Λ. Αθανασάκος 

Τ ηλ.:210/6854.206 

Αρχισυντάκτης:
Υ/Α' Αρετή Κ, Λιασή 

Βοηθός Αρχισυντάκτη:
Ανθ/μος Κων. Κούρος 

Διαχείριση:
Αρχ/κας Δημήτριος Θάνος 

Τηλ.: 210/6828.525 

Συντάκτες:
Αρχ/κας Κων. Τσινάλης,

Αστ/κας Θωμάς Μπούργος,

Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης,
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου,

Π.Υ. Ζωή Κωσταβάρα, Π.Υ. Αναστασία Πετράκη 
Τηλ.: 210/6854.609, 6853.318, 6828.524 

Γραμματεία:
Τηλ.: 210/6854.609 

Διαφημίσεις:
Τηλ.: 210/6828.453 

Διεκπεραίωση:
Τηλ.: 210/6828.525 

Υπηρεσ. φωτογραφίες:
Φωτογρ. Συνεργείο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

Τηλ.: 210/6977.560 

Εκδοτική επιμέλεια: 
'ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ1' Α.Ε.,

Λεύκης 134, 145 65, Κρυονέρι, Τηλ.: 210/8161.301 
Καλλιτεχνική επιμέλεια:

Παναγής Καμινάρης 
Ετήσιες Συνδρομές:

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

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

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών, απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες 

του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

mailto:astana@in.gr


ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

110X01 ΚΑΙ ΠΡΟΙΙΡΑΙΟΤΗΤΕΕ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑ 10 2005

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καθορί
στηκαν οι βασικοί άξονες της αντεγκληματικής πολι
τικής, καθώς και οι στόχοι και προτεραιότητες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας για το έτος 2005.

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος και η φιλοσοφία της αντε- 
γκληματικής πολιτικής για το 2005 αποτυπώνεται στο δί- 
πτυχο: «Αποτελεσματική Αστυνομία κοντά στον πολίτη».
Ο σχεδιασμός της αντεγκληματικής πολιτικής βασίστηκε 
σε διαδικασίες μελέτης και ανάλυσης των δεδομένων της 
εγκληματικότητας, των επιστημονικών ερευνών, των από
ψεων κοινωνικών φορέων και της διεθνούς εμπειρίας. Εξε
τάστηκε επίσης, η απόδοση και η αποτελεσματικότητα των 
Υπηρεσιών, ενώ ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις - προτάσεις 
των Διευθυντών των Υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο της νέας αντεγκληματικής πολιτικής, το έτος 
2005 οριοθετείται ως αφετηρία συστηματικής προσπάθει
ας για την κεφαλαιοποίηση του Ολυμπιακού κεκτημένου, 
προς όφελος του πολίτη, με την αξιοποίηση της τεχνογνω
σίας, της εμπειρίας και της σύγχρονης τεχνολογίας που 
απέκτησε η Ελληνική Αστυνομία από την εκπόνηση και επι
τυχημένη εφαρμογή του Ολυμπιακού Μοντέλου Ασφάλει
ας.
Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος της αντεγκληματικής πο
λιτικής περιλαμβάνει δύο άξονες:
Α. Τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η Ελληνική 
Αστυνομία προς τους πολίτες
Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει εξειδικευμένο σχεδίασμά 
για την εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής σε δύο 
τομείς:
Στον Επιχειρησιακό τομέα, με την ανάπτυξη και εφαρμογή, 
μεταξύ άλλων, σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση της 
οργανωμένης μορφής εγκληματικότητας, της μικροεγκλη- 
ματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών που η 
αντιμετώπισή τους βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολι
τών και ικανοποιεί το αίσθημα ασφάλειάς τους.
Στον τομέα της ενδυνάμωσης των σχέσεων Αστυνομίας- 
Πολιτών, με την υιοθέτηση σύγχρονων μορφών αστυνό
μευσης και συλλογικής δράσης, επικεντρωμένων στην το
πική κοινωνία, με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών 
των πολιτών, την ενδυνάμωση της συνεργασίας με την το
πική κοινωνία και την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελ
τίωση της καθημερινότητας.
β. Στη βελπ'ωση της Ελληνικής Αστυνομίας ως Οργανι
σμού

Ο άξονας αυτός περιλαμβάνει επιμέρους σχεδίασμά για 
την υποστήριξη της εφαρμογής της αντεγκληματικής πολι
τικής σε δύο επίσης τομείς:
Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού της Αστυνομίας, με 
δράσεις όπως: η επαγγελματική του κατάρτιση, η διαρκής 
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του, η συνεχής καθοδήγη
ση και υποστήριξή του, η εξεύρεση κινήτρων για την καλύ
τερη απόδοσή του, καθώς και η επιβράβευση των προ
σπαθειών του, με παράλληλη πάταξη βίαιων συμπεριφο
ρών και περιστατικών διαφθοράς. Βασική επιδίωξη όλων 
αυτών είναι η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων που 
εξυπηρετούν το υπηρεσιακό συμφέρον και προστατεύουν 
τον αστυνομικό ως εργαζόμενο.
Στον τομέα της Δομής και Οργάνωσης της Αστυνομίας, με 
παρεμβάσεις, που αφορούν, μεταξύ άλλων, θεσμικές αλ
λαγές, ανάπτυξη και βελτίωση της μηχανοργάνωσης των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών, αξιοποίηση του εξοπλισμού της 
Ολυμπιακής Ασφάλειας, αναβάθμιση του υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού, των μέσων, των χώρων στέγασης κ.λπ.
Οι προτεραιότητες της αντεγκληματικής πολιτικής για το 
έτος 2005 είναι:
- Η αντιμετώπιση του Οργανωμένου Εγκλήματος.
- Η καταπολέμηση των Ναρκωτικών.
- Η αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας.
- Η οδική Ασφάλεια.
- Η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό τη 
σεξουαλική και οικονομική τους εκμετάλλευση (trafficking).
- Η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.
- Η προστασία των ανηλίκων.
- Η εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων.
- Οι κατασχέσεις πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρη
κτικών υλών και η διενέργεια ελέγχων τήρησης όρων 
ασφάλειας στη νόμιμη διακίνηση και φύλαξή τους.
- Η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη.
Στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής και για την 
αξιολόγηση συγκεκριμένων δράσεων, τίθενται ποσοτικοί 
στόχοι, σε κεντρικό ή τοπικό επίπεδο. Ενδεικτικά:
Α. Δημόσια Ασφάλεια
Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται από τους κατά τό
πους Γεν. Αστυν. Διευθυντές, ειδικότερα για αδικήματα 
όπως: κλοπές, διαρρήξεις, ληστείες, κλοπές οχημάτων, σε
ξουαλική εκμετάλλευση κ.α.,
ανάλογα με τα ιδιαίτερα προβλήματα εγκληματικότητας 
που επικρατούν σε κάθε περιοχή, με στόχο τη μείωση του 
αριθμού των διαπραττόμενων εγκλημάτων και την αύξηση 
της αποτελεσματικόττ[τας στον τομέα των εξιχνιάσεων.
Β. Οδική Ασφάλεια
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Κεντρικός στόχος είναι η μείωση συγκριτικά με το 2004 κα
τά 5% του αριθμού των νεκρών και των παθόντων και η δια
τήρηση στα ίδια επίπεδα με το 2004 του αριθμού των ελέγ
χων για μέθη, υπερβολική ταχύτητα και χρήση ζώνης 
ασφαλείας και προστατευτικού κράνους.
Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται από τους κατά τό
πους Γεν. Αστυν. Διευθυντές, ειδικότερα όσο αφορά τον 
έλεγχο των βαρέων οχημάτων (φορτηγών, λεωφορείων, 
πούλμαν αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημά
των δημοσίων έργων όταν κινούνται σε εθνικούς κυρίως 
δρόμους).
Γ. Παράνομη μετανάστευση
Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται από τους κατά τό
πους Γεν. Αστυν. Διευθυντές, αναφορικά με την αύξηση 
του αριθμού:
- των συλλαμβανομένων προσώπων, τα οποία διευκολύ
νουν την παράνομη μετανάστευση αλλοδαπών στη χώρα 
(είσοδο, διακίνηση) και συμμετέχουν κυρίως, σε οργανω
μένα κυκλώματα λαθροδιακίνησης στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό και
- των παρανόμως εισερχομένων στη χώρα μας.
Δ. Βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη
Κεντρικός στόχος είναι η διατήρηση στα ίδια επίπεδα με το 
έτος 2004 του αριθμού των ελέγχων ηχορύπανσης. Επί
σης, η βελτίωση του χρόνου ανταπόκρισης στις κλήσεις 
και τα αιτήματα των πολιτών και η πρόληψη της θυματο- 
ποίησης από την μικροεγκληματικότητα στο δρόμο. 
Επιμέρους ποσοτικοί στόχοι τίθενται κατά την κρίση των 
κατά τόπους Γεν. Αστυν. Διευθυντών, σχετικά με τον αριθ
μό των ελέγχων και των παραβάσεων της ηχορύπανσης 
(Σημειώνεται ότι για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπι
ση του προβλήματος της ηχορύπανσης, οι αρμόδιες Υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας εφοδιάστηκαν επιπλέον 
με 77 νέες συσκευές ηχομέτρησης).
Για την υλοποίηση των στόχων και των προτεραιοτήτων εκ
πονήθηκαν ολοκληρωμένα σχέδια δράσεων, εναρμονισμέ
να με τις ειδικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε πε
ριοχής και προσαρμοσμένα στο προσωπικό και τα μέσα 
που διαθέτουν οι κατά τόπους Υπηρεσίες. Ενδεικτικά για 
το έτος 2005 ξεκίνησε από τις 11 Ιανουάριου, η συγκρότη
ση και λειτουργία συνεργείων αστυνομικών ελέγχων σε 
όλες τις Αστυν. Δ/νσεις της χώρας, με σκοπό τη συνδυα
σμένη και συντονισμένη δράση για την πρόληψη και κατα
στολή της εγκληματικότητας.
Τα συνεργεία αυτά διακρίνονται σε:
- Γενικά Συνεργεία: Τάξης, Ασφάλειας, Τροχαίας και σε
- Ειδικά Συνεργεία: Ελέγχου Αλλοδαπών, Λαθρομετανά
στευσης και Δίωξης Ναρκωτικών.
Τα συνεργεία λειτουργούν στοχευμένα σε περιοχές που 
εμφανίζουν αυξημένη εγκληματικότητα και υποστηρίζονται 
από άλλες δράσεις (εποχούμενες περιπολίες, εναέρια μέ
σα κ,λπ.) για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής 
τους.
Εφαρμόζεται το μέτρο των γενικών αστυνομικών εξορμή
σεων, που προβλέπει γενική εξόρμηση των συνεργείων 
αστυνομικών ελέγχων τουλάχιστον μία φορά το δεκαήμε
ρο σε επίπεδο Αστυν. Δ/νσης ή Δ/νσης Αστυνομίας (νο
μαρχιακό επίπεδο) και τουλάχιστον μία φορά το δεκαπεν
θήμερο σε επίπεδο Γεν. Αστυν. Διευθύνσεων (διανομαρ- 
χιακό επίπεδο).
Συνεχίζεται πιλοτικά ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γει
τονιάς»:
Σε 35 Αστυνομικά Τμήματα της Αττικής:
Σε 7 Αστυνομικά Τμήματα της Θεσσαλονίκης:

Παράλληλα, ο θεσμός επεκτείνεται πιλοτικά από 24.1.05 
στις έδρες των παρακάτω Αστυνομικών Διευθύνσεων: Αλε
ξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας, Ιω- 
αννίνων, Εύβοιας, Φθιώτιδας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Αρ
γολίδας, Ηρακλείου, Αχαΐας.
Συνεχίζεται η δράση των πεζών και εποχούμενων περιπο
λιών με επαναπροσδιορισμό του αριθμού τους, σύμφωνα 
με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και με βάση τη γεωγραφική 
κατανομή της εγκληματικότητας.
Συνεχίζεται η δράση των Ομάδων Πρόληψης και Καταστο
λής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.), με προοπτική την αύξη
ση του αριθμού τους, μετά από αξιολόγηση της δράσης 
των ήδη υφιστάμενων ομάδων, τα ιδιαίτερα προβλήματα 
εγκληματικότητας και τις υφιστάμενες δυνατότητες σε 
προσωπικό και μέσα.
Αναπτύσσονται εξειδικευμένες δράσεις για τους ανήλικους 
με κύριο στόχο την προστασία τους από τις συνέπειες της 
παράνομης κατανάλωσης αλκοόλ, της χρήσης ναρκωτικών 
ουσιών, καθώς και της συμμετοχής τους σε εγκληματικές 
ομάδες.
Συνεχίζονται οι δράσεις για την αντιμετώπιση του παραε
μπορίου με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στα 
μικτά συνεργεία ελέγχου που απαρτίζονται από υπαλλή
λους του Σ.Δ.Ο.Ε., του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Δη
μοτικής Αστυνομίας κ.λπ.
Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα υπεγράφη μνημόνιο συνερ
γασίας μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτι
κής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ ανάλογη πρω
τοβουλία έχει αναληφθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη με τη 
Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Πειραιά.
Γενικότερα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δράσεων 
της αντεγκλημαπκής πολιτικής διακρίνονται για τη ρεαλι
στική τους προσέγγιση και στηρίζονται σε συγκεκριμένες 
αρχές όπως:
- Στη διασφάλιση της συνέχειας, συνέπειας και αξιοπιστίας 
στην εφαρμοσμένη αντεγκληματική πολιτική.
- Στην ποιοτική και ποσοτική επίτευξη των τεθέντων στό
χων.
- Στην ενδυνάμωση και διεύρυνση της διεθνούς αστυνομι
κής συνεργασίας.
- Στην αναβάθμιση του ρόλου της αστυνόμευσης, τόσο 
στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή της εγκληματικό
τητας.
- Στη συνδυασμένη και στοχευμένη άσκηση όλων των δρά
σεων της ακολουθούμενης πολιτικής αστυνόμευσης, ανά
λογα με τη γεωγραφική κατανομή της εγκληματικότητας 
και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.
- Στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών 
προς τον πολίτη.
- Στην αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού και των 
υφιστάμενων μέσων
- Στην τακτική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των 
δράσεων, προκειμένου να εξάγονται ασφαλή συμπερά
σματα για την αποτελεσματικότητά τους και να πραγματο
ποιούνται οι απαραίτητες αναπροσαρμογές, παρεμβάσεις 
ή εισηγήσεις για τη θεσμοθέτηση νέων δράσεων, όταν και 
όπου απαιτείται.
- Στην εφαρμογή μίας ενιαίας και συνολικής πολιτικής 
αστυνόμευσης με προγραμματισμό, οργάνωση, συντονι
σμό, συνεργασία, μέθοδο, σύστημα και ευελιξία, στοχευ
μένη στην αποτελεσματική αστυνόμευση, τόσο στα αστικά 
κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο.
- Στην πολυτομεακή δράση όλων των Αστυνομικών Υπηρε
σιών.
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ση του Συμβουλίου της Ευρώπης που υιοθετήθηκε την 19.9.2001 α
πό την Επιτροπή Υπουργών. Με αυτόν τον κώδικα επιχειρείται η ανά
δειξη κοινών ευρωπαϊκών και κατευθυντήριων γραμμών για τους συ
νολικούς στόχους, την απόδοση και υπευθυνότητα της αστυνομίας 
να προστατεύει την ασφάλεια και τα ατομικά δικαιώματα στις δημο
κρατικές κοινωνίες που διέπονται από τους κανόνες δικαίου

I. Σκοποί της αστυνομίας.

Ο ι κύρ ιο ι σ κοπο ί της αστυνομίας σε μ ια  δημοκρα

τική κο ινω νία που  διέπεται από  τους κανόνες δ ι

καίου, είναι:
-Η διατήρηση της δημόσ ιας  γαλήνης, του νόμου 

και της τάξης στην κοινωνία.
-Η προσ τασ ία  και ο  σεβασμός των βασικώ ν αν
θρω πίνω ν δ ικα ιω μάτω ν και ελευθεριών, όπω ς α υ 

τά  δ ιαφυλάσσοντα ι από  την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Α νθρω πίνω ν Δ ικαιωμάτων.

-Η πρόληψ η και καταπολέμηση του εγκλήματος. 

-Η εξιχνίαση του εγκλήματος.
-Η παροχή βοήθειας και υπηρεσ ιώ ν στο κοινό.

II. Νομική υπόσταση της αστυνομίας σύμφωνα 
με τους κανόνες δικαίου.
1. Η αστυνομία είνα ι δημόσ ιο  σ ώ μα  το οποίο  

θα πρέπε ι να καθιδρύεται με νόμο.
2. Οι αστυνομικές επ ιχειρήσεις  πρέπε ι π ά 

ντοτε να δ ιεξάγονται σ ύμφ ω να  με το εθνικό δίκαιο 

και τα διεθνή πρότυπα, τα οπο ία  είνα ι αποδεκτά 

από  τη χώ ρα.
3. Η νομοθεσία, με βάση την οπο ία  ενεργεί 

και καθοδηγείται η  αστυνομία, πρέπε ι να  είναι 

προσ ιτή στο κοινό και αρκετά σαφ ής και ακρ ιβής 
και αν χρειαστεί, να  ενισχυθεί με ευκρινείς κανονι

σμούς, προσ ιτούς στο κοινό.
4. Το αστυνομικό π ρ οσ ω π ικό  πρ έπ ε ι να  υπό- 

κειται στην ίδ ια νομοθεσ ία  όπω ς ο ι α πλο ί πολίτες, 
εκτός από  τις περ ιπτώ σεις  όπου υφίστανται λόγοι 
ο ι οπο ίο ι σχετίζονται με την κατάλληλη εκτέλεση 
των αστυνομικώ ν καθηκόντω ν σε μια δημοκρατική 

κοινωνία.

III. Η αστυνομία και το ποινικό σύστημα.

1. Π ρέπει να  υπάρχει ένας σ αφ ής  δ ια χω ρ ι
σμός μεταξύ του ρόλου της αστυνομίας κα ι τω ν ει- 
σαγγελικώ ν αρχών, του δικαστικού συστήματος 

και του σω φρονιστικού συστήματος. Η αστυνομία 

δεν πρ έπ ε ι να ασκεί κανένα έλεγχο στα σώ ματα 

αυτά.
2. Η αστυνομία πρέπε ι να σέβεται αυστη- 

ρώ ς την ανεξαρτησ ία  και την αμερ οληψ ία  τω ν δ ι
καστών. Συγκεκριμένα, η αστυνομία δεν π ρ έπ ε ι να  

ενίσταται σε νόμιμες εκδικάσεις  ή δ ικαστικές α π ο 

φάσεις, ούτε και να  καθυστερεί ή να παρ ακω λύε ι 

την εκτέλεσή τους.
3. Κατά γενικό κανόνα, η αστυνομία δεν 

πρέπε ι να ασκεί δικαστικές εξουσίες. Ο πο ια δήπο
τε ανάθεση δικαστικώ ν εξουσιώ ν στην αστυνομία 

πρέπε ι να  είνα ι περ ιορ ισμένη και σύννομη. Το δ ι
κα ίω μα  προσ φ υγής  πολιτώ ν στις δικαστικές α ρ 

χές, γ ια  οποιανδήποτε πράξη, α πόφ ασ η ή π α ρ ά 

λειψη της αστυνομίας, η οπο ία  θίγει τα ατομικά δ ι
καιώματα, παραμένει αναφαίρετο.

4. Π ρέπει να υπάρχει λειτουργική και κατάλ
ληλη συνεργασία  μεταξύ της αστυνομίας και των 

δημοσ ίω ν κατηγόρων. Σε χώ ρες όπου η αστυνο

μία τελεί υπό τις εξουσίες της εισαγγελίας ή του 
ανακριτή δικαστή, η αστυνομία πρέπει να λα μ β ά 

νει σ αφ είς  οδηγίες, όσον α φ ορ ά  τις προτερα ιότη

τες που  τίθενται σε ποινικές έρευνες και την π ρ ό 
οδο των πο ιν ικώ ν ερευνώ ν σε κάθε υπόθεση. Η 

αστυνομία πρ έπ ε ι να  τηρεί ενήμερες τις προϊστά
μενες αρχές δ ιερεύνησης των πο ιν ικώ ν υποθέσ ε
ων αναφ ορ ικά  με την εφ αρμογή τω ν οδηγιώ ν τους 

και συγκεκριμένα πρέπε ι να γίνεται τακτική ανα-

8
%



φ ορ ά  γ ια  την εξέλιξη τω ν πο ιν ικώ ν υποθέσεων.

5. Η αστυνομία πρ έπ ε ι να  σέβεται το ρόλο 
τω ν δ ικηγόρω ν υπεράσπισης  στην ποινική δ ια δ ι

κασ ία και όποτε χρειάζεται, να βοηθά στη δ ια σ φ ά 
λιση  του δικα ιώ ματος πρόσ βασ ης  σε νομική βοή
θεια, ε ιδ ικότερα όταν τα  άτομα στερούνται την 
ελευθερία  τους.

6. Η αστυνομία δεν πρ έπ ε ι να  αναλαμβάνει 
το ρόλο  του προσ ω π ικού  τω ν φυλακών, εκτός από 
τις περ ιπτώ σεις  έκτακτης ανάγκης.

IV. Οργανωτική δομή της αστυνομίας.

Α. Γενικά.

1. Η αστυνομία πρέπε ι να είνα ι οργανωμένη 
με τέτοιο τρόπο, ώστε να  κερδίζει το σεβασμό του 

κοινού, ω ς επαγγελματικό σώ μα, υποστηρικτικό 
του νόμου και παρ οχής  υπηρεσ ιώ ν προς  το κοινό.

2. Η αστυνομία, όταν εκτελεί αστυνομικά κα
θήκοντα στην κοινωνία, θα υπόκειται στην ευθύνη 
τω ν πολιτικώ ν αρχών.

3. Η αστυνομία και το ένστολο προσ ω π ικό  
της θα πρέπε ι να είνα ι συνήθω ς εύκολα  αναγνω ρ ι
ζόμενοι.

4. Η αστυνομία, στην εκτέλεση της αποστο

λής της, γ ια  την οπο ία  και θα είνα ι πλήρω ς  υπόλο- 
γη, θα τυγχάνει επαρκούς επ ιχειρησιακής ανεξαρ
τησ ίας από  άλλα  σώ ματα της πολιτείας.

5. Το ασ τυνομ ικό  π ρ ο σ ω π ικό , ό λω ν τω ν 
βαθμών, πρ έπ ε ι να είνα ι π ρ ο σ ω π ικά  υπεύθυνο και 
υπόλογο γ ια  τις πράξεις  ή παραλείψ εις  του ή τις 
διαταγές που  εκδίδονται π ρ ο ς  τους υφ ιστάμε
νους.

6. Ο αστυνομικός οργανισμός πρ έπ ε ι να 
έχει εμφανές σύστημα ιεραρχίας. Θ α πρέπε ι π ά 
ντοτε να  είνα ι δυνατό να μπορεί να  προσ διορ ιστεί 
ο ανώτερος, ο οπο ίος  είνα ι τελικά  υπεύθυνος γ ια  
τις πράξεις  ή παραλείψ εις  του αστυνομικού π ρ ο 
σωπικού.

7. Η αστυνομία πρέπε ι να είνα ι οργανωμένη 

με τέτοιο τρόπο  ώστε να προάγοντα ι ο ι καλές σχέ
σεις μεταξύ αστυνομίας και κοινού και όπου παρ ί- 
σταται ανάγκη να  εξασφαλίζετα ι η  αποτελεσματι
κή συνεργασία  με άλλες υπηρεσίες, τοπικές α ρ 
χές, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους 
αντιπροσώ πους του κοινού, περιλαμβανομένω ν 
τω ν εθνικώ ν μειονοτήτων.

8. Οι αστυνομικο ί οργανισμο ί πρέπε ι να  π α 
ρέχουν αντικειμενική πληρ οφ όρ ησ η  στο κοινό γ ια  
τις δραστηριότητές τους, χω ρ ίς  όμω ς να α π ο κα 

λύπτουν εμπιστευτικές πληροφ ορ ίες. Π ρέπει να 
δημ ιουργηθούν επαγγελματικές κατευθυντήριες 

γραμμές  όσον α φ ορ ά  τις επαφ ές με τα μέσα ενη
μέρω σης.

9. Ο αστυνομικός οργανισμός πρ έπ ε ι να 
λαμβάνει αποτελεσματικά μέτρα γ ια  τη δ ια σ φ ά λ ι
ση της ακεραιότητας και της αποτελεσματικής 
εκτέλεσης τω ν καθηκόντω ν του αστυνομικού π ρ ο 
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σω πικού, ώστε να  εγγυάται τη δ ια σφ άλιση  του σε
βασμού τω ν βασ ικώ ν δ ικα ιω μάτω ν και ελευθεριώ ν 

του ατόμου, όπω ς αυτά δ ιασφαλίζονται ιδ ιαίτερα 
από  την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρω πίνω ν Δ ικα ιω 
μάτων.

10. Αποτελεσματικά μέτρα γ ια  την πρόληψ η
και καταπολέμηση της αστυνομικής δ ια φ θοράς 

πρέπε ι να λαμβάνοντα ι σ ’ όλα  τα επ ίπεδα  του 
αστυνομικού οργανισμού.

Β. Προσόντα, πρόσληψη και παραμονή του 
προσωπικού της αστυνομίας.

1. Το αστυνομικό προσ ω π ικό , ανεξαρτήτως 
βαθμού εισδοχής, πρέπε ι να  προσλαμβάνετα ι με 
βάση τα π ρ ο σ ω π ικά  επαγγελματικά  προσόντα  και 
την πείρα, στοιχεία που  πρ έπ ε ι να  συνάδουν με 
τους αντικειμενικούς σ κοπούς της αστυνομίας.
2. Το αστυνομικό π ρ οσ ω π ικό  πρέπε ι να  είναι 
ικανό να δ ιαμορφ ώ νει σωστή κρίση, να έχει ειλ ι
κρινή δ ιάθεση, ωριμότητα, εντιμότητα και ικανότη
τες επικο ινω νίας και όπου καθίσταται αναγκαίο, 
ηγετικές και διοικητικές ικανότητες. Επιπρόσθετα, 

πρ έπ ε ι να κατανοεί σω στά τα  κοινωνικά, πολιτιστι
κά και κοινοτικά ζητήματα.

3. Άτομα που  καταδικάστηκαν γ ια  σοβαρά 
εγκλήματα πρέπε ι να κρίνονται ακατάλληλα και να 
αποκλείονται από  την αστυνομία.
4. Οι δ ιαδ ικασ ίες  πρόσ ληψ ης  πρέπει να βα

σίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια και χω ρ ίς  δ ια 
κρίσεις να ακολουθείται η  αναγκα ία  επ ιλογή των 
υποψ ηφίω ν. Επιπλέον, η  τακτική αυτή πρέπε ι να 
αποσ κοπε ί στην πρόσ ληψ η ανδρώ ν και γυνα ικών 

από δ ιά φ ορ α  κοινω νικά στρώματα, περ ιλαμβανο- 
μένων τω ν εθνικώ ν μειονοτήτων, με σ κοπό το 
αστυνομικό π ρ οσ ω π ικό  να  αντανακλά την κο ινω 
νία  που  υπηρετεί.

Γ. Εκπαίδευση του προσωπικού της αστυνο
μίας.

1. Η αστυνομική εκπαίδευση, η ο π ο ία  θα 

πρέπε ι να  βασίζεται στις θεμελιώ δεις  αρχές της 
δημοκρατίας, στους κανόνες δικα ίου και στην 
προσ τασ ία  τω ν ανθρω πίνω ν δικα ιωμάτων, πρέπει 
να  γίνεται σ ύμφ ω να  με τους σ κοπούς της αστυνο
μίας.

2. Η γενική αστυνομική εκπα ίδευση πρέπει 
να γίνεται με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη δ ια 
φάνεια  π ρ ο ς  την κοινωνία.

3. Η γενική αρχική εκπα ίδευση θα  πρέπει, 
κατά προτίμηση, να  ακολουθείται από  υπηρεσ ιακή 

εκπαίδευση, η οπο ία  θα  πρέπε ι να  διεξάγεται κατά 
τακτά διαστήματα, καθώ ς και ειδική, διοικητική και 
ηγετική εκπαίδευση, όταν αυτή απαιτείται.

4. Η αστυνομική εκπα ίδευση σε όλα  τα επ ί
πεδα  θα πρέπε ι να  περ ιλαμβάνει κα ι πρακτική εκ
πα ίδευση  στη χρήση βίας, σ ύμφ ω να  με τους π ε 
ρ ιορ ισμούς που  επιβάλλονται από  τις αρχές των 
ανθρω πίνω ν δικα ιωμάτων, όπω ς  αυτές δ ιασφ αλί-



ζονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρω πίνω ν Δ ι
κα ιω μάτω ν και τη σχετική νομολογία  της.
5. Κατά τη δ ια δ ικα σ ία  εκπα ίδ ευ σ η ς  του 
αστυνομικού πρ οσ ω π ικού  πρέπε ι να  λαμβάνετα ι 

υπόψη κα ι η  ανάγκη γ ια  καταπολέμηση του ρατσι

σμού και της ξενοφοβίας.

Δ. Δικαιώματα του αστυνομικού προσωπικού.

1. Κατά κανόνα, το αστυνομικό προσ ω π ικό  

πρέπε ι να έχει τα  ίδ ια αστικά και πολιτ ικά  δ ικα ιώ 
ματα όπω ς ο ι ά λλο ι πολίτες. Π ερ ιορ ισ μο ί στα δ ι

κα ιώ ματα αυτά επιτρέπονται μόνον όταν είνα ι ανα
γκα ίο ι γ ια  την εκτέλεση των λειτουργιώ ν της 

αστυνομίας σε μ ια δημοκρατική κοινωνία, σ ύ μ φ ω 
να με το νόμο και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Αν
θρω πίνω ν Δ ικαιωμάτων.
2. Το αστυνομικό π ρ οσ ω π ικό  πρέπε ι να έχει 
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα  ίδ ια κοινω νικά 
κα ι ο ικονομ ικά  δ ικα ιώ ματα, όπω ς  ο ι δημόσ ιο ι 

υπάλληλοι. Συγκεκριμένα, το π ρ οσ ω π ικό  πρέπει 
να έχει το δ ικα ίω μα  να οργανώνεται ή να σ υμμε
τέχει σε αντιπροσω πευτικούς οργανισμούς, να 
λαμβάνει τις κατάλληλες απολαβές και κοινωνικές 

ασφ αλίσεις  και να  του παρέχοντα ι ειδ ικά ιατρικά 
και ασφ αλιστικά  μέτρα, λαμβανόμενου υπόψη του 
ιδιαίτερου χαρακτήρα τω ν αστυνομικώ ν καθηκό

ντων.
3. Π ειθαρχικά μέτρα τα  οπο ία  λήφ θηκαν 
εναντίον αστυνομικού προσ ω π ικού  πρέπε ι να υπό- 
κεινται σε αναθεώ ρηση από  ένα ανεξάρτητο σ ώ μα 

ή α πό  το δικαστήριο.
4. Οι δημόσ ιες  αρχές πρ έπ ε ι να  υποστηρί
ζουν το αστυνομικό π ρ οσ ω π ικό  όταν υπόκειται σε 
αβάσ ιμες κατηγορίες αναφ ορ ικά  με τα  καθήκοντά 

του.

V. Κατευθυντήριες γραμμές για την αστυνομι
κή δράση-παρέμβαση.

Α. Κατευθυντήριες γραμμές για την αστυνομι
κή δράση-παρέμβαση: 

γενικές αρχές.

1. Η αστυνομία και όλες οι αστυνομικές επ ι
χειρήσεις  πρέπε ι να σέβονται το δ ικα ίω μα  ζωής 

του κάθε ατόμου.
2. Η αστυνομία δεν επ ιτρέπεται να επιφέρει, 

να π ρ οκα λε ί ή να  ανέχεται πράξεις  βασανιστηρίων 
ή απάνθρω πης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τ ι

μωρίας, κάτω από  οπο ιεσδήποτε προϋποθέσεις .
3. Η αστυνομία μπορεί να  χρησ ιμοπο ιε ί βία 
μόνο όταν είνα ι απόλυτα αναγκαία  και μόνο στο 
βαθμό που  απαιτείται γ ια  επίτευξη νόμιμου σ κο 

πού.
4. Η αστυνομία πρέπε ι πάντοτε να  επ ιβεβαι
ώ νει τη νομιμότητα τω ν προτιθέμενω ν πρά ξεώ ν 

της.
5. Το α σ τυνομ ικό  π ρ ο σ ω π ικ ό  π ρ έ π ε ι να

εκτελεί τις νόμιμες οδηγίες  π ου  εκδίδοντα ι από 
τους ανω τέρους του, αλλά  έχει υποχρέω ση ν ’ 
αποφ εύγει να  εκτελεί διαταγές ο ι οπο ίες  είνα ι σ α 

φ ώ ς παράνομες  και ν ’ αναφ έρει τέτοιες διαταγές, 

χω ρ ίς  φ όβο γ ια  κυρώ σεις.
6. Η αστυνομία πρέπε ι να  εκτελεί τα  καθή
κοντά της κατά δ ίκα ιο  τρόπο, καθοδηγούμενη, ιδ ι

αίτερα, από τις αρχές της αμεροληψ ίας  και τω ν μη 
δ ιακρίσεων.
7. Η αστυνομία  θα  επεμβαίνει στο δ ικα ίω μα  

ιδιωτικής ζωής του ατόμου, όταν αυτό είνα ι α π ό 
λυτα αναγκαίο  και μόνο γ ια  την επίτευξη του νόμ ι

μου σκοπού.
8. Η συλλογή, φύλαξη και χρήση  π ρ ο σ ω π ι
κών δεδομένω ν από  την αστυνομία  πρ έπ ε ι να 
εκτελείται σ ύμφ ω να  με τις διεθνείς αρχές π ρ ο 
στασίας δεδομένων. Ειδικά, πρέπε ι να περ ιορ ίζο 

νται στον αναγκαίο  βαθμό γ ια  την εκτέλεση νόμ ι
μων και συγκεκριμένω ν σκοπών.
9. Η αστυνομία, στην εκτέλεση τω ν καθηκό
ντων της, πρέπε ι πάντοτε να  λαμβάνει υπόψ η τα 

θεμελιώ δη δ ικα ιώ ματα του καθενός, όπω ς την 
ελευθερία  σκέψης, συνείδησης, θρησκείας, έκ 
φρασης, ε ιρηνικής συνάθροισης, δ ιακίνησης και 
ε ιρηνικής απόλαυσ ης του δ ικα ιώ ματος κυριότη

τας.
10. Το α σ τυνομ ικό  π ρ ο σ ω π ικ ό  π ρ έ π ε ι να  
ενεργεί με αξ ιοπρέπεια  και σ εβασμό προς  το κο ι
νό, λαμβάνοντας ιδια ίτερα υπόψη την κατάσταση 
τω ν ατόμω ν που  ανήκουν σε ιδ ια ιτέρως ευάλω τες 

ομάδες.
11. Το αστυνομικό π ρ οσ ω π ικό  κατά τη δ ιά ρ 

κεια της παρέμβασης, πρέπε ι να είνα ι σε θέση να 
δώ σ ει στοιχεία γ ια  το αστυνομικό του καθεστώς 
και την επαγγελματική του ταυτότητα.
12. Το αστυνομικό π ρ ο σ ω π ικό  π ρ έπ ε ι να  αντι
τάσσετα ι σε όλες τις μορφ ές δ ια φ θορ άς  μέσα 
στην αστυνομία. Π ρέπει να ενημερώ νει τους α νώ 
τερους και άλλα  αρ μόδ ια  σώ ματα  γ ια  θέματα δ ια 

φ θοράς στην αστυνομία.

Β. Κατευθυντήριες γραμμές για δράση-παρέμ
βαση

από μέρους της αστυνομίας: ειδικές περιπτώ
σεις.

1. Αστυνομική έρευνα.

1. Ο ι αστυνομικές έρευνες πρ έπ ε ι να βασ ί
ζονται σε εύλογες τουλάχιστον υποψίες, γ ια  π ρ α γ 
ματική ή π ιθανή δ ιάπραξη αδικήματος ή εγκλήμα

τος.

2. Η αστυνομία πρ έπ ε ι να  ακολουθεί την α ρ 
χή ότι, όταν κάποιος κατηγορείται γ ια  πο ιν ικό  α δ ί

κημα είνα ι αθώ ος μέχρι αποδείξεω ς της ενοχής 
του με δ ικαστικά μέσα  και ότι, όταν κάποιος κατη- 
γορείτα ι γ ια  πο ιν ικό  αδ ίκημα  έχει αναφ αίρετα δ ι
κα ιώ ματα και συγκεκριμένα το δ ικα ίω μα  της έγκαι-



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ρης π ληρ οφ όρ ησ ης  γ ια  τις εναντίον του κατηγο
ρίες και γ ια  την προετο ιμασ ία  της υπεράσπισής 

του, είτε α πό  μόνος του είτε μέσω  νομικής α ρ ω 
γής της δ ικής του επιλογής.

3. Ο ι έρευνες της αστυνομίας πρ έπ ε ι να  ε ί
να ι αντικειμενικές και δίκαιες. Π ρέπει να είνα ι π ρ ο 
σαρμοσμένες ανάλογα με τις ε ιδ ικές ανάγκες τω ν 
ατόμων, όπω ς  αυτές τω ν παιδ ιώ ν, τω ν ανηλίκων, 
τω ν γυναικών, τω ν μειονοτήτων, περ ιλαμβανομέ- 
νω ν τω ν εθνικώ ν μειονοτήτων, κα ι τω ν ευάλω τω ν 
ατόμων.

4. Έ χοντας υπόψη το ά ρ θρο  48, πρέπε ι να 

δημ ιουργηθούν κατευθυντήριες γραμμές  γ ια  τη 
σωστή δ ιεξαγω γή και την αξιοπ ιστία  τω ν αστυνο

μ ικώ ν ανακρίσεων. Συγκεκριμένα, πρέπε ι να  π α ρ έ
χεται η δυνατότητα δ ίκα ιης ανάκρισης, κατά τη 
δ ιάρκεια  της οποίας, τα άτομα που  ανακρίνονται, 

να  γνω ρίζουν τους λόγους της ανάκρ ισης ω ς και 
άλλες σχετικές πληροφ ορ ίες. Για τις αστυνομικές 
ανακρ ίσεις  πρέπε ι συστηματικά να  τηρούνται κα 
ταχω ρήσεις.
5. Η αστυνομία  πρέπε ι να γνω ρίζει τις ε ιδ ι
κές ανάγκες τω ν μαρτύρω ν κα ι π ρ έπ ε ι να κατευ- 
θύνεται α πό  κανόνες γ ια  την προσ τασ ία  και υ πο 
στήριξή τους, κατά τη δ ιάρκεια  τω ν ερευνώ ν και 

συγκεκριμένα όταν υπάρχει κίνδυνος γ ια  εκφ οβ ι
σμό μαρτύρων.

6. Η αστυνομία  π ρ έπ ε ι να  παρέχει, χω ρίς  
δ ιακρίσεις, την αναγκα ία  υποστήριξη, βοήθεια και 

π ληρ οφ όρ ησ η  σε θύματα εγκλημάτων.
7. Η αστυνομία, κατά τη δ ιά ρκε ια  τω ν αστυ
νομ ικώ ν ανακρίσεων, παρέχει τη δυνατότητα ερ 
μηνείας - μετάφρασης, εάν τούτο επιβάλλεται.

2. Σύλληψη -στέρηση της ελευθερίας από την 
αστυνομία.

1. Η στέρηση της ελευθερίας τω ν ανθρώ 
π ω ν  πρέπε ι να  περιορίζεται όσον το δυνατόν π ε 

ρισσότερο και να  δ ιενεργείται με γνώ μονα  την 
αξιοπρέπεια, τις αδυναμίες και τις ατομικές ανά
γκες του κάθε κρατούμενου. Για κάθε κρατούμενο 
πρ έπ ε ι να  τηρούνται συστηματικά στοιχεία κράτη

σης.
2. Η αστυνομία θα  πρέπει, στα πλα ίσ ια  που 
καθορίζει η εθνική νομοθεσία, να ενημερώ νει α μέ
σω ς τα  άτομα τα οπο ία  στερούνται της ελευθε
ρίας τους, γ ια  τους λόγους στέρησης της ελευθε

ρίας τους και γ ια  τις οπο ιεσδήποτε κατηγορίες 
εναντίον τους. Π αράλληλα, θα πρέπε ι να  ενημε
ρώ νει χω ρ ίς  καθυστέρηση τα  άτομα αυτά γ ια  τη 
δ ια δ ικα σ ία  π ου  εφ αρμόζετα ι στην περ ίπτω σ ή  
τους.
3. Κατά τη δ ιάρκεια  της κράτησης τους, η 

αστυνομία θα πρ έπ ε ι να παρέχε ι στους κρατούμε
νους ασφάλεια , ιατρική περίθαλψ η, καθαρό π ε ρ ι
βάλλον και κατάλληλη δ ιατροφή. Τα αστυνομικά 
κελιά  πρέπε ι να  έχουν το κατάλληλο μέγεθος, τον 

κατάλληλο φω τισμό και εξαερ ισμό και πρέπε ι επ ί

σης, να  είνα ι εφ οδ ιασ μένα  με τα  κατάλληλα μέσα 
ξεκούρασης.

4. Άτομα τα  οπο ία  στερούνται της ελευθε

ρίας τους από την αστυνομία, πρέπε ι να έχουν το 
δ ικα ίω μα  ε ιδοπο ίησης  τρίτου ατόμου της επ ιλο 

γής τους. Επιπρόσθετα, όποτε είνα ι δυνατόν, π ρ έ 

πε ι να έχουν το δ ικα ίω μα  νομικής βοήθειας και ια 
τρικής εξέτασης α πό  ιατρό της επ ιλογής τους.

5. Η αστυνομία, όσ ο  είνα ι δυνατόν, πρέπει 
να δ ιαχω ρίζει τα  άτομα που  στερήθηκαν την ελευ

θερ ία  τους με βάση υποψ ία  γ ια  τη δ ιάπραξη πο ιν ι

κού αδικήματος, α π ό  τα  άτομα που  έχουν στερη

θεί την ελευθερία  τους γ ια  άλλους λόγους. Τ αυ

τόχρονα, πρέπει να υπάρχει δ ιαχω ρισ μός  μεταξύ 

ανδρώ ν και γυναικών, καθώ ς επ ίσης μεταξύ ενηλί
κων κα ι ανηλίκων.

VI. Υπευθυνότητα και έλεγχος της αστυνομίας.

1. Η αστυνομία πρ έπ ε ι να είνα ι υπόλογη 
στην πολιτεία, στους πολίτες και τους αντιπροσώ 
πους τους. Π ρέπει επ ίσης να υπόκειται σε αποτε
λεσματικό εξωτερικό έλεγχο.

2. Ο έλεγχος που  ασκείται α πό  την πολιτεία  

όσον α φ ορ ά  την αστυνομία, πρέπε ι να  δ ιαχω ρίζε
τα ι μεταξύ της νομοθετικής, εκτελεστικής και δ ι

καστικής εξουσίας.

3. Ο ι δημόσ ιες  αρχές πρέπε ι να δ ια σ φ αλ ί

ζουν αποτελεσματικές και αμερόληπτες δ ια δ ικα 
σίες στις περ ιπτώ σεις  υποβολής παρ α πόνω ν ενα

ντίον της αστυνομίας.

4. Π ρέπει να προάγοντα ι μηχανισμοί βασ ι
σμένοι στην επ ικο ινω νία  και την αμο ιβα ία  κατα

νόηση μεταξύ του κοινού και της αστυνομίας.

5. Τα κράτη μέλη πρέπε ι να αναπτύσσουν 
κώ δικες αστυνομικής σ υμπεριφ οράς, ο ι οπο ίο ι να 

βασίζονται σε αρχές όπω ς  αυτές που  καθορίζο

νται στην πα ρ ούσ α  σύσταση και να ελέγχονται 
από  τα  κατάλληλα σώματα.

VII. Έρευνα και διεθνής συνεργασία.

1. Τα κράτη μέλη πρέπε ι να  προάγουν και να 

ενθαρρύνουν το στοιχείο της έρευνας σχετικά με 
την αστυνομία, τόσο από την ίδ ια  την αστυνομία, 
όσο και από  εξω τερικά ιδρύματα.

2. Π ρέπει να ενισχύεται η δ ιεθνής συνεργα
σ ία σε θέματα αστυνομικής σ υμπερ ιφ ορά ς  και αν
θρω πίνω ν δικαιωμάτων.

3. Τα μέσα προαγω γής  τω ν αρχώ ν της π α 

ρούσας σύστασης και η  εφ αρμογή τους πρέπε ι να 
τυγχάνουν λεπτομερούς ελέγχου α πό  το Συμβού
λιο  της Ευρώπης.

THE EUROPEAN CODE OF POLICE ETHICS 
Recommendation (2001) 10 adopted by Committee of 

Ministers of the Council of Europe on 19 September 2001.
Επιμέλεια μετάφρασης: 

Υπαστυνόμος A ’ ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ Αθανασία.



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΊΊΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ Sir JOHN STEVENS 

ΣΤΗΝ “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ”

Φέτος συμπληρώνονται 175 
χρόνια από την ίδρυση των 
«BOBBIES», των μοναδικών ανά
τον κόσμο άοπλων αστυνομι
κών που είναι το «σήμα κατατε- 
θέν» της βρετανικής πρωτεύ
ουσας. Όταν πρωτοβγήκαν 
στους δρόμους του Λονδίνου 
το 1829, μοναδικός τους εξο
πλισμός ήταν ένα ρόπαλο και 
μια σφυρίχτρα! Αργότερα, για 
να έχουν επιπλέον προστασία, 
ενισχύθηκαν οι γιακάδες της 
στολής τους προκειμένου να 
μην κινδυνεύουν από στραγγα
λισμό^) και απέκτησαν το πε
ρίεργο υψηλό πηλίκιό τους, για 
να αποφεύγονται οι τραυματι
σμοί στο κεφάλι από τυχόν επι
θέσεις στα σκοτεινά δρομάκια 
του Σόχο!
Σήμερα, όλα έχουν αλλάξει και 
από τους 1.000 «bobbies» που 
περιέλαβε αρχικά στις τάξεις 
της η Μητροπολιτική Αστυνο
μία του Λονδίνου, σήμερα αριθμεί 
30.000 μέλη και έχει πλέον αρμοδιότη
τες από την κυκλοφορία των αυτοκινή
των ως και θέματα τρομοκρατίας.
Στο τεύχος αυτό σας παρουσιάζουμε 
συνέντευξη με τον Αρχηγό της Μητρο- 
πολιτικής Αστυνομίας, Sir John 
Stevens, τον οποίο συναντήσαμε στο 
γραφείο του, στη Νέα Scotland Yard 
(οδός Broadway) στο Λονδίνο, ένα 
βροχερό πρωινό στις 17 Δεκεμβρίου 
2004.

Α.Α.: Φέτος συμπληρώνονται 175 χρόνια από την 
ίδρυση των «bobbies», των μοναδικών άοπλων 
αστυνομικών του κόσμου, που είναι και το «σήμα 
κατατεθέν» της βρετανικής πρωτεύουσας. Κύριε 
Αρχηγέ, ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν επέλθει 
με τα χρόνια στη Μητροπολιτική Αστυνομία και 
ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον;
Θ εωρώ ότι οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη Μη- 
τροπολιτική Αστυνομία διαχρονικά είναι σημαντικές. 
Ακόμη και τα τελευταία χρόνια που έχω την Αρχη
γεία  του Σώματος, οι βελτιώσεις που έχουν επέλθει 

είναι αξιοσημείωτες. Φυσικά έχει αλλάξει και ο χάρ
της του εγκλήματος. Έ χουν προστεθεί νέες μορφές 
εγκληματικότητας και έχουν ατονήσει άλλες. Πα
ράλληλα, έχει αυξηθεί ο αριθμός των Αστυνομικών, 
έχουν δαπανηθεί αρκετά ποσά για  τον εκσυγχρονι

σμό της Αστυνομίας και ως εκ τούτου έχουν αυξη
θεί και οι απαιτήσεις του κόσμου από την Αστυνο
μία. Έ χει «ανέβει ο πήχης». Οφείλουμε να παρά-
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σχουμε στους κατοίκους του τόπου μας ασφαλή 
διαβίωση. Είμαστε υπόλογοι σε αυτούς. Είναι γεγο
νός ότι η  χώ ρα μας και κυρίως το Λονδίνο, είναι συ
νηθισμένη σε τρομοκρατικές απειλές, εκ των πραγ
μάτων λοιπόν, έχουμε εξειδικευτεί στο αντικείμενο 
και κατέχουμε το υψηλότερο ρεκόρ εξιχνιάσεων 
τρομοκρατικών ενεργειών στο δυτικό κόσμο τα τε
λευταία 32 χρόνια. Η τρομοκρατία παραμένει για  
μας το βασικότερο πρόβλημα από πλευράς εγκλη
ματικότητας και η  μεγαλύτερη πρόκληση γ ια  το 
μέλλον όσο αφ ορά στον τομέα της πρόληψ ης κυ- 
ριότερα και της επιτυχούς καταστολής δευτερευό- 
ντως.

Α.Α.: Ποιος είναι ο βαθμός αποδοχής της Μητρο- 
πολιτικής Αστυνομίας στο κοινό της Μ. Βρετανίας 
και ποια η κοινωνική θέση του βρετανού Αστυνο
μικού;
Έ χουν γίνει κατά καιρούς αρκετές ανεξάρτητες 
έρευνες γ ι’ αυτά τα θέματα στη Βρετανία. Από το 
1994 μέχρι σήμερα, ο ι έρευνες δείχνουν, ότι η Μη- 
τροπολιτική Αστυνομία απολαμβάνει το υψηλότερο 
επίπεδο εμπιστοσύνης των πολιτών. 80% των Λον- 
δρέζων θεωρούν την Μητροπολιτική Αστυνομία 
αποτελεσματική και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό 
γ ια  εμάς. Τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πετύχει 
ιδιαίτερα σημαντικά ρεκόρ στην μείωση της εγκλη
ματικότητας. Την περσινή χρονιά πετύχαμε ποσο
στό εξιχνιάσεων φόνων που ανέρχεται στο 97%, ένα 
ρεκόρ που δεν μπορεί εύκολα να καταρριφθεί πα- 
γκοσμίως. Αυτή τη χρονιά το ποσοστό εξιχνιάσεων 
φόνων ανέρχεται στο 94 - 95%. Παράλληλα, το ρε
κόρ εξιχνιάσεων αδικημάτων μικροεγκληματικότη- 
τας ανέρχεται στο 80%.
Ό πω ς καταλαβαίνετε, οι αριθμοί αυτοί είναι ενθαρ
ρυντικοί τόσο γ ια  εμάς όσο και για  τους πολίτες, οι 
οποίο ι είναι και συμπαραστάτες στο έργο μας με 
πολλούς τρόπους. Αλλά και οι ίδιοι οι Αστυνομικοί 
που υπηρετούν στην Μητροπολιτική Αστυνομία εί
ναι αρκετά ευχαριστημένοι, κι αυτό φαίνεται από 
την πληθώ ρα των αιτήσεων που έχουμε κάθε χρόνο 
για  προσλήψεις. Επιπλέον, όσοι προσλαμβάνονται 
τα δύο πρώ τα χρόνια της καριέρας τους υποχρεού- 
νται να είναι στο δρόμο, να εκτελούν ένστολες πε
ριπολίες, μια εργασία ιδιαίτερα επίπονη και δύσκο
λη. Π αρ’ όλα  αυτά, μέχρι σήμερα δεν είχαμε ούτε 
μια αίτηση παραιτήσεως, γεγονός που δείχνει πόσο 
εκτιμούν το επίπεδο της εργασίας τους.

Α.Α.: Τι προσόντα θα πρέπει να έχει κάποιος για 
να μπορέσει να προσληφθεί από την Μητροπολι- 
τική Αστυνομία;
Αρχικά θα πρέπει να έχει τα τυπικά σωματικά και 
ψυχικά προσόντα. Είναι απαραίτητο να έχει αυξημέ
νη ευφυΐα για  να μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθή- 
κοντά του. Αυτό όμως που είναι καθοριστικό, είναι 
«να το έχει στο αίμα του», να θέλει να  γίνει αστυνο
μικός, να μην το δει σαν ένα επάγγελμα που απλά 
θα του προσφέρει μια οικονομική αυτοδυναμία. Αν 
το δει μόνο από οικονομική άποψη, θα αντέξει να

μείνει στο Σώμα από 5 μέχρι 10 χρόνια, μετά θα ψά
ξει γ ια  «διεξόδους διαφυγής», γιατί δεν θα μπορεί 
να ανεχθεί την πίεση και τους ρυθμούς της δουλει
άς. Κατά τη γνώμη μου, οι έννοιες που περικλείει ο 
όρος «Αστυνομικός» είναι πολύ συγκεκριμένες και 
ουσιαστικές. Αστυνομικός σημαίνει: έρευνα στο 
δρόμο, διάθεση για  προσφορά, αφοσίω ση στα 
αστυνομικά καθήκοντα, αγάπη στον συνάνθρωπο. 
Χρειάζεται ηθικό σθένος και μεγάλη ψυχική δύναμη 
γ ια  να μπορέσει κανείς να αντεπεξέλθει και να  στα
θεί στο ύψος των απαιτήσεων της εργασίας του 
Αστυνομικού.

Α.Α. Ως προς τα τυπικά προσόντα, τι απαιτήσεις 
έχετε για την πρόσληψη ενός Αστυνομικού;
Έ χουμε Αστυνομικούς με διδακτορικό, μάστερ, 
πτυχία Πανεπιστημίου και απλούς απόφοιτους Λυ
κείου. Εξαρτάται από τη θέση που θέλει κάποιος να 
καταλάβει στην Αστυνομία. Υπάρχει βέβαια το μίνι
μουμ των απαιτήσεων που εξαντλείται στο απολυ
τήριο Λυκείου. Τα επιπλέον προσόντα που μπορεί 
κάποιος να διαθέτει προσμετρώνται αναλόγως. Πα
ράλληλα, υπάρχουν και θέσεις που απαιτούν συ
γκεκριμένα προσόντα, εκεί όπως καταλαβαίνετε τα 
πράγματα είναι διαφορετικά.

Α.Α. Η Βρετανική Αστυνομία θεωρείται από τις 
πλέον αποτελεσματικές. Ποιες είναι οι βασικές 
αρχές - δομές, στις οποίες κινείται η Μητροπολι- 
τική Αστυνομία;
Η βασική μας επιδίωξη εδώ στη Νέα Scotland Yard 
της Μητροπολιτικής Αστυνομίας είναι να κάνουμε 
το Λονδίνο την πιο  ασφαλή πόλη του κόσμου! Έτσι, 
όλες μας οι προσπάθειες προσανατολίζονται σ ’ αυ
τό το στόχο. Σκοπός μας είναι να φροντίζουμε την 
ασφάλεια της πόλης σε καθημερινή βάση και αυτό 
πράττουμε άπαντες, ανεξαρτήτως βαθμού. Το αί
σθημα της ασφάλειας εμπνέεται στους πολίτες γ ι’ 
αυτό και θέλουμε η παρουσία  μας να είναι διακριτι
κά ορατή, συνεχώς και παντού. Οι αρχές μας είναι 
απλές και σταθερές και συγκλίνουν ακριβώς σ ’ αυ
τό.

Α.Α.: Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την τάση 
που τελευταία κυριαρχεί σε αρκετές ευρωπαϊκές 
πόλεις και αφορά την «κοινοτική αστυνόμευση». 
Ο θεσμός του «Αστυνομικού της Γειτονιάς» εφαρ
μόστηκε στη χώρα σας; Κι αν ναι, είχε επιτυχία; 
Ξέρετε, κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα του Βρετανού 
«bobbies», του φιλικού δηλαδή αστυνομικού της 
γειτονιάς, ο  οποίος θα ήταν κοντά στον πολίτη και 
στον οποίο ο πολίτης θα εμπιστευόταν κάθε του 
πρόβλημα ή πληροφορία. Το 1966, έγινε μια στρο
φή από το μοντέλο αυτό, που τελικά αποδείχθηκε 
λανθασμένη. Αποφασίστηκε δηλαδή από την τότε 
ηγεσία να στρέψει την προσοχή της στον εκσυγ
χρονισμό του εξοπλισμού της Αστυνομίας και όχι 
στο ανθρώπινο δυναμικό. Αποτέλεσμα υπήρξε η ρα
γδα ία  αύξηση της εγκληματικότητας. Γι’ αυτό επα
νήλθαμε στο παλαιό  μοντέλο το οποίο μελετήσαμε

*
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και ενισχύσαμε. Χωρίσαμε το Λονδίνο σε 32 τομείς 
και τον τελευταίο ενάμισι χρόνο σε μικρότερους 
υποτομείς. Σε καθένα α π ’ αυτούς έχει ορισθεί ομά
δα αστυνομικών αποτελούμενη από έναν Αρχιφύλα- 
κα ως προϊστάμενο, δύο Αστυφύλακες και τον 
«Αστυνομικό της Γειτονιάς». Η ομάδα αυτή συνερ
γάζεται με τις κατά τόπους Αρχές και είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματική. Φυσικά, δεν λειτουργούν σε πλή
ρη απαρτία όλες οι ομάδες, λόγω  έλλειψης προσω 
πικού. Το σύστημα αυτό λειτουργεί σε ποσοστό 
85%. Πρέπει να σας αναφέρω ότι πριν 23 - 24 χρό
νια  αστυνόμευαν το Λονδίνο 28.600 Αστυνομικοί. 
Ό ταν έγινα Αρχηγός, πριν από 5 χρόνια, είχαμε μό
νον 25.400 Αστυνομικούς, ενώ παράλληλα ο πληθυ
σμός του Λονδίνου αυξήθηκε κατά δύο εκατομμύ
ρια. Ό πω ς αντιλαμβάνεσθε είχαμε πρόβλημα στο 
να επιτύχουμε τα αποτελέσματα που θα θέλαμε με 
το μειωμένο αυτό προσωπικό.

Α.Α.: Γιατί μειώθηκε ο αριθμός του προσωπικού; 
Υπήρξε κάποιος ιδιαίτερος λόγος;
Για το λόγο ότι επήλθαν μειώσεις στον προϋπολογι
σμό για  την Αστυνομία. Βεβαίως, οφείλω  να ομολο
γήσω, ότι τελευταία ήμασταν ιδιαίτερα τυχεροί 
αφού αυξήθηκαν σημαντικά τα κονδύλια για  την 
Αστυνομία. Έτσι επιτύχομε και τα σημαντικά αποτε
λέσματα που σας προανέφερα.

Α.Α. Οι χρηματικές απολαβές των Βρετανών 
Αστυνομικών πιστεύετε πως είναι υψηλές;
Δεν είναι τόσο υψηλές αλλά είναι ικανοποιητικές και 
ικανές να του εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίω
ση.

Α.Α.: Η Αστυνομική εκπαίδευση σε όλη την Ευρώ
πη τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει; Θα μπορού
σατε να μας περιγράφετε με λίγα λόγια το σύστη
μα εκπαίδευσης του Αστυνομικού στο Ηνωμένο 
Βασίλειο καθώς και τις αλλαγές που εισαγάγατε 
τα τελευταία χρόνια;
Είναι αλήθεια ότι έχουν επέλθει σημαντικές αλλα
γές στο εκπαιδευτικό μας σύστημα τα τελευταία 
χρόνια. Ειδικότερα έχουμε επικεντρώσει το ενδια
φέρον μας στο «μάνατζμεντ» και στη διοίκηση, για  
μπορέσουμε να επιτύχουμε τα επιθυμητά αποτελέ
σματα. Αλλά αυτό για  το οποίο είμαι υπερήφανος εί
ναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε την «Ακαδημία

του Εγκλήματος», όπου διδάσκουμε τους ανώτε
ρους αξιωματικούς τις μεθόδους εξιχνίασης ενός 
εγκλήματος, τους τρόπους χειρισμού μιας υπόθε
σης φόνου ή των ληστειών αλλά και των μικροε- 
γκλημάτων. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε 
«Επαγγελματίες Αστυνομικούς». Στην Ακαδημία αυ
τή, έρχονται Αστυνομικοί από όλο τον κόσμο για  να 
εκπαιδευτούν. Είμαστε σε στενή συνεργασία με το 
FBI και με άλλες Αστυνομίες, στο πλα ίσ ιο  ανταλλα
γής απόψεων και εκπαιδεύσεων. Εκπαιδεύσαμε ένα 
επίλεκτο σώ μα της Νοτίου Αφρικής, τους επονομα
ζόμενους «Σκορπιούς». Εκπαιδεύουμε αστυνομι
κούς από τα Βαλκάνια, το Κατάρ, τη Τζαμάικα κ,λπ. 
Τα αποτελέσματα των εκπαιδεύσεών μας είναι ορα
τά και άμεσα. Το ρεκόρ όπως σας προείπα, στην 
εξιχνίαση φόνων, έφτασε στο Λονδίνο το 97%, πο 
σοστό που δεν έχει ξεπεραστεί από κάποια άλλη με
γάλη πρω τεύουσα ανά τον κόσμο. Και το κλειδί για 
το υψηλό αυτό ποσοστό είναι ο «επαγγελματισμός». 
Τώρα όσο αφ ορά στο γενικότερο εκπαιδευτικό σύ
στημα στην Αγγλία, ο νέος Αστυνομικός λαμβάνει 
μια εκπαίδευση τρεισήμισι μηνών και ακολούθως 
διέρχεται μια περίοδο 3 ετών πρακτικής εκπαίδευ
σης που γίνεται σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα. Αυ
τός ο χρόνος ονομάζεται «χρόνος επιτήρησης», για
τί ουσιαστικά ο Αστυνομικός δεν έχει ακόμα μονιμο
ποιηθεί.
Ό λοι οι Αστυνομικοί, συμπεριλαμβανομένου και του 
Αρχηγού διέρχονται από τα εκπαιδευτικά στάδια 
που μόλις σας περιέγραψα. Στη συνέχεια τοποθε
τείται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, ανάλογα με τις 
δεξιότητες του καθενός, ο ι οποίες έχουν διαφανεί 
μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα. Οι προαγω 
γές αργούν να έρθουν, καθόσον απαιτείται σε κάθε 
στάδιο, η εμπειρία.
Έτσι, από Αστυφύλακας γίνεται κάποιος Αρχιφύλα- 
κας κατόπιν εξετάσεων. Ο Αρχιφύλακας μετά από 8 
- 10 ετών τουλάχιστον μπορεί να λάβει μέρος σε 
εξετάσεις από το αποτέλεσμα των οποίω ν θα κριθεί 
η επιλογή του για  προαγω γή στο βαθμό του Υπα- 
στυνόμου. Ακολουθεί πάλ ι ειδική εκπαίδευση αλλά 
σημειωτέον ότι στο στάδιο αυτό φτάνει περ ίπου το 
10% του προσωπικού. Στη συνέχεια και για  κάθε 
προαγωγή, ο αξιωματικός διέρχεται από συγκεκρι
μένη διαδικασία αξιολόγησης στην οποία βαθμολο
γούνται η ευφυΐα του, ο επαγγελματισμός του, οι 
γνώσεις του, κ.λπ.
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Α.Α.: Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να 
σας ρωτήσουμε εάν έχετε πολίτες 
εθελοντές για εκτέλεση αστυνομικών 
καθηκόντων.
Φυσικά και έχουμε. Έ χουμε την ομάδα 
των «Ειδικών Αστυφυλάκων». Συνολικά 
έχουμε 1.000 εθελοντές που φέρουν ει
δική στολή, και αφού διέλθουν από συ
γκεκριμένη εκπαίδευση εκτελούν κά
πο ια  αστυνομικά καθήκοντα σε συνερ
γασ ία  με τους κανονικούς αστυνομι
κούς, χωρίς να πληρώνονται. Είμαστε 
πολύ υπερήφανοι γ ι’ αυτούς. Η ομάδα
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αυτή περιλαμβάνει άτομα από διάφορα επαγγέλμα
τα. Έ χουμε δ ικηγόρους, λογιστές, ανώτατους 
υπαλλήλους. Ό λο ι έχουν ένα κοινό κίνητρο. Την 
ανάγκη για  προσφ ορά στην κοινωνία.
Α.Α.: Τα τελευταία χρόνια γίναμε μάρτυρες πρω
τοφανών τρομοκρατικών επιθέσεων. Πόσο ασφα
λής είναι σή
μερα η Ευρώ
πη; Πόσο ση
μαντική είναι 
η απειλή που 
π ρ ο έ ρ χ ε τ α ι  
από τρομο- 
κ ρ α τ ι κ έ ς  
ενέργειες; Η 
ισλαμική τρο
μοκρατία έχει 
τη δύναμη να 
απειλήσει το 
δυτικό κόσμο;
Ύ στερα από την 11Π Σεπτεμβρίου όλα άλλαξαν 
στον κόσμο. Ακολούθησαν τα αιματηρά επεισόδια 
στη Μαδρίτη, που μας έκάναν να σκεφτούμε και να 
προβληματιστούμε ιδιαίτερα. Γενικά, ολόκληρη η 
Ευρώπη απειλείται. Δεν έχουμε να κάνουμε με 
απλούς εγκληματίες, αλλά με «επαγγελματίες» τρο
μοκράτες που ξέρουν τι θέλουν και δεν διστάζουν 
μπροστά σε τίποτε για  να το πετύχουν. Εμείς έχου
με ευαισθητοποιηθεί αρκετά και είμαστε γνώστες 
του μεγέθους της απειλής που ελλοχεύει για  τη χώ
ρα μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί σε συγκε
κριμένα μέτρα. Έ χουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 
στον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και την εκπαί
δευση της αντιτρομοκρατικής μας υπηρεσίας. 
Ερευνάμε κάθε πληροφ ορ ία  και είμαστε σε επα
γρύπνηση. Μελετάμε τις τεχνικές που χρησιμοποι
ούν ο ι τρομοκράτες κάθε φ ορά και προσπαθούμε 
να είμαστε ένα βήμα μπροστά.

Α.Α.: Ποιες είναι οι κυριότερες μορφές εγκληματι
κότητας που αντιμετωπίζει το Λονδίνο, και τι μέ
τρα λαμβάνετε για την αντιμετώπισή τους;
Έ να από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντι
μετωπίζουμε στο Λονδίνο είναι το ιδιαίτερα αυξημέ
νο ποσοστό χρήσης αλκοόλ από τους πολίτες. Πί
νουν πολύ και ακολούθως -ας μου επιτραπεί να πω- 
ενεργούν ανεύθυνα,. Αυτή τη χρονιά (το 2004) προ- 
βήκαμε σε 30.000 συλλήψεις ατόμων, που προέβη- 
σαν σε εγκληματικές ενέργειες λόγω του αλκοόλ 
που προηγούμενα είχαν καταναλώσει.
Στηριζόμαστε πολύ στην πρόληψ η που επιτυγχάνε
ται με την ενημέρωση αλλά και συχνά με τις προ 
σαγωγές ατόμων με πρόθεση συνετισμού και όχι τι
μωρίας. Το 2004 έγινε σημαντική δουλειά, τα απο
τελέσματα της οποίας θα φανούν στο άμεσο μέλ
λον.

Α.Α.: Κύριε Αρχηγέ, σας ευχαριστούμε πολύ για το 
χρόνο που μας διαθέσατε.

Εγώ σας ευχαριστώ.

Υ/Α ’ Αρετή Κ. Λιασή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Sir John Stevens μετρά 42 χρόνια υπηρεσίας 
στην Μητροπολιτική Αστυνομία. Ξεκίνησε την κα- 
ριέρα του υπηρετώντας σε νευραλγικές αστυνο
μικές υπηρεσίες όπως Τμ. Ανθρωποκτονιών, 
Ερευνών, αργότερα διοικητής στον πιο δύσκολο 

τομέα ερευνών στο Αρχηγείο του 
Λονδίνου όπου διεξήγαγε έρευνες για 
τον εντοπισμό του γνωστού κατασκό
που G.Blake. Ακολούθως, υπηρέτησε 
ως Αστυν. Δ/ντής στο αεροδρόμιο του 
Heathrow, ενώ απέκτησε τεράστια δι
οικητική εμπειρία κατά την διετή θη
τεία του ως προσωπάρχης στο Αρχη
γείο. Το 1986 τοποθετήθηκε ως Βοη
θός Διοικητή στην Α.Δ. Hampshire με 
ειδικότητα σε θέματα προσωπικού και 
εκπαίδευσης. Δυόμισι χρόνια αργότε
ρα τοποθετήθηκε ως Υποδ/ντής στην 
Α.Δ. του Cambridge με ειδικότητα σε 
θέματα πειθαρχίας, χάραξη στρατηγι

κής, προσωπικού, οικονομικών καθώς και διοικη
τικής υποστήριξης.Τον Σεπτέμβριο του 1989 το
ποθετήθηκε επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλεί
ας για τη Β.Ιρλανδία, όπου διεξήγαγε την γνωστή 
«έρευνα Stevens». Η έρευνα αυτή είχε ως απο
τέλεσμα να καταδικαστούν 43 άτομα σε παραπά
νω από 800 χρόνια φυλάκισης. Ακολούθησε ανα
φορά το 1990, η οποία περιείχε περισσότερες 
από 100 προτάσεις για χειρισμό πληροφοριών 
καθώς και εγγράφων ασφαλείας. Η αναφορά αυ
τή ονομάστηκε «Ερευνα Stevens II» και είχε ως 
αποτέλεσμα να καταδικαστούν 98 άτομα.Το Σε
πτέμβριο του 1991, έλαβε τη θέση του Αστυν. 
Δ/ντή στην Α.Δ. της Northumbria, όπου προέβη 
σε συνολική ανακατανομή της δύναμης εκπαίδευ
σης του προσωπικού καθώς και στον καθορισμό 
στόχων μείωσης της εγκληματικότητας. Οι ενέρ- 
γειές του αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την μείω
ση της εγκληματικότητας σε κλίμακα μεγαλύτερη 
του 42%. Διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής 
Πρόληψης του Εγκλήματος της Επιστημονικής 
Επιτροπής Σωφρονισμού και Σύμβουλος της 
Δ/νσης Εγκληματολογιών Ερευνών. Τον Οκτώ
βριο του 1996 διεξήγαγε έρευνα για λογαριασμό 
της Εθνικής Επιτροπής Εγκληματολογιών Πλη
ροφοριών, που αφορούσε την παράνομη, χρήση 
των συσκευών παρακολούθησης τηλεφώνων. 
Ακολούθως συνέταξε πόρισμα αποτελούμενο 
από 98 προτάσεις, οι οποίες έγιναν ομοφώνως 
αποδεκτές από την κυβέρνηση.Τον Σεπτέμβριο 
του 1996 τοποθετήθηκε, από την Βασίλισσα του 
Ην. Βασιλείου, στη θέση του Επιθεωρητή στο Αρ
χηγείο του Λονδίνου με ειδικότητα σε θέματα που 
αφορούν την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, την 
Εθνική Υπηρεσία Εγκληματολογιών Πληροφο
ριών καθώς και θέματα εθνικά που σχετίζονται με 
εγκληματικές δραστηριότητες.Τοποθετήθηκε στη 
θέση του Υπαρχηγού της Μητροπολιτικής Αστυ
νομίας την 1Π Μάίου 1998 όπου δραστηριοποιή
θηκε στη μάχη ενάντια στη διαφθορά, ενώ κατέ
λαβε τη θέση του Αρχηγού την 1Π Φεβρουάριου 
του 2000.



Μερικές πόλεις ξεχωρίζουν λόγω των εντυπωσιακών ιστορικών τους κτιρίων. Άλλες ε
πειδή αποτελούν διοικητικά, πολιτιστικά ή οικονομικά κέντρα. Άλλες πάλι είναι συναρ
παστικές επειδή είναι καινούργιες. Αυτό που κάνει το Λονδίνο μοναδικό είναι ότι συ
γκεντρώνει όλα τα παραπάνω μαζί. Είναι με λίγα λόγια από τις πλέον πλούσιες πολιτι
σμικά, συναρπαστικές και ζωντανές πόλεις στον κόσμο.

Ο
ι επισκέπτες που πηγαίνουν για πρώτη φορά 
σχεδόν πάντα επιστρέφουν, για να βρεθούν πάλι 
σε μέρη που τους άρεσαν ή να γνωρίσουν κά

πο ια  άλλα. Και κάθε φορά ανακαλύπτουν ότι το Λον
δίνο είναι π ιο  πλούσιο α π ’ ότι νόμιζαν. Έτσι λοιπόν, 
πηγαίνουν ξανά και ξανά.... Περίπου τριάντα εκα
τομμύρια άνθρωποι επισκέπτονται την πόλη κάθε 
χρόνο.

Αλλά και τα εφτά εκατομμύρια των κατοίκων της 
τη θεωρούν εξίσου συναρπαστική. Από αυτούς, πε
ρισσότεροι από 30% γεννήθηκαν αλλού, ενώ από το 

υπόλοιπο 70% πολλοί είναι μετανάστες μόλις δεύ
τερης ή τρίτης γενιάς. Από πού πήγαν; Μερικοί 

απλά μετακόμισαν από κάποιο άλλο μέρος της Με

γάλης Βρετανίας στην πρωτεύουσα. Άλλοι πήγαν 

από πολύ μακρύτερα επιλέγοντας να εγκαταλεί- 
ψουν τις πατρίδες τους, όταν διαλύθηκε η Βρετανι

κή Αυτοκρατορία μετά το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. 
Άλλοι πάλι πήγαν για  να ξεφύγουν από συνθήκες 

πολιτικής αστάθειας στην Κίνα, την Κύπρο, την Ιτα
λία, την Κένυα ή την Ουγκάντα. Κάποιοι άλλοι προ 

σπάθησαν να ξεφύγουν από θρησκευτικές διώξεις. 
100.000 Εβραίοι πήγαν στο Λονδίνο μετά τα πο- 

γκρόμ στη Ρωσία και την Ευρώπη στα τέλη του 

19ου αιώνα, ενώ ακολούθησε δεύτερο μεγαλύτερο 
μεταναστευτικό ρεύμα κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πό

λεμο. Έτσι, λοιπόν, το Λονδίνο είναι μία πραγματική 
μητρόπολη. Εδώ μιλιούνται 200 περίπου γλώσσες

και διάλεκτοι. Μπορεί τα αγγλικά να κυριαρχούν, 
αλλά σίγουρα, θα ακούσετε και διάφορες άλλες 
γλώσσες.

Η πρώτη επαφή με αυτή τη ζωντανή μάζα σε συ
γκλονίζει. Πουθενά αλλού δεν προσφέρεται τόση 
ποιότητα. Ας πάρουμε την τέχνη, για  παράδειγμα. Ο 
περισσότερος κόσμος γνωρίζει εκ των προτέρων 
ότι θα πρέπει να επισκεφτεί το Βρετανικό Μουσείο 
και το Μουσείο Βικτορίας & Αλβέρτου, λίγοι όμως 
γνωρίζουν ότι μπορούν να επιλέξουν από περίπου 
300 ακόμα μουσεία, σαν μία πλειάδα ιδιωτικών γκα- 

λερί, που καθιστούν το Λονδίνο παγκόσμιο κέντρο 
του εμπορίου έργων τέχνης. Άλλο παράδειγμα απο

τελεί το θέατρο. Τα θέατρα του Λονδίνου είναι φη
μισμένα και οι επισκέπτες θέλουν φυσικά να τα 

γνωρίσουν. Αλλά συχνά εκπλήσσονται ή νιώθουν 
αμηχανία όταν είναι αναγκασμένοι να επιλέξουν ένα 
από τα 100 και πλέον θέατρα, όπου παρουσιάζονται 

ταυτόχρονα θεατρικά έργα ή μιούζικαλ.
Τα περισσότερα μουσεία και θέατρα στεγάζονται 

σε θαυμάσια κτίρια και το καθένα έχει να αφηγηθεί 

ένα μικρό κομμάτι από την ιστορία του Λονδίνου. 
Και μπορεί η ποιότητα των ιστορικών κτιρίων του 
Λονδίνου να μην εκπλήσσει τον επισκέπτη, αλλά σί
γουρα τον εντυπωσιάζει η πο ιότητα : Υπάρχουν σχε

δόν 17000 διατηρητέα κτίρια. Για παράδειγμα τα 

ανάκτορα του Μπάκιγχαμ δεν είναι τα μοναδικά 
ανάκτορα. Μπορείτε να επισκεφτείτε έξι ακόμα ανά-
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Ο π ύ ρ γο ς  του Λ ονδ ίνου

κτορα μεταξύ των οποίων είναι και αυτά του Γουέ- 
στμινστερ, του Χάμτον Κορτ και του Κένζινγκτον.

Η πρώτη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει ο 
επισκέπτης είναι να αποκτήσει μία γενική εικόνα της 
διάρθρωσης αυτής της απέραντης πόλης. Η καρδιά 
του Λονδίνου βρίσκεται στη βόρεια όχθη του φ ιδω 
τού ποταμού Τάμεση, που αποτελεί και τη ραχοκο- 
καλιά της πόλης. Το παλαιότερο τμήμα της πόλης 
είναι γνωστό με το παραπλανητικό όνομα Σίτι (πό
λη). Πρόκειται για  το πυκνοδομημένο οικονομικό κέ
ντρο όπου μέχρι πρότινος έμποροι από όλο τον κό
σμο είχαν Γραφεία με θέα το μεγάλο λιμάνι που 
εκτείνονταν προς τα ανατολικά. Τα πολυτελή κτίρια 
του Σίτι, που υψώνονται γύρω από τον τρούλο του 
Αγίου Παύλου και εκατό άλλων εκκλησιών του Σίτι, 
αποτελούν τον προορισμό πολλών από τους εργα
ζόμενους που συρρέουν στο Λονδίνο με τρένο ή αυ
τοκίνητο τις καθημερινές. Άλλοι πάλι διασχίζουν την 
πρωτεύουσα με το μετρό ή στριμώχνονται στα κόκ

κινα δ ιώ ροφα λεωφορεία.
Έ ξω από το ανατολικό τείχος του Σίτι, πλά ι στις 

όχθες του Τάμεση, υψώνεται ο Πύργος του Λονδί
νου, καθώς και η γέφυρα του Πύργου. Ακριβώς από 
π ίσω  εκτείνεται το Ιστ Εντ. Στους δρόμους του Γου- 
άιτσαπελ και του Σπάιταλφιλντς είναι χαραγμένη η 
ιστορία των μεταναστών του Λονδίνου και των ερ
γατών των ναυπηγείων: Τα υπέροχα σπίτια των Γ άλ
λων Ουγενότων που ύφαιναν το μετάξι, οι συναγω
γές των Εβραίων, οι έμποροι της αγοράς της Πέτι- 
κοτ Λέιν με την κόκνι προφορά τους, και οι γεμάτοι 
μυρωδιές μπαχαρικών δρόμοι όπου έχουν εγκατα
σταθεί πρόσφατα πολλοί μετανάστες από τη Βεγ

γάλη.

Κάθε περιοχή του Λονδίνου έχει το δικό της ξε

χωριστό χαρακτήρα, τη δική της ιστορία, τους δι
κούς της ρυθμούς. Από την εποχή της επανάστασης 

στην παραγωγή αγαθών το Λονδίνο μπορεί να ισχυ

ριστεί ότι αποτελεί την παγκόσμια πρωτεύουσα της 

αγοράς τροφίμων. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό 
αφού μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε 6000 

εστιατόρια. Τα 5000 μπαρ και παμπ πολλά από τα 
οποία βρίσκονται σε παλιά κτίρια ή σε όμορφες το
ποθεσίες στις όχθες του ποταμού σερβίρουν και 

φαγητό ενώ μερικά διαθέτουν μουσική ακόμη και 

θέατρο. Αν η χαλάρωση για σας ταυτίζεται με τα 

ψώνια, πηγαίνετε στην Όξφορντ στριτ το μεγαλύτε
ρο εμπορικό δρόμο της Ευρώπης ή στο Χάροντς 

στο Νάιτς μπριτζ το οποίο είναι τόσο αχανές που 
διαθέτει 19 εστιατόρια. Υπάρχουν ακόμη 344 υπαί

θριες αγορές όπως τα παλαιοπωλεία και οι πάγκοι 
της Πορτομπέλο Ρόουντ. Αν θέλετε να ξεκουρα

στείτε κάνοντας έναν περίπατο δεν έχετε παρά να 

επισκεφτείτε κάποιο από τα πάρκα του Λονδίνου 

που έχουν συνολικά έκταση 180 τετραγωνικά χι

λιόμετρα.
Παρά την αφθονία των επιλογών οι επισκέπτες 

μπορεί πολύ συχνά να βρεθούν στριμωγμένοι ανά

μεσα σε πλήθος άλλων επισκεπτών χάνοντας έτσι 
την ουσία της πόλης. Αν σας συμβεί κάτι τέτοιο να 

πάρετε ένα λεωφορείο ή μετρό και να επισκεφτείτε 

κάποια πο ιο  ενδιαφέρουσα περιοχή του Λονδίνου. 

Δοκιμάστε το Σόχο ή το Ίζλινγκτον, ή ακόμη κάνετε 
έναν περίπατο κατά μήκος της όχθης του Τάμεση 

από τη γέφυρα του Γουέστμινστερ ως τη γέφυρα 
του Πύργου.

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
Ο φιδωτός και ήρεμος Τάμεσης ο μεγαλύτερος 

σε μήκος ποταμός της Μεγάλης Βρετανίας αποτέ- 

λεσε εδώ και πολλούς αιώνες πηγή ζωής για το Λον
δίνο. Κατά τη ρωμαϊκή περίοδο το Λονδίνο εκτείνο
νταν κατά μήκος της βόρειας όχθης του γύρω από 

το λιμάνι. Αργότερα την εποχή των Τιδόρ, το ποτά
μι, που είχε μεγάλη κίνηση από τις διαρκείς μετακι
νήσεις εμπορικών και πολεμικών πλοίων, έκανε το 

Λονδίνο διεθνές κέντρο. Αυτό στάθηκε η αιτία για το 
μεγάλο πλούτο του Λονδίνου που εξελισσόταν σε 

πρωτεύουσα μια παγκόσμιας αυτοκρατορίας.
Το Λονδίνο αναπτύχθηκε γρήγορα. Το 1700 ο
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πληθυσμός του ήταν 575000 και αποτελούσε τη με
γαλύτερη και γρηγορότερη αναπτυσσόμενη πόλη 
της δυτικής Ευρώπης. Σύντομα το Λονδίνο ήταν 20 
φορές μεγαλύτερο από τη δεύτερη σε μέγεθος πό 
λη της Αγγλίας και φ ιλοξενούσε το 1/10 του πληθυ
σμού της χώρας. Τη δεκαετία του 1930 ο πληθυ
σμός του είχε ανέλθει στα 10 εκατομμύρια.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα οι περισσότεροι 
μετανάστες ανέβαιναν τον Τάμεση αναζητώ
ντας την τύχη τους. Σήμερα παρότι το λιμάνι 

μεταφέρθηκε στο Τίλμπουρι το ποτάμι εξακο
λουθεί να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυ
ξη του Λονδίνου. Τα Ντόκλαντς είναι η μεγαλύ
τερη αστική περιοχή που αναπλάστηκε στην Ευ
ρώπη και ιστορικά κτίρια στις όχθες του ποταμού 
όπως ο Πύργος του Λονδίνου και τα Κοινοβού
λια  συνυπάρχουν με καινούρια όπως το 
Εμπανκεμντ - πλέις και ο μεγαλύτερος θόλος 
του κόσμου στη χερσόνησο του Γκρίνουιτς.

ΠΑΡΚΑ
Οι Λ ονδρέζοι που  θέλουν να ξεφύγουν 

λ ίγο τα  σαββατοκύρ ιακα  δε χρειάζεται να 
εγκαταλείψ ουν τη πόλη  τους. Π ερίπου 
1700 π ά ρ κα  κάθε ε ίδους βρίσκοντα ι δ ιά 
σ παρτα  στη πρω τεύουσα. Π ρώτοι ο ι μο

νάρχες προοτάτευσαν κάπο ιες  μεγάλες ανοιχτές 
εκτάσεις γ ια  το κυνήγι τους. Σήμερα αυτές ο ι π ε 
ρ ιοχές έχουν μετατραπεί σε υπέροχα  βασ ιλ ικά  
πάρκα. Το Χάιντ πα ρ κ  κα ι το γειτονικό Κένζιν- 
γκτον με φόντο τα ανάκτορα πρ οσ φ έρ ουν στους 

επ ισκέπτες μια α ίσθηση πα ιδ ικής  ανεμελιάς. Το 
Ρίτζεντ π α ρ κ  είνα ι το π ιο  μεγαλοπρεπές  αφού 

προορ ιζόταν αρχικά  γ ια  αρ ισ τοκρατι
κή εξοχική έπαυλη. Το Σέντ Π αρκ που 

β ρ ίσ κετα ι κοντά στα α νά κτορ α  του 
Μ πάκιγχαμ είνα ι το π ιο  φ αντασ μαγορ ι

κό ενώ  το κοντινό Γκριν πα ρ κ  πρ οσ φ έρ ε ι 
ηρεμ ία  κα ι πολύ  πράσινο . Αξίζει επ ίσ ης  να 

επισκεφτείτε κα ι τους υπόλο ιπους  χώ ρους 
πρά σ ινου  του Λονδίνου, όπω ς  το Χάμστε- 

ντν Χιθ που  ήταν κάποτε κοινόχρηστος 
βοσκότοπος, τα π ά ρ κα  Μ πάτερσι κα ι 

I  Β ικτόρια που  δημ ιουρ γήθηκαν το 1858 
και 1846 αντίστοιχα προκειμένου να 
βελτιω θούν ο ι συνθήκες ζωής της π ε 
ριοχής. Τέλος ο ι πλατείες και οι κήποι 
α π ο τελο ύ ν  ο ά σ ε ις  π ρ α σ ίνο υ  μέσ α  
στην οχλοβοή της πόλης.

ΠΗΓΗ: THE NATIONAL GEOGRAPIHIC TRAVELER: ΛΟΝ
ΔΙΝΟ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Δ.Ο.Α.
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Αρκαδία Θεογενήτορ, ελληνοτόκε, ελλη·
νομάννα. Αθάνατη μήτρα του πανάρχαι· 
ου ελληνισμού από τη μυθολογική εποχή 
ως τις μόρες τις σύγχρονες που τα παιδιά 
της αποδημούν μετά μανίας στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα^Αθάγατη μήτρα του , 
παγκόσμιου μυστηριακού δέους και του 
ιερού πανικού. Απέραντο πεδίο του αρ- 
χέγονομ Πάνα, πατέρα όλων των Αρκά
δων tfai φης Καλλιστώς, η οποία
αγαπούσε το κυνήγι και ήταν σύντροφος 
της Αρτεμης. Ο θεογένητος Αρκάδας βα
σίλεψε στους Πελασγούς της Πελοπον- 

,. νήσου και έμαθε το λαό του να καλλιεργεί 
το σιτάρι, Φα φτιάχνει ψωμί και να υφαίνει
το μαλλί. Από τότε μέχρι τις μέρες μας οι 
βασικές αυτές πολιτισμικές τέχνες εξα- 
σκούνται αδιάλειπτα και με τον ίδιο πάνω 
-  κάτω τρόπο και μέσα. Λες κι ο χρόνος 
δεν κατάφερε να χαράξει τις πανάσχημες 
αυλακιές του στο άγριο μέτωπο της άγο
νης αρκαδικής γης που μόνο ο αρχέγονος

• Χ τ  W r

αιθέρας μπορεί να γονιμοποιήσει με το
ουράνιο σπέρμα του.
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Η
 Αρκαδία ανήκει στις περιοχές της Πελοποννή- 
σου με την παλαιότερη κατοίκηση. Κατά τον 
Ηρόδοτο και άλλους αρχαίους συγγραφείς, οι 
Αρκάδες και οι Κυνούριοι ήταν αυτόχθονες. Το 
έθνος των Αρκάδων, όπως αναφέρει ο Αριστο

τέλης, κατοικούσε σε πόλεις, με αυτόνομο πολιτικό 
βίο και κοινούς ηθικούς δεσμούς. Εδώ η δημοκρατία 
είχε ανθήσει πολύ νωρίτερα από την Αθήνα. Στους 
ιστορικούς χρόνους οι μικροί αρκαδικοί συνοικισμοί 
ενώθηκαν και δημιούργησαν μεγάλες πόλεις (Μαντί- 
νεια, Ορχομενός, Τεγέα κ.ά.), που και αυτές ενώθη
καν μετά τη μάχη στα Λεύκτρα (371 π.Χ.) υπό την ηγε
σία των Θηβαίων. Μετά την υποδούλωση στους Ρω
μαίους (146 π.Χ.) η περιοχή άρχισε να παρακμάζει. 
Επί Τουρκοκρατίας η Τρίπολη ήταν σημαντικό διοικη
τικό και πνευματικό κέντρο, και υπήρξε θέατρο σφο
δρών πολεμικών συγκρούσεων, όπως και ολόκληρη η 
Αρκαδία, κατά την Επανάσταση του 1821.

Σήμερα η Αρκαδία είναι από τις πιο όμορφες πε
ριοχές της Ελλάδας τόσο στα ορεινά όσο και στα πα
ράλια. Προσφέρεται και για θερινές αλλά και για χει
μερινές διακοπές. Οι αρκαδικές ακτές με τις καθαρές 
θάλασσες, το παραγωγικό οροπέδιο στην περιοχή 
της Τρίπολης, πιο ψηλά το Μαίναλο με τα ατελείωτα 
δάση, αλλά και οι ιστορικοί - αρχαιολογικοί χώροι του 
νομού είναι στη διάθεση των επισκεπτών. Αξιοθέατα 
στην Αρκαδία είναι τα θέρετρα της Βυτίνας, της Στε- 
μνίτσας, του Κοσμά, του Τυρού και του Λεωνιδίου, οι 
ιστορικές θέσεις της Δημητσάνας, του Άστρους και 

της γύρω Τριπολιτσάς, οι αρχαιότητες της 
Τεγέας, της Καρίταινας, της Μανπνείας, του 
Ορχομενού, της Μεγάλης Πόλης και της Εύ- 

ας Κυνουρίας, τα αστικά κέντρα της Τρίπο
λης και της Μεγαλόπολης, τα μοναστήρια 
στην περιοχή του Πάρνωνα, η ναυτική πολι
τεία του Λεωνιδίου.

Τρίπ ολη
Η πρωτεύουσα του νομού, ιδρύθηκε στις 

αρχές του 14ου αιώνα. Με το όνομα Τριπολι- 
τσά ήταν γνωστή ως το τέλος του 19ου αιώ
να. Η γεωγραφική θέση της τη βοήθησε να 

αναπτυχθεί και να κυριαρχήσει στη γύρω πε
ριοχή. Είναι χτισμένη σε υψόμετρο 655 μέ
τρων και περιβάλλεται από τους ορεινούς 
όγκους του Αρτεμισίου, του Παρθενίου και 
του Μαινάλου. Ανήκει στην επαρχία της Μα- 
ντινείας στην οποία αναπτύχθηκαν κατά την
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αρχαιότητα πολλές σημαντικές πόλεις. Σήμερα απο
τελεί σημαντικό αγροτικό, εμπορικό και συγκοινωνια

κό κέντρο της Πελοπόννησου. Έχει σύγχρονη δόμη
ση, νεοκλασικά κτίρια, παραδοσιακά σπίτια, μεγάλες 

πλατείες, καταπράσινα πάρκα.
Από τα βασικά της αξιοθέατα είναι ο ανδριάντας 

του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη στη βάση του οποίου 

φυλάσσονται τα πανάγια οστά του ήρωα της Επανά
στασης του 1821, το σπίτι που γεννήθηκε ο Καρυω- 
τάκης, το σπήλαιο Κάψια, Το Παλλάντιο απ’ όπου λέ
γεται ότι ξεκίνησαν οι άποικοι που ίδρυσαν τη Ρώμη, 
ο ναός της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα, ο αρχαιολογι

κός χώρος της Μαντίνειας και ο αρχαιολογικός χώ
ρος της αρχαίας Ασέας.

Το Μ αίναλο
Μαίναλο και Αρκαδία είναι δυο χώροι άρρηκτα δε

μένοι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στο πέρα
σμα των αιώνων ουδέποτε η Αρκαδία εγκατέλειψε το 
Μαίναλο ή επέτρεψε σε κάποιον από τους γείτονες 
της να διεκδικήσουν. Σήμερα, διαβαίνοντας το βουνό 

του Πάνα, δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει περισσότε
ρο κάποια από τις ομορφιές του. Ολόκληρο το Μαί
ναλο είναι ένα ανοικτό βιβλίο, που περιλαμβάνει στις 
σελίδες αχανή ιστορία και ομορφιά. Δεν είναι τυχαία 

η διαμονή της θεάς Αρτέμιδος και του Πάνα στο Μαί
ναλο. Η ιστορία του, διδάσκει τους λαούς να είναι 
ελεύθεροι, ενώ η ομορφιά του δεν κουράζει, επειδή 
οι εναλλαγές του τοπίου συνεχώς ζωηρεύουν το εν
διαφέρον να το γνωρίσεις. Κάθε φορά που το επισκέ
πτεσαι νομίζεις πως είναι η πρώτη. Από τις κορυφές 

του μπορεί κανείς να διακρίνει σχεδόν όλους τους

Το χω ριό  το υ  Κ ολοκοτρώ νη

Στην καρδιά του ελατοσκέπαστου Μαινάλου, 
όπου η μουσική από το σουραύλι του Πάνα μπερ
δεύεται με το βουητό του έλατου και το κελάρυσμα 
των νερών του ξεροπόταμου που κατεβαίνει από το 
Αρκουδόρεμα σμίγει με την απέραντη γαλήνη της 

φύσης, εκεί σε μια γωνιά βρίσκεται κουρνιασμένο 
το χωριό του Κολοκοτρώνη, το Λιμποβίσι. Είναι το 
χωριό που έθρεψε την απροσκύνητη και αδούλωτη 
γενιά των Κολοκοτρωναίων. Είναι το χωριό του Θεό
δωρου Κολοκοτρώνη.

Σήμερα είναι ακατοίκητο. Όμως το ανακαινισμένο 
σπίτι του Κολοκοτρώνη από τον αείμνηστο Π. Αγγε- 
λόπουλο σε σχέδια του Σάλωνα Κυδωνιάτη, μαρτυ
ρούν την ύπαρξη του.

Σαν τόπος προσκυνήματος προσελκύει πλήθος 
επισκεπτών καθημερινά. Υπάρχει πηγή με άφθονο 
νερό και αρκετός χώρος. Την Πρωτομαγιά πολλοί 
εκδρομείς προτιμούν το Λιμποβίσι επειδή προσφέ- 
ρεται ο χώρος για ψήσιμο και χορό.

ορεινούς όγκους της Πελοποννήσου, όπως τον 
Ταΰγετο, τον Πάρνωνα, το Αρτεμίσιο, το Χελμό. Η 
χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής παρουσιάζουν με
γάλη ποικιλία.

Δ η μ η τσ ά ν α
Ιστορική κωμόπολη της Γορτυνίας, η Δημητσάνα με 

τα πετρόχτιστα σπίτια και τα λιθόστρωτα σοκάκια εί
ναι χτισμένη αμφιθεατρικά σε φυσική οχυρή θέση, 

στις δυτικές πλαγιές του Μαινάλου σε υψόμετρο 960 
μέτρων, πάνω από το φαράγγι του ποταμού Λούσιου. 
Ο άριστα διατηρημένος παραδοσιακός οικισμός π ι
στεύεται ότι κατέχει τη θέση της αρχαίας πόλης Τεύ- 
θιδος. Το τοπωνύμιο Δημητσάνα, σλαβικής προέλευ-
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σης, αναφέρεται πρώτη φορά το 10ο αιώνα. Η κωμό
πολη γνώρισε άνθηση επί Τουρκοκρατίας ως εμπορικό 
και βιοτεχνικό κέντρο, οι φημισμένοι έμποροι της ανέ

πτυξαν δραστηριότητα στην Κωνσταντινούπολη, τη 
Σμύρνη, την Οδησσό κ.α. -. Αξιομνημόνευτη, όμως, εί
ναι και η πνευματική ζωή της Δημητσάνας την ίδια πε
ρίοδο. Η Σχολή της Νέας Μονής Φιλοσόφου και η διά
δοχος της, Ελληνική Σχολή της Δημητσάνας, που 
ιδρύθηκε το 1764, ανέδειξαν σημαντικούς ιεράρχες 
και πνευματικούς ανθρώπους. Τόπος καταγωγής του 
πατριάρχη Γρηγορίουτου Ε’, του μητροπολίτη Παλαι

ών Πατρών Γερμανού, πολλών Φιλικών και αγωνιστών 
του ’21.

Διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά την Επα
νάσταση του 1821 ως κέντρο εφοδιασμού των αγωνι
στών με πυρίτιδα. Στην οικονομική άνθηση της κωμό

πολης συνέβαλαν οι υδροκίνητες εγκαταστάσεις (νε
ρόμυλοι, νεροτριβές, μπαρουτόμυλοι κ.ά.). Στα αξιο
θέατα περιλαμβάνονται η Βιβλιοθήκη, οι μπαρουτόμυ- 
λοι, το τείχος της αρχαίας Τεύθιδος, ο ποταμός Λού- 
σιος όπου έλουσαν οι Νύμφες το μικρό Δία, η μονή Αι- 
μυαλών, και η μονή Φιλοσόφου.

Χτισμένη σε απότομη πλαγιά, με ξεχωριστή ομορ

φιά, η Καρύταινα έχει χαρακτηριστεί διατηρητέος οι
κισμός - υπάρχουν πολλά πέτρινα διώροφα ή τριώρο

φα σπίτια, στενοί πλακόστρωτοι δρόμοι και παλαιές 
εκκλησίες. Πιστεύεται πως κατέχει τη θέση της αρ
χαίας Βρένθης. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο επί 
Φραγκοκρατίας (βαρονία της Καρύταινας) και Τουρ
κοκρατίας. Έχει 271 κατοίκους και απέχει 53 χλμ από 
την Τρίπολη. Μεγάλο ιστορικό αξιοθέατο αποτελεί το 
Κάστρο, από τα πιο εντυπωσιακά της Πελοποννήσου, 
χτισμένο πάνω σε λόφο (υψόμετρο 582), στη νότια 
άκρη του χωριού. Χρονολογείται στα μέσα του 13ου 
αιώνα. Σύμφωνα με το «Χρονικό του Μορέως» αποδί
δεται στο Γοδεφρείδο ντε Μπριέλ και είναι ένα από τα 

αντιπροσωπευτικότερα δείγματα γαλλικής αρχιτεκτο
νικής του 13ου αιώνα. Σήμερα είναι ερειπωμένο οτο 
εσωτερικό αλλά διατηρούνται σε καλή κατάσταση τα 
εξωτερικά τείχη. Την περίοδο της Επανάστασης είχε 
εγκατασταθεί ο Κολοκοτρώνης και είχε χτίσει σπίτια 
που σήμερα δεν σώζονται.

Λαγκάδια
Είναι πατρίδα μαστόρων και χτιστάδων, που η δου

λειά τους σφράγισε το χώρο, με πέτρινα διώροφα και 

τριώροφα σπίτια, επιβλητικά αρχοντικά - πολλά από 

αυτά εγκαταλειμμένα, χτισμένα σε κάθετη πλαγιά.

Η κωμόπολη είναι νότια προσανατολισμένη επάνω 

στην απότομη πλαγιά μιας βαθιάς ρεματιάς.

Ο κεντρικός δρόμος διασχίζει τα Λαγκάδια σε υψό

μετρο περίπου 800 μέτρων, τα κτίρια όμως απλώνο

νται από το υψόμετρο των 500 μέτρων στον κάτω μα

χαλά έως τα 1000 μέτρα στον πάνω μαχαλά. Έτσι αμ

φιθεατρικά όπως απλώνονται, δίνουν μια πανέμορφη 
εικόνα στον επισκέπτη που τα αντικρίζει από απέναντι.

Τέσσερις χαράδρες αυλακώνουν τα Λαγκάδια και 

γάργαρα νερά κυλάνε από τις πέτρινες βρύσες. Τα πε- 
τρόχτιστα καλντερίμια ενώνουν τις δέκα οχτώ συνοι
κίες. Αυτή η μορφολογία του εδάφους έδωσε το όνο
μα στην κωμόπολη, Λαγκάδια.

Στην περιοχή που βρίσκονται σήμερα τα Λαγκάδια, 
κατά τους αρχαίους χρόνους υπήρχε η Τευθίς και κα
τά τους χρόνους της Φραγκοκρατίας ένα από τα 24 ιπ- 
ποτικά φέουδα της Βαρωνίας της Άκοβας. Οι κάτοικοι 
της Τευθίδος έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο, μαζί
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με άλλους Αρκάδες, με αρχηγό τον Αγαπήνορα. Κατά 

τον Παυσανία υπήρχε εκεί άγαλμα και ναός της Αθη- 

νάς, καθώς και ναοί της Αφροδίτης και της Αρτέμιδος. 

Από εδώ περνούσε η περίφημη οδός Σπάρτης - Μεγα- 

λόπολης - Μεθυδρίου - Τευθίδος - Ηραίας - Ολυμπίας, 

την οποία χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της Πελοπον- 

νήσου για να μεταβαίνουν στην Ολυμπία και να παρα

κολουθούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάτι παρόμοιο 

με το σημερινό δρόμο Αθήνας - Τρίπολης - Βυτίνας - 

Λαγκαδιών - Ολυμπίας. Κατά τους πολέμους των Θη

βαίων με τους Λακεδαιμονίους η Τευθίς τάχθηκε με το 

μέρος των Θηβαίων. Με την ίδρυση της “Μεγάλης Πό- 

λεως" από τον Επαμεινώνδα, η Τευθίς άρχισε να πα

ρακμάζει και μετατράπηκε σε μικρό χωριό.

Για το χτίσιμο της σημερινής κωμόπολης των Λα

γκαδιών υπάρχουν τρεις εκδοχές: 

α) Στις αρχές του 13ου αιώνα, την εποχή δηλαδή της 

Φραγκοκρατίας ο ιππότης De Lienne έφερε Φράγκους 

τεχνίτες για να χτίσουν το κάστρο της Άκοβας (τα ερεί

πια του σώζονται κοντά στο χωριό Γαλατά), Οι τεχνίτες 

παρέμειναν στην περιοχή και μαζί με απογόνους του

De Lienne ίδρυσαν τα Λαγκάδια και υπήρξαν οι γεννή

τορες της οικογένειας των Δεληγιανναίων.

β) Ο ιππότης της Άκοβας ιππότης De Lienne, είχε 

γραμματέα τον Πέτρο, έναν Έλληνα από τη Σμύρνη, ο 

οποίος απήγαγε την κόρη του ιππότη και εγκαταστά

θηκε, μαζί με άλλους πιστούς του, στη θέση “τα Λα

γκάδια” , όπου ιδρύθηκε μικρός οικισμός, που αργότε

ρα εξελίχθηκε σε σημαντική κωμόπολη.

γ) Κατά τον ιστορικό Τάκη Κανδηλώρο, τα Λαγκάδια 

χτίστηκαν τα πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας.

Πάντως, από τον 13ο αιώνα δεσπόζει η οικογένεια 

των Δεληγιανναίων, που θεωρούνται απόγονοι του ιπ

πότης De Lienne και κατ’ άλλους του Πέτρου εκ Σμύρ

νης (γραμματέα του ιππότη De Lienne).

Μ εγα λόπ ολη
Κωμόπολη χτισμένη στο κέντρο σχεδόν της ομώνυ

μης λεκάνης με τα μεγάλα αποθέματα λιγνίτη, γνώρι

σε μεγάλη πληθυσμιακή ανάπτυξη μετά το 1965, όταν 

άρχισε να λειτουργεί στην περιοχή ο μεγάλος 
θερμοηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ. Στην ίδια θέση
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περίπου ήταν χτισμένη η αρχαία πόλη (Μεγάλη Πό

λις), πυρήνας της Αρκαδικής Ομοσπονδίας. Έχει 
5.114 κατοίκους και απέχει 34 χλμ από την Τρίπολη.

Η αρχαία Μεγάλη Πόλις ιδρύθηκε το 371 π.Χ. ως 

συνοικισμός αρκαδικών οικισμών με τη συνδρομή του 

Θηβαίου στρατηγού Επαμεινώνδα, μετά τη νίκη του 

επί των Σπαρτιατών στα Λεύκτρα. Ύστερα από επα

νειλημμένες σπαρτιατικές επιθέσεις κυριεύτηκε και 

καταστράφηκε από τον Κλεομένη Γ  το 223-2 π.Χ. Η 

πόλη παρήκμασε στους Υστερορωμαΐκούς χρόνους, 

ενώ κατά το Μεσαίωνα οι κάτοικοι της διασκορπίστη

καν σε γειτονικούς οικισμούς.

Οι ανασκαφικές έρευνες έχουν αποκαλύψει το θέα

τρο, το Θερσίλειο βουλευτήριο, όπου συνεδρίαζαν οι 
αντιπρόσωποι των αρκαδικών πόλεων, λείψανα της 

αγοράς και των τειχών. Το θέατρο, χτισμένο τον 4ο αι

ώνα π.Χ., ήταν κατά τον Παυσανία το μεγαλύτερο της 

αρχαιότητας, με χωρητικότητα 18.000-20.000 θεα
τών. Στην ορχήστρα υπήρχε πέτρινη κατασκευή για 

να σύρονται τα σκηνικά. Εδώλια διατηρούνται μόνο 

στο κατώτερο τμήμα του κοίλου. Το θέατρο χρησιμο

ποιήθηκε όχι μόνο για θεατρικές παραστάσεις αλλά 
και για πολιτικές συγκεντρώσεις.

Στο χώρο της αγοράς έχουν ανασκαφεί το ιερό του 

Διός Σωτήρος. η Φιλίππειος στοά και τμήμα της

Λ υκό σ ο υρ α
Σύμφωνα με τον Παυσανία η Λυκόσουρα ήταν μια 

από τις αρχαιότερες πόλεις του κόσμου, «η πρώτη

που είδε το φως του ήλιου». Πάνω σε λόφο διακρίνο- 

νται λείψανα από τον οχυρωματικό περίβολο της 

ακρόπολης, ενώ στα νότια και τα ανατολικά κράσπε

δα του οι ανασκαφές έφεραν στο φως κατάλοιπα του 

περίφημου ιερού της Δέσποινας. Στο βουκολικό τοπίο 

θα δείτε σήμερα τα θεμέλια δωρικού ναού της Δέ

σποινας, μεγάλης στοάς, οικοδομικού συγκροτήμα

τος, καθώς και ερείπια βωμών αφιερωμένων στη Δέ

σποινα, τη Δήμητρα και τη Μεγάλη Μητέρα.

Λ ύ κ α ιο  ό ρος (αρ χα ία  Λ υ κα ία )
Η περιοχή ήταν μεγάλο θρησκευτικό (ιερό όρος 

των Αρκάδων) και αθλητικό κέντρο της αρχαιότητας. 

Περιελάμβανε στάδιο, ιπποδρόμιο, κρήνες, δεξαμε

νές και βωμό του Λυκαίου Διός. Εδώ γίνονταν αθλητι
κοί αγώνες αντρών και παίδων. Κοντά στην κορυφή 

του όρους βρίσκεται το εκκλησάκι του Αϊ-Λιά του Κα- 

ρυώτη, με πανοραμική θέα στον κάμπο της Μεγαλό- 

πολης. Στο αρχαιολογικό μουσείο Λυκόσουρας εκτί
θενται γλυπτά από το ιερό, καθώς και αντίγραφα των 

υπερφυσικών μαρμάρινων κεφαλών που ανήκαν στα 
αγάλματα της Δέσποινας, της Δήμητρας, της Άρτε- 

μης και του Άνυτου (τα πρωτότυπα εκτίθενται στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας). Τα αγάλ
ματα αποτελούσαν από κοινού το κολοσσιαίο λατρευ

τικό σύνταγμα - ενιαίο γλυπτικό έργο του Μεσσήνιου 
Δαμοφώντα - του ναού της Δέσποινας.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος 
Αστ/κας Θ. Μπούργος
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Εισαγωγή
To 1985 με την ευκαιρία της επετείου για τα 25 χρόνια 

λειτουργίας της Σχολής Εγκληματολογίας του Πανεπι
στημίου του Μόντρεαλ τονίζαμε στην εισήγησή μας, σε 
σχέση με το δικαίωμα του Κράτους να τιμωρεί, ότι η προ
σοχή μας πρέπει να στραφεί προς την κατηγορία των 

παραβατικών οι οποίοι τελούν, ενσυνείδητα, αδικήματα 
που ανήκουν στο χώρο της προνομιακής παραβατικότη- 

τας (τροχαία, εργατικά, ιατρικά «ατυχήματα»). Εδώ δεν 
πρόκειται για άτομα μη ευνοημένα κοινωνικά για τα 
οποία η τέλεση του αδικήματος ήταν η προβλέψιμη κα
τάληξη ενός δυσμενούς κοινωνικού και οικονομικού πε
ριβάλλοντος, αλλά για άτομα, που, ενσυνείδητα και έχο
ντας τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα, προτίμησαν 
να ενεργήσουν προς μία ορισμένη κατεύθυνση δείχνο

ντας μία περιφρόνηση προς το κοινωνικό σύνολο. 1
Συγκεκριμένα, είχαμε δώσει το παράδειγμα του οδη

γού που, οδηγώντας μεθυσμένος και γνωρίζοντας τον

κίνδυνο μιας τέτοιας συμπεριφοράς, προκαλεί ένα θανα
τηφόρο ατύχημα και ο οποίος θα έπρεπε να τιμωρηθεί. 2

Παρ’ όλο που υπέστην καταιγισμό ερωτήσεων από 
τους φοιτητές για την «τιμωρητική» μου στάση εξακο
λουθώ να πιστεύω ότι η πολιτεία πρέπει να χειρίζεται με 
την απαιτούμενη αυστηρότητα τις μορφές της προνο
μιακής παραβατικότητας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 

πρέπει να χρησιμοποιείται η φυλακή ως μέσο τιμωρίας 
αλλά μέτρα εναλλακτικά, πιο ήπια και πολιτισμένα που 
προσδίδουν μία πιο ανθρώπινη όψη στους μηχανισμούς 
της ποινικής δικαιοσύνης.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, το Ανώτατο Δικαστήριο του 
Καναδά αναγνώρισε ότι η οδήγηση σε κατάσταση μέθης 
που είχε ως συνέπεια το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό 
ατόμων αποτελεί αδίκημα για το οποίο η επιβολή αυστη
ρών ποινών μπορεί να έχει κάποιο αποτρεπτικό αποτέλε

σμα για τους άλλους οδηγούς.
«Συχνά τα εγκλήματα αυτά τελούνται από πολίτες κα-
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τά τα λοιπά νομοταγείς που εργάζονται και έχουν οικο

γένεια. Μπορούμε, μάλιστα, να υποθέσουμε ότι πρόκει
ται για άτομα στα οποία η ποινή θα έχει κάποιο αποτρε

πτικό αποτέλεσμα».3
I) Η περίπτωση Proulx. Τιμωρητική στάση απέναντι 

στην προνομιακή παραβατικότητα

Πριν παρουσιάσουμε τα πραγματικά περιστατικά της 

υπόθεσης πρέπει να ανοίξουμε μία παρένθεση και να το
νίσουμε ότι το 1995 ο Καναδός νομοθέτης, ξεκινώντας 

από τη διαπίστωση ότι ο αριθμός των Καναδών που κα
ταδικάζονταν σε ποινή φυλάκισης ήταν πολύ υψηλός 
έστειλε ένα σαφές μήνυμα προς τους δικαστές ψηφίζο

ντας το νόμου που δημιούργησε ένα νέο τύπο ποινής, τη 
φυλάκιση με αναστολή συνοδευόμενη από αυστηρούς 
περιοριστικούς όρους.4

Ας επανέλθουμε, όμως, στα πραγματικά περιστατικά 
της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος Proulx το πρωί της 
1ης Νοεμβρίου 1995, μετά από ένα party, όπου είχε κα
ταναλώσει μια ορισμένη ποσότητα αλκοόλ (1 1/2 με 2 
μπύρες), αποφάσισε να οδηγήσει στο σπίτι ορισμένους 
φίλους με το αυτοκίνητό του αν και ήξερε ότι το όχημα 
δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Για ένα διάστημα 10 έως 
20 λεπτών ο κατηγορούμενος που δεν είχε παρά 7 εβδο
μάδες οδηγική εμπειρία μετά την απόκτηση του διπλώ
ματος, οδήγησε το αυτοκίνητο με τρόπο ακατάστατο κά
νοντας απότομους ελιγμούς κολλώντας στα προπορευ- 
όμενα οχήματα και προσπαθώντας να προσπεράσει χω
ρίς να χρησιμοποιήσει το προειδοποιητικό φλας παρά το 

γλιστερό οδόστρωμα και το συνεχές ρεύμα αυτοκινήτων 
από την αντίθετη κατεύθυνση. Τελικά, καθώς προσπα

θούσε να προσπεράσει ένα άλλο αυτοκίνητο, το όχημά 
του μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας χτύπησε 

ένα πρώτο αυτοκίνητο και μετά ένα δεύτερο. Ο οδηγός 
του δεύτερου αυτοκινήτου τραυματίσθηκε σοβαρά ενώ 
ένας από τους συνεπιβάτες του κατηγορουμένου σκο
τώθηκε. Ο Proulx παρέμεινε σε κωματώδη κατάσταση 
μεταξύ ζωής και θανάτου για ένα διάστημα αλλά τελικά 
ανένηψε. Παραδέχθηκε την ενοχή του για μία κατηγορία 
επικίνδυνης οδήγησης που επέφερε το θάνατο κάποιου 
και μία κατηγορία πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Σε πρώτο βαθμό η δικαστής Keiser, τον καταδίκασε σε 
μία συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών και για τις δύο 

κατηγορίες.
Το Εφετείο ανέτρεψε την απόφαση της δικαστού 

Keiser εκτιμώντας ότι έδωσε υπερβολικό βάρος σε ένα 
παράγοντα. Αντικατέστησε, λοιπόν, την ποινή των 18 μη

νών φυλάκισης με μία ποινή φυλάκισης με αναστολή δε
δομένου ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν επικίνδυνος για 
το κοινωνικό σύνολο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο με τη σειρά του ανέτρεψε την 
απόφαση του Εφετείου επαναφέροντας την πρωτοβάθ
μια απόφαση. Ο επικεφαλής δικαστής Antonio Lamer 

που συνέταξε την απόφαση υπογράμμισε ότι η απαγγε
λία μιας ποινής έχει ως κύριο στόχο, παράλληλα με τις 

άλλες πρωτοβουλίες για την πρόληψη του εγκλήματος 
να εξασφαλίσει το σεβασμό του νόμου και τη διατήρηση 

μιας κοινωνίας δίκαιης, ειρηνικής και ασφαλούς μέσω 

της επιβολής κυρώσεων.
Ο κύριος στόχος, πάντως, πρέπει να είναι ο περιορι

σμός της κλειστής φυλάκισης ως ποινής. Ο νόμος του 

1996, είχε ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι το ποσοστό 
φυλάκισης στον Καναδά ήταν πολύ υψηλό κατατάσσο- 
ντας τη χώρα στη 2η ή 3η θέση μεταξύ των δυτικών χω
ρών. 130 κρατούμενοι στους 100.000 κατοίκους ήταν, 

πράγματι, ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό. Η νομοθεσία 
λοιπόν του 1996 έπρεπε να εκληφθεί ως αντίδραση προς 
την τάση ορισμένων δικαστών να προσφεύγουν πολύ συ

χνά στη φυλάκιση.

Το γεγονός ότι ο νομοθέτης έδειξε την προτίμησή του 
προς τις αρχές της διορθωτικής δικαιοσύνης κατά τον 

προσδιορισμό της ποινής οφείλεται στο ότι η φυλακή κα

τέστη αδύνατο να εξασφαλίσει την κοινωνική επανέντα
ξη των παραβατικών. Το σύστημα της ποινικής δικαιοσύ

νης δεν θα γίνει πιο αποτελεσματικό μέσω μιας μεγαλύ

τερης αυστηρότητας. Αντίθετα, η ποινή της φυλάκισης 
με αναστολή που θα συνοδεύεται από περιοριστικούς 

όρους εμπεριέχει, ταυτόχρονα, ορισμένες πτυχές τόσο 
από τα εναλλακτικά μέτρα όσο και από την ποινή του 
εγκλεισμού. Δεδομένου ότι, συνήθως, εκτίεται στην κοι
νότητα (κατ’ οίκον περιορισμός) επιτυγχάνονται οι στό

χοι της επανένταξης, αποκατάστασης της βλάβης και 
συνειδητοποίησης των ευθυνών πολύ περισσότερο απ’ 
ότι όταν πρόκειται για εγκλεισμό σε κλειστή φυλακή.

Σε τελική ανάλυση, η φυλάκιση με αναστολή μπορεί να 

αποδειχθεί εξ' ίσου αυστηρή αν όχι και αυστηρότερη 
από την κλειστή φυλάκιση ιδίως όταν ο καταδικασθείς 

πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του και να 
επανορθώσει τις βλάβες που προξένησε στο θύμα και 
στην κοινότητα, ζώντας, ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια την 
κοινότητα και υποκείμενος σε αυστηρούς ελέγχους.

Παρ’ όλα αυτά η ποινή της φυλάκισης με αναστολή 

παραμένει ηπιότερη από την κλειστή φυλακή. Απόδειξη, 
αποτελεί το ότι αν το άτομο δεν πληροί τους όρους που 

του επιβλήθηκαν θα εγκλεισθεί σε κλειστό σωφρονιστικό 

κατάστημαδ

Η φυλάκιση με αναστολή επιτρέπει την πραγματοποί
ηση τόσο των τιμωρητικών όσο και των διορθωτικών στό-

27



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

χων μιας ποινής. Επί πλέον επιτρέπει στο δικαστήριο να 
επιβάλει μία ποινή που συνοδεύεται από τους ενδεδειγ- 

μένους όρους και που θα οδηγήσει (με τρόπο που δεν 
θα μπορούσε να επιτύχει η κλειστή φυλακή) στην επανέ

νταξη του παραβατικού, στην αποκατάσταση των βλα

βών που προξένησε και στη συνειδητοποίηση των ευθυ
νών του.

Όμως διατηρεί και τον τιμωρητικό της χαρακτήρα και 

στο σημείο αυτό διακρίνεται από την ποινή της δοκιμα
σίας (probation). Επομένως η φυλάκιση με αναστολή 

επιβάλλεται εκεί όπου πρέπει να συνδυασθούν οι τιμω- 
ρητικοί με τους διορθωτικούς όρους.

Είναι γεγονός ότι η κλειστή φυλακή εξυπηρετεί, κυ

ρίως, το στόχο της καταγγελίας της συμπεριφοράς. 
Όμως και η φυλάκιση με αναστολή, αν και εμφανίζεται 

ως πιο ήπια, δεν παύει να εξυπηρετεί σε σημαντικό βαθ
μό τον παραπάνω στόχο ιδίως όταν η αναστολή συνο

δεύεται από αυστηρούς όρους και η διάρκειά της είναι 
μεγαλύτερη απ’ ότι αν επρόκειτο για κλειστή φυλάκιση. 

Ο περιορισμός κατ’ οίκον πρέπει να είναι ο κανόνας.
Εξ’ άλλου, υπάρχει και το στίγμα που επιφέρει μία τέ

τοια ποινή περιορισμού κατ’ οίκον. Το γεγονός ότι το 
άτομο διαβιώνει στην κοινότητα κάτω από αυστηρούς 

όρους και οι γείτονες γνωρίζουν την εγκληματική συμπε
ριφορά του ατόμου μπορεί να αποτελέσει μία επαρκή 

καταγγελία της πράξης.
Όσον αφορά τον αποτρεπτικό στόχο, οι έρευνες 

έχουν, πλέον, καταδείξει πόσο αβέβαιο είναι το αποτρε

πτικό αποτέλεσμα στην περίπτωση της κλειστής φυλα
κής. Αντίθετα, η φυλάκιση με αναστολή μπορεί να έχει 
κάποιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα ιδιαίτερα στα πλαίσια 

επιβολής της κοινωνικής υπηρεσίας που συνίσταται στην 
υποχρέωση να μιλήσει ο καταδικασθείς δημοσία για τα 
δεινά που επέφερε η συμπεριφορά του αν φυσικά δέχε
ται να μιλήσει.

Το κύριο, όμως, πλεονέκτημα της φυλάκισης με ανα
στολή σε σχέση με την κλειστή φυλακή είναι ότι δίνει με

γαλύτερη έμφαση στους διορθωτικούς στόχους της ποι
νής οι οποίοι συντελούν, κατά κύριο λόγο, στη μείωση 
της υποτροπής. Ειδικότερα, για άτομα που καταδικά
σθηκαν για αδικήματα που σχετίζονται με την εξάρτηση 
του ατόμου από τα ναρκωτικά η επιβολή της κλειστής 

φυλάκισης χωρίς να ασχοληθούμε με τη θεραπεία, δεν 
βοηθά καθόλου στην επανένταξη. Πράγματι στις περι
πτώσεις που αφορούν τα ναρκωτικά τα ελαττώματα εμ

φανίζονται πολύ έντονα. Οι κρατούμενοι σε κλειστή φυ
λακή εθίζονται ακόμη περισσότερο και ανακαλύπτουν 
νέους τρόπους χρήσης. Η φυλακή δεν αποκόπτει το άτο
μο από τον κόσμο των ναρκωτικών. Αντίθετα το εκθέτει 
στην επίδραση των τοξικομανών και των χρηστών επικίν
δυνων ουσιών.

Όσον αφορά τον κατ’ οίκον περιορισμό μπορεί να συ- 
ντελέσει, μέχρι ένα σημείο, στην κοινωνική επανένταξη 
του παραβατικού παρεμποδίζοντάς τον από τις επαφές 
με αντικοινωνικά στοιχεία και ευνοώντας, συγχρόνως, 
κοινωνικά επιθυμητή συμπεριφορά. Ενδιαφέρον παρου
σιάζει και η δυνατότητα να υποχρεωθεί ο καταδικασθείς 

να μιλήσει δημόσια για τις δυσάρεστες συνέπειες που 
προκάλεσε η συμπεριφορά του εκφράζοντας λύπη και

μεταμέλεια.

Ως προς την επιτήρηση του κατ’ οίκον περιορισμού ο 

Καθ. Ρ. Landreville μας έδωσε τις ακόλουθες πληροφο- 

ρίες.6 «Η εφαρμογή του μέτρου ελέγχεται με διαφορετι
κό τρόπο ανάλογα με την επαρχία του Καναδά. Στο 
Ontario και τη Βρετ. Κολομβία (τις πλέον συντηρητικές 

επαρχίες) η επιτήρηση - έλεγχος γίνεται μέσω ηλεκτρο
νικής παρακολούθησης. Στο Quebec από το Σεπτ. 2002 

λειτουργεί ένα αυστηρά δομημένο σύστημα. Μέλη του 

φυλακτικού προσωπικού (πρώην σωφρονιστικοί υπάλλη
λοι) έχουν επιφορτισθεί με τον έλεγχο. Πρέπει να κάμουν 

4 με 6 τηλεφωνικές επαληθεύσεις ανά εβδομάδα και 

πολλές επισκέψεις (το ελάχιστο δύο) στο σπίτι του κατα- 
δικασθέντα κάθε μήνα. Αυτά όλα επιπλέον των συνανπί- 

σεων με τον υπάλληλο της probation».

Παρατηρήσεις
Η σημασία της υπόθεσης Proulx είναι μεγάλη διότι 

αναγνωρίζει μία νέα μορφή ποινής που αποκλείει την 
προσφυγή στη χρησιμοποίηση της κλειστής φυλακής.

Αν εδώ και τόσα χρόνια οι ειδικοί πάλεψαν για την ευ

ρύτερη αποδοχή και εφαρμογή των παρεκβατικών και 

εναλλακτικών μέτρων έκτισης της ποινής στη θέση της 
φυλάκισης, ξέχασαν ένα πολύ βασικό στοιχείο που απο

δυνάμωσε σημαντικά αυτή την προσπάθεια στα μάτια 
του κοινού. Το ότι παραμελήθηκε, παντελώς, ο τιμωρητι- 
κός στόχος της ποινής. Αυτό οδήγησε σε μία δυσπιστία 

και διστακτικότητα απέναντι στα μέτρα αυτά τόσο από 
την πλευρά των εφαρμοστών του δικαίου όσο και από το 
κοινό γενικότερα τα οποία μέτρα θεωρήθηκαν ως εξω
πραγματικά.

Ο νέος τύπος ποινής που προτείνεται, η φυλάκιση με 
αναστολή που περιλαμβάνει τον κατ’ οίκον περιορισμό 

σε συνδυασμό με άλλους περιοριστικούς όρους παρου
σιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

α) Κρατά το άτομο έξω από τη φυλακή πράγμα που 

αφ’ εαυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικό.
β) Αναγνωρίζει τον τιμωρητικό στόχο ή χαρακτήρα της 

ποινής μέσω της επίσημης καταγγελίας της πράξης και 
της επιβολής αυστηρών περιοριστικών όρων.

Είναι γεγονός ότι με τα διάφορα εναλλακτικά μέτρα εί
χε αρχίσει η προσπάθεια αποφυγής της κλειστής φυλα
κής? όμως το κοινό και διάφοροι ειδικοί δεν μπορούσαν 
να συνδέσουν εύκολα τα μέτρα αυτά με τους κλασσι

κούς στόχους μιας ποινής και ιδιαίτερα με τον τιμωρητι- 
κό στόχο. Αντίθετα η φυλάκιση με αναστολή που περι
λαμβάνει τον κατ’ οίκον περιορισμό σε συνδυασμό με 

συγκεκριμένους περιοριστικούς όρους όχι μόνο κρατά 
τον τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά μπορεί να τον καταστή
σει ακόμη πιο έντονο σε ορισμένες περιπτώσεις. Ας ανα- 
λογισθούμε τις σημαντικές για το άτομο συνέπειες του 
άτυπου κοινωνικού ελέγχου. Αυτός που παραμένει σπίτι 
του έχοντας συνείδηση του γεγονότος, ότι συγγενείς, φί
λοι και γείτονες γνωρίζουν ότι εκτίει μία ποινή φυλάκισης 
μη δυνάμενος να κινηθεί ελεύθερα και όπου θέλει, υφί- 
σταται έντονη ψυχολογική πίεση.

Παράλληλα δεν παραμελούνται και οι διορθωτικοί 
στόχοι της ποινής όπως η αποκατάσταση -αποζημίωση 
του θύματος και η συνειδητοποίηση της ευθύνης από
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τον ίδιο τον καταδικασθέντα.

Σε τελική ανάλυση το μέτρο αυτό καθιστά το δράστη 
του εγκλήματος ένα πραγματικό συμμέτοχο στη ρύθμι
ση της προβληματικής κατάστασης που πυροδότησε με 
τις πράξεις ή παραλείψεις του. Ανέκαθεν υποστηρίζαμε 

ότι είναι αδιανόητη η μη συμμετοχή του δράστη και η θέ
ση, απλά,του άτομου εκτός κυκλοφορίας για ένα χρονι
κό διάστημα (μέσω της κλειστής φυλακής). Παίζοντας 

αυτό τον παθητικό ρόλο το άτομο απομονώνεται κοινω
νικά, εξαγριώνεται περισσότερο, έρχεται σε επαφή με 
άτομα του εγκληματικού χώρου, χάνει τη δουλειά του 

και την εκτίμηση της οικογένειάς του υφιστάμενο με τον 
τρόπο αυτό ένα μεγάλο αριθμό παράπλευρων συνεπει

ών πολύ περισσότερων και διαφορετικών απ’ ότι στό
χευε η αρχική ποινή εγκλεισμού.

Ας θεωρηθεί, επομένως, η απόφαση αυτή του Καναδι
κού Ανωτάτου Δικαστηρίου ως αφετηρία για την ευρύτε

ρη αναγνώριση και αποδοχή αυτού του νέου μέτρου 
έκτισης της ποινής φυλάκισης.

Όσον αφορά τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα δεν προ
βλέπει αυτού του είδους την ποινή η οποία βρίσκεται στο 
μέσον μεταξύ της αναστολής εκτέλεσης της ποινής 
(άρθ. 99 και 100 Ελλ,Π.Κ.) και της αναστολής υπό επιτή
ρηση (άρθ. 100Α) που ουσιαστικά πρόκειται για την 
probation order.8

Η πρώτη δεν φαίνεται να ασκεί κανέναν από τους τι- 

μωρητικούς στόχους της ποινής που προαναφέραμε. 
Και από τους διορθωτικούς αναφέρει μόνο τη δυνατότη
τα να υποχρεωθεί ο καταδικασθείς στην αποζημίωση ή 
χρηματική ικανοποίηση που επιδικάσθηκαν στο θύμα.9

Η δεύτερη, η οποία περιλαμβάνει μαζί με άλλα περιο
ριστικά μέτρα και την απαγόρευση για τον καταδικασθέ- 
ντα απομάκρυνσης από τον συνήθη τόπο διαμονής του 
χωρίς άδεια αποτελεί, ουσιαστικά, την probation order 
από την οποία ο δικαστής Lamer διέκρινε σαφώς την φυ
λάκιση με αναστολή. Σε κάθε περίπτωση πάντως το άρθ. 

100 Ελλ,Π.Κ. δεν μπορεί να βρει εφαρμογή στην Ελλάδα 
του σήμερα δεδομένης της απουσίας υποδομής.

Επανερχόμενοι στην υπόθεση Proulx οφείλουμε να 
παραδεχθούμε ότι μία παρόμοια ποινή δεν μπορεί να επι
βληθεί παρά σε ορισμένους τύπους αδικημάτων. Για πα

ράδειγμα, σε ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν κα- 
ταδικαστικές αποφάσεις για ναρκωτικά, η φυλάκιση με 
αναστολή αποτελεί την ενδεδειγμένη ποινή ώστε να απο
φευχθεί ο εγκλεισμός του ατόμου σε κλειστή φυλακή.

Επί πλέον αυτού του είδους η ποινή θα μας επιτρέψει 
να δείξουμε την απαιτούμενη αυστηρότητα απέναντι σε 

ορισμένες μορφές της προνομιακής παραβατικότητας 
που ξεφεύγουν πολύ συχνά από την εφαρμογή του ποι
νικού δικαίου. Όπως είχαμε τονίσει κα στο παρελθόν, εν 
προκειμένω δεν πρόκειται για έναν εγκληματία με βεβα
ρημένο κοινωνικό περιβάλλον αλλά για κάποιον που, συ

νειδητά, περιφρονεί τους νόμους και τους βασικούς κα
νόνες της κοινωνικής συμβίωσης.

Τιμωρία χωρίς φυλακή θα μπορούσε να είναι ο πραγ
ματικός χαρακτηρισμός αυτής της ποινής. Μία τέτοια κα
τεύθυνση αποτελούσε ανέκαθεν την επιθυμία πολλών ει
δικών που επεδίωκαν μια πιο σφαιρική προσέγγιση μιας 
προβληματικής κατάστασης.
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Η Σλοβακία έχει μία μόνο Αστυνομία σε ε
θνικό επίπεδο.
Η Γενική Γραμματεία της Αστυνομίας α
ποτελεί έναν από τους τομείς που απαρ
τίζουν το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Ιδρύθηκε την 1η Φεβρουάριου 1991 και α
πό τότε μέχρι σήμερα αναδομήθηκε αρκε
τές φορές με τελευταία το 2004.

1993, με βάση τον οπ ο ίο  ανα δ ιοργα νώ θηκε  όλο  

το ασ τυνομ ικό  σ ύστημα  και η Εθνική Α σφ άλεια , 

δ ιαχω ρίζοντας την Εθνική Υ π η ρ εσ ία  Π λη ρ ο φ ο 

ρ ιώ ν α π ό  τις  υ πόλο ιπες  Α στυνομικές Υ πηρεσ ίες. 

Στον ίδ ιο  νόμο π ρ ο σ δ ιο ρ ίσ τη κα ν  κα ι ο ι ό ρ ο ι σ υ 

νεργασ ίας  ανάμεσ α  στα Εθνικά Σ ώ ματα  Α σ φ ά 

λειας, το  Στρατό κα ι τα  Ν ομικά  κα ι Φ υσικά  Π ρό

σω πα.

Δομή

Τ
ο 1993, μετά από  συναινετική α π ό φ α σ η  με 
τους Π ολιτικούς Α ντιπροσ ώ πους της Τσεχίας, 
η Δ ημοκρα τ ία  της Σ λοβακίας  απέκτησε την 
ανεξαρτησ ία  της.

Η χ ω ρ ισ μ ό ς  αυτός α π ό  την π ρ ώ η ν  Τ σ εχο σ λο β α 
κία  επ η ρ έα σ ε κα ι τα  Σώ ματα  Α σφ αλείας , τα 
ο π ο ία  ξεκίνησαν την ανα δ ιοργά νω σ ή  τους. 
Σήμερα, μετά τα  π ρ ώ τα  εκείνα  βήματα, η αστυ
νομ ία  της Σλοβακίας, π ρ ο χ ώ ρ η σ ε  σε μ ια  σ ε ιρά  
ρ ιζικώ ν μεταρ ρυθμ ίσ εω ν π ου  θα  της επ ιτρέψ ουν 
στο μέλλον να  επιτύχει τους στόχους π ου  έθεσε 
η Ε.Ε. στον αστυνομ ικό  τομέα.

Νομικό Πλαίσιο

Το νομ ικό  π λα ίσ ιο  σ τηρ ίχθηκε στο νόμο  171 του

Η Σλοβακία  έχει μ ία  μόνο Αστυνομ ία  σε εθνικό 

επ ίπεδο.
Η Γενική Γραμματεία  της Α στυνομ ίας αποτελεί 

έναν α π ό  τους τομείς  π ου  απαρτίζουν το Υ πουρ

γε ίο  Εσω τερικώ ν.

Ιδρύθηκε την 1Π Φ εβρουάρ ιου  1991 κα ι από  τότε 

μέχρ ι σ ήμερ α  α να δομήθηκε  αρκετές φ ορές  με 

τελευτα ία  το 2004.

Ο Π ρόεδρος  της Γενικής Γραμματείας της Αστυ

νομ ία ς  του Υ πουργείου  Εσω τερικώ ν (ο Αρχηγός) 

μ πορ ε ί να  πρ οέρ χετα ι α π ό  τον πολ ιτ ικό  χ ώ ρ ο  ή 

α π ό  το  Σ ώ μ α  της Α στυνομίας (ο σ ημερ ινός  Π ρ ό 

εδρ ος  ε ίνα ι αστυνομικός).

Ο ρίζεται α π ό  τον Υ πουργό  Ε σω τερικώ ν κα ι λογο -
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δοτεί α π ’ ευθείας σ ’ αυτόν.
Κάθε χρόνο  συντάσσ ει έκθεση με σ υγκεκρ ιμέ
νους  στόχους π ρ ο ς  επίτευξη, την υποβάλλε ι 
στον υ πουρ γ ό  κα ι με τη λήξη  τω ν χρ ο νο δ ια γ ρ α μ 
μάτω ν αναφ έρ ε ι στον ίδιο, τα  αποτελέσματα.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται θέματα:

Π ρ ο σ ω π ικο ύ , Π ρ ο ϋ π ο λο γ ισ μ ο ύ , Ε κπα ίδευσ ης, 
Δ ιεθνούς Σ υνεργασίας, Δ ρά σεις  κατά του Ο ρ γα
νω μένου  Ε γκλήματος κα ι της Δ ιαφ θοράς , Επι
στημονικής Αστυνομίας, Συνορ ιακής  Αστυνομίας 
κα ι Α λλοδαπώ ν, Α μεσης Δ ράσης, Π ληροφ ορ ικής  
κα ι Σ χέσ εω ν με τους  Πολίτες.
Ο ι γ εν ικο ί άξονες της μεταρ ρύθμ ισ ης  κα ι της 
α να δ ιορ γ ά νω σ ης  της Α στυνομίας π ου  τέθηκαν 
σε εφ α ρ μογ ή  α π ό  τον Ιανουάρ ιο  του 2004, επ ιτά
χυναν α ισθητά  τις  δ ια δ ικα σ ίες  τω ν αστυνομ ικώ ν 
ερευνώ ν κα ι δ ικα στικώ ν δ ιώ ξεω ν ενώ  π α ρ ά λλη λα  
σ κλήρυναν  τον α γ ώ να  κατά της δ ια φ θ ο ρ ά ς  και 
του οργανω μένου  εγκλήματος.
Άμεσοι υφιστάμενοι του Προέδρου της Γενικής 
Γραμματείας της Αστυνομίας (Αρχηγού) είναι ο 
Α’ Αντιπρόεδρος και ο Β’ Αντιπρόεδρος.
Ο Α ’ Αντιπρόεδρος είναι αρμόδιος, για τις υπη
ρεσίες της Δ ικαστικής Αστυνομίας και το 
Εγκληματολογικό.
Ο Β’ Αντιπρόεδρος, για τις υπηρεσίες που 
έχουν ως έργο τις περιπολίες ασφάλειας πολι
τών (Patrol Police Dpt) όπου και απασχολείται 
το 40% της συνολικής αστυνομικής δύναμης.
Ε πίσης ε ίνα ι αρ μόδ ιος , γ ια  την κυκλοφ ορ ιακή  
ασ τυνόμευση σε όλο  το  οδ ικό  δ ίκτυο, τη φ ύλαξη 
κα ι π ρ ο σ τα σ ία  π ιθα νώ ν στόχων, την εκπα ίδευση, 
την έρευνα  κα ι την ανάπτυξη, το τμήμα  εκπ α ι
δευμένω ν σκύλω ν, τη σ υνορ ια κή  φ ύλαξη  καθώ ς 
κα ι τον έλεγχο τω ν ετα ιρε ιώ ν π ου  ασ χολούντα ι 
με την ιδ ιω τική αστυνομία.
Α πό  τον Ιανουάρ ιο  του 2004, η ασ τυνομ ία  της 
Σ λοβακίας  δ ιαθέτει: 8 Γενικές Π εριφέρειες, 41 
Δ ιαμερ ίσ ματα  κα ι 49 δ ια φ ορ ετικές  Μ ονάδες δ ια 
σ κορπ ισ μένες  σε όλες  τις  περ ιφ έρ ε ιες  κα ι τα  δ ια 
μερίσματα.
Η σ υνολική  δύναμη στην Αστυνομ ία  ανέρχετα ι σε 
19.600 υπαλλήλους.
Α πό  την ανω τέρω  δύναμη τα  6.600 άτομα είνα ι

Π ολιτ ικο ί Υ πάλληλο ι, δηλα δή  π ο σ οσ τό  33,7% .
Το σ ύνολο  τω ν γυνα ικώ ν (αστυνομικώ ν κα ι π ο λ ι
τ ικώ ν υπαλλήλω ν) πο υ  υπηρετούν στο Σώ μα  
ανέρχετα ι σε 2.050 άτομα, δηλαδή  π ο σ οσ τό  π ε 
ρ ίπου 10%.

Το σ ύνολο  της οργανικής  δύναμης π ου  προβλέ- 
πετα ι γ ια  το ένστολο π ρ ο σ ω π ικό  είνα ι 21.332, γε
γονός  πο υ  σ ημα ίνε ι ότι μέχρ ι σ ήμερ α  έχει κα λυ 
φ θε ί το 91,9% .

Άλλες Αστυνομίες τοπικού χαρακτήρα.

Στη Σ λοβακία  υπάρχουν επ ίσης:
1. Η Δημοτική Αστυνομ ία  με σ υγκεκρ ιμένες  α ρ 
μοδιότητες, ό π ω ς  σ ε θέματα Δ ιο ικητικώ ν Π αρα
βάσεω ν, Ευταξίας κα ι Τοπ ικώ ν Κ υκλοφ ορ ιακώ ν 
π ρ οβ λημά τω ν και,

2. Η Αστυνομ ία  Σ ιδηρ οδρομ ικού  Δ ικτύου με α ρ 
μοδιότητες την τήρησ η  της Τάξης σε Σταθμούς 
και εγκαταστάσεις  του δ ικτύου καθώ ς κα ι γ ια  
αδ ικήματα  μ ικρής  σοβαρότητας.
Το π ρ ο σ ω π ικό  της εκπα ιδεύετα ι στην Α καδημ ία  
του Υ πουργείου  Εσω τερικώ ν. Η σ υνολική  της δύ 
ναμη ανέρχετα ι σε 1.200 ασ τυνομ ικούς  κα ι υ π ά 
γετα ι α π ’ ευθείας στο Υ πουργείο  Συγκοινωνιών. 
Δ ιεθνής Συνεργασία .
Τον Ιανουάρ ιο  του 2004 ιδρ ύθηκε επ ίσ ης  κα ι η 
Δ ιεύθυνση Δ ιεθνούς Α στυνομικής Συνεργασίας, 
η ο π ο ία  υπήχθη α π ’ ευθείας στον Π ρόεδρο  της 
Γενικής Γραμματείας της Α στυνομίας κα ι δ ια θ έ
τει τα  ίδ ια  Τμήματα  με τα  αντίστοιχα της χ ώ ρ α ς  
μας.

Διασυνοριακοί έλεγχοι.

Ο έλεγχος τω ν σ ημε ίω ν  ε ισ όδου  και εξόδου της 
χ ώ ρ α ς  γίνετα ι α π ό  τη Σ υνοριακή  Α στυνομία  και 
την Τελω νιακή  Υ πηρεσ ία .
Η Σ λοβακία  έχει 1.662 χ ιλ ιόμετρ α  κο ινά  σ ύνορα  
με άλλες  5 χώ ρες.

Π ριν γ ίνε ι μέλος της Ε.Ε. ε ίχε σ υνολικά  74 σημεία  
δ ιέλευσ ης σ υνόρω ν, α π ό  τα  ο π ο ία  τα  45 ήταν 
οδικά , τα  20 σ ιδηρ οδρ ομ ικά , τα  3 π α ρ α π ο τά μ ια  
κα ι 7 δ ιεθνή αερ οδρ όμ ια .
Σήμερα, ω ς  μέλος της Ε.Ε., έχει σ υνορ ια κούς  
ελέγχους μόνο με την Ο υκρανία  και τα κοινά 
τους  σ ύνορα  είνα ι μόνο 98 χιλ ιόμετρα.
Η νο μ ο θ εσ ία  επ ιτρ έπει στη Σ υνοριακή  Α στυνομία  
να  κάνει τακτικούς ελέγχους σε αυτοκίνητα και 
φ ορτία  εφ όσ ον π ρ ο ηγ ουμένω ς  υπάρχουν βάσ ι
μες υποψ ίες  κα ι πάντα  με την π α ρ ο υ σ ία  τελω νει
α κώ ν υπαλλήλω ν. Στην πρα γματικότητα  δεν έχει 
χα ρα κτήρ α  Α στυνομ ίας με δυνατότητα προα να - 
κριτικού έργου.

Την 1Π Ιανουάριου  2007, με την υιοθέτηση του 
ΕΥΡΩ κα ι την π ρ ο σ χώ ρ η σ ή  της στη Σ υμφ ω νία  
S chengen, θ α  π ρ ο σ α ρ μ ό σ ε ι το  σ ύστημα ελέγχου 
σ υνόρω ν στα νέα  δεδομένα  της Ε.Ε. κα ι όλη  η 
Αστυνομ ία  Σ υνόρω ν κα ι Α λλοδα πώ ν θα  μετακινη
θεί στα σ ύνορ α  με την Ο υκρανία  καταργώ ντας 
ταυτόχρονα  κα ι τις Μ ονάδες Στρατού.
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Προσλήψεις.

Απαραίτητες π ρ ο ϋ π ο θ έσ ε ις  γ ια  να  γ ίνε ι κάπο ιος  
αστυνομ ικός είνα ι: να έχει Σ λοβάκική  υπηκοότη
τα, να  μένει μόνιμα  στη χώ ρα , να  είνα ι άνω  των 
18 ετών, να  έχει εκπ λη ρ ώ σ ε ι τ ις  στρατιωτικές 
υποχρ εώ σ εις  κα ι να μην έχει π ο ιν ικό  παρ ελθόν. 
Υ πάρχουν δύο  Σχολές Α στυφ υλάκω ν-υπαξ ιω μα- 
τικώ ν με έδρα : η μ ία  στο Pezinok κα ι η άλλη  στο 
Kosice. Υ πάρχει επ ίσ ης  και μ ία  σ χολή  Α ξιω ματι
κών π ου  έχει έδρ α  στην Bratislava. Η εκπα ίδευση  
τω ν Α στυφ υλάκω ν δ ια ρ κε ί 12 μήνες κα ι τω ν Υπα- 
ξ ιω μα τικώ ν 18.

με έ δ ρ α  στο  M ale Levare  κα ι η ά λλη  στο 
Bratislava-M lynska. Ο ι σ κύ λο ι εκπα ιδεύοντα ι στην 
ανίχνευση να ρ κω τικώ ν κα ι εκρηκτικώ ν καθώ ς και 
στην ανεύρ εση  πν ιγμένω ν ατόμω ν στους π ο τα 
μούς και τα  φ ράγματα. Η βασ ική εκπα ίδευσ η  τω ν 
ζώ ω ν κα ι τω ν σ υνοδώ ν ασ τυνομ ικώ ν δ ια ρ κε ί 12 
μήνες κα ι η ε ιδ ική  εκπα ίδευσ η  άλλους  12 μήνες, 
με ανανέω ση κάθε δ ύο  χρόνια .
Κάθε χρόνο  εκπα ιδεύοντα ι 50 σ κυλ ιά  π ερ ίπου . 
Α νάλογα  με τις  δυνατότητες πο υ  έχουν ο ι σ υνο
δ ο ί ασ τυνομ ικο ί μ πορ ούν  να  έχουν τα  σ κυλ ιά  
στον τό π ο  κατοικ ίας  τους.

Τι ισχύει για τις ατομικές ελευθερίες.
Συνδικαλισμός.

Η Σλοβάκική  Αστυνομ ία  έχει ένα εν ια ίο  σ υνδ ικα 
λ ιστικό  φ ο ρ έα  π ου  ιδρύθηκε το 1990. Στον ίδιο 
συνδ ικαλ ιστ ικό  φ ορ έα  ανήκουν επ ίσης, το Π ολιτι
κό Π ρ ο σ ω π ικό  της Π ληροφ ορ ικής  κα ι ο ι Υ πά λ
λ η λο ι τω ν Σ ω φ ρονιστ ικώ ν Καταστημάτων.
Το σ υνδ ικάτο τους ε ίνα ι Μ έλος της Ο μοσ πονδ ία ς  
Α στυνομ ιώ ν Ε υρω παϊκής  Έ νω σ η ς  (UISP).

Η υπηρεσία εκπαιδευμένων σκύλων.

Δ ιαθέτει δύο  Σχολές εκπα ίδευσ ης  σ κύλω ν, η μ ία

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003

Είδος αδικημάτων Διαπράχθηκαν εξιχνιάστηκαν

Οικονομικά αδικήματα 14.863 9.696
Εγκλήματα βίας 13.724 10.853
Κατά της ιδιοκτησίας 61.074 17.423
Πορνείας 835 675
Ανθρωποκτονίες 146 115
Σεξουαλικά Εγκλήματα 233 181
Ληστείες 21.783 6.132
Διαρρήξεις 2.642 1.157
Κλοπές Αυτοκινήτων 5.259 1.248

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2003

Σύνολο τροχαίων νεκροί σοβαρά τραυματισμένοι

60.300 643 2.162

Σ ύμφ ω να  με το ά ρ θ ρ ο  17 του Συντάγματος της 
Σ λοβακίας  η ελευθερ ία  τω ν ατόμω ν ε ίνα ι εξα 
σφα λισ μένη . Ο υδείς  στερείτα ι της ελευθερ ίας  
του εκτός α π ό  τις  περ ιπτώ σ ε ις  που  με σ αφ ήνε ια  
π ρ οβλέποντα ι α π ό  το νόμο.
Ό π ο ιο ς  σ υλλαμβάνετα ι από  την ασ τυνομ ία  ενη
μερώ νετα ι α μέσ ω ς  γ ια  τους λόγους  της σ ύ λλη 
ψής του κα ι μέσ α  σε 48 ώ ρ ες  ή θα  π ρ έπ ε ι να  αφ ε- 
θε ί ελεύθερος ή να π α ρ α δ ο θ ε ί στη δ ικα ιοσ ύνη. 
Εάν π α ρ α δ ο θ ε ί στη δ ικα ιοσ ύνη , ο Δ ικαστής μέσα  
σε 48 ώ ρ ες  ή το αργότερο  σε 72 (για ε ιδ ικά  σ ο 
β αρ ά  αδ ικήματα), π ρ έπ ε ι να  α π ο φ α σ ίσ ε ι την π ρ ο - 
φ υλάκ ισ η  ή  να  τον α φ ή σ ε ι ελεύθερο.

Ο νόμος  π ρ ο β λέπ ε ι επ ίσ ης  
σε π ο ιες  π ερ ιπτώ σ ε ις  ένας 
πο λ ίτη ς  π α ρ α δ ίδ ετα ι στις 
κρατικές υγειονομ ικές υ πη 
ρεσ ίες  κα ι γ ια  π ό σ ο  χρόνο  
π ρ έπ ε ι να  μείνει έγκλειστος 
χ ω ρ ίς  την  σ υ γ κα τά θ εσ ή  
του. Το μέτρο αυτό προτεί- 
νετα ι στο Δ ικαστή, ο οπο ίος  
κα ι α ποφ α σ ίζε ι εντός 5 η μ ε
ρών.

Μετάφραση-επψέλεια 
Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης 
Από το Ισπανικό Αστυνομικό 

Περιοδικό <<Guardia Civil> >  
Σεπτέμβριος 2004. 

Teniente Coronet de la 
G.C. Jose Duque
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ΡΕΛΕΞ Χαλανδρίου

Εδώ Οδηγείστε!
Ζητάτε την ποιότητα και την 
αξ ιοπ ιστία  της Renault στα Βόρεια 
της Αθήνας;
Η αναζήτηση σας θα σας οδηγήσει 
σε ένα και μόνο σημείο, στην 
Υπερσύγχρονη Κάθετη Μ ονάδα της 
ΡΕΛΕΞ Χαλανδρίου.

Ο δηγηθείτε στην ΡΕΛΕΞ 
Χαλανδρίου και γνω ρίστε την άμεση 
και άρτια εξυπηρέτηση και την 
ολοκληρω μένη γκάμα  της Renault. 

Για Renault στα βόρεια 
προάστια εδώ οδηγείστε!

Πωλήσεις

Service

Ανταλλακτικά

Ανταλλαγές

ΡΕΛΕΞ α .ε.
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΕΠΟΧΕΥΑΓΓΗΣ RENAULT

Εθνικής Αντιστάσεως 43 

152 31 Χαλάνδρι 

Τηλ.: 210 6756 4 6 0 -4 6 1

R E N A U L T
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Αστυνομία, σαν κοινωνικός θεσμός, παίζει πολύ 
σημαντικό ρόλο στο χώρο της Δημόσιας Διοίκη
σης και επομένως επηρεάζει καθοριστικά την κοι

νωνική ζωή και εξέλιξη, καθώς ασκείτο καθήκοντα και 
τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί. Κύρια απο
στολή της είναι πάντοτε η προστασία του Πολίτη από 
οποιαδήποτε προσβολή των κάθε είδους δικαιωμά
των και ελευθεριών του, καθώς και η πρόληψη κάθε 

πράξης που έχει στόχο τη διασάλευση της δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας. Προς την κατεύθυνση αυτή 
στοχεύει η εφαρμογή των νόμων και ο αγώνας κατά 

του εγκλήματος.
Οι αστυνομικές προοπτικές που διαγράφονται στην 

πορεία προς το Αύριο, σε συνδυασμό και προς τις τά
σεις που καταγράφονται στην εξέλιξη του σύγχρονου 

(εγχώριου και διεθνούς) εγκλήματος, απαιτούν μια 
Αστυνομία με υψηλό βαθμό επαγγελματικής συνείδη

σης και αυξημένο κύρος, ενημερωμένη επαρκώς γύ
ρω από τα αστυνομικά προβλήματα, προετοιμασμένη 

άρτια και εκπαιδευμένη, ικανή και αποτελεσματική να 

εκπληρώνει με επιτυχία την πολυσχιδή αποστολή της 

και να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της Πολιτείας 

και των Πολιτών της, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

υψηλότερος βαθμός τάξης και ασφάλειας στη Χώρα.

Σήμερα δεν μιλάμε π ια για «προσωπικό» αγώνα: ού

τε από τη μεριά των διωκτών, αφού δεν δρουν ατομι

κά, σαν τους ήρωες των αστυνομικών μυθιστορημά

των με τις υπερ-ικανότητες και την υπερ-διαίσθηση 

(π.χ. Σέρλοκ Χολμς, Ηρακλής Πουαρώ κ.λπ.), ούτε

από τη μεριά των δραστών, δοθέντος ότι ποτέ δεν 

αντιμετωπίζονται ατομικά, σαν οι παραβάτες κάποιας 
συγκεκριμένης ποινικής παράβασης. Για την Αστυνο

μία, κάθε έγκλημα αποκαλύπτει όχι μόνο την ταραγ
μένη ψυχοδομή του δράστη αλλά και τις καθοριστικές 
για την πραγμάτωσή του κοινωνικές συνθήκες.

Τα τελευταία χρόνια, τα κίνητρα και ο τρόπος εκτέ
λεσης των εγκλημάτων διαφέρουν από εκείνα των πα- 

λαιότερων εποχών. Μιλάμε πλέον για εγκλήματα που 
τα κίνητρά τους απορρέουν από τις αλλαγές που έφε

ραν στην ελληνική κοινωνία: ο νέος υπερ-καταναλωτι- 
κός τρόπος ζωής, ο υδροκεφαλισμός των αστικών κέ

ντρων, η τουριστική βιομηχανία, η ευρύτερη αποδοχή 
της τάσης του εύκολου πλουτισμού κ.λπ. Στα «μο

ντέρνα» αυτά εγκλήματα, ο δράστης παρουσιάζεται 
πιο ψυχρός στη διάπραξή τους, προσεκτικότερος στο 

σχεδίασμά τουςΖ μελετάει με κάθε λεπτομέρεια το 
χώρο όπου θα κινηθεί, καταβάλλει ιδιαίτερη επιμέλεια 

για τον αποπροσανατολισμό της έρευνας και τη δημι

ουργία ισχυρού άλλοθι. Με άλλα λόγια, προσπαθεί να 

γίνει «επαγγελματίας»!
Γ ια να αντιμετωπισθούν όλες αυτές οι τάσεις και 

εξελίξεις, η Αστυνομία πρέπει να κάνει έναν πολυμέ

τωπο αγώναΖ έναν αγώνα που ξεφεύγει από τα στενά 

αστυνομικά καθήκοντα και παίρνει διαστάσεις κοινω
νικές, απαιτώντας από τον Αστυνομικό να γίνει κοινω
νικός λειτουργός και κοινωνιολόγος, για να μπορέσει 

να ακολουθήσει την πορεία του εγκληματία και να τον 
προλάβει πριν το έγκλημα ή να τον εντοπίσει κατά τη
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διάπραξή του για τον κολασμό και τη νουθεσία.
Η Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), 

ως αυτοτελής και ανεξάρτητη Κεντρική Υπηρεσία του 
Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ., με επιστημονικό χαρακτήρα και 
υψηλή αποστολή, έχει αναλάβει το βάρος διεξαγω

γής αυτού του αγώνα, αφού οι δραστηριότητες της 
σε όλους τους τομείς εξυπηρετούν κατά κύριο λόγο 
το έργο των διωκτικών Αρχών, με γνώμονα πάντα την 
ορθή και ακριβοδίκαιη απονομή της Δικαιοσύνης, τη 

διασφάλιση της έννομης τάξης, την πρόληψη, κατα

στολή και δίωξη της εγκληματικότητας και την προ
στασία εν γένει του κοινωνικού συνόλου. Εφαρμόζο

ντας, δηλαδή, επιστημονικοτεχνικές και άλλες πρό
σφορες μεθόδους, διεθνώς παραδεκτές και αναγνω
ρισμένες, έχει σαν κύρια αποστολή την αξιοποίηση- 
εκμετάλλευση των πάσης φύσεως ιχνών και πειστη
ρίων που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις, 
ώστε δ ι’ αυτών να παρέχονται αδιάψευστες αποδεί
ξεις, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των διω
κτικών Αρχών της Χώρας στην εξιχνίαση και δίωξη 
του εγκλήματος και την, σε κάθε περίπτωση, αποκά
λυψη της αλήθειας.

Η Δ.Ε.Ε. χειρίζεται, ανάμεσα στα άλλα, τα θέματα 
της εγκληματολογικής σήμανσης των εγκληματιών 
και των υπόπτων, καθώς και της βεβαίωσης της ταυ- 
τότητος κάθε ατόμου (ζώντος ή θανόντος), κατά τρό
πο ασφαλή και αλάθητο, μέσω των δακτυλικών απο

τυπωμάτων. Τα δακτυλικά αποτυπώματα των χεριών 
είναι μοναδικά και ανεπανάληπτα και γ ι’ αυτό βρίσκο
νται στην πρώτη βαθμίδα ιεραρχίας των αποδεικτικών 
στοιχείων. Με τη βοήθειά τους η Αστυνομία πετυχαί
νει πλήρη και ασφαλή έλεγχο της ταυτοπροσωπίας, 
ταχεία και αλάθητη αποκάλυψη της πλαστοπροσω
πίας, καθώς και μείωση της εγκληματικότητας λόγω 
της ψυχολογικής επίδρασης που ασκούν. Με την 

εγκατάσταση τα τελευταία χρόνια και του Α.Σ.Α.Δ.Α., 
η επεξεργασία - εκμετάλλευση αυτών (με την ολοκλή
ρωση της εισαγωγής) θα γίνεται με πιο ταχείς και πιο 
ασφαλείς ρυθμούς, η δε συνδρομή της Δ.Ε.Ε. στο έρ
γο των διωκτικών Αρχών θα καταστεί ουσιαστικότερη, 
αμεσότερη, ταχύτερη και πιο αποτελεσματική.

Η αξία των δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι σε 
όλους γνωστή. Στο πέρασμα των 100 χρόνων από την 
εφαρμογή της δακτυλοσκοπίας ως μεθόδου διαλεύ
κανσης των εγκλημάτων και παρά την ανακάλυψη και 
χρησιμοποίηση και άλλων επιστημών στην καταπολέ
μηση της εγκληματικότητας ( φωτογραφία, βαλλιστι
κή, γραφολογία, DNA, ιατροδικαστική, χημεία κλπ.), 
αυτή εξακολουθεί να παραμένει ως η πιο απλή, γρή
γορη και αλάνθαστη μέθοδος εξακρίβωσης της πραγ
ματικής ταυτότητας ενός ατόμου, άνδρα ή γυναίκας, 
ζωντανού ή πεθαμένου, γνωστού ή αγνώστου. Νεότε
ρες μάλιστα μελέτες υποστηρίζουν ότι, τα δακτυλικά 
αποτυπώματα παίρνουν τη μορφή που θα έχουν σε 
όλη τους τη ζωή την έβδομη εβδομάδα από τη σύλ
ληψη του ανθρώπου.

Τα δακτυλικά αποτυπώματα ήταν από την αρχή και 
εξακολουθούν να είναι ως σήμερα τα ασφαλέστερα 
ενοχοποιητικά στοιχεία για τις διωκτικές Αρχές. Είναι

βέβαιο ότι, εδώ και περισσότερο 
από έναν αιώνα, αποτελούν βα- 

ρύνον αποδεικτικό στοιχείο. Σ’ 
αυτά έχει βασιστεί, τόσο η απο
κάλυψη και καταδίκη εγκλημα
τιών, όσο και «ο έλεγχος και η κα
ταπίεση αθώων, κυρίως αλλοδα

πών». (βλ. μελέτη του ChandaK Sengoopta:«lmprint of 
the Raj», εκδ. Maemillan).

Σήμερα, ο εξοπλισμός της Αστυνομίας και ο εκσυ- 
χρονισμός των μεθόδων που χρησιμοποιεί για την 

πάταξη του εγκλήματος απαιτούν επένδυση χρημά
των και διεθνή συνεργασία, διότι δεν νοείται οι κακο

ποιοί «να προηγούνται των μεθόδων εξιχνίασης». Τα 
δακτυλικά αποτυπώματα δεν εντοπίζονται εύκολα, 
όμως οι ερευνητές διαθέτουν μεγάλη γκάμα τεχνολο
γικών καινοτομιών (σκόνες, χημικές ουσίες, λέιζερ, ει
δικά φώτα κλπ.) για την ανακάλυψή τους.

Στο σημείο αυτό θα υπενθυμίσουμε ότι οι Αστυνο
μικές Αρχές των ΗΠΑ και άλλων χωρών χρησιμοποι
ούν τα τελευταία χρόνια και τα αποτυπώματα παλά
μης ως μέσο αναγνώρισης με υψηλό ποσοστό επιτυ
χίας, αφού και αυτά είναι εξίσου αποτελεσματικά και 
πολύ «αξιόπιστοι μάρτυρες», όπως τα δακτυλικά απο
τυπώματα. Έχει δε ξεκινήσει η χρήση τους γιατί είναι 
ευκολότερη η συλλογή (π.χ. με την παλάμη πιάνει κά
ποιος το τιμόνι, ένα παράθυρο, ένα όπλο, ένα μαχαίρι 
κλπ.) και ταχύτερη η διαδικασία επεξεργασίας τους 
από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Αλλά και τα αποτυπώματα των αυτιών είναι σε 
χρήση τα τελευταία χρόνια, μάλιστα στο εξωτερικό 
έχουν καταδικαστεί ισόβια άτομα που εγκλημάτησαν 
και συνελήφθησαν βάσει ενός αποτυπώματος του ... 
αυτιού τους.

Τέλος, όση βεβαιότητα μπορούν να δώσουν 
τα δακτυλικά αποτυπώματα των χεριών, άλλη τόσο 
μπορούν να παράσχουν τα αποτυπώματα των ποδιών 
(δακτύλων και πατούσας), π.χ. πάνω σε λείο δάπεδο. 
Η χρησιμότητα των τελευταίων αυτών στην πράξη εί
ναι βέβαια πολύ μικρή, αφού σπάνια ο δράστης ενός 

εγκλήματος να ενεργήσει με γυμνά πόδια, ωστόσο, 
ευρεία χρήση τους παρατηρείται στα Μαιευτήρια.

Ας δούμε όμως μερικές χρήσεις της Δακτυλοσκο
πίας σήμερα, τόσο εντός της Αστυνομίας, όσο και 
εκτός αυτής που τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει 
«πάταγο». Και πρώτα απ ’ όλα το πρόγραμμα US-VISIT 
(:επίσκεψη στις ΗΠΑ), που εφαρμόζεται ήδη σε πάνω 
από 125 Αμερικανικές Πρεσβείες και Προξενεία σε 
ολόκληρο τον κόσμο. Σύμφωνα με αυτό, κάθε βίζα 
που εκδίδεται οπουδήποτε στον κόσμο θα περιλαμ
βάνει το δακτυλικό αποτύπωμα του επισκέπτη στις 
ΗΠΑ και, κατά την είσοδό του στη χώρα, ο επισκέπτης 
θα υποβάλλεται ξανά στην ηλεκτρονική σάρωση του 

δακτυλικού αποτυπώματος του. Τα δύο δακτυλικά 
αποτυπώματα συγκρίνονται και σε δευτερόλεπτα θα 
γίνεται γνωστή η ταυτότητα εκείνου ή εκείνης που ζη
τάει να του επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ. Η διαδι
κασία αυτή συνίστσται στην ηλεκτρονική λήψη δακτυ
λικού αποτυπώματος («σάρωση»), η οποία θα γίνεται

35



χωρίς μελάνη και στη συνέχεια τα αποτυπώματα θα 

εμφανίζονται μαζί με τη φωτογραφία του δικαιούχου 
πάνω στη βίζα. Η διαδικασία σάρωσης των δακτυλι

κών αποτυπωμάτων θα είναι απαραίτητη στο μέλλον _ 
αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με τις φωτογραφίες που 
μπορούν εύκολα να αλλαχθούν ή τις υπογραφές που 
μπορούν να πλαστογραφηθούν _ και περιλαμβάνει 

πολύ μικροσκοπικά βιομετρικά στοιχεία ταυτοποίη
σης που δεν τους επιτρέπει να αλλοιωθούν. Στόχος 

του προγράμματος είναι να διασφαλισθεί ότι «οι 

εχθροί στο μέλλον δεν θα μπορούν να παριστάνουν 
τους φίλους και να χρησιμοποιούν την ανοιχπί κοινω

νία για να βλάψουν την Αμερική», όπως έκαναν οι τρο

μοκράτες της 11-09-2001 που είχαν εισέλθει στις ΗΠΑ 

με φοιτητική βίζα. Το ηλεκτρονικό σύστημα US- 
VISIT, θα ενημερώνει τις Αρχές αν κάποιος έχει τρο

μοκρατικές διασυνδέσεις, ποινικό μητρώο ή έχει πα

ραβιάσει τους κανονισμούς της βίζας.
Επίσης, είναι γνωστό ότι από τις αρχές του 2003 η 

Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την αντιμετώπιση του 

λεγάμενου «asylum shopping», δηλαδή της ελεύθε

ρης επιλογής από τους μετανάστες της Ευρωπαϊκής 
χώρας που δείχνει γ ι’ αυτούς πιο συμφέρουσα ως τό

πος διαμονής, έθεσε σε εφαρμογή το νέο σύστημα 
ελέγχου EURODAC, με έδρα τις Βρυξέλλες, στο 

πλαίσιο του οποίου συλλέγονται τα δακτυλικά αποτυ

πώματα όλων των προσφύγων (άνω των 14 ετών) που 
καταφθάνουν στα κράτη -  μέλη της. Σύμφωνα με το 

μέτρο αυτό, είναι απλό να διαπιστωθεί εάν ένας μετα

νάστης έχει υποβάλει αίτηση για παροχή πολιτικού

ασύλου σε περισσότερες από μια χώρα και αν πράγ

ματι έχει συμβεί έτσι, θα υποχρεούται να επιστρέφει 

στην πρώτη χώρα της Ε.Ε., όπου κατέθεσε την αρχι

κή αίτηση.
Ακόμα, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και πιο 

πολύ τη χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων στις 

επιχειρήσεις ή .... στα νοικοκυριά μας. Η Microsoft 
Ευρώπης π.χ. παρουσίασε πρότινος στο Παρίσι, στη 
σειρά των περιφερειακών της για το 2004-5, τον 

«αναγνώστη αποτυπωμάτων», που ανοίγει sites «μ’ 

ένα άγγιγμα», εύκολα και γρήγορα, ακουμπώντας το 
δείκτη του ο χρήστης στο ασύρματο ποντίκι του P.C.

Είναι επίσης γνωστές οι οθόνες αφής USB 

(Universal Serial Bus) της εταιρείας ELO, σχεδιασμέ
νες για λειτουργία στο περιβάλλον Windows, ως μη

χανών που «διαβάζουν» τα δάκτυλά μας, με τελευταία 
εφαρμογή τα συστήματα ανάγνωσης ιστοσελίδων με 

την αφή, τα οποία επιτρέπουν πρόσβαση στο Internet 
και στους πλέον ανυποψίαστους (άπειρους), για ν α ... 

χαίρονται με όσα μπορεί να προσφέρει αυτό.
Αλλά, τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές με τη χρήση του δακτυλικού αποτυπώ
ματος, ως κωδικού, δίνει και η νέα κάρτα σκληρού δί

σκου «Fingerprint Reader», που παρουσίασε τα τελευ
ταία χρόνια η Ιαπωνική εταιρεία TOSH IΒΑ. Αλλά και 

η Αμερικανική εταιρεία DIGITAL PERSONA, έχει πα

ρουσιάσει το ψηφιακό σύστημα αναγνώρισης U ARE 

U, το οποίο συνδέεται απευθείας με τον προσωπικό 

μας υπολογιστή, ενώ το σκάνερ του αποτυπώνει φ ω 
τογραφικά τέσσερις φορές τον δείκτη του χεριού και
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δημιουργεί έτσι έναν φάκελο αναγνώρισης της ταυ

τότητας του δακτυλικού αποτυπώματος του νόμιμου 
χρήστη, διασφαλίζοντας το απόρρητο των εμπορικών 
συναλλαγών του στο Internet ή το ηλεκτρονικό, κλεί
δωμα της πρόσβασης σε εμπιστευτικές πληροφορίες 
κλπ.

Η Ιαπωνική εταιρεία Ν.Τ.Τ. παλαιότερα, κατασκεύα
σε «κλειδαριά» που είναι ένας επεξεργαστής ( 

15X15mm) εφοδιασμένος με μια ευαίσθητη επιφά
νεια, η οποία μεταφράζει σε ψηφιακά δεδομένα τα 
αποτυπώματα του δακτύλου που την ακουμπά, επι
τρέποντας έτσι την πρόσβαση σε κλειστούς χώρους 
ή συστήματα πληροφορικής.

Πριν από μερικά χρόνια, από την Γαλλοαμερικανική 
Εταιρεία SGS-TOMSON, παρουσιάστηκε το σύστημα 
FIT (Finger Tip Identification), το οποίο είναι σε θέση 

να αναλύει ψηφιακά δακτυλικά αποτυπώματα, καταρ
γώντας έτσι τα περίφημα PIN, που βρίσκουμε μπρο
στά μας σε πολλές συσκευές, όπως στα Α.Τ.Μ. των 
Τραπεζών κλπ.

Από την άλλη μεριά, διαπιστώνεται μεγάλη άνθιση 
των τμημάτων Πανεπιστημίων των Η.Π.Α. κλπ. που 

ασχολούνται με την εγκληματολογία ή την παθολογο
ανατομία, χάρις στην επιτυχία των τηλεοπτικών σει

ρών με ήρωες επιστήμονες της σήμανσης (π.χ. σειρά 
CSI : στον τόπο του εγκλήματος). Η επιστήμη όμως 

της σήμανσης δεν πρέπει να ακολουθήσει τις επιτα
γές του τηλεοπτικού χρόνου, καθώς στηρίζεται στην 

υπομονή, τη μεθοδική συλλογή στοιχείων και την εξα
γωγή προσεκτικών συμπερασμάτων, που βασίζονται 
πάντα σε καταξιωμένες μεθόδους της εγκληματολο
γίας.

Σήμερα εξάλλου, ακόμα και οι αγορές (ψώνια) στα 
μεγάλα SUPER MARKET γίνονται με δακτυλικό απο

τύπωμα, αφού ειδικά μηχανήματα στις εισόδους των 
καταστημάτων ελέγχουν τα δακτυλικά αποτυπώματα 
των πελατών, αντικαθιστώντας τη χρήση των πιστωτι
κών καρτών και πετυχαίνοντας έτσι την αναγνώρισή 
τ ο υ ς .

Και ενώ όλη η ζωή μας στην «ηλεκτρονική επο
χή» σε λίγο θα ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τα μικρο
τσίπ _ ήδη έχουμε υποδερμικές εμφυτεύσεις μικρο- 
τσίπς (Veri Chip) σε ανθρώπους για ιατρικούς λόγους 
(πρόγραμμα “Digital Angel” : ψηφιακός άγγελος κλπ.) 

_ και ο «βιονικός άνθρωπος» («cyborg») φαίνεται να 
παίρνει σάρκα και οστά, ανάμικτα με ... ηλεκτρονικά

κυκλώματα και σιλικόνη, ώστε να πυροδοτούνται συ
ζητήσεις σχετικά με τον «επιθανάτιο ρόγχο του προ
σωπικού βίου», εν τούτοις, πρόβλημα στην Αστυνομία 

δημιούργησε η κατάργηση το 2000 του δακτυλικού 
αποτυπώματος στις ταυτότητες των Ελλήνων (με 
απόφαση της Α.Π.Δ.). Η Δ.Ε.Ε., ως εκ της αποστολής 

της «εκμεταλλεύεται» τα δακτυλικά αποτυπώματα 
στις υποθέσεις που έχουν σχέση όχι μόνο με την απο
τελεσματικότερη δίωξη του εγκλήματος, αλλά και την 
πιστοποίηση ταυτότητας σε πολλές περιπτώσεις κοι
νωνικού χαρακτήρα (π.χ. πτώματα αεροπορικών δυ
στυχημάτων ή τροχαίων ατυχημάτων, αμνήμονες, κω
φάλαλοι, προστασία του Πολίτη από δικαστικές περι
πέτειες κλπ.). Μετά δε το τρομοκρατικό χτύπημα 
στους Δίδυμους Πύργους και τη διαμόρφωση παγκο- 

σμίως νέου τοπίου ασφαλείας, πολλά κράτη έλαβαν 
πρόσθετα αστυνομικά μέτρα, προκειμένου να ενισχυ- 
θεί το αίσθημα ασφαλείας των Πολιτών τους. Στο 
προσκήνιο της επικαιρότητας έχουν ξεπροβάλλει 

σχεδόν ταυτόχρονα κάποια βιομετρικά δεδομένα 
Αμερικανικού τύπου (ίριδα ματιών) ή Ευρωπαϊκού τύ

που (ψηφιακές φωτογραφίες προσώπων υψηλής ευ
κρίνειας, δακτυλικά αποτυπώματα), που συνδέονται 
με τη διακίνηση και την πιστοποίηση της ταυτότητας 
των ατόμων.

Ή δη συζητείται η εισαγωγή των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων στις ταυτότητες και τα διαβατήρια 
των Ευρωπαίων, πράγμα που έχει προτείνει η Ευρω
παϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση της λαθρομε

τανάστευσης, τον περιορισμό της πλαστογραφίας εγ
γράφων (βίζες κλπ.) και ενόψει της δημιουργίας Ευ- 
ρωαστυνομίας. Από δε τον Ιανουάριο του 2005, τα 
δακτυλικά αποτυπώματα θα αποτελούν υποχρεωτικό 
στοιχείο των διαβατηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

με την κατ’ αρχήν συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ 
Ευρωπαίων και Αμερικανών για συμπερίληψη των βιο- 
μετρικών δεδομένων στα ταξιδιωτικά έγγραφα. Έτσι, 
εάν ένας Τούρκος θέλει να ταξιδέψει στην Ε.Ε., θα 
υποχρεώνεται να παραδίδει δακτυλικά αποτυπώματα 
και ψηφιακή φωτογραφία. Αλλά, και στα νέα Ελληνικά 
διαβατήρια, που θα αρχίσουν να παράγονται από τον 

Ιούλιο του 2005 με την τεχνολογία ΤΟΡΡΑΝ, προβλέ- 
πεται _ σε δεύτερη φάση _ στο οπισθόφυλλό τους να 

βρίσκεται ενσωματωμένο ένα μικροτσίπ ενός cm2, 
στο οποίο θα αποθηκεύεται φωτογραφία του κατό
χου, δακτυλικό αποτύπωμα σε ψηφιακή μορφή ή απο
τύπωμα της ίριδας του ματιού (δηλ. τα πλέον έγκυρα 
βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τον I.C.A.O., τον διε
θνή Οργανισμό που δραστηριοποιείται υπό την αιγίδα
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του Ο.Η.Ε. και ασχολείται με την ασφάλεια των αερο

μεταφορών).
Η Υπηρεσία μας μετά και την αίσια έκβαση 

της υπόθεσης τρομοκρατίας στη Χώρα μας, αφού 
συμμετείχε στη διαχείριση και εργαστηριακή εξέταση 

των πάσης φύσεως πειστηρίων, καταδεικνύοντας με 
τον πλέον απόλυτο τρόπο την αξία των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων (:παραπέμπουν σε άμεση σύλληψη), 

ήδη έχει προτείνει για λόγους αποκλειστικά δημοσίου 
συμφέροντος και προστασίας του κοινωνικού συνό

λου την επαναφορά του δακτυλικού αποτυπώματος 
του δεξιού δείκτη στην «καρτέλα αίτησης για την έκ
δοση Δ.Τ.», πράγμα που δεν αντίκειται στις διατάξεις 

του Ν. 2472/1997, εφόσον ως προσωπικό δεδομένο 
θα τηρείται και θα φυλάσσεται αποκλειστικά από τις 

Αστυνομικές Αρχές έκδοσης, θα χρησιμοποιείται δε 

μόνο από Υπηρεσίες που δικαιούνται προς τούτο.
Αφήσαμε τελευταίο το λεγόμενο «δακτυλικό 

αποτύπωμα του εγκεφάλου». Πρόκειται για τεχνική 
που αναπτύχθηκε από έναν απόφοιτο του Χάρβαρντ, 
ειδικευμένο νευρολόγο και διευθυντή του Εργαστηρί
ου στο Φέρφιλντ της Αϊόβα. Ο Λόρενς Φάργουελ υπο
στηρίζει ότι η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να ξεχω
ρίσει εύκολα έναν εγκληματία από έναν αθώο, ανι- 
χνεύοντας κάποιες μικρές διακυμάνσεις στην ηλε
κτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου του. Το μόνο 

που χρειάζεται είναι να βρεθεί ο ύποπτος αντιμέτω
πος με στοιχεία του εγκλήματος (αποτυπώματα, φω

τογραφίες κλπ), που μόνο αυτός γνωρίζει, τη στιγμή 
που υποβάλλεται σε εγκεφαλογράφημα. Βιομετρικές 

καταγραφές γίνονται από την έκφραση του προσώ
που, από την ίριδα των ματιών, από τα δακτυλικά απο

τυπώματα και από την κίνηση και στάση του σώματός 
του. Ακόμα δηλαδή κι αν δεν υπάρχουν σ ’ έναν υπο
λογιστή τα δεδομένα ενός υπόπτου, μπορεί από τη 
φωνή ή την ίριδα ή τα δακτυλικά αποτυπώματα να 
«φωτογραφηθεί» ένα πρόσωπο και έτσι να γίνει ταυ

τοποίηση του φύλου του, της ηλικίας του, της γονι- 
διακής καταγωγής του κλπ. Το «εγκεφαλικό αποτύ
πωμα» μέχρι στιγμής έχει βοηθήσει στην εξιχνίαση 

ενός φόνου στο Μισούρι το 1999 και στην αθώωση 
ενός κατάδικου, ο οποίος πέρασε 23 χρόνια στη φυ

λακή για ένα έγκλημα που δεν είχε διαπράξει.
Σήμερα, τα βιομετρικά συστήματα εντυπω

σιάζουν μεγάλη μερίδα του επιχειρηματικού κόσμου. 
Τα συστήματα αυτά που καταγράφουν την ίριδα, το 
δακτυλικό αποτύπωμα ή το σχήμα του προσώπου και 

του χεριού, μετατρέπουν τα βιολογικά χαρακτηριστι

κά σε ταυτότητα αναγνώρισης. Ακόμα και πριν τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, οι 
εταιρείες που παρήγαγαν βιομετρικά συστήματα ανα
πτύσσονταν ραγδαία. Διότι με την παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας αυξήθηκε και η διεθνής εγκληματικό
τητα. Μια απόλυτη αστυνόμευση των πάντων, όμως, 

μια θυσία των δικαιωμάτων του Πολίτη, θα περιόριζε 
ίσως την εγκληματικότητα αλλά θα είχε σκοτώσει τη 

δημοκρατία. Το ζητούμενο είναι πως θα καταπολεμη
θεί η εγκληματικότητα χωρίς να περάσουμε σε κά
ποιο αυταρχικό καθεστώς, όπου θα έμπαιναν όλοι οι 
Πολίτες προληπτικά σε κάποια μορφή φυλακής για να 
εξουδετερωθούν οι εγκληματίες. Μπορεί να είναι χρή

σιμα τα Hi-tech συστήματα στην καθημερινή ζωή του 
Πολίτη, αλλά από το αθώο και σίγουρο δακτυλικό 
αποτύπωμα μέχρι τον «αισθητήρα φωτεινού αποτυ
πώματος» (ΑΦΑ) και τα μικροτσίπς, τα πράγματα 

μπερδεύονται. Η αύξηση της διάχυσης εγκληματικό
τητας έχει δημιουργήσει καινούργια δεδομένα και μια 
καινούργια ανάγκη ασφαλείας. Η σύγχρονη εγκλημα
τικότητα -  ντόπια ή εισαγόμενη -  είναι σύμπτωμα μιας 
πολύ βαριάς ασθένειας των κοινωνιών μας. 'Όλα 
όμως γίνονται για την ασφάλεια του ανθρώπου. Μή
πως και σήμερα, η καλύτερη προστασία της ασφάλει
ας του ανθρώπου είναι να βρίσκεται μακριά από κάθε 
κρατική «ασφάλεια»; Μακάρι να μην είχαμε εγκλήμα
τα για να μην χρειάζονταν καμιά μέθοδος για να τα 
αποδείξει. Αλλά και δεν βλέπουμε καμιά άλλη από τις 
εφαρμοζόμενες μεθόδους να μπορεί να «συναγωνι-
σθεί» τη δακτυλοσκοπία, που από την πρώτη καταδί
κη για φόνο με βάση τα δακτυλικά αποτυπώματα, το 
1901 στη Β. Ινδία, παραμένει ως σήμερα η κορωνίδα 

|των αποδεικτικών μεθόδων. Και που αποτελεί το ισχυ
ρότερο όπλο της Αστυνομίας στην πάλη με το έγκλη
μα αλλά και το μοναδικό και ακαταμάχητο τεκμήριο 
για την αυτοπροστασία του Πολίτη. Σε οσους δε επι
στήμονες ασχολήθηκαν με τη δακτυλοσκοπία η αν
θρωπότητα ΟΦείλει πολλά διότι ανακάλυψαν και π α 

ρέδωσαν το τεχνικότει
αγώνα για την εξοτ|δεή 
καταπολεμείται Α ο <

I χεριών του!-

;ρότερο όπλο στον 
ιγκ^ηματια, δηλ. να 

ιήθ£ΐα» των ίδιων των

Του Αστυν. Υποδ/ντή ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Λεωνίδα 
Της Διεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών
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The best just got better!

STEALTH

Ε Υ Ε Λ ΙΞ ΙΑ  Π Ε Λ Μ Α Τ Ο Σ

Α Ν Τ ΙΟ Λ ΙΣ Θ Η Τ ΙΚ Η

Σ Ο Λ Α

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο Π Ο ΙΗ Τ Ε Σ  

Σ Κ Α Λ Α Σ /Σ Χ Ο ΙΝ ΙΟ Υ

Β Α Θ Υ Τ Ε Ρ Ε Σ  

Ε Σ Ο Χ Ε Σ  Σ Ο Λ Α Σ

Σ Ο Υ Ε Τ  Κ Ο Λ Α Ρ Ο  

M E  C A M B R E L L E

Λ/ο 7

Κ Ο Ρ Δ Ο Ν ΙΑ  Α Π Ο  ΙΜ Α Ν Τ Α  

Α Λ Ε Ξ ΙΠ Τ Ω Τ Ο Υ

1 1 5 0  Ν Τ Ε Ν ΙΕ  N Y L O N

Δ Ε Ρ Μ Α

Σ Τ Α Θ Ε Ρ Ο Π Ο ΙΗ Τ Η Σ  Φ Τ Ε Ρ Ν Α Σ Ε Ν ΙΣ Χ Υ Τ ΙΚ Ο  Δ Ε Ρ Μ Α

3 D 2 Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Ο Σ  

Α Ν Τ ΙΚ Ρ Α Δ Α Σ Μ ΙΚ Ο Σ  Π Α Τ Ο Σ

STEALTH LEATHER

Δέρμα 
Δερμάτινο κολάρο 

Αντιολισθητική σόλα 
3D αποσπώμενος πάτος 

750gr

STEALTH W ATERPROOF

Δέρμα 
1150 Ντενιέ Nylon 

Σουέτ κολάρο 
Μεμβράνη TEC-Proof 
Αντιολισθητική σόλα 

3D αποσπώμενος πάτος 
695gr

C LASSIC

Δέρμα
1150 Ντενιέ Nylon 
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
650gr

C LASSIC LEATHER

Δέρμα
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
730gr

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος & Δ ιάθεση: ΚΟΣΜΑΚ Α.Ε., Κοντογιαννη 5, 14123 Λυκόβρυση 
Τ  210 2836934-7, F: 210 2836933, e -m a il:  cosm acsa@ otenet.gr, www.magnum boots.com
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Η αιχμή του 
ξεχωριστή 
πό το εκάστοτε 
«Ειδικές» του Δυνάμεις,

Η συγκρότηση και χρησιμοποίηση των Ειδικών Δυνά
μεων έγινε γνωστή στον εικοστό αιώνα, αλλά η 
ιδέα ανήκει στους αρχαίους Έλληνες. Ανατρέχο- 

ντας στα Ομηρικά έπη θα εντοπίσουμε την πρώτη 
«επιλογή» προσωπικού που συμμετείχε στην εκτέλε
ση μιας «ειδικής» ενέργειας, εισόδου στα απόρθητα 
τείχη της Τροίας. Η σύλληψη της ιδέας της καταδρο
μής ανήκει στον πολυμήχανο Οδυσσέα (ο οποίος θε
ωρείται πρωτοπόρος καταδρομέας) με την απόκρυψη 
της παραπάνω δύναμης εντός του Δούρειου Ίππου. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε η «αθέατη» είσοδος 
εντός των τειχών και το άνοιγμα του δρόμου στους 
υπολοίπους Έλληνες για την είσοδο στην πολιορκού- 
μενη πόλη και η τελική τους νίκη, λήγοντας έτσι τον 

δεκαετή πόλεμο.
Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία πρόδρομο των επί

λεκτων δυνάμεων θα ορίζαμε τον περίφημο «Ιερό Λό
χο» που η γέννησή του κατατάσσεται χρονολογικά το 
καλοκαίρι του 1942, από μια ιδέα του Αντισμήναρχου 
Γ. Αλεξανδρή στον τότε Αντιπρόεδρο της έκπτωτης 
στην Αίγυπτο ελληνικής κυβέρνησης και Υπουργό 
Στρατιωτικών Π. Κανελλόπουλο, ο οποίος και αποδέ
χθηκε την πρόταση. Τελικά, την 15η Σεπτεμβρίου 
1945 ορίστηκε διοικητής του «Λόχου Επίλεκτων Αθα
νάτων», όπως ονομάσθηκε, ο Συνταγματάρχης Πεζι
κού Χριστόδουλος Τσιγάντες, ο οποίος και πέτυχε τη 
μετονομασία της μονάδας του σε «Ιερόν Λόχον».

Έκτοτε, η μονάδα έλαβε μέρος σε διάφορες απο
στολές στη Β. Αφρική (1942-1943). Στη συνέχεια εκ
παιδεύτηκε στα αλεξίπτωτα προκειμένου να λάβει μέ
ρος σε εκτέλεση αεραποβατικών επιχειρήσεων στο 
Αιγαίο Πέλαγος, με έδρα τη Σάμο (30/10 - 1/11/1943).

Η εκπαίδευση των ανδρών του Ιερού Λόχου συνεχί- 
σθηκε, μέχρι τα τέλη του Ιανουάριου 1944, στα πλω 
τά μέσα, στις αναρριχήσεις και στις χιονοσκέπαστες 
περιοχές, με σκοπό στην απόβασή τους στην κατεχό- 

μενη Ελλάδα.
Από την 1/11/1943 μέχρι 4/5/1944, ο Ιερός Λόχος, 

έλαβε μέρος με επιτυχία σε αρκετές καταδρομικές 
επιχειρήσεις σε διάφορα νησιά μας ( Σάμο, Λέσβο, 
Σύμη, Μύκονο, Νίσυρο, Τήνο, Ρόδο, Μήλο), συντελώ
ντας σημαντικά στην απελευθέρωσή τους, με τη θυ
σία πολλών ανδρών του.

Μετά τη διάλυση του Ιερού Λόχου ο Συνταγματάρ
χης Ιππικού και Ιερολοχίτης Ανδρέας Καλλίνσκης 
πρότεινε στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και πέτυχε την

έγκριση για τη συγκρότηση των πρώτων ανεξάρτητων 
«Λόχων Ορεινών Καταδρομών», των οποίων η σύστα

ση, το καλοκαίρι του 1946 ήταν αναγκαία λόγω των 
συνθηκών που επικρατούσαν στην τότε εποχή.

Η συμμετοχή των Λ.Ο.Κ. σε διάφορες επιχειρήσεις, 
με το υψηλό ηθικό, την απαράμιλλη συνοχή με το 
υποδειγματικό πνεύμα μονάδος, έκτισαν την εικόνα, 
του θρυλικού «Λοκατζή» και έθεσαν παρακαταθήκη 
για την περίσσια υπερηφάνεια που διέπει όσους με
ταγενέστερα έφεραν και φέρουν τον «πράσινο μπε
ρέ», διακριτικό γνώρισμα των Δυνάμεων Καταδρο
μών. Έκτοτε οι Λ.Ο.Κ. αναπτύσσονται δομικά με την 
ίδρυση και οργάνωση των διαφόρων Κέντρων Εκπαί
δευσης και Μοιρών, μετονομαζόμενοι σε Ειδικές Δυ
νάμεις (καταδρομείς, πεζοναύτες, αλεξιπτωτιστές, 
βατραχάνθρωποι).

Η οριστική μεταστέγαση το έτος 1956 του αρχικά 
ονομαζόμενου Κ.Ε.Μ.Κ. (Κέντρο Εκπαίδευσης Μονά
δων Καταδρομών), μετέπειτα Κ.Ε.Ε.Δ. (Κέντρο Εκπαί
δευσης Ειδικών Δυνάμεων) στη Ν. Πέραμο (Μεγάλο 
Πεύκο), όπου παρουσιάζονται οι νεοσύλλεκτοι έφε
δροι Καταδρομείς και επαγγελματίες οπλίτες 
(ΕΠ.ΟΠ.), και τα νεοενταχθέντα στις Ειδικές Δυνάμεις 
μόνιμα στελέχη (αξιωματικοί, υπαξιωματικοί).

Εκεί, καθώς και στα υπόλοιπα κέντρα παρουσίασης 
νεοσύλλεκτων (Σχολή Αλεξιπτωτιστών στον Ασπρό- 
πυργο, Δ_ Μοίρα Καταδρομών στη Ρεντίνα, 505 Τάγ
μα πεζοναυτών στο Βόλο και 2η ΕΤΕΘ στη Μυτιλήνη), 
γίνεται η βασική εκπαίδευση 6 εβδομάδων και στη συ
νέχεια εκπαιδεύονται στις ειδικότητες, την προκεχω- 
ρημένη εκπαίδευση, στην εκπαίδευση Αλεξιπτωτι
στών και στην εκπαίδευση οπλιτών νήσου Κύπρου 
(ΕΛ.ΔΥ.Κ.), άλλες 6 εβδομάδες.

Επίσης στο ΚΕΕΔ εδρεύουν τα εξής σχολεία:
- Σχολείο χειριστών ταχυπλόων σκαφών, όπου σε 

4-6 εβδομάδες το προσωπικό είναι έτοιμο να στελε
χώσει τις Αμφίβιες Μοίρες, επίσης οι εκπαιδευτές του 
ίδιου Σχολείου συντελούν στη συντήρηση των γνώσε- 
ων-ικανοτήτων των Καταδρομέων Βατραχανθρώπων. 
Σχολείο Νοσοκόμων (4 εβδομάδες),

- Σχολείο Τεχνικής Αναρρίχησης (4 εβδομάδες),
- Σχολείο Προκεχωρημένης Εκπαίδευσης Αξ/κών Ειδι
κών Δυνάμεων (12 εβδομάδες).

Η λειτουργία της Σχολής Αλεξιπτωτιστών 
στην παραλία Ασπροπύργου Αττικής, το 
έτος 1955, όπου εδρεύουν τα εξής σχο
λεία εκπαίδευσης:
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- Η Σχολή Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστών 
(Σ.Β.Ε.Α.), που εκπαιδεύεται προσωπικό προερχόμε
νο από τις Δυνάμεις Καταδρομών, το Πολεμικό Ναυ
τικό και τα Σώματα Ασφαλείας, με διάρκεια 5 εβδο
μάδες.

- Το Σχολείο Ελεύθερης Πτώσης,
- το Σχολείο Αρχηγών Ρίψεων (αλεξιπτωτιστών - εφο
δίων) και Ανιχνευτών,
- Σχολείο Μεγάλων Υψών (πτώσης αλεξιπτωτιστών).

Η έδρα του «Ειδικού Τμήματος Αλεξιπτω
τιστών» (Ε.Τ.Α.)

Η ίδρυση των Μοιρών Καταδρομών, το προσωπικό 
των οποίων εκπαιδεύεται στην εκτέλεση καταδρομι
κών επιχειρήσεων με κάθε μορφής καιρικές συνθή
κες, ημέρα και νύκτα, στον άριστο χειρισμό όπλων, 
στην εκτέλεση ασκήσεων με πραγματικά πυρά σε συ
νεργασία Τεθωρακισμένων, Πυροβολικού και Πολεμι
κής Αεροπορίας, στην εκτέλεση διεισδύσεων από ξη
ρά, θάλασσα και αέρα στις εχθρικές γραμμές, με δυ
νατότητα παραμονής όσου χρόνου απαιτηθεί, στην 
εξειδίκευση στις καταστροφές, δολιοφθορές και ναρ
κοπόλεμο.

Οι Μοίρες Αλεξιπτωτιστών, το προσωπικό των οποί
ων διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 
μαχητικής ικανότητας με υψηλό δείκτη πειθαρχίας, 
αποφασιστικότητας, αυτοπεποίθησης προκειμένου 
να λάβει μέρος σε πάσης φύσης ειδική αποστολή. Η 
εκπαίδευση είναι παρόμοια με των Μοιρών Καταδρο
μών και Ταγμάτων Πεζοναυτών με επιπλέον την προ- 
κεχωρημένη εκπαίδευση Αλεξιπτωτιστή. Η φήμη των 
Μοιρών Αλεξιπτωτιστών (Μ.ΑΛ.) τους έδωσε επάξια 
τον τίτλο της ελίτ του Ελληνικού Στρατού.

Οργάνωση και λειτουργία του «Κέντρου Εκπαίδευ
σης Ορεινού Αγώνα Χιονοδρόμων» στο Όλυμπο, το 
έτος 1961, όπου εκπαιδεύεται το προσωπικό στη χει
μερινή διαβίωση και στη χιονοδρομία.

Συγκρότηση της Α_ Μοίρας Αμφιβίων Καταδρομών, 
το έτος 1968.

Ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης 
Ανορθόδοξου Πολέμου, γνωστό ως Κ.Ε.Α.Π. στη Ρε- 
ντίνα. «Ανορθόδοξος Πόλεμος» είναι μια έννοια που 
έγινε ευρέως γνωστή με τον πόλεμο του Βιετνάμ, 
όπου οι Βιετκόνγκ αντιμάχονταν τους Αμερικανούς με 
«ανορθόδοξο» τρόπο, επιβάλλοντας έτσι έναν άγνω
στο μέχρι τότε πόλεμο, που στη συνέχεια έδωσε 
έναυσμα στους Αμερικανούς να ασχοληθούν με την 
εκπαίδευση σ ’ αυτόν τον νέο τρόπο πολέμου. Η ίδια 
εκπαίδευση γίνεται και στο Κ.Ε.Α.Π., όπου εκπαιδεύο
νται στελέχη των Δυνάμεων Καταδρομών, του Πολε
μικού Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Η οριστική συγκρότηση το έτος 1988 των 
Δυνάμεων Πεζοναυτών.

Η εκπαίδευση του προσωπικού αφορά θέματα φυ
σικής στρατιωτικής αγωγής. Ατομική τακτική - οπλο
μηχανήματα, πεζοπορίες - βολές, καταστροφές - ναρ
κοπόλεμο, συνεργασία με τεθωρακισμένα, πυροβολι
κό, ελικόπτερα, Πολεμικό Ναυτικό (αποβάσεις) και

Πολεμική Αεροπορία, ορεινό αγώνα, χειμερινή δια
βίωση, αμφίβια εκπαίδευση, νυκτερινή εκπαίδευση, 
ανορθόδοξο πόλεμο.

Η αναγκαιότητα της ποικιλομορφίας των επιχειρή
σεων απαιτούσε την εκπαίδευση του προσωπικού 
στην αθέατη από θάλασσα προσέγγιση με τη γνώση 
κατάλληλων τεχνικών και μέσων, έτσι γεννήθηκε το 
1953 η Μονάδα Υποβρυχίων Καταστροφών, γνωστή 
ως Μ.Υ.Κ., που από τον Απρίλιο του 2002 μετονομά
στηκε σε Διοίκηση Υποβρυχίων Καταστροφών 
(Δ.Υ.Κ.). Την ευθύνη της εκπαίδευσης έχει το Πολεμι
κό Ναυτικό, με τη διάθεση εκπαιδευτών και την παρο
χή κατάλληλων εγκαταστάσεων στο Κέντρο Εκπαί
δευσης «Κανελλόπουλος», γνωστό ως Κ.Ε.ΚΑ, στο 
Σκαραμαγκά Αττικής. Στη Σχολή Υποβρυχίων Κατα
στροφών εκπαιδεύεται εθελοντικά, προσωπικό προ
ερχόμενο από τις Δυνάμεις Καταδρομών, το Πολεμι
κό Ναυτικό αλλά και τα Σώματα Ασφαλείας.

Η εκπαίδευση είναι από τις πλέον σκληρές που 
υπάρχουν, γ ι’ αυτό και πολλές είναι οι φορές που οι 
εναπομείναντες, μετά και τις 24 εβδομάδες εκπαίδευ
σης, είναι ελάχιστοι σε σύγκριση με τους αρχικά πα- 
ρουσιασθέντες.

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης είναι τα εξής:
Αντοχή σε ψυχική και σωματική κόπωση, πολεμικές 

τέχνες, υδατογραφήσεις - αναγνώριση ακτών απόβα
σης, καταδύσεις με όλους τους τύπους αυτόνομων 
καταδυτικών συσκευών μέχρι βάθους 56 μέτρων, κα
ταστροφή με χρήση εκρηκτικών (βομβών - ναρκών), 
χρήση φορητού οπλισμού και τυποποιημένων εκρη
κτικών υλών, κινήσεις και τρόποι δράσης ομάδων 
ανορθόδοξου πολέμου, δολιοφθορές και μέθοδοι επι
βίωσης.

Το προσωπικό που τελικά αποφοιτά από τη Σχολή 
απορροφάται, για τους μεν προερχομένους από το 
Πολεμικό Ναυτικό, από τη Διοίκηση Υποβρυχίων Κα
ταστροφών, όπου διατίθεται σε Αποστολές Νομάδος, 
και σε διάφορα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, για 
τους δε προερχόμενους από τις Δυνάμεις Καταδρο
μών, στις Μοίρες Αμφιβίων Καταδρομών.

Στη Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών εδρεύουν 
επίσης τα εξής σχολεία:

- Σχολείο Αυτοδυτών που έπειτα από εκπαίδευση
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18 ημερών, μπορεί το προσωπικό να καταδύεται σε 
βάθος 36 μέτρων, για υποστήριξη πλοίων επιφάνειας 
και διαφόρων υπηρεσιών του Π.Ν. Τα αντικείμενα εκ
παίδευσης είναι η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, 
οι καταδύσεις, τα ναυαγοσωστικά και η αναγνώριση 
εκρηκτικών υλών. Το προσωπικό προέρχεται από το 
Στρατό Ξηράς, το Πολεμικό Ναυτικό, την Πολεμική 
Αεροπορία και την Πυροσβεστική.

- Σχολείο Καταδυτικής Ιατρικής που σε 18 ημέρες οι 
εκπαιδευόμενοι, προερχόμενοι από τους στρατιωτι
κούς γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του 
Σ.Ξ. και του Π.Ν., μπορούν να καταδύονται σε βάθος 
20 μέτρων, ικανοί να υποστηρίξουν κάθε καταδυτική 

ενέργεια.
- Σχολείο τυποποιημένων πυρομαχικών, που αφορά 

προσωπικό μόνο από τους Υποβρύχιους Καταστρο- 

φείς με διάρκεια 15 ημερών.
- Σχολείο χειριστών ταχυπλόων σκαφών με επίσης 

συμμετοχή από προσωπικό της Δ.Υ.Κ., με διάρκεια 15 
ημέρών.

Οι ανάγκες βέβαια της σύγχρονης κοινωνίας απαι
τούν αξιόμαχες Ειδικές Δυνάμεις, ικανές να επέμβουν 
αποτελεσματικά σε περίπτωση που η χώρα μας 
εμπλακεί σε πολεμική σύρραξη με άλλη χώρα, τι γίνε
ται όμως με την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας;

Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατι- 
κή Μονάδα, γνωστή ως Ε.Κ.Α.Μ.

Η Μονάδα αυτή είναι η επίλεκτη Δύναμη που στηρί
ζεται σε αυστηρή επιλογή του προσωπικού της από 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το σχολείο διαρκεί 12 εβδομάδες και από τους επι- 
τυχόντες, ποσοστό 15% εντάσσεται στη δύναμη της 
Ε.Κ.Α.Μ. Στο σχολείο επίσης εκπαιδεύεται και προσω
πικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τα καθήκοντα της Μονάδας είναι τα εξής: Αντιμε
τώπιση καταστάσεων ομηρίας (σε κτίρια, αεροσκάφη, 
τρένα, οχήματα), συλλήψεις υψηλού κινδύνου, αντι
μετώπιση στόχων που κάνουν χρήση όπλων μαζικής 
καταστροφής (χημικές, ραδιολογικές, βιολογικές, πο
λεμικές ουσίες), αντιμετώπιση τρομοκρατών, απε- 
γκλωβισμός ατόμων από ατυχήματα, φυσικές κατα
στροφές.

Η συντήρηση της παραπάνω εκπαίδευσης στηρίζε

ται σε τριμηνιαίο ετήσιο πρόγραμμα, με χρήση σύγ

χρονων εγκαταστάσεων καθώς και χρήση κτιριακών 

εγκαταστάσεων σε διάφορους Οργανισμούς, λιμάνια, 

αεροδρόμια και εγκαταστάσεις Ενόπλων Δυνάμεων, 

και οπουδήποτε κριθεί ικανός χώρος για εκπαίδευση. 

Η Μονάδα χρησιμοποιεί ελικόπτερα και αεροσκάφη 

καθώς και συνεργασία με τις λοιπές Ειδικές Δυνάμεις. 

Για την επίτευξη των επιχειρήσεων χρησιμοποιείται 

εξειδικευμένος οπλισμός για επέμβαση και συμμετο

χή σε πάσης φύσης επιχείρηση αφού η δύναμή της 

διαθέτει άνδρες ομάδων εφόδου, ελεύθερους σκο

πευτές, ειδικούς παραβιάσεων (θυρών, παραθύρων, 

τοίχων κ,λπ.), ομάδες αντιμετώπισης χημικών - βιολο

γικών - ραδιολογικών απειλών, αλεξιπτωτιστές, βα

τραχανθρώπους, αναρριχητές - καταρριχητές, χιονο

δρόμους και νοσοκόμους μάχης καθώς επίσης υπάρ

χει συνεργασία και με αντίστοιχες Μονάδες του εξω

τερικού.

Ειδική Δύναμη διαθέτει και το Λιμενικό Σώμα γνω
στή ως Ομάδα Υποβρυχίων Καταστροφών (Ο.Υ.Α.). 

Το προσωπικό προέρχεται από την απορρόφηση, κυ

ρίως, των απολυθέντων από τους Υποβρύχιους Κατα- 

στροφείς (Ο.Υ.Κ.) με καθήκοντα την ασφάλεια των λι

μένων της χώρας, τη σύλληψη λαθρομεταναστών, την 

επέμβαση σε κάθε μορφής απειλή στο χώρο εμβέλει

ας τους, τη συνοδεία υψηλών προσώπων. Το προσω

πικό των Ο.Υ.Α. χρησιμοποιεί εξειδικευμένο εξοπλι

σμό και μέσα.
Ειδική Δύναμη διαθέτει και η Πυροσβεστική τη 

γνωστή σε όλους Ε.Μ.Α.Κ. (Ειδική Μονάδα Αποκατά

στασης Καταστροφών). Το προσωπικό προέρχεται 

από το Πυροσβεστικό Σώμα με άνδρες απολυθέντες 
κυρίως από τις λοιπές Ειδικές Δυνάμεις (βατραχάν
θρωποι, αλεξιπτωτιστές, καταδρομείς, πεζοναύτες). 

Καθήκοντά τους είναι η άμεση επέμβαση για βοήθεια 

σε φυσικές καταστροφές (σεισμοί, πλημμύρες, πυρ

καγιές, χιονοπτώσεις), παροχή βοήθειας σε εγκλωβι
σμένους - τραυματισμένους ορειβάτες, χιονοδρό

μους.
Ειδική Δύναμη της Πολεμικής Αεροπορίας είναι η 

Μοίρα Αεροπορικών Κατασκευών, η οποία επιμελείται 

του Σχολείου Αυτοδυτών της, σε δικές της εγκατα

στάσεις, και εκτός του προσωπικού της Πολεμικής 

Αεροπορίας εκπαιδεύεται προσωπικό από τις Ένο

πλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, με καθήκο
ντα τον απεγκλωβισμό θυμάτων αεροπορικών ατυχη

μάτων εντός της θάλασσας, λιμνών και ποταμών κα

θώς και παροχή βοήθειας για εντοπισμό αεροσκαφών 

εντός του θαλασσίου βυθού.
Το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων με εντατική 

σκληρή και επίπονη εκπαίδευση προσαρμόζεται διαρ

κώς στις απαιτήσεις των καιρών. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τα αυστηρά κριτήρια επιλογής του προσωπικού, το 

οποίο μόνον εθελοντικά εντάσσεται σ' αυτές και ξε
χωρίζει για τους υψηλούς δείκτες νοημοσύνης, ψυχι

κών και σωματικών ικανοτήτων.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αθ. Ευαγγ. Μπαλασάκης
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ΠΑΠΑΓΕ Ο Υ
ΣΕ 60 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

INNOVA 125 1990 Ευρώ (42,86 EURO χ 60 μήνες)
SH 150 3090Ευρώ (66,55 EURO χ 60 μήνες)

FES 150 3900Ευρώ (84,98 EURO χ 60 μήνες)
NSS 250 JAZZ 5990Ευρώ (130,52 EURO χ 60 μήνες)

XL 125 VARADER0 4900Ευρώ (106,77 EURO X 60 μήνες)
XL 650 7700Ευρώ (165,85 EURO X 60 μήνες)

XL 1000 VARADERO 11500Ευρώ (250,58 EURO X 60 μήνες)
XR 125 2750Ευρώ (59,92 EURO X 60 μήνες)

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

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

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

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

FZR-fazer 7700Ευρώ (165,85 EURO X 60 μήνες)
YZF R6 11220Ευρώ (241,67 EURO X 60 μήνες)
XT 660 6650Ευρώ (143,24 EURO X 60 μήνες)

TDM 900 9900Ευρώ (213,24 EURO χ 60 μήνες)
YZF RJ (2004) 14900Ευρώ (320,94 EURO X 60 μήνες)

XL 650 7700Ευρώ (165,85 EURO χ 60 μήνες)

Δ Ω Ρ Ε Α Ν  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, Χ Ω Ρ Ι Σ  έξοδα γραμματίων

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
τη λ. 77.0 3 .8 8 6 , 7 7 .1 6 .6 7 0 , fa x 7 7 .1 5 .4 9 8 , service 77.52.336
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Υ Π Ο Π Ο Λ Υ Β Ο Λ Α  ΟΠΑΑ
Υηοηολυβόλα είναι τα όπλα που βάλλουν, κρατούμε
να στα χέρια, συνεχόμενες αυτόματες ή ημιαυτόμα
τες βολές και τροφοδοτούνται με γεμιστήρες των δέ
κα έως εκατό φυσιγγίων. Είναι δηλαδή πολυβόλα αυ
τόματα όπλα, υποβαθμισμένα πρώτον ως προς τις 
διαστάσεις και το βάρος τους, δεύτερον ως προς το 
διαμέτρημά τους και τρίτον ως προς τον αριθμό των 
φυσιγγίων.
Το υποπολυβόλο (Υ.Π.Β.) (Submachine gun - S.M.G.) 
είναι ατομικό όπλο με μικτό χαρακτήρα (επιθετικό - α
μυντικό), ενώ το πολυβόλο (Π.Β.) (Machine gun - 
M.G.) είναι επιθετικό όπλο που στηρίζει ομάδα (ομα
δικό).

Η ανάγκη για τη δημιουργία των Υ.Π.Β. εμφανίσθηκε 
το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα και χρησιμοποι

ήθηκε αποκλειστικά από στρατιωτικές δυνάμεις, 
ως όπλο ομαδάρχη (υπαξιωματικού - αξιωματικού). 

Τα πλεονεκτήματα του ήταν, ότι ήταν ένα όπλο το 
οποίο ήταν μικρό σε διαστάσεις , πυροδοτούσε πολ

λά φυσίγγια με συνεχόμενες βολές (αυτόματες), φε
ρόταν εύκολα από το χειριστή του και γενικά ήταν ένα 
όπλο, το οποίο υποκαθιστούσε, ιδιαίτερα μέσα στις 
κατοικημένες περιοχές, με μεγάλη επιτυχία τα μέχρι 
τότε φερόμενα μακρά όπλα (τυφέκια - πολυβόλα).

Έτσι λοιπόν, το πρώτο Υ.Π.Β. εμφανίσθηκε το 1918 
και ήταν το γερμανικό ΜΡ-18, διαμετρήματος 9πιπι 
Parabellum, το οποίο χρησιμοποιούσε το ίδιο φυσίγ
γιο με το πιστόλι του γερμανικού στρατού το Ρ08 
Luger. Το δεύτερο Υ.Π.Β. ήταν το αμερικανικό 

THOMPSON Μ 1921, το οποίο ήταν διαμετρήματος
0.45 ACP, δηλαδή είχε το ίδιο διαμέτρημα με το αμε
ρικανικό πιστόλι Μ 1911.

Από τότε μέχρι σήμερα κατασκευάσθηκαν πολλά 
Υ.Π.Β. από διάφορους κατασκευαστές σε πολλές χώ
ρες και διαφορετικά διαμετρήματα. Όμως, αυτά που 
τελικά επικράτησαν είναι εκείνα που κατασκευάζονται 
στα διαμετρήματα 0,45 ACP (Automatic Colt Pistol) 

και 9mm Parabellum.
Η τεχνολογία των πολυβόλων όπλων, αλλά και αυ

τή των ατομικών ημιαυτόματων τυφεκίων ήταν αυτή 

που χρησιμοποιήθηκε από τους σχεδιαστές των 
Υ.Π.Β., όσον αφορά τη λειτουργία των όπλων αυτών.

Έτσι κάποια απ' αυτά ακολουθούν τη λειτουργία 
της οπισθοκινούσας πίεσης, που εξασκείται στον πυθ
μένα του κάλυκα (Blow back operation), ενώ άλλα 
ακολουθούν τη λειτουργία της οπισθοδρόμησης 
(Recoil operation). Επίσης υπάρχει άλλη μια κατηγο
ρία Υ.Π.Β., των οποίων η λειτουργία στηρίζεται στην

ενέργεια των αερίων της πυρίτιδας (Gas operation).

Τα Υ.Π.Β. βάλλουν ανάλογα με την κατασκευή τους 

κατά δυο τρόπους:
- με ανοικτό κλείστρο (open bolt),

- με κλειστό κλείστρο (closed bolt).

Υ.Π.Β. ανοικτού κλείστρου
Τα Υ.Π.Β. Α.Κ. (ανοικτού κλείστρου) λειτουργούν με 

τον παρακάτω τρόπο. Το κλείστρο σχεδόν πάντα είναι 

ένα βαρύ συμπαγές κομμάτι μετάλλου, στο μπροστά 
μέρος του οποίου είναι προσαρμοσμένος ο μηχανι
σμός επίκρουσης των φυσιγγίων. Το βαρύ κλείστρο 
συγκροτείται στο πίσω μέρος του όπλου από ένα μη
χανισμό. Μόλις πιεστεί η σκανδάλη, αυτός ο μηχανι

σμός απελευθερώνει το κλείστρο, το οποίο κινούμενο 
από το επανατατικό ελατήριο έρχεται μπροστά παρα- 

σύροντας το πρώτο φυσίγγιο που βρίσκεται στα χείλη 
του γεμιστήρα. Το κατώτερο μέρος του κλείστρου 
που παραλαμβάνει το φυσίγγιο, το εισάγει στη θαλά

μη του όπλου και μόλις έρχεται η βελόνα του επι
κρουστήρα σε επαφή με το καψύλλιο του εισαχθέ- 

ντος στη θαλάμη φυσιγγίου, αυτό πυροδοτείται. Με
τά την πυροδότηση του φυσιγγίου το κλείστρο επα
νέρχεται στην αρχική του θέση (πίσω) όπου αγκι- 

στρώνεται από το μηχανισμό που προαναφέρθηκε. 
Ταυτόχρονα κατά την οπισθοπορεία του κλείστρου το 
σύστημα του εξολκέα-εξωστήρα παραλαμβάνει από 
τη θαλάμη του όπλου τον κάλυκα και τον απορρίπτει. 
Αν η σκανδάλη δεν κρατηθεί πιεσμένη, η λειτουργία 
του όπλου σταματά σε αυτό το σημείο (δηλαδή με το 
κλείστρο πίσω και συμπιεσμένο το επανατατικό ελα
τήριο). Σ ’ αυτή τη φάση το κλείστρο του όπλου είναι 
ανοικτό και από τη θυρίδα απόρριψης των καλύκων 
φαίνεται το επάνω μέρος του γεμιστήρα και η άδεια 

θαλάμη του όπλου.
Αν η σκανδάλη πιεστεί εκ νέου η περιγραφείσα πιο 

πάνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Αν συνεχίσει ο 
χρήστης να πιέζει τη σκανδάλη του όπλου η διαδικα

σία επαναλαμβάνεται αυτόματα μέχρι να αδειάσει το 
όπλο, οπότε το κλείστρο μένει πάλι στο πίσω μέρος.

Το σύστημα του ανοικτού κλείστρου είναι ένας 

απλός μηχανισμός τόσο στη σύλληψη όσο και στη 
λειτουργία του, αλλά λόγω της μεγάλης μάζας του 
κλείστρου που μετακινείται εμπρός-πίσω είναι δύσκο
λο ο χειριστής του όπλου κατά την εκτέλεση αυτόμα
της βολής να το ελέγχει και να το κατευθύνει σε κά
ποιο συγκεκριμένο σημείο ακίνητου στόχου ή σε δια
φορετικούς στόχους. Επίσης ο χειριστής του Υ.Π.Β. 

Α.Κ. θα πρέπει να εξοικειωθεί μ ’ αυτό, ιδιαίτερα όταν 
το όπλο βρίσκεται σε αδράνεια για να αποφεύγονται 
τα ατυχήματα. Αυτή είναι εν πολλοίς η λειτουργία του 
Υ.Π.Β. που βάλλει από ανοικτό κλείστρο. Τα περισσό
τερα Υ.Π.Β., παλαιό και σύγχρονα βάλλουν από ανοι-
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κτό κλείστρο, όπως παράδειγμα το γερμανικό ΜΡ 18 
(το πρώτο Υ.Π.Β.), το αμερικάνικο Thompson, το αγ
γλικό Sten, το ρωσικό PPSh-41, το ισραηλινό UZI, το 
αμερικάνικο MAC-10 (Ingram), το ισπανικό STAR Ζ-84 
κ.α.

Υ.Π.Β. κλειστού κλείστρου
Τα Υ.Π.Β. Κ.Κ.(κλειστού κλείστρου) λειτουργούν εντε
λώς διαφορετικά από αυτά του ανοικτού κλείστρου. Η 
λειτουργία τους προσομοιάζει με αυτή των ημιαυτο

μάτων τυφεκίων. Το κλείστρο όταν ηρεμεί, βρίσκεται 
εφαπτόμενο με τη θαλάμη του όπλου. Για να πυροβο

λήσει το όπλο θα πρέπει κατ’ αρχήν να οπλιστεί, δη
λαδή θα πρέπει να τραβηχτεί το κλείστρο προς τα π ί
σω. Με το τράβηγμα του κλείστρου προς τα πίσω 
οπλίζεται η βελόνα του επικρουστήρα και ο μηχανι

σμός της σφύρας του όπλου. Όταν το κλείστρο αφή
νεται να ταξιδέψει προς τα εμπρός παραλαμβάνει φυ
σίγγιο από τα χείλη του γεμιστήρα και το εισάγει στη 
θαλάμη του όπλου. Για να πυροδοτηθεί το φυσίγγιο 
θα πρέπει να πιεσθεί η σκανδάλη, η οποία με τη σει
ρά της απελευθερώνει την οπλισμένη σφύρα που 
προσκρούει στο πίσω μέρος της βελόνας του επι
κρουστήρα η οποία τελικά ενεργοποιεί το καψύλιο 

του φυσιγγίου και το πυροδοτεί. Μετά την πυροδότη
ση του φυσιγγίου το κλείστρο έρχεται πίσω, συμπιέ
ζεται το επανατατικό ελατήριο, παραλαμβάνεται και 

απορρίπτεται ο άδειος κάλυκας και επανοπλίζεται η 
σφύρα. Αφού το κλείστρο φθάσει στο πίσω οριακό 
σημείο με τη βοήθεια του επανατατικού ελατηρίου 
αρχίζει να κινείται προς τα εμπρός. Κατά την πορεία 
του παραλαμβάνει νέο φυσίγγιο από το γεμιστήρα και 
το εισάγει στη θαλάμη του όπλου. Αν η σκανδάλη 
κρατηθεί πατημένη η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνε
ται αυτόματα μέχρι να αδειάσει ο γεμιστήρας. Αν η 
σκανδάλη πιεσθεί μόνο μια φορά θα πυροδοτηθεί ένα 
φυσίγγιο η διαδικασία θα τελειώσει με την εισαγωγή 

του νέου φυσιγγίου στη θαλάμη του όπλου και το 
κλείστρο θα παραμείνει κλειδωμένο στην κάννη δηλα
δή στο μπροστινότερο σημείο, που μπορεί να βρεθεί 
κατά την κίνησή του. Από τη θυρίδα απόρριψης των 
φυσιγγίων διακρίνεται ο κορμός του κλείστρου. Σ’ αυ

τή τη θέση το κλείστρο είναι κλειστό.
Ο μηχανισμός λειτουργίας του Υ.Π.Β. Κ.Κ. είναι πιο 

πολύπλοκος απ’ αυτόν του Υ.Π.Β. Α.Κ., αλλά παρου
σιάζει κάποια πλεονεκτήματα έναντι αυτού. Το βασι
κότερο είναι ότι και η πρώτη αλλά και οι υπόλοιπες 
αυτόματες η μη βολές είναι πιο σταθερές, διότι κατά 
τη στιγμή της πίεσης της σκανδάλης δεν κινείται η μά
ζα του κλείστρου. Επίσης τα Υ.Π.Β. Κ.Κ. δεν είναι τό

σο επιρρεπή στις κατά λάθος πυροδοτήσεις και ο χει
ριστής του χρειάζεται λιγότερο χρόνο να εξοικειωθεί 
με το όπλο του, παρά ο χειριστής του Υ.Π.Β. Α.Κ..

Τα Υποπολυβόλα κλειστού κλείστρου είναι ευρέως 
διαδεδομένα τις τελευταίες δεκαετίες. Τέτοια είναι 
αυτά της σειράς ΜΡ5 της γερμανικής εταιρίας 
HECKLER & KOCH, τα ισραηλινά Mini και Micro UZI, 
το τσέχικο Vz61 SCORPION, το ρωσσικό STECHKIN 

κ.α.

Β ουλγαρ ικό  ΥΠΒ SH IPKA 9m m  M akarov

Β ελγικό ΥΠΒ FN Ρ90 5,7m m  X 28m m

Α μ ερ ικα ν ικό  ΥΠΒ INGRAM  M AC  10 0,45 ACP

Γ ερμ ανικό  ΥΠΒ H eck le r-K o ch  Ρ7 4 ,6m m  X 30m m
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Ό λα τα Υ.Π.Β. βάλλουν αυτόματες βολές, δηλαδή 

με συνεχή πίεση επί της σκανδάλης πυροδοτούνται 
όλα τα φυσίγγια του γεμιστήρα χωρίς διακοπή. Επί

σης έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν και σαν ημι

αυτόματα όπλα, δηλαδή με κάθε πάτημα της σκανδά
λης πυροδοτείται ένα μόνο φυσίγγιο. Κάποια από τα 
Υ.Π.Β. έχουν τη δυνατότητα με κάθε πάτημα της 

σκανδάλης να εκτελούν ριπές τριών βολών. Τέτοια 

δυνατότητα έχουν τα τελευταίας γενιάς Υ.Π.Β. της 
σειράς ΜΡ5 της Heckler Koch και το VP70 της ίδιας 

εταιρίας.

Η εξέλιξη των Υ.Π.Β.
Τα πρώτα Υ.Π.Β. (όπως αναφέρθηκε, το πρώτο 

πραγματικά Υ.Π.Β. ήταν το γερμανικό ΜΡ 18), ήταν 

μεγάλα σε όγκο (μακριές κάννες, σταθερά και μεγά
λα κοντάκια) και σχετικά δύσχρηστα σε σχέση με τις 
σύγχρονες, κατασκευές. Χρησιμοποιούνταν βαριά μέ

ταλλα χωρίς ιδιαίτερη κατεργασία και οι μηχανισμοί 
ήταν χοντροκομμένοι με αποτέλεσμα να εμφανίζονται 
πάρα πολλές εμπλοκές.

Με την πάροδο του χρόνου όμως και ενώ οι ανάγκες 

για μαζική κατασκευή και χρήση τέτοιων όπλων αυξή
θηκαν, μοιραία άρχισε η εξέλιξή τους. Μίκρυνε το μή
κος της κάννης, τα κοντάκια έγιναν πτυσσόμενα, οι 
γεμιστήρες που κατασκευάζονται είναι διπλής διάτα

ξης (δίστηλοι) και τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται 

είναι ελαφρύτερα και χημικά κατεργασμένα ώστε να 
αντέχουν σε μεγαλύτερες πιέσεις και θερμοκρασίες.

Στις δεκαετίες του 1960 και του 1970 τα Υ.Π.Β. μί
κρυναν ακόμη περισσότερο τις διαστάσεις τους, 

ώστε να μπορούν να κρατούνται με το ένα χέρι, οπό
τε φθάσαμε στην εξελιγμένη μορφή των αυτόματων 
πιστολιών.

Τα φυσίγγια που χρησιμοποιήθηκαν στα Υ.Π.Β. είναι 
περιορισμένης γκάμας διαμετρημάτων. Έτσι το Vz61 
Scorpion της τσέχικης εταιρίας eska Zbrojovka είναι 
διαμετρήματος 7,65 mm (0,32 A.C.P.), δέχεται γεμι
στήρες των δέκα η είκοσι φυσιγγίων, λεπουργεί με 
οπισθοκινούσα πίεση (Blowback Operation) βάλλει 
από κλειστό κλείστρο και έχει αναδιπλούμενο μεταλ
λικό κοντάκι. Το γερμανικό Heckler Koch ΜΡ5 είναι 

διαμετρήματος 9mm Parabellum (9X19 Nato) δέχεται 
γεμιστήρες των δέκα πέντε η τριάντα φυσιγγίων, λει
τουργεί με οπισθοδρόμηση αδράνειας (inertia recoil), 
βάλλει από κλειστό κλείστρο και έχει πτυσσόμενο η 
σταθερό κοντάκι. Αυτό το Υ.Π.Β. διατίθεται και σε δια
μετρήματα 10mm και 0,40 SW. Το σοβιετικό PPSh-41 

βάλλει από ανοικτό κλείστρο φυσίγγια διαμετρήμα
τος 7,62X25 mm (7,62mm Tokarev) και δέχεται δίστη

λους γεμιστήρες των 30 φυσιγγίων η γεμιστήρες σε 
σχήμα τύμπανου χωρητικότητας 71 φυσιγγίων. Το 
επίσης σοβιετικό Stechkin APS είναι διαμετρήματος 

9X18 mm (9mm Makarov) δέχεται γεμιστήρες των εί
κοσι φυσιγγίων, λειτουργεί με οπισθοδρόμηση 

(recoil), βάλλει από κλειστό κλείστρο και έχει αφαι- 
ρούμενο κοντάκι. Αυτό το όπλο χρησιμοποιείται και 
σαν πιστόλι. Το αμερικάνικο Thompson Μ1921 (η 
Μ 1928) είναι διαμετρήματος 0,45 A.C.P., δέχεται γε

μιστήρες των είκοσι η τριάντα φυσιγγίων, λειτουργεί 
με οπισθοδρόμηση, βάλλει από ανοικτό κλείστρο και 

έχει σταθερό κοντάκι.
Ό λα τα Υ.Π.Β. είναι ταχυβόλα όπλα. Αυτός βέβαια εί

ναι και ο σκοπός τους. Έτσι ενδεικτικά αναφέρονται 
κάποιες θεωρητικές ταχυβολίες μετρούμενες σε φυ

σίγγια ανά λεπτό (φ.α.λ.). To ΗΚ ΜΡ5 900 έχει ταχυ
βολία φ.α.λ., το ΗΚ VP 70 2.200 φ.α,λ., το Vz61 

Scorpion 750 φ.α.λ., το MAC-10 1.200 φ.α.λ., το Micro 
Uzi 1.250 φ.α.λ., το STEYR ΤΜΡ 900 φ.α,λ.

Ο εξοπλισμός της Αστυνομίας με Υ.Π.Β.
Τα Υ.Π.Β., προ, κατά τη διάρκεια και μετά τον Β’ Πα

γκόσμιο Πόλεμο χρησιμοποιήθηκαν από στρατιωτικές 

δυνάμεις. Επειδή από τη φύση του το Υ.Π.Β. είναι το 
πλέον κατάλληλο και με ισχύ πυρός όπλο για χρήση 

σε κατοικημένη περιοχή, σχετικά νωρίς (δεκαετία 
1920) άρχισε στις μεγαλουπόλεις των Η.Π.Α. να χρη
σιμοποιείται από μέλη συμμοριών κατ’ αντιπάλων 
ομάδων ή κατά αστυνομικών. Ως εκ τούτου, ανέκυψε 

η επιτακτική ανάγκη για εφοδιασμό και των αστυνο
μικών υπηρεσιών με Υ.Π.Β. Ωστόσο, οι αμερικανικές 

αστυνομικές υπηρεσίες μέχρι και τη δεκαετία του 
1980 χρησιμοποιούσαν, ως όπλο με μεγάλη αναχαιτι- 
στική ισχύ, την αστυνομική καραμπίνα. Οι ευρωπαϊκές 

αστυνομικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν τα Υ.Π.Β. 
από τη δεκαετία του 1950, αν και κατείχαν και παλαι- 
ότερα τέτοιου είδους οπλισμό. Έτσι σήμερα στα πε

ριπολικά αυτοκίνητα των περισσοτέρων Αστυνομιών 
της Ευρώπης υπάρχει ένα Υ.Π.Β. έτοιμο για χρήση, 

όπως επίσης και στα σημεία ελέγχου (μπλόκα) υπάρ
χει κατά κανόνα ένας αστυνομικός οπλισμένος με 
Υ.Π.Β., ο οποίος επιτηρεί τους ελέγχους και φροντίζει 
για την ασφάλεια της ομάδας ελέγχου.

Πέραν των συνήθων αστυνομικών δυνάμεων που 

χρησιμοποιούν Υ.Π.Β., τέτοια όπλα άρχισαν να χρησι
μοποιούν και οι ειδικές δυνάμεις των αστυνομιών, οι 
οποίες είναι υπεύθυνες για την εκτέλεση επιχειρήσε
ων υψηλής επικινδυνότητας (σύλληψη επικινδύνων 
κακοποιών-τρομοκρατών). Αιτία ήταν η δράση των 

ένοπλων τρομοκρατικών ομάδων σε όλες σχεδόν τις 

ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 
1960, 70 και 80, όπου τα μέλη των ομάδων αυτών κα
τά τη διάρκεια των τρομοκρατικών επιχειρήσεων (δο
λοφονίες, απαγωγές, ληστείες τραπεζών) ήταν οπλι

σμένα με μικρά Υ.Π.Β.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της επιχείρη

σης απαγωγής του Ιταλού ηγέτη των Χριστιανοδημο
κρατών και πρώην πρωθυπουργού Aldo Moro το 
1978 από μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Ερυ

θρές Ταξιαρχίες (Brigade Rosse). Κατά την επιχείρη
ση σκοτώθηκαν και οι τέσσερις Καραμπινιέροι σωμα- 
τοφύλακές του, οι οποίοι ήταν οπλισμένοι με πιστό
λια, ενώ οι τρομοκράτες, άνδρες και γυναίκες ήταν 

οπλισμένοι με Υ.Π.Β. Vz61 Scorpion και Beretta Μ4.
Η 22η Σμηναρχία Special Air Service (SAS) της Βρε

τανικής Βασιλικής Αεροπορίας (RAF), υπεύθυνη για 
τη διεξαγωγή των αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων 
κατά την επιχείρηση ανακατάληψης της ιρανικής πρε-
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σβείας στο Λονδίνο το Μάιο του 1980, η οποία είχε 
καταληφθεί από Ιρανούς τρομοκράτες, χρησιμοποίη
σε για πρώτη φορά εκτεταμένα το Υ.Π.Β. ΗΚ ΜΡ5.

Το Υ.Π.Β. χρησιμοποιείται και ως όπλο εισόδου 
(entry gun) για εισόδους υψηλού κινδύνου σε οικίες η 
λοιπούς χώρους, που τελούν υπό κατάληψη.

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας
Στα όπλα γενικά, επειδή βρίσκουν εφαρμογή όλες οι 

νέες τεχνολογίες της Φυσικής, της Χημείας, της Με
ταλλουργίας, της Μηχανολογίας και άλλων τεχνικών 
επιστημών, η τεχνολογική τους εξέλιξη είναι ταχύτα
τη. Ειδικά στα Υ.Π.Β., επειδή συνδυάζουν τα χαρα
κτηριστικά των όπλων χειρός και των μεγαλυτέρων 
φορητών συμβατικών όπλων (τυφεκίων, πολυβόλων), 
οι εξελίξεις τρέχουν πολύ γρήγορα. Έτσι η εταιρία 
CALifornia Instrument COmpany πριν από μερικά χρό
νια παρουσίασε μια σειρά από πρωτοποριακά όπλα, 
μεταξύ των οποίων και το Υ.Π.Β. CALICO Μ-960 δια
μετρήματος 9 mm Parabellum, ένα όπλο με εντελώς 
διαφορετικό σχεδίασμά από τα συνηθισμένα, το 
οποίο φέρει κυλινδρικό γεμιστήρα πενήντα φυσιγγίων 
στη ράχη του, βάλλει με κλειστό κλείστρο και τα υλι
κά κατασκευής του αποτελούνται από πολυμερές 
πλαστικό και κράματα αλουμινίου και ατσαλιού, η δε 
θαλάμη του όπλου αντέχει σε πιέσεις που φθάνουν τα
70.000 p.s.i.(λίβρες ανά τετραγωνική ίντσα). Η απόρ
ριψη των καλύκων γίνεται από το κάτω μέρος του 
όπλου και αυτοί μπορούν να συλλεχθούν σε μικρό σά
κο, που προσαρμόζεται στη θυρίδα απόρριψης.

Η Βελγική εταιρία FN στα τέλη της δεκαετίας του 
1990 παρουσιάζει ένα Υ.Π.Β., το Ρ-90 με διαμέτρημα 
5,7mm X 28mm.To όπλο λειτουργεί με οπισθοκινούσα 
πίεση (Blowback operation), φέρει γεμιστήρα εκατό 
φυσιγγίων ο οποίος προσαρμόζεται στη ράχη του 
όπλου, απορρίπτει τους κάλυκες από το κάτω μέρος, 
βάλλει με κλειστό κλείστρο και η βολίδα στο στόμιο 
της κάννης έχει ταχύτητα 2.800 ποδών το δευτερόλε
πτο (920 περίπου μέτρα). Η βολίδα, η οποία είναι μυ
τερής αιχμής, έχει κατασκευασθεί έτσι, ώστε να τρυ- 
πά  σε απόσταση εκατόν πενήντα μέτρων ένα ατσάλι
νο κράνος με προδιαγραφές ΝΑΤΟ και να διαπερνά 
αλεξίσφαιρη προστασία με σαράντα οκτώ φύλλα 
Kevlar.

Ο τρόπος λειτουργίας, η ισχύς πυρός, η ταχυβολία 
και ευθυβολία του όπλου από τη μια, ο εύκολος χειρι
σμός, η λύση, αρμολόγηση και συντήρησή του καθώς 
και η ψυχολογική στήριξη, που παρέχει στο χειριστή 
και στην ομάδα από την άλλη, ανέδειξαν το Υ.Π.Β., ως 
ένα απόλυτα αναγκαίο όπλο που δεν πρέπει να απου
σιάζει από τα οπλοστάσια των δημοσίων δυνάμεων. 
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το Υ.Π.Β. από μόνο του 
αποτελεί αναγκαία και ικανή συνθήκη για την επιτυχία 
μιας επιχείρησης. Άλλωστε είναι όπλο μικτής χρήσης 
(ομαδικό-ατομικό), γ ι’ αυτό συμπληρώνει και συμπλη
ρώνεται από τα ατομικά όπλα.

ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Σ ΣΤ. ΤΣΙΑΒΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΟΣ Ά  

TSIAVAS@ M AIL.CO M

Γ ερμ ανικό  ΥΠΒ H eck le r-K o ch  ΜΡ 5Κ  9m m  P arabe llum  

συγκεκαλυ μμένο  σε  χαρτοφ ύλακα  για  πρ οσ τα σ ία  

ε π ισ ή μ ω ν  π ρ ο σ ώ π ω ν .

Π ολω ν ικό  ΥΠΒ ΖΜ L u zn ick  ΡΜ 63 9m m  M akarov

Α υστρ ιακό  ΥΠΒ S teyr ΤΜ Ρ 9m m  P arabe llum
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Ο ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει το μέγεθος 
της καταστροφής που έπληξε τη νοτιοανατολική Ασία 
τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, προκαλώντας 
το θάνατο 300.000 (μέχρι τώρα) ανθρώπων.
Ο επίγειος παράδεισος τουριστικών προορισμών ό
πως οι Μαλδίβες και το Πουκέ, μετατράπηκαν σε κό
λαση για χιλιάδες τουρίστες που αποφάσισαν να πε
ράσουν τις εορτές των Χριστουγέννων στους συγκε
κριμένους προορισμούς. Η «Α. Α.» με νωπές τις μνή
μες από επίγειους παραδείσους που θυμίζουν πλέον 
κόλαση περιγράφει φωτογραφικά την πρόσφατη κα
ταστροφή που υπέστησαν τα «Μαργαριτάρια του 
Ινδικού Ωκεανού» από τον σεισμό της Σουμάτρας και 
το φονικό «τσουνάμι» που προκάλεσε η δόνηση.

Μ

«Τσουνάμι», μια λέξη που έγινε πλέον γνωστή σε μι

κρούς και μεγάλους και στο άκουσμά της προκαλείται 
παγκόσμιος τρόμος, ιδιαίτερα σε κείνους που διαμέ

νουν κοντά σε παράκτιες περιοχές. Τι είναι λοιπόν το 

«τσουνάμι;» Το «τσουνάμι» είναι μια σειρά από μεγά
λα κύματα, εξαιρετικά μεγάλου μήκους, τα οποία συ

νήθως προκαλούνται από βίαιες υποθαλάσσιες διατα

ραχές. «Μιλάμε για την απότομη ανύψωση κατά πολ

λά μέτρα του πυθμένα του ωκεανού σε έκταση εκα
τοντάδων χιλιομέτρων και την εκτόπιση δισεκατομμυ

ρίων τόνων νερού», λέει ο σεισμολόγος Ντέιβιντ 
Ουάλντ. Το νερό στην επιφάνεια, μετά την απότομη 

ανύψωσή του, αρχίζει να πέφτει και έτσι σχηματίζεται 
το «τσουνάμι». Τα πιο καταστροφικά προκαλούνται 

από μεγάλους σεισμούς, όταν το επίκεντρό τους βρί
σκεται κοντά ή πάνω στο βυθό του ωκεανού. Κι αυτό 

συνήθως συμβαίνει σε περιοχές όπου συγκρούονται 

οι τεκτονικές πλάκες και η σύγκρουση προκαλεί σει
σμό. Η Ινδονησία, που αποτελείται από 17.000 νησιά, 

είναι επιρρεπής στους σεισμούς επειδή βρίσκεται 

στις άκρες των τεκτονικών πλακών.
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Τι γίνεται όμως μόλις ένα τσουνάμι φτάσει στην 
ακτή; Τα κύματα του τσουνάμι στον ωκεανό έχουν πο
λύ μεγάλη ταχύτητα, η οποία μπορεί να φτάσει τα 700 

χιλιόμετρα την ώρα. Καθώς όμως φτάνουν στα ρηχά 
νερά, η ταχύτητά τους μειώνεται και φτάνει γύρω στα 
80-110 χιλιόμετρα την ώρα (τα κύματα έρχονται στην 
ακτή το ένα μετά το άλλο κάθε 10 με 45 λεπτά). Για 
παράδειγμα, όταν το βάθος της ακτής είναι 15 μέτρα, 
η ταχύτητα του τσουνάμι θα είναι μόνο 45 χιλιόμετρα 
την ώρα. Όμως, εκατό χιλιόμετρα πιο μακριά, ή και 
παραπάνω, υπάρχει ένα άλλο κύμα με πολύ μεγαλύ
τερη ταχύτητα το οποίο θα σκάσει στην ακτή σαν 
ένας τοίχος νερού που έρχεται με τεράστια ταχύτητα 
και σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του. “Στη Μαλαι
σία, στις Μαλδίβες, στη Βιρμανία, στη Σομαλία στις 
Σεϋχέλλες, στην Τανζανία, στην Ταϊλάνδη, Ινδία, Σρι 
Λάνκα και Ινδονησία, μέχρι την Κένυα της Αφρικής και 
τις ακτές της Νέας Ζηλανδίας, έφθασε το παλιρροϊκό 

κύμα που προκλήθηκε από τον ισχυρότατο σεισμό 
στη Σουμάτρα της Ινδονησίας σε απόσταση άνω των
8.000 χλμ από το επίκεντρό του” , δήλωσε ο σεισμο- 
λόγος Γουόργουϊκ Σμιθ.

Τραγικές είναι οι μαρτυρίες μικρών παιδιών που 
βίωσαν τη φρίκη του τσουνάμι. Οι ηγέτες της υφηλί- 
ου, βλέποντας το μέγεθος της καταστροφής πραγμα
τοποίησαν συνάντηση στην Τζακάρτα της Ινδονησίας 
για να συζητήσουν με ποιο τρόπο θα φτάσει η βοή
θεια στα εκατομμύρια των κατοίκων της νοτιοανατο
λικής Ασίας που έμειναν άστεγοι. Υποσχέθηκαν να 

συνεργασθούν για να συμβάλουν στην ανοικοδόμηση 
των κοινοτήτων που καταστράφηκαν. Καλό λοιπόν εί
ναι να παρακολουθούμε με περισσότερη προσοχή τις 
εικόνες που μεταδίδονται από τόσο μεγάλα κοσμογο- 
νικά γεγονότα και να μη νομίζουμε ότι όλα αυτά δεν 
μας αφορούν επειδή βρίσκονται στην άλλη πλευρά 
του πλανήτη. Γιατί αυτή η πλευρά βρίσκεται πολύ κο
ντά μας.

ΠΗΓΗ: W WW .IN.GR  
Ε πιμέλεια  : Α ρχ/κας Κ .Τσινάλης
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Η ΠΡΩΤΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η Ι.Ρ.Α ΕΙΝΑΙ...

•  Η μεγαλύτερη Διεθνής Ένωση Αστυνομικών με περισσό
τερα από 300.000 μέλη σε (62) χώρες του κόσμου, η οποία 
ιδρύθηκε το 1950 στην Αγγλία από τον Αρχιφύλακα Arthur 
Troop.

•Σύμβουλος στο Οικονομικό και 
Κοινωνικό Συμβούλιο του Ο.Η.Ε. 
και του Συμβουλίου της Ευρώ
πης.
•Αφοσιωμένη στις αρχές που 
καθορίζονται από την Διεθνή Δια
κήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων, όπως αυτά υιοθετήθηκαν 

από τον ΟΗΕ το 1948.
•Η  μοναδική παγκόσμια οργά
νωση αστυνομικών, χωρίς διακρί
σεις βαθμού, γλώσσας, φυλής, 
θρησκείας και χωρίς συνδικαλι
στικές ή πολιτικές επιδιώξεις.
•  Η πρώτη μη-κυβερνητική οργά
νωση στους κόλπους της Αστυ
νομίας.
•Ο  συνδετικός κρίκος όλων των 

Οργανώσεων της Αστυνομίας και η γέφυρα με τον πολίτη. 
•Ο  χώρος όπου ο Αστυνομικός αισθάνθηκε την ανάγκη να 
αναζητήσει τη φιλία, την ειλικρινή, την ανιδιοτελή, την 
πραγματική φιλία και πέρα από τα εθνικά σύνορα.
•Ο  χώρος όπου τα μέλη της κτίζουν και υπηρετούν την 
ιδέα της φιλίας χωρίς σύνορα.
•  Η Διεθνής Επαγγελματική Ένωση, η οποία διοικείται από 
το μόνιμο (Διεθνές) Διοικητικό Συμβούλιο (Ρ.Ε.Β.)με μέλη 
εκλεγόμενα ανά 3ετία από το παγκόσμιο συνέδριο της ΙΡΑ 
και προερχόμενα από διάφορες χώρες. Συνεπικουρείται 
από πέντε 6μελείς Διεθνείς Επιτροπές: Εσωτερικών, Πολι

τιστικών, Κοινωνικών, Επαγγελματικών Υποθέσεων 
και Υποθέσεων Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 
ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ...
•Τη δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης, φιλαλλη
λίας, αμοιβαίας κατανόησης, φιλίας και αδελφοσύ
νης, μεταξύ των αστυνομικών και των οικογενειών 
τους σε Εθνική και Παγκόσμια κλίμακα, έχουσα ως 
έμβλημα τη φράση «SERVO PER AMIKECO» που 
στην Εσπεράντο σημαίνει «ΥΠΗΡΕΤΩ ΔΙΑ ΤΗΣ 
ΦΙΛΙΑΣ».
•Την ανταλλαγή επαγγελματικών γνώσεων και πεί
ρας στο χώρο της Αστυνομίας με σκοπό τη διευκό
λυνση της Διεθνούς Συνεργασίας.

•  Να επηρεάσει θετικά με τη βοήθεια της δημοσιότητας 

την εικόνα της Αστυνομίας και τις σχέσεις Αστυνομίας Πο
λίτη.

•Τη διοργάνωση φιλικών συναντήσεων με πολιτιστικές και 

ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για να διευρύνει τις γνώσεις και 

να δώσει την ευκαιρία στα μέλη της να αντιληφθούν τα 
προβλήματα των άλλων.

•Την ανταλλαγή νέων και την οργάνωση διεθνών συναντή

σεων νέων, τέκνων μελών της Ένωσης, με σκοπό την κα

τανόηση του έργου της Αστυνομίας.

•Την προώθηση διεθνών εκδόσεων και την παροχή βοή

θειας στη συγκέντρωση βιβλιογραφίας και εργασιών σε θέ

ματα που σχετίζονται με την Αστυνομία, το Νόμο και το Δί
καιο.

•Την ενεργό συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκ

δηλώσεις ως και προσφορά πολύπλευρης συνδρομής στο 
κοινωνικό σύνολο.

•Τη συμβολή στην αποκατάσταση αμοιβαίας υποχωρητι- 
κότητας και αλληλοκατανόησης μεταξύ των ανθρώπων για 

την παγίωση της Παγκόσμιας Ειρήνης.

•Την ανάπτυξη και καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ως 
και την ίδρυση και λειτουργία αθλητικών χώρων. 
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ...
•Ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη βοήθεια σεμι
ναρίων στο Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης και Εκπαίδευ

σης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο Gimborn στη Γερμανία, με χρημα
τική επιδότηση στα συμμετέχοντα μέλη της.

•  Μία ετήσια Διεθνή Συνάντηση για τους νέους σε διαφο
ρετικό κάθε φορά μέρος του κόσμου, στην οποία συμμετέ
χουν παιδιά μελών της.

•Διεθνή Σεμινάρια για νέους, παιδιά των μελών της στο 

Διεθνές Κέντρο Πληροφόρησης (ΙΒΖ) στο Ανάκτορο του 
Gimborn.

•Την ανταλλαγή νέων, τέκνων μελών της ΙΡΑ, στους οποί

ους δίνει την ευκαιρία να ζήσουν σε φιλικό-οικογενειακό 

περιβάλλον, να γνωρίσουν νέα ήθη και έθιμα και να τελειο
ποιήσουν μια ξένη γλώσσα.

•Δυνατότητες ανταλλαγής επισκέψεων μεμονωμένων με

λών της Ένωσης σε διάφορες χώρες και την φιλοξενία αυ
τών ή μελών των οικογενειών τους σε κατοικίες συναδέλ
φων.

•Την ανταλλαγή κατοικιών μεταξύ των μελών της.

•  Εξυπηρετήσεις, οικονομικές προς τα μέλη της, τα οποία 

περιήλθαν σε δυσχερείς καταστάσεις, ιδιαίτερα από πλευ
ράς υγείας.

•Φτηνά καταλύματα στους αναγνωρισμένους Ξενώνες 
διαφόρων χωρών.
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Ετήσια έκθεση UNICEF:

«Η Κοιόσιοσπ ίων Παιοιών
στον Κόσμο - 2005»

ς φτώχειας, των συρράξεων

στον Κόσμο · 2005 εστιά- 
οι συρράξεις και το AIDS ά
δικης ηλικίας, ως περιόδου 
μεγαλώνουν και αναπτύσ- 

τους.
α ξεχωριστή περίοδος στη 
ατά τον οποίο θα πρέπει να 
ουν και να παίζουν μέσα 
να ευρύτερο περίγυρο ενη- 
υτά - και ουσιαστικό στοι- 

και παραγωγικών μελλοντι-

Η
 Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, υιοθετημένη το 1989, 
προσέφερε ένα νέο ορισμό για την 
παιδική ηλικία βασισμένου στα αν
θρώπινα δικαιώματα. Ήταν ο προάγ- 

γελος για σημαντικές προόδους στην 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στην επιβίωση, 
την υγεία και την εκπαίδευση μέσω της παροχής των στοι
χειωδών αγαθών και υπηρεσιών και μια αυξανόμενη ανα
γνώριση της ανάγκης να δημιουργήσουμε ένα προστατευ
τικό περιβάλλον για να θωρακίσουμε τα παιδιά απέναντι 
στην εκμετάλλευση, την κακοποίηση και τη βία.

Παρόλα αυτά, σε αρκετές χώρες και περιοχές, ορισμένα 
από αυτά τα οφέλη βρίσκονται σε κίνδυνο να ανατραπούν 
ως αποτέλεσμα της φτώχειας, των συρράξεων και του 
HIV/AIDS. Τα δικαιώματα πάνω από 1 δισεκατομμυρίου 
παιδιών παραβιάζονται επειδή αποστερούνται μία ή περισ
σότερες από τις βασικές υπηρεσίες που απαιτούνται για να 
επιβιώσουν, να μεγαλώσουν και να αναπτυχθούν. Εκατομ
μύρια παιδιά μεγαλώνουν σε οικογένειες και κοινότητες 
που έχουν καταστραφεί από ένοπλες συρράξεις. Στην υπο- 
σαχάρια Αφρική το AIDS οδήγησε σε αυξανόμενο ποσοστό 
παιδικής θνησιμότητας, δραματική μείωση στο προσδόκι
μο ζωής και εκατομμύρια ορφανά.

Δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που υπονομεύουν την παι
δική ηλικία, αλλά σίγουρα είναι μεταξύ των πιο σημαντικών, 
με έντονα καταστρεπτικά αποτελέσματα στις πιθανότητες 

επιβίωσης και ανάπτυξης ενός παιδιού. 
Η βλάβη που προξενούν παρατείνεται 
πολύ πέρα από τα παιδικά χρόνια, αυξά

νοντας την πιθανότητα η επόμενη γενιά να πλήττεται από 
τις ίδιες απειλές θέτοντας σε κίνδυνο την επίτευξη των 
Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας.

Παιδιά που ζουν στη φτώχεια
Τα παιδιά που ζουν στη φτώχεια στερούνται τα δικαιώ- 

ματά τους σε επιβίωση, σε υγεία και διατροφή, σε εκπαί
δευση, σε συμμετοχή και σε προστασία από κακοποίηση, 
εκμετάλλευση και διακρίσεις. Εκατομμύρια παιδιά στερού
νται σε σοβαρό βαθμό από τροφή, νερό και εγκαταστάσεις 
υγιεινής, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, στέγη, 
εκπαίδευση και πληροφόρηση. Οι διακρίσεις με βάση το 
φύλο είναι τόσο ένα φανερό αποτέλεσμα όσο και βαθύτε
ρος παράγοντας των στερήσεων. Ακόμα και χώρες όπου 
σε απόλυτη τιμή παρουσιάζουν χαμηλά ποσοστά τέτοιων 
στερήσεων, η σχετική στέρηση - σε όρους οικογενειακού 
εισοδήματος και πλούτου - υπονοεί ανισότητα στις ευκαι
ρίες για τα παιδιά.

Παιδιά των οποίων τα δικαιώματα σε ασφάλεια και αξιο
πρέπεια καταστρατηγούνται βρίσκονται επίσης σε ένδεια. 
Κάθε χρόνο, δεκάδες εκατομμύρια παιδιά πέφτουν θύματα 
εκμετάλλευσης, βίας και κακοποίησης, που τους ληστεύ
ουν τα παιδικά τους χρόνια, εμποδίζοντάς τα να αναπτυ
χθούν όσο θα μπορούσαν.

Η πολυδιάστατη φύση της φτώχειας, σημαίνει πως για 
να τη μειώσουμε απαιτείται μια ολοκληρωμένη και πολύ
πλευρη προσέγγιση:

- Αποφυγή της μέτρησης της παιδικής φτώχειας μόνο σε 
όρους οικογενειακού εισοδήματος.

- Επινόηση μέτρων βασισμένων στο πως τα παιδιά αντι
λαμβάνονται τη φτώχεια και στην αναγκαιότητα να ανα
πτύξουν το πλήρες δυναμικό τους.

- Εξασφάλιση πως η στρατηγικές περιορισμού της φτώ
χειας θα ιεραρχήσουν τις δράσεις τους για να προστατέ
ψουν την παιδική ηλικία. Τέτοιες στρατηγικές ή σχέδια 
εθνικής ανάπτυξης πρέπει να εστιαστούν ισχυρά στην 
πραγμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών, την αντιμετώ
πιση καίριων ζητημάτων στέρησης και προστασίας για τα 
παιδιά και τις οικογένειές τους, επισημαίνοντας τις ιδιαίτε
ρες κατά - χώρα αιτίες της παιδικής φτώχειας και περιγρά- 
φοντας τρόπους να διευρυνθούν οι ευκαιρίες προς όφελος 
των παιδιών.

- Επέκταση των βασικών κοινωνικών και εκπαιδευτικών 
υπηρεσιών και εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε αυ
τές. Χώρες που έχουν επιτύχει στη βελτίωση της πρόσβα
σης σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες και της εκπαίδευσης 
των παιδιών, τόσο στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όσο και 
στις περισσότερο εύπορες περιοχές, είναι έτοιμες να δα
πανήσουν περισσότερα για κοινωνικές υπηρεσίες, ακόμα 
και σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

- Θέση στόχων και κινητοποίηση παραγόντων. Κυβερνή-



σεις, δωρητές, διεθνή οικονομικά ιδρύματα και μη κυβερ
νητικοί οργανισμοί πρέπει να κινητοποιηθούν για την επί
τευξη αυτών των στόχων. Αυτή τη στιγμή, ο κόσμος αδυ
νατεί να εκπληρώσει τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χι
λιετίας (Millennium Denelopment Goals) και τις επιδιώξεις 
του «Ένας Κόσμος για τα Παιδιά», τα οποία αμφότερα 
αντιμετωπίζουν πολλές από τις διαστάσεις της παιδικής 
φτώχειας.

- Προαγωγή της οικογένειας ως της πρώτης γραμμής 
άμυνας για τα παιδιά. Όσο απομακρύνονται τα παιδιά από 
τις οικογένειές τους, τόσο περισσότερο ευάλωτα είναι στη 
βία, την εκμετάλλευση, τη φτώχεια και την κακομεταχείρι
ση.

- Εξάλειψη των διακρίσεων φύλου επιδιώκοντας πολιτι
κές στην αγορά εργασίας και τα δημοσιονομικά που αντι
μετωπίζουν την οικονομική ανασφάλεια μεταξύ των γυναι
κών. Η ενδυνάμωση των γυναικών είναι μια αποτελεσματι
κή στρατηγική για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχει
ας.

- Ενθάρρυνση τοπικών λύσεων και συμμετοχής των το
πικών κοινωνιών στην παροχή ενός ολοκληρωμένου πακέ
του κοινωνικών υπηρεσιών. Τα παιδιά θα πρέπει να ενθαρ- 
ρύνονται να συμμετέχουν σε δημόσιο διάλογο με κεντρικό 
θέμα την αναζήτηση τρόπων ελάττωσης της φτώχειας.

Παιδιά στη δίνη των συρράξεων
Τα παιδιά είναι πάντοτε τα πρώτα θύματα των ενόπλων 

συρράξεων. Ακόμα και αν δεν σκοτωθούν ή τραυματι
στούν, μπορεί να μείνουν ορφανά, να πέσουν θύματα απα
γωγής ή να μείνουν με ψυχολογικά τραύματα και βαθιά θλί
ψη από την άμεση έκθεση στη βία, τον εκτόπισμά, τη φτώ
χεια ή το χαμό αγαπημένων προσώπων. Αυτά που επιβιώ
νουν συχνά βρίσκονται σε μια μάχη άλλου είδους, ενάντια 
στις ασθένειες, την αναζήτηση καταφυγίου, την έλλειψη 
βασικών υπηρεσιών και την πείνα. Τα σχολεία επίσης μπο
ρούν να μπουν στη δίνη της βίας, συχνά με τραγικές συνέ
πειες. Τα παιδιά μπορεί να στρατολογηθούν δια της βίας 
ως μαχητές ή σκλάβοι, να βιώσουν σεξουαλική κακοποίη
ση ή να εκτεθούν σε εκρηκτικές ύλες - απομεινάρια του πο
λέμου - που σκοτώνουν ή ακρωτηριάζουν χιλιάδες κάθε 
χρόνο. Τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη σεξουαλι
κή βία, κακοποίηση, εκμετάλλευση και στιγματισμό κατά τη 
διάρκεια και μετά από ένοπλες συρράξεις. Πολλά κορίτσια 
επίσης ζουν τον πόλεμο στην πρώτη γραμμή.

Για να προστατέψει τα παιδιά από τις ένοπλες συρρά
ξεις, ο κόσμος πρέπει:

- Να δώσει προτεραιότητα στα παιδιά, πριν και κατά τη 
διάρκεια συρράξεων. Τα κράτη οφείλουν να λάβουν υπόψη 
τους τις επιπτώσεις στα παιδιά πριν εμπλακούν σε σύρρα
ξη ή επιβάλουν κυρώσεις και πρέπει να επιτρέπουν σε αν
θρωπιστικούς οργανισμούς την αρμοδιότητα της προστα
σίας των παιδιών και των γυναικών κατά τη διάρκεια των 
εχθροπραξιών.

- Να θέσει τέλος στη στρατολόγηση παιδιών στρατιωτών 
επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας το προαιρετικό πρωτό
κολλο της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού που 
αφορά την εμπλοκή των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις.

- Να ξεριζώσει την παράδοση της ατιμωρησίας και να εν
δυναμώσει την απόδοση ευθυνών μεταξύ υπαιτίων γενο
κτονίας, εγκλημάτων πολέμου - συμπεριλαμβανομένης της 
στράτευσης παιδιών κάτω των 15 ετών - και εκείνων που 
τελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

- Να βελτιώσει και να δώσει προτεραιότητα στην εππή- 
ρηση και την αναφορά σχετικά με τις παραβάσεις των δι
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καιωμάτων του παιδιού κατά τη διάρκεια συρράξεων.
- Να διευρύνει την αποστράτευση και τις εκστρατείας 

ενημέρωσης κατά των ναρκών. Η ευαίσθητη διαδικασία 
της επανένταξης στο κοινωνικό σύνολο πρώην παιδιών - 
στρατιωτών μέσω ενός εκτενούς προγράμματος υποστή
ριξης είναι ζωτικής σημασίας. Μεγαλύτερη προσοχή πρέ
πει να δοθεί στην επανένταξη κοριτσιών - στρατιωτών. Η 
εκπαίδευση κατά του κινδύνου των ναρκών θα πρέπει να 
συμπεριληφθεί στη διδακτέα ύλη των σχολείων και στα 
προγράμματα δημόσιας υγείας.

- Να επαναφέρει στην εκπαίδευση τα παιδιά που έχουν 
εμπλακεί σε ένοπλες συρράξεις όσο το δυνατό γρηγορό
τερα, ως ενός τρόπου να εμφυσήσει ένα αίσθημα σταθε
ρότητας και κανονικότητας στις ζωές τους.

Οι επιπτώσεις του HIV/AIDS στα παιδιά
To AIDS καταστρέφει την ίδια τη δομή της παιδικής ηλι

κίας. Περίπου 15.000.000 παιδιά κάτω των 18 ετών είχαν 
μείνει ορφανά από την επιδημία μέχρι το τέλος του 2003. 
Τα οκτώ στα δέκα από αυτά τα παιδιά ζουν στην υποσαχά- 
ρια Αφρική. Αν δεν δράσουμε, γρήγορα και αποφασιστικά 
για να ανακόψουμε το παλιρροιακό κύμα των νέων μολύν
σεων και της απώλειας, υπολογίζεται πως μέχρι το έτος 
2010 πάνω από 18.000.000 παιδιά στην Αφρική θα έχουν 
χάσει τον ένα ή και τους δύο γονείς τους εξ αιτίας του 
AIDS.

Η απώλεια ενός γονέα είναι πολύ περισσότερο από την) 
απουσία ενός κηδεμόνα. Διαπερνά κάθε πλευρά της ζωής) 
του παιδιού: τη συναισθηματική του ευημερία, τη φυσική 
του ασφάλεια, τη νοητική του ανάπτυξη και την υγεία του 
εν γένει. Αποστερεί από τα παιδιά το δικαίωμα να ζήσουν 
σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Σημαίνει πως χάνεται ένα 
μεγάλο μέρος από το προστατευτικό δίχτυ ενάντια στη βία, 
την κακοποίηση, την εκμετάλλευση, το στιγματισμό και τις 
διακρίσεις, συχνά απομονώνοντας τα παιδιά από τους άλ
λους σε μια περίοδο που χρειάζονται όσο το δυνατόν πε
ρισσότερη φροντίδα και υποστήριξη. Στις περισσότερο 
ακραίες περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να βρεθούν να ζουν 
στο δρόμο, χωρίς την ελάχιστη οικογενειακή υποστήριξη.

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών που έμειναν 
ορφανά ή έγιναν ευάλωτα εξ αιτίας του AIDS πρέπει να κ α - |  
ταστεί μια διεθνής προτεραιότητα για τις επόμενες δύο δε
καετίες. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να αναληφθεί δράση σε 
αρκετά μέτωπα:

- Να περιορισθεί η εξάπλωση του HIV/AIDS μέσω ευ
θαρσούς εθνικής ηγεσίας, εκτεταμένης δημόσιας ενημέ
ρωσης και έντονων προσπαθειών πρόληψης.

- Να καταμερισθούν χρηματικοί πόροι σε προγράμματα 
υποστήριξης για ορφανά και ευάλωτα παιδιά, που αυτή τη 
στιγμή λαμβάνουν μόνο ένα μικρό ποσοστό από τη συνολι
κή χρηματοδότηση για το AIDS.

- Να ενισχυθεί η δυναμικότητα των οικογενειών να προ
στατεύουν και να φροντίζουν για τα παιδιά με την παράτα
ση της ζωής των γονέων και παρέχοντας οικονομική, κοι
νωνική και άλλου είδους υποστήριξη.

- Να υποκινηθούν και να υποστηριχθούν λύσεις κοινοτι
κής βάσης για να προσφέρουν τόσο άμεση όσο και μα
κροπρόθεσμη υποστήριξη σε ευάλωτα νοικοκυριά.

- Να εξασφαλιστεί πρόσβαση στις ουσιώδεις υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της ιατρικής 
φροντίδας και της ληξιαρχικής καταγραφής, στα ορφανά 
και άλλα ευάλωτα παιδιά.
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Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πόσης Ελλάδος Χριστόδουλος

Στις μέρες μας έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται η «η
μέρα των ερωτευμένων». Μια γιορτή που επεκράτη- 
σε διεθνώς και είναι αφιερωμένη στον πιο λατρεμέ
νο, εμπορικό άγιο του έρωτα, τον Άγιο Βαλεντίνο. 
Μικροί και μεγάλοι εκφράζουν με πολλούς τρόπους 
την ημέρα αυτή το πιο όμορφο συναίσθημα που έχει 
ο άνθρωπος, την αγάπη. Αν όμως διαβάσουμε τη 
ζωή αυτού του δυτικού αγίου, θα δούμε ότι δεν μπο
ρούμε να αντλήσουμε κάποιο στοιχείο το οποίο να 
ταυτίζεται με την αγάπη μεταξύ των δύο φύλων του 
άνδρα και της γυναίκας.

Π
αρόλα αυτά η δυτική εκκλησία έχει καθιερώσει τον 

Άγιο Βαλεντίνο ως προστάτη των ερωτευμένων, 

του έρωτα, της αγάπης, ως άγιο και προστάτη των 

ζευγαριών. Ίσως γιατί το όνομα Βαλεντίνος ακούγε-

ται όμορφα στα αφτιά μας. Οι ρίζες αυτού του εθίμου 

εντοπίζονται απο την εποχή της Βαυαρικής αντιβασι- 

λείας, με την εγκατάσταση προτεσταντών και καθο

λικών, οι οποίοι ήρθαν μετά την απελευθέρωση του 

ελληνικού κράτους συνοδεύοντας τον Όθωνα.

Εμείς όμως οι Έλληνες έχουμε τους δικούς μας 

αγίους για τον έρωτα και την αγάπη, τον Ακύλα και 

την Πρίσκιλλα, τους οποίους γιορτάζουμε στις 

13 Φεβρουάριου. Αγίους που κάλλιστα θα 
μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον εμπο

ρικό άγιο Βαλεντίνο των δυτικών και να 

χαρακτηριστούν παγκόσμια ως τα αλη

θινά πρότυπα για τον έρωτα και την 

αγάπη, αφού η αγάπη τους έφτα

σε μέχρι το θάνατο, μαρτυρώ

ντας για το πρόσωπο του 

Χριστού. Τα λίγα ιστορικά 

στοιχεία που έχουμε 

για τη ζωή τους μαρ

τυρούν το μεγαλείο 

της αγάπης τους και είναι 

πρότυπο γ ι’ αυτούς που αγα

πούν, ιδιαίτερα σήμερα που 

το πραγματικό νόημα της 

αγάπης «παίρνει» άλλη 

μορφή.

Ο Ακύλας και η Πρί- 

σκιλλαήταν Ιουδαίοι 

στην καταγωγή και κατά

γονταν από τον Πόντο. Στις αρχές της εξάπλωσης 

του χριστιανισμού, τους βρίσκουμε στη Ρώμη. Έπειτα 

όμως από διωγμό εναντίον των Ιουδαίων, κατέφυγαν
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στην Κόρινθο. Ή σαν και οι δύο σκηνοποιοί στο επάγ

γελμα. 'Οταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθηκε την 

Κόρινθο για να διδάξει την ορθόδοξη πίστη, ο Ακύλας 

και η Πρίσκιλλα του προσέφεραν θερμή φιλοξενία κα

θώς είχαν εντυπωσιαστεί με το κήρυγμά του. Τόσο 

τους άγγιξε ο λόγος του 

απόστολου, ώστε αφού

κατη- 

Χ ήθη- 
κ α ν 

και βα- 

πτίσθη- 

καν από αυ

τόν, αποφάσισαν 

να τον ακολουθήσουν στις 

περιοδείες του ως βοηθοί του.

Διαβάζοντας τον συναξαριστή τους, κα

ταλαβαίνουμε πως η ζωή τους δεν είχε ως βασικό 

σκοπό μόνο την απόλαυση του έρωτα. Έβλεπαν την 

ένωση τους ως Αγία Τράπεζα, όπως αναφέρει ο Μέ- 

γας Βασίλειος, που είχε ως σκοπό την τεκνοποιία και 

την μετέπειτα διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. 

'Ηταν κοινωνικότατοι με τους άλλους όπως συμπεραί

νουμε από τον συναξαριστή τους. Η αλληλοβοήθεια 

και η αλληλοπεριχώριση (η ύπαρξη του ενός μέσα 

από τον άλλον χωρίς να χάνεται η προσωπικότητά 

του) ήταν απόρροια της αγάπης τους. Επεδίωκαν την 

ηθική τελειοποίηση τους μέσα από μια συνεχή προ

σπάθεια για έντονη επικοινωνία με το Θεό. Γι’ αυτό ο 

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στις αρχές του 1999 με 

πρότασή του όρισε οι Άγιοι Ακύλας και Πρίσκιλλα να

γιορτάζονται ως οι προστάτες της αγάπης και της 

«εγγάμου συζυγίας».

Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για τους Αγίους 

Ακύλα και Πρίσκιλλα: «χάριν της ζωής μου κινδύνευ- 

σαν να αποκεφαλισθούν», φανερώνουν το μεγαλείο 
της ψυχής των Αγίων, τον τρόπο της ζωής τους και 

την ποιότητα της αγάπης τους, που δο

κιμάστηκε και άντεξε στις πιο αντίξοες 

συνθήκες και που με το πέρασμα του 

χρόνου αυξανόταν συνεχώς και δυνά

μωνε. Αργότερα προς το τέλος της ζω

ής τους, οι διώκτες του χριστιανισμού 

τους συνέλαβαν και τους αποκεφάλι

σαν, χαρίζοντας μαζί με τον τίτλο των 

αποστόλων και τον τίτλο των μαρτύ

ρων. Στην ακολουθία του άρθρου την 

ημέρα της γιορτής τους διαβάζουμε: 

«Τμηθέν γύναιον Ακύλας φησίν βλέπων, ουκ ανδριού- 

μαι προς τομήν ανήρ κάρας». Βλέποντας ο Ακύλας 

την γυναίκα του να αποκεφαλίζεται και να μαρτυρεί 

λέει: «Μπορώ να μην φανώ άνδρας εγώ ανάλογα 

προς την γυναίκα μου ανδρείος και πρόθυμος για 

αποκεφαλισμό υπέρ της πίστεως του Χριστού;»

ΠΗΓΗ : W WW .IN.GR  

Ε π ιμ έ λ ε ια : Α ρχ/κας  Κ.Τσινάλης
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Α
πόκρεω» είναι το επίσημο όνομα της Αποκριάς και 
σημαίνει καρναβάλι. Η λέξη «καρναβάλι» πιθανώς 
προέρχεται από τη διακοπή της κρεωφαγίας: 
«Κάρνε βάλε» λατινικά σημαίνει «κρέας έχε γεια». 
Αλλά και απόκρεω, στα ελληνικά, σημαίνειτην αρ

χή αποχής στην κατανάλωση κρέατος.

Οι Αποκριές όπως παντού, είναι και στην Ελλάδα 
περίοδος ευθυμίας και διασκεδάσεως. Η Μεγάλη Σα- 
ρακοστή, διαρκεί επτά ολόκληρες εβδομάδες, είναι 
περίοδος όπου σταματούν όλες οι διασκεδάσεις, οι 
χοροί, οι γάμοι, και τα πανηγύρια, έτσι ο χριστιανός 
αισθάνεται την ανάγκη να διασκεδάσει στις αποκριές 
με το παραπάνω, σαν να φοβάται ότι δεν θα μπορέσει 
να υποφέρει το σταμάτημα των διασκεδάσεων. Έτσι 
εξηγείται γιατί σε πολλά μέρη (Πελοπόννησος, Ύ δρα 
κ.ά.) παλαιότερα συνήθιζαν, όταν ερχόταν η αποκριά, 
να ρίχνουν τουφεκιές ή να χτυπούν τα τύμπανα και 
ένας τελάλης να αναγγέλει δυνατά τον ερχομό της 
αποκριάς.

Την ίδια εποχή που εμείς οι σημερινοί Έλληνες 
γιορτάζουμε τις Αποκριές, οι αρχαίοι Έλληνες γιόρ
ταζαν τα Ανθεστήρια. Τα Ανθεστήρια είχαν διπλό πε
ριεχόμενο. Από τη μια ήταν γιορτή των λουλουδιών, 
του κρασιού, της χαράς, και του γλεντιού και από την 
άλλη ήταν γιορτή των νεκρών και των ψυχών. Οι αρ
χαίοι πίστευαν ότι κατά τη δεύτερη ημέρα των Ανθε- 
στηρίων, κατά τους λεγάμενους Χόας, δηλαδή γύρω 
στην 1η Μαρτίου, άνοιγαν οι πύλες του Άδη και ότι οι 
νεκροί ανέβαιναν στον Απάνω κόσμο για να αποπεμ- 
φθούν την τρίτη ημέρα κατά τους Χύτρους, όπως 
ονομαζόταν η τρίτη ημέρα. Στη διήμερη αυτή παρα
μονή τους μεταξύ των ζωντανών, οι τελευταίοι έκαναν 
στους νεκρούς πολλές τιμές και τους τάϊζαν με «παν

σπερμία» δηλαδή ένα παρασκεύασμα όπως τα κόλλυ
βα, αποτελούμενο από σπόρους δημητριακών και 
όσπρια κατά το διήμερο εκείνο πολλοί θέλοντας να 
παραστήσουν τις ψυχές μεταμφιέζονταν και συμπερι
φέρονταν με έξαλλο τρόπο. Αυτή φαίνεται ότι πιθα
νώς είναι η απαρχή του εθίμου των αποκριάτικων με
ταμφιέσεων. Με τις δοξασίες αυτές αργότερα συνέβη 
να συνδεθεί και ο Διόνυσος, ο οποίος ήταν ο Θεός 
της άνοιξης, που είχε αναλάβει και το ρόλο του Ψυ
χοπομπού, συνόδευε δηλαδή τους νεκρούς, όταν 
εκείνοι, τη δεύτερη ημέρα των Ανθεστηρίων εγκατέ- 
λειπαν τον Άδη και ανέβαιναν στον κόσμο των ζωντα
νών.

Σήμερα βασικό στοιχείο της Αποκριάς είναι οι με
ταμφιέσεις και οι έξαλλες εκδηλώσεις των ανθρώπων. 
Κατά την περίοδο της Αποκριάς που κυριαρχεί η χα
ρά και το γλέντι, αλλά όχι μόνο, οι σημερινοί Έλληνες 
θυμούνται και τους νεκρούς και σύμφωνα με Πανελ
λήνια αντίληψη οι «Ψυχές των απεθαμένων απολύο
νται από τον Άδη και βγαίνουν στον απάνω κόσμο».

Η διάρκεια του τριωδίου είναι τρεις εβδομάδες. Η 
πρώτη εβδομάδα λέγεται προφωνή, επειδή παλαιότε
ρα κάποιος προσφωνούσε, δηλαδή διαλαλούσε τον 
ερχομό της αποκριάς «και όποιος δεν έχει θρεφτάρι 
να αγοράσει». Την εβδομάδα αυτή αρχίζουν να σφά
ζουν τους σιτευτούς χοίρους και με το πρώτο κρασί
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που θα πιουν λένε: « Ο Θεός να σχωρέσει τις ψυχές». 
Η δεύτερη λέγεται Κρεατινή, επειδή αυτή την εβδο
μάδα καταναλώνεται αρκετό κρέας. Η πιο δημοφιλής 

ημέρα αυτής της εβδομάδας είναι η Τσικνοπέμπτη 
ημέρα κατά την οποία επιβάλλεται το ψητό κρέας. Η 
τρίτη εβδομάδα λέγεται τυρινή, επειδή την εβδομάδα 
αυτή τρώνε πολύ τυρί, σε ορισμένα μέρη την τυρινή 
τη λένε και μακαρωνού επειδή συνήθως τρώνε πολλά 
ζυμαρικά. Η καθαυτό αποκριά, κατά την οποία γίνο

νται τα πιο πολλά έθιμα, είναι η Κυριακή της Τυροφά
γου δηλαδή η τελευταία Κυριακή. Ο λαός μας την 
ονομάζει γ ι’ αυτό «τρανή αποκριά». Οι άνθρωποι με
ταμφιεσμένοι (μασκαράδες, Καρναβάλια) γυρίζουν 

στα σπίτια και στους δρόμους ξεφαντώνοντας με 
τραγούδια, αστεία και ανεξάντλητο κέφι.

Αφιερωμένα όμως στους νεκρούς είναι κυρίως τα 
Σάββατα της δεύτερης και τρίτης εβδομάδας του 
Τριωδίου, δηλαδή της Κρεατινής και της Τυρινής κα
θώς και το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας της Σα- 
ρακοστής. Αυτά είναι τα λεγάμενα «Ψυχοσάββατα» 
κατά τα οποία σε κάθε σπίτι παρασκευάζουν ή παρα
σκεύαζαν παλαιότερα, κόλλυβα, χυλό, χαλβά ή φαγη
τά και τα μοιράζουν «για να συγχωρεθούν τα πεθαμέ
να». Προσέρχονται ευλαβικά στους τάφους των νε
κρών συγγενών, κρατώντας στα χέρια πιατέλες με 

κόλλυβα, στολισμένα με ζάχαρη, ρόδι, κανέλα, μαϊ
ντανό, σταφίδες και σουσάμι.

Γενικά η περίοδος της αποκριάς είναι περίοδος χα
ρά, γλεντιού ξεφαντώματος κατά την οποία γίνονται 
πάμπολλα και πολύ εντυπωσιακά έθιμα με χαρακτηρι
στικό τη γιορταστική και διονυσιακή ατμόσφαιρα. 
Πολλές πόλεις στον κόσμο είναι ονομαστές για τις 
αποκριάτικες εκδηλώσεις τους. Στη χώρα μας τα 
πρωτεία έχει, η Πάτρα με τον περίφημο Καρνάβαλο 
της, όπου διατηρούνται έντονα τα σατιρικά στοιχεία.

Π.Υ. Π ετράκη Α ναστασία
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επικαιρότητα
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

0
Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώρ
γος Βουλγαράκης, συνοδευόμενος 
από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγε- 
λάκο, το Διοικητή της Ε.Υ.Π, κ. Ιωάννη 

Κοραντή, καθώς και άλλους υπηρεσια
κούς παράγοντες, πραγματοποίησε επί
σημη επίσκεψη στην Κίνα (8-15.1.2005), 
όπου είχε μια σειρά επαφών με Υπουρ
γούς, εκπροσώπους της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων «Πε
κίνο 2008» (BOCOG) και άλλους αξιωμα- 
τούχους που σχετίζονται με τους Ολυ
μπιακούς Αγώνες της Κίνας.

Οι συναντήσεις έγιναν σε ιδιαίτερα 
θερμό κλίμα και επιβεβαιώθηκε η καλή 
σχέση και η προοπτική συνεργασίας των 
δύο χωρών σε θέματα αμοιβαίου ενδια

φέροντος.
Μετά το πέρας των συναντήσεων ο 

Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος 
Βουλγαράκης έκανε την ακόλουθη δή
λωση: «Ολοκληρώθηκε με επιτυχία εδώ 
στην Κίνα ο πρώτος κύκλος συναντήσε
ων με Υπουργούς και άλλους υψηλούς 
αξιωματούχους που σχετίζονται με την 
προετοιμασία του προγράμματος της 
ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων το 
2008. Στις συναντήσεις αυτές διαπιστώ
θηκε ότι υπάρχει κοινή αντίληψη για το 
θέμα της ολυμπιακής ασφάλειας. Εκδη
λώθηκε έντονο ενδιαφέρον από πλευρά 
της Κίνας για τη μεταφορά της τεχνο
γνωσίας και της εμπειρίας που έχουμε 
αποκτήσει από τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες στην Ελλάδα και, από την πλευρά

μας, εκφράσαμε τη βούληση να ανταπο- 
κριθούμε στην πρόσκληση αυτή».

Το πρόγραμμα της επίσημης επίσκε
ψης του κ. Υπουργού συνεχίστηκε με τη 
μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπεί
ας στη Σαγκάη, όπου υπήρξε νέος κύ
κλος επαφών με Κινέζους αξιωματού- 
χους.

Η ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Αρχηγού της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγου κ. Γεωργίου Αγγε- 
λάκου και των Αντιστράτηγων του Σώματος: Υπαρ- 
χηγού κ. Γεωργίου Κανέλλου, Προϊσταμένου Επιτε- 
λείου/ΑΕΑ κ. Αναστασίου Δημοσχάκη, Γεν. Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Ν. Ελλάδος κ. Στυλιανού Σύρου 
και Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος κ. Ευ

στρατίου Κυ- 
ριακάκη στην 
Α.Ε. τον Πρό
εδρο της Δη
μοκρατίας κ. 
Κωνσταντίνο 
Στεφανόπου- 
λο.
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ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Υ.Π.

Π
ραγματοποιήθηκε στις 22.11.04 η 
τελετή παράδοσης-ανάληψης της 
Διοίκησης της Ε.Υ.Π., παρουσία 

του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, κ. 
Γιώργου Βουλγαράκη.

Ο νέος Διοικητής της Ε.Υ.Π., Πρέ

σβης κ. Ιωάννης Κοραντής ανέλαβε τη Διοίκηση της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών από τον απερχόμενο Διοικητή, Πρέ
σβη κ. Παύλο Αποστολίδη.

Στην τελετή παρέστησαν ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγε-

λάκος, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτη
γος κ. Χρήστος Σμέτης, ο Α' Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π., κ. Σερα
φείμ Τσιτσιμπής, ο Β' Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π., κ. Παναγιώτης 
Αλυφαντής, ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, κ. Γεώργιος Πουλάκος, ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελλη
νικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και 
προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Βουλγαράκης, στο πλαίσιο 
της τελετής, μεταξύ άλλων δήλωσε: «Θα έχετε διαπιστώσει ότι 
επιθυμία δική μου είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να 
ανοιχτεί στον κόσμο. Και όταν λέω να ανοιχτεί στον κόσμο, εν
νοώ να έχει και αυτή η ίδια μια άποψη για τον κόσμο επίκαιρη, 
σύγχρονη και αποτελεσματική, αλλά και ο κόσμος να έχει μια 
άποψη επίκαιρη, σύγχρονη και αποτελεσματική για την Εθνική 
Υπηρεσία Πληροφοριών».

Προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαι
σίου που θα διέπει τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πλη
ροφοριών και, συγκεκριμένα, δήλωσε: «Επιθυμία μου είναι η 
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να έχει διαρκή διακομματικό 
έλεγχο από Επιτροπή της Βουλής. Επιθυμία μου είναι επίσης, 
ο Διοικητής της Ε.Υ.Π να ορίζεται με τις διαδικασίες που ορίζο
νται οι αρχηγοί της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, 
του Στρατού, δηλαδή μέσα από το Κυβερνητικό Συμβούλιο, 
από το ΚΥΣΕΑ. Επιθυμία μου είναι ο οργανωτικός νόμος ο οποί
ος διέπει την Ε.Υ.Π. να εκσυγχρονιστεί και να ανταποκρίνεται 
στα νέα δεδομένα που η ίδια η εποχή επιτάσσει και επιβάλλει».

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ κ. ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΤΗΝ EUROPOL ΚΑΙ ΣΤΗΝ EUROJUST

D
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γε
ώργιος Αγγελάκος, συνοδευόμενος από τον Γενικό Επιθεω
ρητή Νότιας Ελλάδας, Αντιστράτηγο κ. Στυλιανό Σύρο, τον 
Προϊστάμενο Κλάδου Τάξης και Ασφάλειας του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγο κ. Γεώργιο Μητρόπουλο, 

καθώς και από ανώτερους αξιωματικούς της Δ/νσης Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας/ΑΕΑ, με επικεφαλής τον Ταξίαρχο κ. 
Απόστολο Σταυρόπουλο, πραγματοποίησε ενημερωτική επί
σκεψη στην Europol.

Η εν λόγω επίσκεψη πραγματοποιήθηκε κατόπιν επίσημης 
πρόσκλησης που απηύθυνε ο εκτελών χρέη Διευθυντή της 
Europol K.Simancas Mariano, ανώτατος αξιωματικός της Ισπα
νικής Αστυνομίας προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του. Απώτερος 
σκοπός ήταν η ενημέρωση του κ. Αρχηγού από τη Διοίκηση της 
Europol, για τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της διεθνούς 
αστυνομικής συνεργασίας, αναφορικά με την πρόληψη και κα
ταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρα
τίας.

Στη συνέχεια ο κ. Αρχηγός επισκέφθηκε την Eurojust, την Ευ
ρωπαϊκή Υπηρεσία Δικαστικής Συνεργασίας, όπου συναντήθη
κε με τον Πρόεδρο του Κολεγίου του Οργανισμού κ. Kennedy 
Michael, Βρετανό Δικαστικό λειτουργό και την εκπρόσωπο της 
Ελλάδας στην Eurojust, Αντιεισαγγελέα κα Σταυρούλα Κουτου- 
λάκου. Πρόκειται για έναν νέο οργανισμό που λειτουργεί από 
το 2002 και έχει ως αποστολή τη βελτίωση της δικαστικής συ

νεργασίας των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέ

σα από το συντονισμό των δικαστικών ερευνών και την εκτέλε
ση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής για υποθέσεις που σχετί

ζονται με το οργανωμένο διασυνοριακό έγκλημα. Στην συνά

ντηση αυτή, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ενημερώ
θηκε για το επίπεδο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργα

σίας στο διεθνή χώρο, καθώς επίσης για τα πρακτικά και νομι

κά προβλήματα, αλλά και για τα περιθώρια βελτίωσης της συ

νεργασίας μεταξύ των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, 
όπως για παράδειγμα, την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Εντάλ
ματος Συλλήψεως που ισχύει και στη χώρα μας από φέτος με 
την ψήφιση του Νόμου 3521/2004.
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επικαιράτητα

Ο
 Α ρ χ η γ ό ς  του  Σ ώ μα τος , Α ντι

στράτηγος κ. Γεώ ργ ιος  Αγγελά- 
κος, μετέβη την 15/16-12-2004 

στη Λυών, στην έδρ α  της Interpol 

κα ι συναντήθηκε με τον κ. Roland 
N oble, Γεν. Γ ραμματέα  του δ ιε 

θνούς ασ τυνομ ικού οργανισ μού, ο 
ο π ο ίο ς  ενημέρω σ ε τον κ. Α ρχηγό 

γ ια  τις  δυνατότητες πο υ  π α ρ έχε ι το 
νέο  Σ ύ σ τη μ α  Ε π ικο ινω ν ιώ ν  της  

Interpol. Το νέο αυτό σ ύστημα  επ ι
κο ινω νιώ ν επ ιτρέπει τη δ ια σύνδεσ η  
κα ι την άμεσ η  π ρ ό σ β α σ η  σε όλες 
τ ις  π ε ρ ιφ ε ρ ε ια κ έ ς  α σ τυ νο μ ικές  
υπηρεσ ίες. Ο κ. Α ρχηγός, ο οπο ίος  
συνοδευόταν από  ανώ τερα στελέ

χη της ΔΑΟΑ κα ι της ΔΔΑΣ, ενημέ
ρω σε τους  εμπειρ ογνώ μονες  της 
In te rpo l γ ια  την αποτελεσ ματ ική  

δ ια χε ίρ ισ η  π λη ρ ο φ ο ρ ιώ ν  κα ι τη με

θ ο δ ολογ ία  που  α κολουθήθηκε  κα
τά την π ερ ίο δ ο  δ ιεξαγω γής  τω ν 
Ο λυμπ ια κώ ν Αγώ νων.
Ο Γεν. Γραμματέας της  Interpol, 
κ. R oland N oble, π α ρ ο υ σ ία  ανω τά- 
τω ν στελεχώ ν του δ ιεθνούς  ο ρ γ α 
νισμού, απένειμε στον Α ρχηγό της 

Ελληνικής Αστυνομίας, ε ιδ ικό  δ ιά 
σ ημο  της Interpol γ ια  το σημαντικό  
έργο  π ου  έχει π ρ ο σ φ έ ρ ε ι στο θε

σ μό  αυτό.
Δυστυχώ ς, η επ ίσ κεψ η του κ. Α ρ 
χηγού στην Interpo l δ ιεκόπη  πρ ιν  
ολοκληρω θε ί, κα θόσ ον τις α π ογ ευ 
ματινές ώ ρ ες  της 15.12.2004 ανα

γκάστηκε να  επ ισ τρέφ ε ι εσ π ευ σ μ έ
να  στην Αθήνα, όπου  βρ ισκόταν σε 
εξέλιξη το περ ιστα τικό  της λεω φ ο- 
ρειοπειρατείας , το οπ ο ίο  ω ς γνω 

στόν είχε α ίσ ιο  τέλος.

Κ
αρακτηρ ισ τ ικό  σ τιγμ ιότυπο από  
την τελετή βρά βευσης α ρ ισ τού 
χω ν μαθητώ ν Λυκείου α π ό  τον 

Ό μ ιλο  Φ ίλων Ε λληνικής Α στυνο
μίας της Ν οτιοανατολικής Αττικής. 

Στην εκδήλω σ η  μεταξύ άλλω ν π α 
ρέστησαν ο Π ροϊστάμενος Κ λάδου 

Δ ιο ικητικού /  ΑΕΑ Υ ποστράτηγος κ. 
Α σημάκης  Γκόλφης, ο Δ /ντής της 
Δ /νσης  Α στυνομίας Ν οτιοανατολι
κής Αττικής Τ αξίαρχος  Ν ικόλαος 
Α σ ημ α κό π ο υ λο ς  κα ι ο Π ρόεδρος 
του Ο μίλου κ. Ν ικόλαος Δ ημητρα- 

κόπουλος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΡΗΤΙΚΟΥΣ, ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ

D
 Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώρ
γος Βουλγαράκης, συναντήθηκε με 
Κρητικούς επιφανείς παράγοντες 

της πνευματικής ζωής, στην «Αίγλη» του 
Ζαππείου. Αντικείμενο της συνάντησης 
αποτέλεσε ο καθορισμός πρωτοβουλιών 
για την αντιμετώπιση της παράνομης 
οπλοφορίας στην Κρήτη.

Στη συνάντηση παρέστησαν οι: κ.κ. 
Μίκης Θεοδωράκης, Μαρίνα Λαμπράκη- 
Πλάκα, Χρήστος Λεοντής, Γιάννης Φί
λης, Γεώργιος Γραμματικάκης και Νίκος 
Κούνδουρος.

Μετά την ολοκλήρωση των συνομι
λιών, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης δή
λωσε: «Γνωρίζετε ότι πριν από δύο μή
νες περίπου, με αφορμή το δυσάρεστο 
περιστατικό το οποίο είχε συμβεί στην 
Κρήτη με τον μικρό μαθητή, είχα ζητή
σει από τον κ. Θεοδωράκη να ηγηθεί 
μιας προσπάθειας ευαισθητοποίησης 
των Κρητών και αφύπνισης της συλλογι
κής συνείδησης στην Κρήτη, προκειμέ- 
νου να σταματήσει η παράνομη οπλο
χρησία, η οποία όχι μόνο δημιουργεί μια 
κακή εικόνα για τους Κρητικούς, αλλά 
παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να θρη
νούμε πάρα πολλά θύματα. Ο κ. Θεοδω
ράκης είχε αποδεχτεί με μεγάλη χαρά 
την πρόταση αυτή και οι παριστάμενοι 
κύριοι, των οποίων ιδιαίτερη αναφορά 
θα κάνει ο κ. Θεοδωράκης, δέχτηκαν να 
μαζευτούμε σήμερα εδώ και να συζητή
σουμε το θέμα για να δούμε πώς μπο
ρούμε να συμβάλλουμε στην υλοποίη
ση αυτής της ιδέας».

Στη συνέχεια, ο κ. Θεοδωράκης δήλω

σε: «Θέλω κατ' αρχήν να ευχαριστήσω 

και να συγχαρώ το φίλο κ. Υπουργό για 
την θαυμάσια πρωτοβουλία του. Νομίζω 
ότι ήρθε σε μια στιγμή που αυτή η πρό

ταση, είναι πλέον ώριμη και συγκινεί τη 

συντριπτική πλειοψηφία των Κρητικών 

και θα έχει έδρα στην Κρήτη. Σήμερα 

έγινε ένα σημαντικό βήμα, δηλαδή σχη

ματίστηκε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας 
από τους παρόντες και ορισμένους οι 

οποίοι δεν μπορούσαν να έρθουν για 

προσωπικούς λόγους, την κα. Μαρίνα 

Λαμπράκη-Πλάκα, την κα. Ιωάννα Καρυ- 
στιάνη, τον Γιώργο Γραμματικάκη, τον 

Γιάννη Φίλη, τον Γιάννη Παλήκαρη, τον 

Χρήστο Λεοντή και τον Νίκο Κούνδουρο. 
Η Επιτροπή μας εξουσιοδότησε τους 

Πρυτάνεις της Κρήτης, ώστε αυτοί να 
κάνουν μία πιο εμπεριστατωμένη διακή

ρυξη με συγκεκριμένες πλέον προτά

σεις. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό βήμα 

που αποφασίστηκε από τη σημερινή σύ
σκεψη είναι ότι η επόμενη σύσκεψη της 

Επιτροπής Πρωτοβουλίας θα γίνει στα 
Χανιά της Κρήτης, όπου εκεί, ανάλογα 

και με την απήχηση που θα έχει αυτή η 

νέα μας πρωτοβουλία, θα εμπλουτιστεί 
με τη συμμετοχή και άλλων προσωπικο

τήτων και άλλων παραγόντων του πνευ

ματικού κόσμου της Κρήτης. Όταν λέμε 

πνευματικό κόσμο συμπεριλαμβάνουμε 
το καθηγητικό προσωπικό, τους καθη
γητές, τους δασκάλους, αλλά ακόμα και 

τους ιερωμένους που βρίσκονται κοντά 
στην καθημερινή ζωή του κρητικού λα

ού. Εκεί θα μπορέσουμε πλέον με τη νέα 

εμπειρία και με τον εμπλουτισμό με νέα 

πρόσωπα, νέες ιδέες να προχωρήσουμε 
σε νέες ακόμα πρωτοβουλίες και προτά
σεις».

ν

ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ε.α. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ

Β
Υπαστυνόμος ε.α. Κωνσταντίνος Βαφειάδης 

δώρισε το χρηματικό ποσόν των 250.000 δο

λαρίων, για την αγορά ενός αξονικού τομο

γράφου ή άλλου μηχανολογικού ιατρικού εξο

πλισμού, που είναι αναγκαίος για τις Υγειονομι

κές Υπηρεσίες του Σώματος. Στην φωτογραφία, 

παραλαμβάνει αναμνηστική πλακέτα από τον 

Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο 

Αγγελάκο.



ειΐΜ ίρ ίιητα
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 

ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΕΣΒΗ 
ΤΩΝ Η.Π.Α. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ιον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργο Βουλγαράκη, επι- 
σκέφτηκε ο νέος Πρέσβης της Μ. Βρετανίας στην Ελλάδα, 
κ. Simon Gass, με την ευκαιρία της πρόσφατης ανάληψης 

των καθηκόντων του.
Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής αυτής συνάντησης ενόψει 
μάλιστα και της ανάληψης της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από τη 
Μ. Βρετανία τον Ιούλιο του 2005, συζητήθηκαν θέματα διμε
ρούς ενδιαφέροντος και ειδικότερα, η συνεργασία Ελλάδας- 
Μ. Βρετανίας, στον τομέα της καταπολέμησης:

- της διεθνούς τρομοκρατίας,
- της λαθρομετανάστευσης,

- της εμπορίας ανθρώπων και 
- του οργανωμένου εγκλήματος.

Επίσης, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλγα- 
ράκης, ενημέρωσε τον Βρετανό Πρέσβη σχετικά με την πο
ρεία των ερευνών για την υπόθεση δολοφονίας του Ειδικού 
Φρουρού, Αμανατίδη Χαράλαμπου. Συζητήθηκε επιπλέον, η 
πραγματοποίηση της αναβληθείσης επίσκεψης του κ. Βουλγα- 
ράκη στη Μ. Βρετανία, σε χρόνο που θα καθοριστεί στο μέλ
λον. Εκφράστηκε τέλος και από τις δύο πλευρές, η πεποίθηση 
για μια άριστη και παραγωγική συνεργασία, ενώ παράλληλα ο 
κ. Βουλγαράκης ευχήθηκε στον Βρετανό Πρέσβη καλή και δη
μιουργική διαμονή στη χώρα μας.

ψης των καθηκόντων του.
Κατά τη διάρκεια της εθιμοτυπικής αυτής συνάντησης, συ

ζητήθηκαν θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και, ειδικότερα, 
η συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας στον τομέα της λαθρομε
τανάστευσης, της εμπορίας ανθρώπων και του οργανωμένου 
εγκλήματος, και μάλιστα στο πλαίσιο των γενικότερων δια
πραγματεύσεων σχετικά με την ένταξη της Τουρκίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκφράστηκε τέλος, και από τις δύο πλευ
ρές, η πεποίθηση για μια άριστη και παραγωγική συνεργασία, 
ενώ παράλληλα ο κ. Βουλγαράκης ευχήθηκε στον Τούρκο 
Πρέσβη καλή και δημιουργική διαμονή στη χώρα μας.

D
Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλγαράκης, συ
ναντήθηκε με το νέο Πρέσβη των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, κ. 

Charles Ρ. Ries.
Η συνάντηση ήταν εθιμοτυπική και πραγματοποιήθηκε με 

την ευκαιρία της πρόσφατης ανάληψης καθηκόντων από τον 

Αμερικανό Πρέσβη.
Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η οποία πραγματο

ποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο κ. Βουλγαράκης 
εξέφρασε την πεποίθησή του για μια άριστη και παραγωγική 
συνεργασία με τον νέο Πρέσβη των Η.Π.Α., ενώ παράλληλα 
του ευχήθηκε καλή και δημιουργική διαμονή στη χώρα μας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑ
ΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΕΣΒΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ι
ον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργο Βουλγαράκη, επι- 
σκέφτηκε ο νέος Πρέσβης της Τουρκίας στην Ελλάδα, κ. 
Tahsin Burcuoglu, με την ευκαιρία της πρόσφατης ανάλη-
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[
to  θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ εδόθη παράσταση για τα παιδιά του οΤαξίαρχος κ. Ιωάννης Τετράδης. 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας με το έργο «Ελιξήριο Δεύτερη παράσταση εδόθη στο θέατρο ΟΡΦΕΑΣ με το έργο 
της αγάπης» στην οποία παρέστησαν ο Γεν. Γραμματές/ΥΔΤ “Ο πρίγκιπας και ο φτωχός» όπου παρέστη ως εκπρόσωπος του 
κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης και ως εκπρόσωπος του Αρχηγού Αρχηγού ο Υποστράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης.

Π
ραγματοποιήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις της Σχολής 
Αξιωματικών στην Αμυγδαλεζα Αττικής η τελετή αγιασμού 
για την έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους και η βράβευ

ση των αριστευσάντων Δοκίμων Υπαστυνόμων κατά το προη
γούμενο έτος. Παραβρέθηκαν, ο Προϊστάμενος του Επιτελεί- 
ου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο Προϊστά

μενος Κλάδου Διοικητικού/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. Ασημάκης 
Γκόλφης, ο Δ/ντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος 
κ. Δημήτριος Καραγιώτης, ο Δ/ντής της Δ/νσης Εκπαίδευσης 
Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Τετράδης, ο Διοικητής της Σχολής Αστυ
φυλάκων Ταξίαρχος κ. Ευάγγελος Κρουστάλης, ο Δήμαρχος 
Αχαρνών κ. Σπύρος Στριφτός και καθηγητές της Σχολής.

Η
 Ευγενία, κόρη του συναδέλφου Αστυνόμου Β’ Χρυ
σοστόμου Αγγελοπούλου, η οποία αγωνίζεται στον 
Αθλητικό Σύλλογο Ελπίδων Τρικάλων νίκησε νίκη 

δεύτερη στα 200 μέτρα ατομική, για κορίτσια 10-12 
ετών, στους Πανθεσσαλικούς Κολυμβητικούς Αγώνες.
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ειικιιρβιητα
Η

 Ελληνική Αστυνομία 
συμμετείχε πρόσφατα 
στη Σύσκεψη της Τεχνι

κής Επιτροπής της Βαλκα
νικής Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομιών και στο 3ο 
Βαλκανικό Πρωτάθλημα 
Ανωμάλου Δρόμου στην 
Οχρίδα της ΠΓΔΜ. Στους 
αγώνες του 3ου Βαλκανι
κού Πρωταθλήματος Ανω
μάλου Δρόμου στα 4.000 
μέτρα γυναικών η Αστυφύ
λακας Ξένια Καζιμίροβα κα
τέλαβε την πρώτη θέση. 
Στα 8.000 μέτρα ανδρών ο 
Αστυφύλακας Χριστόφο
ρος Μερούσης κατέλαβε 
την 3η θέση, ο Αστυφύλα
κας Ιωάννης Μούχος κατέ
λαβε την 9η θέση, ο Αρχι- 
φύλακας Ιωάννης Περήφα
νος κατέλαβε την 11η θέση 
και ο Αστυφύλακας Σωτή
ριος Μπιλιάνοςτην 12η θέ
ση.

I
 Ελληνική Αστυνομία κα
τάκτησε την 1η θέση 
στην τελική κατάταξη 
των αγώνων καράτε Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμά

των Ασφάλειας συμμετέχο
ντας με 18 αθλητές οι οποί
οι έδωσαν τον καλύτερο 
εαυτό τους. Στην τελική κα
τάταξη η Ελληνική Αστυνο
μία αποκόμισε 84 βαθμούς, 
το Λιμενικό 35 βαθμούς, ο 
Στρατός Ξηράς 27 βαθ
μούς, το Πολεμικό Ναυτικό 
18 βαθμούς και η Πολεμική 
Αεροπορία 11 βαθμούς. Με
τάλλια αποκόμισαν οι Αστυ
φύλακες Δημήτριος Μπουλούμπασης, Δημήτριος Ραχούτης, 
Μαρία Λούκου, Χρυσούλα Παπαποστόλου, Καλλιόπη Κου- 
τσάκη, οι Δοκ. Αστυφύλακες Ελευθέριος Κωνσταντακόπου- 
λος, Ιωάννης Λυκουρέσης, Κωνσταντίνος Κωτσέτας, Δημήτριος 
Τριανταφύλλης, Ηρακλής Τσαμουρλίδης, και ο Ειδικός φρου
ρός Δημήτριος Τσιάρας. Κατά την απονομή των επάθλων ως εκ
πρόσωπος του Αρχηγού του Σώματος παρέστη ο Δ/ντής της 
Δ/νσης Γενικής Αστυνόμευσης/ΑΕΑ Ταξίαρχος κ. Γρηγόριος 
Αναγνώστου.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

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

στρατεία,

- Με το βαθμό του Ταξιάρχου οι Μιχαήλ Πά
στρας, Δημήτριος Φούρας, Δημήτριος Παφί- 
λης, Ζαχαρίας Κορνηλάκης, Γεώργιος Καζα- 
κίδης και Αθανάσιος Σέγκος.
- Με το βαθμό του Αστυν. Διευθυντή ο Λεωνί
δας Χάιδος.
- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή ο Στέφα
νος Κόκκαλης.
- Με το βαθμό του Αστυν. Α' ο Γεράσιμος 
Ραυτόπουλος.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Νικόλα
ος Μάμογλου.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Βασί
λειος Νίκας, Δημήτριος Κατσουλιέρης, Ιωάν
νης Παπαδόπουλος, Ηλίας Ρούκος, Γεώρ- 
γιος Αχλαδάς, Νικόλαος Τριανταφυλλής, 
Τριάδης Παρασκευόπουλος, Δημήτριος 
Κοτταράκος, Κωνσταντίνα Κορφοξυλιώτη 
και Ασημάκης Καραδήμας.
- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Κων
σταντίνος Φανίτσας, Δήμος Ζαμπουρλής, 
Ευάγγελος Παπαπαναγιώτου, Χρήστος Ντά- 
σκαρης, Κωνσταντίνος Παρχαρίδης, Πανα
γιώτης Λιανός, Χρήστος Παπακίτσος, Ιωάν
νης Μαντραμπαζάκης, Κωνσταντίνος Διονυ- 
σόπουλος, Εμμανουήλ Κασσωτάκης, Δημή- 
τριος Χαρπουσάνης, Δημήτριος Χαλκιάς, 
Σωτήριος Παπαγεωργίου, Ανδρέας Μαρα- 
ζάκης, Ιωάννης Τοκατλίδης, Αναστάσιος Ξε- 
παπαδέας, Κωνσταντίνος Φουφουδάκης, 
Σεραφείμ Κωστάκης, Αθανάσιος Οικονόμου 
Λιόσσας, Ιωάννης Ζαρκάδας, Γεώργιος Γε- 
ωργιάδης, Γεώργιος Βαφειάδης, Ιωάννης 
Τεντολούρης, Χριστόφορος Παπανικολάου, 
Ευάγγελος Γεωργακόπουλος, Ευριπίδης 
Βαϊραμάκης, Παναγιώτης Παπαναστασίου, 
Αντώνιος Λιόνας, Νικόλαος Ραφαηλίδης, 
Μάλαμας Σοφός, Ιωάννης Ορφανόπουλος, 
Γεώργιος Τερλέγκας, Νικόλαος Μακρυδη- 
μήτρης, Ευάγγελος Τρίμπος, Κωνσταντίνος 
Ζιώγας, Ηλίας Σπυρίδης, Ηλίας Δημητριά- 
δης, Γεώργιος Λαδιανός και Βασίλειος Νά- 
σης.
- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα ο Ευθύμιος Α
ραμπατζής.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

- Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Μυτι
λήνης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Αττικής, τηλ. 6932376426, 
2251022021.
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- Η Αστυφύλακας Σουλτάνα Μπούρα που υ
πηρετεί στην Α.Δ. Ξάνθης, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποια
δήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 
τηλ. 6948087041, 2310835885.
- Ο Αστυφύλακας Αμβρόσιος Ορφανίδης 
που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 6973850626.
- Η Αστυφύλακας Μαρία Χρήστου που υπη
ρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της α
πό οποιαδήποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης, τηλ. 6946002811.
- Ο Αστυφύλακας Λεωνίδας Καγιανάς που υ
πηρετεί στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής (Τμή
μα Αλλοδαπών), επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υ
πηρεσία των Α.Δ. Μεσσηνίας, Αχαΐας και Η
λείας,τηλ. 6972927719.
- Αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ.Α., επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρε
σία της Α.Δ. Ευρυτανίας, τηλ. 6974799406.

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗ
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με το ΦΕΚ 69/4.3.2004, τεύχος Α’ συστήθη- 
κε και λειτουργεί στην Υποδ/νση Δίωξης Οι
κονομικών Εγκλημάτων, Αρχαιοκαπηλίας 
και Ηθώντης Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος.
Τα γραφεία του νέου Τμήματος στεγάζονται 
στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΟΛΙΤΕΣ

Από το Υπου ργείο Δημόσιας Τάξης προωθεί
ται Κοινή Υπουργική Απόφαση, σχετικά με 
την απλούστευση διοικητικών διαδικασιών 
για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρε
σιών προς τους πολίτες.
Οι διαδικασίες που απλουστεύονται είναι αυ
τές για τις οποίες απαιτείται η κατάθεση από 
τους πολίτες στις Αστυνομικές Αρχές δικαιο- 
λογητικών που εκδίδονται από τις εισαγγελι- 
κές, δικαστικές αρχές, καθώς και από τις Υ
πηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Συγκεκριμένα, για τις περιπτώσεις που περι
λαμβάνονται στον πίνακα που επισυνάπτε
ται, δικαιολογητικά όπως:

- αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής

χρήσης,
- πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής του τό
που κατοικίας του ενδιαφερομένου,
- πιστοποιητικό πρωτοδικείου ότι δεντελεί υ
πό δικαστική συμπαράσταση και
- πιστοποιητικό πυρασφάλειας, 
αναζητούνται πλέον από τις Υπηρεσίες της 
Ελληνικής Αστυνομίας και όχι από τον πολί
τη.
Απλουστεύονται επίσης διαδικασίες αρμο
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που 
διεκπεραιώνονται και από τα Κέντρα Εξυπη
ρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
Συγκεκριμένα, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση 
του υποψηφίου και η πρακτική του εξέταση, 
για τη χορήγηση άδειας μοτοποδηλάτου 
στους ήδη κατόχους άδειας οδήγησης αυτο
κινήτου.
Δεν απαιτείται πλέον η κατάθεση αποδεικτι
κού του τόπου κατοικίας του υποψηφίου και 
φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτό
τητας.
Με τις νομοθετικές παρεμβάσεις που προω
θούνται, επιχειρείται η ταχύτερη, πληρέστε
ρη και αποτελεσματικότερη παροχή υπηρε
σιών προς τον πολίτη από τις Αστυνομικές Υ
πηρεσίες.

ΚΕ’ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 
διοργανώνειτην ΚΕ’ Πανελλήνια Έκθεση Ει
καστικών Τεχνών από 1 η μέχρι 15η Απριλίου 
2005 (Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 8, Α
θήνα).
Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι να συμμετά- 
σχουν στην Έκθεση να απευθύνονται στα 
τηλ. 210-3229240,210-3221917.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ 
ΤΟΥ Ο.Σ.Ε.Π.

Ολοκληρώθηκε, η 6η Διεθνής Διάσκεψη των 
Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης 
των κρστών-μελώντου Οργανισμού Οικονο
μικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου 
(Ο.Σ.Ε.Π.), που είχε ως θέμα την καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήματος.
Η Διεθνής Διάσκεψη, πραγματοποιήθηκε το 
διάστημα από 1 έως 3/12/2004, στην Αθήνα, 
στο πλαίσιο της άσκησης από τη χώρα μας 
της Προεδρίας του Οργανισμού Ο.Σ.Ε.Π. 
Στην Διάσκεψη συμμετείχαν ο Υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης, κ. Χρήστος Μαρκογιαννά- 
κης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Ευριπί
δης Στυλιανίδης, ο Υπαρχηγός της Ελληνι-



κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος 
Κανέλλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Ν. Ελλά
δος, Αντιστράτηγος κ. Στυλιανός Σύρος, κα
θώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Αρχη
γείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Επίσης, έλαβαν μέρος οι Υπουργοί Εσωτερι
κών και Δημόσιας Τάξης των κρατών - μελών 
του Ο.Σ.Ε.Π., εκπρόσωποι της Γεν. Γραμμα
τείας του, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής.
Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης συζητήθη
καν μεταξύ άλλων:
- οι μεταναστευτικές ροές από Ασία προς Ευ
ρώπη,
- η εμπορία ανθρώπων,
- η καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
- η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κ.α.
Τα κράτη-μέλη του Ο.Σ.Ε.Π., υπέγραψαν 
πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο εξέφρα- 
σαν εμπράκτως την βούληση τους να υπάρ
ξει συνεργασία στην καταπολέμηση του φαι
νομένου της τρομοκρατίας. Αποφάσισαν τη 
λήψη μέτρων και πρακτικών για την καταπο
λέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (α
νταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, αστυνο
μικών συνδέσμων κ.λπ.) και, υιοθέτησαν Κοι
νή Διακήρυξη για την καταπολέμηση της δια
κίνησης και εμπορίας ανθρώπων.
Ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος 
Μαρκογιαννάκης δήλωσε τα εξής: «'Ηταν α
πόλυτα επιτυχής η συνάντηση των Υπουρ
γών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, των 
χωρών - μελών του Ο.Σ.Ε.Π., που ως γνω
στών εκτός από την Ελλάδα συμμετέχουν η 
Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η 
Βουλγαρία, η Γεωργία, η Μολδαβία, η Ου
κρανία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Ρουμα
νία,η ΡωσίακαιηΤουρκία. Όλες αυτές οι χώ
ρες γεωγραφικά βρίσκονται σε τέτοια θέση, 
που όσον αφορά τα θέματα που συζητήθη
καν αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήμα
τα τρομοκρατίας και παράνομης διακίνησης 
ανθρώπων. Ως εκ τούτου το γεγονός ότι υ
πογράφτηκε σήμερα το πρόσθετο πρωτό
κολλο, το οποίο αφορά την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας και στα πλαίσια του οποίου α
ναλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις και 
δραστηριότητες, οι οποίες στόχο θα έχουν 
την πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών, αλ
λά και η υιοθέτηση της κοινής δήλωσης κατά 
της εμπορίας ανθρώπων, ήτανπολύ μεγάλες 
επιτυχίες. Θέλω κι εγώ με τη σειρά μου να ευ
χαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν στην ε
πιτυχή έκβαση της Διεθνούς Διάσκεψης. 
Προπάντων τους εμπειρογνώμονες, οι οποί
οι δούλεψαν τις προηγούμενες μέρες, έτσι 
που να έχουμε κσταλήξει σε κείμενα τα οποία 
έγιναν κοινά αποδεκτά».
(ΟΟ.Σ.Ε.Π. ιδρύθηκε την 5/6/1998 στη Γιάλ

τα και εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Εί
ναι ένας Διεθνής Οργανισμός για την περι
φερειακή οικονομική συνεργασία των χω
ρών του Εύξεινου Πόντου. Κράτη-μέλη του 
Οργανισμού είναι: η Αλβανία, η Αρμενία, το 
Αζερμπαϊτζάν, η Βουλγαρία, η Γεωργία, η 
Μολδαβία, η Ρουμανία, η Ρωσία, το Σερβία- 
Μαυροβούνιο, η Τουρκία, η Ουκρανία και η 
Ελλάδα. Η χώρα μας ανέλαβε την άσκηση 
της προεδρίας του Οργανισμού για το διά
στημα από 1/11/2004 έως 30/4/2005).

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥ
ΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΟΕΣΕΩΝ 

ΤΗΣ Ε.Ε.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος 
Βουλγαράκης, μετέβη στις Βρυξέλλες, προ- 
κειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Υ
πουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υπο
θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τον κ. Υπουργό συνοδέυσε ο Γεν. Γραμματέ- 
ας του Υπουργείου, κ. Λεωνίδας Ευαγγελί- 
δης, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες. 
Κατά τη διάρκειατης Συνόδου, συζητήθηκαν 
μεταξύ άλλων θέματα σχετικά με την ανταλ
λαγή πληροφοριών και την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας.
Μετά το πέρας των συνομιλιών, οι Υπουργοί 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντήθηκαν με 
τους ομόλογούς τους Υπουργούς των Δυτι
κών Βαλκανίων, προκειμένου να συζητήσουν 
για την καταπολέμηση του οργανωμένου ε
γκλήματος και την προστασία των συνόρων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΕ
ΣΒΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑ- 
ΣΜΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης, παρουσίαση της αρχικής αποτί
μησης του Σχεδιασμού Ολυμπιακής Ασφά
λειας, που εφάρμοσε η χώρα μας στο πλαί
σιο της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώ
νων 2004.
Την παρουσίαση πραγματοποίησαν τα στε
λέχη της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπια
κών Αγώνων. Χαιρετισμό, απηύθυνε ο Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος Μαρ- 
κογιαννάκης. Σκοπός της εκδήλωσης, ήταν 
η ενημέρωση για τις δυνατότητες μεταφο
ράς της Ολυμπιακής τεχνογνωσίας και ε
μπειρίας, καθώς και η ανάπτυξη νέων συνερ
γασιών που θα εξελιχθούν μέσω του Κέ
ντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.), του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης που είναι υπό ί
δρυση. Στην παρουσίαση κλήθηκαν να συμ-
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μετάσχουν αποκλειστικά εκπρόσωποι των 
παρακάτω Πρεσβειών των χωρών που έχουν 
αναλάβει ή διεκδικούν τη διοργάνωση Ολυ
μπιακών Αγώνων ή άλλων μεγάλων αθλητι
κών εκδηλώσεων.
Ιταλίας-Τορίνο: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώ
νες 2006, Κατάρ-Ντόχα: Πανασιστικοί Αγώ
νες 2006, Γερμανίας-Βερολίνο: Παγκόσμιο 
Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2006, Βραζιλίας-Ρίο 
Ντε Τζανέϊρο: Παναμερικανικοί Αγώνες
2007, Κίνας-Πεκίνο: Ολυμπιακοί Αγώνες
2008, Καναδά-Βανκούβερ: Χειμερινοί Ολυ
μπιακοί Αγώνες 2010,
Η.Π.Α.-Ν. Υόρκη: Υποψήφια πόλη γιατους Ο
λυμπιακούς Αγώνες 2012, Ρωσίας-Μόσχας: 
Υποψήφια πόλη για τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες 2012, Γαλλίας-Παρίσι: Υποψήφια πόλη 
γιατους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012, Ηνωμέ
νου Βασιλείου-Λονδίνο: Υποψήφια πόλη για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2012, Ισπανίας- 
Μαδρίτη: Υποψήφια πόλη για τους Ολυμπια
κούς Αγώνες 2012, Ελβετίας-Αυστρίας: Συν- 
διοργάνωση για το Πανευρωπαϊκό Πρωτά
θλημα Ποδοσφαίρου 2008.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΕΠΑΝΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης, συνάντηση Ελλήνων και Ελβε
τών εμπειρογνωμόνων για την οριστικοποίη
ση του κειμένου της Συμφωνίας Επανεισδο- 
χής μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και του 
Πρωτοκόλλου εφαρμογής της.
Με τη Συμφωνία ρυθμίζονται θέματα επα- 
νεισδοχής υπηκόων των συμβαλλόμενων ή 
τρίτων χωρών που έχουν εισέλθει παράνομα 
στην Επικράτεια κάποιου εκ των συμβαλλό
μενων κρατών. Η χώρα μας υπογράφει για 
πρώτη φορά με την Ελβετία ανάλογη Συμ
φωνία, με την οποία ρυθμίζονται θέματα αρ
μοδιότητας του Αρχηγείου της Ελληνικής Α
στυνομίας.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ένωσης Αστυ
νομικών Νομού Χαλκιδικής όπως προέκυψε 
από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως ε
ξής: Πρόεδρος ο Αθανάσιος Κυπαρίσσης, Α
ντιπρόεδρος ο Χριστόδουλος Τζίτζιος, Γεν. 
Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Τουβλατζής, 
Ταμίας ο Ιωάννης Κυργιαφίνης, Οργ. Γραμ
ματέας ο Απόστολος Ντομούζης και Μέλη οι 
Ελευθέριος Ηλιάκης και Κωνσταντίνος Μαλ-
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λικόπουλος. Αντιπρόσωποι στην Ομοσπον
δία οι: Αθανάσιος Κυπαρίσσης, Ιωάννης Κυρ- 
γιαφίνης, Απόστολος Ντομούζης, Ελευθέ
ριος Ηλιάκης, Χριστόδουλος Τζίτζιος και 
Κωνσταντίνος Τουβλατζής. Ελεγκτική Επι
τροπή οι: Γεώργιος Μπομπότας, Ιωάννης 
Τσάγανος και Σάββας Τεκιλής. Στα Συμβού
λια μεταθέσεων ο Αθανάσιος Κυπαρίσσης. 
Με Αναπληρωματικό τον Κωνσταντίνο Τσά- 
γανο.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥ
ΝΟΡΙΑΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της Ένωσης Συνο
ριακών Φυλάκων Νομού Αττικής όπως προέ- 
κυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει 
ως εξής: Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Σταυ- 
ριανός, Α’ Αντιπρόεδρος ο Κωνσταντίνος Πα- 
πανικολάου, Β’ Αντιπρόεδρος ο Αδαμάντιος 
Παναγούλιας, Γεν. Γραμματέας η Παρα
σκευή Καπράλου, Αν. Γεν. Γραμματέας ο Σο
φοκλής Σιώμος, Ταμίας ο Κωνσταντίνος Σί- 
μογλου και Οργανωτικός Γραμματέας ο Δη- 
μήτριος Θωμάς.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Α. Η Ομοσπονδία Αξιωματικών ανταποκρινό- 
μενη στις ανάγκες και τις αυξημένες απαιτή
σεις της εποχής μας, δημιούργησε μια ανα
νεωμένη, σύγχρονη και εμπλουτισμένη ιστο
σελίδα. Εγκαινιάζοντας την παρουσία της 
στο Διαδίκτυο, φιλοδοξεί η νέα ιστοσελίδα με 
την ηλεκτρονική διεύθυνση www.poaxia.gr 
να καταστεί ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό 
βήμα έκφρασης συνδικαλιστικού λόγου, ένα 
σημείο αναφοράς για όλους τους συναδέλ
φους, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο πο
λίτη.

Β. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α απευθυνόμενη στον κ. Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης σχετικά με την Υ- 
ποδ/νση Εναέριων Μέσων παρατηρεί ότι:
Η Υ.Ε.Μ.Ε.Α. είναι ένας αεροπορικός φορέ
ας, που εκτελεί καθαρά αστυνομικά καθήκο
ντα και πρέπει να λειτουργεί με τα ποιοτικά 
και διοικητικά πρότυπα, που λειτουργούν ό
λοι οι αεροπορικοί φορείς, χωρίς να υπάρχει 
διασάλευση της ιεραρχίας έτσι ώστε να ε«τε
λούνται όσο το δυνατόν καλύτερα τα αστυ
νομικά της καθήκοντά.
Πιστεύουμε ότι σε οποιαδήποτε προτιθέμε- 
νη διοικητική αναδιοργάνωση προβείτε, στα 
πλαίσια αναδιοργάνωσης της διοικητικής υ
παγωγής της Υ.Ε.Μ.Ε.Α., θα πρέπει να είναι 
μέσα στα πλαίσια της αεροπορικής πραγμα
τικότητας και κατεύθυνσης.
Στη λειτουργία ενός ιπτάμενου φορέα πρέ

πει να υπάρχουν διακριτοί θεσμικοί και διοι
κητικοί ρόλοι για τέσσερα διαφορετικά αντι
κείμενα που συνθέτουν την σωστή λειτουρ
γία του ιπτάμενου φορέα. Οι τέσσερις αυτοί 
ρόλοι αφορούν στην:
- εκτέλεση αεροπορικών επιχειρήσεων.
- εκπαίδευση - τυποποίηση - αξιολόγηση του 
ιπταμένου προσωπικού.
- ασφάλεια πτήσεων/εδάφους.
-τεχνική υποστήριξη.
Βάση των ανωτέρω επιγραμματικών αξιωμά- 
τωντου αεροπορικού γίγνεσθαι, ασχέτως, ε
άν η Υ.Ε.Μ.Ε.Α. είναι Διεύθυνση ή Υποδιεύ
θυνση, είναι σίγουρο ότι θ’ αποτελέσει ατό
πημα η παραχώρηση οποιοσδήποτε εξειδι- 
κευμένης διοικητικής λειτουργίας της 
Υ.Ε.Μ.Ε.Α. σε Επιτελείο ενός ανωτέρου διοι
κητικού κλιμακίου, καθώς κάτι τέτοιο θα έβα
ζε σε υποθήκη την ασφάλεια πτήσεως.
Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι οι αρμο
διότητες λειτουργίας της Υ.Ε.Μ.Ε.Α καθώς 
και οι διακριτοί θεσμικοί ρόλοι, που πρέπει να 
υπάρχουν εντός αυτής, προκειμένου να δια
σφαλίζεται απόλυτα η ασφάλεια των πτήσε
ων.
Ουσιαστικά, αυτά τα οποία προτείνουμε α
ποτελούν αντιγραφή της διαρθρωτικής δο
μής που έχουν όλοι οι αεροπορικοί φορείς - 
στρατιωτικοί ή πολιτικοί- στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό.
Η προτεινόμενη διοικητική - δομική μεταρ
ρύθμιση, η οποία είναι απολύτως αναγκαία 
στην Υ.Ε.Μ.Ε.Α., έχει να κάνει με τη δημιουρ
γία διακριτών θεσμικών ρόλων στη διοίκηση 
της, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ακόμα πε
ρισσότερο η επιχειρησιακή ευελιξία, καθώς 
και η ασφάλεια πτήσεων. Η παρούσα πρότα
ση που εφαρμόζεται σε όλους τους ιπτάμε
νους φορείς (στρατιωτικούς και πολιτικούς) 
δεν έχει κανένα απολύτως οικονομικό κό
στος.
Σε γενικές γραμμές η πρόταση έχει ως εξής: 
α) Δημιουργία θέσης Υποδιοικητή στην ΥΕ- 
ΜΕΑ β) Διάσπαση των δύο υφιστάμενων τμη
μάτων, σε πέντε ως ακολούθως: 
ι. Τμήμα διοικητικής υποστήριξης, 
ιι. Τμήματεχνικής υποστήριξης, 
ιιι. Τ μήμα επιχειρήσεων, 
ιν. Τ μήμα ασφάλειας πτήσεων/εδάφους. 
ν. Τμήμα εκπαίδευσης/τυποποίησης/αξιολό- 

γησης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΑΣΥ

Α. Πραγματοποιήθηκε πολύωρη συνάντηση 
της Ομοσπονδίας με τη νέα ηγεσία του Σώ
ματος όπου δόθηκε η δυνατότητα και στα 
δυο μέρη για εποικοδομητικό διάλογο για 
την επίλυση όλων των εκκρεμών ζητημάτων,

τόσο αυτών που απασχολούν άμεσα τους 
συναδέλφους, όσο και αυτών που αφορούν 
την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, έτσι 
ώστε να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις 
τους και να καλύπτουν τις προσδοκίες των 
πολιτών.
Οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας αναφέρ
θηκαν διεξοδικά στο διεκδικητικό πλαίσιο και 
ανέφεραν ότι αναμένουν από τη νέα ηγεσία 
να σταθεί αρωγός των προσπαθειών που κα
ταβάλλονται και από το συνδικαλιστικό κίνη
μα για μια πιο αξιόπιστη Αστυνομία. Διαβε
βαίωσαν δετήν ηγεσία ότι από πλευράς τους 
καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για 
την ενεργοποίηση όλου του αστυνομικού 
προσωπικού με στόχο την υλοποίηση των α
ποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας, αρκεί βε
βαίως και η ίδια η αστυνομική διοίκηση να α- 
νταποκριθεί σε αυτό το καθήκον. Αποτελεί ύ- 
ψιστη προτεραιότητα η βελτίωση του επαγ
γελματισμού των στελεχών και των απλών 
μελών του Οργανισμού, βάσει συγκεκριμέ
νων προγραμμάτων τα οποία μέχρι στιγμής 
στο βαθμό που υπάρχουν, είναι αόριστα και 
αμφιβόλου αποτελεσματικότητας. 
Ειδικότερα:
1. Αναδιάρθρωση αστυνομικών Υπηρεσιών. 
Η συσταθείσα για το σκοπό αυτό επιτροπή 
κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις. 
Απαιτείται η πολιτική απόφαση για υλοποίη
ση της πρότασης της επιτροπής.
2. Εφαρμογή όρων υγιεινής και ασφάλειας 
στους χώρους εργασίας.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό. Δόθηκε εντολή 
για επεξεργασία των Π.Δ.
3. Αποδέσμευση βαθμοφόρων από την εξω
τερική φρούρηση των σωφρονιστικών κατα
στημάτων.
Η ηγεσία συμφωνεί με την αποδέσμευση και 
ενεργεί προς την κατεύθυνση αυτή, πλην ό
μως το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είναι α
κόμη έτοιμο για την αντικατάστασή τους. Δό
θηκε μονομερής παράταση μέχρι 31.12.04 ε
νώ προωθείται και άλλη παράταση μέχρι 
30.6.05.
4. Επέκταση ευεργετημάτωνπου ισχύουν για 
όλους τους εργαζομένους του δημοσίου 
στις παραμεθόριες περιοχές.
Το αίτημα αντιμετωπίζεται θετικά ωστόσο το
νίσθηκε ότι απαιτείται πολιτική απόφαση για 
νομοθετική ρύθμιση.
5. Σύσταοη επιτροπής για επεξεργασία νέου 
μισθολογίου.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό.
6. Εκπαίδευση -  μετεκπαίδευση όλου του α
στυνομικού προσωπικού χωρίς περιορι
σμούς αποστάσεων. Εξαιρούνται από τις ε
τήσιες εκπαιδεύσεις το αστυνομικό προσω
πικό που υπηρετεί σε υπηρεσίες που απέ-
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χουν άνω των 15 χιλιομέτρων, από την έδρα, 
επειδή υπάρχει αδυναμία κάλυψης των οδοι
πορικών εξόδων.
Το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται και α
ντιμετωπίζεται η πρότασή μας θετικά για με
τάβαση των εκπαιδευτών
7. Βαθμολογική ανέλιξη χαμηλοβάθμων.
Το ζήτημα αντιμετωπίζεται θετικά, ωστόσο 
τονίσθηκε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. 
Η τελική πρόταση της ηγεσίας θα διαμορ
φωθεί από το συμβούλιο επιτελικού σχεδια- 
σμού.
8. Παρουσία αστυνομικών στις επαγγελματι
κές αθλητικές εκδηλώσεις.
Το ζήτημα το χειρίζεται αποκλειστικά ο Υφυ
πουργός Δημόσιας Τάξης.
Ως λύση προτείνεται η προώθηση νομοθετι
κής ρύθμισης εξαίρεσης από τους περιορι
σμούς της ίδρυσης ειδικών λογαριασμών. 
Ωστόσο υπάρχει κατεύθυνση της ηγεσίας 
για μείωση του αριθμού των αστυνομικών 
που θα διατίθενται για μέτρα.
9. Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Μεταθέ
σεων.
Έχει συσταθεί επιτροπή με την συμμετοχή 
της Ομοσπονδίας. Εκκρεμεί η ημερομηνία 
συνεδρίασης.
10. Αποκατάσταση διωχθέντων για συνδικα
λιστική δράση.
Γίνεται αποδεκτό το αίτημά μας και είναι έ
τοιμη πρόταση νομοθετικής ρύθμισης σε συ- 
νταξιοδοτικό Νομοσχέδιο.
11. Προαγωγή στον επόμενο βαθμό όσων 
καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας ή σε 
35ετή πραγματική Υπηρεσία, όπως ισχύει 
για τους αξιωματικούς παραγωγικών Σχο
λών. Γίνεται δεκτό το αίτημα και θα προωθη
θεί σχετική πρόταση για νομοθετική ρύθμι
ση.
12. Αναδρομική προαγωγή θανόντων Αστυ
φυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνό- 
μων, όπως ισχύει για τους αξιωματικούς πα
ραγωγικών Σχολών
Γίνεται δεκτό το αίτημα και θα προωθηθεί 
σχετική πρόταση για νομοθετική ρύθμιση.
13. Νομοθετική ρύθμιση για τον χαρακτηρι
σμό των Σχολών Αστυφυλάκων ως παραγω
γικές.
Το ζήτημα ήταν άγνωστο στην ηγεσία μας, 
μετά όμως τη σχετική ενημέρωση έγινε αντι
ληπτή η αναγκαιότητα και δόθηκε εντολή να 
ετοιμασθεί πρόταση για σχετική νομοθετική 
ρύθμιση.
14. Θέση Αρχηγείου για την λειτουργία του 
Μ.Τ.Σ.
Αντιμετωπίζεται θετικά η πρόταση της Ομο
σπονδίας για αναλογική συμμετοχή στο Δ.Σ. 
του Μ.Τ.Σ.
Θα προωθηθεί σχετική υπηρεσιακή πρότα

ση.
15. Ορθολογισμός πεζών περιπολιών.
Έχει εκδοθεί σχετική διαταγή προς τους Α- 
στυν. Δ/ντές να προτείνουν πόσες πεζές πε
ριπολίες απαπούνται και υπάρχει δυνατότη
τα να πραγματοποιηθούν, λαμβάνοντας υ
πόψη ιδιαιτερότητες των Νομών.
16. Πρόσληψη ως πολιτικό προσωπικό τέ
κνων ή αδελφών αστυνομικών που τραυματί
σθηκαν στην υπηρεσία και έχουν αναπηρία 
άνω του 67%.
Το αίτημα έγινε αποδεκτό, ωστόσο απαιτεί
ται αποδοχή του αιτήματος από την πολιτική 
Ηγεσία και προώθηση νομοθετικής ρύθμι
σης, άλλωστε υπήρχε σχετική νομοθετική 
ρύθμιση που καταργήθηκε.
17. Μη εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικα
σίας σε βάρος αστυνομικών που συλλαμβά
νουν πολίτες.
Το ζήτημα αντιμετωπίζεται θετικά.
Θα προωθηθεί υπηρεσιακή πρόταση για νο
μοθετική ρύθμιση.
18. Έκδοση εγκυκλίων για ενημέρωση των 
συναδέλφων σχετικά με την διαδοχική α
σφάλιση.
Η εγκύκλιος έχει ήδη εκδοθεί και τυπώνεται 
στο τυπογραφείο.
19. Απώλεια εισοδήματος των αστυνομικών 
που έχουν εκτεθεί σε υπηρεσία γραφείου. 
Το ζήτημα αντιμετωπίζεται θετικά.
Δόθηκε εντολή στον Δ/ντή Οργάνωσης και 
στον Κλάδο Οικονομοτεχνικών για μελέτη 
και υποβολή σχετικής πρότασης.
20. Συντήρηση υπηρεσιακών οχημάτων. 
Δόθηκε εντολή στον Κλάδο Διοικητικού και 
μελέτη του όλου ζητήματος.
21. Συνοριακοί Φύλακες -  Ειδικοί Φρουροί.
Η τελική υπηρεσιακή πρόταση θα διαμορ
φωθεί από το Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδια- 
σμού.
22. Έκδοση εγκυκλίου για υλοποίηση της α
ναγνώρισης της συντάξιμης υπηρεσίας του 
άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3075/2002.
Η εγκύκλιος εκδόθηκε και βρίσκεται στο τυ
πογραφείο για εκτύπωση.
23. Διασφάλιση - εφαρμογή των ευεργετικών 
διατάξεων στους συναδέλφους που έχασαν 
τη ζωή τους στην υπηρεσία.
Θα υπάρξουν συγκεκριμένες και αυστηρές 
οδηγίες προς τους συντάσσοντες τις ΕΔΕ α
ξιωματικούς.

Β. Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη προς όλες τις 
Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις απαντά σε σχε
τικό ερώτημα που αφορά την ισχύουσα νο
μοθεσία για άτομα που υπάγονται σε ειδική 
δωσιδικία κ.λπ. όπως π.χ. του δικηγόρου που 
ενεπλάκη με συναδέλφους, αρνούμενος αλ
κοτέστ, διευκρινίζει:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

α.) Το άρθρο326του Π.Κ., ορίζει γενικώς ότι 
όποιος παραβαίνει μία από τις διατάξεις του 
άρθρου 5 του Συντάγματος τιμωρείται με 
φυλάκιση. Απαντώντας σε διάφορες απειλές 
περί φυλακίσεωςτων εκτελούντων, νομότυ
πες εντολές - παρανόμου περιεχομένου, α
στυνομικών, υπενθυμίζουμε ότιτο άρθρο αυ
τό έχει επικριθεί σφοδρότατα από την Θεω
ρία του Ποινικού Δικαίου ως Αντισυνταγματι
κή, ως προς την λεγομένη «εν λευκώ» εξου
σιοδότηση που θέτει και εξαρτά από κανόνες 
που μεταβάλλονται ποινές που είναι φυλακί
σεις. Η παραπομπή γίνεται στο: 
β) Το άρθρο 5 του Συντάγματος διέπει προ
σωπικά δεδομένα, προσωπική ελευθερία, τι
μή, αξιοπρέπεια, προσωπικότητα και άλλα 
πολλά.

γ) Το άρθρο 111§7 του Κ,ΠοινΑ, ορίζει την 
αρμοδιότητα επίτων ειδικής δωσιδικίας δρα
στών - κατηγορουμένων, αποδίδοντας αυτή, 
στο Δικαστήριο Εφετών. 
δ) Το άρθρο 409 του Κ.Ποιν.Δ. αφορά στη 
Σύλληψη για Πταισματικές πράξεις από κάθε 
αστυνομικό υπάλληλο, μόνο για την βεβαίω
ση της ταυτότητος του αυτουργού ή την ά
μεσο εισαγωγή αυτού σε δίκη, όποτε αυτό εί
ναι δυνατό για την αυτόφωρο διαδικασία των 
άρθρων

ε) Σταάρθρα417-419του Κ.Ποιν.Δ., ορίζεται 
ότι το αστυνομικό όργανο που συνέλαβε τον 
δράστη επ’ αυτοφώρω, έχει την υποχρέωση 
να τον φέρει αμέσως, αφού η σύλληψη έγινε 
εντός της πόλεως της Βέροιας, μέσα στον α
πολύτως αναγκαίο δια την μετάβαση χρόνο, 
ενώπιον του αρμοδίου εισαγγελέως (ο Ει- 
σαγγελεύς Υπηρεσίας εν προκειμένω), μετά 
της συνταχθείσης εκθέσεως συλλήψεωςτην 
οποία υποχρεωτικώς πρέπει να συντάξει ο α
στυνομικός. Ο Εισαγγελεύς Πρωτοδικών, ό
μως μπορεί να παραπέμψει τον κατηγορού
μενο αμέσως ενώπιον του αρμοδίου δικα
στηρίου (Εφετών στην περίπτωση της Βέροι
ας), εάν το εν λόγω Δικαστήριο συνεδρίαζε 
κατά την συγκεκριμένη ημέρα. Μόνο στην 
περίπτωση της απολύτου αδυναμίας συ- 
γκροτήσεως του Δικαστηρίου Εφετών να ο- 
ρισθεί δικάσιμος αυθημερόν, δύναται να ορι- 
σθεί, την επόμενη ημέρα η συζήτηση της υ- 
ποθέσεως. Ο Εισαγγελεύς δύναται να δια- 
τάσσειτην κράτηση του κατηγορουμένου ε
ντός του κρατητηρίου της Αστυνομίας, επί 
24ων ωρών κατά μέγιστον. Εάν εντός της 
προθεσμίας τοιαύτης, δεν καταστεί δυνατός 
η σύγκλησις του Δικαστηρίου (Εφετών προ
φανώς), ο Εισαγγελεύς δύναται να παρα
πέμψει τον κατηγορούμενο ενώπιον του Α- 
νακριτού, ο οποίος οφείλει εντός 24ων ωρών 
έκτης προσαγωγής να αποφασίσει σχετικώς 
προς την προσωρινή κράτηση του κατηγο-
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ρουμένου, ή όχι, έχων δυνατότητα αναγκαί
ων ανακριτικών πράξεων. Άμα τη εκδόσει ε
ντάλματος προσωρινού κρατήσεως του κα
τηγορουμένου, το ένταλμα δεν υπόκειται εις 
ένδικα μέσα, ούτε επιτρέπεται προσωρινή α- 
πόλυσις. Ο Ανακριτής αποστέλλει τα σχετικά 
έγγραφα στον αρμόδιο Εισαγγελέα (Εφε- 
τών) προς εισαγωγή της υποθέσεως στο Δι
καστήριο Εφετών. Η διαδικασία αυτή, πρα
κτικά δεν εφαρμόζεται επί των περισσοτέ
ρων δικηγόρων, επειδή δεν υπάρχει υποτίθε
ται η περίπτωση της συζητήσεως της υποθέ- 
σεώς τους την ίδια ημέρα ή έστω την επομέ
νη δικάσιμο, ενώπιον του Δικαστηρίου Εφε
τών, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Εισ.Α.Π. 
Παναγιώτη Δημόπουλου. Αυτό όμως, αφήνει 
κάποια κενά. Τι γίνεται στην περίπτωση κατά 
την οποίαν, υπάρχει η δυνατότητα για τέτοια 
συζήτηση, την επομένη ημέρα; Στην περί
πτωση αυτή, υπάρχει τόσον η δυνατότητα 
της απολύσεως, όσον και η δυνατότητα της 
περαιτέρω κρατήσεως.
Πράγματι, εάν αποφασίσει ο Εισαγγελεύς Ε
φετών την εισαγωγή της υποθέσεως κατά τη 
διαδικασία του αυτοφώρου στο Δικαστήριο 
Εφετών, τι θα γίνει; Θα του αρνηθεί κάποιος 
την προσαγωγή, και αν ναι, ποιος; Και εν πά- 
σει περιπτώσει, δεν είναι ο Εισαγγελεύς 
Πρωτοδικών αυτός που θα παρουσιάσει την 
υπόθεση στον Εισαγγελέα Εφετών; Τελικώς, 
δεν είναι ο Εισαγγελεύς, έστω ο Πρωτοδι
κών, αυτός που θα εκδώσει έστω και μίαν πά
για διαταγή προς όλα τα διωκτικά όργανα 
της Ελληνικής Αστυνομίας, για να μην συλ
λαμβάνουν του δικηγόρους;
Προφανέστατο είναι ότι, οι αστυνομικοί οι ο
ποίοι διαπιστώνουν την τέλεση της αξιοποί
νου πράξεως, ουδόλως δύνανται να επιλέ- 
ξουν μεταξύ των δραστών, ποιοι απολαύουν 
ειδικής δωσιδικίας και ποιοι όχι, εφαρμόζο- 
ντες εις βάρος των πρώτων τη ν Ποινική Δικο
νομία, ενώ εις βάρος των δευτέρων, την πα- 
ραβιάζουσα την Αρχή της Ισότητος, ανεκτι
κότητα. Ας μην λησμονούμε, ότι η ειδική δω- 
σιδικία έχει προβλεφθεί και εις βάρος και όχι 
μόνον υπέρ κάποιων ειδικών κατηγοριών πο
λιτών και κρατικών λειτουργών. Στόχος είναι, 
η κατά τεκμήριο προσέγγιση των υποθέσεων 
αυτών από εμπειροτέρους και ενδεχομένως 
ικανοτέρους δικαστές, οι οποίοι όμως, συνή
θως επιβάλλουν και αυστηρότερες ποινές εν 
συγκρίσει με τις ποινές, τις προβλεπόμενες 
για τα συνήθη Δικαστήρια. Η Ειδική Δωσιδι- 
κία, επ’ ουδενί λόγω αποτελεί ετεροδικία ή α
συλία. Ο δράστης συλλαμβάνεται και εν αμ
φιβολία περί της ταυτότητάς του, προσάγε- 
ταιενώπιοντου Εισαγγελέως Πρωτοδικών, ο 
οποίος τελικώς αποφαίνεται επί της συνεχί- 
σεως της εν όλω διαδικασίας, της συμπλη-

ρώσεως ή της περατώσεως της διαδικασίας, 
επί τη βάσει της απλής και μόνον διαπιστώ- 
σεως της ταυτότητος του κατηγορουμένου. 
Αρκεί να αναλογισθούμετο ενδεχόμενο κατά 
το οποίον, όλοι οι εγκληματίες (όχι βέβαια ο 
δικηγόρος της υποθέσεώς μας) εφοδιάζο
νται μεπλαστέςταυτότητεςτου Δικηγορικού 
Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή, απλώς και 
μόνον με την επίδειξη των χαλκευθέντων ή 
πλαστών εγγράφων τους θα δύνανται να α
ποφύγουν την σύλληψη και την εξακρίβωση. 
Αυτός, λοιπόν, ο οποίος θα αποφανθεί τελι
κώς, εκπροσωπώντην εθνική έννομοτάξη, ε
πί της υπάρξεως ή όχι υπονοιών περί το πρό
σωπο του κατηγορουμένου, δεν θα είναι άλ
λος από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών σε 
πρώτο βαθμό και τον Εισαγγελέα Εφετών σε 
δεύτερο. Και θα παρουσιασθεί σε αυτούς η 
υπόθεση από τους αστυνομικούς οι οποίοι έ
χοντας δεχθεί προπηλακισμούς και επιθέ
σεις, δικαίως πρέπει να προστατευθούν και ί
σως δικαίως να αμφιβάλλουν για το αληθές 
της δηλώσεως του κατηγορουμένου, έχο- 
ντες συνηθίσει κάπως άλλως να βλέπουν 
τους λειτουργούς της Θέμιδος.
Οι αστυνομικοί, οφείλουν να πράττουντο κα
θήκον τους, άλλως επέρχονται πειθαρχικές 
επιπτώσεις επ’ αυτών. Εν εκ των καθηκόντων 
αυτών, είναι η διαπίστωση των παραβάσεων, 
η επικοινωνία μετά της Εισαγγελικής Αρχής 
προς εξακρίβωση της ακριβούς διαθέσεως 
αυτής, η σύλληψη των δραστών κ.λπ. Συνε
πώς, από κανένα απολύτως από τα προανα- 
φερθέντα άρθρα δεν προκύπτει η βούληση 
του ποινικού νομοθέτη, να μην ελέγχονται και 
να μην τιμωρούνται οιπαρανομούντες Νομι
κοί.
Εάν η Εισαγγελική Αρχή της εκάστοτε Δικα
στικής Περιφερείας, θεωρεί ότι τα πρόσωπα 
της ειδικής δωσιδικίας δεν πρέπει να προσά- 
γονται ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδι
κών αρκούμενη στην απλή διαπίστωση της 
ταυτότητος του κατηγορουμένου, θα πρέπει 
οπωσδήποτε να εκδώσει εντολή-εγκύκλιο 
προς όλες τις οικείες Αστυνομικές Υπηρε
σίες καιΔιευθύνσειςτης ιδίας κατάτόποναρ- 
μοδιότητος, προς αποφυγήν αντιστοίχων πε
ριστατικών.
Σε περίπτωση κατά την οποίαν ο αστυνομι
κός ο οποίος διεξάγει την έρευνα, έχει κάποι
ον λόγο να αμφιβάλλει περί την αλήθεια ή την 
ακρίβεια των στοιχείων του κατηγορουμέ
νου, θα πρέπει είτε να επικοινωνήσει με τον 
αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών της 
Έδρας ζητώντας οδηγίες, είτε να συνοδεύ- 
σειτον κατηγορούμενο στο οικείο Τμήμα (άλ
λωστε το όχημα ενδεχομένως να πρέπει να α- 
κινητοποιηθεί) προς εξακρίβωση της πραγ
ματικής ταυτότητος του κατηγορουμένου

και περαιτέρω προσπάθεια επικοινωνίας με
τά του Εισαγγελέως Πρωτοδικών.

Στο κλίμα αυτό άλλωστε, κινείται και η Γνω
μοδότηση του Εισαγγελέως του Αρείου Πά
γου, η οποία ορίζει ότι «...οι αστυνομικές αρ
χές υποχρεούνται να προβαίνουν στις ενέρ
γειες που προβλέπονται γενικώς για τους 
δράστες αυτοφώρων πλημμελημάτων (σύλ
ληψη, σύνταξη εκθέσεως συλλήψεως και βε- 
βαιώσεως του εγκλήματος, προσαγωγή 
στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών)» (Ποιν.Δικ. 
2/2002, σ. 147). Οι αστυνομικοί λοιπόν, σε κα
μία περίπτωση δεν φέρουν ευθύνη για την ε
κτέλεση του καθήκοντος τους. Θα πρέπει, οι 
Εισαγγελικές Αρχές να βρίσκονται σε σημείο 
μη προσβάσιμο με τα συνήθη μέσα επικοινω
νίας και θα πρέπει εν πάσει περιπτώσει να ε
νημερώνουν αμέσως και αναλόγως της περι- 
πτώσεως, περί του τι θα πρέπει να πράξει ο Α
στυνομικός, ο οποίος προσήγαγετο κατηγο
ρούμενο στο Τ μήμα για να του ασκηθεί η μή
νυση ή για να εξακριβωθεί η ταυτότητά του. 
Η αναφερόμενη τετράωρος παρουσία στο 
Τ μήμα, δεν είναι παράνομη, εάν οφείλεται σε 
καθυστερημένη εξεύρεση του Εισαγγελέως 
Πρωτοδικών. Αυτός είναι που θα έδιδε την ε
ντολή -όπως και τελικώς έπραξε- περί του ε
άν και κατά πόσον μπορεί να κραπ|θεί ο κα
τηγορούμενος για Σωματικές Βλάβες, για Ε
ξύβριση και για παράβαση του Κ.Ο.Κ. Δεν υ- 
φίσταται καν κράτηση, αφού ακόμη δεν έχει 
ληφθεί η απόφαση του Εισαγγελέως Πρωτο
δικών. Είναι φρουρούμενη παρουσία, η ο
ποία προφανώς δεν μπορεί να παρεκταθεί 
περισσότερο του απολύτως αναγκαίου χρό
νου για την ενημέρωση του Εισαγγελέως. Η 
δε γνωστή Εγκύκλιος του προηγουμένου Ει- 
σαγγελέως Αρείου Πάγου αναφέρεται 
(Ποιν.Δικ. 4/2001) σε άμεση απόλυση μετά 
την βεβαίωση της ταυτότητας. Η ταυτότητα 
όμως θεωρείται βεβαία, μετά την εξακρίβω
ση η οποία λαμβάνει χώρα στο Τμήμα, τόσο 
προς αποφυγή παραλείψεως βεβαιώσεως 
άλλων παραβάσεων από τους Αστυνομικούς 
που διενεργούν την εντεταλμένη υπηρεσία 
στο ενδεδειγμένο σημείο, όπου και συνελή- 
φθη ο κατηγορούμενος, όσο όμως και για την 
προστασία του ιδίου του υπό εξακρίβωση α
τόμου, ο οποίος μπορεί να ασχημονεί υπότην 
επήρεια οινοπνεύματος, να μειώνειτο κύρος 
του Σώματος και των ιδίωντων Αστυνομικών. 
Εν κατακλείδι λοιπόν, τονίζουμε ότι πρέπει: 
α ) Οι κατά τόπον αρμόδιοι Εισαγγελείς πρέ
πει να επικοινωνήσουν και αυτοί με τις Προϊ
στάμενες Αρχές τους, ζητώντας πληροφο
ρίες για την τελική, οριστική στάση που θα 
πρέπει να κρατήσουν. Αν θα πρέπει δηλαδή 
να συνταχθούν με την μνημονευθείσα Εγκύ-
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κλιο του Εισ.Α.Π. ή με την μνημονευόμενη 
Γνωμοδότηση του Εισ.ΑΠ. 
β) Αμέσως μετά θα πρέπει να εκδώσουν σα
φείς εντολές προς τους Αστυνομικούς Υπαλ
λήλους, σχετικά μετηνπροσέγγισητωναπο- 
λαυόντων ειδικής δωσιδικίας. 
γ) Οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί θα πρέπει να 
είναι προσβάσιμοι ανά πάσα στιγμή. Υπάρ
χουν πολλές περιπτώσεις, όπου ενδεχομέ
νως μία γενική κατεύθυνση δεν επαρκεί για 
την επίλυση του εκάστστε ζητήματος. Συνε
πώς, εφ’ όσον δεν μπορεί ο Αστυφύλακας να 
λαμβάνει αποφάσεις περί κρατήσεως ή μη, 
θα πρέπει να μπορεί να λαμβάνει ανά πάσα 
στιγμή την σχετική ενημέρωση, 
δ) Οι Συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερωθούν 
περί της επιφυλακτικότητος με την οποίαν 
θα πρέπει να προσεγγίζονται οι χαίροντες ει
δικής δωσιδικίας και της απαραιτήτου εγκρί- 
σεως της τυχόν συλλήψεως, από την Εισαγ- 
γελική Αρχή, η οποία είναι η μόνη γνωρίζου- 
σα την δυνατότητα εισαγωγής της υποθέσε- 
ως την ιδία ή την επομένη, στο Δικαστήριο Ε- 
φετών.
ε) Είναι παράλογο, λόγω των κενών των νο
μοθετικών ρυθμίσεων να συγκρούονται δύο 
κλάδοι εργαζομένων, οι οποίοι αποσκοπούν 
σε έναν και τον αυτό σκοπό: την απονομή Δι
καιοσύνης.
Γ. Η ΠΟΑΣΥ λαμβάνοντας αφορμή από την 
πάγια τακτική του κ. Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου να απαντά μόνο σε ερωτήματα υπη
ρεσιών και όχι συνδικαλιστικών οργανώσε
ων, παρακαλεί για την παρέμβαση του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γου κ. Γεωργίου Αγγελάκου, έτσι ώστε να υ
πάρχει σχετική απάντηση για το παρακάτω 
ζήτημα που δημιουργεί τεράστια προβλήμα
τα:
«Σύμφωνα μετηνδιάταξητου άρθρου 74 του 
Π.Κ., «η απέλαση αλλοδαπού αποτελεί μέ
τρο ασφαλείας που απαγγέλλεται από το δι
καστήριο σε βάρος αυτού που καταδικάζεται 
για κακούργημα ή πλημμέλημα. Εξ αντιδια
στολής συνάγεται ότι το μέτρο της επανα- 
προώθησης αλλοδαπών εκτός της εδαφικής 
επικράτειας της χώρας είναι αποκλειστικά 
διοικητικής φύσης, αφού δεν παρέπεται κα
ταδίκης του αλλοδαπού για άλλη αξιόποινη 
πράξη με δικαστική απόφαση, ούτε προβλέ- 
πεται από συγκεκριμένη διάταξη ποινικού 
χαρακτήρα. Ο επαναπροωθούμενος αλλο
δαπός δεν είναι υπόδικος, ούτε φυγόδικος, 
ούτε φυγόποινος. Η θέση αυτή επιβεβαιώνε
ται πρακτικά από το ότι κατά την διαδικασία 
επαναπροώθησης λαθρομεταναστών (οικο
νομικών προσφύγων) δεν εκδίδεται ένταλμα 
σύλληψης, ούτε συντάσσεται σχετική έκθε
ση. Η λαθρομετανάστευση αφ’ εαυτής δεν

συνιστά ποινικό αδίκημα».
Με βάση τα προαναφερόμενα διατυπώνο
νται κρίσιμα ερωτήματα σε σχέση με τον ρό
λο, τα καθήκοντα και την ευθύνη των αστυ
νομικών, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με τη 
σύλληψη, τη συνοδεία, τη φύλαξη και την ε- 
παναπροώθηση των αλλοδαπών όπως τα α
κόλουθα:
Είναι ενδεδειγμένο και εν τέλει σύννομο οι 
λαθρομετανάστες να ταυτίζονται ουσιαστι
κά με τους κρατούμενους λόγω υποδικίας ή 
έκτισης επιβληθείσης στερητικής της ελευ
θερίας ποινής δηλ. να φυλάσσονται στα κα
τά τόπους αστυνομικά κρατητήρια με όλα τα 
δυσμενή επακόλουθα ή είναι επιβεβλημένο 
να δημιουργηθούν κατάλληλα κέντρα υπο
δοχής και επαναπροώθησης οικονομικών 
προσφύγων με το ανάλογο προσωπικό και 
την στοιχειώδη υποδομή ως τούτο προβλέ- 
πεχαι και ρυθμίζεται με το Ν. 2910/2001; 
Εφόσον δεν είναι επιτρεπτή η εξομοίωση των 
λαθρομεταναστών - οικονομικών προσφύ
γων με τους ποινικούς κρατουμένους πως 
συμβιβάζεται η εφαρμογή της διάταξης του 
άρθρου 172 Π.Κ. (απελευθέρωση φυλακι
σμένου) σε βάρος των αστυνο
μικών συνοδών - φρουρών σε ι ^ ·  mm 
περίπτωση κατά την οποία λά
βει χώρα απόδραση κατά την 
διάρκεια της επαναπροώθη
σης, ιδιαίτερα δε όταν ελάχι
στοι αστυνομικοί είναι υποχρε
ωμένοι να επιβλέπουν και 
φρουρούν επί ώρες ολόκληρες 
πολλαπλάσιους αλλοδαπούς; 
Παρακαλούμε όπως έχουμε 
την απάντησή σας για τα παρα
πάνω ζητήματα.

Η Ομοσπονδία εύχεται και ελπίζει τα χθεσινά 
επεισόδια να αποτελόσουν αντικείμενο σο
βαρής διερεύνησης τόσο από την πλευρά 
της αθλητικής όσο και της τακτικής δικαιο

σύνης προκειμένου να τιμωρηθούν οι υπεύ
θυνοι, όπου κι αν αυτοί βρίσκονται. Διότι είναι 

εύκολο να κατηγορείται γενικά και αόριστα 
κάθε φορά η Ελληνική Αστυνομία, δυσκολό
τερο, όμως, είναι να εντοπίζονται και να απο

καλύπτονται οι πρωταίτιοι. Ελπίζουμε να τύ- 
χει της δέουσας προσοχής των αρμοδίων 

οργάνων το γεγονός ότι και αυτή τη φορά τα 
επεισόδια έγιναν μέσα σε ένα κλίμα έντασης 

και πολεμικής ατμόσφαιρας, με τους προέ
δρους των συγκεκριμένων ΠΑΕ να μην ανα
λαμβάνουν τον εκ του νόμου προβλεπόμενο 
ρόλο για την πρόληψη και αποτροπή έκτρο
πων εντός κι εκτός αθλητικών χώρων.
Το ΥΔΤ οφείλει να καταστήσει σαφές σε κά

θε ιδιώτη επιχειρηματία ότι η Ελληνική Αστυ
νομία δεν είναι αναλώσιμο είδος, ούτε προ- 
σφέρεται για «παιχνιδάκια» στο γήπεδο των 
επιχειρηματικών τους συμφερόντων ή ενδέ
χεται και άλλωντινών. Η Ελληνική Αστυνομία 

είναι υποχρεωμένη να προασπίζεται τα συμ-
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ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Του Α σ τ υ ν . Β ' Ν ικ . Δ ερ β εντζή

Υ πο δ ιο ικη τή  του Τ.Τ Περιστεριού  
καθηγητή τω ν Σ χο λώ ν  Ε λληνικής  Α στυνομ ίας  

και Σ .Π .Α . στο μ ά θ η μ α  της τροχαίας

Δ. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. με σχετική ανα
κοίνωση «εκφράζει τη θλίψη 
της για τα θλιβερά επεισόδια 
που αμαύρωσαν για άλλη μια 
φορά το ποδοσφαιρικό πρωτά
θλημα, οδήγησαν στην αναβο
λή ενός ποδοσφαιρικού αγώ
να, άφησαν πίσω τους τραυμα
τίες αστυνομικούς και αμφι
σβήτησαν την επιχειρησιακή ι
κανότητα της Ελληνικής Αστυ
νομίας. Χωρίς ίχνος κακεντρέ- 
χειας δικαιώνεται για όσα ανέ
φερε σε ανακοίνωσή της 
(30.9.2004) για το όλο θέμα 
(βία στα γήπεδα), ότι δηλαδή 
«ανοίγεται μια νέα εποχή στα 
ελληνικά γήπεδα, όπου μια πο
δοσφαιρική συνάντηση θα α
ποτελεί γιορτή».

“ΑΠΟ ΤΗ ΘΕ0ΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ”
Περιέγει 13 κεφάλαια (228 σελ.)

Α) Δικονομικές & Υπηρεσιακές ενέργειες για τροχαίο ατύχημα με :
• Υπηρεσιακό όχημα · θανατηφόρο · Τραυματισμό

(νέο έντυπο έκθεσης αυτοψίας ισχύον απο 1.6.2002)
• Υλικές ςημιέΐ «Εγκατάλειψη «Ειδικέ; περιπτιίκτεις 

Β) Ν. 3109/19.2.2003 για ταξί
Γ) 50 πρακτικά θέματα ελέγχου οχημάτων 
Δ) Ασφάλιση οχημάτων
Ε) Ολα τα έντυπα που αφορούν το τροχαίο ατύχημα 
ΣΤ) Ολα τα πρόστιμα σε ευρώ
Ζ)Έλεγχοι οχημάτων (ΙΧΕ- ΙΧΦ-ΔΧΦ-Αγροτικά-Μηχ. Εργων)
Η) Αυτόφωρο μέθης

Me τη ν  αγορ ά  κ ά Η  β ιβλ ίου  
Ιν α  CD pc το n c p ftxd p cvo  
του  ενημχρυ ιμένο  μ«χρι 1/1/2005

Τ η λ έ φ ω ν α  π α ρ α γ γ ε λ ία ς  : 

2 1 0  2 6 2 1 . 0 7 0 - 2 1 0  5 7 8 8 .6 0 7  
κ ιν η τ ό  : 6 9 7 7 .2 0 8 0 2 8
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υπηρεσιακό
φέροντα όλων των Ελλήνων πολιτών και όχι 
να εγκλωβίζεται σε μια αναποτελεσματική 
πολιτική δήθεν αστυνόμευσης των ποδο
σφαιρικών αγώνων. Επιτέλους, ας αναλά
βουν τις ευθύνες τους οι ίδιοι οι ιδιώτες επι
χειρηματίες και ας εξασφαλίσουν συνθήκες 
ασφαλείας εντός των αγωνιστικών χώρων, 
σύμφωνα όχι με τις δικές τους προδιαγρα
φές και τα ενίοτε συμφέροντα, αλλά όπως οι 
νόμοι ορίζουν.
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση της δημόσιας 
αστυνομικής δύναμης, ας εφαρμοστούν επί
σης οι νόμοι με την εφαρμογή της διαδικα
σίας εκείνης που προβλέπεται. Ο Έλληνας 
πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να χρημα
τοδοτεί την κατασπατάληση της αστυνομι
κής δύναμης κάθε Σαββατοκύριακο και όχι 
μόνο στα ελληνικά γήπεδα, συμβάλλοντας έ
τσι άθελά του όχι μόνο στην αποδιοργάνωση 
της αστυνόμευσης, αλλά και στη διαιώνιση 
της βίας, αφού όλοι αυτοί οι φυσικοί και ηθι
κοί αυτουργοί, χρησιμοποιούν δυστυχώς την 
Αστυνομία, ως άλλοθι για τα δικά τους ανο
μήματα.
Τέλος, η Ομοσπονδία δηλώνει υπεύθυνα ότι 
θα αναμένει την απόφαση του Αθλητικού Δι
καστή , προκειμένου στη συνέχεια να αποφα
σίσει περί της αποχής ή όχι των αστυνομικών 
από ποδοσφαιρική ή ποδοσφαιρικές συνα
ντήσεις στο μέλλον».

Ε. Η Π.Ο.ΑΣ.Υ. απευθύνεται στον Αρχηγό του 
Σώματος σχετικά με το ζήτημα των αποσπά
σεων αστυνομικών για λόγους σπουδών το
νίζοντας ότι:
Κατακλυσθήκαμε από αιτήματα και έγγραφα 
συναδέλφων, των οποίων το σχετικό αίτημα 
για απόσπαση λόγω σπουδών δεν ικανοποιή
θηκε. Η αφηρημένη επίκληση του Δημοσίου 
Συμφέροντος εν γένει, στο οποίο αναφέρε- 
ταιτο υπ’αριθμ. 1016/36/18-δ Σήμα σας θεω
ρούμε πως είναι μία εσφαλμένη πρακτική της 
Διοικήσεως, όπως έχει καταδείξει με την πά
για Νομολογία του το Συμβούλιο της Επικρά
τειας, όταν γίνεται για να περιορίσει ή να κα
ταργήσει δικαιώματα του πολίτη εν γένει, ή 
και του διατελούντος σε ειδική σχέση δια- 
συνδέσεως με το Δημόσιο ειδικότερα (όπως 
και οι Αστυνομικοί). Συνεπώς σας υπενθυμί
ζουμε ότι, η συγκεκριμένη αιτιολόγηση η ο
ποία μας προσεφέρθη για την συλλήβδην α
πόρριψη των αιτημάτων αποσπάσεως για λό
γους σπουδών, συνιστά ενέργεια της Διοική- 
σεως, η οποία σίγουρα θα καταπέσει άμα τη 
προσβολή της ενώπιοντης Διοικητικής Δικαι
οσύνης. Παρ’ όλα αυτά, σεβόμενοι το ενδε
χόμενο δημιουργίας υπηρεσιακής ανωμα
λίας λόγω της μαζικής συρροής αποσπασθέ- 
ντων συναδέλφων σε Υπη ρεσίες και Διευθύν-
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σεις οι οποίες έχουν ήδη υπερεπάρκεια α
στυνομικών και ουδεμία κενή οργανική θέση, 
δεσμευόμεθα ώστε να προσκομίσομε μίαν 
συνολική λύση του ζητήματος εν ευθέτω 
χρόνω.
Ορθή κατ’ αρχήν, θεωρούμε ότι είναι, η δεύ
τερη και ενδελεχέστερη σκέψη σας, όσον α
φορά την χορήγηση ανανεώσεως αποσπά
σεως των αστυνομικών οι οποίοι βρίσκονται 
να πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται α
πό το ισχύον Π.Δ. 100/2003, υποβάλλοντες 
αιτήματα αποσπάσεως για σπουδές στο δεύ
τερο, τρίτο ή τέταρτο έτος σπουδών. Πράγ
ματι, οι αστυνομικοί αυτοί, έχουν καταφέρει 
να επιτύχουν σε ένα μεγάλο ποσοστό των μα
θημάτων τους, έχοντας πλησιάσει ακόμη πε
ρισσότερο στο ιδανικό: όντες αστυνομικοί, 
να καλλιεργηθούν μέσω της κτήσεως ενός 
πανεπιστημιακού πτυχίου, ώστε να γίνουν 
καλύτεροι αστυνομικοί και καλύτεροι πολί
τες. Και μάλιστα, το πλησίασαν, έχοντας επι
τύχει με αξιοθαύμαστο τρόπο την κάλυψη 
των υπηρεσιακώντους υποχρεώσεων-γεγο
νός αναντίρρητο, αφού ουδείς εξ αυτών κα- 
τηγορήθηκε ή έστω ελέγχθηκε πειθαρχικώς 
ή ποινικώς ως προς την επίδοσή του κατά την 
δύσκολη περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων- 
σε συνδυασμό με την επιτυχή τους εξέταση 
στο 40% των μαθημάτων τους. Πρακτικώς 
λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί θυσίαζαν καθ’ όλο 
το «Ολυμπιακό Καλοκαίρι», ώρες από τον ύ
πνο και την ξεκούρασή τους, ώστε να αντε- 
πεξέλθουν στις υψηλές απαιτήσεις της Τρι
τοβάθμιας Εκπαίδευσης! Συνεπώς, αυτοί εί
ναι οι Αστυνομικοί που θα πρέπει να ανταμει- 
φθούν επιτέλους επειδή καίτοι δεν είχαν ε- 
ξεύρει κάποιον τρόπο εγκρίσεως της απο- 
σπάσεώς τους, επέδειξαν αξιοζήλευτη προ
σήλωση και αυταπάρνηση. Διερωτώμεθα, 
ποία καλύτερη απόδειξη ήθους και συναι- 
σθήσεως καθήκοντος, θα μπορούσε αν ζητή
σει η Υπηρεσία από τους συναδέλφους αυ
τούς. Θεωρούμε δε ευνόητη την υποχρέωσή 
της, να προσφέρει κίνητρα συνεχίσεως της 
προσπάθειας αυτής.
Από την άλλη, να μην λησμονήσουμε ότι βά
σει Διοικητικού Δικαίου, η διαμορφωθείσα 
πραγματική και επωφελής για τον διοικούμε- 
νο κατάσταση, προστατεύεται επαρκώς από 
τα Διοικητικά Δικαστήρια, καλύπτοντας τους 
συναδέλφους οι οποίοι ήδη έλαβαν την από- 
σπασήτουςκατάτηνπερυσινή χρονιά. Βάσει 
της Αρχής δε, της Συνεχείαςτης Διοικήσεως, 
οι πράξεις και αποφάσεις εκπροσωπούν συ
νολικά την Αρχή, ασχέτως φυσικού προσώ
που που φέρει το εκάστοτε αξίωμα. Άρα, η 
χορήγηση σε κάποια από τα μέλη μας, απο
σπάσεως γιαλόγους σπουδών κατάτο ένα (ή 
και για περισσότερο χρόνο) προηγούμενο έ

τος, δεν μπορεί αυθαιρέτως να διακοπεί από 
την Διοίκηση, αφού αυτό θα αποτελούσε α- 
παγορευτέα συμπεριφορά, προσβάλλουσα 
την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του διοι- 
κουμένου.
Για τους λόγους αυτούς και επειδή το επίμα
χο ζήτημα άπτεταιτης αναγνωρίσεως, ασκή- 
σεως και περιστολής του συνταγματικού μας 
δικαιώματος (άρ. 16 Συντ/τος) στην μόρφω
ση, σας παρακαλούμε όπως ενεργήσετε τα 
δέοντα, ώστε να επανεξετασθεί το συνολικό 
ζήτημα, να ανανεωθούν οι αποσπάσεις των 
ήδη δικαιούχων και να χορηγηθούν ειδικώς 
αποσπάσεις, σε όσους ήδη πληρούν τις προ
ϋποθέσεις ανανεώσεως.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. Πραγματοποιήθηκαν στις 4 Δεκεμβρίου οι 
εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώ
πων των εργαζομένων, στα Υπηρεσιακά Συμ
βούλια των μονίμων και επί συμβάσει πολιτι
κών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Γ ια το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο 
των μονίμων υπαλλήλων, επί 1272 εγγεγραμ
μένων ψήφισαν 829, τα έγκυρα ψηφοδέλτια 
ήταν 804 και τα άκυρα 25.
Έλαβαν:
α) Ενωτικό Ψηφοδέλτιο 406 ψήφους και εξε- 
λέγη ο Αλκιβιάδης Τζελέπης με αναπληρώ- 
τριά του την Αικατερίνη Σαββίδου. 
β) ΑΚΕ/ΥΔΤ, 398 ψήφους και εξελέγη ο Ανα
στάσιος Κόκκας με αναπληρωτή του τον 
Κωνσταντίνο Παπαμιχαλόπουλο.
Γ ια το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο 
των επί συμβάσει υπαλλήλων, επί 186 εγγε
γραμμένων ψήφισαν 131, τα έγκυρα ψηφο
δέλτια ήταν 123 και τα άκυρα 8.
Από τον μοναδικό συνδυασμό που συμμετεί
χε στις εκλογές, της ΑΚΕ/ΥΔΤ, εκλέχθηκαν οι 
Ευθύμιος Ράπτης και Σταυρούλα Χελιώτη με 
αναπληρώτριεςτην ΜαρίαΤασσοπούλου και 
Ελένη Παπακώστα αντίστοιχα.

Β. Η ΑΔΕΔΥ διοργάνωσε ημερίδα για τις γυ
ναίκες - μέλη των Σωματείων, όπου παρου
σίασε το πόρισμα έρευνας του Ινστιτούτου 
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ το οποίο αποτελεί κωδικοποί
ηση της νομοθεσίας για τα εργασιακά - α
σφαλιστικά δικαιώματα της γυναίκας δημο
σίου υπαλλήλου. Στο πόρισμα γίνεται σύ
γκριση με τα ισχύοντα στον ιδιωτικό τομέα 
καθώς και αναφορά σε επιτεύγματα μέσω 
των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. Την Ο
μοσπονδία εκπροσώπησαν οι: Ευανθία Μήλι- 
ου, Κρυσταλλία Μπαλάση και Κάτια Σαββί
δου, τον Σύλλογο της Αθήνας οι: Ελένη Βίλ-



λια, Βίκυ Γεωργίου και Ελισάβετ Καγκάλου, 
το Σύλλογο Βόρειας Ελλάδας οι: Δουκένη 
Γιαννοπούλου και Λίνα Σμαραγδά και το Σύλ
λογο Πελοπόννησου οι: Βάσω Καπράλου και 
Μαρία Μπουγάδη.
Γ. Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας συναντή
θηκε πρόσφατα με τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης, όπου ετέθη επιγραμματικά η δεινή και 
αδιέξοδη εργασιακή θέση του Πολιτικού 
Προσωπικού και του δόθηκε υπόμνημα μετά 
αιτήματα και τις προτάσεις της Ομοσπον
δίας το οποίο παραθέτουμε <πη συνέχεια αυ
τούσιο:
«Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπως κάθε 
Υπουργείο, είναι ένας πολύπλοκος οργανι
σμός με υπηρεσίες αλληλοεξαρτώμενες και 
αλληλοεπηρεαζόμενες. Η συνισταμένη της 
αποτελεσματικότητάς του προσδιορίζεται 
από πολλαπλές και ενίοτε δυσδιάκριτες συ
νιστώσες, όπως είναι οι γνώσεις, ο βαθμός 
εκπαίδευσης, η επιστημονική και επαγγελ
ματική κατάρτιση, το ήθος και η νοοτροπία 
του προσωπικού του σε συνδυασμό με τις 
καθιερωμένες πρακτικές, το νομοθετικό 
πλαίσιο, την αποθησαυρισμένη πείρα και την 
ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.
Κάθε λοιπόν προσπάθεια αναδιοργάνωσης 
πρέπει να επιχειρείται έχοντας υπόψη τις συ
νιστώσες αυτές, όπως διαχέονται στα γρα
πτά κείμενα και τις εκπεφρασμένες απόψεις 
του συνόλου του προσωπικού του. Ταυτό
χρονα κάθε απόπειρα αναδιοργάνωσης πρέ
πει να θεωρεί, σε διαρκή βάση, τους στρατη
γικούς στόχους, τηνπολιτική βούληση καιτις 
ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες, διότι, σε ε
νάντια περίπτωση, τα οργανωτικά σχήματα 
θα παραμένουν ουτοπικοί σχεδιασμοί αιθε- 
ροβαμόνων γραφειοκρατών.
Είναι αναντίρρητο και ομολογείται από ό
λους ότι το πολιτικό προσωπικό του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης δεν αξιοποιείται και 
παραμένει αδρανές ή υποαπασχολούμενο 
και γενικά βρίσκεται σε μια κατάσταση παρα
μερισμού και υποβάθμισης.
Στο παρελθόν, μέσα στα πλαίσια μιας σχετι
κά αξιόλογης προσπάθειας εκσυγχρονι
σμού και αναδιοργάνωσης της Ελληνικής Α
στυνομίας με το Ν. 1481/1984 περί οργανι
σμού ΥΔΤ, επιχειρήθηκε η αποδέσμευση του 
αστυνομικού προσωπικού από πάρεργες ερ
γασίες, σε συνδυασμό με τη χρησιμοποίηση 
ειδικευμένου πολπικού προσωπικού. Την ε
ποχή εκείνη εκδίδονται και τα Π.Δ. 582/1984 
και 52/1987 με τα οποία παρείχετο η δυνατό
τητα να προΐστανται πολιτικοί υπάλληλοι σε 
τρεις διευθύνσεις και 14 τμήματα του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης, ενώ αργότερα 
συστάθηκε η Διεύθυνση Πολιτικού Προσω
πικού. Βραχυχρόνια φάνηκε ότι το τέλμα α

ναταράσσεται, αλλά μακροχρόνια η όλη 
προσπάθεια εγκαταλείφθηκε και τελικά δεν 
εππεύχθηκε η ανάθεση στους πολπικούς υ
παλλήλους, καθηκόντων που θα ήταν ανάλο
γα με τις δυ νατότητές τους και τα προσόντα 
τους, τυπικά και ουσιαστικά. Στη συνέχεια με 
τους Ν. 1590/1986 και Ν. 2800/2000το σύνο
λο του πολιτικού προσωπικού εντάχθηκε στα 
Αρχηγεία των Σωμάτων (ΕΛ.ΑΣ. και Π.Σ.) χω
ρίς να υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις, αλ
λά και να γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές 
προσαρμογές κυρίως στο Πυροσβεστικό 
Σώμα.
Συνάμα με τις αποδοχές των πολιτικών υ
παλλήλων ουδείς ασχολήθηκε ουσιαστικά 
με το γεγονός πως παρέμειναν αυτές σε τό
σο χαμηλά επίπεδα, με το επιχείρημα - πρό
σχημα της υπαγωγής τους στο νέο ή ενιαίο 
μισθολόγιο, το οποίο με την κατά καιρούς εμ
φανιζόμενη επιδημία των κάθε μορφής και 
φύσης επιδομάτων παραμορφώθηκε και τε
λικά ανατράπηκε. Ο μεγάλος ασθενής της 
δημόσιας ζωής, η ΔημόσιαΔιοίκηση, υπέστη 
νέα καίρια πλήγματα από τη λαίλαπα της επι- 
δοματικής πολιτικής, της οποίας κυρίως θύ
ματα υπήρξαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, αφού δεν υπήρχε και δεν υ
πάρχει κανένας ειδικός λογαριασμός και κα
νένα ειδικό επίδομα που να αυξάνει τις μηνι
αίες αποδοχές. Το τελευταίο διάστημα ο 
τραγικός συνδυασμός της δραματικής μείω
σης των υπερωριών και της κατάργησης της 
ρύθμισης για την απασχόληση πέραν του 
πενθημέρου αλλά και η απόρριψη του αιτή
ματος της δωρεάν μετακίνησης στα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς, καθώς και η προωθού
μενη ρύθμιση γιατην εξαίρεση του Πολιτικού 
Προσωπικού από τον «Ειδικό Λογαριασμό 
των εσόδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα 
των ΠΑΕ» συγκροτούν ένα εκρηκτικό μίγμα 
πικρίας, απογοήτευσης, αδικίας και απόγνω
σης στο σύνολο των Πολιτικών Υπαλλήλων 
του Υπουργείου, που παρακολουθεί άναυδο 
και με αμηχανία την ικανοποίηση και των πλέ
ον μαξιμαλιστικών αιτημάτων του ένστολου 
προσωπικού (π.χ. την επέκταση της «πενταε
τίας» για το σύνολο του αστυνομικού προ
σωπικού και όχι για το σύνολο των ασφαλι
σμένων στα Ταμεία της Αστυνομίας και του 
Π.Σ.).
Εάν ο οποιοσδήποτε καλόπιστος και μη εθε
λοτυφλιών παραβάλει το σύνολο των μηνιαί
ων αποδοχών ενός αστυφύλακα, μιας καθα
ρίστριας του Υπουργείου Οικονομικών και ε
νός Διευθυντή, προερχόμενου απότιςτάξεις 
του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, τελούντων κάτω από τις ί
διες συνθήκες ως προς το χρόνο προϋπηρε
σίας και την οικογενειακή κατάσταση, θα ο
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δηγηθεί με ευχέρεια σε συμπεράσματα αυ
τονόητα, που αγγίζουν τα όρια του παραλό
γου. Ταυτόχρονα θα έχει εντοπίσει ένα από 
τα βασικά αίτια της διοικητικής αποχαύνω
σης του κρατικού μηχανισμού. Όλα τα υπό
λοιπα επιχειρήματα είναι «έπεα πτερόεντα», 
που απλά τροφοδοτούν ατελεύτητες και ά
καρπες συζητήσεις.
Σε μελέτη για την οργάνωση της Ελληνικής 
Αστυνομίας κατεγράφησαν 1.500 περίπου α
στυνομικές υπηρεσίες, στις οποίες ένας ση
μαντικός αριθμός αστυνομικών εκτελεί πά
ρεργες εργασίες γραφείων, γραμματέων, 
δακτυλογράφων κ.λπ., ενώ ταυτόχρονα, ό
πως πανθομολογείται, το πολιτικό προσωπι
κό, σε μεγάλο ποσοστό, παραμένει αναξιο
ποίητο και έστω και εν μέρει υποαπασχολού
μενο, κάτι που αντιστρατεύεται το στρατηγι
κό στόχο της Αστυνομίας και ταυτόχρονα 
αυξάνει το διοικητικό κόστος και δημιουργεί 
ασφυκτική πίεση αύξησης της δύναμης των 
ένστολων.
Υπάρχουν Διευθύνσεις, στις οποίες η κατά
ληψη της διευθυντικής θέσης απαιτεί ειδι
κευμένο επιστημονικό προσωπικό. Η κατά
ληψη των θέσεων αυτών από αξιωματικούς 
της Αστυνομίας αποστερεί το Σώμα από α
ξιωματικούς ειδικά εκπαιδευμένους στα θέ
ματα δίωξης του εγκλήματος και, σε τελική 
ανάλυση, παρεμποδίζει την αποστολή της 
και εξασθενίζει με την απουσία διαχρονικό- 
τητας και συνέχειας τη διοικητική της υπο
στήριξη. Η επιλογή γιατην δημιουργία αξιω
ματικών και υπαξιωματικών ειδικών καθηκό
ντων, με ταυτόχρονο αποκλεισμό του πολιτι
κού προσωπικού από τη διαδικασία της έ
νταξης, απαιτεί βάθος χρόνου και είναι κακό 
δείγμα γραφής. Αν η κυοφορούμενη επανα
σύσταση της Αγροφυλακής κινηθεί μόνο 
στην κατεύθυνση πρόσληψης των επιτυχό- 
ντωντου διαγωνισμού του 1992 -1993, χωρίς 
να αντιμετωπίζει θετικά την εθελοντική έντα
ξη του υπηρετούντος πολιτικού προσωπικού 
και την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπι
κού, αλλά και με όλες τις πιθανές συνέπειες 
τόσο για τους πολιτικούς υπαλλήλους, όσο 
και για το εγχείρημα της θεσμικής θωράκι- 
σης της «Αστυνομίας Υπαίθρου και της Προ
στασίας του Περιβάλλοντος».
Φρονούμε ότι, βασική και σημαντική επιλογή 
ανεξάρτητα των πιθανών εξελίξεων πρέπει 
να είναι η μέριμνα για την αύξηση των απο
δοχών και των πολιτικών υπαλλήλων του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης για να αποδει- 
χθεί η ισότιμη μεταχείριση και η ορθότητα 
της κυβερνητικής απόφασης για την ανα
βάθμιση των αποδοχώντων αστυνομικών και 
των πυροσβεστικών υπαλλήλων.
Οι οικονομικές προτάσεις της Ομοσπονδίας



μας με σειρά ιεραρχικής προτεραιότητας εί
ναι:
1. Επέκταση και για το πολιτικό προσωπικό 
της νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία χο
ρηγείται και έχει κατοχυρωθεί για το πολιτικό 
προσωπικό της Ε.Υ.Π., επίδομα υψηλής ευ
θύνης.
2. Αύξηση των υπερωριών, ώστε να καλύπτει 
το σύνολο των υπηρετούντων πολιτικών υ
παλλήλων.
3. Δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ των Π.Υ., με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που με
τακινείται το αστυνομικό προσωπικό.
4. Χορήγηση της αποζημίωσης για την πέραν 
του δνθημέρου απασχόληση του πολιτικού 
προσωπικού, με τους ίδιους όρους και προϋ
ποθέσεις που χορηγείται στο αστυνομικό, 
πυροσβεστικό και λοιπό προσωπικό του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης.
5. Συμμετοχή του συνόλου του αστυνομικού 
και του πολιτικού προσωπικού στον «Ειδικό 
Λογαριασμό εσόδων από τα τηλεοπτικά δι
καιώματα των ΠΑΕ», όπως ισχύει για να απο
φευχθούν τα τεράστια ποσά αποζημίωσης 
των άμεσα εμπλεκόμενων, που προβλέπει η 
προωθούμενη τροποποίηση.
Αν σ’ όλατα παραπάνω δοθεί ως απάντηση η 
πιθανή επίκληση δημοσιονομικών δυσκο
λιών, για μια ακόμη φορά, θα είναι μια χιλιοα- 
κουσμένη και κακόγουστη φάρσα που θα ε
πιβεβαιώσει την αναξιοπιστία έργων και λό
γων και θα απαξιώσειτηνπολιτική ηγεσία στη 
συνείδηση των υπαλλήλων.
Είναι αναπόφευκτο κάποτε οι προτάσεις της 
πολπικής και φυσικής ηγεσίας για αύξηση α
ποδοχών των πολιτικών υπαλλήλων να κάμ- 
ψουν τους γενικούς αφορισμούς, όπως την 
δεδομένη «αδιαφορία» του πολιτικού προ
σωπικού για τα υπηρεσιακά θέματα και προ
βλήματα ή την αυξημένη υπευθυνότητα και 
φιλοπονία του αστυνομικού προσωπικού έ
ναντι των πολιτικών υπαλλήλων, αφού μόνο 
έτσι θα αμβλυνθούν οι μισθολογικές ανισό
τητες και θα τονωθεί το υπηρεσιακό ενδια
φέρον όλων των συντελεστών του αποτελέ
σματος. Τα σχέδια αναδιάρθρωσης και τα 
οργανωτικά σχήματα για να αποδώσουν 
καρπούς πρέπει να διαπερνούν αυτού του 
τύπου τις σκέψεις, οι οποίες σήμερα ενδεχο
μένως να είναι καλόπιστες, όμως δεν συμ
βάλλουν και δεν αρκούν για την επιθυμητή 
θεσμική θωράκιση.
Εφόσον οι παραπάνω σκέψεις υιοθετηθούν 
και υλοποιηθούν, μέσα σ’ ένα εύλογο χρονι
κό διάστημα επιτυγχάνονται: 
α. Η ενδεδειγμένη εξυπηρέτηση του στόχου 
της απαλλαγής του αστυνομικού προσωπι
κού από πάρεργες εργασίες και η ενασχόλη
σή του με τη θεμελιώδη αποστολή του, για

την οποία άλλωστε έχει υποστεί και την αντί
στοιχη εκπαίδευση.
β. Παρέχονται εχέγγυο αναβάθμισης και α
ξιοποίησης του πολιτικού προσωπικού και οι 
ευεργετικές επιπτώσεις για το Υπουργείο θα 
είναι αδιαμφισβήτητες.
Οι απαιτήσεις της Διοίκησης για επιστράτευ
ση όλων των πνευματικών δυνατοτήτων και 
των επιστημονικών γνώσεων του πολιτικού 
προσωπικού πρέπει να συμπορεύονται με 
συγκεκριμένα μέτρα αναβάθμισης και μισθο- 
λογικής βελτίωσης και διαρκή προσπάθεια 
για αξιοποίησή του, διότι έτσι μόνο θα ανα
στραφεί το υφιστάμενο αναπαραγωγικό κλί
μα του πεσιμισμού και της απογοήτευσης. 
Διέξοδος στην ημερομηνία λήξης του ρόλου 
και της παρουσίας του πολιτικού προσωπι
κού στην Ελληνικής Αστυνομίας, ΠΣ και ΥΔΤ 
αποτελεί η πρόβλεψη κινήτρων αλλά και η 
νομοθετική κατοχύρωση ποσοστού 10% επί 
των συνολικών προσλήψεων του ΥΔΤ από ε- 
ξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό ετήσια, για 
να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις κατάλη
ψης νευραλγικών διευθυντικών θέσεων από 
τεχνοκράτες και επιστήμονες με εξειδικευ- 
μένες οικονομικές, νομικές, τεχνικές και ορ
γανωτικές γνώσεις.
Τούτο αποτελεί τη μόνη ασφαλή μέθοδο α
νύψωσης του επιπέδου των υπηρεσιών, κα
θόσον συμπιέζει το διοικητικό κόστος, αφού 
οι πολιτικοί υπάλληλοι κοστίζουν λιγότερο α
πό τους ένστολους συναδέλφους και κατά 
συνέπεια τόσο οι βασικές διοικητικές εργα
σίες (πρωτοκόλλησης, διεκπεραίωσης, σύ
νταξης τυποποιημένων εγγράφων, γραμμα
τειακής υποστήριξης, δακτυλογράφησης 
κ,λπ.), όσο και οι επιτελικές διοικητικές εργα
σίες θα πραγματοποιούνται με περιστολή 
των διοικητικών εξόδων, αλλά και διασφαλί
ζει την ύπαρξη και αποτελεσματικότητατων 
ευεργετικών ρυθμίσεων που προβλέπονται 
για τα θύματα της τρομοκρατίας και των πα- 
θόντων στην υπηρεσία.
Κλείνοντας, πιστεύουμε ότι, εάν όσα προα- 
ναφέρθηκαν δεν αποτελούν ρεαλιστικές 
προτάσεις στα πλαίσια της ασκούμενης πο
λιτικής σας, παρακαλούμε να εξετάσετε τη 
δυνατότητα της πλήρους ένταξης στο αστυ
νομικό προσωπικό ειδικών καθηκόντων των 
πολιτικών υπαλλήλων και την καθιέρωση ει
δικού μισθολογίου που θα συναρτάται άμε
σα με το μισθολόγιο του ένστολου προσωπι
κού και θα συμπεριλαμβάνει αντίστοιχες ευ
νοϊκές ασφαλιστικές ρυθμίσεις».

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ 

Κ.Φ./ΥΔΤ

Η Ομοσπονδία απευθυνόμενη στον κ. Υ

πουργό απέστειλε για ενημέρωση και για την 
άμεση επίλυση το κατωτέρω διεκδικητικό 
πλαίσιο αιτημάτων της:

ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. Σύσταση Γεν. Δ/νσης Πολιτικού Προσωπι- 
κού/ΥΔΤ
Παράλληλη με τα δύο Αρχηγεία στην οποία 
θα προΐστανται Πολιτικοί Υπάλληλοι και που 
θα έχει την ευθύνη του συντονισμού του Πο
λιτικού Προσωπικού που υπηρετεί στην Ελ
ληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώ
μα
Με την υλοποίηση του ανωτέρω αιτήματος ε
πιλύονται σωρεία προβλημάτων όπως η απο
κατάσταση της ιεραρχικής κλίματος Πολ. 
Προσωπικού, η νόμιμη εκπροσώπησή του 
στο Β/βάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (τώρα 
μετέχει ο Προϊστάμενος Κλάδου Δ/κού -  Υ
ποστράτηγος, πράγμα που αποτελεί παγκό
σμια πρωτοτυπία) κ.λπ.
2. Σύσταση στη Δ/νση Πολιτικού Προσωπι
κού Τμήματος Εκπαίδευσης
Να συσταθεί άμεσα το τμήμα εκπαίδευσης 
προκειμένου να υπάρξει ευελιξία στην εκπαί
δευση του Πολ. Προσωπικού αφού η εκπαί
δευση του πρέπει κύρια και πρωταρχικά να 
κατευθύνεται από εκείνους που έχουν τη συ
νολική ευθύνη για το προσωπικό αυτό δεδο
μένου ότι το προσωπικό πρέπει να αξιοποιη- 
θεί σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν ό
λους τους Πολ. Υπαλλήλους του Δημοσίου 
και με βάση τις πραγματικές ανάγκες της ση
μερινής πραγματικότητας.
3. Πραγματική αξιοποίηση του Πολιτικού 
προσωπικού
Αντιστοιχία βαθμών Αστυνομικού - Πολιτικού 
Προσωπικού
Αποκατάσταση αδικιών - παρανομιών που 
συντελέσθηκαν από την προηγούμενη Πολι
τική ηγεσία.
4. Να προσληφθεί Πολιτικό Προσωπικό σε 
συνάρτηση με τις ετήσιες προσλήψεις Αστυ
νομικών, αναλογικά, 1 Πολ. Υπάλληλος προς 
8 Αστυφύλακες (έχει να προσληφθεί Πολιτι
κό Προσωπικό από το 1986, πλην των γνω
στών εξαιρέσεων χήρες κ,λπ.).
5. Διάθεση Γραφείου στην Πανελλήνια Ομο
σπονδία Πολιτικού προσωπικού & Κ.Φ. και 
στα Α/βάθμια σωματεία της στο χώρο του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. Επαναχορήγηση της Ειδικής Αποζημίω
σης για την πέραν του 5θημέρου εργασία 
στο Πολιτικό Προσωπικό/ΥΔΤ (Μόνιμο και με 
σύμβαση ιδ. δικαίου).
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Το θέμα αυτό μπορεί να επιλυθεί ή με νομο
θετική ρύθμιση περί εφαρμογής του καθ’ ό

σον γνωρίζετε το αποτέλεσμα της γνωστής 
ΚΥΑ (δεν μπορούν να πληρωθούν δεδουλευ
μένα 1 1/2 μηνών των Υπαλλήλων). Η νέα 

ρύθμιση να προβλέπει 46 ευρώ αντί 41 όπως 
ισχύει και για το Αστυνομικό Προσωπικό(δέ- 
σμευση προεκλογική για άρση αδικίας). Α- 
παιτούμενο κόστος κατά προσέγγιση για το 
σύνολο του υπηρετούντος Προσωπικού Ελ
ληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Αγρο
φυλακής κατ' έτος ανέρχεται στο ποσό των

3.568.128,00 ευρώ περίπου.
Εκτιμάται πάντως ότι θα χορηγηθεί για υπη
ρεσιακούς λόγουςτοπολύ στο 70%του προ
σωπικού, άρα η τελική δαπάνη θα ανέλθει 
στο ποσό των 2.497.690,00 ευρώ περίπου.
2. Επέκταση της χορήγησης του επιδόματος 
υψηλής ευθύνης που χορηγείται στο Πολιτι
κό Προσωπικό της Ε.Υ.Π. και στο Πολιτικό 
Προσωπικό του ΥΔΤ.
Η επίλυση του θέματος αυτού απαιτεί προη
γούμενη νομοθετική ρύθμιση.
Απαιτούμενο κόστος κατά προσέγγιση για 
το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού 
Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Α
γροφυλακής κατ’ έτος ανέρχεται στο ποσό

των 6.787.200,00 Ευρώ περίπου.
3. Αύξηση της πίστωσης για την υπερωριακή 

απασχόληση Α’ εξαμήνου/2005.
Από 150.000,00 ευρώ σε 300.000,00 ευρώ (α
φορά υπερωριακή εργασία για τις καθημερι
νές).
Να εξετασθεί η δυνατότητα αύξησης και για 
την πίστωση πουαφοράτις εξαιρέσιμες - αρ
γίες και που σήμερα ανέρχεται για το Β’ εξά
μηνο έτους 2004 στο ποσό των 265.000,00 
ευρώ.
Το ανωτέρω μπορεί να επιλυθούν με απόφα
ση μόνον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης α
φού προηγηθεί μεταφορά πιστώσεων από 
άλλους ΚΑΕπου υπάρχει περίσσευμα.
4. Να επεκταθεί η ρύθμιση που ισχύει για την 
ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού και 
Πυροσβεστικού Προσωπικού με τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς και στο Πολιτικό Προ- 
σωπικό/ΥΔΤ.
Απαιτούμενο κόστος κατά προσέγγιση για 
το σύνολο του υπηρετούντος προσωπικού 
Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Α
γροφυλακής κατ’ έτος ανέρχεται στο ποσό 

των 18.000,00 Ευρώ περίπου.

ΑΝΤΙΑΙΤΗΜΑ - ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗ

Εάν δεν δύναται να ικανοποιηθούν τα χρόνια 

προβλήματα τότε η μόνη δίκαιη λύση είναι να 

ληφθεί πολιτική απόφαση για ένταξη του Πο

λιτικού Προσωπικού ως ένστολου ειδικών 

καθηκόντων και να δοθεί παράλληλα, σ’ αυ

τούς που δεν επιθυμούν την ένταξη, η δυνα

τότητα μετάταξής τους σε άλλα Υπουργεία 

επιλογής τους προκειμένου να αντιμετωπι- 

σθεί ριζικά και αποτελεσματικά το τέλμα το 

οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα.

Πιστεύουμε πλέον ότι ήλθε η ώρα οι ανωτέ

ρω προτάσεις μας να ληφθούν σοβαρά υπό

ψη και να αρχίσει επιτέλους ένας γόνιμος και 

αποτελεσματικός διάλογος μεταξύ διοίκη

σης - συνδικαλιστικών φορέων προκειμένου 

να επιτευχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα 
τόσο προς όφελος των Υπαλλήλων που τόσα 

χρόνια παραγκωνίσθηκαν κατάφωρα από το 

προηγούμενο καθεστώς και προσβλέπουν 

στη νέα Κυβέρνηση να άρει τις αδικίες και να 

είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων πράγμα 

που περιμένουμε ότι θα το δούμε όλοι μας 

και στην πρακτική εφαρμογή του.

Τέλος ζητούμε συνάντηση μαζί σας προκει

μένου να βρεθεί επιτέλους η χρυσή τομή για 

την επίλυση των ως άνω ζητημάτων.

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Στον κατάλογο των θυμάτων του Σώμα
τος προστέθηκε ένα ακόμα όνομα, του 
Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατί- 
δη, που έπεσε κατά την εκτέλεση του κα
θήκοντος. Τον άτυχο συνάδελφό μας δο
λοφόνησαν στυγνοί εγκληματίες την 
03:20_ώρα της 31-12-2004, έξω από την 
οικία του στρατιωτικού ακολούθου της 
Μεγάλης Βρετανίας στην Κηφισιά, όπου 
εκτελούσε καθήκοντα σκοπού.
Ο εκλιπών, που είχε γεννηθεί πριν από 32 
χρόνια στη Νάουσα, από την ονομασία

του ως Ειδικού Φρουρού ήταν υπόδειγμα 
ήθους και καλού επαγγελματία, όπως δή
λωσαν οι προϊστάμενοί του και όλοι όσοι 
συνεργάστηκαν μαζί του.
Από την πρώτη στιγμή η πολιτική και φυ
σική ηγεσία και σύσσωμη η αστυνομική 
οικογένεια εξέφρασαν τη βαθύτατη θλί
ψη και τα συλλυπητήριά τους προςτην οι
κογένεια και τα προσφιλή πρόσωπα του 
αδικοχαμένου συναδέλφου. Σε ένδειξη 
πένθους ακυρώθηκαν όλες οι προγραμ
ματισμένες εορταστικές εκδηλώσεις την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης και στη 
Γ.Α.Δ.Α.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος 
Βουλγαράκης, σχετικά με το περιστατικό 
της δολοφονίας του Ειδικού Φρουρού, 
δήλωσε: «Είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη 
υπόθεση με πάρα πολλά ερωτηματικά. 
Όλα τα ενδεχόμενα εξετάζονται με πάρα 
πολλή προσοχή, χωρίς φυσικά να απο
κλείεται καμία εκδοχή. Δεν έχει αποκλει
στεί το ενδεχόμενο οι δράστες να προέρ
χονται από το χώρο του κοινού ποινικού 
εγκλήματος, όπως έχει συμβεί και σε άλ
λες περιπτώσεις στο παρελθόν. Τώρα, αν 
μιλάμε για τρομοκρατικό χτύπημα μιλάμε 
για εντελώς νέα μορφή εγκλήματος, που

κρύβει τυφλή βία και ιδιαίτερη αγριότητα, 
με αμφίβολο ιδεολογικό υπόβαθρο. Σε 
κάθε περίπτωση όμως, όπως είχα πει από 
την πρώτη στιγμή, όλα τα ενδεχόμενα εί
ναι ανοιχτά και ερευνώνται με μεγάλη 
προσοχή».
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Α
ντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, το 
βράδυ της Πρωτοχρονιάς από το Κέντρο 
της Αμεσης Δράσης σε μήνυμα προς 
τους Αστυνομικούς, για την αποτρόπαια 
δολοφονία του συναδέλφου Ειδικού 
Φρουρού, δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ε
ξής: «Ως Αρχηγός του Σώματος θέλω να 
διαβεβαιώσω την οικογένειά του ότι θα 
κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπι
στούν οι δράστες και να παραπεμφθούν 
στη Δικαιοσύνη. Επίσης, να ευχηθώ να 
μην υπάρξει παρόμοιο περιστατικό στο 
μέλλον και γ ι’ αυτό πρέπει να επαγρυ- 
πνούμε όλοι μας. Ο άδικος χαμός του συ
ναδέλφου δε μας πτοεί, αντίθετα μας δυ
ναμώνει ακόμη περισσότερο στην εκτέλε
ση του καθήκοντος. Αυτή είναι η απάντη
σή μας στους άνανδρους δολοφόνους». 
Η “Αστυνομική Ανασκόπηση" εκφράζει 
την ευχή όλων μας, ο Χαράλαμπος Αμα- 
νατίδης να είναι το τελευταίο θύμα στο 
βωμό του καθήκοντος.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος
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(1919-1945)
TOY A.I.KOPANTH ΠΡΕΣΒΗ E.T. 

ΕΚΔ. «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ», ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112, 
ΤΗΛ. 210-3614736, 3630697

Π
ρόκειται για την πληρέστερη διπλωματική ιστορία 
της Ευρώπης που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και 
αφορά την περίοδο από το 1919 μέχρι το 1945. Ο 

συγγραφέας του έργου γνωστός για τη σοβαρότητα 
και την εγκυρότητά του είναι παλαιός διπλωμάτης, ο 
οποίος έχει εντρυφήσει στις εξωτερικές σχέσεις της 
Ελλάδος και στα ζωτικά της προβλήματα. Το έργο το 
οποίο αποτελείται από τρεις τόμους πρωτοεκδόθηκε 
από το Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου και 
αποτελεί βασικό μάθημα διδασκαλίας στη Διπλωμα
τική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Η ιστορι
κή περίοδος (1919-1945) που εξετάζεται χωρίζεται 
στις εξής φάσεις:

Από το τέλος του 1918 μέχρι το τέλος του 1923. Σ ’ αυ
τή την κρίσιμη πενταετία η Ευρώπη απολαμβάνει την 

πρόσκαιρη και αμφίβολη ειρήνη που της πρόσφερε ο Α’ 
Παγκόσμιός Πολέμος, ο οποίος δεν έλυσε τελεσίδικα 
κανένα μεγάλο ευρωπαϊκό γεωπολιτικό ζήτημα, παρά 
τις Συνθήκες ειρήνης που υπογράφηκαν.

Από το 1924 μέχρι το 1933. Η ειρήνη είχε σταθερο
ποιηθεί και σ ’ αυτό το διάστημα οι κυβερνήσεις των ευ
ρωπαϊκών κρατών φάνηκε να πιστεύουν στην αποτελε- 
σματικότητατης συλλογικής ασφάλειας. Η παγκόσμια 
οικονομική κρίση του 1929 έθεσε σε μεγάλη αμφιβολία 
την αποτελεσματικότητα του χαρακτήρα της ειρήνης 
και η άνοδος του Χίτλερ στην Καγκελαρία σηματοδο
τούν τη λήξη της ανωτέρω περιόδου.

Από το 1933 μέχρι το 1939. Η Ευρώπη έχοντας απο- 
τύχει να εξασφαλίσει το αίσθημα της συλλογικής α
σφάλειας ζει σε κλίμα πολεμικής φοβίας που σκορπούν 
τα ολοκληρωτικά καθεστώτατης Γερμανίας καιτης Ιτα
λίας.

Από το 1940 μέχρι το 1943. Πόλεμος και καταστροφή 
των δυνάμεων του Άξονα. Μετά το θρίαμβο των συμ
μαχικών δυνάμεων αποσπάσθηκε και ορθώθηκε ενα
ντίον τους ο ρωσικός κομμουνισμός -  εθνικισμός που 
φανερώνει την κατακτητική διάθεση του πανσλαβι
σμού.

Το έργο πωλείται και τμηματικά κατά τόμο με μεγάλη 
έκπτωση στους αστυνομικούς.

Λ. 1. ΚΟΡΑΝΤΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

(1919-1945)

ΤΟΜΟΣ A

Η ΧΩΛΑΙΝΟΥΣΛ ΕΙΡΗΝΗ (1919-1933)

Λ· ί- KOPANTHE

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

0 9 1 9 - 1945 )

ΤΌΜΟΣ Β'

ΠΡ0Ϊ ΤΗΝ « « S O N  (1934*1939)
ΠΡΩΤΟΝ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗ Σ ΕΥΡΩΠΗΣ 

( 1919 - 1945 )

ΤΟΜΟΣ Β'

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΒΥΣΣΟΝ (1934-1939)
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Λ I. ΚΟΡΛΝΤΗΐ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

(1 9 1 9 -1 9 4 6 )

A  ). ΚΟΡΑΝΤΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

( 1919- 1945)

ΤΌΜΟΣ’ Γ

Ο ΔΕΥΤΕΡΟ Σ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

ΤΟΜΟΣ Γ
Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

MEPlJt ΔΚΥΤΚΡΙ*Ν tUMMWl»

G2S



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

TOY DEREK ADIE FLOWER 
ΕΚΔ. «ΛΙΒΑΝΗ», ΣΟΛΩΝΟΣ 98, ΤΗΛ. 210-3661200

PURHK ADIE FLOWER

ΣΤΙΣ ΟΧΘΗΣ 
ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ

ΒΙ
ύο χιλιάδες τριακόσια χρό
νια πριν, δημιουργήθηκε 
τπό το Φαραώ Πτολεμαίο 
Α ’ Σωτήρα η πρώτη μεγάλη 
Βιβλιοθήκη του κόσμου, που 

ήταν παράλληλα και παγκό
σμιο πολιτιστικό κέντρο. Το 
βιβλίο του Ντέρεκ Φλάουερ 
διηγείται την ιστορία εκείνης 
της μοναδικής Βιβλιοθήκης, 
καθώς και το πώς κατάφερε 
να επηρεάσει τη δυτική σκέ
ψη εξίσου -αν όχι περισσό

τερο- με την Ακαδημία του Πλάτωνα και 
το Λύκειο του Αριστοτέλη στην Αθήνα. Σκιαγραφού- 
νται τα πορτρέτα των αντρών και των γυναικών που 
συντέλεσαν στο να αποκτήσει η Βιβλιοθήκη τη φήμη 
της -όπως ο Ευκλείδης και ο Αρχιμήδης, οι αστρονόμοι 
Αρίσταρχος και Κλαύδιος Πτολεμαίος, ο πολυμαθής 
Ερατοσθένης, ο φιλόσοφος Φίλωνας κ.α., αλλά και οι 
πρώτοι Πατέρες του χρισπανισμού Κλήμης και Ωριγέ
νης- και αναφέρονται όσοι ευθύνονται για το μαρασμό 
και την τελική καταστροφή της. Η διήγηση φτάνει μέ
χρι τη νέα Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη των ημερών μας, 
που στοχεύει να αποτελέσει αντάξια διάδοχο της αρ
χαίας Βιβλιοθήκης - ένα τολμηρό όνειρο που μέλλει να 
γίνει πραγματικότητα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ X. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23,
ΤΗΛ. 210-3678800

Μ
ε το παρόν έργο επιχειρείται η συστηματοποίηση 
της ισχύουσας ελληνικής σωφρονιστικής νομοθε
σίας με την παρουσίαση του συνόλου των σωφρο

νιστικών κειμένων. Μία εκτεταμένη εισαγωγή παρου
σιάζει αναλυτικά τί και γιατί προηγήθηκε του ισχύο- 
ντος Σωφρονιστικού Κώδικα, ώστε ο αναγνώστης να 
έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόσφατη νομοθε
τική διαδρομή του σωφρονιστικού δικαίου. Τα νομοθε- 
τήματα, τα οποία είναι ενημερωμένα μέχρι και τους Ν.
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3251/2004 και 3274/2004, 
έχουν ταξινομηθεί σε θε
ματικές ενότητες, προ- 
κειμένου να εντοπίζονται 
αμέσως οι αναζητούμε- 
νες διατάξεις. Στην πρώ 
τη θεματική ενότητα 
προτάσσεται ο Σωφρονι
στικός Κώδικας (Ν. 
2776/1999), ακολουθού
μενος από την αντίστοι

χη εισηγητική και αιτιολογική έκθεση, ενώ στη συνέ
χεια παρατίθενται τα ισχύοντα άρθρα του Κώδικα Βα
σικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων 
(Ν. 1851/1989), οι σχετικές διατάξεις του Συντάγμα
τος, του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού 
Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, του Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ακολουθούντο Ευρωπαϊ
κό Ένταλμα Σύλληψης, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λει
τουργίας Γενικών Καταστημάτων Κράτησης τύπου Α ’ 
και Β’ και οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες 1987. 
Οι υπόλοιπες ενότητες καλύπτουν θέματα σχετικά με 
το προσωπικό και τη φρούρηση των καταστημάτων 
κράτησης, τον ευεργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, 
την επανένταξη των αποφυλακισθέντων, τους αλλοδα
πούς και τα ναρκωτικά. Η συλλογή συμπληρώνεται με 
νομολογία, βιβλιογραφία και δημοσιεύματα κατ’ άρ
θρο, χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας και εκτενέστατο 
αλφαβητικό ευρετήριο.

ΤΙ ΜΠΕΛΑΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ...
>ΧΟΝΟΜΟΣ!

ΤΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗ Π. ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗ 

ΤΗΛ. 28210-93344

Γε/α σου φίλη μου μικρή!
Εγώ είμαι ο Νόμος 
Κι από μικρός ευχόμουνα 
Να γίνω Τροχονόμος 
Τώρα που τα κατάφερα 
Έχω μια επιθυμία 
Μια ιστορία να σου πω 
Γ'.α την κυκλοφορία!

Ο
Ανθυπαστυνόμος I. Στρατιδάκης που υπηρετεί στο 
Τμ. Τροχαίας Χανίων με χιούμορ, ευαισθησία και 
μεράκι, σκαρφίστηκε μια δελεαστική «μύηση» στον 
ΚΟΚ για τα παιδιά μας. Σμιλεύοντας στίχους σε εικο
νογράφηση της Αγγέλας Μάλμου, συμβάλλει στην κυ- 

κλοφοριακή διαπαιδαγώγηση των μαθητών διδάσκο
ντας στις παιδικές ψυχές τα βασικά μηνύματα της κυ- 
κλοφοριακής αγωγής.

ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ (ΔΙΗΙ
ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΚΔ. «ΟΙΧΑΛΙΑ», ΤΗΛ. 6934265570

0
συγγραφέας έχει ένα δικό του εκφραστικό τρόπο 
που καταγράφει πρόσωπα και πράγματα και περι
γράφει με επιτυχία το περιβάλλον μέσα στο οποίο 
αναπτύσσονται τα θέματά του. Ο 
Λ. Παπαδόπουλος μέσα στα 

διηγήματά του προσπαθεί να 
«αιχμαλωτίσει» έναν κόσμο που 
φεύγει προσφέροντας γνώση, 
πληροφόρηση, ευθυμία, συγκί
νηση και προβληματισμό στον 
αναγνώστη. Ξεχωρίζουν για την 
περιγραφικότητά τους τα διηγή
ματα με τίτλο, «Ένα ματωμένο 
μυστικό» και «Για το γάιδαρο κα
βάλα».
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ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΙΊΕΙΡΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΡΑΚΑ

Τ
ην 15.12.2004 και 05:50“ ώρα λεωφορείο του 
ΚΤΕΛ Νομού Αττικής που εκτελούσε το δρομολό
γιο από Μαραθώνα προς Αθήνα, ακινητοποιήθη- 

κε στην Λ. Μαραθώνος 151 και Φλωρίνης (περιοχή 
Γέρακα Αττικής), από δύο ένοπλους άγνωστους άν- 
δρες που είχαν επιβιβασθεί σε αυτό.

Η γύρω περιοχή αποκλείσθηκε άμεσα από τις 
αστυνομικές δυνάμεις, ενώ από τις πρώτες ώρες 
υπήρξε πρόβλεψη συγκεκριμένων χώρων για τη συ
γκέντρωση των συγγενών των ομήρων, όπου είχαν 
συνεχή ενημέρωση και ψυχολογική υποστήριξη 
από στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Συγκροτήθηκε άμεσα το Συντονιστικό Συμβούλιο 
Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης υπό την προεδρία του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης και το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων στη Γε
νική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στο οποίο συμ
μετέχουν ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας, εκπρόσωποι των αρμοδίων Υπουργεί
ων Εξωτερικών, Μεταφορών και Υγείας, καθώς και 
εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχής.

Σαν αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας με τους δράστες στις 11.20 
απελευθερώθηκε ένας όμηρος. Στις επόμενες 
ώρες και πάντα χάρη στις απολύτως επιτυχείς δια
πραγματεύσεις των ειδικευμένων στελεχών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας απελευθερώθηκαν άλλοι τρεις 
όμηροι. Στις 12.05’ αφέθηκε ελεύθερη μια όμηρος 
και στις 14.40’ άλλοι δύο.Ακολούθησαν στις 16.35’ 
η απελευθέρωση τριών ακόμη ομήρων. 
Στις 17.05’ αφέθηκαν ελεύθεροι επιπλέον δύο όμη
ροι. Στις 19.05’ ακολούθησαν δύο ακόμα. Στις 
19.25’ απελευθερώθηκαν τρεις όμηροι.

Τέλος, μετά από συνεχείς και πολύωρες δια
πραγματεύσεις οι δράστες πείσθηκαν να παραδο
θούν, αφού απελευθερώσουν τους υπόλοιπους 
ομήρους.

Οι δύο δράστες, παραδόθηκαν στους Αστυνομι
κούς και οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Ασφάλειας

Αττικής.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Βουλ- 
γαράκης αναφερόμενος στη θετική έκβαση του πε
ριστατικού, δήλωσε τα εξής:

«Διαχειριστήκαμε ένα από τα πιο δύσκολα και πε
ρίπλοκα περιστατικά. Διαχειριστήκαμε μία ομηρία 
23 ατόμων σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες και 
περίπλοκες. Η ψυχραιμία, ο συντονισμός, η 
αποφασιστικότητα και ο επαγγελματισμός της Ελ
ληνικής Αστυνομίας είχαν σαν αποτέλεσμα να 
υπάρξει ένα αίσιο τέλος χωρίς θύματα, χωρίς πα
ράπλευρες απώλειες και κυρίως χωρίς βία. 
Θέλω να μεταφέρω τα θερμά συγχαρητήρια και τις 
ευχαριστίες του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου 
Καραμανλή προς όλους όσους συμμετείχαν στη 
διαχείριση του δύσκολου αυτού περιστατικού, ο 
οποίος από την πρώτη στιγμή παρακολουθούσε την 
εξέλιξη της επιχείρησης και με σαφείς εντολές κα
θόρισε το πλαίσιο της ακολουθούμενης τακτικής με 
πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ομήρων. 
Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που η Ελληνική Αστυ
νομία και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς που συμμε
τείχαν στη διαχείριση της κρίσης έδρασαν με τρό
πο υποδειγματικό και εξαιρετικά αποτελεσματικό. 
Η εμπειρία που αποκτήθηκε στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, δεν πήγε χαμένη. Δικαίως χαρακτηρίστηκε 
από τα Μ.Μ.Ε διεθνώς η Ελληνική Αστυνομία ως η 
πιο άρτια εκπαιδευμένη Αστυνομία στον κόσμο στη 
διαχείριση κρίσιμων περιστατικών.
Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τα Μ.Μ.Ε. για την 
άψογη συνεργασία που είχαμε και σε όλη την διάρ
κεια της κρίσης πραγματικά μας βοήθησαν να διε- 
ξέλθουμε με επιτυχία το περιστατικό αυτό. 
Θέλω, τέλος, να κάνω μια παρατήρηση. Το γεγονός 
ότι οι δύο μετανάστες ήταν δράστες του περιστατι
κού που αντιμετωπίσαμε δεν πρέπει σε καμία περί
πτωση να επηρεάσει την αντίληψη και τις συμπερι
φορές μας.
Άλλωστε είμαστε μία ανοικτή, δημοκρατική και προ
οδευτική κοινωνία. Μία κοινωνία χωρίς διακρίσεις 
και χωρίς αποκλεισμούς.»

ΟΙ ΕΡΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Σε γνώση του Τμήματος Ασφάλειας Παγκρατίου 

περιήλθαν πληροφορίες σχετικά με δράση ατόμων, 
οι οποίοι διατηρούσαν υπόγειο διαμέρισμα - εργα
στήριο κατασκευής και αναπαραγωγής κλεψίτυπων 
ψηφιακών δίσκων (CD) μουσικού περιεχομένου τους 
οποίους τροφοδοτούσαν σε διακινητές ομοεθνείς 
τους, οι οποίοι στη συνέχεια τους διέθεταν προς πώ 
ληση στην ευρύτερη περιοχή του Παγκρατίου.

Μετά από διακριτική παρακολούθηση του χώρου, 
άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας εντόπισαν ένα άτο
μο να εξέρχεται από το υπόγειο διαμέρισμα και να 
κατέχει μία νάιλον τσάντα που περιείχε εκατόν πενή
ντα 150 κλεψίτυπους μουσικούς ψηφιακούς δίσκους 
χωρίς ταινία γνησιότητας τον οποίο και συνέλαβαν.

Στη συνέχεια, σε γενόμενη κατ’ οίκον έρευνα που 
διενεργήθηκε παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής 
Αρχής βρέθηκαν και συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα

κατηγορούμενοι για κατοχή δύο χιλιάδων επτακο
σίων τριάντα (2.730) κλεψίτυπων ψηφιακών δίσκων 
μουσικού περιεχομένου τους οποίους είχαν τοποθε
τήσεις μέσα σε νάιλον σακούλες. Βρέθηκαν επίσης: 
Διακόσιοι τριάντα (230) κενοί δίσκοι, επτά συσκευές 
εγγραφής ψηφιακών δίσκων, οδηγός ανάγνωσης 
ψηφιακών δίσκων, ένας πίνακας ελέγχου λειτουρ
γίας, ένα τροφοδοτικό ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
καλώδια παροχής ρεύματος και μεταφοράς δεδομέ
νων.

Οι ανωτέρω κλεψίτυποι ψηφιακοί δίσκοι καθώς και 
οι ψηφιακές συσκευές κατασχέθηκαν και θα απεστά- 
λησαν στο Τμήμα Πειστηρίων.

Η συνολική οικονομική ζημιά από την παράνομη 
δραστηριότητα του εργαστηρίου για τις νόμιμες 
εταιρείες σύμφωνα με εκτίμηση των υπαλλήλων της 
ΕΕΠΥ ανέρχεται στο ύψος των «43.680» ευρώ.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Α. Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της ιδιοκτη
σίας, της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σχημα
τίστηκε δικογραφία σε βάρος πέντε ατόμων, διότι 
το χρονικό διάστημα από τον Ιούλιο του 2003 μέχρι 
τον Φεβρουάριο του 2004, όπως προέκυψε από 
αστυνομική έρευνα, διέπραξαν στις περιοχές Σίν- 
δου, Ιωνίας, Καλοχωρίου Ηλιούπολης, Ευόσμου, 
Ωραιοκάστρου, Κορδελιού, Αμπελοκήπων και Λο- 
γυνών Θεσσαλονίκης, 3 ληστείες και 19 διαρρήξεις 
- κλοπές (7 κλοπές οχημάτων, 2 διαρρήξεις σε 
σταθμευμένα οχήματα, 9 αρπαγές τσαντών από πε
ζές γυναίκες και 1 διάρρηξη σε επαγγελματικό χώ- 

ρο).
Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται σε 

4.100 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των παθόντων.

Β. Την 26.12.2004, μετά από αξιοποίηση πληρο
φοριών, έγινε νομότυπη έρευνα σε οικία τριών ατό
μων (δύο γυναικών και ενός άντρα), στον Δενδρο- 
πόταμο. Κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν τέσσερα δέματα ηρωίνης, συνολικού βάρους 
1.305 γραμμαρίων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω να 
συλληφθούν. Σε σωματική έρευνα που έγινε, βρέ
θηκε σε μία από τις συλληφθείσες το χρηματικό 
ποσό 190 ευρώ το οποίο κατασχέθηκε, ως προερ
χόμενο από εμπορία ναρκωτικών. Όπως προέκυψε, 
την ηρωίνη την είχαν προμηθευτεί, λίγο πριν την 
έρευνα, από άλλο άτομο που συνελήφθη στη συνέ
χεια. Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε στο 
συλληφθέντα, βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 650 
ευρώ, το οποίο επίσης κατασχέθηκε, ως προερχό
μενο από εμπορία ναρκωτικών. Επίσης κατασχέθη
κε και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του εν λόγω 
ατόμου, το οποίο χρησιμοποιούσε για μεταφορά 
ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, προ- 
σήλθε στην παραπάνω οικία ένας ακόμη δράστης 
για αγορά μικροποσότητας ναρκωτικών και συνελή
φθη. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε 
χρηματικό ποσό 10 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματί- 
σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον Εισαγγε

λέα.

Γ. Την 12.1.2005 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, συ
νελήφθη ένα άτομο, διότι βρέθηκαν εντός του κα

ταστήματος του (ξυλουργείο) δύο δέματα ηρωίνης, 
συνολικού βάρους 242 γραμμαρίων, που προόριζε 
για εμπορία. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατα

σχέθηκε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ, ως 

προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών και μια κάρ
τα κινητού τηλεφώνου, που χρησιμοποιούσε για να 
ρυθμίζει τις παράνομες συναλλαγές του. Όπως 
προέκυψε, την παραπάνω ναρκωτική ουσία την είχε 

προμηθευθεί από άλλο άτομο, που εντοπίστηκε και 
συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκε ένα δέμα 
ηρωίνης, συνολικού βάρους 283 γραμμαρίων, μια 
κάρτα κινητού τηλεφώνου, που χρησιμοποιούσε για 
να ρυθμίζει τις σχετικές συναλλαγές του και το χρη
ματικό ποσό των 750 ευρώ, ως προερχόμενο από 
εμπορία ναρκωτικών.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών σχη
ματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και οι συλλη
φθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Θεσσαλονί

κης.

Δ. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ατόμου, 
διότι όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, 
το χρονικό διάστημα από το μήνα Δεκέμβριο του 
2003 μέχρι και το μήνα Μάιο του 2004 ενεργώντας 
κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, διέπραξε συνο
λικά είκοσι εννέα (29) διαρρήξεις - κλοπές σε οχή
ματα, από τα οποία αφαιρούσε συστήματα ήχου, 
χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα, μουσικούς δί
σκους (CD) αντικείμενα προσωπικής χρήσης και έγ
γραφα. Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ανέρχεται 

σε 10.890 ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις των παθό
ντων.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ/ΔΑΑ

Α. Οι άνδρες Δίωξης αξιοποιώντας κατάλληλα 
πληροφορίες για επικείμενη εισαγωγή σημαντικής 

ποσότητας δισκίων Ecstasy από τη Γερμανία, εντό

πισαν τους φερόμενους ως παραλήπτες και τις απο
γευματινές ώρες της 4.1.2005 έπειτα από συντονι

σμένη επιχείρηση συνέλαβαν πέντε άτομα μέσα σε 
κέντρο διασκεδάσεως της Καλλιθέας, στο οποίο 

βρέθηκαν: 15.960 δισκία Ecstasy, ακατέργαστη κάν
ναβη βάρους 4 κιλών και 122 γραμμαρίων, δύο υπο- 

πολυβόλα τύπου Kalashnikov με 72 φυσίγγια, ένα 
πιστόλι CZ 9 mm, με 11 φυσίγγια και μία ηλεκτρονι

κή ζυγαριά ακρίβειας.
Η έρευνα της Υπηρεσίας μας συνεχίζεται για τον 

εντοπισμό και άλλων μελών που εμπλέκονται στο 

συγκεκριμένο κύκλωμα. Οι συλληφθέντες με τη δι
κογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγή

θηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/δικών Αθηνών.

Β. Άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών, τις 
απογευματινές ώρες χθες της 5.1.2005, στην περιο
χή Εξαρχείων, συνέλαβαν τρία άτομα (δύο 2 άνδρες 
και μια 1 γυναίκα),, κατηγορούμενοι για εμπορία και 
διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ου

σιών (ηρωίνης και υγρής μεθαδόνης) στην κατοχή 
των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ηρωίνη 

βάρους 310 γραμμαρίων, υγρή μεθαδόνη βάρους 

1.505 γραμμαρίων, το χρηματικό ποσό των 2.690 

ευρώ, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας και μοτο

σικλέτα μεγάλου κυβισμού. Οι συλληφθέντες με τη 

δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδη
γήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημ/δικών Αθη

νών.
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Α
νδρες του Τμήματος Ασφάλειας Λιβαδειάς εκ

μεταλλευόμενοι σχετική πληροφορία διενήργη- 

σαν νομότυπες κατ' οίκον έρευνες στις οικίες 

δύο ατόμων όπου βρήκαν στον κατοχή του πρώτου: 

έντεκα πιστωτικές κάρτες διαφόρων Τραπεζών με

τά σχετικών κωδικών αριθμών ασφαλείας (PIN), 

που ανήκαν σε τρίτα πρόσωπα, και είχαν χρησιμο

ποιηθεί για την αγορά αγαθών και αναλήψεις με

τρητών καλύπτοντας πλήρως το ανώτατο όριο αυ

τών και είδη οικιακού εξοπλισμού ηλεκτρικές συ

σκευές αξίας 20.000 ευρώ περίπου καθώς επίσης 

και το χρηματικό ποσό των 2.200 ευρώ που προήρ- 

χοντο από τη χρήση των ανωτέρω πιστωτικών καρ
τών.
Στην κατοχή του δευτέρου: δυο πιστωτικές κάρτες 
τρίτων προσώπων, ηλεκτρικές συσκευές αξίας 
3.000 ευρώ και το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ 
που προήρχοντο από συναλλαγές που πραγματο
ποίησε σε χρονικό διάστημα πέντε μηνών. Οι δρά
στες ενεργώντας κατ’ επάγγελμα εξέδιδαν πιστωτι
κές κάρτες εν αγνοία των παθόντων χωρίς ακόμα 
να έχει προσδιορισθεί ο ακριβής αριθμός των πα
θόντων καθώς και η προανάκριση από την Υπηρε
σία μας συνεχίζεται και ερευνάται τυχόν εμπλοκή 
στην υπόθεση και άλλων δραστών.

ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΑΠΥΘΜΕΝΟ

*  I  νδρες του Τμήματος Ασφάλειας Λιβαδειάς ύστε

ρα από άμεση και συντονισμένη επιχείρηση, πέ- 

'τυχαν διαδοχικά τη σύλληψη τριών ατόμων. Οι 

συλληφθέντες λίγες ημέρες πριν τη σύλληψή τους 

είχαν συναντήσει σε κατάστημα της Λιβαδειάς έναν 

άνδρα, τον οποίο παρά τη θέλησή του επιβίβασαν 

σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τον οδήγησαν στην οικία 

του ενός εκ των τριών συλληφθέντων, όπου ασκώ

ντας του σωματική βία, τον εξανάγκασαν να τους 

παραδώσει το χρηματικό ποσό των τριακοσίων πε

νήντα (350) ευρώ, το κινητό του τηλέφωνο και την 

αίτηση για την αναγνώρισή του ως πρόσφυγας. Στη 

συνέχεια τον εξανάγκασαν με απειλές κατά της ζω

ής του να τηλεφωνήσει σε φιλικό του πρόσωπο 

στην Αθήνα και να του ζητήσει το χρηματικό ποσό 

των πεντακοσίων (500) ευρώ, για να τους το παρα- 

δώσει, προκειμένου να μην πραγματοποιήσουν την 

απειλή τους.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματί- 

σθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Ει

σαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Α
κπληκτο ι έμειναν ο ι Α στυνομ ικο ί της 

Υποδ/νσης Ασφάλειας Κατερίνης, όταν έφθα- 

σε η πληροφ ορ ία  ότι σε σκουπιδότοπο της 

περιοχής του Δήμου Κορινού Πιερίας βρέθηκε 

ακέφαλο πτώμα γυναίκας με ακρωτηριασμένα τα 

χέρια στο ύψος των καρπών. Το πτώμα (συσκευ

ασμένο σε σακούλα απορριμμάτω ν και μέσα σε 

χαρτοκιβώτιο), σύμφω να με τα υπάρχοντα ευρή

ματα είχε μεταφερθεί στο σημείο από άλλη πε

ριοχή.

Μετά την ανεύρεση του συσκευασμένου πτώ

ματος άρχισε η έρευνα εξακριβώσεως της ταυ

τότητας του πτώματος και η ανακάλυψη και η 

σύλληψη του δράστη. Η αναγνώριση του πτώ μα

τος ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, γιατί α φ ’ ενός το 

πτώμα ήταν ακέφαλο και τα χέρια ακρωτηρια

σμένα, α φ ’ ετέρου δε είχε δηλωθεί προσφάτως 

εξαφάνιση γυναικός. Επιπλέον, ο ακρωτηρια

σμός του πτώματος έδειχνε ότι ο δράστης στό

χευε στην απόκρυψη της ταυτότητα του πτώ μα

τος (μη αναγνώριση προσώπου, μη ύπαρξη δα

κτυλικών αποτυπωμάτων κ.λπ.). Ταυτόχρονα δή

λωνε ότι υπήρχε άμεσος και στενός δεσμός δρά

στη και θύματος και έτσι αν η Αστυνομία έφθανε 

στην αναγνώριση της ταυτότητας του θύματος,

εύκολα θα μπορούσε να εντοπίσει και συλλάβει 

τον δράστη.

Με τα παραπάνω  δεδομένα οι Αστυνομικοί της 

Υποδ/νσης Ασφάλειας Κατερίνης αξιοποιώντας 

όλα τα ευρήματα και τις πληροφορίες και αφού 

δεν είχε δηλωθεί εξαφάνιση, διεξήγαγαν έρευ

νες. Στην προσπάθεια  αυτή η Α.Δ. Πιερίας ζήτη

σε τη βοήθεια της π ιερ ικής κοινωνίας, των φ ορέ

ων και των τοπικώ ν Μ.Μ.Ε. Μετά από πολλές και 

επίμονες προσπάθειες και έρευνες εξακριβώθη

κε η ταυτότητα του θύματος, που ανήκε σε γυ

ναίκα, η οποία προ διμήνου τουλάχιστον διέμενε 

στην περιοχή Κατερίνης με φ ίλο της και τον 

Οκτώβριο του 2004 το ζευγάρι είχε μετακομίσει 

στη Θεσσαλονίκη.

Στη συνέχεια αναζητήθηκε ο φ ίλος της, ο οπο ί

ος εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και στην οικία 

του βρέθηκαν όλα τα ίχνη και πειστήρια, (ταυτό

τητα χαρτοκιβωτίου που ο δράστης «συσκεύασε» 

το πτώμα, είδος σχοινιού που χρησιμοποιήθηκε 

για  την συσκευασία, κηλίδες αίματος κ.λπ.).

Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του ισχυρι- 

ζόμενος ότι το κεφάλι, τα χέρια και το τσεκούρι 

που χρησιμοποιήθηκε για  τον ακρωτηριασμό, τα 

πέταξε στον ποταμό Αλιάκμονα.
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ΤΡΑΒΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΗΜΑ ΣΙΓΑ - ΣΙΓΑ

Ειδικός Φρουρός του Τ.Α.Ε. Ρεθύμνου εντόπισε 
στα Χανιά άτομο το οποίο κρίθηκε ύποπτο και προ- 
σήχθη στο Τ.Α. Χανίων. Από την σχετική έρευνα 
που διενεργήθηκε από το Τ.Α. Χανίων, το Τ.Α. Ρε
θύμνου και το Α.Τ. Βάμου, το παραπάνω άτομο με 
τη συμμετοχή διαφόρων συνεργών του, διέπραξαν 
απόπειρα ληστείας και κλοπές -  διαρρήξεις στις 
περιφέρειες των νομών Χανίων και Ρεθύμνου.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση του Τ.Α. 
Ρεθύμνου το προαναφερόμενο άτομο είναι ένας 
από τους δράστες κυκλώματος κλοπών- διαρρήξε
ων σε περίπτερα και μικροκαταστήματα περιοχών 
των Νομών Χανίων και Ρεθύμνου.

Στην περιφέρεια της Α.Δ. Ρεθύμνου: Το χρονικό 
διάστημα από 10.10.2004 μέχρι 30.12.2004 διέρρη- 
ξαν αφού προηγουμένως εξουδετέρωναν τα συ
στήματα συναγερμού, όπου αυτά υπήρχαν, δύο 
περίπτερα, τρία καταστήματα (πρακτορείο Π ΡΟ- 
ΠΟ, καφενείο και κρεοπωλείο), ένα σούπερ-μάρ- 
κετ και τρία μικροκαταστήματα από τα οποία αφαί- 
ρεσαν τσιγάρα, καπνό, κινητά τηλέφωνα, κάρτες 
κινητής τηλεφωνίας και τηλεκάρτες συνολικής 
αξίας 50.170,00 ευρώ, το χρηματικό ποσό των
14.400,00 ευρώ και προξένησαν φθορές στα παρα
πάνω καταστήματα ύψους 300,00 ευρώ κατά δή
λωση των ιδιοκτητών τους.

Στην περιφέρεια της Α.Δ. Χανίων: Το βράδυ τις 
10.12.2004 στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ανώσκελης 
του Δήμου Βουκολιών διέρρηξαν την είσοδο εξοχι
κής κατοικίας και αφαίρεσαν ένα κυνηγετικό όπλο, 
εισήλθαν σε οικία την ώρα που κοιμόταν ο ιδιοκτή
της της και αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν με

την χρήση πολεμικού όπλου καλάσνικοφ, αλλά έγι

ναν αντιληπτοί από τον παθόντα και τράπηκαν σε 
φυγή.

Το βράδυ τις 30.12.2004 παραβίασαν περίπτε

ρο στο Ρέθυμνο απ ’ όπου αφαίρεσαν τσιγάρα και 

κάρτες κινητής τηλεφωνίας αξίας 9.000 ευρώ πε
ρίπου τα οποία φόρτωσαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο το 
οποίο είχαν αφαιρέσει την 10/11.12.2004 από το 
Πατελάρι Χανίων. Κατά την αποχώρησή τους έγι

ναν αντιληπτοί από περιπολούντες Αστυνομικούς 
και Ειδικούς Φρουρούς του Τ.Α.Ε. Ρεθύμνης, οι 

οποίοι επεχείρησαν να τους ελέγξουν. Αυτοί όμως 

αντέδρασαν και πυροβολώντας στον αέρα έξι φο

ρές προς εκφοβισμό των ανδρών του Τ.Α.Ε. με πο

λεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ, κατάφεραν να διαφύ
γουν τη σύλληψη προς άγνωστη κατεύθυνση εκμε

ταλλευόμενοι το δύσβατο της περιοχής, την πυκνή 
βλάστηση και το σκοτάδι που επικρατούσε. Κατά 

τη διαφυγή τους εγκατέλειψαν το παραπάνω αυτο
κίνητο το οποίο εξερευνήθηκε και βρέθηκε μέσα σ ’ 
αυτό ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο με κομμένες τις 

κάνες που έφερε δύο φυσίγγια και είχε κλαπεί 
από την προαναφερθείσα περιοχή των Χανίων. 

Επίσης, στο παραπάνω αυτοκίνητο βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν επτά φυσίγγια κυνηγετικού όπλου 
και ενός γεμιστήρα του παραπάνω πολεμικού 

όπλου που περιείχε τέσσερα φυσίγγια. Στο χώρο 
του συμβάντος βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας κά

λυκας από καλάσνικοφ.
Για τον παραπάνω  συλληφθέντα εκδόθηκε 

ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Ρεθύμνης.

ΣΚΛΗΡΟΙ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

Άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Ξάνθης μετά από σχετικές πληροφορίες που ανέφεραν ότι δύο 

άτομα διακινούν ναρκωτικές ουσίες, έθεσαν τους υπόπτους σε διακριτική παρακολούθηση προκειμέ- 

νου να εξακριβώσουν την ορθότητα της πληροφορίας, οι ανωτέρω, κινούμενοι με αυτοκίνητο, στην 

Ε.Ο. Ξάνθης - Κομοτηνής, προκειμένου να αποφύγουν αστυνομικό έλεγχο, δεν υπάκουσαν σε σήματα 

ένστολων αστυνομικών συνεργείου ελέγχου του Τ.Α. Ξάνθης και κατά την προσπάθεια  διαφυγής τους 

τραυμάτισαν ελαφρά τους Αστυφύλακες Αναστάσιο Δερμανόπουλο και Ν ικόλαο Κουκουλίδη.

Συνεχίζοντας την προσπάθεια  διαφυγής τους καταδιώχθηκαν από περιπολικά  οχήματα του ΤΑ Ξάν

θης, που έκαναν συνεχή χρήση ηχητικών και φωτεινών προειδοποιήσεων (σειρήνα και φάροι) και τελι

κά το όχημά των ακινητοποιήθηκε μετά από νόμιμη χρήση υπηρεσιακού πυροβόλου όπλου για  ακινη- 

τοποίηση του οχήματος στα ελαστικά του

Ο Α ’ δράστης κατά τη διάρκεια καταδίωξης και προ της ακινητοποιήσεως του οχήματος του, διέρ- 

ρηξε νάιλον συσκευασία, που περιείχε ηρωίνη, την οποία απέρριψε στο οδόστρωμα. Κάτω από το κά

θισμα του συνοδηγού στο οποίο καθόταν ο δεύτερος των δραστών βρέθηκε μία νάιλον συσκευασία 

που περιείχε ινδική κάνναβη βάρους 86 γραμμαρίων.

Π αρουσία εισαγγελικού λειτουργού διενεργήθηκε κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του πρώτου δράστη, 

όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία νάιλον συσκευασία με ηρωίνη συνολικού βάρους 10,8 γραμμα

ρίων, μία νάιλον συσκευασία με ινδική κάνναβη συνολικού βάρους 12 γραμμαρίων, δεκατρία ναρκωτι

κά χάπια lexotanil, δέκα ναρκωτικά χάπια  vulbvegal, μία γεμιστήρα πολεμικού τυφεκίου G3 με τρία φ υ

σίγγια διαμετρήματος 7,62 mm και πέντε μαχαίρια δ ιαφόρω ν μεγεθών.
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Η επίϋραση της οικογενειακής βίας
Π Η Ν IYNAIIDHMATIKH ΑΝΑΠ1Υ1Η ΙΟΥ ΠΑΙΑΙΟΥ

Η οικογενειακή βία αφορά μια σειρά συμπεριφορών α
νάμεσα στα διάφορα μέλη της οικογένειας και μπορεί 
ανάμεσα σε άλλα να περιλαμβάνει τη σωματική κακο
ποίηση της γυναίκας με παράλληλη σωματική και συ
ναισθηματική κακοποίηση των παιδιών.
Ο χαρακτήρας αυτού του άρθρου υπήρξε διερευνητι
κός ως προς:
Το είδος των δυσκολιών που μπορεί να αντιμετωπίζει 
ένα παιδί αυτόπτης μάρτυρας κακοποίησης της μητέ
ρας, ως προς τη συμπεριφορά και τις σχέσεις που α
ναπτύσσει με το ευρύτερο περιβάλλον του 
Τη σχετική πρόγνωση αναφορικά με τις δυσκολίες 
που πιθανόν θα αντιμετωπίσει το παιδί στη μετέπειτα 
εξελικτική του πορεία
Το να αποτελέσει ενδεχομένως έναυσμα για μελλοντι
κή περαιτέρω ερευνητική μελέτη του φαινομένου.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗ
ΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
ΚΗ ΒΙΑ
•Σ τ ις  περιπτώσεις οικογενειακής βίας, υπάρχει αυ

ξημένος κίνδυνος άσκησης σωματικής και συναι

σθηματικής κακοποίησης στα παιδιά.

•  Η σύνδεση ανάμεσα στην κακοποίηση της γυναί

κας και του παιδ ιού είναι πιθανό να σχετίζεται με 

την ύπαρξη φυσικής ανισότητας (δύναμη) άντρα-γυ- 

ναίκας, καθώς και γονέων -πα ιδ ιώ ν.

•  Επιπροσθέτως, στις οικογένειες όπου υπάρχει κα

κοποίηση της γυναίκας, η κακοποίηση των παιδιών 

προκύπτει σαν ένας επιπλέον τρόπος κακοποίησης 

της ίδιας μέσα από τα πα ιδ ιά  και

•  Είναι φανερό ότι η κακοποίηση των παιδ ιώ ν απο

τελεί και μεταξύ άλλων, ένα τρόπο αύξησης της κυ

ριαρχίας των αντρών πάνω στα μέλη της οικογένει

ας τους και μπορεί να συνδέεται και με άλλες μορ

φές παρόμοιας συμπεριφοράς, όπως αιμομιξία, συ

ναισθηματική κακοποίηση, τιμωριτική οικονομική 

στέρηση, ξυλοδαρμός της συζύγου και συζυγικός 

βιασμός (Dobash & Dobash, 1979).

ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ
•Τ α  δυσλειτουργικά σχήματα ενός βίαιου γάμου,

μειώνουν την ικανότητα των γονιών γ ια  ικανοποίηση 

των αναπτυξιακών και συναισθηματικών αναγκών 

των παιδ ιώ ν τους. Τα πα ιδ ιά  αυτά κατά συνέπεια 

βρίσκονται ιδιαίτερα εκτεθειμένα στην ανάπτυξη 

συμπεριφορικών και συναισθηματικών προβλημά

των για  έναν από τους παρακάτω λόγους :

•  Είναι εκτεθειμένα σε βίαια-ανεκτικά μοντέλα

•  Είναι εκτεθειμένα σε οικογενειακή δυσαρμονία, 

παράλληλα με την κακοποίηση της συντρόφου 

•π ρ έ π ε ι να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα το άγχος, 

το φόβο για  τραυματισμό της μητέρας, αλλά και την 

πιθανότητα να γίνουν και τα ίδια θύματα της βιαιό

τητας (Hilberman, 1978).

•  υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα πα ιδ ιά  εξανα

γκάζονται να παίρνουν θέση στις διαμάχες των γο

νέων, με αποτέλεσμα τη στέρηση της συναισθημα

τικής τους ασφάλειας και σταθερότητας και την 

καλλιέργεια μιας αδύναμης αυτοεικόνας

•Έ τ σ ι Παρστηρείται Αντιστροφή Ρόλων ανάμεσα 

στη μητέρα και το παιδί: Ανάληψη του Γονεικού Ρό

λου από το Παιδί - Π αρουσία «Ψεύδο-ωριμότητας» 

•Α νάλογα  με το αναπτυξιακό-εξελικτικό του στάδιο 

το πα ιδ ί αντιδρά διαφορετικά:

•Αντίδραση στο περιβάλλον (άρνηση τροφής, ευ- 

συγκινησία, διαταραγμένη σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά ) 

•Συνα ισθηματικά  έντονες διακυμάνσεις
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ- 
ΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
•Τ α  πα ιδ ιά  στη νηπιακή-προσχολική ηλικία: είναι π ι

θανό να παρουσιάσουν σωματικές ενοχλήσεις και 

παλινδρόμηση σε προηγούμενα αναπτυξιακά στά

δια

•Τ α  πα ιδ ιά  Σχολικής ηλικίας έχουν:

•Υ ψ ηλή  πιθανότητα εκμάθησης της βίας ως κατάλ

ληλο τρόπο επίλυσης των διαφωνιών στις ανθρώπι

νες σχέσεις- κίνδυνος αναπαραγωγής βίαιων μοντέ

λω ν συμπεριφοράς

•  Μειωμένη σχολική επίδοση και συνάμα άλλες δυ

σκολίες όπως διάσπαση προσοχής, σχολική φοβία, 

αδυναμία συγκέντρωσης καθώς και ελλιπή ή και έλ

λειψη σχολικής φοίτησης

•  Για το ηλικιακό αυτό στάδιο αναγνωρίζεται το δια

φορετικό σχήμα της επιθετικής-/-παθητικής συμπε
ριφοράς στα αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα. Τα 

αγόρια μπορεί να γίνονται επιθετικά, ή και να εμπλέ

κονται σε καυγάδες με τους συνομηλίκους τους. Τα 

κορίτσια έχουν περισσότερες πιθανότητες να γί
νουν παθητικά, συναισθηματικά εξαρτώμενα και 

εσωστρεφή.

•Σ τη  φάση της Εφηβείας έχουν καταγραφεί αρνη

τικές προεκτάσεις σε δυο κυρίως λειτουργίες:
•  Μ έσω της μίμησης ο έφηβος μαθαίνει να είναι 

αποκλίνων κοινωνικά (επιθετική συμπεριφορά, ανω

ριμότητα στις δ ιαπροσωπικές σχέσεις, α ίσθημα μει

ονεξίας )

•  Μ έσω προσπαθειώ ν εκλογίκευσης των γονεικών 

βίαιων συμπεριφορών, ενισχύει την ήδη αρνητική 

του αυτό-εικόνα

•  Καλλιεργούνται οικογενειακά πρότυπα με διττή 
σημασία-συναισθηματική εμπλοκή του παιδιού

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
•Δ η μ ό σ ια  εκπαίδευση για την σημασία της συναι- 
σθηματικής-ψυχικής ισορροπίας παιδ ιώ ν και ενηλί

κων

•  Ενημέρω ση γ ια  

τις προεκτάσεις  

της κακοπο ίησης  

της γυναίκας -μ η 

τέρας στη σχέση 

της με το πα ιδ ί

•  Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά  

προγράμματα  για  

μελλοντικούς γ ο 

νείς
•  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α  

πρόληψ ης για σω 

ματικά κακοποιημέ

νες μητέρες με 
•Υ ψ ηλή  π ιθανότη

τα εκμάθησης της 

βίας ως κατάλληλο

τρόπο επίλυσης των διαφω νιώ ν στις ανθρώπινες 

σχέσεις- κίνδυνος αναπαραγωγής βίαιων μοντέλων 
συμπεριφοράς

•Ε νδυνάμω ση των κακοποιημένων γυναικών να 

ανταποκρίνονται τάχιστα να λένε όχι και όσο το δυ

νατόν πιο  αποτελεσματικά σε εμφανιζόμενη κακο

ποίηση, σταματώντας την από το να συνεχίζει να 
υφίσταται

•  Ομάδες υποστήριξης για  ευάλωτους σε κακοποί

ηση ενήλικες μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων 

προάσπισης της Ψυχικής Υγείας 

•Αποκατάσταση και θεραπεία σε όλα τα μέλη που 

εμπλέκονται σε καταστάσεις ενδο-οικογενειακής 
βίας

•Δ ιεπιστημονική προσέγγιση του φαινομένου

•  Η συνεργασία φαντάζει ως μια από τις δυναμικές 
και αποτελεσματικές λύσεις

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•  Η κακοποίηση της γυναίκας-μητέρας, όποια μορ

φή και αν παίρνει, έχει αρνητικές προεκτάσεις στο 
παιδί.

•Απαραίτητη αξιολογείται η συνδρομή ολόκληρης 

της κοινωνίας τόσο για  την αφύπνιση και ευαισθη- 

τοποίηση των πολιτών, όσο και για  την αποτελε

σματική και αυστηρή αντιμετώπιση των «παραβα
τών».

•  Επικέντρωση σε Προγράμματα πρόληψ ης που 

πρωτίστως αφορούν το κομμάτι της Συναισθηματι
κής Κακοποίησης των παιδιών

•  Καθοριστική κρίνεται η δημιουργία στρατηγικών 

για  τη μεταφορά μηνυμάτων με εγκαθίδρυση της 
ιδέας ότι τα  πα ιδ ιά  που ζουν σε θετικό και υγιές πε

ριβάλλον είναι πιθανότερο να μεγαλώσουν και τα δι

κά τους παιδιά  σε ένα τέτοιο περιβάλλον

Του Ταξιάρχου Υγ.-Ψ υχολόγου Στεφ ανόπουλου Γεωργίου  

και της Ψ υχολόγου Α σ π α σ ία ς  Ε. Καρακώστα
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I l l ' l l  1 I

0 hope one 0 Π Μ . . .
Πολλοί νέοι γονείς αγχώνονται για τη σωστή διατροφή 
των παιδιών τους. Ο Καθηγητής Παιδιατρικής Νίκος 
Ματσανιώτης λύνει αρκετές από τις απορίες που συ
χνά προκύπτουν.

1. Πώς να αγαπήσει τα λαχανικά;
-Θα ήθελα, να σας συμβουλευτώ. Υπάρχει κάποιος 

τρόπος να του εμφυσήσουμε την αγάπη για τα λαχα

νικά ή «αργά ή γρήγορα» θα πρέπει να καταφύγουμε 

σε κάποιο συμπλήρωμα διατροφής;

Τα μικρά παιδιά σπάνια αγαπούν τα λαχανικά και τις 

σαλάτες. Το μάσημα είναι μπελάς και το βαριούνται, 

Δεν υπάρχει μαγικός τρόπος να αγαπήσει το παιδί τα 

λαχανικά. Βέβαια, αν βλέπει τους γονείς και τα αδέλ

φια του να τρώνε συχνά και με ευχαρίστηση λαχανι

κά, αργά ή γρήγορα θα τους μιμηθεί.

Οι φυτικές ίνες, που είναι η μεγαλύτερη προσφορά 

των λαχανικών στη διατροφή, διατηρούν την ευεργε

τική τους δράση στο έντερο, έστω και αν είναι κατα

κερματισμένες, πολτοποιημένες. Η γνώση αυτή δίνει 

στη μητέρα ευκαιρία για να αναπτύξει ιδέες μαγειρέ

ματος των λαχανικών με τρόπους που τα καθιστούν

πιο εύληπτα από το παιδί.
Όσο για τις βιταμίνες και τα υπόλοιπα στοιχεία που 

περιέχονται στα λαχανικά, δεν χρειάζεται να αναπλη

ρωθούν από οποιοδήποτε διαιτητικό συμπλήρωμα. Αν 
η υπόλοιπη διατροφή του παιδιού χαρακτηρίζεται 

από τη συνηθισμένη ποικιλία, είναι βέβαιο ότι ο παιδι

κός οργανισμός παίρνει όσα του χρειάζονται για να 

αναπτυχθεί κανονικά.

2. Μπορεί να τρώει γιαούρτι;
Με τη συμπλήρωση του 5ου μήνα, μπορεί να τρώ

ει και γιαούρτι είτε ως συμπλήρωμα είτε ως ολόκληρο 
γεύμα. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησαν στο εμπό

ριο, ειδικά μελετημένα γιαούρτια με φυσική γεύση, 
αλεσμένα δημητριακά ή φρουτόκρεμα, κατάλληλα 

για βρέφη από 6 μηνών. Οι παιδίατροι συστήνουν το 
γιαούρτι γιατί είναι τροφή υψηλής βιολογικής αξίας, 

εύπεπτη, εύληπτη και γευστική για τα περισσότερα 

παιδιά. Συστήνεται επίσης ως η πιο καλή τροφή για τη 
συντήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του εντέρου 

σε περίπτωση που το παιδί παίρνει αντιβιοτικά. Μοιά
ζει να είναι καλή συμβουλή, διότι αντικαθιστά και το 
γάλα, που πολλοί γονείς διακόπτουν αν το παιδί έχει 

διάρροια.

3. Είναι πολύ δυσκοίλια!
Η μικρή μου κόρη, τριών χρόνων, είναι τόσο δυ-
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σκοίλια, που κλαίει κάθε φορά που έχει μία κένωση. 

Προσπαθώ να της δίνω φρούτα και λαχανικά, αλλά 

δεν τα θέλει. Δεν θέλω να της δώσω καθαρτικό, για να 
μην συνηθίσει. Τι μπορώ να κάνω;

Απαιτείται επείγουσα δράση, με πρώτο βήμα τις 
συμβουλές του παιδιάτρου σας, που γνωρίζει πολύ 

περισσότερα απ ’ αυτά που γράφετε για το παιδί σας, 
κυρίως για το διαιτολόγιό του. Το πρόβλημα απαιτεί 

γρήγορα λύση, γιατί η τρίχρονη κόρη σας σύντομα θα 

συνδυάσει την κένωση με τον πόνο και προκειμένου 

να μην πονάει θα αρχίσει να αποφεύγει τις κενώσεις, 

με αποτέλεσμα να αναπτύξει χρόνια δυσκοιλιότητα.

Το διαιτολόγιο πρέπει να περιλαμβάνει περισσότε

ρες φυτικές ίνες, που περιέχονται στα φρούτα και στα 

λαχανικά, τα οποία όμως δεν αρέσουν στην κόρη σας, 
όπως και στα περισσότερα παιδιά της ίδιας ηλικίας. 

Περιέχονται όμως και στα δημητριακά ολικής αλέσε- 
ως και, φυσικά, στο πίτουρο των δημητριακών. Επί

σης οι φρουτοχυμοί που παρασκευάζονται στο σπίτι 
περιέχουν αρκετές φυτικές ίνες, έστω και κατακερμα

τισμένες.

Σας συνιστώ να περιορίσετε λίγο το γάλα που πίνει, 
αν ξεπερνάει το μισό λίτρο την ημέρα, για να πεινάσει 

και να δεχθεί πιο εύκολα τα υπόλοιπα που θα της προ

σφέρετε. Ενσωματώστε στη χορτόσουπα, όπως και 

σε κάθε άλλο φαγητό που τρώει, το γουλί μιας αγκι

νάρας, που περιέχει άφθονες φυτικές ίνες. Αντί για 

κρέμα, δώστε της γάλα με δημητριακά ολμπράν 

(ollbran), που υπάρχουν στα σουπερμάρκετ και τα 

οποία περιέχουν άφθονο πίτουρο. Περιορίστε το νερό 

και αυξήστε του χυμούς φρούτων.

Φυσικά πρέπει να διακοπούν όλες οι λιχουδιές (γα- 

ριδάκια κ.λ,π.) και το κακάο (σοκολάτες). Έχει μεγά

λη σημασία να καταλάβετε ότι οι μεταβολές αυτές

στο διαιτολόγιο δεν σημαίνουν ότι πρέπει να ασκήσε

τε πίεση στο παιδί για να φάει. Το αντίθετο. Για να 

αποδεχθεί το παιδί τις τροποποιήσεις αυτές πιο εύκο

λα, πρέπει να πεινάσει. Και την πείνα τη φέρνει η στέ

ρηση, ενώ τη σκοτώνει η υπερπροσφορά, ιδίως αν γί
νεται με το ζόρι.

4. Ξυπνά τη νύχτα και κλαίει.
Η κόρη μου είναι πια 18 μηνών, αλλά εξακολουθεί 

να ξυπνά τη νύχτα και να κλαίει. Δεν ησυχάζει, αν δεν 

της δώσω ένα μπιμπερό γάλα. Δοκίμασα να της δώσω 

νερό, αλλά ουρλιάζει. Χρειάζεται αυτό το γεύμα για 

την ανάπτυξή της; Ό λα τα παιδιά που γνωρίζω κοι

μούνται αδιατάρακτα σ ’ αυτή την ηλικία. Τι μπορώ να 
κάνω;

Είμαστε 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη 

μας και κανένας δεν είναι ίδιος με κάποιον άλλο, 

εκτός από τους μονοωογενείς διδύμους. Έχουμε δια
φορετικό DNA, διαφορετικά δακτυλικά αποτυπώματα. 

Συνεπώς ο ισχυρισμός ότι όλα τα παιδιά κοιμούνται 

αδιατάρακτα σ ’ αυτήν την ηλικία ισχύει - ακριβώς 
όπως γράφετε - για τα λίγα παιδιά που γνωρίζετε. 
Ασφαλώς όχι για όλα.

Η κόρη σας, πολύ απλά, είναι διαφορετική και 

ασφαλώς δικαιούται - όπως ο καθένας μας - να είναι 

διαφορετική. Μέσα στη διαφορετικότητα ενδέχεται 

να εντάσσονται και οι διατροφικές ανάγκες για την 
ανάπτυξή της. Μοιάζει να μην έχετε δυνατότητα επι

λογών. Δοκιμάσατε να της δώσετε νερό αντί για γάλα 

και το κλάμα έγινε ουρλιαχτό. Η μοναδική δυνατότη

τα που έχετε είναι η υπομονή και το νυχτιάτικο μπι- 

μπερό! Το σημερινό «βοήθα Παναγία» σύντομα θα γί
νει «Δόξα σοι, ο Θεός»!

5. Γίνεται χωρίς γλυκά;
Ξέρω πως τα γλυκά βλάπτουν. Μα μπορώ να μην
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ζετε στο φαγητό αποτελούν μικρή ποσότητα στη με

ρίδα που τρώει το παιδί. Το αυγό περιέχει απαραίτη

τα αμινοξέα, που δεν πρέπει να λείπουν από το διαι

τολόγιο του αναπτυσσόμενου οργανισμού. Καλό είναι 

να υπολογίζετε έτσι ώστε το παιδί να μην τρώει πε

ρισσότερο από 6 αυγά την εβδομάδα με οποιαδήπο

τε μορφή και να λιγοστέψετε τα αυγά που χρησιμο

ποιείτε στη μαγειρική σας. 'Οταν πάει σχολείο, καλό 

είναι να τα περιορίσετε σε 3 - 4.

7. Χρειάζεται δίαιτα με το αντιβιοτικό;
Χρειάζεται να κάνει δίαιτα όταν παίρνει αντιβιοτικό;

Είχα πολλά χρόνια ν ’ ακούσω την παλιά αυτή δοξα

σία, έναν μύθο χωρίς καμιά απολύτως επιστημονική 

υπόσταση. Πρέπει ίσως να υπενθυμίσω ότι η αρρώ

στια τον παλιό καιρό ήταν συνδεδεμένη με κρεβάτω
μα και δίαιτα. Όταν ανακαλύφθηκαν τα αντιβιοτικά, η 
δίαιτα εξακολούθησε να θεωρείται θεραπευτικό μέσο 
ώστε δεν ήταν δύσκολος ο συνδυασμός: αρρώστια, 

δίαιτα, αντιβιοτικό. Οι σχετικά σπάνιες περιπτώσεις 
φαρμακευτικού εξανθήματος οφειλόμενου σε κάποιο 

αντιβιοτικό ίσως να ενίσχυσαν τη λαθεμένη άποψη ότι 

καλό είναι να κάνουμε δίαιτα όταν παίρνουμε αντιβιο

τικά.

Όχι! Δεν χρειάζεται να κάνει δίαιτα όταν παίρνει 

αντιβιοτικό. Να τρώει ό,τι και όσο θέλει.

8. Αυγό και ψάρι την ίδια μέρα;
Επιτρέπεται να τρώει αυγό και ψάρι την ίδια μέρα;

Αλλεργικά στο αυγό και το ψάρι είναι ελάχιστα παι

διά. Στατιστικά είναι ίσως λίγο περισσότερα απ’ ό,τι 
είναι προς άλλα είδη τροφής. Αν το παιδί δεν έχει εμ

φανίσει αλλεργικά συμπτώματα προς το αυγό ή το 

ψάρι ξεχωριστά, ασφαλώς, ασφαλέστατα, δεν πρό

κειται ο συνδυασμός τους να δημιουργήσει οποιον- 

δήποτε κίνδυνο αλλεργικής αντίδρασης.

Η αντίληψη ότι αυγό και ψάρι δεν «παντρεύονται» 

είναι λαθεμένη. Δεν υπάρχει καμιά απολύτως επιστη

μονική βάση που να απαγορεύει να φάει το παιδί την 

ίδια μέρα, την ίδια ώρα, τις βιολογικά εξαιρετικές θρε

πτικές ουσίες που περιέχουν το ψάρι και το αυγό.

βάζω γλυκό στο σπίτι;
Όχι! Δεν μπορείτε να μην βάζετε γλυκό στο σπίτι! 

Ποιος είπε ότι τα γλυκά βλάπτουν. Καταπιεζόμαστε 
να μειώσουμε τη ζάχαρη στη διατροφή μας, αποδίδο- 

ντάς της την παχυσαρκία και την τερηδόνα, που προ- 
καλούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όμως τα σάκχα- 

ρα είναι απαραίτητο συστατικό της διατροφής. Ζάχα

ρη υπάρχει με διάφορες μορφές στις τροφές - δεξ- 

τρόζη, φρουκτόζη, γλυκόζη, σουκρόζη, απλοί και σύ- 
μπλοκοι υδατάνθρακες. Θα πρέπει να τους χρησιμο

ποιούμε με γνώση και με μέτρο.
Όπως γνωρίζετε, τα σάκχαρα που προέρχονται από 

τα φρούτα χωρίς επεξεργασία είναι πολύ πιο υγιεινά 

από τη βιομηχανοποιημένη ζάχαρη. «Γλυκό», δηλαδή 

επιδόρπιο, δεν σημαίνει αναγκαστικά παρασκεύασμα 
με μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη, λίπη ή αυγά. 
Ό λα αυτά τα συστατικά είναι χρήσιμα και απαραίτητα 
στη διατροφή του παιδιού. Η κατάχρησή τους είναι 
αυτή που βλάπτει, και βλάπτει με πολλούς τρόπους. 
Πρώτον, επιβαρύνει τον οργανισμό με στοιχεία και 
θερμίδες που υπερβαίνουν το κανονικό και οδηγούν 
σε παχυσαρκία. Δεύτερον, αφαιρεί από το διαιτολό

γιο άλλες χρήσιμες και απαραίτητες ουσίες (ένα νή
πιο που έφαγε μία ολόκληρη πάστα δεν μπορεί να 

έχει όρεξη για ντοματοσαλάτα ή φασολάκια λαδερά). 

Τρίτον και σπουδαιότερο, μπορεί να δημιουργήσει αν
θυγιεινές προτιμήσεις και συνήθειες διατροφής, που 
δύσκολα αλλάζουν αργότερα.

Στη διατροφή τίποτε δεν «απαγορεύεται». Ό λα εί
ναι χρήσιμα, ακόμη και οι εντελώς άχρηστες διατρο

φικά ουσίες, που όμως μπορεί να δίνουν καλύτερη 
γεύση και ενδιαφέρον στο φαγητό. Καλό θα ήταν να 
βάζετε προγραμματισμένα τα γλυκά στο σπίτι. Να 

σκεφτείτε ποια από τα γλυκά της αρεσκείας σας είναι 

πιο υγιεινά και να προωθήσετε συστηματικά τη λογική 
κατανάλωσή τους.

6. Να τρώνε αυγά;
Τελικά, πρέπει να τρώνε αυγά, και πόσα; Όταν με

ρικοί γιατροί λένε 3 αυγά την εβδομάδα, περιλαμβά

νουν και αυτά που βάζουμε στο φαγητό;
Όχι, δεν τα περιλαμβάνουν. Εννοούν τρία αυγά αυ

τούσια - βραστά, τηγανητά ή ομελέτα. Αυτά που βά
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ΚΩΔ.: 04.193
MOD: ALX-253L
ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5WATT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 

Αυτονομία: 4 ώρες
(μπαταρίες λιθίου 3x3V συμπεριλαμβάνονται) 

Φωτεινότητα: 120 Lumens 
Θήκη μεταφοράς και λουράκι 
Βάρος: 205g (με μπαταρίες)
Διάστ.: 34 x 175mm 
ΤΙΜΗ: 99,00 euro

•  '

ΚΩΔ.: 04.214 ι 
MOD: ALX-332LJ 

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3WATT* 
Στιγμιαίος ή αδιάκοπος 

φωτισμός (button) 
Αυτονομία: 4 ώρες 

(μπαταρίες λιθίου 2x3V, 
συμπεριλαμβάνονται) 

Φωτεινότητα: 90 Lumens 
Θήκη μεταφοράς & λουράκι 
Βάρος: 102gr (με μπαταρίες) 

Διάστ.: 30 χ 128mm 
ΤΙΜΗ: 58.00 euro

Δ ι α θ έ τ ο υ μ ε  π ά ν ω  α π ό  1 0 0  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  ε ί δ η  φ α κ ώ ν  γ ι α  κ ά θ ε  χ ρ ή σ η .  ( Γ ι α  σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  ζ η τ ή σ τ ε  ν α  σας α π ο σ τ ε ί ΐ ι ο υ μ ε  κ α τ α λ ό γ ο υ ς )

ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣΆΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΣΆΜ ΥΝΤΙΚΟΓρ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ & ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
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Ο επισκέπτης γνωρίζει από κοντά τα ήθη και τα έθι

μα της ελληνικής υπαίθρου, έρχεται σε επαφή και 

γνωριμία με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά, συμ

μετέχει σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά κυ

ρίως χαίρεται τη ζεστή φιλοξενία, την αυθόρμητη, 

απλή και καλοσυνάτη συμπεριφορά των ανθρώπων 
της ελληνικής υπαίθρου. Ο αγροτουρισμός δίνει την 

ευκαιρία σε όλους εμάς τους κατοίκους των μεγα- 

λουπόλεων, με τους αγχώδεις ρυθμούς της ζωής 

μας, να βρεθούμε κοντά στη φύση και να απολαύ

σουμε την ηρεμία, τη γαλήνη, την ησυχία αλλά κυρίως 

τον διαφορετικό τρόπο ζωής της υπαίθρου, να δούμε

D
Αγροτουρισμός είναι μια εναλλακτική μορφή του

ρισμού που αναπτύσσεται σε μη τουριστικές και 

ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές και συνδέεται με 

κοινωνικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές αξίες, οι 

οποίες δίνουν την ευκαιρία στους «τουρίστες» και 
στους κατοίκους αυτών των περιοχών να δέχονται αλ

ληλεπιδράσεις και να μοιράζονται τις εμπειρίες τους. 

Είναι η μορφή του τουρισμού που παρέχει στον επι

σκέπτη την ευκαιρία να κάνει τις διακοπές του σ ’ ένα 

ήσυχο περιβάλλον, κοντά στη φύση, κοντά στους 
απλούς ανθρώπους της υπαίθρου, που είναι ακόμα 

άρρηκτα δεμένοι με τη γη και την παράδοσή τους.
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από κοντά τις ασχολίες και τις συνήθειες του κόσμου 
της υπαίθρου, να απολαύσουμε τις αυθεντικές γεύ
σεις του παραδοσιακού φαγητού, να θαυμάσουμε το 

υπέροχο φυσικό περιβάλλον και την λαϊκή μας αρχι
τεκτονική. Ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει από 
κοντά τις αγροτικές εργασίες, μπορεί δε να συμμετά- 
σχει σε αυτές αν το θελήσει. Είναι αυτό μια πρωτό
γνωρη εμπειρία ιδιαίτερα στα παιδιά των μεγαλουπό- 
λεων, που πολλά από αυτά γνωρίζουν την αγροτική 
ζωή μόνο μέσα από εικόνες και μπερδεύουν τον γάι

δαρο με την κατσίκα.
Οι «αγροτουρίστες» έχουν την μοναδική ευκαιρία 

να συλλέξουν οι ίδιοι φρούτα και λαχανικά από τα δέ
ντρα και τους κήπους και να διαπιστώσουν την δια
φορετική νοστιμιά των προϊόντων αυτών. Να δοκιμά

σουν τα τοπικά παρασκευάσματα, όπως τα γλυκά του 
κουταλιού, τις μαρμελάδες, τα ζυμαρικά, τα τυριά και 
πολλά άλλα προϊόντα.

Οι πρώτες οργανωμένες και σοβαρές προσπάθειες 
στο πλαίσιο του αγροτουρισμού έγιναν από τους γυ
ναικείους συνεταιρισμούς. Με βήματα αργά, αλλά 
σταθερά, δούλεψαν εντατικά για να προσφέρουν το 
«διαφορετικό» στις διακοπές. Και τα κατάφεραν. Κα
θετί που προσφέρουν πλέον διαθέτει τη σφραγίδα 

της σπιτικής φιλοξενίας.
Τα μικρά, αλλά ατμοσφαιρικά καταλύματα στεγάζο

νται, ως επί το πλείστον, σε κτίρια που σέβονται την 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ενώ η εσωτερική δια
μόρφωσή τους ακολουθεί με ευλάβεια τα στοιχεία 
της τοπικής παράδοσης.

Η πρώτη «εναλλακτική» εικόνα, ή καλύτερα γεύση, 
που βιώνει ο επισκέπτης είναι τα πλούσια πρωινά. 
Φτιαγμένα από αγνά προϊόντα της περιοχής και 
ακολουθώντας τις συνταγές των γιαγιά

δων, είναι πραγματικά το πιο τρυ
φερό καλωσόρισμα, ενώ η 
ανθρώπινη επαφή 
δημιουργεί

J F  *·,. π ρ α γ 
ματικά την 

αίσθηση της 
φιλοξενίας, που 

αδυνατούν να προ
σφέρουν τα μεγάλα 

ξενοδοχειακά συ- 
|  γκροτήματα.

Η ανάγκη για ουσια
στική επαφή με τη ζωή 
στη φύση έφερε τον έως 

τότε στατικό τουρίστα 
στο χωράφι, στο ελαιο

τριβείο ή στο οινοποιείο, 
για να γνωρίσει άμεσα ένα 

τμήμα της παραγωγικής διαδικασίας. 

Το μάζεμα της ελιάς, ο τρύγος, η παρασκευή κρασι
ού κέρδισαν το ενδιαφέρον του επισκέπτη. Το γνωστό 
«απ’ την παραγωγή στην κατανάλωση» γίνεται πράξη, 
αφού μπορεί πλέον να μαζέψει ντομάτες από το μπο
στάνι ή ακόμα κεράσια από το δέντρο για άμεση κα

τανάλωση.

Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθήσει, αλλά και 

να συμμετάσχει σε δουλειές του αγροκτήματος ή του 
σπιτιού, που πραγματοποιούνται με παραδοσιακό 

τρόπο. Σε πολλές αγροτουριστικές μονάδες γίνονται 
υπό τη μορφή «μαθημάτων» το ζύμωμα του ψωμιού, 

το πλέξιμο στον αργαλειό κλπ., εργασίες πρωτόγνω
ρες για τους νεότερους κατοίκους των μεγαλουπόλε- 

ων.

Ένας από τους αναπτυσσόμενους τομείς του αγρο- 
τουρισμού είναι τα τοπικά προϊόντα. Η ανάγκη για αυ

θεντικές και ανόθευτες γεύσεις οδήγησε τους κατοί
κους της πόλης σε αναζήτηση των προϊόντων τα 

οποία πριν από πολλές δεκαετίες περιείχε το καλάθι 
που έστελνε η γιαγιά από το χωριό.

Άριστης ποιότητας λάδι, ελιές, τυροκομικά, χειρο

ποίητα ζυμαρικά, εξαιρετικές μαρμελάδες, μέλι και

γ λ υ 
κά του κουτα
λιού, βότανα, 
καλλυντικά και δεκά
δες άλλα προϊόντα - 
βιολογικά και μη -, τα 
οποία παράγει κάθε περιοχή 
και παρασκευάζονται με τις 
παραδοσιακές συνταγές και 
συσκευάζονται σε καλαίσθητες 
συσκευασίες, έχουν μεγάλη ζή
τηση από τους κατοίκους των 
πόλεων.

Το γεγονός επιβεβαιώνει η 
ανταπόκριση που έχει το πανηγύρι | 
των αγροτουριστικών προϊόντων 

που πραγματοποιείται τα καλοκαίρια 
στην Παλαιό Επίδαυρο και στο οποίο 
συμμετέχουν παραγωγοί από ολόκλη
ρη την Ελλάδα. Οι καταναλωτές που 
επιζητούν τροφές αυθεντικές παραγ-
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γέλνουν τοπικά προϊόντα δι’ αλληλογραφίας σε δεκά
δες συνεταιρισμούς ή σε μεμονωμένους παραγω
γούς!

Ο αγροτουρίστας αναζητά τη δράση στη φύση. 
Έτσι, κοντά στους χώρους των καταλυμάτων υπάρχει 

η δυνατότητα για σπορ, όπως ράφτινγκ, ορειβασία, 
ιππασία, πεζοπορία, ορειβατικό ποδήλατο και πολλά 
άλλα, ανάλογα με την περιοχή και τις δυνατότητες 
που προσφέρει. Εκτός από το μαγευτικό τοπίο, τους 
εθνικούς δρυμούς, τις λίμνες, τα φαράγγια, τη θά
λασσα, τα ποτάμια και τα βουνά στα οποία βρίσκονται 

κοντά τα αγροτουριστικά καταλύματα, αξίζει να ανα
φέρουμε και τα στοιχεία της πολιτιστικής κληρονο

μιάς, όπως τα θρησκευτικά μνημεία, τα πέτρινα γεφύ- 
ρια, οι παραδοσιακοί οικισμοί, αλλά και οι λαογραφι- 
κές εκδηλώσεις κάθε τόπου. Καθένας, λοιπόν, μπορεί 

να επιλέξει το είδος των διακοπών που ταιριάζει στη 
φυσική του κατάσταση, στην ηλικία, αλλά κυρίως στα 

ενδιαφέροντά του.

Ο αγροτουρισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει ένα 
μοναδικό «προσόν», κάθε γωνιά της χώρας μπορεί να 
προσφέρει και ένα διαφορετικό είδος διακοπών. Εκ
πληκτικές εναλλαγές Βουνού και θάλασσας, μοναδι

κοί υδροβιότοποι, σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι, 
έθιμα που αναβιώνουν κάθε χρόνο, διαφορετικές το
πικές γεύσεις.

Αγροτουριστικές μονάδες λειτουργούν σε ολόκλη
ρη την Ελλάδα, από τον Έβρο έως την Κρήτη, σε πε
ριοχές με πλούσιο φυσικό περιβάλλον και ιστορική 

κληρονομιά. Ιδιαίτερη ανάπτυξη στον συγκεκριμένο 
τομέα παρατηρείται στους νομούς της Θεσσαλίας, 
της Μακεδονίας και της Κρήτης.

Τα κανονικά προγράμματα, που ευνοούν τις επεν

δύσεις στον τομέα του αγροτουρισμού, δίνουν πνοή 

στους νέους που επιθυμούν να παραμείνουν στον τό
πο τους και να δραστηριοποιηθούν στο πλαίσιο των 

εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Απομονωμένες 
σχεδόν ερειπωμένες περιοχές μεταμορφώθηκαν σε 

τουριστικά κέντρα. Ο αγροτουρισμός αργά, αλλά 
σταθερά, γίνεται μια νέα επιλογή ζωής που ανατρέπει 

τα κατεστημένα, προσφέροντας ποιοτικές και γεμά

τες δράση διακοπές. Με απλά λόγια, πραγματικές 
διακοπές!

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους από τους γυ
ναικείους συνεταιρισμούς που διαθέτουν καταλύμα
τα:

- Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Ψαρά

δων Πρεσπών, τηλ.: 23850 46015, 23850 46 207.

- Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αγίου 

Γερμανού Πρεσπών, τηλ.: 23850 51 230, 23850 51 
355.

- Συνεταιρισμός Γυναικών Νεστορίου Καστοριάς, 
τηλ.: 24670 31 508.

- Αγροτικός Συνεταιρισμός Γυναικών Αμπελακίων 
Λάρισας, τηλ.: 24950 93 335.

- Γυναικείος Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Περα- 
χωρίου Ιθάκης, τηλ.: 26740 32 155, 26740 32 150.

- Γεωργοτουριστικός Βιοτεχνικός Συνεταιρισμός 
Αράχοβας «Κυπάρισσος», τηλ.: 22670 31 021, 22670 
31 701.

- Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Πέτρας Λέσβου, 
τηλ.: 22530 41 340.

- Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Γαβα- 
λοχωρίου Χανίων, τηλ.: 28250 22 038.

Π.Υ Α ναστασ ία  Πετράκη
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ο Χάρι είναι ένα συμπαθητικό ορφανό αγόρι, το οποίο 
ζει με τους αντιπαθητικούς συγγενείς του που το αδι- 
κούν και το κακομεταχειρίζονται.

' |» τ α ν  ήταν μωρό, ο κακός μάγος Βόλντεμορτ σκό- 

I  Ιτω σ ε τους μάγους - γονείς του και προσπάθησε 
Ι Ι ν α  σκοτώσει και το ίδιο, αλλά εκείνο, προικισμένο 
με υπερφυσικές δυνάμεις δεν πέθανε, απέκτησε 

όμως το σημάδι του κεραυνού στο μέτωπό του, κάτι 

με το οποίο αργότερα έγινε διάσημος. Όταν κλείνει 
τα 11 χρόνια του λαβαίνει ένα γράμμα από τη Σχολή 

Μαγείας «Χόγκουαρτς» που του προσφέρει υποτρο

φία για να σπουδάσει μαγεία και τότε μαθαίνει ξαφ
νικά ότι είναι «μάγος, φυσικά... και πολύ καλός μά
γος, μάλιστα, αφού βέβαια εξασκηθεί πρώτα λίγο.» 
Έτσι ο Χάρι γίνεται εσώκλειστος σπουδαστής του 
Σχολείου Μαγείας και μυείται σιγά-σιγά, όπως και ο 
αναγνώστης στον κόσμο της μαγείας, ο οποίος πα
ρουσιάζεται εξαιρετικά γοητευτικός, γεμάτος μυ
στήριο και προκλήσεις. Στον κόσμο της μαγείας και 
στα πρόσω πα των μάγων βρίσκει την αγάπη, την 
αποδοχή, την καταξίωση ακόμα και τα υλικά οφέλη 
που του έλειπαν όταν ζούσε στον κόσμο των «Μα- 

γκλ», δηλαδή των μη-μάγων, οι οποίοι σε όλα τα βι

βλία σκιαγραφούνται καυτοί ή γεμάτοι κακία και 
σκληρότητα. Μέχρι εδώ κάποιοι ίσως να μην έβλε
παν τα πράγματα ανησυχητικά και να θεωρούσαν τα 

βιβλία αυτά απλή φαντασία, γιατί όχι άλλωστε; 
Υπάρχει όμως και συνέχεια.

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ
1. Η συγγραφέας J.K. Rowling σε ραδιοφωνική συ

νέντευξή της δηλώνει ότι έκανε έρευνα σε πρακτικές 

μαγείας και παγανισμού ώστε τα βιβλία της να είναι 
πιο ρεαλιστικά. Η ίδια λέει ότι περίπου το 1/3 από τις 
πρακτικές που περιγράφονται στα βιβλία της βασί

ζονται σε πραγματικές αποκρυφιστικές πρακτικές.
2. Ο υπεύθυνος Μέσων Ενημέρωσης της Ένωσης 

Παγανιστών στην Αγγλία Aady Norfolk δηλώνει: 
«Ανταποκρινόμενοι στον αυξανόμενο αριθμό ερωτή
σεων από νέους ορίσαμε έναν υπεύθυνο νεότητας,

όχι για  να προάγει τον Παγανισμό... αλλά απλά για 

να απαντά στα ερωτήματα των νέων και να προσφέ

ρει συμβουλές και πληροφορίες». Η Ένωση Παγανι

στών λέει ότι τα βιβλία του Χάρι Πότερ- είναι εκείνα

0ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ
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που προκάλεσαν το νέο κύμα ενδιαφέροντος.
3. Η Ένωση Εκπαιδευτικών και Πανεπιστημιακών 

Καθηγητών στην Αγγλία προειδοποιεί για τα φαινο
μενικά επιτυχημένα δημιουργήματα της J.K. Rowling 

και καλεί γονείς και εκπαιδευτικούς να προσέξουν. Η 
Ένωση είχε από καιρού την ανησυχία ότι τα παιδιά 
ασχολούνται με αποκρυφιστικές εμπειρίες. Ο Peter 
Smith, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εκπαιδευτι
κών τονίζει: «Τα παιδιά πρέπει να προστατευθούν 
από τις π ιο  ακραίες επιδράσεις του αποκρυφισμού 
και να διδαχθούν με έναν υπεύθυνο και θετικό τρόπο 
τους κινδύνους των ταξιδιών στο άγνωστο. Η πρε

μιέρα της ταινίας Χάρι Πότερ θα οδηγήσει σε μια 
ολόκληρη γενιά νέων που θα ανακαλύπτουν τη μα

γεία... Αν και είναι σημαντικό να μην υπάρξουν υπερ
βολικές αντιδράσεις... οι κίνδυνοι είναι ξεκάθα
ροι....Όλο και περισσότερα παιδιά περνούν ώρες μό

να τους στο Διαδίκτυο αναζητώντας σατανιστικές 
ιστοσελίδες και ανησυχούμε γιατί δεν υπάρχει κα
νείς για  να ελέγξει...»

4. Μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες καταστημά
των πα ιχνιδ ιώ ν στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα 
«Entertainon», απαγόρευσαν εμπορεύματα Χάρι Πό
τερ από τα ράφια τους. Ένας από τους ιδιοκτήτες 
των «Entertsiner», ο Gary Gosnt ομολόγησε ότι π ιθα
νόν να χάσει κέρδη της τάξεως των 500.000 λιρών, 
αλλά εξήγησε ότι ανησυχούσε για την ανεξέλεγκτη 
κατάσταση, στην οποία θα οδηγούνταν τα παιδιά.

5. Τα βιβλία του Χάρι Πότερ βρίσκονται ανάμεσα 
στα πιο  αμφιλεγόμενα βιβλία, όπως αναφέρει το 
«Γραφείο για την Ελευθερία της Σκέψης της Έ νω
σης Αμερικανικών Βιβλιοθηκών». Για τα έτη 1999 και 

2000 υπάρχουν 1.118 καταγεγραμμένες γραπτές 
διαμαρτυρίες - οι καταγεγραμμένες διαμαρτυρίες 
αποτελούν λιγότερο από το 1/4 των πραγματικών - 
σε σχολεία και βιβλιοθήκες που ζητούν την απόσυρ
ση των βιβλίων του Χάρι Πότερ με την αιτιολογία του 
«αποκρυφισμού/σατανισμού».

6. Στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, και ο Σύλλογος 
Επιστημόνων «Προοπτική» επισημαίνει τους κινδύ
νους από το φαινόμενο Χάρι Πότερ σε επίπεδο ψυ
χολογικό και παιδαγωγικό.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Τα βιβλία προχωρούν σταδιακά από το κακό στο 

χειρότερο. Στο πρώτο βιβλίο οι ήρωες βρίσκουν ση
μάδια από το αίμα ενός ζώου και είναι μάρτυρες, 

μιας τρομερής σκηνής όπου το δαιμονικό πλάσμα 
που σκότωσε το ζώο πίνει το αίμα του, ενώ στο τέ
λος αποκαλύπτεται ξαφνικά με τρόπο φρικιαστικό ο 
δαιμονισμός ενός καθηγητή, ο οποίος τώρα προ
σπαθεί να σκοτώσει το Χάρι.

Στο δεύτερο βιβλίο ο μικρός μάγος μαθαίνει πώς 
να καθαρίζει τον κήπο από τους αγριοκαλικάντζα- 
ρους που τσιρίζουν, χωρίς να τους λυπάται, και αρ

γότερα οι μαθητές της Σχολής Μαγείας μαθαίνουν, 
ανάμεσα στ’ άλλα, πώς να φυτεύουν στο χώμα μαν- 
δραγόρες. Οι μανδραγόρες είναι φυτά, μόνο που 
αντί για ρίζες έχουν μικροσκοπικά, λασπωμένα, κα-

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

κάσχημα μωρά που στριγκλίζουν μ’όλη τη δύναμη 

των πνευμόνων τους, Στο ίδιο βιβλίο διαβάζουμε για 
μια ζωοθυσία, τη θυσία της γάτας της σχολής και για 
το δαιμονισμό μιας μικρής μαθήτριας που χάνοντας 

τον έλεγχο των πράξεών της στραγγαλίζει πετεινούς 
και επιτίθεται στους ζωντανούς και τους νεκρούς 

της σχολής. Η ατμόσφαιρα πλέον είναι ατμόσφαιρα 
θρίλερ, αφού όλοι οι μαθητές κινδυνεύουν ανά πάσα 
στιγμή να βρεθούν σκοτωμένοι.

Στο τρίτο βιβλίο μαθαίνουμε για γλειφιτζούρια με 
γεύση αίματος - ενώ στο πρώτο είχαμε διαβάσει 
απλώς για καραμέλες με γεύση εμετού! - για πλά
σματα που αλλάζουν συνεχώς μορφή για  να τρομά
ξουν τους ανθρώπους, για διάφορα άλλα δαιμόνια 

και για τους βασανιστές της φυλακής των μάγων, 

τους «Παράφρονες», οι οποίοι είναι τρομερά δαιμο
νικά πλάσματα που ρουφούν τις ψυχές, ώστε οι άν
θρωποι να τις χάνουν για πάντα. Ο Χάρι ακούει τους 

πεθαμένους γονείς του να ουρλιάζουν πριν τη δολο
φονία τους και το κατοικίδιο ζωάκι που κουβαλά συ
νέχεια μαζί του ο φίλος του ο Ρον και που κοιμάται 
στον κοιτώνα των παιδιών αποκαλύπτεται στο τέλος 
του βιβλίου ότι δεν είναι αρουραίος, αλλά μάγος - 
από αυτούς που μεταμορφώνονται σε ζώα - και μά
λιστα κακός.

Το τέταρτο βιβλίο έχει εξαιρετικά τρομακτικές 

σκηνές. Ξεκινά με μια σειρά φόνων και συνεχίζει με 
έναν διαγωνισμό κυριολεκτικά ζωής και θανάτου, 
όπου οι ήρωες καλούνται να κινήσουν βάζοντας 
στην πράξη όλα τα μαγικά που διδάχθηκαν τα περα
σμένα τρία χρόνια. Τελειώνοντας όμως ο αγώνας, ο 
ένας από τους ήρωες δολοφονείται και η υπόθεση 

κορυφώνεται με μια σοκαριστική σατανιστική τελε
τή, τέτοια που μόνο ένας εντελώς διεστραμμένος 
νους θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει.

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ:
Ακόμα κι αν στα βιβλία βρει κανείς κάποια δόση χι

ούμορ, κάποια στοιχεία φαντασίας και μια εντελώς 
φαινομενική παρουσίαση κάποιων αξιών, ΠΩΣ τέτοια 

βιβλία μπορούν να διαβάζονται από παιδιά; ΠΟΣΟ
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κατάλληλο μπορεί να είναι αυτά τα βιβλία; Βιβλία 
που έχουν τα εξής προβλήματα;

α. εξοικειώνουν με το κακό, τη μαγεία, τον απο

κρυφισμό και δαιμονολογία, 
β. καλλιεργούν το φόβο, 
γ. καλλιεργούν αρνητικά συναισθήματα, 
δ. προβάλλουν αντιπαιδαγωγικά μηνύματα.
Να τονιστεί ότι οι τρεις καλοί ήρωες κλέβουν, ψεύ

δονται, εκδηλώνουν ξεκάθαρα μίσος και εκδίκηση, 
συνεχώς παραβιάζουν κανόνες και όλα αυτά γίνο
νται πάντα αποδεκτά ή και επιβραβεύονται. Άρα οι 
ηθικές αξίας αντιστρέφονται και προβάλλεται πλή
θος αντιπαιδαγωγικών μηνυμάτων όπως: «ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα», «η δύναμη είναι το παν», «η κακή 
συμπεριφορά είναι επιτρεπτή ή και επαινετή αν είναι 

κανείς έξυπνος και έχει ταλέντο».
Ας σημειωθεί ότι σε πολλά σημεία των βιβλίων οι 

ήρωες μαθαίνουν και εκτελούν ξόρκια, φτιάχνουν 
φίλτρα, κάνουν επικλήσεις, μαθαίνουν και χρησιμο

ποιούν φράσεις με μαγικό αποτέλεσμα για καλό ή 
κακό σκοπό, επικοινωνούν με νεκρούς, διδάσκονται 

αστρολογία, μαντεία, κατάρες με τις οποίες μπο
ρούν να εξουσιάσουν, να βασανίσουν και να φονεύ
ουν. Τα αποκρυφιστικά και σατανιστικά σύμβολα και 
στοιχεία είναι πολυάριθμα, το ίδιο και οι σκηνές που 
προκαλούν τρόμο, φρίκη και αηδία. Με ύπουλο τρό
πο οι μικροί αναγνώστες διδάσκονται ότι υπάρχει 
«καλή» μαγεία και ο καθένας είναι ελεύθερος να δια
λέξει μεταξύ «καλής» μαγείας και κακής μαγείας. Ο 

Χάρι, ο Ρον και η Ερμιόνη αποτελούν πρότυπα για τα 
παιδιά και αυτά τα πρότυπα είναι νεαροί μάγοι που

πάντα νικούν την κακή μαγεία με την «καλή» μαγεία. 

Οι γονείς του Χάρι υπήρξαν «καλοί» μάγοι και το 

υποκατάστατο του πατέρα για το Χάρι δεν είναι άλ

λο από τον «καλό» μάγο Ντάμπλντορ που αποτελεί 

και το πρότυπο του ιδανικού πατέρα. Η πλύση εγκε- 

γάλου είναι σαφής, αφού μάλιστα υπάρχει και μια 

διάχυτη κοροϊδία ή υποτίμηση για αυτούς που φο

βούνται τη μαγεία ή την αντιπαθούν ως κακή. Αναμ

φίβολα ο Χάρι δημιουργήθηκε για να μοιάζει με νέο 

σωτήρα: μόλις γεννιέται θέλουν να τον σκοτώσουν, 

συνέχεια τον αδικούν, αλλά εκείνος με τρόπο υπερ

φυσικό νικά τους εχθρούς και σώζει τους άλλους. Ας 

σκεφθούμε λίγο ποιος άλλος κάνει θαύματα χωρίς 

τη βοήθεια του Θεού και θεωρείται από τους οπα

δούς του «ο αδικημένος Θεός»; Και ας μην ξεχνούμε 

ότι η μαγεία αποτελεί το πρώτο βήμα προς το Σατα- 

νισμό, αφού «ο σατανιστής, όντας μάγος, θα πρέπει 

να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει τι είναι δίκαιο 

και μετά να εφαρμόζει τις μαγικές του δυνάμεις για 

να πετύχει τους στόχους του». Ο σατανιστής καλεί

ται «να αναγνωρίσει τη δύναμη της μαγείας» και να 

την εφαρμόσει στα σατανιστικά τελετουργικά.

Ας αναλογισθούμε τις ευθύνες μας ως γονείς, ως 

εκπαιδευτικοί, ως υγιή κοινωνικά μέλη και ας κάνου

με ό,τι μπορούμε για να προστατεύουμε τα παιδιά 

μας.

ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ, Μ.Α.
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Το σαβουάρ βίβρ είναι η τέχνη του να ζει κανείς έχο
ντας καλή επικοινωνία με τους συνανθρώπους του και 
να δημιουργεί τις «προϋποθέσεις» που καθορίζουν τις 
στάσεις κάθε κοινωνίας.

V
■ Γ τ

Χ
ωρίς αμφιβολία είναι αποδεκτό στις μέρες μας να 
απευθύνουμε το λόγο σε κάποιον που δε μας έχει 
συστηθεί. Όμως τι ενόχληση τι αμηχανία μπορεί να 

προκαλέσει αυτό..
Καλύτερα λοιπόν να γίνονται οι συστάσεις σύμφω

να με τους κανόνες. Αυτό είναι το καθήκον του οικο
δεσπότη η της οικοδέσποινας. Το να ξεχάσετε να συ

στήσετε ένα πρόσωπο σε άλλο, είναι μια σοβαρή πα

ράλειψη της τέχνης του σαβουάρ βιβρ και δε χρειάζε

ται τίποτα περισσότερο για να παγώσει την ατμόσφαι

ρα και να χαλάσει ακόμη και την πιο καλά προετοιμα

σμένη δεξίωση.

Οι βασικοί κανόνες
Στο σπίτι της μια οικοδέσποινα πρέπει να παρου

σιάσει τους καλεσμένους της ένα έναν μόλις φτάνουν,
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σε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται ήδη εκεί. Για να 
παρουσιαστείτε πρέπει να είστε όρθιοι αλλά ένα ηλι

κιωμένο άτομο μπορεί να μείνει καθιστά. Μια γυναίκα 
στην οποία παρουσιάζουν έναν άντρα μένει επίσης 
καθισμένη. Η ευγένεια απαιτεί να παρουσιάζετε πά
ντα έναν άντρα σε μία γυναίκα και τους πιο νέους 

στους πιο μεγάλους. Ωστόσο η ιεραρχία η αξία ή το 
αξίωμα ορίζουν επίσης τη σειρά παρουσίασης. Έτσι 

μια νεαρή γυναίκα παρουσιάζεται σ έναν ιερέα σ έναν 
ηλικιωμένο άντρα σε μία επίσημη προσωπικότητα. 
Όμως αυτό παραμένει εξαίρεση: γενικά είναι σοβαρό 

λάθος να συστήνουμε μία γυναίκα πρώτη. Είναι πάντα 
ο ανώτερος, λόγω ηλικίας ή θέσεως που πρέπει να 
τείνει πρώτος το χέρι. Μεταξύ άντρα και γυναίκας η 

γυναίκα είναι εκείνη που τείνει το χέρι εκτός αν τη συ
στήνουν σ έναν ιερωμένο. Μια κοπέλα δεν πρέπει να 

τείνει το χέρι πρώτη όταν παρουσιάζεται σε πιο ηλι
κιωμένα πρόσωπα. Σηκώνεται και κάνει μια ελαφριά 
υπόκλιση. Αν πρόκειται για νεαρούς της ηλικίας της 
μένει καθιστή και δίνει το χέρι.

Οιτυπικότητες
Ο πιο συνηθισμένος τύπος σύστασης είναι: επι

τρέψτε μου να σας παρουσιάσω...

Γ ια να συστήσετε έναν άντρα σε μία γυναίκα, λέτε 

απευθυνόμενοι στην τελευταία: επιτρέψτε μου να σας 
παρουσιάσω τον Αλαίν Λεμπώ και προσθέτετε απευ
θυνόμενοι προς αυτόν: η Κυρία Βερνόν. Ένας άντρας 

που παρουσιάζεται σε μία γυναίκα υποκλίνεται λέγο
ντας Καλημέρα, Κυρία ή Τα σέβη μου, Κυρία. Καλη- 
μέρα, Δεσποινίς. Πραγματικά ένας άντρας δεν υπο
βάλλει τα σέβη του σε μία δεσποινίδα. Σε κάθε περί
πτωση, χαιρετάει με ενωμένες τις φτέρνες (τα τακού
νια). Αν ένας άντρας παρουσιάζει τη γυναίκα του στον 

ιεραρχικά ανώτερο του θα πει για παράδειγμα: «Κύριε 
Διευθυντά επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τη γυ
ναίκα μου». Δε θα πει όμως «Η γυναίκα μου Κυρία 
X...». Επίσης μία γυναίκα που παρουσιάζει τον άντρα 

της θα πει: Επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον 
σύζυγό μου ή ακόμα πιο απλά: ο σύζυγος μου. Το να 
πει «ο σύζυγός μου Κύριος X...» δεν είναι σωστό.

Όταν παρουσιάσει κανείς ένα μέλος της οικογένει
ας του το ονομάζει πρώτο εκτός αν η ηλικία του ή ο 
τίτλος του αξίζουν μία ιδιαίτερη μεταχείριση. Παρά

δειγμα: η κόρη μου, Ευγενία ή αν είναι παντρεμένη, η 
κόρη μου, Κυρία Κόρφα ή Ευγενία Κόρφα. Ή ακόμα 
καλύτερα: Ο γιος μου Γιάννης ή επιτρέψτε μου να 
σας παρουσιάσω το γιο μου (αν δεν έχει ούτε αδερ
φό ούτε αδερφή).

Μεταξύ ανδρών αυτός που παρουσιάζεται υποκλί

νεται λέγοντας απλά: Κύριε. Γ ια να παρουσιάσετε γυ
ναίκες μεταξύ τους, λέτε απλά: Κυρία X... Κυρία Ψ... 
αν θέλετε να τονίσετε το βαθμό οικειότητας, μπορεί 
να πείτε Η φίλη μου Κυρία X.... ονομάζοντας με συ
ντομία την άλλη ΚυρίαΒ....

Οι δύο γυναίκες χαιρετιούνται με χειραψία. Στο 
πρόσωπο στο οποίο μας παρουσίασαν έγκειται το να 

ανοίξει τη συζήτηση. Περιοριστείτε πάντα στο κλασι
κό καλημέρα Κύριε, Καλημέρα Κυρία ή ακόμα πιο

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

απλά Καλημέρα. Οι εκφράσεις «χαίρω πολύ», «γοη
τευμένος», «πανευτυχής» τείνουν να εξαφανιστούν.

Οι διασημότητες
Το πρωτόκολλο επιτάσσει να μην ονομάζουμε μία 

σημαντική προσωπικότητα. Παράδειγμα: Κύριε 

Υπουργέ, επιτρέψτε μου να σας παρουσιάσω τον Κύ
ριο Λ...Δ... αλλά δε λέμε το όνομα του Υπουργού στο 

πρόσωπο το οποίο τον παρουσιάζουμε. Αν παρουσιά-' 
ζουμε ένα γνωστό καλλιτέχνη εκτός αν είναι ηλικιω

μένος τον ονομάζουμε μόνο με το μικρό όνομα και το 
επίθετο εκείνο με το οποίο έγινε διάσημος και του 

απευθύνουμε το λόγο με τους ίδιους όρους. Παρά
δειγμα: σας παρουσιάζω τον Σαρλ Αζναβούρ και όχι 
«σας παρουσιάζω τον Κύριο Αζναβούρ». Μπορεί ακό

μα να πείτε: πως είστε, Σαρλ Αζναβούρ; Και όχι «Πως 
είστε κύριε Αζναβούρ» ή ακόμη: Καλημέρα Ζουλιέτ 
Γκρέκο και όχι «Καλημέρα Κυρία Γκρεκό» Αν απευθύ
νεστε σε έναν άντρα διεθνών ονομαστό στον κόσμο 
των τεχνών ή των γραμμάτων μπορείτε να τον αποκα- 
λείτε Μετρ.

Οι μικρές φιλοφρονητικές φράσεις
Στη διάρκεια μια παρουσίασης το πιο ηλικιωμένο 

άτομο (ή το πιο σπουδαίο) μπορεί να αναλάβει την 
πρωτοβουλία να πει μια φράση φιλοφρονητική όπως: 
είμαι ευτυχής που σας γνώρισα. Ο συνομιλητής του 

θα αρκεστεί να απαντήσει: Σας ευχαριστώ ή ακόμα θα 
υποκλιθεί χαμογελώντας χωρίς να πει λέξη. Το να 
απαντήσει στον ίδιο τόνο δεν είναι σωστό. Όμως το 
να παρουσιάζετε το ένα άτομο στο άλλο, δεν αρκεί 
πάντα για να δημιουργηθεί ένα κλίμα άνεσης και συ
μπάθειας που όλοι επιθυμούμε να δούμε να δούμε σε 
μία κοσμική συγκέντρωση. Μερικές φορές είναι ανα
γκαίο να προσθέσουμε μια φράση που να δημιουργή
σει αμέσως μια κάποια προσέγγιση ανάμεσα στα δύο 

άτομα που μόλις γνωρίζονται. Να η Κυρία X.... που πέ
ρασε, όπως και εσείς τις διακοπές της στην Τάίτή. Ή 
ακόμα: Ο κύριος Πέτρος X.... που αγαπάει πολύ τη 

ζωγραφική! Το να καθορίσετε με μία ή δύο λέξεις το 
επάγγελμα είναι επίσης ένας εξαιρετικός τρόπος για 
να δημιουργήσετε άνετη ατμόσφαιρα: ο χαράκτης 
Ρ... Ζ ..„ ο ζωγράφος Υ... Κ ...., ο μετρ Γ... Β... κλπ. αυ
τές οι μικρές ενδείξεις αρκούν συχνά για να κεντρί
σουν τα πρόσωπα που παρουσιάζονται προς ένα 
προσφιλές θέμα συζήτησης, απ όπου μια εγκαρδιό
τητα δε θα αργήσει να εξαπλωθεί και στους άλλους 
προσκεκλημένους.

Μια γυναίκα συστήνεται...
Σε μία άλλη γυναίκα: επιτρέψτε μου να συστηθώ, 

Κυρία Πωλ Λεγκράν ή Μπριτζετ Λεγκράν. Μία δεσποι
νίδα θα πει: Χριστίνα Λεκούρ. Είναι τελείως ά π ρ ε π ο Ι 
να ζητήσει μια γυναίκα να τη συστήσουν σ έ ν α ν ·  
άντρα. Είναι ακόμα χειρότερο να συστηθεί μόνη τ η ς .ρ  
Αυτή η πρωτοβουλία πρέπει να αφήνεται στον άντρα.

Ένας άντρας συστήνεται...
... σ ’ έναν άντρα της ηλικίας του και όμοιο του, λέ-|

r
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γοντας απλά το οικογενειακό του όνο
μα: Λεγκραν, Ντυρέ. Ωστόσο μπορεί εν
δεχομένως να πει πρώτα το όνομα και 
μετά το επίθετο: Πωλ Λεγκραν, Ζακ 

Ντυρέ. Είναι κακόηχο να συστήνεστε 
«Κύριος Πολ Λεγκραν»: σε μία περίπτω
ση το «Κύριος» δεν πρέπει να προηγεί
ται του ονόματος. Ένας άντρας δε μνη
μονεύει τον τίτλο ή το βαθμό του. Όμως 

ένας γιατρός μπορεί να παρουσιαστεί 
έτσι: Δόκτωρ Βωτιέ ή ακόμα ένας αξιω

ματικός: Συνταγματάρχης Λε Γκραν και 
επίσης ένας δικηγόρος ή συμβολαιο
γράφος μπορεί να πει: Μετρ Β ... αλλά το επαναλαμ
βάνουμε δεν είναι υποχρεωτικό. Ένας άντρας που 
παρουσιάζεται σε μία γυναίκα δίνει το όνομα και το 
επίθετό του. Υπενθυμίζουμε ότι είναι εκείνος που πα
ρουσιάζεται πάντα πρώτος. Όταν δύο άντρες πρέπει 
να συστηθούν ο πιο νέος πρέπει να αναλάβει την 
πρωτοβουλία. Ένας άντρας υποκλίνεται πάντα προ- 

φέροντας το όνομά του.

Σε περίπτωση .αμέλειας
Αν σ ’ ένα δημόσιο χώρο ή σε σπίτι φίλων ξεχνάνε να 

σας παρουσιάσουν μη διστάζετε να το κάνετε μόνοι 
σας. Μερικές φορές συμβαίνει να ξεχάσει κανείς το 
όνομα κάποιου προσώπου που πρέπει να παρουσιά

σει. Το πιο καλό στην περίπτωση αυτή είναι να πείτε 
με τη μεγαλύτερη φυσικότητα: σας παρακαλώ μου 

θυμίζετε το όνομά σας; Κανένας δε θα βρει προσβλη
τικό το ότι τον ξεχάσατε, πράγμα που είναι αρκετά 
συνηθισμένο όταν συναντά κανείς πολλά άτομα.

Το χειροφίλημα
Αυτή η ένδειξη ευγενείας υπάρχει ακόμα σε ορι

σμένους κύκλους. Γιατι να παραπονιόμαστε; Όμως εί
ναι φανερό ότι αυτή η κομψή χειρονομία απαιτεί φυ

σικότητα και σαβουάρ βιβρ.
Πραγματικά πρέπει να γνωρίζετε ότι:
Δε φιλάνε ποτέ το χέρι μιας κοπέλας.
Δεν πρέπει να φιλήσετε το χέρι μίας κυρίας στο 

δρόμο ή σε δημόσιο χώρο.
Δεν πρέπει να κολλούν τα χείλη στο πάνω μέρος 

του χεριού αλλά μόνο να το αγγίζουν απαλά.
Πρέπει να σκύβετε προς το χέρι και όχι να το ση

κώνετε προς τα χείλη σας.
Τέλος, πρέπει να έχουμε αρκετή κρίση για να το 

αποφεύγουμε όταν πρόκειται για μία κυρία που δεν 
έχει συνηθίσει σ  αυτού του είδους τους χαιρετισμούς. 
Το να φιλήσετε το χέρι μιας Αμερικανίδας, για παρά
δειγμα, σας εκθέτει στο να δεχτείτε τη χειραψία της 

στη μύτη σας..

Οι τίτλοι ευγενείας
Αν υπάρχουν πάντα, δε χρησιμοποιούνται πολύ 

στην πράξη. Όταν απευθύνεστε σ ένα άτομο με τίτλο 
μη λέτε: «Κύριε Μαρκήσιε» ή Κυρία Βαρώνη» αλλά 
Κύριε ή Κυρία. Στη Γαλλία άλλωστε δε μνημονεύονται 
πια οι τίτλοι ευγενείας στις επίσημες προσκλήσεις.

Για παράδειγμα, δε γράφουν πια: «Κύριον Κόμη ντε 
Νεβίλ» αλλά πολύ απλά Κύριον ντε Νεβίλ. Εξαιρού
νται τα μέλη ή οι απόγονοι των βασιλικών οικογενειών 

που έχουν πάντα δικαίωμα του τίτλου τους εξ ολο

κλήρου.

Οι στρατιωτικοί βαθμοί
Κάθε άντρας που έχει υπηρετήσει στο στρατό λέει 

Λοχαγέ μου, Συνταγματάρχα μου. Όμως μιλώντας σ ’ 
έναν κατώτερο αξιωματικό, λέει πάντα Κύριε: στο 
στρατό ξηράς όπως και στην αεροπορία είτε πρόκει
ται για γραπτά είτε για προφορικά, δεν δίνει κανείς 
τον τίτλο παρά μόνο στους ανώτερους αξιωματικούς 

(από το βαθμό του διοικητή)
Όταν παρουσιάζετε έναν αξιωματικό, τον συστήνε

τε με το βαθμό του: ο Λοχαγός Λεμπλάν. Μια γυναίκα 
αποκαλεί έναν αξιωματικό Κύριε. Ωστόσο σε βαθμούς 

πάνω από του διοικητή, θα πει Συνταγματάρχα, Στρα
τηγέ, αποφεύγοντας πάντα το κτητικό «μου». Η γυ
ναίκα ενός στρατηγού είναι Κυρία Στρατηγού. Στο 
ναυτικό δε γίνεται ποτέ χρήση του κτητικού. Οι 
άντρες όπως και οι γυναίκες δε λένε «Κυβερνήτα 
μου» αλλά Κυβερνήτα, Ναύαρχε. Άλλωστε ονομάζουν 
Κυβερνήτη αξιωματικό του ναυτικού από το βαθμό 
του πλοιάρχου μέχρι του ναύαρχου.

Τα υψηλά αξιώματα και άλλα επαγγέλματα
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας: Εξοχότατε Κύριε Πρόε

δρε, όπως και τον Πρόεδρο της Βουλής.
Έναν Υπουργό: Κύριε Υπουργέ 
Έναν πρεσβευτή: Κύριε Πρεσβευτά.
Ένα δικαστή: Κύριε δικαστά.
Ένα δικηγόρο, ένα συμβολαιογράφο: Μετρ.
Μία δικηγορίνα: Μετρ, αλλά την αποκαλούμε Κυρία έξω 
από το γραφείο της.
Ένα συγγραφέα ή ένα γνωστό καλλιτέχνη (ήδη αρκετά ηλι

κιωμένο): Μετρ.
Ένα γιατρό, ένα χειρούργο, έναν οδοντίατρο: γιατρέ, αλλά 
μπορεί επίσης να τον αποκαλέσετε Κύριε, έξω από το ια

τρείο του.
Ένα Νομάρχη, ένα Βουλευτή: Κύριε αλλά στην άσκηση των 

καθηκόντων τους: Κύριε Νομάρχα, Κύριε Βουλευτή.
Έναν Ακαδημαϊκό ή μέλος του Ινστιτούτου: Μετρ.
Έναν Καθηγητή (υφηγητή ιατρικής π.χ.): Κύριε Καθηγητά.

Της Francoise Le Folcalvaz 

Από ίο  βιβλίο της “ Το Σαβουαρ Βιβρ Σήμερα" Εκδόσεις Γιάννης Β. Βασδέκης.

100



Μ πέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ  Ο .Ε.

Λ · .
Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες
M U Λαμπάδες

Στέφανα
Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές
για το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανεξαρτησίας 83 

(τε'ρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 

Τηλ.: 210.9939.732 - 210.99.27.673

Δεκτές πιστωτικές κάρτες VISA

AH M H 1 F I 0 Y
2? IMTOSHTOM (10ACD

w *  /
L

J M C M M  

m m  β η  sffins ®@ @
(μπουφάν - παντελόνι με ύφαομα πελάτη)
(στην τιμή ηεριλαμβάνειοι ΦΠΑ (8%)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura)JjT 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για Ολα ία οπλαΙ 

ΘΗΚΕΣ COROURA (made ία USA»

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W, ECONOMY)

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 

ΣΗΜΑΤΑ

ΦΑΚΟΙ MAG-LITE

ΑΡΒΥΛΑ HI-TECH (Δέρμα Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, ΤΚ 106 72 ΑΘΗΝΑ,ΤΗΛ.: 210 - 3610280 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Α.Γ.Σ. ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ Ι Κ Η  Κ Α Ι  
Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι  Σ Ε  Ε Ν Ο Π Λ Ο Υ Σ  &
Λ Α Β Ε Σ  ( Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ  - 
Ε Ξ Ο Υ Δ Ε Τ Ε Ρ Ω Σ Η Σ  * Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η Σ )
Α π Ο Α Μ Υ Ν Α  &  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ρ Α Β Δ Ο Σ
T A E  K W O N  D O  ( Α Γ Ω Ν Ι Σ Π Κ Ο  - Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ο )
Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ο  Ο Ρ Α Ρ Ι Ο  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ  Β Α Σ Ε Ι  Τ Ω Ν  Α Ν Α Γ Κ Ω Ν
ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΑΟΓΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗI Γ.ΓΛ . 
ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ! WORLD 
HAPKIDO 5 DAN, TAE KWON DO 4 DAN

Π Λ Α Τ Ω Ν Ο Σ  18 9 , Κ Α Λ Λ ΙΘ Ε Α  
Μ Α . :  2 1 0  9 4 2 1 3 0 0, 2 1 0  9 5 21 609

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 58, ΜΟΣΧΑΤΟ (έναντι πρώην ΕΛΒΙΝ) 
Τηλ.: 48.33.896 - 7, KIV. 69 77 25544 

Κινητό Συνεργείο: 6932 45529

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΖΑΝΤΩΝ
(Π Α Ν Τ Ο Σ ΤΎ ΠΟΥ)

Β Ο Υ Λ Κ Α Ν ΙΖ Α Τ Ε Ρ  -  Ζ Υ Γ Ο Σ Τ Α Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 
Ειδικές τιμές για Αστυνομικούς



IIP ABPOYP KONAN NTOYA
koi o npudq ίου

o;Άρθουρ Κόναν Ντόϋλ γεννήθηκε 
|το 1859 στο Εδιμβούργο. Ήταν ο 
δευτερότοκος γιος ενός αρχιτέ

κτονα που οι πρόγονοί του κατάγο
νταν από την Νορμανδία.Ξεκίνησε τη 
μαθητική του ζωή από ένα δημόσιο 
σχολείο Ιησουιτών και έγραψε τα 
πρώτα του κείμενα τα οποία δημοσι
εύτηκαν σ ’ ένα περιοδικό που ίδρυσε 
μαζί μ ’ ένα φίλο του.

Αφού τελείωσε το σχολείο, γράφτηκε στην Ιατρική 
Σχολή του Εδιμβούργου και μετά από πέντε χρόνια 

πήρε το δίπλωμά του.
Επηρεάσθηκε από έναν καθηγητή του, τον Γιόζεφ 

Μπελ στο πρόσωπο του οποίου εμπνεύστηκε τον 
μελλοντικό ήρωα των ιστοριών που τον έκαναν αρ

γότερα διάσημο, τον Σέρλοκ Χόλμς.
Όταν ήταν ακόμα φοιτητής έγραψε δυο νουβέλες 

που δημοσιεύτηκαν χωρίς όνομα και αποτέλεσαν 

την αρχή της συγγραφικής του καριέρας.
Σε ηλικία είκοσι δυο ετών μπάρκαρε ως γιατρός με 

φαλαινοθηρικό και η πολύμηνη ζωή του στη θάλασ
σα τον ωρίμασε πολύ.

Έ να χρόνο αργότερα αποκτά την ειδικότητα του 
χειρουργού, ανοίγει ιδιωτικό ιατρείο παντρεύεται και 
το 1885 γράφει το πρώτο του βιβλίο με ήρωα τον 
Σέρλοκ Χόλμς «Σπουδή στο κόκκινο». Το μυθιστόρη
μα αυτό απορρίφθηκε από τους εκδότες και ο συγ
γραφέας συνέχισε να γράφει βιβλία κυρίως ιστορι

κά.
Τελικά η «Σπουδή στο κόκκινο» δημοσιεύεται και ο 

Άρθουρ Κόναν Ντόϋλ παίρνει ως αμοιβή 25 βιβλία.
Το δεύτερο αστυνομικό του μυθιστόρημα με το 

τίτλο «Το σήμα των τεσσάρων» δημοσιεύεται στην 
Αμερική.

Πηγαίνει στη Βιέννη για να ειδικευτεί στην Ο φθαλ

μολογία αλλά η επιτυχία του Σέρλοκ Χόλμς του δίνει 
τη δυνατότητα να εγκαταλείψει την ιατρική και σε

ηλικία 32 ετών να ασχοληθεί με την συγγραφή 
αστυνομικών ιστοριών, ιστορικών μυθιστορημάτων 

και θεατρικών έργων.
Συγχρόνως γίνεται μέλος της Ένωσης Ψυχικών 

Ερευνών, υποκύπτοντας έτσι στο ενδιαφέρον που εί
χε από παλιά δείξει για  τον πνευματισμό.

Ο Σέρλοκ Χόλμς γίνεται εξαιρετικά δημοφιλής και 
ο συγγραφέας δημιουργός του με τα πολλά ενδια
φέροντα αισθάνεται ότι ο ήρωάς του επισκιάζει τις 
άλλες λογοτεχνικές δράστηριότητές του. Έτσι λοι
πόν το 1893 ο Άρθουρ Κόναν Ντόϋλ αποφασίζει να 
απαλλαγεί από τον ήρωά του. Γράφει λοιπόν την τε
λευταία κατά την εκτίμησή του ιστορία «The Final 
Problem» κατά την οποία ο Σέρλοκ Χόλμς σκοτώνε
ται στην Ελβετία. Το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο: 
οι θαυμαστές του γίνονται έξαλλοι αλλά ο Άρθουρ 
Κόναν Ντόϋλ συνεχίζει το συγγραφικό του έργο 
γράφοντας ιστορικά βιβλία, ταξιδεύοντας στην Αίγυ
πτο, οργανώνοντας ανθρωπιστικό κίνημα και διεκδι- 
κώντας χωρίς επιτυχία βουλευτική έδρα.

Επειδή όμως το πεπρωμένο φυγείν αδύνατον, δέ
κα χρόνια μετά το θάνατό του σε μια χαράδρα των 
Ελβετικών Άλπεων, ο Σέρλοκ Χόλμς ξαναζωντανεύει 
αλλά σαφώς δεν βρίσκεται στις προτεραιότητες του 
ταλαντούχου δημιουργού του, ο οποίος ξαναπα
ντρεύεται μετά το θάνατο της πρώτης του γυναίκας, 
παίρνει μέρος σε αγώνες αυτοκινήτων, βρίσκεται το 
1916 ως ανταποκριτής στο γαλλικό και ιταλικό μέτω
πο. Χάνει από ισπανική γρίπη το γιο και τον αδελφό 
του και δίνει μια σειρά από διαλέξεις με θέμα τον 

πνευματισμό, ο οποίος τον ενδιαφέρει όλο και πε
ρισσότερο. Προεδρεύει στο Παρίσι του Παγκοσμίου



Πνευματιστικού Συνεδρίου. Δ ίνει διαλέξεις στις 
Η.Π.Α. και στον Καναδά.

Το 1927 δημοσιεύεται η τελευταία περιπέτεια με 
ήρω α τον Σερλόκ Χόλμς.

Αυτός ο ικανότατος άνθρωπος έγινε παγκοσμίως 
γνωστός χάρη στον ήρωά του που είχε προσπαθήσει 
να ξεφορτωθεί με τρόπο εντελώς αντίθετο από άλ
λους συγγραφείς αστυνομικών βιβλίων. Συνήθως, οι 
συγγραφείς δεν σφάζουν την κότα που τους κάνει 
τα χρυσά αυγά και την τελευταία ιστορία τους με τον 
ήρω ά τους να πεθαίνει την κρατούν κρυμμένη στο 
χρηματοκιβώτιο με την ρητή εντολή να μη δημοσιευ
τεί πριν από τον θάνατό τους.

Κατά τη γνώμη του γιατρού Τζόζεφ Μπιλ που 
υπήρξε το «μοντέλο» του Σέρλοκ Χόλμς η μεγάλη 
επιτυχία των βιβλίων του Άρθουρ Κάναν Ντόϋλ βρι
σκόταν στις αξιοθαύμαστες μεθόδους που χρησιμο
ποιούσε ο ήρωάς του. Έδειξε στους αναγνώστες 
των αστυνομικών μυθιστορημάτων ότι είναι πολύ εύ
κολο και αποτελεσματικό να ξέρει κάποιος να παρα
τηρεί προσεκτικά. Η λεπτομερής εξέταση και εκτί
μηση των διαφόρων δεδομένων δεν είναι απαραίτη
τα μόνο σε μια ιατρική διάγνωση αλλά δίνει αποτε
λέσματα και στην οποιαδήποτε έρευνα.

Ο Σέρ Άρθουρ Κάναν Ντόϋλ δημιούργησε ένα 
άτομο περίεργο, πανέξυπνο, με πάρα πολλές γνώ
σεις για όλα τα θέματα. Ο Σέρλοκ Χόλμος λέει χα
ρακτηριστικά στον φίλο του Ουώτσον: «Ένας άν
θρωπος πρέπει να επαγρυπνεί γ ι’ αυτή την μικρή εύ
φορη γη που έχει στο μυαλό ώστε να βρίσκεται πά
ντα σε εγρήγορση και να έχει τη δυνατότητα να χρη
σιμοποιεί ανά πάσα στιγμή τα ερεθίσματα που θέλει, 
ενώ τα υπόλοιπα να τα τακτοποιεί μέσα στην απο
θήκη που είναι η βιβλιοθήκη του και όπου 
θα τα βρει σε περίπτωση που τα 
χρειαστεί».

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ -

Ο Σέρλοκ Χόλμς καταπλήσσει τον Ουώτσον, όταν 
αφού μόλις έχουν συστηθεί, δείχνει να γνωρίζει πολ
λά γ ι’ αυτόν. Του εξηγεί λοιπόν πως κατάλαβε ότι ο 

Ουώτσον ήρθε από το Αφγανιστάν: «Μετά από πο 
λύχρονη εξάσκηση ο ειρμός των σκέψεων τρέχει ι 
αστραπιαία μέσα στο μυαλό μου, και κατέληξα σε 

συμπεράσματα χωρίς να μεσολαβήσουν συνειδητές, 
ενδιάμεσες διεργασίες. Ωστόσο υπήρξαν τέτοιες 
διεργασίες. Να πως έχει ο ειρμός της αιτιολόγησης: 
Ένας κύριος με στιλ γιατρού, αλλά με τρόπους 

αξιωματικού, προφανώς ένας στρατιωτικός γιατρός. 
Μόλις έχει έλθει από τροπικές περιοχές γιατί το 
πρόσωπό του είναι μελαψό, χωρίς να είναι αυτή η 
φυσική του απόχρωση, γιατί οι καρποί του είναι ανοι-Ι 
χτόχρωμοι. Το καταβεβλημένο του πρόσωπο δείχνει 
ότι έχει υποστεί κακουχίες και ότι έχει περάσει κά
ποια νόσο. Το αριστερό του χέρι έχει τραυματιστεί, 
επειδή το κινεί με αφύσικο τρόπο. Σε ποιά τροπική 
περιοχή θα μπορούσε ένας στρατιωτικός γιατρός να 
τραυματιστεί, να υποστεί τόσες κακουχίες και να αρ- 
ρωστήσει; Προφανώς στο Αφγανιστάν. Η αλληλου
χία αυτών των σκέψεων δεν κράτησε ούτε ένα δευ
τερόλεπτο».

Διαβάζοντας αυτά οι αναγνώστες καταλαβαίνουν 
τον τρόπο της δουλειάς του ντεντέκτιβ και μπαίνει 
στα μυστικά του δουλειάς του Σέρλοκ Χόλμς. Αυτό 
σε συνδυασμό με την αντίληψη του Άρθουρ Κόναν 

Ντόϋλ ότι η πολυλογία είναι θανάσιμο σφάλμα για 
έναν αφηγητή, κάνει τις ιστορίες του να διαβάζονται 
χωρίς να κινδυνεύει ο αναγνώστης να ξεχάσει την 
αρχή πριν φτάσει στη μέση του βιβλίου.

Ο Άρθουρ Κόναν Ντόϋλ πέθανε το 1930.

Π.Υ Κωσταβάρα Ζωή
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«Αλέκος Φασιανός. Μυθολογίες του καθημερινού»

τές φιγούρες του Αλέκου Φασιανού έχουν κατακλύσει τις αίθουσες της 
; Πινακοθήκης όπου εκτίθενται σ ’ έναν πολυεπίπεδο χώρο.
) καλλιτέχνης αναφερόμενος στη δουλειά του είπε σπ στην έκθεση αυ- 

τυλίγεται η καλλιτεχνική του ιστορία από τα παιδικά του χρόνια μέχρι σή
μερα. Ξεκινώντας από την άποψη ότι κάθε μέρα είναι διαφορετική και ο ίδιος 
εμπνέεται από την καθημερινότητα. Η πραγμαπκότητα τον θέλγει και η μετα
μόρφωση της τον κάνει να ζωγραφίζει.
Τα αγαπημένα θέματα του Αλέκου Φασιανού είναι οι χοντροκομμένες μπλε και 
κόκκινες φιγούρες που παρουσιάζονται στον καμβά. Νέα κορίτσια και αγόρια 
που σύμφωνα με το ζωγράφο είναι οι «Νικητές της ζωής» Νικητές, όπως είπε 
η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης κυρία Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, γιατί 
έχουν κερδίσει την αιωνιότητα της νιότης μέσα από το έργο τους.
Βασ. Κωνσταντίνου 50, Αθήνα 
Τηλ 2107235937

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Ελευθερνα: Πόλη- Ακρόπολη- Νεκρόπολη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης μετά από εικοσαετή συστηματική αρχαιολογική έρευνα παρου

σιάζει την έκθεση «Ελευθέρνα: Πόλη -Ακρόπολη- Νεκρόπολη» που θα διαρκέσει μέχρι τον 

Σεπτέμβριο του 2005.

Η Ελευθέρνα βρίσκεται στις βορειοδυτικές υπώρειες του Ψηλορείτη και κατοικήθηκε την 

4η χιλιετία π.Χ. μέχρι τον 12μ.Χ. αιώνα. Τα 500 ευρήματα των ανασκαφών που προέρχονται 

από οικίες, ιερά, δημόσια οικοδομήματα και τάφους,προσπαθούν να αναδείξουν μια πλού

σια ιστορία πολλών αιώνων.

Το κοινό μπορεί επίσης να θαυμάσει ένα άγαλμα πιθανόν της Περσεφόνης ( Κυρία του 

Ωξέρ) το οποίο προέρχεται από το Μουσείο του Λούβρου.

Ν. Δούκα 4, Αθήνα, Τηλ. 210 7228321

Τα παιδιά της Αθήνας καλούνται να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της Τέχνης και του 
Κοσμήματος μέσα απο το πρόγραμμα του Μουσείου Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη. Η 
προσπάθεια αυτή ονομάστηκε «Πο
λιτιστική εκδρομή για όλη την οικο
γένεια».

Στο εργαστήριο του χρυσοχόου, 
με τη βοήθεια έμπειρων τεχνιτών και 
εκπαιδευτικών του Μουσείου τα παι
διά θα περάσουν ένα γεμάτο εμπει
ρίες πρωινό αναζητώντας θησαυ
ρούς στα ερείπια της Τροίας και να 
πάρουν μια ιδέα για την Ιστορία της 
Τέχνης από τους προϊστορικούς μέ
χρι και τους βυζαντινούς χρόνους.

Οι γονείς μπορούν να ξεναγηθούν 
στις μόνιμες συλλογές, να παρακο
λουθήσουν προβολή DVD και να επι- 
σκεφτούν το εργαστήριο του Μου
σείου.

Καρυατιδών 6, Αθήνα,
Τηλ. 210 9221044

Εκδρομή για όλη την οικογένεια στο Μουσείο Κοσμήματος 
Αθήνα τηλ 210 9221044
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Το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξιδίου άνοιξε τις πόρτες του ξανά 
στο κοινό.

Μαθήματα παραδοσιακού κεντήματος και παραδοσιακών μουσικών οργάνων 
από τη Δόρα Στράτου

Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα

Ύστερα από 30 χρόνια λειτουργίας το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα 

παρουσίασε τον απολογισμό του. Εκφράστηκε το ενδιαφέρον να συνεχιστεί η 

συνεργασία το ιδρύματος με το Μουσείο Μπενάκη στην οδό Πειραιώς, ιδιαίτε

ρα μετά την επιτυχία της έκθεσης «Πτυχώσεις» που είχε εντυπωσιάσει το κοινό 

πριν από λίγους μήνες. Η συνεργασία με το μουσείο θα συνεχιστεί με τη διορ

γάνωση εκθέσεων που θα έχουν σχέση με εθνογραφικά και ενδυματολογικά 

θέματα.

Στα σχέδια του Ιδρύματος είναι η διοργάνωση έκθεσης στο Λαογραφικό 

Μουσείο του Ναυπλίου με θέμα την ιστορία και την παράδοση της πρώτης πρω

τεύουσας του ελληνικού Κράτους.

Μέσα στα σχέδια του Ιδρύματος είναι και η συντήρηση των 25000 περίπου 

αντικειμένων των συλλογών και η συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

Κουμπάρη 2, Αθήνα, Τηλ 210 3390822

Το Θέατρο Ελληνικών Χορών Δόρα Στράτου πραγματοποιεί για 
τρίτη φορά μαθήματα παραδοσιακού κεντήματος στο χώρο του Θε
άτρου στην Πλάκα και διδάσκονται βελονιές από τη μοναδική σε μέ
γεθος και πλούτο συλλογή του Θεάτρου που απαρτίζεται από 2200 
πλήρεις φορεσιές με κοσμήματα και εξαρτήματα φτιαγμένες στα 
χωριά, όπως επίσης και αστικές βελονιές (ασπροκεντήματα). Η κυ
ρία Παπουτσοπούλου η οποία διδάσκει έχει καταγράψει 200 παρα
δοσιακές βελονιές από τις οποίες οι περισσότερες έχουν εξαφανι
στεί.

Από 1η Οκτωβρίου ξεκινούν και τα μαθήματα παραδοσιακών μου
σικών οργάνων. Σ’ αυτά διδάσκονται κατά προτεραιότητα τα μουσι
κά όργανα που κινδυνεύουν να χαθούν όπως το λαούτο, κλαρίνο, 
ούτι, κρητική λύρα, κρουστά, σαντούρι, κανονάκι, φλογέρα, ζουρνά 
γκάιντα κ.α. Διδάσκοντες είναι οργανοπαίχτες με μεγάλη εμπειρία, 
καθώς έχουν συμμετάσχει σε πολλά πανηγύρια ή παραστάσεις.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο του 2004 
έως τις αρχές Ιουνίου του 2005

Θέατρο Ελληνικών Χορών «Δόρα Στράτου» Κτήριο Πλάκας, 
Αθήνα

Τηλ 2103244395

Το παλαιότερο ναυτικό μουσείο της Ελλάδας το Ναυτικό και Ιστορικό Μουσείο Γαλαξειδίου παρέμεινε 
για τρία χρόνια κλειστό εξ αιτίας κτηριακών προβλημάτων. Μετά από τα έργα ανακαίνισης τόσο στο κτή
ριο όσο και στα εκθέματα το μουσείο άνοιξε και ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί θυμίζει καράβι.

Η πρώτη συλλογή που αντικρίζει ο επισκέπτης είναι η αρχαιολογική. Ακολουθούν πίνακες ιστιοφόρων, 
μια από τις σημαντικότερες συλλογές ναυτικών οργάνων εγγράφων και ημερολογίων καραβιών του 19ου 
αιώνα. Υπάρχει και μια μικρή πινακοθήκη με έξι πίνακες του Γαλαξειδιώτη ζωγράφου Σπύρου Βασιλείου.

Στη συλλογή συμπεριλαμβάνονται κειμήλια από την επανάσταση του 1821 και ακρόπρωρα (ξυλόγλυ
πτες γυναικείες φιγούρες) καραβιών.

Μέσα στο μουσείο παρέχονται πολλές πληροφορίες για τη ναυπηγική τέχνη, την κατασκευή των καρα
βιών και του αρματώματος.

Στη συλλογή υπάρχει και το χειρόγραφο κείμενο «Χρονικό του Γαλαξιδίου» το οποίο αφηγείται την 
ιστορία της πόλης από τον 10ο έως τον 18ο αιώνα.

Τσαλαγκίρα 4, Γαλαξίδι. Τηλ. 22650 41795
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«ΩΡΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ» του Χάρολντ Πίντερ 
Θέατρο «Δημήτρης Χόρν»

«Τα ωραία χρόνια είναι αυτά που πέρασαν και τα 

καλά αυτά που έρχονται. Τα κακά είναι αυτά που 

ζούμε». Σταμάτης Φασουλής

Είναι μια θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία 

του Σταμάτη Φασουλή με ηθοποιούς τον ίδιο τον 
Σταμάτη Φασουλή, την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη 

και την Όλια Λαζαρίδου. Τα σκηνικά -  κοστούμια εί

ναι του Γιώργου Γαβαλά και η μουσική επιμέλεια 

του Ιάκωβου Δρόσου.

Μια γυνάικα απο το παρελθόν εισβάλλει στη σχέ

ση ενός ζευγαριού για να φέρει στην επιφάνεια μνή

μες και αισθήσεις κρυμμένες απο καιρό, ανατροπές 

και υπαρξιακά ερωτήματα.

Πρόκειται για ένα κλασικό έργο που επιχειρεί ένα 

ταξίδι στη μνήμη, το παρελθόν και τη συχνά νοση

ρή προσκόλληση σ αυτό.
Α μ ε ρ ικ ή ς  10, Α θ ή ν α , Τ η λ .2 1 0  3 6 1 2 5 0 0

Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Όλιβερ Στό- 
ουν. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κόλιν Φάρελ, Αντζελίνα 
Τζολί, Βαλ Κίλμερ, Άντονι Χόπκινς, Ροζάριο Ντόουσον. 

Η μουσική είναι του Βαγγέλη Παπαθανασίου. 
Φιλόδοξη αλλά και άνιση ταινία. Πρόκειται για την 

ιστορία του μεγάλου στρατηλάτη και οραματιστή που 
σύμφωνα με τον Στόουν έπεσε θύμα της αλαζονείας 
και της μοναξιάς της εξουσίας.

Το έργο απέτυχε εμπορικά στην αμερικάνικη αγο
ρά, ίσως επειδή ο προϋπολογισμός του δεν του επέ
τρεψε να αποκτήσει τις διαστάσεις του «Μονομάχου» 
και της «Τροίας». Το αποτέλεσμα είναι να αναπαρί- 
σταται μία μόνο σκηνή μάχης, των Γαυγαμήλων, να γί

νονται ιστορικά άλματα, να επιλέγονται σημαδιακά γεγονότα (Βουκεφάλας) και άλλα να παραλείπονται (Γόρδιος 
Δεσμός) χωρίς να είναι σαφής ο λόγος αυτών των επιλογών.

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθήνα

Μια σειρά ανοιχτών διαλόγων για την επιστήμη και την τεχνολογία 
ανάμεσα σε επιστήμονες ερευνητές και το ευρύ κοινό διοργανώνεται 
στην Αθήνα στο πρότυπο μιας ιδέας που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία 
στην Ευρώπη, αυτής του Καφενείου της Επιστήμης. Η προσπάθεια 
αυτή έχει σαν σκοπό να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους με την επι
στημονική και ορθολογιστική σκέψη. Οι συναντήσεις αυτές θα διαρκέ
σουν μέχρι της 26 Μαΐου 2005 και θα διεξάγονται κάθε δεύτερη Τρίτη 
του μήνα στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα θέματα 
που θα συζητηθούν κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο: «Αισθα
νόμαστε με τον εγκέφαλο;» (Νευροψυχιατρική), «Πως καθορίζεται η 
συμπεριφορά μας από τα βιολογικά μας ένστικτα;» (Ψυχιατρική), «Τι 
είναι η ζωή:»(Βιοχημεία).

Σίνα 31, Αθήνα, Τηλ 2103398647
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ία σειρά από απροσδόκητα αποτελέσματα γε
νετικών μελετών άρχισαν να παρουσιάζονται 
τα τελευταία χρόνια από ομάδα επιστημόνων 

της οποίας ηγείτο ο διεθνούς φήμης γενετιστής Ιταλός 
Luigi Luca Cavalli-Sforza καθηγητής του αμερικανικού 
Πανεπιστημίου του Stanford. Ο ίδιος έχει διδάξει στα 
Πανεπιστήμια του Cambridge, της Parma και της Pavia. 
Η προσπάθεια του επί δεκαετίες αφορούσε την προέ
λευση του εχέφρονος ανθρώπου (Homo Sapiens), την 
εξέλιξη του και τις μεταναστεύσεις ανά τις ηπείρους 
στην ροή του χρόνου. Οι θέσεις της έρευνας της ομά
δας των Ιταλών επιστημόνων έχουν σοβαρό πολιτικό, 
κοινωνιολογικό και επιστημονικό περιεχόμενο και απαι- 
τείται να αναλυθούν σε βάθος ως προς την προέλευση 
των πολιτισμών, την αντοχή τους και την εξέλιξη τους.

Οι έρευνές του υποστηρίζουν και αποδεικνύουν ότι 
από την ανάλυση 95 γονοτύπων του μιτοχονδριακού 
DNA των παρόντων γυναικών της Ευρώπης και της Μέ
σης Ανατολής παρουσιάζονται πέντε χαρακτηριστικές 
παράμετροι, οι οποίες μπορούν να κατανεμηθούν γεω
γραφικά ακολουθώντας τις θέσεις δειγματοληψίας των 
γυναικών, δηλαδή τους τόπους που ζουν σήμερα.

Ο γυναικείος πληθυσμός έχει το πλεονέκτημα να με
ταφέρει πληροφορίες μέσω του μιτοχονδριακού DNA 
από μάνα σε κόρη και από γενεά σε γενεά, σε αντίθεση 
με τον ανδρικό, ο οποίος εκτός αυτού είναι πτωχότερος 
σε ποσοστό μιτοχονδρίων. Ο γυναικείος πληθυσμός με 
άλλα λόγια, ενδείκνυται για δειγματοληψία γενετικού 
υλικού διότι μας οδηγεί στις απαρχές του ανθρώπου.

Ήταν μεγάλη η έκπληξη των επιστημόνων όταν τελεί
ωσαν την έρευνά τους και απεικόνισαν τα αποτελέσμα
τα στην γεωγραφική περιοχή από την οποία πήραν δείγ
ματα υπό την μορφή πέντε χαρακτηριστικών παραμέ
τρων.

Ο χάρτης της γεωγραφικής κατανομής της πέμπτης 
παραμέτρου λόγου χάριν, ήταν ο ίδιος με εκείνον τον 
οποίον η αρχαιολογική επιστήμη είχε καταγράψει από 
ανασκαφές και χρονολογήσεις, σε όλη την προαναφερ- 
θείσα περιοχή και ο οποίος έδειχνε την μετανάστευση 
γεωργικών κοινοτήτων από τη Μέση Ανατολή προς την 
Ευρώπη, από το 9500 μέχρι το 5000 πριν από σήμερα. 
Με άλλα λόγια ο γονότυπος των σημερινών γυναικών 
αυτής της ευρείας περιοχής, αναλυόμενος, κατόπτριζε 
αυτό το αποτέλεσμα που ήδη γνωρίζαμε.

Μία δεύτερη ωστόσο έκπληξη, η οποία αφορά τον 
ελληνικό πληθυσμό υπήρξε με την χαρτογράφηση της 
τετάρτης παραμέτρου στην ίδια όπως πριν περιοχή. Στο 
χάρτη αυτό φαινόταν καθαρά ότι -η νότιος Ιταλία, ο κύ
ριος κορμός της Ελλάδας προεκτεινόμενος πέραν των 
σημερινών γεωγραφικών συνόρων σε χώρες γειτονικές- 
έχουν πλήρη ομοιότητά με τη γεωγραφική κατανομή

των Ελλήνων πριν από 3.000 χρόνια, δηλαδή κατά την 
περίοδο του εποικισμού!

Ωστόσο, μία ακόμη έκπληξη ήλθε από την άλλη πλευ
ρά της σημερινής Τουρκίας. Ο γονότυπος των Τούρ
κων, μιας φυλής των Αλτάι από το κέντρο της Ασίας, 
που άρχισε να εισβάλλει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 
τον 11ο αιώνα μ.Χ. και τελικώς κατέλυσε την Κωνστα
ντινούπολη το 1453 , παρουσιάζεται σε πολύ μικρό πο
σοστό στο σημερινό πληθυσμό της χώρας αυτής και εί
ναι ανύπαρκτος ουσιαστικά στη Βαλκανική. Τι συνέβη; 
Οι Τούρκοι σε διάστημα 800 χρόνων κατάφεραν να 
εκτουρκίσουν εν μέρει ως προς τη γλώσσα πανάρχαι- 
ους πολιτισμούς όπως των Ελλήνων, των Αρμενίων, των 
Κούρδων και πολλών άλλων, αλλά παράλληλα έχασαν 
τον αρχικό τους γονότυπο από τα Αλτάι.

Η επιστήμη της γενετικής έδειξε ότι συνέβη το ακρι
βώς αντίθετο με τους Έλληνες στον ελλαδικό, αλλά και 
στον ευρύτερο χώρο. Ο γονότυπος των Ελλήνων και η 
γλώσσα τους παρουσιάζει μία εξαιρετική αντοχή μέσα 
στις χιλιετηρίδες παρά το γεγονός ότι η χώρα μας ήταν 
υπό κατοχή τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια. Το φαι
νόμενο αυτό όπως είναι φυσικό, απαιτεί περαιτέρω ανά
λυση και ερμηνεία.

Του καθ. Σταύρου Παπαμαρινόπουλου 
Γεωφυσικού του Πανεπιστημίου Πατρών 

και Μέλους της Αρχαιομετρικής Εταιρείας
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Ο Γιάννης Βλαχογιάννης ήταν ιστοριοδίφης και λογο
τέχνης. Γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου 1867 στη Ναύπα
κτο. Η μητέρα του η Αναστασία Γκιώνη ήταν σουλιώτι- 
κης καταγωγής και η προγιαγιά του, η Λαμπροκώ- 
σταινα, ανήκε στη γνωστή οικογένεια του Σουλίου που 
υπέστη τις διώξεις των Τούρκων και την πολιορκία του 
Μεσολογγίου. Από αυτήν άκουγε όταν ήταν μικρός ι
στορίες για τα δυο σύμβολα θυσίας του ελληνισμού, 
το Σούλι και το Μεσολόγγι.

Η
 καταγωγή αιττή που επηρέασε τη ζωή και το έργο 
του τον έκανε ακούραστο ερευνητή των ιστορικών 
αρχείων, ποιητή και πεζογράφο με γνήσιο λαϊκό 

ύφος καθώς και πνευματικό άνθρωπο με πίστη στον 
ελληνικό λαό και τη γλώσσα του.

Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων 
έμεινε στη Ζάκυνθο, την Κόρινθο και στην Πάτρα. 

Όταν αποφάσισε να σπουδάσει φιλολογία εγκατα
στάθηκε στην Αθήνα την οποία έκτοτε σπάνια εγκατέ- 
λειπε.

Έζησε μια μοναχική ζωή αφού δεν παντρεύτηκε και 
όσοι τον γνώρισαν αναφέρονται σ ’ ένα ρωμαλέο άν
θρωπο, ιδιαίτερα εργατικό, με αρκετές ιδιορρυθμίες 
και άκαμπτο χαρακτήρα, ωμή ειλικρίνεια, παράφορο 
στο θυμό και δύσπιστο στους ξένους, πολύ υπερήφα
νο και αξιοπρεπή.

Τα φοιτητικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από φτώ
χεια εφάμιλλη του Παπαδιαμάντη που ήταν φίλος του. 

Για να ζήσει έδινε μαθήματα, έκανε διορθώσεις σε 
εφημερίδες και αρθρογραφούσε στην «Εστία».

Κατά ένα μέρος εξ αιτίας των οικονομικών του προ
βλημάτων και κατά ένα άλλο λόγω της αλλαγής των 

ενδιαφερόντων του δεν τελείωσε τις σπουδές του και 
ασχολήθηκε με την έρευνα αρχείων και το γράψιμο 
γενικότερα.

Η συμβολή του Βλαχογιάννη στην ιστορική έρευνα 
υπήρξε τεράστια . Χάρη στο ενδιαφέρον του διασώ
θηκαν σημαντικότατα αρχεία του 19ου αιώνα τα 
οποία χωρίς τη δική του προσπάθεια θα είχαν για πά
ντα χαθεί σε μια εποχή που τέτοιου είδους έρευνα 
δεν ήταν ιδιαίτερα συνηθισμένη και αντιμετωπιζόταν 

συχνά σαν περιττή ιδιορρυθμία. Μπορεί να πει κανείς 
με βεβαιότητα ότι η ιστορία χρωστάει στις ερευνητι
κές του ικανότητες τη διαφύλαξη ενός μεγάλου τμή
ματος της ιστορικής κληρονομιάς της περιόδου του 
απελευθερωτικού αγώνα, που χωρίς την συμβολή του 
θα είχε αφανιστεί. Ένα μέρος αυτού του τεράστιου 
αρχειακού υλικού εκδόθηκε από τον ίδιο. Γ ια να συ
γκεντρώσει χρήματα που απαιτούντο για να εκδοθούν 
τα αρχεία απευθύνθηκε στην ομογένεια. Με την οικο
νομική υποστήριξη του Μπενάκη ταξίδεψε στην Αλε
ξάνδρεια και στο Λονδίνο όπου μπόρεσε να μελετήσει 
τα αρχεία της περιόδου της επανάστασης.

Μετά από δική του εισήγηση στον Βενιζέλο, το 
1914 ιδρύθηκαν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους τα 

οποία στέγασαν το δικό του αρχείο, αποτέλεσμα κο
πιαστικών ερευνών που ξεκίνησαν από τα φοιτητικά 
του χρόνια. Στην υπηρεσία αυτή ο Βλαχογιάννης πα- 
ρέμεινε διευθυντής μέχρι την συνταξιοδότηση του το
1937.

Ο Γιάννης Βλαχογιάννης είναι πλατειά γνωστός ως
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εκδότης του χειρογράφου των απομνημονευ

μάτων του στρατηγού Μακρυγιάννη, τα οποία 
είναι χαρακτηριστικά για την ευθύτητα με την 
οποία γράφτηκαν. Ο Μακρυγιάννης με τον 
πλούτο του ύφους του είναι ένας θαυμάσιος 
στυλίστας του νεώτερου πεζού λόγου.Τα κεί
μενα αυτά συγκεντρώθηκαν και σχολιάστη
καν κατάλληλα από τον εκδότη και αποτελούν 
σπουδαία πηγή πληροφοριών για την περίο

δο του απελευθερωτικού αγώνα και για τα 

ήθη της εποχής.
Ο Βλαχογιάννης ασχολήθηκε με πολλά είδη 

γραπτού λόγου. Εμφανίστηκε ως πεζογρά- 
φος το 1893 με το διήγημα «ο ξενιτεμός». Την 
ίδια χρονιά τύπωσε το πρώτο του βιβλίο 
«Ιστορίες» με το ψευδώνυμο Γιάννος Επαχτί- 
της (Έπαχτος=Ναύπακτος), που απέσπασε 
θετική κριτική του Κ. Παλαμά και τον έκανε 
γνωστό στους λογοτεχνικούς κύκλους. Το με
γαλύτερο μέρος των έργων του δημοσιεύτη
κε σε σειρά εντύπων όπως «Η Τέχνη», «Το Πε
ριοδικόν μας», «Νέα Ζωή» κ.α.

Υπήρξε ποιητής, πεζογράφος και συγγρα
φέας ενός θεατρικού μονόπρακτου με τον τίτ
λο «Χήρα μάνα» που παίχτηκε στο θέατρο Κυ
βέλης. Πρόσφερε στα γράμματα ως δημοσιο
γράφος, ιστοριοδίφης, εκδότης ιστορικών 
κειμένων, συγγραφέας ιστορικών έργων, κρι
τικός και αρθρογράφος. Σαφή εικόνα της 
έκτασης και ποικιλίας του έργου του δίνει η 
αναλυτική καταγραφή της Εργογραφίας του 
από τον Άγγελο Ν. Παπακώστα στο περιοδικό 
«Νέα Εστία» το 1948.

Η κριτική υπήρξε πολύ θετική απέναντι στο 
έργο του Βλαχογιάννη. Ωστόσο ο ίδιος δεν 

έχει καταλάβει τη θέση που του αξίζει ανάμε
σα στους άλλους δημιουργούς της εποχής 
του. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η λογο
τεχνική του δημιουργία επισκιάστηκε από τη 
μοναδική προσφορά του στη συγκέντρωση, διαφύλα
ξη και μελέτη των ιστορικών κειμένων του 19ου αιώ

να.
Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι μόνο η τέχνη έχει τη δύνα

μη να κρατήσει άσβηστες στη μνήμη τις ηρωικές πρά
ξεις και να στηρίξει την εθνική ταυτότητα ενός λαού. 
Με τη δική του τέχνη αυτή τη μνήμη αγωνίστηκε να 

διατηρήσει.

Ο Γιάννης Βλαχογιάννης πέθανε στις 23 Αυγού- 

στου του 1945 στην Αθήνα καταβεβλημένος από τις 

κακουχίες της κατοχής. Έφυγε με το παράπονο ότι 

δεν κατάφερε να τελειώσει το ιστορικό του έργο για 
τον Γ. Καραϊσκάκη.

Στην κηδεία του ο Άγγελος Σικελιανός απήγγειλε 
απόσπασμα από το ποίημά του που αναφέρεται στον 
Μακρυγιάννη:

Π Α χ χ - ή ,  i x o i ^ A s o y  f f c U a A  / λ  r a f y o t y i

u t o ' f  t&rou- mi ι)ψι r Αρ^ατΑ ίον.
Kcu tn ivy mi i)a r'/\ ΓικΛ

Τι τώρα zpb/lrm A ρ&ψιΑ rH%
Και ypoJfocyj* it mix A
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

0 1 ΠΡ0Τ0Ι
Πρώτα έγινε το Χάος. Κι από λίγο έπειτα η πλατεία η 
γη, για πάντα έδρα όλων ασφαλής των αθανάτων, που 
έχουν τις κορφές του Ολύμπου, κι ο πανέμορφος ο 
Έρως μέσα στους αθανάτους, που τα μέλη λύνει όλων 
των ανθρώπων και θεών και δαμάζει μες στα στήθη 
νου και φρόνιμη βουλή. (Ησίοδος, Θεογονία)

0
 ανθρωποκεντρισμός που δίνει στους θεούς την 
όψη και τα πάθη των ανθρώπων αποτελεί το χαρα
κτηριστικό γνώρισμα της Ελληνικής Μυθολογίας. 
Η αρχή όμως της Ελληνικής Μυθολογίας ήταν διαφο
ρετική, χαοτική, σκοτεινή, παγερή, υγρή, ασταθής και 

χωρίς καθαρά περιγράμματα.

Η σύσταση του ελληνικού πανθέου υπήρξε η συνι- 

σταμένη μιας μακροχρόνιας επεξεργασίας, που τις 

κυριότερες μεταπτώσεις της, αφηγείται ο Ησίοδος 

στη «Θεογονία» του. Το έργο αυτό που αντιπροσω

πεύει την αρχική και πληρέστερη ποιητική σύνθεση 
του είδους του, υπήρξε πρότυπο για τις μεταγενέστε

ρες θεογονίες και για τις μετέπειτα αντιλήψεις της 
αρχαίας ελληνικής κοινωνίας.

Προτού γίνει ο Δίας κυρίαρχος του Ολύμπου έλα
βαν χώρα διάφορα δραματικά γεγονότα:

Ο Ησίοδος θεωρεί ότι οι πρώτες μορφές του κό
σμου που ήσαν αυτογέννητες όχι όμως και άναρχες 
είναι το Χάος, η Γη και ο Έρως.

Τα πρώτα ζευγάρια, το Έρεβος και η Νύχτα, ο Αι

θέρας και η Ημέρα είναι μορφές πλασμένες από τα 
κυρίαρχα φαινόμενα της ατμόσφαιρας.

Ο Αιθέρας και η Ημέρα είναι τα παιδιά της Νύχτας 
και γενεαλογούν την πάγια προεπιστημονική γνώμη 

ότι τη νύχτα τη διαδέχεται η μέρα και το σκοτάδι πα
ραχωρεί τη θέση του στο φως.

Ο Ύπνος και ο Θάνατος είναι λογικό να περνούν 
στη φαντασία των ανθρώπων σαν αδέρφια και να εί
ναι παιδιά της Νύχτας.

Ευκολονόητη αλληγορία είναι επίσης ότι η Έρις και 
η Απάτη είναι παιδιά της Νύχτας.

Παιδιά της Έριδος είναι ο Πόνος, η Λήθη, ο Λιμός, 

οι Μάχες, οι Φόνοι, η Δυσνομία, ο Όρκος.

Η αρχή του εμπειρικά γνωστού κόσμου αρχίζει από 
τη Γη η οποία γεννά τον Ουρανό, τα Όρη και τον Πό

ντο που σύμφωνα με τη μυθική αντίληψη αποτελού
σαν όλα τα μέρη του σύμπαντος.

Τα παιδιά της Γης είναι οι Τπάνες, οι Γίγαντες, οι 

Κύκλωπες και οι Εκατόγχειρες που δίνουν υπόσταση

Ο Κ ρ όνο ς  δέχεται α π ο  τη Ρέα κα ι ετοιμάζεται να  κα τα π ιε ί 

μια σ π α ρ γ α νω μ ένη  πέτρα, π ιστεύοντας ό π  ε ίνα ι το σ τερνο

π α ίδ ι του ο  Δ ίας  (Ε ρυ θρόμ ορφ η  π ελ ίκη , γύ ρω  στο 460 π.Χ., 

Νέα Υ όρκη , M e tro p o lita n  M useum .)

στα φυσικά σώματα και φαινόμενα όπως στεριές, θά
λασσες, βουνά και ποτάμια.

Η Γη αναδεικνύει τον Ουρανό βασιλικό σύζυγο. Οι 

σχέσεις του με τους Τιτάνες ήταν πολύ κακές. Ο Ου

ρανός τους φυλάκισε στα σπλάχνα της Γης που ένοι
ωθε μεγάλη ενόχληση από αυτό το στρίμωγμα.

Ο πιο μικρός από τους Τιτάνες, ο Κρόνος, με προ

τροπή της Γης νίκησε τον Ουρανό, τον παραμέρισε 

από την εξουσία, ελευθέρωσε τους Τπάνες και έδεσε 
τους Κύκλωπες.

Ο Κρόνος είχε ακούσει από τους γονείς του, τον 

Ουρανό και τη Γη ότι κάποιο από τα παιδιά του θα του 

έπαιρνε την εξουσία. Για να αποφύγει αυτή την εξέλι

ξη, μόλις γεννιόταν ένα παιδί το κατάπινε αμέσως για 

να μη μπορεί να τον βλάψει. Η Ρέα όταν γέννησε το 

τελευταίο της παιδί, τον Δια, ξεγέλασε τον Κρόνο δί- 

νοντάς του να καταπιεί μια σπαργανωμένη πέτρα. 

Έτσι ο μικρός Δίας γλίτωσε, μεταφέρθηκε στην Κρή

τη όπου και τον έκρυψαν στο «Αίγιον Όρος». Έ ξω από 
τη σπηλιά τον φύλαγαν χορεύοντας και χτυπώντας
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Η Γη σ π εύ δ ε ι να  σ ώ σ ε ι το γ ιό  της, το Γίγαντα Πολυ- 

βώτη α π ο  το μένος  του Π οσειδ ώ να  

(εσ ω τερ ικό  ερ υ θ ρ ό μ ο ρ φ η ς  κύλ ικας  γύ ρω  στο 420-400  

π.Χ ., Δ υτικό Β ερολίνο , S taa tliche  M u s e e m )

δυνατά τις χάλκινες ασπίδες τους οι Κουρίτες. Ο Δίας 
τράφηκε με το γάλα μιας αίγας που την έλεγαν Αμάλ
θεια. Αργότερα ο Δίας για να την τιμήσει την έκανε 

άστρο να λάμπει ψηλά στον ουρανό.
Ο Δίας μεγάλωσε γρήγορα και όταν ένοιωσε δυνα

τός στο κορμί και στο μυαλό, αντιμετώπισε τον πατέ
ρα του και τον νίκησε.

Ο Κρόνος ηττημένος έβγαλε απο τα σπλάχνα του 
τα παιδιά του και πρώτη- πρώτη την πέτρα που είχε 
καταπιεί στη θέση του Δία. Αυτή την πέτρα ο Δίας την 
έστησε στον Παρνασσό, στο Μαντείο των Δελφών, 
για να μπορούν όλοι να θαυμάζουν και να προσκυ
νούν τη δύναμή του.

Τα παιδιά του Κρόνου χάρηκαν που βρέθηκαν στον 
έξω κόσμο, θαύμασαν τον αδελφό τους τον Δία και 
στάθηκαν στο πλευρό του.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να χωριστούν οι θεοί σε 

δυο στρατόπεδα. Από τη μια πλευρά ο Δίας με τ ’ 
αδέλφια του και από την άλλη ο Κρόνος με τους Τι
τάνες. Ο Δίας με συμβουλή της Γης ελευθέρωσε τους 
Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες που ο Κρόνος κρα
τούσε αλυσοδεμένους στα Τάρταρα. Οι Κύκλωπες 
χάρισαν στον Δία τη βροντή, την αστραπή και τον κε
ραυνό. Στον Ποσειδώνα χάρισαν την τρίαινα και στον 
Άδη την «κυνέην», τη σκούφια από σκυλοτόμαρο που 

τον έκανε αόρατο.
Η μάχη ανάμεσα στα δυο στρατόπεδα ήταν δύσκο

λη αλλά τελικά άρχισε να κλείνει προς το μέρος των 
Ολυμπίων. Τη χαριστική βολή την έδωσαν οι τρεις 

Εκατόγχειρες με τα τριακόσια συνολικά χέρια που σή
κωσαν τεράστιους βράχους και καταπλάκωσαν τους 
Τιτάνες. Μετά τους έριξαν κάτω από τη γη στο μου
χλιασμένο χώρο του Ταρτάρου και τους έδεσαν με 

βαριά δεσμά.
Η σύγκρουση ανάμεσα σε παλαιότερους και νεότε

ρους θεούς με αποτέλεσμα την επικράτηση της νεό
τερης γενιάς, υπηρετεί την ιδέα της καταγωγής του 
κόσμου και της διαμόρφωσής του από ατελέστερες 
και αγριότερες φυσικές δυνάμεις σε τελειότερες και 

ημερότερες.

Π.Υ. Ζω ή Κωσταβάρα

Βιβλιογραφία:

I. Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία Τ.2 

Ζαν Ρισπέν, Μεγάλη Ελληνική Μυθολογία

Η Ν ύμφ η Α μάλθε ια  κρατάει στην αγκαλιά  της το μ ικρ ό  Δ ία  

κα ι ο ι Κουρ ίτες π ρ ο σ π α θ ο ύ ν  με το θό ρ υ β ο  π ο υ  κά νο υ ν  με 

τις α σ π ίδ ες  τους να κα λύψ ουν  το κλάμα  του π α ιδ ιο ύ , (α ρ χ ι

τεκτονικό ανάγλυφ ο ρω μα ϊκής  τέχνης επ ο χή ς  Αυγούστου, 

Π αρίσ ι, Louvre)
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ΓΙΑ ΕΑΙ ΠΑΙΔΙΑ
Ο φετινή θεατρική χρονιά έχει ήδη γεμίσει μύθους έ
τοιμους να ζωντανέψουν μπροστά στους μικρούς θε
ατές. Μάγισσες και στοιχεία της φύσης, πρίγκιπες, 
βασιλιάδες, ρομαντικές αθώες ηρωίδες, ατρόμητα 
παλληκάρια πλούσιοι και φτωχοί, συναντιόνται πάνω 
στη σκηνή. Το παραμύθι, άλλωστε, ακόμη και γνωστό 
να είναι προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών. Οι πε
ρισσότερες παραστάσεις είναι πολύ προσεγμένες οι 
επιλογές πολλές και δεν εξαντλούνται φυσικά στις 
προτάσεις που ακολουθούν.

«Ο μεγάλος Βασιλέας»

Τ
ο λαϊκό παρ αμύθ ι «Ο με
γάλος Βασιλέας» ζωντα
νεύει στη σκηνή του Θεά

τρου Τέχνης Κάρολος Κουν
σε σκηνοθεσία  Κωστή Καπε- 
λώνη. Η ιστορία καταγράφη- 
κε γ ύ ρ ω  στο 1900, στα Δ ω 
δεκάνησα, κα ι αποδίδετα ι με 
μέσα που  συνταντάμε στα 
πα ιχν ίδ ια  τω ν παιδ ιώ ν, στο 
θέατρο σκιώ ν και στο κου

κλοθέατρο. Ο ήρω ας  του παρ αμυθ ιού  είνα ι ένας 
βασιλιάς δ ίκα ιος και φρόνιμος, που  ταξιδέυει στο 
βασίλειο του γ ια  να  δει π ώ ς  ζουν ο ι υπήκοο ί του. 
Γνωρίζει χαρές  και λύπες μαζί τους, τ ιμω ρεί τους 
αδίκους και επα ινεί τους ενάρετους, παρέχοντας 
ασ φ ά λε ια  κα ι ευημερ ία  στον τόπο του.
Η μουσική και ο ι στίχοι τω ν τραγουδ ιώ ν είνα ι του 
Σταύρου Σιόλα. Τα σκηνικά  του Γιώργη Σηφ ακά- 
κη κα ι πα ίζουν οι: Φώτης Μ ακρής, Κώστας Βελέ- 
ντζας και άλλο ι παλ ιότερο ι και νεότεροι ηθοπο ιο ί 
του Θ εάτρου Τέχνης.
Θέατρο Τέχνης-Κάρολος Κουν 
Φρυνίχου 14, Πλάκα.
210 3222.464, Κυρ. 11.00 και 15.00

«Κανέλα και το δυοσμαράκι»:

____1

«Το θέατρο του Παπουτσιού 
πάνω στο Δέντρο» αντλεί 
υλικό γ ια  τις παραστάσεις  
του από  την πλούσ ια  ελληνική 
πα ρ άδοση. Στη σκηνή του 
Φούρνου, φέτος, παρουσ ιάζει 
την «Κανέλα και το δυοσμα
ράκι»: μ ια  ιστορία γ ια  το πώ ς 
η Κανέλα, που  ζει μόνη στη

Χ ώ ρα του Χθες, θα αναζητήσει κα ι στο τέλος θα 
βρει το Δ υοσμαράκι, που  βασ ιλεύει στη Χ ώ ρα 
του Αύριο. Η παραστασ η  βασίζεται στη συμμετο
χή τω ν παιδ ιώ ν, που  χαίροντα ι ένα  πα νό ρ α μ α  π α 
ρα δοσ ιακώ ν πα ιχνιδ ιώ ν (τυφλόμυγα, κατρακίλι, 
νερόμυλο κ.α.) με τη συνοδεία  τραγουδ ιώ ν από 
τη Δράμα, τη Λέσβο και τον Έ βρο, που  εκτελού- 
νται ζωντανά α πό  του ηθοπο ιούς  (με ούτι, β ιολί 
κιθάρα, και κρουστά).
Το κείμενο επεξεργάστηκε η Αριστέα Κοντρα- 
φούρη, η σκηνοθεσία  είνα ι της Βαλεντίνος Π απα- 
δημητράκη και πα ίζουν η Ε ιρήνη Λ ιοκουκουδάκη 
και η Σοφ ία  Στυλιανού.
Θέατρο Φούρνος
Μ αυρομιχάλη 168 τηλ. 210 6460748.
Σάββατο 5.00μ.μ.

«Ο πρίγκιπας της Σιγμανίας και 
η χαμένη παντόφλα»

Η
 Παιδική Σκηνή «Κιβωτός» του Γιώργου Φρα- 
ντζεσκάκη, που  υπογράφ ει κα ι τη σκηνοθεσία, 
π α ρ ο υ σ ιά ζ ε ι 

το  κα ινούρ γ ιο  
έργο του Ευγέ
νιου Τριβιζά με 
τον αστείο τίλτο 
«Ο πρίγκιπας 
της Σιγμανίας 
και η χαμένη 
παντόφλα» στο 
θέατρο «Ιλίσια- 
Ντενίση». Π ρό
κειτα ι γ ια  ένα  
πολύ  «τρελό έρ
γο» με απίθανες 
α να τρ οπές  κα ι 
ξ ε κ α ρ δ ισ τ ικ έ ς  
κ α τ α σ τ ά σ ε ις ,  
κα θώ ς  ο γ ν ω 
στός σ υγγραφ έ
ας διηγείται με μαεστρία δύο  ιστορίες που  τελι
κά... μπερδεύονται σε μ ια αστεία περιπέτεια. Από 
τη μια είνα ι ο  πρ ίγκιπας  Σαματούλης, που  βγάζει 
ένα  νόμο ο οποίος....καταργεί το γ ρ ά μ μ α  Σ και 
υποχρεώ νει το λα ό  του να  μ ιλά  με το Θ ουϋ! Α πό 
την άλλη ο βασιλιάς Σβουριμάρ χάνει την....παντό
φ λα  του και κηρύσσει....πόλεμο στη δ ιπλανή του 
χώ ρα !!!
Παίζουν ο ι ηθοποιο ί: Μ ιχαήλ Γιαννικάκης, Νατάσ- 
σα  Παπαϊωάννου, Μ ιλένα Π αρθενίου κ.α.
«Θέατρο Ιλίσια -Ντενίση»
Π απαδιαμαντοπούλου 4 τηλ. 210 7210045 
Κυριακή 11.15 π.μ. κα ι στις 3.00μ.μ

112



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2005

ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΦΕΑΣ

ί
το θέατρο «Ορφέας» ο θ ίασος «Α βάντι» πα ρ ου 
σιάζει το κλασ ικό  π α ρ α μύθ ι του Μ αρκ Τουέν «Ο 
Πρίγκιπας και ο Φτωχός», με τη Βίκυ Κουλιανού 
να  τρα γουδά  μαζί με τα  πα ιδ ιά  πάνω  στις υπέρο
χες μελω δίες του Λαυρέντη Μ αχαιρίτσα, «.....την

τύχη μου στην τύχη δεν α φ ή νω .....». Ο πρ ίγκιπας
και ο φτωχός, δύο πα ιδ ιά  όμο ια  σαν δύο σταγόνες 
νερό....δύο ζωές τόσο ανόμοιες η τύχη τους έφ ε
ρε κοντά,.....κι εκείνοι την π ή ρ α ν  στα χέρ ια  τους
και με την δύναμη της καρδιάς και την αγνότητα 
του πα ιδ ικού  μυαλού άλλαξαν τη μο ίρα  του κό
σμου τους .....Η σκηνοθεσία  είνα ι του Β. Μ υριαν-
θόπουλου, η θεατρική απόδοσ η  της Κ. Σταμουλά- 
κη.η μουσική του Λ. Μ αχαιρίτσα, κα ι τα  σκηνικά 
του Σ. Αργείτη. Π αίζουν οι: Βίκυ Κουλιανού, Μ ό
νος Τσότρας, Γ ιάννης Σ ιδεράς κ.α 
Π ανεπιστημίου 38 τηλ. 210 3607187 
Παραστάσεις κάθε Κυριακή 
11.15π. μ. και 15.00μ.μ.
Τιμή εισιτηρίου 12€
Ειδική τιμή για συλλόγους και εταιρείες.

ΒΙΒΛΙΑ που θα κάνουν τη ζωή των παιδιών πιο μαγι
κή, πιο διδακτική και σίγουρα πιο διασκεδαστική.

«Οι περιπέτειες μιας σκυλίτσας» 
του Άντον Τσέχωφ

Η Καστάνκα είναι μια χαριτωμένη σκυλίτσα που ζει 
ευτυχισμένη με τα αφεντικά της. Κάποια στιγμή θα 
χαθεί και θα καταλήξει να ζει μ ’έναν άνθρωπο του 
τσίρκου, που εκπαιδεύει ζώα για να κάνουν διάφορα 
νούμερα. Εκεί θα γνωρίσει καινούργιους φίλους και 
μαζί τους θα ζήσει όμορφες αλλά και άσχημες στιγ
μές.. Δεν θα σταμαπίσει όμως στιγμή να αναπολεί 
το παλιό της σπιτικό. Θα τα καταταφέρει άραγε να 
το ξαναβρεί;
Ο μεγάλος ρώσος δραματουργός Αντον Τσέχωφ 
σκάρωσε πριν πολλά χρόνια τη συγκινητική, γεμάτη 
τρυφερότητα και ευαισθησία ιστορία της Καστάνκα. 
Τη μετάφραση και εικονογράφηση της έκανε ο Θύ- 
μιος Ευαγγελίδης και ο οίκος Καστανιώτη προσφέ
ρει σε μια καλαίσθητη έκδοση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΙΑ....

της Σοφίας Χατζηκοκολάκη, Εκδ. Κέδρος.
Ο νερουλάς, ο λούστρος ο λατερνατζής, ο τσαγκά
ρης, ο στρωματάς, ο σαλεπιτζής, ο καστανάς, ο γα- 
νωματής, ο γαλατάς, ο καρβουνιάρης, ο παγοπώ
λης..... Συνολικά 24 παραδοσιακά επαγγέλματα που
δεν υπάρχουν πια και ταυτόχρονα μια παραμυθένια 
αναδρομή στην παλιά Αθήνα της δεκαετίας του '50. 
Πρόκειται για μια ξεχωριστή έκδοση που ενδιαφέρει 
μικρούς και μεγάλους.

«Κόκκινη κλωστή κλωσμένη» 
της Μαριάνθης Καπλάνογλου.

Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα εξαίσιο λεύκωμα -βι
βλίο με τίτλο «Κόκκινη κλωστή κλωσμένη» από τις 
εκδόσεις «Πατάκη». Περιλαμβάνει 54 λαϊκά παραμύ
θια όπως ακριβώς τα αφηγήθηκαν ισάριθμοι παρα
μυθάδες από νησιωτικές κοινότητες του Αιγαίου, 
όπου η τέχνη της αφήγησης είναι ζωντανή παράδο
ση. Την επιμέλεια της έκδοσης έχει η καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου του Αγαίου Μαριάνθη Καπλάνο- 
γλου, που ασχολείται εδώ και χρόνια με τα παραμύ
θια κάνοντας έρευνες και μελέτες πάνω σ ’ αυτά. «Η 
αγελάδα και ο γάιδαρος», «Η λιοκλαδεμενη» ή «Ο 
φάβας» είναι μερικά από τα παραμύθια που συνέλε- 
ξε. Οι διηγήσεις συνοδεύονται από φωτογραφικά 
ποτρέτα των αφηγητών στις καθημερινές ασχολίες, 
που έκανε ο Νίκος Οικονομόπουλος.

24 παραμύθια 
(για γέλια και για γράμματα) 

της Παυλίνας Παμπούδη 
ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ γράφουν παραμύθια. Παραμύθια 
αστεία και παράλογα, παραμύθια που στο καθένα 
τους πρωταγωνιστεί και ένα από τα γράμματα της 
αλφαβήτου. Ένα πολύ διασκεδαστικό βιβλίο για τα 
μικρά παιδιά που τώρα ανακαλύπτουν τη δύναμη 
των λέξεων αλλά και για τα μεγάλα που χαίρονται 
να διαβάζουν τρελές ιστορίες. Παραμύθια λοιπόν 
για γέλια και για γράμματα.!!

m
ι τ ^ ρ ^ μ ύ θ ι α

Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Μια καινούργια ποικιλία του σκι · η πιο πανάρχαιη ■ κα
τακτά την εποχή μας.
Πρωτοεμφανίστηκε στα Βόρεια κράτη της Ευρώπης 
και της Ασίας, ως μέσο κίνησης στα χιόνια που έχει το 
πλεονέκτημα να γλιστράει στις κατηφόρες χωρίς κού
ραση του Χιονοδρόμου.

D
 συνδυασμός της ορειβασίας και χιονοδρομίας, η 
έξοδος προς τα χιονισμένα βουνά με σκι, έκανε να 
αναγεννηθεί στην εποχή μας ο πανάρχαιος τρό

πος, εκσυγχρονισμένος φυσικά και συναρπαστικός εξ 
ίσου όσο και το σκι στις πίστες ή έξω από αυτές. Οι 

Δρόμοι Αντοχής διαδόθηκαν αστραπιαία και έχουν γί
νει ήδη ένα είδος λαϊκού σπορ που απλώνεται στα Ελ

ληνικά βουνά και αποκτά πολλούς φίλους. Είναι ο μό

νος τρόπος να νοιώσει κανείς αληθινά να χαρεί τα 
βουνά να αναρριχηθεί σ ’ αυτά και να απολαύσει το 
σκι. Το είδος αυτό του σκι είναι γενικά γνωστό σαν 
«τουρισμός και ορειβασία με σκι» το Χειμώνα με ημε
ρήσιες εκδρομές και την άνοιξη εκδρομές εβδομαδι

αίας διάρκειας από καταφύγιο σε καταφύγιο. Χρειά
ζεται όμως να γνωρίζουμε καλά τις διαδρομές και 
τους γκρεμούς των βουνών.

Είναι ένα είδος σκι που προϋποθέτει βέβαια τον δια- 

νοιγμένο δρόμο της διαδρομής με μηχανή, αλλά μα- 

θαίνεται εύκολα σε λίγες ημέρες και αποκλείει τις επι
κίνδυνες καταβάσεις.

Ξεχωρίζουμε δύο κατηγορίες εκδηλώσεων: την 

αγωνιστική χιονοδρομία των δρόμων αντοχής και την 

ορειβατική χιονοδρομία με σκι ανώμαλου δρόμου σε 

εκτεταμένες εκτάσεις και μεγάλες αποστάσεις με πο

λύ ελαφρά σκι, που απευθύνεται στο μεγάλο πλήθος
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ορειβατών.

Τις διαδρομές τις προετοιμάζουν ειδικοί σταθμοί, 

που δημιουργήθηκαν και στα ελληνικά χιονοδρομικά 
κέντρα.

ΛΙΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Με την θεωρία μόνο, είναι αδύνατο να μάθουμε σκι. 

Λίγη θεωρία όμως είναι χρήσιμη οπωσδήποτε για την 
καλύτερη κατανόηση και την προετοιμασία μας για 
την πράξη.

Η διαφορά ανάμεσα στο απλό βάδισμα, έστω και 
όταν βαδίζουμε με μεγάλα βήματα, και στη χιονοδρο
μία είναι ότι με τα σκι στα πόδια διαφέρουν οι διάφο
ρες φάσεις της κίνησής μας:

- Πριν ακολουθήσει το προς τα εμπρός γλίστρημα 
με το σκι πρέπει να πιέσουμε το ένα πόδι ώστε να 
αποσπασθεί το άλλο προς τα εμπρός.

- Όταν φθάσουν τα πόδια μας να βρίσκονται το ένα 
δίπλα στο άλλο τα λυγίζουμε λίγο, μεταφέροντας το 
βάρος του σώματός μας προς τα εμπρός και ενώ στα
θεροποιούμε το ένα, εκτινάζουμε το άλλο μπροστά 
προκαλώντας την ώθηση με γλίστρημα.

- Το πόδι με το οποίο πιέζουμε παραμένει σταθερό 
στο έδαφος μέχρις ότου, καθώς προωθούμεθα προς 
την κατεύθυνση που κινούμεθα, τεντώσει τελείως, για 
να ακολουθήσει στη συνέχεια η ίδια διαδικασία με το 
άλλο πόδι, ενώ ταυτόχρονα μεταφέρεται το βάρος 
του σώματός μας στο άλλο πόδι.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΤΑ ΣΚΙ

Ό λα τα εργοστάσια κατασκευάζουν λίγο πολύ τους 
ίδιους τρεις τύπους:

Τον τύπο NOWAX, που όπως φαίνεται και από το 
όνομά του δεν χρειάζεται βαξάρισμα )W ax= ένα ειδι
κό κερί, που αλείβεται στο πέλμα του σκι για να γλι
στράει καλύτερα και να μην κολλάει χιόνι από κάτω 
και εμποδίζει το γλίστρημα).

Τον τύπο ALLROUND, που είναι κατάλληλος τόσο 

για αρχάριους όσο και για έμπειρους χιονοδρόμους 
που δεν ενδιαφέρονται μεν για αγώνες αλλά μόνον 
για την ορειβατική χιονοδρομία, θέλουν όμως να 
πραγματοποιούν όλες τις κινήσεις και τις τεχνικές της 

χιονοδρομίας των Δρόμων Αντοχής.
Τα Αγωνιστικά σκι, που διαφέρουν από τα άλλα για

τί κατασκευάζονται ανάλογα με τον αθλητή και την τε
χνική του, και έχουν ειδικά χαρακτηριστικά όπως και 
τα σκι των αθλητών χιονοδρόμων τεχνικής γιγαντιαίας 
ή ελεύθερης κατάβασης.

ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ
Μπαστούνια υπάρχουν στην αγορά από αλουμίνιο 

ή από πλαστική ύλη. Τα μπαστούνια από αλουμίνιο εί
ναι ανθεκτικά στα χτυπήματα. Τα πλαστικά, ειδικά 
από Carbon/Kevlar είναι ελαφρύτερα, αλλά και πιο 

ακριβά.

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΔΕΣΤΡΕΣ
Παπούτσια και δέστρες πάνε μαζί, και για τους 

ορειβάτες όλοι οι τύποι της αγοράς είναι κατάλληλοι. 
Επειδή βέβαια περιπατάμε συνήθως σε απάτητα χιό

νια καλό είναι να διαλέγουμε παπούτσια τόσο ψηλά 
όσο και οι αρβύλες, ώστε και με ένα ζευγάρι γκέτες 
να στεγανοποιούνται από τα χιόνια για να μη βρέχο
νται τα πόδια μας.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ
Ενώ για τους αθλητές υπάρχει ειδική ενδυμασία, 

εμείς ντυνόμαστε ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, 

όπως και σε κάθε ορειβατική μας εκδήλωση το χει

μώνα. Πάντοτε όμως με το σύστημα του «κρεμμυδι
ού» ώστε να μπορούμε εύκολα να προσθέτουμε ή ν ’ 
αφαιρούμε ρούχα, ανάλογα με τη θερμοκρασία ή την 

προσπάθεια που καταβάλλουμε, επιδιώκοντας να μην 
ζεσταινόμαστε, ιδρώνουμε, κρυώνουμε κλπ. 

ΒΑΞΑΡΙΣΜΑ (ΚΕΡΩΜΑ)
Ανάλογα με τον τύπο των σκι που χρησιμοποιούμε, 

ίσως υπάρχει ανάγκη να τα βαξάρουμε, γιατί ή κολ

λάνε τα χιόνια από κάτω και μας εμποδίζουν ή δεν γλι
στράνε καθόλου κατά την κατάβαση.

Όταν βρισκόμαστε σε τρέκινγκ έχουμε οπωσδήπο

τε τρία διαφορετικά κεριά μαζί μας για βαξάρισμα 
που τα χρησιμοποιούμε ανάλογα με την ποιότητα του 
χιονιού.

Το σωστό βαξάρισμα είναι τόσο σοβαρή υπόθεση 

ώστε οι αθλητές, κατά τη διάρκεια των αγώνων έχουν 
πάντα μαζί τους και εξειδικευμένους βοηθούς (συνή

θως υπαλλήλους των κατασκευαστικών οίκων των 
σκι). Για μας βέβαια αυτό θα ήταν μεγάλη πολυτέλεια. 
Τρία διαφορετικά κεριά, το καθ’ ένα ειδικό για διαφο
ρετικό χιόνι, μας αρκούν και μας περισσεύουν.

- Για στεγνό χιόνι
- Γ ια υγρό χιόνι

- Γ ια νερουλό χιόνι.
- Το στεγνό χιόνι δεν μπορούμε να το κάνουμε μπά

λα όσο κι αν προσπαθήσουμε γιατί τρίβεται.

- Το υγρό χιόνι μπορούμε να το κάνουμε μπάλα εύ
κολα (συμπυκνώνεται).

- Το νερουλό χιόνι όταν το σφίγγουμε για να γίνει 
μπάλα χάνει συνέχεια νερό.

Πηγή: Εγκόλπιον Τεχνικής Ορειβασίας
Ε.ΟΣ Αχαρνών.
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Η
 ομάδα Χιονοδρομίας με σκι Δρόμων Αντοχής, 
της Ελληνικής Αστυνομίας συγκροτήθηκε το 
1989 στην Υπηρεσία φυσικής Αγωγής και Αθλητι
σμού, παράλληλα με την ομάδα Χιονοδρομίας 
των καταβάσεων.Τους Αθλητές εκπαίδευσαν Αυ

στριακοί προπονητές, γνώστες του Αθλήματος, στο 
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού και ο ομοσπονδια
κός προπονητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονο
δρομίας στη Β. Ελλάδα Κων/νος ΚΑΣΑΠΗΣ.Η ομάδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχε, σε πανελλήνι
ους αγώνες της Ελληνικής Ομοσπονδίας Χιονοδρο

μίας σε Βαλκανικά Πρωταθλήματα Αστυνομιών, σε 

Διεθνείς Αγώνες Αστυνομικών, καθώς και σε αγώνες 

Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Την ομά
δα του Σώματος εκπροσώπησαν στους ανωτέρω αγώ

νες οι αθλητές Ανθ/μος ΝΤΖΟΥΦΡΑΣ Γεώργιος και 

Αρχ/κας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ενώ οι εν ενεργεία 
αθλητές σήμερα είναι ο Αστυφύλακας ΤΣΙΜΡΙΚΙΔΗΣ 

Δημήτριος και ο συνοριακός φρουρός ΑΝΤΖΑΣ Άγγε
λος.

Π.Υ Α ναστασ ία  Π ετράκη
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

'OS
ταν η πλοκή φτάνει στο αποκορύφωμά της, η CIA κα

εί τους σεναριογράφους του Χόλιγουντ. Σε μια προ- 
f απάθεια να αντιμετωπισθεί μια από τις βασικές ανε

πάρκειες των μυστικών υπηρεσιών, η έλλειψη φαντασίας, 
η CIA αποφάσισε να ζητήσει τη συνδρομή και έμπνευση 
των συγγραφέων της μεγάλης οθόνης. «Μέλη της αντι- 

τρομοκρατικής υπηρεσίας, καθώς και του τμήματος δίω
ξης ναρκωτικών, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με διάσημους 
σεναριογράφους, για να επεξεργαστούν πιθανή απρόβλε
πτη τροπή κάθε υπόθεσης», εξήγησε εκπρόσωπος της 

υπηρεσίας, ερμηνεύοντας την απόφαση της CIA να κατα- 

φύγει στο Χόλιγουντ.

femvaq 31χρονος είχε βρει έναν μακάβριο τρόπο να βγά- 
Η ζ ε ι τα προς το ζην. Ζητούσε από ιερωμένους αλλά και 
■ α π ό  πολίτες οικονομική βοήθεια για να κάνει την κη

δεία των γονιών του. Φυσικά και οι δυό ήταν καλά στην 
υγεία τους. Ο γιος τους τούς «είχε πεθάνει» 40 φορές 
αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο περίπου 6.000 ευρώ. 
Μια γυναίκα όμως τον υποψιάστηκε και έτσι κατέληξε στο 
δικαστήριο για απάτη κι από εκεί για τρία χρόνια στη φυ

λακή.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ
η :

ύπαρξη μιας αγριόγατας που επετίθετο στα πρόβατα 
[οδήγησε μια κτηνοτρόφο σε πρωτότυπες λύσεις. Η 
Ιίαρλότ Μπράιλεϊ, χρησιμοποιώντας σπρέι κόκκινου, 

πράσινου και μοβ χρώματος έβαψε έξι πρόβατα της έτσι 
ώστε να θυμίζουν πολύχρωμες ζέβρες. Σύμφωνα με το 
επιχείρημά της οι μεγάλες λωρίδες χρώματος (όπως στις 
ζέβρες) αλλοιώνουν το σχήμα του ζώου και μπερδεύουν 
τις αγριόγατες. Πέρα από το πρακτικό αποτέλεσμα η νε
αρή κτηνοτρόφος δηλώνει ικανοποιημένη και από το αι
σθητικό μέρος, καθώς είναι και φοιτήτρια της Σχολής Κα
λών Τεχνών.

Εκατομμυριούχοι χάρη στην απεργία των οδοκαθαρι
στών έγιναν δύο αδέλφια από το Σικάγο. Ο 27χρονος 
Ιεζεκιήλ Γκαρνέτ και η 24χρονη αδελφή του Κάρεν εί

χαν αγοράσει ένα δελτίο Λόττο το οποίο πέταξαν σε κάδο 
χωρίς να εξετάσουν προσεκτικά τα νούμερα. Λίγες μέρες 
αργότερα, άκουσαν στο ραδιόφωνο ότι ο νικητής των 
10,5 εκατομμυρίων δολαρίων δεν είχε παρουσιαστεί και 
ότι το νικητήριο δελτίο είχε αγοραστεί από το πρακτορείο 
όπου το είχαν προμηθευτεί και οι ίδιοι. Συνειδητοποιώ
ντας την γκάφα τους έσπευσαν στον τόπο του «εγκλήμα
τος» και μπόρεσαν να ξαναβρούν το δελτίο, καθώς το πε
ριεχόμενο του κάδου δεν είχε πεταχτεί λόγω της απερ
γίας των υπαλλήλων καθαριότητας.

νός. Μήπως ο μανάβης ήταν ένας τρομοκάτης; Κάθε άλ
λο. Όπως αποδείχθηκε στις επίμαχες αγκινάρες υπήρχαν 
υπολείμματα από λίπασμα με νπρικό άλας το οποίο χρη
σιμοποιείται και στην κατασκευή κάποιων εκρηκτικών. Η 
επαφή των χημικών ουσιών με το μέταλλο του μαχαιριού 
ήταν αρκετή για να προκαλέσει την έκρηξη. Οι γεύσεις 
καμιά φορά είναι πράγματι «εκρηκτικές»....

fa ταν λέμε Ισραηλινός σωματοφύλακας συνήθως εννο
ούμε ό,τι τελειότερο, ασφαλέστερο και αποτελεσμα
τικότερο κυκλοφορεί στον τομέα. Πόσω μάλλον όταν 

πρόκειται για μέλος της προσωπικής φρουράς του πρω
θυπουργού Αριέλ Σαρόν. Κι όμως, οι άνδρες που είναι επι
φορτισμένοι με τη φύλαξη του Σαρόν, τον ξέχασαν σπίτι! 
Συνειδητοποίησαν δε την απουσία του, όταν έφτασαν στο 
Κοινοβούλιο. Το τραγελαφικό επεισόδιο εξευτέλισε την 
υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, Σιμ Μπετ, που διέταξε 
άμεσα ανακρίσεις για να διαλευκάνει «τις πταίει». Πηγές 
προσκείμενες στην κυβέρνηση, επισήμαναν ότι το σφάλ
μα θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο αν είχε συμβεί οπου
δήποτε αλλού και όχι στην πρωθυπουργική κατοικία, που 
είναι θωρακισμένη σαν φρούριο.

Γερμανός αστυνομικός στη Φρανκφούρτη χρησιμοποίη
σε μια ανορθόδοξη μέθοδο για να βοηθήσει τις έρευ
νες σε υπόθεση απαγωγής 11χρονου. Για να τρομο

κρατήσει τον συλληφθέντα ύποπτο, τον απείλησε -χωρίς 
όμως να έχει πραγματικά τέτοια πρόθεση- ότι θα τον βα
σάνιζε για να ομολογήσει. Εκείνος υπό το βάρος της απει
λής υπέκυψε και ομολόγησε ότι είχε σκοτώει το άτυχο 
παιδί. Παρ’ ότι ανευρέθει το πτώμα και καταδικάστηκε ο 
δράσης, ο αστυνομικός κατηγορήθηκε ότι παραβίασε τα 
συνταγματικά δικαιώματα του εγκληματία.

Κ
αι μόνο η ιδέα της επίσκεψης στον οδοντογιατρό αρ
κεί για να τρομοκρατήσει μεγάλους και μικρούς. Φαί
νεται όμως πως οι ασθενείς μιας οδοντστριάτρου στο 

Μπανιολέ της Γαλλίας είχαν έναν επιπλέον λόγο να τη φο
βούνται, καθώς η 47χρονη εκμεταλλευόταν την αγωνία 
των ανθρώπων ενόσω αυτοί βρίσκονταν στην καρέκλα 

του πόνου για να τους «απαλλάξει» από τις πιστωτικές 
τους κάρτες. Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν χρησιμοποίη
σε σε ένα σούπερ μάρκετ μια κάρτα την απώλεια της 
οποίας ο κάτοχος είχε ευτυχώς προλάβει να δηλώσει 
εγκαίρως. Στις έρευνες που έκανε η αστυνομία στο σπίτι 
της 47χρονης, ανακάλυψε πλαστές ταυτότητες, κλεμμένα 
βιβλιάρια επιταγών και χρήματα σε ρευστό. Προφανώς τα 
έσοδα από τα σφραγίσματα δεν έφταναν για να ικανοποι
ήσουν τα ακριβά γούστα της οδοντιάτρου.

Π
οιο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί σε 
κάποιον που ετοιμάζει αγκινάρες; Πιθανότατα να μην 
του πετύχει καθόλου το φαγητό. Κι όμως σε μια νοι- 

κοκυά από την Ιταλία συνέβη κάτι πολύ πιο επικίνδυνο. 
Την ώρα που ετοιμαζόταν ανυποψίαστη να τεμαχίσει τα 
λαχανικά, εκείνα εξερράγησαν αναπάντεχα μπροστά της. 
Έκπληκτη η γυναίκα δεν μπορούσε να εξηγήσει το γεγο-

Ο
πιο ευφάνταστος εκβιασμός συνέβη στην Κροατία. 
Ανήλικα κορίτσια απείλησαν 13χρονη φίλη τους ότι αν 
δεν τους έδινε το «ευτελές» ποσό των...23.000 ευρώ 

θα έδειχναν στους γονείς της μια φωτογραφία στην οποία 
η 13χρονη φαινόταν να καπνίζει. Η μικρή τρομοκρατήθη
κε τόσο που υπέκυψε στον εκβιασμό και απέσπασε ποσό
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από τις οικονομίες που φύλαγαν οι δικοί της προκειμένου 
να αγοράσουν σπίτι. Η κλοπή σύντομα αποκαλύφθηκε και 
ο απρόσμενος κλέφτης φανερώθηκε. Ωστόσο τα πράγ
ματα δεν είναι τόσο εύκολα για τη 13χρονη. Οι φίλες της 
αρνήθηκαν την όποιαδήποτε εμπλοκή τους και η μικρή 
πρέπει να βρει τρόπο να πείσει τις Αρχές για τον απί
στευτο εκβιασμό, αποδεικνύοντας ότι δεν είναι κλέφτρα.

Δ
εκαέξι ολόκληρες ημέρες πέρασε ένα 7χρονο κορι
τσάκι, μόνο και χαμένο μέσα στο δάσος, πίνοντας σκέ
το νερό, επειδή ο πατέρας του, τύφλα στο μεθύσι, ξέ- 

χασε να το αναζητήσει, όταν εγκατέλειψε το μπαρ όπου 
τα έπινε. Το μικρό κορίτσι εντόπισαν κυνηγοί σε δύσβατη 
περιοχή, 120 χλμ, δυτικά της πρωτεύουσας της Γουατε
μάλας, όπου είχε φθάσει αναζητώντας προφανώς τον 
δρόμο του. Καταταλαιπωρημένο, με μώλωπες και εμφανή 
τα σημάδια της πείνας, το κορίτσι βρίσκεται υπό ιατρική 
φροντίδα, καθώς στάθηκε τυχερό και βρέθηκε εγκαίρως. 
Άγνωστη ωστόσο παραμένει η τύχη του «ξεχασιάρη» πα
τέρα, ο οποίος, ποιος ξέρει, μπορεί και να έχει....ξεχαστεί 
πάλι σε κάποι καπηλειό.

Υ
πό άλλες συνθήκες, σε άλλη εποχή και ενδεχομένως 
σε άλλη χώρα, το ύψος του, που φθάνει τα 2,30 μέτρα, 
θα μπορούσε να είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα. Αλ

λά ο δΟχρονος Μοχάμεντ Χουσείν Χεϊκάλ δεν είχε την τύ
χη να γεννηθεί κάπου στην Αμερική, έστω, άλλα σε κάποια 
απομακρυσμένη έρημο της Αιγύπτου, όπου καταδικάστη
κε να ζει πάμπτωχος και μόνος, καθώς από παιδί ήταν πε- 
ρίγελως των άλλων. Έστω και στα πενήντα του, όμως, η 
τύχη χαμογέλασε στον Μοχάμεντ, αφού ο κυβερνήτης 
της περιοχής του αποφάσισε να δωρίσει στον πανύψηλο 
συντοπίτη του το πρώτο του ζευγάρι παπούτσια με νού
μερο 45,5 αλλά και την πρώτη του καλή φορεσιά, κατα
σκευασμένη ειδικά γι’ αυτόν στα μέτρα του. Δεν μπορεί, 
όμως, να κάνει τίποτα για το πρόβλημα του Μοχάμεντ, ο 
οποίος ζει με το παράπονο της έλλειψης γυναικείας συ
ντροφιάς. Όπως διατείνεται ο ίδιος, οι γυναίκες τον φο
βούνται.

Ο
ι μικροί, πονηροί μαθητές, οι οποίοι μπορούσαν μέχρι 

πρότινος να κρύβουν σχετικά εύκολα από τους γονείς 
τους την αργοπορία τους στο σχολείο, χάνουν αυτό 

το «προνόμιο». Αρχής γενομένης από Δημοτικό του Τορί- 
νο, στην Ιταλία, εγκαινιάτστηκε από φέτος τη χρήση ηλε
κτρονικής κάρτας ενημέρωσης άφιξης και αποχώρησης 
των μαθητών από το σχολείο, ο γονιός θα είναι πάντα ενή
μερος για τις κινήσεις του παιδιού του. Όπως αναφέρει 

σε δημοσίευμα της η εφημερίδα La Republica, οι μαθητές 

του Δημοτικού στο Τορίνο θα υποχρεούνται να χτυπούν 
κάρτα την ώρα που φθάνουν και φεύγουν από το σχολείο 
τους, με την οποία την ίδια στιγμή θα ενημερώνονται και 
οι γονείς τους στο σπίτι ή στην εργασία τους. Κι αν κά
ποιοι καχύποπτοι βλέπουν στο εν χρήσει μέτρο «επιχειρη
ματικό δάκτυλο», αυτό διόλου δεν σημαίνει ότι και άλλα 
σχολεία θα ενεργήσουν αναλόγως, είτε αυτοβούλως είτε 

μετά από παρότρυνση του συλλόγου γονέων και κηδεμό
νων. Δυστυχώς για τους μικρούς....αργοπορημένους, η
τεχνολογία δεν είναι πάντα μόνο ένα απολαυστικό παιχνί
δι.

Σ
τα άδυτα των γυναικών τόλμησε να εισέλθει ένας νεα
ρός Ιορδανός προκειμένου να κερδίσει το στοίχημα 
που έβαλε με φίλους του, με αποτέλεσμα να βρίσκεται 

τώρα αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο φυλάκισης του για 
παραβίαση των αραβικών και μουσουλμανικών ηθών. 
Όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο «Πέτρα», ο νεα
ρός άνδρας φόρεσε ένα μακρύ βέλο και πήγε σε γυναι
κείο γαμήλιο πάρτι, όπου όμως, για κακή του τύχη, όλες 

οι προσκεκλημένες είχαν απαλλαγεί από το ενοχλητικό 
βέλο και μόνο αυτός επέμενε να το φοράει για ευνόητους 

λόγους. Κάποια από τις προσκεκλημένες, όμως, «πνιγμέ
νη» από την περιέργεια, τράβηξε επιδεικτικά το βέλο και 

αποκάλυψε το πρόσωπο του, προκαλώντας «σάλο» στις 
άλλες παριστάμενες. Οργισμένες εκείνες για την αναίδεια 
του, άρχισαν να του επιτίθενται με παπούτσια και καρέ
κλες έως ότου καταφέρει να διαφύγει, για να συλληφθεί 
όμως λίγο αργότερα και να λογοδοτήσει για την απρέπεια 
του, η οποία πιθανότα να του στοιχίσει μερική στέρηση 
της ελευθερίας του.

αχύρρυθμα μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσ
σας προσφέρει στα όργανα της τάξης, η γερμανική 
Ακαδημία αστυνομικών, για να αντεπεξέλθουν ευκολό

τερα στις αυξημένες απαιτήσεις της διοργάνωσης του 
Παγκόσμιου Κυπέλλου, που θα πραγματοποιηθεί το 2006 
στο Βερολίνο. «Η κυριότερη κοινή γλώσσα στο ποδό
σφαιρο είναι φυσικά η αγγλική», ομολόγησε ο εκπρόσω
πος της αστυνομίας του Βερολίνου, κατά την ανακοίνωση 
του σχετικού προγράμματος. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Der Tagesspiegel», θα γίνει κατ’ αρχάς 
επιλογή 20 αστυνομικών, οι οποίοι και θα παρακολουθή
σουν τα σχετικά μαθήματα, ώστε να είναι σε θέση να συ- 
νεννοηθούν καλύτερα με τους φιλάθλους, οι οποίοι ανα
μένεται να παρακολουθήσουν τους τελικούς ποδοσφαιρι
κούς αγώνες απ’ όλο τον κόσμο υπό την προϋπόθεση, βε
βαίως, ότι και εκείνοι θα ομιλούν την αγγλική κι όχι μόνο 
την....ποδοσφαιρική γλώσσα.

/ λ τ αν σε ένα χωριό της Πορτογαλίας η οικογένεια του 
46χρονου Φερνάντο -που διέμενε στην Ισπανία- έμα- 

V r  θε τα θλιβερά νέα του θανάτου του, δεν είχε την οι
κονομική δυνατότηα να φροντίσει για την επιστροφή της 
σορού στην πατρίδα του. Έτσι ο Φερνάντο κηδεύτηκε στη 
γειτονική χώρα. Όταν τρεις μήνες αργότερα, η νύφη του, 
μαυροφορεμένη, έκανε τα ψώνια της στην αγορά του χω
ριού άκουσε κάποιον να τη χαιρετά και γυρνώντας αντί- 

κρυσε ολοζώντανο τον Φερνάντο να της ανακοινώνει ότι 
είχε κάποιες μέρες άδεια και αποφάσισε να τους επισκε- 
φθεί. Σοκαρισμένοι αλλά και τρελοί από χαρά οι δικοί του 
ανακάλυψαν ότι ο πραγματικός μακαρίτης ήταν ο άνθρω
πος που είχε κλέψει την ταυτότητα του Φερνάντο.

Επ ιμέλεια : Π. Υ Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Πρωτεύουσα ηρωικού νησιού -  κράτους. Αθλη
τικός όρος.
2. Ξαναρωτά. -  Υπάρχουν στα πλοία.
3. Ασιατικό μουσικό όργανο. -  Σύμβολο του στοι
χείου όσμειον. -  Εκλέγεται στην εξέδρα.
4. Χρειάζεται σε μερικούς (καθ.). -  Δεν είναι καλό.
5. Γράμματα του αλφαβήτου -  Αρχικά γνωστού 
Σώματος.
6. Βυζαντινή νότα. -  Κυκλοφορούν χιλιάδες τέτοια. 
-  Υπόσχεται.
7. Λέξη των προσκόπων. -  Το μακρύτερο οστό που 
σχηματίζει τον αγκώνα (αιτιατ.).
8. Τα βατράχια επιστημονικά. -  Γυναίκα μπερμπά
ντη θεού.
9. Δημητριακά (δημ.) -  Παραπάνω από παλικάρι. 

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ποταμός του Βελγίου και της Γαλλίας. -  Σπή
λαιο, άντρο (αρχ.), τα νεκρά γράμματα είναι Σ, Ο.
2. Δίφθογγος. - ...είναι (μόριο).
3. Έκανε ανέντιμη πράξη. -  Κοίταξε (καθ.).
4. Γ ράμμα του αλφαβήτου. -  Πάντοτε (καθαρ.) -  
Μονάδα μέτρησης επιφάνειας (ξ.λ.).
5. Πόλη της ΕΣΣΔ. -  Καλεί σε συγκεντρώσεις.
6. Κατοικίδιο ζώο (αρχ.) -  Νότα.
7. Αρχικά του ιδρυτή της ψυχανάλυσης. - ...πράγ
μα στον καιρό του.
8. Δίκοπο μαχαίρι. -  Απόγονος του... πιθήκου (κα
θαρ.).
9. Και τέτοια έκλειψη. -  Το μικρό όνομα ηρωίδας 
της Εθνικής Αντίστασης.
10. Ειδικό ένδυμα. -  Όχι... δύο

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Αρχιφύλακας Παππαγιάνης εξηγούσε στον 

Αστυνόμο Δημητρίου για  την μεγάλη κλοπή που 

έγινε στην πολυτελή βίλα του διάσημου ζωγράφου 

Νίκου Καζακίδη.

- Μάλιστα κύριε Αστυνόμε, μπήκαν διαρρήκτες 

στο σπίτι του ζωγράφου και του έκλεψαν 2 πίνακες 

αμύθητης αξίας. Πριν μπουν μέσα έκοψαν τη ροή 

του ηλεκτρικού ρεύματος και έτσι έθεσαν το σύ

στημα συναγερμού εκτός λειτουργίας. Ο Καζακί- 

δης είχε βέβαια ασφαλισμένους τους πίνακες και 

θα εισπράξει την αξία τους από την Ασφαλιστική 

εταιρία. Αλλά τι να το κάμεις, είναι απαρηγόρητος, 

διότι αυτοί οι πίνακες είχαν τεράστια συναισθημα

τική αξία για τον ίδιο.

Όταν έφτασαν στην πολυτελή βίλα, βρήκαν το 

ζωγράφο να κάθεται σε μια πολυθρόνα, να έχει τα 

χέρια του στο πρόσωπο και να κλαίει απαρηγόρη

τα.

- Εξηγήστε μου τι συνέβη, κ. Καζακίδη, είπε ο 

Αστυνόμος Δημητρίου.

-Ήμουν μόνος στο σπίτι και καθάριζα το σπίτι με 

την ηλεκτρική σκούπα, όταν ξαφνικά τα φώτα 

έσβησαν. Σκέφτηκα ότι κόπηκε το ηλεκτρικό ρεύ

μα, αλλά μετά από λίγα δευτερόλεπτα ένιωσα ένα 

πιστόλι να με απειλεί. Κατάλαβα ότι είχα να κάνω 

με ληστές. Με πρόσταξαν να αφήσω σε λειτουργία 

την ηλεκτρική σκούπα, προφανώς για να μην τους 

ακούω τι θα έλεγαν και τι θα έκαναν, αφού η ηλε

κτρική μου σκούπα κάνει πολύ θόρυβο. Μετά από 

λίγη ώρα έφυγαν αφού έκοψαν το καλώδιο του τη

λεφώνου. Αμέσως διαπίστωσα ότι είχαν κλέψει 

δύο από τους πιο αγαπημένους μου πίνακες. 

Ή ταν φοβερό ...

- Κύριε Καζακίδη . Μας λέτε ψέματα. Εσείς κρύ

ψατε κάπου τους πίνακές σας για να εισπράξεχε 

τα χρήματα από την ασφαλιστική εταιρία, είπε με 

σιγουριά ο Αστυνόμος Δημητρίου.

- Μα τι είναι όλα αυτά που λέτε, σίγουρα δεν θα 

είσαστε καλά.
Ο Αστυνόμος Δημητρίου του χαμογέλασε προ- 

τείνοντας τις χειροπέδες.

- Στο Τμήμα θα μας τα πείτε καλύτερα.

Ποια λεπτομέρεια ηρόδωσε τον Καζακίδη; 
(Απαντήστε σωστά και κερδίσετε αξιόλογα δώ- 
ρα).

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο ζωγράφος της  ακουαρέλας πάντοτε χρησιμο
π ο ιε ί νερό για να ζωγραφίσει, στοιχείο το  οποίο 
έλειπε την  ώρα που ζωγράφιζε ο Ρετσ ίλας ______________

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ

ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ -  ΑΠΛΗΣΤΙΑ

Ποτέ δεν ζήλεψα τον ζάπλουτο άνθρωπο, που 

δεν απολαμβάνει κάτι από τα όσα διαθέτει.

ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ
Ο Σωκράτης τους πλεονέκτες ανθρώπους τους 

παρομοίαζε προς τις κότες εκείνες, από τις οποί

ες μία καταπίνει ό,τι τύχει να βρεθεί μπροστά της 

και πότε-πότε πνίγεται, οι δε άλλες να την ακο

λουθούν από κοντά για να της το αρπάξουν και, 

τρέχοντος πιο πέρα, να πνιγούν κι αυτές με τη 
σειρά τους.

ΠΛΑΤΩΝ

Ο Διογένης, όταν ρωτήθηκε για το ποια είναι τα 
χειρότερα θηρία, είπε: Στα μεν βουνά οι αρκού
δες και οι λέοντες, στις δε πόλεις οι τελώνες και 

οι πλεονέκτες.

I. ΣΤΟΒΑΙΟΣ

Ό σοι κομπάζουν για τις επιτυχίες τους και πάντα 

πιο πολλά επιθυμούν, χάνουν (αργότερα) την ευ
τυχία τους.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Υπάρχουν άνθρωποι τόσο πλεονέκτες, ώστε θα 

νόμιζες πως πρόκειται να ζήσουνε αιώνια κι άλλοι 

τόσο σπάταλοι, ώστε θα νόμιζες πως πρόκειται 

να τελειώσουνε τη δεύτερη στιγμή.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Η φιλοχρηματία δεν εγνώρισε ακόμη τα ακραία 
όριά της.

ΜΠΟΥΑΛΩ

Ο πλεονέκτης άνθρωπος στενοχωριέται ανάμε

σα στην αφθονία, όπως ακριβώς και ο αρχαίος Τά

νταλος διψούσε το νερό, που ανάβλυζε πολύ κο

ντά σ ’ αυτόν, σαν ειρωνεία για το τρομερό μαρτύ
ριό του.

ΑΝΤΑΜΣ

Ο πλεονέκτης άνθρωπος ζει σα να ’ γίνε μόνο γ ι’ 
αυτόν ο κόσμος, κι όχι αυτός για τον υπόλοιπο τον 
κόσμο.

ΜΠΡΑΟΥΝ

Η πλεονεξία διδάσκει τους ανθρώπους να είναι 

σκληροί και πανούργοι, εριστικοί και κακοί, γεμά

τοι έγνοιες και μοχθηρία- μ’ όλα αυτά όμως δεν 

κερδίζουν κάτι, διότι δεν τολμούν και να ξοδέψουν 

τη σωρεία των κερδών που συγκέντρωσαν, κατά 

κανόνα, με την αρπαγή.

W

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1

Με μαρτυρικό θάνατο παρέδωσε την ψυχή του 

στον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας το 

1821. Ποιος είναι; (οι νικητές κερδίζουν αξιόλογα 

δώρα)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2

Λέγεται ότι ήταν ο αρχηγός της Φιλικής Εταιρεί

ας. Γι’ αυτό και οι Τούρκοι τον απαγχόνισαν το 1821. 

Ποιος είναι; (οι νικητές κερδίζουν αξιόλογα δώρα)
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ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ TOY ΜΗΝΑ

TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:

Ιανουάριού, Βασίλειο, Βασιλική. 6, Φώτιο, 

Φωτεινή. 7, Ιωάννη, Ιωάννα. 11, Θεοδόσιο, 

Θεοδοσία. 17, Αντώνιο, Αντωνία. 18, Αθανά

σιο, Αθανασία. 20, Ευθύμιο. 25, Γοηγόριο.

Φεβρουάριο: 1, Τρύφωνα. 10, Χαράλαμπο. 

11, Βλάσιο. 17, Θεόδωρο, Θεοδώρα. 23, Πο

λύκαρπο.

Απαντήσεις προηγουμένου τεύχους 

Φωτογραφικό κουίζ 1: Μαντώ Μαυρογένους 

Φωτογραφικό κουίζ 2: Ανδρέας Μιαούλης

Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε τα 

ονόματα που απάντησαν σωστά στο Αστυνομικό 

πρόβλημα και στα παιχνίδια 1 και 2 του τεύχους 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου (τα δώρα θα αποστα

λούν στους δέκα πρώτους μετά από κλήρωση).

Λόγω του μεγάλου όγκου των απαντήσεων στο 

περιοδικό μας θα αναγράφονται μόνο όσοι απά

ντησαν σωστά και κληρώθηκαν.

Απάντησαν σωστά στο τεύχος 228 ο ι :

Βιβή Στεφανίδου, Κωνσταντίνος Χουρδάκης, 

Κωνσταντίνος Δαραβίγκας, Ιωάννης Μορφογιάν- 

νης, Παναγιώτης Ηρακλεους, Δημήτριος Καργά- 

κος, Μάριος Λαβίδας, Αικατερίνη Σαββίδου, Δη- 

μήτρης Οικονόμου, Χρήστος Τζινιέρης.

Μπορείτε να στείλετε τις απαντήσεις σας με fax 

στο τηλ. 2106849352 ή στην ηλεκτρονική διεύ

θυνση του περιοδικού μας. astana@in. gr (είναι 

απαραίτητη και η καταχώρηση της ταχυδρομικής 

σας διεύθυνσης ή του τηλεφώνου σας).

Ε πιμέλεια  : Α ρχ/κας  Κ ω νστανπνος Τσ ινάλης
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Γιατί το λέμε έτσι «Την γλώσσα μου 
έδωσαν 

Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)

Πηγές και σημασία των παρακάτω φράσεων
Η «Α. Α.» συνεχίζει να σας παρουσιάζει 
τις παροιμιώδεις εκφράσεις που ο θυμό
σοφος ελληνικός λαός δημιούργησε. Εί
ναι πράγματι συναρπαστικό να χρησιμο
ποιείς τα ίδια λόγια που εξέφρασαν οι αρ
χαίοι Έλληνες συμπατριώτες μας θέλο
ντας να τονίσουν ένα γεγονός, και το ο
ποίο απαράλλακτα συνεχίζουμε να χρη
σιμοποιούμε και εμείς σήμερα.

«Άγεται και φέρεται»: αναφέρετα ι σε εκείνον 

που  κάνει ό,τι του πουν οι άλλο ι με απώ τερο 

όμω ς σκοπό  να  εξυπηρετήσει τα  δ ικά  του σ υμ 

φέροντα. Η ρίζα της βρίσκεται στην αρχα ία  επ ο 

χή. Την πρω τοσυναντούμε στις ιστορίες του 

Η ροδότου («φ έρουσ ίτε  και άγουσι»).

«Αγέλαστος»: το λέμε πολλές φ ορές  γ ια  κάποιο  

π ρ ό σ ω π ο  που  είνα ι πολύ  σκληρό στην έκφ ρασή 

του. Η φ ράσ η  προήλθε  από  μια πέτρα της Ελευ

σίνας, π ά νω  στην οπο ία  θρήνησε η θεά Δ ήμητρα 

την αρπαγή της κόρης της Π ερσεφόνης από  τον 

Πλούτωνα.

«Αδαμιαία περιβολή»: Τη λέμε γ ια  κάποιον άν

θρω πο που  είνα ι τελείω ς γυμνός. Π ροήλθε από 

το όνομα  του πρω τοπλάστου Αδάμ, που  κυκλο

φ ορούσ ε γυμνός μέσα στον παράδεισο.

«Αϊ στον κόρακα»: Η προέλευσή της είνα ι από 

τους αρχαίους 'Ελληνες ο ι οποίοι, όταν αγανα

κτούσαν με κάποιον, του έλεγαν «φεύγε ες κόρα

κας», που σημαίνει πήγα ινε στον κόρακα. Τη χρ η 

σ ιμοπο ιούμε περ ισσότερο σε κάποιον που  μας 

προκάλεσ ε αγανάκτηση. Την φ ράσ η  αυτή ο ι α ρ 

χα ίο ι Έ λληνες απέφευγαν να τη χρησιμοποιούν, 

α λλά  την έλεγαν όταν ήταν εκτός εαυτού.

«Αεριτζής»: είναι ο άνθρω πος που με ψεύτικα λ ό 

γ ια  π ρ ο σ π α θ ε ί να αποκομ ίσει χρηματικό ποσό. 

Λέγεται επ ίσης γ ια  άνθρω πο που  επ ιδ ιώ κει να 

επ ικρατήσει η  γνώ μη του λέγοντας πράγματα 

βγαλμένα από  τη φαντασ ία του. «Άσε τον αυτόν», 

λέμε, «είναι αεριτζής». Η φ ράσ η  προήλθε από το 

γεγονός ότι ο ι αεριτζήδες πα ίζουν με τον «αέρα» 

(με τα  λόγια).

«Αθηναίοι και Θηβαίοι και κακοί Μυτιληναίοι»: η 

ιστορία της φ ράσ ης κρατά α πό  την εποχή του 

Μ εγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο τελευταίος επρό- 

κειτο να αρχίσει την εκπληκτική του εκστρατεία 

στα βάθη της Ασίας. Ο λόκληρος ο τότε Ελληνι

σμός αποφ άσ ισ ε να πολεμήσ ει στο πλευρό  του. 

Υπόγραψαν, μάλιστα, κι ένα πρω τόκολλο τιμής 

στην Κόρινθο, π α ρ ου σ ία  του Μ. Αλέξανδρου. Α λ

λά  μόλις  άρχισε η εκστρατεία, τόσο ο ι Αθηναίοι, 

όσο και ο ι Θ ηβαίο ι κι ο ι Μ υτιληναίοι, παρ ασπόν- 

δησ αν την τελευταία στιγμή και δεν του έστειλαν 

καμιά βοήθεια. Αυτό έκανε τους Μ ακεδόνες ν ’ 

αγανακτήσουν. Έ τσ ι δ ιέκοψ αν τη φ ιλ ία  που είχαν 

μαζί τους κι άρχισαν να τους αποκαλούν «κα

κούς». Κι από  τότε έμεινε η φράση.

«Αιτείτε και δοθήσεται»: την πα ρ ο ιμ ιώ δη  αυτή 

φ ράση βρίσκουμε στο Ευαγγέλιο (Ματθ., Ζ ’ 7). 

Την αναφ έρουμε συχνά όταν θέλουμε να προ- 

τρέψ ουμε κάποιον να  ζητήσει ευγενικά κάτι, χ ω 

ρίς να καταφύγει σε πλά γ ια  μέσα. Του λέμε «άν

θρω πέ μου, ζήτησέ μου αυτό που θέλεις κι εγώ  

θα σου το δώσω» ή «μην ντρέπεσαι».

«Άκουσον-άκουσον»: είναι μ ια φ ράσ η  που  τη 

χρησ ιμοπο ιούμε πολλές  φ ορές  προκειμένου να 

υποδείξουμε κάτι ανήκουστο, έξω  α πό  την αν

θρώ πινη λογική. Τη συναντάμε στη Π αλαιό  Δ ια 

θήκη, Σαμουήλ Β ’ κεφ. Κ- 16.

«Αλαλα τα χείλη των ασεβών»: χρησιμοπο ιούμε 

αυτή τη φράση, όταν θέλουμε να δηλώ σ ουμε σε 

κάποιον ή σε κάποιους ότι ε ίνα ι ασεβείς. Ο λαός  

το πήρ ε  από  το πέμπτο τρ οπάρ ιο  της ενάτης 

ω δής του Μ ικρού Π αρακλητικού Κανόνα προς  

την Παναγία, που  λέει «Άλαλα τα χείλη τω ν α σ ε

βών των μη προσκυνούντω ν την εικόνα σου την 

σεπτήν, την ιστορηθείσαν υπό του Α ποστόλου 

Λουκά ιερωτάτου, την Οδηγήτριαν».

«Αλλάζει γνώμη σαν τα πουκάμισα»: Την αναφ έ

ρουμε, όταν θέλουμε να πούμε, 

γ ια  κάποιον ότι δεν έχει σταθερή γνώ μη, αλλάζει 

δηλαδή τη γνώ μη του όπω ς τα  πουκάμ ισα . Δεν 

έχει δηλαδή σταθερό χαρακτήρα. Λέμε γ ια  κά

πο ιον «άσ’ τον αυτόν, μη δίνεις σ ημασ ία  στα λ ό 

γ ια  του, αλλάζει γνώ μη κάθε λεπτό».

Ε πιμέλεια: Α ρχ/κας  Κ ωνσταντίνος Χρ. Τσινάλης
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Τέκνα πυναΟέΠφων που
ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΙΝΙΤΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΜΙΛΗΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΚΟΥΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΣΧΑΝΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΑΛΛΑ ΗΛΙΑΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΓΑΛΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΓΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΕΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΚΟΝΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΚΟΥΡΛΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΑΡΑΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΔΕΣΚΟΥΛΙΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΔΟΥΒΛΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ZAPPA ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΖΗΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΗΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΟΥΜΠΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΘΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΜΑΜΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΚΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΚΑΛΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΑΛΛΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΚΑΡΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΝΝΑ
ΚΑΡΑΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΤΕΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΨΑΛΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΨΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΨΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΙΣΣΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΙΣΣΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΛΑΠΑΝΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΚΚΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΚΟΛΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΡΩΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΥΛΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΥΚΟΥΦΙΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΟΥΝΙΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΡΟΥΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΣΑΒΒΑΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΤΟΥΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΑΣΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΙΓΚΕΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΙΚΡΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΩΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΚΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΝΔΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΕΙ, ΟΡΓΝ.-Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 
ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΑΡΧ/ΚΑΣ 
ΔΗΜ/ΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
ΤΕΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΠΛΗΡ.&ΕΠΙΚ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΕΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΧΡΗΜ/ΚΩΝ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝ.ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ-ΠΑΝΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΧΝ.&ΓΕΩΠ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Σ.Μ.Υ.
ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧ.ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΘΗΓ.ΗΛΕΚΤΡ.ΑΘΗΝΩΝ
ΟΡΓ.Δ/ΣΗΣ ΑΓΡ. ΕΚΜ/ΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ.& ΥΠΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΤΕΙ ΆΜΦΙΣΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧ.ΓΕΩΠ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΜ.ΟΙΚ.ΕΠ.ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
ΤΕΙ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΓΥΜΝΑΣΤ.ΑΚΑΔ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΤΙΝΟΛ.ΡΑΔΙΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 
ΣΧ.ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.
ΟΙΚ/ΚΩΝ ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
Τ.Δ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ 
Τ.Δ.Α. ΝΑΟΥΣΑΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ.ΔΙΟΙΚ.ΟΙΚΟΝ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΣΧ. ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧ.& ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.ΠΑΤΡΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ, ΤΜ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΑΝΘΡΩΠΟΛ. 
ΜΗΧ.Η/Υ ΤΗΛ.&ΔΙΚΤ.ΠΟΛ.ΒΟΛΟΥ 
ΤΕΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ ΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΤΜ. ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. ΑΠΘ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΑΚΟΜΩΝ-ΤΕΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΙ ΖΩΙΚ.ΠΑΡ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΚΑΔΗΜ.ΕΜΠ.ΝΑΥΤ.ΚΥΜΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧ.ΤΕΧΝ.ΓΕΩΠ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜ.ΔΑΣ/ΝΙΑΣ-ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜ.ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.& ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚ.ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜ.ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧΑΙΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
ΦΙΛΟΣ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜ.ΟΡΓ.&Δ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ.ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧ. ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤ.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
Σ.Σ.Ε.
ΘΕΟΛ/ΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΕΚΑΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΟΛ.ΕΠΙΣΤ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΥΠΑΣΤ.Α'
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΔΗΜ.ΠΑΝΕΠ.ΘΡΑΚΗΣ 
ΠΛΗΡ/ΚΗ Α.Π.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡ.ΜΗΧΑΝ.& ΜΗΧ.ΗΛΕΚΤΡ.ΥΠΟΛ.ΞΑΝΘΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΙ ΓΕΩΤΕΧΝ.ΠΕΡ.ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΜ ΜΗΧΑΝ.
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΈΡΓΩΝ 
ΤΗΛ/ΚΗ & Δ/ΣΗ- ΤΕΙ ΆΡΤΑΣ 
ΣΧ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΜ.ΖΩΪΚ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ

AT ΚΟΡΩΝΗΣ.
AT ΚΟΡΩΝΗΣ.
ΑΝΟ/ΜΟΣ ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΖΩΓΡΑΦΟΥ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΚΑΤ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ,ΕΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.
ΑΣΤ.Β ' -ΥΔΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ- A  AT ΛΑΡΙΣΑΣ. 
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ,ΓΑΔΠ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ. 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΚΑ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
Π.Υ.-Α ' ΤΣΦ ΦΙΛΙΑΤΩΝ.
AT ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ,AT ΑΝΔΡΟΥ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΦΑΡΣΑΛΩΝ.
ΥΠΑΣΤ.Β', Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ- AT ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
ΑΣΤ. A ' - AT ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
AT ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - AT ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - AT ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΥΔΟΕΕΑΗ.
ΥΠΑΣΤ.Α -AT ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.ΑΔ ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΣΤ.Α , Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ.
ΥΦΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΤΤ ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΤΜ ΔΙΚ.ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΔΑΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤΔ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.
ΥΠΑΣΤ. Α \  ΑΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΥΠΑΣΤ.Α' -AT ΦΑΡΣΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ. Β ' AT ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΑΣΤ.Α '-ΤΣΦ  ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΤΜ ΔΙΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ. AT ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΘΑΣΟΥ.
ΑΡΧ.-ΑΤ ΠΕΡ.ΤΡΙΚ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤ ΘΗΒΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, Β AT ΛΑΡΙΣΑΣ. 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΚΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ. ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ.
Π.Υ., Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΥΚΑΤ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ -Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΚΑ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ. ΥΔΕΖΙ.
ΑΣΤ.Α ', ΤΤ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, Β ' AT ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΣΤΥΝ.Α ' -Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΣΤ.Α ' -ΑΤΝ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ. AT ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤΔ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ. 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.
ΑΣΤ.Β ' -ΤΣΦ ΘΕΡΜΗΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΣΑΕΑ
AT ΑΕΡΟΛΙΜ ΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, Α Σ. ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΣΤ.Β . ΑΔ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤΔ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΚΑ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΚΑ.
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ.ΑΓ. ΑΝ ΑΡΓΥΡΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ. AT ΔΙΣΤΟΜΟΥ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - AT ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΔΕΖΙ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤ ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
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πέιυχπν οτα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΜΕΡΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΟΣΧΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΟΣΧΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΟΥΤΑΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΠΑΛΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΜΠΑΛΤΟΥΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΡΙΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΑΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΝΤΑΗ ΚΑΣΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΤΑΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ
ΝΤΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΤΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΠΑΤΤΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΡΡΙΚΟΣ
ΠΙΤΣΙΔΗΜΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΟΠΟΤΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΙΤΣΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΡΑΜΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΡΙΖΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΡΙΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΣΙΑΜΑΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΙΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΙΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΆΓΓΕΛΟΣ
ΣΙΩΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΣΚΡΕΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΣΤΡΑΠΑΤΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΦΕΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΣΩΜΑΡΙΠΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΑΛΙΑΝΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΑΣΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΕΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΖΑΦΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΖΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΙΒΙΚΕΛΗ ΒΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΙΒΙΚΕΛΗ ΘΩΜΑΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΊΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΑΠΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΑΠΛΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΣΙΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΟΥΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΤΣΟΝΤΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΙΧΑΗΛ
ΦΕΛΩΝΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
ΦΙΚΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΤΥΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΑΝΔΗ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥ ΠΩΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚ.-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΑΝΩΤ.ΣΧΟΛ.ΤΟΥΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜ.ΚΟΙΝ/ΓΙΑΣ 
ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣ/ΝΙΑΣ 
ΤΜ.ΨΥΧ/ΓΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ 
ΦΥΣ. ΑΓΩΓ.& ΑΘΛ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΧΑΡΟΚ.ΑΘΗΝΩΝ, ΑΕΙ, ΑΝΘ/ΜΟΣ 
ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜ/ΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 
Σ.Μ.Υ.
ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣ/ΝΙΑΣ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 
ΑΡΙΣΤ/ΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΠΛΗΡ.&Μ.Μ.Ε.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΤΜ.ΓΕΩΓΡ.ΧΑΡ/ΠΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧ.-ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ 
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΘ/ΜΟΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΤΕΦΑΑ
ΤΜ.ΚΟΙΝ.& ΕΚΠ.ΠΟΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ
ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΤΜ.ΚΟΙΝ.ΘΕΟΛ.ΑΘΗΝΩΝ
ΠΛΑΣΤ.ΤΕΧΝ.&ΕΠΙΣΤ.ΤΕΧΝ.ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΖΩΙΚ.ΠΑΡ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΜΗΧ.ΠΛΗΡ.&ΕΠΙΚ.ΠΟΛΥΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΗΜ/ΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΝΩΤ.ΣΧ. ΠΑΙΔ/ΚΗΣ-ΤΕΧΝ.ΕΚΠ/ΣΗΣ
Σ.Μ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΠΑΙΔ/ΚΟ ΤΜ.ΔΗΜ.ΕΚΠ.ΡΟΔΟΥ
ΤΜ.ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ-ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΑΡΧ/ΚΑΣ
ΠΛΗΡ.&ΤΗΛ/ΝΙΩΝ-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΙ ΜΗΧΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ
Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΤΜ.ΖΩΪΚ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ
ΙΧΘΥΟΟΙΚ.-ΙΧΘΥΟΚ.-ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
ΤΕΦΑΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΡΧ/ΚΑΣ 
Δ/ΣΗ ΜΟΝ.ΥΓ.ΠΡΟΝ.-ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΜΗΧ/ΓΟΣ-ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΒΡΕΦ/ΜΙΑΣ-ΤΕΙ ΣΙΝΔΟΥ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΔΑΣ/ΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓ.-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ 
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
ΕΡΓΟΘΕΡ.-ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛ.ΜΗΧ.& ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΕΦΑΡΜ.ΠΛΗΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 
ΤΜ.ΦΙΛΟΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔ.& ΚΟΙΝ.ΠΟΛ.-Α.Ε.Ι. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΒΟΛΟΥ 

ΕΜΠΟΡ.ΔΙΑΦ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧ.ΝΗΠ/ΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 
ΦΙΛΟΛ. ΠΑΝΕΠ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
ΣΧ.ΦΥΣ.ΠΟΡΩΝ-ΤΕΙ ΧΑΝΙΩΝ 
ΑΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΟΣ.ΣΧΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΕΙ, ΧΗΜΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΗΛ/ΓΩΝ ΜΗΧ.Η/Υ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ-ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜ.ΦΙΛ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΧ.ΗΛ. ΘΡΑΚΗΣ
ΒΙΟΛ/ΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ
ΣΧ.ΓΕΩΠ. ΕΠΙΣΤ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ-ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ, ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧ.ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΜ. ΟΙΚ.ΕΠΙΣΤ.ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜ.ΠΟΛ.ΔΟΜ.ΈΡΓ.-ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΙΣΤΙΡΙΚΟ ΑΡΧ/ΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT Ν.ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ. 
ΑΝΘ/ΜΟΣ,-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ. Δ/ΝΣΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - AT ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - AT ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 
AT ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. 
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΤΜ.ΔΙΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ. 
ΥΠΑΣΤ.Α'-ΤΤ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΧΡΥΣ/ΛΗΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - AT ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ - AT ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ - AT ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
AT ΠΥΛΗΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΝΑΞΟΥ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΚΑ
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ,ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΚΑ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ- ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΑΕΡΟΔΡ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ,ΥΑΘ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ, A ' AT ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ- Α.Τ.ΠΕΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ. 
ΑΝΘ/ΜΟΣ, AT ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ. Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΔ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΣΤ.Β' -ΤΠΑΚΠ.
ΑΣΤ. Α \ ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
ΑΣΤΥΝ.Α' -ΥΔΤ/ΑΕΑ/ΔΕΕ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΙΣΤ' ΤΑΘ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΔΕΖΙ.
AT ΆΝΔΡΟΥ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ,ΑΔ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ.
ΑΣΤ.Β' -ΥΔΕΖΙ 
ΑΝΘ/ΜΟΣ. ΤΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΔΕΖΙ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΔ ΚΑΒΑΛΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, AT. ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΤΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ. AT ΦΙΛΟΤΙΟΥ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-Υ.Α.ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.

ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΜ ΔΙΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤ ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ- AT ΠΕΡ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ - ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ,ΔΚΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ. AT ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΣΤ.Β', Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΥΚΑΤ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΥΚΑ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΣΦ ΧΑΝΙΩΝ.
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΤΔΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ. 
ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΣΤ. Α'-Γ ΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ.-ΔΚΑ 
ΑΡΧ/ΚΑΣ- ΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ,ΑΤ ΧΑΝΙΩΝ.
ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.
ΑΡΧΚΑΣ, ΤΑ ΧΙΟΥ.
ΑΣΤ.ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ, ΓΑΔΠ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ. 
ΑΣΤ.Δ/ΝΤΗΣ Ε.Α.
ΑΡΧ/ΚΑΣ. ΤΤ ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΑΡΧ/ΚΑΣ, Β' AT ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΥΠΑΣΤ.Α' -Α'ΑΤ ΛΑΡΙΣΑΣ.
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και η Οργανωτική Επιτροπή εκφράζουν τις ευ
χαριστίες τους προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης κ. Γιώργο Βουλγαράκη, για τη συμβολή 
του στην επιτυχημένη διοργάνωση του 22ου 
Διεθνούς Κλασικού Μαραθωνίου Δρόμου και 
του Αγώνα Δρόμου 10 χιλιομέτρων που διεξή- 
χθη πρόσφατα στην Ιστορική Ολυμπιακή Δια
δρομή.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πόσης 
Ελλάδος κ. Χριστόδουλος σε συγχαρητήρια ε
πιστολή του που απευθύνει, με την ευκαιρία 
της ανάληψης των νέων καθηκόντων, προς τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγο κ. Αγγελάκο Γεώργιο, τονίζει:

”  Δια της παρούσης επιστολής μου εκφράζω 
τα θερμά μου συγχαρητήρια δια την προα
γωγήν σας εις την υψίστην και ευθυνοφόρον 
θέσιν του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας. Εύχομαι ο Πανάγαθος και Παντοδύνα
μος Θεός να ευλογεί τη ζωή σας και να είναι 
μεστή θείων δωρεών και χαρίτων με υγεία 
πνευματική και σωματική και κάθε καλό δια 
σας προσωπικός και δια ολόκληρον το Σώμα 
της Αστυνομίας της φιλτάτης πατρίδος μας” .

'■* Ο Πρύτανης του Εθνικού Μετσοβίου Πο
λυτεχνείου κ. Ανδρεόπουλος Ανδρέας εκφρά
ζει τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. Αγγελάκο Γεώργιο, για την άμεση ανταπό
κριση και την καθοριστική συμβολή του στην ε
πιτυχή σχεδίαση και διεξαγωγή τωντριήμερων 
εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνεί
ου.
"Το προσωπικό σας ενδιαφέρον-τονίζει στην 
επιστολή του- και η αποτελεσματική επιχει
ρησιακή κινητοποίηση των υπηρεσιών σας, 
που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας, απετέ- 
λεσαν βασική προϋπόθεση της ομαλής πο
ρείας των εκδηλώσεων και ιδιαίτερη τόνωση 
των δικών μας προσπαθειών” .

Ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Κοτρωνιάς Γέ- 
ώργιος εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βουλγαράκη Γε
ώργιο, για την ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ε
θνικών Οδών στο πέταλο του Μαλιακού, υλο
ποιώντας άμεσα την πρόσφατη Πρωθυπουρ- 
γική δέσμευση.

Ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού 
Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Α
στυνομικών κ. Μαρκόπουλος φρειδερίκος εκ

φράζει τις πιο θερμές του ευχαριστίες προς το 
Γ ενικό Γ ραμματέατου Υ.Δ.Τ. κ. Λεωνίδα Ευαγ- 
γελίδη, για τη στήριξη της εκπαιδευτικής ημε
ρίδας με το φλέγον θέμα <<HUM AN 
TRAFFICKING > > , το οποίο πραγματοποιήθη
κε με άρτια και υποδειγματική οργάνωση πρό
σφατα στην Αθήνα. Σε δεύτερη επιστολή του 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Γ εώργιο Αγγελάκο εκφράζει 
τα συγχαρητήρια του, για το υψηλό επίπεδο 
των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας που 
συμμετείχαν ως εισηγητές, συντονιστές και δι
δασκόμενοι στην ίδια ημερίδα υπό την αιγίδα 
και οικονομική στήριξη του Ελληνικού ΥΠΕΞ.

*+  Ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας στην 
Ελλάδα K.Bulent Gokay σε ευχαριστήρια επι
στολή του που απευθύνει προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Γεώργιο Αγγελάκο εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες προς τον Προϊστάμενο του Τμή
ματος Προστασίας Ξένων Επισήμων στην Κρή
τη κ. Δημήτριο Κορόμπα, για τα μέτρα προ
στασίας που ελήφθησαν κατά την πρόσφατη 
επίσημη επίσκεψή του στο Νησί.
< < Θ α ήθελα να σας τονίσω -αναφέρει στην 
επιστολή του ο Τούρκος Πρόξενος- ότι το εν
διαφέρον που έδειξαν στο πρόσωπό μου 
φροντίζοντας για την ασφάλειά μου οι Δ ιοι
κητές της Δ/νσης Ασφαλείας των Νομών 
Ηρακλείου, Χανιών και Ρεθύμνου αποτέλεσαν 
υπόδειγμα φ ιλίας>> .

·» Ο Υπουργός Εθνικής Αμυνας κ. Σπή- 
λιος Σπηλιωτόπουλος με την ευκαιρία της πα
ρέλασης της 28^^ Οκτωβρίου των Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια και επισημαίνει: 
«Το υψηλό φρόνημα, η άρτια εκπαίδευση και 
το ηθικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σω
μάτων Ασφαλείας εκφράστηκαν κατά τον 
καλλίτερο τρόπο στο σύνολο των εκδηλώσε
ων της 28*1$ Οκτωβρίου και δικαίωσαν τον 
Ελληνικό Λαό για την υψηλή εμπιστοσύνη 
που επιδεικνύει».

■*· Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπον
δίας Ποδοσφαίρου κ. Γκαγκάτσης Βασίλειος 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την 
Ελληνική Αστυνομία, για τη διάθεση της Φι
λαρμονικής του Σώματος κατά την τελετή έ
ναρξης του επίσημου αγώνα Ελπίδων Ελλά- 
δας-Καζακστάν που έγινε πρόσφατα στο γή
πεδο < < Γεώργιος Καμάρας > > , στη Ριζούπο- 
λη.
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Ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του 
Κεμπέκ με ε π ισ τ ο λ ή  τ ο υ  π ρ ο ς  τ ο ν  Α ρ χ η γ ό  τη ς  

Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο  κ. Γ εώ ρ - 

γ ιο  Α γ γ ε λ ά κ ο  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  ε ιλ ικ ρ ιν ε ίς  ε υ χ α ρ ι

σ τ ίε ς  τ ο υ  γ ια  τ η ν  υ π ο δ ο χ ή  π ο υ  τ ο υ  ε π ιφ υ λ ά 

χ θ η κ ε  τ ο ν  π ε ρ α σ μ έ ν ο  Α ύ γ ο υ σ τ ο , κα τά  τ η ν  ε π ί

σ κ ε ψ ή  τ ο υ  σ τ η ν  Α θ ή ν α . Σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν α  τ ο ν ίζ ε ι 

ότ ι: «Η ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  Ο λ υ μ π ια κ ώ ν  Α γ ώ ν ω ν  κα  

η α σ φ ά λ ε ια  π ο υ  α π α ιτ ο ύ σ ε  έ ν α  γ ε γ ο ν ό ς  δ ιε 

θ ν ο ύ ς  ε μ β έ λ ε ια ς  ή τ α ν  μ ια  μ ε γ ά λ η  π ρ ό κ λ η σ η . 

Κ α τα φ έρ α τε  ν α  α ν τ α π ο κ ρ ιθ ε ίτ ε  με  ά ν ε σ η  κ α ι ε 

π ιτ υ χ ία  κ α ι σ α ς  σ υ γ χ α ίρ ω . Η ε π ιτ υ χ ία  σ α ς , ε ί

ν α ι β έ β α ιο  ό τ ι θ α  α π ο τ ε λ έ σ ε ι γ ια  μ ένα  π η γ ή  έ 

μ π ν ε υ σ η ς  σ τη ν  ο ρ γ ά ν ω σ η  τ ω ν  Π α γ κ ό σ μ ιω ν  Α 

γ ώ ν ω ν  Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  κ α ι Π υ ρ ο σ β ε σ τ ώ ν , π ο υ  θ α  

γ ίν ο υ ν  σ τ ο  Κ ε μ π έ κ  α π ό  τ η ν  26  Ιο υ ν ίο υ  μ έ χ ρ ι 

τ η ν  5 Ιο υ λ ίο υ . Μ ε τ η ν  ε υ κ α ιρ ία  α υ τ ώ ν  τ ω ν  Α γ ώ 

ν ω ν  θ α  υ π ο δ ε χ τ ο ύ μ ε  2 0 .0 0 0  -  2 5 .0 0 0  α θ λη τές  

κ α ι σ υ ν ο δ ο ύ ς  α π ό  70 χ ώ ρ ε ς .

Ελπίζοντας ότι θα έχετε κάθε επιτυχία στο 
έργο σας, σας εκφράζω τα σέβη μου».

** Ο  Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ.Σ. τ η ς  Ε-

λ ε ή μ ο ν ο ς  Ε τ α ιρ ε ία ς  Α θ η ν ώ ν  ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ ν  

θ ε ρ μ ά  γ ια  τη  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  τ η ς  Σ χ ο λ ή ς  Χ ο ρ ο ύ  

τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Ε κ π α ίδ ε υ σ η ς  τη ς  Γ .Α .Δ .Α . σ την 

ε κ δ ή λ ω σ η  τ η ς  12ης Δ ε κ ε μ β ρ ίο υ  2004 , κ α θ ώ ς  

κ α ι γ ια  τ η ν  π α ρ ο υ σ ία  τ ω ν  π α ιδ ιώ ν  τ η ν  π α ρ α μ ο 

νή  τ η ς  Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ιά ς  π ο υ  έ ψ α λ λ α ν  τ α  κ ά λ α 

ντα  σ τ ο υ ς  η λ ικ ιω μ έ ν ο υ ς . «Η π α ρ ο υ σ ία  τ ω ν  π α ι

δ ιώ ν  σ το  Γ η ρ ο κ ο μ ε ίο  κ α ι η  ά μ ε σ η  ε π ικ ο ιν ω ν ία  

μ ε  τ ο υ ς  η λ ικ ιω μ έ ν ο υ ς  ε ν ο ίκ ο υ ς , χ ο ρ ε ύ ο ν τ α ς  

π α ρ α δ ο σ ια κ ο ύ ς  χ ο ρ ο ύ ς  κ α ι ψ ά λ λ ο ν τ α ς  κ ά λ α 

ντα  ή τ α ν  μ ια  ε υ χ ά ρ ισ τ η  δ ια κ ο π ή  τη ς  κ α θ η μ ε 

ρ ινό τη τα ς  π ο υ  ό χ ι μ ό ν ο ν  τ ο υ ς  α ν α ζ ω ο γ ό ν η σ ε  

ψ υ χ ικ ά  α λ λ ά  τ ο υ ς  έ δ ω σ ε  μ η ν ύ μ α τ α  χ α ρ ά ς  κα ι 

α ισ ιο δ ο ξ ία ς . Τ έ λ ο ς  ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ μ ε  τη ν  Έ ν ω σ η  

Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  Α ττ ική ς  γ ια  τ η ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τη ς  μι- 

κ ρ ο φ ω ν ικ ή ς  εγ κα τά σ τα σ η ς » .

Ο Διευθυντής το υ  8ου  Γ υ μ ν α σ ίο υ  Π ε ρ ι

σ τ ε ρ ιο ύ  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  τ ο υ  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  

π ρ ο ς  τ η ν  Ά μ ε σ η  Δ ρ ά σ η  (100) Α ττ ικής , γ ια  τη ν  

ά μ ε σ η  α ν τ α π ό κ ρ ισ ή  τ η ς  π ρ ο κ ε ιμ έ ν ο υ  ν α  μ ετα 

φ ε ρ θ ε ί σ το  Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο  Π α ίδ ω ν , τ ο  σ υ ν τ ο μ ό 

τ ε ρ ο  δ υ ν α τ ό  μ α θ ή τ ρ ια  το υ  σ χ ο λ ε ίο υ  , η ο π ο ία  

π α ρ ο υ σ ία σ ε  σ ο β α ρ ό  π ρ ό β λ η μ α  υ γ ε ία ς  σ ε  ώ ρ α  

μ α θ ή μ α τ ο ς .

Ο Εκτελεστικός βοηθός Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  Α- 

ν τ ιτ ρ ο μ ο κ ρ α τ ία ς  κ α ι α ν τ ιπ λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς  τ ο υ  

FBI τ ω ν  Η .Π .Α  κ. G a ry  Μ. B a ld  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  ε 

γ κ ά ρ δ ιε ς  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  τ ο υ  κ α ι τ α  θ ε ρ μ ά  τ ο υ  

σ υ γ χ α ρ η τ ή ρ ιά  π ρ ο ς  τ ο ν  Υ π ο υ ρ γ ό  Δ η μ ό σ ια ς  

Τ ά ξ η ς  κ. Γ ε ώ ρ γ ιο  Β ο υ λ γ α ρ ά κ η , γ ια  τ ο υ ς  π ο λ ύ

ε π ιτ υ χ ε ίς  Ο λ υ μ π ια κ ο ύ ς  Α γ ώ ν ε ς  τ ο υ  2 0 0 4  κ α ι 

τη ν  ά ρ ισ τ η  σ υ ν ε ρ γ α σ ία  τ ο υ ς  σ ε  θ έ μ α τ α  α σ φ ά 
λε ια ς .

*■* Ο κ. Μεταξόπουλος Κ ρ ίτ ω ν α ς  π λ η ρ ε 

ξ ο ύ σ ιο ς  δ ικ η γ ό ρ ο ς  τ ω ν  π ο λ υ ε θ ν ικ ώ ν  ε τ α ιρ ιώ ν  

D a ssa u lt S ys te m s  S .A @  IBM  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ 

μ ές  τ ο υ  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  π ρ ο ς  ό λ α  τ α  σ τελέχ η  τη ς  

Δ /ν σ η ς  Α σ φ α λ ε ία ς  Α τ τ ικ ή ς  κ α ι ιδ ια ίτ ε ρ α  τ η ς  

Δ ίω ξ η ς  Ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν  Ε γ κ λ η μ ά τ ω ν , τ ο υ  Η λ ε 

κ τ ρ ο ν ικ ο ύ  Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς -Κ υ β ε ρ ν ο έ γ κ λ η μ α , κ α ι 

π ρ ο σ ω π ικ ά  σ τ ο ν  ε π ικ ε φ α λ ή ς  Α ξ ιω μ α τ ικ ό  κ. 

Μ ά νο  Σ φ α κ ια ν ά κ η , γ ια  τ ις  ά ο κ ν ε ς  κ α ι ε π ιτ υ χ η 

μ ένες  π ρ ο σ π ά θ ε ιε ς  σ τη ν  π ρ ό σ φ α τ η  ε ξ ά ρ θ ρ ω 

σ η  ε ν ό ς  α π ό  τ α  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ α  δ ιε θ ν ή  κ υ κ λ ώ μ α τ α  

π ε ιρ α τ ε ία ς  λ ο γ ισ μ ικ ο ύ  κ α ι π ν ε υ μ α τ ικ ώ ν  έ ρ 
γ ω ν .

• Ο κ .  Πεταλάς Μιχάλης ε υ χ α ρ ισ τ ε ί θ ε ρ 

μ ά  τ ο  π ρ ο σ ω π ικ ό  τ ο υ  Α.Τ. Ν έο υ  Ψ υ χ ικ ο ύ  κ α ι ι

δ ια ίτ ε ρ α  τ ο υ ς : Α ρ χ /κ α  Κ ο τ σ ο λ ά κ ο  Β α σ ίλ ε ιο  

κ α ι Α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς  Σ μ π ό ν ια  Θ ω μ ά  κ α ι Δ ια ν έ λ λ ο  

Β α σ ίλ ε ιο , γ ια  τ ο ν  υ π η ρ ε σ ια κ ό  τ ο υ ς  ζ ή λ ο  κ α ι 

τ η ν  α ν θ ρ ώ π ιν η  π ρ ο σ έ γ γ ισ η  π ο υ  έ δ ε ιξ α ν  σ ε  

π ρ ό σ φ α τ η  π ρ ο σ ω π ικ ή  τ ο υ  υ π ό θ ε σ η .

• Ο κ .  Μομφεράτος Γεώργιος ε κ φ ρ ά ζ ε ι 

τ ις  θ ε ρ μ έ ς  τ ο υ  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  π ρ ο ς  τ ο  Π ρ ο σ ω π ι

κό  τη ς  Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Α σ φ α λ ε ία ς  Α ττ ικής /Υ Δ Ε Ζ Υ  

κ α ι ιδ ια ίτ ε ρ α  π ρ ο ς  τ ο υ ς : Π ρ ο ϊσ τ ά μ ε ν ο  Α στυν. 

Δ /ντή  κ. Δ η μ ή τ ρ ιο  Γ ε ω ρ γ ίο υ , Υ π α σ τ υ ν ό μ ο υ ς  

Β ’ κ .κ . Π α π α σ η φ ά κ η  Γ ιώ ρ γ ο  κ α ι Κ ο π ιτ σ ή  Π α 

ν α γ ιώ τ η  κ α ι Α ρ χ /κ ε ς  κ.κ. Κ ο λ ιό  Ν ικ ό λ α ο , Σ α λ ά - 

π η  Α θ α ν ά σ ιο , Ιω ά ννο υ  Χ ρ ίσ το  κ α ι Σ ύ σ κ α  Δ η μ ή - 

τ ρ ιο , γ ια  τ η ν  τ α χ ύ τ α τ η  κ α ι α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ικ ή  

β ο ή θ ε ια  π ο υ  το υ  π α ρ ε ίχ α ν  σ ε  π ρ ό σ φ α τ η  υ π ό 

θ εσ η  κ λ ο π ή ς  π ο υ  έγ ινε  σ ε  β ά ρ ο ς  το υ .

Ο Πρόξενος της Ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ή ς  Δ η μ ο 

κ ρ α τ ία ς  τη ς  Γ ε ρ μ α ν ία ς  σ τη ν  Α θ ή ν α  K .M ichae l 

D o rn  σ ε  ε π ισ τ ο λ ή  τ ο υ  π ο υ  α π ε υ θ ύ ν ε ι π ρ ο ς  το  

Α ρ χ η γ ε ίο  τ η ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  μ ε τ α φ έ 

ρ ε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  τ η ς  ο ικ ο γ έ ν ε ια ς  

W e im e ra n o T O  M u n s te r τη ς  Γ ερ μ α ν ία ς , γ ια  την  

ιδ ια ίτ ε ρ α  φ ιλ ικ ή  α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η  κ α ι β ο ή θ ε ια  π ο υ  

τ ο υ ς  π α ρ ε ίχ ε  η α σ τ υ ν ο μ ία  σ ε  π ρ ό β λ η μ ά  το υ ς , 

το  ο π ο ίο  π α ρ ο υ σ ιά σ τ η κ ε  κα τά  τη ν  ε π ισ τ ρ ο φ ή  

το υ ς  α π ό  δ ια κ ο π έ ς  στη Ρ όδο .

Ιδ ια ίτ ε ρ α  ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ ν  τ ο ν  Α ρ χ /κ α  κ. Κ α π π ή  

Ν ικ ό λ α ο  κ α ι Α σ τ υ φ ύ λ α κ ε ς  Σ π η λ ιώ τ η  Α ικ α τ ε 

ρ ίνη  κ α ι Σ τ α υ ρ α κ ά κ η  Σ τυ λ ια νή  π ο υ  υ π η ρ ε 

τ ο ύ ν  σ το  Α.Τ. Λ α υ ρ ίο υ , γ ια  τ ις  ά ο κ ν ε ς  π ρ ο 

σ π ά θ ε ιε ς  κ α ι τ η ν  υ π η ρ ε σ ια κ ή  θ έ ρ μ η  π ο υ  επ έ- 

δ ε ιξ α ν  μ ε  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ν  ε π ίλ ύ σ η  τ ο υ  π ρ ο 

β λ ή μ α τ ο ς  π ο υ  α ντ ιμ ετώ π ιζα ν .
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«Και η Πρεσβεία μας -επισημαίνει στην επι
στολή του ο κ. Πρόξενος- θα ήθελε να σας 
ευχαριστήσει προσωπικά για την υποστήριξη 
που προσφέρατε στους ανθρώπους αυτούς. 
Η στάση και συμπεριφορά σας αποδεικνύει 
τη μεγάλη σας κατανόηση για παρόμοια πε
ριστατικά και την ανιδιοτέλεια στην παροχή 
βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Αποτελεί 
ακόμη ένα εξαίρετο παράδειγμα ότι στην Ελ
λάδα η έννοια της φιλοξενίας δεν έχει χάσει 
τη σημασία της».

Ο Σεβασμιότατος Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η ς  Α λ ε 

ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς  κ. Ά ν θ ιμ ο ς  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ 

μ ές  τ ο υ  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  π ρ ο ς  τ ο  Π ρ ο σ ω π ικ ό  τη ς  

Α σ τυ ν . Δ /ν σ η ς  Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η ς  κ α ι ιδ ια ίτ ε 

ρ α  π ρ ο ς  τ ο ν  Α σ τυ ν  Δ /ντή  κ. Μ α ρ α γ κ ο ύ δ η  Ζ ή 

σ η , τ ό σ ο  γ ια  τ η ν  ά ρ τ ια  υ π ο δ ο χ ή  π ο υ  τ ο υ  ε π ι

φ ύ λ α ξ α ν  κα τ ά  τ η ν  η μ έ ρ α  τ η ς  ε π ίσ η μ η ς  ε ν θ ρ ό 

ν ισ ή ς  τ ο υ  σ τ η ν  Α λ ε ξ α ν δ ρ ο ύ π ο λ η  ό σ ο  κ α ι γ ια  

τ α  ά ρ ισ τ α  μ έ τ ρ α  τ ά ξ η ς  π ο υ  ε λ ή φ θ η σ α ν .

Ο Διευθύνων Σύμβουλος τ η ς  Ε λ λ η ν ι

κή ς  Ε τ α ιρ ε ία ς  Π ρ ο σ τ α σ ία ς  Π ν ε υ μ α τ ικ ή ς  Ιδ ιο 

κ τ η σ ία ς  Α .Ε . κ. Γ α λ α ν ά κ η ς  Γ ε ώ ρ γ ιο ς  ε υ χ α ρ ι

σ τ ε ί θ ε ρ μ ά  τ ο  α σ τ υ ν ο μ ικ ό  π ρ ο σ ω π ικ ό  τ ω ν  Α 

σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Δ ιε υ θ ύ ν σ ε ω ν  Φ θ ιώ τ ιδ α ς , Β ο ιω 

τ ία ς  κ α ι Φ ω κ ίδ α ς , γ ια  τ ις  μ ε θ ο δ ικ έ ς  κ α ι α π ο τ ε 

λ ε σ μ α τ ικ έ ς  τ ο υ ς  ε ν έ ρ γ ε ιε ς  σ ε  θ έ μ α τ α  π ε ιρ α 

τ ε ία ς  C D , με  α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ ο  τ ε λ ε υ τ α ίο  ε ξ ά μ η 

νο  ν α  σ υ λ λ η φ θ ε ί μ ε γ ά λ ο ς  α ρ ιθ μ ό ς  α λ λ ο δ α π ώ ν  

κ α ι Ε λ λ ή ν ω ν  μ ικ ρ ο π ω λ η τ ώ ν  κ α ι ν α  κ α τ α σ χ ε 

θ ο ύ ν  π ο λ λ ά  π λ α σ τ ά  C D  κα ι κα σ έτες  μ ο υ σ ικ ή ς . 

Τ ο  α ν ω τ έ ρ ω  γ ε γ ο ν ό ς  σ χ ο λ ιά ζ ο υ ν  ε υ ν ο ϊκ ά  κ α ι 

π ο λ λ έ ς  τ ο π ικ έ ς  ε φ η μ ε ρ ίδ ε ς  τ ω ν  α ν τ ίσ τ ο ιχ ω ν  

Ν ο μ ώ ν.

Ο Δήμαρχος Ιναχωρίου Ν. Χ α ν ίω ν  ε κ 

φ ρ ά ζ ε ι τ ις  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  τ ο υ  π ρ ο ς  τ ο ν  Α στυν. Υ 

π ο δ ιε υ θ υ ν τ ή  κ. Δ α ρ α τ σ ια ν ό  Ε υ ά γ γ ε λ ο , γ ια  τη  

σ υ μ β ο λ ή  τ ο υ  σ τ η ν  α ν τ ιμ ε τ ώ π ισ η  π ρ ο β λ η μ ά 

τ ω ν  σ το  Δ ή μ ο  κ α ι ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  σ τη ν  π ε ρ ιο χ ή  Ε

λ α φ ο ν ή σ ο υ .

«Η π ε ρ ιο χ ή  α υ τή  -α ν α φ έ ρ ε ι σ τη ν  ε π ισ τ ο λ ή  

το υ  ο  κ. Δ ή μ α ρ χ ο ς - ε ίν α ι Ε υ ρ ω π α ϊκ ο ύ  Ε ν δ ια 

φ έ ρ ο ν τ ο ς  κα ι π ρ ο σ τ α τ ε ύ ε τ α ι α π ό  τ ρ ιπ λ ή  Κ Η 

ΡΥΞΗ (π ε ρ ιο χ ή  N atu ra , Α ρ χ α ιο λ ο γ ικ ό ς , Ισ το 

ρ ικ ό ς  Τ ό π ο ς ). Ο  κ. Δ α ρ α τ σ ια ν ό ς  με τ ις  ο ρ 

γ α ν ω τ ικ έ ς  ικα νό τη τες , τ η ν  α φ ο σ ίω σ η  σ το  έ ρ 

γ ο  το υ , τ ο  δ υ ν α μ ισ μ ό  τ ο υ  κ α ι το  π ν ε ύ μ α  σ υ 

ν ε ρ γ α σ ία ς  π ο υ  ε π έ δ ε ιξ ε  κ α τ ά φ ε ρ ε  ν α  μ ε ιώ σ ε ι 

δ ρ α σ τ ικ ά  τ α  α ρ ν η τ ικ ά  φ α ιν ό μ ε ν α  π ο υ  υ π ή ρ 

χ α ν  τ α  τ ε λ ε υ τ α ία  χρ ό ν ια » .

Η Υπεύθυνη Τ ο μ έ α  Π ρ ο σ τ α σ ία ς  Π ρ ο 

σ φ ύ γ ω ν  τ η ς  Ύ π α τ η ς  Α ρ μ ο σ τ ε ία ς  τ ο υ  Ο Η Ε  κ. 

Σ τ α υ ρ ο π ο ύ λ ο υ  Μ α ρ ία  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  ε υ χ α ρ ι

σ τ ίε ς  τ η ς  π ρ ο ς  τ ο  Δ /ν τ ή  τ η ς  Α σ τ υ ν .Υ π ο δ ιε ύ 

θ υ ν σ η ς  Κ ω , γ ια  τ η ν  ε π ο ικ ο δ ο μ η τ ικ ή  σ υ ζή τ η σ η  

π ο υ  ε ίχ α ν  σ ε  θ έ μ α τ α  δ ια μ ο ν ή ς  τ ω ν  π ρ ο σ φ ύ 

γ ω ν  π ο υ  κ α τ α φ θ ά ν ο υ ν  σ το  Ν ησ ί.

* +  Ο Πρόεδρος τ η ς  Ε τ α ιρ ία ς  Δ ικ α σ τ ικ ώ ν  

Μ ελετώ ν  Ε φ έτη ς  κ. Χ α μ η λ ο θ ώ ρ η ς  Ιω ά ν ν η ς  ε κ 

φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  τ ο υ  ε υ χ α ρ ισ τ ίε ς  π ρ ο ς  το  

Π ρ ο σ ω π ικ ό  τ η ς  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς  Υ π ο δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  

Κ ω , γ ια  τ η  δ ια κ ρ ιτ ικ ή  π α ρ ο υ σ ία  τ ο υ ς  κ α τ ά  το  

1 1 °  Σ υ ν έ δ ρ ιο  π ο υ  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε  π ρ ό 

σ φ α τ α  σ τ η ν  Κ ω  μ ε  θ έ μ α  ’ ’Μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η  κ α ι 

Δ ίκ α ιο ” .

** Η Αντιπρόσωπος τ η ς  Ύ π α τ η ς  Α ρ μ ο 

σ τε ία ς  τ ο υ  Ο Η Ε  γ ια  τ ο υ ς  Π ρ ό σ φ υ γ ε ς  σ τη ν  Ε λ

λ ά δ α  κ α  Κ ά ρ ε ν  Φ ά ρ κ α ς  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  ε υ χ α ρ ι

σ τ ίες  τ η ς  π ρ ο ς  τ ο υ ς  Α ξ ιω μ α τ ικ ο ύ ς  τη ς  Ε λ λ η ν ι

κή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  π ο υ  υ π η ρ ε τ ο ύ ν  σ τη ν  Α λ ε ξ α ν 

δ ρ ο ύ π ο λ η , τ η ν  Ο ρ ε σ τ ιά δ α  κ α ι τ η ν  Κ ο μ ο τη νή , 

κ α θ ώ ς  κ α ι τ ο υ ς  υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς  τ ω ν  Κ έντρ ω ν  Κ ρ ά 

τ η σ η ς  Α λ λ ο δ α π ώ ν  σ τ ις  α ν ω τ έ ρ ω  π ό λ ε ις , γ ια  τη 

σ υ ν ε ρ γ α σ ία  τ ο υ ς  κ α ι τη  β ο ή θ ε ια  π ο υ  π ρ ό σ φ ε - 

ρ α ν  σ τη ν  ίδ ια  κα ι σ τ ο υ ς  σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς  τ η ς  κα τά  

τ ις  ε κ ε ί ε π ισ κ έ ψ ε ις  τ ο υ ς .

Σ την ε π ισ τ ο λ ή  τη ς  η κα  Φ ά ρ κα ς  ε π ισ η μ α ίν ε ι 

τη  β ε λ τ ίω σ η  σ υ ν θ η κ ώ ν  κ ρ ά τ η σ η ς  τ ω ν  α λ λ ο 

δ α π ώ ν  κ α ι τη  β ε λ τ ιω μ έ ν η  ε ικ ό ν α  π ο υ  π α ρ ο υ 

σ ιά ζ ο υ ν  τ α  Κ έντρ α  κ ρ ά τ η σ η ς , η  ο π ο ία  ο φ ε ί

λ ε τ α ι κ υ ρ ίω ς -ό π ω ς  α ν α φ έ ρ ε ι-  σ τη ν  ε γ κ α θ ί

δ ρ υ σ η  μ ό ν ιμ ο υ  ια τ ρ ικ ο ύ  κ α ι ν ο σ η λ ε υ τ ικ ο ύ  

π ρ ο σ ω π ικ ο ύ , στη  σ υ μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  φ ύ λ α ξ η ς  το υ  

π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  κ α θ ώ ς  κ α ι σ τη  δ η μ ιο υ ρ γ ία  δ ο 

μ ώ ν  π ο υ  ε π ιτ ρ έ π ο υ ν  τ ο ν  α υ λ ισ μ ό  κ ρ α τ ο υ μ έ 

ν ω ν  κ α ι τη  χ ω ρ ισ τ ή  κ ρ ά τ η σ η  α ν δ ρ ώ ν  α π ό  τ ις  

γ υ ν α ίκ ε ς , τ α  π α ιδ ιά  κ α ι τ ις  ο ικ ο γ έ ν ε ιε ς .

Ο Αστυφύλακας κ. Ν τ ε μ ή ρ η ς  Δ ιο ν ύ σ ιο ς  

το υ  Α ν δ ρ έ α π ο υ  υ π η ρ ε τ ε ί σ το  Α.Τ. Μ ο λ ά ω ν τ η ς  

Α .Δ . Λ α κ ω ν ία ς  ε κ φ ρ ά ζ ε ι τ ις  θ ε ρ μ έ ς  τ ο υ  ε υ χ α 

ρ ισ τ ίες  π ρ ο ς  τ ο  Δ ιο ικ η τ ή  τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Α σ φ α 

λ ε ία ς  Σ π ά ρ τ η ς  Α σ τ υ ν ό μ ο  Α ' κ. Μ α ρ ο ύ δ α  Γ ε 

ώ ρ γ ιο  κ α ι τ ο ν  Α ν α π λ η ρ ω τ ή  Δ ιο ικ η τ ή  τ ο υ  Α .Τ  

Μ ο λ ά ω ν  Υ π α σ τ υ ν . Β ’ κ. Ζ ο ύ μ α  Δ η μ ή τ ρ ιο , γ ια  

τ ις  ά μ ε σ ε ς  κ α ι σ υ σ τ η μ α τ ικ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  σ ε  υ π ό 

θ ε σ η  φ θ ο ρ ώ ν  π ο υ  π ρ ο κ ά λ ε σ α ν  ά γ ν ω σ τ ο ι στο  

α υ τ ο κ ίν η τ ό  τ ο υ  με α π ο τ έ λ ε σ μ α  τ η ν  α ν α κ ά λ υ 

ψ η  τ ω ν  δ ρ α σ τ ώ ν  κ α ι π α ρ α π ο μ π ή  τ ο υ ς  σ τη  δ ι

κα ιο σ ύ ν η .

*  Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος τ η ς  Ε λ λ ά 

δ ο ς  σ το  Ν ΑΤΟ  Π λ η ρ ε ξ ο ύ σ ιο ς  Υ π ο υ ρ γ ό ς  Α ’ κ. 

Ζ έ π ο ς  Ιω ά ν ν η ς -Α λ έ ξ ιο ς  σ υ γ χ α ίρ ε ι τ ο ν  Υ π α -
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στυνόμο Α’ κ. Κοτσιφάκη Γεώργιο, για την επι
τυχή εκτέλεση της υπηρεσίας του κατά τη 
διάρκεια της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Α
γώνων στην Αθήνα, ο οποίος υπηρέτησε ως 
Σύνδεσμος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυ
μπιακών Αγώνων με το Ευρω-ατλαντικό Συντο
νιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστροφών 
(EADRCC).

- Ο χ .  Σφενδηλάκης Εμμανουήλ κάτοι
κος Σητείας Κρήτης εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες προς το Προσωπικό του Α.Τ. Νεα- 
πόλεως Κρήτης και ιδιαίτερα προς τον Αστυ
φύλακα κ. Παναγιωτάκη, για το έντονο ενδια
φέρον και την ουσιαστική βοήθεια που του 
πρόσφερε σε πρόβλημα που αντιμετώπισε με 
το αυτοκίνητό του.

-  Ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος κ.
Γκαργκάνας Νικόλαος εκφράζει τα θερμά του 
συγχαρητήριά προς όλο το Προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο συμμετείχε ε
νεργά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της 
θρασείας ενέργειας που έγινε σε βάρος του Υ
ποκαταστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, 
στην Καλαμάτα.

— Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματεί
ου ’’Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος” , στό
χος του οποίου είναι η μείωση των Παιδικών Α

τυχημάτων και των συνεπειών τους, εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια προς το Διοικητή 
Τροχαίας Καισαριανής Αστυν. Α’ κ. Πανταζό- 
πουλο Γ εώργιο, για την πρωτοβουλία του να ε
νημερώσει γονείς-οδηγούς, για το πόσο σημα
ντικό είναι τα παιδιά τους στο αυτοκίνητο να 
κάθονται πάντα πίσω σωστά δεμένα.

— Ο Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου 
Στυλιανού Γκύζη κ. Παναγιωτόπουλος Χρή- 
στος εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 
προς την Μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας, 
για την άψογη παράσταση, η οποία λάμπρυνε 
την τιμή του Αγίου Στυλιανού κατά την ημέρα 
της εορτής του.

Η Alpha Bank εκφράζει τις θερμές της 
ευχαριστίες, για την άμεση και αποτελεσματι
κή κινητοποίηση των αστυφυλάκων κ.κ. Μαλα- 
χά Ευσταθίου και Πετρακάκου Περικλή, οι ο
ποίοι ήταν αντιστοίχως οδηγός και συνοδηγός 
του περιπολικού που συνεπλάκη πρόσφατα με 
τους ένοπλους ληστές, μετά από ληστεία σε Υ
ποκατάστημα της ανωτέρω Τράπεζας στο Πε
ριστέρι.
’ ’  Η προσήλωσή τους στην εκτέλεση του κα
θήκοντος -επισημαίνεται στην επιστολή-είναι 
άξια θαυμασμού και προκαλεί αισθήματα 
ασφάλειας και σεβασμού στον πολίτη".

Επιμέλεια: Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης

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/Ατο σχετικό παραστατικό.

• Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν........ ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

• Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των..........ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:....................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:........................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:...............................................ΤΗΛ:............................................... ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....................................

Ε π ισ ή μ α ν σ η  : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

*  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
ν' ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ν' ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β /Μ  10 Β /Μ  9 Β /Μ  8 Μ Μ Ι Η Μ Κ Ι

Έ ω ς  6 274,88 261,14 247,36 233,65 219,88 206,13 192,37 178,63

7 - 8 300,39 285,12 269,81 254,54 239,26 223,99 208,72 193,42

9 - 1 0 345,50 327,51 309,52 291,53 273,54 255,57 237,57 219,61

1 1 - 1 2 385,53 365,15 344,77 324,36 303,99 283,59 263,21 242,79

1 3 - 1 4 425,28 402,51 379,72 356,95 334,18 311,42 288,62 265,86

1 5 - 2 0 484,29 457,97 431,67 405,36 379,03 352,73 326,42 300,07
2 1 - 2 5 503,83 476,33 448,85 421,36 393,89 366,39 338,92 311,43
2 6 - 3 0 518,52 490,15 461,79 433,42 405,05 376,70 348,31 319,94

3 1 - 4 0 538,05 508,51 478,96 449,42 419,88 390,37 360,83 331,28

4 1 & ά ν ω 562,50 531,49 500,49 469,46 438,47 407,45 376,45 345,46

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β/Μ 10 Β/Μ 9 Β/Μ 8 Β/Μ 7 Β/Μ 6 Β/Μ 5 Β/Μ 4 Β/Μ 3
Έως 6 143,22 135,99 128,77 121,55 114,34 107,11 99,89 92,67

7 - 8 156,60 148,59 140,58 132,54 124,50 116,50 108,47 100,45

9 - 1 0 180,29 170,85 161,40 151,95 142,51 133,07 123,63 114,19

1 1 - 1 2 201,30 190,60 179,89 169,19 158,49 147,78 137,08 126,38

13 -14 222,17 210,22 198,24 186,30 174,35 162,39 150,44 138,46

15 -20 253,16 239,34 225,52 211,72 197,90 184,09 170,26 156,45

2 1 - 2 5 263,42 248,97 234,56 220,10 205,67 191,25 176,83 162,39

2 6 - 3 0 271,14 256,24 241,33 226,45 211,53 196,66 181,76 166,86

3 1 - 4 0 281,38 265,86 250,38 234,84 219,34 203,84 188,35 172,82

41&άνω 294,22 277,93 261,67 245,36 229,10 212,82 196,54 180,26

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικούς, Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 
Δυνατότητα Επιπλέον Συμπληρωματικών Καλύψεων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ 
« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ »

Ασφαλιστικό Γραφείο : Ασημάκος Δημήτριος

Ελευθ. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ: 210 2792079, 210 2773838, 210 2719601 
Fax: 210 2796153



η δική

Οι Γιατροί του Κόσμου χρειάζονται γιατρούς, νοσηλευτές και 
διοικητικούς για τις αποστολές τους στο εξωτερικό και τα 
προγράμματά τους στην Ελλάδα. Βοηθήστε μας, να βοηθήσουμε

www.mdmnreece.nr

βοήθεια
γεννάει

εβπιδα
Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι εθελοντική προσφορά στο συνάνθρωπο. 

Η συνεισφορά σας, υλική (φάρμακα, τρόφιμα κ.α.), πρακτική (τα μέλη των 

Γιατρών του Κόσμου καλούνται εάν και εφόσον θέλουν, να προσφέρουν 

εθελοντικά το χρόνο τους σε επείγουσες κλήσεις βοήθειας, σε εκδηλώσεις κλπ), 

αλλά και οικονομική (εισφορές, δωρεές), είναι η βάση και η κινητήρια δύναμη 

που μας επιτρέπει και μας προτρέπει να προχωρήσουμε στην αποπεράτωση 

των στόχων, που όλοι μαζί θέτουμε...

Σε όλο τον κόσμο, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με την ίδια αυταπάρνηση, 

αλλά και με την αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα που επιβάλλουν ο 

ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία. Γιατί πόνος και δυστυχία υπάρχουν παντού. 

Κι αυτό προσπαθούν νά αλλάξουν οι Γιατροί του Κόσμου, πιστεύοντας βαθιά 

στη δύναμη του ανθρώπου και τη γιατρειά που μπορεί να προσφέρει. Γιατί, και 

άνθρωποι υπάρχουν, ακόμα, παντού.

Για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το ανθρωπιστικό έργο των Γιατρών του Κόσμου:
Εθνική Τράπεζα: 141/29611217, Εμπορική Τράπεζα: 001-29534144,

Alfa Bank: 199-00-2002-002401, Τράπεζα Κύπρου: 010 3688783,
Αγροτική Τράπεζα: 0020 400 307 661
Για τους κατόχους Dynamic Visa, Diners, American Express, Mastercard στο τηλέφωνο 210 32 13 150 
Αν γίνει κατάθεση μέσω τραπέζης, παρακαλούμε όπως αποστείλετε την απόδειξη στο fax 210 32 13 850

Αθήνα: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 Αθήνα, Τηλ.: 210 32 13 150, e-mail: info@mdmgreece.gr 
Θεσσαλονίκη: Ίωνος Δραγούμη 65, Τ.Κ. 546 30 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 56 66 41

http://www.mdmnreece.nr
mailto:info@mdmgreece.gr

