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από τον  εκδ ότη

Η
 Κεντρικός στρατηγικός στόχος στον προγρα μμα τ ι

σμό  της Ελληνικής Αστυνομίας γ ια  το 2005 είναι 

«Σύγχρονη κα ι Αποτελεσματική  Αστυνομία με κοι

νω νικές ευα ισθησ ίες  κοντά στον πολίτη» κα ι υλο

πο ιε ίτα ι αφενός με τη βελτίω ση τω ν υπηρεσ ιώ ν που  π α ρ έ 

χε ι η Ελληνική Αστυνομία κα ι αφετέρου με τη βελτίωση 

της Ελληνικής Αστυνομίας ω ς  Ο ργανισμού.

Ή δη  ιδρύθηκαν τα  Τμήματα Τροχα ίας Α υτοκινητοδρόμω ν 

Λάρ ισας στην Ιτέα Γόννων κα ι Φ θιώτιδος στα Λουτρά Θ ερ

μοπυλώ ν, τα  ο πο ία  εγκα ινιάστηκαν τη Δ ευτέρα 21 Μ αρτί

ου 2005 α πο  τον Υ πουργό Δ ημόσ ιας  Τάξης κ. Γεώ ργιο  

Β ουλγαράκη π α ρ ο υ σ ία  του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνο- 

' μ ίας Αντιστρατήγου κ. Γεω ργίου Αγγελάκου, του Προϊστα

μένου Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγου κ. Αναστασίου Δ ημοσχάκη, του Γενικού Επιθε- 

ω ρητού Αστυνομίας Νοτίου Ε λλάδος Αντιστρατήγου κ. 

Στυλιανού Σύρου κα ι του Γενικού Επιθεω ρητού Αστυνο

μ ίας Βορείου Ε λλάδος Αντιστρατήγου κ. Ευστρατίου Κυ- 

ρ ιακάκη. Συνολικά  πρ οβλέπετα ι η ίδρυση  και λε ιτουργία  

12 Τμημάτω ν Τροχα ίας  Α υτοκινητοδρόμω ν από  τα  ο πο ία  

σ ή μ ερ α  λε ιτουργούν 4 στους νομούς Φ θιώτιδας, Αχάίας, 

Κορινθίας και Λάρισας, ενώ  τα  υπόλο ιπα  8 θα λειτουργή

σουν σταδ ιακά  μέχρ ι το  2007.

Ε π ιπλέον συστάθηκε η Γενική Δ ιεύθυνση Α σφ άλειας  Επι

σήμων.

Η κληρονομ ιά  της τεχνογνωσίας, του σύγχρονου εξοπλ ι

σμού, της εμπειρ ίας  κα ι της γνώ σ ης  του ανθρώ πινου  δυ 

ναμικού, αξιοπο ιε ίτα ι με τον καλύτερο δυνατό τρ όπο  στον 

π ρ ογρ α μμα τ ισμό  της Ελληνικής Αστυνομίας γ ια  το  τρέχον 

έτος.

Μ εταμορφώ νεται η Ελληνική Αστυνομία, με τον οργανω τι

κό  κα ι λε ιτουργικό  εκσυγχρονισμό  της κα ι την π ρ ο σ α ρ μ ο 

γή  του ρόλου της στη νέα πραγματικότητα, με αστυνομ ι

κούς α φ οσ ιω μένους  στο καθήκον κα ι στην υπηρεσ ία  του 

πολίτη, με κοινω νική ευα ισ θησ ία  κα ι αποτελεσματικότητα 

στη δράση  τους.

Η νέα  μας π ο ρ ε ία  έχει ω ς προοπτική  να  δ ικα ιώ σ ε ι κα ι π άλ ι 

τις  πρ οσ δο κ ίες  της Πολιτείας, της κο ινω νίας κα ι τω ν π ολ ι

τώ ν γ ια  α σ φ ά λε ια  κα ι σταθερότητα.

Κλείνοντας, με την ευκα ιρ ία  τω ν Αγίω ν ημερώ ν του Πάσχα, 

η «Αστυνομ ική  Α να σ κόπ ησ η»  εύχετα ι σε  όλου ς  

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Αλλαγή ippoupdc
στο Προεϋικό Μέγαρο
Κάρολος Π απούλιας:«Κανείς δεν παραμένει στο απυρόβλητο των θεσμών»

D
Κάρολος Παπούλιας είναι από τις 
12 Μαρτίου ο έκτος κατά σειρά 
Πρόεδρος της μεταπολιτευτικής 
περιόδου της Ελληνικής Δημοκρατίας 

η πανηγυρική δε εκλογή του με 279 
ψήφους υπέρ, ανοίγει μια νέα σελίδα 
στην ιστορία της χώρας. Η επιλογή 
του αποτελεί κορυφαία επίδειξη συ
ναινετικών διαδικασιών εκ μέρους των 
δύο μεγάλων κομμάτων, δεδομένου 
ότι η υπερβατικού χαρακτήρα πρότα
ση του πρωθυπουργού, κ. Κ. Καρα
μανλή, έγινε αμέσως αποδεκτή από 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. κ. Γ.Παπαν- 
δρέου.

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
διαδέχεται στο ύπατο αξίωμα της χώ
ρας τον, ύστερα από 10ετή επιτυχή 
θητεία Κωστή Στεφανόπουλο. Ο απερ
χόμενος Πρόεδρος εξέφραζε περισ- 
σσότερο από όποιονδήποτε άλλο το 
αίσθημα των απλών πολιτών, ανεξαρ
τήτως των πολιτικών τους πεποιθήσε
ων. Γεγονός που καταγραφόταν συνε
χώς στις δημοσκοπήσεις. Ο Κ. Στεφα- 
νόπουλος συγκέντρωσε το υψηλότε
ρο ποσοστό δημοφιλίας, που έχει συ
γκεντρώσει ποτέ πολιτικός στη χώρα 
(93,1%). Κορυφαία στιγμή του απερ
χόμενου Προέδρου τα όσα είπε για το 
Κυπριακό και τα εθνικά μας θέματα 
κατά την προσφώνηση του Αμερικα
νού Προέδρου Κλίντον στο Προεδρικό 
Μέγαρο την 19 Νοεμβρίου 1999. «Εάν 
το Κυπριακό πρόκειται να επιλυθεί 
πρέπει να επιλυθεί συμφώνως με τις 
αρχές της Δικαιοσύνης και της Δημο
κρατίας. Δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί 

με την αποδοχήν της βίας και των τετελεσμένων. Δεν 
είναι νοητόν το μελετόμενον δικοινοτικόν πολίτευμα 
να παραγνωρίσει την συντριπτικήν πλειοψηφίαν των 
Ελληνοκυπρίων, όπως δεν είναι δυνατόν να παραγνω- 
ρισθούντα ατομικά δικαιώματα όλων των Κυπρίων...».

Αλλη σημαντική παρέμβαση του Κ. Στεφανόπουλου 
ήταν τον περασμένο Δεκέμβρη όταν επιτέθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον τρόπο που διαπραγμα

τεύτηκε με την Τουρκία, σχετικά με τον καθορισμό 
έναρξης συνομιλιών για την ένταξη της στην Ε.Ε.: 
«Μου έκανε εντύπωση ότι ξαγρύπνησαν οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες προκειμένου να διαπραγματευθούν κάθε λε
πτομέρεια με τον Ερντογάν αντί να πουν στην Τουρ
κία: Κύριοι, αυτοί είναι οι όροι μας, τους αποδέχεστε 
ή δεν τους αποδέχεστε αυτό είναι δικό σας λογαρια
σμός.»

Τον Οκτώβρη του 2000 δεν δίστασε να αναφερθεί 
στο θέμα που είχε ξεσπάσει στη Μηχανιώνα της Θεσ
σαλονίκης, με τον Αλβανό μαθητή Τσενάι και να πεί: 
«Όπως είπε και ο Ισοκράτης, Έλληνες είναι όσοι 
έχουν την ελληνική παιδεία. Ένα παιδί που μετέχει 
της ελληνικής παιδείας, αριστεύει και διακρίνεται, 
ασφαλώς γίνεται Έλληνας υπό την έννοια την ευρύ
τερη και δικαιούται να φέρει την ελληνική σημαία. »

Πολλές ακόμη παρεμβάσεις του έμειναν στην ιστο
ρία.

Ο νέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρότι διετέλε- 
σε δώδεκα χρόνια υπουργός δεν συμπάθησε ποτέ τα 
πλούτη και τις δημόσιες σχέσεις. Γεννήθηκε στα Γιάν- 
νενα στα οποία συχνά πυκνά επιστρέφει για να βρει 
τα «ωραία μέσα στα απλά», πριν από 76 χρόνια. Είναι 
πατέρας τριών θυγατέρων που απέκτησε από τη σύ
ντροφο της ζωής του Μαρία Πάνου. Σπούδασε νομι
κά στην Αθήνα και στο Μόναχο, ενώ συνέχισε τις 
σπουδές του στη Γερμανία, όπου παρέμεινε επί 14 
χρόνια, ολοκληρώνοντας το διδακτορικό του στο 
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Κολω
νίας. Γνώστης της γερμανικής, της γαλλικής και της 
ιταλικής, παλιός πρωταθλητής και πρόεδρος του 
Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου. Η πολιτική του δρά
ση ξεκίνησε σε ηλικία 14 ετών. Μεσολάβησαν τα χρό
νια των σπουδών, όπου κατά τη διάρκεια της δικτατο
ρίας πρωτοστάτησε στην ίδρυση της αντιστασιακής 
οργάνωσης «Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση Εξω
τερικού». Την ίδια περίοδο ήταν και συνεργάτης της 
ελληνικής εκπομπής της Ντόιτσε Βέλε. Τα αγαπημένα 
του Γιάννενα του έδωσαν στις δεύτερες εκλογές της 
μεταπολίτευσης το 1977 το διαβατήριο για τη Βουλή 
όπου παρέμεινε ανελλιπώς για 27 χρόνια. Στην εξου
σία μετείχε στη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής από 
τη θέση του υφυπουργού, του αναπληρωτή υπουρ
γού και μετά, το 1993, του υπουργού Εξωτερικών.
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ΑΘΗΝΑ 115 26 
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Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιος Βουλγα- 
ράκης εγκαινίασε δύο νέα Τμήματα που εντάσσο
νται στη νέα Υπηρεσία Τροχαίας Αυτοκινητοδρό

μων:
- Στη Λάρισα που εδρεύει στην Ιτέα Γόννων στα Τέ

μπη και,
- Το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτι

δας, που εδρεύει στα Λουτρά Θερμοπυλών.
Τον κ. Υπουργό συνοδέυσαν ο Αρχηγός της Ελλη

νικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγε- 
λάκος και ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου

της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Αναστά
σιος Δημοσχάκης.

Στην τελετή εγκαινίων του Τμήματος Τροχαίας Αυ
τοκινητοδρόμων Λάρισας παρέστη ο Γενικός Επιθεω
ρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγος 
κ. Ευστράτιος Κυριακάκης, ενώ στην τελετή εγκαινίων 
του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώ
τιδας παρέστη ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος κ. Στυλιανός Σύρος. 
Παρέστησαν, επίσης, εκπρόσωποι της πολιτικής, οι
κονομικής, κοινωνικής και πνευματικής ζωής των No-
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μών Λάρισας και Φθιώτιδας, καθώς και υπηρεσιακοί 
παράγοντες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεός Ελλάδος. Μετά 
την τελετή εγκαινίων του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυ
τοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο κτίριο της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας, κατά τη 
διάρκεια της οποίας παρουσίασε την αποτίμηση του 
2004 όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, καθώς και 
τη δομή της νέας Υπηρεσίας Τροχαίας Αυτοκινητο
δρόμων, παρατηρώντας: «Στρατηγικός στόχος και 
διαρκής προτεραιότητα του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας είναι η μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων και η αύξηση του επιπέδου 
οδικής ασφάλειας σε όλη την επικράτεια.

Το 2004 σε σύγκριση με το έτος βάσης 2000 είχα
με:

Μείωση νεκρών 26,4% ,
Μείωση θυμάτων γενικά 34,4%

Δηλαδή έχει ήδη επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης 
των νεκρών κατά 20% πριν την ολοκλήρωση της πε
νταετίας, που θέσαμε ως στόχο.

Το 2004 έναντι του 2003 είχαμε σημαντική μείωση 
στα θανατηφόρα ατυχήματα, στο σύνολο των ατυχη
μάτων, στους νεκρούς και στους παθόντες γενικά.

Σε απόλυτους αριθμούς το 2004, σε σχέση με το 
2003 είχαμε από τροχαία ατυχήματα: 66 λιγότερους

νεκρούς και 788 λιγότερους τραυματίες.
Κατά τη διάρκεια του 2004 οι έλεγχοι της Τροχαίας 

ήταν ιδιαίτερα εντατικοί και συνέβαλαν στη μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων. Συγκεκριμένα βεβαιώθη
καν 628.650 επικίνδυνες παραβάσεις, στις οποίες: 
33.780 οδηγοί παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη, 
39.500 προσπέρασαν αντικανονικά, 32.716 κινούνταν 
στο αντίθετο ρεύμα, 148.878 οδηγοί αυτοκινήτων δεν 
φορούσαν ζώνη ασφαλείας, 166.493 οδηγοί μοτοσι
κλετών δεν φορούσαν κράνος, 1.281.102 οδηγοί υπο
βλήθηκαν σε αλκοτέστ και βρέθηκαν 40.986 να οδη
γούν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Για το 2005 έχει τεθεί ως στόχος η μείωση των νε
κρών και των τραυματιών γενικά σε ποσοστό 5% σε 
σχέση με το 2004. Βασικός μας στόχος είναι η εφαρ
μογή ολοκληρωμένων συστημάτων τροχαίας αστυνό
μευσης των Εθνικών Οδών, με απώτερο σκοπό τη 
δραστική μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την 
ασφαλή κυκλοφορία και μετακίνηση των πολιτών, γι’ 
αστό ιδρύονται 12 Τμήματα Τροχαίας Αυτοκινητοδρό
μων τα οποία κατανέμονται: από ένα στην Αχαΐα, Κο
ρινθία, Βοιωτία, Μαγνησία, Λάρισα, Πιερία, Θεσσαλο
νίκη και Κιλκίς και από δύο στην Αττική και Φθιώτιδα. 
Κάθε τμήμα εξοπλίζεται με μοτοσικλέτες, ανακριτικά 
οχήματα, γερανοφόρο όχημα, αλκοολόμετρα, ρα
ντάρ, φορητή ηλεκτρονική μονάδα ζύγισης και περι
πολικά με ειδική σήμανση.

Το προσωπικό των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκινη
τοδρόμων εκπαιδεύτηκε στη Σχολή Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας από 
εξειδικευμένους αξιωματικούς της Τροχαίας, επιστή
μονες τροχαίας κυκλοφορίας, συγκοινωνιολόγους και 
άλλους ειδικούς εκπαιδευτές.

Τη δραστηριότητα των Τμημάτων Τροχαίας Αυτοκι-
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νητοδρόμων θα συνδράμουν και τα ελικόπτερα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά στην όλη προσπάθειά 
μας ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στη διαρκή επικοινω
νία με τον πολίτη, διότι ο οδηγός είναι σημαντικός πα
ράγοντας στη διαμόρφωση ασφαλούς οδικού περι
βάλλοντος. Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση του 
για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και τη 
συμμετοχή του στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς οδι
κού περιβάλλοντος».

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας λαμβάνο- 
ντας το λόγο τόνισε:

«Είναι κοινή πεποίθηση σε όλους μας ότι η διαμόρ
φωση ενός ασφαλούς οδικού περιβάλλοντος στη χώ
ρα μας απαιτεί δράσεις βιώσιμες, λειτουργικές και κυ
ρίως αποτελεσματικές.

Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων προϋποθέτει 
συντονισμένες και ολοκληρωμένες δράσεις με την 
εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων αστυνόμευσης 
του οδικού δικτύου.

Η ίδρυση των Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρό
μων σηματοδοτεί τη σταθερή και βασική προτεραιό
τητα και στόχο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο

μίας για την οδική ασφάλεια, που από τον Οκτώβριο 
του 2004 ανέλαβε ως δέσμευση στη μεταολυμπιακή 
εποχή.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ουσιαστικά μία νέα 
προσπάθεια που εγκαινιάζεται με την επίσημη λει
τουργία του Β’ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρό
μων Φθιώτιδας και αυτό της Ιτέας Γόννων.

Εγκαινιάζουμε μία νέα αντίληψη που αντανακλά και 
τη φιλοσοφία δράσης των Υπηρεσιών της Τροχαίας 
Αυτοκινητοδρόμων που εστιάζεται κυρίως σε τέσσε
ρις άξονες:

- στην αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στο εθνι
κό οδικό δίκτυο, όλο το 24ωρο.

- στην άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση της Τρο
χαίας Αυτοκινητοδρόμων, σε θέματα που σχετίζονται 
με την κυκλοφορία και τη μετακίνηση των πολιτών.

- στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών όσον αφορά 
την ομαλή και ασφαλή χρήση του εθνικού οδικού δι
κτύου και

- στη συνεχή επαφή και επικοινωνία με τον οδηγό, 
που αποτελεί τη βασική παράμετρο στην οδική ασφά
λεια.

Με βάση τους άξονες 
αυτούς, εφαρμόζουμε 
ολοκληρωμένα συστή
ματα αστυνόμευσης και 
αναπτύσσουμε εξειδι- 
κευμένα προγράμματα 
επιτήρησης του εθνικού 
οδικού δικτύου, με στό
χο: να μεγιστοποιήσου
με το επίπεδο της οδι
κής ασφάλειας στη χώ
ρα μας, λειτουργώντας 
προληππκά και αποτρε
πτικά, να μειώσουμε και 
άλλο τον αριθμό των 
τροχαίων ατυχημάτων, 
να ελαχιστοποιήσουμε 
τις δυσμενείς επιπτώ
σεις τους, να βελτιώ
σουμε τις συνθήκες για 
τη διευκόλυνση της 
ασφαλούς μετακίνησης
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των πολιτών, να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις βελ
τίωσης της οδικής συμπεριφοράς και της νοοτροπίας 
των οδηγών, αποσκοπώντας στη συνειδητή συμμόρ
φωση στους κανόνες κυκλοφορίας, να ενισχύσουμε 
τη συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, 
στη βάση μίας κοινής αντίληψης στα θέματα της οδι
κής ασφάλειας και να εδραιώσουμε ακόμα περισσό
τερο το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, θέλω να 
σας διαβεβαιώσω ότι η ίδρυση και η λειτουργία των 
Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων είναι αποτέ
λεσμα ενός ρεαλιστικού και μεθοδικού σχεδιασμού 
και ενός ολοκληρωμένου προγραμματισμού.

Με βάση το πρόγραμμα αυτό:
•  Στελεχώσαμε τα Τμήματα Τροχαίας με το πλέον κα
τάλληλο προσωπικό.
•  Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό αυτό με εξειδικευμέ- 
να σεμινάρια σε θέματα τροχαίας αστυνόμευσης του 
εθνικού οδικού δικτύου και βελτίωσης της οδικής συ
μπεριφοράς.
•  Εφαρμόζουμε σύστημα διαρκούς εκπαίδευσης και 
μετεκπαίδευσης του προσωπικού.
•  Εξοπλίσαμε τα Τμήματα αυτά με υλικοτεχνικό εξο
πλισμό και τα πλέον σύγχρονα μέσα πρόληψης, ελέγ
χου και αστυνόμευσης του οδικού δικτύου.
•  Υλοποιούμε σε μόνιμη βάση τα μέχρι σήμερα 
εφαρμοζόμενα πιλοτικά προγράμματα για την πρόλη
ψη κυρίως των επικινδύνων παραβάσεων, που αποτε

λούν τους κυριότερους παράγοντες πρόκλησης των 
τροχαίων ατυχημάτων.

Εκπονήσαμε ειδικά σχέδια για την αντιμετώπιση και 
των πιο ακραίων περιστατικών στο εθνικό οδικό δί
κτυο.

Θα ήθελα να τονίσω ότι το Αρχηγείο Ελληνικής 
Αστυνομίας, ανταποκρινόμενο στις εξαγγελίες και δε
σμεύσεις του κ. Πρωθυπουργού για την οδική ασφά
λεια, προχώρησε άμεσα στην ίδρυση των Υπηρεσιών 
Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων, αποδίδοντας ιδιαίτερη 
σημασία όχι μόνο στη λειτουργία αλλά και στην απο- 
τελεσματικότητά τους.

Στο σημείο όμως αυτό, θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τους τοπικούς παράγοντες και τους κατοίκους της 
ευρύτερης περιοχής, που από την πρώτη στιγμή 
αγκάλιασαν την προσπάθειά μας και μας στήριξαν με 
όλες τους τις δυνάμεις, καθώς επίσης και τους υπη
ρεσιακούς παράγοντες που συνέβαλαν ουσιαστικά 
στο σχεδίασμά και υλοποίηση αυτής της προσπάθει
ας .

Απευθυνόμενος στο προσωπικό που στελεχώνει το 
Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, 
αλλά και γενικότερα στους αστυνομικούς που στελε
χώνουν τις Υπηρεσίες αυτές, θα ήθελα να επισημάνω 
ότι έχουν αναλάβει μία μεγάλη ευθύνη έναντι της ελ
ληνικής κοινωνίας, που αγκαλιάζει την προσπάθεια 
αυτή και προσδοκά πολλά από εμάς. Είστε οι πρω
τεργάτες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων. Θεωρώ 
τη δική σας προσφορά ανεκτίμητη, όπως ανεκτίμητη 
είναι και η ανθρώπινη ζωή και η σωματική ακεραιότη
τα των πολιτών που καλείστε να προστατεύσετε. Σας 
εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο 
σας»
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΙΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΑΗΜΙΙΜΙ ΤΑΞΟΥ
Π Ο ΙΥ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ  Μ Ι Υ Ρ Π Π Η Ι
Ομιλία με θέμα την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
και του οργανωμένου εγκλήματος πραγματοποίησε 
την 17η Μαρτίου ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γε
ώργιος Βουλγαράκης, στο πλαίσιο της συνάντησης 
των Υπουργών Εσωτερικών - Δημόσιας Τάξης των 
κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Οκ. Υπουργός παρέστη στη συνάντηση ως κεντρι
κός ομιλητής, μετά από πρόσκληση του Γενικού 
Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Terry 

Davis. Το θέμα της ομιλίας του αφορούσε τα «Μέτρα 
για την αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομο
κρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος». Στα βα
σικά σημεία της ομιλίας του τόνισε τα εξής:

«Δεν τίθεται σε αμφιβολία η αναγκαιότητα της κα
ταπολέμησης του φαινομένου της τρομοκρατίας και 
του οργανωμένου εγκλήματος. Αντίθετα, πολλά ερω
τήματα εγείρει ο τρόπος καταπολέμησης των φαινο
μένων αυτών. Μάλιστα, τα ερωτήματα αυτά απασχο
λούν ιδιαίτερα τις δημοκρατικές κυβερνήσεις, οι οποί
ες βρίσκονται απέναντι σε ένα τραγικό δίλημμα: Να 
αντιμετωπίσουν την τρομοκρατία σύμφωνα με τους 
κανόνες της Δημοκρατίας, του σεβασμού δηλαδή των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομιμότητας (οπότε 
στην περίπτωση αυτή η αντιμετώπιση θα είναι στο με
γαλύτερο μέρος της αναποτελεσματική) ή να προ- 
βούν σε μια δραστική πάταξή της, ενεργώντας όμως 
τότε αντιδημοκρατικά; Ο φόβος μας και στις δύο πε
ριπτώσεις είναι ότι το θύμα θα είναι τελικά η Δημο
κρατία.

Από την μέχρι τώρα εμπειρία μας έχουμε καταλήξει 
στο συμπέρασμα ότι για μια επιτυχή αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας σε εθνικό επίπεδο, χρειάζεται μια δέ
σμη νομικών, πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών

μέτρων, στη βάση των ακόλουθων παραμέτρων:

-καθορισμός ενός σαφούς εννοιολογικού πλαισίου 
της τρομοκρατίας και των βασικών της μορφών, 

-αναγνώριση και οριοθέτηση της διασύνδεσης της 
τρομοκρατίας με το οργανωμένο έγκλημα, 

-προσαρμογή του εσωτερικού νομικού πλαισίου με 
βάση τόσο τις διεθνείς δεσμεύσεις, όσο και τις ιδιαι
τερότητες της κάθε χώρας,

-δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου συ
ντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων 
εθνικών αρχών και υπηρεσιών στον τομέα της εσωτε
ρικής ασφάλειας,

-εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και υποδομών, 
-ενδυνάμωση των διεθνών συνεργασιών στους το

μείς της επιβολής του νόμου, των δικαστικών αρχών 
και των αρχών οικονομικού εγκλήματος,

-ανάπτυξη εθνικών σχεδίων επικοινωνιακής διαχεί
ρισης και χειρισμού Μ.Μ.Ε. σχετικά με την αντιμετώ
πιση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλή
ματος,

-δημιουργία εθνικών μηχανισμών αλληλεγγύης και 
παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας με δυνατότητα 
συνδρομής ξένων κρατών σε περιπτώσεις χειρισμού 
κρίσιμων περιστατικών.

Τα μέτρα που λαμβάνονται από τα κράτη πρέπει να 
στοχεύουν τόσο στην πρόληψη, όσο και στην αποτε
λεσματική διαχείριση των επιπτώσεων από τρομοκρα
τικές επιθέσεις. Ειδικότερα, τα μέτρα πρέπει να απο
βλέπουν κυρίως:

-στη δημιουργία και ενδυνάμωση των κατάλληλων 
θεσμών και διαδικασιών,

-στην αποκοπή των τρομοκρατικών ή εγκληματικών 
οργανώσεων από χρηματοδοτικές πηγές,

12
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δεικνύει έμπρακτα ότι μπορούμε να αποτελέσουμε 
πυρήνα συναίνεσης και συνεργασίας των πολιτών και 
κυρίως χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος των βασικών 
ατομικών δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθε
ριών».

-στην προστασία των κρίσιμης 
σημασίας υποδομών,

-στην προστασία των μεταφο
ρών,

-στην αύξηση της ετοιμότητας 
ανταπόκρισης του κρατικού μη
χανισμού σε τρομοκρατικά περι
στατικά και

-στην αναζήτηση αμοιβαίας 
συνεργασίας και αμφίδρομης 
ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

Η συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών επιβολής του νόμου, 
δικαστικών και οικονομικών αρ
χών, πολιτικής προστασίας και 
υγείας είναι καθοριστικής σημα
σίας.

Εξίσου σημαντική αποδεικνύε- 
ται σε περιπτώσεις τρομοκρατι
κών απειλών και η συνεργασία 
και η επικοινωνία των εθνικών αρ
χών με τους πολίτες.

Η έλλειψη επικοινωνίας και 
αντικειμενικής ενημέρωσης των 
πολιτών καταλήγει συνήθως σε 
πανικό ή μαζική υστερία. Αντίθε
τα, η έγκαιρη ενημέρωση περιο
ρίζει τις συνέπειες και τις απώλει
ες μιας τρομοκρατικής επίθεσης.
Σωστή επικοινωνία σημαίνει άρι- 
στη συνεργασία των αρμοδίων 
αρχών μετά Μ.Μ.Ε.

Η Ελλάδα με αυξημένη ευθύνη απέναντι στους 
εταίρους της και σεβόμενη τις διεθνείς της υποχρεώ
σεις συνεισφέρει στην παγκόσμια προσπάθεια των 
αρμοδίων φορέων σε διεθνές, περιφερειακό και διμε
ρές επίπεδο.

Ήδη πριν την 11η Σεπτεμβρίου, η Ελλάδα τροπο
ποίησε τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα και προβλέπει 
την πρόληψη και καταστολή, τόσο της τρομοκρατίας, 
όσο και του οργανωμένου εγκλήματος.

Επίσης, υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλλη
ψης, ενώ έχει υπογράψει και τις 12 συνολικά Διεθνείς 
Συνθήκες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Πέραν της στενής συνεργασίας και των διαφόρων 
πρωτοβουλιών που αναπτύσσει η Ελλάδα στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημαντική είναι και η έντα
ση της συνεργασίας μας στην ευρύτερη περιοχή της 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης, της Αδριατικής και Ιονί- 
ου, οργανώνοντας διόδους επικοινωνίας για γρήγορη 
ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών παράνομων 
δραστηριοτήτων.

Επίσης, η Ελλάδα έχει υπογράψει μέχρι σήμερα 21 
Διμερείς Συμφωνίες Αστυνομικής Συνεργασίας με 
διάφορα κράτη.

Τέλος, το γεγονός ότι διοργανώσαμε Ολυμπιακούς 
Αγώνες σε ένα περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας απο

Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Υπουργός αναφέρ
θηκε στο θέμα της παγκοσμιοποίησης τονίζοντας ότι: 

«Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης είναι αδιαμφι
σβήτητο ότι οι οπαδοί της Δημοκρατίας, των ελευθέ
ρων συναλλαγών και της διεθνούς συνεργασίας θα εί
ναι περισσότερο κερδισμένοι και ενισχυμένοι. Όσο 
όμως ισχυρότεροι γίνονται, τόσο σφοδρότερη θα εί
ναι και η αντίδραση από όλους εκείνους που θα ζη
μιώνονται από την παγκοσμιοποίηση, η οποία θα πρέ
πει να εφαρμοστεί, όπως η ίδια η λέξη σημαίνει, για 
όλο τον κόσμο. Αν αυτό δεν συμβεί, οι ισχυροί της γης 
θα ευθύνονται για την όποια «δαιμονοποίηση» των λα
ών και των όποιων θρησκειών. Στην περίπτωση αυτή 
θα βιώσουμε πρωτόγνωρα προβλήματα ασφαλείας. 
Έτσι, άλυτα προβλήματα μακρινών περιοχών, θα απο
τελόσουν σύντομα εσωτερικά προβλήματα των χω
ρών της. ΓV αυτό, προβλήματα μειονοτήτων, υπανά
πτυξης, φτώχειας, υγείας, ανθρώπινα δικαιώματα κ.ά. 
πρέπει να αντιμετωπισθούν με σύνεση, διορατικότη
τα, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα».
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Ο Αρχηγοί; i iq  Κυιριακής Αστυνομίας 
κ. Αναστάσιος ΠΑΝΑΠΟΤΟΥ
Π  H Q jJ p  1 Β ® β Ι · Μ

Πρόσφυγας στον τόπο που 

γεννήθηκε και μεγάλωσε, μιλά
ει με πικρία για τα Κατεχόμενα 

και το σπίτι του που αναγκά

σθηκε να εγκαταλείψει με την
εισβολή των Τούρκων. Αναφέ- 

ρεται στα τεράστια προβλήμα
τα που δημιουργούν οι έποικοι 
στην κυπριακή κοινωνία και 
στις προσπάθειες της Κυπρια
κής Αστυνομίας να αστυνομεύ

σει αποτελεσματικά την «Πρά
σινη Γραμμή». Αισιοδοξεί για 

τις αλλαγές που επήλθαν στο 
Σώμα μετά την ένταξη της Κύ
πρου στην Ε.Ε. καθώς και για 
τις προκλήσεις που επιφυλάσ
σει το μέλλον στους Κύπριους 
αστυνομικούς. Με λόγο χειμαρ
ρώδη και πρόθυμος να απαντή

σει σε κάθε μας ερώτηση, ο Αρ
χηγός της Κυπριακής Αστυνο

μίας κ. Αναστάσιος Παναγιώ- 
του μάς δέχθηκε στο Γραφείο του, στο 

Αρχηγείο της Αστυνομίας της Κύπρου, 
ένα πρωινό του Μάρτη και μας εντυπώ
σιασε με την αμεσότητα, την απλότητά 

του και την εγκαρδιότητά του, στοιχεία 

που καταδείκνυαν περίτρανα την απα
ράμιλλη «κυπριακή φιλοξενία».

Αστυνομική Ανασκόπηση: Κύριε Αρχηγέ, ποιες 
αλλαγές έχουν επέλθει στην Κυπριακή Αστυνομία 
με την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση;

- Μετά την 1η Μαΐου 2004 επήλθαν πολλές και ση
μαντικές αλλαγές στην Κύπρο. Για το λόγο αστό, πριν 
την ένταξη, ιδρύσαμε τη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, την 
οποία στελεχώσαμε με ικανό αριθμό προσωπικού -για 
τα μεγέθη της Κύπρου-, προκειμένου να αναλάβει το
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συντονιστικό ρόλο αυτής της δραστηριότητας. Η νέα 
αυτή Διεύθυνση είναι υπόλογη απευθείας στον εκά- 
στστε Αρχηγό της Κυπριακής Αστυνομίας.

Μια άλλη σημαντική αλλαγή που επήλθε, είναι η 
αναπροσαρμογή της στελέχωσης ιδιαίτερα των ση
μείων εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία 
έγινε βάσει των απαιτήσεων της συμφωνίας Σένγκεν 
και τέλος η πλήρης συμμετοχή της Κύπρου σε όλες 
τις ομάδες εργασίας και συναντήσεις που προγραμ
ματίζονται ανά εξάμηνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εστιάσω στο πρό
βλημα που έχουν όλες οι μικρές χώρες όπως η δική 
μας: Συμμετέχουμε σε τόσες πολλές συναντήσεις και 
με δεδομένο τον περιορισμένο αριθμό αξιωματικών 
που διαθέτουμε σε σύγκριση με μια μεγαλύτερη χώ
ρα, αυτό δημιουργεί πρόβλημα στην εύρυθμη λει
τουργία του Σώματος. Αυτό το ζήτημα πιστεύω ότι θα 
πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τα αρμόδια όργανα 
της Ένωσης. Για την ώρα, το θέμα αυτό το ανπμετω- 
πίζουμε είτε στέλνοντας τους συνδέσμους μας στις 
Βρυξέλλες και στη Χάγη για να παρακολουθήσουν τις 
συναντήσεις, είτε αναθέτοντας στους εδώ αξιωματι
κούς να παρακολουθούν πολλά αντικείμενα ταυτο- 
χρόνως, γεγονός βέβαια που δεν είναι και ό,τι το κα
λύτερο.

Α.Α.: Η «Πράσινη Γραμμή» και γενικά το ιδιόρ
ρυθμο αυτό καθεστώς που υφίσταται από το 1974, 
συνεπάγεται κάποιες επιπλέον ευθύνες για την Κυ
πριακή Αστυνομία;

ανά 100.000 κατοίκους. Για την Κύπρο, η αντιστοιχία 
είναι 1.000 εγκλήματα ανά 100.000 κατοίκους. Βέ
βαια, εδώ μπαίνουν διάφοροι παράμετροι, όπως η 
ιδιομορφία των σοβαρών εγκλημάτων ανά χώρα 
κ.λ.π. Σε γενικές γραμμές πάντως, αυτή η αντιστοιχία 
μάς δίνει θετική εικόνα στην Ε.Ε. αφού βρισκόμαστε 
πέντε φορές πιο κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό επίπε
δο εγκληματικότητας. Θα σας δώσω και ένα άλλο πα
ράδειγμα που αφορά τις δολοφονίες. Ο μέσος όρος 
-στατιστικά- των τελευταίων 45 ετών, δηλαδή από την 
ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι 7,1 δολο
φονίες κατ’ έτος που αναλογεί πάνω στον ίδιο τρόπο 
σύγκρισης σε ποσοστό 1,1 ανά 100.000 κατοίκους. 
Αυτός ο αριθμός είναι από τους πιο μικρούς παγκο- 
σμίως. Σ’ αυτή τη βάση θεωρώ πως θα συμφωνήσετε 
μαζί μου ότι όντως στην Κύπρο έχουμε χαμηλά ποσο
στά εγκληματικότητας.

Α.Α.: Ποια είναι τα καθημερινά προβλήματα 
εγκλημαπκότητας που συναντάτε;

Κοιτάξτε, η λαθρομετανάστευση είναι ένα βασικό 
πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή στην Κύπρο έχουμε περί
που 40.000 νόμιμους αλλοδαπούς. Οι παράνομοι, 
σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις υπολογίζονται γύ
ρω στους 30.000, χωρίς φυσικά να μπορώ να δε
σμευτώ γι' αυτό τον αριθμό. Οι αριθμοί αυτοί είναι αρ
κετά μεγάλοι για ένα μικρό νησί σαν το δικό μας.

Α.Α: Ποια τακτική ακολουθείτε σχετικά με τους 
λαθρομετανάστες;

Η «Γραμμή κατάπαυσης του Πυρός» ή αλλιώς 
«Πράσινη Γραμμή» όπως αναφέρεται, είναι για εμάς 
ένα τεράστιο πρόβλημα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη 
λαθρομετανάστευση, το λαθρεμπόριο γενικότερα και 
τα ναρκωτικά. Είναι μια αρκετά μεγάλη σε έκταση 
γραμμή η οποία δεν εποπτεύεται επαρκώς λόγω της 
μορφολογίας και του μεγέθους της. Οι πολιτικές εξε
λίξεις όπως και οι κατευθυντήριες γραμμές -όπως τις 
επέλεξε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο αφορά τη διεξαγω
γή ελέγχων, κυρίως, για τρίτες χώρες- μας έχει δημι
ουργήσει αρκετά προβλήματα. Έχουμε να αντιμετω
πίσουμε ένα παράνομο καθεστώς, το οποίο δεν επι
θυμεί να έχει μαζί μας καμία συνεργασία σε αστυνο
μικό επίπεδο και ούτε θα μπορούσε να υπάρξει βε
βαίως, συνεργασία, με αυτές τις συνθήκες. Αντιλαμ
βάνεστε λοιπόν το πόσο ρευστά είναι τα πράγματα 
και πόσο δύσκολα συνάμα, για την Κυπριακή Αστυνο
μία.

Α.Α.: Θα μας μιλήσετε λίγο για τα προβλήματα 
εγκληματικότητας που ανπμετωπίζει γενικά η Κύ
προς;

Παραδοσιακά η Κύπρος έχει πολύ χαμηλή εγκλη
ματικότητα. Εάν διαβάσετε στατιστικά στοιχεία που 
αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δείτε ότι σε γενι
κές γραμμές, αντιστοιχούν 5.000 σοβαρά εγκλήματα

Η τακτική που ακολουθούμε είναι σύλληψη και απέ
λαση. Δεδομένου του αρκετά μεγάλου ποσοστού νό
μιμων αλλοδαπών, η οικονομία μας δεν μπορεί να δε
χθεί και να ανεχθεί περισσότερους, ως εκ τούτου η 
λύση στο πρόβλημα αποτελεί μονόδρομο.

Θα ήθελα να επανέλθω όμως σε προηγούμενη ερώ
τησή σας, ως προς τα καθημερινά μας προβλήματα, 
που θεωρώ ότι το κυριότερο είναι οι τροχαίες παρα
βάσεις που επιφέρουν πολλά θανατηφόρα ατυχήμα
τα. Αυτό αποτελεί ένα ασήκωτο βάρος για την κυ
πριακή κοινωνία. Ερευνώντας -ω ς Οργανισμός- για 
τις αιτίες των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων, 
έχουμε καταλήξει ότι η πιο σημαντική είναι η επιθετι
κή και αλόγιστη οδήγηση. Τα αμέσως επόμενα σοβα
ρά προβλήματα που μας απασχολούν αφορούν τα 
ναρκωτικά και το σοβαρό έγκλημα (κακουργήματα).

Α.Α.: Οι Τούρκοι έποικοι σας δημιουργούν προ
βλήματα;

Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε μια σχεδιασμέ
νη μέθοδο προώθησης και εξώθησης Τούρκων εποί- 
κων αλλά και γενικότερα Τούρκων προς τις ελεύθε
ρες περιοχές διαμέσου των Κατεχομένων. Με τον εκ
συγχρονισμό των μέσων μας, προσπαθούμε να πε
ριορίσουμε αυτή τη ροή. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 
να κάνω ιδιαίτερη μνεία για τα Κατεχόμενα, και να πω
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πως σήμερα είναι «ένας παράδεισος παρανομίας και 
ξεπλύματος βρόμικου χρήματος». Φανταστείτε ότι 
στις ελεύθερες περιοχές, δηλαδή στο 63% περίπου 
του εδάφους της Κύπρου, δεν υπάρχει ούτε ένα καζί
νο, ενώ ταυτοχρόνως υπάρχουν 22 καζίνο στις κατε- 
χόμενες περιοχές. Φανταστείτε λοιπόν το πελατειακό 
καθεστώς που υφίσταται σ’ αυτά τα 22 καζίνο!

Επίσης, ο αριθμός Τραπεζών στα Κατεχόμενα είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακός. Υπάρχουν 30 τράπεζες! 
Αξιοπερίεργο δεν είναι ότι στα Κατεχόμενα δεν υπάρ
χει ίχνος νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας;

Παράλληλα, αυξήθηκε κι ο αριθμός εισροής ναρ
κωτικών στο νησί, διαμέσου των Κατεχόμενων που 
χρησιμοποιούνται τώρα ως διαμετακομιστικό κέντρο.

Τώρα, με την περιορισμένη αυτή είσοδο από και προς 
τα σύνορα, τα ναρκωτικά εισέρχονται αρκετά ευκολό
τερα και τα προβλήματα για εμάς ακολούθως, αυξά
νονται.

Α.Α.: Πόσοι Κύπριοι επισκέπτονται καθημερινά 
τα Κατεχόμενα;

Προσωπικά, δεν έχω πάει στα Κατεχόμενα και ούτε 
πρόκειται να πάω, παρά το γεγονός ότι είμαι πρό
σφυγας και το σπίτι μου απέχει στην ευθεία από εδώ 
που βρισκόμαστε, 4 με 5 χιλιόμετρα. Με τις υπάρχου- 
σες πολιτικές συνθήκες δεν θέλω να το επισκεφθώ 
και να χαλάσω τις όμορφες αναμνήσεις που άφησα

16



• ο

το 71 όταν αναγκάστηκα να το εγκαταλείψω.
Πέρα από αστό όμως, που για μένα είναι στάση ζω

ής, υπάρχουν αρκετοί Κύπριοι που καθημερινά επι
σκέπτονται τα Κατεχόμενα. Η κατάσταση που περι
γράφουν βέβαια, είναι ιδιαίτερα θλιβερή αν σκεφθεί- 
τε ότι τα πάντα έμειναν στάσιμα. Ο χρόνος έπαψε να 
κυλάει για αυτό το μέρος του νησιού. Καμία πρόοδος 
δε σημειώθηκε. Μόνο στασιμότητα.

Α.Α.: Ας φύγουμε λίγο απ’ αυτό το θέμα, κι ας 
προχωρήσουμε σε κάτι πιο «ανώδυνο», αν μου επι
τρέπετε τον όρο. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε για 
την κοινωνική θέση του Κυπρίου αστυνομικού;

Είναι αρκετά υψηλή. Το επάγγελμα του αστυνομι
κού ήταν ανέκαθεν μια από τις καλές επιλογές των 
αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά 
και των πτυχιούχων, στην Κύπρο. Θα σας δώσω πάλι 
ένα στατιστικό παράδειγμα, για να τεκμηριώσω την 
άποψη αυτή.

Κατά τις τελευταίες εισαγωγικές εξετάσεις για πρό
σληψη στην Αστυνομική Ακαδημία για 120-150 κενές 
θέσεις, είχαμε 2.000 αιτήσεις. Αυτό από μόνο του 
αποδεικνύει ότι είναι ένα από τα πιο ελκυστικά επαγ
γέλματα, κάποιας κατηγορίας βέβαια, ανθρώπων. 
Επιπλέον θα πρέπει να προστεθούν οι παράμετροι 
του σίγουρου επαγγέλματος και των καλών αποδο
χών, που προσελκύουν αρκετά τους νέους σήμερα 
στο νησί μας.

Υπάρχει εκπρόσωπος Τύπου, ο οποίος με το επιτε
λείο του επιμελείται τα δελτία Τύπου, κάνει ανακοινώ
σεις και γενικά φροντίζει το επικοινωνιακό σκέλος της 
αστυνομικής πρακτικής. Πέρα όμως από τον εκπρό
σωπο Τύπου, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης μπο
ρούν, βάσει του κανονισμού μας, να απευθύνονται 
όλοι οι αστυνομικοί από το βαθμό του Διευθυντή και 
πάνω. Νομίζω κάτι ανάλογο ισχύει και στην Ελληνική 
Αστυνομία.

Α.Α.: Ποιό είναι το σύστημα εκπαίδευσης Αστυ
νομικών στην Κύπρο;

Το σύστημά μας βασίζεται στο αγγλικό εκπαιδευτι
κό σύστημα. Απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης ή και πτυχιούχοι, εισέρχονται στη Σχολή 
Αστυφυλάκων, με εξετάσεις. Οι υπόλοιπες προαγω
γές, που ακολουθούνται και από ειδικές εκπαιδεύ
σεις, γίνονται με εξετάσεις, ανάλογα με τις υπηρεσια
κές ανάγκες.

Α.Α. Όσον αφορά πς δηλώσεις της Κυπριακής 
Αστυνομίας προς τον Τύπο, ποιος είναι εξουσιοδο
τημένος να σας εκπροσωπεί;

Α.Α.: Κλείνοντας την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτη
σή μας, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για τα μελλοντι
κά σχέδιά σας στην Αστυνομία, δεδομένου του γε
γονότος ότι πρόσφατα ανανεώθηκε για ένα ακόμα 
έτος η θητεία σας.

Βασικός και απαρέγκλιτος στόχος μου είναι η βελ
τίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πολίτη. Ήδη 
δημιουργήσαμε μια γραμμή επικοινωνίας Αστυνομι
κού και Πολίτη, πρόκειται για έναν τετραψήφιο αριθ
μό, που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και στο 
οποίο μπορούν οι πολίτες να απευθύνονται για οποιο- 
δήποτε πρόβλημά τους. Ο θεσμός των Αστυνομικών 
της Γειτονιάς που εφαρμόζουμε, είναι σε πολύ καλό 
δρόμο και βοηθάει τα μέγιστα στην προσέγγιση των 
ανθρώπων που υπηρετούμε, και στην ανάδειξη του 
«ανθρώπινου» προσώπου της Αστυνομίας.

Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο και τα αποτελέ
σματα είναι πλέον ορατά, μέρα με τη μέρα.

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

Εγώ σας ευχαριστώ και θέλω από αυτό το βήμα να 
στείλω τα πηγαία συναισθήματα αγάπης, φιλίας και 
αδελφοσύνης σε όλους τους 'Ελληνες αστυνομικούς 
και να τους ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο τους!

Υ/ΑΆρετή Κ. Λιασή
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Ό,τι και να πει κανείς για το πανέμορφο νησί της Κύ
πρου είναι λίγο και θα αδικήσει τη μοναδικότητα αυ
τού του τόπου, που αποτελεί το στολίδι της Μεσογεί
ου. Θα πρέπει ο καθένας από μας να το επισκεφθεί για 
να μπορέσει να νιώσει την απόλυτη ομορφιά του τό
που και τη θέρμητων κατοίκων!

Ιάκωβο^ Παπακώστας
ere Ανώτερος Αστυνόμος

Αστυνομικός Διευθυντής Λευκωσίας
Μιλήσαμε με τον

K jto
ikalin

I

D

Αστυνομικό Διευθυ
ντή Λευκωσίας (ο 
οποίος σήμερα

Α
νοξάρτητο κράτος από το 1959, με την « γ η μ ^ 'α  προήχθη σε Βοηθό 
Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος είναι δημοκρατία Αρχηγού) κ. Ιάκωβο

ποοεδοικού τύπου στα πλαίσια τηο Βοετανικήο Παπακώστα, σχετικά
με τα προβλήματα 
που παρουσιάζει το 
διαμέρισμα που διοι
κεί:

«Η ευρύτερη ηρρ^χή της Λευκωσίας έχει τιληθυ- a π ο 
σμό 270.000 κατοίκους ενώ η πρωτεύουσα μετά πρς^ 
άστιά της φθάνει στους 190,900 κανοίκους. Τα κυριό- 
τερα προβλήματά μας εδώ, πηγάζουν από την Γραμ- 
μή Αντιπαράταξης, τη γνωστή σε όλους σας «Πράσι
νη Γραμμή» μήκους 2.230 χλμ. και συνίστανται σε δύο 
κεντρικούς άξονες: στα ναρκωτικά και στη λαθρομε
τανάστευση.

Τα ναρκωτικά, απ’ τη μία πλευρά άρχισαν να απο
τελούν τον τελευταίο ιδίως καιρό, εντονότατο πρό- 
βλημη, Εισέρχονται δΐην-Ιφπρρ, μέσω των Κατεχομέ- 

I  jra*v,,C£. μεγάλες ποσότητες και με ιδιαίτερη ευκολία, 
δραστήριο έπίχει-0 - '  Έτσι παρά τους εντατικούς μας ελέγχους και την ιδι- 

ρηματικό κένΤρο,' Λαάερη ευα]ρθησία που επιδεικνύουμε, εξαιτίας του 
ενώ η μακραίωνη γεγςγάτρς,άπ είμαστε σε νησί, οι επιτήδειοι δράττουν 

ιστορία της έχει αφήσει παντού έντονα τα ίχνη της. Η τπν ευκαιρία και διάμεσω tojiv Κατεχομένων, «οργα- 
βόρεια πλευρά (η κατεχόμενη), είναι παραμελημένη νώνουν τις παράνομες δραστήρΐότητές τους», 
και με έντονη την ατμόσφαιρα της Ανατολής, στενούς Όσο αφορά στο δεύτερο σημαντικό άξονα εγκλη- 
δρόμους και παλιομοδίτικα καταστήματα. ματικάτητας που ανπμετωπίζουμε, τη λαθρομετανά-

ΐΫέξάρτητο κράτος από το 1959, με την «γομάρια, , 
I Κυπριακή Δημοκρατία, η Κύπρος είναι δημοκρατία 
Ιπροεδρικού τύπου στα πλαίσια της Βρετανικής 

Κοινοπολπείας. Διοικητικά, διαιρείται σε έξι διαμερί
σματα: Λευκωσίας, Λεμεσού, Αμμοχώστου, Λάρνα- 
κος, Πάφου και Κυρήνειας.

Νεκρή ζώνη στην πράσινη γραμμή · 
Λευκωσία

Η Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κύπρου, είναι μια πό
λη χωρισμένη στα δύο. Η γνωστή Πράσινη Γ ραμμή 
διασχίζει την πόλη ακριβώς στο κέντρο.

Η νότια πλευρά
διαθέτει όλα τα χα
ρακτηριστικά μιας 
σύγχρονης δυτι
κής πόλης, με 
εντυπωσιακά κατα
στήματα κι ένα

Ζγγι
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στευση, υπάρχουν πολλοί παράμετροι που δημιουρ
γούν παραφυάδες στο ήδη υπάρχον πρόβλημα της 
λαθραίας εισροής μεταναστών.

Η πλειονότητα εξ αυτών, το 80% περίπου, ζητούν 
πολιτικό άσυλο. Ταυτόχρονα, μεγάλος αριθμός, εξαι- 
τίας της ανέχειας κυρίως, προβαίνουν στη διάπραξη 
εγκλημάτων κατά περιουσίας (π.χ. διαρρήξεις, κλο
πές αυτοκινήτων κ.λπ.). Τέλος, δεδομένου του πλημ
μελούς ελέγχου στον οικογενειακό ιστό της πλειοψη- 
φίας των μεταναστών, έχουμε ιδιαίτερα αυξημένα 
φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας κυρίως στους 
συνοικισμούς της Λευκωσίας.

Για τους λόγους αυτούς, και προκειμένου να βελ
τιώσουμε πς συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της 
Λευκωσίας, βάλαμε στην αρχή του έτους κάποιους 
στόχους προς επίτευξη στο τρέχον^έτος. 5 m 

Έτσι, θέσαμε ως πρόκληση για την Αστυνομία της 
Λευκωσίας, την προσπάθεια δραστικής μείωσης των 
τροχαίων ατυχημάτων. Η στρατηγική μας αφορά αρ
χικά στη διαφώτιση των κατοίκων ως προς τα προ
βλήματα που προκύπτουν από την εσφαλμένη οδήγη
ση (πρόληψη). Στη συνέχεια, γίνετάι προσπάθεια ευ- 
αισθητοποίησης του Αστυνομικού Προσωπικού, και 

• Κ ανά(5χέδιασμού των αστυνόμικών μέτρων στις ευαί
σθητες περιοχές με τα περισσότερα τροχαία ατυχή
ματα. Ως προς το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής 
μας, την ευαισθητοποίηση των αστυνομικών, δηλαδή,

τον περιορισμό της λαθρομετανάστευσης, ακολου
θώντας μια στρατηγική συγκράτησης του ρεύμαιρς 
εισροής με συνεχείς ελέγχους, τόσο των παραλίων; 
όσο και της Γραμμής Αντιπαράταξης.

Τα αποτελέσματα της στρατηγικής μας, βέβαια, θα 
φανούν και στατιστικά στο τέλος του έτους.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για 
την παρουσία σας εδώ, να σας δηλώσω ότ^είμαί: ανα
γνώστης του περιοδικού σας αλλά κυριότερα, να σας 
πω πως είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που είμαι Ελληνο 
- Κύπριος και δηλώνω.φανατικός Έλληνας!»

Κλείνοντας τη συζήτησή μιας'με τον Αστυνομικό Δι
ευθυντή Λευκωσίας, μιλήσαμε για λίγο και με τον 
υπεύθυνο του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλη
μάτων της επαρχίας Λευκωσίας Ανώτερο 
Υπαστυνόμο κ. Μιχαηλίδη ο οποίος μάς 
έδωσε εξόχως ενδιαφέροντα στατιστικά 
στοιχεία (βλ. τον κατωτέρω πίνακα).

Φεύγοντας από τα αμιγώς αστυνομικά θέ
ματα και κάνοντας μια μικρή περιήγηση στη 
Λευκωσία αντικρίζουμε την περίφημη Μητρό
πολη του Αγίου Ιωάννη που χτίστηκε το 1662, στο χώ
ρο ενός παλιού αβαείου των Βενεδικτίνων. Διαθέτει 
θαυμάσιες νωπογραφίες του 18ου αιώνα και πλούσια 
διακόσμηση μέσα και έξω.

Κυπριακό Μουσείο
'Οταν θα αποφασίσετε να επισκεφτείτε την Κύπρο, 

απαραίτητα, θα πρέπει να θαυμάσετε τα εκθέματα

Apostolos 
ndrex s

asa

αξίζει να σας διευκρινίσω ότι με πρόσφατο νόμο, δί

δεται η δικαιοδοσία σε όλο το αστυνομικό πρ οσ ω π ική  ̂  οτά:Κυπριακό Μουσείο. Φιλοξενεί τα περισσότερα ευ- 
(ένστολο και μη) να μπορούν να δίδουν κλήσεις (S^>- ar ρήματα διαφόρων αρχαιολογικών χώρων της Κύπρου 
δικά) σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, μόλις βεβαιώ- όπως νεολιθικά ευρήματα, αγγεία της Εποχής του
νουν παραβάσεις, άσχετα αν βρίσκονται σε εντεταλ- Χθλκού. ΠΙ̂ να αγαλματίδια, μυκηναϊκά αντικείμενα
μένη υπηρεσία» ή όχι. Το μέτρο αυτό, ήδη, έχει απο- απδ τ0 κ ύ ρ ιο ν  και θαυμάσια κεραμικά, 
δειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό και έχουμε από τις πρφ- ||[Ι)η|

•  ^ Η ^  Ιήήλ-άς εβδομάδες εφαρμογής του, σημαντικά Λαϊκή 
αποτελέσματα.

Κύπρος Μι-
χαηλίδης,
Ανώτερος
Υπαστυνό-
μος
Υπεύθυνος
Τμήματος
Εξιχνίασης
Εγκλημάτων
Λευκωσίας

Ένας άλλος στόχος φυσικά* είναι η μείωση εισροής 
και δίακίνήσης ναρκωτικών στην πατρίδα μας. Για την 
επίτευξη του«οττόχου αυτού είμαστε σε συνεχή συ
νεργασία με όλές τιί*· Κυπριακές Αρχές αλλά και με 
διεθνείς οργανισμούς και ξένες αστυνομίες, και μπο- 
ρώΚνα ρας διαβεβαιώσω πως βρισκόμαστε σε πολύ 
καλό δρόμο.

Τέλος, κάνουμε σημαντικές προσπάθειες και για

Λαϊκή Γειτονιά Λευκωσίας
Αναμφίβολα, βέβαια θα περπατήσετε στα καλντερί

μια της Λαϊκής Γειτονιάς, την πεζοδρομημένη περιοχή 
της παλιάς λευκώσίας. Είναι τουριστική περιοχή, με 
πολλά εστιατόρια, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης 
καθώς και ένα μικρό μουσείο κοσμημάτων. Οι παλιοί 
εμπορικοί δρόμοι κυρίως η οδός Λήδρας και η οδός 
Ονασαγόρου, που οδηγούν στην περιοχή της Λαϊκής 
Γειτονιάς, αποτελούν θαυμάσια σημεία για περπάτη
μα και για ψώνια. Στο βόρειο άκρο της συνοικίας

Δ ιαρρέεις 250 28,34 9b

Κλοπές 310 84 27.59b

Ληστείες 42 25 59.59b

Πλαστογραφίες 388 328 849b

Αποσπάσεις περιουσίας με ψευδείς 40 39 97.59b

Εμπρησμοί 31 9 299b

Φόνοι και απόπειρες φόνου 8 3 37.59b

Προκλήσεις Βόρειός Σωματικής 
Βλάβης

25 25 1009b
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νομική Διευΐ 
της Λεμεσό 
Αστυνομικός 
θυντής της 
ώργιος Πα 
ωργίου μάς I
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υπάρχουν οι μεγάλοι σάκοι με άμμο που σηματοδο
τούν την Πράσινη Γραμμή.

Λεμεσός
Φεύγοντας απ’ 

τη Λευκωσία, ο 
επόμενος προορι
σμός μας είναι η 
Λεμεσός, το μεγα
λύτερο λιμάνι της 
Κύπρου. Σύμφωνα 
με το θρύλο, εδώ 
ναυάγησε ο Ριχάρ
δος ο Λεοντόκαρ

δος. Οι ιππότες ανέπτυξαν τη Λεμεσό, σε μεγάλο 
εμπορικό κέντρο, με πολλές εξαγωγές, μεταξύ άλ
λων, του κρασιού Κομανταρία, το οποίο παρασκευή.- .<, 
ζαν από τα σταφύλια των αμπελιών γύρω από το Κο- 
λόσσι.

Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού
Πρώτη στάση 

μας είναι η Αστυ- 
Διεύθυνση 

Ο

Διευ- 
της κ. Γε-

erc

κε με ιδιαίτερη χα
ρά και μας προσέ- 
φερε την ανά τον 
κόσμο γνωστή κυ

πριακή φιλοξενία. Η συζήτηση μαζί του όπως θα δια
πιστώσετε, ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα: C Η a k i s tra

Γιώργος Παπαγεωργίου
Ανώτερος Α
στυνόμος 
Αστυνομικός 
Διευθυντής 
Λεμεσού 

«Α.Α. Μιλήστε 
μας λίγο για την 
κατανομή της
αστυνομικής δύνα
μης στην πόλη 
σας.

Η πόλη και η 
επαρχία της Λεμε

σού αριθμεί 200.000 κατοίκους περίπου και αστυνο
μεύεται από 600 αστυνομικούς. *  j

Α.Α. Ποιά είναι τα βασικά προβλήματα εγκλημσπ- 
κότητας που αντιμετωπίζετε; B#$v >

Τα σοβαρότερα προβλήματα που μας απασχολούν 
διακρίνονται σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:

Αρχικά έχουμε αυτό που ονομάζουμε «σοβαρό 
έγκλημα», τα κακουργήματα δηλαδή. Στη συνέχεια 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε το σοβαρότατο πρόβλη

μα των ναρκωτικών και τέλος τα θανατηφόρα ατυχή
ματα εξαιτίας τροχαίων παραβάσεων.

Τα περισσότερα απ’ αυτά τα αδικήματα διαπράττο- 
νται από Λαθρομετανάστες. Στην περιοχή μας συρρέ
ουν λαθρομετανάστες από τη Συρία, το Ιράν, το Ιράκ 
και άλλες χώρες της Ανατολής κυρίως διαμέσου της 
Τουρκίας και στη συνέχεια στα Κατεχόμενα, με τελικό 
προορισμό την Κύπρο. Χθες, συγκεκριμένα, συνελή- 
φθησαν 10 Σύριοι, οι οποίοι με πλοιάριο από τα Κατε
χόμενα προσπάθησαν να μπουν στη Λεμεσό. Ευτυ
χώς με συντονισμένες προσπάθειες όλων των συναρ- 
μοδίων Υπηρεσιών, συνελήφθησαν.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το 1/3 των σο
βαρών εγκλημάτων διαπράττονται από αλλοδαπούς.

Α.Α. Έχετε εφαρμόσει εσείς την «κοινοτική αστυνό
μευση»;

Φμσικά λειτουργούν τρεις σταθμοί σε όλη την Κύ
προ και ένας απ’ αυτούς βρίσκεται στη Λεμεσό. Αντι
λαμβάνεστε ότι η εφαρμογή του θεσμού αυτού είναι 
πυλωτική, πάντος μέχρι σήμερα, έχμ πολύ θετικά 
αποτελέσματα.

Α.Α. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το μέλλον, ως δι
ευθυντής Λεμεσού;

Βασικότερος στόχος μας είναι να έρθει η αστυνο
μία κοντά στον πολίτη και εμείς με την σειρά μας να 
σκύψουμε στα προβλήματά του και να προσπαθή
σουμε' να τά περιορίσουμε. Σκοπός της ύπαρξης της 
αστυνομίας άλλωστε, είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη 
και η εξασφάλιση σ’ αυτόν, ενός ασφαλούς περιβάλ
λοντος διαβίωσης. Για το σκοπό αυτό κάθε μέρα και 
ειδικά το βράδυ από κάθε Αστυνομικό Τμήμα, «βγαί^ 
νει» ένστολη περιπολία και κάνει εξονυχιστικούς ελέγ
χους, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Ήδη, με τη 
μέθοδο αυτή, μειώθηκε από τους πρώτους κιόλας 
μήνες του έτους καθοριστικά η εγκληματικότητα.

Αυτό όμως που εγώ προσωπικά προσδοκώ είναι η 
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στην 
αστυνομία και τον πολίτη. Είναι απαραίτητο, ο αστυ
νομικός να χαίρει της εκτίμησής του κοινωνικού συ
νόλου και να εκτιμάται το έργο του.

Α.Α. Σας ευχαριστούμε πολύ. p ant
Εγώ σας ευχαριστώ και δράττομαι της ευκαιρίας να. .,

σας πω πόσο πολύ αγαπώ την Ελλάδα και την Ελλη
νική Αστυνομία. Πριν λίγα χρόνιά αποφοίτησα από τη 
Σχολή Εθνικής Ασφαλείας που λειτουργεί στο Μα
ρούσι και οι εντυπώσεις μου είναι εξαιρετικές.

Σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας!»
Εγκαταλείποντας, με τις καλύτερες εντυπώσεις την 

Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού και τον Διευθυντή 
της, συνεχίζουμε για ένα μικρό οδοιπορικό στη Λεμε
σό. Πρώτη στάση μας η περιοχή της Αμαθούς.

ΐα  αρχαιολογικά ερείπια 
της Αμαθούντος

Τααρχαιολογικά ερείπια της Αμαθούντος, είναι δια
σκορπισμένα σε μια μεγάλη περιοχή. Τα πιο προσιτά, 
βρίσκονται στην Αγορά τής αρχάίάς πόλης.

Γύρω από την Αγορά ορθώνονται τα τείχη της αρ
χαίας Ακρόπολης. Ένα μέρος του χώρου βρίσκεται
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σήμερα κάτω από το νερό και προσφέρει μοναδικές 
εμπειρίες σε όσους κάνουν καταδύσεις.

Στην οδό Ειρήνης, κοντά στο παλιό λιμάνι, βρίσκε
ται το Φρούριο και το Κυπριακό Μεσαιωνικό Μουσείο. 
Τα κυριότερα κτίρια του Φρουρίου χτίστηκαν κατά το 
14ο αιώνα στο χώρο προγενέστερων βμζαγτικών οχυ
ρώσεων. Το παρεκλήσι στο οποίο ο Ριχάρδο^ ο Λεο
ντόκαρδος παντρεύτηκε τη Βερενγκάρια της Ναβό- 
ρας ήταν τμήμα του πρώτοι! jppoyfl^y και δεν υπάρ
χει πια. Το φρούριο κατέλαβαν οι Τούρκοι και αργό
τερα οι Βρετανοί οι οποίοι στέγασαν σ ’ αυτό τις στρα
τιωτικές διοικητικές Υπηρεσίες τρμ^ν £r£j>. Κυπριακό 
Μεσαιωνικό Μουσείο εκτίθενται αντίγραφα γλυπτών

μπουν στο τζαμί αλλά 
πρέπει να σεβαστούν 
τη γνωστή μουσουλμα
νική συνήθεια και να 
βγάλουν προηγουμέ
νως τα παπούτσια τους.

Το καλοκαίρι, οι κή
ποι που περιβάλλουν το 
τέμενος, αποτελούν 
ένα πραγματικό κατα
φύγιο από τη ζέστη *ης 
Αλμυρής Λίμνης. Το με-' 
γαλύτερο μέρος του 
έτους είναι ξηρή και 
μοιάζει με έρημο, αλλά 
το χειμώνα γεμίζει νερό 
και γίνεται τόπος διαμονής πολλών σπάνιων πουλιών. 
Οι πιο εντυπωσιακοί από τους χειμερινούς αυτούς 
επισκέπτες είναι τα φλαμίγκο με το θαυμάσιο ροζ 
χρώμα.

Στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου, συναντά
με το Κούριον, τον σημαντικότερο και πιο εντυπωσια
κό αρχαιολογικό χώρο του νησιού.

ν της Κύπρου, 
υταίο όροφο, η θέα

Μα στογρα φ ίες  βυζαντιν·
Από τις πολεμίστρες, στον τι 
της πόλης είναι μαγευτική.

Αφήνοντας τη Λεμεσό και 
νακα, στο δρόμο προς το cfe|
Μουσουλμανικό τέμενος Τεκκέ Χαλά Σουλτάν και την 
Αλμυρή Λίμνη της Λάρνακας.

ς προς τη Λάρ- 
ρόμιο συναντάμε το

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας

Τεκέ Χαλάν και η Αλμυρή Λίμνη της Λάρνακας 
Εδώ, το 649 π.Χ. θάφτηκε η Ουμ Χαράμ, θεία του 

προφήτη Μωάμεθ από την πλευρά της μητέρας του. 
'Οπως λέγεται, μάλλον έπεσε από ένα γαϊδουράκι και 
έσπασε το λαιμό της, στη διάρκεια μιας αραβικής επι
δρομής στο νησί. Στο σημείο όπου ενταφιάστηκε, 
στήθηκαν τρεις τεράσπες πέτρες και από τότε ο χώ
ρος έγινε πολύ σημαντικός για τους μουσουλμάνους 
προσκυνητές.

Το τζαμί, με τον υπέροχο τρούλο και το μιναρέ του, 
χτίστηκε από τους Τούρκους το 1816, αν και ο τάφος 
κατασκευάστηκε το 1760. Οι επισκέπτες μπορούν να

Η Παναγία με 
το Βρέφος της 
Μονής Κύκκου

Κλείνοντας το μι
κρό και σύντομο 

F a mdg οδοιπορικό μας
•  VanW lW  Κύπρο, δεν 

μπορούμρ,.να μην 
αναφέρουμε την. 

t Μονή Κύκκου, την 
311 π**βγαλ.ύτερη και 

γνωστότερη Μονή 
σε όλο τον ορθόδο
ξο κόσμο. Χτίστηκε 
πριν 900 περίπου 
χρόνια, με αφορμή 
μια θαυματουργή 
εικόνα της Πανα
γίας.

Ο αυτοκράτορας Κομνηνός Α’ , την έδωσε σε έναν 
Κύπριο μοναχό για ν’ ανακουφίσει την κόρη του από 
τις ισχυαλγίες της. Επί 200 χρόνια βρισκόταν μέσα σ’ 
ένα ασημένιο κιβώτιο και κανείς δεν την αντίκριζε, κα
θώς σύμφωνα με το θρύλο, όποιος το έκανε θα τιμω
ρούνταν σκληρά. Κατά τα χρόνια της ΕΟΚΑ, οι αντάρ
τες χρησιμοποίησαν το μοναστήρι ως επικοινωνιακή 
βάση, καταφύγιο και αποθήκη για τις προμήθειές 
τους.

Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε ατέλειωτες σελίδες 
περιγράφοντας τις ομορφιές του σαγηνευτικού αυ
τού νησιού. Θα κλείσουμε όμως εδώ, δίνοντάς σας 
αυτή τη μικρή γεύση και κεντρίζοντάς σας το ενδια
φέρον για να ανακαλύψετε τον μαγικό αυτό παράδει
σο «μόνοι σας». Καλό ταξίδι!

Επιμέλεια : Υ/Α’ Αρετή Κ. Λιασή

21



Ο όρος ηθική οφείλεται στον Αριστοτέλη. Η ηθική α
ποτελούσε πάντοτε σημείο αναφοράς για τον άν
θρωπο. Αναφέρω χαρακτηριστικά ότι ο Ηρακλής, ο 
ξεχωριστός ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, κλή
θηκε να επιλέξει μεταξύ αρετής και κακίας. Σε ότι α
φορά την Αστυνομία, το θέμα της ηθικής βρίσκεται 
μόνιμα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Τούτο 
γιατί αστυνομική αποτελεσματικότητα και ηθική πη
γαίνουν μαζί, χέρι χέρι. Ουσιαστικά, ο βαθμός ηθι
κής των μελών της αστυνομίας προσδιορίζει και το 
βαθμό αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας.
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ ΜΥΡΙΑΝΘΗ ΙΟΡΔΑΝΟΥΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Η
διερεύνηση του θέματος "αστυνομική ηθική" 
εγείρει πολλά ερωτηματικά αναφορικά με τους 
παράγοντες που ευθύνονται για την επίδειξη 
ανήθικης συμπεριφοράς από πλευράς μελών της 

αστυνομίας, καθώς και για τους τρόπους αποτελε
σματικού χειρισμού του φαινομένου. Μέσα από την 
εξέταση της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκύπτει ότι 
σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, η ανάρμοστη αστυνομική 
συμπεριφορά είναι μάλλον συνηθισμένο φαινόμενο. 
Επομένως, οι αστυνομικές αρχές, εκτός των άλλων 
πονοκεφάλων, καλούνται να αντιμετωπίσουν αποτε
λεσματικά το πρόβλημα της διαφθοράς.

Διάφοροι συγγραφείς όπως οι Pike (1985), και 
Villiers (1997), δικαιολογούντο ολοένα και περισσό
τερο αυξανόμενο ενδιαφέρον σε θέματα ηθικής στη 
βάση της αστυνομικής επαγγελματοποίησης. Η κί
νηση για επαγγελματοποίηση του αστυνομικού 
επαγγέλματος είναι αποτέλεσμα των απαιτήσεων 
καθώς και των πιέσεων του κοινού για περισσότερη 
ελευθερία και ευρύτερο σεβασμό των θεμελιωδών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράγοντες που οδήγη
σαν σταδιακά στην ανάπτυξη δύο κωδίκων ηθικής 
δεοντολογίας. Ένα από την πλευρά των Ηνωμένων 
Εθνών (1979) και ένα από το Συμβούλιο της Ευρώ
πης, το 2001.
Η έννοια και σημασία 
της αστυνομικής ηθικής 
Αν και η σημασία της αστυνομικής ηθικής είναι αυ
τονόητη, προτού προχωρήσω στην ανάπτυξη του 
θέματος, θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω μερικούς 
χαρακτηριστικούς ορισμούς του όρου "ηθική" που, 
προσδιορίζουν τόσο τις θεωρητικές όσο και τις 
πρακτικές διαστάσεις του υπό αναφορά θέματος. 
Αναμφίβολα, η ηθική είναι συνυφασμένη με έννοιες 
όπως ελευθερία, δικαιοσύνη, ακεραιότητα, αρετή,

αμεροληψία, και ανεξαρτησία. Στην καθημερινότη
τα της ζωής, οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο 
ηθική ποικιλότροπα (De George, 1986). Στην απλή 
της έκφραση η ηθική εξυπακούει "ηθικούς κανόνες, 
κανόνες συμπεριφοράς" (The Concise Oxford 
Dictionary). 0  De Coer (1998), από την πλευρά του, 
παραθέτει τους ακόλουθους ενδιαφέροντες ορι
σμούς:
•  Η επιστήμη που ασχολείται με το τι είναι καλό και 
κακό καθώς και με το ηθικό καθήκον και την υπο
χρέωση
•  Το σύνολο ηθικών αρχών ή αξιών
•  Οι αρχές συμπεριφοράς που διέπουν την ατομική 
ή (επαγγελματική) ομαδική
•  Η μελέτη της γενικής φύσης των αρετών και των 
συγκεκριμένων ηθικών επιλογών
•  Οι κανόνες ή πρότυπα που διέπουν τη συμπερι
φορά των μελών ενός επαγγέλματος
•  Η ηθική ποιότητα ενός τρόπου δράσης - ευπρέ
πεια
Από τους πιο πάνω ορισμούς συνάγεται ότι η αστυ
νομική ηθική είναι ένα σύνολο αρχών και προτύπων 
που διέπουν την καθημερινή ενάσκηση των αστυνο
μικών καθηκόντων. Εκτός των άλλων, τα ηθικά πρό
τυπα παρέχουν τη βάση άμυνας των αστυνομικών 
δραστηριοτήτων. Από θεωρητική άποψη, η ανάπτυ
ξη και υιοθέτηση ηθικών αρχών, από την πλευρά 
του Αστυνομικού Σώματος, υποστηρίζεται ότι διευ
κολύνει την ανάπτυξη υγιών σχέσεων μεταξύ του 
προσωπικού, καθώς επίσης και μεταξύ του προ
σωπικού και του κοινού. Περαιτέρω, η ύπαρξη και 
λειτουργία ομαλών σχέσεων (σχέσεων εμπιστοσύ
νης) μεταξύ του κοινού και της Αστυνομίας, θεωρεί
ται θεμελιώδης συνθήκη για την επιτυχή έκβαση του 
αστυνομικού έργου.

Η σημασία της αστυνομικής συμπεριφοράς κατ’ 
ουδένα λόγο μπορεί να υποβαθμίζεται. Αναγνωρίζο
ντας τη σπουδαιότητα της αστυνομικής ηθικής, το 
Συμβούλιο της Ευρώπης έχει υιοθετήσει ένα κώδικα 
ηθικής δεοντολογίας για να χρησιμοποιηθεί "σαν 
οδηγός ανάπτυξης κωδίκων δεοντολογίας από τα 
κράτη μέλη" (Council of Europe: The European 
Code of Police Ethics, 2001). Ο κώδικας αποτελείται 
από τα ακόλουθα έξι τμήματα:
•  Στόχοι της Αστυνομίας
•  Νομικό υπόβαθρο της Αστυνομίας
•  Η Αστυνομία και το σύστημα δικαιοσύνης
•  Οργανωτική δομή της Αστυνομίας
•  Οδηγίες για αστυνομική δράση
•  Υπευθυνότητα και έλεγχος της Αστυνομίας

Η επαγγελματική συμπεριφορά των μελών της 
Αστυνομίας είναι καθοριστική για την αποτέλεσμα-
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τικότητά της τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακρο
πρόθεσμα. Τα φαινόμενα ανήθικης συμπεριφοράς 
υποσκάπτουν όχι μόνο το αστυνομικό έργο αλλά τα 
ίδια τα θεμέλια του αστυνομικού θεσμού. Όπως 
αναφέρθηκε πιο πάνω, η εμπιστοσύνη του κοινού εί
ναι το στοιχείο κλειδί στην επιτέλεση του αστυνομι
κού έργου. Ωστόσο, τα κρούσματα ανήθικης αστυ
νομικής συμπεριφοράς κλονίζουν αν δεν εξανεμί
ζουν παντελώς το αίσθημα εμπιστοσύνης του κοι
νού..

Οι κύριες λειτουργίες της Αστυνομίας σε κάθε δη
μοκρατικό κράτος είναι η τήρηση του νόμου και της 
τάξης, ο σεβασμός και η προστασία των θεμελιω
δών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, η πρό
ληψη, καταπολέμηση και εξιχνίαση του εγκλήματος, 
και η παροχή υπηρεσιών στο κοινό (Council of 
Europe, 2001). Η προσεκτική εξέταση αυτών των 
λειτουργιών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η αστυνό
μευση είναι σύνθετη και πολυδιάστατη. Ως εκ της 
φύσεώς της, είναι αρκετά απαιτητική. Ακόμη, μπο
ρεί να συνοδεύεται από τραυματικές εμπειρίες, συ
ναισθηματική φόρτιση, και επικινδυνότητα 
(Crawshaw, Devlin, και Williamson, 1998). Η επίτευ
ξη της αποστολής της Αστυνομίας απαιτεί κουρά
γιο, εντατική προσπάθεια, αφοσίωση και ψηλά επί
πεδα επαγγελματισμού (Pike, 1985).

Τα αρνητικά συνεπακόλουθα. Οσο οι αστυνομικοί 
εκτελούν τα καθήκοντά τους μέσα σε επαγγελματι
κά και ηθικά αποδεκτά πλαίσια, ελκύουν τη συγκα
τάθεση, την εμπιστοσύνη, τη συμπάθεια καθώς και 
την απαιτούμενη στήριξη του κοινού. Αντιθέτως, 
οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης συμπεριφοράς 
καταλήγει με μαθηματική ακρίβεια σε μειωμένα επί
πεδα απόδοσης με όλα. Ως εκ τούτου, τα μέλη της 
Αστυνομίας οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις 
ισχύουσες αξίες και πρότυπα..

Η καλλιέργεια και διατήρηση αστυνομικής ηθικής 
δεν είναι εύκολο πράγμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
ραγδαίες κοινωνικές και ηθικές αλλαγές (ανθρώπι
νες αξίες), την τάση του ανθρώπου να επιτύχει εύ
κολα και συνήθως έναντι οποιουδήποτε κόστους, 
καθώς και τις νέες προκλήσεις της κοινωνίας, αυτό 
γίνεται εύκολα κατανοητό. Η ηθική απαιτεί δυνατή 
θέληση και συστηματική προσπάθεια καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ανθρώπινου βίου. Συνεπάγεται πνευ
ματική καλλιέργεια και ήθος. Απαιτεί συνέπεια με
ταξύ λόγων και έργων. Πάνω απ’ όλα όμως, προϋ
ποθέτει συνεχή προσαρμογή στις ηθικές αξίες. 
Μορφές ανήθικης (αποκλίνουσας) συ
μπεριφοράς
Μέχρι στιγμής έχω αναφέρει αδρομερώς τη σημα
σία της αστυνομικής ηθικής. Στις επόμενες γραμμές 
συνοψίζω τις κυριότερες μορφές ανάρμοστης 
αστυνομικής συμπεριφοράς όπως αυτές αναφέρο- 
νται στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρόκειται βασικά για 
τη διαφθορά εξουσίας, τις μίζες, τις ευκαιριακές 
κλοπές, τα λαδώματα, την παροχή προστασίας, τις 
διευθετήσεις, τη συμμετοχή σε εγκληματικές ενέρ

γειες, καθώς και εσωτερικές πληρωμές. 
Παράγοντες που οδηγούν σε ανάρμοστη 
συμπεριφορά
Λέγεται συχνά ότι η διάγνωση των πραγματικών γε
νεσιουργών αιτίων ενός προβλήματος διευκολύνει 
τη θεραπεία του. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν 
προσδιορισθεί συγκεκριμένοι βασικοί παράγοντες 
που θεωρούνται υπεύθυνοι για την επίδειξη ανάρ
μοστης αστυνομικής συμπεριφοράς. Αυτοί οι παρά
γοντες έχουν σχέση με το ίδιο το άτομο, το εργα
σιακό και κοινωνικό περιβάλλον και το σύστημα ποι
νών.

Τυχόν οικογενειακά προβλήματα, ανορθόδοξα 
πρότυπα, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, οικονο
μικές δυσκολίες, και απογοήτευση, είναι παράγο
ντες που δρουν σε ατομικό επίπεδο. Ο ανεπαρκής 
έλεγχος, η έλλειψη καθοδήγησης, η υποκουλτούρα, 
η ανοχή των προϊσταμένων, η στάση των συναδέλ
φων, καθώς και η ανυπαρξία κώδικα ηθικής δεοντο
λογίας είναι παράγοντες που εμπίπτουν στο εργα
σιακό περιβάλλον. Σε σχέση με το κοινωνικό περι
βάλλον αναφέρονται η διαφοροποίηση των ηθικών 
αξιών, η κοινωνική ανοχή καθώς και η αβεβαιότητα 
(λόγω της τουρκικής κατοχής). Τέλος, σε ότι αφορά 
το σύστημα ποινών, υποστηρίζεται ότι οι ποινές δεν 
είναι όσο θα έπρεπε αποτρεπτικές. Ταυτόχρονα 
φαίνεται να υπάρχει ατιμωρησία σκανδάλων. 
Κυπριακή Αστυνομία
Αν και κατά καιρούς υπήρξαν κρούσματα ανήθικης 
συμπεριφοράς, το φαινόμενο δεν είναι πολύ διαδε
δομένο στην Κυπριακή Αστυνομία. Οι Αστυνομικές 
Αρχές της Κύπρου είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε 
θέματα ηθικής συμπεριφοράς. Προς αυτή την κα
τεύθυνση έχουν λάβει δύο σημαντικά μέτρα. Από τη 
μια τα αντικείμενα της αστυνομικής ηθικής, των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και της αστυνομικής 
συμπεριφοράς έχουν ενσωματωθεί σε όλα τα εκ
παιδευτικά προγράμματα της Αστυνομικής Ακαδη
μίας. Από την άλλη, έχουν αναπτυχθεί μηχανισμοί 
για τη διασφάλιση της συμπεριφοράς των αστυνο
μικών σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες.

Τέτοιοι μηχανισμοί είναι ο πειθαρχικός Κώδικας, ο 
Κώδικας ηθικής δεοντολογίας, καθώς και η αναμε
νόμενη δημιουργία Σώματος Εσωτερικού Ελέγχου. 
Από πρακτική άποψη όμως, κάποιος πρέπει να είναι 
προσεκτικός σε ότι αφορά την αποτελεσματικότητα 
τέτοιων μηχανισμών. Η ανάπτυξη κώδικα δεοντολο
γίας είναι ένα πράγμα. Η εφαρμογή του είναι κάτι 
άλλο. Στη μάχιμη αστυνόμευση, υπάρχουν περιπτώ
σεις όπου ένας αστυνομικός μπορεί, εκ των πραγ
μάτων να αναγκασθεί να αποκλίνει από κωδικοποι- 
ημένες αρχές.
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χωρών της Ευρώπης. Έτσι έφτασε τελικά να αποτε
λεί σήμερα την αδιαμφισβήτητη και δυναμική πραγ
ματικότητα που είναι γνωστή ως «Ευρωπαϊκή Ένω
ση». Αυτή η ιστορική διάσταση, αυτή η διαδικασία συ
νειδησιακής ωρίμανσης (που πόρρω απέχει από μια 
συμβατική, ευκαιριακή και συμπτωματική συμπόρευ- 
ση), πρέπει να αποτελεί σταθερό σημείο επιστημονι
κής και ιδιεολογικής αναφοράς για την ιδέα της Ενω
μένης Ευρώπης και την πορεία της ολοκλήρωσης αυ
τής της ιδέας.

Μετά από τα δεινά που επισώρευσαν στην Ευρώπη

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Η ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με διάφορες μορ

φές και περιεχόμενο) ξεκίνησε πολύ νωρίς, ήδη στην 
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα, προχώρησε δειλά και 
αποσπασματικά, πέρασε από διάφορα στάδια και 
υπό διαφορετικές ιστορικές συνθήκες, αμφισβητήθη
κε, αναθεωρήθηκε, αλλά μπόρεσε και ωρίμασε βαθ
μηδόν στις συνειδήσεις των λαών και των ηγετών των

οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, η ανάγκη για μια κοινή 
βάση αρχών, κανόνων και μορφών πολιτικής συμπε
ριφοράς που θα επέτρεπαν την υπέρβαση των αντι
θέσεων και μία ουσιαστική συνένωση των Ευρωπαϊ
κών λαών οδήγησε σταδιακά στο «πολιτικό θαύμα» 
της Ενωμένης Ευρώπης που βιώνουμε σήμερα. Με
γάλες πολιτικές μορφές της Ευρώπης συνέλαβαν και 
πραγματοποίησαν το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης: ο Rodert Schyman, ο Jean Monet, ο Payl Henri 
Spaak, αλλά και o Charles de Gayle, o Winston 
Chyrcill, o Konrad Adenayer, o Jaques Delors και πολ
λοί άλλοι.

Ο καίριος χώρος για τη συνειδητοποίηση της ου
σίας της Ενωμένης Ευρώπης και για μια ποιοτική βίω
ση αυτής της ουσίας είναι ο χώρος της Παιδείας. Οι 
ιδέες, οι αρχές και οι αξίες περνούν μέσα από την Εκ
παίδευση. Εκεί φύονται, καλλιεργούνται, συνειδητο
ποιούνται, αποκτούν βάθος, ουσία και συνέχεια!

Με τις προοπτικές αυτές και στο πλαίσιο αυτής της 
διαρκώς ογκούμενης πνευματικής και εκπαιδευτικής 
κινητικότητας (mobility), οι Αστυνομίες των Κρατών - 
Μελών (Κ-Μ) της Ένωσης, δεν ήταν δυνατόν να πα
ραμείνουν στο περιθώριο των εξελίξεων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το Συμβούλιο της Ένω
σης στις 22-12-2000 να αποφασίσει την δημιουργία 
της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (ΕΑΑ- 
CEPOL) για εκπαίδευση και μετεκπαίδευση αξιωματι
κών που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή του Νό
μου (Lew Enfopcement Officials) Αστυνομιών ή αντί
στοιχων Υπηρεσιών των Κ-Μ2.

Λόγω του ότι η απόφαση του Συμβουλίου της 22ας 
Δεκεμβρίου 2000 δεν προέβλεπε ούτε νομική προσω
πικότητα ούτε σταθερή έδρα, η ΕΑΑ αντιμετώπισε 
σειρά δυσχερειών οι οποίες επιλύθηκαν εν μέρει με 
απόφαση του Φεβρουάριου 2000 για την προσωρινή 
στέγαση της γραμματείας της στην Εθνική Αστυνομι
κή Ακαδημία της Δανίας (Danish National Police 
School). Κατά τα πρώτα έτη της ύπαρξής της, δεν 
μπορούσε να εκτελέσει τον προϋπολογισμό της ούτε 
να συστήσει γραμματεία. Η εφαρμογή της απόφασης 
των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που συνήλ
θαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συμβουλίου στις 
Βρυξέλλες στις 13 Δεκεμβρίου 2003 με την οποία η 
ΕΑΑ απέκτησε μόνιμη έδρα στο Bramshill έθεσε τέ
λος στο συγκεκριμένο πρόβλημα.

Παρά τις δυσκολίες, κατά τα τρία πρώτα χρόνια 
της ύπαρξης της η ΕΑΑ σημείωσε σημαντικές προό
δους, όπως επιβεβαιώνεται στην τριετή έκθεση της 
ΕΑΑ3, κυρίως σε ότι αφορά την ικανότητα των 
ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ να διοργανώνουν κατάλληλα 
σεμινάρια με την βοήθεια μιας γραμματείας με συ
γκεκριμένο προσωπικό.

Η τριετής έκθεση πρότεινε την απόκτηση νομικής 
προσωπικότητας (legal personality) για την ΕΑΑ, 
επαρκώς επανδρωμένη γραμματεία και μόνιμη έδρα. 
Όσον αφορά την διάρθρωση της ΕΑΑ, η πλειοψηφία 
των κρατών μελών εξέφρασε την προτίμηση της για 
τη συνέχιση του δικτύου.

Δύο πρωτοβουλίες κρατών μελών παρουσιάστηκαν 
στη συνέχεια για να τροποποιήσουν την απόφαση 
του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000, οι οποί
ες έγιναν αρμόδια αποδεκτές και τον Ιούλιο του 2004 
χορηγήθηκε νομική προσωπικότητα στην CEPOL, κα
θώς επίσης ορίσθηκε και η έδρα της Γραμματείας 
όπως προαναφέρθηκε.

Παρά το γεγονός της υιοθέτησης των παραπάνω 
πρωτοβουλιών, εν τούτοις συνεχίζει να υφίστσται 
ένας αριθμός προβλημάτων, τα οποία εκτιμάται ότι 
θα υπερκερασθούν όταν με τον χρόνο προσλάβουν 
πιο ευέλικτη μορφή οι λειτουργίες της CEPOL, η

οποία από άποψη χρόνου λειτουργίας διανύει μεν τα 
πρώτα στάδια ύπαρξης, πλην όμως ως οργανισμός 
αναπτύσσει μια ιδιαίτερα αξιοσημείωτη δυναμική.

Ως προβλήματα θα μπορούσαν να χαρακτηρι
στούν:

α. Οι γλωσσικές αδυναμίες ενός μεγάλου αριθμού 
Αξιωματικών των Κ-Μ, προκειμένου να συμμετέχουν 
στα σεμινάρια και προγράμματα κατάρτισης, όπου 
γλώσσα εργασίας είναι αποκλειστικά η Αγγλική.

β. Η ακύρωση ενός μικρού αριθμού σεμιναρίων λό
γω έλλειψης ενδιαφέροντος συμμετοχής, αλλά και 
απόστασης μεταξύ των Κ-Μ της Ν. Ευρώπης σε σεμι
νάριο διοργανωμένου στην Λιθουανία.

γ. Αλληλοεπικαλύψεις διδακτικών θεματικών στις 
περιπτώσεις διοργάνωσης δύο ή τριών σεμιναρίων σε 
διάφορα Κ-Μ με ίδια θεματική.

δ. Βραδύτητα στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση 
του E.P.L.N., το οποίο αποτελεί δικτυακό χώρο, όπου 
καταχωρούνται από τα Κ-Μ αστυνομικής φύσεως πε
ριστατικά και η βέλτιστες πρακτικές για επίλυση αυ
τών, και όπου τα Κ-Μ έχουν πρόσβαση βάσει ενός κω
δικού και μπορούν να αντλούν εμπειρίες.
2. ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Σύμφωνα με την τελευταία αναδιάρθρωση, η οποία 
αποσκοπεί στην καλύτερη λειτουργία της CEPOL, αυ
τή έχει την ακόλουθη μορφή από 1-1-2005:

Η CEPOL διοικείται από Δ.Σ., το οποίο αποτελούν 
οι Διευθυντές των Αστυνομικών Ακαδημιών των Κ-Μ ή 
απ’ αυτών εξουσιοδοτημένα άτομα. Οι αποφάσεις επί 
σοβαρών θεμάτων (π.χ. προϋπολογισμός, χάραξη εκ
παιδευτικής πολιτικής, κ.λ,π.) λαμβάνονται με ομοφω
νία, ενώ επί άλλων με απλή πλειοψηφία. Το Δ.Σ. δεν 
έχει μόνιμη έδρα, αλλά συνεδριάζει δύο φορές κάθε 
εξάμηνο στην έδρα κάθε Κ-Μ που ασκεί την Προε
δρία, το οποίο και προεδρεύει του Δ.Σ. Στις συνε
δριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται εκπρόσωποι της 
EUROPOL, της COMMISSION και του Συμβουλίου 
χωρίς δικαίωμα ψήφου. Το Δ.Σ. και το εκάστοτε Προ
εδρείο της CEPOL, υποβοηθείται και υποστηρίζεται 
από την Γραμματεία της οποίας προΐσταται Διοικητι
κός Διευθυντής (Administrative Direstor) τον οποίο μέ
χρι σήμερα εκλέγει το Δ.Σ.. Όπως προαναφέρθηκε, η 
έδρα της Γ ραμματείας είναι στο Bramshill του Ηνω
μένου Βασιλείου.

Η CEPOL προΐσταται τεσσάρων (4) Επιτροπών και 
τριών (3) Ομάδων Εργασίας στις οποίες μετέχουν τα 
Κ-Μ της Ένωσης εκ περιτροπής χωρίς ένα Κ-Μ να 
μπορεί ταυτόχρονα να μετέχει σε περισσότερες της 
μίας. Τα αποτελέσματα των εργασιών του Δ.Σ. επο
πτεύονται και ελέγχονται από την επιτροπή του άρ
θρου 36 (CATS) στην οποία και αναφέρει.

Στην εν γένει προσπάθεια χάραξης κοινής εκπαι
δευτικής πολιτικής, -η οποία είναι πολυσήμαντη και 
χρονοβόρα διαδικασία -, η CEPOL συνεργάζεται με 
την EUROPOL και δέχεται θεματολογία από την Ομά
δα των Αρχηγών των Ευρωπαϊκών Αστυνομιών 
(European Police Chiefs Task Force), την οποία 
εντάσσει στις διδακτικές ενότητες των κοινών σεμινα
ρίων που καταρτίζει κάθε χρόνο.

Το Δ.Σ. της CEPOL επίσης εποπτεύει και ελέγχει τα 
σεμινάρια Μ EDA, τα οποία αφορούν εκπαιδεύσεις 
Αξιωματικών των χωρών της Μεσογείου και CARDS
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που αναφέρονται στις χώρες της 
ΝΔ Βαλκανικής και σκοπό έχουν 
την άνοδο του εκπαιδευτικού επι
πέδου των Αστυνομιών των χωρών 
αυτών, ώστε η συνεργασία με τις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές να είναι 
αποδοτική, αλλά και όσον αφορά 
τις υποψήφιες για ένταξη χώρες, 

να απορροφηθούν, όσον το δυνατόν ευκολότερα οι 
κραδασμοί από τις ενταξιακές διαδικασίες. Τα σεμι
νάρια αυτά χρηματοδοτούνται απ’ την COMMISSION.

Οι δραστηριότητες της CEPOL (διεξαγωγή ιδίων 
σεμιναρίων, έξοδα συνανπίσεων Δ.Σ., καταβολή αντι
μισθίας εκπαιδευτών - καθηγητών σεμιναρίων, κ.λ.π.), 
χρηματοδοτούνται απ’ τον ίδιο προϋπολογισμό της 
CEPOL, στον οποίο συνεισφέρουν όλα τα Κ-Μ σε ετή
σια βάση με γνώμονα τον ΑΕΠ αυτών.

Ειδικότερα, όσον αφορά την κοινή αστυνομική εκ
παίδευση, η CEPOL αναλαμβάνει τις ακόλουθες δρά
σεις:

1. Διοργανώσει σεμινάρια επιμόρφωσης των ανω
τέρω στελεχών Αστυνομικών Υπηρεσιών, που βασίζο
νται σε κοινούς κανόνες.

2. Καταρτίζει εναρμονισμένα προγράμματα μαθη
μάτων (σεμινάρια), για την εκπαίδευση των αστυνομι
κών στελεχών μεσαίων βαθμιδών και των αστυνομι
κών επιχειρησιακών καθηκόντων, όσον αφορά τη δια
συνοριακή συνεργασία μεταξύ αστυνομικών δυνάμε
ων στην Ευρώπη και συμβάλλει στην εκπόνηση κα
τάλληλων προγραμμάτων, προχωρημένης επιμόρφω
σης.

3. Παρέχει ειδική εκπαίδευση σε Αστυνομικούς, 
που έχουν καίριο ρόλο στην καταπολέμηση του δια
συνοριακού εγκλήματος, με ιδιαίτερη προσοχή και 
έμφαση στο οργανωμένο έγκλημα.

4. Εκπονεί προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευ
σης των εκπαιδευτών.

5. Εργάζεται για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτι
κών και των αποτελεσμάτων της έρευνας.

6. Εκπονεί και εξασφαλίζει την εκπαίδευση, που θα 
προετοιμάζει τις Αστυνομικές δυνάμεις της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης, για την συμμετοχή τους στη μη στρα
τιωτική διαχείριση των κρίσεων.

7. Εκπονεί και εξασφαλίζει την εκπαίδευση, που θα 
προετοιμάζει τις Αστυνομικές Αρχές των υποψηφίων, 
προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Χωρών.

8. Διευκολύνει την ανταλλαγή και απόσπαση Αστυ
νομικών μεταξύ των Κ-Μ, στα πλαίσια της εκπαίδευ
σης.

9. Μεριμνά για την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού δι
κτύου εκπαίδευσης (E.P.L.N./European Police 
Learning Network), που θα χρησιμεύσει για την υπο
στήριξη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, κατά την εκπλή
ρωση των καθηκόντων της, μεριμνώντας για τη θέ
σπιση των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας.

10. Παρέχει τη δυνατότητα στα ανώτερα αστυνομι
κά στελέχη των Κ-Μ, προκειμένου να αποκτήσουν τις 
κατάλληλες γνώσεις σε ξένες γλώσσες.
3. ΕΞΕΛΙΞΗ ■ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Παρά το γεγονός ότι η CEPOL, διανύει το 5ο έτος 
λειτουργίας της, εν τούτοις αναπτύσσεται με εντυπω
σιακούς ρυθμούς. Η δυναμική αυτή εξελικτική πορεία

επιβάλλει αναμόρφωση των δομικών λειτουργιών της 
οι οποίες εκφράζονται μέσα από την πρόταση της 
COMMISSION για μετατροπή της ΕΑΑ σε όργανο 
(organ - body) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόταση η 
οποία αφού διήλθε όλα τα επίπεδα, έφθασε προς συ
ζήτηση στο Συμβούλιο, η απόφαση του οποίου θα λη- 
φθεί την 24-2-2005, ημερομηνία κατά την οποία θα 
έχει ολοκληρωθεί η κατάστρωση του παρόντος άρ
θρου και συνεπώς δεν θα είναι γνωστά τα αποτελέ
σματα του Συμβουλίου, ως προς τη νέα πρστεινόμε- 
νη σύσταση της ΕΑΑ.

Στην περίπτωση που γίνει αποδεκτή η πρόταση της 
COMMISSION, θα επέλθουν οι παρακάτω αλλαγές 
στον τρόπο λειτουργίας της CEPOL: 

α. Χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της από 
τον προϋπολογισμό της COMMISSION με παράλληλη 
κατάργηση του ίδιου του προϋπολογισμού.

β. Εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων στις προ
σλήψεις προσωπικού (π.χ. Γραμματεία CEPOL).

γ. Η COMMISSION λαμβάνει δικαίωμα ψήφου στις 
αποφάσεις του Δ.Σ. της CEPOL, ενώ σήμερα παρευ- 
ρίσκεται ως παρατηρητής.

δ. Αναβαθμίζεται η παρεμβατικότητα και διεισδυτι
κότητα της CEPOL στην κατάρτιση των Εθνικών Εκ
παιδευτικών Προγραμμάτων των Αστυνομικών Σχο
λών των Κ-Μ, στην οποία αποκτά λόγο.

ε. Προβλέπεται δημιουργία Τμημάτων CEPOL στα 
Κ-Μ με αναβάθμιση αυτών σε Εθνικά Παραρτήματα 
με διευρυμένο ρόλο, εντός έξι (6) μηνών από την ψή
φιση της πρότασης της COMMISSION.

Οπωσδήποτε θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στη 
δομή της CEPOL, οι οποίες παραλείπονται για οικο
νομία χώρου και οι οποίες είναι θεμελιώδους σημα
σίας για την καθόλου λειτουργία αυτής4.

Κατά την εκτίμηση του συντάκτη του παρόντος, το 
απώτερο μέλλον της CEPOL είναι άμεσα και άρρηκτα 
συνδεδεμένο με την ψήφιση και εφαρμογή της Συ
νταγματικής Συνθήκης της Ένωσης. Η προοπτική της 
αποδοχής αυτής από όλα τα Κ-Μ, θα σημάνει την κα
ταλυτική αναβάθμιση του ρόλου της CEPOL, η οποία 
θα παύσει να αποτελεί δίκτυο με την σημερινή του 
μορφή, αλλά θα λάβει την μορφή μιας Κεντρικής 
Αστυνομικής Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, η οποία θα 
αποτελέσει το φυτώριο παραγωγής Αξιωματικών από 
όλα τα Κ-Μ, συνεκπαιδευθέντων και αναβαπτισθέ- 
ντων στα κοινά Ευρωπαϊκά οράματα και στις προκλή
σεις του κοινού μέλλοντος.

Βασίλειος ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ 

Αστυν. Δ/ντής Τμηματάρχης 

Εκπαιδευτικών Μελετών 

της Αστυν. Ακαδημίας 

Εκπρόσωπος - Συντονιστής 

Εθνικού Γραφείου CEPOL

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1. Καθηγητού Γ. ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗ 

«Γία μ ια  ποιοτική βίωση τη ς  Ενωμένης Ευρώπης», 

εφημ. ΒΗΜΑ, 1-2-2004.

2. Βλ. Απόφαση 2000/820/ΔΕΥ.

3. Β \. CATS 74 Enforol 117 της  9-12-2003.

4. Βλ. COM (2004) Brussels, 27-4-2004, 

«Proposal for o  Council Decision».
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Λ Κ Μ Υ Μ
Κυνηγετικά - Στρατιωτικά - Αστυνομίας - είδη cam ping - Security  - Casual

Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μετρά Δάφνης) έναντι κινημ/φου «Ατλαντίς» 
ΤΗΛ., FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 97 69 597 

Άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ -ΜΑΥΡ Η - ΛΑΔΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ « β β , 
ΤΗΣ ΕΛ/ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. saS. _
Από ύφασμα rip-stop βαμβακερό 100%. 
ανεξίτηλο. Ανθεκπκό στα σκισίματα. 
Ελληνικής ραφής.

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ: με ενισχύσεις στα γόνατα } 
και στην έδρα, με 6 μεγάλες τσέπες και 
ιμάντες προσαρμογής στη μέση.

ΧΙΤΏΝΙΟ: με ενισχύσεις στους 
αγκώνες, επωμίδες και 2 τσέπες.

Τιμή: 23 £

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(ρε κέντημα)
Βαμβακερό 100%. Ανεξίτηλο κέντημα. 
Σήμα μικρό μπροστά, PO LICE πίσω.

ΜΑΚΟ

Τιμή: 8 C

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE 
(με κέντημα)
Εξωτερικό από νάυλον 
αδιάβροχο με κορδόνι στη 
μέση και δύο μεγάλες τσέπες 
μπροστά. (Κέντημα Police 
πίσω, σήμα μπροστά).
Τιμή: Από 30 €

ΦΟΥΤΕΡ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(με κέντημα)
Βαμβακερό 100%. 
Ανεξίτηλο. Σήμα μικρό 
μπροστά, PO LICE πίσω.
Τιμή: 14 £

ΣΑΚΙΔΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ
Σακίδιο που 
προσαρμόζεται στη 
ζώνη και στο πόδι. Έχει 
πάρα πολλές εσωτερικές και 
εξωτερικές τσέπες και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
με πολλούς τρόπους
(απόκρυψη όπλου,___________
φαρμακείο κλπ .)

ΤΣΑΝΤΑΝ ΜΕΣΗΣ 
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ
Με δυνατότητα γρήγορου 
ανοίγματος με το ένα χέρι. 
Με αποσπώμενη θήκη 
όπλου.

Τιμή. Από 19 €

Τιμή: 50 €

ΦΑΚΟΣ 
SCORPION της 
STREAMLIGHTU.S.A. 
6500 κεριά
και κουμπί (on-off) στο

ΦΑΚΟΣ
TWIN-TASK

Τιμή: 75 € 1 Τιμή: 65 C

ΦΑΚΟΣ MAGLITE U.S.A. 
+ θήκη ζώνης

FIVE
Τιμή: Από 79 €

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ «OAKLEY»: 
Ιδανικά για χρήση από αστυνομικούς, στραπωτικούς, 
λιμένικους γιατί δίνουν πλήρη ορατότητα και 100% 
προστασία από τις ακτίνες UV. Με υλικό φακού 
εξελιγμένης μορφής που είναι ελαφρύ και ασφαλές 
αφού αντέχει ακόμα και πυροβολισμό από 15 γυάρδες 
με αεροβόλο.

ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ' _ _ _  
(με κέντημα)
Έχει σήμα αστυνομίας μπροστά
και πίσω PO LICE ή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
Έχει αμερικάνικες προδιαγραφές,
Τιμή: 39 €

Τιμή: Από 139 C

ΖΩ Ν Η  Θ Η Κ Ε Σ  C O R D U R A
θήκες όπλου, γεμιστήρα, 
χειροπέδας, φακού, 
κλειδιών, κλπ.

Τιμή: Θήκες από 12 €

Τιμή: Ζώνη από 19 €

ΓΑΝΤΙΑ ΓΙΑ ΟΠΛΟ/ΟΔΗΓΗΣΗ HATCH U S A.
Τιμή: 16 19 £

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
LEATHERMAN
WAVE
Τιμή: 100 £

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
LEATHERMAN
KICK
Τιμή: 45 £

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ
VICTORINOX

Τιμή: 105 €

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» U.S.A. ΚΟΝΤΟ 
Ιδανικό για τους καλοκαιρινούς μήνες γιατί επιτρέπει στο 
πόδι να αναπνέει περισσότερο από τα ψηλά άρβυλα. 
Είναι αδιάβροχο 100% γιατί έχει μεμβράνη Gore-tex.
Με ειδικής σχεδίασης σόλα που δεν γλιστράει. Είναι 
ξεκούραστο στο περπάτημα και ιδανικό για πολύωρη

ορθοστασία.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» (HI-TEC)
Το άρβυλο που προτιμούν τα 
περισσότερα στελέχη των σωμάτων 
ασφαλείας, ελαφρύ, ανθεκτικό, με 
υδρόφοβα υλικά που επιτρέπουν 
στο πόδι να αναπνέει και με νέα 
αντιολισθητική σόλα.

STEALTH (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ)

Τιμή: 79 £

STEALTH
WATERPROOF
(αδιάβροχο):

Τιμή: 89 €

ΑΡΒΥΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
«DANNER» U.S.A.
Το νέο πολύ ελαφρύ άρβυλο της 
πασίγνωστης για τα ποιοτικά της 
άρβυλα DANNER. Είναι αδιάβροχο 
100% καθώς έχει μεμβράνη Gore-tex. 
Επιτρέπει στο πόδι να αναπνέει. Με 
ειδικής σχεδίασης σόλα που δεν 

γλιστράει. Είναι ξεκούραστο στο 
περπάτημα και ιδανικό για 

πολύωρη ορθοστασία
Τιμή: 169 £ I

Διαθέτουμε Σήματα, διακριτικά, μπερέδες, τξόκεϋ, πορτοφόλια Αστυνομίας

® Vll TORINOX

t c r m t K  
i s w e f fη ι ιψοιυηιβ or conroor

CCGO
^Columbia

Panner
MILITARY BOOTS

Zippo

Survivors
MILITARY CLOTHING

Hinterland Φ
L K A T H K R M A N
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V ΜΑΛ-LITE E I O C R
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

Η Πολωνία διαθέτει πολυάριθμους Οργανισμούς και Υ
πηρεσίες Ασφαλείας σε εθνικό επίπεδο και απασχολεί 
περίπου 320.000 Υπαλλήλους.
Συγκεκριμένα διαθέτει: Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλει
ας, Υπηρεσία Προστασίας Κυβερνητικών Μελών, Συ
νοριακή Αστυνομία, Στρατιωτική Αστυνομία, Υπηρε
σία Φύλαξης Δασών, Υπηρεσία Φύλαξης Σωφρονιστι
κών Καταστημάτων, Υπηρεσία Φύλαξης Εθνικών Πάρ
κων, Υπηρεσία Ασφάλειας Σιδηροδρόμων, Υπηρεσία 
Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος, Υπηρεσία Υγει
ονομικού Ελέγχου και Υπηρεσία Θαλάσσιου Ελέγχου. 
Με όλες τις παραπάνω Υπηρεσίες, η Αστυνομία της 
Πολωνίας έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας. 
Επίσης, υπάρχουν και άλλοι 180.000 ιδιωτικοί αστυ
νομικοί, υπάλληλοι ιδιωτικών εταιρειών ασφάλειας.

Η
 Πολωνία καταλαμβάνει το κέντρο της Ευρώπης με 
έκταση 313.000 km2. Συνορεύει με 7 χώρες από 
τις οποίες οι 4 ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ανατολικά έχει κοινά σύνορα με την Λιθουανία, Ρω
σία, Λευκορωσία και Ουκρανία, Δυτικά με τη Γερμα- 
νία, Νότια με την Τσεχία και Σλοβακία και Βόρεια βρέ
χεται από την Βαλτική Θάλασσα.

Διοικητικά, μετά τη μεταρρύθμιση του 1999, η χώρα 
είναι διαιρεμένη σε 16 Περιφέρειες (voivodeships), 
373 Επαρχίες (powiats) και 2.489 Δήμους (gminas).

Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 39.000.000 κατοί
κους με 1.700.000 να ζει στην πρωτεύουσα, τη Βαρ
σοβία.

Χαρακτηριστικό στοιχείο του συνολικού πληθυσμού 
είναι ότι το 51% αποτελείται από νέους κάτω των 35 
ετών.

Ιστορική αναδρομή της Αστυνομίας.
Οι αναφορές για το πρώτο Σώμα Ασφαλείας γίνονται 
το 1775 (Komisja Policji Obojga Nadorow), το οποίο 
συνέχισε με άλλα ονόματα και διαφορετικές αποστο
λές κατά τη διάρκεια κατοχής της χώρας από τη Ρω
σία, Αυστρία και Πρωσσία.
Με την ανεξαρτησία της το 1919, δημιουργείται η νέα 
Αστυνομία της Πολωνίας με νόμο που έγινε το ίδιο 
έτος.
Η έναρξη του 2ου παγκοσμίου πολέμου ξεκίνησε με
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την δολοφονία 3.000 αστυνομικών. Στη συνέχεια, με 
την κατάληψη της χώρας από τους Ναζί, αρκετοί από 
τους άνδρες της υποχρεώθηκαν να εργαστούν σε δι
οικητικές υπηρεσίες της Γερμανίας. Πολλοί λιποτά- 
κτησαν και άλλοι πέρασαν στην αντίσταση, γεγονός 
που προκάλεσε πολλές εκτελέσεις και την μεταφορά 
πολλών σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Η Σοβιετική κατάληψη συνέχισε με ανάλογες ενέργει
ες : 12.000 Πολωνοί Αστυνομικοί εστάλησαν στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης και το 1940, γύρω στις 
6.000, βρέθηκαν δολοφονημένοι σε μαζικούς τάφους, 
στο Miednoje.
Τον Οκτώβριο του 1944 ιδρύεται η Milicia Popular και 
στις 6 Απριλίου 1990 η Πολωνική Βουλή ψηφίζει το 
νέο νόμο για την Αστυνομία

Υπουργείο Εσωτερικών.
Στο Υπουργείο Εσωτερικών ανήκει: 1.Η Υπηρεσία 
προστασίας Μελών της Κυβέρνησης επιφορτισμένη 
με την προστασία Προσωπικοτήτων 2. Η Υπηρεσία 
Ασφαλείας και Δημόσιας Τάξης 3. Η Αστυνομία Γενι
κών Καθηκόντων 4. Η Συνοριακή Αστυνομία 5. Η Πυ
ροσβεστική Υπηρεσία με 508 μονάδες διασκορπισμέ
νες σε όλη την επικράτεια 6. Η Υπηρεσία Προστασίας 
Πολιτών 7. Η Ανωτέρα Σχολή της Αστυνομίας, 8. Η 
Σχολή Πυροσβεστών και 9. Το Κέντρο Διενέργειας 
Ερευνών για Πυρκαγιές.

Η σημερινή Αστυνομία
Το Άρθρο 1ο του νόμου που ισχύει σήμερα για την 

Πολωνική Αστυνομία προβλέπει ότι η ’’Αστυνομία εί
ναι ένστολο και ένοπλο Σώμα με αποστολή τη ’’δια
τήρηση της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας των πολι
τών” .

Είναι έτσι οργανωμένη ώστε να ανταποκρίνεται σε 
δύο μεγάλες προκλήσεις:

Στην καταστολή και την πρόληψη της εγκληματικό
τητας.

Οι Διοικήσεις της Αστυνομίας είναι στενά συνδεδε- 
μένες με την Τοπική Πολιτική Ηγεσία, γεγονός που 
υποχρεώνει τους Επικεφαλείς Αστυνομικούς να υπο
βάλλουν κάθε χρόνο αναφορά στους πολιτικούς 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας και του Δήμου, στον 
οποίο ανήκουν.

Το Αρχηγείο βρίσκεται στη Βαρσοβία και είναι διαι
ρεμένο σε 13 επιχειρησιακά διαμερίσματα.
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας έχει το βαθμό του Γενικού 
Επιθεωρητή, τελεί υπό τις εντολές του Υπουργού 
Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης και ορίζεται από 
τον πρωθυπουργό της χώρας.

Το Αρχηγείο έχει τρεις Γενικές Αστυνομικές Υποδι
ευθύνσεις με επικεφαλείς τρεις Γενικούς Βοηθούς 
Επιθεωρητές με αντίστοιχες τις παρακάτω αρμοδιό
τητες:
1. Την πρόληψη
2. Την έρευνα και καταστολή σε θέματα οικονομικών 
εγκλημάτων, ναρκωτικών, οργανωμένου εγκλήματος 
κ.λ.π. και
3. Τη Διοικητική Μέριμνα.

Όσον αφορά τη συνολική αστυνόμευση της χώρας, 
η Πολωνική Αστυνομία αναπτύσσεται σε 16 περιφε
ρειακές Διοικήσεις συμπεριλαμβανομένης της Βαρ
σοβίας και η Μητροπολιτική Αστυνομία, σε 270 Επαρ
χιακές Διοικήσεις και σε 65 Δημοτικές Διοικήσεις.

Συνολικά διαθέτει 618 Αστυνομικά Τμήματα σε όλη 
την επικράτεια με 15 απ’ αυτά σε εξειδικευμένους το
μείς, τα οποία εξαρτώνται απ’ ευθείας από τον Αστυ
νομικό Προϊστάμενο της Περιφέρειας στην 
ανήκουν.

Επίσης διαθέτει: 1 Αστυνομική Ακαδημία, 4
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μικές Σχολές εκπαίδευσης, 21 Μονάδες Πρόληψης, 
10 Αντιτρομοκρατικές Μονάδες και 14 Κέντρα εκπαί
δευσης.

Υπάρχουν δύο ημερομηνίες που αποτελούν σταθμό 
για δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις της Πολωνικής 
Αστυνομίας: Το 1995 και το 1999.

Η μεταρρύθμιση του 1995 πέτυχε μια επαγγελματι
κή αποστρατικοποιημένη Αστυνομία βάζοντας στο 
περιθώριο τις τοπικές Αστυνομίες του παρελθόντος 
με τις τόσες αρνητικές αναμνήσεις των πολιτών.

Ρυθμίστηκαν οι περιπτώσεις που αφορούσαν τη 
χρήση όπλων από τους Αστυνομικούς, μπήκαν αυ
στηροί κανόνες τόσο στη σήμανση των συλληφθέ- 
ντων όσο και στη χρησιμοποίηση του πληροφοριακού 
υλικού και καθιερώθηκε ως ημέρα της Αστυνομίας η 
24η Ιουλίου.

Τον Ιανουάριο του 1999, με ευκαιρία τις Διοικητικές 
μεταρρυθμίσεις της χώρας, αποκεντρώθηκαν οι αρ
μοδιότητες της Αστυνομίας κυρίως στον προληπτικό 
τομέα και δημιουργήθηκε Διοικητική εξάρτηση της 
Περιφερειακής Αστυνομίας από την Πολιτική Τοπική 
Ηγεσία.

Οι Αστυνομικοί Προϊστάμενοι των Περιφερειών και 
των Δήμων συζητούν πλέον με τους αντίστοιχους Πο
λιτικούς Προϊσταμένους τα προβλήματα και θέτουν 
στόχους από κοινού.

Αν και οι τοποθετήσεις όλων των Αστυνομικών 
Προϊσταμένων γίνεται με πρόταση του Αρχηγού της 
Αστυνομίας, στην πραγματικότητα πρέπει να υπάρχει 
και η έγκριση των αντίστοιχων Πολιτικών Προϊσταμέ
νων της Περιφέρειας, οι οποίοι ενισχύουν οικονομικά 
τον εκάστοτε προϋπολογισμό της Τοπικής Αστυνο
μίας.

Η αναδιοργάνωση αυτή, αποκέντρωσε αισθητά τις 
εξουσίες της Αστυνομίας από το Κέντρο προς όφε
λος των Περιφερειών, γιατί δίνεται η αρμοδιότητα 
πλέον στους Περιφερειακούς Προϊστάμενους, να 
προαγάγουν, να τοποθετούν και να απολύουν το προ
σωπικό με βάση την άμεση εικόνα που έχουν.

Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας
Η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας ανήκει απ’ ευθείας 

στον Πρωθυπουργό της χώ
ρας, οι Προϊστάμενοί της εί
ναι Πολιτικά Πρόσωπα και 
διαθέτει δύο Διευθύνσεις:
1. Τη Διεύθυνση Κρατικής 
Ασφάλειας που ασχολείται με

|Ρ  υποθέσεις εθνικής ασφάλει
ας στο εσωτερικό της χώρας, 
με δικαίωμα συλλήψεων και 
προανακριτικού έργου και
2. Τη Διεύθυνση Πληροφο
ριών Εξωτερικού που ασχο- 
λείται με υποθέσεις Αντικα
τασκοπίας στο Εξωτερικό.

Εκπαίδευση 
Η ηλικία για να προσληφθεί 

κανείς στην Αστυνομία είναι 
από 18-35 ετών.

Το προσωπικό της μπορεί οικειοθελώς να αποχωρή
σει, αποκτώντας δικαίωμα συνταξιοδότησης στα 15 
χρόνια υπηρεσίας, και υποχρεωτικά στα 30.

Η βασική εκπαίδευση του αστυφύλακα πραγματο
ποιείται σε δύο φάσεις:

Η πρώτη διαρκεί 15 εβδομάδες και αμέσως μετά το
ποθετείται σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα. Εάν κάποιος 
επιθυμεί να συνεχίσει στον τομέα πρόληψης ή έρευ- 
νας-καταστολής του εγκλήματος περνάει υποχρεωτι
κά μια επιπλέον εκπαίδευση 4 μηνών. Η εκπαίδευση 
γίνεται σε ένα από 5 Κέντρα σπουδών που διαθέτει η 
Πολωνική Αστυνομία.

Εκπαίδευση για απόκτηση ειδικότητας
Η Απόκτηση ειδικοτήτων για τους Περιφερειακούς 

Αστυνομικούς, Επικεφαλής Περιπολιών, Επικεφαλής 
Επιχειρησιακών Μονάδων και Προϊσταμένους Μονά
δων Πρόληψης, πραγματοποιείται στις Αστυνομικές 
σχολές των πόλεων Slupsk και Katowice.

Στη Σχολή με έδρα ToPilar, το Προσωπικό ειδικεύε
ται στην πληροφορική, στις επιχειρησιακές έρευνες 
και στα οικονομικά εγκλήματα.

Στη Σχολή του Legionowo, σε θέματα Διοίκησης και 
Διοικητικής Μέριμνας καθώς και στις ξένες γλώσσες.

Η διάρκεια σπουδών αυτών των σεμιναρίων είναι 
από δύο έως τρεις μήνες.

Υπάρχει επίσης και τρίτο επίπεδο εκπαίδευσης στη 
σχολή της Szczytno, στην οποία πραγματοποιούνται 
τρία έτη σπουδών στους τομείς Πρόληψης, Δικαστι
κής Αστυνομίας, Νομοθεσίας και Διευθυντικών Στελε
χών.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των ανωτέρω σπουδών θε
ωρείται προϋπόθεση για να γίνει κάποιος Αξιωματι
κός.

Σήμερα, στην Πολωνική Αστυνομία εργάζονται 
119.000 υπάλληλοι από τους οποίους οι 100.000 είναι 
Αστυνομικοί (με 10% γυναίκες) και οι 19.000 Πολιτικοί 
Υπάλληλοι (με 60% γυναίκες).
Από το σύνολο του Προσωπικού, το 57% ασχολείται 
με την πρόληψη, το 32% με την έρευνα-καταστολή και 
το υπόλοιπο 11% με θέματα Διοικητικής Μέριμνας.
Οι συνολικές δαπάνες για το 2003 ανήλθαν σε 1.289 
εκατομμύρια Ευρώ.
Υπηρεσία Εκπαιδευμένων Σκύλων

Το μοναδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων βρίσκεται 
στη Sulkowica σε χώρο 38 στρεμμάτων και ιδρύθηκε 
το 1956. Διαθέτει 250 άτομα Προσωπικό με 35 εκπαι
δευτές.
Σήμερα έχει 100 περίπου σκυλιά εκπαιδευμένα στην 
ανίχνευση εκρηκτικών και ναρκωτικών ουσιών, στην

30
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αναζήτηση και ανεύρεση πτωμάτων σε έδαφος και νε
ρό και σε θέματα δημόσιας τάξης.
Εγκληματολογικά Εργαστήρια

Η Εγκληματολογική Υπηρεσία της Πολωνία, με 
εξαιρετική φήμη στο χώρο των Αστυνομιών όλου του 
κόσμου, διαθέτει ένα Κεντρικό Εγκληματολογικά Ερ
γαστήριο, από το οποίο εξαρτώνται όλα τα περιφε- 
ρειακά.εργαστήρια.

Συνεπικουρεπαι από Ερευνητικές Ομάδες που είναι 
ενσωματωμένες σε μεγάλα Αστυνομικά Τμήματα και 
έχει συνολικό Προσωπικό 1.600 άτομα.

Οι κεντρικές του Υπηρεσίες βρίσκονται στη Βαρσο
βία και αποτελείται από 8 Τμήματα.

Η ίδια υπηρεσία έχει αναλάβει επίσης και την εκ
παίδευση του προσωπικού ανάλογα με την κατηγορία 
των τεχνικών ειδικοτήτων και πραγματογνωμόνων.

Ετησίως εκδίδει μεγάλο αριθμό επιστημονικών δη
μοσιεύσεων τόσο κατά τακτά χρονικά διαστήματα 
όσο και ειδικές εκδόσεις στην Πολωνική και στην Αγ
γλική γλώσσα.

Η Συνοριακή Αστυνομία.
Ιδρύθηκε το 1918 και πέντε χρόνια μετά ήταν σε 

πλήρη δράση. Σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Εσωτε
ρικών και επιχειρησιακά διαθέτει δύο Διευθύνσεις:

Την Επιχειρησιακή-Ερευνητική Διεύθυνση και τη Δι
εύθυνση Συνόρων.

Στην επικράτεια ξεδιπλώνεται σε 12 περιφέρειες με 
δύο Κέντρα Εκπαίδευσης στο Koslalin και στο 
Ketrzyn.

Το Προσωπικό της απαρτίζεται συνολικά από 16.700 
άτομα, από τα οποία οι 13.300 είναι Αστυνομικοί και 
3.400 Πολιτικοί Υπάλληλοι. Το σύνολο των γυναικών 
που εργάζονται στο συγκεκριμένο Σώμα ανέρχεται σε 
19,5% και ο ετήσιος προϋπολογισμός του είναι 209 
εκατομμύρια Ευρώ.

Κατάσταση και τάσεις σε θέματα ε
γκληματικότητας.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση που δημοσίευσε 
η Πολωνική Αστυνομία μετά το 1990, τα εγκλήματα 
που σχετίζονται με την παράνομη διακίνηση ναρκωτι
κών, αυξήθηκαν ανησυχητικά και κυρίως στις πόλεις 
Lodz, Cracovia, Szczecin και GDA όπως και στις επαρ
χίες κοντά στα σύνορα.

Το 1998 ο αριθμός αυτών των εγκλημάτων διπλα
σιάστηκε και το 2001 έφτασαν συνολικά στις 47.000.

Χαρακτηριστικό στον τομέα των ναρκωτικών είναι η 
λεγάμενη «Πολωνική Ηρωίνη», τα παράνομα εργα
στήρια αμφεταμινών, οι καλλιέργειες Ινδικής Κάννα
βης και η στρατολόγηση Πολωνών «συνδέσμων» από 
τα Νοτιαμερικανά καρτέλ ναρκωτικών.

Τα οικονομικά εγκλήματα εστιάζονται στον τομέα 
των τραπεζών, των ασφαλειών, των κατασκευών, της 
τοπικής Αυτοδιοίκησης, στον αγροτικό τομέα, στη 
διατροφική αλυσίδα, στις εταιρείες “ leasing”, στην 
πειρατεία software, βιντεοκασετών και CDs.

Η διαφθορά στη χώρα βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα 
και συμπίπτει με τα οικονομικά εγκλήματα που δια- 
πράτονται λόγω διαπλοκής με την Κεντρική Δημόσια 
Διοίκηση, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Υγειονομικές

Υπηρεσίες και τη Δικαιοσύνη.
Το Κεντρικό Γραφείο Ερευνών 

που ασχολείται με την καταπολέ
μηση του οργανωμένου εγκλήμα
τος, έχει συγκεντρώσει πολλές πε
ριπτώσεις με αυτές που προανα- 
φέρθηκαν.

Επαληθεύει την αύξηση των 
εγκληματικών συμμοριών στον το
μέα των οικονομικών εγκλημάτων, 
παράνομης διακίνησης κλεμμένων 
αυτοκινήτων, φορολογικές απάτες 
και απάτες υγρών καυσίμων, στα 
τσιγάρα και στα οινοπνευματώδη 
ποτά.

Επίσης επισημαίνει τη μεγάλη αύ
ξηση των περιπτώσεων στο ξέπλυ
μα του παράνομου χρήματος, στα 
βίαια εγκλήματα και στο ξεκαθάρισμα λογαριασμών, 
στοιχεία που ενισχύουν την παραπάνω άποψη.

Η παράνομη μετανάστευση στη χώρα αποτελεί τη 
μεγαλύτερη απειλή για τα Πολωνικά σύνορα, στην
οποία εμπλέκονται σημαντικές ντόπιες εγκληματικές 
οργανώσεις, που συνδέονται με άλλες διεθνείς.

Τέλος, αντικείμενο έρευνας για διαφθορά αποτελεί 
επίσης και η Διοίκηση της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Μετάφραση-επιμέλεισ. Π.Υ/Π.Ε. Α’ Γιώργος Χονδρομστίδης 
Από το Ισπανικό Αστυνομικό Περιοδικό <<Guardia Civil> >

Δεκέμβριος 2004.
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Για το ϋύσκολα πράγματα
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Το άγχος είναι μια λέξη κλειδί για πάρα πολλές πόρτες. 
Χρησιμοποιούμε την λέξη για να δηλώσουμε δεκάδες 
διαφορετικά συναισθήματα και καταστάσεις, ελπίζο

ντας ο άλλος να καταλάβει από τις υποφέρουμε, όμως 
όλοι μας εννοούμε κάτι άλλο. Το άγχος μοιάζει με το 
κλάμα του παιδιού πριν την ανάπτυξη του λόγου. Με μια 
εκδήλωση πρέπει να δηλωθούν χιλιάδες διαφορετικές 
ανάγκες του βρέφους με την μητέρα του, στη δύσκολη 
θέση να καταλάβει για ποιο διαφορετικό πράγμα κλαίει 
κάθε φορά.

Το άγχος το φτάσαμε σαν έννοια να κουβαλάει όλες 
τις αμαρτίες μας. Φταίει για την κακή μας διατροφή, για 
τα σωματικά μας συμπτώματα, για την κακή μας σχέση 
με τους άλλους, την οικογένεια και τα παιδιά μας, για την 
χαμηλή πνευμαπκή μας απόδοση, την εύκολη σωματική 
μας κούραση, των πτωχή μας συγκέντρωση και προσο
χή, τις αποτυχίες στις σπουδές μας, και την κακή ποιό
τητα της ερωτικής μας ζωής, ακόμα και για το ότι τρα- 
κάραμε και για το ότι έχασε η Εθνική μας. Μας βολεύει 
όλους να αποδίδουμε στο άγχος όλες τις ατέλειες του 
εαυτού μας και τις μικρές μας ανεπάρκειες. Κυρίως απο
τελεί μια θαυμάσια δικαιολογία για όλους. Ποιος θα σε

κατηγορήσει για το ότι άγχεσαι, «Η άτιμη» η σύγχρονη 
καθημερινότητα φταίει.

Το άγχος είναι πανάρχαιος μηχανισμός, ο ίδιος για 
ζώα και για ανθρώπους. Είναι η «χρυσή μας» εφεδρεία 
για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε στην προσπά
θεια για επιβίωση. Συμμετέχουν σ’ αυτόν σχεδόν όλοι οι 
αδένες του σώματος με τις ορμόνες που παράγει ο κα
θένας. Τα επινεφρίδια παράγουν την αδρεναλίνη που 
απαιτείται για την άμεση αντίδραση. Ο υποθάλαμος, 
στον εγκέφαλο συντονίζει όλες τις απαιτούμενες δρά
σεις. Τα κέντρα στο νωτιαίο μυελό (εξαιρετικά σημαντι
κά και γι’ αυτό καλά προφυλαγμένα μέσα στην αυχενική 
μοίρα της σπονδυλικής στήλης) συντονίζουν εξαιρετικά 
πολύπλοκες αντιδράσεις και κινήσεις κάθε οργάνου που 
συμμετέχει. Η παραμικρή σε μέγεθος αντίδραση άγχους 
είναι το αποτέλεσμα του έργου μιας τεράστιας ορχή
στρας με συνθέτη το νωτιαίο μυελό και ενορχηστρωτή 
τον υποθάλαμο υπό την εποπτείατου μαέστρου-εγκεφά- 
λου. Δυστυχώς η δουλειά του μαέστρου, όπως συχνά 
στις ορχήστρες, αντί να βοηθά στην άψογη εκτέλεση, τις 
περισσότερες φορές επηρεάζει το παραγόμενο έργο 
στην κατεύθυνση της μικρότερης αποτελεσματικστητας. 
Μπορούμε να το διαπιστώσουμε καθημερινά αυτό αν 
απλά σκεφτούμε πόσο λίγοι αποδεικνυόμαστε στο να 
σκοτώσουμε ένα ενοχλητικό κουνούπι, μια μύγα ή μια 
διερχόμενη κατσαρίδα. Κατά κανόνα μας ξεφεύγουν για
τί ο μηχανισμός άγχους τους είναι ανεπηρέαστος από 
εγκέφαλο και καθαρά προσανατολισμένος στην προφύ
λαξη και τη διαφυγή τους. Η ανάπτυξη του μυαλού μας, 
εμποδίζει εμάς τους ανθρώπους την άψογη λειτουργία 
του άγχους για προφύλαξη, αντιμετώπιση δύσκολων κα
ταστάσεων και διαφυγή.

Αυτό συμβαίνει επειδή η σκέψη, οι δισταγμοί και οι 
αποφάσεις μας καθώς και ηθικού τύπου συντελεστές 
ανακατεύονται με τις αυτόματες αντιδράσεις μας π.χ. να 
πνιγεί κάποιος προσπαθώντας να σώσει από πνιγμό ένα 
παιδί ή να τραυματιστεί επειδή καθυστέρησε να πυρο
βολήσει κάποιον δράστη εγκλήματος.

Ο λόγος που είμαστε εφοδιασμένοι με τον μηχανισμό 
του άγχους είναι για να καταφέρουμε την επιβίωση μας 
σε δύσκολες καταστάσεις για την ζωή μας, δηλ. να τα 
καταφέρουμε, σε μια σοβαρή απειλή είτε να την πολε
μήσουμε είτε να διαφύγουμε (αντίδραση fight or flight). 
Σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε την άμεση διάθεση 
όλων των δυνάμεων που διαθέτουμε καθώς και την πλή-
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ - ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟ 

ΟΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ & ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ (ευρώ) 

Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

6 ' ο« · ' Λ  

9

Β/Μ

φορ. ίπποι^\^^ 2 3 4 Iϊ 6 7 8 9 10
έως 6 112,20 119,17 126,13 133,10 140,06 147,03 153,99 160,96 167,92

7-8 120,83 128,60 136,36 144,13 151,90 159,67 167,44 175,21 182,98
9-10 146,81 155,80 164,78 173 ,76 182,75 191,73 200,71 209,69 218,68
11-12 153,41 163,00 172,60 182 ,20 191,80 201,39 210,99 220,59 230,19

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

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ*
Β/Μ

φορ. ίπποι"\^^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10
έως 6 84,15 89,38 96,60 99,83 105,05 110,27 115,50 120,72 125,94

7-8 90,62 96,45 102,27 108,10 113,93 119,75 125,58 131,41 137,23
9-10 110,11 116,85 123,59 130,32 137,06 143,80 150,53 157,27 164,01
11-12 115,05 122,25 129,45 136,65 143,85 151,04 158,24 165,44 172,64

13 και άνω 123,10 131,05 138,99 146,94 154,89 162,84 170,79 178,73 186,68
Πλήν Νομού Θεσσαλονίκης και Νήσου Κρήτης, όπου ισχύει ανάλογο εκπτωτικό τιμολόγιο.

- Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς - Παράδοση Συμβολαίου στο χώρο σας 
- Σε ατυχήματα χωρίς υπαιτιότητα επισκευή οχήματος χωρίς επιβάρυνση

σε συμβεβλημένα συνεργεία

Τώρα και εΕόφληση σαφαλίστρων με πιστωτική κάρτα

MiG ΧΡΗΜΑΤΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Λ. Δημοκρατίας 55 (έναντι Πενταγώνου), Ν. Ψυχικό 
τηλ: 210 6777764, φαΕ: 210 6729760 
web: www.mig.gr 
e-mail: insurance@mig.gr IN S U R A N C E C O S .A . 

Α Ν Ω Ν ΥΜ Η  Α Σ Φ Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Η  ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ

http://www.mig.gr
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ρη επιτάχυνση όλων των λειτουργιών του σώματος, στο 
όριο που το αντέχουμε χωρίς να υποστούμε βλάβη.

Είναι λοιπόν το άγχος ο μηχανισμός που εκτοξεύει για λί
γο τις σωματικές μας λειτουργίες στο μέγιστο ανεκτό από 
το σώμα μας βαθμό.

Ο οργανισμός μας ακόμα και όταν είναι εντελώς χαλα
ρός, π.χ. λίγο μετά το πρωινό ξύπνημα, και πάλι διατηρεί 
ένα σχετικό επίπεδο άγχους.

Δυστυχώς όπως από την εμπειρία όλων μας γίνεται κα
τανοητό ότι τα αγχογόνα ερεθίσματα που καθημερινά δε
χόμαστε είναι τόσο πολλαπλά και διαδοχικά που το σώμα 
δεν προλαβαίνει να βρεθεί σε κατάσταση ηρεμίας προτού 
αναγκαστεί ξανά και ξανά να κινητοποιήσει οξείες αντιδρά
σεις άγχους.

Για καλύτερη κατανόηση του χρόνιου άγχους ας φαντα
στούμε το σώμα μας σαν ένα αυτοκίνητο με κολλημένο το 
γκάζι που αντί να τρέχει στην Εθνική με 4000 στροφές εί
ναι σταματημένο σε ένα πάρκινγκ λειτουργώντας συνεχώς 
είτε ως που να τελειώσουν τα καύσιμα είτε ως που να κα
ταστραφεί η μηχανή από την συνεχή λειτουργία.

Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα και ειδι
κά στα όργανα που αναγκάζονται να λειτουργούν συνεχώς 
σε υψηλούς ρυθμούς λόγω του χρόνιου άγχους χωρίς την 
ευκαιρία να βρεθούν για κάποιες ώρες στο «ρελαντί» (800 
στροφές περίπου). Ανάλογες λοιπόν του κάθε οργάνου εί
ναι και οι βλάβες που προκύπτουν. Η υπερλειτουργία που 
παράγει το χρόνιο άγχος οδηγεί σε αρτηριακή υπέρταση, 
εμφύσημα στους πνεύμονες, κράμπες στους μύες, διά
σπαση της προσοχής και της συγκέντρωσης, τριχόπτωση 
κ.α.). Επιπλέον παράγονται χρόνιες βλάβες και στα υπολει- 
τουργούντα όργανα π.χ. έλκη δωδεκαδακτύλου και στομά
χου, εκκολπώματα στο έντερο, χρόνια δυσκοιλιότητα κ.λ.π.

Το χρόνιο άγχος συμμετέχει επίσης στην εκδήλωση ψυ
χοσωματικών νοσημάτων π.χ. σακχαρώδης διαβήτης, ελ
κώδης κολίτιδα αλλά και επιβαρύνει τις εκδηλώσεις άλλων 
χρονιών νοσημάτων όπως βρογχικό άσθμα, ρευματοειδής 
αρθρίτιδα, ψωρίαση κλπ.

Γενικά θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάθε μέρα της 
ζωής μας που περνάμε κατεχόμενοι από υψηλό άγχος 
λογίζεται σαν να έχουμε ζήσει μιάμιση ή δύο ημέρες, μει
ώνοντας έτσι το προσδόκιμο ζωής μας. Δεν είναι τυχαίο 
εύρημα η μείωση του αναμενόμενου χρόνου ζωής σε συ
γκεκριμένα επαγγέλματα τα οποία δοκιμάζουν τις αντο
χές αυτών που τα υπηρετούν π.χ. γιατροί κάθε ειδικότη
τας, ιερείς, δικαστές και κάθε είδους ένστολοι. Όλοι οι 
παραπάνω όπως και ο μέσος Αστυνομικός είναι υποχρε
ωμένοι από τη φύση του επαγγέλματος του να διαχειρί
ζονται όχι μόνο τα δικά τους προσωπικά άγχη αλλά και 
του κάθε προσερχόμενου σε αυτούς για αναζήτηση βοή
θειας. Γιατί βοήθεια όπως εύκολα εννοείται είναι η μετα
φορά του όποιου θέματος μας απασχολεί στον άλλο, με 
άλλα λόγια δηλαδή το ξεφόρτωμα κάποιου άγχους μας 
σε άλλο πρόσωπο. Όσο περισσότερο αυστηρές είναι οι 
δομές μέσα στις οποίες λειτουργούμε και όσο μικρότε
ρη είναι η ανοχή της εξουσίας των άλλων πάνω μας τό
σο περισσότερο αυξημένοι είναι οι δείκτες του άγχους 
μας.

Δυστυχώς για εμάς τους ανθρώπους, το άγχος μας κι
νητοποιείται πλέον από βαθύτερες συγκρούσεις του

εαυτού μας που δεν έχουν σχέση με πραγματική απειλή 
για τον εαυτό μας. Μπερδεύουμε δηλαδή την αρκούδα 
με το σκυλάκι πεκινουά και κινητοποιούμε άγχος που δεν 
αντιστοιχεί στον επερχόμενο κίνδυνο.

Έτσι βρίσκουμε συνέχεια τον εαυτό μας να συνθλίβε- 
ται ανάμεσα στην σφύρα και τον άκμονα όπου σαν σφύ
ρα θα εννοήσουμε την αυξημένη παραγωγικότητα που 
έχουμε όλοι σε οξύ άγχος, και ως εκ τούτου επιθυμητού 
και απαραίτητου και ως άκμονα το χρόνιο άγχος το οποίο 
συντελεί στην μείωση των παραγωγικών μας δυνατοτή
των είτε και στην εξάντλησή τους, (παραλυτικό άγχος).

Πρέπει να τονιστεί μετά από αυτά που είπαμε ότι συνή
θως στην καθημερινότητά μας, ελλείψει πραγματικών κιν
δύνων για τη ζωή μας, το άγχος κινητοποιείται συχνότερα 
από εξωπραγματικές μας επιθυμίες (π.χ. να αποδειχθού- 
με οι καλύτεροι όλων στον τομέα μας) από αδυναμία μας 
να προσαρμοστούμε στις επιθυμίες των άλλων που έχου
με ανάγκη ή και να συμβιβαστούμε σε αυτές ή από την 
αδυναμία μας να εκφράσουμε με υγιή τρόπο συναισθή- 
ματά μας (π.χ. να εκτονώσουμε θυμό, να διεκδικήσουμε 
το δίκιο για τον εαυτό μας ή να αντιμετωπίσουμε πραγ
ματικές ή φανταστικές απορρίψεις του εαυτού μας). Πολ
λές φορές χρήσιμοι, για να αντιληφθούμε ότι βρισκόμα
στε σε άγχος που δεν αναγνωρίζουμε, είναι μερικοί δεί
κτες όπως η καθυστερημένη επέλευση του ύπνου, η αδυ
ναμία να θυμηθούμε το πρωί τα όνειρα της προηγούμε
νης νύχτας, και η αδυναμία μας να ανταποκριθούμε στις 
ερωτικές ανάγκες του συντρόφου μας (ας επισημανθεί 
εδώ ότι η λειτουργία των ονείρων είναι επανορθωτική για 
τα άγχη μας αλλά και διαγνωστική γι’ αυτά όταν αρνού- 
μαστε να τα αποδεχθούμε σαν τέτοια). Εύλογα θα ρω
τούσε κανείς, ωραία εξηγούμε τους μηχανισμούς, τι να 
κάνει κανείς όμως γι’ όλα αυτά; Επιφυλασσόμαστε για 
μια απάντηση σε ένα άλλο άρθρο όμως να τονίσουμε ότι 
η ακριβής κατανόηση ενός προβλήματος συνήθως απο
τελεί την μισή λύση του. Και επιπλέον η σωστή κατανόη
ση των ανηκειμένων που παράγουν άγχος για εμάς ακό
μα και αν δεν μας οδηγήσει στην εξάλειψη «των αγχών 
μας», θα μας βοηθήσει στην μείωση του άγχους που φορ
τώνουμε στους άλλους και ειδικά στα παιδιά μας.

Μετά από τα παραπάνω λοιπόν κάπως θα πρέπει να 
διαλέξουμε ποιες μικρές αποφάσεις θα πάρουμε καθη
μερινά ώστε να ζήσουμε περισσότερο δημιουργικά στον 
ενεργό υπηρεσιακό μας χρόνο αλλά και πως θα αποφύ
γουμε να επιβαρυνθούν τα χρόνια της ζωής μας που ακο
λουθούν χωρίς μείωση του προσδόκιμου ζωής μας αλλά 
και χωρίς μείωση του επιπέδου ποιότητά της. Για να το 
αξιωθούμε αυτό θα πρέπει να σταθμίσουμε αρκετά νωρίς 
δηλαδή από σήμερα για ποια από τα αγχογόνα ανπκείμε- 
να αξίζει να μπούμε σε δημιουργικό άγχος και ποια έγκαι
ρα πρέπει να απορρίψουμε μέσα από τις επιλογές ζωής 
που έχουμε, προτού μας αναγκάσουν να πληρώσουμε το 
υψηλό τίμημα του χρόνιου άγχους.

Του Αστυνομικού Δ/ντή Υγ/κού 
ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Ψυχιάτρου - Ψυχοθεραπευτή 
Δ/τνής Ψυχιατρικού Τμήματος ΕΛ.ΑΣ / Κ.Ι.Α.

34



FZR-fazer 
YZF R6 
XT 660 

TDM 900 
YZF RJ (2004) 

XL 650

7700Ευρώ
11220Ευρώ
6650Ευρώ
9900Ευρώ

14900Ευρώ
7700Ευρώ

(165,85 EURO χ 60 μήνες) 
(241,67 EURO χ 60 μήνες) 
(143,24 EURO χ 60 μήνες) 
(213,24 EURO χ 60 μήνες) 
(320,94 EURO X 60 μήνες) 
(165,85 EURO χ 60 μήνες)

Η Ο Κ Ρ Α INNOVA125 
SH150 

FES 150 
NSS 250 JAZZ 

XL 125 VARADERO 
XL 650 

XL 1000 VARADERO 
XR 125 

CRF 450 MOTARD 
CB 500 

CB 600 F HORNER 
CBF 600 NEW 

CBF 600S NEW 
CBR 125 

CBR 600 Rr4 
CBR 1100 Xx4

1990 Ευρώ 
3090Ευρώ 
3900Ευρώ 
5990Ευρώ 
4900Ευρώ 
7700Ευρώ 

11500Ευρώ 
2750Ευρώ 
9000Ευρώ 
6100Ευρώ 
7950Ευρώ 
7100Ευρώ 
7300Ευρώ 
2750Ευρώ 

11200Ευρώ 
13990Ευρώ

(42,86 EURO χ 60 μήνες) 
(66,55 EURO χ 60 μήνες) 
(84,98 EURO χ 60 μήνες) 

(130,52 EURO X 60 μήνες) 
(106,77 EURO X 60 μήνες) 
(165,85 EURO χ 60 μήνες) 
(250,58 EURO X 60 μήνες) 

(59,92 EURO χ 60 μήνες) 
(193,86 EURO χ 60 μήνες) 
(132,91 EURO χ 60 μήνες) 
(173,23 EURO χ 60 μήνες) 
(154,70 EURO χ 60 μήνες) 
(159,06 EURO χ 60 μήνες) 

(59,92 EURO X 60 μήνες) 
(244,04 EURO χ 60 μήνες) 
(304,84 EURO χ 60 μήνες)

ΔΩ ΡΕΑΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, Χ Ω Ρ ΙΣ  έξοδα γραμματίων

ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198
τηλ. 77.03.886, 77.16.670, fa x  77.15.498, service 77.52.336

ΠΑΠΑΓΕ
ΣΕ 60 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
Α Ν Τ ΙΚ Α Τ Α Β Ο Λ Η  Σ Ε  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Η  Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α



Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΟΣΟ

Ε
χοντας ως γνώμονα την άποψη των Parsons & 
Bales (1955) ότι η οικογένεια αποτελεί το εργαστή
ρι κοινωνικοποίησης και σταθεροποίησης της προ

σωπικότητας του ατόμου, θα μπορούσαμε συνειρμικά 
να συμπεράνουμε, ότι όπως ένα “προβληματικό" ερ
γαστήριο αδυνατεί να παράγει ένα επιθυμητό προϊόν, 
κατά τον ίδιο τρόπο, μια “προβληματικού τύπου οικο
γένεια” 1 αδυνατεί να διαμορφώσει την προσωπικότη
τα και τη συμπεριφορά των νεαρών μελών της σύμ
φωνα με τα κοινωνικώς αποδεκτά πρότυπα συμπερι
φοράς. Αρκετές οι μελέτες που ασχολήθηκαν με τη 
σκιαγράφηση του πορτραίτου της οικογένειας προέ
λευσης παραβατικών ατόμων, σε συνδυασμό με το 
είδος της παραβατικής συμπεριφοράς που εκδήλω
σαν .Αναφορικά με το οικογενειακό πορτραίτο των 
ατόμων που τέλεσαν αδικήματα σχετιζόμενα με τη 
χρήση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών , ο Bergeret 
(1990) υποστηρίζει ότι η ατμόσφαιρα μιας τέτοιας οι
κογένειας διακατέχεται από ένα κλίμα “καταθλιπτικό- 
τητας” , συνοδευόμενο από σύνδρομα ψυχικών δια
ταραχών και χρήσης ψυχοτρόπων ουσιών.Οι έρευνες

των Stanton, D., Todd.T., Heard, D., 
Kirschhner, S., Kleiman, S., Mawatt, P., Riley, 
S., Scott, J.,(1978) αποδεικνύουν ότι στις οι
κογένειες αυτές συναντάμε ψυχικές διατα
ραχές από προηγούμενες ακόμη γενιές, 
όπως επίσης ενδοοικογενειακές συγκρού
σεις, ένταση και βία καθώς και χρήση υπό
τροπων ουσιών. Το συναισθηματικό κλίμα 
των οικογενειών αυτών περιγράφεται ως πα
γερό και αδιάφορο, γεγονός που συνεπάγε
ται ότι τα νεαρά μέλη της οικογένειας παρα
μένουν στερημένα από αγάπη και ενδιαφέ
ρον. Επίσης παρστηρείται με μεγαλύτερη 
συχνότητα η ύπαρξη διαζυγίων ενδοσυζυγι- 
κών συγκρούσεων και αντιπαλότητας η 
οποία εκφράζεται με πρωτόγονους τρό
πους. Η ένταση και η βία τόσο ανάμεσα 
στους γονείς, όσο και μεταξύ γονέων και 
παιδιών αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστι
κά της οικογενειακής ατμόσφαιράς. Σύμφω

να με τον Minuchin οι εν λόγω οικογένειες αισθάνο
νται και είναι στερημένες συναισθηματικά. Η συναι
σθηματική αυτή αποστέρηση έχει ως αποτέλεσμα να 
δημιουργεί στα νεαρά μέλη της ένα έντονο αίσθημα 
θυμού. Όμως όπως τονίζει ο θυμός αυτός καταπιέζε
ται από το φόβο ότι σε περίπτωση που εκδηλωθεί θα 
προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη απόρριψη και έλλειψη 
αγάπης. Το παιδί αυτής της οικογένειας λοιπόν, αντί 
να εξωτερικεύσει το θυμό του άμεσα, τον εκφράζει 
έμμεσα με τις πράξεις του, καταφεύγοντας στο κό
σμο των ναρκωτικών. Η πράξη του αυτή λειτουργεί 
ως μια μορφή διαμαρτυρίας και συνάμα ως ένα μέσο 
προσέλκυσης του γονεϊκού ενδιαφέροντος. Αναφορι
κά με τα χαρακτηριστικά των γονέων σύμφωνα με τον 
Shwartzman ο πατέρας περιγράφεται ως συναισθη
ματικά απών, αδιάφορος, απορριπτικός, βίαιος προς 
το παιδί, αλλά και εύκολα χειραγωγούμενος από τη 
μητέρα. Η μητέρα σκιαγραφείται ως υπερπροστατευ
τική, η οποία ελέγχει και καθοδηγεί το παιδί καθώς το 
θεωρεί ανήμπορο. Αυτή η στάση της έχει ως αποτέ
λεσμα την συναισθηματική της εμπλοκή με το παιδί 
από την μία πλευρά και τη απεμπλοκή και περιθωριο-
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ποίηση του πατέρα από την άλλη. Όμως παρά τις 
έντονες εσωτερικές συγκρούσεις στο περιβάλλον αυ
τό, το πρόβλημα των ναρκωτικών, γίνεται μέσον που 
προσελκύει την προσοχή των γονιών το οποίο φαινο
μενικά τους ενώνει. Όπως υποστηρίζει ο Girard, από 
τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των οικογενειών αυ
τών προκύπτει ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται σε 
τέτοιου τύπου οικογένειες, έχουν την τάση να δημι

ουργούν ένα εξιλαστήριο θύμα, το οποίο χρησιμοποι
είται ως μέσο εκτόνωσης της όλης διαταραγμένης 
ατμόσφαιρας. Το παιδί που έχει αυτό το ρόλο είναι 
συνήθως το “καλύτερο παιδί” . Με αυτό τον τρόπο γί
νεται υποδοχέας της θλίψης ,της οδύνης, αλλά και 
φορέας κάθαρσης μαζί ή με άλλα λόγια μάρτυρας- 
θύμα, αλλά και σωτήρας. Μάλιστα στο όλο πρόβλημα 
παρατηρείται μια “οικογενειακή τύφλωση” ή οποία 
συνίσταται στην άρνηση των γονέων να αποδεχτούν 
και να διακρίνουν αλλαγή στη συμπεριφορά του παι
διού. Η εμφάνιση του προβλήματος αποτελεί ευκαι
ρία για την οικογένεια να εκπέμψει σήμα κινδύνου 
προς τα έξω και να μιλήσει για τον πόνο της, συγκα
λύπτοντας παράλληλα την ενοχή της με το να προσ
δίδει σε αυτό την ετικέτα του παραστρατημένου, προ
βληματικού και ανίκανου πλάσματος, το οποίο δε 
μπορεί να αντεπεξέλθει κοινωνικά. Προκειμένου λοι
πόν να το κρατήσει στους κόλπους της2, είναι διατε
θειμένη να του παρέχει τα πάντα. Εκείνο από την 
πλευρά του, έχοντας την ψευδαίσθηση της ελευθε
ρίας, στην ουσία είναι απόλυτα εξαρτημένο από την 
οικογένεια του, η οποία το συντηρεί. Το μέλλον των 
ατόμων αυτών είναι προδιαγεγραμμένο. Από την προ
εφηβική και εφηβική τους κιόλας ηλικία, διαπράττουν 
κλοπές και ληστείες, μπλέκονται με συμμορίες διακι
νώντας ναρκωτικές ουσίες προκειμένου να εξασφαλί
σουν τη δόση τους. Η τελική κατάληξη αυτών στην 
καλύτερη περίπτωση είναι η φυλακή.

Ένα άλλο τύπο οικογενειακού πορτραίτου, απο
τελεί η οικογένεια των ατόμων που τέλεσαν αδικήμα
τα κατά της γενετήσιας ελευθερίας. Σύμφωνα με τον

O’Brien (1980) οι οικογένειες αυτές χαρακτηρίζονται 
από γονεϊκή εγκατάλειψη και κοινωνική απομόνωση. 
Ο πατέρας περιγράφεται ως βίαιος, ενώ η μητέρα ως 
ψυχρή και απορριπτική. Επιπλέον οι Kahn & Lafond 
(1980) σε έρευνα τους, εξετάζοντας εφήβους οι οποί
οι είχαν διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα, βρήκαν ότι 
οι μισοί είχαν οικογένειες με κάποιου τύπου ιστορικό 
σεξουαλικής παράβασης. Επίσης σύμφωνα με έρευ
νες άλλων μελετητών είναι πιο πιθανό οι δράστες βια
σμών να έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλικής κακο
ποίησης μέσα στην οικογένεια. Ευρήματα των Award, 
Saunders, Levene (1984) μαρτυρούν ότι το 20% των 
σεξουαλικών παραβατών ζούσαν σε οικογένειες, 
όπου η ανώμαλη σεξουαλική συμπεριφορά (εκπορνι- 
σμός, αιμομιξία, διγαμία) ήταν σύνηθες φαινόμενο. 
Επιπλέον ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς -  το ένα 
τέταρτο περίπου- είχαν μητέρες οι οποίες υπέφεραν 
από καταθλιπτικού τύπου ψυχιατρικά σύνδρομα.

Επιπλέον οι Gottfredson & Hirschi (1990) μιλώ
ντας για τα χαρακτηριστικά της εγκληματικής συμπε
ριφοράς ενός υπότροπου σε σχέση με το οικογενεια
κό περιβάλλον ανατροφής τους,, κάνουν λόγο για 
την γονεϊκή απόρριψη και παραμέληση που βίωσαν τα 
άτομα αυτά από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Ας 
δούμε όμως ,πως περιγράφεται η προέλευση και τα 
χαρακτηριστικά αυτής της συμπεριφοράς. Όπως ση
μειώνουν οι πράξεις βίας ή κλοπής που διαπράττει 
έχουν ως απώτερο σκοπό την άμεση ικανοποίησή 
του. Η ικανοποίηση όμως αυτή, έχει έναν εφήμερο και 
πρόσκαιρο χαρακτήρα. Ο κίνδυνος που ενέχει η τέλε
ση μιας εγκληματικής πράξης, αποτελεί πόλο έλξης 
καθώς πηγή έντονων συγκινήσεων. Η απουσία της γο- 
νεϊκής παρουσίας όσο και των γονεϊκών ελέγχων στην 
ζωή του είναι εμφανής. Με γνώμονα λοιπόν ότι ο γο
νέας δεν είναι ψυχολογικά παρόν, γεγονός που κατα
δεικνύει την ανεπάρκεια ή και την ανυπαρξία προσω
πικών ελέγχων, είναι εύκολο πλέον να συμπεράνουμε 
ότι το έγκλημα αποτελεί λύση ευκολίας. Σύμφωνα με 
τον Lemay σε αυτά τα άτομα παρατηρείται ένα βαθύ 
χάσμα ανάμεσα στη σκέψη και στην ενέργεια που 
πράττουν, σε τέτοιο σημείο που ο παρατηρητής έχει 
την εντύπωση ότι η πράξη προηγείται της σκέψης. Ο 
καθ’ έξιν εγκληματίας υπότροπος, όπως επισημαίνει ο 
Cusson λέει ειλικρινά κάποιο πράγμα και κατόπιν 
πράττει κάτι άλλο. Ενεργεί παρορμητικά χωρίς κανέ
να ηθικό φραγμό. Κάτω από το άγχος ή τη στέρηση 
χάνει τον έλεγχο και κάνει πράξεις για τις οποίες με
τά μετανοεί. Τα εγχειρήματά του σπάνια έχουν προ- 
γραμματισθεί. Δεν διδάσκεται από την εμπειρία. Οι 
προηγούμενες απογοητεύσεις του δεν το εμποδίζουν 
να επαναλάβει τα ίδια λάθη και αυτό γιατί στην ζωή 
του δεν υπάρχει κανένας σημαντικός άλλος που θα 
μπορούσε να τον καθοδηγήσει ή που τέλος πάντων 
θα είχε νόημα να αλλάξει την πορεία της ζωής του. 
Αυτό σημαίνει ότι έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, 
η ικανότητα εκ μέρους του, σχηματισμού δεσμών 
προσκόλλησης με άλλα άτομα του κοινωνικού περί
γυρου. Ο Pinatel ειδικότερα, επισημαίνει ότι αυτός ο 
εγωκεντρισμός αποτελεί κατάληξη ενός διαρκούς συ-



ναισθήματος αδικίας που βιώνειτο άτομο σε κάθε επι
κοινωνία του με άλλα άτομα. Αυτό οφείλεται οτην 
απόρριψη, εγκατάλειψη ή και την ταπείνωση που είχε 
προσλάβει από το οικογενειακό του περιβάλλον κατά 
την παιδική του ηλικία. Οδηγείται λοιπόν στην εγκλη
ματική δράση, γιατί νιώθει ότι με αυτό τον τρόπο, 
εξουσιάζει τον περίγυρό του, γεγονός το οποίο θεω
ρεί ότι αποτελεί μια αξία γι αυτό. Αισθάνεται ακόμα, 
ότι, με το να παρέχει στον εαυτό του το δικαίωμα ζω
ής και θανάτου των θυμάτων του, αυτό του προσδίδει 
μια επιπλέον αξία. Αποδίδοντας τις στερήσεις και τις 
κακουχίες που υπέστη σε μια άδικη και άστοργη οι
κογένεια και κοινωνία, δικαιολογεί τα αδικαιολόγητα, 
εκλογικεύοντας με αυτόν τον τρόπο, όπως επισημαί
νει ο Matza, τις πράξεις του. Συνέπεια της εγωκεντρι
κής αυτής σκέψης του αποτελεί η πρόκληση συ
γκρούσεων και ρήξεων με το περιβάλλον του, με απο
τέλεσμα το έγκλημα να λειτουργεί πλέον ως υπερά
σπιση των δικαιωμάτων του.

Συμπερασματικά και με βάση όσα παραθέσαμε, θα 
μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι, ενώ η 
κοινωνία χρησιμοποιεί τους γονείς και την οικογένεια 
για να δρουν ως κύριοι φορείς κοινωνικοποίησης του 
παιδιού, παρατηρούμε ότι σε αυτόν ακριβώς το χώρο 
το παιδί έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να «ζημιω
θεί ψυχολογικά»
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οποίων ήταν η ψυχοδυναμική της οικογένειας, προκύπτει 

ότι δεν υπάρχει κάποιο ειδικό μοντέλο για τον ανήλικο πα

ραβάτη ούτε αντίστοιχα ακριβή μοντέλα με οικογενειακά 

χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν με αντικειμενικότητα 

και βεβαιότητα να οριστούν ως “ μοντέλα" οικογενειακών 

χαρακτηριστικών τηςχήζπαραβστικήςσυμπεριφοράς. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά μπορεί να συναντώνται και σε άλλες 

οικογένειες μη παραβατικών ατόμων, όμως ο βαθμός και η 

ένταση τους δεν φτάνει σε τέτοιο σημείο ώστε να μιλάμε 

για ακραίες παθολογικά καταστάσεις. Έτσι το παρόν άρ

θρο έχει ως στόχο την επιβεβαίωση των δυσμενών επι

πτώσεων που δημιουργούνται -από την ανεπαρκή άσκη

ση του γονεϊκού ρόλου σε συνδυασμό με τις ατελείς γο- 

νεϊκές πρακτικές ανατροφής - στο ψυχισμό και την προσω

πικότητα του παιδιού.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ
Ύ / Μ i w t
m i l .

Μ - Γ

Η Ελληνική Επανάσταση ξεπήδησε μέσα από πλή
θος τοπικών εξεγέρσεων εναντίον του Οθωμανού 
δυνάστη, που προετοίμασαν επί μακράν το ιδεολο

γικό υπόβαθρο των καταδυναστευόμενων Ελλήνων. 
Για την πραγματοποίησή της και για την επιτυχή της 
έκβαση συνέβαλε η μεγάλη πρόοδος των Ελλήνων, 
ιδίως κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα 
και τις πρώτες του 19ου, που εξασφάλισαν στο έθνος 
εξαιρετικό πλούτο και αυτοπεποίθηση. Για την απο- 
τόλμησή της συνέβαλαν αποφασιστικά οι επαναστατι
κές ιδέες της εποχής, ως απότοκο της Γαλλικής Επα
νάστασης, που διαχέονταν σε όλη την Ευρώπη μέσω 
των μυστικών επαναστατικών εταιρειών. Σύμφωνα πά
ντως, με την κλασική Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 
της Εκδοτικής Αθηνών, επί όλων των προηγουμένων, 
η Ελληνική Επανάσταση προήλθε από την επενέργεια 
παραγόντων κοινωνικοοικονομικών και προπάντων 
παραγόντων ιδεολογικών, δηλαδή του πατριωτισμού 
της γενεάς εκείνης των Ελλήνων και του επαναστατι
κού φρονήματος μεγάλου μέρους της, κατά τις πα
ραμονές του 1821.

Ο ελληνικός λαός, υπόδουλος επί αιώνες, ζώντας

υπό καθεστώς καταπιέσεων, ταπεινώσεων και συχνών 
διωγμών, υπό συνθήκες όμως που του επέτρεπαν να 
αναπτύσσει αξιόλογη δράση, ιδίως στον χώρο της οι
κονομίας, αλλά, και πολεμώντας συχνά για την απε
λευθέρωσή του από τον ζυγό του αλλόθρησκου κα- 
τακτητή, κατόρθωσε να σφυρηλατήσει την εθνική του 
συνείδηση, να διασώσει και να αναπτύξει την εθνική 
του ενότητα, συσπειρωμένος γύρω από την ορθόδο
ξη εκκλησία συντεταγμένος στο κοινοτικό σύστημα. 
Κατόρθωσε ακόμη να βελτιώσει βαθμιαία την κατά
στασή του, ύστερα από τη μεγάλη πτώση κατά τους 
δύο πρώτους αιώνες της δουλείας, και να επιτελέσει 
από τα μέσα του 18ου αιώνα, ραγδαία πρόοδο σε 
πολλούς τομείς.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η άνοδος της οικονομίας 
και προπαντός του εμπορίου και της ναυτιλίας που 
οφειλόταν στην ικανότητα και δραστηριότητα των Ελ
λήνων ναυτικών και εμπόρων, αλλά και στους ευνοϊ
κούς γι’ αυτούς όρους εργασίας, τους καθιερωμέ
νους από τις ρωσοτουρκικές συνθήκες του 1774 και 
επομένων ετών, καθώς και στις εξαιρετικές ευκαιρίες 
κατά τους χρόνους της Γαλλικής Επαναστάσεως και
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των Ναπολεόντειων πολέμων.
Εξίσου σημαντική, ήταν η ορμητική ανάπτυξη της 

παιδείας του Έθνους, με κύρια χαρακτηριστικά τον 
πολλαπλασιασμό των σχολείων και τη βελτίωση των 
προγραμμάτων τους, την έκδοση περισσότερων βι
βλίων και μάλιστα αρκετών επιστημονικών, τη διεύ
ρυνση του κύκλου των μορφωμένων Ελλήνων και την 
εξαίρετη πνευματική δράση των μεγάλων διδασκά
λων του Γένους.

Έτσι, στη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα υπήρ
χαν οι «κινητήριες δυνάμεις» για την πολιτική αναγέν
νηση της Ελλάδος, όπως το 1818 χαρακτήρισε ο Κα- 
ποδίστριας την πρόοδο της ναυτιλίας και του εμπορί
ου και την άνθιση της παιδείας.

Αλλά οι κινητήριες αυτές δυνάμεις δεν είχαν ανα
πτυχθεί ακόμη σε υψηλό βαθμό. Η πρόοδος της οικο
νομίας δεν είχε πραγματοποιηθεί και στους άλλους 
κλάδους της με τον ίδιο ρυθμό, όπως στο εμπόριο και 
στη ναυτιλία. Η ανάπτυξη της παιδείας περιοριζόταν 
σε ορισμένα κέντρα και η εξάπλωσή της είχε φθάσει 
σε μικρό μόνο τμήμα του ελληνικού λαού.

Οπωσδήποτε η συντελούμενη τότε πρόοδος ήταν 
αξιόλογη και εξαιρετικά ενθαρρυντική για το μέλλον 
του Έθνους, όπως ήταν επίσης ενθαρρυντική η ύπαρ
ξη διαπρεπών Ελλήνων, που είχαν διακριθεί στα 
γράμματα και στην πολιτική μεταξύ των Ευρωπαίων.

Για το ζήτημα όμως πώς και πότε θα αποκτούσε η 
Ελλάς την ελευθερία της δεν συνέπιπταν οι γνώμες 
των Ελλήνων, αλλά υπήρχαν τρεις ιστορικές προοπτι
κές.

Η πρώτη προοπτική βασιζόταν στην αντίληψη, ότι 
ήταν δυνατόν η οθωμανική αυτοκρατορία να αλωθεί 
εκ των έσω από τους Έλληνες με την πάροδο του 
χρόνου. Βαθμιαία και ειρηνικά. Σύμφωνα με το ιστο
ρικό προηγούμενο του ανατολικού τμήματος της Ρω
μαϊκής αυτοκρατορίας. Και ό,τι έπρεπε να συνεχισθεί 
αδιατάρακτη η νομιμόφρων συμπεριφορά των Ελλή
νων και η προσπάθεια της ανόδου τους στην οικονο
μία και στις επιστήμες, παράλληλα με την επιδίωξη 
της καταλήψεως περισσοτέρων και σπουδαιοτέρων 
θέσεων στην κυβέρνηση και στη διοίκηση, ώστε να 
κυριαρχήσουν στα πεδία αυτά και να αποβούν η 
αναμφισβήτητη κυρίαρχη τάξη στις παλαιές ελληνι
κές χώρες.

Η δεύτερη προοπτική, ανανέωση της παλαιός 
προσδοκίας για απελευθέρωση του έθνους με πρω
τοβουλία της Ρωσίας, συνδεόταν με τις ενέργειες του 
Καποδίστρια από την υψηλή του θέση στη ρωσική κυ
βέρνηση και τα σχέδια, που είχε υποβάλει στον αυτο- 
κράτορα Αλέξανδρο από το 1816, και με την ελπίδα 
ότι θα κατόρθωνε να τα προωθήσει σε κατάλληλη 
στιγμή. Σύμφωνα με τα σχέδια αυτά, η Ρωσία όφειλε 
να επιδιώξει καθοριστική διευθέτηση των σχέσεών 
της με την Οθωμανική αυτοκρατορία. Γ ια να μπορέσει 
«να απαλλάξει δια παντός τους Μολδαβούς, τους 
Βλάχους και τους Σέρβους από της αυθαιρέτου και 
καταθλιπτικής διοικήσεως, ήτις τους καταπιέζει», κα
τά τη διατύπωση του ιδίου του Καποδίστρια, θα έπρε
πε «η Μολδαβία, η Βλαχία και η Σερβία... να σχηματί

σουν τρεις ομοσπόνδους ηγεμονίας...», οπότε ανάλο
γη διευθέτηση θα επακολουθούσε, όταν θα ερχόταν 
«η ώρα να αποδοθή εις τους Έλληνας η κληρονομιά 
των προγόνων των».

Η τρίτη προοπτική ήταν η επανάσταση. Προερχό
ταν ως ένα βαθμό από την επαναστατική παράδοση 
του έθνους, και εμπνεόταν από το κήρυγμα και την κί
νηση του Ρήγα και από την ιδεολογία και την τακτική 
των μυστικών εταιρειών της εποχής. Ξεκινούσε από 
την πεποίθηση ότι ήταν δυνατή η απελευθέρωση με 
γενική εξέγερση των Ελλήνων και στηριζόταν στην 
εκτίμηση ότι το έθνος διέθετε τότε επαρκείς δυνάμεις 
για την επιτυχία της Επαναστάσεως. Ήδη το 1806 
στην «Ελληνική Νομαρχία» του Ανωνύμου του Έλλη- 
νος, αφιερωμένη στον Ρήγα, «Πρόδρομο μιας ταχέας 
ελευθερώσεως της κοινής Πατρίδος μας Ελλάδος», 
εκφράζεται το επαναστατικό φρόνημα του έθνους ή 
έστω της πρωτοπορίας του: «...Είναι αδύνατον αι ελ
ληνικοί ψυχαί να κοιμηθούν πλέον εις την ληθαργίαν 
της τυραννίας! Ο λαμπρός ήχος των αρμάτων των πά
λιν θέλει ακουσθή προς κατατρόπωσιν των τυράννων 
των, και ταχέως».

Η πρώτη προοπτική παρουσίαζε αρκετά πλεονεκτή
ματα και ιδίως δεν εξέθετε τον ελληνισμό σε άμεσους 
κινδύνους, αλλά προϋπέθετε παρέλευση μακρού χρό
νου και ενείχε μεγάλη αβεβαιότητα για την πραγμα
τοποίησή της και ενδεχομένως σοβαρούς κινδύνους 
στο άγνωστο μέλλον, αν μεσολαβούσε π.χ. μεταβολή 
της πολιτικής των Οθωμανών απέναντι των Ελλήνων.

Η δεύτερη προοπτική προστάτευε επίσης το έθνος 
από κινδύνους και απώλειες, αλλά απαιτούσε και αυ
τή χρόνο, αν και κατά πολύ βραχύτερο, και ενείχε 
αβεβαιότητα, εφόσον η πραγματοποίησή της συνδεό
ταν με την ύπαρξη ευνοϊκής διπλωματικής συγκυρίας.

Η επικράτηση της τρίτης προοπτικής οφειλόταν 
στην ισχυρή επενέργεια του ιδεολογικού παράγοντα 
και πιο συγκεκριμένα της επαναστατικής ιδεολογίας, 
όπως εκφράσθηκε και εφαρμόσθηκε στην πράξη από 
την Φιλική Εταιρεία, την ελληνική μυστική εταιρεία.

Προϊόν της εθνικής αγωνιστικής παραδόσεως, το 
ισχυρό πατριωτικό αίσθημα και αγωνιστικό φρόνημα 
των ιδρυτών και των μελών της, των ευρωπαϊκών ιδε
ών ως προς την επαναστατική πίστη των ιδρυτών της 
και ως προς την οργανωτική της μορφή, η Φιλική 
Εταιρεία εξέφρασε την τάση των Ελλήνων για ηρωι
κές πράξεις, αλλά και την ανυπομονησία τους να 
ελευθερωθούν. Συνειδητοποίησε έντονα τη δυνατό
τητα της απελευθερώσεως, αξιοποίησε τα ευνοϊκά 
στοιχεία που υπήρχαν, υπερπήδησε όλα τα εμπόδια, 
οργάνωσε, φρονημάτισε και οδήγησε το έθνος στην 
Επανάσταση.

Η Φιλική Εταιρεία πρόβαλε την ιδέα ό,τι οι Έλληνες 
έπρεπε να σταματήσουν να περιμένουν την απελευ
θέρωσή τους από τους ξένους, διότι όφειλαν και μπο
ρούσαν να την επιτύχουν με τις δικές τους μόνο δυ
νάμεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα είχε προηγηθεί η 
ένωση των ομογενών και η πειθάρχησή τους σε μια 
κεντρική ηγεσία. Αργότερα, ύστερα από δράση έξι 
ετών, επέβαλε (τον Οκτώβριο του 1820), τη γνώμη, ότι
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είχε φθάσει ο καιρός για 
την Επανάσταση. Τον Φε
βρουάριο και τον Μάρτιο 
του 1821 προχώρησε στην 
πραγματοποίησή της, στη 
Μολδοβλαχία πρώτα, και 
αμέσως έπειτα στην Ελλά
δα.

Η γνώμη, ότι οι Έλληνες 
τότε μπορούσαν να επιτύ
χουν την απελευθέρωσή 
τους με μόνες τις δυνάμεις 
τους, ήταν υπερβολικά αι
σιόδοξη. Οι τρεις ιδρυτές 
της Φιλικής Εταιρείας,
Σκουφάς, Τσακάλωφ και 
Ξάνθος, και όσοι σκέπτο
νταν όπως αυτοί, υποτιμού
σαν τις δυνάμεις των αντι
πάλων.

Οπωσδήποτε οι δυνάμεις 
του έθνους ήταν υπολογίσι
μες. Και πέρα από την ανώ
τερη τάξη υπήρχαν οι ακτή- 
μονες, ο οικονομικά και κοι
νωνικά καταπιεσμένος ελ
ληνικός λαός της υπαίθρου, 
προορισμένος από τη θέση 
του να αποτελέσει τον 
στρατό της Επαναστάσεως.
Έτσι, η αισιόδοξη εκτίμηση 
των ιδρυτών της Φιλικής 
Εταιρείας για τις δυνάμεις 
του έθνους, ήταν βέβαια 
υπερβολική, είχε όμως 
ισχυρό έρεισμα στην κατάσταση του Ελληνισμού.

Η επιτυχία της Φιλικής Εταιρείας να οδηγήσει, εξή- 
μιση χρόνια μετά την ίδρυσή της, το έθνος σε Επανά
σταση, οφειλόταν κυρίως στο βαθύ θρησκευτικό και 
εθνικό αίσθημα των Ελλήνων της εποχής εκείνης, που 
ήταν προετοιμασμένοι να δεχθούν το πατριωτικό μή
νυμα της Εταιρείας και να φυλάξουν μυστική την 
ύπαρξή της. Στο ζήλο και στις ικανότητες των ιδρυ
τών της και των άλλων αρχηγών και εκλεκτών στελε
χών της, που προστέθηκαν κατά τα χρόνια της δρά- 
σεώς της, στην κατάλληλη οργανωτική μορφή της, 
που της εξασφάλισε ασυγκράτητη φορά προς την 
Επανάσταση, στην τήρηση μυστικότητας για την ηγε
σία της Εταιρείας, και έτσι εξασφάλιση υψηλού κύ
ρους γι’ αυτή και υποβολή της ιδέας ότι υπήρχε ρω
σική υποστήριξη στο έργο της, στην ιδεολογική ευ
ρύτητα της Εταιρείας, που δεν απέκλειε από τις γραμ
μές της ούτε συντηρητικούς ούτε νεωτεριστές, στη
ριζόταν στην ορθόδοξη πίστη, ενώ δεχόταν και την 
ανεξιθρησκία, απέφευγε να πάρει θέση σε συγκεκρι
μένα πολιτικά θέματα, σε ό,τι μπορούσε να χωρίσει 
τους ομογενείς, στην πολιτική της εθνικής ενότητας 
και ειδικότερα στην ορθή στάση της απέναντι στον 
κλήρο και τους προκρίτους, δηλαδή στην αποφυγή

της εχθρότητας εναντίον τους και στην επιδίωξη της 

συμμετοχής τους και της συνεργασίας τους, ώστε και 

να προστατευθεί η ίδια και να ενισχυθεί στα χρόνια 

της εξαπλώσεως και της συνωμοτικής δράσεώς της 

και να διατηρήσει ακέραιη την υφιστάμενη οργάνωση 

του έθνους, που ήταν η Εκκλησία και το σύστημα των 

προκρίτων, ως πρόσφορη για την πραγματοποίηση 

της Επαναστάσεως. Τέλος, στην απόκτηση τον Απρί

λιο του 1820 ηγεσίας κύρους με τον Αλέξανδρο Υψη- 

λάντη.

Πολλοί και ποικίλοι υπήρξαν οι παράγοντες, που 

οδήγησαν στην Ελληνική Επανάσταση. Ο κυριότερος 

παράγοντας και πλέον αποφασιστικός ήταν η Φιλική 

Εταιρεία, που κατόρθωσε να ενεργοποιήσει και να συ

νενώσει τις δυνάμεις του έθνους για την Επανάσταση. 

Μόλις 184 χρόνια μετά την Επανάσταση, χρονικό μέ

γεθος ελάχιστα σημαντικό για την ελληνική ιστορία 

που μετράται με χιλιετίες και άπειρα πάθη, θα πρέπει 

να γνωρίζουμε ότι η «άγνωστη αρχή» της Εταιρείας, 

στις πλέον κρίσιμες στιγμές του έθνους, άγγιξε μονα

δικά την ελληνική ψυχή και επέφερε το μέγα θαύμα: 

ένα τεράστιο βήμα προς την απελευθέρωση της!
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The best just got better!

STEALTH

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΣΟΛΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΣΚΑΛΑΣ/ΣΧΟΙΝΙΟΥ

ΒΑΘΥΤΕΡΕΣ 
ΕΣΟΧΕΣ ΣΟΛΑΣ

ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΑΡΟ 
ME CAMBRELLE

Λ/ο 7

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΙΜΑΝΤΑ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ

1150 ΝΤΕΝΙΕ NYLON

ΔΕΡΜΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΦΤΕΡΝΑΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ

3D2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΠΑΤΟΣ

STEALTH LEATHER

Δέρμα 
Δερμάτινο κολάρο 

Αντιολισθητική σόλα 
3D αποσπώμενος πάτος 

750gr

STEALTH WATERPROOF

Δέρμα 
1150 Ντενιέ Nylon 

Σουέτ κολάρο 
Μεμβράνη TEC-Proof 
Αντιολισθητική σόλα 

3D αποσπώμενος πάτος 
695gr

CLASSIC

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

CLASSIC LEATHER

Δέρμα
Σουέτ κολάρο 
Αντιολισθητική σόλα 
Αποσπώμενος πάτος 
730gr

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος & Διάθεση: ΚΟΣΜΑΚ Α.Ε., Κοντογιαννη 5, 14123 Λυκόβρυση 
Τ 210 2836934-7, F: 210 2836933, e-mail: cosmacsa@otenet.gr, www.magnumboots.com
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Κατά την διάρκεια μιας τόσο μακραίωνης δουλείας, 
η γλώσσα των Ελλήνων είχε εκφυλισθεί σε τέτοιο 
σημείο ώστε είχε γίνει τελείως αγνώριστη και μόλις 

κατανοητή ακόμα και απ’ αυτούς που η πτώση του 
Βυζαντίου τους είχε ωθήσει στην Δύση.

Πρώτο, λοιπόν, μέλημα των Ελλήνων πατριωτών, 
ήταν να προσπαθήσουν να ενώσουν σε μία κοινή διά
λεκτο όλα τα διασκορπισμένα μέλη της μεγάλης ελ
ληνικής γλωσσικής οικογένειας, δημιουργώντας έτσι 
την βάση μιας εθνικής γλώσσας.

Το εγχείρημα δεν ήταν καθόλου εύκολο. Εκτός από 
τους λόγους που αναφέραμε υπήρχε ένα άλλο εμπό
διο πολύ μεγαλύτερο και που ήταν επακόλουθο των 
αμέτρητων ιδιωματισμών που έκαναν την καθομιλου
μένη πολύ δυσνόητη από τη μία περιοχή στην άλλη. 
Αυτές οι γλωσσικές διαφορές υπήρχαν ήδη από τα 
πολύ παλαιό χρόνια. Ανέκαθεν οι Έλληνες χρησιμο
ποιούσαν διαλέκτους που θα μπορούσε κανείς να τις 
κατατάξει σε τέσσερις κυρίως κατηγορίες. Την Αττι
κή, την Ιωνική, την Αιολική και τη Δωρική. Οι διαφορές 
όμως ανάμεσα σ’ αυτές τις ομάδες δεν ήταν ριζικές 
και η χρήση μιας οποιοσδήποτε απ’ αυτές ήταν κατα
νοητή από τους Έλληνες της παλαιός εποχής. Ο Θε
όκριτος και ο Πίνδαρος γράφανε στη Δωρική, ο Όμη
ρος, ο Ησίοδος, ο Ανακρέων, ο Ηρόδοτος στην Ιωνι

κή, ο Πλάτων, ο Δημοσθένης, ο Αριστοφάνης και οι 
μεγάλοι τραγικοί στην Αττική. Εν τούτοις όλοι τους γί
νονταν το ίδιο εύκολα κατανοητοί από όλους τους 
Έλληνες του καιρού τους.

Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο με την Ελλάδα του Με
σαίωνα και της Τουρκοκρατίας. Αυτή την εποχή οι 
Έλληνες ανάλογα με την τοπική τους προέλευση, 
ένοιωθαν λόγω της διαφοράς της γλώσσας, το ίδιο 
περίπου ξένοι μεταξύ τους, ωσάν να ανήκαν σε δια
φορετική εθνότητα. Από επιγραφές που ανακαλύφθη
καν στις διάφορες ελληνικές επαρχίες και οι οποίες 
προσέφεραν αρκετά σπάνια παραδείγματα του πολι
τιστικού επιπέδου της Ελλάδος, συμπεραίνουμε ότι, η 
διαφορά μεταξύ των τοπικών διαλέκτων, επηρεασμέ
νη βαθιά από την ξενική επέμβαση, ήταν περισσότερο 
ριζοσπαστική απ’ όσο γενικά πιστεύεται.

Ο Κόδρικας στις παρατηρήσεις του επί της γνώμης 
ορισμένων ελληνιστών πάνω σ’ αυτά τα ελληνικά μέ
τρησε δέκα τρεις κύριες διαλέκτους χωρισμένες σε 
άπειρα ιδιώματα.

Τη γλωσσική αυτή αναγκαιότητα καθώς και τη ση
μασία της, είχαν επισημάνει πολύ πριν από την Άλω
ση δύο μεγάλοι του Ελληνικού πνεύματος. Οι φυγά- 
δες, λοιπόν, που κατέκλυσαν την Δύση δεν ήταν τί- 
ποτ’ άλλο παρά οι «εκτελεστές μιας διαθήκης» που εί-
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χε συνταχθεί από τον Εμμανουήλ Χρυ- 
σολωρά και τον Γεώργιο Γεμιστό, τον 
Πλήθωνα.

Οι δύο αυτές μεγάλες μορφές, άνοι
ξαν τις «κερκόπορτες» του σκοταδι
σμού για να περάσει μέσ’ απ’ αυτές το 
υπέρλαμπρο αστέρι της ελληνικής φι
λοσοφίας.

«Από τα χέρια του Χρυσολωρά, γρά
φει ο σχολιαστής των Πολιτικών του 
Αριστοτέλη Κ. Onchan, βγήκε η πρώτη 
γενιά των Ουμανιστών». Και δεν θα εί
μαστε έξω από τα πράγματα, να πούμε 
ότι, σαν από την κοιλιά κάποιου και
νούργιου ελληνικού Δούρειου Ίππου, 
ξεπήδησαν από την σχολή του οι ορι
στείς των Ελληνικών Γραμμάτων. Μετά 
τη Φλωρεντία, το πνεύμα του Χρυσολω
ρά μεταπήδησε στη Ρώμη και τη Βενε
τία με δύο καινούργιες σχολές. Σ’ αυτές 
τις τρεις πόλεις απεθησαυρίσθηκαν τα 
πολυτιμότερα ελληνικά αντίγραφα μέ
σα από τα οποία ανεπτύχθη η νεώτερη 
φιλολογία.

Με το Χρυσολωρά ενώνονται για 
πρώτη φορά δύο κόσμοι, χωρισμένοι 
από αιώνες και με διαθέσεις τελείως 
εχθρικές. Οι μεγάλοι δάσκαλοι της Ανα
γέννησης, οι επιφανείς Αρετίνοι, ο Λέ
ανδρος Μπρούνι, ο Κάρολος Μαρσου- 
πίνη, ο Γουαρίνο, ο Φραγκίσκος Φίλελ- 
φος, ο Πέτρος Ουεργέρι, ο Βίκτωρ Ου- 
ελιτραί, ο Πόγκι, ο Ιωάννης Δυρίσπο - 
ήταν όλοι μαθητές του.

Στην «Ιστορία της Φιλοσοφίας της 
Αναγέννησης» ο καθηγητής Schulze 
παρατηρεί ότι ο Πλήθων ο Γεμιστός και 
οι θεωρίες του επέδρασαν ισχυρά στη γερμανική 
Αναγέννηση, όχι μόνον σε ό,τι αφορά τα γράμματα 
και την φιλοσοφία αλλά και στις τέχνες κυρίως στην 
πλαστική. Ο μεγαλότεχνος τραγουδιστής της απαι
σιοδοξίας ποιητής Λεοπάρντι γράφει για τον Πλήθω
να: «Ο Γεμιστός υπήρξε εκ των μεγαλοφυεστάτων και 
παραδοξοτάτων ανδρών της δεκαετίας της πέμπτης 
εκατονταετηρίδας. Συνέγραψε πάμπολλα πονήματα 
ιστορικά και φιλοσοφικά, με τέτοια εμβρίθεια, υγειά 
κρίση, λεκτική γλαφυρότητα και φραστική λεπτότητα, 
ώστε αυτός που διαβάζει ακόμη και σήμερα αυτές τις 
απαράμιλλες γραφές, ομολογεί ότι ο Γεμιστός κατά 
τούτο μόνο υπολείπεται των μεγάλων Ελλήνων συγ
γραφέων, ότι δηλαδή, δεν ήκμασε επί των ενδόξων 
της αρχαίας Ελλάδας χρόνων.

Και κανένας ποτέ, από τους δικούς μας Λατίνους ή 
Ιταλούς συγγραφείς, υπό τη λεκτική και φιλοσοφική 
άποψη δεν κατάφερε να φθάσει το πνεύμα των αρ
χαίων με τον τρόπο που ο Γεμιστός αγγίζει τους πα
λαιούς Έλληνες».

Την εκπολιτιστική εντολή του Χρυσολωρά και του 
Πλήθωνα που δόθηκε λίγα χρόνια πριν από την Άλω
ση συμπληρώνουν ενδόξως ο Θεόδωρος Γαζής και ο 
Γεώργιος Τραπεζούντιος. Ακολουθούν μεγάλα ονό
ματα σαν του Βησσαρίωνα, του Ιανού Λάσκαρη, του 
Σοφιανού, του Χριστόπουλου. Αυτή η περίοδος του

αναγεννώμενου ελληνικού φοίνικα έλαμψε με την πα
ρουσία του Ελ Γκρέκο, του Θεοσκόπολη και του Βα- 
σιλάκη στην εικαστική τέχνη αλλά και με τη λογοτε
χνία που δεν υστέρησε. Θα σταθούμε για λίγο σε έναν 
απόκοσμο εκφραστή της ελληνικής ποίησης, τον Μι
χαήλ Μάρουλο.

Οι μεσαιωνικοί συγγραφείς τον ονομάζουν Poeta 
de Vinus και ο μεγαλύτερος ποιητής της Γαλλίας 
Ronsar στον επιτάφιο λόγο του που εκφωνήθηκε πά
νω από το μνήμα του Μάρουλου τον χαρακτήρισε δά
σκαλό του.

Ο Μιχαήλ Μάρουλος τέσσερις αιώνες νωρίτερα 
από τον Αντρέ ντε Σενιέ εισάγει πρώτος τον κλασικι
σμό στην ποίηση. Η ελληνολατρία του δεν οφείλεται 
μόνον στο γεγονός της καταγωγής του αλλά κυρίως 
στην τάση και στο ρεύμα της εποχής. Αυτός ο νεο- 
κλασσικισμός πολύ γρήγορα ξεπέρασε το στάδιο του 
θαυμασμού προς τον Όμηρο και μεταβλήθηκε σε ένα 
ισχυρό όπλο κατά της τυραννίας και υπέρ της ελευ
θερίας του Ελληνικού λαού.

Ο Μιχαήλ Μάρουλος αυτός ο κεραμοπλάστης του 
αρχαίου κάλλους στο ποίημά του «Ύμνος προς τον 
Ήλιο» ζητάει επιτακτικά από το Γένος να διαφυλάξει 
την ιερή πνευματική του κληρονομιά απαιτεί από τους 
Έλληνες εθνική συμφιλίωση και ζητάει από τους δυ-
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νατούς της Δύσης βοήθεια υπέρ του σκλαβωμένου 
Γένους. Και όλα αυτά με το ύψος του ελληνολάτρη 
λογοτέχνη που αντλεί τις εμπνεύσεις του μέσα από 
τον αρχαίο πολιτισμό. Παραθέτουμε τους τελευταί
ους στίχους αυτού του Ύμνου που αποτελεί την αλη
θινή ιστορική διαθήκη και την προφητεία περί της 
αναγέννησης του Ελληνισμού:

«Κι αυτοί εδώ των Πελασγών τα λείψανα αν πάρουν 
και τ’ άγια μυστήρια κι αν φιλοτιμηθούν σωτήρες της 
τιμής κι ονόματος να γίνουν και των βιβλίων που δη- 
λούν τόσους και τόσους κόπους ψυχών όπου ενίκη- 
σαν τον χρόνο και τον Άδη. Αυτή, ω πάτερ Ήλιε, θα γί
νει η οπλοθήκη όπου μια μέρα την πτωχή φυλή θ’ ανα- 
γεννήση. Και αν ψηλά στους ουρανούς βρίσκεται κά
ποιος Θεός την δέηση ν’ ακούσει, την γενεά που σώ
θηκε στην στάχτη της πατρίδας, διατήρησέ μου αβλα
βή Ελέησον τους νέους που το μαχαίρι ξέφυγαν. Στε
ρέωσε τους γέρους ασάλευτους στις θέσεις τους, κι 
ας ζήσουν λησμονούντες τα μίση, τις καταστροφές, τ’ 
άτιμα έργα πρώτα».

Δεν είχε περάσει ούτε μισός αιώνας από την τουρ
κική κατάκτηση και έκπληκτη η Ευρώπη βλέπει τους 
Έλληνες να μοχθούν και να ερίζουν, όχι γύρω από την 
εκμάθηση και την δημιουργία μιας εθνικής γλώσσας, 
αλλά σχετικά με το ποιόν τύπο γλώσσας έπρεπε να 
ακολουθήσουν!

Ο Λάσκαρης έγραψε αττικά, ο Σοφιανός αιολοδω- 
ρικά, ο Καλλιέργης ομηρικά, ο Κορίνθιος καθαρευου
σιάνικα, ο Αποστολής ακολουθούσε τον τύπο γραφής 
του Πλήθωνα, ο Μόσχος αρχαϊκά και ούτω καθ' εξής. 
Μια αλυσίδα ονομάτων με τις ίδιες διαφορές που 
φτάνει έως τον Κοραή, το Ρίζο Νερουλό, το Δελμού- 
ζο και τη δική μας εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Τι είχε λοιπόν συμβεί. Η Ελλάδα είχε γεμίσει από 
σοφούς και ξαφνικά τους άλαλους αντικατέστησαν οι 
πολύγλωσσοι;

Αυτό το γεγονός που η πρώτη του διαπίστωση γί
νεται τον 15ο αιώνα αποτελεί πράγματι παγκόσμιο 
γλωσσολογικό φαινόμενο. Παρά τα όσα αναφέραμε 
περί της γλωσσικής άγνοιας των Ελλήνων, οι παπ
πούδες μας είχαν κλειδωμένη τη γλώσσα τους στο 
χρονοντούλαπο της ψυχής τους και δεν χρειάζονταν 
τίποτε άλλα παρά να τραβήξουν τον σύρτη. Και αυτός 
ο σύρτης ονομάζεται Καινή Διαθήκη!

Πράγματι οι Έλληνες εκείνης της εποχής από το 
Ταίναρο έως την Κέρκυρα και από την Κύπρο έως την 
Κωνσταντινούπολη, ενώ γλωσσικά ήταν αδύνατον να

συνεννοηθούν μεταξύ τους, κατείχαν μια γλώσσα που 
την καταλάβαιναν όλοι αλλά κανείς δεν τη μιλούσε. 
Ήταν η Γλώσσα που άκουγαν κάθε Κυριακή πρωί από 
τα χείλη του παπά του χωριού όταν διάβαζε το Ευαγ
γέλιο.

Μπορούμε λοιπόν βάσιμα να υποθέσουμε ότι η 
γλώσσα του Ιερού Ευαγγελίου είναι η φυσιολογική 
εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής έως τον 6ο αιώνα.

Αρχίζοντας λοιπόν οι Έλληνες την αναγέννησή 
τους, μπορούν σήμερα να υπερηφανεύονται ότι είναι 
συνεχιστές της αρχαίας ελληνικής γλωσσικής κληρο
νομιάς.

Και τούτο διότι το Ευαγγέλιο κατά το έντονο της 
φράσης, κατά την εμβρίθεια του λόγου και κατά την 
ελληνικότητά του είναι πράγματι ένα γλωσσικό υπό
δειγμα. Ακόμα, η Ακαδημία Αθηνών διαπίστωσε ότι 
από τις πέντε χιλιάδες λέξεις του Ευαγγελίου οι τέσ
σερις χιλιάδες βρίσκονται σήμερα σε καθημερινή 
χρήση, οι πεντακόσιες χρησιμοποιούνται από τους 
λόγιους της υψηλής κουλτούρας και οι υπόλοιπες 
ανήκουν στο Πατριαρχείο.

Ποτέ όμως και σε καμία περίπτωση δεν αποποιηθή
καμε την ελληνικότητα του Βυζαντίου και την ευεργε
τική επίδραση της Ορθοδοξίας πάνω στην υπόθεση 
της διατήρησης του Ελληνισμού. Και αυτό γιατί η 
επονομαζόμενη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
στήριξε την χιλιετή πολιτικοθρησκευτική της ύπαρξη 
πάνω στην ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά γράμμα
τα.

Και το Βυζάντιο δεν οφείλεται, όπως πολλοί υπο
στηρίζουν, σε μια ομαλή μετασχηματική πορεία του 
Ρωμάίσμού αλλά στην ανελέητη επίδραση του Ελλη
νισμού. Και στην προκειμένη περίπτωση μετά παρρη
σίας διαλαλούμε ότι ο συνδετικός κρίκος που ένωσε 
όλους τους Έλληνες είναι η Ορθοδοξία με την ιερή 
της γλώσσα, μια γλώσσα γνήσια Ελληνική, αμετάβλη
τη δια μέσου των αιώνων και απρόσβλητη από ξένες 
επιδράσεις.

Επίσημη γλώσσα στα φραγκοκρατούμενα εδάφη 
ήταν αυτή του δυνάστη, ενώ ο κρατικός μηχανισμός 
ήταν λατινόγλωσσος. Από τις «Ασίζες» της Βαρκελώ
νης που βρήκαν μια απαίσια εφαρμογή στην Αθήνα 
έως τους νόμους της Κρήτης, της Νότιας και Βόρειας 
Πελοποννήσου και των Ιονίων Νήσων διαπιστώνουμε 
την εκτός νόμου τοποθέτηση της ελληνικής Παιδείας.

Οι ποικιλόμορφες απειλές που γνώρισε η Ανατολι
κή Ορθόδοξη Εκκλησία και περιπλανώμενη απειλή 
του θανάτου των ελληνικών γραμμάτων, οδήγησε τον 
ελλαδικό κλήρο στην ίδρυση των Κρυφών Σχολείων.

Τα ιερά βιβλία, που υπήρχαν σε αφθονία και στο μι
κρότερο μοναστήρι έγιναν οι πηγές μάθησης των Ελ- 
ληνοπαίδων. Το Ψαλτήρι και το Ευαγγέλιο δίδαξαν 
και στερέωσαν τη γνήσια ελληνική γλώσσα. Μια 
γλώσσα καθάρια σαν το γάργαρο νερό και μυστηρια- 
κή σαν τη Θεία Κοινωνία.

Καθ' όλο το διάστημα της Φραγκοκρατίας η Παι
δεία βρισκόταν στην παρανομία. Ένα πλήθος αποδεί
ξεων μας βεβαιώνουν για του λόγου το αληθές. Και το 
ότι οι Κογκιστατόρες δεν μετέβαλαν την πατρίδα μας 
σε Περού και Αργεντινή αυτό δεν οφείλεται στην ομο- 
λογούμενη υπαρκτή αντίσταση των Ελλήνων, αλλά 
κύρια και πρωταρχικά στην γλώσσα του Ευαγγελίου.

Κι ενώ αυτά συνέβαιναν με τη διαγωγή των σημερι-
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νών δυτικών μας συνεταίρων, η στάση του καινούργι
ου βάρβαρου και αντίθρησκου ανατολίτη αφέντη 
ήταν εντελώς διαφορετική. Ούτε ένα φιρμάνι, ούτε 
ένα κρατικό έγγραφο, ούτε μια δικαστική απόφαση, 
τίποτε δεν βρέθηκε που να δικαιολογεί άμεσα μια κά
ποια δίωξη της ελληνικής Παιδείας και να αιτιολογεί 
την ύπαρξη των Κρυφών Σχολείων, στην Τουρκοκρα
τούμενη Ελλάδα. Ένα πλήθος εκπαιδευτικών ιδρυμά
των μας βεβαιώνουν, αν όχι περί της προστασίας, αλ
λά τουλάχιστον περί της ανοχής των τουρκικών αρ
χών απέναντι στα ελληνικά γράμματα.

Και όμως! Αντίθετα και ενάντια σε κάθε ψευτοδια- 
νοούμενη άποψη, το Κρυφό Σχολειό εξακολούθησε 
την θρυλική του πορεία προς την αναγέννηση, έως 
την ημέρα που η γαλανόλευκη κυμάτισε περήφανη 
στον ιστό του πρώτου επίσημου Ελληνικού σχολείου, 
σε μια ελεύθερη και ανεξάρτητη Ελλάδα.

Οι λόγοι που το επέβαλαν, ενώ δεν είχαν σχέση με 
τις... φιλολογικές τουρκικές διαθέσεις. Ήταν ζήτημα 
επιβίωσης. Ζήτημα τιμής, ζωής και θανάτου. Το παι
δομάζωμα, αυτή η τρομερή Ασιατική πανούκλα που 
είχε σαν σκοπό την μετατροπή ενός ιστορικού Γέ
νους, σε ανιστόρητο νομαδικό έθνος, έβρισκε την 
εφαρμογή του στις ξαφνικές επιθέσεις των εφευρε
τών του Γενιτσαρισμού, μέσα στα σχολεία.

Αυτή η πραγματικότητα, μαζί με τον φανατισμό των 
Χστζάδων και των Ντερβισάδων, με την περιφρόνηση 
των κατά τόπους τουρκικών αρχών προς τη ζωή, την 
παιδεία, τα ήθη του ραγιά, οδήγησαν τους Έλληνες 
στην αναζήτηση τρόπου διατήρησης της ζωής και της 
ελληνοπρέπειας των νεαρών Ελληνοπαίδων. Και το 
Κρυφό Σχολειό πραγματικά έλυσε αυτό το ζήτημα και 
ικανοποίησε με τον πλέον ιδανικό τρόπο αυτήν την με

γάλη εθνική ανάγκη.
Το Κρυφό Σχολειό, δεν ήταν απλώς μια κρύπτη σε 

κάποιο σημείο ενός ναού αλλά ένα πολυδαίδαλο κα
ταφύγιο. Όποιος έχει επισκεφθεί το Κρυφό Σχολειό 
στο μοναστήρι της Πεντέλης, δεν θαυμάζει μόνον τις 
δυσκολίες πρόσβασης, αλλά μένει κατάπληκτος από 
την σαφή πρόβλεψη διαφυγής από δύο και τρεις εξό
δους. Αυτό το σύστημα διάσωσης βρήκε εφαρμογή 
στον τρόπο κατασκευής και ρυμοτόμησης των πόλε
ων.

Ας πάρουμε για παράδειγμα την Αθήνα και το Κρυ
φό Σχολειό της Καισαριανής. Η Αθήνα, παρά την 
σουλτανική εύνοια, δεν εξαιρέθηκε από το παιδομά
ζωμα. ΓΓ αυτό το λόγο με τις υποδείξεις του επισκό
που τους, οι Αθηναίοι διαμόρφωσαν μια ξεχωριστή 
πολεοδομία. Έκτιζαν τα σπίτια τους πολύ κοντά το 
ένα απέναντι στο άλλο, με συνέπεια να δημιουργη- 
θούν δεκάδες στενά δρομάκια μέσα στα οποία ήταν 
αδύνατον να κινηθούν τα άλογα του Τάταρη και των 
Ντελήδων (Τάταρης = ταχυδρόμος του Σουλτάνου). 
Με δυσκολία μπορούσε να χωρέσει ένα φορτωμένο 
μουλάρι, σημειώνει ο χρονογράφος της εποχής. Και 
οι δρόμοι ήταν σχεδιασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε 
μπλέκονταν μεταξύ τους. Η συνοικία γινόταν λαβύριν
θος και όταν ο Τούρκος έπεφτε μέσα του χανόταν.

Άμα, λοιπόν, γινόταν παιδομάζωμα, οι γονείς άφη
ναν τα παιδιά τους σ’ αυτούς τους δρόμους, που τα 
ίδια τους γνώριζαν καλά από τα παιδικά τους παιχνί
δια και αυτά χάνονταν μέσα στην νύχτα με κατάληξη 
κάποια εκκλησία. Η Αθήνα των 3.000 σπιτιών διέθετε 
το 16ο αιώνα 103 ναούς με 160 ιερωμένους.

Στην άκρη της Πλάκας, εκεί που κατέληγαν οι πε
ρισσότεροι δρόμοι, απέναντι από τα «μνημούρια» 
(Μουσουλμανικό κοιμητήριο) και πάνω στα ερείπια 
ενός αρχαίου βαλανείου (Ρωμαϊκό λουτρό) υπήρχε 
από τον 7ο αιώνα ο ναός της Σωτήρος. Εκεί είναι σή
μερα η Αγγλικανική εκκλησία.

Οι υπόγειες στοές που περνούσαν κάτω από τον 
σημερινό Εθνικό Κήπο, συνδέονταν με την Αγία Σω- 
τήρα και οδηγούσαν στο ρέμα της Καλλιρόης. Από 
εκεί τα παιδιά έφευγαν προς το μοναστήρι της Και- 
σαριανής. Κατά τα μέσα του δέκατου έκτου αιώνα έγι
ναν τα τρία σπουδαιότερα παιδομαζώματα (1543, 
1547, 1557). Παρά το γεγονός ότι είχε δοθεί κατάλο
γος από κάποιον Σκλαβούνο με τα ονόματα όλων των 
παιδιών, μόλις και μετά βίας αρπάχτηκαν 143 Ελληνό
πουλα.

Το μοναστήρι της Καισαριανής ιδρύθηκε στα 1143, 
σε εκκλησία που είχε κτισθεί το 730, με πρώτο ηγού
μενο τον Καισάριο. Λειτούργησε σαν παράνομη φιλο
σοφική σχολή και στην συνέχεια σαν ελληνοχριστιανι
κή.

Το μοναστήρι της Καισαριανής μαζί με αυτό της Πε
ντέλης και της Μονής του Φιλοσόφου στη Γορτυνία, 
θεωρούνται τα πλέον δυναμικά.

Έτσι, λοιπόν, τις σκοτεινές μέρες της σκλαβιάς ο 
Ελληνισμός κρυμμένος κάτω από το ράσο κήρυττε τις 
πανανθρώπινες αξίες του Χριστιανισμού συνδυασμέ
νες με τις αρχαίες Ελληνικές φιλοσοφικές θεωρίες, 
ώσπου ήρθε η πολυπόθητη λευτεριά.

Του Βασίλη Μισύρη 
Ιστοριοδίφη - Συγγραφέα



C ρ I'·"

ί ϊ \

ρ r~

Ι Ά

ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ
Κάθε Μεγάλο Σάββατο το μεσημέ· 

ρι στον ιερό Ναό της Αναστάσεως 

στα Ιεροσόλυμα επαναλαμβάνεται 

το ΜΕΓΑ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩ

ΤΟΣ που συγκλονίζει, συγκινεί, α

γαλλιάζει, σκορπίζει χαρά και πί

στη σε όσους έχουν την τιμή και 

ευλογία να παρευρίσκονται στην 

ιεροτελεστία του Αγίου Φωτός. Η 

A. Α. «ταξιδεύει» εκεί τους αναγνώ

στες της και περιγράφει με ξεχω

ριστό τρόπο την τελετή του Αγίου 

Φωτός.

Το ιερό κουβού
κλιο όπου μέσα 

βρίσκεται ο Πανά
γιος Τάφος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ

Π Ρ 0 6 Τ 0 ΙΜ Α £ ΙΑ . Τ Ο Υ  Π Α Ν Α Γ ΙΟ Υ  Τ Χ φ Ο Υ :
Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πριν από την τελετή του 
Αγίου Φωτός γίνεται πρώτα ένας σχολαστικότατος 
έλεγχος του Παναγίου Τάφου και αμέσως μετά τον 
σφραγίζουν με το μελισσοκέρι που είχε ετοιμαστεί το 
πρωί. Ο έλεγχος γίνεται για να διαπιστωθεί ότι δεν 
υπάρχει οτιδήποτε μέσα στον Πανάγιο Τάφο το 
οποίο θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά. Αφού 
σφραγιστεί ο Πανάγιος Τάφος με το μελισσοκέρι οι 
αρχές τοποθετούν πάνω στο κερί τις σφραγίδες 
τους. Μεγάλο ενδιαφέρον για τον έλεγχο δείχνουν 
και όλα τα άλλα δόγματα τα οποία με διάφορους 
τρόπους και πιέσεις έχουν από παλιά αποκτήσει δι
καιώματα στον Πανάγιο Τάφο. Το ενδιαφέρον αυτό 
δεν είναι καθόλου τυχαίο. Αν τύχει κάποια χρονιά να 
μη βγάλει το Άγιο Φως ο Ορθόδοξος Πατριάρχης τό
τε θα αναλάβουν το προβάδισμα της τελετής του 
Αγίου Φωτός τα άλλα δόγματα του χριστιανισμού. Ο 
έλεγχος αρχίζει στις 10 το πρωί του Μεγάλου Σαβ
βάτου και τελειώνει στις 11. Όσο γίνεται ο έλεγχος 
Ορθόδοξοι Άραβες νέοι διαδηλώνουν μέσα στον Ιε

ρό Ναό υπέρ των ορθοδόξων δικαιωμάτων. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι τον σχολαστικό έλεγχο του Παναγί
ου Τάφου παρακολουθούν εκπρόσωποι των Αρμε
νίων και άλλων δογμάτων.

Η Τ 6 Λ . 6 Τ Ή  Τ Ο Υ  Α Γ ΙΟ Υ  (JXJDTO C: Η τελε
τή του Αγίου Φωτός γίνεται στις 12 η ώρα το μεση
μέρι του Μεγάλου Σαββάτου και αποτελείται από 
τρία στάδια: α. Τη Λιτανεία, β. Την είσοδο του Πα
τριάρχη στον Πανάγιο Τάφο και γ. Την προσευχή 
του Πατριάρχη για να βγει το Άγιο Φως. Σύμφωνα 
λοιπόν με την παράδοση, το μεσημέρι του Μεγάλου 
Σαββάτου ο Ορθόδοξος Πατριάρχης με την συνο
δεία του - αρχιερείς, ιερείς και διακόνους- αλλά και 
τον Αρμένιο Πατριάρχη μπαίνει στον Πανίερο Ναό 
της Αναστάσεως, ενώ οι καμπάνες χτυπούν πένθι
μα. Πριν από την είσοδο του Πατριάρχη ο Σκευοφύ
λακας του Πανίερου Ναού φέρει την ακοίμητο καν- 
δήλα, σβηστή εκείνη την ημέρα, για να αναφτεί με 
το Άγιο Φως. Από την εσωτερική είσοδο του Ναού 
του Αποστόλου Ιακώβου μπαίνει ο Πατριάρχης στο 
Ιερό Βήμα του Καθολικού και κάθεται στον πα
τριαρχικό θρόνο. Από αυτό το σημείο περνάνε και
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Η είσοδος που οδηγεί στον Πανάγιο Τάφο. Στον προθάλα
μο βρίσκεται μέρος απο την Λίθο που κύλισε ο Άγγελος 
απο την θύρα του μνημείου. Ο Πανάγιος Τάφος

ασπάζονται το χέρι του Πατριάρχη οι εκπρόσωποι 
των Αρμενίων, των Αράβων, των Κοπτών και άλλων 
για να τους δοθεί το Άγιο Φως. Σύμφωνα με τα προ
νόμια αν δεν ασπαστούν το χέρι του Ορθόδοξου 
Πατριάρχη δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν το 
Άγιο Φως από τα χέρια του. Αμέσως μετά αρχίζει η 
Ιερή Λιτανεία η οποία περιφέρεται τρεις φορές γύ
ρω από τον Πανάγιο Τάφο και μετά ο Πατριάρχης 
σταματάει μπροστά στον Πανάγιο Τάφο όπου βρί
σκονται και οι επίσημοι. Μετά τη Λιτανεία αποσφρα
γίζεται ο Πανάγιος Τάφος και ο Πατριάρχης βγάζει 
την αρχιερατική στολή του και μένει μόνο με το λευ
κό στιχάριο. Κατόπιν ο διοικητής της Ιερουσαλήμ 
και ο αστυνομικός διευθυντής ελέγχουν σχολαστικά 
τον Μακαριότατο Πατριάρχη μπροστά σε όλους 
ώστε να διαπιστωθεί ότι δεν έχει τίποτα μαζί του το 
οποίο μπορεί να μεταδώσει φως. Μετά τον έλεγχο ο 
Μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων παίρνει 
στα χέρια του τους σβηστούς πυρσούς και εισέρχε
ται μαζί με τον Δραγουμάνο των Αρμενίων στο Ιερό 
Κουβούκλιο. Όλα τα κανδήλια είναι σβηστά και τί
ποτα δεν είναι αναμμένο στον Ιερό Ναό αλλά και 
στον Πανάγιο Τάφο.

riC D C  Κ Γ Α ϋ Ν Θ  Τ Ο  Α Π Ο  (JXJDC Μέσα στον 
Πανάγιο Τάφο ο Πατριάρχης γονατιστός κάνει αρ
χιερατική προσευχή διαβάζοντας ειδικές ευχές πα- 
ρακαλώντας τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να στείλει 
το Άγιο Φως του ως δώρο αγιασμού για τους αν
θρώπους. Και μέσα στην απόλυτο ησυχία κατά την 
ώρα που προσεύχεται ο Πατριάρχης, ακούγεται ένας 
συριγμός και σχεδόν ταυτόχρονα γαλαζόλευκες 
αστραπές του Αγίου Φωτός διαπερνούν από παντού, 
λες και ανάβουν εκατομμύρια φωτογραφικά φλας 
και τα κανδήλια ανάβουν μόνα τους. Μέσα στο Πα
νάγιο Τάφο τα τριάντα τρία κεριά που κρατάει ο Πα
τριάρχης ανάβουν και αυτά από μόνα τους από το 
Άγιο Φως. Ταυτόχρονα το πλήθος ξεσπάει σε ζητω
κραυγές ενώ δάκρυα χαράς και πίστης τρέχουν από 
τα μάτια του κόσμου. Το Άγιο Φως για μερικά λεπτά 
της ώρας δεν έχει τις ιδιότητες τις φωτιάς. Αυτά συμ
βαίνουν τα πρώτα λεπτά της ώρας, όταν βγαίνει από 
τον Πανάγιο Τάφο ο Πατριάρχης και δίνει το Άγιο 
Φως στους πιστούς. Μπορεί οποιοσδήποτε να αγγί
ζει τη φλόγα και να μην καίγεται! Μετά από πάροδο 
33 λεπτών περίπου η φλόγα γίνεται κανονική.
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Τα άλλα δόγματα της χριστιανοσύνης μαζί με τις Αστυνομι
κές αρχές του Ισραήλ σφραγίζουν την πόρτα του τάφου. Ο τρούλος του Ναού της Αναστάσεως

Γ 6 Μ Κ Χ  Π λ .  Τ Ο  Α Π Ο  (p (D C : Μόνο ο Ελλη 
νορθόδοξος Πατριάρχης έχει το προνόμιο και την 
εξουσία να βγάζει το Άγιο Φως. Κατά καιρούς, έχουν 
γίνει απόπειρες και από άλλα δόγματα να βγάλουν το 
Άγιο Φως αλλά αυτό στάθηκε αδύνατο. Για παρά
δειγμα το 1549μ.Χ. σύμφωνα πάντα με ιστορικές κα
ταγραφές, οι Αρμένιοι δωροδόκησαν τον σουλτάνο 
Μουράτ για να τους δώσει την άδεια να εισέλθουν 
στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως και να βγάλουν 
αυτοί από τον Πανάγιο Τάφο το Άγιο Φως. Πράγματι 
ο σουλτάνος τους έδωσε την άδεια και οι Αρμένιοι 
μπήκαν μέσα στον Ναό και τον κλείδωσαν. Γεμάτος 
απελπισία ο Ορθόδοξος Πατριάρχης όταν είδε τους 
Αρμένιους να βρίσκονται μέσα στον Πανάγιο Τάφο, 
γονάτισε έξω στην είσοδο του Ναού κοντά σε μία 
από τις κολόνες. Ξαφνικά η κολόνα σχίστηκε και 
βγήκε το Άγιο Φως ανάβοντας τις λαμπάδες του Πα

τριάρχη. Ο Αγαρηνός Εμίρης παρακολουθούσε τα 
γεγονότα από τον μιναρέ του τζαμιού που βρίσκο
νταν απέναντι από τον Ναό. Μόλις είδε τα γεγονότα 
φώναξε «Μεγάλη η πίστη των Χριστιανών! Ένας εί
ναι ο αληθινός Θεός, ο Θεός των Χριστιανών. Πι
στεύω στον Αναστάντα εκ νεκρών Χριστό. Τον 
προσκυνώ ως Θεό μου». Μετά από αυτή την ομολο
γία του και από τη χαρά του πήδησε από τον μιναρέ. 
Κατά την πτώση του όμως δεν έπαθε τίποτα. Τότε οι 
μουσουλμάνοι τον έπιασαν και τον αποκεφάλισαν. 
Μαρτυρία αυτού του γεγονότος είναι το άγιο του λεί
ψανο που φυλάσσεται μέχρι και σήμερα στην Ιερά 
Μονή της Μεγάλης Παναγίας των Ιεροσολύμων.

Πηγή: www.in.gr

Επιμέλεια :Αρχ/κας Κωνσταντίνος Χρ. Τσινάλης
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Πολλά και ποικίλα είναι τα σύμβολα του Πάσχα και χω
ρίζονται σε έξι βασικούς κύκλους.

1) Κόκκινο αυγό: Τις μέρες αυτές η χρήση του είναι 
παγκόσμια σχεδόν στον Χριστιανικό κόσμο. Οι ερμηνείες 
που δίνονται για το χρώμα του και για την προτίμηση του 
είναι πολλές. Υποστηρίζουν ότι το αυγό είναι πηγή ζωής 
και συμβολίζει την ανανέωση και την αναγέννηση της φύ
σης. Για το χρώμα του λέγεται ότι θυμίζει είτε προχρι- 
στιανικούς θανάτους θεών (π.χ. του Άδωνη και του 
Άττη), είτε το αίμα του εβραϊκού προβάτου, η τέλος το 
αίμα του Χριστού. Αλλά είναι κοινή η λαϊκή παράδοση, 
που εξηγεί απλά: «Όταν είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, 
κανείς δεν το πίστευε. Μια γυναίκα που κρατούσε στο 
καλάθι της αυγά, φώναξε: «Μπορεί από άσπρα να γίνουν 
κόκκινα;» Και ω του θαύματος, έγιναν! «Για το έθιμο των 
αυγών υπάρχει και η ορθολογιστική ερμηνεία: ότι τη Σα- 
ρακοστή τα νηστεύουν (μάλιστα παλιότερα) και γι’ αυτό 
περισσεύουν. Είναι μάλιστα και η εποχή που οι κότες 
γεννούν με αφθονία. Οι νοικοκυρές τα φύλαγαν για το 
Πάσχα κι όταν έβρισκαν ευκαιρία, άρχιζαν να τα κάνουν 
δώρα - αμοιβή στα παιδιά. Την Πρωτομαρτιά για τα κά
λαντα με τα χελιδονίσματα, το Σάββατο του Λαζάρου και 
τη Μ. Πέμπτη, το ίδιο. Την ημέρα της Λαμπρής τ’ αυγά 
ήταν το πιο πρόχειρο και άφθονο φαγώσιμο που μπο
ρούσαν να φιλέψουν. Τα έβαφαν κόκκινα, το χρώμα της 
χαράς, αλλά και κίτρινα, και μπλε και ροζ ή τα άφηναν 
άσπρα, αν είχαν πένθος. Υπάρχουν πλήθος σύμβολα 
συγγενικά του αυγού που χρησιμοποιούνται από το 
εμπόριο κι από τα καταστήματα, όπως οι νεοσσοί που 
βγαίνουν από τ’ αυγό, οι κότες που τα γεννούν, οι φωλιές 
κ.ά.

2. Ο λαγός. Τον βρίσκουμε στα παιχνίδια και στα δώ
ρα (ή στα σοκολατένια γλυκά) του Πάσχα, αλλά δεν μας 
είναι γνωστός από την Ελληνική παράδοση. Μας ήρθε 
από τη Δ. Ευρώπη παρουσιάζεται με μαγικές ικανότητες 
και είναι συνήθως ταξιδευτής, ταχυδρόμος, αλλά και κα
λό πνεύμα της βλάστησης, πράγμα που το συναντούμε 
και σε ελληνικά έθιμα θερισμού.

3. Το αρνί. Είναι καθαρά ελληνικό σύμβολο. Εκτός 
από τον «αμνό του Θεού» έχουμε και το πραγματικά 
σφαγμένο αρνί του Πάσχα, που θα ψηθεί με πατροπα
ράδοτο τρόπο στη σού
βλα και θα φαγωθεί 
στην ύπαιθρο. Γύρω απ’ 
αυτά αναπτύχθηκαν και 
οι ανοιξιάτικες γενικά 
παραστάσεις της ελλη
νικής υπαίθρου με τους

φουστανελάδες, τους τσοπάνηδες και τις γκλίτσες, με 
τις βλαχοπούλες και τους χορούς, με τα πεύκα, τις ση
μαίες και τις εκκλησίες.

4. Οι καμπάνες. Η επικράτησή τους στην πασχαλινή 
σκηνογραφία οφείλεται πιο πολύ σε ευρωπαϊκές παρα
δόσεις. Στους καθολικούς επικρατεί η συνήθεια να σω
παίνουν για πένθος οι καμπάνες της εκκλησίας, από τη 
Μ. Πέμπτη ως το Μ. Σάββατο. (Στα Επτάνησα έλεγαν, ότι 
χηρεύουν οι καμπάνες) ο λαός στην Ευρώπη εξηγούσε 
στα παιδιά του, ότι οι καμπάνες τότε ταξίδευαν στη Ρώ
μη, απ’ όπου θα γύριζαν φέρνοντας τ’ αυγά του Πάσχα.

Το Μ. Σάββατο λοιπόν τα παιδιά έβγαιναν στους κά
μπους, αναζητώντας εδώ κι εκεί τα αυγά που θα τους 
έριχναν οι καμπάνες.

Απ’ αυτή την παράδοση συνήθισαν στην Ευρώπη να 
παριστάνουν τις καμπάνες με φτερά και τις βλέπουμε κι 
εμείς σχεδιασμένες στις κάρτες ή τις βρίσκουμε στα ζα
χαροπλαστεία σοκολατένιες και σαν κουτιά που έχουν 
μέσα αυγά.

5. Κεριά και πυροτεχνήματα. Τα κεριά είναι εκκλησια
στικά μαζί και κοσμικά. Κοσμικό είναι το μέρος τους που 
αφορά τις κορδέλες: γαλάζιες για τ’ αγόρια, ροζ για τα 
κορίτσια. Τα πουλούν τα κηροπλαστεία και τα πρατήρια, 
που αγωνίζονται να δώσουν παραμυθένιο χρώμα στα μα
γαζιά τους, κρεμώντας σαν δάσος τις λαμπάδες. Κοντά 
στα κεριά έρχονται και τα πυροτεχνήματα που είναι σαν 
γέφυρα σήμερα, ανάμεσα στο φως της Ανάστασης και 
στους παλιούς πυροβολισμούς. Τα βαρελότα και οι 
«κροτίδες» εξακολουθούν να είναι απαραίτητα για την 
εκδήλωση της λαμπριάτικης χαράς. «Ανάσταση» την 
Άνοιξη σε μεσογειακούς λαούς, σημαίνει και κάποιο ξέ
σπασμα ψυχικό.

6. Το τσουρέκι. Είναι ο εξε
λιγμένος τύπος του πασχαλι
νού ψωμιού, της Λαμπροκου- 
λούρας ή του Λαμπρόψωμου.
Κάθε γιορτή έχει το ψωμί της, 
τον ξεχωριστό Άρτο της (Χτριστόψωμο, βασιλόπιτα, φω- 
τόψωμο), που φέρνει δύναμη στο σπίτι. Τα στολίδια που 
κεντούνε πάνω τους οι νοικοκυρές, είναι συχνά συμβολι
κά για το καλό της χρονιάς.

Π.Υ./Δ.Ε. Αναστασία Πετράκη
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Την Μεγάλην Πέμπτην πρωί, αφού εγύρισαν από την εκκλη
σίαν, όπου είχον μεταλάβει όλοι, η καλή και προκομμένη μήτηρ 
ανασκουμπώνεται και αρχίζει να βάφη εν τη χύτρα τα αυγά.

Έπειτα ήρχισαν να έρχωνται εις την θύραν ανά ζεύγη τα παι
διά της πολίχνης με το υψηλόν καλάμινον σταυρόν, στεφανω- 
μένον με ρόδα, δεντρολίβανον και ποικιλόχρωμα αγριολούλου
δα.

Έψαλλον δε το άσμα:
Βλέπεις εκείνο το βουνό 
που φαίνεται από πέρα, 

εκεί σταυρώσαν το Χριστό, 
των πάντων Βασιλέα.

Σύρε, μητέρα μ ’, στο καλό 
και στην καλή την ώρα, 
κι εμένα να με καρτερής 

το Σάββατο το βράδυ, 
όταν σημαίνουν οι εκκλησιές 

και ψάλλουν οι παπάδες, 
τότε και συ, μανούλα μου, 

να ‘χης χαρές μεγάλες.
Και τι χαρές μεγάλες, τω όντι, τι χαρές δι’ όλα τα παιδιά. Και 

η καλή η μήτηρ έδιδε προθυμότατα ανά δύο κόκκινα αυγά εις 
όλα τα παιδιά!

Μετά ταύτα η μήτηρ ήρχιζε να ζυμώνη και να πλάθη αρκετές 
κουλούρες μετ’ αυγών διά τον σύζυγον, διά την πενθεράν της, 
διά τον εαυτόν της ως και μικρές «κοκκώνες» διά τα μικρά τέκνα 
της την Μόρφω και τον Ευαγγελινόν, και διά τα πτωχά παιδιά 
της γειτονιάς.

Και επειδή ο μικρός Ευαγγελινός μετά το μοίρασμα έκλαιε 
λέγων ότι δεν είναι αρκετά μεγάλη η «κοκκώνα» του, η μήτηρ 
του έδιδεν άλλην, αλλ' αυτός δεν ημέρωνε. Το βέβαιον είναι ότι 
τας ήθελε διά τον εαυτόν του. Και τότε η μήτηρ τον επαρηγόρει 
λέγουσα:

- Το Σάββατο το βράδυ θα ρθη η κουρούνα «κρα κρα»!, να 
φέρη το τυρί και το κρέας «τσι τσι»Ι, και τότε να ιδής χαρές, σαν 
ακούσης «κρα κρα»! την κουρούνα να χτυπά το παραθύρι: «Πά
ρε Βαγγελινέ, πάρε και το τσι τσι να φάτε».

Και ο μικρός εψέλλιζε και αυτός. «Θα θη κουούνα να φέη το 
τσι τσι» και ενώνωντας χείρας, δακτύλους μεταξύ δακτύλων κα
τά το υπόδειγμα της μητρός, εμιμείτο την κίνησιν των πτερών 
της κουρούνας. Το δε παιδίον της γειτόνισσας εξαετές, άνιπτον, 
ρακένδυτον, καθισμένον εις μίαν γωνίαν με την «κοκκώναν» εις 
τα χέρια του, διεμαρτυρείτο και έλεγε:

- Ναι, θα ‘ρθη η κουρούνα, αμ’ δε θα ‘ρθη!
Και την Μεγάλην Παρασκευήν, περί την δύσιν του ηλίου, η 

μήτηρ ωδήγησε τα δύο παιδιά εις την εκκλησίαν. Εκεί έκαναν

τρεις γονυκλισίας προ του Κουβουκλίου και ησπάσθησαν ευλα- 
βώς τον Επιτάφιον. Κατόπιν ησπάσθησαν το αργυρόχρυσον Ευ- 
αγγέλιον με τ’ αγγελούδια και τον Σταυρόν (τι χαρά, τι δόξα!) 
και επέρασαν τρεις φοράς υπό τον υψηλόν και μεγαλοπρεπή 
Επιτάφιον.

Μικρόν δε μετά τα μεσάνυχτα της Μεγάλης Παρασκευής η 
μήτηρ εξύπνησε τον Ευαγγελινόν και την Μόρφω, και ενώ εσή- 
μαιναν διά μακρών οι κώδωνες, επήγαν εις την εκκλησίαν, όπου 
εψάλη το «ω γλυκύ μου έαρ...» και άλλα παθητικά άσματα.

Έπειτα οι πιστοί όλοι με αναμμένος λαμπάδας εξήλθον εις το 
ύπαιθρον κάτω από το φέγγος της σελήνης, ήτις έφθινεν, ενώ η 
αυγή ήρχισε πλέον να λάμπη ροδίνη και ξανθή.

Προπέμπουν και ακολουθούν όλοι τον Επιτάφιον με σειράς 
αναμμένων κηρίων. Η αύρα εκίνει ηρέμα τας φλόγας των λα
μπάδων, χωρίς να τας σβήνη, και η άνοιξις έστελνε τα εκλεκτό
τερα αρώματά της εις τον Παθόντα και Ταφέντα, ωσάν να ψάλ- 
λη και αυτή:

- «Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου τέκνον!»
Τα δε παιδία προπορευόμενα της πομπής έκραζον μεγαλο

φώνως:
- «Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον»! Και ο Ευ- 

αγγελινός εψέλλιζε μετά των άλλων: «Κύιε έησον! Κύιε έησον!».
Και ύστερον, όταν ανέτειλεν ο ήλιος του Μεγάλου Σαββάτου, 

ο Ευαγγελινός εξύπνησεν από τα βελάσματα του αρνίου, το 
οποίον ητοιμάζετο να σφάξη διά την οικογένειαν του καπετάν 
Κομνιανού ο γείτονας Νικόλαος, ο σύζυγος της Μηλιάς.

Ο Ευαγγελινός και η Μόρφω εξήλθον εις το προαύλιον. Τι 
ωραίον! Τι ήρεμον! τι λευκόμαλλον που ήτο το αρνί. Και πώς 
εβέλαζε «μπε μπε» το καημένο.

Την εσπέραν έφερεν ο πατήρ τας πασχαλινός λαμπάδας, 
ωραίας, λεπτός, περιτέχνους. Τι χαρά, τι θρίαμβος! Φαντασθή- 
τε ωραίας μικρός λαμπάδας με άνθη τεχνητά, με χρυσόχαρτα.

Ο Ευαγγελινός ήθελε να πάρη την λαμπάδα της αδελφής 
του, λέγων ότι εκείνη είναι μεγαλυτέρα. Η μήτηρ του την έδω- 
κεν, αλλ’ ο μικρός την έσπασεν και την ιδικήν του και ύστερα 
έβαλε τα κλάματα. Ο πατήρ του ηγόρασεν άλλην, αφού τον 
υποχρέωσε να υποσχεθή ότι δεν θα την πιάση εις την χείρα έως 
τα μεσάνυχτα, όταν θα υπάγουν εις την Ανάστασιν.

Ο μικρός απεκοιμήθη κλαίων και χαίρων.
Μετά τα μεσάνυχτα έγινεν η Ανάστασις. Ήστραψεν ο ναός 

όλος, ήστραψε και η πλατεία από το φως των κηρίων. Τα παιδιά 
ήρχισαν να καίουν μετά κρότου σπίρτα και μικρά πυροκρόταλα 
έξω από τον πρόναον.

Άλλα μικρά παιδιά, αγοράκια και παιδίσκαι τετραετείς, με τας 
κομψός ποικίλας λαμπάδας, ετάχθησαν ανά τον χορόν, περί τα 
δύο αναλόγια και παρά το εικονοστάσιον και ήρχισαν να θορυ- 
βώσι, να παίζωσι και να τσουγκρίζωσι τ ’ αυγά των.

Μία παιδίσκη και εν αγόρι πέντε ετών ήρχισαν να φιλονικώσι 
περί του τίνος η λαμπάδα ήτο ευμορφωτέρα.

- Όχι, η δική μου η λαμπάδα είναι καλύτερη.
- Όχι, η δική μου.
- Εμένα ο πατέρας μ’ την εδιάλεξε και είναι πιο καλή.
- Εμένα η μάνα μ’ την εστόλισε μονάχη της.
- Και ξέρει να κάνη λαμπάδες η μάνα σ’;
- Όχι, δεν ξέρει; Σαν τη δική σ’;
- Τέτοια παλιολαμπάδα!
Και εξηκολούθησεν η φιλονικία των έως ότου έσπασαν τας 

λαμπάδας των και κατέληξαν εις κλάματα.
Το απόγευμα πάλιν, αφού εψάλη η δευτέρα Ανάστασις και 

έγινεν η Αγάπη, εξήλθον όλοι εις την πλατείαν.
Ύστερον η μήτηρ έστρωσε την τράπεζαν εις την οικίαν και 

παρέθεσε τα αυγά τα κόκκινα, το τυρί που είχε φέρει η κου
ρούνα, και το αρνί ψημένον. Τα παιδιά εστάθησαν εις την τρά
πεζαν και ήρχισαν να τσουγκρίζουν τ’ αυγά των.

Τι χαρά, τι αγαλλίασις!
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Α.Σ.: Είναι γενικώς παραδεκτό ότι 

η Ελληνική Αστυνομία είχε κατα

λυτική συμβολή στην τελική επιτυχία των Ολυμπιακών Αγώνων 

σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς, αυτόν της ασφάλειας. 
Όλες οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας υπηρέτησαν με 

προσήλωση, συνέπεια και απστελεσμαπκότητα την αποστολή 

που τους είχε ανατεθεί. Η αφοσίωση της Ελληνικής Αστυνομίας 

στην εκτέλεση του υπηρεσιακού της καθήκοντος, αποτέλεσε εγ

γύηση για την επίτευξη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας, 

γεγονός που προσέδωσε στην χώρα μας διεθνή εγκωμιαστικά 

σχόλια όσον αφορά στην ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Αυτό καθίσταται εξαιρετικά σημαντικό εάν λάβουμε υπόψη μας 

το δυσμενές παγκόσμιο περιβάλλον ανασφάλειας μέσα στο 

οποίο κινούμαστε. Έτσι, οι όποιοι «επικριτές» πήραν την απάντη

ση που τους έπρεπε μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων. Η 

επιτυχία αυτή εμπέδωσε κλίμα ασφάλειας τόσο στον μέσο έλλη- 

να πολίτη όσο και στον επισκέπτη. Παράλληλα συνέβαλε ουσια

στικά στην αποκατάσταση του κύρους και στην βελτίωση της ει

κόνας της ελληνικής αστυνομίας στην κοινωνία.

Αστυν.Ανασκόπηση: Μετά την 

επιτυχή διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων του 2004, ποια 

είναι η γνώμη σας όσον αφορά 

το ρόλο της Ελληνικής Αστυνο
μίας και την προσφορά της στο 

κοινωνικό σύνολο γενικότερα;

Αστυν.Ανασκόπηση: Η Ελλάδα είναι από τις ασφαλέστερες 

χώρες της Ευρώπης λόγω της σημαντικής προσφοράς των 

Σωμάτων Ασφαλείας προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιο το σχό

λιό σας;

Α.Σ.: Το επίπεδο ασφάλειας που η Ελληνική πολιτεία έχει εξα

σφαλίσει στον Έλληνα πολίτη είναι πραγματικά υψηλό. Αυτό γί

νεται αντιληπτό όχι μόνο από τη σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές 

χώρες αλλά και από την καθημερινή διαβίωση και τρόπο ζωής 

του μέσου Έλληνα. Η τρομοκρατία και η εγκληματικότητα είναι 

παγκόσμια φαινόμενα και άρα η χώρα μας δυστυχώς δεν αποτε

λεί εξαίρεση στην εμφάνιση φαινομένων που μας εκτρέπουν από 

την ηρεμία και την ομαλότητα στα πλαίσια των οποίων λειτουρ

γεί η πολιτεία υπό κανονικές συνθήκες. Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο 

για τη χώρα μας να είναι σε θέση να εγγυηθεί την παροχή υψη
λότατου επιπέδου υπηρεσιών ασφάλειας και για ένα πρόσθε
το λόγο. Η χώρα μας αποτελεί έναν από τους κυριότερους 

τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως. Επιδίωξή μας είναι να 

εξασφαλίσουμε εκείνο το πλαίσο ασφάλειας που θα μας επιτρέ

ψει να λειτουργήσουμε αποτρεπηκά για οποιαδήποτε απειλή, να 

διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη και ασφαλή μετακίνηση από και 

προς τη χώρα μας, να εξασφαλίσουμε μια ασφαλή διαμονή αλλά 

και εκείνο το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας που θα γίνει 

εξαγώγιμο «προϊόν» και συνεπώς έμμεση διαφήμιση της χώρας 

μας στο εξωτερικό. Το αίσθημα της ασφάλειας, όπως γνωρίζετε 

καλύτερα από εμένα, σε ένα μεγάλο μέρος του είναι ψυχολογι

κό. Για το λόγο αυτό η εμπέδωσή του αποτελεί ύψιστο αγαθό για
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την εύρυθμη λεπουργία της πολιτείας, της δημοκρατίας και συ

νεπώς του καθημερινού τρόπου ζωής. Έτσ, κρίνεται απαραίτη

τη η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των υπηρεσών ασφα

λείας και η συνειδητοποίηση της κρισιμότητας του ρόλου που 

επιτελούν. Θεωρώ ότι η συμβολή των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 

καταλυτική για την ουσιαστική εξασφάλιση του επιπέδου ασφά

λειας που ο μέσος πολίτης αλλά και ο οποιοσδήποτε επισκέπτης 

απολαμβάνει στην Ελλάδα.

Αστυν.Ανασκόπηση: Η Αστυνομία είναι συμπαραστάτης και 

σύμμαχος του πολίτη και στηρίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης 

που πρέπει να υπάρχει μεταξύ Αστυνομίας -  Πολίτη. Πιστεύε
τε ότι για να πραγματοποιηθεί αυτό, απαιτείται προσπάθεια 

μόνον της Αστυνομίας ή είναι ευθύνη όλων;

Α.Σ.: Σε μία σύγχρονη και ευνομούμενη πολιτεία υπάρχουν δια

φορετικοί θεσμικοί ρόλοι και όσο καλύτερα αυτοί υπηρετούνται, 

τόσο πιο εύρυθμα λειτουργεί η πολπεία. Ουδείς άμοιρος ευθυ

νών. Ο θεσμικός ρόλος της Αστυνομίας είναι τέτοιος που εκ (ρύ

σεως την τοποθετεί στην υπηρεσία του πολίτη. Ο ρόλος αυτός 

εξυπηρετείται καλύτερα εφόσον εμπεδωθεί και από τις δύο 

πλευρές σχέση εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες ενός σύγχρονου 

κράτους επιβάλλουν την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης 

ανάμεσα σε πολίτες και αστυνομία. Το μερίδιο της αστυνομίας εί

ναι μεγάλο και έχει να κάνει με την ενίσχυση του σεβασμού που 

πρέπει να έχει ο αστυνομικός στη συνείδηση του πολίτη καθώς 

μεμονωμένα φαινόμενα του παρελθόντος, έπληξαν περιστασια- 

κά το κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας. Προς τούτο θα βοηθή

σει η ενημέρωση για το ρόλο του αστυνομικού, ο σαφής καθορι

σμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των αστυνομικών 

και η συνεπής επιτέλεση του ουσιαστικού έργου της Αστυνομίας. 

Αλλά και η πολιτεία από την πλευρά της, οφείλει να αποδώσει σε 

οικονομικό επίπεδο, τις απολαβές εκείνες, που θα είναι ανάλογες 

του κύρους και της αξιοπρέπειας που του ανήκει.

Αστυν.Ανασκόπηση: Ποιος είναι κατά την άποψή σας ο βαθ
μός αποδοχής του Αστυνομικού ως παράγοντα ασφάλειας και 
κοινωνικής γαλήνης και ποια η κοινωνική του θέση σήμερα;

Α.Σ.: Μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες αυξάνεται όλο και περισ

σότερο ο βαθμός αποδοχής του ρόλου του Αστυνομικού. Αυτό 

απορρέει ακριβώς από το γεγονός ότι επιτέλεσε με επιτυχία το 

ρόλο που του είχε ανατεθεί. Το συμπέρασμα αυτό, είναι ταυτό

χρονα και δίδαγμα. Όσο καλύτερα υπηρετούμε όλοι οι φορείς 

τους θεσμικούς μας ρόλους τόσο περισσότερο εμείς οι ίδιοι θω

ρακίζουμε τους θεσμούς που υπηρετούμε. Η Αστυνομία λοιπόν, 

καλείται να ενισχύσει περαπέρω την εικόνα που δημιούργησε για 

τον εαυτό της. Καλείται να σταθεί κοντά στον πολίτη, να του 

εμπνεύσει αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Ταυτόχρονα, ο 

Αστυνομικός πρέπει να έχει συναίσθηση του ρόλου που επιτελεί, 

να είναι περήφανος για αυτόν. Ανάλογη συμπεριφορά, πρέπει να 

επιδεικνύει και ο πολίτης. Σε ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να 

δουλεύουμε όλοι μαζί. Η επιτυχία του ενός σημαίνει και επιτυχία 

του άλλου.
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Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγελά- 

κου και με τη συμμετοχή δύο Αντιστράτηγων του 

Στρατού Ξηράς, κ. Ευθυμίου Γρετσίστα και κ. Δη- 

μητρίου Γράψα, συνήλθε το Συμβούλιο Κρίσης Α

ντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας και έκρινε 

διατηρητέους καιτουςτέσσεριςΑντιστράτηγους 

της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι και παραμέ

νουν στη θέση που κατείχαν:

Γεώργιος Κανέλλος Υπαρχηγός της Ελληνι

κής Αστυνομίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης Προϊ

στάμενος του Εππελείου του Αρχηγείου, Στυλια

νός Σύρος Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νο

τίου Ελλάδος και Ευστράτιος Κυριακάκης Γενι

κός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Ανπστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγελά- 

κου και με τη συμμετοχή των Ανπστράτηγων της 

Ελληνικής Αστυνομίας, κ. Γεώργιου Κανέλλου 

και κ. Αναστάσιου Δημοσχάκη, συνήλθε το Ανώ

τατο Συμβούλιο Κρίσεων Αξιωματικών της Ελλη

νικής Αστυνομίας και έκρινε τους Υποστράτη

γους Αστυνομίας γενικών και ειδικών καθηκό

ντων ως ακολούθως:

Διατηρητέους, τους: Γεώργιο Ανδραβίζο, Α

ντώνιο Μπαγιαρτάκη, Γεώργιο Μητρόπουλο, Σω

τήριο Τσενέ, Γεώργιο Νικολόπουλο, Δημήτριο 

Καραγιώτη

Αθανάσιο Κοπσάρα, ΒασίλειοΤσιατούρα,Χρή- 

στο Δρακόπουλο, Ασημάκη Γκόλφη,

Ευάγγελο Πύλη και Δανάη Κουλάκου (Υγειο

νομικό).

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρο

μία τους με το βαθμό του Ανπστράτηγου, τους: 

Σταμάπο Σταματίου, Αθανάσιο Γκστσόπουλο, Νι

κόλαο Τριανταφύλλου, Αθανάσιο Δημάκα, Δημή- 

τριο Τσιουβάρα, Αντώνιο Σκουμπόπουλο

και Στυλιανό Τσούφη στους οποίους απονεμή- 

θηκε ο τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατεί

χαν.

Υπότηνπροεδρίατου Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεωργίου Αγγελά- 

κου και μέλη τον Υπαρχηγό του Σώματος, Αντι

στράτηγο κ. Γεώργιο Κανέλλο και τον Προϊστά

μενο Εππελείου/Α.Ε.Α. Αντιστράτηγο κ. Αναστά

σιο Δημοσχάκη, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων 

ολοκλήρωσε τις κρίσεις των ανώτατων αξιωματι

κών γενικών και ειδικών καθηκόντων της Ελληνι

κής Αστυνομίας με την κρίση των Ταξιαρχών ως 

ακολούθως:

Προήγαγε στο βαθμό του Υποστράτηγου,

τους: Ιωάννη Τσιρώνη, Φώτιο Ρήγα, Νικόλαο Α- 

σημακόπουλο, Νικόλαο Λουλούδα, Κωνσταντίνο 

Τσιάμη, Γρηγόριο Αναγνώστου, Νικόλαο Δαβίλ- 

λα και Στέφανο Σκότη.

Έκρινε διατηρητέους, τους: Παύλο Αντωνί

ου, Γιαννίκα Σακκά, Χρύσανθο Τσαντρίζο, Γρηγό- 

ριο Παπαγιάννη, Βασίλειο Γιαννόπουλο, Δημή- 

τριο Τριγάζη, Δημήτριο Γαλλίκα, Απόστολο 

Σταυρόπουλο, Αναστάσιο Φλώρο, Παναγιώτη 

Γιαννίκο, Νικόλαο Μπλάνη, Δημήτριο Μπουλού

κο, Δημήτριο Οικονόμου, Παναγιώτη Μαρίνη, Α

θανάσιο Φαρμάκη, Βασίλειο Σερδάρη, Αντώνιο 

Μπαμιατζή, Χαράλαμπο Μουρατίδη, Λεωνίδα 

Πολύδωρα, Ιωάννη Μπούτσικα, Βασίλειο Λουρά- 

κη, Δρόσο Μπουγούδη, Χρήστο Φράγγο, Δημή- 

τριο Πανόπουλο, Αντώνιο Βπωράκη, Κωνστανπ- 

νοΑντωνάκη(Υγειονομικό), ΝικόλαοΧαλιάσο (Υ

γειονομικό), Απόστολο Μήτσιο (Υγειονομικό) και 

Γεώργιο Στεφανόπουλο (Ψυχολόγο).

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 

σταδιοδρομία τους με το βαθμό του Υποστράτη

γου, τους: Παναγιώτη Γόγουλο, Δημήτριο Λά- 

βδη, Ιάκωβο Θεοδώρου, Επαμεινώνδα Κοντού

λη, Παναγιώτη Αδαμίδη, Χρήστο Ιορδανίδη, Ιω

άννη Τετράδη, Ευάγγελο Κρουστάλη, Γεώργιο 

Πηγαδιώτη, Δημήτριο Μουμτζή, Κωνσταντίνο 

Ντομάζη, Χρίστο Κόνιαρο, Στυλιανό Εγγλέζο, Νι

κόλαο Ζωγράφο, Βασίλειο Πασίση, Γεώργιο Αρ- 

γυρακόπουλο, Αντώνιο Γαλανό, Χρήστο Τσοβό- 

λα, Πολύκαρπο Δημητρόπουλο και Γεώργιο Κων- 

σταντέλλο (Αστυκτηνίατρος).

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Ανπστράτηγου κ. Γεωργίου Αγγελά- 

κου και μέλη τον Υπαρχηγό του Σώματος, Ανπ- 

στράτηγο κ. Γεώργιο Κανέλλο και τον Προϊστά

μενο Εππελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Α

στυνομίας, Αντιστράτηγο κ. Αναστάσιο Δημο

σχάκη, το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων προέβη 

στην κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών γενικών 

και ειδικών καθηκόντων ως ακολούθως:

Προήγαγε στο βαθμό του Ταξιάρχου, τους: 

Πολυδεύκη Καλφόπουλο,ΛεωνίδαΤσώλη, Πανα

γιώτη Γκουβεντάρη, Γρηγόριο Γουργούλη, θ ε ά  

δώρο Κάτσιαρη, Στέργιο Αποστολίδη, Γρηγόριο 

Δουμεντζιάνο, Ιωάννη Μαυρέλη, Γεώργιο Ξυνό, 

Χρήστο Μακρή, Ζήση Μαραγκοζούδη, Δημήτριο 

Σταφυλά, Αντώνιο Προεστάκη, Μαργαρίτη Ντο

μάζη, Ευστάθιο Γκαγκαρέλλη, Κωνσταντίνο Σολ- 

δάτο, Χρήστο Διάκο, Θεόδωρο Κορμισπνό, Στέ

φανο Σιαψαλάκη, Βασίλειο Τραούδα, Γεώργιο 

Δούλγερη, Παναγιώτη Σδρόλια, Κωνστανπνο Γε- 

ωργαντά, Ιωάννη Τάκο, Θεόδωρο Τρυφέρη,

Γεώργιο Τσεκούρα, Αριστείδη Καρτάνο, Κων

σταντίνο Λιοπρασίτη (Αστυκτηνίατρο) και Χρι

στόδουλο Χριστοδουλή (Εγκλημ. Εργαστ.).

Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 

σταδιοδρομία τους με το βαθμό του Ταξιάρχου, 

τους:

Δημήτριο Παπαγιάννη, Σωτήριο Μαλιδάκη, 

Παναγιώτη Σπυρόπουλο, Δημοσθένη Λαζαρίδη, 

Γεώργιο Ανδρουτσόπουλο, Ευάγγελο Βαχλά, Γε- 

ώργιο Χονδρό, Γεώργιο Λάππα, Δημήτριο Κό- 

τσαρη, Αριστείδη Μπουρνάκα, Παναγιώτη Τακά- 

κη, Θεόδωρο Ψυχάρη, Βασίλειο Μάλλιο, Γεώρ

γιο Λέκκα, Ιωάννη θεολογίτη, Νικόλαο Μπίκο, 

Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο, Ιωάννη Φτεργιώ- 

τη, Γεώργιο Καραμπούτη, Διονύσιο Παγάνη, Ευ

άγγελο Δημήτρογλου, Νικόλαο Μέρδη,

Αθανάσιο Μπάτρα, Δημήτριο Λουράντο, Πέ

τρο Μούγιο, Ιωάννη Αθιανό, Χρήστο Παληοκώ- 

στα, Δημήτριο Κοντόπουλο, Άρη Μποτζατζή, 

Κωνσταντίνο Σακκά, Περικλή Τσιάκο, Κωνστανπ

νο Καλοδήμο, Γεώργιο Σακονίδη, Νικόλαο Λαζα

ρίδη, Παναγιώτη Κέσαρη, Κωνσταντίνο Κοντοδή

μο, Αριστοτέλη Καρατζά, ΓεώργιοΤσάκλα, Φώτιο 

Πούλη, Βασίλειο Γεωργόπουλο, Αθανάσιο Χαρά- 

μογλου, Νικόλαο Ροτζιώκο, Βασίλειο Χρήστου, 

Ευστάθιο Φειδά, Αναστάσιο Λάμπρου (35ετία), 

Βασίλειο Βραχά (35ετία), Αθανάσιο Σεροπώνη 

(35ετία & όριο ηλικίας), Χρήστο Μόσχο (Αστυκτη

νίατρο), Ευάγγελο Ευμορφόπουλο (Αστυκτηνία

τρο) και Αντώνιο Γιαννάκη (Αστυκτηνίατρο).

Συνεδρίασε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την 

προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίιας 

Βορείου Ελλάδος, Ανπστράτηγου κ. Ευστράπου 

Κυριακάκη και με τη συμμετοχή τεσσάρων Υπο

στράτηγων του Σώματος, και έκρινε τους Αστυ

νομικούς Υποδιευθυντές:

Προήχθησαν για πλήρωση κενών θέσεων 

στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι:

Γεώργιος Ζαχαρώδης, Χρήστος Ρουγκάλας, 

Αδαμάντιος Σταματάκης, Νικόλαος Χατζής, Κων

σταντίνος Τούζος, Κωνσταντίνος Δημητρόπου- 

λος, Ανδρέας Καραβαλάκης, Φώτιος Ραμαπάς, 

Ευάγγελος Τσόλης, Βασίλειος Κπσάκης, Αλέ

ξιος Μπαζής, Μηνάς Αποστολόπουλος, Κωνστα

ντίνος Τρικαλιάρης, Ναπολέων Βλάσσης, Κων

σταντίνος Δρόσος, Αρσένιος Γαστεράτος, Στέ

φανος Μπάρλας, Πασχάλης Κουπαρελούδης, 

Σταύρος Αναοτόπουλος, Σπυρίδων Κλωνάρης, 

Χρήστος Καλομπάτσιος, Θεόδωρος Τσάμπης, 

Νικόλαος Τσαπικούνης, Γεώργιος Μπαλάγκας, 

Νικόλαος Καρέλος, Ιορδάνης Χριστοφορίδης, 

Ζαχαρίας Δάίλάκης, Ανδρέας Ανδρικός, Παύλος 

Νικολάίδης, Γεώργιος Μποιπσάκης, Κωνσταντί

νος Κωτσόπουλος, Μιχαήλ Βατσολάκης, Δημή- 

τριος Γεωργίου, Κοσμάς Σαμουρκασίδης, Χρί-
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στος Λυμπερέας, Παναγιώτης Τάσσος, Παντε

λής Γιαννακόπουλος, Νικόλαος Πολιουδάκης, 

Θεόδωρος Μουτσώκος, Δημήτριος Δημητρό- 

πουλος, Αντώνιος Ανδριόπουλος, Ιωάννης Καρέ- 

λος, Γεώργιος Θρήσκος, Ευάγγελος Δαρατσιά- 

νος, Σπυρίδων Στασινός, Μαρίνος Γαρνέλης, Φώ

τιος Πουρνάρας, Μιλτιάδης Κατρίνης, Στυλιανός 

Παπαδάκης, Στυλιανός Αναστόπουλος, Κων

σταντίνος Ντελής, Φώτιος Γεωργόπουλος, Κων

σταντίνος Χρυσικός, Χριστόφορος Παναγιωτό- 

πουλος, Νικόλαος Στίγκας, Γεώργιος Κομπο- 

γιάννης, Ευθύμιος Οροϊλίδης,Κωνσταντίνος 

Κορδάτος, Δημήτριος Παπαδόπουλος, Θεόδω

ρος Γεωργόπουλος, Ζήνων Κοσμάς, Δημήτριος 

Προβόπουλος, Δημήτριος Χωριανόπουλος, Ιω

άννης Χαλκιάς, Σωτήριος Χρονόπουλος, Γεώρ

γιος Νικολόπουλος, Νικόλαος Καλαϊτζάκης, Δη- 

μήτριος Τσιούτσιος, Κωνσταντίνος Σκαλτσάς, 

Παναγιώτης Ραϊκάκος, Γεώργιος Κορφοξυλιώ- 

της, Γεώργιος Τσάίρίδης και Κωνσταντίνος Μη- 

τρόπουλος,

Κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη 

σταδιοδρομία τους με το βαθμό του Αστυνομικού 

Διευθυντή, λόγω ορίου ηλικίας, οι:

Φώτιος Μάσος, και Κυριάκος Σάσσαρης.

Συνεδρίασε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 

Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την 

προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας 

Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγου κ. Ευστράτιου 

Κυριακάκη με τη συμμετοχή τεσσάρων Υποστρα

τήγων του Σώματος και έκρινε τους Αστυνόμους 

Α \

Προήχθησαν για πλήρωση κενών θέσεων 

στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι:

Θεόδωρος Παπαμιχάλης, Κωνσταντίνος Κο- 

τρώτσος, Διαμάντω Παπαγεωργοπούλου, Κων

σταντίνος Βαλλιάνος, Δημήτριος Κοντογιάννης, 

Διονύσιος Κάττας, Ανδρέας Κορμάς, Κωνσταντί

νος Χαρίτος, Δημήτριος Μαραγκός, Γεώργιος 

Ρίντος, Γεώργιος Τσόλκας, Γεώργιος Κοντογιάν- 

νης, Στέφανος Κοζυράκης, Σπυρίδων Ζησιμό- 

πουλος, Νικόλαος Δήμος, Βασίλειος Χριστοφο- 

ράκης, Κωνσταντίνος Κρασαδάκης, Ιωάννης 

Ψαρρός, Κωνσταντίνος Παπαευθυμίου, Ελευθέ

ριος Μαγκλής, Γεώργιος Φωτεινόπουλος, Εμμα

νουήλ Παραδουλάκης, Κωνσταντίνος Παναγιω- 

τόπουλος, Χρήστος Κονταρίδης, Βάϊος Μπαρ- 

μπαρούσης, Παναγιώτης Σαφάκας, Λεωνίδας 

Γαλανόπουλος, Δημήτριος Δριβίλας, Ανδρέας 

Κωνσταντακόπουλος, Θωμάς Σκούρας, Γεώρ

γιος Πήλιος, Νικόλαος Μελισσουργός, Σωτήριος 

Ευσταθίου, Γεώργιος Κολονέλος, Αθανάσιος 

Μάτσικας, Ηλίας Πάνος, Ευστάθιος Τσίτσος, 

Βάϊος Χονδρός, Ιωάννης Ανδρέου, Νικόλαος 

Σταυρακάκης, Μαρία Ζαφειροπούλου, Δημή- 

τριος Γαλάτουλας, Ευανθία Ντεληνικολή, Γεώρ
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γιος Χήτας, Αναστάσιος Λάσκαρης, Ιωσήφ Κα- 

μπανάκης, Αθανάσιος Νταβλούρος, Φωτεινή Πα- 

παπολύζου, Παναγιώτης Μάνθος, Γεωργία Ζιάν- 

νη, Κωνσταντίνος Σφενδουράκης, Αναστάσιος 

Αποστολίδης, Νικόλαος Ζαφειριού, Πόπη Ρά

ντζου, Παναγιώτης Σολωμάκος, Ζωή Θεοφιλά- 

του, Παναγιώτης Γκλαβάς, Ιωάννα Πανταζέλου, 

Ηλίας Ζάχος, Ιωάννης Λαφτσίδης, Δημήτριος 

Κουράκος, Βασίλειος Δημητριάδης, Κωνσταντί

να Μπασούκου, Εμμανουήλ Λουπεϊδης, Πανα

γιώτης Κριάλης, Ευάγγελος Βενέτης, Απόστο

λος Κασκάνης, Κωνσταντίνος Χαμπεσής, Μιχαήλ 

Τσοντάκης, Παντελής Αλεξάκης, Δημήτριος 

Μπέπας, Βασίλειος Δαλιάνης, Σωκράτης Μπαζί- 

γος, Γεώργιος Γλυκοφρύδης, Σωτήριος Μωυσί- 

δης και Βασίλειος Σεργάνης.

Τ Ο Π Ο Θ Ε ΤΗ ΣΕ ΙΣ

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Α

στυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγελά- 

κου έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστράτηγων 

γενικών καθηκόντων του Σώματος, ως ακολού

θως:

Γεώργιος Ανδραβίζος στη Γ.Α.Δ. Θεσσαλονί

κης, όπου υπηρετεί ως Γενικός Αστυνομικός Δι

ευθυντής. Αντώνιος Μπαγιαρτάκης, από Γ.Α.Δ. 

Περιφέρειας Κρήτης στην Αστυνομική Ακαδημία, 

ως Διευθυντής. Γεώργιος Μητρόπουλος στο Αρ

χηγείο Ελληνικής Αστυνομίας / Κλάδο Ασφάλει

ας και Τάξης, όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος. 

Σωτήριος Τσενές, στη Δ/νση Ασφάλειας Ολυ

μπιακών Αγώνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. 

Γεώργιος Νικολόπουλος στο Αρχηγείο Ελληνι

κής Αστυνομίας / Κλάδο Οικονομοτεχνικών και 

Πληροφορικής, όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμε

νος. Δημήτριος Καραγιώτης, από Αστυνομική Α

καδημία στη Γενική Δ/νση Ασφάλειας Επισήμων, 

ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. Αθανάσιος 

Κατσάρας στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης, όπου υπηρετεί, ως Γενι

κός Αστυνομικός Διευθυντής. Βασίλειος Τσια- 

τούρας στη Γ.Α.Δ. Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Γε

νικός Αστυνομικός Διευθυντής. Χρήστος Δρακό- 

πουλος, από Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Ηπείρου στη 

Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως Γενικός 

Αστυνομικός Διευθυντής. Ασημάκης Γκόλφης 

στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας /Κλάδο Δι

οικητικού, όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος. Ευ

άγγελος Πύλης στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κεντρι

κής Μακεδονίας, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Α

στυνομικός Διευθυντής. Ιωάννης Τσιρώνης στη 

Γενική Αστυν. Δ/νση Αττικής, όπου υπηρετεί, ως 

αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή. 

Φώτιος Ρήγας στην Υπηρεσία Ασφάλειας Βου

λής Ελλήνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής. Νι

κόλαος Ασημακόπουλος, από Δ/νση Αστυν. Ν/Α

Αττικής στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κρήτης, ως Γενι

κός Αστυνομικός Διευθυντής. Νικόλαος Λουλού- 

δας, από Δ/νση Τροχαίας/Α.Ε.Α. στη Γ.Α.Δ. Περι

φέρειας Στερεός Ελλάδος, ως Γενικός Αστυνομι

κός Διευθυντής. Κων/νος Τσιάμης, από Δ/νση Ε

σωτερικών Λειτουργιών/Α.Ε.Α. στη Γ.Α.Δ. Περι

φέρειας Ηπείρου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευ

θυντής. Γρηγόριος Αναγνώστου, από Δ/νση Γενι

κής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α. στη Γ.Α.Δ. Περιφέρει

ας Θεσσαλίας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ

ντής. Νικόλαος Δαβίλλας, από Δ/νση Τροχαίας 

Αττικής στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Δυτικής Ελλά

δος, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής. Στέ

φανος Σκότης στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ό

που υπηρετεί, ως Διευθυντής.

Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Α

στυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγελά- 

κου έγιναν οι τοποθετήσεις των Ταξιάρχων γενι

κών και ειδικών καθηκόντων του Σώματος, ως α

κολούθως:

Παύλος Αντωνίου, από Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης 

στη Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ως αναπληρωτής Γενικού 

Αστυν. Δ/ντή Θεσ/νίκης. Γιαννίκας Σακκάς, από 

Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής στη Γ.Α.Δ. Αττικής ως 

Β’ Υποδ/ντής Γ.Α.Δ. Αττικής. Χρύσανθος Τσα- 

ντρίζος στη Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας /Α.Ε.Α., 

όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Γρηγόριος Παπαγιάν- 

νης στη Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών, όπου 

υπηρετεί, ως Δ/ντής. Βασίλειος Γιαννόπουλος 

στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α., όπου υπη

ρετεί, ως Δ/ντής. Δημήτριος Τριγάζης στη Δ/νση 

Αστυν. Δυτικής Αττικής, όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Δημήτριος Γαλλίκας στη Δ/νση Αντιμ. Ει

δικών Εγκλ/των Βίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. 

Απόστολος Σταυρόπουλος στη Δ/νση Διεθνούς 

Αστυνομικής Συνεργασίας/ Α.Ε.Α., όπου υπηρε

τεί, ως Δ/ντής. Αναστάσιος Φλώρος στη Δ/νση 

Δημόσιας Ασφάλειας /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Παναγιώτης Γιαννίκος στη Δ/νση Αμεσης 

Δράσης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Νι

κόλαος Μπλάνης στη Δ/νση Οργάνωσης Νομο- 

Θεσίας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Δημή- 

τριος Μπουλούκος στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ό

που υπηρετεί, ως Δ/ντής. Δημήτριος Οικονόμου 

στην Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Παναγιώτης Μαρίνης στη Δ/νση Αστυν. 

Επιχ/σεων Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Α

θανάσιος Φαρμάκης στη Σχολή Μετεκπαίδευσης 

- Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υ

πηρετεί, ως Δ/ντής. Βασίλειος Σερδάρης στη 

Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου υπηρετεί, 

ως Δ/ντής. Αντώνιος Μπαμιατζής στη Δ/νση Α

στυν. Θεσ/κης, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Χαρά

λαμπος Μουρατίδης στην Αστυν. Δ/νση Πέλλας, 

όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής.

Λεωνίδας Πολύδωρας, από Σχολή Αξιωματι-



κών Ελληνικής Αστυνομίας, στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α 

Αττικής, ως Δ/ντής. Ιωάννης Μπούτσικας στη 

Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Α' 

Υποδ/ντής. Βασίλειος Λουράκης στην Αστυν. 

Δ/νση Ηρακλείου, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. 

Δρόσος Μπουγούδης στη Γ.Α.Δ. Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου, όπου υπηρετεί, ως Γενικός Α

στυν. Δ/ντής. Χρήστος Φράγγος, από Αστυν. 

Δ/νση Μαγνησίας στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας, ως 

Δ/ντής. Δημήτριος Πανόπουλος στη Δ/νση Αλλο- 

δαπών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Αντώ

νιος Βιτωράκης, από Αστυν. Δ/νση Κορινθίας στη 

Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Δ/ντής. Πολυδεύκης 

Καλφόπουλος στην Αστυν. Δ/νση Χαλκιδικής, ό

που υπηρετεί, ως Δ/ντής. Λεωνίδας Τσώλης στη 

Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων Αττικής, όπου υπηρετεί, 

ως Δ/ντής Υ.Α.Τ. Παναγιώτης Γκουβεντάρης στην 

Αστυν. Δ/νση Ημαθίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. 

Γρηγόριος Γουργούλης, από Δ/νση Αστυν. Αθη

νών στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, ως Δ/ντής. Θεό

δωρος Κατσιάρης στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, ό

που υπηρετεί, ως Δ/ντής. Στέργιος Αποστολίδης 

στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης, όπου υπηρετεί, 

ως Δ/ντής. Γρηγόριος Δουμεντζιάνος στη Δ/νση 

Πληροφορικής /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Ιωάννης Μαυρέλης, από Δ/νση Αλλοδα- 

πών/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Γενικής Αστυνό- 

μευσης/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής.

Γεώργιος Ξυνός, από Αστυν. Δ/νση Μεσσηνίας 

στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, ως Δ/ντής. Χρή

στος Μακρής, από Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής 

των Ελλήνων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 

Αστυνομίας, ως Δ/ντής. Ζήσης Μαραγκοζούδης, 

από Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης στην Αστυν. 

Δ/νση Καβάλας, ως Δ/ντής. Δημήτριος Σταφυ- 

λάς, από Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών στην 

Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Δ/ντής. Αντώνιος 

Προεστάκης στην Αστυν. Δ/νση Χανίων, όπου υ

πηρετεί, ως Δ/ντής. Μαργαρίτης Ντομάζης, από 

Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης στην Αστυν. Δ/νση Ροδό

πης, ως Δ/ντής. Ευστάθιος Γκαγκαρέλλης, από Α

στυν. Δ/νση Λέσβου στη Γ.Α.Δ Περιφέρειας Βο

ρείου Αιγαίου, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. Κων/νος 

Σολδάτος, από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στη 

Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ως Β’ Υποδ/ντής. Χρή

στος Διάκος, από Δ/νση Αστυν. Αθηνών στην Α

στυν. Δ/νση Εύβοιας, ως Δ/ντής. Θεόδωρος Κορ- 

μιστινός στην Αστυν. Δ/νση Δράμας, όπου υπηρε

τεί, ως Δ/ντής. Στέφανος Σιαψαλάκης, από Τ.Δ.Α. 

Κομοτηνής στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής 

Αστυνομίας, ως Δ/ντής. Βασίλειος Τραούδας, α

πό Αστυν. Δ/νση Καστοριάς στη Γ.Α.Δ. Περιφέ

ρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυν. 

Δ/ντής. Γεώργιος Δούλγερης, από Δ/νση Άμεσης 

Δράσης Θεσ/νίκης στη Δ/νση Τροχαίας Θεσ/νί

κης, ως Δ/ντής. Παναγιώτης Σδρόλιας στη Δ/νση 

Τεχνικών /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. 

Κων/νος Γεωργαντάς, από Δ/νση Αστυν. Κρατι

κού Αερολιμένα Θεσ/νίκης στη Γ.Α.Δ. Περιφέρει

ας Ιονίων Νήσων, ως Γενικός Αστυν. Δ/ντής. Ιω

άννης Τάκος, από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη 

Δ/νση Τροχαίας/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής. Θεόδωρος 

Τρυφέρης στη Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευ

νών, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Γεώργιος Τσε- 

κούρας, από Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Α

στυνομίας στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας, ως 

Δ/ντής. Αριστείδης Καρτάνος στην Αστυν. Δ/νση 

Δωδεκανήσου, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής.

Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής 

Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεώργιου Αγγελά- 

κου συνεδρίασε χθες το Ανώτατο Συμβούλιο Με

ταθέσεων και τοποθέτησε τους κατωτέρω Αστυ

νομικούς Διευθυντές ως ακολούθως: Σταύρος 

Αναστόπουλος στην Υποδ/νση Ασφάλ. Πειραιά, 

όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Στυλιανός Αναστό

πουλος , από Α.Τ. Ελευσίνας στη Δ/νση Αστυν. 

Δυτικής Αττικής, ως Υποδ/ντής. Ανδρέας Ανδρι

κός , από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού /Α.Ε.Α. στη 

Γ.Α.Δ. Αττικής/Υποδ/νση Διοικητικών Εξετάσεων. 

Αντώνιος Ανδριόπουλος, από Σχολή Μετ/σης Ε

πιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στη Σχολή Α

ξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Μηνάς Απο- 

στολόπουλος στο Ε.Τ.Υ.Α.Π./ Κ.Υ.Υ.Α.Π., όπου υ

πηρετεί, ως Δ/ντής. Ανέστης Αργυριάδης, από 

Α.Δ. Ξάνθης στην Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπο

λης, ως Δ/ντής. Νικόλαος Αρματός, από Δ/νση Α

στυν. Δυτικής Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Αργολί

δας, ως Δ/ντής. Μιχαήλ Βατσολάκης στην Αστυν. 

Δ/νση Ρεθύμνου, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής. 

Νικόλαος Βεργαδής, από Δ/νση Ασφ. 

Αττικής/Υ.Π.Ε. στη Γενική Δ/νση Ασφάλειας Επι

σήμων/ Υ.Π.Ε. Ναπολέοντας Βλάσσης στην Α

στυν. Δ/νση Δωδεκανήσου, όπου υπηρετεί, ως Υ

ποδ/ντής. Κων/νος Βουτσίδης, από Αστυν. Υ

ποδ/νση Γιαννιτσών στην Αστυν. Δ/νση Πέλ

λας,ως Υποδ/ντής, διακοπτομένης της απόσπα

σής του στην ίδια Υπηρεσία. Μαρίνος Γαρνέλης 

στην Αστυν. Δ/νση Άρτας, όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Αρσένιος Γαστεράτος στη Δ/νση Κρατι

κής Ασφάλειας /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί. Δημή- 

τριος Γεωργίου στη Δ/νση Ασφάλ. Αττικής, όπου 

υπηρετεί. Θεόδωρος Γεωργόπουλος, από Υπη

ρεσία Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας στη Γενική 

Δ/νση Ασφάλειας Επισήμων/Υπηρεσία Ασφ. Προ

έδρου Δημοκρατίας. Φώτιος Γεωργόπουλος 

στην Υποδ/νση Ασφάλ. Ν/Α Αττικής, όπου υπηρε

τεί, ως Δ/ντής. Παντελής Γιαννακόπουλος στην Υ

ποδ/νση Ασφάλ. Αθηνών, όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Δημήτριος Γιαννελάκης από Δ/νση Α

στυν. Πειραιά στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υ

ποδ/ντής. Δημήτριος Γιαταγάνης, από Δ/νση Α

στυν. Αθηνών στη Γ.Α.Δ. Αττικής/ Υποδ/νση Διοι

κητικών Εξετάσεων, ως Δ/ντής. Ευάγγελος Γιώ- 

της, από Υποδ/νση Ασφ. Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Α

σφ. Αττικής. Βασίλειος Γκαλογιάννης, από Υ

ποδ/νση Μετ.-Δικ. Αθηνών στη Γενική Δ/νση Α

σφάλειας Επισήμων/Υπηρεσία Ασφάλειας Προέ

δρου Δημοκρατίας. Ζαχαρίας Δάίλάκης στην Α

στυν. Δ/νση Λασιθίου, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. 

Ευάγγελος Δαρατσιάνος στην Αστυν. Δ/νση Χα

νίων, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής. Δημήτριος 

Δημητρόπουλος, από Δ/νση Αστυν. Προσωπικού 

/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α, 

συνεχιζομένης της απόσπασής του στη Σχολής Ε

θνικής Ασφάλειας. Κων/νος Δημητρόπουλος, από 

Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Διε

θνούς Αστυν. Συνεργασίας/Α.Ε.Α. Κων/νος Δρό

σος στην Αστυν. Δ/νση Ορεσπάδας, όπου υπηρε

τεί, ως Δ/ντής. Γεώργιος Ζαχαριάδης στην Αστυν. 

Δ/νση Ηρακλείου, όπου υπηρετεί, ως ΥποδΛπής. 

Ανδρέας Θεοχάρης, από Δ/νση Γενικής Αστυνό

μευσης /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Διαχ/σης Χρηματικού, 

ως Δ/ντής. Γεώργιος Θρήσκος [υπηρ.γραφ.] στη 

Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής όπου υπηρετεί. Νικόλα

ος Καλάίτζάκης στη Δ/νση Οργάνωσης Νομοθε

σίας /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί. Χρήστος Καλομπά- 

τσιος, από Αστυν. Δ/νση Λάρισας στην 

Αστυν.Δ/νση Τρικάλων, ως Δ/ντής, διακοπτομέ- 

νης της απόσπασής του στην ίδια Υπηρεσία. Γε

ώργιος Καμαρινόπουλος, από Δ/νση Ασφάλ. Αττι- 

κής/Υποδ/νση Προστασίας Ανηλίκων στη Δ/νση Α

σφ. Αττικής, ως Υποδ/ντής. Ανδρέας Καραβαλά- 

κης, από Γ.Α.Δ. Αττικής /Επιτελείο στη Σχολή Ε

θνικής Ασφάλειας. Ιωάννης Καρέλος, από Α.Τ. Ν. 

Σμύρνης στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως 

Υποδ/ντής. Νικόλαος Καρέλος, από Α’ Α.Τ. Γλυ

φάδας στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως 

Υποδ/ντής. Μιλτιάδης Κατρίνης, από Β’ Α.Τ Πει

ραιά στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Υποδ/νση Διοικητικών Ε

ξετάσεων. Ανδρέας Κατσαρός, από Δ/νση Αντιμ. 

Ειδ. Εγκλημ. Βίας στη Δ/νση Ασφ. Αττικής/Υ.Κ.Α., 

ως Δ/ντής. Χρήστος Κιούλος, από Δ/νση Οικονομ. 

Επιθεώρησης στη Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ως Υ

ποδ/ντής. Ιωάννης Κιούσης, από Αστυν. Δ/νση Κο

ρινθίας στην Αστυν. Δ/νση Φωκίδας, ως Δ/ντής. 

Βασίλειος Κιτσάκης στη Δ/νση Εσωτερικών Υπο

θέσεων, όπου υπηρετεί. Σπυρίδων Κλωνάρης στη 

Δ/νση Τεχνικών /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί. Σωτήριος 

Κόκκαλης, από Αστυν. Δ/νση Λάρισας στην Αστυν. 

Δ/νση Καστοριάς, ως Δ/ντής. Γεώργιος Κομπο- 

γιάννης στην Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας, όπου υπη

ρετεί, ως Υποδ/ντής. Κωνσταντίνος Κορδάτος στη 

Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί.

Γεώργιος Κορφοξυλιώτης στη Δ/νση Τροχαί

ας Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής. Ζήνων 

Κοσμάς, από Ε' Υποδ/νση Αστυν. Θεσσαλονίκης 

στη Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ως 

Υποδ/ντής. Νικόλαος Κούγιας, από Δ/νση Ασφ. 

Αττικής/ΥΚΑ στη Δ/νση Ασφ. Αττικής, ως Γ’ Υ

ποδ/ντής. Πασχάλης Κουπαρελούδης στην Α

στυν. Δ/νση Ορεσπάδας, όπου υπηρετεί, ως Υ

ποδ/ντής. Στυλιανός Κουρής, από Δ/νση Αστυν. 

Προσωπικού /Τμήμα Ιο/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί,
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στη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού /Τμήμα 2ο/Α.Ε.Α„ 

ως Τμηματάρχης. Ανδρέας Κουτρουμάνης, από 

Αστυν. Δ/νση Αχαίας στην Αστυν. Δ/νση Ακαρνα

νίας, ως Δ/ντής. Ιωάννης Κουτσαντώνης, από Α

στυν. Δ/νση Εύβοιας στη Δ/νση Αστυν. Πειραιά, 

ως Υποδ/ντής. Απόστολος Κρικέλας στη Σχολή 

Αστυφυλάκων, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/της. Βα

σίλειος Κρομμύδας, απόΤ.Δ.Α. Νάουσας στην Α

στυν. Δ/νση Κοζάνης, ως Δ/ντής. Βασίλειος Κυ- 

σανδράκης, από Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής 

στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο. Κωνσταντίνος Κω- 

τσόπουλος στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, όπου υπη

ρετεί, ως Υποδ/ντής. Μιχαήλ Λεουνάκης, από 

Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Πει

ραιά, ως Υποδ/ντής. Δημήτριος Λερογιάννης, α

πό Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου στην Αστυν. 

Δ/νση Κυκλάδων, ως Δ/ντής. Κων/νος Λιάκος, α

πό Αστυν. Δ/νση Ροδόπης στην Αστυν. Δ/νση Ξάν

θης, ως Δ/νιής. Χρήστος Λυμπερέας στην Αστυν. 

Δ/νση Λακωνίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Σο

φοκλής Μάντζιος, από Σχολή Μετ/σης Επιμόρ

φωσης Ελληνικής Αστυνομίας στη Δ/νση Αστυν. 

Β/Α Αττικής, ως Υποδ/ντής. Βασίλειος Μαρκάτος, 

από Α.Τ. Εξαρχείων στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως 

Υποδ/ντής. Κωνσταντίνος Μητρόπουλος, από 

Α.Δ. Αχαΐας στην Αστυν. Υποδ/νση Αιγίου, ως 

Δ/ντής. Γεώργιος Μιχαλάκης, από Υποδ/νση Α- 

σφάλ. Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, 

ως Υποδ/ντής. Θεόδωρος Μουτσώκος στη Δ/νση 

Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας/Α.Ε.Α., όπου υπη

ρετεί, συνεχιζόμενης της απόσπασής του στο ε

ξωτερικό. Γεώργιος Μπαλάγκας στη Δ/νση Διε

θνούς Αστυν. Συνεργασίας/ Α.Ε.Α.,όπου υπηρε

τεί, συνεχιζομένης της απόσπασής του στο εξω

τερικό. Στέφανος Μπάρλας στην Αστυν. Δ/νση 

Αργολίδος, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής. Ιωάν

νης Μπερίκος, από Δ/νση Αστυν. Πειραιά στη 

Δ/νση Αστυν. Αθηνών και κατ’ απόσπαση στη 

Δ/νση Παλλαϊκής Άμυνας-ΠΣΕΑ/Υ.Δ.Τ. Θεόδω

ρος Μπίζπος στην Αστυν. Δ/νση Σερρών, όπου υ

πηρετεί, ως Δ/ντής. Αλέξιος Μπιτζής στην Αστυ

νομική Ακαδημία, όπου υπηρετεί, συνεχιζόμενης 

της απόσπασής του στην Ε.Υ.Π. Γεώργιος Μπου- 

τσάκης στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνου, όπου υπη

ρετεί, ως Δ/ντής. Βασίλειος Μωυσής, από Δ/νση 

Αστυν. Προσωπικού/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Εκπαίδευ- 

σης/Α.Ε.Α., ως Δ/ντής. Αναστάσιος Ναστούλης, 

από Αστυν. Δ/νση Άρτας στην Αστυν. Δ/νση Ιωαν- 

νίνων, ως Δ/ντής. Κων/νος Ναστούλης, από Α

στυν. Δ/νση Πρέβεζας στην Αστυν. Δ/νση Λευκά

δας, ως Δ/ντής. Ευάγγελος Νέλλας, από Δ/νση Α

στυν. Δυτικής Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττι

κής, ως Υποδ/ντής. Παύλος Νικολαϊδης, από 

Δ/νση Ασφάλ. Θεσσαλονίκης / Υποδ/νση Αλλο

δαπών στη Δ/νση Αστυν. Κρατικού Αερολιμένα 

Θεσσαλονίκης, ως Δ/ντής, συνεχιζομένης της α

πόσπασής του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Νι

κόλαος Νικολακόπουλος, από Αστυν. Υποδ/νση

Αιγίου στην Αστυν. Δ/νση Αχαΐας, ως Υποδ/ντής. 

Γεώργιος Νικολόπουλος στη Δ/νση Κρατικής Α

σφάλειας /Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί. Χρήστος Νικο- 

λόπουλος στη Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων Θεσ/νί- 

κης, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Αθανάσιος Ντα- 

ούλας στη Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών /Α.Ε.Α., 

όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Κωνσταντίνος Ντε- 

λής, από Δ/νση Αστυν. Επιχ. Απικής/Υ.Α.Τ στην Α

στυν. Δ/νση Εύβοιας, ως Υποδ/ντής. Ευθύμιος Ο- 

ρο'ίλίδης, από Α.Τ. Σαπών στην Αστυν. Δ/νση Ρο

δόπης, ως Υποδ/ντής, διακοπτομένης της από

σπασής του στην ίδια Υπηρεσία. Αθανάσιος Πα- 

λαιοπάνος, από Δ/νση Αστυν. Πειραιά στην Α

στυν. Δ/νση Αθηνών, ως Υποδ/ντής. Χριστόφο

ρος Παναγιωτόπουλος στην Αστυν. Δ/νση Άρτας, 

όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής. Χρήστος Πάνος, 

από Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών στη Δ/νση 

Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Υποδ/ντής. Κων/νος Πα- 

παγεωργίου,από Υ.Τ.Ε.Β.Ε. στην Αστυν. Δ/νση Η

μαθίας, ως Υποδ/ντής. Στυλιανός Παπαδάκης 

στην Αστυν. Υποδ/νση Κώ, όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Δημήτριος Παπαδόπουλος στη Δ/νση Α

σφάλ. Θεσσαλονίκης/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι., όπου υπηρετεί, 

ως Δ/ντής. Δημήτριος Παπανικολάου, απόΔ.Α.Ε. 

Θεσσαλονίκης /Υ.Α.Τ. στη Δ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, 

ως Υποδ/ντής. Λάμπρος Πατήλας, από Δ/νση Αμ. 

Δράσης Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών, ως Υ

ποδ/ντής. Κων/νος Πάτσης, από Δ/νση Ασφ. Αττι

κής /Υ.Ε.Λ. στη Σχολή Μετ/σης - Επιμ/σης Ελληνι

κής Αστυνομίας. Νικόλαος Πολιουδάκης στη 

Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων /Α.Ε.Α./ Ίδρυμα Εξο

χές Ελληνικής Αστυνομίας, όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντής. Φώτιος Πουρνάρας στην Αστυν. Δ/νση 

Μεσσηνίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Δημή- 

τριος Προβόπουλος, από Δ/νση Ασφάλειας Ολυ

μπιακών Αγώνων στη Δ/νση Αλλοδαπών /Α.Ε.Α. 

Παναγιώτης Ραϊκάκος στην Αστυν. Δ/νση Λακω

νίας, όπου υπηρετεί, ως ΥποδΛπής. Φώτιος Ρα- 

ματιάς, από Α’ Α.Τ Περιστεριού στη Δ/νση Αστυν. 

Δυτικής Αττικής, ως Υποδ/ντής. Λεωνίδας Ρίνης 

στην Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας, όπου υπηρετεί, 

ως Δ/νΓης. Χρήστος Ρουγκάλας στην Υποδ/νση 

Ασφάλειας Πατρών, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. 

Κοσμάς Σαμουρκασίδης, από Δ' Υποδ/νση Α

στυν. Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσσαλο

νίκης, ως Υποδ/ντής.

Ανδρέας Σγουρός, από Δ/νση Αστυν. Προσω

πικού /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Εσωτερικών Λειτουρ- 

γιών/Α.Ε.Α, ως Δ/ντής. Μιχαήλ Σεφερίδης, από 

Δ/νση Αστυν. Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Άμεσης 

Δράσης Θεσσαλονίκης, ως Δ/ντής. Κωνσταντί

νος Σκαλτσάς στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας, ό

που υπηρετεί, ως Υποδ/νπίς, συνεχιζομένης της 

απόσπασής του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. 

Κων/νος Σπυρόπουλος στη Δ/νση Αστυν. Αθη

νών, όπου υπηρετεί και κατ’ απόσπαση στη Δ/νση 

Παλλαϊκής Άμυνας-ΠΣΕΑ/Υ.Δ.Τ. Αδαμάντιος 

Σταματάκης στο Γραφείο Αρχηγού Ελληνικής Α

στυνομίας, όπου υπηρετεί. Σπυρίδων Στασινός 

στη Δνση Αστυν. Αθηνών, όπου υπηρετεί, συνεχι- 

ζομένης της απόσπασής του στη Δ/νση Παλλαϊ

κής Άμυνας- Π ,Σ. Ε. Α./Υ.Δ.Τ. Νικόλαος Στίγκας, α

πό Α.Τ. Καλλιθέας στην Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας, 

ως Δ/ντής. Παναγιώτης Τάσσος, από Υποδ/νση 

Ασφάλ. Ηγουμενίτσας στην Αστυν. Δ/νση Πρέβε

ζας, ως Δ/ντής. Κων/νος Τούζος στην Αστυν. 

Δ/νση Αρκαδίας, όπου υπηρετεί, ως Δ/ντής. Αθα

νάσιος Τουπλικιώτης, από Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττι

κής στην Αστυν. Δ/νση Φλώρινας, ως Δ/ντής.

Κων/νος Τρικαλιάρης στη Δ/νση Άμεσης Δρά

σης Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής. Γε

ώργιος Τσάίρίδης, από Αστυν. Δ/νση Χίου στην Α

στυν. Δ/νση Λέσβου ως Δ/ντής. Θεόδωρος Τσά- 

μπης στη Δ/νση Αστυν. Δυτικής Αττικής, όπου υ

πηρετεί, ως Υποδ/ντής. Νικόλαος Τσαπικούνης, 

από Γ  Α.Τ. Πατρών στην Αστυν. Δ/νση Αρκαδίας, 

ως Υποδ/ντής. Δημήτριος Τσιούτσιος στην Α

στυν. Δ/νση Λάρισας, όπου υπηρετεί, ως 

Υποδ/ντής. Ευάγγελος Τσόλης στην Αστυν. 

Δ/νση Κυκλάδων, όπου υπηρετεί, ως Υποδ/ντής. 

Ιωάννης Χαλκιάς επη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού 

/Τμήμα 2ο/Α.Ε.Α, όπου υπηρετεί. Νικόλαος Χα

τζής, από Α.Τ. Χαϊδαρίου στη Δ/νση Αστυν. Δυτι

κής Αττικής, ως Υποδ/ντής. Ιορδάνης Χριστοφο- 

ρίδης στην Αστυν. Δ/νση Καβάλας, όπου υπηρε

τεί, ως Υποδ/ντής. Σωτήριος Χρονόπουλος στην 

Αστυν. Δ/νση Ηλείας, όπου υπηρετεί, ως 

Υποδ/ντής. Ανδρέας Χρυσικός, από Δ/νση Αστυν. 

Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής, ως Υ

ποδ/ντής. Κωνσταντίνος Χρυσικός, από Τ.Τ. Αι

γάλεω στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως 

Υποδ/ντής.

Δημήτριος Χωριανόπουλος οπη Δ.Α.Ε.Ε.Β., ό

που υπηρετεί.

Υπό την προεδρία του Υπαρχηγού της Ελληνι

κής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου κ. Γεωργίου Κα- 

νέλλου, συνεδρίασε σήμερα το Ανώτερο Συμ

βούλιο Μεταθέσεων και τοποθέτησε-μετέθεσε 

τους κατωτέρω Αστυνομικούς Υποδιευθυντές 

ως ακολούθως:

Δημήτριο Ανδριανάκη, από Α.Τ. Καβάλας στην 

Αστυν. Δ/νση Καβάλας/ Επιτελείο.

Αναστάσιο Αποστολίδη, από Τ.Τ. Θέρμης 

Θεσ/νίκης στην Υποδ/νση Τροχαίας Θεσ/νίκης. Α

πόστολο Βασιλάκη, από Υ.Ε.Ε.Β.Ε. στην Α’ Υ

ποδ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή. Θεόδωρο Βέ- 

τσο, από Α.Τ. Κάτω Αχαΐας στο Γ’ Α.Τ. Πατρών, 

ως Διοικητή, διακοπτομένης της απόσπασής του 

στο Τμ. Μεταγ. Δικαστ. Πατρών.

Σταύρο Γάίτανίδη, από Α.Τ. Τούμπας στη Δ’ Υ

ποδ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή, συνεχιζομέ- 

νης της απόσπασής του στη Σχολή Εθνικής Α

σφαλείας. Λεωνίδα Γαλανόπουλο, από Δ/νση Τε

χνικών Εφαρμογών στη Γενική Δ/νση Ασφάλειας



Επισήμων/Επιτελείο. Παναγιώτη Γαραντζιώτη, α

πό Α.Τ. Περιφ. Καλαμάτας στην Αστυν. Δ/νση 

Μεσσηνίας/Επιτελείο. Νικόλαο Γεωργίου, από 

Α.Τ. Ζωγράφου στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευ- 

σης/ΑΕΑ. Ευσταθία Γιαννιά, από Αστυν. Δ/νση Α- 

χαΐας στην Υποδ/νση Ασφ. Πατρών, διακοπτόμε

νης της απόσπασής της στην ίδια Υπηρεσία. Α

ντώνιο Γιαννόπουλο, από Τ.Τ. Πατρών στην Α

στυν. Δ/νση Αχαΐας/ Επιτελείο. Χαράλαμπο Γιαν- 

νόπουλο, από Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστη

ρίων Θεσ/νίκης στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης/Επι- 

τελείο. Θεοχάρη Γιώτη, από Αστυν. Δ/νση Κέρκυ

ρας στο Α.Τ. Κέρκυρας, ως Διοικητή, διακοπτο- 

μένηςτης απόσπασήςτου στην ίδια Υπηρεσία. Νι

κόλαο Γκαϊδατζή, από Τ.Τ. Κομοτηνής στην Α

στυν. Δ/νση Ροδόπης/Επιτελείο, διακοπτομένης 

της απόσπασής του στην ίδια Υπηρεσία.

Παναγιώτη Γκλαβά, από Α.Τ. Πόρου Τροιζη- 

νίας στο Α.Τ. Δραπετσώνας, ως Διοικητή. Επαμει

νώνδα Γκούρλια, από Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας 

στο Α.Τ. Πατησίων, ως Διοικητή. Χρήστο Γούλα, 

από Αστυνομική Ακαδημία/Υ.Φ.Α.Α. στο Τμήμα 

Τροχαίας Αερολιμένα Αθηνών, ως Δ/τή. Μιχαήλ 

Δαμίγο, από Α.Τ. Μοσχάτου στη Γ.Α.Δ. Αττικής /Ε

πιτελείο. Χρήστο Δεσπστέλλη, από Γ.Α.Δ.Π. Βο

ρείου Αιγαίου/ Επιτελείο στην Αστυν. Δ/νση Λέ- 

σβου/Επιτελείο. Γρηγόριο Δούκα, από Δ/νση Οι

κονομικών /Α.Ε.Α. στη Δ/νση Διαχείρισης Χρημα

τικού. Παναγιώτη Δρακίδη, από Α.Τ. Δενδροπο- 

τάμου στην Ε’ Υποδ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως 

Δ/ντή.

ΔημήτριοΔριβίλαστο Β' Α.Τ. Πατρών, όπου υ

πηρετεί, ως Διοικητή, συνεχιζομένης της από

σπασής του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Φώ

τιο Ζουμπούλη, από Α.Τ. Αμπελοκήπων στο Α.Τ. 

Χαλανδρίου, ως Διοικητή.

Ιωάννη Καλαμάρα, από Γ.Α.Δ.Αττικής 

/Υποδ/νση Διοικητικών Εξετάσεων στη Γενική 

Δ/νση Ασφάλειας Επισήμων/Επιτελείο. Νικήτα 

Καλογιαννάκη, από Α.Τ. Ομονοίας στη Δ/νση Δη

μόσιας Ασφάλειας/Τμ.2ο/Α.Ε.Α., συνεχιζομένης 

της απόσπασής του στη Σχολή Εθνικής Ασφάλει

ας. Βασίλειο Κατσίμπαστην Υ.Τ.Ε.Β.Ε. όπου υπη

ρετεί, ως Δ/ντή. Νικόλαο Κελίδη, από Δ/νση Ασφ. 

Θεσ/νίκης στη Δ.Α.Ε. Θεσ/νίκης/Ε.Κ.Α.Μ. Γεώρ

γιο Κολονέλο, από Β’ Α.Τ. Αγρίνιου στο Α’ Α.Τ. Α

γρίνιου, ως Διοικητή. Δημήτριο Κοντογιάννη στην 

Υποδ/νση Ασφ. Ιωαννίνων όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντή. Κων/νο Κοτρώτσο, από Α.Τ. Αλίμου στο 

Α.Τ. Μοσχάτου, ως Διοικητή. Κων/νο Κουζέλη, α

πό Α.Τ. Αγίας Παρασκευής στη Δ/νση Αστυν. Β/Α 

Αττικής/Επιτελείο. Στυλιανή Κουρούτου, από 

Δ/νση Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας/Α.Ε.Α. στην 

Αστυνομική Ακαδημία, διακοπτομένης της από

σπασής της στην ίδια Υπηρεσία. Βασίλειο Κου- 

σούτη, από Δ/νση Διεθνούς Αστυν. Συνεργασίας/ 

Α.Ε.Α. στο A’ AT Γλυφάδας, ως Διοικητή, διακο- 

πτομένης της απόσπασής του στη Δ/νση Αστυν.

Ν/Α Αττικής. Κων/νο Κρηπκόπουλο, από Δ/νση Α

στυν. Θεσ/νίκης στη Δ.Α.Ε. Θεσ/νίκης/Υ.Α.Τ. Πα

ναγιώτη Κριάλη, από Α.Τ. Δραπετσώνας στο Α’ 

Α.Τ. Πειραιά, ως Διοικητή. Ηλία Κυραννά, από Α

στυν. Δ/νση Θεσπρωτίας στην Υποδ/νση Ασφ. Η

γουμενίτσας, ως Δ/ντή. Αντώνιο Λαζόπουλο, από 

Δ/νση Αστυν. Προσωπικού/ Α.Ε.Α. στη Δ/νση Εκ- 

παίδευσης/ΑΕΑ. Ιωάννη Λάμπο, από Υ.Μ.Δ. Αθη

νών στο Α.Τ. Αγ. Παντελεήμονα, ως Διοικητή. Ιω

άννη Λαφτσίδη, από IZ‘ Α.Τ. Θεσ/νίκης στο Α.Τ. 

Λευκού Πύργου, ως Διοικητή. Χρήστο Μαγκλάση, 

από Υποδ/νση Ασφ. Β/Α Αττικής στο Α.Τ. Αχαρ- 

νών, ως Διοικητή. Ελευθέριο Μαγκλή, από 

Δ.Α.Ε.Α./Υ.Α.Τ. στο Α.Τ. Ζωγράφου, ως Διοικητή. 

Ιωάννη Μαντά, από Αστυνομική Ακαδημία στη 

Δ/νση Τροχαίας/ Α.Ε.Α. Ηλία Μάρκου, από Αστυν. 

Δ/νση Φλώρινας στη Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης/Επι- 

τελείο, με δικές του δαπάνες. Δημήτριο Μαστρο- 

γιάννη, από Α.Τ. Λευκού Πύργου στη Δ/νση Α

στυν. Θεσ/νίκης/Επιτελείο. Ιωάννα Ματσακά, από 

Δ/νση Δημόσιας Ασφάλειας/Α,Ε.Α. στην Αστυνο

μική Ακαδημία. Ανδρέα Ματσιούλα, από Α.Τ. Αγί

ου Ιωάννη Ρέντη στο Β’ Α.Τ. Πειραιά, ως Διοικητή.

Σωκράτη Μπαζίγο, από Β’ Τ.Α. Αιγάλεω στην Υ

ποδ/νση Ασφ. Δυτικής Αττικής.

Βάιο Μπαρμπαρούση, από Τ.Α. Ηλιούπολης 

στο Α.Τ. Καλλιθέας, ως Διοικητή.

Θεόδωρο Μπίντζα, από Γ’ Α.Τ. Πειραιά στο 

Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας, ως Διοικητή. Σωτή

ριο Μωυσίδη, από Α.Τ. Προσοτσάνης Δράμας 

στο Α.Τ. Δοξάτου Δράμας, ως Διοικητή. Νικόλαο 

Νικολουζάκη, από Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής/ Επι

τελείο στο Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης 

Ανατολικής Αττικής, ως Διοικητή, διακοπτομένης 

της απόσπασής του στην ίδια Υπηρεσία. Αθανά

σιο Νταβλούρο, από Β’ Α.Τ. Περιστεριού στο Τμή- 

μα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Δυτικής Αττι

κής, ως Διοικητή. Γεώργιο Ντοκομέ, από Αστυν. 

Δ/νση Ιωαννίνων στην Αστυν. Δ/νση Κεφαλληνίας 

/ Επιτελείο, ως ΥποδΛπή, με δικές του δαπάνες.

Φώτιο Παπανδρέου, από Α.Τ. Κηφισιάς στο 

Α.Τ. Εξαρχείων, ως Διοικητή.

Νικόλαο Παππά, από Α’ Υποδ/νση Αστυν. 

Θεσ/νίκης στη Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης/Υ.Κ.Α., ως 

Δ/ντή. Εμμανουήλ Παραβολιδάκη στην Υποδ/νση 

Ασφ. Ηρακλείου, όπου υπηρετεί, ως ΔΛπή. Εμμα

νουήλ Παραδουλάκη, από Τμήμα Δίωξης Ναρκω

τικών Ηρακλείου στο A’ Α.Τ. Ηρακλείου, ως Διοι

κητή. Θεόδωρο Παυλίδη, από Δ/νση Αστυν. 

Θεσ/νίκης στην Υποδ/νση Μεταγωγών Δικαστη

ρίων Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή, συνεχιζομένης της α

πόσπασής του στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας.

Ιωάννη Πεστρίβα, από Α.Τ. Γιαννιτσών στην Α

στυν. Υποδ/νση Γιαννιτσών ως Δ/ντή.

Ανδρέα Πίππο, από Α.Τ. Άνω Πόλης στην Α’ Υ

ποδ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης, ως Δ/ντή.

Γεώργιο Πάτο, από Δ.Δ.Α.Σ./Α.Ε.Α. στην Α

στυν. Δ/νση Κυκλάδων/Επιτελείο.

Γεώργιο Πρωτογεράκη, από Δ/νση Οικονομι

κών/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης. 

Νικόλαο Ρίζο από Υποδ/νση Ασφ. Σερρών στην Α

στυν. Δ/νση Σερρών/Επιτελείο. Θεόδωρο Ρού- 

τση, από Β' Α.Τ. Πατρών στο A’ Α.Τ. Πατρών, ως 

Διοικητή. Γεώργιο Σαλαμούρα, από Υπόδηση Α

σφ. Αθηνών στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής/Υ- 

ΔΕΖΙ/Τμ.2ο. Παναγιώτη Σαφάκα, από Α.Τ. Κυψέ

λης στο Α.Τ. Μεταμόρφωσης, ως Διοικητή. Εμμα

νουήλ Σγουράκη, από Α’ Α.Τ. Ηρακλείου στην Α

στυν. Δ/νση Ηρακλείου/Επιτελείο. Γεώργιο Σιώ- 

μη, από Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης/Επιτελείο στη 

Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης/ΥΔΕΖΙ. Δημήτριο Σκαρλά

το, από Τ μήμα Τ ροχαίας Αερολιμένα Αθηνών στο 

Τ μήμα Τ ροχαίας Αττικής Οδού, ως Διοικητή. Κλε

άνθη Στυλιαρά, στο Ε.Τ.Ε.Χ. όπου υπηρετεί, ως 

Δ/ντή. ΕπαμεινώνδαΤουλίτση, από Τ.Α. Χαλκίδας 

στην Αστυν. Δ/νση Φωκίδας/Επιτελείο. Παναγιώ

τη Τσιμπίδη, από Τ.Τ. Αττικής Οδού στο Α.Τ. Αγίας 

Παρασκευής, ως Διοικητή.

Δημήτριο Τσιότσιο, από Α.Τ. Άρτας στην Α

στυν. Δ/νση Άρτας/Εππελείο. Χαράλαμπο Τσττο, 

από Α.Τ. Κορίνθου στο Τ.Α. Κορίνθου, ως Διοικη

τή. Ευστάθιο Τσττσο, από Α.Τ. Κιάτου Κορινθίας 

στο Α.Τ. Κορίνθου, ως Διοικητή, με δικές του δα

πάνες. Ιωάννη Τσολάκη, από Α’ Υποδ/νση Ασφ. 

Θεσ/νικης στη Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης /  Υποδ/νση 

Δίωξης Ναρκωτικών, ως Δ/ντή. Ιωάννη Τσολάκο, 

από Υποδ/νση Ασφ. Ιωαννίνων στην Αστυν. Δ/νση 

Ιωαννίνων/Επιτελείο. Γεώργιο Τσόλκα, από Α.Τ. 

Τρικάλων στην Αστυν. Δ/νση Τρικάλων/Επιτελείο. 

ΜιχαήλΤσοντάκη, από Γ Τ.Α. Θ εσ/νίκης στο Α.Τ. 

Δενδροποτάμου, ως Διοικητή.

Γεώργιο Φωτεινόπουλο, από Τ.Τ. Καλλιθέας 

στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής/Επιτελείο.

Άννα Χαϊδεμένου, από Δ/νση Εγκλημ. Ερευνών 

στη Γ.Α.Δ.Αττικής / Υποδ/νση Διοικητικών Εξετά

σεων. Βασίλειο Χαλάτση, απόΤμ. Δίωξης Ναρκω

τικών Λάρισας στην Υποδ/νση Ασφ. Λάρισας ως 

Δ/ντή, συνεχιζομένης της απόσπασής του στη 

Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Χαράλαμπο Χατζηε- 

φραιμίδη, από Α.Τ. Σερρών στην Αστυν. Δ/νση 

Σερρών/Επιτελείο. Σωτήριο Χατζηπαναγιώτη, α

πό Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης /Τ.Σ.Φ. Αγίου Αθανασί

ου στο Α.Τ. Τούμπας, ως Διοικητή, συνεχιζομένης 

της απόσπασής του στη Σχολή Εθνικής Ασφαλεί

ας. Θεόδωρο Χατζόπουλο, από Υποδ/νση Ασφ. 

Λάρισας στην Αστυν. Δ/νση Λάρισας/Επιτελείο. 

Εμμανουήλ Χαχαριδάκη, από Α.Τ. Χαλανδρίου 

στο Α.Τ. Αμπελοκήπων, ως Διοικητή. Γεώργιο Χή- 

τα, από Υποδ/νση Ασφ. Ιωαννίνων στο Τ.Σ.Φ. Κό- 

νπσας,ως Διοικητή.

Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΕ Σ  Μ ΕΤΑ Θ ΕΣΕΙΣ

- Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Παπαρούνας που 

υπηρετεί στο Α.Τ. Σπετσών, επιθυμεί να μετατεθεί 

αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υ-
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πηρεσία της Γ.Α.Δ.Α., τηλ. 6944573721, 

2298073100.

- Η Αστυφύλακας Αγγελική Μουρνιανάκη που 

υπηρετεί στην Α.Δ. Κιλκίς, επιθυμεί να μετατεθεί 

αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε Υ

πηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 

6944766697.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυ

νόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί να μετα

τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδή

ποτε Υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 

6944539338.

- Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Κοζά

νης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ

φό του από οποιαδήπστε Υπηρεσία των Α.Δ. Λά

ρισας, Μαγνησίας ή της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, 

τηλ. 2461042145,6972283318.

- Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στο Α.Τ. Ε- 

ξαρχείων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ

νάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της 

Γ.Α.Δ. Π. Κρήτης, τηλ. 6977201797.

Π ΡΟ ΑΓΩΓΗ «ΕΠ’ ΑΝ ΔΡΑΓΑΘ ΙΑ»  
Α ΣΤΥ Φ ΥΛ Α ΚΩ Ν  ΣΤΟ ΒΑΘ Μ Ο  

ΤΟΥ Υ Π Α ΣΤΥΝ Ο Μ Ο Υ  Β ’

Με απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας 

κ. Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου, ύστερα από 

πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γιώρ- 

γου Βουλγαράκη, οι παρακάτω Αστυφύλακες 

προήχθησαν αναδρομικά στο βαθμό του Υπα- 

στυνόμου Β’, διότι σαν Δόκιμοι Αστυφύλακες ε

πέτυχαν αθλητικές διακρίσεις υψηλού επιπέδου.

Οι νέοι Υπαστυνόμοι Β’ είναι οι εξής:

Καραμήτσος Μιχαήλ του Γεωργίου, ο οποίος 

ανακηρύχθηκε 2ος Παγκόσμιος Πρωταθλητής 

στο άθλημα TAEKWON-DO (ITF), στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα ανδρών το έτος 2003.

Κουτσιούμπας Ξενοφώντας του Νικολάου, ο 

οποίος ανακηρύχθηκε 3ος Παγκόσμιος Πρωτα

θλητής στο άθλημα της Πάλης, στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα ανδρών το έτος 2001.

Μητρούσης Ευάγγελοςτου Βασιλείου, ο οποί

ος ανακηρύχθηκε 3ος Παγκόσμιος Πρωταθλη

τής στο άθληματουΤΑΕΚννΟΝ-ϋΟ (ITF), στο Πα

γκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών το έτος 2003.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης σχετικά με την 

προαγωγή των Αστυφυλάκων δήλωσε:«Οι α

θλητικές επιδόσεις των Δοκίμων Αστυφυλάκων 

αποτελούν μεγάλη τιμή για το Σώμα. Η προα

γωγή τους σε Υπαστυνόμους είναι το λιγότερο 

που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να τους ευ

χαριστήσουμε και να τους συγχαρούμε. Εύχο

μαι το Σώμα να γνωρίσει ακόμα περισσότερες

ανάλογες επιτυχίες.»

Ο Μ Α ΔΙΚ Η  ΑΣΦ Α Λ ΙΣΗ  

ΑΠΟ ΤΟΝ Π ΡΟ Μ Η Θ ΕΥ ΤΙΚ Ο  ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩ ΤΙΚΟ  ΣΥ Ν Ε ΤΑ ΙΡ ΙΣ Μ Ο  

ΤΩΝ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Α ΤΤΙΚ Η Σ

Ο Προμηθευτικός και Καταναλωτικός Συνεται

ρισμός των Αστυνομικών Αττικής μετά από εξά

μηνο διάλογο με εκπροσώπους Ασφαλιστικών Ε

ταιριών κατέληξε στις παροχές ασφαλιστικού 

προγράμματος που διασφαλίζουν γόνιμη και ε

ποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα επίπεδα 

του ασφαλιστικού διακανονισμού.

Έτσι με το ευέλικτο αυτό πρόγραμμα υγείας οι 

Αστυνομικοί εν ενεργεία και αποστρατεία μέχρι 

το 55 έτος της ηλικίας και οι οικογένειές τους, θα 

μπορούν να απολαμβάνουν νοσοκομειακή περί

θαλψη υψηλού επιπέδου.

•  Ο Ασφαλισμένος έχει μια προνομιακή υπο

δοχή στα Νοσοκομεία του Ομίλου του Ιατρικού Α

θηνών για να νιώθει την ασφάλεια και σιγουριά 

που χρειάζεται στη δύσκολη στιγμή.

•  Η εξυπηρέτηση του είναι άμεση, απρόσκο

πτη και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες (π.χ. 

προκαταβολή χρημάτων, αναμονή για έγκριση 

νοσηλείας κ.λπ.)

•  Δεν απαιτείται εκταμίευση χρημάτων (εκτός 

της συμμετοχής, όταν αυτή προβλέπεται).

Τα έξοδα καταβάλλονται κατευθείαν από την 

Ασφάλεια.

•  Καλύπτεται το 100% (ή το 85%) της δαπάνης 

νοσηλείας χωρίς περιορισμούς.

•  Οι καλύψεις ισχύουν 24 ώρες το 24ωρο, τό

σο εντός όσο και εκτός υπηρεσίας των Αστυνομι

κών.

Βασικές παροχές

Νοσοκομειακή (Β’ βάθμια) Περίθαλψη

1) Πλήρη κάλυψη (100%) του κόστους νοση

λείας, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, σε όλα 

τα Νοσοκομεία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών ε

κτός του Ιατρικού Αθηνών (Μαρούσι), χωρίς ανώ

τατο όριο εξόδων νοσηλείας και χωρίς καμία οι

κονομική συμμετοχή του ασφαλισμένου.

2) Κάλυψη κατά ποσοστό 85% του κόστους νο

σηλείας, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος, στο 

Ιατρικό Αθηνών. (Οι παραπάνω καλύψεις, ενδει

κτικά, περιλαμβάνουν: δωμάτιο και τροφή, έξοδα 

χειρουργείου, έξοδα νάρκωσης, εργαστηριακές 

εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, φάρμακα, υγειο

νομικό υλικό, αμοιβές χειρουργού και αναισθη- 

σιολόγου κ.λπ. Η κάλυψη ισχύει πλήρως και για 

νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής θεραπείας. Ση

μειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.)

3) Ειδικά στο Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, η 

κάλυψη θα ανέρχεται σε ποσοστό 100%.

Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκο

μείο ή σε Ιδιωτικό εκτός του Ομίλου Ιατρικού Α

θηνών, καταβολή ημερησίου επιδόματος κατά 

περίπτωση και χειρουργικού επιδόματος ανάλο

γα με τη σοβαρότητα της επέμβασης.

(Το ημερήσιο επίδομα θα καταβάλλεται και σε 

περίπτωση νοσηλείας σε Νοσοκομείο του Ομί

λου Ιατρικού Αθηνών μόνο στην περίπτωση κατά 

την οποία επιβάλλεται ιατρικώς η παρουσία απο

κλειστικής αδελφής πέραν την νυχτερινής βάρ

διας).

Σε περίπτωση νοσηλείας στο εξωτερικό, παρέ

χεται κάλυψη εφόσον η πάθηση δεν μπορεί να α- 

ντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, κατά ποσοστό 85%. 

(Η κάλυψη ισχύει και για ΗΠΑ-Καναδά εφόσον η 

σχετική θεραπεία παρέχεται μόνο σε αυτές τις 

χώρες).

Επίδομα τοκετού

Παρέχεται Επίδομα Τοκετού, για φυσιολογικό 

τοκετό ή με καισαρική τομή ή σε περίπτωση απο

βολής. (Η κάλυψη ενεργοποιείται δέκα μήνες με

τά την ένταξη της ασφαλισμένης).

Συμπληρωματικές παροχές

Επείγουσα μεταφορά. Καλύπτεται κατά ποσο

στό 100% η δαπάνη για την επείγουσα μεταφορά 

του ασφαλισμένου με ασθενοφόρο του Ομίλου 

Ιατρικού Αθηνών, σε περίπτωση έκτακτης εισα

γωγής σε Νοσοκομείο του Ομίλου, χωρίς περιο

ρισμό στον αριθμό των περιστατικών.

Συντονιστικό Κέντρο. Οι ασφαλισμένοι θα έ

χουν στη διάθεση τους δωρεάν τις υπηρεσίες Συ

ντονιστικού Κέντρου 24ωρης λειτουργίας για την 

παροχή πληροφοριών σχετικά με θέμοπα υγείας.

Προληπτικός έλεγχος υγείας. Ολοι οι ασφαλι

σμένοι θα έχουν την δυνατότητα να κάνουν πλή

ρη προληπτικό έλεγχο (τσεκ-απ) με χαμηλό αντί

τιμο.

Προεταπικές παροχές

Εξωνοσοκομειακή (Α’βάθμια) περίθαλψη

Οι παροχές Εξωνοσοκομειακής (Α’ βάθμιας 

περίθαλψης) είναι προαιρετικές και δίδονται ε

φόσον το επιλέξει ο ασφαλισμένος. Συμπληρω

ματικά με την παροχή νοσοκομειακής περίθαλ

ψης μπορεί να παρασχεθεί ασφάλιση Α’θμιας πε

ρίθαλψης,

η οποία συνίσταται σε απεριόριστη πρόσβαση 

στα εξωτερικά ιατρεία των Νοσοκομείων του Ο

μίλου Ιατρικού Αθηνών για επισκέψεις στους ε- 

φημερεύοντες γιατρούς όλων των ειδικοτήτων 

και τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, με 

ποσοστό κάλυψης 100% και χωρίς εκταμίευση 

χρημάτων.

Τα μέλη του Προμηθευτικού και Καταναλωτι

κού Συνεταιρισμού Αστυνομικών Αττικής επιθυ

μούν να ασφαλιστούν, να επικοινωνήσουν με τα 

Γραφεία του Συνεταιρισμού στα τηλ. 210-524 

5210,6936-193355 (κινητό του Προέδρου κ. Μα

γουλά).
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ΕΚΔΡΟ Μ Η ΣΤΟ Υ Σ Α ΓΙΟ ΥΣ ΤΟ Π Ο ΥΣ

Εξαήμερη Προσκυνηματική εκδρομή στους Α

γίους Τόπους διοργανώνεται από την Υπηρεσία 

Θρησκευτικού για τους αστυνομικούς και τις οι

κογένειες τους από 11-16 Μαΐου 2005. Για περισ

σότερες πληροφορίες στο τηλ. 210-7788142.

Α Ρ Χ Α ΙΡ Ε Σ ΙΕ Σ  ΤΗ Σ  ΕΝ Ω ΣΗ Σ  

Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  Η Π Ε ΙΡ Ο Υ

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. όπως προέκυψε από 

τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως εξής: Πρόε

δρος ο Α/Β’ Χρήστος Πέτσινος, Α’ Αντιπρόεδρος 

ο Α/Β’ Πάρις Νίκου, Β’ Αντιπρόεδρος ο Α/Β’ Κων

σταντίνος Αγγελής, Γεν. Γραμματέας ο Α/Α’ Ευ

άγγελος Βόγλης, Ταμίας ο Α/Α’ Θεόφιλος Σούλ- 

της και Μέλη οι Α/Α’ Βασίλειος Θεοχάρης και ο 

Α/Β’ Ιωάννης Χριστίδης. Γ ια την Εξελεγκτική Επι

τροπή οι Α/Β’ Νικόλαος Κατόπης, Α/Β’ Αθανάσιος 

Τζώρτζης και ο Υ/Α'Γεώργιος Παππάς.

Α Ρ Χ Α ΙΡ Ε ΣΙΕ Σ  ΤΟΥ ΣΩ Μ Α ΤΕΙΟ Υ  

Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  ΔΡΑΜ ΑΣ

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. όπως προέκυψε από 

τις πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως εξής: Πρόε

δρος ο Στέργιος Τσούκας, Αντιπρόεδρος ο Ιωάν

νης Τσπσίγκος, Γεν. Γ ραμματέας ο Κωνσταντίνος 

Κινατζίδης, Ταμίας ο Μιχαήλ Αμανατίδης, Οργ, 

Γ ραμματέας ο Αναστάσιος Κοτσερίδης και Μέλη 

ο Δημήτριος Κυριαζίδης και ο Δημήτριος Πανα

γιώτης. Για την ΠΟΑΣΥοι: Βασίλειος Τόλιος, Δη- 

μήτριος Κυριαζίδης, Στέργιος Τσούκας, Μιχαήλ 

Αμανατίδης, Κωνσταντίνος Κινατζίδης και Παύ

λος Νικολάίδης. Γιατην Εξελεγκτική Επιτροπή οι: 

Σοφία Λουλοπούλου, Πέτρος Αρβανίτης και Ιω

άννης Δερμεντζής. Για τη Γραμματεία Γυναικών 

οι: Κυριακή Φωτιάδου, Αθανασία Νικολαϊδου και 

Αλεξάνδρα Μανίκα.

Α Ρ Χ Α ΙΡ Ε ΣΙΕ Σ

ΤΗ Σ Π Α Ν Ε ΛΛΗ Ν ΙΑ Σ Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ Σ  

ΣΥΝ Ο Ρ ΙΑ Κ Ω Ν  ΦΥΛΑΚΩΝ

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. όπως προέκυψε από 

πς πρόσφατες αρχαιρεσίες έχει ως εξής: Πρόε
δρος ο Κωνστανπνος Σιαχολέβας, Γ εν. Γ ραμμα
τέας ο Γ εώργιος Ψαλλίδας, Αντιπρόεδρος ο Ιω
άννης Κολοκοτρώνης, Ταμίας ο Λάμπρος Κα
κός, Οργ. Γ ραμματέας ο Παναγιώτης Χαρέλας, 
Γ ραμματέας Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ο 

Αλέξανδρος Βαγγέλης, Αναπλ. Ταμίας ο Κων
σταντίνος Καραμανλόκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ο Α
θανάσιος Τ ερζής Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ο Γ εώργιος 

Τζαμπαζλής, Γ ραμματέας Δ.Σ. ο Αχιλλέας Παπα- 
γεωργίου και Μέλη οι Αντώνιος Γκαμπράνης,

Ισαάκ Μουστακίδης, Σπυρίδων Μυλωνάς, Δημή- 
τριος Ορλιακλής και Νικόλαος Παπαγιάννης. Για 

τη Εξελεγκτική Επιτροπή οι Αντώνιος Μαζνεί- 
κος, Βασίλειος Τζιαμπαζάκης, Κωνσταντίνος Α

θανασίου, Βασίλειος Τερζής και Χαράλαμπος 

Τζίβρας. Για το Δ.Σ. του Ιδρύματος Εξοχές της 

Ελληνικής Αστυνομίας ο Άγγελος Αργυρός.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΕ ΙΣ  ΤΗ Σ  Π .Ο .Α ΞΙ.Α .

Α. Η ΠΟΑΞΙΑ απευθυνόμενη σε όλες τις Υπη

ρεσίες του Σώματος τονίζει ότι:

Την 19-1-2005 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμ

βούλιο της Ομοσπονδίας μας και την ίδια ημέρα 

στην αίθουσα Συσκέψεων του Υ.Δ.Τ. το Διευρυ- 

μένο Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά τις δύο συνε

δριάσεις εξετάσθηκε η μέχριτώρα πορεία μας και 

αναζητήθηκαν λύσεις για την προώθηση των αι

τημάτων μας.

Την 20-1 -2005 στην αίθουσα Συσκέψεωντου Υ

πουργείου μας συνεδρίασε εκ νέου το Διευρυμέ- 

νο Συμβούλιο μας (απαρτίζεται από τα 15 μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου) και τους Προέ

δρους -  Γενικούς Γραμματείς των 13 Πρωτοβαθ

μίων Ενώσεων παρουσία της ηγεσίας του Σώμα

τος (κ.κ. Αρχηγός, Υπαρχηγός, Επιτελάρχης, Γε

νικοί Επιθεωρητές, Προϊστάμενοι Κλάδων Αρχη

γείου) . Κατά τη συνεδρίαση αυτή έγινε συζήτηση 

και αντηλλάγησαν απόψεις επί του διεκδικητικού 

πλαισίου της Ομοσπονδίας μας, το οποίο σας 

γνωστοποιήθηκε με το 6/2005 Σήμα μας και πα

ράλληλα ζητήσαμε από την ηγεσία να μας γνωρί

σει τις απόψεις -  θέσεις και προθέσεις της επί των 

αιτημάτων μας, λαμβανομένου υπόψη ότι η μέχρι 

τούδε εμπειρία δείχνει ότι με σύμμαχο την ηγεσία 

μπορούμε να προωθήσουμε την επίλυση μεγά

λου μέρους των προβλημάτων μας.

Αναλυτικότερα, η θέση της ηγεσίας επί των αι

τημάτων μας είναι η εξής:

α. Επικίνδυνο -Ανθυγιεινό του επαγγέλματος 

μας. - Αύξηση βασικού μισθού Ανθυπολοχαγού α

πό 720 στα 860 ευρώ:

- Στα θέματα αυτά η ηγεσία συμφωνεί μαζί μας. 

Διευκρινίζεται όμως ότι τα θέματα αυτά είναι θέ

ματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και ως 

εκ τούτου η δυνατότητα παρέμβασής της είναι 

περιορισμένη.

β. Χορήγηση Επιδόματος Διοίκησης στους κα

τώτερους αξιωματικούς:

Η ηγεσία συμφωνεί και θα ζητήσει από την πο

λιτική μας ηγεσία την ικανοποίηση του αιτήματος 

αυτού. Μάλιστα δε στο Σχέδιο Προϋπολογισμού 

που καταρτίστηκε από το Αρχηγείο είχε προβλε- 

φθεί σχετική δαπάνη.

γ. Χορήγηση αποζημίωσης για νυκτερινή απα

σχόληση σε όποιον, όποτε και για όσο χρόνο ερ

γάζεται: Θα υπάρξει διαταγή ώστε σε πρώτη φά

ση να αποζημιώνονται οι Διοικητές Υπηρεσιών, οι

οποίοι διατίθενται σε νυκτερινή υπηρεσία κατόπιν 

διαταγής Προϊσταμένων Υπηρεσιών και στο Σχέ

διο Προϋπολογισμού που θα καταρτισθεί από το 

Αρχηγείο μας για το επόμενο έτος, θα υπάρξει οι

κονομική πρόβλεψη για οριστική λύση του προ

βλήματος.

δ. Έκδοση απόφασης για αποζημίωση των Α

στυνόμων Α’ και Αστυνομικών Υποδιευθυντών οι 

οποίοι σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα "Πε

ρί Μεταθέσεων” αποσπώνται εκτός του Νομού 

που υπηρετούν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας 

για κάλυψη κενής οργανικής θέσης του βαθμού 

τους:

Ζητήσαμε την έκδοση της απόφασης άμεσα, 

άλλως να μην διαταχθεί καμία τέτοια μετακίνηση 

από τούδε και στο εξής. Συμφωνήσαμε όπως α- 

ναληφθεί πρωτοβουλία από την ηγεσία για λύση 

του προβλήματος.

ε. Αύξηση των οργανικών θέσεων αξιωματικών 

Τ.Ε.Μ.Α., με παράλληλη καθιέρωση καταληκτι

κού βαθμού Αστυνομικού Διευθυντού στην ενέρ

γεια -  Προαγωγή Ανθυπαστυνόμων σε αξιωματι

κούς μετά την συμπλήρωση ορισμένων ετών υπη

ρεσίας συνολικά και στο βαθμό. Βαθμολογική ε

ξέλιξη αξιωματικών Παραγωγικής Σχολής που 

καταλαμβάνονται από όριο ηλικίας ή 35ετία στο 

βαθμό του Ταξιάρχου -  Βαθμολόγιο Αστυφυλά

κων που έχουν εισαχθεί στο Σώμα με το σύστημα 

των Πανελληνίων Εξετάσεων -  Ενσωμάτωση Ει

δικών Φρουρών -  Συνοριοφυλάκων:

Η ηγεσία συμφωνεί με την ικανοποίηση των πα

ραπάνω αιτημάτων μας και θα προχωρήσει άμε

σα στην σύσταση Επιτροπής, η οποία θα μελετή

σει συνολικά το θέμα για να καταλήξουμε οριστι

κά στο τι και πώς πρέπει να γίνει.

Δεσμεύθηκε πάντως ότι το πακέτο των παρα

πάνω αιτημάτων μας θα αντιμετωπισθεί συνολικά 

και όχι αποσπασματικά.

στ. Τακτικές Κρίσεις 2005- Εξέλιξη Επετηρί

δας:

Ζητήσαμε από την ηγεσία όπως οι επικείμενες 

τακτικές κρίσεις να μην είναι περιορισμένες, ό

πως συμβαίνειτατελευταία χρόνια και να υπάρξει 

ανανέωση της επετηρίδας. Διευκρινίζουμε ότι 

πρόθεσή μας δεν είναι να αποκεφαλισθούν οι συ

νάδελφοί μας από τον βαθμό του Αστυνομικού Δι- 

ευθυντού και άνω, αλλά πρέπει να ληφθεί μέριμνα 

ώστε να μην αποστρατεύονται αξιωματικοί χαμη

λότερων βαθμών με όριο ηλικίας ή 35ετία επειδή 

δεν αποσυμφορείται η επετηρίδα.

ζ. Αύξηση οργανικών θέσεων αξιωματικών Πα

ραγωγικής Σχολής:

Ήδη έχειπροβλεφθεί Διάταγμα για αύξηση κα

τά δύο, των οργανικών θέσεων των Υποστρατή

γων και των Ταξιάρχων.

η. Αμόρφωση Συστήματος Κρίσεων -  συμμε

τοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια Συμ

βούλια:
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Η ηγεαία συμφωνεί. Αμεσα θα συγκροτηθεί Ε

πιτροπή προκειμένου υπάρξει αποδεκτό από ό

λους πόρισμα το οποίο στη συνέχεια θα λάβει τη 

μορφή Προεδρικού Διατάγματος.

θ. Αναμόρφωση Πειθαρχικού Δικαίου με συμ

μετοχή αιρετών εκπροσώπων μας σε όλα τα Πει

θαρχικά Συμβούλια ανεξάρτητα από τον βαθμό 

του δικαζόμενου:

Έχει συγκροτηθεί Επιτροπή στην οποία συμ

μετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί.

ι. Βελτίωση του Συστήματος Μεταθέσεων με 

συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα όργα

να που αποφασίζουν τις μεταθέσεις των αξιωμα

τικών όλων των βαθμών και μομιοποίηση για τις 

μεταθέσεις εντός του Νομού:

Έχει συγκροτηθεί Επιτροπή για βελτίωση του 

Συστήματος. Η ηγεσία κατηγορηματικά δεσμεύ- 

θηκε ότι δεν έχει πρόθεση να μεταβάλλει το σύ

στημα που ισχύει για τους αξιωματικούς μέχρι 

τον βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού, ού

τε να θίξει κεκτημένα.

ια. Εξανθρωπισμός του ωραρίου εργασίαςτων 

αξιωματικών, περιορισμός των φαινομένων κα

κοδιοίκησης, εξάλειψη απαξιωτικής -  καταπιεστι

κής συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα της ιεραρ

χίας, εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 

394/2001 και για τους Αξιωματικούς, προγραμ

ματισμός των Ημερήσιων Αναπαύσεων:

Η θέση της ηγεσίας επί των ανωτέρω είναι ότι 

για όλα αυτά τα θέματα υπάρχουν Νόμοι και Κα

νονισμοί, οι οποίοι τα ρυθμίζουν και οι οποίοι πρέ

πει να εφαρμόζονται χωρίς παρεκκλίσεις. Εναπό- 

κειται στον καθένα από εμάς να διεκδικήσει την ε

φαρμογή των ισχυόντων και η ηγεσία δεσμεύθη- 

κε να εξετάσει κάθε περίπτωση που θα της τεθεί 

υπόψη από την Ομοσπονδία μας.

Σε ότι αφορά τον χρόνο που αρχίζει η Ημερή

σια Ανάπαυση γιατους Διοικητές ισχύει ότι και για 

το υπόλοιπο προσωπικό, δηλαδή η Ημερήσια Α

νάπαυση ενός Διοικητού αρχίζει από την 15.00’ 

ώρα που τελειώνει την υπηρεσία του και λήγει την 

07.30’ ώρα της μεθεπομένης ημέρας, ενώ σε πε

ρίπτωση που Διοικητής υπηρεσίας διατίθεται σε 

υπηρεσία εκτός της εδαφικής αρμοδιότητας της 

περιοχής του με διαταγή Προϊσταμένων Υπηρε

σιών, στην διαταγή αυτή θα πρέπει να ορίζεται και 

ο αντικαταστάτης του. Η ηγεσία θεω

ρεί ότι δεν μπορεί να εκδίδονται διαταγές που θα 

ερμηνεύουν τους Νόμους, για τούτο σας καλού

με κάθε πρόβλημα σχετικό με τα ανωτέρω, που 

σας απασχολεί, να το θέτετε υπόψη μας, ώστε ε

μείς πλέον να φροντίζουμε για την επίλυσή του.

Θα πρέπει να γίνει σαφές και κατανοητό από ό

λους ότι οι αξιωματικοί ούτε εκβιάζονται ούτε α

πειλούνται με δυσμενή υπηρεσιακή μεταχείριση 

σε περίπτωση που απαιτήσουν την εφαρμογή 

των ισχυόντων κανόνων σχετικά με τον χρόνο ερ

γασίας για τους ίδιους.

Α Ε Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
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ιβ. Αντεγκληματική πολιτική -  Υπεραστυνό- 

μευση-Στόχοι:

Καταστήσαμε σαφές στην ηγεσία ότι δεν μπο

ρεί να καθορίζεται από το Αρχηγείο το πώς θα λει

τουργεί ένα Αστυνομικό Τμήμα, ούτε ποιες υπη

ρεσίες θα εκτελεί το προσωπικό του Τμήματος 

αυτού. Ο Διοικητής κάθε υπηρεσίας σύμφωνα με 

τους Νόμους και τους Κανονισμούς έχει καθήκο

ντα -  υποχρεώσεις -  δικαιώματα, αυτός γνωρίζει 

τα προβλήματα αστυνόμευσης που αντιμετωπί

ζει και αυτός πρέπει να διαθέτει τις δυνάμεις του 

για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, 

εν αναθέσει προς την ιεραρχία η οποία πρέπει να 

περιορισθεί στα καθήκοντά της που είναι η επο- 

πτεία και ο έλεγχος.

Ακόμα θέσαμε υπόψη της ηγεσίας την άποψή 

μας ότι η υπεραστυνόμευση που στοχεύει στην 

βεβαίωση παραβάσεων ήσσονος σημασίας -  δι

οικητικού χαρακτήρα (τροχονομικές κ.λπ.) θα δη

μιουργήσουν έντονη αντιπαράθεση με την κοινω

νία με ευρύτερες, απροσδιόριστες, αρνητικές 

συνέπειες. Η κοινωνία θέλει τους αστυνομικούς 

δίπλα της όταν τους χρειάζεται και όχι έλεγχο σε 

κάθε βήμαήπροσαγωγέςπου δενυπηρετούνπα- 

ρά μόνο την επιδίωξη παραγωγήςτυπικού έργου.

Η θέση της ηγεσίας επί των ανωτέρω είναι ότι 

πρόθεσή της είναι να κινητοποιήσει το προσωπι

κό, ώστε να εκπληρώσει καλλίτερα τα καθήκοντά 

του προς όφελος της κοινωνίας και όχι η στοχο- 

λαγνεία, μάλιστα δε δεσμεύθηκε ότι διαταγές 

που δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ή δεν είναι 

συμβατές με την κοινωνική πραγματικότητα -  α

ποδοχή, θα είναι σε συνεχή διαδικασία αξιολόγη

σης ώστε με διορθωτικές παρεμβάσεις να επι

τευχθεί το απολύτως ορθό σύμφωνα με τις προ

τάσεις των υπηρεσιών επιπέδου Τμήματος, τις ο

ποίες σας καλούμε να υποβάλλετε και μέσω της 

Ομοσπονδίας μας για υποβοήθηση του έργου 

μας.

ιγ. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών -  Ανακατανομή 

της Δύναμης:

Η αναδιάρθρωση έχει ήδη αρχίσει και θα συνε- 

χισθεί βήμα -  βήμα, ανάλογα με τις συνθήκες σε 

κάθε περιοχή.

Ζητήσαμε ανακατανομή της δύναμης με στό

χο την ενίσχυση των μαχίμων υπηρεσιών και η η

γεσία μας διαβεβαίωσε ότι τούτο είναι και δικός 

της στόχος. Σημειώνουμε εδώ ότι η ηγεσία ανα

κοίνωσε την απόφασή της να εφοδιάσει με υπη

ρεσιακά κινητά τηλέφωνα τους Διοικητές όλων 

των Υπηρεσιών έτσι ώστε αυτοί να μην υποβάλ

λονται σε επιπλέον δαπάνες χρησιμοποιώντας 

για υπηρεσιακό λόγο τα προσωπικά κινητά τους 

τηλέφωνα.

ιδ. Διάθεση Αστυνομικών που έχουν τεθεί σε 

κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, σε Υπηρεσία 

και την (6η )έκτη ημέρα της εβδομάδος με πλήρη 

αποζημίωση για βελτίωση της οικονομικής τους

θέσης: Η ηγεσία δεσμεύθηκε να μελετήσει και να 

επιλύσειτο θέμα μέχρι τέλος Φεβρουάριου. Όλοι 

πάντως έχουμε υποχρέωση να βελτιώσουμε τη 

θέση των συναδέλφων αυτής της κατηγορίας για 

λόγους συναδελφικούς, αλλά και κοινωνικής αλ

ληλεγγύης.

ιε. Κατάργηση της κρίσης για την χορήγηση μι- 

σθολογικής προαγωγής:

Με το πρώτο Νομοσχέδιο που θα κατατεθεί 

προς ψήφιση στην Βουλή θα υπάρξει παρέμβαση 

ώστε να βελτιωθεί η όλη κατάσταση.

ιστ. Κατάργηση των Ε.Δ.Ε. για τροχαία ατυχή

ματα με υλικές ζημίες στα οποία εμπλέκονται υ

πηρεσιακά οχήματα: Θα καταβληθεί προσπάθεια 

να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα, καίτοι πρόκειται 

για διαδικασία που ισχύει από μακρού για όλα τα 

οχήματα του δημοσίου.

4. Η συζήτηση μεταξύ της ηγεσίας και του Δι- 

ευρυμένου Διοικητικού Συμβουλίου μας έγινε σε 

καλό κλίμα και διαπιστώθηκε η κοινή αγωνία μας 

για επίλυση προβλημάτων που διαχρονικά μας α

πασχολούν. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η παρούσα 

Ηγεσία έχει πρόθεση να βοηθήσει στην επίλυση 

των προβλημάτων μας. Προς άρση δε κάθε πα

ρεξήγησης, επισημαίνουμε ότι άλλο η συνεργα

σία, άλλο η διαφορετική άποψη και άλλο η κρπι- 

κή. Όλοι όμως θα κριθούμε από το αποτέλεσμα 

και όχι από την θέση που ο καθένας θα πάρει.

Β. Η ΠΟΑΞΙΑ με αφορμή τα όσα εμφανίζονται 

στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ως συμβαίνο- 

ντα στον χώρο της εκκλησίας και της δικαιοσύ

νης, ανακοινώνει τα εξής:

Τελευταία γίνεται προσπάθεια εμπλοκής στο 

φερόμενο ως παραδικαστικό κύκλωμα εν ενερ- 

γεία αξιωματικών της Αστυνομίας, που υπηρε

τούν στην Δ/νση Ασφάλειας Αττικής και ιδίως 

στην Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών.

Πιθανολογείται σφόδρα, ότι επί σειρά ετών ε- 

πιχειρείται από ύποπτους και σκοτεινούς κύ

κλους κακοποιών και οργανωμένων κυκλωμά

των, η σπίλωση ικανών και ένπμων αστυνομικών 

και ειδικά αξιωματικών, οι οποίοι έχουν αφιερώ

σει τη ζωή τους στην καταπολέμηση των ναρκω

τικών αποσκοπώντας στην αδρανοποίησή τους 

και εν τέλει την απομάκρυνσή τους από την υπη

ρεσία αυτή.

Οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί έχουν αποδείξει 

επί μακρόν την αφοσίωσή τους στο καθήκον, την 

τιμιότητά τους και την ικανότητά τους στην αντι

μετώπιση των εμπόρων ναρκωτικών και την εξάρ

θρωση δικτύων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας 

όσο και διεθνώς, για τούτο και έχουν επανειλημ

μένα βραβευθεί για την προσφορά τους.

Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός την προσοχή 

ότι οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που υπηρετούν 

στις υπηρεσίες ασφαλείας και ειδικά στην Δίωξη 

Ναρκωτικών γίνονται πλειστάκις στόχοι των πά-



υπηρεσιακά
σης φύσεως κυκλωμάτων, επειδή υψώνουν ανά

χωμα στην παράνομη δράση τους, για τούτο και 

κάθε καταγγελία σε βάρος τους πρέπει να ερευ- 

νάται με ιδιαίτερη προσοχή και υπό το πρίσμα του 

πιθανού στόχου που δεν είναι άλλος από την ε- 

ξουδετέρωσή τους και εν τελεί την απομάκρυνσή 

τους από την Υπηρεσία.

Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε:

- Τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να ερευνούν με 

προσοχή τις καταγγελίες που περιέρχονται σε 

αυτούς αλλά και τις πηγές προέλευσής τους προ- 

κειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση άθελά τους 

να διευκολύνουν το «παιχνίδι» κακοποιών και κυ

κλωμάτων του οργανωμένου εγκλήματος.

- Τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχω

ρήσει τάχιστα σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα 

προβλέπει συγκεκριμένες συλλογικές διαδικα

σίες χειρισμού μεγάλων υποθέσεων και πληρο

φοριοδοτών, κατ' αναλογία μετά ισχύοντα σε χώ

ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να προ

στατεύονται οι αξιωματικοί κατά την ενάσκηση 

των καθηκόντων τους και να αποκλείονται περι

πτώσεις άδικης κατηγορίας σε βάρος τους για 

λόγους σκοπιμότητας.

- Τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει σε βάθος τον 

σκοπό των καταγγελιών αυτών γιατί όπως δια- 

φαίνεται στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην 

κατασυκοφάντηση και αποδόμηση της Υπηρε

σίας Δίωξης Ναρκωτικών.

Γ. Με αφορμή την ολοκλήρωση των τακτικών 

κρίσεων έτους 2005 των ανωτάτων και ανωτέρων 

αξιωματικών η ΠΟΑΞΙΑ ανακοινώνει τα εξής:

Η περιορισμένη έκτασή τους, σε συνδυασμό 

με τις μη κρίσεις ετών 2002, 2003, την αναβολή 

των κρίσεων έτους 2004 και την επίσης περιορι

σμένη έκτασή τους τον περασμένο Οκτώβριο, δη

μιούργησαν αναταραχή στους κόλπους των με- 

σόβαθμων αξιωματικών της Αστυνομίας, οι οποί

οι με την ακολουθούμενη πρακτική διαπιστώνουν 

πλήρη ανατροπή των προοπτικών τους, των 

προσδοκιών τους και της σε λογικά χρονικά όρια 

επιθυμίας τους, για ανέλιξή τους σε ανώτερους 

βαθμούς.

Η κατάσταση αυτή, δηλαδή οι κατ’ επανάληψη 

περιορισμένες κρίσεις έχουν απογοητεύσει το 

σύνολο των αξιωματικών, έχουν μειώσει το ηθικό 

τους, έχουν περιορίσει τη διάθεσή τους για προ

σφορά και έχουν κλονίσει την σε απόλυτο βαθμό 

αφοσίωσή τους στο καθήκον. (Διακινδυνεύουμε 

την πρόβλεψη για δυσμενείς επιπτώσεις στο άμε

σο μέλλον στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρε

σιών).

Αλγεινή εντύπωση στους κύκλους των αξιωμα

τικών προκάλεσε η για τρίτο χρόνο στον ίδιο βαθ

μό παραμονή ανωτάτων αξιωματικών και σε ανά

θεση η αποστρατεία προ πενταμήνου προαχθέ- 

ντων Υποστρατήγων- Ταξιάρχων που βρίσκονταν

στο τέλος της επετηρίδας του βαθμού τους.

Η έλλειψη διαφάνειας λόγω μη συμμετοχής αι

ρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια, 

έχει καταστήσει την όλη διαδικασία μη αποδεκτή 

και ύποπτη για παρεμβάσεις (υπηρεσιακές -  εξω- 

υπηρεσιακές).

Η μη ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων τα ο

ποία υποχρεωτικά θα λαμβάνονται υπόψη από τα 

αρμόδια Συμβούλια, έχει οδηγήσει το σύνολοτων 

αξιωματικών να θεωρούν την όλη διαδικασία των 

κρίσεων «παρωδία» με συνέπεια ούτε αυτοί που 

προάγονται να ικανοποιούνται ηθικά γνωρίζο

ντας που οφείλουν την προαγωγή τους, ούτε αυ

τοί που αποστρατεύονται να δέχονται τις σχετι

κές αποφάσεις ως δίκαιες, παρά το γεγονός ότι 

και αυτοί, ως θεωρείται σφόδρα πιθανόν, είχαν 

προσφύγει σε πλάγια μέσα για να επιτύχουν πε

ραιτέρω ανέλιξή τους.

Κατόπιντων ανωτέρω καλούμε την πολπική και 

υπηρεσιακή μας ηγεσία, τάχιστα να προχωρήσει 

σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία πέραντων άλλων 

θα περιλαμβάνει και τα εξής:

- Θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων που υπο

χρεωτικά θα λαμβάνονται υπόψη για προαγωγή ή 

αποστρατεία.

- Καθιέρωση ανωτάτου χρονικού ορίου παρα

μονής δύο ετών στους βαθμούς από Αστυνομικό 

Διευθυντή μέχρι και Αντιστράτηγο - Αρχηγό.

- Ανανέωση κατ’ έτος της επετηρίδας μέχρι συ

γκεκριμένο αριθμό (αναλογία εξερχομένων προς 

εισερχομένους κατ’ έτος στην Σχολή Αξιωματι

κών).

- Συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων μας σε όλα 

τα Συμβούλια Κρίσεων.

- Αύξηση των οργανικών θέσεων των ανωτά

των και ανωτέρων αξιωματικών κατά έναν Αντι

στράτηγο (επικεφαλής της Αστυνομικής Ακαδη

μίας -  Συνόλου εκπαίδευσης), τεσσάρων Υπο

στρατήγων, 16 Ταξιάρχων, 50 Αστυνομικών Διευ

θυντών και 150 Αστυνομικών Υποδιευθυντών, για 

αποσυμφόρηση της επετηρίδας και ενίσχυση της 

Διοίκησης.

Σημειώνουμε ότι ο σκοπός μας δεν είναι η απο

στρατεία συναδέλφων μας αλλά η τήρηση των και 

εθιμικά ισχυόντων από συστάσεως του Σώματος, 

αφού και να θέλουμε δεν μπορούμε να παραβλά

ψουμε ότι για όλους μας κάποτε κλείνει ο βιολογι

κός υπηρεσιακός μας κύκλος.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΕ ΙΣ  Τ Η Σ  Π .Ο .Α Σ.Υ .

Α. Συγκροτήθηκε σε σώμα (3-3-2005) το Διοι

κητικό Συμβούλιοτης Ομοσπονδίας που προήλθε 

από τις εκλογές της 25-2-2005 και εξέλεξε ταυτό

χρονα το νέο προεδρείο του οποίου η σύνθεση έ

χει ως εξής:

Πρόεδρος ο Δημήτριος Κυριαζίδης, Γενικός

Γραμματέας ο Αντώνιος Μπστάπης, Αναπλ. Γεν. 

Γ ραμματέας ο Παναγιώτης Λάζος, Αντιπρόεδροι: 

οι Χρήστος Φωτόπουλος, Κωνσταντίνος Βουδού- 

ρης και Σωτήριος Μουτζούρης, Ταμίας ο Από

στολος Ρίζου, Αναπλ. Ταμίας ο Νικόλαος Καπνό- 

πουλος, Ειδικός Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Τε- 

κερλέκης, Οργανωτικός Γραμματέας ο Θεόδω

ρος Πελέκης,

Γ ραμματέας Δημοσίων Σχέσεων ο Ιωάννης 

Τσαβδαρτζής, Γ ραμματέας Διεθνών Σχέσεων ο 

Χρήστος Μαυραγάνης.

Ευθύς αμέσως, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 

προέβη σε μια πρώτη αποτίμηση των εργασιών 

του 16ου Συνεδρίου, δίδοντας ιδιαίτερο βάρος 

στο διεκδικητικό πλαίσιο, όπως αυτό αποτυπώθη- 

κε και στο ψήφισμα του Συνεδρίου, στις τοποθε

τήσεις των Συνέδρων - στις θέσεις και στόχους -  

καθώς και στην υλοποίηση δεσμεύσεων της Κυ

βέρνησης σε ό,τι αφορά την Ελληνική Αστυνομία 

και τους εργαζόμενους σ’ αυτή, που αναπτύχθη

καν από πλευράς του παραβρεθέντος στην πανη

γυρική έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κ. Υ

πουργού Δημόσιας Τάξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλυσε τις θέσεις -  

τοποθετήσεις των παραβρεθέντων εκπροσώπων 

των πολιτικών κομμάτων και εκτίμησε θετικά και ι

κανοποιητικά αυτές των δύο "μικρών” πολιτικών 

κομμάτων στο κοινοβούλιο (Κ.Κ.Ε. -  Συνασπι

σμό), τα οποία αναγνώρισαν το σημαντικό έργο 

που επετέλεσε και επιτελεί η Ομοσπονδία, εκ

φράζοντας ταυτόχρονα τη συμπαράσταση και 

την αλληλεγγύη τους σε κάθε μελλοντικό αγώνα 

της.

Θεωρώντας δε, ως βαρυσήμαντο το προσωπι

κό μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, αναμένει 

να διαπιστώσει τις από μέρους της Αξιωματικής 

Αντιπολίτευσης δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά τη 

διαρκή παρέμβασή του για την προώθηση- επίλυ

ση των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι αστυνο

μικοί.

Τέλος η αστυνομική ηγεσία που εκπροσωπή

θηκε από τον κ. Υπαρχηγό του Σώματος καθησύ

χασε το Σώμα του Συνεδρίου γιατη διατήρηση και 

διαφύλαξη των όσων κατακτήθηκαν και ανακού- 

φισαντον άνθρωπο αστυνομικό, πλην όμως, εκεί

νο το οποίο πρέπει να καταγραφεί από πλευράς 

του νεοσύστατου Διοικητικού Συμβουλίου είναι η 

κοινή διαπίστωση ότι η περίοδος ανοχής και προς 

την αστυνομική ηγεσία έχει λάβει τέλος και ότι ευ

θύς μετά τις ετήσιες κρίσεις πρέπει να τεθεί προ 

των ευθυνών της καθ’ όσον εκκρεμή υπηρεσιακά 

ζητήματα που απαπούν απλή βούληση της αστυ

νομικής ηγεσίας καρκινοβατούν.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

16ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 16ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Πανελλή-
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νιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι 

εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν την

25.2.2005 στην Λεπτοκαρυά Πιερίας, ενέκρινε ο

μόφωνα το παρόν ψήφισμα, στο οποίο περιλαμ

βάνονται θεσμικά, οικονομικά, φορολογικά και α

σφαλιστικά αιτήματα των οποίων η άμεση ικανο

ποίηση κρίνεται πλέον αναγκαία για την διασφά

λιση και την αναβάθμιση του έργου του αστυνο

μικού, προϋποθέσεις απαραίτητες στην ύπαρξη 

αποτελεσμαηκότερης Αστυνομίας στη διάθεση 

του Έλληνα πολίτη και στην οποία οι εργαζόμενοι 

υπάλληλοι, θα τυγχάνουν ανθρώπινης μεταχείρι

σης και ανπμετώπισης.

Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α

1. Τροποποίηση του συνδικαλιστικού Νόμου 

2265/1994 και αποκατάσταση των διωχθέντων 

για συνδικαλιστικούς λόγους Αστυνομικών, προ 

και μετά την ισχύ του ανωτέρω Νόμου.

2. Επαρκή αριθμό εισαγωγής αστυνομικών 

κατ’ έτος σπς σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας 

με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των Πανελλα

δικών εξετάσεων και με προκήρυξη εισαγωγής 

για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2.500 θέσεων α

στυφυλάκων. Διασφάλιση της υπηρεσιακής - ερ

γασιακής πορείας αυτών από την νόθευση και με

ταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων στο βοηθη

τικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας

3. Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών -  Ανακατανομή 

αστυνομικού προσωπικού με καινούργιο οργανό

γραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητος.

4. Αναβάθμιση - Επανακαθορισμός του συστή

ματος εκπαίδευσης -  μετεκπαίδευσης και ενσω

μάτωση της δια βίου εκπαίδευσης.

5. Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσε- 

ων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέλιξη των α

στυνομικών με ένα αξιοκρατικό -  αδιάβλητο και 

δίκαιο σύστημα για όλους τους βαθμούς (βαθμο

λόγιο) και για τους χαμηλόβαθμους που εισήλ- 

θαν με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων 

και τους αποφοίτους λυκείων που θα μετεκπαι

δευτούν.

6 . Ενιαία επετηρίδα για τους Αξιωματικούς 

Τμήματος Μετ/σης (ΤΕΜΑ) και σε αρνητική περί

πτωση αναλογικός καθορισμός εντός των οργα

νικών θέσεων, ήτοι ενός Υποστρατήγου, 4 Τα

ξιάρχων, 18 Αστυνομικών Διευθυντών, 30 Αστυ

νομικών Υποδιευθυντών και 75 Αστυνόμων Α'.

7 . Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της Ελλη

νικής Αστυνομίας και απαλλαγή αυτής από τα ξέ

να προς την αποστολή της έργα.

8. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύ

σεων και για το προσωπικό των Σωμάτων Ασφα

λείας , για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε 

βάρος του σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους.

9. Διασφάλιση των απαιτούμενων όρων και

συνθηκών υγιεινής στους χώρους εργασίας των 

αστυνομικών, με την άμεση έκδοση των επιβαλ

λόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων όπως ο Νό

μος ορίζει.

10. Ενημέρωση και εμπέδωση των διατάξεων 

του νέου νομικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη χρή

ση των όπλων -  ίδρυση και λειτουργία των επι

βαλλόμενων από το Νόμο σκοπευτηρίων σε κάθε 

έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης.

11. Καθ’ υπέρβαση εισαγωγή παιδιών αστυνο

μικών σπς Αστυνομικές Σχολές σε ποσοστό 12% 

.πρόσληψη στο πολιτικό προσωπικό του Υ.Δ.Τ. 

τέκνων τραυματισθέντων αστυνομικών σε υπη

ρεσία με αναπηρία πάνω από 67%.

12. Καθορισμός κινήτρων αυξημένης παραγω

γικότητας - Γ ια πρώτη φορά τίθεται το θέμα της 

μισθολογικής, υπηρεσιακής και επαγγελματικής 

αναγνώρισης των αστυνομικών οι οποίοι ασκούν 

καθήκοντα ιδιάζουσας επικινδυνότητας ή ιδιαίτε

ρα σύνθετα.

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

Ξ Αμεση άρση από 1-1-2006 των αδικιών, που 

προήλθαν από το μισθολόγιο του 1997, με μεγα

λύτερους συντελεστές σε ορθολογικότερη και α

ναλογική βάση στους βαθμούς από Αστυφύλακα 

ως και Ανπσυνταγματάρχη.

Ξ Κατάρτιση νέου μισθολογίου σε ορθολογι

κότερη και αναλογική βάση χωρίς ανισότητες και 

αδικίες, που θα έχει ως κύριο στόχο την αναβάθ

μιση των αποδοχών των χαμηλόβαθμων.

Ξ Εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για 

Κυριακές, εξαιρέσιμες, αργίες, νυχτερινά, υπε

ρωρίες.

Ξ Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων που ι

σχύουν για τους υπαλλήλους του Δημοσίου που 

υπηρετούν στις παραμεθόριες περιοχές και 

στους αστυνομικούς που υπηρετούν στις ίδιες 

περιοχές.

Ξ Αμεση επέκταση της χορήγησης του επιδό

ματος 150 ευρώ σε όλους τους συναδέλφους 

που υπηρετούν σε υπηρεσίες συνόρων (τελω

νεία) της Χώρας (επέκταση της παρ. 4 του άρ

θρου 10 του Ν. 3103/03- ΦΕΚ 23 Α)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

1. Καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με 

πρόσθετα κλιμάκια.

2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμα

κας.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

1. Διατήρηση της καταβολής ως κύριας σύντα

ξης για όλους τους εργαζομένους στα Σώματα Α

σφαλείας του 80% των συντάξιμων αποδοχών

του τελευταίου πριν την αποχώρηση μήνα.

2. Διατήρηση χωρίς συγχωνεύσεις και ενοποι

ήσεις όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμεί

ων και ταμείων αρωγής με βελτίωση των παρο

χών σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου 

μετά από αναλογισπκή μελέτη και την αναλογική 

εκπροσώπηση μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΜΤΣ.

3. Ένταξη των γενικών επιδομάτων στις συ

ντάξιμες αποδοχές, χωρίς αλλαγή του τρόπου υ

πολογισμού της σύνταξης.

4. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό 

προσωπικό.

Β. Η ΠΟΑΣΥ με ανακοίνωσή της διαπιστώνει 

την έντονη ανησυχία και δυσαρέσκεια που επι

κρατεί στον εργασιακό χώρο της αστυνομίας με

τά την ανακοίνωση της εισοδημαπκής πολιτικής 

για το «2005» που προβλέπει ονομασπκές «αυξή

σεις» 3,6% στους βασικούς μισθούς των Δημο

σίων Υπαλλήλων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Με δεδομένο όμως ότι οι «αυξήσεις» υπολογί

ζονται μόνο στο βασικό μισθό και όχι στο σύνολο 

των τακτικών αποδοχών και σε συνδυασμό με το 

«νέο μισθολόγιο» (όπου ενσωματώθηκαν τα τα

κτικά επιδόματα στο βασικό μισθό) που έγινε για 

τους Δημόσιους Υπαλλήλους από την προηγού

μενη Κυβέρνηση το «2003», η οποία εξαίρεσε κα

τά προκλητικό τρόπο, τους εργαζόμενους στα 

Σώματα Ασφαλείας, ενώ είχε δεσμευθεί δημόσια 

για το ανπθετο, με αποτέλεσμα οι βασικοί μισθοί 

και των αστυνομικών να παραμείνουν απαράδε

κτα χαμηλοί ( Β.Μ. Αστυφύλακα 547 ευρώ -  Β.Μ. 

Αξιωμαπκού 720 ευρώ), η ουσιαστική αύξηση για 

τους αστυνομικούς σπς τακπκές τους αποδοχές 

είναι 2% και όχι 3,6%.

Εάν δε, υπολογιστούν και λοιποί οικονομικοί 

παράμετροι όπως:

- Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλί

μακας.

- Η αλλαγή που επήλθε στη φορολογική κλίμα

κα από 1 -1 -2005 με την μετακύλιση 400 ευρώ από 

το δεύτερο εισοδηματικό κλιμάκιο (σύνολο εισο

δήματος 13.000 ευρώ ένανπ 13.400 ευρώ πριν).

- Η μείωση 1,5% από 2,5% της έκπτωσης στον 

παρακρατούμενο φόρο.

-Οι αλυσιδωτές αυξήσεις των αγαθών -  υπη

ρεσιών, ως και η αύξηση των εμμέσων φόρων έ

χουν ως αποτέλεσμα η πενιχρή αύξηση να κστα- 

λήξει ως απλό «φιλοδώρημα». Οι εργαζόμενοι ό

μως στα Σώματα Ασφαλείας και ειδικότερα οι α

στυνομικοί, γνωστοί για τους αγώνες τους, ώστε 

να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον ισότιμα με τους 

λοιπούς εργαζόμενους ανέμεναν και αναμένουν 

από την σημερινή Κυβέρνηση να υλοποιήσει τις 

δεσμεύσεις της, έτσι, ώστε τουλάχιστον να υ

πάρξει μια εξισορρόπηση, δηλαδή να υλοποιηθεί 

η δέσμευση για την αύξηση του βασικού μισθού
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όπως επίσης και να τηρηθεί η δημόσια πρόσφατη 

δέσμευση των Υπουργών Οικονομικών και Δημό

σιας Τάξης σε ό,τι αφορά την αναγνώριση της ερ

γασίας μας, ως επικίνδυνης, καθ’ όσον η σχετική 

διάταξη - ρύθμιση θα περιεχόταν στην εισοδημα

τική πολιτική του 2005, πλην όμως ουδεμία ανα

φορά υπήρξε,

«Οι αστυνομικοί πλέον μαζί με τους λοιπούς 

εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας αναγκά

ζονται να προχωρήσουν σε νέους αγώνες».

Γ. Την 7-2-2005 η Π.Ο.ΑΣ.Υ. έλαβε το Σχέδιο 

Π.Δ. του Υπουργείου, σχετικώς με τις τοποθετή

σεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις 

Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών Φρουρών, με 

σκοπό να καταθέσει από την πλευρά της τις από

ψεις της. Επί του κειμένου, λοιπόν παρατηρεί και 

διαπιστώνει «την αντισυνταγματικότητα πολλών 

ρυθμίσεων, σημειώνοντας ότι η προϊούσα αντισυ

νταγματικότητα του καθεστώτος υπό το οποίο 

διατελούν οι Συνοριακοί Φύλακες και οι Ειδικοί 

Φρουροί, δεν αφήνει περιθώριαγια περαιτέρω δι

ευρύνσεις. Για να αναφερθούμε αρχικώς στους 

Σ.Φ., θα υπενθυμίσομε ότι εξ υπαρχής προσελή- 

φθησαν ως τοπικώς απασχολούμενοι ακρίτες και 

δή ιδιωτικού Δικαίου υπάλληλοι, με ρητώς διατυ- 

πωθείσατην απαγόρευση μεταθέσεων και μετα

κινήσεων αυτών, σε κάθε σχετικό νομοθετικό κεί

μενο. Με αδιανόητες όμως διαδικασίες, υπόπτου 

σκοπιμότητος και αμφιβόλου απστελεσματικάτη- 

τος, προωθήθηκε προοδευτικώς, η τμηματική και 

προοδευτική εξομοίωση αυτών με τους Ε.Φ. και 

τους Αστυνομικούς.

Αν και από διαφορετικό σημείο εκκινήσεως, για 

τους Ε.Φ. η απελθούσα Διοίκηση την ίδια αντισυ

νταγματική αλλά και παράνομη μέθοδο εκ πλαγί

ου και de facto εξομοιώσεως, ακολούθησε. Καίτοι 

προσληφθέντες με σαφώς απαγορευόμενη τη 

δυνατότητα μεταθέσεως, οι Ε.Φ. προοδευτικώς 

αλλά αθεμίτως επέτυχαν και την αναγνώριση υ

πέρ αυτών, αρμοδιοτήτων, οι οποίες αντιστοι

χούν σε Αστυνομικούς, Ανακριτικούς δηλαδή υ

παλλήλους με την στενή του όρου έννοια.

Θεωρούμε ότι το διακύβευμα στην παρούσα 

είναι έτερο: ο εγκλωβισμός των Αστυνομικών σε 

μια διαδικασία διαλόγου, από την οποίαν αποκερ- 

δαίνουν μόνον οι Σ.Φ. και Ε.Φ., οι οποίοι θα ανα- 

γορευθούν σε ισοτίμους συνομιλητές με τους μο

ναδικούς ορθώς εκπαιδευθέντες και παγκοσμίως 

αναγνωριζόμενους Αστυνομικούς Υπαλλήλους. 

Θεωρούμε δηλαδή, ότι ο βασικός στόχος της πα

ρούσας διαδικασίας είναι μία ακόμη αναγνώριση 

δικαιωμάτων σε μια κατηγορία εργαζομένων η ο

ποία αν και δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένη για 

την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Συμφέροντος 

της Εθνικής Ασφαλείας, εν τούτοις διεκδικεί και 

παρατύπως επιτυγχάνει συνεχώς περισσότερα

δικαιώματα. Έχουμε λοιπόν το οξύμωρο σχήμα: 

οι Αστυνομικοί οι οποίοι έχουν διαγράψει συγκε

κριμένη πορεία και είναι εκπαιδευμένοι για την κά

λυψη των αναγκών ασφαλείαςτου κοινωνικού συ

νόλου, να εισπράττουν την συνεχή αναβολή των 

αυτονοήτων εργασιακών τους διεκδικήσεων, ενώ 

αντίθετα οι ανεκπαίδευτοι και εν πολλοίς ανεπαρ

κέστατοι Σ.Φ. και Ε.Φ. να απολαμβάνουν ολοένα 

και περισσότερα δικαιώματα, για τα οποία ολό

κληρες γενεές Αστυνομικών εις μάχην είχαν πα

σχίσει επί δεκαετίες.

Μας δημιουργείται μέσω της ρυθμίσεως που 

μας απεστάλη, μία εύλογος απορία, την επίλυση 

της οποίας επιθυμούμε προτού εμπλακούμε σε 

οιανδήποτε διαδικασία συνεννοήσεως: οιΣ.Φ. και 

Ε.Φ. προσελήφθησαν για την κάλυψη συγκεκρι

μένων, πολύ περιορισμένων, υπηρεσιακών ανα

γκών. Τί μεσολάβησε και τώρα επιθυμεί η Υπηρε

σία την δυνατότητα μεταθέσεων αυτών; Είτε εκα- 

λύφθησαν πλήρως οι ανάγκες για τις οποίες προ

σελήφθησαν, άρα ίσως να πρέπει να αρχίσομε να 

αναλογιζόμεθατην οικονομική σκοπιμότητα απο- 

λύσεως ικανού αριθμού εξ αυτών, είτε δεν εκαλύ- 

φθησαν οι ανάγκες αυτές, αλλά επιθυμείται μια εκ 

νέου παροχή δαπανηρής εκδουλεύσεως στα 

«προστατευόμενα μέλη» του Υπουργείου Δημο

σίας Τάξεως, με την σκόπιμη μάλιστα διατήρηση 

της δυνατότητος προσλήψεως και νέων στρα

τιών Σ.Φ. και Ε.Φ.

Αλλά ακόμη και εάν, χάριν παραδείγματος, υ

ποθέσουμε ότι η βασική σύλληψη του προωθου- 

μένου Προεδρικού Διατάγματος κινείται σε ορθή 

κατεύθυνση -που δεν κινείται- η όλη μέθοδος που 

ακολουθείται είναι ολοσχερώς εσφαλμένη. Από 

την επιλογή και μόνον των μέσων και πηγών Δι

καίου, διαπιστούται άνευ οιασδήποτε επιφυλάξε- 

ως, η αληθής βούληση του Νομοθέτου, ως προε- 

ξετέθη. Την προβληματική και έωλο στήριξη του 

μελετουμένου Π.Δ., προειδοποιούμε ότι θα ανα

κρούσουμε σε όλα τα επίπεδα, με χρήση κάθε νο

μίμου, ενδίκου και εξωδίκου δικαιώματος μας.

Άπαντες οι Αστυνομικοί τους οποίους εκπρο

σωπούμε, σε κάθε επικοινωνία μαζί μας για το εν 

λόγω θέμα, μας εκπέμπουν την αποφασισπκότη- 

τα και την κάθετη αντίθεσή τους σε κάθε προσπά

θεια εκ νέου εξομοιώσεως των Σ.Φ. και Ε.Φ. τόσον 

μεταξύ αλλήλων, όσον και μεθ’ ημών. Είναι αδια

νόητο να εκχωρηθεί και η δυνατότητα μεταθέσε

ων στους Σ.Φ. και Ε.Φ.,σταντουςέχουνπλέονχα- 

ρισθεί αντίστοιχα με τους Αστυνομικούς - Ασφα

λιστικά, Συνταξιοδοτικά, Πειθαρχικά, Υπηρεσια

κά κ.λπ. δικαιώματα. Πρόκειται για μια ανώμαλη ε

ξομοίωση την οποία κανείς Αστυνομικός που κό

πιασε στις Σχολές της Αστυνομίας και κοπιά κα

θημερινώς ως πυλωρός της εννόμου τάξεως, δεν 

μπορεί να δεχθεί. Συνεπώς, εάν προωθηθεί πε

ραιτέρω το εν λόγω κείμενο, δεν έχουμε άλλη διέ

ξοδο από την ανοικτή σύγκρουση.

Οι μεταθέσεις και μετακινήσεις των Σ.Φ. και 

Ε.Φ. -που κατ’ ουσίαν είναι μεταθέσεις των Ε.Φ. 

και μετακινήσεις εντός Νομού των Σ.Φ.!- θα δημι

ουργήσουν τεράστια προβλήματα και αμέτρητες 

επιπλοκές στις μεταθέσεις των συναδέλφων, δη

λαδή των μοναδικών αληθών αστυνομικών. Δημι- 

ουργείται επιπροσθέτως, μία ψευδαίσθηση υ- 

περπληρότητος ανδρών ανά Διεύθυνση ή Υπηρε

σία, σε μία περίοδο σαφώς αντιληπτής λειψαν

δρίας, με την χρήση των Ε.Φ. και μέχρις και των 

Σ.Φ. για την εκτέλεση αστυνομικών καθηκόντων, 

για τα οποία είναι παντελώς ανεκπαίδευτοι, δημι

ουργώντας πρόσφορο έδαφος, μόνον για παρε

ξηγήσεις, υποβολή εγκλήσεων, αναποτελεσματι

κότητα λόγω εμπλοκής πολλών διαφορετικών 

αρμοδιοτήτων και εν τέλει για ανεπαρκή παροχή 

υπηρεσιών ασφαλείας στον πολίτη. Ταυτόχρονα, 

οι επιλογές αυτές αντικατοπτρίζουν ένα παλαιό- 

τερο δόγμα περί Αστυνομεύσεως στρατοκρατι- 

κού χαρακτήρα, το οποίον έχει συλλήβδην απορ- 

ριφθεί από ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια.

Εμείς σταθήκαμε τόσον καιρό αρωγοί των υ

γιών προσπαθειών για εξυγίανση του Αστυνομι

κού Σώματος από στρεβλώσεις και αγκυλώσεις 

του παρελθόντος. Ζητούμε να μην μας αποστε

ρηθεί η δυνατότητα αυτή και στο μέλλον, θέτο

ντας ημάς αντιμετώπους υμών, για ένα θέμα τόσο 

ζέον, για το αξιακό σύστημα του Αστυνομικού».

Δ. Με τον Πρόεδρο του Συνασπισμού της Ρι

ζοσπαστικής Αριστερός κ. Αλέκο Αλαβάνο συνα

ντήθηκε το προεδρείο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έγι

νε σε καλό κλίμα, υπήρξε μια πρώτη καταγραφή 

των θέσεων του προέδρου του Συνασπισμού, βά

ση της ενημέρωσης που προηγήθηκε από τον 

Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, σχετικά και με την α

γανάκτηση, ανησυχία και δυσανασχέτηση που ε

πικρατεί στους αστυνομικούς υπαλλήλους της 

χώρας, εκ του γεγονότος, ότι ώριμα προς επίλυ

ση ζητήματα, βαλτώνουν και ουδόλως διαφαίνε- 

ται να προχωρούν προς επίλυση, παρά τις εξαγ

γελίες και δεσμεύσεις της Κυβέρνησης.

Ο κ. Αλαβάνος, άκουσε με προσοχή τα αιτήμα

τα του Προεδρείου και δεσμεύτηκε ότι θα σταθεί 

αρωγός σε κάθε προσπάθεια που οδηγεί στη βελ

τίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού 

και στην προσφορά καλύτερων υπηρεσιών προς 

τον πολίτη, τονίζοντας χαρακτηριστικά, ότι η ελ

ληνική κοινωνία δεν θέλει "θυμωμένους αστυνο

μικούς" εξαιτίας της δεινής οικονομικής των κα

τάστασης.

Τα ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν θεσμικού, 

οικονομικού και εργασιακού περιεχομένου όπως
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αυτά διαλαμβάνονται στο ψήφισμα του πρόσφα

του 16ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της Ομο

σπονδίας.

Ε. Δικαστική Δικαίωση

Τέλος στην αδικία που υφίστανται εκατοντά

δες συνάδελφοι που κρίνονται παραμένοντες 

στον ίδιο βαθμό ή ακόμα και ανεπαρκείς στο βαθ

μό αυτό, βάζει η δικαστική απόφαση με αριθμό 

3397/03του Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου Α

θηνών (Τμήμα ΣΤ') εξααίας πειθαρχικών ποινών 

που τους έχουν επιβληθεί.

Με την απόφασή του αυτή, το ανώτερο Διοικη

τικό Δικαστήριο κρίνει ως μη νόμιμη και ανεπαρ

κούς αιτιολογημένη την απόφαση του Ανωτέρου 

Συμβουλίου Κρίσεωντης Ελληνικής Αστυνομίας, 

το οποίο αφαιρεί τη βαθμολογική προαγωγή από 

συνάδελφο, επειδή είχε τιμωρηθεί με κάποιες κα

τώτερες πειθαρχικές ποινές προστίμου.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ποινές αυτές «δεν 

μπορούν ν’ αποτελόσουν επαρκές έρεισμα της 

ένδικης δυσμενούς κρίσης, γιαπ επιβλήθηκαν για 

μη χαρακτηριστικά παραπτώματα και ως εκ τού

του δεν υποβαθμίζουν τα προσόντα σε βαθμό μη 

προσγωγικό».

Επίσης το ζήτημα της δικαστικής διεκδίκησης 

επιδομάτων αλλοδαπής επέλυσε το Διοικητικό 

Πρωτοδικείο Αθηνών με την έκδοση της οριστι

κής υπ’ αριθμ. 4562/04 απόφασής του.

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθη

νών (Τμήμα 13ο Τριμελές) επεδίκασε υπέρ συνα

δέλφου χρηματικό ποσό, που ανταποκρίνεται: σε 

διαφορά 5% επί του μισθού του Πρέσβη ως επι

πλέον επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, σε ε

πίδομα κατοικίας και σε επίδομα τέκνων στην αλ

λοδαπή.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί δικαίωση 

για τους συναδέλφους που υπηρετούν κάτω από 

δύσκολες συνθήκες στην αλλοδαπή, εξασφαλί

ζοντας το αίσθημα ασφάλειας στους θύλακες 

του Ελληνισμού, όπως είναι οι Πρεσβείες και τα 

Προξενεία μας σε κάθε γωνιά της γης. Η συγκε

κριμένη δικαστική διεκδίκηση έχει ακόμα μακρά 

δικαστική πορεία, που θα υποστηρίξουμε νομικά, 

σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΕ ΙΣ  

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ Σ Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ Σ  

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Υ  Π Ρ Ο ΣΩ Π ΙΚ Ο Υ /Υ Δ Τ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσω

πικού έστειλε στην πολιτική και φυσική ηγεσία 

του Υπουργείου και της Ελληνικής Αστυνομίας, 

στην ΑΔΕΔΥ, στα πολιτικά κόμματα και στα πρω

τοβάθμια σωματεία - μέλη της την ακόλουθη ανα

κοίνωση:

«Με την υλοποίηση του ν. 3260/2004 και τον έ

λεγχο των Υπηρεσιακών Συμβουλίων άρχισε η α

ντίστροφη μέτρηση για την εφαρμογή μιας «α

ξιοκρατικής πολιτικής» στο δημόσιο τομέα, μιας 

πολιτικής που είχε σαν στόχο σ' όλες τις βαθμίδες 

διοίκησης να αντικατασταθούν αξιόλογοι υπάλ

ληλοι, που είχαν αναβαθμίσειτην δημόσια διοίκη

ση με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργσπ- 

κάτητά τους. Η κυβέρνηση επαίρεται για την α

ξιοκρατία που επέβαλε στο χώρο της δημόσιας 

διοίκησης, παρά το γεγονός ότι στέλνει στις κα- 

λένδες τις προεκλογικές της υποσχέσεις και τις 

μετέπειτα κυβερνητικές εξαγγελίες της.

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε στ' άλλα υ

πουργεία παρά μόνο από σχετικά δημοσιεύματα, 

αλλά για το χώρο του ΥΔΤ έχουμε γνώση και α

ντίληψη των όσων συνέβησαν. Στελέχη με διοικη

τικές ικανότητες και εμπειρία, με τεράστια προ

σφορά και άρτια επαγγελματική κατάρτιση καρα- 

τομήθηκαν από προϊστάμενοι οργανικών μονά

δων. Οι θύτες μάλιστα διατείνονται χαιρέκακα για 

να ακούγεται, ότι όλα έγιναν αξιοκρατικά, αλλά τα 

ερωτήματα τίθενται αμείλικτα και παραμένουν 

χωρίς απάντηση.

1. Που είναι η αξιοκρατία όταν επιλέχτηκαν 

προϊστάμενοι οργανικών μονάδων υπάλληλοι κα

τηγορίας ΔΕ καταστρατηγώντας το άρθρο 96 

του Υ.Κ. ( Ν. 2683/1999) σύμφωνα με το οποίο υ

πάρχει προβάδισμα για την κατηγορία Π Ε και δεν 

προβλέπεται πουθενά στον κανονισμό θέση 

προϊσταμένου για την κατηγορία ΔΕ/Διοικητικού 

-Λογιστικού;

2. Που είναι η αξιοκρατία όταν δεν τηρήθηκαν 

η ερμηνεύθηκαν κατά το δοκούν τα λοιπά κριτή

ρια που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις για 

την επιλογή προϊσταμένων, όπως διοικητική ικα

νότητα και εμπειρία (μετατροπή Δ/ντή σε απλό υ

πάλληλο) βαθμολογία εκθέσεων αξιολόγησης, 

χρήση αναρρωτικών αδειών και μάλιστα υποκα

ταστάθηκαν προκλητικά με την αόριστη γενικο- 

λογία της προσωπικής αντίληψης για τους κρινό- 

μενους των μελών της πλειοψηφίας του Υπηρε

σιακού Συμβουλίου της Ελληνικής Αστυνομίας.

3. Που είναι η αξιοκρατία όταν αγνοήθηκε συ

νάδελφος με πλούσιο υπηρεσιακό συγγραφικό 

έργο, το οποίο αγκαλιάστηκε αμέσως από υπαλ

λήλους και προϊσταμένους, γιατί λύθηκαν τα 

προβλήματα που αντιμετώπιζαν;

Γνωρίζετε ότι για το σύγγραμμα «Το πανόραμα 

της Δημόσιας Διοίκησης» ο νυν προϊστάμενος 

του Επιτελείου της Ελληνικής Αστυνομίας στο α

πό 18-11 -2004 πρόλογό του αναφέρει πως «πρό

κειται για σημαντική και σπουδαία εργασία που 

στηρίχθηκε μεταξύ άλλων, στην μεθοδική και ορ

γανωτική ικανότητα του συγγραφέα», αλλά και ο 

κ. Αρχηγός του Σώματος το είχε χαρακτηρίσει ό

τι είναι «σημαντικό και μοναδικό έργο, και ότι α

ποτελεί «άριστο οδηγό για τους υπαλλήλους και 

τους προϊσταμένους τους στην ενιαία και ομοιό

μορφη αντιμετώπιση - επίλυση σοβαρών υπηρε

σιακών θεμάτων, που απασχολούν όχι μόνο τους 

υπαλλήλους του ΥΔΤ, αλλά και ευρύτερα της Δη

μόσιας Διοίκησης».

Δηλαδή όσα βεβαιώνουν τους πάντες με υπο

γραφές, η ηγεσία και τα υψηλόβαθμα στελέχη 

της, έστω και εθιμοτυπικά, προκλητικά αγνοού

νται απ’ το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ελληνικής 

Αστυνομίας χάρη των προσωπικών αντιλήψεων 

των μελών του;

4. Γνωρίζετε ότι σε βάρος συναδέλφων που 

καρατομήθηκαν γινόταν από παλιά και συνεχίζει 

να γίνεται ένας ανένπμος πόλεμος εναντίον τους, 

με την διοχέτευση στον ημερήσιο τύπο προσβλη

τικών και υβριστικών μηνυμάτων, μόνο και μόνο ε

πειδή εκτελούσαντα υπηρεσιακά τους καθήκο

ντα με υποδειγματικό τρόπο και υπευθυνότητα 

και δεν υπέκυπταν στις ασκούμενες πιέσεις;

5. Γνωρίζετε ότι στις εκλογές για την ανάδειξη, 

των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμ

βούλια της Ελληνικής Αστυνομίας στις 4-12-2004 

κάποιος συνάδελφος έδινε πλούσιες υποσχέσεις 

στους υποψηφίους και μη ψηφοφόρους του και 

αν δεν έπειθε, εκβίαζε και απειλούσε, χωρίς όμως 

να τον καταγγείλει κάποιος επώνυμα, γιατί έχει 

δημιουργήσει ένα καθεστώς φόβου, αντίθετο 

στην επίσημη γραμμή της κυβέρνησης και του 

κόμματος, που θέλει να επαίρεται ότι υπηρετεί α

νυστερόβουλα, ενώ στην πραγματικότητα δίνει 

την ύστατη μάχη για την καρέκλα του;

6. Γνωρίζετε ότι διακήρυττε τριγυρνώντας 

στους διαδρόμους του Υπουργείου ποιοι Δ/ντές 

και Τμηματάρχες θα κοπούν και ποιοι θα επιλε- 

γούν. Άραγε μ’ αυτές τις δράσεις πασχίζει να δι

καιολογήσει τους πενιχρούς μισθούς ή κατ’ αυ

τόν τον τρόπο αγωνίζεται να βελτιώσει τις άθλιες 

αποδοχές των «εκλεκτών του» που επιμένουν α

κόμα να τους εκπροσωπεί συνδικαλιστικά; Αλή

θεια τι έγινε με το πενθήμερο, την αύξηση των υ

περωριών και την δωρεάν μετακίνηση στα μέσα 

μεταφοράς για υπηρεσιακούς λόγους; Προσωπι

κά πιστεύουμε ότι καιροσκοπεί και με το σύνολο 

των ενεργειώντου απομονώνει και διασύρει τόσο 

την παράταξη που καπηλεύεται όσο και τους έ

ντιμους ομοϊδεάτες του και πάνω απ’ όλα το πολι

τικό προσωπικό του ΥΔΤ.

7. Αυτή λοιπόν είναι η ευαισθησία που προ

βάλλεται και η αξιοκρατία που υποσχεθήκατε ότι 

θα εφαρμόσετε σαν κυβέρνηση «όλων των Ελλή

νων» και συνεχίζετε ακόμα να ανέχεστε και να ε- 

παίρεστε γιατο γεγονός ότι η ΔΑΚΕ/ΥΔΤ και οι βο

λεμένοι εκπρόσωποί της είναι οι αυθεντικοί δημι

ουργοί και εγγυητές τους;

8. Γιατί μετά απ’ όλα αυτά αναγκάζετε όσους 

δεν κρίθηκαν αξιοκρατικά να προσφύγουν στη Δι

καιοσύνη, τόσο με την άσκηση διοικητικών προ

σφυγών κατά των αποφάσεων του Υ.Σ. όσο και με 

την άσκηση σε περίπτωση δικαίωσης, ποινικής
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ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣδίωξης κατά των μελών του για τη συντελεσθείσα 

οικονομική ζημία;

Άποψή μας είναι ότι έχετε υποχρέωση ν' απα

ντήσετε έστω και αρνητικά στα αιτήματα που υπο- 

σχεθήκατε να μελετήσετε και όσο δεν το κάνετε 

δια των αρμοδίων οργάνων θεωρούμε χρέος μας 

να σας καταγγείλουμε τις πράξεις ανοχής ή τις πα

ραλείψεις της διοίκησης, που γίνονται και μάλιστα 

με κατάφωρη καταστρατήγηση των ισχυουσών 

διατάξεων, όπως στην προκειμένη περίπτωση, ε

κτός εάν πιστεύετε ότι η αλογόμυγα είναι πολύ μι

κρή να καταβάλλει το άλογο. Θυμηθείτε όμως ότι 

μπορεί διαρκώς να το ενοχλεί αφάνταστα».

Π ΑΝ Ε ΛΛ Η Ν ΙΑ  Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ  

Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Υ  Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚΟ Υ  

ΚΑΙ Κ .Φ ./Υ Δ Τ

Διεξήχθησαν τις 4 Δεκεμβρίου οι εκλογές για 

την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρε

σιακά Συμβούλια των μονίμων και επί συμβάσει 

πολιτικών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας. 

Για το πενταμελές υπηρεσιακό συ μβούλιο των μο

νίμων υπαλλήλων, επί 1272 εγγεγραμμένων ψήφι

σαν 829, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 804 και τα ά

κυρα 25.

Έλαβαν:

α) Ενωτικό Ψηφοδέλτιο 406 ψήφους και εξελέ- 

γη ο Αλκιβιάδης Τζελέπης με αναπληρώτριά του 

την Αικατερίνη Σαββίδου.

β) ΑΚΕ/ΥΔΤ, 398 ψήφους και εξελέγη ο Ανα

στάσιος Κόκκας με αναπληρωτή του τον Κωνστα

ντίνο Παπαμιχαλόπουλο.

Για το πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο των 

επί συμβάσει υπαλλήλων, επί 186 εγγεγραμμένων 

ψήφισαν 131, τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 123 και 

τα άκυρα 8.

Από τον μοναδικό συνδυασμό που συμμετείχε 

στις εκλογές, της ΑΚΕ/ΥΔΤ, εκλέχθηκαν οι Ευθύ

μιος Ράπτης και Σταυρούλα Χελιώτη με αναπλη- 

ρώτριες την Μαρία Τασσοπούλου και Ελένη Πα- 

πακώστα αντίστοιχα.

+  Ανθυ- 

π α σ τ υ ν ό -  

μος Δημή- 

τριος Δη- 

μητρόπου- 

λος. Γεν

νήθηκε το 

έτος 1964 

στηνΚαλα- 

Κα- 

την

21.10.1982 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη

ρεσίες της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιώς. Υ

πήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 6.3.2005 εξαι- 

τίας τροχαίου ατυχήματος.

+  Ανθυπαστυνόμος Εμμανουήλ Δεληρό- 

γλου. Γεννήθηκετοέτος 1966 στην Αθήνα. Κα- 

τετάγη την 1.7.1994 και υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες των Α.Δ. Φλώρινας, Ροδόπης 

και στη Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 

ενός τέκνου. Απεβίωσε την 7.1.2005 εξαιτίας 

τροχαίου ατυχήματος.

+  Αρχι- 

φ ύ λ α κ α ς  

Π α ν α γ ιώ 

της Αρνό- 

κ ο υ ρ ο ς .  

Γεννήθηκε 

το έτος 

1959 στα 

Π λ α τ ά ν ια  

Μ ε σ σ η 

νίας. Κατε-

τάγη την 17.4.1978 και υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες της Δ.Α. Πειραιά και της 

Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών 

τέκνων. Απεβίωσε την 10.1.2005 από παθολο

γικά

+  Αρχι- 

φ ύ λ α κ α ς  

Δημήτριος 

Κ ο ν τ ό ς .  

Γ εννήθηκε 

το έτος 

1962 στην 

Κ α σ τα ν ιά  

Κα-

τετάγητην

2.6.1981 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε

σίες της Γ.Α.Δ.Α., και των Α.Δ. Άρτας και Ζα

κύνθου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ

κνων. Απεβίωσε την 28.12.2004 εξαιτίας τρο

χαίου ατυχήματος ευρισκόμενος σε διατεταγ

μένη υπηρεσία.

+  Αρχιφύ- 

λακας Αθα

νάσιος Φαρ- 

μάκης. Γεν

νήθηκε το έ

τος 1957 στο 

Πεντάκορφο 

Τ ρ ιχ ω ν ίδ α ς  

Αιτωλοακαρ

νανίας. Κατε- 

τάγη την 

8.4.1981 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε

σίες των Α.Δ. Ηλείας και Ακαρνανίας. Υπήρξε 

έγγαμος και πατέρας τεσσάρων τέκνων. Απε

βίωσε την 31.1.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Αρχιφύλακας Νικόλαος Λυμπερόπου- 

λος. Γεννήθηκε το έτος 1955 στο Λαδικό Καλ

λικώμου Ηλείας. Κατετάγη την 13.10.1980 και 

υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες των Α.Δ. 

Κορινθίας και Ηλείας. Υπήρξε έγγαμος και πα

τέρας τεσσάρων τέκνων. Απεβίωσε την

1.11.2004 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Εμμανουήλ Βερεράκης. 

Γεννήθηκε το έτος 1960 στην Κρουσώνα Μα- 

λεβιζίου Ηρακλείου. Κατετάγη την 10.3.1979 

και υπηρέτησε σε δ ιάφορες υπηρεσίες των 

Α.Δ. Χανίων και Ηρακλείου. Υπήρξε έγγαμος 

και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την

21.12.2004 από παθολογικά αίπα.

+  Αρχιφύλακας Άγγελος Κράβαρης. Γεν

νήθηκε το έτος 1955 στη Φήκη Τρικάλων. Κα

τετάγη την 17.12.1977 και υπηρέτησε σε διά

φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Θ. και των Α.Δ. 

Δωδεκανήσου και Μαγνησίας. Απεβίωσε την 

26.2.2005.

+  Αρχιφύλακας Αθανάσιος Σιδηρόπουλος. 

Γεννήθηκε το έτος 1962 στον Ίασμο Κομοτη

νής. Κατετάγη την 2.6.1981 και υπηρέτησε σε 

διάφορες υπηρεσίεςτης Α.Δ. Ροδόπης. Υπήρ

ξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίω

σε την 26.2.2005 εξαιτίας τροχαίου ατυχήμα

τος.
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+  Αρχιφύλακας Γεώργιος Δαλαμαγκίδης. 

Γεννήθηκε το έτος 1976 στο Βόλο. Κατετάγη 

την 12.1.1996 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη

ρεσίες των Α.Δ. Ξάνθης, Κυκλάδων και της 

Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Υπήρξε άγαμος. Απεβίω- 

σε την 15.2.2005 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Γεώργιος Κανατάς. Γεννή

θηκε το έτος 1956 στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας. 

Κατετάγη την 27.3.1980 και υπηρέτησε σε δ ιά

φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Κο

ρινθίας. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την

10.1.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Αρχιφύλακας Νικόλαος Πετράκης. Γεννή

θηκε το έτος 1954 στην Αρμάχα Κρήτης. Κατε

τάγη την 10.1.1983 και υπηρέτησε σε διάφορες 

υπηρεσίες της Α.Δ. Ηρακλείου. Υπήρξε έγγα

μος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την

18.1.2005 από παθολογικά αίπα.

+  Αρχιφύλακας Λάζαρος Τσενεκίδης. Γεννή- 

θηκε το έτος 1960 στο Μελισσοχώρι Δράμας. 

Κατετάγη την 1.11.1983 και υπηρέτησε σε διά

φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Πιε

ρίας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών τέ

κνων. Απεβίωσε την 3.12.2004 εξαιτίας τροχαί

ου ατυχήματος.

+  Αρχιφύλακας Γεώργιος Κουρδής. Γεννή

θηκε το έτος 1955 στη Βαλανίδα Ελασσόνας. 

Κατετάγη την 9.11.1982 και υπηρέτησε σε διά

φορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Λά

ρισας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ

κνων. Απεβίωσε την 17.11.2004 από παθολογι

κά αίτια.

+  Αστυφύ

λακας Δημή- 

τριος Ιατρού. 

Γεννήθηκε το 

έτος 1984

στην Αθήνα. 

Κατετάγη το 

2001 στο 

I Τ.Δ.Α. Κομο- 

I τηνής και υπη

ρέτησε στο 

| Τμήμα Τρο- 

' χαίας Ν. Ιω

νίας, γεγονός που το θεωρούσε μεγάλη του τι

μή, εκπληρώνοντας ένα όνειροτηςζωήςτου. Υ

πήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 7.12.2004 εξαι

τίας τροχαίου ατυχήματος.

+  Αστυφύλα- 

κας Ιωάννης 

Παππάς.Γεν-

« I I  « ρ · ™  νήθηκε το έ-

™  τος 1967 στο

Παχυκάλαμο 

Αρτας. Κατε- 

τάγη την 

, 28.6.1993 και 

υ π η ρ έ τ η σ ε  

σε διάφορες 

| υ π η ρ ε σ ί ε ς  

της Γ.Α.Δ.Α.

και της Α.Δ. Κερκύρας. Υπήρξε έγγαμος και πα- 

τέραςτριώντέκνων. Απεβίωσε την 18.1.2005 α

πό παθολογικά αίτια.

+  Αστυφύλακας Βασίλειος Καρακώστας. 

Γεννήθηκε το έτος 1961 στην Καρδίτσα. Κατε

τάγη την 16.3.1987 και υπηρέτησε σε διάφορες 

υπηρεσίεςτης Γ.Α.Δ.Α. και της Α.Δ. Καρδίτσας. 

Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 10.7.2004 εξαι

τίας δηλητηριάσεως.

+  Αστυφύλακας Λάζαρος Αλατζίδης. Γεννή- 

θηκε το έτος 1962 στην Κομοτηνή. Κατετάγη 

την 21.9.1987 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη

ρεσίες της Α.Δ. Ροδόπης. Υπήρξε έγγαμος και 

πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 28.12.2004 

από παθολογικά αίτια.

+  Αστυφύλακας Απόστολος Τσίτσιος. Γεν

νήθηκε το έτος 1977 στην Κομοτηνή. Κατετάγη 

την 24.10.1997 και υπηρέτησε σε διάφορες υ

πηρεσίεςτης Α.Δ. Ροδόπης. Υπήρξε άγαμος. Α

πεβίωσε την 17.12.2004.

+  Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Καλλόνας. 

Γεννήθηκε το έτος 1969 στον Πλαταμώνα Πιε

ρίας. Κατετάγη την 15.7.1991 και υπηρέτησε σε 

διάφορες υπηρεσίεςτης Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. 

Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε

βίωσε την 3.12.2004 εξαιτίας τροχαίου ατυχή

ματος.

+  Αστυφύλακας Αντώνιος Καπετανάκης. 

Γεννήθηκετο έτος 1982 στο Ηράκλειο Κρήτης. 

Κατετάγη την 12.11.1999 και υπηρέτησε σε διά

φορες υπηρεσίεςτων Α.Δ. Δωδεκανήσου και Η

ρακλείου. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την

19.1.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Ειδικός Φρουρός Ιωάννης Μάμαλης. Γεν

νήθηκε το έτος 1979 στη Θεσσαλονίκη. Κατε

τάγη την 1.10.2000 και υπηρέτησε σε διάφορες

υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε έγγαμος. Απε

βίωσε την 12.9.2004.

+ Ειδικός Φρουρός Χριστόφορος Τούμπας. 

Γεννήθηκε το έτος 1975 στη Στουτγάρδη. Κα

τετάγη την 1.10.2000 και υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίεςτης Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε άγαμος. Α

πεβίωσε την 5.9.2004.

+  Ειδικός Φρουρός Ιωάννης Χουμπάς. Γεν

νήθηκε το έτος 1977 στη Χαλκίδα. Κατετάγη 

την 30.10.1999 και υπηρέτησε σε διάφορες υ

πηρεσίεςτης Γ.Α.Δ.Α. Υπήρξε άγαμος. Απεβίω

σε την 3.1 .2005 εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος.

+  Συνοριακός Φύλακας Μιχαήλ Τσιμπίδας. 

Γεννήθηκε το έτος 1969 στην Αρναία Χαλκιδι

κής. Κατετάγη την 6.11.2001 και υπηρέτησε 

στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Παναγιάς 

Χαλκιδικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την

18.10.2004 εξααίας τροχαίου ατυχήματος.

+  Ταξίαρχος 

ε.α. Ιωάννης Πα- 

ν τ α ζ ό π ο υ λ ο ς .  

Γεννήθηκε το έ

τος 1945 στα Φι

λιατρά Μεσση

νίας. Κατετάγη 

| την 17.10.1967 

ι στην τ. Αστυνο- 

‘ μία Πόλεων και 

υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της τ. Α

στυνομικής Δ/νσης Αθηνών. Υπήρξε έγγαμος 

και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 

3/2/2005

+  Ανθυπαστυ- 

I νόμος ε.α. Πανα

γιώτης Γ ιαννιώ- 

της. Γεννήθηκετο 

έτος 1923 στο Νε- 

οχώρι Ευρυτα

νίας. Κατετάγη το 

έτος 1944 στην τ. 

Χωροφυλακή και 

υπηρέτησε ως 

I μάχιμος σε διά

φορες υπηρεσίες της Μακεδονίας, Θεσσαλίας 

και Πελοποννήσου. Απεβίωσε την 1.2.2005



επικαιροτηια
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Μ
ε ιδ ια ίτερη λαμπρότητα , με π α ρ ελά 

σεις  κα ι ομ ιλ ίες  σ ε  όλες τις Αστυνο

μικές Υπηρεσ ίες  γ ιορτάστηκε κα ι φ έ

τος η επέτειος της εθνικής παλιγγενε

σίας.

Στην ημερ ήσ ια  δ ιαταγή του  ο Υ πουρ

γός  Δ ημόσ ιας  Τάξης κ. Γεώ ργιος Βουλ- 

γαρ ά κης  π α ρα τήρ ησ ε ότι «Η ελληνική 

επανάσταση του 1821 σηματοδότησε την 

έλευση της χώ ρ α ς  μας στη σύγχρονη 

εποχή, μ ια  εποχή ανεξαρτησ ίας κα ι δ ια ρ 

κούς ανάπτυξης. Η φετινή επέτειος, λ ί

γους  μήνες μετά την α πόλυτα  επιτυχημέ

νη δ ιοργάνω σ η  τω ν Ο λυμπιακώ ν Αγώ νω ν 

α πό  τη χώ ρ α  μας έχει ξεχω ριστή σημα

σ ία. Ο ι Έ λληνες α πέδειξαν γ ια  άλλη μια 

φ ο ρ ά  ότι έχουν τη δύναμη να  χαράξουν 

το δ ικό  τους δρόμο, να  δ ια δ ώ σ ου ν  το ελ 

ληνικό  πνεύμα, να  βάλουν τη σ φ ρ αγ ίδα  

τους  στη νέα  π α γκό σ μ ια  πραγματικότη

τα. Ό λο ι εμείς π ο υ  χρέος  μας έχουμε να 

θω ρα κίσ ουμε το δ ικα ίω μ α  τω ν πολιτώ ν να 

ζουν, να  εργάζονται κα ι να  κινούνται με 

ασφ άλεια , π ρ έπ ε ι να  ανατρέχουμε συχνά 

στους Αγώ νες τω ν  π ρ ο γό νω ν μας. Και να  

π ρ ο σ πα θ ο ύ μ ε  συνεχώς, μέσα  σ ε ένα  πε

ρ ιβάλλον ιστορικώ ν π ρ ο κλήσ εω ν γ ια  την 

ατομική κα ι σ υλλογική  ελευθερ ία , να  κα

ταστούμε αντάξιο ί τους».

Στην ημ ερ ήσ ια  δ ιαταγή του ο Α ρχηγός 

του Σώ ματος Αντιστράτηγος κ. Γεώ ργιος 

Αγγελάκος τόνισε ότι «184 χρ ό ν ια  μετά 

τον ξεσηκω μό, τ ιμούμε τους αγω νιστές 

της επανάστασης, τη γενιά  εκείνη τω ν Ελ

λήνων, π ο υ  ανήμερα  του Ευαγγελισμού 

ύψ ω σαν το α νάστημά  τους γ ια  την αποτί

ναξη του βάρβαρου  ζυγού και με επ ικούς 

αγώ νες κα ι αμέτρητες θυσ ίες  εξα σφ ά λι

σαν σε μας το  δ ικα ίω μα  να  ζούμε ελεύθε

ρο ι και δ ιατήρησαν μέσα  στο χρόνο  αναλ

λο ίω τες τις αξίες του έθνους. Η επέτειος

του ’21 μας καλεί σ ε  συνεχή εγρήγορσ η  

κα ι α φ οσ ίω σ η  στις αξίες κα ι π α ρα δ ό σ ε ις  

της  φ υλής  μας, α λλά  κα ι σ ε  νέους α γώ 

νες στη σημερ ινή  εποχή, όπου  την κοι

νω νία  μας απε ιλούν νέες μορφ ές  κινδύ

νου. Ό λο ι εμείς  που  υπηρετούμε στην 

Ελληνική Αστυνομία  κα ι έχουμε ω ς α πο

στολή τη δ ια φ ύλα ξη  της α σ φ ά λειας  και 

την π ρ ο σ τασ ία  της ζωής τω ν  πολιτώ ν, 

αντλώντας δύναμη  κα ι υπερηφ άνεια  α πό  

το π νεύ μ α  της σημερ ινής  επετείου, οφ εί

λουμε να  βρ ισκόμαστε στις επάλξεις  του 

καθήκοντος κα ι να  δ ίνουμε καθημερ ινά  

τον δ ικό  μας αγώ να  απέναντι σε κάθε 

κίνδυνο, γ ια  την υπερ άσ π ισ η  τω ν αγα

θώ ν της κο ινω νικής ε ιρήνης κα ι α σ φ ά 

λε ιας  τω ν πολιτών».

Τον π α νηγυρ ικό  της η μ έρ ας  στο Αρ

χηγείο  της Ελληνικής Αστυνομίας εκφ ώ 

νησ ε ο Αστυν. Δ /ντής κ. Ν ικόλαος Π απα- 

γ ιαννόπουλος  της Δ /νσης Ο ργάνω σης 

κα ι Ν ομοθεσίας/ΑΕΑ . Στην εκδήλω σ η  

π α ρέσ τη  σ ύ σ σ ω μ η  η  υπηρεσ ιακή  ηγεσ ία  

κα ι α ντιπροσω πείες  α πό  κάθε Δ /νση  του 

Υ πουργείου.

Στο επ ίκεντρο τω ν  εκδ η λώ σ εω ν κα ι 

ήταν η  καθ ιερω μένη  στρατιωτική π α ρέ

λα σ η  της Αθήνας, ενώ π ιον  του  Π ροέ

δρου  της Δημοκρατίας, όπου  η Ελληνική 

Α στυνομία  έλαβε μέρος  με μηχανοκίνη

τα  κα ι π εζο π ό ρ ο  τμήματα  α νδρώ ν και 

γυνα ικών, κα θ ώ ς  κα ι με εναέρ ια  μέσα, 

α ποσ πώ ντας  τα  ευμενή σ χόλ ια  του κοι

νού
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005

ΣΥ Ν ΑΝ ΤΗ ΣΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Δ Η Μ Ο ΣΙΑΣ ΤΑΞΗ Σ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Κ .Ε .Α .Δ .

Ι
όν Υ πουργό Δ ημόσ ιας  Τάξης, κ. Γ ιώ ργο Βουλγαράκη, επ ισκέφτηκε 

ο  Βουλευτής και πρ ό εδρ ο ς  του Κ.Ε.Α.Δ. (Κόμμα Έ νω σ ης Α νθρω πί

νω ν Δ ικα ιω μάτων) κ. Ευάγγελος Ντούλες μαζί με τους εκπ ρ ο σ ώ 

π ο υ ς  του κόμματος: κ. Θ ω μ ά  Μ ήτσιο, Υ φ υπουργό Εργασίας, αντι

π ρ ό εδ ρ ο  Κ.Ε.Α.Δ. κα ι μέλος του Συμβουλίου  της οργά νω σ ης «ΟΜΟ

ΝΟΙΑ», κ. Χρήστο Γκότση, Βουλευτή Κ.Ε.Α.Δ. κα ι π ρ ό εδ ρ ο  Ελληνο- 

βλάχω ν Αλβανίας, κ. Βασίλη Μ πολάνο, Δ ή μα ρ χο  Χ ειμάρρας και αντι

π ρ ό εδρ ο  της οργάνω σης «ΟΜΟΝΟΙΑ» και την κα. Κωνσταντίνα Μπε- 

ζιάνη, μέλος π ρ οεδρ είου  Κ.Ε.Α.Δ. Κατά τη δ ιά ρκε ια  της συνάντησης 

συζητήθηκαν μεταξύ άλλω ν θέματα όπως:

- Ο ι συνθήκες δ ιαβ ίω σης  της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία  

κα ι θέματα ομογενώ ν κα ι Αλβανώ ν εργαζομένω ν στην Ελλάδα,

- Η επ ίσπευση τω ν δ ια δ ικασ ιώ ν ολο κλή ρω σ η ς  κα ι δ ιεκπερα ίω σης 

του νέου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ο μογενούς.

Ο κ. Υ πουργός εκδήλω σ ε το  αμέριοτο  ενδ ιαφ έρον του γ ια  τους 

ομογενείς  μας κα ι δ ιαβεβα ίω σε ότι α πό  την π λευ ρ ά  του θ α  καταβλη

θεί κάθε δυνατή π ρ ο σ π ά θ ε ια  γ ια  την άμεση  επ ίλυση  τω ν θεμάτω ν που 

άπτονται της αρμοδιότητας του  Υπουργείου Δ ημόσ ιας  Τάξης.

ΣΥΝ ΑΝ ΤΗ ΣΗ  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Δ Η Μ Ο ΣΙΑ Σ ΤΑΞΗΣ 
ΜΕ ΑΝ ΤΙΠ Ρ Ο ΣΩ Π Ε ΙΑ  ΤΗΣ ΚΥΝ Η ΓΕ ΤΙΚ Η Σ ΣΥΝ Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑΣ

D
Υ πουργός  Δ ημόσ ιας  Τάξης, κ. Γ ιώ ργος Βουλγαρά- 

κης συναντήθηκε με τον Π ρόεδρο της Κυνηγετικής 

Συνομοσπονδ ίας  Ελλάδος κ. Ν ικόλαο Π απαδόδημα, 

τον Α ντιπρόεδρο κ. Μ ανώ λη Καραγιάννη κα ι το  Γεν. 

Γραμματέα  κ. Ιωάννη Π ουλόπουλο.

Κατά τη δ ιά ρκε ια  της συνάντησης, η οπ ο ία  πραγματο

π ο ιήθηκε  στο Υ πουργείο  Δ ημόσ ιας  Τάξης, η αντιπροσω 

π ε ία  της Κυνηγετικής Σ υνομοσπονδ ίας  Ελλάδος:

- Ζήτησε τη σ υνεργασ ία  της Ελληνικής Αστυνομίας με 

το Σ ώ μ α  της Ο μοσπονδ ιακής  Θ ηροφ υλακής, που  έχει 

συσταθεί α πό  κυνηγετικές οργανώ σεις, γ ια  την αντιμε

τώ π ισ η  τω ν περ ιστατικώ ν λαθροθηρ ίας , α λλά  κα ι άλλω ν 

πα ρα βα τικώ ν σ υ μ περ ιφ ο ρ ώ ν ενάντια στο φ υσ ικό  π ερ ι

βάλλον και,

- Α νακο ίνω σε τη συστράτευσή της στην εκστρατεία 

του Υπουργού Δ ημόσ ιας  Τάξης γ ια  την αντιμετώπιση 

της π α ρά νο μ η ς  ο π λο φ ο ρ ία ς  στην Κρήτη.

Συζητήθηκε επ ίσης, το ενδεχόμενο της εκπα ίδευσης 

τω ν Θ ηρ ο φ υ λά κω ν στις εγκαταστάσεις της Ε.Μ.Α.Κ. 

Στόχος είναι να  μεταφερθεί στους Θ ηροφ ύλακες  η γνώ 

ση κα ι η εμ π ε ιρ ία  σε επ ιχε ιρήσεις  ορεινής δ ιά σ ω σ ης  σε

δύσβατες περιοχές, καθώς κα ι σε περ ιπτώ σ εις  φ υσ ικώ ν καταστρο

φών. Ο κ. Π α παδόδημας έδ ω σ ε συμβολικά  στον κ. Υ πουργό  ένα  κυ

νηγετικό όπλο, ω ς  επ ιστέγασμα  της π ο λύ  καλής σ υνεργασ ίας μεταξύ 

της Συνομοσπονδ ίας και του Υπουργείου Δ ημόσ ιας  Τάξης, κατά την 

π ερ ίο δ ο  τω ν Ο λυμπιακώ ν Αγώνων.

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ ΔΟ Σ ΤΗ Σ Ο Μ ΑΔΑΣ ΕΥΡΩ Π ΑΙΩ Ν  ΑΡΧΗΓΩ Ν ΑΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Ο Α ρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γε

ώ ργιος  Α γγελάκος μετέβη την 16.3.2005 στο Λουξεμβούργο, 

προκε ιμένου  να  συμμετάσχει στις εργασ ίες  της Άτυπης Συνό

δου της Ο μάδας Α ρχηγώ ν τω ν Αστυνομιώ ν της Ευρω παϊκής 

Έ νω σ η ς  (16-18/3/2005). Τον κ. Αρχηγό συνοδέυσαν υπηρεσ ια 

κο ί παράγοντες του Αρχηγείου.

Τα βασ ικά  θέματα  συζήτησης ήταν: 

ο  η  περ ιφ ερ ε ιακή  δ ιασ υνορ ιακή  αστυνομική σ υνεργασ ία  

ο  η  επ ιχε ιρησ ιακή  σ υνεργασ ία  σε περ ίπτω σ η  σ οβ αρ ώ ν κρ ίσε

ω ν πολυεθνικού  χαρακτήρα, 

ο  ο ι Χειμερ ινοί Ο λυμπ ια κο ί Α γώ νες (Τορίνο 2006), 

ο  η επ ιχε ιρησ ιακή  σ υνεργασ ία  τω ν  Ε υρω πα ίω ν Αρχηγών, 

ο  η δ ιεθνής Αστυνομική σ υνεργασ ία  σε περ ιπτώ σ εις  γεγονό

τω ν ή επ ιχε ιρήσ εω ν μεγάλης σημασ ίας-καταπολέμησ η  του 

«χουλιγκανισμού» και

ο  η δ ιαχείρ ιση  κρ ίσεω ν δ ιασυνορ ιακού  χαρακτήρα  στην Ευ

ρω παϊκή Έ νω ση.
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επικοιρότηια
ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

D
Υ πουργός Δ ημόσ ιας  Τάξης κ. Γ ιώργος Βουλγαράκης 

την 8.3.2005 π α ρέθεσ ε γεύμα, στη Γ.Α.Δ.Α., σε γυνα ί

κες Αστυνομικούς κα ι Πυροσβέστες, με την ευκα ιρ ία  

της Π αγκόσμιας Η μέρας της Γυναίκας.

Στο γεύμα  παρέσ τησ αν ο  Α ρχηγός της Ελληνικής Αστυ

νομ ίας Αντιστράτηγος κ. Γ ιώργος Αγγελάκος και ο  Αρχη

γός  του Π υροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Χρή- 

στος Σμέτης.

Κατά τη δ ιά ρκε ια  του γεύματος ο κ. Βουλγαράκης δή 

λω σε: «Με την ευκα ιρ ία  του εορτασμού της Η μέρας της 

Γ υνα ίκας ζήτησα να  μου κάνετε την τιμή να  φ ά με μαζί. Σε 

μας, στην Αστυνομία  κα ι στην Π υροσβεστική, δεν υπάρχει 

δ ια χω ρ ισ μός  ά νδρα  και γυνα ίκας, υπάρχε ι ο δ ιαχω ρ ισμός  

τω ν ικανώ ν α νθ ρώ π ω ν και αυτών ο ι ο π ο ίο ι σ υνεισφ έρουν 

κα ι βοηθάνε».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ

Ο Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΟ Σ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟ Ν ΙΑΣ

D
Υ φ υπουργός  Εσω τερικώ ν κα ι επ ικεφ αλής  του Τ ομέα  Δημό

σ ιας Α σφ άλειας της Σερβίας, Υποστράτηγος κ. M iroslav 

M ilosevic επ ισκέφ θηκε τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο

μίας, Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο  Α γγελάκο στις 28.2.2005 στο 

Γ ραφ είο  του. Η συνάντηση πραγμα τοπο ιήθηκε με π ρ ω τοβουλία

του Σέρβου Υ φ υπουργού, στο π λα ίσ ιο  επ ί

σημης επ ίσκεψ ης του στη χ ώ ρ α  μας.

Σ κοπός της συνάντησης ήταν η  μεταφο

ρά  της εμπε ιρ ίας  π ο υ  αποκτήθηκε α πό  τη 

δ ιοργάνω ση  τω ν Ο λυμπ ια κώ ν Α γώ νω ν κα

θώ ς κα ι η ενημέρω σ η  γ ια  τον τρ ό π ο  λει

τουργίας τω ν Υ πηρ εσ ιώ ν της Ελληνικής 

Αστυνομίας.

Κατά τη δ ιά ρκε ια  τω ν σ υνομιλ ιώ ν επ ιβε

βα ιώ θηκε το  άρ ιστο  κλ ίμα  συνεργασ ίας με

ταξύ τω ν Α στυνομιώ ν τω ν δύο χω ρ ώ ν  και 

μεταξύ ά λλω ν συζητήθηκαν θέματα  όπω ς:

- η αστυνομική σ υνερ γα σ ία  τω ν δύο  χω 

ρών, ενόψ ει της δ ιορ γά νω σ ης  του Πανευ

ρω πα ϊκού  Π ρω ταθλήματος Μ πάσκετ κα ι 

Βόλεϋ που  θα  δ ιεξαχθεί το  Σεπτέμβριο  του 

2005 στη Σερβία,

- η ενημέρω ση της σ ερβ ικής Α ντιπροσω 

πε ίας  σε θέματα οργά νω σ ης κα ι λε ιτουργίας της Ε.Κ.Α.Μ. και 

της Αντιτρομοκρατικής Υ πηρεσ ίας και,

- η  επιτάχυνση τω ν δ ια δ ικασ ιώ ν υπ ο γρ α φ ής  της Δ ιμερούς 

Σ υμφ ω νίας Αστυνομικής Συνεργασ ίας κα ι της Σ υμφ ω νίας  Επα- 

νεισδοχής.

Ο
λοκλη ρ ώ θ η κε  με επιτυχία  ο πρ ώ τος  εκπα ιδευτικό  κύκλος συνερ

γασ ίας  με τους Αστυνομικούς της Γειτονιάς του Α ' Αστυνομικού 

Τμήματος Π εριστεριού. Σε τελετή π ο υ  έγινε στο ΚΥΒΕ Περιστε

ριού, πα ρουσ ιάσ τηκα ν δ η μόσ ια  τ α  αποτελέσματα  κα ι έγινε η  απονο

μή τω ν βεβαιώ σεω ν α ποφ ο ίτησης  τω ν π ρ ώ τω ν εννέα αστυνομικών. 

Την εκδήλω σ η  τ ίμησε με την π α ρ ο υ σ ία  του και απένειμε τις βεβαιώ 

σεις αποφ ο ίτησης  ο Υ πουργός Δ ημόσ ιας  Τάξης κ. Γεώ ργιος Βουλ- 

γαράκης. Επίσης παρέσ τησ αν κα ι μ ίλησαν ο Υ παρχηγός του  Σώμα

τος Αντιστράτηγος κ. Γεώ ργιος Κανέλλος και εκπ ρ ό σ ω π ο ι του Κέ

ντρου Π ρόληψ ης - Π ληρ οφ όρ ησ ης  Δήμου Π εριστεριού.
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ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Ο Ιταλός π ρ έσ βη ς

- Το Δ .Σ. του  

Ο μ ίλο υ  'Φ ίλο ι 

Αστυνομίας Α θη

νώ ν ’ με επ ικεφ α

λής  την Π ρόεδρο 

κ. Καίτη Ψ η μ έ

νου, τη Γεν. Γραμ

ματέα  κ. Ελένη 

Γ εω ρ γ ιά δ η  κα ι 

την Ειδ. Γ ραμμα

τέα  κ Εύα Γερο- 

γ ιαννοπούλου.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

Ι
ην  20.2.2005, ο  Α ρχηγός της Ελληνικής Α στυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγ- 

γελάκος, στο π λα ίσ ιο  τρ ιήμερης  επ ίσκεψ ής του στην Ή πειρο , με α φ ορ μή  τον εορ

τασμό της 92ης επετείου α πελευθέρω σ ης της πό λη ς  τω ν Ιωαννίνων, επ ισκέφ θηκε 

το  Α.Τ. Κακαβιάς κα ι το  Τμ. Σ υνορ ιακής Φ ύλαξης Άνω  Π ωγω νίου, συνοδευόμενος από  

τον Γ.Α.Δ. Π ερ ιφέρειας Η πείρου και νυν Π ελοποννήσου Υποστράτηγο κ. Χρήστο Δρα- 

κό πουλο  συναντήθηκε με τους Δ ιο ικητές κα ι το  π ρ ο σ ω π ικό  τω ν ανω τέρω  Υπηρεσιών. 

Α κολούθησε σύσκεψ η στην Γεν. Αστυν. Δ /νση  Π ερ ιφέρειας Η πείρου με τη συμμετοχή 

τω ν Αστυν. Δ ιευθυντών τω ν Α.Δ. Ιωαννίνων, Θ εσπρω τίας, Π ρέβεζας και Άρτας, όπου  

συζητήθηκαν θέματα  οργάνω σ ης τω ν Υ πηρεσ ιώ ν στο π λα ίσ ιο  της αντεγκληματικής 

πολιτ ικής του  2005.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ ΑΝΔΡΑΓ

Στις 3 Φ εβρουάριου σε σεμνή τελετή που  πραγματοπο ιήθηκε 

στο Αστυνομικό Μ έγαρο α πονεμήθηκε η τιμητική δ ιάκρ ισ η  του 

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΟΥ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ α πό  τον Γεν. Αστυν. 

Δ/ντή Αττικής Υποστράτηγο κ. Β ασ ίλειο  Τσιατούρα, στους:

1. Υ π α σ τυ νό μο  Β ' Κω νσταντίνο  Κ α βα λινά κη  δ ιό τ ι την  

27.10.2002 ευρ ισκόμενος εκτός δ ιατεταγμένης υπηρεσ ίας συνε

π λά κη  με ένοπλο  κα ι επ ικ ίνδυνο κακοποιό , δράστη  α νθρω πο

κτονίας α πό  πρόθεσ η , τον οπο ίο  κα ι συνέλαβε.

2. Α νθυπαστυνόμο Κωνσταντίνο Ξηνταρά διότι την 16.12.1991 

κατά την εκτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρεσ ίας  σε ένοπλη συ

μπλοκή  με μέλη της τρομοκρατικής οργά νω σ ης 17η Ν οέμβρη, 

π ο υ  διέπρατταν ληστεία  στο ε π ί της οδού  Θ ηβώ ν κατάστημα 

τω ν  ΕΛ.ΤΑ. εξέθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο με αποτέλεσμα  να  

τραυματισθεί α πό  β ολ ίδα  πυ ρ οβ ό λο υ  όπλου.

3. Α ρχιφ ύλακες  Αλέξιο Π απαδημητρόπουλο  και Σ πυρ ίδω να  

Ν ίκου δ ιότι την 11.5.2003 στη συμβολή  τω ν οδώ ν Καλύμνου και 

Κεφ αλληνίας συνεπλάκησαν με σ υ μ μο ρ ία  πέντε ένοπλω ν κακο

πο ιώ ν. Η ανταλλαγή π υ ρ ώ ν  είχε ω ς αποτέλεσμα  τον τραυματι

σμό  τω ν αστυνομικώ ν κα ι τη σύλληψ η δύο εκ τω ν  κακοποιών.

4. Α νθυπαστυνόμο ε.α. Π ιέρρο Ξανθάκο διότι την 10.12.1997 

στην π ρ ο σ πά θ ε ιά  του να εξουδετερώ σει αυτοσχέδιο  εκρηκτικό 

μηχανισμό στην οδό  Ο μήρου τραυματίσθηκε σοβαρά.

5. Α νθ υ π α σ τυνό μ ο  ε.α . Χ ρήσ το  Π ετρ ό π ο υλο  δ ιό τ ι την 

28.3.1998 κατά την εκτέλεση δ ιατεταγμένης υπηρεσ ίας  στην πε

ριοχή Κεραμεικού συνεπλάκη  με ένοπλο  κακοπο ιό  κα ι εβλήθη 

χω ρ ίς  να  τραυματισθεί, επιτυγχάνοντας τη σύλληψ η του κακο

ποιού.

71

_



επικαιρΰτπια
ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ κ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ/ΥΔΤ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

«Η Ευρω παϊκή Έ νω σ η  ό π ω ς  την 

έζησα» ήταν το θέμα  της δ ιάλεξης του 

Γεν. Γραμματέα του Υ πουργείου Δη

μόσ ιας Τάξης κ. Λεω νίδα  Ευαγγελίδη, 

στο π λα ίσ ιο  του  πρ ογρ ά μματος  της 

Σχολής Εθνικής Ασφ άλειας, που  εδό- 

θη τη  18.2.2005 στην κεντρική α ίθου

σ α  της Σχολής. Μετά το π έρ ας  της 

ομ ιλ ίας  στον κ. Γενικό απονεμήθηκε 

αναμνηστική πλακέτα  α πό  το Δ ιοικητή 

της Σχολής.

[
ε α ίθ ο υ σ α  του Π ολεμικού Μ ουσείου π ρ αγμα τοπο ιήθηκε τε

λετή βράβευσης τω ν δ ιακριθέντω ν αθλητώ ν κα ι ο μάδω ν τω ν 

Ενόπλω ν Δ υνάμεω ν κα ι τω ν  Σω μάτω ν Α σφ αλείας  κατά το 

έτος 2004. Από την Ελληνική Α στυνομία  βραβεύτηκαν ο ι Αστυ

φ ύλακες της ΥΦΑΑ Αναστάσιος Σχίζας, Γεώ ργιος Κουτσιού- 

μπας, Ξενοφών Κουτσ ιούμπας κα ι Αδαμαντία  Ψ αλλίδα . Επίσης 

βραβεύθηκε κα ι η Σχολή Α στυφ υλάκω ν ω ς πολυνίκης ομάδα. 

Στην εκδήλω σ η  παρέστη  ο Υ παρχηγός του Σώματος Αντιστρά

τηγος κ. Γεώργιος Κανέλλος, ο οπο ίος  επ έδω σ ε τα  βραβεία  και 

η Δ /ντρ ια  της Δ /νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ κ. Α ικατερίνη Ευγενι

κού -  Τσάτσου.

Ι
ην Α.Δ. Α λεξανδρούπολης  επ ισκέφ θηκε π ρ ό σ φ α τα  ο  Υφ υ

πουργός  Δ ημόσ ιας  Τάξης κ. Χρήστος Μ αρκογιαννάκης 

όπου  συναντήθηκε με τον Γεν. Αστυν. Δ ιευθυντή της  Γ.Α.Δ. 

Π ερ ιφέρειας Αν. Μ ακεδονίας και Θ ράκης Υποστράτηγο κ. 

Αθανάσιο  Κατσάρα κα ι τον Τ αξίαρχο  Ζήση Μ αραγκοζούδη, 

Δ/ντή στην Α.Δ. Κ αβάλας και δ ιατελέσαντα Δ/ντή στην Α.Δ. 

Α λεξανδρούπολης, όπου  ενημερώ θηκε γ ια  θέματα  π ο υ  α π α 

σχολούν τη Δ ιεύθυνση.

Ι
το α μφ ιθέατρο  του Αστυνομικού Μ εγάρου Θ εσσαλονίκης 

πραγματοπο ιήθηκε εκδήλω σ η , στην ο π ο ία  ο Γεν. Αστυν. 

Δ/ντής Θ εσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Γεώ ργιος Ανδραβί- 

ζος π α ρ ο υ σ ία σ ε  το σχέδ ιο  υ λοπο ίησ ης  της αντεγκληματικής 

πολιτ ικής της Ελληνικής Αστυνομίας γ ια  το  έτος 2005, καθώς 

κα ι τους επ ιμέρους  στόχους κα ι τ ις δρ άσ εις  π ο υ  σχεδιάστηκαν 

γ ια  το  νομό  Θ εσσαλονίκης.
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Ι
ήν 6η Μ αρτίου τελέστηκε επ ι

μνημόσυνη δέηση υπέρ  πεσό- 

ντων στο καθήκον αστυνομικώ ν 

στον Ιερό Ν αό Π αμμεγίστων Τα

ξιαρχών. Στο μνημόσυνο  παρέστη

σ α ν  ο Γεν. Γ ρ α μ μ α τέα ς  του 

Υ πουργείου Δ ημόσ ιας  Τ άξης κ. Λε

ω νίδας Ευαγγελίδης, ο  Α ρχηγός 

της Ελληνικής Α στυνομίας Αντι

στράτηγος κ. Γεώ ργιος Αγγελά- 

κος, ο Υ παρχηγός του  Σώματος 

Αντιστράτηγος κ. Γεώ ργιος Κανέλ- 

λο ς , ο Π ρ ο ϊσ τά μενος  

Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. 

Α να σ τά σ ιο ς  Δ η μ ο σ χ ά κη ς , η 

Δ /ντρ ια  της Δ /νσης Δ η μ ο σ ίω ν  Σχέ- 

σεων/Α ΕΑ κ. Α ικατερίνη Ευγενικού 

-  Τσάτσου, π ο λ λ ο ί ανώ τεροι αξ ιω 

ματικοί, εκπ ρ ό σ ω π ο ι τω ν  σ υνδ ικα 

λ ιστικώ ν φ ο ρ έω ν του Σώ ματος και 

Δ όκ ιμο ι τω ν Σχολών.

Ε
Γραφ εία  της πετρελαϊκής ετα ιρ ίας Shell Gas (LPG) πραγ- 

το π ο ιήθηκε το  Φ εβρουάριο  σ υμβολική  ανταλλαγή αναμνη- 

ικώ ν πλακετώ ν με α φ ορ μή  την άρ ιστη σ υνεργασ ία  της Ελ

ληνικής Αστυνομίας κα ι της ανω τέρω  ετα ιρ ίας κατά την περ ίο 

δο  δ ιεξαγω γής τω ν Ο λυμπιακώ ν Α γώ νω ν στη χ ώ ρ α  μας. Συγκε

κρ ιμένα, κατά τη δ ιά ρ κε ια  τέλεσης τω ν Ο λυμπιακώ ν Αγώνων,

στο ξενοδοχείο  Astir Palace στη Βουλιαγμένη Ατ

τικής, συνέβη περιστατικό  σοβαρής δ ια ρ ρ οής  

υγραερ ίου  το οπο ίο  έχρηζε άμεσης κα ι αποτελε

σματικής αντιμετώπισης.

Με α πόφ α σ η  του Σ υμβουλίου Δ ιαχείρ ισης Κρί

σ εω ν στο οπο ίο  συμμετείχαν εκπ ρ ό σ ω π ο ι τω ν 

εμπλεκομένω ν φ ο ρ έω ν κα ι π ρ ο ήδ ρ ευ σ ε  καθ ' όλη 

τη δ ιά ρκε ια  του περιστατικού, ο τότε Υποστρά

τηγος κ. Αναστάσιος Δ ημοσχάκης, ω ς α ναπλη

ρωτής Δ/ντής του Ο.Κ.Α. κα ι σ ήμερα  Αντιστρά

τηγος Π ροϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ, ζητήθηκε 

η σ υνδρομή της ετα ιρ ίας Shell Gas, η ο π ο ία  δ ια 

θέτει κα ι την απαραίτητη τεχνογνωσία, με αποτέ

λεσ μ α  την άμεση  και επιτυχή αντιμετώ πιση του 

περιστατικού σ ε  μ ια  εξα ιρετικά  σημαντική κα ι κρ ίσ ιμη  φ ά ση  της 

Ο λυμπιάδας.

Κατά τη σεμνή τελετή ανταλλαγής αναμνηστικώ ν εκ μέρους 

του Αρχηγείου παρέσ τησ αν ο Υ πασπιστής του Προϊσταμένου 

Επιτελείου/ΑΕΑ Αστυνόμος Α ’ Θ εοφ άνης Καλύβας και η Ανθυ- 

παστυνόμος  Μ αρία  Μ πουρογιάννη.

'— I l l  ■
IXT M H M ^ o w M n N *N X  Τ ην 23 ΦεΡΡ °υ α Ρίου 0  Προϊσταμένος Επι-
ς τ υ φ  υ λ α κ ή ν  ν α ο υ ι α ς  Ιτ ε λ ε ίο υ /Α Ε Α  Αντιστράτηγος κ. Αναστά-

I  σ ιος  Δ ημοσχάκης επ ισκέφ θηκε τις εγκα

ταστάσεις του Τ.Δ.Α. Ν άουσας και σε ομ ιλ ία  

του π ρ ο ς  τ ο υ ς  Δ ο κ ίμ ο υ ς  α να φ έρ θ η κε  

στους νέους στόχους κα ι επ ιδ ιώ ξεις  της 

ηγεσ ίας του Σώματος, στις αρχές κα ι τα  ιδε

ώ δη  που  π ρ έπ ε ι να  δ ιέπουν το β ίο του 

Έ λλη να  αστυνομικού, σε οργανω τικά  θέμα

τα  Υ πηρεσ ιώ ν και π ρ ο σ ω π ικού  του Σ ώ μα

τος, σε π ρ ογρ ά μματα  νέω ν δράσεω ν, σε θέ

ματα εκπα ίδευσης  κα ι σε μεταρρυθμίσεις  

π ο υ  έχουν π ρ ογρ α μματισ θε ί γ ια  τη βελτίω ση του συστήματος εκπα ίδευσης τω ν αστυνομικών.
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ε π ίκ α ιρ ό ™

Ι
ην 4η Μ αρτίου σε α ίθουσ α  του Π ολεμικού Μ ουσείου, ό π ω ς  & Υ « !  αστυνομικού στην οπ ο ία  εδόθη το χρηματικό  π ο σ ό ν  τω ν 

κάθε χρόνο, ο Ό μ ιλο ς  «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών» βράβευσε  ̂-500 ευρώ . Ο Ο μιλος «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών», ο οπο ίος  φέ- 

110 αριστούχους μαθητές τω ν τρ ιώ ν τάξεω ν του Λυκείου κα ι T0C! κλείνει 60 χρόν ια  δραστηρ ιότητας π έρ α ν  τω ν βραβεύσεω ν 

χορήγησ ε μ ια  υποτροφ ία  μέχρι τέλους σ π ο υδ ώ ν σε έναν φοιτη- σε αρ ιστούχους μαθητές που  γ ια  25 συναπτά  έτη πραγματοποι- 

τή. Σε κάθε αρ ιστούχο  μαθητή δόθηκε συμβολικά  το  χρηματικό  εί, στις εορτές τω ν Χριστουγέννω ν δίνει δ ώ ρ α  στους πολύτε- 

π ο σ ό ν  τω ν 250 ευρώ  κα ι σε κάθε αρ ιστούχο  φοιτητή το π ο σ όν  κνους αστυνομικούς κα ι τακτικά  βοηθήματα  σε συνταξιούχους 

τω ν 300 ευρώ . Επίσης βραβεύτηκε μ ία  πολύτεκνη μητέρα, σύ- αστυνομικούς.

D
Ό μιλος  Φ ίλων Αστυνομίας Β ορείω ν Π ροαστίω ν βράβευσε 

τα  τέκνα τω ν αστυνομικώ ν π ο υ  αρίστευσαν κατά το σχολικό  

έτος 2003-2004, στην 49η κατά σ ε ιρά  τελετή βράβευσης, 

π ο υ  πραγμα τοπο ιήθηκε στην α ίθουσ α  του Π ολιτιστικού Κέ

ντρου του Δ ήμου Κηφισιάς. Στην εκδήλω σ η  παρέστη  ο Υπο

στράτηγος Α σημάκης  Γκόλφ ης ω ς εκπ ρ ό σ ω π ο ς  του Αρχηγού 

του Σώματος.

[
τιγμιότυπο α πό  την κοπή π ίτας του Ο μίλου Φ ίλων Αστυνο

μίας Δ. Αττικής στην ο π ο ία  παρέστη  ο Δ/ντής της Δ /νσης 

Αστυν. Δυτικής Αττικής Τ αξίαρχος κ. Δημήτρ ιος Τριγάζης και 

ο Α Ά ντ ιπ ρ ό εδ ρ ο ς  του Ο.Φ.Α. κ. Ιωάννης Μ αθιουδάκης.

Ι
Τα Δ ιο ικητικά  Σ υμβούλια  της Έ νω σ ης 

Αστυνομικώ ν Υ πα λλήλω ν Ροδόπης και 

της Τοπικής Δ ιο ίκησης Ρ οδόπης της 

ΔΕΑ, βράβευσαν τα  π α ιδ ιά  τω ν  αστυνομι- 

μελώ ν τω ν Ενώσεων, τα  ο π ο ία  εισή- 

στα ΑΕΙ κα ι ΤΕΙ το  2004.
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ίτιγμιότυπα από την εκδήλωση για την κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Πανελλή
νιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματι

κών Σωμάτων Ασφαλείας κατά την οποία απο- 
νεμήθηκαν τιμητικές διακρίσεις. Στην εκδήλω
ση παρέστη ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Αγγελάκος, ο οποίος στο σύντομο χαιρετισμό του μεταξύ 
άλλων τόνισε ότι: «Ο ενεργός κοινωνικός πυρήνας των απο
στράτων αστυνομικών μπορεί και πρέπει να δώσει το δικό του 
παρόν. Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε σειρά ενεργειών που απο- 
τυπώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτικής και υπηρεσια
κής ηγεσίας. Γι' αυτό

- Συστήσαμε και ήδη λειτουργεί στη Δ/νση Δημ Σχέσεων του 
Αρχηγείου, το Τμήμα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Αποστρά
των, που έχει ως αρμοδιότητα να προωθεί αιτήματα, να παρα
κολουθεί την εξέλιξή τους και να ενημερώνει υπεύθυνα τους

αποστράτους και τις οικείες ενώσεις τους.
- Καθιερώνουμε Ημέρα εκδηλώσεων προς τιμήν των απο

στράτων.
- Προωθούμε τη συμμετοχή των αποστράτων σε θέματα εθε

λοντισμού, μετά την επιτυχή λειτουργία του θεσμού κατά τη 
διάρκεια διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων.

- Πέρα από αυτά δεσμεύομαι προσωπικά ότι εγώ και οι συ
νεργάτες μου θα έχουμε διαρκή επικοινωνία, ουσιαστικό και πα
ραγωγικό διάλογο ως ηθική και ουσιαστική αναγνώριση της 
προσφοράς σας στο Σώμα, στον οποίο οι δικές σας προτάσεις 
και επισημάνσεις θα έχουν καθοριστικό ρόλο.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλγαράκης, απέ- 
νειμε τα πτυχία στους απόφοιτους του Τμήματος Επαγγελματι
κής Μετεκπαίδευσης Επιτελών-Στελεχώντης Ελληνικής Αστυνο
μίας. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μετεκ
παίδευσης και Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδημίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, ο Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Κανέλ- 
λος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικού του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Υποστράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης, ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υποστράτηγος κ. Δη- 
μήτριος Καραγιώτης, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωμα
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας. Κατά την τελετή αποφοίτησης, 
απονεμήθηκαν πτυχία σε 64 αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυ
νομίας (1 Αστυνομικός Υποδιευθυντής και 63 Αστυνόμοι Β’).

Ο Υπουργός κ. Βουλγαράκης, στο σύντομο χαιρετισμό του, 
δήλωσε: «Η ελληνική κοινωνία περιμένει πολλά από μας, κανέ
νας πλέον δεν αμφισβητεί τη δημοκρατική μας παρουσία. Βε
βαίως στη ζωή τίποτα δεν είναι αυτονόητο, είναι όμως πολύ ση

μαντικό αθροιζόμενο με αυτό να ακολουθήσει την αποτελεσμα- 
τικότητα. Όλος ο σχεδιασμός που κάνει η πολιτική ηγεσία αρχι
κά περνάει από εσάς. Όλα όσα έχουν αποτυπωθεί στα χαρτιά, 
στην πράξη θα διαπιστωθεί αν καλώς ή κακώς σχεδιάστηκαν 
από εσάς και εσείς φυσικά οι ίδιοι θα δώσετε λόγο στην υπηρε
σία και στον εαυτό σας πάνω από όλα».

Στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης 

πραγματοποιήθηκε τελετή αποφοίτησης των 23 σπουδαστών 

της ΛΑ' εκπαιδευτικής σειράς Αστυνόμων Β'. Στην τελετή παρέ

στησαν ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορ. Ελλάδος Αντι

στράτηγος κ. Ευστράτιος Κυριακάκης, ο Γεν. Αστυν. ΔΜής 

Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ανδραβίζος, ο ανα

πληρωτής Γενικού Αστυν. Δ/ντή Θεσ/νίκης Ταξίαρχος κ. Παύλος 

Αντωνίου, ο Δ/ντής Δ/νσης Αστυν. Θεσ/κης Ταξίαρχος Αντώνιος 

Μπαμιατζής, και ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυν. Επιχ/σεων Θεσ/νί

κης Αστυν. Δ/ντής κ. Χρήστος Νικολόπουλος.
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Ι
ην 5η Φεβρουάριου 2005, στη συμβολή των οδών 
Καρπάθου και Θήρας στην Κηφισιά, τόπο δολοφο
νίας του Ειδικού Φρουρού Χαράλαμπου Αμανατίδη, 
με μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς τοποθετήθηκε μαρμά

ρινη πλάκα και τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση λόγω 
συμπλήρωσης 40 ημερών από το θάνατο του συναδέλ
φου. Εκ μέρους του Αρχηγείου παρέστη ο Προϊστάμε
νος Κλάδο Ασφάλειας και Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Μητρόπουλος.

Μ
ε πρωτοβουλία του Ταξιάρχου κ. Λεωνίδα Πολύδωρα Δ/ντή στη 
Δ/νση Αστυν. Ν/Α Αττικής, ανηγέρθη εικονοστάσι στην είσοδο της 
ΥΜΕΤ στην Καισαριανή, όταν υπηρετούσε ως Αστυν. Δ/ντής της 

Υποδ/νσης Μέτρων Τάξης. Στο έργο δεσπόζει η εικόνα της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου που ζωγράφισε η αγιογράφος Ελένη Δημοπούλου και 
τρεις μαρμάρινες επιγραφές εκ των οποίων η μία φέρει ασπόσπασμα από 
τις «Θερμοπύλες» του Κ. Καβάφη. Για τη δημιουργία του εικονοστασίου 
δαπανήθηκε το χρηματικό ποσόν των 18.000 ευρώ τα οποία εξοικονομή
θηκαν αποκλειστικά από τις προσφορές των αστυνομικών της ΥΜΕΤ.

Ιην 11η Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Καρπενησιού το 15ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας 
Αστυνομικών. Στην κατηγορία των ανδρών/Α1 την 1η θέση κα

τέλαβε ο Ειδ. Φρουρός Γεώργιος Ρηγόπουλος, την 2η ο Αστυφύ
λακας Παύλος Διαμαντίδης και την 3η ο Αρχ/κας Παναγιώτης Κο- 
τσίμπος. Στην κατηγορία ανδρών/Α2 την 1η και 2η θέση κατέλα
βαν οι Δοκ. Αστυφύλακες Βασίλειος Βαρθολομαίος και Αθανά
σιος Φινές και την 3η ο Αρχ/κας Κωνσταντίνος Καραγιάννης. Στην 
κατηγορία γυναικών την 1η θέση κατέλαβε η Αστυφύλακας Ιου
λία Γαλύφα, την 2η η Συν. Φύλακας Ελένη Σαρακατσιάνου και την 
3η η Αστυν. Υποδ/ντής Ευσταθία Γιαννιά.

D
πρόεδρος του Σωματείου Λέσχη Θεσσαλονίκης κ. Αλκιβιά
δης Σιδηρόπουλος, με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. επισκέφθη- 
καντο Γεν. Αστυν. Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Γε
ώργιο Ανδραβίζο και για έκτη συνεχή φορά παρέδωσαν δύο 

τραπεζικές επιταγές των 1.000 ευρώ, προκειμένου να αποδο
θούν στις οικογένειες των δολοφονημένων αστυνομικών Διο
νυσίου Αλεβιζόπουλου και Αθανασίου Δρακόπουλου.

Χ α ρ α κτη ρ ισ τ ικά  
στιγμιότυπα από την 
επίσκεψη του Υφυ
πουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων κ. Γε
ωργίου Καλού και του 
Υφυπουργού Μετα
φορών και Επικοινω
νιών κ. Αναστασίου 
Νεράτζη στην Σχολή 
χορού της Δ/νσης 
Αστυνομίας Πειραιώς.
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ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 0 0 ? *^

12ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ

Η Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου διοργάνωσε το 
12ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας Αστυνομιών και τη 
Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Βαλκανικής Αθλητι
κής Ένωσης Αστυνομιών (USPB) από 21-25.2.2005 στο χιονο
δρομικό κέντρο «Τρία- Πέντε Πηγάδια» Νάουσας.

Στους αγώνες του πρωταθλήματος συμμετείχαν αποστολές 
από τις Αστυνομίες της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Π.Γ.Δ.Μ, 
της Ρουμανίας, της Σερβίας και Μαυροβούνιου και της Τουρ
κίας, ενώ στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της USPB 
συμμετείχε επιπλέον ως παρατηρητής και αξιωματικός της κυ
πριακής Αστυνομίας.

Η τελετή έναρξης των αγώνων πραγματοποιήθηκε την 
22.2.2005 στο Δημοτικό πάρκο Νάουσας. Ως εκπρόσωπος της 
πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας παρέστη, απηύθυνε χαιρετι
σμό και κήρυξε την έναρξη των αγώνων, ο Προϊστάμενος Επιτε- 
λείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης.

Παρέστησαν ο Νομάρχης Ημαθίας, ο Δήμαρχος Νάουσας, ο 
Γεν. Επιθεωρητής Βορ. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Ευστράτιος 
Κυριακάκης, ο ΓΑΔΠ Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος κ. 
Ευάγγελος Πύλης, η Δ/ντρια της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του 
Αρχηγείου κ. Αικατερίνη Ευγενικού - Τσάτσου, ο Διοικητής του 
Τ.Δ.Α Νάουσας Αστυν. Δ/ντής Βασίλειος Κρομμύδας, ο Δ/ντής 
του περιοδικού «Αστυνομική Ανασκόπηση» Αστυν. Υποδ/ντής κ. 
Ιωάννης Αθανασάκος, ο Πρόεδρος της Ε.Ο Χιονοδρομίας, ο 
Δ/ντής του χιονοδρομικού κέντρου και αντιδήμαρχος Νάουσας, 
εκπρόσωποι των τοπικών εκκλησιαστικών, πολιτικών αρχών, των 
Ε.Δ. και Πυροσβεστικού Σώματος και πολλοί κάτοικοι της Νάου
σας.

Η συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε 
την 22.2.2005 όπου απηύθυνε χαιρετισμό η Δ/ντρια της Δ.Δ. Σχέ
σεων. Στις εργασίες της συνάντησης αυτής τα θέματα από πλευ
ράς Ελληνικής Αστυνομίας παρουσίασε ο Τμηματάρχης του 2ου 
Τμ. Κοινωνικών Σχέσεων/ΔΔΣ/ΑΕΑ Αστυν. Υποδ/ντής κ. Χρήστος 
Ντζούφρας.

Οι Αγώνες του Πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκαν με από
λυτη επιτυχία την 23 και 24.2.2005 στα αγωνίσματα της γιγαντι- 
αίας και τεχνικής κατάβασης.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας πέτυχε την κατάκτηση 
ενός ασημένιου μεταλλίου στο ατομικό ανδρών της τεχνικής κα
τάβασης με τον Αστυφύλακα Παύλο Διαμαντίδη και την τρίτη θέ
ση στο ομαδικό ανδρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η Ελληνική Αστυνομία 
κατακτά μετάλλιο σε βαλκανικούς αγώνες χιονοδρομίας και αυ
τό είναι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο βήμα για την ελληνική 
ομάδα, μιας και οι περισσότερες ομάδες του Πρωταθλήματος 
στελεχώνονται από αθλητές των εθνικών ομάδων των χωρών 
τους.

Η τελετή λήξης και απονομής επάθλων έγινε την 24.2.2005, 
όπου ως εκπρόσωπος του Σώματος παρέστη και απηύθυνε χαι
ρετισμό ο Γενικός Επιθεωρητής Βορ. Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. 
Ευστράτιος Κυριακάκης, και παρέστησαν ο Αντινομάρχης Ημα
θίας και ο Δήμαρχος Νάουσας.

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ «ΠΟΛΙΣ»

γ γ ο  πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής του 
■  2005, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποίησε 
Ιαστυνομικές επιχειρήσεις με το κωδικό όνομα 
«ΠΟΛΙΣ», σε πολλές πόλεις και περιοχές της χώ
ρας.

Στόχος των επιχειρήσεων είναι η αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας, κυρίως σε εγκληματογόνες 
περιοχές, με στοχευμένες και επιλεκτικές δράσεις, 
που καλύπτουν όλους τους τομείς της αστυνομικής 
αρμοδιότητας.

ΑΤΤΙΚΗ
Δυνάμεις που διατέθηκαν: 2.169 Αστυνομικοί 
Ελεγχθέντα άτομα: 11.636 
Ελεγχθέντα καταστήματα: 905 
Ελεγχθέντα οχήματα: 5.450 
Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν: 3.499

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
- Δυνάμεις που διατέθηκαν: 1.234 Αστυνομικοί και 
65 Συνοριοφύλακες
- Ελεγχθέντα άτομα: 9088
- Ελεγχθέντα καταστήματα: 1.408
- Ελεγχθέντα οχήματα: 7.644
- Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν: 1.718
- Αριθμός συλληφθέντων ατόμων: 132

Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δυνάμεις που διατέθηκαν: 86 Αστυνομικοί 
Ελεγχθέντα άτομα: 639 
Ελεγχθέντα καταστήματα: 81 
Ελεγχθέντα οχήματα: 289 
Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν: 226

Οι αστυνομικές επιχειρήσεις «ΠΟΛΙΣ» θα συνεχι
στούν σε όλη την Ελλάδα.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ

Μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων 
είχαμε το τριήμερο των Απόκρεω, ενώ στον οδικό 
άξονα Πατρών-Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων 
(Π.Α.Θ.Ε) δεν σημειώθηκε κανένα θανατηφόρο τρο
χαίο ατύχημα. Κατά το τριήμερο 11 έως 14.3.2005 
σημειώθηκαν:

- 6 λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα σε 
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (13 έναντι 
19) (ποσοστό μείωσης: 31,6%)

- 8 λιγότεροι θανάσιμοι τραυματισμοί σε σχέση με 
την αντίστοιχη περσινή περίοδο (18 έναντι 26) 
(ποσοστό μείωσης: 30,8%)

Φέτος παρατηρήθηκε μεγαλύτερη έξοδος οχημά

των σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 
Ενδεικτικά, από τις περιοχές Αθηνών και Θεσσαλο
νίκης, καταγράφηκε έξοδος 78.500 περισσότερων 
αυτοκινήτων, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσι
νή περίοδο (533.300 το 2005 έναντι 454.800 το 
2004).

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η παρουσία της Τροχαί
ας τόσο σε προληπτικό όσο και σε κατασταλτικό επί
πεδο. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι: συγκροτήθηκαν 
725 συνεργεία ελέγχων μέθης, ελέγχθηκαν συνολι
κά 18.012 άτομα για οδήγηση υπό την επήρεια οινο
πνεύματος (αλκοτέστ) και βρέθηκαν 582 άτομα να 
οδηγούν υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Σε γνώση της Υποδ/νσης Αλλοδαπών/ΔΑΑ πε

ριήλθε πληροφορία, σύμφωνα με την οποία δουλέ
μποροι, κρατούν φυλακισμένους λαθρομετανά
στες, σε παλαιό εγκαταλελειμμένο σπίτι επί της 
οδού Ηλέκτρας και Μίλερ στον Κολωνό και για να 
τους αφήσουν ελεύθερους, απαιτούν την καταβολή 
μεγάλων χρηματικών ποσών, από τους οικείους 
τους, την οποία προσπαθούν να επιτύχουν με την 
άσκηση ψυχολογικής βίας και τη στέρηση φαγη
τού. Μετά από έρευνα εντοπίσθηκε ο χώρος κρά
τησης των λαθρομεταναστών παραβιάστηκε βίαια, 
η αλυσίδα και το λουκέτο ασφάλισης του χώρου και 
με συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, ελευθε
ρώθηκαν είκοσι λαθρομετανάστες (Ιράκ, Συρίας, 
Νιγηρίας και Σουδάν) και συνελήφθησαν οι τέσσε
ρις φύλακες αυτών.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι διεθνές κύ
κλωμα διακίνησης λαθρομεταναστών από ασιατι
κές χώρες στην Ελλάδα είχε προωθήσει τους λα
θρομετανάστες από την Κωνσταντινούπολη -σταθ
μό συγκέντρωσης λαθρομεταναστών από διάφο

ρες χώρες- στην Ελλάδα, με δύο τουλάχιστον δια
φορετικές ομάδες των τριάντα πέντε ατόμων περί
που. Τους λαθρομετανάστες, αφού διέσχισαν τα 
σύνορα του ποταμού Έβρου με φουσκωτή βάρκα 
και πορεύτηκαν πεζοί εντός του ελλαδικού χώρου, 
για 8 ώρες, επιβίβασαν σε φορτηγό αυτοκίνητο με 
το οποίο τους μετέφεραν στην Αθήνα, όπου τους 
παρέλαβε κάποιος Ιρακινός Κούρδος, ο οποίος 
τους έκλεισε στον προαναφερόμενο χώρο και ανέ
θεσε τη φύλαξη αυτών στους τέσσερις συλληφθέ- 
ντες.

Κατά την διάρκεια της κράτησής των δεν τους 
παρείχαν επαρκή τροφή και νερό και ασκούσαν σε 
βάρους τους ψυχολογική βία, λέγοντάς τους ότι 
εάν δεν πληρώσουν τα λεφτά που τους ζητούσαν 
θα τους πουλούσαν σε Αλβανούς, προκειμένου 
εξαναγκασθούν οι οικείοι τους, στην καταβολή χρη
ματικών ποσών πέραν των αρχικά συμφωνηθέντων 
για την μεταφορά τους, τα οποία κυμαίνονταν από 
2.500 έως 3.000 ευρώ για τον καθένα.
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ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Από άνδρες του Τμήματος Ηλεκτρονικού Εγκλή- 
ματος/ΔΑΑ, συνελήφθη ένα άτομο κατηγορούμενο 
για «Πορνογραφία ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση». 
Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ταυτόχρο
νη ψηφιακή ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών, συ
γκεντρώθηκε αποδεικτικό υλικό, από το οποίο προ- 
έκυπτε ότι ο συλληφθείς, κατ’ εξακολούθηση και με 
σκοπό την κερδοσκοπία, διακινούσε στον Παγκό
σμιο Ιστό, αρχεία παιδικής πορνογραφίας που αφο
ρούσαν φωτογραφίες και βίντεο, απεικονίζοντα 
βρέφη και νήπια σε σεξουαλική δραστηριότητα με 
ενήλικα άτομα.

Σε έρευνα που έγινε στην οικία του βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: μια κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, τρεις ψηφιακές κάμερες, δύο βιντεο
κάμερες, δέκα πιστωτικές κάρτες, δύο βιβλιάρια 
καταθέσεων, πλήθος δισκετών και σύμπακτων δί
σκων (CD)και χειρόγραφες σημειώσεις που αποδει- 
κνύουν τις πράξεις κερδοσκοπίας.

Από επεξεργασία των κατασχεθέντων ψηφιακών 
πειστηρίων που επακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι 
μεγάλος αριθμός φωτογραφιών και βίντεο, δεν 
υπήρχαν στο Διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά πιθα

νό το ενδεχόμενο της αναπαραγωγής τους στην 
Ελλάδα και ερευνάται επισταμένως.

Η σχηματισθείσα δικογραφία υπεβλήθη στον Ει
σαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών που παρέπεμψε την 
υπόθεση σε Τακτικό Ανακριτή, ο οποίος ελλείψει 
αυτοφώρου διαδικασίας εξέδωσε ένταλμα σύλλη
ψης δυνάμει του οποίου και συνελήφθη ο κατηγο
ρούμενος.

Με αφορμή αυτή τη σημαντική επιτυχία του Τμή
ματος Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ο Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Βουλγαράκης δήλωσε: 
«Θέλω να συγχαρώ το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 
για τις αλλεπάλληλες επιτυχίες του, ειδικά στην δια
λεύκανση υποθέσεων που αφορούν την εκμετάλ
λευση παιδιών και γυναικών. Η Ελληνική Αστυνομία 
για την έγκαιρη αντιμετώπιση του νέου αυτού εί
δους εγκλήματος, που δεν γνωρίζει σύνορα ούτε, 
δυστυχώς, ηθικούς φραγμούς, δημιούργησε ειδική 
Υπηρεσία με άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υπο
δομή, την οποία στελέχωσε με εκπαιδευμένο και 
έμπειρο προσωπικό, που αποδεικνύει καθημερινά 
την ικανότητα και την αποτελεσματικότητά του».

Από άνδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας/ΔΑΑ 
συνελήφθη στην περιοχή της Χαλκίδας μία γυναίκα 
για παράβαση Ν. 3028/02 «Περί προστασίας Αρχαιο
τήτων και της εν γένει Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 
διότι σε έλεγχο που έγινε στο κατάστημά της, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν ως παρανόμως κατεχόμενα τα 
παρακάτω αντικείμενα: Δύο σπόνδυλοι κίονα, δύο λί
θινες σαρκοφάγοι, ένα ανάγλυφο αρχιτεκτονικό μέ
λος με ρόδακα, ένα λίθινο αρχιτεκτονικό μέλος, ένα 
λίθινο κυλινδρικό στέλεχος, ένα θραύσμα λίθινου 
σπόνδυλου (από πωρόλιθο), μία βάση από πωρόλιθο

με σύμφυτο κυβόλιθο, μία λίθινη βάση κίονα μεταποι
ημένη σε αγωγό, μία μαρμάρινη «γούρνα» με βελο
νιές στην εξωτερική όψη και μία βάση κιονίσκου τε
τράγωνου περιγράμματος από πωρόλιθο. Όλα τα 
αντικείμενα είναι των Ρωμαϊκών και των Υστεροβυζα
ντινών χρόνων. Η αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία 
αποφάνθηκε ότι όλα τα κατασχεθέντα αντικείμενα 
εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/02 «Περί Αρχαι
οτήτων». Η συλληφθείσα με την δικογραφία που σχη- 
ματίσθηκε σε βάρος της οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα 
Πρωτ/κών Χαλκίδας.

ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΙΝΑΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

Άνδρες του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της 
Ιδιοκτησίας/ΔΑΑ εξίχνιασαν τις ένοπλες ληστείες 
που διέπραττε ομάδα ληστών σε βάρος καταστη
μάτων, κυρίως, μικροκαταστημάτων, ψιλικών, ψη
τοπωλείων κ.α., σε διάφορες περιοχές της Αττι
κής από τις αρχές Φεβρουάριου του 2005. Δρά
στες είναι τρία άτομα νεαρής ηλικίας. Από την 
έρευνα που διενεργήθηκε σε συνεργασία με την 
Δ/νση Εγκληματολογιών Ερευνών προέκυψε ότι 
οι παραπάνω, μαζί με δύο ακόμη άτομα που ανα- 
ζητούνται, έχοντας συναποφασίσει τη διάπραξη 
ένοπλων ληστειών, συνέστησαν εγκληματική ορ
γάνωση και ενεργούντες από κοινού, με διαφο
ρετική κάθε φορά σύνθεση της ομάδας δράσης, 
εισέβαλαν στα καταστήματα -  στόχους, κυρίως 
τις βραδινές ώρες, ακινητοποιούσαν με την απει
λή πιστολιού τους ιδιοκτήτες ή τους υπαλλήλους, 
πολλούς εκ των οποίων τραυμάτιζαν με τη λαβή

του όπλου στο κεφάλι και τους εξανάγκαζαν να 

τους παραδώσουν τις εισπράξεις της ημέρας. 

Στη συνέχεια, αφού τους κλείδωναν στις τουαλέ

τες διέφευγαν είτε πεζή είτε με αυτοκίνητο που 

τους ανέμενε συνεργός τους.

Μέχρι στιγμής προκύπτει ότι με τον προαναφε- 

ρόμενο τρόπο οι συλληφθέντες διέπραξαν 8 λη

στείες, αποκομίζοντας συνολικά το χρηματικό 

ποσόντων 12.000 ευρώ.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 

το χρηματικό ποσόν των 600 ευρώ, τηλεκάρτες, 

κινητά τηλέφωνα και 1.900 λαθραία πακέτα τσι

γάρων. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι αναγνωρίσθη

καν από τους παθόντες, με τη δικογραφία που 

σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στον 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
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ΜΑΝΑ ΕΒΓΑΛΕ ΣΤΟ «ΚΛΑΡΙ» 
ΤΙΣ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ

ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΤΑΖΕ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ...

ίτο Τμήμα Ασφάλειας Χανίων περιήλθαν πληρο
φορίες σύμφωνα με τις οποίες, άνδρας επικα
λούμενος προσωπική γνωριμία με τον Υφυπουρ

γό Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστο Μαρκογιαννάκη υπο
σχόταν διορισμούς ή άλλες εξυπηρετήσεις σε πολί
τες των Χανίων, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το ανωτέρω γεγονός γνωστοποιήθηκε στον κ. 
Υφυπουργό, ο οποίος έδωσε εντολή άμεσης διε- 
ρεύνησης της υπόθεσης. Ύστερα από αξιολόγηση 
των παραπάνω πληροφοριών, συνελήφθη το συ
γκεκριμένο άτομο διότι κάνοντας χρήση του ονό
ματος του κ. Υφυπουργού υπεσχέθη σε ιδιώτη πα- 
θόντα διορισμό στο ΕΚΑΒ και εισέπραξε από αυτόν 
το ποσό των 500 ευρώ (προσημειωμένα από το Τ.Α. 
Χανίων). Η υπόθεση ερευνάται σε βάθος για την τυ
χόν ύπαρξη και άλλων παθόντων. Ο δράστης με τη 
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του παρα- 
πέμφθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

πό άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας Ομονοίας 

απογευματινές ώρες της 4.3.2005, συνελήφθη- 

σαν στην περιοχή Πλ. Βάθης μία γυναίκα ηλικίας 

39 ετών και οι δύο ανήλικες κόρες της, κατηγορού

μενες για μαστροπεία καθώς επίσης και μία ακόμη 

γυναίκα 29 ετών, υπάλληλος ρεσεψιόν ξενοδοχείου 

για διευκόλυνση ακολασίας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι η μητέρα προήγα- 

γε στην πορνεία με σκοπό την κερδοσκοπία τις ανή

λικες κόρες της, αντί του ποσού των 20 ευρώ για 

ερωτική συνεύρεση σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο 

της περιοχής. Οι συλληφθείσες με τη σε βάρος 

τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν χθες 

(5-3-2005) στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Ο ΒΙΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Από άνδρες της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιά
σθηκε η υπόθεση βιασμού και ληστείας μητέρας και 
ανήλικης κόρης που έγινε στην περιοχή Γαλατσίου. 
Μετά από πολύμηνη έρευνα την οποία διεξήγαν από 
κοινού η Υποδ/νση Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιο
κτησίας και η Υποδ/νση Προστασίας Ανηλίκων , προ- 
σήχθη ως ύποπτος ένας προσεσημασμένος νεαρός 
άνδρας, κάτοικος Γαλατσίου. Ο προσαχθείς αναγνω
ρίσθηκε από τα θύματα και εξεταζόμενος ομολόγησε

τις πράξεις του. Επιπλέον, το βιολογικό υλικό του 
δράστη (DNA) ταυτίστηκε με το βιολογικό υλικό που 
βρέθηκε στον τόπο του βιασμού.

Κατά την εξακρίβωση της δικαστικής του ταυτότη
τας προέκυψε ότι διώκετο με δύο καταδικαστικές 
αποφάσεις συνολικής ποινής 23 μηνών. Επίσης, πι
στοποιήθηκε η ταυτότητα του δράστη στην περίπτω
ση απόπειρας βιασμού δύο ακόμη γυναικών. Ο δρά
στης με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος 
του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημ/κών

ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ «ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ»

Α
νδρες του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της 

Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, συνέλαβαν 

ένα άτομο, διότι, σε νομότυπες έρευνες που 

έγιναν στην κατοικία και σε αποθηκευτικούς χώ

ρους ιδιοκτησίας του, στην περιοχή Ν. Απολλωνίας 

Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα πα

ρακάτω αντικείμενα: 3266 χάλκινα νομίσματα, 18 

ασημένια νομίσματα, 262 απολιθώματα, 100 τμή

ματα απολιθωμάτων, 3 σταλαγμίτες, 4 μολύβδινοι 

πεσσοί, 10 μολύβδινα υφαντικά βάρη, 12 χάλκινα 

βέλη, 9 δακτυλίδια εκ των οποίων το μία σφραγίδα, 

8 πόρπες, 6 μολύβδινα βαρίδια και ένα χάλκινο, 28 

χάντρες περιδέραιου χάλκινες και μία πήλινη, 26 

πέτρινα βλήματα, 1 χάλκινο εξάρτημα από μεγάλο 

αγγείο, 1 πήλινη κεφαλή γυναικείου ειδωλίου, 1 

χάλκινη επίστεψη τετράπλευρου πίνακα, 2 πήλινα 

σφονδύλια, 2 πήλινα τμήματα αγγείων με ανάγλυ

φη διακόσμηση, 1 τμήμα πήλινου αρχαϊκού αγγεί

ου, 1 χάλκινος δισκόμορφος καθρέφτης, 5 πέτρινοι 

πέλεκες και 1 πέτρινο τριβείο, 2 χάλκινα βραχιόλια, 

1 χάλκινη περόνη, 1 μολύβδινη κεφαλή Ηρακλή, 1 

χάλκινο αγαλματίδιο Ηρακλή, 2 χάλκινα πόδια λιο

νταριού από αγγείο, 1 χάλκινο έλασμα σε σχήμα 

αλόγου, 2 χάλκινες αγκράφες, 1 πήλινη σφραγίδα 

βυζαντινής εποχής, 1 θρησκευτικό βιβλίο (Πράξεις 

των Αποστόλων) του 1773, 2 χάλκινα εξαρτήματα 

αγγείου, 9 βάσεις οξυπύθμενων αμφορέων, 1 μαρ

μάρινη πλάκα, 1 μαρμάρινος κιονίσκος, 1 σιδερένιο 

αλέτρι 19ου αιώνα, 8 πήλινες αγνύθες και 1 πέτρι

νη, 1 λαιμός πήλινου αγγείου, 10 πήλινες λαβές αμ

φορέων, 14 πήλινα τμήματα βυζαντινής εποχής, 18 

τμήματα πήλινων αγγείων, 2 μαρμάρινα αντικείμε

να, 1 χάλκινο φύλλο κισσού, 1 τμήμα κεραμιδένιας 

στέγης και ένας ανιχνευτής ευγενών μετάλλων.
Τα ανωτέρω κατασχεθέντα αντικείμενα εξετά

στηκαν από αρμόδιο αρχαιολόγο, ο οποίος γνωμά- 
τευσε ότι υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις ο 
του αρχαιολογικού νόμου και χρονολογούνται § 
στους παλαιοντολογικούς αιώνες, την προϊστορική ^
εποχή, τη γεωμετρική εποχή, την αρχαϊκή εποχή, % 
τους κλασσικούς, ελληνιστικούς, ρωμαϊκούς και §
βυζαντινούς χρόνους. ^

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικό- §
γραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ/κών 
Θεσσαλονίκης.
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Ο  Κ Ο Σ Μ Ο Σ  Τ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

S a ie O r s b  B o o y  A r o x >u r

Στο κατάστημα 
SAFELAND θα βρείτε 
επώνυμα προϊόντα από 
τους μεγαλύτερους οίκους! 
τα οποία εμπιστεύονται 
οι αστυνομικοί και 
οι επαγγελματίες του 
χώρου της ασφάλειας 
σε όλο τον κόσμο.

Η ασύγκριτη ποιότητα, 
οι ανταγωνιστικές 
τιμές, το φιλικό περιβάλλον 
και η επαγγελματική 
αντιμετώπιση του πελάτη 
κάνουν το SAFELAND το 
στέκι του κάθε αστυνομικού.

SAFELAND
ΛΗΜΗΤΧΑΝΑΣ 16 · 11S 22 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 

ΤΗΛ/FAX: 210 6470010 ■ e-m ail: ealee@ eafeland .gr

mailto:ealee@eafeland.gr
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ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΧΛΟΥΠΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ Δ.Ν.

ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ», 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΤΗΛ. 3678800

MAJ ΥΝΟΙΜΛΚΟ Κ ΥΙΙΓΗΓβΝΙΚΟ

Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Μ Ε Ν Ο
ΕΓΚ Λ Η Μ Α

Η
 παρούσα σημαντική μελέ-1 
τη διερευνά το διασυνορια
κό και το υπερεθνικό οργα

νωμένο έγκλημα και τρόπους 
αντιμετώπισής τους. Αποτελεί! 
την πρώτη μονογραφία επί του 
θέματος που έχει ως σκοπό να 
εξετάσει τα βασικά χαρακτηρι-1 
σακά των παραπάνω εννοιών, 
να τις οριοθετήσει εννοιολογικά 1 
και να προτείνει μια ρεαλιστική και αποτελεσματική 
αντεγκληματική πολιτική. Αναλύονται τα εγκλήματα 
της λαθρομετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών, 
κλοπής σκαφών και οχημάτων, αρχαιοκαπηλίας, σω
ματεμπορίας, εγκλήματα που τελούνται με ηλεκτρονι
κούς υπολογιστές κ.ά. Μεταξύ άλλων, μελετιόνται τα 
ζητήματα διαφθοράς και ξεπλύματος βρόμικου χρή
ματος, η κατάσταση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, 
οι σημαντικότερες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την 
καταπολέμηση του φαινομένου από τη διεθνή κοινό
τητα και τον Έλληνα νομοθέτη και οι προσπάθειες 
αντιμετώπισης σε επίπεδο πρόληψης και καταστολής, 
σε συνδυασμό με τη διεθνή συνεργασία των κρατών 
σε διάφορα επίπεδα. Εξετάζεται επίσης ad hoc ο βαθ
μός προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων στο πλαί
σιο της αντιμετώπισης των υπό μελέτη φαινομένων. 
Το έργο προλογίζει η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Κ.Δ. Σπινέλλη.

ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΒΕΖΑΝΗ 
ΕΚΔ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112,

ΤΗΛ. 3614736

Ε
από τα θεμελιώδη προβλήματα των 
ευματικών επιστημών, που παρουσιάζει 
; μεγαλύτερες δυσκολίες για τη λογική, 
τη σύλληψη και την κατάταξή του είναι το 

Κράτος. Η Λογική επιστήμη επιδιώκει να εξα
λείψει την αντίληψη που δίδεται ό,τι το Κράτος είναι 
ένα υπερφυσικό πρόσωπο και να εξηγήσει το φαινό
μενο της διάρκειας του Κράτους με αναγωγή στη συ
νείδηση των ανθρώπων απ’ όπου και εκπορεύεται. Επί 
του ιδίου προβληματισμού η Λογική προσπαθεί να 
δώσει μια λύση στο πολυθρύλητο ζήτημα της προτε
ραιότητας Κράτους ή Δικαίου. Η λύση των ανωτέρω 
προβλημάτων προσφέρει αυτόματα τη λύση όλων 
των προβλημάτων της πολιτειολογίας. Ο Δημήτριος 
Βεζανής, ένας σημαντικός πνευματικός άνδρας της 
περιόδου του Μεσοπολέμου, αναλύοντας κριτικά τις 
περί Κράτους θεωρίες των, Jellinek, Kelsen, Duguit, 
Weber, Smend, αλλά και τη θεωρία του Σοσιαλισμού, 
προτείνει μια θετική θεωρία του Κράτους. Το έργο αυ
τό του Βεζανή που πρωτοεκδόθηκε το 1931, θεωρεί
ται από τα σημαντικότερα στο είδος του.

Θ Ε Ω Ρ Ι Α

Κ Ρ Λ Τ Ο Υ Χ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΕΘΕΑ, 
Ν. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΚΔ. ΣΑΚΚΟΥΛΑ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 23, ΤΗΛ. 3387500

Π
ρόκειται για τη δεύτερη, * 
και εξαιρετικώς εμπλουτι- ! 
σμένη έκδοση του β ιβλί-' 

ου.Στα πρώτα κεφάλαια γίνε- j 
ται ανάλυση βασικών εννοιών 
(ναρκωτικά, εξάρτηση, σωμα
τική αποτοξίνωση ψυχολογική 
απεξάρτηση, θεραπεία, συντή
ρηση, υποκατάσταση, μείωση 
της βλάβης κ.λπ.), οι οποίες 
έχουν πλέον εισαχθεί στην κεί
μενη νομοθεσία και πρέπει να είναι γνωστές στον 
εφαρμοστή. Επίσης, εκτίθενται εν συντομία το ιστορι
κό και κοινωνικό πλαίσιο της διάδοσης των ναρκωτι
κών και η πολιτική για την ανάσχεσή τους.

Τα επόμενα κεφάλαια έχουν ως κύριο αντικείμενο 
την ερμηνεία και τον τρόπο εφαρμογής του νόμου. Η 
σειρά των αναπτύξεων συνήθως ακολουθεί τη σειρά 
των άρθρων του βασικού νομοθετήματος, ώστε να δι
ευκολύνεται όχι μόνο η συστηματική αλλά και η κατ’ άρ
θρο ανάγνωση. Καλύπτοντας τα σχετικά νομοθετήμα- 
τα μέχρι και το Ν. 3204/2003.

11 καταστολή τηί διάδοσην 
hoy ναρκωτικών στη' Ι λλαδα

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΧΡ. ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗ 
ΕΚΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ, ΤΗΛ 6977551382

Μ
έχρι πρόσφατα η καρα- 
μπίνα εθεωρείτο απάν
θρωπο όπλο από τις πε

ρισσότερες ευρωπαϊκές χώ
ρες και είχε καταργηθεί ως 
όπλο μάχης. Σήμερα, χρησιμο
ποιείται ευρέως από τις ευρω
παϊκές αστυνομικές δυνάμεις 
Ο Αστυν. Δ/ντής Ανδρέας Κα 
ραβαλάκης ο οποίος υπηρέτη 
σε ως εκπαιδευτής στην πρω
τογενή εκπαίδευση και στη μετεκπαίδευση Αστυνομι
κών και τελευταία στην εκπαίδευση Αστυνομικών 
στην Ολυμπιάδα, για την προστασία επισήμων προ
σώπων, υποστηρίζει ότι η αστυνομική καραμπίνα πρέ
πει να είναι ο σιωπηρός συνεργάτης του Έλληνα 
Αστυνομικού στις ένοπλες αντιπαραθέσεις που απαι
τούν μεγαλύτερη αναχαίτιση. Η αστυνομική καραμπί
να εξυπηρετεί για βολή κοντινής ακτίνας και μικρής 
διάρκειας συμπλοκές, οι οποίες δεν απαιτούν μεγάλη 
ποσότητα πυρομαχικών ή υπερβολική διάτρηση. Ο 
Έλληνας Αστυνομικός πρέπει να αντιληφθεί ότι οι κίν
δυνοι μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια της 
νομιμότητας και της λογικής. Η αστυνομική καραμπί
να είναι ένα όπλο που στις ένοπλες αντιπαραθέσεις 
του με τους κακοποιούς μηδενίζει τον τυχαίο τραυμα
τισμό πολιτών λόγω του μικρού βεληνεκούς που δια
θέτει.

ΑΝΛΡΕΑΧ ΧΡ·ΚΑΡΑβΑΛΑΚΗΧ,.πλιλ··™*» ·ΛΛΜ*·«ί « Τ” ·ΟΜ*“

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ
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TOY DR CHRIS MC NAB 
ΕΚΔ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 6-10, ΤΗΛ.

3819187, 3815473

Το εγχειρίδιο «Πρώτες 
Βοήθειες Επιβίωσης»κα- 
λύπτει συνοπτικά και συ- 

μπεπτυγμένα όλα όσα πρέ
πει να γνωρίζει κάποιος για 
την παροχή επείγουσας ια
τρικής περίθαλψης, όπου 
δεν υπάρχει άμεση βοήθεια 
από έναν επαγγελματία ια

τρό. Για να σας δείξει πώς να 
ασχολείστε με τέτοιες επείγουσες καταστάσεις, αυτό 
το τόσο ενδιαφέρον εγχειρίδιο, εικονογραφείται με 
περισσότερα από 150 γραμμικά σχέδια. Παρέχει βή
μα προς βήμα, οδηγίες για τη θεραπεία μιας ευρείας 
σειράς τραυματισμών και παθήσεων, από τον καθαρι
σμό μιας πληγής μέχρι την ανάταξη ενός σπασμένου 
αυχένα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει ειδικό γλωσ- 
σάρι, όπου επεξηγούνται οι ασθένειες που αναφέρο- 
νται στο βιβλίο και ένα ειδικό ευρετήριο με κάθε ασθέ
νεια που υπάρχει εντός και αντίστοιχα τη σελίδα, για 
την καλύτερη χρηστικότητα του βιβλίου.κής Δικονο
μίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικο
νομίας, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
Ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ο 
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Γενικών Κατα
στημάτων Κράτησης τύπου Α’ και Β’ και οι Ευρωπαϊ
κοί Σωφρονιστικοί Κανόνες 1987. Οι υπόλοιπες ενό
τητες καλύπτουν θέματα σχετικά με το προσωπικό και 
τη φρούρηση των καταστημάτων κράτησης, τον ευ
εργετικό υπολογισμό ημερών ποινής, την επανένταξη 
των αποφυλακισθέντων, τους αλλοδαπούς και τα 
ναρκωτικά. Η συλλογή συμπληρώνεται με νομολογία, 
βιβλιογραφία και δημοσιεύματα κατ' άρθρο, χρονολο
γικό πίνακα νομοθεσίας και εκτενέστατο αλφαβητικό 
ευρετήριο.

Η
>ΧΘΟΝΕΣ

ΤΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 
ΕΚΔ. ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 65, ΤΗΛ.3634923

ινδοευρωπαϊκή θεωρία έ χ ε ι1 
ζωή δύο αιώνων περίπου. Ξεκί
νησε ως συγκριτική γλωσσολο- 

γική υπόθεση και στην πορεία 
προέκυψε να διδάσκεται ως ιστο
ρικό δεδομένο. Τα τελευταία χρό
νια, όμως, στο εξωτερικό και στην I 
πατρίδα μας πληθαίνουν εκείνοι 
που αμφισβητούν την ινδοευρωπαϊ- 
κή θεωρία, όπως και ο συγγραφέας του παρόντος βι
βλίου. Ο Στ. Μυτιληναίος αφού εκθέτει τις απόψεις 
των ινδοευρωπαϊστών, προσπαθεί βήμα -  βήμα να τις 
καταρρίψει, βασιζόμενος κυρίως στις απόψεις των 
αρχαίων Ελλήνων κλασικών και των πορισμάτων της 
σύγχρονης αρχαιολογικής επιστήμης.

ήΐΜΚΟ) ΜΥΙΙΛΗΗΜ.15 ■

Α  λ  I ι \ ι  ι  1

W
*  (

V ^  . 

% :

/ Τ '

||ΐ

I ^
«Γ η ι  ^

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΑΒΒΙΔΗ 
ΕΚΔ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112, ΤΗΛ.

3614736

Πρόκειται για ένα αρκετά εν
διαφέρον βιβλίο και το πρώτο 
στην ελληνική βιβλιογραφία 

που αναφέρεται αποκλειστικά 
στο Παγκράτιο. Σε ένα εξαιρετι
κό αγώνισμα, που κατά την πε
ρίοδο της αρχαιότητας έχαιρε 
ιδιαίτερης εκτίμησης από τους 
Έλληνες και ήταν το μοναδικό 
άθλημα το οποίο οι πρόγονοί μας 
απολάμβαναν με πάθος. Οι νικητές του αθλήματος 
(πολλές φορές αγωνίζονταν μέχρι τελευταίας πνοής) 
υμνήθηκαν σε πάρα πολλά ποιήματα του Πινδάρου. 
(Κατά την πρόσφατη Ολυμπιάδα έγιναν αρκετές, αλ
λά ατυχείς προσπάθειες ώστε να περιληφθεί το Πα
γκράτιο στα Ολυμπιακά αθλήματα). Ο συγγραφέας 
του βιβλίου έχει σπουδάσει τον αθλητισμό σε Σχολές 
της αλλοδαπής, τυγχάνει πρωταθλητής Ελλάδος στο 
Πυξ - Λαξ και γνώστης των ανατολικών πολεμικών τε
χνών. Θεωρεί μάλιστα ό,τι το καράτε (όπως αποδέχε
ται και ο μέγας διδάσκαλος του καράτε Yahara), είναι 
απόγονος του αρχαίου ελληνικού Παγκρατίου αθλή
ματος. Η βιβλιογραφία του συγγραφέα είναι ελε- 
γκτέα, αλλά το πάθος και η πνοή του δεδομένα.

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ... ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ■
ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΠ. ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ, 

ΕΚΔ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ 
ΤΗΛ. 2431036278, 6972231189

Πρόκειται για τη δεύτερη, και ι 
εξαιρετικώς εμπλουτισμένη 
έκδοση του βιβλίου.Στα π ρ ώ -1 

τα κεφάλαια γίνεται ανάλυση 
βασικών εννοιών (ναρκωτικά, 
εξάρτηση, σωματική αποτοξίνω
ση ψυχολογική απεξάρτηση, θε
ραπεία, συντήρηση, υποκατά- 
στάση, μείωση της βλάβης H r  
κ,λπ.), οι οποίες έχουν πλέον ει- r  
σαχθεί στην κείμενη νομοθεσία και πρέπει να είναι 
γνωστές στον εφαρμοστή. Επίσης, εκτίθενται εν συ
ντομία το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της διάδο
σης των ναρκωτικών και η πολιτική για την ανάσχεσή 
τους.

Τα επόμενα κεφάλαια έχουν ως κύριο αντικείμενο 
την ερμηνεία και τον τρόπο εφαρμογής του νόμου. Η 
σειρά των αναπτύξεων συνήθως ακολουθεί τη σειρά 
των άρθρων του βασικού νομοθετήματος, ώστε να δι
ευκολύνεται όχι μόνο η συστηματική αλλά και η κατ’ άρ
θρο ανάγνωση. Καλύπτοντας τα σχετικά νομοθετήμα- 
τα μέχρι και το Ν. 3204/2003.

I
sc

I
ο

=1.
δ

83



Έθιμα με βαθιές ρίζες ζωντανεύουν σε κάθε γωνιά της 

χώρας. Συνήθειες δεμένες με το Θείο Δράμα και τη χα* 

ρά της Ανάστασης που αντιστέκονται στον χρόνο και 

βάζουν τη δική τους πινελιά στο ανοιξιάτικο ελληνικό 

τοπίο.

Θρησκευτικές τελετές, πανάρχαια έθιμα και παραδό
σεις ξετυλίγονται μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, την ημέ

ρα της Λαμπρής, και την Εβδομάδα της Διακαινησίμου 
που ακολουθεί και κάνουν το ελληνικό Πάσχα μοναδικό. 
Πολλές από τις παραδόσεις και έθιμα του Πάσχα ξεθω
ριάζουν με το πέρασμα του χρόνου, ιδιαίτερα στις πό
λεις. Στην ελληνική επαρχία όμως τηρούνται αρκετές συ
νήθειες, που οι ρίζες τους βρίσκονται μέσα στα βάθη του 
χρόνου. Οι αγιογράφοι μας έχουν καταγράψει ξεχωρι
στά πασχαλινά έθιμα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας 
και κάποια από αυτά, ξεχασμένα και μη ενδεικτικά και 
μόνο αναφέρουμε.

“Ο Μυστικός Δείπνος.
Στην Πάτμο είναι γνωστό το έθιμο της αναπαράστα

σης του Μυστικού Δείπνου και της τελετής του Νιπτήρα. 
Όμως αυτό γίνεται τη Μεγάλη Πέμπτη. Το Μεγάλο Σάβ
βατο με την Ανάσταση στην ιστορική μονή του Αγίου Ιω-

άννου του Θεολόγου το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωι
κό εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή το απόγευμα, 
οπότε γίνεται η δεύτερη Ανάσταση, το Ευαγγέλιο διαβά
ζεται στα ιταλικά γαλλικά, ρωσικά, αγγλικά, γερμανικά, 
αλλά και στην αρχαία και στην ομηρική γλώσσα

« Σ α ϊτο π ό λεμ ο ς »
Στην Καλαμάτα θυμούνται τη δεύτερη μέρα του Πά

σχα τη μάχη της η π ίί I  « Π Κ
Βέργας το 1821, τό
τε που οι κλέφτες 
πετούσαν κροτίδες 
στα πόδια του αλό
γου του Ιμπραήμ για 
να τρομάξουν και να 
γκρεμίσουν την κα- 
βαλαρία. Χωρίζονται 
λοιπόν νταϊφάδες 
και με τους καπετα- 
ναίους επικεφαλής 
πιάνουν τον «σαιτο- 
πόλεμο» στο γήπε
δο του στρατοπέ
δου....Έναν ολόκλη
ρο χρόνο οι διάφο
ρες ομάδες φτιά
χνουν τις «σαΐτες»
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και κάνουν τις απαραίτητες προετοιμασίες ώστε τη δε
δομένη στιγμή να είναι....ετοιμοπόλεμες!! Ο «σάίτοπόλε-
μος» μεταξύ των ομάδων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
των ντόπιων και των πασχλινών επισκεπτών, οι οποίοι κα- 
τακλίζουν το γήπεδο όπου διεξάγονται.

« Θ α λα σ σ ινό ς  Ε π ιτ ά φ ιο ς »

Τα ήθη και τα έθιμα που αναβιώνουν τούτες τις ημέρες 
στην Υδρα είναι συνυφασμένα με τη θάλασσα. Τη Μεγά
λη Παρασκευή η περιφορά του Επιταφίου μέσα στα φρε
σκοασβεστομένα στενά καλντερίμια της είναι εμπειρία 
αλησμόνητη! Την παράσταση βέβαια κλέβει ο «θαλασσι
νός Επιτάφιος», που περιφέρεται στη συνοικία Καμίνι δί
πλα στη θάλασσα και μπαίνει, στο τέλος, μέσα στο νερό! 
Αγιάζει τα νερά και συναντιέται με τους νησιώτες στις 
φωτισμένες βάρκες που τον υποδέχονται με βαθιά κατά
νυξη. Μια πρωτότυπη περιφορά άρρηκτα δεμένη με την 
ψυχή της Ύδρας, τη θάλασσα. Το βράδυ της Ανάστασης 
το γραφικό λιμάνι φωτίζεται από τα πυροτεχνήματα και 
τα βεγγαλικά, ενώ την Κυριακή του Πάσχα έχουμε 
«μπουρλοτιέρικη» Ανάσταση με το κάψιμο του Ιούδα, ένα 
ομοίωμα γεμισμένο με εύφλεκτες ύλες που ανατινάζεται 
με φαντασμαγορικό τρόπο στην προκυμαία του λιμανι
ού.

Ο Ρ ο υ κ ε τ ο π ό λ ε μ ο ς »

Άλλη μια φαντασμαγορική Ανάσταση γίνεται στον 
Βροντάδο της Χίου. Οι ρουκέτες που προετοιμάζονται 
μήνες πριν, έχουν πάρει θέση για τον πιο δυναμικό ρου
κετοπόλεμο το βράδυ της Ανάστασης. Πρόκειται για ένα 
παλιό βροντάδικο έθιμο που έχει τις ρίζες του στους 
χρόνους της τουρκικής κατοχής. Τη Μεγάλη Παρασκευή 
η περιφορά των επιταφίων γίνεται με βυζαντινή μεγαλο
πρέπεια και συνοδεύεται από φλογισμένους φανούς που 
φωτίζουν τον ουρανό και τις καρδιές των ανθρώπων. Στη 
Χώρα οι επιτάφιοι των μεγάλων εκκλησιών συναντιούνται 
στην πλατεία, σ’ ένα θέαμα μοναδικό. Με ιδιαίτερη πα
ράδοση στη μαγειρική τέχνη, οι νοικοκυρές της Χίου 
ετοιμάζουν αυτές τις μέρες εφτάζυμα ψωμιά, κουλούρια 
με μαστίχα, τσουρέκια και την «Κούτσα» (κούκλα από ζύ
μη με ένα αυγό κόκκινο). Το βράδυ του Μεγάλου Σαββά

του στο Βροντάδο, την ώρα που οι καμπάνες θα σημά- 
νουν χαρμόσυνα την Ανάσταση, από τις εκκλησιές του 
Αγίου Μάρκου και της Παναγιάς της Ερυθιανής εκτοξεύ
ονται ρουκέτες και πυροτεχνήματα με στόχο ο ένας την 
ενορία του άλλου. Θέαμα φαντασμαγορικό στην ανοιξιά
τικη νύχτα. Όταν ο «πόλεμος» τελειώσει, έρχεται η ώρα 
του φιλιού της αγάπης....

«Μ ε Φ ιλ α ρ μ ο ν ικ έ ς  κ α ι σ π ά σ ιμ ο  Κ α να τ ιώ ν»

Στο νησί των Φαιάκων τα έθιμα αρχίζουν από την Κυ
ριακή των Βαίων, -ημέρα σωτηρίας του νησιού από την 
πανούκλα το 1630- με την περιφορά του σκηνώματος 
του Αγίου Σπυρίδωνος, και τη συμμετοχή των 14 φιλαρ
μονικών του νησιού. Τη Μεγάλη Παρασκευή οι περιφο
ρές των επιταφίων ξεκινούν από το μεσημέρι. Γύρω στις 
9.30 το βράδυ συναντιούνται όλοι μαζί με τον Επιτάφιο 
της Μητρόπολης. Τα ξημρώματα του Μεγάλου Σαββά
του γίνεται στο Ναό της Παναγίας των Ξένων η «Αναπα
ράσταση του σεισμού», που, όπως περιγράφεται στο Ευ
αγγέλιο έγινε στην Ανάσταση του Χριστού. Το ίδιο βρά
δυ γίνεται η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Σπυρί
δωνα. Είναι η πιο κατανυκτική λιτανεία που βγαίνει σε 
ανάμνηση του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον λαό 
της Κέρκυρας από τη σιτοδεία. Μία ώρα πριν από τα με
σάνυχτα γίνεται η πρώτη Ανάσταση και αρχίζει το έθιμο 
των «Μπότηδων». Το εντυπωσαικό έθιμο έχει τις ρίζες 
του στους Ενετούς που συνήθιζαν να πετούν από τα πα
ράθυρα τους παλιά αντικείμενα προκειμένου να τους φέ
ρει ο νέος χρόνος καινούργια. Οι Κερκυραίοι αντικατέ
στησαν τα παλιά αντικείμενα με πήλινες κανάτες τις 
οποίες γεμίζουν με νερό και τις ρίχνουν από τα μπαλκό
νια τους, μετατρέποντας την πόλη τους σε «βομβαρδι
σμένη» πόλη. Ένα άλλο έθιμο που διατηρείται είναι η το
ποθέτηση ενός μεγάλου βαρελιού μαστέλα στην πλατεία 
της Πίνιας. Γεμίζουν με νερό το βαρέλι και το στολίζουν 
με φοίνικες, μυρτιές και κορδέλος. Οι περαστικοί καλού
νται να ρίξουν κέρματα «για το καλό». Την Ανάσταση τα 
κέρματα συλλέγονται από κάποιον που βουτάει μέσα 
στο βαρέλι.

«Οι Κούνιες»
Στην πλατεία της Κύθνου την ημέρα του Πάσχα 

στήνεται μια μεγάλη «κούνια» στην οποία, με τους 
ήχους του βιολιού και τραγουδώντας τοπικά ερωτικά 
τραγούδια, κουνιούνται νέοι και νέες ντυμένοι με πα
ραδοσιακές στολές. Όταν πάει κάποιος ή κάποια να 
κουνήσει κάποιον άλλο σημαίνει ότι δεσμεύεται να 
τον/την παντρευτεί.

Π.Υ/Τ.Ε Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΙΟ ΜΕΛΙ [ΝΑ (DYIIKO ΥΓΙΕΙΝΟ
ME D M A  ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΓΙΑ

Μέλι είναι το προϊόν που παράγουν οι μελιτοφόρες ερ
γάτριες μέλισσες από το λαμβανόμενο νέκταρ των αν- 
θέων ή από εκκρίσεις που προέρχονται από ζωντανά 
μέρη των φυτών ή που βρίσκονται πάνω σ ’ αυτά, τα ο
ποία συλλέγουν, μεταποιούν, αναμιγνύουν με τις δι
κές τους ειδικές ουσίες (ένζυμα) αποταμιεύουν και α
φήνουν να ωριμάσουν μέσα στις κηρήθρες της κυψέ
λης.

Προτού περιγράφουμε το μέλι ως τρόφιμο θα ήταν 
σκόπιμο να αναφερθούμε στις μέλισσες ή στο «μελίσ
σι». (εικ.1) Είναι κοινωνικά έντομα με μέλη την βασί
λισσα, τις εργάτριες, την προνύμφη, την νύμφη και 
τους άρρενες κηφήνες. Δεν μπορούν να ζήσουν παρά 
μόνο ως μέλη μιας κοινότητας που ονομάζουμε κυψέ
λη. Είναι μια οικογένεια αυστηρά οργανωμένη και πει- 
θαρχημένη με καθορισμένους ρόλους για τα μέλη της 
τόσο για την παραγωγή όσο και για την διαιώνιση του 
είδους τους.
ΕΙΔΗ ΜΕΛΙΟΥ

Υπάρχουν πολλά είδη μελιού στην εγχώρια αγορά, 
ωστόσο διακρίνονται σε δύο κατηγορίες ανάλογα με 
την προέλευση της νομής (βόσκησης) των μελισσών.

α) Μέλι από νέκταρ ή ανθόμελο (λουλουδίσιο) - 
όπως είναι το θυμαρίσιο, εσπεριδοειδών, ακακίας, λε
βάντας, ρεικίσιο, ευκαλύπτου κ.λ,π.

β) Μέλι από μελιτώματα - παράγεται απο εκκρίσεις 
που προέρχονται από ζωντανά μέρη των φυτών και 
δέντρων όπως δασόμελο, πευκόμελο, ελατόμελο 
κ.λ.π.

Το ως άνω μέλι από κωνοφόρα δέντρα υστερεί ποι
οτικά έναντι αυτού του ανθόμελου και αποτελεί το 
75% του συνόλου της ετήσιας συνολικής παραγωγής 
στη χώρα μας.

Ανάλογα με τον τρόπο παραλαβής διακρίνεται σε: 
Μέλι στραγγισμένο, μέλι φυγοκεντρισμένο, μέλι 

πίεσης που λαμβάνεται με πίεση των κηρήθρων και 
μέλι σε κηρήθρες το μέλι αυτό προσφέρεται σε κη
ρήθρες ολόκληρες ή σε κομμάτια κηρήθρων. Το χρώ-

Η
χρήση του μελιού ως τροφής, φαρμάκου και συ
ντηρητικού αναφέρεται από τα βάθη των αιώνων. 
Κατά την Ελληνική μυθολογία το μέλι ήταν τροφή 
των Ολυμπίων Θεών και ο Ζευς παρασκεύαζε την αμ

βροσία με μέλι και γάλα. Η Χαναάν έρεε μέλι και γά
λα.

Οι Βαβυλώνιοι το χρησιμοποιούν για τη συνπίρηση 
του κρέατος, οι Αιγύπτιοι για τη συνπίρηση των αν
θρωπίνων πτωμάτων (μούμιες), οι Ρωμαίοι ως τροφή 
και ως βάλσαμο για το σώμα. Το νέκταρ, ο γλυκός χυ
μός των λουλουδιών, αποτελούσε το μυθικό ποτό των 
αθανάτων. Για τη χρησιμότητα του μελιού αναφέρε- 
ται ο Ιπποκράτης, ιατρός και φιλόσοφος, στο σύγ
γραμμά του Περί τροφής. Το μέλι και οι μέλισσες εί
ναι συνδεδεμένα με τη ζωή, την παράδοση και την οι
κονομία του τόπου μας.
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μα του μελιού κυμαίνεται από ανοικτό κίτρινο, πρασι
νωπό, καφετί ή καστανό μαύρο που δεν είναι παρά
γοντας ποιότητας αλλά ένδειξη της προέλευσής του. 
Τα μέλια ως του πεύκου, ελάτης είναι πιο σκούρα από 
τα ανθόμελα (θυμαρίσιο κ.λ.π.) εικ. 2 

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ - ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Είναι ένα προϊόν με υψηλά ποσοστά σακχάρων 

(υδατανθράκων) 77 - 78% κυρίως φρουκτοσακχάρου, 
γλυκόζης και μαλτόζης, υγρασίας έως 17% περιέχει 
γύρω στα 80 και πλέον συστατικά ως πρωτεΐνες, αμι- 
νοξέα, μέταλλα, ιχνοστοιχεία όπως κάλιο, μαγνήσιο, 
χλώριο, σίδηρο, ασβέστιο, ένζυμα βιταμίνες όπως Βι, 
Β2, Β6, ασκορβικόν οξύ (C), παντοθενικόν οξύ κ.λ,π.

Ως προϊόν (τρόφιμο) διακρίνεται για την υψηλή θερ
μιδική του αξία (100gr. περιέχουν 400 θερμίδες) και 
την ευεργετική του επίδραση στο πεπτικό σύστημα, 
είναι γλυκύτερο από τη ζάχαρη και απορροφάται εύ
κολα από τον οργανισμό γιατί η υπάρχουσα γλυκόζη 
περνά απευθείας από το πεπτικό στο αίμα χωρίς να 
χρειάζεται επεξεργασία από το συκώτι. Αυτή η ιδιότη
τα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χρήση 
στη διατροφή των αθλητών, όπου το επίπεδο της γλυ
κόζης πέφτει μετά από έντονη μυϊκή άσκηση.

Συνιστάται στην διατροφή των παιδιών και εφήβων, 
συμπληρώνει την έλλειψη του γάλακτος σε σίδηρο με 
αύξηση της αιμοσφαιρίνης του αίματος, χωρίς να 
προκαλεί αύξηση της απορρόφησης του ασβεστίου. 
Η υπάρχουσα χολίνη «ξεκουράζει» το συκώτι γιατί 
εμποδίζει την συγκέντρωση λιπιδίων σ’ αυτό και ιδιαί
τερα όταν το μέλι συνοδεύεται με γιαούρτι.

Η ακετυλοχολίνη του δρα ευεργετικά στην καρδιά 
διαστέλλοντας τις στεφανιαίες αρτηρίες της και μια 
κουταλιά μελιού βοηθά στο ξεπέρασμα της μέθης 
από αλκοολούχα ποτά.

Έχει μαλακτικές και θεραπευτικές ιδιότητες και 
χρησιμοποιείται κατά πολλών παθήσεων όπως του 
φάρυγγα και των βρόγχων, των οφθαλμών, του στο
μάχου, των νεφρών και του δέρματος.

Ισχυροποιεί το ανοσοποιητικό μας σύστημα, μας 
αναζωογονεί και μας διατηρεί υγιείς.

Το μέλι αποτελεί παράγονται μακροζωίας, σύμφω
να με μελετητές και γιατρούς από την αρχαιότητα μέ
χρι σήμερα. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι όπως ο Πυθαγό
ρας, ο Δημόκριτος και άλλοι, έζησαν μέχρι τα βαθιά

τους γεράματα και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 
μέλι αποτελούσε απαραίτητο στοιχείο της διατροφής 
τους.

Έχει αντιβακτηριδιακή δράση λόγω του χαμηλού 
pH (4,5) και του κεκορεσμένου διαλύματος, έτσι δεν 
μπορούν να επιβιώσουν οι μικροοργανισμοί. 
ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟ
ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Η κρυστάλλωση (ζαχάρωμα) είναι μια φυσική κατά
σταση στην οποία μεταπίπτει ένα μη θερμασμένο μέ
λι με υψηλή περιεκτικότητα σε γλυκόζη σε σχέση με 
την υγρασία και την χαμηλή θερμοκρασία του περι
βάλλοντος (εικ.3). Σχεδόν όλα τα μέλια αργά ή γρή
γορα κρυσταλλώνουν, τα ανθόμελα μετά από 6 - 1 2  
μήνες από τη συλλογή τους. Το ελατίσιο και πευκίσιο 
μέλι που προέρχεται από τα κωνοφόρα δέντρα δεν 
κρυσταλλώνει εύκολα λόγω της χαμηλής περιεκτικό
τητας σε γλυκόζη (κάτω του 30%).

Το κρυσταλλωμένο μέλι δεν χάνει τίποτα από την 
σύνθεσή του και δεν είναι αλλοιωμένο, είναι όμως ευ
αίσθητο και ξινίζει ευκολότερα. Το ξίνισμα οφείλεται 
στους ζαχαρομύκητες που περιέχονται σ’ αυτό και 
μετατρέπουν τα ζάκχαρα σε οξικό οξύ και νερό δίνο
ντας όξινη γεύση στο προϊόν. Το ξινισμένο - κρυσταλ
λωμένο μέλι έχει φωτεινότερο χρώμα, λευκωπές 
γραμμές και βγάζει φυσσαλίδες όταν θερμαίνεται, με 
συνέπεια να υποβαθμίζεται καθόσον καταστρέφονται 
ένζυμα, αμινοξέα, βιταμίνες κλπ. επιτρέπεται μόνο για 
βιομηχανική χρήση.

Το μέλι καθίσταται ακατάλληλο όταν περιέχει ξένες 
ουσίες μέσα στην σύνθεσή του όπως ευρωτίαση 
(μούχλα), τεμάχια εντόμων, κόκκους άμμου ή άλλες 
προσμίξεις ακόμη βρέθηκαν, αντιβακτιριδιακές ου
σίες, που προστέθηκαν στη τροφή των μελισσών, ως 
σουλφαναμίδες και αντιβιοτικά σε 36 δείγματα μελι
ού, με συνέπεια την δημιουργία ανθεκτικών μικροβια- 
κών στελεχών και απειλή για την υγεία των κατανα
λωτών ως και 9 δείγματα με οργανοχλωριωμένα φυ
τοφάρμακα - DDE, HCH - προκαλώντας βλάβες στο 
νευρικό σύστημα, σύμφωνα με έρευνα της ευρωπαϊ
κής επιτροπής.

Νοθεία σε μέλι αποτελεί η υψηλή περιεκτικότητα σε 
νερό, η προσθήκη γλυκόζης, η ανάμιξη ελληνικού με 
εισαγόμενο μέλι ή η απευθείας πώληση εισαγόμενου
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μελιού σαν ελληνικό. Ακόμη, η τροφοδοσία των με
λισσών με σιρόπι ζάχαρης από τους μελισσοκόμους 
κατά την περίοδο της ανθοφορίας.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στην αγορά διατίθεται σε δοχεία διαφόρων μεγε
θών, λευκοσιδηρών και υαλίνων και επί των συσκευα- 
σιών πρέπει να φέρουν:

α. Την ονομασία μέλι με την κατηγορία του άνθους 
που προέρχεται π.χ. θυμαρίσιο, πευκόμελο, ελατόμε- 
λο κτλ.

β. Την γεωγραφική προέλευση ή τοπωνύμιον π.χ. 
μέλι Πηλίου ή Κυθήρων.

γ. Το καθαρό βάρος σε gr. και η τιμή του σε Ευρώ.
δ. Την εμπορική ονομασία, διεύθυνση παραγωγού ή 

συσκευαστού ως και η ημερομηνία αναλώσεως αυ
τού.
ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Είναι τα μελισσοκομικά προϊόντα που παράγονται 
από τις μέλισσες στο περιβάλλον που ζούνε. Ο βασι
λικός πολτός, η γύρη, η πρόπολη, το δηλητήριο των 
μελισσών, το κερί είναι φυσικές ουσίες υψηλής βιο
λογικής αξίας, πλούσιες σε βιταμίνες, ορμόνες, ένζυ
μα, αμινοξέα, ιχνοστοιχεία κ.ά. Θα αναφερθούμε στα 
δύο σπουδαιότερα.

α. ΓΎΡΙΣ
Οι κιτρινόχρωμοι κόκκοι της γύρεως είναι πλούσιοι 

σε φυτικές πρωτεΐνες, ένζυμα και βιταμίνες. Θεωρεί
ται συμπλήρωμα διατροφής με ευεργετικές επιδρά
σεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Προληπτικά δυνα
μώνει και ανακουφίζει από την κόπωση τους υπερήλι
κες με την κατανάλωση 15 έως 20 gr. ημερησίως ενι- 
σχύοντας την βιωσιμότητά τους.

β. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ Ή ΜΕΛΙΣΣΟΓΑΛΑ
Είναι ένας γαλακτώδης πηχτός λευκωπός πολτός, 

με υπόξινη γεύση και ελαφρά οσμή, με πολύτιμα θρε
πτικά συστατικά ως πρωτεΐνες, λιπίδια, βιταμίνες, ζάκ- 
χαρα και ουσίες με αντιβακτιριδιακή δράση, γι’ αυτό 
θεωρείται ως ενισχυτικό διατροφής και δεν αναγνω
ρίζεται σαν φάρμακο εάν δεν αποδειχθεί τούτο επι
στημονικά η θεραπευτική του δράση στο απώτερο 
μέλλον.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α
ΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

Ο καταναλωτής για την αγορά και συντήρηση του 
μελιού πρέπει:

- Να προτιμά μέλι σε κλειστή - επώνυμη συσκευασία 
σε γυάλινα ή λευκοσιδερά δοχεία γεμάτα και αερο- 
στερή.

- Να αποφεύγει το εκτεθειμένο στο ηλιακό φως και 
στην υψηλή θερμότητα καθώς χάνει την βιολογική 
του αξία και υποβαθμίζεται ποιοτικά.

- Να μην αγοράζει ζαχαρωμένο μέλι όχι γιατί είναι 
ακατάλληλο αλλά γιατί σύντομα θα έχει όξινη γεύση.

- Το κρυσταλλωμένο μέλι επανέρχεται στην φυσική 
του σύσταση εάν το βάλουμε σε υδατόλουτρο στους 
40oC για 1 ώρα περίπου και να καταναλώνεται σε σύ
ντομο χρονικό διάστημα.

-Να διαβάζει με προσοχή τις ενδείξεις (προέλευση, 
κατηγορία, είδος μελιού κ.τ.λ.).

- Να αποφεύγει το πολύ υδαρές μέλι (λεπτόρευστο) 
και να προτιμά το παχύρρευστο σε σύσταση μέλι.

- Να έχει υπόψη του ότι το πιο εύγευστο και με άρω
μα αλλά και το ακριβότερο είναι το θυμαρίσιο μέλι το 
οποίο παράγεται σε μικρές ποσότητες.

Η συντήρηση να γίνεται μακριά από προϊόντα που 
αναδίδουν έντονες οσμές και πάντα σε σκοτεινό και 
δροσερό περιβάλλον με χρόνο ανάλωσης έως 2 χρό
νια.

Τέλος θα ήθελα να τονίσω ότι το μέλι είναι ένα βιο
λογικό φυσικό προϊόν και θα έπρεπε να γίνει καθημε
ρινή διατροφική συνήθεια σε κάθε Έλληνα κατανα
λωτή με την συνδρομή της πολιτείας προς όφελος 
της υγείας του και της εθνικής οικονομίας, ειδικότερα 
της μελισσοκομίας καθόσον οι κλιματολογικές συνθή
κες και το ελληνικό οικοσύστημα με την πολυποικιλό- 
τητα της χλωρίδας ευνοούν την ποιοτική παραγωγή 
του μελιού.
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3. Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Ε.Σ. - 23 77 /9 0  - Ο Δ Η ΓΙΑ  9 3 /4 3  Ε.Ε.

4. ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ Κ ΑΤΑ Ν Α Λ Ω ΤΗ Σ Ε Κ Δ Ο Σ Η  ΤΟ Υ  ΚΕΝ ΤΡΟ Υ  

ΕΛΕ ΓΧ Ο Υ  ΤΡΟ Φ ΙΜ Ω Ν Θ Ε ΣΣΑΛ Ο Ν ΙΚ Η  1998.

5. ΑΛΦ ΑΒΗ ΤΙΚΟ  ΚΑΙ Θ Ε Μ Α ΤΙΚ Ο  ΕΓΚ ΥΚ Λ Ο Π Α ΙΔ ΙΚ Ο  ΛΕΞΙΚΟ  

ΤΡΟΦ ΙΜ ΩΝ ΚΑΙ Π Ο Τ Ω Ν  - Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Γ. Κ Α Ρ ΔΟ Υ Λ Η Σ - 

Κ ΤΗ Ν ΙΑ ΤΡ Ο Σ ΥΓΙΕ ΙΝ Ο Λ Ο ΓΟ Σ - Α Θ Η Ν Α  2003.

6. Α Ν ΑΠ ΤΥ ΞΗ  ΤΕΡΡΑΚΥΚΛΙΝΩΝ Σ Ε  Μ ΕΛΙ - Σ. Κ Ρ ΙΔΑΚ Η  - ΠΑ

Π Α Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν Τ ΙΝ Ο Υ  Μ. - Α Λ Ν Δ Ρ Α Δ Α Κ Η Σ  Γ. 3 ο  Π ΑΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΟ  

Σ Υ Μ Π Ο Σ ΙΟ  ΥΓΙΕ ΙΝ Η Σ ΚΑΙ ΤΕ Χ Ν Ο Λ Ο ΓΙΑ Σ ΤΡΟΦ ΙΜ ΩΝ ΤΟ Μ Ο Σ  

Α ’- Α Θ Η Ν Α  2004.

7. ΥΠΟΛΕΙΜ Μ ΑΤΑ Π Α Ρ Α ΣΙΤΟ Κ ΤΟ Ν Ω Ν  Ο Υ ΣΙΩ Ν  ΣΤΟ  Μ ΕΛΙ 

ΚΑΡΑΖΑΦ ΥΡΗ Σ Ε. - Θ Ρ ΑΣΥΒΟ ΥΛΟ Υ Α. - Ε ΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ  ΓΕΩ Ρ

Γ ΙΚ Ω Ν  Φ ΑΡΜ ΑΚΩ Ν  - 3 ο  Π Α Ν ΕΛ Λ Η Ν ΙΟ  ΣΥ Μ Π Ο Σ ΙΟ  ΥΓΙΕ ΙΝ Η Σ  

ΚΑΙ ΤΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙΑΣ ΤΡΟΦ ΙΜ ΩΝ - Α Θ Η Ν Α  2004.

8. O V E R T O N  SV. -M A Y U K A  1994 F L A M O R  A N D  IN  

CO M M ER C IAL B E E  H O N E Y  - A M E R IC A N  LABORATORY.

9. ΟΛΑ ΓΙΑ TO Μ Ε Λ Ι - Θ Α Ν Α Σ Η Σ  Μ Π ΙΚ Ο Σ  - ΓΕ Ω Π Ο Ν Ο Σ  - 

Α Θ Η Ν Α  1991.

10. Π Ρ Ο Ε Δ Ρ ΙΚΟ  Δ ΙΑ ΤΑ ΓΜ Α  ΑΡΙΘ Μ . 49 8  - Φ ΕΚ 186/83 Τ.Α. 

ΦΕΚ 15/84 Τ.Α.
Λιοπρασίτης Κωνσταντίνος 

Αστυκτηνίατρος - Ταξίαρχος 
Καθηγητής Αστ. Ακαδημίας
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Η
Μαγκνταλένα Κάρμεν Φρίντα Κάλο Καλντερόν 
γεννήθηκε στο Μεξικό το 1907 και υπήρξε από 
τις πλέον σημαντικές γυναίκες ζωγράφους. 
Ήταν μια γοητευτική και γεμάτη αντιθέσεις προσω

πικότητα που και σήμερα εξακολουθεί να σαγηνεύ
ει.

Ο Αντρέ Μπρετόν την συμπεριέλαβε στο καλλιτε
χνικό ρεύμα των υπερρεαλιστών αν και η δημιουρ
γία της δεν υπακούει απόλυτα στις αισθητικές αρ
χές αυτού του καλλιτεχνικού ρεύμα
τος.

Η Φρίντα Κάλο σε ηλικία έξι ετών 
έπαθε πολιομυελίτιδα που της προκά- 
λεσε αναπηρία στο πόδι. Αργότερα η 
μοίρα της επιφύλαξε άλλη μια τρομερή 
δοκιμασία. Σε ηλικία 18 ετών βρέθηκε 
στα συντρίμμια ενός λεωφορείου που 
συγκρούστηκε με τρένο. Είχε πολλα
πλά κατάγματα στη σπονδυλική στήλη 
στα πλευρά, στη λεκάνη και στον αυχένα. Το ένα 
πόδι της είχε διαλυθεί κυριολεκτικά και το άλλο, το 
οποίο είχε υποστεί τα αποτελέσματα της πολιομυε
λίτιδας είχε σπάσει σε πολλά σημεία..

Η αποκατάσταση της υγείας της ήταν πολυετής 
και είχε σαν αποτέλεσμα την απομόνωση της αφού 
ήταν ακινητοποιημένη στο σπίτι. Η μόνη της διέξο
δος ήταν η ζωγραφική που απάλυνε τη θλίψη της.

Μόλις η κατάσταση της υγείας της βελτιώθηκε, 
επισκέφτηκε έναν γνωστό ζωγράφο, τον Ντιέγκο Ρι- 
βέρα για να της πει τη γνώμη του για τα έργα της. 
Η γνωριμία αυτή υπήρξε καθοριστική για την καλλι
τεχνική της πορεία αλλά και για την προσωπική της 
ζωή.

λιτεχνική της δημιουργία και έγινε ο σύντροφος της 
ζωής της.

Τα σοβαρά της τραύματα όμως, οι συνεχείς επεμ
βάσεις και ο πόνος που δεν την εγκατέλειπε ποτέ 
καθώς και οι προστριβές της με τον Ντιέγκο είχαν 
σαν αποτέλεσμα να την οδηγήσουν σταδιακά στη 
μοναξιά και στην απομόνωση. Αυτός ο συνεχής πό
νος υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την καλλιτε
χνική της δημιουργία.

Οι πίνακές της δείχνουν μια πολύπλοκη 
και βασανισμένη προσωπικότητα που 
εμπνέεται καλλιτεχνικά από τον ίδιο τον 
εαυτό της. Η ίδια υπήρξε το μοντέλο του 
εαυτού της. Η τάση της να ζωγραφίζει 
τον εαυτό της ερμηνεύεται σαν μια απε
γνωσμένη προσπάθεια αναζήτησης ταυ
τότητας. Περίφημες είναι οι πολύχρωμες 
προσωπογραφίες της και ο μαγικός ρεα
λισμός που είναι διάχυτος σ ’ όλη την 

καλλιτεχνική δημιουργία της.
Τα έργα της είναι συχνά σκληρά και αποδίδονται 

με έναν ρεαλισμό που σοκάρει.
Η ζωή της Φρίντα Κάλο γυρίστηκε σε ταινία η 

οποία σκηνοθετήθηκε από την Τζούλι Τέιμορ. Η 
Σάλμα Χάγιεκ που ενσάρκωσε την Φρίντα Κάλο, 
αναφερόμενη στην προσωπικότητά της, έλεγε ότι η 
σπουδαία ζωγράφος παρά τα βάσανά της ήταν 
ένας άνθρωπος γεμάτος χιούμορ που επικεντρώθη
κε στην αίσθηση της ζωής και την αναζήτηση της 
απόλαυσης.

Η Κάλο πέθανε σε ηλικία σαράντα επτά ετών, 
αφήνοντας πίσω της μια πολύ ενδιαφέρουσα καλλι
τεχνική δημιουργία.

Ο Ντιέγκο εκφράστηκε εγκωμιαστικά για την καλ- Της Π.Υ./Δ.Ε. Ζωής Κωσταβάρα
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Η ‘ΊΟφάλβια του αυτοκινήτου σου 
με / Ί  άτοκες μηνιαίες δόσεις!

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΛΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

8 210-9273370 
2310-508536

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΣΗΜΕΡΑ!
ασφαλίζεις το αυτοκίνητο σου 
με έκπτωση στα ασφάλιστρα 
και εξόφληση σε 12 άτοκες  

μηνιαίες δόσεις

ΗΡ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ

1-6 176,31 143,90 140,317-8 188,01 152,45 148,509-10 214,58 171,84 167,09
1 1 -1 2 230,40 183,40 178.1713-14 247,81 196,10 190 3615-20 266,96 210,08 203^7621-25 288,03 225,46 218,5126-30 311,20 242,38 234,7331-40 336,69 260,98 252,5741 &  Α Ν Ω 364,73 281,45 272,20

Πακέτο Καλύψεων
Σωματικές Βλάβες 
Υλικές Ζημίες
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 
Κάλυψη από Ανασφάλιστο Όχημα 
Προστασία Ασφαλίστρου 
Φροντίδα Ατυχήματος - Διαμετακόμιση 
Φροντίδα Υγείας

Ασφαλιζ. Ποσά
500.000€
100.000€

15.000C
30.000€

Λεκεές όλες οι πιστωιικές κάριες! Έκδοση νέας πισιωιικής κάοιαε αυΟηηεηόνΐ
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m [XI Ιϊιχΐϊ IW IIM IDA T i l l  EVIIAIIfA f
JuLi)Jr Π ΗΜΕΡΑ ΙΠ 1  Ι ι ΝΑΙΚΑε

Η η μ έ ρ α  α υ τ ή  α φ ο ρ ά  τ ο ν  α γ ώ να  τ ω ν  γ υ ν α ικ ώ ν  γ ια  τ η ν  κ α τ ά 

χ τ η σ η  ίσ ω ν  δ ικ α ιω μ ά τ ω ν  μ ε  τ ο υ ς  ά νδ ρ ες  ιδ ίω ς  σ τ ο ν  τ ο μ έ α  

τ η ς  ε ρ γ α σ ία ς . Ο ι α π α ρ χ έ ς  τ η ς  ε π ε τ ε ίο υ  ε ν τ ο π ίζ ο ν τ α ι τ ο  

1 8 5 7  σ τ η  Ν . Υ ό ρ κ η  σ ε  ένα  ε ρ γ ο σ τ ά σ ιο  κ λ ω σ τ ο ϋ φ α ν τ ο υ ρ 

γ ία ς . Ε κε ί, ο ι γ υ ν α ίκ ε ς  ο ρ γ ά ν ω σ α ν  μ ια  μ ε γ ά λ η  α π ε ρ γ ία  κ α ι 

δ ια δ ή λ ω σ η  σ τ ο  κ έ ν τ ρ ο  τη ς  π ό λ η ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ ε  θ έ μ α τ α  ε ρ 

γ α σ ια κ ά . Α π ο  τ η ν  η μ έ ρ α  ε κ ε ίν η  π ο λ λ ά  κ α τ α κ τ ή θ η κ α ν  κ α ι 

π ο λ λ έ ς  β ε λ τ ιω τ ικ έ ς  α λ λ α γ έ ς  ε π ε τ ε ύ χ θ η σ α ν  (δ ικ α ίω μ α  ψ ή 

φ ο υ  σ τ η  γ υ ν α ίκ α  κ λ π .) .

Τ ο  π ε ρ ιο δ ικ ό  μ α ς , τ ιμ ώ ν τ α ς  τ η ν  η μ έ ρ α  α υ τ ή  σ α ς  π α ρ ο υ σ ιά 

ζ ε ι τ ις  α π ό ψ ε ις  τ ο υ  Α ρ χ η γ ο ύ  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ία ς  Α ν τ ί-  
σ τ ρ α τ ή γ ο υ  κ . Γ ε ω ρ γ ίο υ  Α γ γ ε λ ά κ ο υ , κ α θ ώ ς  κ α ι τ ε σ σ ά ρ ω ν  

δ ια κ ε κ ρ ιμ έ ν ω ν  γ υ ν α ικ ώ ν .

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ  

ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η «Ημέρα της Γυναίκας», έχει καθιερωθεί διεθνώς ως 
ημέρα αναγνώρισης της σημαντικής προσφοράς της γυ
ναίκας στην παγκόσμια κοινότητα των πολιτών και στην αν
θρωπότητα γενικότερα.

Σήμερα, η γυναίκα με την ισότιμη παρουσία και δράση 
της σε όλους τους τομείς έχει καταξιωθεί στη σύγχρονη 
κοινωνική πραγματικότητα.

Ιδιαίτερα στην Ελληνική Αστυνομία, η γυναίκα Αστυνομι
κός δίνει καθημερινά το δικό της δυναμικό «παρών», έχο
ντας κατακτήσει το σεβασμό και την αναγνώριση των συ
ναδέλφων της και της ελληνικής κοινωνίας, με τον επαγ
γελματισμό και την ευαισθησία που τη διακρίνει.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να απευθύνω χαιρετισμό 
σε όλες τις γυναίκες Αστυνομικούς, Πολιτικούς Υπαλλή
λους και Συνοριοφύλακες για τη σημαντική και ουσιαστική 
προσφορά τους σε όλους τους νευραλγικούς τομείς και 
δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασική μας προτεραιότητα είναι και παραμένει το προ
σωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, άνδρες και γυναίκες, 
χωρίς διακρίσεις και με ίσες ευκαιρίες να βρίσκεται συνε
χώς με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο στην υπηρεσία 
του πολίτη.

ΞΑΝΘΗ 

ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗ,
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

ΠΑΝΤΕΙΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ

ΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥ

ΝΑΙΚΑΣ.

0  εορτασμός της Διε-Ι 

θνούς Ημέρας της Γυναί-| 

κας, παρέχει την ευκαιρία! 

να αναλογιστεί κανείς τη* 

μακρά ιστορία των αγώνων για τη κατάκτηση στοιχειωδών ανθρω

πίνων δικαιωμάτων από τις γυναίκες, την ευκαιρία της αποτίμησης 

της σημερινής τους κατάστασης, και τη δυνατότητα της προβολής 

επίκαιρων αιτημάτων. Αν και η Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας γιορ

τάζεται επισήμως από το 1975 οι ιστορικές ρίζες της επετείου πη

γαίνουν πολύ πιο βαθιά στο παρελθόν. Γιατί, και οι κατακτήσεις 

των γυναικών όπως πολλές κατακτήσεις που σήμερα θεωρούνται 

αυτονόητες, είναι αποτέλεσμα αγώνων και διεθνούς συλλογικής 

Ισης.

[Γο έναυσμα δόθηκε το 1908 από συνδικαλίστριες στη Νέα Υόρ- 

που διοργανώνοντας μαζικές συγκεντρώσεις, διεκδίκησαν αν- 

^πινες συνθήκες δουλειάς, καλλίτερους μισθούς και το δικαίω- 

ρς ψήφου Τα μηνύματα πέρασαν τον Ατλαντικό και στη 2η Διε- 

^ιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών, στην Κοπενχάγη το 

ρι Γερμανίδες σοσιαλίστριες με πρωτοπόρο την Clara 

ρότειναν να γιορτάζεται κάθε χρόνο η Ημέρα της Γυναί- 

ι προβάλλονταιτα εκάστοτε αιτήματάτους. Ο πρώτος 

τέτοιος εορτασμός πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου

1911 στη Ι η ^ Β ^ σ τ η ν  Αυστρία στη Δανία και αλλού. Από τότε 

γ ιο ρ τ ά σ τ η κ α ν ^ ^^ Β ^έ ρ ε ς  της Γ υναίκας μέχρι που στην 50 

επέτειο το 1960, γυναίκες απ

οθέτησαν μια ενιαία « π λ α τ φ φ Ρ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ρ Η Ρ κ ώ ν ,  

κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων σηβοδοτώ ντας και την 

αρχή της σύγχρονης φάσης του φεμινιστικΒανήματος.

Μετά την επίσημη καθιέρωση από τον Ο ·  της Διεθνούς Ημέ

ρας της Γυναίκας το 1975, δίνεται το έ ν α υ Λ  για μια εντυπωσια

κή κινητοποίηση του Οργανισμού με τη δ βγά νω ση  τεσσάρων 

Παγκόσμιων Διασκέψεων για τις γυναίκες. Β ρετ ινός  εορτασμός 

συμπίπτει με τη συμπλήρωση 30ετίας α π ό β ν  1η Διάσκεψη στο 

Μεξικό και 10ετίας από το 1995 που έγινε Β λ έ ο ν  σημαντική 4η 

Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες στο ΐΒ ίνο .

μ μ β μ ι μ ι ι β ι Μ ' ^

ζητήματα προτεραιότητας για την επίτευξΙ^βς ισότητάς των φύ- 

λων. Τα ζητήματα αυτά περιλάμβαναν την κΒ πολέμησ η  της βίας 

κατά των γυναικών, την περιστολή της φ τ ώ Β ις  και της απλήρω

της εργασίας των γυναικών, την προστασίαΒς υγείας των γυναι

κών και των κοριτσιών, τον αλφαβητισμό κ α Β ν  ισότητα πρόσβα

σης στην εκπαίδευση, την κινητοποίηση τιΒγυναικών υπέρ της 

προστασίας του περιβάλλοντος, την π ρ ο ώ Β η  της συμμετοχής
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των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων καθώς και τη δη

μιουργία μηχανισμών ισότητας. Το τελευταίο σηματοδοτεί και την 

πρώτη διεθνή αναγνώριση της σημασίας της ένταξης της διάστα

σης φύλου σε όλες τις πολιτικές (κάτι που έχει υιοθετήσει σε με

γάλο βαθμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι γνωστό ως Gender 

Mainstreaming).

Αυτές τις μέρες, στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη, 

πραγματοποιείται η 49η Σύνοδος της Επιτροπής του ΟΗΕ για τις 

Γυναίκες με θέμα την αποτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί 

από το Πεκίνο, και το βαθμό υλοποίησης των στόχων από τις κυ

βερνήσεις («Πεκίνο-»-10») καθώς και τον προσδιορισμό των προτε

ραιοτήτων και στρατηγικών για τα πολλά που μένουν ακόμα να γί

νουν.

Η φετινή επέτειος λοιπόν, συμπίπτει με αυτή τη σημαντική «δου

λειά» της αποτίμησης που γίνεται στον ΟΗΕ και με μια ακόμη ση

μαντικότερη: την ανανέωση της δέσμευσης των κυβερνήσεων ότι 

τα «δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα» και 

πρέπει να όχι μόνο να διακηρρύσσονται αλλά και να γίνονται πρά

ξη.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥ- 

ΓΕΝΙΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Στις 8 Μαρτίου 1857 οι 

εργαζόμενες γυναίκες της 

Νέας Υόρκης έκαναν απεργία με αίτημα την ίση αμοιβή με τους 

άνδρες. Η συγκέντρωση πνίγηκε στο αίμα αλλά ο δρόμος για ίσα 

δικαιώματα των δύο φύλων άνοιξε, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο. 

Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος καθιερώθηκε η 8η Μαρτίου ως 

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Από τότε γιορτάζεται κάθε χρό

νο σε όλο τον πλανήτη εάε σε περιοχές όπου η γυναίκα είναι χει

ραφετημένη είτε σε περιοχές όπου ζει υπό καταπίεση.

Στην μεγάλη αστυνομική οικογένεια οι Ελληνίδες, με πολύ μό

χθο, κόπο, επιμονή, επαγγελματισμό και δυναμισμό, έχουν κατα

κτήσει σε μεγάλο βαθμό το σεβασμό και την αναγνώριση των αν- 

δρών συναδέλφων τους και της κοινωνίας γενικότερα. Γ ί αυτούς 

τους λόγους η Ημέρα της Γυναίκας έχει ιδιαίτερη σημασία για 

όλους τους Αστυνομικούς.

Φυσικά, μια μέρα δεν φτάνει για την υπόθεση της ισότητας διό

τι παρά τις προόδους που έχουν γίνει σε θεσμικό επίπεδο, η ισό

τητα στην πράξη δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Υπάρχει ακόμα η ανι

σότητα των δύο φύλων ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας, στην εκ

παίδευση, στο βαθμό συμμετοχής στα κέντρα αποφάσεων και στις 

ευθύνες της οικογενειακής ζωής. Έκφραση διάκρισης λόγω φύ

λου αποτελούν και οι διάφορες μορφές βίας σε βάρος των γυναι

κών μέσα και έξω από το σπίτι, όπως, επίσης, η εμπορία και η πα

ράνομη διακίνηση των γυναικών.

Όμως, η Ημέρα της Γυναίκας αποτελεί έναυσμα για αναστοχα- 

σμό σχετικά με την αξία της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών 

και τον πολυδιάστατο ρόλο της γυναίκας σε όλα τα πεδία της ζω

ής. Η ισότητα δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα, είναι ζήτημα κοι

νωνικό, οικονομικό και αναπτυξιακό. Η ισότητα είναι ευθύνη όλων 

μας.

ΔΕΣΦΙΝΙΩΤΟΥ ΡΕΓΓΙΝΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Υ

ΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛ- r
ΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ^

Γ

Στην εποχή μας η γυναίκα 

αντιπροσωπεύει μια δυναμική ^  

παρουσία σε οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι γυναί

κες πλέον συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή αγαθών και υπη

ρεσιών και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση 

των πολιτιστικών αξιών της κοινωνίας μας. Και φέρνουν σε πέρας 

με επιτυχία τον πολλαπλό τους ρόλο ως σύντροφοι, σύζυγοι, 

επαγγελματίες και μητέρες.

Η κοινωνία σήμερα οφείλει πολλά στο γυναικείο κίνημα, που 

από τον περασμένο αιώνα ανέδειξε με ευαισθησία το πραγματικό 

περιεχόμενο και την ουσία των σχέσεων των δύο φύλων. Έχουμε 

χρέος όχι μόνο να διασφαλίσουμε τις κατακτήσεις στον τομέα της 

ισότητας, αλλά και να κρατήσουμε ζωντανή την προσπάθεια που 

καταξιώνει τη ζωή. Άνδρες και γυναίκες που συμπορεύονται ισό

τιμα με αλληλοσεβασμό και αλληλοϋποστήριξη. Αυτή είναι η ουσία 

της ανθρώπινης ύπαρξης, ανεξάρτητα από το φύλο.

ΜΑΡΤΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

ΤΜ.ΤΟΥΡ.ΑΣΤΥΝ.ΔΘΗ- 

ΝΩΝ

Η Ημέρα της γυναίκας ση

ματοδοτεί τους αγώνες της 

για αξιοπρέπεια, καλύτερη 

μεταχείριση και ίση μισθολο- 

γική αντιμετώπιση.

Υπήρξαν καιροί που οι γυναίκες αγωνίστηκαν για να διεκδική- 

σουν τα δεδομένα ήτοι: αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Η ιδέα για μια παγκόσμια ημέρα της γυναίκας πρωτοεκδηλώ- 

θηκε με το πέρασμα στον 20ο αιώνα. Μια περίοδο εξεγέρσεων, 

παραχωρήσεων, πληθυσμιακών εκρήξεων και ριζοσπαστικών αλ

λαγών.

8 Μάρτη 1857: Οι γυναίκες που δούλευαν στα εργοστάσια υφα

ντουργίας και ιματισμού στην Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. ξεσηκώνονται 

σε διαμαρτυρία ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και 

στο χαμηλό μισθό. Δύο χρόνια αργότερα, τον Μάρτη του 1959, 

από τις ίδιες γυναίκες οργανώθηκε για πρώτη φορά η Γυναικεία 

Εργατική Ένωοη, αγωνιζόμενες με αυτό τον τρόπο να προστα

τεύσουν τους εαυτούς τους και να κερδίσουν μερικά βασικά δι

καιώματα στο χώρο της εργασίας.

δΜαρτίου 1908:15.000 γυναίκες παρήλασαν μέσα από την Νέα 

Υόρκη διεκδικώντας τα δικαιώματά τους με το σύνθημα, «bread 

and roses», (ψωμί και λουλούδια). Η λέξη «ψωμί» ανταποκρίνεται 

στο δικαίωμα της μισθολογικής αναβάθμισης και η λέξη «λουλού

δια» στο δικαίωμα για μια ανθρώπινη συμπεριφορά.

Σήμερα η γυναίκα κατέχει ίσως θέσεις εργασίας στο δημόσιο 

βίο, αγωνιζόμενη για άλλη μια φορά να κυριαρχήσει στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι δυναμικά και αποτελεσματικά.
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ΜΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
ΕΝΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΟΑΗΜΑ

«Το να κερδίσεις εκατό νίκες σε εκατό μάχες δεν είναι 
η μεγίστη ικανότητα.
Το να υποτάξεις τον εχθρό χωρίς μάχη είναι η μεγίστη 
ικανότητα».

ΣΟΥΝ-ΤΣΕ Κινέζος Στρατηγός * Φιλόσοφος

Το μαχητικό άθλημα του τζούντο (JUDO), προήλθε 
από την αρχαία πολεμική τέχνη των Σαμουράι 
(SAMURAI)- περίφημων Ιαπώνων πολεμιστών, το 

τζου-ζούτσου (JUJUTSU 1).
Το τζου-ζούτσου ήταν μία μέθοδος μάχης, όπου κά
ποιος με γυμνά χέρια μπορούσε να εξουδετερώσει 
ένα σιδερόφρακτο στρατιώτη. Γνωρίζοντας μεγάλη 
άνθηση και εκτίμηση κατά τις ταραγμένες περιόδους 
της ιαπωνικής ιστορίας - όπου οι μάχες μεταξύ των 
στρατιωτικών ηγετών2 για κυριαρχία ήταν καθημερι
νότητα - κινδύνεψε να ξεχαστεί και να περιπέσει σε 
λήθη όταν επήλθε επιτέλους η ειρήνη την περίοδο της 
αυτοκρατορίας των Τογκουγκάβαθ.
Οι Σαμουράι (φύλακες ή συνοδοί) που αποτελούσαν 
μια κάστα ελίτ, άμεσα εμπλεκόμενη στην διακυβέρνη
ση της χώρας, αποδυναμώνονται για να μην αποτε
λούν διακυβέρνηση της χώρας, αποδυναμώνονται για 
να μην αποτελούν κίνδυνο για την κεντρική εξουσία. 
Οι περισσότεροι μένουν χωρίς αφέντη4 άρα χωρίς 
σκοπό ύπαρξης. Πολλοί γίνονται ληστές, αλλά κάποι
οι ανοίγουν σχολές όπου διδάσκεται η πολεμική τέχνη 
με κάθε μυστικότητα - τα Ρίου. Εξ’ αιτίας της φύσης 
του το τζου-ζούτσου είναι επικίνδυνο για τους ασκού
μενους των οποίων οι τραυματισμοί είναι συχνοί. Επί
σης έχει χαθεί η πνευματικότητα που το περιέβαλε και 
οι οπαδοί του χρησιμοποιούσαν τις τεχνικές του απέ
ναντι σε ανυπεράσπιστους πολίτες, με αποτέλεσμα η 
αρχαία τέχνη να καταντήσει μέσο επιβολής και επί
δειξης οδηγούμενη στον εκφυλισμό και την εξαχρεί- 
ωση (Μέγιστη χρήση του κανόνα της ανταπόδοσης - 
εκδίκησης χωρίς το αντιστάθμισμα των κηρυγμάτων 
της μεγαλοψυχίας και της υπομονής και τον αυστηρό 
αυτοέλεγχο).
«ΓιΓ αυτόν που δεν έχει αυτοέλεγχο δεν υπάρχει σο

φία. Και ούτε δύναμη συ
γκέντρωσης υπάρχει γι’ 
αυτόν που δεν ελέγχει 
τον εαυτό του. Και για κεί
νον χωρίς συγκέντρωση 
δεν υπάρχει γαλήνη. Και 
γι’ αυτόν χωρίς γαλήνη 
πώς να υπάρξει ευτυ
χία».
«Μποαγκάβαντ Γκέτα»
Στα τέλη του 19ου αιώνα ένας δάσκαλος φυσικής 
αγωγής και ασκούμενος στο τζουΟζούτσου ο Τζιγκό- 
ρο Κάνο (JIGORO ΚΑΝΟ), διακρίνοντας τις αδυνα
μίες και τις ατέλειες που οδηγούσαν την πολεμική τέ
χνη στην λήθη και την εξαφάνιση πολύτιμων μυστικών 
της μάχης, με γυμνά χέρια, αποφάσισε να επέμβει.
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Βαθιά πνευματικός άνθρωπος και φανατικός ειρηνι
στής ο Κάνο, θέλησε να κάνει το τζου-ζούτσου εκτός 
από μία τέχνη που αντικατοπτρίζει το πνεύμα τις Ια
πωνίας, ένα κοινό σημείο αναφοράς των λαών, να του 
προσδώσει την παγκοσμιότητα που του αξίζει! 
Αφαίρεσε κάθε επικίνδυνη λαβή και κάθε άλλο περιτ
τό στοιχείο που οδηγούσε σε σπατάλη ενέργειας και 
έλλειψη οικονομίας κινήσεων, και δημιούργησε το 
τζούντοδ που δίνει έμφαση όχι στην στείρα αντιπαρά
θεση αλλά στη διαμόρφωση του χαρακτήρα και στην 
τελειοποίηση του ατόμου μέσω της εξάσκησης.
Το τζούντο λοιπόν είναι ο δρόμος, το μονοπάτι, ο τρό
πος μέσω του οποίου κάποιος αμύνεται σε ενδεχόμε
νη επίθεση με υποχωρητικότητα, ευκαμψία και ηπιό- 
τητα εκμεταλλευόμενος την ορμή του αντιπάλου, αλ
λά και το μέσον που θα οδηγήσει στον εξανθρωπισμό 
του εαυτού και του επιτιθέμενου.
Το τρίπτυχο του ηθικού κώδικα αποτελούσαν η σο
φία, η καλοσύνηθ και το κουράγιο7.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ:
Το 1882 το Τ. Κάνο πραγματοποιεί την πρώτη επίση
μη παρουσίαση του πνευματικού του παιδιού, του 
τζούντο, στη σχολή του στο ναό EISHOJI του Τόκιο, 
σαν μια δραστηριότητα σχεδιασμένη για την σωματι
κή και πνευματική ανάπτυξη των νέων.
Διαδίδει την πολυπλευρικότητά του και τον βασικό 
του κανόνα-αρχή, δηλαδή τη διάπλαση χαρακτήρων 
και την ειρηνική προσέγγιση της ζωής.
Έτσι εδώ παρουσιάζεται το φαινομενικό παράδοξο
ένα μαχητικό........................... πραγματεύεται και να
υπερασπίζει τη μη βία - όπως άλλωστε όλες οι μορ
φές του αληθινού Μπούντοδ.
Ένθερμος υποστηρικτής του Ολυμπιακού κινήματος 
ο Κάνο καταβάλει έως το θάνατό του το 1938 κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να συμπεριληφθεί το Τζούντο 
στο πρόγραμμα των αγώνων.
Το 1949 δημιουργείται η Παγκόσμια Ομοσπονδία του 
Τζούντο και τελικά η επιθυμία του Ιδρυτή γίνεται 
πραγματικότητα το 1964 στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Τόκιο.

Η ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ:
Το Τζούντο είναι ένα άθλημα προσιτό σε όλους. Όλη 
η οικογένεια μπορεί να ασκηθεί σε αυτό και κυρίως τα 
μικρά παιδιά - το μόνο μαχητικό άθλημα στο οποίο 
μπορούν να προπονηθούν παιδιά προσχολικής ηλι
κίας με τη μορφή παιχνιδιών. Στην εξάσκηση ακολου
θούνται οι αρχές της Φυσικής αγωγής και η εφαρμο
γή των τεχνικών δεν ενέχει κανένα απολύτως κίνδυνο 
τραυματισμού.
Το Τζούντο περιλαμβάνει τεχνικές που διαιρούνται σε 
τρεις κατηγορίες: τις τεχνικές ρίψεων (NAGE WAZA), 
τις τεχνικές εδάφους (ΝΕ WAZA) και τις τεχνικές χτυ
πημάτων (ATE WAZA), που δεν χρησιμοποιούνται 
στον ελεύθερο αγώνα.
Ο δυναμισμός του προσελκύει τους νέους και η ποι
κιλία του δεν οδηγεί ποτέ σε κορεσμό. Οι τεχνικές 
εδάφους γίνονται ιδιαίτερα αγαπητές από τις γυναί
κες και τους ηλικιωμένους ασκούμενους. Απαιτεί

υψηλή νοητική δραστηριότητα που μοιάζει με μια 
παρτίδα σκάκι όπου πρέπει να σχεδιάσεις, να δράσεις 
και να αντιδράσεις ακαριαία.
Τελικά το Τζούντο είναι ένας ιδανικός τρόπος αυτοά
μυνας, όπου με σωστή εφαρμογή των τεχνικών, ένας 
μικρόσωμος άνθρωπος μπορεί να εξουδετερώσει 
έναν ογκωδέστερο αντίπαλο.
Όμως πάντα πρέπει να θυμόμαστε ότι η καλύτερη 
άμυνα σε μία επίθεση είναι να μην είμαστε εκεί!!! (δη
λαδή η μη σύγκρουση).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. TIME - LIRE ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ  ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ 

1991

2. Η  ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ 

1996

3. ΤΟ ΣΠΟΡ ΤΟΥ ΤΖΟΥΝΤΟ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΑΤΑΡΗ. Κ. KOBAYASHI.

Η. SHARP. 1979

4. ΤΟ ΖΕΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΩΡΕΣΟΠΟΥ- 

ΛΟ Σ J. HYAMS. 1989

5. ΜΠΟΥΣΙΝΤΟ, Η  ΨΥΧΗ ΤΩΝ ΣΑΜΟΥΡΑΙ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

I. ΝΙΤΟΒΕ. 1995.

6. JUDO IN  ACTION. KAZUZO KUDO. 1967

7. Β ΕΣΤ ΞΘΔΟ. I. INOKYMA, N. ΣΑΤΟ 1979

8. JUDO  KAMRESPORT. H. WOLF. BERLIN. 1978

9. JUDO FORMAL TECHNIQUES. T. OTAKI & D. DRAEGER 1983

10. JUDO. A. BOSITSKOF & ALBERT. SOFIA. 1988

11. OLYMPIC JUDO. N. SOAMES & R. INMAN. 1990

12. THE FIGHTING SPIRIT O F JUDO Y. YAMASHITA 1993

1. Δ ιαφέρει από την πάλη στο ότι δεν εξαρτόπαι από τη μυϊκή δύναμη.
2. Στρατιωτικοί ηγέτες: είναι οι Σογκούν που ουσιαστικά ασκούσαν την 
εξουσία στην Ιαπωνία και οι συνεχείς διαμάχες μεταξύ τους πάπζαν με  
αίμα τη χώρα.
3. Τοκουγκάβα: αυτοκρατορική δυναστεία που έφερε την ειρήνη στην 
Ιαπωνία και την  απομόνωσε από τον έξω κόσμο. Κράτησε τα  ηνία της  
χώρας από το 1603 έως το  1868.
4. Ronin (Ρόνιν). Βασικό στοιχείο του κώδικα ηθικής των Samyrai ήταν  
η αφοσίωση μέχρι θανάτου σε κάποιον άρχοντα που αντίστοιχα αυτός 
φρόντιζε για την οικογένειά τους.
5. ...(JU): το  αναμορφωμένο τζου-ζούτσου που παρουσίασε ο  Κάνο και 
η χρήσ του -DO, η οποία ήταν δύο αιώνες παλαιότερη, από τη σχολή 
JIKISHIN (JIKISHIN RYU), μπορεί να δημιουργούσαν σύγχυση. Για το  
λόγο αυτό ονόμασε το δημιούργημά του, Κόντοκαν Τζούντο.
6. Δεν ταιριάζει στον κυνηγό να σκοτώσει το  πουλί που ζητά καταφύγιο  
στο στήθος του.
7. Το ν' αντιλαμβανόμαστε τι είναι: σωστό και να μην το κάνουμε σημαί
νει έλλειψη κουράγιου.
8. Ο δρόμος του πολεμιστή: κώδικας ηθικής και συμπεριφοράς που κα
θόριζε την ζωή και πς πράξεις των Samurai. Μ ορφές του είναι: Το Κα- 
ράτε-ντο (ο δρόμος του γυμνού χεριού), το  Αίκι-ντο ( ο δρόμος της αρ
μονίας μ ε  το σόμπαν), το  Ιαϊ-ντο (ο δρόμος του γρήγορου τραβήγμα
τος του σπαθιού), το  Κιού-ντο (ο δρόμος του τόξου), αλλά και η καλλι
γραφία, η ποίηση, η ανθοδετική κ.λ.π.

Βερβερίδης X. Νικόλαος
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Η ομάδα τζούντο της Ελληνικής Αστυνομίας δημι- 
ουργήθηκε το 1990 και από τότε συμμετέχει ανελ
λιπώς και με σημαντικές επιτυχίες σε όλες τις διορ

γανώσεις των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. 
Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει με επιτυχίες σε Πα
νευρωπαϊκά και παγκόσμια Πρωταθήματα Αστυνομι
κών, τουρνουά τζούντο Αστυνομικών, στα Σ.ΙΕΜ κα
θώς και στα πρωταθλήματα ενόπλων δυνάμεων και 
σωμάτων ασφαλείας.
Η πρώτη συμμετοχή της ομάδας της Ελληνικής Αστυ
νομίας ήταν τον Απρίλιο του 1992 στο ΜΑΛ ΜΟΕ της 
Σουηδίας με προπονητή τότε τον τώρα Α/Β’ΔΕΡΑΤΣΑ 
Κυριάκο και αθλητή τον τώρα Ανθ/μο ΠΕΤΡΑΚΗ Γεώρ- 
γιο, καταλαμβάνοντας την 5η θέση στην κατηγορία 
των 95 κ. Την ίδια χρονολογία η αστυφύλακας Γαλα
νού Βασιλική στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξή- 
χθη στη Σεούλ καταλαμβάνει την 3η θέση στην κατ. 66 
κ. καθώς και την 3η θέση στην ανοιχπί κατηγορία.
Στο παγκόσμιο στρατιωτικό πρωτάθλημα που διεξή- 
χθη το 1998 στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσσίας ο 
Ανθ/μος Πετράκης Γεώργιος καταλαμβάνει την 9η θέ
ση στην κατηγορία 100 κ. Την ίδια χρονιά η ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας συμμετέχει στο πρώτο παγκό
σμιο Πρωτάθλημα Τζούντο αστυνομικών που διεξήχθη 
στο ΚΟΥΒΈΙΤ.
Στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα αστυνομικών που διε
ξήχθη το 2000 στην Ισπανία οι αστυφύλακες Δουρίδας 
Αναστάσιος και Φαφούτης Αναστάσιος καταλαμβά
νουν την 7η θέση αντιστοίχως.
Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα αστυνομικών που διεξή

χθη το 1997 στην ΑΤΤΑΛΕΙΑ ο Ανθ/μος ΠΕΤΡΑΚΗΣ κα
ταλαμβάνει την 3η θέση. Στο Βαλκανικό πρωτάθλημα 
αστυνομικών το 1998 στο Νοβισαντ της Γιουγκοσλα
βίας ο Ανθ/μος Πεςτράκης Γεώργιος, και οι αστυφύ
λακες ΜΠΑΊΛΗΣ Σταύρος και Δουρίδας Αναστάσιος 
καταλαμβάνουν την 3η θέση.
Στο Βαλκανικό Τζούντο αστυνομικών το 2002 στην 
Αθήνα ο Αστυφύλακας Πασχαλίδης Παναγιώτης κατα
λαμβάνει την 3η θέση.
Στο Βαλκανικό Τζούντο Αστυνομικών το 2004 στην 
ΚΟΝΣΤΑΝΤΖΑ Ρουμανίας ο Ανθ/μος Πετράκης Γεώρ
γιος που είναι και προπονητής της ομάδας καταλαμ
βάνει την 3η θέση καθώς και ο αστυφύλακας Πασχα
λίδης Παναγιώτης και ο ειδικός φρουρός Ράιδος Νικό
λαος αντιστοίχως την 3η θέση.
Από το 1994 όπου ξεκίνησε το 1ο πρωτάθλημα τζού
ντο ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας η 
ομάδα της ελληνικής αστυνομίας συμμετέχει ανελλι
πώς με σημαντικές διακρίσεις.
Η σημερινή ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας απαρτί
ζεται: Προπονητής Ανθ/μος ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος 
Αθλητές: Υ/Β’ ΖΗΣΗΣ Βασίλειος 
Αστυφύλακες: ΓΑΛΑΝΟΣ Βασίλειος 

ΜΠΑΙΛΗΣ Σταύρος 
ΖΕΡΒΑΣ Χρήστος 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ Παναγιώτης 
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ Κων/νος 

Ειδικοί ΦρουρούΡΑΙΔΟΣ Νικόλαος
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Γεώργιος

Επιμέλεια : Π.Υ./Δ.Ε. Πετράκη Αναστασία
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Μια επιστημονική παροιμία λέει: «Να υποπτεύεσαι 
το προφανές, γιατί οι σκοτεινές αλήθειες θα σου 
ξεφύγουν έτσι και αλλιώς». Όμως αυτός, που τολ

μάει να αμφισβητεί το προφανές, πρέπει να έχει θάρ
ρος, γιατί το γεγονός αυτό ισοδυναμεί ουσιαστικά με 
πράξη τρέλας. Τέτοια τόλμη αποδεικνύει τη μεγαλο- 
φύϊα και γι’ αυτό η τρέλα δεν απέχει πολύ από τη με- 
γαλοφυΐα, όπως λέει ένα ρητό. Ο Αϊνστάιν έδειξε 
πολλές πλευρές του μεγαλείου του και επαναστατι- 
κοποίησε σχεδόν όλους τους κλάδους της επιστημο
νικής και φιλοσοφικής σκέψης. Από την «θεωρία της 
σχετικότητας», που ανέπτυξε σε μικρή ηλικία προκύ
πτει το εξής βαρυσήμαντο συμπέρασμα: Στο σύμπαν 
δεν υπάρχουν απόλυτοι νόμοι, με την έννοια κάποιων 
νόμων που ισχύουν ανεξάρτητα από τον παρατηρητή. 
Ένας νόμος οφείλει να διατυπώνεται σύμφωνα με τα

συγκεκριμένα δεδομένα ενός συγκεκριμένου κάθε 
φορά παρατηρητή και είναι αναπόσπαστα δεμένος με 
αυτόν.

Ο Αϊνστάιν, ο πατέρας της ατομικής επιστήμης χα
ρακτηριστικέ απο το περιοδικό TIME ως πρόσωπο του 
αιώνα, αφού κατόρθωσε μόνο με τη σκέψη του να 
αποδείξει ότι το σύμπαν απέχει πολύ από αυτό, που οι 
άνθρωποι φαντάζονταν για αιώνες. Γεννήθηκε στην 
Ουλμ της Γερμανίας στις 14 Μαίου 1879 και πέθανε 
το 1955. Στα πρώτα του μαθητικά χρόνια δεν τα πή
γαινε καθόλου καλά με το σχολείο. Οι δάσκαλοι του 
τον θεωρούσαν μέτριο μαθητή. Όταν όμως έγινε 14 
χρονών, έδειξε την μαθηματική του ιδιοφυία. Κατέ- 
πληξε τότε τους δασκάλους του μαθαίνοντας μόνος 
του αναλυτική γεωμετρία και ολοκληρωτικό λογισμό. 
Τις σπουδές του τις συμπλήρωσε στο Πανεπιστήμιο
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της Ζυρίχης, από το οποίο πήρε το δίπλωμά του. Το 
1902 διορίστηκε μέλος επιτροπής σε ένα Γραφείο ευ
ρεσιτεχνιών. Εκεί άρχισε τις έρευνές του για τη «θεω
ρία της σχετικότητας». Δημοσίευσε τα πρώτα πορί- 
σματά του το 1905 και το 1906 δημοσίευσε ολοκλη
ρωμένη τη θεωρία του.

Αρχικά η θεωρία έγινε δεκτή με δυσπιστία και σκε
πτικισμό. Όταν όμως αποδείχθηκε ορθή, όλος ο κό
σμος αναγνώρισε την μεγαλοφυϊα του Αϊνστάιν. Το 
1921 του απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ για τη Φυ
σική. Τα χρήματα του βραβείου, ο σοφός ερευνητής, 
τα έδωσε για φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Το 1933 οι χιτλερικοί τον εξόρισαν και τον αποκήρυ
ξαν. Τότε κατέφυγε στην Αμερική όπου έγινε καθηγη
τής στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών της πόλεως 
Πρίνστον της Ν. Υόρκης. Τη θέση αυτή την κράτησε 
ως τον θάνατό του.

Σ’ όλη του τη ζωή υπήρξε φανατικός ειρηνόφιλος. 
Παρά τη διασημότητά του και την αναμφισβήτητη

αξία του ήταν πάντοτε ένας απλός άνθρωπος. Λά
τρευε τη μουσική, αγαπούσε τα παιδιά και πολύ συ
χνά βοηθούσε τα γειτονόπουλά του να λύσουν τα 
προβλήματα της αριθμητικής τους.

Ο Αϊνστάιν διακήρυξε, ότι η διάσπαση μερικών μι
κροσκοπιών ατόμων θα ελευθέρωνε τόση δύναμη, 
όση δεν ονειρεύτηκαν ποτέ οι άνθρωποι. 
Σε επιστολή του, λοιπόν στον Πρόεδρο Ρούσβελτ, 
υπέδειξε τη δυνατότητα κατασκευής ατομικής βόμ
βας. Ωστόσο όμως, ο πρωτεργάτης της κατασκευής 
της βόμβας ουρανίου που ρίχτηκε στη Χιροσίμα, ήταν 
ο Robert Oppenheimer. Ο Αϊνστάιν μετά τον πόλεμο, 
βλέποντας τα αποτελέσματα της επινόησης του έπαι
ξε σπουδαίο ρόλο στις προσπάθειες αφοπλισμού.
Η θεωρία της σχετικότητας

Η θεωρία της Σχετικότητας υποστηρίζει, ότι η κίνη
ση, ο χρόνος και το διάστημα δεν είναι απόλυτα, αλ
λά είναι σχετικά. Εξαρτώνται από τις συνθήκες, στις 
οποίες βρίσκεται εκείνος που τα υπολογίζει.Δηλαδή,
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κάτι που για μας κινείται, για κάποιον άλλο παρατη
ρητή μένει ακίνητο, αν κάτι απέχει από μας πολύ, από 
άλλον απέχει περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα πά
ντοτε με τη θέση του κλπ. Διαιρείται σε ειδική (διατυ
πώθηκε το 1905 χωρίς να πάρει υπόψη της τις δυνά
μεις της έλξης των σωμάτων) και σε γενική (διατυπώ
θηκε το 1915 και επεκτείνει τις αρχές της ειδικής σχε
τικότητας στο πεδίο της έλξης των σωμάτων). Η θεω
ρία της σχετικότητας δεν περιορίζεται στην καθαρά 
μηχανική κίνηση, αλλά επεκτείνεται στο σύνολο των 
φυσικών φαινομένων (φωτεινά και γενικά ηλεκτρομα- 
γνητικά, πυρηνικά). Αναθεωρώντας με πνεύμα κριτικό 
τις αντιλήψεις της κλασικής φυσικής για το χώρο και 
για το χρόνο (η οποία τα θεωρούσε σαν ανεξάρτητες 
μεταξύ τους έννοιες), η θεωρία της σχετικότητας απέ
δειξε πως υπάρχει στενή σχέση-αλληλεξάρτηση του 
χρόνου και του χώρου, που δεν είναι απόλυτες έννοι
ες, αλλά σχετικές. Υπάρχει το 'Τετραδιάστατο συνε
χές ", ο "χωρο-χρόνος", του οποίου και ο χρόνος είναι 
μια ισότιμη προς τις τρεις άλλες γεωμετρικές διαστά
σεις (μήκος, πλάτος, ύψος).
Οι νόμοι της κλασικής μηχανικής είναι μερική περί

πτωση των νόμων της σχετικότητας και ισχύουν μόνο 
για τα φαινόμενα στα οποία οι ταχύτητες είναι αρκε
τά μικρότερες της ταχύτητας του φωτός. Ενώ, για τα 
φαινόμενα στα οποία οι ταχύτητές τους, πλησιάζουν 
την ταχύτητα του φωτός ισχύουν μονάχα οι νόμοι της 
σχετικότητας. Έτσι, ανατράπηκε και η παλαιότερη 
αντίληψη για τ ο " απόλυτο σύγχρονο" δύο γεγονότων 
που συμβαίνουν σε διαφορετικά μέρη. Μπορεί δηλα
δή τα δύο αυτά γεγονότα (Α και Β) να είναι σύγχρονα 
για ένα παρατηρητή, μπορεί όμως επίσης για έναν άλ
λο παρατηρητή να προηγείται το Α και να ακολουθεί 
το Β, και για έναν τρίτο, να προηγείται το Β και να ακο
λουθεί το Α.

Αυτό εξαρτάται από τη θέση του παρατηρητή ως 
προς τα φαινόμενα Α και Β και από την κινητική κατά
σταση, την ταχύτητα του Α και Β. Η έννοια δηλαδή 
του "σύγχρονου" είναι σχετική και εξαρτάται από το 
σύστημα αναφοράς, με βάση το οποίο γίνονται οι 
υπολογισμοί της κίνησης. Στα σώματα που κινούνται 
με μεγάλες ταχύτητες, οι διαμήκεις διαστάσεις τους 
(το μήκος) μικραίνουν, ενώ τα χρονικά όρια ανάμεσα 
στα γεγονότα που γίνονται σε αυτά τα σώματα επιμη
κύνονται (μακραίνουν). Εμφανίζεται δηλαδή επιβρά
δυνση του χρόνου. Το ρολόι του ταξιδιώτη που περί
που κινείται με την ταχύτητα του φωτός, θα πάει πί
σω, σε σχέση με το ρολόι του ακίνητου παρατηρητή. 
Αυτό θα γίνει αντιληπτό όταν ο ταξιδιώτης επιστρέφει 
από μακρινό ταξίδι. Φυσικά, τα δύο ρολόγια υποτίθε
ται πως είχαν συγχρονισθεί πριν ξεκινήσει ο ταξιδιώ
της. Σημαντικό συμπέρασμα της θεωρίας της σχετι
κότητας είναι ότι η ταχύτητα του φωτός στο κενό εί
ναι σταθερή, δεν μεταβάλλεται (c= 300.000 χλμ. το 
δευτερόλεπτο). Η ταχύτητα αυτή είναι επίσης οριακή 
για όλα τα σώματα, δεν μπορεί να ξεπερασθεί από κα
νένα κινητό.

Όπως απέδειξε ο Αίστάιν, η μάζα είναι ενέργεια σε 
"λανθάνουσα" κατάσταση και αυξάνεται σε κάθε σώ

μα, όταν αυξάνεται και η ταχύτητά του. Διατύπωσε 
έτσι ο Αίστάιν την περίφημη σχέση ισοδυναμίας, μά
ζας και ενέργειας: E=m.c2 (Ε= ενέργεια, πι=μάζα 
αδράνειας και c= η ταχύτητα του φωτός). Η σχέση 
αυτή επαληθέυτικε πειραματικά από την τεράστια 
ενέργεια που εκλύεται κατά την πυρηνική διάσπαση 
μιας ελάχιστης μάζας ουρανίου. Η ανακάλυψη της 
σχέσης μεταξύ μάζας και ενέργειας και η πρακτική 
αξιοποίηση της αποτέλεσαν πραγματική επανάσταση 
για την επιστήμη.

Η σημασία της θεωρίας του Αϊνστάιν.
Η θεωρία της σχετικότητας βρήκε άμεση εφαρμο

γή στην ανάπτυξη της πυρηνικής βόμβας και ενέργει
ας. Από την περίφημη εξίσωσή του προκύπτει ότι η 
ενέργεια, που αποκτά ένα αντικείμενο αυξάνεται όσο 
τα άτομα του σώματος προσεγγίζουν την ταχύτητα 
του φωτός.

Η βαθύτερη κατανόηση του χώρου και του χρόνου 
προκάλεσε μια επαναστατική αλλαγή του ανθρώπου 
για το σύμπαν. Η ιδέα για τον αμετάβλητο κόσμο αντι- 
καταστάθηκε με την ιδέα για το μεταβαλλόμενο και 
διαστελλόμενο Σύμπαν, γεγονός που δείχνει ότι το 
Σύμπαν δημιουργήθηκε πριν από κάποιο χρονικό διά
στημα, είχε δηλαδή μια αρχή και άρα θα έχει και ένα 
τέλος.

Ο Αϊνστάιν με τη θεωρία της σχετικότητας συγκλό
νισε την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Πριν την 
ανάπτυξη της θεωρίας της Σχετικότητας, οι φυσικοί 
πίστευαν, πως η ύλη (π.χ. ένα τούβλο) και η ενέργεια 
(π.χ. η θερμότητα) ήταν δύο διαφορετικά πράγματα. 
Ο Αϊνστάιν απέδειξε ότι η ύλη είναι στην πραγματικό
τητα ενέργεια με διαφορετική μορφή. Σύμφωνα με το 
συλλογισμό αυτόν η ύλη μπορεί να μετατραπεί σε 
ενέργεια και αντίστροφα η ενέργεια σε ύλη. Δηλαδή: 
E=mc2 Ο τύπος αυτός σημαίνει, ότι η ενέργεια ισού- 
ται με τη μάζα επί το τετράγωνο της ταχύτητας του 
φωτός, που είναι 300.000χλμ. το δευτερόλεπτο. 
Αν η θεωρία αυτή αποδεικνυόταν αληθινή, θα σήμαι- 
νε πως σε κάθε μορφή της ύλης υπήρχε κρυμμένη τε
ράστια ποσότητα ενέργειας.

Μέχρι την εποχή εκείνη οι επιστήμονες πίστευαν ότι 
βρίσκονταν κοντά στη λύση του μυστηρίου του σύ- 
μπαντος. Ο Αϊνστάιν ουσιαστικά απέδειξε ότι γνωρί
ζουμε ελάχιστα για τον κόσμο μας αφού δεν υπάρχει 
τίποτα απόλυτο σ’ αυτόν. Με τη θεωρία της σχετικό
τητας αναθεωρήθηκε η σύγχρονη Μηχανική και τέθη
καν οι βάσεις της σύγχρονης ατομικής φυσικής. Επί
σης, με τη θεωρία της σχετικότητας θεμελιώθηκε 
ένας νέος κλάδος της Φυσικής, η Κβαντομηχανική. 
Καταλύθηκε ο ιερός νόμος του Νέυτωνα περί της κί
νησης και μέσα σε ελάχιστα χρόνια άλλαξε την αντί
ληψη που επικρατούσε επί αιώνες. Μαζί με την Κβα
ντική θεωρία, η θεωρία της σχετικότητας αποτελούν 
τις δυο σπουδαιότερες βάσεις της σύγχρονης επι- 
στήμης.

Επιμέλεια : Αστ/κας Θωμάς Μπούργος
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ΒΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η «Α. Α» συνεχίζει να σας παρουσιάζει με αμείωτο εν

διαφέρον επιλεγμένες ερωτήσεις νέων γονέων με την 

παράκληση να τους δοθεί απάντηση. Απαντά ο Κα

θηγητής της Παιδιατρικής Νίκος Ματσανιώτης. Ευελ- 

πιστούμε ότι οι απαντήσεις θα αποτελέσουν πολύτι

μο σύμβολο και σύντροφο στην προσπάθειά σας να 

μεγαλώσετε τα παιδιά σας όσο γίνεται πιο σωστά, πιο

άνετα και με λιγότερο άγχος.

Τι είναι το φύσημα της καρδιάς;

Σχεδόν τα μισό παιδιά 2 έως 12 χρόνων εμφανί
ζουν κάποιο λειτουργικό (μη οργανικό) φύσημα. Τα 
φυσήματα αυτά είναι ήπια, συμπίπτουν με τον καρ
διακό τόνο που προκαλεί η συστολή της καρδιάς, 
έχουν μουσική απήχηση και ακούγονται πιο δυνατά 
σε ισχνά παιδιά με λεπτό θωρακικό τοίχωμα και όταν 
το παιδί έχει πυρετό. Προκαλούνται από την περιδί
νηση (στροβίλισμα) του αίματος μέσα στην καρδιά 
και δεν έχουν καμία απολύτως παθολογική σημασία.

Αν ο παιδίατρος προβληματίζεται για τη φύση του 
καρδιακού φυσήματος, είναι υποχρεωμένος να πα- 
ραπέμψει το παιδί σε εξειδικευμένο παιδίατρο καρ
διολόγο, που με τη σειρά του θα κρίνει αν θα περιο
ριστεί στην ακρόαση ή θα προχωρήσει σε ηλεκτρο
καρδιογράφημα, υπερηχογράφημα ή και άλλες ειδι
κότερες εξετάσεις.

Έχω εμπιστοσύνη στον 
παιδίατρό μου. Δεν μου είχε 
πει ποτέ ότι το 3 χρόνων παι
δί μου είχε φύσημα. Μια Κυ
ριακή το παιδί μου ανέβασε 
πυρετό 39ο C, δεν βρήκα το 
γιατρό μου και κάλεσα τον 
παιδίατρο μιας φίλης μου. 
Αφού εξέτασε το παιδί και 
μου έδωσε οδηγίες για τον 
πυρετό, μου είπε ότι άκουσε 
και ένα φύσημα στην καρδιά 

του. Πρέπει να ανησυχώ; Πόσο σοβαρό είναι;
Από την περιγραφή σας είναι σχεδόν βέβαιο ότι το 

παιδί σας έχει ένα λειτουργικό φύσημα που είναι 
απολύτως αθώο και δεν δικαιολογεί καμία ανησυχία. 
Αν το φύσημα ήταν παθολογικό, είναι εντελώς απίθα
νο να μην είχε γίνει αντιληπτό από τον παιδίατρο που 
τακτικά παρακολουθεί το παιδί σας. Η μεγάλη πιθα
νότητα είναι ότι είχε ακούσει το φύσημα, το είχε χα
ρακτηρίσει λειτουργικό, δηλαδή χωρίς παθολογική 
σημασία, και είχε θεωρήσει σωστό να μην σας πει τί
ποτε, για να μην σας ανησυχήσει.

Ο πυρετός, με την ταχυκαρδία που τον συνοδεύει, 
αυξάνει πάντοτε την ένταση των λειτουργικών φυση
μάτων. Το αυξημένης έντασης λειτουργικό φύσημα 
άκουσε ο δεύτερος γιατρός και σας το ανέφερε. Γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν συμφωνώ με την τακτι
κή του παιδιάτρου σας να μην σας ενημερώσει για το 
φύσημα του παιδιού σας. Αν σας είχε ενημερώσει και 
σας είχε εξηγήσει ότι το φύσημα αυτό είναι αθώο, 
χωρίς παθολογική σημασία, δεν θα ανησυχούσατε. 
Θα λέγατε πολύ απλά στον δεύτερο γιατρό ότι έχετε 
ενημερωθεί για το φύσημα έτσι και αυτός θα αισθα
νόταν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Μπορεί ένα παιδί που έχει άσθμα να αθλεί- 
ται; Κι αν ναι, τι είδους άσκηση να προτι- 
μήσει;

Πιστεύω το 
θέμα αφορά και 
άλλους γονείς, 
θα ήταν καλό να 
υπάρξει και ένα 
σχετικό άρθρο 
στο περιοδικό 
σας.

Κατανοώ 
απολύτως την 
αγωνία και τους 
φόβους σας. Χωρίς αμφιβολία στενοχωριέται και ο 
γιος σας, πολύ λιγότερο όμως απ’ όσο νομίζετε. Πέ
ρα από την καλή πιθανότητα να απαλλαγεί το παιδί 
από το άσθμα του, θεωρώ ότι θα ξεπεράσει με άνεση 
τα ψυχολογικά μικροπροβλήματα που ενδεχομένως 
του προκαλεί, με την ουσιαστική κοινωνικοποίησή 
του στο σχολείο.

Η απότομη και έντονη άσκηση ενεργοποιεί το 
ασθματικό υπόβαθρο του παιδιού, με αποτέλεσμα να 
προκαλείται βρογχόσπασμος. Η άσκηση είναι εκλυτι- 
κός μηχανισμός, αφορμή, όχι αιτία του άσθματος. 
Περισσότερα από τα μισά παιδιά με άσθμα εκδηλώ
νουν «βρογχόσπασμο μετά από άσκηση».

Είναι σκόπιμο να συνεννοηθείτε με το σχολείο και 
το παιδί να έχει σταθερό μαζί του το βρογχοδιασταλ- 
τικό, το οποίο να χρησιμοποιεί λίγη ώρα προτού υπο
βληθεί σε έντονη σωματική άσκηση. Ο ψυχρός και 
ξηρός αέρας είναι πρόσθετοι επιβαρυντικοί παράγο
ντες. Γι’ αυτό προκαλεί καθόλου ή μόνο ελαφρό 
βρογχόσπασμο η κολύμβηση, είτε στην πισίνα του
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κολυμβητηρίου, είτε στη θάλασσα το καλοκαίρι, που 
ο αέρας είναι θερμότερος. Αντίθετα, τα χειμωνιάτικα 
σπορ πρέπει να αποφεύγονται.

Είναι αυτονόητο ότι το παιδί σας δεν πρέπει να χά
σει καμία από τις συνηθισμένες χαρές της παιδικής 
ζωής. Ας αποφύγειτον πρωταθλητισμό. Να φροντίζει 
να κάνει πάντοτε μια σύντομη, ολιγόλετπη προθέρ
μανση προτού μπει για τα καλά στο παιχνίδι, το οποι- 
οδήποτε παιχνίδι ή άθλημα αργότερα.

Χάρηκα που το παιδί σας παρακολουθείται στο Αλ- 
λεργιολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων 
«Αγλαΐα Κυριάκού», το οποίο λειτουργεί υποδειγματι
κά. Σας συνιστώ να ακολουθείτε με θρησκευτική ευ- 
λάβεια τις οδηγίες που σας δίνουν. Είναι ό,τι καλύτε
ρο μπορείτε να προσφέρετε στο παιδί σας.

Δεμένο στο αυτοκίνητο;
Δεν θέλει να καθίσει στο καρεκλάκι του αυ
τοκινήτου. Είναι αλήθεια ότι και σ’ εμένα 
δεν αρέσει η ιδέα να κρατώ το παιδί δεμένο 
παρά τη θέλησή του. Ποια είναι η γνώμη 
σας;

Οι περί ελευθε
ρίας του παιδιού 
απόψεις σας είναι 
σεβαστές υπό μία 
απαράβατη προϋ
πόθεση, ότι δεν θέ
τουν σε κίνδυνο την 
υγεία και τη σωμα
τική ακεραιότητά 
του.

Το δέσιμο του 
παιδιού στο ειδικό 
κάθισμα και η σω
στή και στέρεη το
ποθέτησή του στο 

πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου επιβάλλονται απολύ
τως. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος μεταφοράς του 
παιδιού με αυτοκίνητο είναι παράλογος και απαρά
δεκτος.

Πέρα από την προστασία του παιδιού σας, η αυ
στηρή τήρηση ορισμένων κανόνων έχει μεγάλη παι
δαγωγική αξία. Διδάσκει στο παιδί κανόνες τρόπου 
ζωής και αυτοπειθαρχία.

Κάθε φορά που βλέπετε σε άλλο αυτοκίνητο μικρό 
παιδί που δεν είναι σωστά τοποθετημένο σαν το δικό 
σας, κορνάρετε και δείξτε με ευγενικό τρόπο ότι βά
ζουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του παιδιού τους. Πρέ
πει με κάθε τρόπο να συμβάλλουμε στην ασφάλεια 
των παιδιών, όταν βρίσκονται στο αυτοκίνητο.

Ανάσκελα ή μπρούμυτα το βρέφος;

Η μητέρα μου και η μητέρα του άντρα μου επιμέ
νουν ότι το μωρό πρέπει να κοιμάται μπρούμυτα για

να κάνει ίσια πλάτη. Στο μαιευτήριο μου σύστησαν να 
το βάζω πάντοτε στο πλάι ή ανάσκελα. Υπάρχει κά
ποια έγκυρη γνώμη για το τι είναι καλύτερο;

Η συμβουλή που σας έδωσαν στο μαιευτήριο είναι 
σωστή. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η πρηνής 
(μπρούμυτα) θέση ενδέχεται να ευθύνεται για κάποιο 
ποσοστό αιφνίδιων θανάτων σε βρέφη ηλικίας μικρό
τερης των 6 μηνών. Αιφνίδιος χαρακτηρίζεται ο ανε
ξήγητος θάνατος βρέφους που προηγουμένως δεν 
είχε εμφανίσει οποιοδήποτε παθολογικό σύμπτωμα 
και που η νεκροψία δεν αποκαλύπτει ευρήματα που 
να μπορούν να αιτιολογήσουν τον θάνατο.

Πριν από λίγα χρόνια Αυστραλοί επιστήμονες πα
ρουσίασαν ορισμένα στοιχεία που συνδέονται με 
τους αιφνίδιους θανάτους βρεφών. Μεταξύ αυτών 
προέχουσα θέση είχε η πρηνής τοποθέτησή τους. 
Ανάλογες διαπιστώσεις έγιναν και σε άλλες χώρες. 
Ανεξάρτητα από τις εξηγήσεις που προτάθηκαν για 
να αιτιολογήσουν το μπρούμυτα ως αιτία θανάτου, 
αποφασίστηκε από πολλές επιστημονικές εταιρείες 
να εγκαταλειφθεί η θέση αυτή ως θέση ύπνου των 
βρεφών. Τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά. Ο αριθ
μός των αιφνίδιων θανάτων βρεφών μειώθηκε. Παρό- 
τι το θέμα εξακολουθεί να συζητιέται και να έχει αρ
κετές ανεξιχνίαστες πτυχές, η συμβουλή «ποτέ το 
βρέφος μπρούμυτα την ώρα του ύπνου» πρέπει να 
τηρείται. Το βρέφος πρέπει να τοποθετείται για ύπνο 
ανάσκελα ή στο ένα πλάι με το χέρι της ίδιας πλευ
ράς απλωμένο. Η πιθανότητα να γυρίσει μπρούμυτα 
το βρέφος που τοποθετήθηκε έτσι στο πλάι είναι πο
λύ μικρή.

Παθαίνουν έλκος τα παιδιά;

Τον πιάνουν πόνοι στο στομάχι κάθε τόσο. Κρα
τούν συνήθως όλο το πρωί και το απόγευμα είναι 
εντελώς καλά. Σκέφτηκα μήπως είναι ψυχολογικό, 
αλλά δεν φαίνεται να συνδέεται με το σχολείο. Είναι 
καλός μαθητής (πρώτη

Γυμνασίου). Ο πατέρας του υποφέρει από έλκος. 
Παθαίνουν έλκος τα παιδιά;

Φοβούμαι ότι το ένστικτό σας είναι σωστό. Υπάρ
χουν αρκετές πιθανότητες να έχει έλκος ο γιος σας. 
Τις περισσότερες φορές η γαστρίτιδα και το έλκος 
οφείλονται σ ’ ένα μικρόβιο που ονομάζεται ελικοβα- 
κτηρίδιο. Τα παιδιά παθαίνουν έλκος, ακόμη και τα



βρέφη. Είναι ανάγκη να συμβουλευθείτε τον/την παι
δίατρό σας. Αν τα ενοχλήματα είναι σταθερά, ίσως 
χρειαστεί να υποβληθεί σε γαστροσκόπηση. Μην 
τρομάζετε. Είναι εξέταση ρουτίνας και ένας έφηβος 
θα την αντιμετωπίσει με ψυχραιμία και καρτερία. Η 
θεραπεία του έλκους γίνεται με φάρμακα και διαρκεί 
περίπου δύο μήνες.

Κινδυνεύει από τον σκύλο;

Οι φίλοι που μας φιλοξενούν το καλοκαίρι έχουν 
δύο σκύλους και μία γάτα. Μπορούμε να κρατούμε 
το παιδί μακριά τους, αλλά είναι 18 μηνών, κυκλοφο
ρεί μόνο του, και βάζει τα πάντα στο στόμα. Τα ζώα 
παρακολουθούνται από κτηνίατρο, αλλά το σπίτι εί

ναι γεμάτο από τρίχες.
Τριχωτά ζώα στο περιβάλλον του μικρού παιδιού 

πάντοτε εγκυμονούν τον κίνδυνο να προκαλέσουν 
αλλεργικές αντιδράσεις. Μικρό παιδί και μεγάλο 
σκυλί στο σπίτι είναι συνδυασμός άκρως επικίνδυ
νος, που πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτω
ση. Μόλις πριν από λίγα χρόνια στην Άνδρο λυκό
σκυλο δάγκωσε και τραυμάτισε ένα αγοράκι 5 χρό
νων. Και προσέξτε. Το λυκόσκυλο ήταν δεμένο! Δεν 
θέλω να χαλάσω τις διακοπές σας, αλλά παρά τις 
προφυλάξεις που ασφαλώς θα πάρετε εσείς και οι 
φίλοι που σας φιλοξενούν, ο κίνδυνος - έστω και μι
κρός - είναι υπαρκτός. Οι γάτες, πέρα από τα γρα
τζουνίσματα μπορούν να προκαλέσουν στα παιδιά 
μια σχετικά σπάνια «νόσο εκ δείγματος γαλής», κα
θώς και τοξοπλάσμωση, η οποία είναι επικίνδυνη μό
νο στις εγκυμονούσες, αν μολυνθούν για πρώτη φο
ρά, δηλαδή δεν έχουν ανοσία από προηγούμενη μό
λυνση. Τα παιδιά πρέπει να αγαπούν και να σέβονται 
τα οικιακά ζώα. Η παρέα μαζί τους πρέπει όμως να 
αντιμετωπίζεται με περίσκεψη και με πλήρη γνώση 
των ενδεχόμενων κινδύνων.

Από το περιοδικό: ΠΑΙΔΙ ΥΓΕΙΑ & ΑΝΑΤΡΟΦΗ,
Εκδόσεις A. Ν. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ τηλ. 210 6982800.
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ΔΩΡΕΑ
ΙΣΤΩΝ

α Λ μ

Λ Ψ Λ Λ Λ  ΔΙΣΤΑΣΕΙΣ 
ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΜΙΑ ΖΩΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΚΑΤΙ 
ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΠΙΑ

Φίλε συνάδελφε,

είσαι μέλος του Λογαριασμού 
Αλληλοβοήθειας Μελών Διεθνούς 

Ένωσης Αστυνομικών (ΑΑΜΔΕΑ) γιατί: 
Πίστεψες στην ωφελιμότητητα του θεσμού
- Αεν θέλεις να γίνεις αυριανός επαίτης.
- Θέλεις να εξασφαλίσεις τον εαυτό σου

αλλά κα*·Την οικογένεια σου.
- Θέλεις να βοηθήσεις τον συνάδελφό σου. 

/  o r/ ρ ^ τ

Μετέφερε αυτή την πεποίθηση 
στους συναδέλφους σου 

για να γίνουν και αυτοί, σήμερα κιόλας, 
μέλη του ΛΑΜΑΕΑ.

- T ^ r v o  p e r  a m i k e c o V ^ >

Η εγγραφή τους
θα ωφελήσει και αυτους και εσένα.

ΛΑΜΛΕΑ / Ελληνικό 
Τμήμα Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, 

Ικτίνου 2, Αθήνα 10552, 
τηλ. 5227330 - 5226295.

http://www.golden-eagle.gr
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Εκ μέρους όλου του προσω π ικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην Κρήτη σας καλωσορίζω στην 
Ιστοσελίδα μας και εύχομαι ο νέος αυτός τρόπος 
επικοινωνίας να αποτελέσει την αφετηρία για μια 
ακόμα πιο εποικοδομητική συνεργασία μαζί σας

Με εκτίμηση
Ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΠΑΡΤΑΚΗΣ 
Υποστράτηγος

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΣΤΥΝί. _ _  _
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΤ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ βΠ ίΙΚΕΠ ΤΕΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Πώς θα αναγνωρίσιτί άμισα και μ ι σιγουριά ένα πλαστό 
χαρτονόμισμα ΕΥΡΩ και πόας ινέργιπς πρέπα να κάνου μ ι a t αυτή 
την πιρίπτωση

Το κπλαστικό χρήμα» - Βασικοί κανόνις προστασίας

3  Home Page - M crosof...

Τέθηκε σε λειτουργία, την 28-9-2004 η ιστοσελίδα της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρή
της, η οποία έχει ως άμεσο σκοπό, να εκσυγχρονισθεί 
και να αναβαθμιστεί ποιοτικά και αποδοτικά, στο σύ
νολο των παρεχομένων υπηρεσιών της η επικοινωνία 
του κοινού με τις Αστυνομικές Υπηρεσίες . Απώτερος 
στόχος είναι η ενδυνάμωση και εμπέδωση του αισθή
ματος ασφαλείας των πολιτών της Κρήτης.
Η υπηρεσίες της ιστοσελίδας θα βελτιώνονται και θα 
εμπλουτίζονται συνεχώς, έτσι ώστε αυτό το «παράθυ
ρο» επικοινωνίας φέρει το ευρύ κοινό κοντά στη δου
λειά και αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας 
Στην ιστοσελίδα, με την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
w w w .p o lic e -c re te .g r  θα βρει κανείς αξιόλογα θέ
ματα και χρήσιμες συμβουλές:
•  Για το πώς θα αναγνωρίσετε άμεσα και με σιγουριά 
ένα πλαστό χαρτονόμισμα ΕΥΡΩ.
•  Για τους κινδύνους που ενέχει το πλαστικό χρήμα, 
καθώς και μέτρα προστασίας.
•  Για τα ναρκωτικά και την απήχησή τους στους νέ
ους.

II οοη/ηοη υ*β  την c n ip r u t 
οινοπνεύματος π ν ν ι μ»ο «πο τ κ  
αημοντονοτερες w uua

θον ν τη φ ο ρω ν  **«« σοβορ<·>ν 
α τυχη μ ά τω ν . y u m  η 
κατα να λω οη in .ο μα κ«π μικρής 
ποοοτητβς οινοπνπ ματος 
μ ειώ ν ει σημα ντικό  τα 
αντανακλαοτικν του οόη/ου, 
την  αντίληψ η τον yur τυχόν 
επερχομενο κίνουνο κ α ι του 
ό ιν ει την  ψ ευόα ιαθη οη  της 
.· πα ντο<» ι να μια ς ··, 
κα θ ισ τώ ν τα ς τον υποψήφιο 
θ ύ τη  κ α ι θύμα  το υ  εα υτο υ  του.

•  Για τις αρπαγές τσαντών 
και τα μέτρα προφύλαξης 
που θα πρέπει να λαμβάνο- 
ντα ι.
•  Για διαρρήξεις οικιών και 
τους κανόνες πρόληψης.
•  Για οπλοφορία και άσκο
πους πυροβολισμούς.
Επίσης εμπεριέχεται ο τηλε
φωνικός κατάλογος των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών της 
Κρήτης ταξινομημένος ανά 
νομό και Υπηρεσία.
Γίνεται εκτενής νύξη στο θέ
μα του αντεγκληματικού

σχεδιασμού και παρέχονται στατιστικά στοιχεία 
εγκληματικών φαινομένων τελευταίας τετραετίας ανά 
Νομό.
Ακόμη παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για έκδο
ση δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας και αδειών οδη- 
γήσεως μοτοποδηλάτου, έντυπα γενικής χρήσης κα
θώς και θέματα νομοθεσίας.
Η ιστοσελίδα παρέχει υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης 
του κοινού με ανάλογα δελτία τύπου καθώς και επι
κοινωνία αυτού με την Αστυνομική Διεύθυνση μέσω 
της ηλεκτρονικής διεύθυνσης.
Τέλος παρέχονται χρήσιμες συνδέσεις με άλλους δι- 
κτυακούς τόπους και συγκεκριμένα :
•  Με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
•  Με την Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου
•  Με την Πανελλήνια Ένωση Αστυνομικών Υπαλλή
λων.
•  Με τη Βουλή των Ελλήνων
•  Με το γραφείο του Πρωθυπουργού r

Επιμέλεια : Αστ/κας Θωμάς Μπούργος

http://www.police-crete.gr


ΚΩΔ.: 04.193 
MOD: ALX-253L
ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5WATT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 

Αυτονομία: 4 ώρες
(μπαταρίες λιθίου 3x3V συμπεριλαμβάνονται)

ΒΗΧΟΣ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 - ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 2103252950 ΛΕΝΤΖΟΣ. Λ ΑΜ Π Ε . ΑΘΗΝΑΣ 41 2103217136 Φωτεΐνότητα· 120 Lumens
ΛΗΜΝΑΙΟΣ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 (ΣΤΟΑ ΦΕΞΗ) 2103827441 ΣΙΜΑΤΟΥ Α * 0 Ι .  ΗΛΕΚΤΡΟΝ · 2103456149 1 '  , .
BULLET PROOF. ΣΠΚΡΑΤΟΥΣ 54 2105228541 FUN STORE. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ & ΕΡΜΟΥ 46 2103230121 I  Θηκη μεΤΟφΟρας K O I ΑΟυρακί
LAMP CENTER. ΑΧΑΡΝΠΝ 5 - ΠΛ. ΒΑΘ Η Σ2105237777 SMART ELECTRONICS, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ ΝΟΥ 39 LI B 0 0 0 C -  2 0 5 α  ί υ ε  υ Π Ο Τ Ο Ο ί ε ο ί

2105246116 TELECOM CLUB. ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 62 2108251551 THE GIFT SHOP. Ν ΨΥΧΙΚΟ. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 292 „  .  "  ν  ‘  Η  Η  Μ
2106744144 ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ184 & Λ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗ 29.2108617324 9  ΔίΟΟΤ.: 34 X 175mm

ΜΙΧΟΣ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2106011632 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ 2, * -  ΤΙΜΗ'9 9  Ο Ο  e u r o
ΑΓΡΙΝΙΟ. 2641056969 COMPUTER NET. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 78, ΑΙΠΟ. 2691061610 ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΑΕ. ’ ’
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. 2333025039 ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 5, Α Λ Ε Π Ο Λ Η , 2551033511 

ΦΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ 1, ΑΜΦΙΣΣΑ. 2265079279 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ. ΠΕΡΙΦ ΚΗ ΟΔΟΣ. ΑΡΤΑ  .
2681022520 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ. ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ100. ΑΧΑΡΝΑΙ2102444029 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ Δ ΗΜ „ _________
ΠΙΕΡΙΩΝ 62. ΒΕΡΟΙΑ 2331065415 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ LUMEN. ΒΟΛΟΣ 2421065551 ENERGY CENTER. J i g
Λ. ΒΕίΚΟΥ 30. ΓΑΛΑΤΣΙ 2102220960 ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ VARTA, Λ. ΛΑΖΑΡΑΚΗ 3. ΓΛΥΦΑΔΑ 2108943061 

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ. 2555024023 ΠΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛ. ΜΕΝΕΔΗΜΟΥ 29. ^
ΕΡΕΤΡΙΑ. 2229064207 ΚΑΝΤΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2229039110 ΣΕ.Η.Θ.. 28ΗΣ ΟΚΤ. 15. ·:{ 5
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. 2665026461 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΜΟΝ. ΤΕΡΕΖΑΣ 25. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2810256644 

CAPTAIN HOOK. Ε Φ Ε Ο Υ 17. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. 2810225368 ΣΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ. ΚΩΔ.: 04.214
2593062279 ΣΥΝ. ΗΛΕΚ. Θ Ε ΣΚ Η Σ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 88. ΘΕΧΚΗ 2310810453 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΟΥΣΤΕΛΛΑ M n n . Δ Ι  Υ  T J O I
ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 24. ΘΗΒΑ. 2262080757 ΜΑΝΤΗ ΑΦΟΙ. ΘΗΒΩΝ 477. ΙΛΙΟΝ 2102621003 ΚΟΥΣΚΕΡΟΓΛΟΥ ι ν ι υ υ .  m l a - o o c l

ΧΑΡ.. ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ4. ΙΣΤΙΑ1Α.2226053286 ΦΩΤΟΡΡΟΗ, ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 5, ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2651033054 ΚΥΡΓΙΑΖΟΣ ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3WATT
ΝΙΚ . ΤΡΙΚΑΛΩΝ 128. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. 2432024822 ΜΠΠΣΙΟΣ ΓΈΩΡΠΟΣ Δ. ΤΕΡΤΙΛΗ 18. ΚΑΡΔΙΤΣΑ. T - r m n n i n r  π  n X i n i r n n n r
2441027300 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Β.. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2467029592 Σ.Ε.Η.Κ.. ΕΘΝ. ΠΑΛ., ΚΑΠΟΥΚΙΝΟΙ. ΚΕΡΚΥΡΑ. Α Τ ί γ μ ί α ί ο ς  η  α ο ί α κ ο π ο ς
2661042678 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87. ΚΙΑΤΟ 27420 27164 WOODLAND-ΚΑΡΧΑΔΑΚΗΣ φωτισμός (button)
Λ. ΗΡΩΩΝ 18-20, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2531028520 ΓΑΛΑΙΟΣ ΜΗΝΑΣ, Λ  ΚΑΛΥΒΙΩΝ 125. ΛΑΓΟΝΗΣΙ 2291025909 *  , · . . . .

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1. ΛΑΜ ΙΑ 2231066366 ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΠΑΣ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 93. M U T O V O p iO .  R  ώρες
ΛΑΡΙΣΑ. 2410551488 ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ A . Κ. ΠΛΑΤΕΙΑ. ΛΑΥΡΙΟ 22920 60203 ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑ 10- (μπαταρίες λιθίου 2x3V.
1 2 .ΛΕΥΚΑΔΑ.2645022227 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣΑΘΑΝ..ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ2 7 .ΛΙΒΑΔΕΙΑ.2261023249 ______ ______ _______________________ _

ΜΙΧΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κ. ΓΑΡΔΕΛΗ 13. ΜΑΡΟΥΣΙ. 2108053115 ΔΙΑΣΤΡΟΝ, ΕΛΑΙΩΝ 40. Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 2108002380 -------- J Q P  -------------- -------------σ υ μ π ε ρ ί Λ Ο μ μ α ν ο ν τ α ί )
ΣΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΓΟ ΥΝΑΡΗ160, ΠΑΤΡΑ 2610331464 COMPUTER KEY, ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 39, ΠΑΤΡΑ Φ ω τ ε ΐ ν ό τ η τ α :  9 0  L u m e n s

2610336258 ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ.ΑΚΤΗΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 1 8 .ΠΕΙΡΑΙΑΣ2104220193 ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ.ΑΚΤΗ θ ή κ η  , . Γ τ π , η η η ή / .  ί .  Χ η ι . π π ^ ι
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 36. ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 2104113202 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ. Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 351. ΠΡΕΒΕΖΑ. υ Π * Π  μ ε τ α φ ο ρ ά ς  α  Λ Ο υ ρ α κ ί
2681022520 NEON ΦΩΣ. ΒΥΡΩΝΟΣ 9. ΡΟΔΟΣ 2241020209 ARMY CLUB. ΒΡΑΣΙΔΟΥ 99. ΣΠΑΡΤΗ. Β ά ρ ο ς :  1 0 2 q r  ( μ ε  μ π α τ α ρ ί ε ς )
2731020181 ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ Α.-ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ.ΣΤΑΜ. ΠΡΩΙΟΥ109,ΣΥΡΟΣ. 2281082790 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤ.. Λ ι η η τ  · π η  ν
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ.2262059254 ΚΟΚΚΟΤΗΠΟΛΥΞΕΝΗ.ΓΛΑΔΣΤΩΝΟΣ 16.ΤΡΙΚΑΛΑ.2431028893 ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ α ι α ο τ . .  J U  X  i x o m m
ΑΕΒΕ. ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ243 .ΧΑΛΚΙΔΑ2221029341 ELECTRON. ΠΑΠΑΣΚΙΑΔΑ1 .ΧΑΛΚΙΔΑ. 2221025010 Τ Ι Μ Η :  5 8 . 0 0  e u r o

ΑΠΟ ΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ NEDA Α.Ε. β Κ Γ  :  —
τηλ.: 210 2405800, Fax: 210 2405803. e-mail: aneda@otenet.gr, http://vYWW.neda.gr

Δ ι α θ έ τ ο υ μ ε  πόνοι 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 β 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  να  σ ο ς  α π ο σ τ ε ρ ο ύ μ ε  κ α τ α λ ό γ ο υ ς )

ΚΩΔ.: 04.214 |
MOD: ALX-332LJ

/  M t

1  m

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3WATT1
Στιγμιαίος ή αδιάκοπος <

Αυτονομία: 4 ώρες 
(μπαταρίες λιθίου 2x3V, 

συμπεριλαμβάνονται) 
Φωτεινότητα: 90 Lumens 

Θήκη μεταφοράς 8ι λουράκι 
Βάρος: 102gr (με μπαταρίες) 

Διάστ.: 30 χ 128mm 
ΤΙΜΗ: 58.00 euro

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟ ΔΙΑΓΡΑΦ ΕΣ U.S.A ΣΤΡΑΤΟΥ & ΣΩΜ ΑΤΩΝ ΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΕΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ COURIER

LAW MAN-ftF ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ, ΟΒΑΛ .ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ, ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ!! 
ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ, ΖΩΝΕΣ,ΘΗΚΕΣ ΟΠΛΟΥ CORDURA ,ΜΑΥΡΑ,ΧΑΚΙ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ. 
ΓΙΛΕΚΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΓΚΛΟΠ. ΦΑΚΟΙ, ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ. I

ΦΑΚΟΙ LASER P E N T A G O N U . S . A  
XENON-LUXEON-19 LED , 70 Lumens

mailto:aneda@otenet.gr
http://vYWW.neda.gr


Α Π Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΚΟΡΙΝΕΣ.....ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ

Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί πριν από λίγα χρό
νια ότι τη θέση των σημερινών τροχονόμων θα αντι
καθιστούσαν ρομποτικές κορίνες; κι όμως αυτό φα
ντάζει μέσα στο προσεχές διάστημα να γίνεται πραγ
ματικότητα, σύμφωνα με τον Αμερικάνο μηχανικό Σείν 
Φάριτορ ο οποίος μέσα από τις σελίδες του περιοδι
κού New Scientist δηλώνει : « Η τοποθέτηση και η 
απομάκρυνση οριοδεικτών από ανοιχτούς δρόμους 
είναι επικίνδυνη, οπότε τα ρομπότ θα μειώσουν τον 
κίνδυνο αυτό» ...
Τα ρομπότ που ανέπτυξε ο Φάριτορ έχουν ύψος 1,30 
μέτρα, σχήμα βαρελιού και κόκκινο χρώμα. Διαθέτουν 
σύστημα ραδιοεπικοινωνίας τελευταίας τεχνολογίας 
και φέρουν τροχήλατες βάσεις .Σε κάθε ομάδα κώ
νων ένα το πρώτο στη σειρά ρομπότ αναλαμβάνει 
επικεφαλής και οδηγείται στη θέση του από έναν χει
ριστή μέσω ασύρματης επικοινωνίας. Το ρομπότ-αρ- 
χηγός αναλαμβάνει στη συνέχεια να καθοδηγήσει τα 
υπόλοιπα χρησιμοποιώντας GPS (σύστημα γεωγρα
φικού εντοπισμού με τη βοήθεια δορυφόρων). Η ομά

δα μεταφέρεται στον αυ
τοκινητόδρομο με ένα ει
δικά εξοπλισμένο φορτη
γό. Ο χειριστής παρακο
λουθεί τον δρόμο μέσω 
μιας κάμερας που βρίσκε
ται στην οροφή του οχή
ματος και σημειώνει πάνω 
στην οθόνη πού πρέπει να

τοποθετηθούν οι κορίνες. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 
το λογισμικό του συστήματος υπολογίζει τις συντε
ταγμένες και τις μεταδίδει στον αρχηγό ρομποτ.Οι 
οριοδείκτες ενημερώνονται μέσω ραδιοπομπού και 
κινούνται προς τις θέσεις τους. Τα ρομπότ ελέγχουν 
τη θέση τους μετρώντας πόσους γύρους έχουν συ
μπληρώσει οι ρόδες τους. Το ρομπότ αρχηγός, δια
θέτει ραντάρ λέιζερ, ώστε να ελέγχει την ομάδα και 
να απομακρύνει και να θέτει εκτός λειτουργίας ρο
μπότ που ξεφεύγουν της πορείας τους. Το κόστος 
των ανωτέρω ρομπότ πρόκειται να κυμανθεί στο 
ύψος των 180 ευρώ έκαστο.

ΟΙ ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Τον περασμένο Νοέμβριο, στο Supercomputer 
Conference το οποίο διεξήχθη στο Πίτσμπουργκ, ανα
κοινώθηκε η επίσημη λίστα με τους 500 πιο γρήγο
ρους υπολογιστές στον κόσμο. Η ταχύτητα των υπο
λογιστών μετριέται με ένα τεστ που ονομάζεται 
Unpack και το οποίο μετράει τη ταχύτητα του υπολο
γιστή βάσει του αριθμού των μαθηματικών πράξεων
που μπ 
δευτερ 
του floatil 
Την npcj; 

ι υπερ-ύ

να εκτελέσει αυτός στη διάρκεια ενός 
ου ορίζοντάς την ως flop (από τα αρχικά 
oint).
έση κατέλαβε η εταιρεία IBM με τον 

Blue Gene/L ο οποίος κατασκευά- 
μό του Αμερικάνικου Τμήματος 

a του φτάνει τα 70.72 tera-flops, 
ομμύρια μαθηματικές πράξεις 

ο, αλλά όπως ισχυρίζονται οι «ειδικοί» 
jra του θα αγγίξει ακόμη πιο υψηλές τιμές με 

την ολοκλήρωσή του μέσα στο 2005 και θα χάσει πο
λύ δύσκολα την πρωτιά. Ο παραπάνω υπολογιστής 
εκτός των άλλων θα χρησιμεύσει και για την μελέτη 
της ασφάλειας και της αξιοπιστίας των Αμερικάνικων 
πυρηνικών όπλων, χωρίς να απαιτούνται πλέον υπό
γειες πυρηνικές δοκιμές . Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
BlueGene/L μετά την ολοκλήρωσή του θα είναι πέντε

εκατομμύρια φορές γρηγορότερος απο τον πρώτο 
υπερ-υπολογιστή Cray-1 που εγκαταστάθηκε στο Los 
Alamos National Laboratory το 1976.
Δεύτερος ήρθε ο υπερ-υπολογιστής Columbia με τα
χύτητα 42.70 tera-flops, της εταιρείας Silicon 
Graphics ο οποίος έχει τεθεί στις υπηρεσίες της 
NASA για την μελέτη και πρόβλεψη καιρικών φαινο-

ι ίδιος 
^ναυτικές

προ^ομοιωφις·πτΐτσεων, στην αερο
διαστημική μ/^έίνική και στα προγράμματα εξερεύνη
σης της NAS/y

ιε τϊχύτητΒ S&.86 ter^-flops, κατέχει' 
SffTiulaUST ο

Την τ ρ ί^  θέση μι
ο ιαπωνικός'Μπερ-ΰΤϊδλογΐρτής. Earth 
οποίος εκτε^ζ^πηρεσίες J  rtfj^aajlioi ύ 
δραστηριότητας στην,ευρύτερη σεισμ >γε 
της Ιαπωνίασ

τίέριοχή 
V  ■*·

Η λίσχα των υοξρ-υπολογιι 
μήνες κδτ-ως τώρα η πεντάί
1. Blue Gene/ΪΓ-ΗΠΑ, 70.72lTp10ps
2. Columbia, ΗΠΑ, ?Γ?87 TFIops
3. Earth Simulator, Ιαπωνία, 35.86 TFIopIs
4. MareNostrum, Ισπανία, 20.53 T F Io p s ·
5. Thunder, ΗΠΑ, 19.94 Tflops
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Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ
Ζήτημα παραβίασης της ιδιωτικότητας προξένησε 
πρόσφατα δημοσιοποίηση δικογραφιών στο διαδύ- 
κτιο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιας και σ’ 
αυτές περιέχονται προσωπικά δεδομένα όπως οι
κονομική κατάσταση, ιατρικό ιστορικό κλπ. των διαδί- 
κων. Ο λόγος ο οποίος αυτές δημοσιεύτηκαν ήταν η 
ικανοποίηση του δικαιώματος των Αμερικάνων, να 
μπορούν να κρίνουν τον τρόπο λειτουργίας των δικα
στηρίων. Όπως αργότερα αποκαλύφθηκε οι δικο
γραφίες αυτές χρησιμοποιούνταν από τράπεζες και 
ασφαλιστικούς οργανισμούς προς διαπίστωση της οι

κονομικής κατάστασης των πελατών τους 
και την χορήγηση ή μη δανείων και 
ασφαλιστικών προγραμμάτων υγείας. 
Προς το σκοπό αυτό σε πολλές από 
τις Πολιτείες συστάθηκαν ειδικές 
επιτροπές οι οποίες εξετάζουν 
το κατά πόσο πρέπει να επι- 
τραπεί η δημοσίευση των δι
κογραφιών στο διαδύκτιο 
και αναμένονται αποτελέσμα 
τα μέσα στο 2005.

Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ.... ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Συχνό είναι τον τελευταίο καιρό το φαινόμενο της αντι
γραφής ταινιών μέσα από την αίθουσα του κινηματογρά
φου με τη χρήση βιντεοκάμερας. Για το λόγο αυτό στελέ
χη των στούντιο του Χόλυγουντ και της Αμερικάνικης Ακα
δημίας Κινηματογράφου αναγκάστηκαν να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, καθώς το φαινόμενο της 
Πειρατείας ταινιών ολοένα και αυξάνεται. Ανέπτυξαν έτσι 
μία νέα αντιπειρατική τεχνολογία που υπόσχεται να λύσει 
αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Το σύστημα ονομάζεται 
PrivateEye και είναι μία συσκευή η οποία εκπέμπει αόρα
τους παλμούς φωτός και είναι σε θέση να ανιχνεύει κάθε 
είδους κάμερες που βρίσκονται στην αίθουσα και κάνουν 
λήψη του έργου. Παράλληλα ένα άλλο υποσύστημα που 
εκπέμπει υπέρηχους χρησιμοποιείται ως πειστήριο για την 
ημερομηνία, την ώρα και την αίθουσα που δημιουργήθη- 
κε το παράνομο αντίγραφο. Δεδομένου ότι το σύστημα 
φωτογραφίζει την περιοχή (και τους θεατές ) η χρήση 
μιας τέτοιας τεχνολογίας σίγουρα θα εγείρει θέμα παρα
βίασης της ιδιωτικής ζωής.

ΤΣΙΠ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ

Η εταιρεία Cyberkinetics ανέπτυξε μια 
πρωτοποριακή τεχνολογία δημιουργώ
ντας ένα τσιπ το οποίο εμφυτεύεται 
στον εγκέφαλο και το οποίο επιτρέπει σε 
άτομα με αναπηρία και παράλυση να 
έχουν τον έλεγχο των ηλεκτρονικών συ
σκευών μόνο με τη σκέψη. Το εμφύτευ- 
μα ονομάζεται BrainGate (εγκεφαλική 
δίοδος) και περιλαμβάνει 100 μικροσκο- 
πικά ηλεκτρόδια που εισάγονται σε ισά
ριθμα νευρικά κύτταρα στον εγκέφαλο 
μετά από μία μικροεπέμβαση. Με κατάλ
ληλη εκπαίδευση του ασθενούς να ελέγ
χει τις σκέψεις του ώστε να ενεργοποιεί 
το τσιπ επιτυγχάνεται ακόμη και να παί
ζει παιχνίδια στον υπολογιστή ή να δια
βάζει τα e-mail του. Το εκπληκτικό είναι 
ότι ο ασθενής μπορεί να χειρίζεται πολ
λές συσκευές ταυτόχρονα μεταβιβάζο
ντας πολλαπλές νοητικές εντολές στο 
τσιπ.



HI TEC ΣΟΥΓΙΑΣ

Σε όλους μας είναι γνωστοί οι Ελβετικοί 

σουγιάδες κυρίως για την ποιότητα και 

την πολυχρησία τους. Οι Ελβετοί λοιπόν 

ως πρωτοπόροι στο τομέα αυτό, παρου

σίασαν πρόσφατα έναν σουγιά, ο οποίος 

εκτός των άλλων περιέχει και USB- stick, 

επιτυγχάνοντας έτσι το τέλειο πάντρεμα 

περιπέτειας και τεχνολογίας. Ο εν λόγω 

σουγιάς διαθέτει άψογο design και φινί- 

ρισμα και φυσικά τα απαραίτητα εργα

λεία (κατσαβίδια, μαχαίρι, ψαλίδι, λίμα ). 

Έρχεται με 128 mb μνήμης και είναι συμ

βατός με οποιονδήποτε υπολογιστή.

Πρόσφατες δοκιμές που έγιναν απο 

αεροπορικές εταιρείες έδειξαν οτι 

εν τέλει τα κινητά τηλέφωνα δεν 

επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά συστή

ματα των αεροσκαφών και έτσι κα- 

ταρρίπτονται οι φόβοι για παρεμβο

λές στο ηλεκτρονικό σύστημα διεύ

θυνσης και στα συστήματα επικοι

νωνιών. Ως εκ τούτου, περίπου στα 

μέσα του 2005 αναμένεται να επι- 

τραπεί η χρήση των κινητών τηλε

φώνων στις πτήσεις. Η επικοινωνία 

θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση 

ενός σταθμού κινητής τηλεφωνίας 

μέσα στο αεροπλάνο, ο οποίος θα 

δημιουργεί μία κυψέλη μέσα στην 

καμπίνα των επιβατών. Θα επιτρέπο

νται οι φωνητικές κλήσεις και τα μη

νύματα SMS, ενώ ερευνάται η χρή

ση διαφόρων τεχνολογιών ασύρμα

της δικτύωσης όπως το bluetooth 

και το wi-fi, οι οποίες επίσης φαίνο

νται ασφαλείς και πιθανώς θα επι- 

τραπούν στο μέλλον.

Επιμέλεια: Αστυφ. Θωμάς Μπούργος 
ΠΗΓΕΣ: WWW.PATHFINDER.GR 

WWW.FOCUSNIAG.GR

http://WWW.PATHFINDER.GR
http://WWW.FOCUSNIAG.GR
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μός Στο Εθνικό Μουσείο της Κίνας στην ιστο
ρική πλατεία Τιεν Αν Μεν φιλοξενείται η αρ- 
χβολογικού περιεχομένου έκθεση με τον 
tfcto «αρχαία Ελλάδα: Θνητοί και Αθάνατοι» 
και είναι η πρώτη τέτοιου είδους έκθεση που 
πραγματοποιείται στην Κίνα. Σκοπός της εί
ναι να καταδείξει την κυρίαρχη θέση του αν
θρώπου στον ελληνικό πολιτισμό, όπως απο
τυπώθηκε μέσα στην τέχνη.

Η έκθεση είναι χωρισμένη σε έξι ενότητες: 
Προελληνικές και πρώιμες ελληνικές απει

κονίσεις, Αθάνατοι, από τους Αθάνατους 
στους Θνητούς, Προσωποποιήσεις, Θνητοί, 
Στιγμές της επίγειας ζωής.

Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Ιόνια Νησιά
Εκθεση ζωγραφικής στη Βουλή των Ελλήνων.

Η συμπλήρωση 140 χρόνων από την Ένωση των Ιο- 
νίων Νήσων με την Ελλάδα υπήρξε η αφορμή για τη 
διοργάνωση από τη Βουλή μιας έκθεσης με τον τίτλο: 
«Τα παιδιά ζωγραφίζουν τα Ιόνια νησιά».

Η έκθεση οργανώθηκε από το Ίδρυμα της Βουλής 
για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία. Σκοπός 
της έκθεσης αυτής είναι να δοθεί η δυνατότητα στους 
μαθητές των Επτανήσων να παρουσιάσουν μέσα από 
εικαστικά έργα την καθημερινότητα και την ιστορία 
του τόπου τους.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 1.373 μαθητές της ΣΤ’

i U i < I

τάξης από δημοτικά σχολεία της Επτανήσου. Επιλέ- 
χτηκαν 103 έργα από επιτροπή με πρόεδρο το ζωγρά
φο και Ακαδημαϊκό κ. Παναγιώτη Τέτση, τη διευθύ
ντρια του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης κυρία 
Ελένη Φαίη Σταμάτη, στελέχη του Κοινοβουλίου και 
εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η έκθεση πραγματοποιείται στον εκθεσιακό χώρο 
της Βουλής και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Απριλίου 
2005.

Βουλή των Ελλήνων- Εκθεσιακός Χώρος Αθήνα 
τηλ:2103707000

ΕΦΥΓΕ Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ

Μη μου θυμώνεις μάτια μου τώρα που φεύγω για τα ξένα
Πουλί θα γίνω και θα 'ρθω πάλι κοντά σε σένα.

Μ αυτό το τραγούδι αποχαιρέτησε ο κόσμος της Θεσσαλονίκης 

αλλά και πολλοί Αθηναίοι τον συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή που ση

μάδεψε για πολλές δεκαετίες τη μουσική ζωή της Ελλάδας.
Μικρασιατικής καταγωγής, ο Κουγιουμτζής γεννήθηκε το 1932 

στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 15 ετών άρχισε σπουδές στη Σχολή Πιά
νου του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία ήταν το τραγούδι «Να ’τανε το 21» 
με ερμηνευτή τον Γιώργο Νταλάρα. Ακολούθησαν το «Κάπου νυ

χτώνει», «Όλα καλά και όλα ωραία», «Ο ουρανός φεύγει βαρύς».
Η κηδεία του δημοφιλούς μουσικοσυνθέτη έγινε στις 15 Μαρτίου 

στο νεκροταφείο της Καλαμαριάς.
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Παράλληλα με τις ταινίες «Όαση στο Διάστημα» και «Έβερεστ», εγκαινιάζεται 
η σειρά προβολών της ταινίας «Ο Τυφλός που έβλεπε τα αστέρια». Πρόκειται για 
ένα μαγευτικό παραμύθι με αστρονομικό περιεχόμενο που απευθύνεται κυρίως 

σε παιδιά του Δημοτικού.
Θέμα της ταινίας είναι η ιστορία ενός τυράννου που θέλει να κυριαρχήσει σ’ 

όλο τον κόσμο και πιστεύει ότι για να το πετύχει αυτό πρέπει να μετρήσει όλα τα 
άστρα του Ουρανού. Αυτή η προσπάθεια όμως θα τον αλλάξει ριζικά.

Η ταινία είναι μεταγλωττισμένη στα ελληνικά και διαρκεί 30 λεπτά.
Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας
6ο χιλ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης Καλαμαριά τηλ. 2310 483000

Διαγωνισμός συγγραφής θεατρικού έργου για νέους
____________ ______________________________________________

Το Διεθνές Φόρουμ Θεατρικών Συγγραφέων του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου διοργανώνει διαγωνισμό συγ- 
γββφής θεατρικού έργου για νέους και καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλλουν τα έργα τους το αργότερο 
μέ§|ρι τις 31 Αυγούστου του 2005. Τα έργα πρέπει να είναι γραμμένα σε μια από τις δυο επίσημες γλώσσες: αγ
γλικά ή γαλλικά και να έχουν έκταση από 30 ως 40 σελίδες των 32 γραμμών.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αποστείλουν τρία αντίτυπα του έργου τους σε φάκελο, στον οποίο έξω να ανα
γράφεται το ψευδώνυμο του συγγραφέα ενώ το πραγματικό ονοματεπώνυμο θα αναγράφεται μέσα στον φάκε
λο.

Η αποστολή θα απευθύνεται στην κυρία Λεία Καραβία, Αγίου Πολυκάρπου 52 17124 Ν. Σμύρνη.

Μουσείο Ιστορία και Πολιτισμός Μεσογείων Αττικής

Το Αεροδρόμιο, στην Ανατολική Αττική είναι πια γεγονός. Οι Αθηναίοι το συνήθισαν και το χρησιμοποιούν με 
χαρά πεπεισμένοι ότι τους προσφέρει άνεση. Ο χώρος του αεροδρομίου είναι τεράστιος και εκείνοι που θέλουν 
να περάσει η ώρα μέχρι να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο έχουν τη δυνατότητα εκτός από το να ικανοποιήσουν 
τις καταναλωτικές και γαστριμαργικές τους επιθυμίες να επισκεφτούν την αίθουσα του Μουσείου του Αερολι
μένα.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού δημιούρ
γησε την Έκθεση Αρχαιολογικών Ευρημάτων Περιοχής Αεροδρομίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εμβαδού 
200τ.μ.

Η έκθεση περιλαμβάνει 172 αρχαία αντικείμενα από τη Νεολιθική και Πρωτοελλαδική εποχή μέχρι και τη Με- 
σοβυζαντινή περίοδο. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις ανασκαφές για το αερσ 
δρόμιο και περιλαμβάνουν πέτρινα εργαλεία, κεραμικά αγγεία όλων των εποχών, τμήματα ταφικού περιβόλου 
και κατοικίας.
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Οι γάτες κυριεύουν την Αθήνα

Υπάρχουν γάτοι γνωστικοί, υπάρχουν και τρελάρες 
Γάτοι αξιοσέβαστοι και γάτοι σαχλαμάρες 
Άλλοι καλοί και άλλοι κακοί μα όλοι με αξία 
Και όλοι επιδέχονται ομοιοκαταληξία.

Τ.Σ. 'Ελιοτ

Εμπνευσμένος από τις γάτες του Έλιοτ ο Άντριου 
Λόιντ Βέμπερ έγραψε αυτό το θαυμάσιο μιούζικαλ. Με 
τον τίτλο «Cats» το έχουν απολαύσει επί 24 χρόνια 64 
εκατομμύρια θεατές σ ολόκληρο τον κόσμο. Το έργο 
έχει παιχτεί σε περισσότερες από 300 πόλεις και είναι 
το μακροβιότερο μιούζικαλ στην ιστορία του West End. 
To 2002 γιόρτασε τα 21α γενέθλιά του μετά από 8.950 
παραστάσεις.

Το ελληνικό κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θαυμά
σει αυτή τη διεθνή παραγωγή από 21 Μαρτίου μέχρι

τέλος Απριλίου.
Οι ερμηνευτές της παραγωγής αυτής επιλέγονται 

με αυστηρά κριτήρια προκειμένου να μεταμορφω
θούν σε πολύχρωμες γάτες που χορεύουν, τραγου
δούν και ξεδιπλώνουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο 
μπροστά σ ένα έκθαμβο κοινό 

Διαμορφωμένο Ολυμπιακό γήπεδο του badminton. 
Άλσος Στρατού Γουδί, τηλ. 210 8840600

7 7 η  α π ο ν ο μ ή  Ο σ κ α ρ

Δ ί

Κατά τη 77η απονομή Οσκαρ η ταινία του 
Μάρτιν Σκορτσέζε «The Aviator» κέρδισε τα πε
ρισσότερα βραβεία.. Ανάμεσά τους το Όσκαρ 
Α’ γυναικείας ερμηνείας που απονεμήθηκε στην 
Κέιτ Μπλάνσετ .Πρόκειται για τη ζωή του Χα- 
όυαρντ Χιούγκ, ενός επιχειρηματία του κινημα
τογράφου, που υπήρξε πιλότος και συνδέθηκε 
με τη διάσημη ντίβα Κάθριν Χέμπορν.

Η ταινία του Κλιντ Ίστγουντ «Milion Dollar Baby», αναφέρεται στην ιστορία ενός 
προπονητή που αναλαμβάνει να προετοιμάσει για τους αγώνες πυγμαχίας μια τα
λαντούχα τριαντάχρονη γυναίκα. Απέσπασε τις πιο σημαντικές διακρίσεις, όπως 
Όσκαρ καλύτερης ταινίας, Όσκαρ Α’ γυναικείου ρόλου που δόθηκε για δεύτερη 
φορά στην Χίλαρι Σουόνγκ και καλύτερης σκηνοθεσίας που κέρδισε ο Κλιντ 
Ίστγουντ. Στην ίδια ταινία ο Μόργκαν Φρίμαν κέρδισε το Β’ βραβείο ανδρικού ρό
λου.

Το Όσκαρ καλύτερης ανδρικής ερμηνείας το κέρδισε ο Τζέιμι Φοξ στην ταινία 
«Ray» που αναφέρεται στη ζωή και την καριέρα του Ρέι Τσαρλς που, αν και τυ
φλός, έγινε διάσημος στο χώρο της μουσικής.

Στα υπόλοιπα βραβεία της τελετής απονομής, το Όσκαρ διασκευασμένου σε
ναρίου το κέρδισε το «Sideways»

ενώ το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου κέρδισε το «Eternal Sunshine of the 
Spotless Mind». To Όσκαρ ξένης ταινίας απέσπασε το Ισπανικό φιλμ «The Sea 
Inside» ενώ η ταινία «The Incredibles» αναδείχτηκε νικήτρια στην κατηγορία καλύ
τερης ταινίας κινούμενου σχεδίου.

ΠΕΘΑΝΕ Ο ΑΡΘΟΥΡ ΜΙΛΕΡ

Στις 11 Φεβρουάριου πέθανε σε ηλικία 89 ετών από καρ
κίνο ο διάσημος Αμερικανός συγγραφέας Άρθουρ Μίλερ.

Το 1947 δημοσίευσε το έργο «Ήσαν όλοι τους παιδιά 
μου». Δυο χρόνια αργότερα έγραψε την μεγάλη επιτυχία 
του «Ο θάνοπος του εμποράκου». Μια άλλη μεγάλη επιτυ
χία του ήταν το «Οι Μάγισσες του Σάλεμ». Ο Μίλερ τιμήθη
κε με τα Βραβεία Πούλιτζερ και Τόμυ.

'Ηταν για ένα διάστημα παντρεμένος με τη διάσημη ντίβα 
του αμερικανικού κινηματογράφου, Μαίριλυν Μονρόε.

f
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ - SERVICE - ΑΞΕΣΟΥΑΡ

' u r f T A V T o n o u A o s
ΑΠΟΣΥΡΣΗ

ΤΩΡΑ

ΔΩΡΑ ME ΚΑΒΕ Σ Α Σ  ΑΓΟΡΑ
έ ω ς  &50cc 
Άλεια Κυκλοφορίας 
ΚΑΙ Έξαλα πινακίλας 
ΚΑΙ Τέλη κυκλοφορίας 
ΚΑΙ Έξαλα λιεκηεραίωσης 
ΚΑΙ Μηαγκαζιέρα 
ΚΑΙ Κλειλαριά ασφαλείας 
ΚΑΙ Αλιάβραχα σακάκι 
ΚΑΙ Αλιάβραχα παντελόνι 
ΚΑΙ Κράνος

0 %  Π Ρ Ο Κ Α ΤΑ Β Ο Λ Η  
ΕΩ Σ  7 S  Μ Η Ν ΕΣ ΕΞ Ο Φ Λ Η Σ Η

ΟΛΑ ΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΗΣ Α ΓΟ ΡΑ Σ

ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ

π ά ν ω  α π ό  Ε Ξ Ο ε ε
Συναγερμός ή Bagmter ά Κάγκελα
ΚΑΙ Ολικά Βοήθεια για ένα χρόνο
ΚΑΙ Ασφάλεια
ΚΑΙ Έξαλα πινακίλας
ΚΑΙ Έξαλα φακέλου
ΚΑΙ Έξαλα λιεκπεραίωσης
ΚΑΙ Γάντια
ΚΑΙ Κράνος
ΚΑΙ Κλειλαριά ασφαλείας 
ΚΑΙ Αλιάβραχα σακάκι 
ΚΑΙ Αλιάβραχα παντελόνι

Ή
I Συναγερμός ά Bagmter ά Κάγκελα 
ΚΑΙ ΑΟΡΕΑΛΙ 
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

w w w . m u p e r h i k e m . g r

Ε Υ Ε Λ Ι Κ Τ Α  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Ι Κ Α  Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ΑIΕΠΙΣΗΜ ΟΣ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΗ Σ:

^ Y A M A H A $ S U Z U K I

Λ έ ν ο ρ μ α ν  18, Α Θ Η Ν Α . Τ ηλ.210  52275 56  Fax: 210  5248571
e-mail : x a co n @ o te n e t .g r
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\\ I IK νΤΛΙ30Λ1Ι i m u  
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ -ΣΤΟΛΕΣ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΠΙΣΤΟΛΙΑ 
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΟΠΛΑ 

ΑΕΡΟΒΟΛΑ 
ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΎΠΟΥ 

ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ 
Πουκάμισα- παντελόνια 

πηλίκια-άρβυλα-ζώνες 
σήματα & διακριτικά 
αλεξίσφαιρα-γκλόπς 

θήκες όπλων-χειροπέδες 
φακοί (maglite-xenonlite) 

είδη επιβίωσης/camping 
αξεσουάρ παντός τύπου

20% ΕΚΠΤΩΣΗ
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΓ. ΔΗΜ Η ΤΡΙΟΥ 80 
ΑΓ. ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ  

τηλ./fax: 210 9703138

http://www.muperhikem.gr
mailto:xacon@otenet.gr


Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Γιατί το λέμε έτσι
Πηγές και σημασία των παρακάτω

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζουμε να 
σας παρουσιάζουμε τις ελληνικές παροι
μίες που με σοφία δημιούργησε ο ελληνι
κός λαός.

«Ανάστα ο Θεός......Έγινε ανάστα ο Κύ
ριος......Έγινε το σώσαι»
Στην πρώτη Ανάσταση, στη λειτουργία του Μεγάλου 
Σαββάτου, λέει ο ιερέας: «Ανάστα ο Θεός, κρίνων την 
γην» και αρχίζουν τότε να χτυπούν οι καμπάνες και να 
προσέρχονται οι πιστοί με όλο το θόρυβο που κάνουν 
την ώρα που μαζεύονται. Τη φράση τη χρησιμοποιούμε, 
όταν θέλουμε να πούμε πως γίνεται μεγάλος θόρυβος 
και φασαρία.
«Ανατολικό ζήτημα»
«Το έκανε ανατολικό ζήτημα» ακούμε συχνά να λένε. Η 
φράση ξεκινάει από το άλυτο πρόβλημα του Αιγαίου 
πελάγους και παλιότερα και των Στενών. Ο Draulf υπο
στηρίζει πως το «Ανατολικό ζήτημα» ξεκίνησε με την 
αναχώρηση των Τούρκων από την Ευρώπη και τις ασια
τικές ακτές (τότε).
«Ανατολικό ζήτημα λοιπόν, λέμε όταν κάτι παρουσιάζει 
δυσκολίες»
(Στ. Καλογερόπουλος, Διπλ. Ιστορία -  Εγκυκλ. Πυρσού)
«Αναυδος»-«Έμεινε άναυδος»
Στην κυριολεξία ο άφωνος, όχι αυτός που δεν έχει φω
νή (άφωνος ιχθύς), αλλά αυτός που δεν μπορεί να αρ
θρώσει λέξη (Liddlle -  Scotte, 197/1). Τη λέξη-έκφραση 
τη συναντούμε στον Όμηρο. «Έμεινε άναυδος», άλα
λος από έκπληξη, κατάπληξη, φόβο, θαυμασμό, κτλ. 
Αυδή = φωνή, λαλιά, ομιλία ήχος, κλαγγή της νευράς 
του τόξου, ήχος σάλπιγγας, λόγος, φήμη, χρησμός, 
άσμα, ύμνος (αναύδητος = ανέκφραστος). 
«Αναχαιτίζω»
Μεταφορικά εμποδίζω και προλαβαίνω. Από το άλογο, 
που όταν οργίζεται ή φοβάται σηκώνεται στα πισινά του 
πόδια και κουνάει τη χαίτη και τις περισσότερες φορές 
ρίχνει τον αναβάτη. «Χαίτη» - οι τρίχες που βρίσκονται 
γύρω από το λαιμό του αλόγου και του λιονταριού -  μα
κριές τρίχες και επί ανθρώπων τα μακριά μαλλιά (χαιτή- 
εις-εσσα, εν = αυτός που έχει χαίτη, μακριά χυτά μαλ
λιά ή μακριές τρίχες, και χαιτόεις-εσσα, εν).
Το ρήμα αναχαιτίζω το συναντούμε στα αρχαία κείμενα 
με διαφορετικές σημασίες, απειθώ, ατακτώ, σύρω το 
άλογο από τη χαίτη, εμποδίζω, τινάζω, απαλλάσσομαι 
φροντίδων κτλ.
«Αμίλητος σαν ψάρι»
Είναι μια παρομοίωση που τη μεταχειρίζονταν συχνά 
και οι αρχαίοι: «Αφωνότερος των ιχθύων» (Λουκιαν. 
Αλεκτρ. 1, σ.704 προς τον απαίδ. 16, III, σ. 113, πβ. Ζ 
τραγωδ. 35, «Ιχθύν σε αποφανεί επιστομίζων»).

«Την γλώσσα μου 
έδωσαν 

Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελυτης)

φράσεων
Γαλλική: “II est muet comme un poisson"
Γερμανική: “Er ist stumm wie ein fisch”
«Αμνός του Θεού»
Συμβολικός χαρακτηρισμός του Ιησού, που θυσιάστη
κε, όπως το άκακο αρνί (άκακος αμνός) για τη σωτηρία 
του ανθρώπου και δίδαξε την πραότητα και την καλο
σύνη, και διακήρυξε την ανεξικακία με το «άφες αυτοίς» 
τις στιγμές του μαρτυρίου του (Ιωαν. Α' 29 «... αμνός 
του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» (βλ. και Α’ 
36)
« Αμπακος.....Έφαγε τον άμπακο»
Άμπακος και άμπακος. Λατιν. abacus, από το ελληνικό 
άβαξ. Άβαξ (Παπυρ. Λαρ. ετυμ. άβαξ, εβρ. abaq = κό- 
νις. Boissacq : diction etymol. κατά τον ετυμολόγο, 
άβαξ = αυτός που δεν έχει βάση, γίνεται δε παρά το 
βω, βαίνω).
Γενικά πίνακας, πλάκα, σανίδα. Οι αρχαίοι τη χρησιμο
ποιούσαν για να παίξουν πεσσούς, για να μεταφέρουν 
φαγητά, για να χαράζουν υπολογισμούς κτλ.
«Αλλου παπά ευαγγέλιο»
Αυτή τη φράση την παίρνουμε από μια κεφαλλονίτικη 
ιστορία. Κάποιος παπάς σε ένα χωριουδάκι της Κεφα- 
λονιάς, αγράμματος, πήγε να λειτουργήσει σε ένα άλλο 
χωριό, γιατί ο παπάς του χωριού είχε αρρωστήσει για 
πολύ καιρό. Ο παπάς όμως, στο δικό του Ευαγγέλιο, 
μια και ήταν αγράμματος, είχε βάλει δικά του σημάδια 
και έτσι κατάφερνε να το λέει. Εδώ, όμως, στο ξένο Ευ
αγγέλιο, δεν υπήρχαν τα σημάδια, γιατί ο παπάς του 
χωριού αυτού δεν τα είχε ανάγκη, μια και ήταν μορφω
μένος. Άρχισε λοιπόν, ο καλός μας, να λέει το Ευαγγέ
λιο που λέγεται την Κυριακή του Ασώτου. Τότε κάποιος 
από το εκκλησίασμα του φώναξε! «Τί μας ψέλνεις εκεί 
παπά; Αυτό δεν είναι το σημερινό Ευαγγέλιο...»
- Εμ, τι να κάνω; απάντησε αυτός. Αυτό είναι άλλου πα
πά Ευαγγέλιο».
Και από τότε έμεινε η φράση.
«Αλλού παπάς, αλλού τα ράσα»
Την έκφραση αυτή τη συναντάμε σε πολλές συλλογές 
(Ν. Πολίτη «Παροιμίες», Α’ τομ. σελ. 570, Πύργου παρά 
Π. Λιναρδάκη, Κεφαλληνίας παρά Σ. Παγώνη, κτλ.) 
Ήταν μια φορά ένας παπάς που είχε ένα κτηματάκι μα
κριά από την ενορία του και πήγαινε μόνος του και το 
όργωνε. Όταν πήγαινε λοιπόν, και άρχιζε το όργωμα, 
άφηνε τα ράσα του στην εκκλησία, για να μη σκονι
στούν, φόραγε τα ρούχα τα παλιά του και πήγαινε στο 
κτήμα. Όταν τέλειωνε τη δουλειά στο κτήμα, γύριζε 
στην εκκλησία και ξανάβαζε τα ράσα του. Οι ενορίτες, 
που έβλεπαν να κρέμονται τα ράσα στο στασίδι, έλε
γαν: «Αλλού ο παπάς και αλλού τα ράσα του».

ΠΗΓΗ: ΤΑΚΗ ΝΑΤΣΟΥΛΗ, «ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΦΡΑΣΕΙΣ 
ΠΑΡΟΙΜΙΩΔΕΙΣ», (ΕΚΔ. ΣΜΥΡΝΙΩΤΑΚΗ).

Επιμέλεια : Αρχ/κας Κωνσταντίνος Χρ. Τσινάλη
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Δεκτές πιστωτικές κάρτες VISA
"
Τηλ.:

Ν ΥΦ ΙΚ Α
Β Α ΙΓΠ Σ Τ ΙΚ Α

J

Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες
Λαμπάδες

Στέφανα
Προσκλητήρια

Ειδικές τιμές
για το προσωπικό
της Ελληνικής Αστυνομίας

•  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΉΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΈΡΟΣΗΣ ■ ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

•  ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ i  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
•  TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ -  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
•  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ειτΡΑΦΐΐ ολο  το χρονο ' lr~ >

tnR.: 210 9421 300, 210 9521 609

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

’ Μ» Πρΰβψοφά

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο 

τα αυτοκίνητα του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παντός ί$μ μ  δανειοδοτήσεις 
την/ Ε Χ Ε ,

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στα τηλ. 210.6397150-6014 037 
κιν. 6944 454983 fax: 210.6016 459



«Αν θέλουμε ν’ ανακαλύψουμε τον πραγματικό ψυχολογικό λόγο ύπαρξης των αστυνο
μικών μυθιστορημάτων, πρέπει πρώτα να απαλλαγούμε από ορισμένες έτοιμες φρά
σεις. Δεν είναι αλήθεια, για παράδειγμα, ότι το πλήθος προτιμά την κακή λογοτεχνία α
πό την καλή και πως αγαπάει τις αστυνομικές ιστορίες μόνο και μόνο επειδή είναι κα
κογραμμένες. Η απουσία και μόνο καλλιτεχνικής εκλέπτυνσης δεν αρκεί για να κατα
στήσει ένα βιβλίο δημοφιλές. Οι Πίνακες Δρομολογίων των σιδηροδρόμων περιέχουν ε
λάχιστους ποιητικούς απόηχους και όμως δεν τους διαβάζουμε με δυνατή φωνή τις 
βραδιές του χειμώνα. Αν οι αστυνομικές ιστορίες διαβάζονται με μεγαλύτερο ενθου
σιασμό, αυτό σίγουρα συμβαίνει γιατί είναι πιο καλλιτεχνικές». Τζ. Κ. Τσέστερτον
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ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 200:

Ο
Τσέστερτον γεννήθηκε στις 29 Μαΐου του 1874. Ο 
πατέρας του ήταν εύπορος κτηματομεσίτης. Η οι
κονομική άνεση που είχε, του επέτρεψε να στείλει 
το γιο του στο γυμνάσιο του Αγίου Παύλου, ένα από 

τα καλύτερα σχολεία του Λονδίνου με μεγάλη παρά- 
δοση.'Οταν τελείωσε το γυμνάσιο οΤσέστερτον, αντί
θετα με τη συνηθισμένη πρακτική, δεν συνέχισε τις 
σπουδές του στην Οξφόρδη αλλά παρακολούθησε 
μαθήματα ζωγραφικής και κάποια μαθήματα στο πα
νεπιστήμιο του Λονδίνου χωρίς όμως να ακολουθήσει 
μια συστηματική επιστημονική πορεία. Διάβαζε πολύ 
μόνος του και σε γενικές αρχές μπορεί να χαρακτηρι
στεί αυτοδίδακτος.

Στις αρχές του εικοστού αιώνα ξεκίνησε να εργάζε
ται σαν κριτικός και να γράφει τα πρώτα του ποιήμα
τα. Συνεργάστηκε με τις μεγαλύτερες εφημερίδες 
της εποχής του.

Έγραψε νουβέλες, δοκίμια από τα οποία το σημα
ντικότερο θεωρήθηκε αυτό με θέμα τον Ντίκενς, βιο
γραφίες και θεατρικά έργα. Η λογοτεχνική του δημι
ουργία αγγίζει τους ογδόντα τόμους αλλά το βιβλίο 
που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό έχει τον τίτλο «Ο 
Άνθρωπος που τον έλεγαν Πέμπτη».

Ο ήρωας όμως εκείνος που τον έκανε διάσημο στο 
ευρύτερο αναγνωστικό κοινό είναι ο Πατέρας Μπρά- 
ουν. Πρόκειται για έναν κληρικό ντετέκτιβ που είναι το 
κεντρικό πρόσωπο στα πενήντα τρία αστυνομικά διη
γήματα του Τσέστερτον που δημοσιεύτηκαν με τον 
τίτλο «Οι περιπέτειες του Πατρός Μπράουν».

Οι περισσότερες από τις ιστορίες στις οποίες πρω
ταγωνιστεί ο Πατέρας Μπράουν έχουν τη μορφή ηθι
κών παραβολών, όμως ανάμεσά τους υπάρχουν και 
ιστορίες με γνήσια αστυνομική πλοκή.

Ο Τσέστερτον επέλεξε τον ήρωά του με γνώμονα 
την πολύ ασήμαντη εμφάνιση. Ο Πατέρας Μπράουν 
είναι μικρού αναστήματος, παχουλός μ’ ένα πρόσωπο 
στρογγυλό σα φεγγάρι και αγαθή όψη. Δείχνει να εί
ναι πολύ αφηρημένος, θυμάται πάντα την τελευταία 
στιγμή την ομπρέλα που κουβαλάει μαζί του και τίπο
τα πάνω του δεν φανερώνει ότι είναι ένας μεγάλος 
ντετέκτιβ.

Ο ίδιος ο δημιουργός του δικαιολογεί την επιλογή 
του με τον εξής τρόπο:

«Σ’ ότι αφορά τον Πατέρα Μπράουν εκείνο το 
οποίο τον χαρακτηρίζει είναι το γεγονός ότι 
δεν τον χαρακτηρίζει τίποτα. Έπρεπε να εί
ναι ασήμαντος και δυσδιάκριτος. Αυτά 
αφορούν την εξωτερική του εμφάνιση 
που έρχεται σε αντίθεση με τη σπιρτά- 
δα, το χιούμορ και τις διανοητικές του 
ικανότητες. Πως φανταζόμαστε τον με
γάλο ντετέκτιβ; Ο ήρωάς μου είναι με
γάλος και η αδιάφορη και ατημέλητη 
εμφάνισή είναι ένα μεγάλο ατού που 
έχει. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί 
ότι μέσα σ’ ένα τόσο κοινότυπο πα- 
ρουσιαστικό κρύβεται ένας τόσο ταλα
ντούχος νους. Γι αυτό τον παρουσιάζω 
ασήμαντο και κακοντυμένο...».

Ο ήρωας αυτός υπήρξε πραγματικό πρό
σωπο. 'Ηταν ένας ιερέας, ο Τζον Ο Κόνερ 
πολύ καλός φίλος του Τσέστερτον και της 
συζύγου του, ο οποίος έγραψε κι ο ίδιος ένα 
βιβλίο με τον τίτλο «Ο Πατήρ Μπράουν για 
τον Τσέστερτον». Γνώριζε ότι είχε δώσει μό
νο τα πνευματικά χαρακτηριστικά του στον 
διάσημο ντετέκτιβ και είχε κάθε λόγο να αι
σθάνεται κολακευμένος.

Ο Πατέρας Μπράουν μπαίνει στη ψυχή 
των εγκληματιών. Μαντεύει τα κίνητρα, βλέ
πει όλα εκείνα τα οποία οι άλλοι δεν τα πα
ρατηρούν ως ανάξια λόγου. Μπορεί όχι μό
νο να λύσει ένα αστυνομικό πρόβλημα αλλά 
και να προλάβει το έγκλημα χάρη στην 
ασύλληπτη παρατηρητικότητά του.

Εξ αιτίας της διεισδυτικότητας, εμπειρίας 
και διαίσθησης που τον χαρακτηρίζουν, ο 
Πατήρ Μπράουν εκπλήσσει συχνά τους συ
νομιλητές του με ερωτήσεις φαινομενικά 
ασύνδετες που δείχνουν να μην έχουν καμιά 
σχέση με το πρόβλημα. Οι απαντήσεις που 
δίνει φαίνονται εξ ίσου ακατανόητες κι όμως 
τελικά είναι εκείνος που λύνει το μυστήριο.

Σ’ ένα από τα δοκίμια που δημοσιεύονται 
στο βιβλίο «Η Ανατομία ενός Εγκλήματος» ο 
Γ. X Όντιν γράφει για τον Πατέρα Μπράουν:
«Οι δραστηριότητές του ως ντετέκτιβ απο
τελούν ένα τυχαίο μέρος της δραστηριότη- 
τάς του ως κληρικού, ο οποίος ενδιαφέρεται 
για τις ψυχές των ανθρώπων. Το βασικό του 
κίνητρο είναι η συμπόνια, την οποία ο ένο
χος έχει μεγαλύτερη ανάγκη από τον αθώο.
Και διαλευκαίνει τους φόνους όχι για λογα
ριασμό του, ούτε για λογαριασμό του αθώου αλλά για 
λογαριασμό του δολοφόνου που μπορεί να σώσει την 
ψυχή του ομολογώντας και μετανιώνοντας».

Τα αστυνομικά αυτά διηγήματα έκαναν τον Τσέ
στερτον πρόεδρο της Λέσχης Αστυνομικών Συγγρα
φέων στο Λονδίνο όπου βρέθηκε να συναναστρέφε
ται συγγραφείς όπως η Αγκάθα Κρίστι, η Ντόροθυ Σέ- 
γιερς, ο Άντονυ Μπέρκελεϋ, ο Ρόλαντ Κνοξ.

Μαζί με τους προαναφερθέντες και άλλους οκτώ 
συγγραφείς αστυνομικών βιβλίων έγραψαν ένα 

αστυνομικό μυθιστόρημα με τον τίτλο «Ο 
Πλωτός Ναύαρχος». Ο καθένας έγραψε 

ένα κεφάλαιο αντιμετωπίζοντας το μυ
στήριο όπως του παρουσιαζόταν από 
τα προηγούμενα κεφάλαια, δίχως να 
ξέρουν τις λύσεις που σκέφτονταν ο 
προηγούμενοι συγγραφείς. Το απο
τέλεσμα είναι ενδιαφέρον αν και ξε
νίζει λίγο τους λάτρεις της αστυνο
μικής λογοτεχνίας, ιδιαίτερα εκεί
νους οι οποίοι προτιμούν το κλασικό 
αστυνομικό μυθιστόρημα.

Π.Υ./ΔΕ Ζωή Κωσταβάρα

ΓΚ.Κ. ΤΣΕΣΤΕΡΤΟΝ

Ο άνθρωπος που τον 
έλεγαν Πέμπτη

ΑΣΤΑΡΤΗ
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«Στόχος μου ήταν να περιγράφω τη Γη και όχι μόνο τη 
Γη αλλά το Σόμπαν, γιατί μερικές φορές μέσα στα μυ- 
θιστορήματά μου μετέφερα τους αναγνώστες μου μα
κριά από τη Γη».

Ιούλιος Βερν γεννήθηκε στη Νάντη το 1828 και πέ- 
θανε στην Αμιένη το 1905. Από μικρός αγαπούσε 
τις περιπέτειες και σε ηλικία 11 ετών μπάρκαρε 

κρυφά σ’ ένα καράβι με σκοπό να γνωρίσει τον κό
σμο, αλλά και όπως εξομολογήθηκε αργότερα στους 
γονείς του, για να φέρει δώρο στην αγαπημένη του 
ξαδέρφη ένα κοραλλένιο κολιέ. Οι γονείς του τον τι
μώρησαν σκληρά κάι αφού τον έφεραν άρον - άρον 
στο σπίτι, τον ανάγκασαν να τους υποσχεθεί ότι «δεν 
θα ταξιδέψει πια, παρά μόνο με την φαντασία του».

Τελειώνει με ευκολία το σχολείο και, για να κάνει το 
χατίρι του πατέρα του που ήταν δικαστικός, γράφεται

I I

ατο του π ροφήτη τη ς  τεχνολογίας.

9
στη νομική. Όταν, όμως, παίρνει το πτυχίο του, αρνεί- 
ται να διαδεχτεί τον πατέρα’ του στη δικαστική έδρα, 
επειδή εν τω μεταξύ Τον έχουν κερδίσει η φιλολογία 
και χο θέατρο. '

Σε συνεργασία με φίλους, διάσημα ονόματα της 
εποχής, ανεβάζει θεατρικά έργα και συχνάζει σε φι
λολογικά σαλόνια. Κάνει στενή παρέα με τον Αλέξαν
δρο Δουμά πατέρα, και τον φυσικό και αστρονόμο 
Φρανσουά Ντομινίκ Αραγκό, ο οποίος τον φέρνει σε 
επαφή με τον κόσμο των θετικών επιστημών. Αυτή 
του η δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με μεγάλες 
προσωπικότητες της εποχής του είχε σαν αποτέλε
σμα να συσσωρεύει γνώσεις, ιστορικά και γεωγραφι
κά στοιχεία, που θα τον κάνουν οραμστιστή της επο
χής του.

Όπως ομολόγησε αργότερα ο ίδιος, δεν ήταν ιδιαί
τερα ενθουσιασμένος με τις‘θετικές επιστήμες, δεν 
ακολούθησε συνεπείς σπουδές. Αγαπούσε όμως να 
παρατηρεί τη λειτουργία μιας μηχανής και αυτό του 
το ενδιαφέρον έμεινε αμείωτο μέχρι το τέλος της ζω
ής του. Έλεγε ότι έβρισκε την ίδια ευχαρίστηση στο 
να παρατηρεί τη λειτουργία μιας ατμομηχανής με το 
να παρατηρεί έναν πίνακα του Ραφαήλ.

Στο γάμο ενός φίλου του γνωρίζει μια νεαρή χήρα 
και αποφασίζει να πάντρευτεί. Αρχίζει να αναρωτιέται 
αν θα τα καταφέρει να ζήσει από το γράψιμο. Τσπρώ- 
το βιβλίο που του δίνει την ελπίδα ότι αυτό είναι εφι
κτό είναι το «Πέντε βδομάδες σε αερόστατο», που εί
χε εμπνευστεί από το ενδιαφέρον που υπήρχε στην 
εποχή του για το πρωτόγνωρο μεταφορικό μέσο. Το 
βιβλίο σημείωσε μεγάλη επιτυχία όταν ο Ναντάρ κα
τασκεύασε το πρώτο του αερόστατο τον «Γίγαντα» 
και επιχείρησε την πρώτη πτήση. Ο Ιούλιος Βερν είναι 
ένα από τα δυο επίτιμα μέλη της «Εταιρείας ενθαρ- 
ρύνσεως για την εναέρια μετακίνηση με συσκευές βα
ρύτερες του αέρος».

Ο εκδότης ίου  Πιέρ Ερτζέλ, που διέβλεψε τις ικα
νότητες του νέου συγγραφέα, του πρότεινε να γρά
ψει κι άλλα ανάλογα έργα, τα οποία θα εκδίδονταν με 
τον γενικό τίτλο «Παράξενα ταξίδια».

Το 1865 δημοσιεύτηκε το έργο του «Από τη Γη στη 
Σελήνη» και ετοίμαζε τη «Η Μυστηριώδη Νήσο», δυο 
διάσημα έργα του που έγιναν δεκτά με αγάπη από το 
αναγνωστικό κοινό και συνεχίζουν να διαβάζονται.

Αρχίζει να γράφει ένα προσχέδιο για ένα υποβρύχιο 
ταξίδι. Πρόκειται για το πιο διάσημο βιβλίο του «Είκο
σι χιλιάδες λεύγες κάτω από τη θάλασσα».

Έχοντας αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία από 
τις θεαματικές πωλήσεις των πρώτων του μυθιστορη
μάτων, αγόρασε ένα ιστιοφόρο επάνω στο οποίο πέ-
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ρασε το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του γράφο
ντας. Κάνει πολλά θαλάσσια ταξίδια, ιδιαίτερα στη 
Μεσόγειο και ενθουσιάζεται όταν αντιμετωπίζει δυ
σμενείς καιρικές συνθήκες. Όταν πνέουν θυελλώδεις 
άνεμοι η φαντασία του συγγραφέα ερευνητή οργιάζει 
κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Στέλνει στον εκδότη του το βιβλίο «Γύρω από τη Σε
λήνη». Αυτό το έργο όπως και τα άλλα, τα οποία ανή
κουν εκείνη την εποχή στο χώρο της «επιστημονικής 
φαντασίας», παραδίδονται πριν από τη δημοσίευσή 
τους σε ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι διορθώνουν 
τους υπολογισμούς και γενικότερα προσφέρουν τη 
γνώση τους ώστε τα βιβλία να είναι όχι μόνο μαγευτι
κά αλλά και επιστημονικούς ακριβή. Συνεχίζει να γρά
φει, με αποτέλεσμα να εκδοθούν άλλα δυο έργα του 
που έγιναν διάσημα «Ο γύρος του κόσμου σε ογδό
ντα ημέρες» και «Η μυστηριώδης νήσος». Ακολου
θούν τα μυθιστορήματα «Μιχαήλ Στρογκόφ» και «Ο 
δεκαπενταετής πλοίαρχος».

Επηρεασμένος από την Επανάσταση των Ελλήνων 
εναντίον των Τούρκων, έγραψε το «Πειρατές του Αι
γαίου» που είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα, ελάχιστα 
γνωστό στην πατρίδα μας.

Το μυθιστόρημα αναφέρεται στην περίοδο 1821- 
1828 και μέσα από τις μορφές των πολυάριθμων Φι
λελλήνων που συμμετείχαν στον απελευθερωτικό 
Αγώνα διαφαίνεται έμμεσα η μορφή του κορυφαίου 
από αυτούς, του λόρδου Μπάιρον.

Ο Ιούλιος Βερν δεν εξιστορεί με ακρίβεια στον εθνι- 
κοαπελευθερωτικό αγώνα αλλά κάνει αναφορές σε 
διάφορες ιστορικές στιγμές. Αναφέρεται στα γεγονό
τα πριν από τη ναυμαχία του Ναυαρίνου, όταν ο Αγώ
νας είχε πια κριθεί. Η πρόθεση του είναι να αφηγηθεί 
τα κατορθώματα των εθελοντών που επιχείρησαν να 
περιορίσουν τη δραστηριότητα των Τούρκων πειρα
τών στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος.

Ο συγγραφέας κάνει συναισθηματικού χαρακτήρα 
αναφορές χρησιμοποιώντας στο βιβλίο διάσημα ελ
ληνικά γυναικεία ονόματα όπως Μπουμπουλίνα, Μα
ντώ Μαυρογένους και άλλες.

Ο Ιούλιος Βερν είχε φιλελεύθερες ιδέες και πίστευε 
στο δικαίωμα των λαών για ανεξαρτησία. Η αναφορά 
του στην Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στο συγκεκριμέ
νο μυθιστόρημα. Στο βιβλίο «Είκοσι χιλιάδες ^εύγες 
κάτω από τη θάλασσα» το διάσημο υποβρύχιΙ 
Ναυτίλος, περνάει ανοιχτά από τις ακτές της 
και ο πλοίαρχος Νέμο παραδίδει το χρυσάφι 
μαζέψει στο κόλπο του Βίγκο στους Κρητικοί^*, γιι 
συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Ο Ιούλιος Βερν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο με
γαλύτερος εφευρέτης του επιστημονικού μυθιστορή
ματος μετά τον Λουκιανό. Προέβλεψε το υποβρύχιο, 
το αεροπλάνο, τον κινηματογράφο, τον ασύρματο, το 
μαγνητόφωνο και άλλα. Τα μυθιστορήματά του δια- 
κρίνονται για τη ακρίβεια της περιγραφής, τη φυσικό
τητα της διήγησης και παρουσιάζουν τη δύναμη της 
ανθρώπινης θέλησης που επιμένει και νικά τα φυσικά 
φαινόμενα.

Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε όλες τις γλώσ
σες και πολλά από αυτά και στην ελληνική. Αποτελεί 
αναμφισβήτητο γεγονός ότι παππούδες και εγγόνια 
έχουν κοινό σημείο των παιδικών τους αναμνήσεων 
τον πλοίαρχο Νέμο και τον περίφημο Ναυτίλο του.
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ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ, ΚΑΘΗΓ.ΗΛΕΚΤΡ.ΑΘΗΝΩΝ ΥΠΑΣΤ.Β', Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ.
ΓΚΟ ΥΡ Λ Α  ΧΡΥΣΑ Ν Θ Η Λ Α ΖΑ ΡΟ Σ Σ Χ .ΓΕ Ω Π .-Τ Ε Ι Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ ΑΝΘ /Μ Ο Σ, Υ Δ Ο Ε Ε Α Η .
ΓΚΡΕΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΝΑΟΥΣΑΣ.
Γ Κ Ρ Ε Ζ ΙΟ Υ  Χ Ρ ΙΣΤ ΙΝ Α Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ Ο ΙΚ Ο Ν .ΕΠ ΙΣΤ . ΑΘΗΝΩΝ, Α ΡΧ/ΚΑ Σ-ΤΑ  Ν Α Ο ΥΣΑ Σ .
ΓΟΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΥΠΑΣΤ.Α’-ΑΤ ΚΑΒΑΛΑΣ.
Δ Α ΣΚΑ Λ Α ΚΗ Σ ΕΜ Μ ΑΝΟ ΥΗΛ Ε Υ ΣΤ Α Θ ΙΟ Σ Τ Ε Ι Π Λ Η Ρ/ΚΗ Σ Η ΡΑ ΚΛ Ε ΙΟ Υ  Κ Ρ Η ΤΗ Σ Α Σ Τ .Α ’, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ.
ΔΕΛΗΒΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ, AT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ ΕΜ ΙΡΗ  ΒΑΣΙΛ ΙΚΗ ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Δ ΙΟ ΙΚΗ ΣΗ  ΕΠ ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕΩ Ν  Τ Ε Ι ΛΑΜ ΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Α ΣΤΥ Ν . ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΓΑΔΠΑ ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗ Μ Α Σ Π ΕΤ Ρ Ο Σ ΝΙΚΟ ΛΑΟ Σ Η Λ ΕΚ ΤΡ/ΚΗ Σ-ΤΕ Ι Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ ΑΝΘ /Μ Ο Σ Ε .Α .
ΔΗΜΟΥΛΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΥΠΑΣΤ. Α ’, ΑΔ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.
Δ Ρ Ο Σ Ο Σ  ΕΜ Μ ΑΝΟ ΥΗΛ ΓΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Τ Ε Ι Μ ΕΣΟ Λ Ο ΓΓ ΙΟ Υ Α ΡΧ/ΚΑ Σ-Α Τ Ν Α Ο ΥΣΑ Σ .
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΧΟΛ.ΛΟΓΙΣΤ.-ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ AT ΠΛ.ΔΗΜ/ΤΙΑΣ
Ε Λ Ε Υ Θ ΕΡ ΙΑ Δ Ο Υ  Π Α ΡΘ ΕΝ Α ΓΡ Η ΓΟ Ρ ΙΟ Σ ΣΧΟ Λ Η  Μ ΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ Α ΡΧ/ΚΑ Σ A T  ΠΛ. ΔΗΜ /ΤΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝ.ΥΠΑΞ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ AT ΠΛ. ΔΗΜ/ΤΙΑΣ
ΕΥΘ ΥΜ ΙΑ Δ Ο Υ ΆΝΝΑ ΔΑΜ ΙΑΝΟΣ ΤΜ .Φ ΙΛ/ΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Υ/Β'-ΑΤ Ν ΑΟ ΥΣΑΣ.
ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΤΡ.ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΑ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΖΕΡΜ Π ΙΝ Η  ΜΑΡΙΑ Δ ΙΟ Ν ΥΣ ΙΟ Σ Α Ε Ι ΤΜ .Μ ΕΘ .ΙΣΤ .&  Θ Ε Ω Ρ .Ε Π ΙΣ Τ . ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Ζ ΕΦ Υ Ρ ΙΟ Υ
ΖΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑΑ/Τ ΔΥ
ΖΟ ΥΜ Π ΙΑ ΔΟ Υ ΜΑΡΙΑ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΙΑΤΡΙΚΗ  ΣΧΟ ΛΗ  ΑΘΗΝΩΝ Α Σ Τ .Α  -ΤΣΦ  ΚΑΒΑΛ ΑΣ.
ΙΜΑΜΙΔΟΥ ΝΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΙ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΘΑΣΟΥ.
ΚΑ ΖΟ Υ Α ΙΚΑ ΤΕΡ ΙΝ Η  
ΚΑΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ
ΒΑΡΒΑΡΑ

Π Α ΙΔ Α ΓΩ ΓΙΚΟ  ΤΜ . ΔΗΜ . ΕΚ Π . Θ Ρ Α Κ Η Σ . 
ΣΧ. ΗΛ.ΜΗΧ.& ΤΕΧΝ.ΥΠΟΛ.ΠΑΤΡΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡ.

ΚΑΛΑ Μ ΠΟ ΥΚΑΣ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟ Σ Τ Ε Ι Λ Α Ρ ΙΣΑ Σ ΑΝΘ/Μ ΟΣ-ΑΤ Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ .
ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΕΙ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΚΑΛΑΝ ΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Χ Ρ Η ΣΤΟ Σ Α Ε Ι Π ΕΙΡΑ ΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ-Α ’Α Τ  Α ΙΓΑ Λ ΕΩ .
ΚΑΛΤΣΟΥΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΜΠ-ΤΜ.ΧΗΜ.ΜΗΧ. ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑΑ/ΤΔΥ.
ΚΑΝΛΗ ΝΙΚΗ Ε Υ Σ Τ Ρ Α Τ ΙΟ Σ Δ/ΣΗ ΕΠ ΙΧ /ΣΕΩ Ν , Π ΑΝ .Α ΙΓΑ ΙΟ Υ Α Ρ ΧΚ Α Σ , ΤΑ  Χ ΙΟ Υ .
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΜ.ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤ. ΑΠΘ ΑΝΘ/ΜΟΣ, ΥΚΑΤ.
ΚΑΡΑ ΓΙΑ Ν Ν ΙΔΟ Υ ΣΟ Φ ΙΑ Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ Π Α ΙΔ Α ΓΩ ΓΙΚΟ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ  Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ .
ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ, AT ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΑ ΡΑ ΚΑ ΞΑ Σ  Ν ΙΚΟ ΛΑΟ Σ Π Α Ν Α ΓΙΩ ΤΗ Σ Δ/ΣΗ ΕΠ ΙΧ/ΣΕΩ Ν  Ο ΙΚ .Π Α Ν .Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ Α Ρ Δ ΙΤΣΑ Σ
ΚΑΡΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ.
ΚΑΡΑ Μ Π ΑΤΖΑΚΗ Σ ΗΛΙΑΣ ΑΝ ΤΩ ΝΙΟ Σ ΤΜ . Φ Υ Σ ΙΚΗ Σ  ΠΑΝ. Θ ΕΣΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ ΑΝΘ/Μ ΟΣ, Τ .Α . ΓΙΑΝ ΝΙΤΣΩ Ν
ΚΑΡΑΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΖΩΙΚ.ΠΑΡ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΚΑ
Κ Α ΤΕΛ Α Σ  ΚΟ ΣΜ ΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α ΚΑ Δ Η Μ .ΕΜ Π .Ν Α ΥΤ .ΚΥΜ Η Σ ΕΥ Β Ο ΙΑ Σ ΑΝΘ/Μ ΟΣ, Υ Δ ΕΖ Ι.
ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΥΠΑΣΤ.ΒΈ.Α.
ΚΑ Ψ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ ΕΛ ΕΝ Η Β Α ΣΙΛ Ε ΙΟ Σ ΤΜ .ΔΑΣ/Ν ΙΑΣ-ΑΕΙ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ ΑΡΧ/ΚΑ Σ, A T  Η ΓΟ Υ Μ ΕΝ ΙΤΣΑ Σ .
ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΔΑΑΑ/ΤΤ
ΚΛΑΔ Η Σ-ΛΑ ΡΔΟ Σ ΘΩΜ ΑΣ ΧΡΥΣΑ Ν Θ Η Τ Ε Ι Η Λ ΕΚ ΤΡ .Κ Α Β Α Λ Α Σ ΑΝ Θ /Μ Ο Σ-ΔΑΔΑ/ΤΔΧΥ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΜΑΣ ΤΜ.ΒΑΛΚ.ΣΠ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ Υ/Α’ -AT ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
Κ Ο Ν ΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ Α Θ Η Ν Α ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΠΑΙΔ/ΚΟ ΡΕΘ ΥΜ Ν Ο Υ ΑΣΤΥΝ .Δ /Ν ΤΗ Σ-Δ ΑΔΑ
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΛ/ΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤ.Β' -ΤΣΦ ΘΕΡΜΗΣ.
ΚΟ ΥΚΟ ΥΦ ΙΚΗ  Α ΙΚΑ ΤΕΡ ΙΝ Η Α Ρ ΙΣΤ Ε ΙΔ Η Σ ΠΑΝ/ΜΙΟ Μ ΕΚΑΔ Ο Ν ΙΑΣ ΑΝΘ /Μ Ο Σ-ΤΤ ΚΑΒΑΛ ΑΣ.
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΠΑΙΔ.ΔΗΜ.ΕΚΠ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π.Υ. ΑΔ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Κ ΡΗ Τ ΙΚ Α Κ Η Σ  Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Μ Α ΡΚΟ Σ Μ ΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ Χ ΕΔ ΙΑ Σ Η Σ  ΠΑΝ. Α ΙΓΑ ΙΟ Υ ΑΝΘ /Μ Ο Σ Α .Τ . Ν. ΚΟ ΣΜ Ο Υ
ΚΥΡΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤ.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΑΤ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ.
ΚΩ Ν ΣΤΑ Ν ΤΟ Υ ΣΤΑ Υ ΡΟ Υ Λ Α Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ ΤΜ .ΔΑΣ/Ν ΙΑΣ Τ Ε Ι Κ Α Ρ Δ ΙΤΣΑ Σ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ  Κ Α ΡΔ ΙΤΣΑ Σ .
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΧΟΛ.ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΓΑΔΠΑ ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ
Λ ΙΓΚ ΕΡ Η  ΑΘ ΑΝ ΑΣΙΑ Α Σ Τ Ε Ρ ΙΟ Σ Τ Ε Ι Γ Ε Ω Τ Ε Χ Ν .Π ΕΡ .Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Α ΡΧ/ΚΑ Σ, ΥΚΑ .
ΛΙΓΚΕΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΚΑ.
ΛΩ Λ Ο Υ Δ Η Μ Η ΤΡΑ Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΟ Σ ΣΧΟ ΛΗ  ΑΞ/ΚΩ Ν  ΕΛ .Α Σ Α ΣΤ .Υ Π Ο Δ /Ν ΤΗ Σ, Δ/ΝΣΗ Π ΛΗ Ρ/ΚΗ Σ
ΜΑΓΓΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ Α/Υ’ΓΑΔΠΑ ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ
Μ ΑΝΙΟΥ Α ΙΚΑ ΤΕΡ ΙΝ Η ΙΩΑΝΝΗΣ Τ Ε Ι Σ ΙΝ Δ Ο Υ Π Ο Λ .Δ Ο Μ .Έ ΡΓΩ Ν Α ΡΧ/ΚΑ Σ , Υ Δ ΕΖ Ι.
ΜΑΝΤΖΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Ε.Α.
ΜΑΝΩΛΗ Λ Ο ΥΚ ΙΑ Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Σ Σ .Μ .Υ . ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Κ Α ΡΔ ΙΤΣΑ Σ .
ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜ.ΖΩΪΚ.ΠΑΡ.-ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ, ΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ.
Μ ΑΥΡΑΝ ΤΩΝ ΑΚΗ Θ ΕΟ Δ Ω ΡΑ ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ ΤΜ .Ο ΙΚ .ΕΠ ΙΣΤ .Θ ΕΣ/Ν ΙΚ Η Σ ΑΝΘ /Μ Ο Σ-ΑΤ Α Λ ΕΞΑ Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ .
ΜΗΤΣΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΘΡΑΚΗΣ Α/Υ ΓΑΔΠΑ Μ Α Κ Λ  ΘΡΑΚΗΣ
Μ Η ΤΣΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Π ΑΥΛΟ Σ ΑΧ ΙΛ Λ ΕΑ Σ ΝΟΜΙΚΗ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ ΑΝΘ /Μ Ο Σ Τ Α  Κ Α ΡΔ ΙΤΣΑ Σ .
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πέτυχπν σια Α .Ε.Ι.-Τ .Ε.Ι.
ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΣΎΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤ/ΚΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
Μ Ο ΣΧΟ Υ Δ Η Μ Η ΤΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ Α ΙΓΑ ΙΟ Υ-ΤΜ .ΚΟ IΝ /ΓΙΑΣ ΑΝΘ /Μ Ο Σ,-ΤΑ ΚΑΒΑΛ ΑΣ.
ΜΟΣΧΟΥ ΝΑΤΑΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΤΜ.ΔΑΣ/ΝΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ.
Μ ΠΑΖΟ ΥΛΑ ΧΡ ΙΣΤ ΙΝ Α ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ Ν Η Π ΙΑΓΩ ΓΩ Ν  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Α Γ.Α Ν Α ΡΓΎ ΡΩ Ν
ΜΠΑΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕΙ ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΔΑΑΑ/ΤΔΥ.
Μ ΠΑΡΜ ΠΑ ΜΑΡΙΑ ΘΩΜ ΑΣ ΔΗ Μ /ΤΕΙΟ  ΠΑΝ/ΜΙΟ Θ Ρ Α ΚΗ Σ Υ Π Α ΣΤ .Α '-ΤΤ  ΚΑΒΑΛ ΑΣ.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤ.ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α/Α ’-ΔΑΑΑ/ΤΑ.
Μ ΠΑΡΣΑΛΗ Μ ΑΡΙΑ Ά Γ Γ Ε Λ Ο Σ ΤΜ . ΦΙΛ/ΚΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ Θ ΕΣ/Ν ΙΚΗ Σ Α ΡΧ/ΚΑ Σ ΔΑ Θ /ΤΕΛ
ΜΠΟΛΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΑΤ.ΣΣΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ-ΤΤ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Μ ΠΟ ΝΙΑΣ ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ Τ Ε Ι ΚΑΒΑΛΑΣ-ΤΜ .ΔΑΣ/Ν ΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ-ΑΤ Χ ΡΥΣ/Λ Η Σ.
ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤ/ΛΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Ε.Α.
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Ι ιδιοκτήτες των σπιτιών θα πρέπει να μπορούν να 
υπερασπίζονται τις περιουσίες τους από τους κακο
ποιούς με κάθε μέσον, ακόμη και αν αυτό οδηγεί σε 
«φόνο του εισβολέα». Αυτό δήλωσε ο σερ Τζον Στίβενς, 

Αρχηγός της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου. 
Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι όσοι υπερασπίζονται τις οικογένει
ες τους και την περιουσία τους, θα πρέπει να αντιμετωπί
ζουν τη Δικαιοσύνη μόνο σε «ακραίες περιπτώσεις». Σε 
δηλώσεις του στη βρετανική εφημερίδα «The Daily 
Telegraph» -μερικές ημέρες μετά τη δολοφονία ενός επι
χειρηματία από άγνωστο, ο οποίος εισέβαλε στο σπίτι 
του- ο σερ Στίβενς δήλωσε: «Άποψη μου είναι πως ο κό
σμος θα πρέπει να χρησιμοποιεί κάθε απαραίτητο μέσον, 
χωρίς να φοβάται τη δίωξη». Ο ίδιος πρότεινε και τροπο- 
ποιήσες στη σχετική νομοθεσία, ώστε να γίνουν κατανοη
τά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές -Αστυνομία, δικα
στήρια- τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος, 
ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση άμυνας. «Σήμερα μιλά
με για λογική χρήση βίας, ανάλογα με τις συνθήκες....Πι
στεύω όμως ότι το θέμα θα πρέπει να διευκρινιστεί».

πρόστιμο σε πρόστιμο, το ύψος της σχετικής δαπάνης 
ανήλθε στο παραπάνω υπέρογκο ποσό.

Ο
ύτε ο πιο εκκεντρικός σκηνοθέτης δεν θα έγραφε ένα 
τέτοιο σενάριο για ταινία. Καμιά φροά όμως η πραγ
ματική ζωή αποδεικνύεται ακόμα πιο περίεργη. Τυχε

ρή μέσα στην ατυχία της ήταν μια γυναίκα από την Καλι- 
φόρνια που έπεσε θύμα βιασμού το 2003. Παρακολουθώ
ντας ανυποψίαστη πριν λίγο καιρό το τηλεπαιχνίδι «Ρα
ντεβού στα τυφλά», αναγνώρισε, προς μεγάλη της έκπλη
ξη, μεταξύ των συμμετεχόντων τον βιαστή της. Σοκαρι- 
σμένη η γυναίκα ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και ο 
επίδοξος «Δον Ζουάν» συνελήφθη. Η ειρωνεία είναι ότι ο 
συγκεκριμένος αδίστακτος εγληματίας κατόρθωσε να κα
τακτήσει και τους τηλεθεατές, αφού, σύμφωνα με έρευ
να, ανεδείχθη ο «πιο γοητευτικός καβαλιέρος». Που να 
ήξεραν όσες τον ψήφισαν τι εκπλήξεις θα είχαν να αντι
μετωπίσουν ύστερα από ένα «ρομαντικό» ραντεβού.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ
Η παρατηρητικότητα μιας ΙΟχρονης Βρετανής έσωσε 

άλλους εκατό τουρίστες, από το εφιαλτικό τσουνάμι, 
προειδοποιώντας τους ότι έρχεται ένα γιγαντιαίο κύ

μα, καθώς αναγνώρισε το φαινόμενο για το οποίο είχε μά
θει, πριν λίγες μέρες στο σχολείο της. Η μικρή βρισκόταν 
μαζί με τη μητέρα της, σε παραλία του Πουκέτ, όταν, 
όπως αφηγείται στην εφημερίδα «Σαν», είδε ξαφνικά τη 
θάλασσα να φουσκώνει κι αναγνώρισε το επικίνδυνο φαι
νόμενο, το οποίο όπως είχε μάθει, λίγο πριν από τις χρι
στουγεννιάτικες διακοπές της, προκαλείται από υποθα
λάσσιο σεισμό. Το είπε στη μητέρα της και μαζί ενημέρω
σαν το προσωπικό του ξενοδοχείου τους, με τη βοήθεια 
του οποίου εκκενώθηκε τάχιστα η παραλία, λίγα μόνο λε
πτά, πριν το παλιρροϊκό κύμα ξεσπάσει τη μανία του στη 
στεριά. Η παραλία στην οποία βρισκόταν το μικρό κορίτσι 
ήταν από τις ελάχιστες του τάίλανδέζικου θέρετρου, 
όπου δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

Η μακρινή πρόγονος Εύα δάγκωσε το μήλο και έφερε τα 
πάνω κάτω στον Παράδεισο. Η 23χρονη νοσοκόμα 
από τη Βόρεια Αγγλία, ωστόσο, απλώς το κρατούσε 

στο δεξί της χέρι την ώρα που έπαιρνε αριστερή στροφή 
με το αυτοκινητάκι της κι έφερε τα πάνω κάτω στην Τρο
χαία και στη Δικαιοσύνη. Η σύλληψη και η προσαγωγή της 
νεαρής οδηγού με την κατηγορία ότι έτρωγε ενώ οδη
γούσε, πράγμα που απαγορεύεται «δια ροπάλου» από τον 
βρετανικό κώδικα οδικής κυκλοφορίας, στοίχισε στη βρε
τανική αστυνομία κάπου 14.000 ευρώ. Όλα άρχισαν όταν 
σταθμευμένο περιπολικό εντόπισε την παράνομη οδηγό 
και έκοψε την πρώτη κλήση, επειδή αρχικώς θεωρήθηκε 
ότι η 23χρονη νοσοκόμα κρατούσε κινητό. Εκείνη αρνή- 
θηκε να καταβάλει το πρόστιμο και ζήτησε το δίκιο της, 
στη Δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα ν’ αρχίσει ένας δικαστι
κός αγώνας με την Τροχαία, η οποία προκειμένου ν’ απο
δείξει την παρανομία, προσκόμισε μέχρι και αεροφωτο
γραφίες, που είχε τραβήξει το ελικόπτερο της. Από ακρο
αματική διαδικασία σε ακροαματική διαδικασία κι από

Την κατάκτηση της ψηλότερης κορυφής των Άνδεων, 
της Ακοκάκγκουα, στα 7.000 μέτρα, πέτυχε η 1η ελλη
νοκυπριακή αποστολή ορειβατών, στις 6 Ιανουάριου. 

Τα πέντε μέλη της αποστολής, τρεις Έλληνες και δύο Κύ
πριοι, δικαίωσαν το κοινό σύνθημα: «Η θέση της Κύπρου 
και της Ελλάδας είναι στην κορυφή». Οι Άνδεις, το μεγα
λύτερο σε μήκος ορεινό συγκρότημα στον κόσμο (9.000 
χιλιόμετρα) και το δεύτερο σε ύψος μετά τα Ιμαλάϊα, απο
τελεί την περισσότερο ανεμοδαρμένη οροσειρά του πλα
νήτη, με ψηλότερη κορυφή την Ακοκάγκουα, την ψηλότε
ρη στο νότιο ημισφαίριο, που επιβλητικά δεσπόζει των συ
νόρων Χιλής και Αργεντινής. Ωστόσο, παρά τις αντίξοες 
οριακές συνθήκες, αφού η πρόσβαση ήταν πολύ δύσκο
λη, επικρατούσαν πολικές θερμοκρασίες (μέση θερμο
κρασία τελικής εξόρμησης, -29 βαθμούς Κελσίου), σφο
δροί άνεμοι που έφταναν τα 95 χλμ.. την ώρα και αιώνιοι 
παγετώνες, οι πέντε ορειβάτες ύψωσαν την ελληνική και 
την κυπριακή σημαία στη «Στέγη της Αμερικής» για πρώ
τη φορά στην ιστορία του αθλητισμού του έθνους μας. Η 
μεγάλή αυτή επιτυχία ολοκληρώνει ένα κύκλο, μετά την 
πετυχημένη ανάβαση στο Έβερεστ πέρυσι τον Μάιο, και 
υλοποιεί το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα του ιστορικού 
Αθηναϊκού Ορειβατικού Συλλόγου (τηλ.3238775).

Η ΟΜΟΡΦΙΑ χρόνια δεν κοιτά. Αυτό απέδειξε η 96χρονη 
Βρετανίδα Ιρέν Σίνκλερ το πρόσωπο της οποίας επέ- 
λεξε μεγάλη εταιρεία καλλυντικών, για να διαφημίσει 

τα προϊόντα της, στη νέα μεγάλη καμπάνια της που ξεκι
νά, με γιγαντοαφίσες και καταχωρήσεις στον Τύπο. Το 
πορτρέτο της Σίνκλερ, του νεοεμφανιζόμενου μοντέλου, 
κατοίκου του βόρειου Λονδίνου, θα φιγουράρει σε εφη
μερίδες και περιοδικά, καθώς και σε γιγαντοαφίσες που 
θα αναρτηθούν σε κεντρικά σημεία όλης της Βρετανίας. 
«Σημμετείχα σ’ αυτή την εκστρατεία ως πρέσβειρα των 
ατόμων της τρίτης ηλικίας, για να δείξω ότι έχουμε ακόμη 
πολλά να προσφέρουμε και πως δεν υπάρχει ημερομηνία 
λήξης. Στην ζωή μου ουδέποτε υπήρξα ωραία, αλλά τώρα 
νιώθω όμορφη. Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο με τον
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οποίο γερνάμε, κυρίως όταν γερνάμε με γλυκύιητα» δή
λωσε.

Βρετανικό σχολείο χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τεστ 
ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών σε μαθητές, στο πλαί
σιο ενός πειράματος που παρακολουθείται με ιδιαίτε

ρο ενδιαφέρον από τον κόσμο της εκπαίδευσης. Το τεστ, 
που γίνεται σε εθελοντική βάση, ανιχνεύει την κάνναβη, 
την κοκαΐνη, το «έκστασι», το «σπιντ» και την ηρωίνη. Το 
σχολείο που εγκαινιάζει τη χρήση του είναι το Abbey 
School στο Φάβερσαμ του Κεντ. Η διεύθυνση έστειλε επι
στολές στους γονείς 960 μαθητών ζητώντας την άδεια 
τους, αφού το τεστ μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν γονικής 
συναίνεσης. Ένας υπολογιστής επιλέγει στη τύχη τα ονό
ματα δέκα μαθητών (και στο μέλλον 20 κάθε εβδομάδα), 
ηλικίας 11 έως 19 ετών, από τους οποίους λαμβάνεται 
δείγμα σιέλου. Τα αποτελέσματα βγαίνουν σε τρεις μέρες 
και γνωστοποιούνται τους γονείς. Κανένας μαθητής δεν 
υποχρεώνεται να κάνει το τεστ παρά τη θέληση του, 
ωστόσο εάν αρνηθεί οι κηδεμόνες του καλούνται στο σχο
λείο κι επακολουθεί μια «εποικοδομητική συζήτηση». 
Όσοι βρεθούν «θετικοί», σε κάποια ναρκωτική ουσία δεν 
θα αποβάλλονται αρκεί να μην εμπλέκονται σε διακίνηση 
ναρκωτικών. Στόχος του πειράματος είναι να δώσει επι
χειρήματα στους εφήβους που δεν θέλουν να πάρουν 
ναρκωτικά αλλά πιέζονται από συνομηλίκους τους να κά
νουν χρήση.

Η ο ψηλότερο κτίριο του κόσμου βρίσκεται στην Ταϊπέι, 
έχει 101 ορόφους, χρειάστηκε έξι ολόκληρα χρόνια 
έως ότου περατωθεί και το κόστος κατασκευής του 

ανήλθε σε 1,8 δισ. δολάρια. Επιπλέον διαθέτει και τον τα
χύτερο ανελκυστήρα στον κόσμο, αφού αρκούν μόλις 37 
δευτερόλεπτα για να φθάσει κάποιος στον 89ο όροφο, 
όπου βρίσκεται το παρατηρητήριο, σε ύψος 508 μέτρων, 
με απαράμιλλη θέα, το οποίο άνοιξε πρόσφατα τις πύλες 
του για το κοινό.

Ενα ακόμη....παρατράγουδο της ασιατικής τραγωδίας
αφορά στην περίπτωση ενός Αυστραλού, ο οποίος, αν 
και ενδεχομένως περίμενε υποδοχή ήρωα στην πατρί

δα του, επειδή έσωσε πολλούς ανθρώπους από το τσου- 
νάμι στην Ταϊλάνδη, εντούτοις συνελήφθη μόλις έφθασε 
στο αεροδρόμιο. Κι αυτό, επειδή στο πρόσωπο του η 
αστυνομία του Κουίνσλαντ αναγνώρισε το άτομο που 
αναζητούσε την τελευταία διετία για σειρά επιθέσεων και 
διαρρήξεων. Κι όμως, λίγες μόνο μέρες νωρίτερα, ο ίδιος 
άνθρωπος εκθειαζόταν από τα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα 
ως «καλός Σαμαρείτης», για τον ρόλο του στην διάσωση 
είκοσι συνανθρώπων του, οι οποίοι κινδύνευαν να χάσουν 
τη ζωή τους από το γιγαντιαίο παλιρροϊκό κύμα που έπλη- 
ξε το Πουκέτ. Άγνωστο αν προσδοκούσε σε «κάθαρση» 
από την ηρωική πράξη του, ο «καλός Σαμαρείτης» προ
φανώς και δεν περίμενε υποδοχή με χειροπέδες, γι αυτό 
και εμφανώς απογοητευμένος δήλωσε στα τηλεοπτικά δί
κτυα, τα οποία έσπευσαν να τον συναντήσουν, ότι αν μη 
τι άλλο απέδειξε ότι «δεν είναι κοινός εγκληματίας».

Νεαρός φοιτητής από τη Νεμπράσκα των ΗΠΑ, ο οποί
ος είχε τη φαεινή ιδέα να προσφέρει το μέτωπο του 
για την καταχώρηση διαφημίσεων, δεν προλαβαίνει 

να δέχεται προσφορές μέσω της ιστοσελίδας δημοπρα
σιών του e-Bay. Η δημιουργική φαντασία του 20χρονου 
Άντριου Φίσερ, ο οποίος έψαχνε ένα πρωτότυπο τρόπο 
προκειμένου να ενισχύσει τα οικονομικά του, αποδείχθη
κε εξαιρετικά επικερδής, καθώς εσχάτως μια αμερικανική 
εταιρεία προσέφερε 37.000 δολάρια για μηνιαία διαφήμι
ση των υπηρεσιών της στο μέτωπο του νεαρού φοιτητή. 
Κι ενώ οι σκληρά εργαζόμενοι στον χώρο της διαφήμισης 
«στίβουν» καθημερινά το κεφάλι τους αναζητώντας την 
καλύτερη και πρωτότυπη ιδέα που θα αναδείξει το διαφη
μιζόμενο προϊόν, χωρίς πάντα να επιτυγχάνουν το επιθυ
μητό αποτέλεσμα, ο νεαρός Φίσερ φαίνεται να έλυσε το 
οικονομικό του πρόβλημα, έως ότου τουλάχιστον μετεξε- 
λιχθεί σε....συρμό η ασυνήθιστη ιδέα του.

Αν η τύχη ή, καλύτερα, η μια δική σου επιλογή σε φέρ
νει επισκέπτη σε ξένο τόπο, καλόν είναι να ενημερώ
νεσαι προηγουμένως για τα ήθη και έθιμα του, ώστε 

να μην το πληρώσεις ακριβά. Κάτι που δεν έκανε Ιταλός 
επισκέπτης στο εμιράτο του Ντουμπάι και καλείται τώρα 
να καταβάλει πρόστιμο 3.300 δολαρίων επειδή αγκάλιασε 
και φίλησε τη φίλη του σε δημόσια θέα, αγνοώντας τα 
μουσουλμανικά ήθη της χώρας, η οποία τον φιλοξενούσε. 
Το όργανο της τάξης στην αντίληψη του οποίου έπεσε η 
απρεπής συμπεριφορά του ζευγαριού, μέσα σε ταξί, έξω 
από το αεροδρόμιο του Ντουμπάι, ενήργησε ταχύτατα 
και συνέλαβε τους δύο παραβάτες, οι οποίοι οδηγήθηκαν 
σε δικαστήριο για τα περαιτέρω. Ο αρμόδιος δικαστής 
διέκρινε διπλή παράβαση από μέρους του Ιταλού, αφού 
εκτός από την απρεπή συμπεριφορά του ήταν και μεθυ
σμένος, γι’ αυτό και το πρόστιμο ήταν «τσουχτερό». Όσο 
για την Αιγύπτια φίλη του, εκείνη καταδικάστηκε μόνο για 
άσεμνη συμπεριφορά δημοσίως και το πρόστιμο περιορί
στηκε στα 500 δολάρια.

Πάλεψε για εβδομάδες με τα κύματα όλων των ωκεα
νών και των θαλασσών καθώς και με τη μοναξιά της, 
αλλά τελικά πραγματοποίησε το όνειρο της: να κάνει 

τον ταχύτερο γύρο του πλανήτη πάνω στο μικρό της 
ιστιοπλοϊκό. Η 28χρονη Βρετανίδα Έλεν ΜακΑρθουρ διέ
σχισε 27.348 μίλια σε 71 ημέρες, 14 ώρες, 18 λεπτά και 32 
δευτερόλεπτα, σπάζοντας το προηγούμενο παγκόσμιο 
ρεκόρ που κατείχε ο Γάλλος Φράνσις Ζογιόν, με χρόνο 72 
ημέρες, 22 ώρες, 54 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα. Η 
ΜακΑρθουρ κατέπλευσε στο αγγλικό λιμάνι του Φάλμουθ 
πριν λίγες ημέρες, όπου της επιφυλάχθηκε πανηγυρική 
υποδοχή. Στα τελευταία μίλια της διαδρομής συνοδευό
ταν από ελικόπτερο του βασιλικού ναυτικού και πολλά 
πλοία. Μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «αυτό που είχε περισ
σότερο ανάγκη ήταν η ανθρώπινη παρουσία, ενώ υπήρ
ξαν στιγμές που ούλιαζε στη μέση του ωκεανού από 
απελπισία». Μεταξύ των πολλών, θυμήθηκε πόσο προ
σπάθησε για να αποφύγει τη σύγκρουση με μια τεράστια 
φάλαινα

ΠΎ/ΤΕ Αφροδίτη Κόκκινου
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Διαλέξτε Οημιουργικα 
και ακίνϋυνα παιχνίΟια.

Παχνίδια ξύλινα, πλαστικά, χάρτινα, μεταλλικά, γού
νινα, ηλεκτρονικά, τηλεκατευθυνόμενα, συναρμολο- 
γούμενα, επιτραπέζια, χίλια-δύο είδη ποικίλων προ
σανατολισμών και χρήσεων.

f o

£  
Η

Κ
άθε χρόνο, όλο και καινούργια παιχνίδια κατακλύ
ζουν την αγορά, γεγονός που προκαλεί πονοκέφα
λο για τους γονείς καθώς οι «μικροί» καταναλωτές 

διεκδικούν σημαντικό μέρος του ετήσιου οικογενεια
κού προϋπολογισμού για την αγορά τους.
Η αγορά παιχνιδιών σωστός γλυκός «μπελάς» για 
τους γονείς που θέλουν να ευχαριστήσουν το παιδί 
τους κάνοντας του όμως δώρο και κάτι χρήσιμο. Σί
γουρα επίσης θέλουν το δώρο τους να είναι αρκετά 
ελκυστικό ώστε το παιδί να απασχοληθεί μαζί του και 
τους αφήσει για λίγο ήσυχους. Τα σύγχρονα παιχνί
δια είναι, ευτυχώς, πιο «προχωρημένα» ακολουθώ
ντας τις εξελικτικές ανάγκες της κοινωνίας. Υπάρχουν 
παιχνίδια όμορφα που μπορεί να αρέσουν πολύ στα 
παιδιά και παράλληλα ευνοούν:
•  Τη σωματική τους ανάπτυξη.
•  Την κινητικότητα τους.
•  Την ανάπτυξη των νοητικών τους ικανοτήτων.
•  Τον εμπλουτισμό του συναισθηματικού τους κό
σμου.
•  Την επιδεξιότητα τους.
•  Την περιέργεια τους.
•  Την αυτοπεποίθηση τους.
•  Τη φαντασία τους.
Για το «σωστό παιχνίδι» έχει συσταθεί ειδικός Οργα
νισμός, το «Διεθνές Συμβούλιο για το Παιχνίδι» και 
στις τάξεις του έχουν στραταυθεί ψυχολόγοι, παιδα
γωγοί, γιατροί και άλλοι εδικοί ερευνητές σε ζητήμα
τα εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και ασφάλειας. Το «Διε
θνές Συμβούλιο» λοιπόν, συνιστά στους γονείς να μην 
αγοράζουν γενικά και αόριστα τα παιχνίδια. Κάθε παι
δί έχει το δικό του ρυθμό ανάπτυξης και πιθανόν κά
ποια παιχνίδια «της ηλικίας τους» να τα βρίσκει πολύ 
δύσκολα ή αντίθετα, πολύ εύκολα. Στην πρώτη περί
πτωση «θα κομπλάρει». Στη δεύτερη, θα βαρεθεί, 
όπως και μ’ ένα παιχνίδι στο οποίο πατάς ένα κουμπί 
και αυτό κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, θα εντυπω

σιαστεί σίγουρα, αλλά θα το βαρεθεί.
Συνεπώς, ένα από τα κριτήρια επιλογής παιχνιδιών εί
ναι η ηλικία, η αισθητική επίσης και τα υλικά κατα
σκευής. Η ηλικία παίζει ρόλο για το είδος, τη σύστα
ση, το σχήμα και τον όγκο του παιχνιδιού. Διότι,
•  το μικρό παιδί εύκολα βάζει στο στόμα του τα πά
ντα.
•  η επαφή με το δέρμα του απευθείας ή διαμέσου 
των ρούχων, λόγω ευαισθησίας, μπορεί να προκαλέ- 
σει μικρά ή μεγάλα προβλήματα.
•  ο όγκος ή το βάρος κάποιων παιχνιδιών μπορεί να 
προκαλέσουν μικροτραυματισμούς.
Τα παιχνίδια πρέπει να αναπτύσσουν τη φαντασία του 
παιδιού. Σ’ αυτή την κατεύθυνση όμως πρέπει να κι
νείται και ο γονιός. Εάν το παιδί «βλέπει» σε πέντε κύ
βους μόνον πέντε κύβους, μόνο ο γονιός μπορεί να το 
βοηθήσει να «δει» ότι αυτοί οι πέντε κύβοι μπορούν να
φτιάξουν ένα.....λόφο ή ένα κάστρο!!!
Τα σύνθετα αντικείμενα που συναρμολογούνται δύ
σκολα, εκνευρίζουν τα πιτσιρίκια. Γ ια τα παιδιά, όπως 
και για τους ενήλικους εξάλλου, η δομή ενός αντικει
μένου έχει πολύ μεγάλη σημασία για την κατανόηση 
του. Πρέπει, λοιπόν, να βοηθούμε τα παιδιά στη συ
ναρμολόγηση των παιχνιδιών τους. Μόλις, πάντως, 
διαπιστώσουμε ότι παρά τη δική μας χείρα βοήθειας
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το παιδί εξακολουθεί να δυσκολεύεται, θα πρέπει να 
του αγοράσουμε κάτι σαφώς απλούστερο και να μην 
το πιέσουμε οπωσδήποτε «να τα καταφέρει».
Τα παιχνίδια που έχουν μόνον μία χρήση και κάνουν 
το παιδί παθητικό θεατή, συνήθως βρίσκονται πολύ 
γρήγορα πεταμένα σε μια γωνιά. Το παιδί χρειάζεται 
κάτι «που να κάνει πολλά πράγματα» και να μπορεί 
«να παίξει μαζί του». Μ’ ένα σετ δακτυλομπογιές για 
παράδειγμα θα ζωγραφίσει, θα μακιγιαριστεί, θα παί
ξει κουκλοθέατρο και θα βρίσκει διάφορα πράγματα 
να κάνει, χωρίς να εξαντληθεί το ενδιαφέρον του. 
Όσον αφορά τα χρώματα, στατιστικά, τα μικρά παιδιά 
λατρεύουν τα έντονότερα. Τα ωραία χρώματα, η εύ
κολη απασχόληση και, τέλος το «χάλασμα», η κατα
στροφή του παιχνιδιού είναι το τρίπτυχο που βοηθά 
στην ψυχική ισορροπία του νέου ανθρώπου. Πάνω σε 
αυτό στηρίζεται και η θεωρία που θέλει να δίνονται 
στα παιδιά παιχνίδια φτηνά, απλά, αλλά με προσοχή 
στο υλικό και στην ποιότητα κατασκευής. Μην μαλώ- 
νεται το παιδί επειδή κατέστρεψε ένα παιχνίδι. Μπο
ρεί να το μάθετε να το σέβεται, αλλά δεν μπορείτε να 
το απαιτήσετε. Σ’ αυτή την περίπτωση το «μικράκι» θα 
νιώσει ότι δεν έχει τίποτε δικό του!!!
Για το δίλημα του «όπλου» όσον αφορά τα αγοράκια, 
είναι λάθος η τέλεια απαγόρευση των πολεμικών παι- 
χνιδιών, με την προϋπόθεση παράλληλα να έχετε 
φροντίσει η πλειονότητα των παιχνιδιών του να είναι 
σαφώς πιο δημιουργική.
Τα υλικά κατασκευής είναι σημαντικότατο κριτήριο 
για την επιλογή παιχνιδιού. Παλαιότερα κυριαρχού
σαν τα πάνινα, τα ξύλινα και τα μεταλλικά παιχνίδια. 
Σήμερα τα περισσότερα έχουν αντικατασταθεί από τα 
πλαστικά. Τα τρία πρώτα υλικά είχαν αρκετά πλεονε
κτήματα αλλά και μειονεκτήματα, κυριαρχούσαν 
όμως τα θετικά. Σήμερα, λόγω κόστους, παρατηρεί- 
ται η κυριαρχία των πλαστικών. Με τη στροφή όμως 
προς αυτή την ποιότητα έχουν αυξηθεί τα κρούσματα 
αλλεργιών, μολύνσεων, μικροτραυματισμών κ.λπ. 
Σοβαρή υπενθύμιση θα πρέπει να γίνει και για τα ηλε
κτρονικά παιχνίδια, όλων των κατηγοριών, η χρήση 
των οποίων αν αρχίσει από μικρή ηλικία. Ενδέχεται να 
δημιουργήσει προβλήματα στο παιδί σωματικά (καθι-

ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

στική ζωή, δυσκολία όρασης, ζάλη κ.λπ.) αλλά και ψυ
χικά (άγχος, επιθετικότητα, εξάρτηση και προσήλωση 
σε άλλες συνθήκες ζωής).
Γνώμονα στην αγορά παιχνιδιών θα πρέπει να αποτε
λεί φυσικά και η ασφάλεια των παιδιών. Η σήμανση 
«CE», που πιστοποιεί την ασφάλεια των παιχνιδιών, εί
ναι υποχρεωτική εδώ και 14χρόνια βάσει της κοινοτι
κής οδηγίας 88/378. Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές 
αγνοούν ότι πρέπει να την αναζητούν πάνω στο παι
χνίδι. Πληθώρα απομιμήσεων γνωστών παιχνιδιών χα
μηλών ποιοτικών προδιαγραφών, όπως επίσης και 
παιχνίδια χωρίς ενδείξεις στα ελληνικά, έχουν κατα- 
κλίσει την αγορά (παραγωγός, εισαγωγέας, ηλικία) 
αλλά και χωρίς οδηγίες χρήσης στα ελληνικά. Σύμ
φωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Παιδικών 
Ατυχημώτων, περίπου 2.200 παιδιά κάτω των 14 ετών 
επισκέπτονται κάθε χρόνο τα εξωτερικά ιατρεία των 
Νοσοκομείων της χώρας λόγω ατυχήματος που σχε
τίζεται με τα παιδικά παιχνίδια. Σε έρευνα της Διε
θνούς Επιτροπής Καταναλωτών για την Ασφάλεια των 
Προϊόντων, φάνηκε ότι το 63% των θανάτων που κα
ταγράφονται κάθε χρόνο στην Ε.Ε. από παιχνίδια 
προκαλούνται από ασφυξία, ενώ ακολουθεί ο πνιγ
μός.

Η

Π.Υ/ΤΕ Αφροδίτη Κοκκίνου

0·1 έτους. 1 -3 ετών. 3-4 ετών 6-12 ετών.
Κουδουνίστρες Αντικείμενα με ρόδες Τρίκυκλο. Αεροπλανάκια, τρένα, αυ

Κρίκοι που δαγκώνονται Ταμπούρλο Απλά μουσικά όργανα τοκινητάκια

Μουσικά κουτάκια. 
Πάνινα ζώα 
Μαλακές μπάλες

Κύβοι
Πάνινα ανθρωπάκια 
Πιο σκληρές μπάλες 
Βιβλία με εικόνες 
Χαρτί και μαρκαδόροι

Ντόμινο, τόμπολες (επι
τραπέζια)
Καραγκιόζης/μαριονέτες 
Ξύλινο τρενάκι, σπίτι, έπι
πλα
Βιβλία με εικόνες που ζω
γραφίζονται 
Χρώματα 
Εύκολα παζλ 
Μικρό μωσαϊκό

Πιο περίπλοκα μουσικά 
όργανα 
Πιο σύνθετα επιτραπέζια 
παιχνίδια 
Κιμωλίες, υλικά για χειρο
τεχνίες
Ποδήλατο, πατίνια 
Βιβλία για ανάγνωση 
Πινέλα και μπογιές 
Πιο δύσκολα παζλ 
Πινγκ πονγκ, ρακέτες
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«Πινάκιο
“της Κάρμεν Ρουγγέρη

π α ρ α σ τά σ εις
γ ια  π α ιΟ ιύ .

«Η Πριγκίηισσα και ο Βάτραχος
των αδελφών Γκριμ

Τις περιπέτειες του πιο αγαπημένου ξύλινου 
κούκλου παίζει η παιδική σκηνή του θεάτρου 
«Κιβωτός» Η Κάρμεν Ρουγγέρη παρουσιάζει 
έναν ξύλινο κούκλο με ανθρώπινη καρδιά. Ο «Πι
νάκιο» δεν είναι απλό παραμύθι, αλλά η συγκι
νητική ιστορία μιας ξύλινης μαριονέτας που μι
λάει, κλαίει, γελάει περπατά, ονειρεύεται σαν 
παιδί. Μέσα από τα ζωγραφιστά ματάκια του 
βλέπουμε ό,τι βλέπει, ζούμε τις περιπέτειες που 
ζει. Θα γνωρίσει απίθανα πρόσωπα, θα εμπι
στευτεί αγνώστους «φίλους» και θα πιστέψει σ ’ 
αυτούς. Θα θελήσει να πλουτίσει εύκολα. Θα 
χάσει τον αγαπημένο του πατέρα. Θα συναντή
σει μια υπέροχη νεράιδα. Κι αν φυσικά θα δει τη 
μύτη του να μεγαλώνει κάθε φορά που λέει ψέ
ματα. Θα κινδυνέψει να χάσει τη ζωή του....Πρό
κειται για μια ξεχωριστή πρόταση με ονειρεμένα 
σκηνικά, παραμυθένα κοστούμια, υπέροχες με
λωδίες, χορούς και τραγούδια. Τους 100 ρό
λους ερμηνέουν 13 ηθοποιοί. Ανάμεσα τους οι: 
Σταύρος Μαυρίδης, Δημήτρης Κώτσαρης, Μα- 
ριάννα Πολιχρονίδη, Μαρία Βλάχου, Αντώνης 
Δημητροκάλης κ.α. Κείμενο-σκηνοθεσία: Κάρ
μεν Ρουγγέρη, σκηνικά/κοστούμια: Χριστίνα 
Κουλουμπή, Μουσική: Γιάννης Μακρίδης.

Θεάτρο «Κιβωτός», Πειραιώς 115 Γκάζι.
Τηλ. 210-34.17.000 Παραστάσεις:
Σάββατο 15.00, Κυριακή 11.00 και 15.00

Ένας μύθος κι ένα παραμύθι σε ένα: Η παράστα
ση στο θέατρο «Αργώ» της Αιμιλίας Υψηλάντη με 
τον τίτλο «Η πιγκίπισσα και ο βάτραχος» συνδυά
ζει τη γνωστή ιστορία των αδελφών Γ κριμ με τον 
Νάρκισσο της μυθολογίας και παρουσιάζει ένα θέ
αμα κλασικό και μοντέρνο. Μια παράσταση που 
μας ξαναφέρνει στα χρόνια της αθωότητας και 
μας θυμίζει έννοιες όπως η δύναμη της φιλίας, η 
σημασία της εσωτερικής ομορφιάς, η δύναμη της 
αγάπης. .Ο πρίγκιπας τον οποίον μάγια μεταμόρ
φωσαν σε βάτραχο, θα ξαναβρεί την ανθρώπινη 
μορφή με τη βοήθεια της φιλίας και της αγάπης, 
ευαισθητοποιώντας τους μικρούς θεατές για τη 
δύναμη της ομορφιάς μέσα μας. Ό λα αυτά βέβαια 
μέσα από μια παράσταση με πολλή μουσική, πολύ 
χορό και τραγούδι. Το κείμενο υπογράφει η Μα- 
ριάννα Κάλμπαρη, τη σκηνοθεσία η Δέσποινα Σι- 
δηροπούλου, τη μουσική ο Μιχάλης Δέλτα, τα 
σκηνικά-κοστούμια ο Μάνος Ανδρέου και τις χο
ρογραφίες οι Χρήστος Παπαδόπουλος-Φώτης Νι
κολάου. Παίζουν: η Βίκυ Λέκκα, ο Γιώργος Τσα- 
μπουράκης, ο Πέτρος Αλατζάς, ο Λάμπρος Παπα- 
γεωργίου, και η Μαρία Κάτσενου.

Θέατρο «Αργώ», Ελευσινίων 18 Μεταξουργείο 
(Σταθμός Μετρά).
Τηλ. 210.5201684 Παραστάσεις:
Κυριακή 11.00 και 15.00

ΠΥ/ΤΕ Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΜΑΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2 0 0 5 ^ m

»> Ο Βέλγος συνταξιούχος Αστυνομικός κ. 
Keneth Hesewood απευθυνόμενος προς τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Γε- 
ώργιο Αγγελάκο εκφράζει τις θερμές του ευχές προς 
όλο το Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και κα
λή επιτυχία στις αποστολές τους.

ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τις θερμές της 
ευχαριστίες προς το Προσωπικό της Ελληνικής Αστυ
νομίας, για την άριστη συνεργασία της τόσο σε επί
πεδο σχεδιασμού όσο και εφαρμογής των μέτρων Τά- 
ξης κατά την πρόσφατη αναμέτρηση της Ομάδας για 
το Κύπελλο Ελλάδος.

*»Το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυ
νομικών συγχαίρει τους συναδέλφους της Τοπικής 
Διοίκησης Ζακύνθου, για την πρωτοβουλία τους να 
συνδράμουν τους κατοίκους της Ζακύνθου κατά την 
πρόσφατη θεομηνία που έπληξετο Νησί.

■ ► Ο  Πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων & 
Θυγατρικών Εταιρειών του ΟΑΣΑ κ. Λιαγούρης Μιχά- 
λης, εκφράζει τις ευχαριστίες όλωντων εργαζομένων 
του Οργανισμού προς το Διοικητή Τροχαίας Αθηνών, 
για τη βοήθεια και στήριξη του Προσωπικού της τρο
χαίας για μια καλύτερη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση 
του επιβατικού κοινού της Αθήνας.

** Η Ένωση Αστυνομικών Ν. Χαλκιδικήςεκφράζει
τα συγχαρητήριά της προς τους συναδέλφους του Α- 
στυν. Τμήματος Αγίου Νικολάου, για τη σύλληψη δύο 
αλλοδαπών και την κατάσχεση 500.000 περίπου λα
θραίων πακέτων τσιγάρων καθώς και προς τους συ
ναδέλφους του Αστυν. Τ μήματος Πολυγύρου, για τη 
σύλληψη δύο ημεδαπών και την κατάσχεση 430 γραμ. 
ηρωίνης και 150 γραμ. κάνναβης, καταφέρνοντας έ
τσι ένα ισχυρό πλήγμα τόσο στα κυκλώματα λαθρε
μπορίας όσο και της παράνομης διακίνησης ναρκωτι
κών.

»»Ό Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ιωαννίδης Μιχαήλ,
εκ μέρους των συμπολιτών του, εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τους:

Αστυνομικό Δ/ντή Δωδεκανήσου, Διοικητή Α.Τ. 
Καρπάθου, Διοικητή Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου κα
θώς και προς το Προσωπικό των υπηρεσιών αυτών, 
για τις προσπάθειες που καταβάλουν στον τομέα 
δίωξης ναρκωτικών στο Νησί, προστατεύοντας τη 
νεολαία από τη μάστιγα της εποχής, τα ναρκωτικά.

Ο Πρόεδρος Αποστράτων Αξιωματικών Στρα
τού Παραρτήματος Τριπόλεως Αντιστράτηγος ε.α. 
κ. Χρονόπουλος Κων/νος, σε επιστολή του που απευ
θύνει προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βουλγα- 
ράκη Γεώργιο εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια 
προς την Ελληνική Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπη
ρεσία, για τον άριστο τρόπο με τον οποίο αντιμετώπι

σαν το πρόσφατο συμβάν με τους άτυχους ορειβά- 
τες-χιονοδρόμους στην κορυφή του Όρους Μαινά- 
λου.

Ο Αστυφύλακας κ. Κωστάκος Αθανάσιος ευχα
ριστεί θερμά το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 
του 401 ΓΣΝΑ και ιδιαίτερα τον Επίατρο Αγγειοχει- 
ρουργό κ. Τζιλάλη Βασίλειο, για το ενδιαφέρον και τη 
φροντίδα που του πρόσφεραν κατά την εκεί νοσηλεία 
του.

**Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλ
λόγου Γονιών παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια 
” Η ΦΛΟΓΑ” εκφράζουντις ευχαριστίες τους προςτον 
Αστυνομικό Υποδιευθυντή κ. Ντζούφρα Χρήστο και 
τους συνεργάτες του, για την κινητοποίηση του Προ
σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να 
προσφέρουν αίμα στα παιδιά που έτυχε να αρρωστή- 
σουν από καρκίνο.
” Η προσφορά έργου της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
κοινωνικό σύνολο -αναφέρουν μεταξύ άλλων στη 
συγκινητική τους επιστολή-είναι συνεχής και πολυ
διάστατη. Δε μείνατε λοιπόν αδιάφοροι στην έκκλη
ση των γονιών που ξαφνικά είδαν τη ζωή και τις 
αξίες τους να ανατρέπονται μπροστά στην απειλή 
μιας τόσο σοβαρής αρρώστιας από την οποία προ
σβλήθηκαν τα παιδιά τους. Όλοι εμείς που συσπει
ρωθήκαμε γύρω τους πριν από 23 χρόνια θέσαμε 
στόχους και αποφασίσαμε πως με τη βοήθεια πολύ
τιμων φίλων που μας γνώρισαν και έμειναν διαχρο
νικά στο πλευρό μας, να παλέψουμε με όλες τις δυ
νάμεις που μας απέμειναν για να έχουν τα παιδιά 
μας αυτά που δικαιωματικά τους ανήκουν, την κα
λύτερη δυνατή ιατρική, ψυχική και κοινωνική φρο
ντίδα” .

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγείας και Δημό
σιας Υγιεινής της Νομαρχίας Αιτωλίας & Ακαρνανίας 
Νομίατρος κ. Φατούρος Νίκος εκφράζει τις ευχαρι
στίες του προς το Προσωπικό και το Διοικητή του Α
στυν. Τμήματος Ναυπάκτου, για την άψογη συνεργα
σία και συνδρομή τους στην αποτελεσματική αντιμε
τώπιση της επιδημίας γαστρεντερίτιδας που έπληξε 
πρόσφατα κατοίκους της Ναυπάκτου.

* ► 0  κ. Μαρίνος Μιχάλης Πολιτικός Μηχανικός κά
τοικος Χίου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Α
στυν. Διευθυντή Χίου κ. Ευστάθιο Γκαγκαρέλη, τον Α
στυν. Β’ κ. Γεώργιο Κεβόπουλο, καθώς και όλο το 
Προσωπικό του Τ μήματος Ασφαλείας Χίου, για το ά
μεσο ενδιαφέρον και την αποτελεσματική βοήθεια 
που του παρείχαν σε προσωπική του υπόθεση.

* ► 0  Γεν. Δ/ντής του Ιδρύματος ΤΜ Eye κ. Ron
Veraart εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους: Α
στυν. Υποδιευθυντή κ. Μάνια Ηλίατου Τ.Α Ρεθύμνου, 
Αστυν.Α’ κ. Μυλωνάκη Νικόλαο του Α.Τ. Γαλατά Χα
νιών και Αστυν. Α’ κ. Αρτσιδάκη Στέλιο του Τ.Α. Χα
νιών, για την αποφασιστική τους βοήθεια σε έρευνα
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ηιι καταστημάτων που διέθεταν παραποιημένα και λα

θραία προϊόντα.

* ► 0  υπεύθυνος της Δ/νσης Φυσικής Ασφάλειας 
της Eurobank κ. Μπρακούλιας Β. εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια προς όλο το 
Προσωπικό της Δ /ν σ η ς  Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, 

για την εξάρθρωση της συμμορίας που αποκολλούσε 
βιαίως ΑΤΜ Τραπεζών σε όλη την επικράτεια.

«■►Τα συγχαρητήριά του εκφράζει ιδιαίτερα προς 
την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζω
ής και Ιδιοκτησίας/Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτη
σίας Θεσσαλονίκης και τις προσωπικές του ευχαρι

στίες προς τους:: Αστυνομικό Διευθυντή κ. Αποστολί- 
δη Σ. και Αστυνόμο Α’ κ. Γιαρετζίδη Β. όχι μόνο για την 
συγκεκριμένη επιτυχία, αλλά και για το συνολικό έργο 
που προσφέρουν στην περιοχή ευθύνης τους

* ► 0  Γεν. Διευθυντής της Εταιρείας Προστασίας 
Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΠΟΕ) κ. Βαλσαμίδης 
Δημήτριος εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες και 
τα συγχαρητήρια προς το Προσωπικό του Τμήματος 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ιδιαίτερα προς 
τους: Αστυν. Α’ κ. Σφακιανάκη Μανώλη, Υπαστυν. Α’ κ. 
Αργυρό Σπύρο, Ανθ/μο κ. Μπουρλάκη Παναγιώτη και 
τους

Αρχ/κες κ.κ. Γεράγκελο Κων/νο, Σχισμένο 
Κων/νο και Λακοβικιώτη Κων/νο, για την αποτελε
σματική αντιμετώπιση σοβαρού κρούσματος κλοπής 
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγκεκριμένα τη σύλλη
ψη δράστη, ο οποίος σε παράνομο εργαστήριο που 
διατηρούσε στην οικία του, εκτός από συστηματική 
πειρατική αναπαραγωγή ψηφιακών δίσκων προέβαι-

νε και σε αποκωδικοποίηση συστημάτων ασφαλείας 
(cracking) των προγραμμάτων Η/Υ και των ηλεκτρο

νικών παιχνιδιών.

Ο Μαθητής της Α’ Λυκείου από το Β’ Λύκειο Σερ
ρών Χρήστος Διαμαντής, γιος συναδέλφου που υπη

ρετεί στις Σέρρες, εκφράζει τα συγχαρητήρια του 

προς το περιοδικό μας, «για την ωραία δουλειά που 

κάνουμε και τα ουσιώδη θέματα που θίγουμε, τα ο

ποία -όπω ς επισημαίνει- δεν μπορεί να τα βρει αλ

λού».
Εμείς τον ευχαριστούμε θερμά για τα καλά του λό
για και του ευχόμαστε καλή πρόοδο στα μαθήματά 
του.

Τομέας Τεχνικών Έργων & Φυσικής Ασφάλει- 

αςτης Eurobank εκφράζει τις θερμέςτου ευχαριστίες 

προς το Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και ι

διαίτερα προς την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημά

των κατά της Ζωής και Ιδιοκτησίας/2ου Τμήματος Ε

γκλημάτων Ιδιοκτησίας, για την πρόσφατη εξιχνίαση 
σωρείας υποθέσεων ληστειών τραπεζικών καταστη

μάτων και τη σύλληψη της συμμορίας των λεγάμενων 

"ληστώντης Eurobank” .

• ►Ο  Πρόεδρος και Διευθυντής της ΑΟΒ κατά 

τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες 
στην Ελλάδα κ. Manolo Romero εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες προς τον Α/Υ’ κ. Μαγουλιανίτη Γεώρ

γιο,Υποδιοικητή κατά την ίδια χρονική περίοδο στο 
IBC, για την άψογη εργασία του, την ευελιξία και το ε
ξαίρετο πνεύμα συνεργασίας με τους Broadcasters.

Εττιμέλεια:Π.Υ/Π.Ε. Α’ 
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 σχεπκό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν .........ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Α το σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των......... ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...............................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:.............................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:................................................ ΤΗΛ:.................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......................................

Επίσΐίυανσπ : Προσκαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αττοστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.



ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

s  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
^ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

Ι Π Π Ο Ι Β /Μ  10 Β /Μ  9 i i l M f t l f f l C T l Β /Μ  6 Β /Μ  5 Β /Μ  4 Β /Μ  3
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 ■  im  w m u  im  kalflOTM iM  M i; M  BJBUB IBB tM  M
Έ ω ς  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

Π  -  12 201,30 190,60 179,89 169,19 158,49 147,78 137,08 126,38
1 3 - 1 4 222,17 210,22 198,24 186,30 174,35 162,39 150,44 138,46

1 5 - 2 0 253,16 239,34 225,52 211,72 197,90 184,09 170,26 156,45
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

4 1 & ά ν ω 294,22 277,93 261,67 245,36 229,10 212,82 196,54 180,26

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς, Αποστολή Συμβολαίου στο Χώρο σας. 
Δυνατότητα Επιπλέον Συμπληρωματικών Καλύψεων.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΤΗΣ 
« ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ »

Ασφαλιστικό Γραφείο : Ασημάκος Δημήτριος

Ελευθ. Βενιίέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ: 210 2792079, 210 2773838, 210 2719601 
Fax: 210 2796153



η δική σου
βοήθεια
γεννάει

εβπίδα
Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις

Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι εθελοντική προσφορά στο συνάνθρωπο 
Η συνεισφορά σας, υλική (φάρμακα, τρόφ ιμα 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, δω ρεές), είναι η βάση και η κινητήρια δύναμτ 
που μας επιτρέπει και μας προτρέπει να προχωρήσουμε στην αποπεράτωση 
τω ν στόχων, που όλοι μαζί θέτουμε...

Σε όλο τον κόσμο, οι Γιατροί του Κόσμου δρουν με τη ν  ίδια αυταπάρνηση, 
αλλά και με τη ν  αποτελεσματικότητα και σοβαρότητα που επιβάλλουν ο 
ανθρώπινος πόνος και η δυστυχία. Γιατί πόνος και δυστυχία υπάρχουν παντού 
Κι αυτό προσπαθούν να αλλάξουν οι Γιατροί του Κόσμου, πιστεύοντας βαθιά 
στη δύναμη του ανθρώπου και τη  γιατρειά που μπορεί να προσφέρει. Γιατί, κα 
άνθρωποι υπάρχουν, ακόμα, παντού.

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

Οι Γιατροί του Κόσμου χρειάζονται γιατρούς, νοσηλευτές και 

διοικητικούς για τις αποστολές τους στο εξωτερικό και η  

προγράμματά τους στην Ελλάδα. Βοηθήστε μας, να βοηθήσουμε

www.mdmnreece.nl
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

mailto:info@mdmgreece.gr
http://www.mdmnreece.nl

