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από τον  εκδ ότη

Α Σ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ
ΜΑΙΟΣ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ην 5-5-2005, ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καρα

μανλής, επισκέφτηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τά

ξης και συναντήθηκε με τον Υπουργό κ. Γεώργιο 

Βουλγαράκη.

Ο κ. Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του εξήρε την κα

θοριστική συμβολή τόσο των ανδρών και γυναικών των 

Σωμάτων Ασφαλείας, όσο και του Πολιτικού Προσωπικού 

του Υπουργείου στην πλήρως επιτυχημένη διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων και τους συνεχάρη για τον καθη

μερινό αθόρυβο αγώνα που δίνουν για την εθνική ασφά

λεια, την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, την προ

στασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Στο 

πλαίσιο αυτό τόνισε τη σημασία της αναδιάρθρωσης των 

Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας , την έμφαση στην 

καταπολέμηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος και την 

ενεργοποίηση της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και κατέ

ληξε στο ότι οι πολίτες είναι και πρέπει να αισθάνονται 

ασφαλείς και με τις  συνεχείς καθημερινές μας προσπάθει

ες να αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Ελλάδα είναι από 

τις  ασφαλέστερες χώρες στον κόσμο.

Εγκαινιάστηκε την 1-4-2005 από τον Υπουργό Δημόσιας 

Τάξης και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας η έναρ

ξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Τμήματος Επικοινωνίας 

και Εξυπηρέτησης Αποστράτων που αποτελεί το 4ο Τμήμα 

της Δ/νσης Δημ. Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής 

Αστυνομίας με προοπτική να διατηρηθούν άρρηκτοι αλλά 

και παραγωγικοί οι δεσμοί με το αστυνομικό προσωπικό 

που απέρχεται από την ενεργό υπηρεσία.-

Επιπλέον, την 26-4-2005 συνεδρίασε στο Αρχηγείο της 

Ελληνικής Αστυνομίας το θεσμοθετημένο Υπηρεσιακό 

Εποπτικό Όργανο υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελ

ληνικής Αστυνομίας με αντικείμενο την έγκριση της « 

Έκθεσης Πεπραγμένων και Αποτίμηση της Ολυμπιακής 

Ασφάλειας».
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Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
κ. ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Ο Πρωθυπουργός, κ . Κώστας Καραμαν
λής, επισκέφθηκε την 5.5.2005 το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης και συναντήθηκε με 
τον Υπουργό, κ. Γεώργιο Βουλγαράκη. 

Στη συνάντηση παρέστησαν ο Υφυ
πουργός, κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης και ο Γενι
κός Γραμματέας, κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης.

Παρέστησαν επίσης, ο Διοικητής της Ε.Υ.Π., 
Πρέσβης κ. Ιωάννης Κοραντής, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Αγγελάκος και ο Αρχηγός του Πυροσβεστι
κού Σώματος, Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Σμέτης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο κ. 
Πρωθυπουργός δήλωσε:

«Είχα σήμερα την ευκαιρία να διαπιστώσω για 
μια ακόμη φορά από κοντά την πολύ καλή δου
λειά που γίνεται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
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ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Πρόκειται για έργο με σαφή, μετρήσιμα, ποιοτικά 
και ποσοτικά χαρακτηριστικά, με θετικά αποτελέ
σματα στην καθημερινότητα του πολίτη.

Βεβαίως, απομένουν ακόμα πολλά να γίνουν. 
Γι’ αυτό δουλεύουμε με σχέδιο και πρόγραμμα. 
Στόχος μας είναι να εγγυηθούμε ένα κράτος σύγ
χρονο και αποτελεσματικό, διάφανο και αξιόπι
στο, ένα κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.

Θέλω να τονίσω ξανά την καθοριστική συμβολή 
τόσο των ανδρών και γυναικών των Σωμάτων 
Ασφαλείας όσο και του Πολιτικού Προσωπικού 
του Υπουργείου στην πλήρως επιτυχημένη διορ
γάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Ξοδέψαμε αρ
κετά χρήματα για να έχουμε ασφαλείς αγώνες. 
Το πετύχαμε. Οι πάντες το αναγνωρίζουν. Τώρα, 
όλη η τεχνογνωσία και η εμπειρία που αποκομί
σαμε έχουν ήδη τεθεί στην υπηρεσία του πολίτη 
σε ολόκληρη τη χώρα. Και αυτό φαίνεται από την 
υπευθυνότητα και την αποτελεσματικότητα με 
την οποία αντιμετωπίζονται τα έκτακτα γεγονότα, 
όπως αυτό της σχετικά πρόσφατης λεωφορειο- 
πειρατείας.

Πολύ περισσότερο, θέλω να τους συγχαρώ για 
τον καθημερινό, αθόρυβο αγώνα που δίνουν για 
την εθνική ασφάλεια, την πάταξη του οργανωμέ
νου εγκλήματος, την προστασία της ζωής και της

περιουσίας των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, η 
αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών της Αστυνομίας, 
η έμφαση στην καταπολέμηση του ηλεκτρονι
κού εγκλήματος, η ίδρυση και λειτουργία του 
Σώματος Αγροτικής Ασφάλειας, εξοπλισμένης 
με σύγχρονα μέσα, που θα καλύψει το κενό της 
παλιάς Αγροφυλακής και θα βρίσκεται δίπλα 
στον αγρότη, είναι μέτρα που συμβάλλουν απο
τελεσματικά στους στόχους που έχουμε θέσει.

Τέλος, θέλω να σταθώ στην πολύ καλή δου
λειά που έγινε για την πρόσφατη έξοδο του 
Πάσχα, αλλά και την μετακίνηση των μαθητών 
κατά τις σχολικές εκδρομές. Η ενεργοποίηση 
της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων συνέβαλε στη 
μείωση των δυστυχημάτων. Αυτό είναι αναμφι
σβήτητα θετικό. Βεβαίως, κανείς μας δεν δικαι
ούται να δηλώνει ικανοποιημένος μέχρι να εξα- 
λειφθούν τα τροχαία δυστυχήματα. Και αυτό, 
όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια υπό
θεση που αφορά όλες και όλους μας και τον 
καθένα ξεχωριστά. Οι πολίτες είναι και πρέπει 
να αισθάνονται ασφαλείς. Η Ελλάδα είναι και 
θα παραμείνει μια από τις ασφαλέστερες χώ
ρες στον κόσμο και αυτό είμαστε αποφασισμέ
νοι να συνεχίσουμε καθημερινά να το αποδει- 
κνύουμε στην πράξη».
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Ιην 26 Απριλίου 2005, πραγματοποιήθηκε στο Αρ
χηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας συνεδρίαση του 
Υπηρεσιακού Εποπτικού Οργάνου, βάσει του άρ

θρου 13 του Π.Δ. 63/2001, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 5 & 6 του Π.Δ. 2/2003, με αντικείμενο 
την Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων και Αποτίμησης 
Ολυμπιακής Ασφάλειας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ως Πρόεδρος ο Αρχη
γός Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Αγγελάκος και ως Μόνιμα Μέλη οι, Αρχηγός Λι
μενικού Σώματος Αντιναύαρχος κ. Θεόδωρος Γκλεζά- 
κος, Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτη
γος κ. Χρήστος Σμέτης, Διευθυντής ΚΛ.Ο.Α. 04/ 
Γ.Ε.Ε.Θ.Α Αντιστράτηγος κ. Βασίλειος Γιαννόπουλος 
και ο Α ' Υποδιοικητής Ε.Υ.Π. κ. Σεραφείμ Τσιτσιμπής. 
Οι ανωτέρω πλαισιώνονταν από αξιωματικούς επιτε
λείς τους.

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο κ. Αρχηγός Ελληνικής Αστυ
νομίας με καλωσόρισμα και εισήγηση τονίζοντας ότι 
«στόχος είναι η συγκεκριμένη έκθεση να μην αποτε- 
λέσει αρχειακό υλικό, αλλά ένα ζωντανό έγγραφο, 
από το οποίο διαχρονικά θα αντλούνται στοιχεία, ιδέ
ες, διδάγματα και εμπειρίες, προκειμένου να αξιοποι- 
ηθεί ο σχεδιασμός Ολυμπιακής Ασφάλειας μεταολυ- 
μπιακά».
Στη συνέχεια ακολούθησε εισήγηση του Δ/ντή της Δι
εύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων Υποστρα
τήγου κ. Σωτηρίου Τσενέ, ο οποίος τόνισε ότι «η εκ
πόνηση της Έκθεση Πεπραγμένων και Αποτίμησης

Ολυμπιακής Ασφάλειας αποτέλεσε μακρά και επίπο
νη προσπάθεια, γιατί έπρεπε να διαχειριστούμε ένα 
μεγάλο όγκο στοιχείων και δεδομένων και αποτελεί 
κατ’ ακολουθία του όλου σχεδιασμού μας πρωτότυπο 
και ουσιαστικό πόνημα. Δεν έχει χαρακτήρα γενικό 
και περιγραφικό. Εμβαθύνει και αναλύει βήμα -  βήμα 
το σχεδίασμά, υπεισέρχεται κατά τρόπο αντικειμενι
κό στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και στις λύ
σεις που δόθηκαν, αξιολογεί επιλογές, στρατηγικές 
και επιμέρους δράσεις και τεκμηριώνει τις διαπιστώ
σεις και τα συμπεράσματα με στοιχεία και αναλυτι
κούς πίνακες».
Κατόπιν, ο πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη 
σύνταξη της Έκθεσης Αστυν Δντής κ. Γεώργιος Γα- 
λιάτσος παρουσίασε τα βασικά σημεία αναφέροντας 
ό,τι το περιεχόμενο της Εκθεσης διαμορφώθηκε από 
τα στοιχεία -  δεδομένα του αρχείου της Δ.Α.Ο.Α., τις 
επιμέρους εκθέσεις των κύριων αρχών ασφάλειας, 
του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και των λοιπών εμπλεκόμενων φορέ
ων, στην προετοιμασία και υλοποίηση του προγράμ
ματος ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.
Η Εκθεση καταρτίσθηκε από μικτή ομάδα εργασίας 
των κύριων αρχών ασφαλείας και του Γ.Ε.ΕΘ.Α., σύμ
φωνα με τις οδηγίες του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας και τις κατευθύνσεις του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης και:

-  περιλαμβάνει μια ιστορική αναδρομή, τόσο των φά
σεων προετοιμασίας, όσο και υλοποίησης, των μέ
τρων Ολυμπιακής Ασφάλειας,

-  καταγράφει τις πλέον σημαντικές δράσεις που
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αναπτύχθηκαν από τη Δ.Α.Ο.Α., αλλά και κάθε Φο
ρέα χωριστά,

- επισημαίνει προβλήματα, δυσλειτουργίες, που ανέ
κυψαν στην πορεία του σχεδιασμού και

- αποτυπώνει εκτιμήσεις, συμπεράσματα, διδάγματα 
και εμπειρίες από το σχεδίασμά Ολυμπιακής Ασφά
λειας, όλων των εμπλεκόμενων Φορέων.

Η Έκθεση αποτελείται συνολικά από 554 σελίδες και 
καλύπτει τις φάσεις προετοιμασίας, υλοποίησης και 
αποτίμησης του Σχεδιασμού Ολυμπιακής Ασφάλειας, 
αναφέροντας προβλήματα, δυσλειτουργίες και λύ
σεις που δόθηκαν.
Διαρθρώνεται σε δύο βασικά μέρη, όπου στο πρώτο 
περιγράφεται η εξέλιξη του Σχεδιασμού βήμα - βήμα 
και η υλοποίησή του κατά την επιχειρησιακή φάση τό
σο των Ολυμπιακών όσο και των Παραολυμπιακών 
Αγώνων, ενώ στο δεύτερο μέρος, παρατίθενται στοι
χεία και αναλυτικοί στατιστικοί πίνακες που αφορούν 
πόρους σε ανθρώπινο δυναμικό, μέσα και εξοπλισμό, 
οικονομικά στοιχεία, συμβάντα και τρόπους αντιμε
τώπισής τους, επιμέρους συνοπτικές εκθέσεις πε
πραγμένων και αποτίμησης των λοιπών 72 εμπλεκό
μενων φορέων στην Ολυμπιακή Ασφάλεια και χρονο
διάγραμμα κύριων δράσεων προετοιμασίας και υλο
ποίησης του προγράμματος Ασφάλειας Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων.
Ειδικό αφιέρωμα γίνεται στη συμμετοχή των Ε.Δ., 
στη διεθνή συνεργασία και διεθνή συνδρομή. Επίσης, 
στο τέλος του πρώτου μέρους της Έκθεσης καταγρά

φονται διδάγματα και εμπειρίες, διαπιστώσεις και συ

μπεράσματα για όλους τους τομείς των δράσεων που 

αναπτύχθηκαν καθώς και τα μεταολυμπιακά οφέλη 

και οι βασικοί τομείς αξιοποίησης του Ολυμπιακού κε- 

κτημένου στο τομέα ασφάλειας.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στην Εκθεση μνημονεύο

νται όλα τα πρόσωπα, που έπαιξαν έναν ειδικό ρόλο 

σε στρατηγικό και πολιτικό επίπεδο από το Μάρτιο 

2000 μέχρι το Μάρτιο του 2005.

Υπήρξε απόλυτη συναίνεση και ομοφωνία των μελών 

του Υπηρεσιακού Εποπτικού Οργάνου, με αποτέλε

σμα την υπογραφή πρακτικού έγκρισης της Έκθεσης 

Πεπραγμένων και Αποτίμησης Ολυμπιακής Ασφάλει

ας για το διάστημα Μάρτιος 2000 έως Μάρτιος 2005. 

Επειδή η αναλυτική Έκθεση χαρακτηρίσθηκε ως 

εμπιστευτική, γιατί περιέχει επιχειρησιακά «ευαίσθη

τες» πληροφορίες, στη συνεδρίαση αποφασίσθηκε η 

εκπόνηση συνοπτικής έκθεσης με στοιχεία δημοσιο- 

ποιήσιμα, που σε κάθε περίπτωση θα παρέχεται πλή

ρης εικόνα του Σχεδιασμού Ολυμπιακής Ασφάλειας, 

προκειμένου να καλυφθεί το υψηλό ενδιαφέρον πολ

λών χωρών και Οργανισμών για πρόσβαση στα στοι

χεία αυτά, και για το λόγο αυτό η Έκθεση αυτή θα με- 

ταφρασθεί στην αγγλική μαζί με φωτογραφικό υλικό. 

Αυτό αποτελεί διεθνή πρακτική που ακολουθήθηκε 

και στις προηγούμενες Ολυμπιάδες, καθώς επίσης 

και υποχρέωσή μας απέναντι στη Δ.Ο.Ε.
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ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΙ ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΝ

ραγματοποιήθηκε την 1.4.2005 στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης εκδήλωση για την επίσημη 
έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επικοινωνίας 
και Εξυπηρέτησης Αποστράτων στο Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Υπουρ

γός Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιος Βουλγαράκης και ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος 
κ. Γεώργιος Αγγελάκος. Παρέστησαν, ο Υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης, κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, ο Γε
νικός Γραμματέας, κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, ο Διοι
κητής της Ε.Υ.Π., Πρέσβης κ. Ιωάννης Κοραντής, ο 
Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου, κ. Γεώργιος 
Πουλάκος, ανώτατοι αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας, εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέ
ων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, κα
θώς και εκπρόσωποι των Ενώσεων Αποστράτων της 
Ελληνικής Αστυνομίας.
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστρά
των αποτελεί το 4ο Τμήμα της Διεύθυνσης Δημοσίων 
Σχέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
εδρεύει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και έχει τις 
εξής αρμοδιότητες:
Ζ την εξασφάλιση της επικοινωνίας των αποστράτων

και των εκπροσώπων των Ενώσεών τους με την ηγε
σία του Σώματος,
* τη μέριμνα για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των 
αποστράτων και των εν ενεργεία αστυνομικών,
* τη μέριμνα για τη συμμετοχή των Ενώσεων των 
αποστράτων στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδη
λώσεις του Αρχηγείου και
* την ενημέρωση των αρμοδίων Διευθύνσεων του Αρ
χηγείου για τα αιτήματα που υποβάλλονται από τους 
απόστρατους αστυνομικούς ή τις Ενώσεις τους και 
την προώθησή τους για εξέταση.

Ο κ. Υπουργός, κατά το χαιρετισμό που απηύθυνε, 
μεταξύ άλλων, δήλωσε: «Πιστεύω ότι το επίπεδο της 
κοινωνικής ευαισθησίας μετράται σε ένα πολιτικό 
σύστημα, σε μία κοινωνία από δύο σημαντικές παρα
μέτρους. Από το πώς η οργανωμένη κοινωνία, το ορ
γανωμένο σύστημα δηλαδή, συμπεριφέρεται και 
στην πρώτη και στην τρίτη γενιά. Πώς συμπεριφέρε- 
ται δηλαδή στα άτομα εκείνα που χρειάζονται βοή
θεια, που χρειάζονται υποστήριξη. Και πρέπει να 
ομολογήσω ότι στο ζήτημα αυτό στη χώρα μας 
έχουμε μεγάλο έλλειμμα. Μεγάλο έλλειμμα στην 
υποστήριξη και της πρώτης και της τρίτης γενιάς.
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Πρέπει λοιπόν να γ ίνει μια σταθερή προσπάθεια, ού
τως ώστε να αυξηθούν οι δείκτες της κοινωνικής 
ανταπόκρισης σε αυτούς που πραγματικά τους 
έχουν ανάγκη, γιατί αυτό σε τελική ανάλυση, κατά 
τη γνώμη μου, είναι και το μέτρο από το οποίο κρί- 
νεται και η αποτελεσματικότητα της κάθε κοινωνίας. 
Η σημερινή πρωτοβουλία είναι ένα βήμα στην κα
τεύθυνση αυτή, γιατί το Τμήμα Επικοινωνίας και 
Εξυπηρέτησης Αποστράτων που σήμερα ιδρύουμε 
θα βοηθήσει στο να δρομολογηθούν πολλά προβλή
ματα που χρόνια τώρα αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι 
που προσέφεραν στο Σώμα».
Ο κ. Υπουργός αναφερόμενος στα αιτήματα του συλ
λόγου των Αποστράτων, υποσχέθηκε τη λειτουργία 
σε σύντομο χρονικό διάστημα της Λέσχης της Αστυ
νομίας, καθώς και τη διευθέτηση του θέματος της 
αγοράς από τους αποστράτους της Αστυνομίας των 
φαρμάκων τους στα στρατιωτικά φαρμακεία.
Ο Αρχηγός του Σώματος στο χαιρετισμό του παρατή
ρησε τα εξής: «Η σημερινή εκδήλωση για τα εγκαίνια 
του Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Απο
στράτων αποκτά για όλους μας μια ξεχωριστή σημα
σία, γιατί σήμερα εγκαινιάζουμε μια νέα αντίληψη 
στις σχέσεις του Αρχηγείου με τους απόστρατους 
Αστυνομικούς.
Προδιαγράφουμε τη σύγχρονη προοπτική για την πα
ρουσία και το ρόλο των Αστυνομικών που αποχωρούν 
από την ενεργό υπηρεσία.
Προσωπικά, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνη
ση, που βρίσκομαι ανάμεσα σε αγαπητούς φίλους, 
ανάμεσα σε συναδέλφους που για πολλά χρόνια συ
νεργαστήκαμε και αγωνιστήκαμε μαζί στον ίδιο στί
βο, για ασφάλεια και κοινωνική σταθερότητα.
Είναι κοινή αντίληψη, ότι στην κρίσιμη μεταολυμπια- 
κή εποχή που διανύουμε, η ασφάλεια των πολιτών 
στην καθημερινή τους ζωή, αποτελεί για την Ελληνι
κή Αστυνομία ύψιστη προτεραιότητα.
Η συλλογική ασφάλεια αποτελεί σήμερα μία σημα
ντική προϋπόθεση για κοινωνική συνοχή, ευημερία 
και ανάπτυξη.
Η Αστυνομία καλείται να προχωρήσει μπροστά, να 
αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να δικαιώσει τις 
προσδοκίες της Πολιτείας και των πολιτών.
Σ' αυτή την προσπάθεια θέλουμε ουσιαστικούς συ
μπαραστάτες τους απόστρατους αστυνομικούς, που 
με τις γνώσεις και την εμπειρία τους μέσα από την 
πολυετή πορεία τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, μπορούν να καταστούν αρωγοί και συμμέτο
χοι στην επίτευξη του κοινού μας στόχου.
Η Ελληνική Αστυνομία θεωρώντας ότι πρέπει να δια
τηρηθούν άρρηκτοι αλλά και παραγωγικοί οι δεσμοί 
με το αστυνομικό προσωπικό που απέρχεται από την 
ενεργό υπηρεσία, ίδρυσε στη Διεύθυνση Δημοσίων 
Σχέσεων του Αρχηγείου, το νέο Τμήμα Επικοινωνίας 
και Εξυπηρέτησης Αποστράτων, που εγκαινιάζουμε 
σήμερα.

Με την σύσταση του τμήματος αυτού επιδιώκεται:

α) Η ενημέρωση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνο
μίας για τα αιτήματα των Αποστράτων Αστυνομικών 
και η προώθησή τους για εξέταση.
6) Η παρακολούθηση των υποθέσεων τους και η 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων ενώσεων, 
γ) Η εξασφάλιση της επικοινωνίας των εκπροσώπων 
των Ενώσεων Αποστράτων Αστυνομικών και μεμο
νωμένα των αποστράτων με την ηγεσία του Σώμα
τος.
δ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή των αποστράτων 
αστυνομικών στις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδη
λώσεις του Σώματος.
ε) Η μέριμνα για τη διεύρυνση και βελτίωση των σχέ
σεων μεταξύ των Αποστράτων και των εν ενεργεία 
αστυνομικών με σκοπό τη καλλιέργεια κλίματος κοι
νής αντίληψης και αμοιβαίας αποδοχής.

Στο πλαίσιο αυτό προωθούμε σειρά ενεργειών που 
αποτυπώνουν το έμπρακτο ενδιαφέρον μας για τους 
Απόστρατους Αστυνομικούς και συγκεκριμένα:

1) Ως έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς του 
Αστυνομικού στην κοινωνία κατά τη διάρκεια της θη
τείας του στο Σώμα προωθούμε νομοθετική ρύθμιση, 
ώστε η Κυριακή των Αγίων Πάντων να καθιερωθεί ως 
επίσημη Ημέρα Εκδήλωσης Τιμής του εν αποστρα
τεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
2) Μελετάται η δυνατότητα συμμετοχής των Απο
στράτων σε θέματα εθελοντισμού, μετά και την επι
τυχή λειτουργία του θεσμού αυτού κατά την διάρκεια 
της διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων, εκτιμώντας 
ότι οι απόστρατοι θα μπορούσαν εθελοντικά να συν
δράμουν το έργο της Αστυνομίας.
3) Καθιερώνεται ειδική στήλη στο περιοδικό Αστυνο
μική Ανασκόπηση στην οποία, με ευθύνη του Αρχη
γείου, θα αναλύονται θέματα που αφορούν τους Απο
στράτους.
4) Ορίζεται συγκεκριμένος χρόνος κατά τον οποίο η 
ηγεσία του Σώματος, μέσω του Τμήματος Επικοινω
νίας και Εξυπηρέτησης των Αποστράτων, θα δέχεται 
τους Απόστρατους Αστυνομικούς και εκπροσώπους 
των Ενώσεών τους.
Κυρίες και κύριοι,
Απευθυνόμενος στους αποστράτους συναδέλφους, 
θα ήθελα να τονίσω ότι ως Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας πιστεύω απόλυτα στη προοπτική της νέ
ας αυτής Υπηρεσίας.
Είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνεστε την Υπηρεσία αυτή 
ως δική σας και θα δώσετε το δικό σας «παρών», 
ώστε να πετύχει τους στόχους της και να αποτελεί 
διαχρονικά το σημείο αναφοράς για όλους τους από
στρατους συναδέλφους.
Εύχομαι στο προσωπικό που στελεχώνει την νέα αυ
τή Υπηρεσία καλή επιτυχία στο έργο του».
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«Αστυνομική Ανασκόπη
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0 νέος Διευθυντής

Γεννήθηκε το 1949 στο Dillingen της Γερμανίας. Είναι πτυχιούχος Μαθηματικός και 

Φυσικός. Υπηρέτησε σε καίριες θέσεις στην Γερμανική Αστυνομία (ΒΚΑ) ως Προϊστά- 

μένος της Δ/νσης Οργανωμένου Εγκλήματος, ως σύμβουλος του Αρχηγού και του Υ- 

παρχηγού της ΒΚΑ, ως ειδικός σύμβουλος σε θέματα τεχνολογίας στην Αστυνομία 

κ.ά. Ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή της EUROPOL στις 19 Απριλίου 2005 και την επό

μενη ακριβώς ημέρα, με «γερμανική συνέπεια», συναντηθήκαμε στο Γραφείο του στην 

έδρα της EUROPOL στη Χάγη. Από την πρώτη στιγμή φανέρωσε την εκτίμηση που 

τρέφει για τους Έλληνες Αστυνομικούς, επιμένοντας στα εξαίρετα αποτελέσματα 

που επιτύχομε με τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας σε ένα περιβάλ

λον απόλυτης ασφάλειας.

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας παρουσιάζουμε την πρώτη αποκλειστική συνέντευξη 

του νέου Διευθυντή της EUROPOL κ. Max-Peter Ratzel στο περιοδικό μας. Είμαστε σί

γουροι πως θα την βρείτε εξόχως ενδιαφέρουσα...



ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Αστυνομική Ανασκόπηση: Έχετε μόλις επιλεγεί 
από το Συμβούλιο Υπουργών να διευθύνετε την Ευ
ρωπαϊκή Αστυνομία για μια περίοδο τουλάχιστον 
τεσσάρων ετών. Συναρπαστική δουλειά και τερά
στια ευθύνη. Ποιες ήταν οι πρώτες σας σκέψεις 
όταν σας ανακοινώθηκε ο διορισμός;

- Αισθάνθηκα χαρά και συνάμα ανακούφιση. Όταν 
ένας αστυνομικός αποφασίζει να δηλώσει υποψη
φιότητα για μια τόσο υψηλή θέση όπως αυτή του Δ ι
ευθυντή της EUROPOL, τότε, ο μοναδικός σκοπός 
του είναι να πετύχει. Αναμφίβολα, αισθάνθηκα κολα
κευμένος αλλά από την πρώτη κιόλας στιγμή απο
φάσισα να υιοθετήσω μια «ταπεινή» -ας μου επιτρα- 
πεί ο όρος- στάση, στη νέα αυτή θέση.
Ετσι, προς το παρόν πρέπει να ενημερωθώ για όλες 
τις αρμοδιότητες και τις παραμέτρους των νέων κα
θηκόντων μου και στη συνέχεια προτίθεμαι να απο
δείξω ότι τελικά επελέγη ο σωστός άνθρωπος για τη 
θέση αυτή.

Α.Α.: Με την επιλογή σας αρχίζει μια νέα σελίδα 
στην αρχηγεία της EUROPOL. Ποιοι είναι οι βασικοί 
σας στόχοι;

- Στόχος μου είναι να επιτύχω τα καλύτερα δυνατά 
αποτελέσματα. Σαφέστατα, είναι αρκετά νωρίς για 
μένα να επικεντρωθώ σε επί μέρους στόχους. Πρω- 
τίστως, έχω την πρόθεση να έρθω κοντά στο προ
σωπικό, και τους συναδέλφους μου, στο Διοικητικό 
Συμβούλιο της EUROPOL και τους υπόλοιπους συ
νεργάτες μου. Να αφουγκραστώ τους πόθους και τις 
αγωνίες τους και στη συνέχεια θα αποφασίσω τη χά
ραξη της δικής μου πολιτικής, η οποία θα επιβεβαιώ
νει τη βασική αποστολή της EUROPOL, που δεν ε ί
ναι άλλη από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
και της συνεργασίας των αρχών εφαρμογής του νό
μου των κρατών - μελών στην πρόληψη και καταπο
λέμηση του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.

Α.Α.: Πρόσφατα, δέκα νέα κράτη μέλη εισήχθησαν 
στην Ε.Ε. κατά συνέπεια και στην EUROPOL. Ποιες 
είναι οι επιπτώσεις της «διεύρυνσης» αυτής του 
Οργανισμού;

- Η συνεργασία με τα δέκα νέα κράτη - μέλη της Ευ- 
ρωπάίκής Ένωσης ήταν σε πολύ καλό επίπεδο πριν 
από την ένταξή τους, δεδομένου του γεγονότος ότι 
η EUROPOL είχε από πριν υπογράψει με τα κράτη 
αυτά Συμφωνίες Συνεργασίας, γεγονός που διευκό
λυνε εξαιρετικά την ανταλλαγή στοιχείων. Παρόλα 
αυτά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ένταξη αυ

τή θα είναι ιδιαίτερα παραγωγική. Ειδικότερα, όσον 
αφορά στις αστυνομικές προεκτάσεις και σε θέματα 
επιβολής του νόμου, πρόκειται για μια μοναδική ευ
καιρία ώστε να μπορέσουμε να εξαρθρώσουμε ορ
γανωμένες ομάδες εγκλήματος που εδρεύουν σ’ αυ
τό το τμήμα της Ευρώπης μ’ έναν πιο επιστημονικό 
τρόπο.

Α.Α.: Όσο αφορά στη διεθνή αστυνομική συνεργα
σία (π.χ. Interpol), με ποιο τρόπο θεωρείται ότι μπο
ρεί να βελτιωθεί το επίπεδο συνεργασίας;

- Πολλοί μεμονωμένοι εγκληματίες και κυρίως οργα
νωμένες ομάδες εγκληματιών έχουν διεθνείς δια
συνδέσεις και δίκτυα. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτοι και 
δεν διστάζουν να εκμεταλλεύονται τα κενά στη διε
θνή νομοθεσία και στη νομοθεσία κάθε κράτους. 
Προκειμένου να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τέτο ι
ους διεθνείς εγκληματίες με ιδιαίτερα πολύπλοκη 
δράση, η αστυνομική συνεργασία σε διεθνές επίπε
δο είναι ζωτικής σημασίας. Αναμφίβολα, είναι σημα
ντικό, και επιβάλλεται να είναι απολύτως διακριτά τα 
πεδία ευθύνης και δράσης ανάμεσα στις εμπλεκόμε-
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εκπροσώπους από την Κολομβία και τη Νορβηγία 
που εργάζονται συστηματικά μαζί μας, εδώ στη Χά- 

ΥΠ-
Σύντομα θα καλωσορίσουμε εκπροσώπους από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έναν συνάδελφο από 
το FBI και έναν από τις Μυστικές Υπηρεσίες. Η κα
θημερινή πρακτική απέδειξε περίτρανα ότι είναι πλε
ονέκτημα να έχουμε ως συνεργάτες εκπροσώπους, 
για παράδειγμα, από τα τελωνεία ή τη Συνοριακή 
Αστυνομία, οι οποίοι να εργάζονται στο πλευρό μας, 
εδώ στην έδρα μας.
Αυτή η πολύ-τομεακή και πολύ-υπηρεσιακή διάστα
ση δίνει στην EUROPOL μια πράγματι ξεχωριστή ση
μασία και σπουδαιότητα στον τομέα ανταλλαγής 
πληροφοριών, για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, τα 
κράτη -  μέλη μπορούν με τη χρήση του δικτύου 
Αξιωματικών Συνδέσμων της EUROPOL, να έλθουν 
σε επαφή μεταξύ τους το συντομότερο δυνατό και 
δεύτερον, τους δίνεται η δυνατότητα να συλλέξουν 
άμεσα πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, δηλα
δή από διαφορετικές υπηρεσίες εφαρμογής του νό
μου. Ετσι, το τελικό αποτέλεσμα της αναζήτησης και 
συλλογής πληροφοριών, για μια αστυνομική έρευνα 
σε εξέλιξη, μπορεί να είναι σαφώς πολύ καλύτερο 
από μια προσπάθεια διμερούς επαφής για αναζήτη
ση πληροφοριών. Ως εκ τούτου, προτίθεμαι αυτή την 
πρακτική προσέγγισης να την υποστηρίξω με σταθε
ρότητα και συνέπεια και στο μέλλον.

Α.Α.: Το κύριο έργο της EUROPOL αφορά στη συλ
λογή, ανταλλαγή και ανάλυση πληροφοριών και 
προσωπικών δεδομένων, τόσο σε επιχειρησιακό 
όσο και σε στρατηγικό επίπεδο. Θεωρείτε ότι βρί
σκεστε σε καλό δρόμο;

νες -σε μια υπόθεση- αστυνομικές υπηρεσίες ανά 
τον κόσμο. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η 
εμπλοκή της μίας σε αρμοδιότητες κάποιας άλλης.

Α.Α.: Η EUROPOL, έχει «πολυτομεακό» χαρακτή
ρα, όπου συνεργάζονται και συστεγάζονται διαφο
ρετικές υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου, όπως, 
αστυνομία, τελωνεία, λιμενικό κ.λπ. Σκοπεύετε να 
διατηρήσετε και στο μέλλον αυτόν τον «πολυτομεα
κό» χαρακτήρα του οργανισμού, με συγκερα 
σμό τόσων διαφορετικών υπηρεσιών ή 
θα πρέπει κάποια στιγμή να περιοριστεί 
αποκλειστικά στο αστυνομικό πεδίο. 1
- Θεωρώ ότι ίσως το μεγαλύτερο πλεο
νέκτημα της EUROPOL, είναι ο διεθνής 
και πολύτομεακός χαρακτήρας της, με τη 
συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιακών 
εφαρμογής νόμου. Το προσωπικό της δεν 
καλύπτει αριθμητικά μόνο όλες τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά περιλαμβάνει

t o w

I

- Εν πολλοίς, ναι, αν και δεν υπάρχει καμία αμφιβο
λία ότι πάντα υπάρχει χώρος για βελτίωση. Μην ξε
χνάτε άλλωστε ότι ο εχθρός του «καλού» είναι το 
«καλύτερο». Ετσι ακριβώς είναι τα πράγματα στο 
εσωτερικό του Οργανισμού μας. Στο μέλλον θα ήθε
λα να έβλεπα συχνότερα εκπροσώπους της 
EUROPOL «έξω, στο πεζοδρόμιο» να υποστηρίζουν 

επιχειρησιακά, σε εθνικό επίπεδο, 
τους κατά τόπους συναδέλφους 
, τους με την εμπειρογνωμοσύνη 

που διαθέτουν. Για να επιτευχθεί 
αυτό, δεν απαιτείται εκτελεστική 
δύναμη. Ας μην ξεχνάμε, ότι βα
σική αποστολή της EUROPOL 
είναι η βελτίωση της αποτελε- 
σματικότητας και της συνεργα
σίας των αρχών εφαρμογής 
του νόμου των κρατών - με
λών στην πρόληψη και κατα
πολέμηση του διεθνούς ορ
γανωμένου εγκλήματος.

*  *  * *
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Α.Α.: Ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας με
ταξύ EUROPOL και Ελλάδας;

- Η Ελλάδα και η EUROPOL έχουν μια καλή 
και έμπιστη σχέση. Το Ελληνικό Γραφείο Συν
δέσμων περιλαμβάνει εκπροσώπους από δια
φορετικές υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου 
όπως από τα Τελωνεία, το Λιμενικό και την 
εθνική Αστυνομία σας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν 
ότι καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων, που 
είναι απαραίτητο στη μάχη ενάντια στο οργα
νωμένο έγκλημα.
Πέρα από αυτό βέβαια, έχουμε και αρκετά κα
λά και αφοσιωμένα στελέχη από την Ελλάδα 
που υπηρετούν στη EUROPOL με συμβόλαιο.

Α.Α.: Σε τι στάδιο βρίσκονται τα σχέδιά σας 
αναφορικά με την εγκατάσταση και λειτουρ
γία του Συστήματος Πληροφοριών της 
EUROPOL;

- Προς το παρόν, το Σύστημα Πληροφοριών 
χρησιμοποιείται επίσημα από τη EUROPOL και 
τους επόμενους μήνες πληθώρα αρχείων θα 
αφομοιωθεί στο σύστημα. Βέβαια, έχουμε ήδη 
προγραμματίσει μια σειρά από εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, ενώ παράλληλα αξιολογούνται αρ
κετά εξειδικευμένα μέτρα ασφαλείας. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως είναι ακόμη πολύ νωρίς για 
να εκφράσουμε άποψη ως προς το πότε ακρι
βώς το σύστημα αυτό θα εφαρμοστεί σε όλες 
τις χώρες.

Α.Α.: Πολύς λόγος γίνεται για το Ευρωπαϊκό 
Σύνταγμα. Προβλέπετε η εφαρμογή του να 
επηρεάσει την EUROPOL; Ποιες θα είναι κατά

τη γνώμη σας οι βασικές αλλαγές που θα 
επέλθουν στην Διεθνή Αστυνομική Συνεργα
σία;

- Αυτή η ερώτησή σας έχει πολιτική διάσταση. 
Στην περίπτωση κατά την οποία θα επέλθει αλ
λαγή στο Σύνταγμα, αναμφίβολα θα χρειαστεί 
να αλλάξει η Σύμβαση της EUROPOL.

Α.Α.: Σύμφωνα με την επιχειρησιακή και 
στρατηγική ανάλυση της EUROPOL, ποιες εί
ναι οι μεγαλύτερες τάσεις οργανωμένου 
εγκλήματος και ποιες οι κυριότερες εγκλημα
τικές ομάδες που απειλούν την Ευρωπαϊκή 
Ένωση;

Η ερώτησή σας είναι εξαιρετικά ουσιώδης και 
θα συνέστηνα στους αναγνώστες σας να ρί
ξουν μια ματιά στην Αναφορά Οργανωμένου 
Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
2004, που παρουσιάζει όλες τις οπτικές και της 
σύγχρονες τάσεις απειλής.
Μια σημαντική εξέλιξη που θα διεξαχθεί στο 
μέλλον αφορά την μετατροπή της Αναφοράς 
που σας περιέγραψα μόλις τώρα, σε Εγγραφο 
Απειλής Οργανωμένου Εγκλήματος. Προκειμέ- 
νου, το εγχείρημα αυτό να έχει επιτυχία, βασι
ζόμαστε αποκλειστικά στις συνεισφορές των 
κρατών -  μελών, και στο πλαίσιο αυτό ελπίζου
με και στηριζόμαστε στην καλή και σε κάθε πε
ρίπτωση πολύτιμη συνεργασία που έχουμε με 
την Ελλάδα.

Α.Α.: Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πο
λύ για το χρόνο σας!

- Εγώ, σας ευχαριστώ.
Υ/Α’ Αρετή Κ. Λιασή
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Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας 
EUROJUST συστήθηκε με την Απόφαση του 
Συμβουλίου Υπουργών ΔΕΥ της 28ης Φεβρου
άριου 2002 και άρχισε να λειτουργεί την 1η 

Ιουνίου 2002. Είχε προηγηθεί η σύσταση της προσω
ρινής Μονάδας Δικαστικής Συνεργασίας (pro 
EUROJUST) η οποία λειτούργησε για ενάμισυ έτος 
περίπου και κατ’ ουσίαν έθεσε τις βάσεις για τη δημι
ουργία της οριστικής Μονάδας. Η πολιτική απόφαση 
για τη δημιουργία της Μονάδας EUROJUST είχε λη-

φθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Τάμπερε (Φινλαν
δία), 15 και 16 Οκτωβρίου 1999, στα πλαίσια της ενί
σχυσης του αγώνα κατά του σοβαρού οργανωμένου 
εγκλήματος στην EE. Η EUROJUST αποτελεί όργανο 
του Γ πυλώνα της ΕΕ, είναι δηλαδή προϊόν της διακυ
βερνητικής συνεργασίας μεταξύ των κμ και σύμφωνα 
με το Ελληνικό δίκαιο απαιτείται η μεταφορά της 
ιδρυτικής Απόφασης στην εσωτερική νομοθεσία με 
την ψήφιση σχετικού νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι

ΙΝΙΚΑ
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τέτοιος νόμος δεν έχει ακόμα εκδοθεί, ενώ η προθε
σμία συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή έχει πα- 
ρέλθει ήδη από την 6η Σεπτεμβρίου 2003.
Η EUROJUST αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από 
κάθε κμ, ο οποίος πρέπει να έχει την ιδιότητα του ε ι
σαγγελέα, του δικαστή ή του αξιωματικού της αστυ
νομίας με ισοδύναμες προνομίες. Η διατύπωση αυτή 
αναφέρεται σε νομικά συστήματα, στα οποία τα ει- 
σαγγελικά καθήκοντα εν γένει ή η δικαστική συνερ
γασία, μπορεί να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα αστυ
νομικής αρχής. Ενεργεί δε, είτε μέσω ενός ή περισ
σοτέρων από τα εθνικά μέλη, είτε ως συλλογικό όρ
γανο. Η EUROJUST, ως προσωρινή μονάδα, δηλαδή 
από τον Μάρτιο του 2001, αλλά και τοπρώτο εξάμηνο 
της λειτουργίας της ως οριστικής μονάδας, φιλοξενή
θηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ, στις Βρυξέλλες. Ήδη 
από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2002 η μονάδα εδρεύει 
στη Χάγη, που αποτελεί πλέον την οριστική έδρα της. 
Οι στόχοι της EUROJUST είναι:
- Να προωθεί και να βελτιώνει το συντονισμό μεταξύ 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, κατόπιν αίτησης ή πλη
ροφορίας
- Να βελτιώνει τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών, ιδίως στη δικαστική
συνδρομή και την έκδοση (ενν. και παράδοση δυνάμει
Ευρωπαϊκού Εντάλματος
Σύλληψης)
- Να υποστηρίζει τις αρμόδιες αρχές των κρατών με
λών με άλλους τρόπους. Κι επειδή βεβαίως το διασυ
νοριακό έγκλημα δεν περιορίζεται εντός των συνό
ρων της ΕΕ, η EUROJUST μπορεί να παρέχει υπο
στήριξη σε έρευνες ή διώξεις που αφορούν ένα κρά
τος μέλος της ΕΕ και τρίτο κράτος, εφόσον έχει συ- 
ναφθεί συμφωνία συνεργασίας, ή υπάρχει ουσιώδες 
συμφέρον που επιβάλλει την παροχή υποστήριξης.
Τα εγκλήματα, για τα οποία έχει αρμοδιότητα συντο
νισμού και διευκόλυνσης της δικαστικής συνεργασίας, 
η EUROJUST, συνοπτικά είναι αυτά που θα αποκα- 
λούσαμε βαρειά εγκληματικότητα. Πρόκειται για υπο
θέσεις, στις οποίες μπορεί να εμπλέκονται δύο ή πε
ρισσότερα κμ της ΕΕ, κμ και η Επιτροπή (σε περιπτώ
σεις εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων 
της κοινότητας) ή κμ και τρίτες χώρες, με βάση συμ
φωνίες που μπορεί να συνάπτει η EUROJUST και οι 
οποίες τελούν υπό την έγκριση του Συμβουλίου της 
ΕΕ.
Ειδικότερα, μέσω των εθνικών μελών της αλλά και ως
συλλογικό όργανο η EUROJUST
μπορεί να αιτείται τη διενέργεια ερευνών ή δίωξης,
την αποδοχή ότι είναι προτιμότερο
να προβεί ένα από τα περισσότερα κράτη μέλη, σε
έρευνα ή δίωξη, τον συντονισμό
μεταξύ των αρμόδιων αρχών περισσότερων κρατών τη
σύσταση κοινών ομάδων έρευνας,
την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών για την
εκτέλεση των καθηκόντων της.
Οταν η EUROJUST ενεργεί ως συλλογικό όργανο

μπορεί, επιπροσθέτως, να συνδράμει 
την Europol, στην οποία παρέχει ιδίως γνώμες βασι
ζόμενες στην αναλύσεις που 
πραγματοποίησε. Δύναται να παρέχει υποστήριξη δι
οικητικής μέριμνας , ιδίως βοήθεια 
για τη μετάφραση, τη διερμηνεία και τη διοργάνωση 
συντονιστικών συνεδριάσεων.
Το εθνικό μέλος επίσης μπορεί να διαβιβάζει αιτήσεις 
αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ θεωρείται ένα από τα σημαντικό
τερα καθήκοντα της μονάδας. Πραγματοποιείται δε 
τόσο σε επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
στρατηγικής.
Οι επιχειρησιακές συντονιστικές συναντήσεις διορ- 
γανώνονται με πρωτοβουλία των εθνικών μελών της 
Eurojust, που εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη υπό
θεση. Η συνάντηση δίνει τη δυνατότητα στις εθνικές 
αρχές (ανακριτές, εισαγγελείς, αστυνομικούς) να 
βρεθούν γύρω από το ίδιο τραπέζι, μαζί και με εκ
προσώπους άλλων οργάνων αν απαιτείται, όπως η 
Europol ή η ΟΛΑΦ και να ανταλλάξουν πληροφορίες, 
ή τεχνογνωσία ή να καταστρώσουν συντονισμένα τη 
δράση τους. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών τους 
επιτρέπει να έχουν μια συνολική εικόνα της κατάστα
σης, με απώτερο στόχο να μη γίνεται αποσπασματική 
έρευνα και δίωξη σε εθνικό επίπεδο, αλλά να επι
τυγχάνεται η παρακολούθηση της εγκληματικής δια
δρομής και η εξάρθρωση του συνόλου της εγκλημα
τικής οργάνωσης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν 
γίνει συντονιστικές συναντήσεις σε υποθέσεις τρο
μοκρατίας, παιδικής πορνογραφίας στο Διαδίκτυο, 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστη
ριότητες, εμπορίας ανθρώπων, εμπορίας ναρκωτικών, 
λαθρεμπορίας αλκοόλ, απάτης και άλλες.
Επίσης η Eurojust, ως συλλογικό όργανο πλέον, μπο
ρεί να επιλέγει ένα ζήτημα, περίπλοκο ή τεχνικό, που 
χρειάζεται ιδιάζουσες γνώσεις, ή ένα φαινόμενο, 
όπως η παιδική πορνογραφία, η παραχάραξη του ευ
ρώ, ή η ισλαμική τρομοκρατία και να προσκαλεί ειδι
κούς από τα κράτη μέλη για να ανταλλάξουν τις 
εμπειρίες και την τεχνογνωσία τους. Μέσω αυτών 
των στρατηγικών συναντήσεων γίνεται και ενημέρω
ση των συμμετεχόντων σχετικά με το θεσμικό πλαί
σιο, τους μηχανισμούς δικαστικής συνεργασίας και 
τις εξελίξεις στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης 
στην ΕΕ. Η εμπειρία αυτών των συναντήσεων κατέ- 
δειξε ότι, όχι μόνο τα γλωσσικά και τεχνικά εμπόδια 
μπορούν να υπερπηδηθούν, αλλά πολύ περισσότερο 
ότι οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των περισσό
τερων νομικών συστημάτων υποχωρούν μπροστά στη 
θέληση και αποφασιστικότητα των εμπλεκομένων να 
χειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια συγκε
κριμένη υπόθεση.
Από το 2002 μέχρι σήμερα παρατηρείται ότι ο αριθ
μός των υποθέσεων που χειρίστηκε η EUROJUST αυ
ξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Διαπιστώθηκε
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αύξηση κατά 50% το 2003 σε σχέση με τις υποθέσεις 
του 2002 και επιπλέον αύξηση περίπου 30% το 2004 
σε σχέση με τις υποθέσεις του 2003. Ποιοτικά επίσης 
οι υποθέσεις αναβαθμίστηκαν με την έννοια ότι έχει 
αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των υποθέσεων που 
αφορούν περισσότερα από δύο κράτη. Ο στόχος εί
ναι να αναφέρονται στη EUROJUST οι σοβαρές υπο
θέσεις, που αφορούν περισσότερα από δύο κράτη σε 
όσο το δυνατόν αρχικό στάδιο.
Υπάρχει γενικά η πεποίθηση ότι μολονότι ο αριθμός 
των υποθέσων αυξάνεται δεν χρησιμοποιείται πλή
ρως η EUROJUST, δηλαδή δεν ζητείται η συμβολή 
της σε όλες τις περιπτώσεις που θα μπορούσε να 
βοηθήσει. Για το λόγο αυτό η ενημέρωση των εθνικών 
αρχών για τη συμβολή που μπορεί να έχει η 
EUROJUST στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος αποτελεί σημαντικό μέρος των καθηκό
ντων του εθνικού μέλους.
Οι υποθέσεις δικαστικής συνεργασίας, που αφορούν 
το εθνικό γραφείο, για το έτος 2004 ανέρχονται στο 
συνολικό αριθμό των 44, ενώ υπάρχουν εκκρεμείς 
υποθέσεις και από τα προηγούμενα έτη. Από το σύ
νολο των 44 υποθέσεων σε 28 περιπτώσεις οι ελλη
νικές αρχές είναι καθ’ ων η αίτηση, ενώ σε 16 από αυ
τές είναι αιτούσες. Ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύ
ει μια σημαντική αύξηση των υποθέσεων από 24 συ
νολικά για το έτος 2003, εκ των οποίων μόνο στις 6 η 
αίτηση προερχόταν από τις ελληνικές αρχές. 
Θεωρούμε ότι ο μικρός αριθμός των υποθέσεων που 
μας έχουν απευθυνθεί μέχρι σήμερα από τις Ελληνι
κές αρχές, δηλαδή οι περιπτώσεις στις οποίες η Ελ
λάδα είναι η "αιτούσα"χώρα, οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στην καθυστέρηση της ψήφισης εθνικής νομο
θεσίας. Από τα 25 κμ μόνο η Ελλάδα και η Ισπανία 
έχουν δηλώσει μεν ότι απαιτείται η ψήφιση εθνικού 
νόμου, πλην όμως δεν έχουν ολοκληρώσει την σχετι
κή διαδικασία, γεγονός που αποτελεί πρόβλημα στη 
λειτουργία του συνόλου της Μονάδας. Παρομοίως η 
Ελλάδα δεν έχει νομοθετήσει σχετικά με τις κοινές 
ομάδες έρευνας, αν και η προθεσμία για την ενσωμά
τωση της σχετικής Απόφασης Πλαίσιο ήταν η 1-1 -03. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις κατά τις 

οποίες δεχτήκαμε αίτηση για βοήθεια, δηλαδή οι πε

ριπτώσεις στις οποίες η Ελλάδα είναι "καθ' ης η αίτη
ση", οι αρμόδιες κάθε φορά δικαστικές και αστυνομι
κές αρχές ανταποκρίθηκαν με προθυμία και συνέβα
λαν τα μέγιστα στην ικανοποίηση αιτημάτων συντονι
σμού και εν γένει συνεργασίας, εφαρμόζοντας το 
υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η Ελλη
νική Αστυνομία επέδειξε ειλικρινές ενδιαφέρον για 
τη νεοσύστατη EUROJUST, ανταποκρίθηκε άμεσα 
στα αιτήματα που απευθείναμε και συμμετείχε ευ
πρόσωπα σε πολλές στρατηγικές και επιχειρησιακές 
συντονιστικές συναντήσεις.
Περαιτέρω, η παρούσα επισκόπηση των αρμοδιοτή
των και δραστηριοτήτων της EUROJUST, δεν μπορεί 
να ολοκληρωθεί χωρίς αναφορά στον σημαντικότερο 
«συνεργάτη» της στο χώρο της ΕΕ, την Europol. Η 
EUROJUST και η Europol μολονότι δεν δημιουργήθη- 
καν ταυτόχρονα, ούτε έχουν περιβληθεί τον ίδιο νομι
κό τύπο, ακολουθούν πορείες συγκλίνουσες, αφού 
έχουν κοινό στόχο την καταπολέμηση του οργανωμέ
νου διασυνοριακού εγκλήματος και καλούνται να συ
νεργαστούν στενά. Όπως προκύπτει από την ίδια τη 
ΣυνθΕΕ, η Europol και η EUROJUST, οι σημαντικότε
ροι μηχανισμοί αστυνομικής και δικαστικής συνεργα
σίας στα ποινικά ζητήματα, αντίστοιχα, εμφανίζονται 
ως τα δύο μέσα τα οποία επιτρέπουν στους πολίτες 
να χαίρουν ενός υψηλού επιπέδου προστασίας μέσα 
σ’ ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, 
ενώ η δράση τους ενισχύεται σημαντικά και από το 
κείμενο του Σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης.
Είναι γνωστό, όμως, ότι τόσο η EUROJUST όσο και η 
Europol απέχουν πολύ από το να αποδίδουν το μέγι
στο των δυνατοτήτων τους. Το σημαντικότερο εμπό
διο στην κατεύθυνση αυτή είναι η απροθυμία των 
εθνικών αρχών να συνεργαστούν μαζί τους, να 
ανταλλάξουν πληροφορίες με τη Europol, να αναφέ
ρουν υποθέσεις στη EUROJUST και σε τελική ανάλυ
ση να εκμεταλευτούν τις δυνατότητες που τα όργανα 
αυτά μπορούν να προσφέρουν. Η απροθυμία συνερ
γασίας με θεσμοθετημένα όργανα της ΕΕ, οφείλεται 
κατά ένα μέρος σε ανεπαρκή ενημέρωση, συνδέεται 
όμως αναμφίβολα και με την διστακτικότητα των εκ
προσώπων της κάθε έννομης τάξης να «μοιραστούν» 
κομμάτι της «εθνικής τους κυριαρχίας» στο χώρο του 
ποινικού δικαίου.
Η απροθυμία και διστακτικότητα θα υποχωρήσουν, πι
στεύω, με την πάροδο του χρόνου, αφού κάθε έννο- 
μη τάξη έχει συμφέρον στην καταπολέμηση του δια
συνοριακού εγκλήματος, διαμέσου της κατά το δυνα
τόν αποτελεσματικότερης αστυνομικής και δικαστι
κής συνεργασίας, αλλά και υποχρέωση να παράσχει 
την υπηρεσία αυτή στους πολίτες. Ας μην ξεχνάμε ότι 
η αποτυχία συντονισμού της επιχειρησιακής δράσης 
στη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος αναπό
τρεπτα αποβαίνει σε όφελος των εγκληματιών.

Της Σταυρούλας Κουτουλάκου, Αντεισαγγελέα 
Πρωτοδικών, Εθνικού Μέλους EUROJUST
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Το νομ ικό  πλαίο ιο  για την

ασφάλεια cou κυβερνοχώρου

κατά  το ε λ λ η ν ικ ό  δ ίκα ιο

I. Η ασφάλεια  στο δ ιαδίκτυο 
1) Δ ιαδίκτυο και δίκαιο

Η προσέγγιση των νομικών θεμάτων που αφο
ρούν στον Κυβερνοχώρο ενέχει τη δυσκολία ότι προ
ϋποθέτει όχι μόνο νομικές, αλλά μέχρι έναν βαθμό 
τουλάχιστον και τεχνικές γνώσεις σε θέματα ηλε
κτρονικών υπολογιστών computers) και διαδικτύο 
(internet). Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος 
τα συμβαίνοντα στο πεδίο του εγκλήματος στον κυ
βερνοχώρο (cyber crime), όπως άλλωστε συμβαίνει 
και στα εγκλήματα με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
(compyter crimes), χωρίς την κατοχή αυτών των τε
χνικών γνώσεων. Οι τεχνικές όμως γνώσεις δεν 
επαρκούν για την κατανόηση της νομικής διάστασης 
του θέματος. Αυτά σε πρακτικό επίπεδο σημαίνει ότι 
ο νομικός πρέπει να διαθέτει τεχνικές γνώσεις, ο δε 
τεχνικός πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βασικές νο
μικές γνώσεις. Ο συνδυασμός των δύο βασικών αλλά 
και διαφορετικών τρόπων σκέψεως αποτελεί «τον 
σταυρό του μαρτυρίου» για την κατανόηση του θέμα
τος, δηλαδή του εγκλήματος στο διαδίκτυο και της 
αντιμετώπισής του.
Ενα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
αυτός που ασχολείται με τη νομική πλευρά του θέ
ματος από ποινική άποψη είναι η έλλειψη επαρκούς 
βιβλιογραφίας και σχετικών άρθρων. Είναι ευνόητο 
ότι η έλλειψη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το 
έγκλημα στον κυβερνοχώρο αποτελεί νέα μορφή 
εγκλήματος. Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η ανά
πτυξη των σχετικών νομικών θεμάτων από αστική και 
εμπορική άποψη έχει διερευνηθεί σε μεγαλύτερη 
έκταση από ό,τι η αντίστοιχη ποινική πλευρά. Αυτό 
οφείλεται στη μεγάλη επιρροή του κυβερνοχώρου 
τόσο στο αστικό δίκαιο (σύναψη συμβάσεων εξ απο- 
στάσεως δια του κυβερνοχώρου κ.λ.π.) όσο και στον

οικονομικό τομέα (ηλεκτρονικό εμπόριο, νέα οικονο
μία κ.λ.π.).
Σε κάθε περίπτωση όμως ο μελετητής των σχετικών 
με τον κυβερνοχώρο θεμάτων θα πρέπει να καταφεύ
γει στα διάφορα (πολυπληθή) τεχνικά περιοδικά για 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και σε δη
μοσιεύματα του ημερήσιου Τύπου. Αλλωστε και το 
ίδιο το διαδίκτυο αποτελεί πηγή αντλήσεως πληρο
φοριών (ίσως την σημαντικότερη), ανατρέχοντας στις 
ειδικές ιστοσελίδες (sites).

2} Γενικές παρατηρήσεις γ ια  την ασφάλεια 
στο δ ιαδίκτυο.

Στην καθομιλουμένη γλώσσα, ασφάλεια είναι 
η κατάσταση εκείνη στην οποία δεν υπάρχει κίνδυ
νος, όπου αισθάνεται κάποιος ότι δεν απειλείται. Εί
ναι επίσης η αποτροπή κινδύνου ή απειλής ή εξασφά
λιση σιγουριάς και βεβαιότητας. Στην καθημερινή 
πρακτική, ο καθένας δίνει στον όρο ασφάλεια το πε
ριεχόμενο εκείνο, που καθορίζουν οι συνθήκες ασκή- 
σεως του επαγγέλματος του και η γενικότερη κο
σμοθεωρία του. Έτσι π.χ. για τον στρατιωτικό η έν
νοια ασφάλεια έχει διαφορετικό περιεχόμενο από 
ό,τι για τον αστυνομικό, ο οποίος επίσης αντιλαμβά
νεται την ίδια έννοια εντελώς διαφορετικά από ό,τι ο 
εργαζόμενος σε οικοδομικές εργασίες κ.λ.π. Αλλά 
και στον ίδιο ευρύτερο επαγγελματικό κλάδο, η έν
νοια ασφάλεια έχει διαφορετικό περιεχόμενο, ανά
λογα με την επιμέρους ενασχόληση του κάθε προσώ
που. Έτσι π.χ. για τον στρατιωτικό που ασχολείται με 
τα όπλα, η έννοια της ασφάλειας δεν ταυτίζεται με 
αυτή που αντιλαμβάνεται ο ασχολούμενος με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ίδιου κλάδου. Ακόμα 
όμως και στον ίδιο στενότερο - επιμέρους κλάδο, η 
οπτική γωνία θεωρήσεως του όρου ασφάλεια είναι

20



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

εντελώς διαφορετική. 
Έτσι π.χ. διαφορετικά 
αντιλαμβάνεται τον 
όρο «ασφάλεια» ο 
τεχνικός ασφαλείας 

υπολογι
στικών συστημά
των και διαφορε

τικά ο τεχνικός 
ασφάλειας τραπεζικών πληρο

φοριακών συστημάτων.
Σε κάθε περίπτωση όμως όλοι όσοι ασχολούνται με 
θέματα ασφαλείας «συναντιόνται» στην κατάσταση 
εκείνη όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και αισθάνονται 
ασφαλείς, κατά την ενάσκηση του έργου τους. Είναι 
ευνόητο βέβαιο ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο είναι 
ένα θέμα που αφορά σε όλους, δηλαδή τόσο στα με
μονωμένα άτομα, στις επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και 
σε αυτές τις οργανωμένες πολιτείες.

3) Η νομική έννο ια  της «ασφάλειας» στο 
διαδίκτυο.

Για τον νομικό, κάθε έννοια έχει το περιεχό
μενο εκείνο που με ακρίβεια καθορίζει ο νόμος για το 
συγκεκριμένο θέμα. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με 
την έννοια της ασφάλειας. Άρα για τον νομικό, ασφά
λεια στο διαδίκτυο σημαίνει αυτό που ο νόμος ορίζει 
ως ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ο νόμος επίσης καθορί
ζει και το περιεχόμενο όλων εκείνων των επιμέρους 
εννοιών που αναφέρονται στον βασικό ορισμό της 
ασφάλειας. Έτσι αν π.χ. ο νομοθέτης ορίσει ως 
ασφάλεια στο διαδίκτυο «τον κίνδυνο να επέλθει κά
ποια βλάβη», θα πρέπει να ορίσει ταυτόχρονα και 
τους όρους «κίνδυνο» και «βλάβη».
Για το συγκεκριμένο θέμα, της ασφάλειας του διαδι
κτύου ή της ασφάλειας στο διαδίκτυο, η ελληνική νο
μοθεσία δεν έχει δώσει ακόμα ορισμό. Θα έλεγα, χω
ρίς επιφύλαξη, ότι ουδόλως έχει ασχοληθεί με το θέ
μα. Αυτό σημαίνει πρακτικώς ότι ο ποινικός νομοθέ
της δεν έχει (ακόμα) θεωρήσει την ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο ως έννομο αγαθό.
Βέβαια, η έννοια της ασφάλειας δεν είναι άγνωστη 
στο ποινικό δίκαιο. Έτσι, στο 14ο κεφάλαιο του Ποι
νικού Κώδικα και στα άρθρα 290 επόμενα, ο ποινικός 
νομοθέτης με συγκεκριμένες διατάξεις προσδιορίζει 
τα εγκλήματα κατά της ασφάλειας των συγκοινωνιών 
και κατά των κοινωφελών εγκαταστάσεων. Επίσης 
στο άρθρο 388 ΠΚ, που ρυθμίζει την απάτη τη σχετι
κή με τις ασφάλειες, η έννοια της ασφάλειας λαμβά- 
νεται από το ασφαλιστικό δίκαιο, ενώ στα άρθρα 69 
επόμ. ΠΚ που αναφέρονται στα μέτρα ασφαλείας ως 
μέρος της επιβολής ή εκτέλεσης των ποινών, η έννοια 
της ασφάλειας λαμβάνεται από το δημόσιο δίκαιο 
(δημόσια ασφάλεια).
Συμπερασματικώς μπορεί να λεχθεί ότι η έννοια της 
ασφάλειας στο διαδίκτυο δεν έχει καθοριστεί ακόμα

από τον νομοθέτη. Κατά τον καθορισμό της, όμως, 
πρέπει να ληφθούν υπόψη οι βασικές Αρχές του Δ ι
καίου, όπως αυτές προσδιορίζονται στο ελληνικό Σύ
νταγμα και στους ισχύοντες Διεθνείς Κανόνες.

4) Βασικές Αρχές του όρου «ασφάλεια» στο 
δ ιαδίκτυο.

Στο διαδίκτυο «διακινούνται» πληροφορίες - 
δεδομένα (data) που έχουν σχέση με την προσωπική 
και ιδιωτική σφαίρα του ατόμου (χρήστη ή μη χρήστη 
του διαδικτύου). Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να 
απαιτήσει τη μη διαρροή των στοιχείων αυτών σε τρί
τα «αδιάκριτα βλέμματα». Κατά συνέπεια απαιτείται 
τα στοιχεία αυτά να κινούνται με ασφάλεια και μυστι
κότητα. Η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, ο σεβασμός 
της αξίας και η προστασία του ατόμου, η ελεύθερη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας, το απόρρητο και το 
απαραβίαστο της επικοινωνίας αποτελούν μερικές 
από τις βασικότερες Αρχές του δικαίου. Είναι ευνόη
το ότι οι θεμελιώδεις αυτές Αρχές πρέπει να εφαρ
μόζονται και στον κυβερνοχώρο. Ο υπερβολικός 
αστυνομικός έλεγχος (αστυνόμευση) του κυβερνο- 
χώρου, δηλαδή η ευρεία διατύπωση του όρου «ασφά
λεια» έρχεται ή ενδεχομένως να έρχεται σε αντίθε
ση με τις παραπάνω Αρχές. Δεν μπορούμε να ομι
λούμε για κρατικό έλεγχο, καθότι η έννοια του κρά
τους και της κρατικής κυριαρχίας είναι έννοιες άγνω
στες στο διαδίκτυο.
Η εφαρμογή όμως των Αρχών αυτών στο διαδίκτυο 
είναι ένα από τα πλέον δύσκολα και περίπλοκα θέμα
τα τόσο από τεχνικής όσο και από νομικής απόψεως. 
Από τεχνικής απόψεως, διότι κάθε τεχνικός τρόπος 
που αποβλέπει στην ασφάλεια του διαδικτύου μπορεί 
να εξουδετερωθεί - και συνήθως εξουδετερώνεται - 
από έναν άλλο τρόπο «αντί - ασφάλειας». Από νομι
κής απόψεως, διότι ο νομοθέτης δεν «προφταίνει» να 
παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις κοι
νωνικές επιπτώσεις και συνέπειές τους, ώστε να μπο
ρέσει να τις ρυθμίσει. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές 
στην τεχνική δομή του κυβερνοχώρου και κατά συνέ
πεια στην νομική αντιμετώπισή του είναι τόσο ρα-
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γδαίες, που, εάν το θέμα δεν «σταθε
ροποιηθεί» κάπου από τεχνολογικής από- 

ψεως, ο νομοθέτης δεν θα καταφέρει να λάβει οποι- 
οδήποτε μέτρο σε ουσιαστικό ή δικονομικό επίπεδο. 
Η τεχνική διάσταση του όρου «ασφάλεια» στο διαδί
κτυο.
Από τεχνικής απόψεως, ασφάλεια (security) είναι η 
προστασία ενός συστήματος υπολογιστών και των 
δεδομένων του από απώλεια ή ζημιά. Αυτή επιτυγχά
νεται με την πρόληψη της πρόσβασης μη εξουσιοδο
τημένων ατόμων στο σύστημα. Κλασικό παράδειγμα 
ασφαλείας αποτελεί η συναλλαγή (αγοραπωλησία) 
που γίνεται στο διαδίκτυο με τη χρήση πιστωτικής 
κάρτας. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εξασφα
λιστεί ότι δεν είναι δυνατόν να «συλλάβει» (υποκλέ
ψει) κάποιος τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας ή να 
τον αντιγράψει από τον διακομιστή, που είναι αποθη- 
κευμένος. Επίσης πρέπει να επαληθευτεί ότι ο αριθ
μός της πιστωτικής κάρτας αποστέλλεται πράγματι 
από το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι τον στέλνει.
Η ασφάλεια δηλαδή των δεδομένων που διακινούνται 
στο διαδίκτυο πρέπει να ικανοποιεί την εμπιστευτικό
τητα, την ακεραιότητα και την διαθεσιμότητα των δε
δομένων.
Εμπιστευτικότητα (conflidentilality) των δεδομένων ε ί
ναι η ιδιότητά τους να καθίστανται προσπελάσιμα μό
νο από εξουσιοδοτημένους χρήστες του συστήμα
τος.
Ακεραιότητα (integrity) των δεδομένων είναι η ιδιότη
τα των στοιχείων να είναι ακριβή και να αντιπροσω
πεύουν την πραγματικότητα, κάθε δε αλλαγή τους να 
είναι αποτέλεσμα εξουσιοδοτημένης ενέργειας. 
Διαθεσιμότητα (avaifability) των πόρων ενός πληρο
φοριακού συστήματος είναι η ιδιότητά τους να καθί

στανται άμεσα προσπελάσιμοι σε κάθε εξουσιοδοτη
μένο χρήστη του συστήματος.

6) Σχέση ασφάλειας και μυστικότητας στο δ ια
δ ίκτυο
Μυστικότητα είναι το δικαίωμα που έχει κάποιος να 
μην μοιράζεται τις πληροφορίες (π.χ. ηλικία, θρή
σκευμα, αριθμούς πιστωτικής κάρτας κ.λ.π.) που 
αφορούν στο άτομό του με άλλους. Οι πληροφορίες 
αυτές είναι καταγεγραμμένες στο διαδίκτυο. Η 
ασφάλεια και η μυστικότητα στον χώρο του διαδι
κτύου είναι (ουσιαστικώς) θεωρητικές έννοιες. Στην 
πράξη, ό,τι κινείται στον χώρο του διαδικτύου μπορεί 
να γίνει γνωστό, ουσιαστικώς δηλαδή να υποκλαπεί. 
Εχει χαρακτηριστικά λεχθεί ότι «κανένα κινούμενο 
ηλεκτρόνιο του πλανήτη δεν μπορεί να τρέφει σοβα
ρές ελπίδες ότι θα ξεφύγει από τον ιστό της παρακο
λούθησης. Κατά συνέπεια, η ασφάλεια και η μυστικό
τητα του διαδικτύου δεν είναι μόνο νομικές, αλλά και 
τεχνικές έννοιες. Μπορεί όμως να λεχθεί ότι η ασφά
λεια είναι πρωτίστως τεχνική και δευτερευόντως νο
μική έννοια, ενώ αντίθετα η μυστικότητα είναι πρωτί
στως νομική και δευτερευόντως τεχνική έννοια. Σε 
κάθε περίπτωση, όμως, με τη χρήση της τεχνολογίας 
και ιδιαίτερα του διαδικτύου, η προσωπική ζωή του 
ατόμου έχει γίνει «διαφανής».
Συμπερασματικώς, μυστικότητα και ασφάλεια είναι 
εντελώς διαφορετικά πράγματα, δεν είναι όμως 
υπερβολικό να λεχθεί ότι ασφάλεια και μυστικότητα 
στο διαδίκτυο αποτελούν τις δύο διαφορετικές όψεις 
ενός και του ίδιου νομίσματος.

Του Ιωάννη ΑΓΓΕΛΗ,
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών
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Με έκταση 20.273 km2, 
η Σλοβενία βρίσκεται 
στο Νοτιοανατολικό μέ· 
ρος της Ευρώπης, συνο
ρεύοντας με την Ιταλία, 
Αυστρία, Ουγγαρία, 
Κροατία καιτηνΑδριατι- 
κή Θάλασσα. Ο πληθυ
σμός της ανέρχεται σε 
δύο περίπου εκατομμύ
ρια κατοίκους και ανακήρυξε την ανεξαρ
τησία της από τις Δημοκρατίες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας στις 25 Ιουνίου 1991. Αν 
και ήταν η Δημοκρατία με την μεγαλύτερη 
ευημερία, ο πόλεμος της Βοσνίας Ερζεγο
βίνης προκάλεσε μεγάλη οικονομική κρί- 
ση.Ο πληθυσμός της είναι Σλαβικής κατα
γωγής (κατά πλειοψηφία Καθολικοί), αλ
λά με μεγάλη επιρροή από την Ιταλία και 
Γερμανία. Εκτός από τους Σλοβένους 
(88%), υπάρχουν και μειονότητες Κροα- 
τών, Σέρβων, Ούγγρων, Ιταλών και Αρά- 
βων.Η επίσημη γλώσσα είναι η Σλοβένικη, 
η οποία σε αντίθεση με τις Σλαβικές 
γλώσσες δε χρησιμοποιεί το Κυριλλικό 
αλφάβητο αλλά το λατινικό. Πρωτεύουσα 
της είναι η LJYBLJANA.
Η Αστυνομία της είναι ένας Οργανισμός 
που ανήκει στο Υπουργείο Εσωτερικών 
και εξαρτάται απ’ ευθείας από τον Υπουρ
γό Εσωτερικών. Διαθέτει Οργάνωση σε 
τρία επίπεδα: Εθνικό (Γενική Δ/νση), Πε
ριφερειακό (Περιφερειακές Δ/νσεις) και 
Τοπικό (Αστυνομικά Τμήματα).
Ο Αρχηγός της είναι Πολιτικό Πρόσωπο 
και τοποθετείται από την Κυβέρνηση.

Οργάνωση τη ς  Σ λοβ έν ικη ς Α σ τυνομίας.

Σε Κεντρικό επίπεδο η Γενική Αστυνομική Δ/νση, με 
Αρχηγό Πολιτικό Πρόσωπο, δεν έχει την κλασική δο
μή της Αστυνομίας και αποτελείται από εννέα Κε
ντρικές Υπηρεσίες:
Την ένστολη Αστυνομία, την Εγκληματολογική Αστυ
νομία, την Ασφάλεια και Προστασία πολιτών, την 
Αστυνομία Επιχειρήσεων και Συγκοινωνιών, τις Ειδι
κές Δυνάμεις Επέμβασης, των Εσωτερικών Υποθέσε
ων Προσωπικού, των Κοινών Υπηρεσιών, την Πληρο
φορική και Τηλεπικοινωνίες καθώς και τη Διοικητική 
Υποστήριξη.
Σε Περιφερειακό επίπεδο διαθέτει 11 περιφερειακές 
Διευθύνσεις με επικεφαλής στην κάθε μία από έναν 
Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή. Τέλος σε Τοπι
κό επίπεδο διαθέτει 100 περίπου Αστυνομικά Τμήμα
τα.
Το σύνολο του Προσωπικού ανέρχεται σε 9.074 άτο
μα, από τα οποία τα 7.526 είναι Αστυνομικοί (με πο
σοστό γυναικών 9.5%) και 1.580 Πολιτικοί Υπάλλη
λοι (με ποσοστό γυναικών 76%).
Η μέση ηλικία των εργαζομένων στην Αστυνομία της 
Σλοβενίας είναι 33 έτη.
Για το έτος 2005 σε προκήρυξη για πρόσληψη στην 
Αστυνομία υπέβαλαν αίτηση 1.180 υποψήφιοι. Από 
αυτούς τελικά προσλήφθηκαν 105 άνδρες και 90 γυ
ναίκες.
Για το ίδιο έτος ο προϋπολογισμός της Αστυνομίας 
ξεπερνάει τα 281 εκατομμύρια Ευρώ, από τα οποία 
το 77,1% θα διατεθεί για μισθούς, το 15% για υλικά 
και το 5,6% για βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδο
μής-
Εχει συνολικό στόλο με 2.089 οχήματα και τα υπη
ρεσιακά όπλα που παρέχει η υπηρεσία είναι Beretta 
και Glock.
Σήμερα διαθέτει 33 αστυνομικούς σε αποστολές δια-
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τήρησης της Ειρήνης (όπως στα Σκόπια, Timor, Κόσο- 
βο, Bih και Αφγανιστάν).
Το έτος 2003 η Αμεση Δράση (το 113) δέχθηκε 
635.954 τηλεφωνικές κλήσεις σε ολόκληρη τη χώρα 
με ποσοστό αύξησης 14,2% περισσότερες από το 
προηγούμενο και με μέσο χρόνο άφιξης στον τόπο 
του συμβάντος 15-20 λεπτά.

Η ιστορία της Αστυνομίας,

Η ιστορία της Σλοβένικης Αστυνομίας συμβαδίζει με 
τις αλλαγές που συνέβαιναν κάθε φορά στη χώρα.
Η 8η Ιουνίου 1849 θεωρείται η ημερομηνία γέννησης 
της πρώτης Αστυνομικής δύναμης του ανεξάρτητου 
κράτους της Σλοβενίας, η οποία αποτελούσε τότε μέ
ρος της Αυστρο-Ουγγρικής αυτοκρατορίας με αυτο- 
κράτορα το Francisco Jose I, ιδρυτή της Χωροφυλα
κής.
Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την πρόσληψη 
στην τότε χωροφυλακή ήταν: ύψος πάνω από 1,70 
cm, ηλικία 24 έως 36 ετών, άγαμος ή χήρος χωρίς 
παιδιά, άριστη διαγωγή και άριστη προφορική και 
γραπτή γνώση της ομιλούμενης γλώσσας.
Οι Σταθμοί της Χωροφυλακής εκείνη την εποχή είχαν 
φθάσει τους 72.
Τον Ιούλιο του 1850, ο Αυτοκράτορας υπέγραψε και 
δεύτερο διάταγμα, στο οποίο προβλεπόταν η δημι
ουργία Αστυνομικών Υπηρεσιών σε όλες πλέον τις 
πρωτεύουσες των επαρχιών, τοποθετώντας μάλιστα 
επικεφαλής τον Υπουργό Εσωτερικών στην Βιέννη. 
Μετά το 2ο Παγκόσμιο πόλεμο και την διάλυση της 
Αυτοκρατορίας, η Σλοβενία ενσωματώθηκε στη Γιου
γκοσλαβία μαζί με την υποδομή που είχε η τότε Χω
ροφυλακή της.
Υπήχθη αμέσως στο Υπουργείο Εσωτερικών και στις 
ένοπλες δυνάμεις του Βελιγραδιού, όπου το 1930 
αναδιοργανώθηκε και ιδρύθηκε η Πολιτοφυλακή της 
Εθνικής Αστυνομίας.
Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου το 
έδαφος της Σλοβενίας διαιρέθηκε σε Γερμανικό, Ιτα
λικό και Ουγγρικό τομέα όπου η κάθε μία εφάρμοσε 
το δικό της Αστυνομικό μοντέλο.
Το 1941 δημιουργούνται οι Δυνάμεις Εθνικής Προ
στασίας με συνολική δύναμη 15.000 Αστυνομικούς. 
Το 1946 ιδρύεται η Milicia, ένα Σώμα με αστυνομική 
αποστολή, το οποίο μέχρι το 1980 υπέστη συνεχόμε
νες αλλαγές με τη διαμεσολάβηση 8 νόμων.
Με την απόκτηση (πρόσφατα) της ανεξαρτησίας της 
από την πρώην Γιουγκοσλαβία, η Milicia επανασυγρο- 
τείται και παίρνει πλέον τη σημερινή της μορφή.

Τα Αστυνομικά Τμήματα,

Τα Αστυνομικά Τμήματα έχουν σήμερα τις ίδιες απο
στολές που είχε η πρώην Χωροφυλακή και η Milicia. 
Διοικούνται από προϊστάμενο, ο οποίος τοποθετείται 
απ’ ευθείας από τον Αρχηγό της Αστυνομίας μετά 
από πρόταση του περιφερειακού Προϊστάμενου και 
διαιρούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τη συνολική 
δύναμη που διαθέτει το κάθε Τμήμα Εάν το Τμήμα 
διαθέτει πάνω από 25 αστυνομικούς τότε είναι υπο
χρεωτική και η τοποθέτηση ενός Βοηθού Προϊστα
μένου σε αντίθεση με τα Τμήματα της Συνοριακής 
Αστυνομίας που ο αριθμός πρέπει να ξεπερνάει τα 35 
άτομα .

Έτσι έχουμε τέσσερις κατηγορίες Αστυνομικών 
Τμημάτων:

Α' Κατηγορία. Αυτά που διαθέτουν πάνω από 81 
Αστυνομικούς
Β' Κατηγορία. Αυτά που διαθέτουν από 51 έως 81 
Αστυνομικούς
Γ' Κατηγορία. Αυτά με ελάχιστο τους 31 και ανώτε
ρο τους 51 και τέλος
Δ' Κατηγορίας. Τα μικρά με ελάχιστο αριθμό τους 21 
έως 31 Αστυνομικούς.
Τα Τμήματα Τροχαίας και της 
Συνοριακής Αστυνομίας δια
θέτουν τις ίδιες κατηγορίες 
με πολύ μικρές αποκλίσεις.
Στο άρθρο 28 του Νόμου που 
ρυθμίζονται τα θέματα της 
Σλοβένικης Αστυνομίας 
υπάρχει θεσμοθετημένο Γρα
φείο Εσωτερικών Υποθέσεων 
που ασχολείται με τη νομιμό
τητα των ενεργειών του Σώ
ματος και την ενδεχόμενη 
διαφθορά καθώς και Γραφείο 
παραπόνων Πολιτών.
Το έτος 2003 υπήρξαν 1.309 
διαμαρτυρίες πολιτών σε βά
ρος της νομιμότητας των 
ενεργειών της αστυνομίας, ποσοστό 7,1% μεγαλύτε
ρο από το έτος 2002 (1.222) και 317 υποθέσεις προς 
διερεύνηση για διαφθορά αστυνομικών.
Το ίδιο έτος η αστυνομία έγινε αποδέκτης 367 περι
πτώσεων άσκησης φυσικής βίας από πολίτες σε βά
ρος Αστυνομικών όπου οι 34 περιπτώσεις έγιναν με 
οχήματα, 29 με χρήση επικίνδυνων αντικειμένων, 6 
με αγχέμαχα όπλα και 2 με πυροβόλα.

Ανάπτυξη σε επίπεδο επικράτειας

Σε επίπεδο επικράτειας διαθέτει 11 Περιφερειακές 
Διευθύνσεις, 52 Τμήματα A ' Κατηγορίας, 11 Τμήμα
τα Τροχαίας, 31 Τμήματα Συνοριακής Αστυνομίας, 1 
Τμήμα Θαλάσσιου Ελέγχου (Τμήμα Λιμενικού), 1 
Τμήμα Εφιππης Αστυνομίας, 2 Τμήματα Εκπαιδευμέ
νων Σκύλων, 1 Τμήμα Φύλαξης Σιδηροδρόμων και ένα 
Τμήμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Ljubljana.

Συνοριακή Αστυνομία

Το 1991 η Σλοβενία εγκατέστησε ένα σύστημα ελέγ
χου συνόρων σε μήκος 1.382 km.
Σήμερα διαθέτει 194 συνοριακούς Σταθμούς ελέγ
χου, από τους οποίους οι 65 είναι διεθνείς.
Το 2003 η Αστυνομία βελτίωσε αισθητά το υπάρχων 
συνοριακό σύστημα ελέγχου ενισχύοντάς το και με 
συστηματικές περιπολίες στις περιοχές που συνο
ρεύει με άλλες χώρες με αποτέλεσμα την αντίστοι
χη μείωση της παράνομης μετανάστευσης.
Το 2003 απέλασε από τα σύνορά της 52.837 άτομα 
(Σέρβο-Μαυροβούνιους, Σκοπιανούς, Τούρκους 
κ.λ.π.), γεγονός που σημαίνει αύξηση της αποτελε- 
σματικότητάς της κατά 2,9% σε σύγκριση με το 
2002.

Τα ποσοστά εισόδου πολιτών από τα διάφορα σημεία 
ελέγχου της χώρας διανέμονται ως εξής: Από Ιταλία 
30,5%, Αυστρία 22.3%, Ουγγαρία 4,8%, Αεροδρόμιο 
του Brnik & Λιμάνι του Coper 0,4% και Κροατία 42%.

Η επίσημη συνολική διακίνηση από τα σύνορα της
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χώρας ξεπέρασε το 2003 τα 123 εκατομμύρια ξένους 
επισκέπτες σε σύγκριση με το 2002 που έφθασαν τα 
122.

Εγκληματικότητα

Το 2003, η Διεθνής Συνεργασία για την ενσωμάτωση 
της Σλοβενίας στην Ε.Ε. και ο αγώνας κατά της τρο
μοκρατίας σε συνάρτηση με τη ενίσχυση των μέτρων

που έλαβε στα Νότια σύνορά της επηρέασαν απο
φασιστικά το έργο της Αστυνομίας.
Η εγκληματικότητα κατά το έτος 2003 δεν αυξήθηκε 
σε σύγκριση με το 2002. Οι δείκτες παραμένουν στα 
ίδια επίπεδα με επιβάρυνση στον τομέα της παράνο
μης μετανάστευσης, στις ανθρωποκτονίες, στα αδι
κήματα κατά της ιδιοκτησίας και στις ληστείες. 
Εντατικοποιήθηκε η προσπάθεια στον τομέα δίωξης 
του οργανωμένου εγκλήματος και των οικονομικών 
εγκλημάτων. Στον τομέα της δημόσιας τάξης επιση- 
μάνθηκε μια αύξηση της βίας σε αθλητικά γεγονότα. 
Το 2003 παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 76.643 
υποθέσεις -σε ποσοστό 0,7% μικρότερο από το 
προηγούμενο έτος- και ενεπλάκησαν 35.014 ύπο
πτοι.
Πάνω από τα μισά αδικήματα του συνόλου της χώρας 
διαπράχθηκαν στην Πρωτεύουσα της Σλοβενίας.
Από το σύνολό των διαπραχθέντων αδικημάτων εξι
χνιάστηκε το 40,4% . Από αυτά το 93,1% αφορούν 
σε αδικήματα κατά της τιμής, το 28,2% κατά της ιδιο
κτησίας, το 14,5% σε διαρρήξεις κατοικιών και το 
7,8% σε κλοπές αυτοκινήτων.

ΠΙΝΗΚΗΣ ΕΓΚΠΗΜΗΤΙK0THTRI

Τελεσθέντα Αδικήματα Έτος 2002 Έτος 2003 ~

Ανθρωποκτονίες 78 57
Βιασμοί 86 70
Βαριές Σωματικές βλάβες 410 313
Ληστείες 449 349
Διαρρήξεις κατοικιών 16.431 16.947
Κατά της ιδιοκτησίας (γενικά) 54.853 55.231
Παράβαση του Ν. περί Ναρκωτικών 1 534 1 046
Εμπρησμοί 69 101
Οικονομικά Εγκλήματα 8.527 7.168
Εγκλήματα που σχετίζονται 
με το οργανωμένο έγκλημα 551 388
Πλαστογραφίες 1.187 987
Αυτοκτονίες 518 517

<ατασχί8ίντα όπλα και Εκρηκτικά
Οπλα
Πυρομαχ ικά___________
Εκρηκτικοί μηχανισμοί
Βόμβες
Εκρηκτική ύλες________

Κατασχεθίντα ναρκωτικά
Ηρωίνη
Κοκαΐνη

Αμφεταμίνες
Έκστασης
Φυτά καννάβεως
Μαριχουάνα
ΧασΙς
Μετ αμφεταμίνες
Μεθαδώ

571.089
188326
34.759
3.552

652
468

2407
693

30.912

Έ το ςκ ίο Γ

ινη

Έ τος 2002
1.340

50.329
1.287

50
17

Έτος 2003
1.074

42.358
232

12
30

( i t  γραμμάρια)
68 669
55.381

32
359

9.425
1.099.943

19

184

89.031
1.661

45
43

3.662
219.571

588
18

226

554.356
245 245

34.527
3 642

520
541

2527
802

30.363

ΠΥ/ΠΕ' Γεώργιος Χονδροματίδης 
Μετάφραση -  επιμέλεια από το περιοδικό 
της Ισπανικής Αστυνομίας Guardia Civil, 
Φεθρ. 2005
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(

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 75 ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 
ΤΗΛ- FAX: 261-022541

ΒΑΘΕΩΣ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΑΘΗΝΑ 
Τ Η Λ -FAX: 210 6425503



πό τον Όλυμπο μέχρι τον Εύξεινο Πόντο 
ποταμό Δούναβη. Με το πέρασμα των χρόνων, ο 

χώρος τής Θράκης περιορίστηκε και στους ιστορικούς χρόνους ορίζεται δυτικά από τον 
ποταμό Στρυμόνα και βόρεια από το όρος Αίμος. Στην εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
δυτικό όριο γίνεται ο ποταμός Νέστος. Κατά την περίοδο της Βυζαντινής αυτοκρατο
ρίας οι πόλεις της Θράκης που ήκμασαν και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο ήταν η Κων
σταντινούπολη, η Αδριανούπολη, η Αίνος, η Μεσημβρία, η Σιλυβρία, η Μακρά Γέφυρα, η 
Καλλίπολη, οι Σαράντα Εκκλησιές, η Ραιδεστός, το Διδυμότειχο, το Σουφλί, η Πλωτι- 
νούπολη, η Τραϊανούπολη, η Κομοτηνή, η Ξάνθη και η Φιλιππούπολη της Ανατολικής 
Ρωμυλίας.
Μέχρι την τριχοτόμησή της που ολοκληρώθηκε το 1922, η Θράκη αποτελούσε μία με
γάλη γεωπολιτική, πολιτισμική ενότητα που την χαρακτήριζε η άμεση και λειτουργική 

των αστικών της κέντρων με τους γεωργικούς και κτηνοτροφικούς τόπους, τα 
α της στο Αιγαίο, στην Προποντίδα και στη Μαύρη Θάλασσα, τις ποταμόσκαλες 

πλωτού Έβρου και τους εμπορικούς σταθμούς κατα μήκος των δρόμων που οδη
γούν στην Κεντρική Ευρώπη, στις — ρττΛ~'TWifl|IT¥'T~~ και στις μικρασιατικές αγορές.

ομμάτι της 
τάβια και napoj 

κισμούς, μονά 
ρου από τις πανάρχαιες εποχές, 

ζει ο καθένας να την επισκεφθεί και να τη γνωρίσει.



ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ

Ο νομός Εβρου, το ανατολικότερο χερσαίο σύνορο της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Ασία συνορεύει βόρεια με τη 
Βουλγαρία, ανατολικά με την Τουρκία, δυτικά με το νομό 
Ροδόπης και νότια βρέχεται από το Αιγαίο.

Πρωτεύουσα του νομού είναι η Αλεξανδρούπολη, η 
οποία αποτελεί και το σπουδαιότερο συγκοινωνιακό κόμ
βο όλης της Θράκης, διαθέτοντας αεροδρόμιο και λιμάνι.

Με τη νέα διοικητική διάρθρωση, ο νομός αποτελείται 
από 13 Δήμους και χωρίζεται σε 5 επαρχίες: Αλεξαν
δρούπολης, Σουφλίου, Διδυμοτείχου, Ορεστιάδας και Σα
μοθράκης.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ

Ο νομός Εβρου, διασχίζεται σε όλο το μήκος του από 
το ομώνυμο ποτάμι που στην αρχαιότητα λέγονταν Ρόμ
βος. Ο Εβρος, γιος του μυθικού βασιλιά της Θράκης Κασ- 
σάνδρου, κίνησε την οργή της μητριάς του γιατί δεν αντα- 
ποκρίθηκε στον έρωτά της. Όταν αυτή τον κατηγόρησε 
στον πατέρα του, έπεσε στον ποταμό Ρόμβο και πνίγηκε. 
Ετσι ο ποταμός πήρε το όνομα Εβρος.

Η ιστορία του Εβρου συνεχίζεται σε μυθολογικό επίπε
δο με τον Ορέστη, γιο του Αγαμέμνονα και της Κλυται
μνήστρας ο οποίος κατά την παράδοση, αφού σκότωσε 
τη μητέρα του, κυνηγημένος από τις Ερινύες πήγε στους 
Μάντεις που του υπέδειξαν να λουστεί στη συμβολή 
τριών ποταμών. Βοηθούμενος από τους φίλους του πατέ
ρα του έφτασε στην Αίνο και από εκεί με πλοίο, ανέβηκε 
τον Εβρο ποταμό. Στη συμβολή των τριών ποταμών 
Εβρου, Αρδα, και Τούντζα, λούστηκε και αποκαθάρθηκε 
από το αμάρτημά του μητροκτόνου. Στο σημείο του εξα
γνισμού, έχτισε ναούς και ονόμασε την πόλη Ορεστιάδα 
"το πριν μικρόν Πολίχνιον κλήσιν Ορεστιάδα, ο Αγαμέμνο- 
νος υιός, πριν ήγειρεν Ορέστια. Εκεί λουσθείς γαρ ποτά- 
μοίς ιάθη της μανίας" (Ιωαν. Τζέτζης, 12ο αι. μ.Χ.).

Η περιοχή του Εβρου, κατοικείται από την παλαιολιθική 
εποχή συνεχώς μέχρι σήμερα. Τα πρώτα ίχνη ζωής, 
έχουν βρεθεί στην περιοχή Ορμενίου και είναι παλαιοντο
λογικά ευρήματα από μαστόδοντα. Κοντά στα χωριά Ρίζια 
και Κέραμος, βρέθηκαν λίθινα εργαλεία της Μέσης Πα
λαιολιθικής Εποχής (10.000 - 7.000 π.Χ.). Από τη Νεολιθι
κή Εποχή έχουν αποκαλυφθεί οικισμοί στο σπήλαιο Μά- 
κρης και στο Μικρό Βουνί της Σαμοθράκης, το οποίο κα- 
τοικήθηκε συνεχώς μέχρι την εποχή του χαλκού, οπότε 
ήρθε σε επαφή με του Μινωίτες της Κρήτης.

Οι Ελληνες άποικοι ξεκινώντας από τη Σαμοθράκη, θα 
αποικίσουν τα θρακικά παράλια δυτικά του Εβρου δημι
ουργώντας τειχισμένες πόλεις. Παράλληλα, στις όχθες 
του Εβρου, οικοδομούνται μια σειρά από μικρές πολιτεί

ες.

Στα τέλη του 5ου π.Χ. αιώνα, οι Πέρσες εκστρατεύο
ντας στη Σκυθία περνούν από τη Θράκη και ιδρύουν στις 
εκβολές του ποταμού Εβρου, βάση με ισχυρό φρούριο.

Την ίδια εποχή η Σαμοθράκη με τα ιερά όπου λατρεύο
νται οι "Μεγάλοι Θεοί" και τελούνται τα "Καβείρια Μυ
στήρια", αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα λα
τρείας του Ελληνικού, του Ελληνιστικού και του Ρωμαϊ
κού κόσμου.

Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ολοκληρώνει την ενσωμάτω
ση της Θράκης το 46 μ.Χ. Από τον αυτοκράτορα Τράίνό 
(98-117 μ.Χ.), ιδρύονται οι πόλεις Τράίνούπολη και Πλω- 
τινούπολη και κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός.

Μετά τη μεταφορά της πρωτεύουσας της Ρωμάίκής 
αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, η 
περιοχή του Εβρου, όπως και όλη η Θράκη αποχτά εξαι
ρετική γεωπολιτική σημασία. Ο Ιουστινιανός θωρακίζει 
την περιοχή με πολλά φρούρια. Κατάλοιπά τους διατη
ρούνται μέχρι σήμερα.

Από τον 7ο μ.Χ. αιώνα, αρχίζουν επιδρομές των Βουλ
γάρων. Η περιοχή του Εβρου θα ηρεμήσει μετά την κατα- 
τρόπωση των Βουλγάρων από τον Βουλγαροκτόνο.

Ο Ισαάκιος Κομνηνός, γιος του Αλεξίου Α' του Κομνη- 
νού ιδρύει το μοναστήρι της Παναγίας της Κοσμοσώτει- 
ρας το 1151 στη θέση Βηρός. Πέριξ της Μονής θα ανα
πτυχθεί η σημερινή πόλη των Φερών.

Το 1204 η Θράκη και ο Εβρος θα πέσουν στην κυριαρ
χία των Φράγκων της 4ης Σταυροφορίας.

Το 1341ο διεκδικητής του βυζαντινού θρόνου Ιωάννης 
Καντακουζηνός, στέφεται αυτοκράτορας στο Διδυμότει
χο ως Ιωάννης Στ', αλλά οι οξύτατες διαμάχες εντός της 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας θα επιτρέψουν στους Τούρ
κους επιδρομείς να βάλλουν το πόδι τους στη Θράκη με 
αποτέλεσμα το 1361 να πέσει στα χέρια τους το Διδυ
μότειχο. Τότε, σε διάφορες περιοχές του Εβρου ιδρύθη
καν μουσουλμανικές μονές Ορθοδόξων σουνιτών και 
μπεκτασήδων.

Οι χριστιανικοί πληθυσμοί προπαντός της υπαίθρου, 
δεινοπαθούν από τις τουρκικές καταπιέσεις και καταφεύ-
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γουν στα βουνά. Τότε οι Σουλτάνοι ευνόησαν μετακινή
σεις χριστιανικών πληθυσμών στη Θράκη από την Πελο
πόννησο, Ήπειρο και Θεσσαλία (μέσα του 16ου αιώνα). 
Από τους πληθυσμούς αυτούς κατάγονται κάτοικοι πολ
λών χωριών στις περιοχές Διδυμότειχου και Ορεστιάδας. 
Η πλειονότητά τους παρέμεινε προσηλωμένη στην εθνική 
τους συνείδηση και στην Ορθοδοξία. Μόνο οι ορεινοί 
πληθυσμοί της Ροδόπης (Πομάκοι), απομονωμένοι από τα 
ελληνικά αστικά κέντρα, αναγκάστηκαν να εξισλαμι
στούν ομαδικά (17ος αιώνας), διατηρώντας όμως πολλά 
από τα πανάρχαια έθιμά τους.

Από το 18ο αιώνα αρχίζει η οικονομική, η κοινωνική και 
μορφωτική άνοδος των κατοίκων του Εβρου. Στις πόλεις 
ιδρύονται σχολεία και επαγγελματικές ενώσεις.

Η άνοδος αυτή του οικονομικού και μορφωτικού επιπέ
δου, συνετέλεσε στην εξύψωση του εθνικού φρονήματος 
με αποτέλεσμα τη συμμετοχή των Εβριτών στον Αγώνα 
του 1821. Οι πληροφορίες μιλούν για εκτεταμένες σφα
γές τον Απρίλιο του 1821, αμέσως μετά την εκδήλωση 
της Επανάστασης στην πόλη του Διδυμοτείχου αλλά και 
στην περιφέρειά του όπως το Ισακ-Πασά (Ισαάκιο), Λαλά- 
Κουρούσου (Σοφικό) και αλλού. Σύμφωνα με την παρά
δοση οι σφαγές ήταν τόσο εκτεταμένες που από τότε 
χρονολογείται η κατάπτωση των δύο σημαντικότερων βιο
μηχανιών της πόλης, της αγγειοπλαστικής και της μετα- 
ξουργίας.

Από τις μεγαλύτερες μορφές της Επανάστασης ήταν ο 
καπετάν Αντώνης Βισβίζης και η γυναίκα του Δόμνα Βι- 
σβίζη από την Αίνο της Θράκης. Ο καπετάν Βισβίζης, μυή- 
θηκε από τους πρώτους στη Φιλική Εταιρία. Πρόσφερε 
πολλά χρήματα για την Εθνική Ιδέα και συμμετείχε στις 
ναυμαχίες του Αθω, της Λέσβου και της Σάμου, πάντα 
μαζί με τη Δόμνα και τα τέσσερα παιδιά τους. Όταν ο 
Αντώνης έπεσε νεκρός, η Δόμνα με θάρρος ανέλαβε τη 
διακυβέρνηση της «Καλομοίρας» και εξακολούθησε τον 
Αγώνα. Διακρίθηκε στην πολιορκία του Ευρίπου, συνερ-

Νομάρχης Έβρου 
Νικόλαος Ζαμπουνίδης

- Κύριε Νομάρχα, θα μπορούσατε να μας απαριθμήσετε 
τα θετικά στοιχεία του νομού Έβρου;

Πρόκειται για μια περιοχή που συνδυάζει βουνό και θά
λασσα, πεδιάδες και ποτάμιο περιβάλλον. Είναι μια από 
τις πλέον όμορφες και πλούσιες περιοχές της πατρίδας 
μας που κατοικείται από εργατικούς και φιλόξενους αν
θρώπους.

- Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει ο νομός;

Δύο είναι τα βασικά προβλήματα που προσπαθούμε να 
αντιμετωπίσουμε; Την εγκατάλειψη της υπαίθρου και την 
απόσταση που μας χωρίζει από τα σημαντικά εμπορικά 
κέντρα της χώρας, για τη διανομή των προϊόντων που 
παράγονται στην περιοχή μας.

- Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αιτία γι’ αυτή την τάση 
φυγής;

Είναι το αίσθημα ανασφάλειας που δημιουργήθηκε από 
το 1922 και εντεύθεν. Αυτό το αίσθημα άρχισε να δια
λύεται όταν προς τα τέλη της δεκαετίας του ' 80 συστά- 
θηκε διακομματική Επιτροπή για τη Θράκη, η οποία 
στους σχεδιασμούς της έθεσε ως πρώτο ζήτημα την 
εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας από τους κατοί
κους, γεγονός που επετεύχθη σε ικανοποιητικό βαθμό. 
Τώρα πλέον γίνονται επενδύσεις ενώ υπάρχει ταυτόχρο
να σημαντική βελτίωση των σχέσεων με τη Βουλγαρία 
και την Τουρκία. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούμενοι 
δημιουργήσαμε ένα Δίκτυο συνεργασίας σε επίπεδο Νο
μαρχιών με τους όμορους νομούς της Βουλγαρίας και 
της Τουρκίας που έχει μόνιμη έδρα την Ορεστιάδα και 
απαρτίζεται από Έλληνες, Βούλγαρους και Τούρκους τε- 
χνοκράτες που εργάζονται για την: 
α) αντιμετώπιση θεμάτων πολιτικής προστασίας, λαθρο
μετανάστευσης, περιβάλλοντος και για ότι έκτακτο συμ
βεί. Θέματα που πριν δύο χρόνια για να συζητηθούν απα
σχολούσαν τους Υπουργούς, τώρα διευθετούνται με 
απλούς υπηρεσιακούς παράγοντες, 
β) ανάπτυξη και αξιοποίηση της διασυνοριακότητας και 
των ευκαιριών που πάντοτε υπάρχουν.

- Μέχρι σήμερα φάνηκε χρήσιμο αυτό το Δίκτυο;

Και χρήσιμο και αποτελεσματικό με πιο πρόσφατο παρά
δειγμα τις πλημμύρες του Μαρτίου. Από τα μεγάλα θέ
ματα που έχουν τεθεί προς διευθέτηση είναι αυτό της 
ευθυγράμμισης του ποταμού Έβρου και ο ολοκληρωμέ-

30
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νος σχεδιασμός διαχείρισης των υδατικών πόρων των 
ποταμών Έβρου, Αρδα και Τούντζα. Για να επιτύχουμε 
αυτό το στόχο φέρνουμε σε επαφή τους Υπουργούς 
Εξωτερικών των τριών χωρών και προσπαθούμε να ευ
αισθητοποιήσουμε Διεθνείς Οργανισμούς όπως την 
Ε.Ε., τον Ο.Η.Ε., το ΝΑΤΟ, την Παγκόσμια Τράπεζα, τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και 
το WWF. Το όραμά μας είναι, τελικά, ο Εβρος να γίνει 
ένας ποταμός ευλογίας και ειρήνης και όχι εφιάλτης. 
Οταν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το επόμενο βήμα θα 
είναι να καταστεί ο Εβρος πλωτός ποταμός.

- Φαίνεται πως σας βοηθούν και οι συγκυρίες.

Το άνοιγμα των συνόρων, η κατασκευή σύγχρονου οδικού 
δικτύου, η Εγνατία Οδός, το αεροδρόμιο, η συνέχιση των 
εργασιών κατασκευής του αγωγού Φυσικού Αερίου, η 
οριστικοποίηση κατασκευής του αγωγού πετρελαίου 
Μπουργκάς -  Αλεξανδρούπολης, το Περιφερειακό Πανε
πιστημιακό Νοσοκομείο, το σιδηροδρομικό δίκτυο που 
διαρκώς εκσυγχρονίζεται και τα αιολικά πάρκα, έχουν 
καταστήσει το νομό σημαντικότατο ενεργειακό κόμβο. Οι 
τοπικοί φορείς έχοντας γνώση όλων αυτών των παραμέ
τρων, με επικεφαλής τη Νομαρχία ξεκίνησαν πριν από 
δύο χρόνια τη διαμόρφωση ενός στρατηγικού αναπτυξια
κού σχεδίου με την ονομασία «Στρατηγικό Σχέδιο: Εβρος 
2010». Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη πρόταση για την 
οικονομία, τη γεωργία, τον τουρισμό, το περιβάλλον και 
τη διοίκηση. Αυτό το Σχέδιο χωρίστηκε σε επτά πυλώνες 
και κάθε πυλώνας έχει 10-15 συγκεκριμένες προτάσεις 
που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε. Σ’ αυτό το Σχέδιο 
συμμετείχαν όλοι οι φορείς του νομού και τα κόμματα 
πλην ΚΚΕ. Σ’ αυτό το Σχέδιο προβλέπεται η δημιουργία 
Ινστιτούτου Κτηνιατρικής που θα παρακολουθεί τις ζωο
νόσους σε Ελλάδα Βουλγαρία και Τουρκία. Το ίδιο γίνεται 
και με το Ινστιτούτο Φυτικής Παραγωγής, το οποίο συν
δέεται με το Γεωργικό Πανεπιστήμιο στην Ορεστιάδα. Σ' 
όλη αυτή την προσπάθεια συμβάλλει και η αναπτυξιακή 
εταιρία της Νομαρχίας (70%), το υπόλοιπο ποσοστό ανή
κει στην Τράπεζα Πειραιώς που παρέχει εκτός από κε
φάλαια, στελέχη και τεχνογνωσία και διεκδικούμε προ
γράμματα από την Ε.Ε. ενώ σε συνεργασία με το Υπουρ
γείο Ανάπτυξης παρέχουμε δωρεάν ενημέρωση στον πο
λίτη μέσα από τα επτά γραφεία που υπάρχουν στο νομό 
μας. Για τους ίδιους λόγους λειτουργούν το Κέντρο Υπο
δοχής Επενδυτών και οι Επιταχυντές Απασχόλησης και 
φυσικά, για να διευκολύνουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία 
αναλαμβάνουμε την δωρεάν οικονομικοτεχνική μελέτη 
για όποιον επιχειρηματία εκδηλώσει ενδιαφέρον για 
επενδύσεις στο νομό.

- Για τους μετανάστες υπάρχει κάποια πρόνοια;

Δημιουργούμε το Ομογενειακό Χωρίο. Πρόκειται για 
ένα πρόγραμμα πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Εχει πα- 
ραχωρηθεί η έκταση και προχωράει η κατασκευή με 
εντατικούς ρυθμούς. Είναι μια πρώτη προσπάθεια -  
οδηγός, για τους μετανάστες του Εβρου, οι οποίοι μόνο 
στη Γερμανία ξεπερνούν τους 70.000. Με την ίδια οπτι
κή και γνώμονα την εμπέδωση του αισθήματος ασφά
λειας βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας το Ευ- 
ρωβουλευτικό Χωριό το οποίο θα χτισθεί στη Σαμοθρά
κη και θα φιλοξενεί Ευρωβουλευτές. Μάλιστα, για το 
Ευρωβουλευτικό Χωριό συμφώνησε και ο πρωθυπουρ
γός σε πρόσφατη επίσκεψη στο νομό μας, ο οποίος μας 
προέτρεψε να εντατικοποιήσουμε τους ρυθμούς μας.

- Κύριε Νομάρχα σας ευχαριστούμε για το χρόνο που 
μας διαθέσατε και ευχόμαστε να επιτύχετε τους στό
χους σας.

Κι εγώ σας ευχαριστώ.

γαζόμενη με τον υπαρχηγό του μπρικιού Καπετάν Σταυ- 
ρή. Συνέχισε να επιστρατεύει το πλοίο της για τρία περί
που χρόνια και όταν πλέον το σκάφος της αχρηστεύτηκε 
από την πολυκαιρία το δώρισε στην κυβέρνηση, που το 
μετέτρεψε σε πυρπολικό. Οι άνδρες του Οδυσσέα Αν- 
δρούτσου αποκαλούν τη Δόμνα, ευεργέτιδα της Ελληνι
κής Επανάστασης, οι δε Θρακιώτες μέχρι σήμερα την 
αποκαλούν «η Μπουμπουλίνα της Θράκης».

Η Μικρασιατική καταστροφή έφερε στην περιοχή του 
Εβρου χιλιάδες πρόσφυγες. Πολλοί παρέμειναν και ανα- 
μείχθηκαν με τους γηγενείς, ενώ άλλοι δημιούργησαν 
χωριά και πόλεις αμιγώς προσφυγικές όπως η πόλη της 
Νέας Ορεστιάδας από κατοίκους της Αδριανούπολης και 
του Καραγάτς, ενώ η Αλεξανδρούπολη πλουτίστηκε με 
νέες συνοικίες που φέρνουν το όνομα της καταγωγής 
των κατοίκων τους (Απολλωνιάδα, Καραγατσιάνα).

Η λήξη της πολεμικής περιόδου 1912-1928, επέβαλε 
μια νέα πραγματικότητα στο χώρο του Εβρου. Από κε
ντρική περιοχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, μεταβλή
θηκε σε παραμεθόρια περιοχή με στενούς ορίζοντες, 
υποβαθμισμένη οικονομικά, στο περιθώριο του κρατικού 
ενδιαφέροντος.

Ο Μεσοπόλεμος είναι η περίοδος της περισυλλογής 
της αργής ανάπτυξης και της επούλωσης των πληγών του 
πολέμου. Οι προσφυγικοί πληθυσμοί αποχτούν μόνιμη 
διαμονή και γεωργικό κλήρο, ενώ στα αστικά κέντρα εμ
φανίζονται οι πρώτες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και 
ιδιαίτερα τα μεταξουργεία του Σουφλίου. Αρχίζει έτσι να 
δημιουργείται μια νέα κοινωνική ομάδα, η εργατική τάξη.

Η γειτνίαση του Εβρου με την τουρκική επικράτεια 
βοήθησε τη ροή διαφυγής στις συμμαχικές δυνάμεις της 
Μέσης Ανατολής πολλών πατριωτών, ενώ το φιλελεύθερο 
πνεύμα των Εβριτών σε συνδυασμό με τον ορεινό χαρα
κτήρα του τόπου βοήθησε στην ανάπτυξη αξιόλογης αντι
στασιακής κίνησης στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Αλεξανδρούπολη

Η πρωτεύουσα του νομού Εβρου, 
η Αλεξανδρούπολη οφείλει την 
ύπαρξή της στην ίδρυση και λειτουρ
γία της πρώτης σιδηροδρομικής 
γραμμής, που ξεκινούσε από τη 
Βιέννη για την Κωνσταντινούπολη κι 
ένα παρακλάδι, έφτασε στο Θρακικό 
πέλαγος τη δεκαετία του 1870.

Τέρμα σ’ αυτό το παρακλάδι του 
σιδηροδρόμου ήταν η τοποθεσία 
Ντεντέ Αγάτς, στη θέση του σημερι
νού φάρου. «Ντεντέ αγάτς» ση
μαίνει «δέντρο του ερημίτη», 
εκεί εμόναζε ένας σεβάσμιος 
μουσουλμάνος ασκητής.

Ο σιδηρόδρομος λειτουργεί 
από το 1872, όταν το 1878

Α Ι Γ ™  ·



ΑΣ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ

καταφτάνουν ρωσικά στρατεύματα (Ρωσοτουρκικός πό
λεμος). Στο διάστημα της διαμονής τους, αξιωματικοί του 
μηχανικού εκπόνησαν το ρυμοτομικό σχέδιο της νέας 
πόλης στην παραθαλάσσια ζώνη. Μ' αυτό το σχέδιο, ανα
πτύχθηκε η Αλεξανδρούπολη στα πρώτα στάδια.

Το Μάη του 1920 στο Ντεντέ Αγάτς αποβιβάστηκαν τα 
ελληνικά στρατεύματα με επικεφαλής το βασιλιά Αλέ
ξανδρο και η πόλη όπως και όλη η Δυτική Θράκη ενσω
ματώθηκε στην Ελλάδα. Προς τιμήν του τότε βασιλιά 
Αλεξάνδρου, η πόλη μετονομάσθηκε σε Αλεξανδρούπο
λη. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή η Αλεξανδρούπο
λη έγινε κέντρο καταφυγής πληθυσμών, ενώ μεταπολεμι
κά τράβηξε μεγάλες μάζες πληθυσμού από το εσωτερικό 
του νομού. Αψευδείς μάρτυρες των αλλεπάλληλων εθνι
κών περιπετειών είναι οι περισσότεροι από 15 τοπικιστι- 
κοί πολιτιστικοί Σύλλογοι που διατηρούν ζωντανή την πα
ράδοσή τους στην Αλεξανδρούπολη.

Διδυμότειχο

Όμορφη πόλη χτισμένη στη συμβολή των ποταμών 
Εβρου και Ερυθροποτάμου. Αλλοι θεωρούν ότι έλαβε το 
όνομά του από τα διπλά τείχη και άλλοι ότι σημαίνει «δι- 
δυμάρικο κάστρο», δηλαδή τις δύο απέναντι οχυρωμένες 
πόλεις (την Πλωτινόπολη και τη βυζαντινή πόλη στο λόφο 
Καλέ). Εδρα επισκόπου από τον 9ο αιώνα, το βυζαντινό 
Διδυμότειχο διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο φτάνοντας στο 
απόγειο της δόξας του κατά την Υστεροβυζαντινή Περίο
δο. Εδώ κατέφυγε πληγωμένος ο Μιχαήλ Θ' Παλαιολό- 
γος (1341-1392), εδώ στέφθηκε αυτοκράτορας το 1341 ο 
Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός. Η πόλη καταλήφθηκε από 
τους Τούρκους το 1361. Κατά την Οθωμανική Περίοδο οι 
οργανωμένες συντεχνίες της περιοχής συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη της πόλης, η οποία απελευθερώθηκε το Μάιο 
του 1920.

Σουφλί

Κωμόπολη με 
ενδ ια φ έρ ο ντα  
α ρ χ ιτεκ το ν ικά  
στοιχεία -  τα 
γνωστά κουκου- 
λόσπιτα, και 
πλούσια πολιτι
στική παράδοση. 
Κατά την Οθωμα

νική Περίοδο υπήρξε διοικητικό κέντρο μιας πλούσιας πε
ριοχής που αποτελείτο από ογδόντα περίπου χωριά. Στο 
δεύτερο μισό του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα 
εξελίχτηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο χάρη στην 
ανάπτυξη της σηροτροφίας, της αμπελουργίας και της 
καροποίίας.

Ορεστιάδα

Διοικητικό, οικονομικό και 
πολιτιστικό κέντρο του βό
ρειου Έβρου με αξιόλογη 
ρυμοτομία. Την πόλη ίδρυ
σαν το 1923 πρόσφυγες 
από την Αδριανούπολη και 
το Κραγάτς

Το ιστορικό των Α.Δ. 
Αλεξανδρούπολης και 
Ορεστιάδας

Τον Απρίλιο του 1920 με Διαταγή του Αρχηγείου 
Χωροφυλακής, ιδρύθηκε η Διοίκηση Χωροφυλακής 
Έβρου, με έδρα το Δεδέ Αγατς, τη σημερινή Αλε
ξανδρούπολη και την 12.8.1922, ιδρύθηκε η Διοίκη
ση Χωροφυλακής Έβρου, με αρμοδιότητα στα τότε 
διοικητικά όρια του νομού, που περιελάμβανε τις 
Υποδιοικήσεις Χωροφυλακής Αίνου, Διδυμοτείχου, 
Κυψέλων και Σουφλίου. Στα μέσα Οκτωβρίου 1922, 
με την εκκένωση της Αν. Θράκης, περιορίσθηκε η 
περιοχή ευθύνης της, ως προς τις Υποδιοικήσεις 
Χωροφυλακής Αίνου και Κυψέλων. Την 20.2.1984, η 
περιοχή ευθύνης της Διοικήσεως Χωροφυλακής 
Έβρου περιορίσθηκε, λόγω ίδρυσης της Διοίκησης 
Χωροφυλακής Ορεστιάδας. Την 20.12.1984, μετά 
την ενοποίηση των Σωμάτων ιδρύθηκε η Α.Δ. 
Έβρου, που περιελάμβανε στην περιοχή ευθύνης 
της ολόκληρο το νομό Έβρου. Την 10.6.1988, πε- 
ριορίσθηκε η περιοχή ευθύνης, κατόπιν ίδρυσης 
της Α.Δ. Ορεστιάδας και μετονομάσθηκε σε Α.Δ. 
Αλεξανδρούπολης.

Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης

Η περιοχή ευθύνης της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, καλύ
πτει τις Επαρχίες Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Σου
φλίου και τμήμα της Επαρχί-ας Διδυμοτείχου.

Ο πληθυσμός που αστυνομεύει ανέρχεται σε 82.505 
κατοίκους, από τους οποίους ποσοστό 9% περίπου είναι 
Μουσουλμάνοι και 5% ομογενείς, παλιννοστήσαντες από 
χώρες της τ. Ε.Σ.Σ.Δ.

Η Αστυνομική Διεύθυνση συγκροτείται από μία 
Υποδ/νση Ασφαλείας, έξι Αστυνομικά Τμήματα (Αλεξαν
δρούπολης, Φερών, Τυχερού, Σουφλίου, Σαμοθράκης και
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Κήπων (στο ομώνυμο Συνοριακό Σημείο), ένα Τμ. Τροχαί
ας, ένα Τμ. Δίωξης Ναρκωτικών, ένα Σταθμό Τουριστικής 
Αστυνομίας, τρία Τμήματα Σ.Φ. (Φερών, Τυχερού, Σουιρλί- 
ου), και δέκα Αστυνομικούς Σταθμούς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή είναι η παρά
νομη και σε υπερβολικούς αριθμούς είσοδος μετα-να- 
στών από την Τουρκία, μέσω του ποταμού Έβρου, από 
οργανωμένα κυκλώματα δουλεμπόρων. ΓΓ αυτό το λόγο 
λειτουργεί ένας ειδικός χώρος κράτησης Αλλοδα-πών 
στον Πέπλο Φερών από το 2002. Η τρίμηνη κράτηση των 
αλλοδαπών και η αύξηση του αριθμού των κρατουμένων 
απασχολεί μεγάλο αριθμό δυνάμεως για τη φρούρηση.

Η περιοχή ευθύνης της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, λόγω 
γειτνίασής της με την Τουρκία, αποτελεί φυσική γέφυρα 
μεταφοράς κάθε είδους ναρκωτικών από την Ασία στις 
χώρες της Κεντροδυτικής Ευρώπης. Η εγκληματικότητα 
στον τομέα των ναρκωτικών παρουσιάζει αυξητική τάση 
ως προς τις βεβαιούμενες παραβάσεις, τον αριθμό των 
συλλαμβανομένων ατόμων και τις ποσότητες των κατα- 
σχομένων ουσιών.

Οδική ασφάλεια. Το κύριο βάρος της τροχονομικής 
αστυνόμευσης της περιοχής έχει ανατεθεί στο Τμήμα 
Τροχαίας Αλεξανδρούπολης και δευτερευόντως στα κατά 
τόπους Α-στυνομικά Τμήματα. Καταρτίσθηκε ήδη σχέδιο 
τροχονομικής αστυνόμευσης για τη μείωση των τρο-χαί- 
ων ατυχημάτων και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συν
θηκών, αφού λήφθηκαν υπόψη και μελετήθηκαν τα στοι
χεία των τροχαίων ατυχημάτων στην περιοχή, κατά την 
τελευταία 5ετία.

Η εγκληματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην 
περιοχή, δεν πληροί τα χαρακτηριστικά εκείνα που δί
νουν τον ορισμό του οργανωμένου εγκλήματος και, κυ
ρίως, στερείται της βασικής δομής που θα της επέτρεπε 
να υπάρχει διάρκεια στη δραστηριότητα αυτή.

Η περιοχή όμως, κυρίως η παρέβρια, είναι χώρος δρα
στηριότητας κυ-κλωμάτων διακίνησης λαθρομεταναστών 
και ναρκωτικών, καθώς και άλ-λων ομάδων στους τομείς 
λαθρεμπορίου τσιγάρων ή διακίνησης πλαστών χαρτονο
μισμάτων.

Αστυνομική Διεύθυνση 
Ορεστιάδας

Στην περιοχή ευθύνης της 
Α.Δ. Ορεστιάδας εμφάνιζε- I 
ται έντονα το φαινόμενο της 
διακίνησης λαθρομετανα- I 
στών προς το εσωτερικό ; 
της χώρας (κυρίως Αφροα- 
σιατών) που διακινούνται Η 
από οργανωμένα κυκλώματα I  
που εδρεύουν στην Τουρκία. I  
Για την αντιμετώπισή αυτού 0 
του φαινομένου η Α.Δ. Ορε
στιάδας έχει προβεί συντο
νισμένα στη:

- Διενέργεια εποχούμενων περιπολιών από τα τέσσερα 
Τμ. Συνοριακής Φύλαξης και το Κλιμάκιο Συνοριακής Φύ
λαξης Βύσσας στην παρέβρια περιοχή σε συνεργασία με 
τις στρατιωτικές αρχές.

- Ανάπτυξη πληροφοριακού δικτύου.

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Διεθνών Οργανι
σμών και του Δικτύου Αξιωματικών Συνδέσμων.

- Εξασφάλιση πληροφοριών, ανταλλαγή εμπειριών και 
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των Αστυνο
μικών Διευθυντών των Βουλγαρίας και Τουρκίας.

Καταπολέμηση των ναρκωτικών. Το πρόβλημα των ναρ
κωτικών αφορά κυρίως στην ινδική κάνναβη. Οι Υπηρε
σίες της Αστυν. Δ/νσης με τη συνεχή και ουσιαστική 
αστυνόμευση της ελληνοτουρκικής και ελληνοβουλγαρι- 
κής μεθορίου, πέτυχαν την περιορισμένη σήμερα χρησι
μοποίηση της περιοχής ως δρομολογίου μεταφοράς με
γάλων ποσοτήτων ναρκωτικών από την Τουρκία προς την 
χώρα μας.

Η μικροεγκληματικότητα. Εμφανίζεται σε πολύ μικρή 
έκταση και μόνο με μικροκλοπές- διαρρήξεις και κλοπές 
οχημάτων οι οποίες κατά κύριο λόγο διαπράττονται από 
λαθρομετανάστες (ως συνήθως εξιχνιάζονται).

Οδική ασφάλεια. Η Α.Δ. Ορεστιάδας αστυνομεύει συ
νολικά 403,5 χιλιόμετρα εθνικού και επαρχιακού οδικού 
δικτύου. Η επιτήρηση του εθνικού οδικού δικτύου γίνεται 
με 3 περιπολικά του Τ.Τ. Ορεστιάδας σε 24ωρη βάση.

Traffiking. Το πρόβλημα στην περιοχή εμφανίζεται πλέ
ον σε πολύ μικρό βαθμό. Σε αυτό συνετέλεσαν:

- Η εντατικοποίηση των ελέγχων στα σύνορα της χώρας.
- Η εφαρμογή του Ν. 2910/2001 που είχε σαν αποτέ

λεσμα την νομιμοποίηση των παράνομα διαμενόντων γυ
ναικών και κατά συνέπεια την αποδέσμευσή τους από αυ
τούς που τις κατακρατούσαν παράνομα, τις εκβίαζαν και 
τέλος τις εξέδιδαν έναντι χρηματικής αμοιβής.
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μάτων, μπαρ, κέντρων διασκέδασης 
λόγω των συνεχών και εντατι

κών ελέγχων.
Αντιμετώπιση της λαθρομετανά

στευσης. Αποτελεί το πλέον σοβαρό 
πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει σε ση
μαντικό βαθμό όλους τους τομείς 
δράσης της Α.Δ. Οι παράγοντες που 
συντελούν στην έξαρση του φαινομέ
νου είναι:

- η χαμηλή στάθμη του ποταμού Έβρου,
- η ύπαρξη μειωμένων κινδύνων τους οποίους διατρέχουν 

κατά τη στιγμή της διάβασής της Ε/Τ Μεθορίου σε σύγκριση 
με τους κινδύνους που εγκυμονεί η λάθρα είσοδος μέσω της 
θαλάσσιας οδού, και

- η γειτνίαση της περιοχής με την Κωνσταντινούπολη και 
την Αδριανούπολη.

Η Α.Δ. λαμθάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους αυτού 
του προβλήματος προέβη στον σχεδίασμά -  εφαρμογή συντο
νισμένης δράσης ήτοι:

- Στην εντατικοποίηση των ελέγχων κατά μήκος των χερ
σαίων και των ποτάμιων συνόρων.

- Στον επανασχεδιασμό δρομολογίων, εποχούμενων περιπο
λιών, όλο το 24ωρο, ιδιαίτερα κατά μήκος της ελληνοτουρκι
κής και ελληνοβουλγαρικής μεθορίου.

- Στη διενέργεια κατοπτεύσεων -  ενεδρών στα πλέον ευπα
θή σημεία.

- Στη συνεργασία με τις στρατιωτικές αρχές.
- Στην εντατικοποίηση των ελέγχων στα θεσμοθετημένα 

σημεία, προς αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών.
- Στην ενδελεχή έρευνα των υποθέσεων διακίνησης λαθρο

μεταναστών, για εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων και 
εξακρίβωση του τρόπου δράσης (modus operadi).

- Στην ανάπτυξη συνεργασίας με τις όμορες Υπηρεσίες και 
τις Συνοριακές Αρχές Τουρκίας -  Βουλγαρίας.

ΤΜΉΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΙΔΥ
ΜΟΤΕΙΧΟΥ

Η Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου 
είναι κτισμένη στην κορυφή ενός λόφου 2.000 μέ
τρα μακριά από την ομώνυμη πόλη σε μια έκταση 
200.000 τ.μ. που παραχωρήθηκαν πρώτον από την 
Ιερά Μητρόπολη Διδυμοτείχου και στη συνέχεια 

από το Δήμο Διδυμοτείχου το 1996. Το 
1997 πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή 
της πρώτης σειράς Δοκίμων Αστυφυ
λάκων, όταν ακόμη οι κτιριακές εγκα
ταστάσεις της Σχολής ήταν περιορι
σμένες. Το καλοκαίρι του 1998 η Σχο
λή απέκτησε τη σημερινή της μορφή 
και αποτελείται από τέσσερα κτίρια 
(κοιτώνες ανδρών -  γυναικών, κτίριο 
διοίκησης), τέσσερις σκοπιές, ένα πε
δίο βολής κι ένα γήπεδο. Μέσα σ’ αυ
τές στεγάζονται το ιατρείο, τα πλυντή-

34

ρια, τα εστιατόρια, το οπλουργείο, το συνεργείο συντή
ρησης, η αίθουσα αναψυχής, το κυλικείο, το πρατήριο ει
δών και η βιβλιοθήκη. Παράλληλα, βρίσκονται υπό κατα
σκευή το νέο πεδίο βολής και το γήπεδο καλαθοσφαίρι
σης. Την επόμενη εκπαιδευτική περίοδο Σχολή Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου θα φιλοξενήσει 520 Δόκι
μους Αστυφύλακες.

Υποστράτηγος ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ 
Διοικητής της 16ης Μεραρχίας Διδυμοτείχου

Η 16η Μηχανοκίνητη Μεραρχία έχει ως βασική αποστο
λή την περιφρούρηση των συνόρων, αλλά και τη συνδρομή 
σε θεομηνίες, όπως τις πρόσφατες 
χιονοπτώσεις και πλημμύρες που 
έπληξαν την περιοχή. Ο Στρατός 
συνέδραμε αποφασιστικά στην 
αντιμετώπιση πλήθους προβλημά
των με τη διάθεση προσωπικού και 
μέσων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους, όμως συγκροτούνται ιατρι
κές ομάδες οι οποίες μεταβαίνουν 
σε δυσπρόσιτα παραμεθόρια χωριά 
προσφέροντας κοινωνικό έργο. Η 
άριστη συνεργασία με την Α.Δ.
Ορεστιάδας έχει ως αποτέλεσμα την αντιμετώπιση εγγε
νών προβλημάτων σχετικά με θέματα τροχαίας και εθιστι- 
κών ουσιών, αλλά και της λαθρομετανάστευσης. Με τη συ
νεχή ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού από την 
Αστυνομική Διεύθυνση, την πραγματοποίηση ημερίδων σε 
θέματα οδικής κυκλοφορίας και την επισήμανση των ιδιαι
τεροτήτων του τοπικού οδικού δικτύου έχουν μειωθεί δρα
στικά τα τροχαία ατυχήματα.

Υποστράτηγος ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΟΥΚΑΣ Διοικητής της 
12ης Μεραρχίας Αλεξανδρούπολης

Η 12η Μεραρχία, συνεχίζει την παραδοσιακή συνεργα
σία Στρατού και Ελληνικής Αστυ
νομίας που επιβεβαιώθηκε για μια 
ακόμη φορά κατά την διεξαγωγή 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Στρα
τός από τη φύση της αποστολής 
του έχει την ευθύνη της ασφάλει
ας των συνόρων, ενώ η Ελληνική 
Αστυνομία διώκει το έγκλημα 
εντός των συνόρων. Σε κάθε περί
πτωση που χρειάζεται συνεργασία 
και ιδιαίτερα στο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης 
υπάρχει εκατέρωθεν ενημέρωση και συνεργασία με την 
Α.Δ. Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τα Μνημόνια Αρχών 
Συνεργασίας. Στις διάφορες ασκήσεις που εκτελεί ο 
Στρατός, άλλωστε, υπάρχει η απαραίτητη βοήθεια και 
συνδρομή της Αστυν. Δ/νσης. Για θέματα ασφάλειας πέ
ρα από το φράχτη του στρατοπέδου έχει καλύτερη γνώ
ση της κρατούσας κατάστασης, γι' αυτό ό,τι σχετίζεται με 
την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού και των 
εγκαταστάσεων μακριά από το στρατόπεδο εμπιστευόμα
στε και συνεργαζόμαστε με την Αστυνομία ώστε να 
έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ανθ/μος Κών/νος Κούρος 
Αστ/κας Θωμάς Μπούργος



ΠΑΠΑΓΕ
ΣΕ 60 ΜΗΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

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

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

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

1 1 0 0 0  VARADERO 11500Ευρώ (250,58 EURO X 60 μήνες)
XR 125 2750Ευρώ (59,92 EURO χ 60 μήνες)

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

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

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

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

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

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

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

Δ Ω ΡΕΑ Ν  ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ, Χ Ω Ρ ΙΣ  έ ξο δ α  γ ρ α μ μ α τίω ν

Μ ΙΧ Α Λ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  1 9 8
τηλ. 77 .03 .886, 77 .16 .670, fax  77 .15 .498, service 77 .52 .336
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Μέχ ρ ι π ρόσφ ατα  η καραμπ ίνα εθ εω ρ ε ίτο  
απάνθρωπο όπλο από τ ις  π ερ ισ σ ό τερ ες  
ευρω π α ϊκές  χώ ρες  κα ι ε ίχ ε  σ χ εδ ό ν  κα- 

τα ρ γ η θ ε ί ως όπλο μάχης. Σήμερα χρ η σ ιμ ο 
π ο ιε ίτα ι ευρέω ς από τ ις  ευρω π α ϊκές  α σ τυ 
ν ο μ ικ ές  δ υ ν ά μ ε ις  κα ι π α ρα μ ένε ι ένα  κ λ α σ ι
κό α σ τυ νο μ ικό  κα ι σ τρ α τ ιω τ ικ ό  ε ρ γ α λ ε ίο  
τω ν Η .Π .Α. Ο Α στυν. Δ /ν τή ς  Α νδ ρ έα ς  Καρα- 
βα λά κης γ ια  π ολλά  χρ ό ν ια  εκπ α ιδ ευ τή ς  ε ξ η 
γ ε ί σε πρώτο πρόσωπο ο ρ ισ μ ένα  από τα  
π λ εο ν εκ τή μ α τα  χρήσ ης τη ς  α σ τυ νο μ ική ς  κα- 
ραμπ ίνας.

Ε νας από το υ ς  βασ ικούς λ ό γ ο υ ς  που ε π ιλ έ 
γ ε τ α ι η καραμπ ίνα από τα  α σ τυ νο μ ικά  Σώ μα
τα  τη ς  Ευρώπης κα ι τω ν Η νω μένω ν Π ο λ ιτ ε ι
ών Α μ ερ ικής  γ ια  έν ο π λ ες  α ν τ ιπ α ρ α θ έσ ε ις  
κο ν τ ινώ ν  απ οστάσεω ν, ε ίν α ι η φήμη τη ς  
α ν α χ α ιτ ισ τ ικ ή ς  τη ς  ικ α ν ό τη τα ς  «stopping 
power». Α ρ κ ετο ί σ υ γ γ ρ α φ ε ίς  έχ ο υ ν  α ν α φ ερ 
θ ε ί σ τη ν  α ν α χ α ιτ ισ τ ικ ή  ικ α ν ό τη τα  τη ς  καρα- 
μπ ίνας κα ι έχ ο υ ν  π ρ ο τε ίν ε ι κα τά  κα ιρούς  
δ ιά φ ο ρ ες  θ εω ρ ίες  κα ι απ όψ εις . Το π ρόβλη
μα όμω ς π α ρα μ ένε ι, αφ ού  δ εν  βοηθούν το  
μάχ ιμο  α σ τυ νο μ ικό , που κα θημ ερ ινά  χ ρ η σ ι
μοπ ο ιε ί όπλα χ ε ιρ ό ς  μ ικρώ ν δ ια μ ετρ η μ ά τω ν  
σε ώρα δράσης.

Δεν χρειάζετα ι να είναι κανείς επιστήμονας ή ια
τροδικαστής γ ια να φτάσει στο ρεαλιστικό συ
μπέρασμα ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις σε μια 
συμπλοκή με όπλα για την αναχαίτιση του αντι
πάλου, ακόμη και με όπλα που δ ιαθέτουν 
«stopping power».

Πάντως, πολλές είναι οι σ τατιστικές μελέτες  
σχετικά με ένοπλες αντιπαραθέσεις με καραμπί
να που δείχνουν ότι σε ελάχιστες των περιπτώ-

Του Αστυν. Διευθυντή Ανδρέα Καραθαλόκη, εκπαιδευτή 
της Ελληνικής Αστυνομίας
Απόσπασμα απο το βιβλίο του ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ”

σεων χρειάστηκε να πυροβολήσουν οι αστυνομι
κοί δύο φορές, ενώ στις περισσότερες ήταν αρ
κετός ένας πυροβολισμός για να τελειώ σει το 
επεισόδιο.

Φυσικά, είναι πλέον από βέβαιο ότι πολύ λίγα από 
τα μικρά όπλα μπορούν να φτάσουν την αναχαιτι- 
στική δύναμη της καραμπίνας και να εξουδετερώ 
σουν τον αντίπαλο σε κοντινές αποστάσεις. 
Θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις παράγοντες που επη
ρεάζουν την αναχαίτιση ενός αντιπάλου.
- Ο πρώτος είναι η ακρίβεια της βολής σου. Αν δεν 
πλήξεις τον αντίπαλο σου σε ζωτικά σημεία του 
σώματος του, όχι μόνο δεν θα αιφνιδιαστεί από 
τις  προθέσεις σου, αλλά, απεναντίας, θα διπλα
σιάσει τ ις  δ ικές του για να σε αποτελειώσει. Η 
ακρίβεια της βολής είναι αποτέλεσμα της σκο
πευτικής σου δεινότητας, η οποία επηρεάζεται 
από τη θέληση σου για αδιάκοπη εξάσκηση (ξηρά 
προπόνηση και πρακτική άσκηση στο πεδίο βολής 
σε συνθήκες μάχης) και την ικανότητα σου να δια
τηρείς  την ψυχραιμία σου κάτω από πίεση.
Σε μια εκδήλωση επίθεσης κατά της ζωής σου, 
που είνα ι ορατός πλέον ο κίνδυνος να χάσεις τον 
έλεγχο  της κατάστασης και να σκοτωθείς, η αντί
δραση σου με ένα μόνο βλήμα από πυροβόλο 
όπλο, όπως πιστόλι, περίστροφο ή καραμπίνα με 
μονόβολο (slug), θα απαιτούσε ακρίβεια βολής. 
Αυτό όμως θα συνέβαινε σε μικρότερο βαθμό εάν 
χρησιμοποιούσες αστυνομική καραμπίνα με σκά
για (buckshot loaded) σε μεσαίες αποστάσεις. Η 
καραμπίνα με σκάγια δεν απαιτεί τέλε ια  ευθυ
γράμμιση των σκοπευτικών της οργάνων, όπως τα 
όπλα χειρός. Μπορείς δηλαδή να πυροβολήσεις 
με μία πρόχειρη επαλήθευση των σκοπευτικών 
της οργάνων, όταν οι συνθήκες της συμπλοκής 
δεν σου αφήνουν πολλά περιθώρια αντίδρασης. 
Εστω και αν η πρώτη βολή σου με την καραμπίνα 
δεν πλήξει το κέντρο μάζας του σώματος του
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αντιπάλου σου, θα έχε ις  τη δυνατότητα να προ
χωρήσεις σε μία δεύτερη εύστοχη βολή.
- Ο δεύτερος παράγοντας είναι το μέγεθος της 
βλάβης που προξενούν οι πυροβολισμοί σου. Το 
μέγεθος του τραύματος εξαρτάται από τη διεισδυ
τικότητα των βλημάτων και τα όργανα που έπλη- 
ξαν και αυτά είναι συνάρτηση του σχεδίου άμυνας 
και του αριθμού των βλημάτων.
Η καραμπίνα προσφέρει ικανοποιητική διάτρηση, 
αλλά πάντα υπάρχει το ρίσκο της υπερβολής. 
Έχουν καταγραφεί περιστατικά σε διάφορες χώ
ρες όπου τα σκάγια, στην κυριολεξία, αναποδογύ
ρισαν τα σώματα κακοποιών, γεγονός που αποδει- 
κνύει ότι η συμπλοκή και η πλήξη των κακοποιών 
έγ ινε από απόσταση επαφής.
- Τρίτος παράγοντας είνα ι η διανοητική κατάσταση 
του αντιπάλου σου πριν πυροβοληθεί, όπως και η 
ψυχολογική του κατάσταση μετά τον πυροβολι
σμό. Όλοι έχουμε ακούσει διηγήσεις στις οποίες 
ένας αστυνομ ικός, αφού πυροβολήθηκε στο 
μπράτσο του, έπεισε τον εαυτό του ότι θα πεθάνει 
με αποτέλεσμα να γ ίνε ι όντως έτσι. Απεναντίας, 
όμως, υπάρχουν ψυχοπαθείς και εγκληματίες 
που παίρνουν σκληρά ναρκωτικά, γ ι' αυτό και δεν 
καταρρέουν.
Επομένως ο αμετάβλητος νόμος γύρω από την 
αναχαιτιστική ικανότητα είναι ότι δεν υπάρχουν 
εγγυήσεις. Το ανθρώπινο σώμα, με ανάλογα κίνη
τρα, είναι σε θέση τελ ικά  να πραγματοποιήσει την 
αποστολή του. Η ιστορία των ενόπλων αντιπαρα
θέσεων βρίθει τέτο ιω ν παραδειγμάτων, όπου 
στρατιώτες και αστυνομικοί, παρά τα τραύματα 
τους, έδειχναν ανυπέρβλητοι, είχαν υπομονή και 
στο τέλος νίκησαν τους αντιπάλους τους. Αυτή η 
ηρωική συμπεριφορά σχετίζετα ι με τ ις  χημικές 
επιδράσεις της αντίδρασης του οργανισμού σε 
υπερβολική αναστάτωση. Όσο περισσότερη προ
ειδοποίηση έχε ι ένα θύμα ότι πλησιάζει μία θανα
τηφόρα συμπλοκή, τόσο περισσότερη αδρεναλίνη 
εκκρίνεται. Αν προστεθούν αλκοόλ, ναρκωτικά ή 
φανατισμός, η δυσκολία να σταματήσεις ένα τ έ 
τοιο άτομο μεγαλώνει σημαντικά. Δεν είνα ι λ ίγες 
οι φορές που οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι, 
όταν οι κακοποιοί, ενώ είχαν δεχτε ί 4 ή 5 βλήμα
τα των 9mm, έμεναν όρθιοι και προσπαθούσαν να 
ανταποδώσουν πυρά.
Η αποτυχία της καραμπίνας να σταματήσει έναν 
επικίνδυνο αντίπαλο δεν είνα ι συνηθισμένο φα ι
νόμενο, όπως συμβαίνει με τα όπλα χειρός. Μία 
βασική μελέτη φυσιολογίας και μηχανικής δείχνει 
ότι υπάρχουν δύο τρόποι να εξουδετερώ σεις ένα 
άτομο με βολή όπλου. Ο πρώτος και ο ευκολότε
ρος από άποψη μεγέθους στόχου είναι να προκα-

λέσεις αρκετή ζημιά. Αυτό γ ίνετα ι εύκολα με μία 
βολή στο κέντρο μάζας του σώματος του αντιπά
λου.
Οσον αφορά τα όπλα χειρός (περίστροφα - πι
στόλια), πρέπει οι βολές να είναι στην αρχή του
λάχιστον δύο στον θώρακα και μία στο κε
φάλι, αν οι πρώτες βολές δεν κατορθώσουν 
να αναχαιτίσουν τον αντίπαλο. Υπάρχουν 
δύο λόγοι γ ι' αυτό:
α) Τα όπλα χειρός, γενικά, δεν διαθέτουν 
την απαιτούμενη αναχαιτιστική ικανότητα να 
εξουδετερώσουν κάποιο άτομο με μία μόνο 
βολή, γ ι' αυτό χρειάζονται δύο πυροβολισμοί, 
β) Σε μία δύσκολη στιγμή, η πρώτη βολή μπο
ρεί να αποτύχει του σκοπού της και έτσ ι μια 
δεύτερη βολή είναι άκρως απαραίτητη:
Καμιά από αυτές τις  δύο πιθανότητες δεν εμ
φανίζετα ι συχνά, αν χρησιμοποιηθεί καραμπίνα. 
Το να πυροβολήσεις δύο φορές με την καραμπίνα 
δεν είναι τόσο σημαντικό και τόσο εύκολο, όσο με 
το πιστόλι, εξα ιτίας της οπισθοδρόμησης 
και της ανάκρουσης που παρουσιάζει. Έτσι, 
αν ο πρώτος πυροβολισμός πλήξει τον αντί
παλο αλλά δεν τον αναχαιτίσει, έχε ις  το 
χρόνο να προχωρήσεις στον επόμενο ακρι
βέστερο πυροβολισμό.
Μην πυροβολείς το στόχο σου και στη συνέ
χεια  περιμένεις να δεις αν αυτός αναχαιτί
στηκε. Ακόμα και αν η κρανιακή βολή δεν επέ
φερε αμέσως την αναχαίτιση, μην ακρνιδιάζε- 
σαι από τυχόν απρόσμενη επιθετική διάθεση 
του αντιπάλου σου, αλλά πυροβόλησε τον ξα
νά. Σκέψου ότι ίσως να πρέπει να πυροβολήσεις 
και άτομα που βρίσκονται πλάγια ή δεν φαίνονται 
καλά.
Επιλέγοντας την καραμπίνα, ελαχιστοποι
ε ίς  την ανησυχία σου για αποτελεσματική 
αναχαίτιση, αλλά ωστόσο πρέπει να είσαι 
σε διαρκή ετοιμότητα, αν οι αρχικές βολές 
σου δεν ήταν αποτελεσματικές, θυμήσου:
«δεν υπάρχουν εγγυήσεις σε μία συμπλοκή 
με όπλα».

ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑ 
ΣΚΑΓΙΩΝ
Ένας από τους πιο βασικούς κανόνες μάχης με 
την αστυνομική καραμπίνα είναι να γνωρίζεις
άριστα το χειρισμό της και να χρησιμοποιείς τα 
κατάλληλο πυρομαχικά.
Γνωρίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συ
γκεκριμένης καραμπίνας, σε συνδυασμό με το συ
γκεκριμένο πυρομαχικά, είναι πολύ πιθανό να 
πραγματοποιήσεις μία πετυχημένη βολή.
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Αρχίζοντας εκπαίδευση με την καραμπί- 
να και τη μεγάλη γκάμα των πυρομαχι- 
κών που υπάρχει, θα διαπιστώσεις ότι το 
μέγεθος της διασποράς της είνα ι αυ
στηρά χωρισμένο σε τρε ις  ζώνες: A, Β 
και Γ.

ΖΩΝΗ A
Η ζώνη Α εκτε ίνετα ι από το στόμιο 
της κάνης σε απόσταση 7 μέτρων. 
Από αυτή την απόσταση, αν χρησι
μοποιείς εξα ιρετικής ποιότητας φυ
σίγγια, τα σφαιρίδια δεν θα έχουν 
τον απαιτούμενο χρόνο για να εξα 
πλωθούν στο στόχο και το αποτέ
λεσμα της βολής σου μπορεί να 
καλυφθεί από ένα κύκλο με διά
μετρο 10 εκατοστών περίπου.

Η αναχαιτιστική ικανότητα της κα- 
ραμπίνας (stopping power) σε αυ

τές  τ ις  αποστάσεις με οποιοδήποτε είδος πυρο- 
μαχικού με σκάγια είναι πολύ μεγάλη. Αν χρησι
μοποιήσεις τα σκοπευτικά της καραμπίνας (χον
δρική σκόπευση), είνα ι πιθανότερο να έχεις  μία 
ακριβέστερη βολή. Μία εναλλακτική μέθοδος για 
πάρα πολύ κοντινές βολές είναι να κατευθύνεις 
την καραμπίνα προς το στόχο φέροντας τη ράχη 
του κοντακίου της στο υψηλότερο σημείο της μα
σχάλης σου.

Ορια διασποράς σκαγιών: 
Α ’ ΖΩΝΗ: από Ο έως 7μέτρα  

Β ’ ΖΩΝΗ: από 7 έως 18-20 μέτρα  
Γ ’ ΖΩΝΗ: από 18-20 μέτρα και άνω

ΖΩΝΗ Β
Ό ταν η απόσταση της συμπλοκής λαμβάνει χώρα 
πέρα από τα 7 μέτρα, μπαίνεις στην απόσταση 
εκείνη  που η τυπική χρήση της καραμπίνας απο
δ ίδει τη μέγιστη δράση της. Αυτή η απόσταση 
ορ ίζε ι τη ζώνη Β. Η διάχυση των σφαιριδίων του 
φυσ ιγγίου αρχίζει από τη ζώνη αυτή και συνεχί
ζετα ι μέχρι το όριο της. Αποτελεσματική θα είναι 
η βολή σου σ' αυτή τη ζώνη μόνο αν χρησιμοποι
ε ίς  τα  σκοπευτικά του όπλου σου. Το όριο της 
ζώνης Β φ τάνει εκε ί όπου η διασπορά των σφαι
ριδίων του φυσιγγίου καλύπτει τη μέση θωρακική 
επιφάνεια ενός ατόμου. Το σημείο αυτό συνήθως 
ε ίνα ι στα 18-20 μέτρα, ανάλογα με τον τύπο φυ
σιγγίων και της καραμπίνας που χρησιμοποιείς. 
Είναι πολύ σημαντικό να γνω ρίζεις την απόσταση

διασποράς των σφαιριδίων του φυσιγγίου σου 
γ ια  να μη βλάψεις άλλον, που δεν έχ ε ι σχέση με 
τη συμπλοκή. Πρέπει ακόμη να γνω ρίζεις ότι η 
μέση διασπορά όλων των τύπων των φυσιγγίων 
με σκάγια αρχίζει από τα 10 μέτρα, με οποιαδή
ποτε καραμπίνα και αν χρησιμοποιήσεις.

ΖΩΝΗ Γ
Οι δυνατότητες της αστυνομικής καραμπίνας, πέ
ραν των ορίων της Β ζώνης, είναι ουσιαστικά αδύ
νατες με οποιοδήποτε τύπου φυσιγγίων με σκά
για. Η ζώνη (Γ) εκτε ίνετα ι από τα 20 μέτρα και πά
νω. Για τις  απο-στάσεις αυτές η καραμπίνα αποδί
δει μόνο με μονόβολο φυσίγγιο (slug).
Το βλήμα του μονόβολου φυσιγγίου προσφέρει 
στο χειριστή μεγάλη ακρίβεια για τις  αποστάσεις 
75-80 μέτρα. Μπορεί όμως να πλήξει το στόχο και 
σε απόσταση των 100 μέτρων. Ο τύπος αυτού του 
πυρομαχικού μπορεί να μετατρέψει την αστυνομι
κή καραμπίνα σε τυφέκιο  μικρών αποστάσεων. Αν 
χρειαστεί λοιπόν να χρησιμοποιήσεις την καρα
μπίνα σε τέτο ιες  αποστάσεις, θα πρέπει αυτή να 
έχε ι ρυθμιζόμενα σκοπευτικά όργανα. Αν η συ
μπλοκή εκτε ίνετα ι πέρα από τα όρια της ζώνης 
(Β), τότε μπορείς να τροφοδοτήσεις τη θαλάμη με 
μονόβολο φυσίγγιο, εφόσον υπάρχει διαθέσιμος 
χρόνος.

Η επιλογή σου είνα ι θέμα πραγματικό και εξαρτά- 
τα ι από την εκπαίδευση σου. Αν έχεις  εκπαιδευτεί 
σε συνθήκες μάχης, που λαμβάνουν χώρα στις 
προαναφερόμενες ζώνες, δεν θα χρειαστεί να 
σκεφτείς πάρα πολύ για την αναγκαιότητα της μα
κρινής βολής και θα αντιδράσεις κατάλληλα. Θα 
πρέπει να γνωρίζεις όμως ότι τα φυσίγγια No 4 
συμπεριφέρονται πολύ καλύτερα από φυσίγγια 
μεγαλυτέρου μεγέθους, αλλά μπορεί να μην ανα
χαιτίσουν τον αντίπαλο σου. Γι' αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται υπ' όψη όλοι οι παράγοντες πριν γ ί
νει η τελική  επιλογή.

Ενας επαγγελματίας αστυνομικός, χωρίς αμφιβο
λία, πρέπει να επ ιλέξει το κατάλληλο πυρομαχι- 
κό. Πολλές φορές, όμως, το επ ιλεγμένο πυρομα- 
χικό μπορεί να είναι εξα ίρετο και άλλες φορές 
όχι. Συμπερασματικά πρέπει να «υιοθετήσεις και 
να υπερβείς».
(Αρχίζοντας τη διαδικασία δημιουργίας ενός υπο
δείγματος συμπεριφοράς των πυρομαχικών που 
επέλεξες, θα παρατηρήσεις ότι με τον ίδιο τύπο 
πυρομαχικών, άλλοτε θα έχεις  ένα καθαρό κέντρο 
και άλλοτε ένα, δύο ή τρία σκάγια θα παρεκκλί
νουν από το σημείο συγκέντρωσης των υπολοί
πων σκαγιών).
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Η επίσκεψη αυτή εντάσσεται στο εκπαιδευτι
κό πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ανωτέρων 
Σπουδών Ασφαλείας της Γαλλίας, που είναι 
μία ανεξάρτητη διοικητική Υπηρεσία, στις αρ
μοδιότητες της οποίας περιλαμβάνεται και η 
μετεκπαίδευση ανωτέρων δημοσίων υπαλλή
λων, καθώς και υπαλλήλων της τοπικής αυτο
διοίκησης της Γαλλίας σε θέματα ασφάλειας.

νενήντα σπουδαστές του Ινστιτούτου Ανωτέρων 
Σπουδών Ασφαλείας της Γαλλίας (ΙΝΗΕ8)(αξιω- 

ματικοί της Γαλλικής Χωροφυλακής, ανώτατοι και 
ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, διπλωμάτες, δικηγό
ροι κ.α) πραγματοποίησαν εξαήμερη εκπαιδευτική 
επίσκεψη στη χώρα μας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα στελέχη παρα
κολούθησαν τετραήμερο ενημερωτικό σεμινάριο. Θέ
ματα που αναλύθηκαν στο πλαίσιο του ενημερωτικού 
σεμιναρίου, ήταν και τα εξής:
•  η ασφαλής διεξαγωγή των Ολυμπιακών και Πα- 
ραολυμπιακών Αγώνων του 2004, στο πλαίσιο μετα
φοράς της εμπειρίας και τεχνογνωσίας που αποκόμι
σε η Ελληνική Αστυνομία από το σχεδίασμά και την 
εφαρμογή του μοντέλου Ολυμπιακής Ασφάλειας,
•  η οργάνωση και διάρθρωση των Υπηρεσιών Τάξης 
και Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας και
•  η καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψή τους στη χώρα μας τα στε
λέχη του Ινστιτούτου, ξεναγήθηκαν στις εγκαταστά
σεις του Ο.Α.Κ.Α., καθώς και στα επιχειρησιακά κέ
ντρα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
άσκηση της Ε.Κ.Α.Μ. της Ελληνικής Αστυνομίας, στις 
εκπαιδευτικές της εγκαταστάσεις.
Η άσκηση, η οποία έγινε με τη χρήση πραγματικών 
πυρών, περιλάμβανε τα ακόλουθα σενάρια:
•  Σύλληψη κακοποιών που κινούνται με αυτοκίνητο 
(εποχούμενη σύλληψη)
•  Καταρρίχηση από προσομοιωμένο κτίριο
•  Έφοδο σε προσομοιωμένο εργαστήριο κατα
σκευής Χ.Β.Ρ.Π. ουσιών με τη χρήση πραγματικών 
πυρών
•  Έφοδο σε προσομοιωμένο λεωφορείο με τη χρή
ση πραγματικών πυρών
•  Βολές ανάμεσα σε ανθρώπινους στόχους με 
πραγματικά πυρά
•  Βολή ελεύθερου σκοπευτή.
Σημειώνεται ότι το μοντέλο σχεδιασμού Ασφάλειας, 
που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο των Ολυμπιακών 
και Παραολυμπιακών Αγώνων, το οποίο έχει χαρακτη
ριστεί ως απόλυτα επιτυχημένο σε διεθνές επίπεδο, 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον και τη προσοχή πολλών 
χωρών και οργανισμών.
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ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
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ΣΟΛΑ

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ 
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ΕΣΟΧΕΣ ΣΟΛΑΣ

ΣΟΥΕΤ ΚΟΛΑΡΟ 
ME CAMBRELLE

Λ/ο 7

ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΑΠΟ ΙΜΑΝΤΑ 
ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟΥ

1150 ΝΤΕΝΙΕ NYLON

ΔΕΡΜΑ
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Αντιολισθητική σόλα 
3D αποσπώμενος πάτος 
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Σουέτ κολάρο 
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Αποσπώμενος πάτος 
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Η Ιντερπόλ ιδρύθηκε το 1923 και είναι ο μεγαλύ
τερος Διεθνής Αστυνομικός Οργανισμός, με 
181 χώ ρες-μέλη .

Ο Οργανισμός αυτός διευκολύνει τη διασυνοριακή 
αστυνομική συνεργασία και υποστηρίζει και βοηθά 
όλους τους Οργανισμούς, τις Αρχές και τις Υπηρε
σίες, που έχουν ως αποστολή, την πρόληψη και την 
καταστολή του διεθνούς εγκλήματος.
Σε κάθε Κράτος-μέλος, ανεξάρτητα από τις ανάγκες, 
την έκταση και τον πληθυσμό, αναγνωρίζεται και λει
τουργεί ένα μόνο Εθνικό Κεντρικό Γραφείο (Ε.Κ.Γ.). 
Αυτό είναι εξουσιοδοτημένο και εντεταλμένο να εξα
σφαλίζει την επικοινωνία και συνεργασία αφενός με 
τις εθνικές αστυνομικές, λιμενικές, τελωνειακές και 
γενικότερα με όλες τις υπηρεσίες εφαρμογής του νό
μου, (μέσω των Εθνικών Κεντρικών Γραφείων) των άλ
λων μελών-Κρατών, και αφετέρου με τη Γενική Γραμ
ματεία του Οργανισμού.
Η Γενική Γραμματεία του Οργανισμού εδρεύει στη 
Λυών της Γαλλίας, από το έτος 1989. Ο Οργανισμός 
έδρευε πριν, στο Παρίσι, ακολουθώντας την επαναδη- 
μιουργία του, το έτος 1946, μετά το Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Η Ιντερπόλ λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 
365 μέρες το χρόνο, σε τέσσερις επίσημες γλώσσες, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά και Αραβικά.
Η Ιντερπόλ έχει, επίσης, πέντε περιφερειακά γραφεία 
στο Harare, Abidjan, Nairobi, Buenos Aires και San 
Salvador, καθώς και ένα Γραφείο Συνδέσμων στη 
Bangkok. Αυτά τα γραφεία παρέχουν εμπειρία σε θέ
ματα περιφερειακού εγκλήματος και συντονίζουν 
πρακτικές επιχειρήσεις ανάμεσα σε χώρες.
Η δομή της Ιντερπόλ απαγορεύει κάθε διαμεσολάβη- 
ση ή δραστηριότητες πολιτικού, στρατιωτικού, θρη

σκευτικού ή φυλετικού χαρακτήρα. Η πρόθεση είναι 
να διευκολυνθεί η διεθνής αστυνομική συνεργασία 
ακόμα και εκεί που διπλωματικές σχέσεις δεν υπάρ
χουν ανάμεσα σε Χώρες. Δράση αναλαμβάνεται 
εντός των ορίων των Νόμων που υπάρχουν σε δια
φορετικές χώρες και μέσα στο πνεύμα της Παγκό
σμιας Διακήρυξης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Οι Αγγελίες της Ιντερπόλ είναι ένα σημαντικό εργα
λείο για τη διεθνή αστυνομική συνεργασία. Για άτομα 
που αναζητούνται ή εξαφανισμένα άτομα, περιλαμ
βάνουν λεπτομέρειες ταυτότητας, φυσική περιγραφή 
και φωτογραφία καθώς και αποτυπώματα του άτομου 
που αναφέρονται σ ' αυτές.
Υπάρχουν έξι τύποι έγχρωμων αγγελιών:
Κόκκινο -  για άτομα των οποίων η σύλληψη ζητείται 
με σκοπό την έκδοση.
Μπλε -  για τη συλλογή πρόσθετων πληροφοριών 
σχετικά με ένα άτομο.
Πράσινο -  για προειδοποίηση σχετικά με επαγγελ- 
ματίες δράστες που δρουν σε διάφορες χώρες. 
Κίτρινο -  για εντοπισμό εξαφανισμένων ατόμων (συ
χνά παιδιών).
Μαύρο -  για αναγνώριση ταυτότητας πτωμάτων. 
Πορτοκαλί -  για προειδοποίηση της αστυνομίας, δη
μόσιων οργανισμών και άλλων διεθνών οργανισμών 
σχετικά με πιθανές απειλές από όπλα, βόμβες και 
άλλα επικίνδυνα αντικείμενα ή υλικά.
Κέντρο Διοίκησης και Συντονισμού:
Η Ιντερπόλ είναι σε ένα μόνιμη κατάσταση ετοιμότη
τας, για ανταπόκριση σε αιτήματα για βοήθεια από 
Χώρες -  μέλη, για επείγουσες έρευνες και μεγάλες 
κρίσεις που ίσως εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ζώνη
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ή περιοχή.
Οι Αξιωματικοί του Κέντρου Διοίκησης και Συντονι
σμού της έχουν ευρύ φάσμα γλωσσικών ικανοτήτων. 
Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, για τη διευ
κόλυνση της ροής των πληροφοριών και την ανταλ
λαγή ειδήσεων, για να προκληθεί η απαραίτητη αστυ
νομική δράση. Οταν αυτή απαιτείται, ειδικευμένες 
ομάδες είναι δυνατόν να κινητοποιηθούν, συχνά και 
με τη βοήθεια των δικαστικών αρχών, ανά τον κόσμο, 
πάντα όμως σε συντονισμό με τα Ε.Κ.Γ.
Γενικό Σύστημα Επικοινωνίας 
Η Ιντερπόλ βασίζεται στην επικοινωνία και ειδικότερα 
στην ικανότητά της να μοιράζεται και να αναλύει πλη
ροφορίες διεθνώς, προκειμένου να συνδέσει γεγονό
τα, με σκοπό την επίλυση διεθνών εγκληματολογικών 
υποθέσεων.
Η Ιντερπόλ βασίζεται σε αποτελεσματικούς, δραστι
κούς τρόπους για να διευκολύνει τη συνεργασία ανά
μεσα στα Ε.Κ.Γ.
Η πιο πρόσφατη εξέλιξη είναι το μοναδικό σύστημα 
που κατέχει, γνωστό ως 1-24/7 (Ιντερπόλ, 24 ώρες τη 
μέρα, 7 μέρες την εβδομάδα). Αυτό είναι ένα σύστη
μα υψηλής ασφαλείας και μεγάλης αποτελεσματικό- 
τητας, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, σαν «τούνελ», 
για κωδικοποιημένα δεδομένα. Με το σύστημα αυτό 
η Ιντερπόλ καθίσταται ικανή να ανταλλάσσει πληρο
φορίες και να δίνει πρόσβαση σε πολλαπλές βάσεις 
δεδομένων, που περιέχουν πληροφορίες εγκληματο- 
λογικού χαρακτήρα, πιο γρήγορα και πιο αποτελε
σματικά.
Η Ιντερπόλ έχει αναπτύξει και διατηρεί βάση δεδο
μένων, με δεδομένα κλειδιά, όπως ονόματα ατόμων, 
αποτυπώματα, φωτογραφίες, DNA, έγγραφα ανα
γνώρισης και ταξιδιωτικά έγγραφα και αγγελίες της 
Ιντερπόλ. Υψηλής ποιότητας πληροφορίες, τέτοιας 
φύσεως, μπορεί να αποδειχθούν σημαντικές για την 
πρόοδο ερευνών ή αποτροπή εγκλημάτων στον κό
σμο.
Πρόσφατα, η Ιντερπόλ έδωσε προτεραιότητα σε προ
γράμματα καταπολέμησης της εγκληματικότητας, 
αναφορικά με φυγόποινους, τρομοκρατία, ναρκωτικά 
και οργανωμένο έγκλημα, εμπόριο ανθρώπων καθώς 
και με το οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα, με την 
παιδική πορνογραφία στο διαδίκτυο, τα κλεμμένα 
οχήματα, τα κλεμμένα έργα τέχνης, τη βιο-τρομο- 
κρατία, την αστυνομική εκπαίδευση και τη συνεργα
σία με άλλους διεθνείς οργανισμούς.
Η Ελλάδα ήταν από τα ιδρυτικά μέλη της ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
κατά την ιδρυτική της συνεδρίαση, το έτος 1956.
Οι αρμοδιότητες του 4ου Τ.Δ.Ο./ΙΝΤΕΡΠΟΛ, που 
υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συ
νεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
προβλέπονται από το Αρθρο 9 του Π.Δ. 14/2001 και 
είναι οι ακόλουθες:
α. Η εξασφάλιση της επικοινωνίας των αστυνομικών, 
δικαστικών και λοιπών Αρχών του Κράτους με τη Γε
νική Γραμματεία του Διεθνούς Οργανισμού Εγκλημα- 
τολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α.) -  ΙΝΤΕΡΠΟΛ και 
των Εθνικών Κεντρικών Γραφείων των Κ-μ του, σύμ
φωνα με το Ν.2640/1956 και το καταστατικό του 
Δ.Ο.Ε.Α. για την πρόληψη και αποτελεσματικότερη 
δίωξη και καταστολή του εγκλήματος, 
β. Η διαβίβαση και λήψη πληροφοριών σχετικών με

την αναζήτηση καταζητουμένων κακοποιών, η έκδο
σή τους, και η μέριμνα μεταγωγής τους στην Ελλάδα 
των ημεδαπών εγκληματιών στην Ελλάδα που εκδί- 
δονται από ξένες χώρες.
γ. Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αναζή
τηση ατόμων που έχουν εξαφανιστεί ή αντικειμένων 
που έχουν κλαπεί ή απολεστεί. 
δ. Η διαβίβαση πληροφοριών που αφορούν την 
εγκληματικότητα, καθώς και αιτημάτων αλλοδαπών 
Αρχών στις καθ' ύλη αρμόδιες Υπηρεσίες για αξιο
ποίηση και χειρισμό και η διαβίβαση σχετικών απα
ντήσεων, αιτημάτων και πληροφοριών στις αλλοδα
πές Αρχές.
ε. Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών, που 
αφορούν την εγκληματικότητα στα πλαίσια πρωτο
βουλιών διεθνών οργανισμών αρμοδίων για την κατα
πολέμηση του εγκλήματος.
στ. Η μέριμνα και τη συμμετοχή και εκπροσώπηση 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Οργανισμό Εγκλημα- 
τολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α.) -  ΙΝΤΕΡΠΟΛ, η με
λέτη των σχετικών πορισμάτων και η εισήγηση για τη 
λήψη των απαραίτητων μέτρων, στα πλαίσια των αρ
μοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργα
σία με τις καθ' ύλη αρμόδιες υπηρεσίες του Αρχη
γείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω αρμοδιότη
τες είναι όλως ενδεικτικές και περιοριστικές και κατ' 
ουδένα τρόπο δεν ανταποκρίνονται ή δεν αντικατο
πτρίζουν το ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων και των 
καθηκόντων, που ασκούνται, σε καθημερινή βάση, 
από το 4ο Τμήμα Διεθνών Οργανισμών/ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. 
Το Ε.Κ.Γ. Ελλάδας έχει ήδη διασυνδεθεί, ανάμεσα 
στα πρώτα Κ-μ του Οργανισμού, με το ασφαλές σύ
στημα ανταλλαγής πληροφοριών Ι-24/7, ενώ προω
θείται από την Υπηρεσία μας η πρόταση για τη δια
σύνδεση και το συγκερασμό της Εθνικής μας ηλε
κτρονικής βάσεως δεδομένων με την αντίστοιχη της 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ. Παράλληλα, έχει προχωρήσει στη ριζική 
αναβάθμιση του υπάρχοντος τεχνολογικού και επι- 
κοινωνιακού εξοπλισμού του.
Πρακτικά, το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο -  ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
Ελλάδας συνδράμει στην ανταλλαγή πληροφοριών 
με όλες τις χώρες-μέλη της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, για υποθέ
σεις που, μεταξύ άλλων, αφορούν: πληροφορίες για 
το ποινικό παρελθόν εγκληματού- 
ντων αλλοδαπών / ημεδαπών, ανα 
ζητήσεις ατόμων για εντοπισμό 
σύλληψη και έκδοση διεθνώς διω- 
κομένων ατόμων, πλαστά έγγρα
φα ταυτότητας και πλαστά χαρ
τονομίσματα, εξακρίβωση στοι
χείων ταυτότητας, αναζήτηση 
κλεμμένων οχημάτων -  έργων 
τέχνης και πάσης φύσεως 
αστυνομικού και εγκληματο- 
λογικού περιεχομένου.
Σε καθημερινή βάση, καλύπτει 
τις συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας, δηλα
δή την υποχρέωση διαβίβασης των αιτημάτων, από 
και προς το εξωτερικό, με ουσιαστική συσχέτιση -
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επεξεργασία και ανάλυση των διαβιβαζόμενων πλη
ροφοριών, λειτουργώντας έτσι άτυπα και ως Κεντρι
κή Υπηρεσία Διαχείρισης Εγκληματολογιών Πληρο
φοριών, γιατί λαμβάνει και διαβιβάζει αιτήματα και 
παντός είδους εγκληματολογικές πληροφορίες, που 
καλύπτουν το Ποινικό Κώδικα και όλους τους Ειδι
κούς Ποινικούς Νόμους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το έτος 2003 πρω- 
τοκολλήθηκαν 80.000 έγγραφα. Η ίδια περίπου κα
τάσταση υπήρξε και το έτος 2004.
Επίσης αναφέρεται ότι στο 4ο Τ.Δ.Ο./ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
υφίσταται και λειτουργεί η μονάδα και το σημείο 
επαφής SECI, μετά του εξοπλισμού διασυνδέσεώς 
του, που τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία.
Ακόμη οι χειριστές των θεμάτων κλεμμένων οχημά
των και πλοίων αντιμετωπίζουν πάρα πολλές και σο
βαρές υποθέσεις, κατά μέσο όρο εξακόσιες, σε μη
νιαία βάση, από το εξωτερικό αλλά και από το εσω
τερικό όπου έχει παρατηρηθεί στη Χώρα μας το φαι
νόμενο αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες (στην πλειο- 
ψηφία τους Γερμανικές ή Βαλκανικών Χωρών ), να 
εγκαταλείπουν τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος 
(είτε σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών είτε σε πε
ριπτώσεις υλικών ζημιών).
Αποτέλεσμα των ενεργειών μας είναι η εξακρίβωση 
του μεγαλύτερου ποσοστού των υποθέσεων, εφόσον 
τα στοιχεία που δίνονται από τους αυτόπτες μάρτυ
ρες είναι ακριβή.
Ακόμη το γραφείο εκδόσεων και δικαστικών συν
δρομών επιτελεί σημαντικό και σοβαρό έργο που 
συνίσταται στην καθιέρωσή του ως θεσμοθετημένου 
διαύλου επικοινωνίας μεταξύ των δικαστικών και 
αστυνομικών αρχών της Χώρας μας και των αντι
στοίχων αρχών της Αλλοδαπής.
Αξίζει να τονιστεί ότι ο συντονισμός της όλης διαδι
κασίας έκδοσης Ελληνα υπηκόου, που διώκεται διε
θνώς και συλλαμβάνεται σε Χώρα της Αλλοδαπής, 
ανήκει αποκλειστικά στο προαναφερόμενο γραφείο, 
καθώς και η διαδικασία ικανοποίησης των αιτημάτων 
δικαστικής συνδρομής αρχών του Εξωτερικού, που 
απευθύνονται στις Ελληνικές Αρχές προς εντοπι
σμό, σύλληψη ή και έκδοση διεθνώς διωκομένων αλ
λοδαπών προσώπων.
Επίσης το προσωπικό της ΙΝΤΕΡΠΟΛ ασχολείται συ
γκεκριμένα με την εξακρίβωση της γνησιότητας των 
εγγράφων, που κατατίθενται από αλλοδαπούς υπη
κόους, στις Νομαρχίες της Ελλάδος και στις κατά 
τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες, που ασχολούνται 
με τους Αλλοδαπούς, υποβάλλοντας το αίτημα της 
Ελληνοποίησης.
Τέλος ασχολείται με τη γνησιότητα εγγράφων, που 
κατατίθενται από αλλοδαπούς, υποβάλλοντας το αί
τημα της έκδοσης ειδικού δελτίου ταυτότητος ομο
γενούς ή αδειών παραμονής και με την καταχώρηση 
των απολεσθέντων και κλεμμένων διαβατηρίων στην 
Εθνική βάση δεδομένων και με την εξακρίβωση της 
γνησιότητας και αυθεντικότητας αυτών καθώς και 
των ταυτοτήτων και των αδειών οδήγησης.

Είναι κατανοητό ότι το προσωπικό της ΙΝΤΕΡΠΟΛ 
έχει χειριστεί και χειρίζεται σωρεία υποθέσεων με 
επιτυχία. Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν οι 
συλλήψεις των ΒΑΒΥΛΗ Απόστολου και ΚΟΒΑ Πανα
γιώτη, από τις Ιταλικές και Ρουμανικές Αρχές, αντί
στοιχα, στις οποίες η ΙΝΤΕΡΠΟΛ Ελλάδος είχε τη δι
κή της συμβολή, η οποία εκτιμήθηκε ανάλογα και χα
ρακτηρίστηκε πολύ ουσιαστική.
Επιστέγασμα της συμβολής αυτής αποτελεί η έκφρα
ση συγχαρητηρίων, προς τους άνδρες της ΙΝΤΕΡ- 
ΠΟΛ, που απηύθυνε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ, κα
τά τη συνέντευξη τύπου, που παραχώρησε με την 
ευκαιρία της σύλληψης του Απόστολου ΒΑΒΥΛΗ.
Η αναφορά του Αρχηγού μας, στους άνδρες της 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια του, κατά 
τη συνέντευξη που παραχώρησε στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, για τη σύλληψη του ΒΑΒΥΛΗ, αποτελεί 
σημαντικό ηθικό εισόδημα για το προσωπικό μας και 
κίνητρο για να συνεχίσει το έργο που επιτελεί.

Το έργο, που επιτελείται από το 4ο Τμήμα της 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ, χαρακτηρίζεται υψίστης και ζωτικής ση
μασίας, για την Ελληνική Αστυνομία και τη Χώρα 
μας, λαμβάνοντας υπόψη το νέο περιβάλλον Δ ιε
θνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, που έχει διαμορ
φωθεί μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11 ης Σε
πτεμβρίου 2001. Η τρομοκρατία σε συνδυασμό με το 
οργανωμένο έγκλημα υπαγορεύουν νέες τακτικές 
και πρακτικές, βασιζόμενες στην ανταλλαγή των 
πληροφοριών και στη συναντίληψη της αντιμετώπι
σης των απειλών που τίθενται σήμερα στα Κράτη, 
στις Κυβερνήσεις τους, στις κοινωνίες και τους πολί
τες τους, σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπε
δο, με γνώμονα την αλληλεγγύη των κοινωνιών.

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν γνώμονα για την 
Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας και την 
Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα 
για πρώτη φορά ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας να επισκεφθεί την έδρα της ΙΝΤΕΡΠΟΛ, το Δε
κέμβριο του έτους 2004 και να τύχει θερμής υποδο
χής εκ μέρους του Γενικού της Γραμματέα. Το γεγο
νός αυτό αποδεικνύει έμπρακτα τη βαρύτητα και την 
αποτελεσματικότητα του θεσμού της ΙΝΤΕΡΠΟΛ και 
την πρόθεση της Ηγεσίας μας για αναβάθμιση και 
ανάδειξη του ουσιαστικού της ρόλου.

Του Αστυν. Δ/ντή Ιωάννη Β. Καραπανάγου
Ο Αστυν. Δ/ντής Ιωάννης Καραπανάγος είναι πτυχιούχος 

της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου και του Τμήματος Πο

λιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών . 

Επίσης έχει εκλεγεί Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Αθλη

τικής Ενωσης Αστυνομιών.
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Μεταξύ των αμυνομένων κατά τη διάρκεια της τε 
λευταίας πολιορκίας της Κωνσταντινούπολης 
ήταν και αρκετοί εθελοντές από διάφορες χώ

ρες, κυρίως της δυτικής Ευρώπης. Οι ομόδοξες προς 
τη Βυζαντινή αυτοκρατορία χώρες (Σερβία, Βουλγαρία, 
Ρωσία κ.ά.) δεν ήταν σε θέση να στείλουν ενισχύσεις 
στην Πόλη. Η Βουλγαρία είχε κατακτηθεί από τους 
Οθωμανούς, ήδη από τα τέλη του 14ου αιώνα. Η Σερ
βία ήταν υποτελής τους, με αποτέλεσμα ο δεσπότης 
Γεώργιος Μπράνκοβιτς να υποχρεωθεί να ενισχύσει με 
σέρβικο στρατιωτικό απόσπασμα το στρατό του Μωά
μεθ Β’ κατά τη διάρκεια της πολιορκίας. Η Ρωσία, τέ
λος, προσπαθούσε να απεξαρτηθεί από την υποτέλεια 
της στους Τατάρους της Χρυσής Ορδής. Ετσι, οι ξένοι 
εθελοντές που πολέμησαν στο πλευρό των Βυζαντινών 
προέρχονταν ουσιαστικά από δυτικοευρωπαϊκές χώ
ρες. Η πλειοψηφία τους ήταν από τη Γένοβα και τη Βε
νετία, τις δύο ιταλικές δημοκρατίες που είχαν τον 
έλεγχο των θαλασσίων οδών του χώρου που κάλυπτε 
παλαιότερα η Βυζαντινή αυτοκρατορία. Εκτός όμως 
από Γενοβέζους και Βενετούς, στην πολιορκημένη 
Κωνσταντινούπολη πολέμησαν και εθελοντές από πιο 
απομακρυσμένες χώρες όπως την Καταλονία ή τη Γερ
μανία, ενώ δεν απουσιάζει το όνομα και ενός Οθωμα
νού!!!
Οι περισσότεροι ξένοι εθελοντές στην πολιορκημένη 
Κωνσταντινούπολη φαίνεται πιθανόν ότι είχαν απώτε
ρα κίνητρα οικονομικής φύσης: η πτώση της Πόλης θα 
είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές οικονομικές ζημιές για 
όσους απ’ αυτούς συναλλάσσονταν εκεί. Παράλληλα, 
θα απέκλειε τις πατρίδες τους όχι μόνο από μια σημα
ντική αγορά στην οποία απολάμβαναν πολλών εμπορι
κών προνομίων, αλλά και από τη δυνατότητα να εκμε
ταλλεύονται τις αγορές του Ευξείνου Πόντου. Πράγ
ματι, η εξάπλωση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας στις

ελληνικές χώρες είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη σχε
δόν ταυτόχρονη κατάρρευση του αποικιακού κράτους 
της Γένοβας και τη σταδιακή παρακμή της ισχυρότε
ρης Βενετίας μέσω της διαδικασίας των μακροχρόνιων 
Βενετοτουρκικών πολέμων. Ειδικότερα, προκειμένου 
για τη Γένοβα η οθωμανική κατάκτηση της Τραπεζού- 
ντας (1461) την απέκλεισε από το εμπόριο με το εσω
τερικό της Ασίας, ενώ η κατάληψη της αποικίας του 
Καφά, στην Κριμαία (1475), την απομάκρυνε οριστικά 
από το χώρο του Ευξείνου Πόντου. Η διαδικασία της 
αναστροφής της αποικιακής εξάπλωσης της Γένοβας 
ξεκίνησε με την άλωση της Κωνσταντινούπολης που 
οδήγησε στην απώλεια των εμπορικών προνομίων της 
γενοβέζικης αποικίας του Πέραν, παρά τη διπρόσωπη 
ουδετερότητα των γενοβέζικων αρχών του κωνσταντι- 
νουπολίτικου προαστίου κατά τη διάρκεια της πολιορ
κίας.
Παρ’ όλα αυτά δεν είναι δυνατόν να αγνοηθεί η συμ
βολή των ξένων εθελοντών στην άμυνα της Κωνστα
ντινούπολης. Χωρίς αυτούς, είναι σχεδόν βέβαιο ό,τι η 
πόλη θα είχε πέσει πολύ νωρίτερα. Οι κυριότεροι εθε
λοντές ήταν, με αλφαβητική σειρά, οι παρακάτω: 
Γκραντ Ιωάννης: Γερμανός ή Σκωτσέζος μηχανικός με 
ειδικότητα στην αντιμετώπιση ορυγμάτων. Προσέφερε 
πολύτιμες υπηρεσίες κατά την πολιορκία. Η μετέπειτα 
τύχη του αγνοείται.
Ιουστινιάνι Λόνγκο Ιωάννης: Γενοβέζος condottiero 
(αρχηγός σώματος μισθοφόρων στρατιωτών). Καταγό
ταν από διακεκριμένη οικογένεια εμπόρων με έδρα τη 
Χίο και πριν από την πολιορκία της Κωνσταντινούπο
λης είχε διατελέσει κυβερνήτης της γενοβέζικης αποι
κίας του Καφά. Η εμπειρία του σε πολεμικές επιχειρή
σεις που συνδυάζονταν με πολιορκίες συνετέλεσε να 
του ανατεθεί από τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο το 
αξίωμα του πρωτοστράτορα (αντιστράτηγου). Στην τε 
λευταία τουρκική επίθεση τραυματίστηκε θανάσιμα
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και πέθανε κατά τη διάρκεια της εσπευσμένης αποχώ
ρησής του από την Κωνσταντινούπολη. Ετάφη στη Χίο. 
Καττανέο Μαουρίτσιο. Γενοβέζος ποντεστά της Χίου. 
Κατά τη διάρκεια της πολιορκίας ανέλαβε με τους άν- 
δρες του την άμυνα του τμήματος του τείχους αριστε
ρά του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, στην περιοχή της 
Χρυσής Πύλης. Κατά την Αλωση, σύμφωνα με την εκ
δοχή του ποντεστά του Πέραν Λομελλίνο, ήταν μετα
ξύ των αγνοουμένων, ενώ σύμφωνα με αυτή του χρο
νικογράφου Μοντάλντο κατόρθωσε να διαφύγει με μια 
γαλέρα στη Χίο, καταδιωκόμενος από τους Τούρκους. 
Πέθανε λίγο πριν το 1504.
Κόκο Τζιάκομο. Βενετός πλοίαρχος. Τον Δεκέμβριο 
του 1452 κατόρθωσε να περάσει σώος με τη γαλέρα 
του από το Βόσπορο, αποφεύγοντας τα πυρά του Ρού- 
μελι Χισάρ, καθ' οδόν από την Τραπεζούντα προς τη 
Βενετία. Πείσθηκε να λάβει μέρος στην άμυνα της 
Κωνσταντινούπολης και επινόησε το σχέδιο για την 
πυρπόληση των τουρκικών πλοίων που είχαν εισέλθει 
στον Κεράτιο. Η προδοσία του σχεδίου στους Τούρ
κους από τους Γενοβέζους του Πέραν και η βιασύνη 
του Κόκο να το θέσει σε εφαρμογή, κατέληξαν στο 
βομβαρδισμό του πλοίου του κατά τη διεξαγωγή της 
επιχείρησης και στο θάνατο του ιδίου και μέρους του 
πληρώματος του.
Οικογένεια Κονταρίνι. Αρκετά μέλη της βενετικής αυ
τής οικογένειας τα οποία εμπορεύονταν στην Κωνστα
ντινούπολη έλαβαν μέρος στην άμυνα της πόλης. Ο 
φίλιππο ήταν επικεφαλής της άμυνας στο τμήμα του 
χερσαίου τείχους μεταξύ της Πύλης των Πηγών και 
της Χρυσής Πύλης. Κατά την άλωση αιχμαλωτίστηκε, 
αλλά αργότερα απελευθερώθηκε με την καταβολή λύ
τρων. Ο Τζιάκομο Κονταρίνι ήταν επικεφαλής της άμυ
νας στην περιοχή του Στουδίου, όπου πολέμησαν και 
οι γιοι του, Πέτρος και Αλοϊσιος. Ο Καταρίνο Κονταρί
νι, υπεύθυνος για τη φύλαξη της πύλης του Μυριαν- 
δρίου, αιχμαλωτίσθηκε κατά την Αλωση και εκτελέ- 
στηκε καθώς ζητήθηκαν υπέρογκα λύτρα για την απε
λευθέρωσή του. Οι Μαρίνος και Γαβριήλ Κονταρίνι διέ
φυγαν με τα πλοία τους.
Λανγκάσκο Ιερώνυμος και Λεονάρδος. Γενοβέζοι εθε
λοντές οι οποίοι κατά τη διάρκεια της πολιορκίας υπε
ράσπισαν με το τμήμα τους και με τη βοήθεια του αρ
χιεπισκόπου Λεονάρδου το τμήμα του τείχους που 
βρισκόταν προς την πλευρά του Κερατίου κόλπου. 
Λεονάρδος. Γενοβέζος αρχιεπίσκοπος Μυτιλήνης (από 
το 1444 κ.ε.) με καταγωγή από τη Χίο, όπου είχε γεν
νηθεί το 1395/6. Στα τέλη Οκτωβρίου 1452 έφθασε 
στην Κωνσταντινούπολη συνοδεύοντας τον καρδινάλιο 
Ισίδωρο. Στη διάρκεια της πολιορκίας ήταν υπεύθυνος 
για την άμυνα στο άκρο του τείχους, κοντά στον Κε
ράτιο κόλπο. Κατά την Αλωση συνελήφθη από τους 
Τούρκους, αλλά εξαγοράστηκε από Γενοβέζους του 
Περάν, επέστρεψε στην Ιταλία και εργάστηκε για την 
οργάνωση αντιτουρκικής Σταυροφορίας. Πέθανε περί 
το 1458. Η αναφορά του στο πάπα Νικόλαο Ε’ για τα 
γεγονότα της Αλωσης (26 Αυγούστου 1453), παρότι 
μεροληπτεί εις βάρος των Βυζαντινών και των Βενετών 
θεωρείται πολύτιμη ιστορική πηγή.
Μινόττο Τζιρόλαμο. Βενετός βάιλος στην Κωνσταντι
νούπολη την περίοδο της πολιορκίας. Κατά τη διάρκεια 
των επιχειρήσεων είχε επιφορτιστεί με την άμυνα στην 
περιοχή του ανακτόρου των Βλαχερνών, η οποία είχε 
ανατεθεί σε Βενετούς στρατιώτες. Κατά την Αλωση 
αιχμαλωτίσθηκε και εκτελέστηκε μαζί με έναν από 
τους γιους του.

Μ ετά  τη ν  Αλωση, τη  θέσ η  τη ς  ακρόπολης του  Β υζαντίου κ α τέλ α 

βαν τα  σουλταν ικά  ανάκτορα, του  κυρίαρχου στη συμβολή  

του  Βοσπόρου, τη ς  Προποντίδας και του  Κ ερατίου Κόλπου
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Μπάρμπαρο Νικολό. Βενετός γιατρός. Γεννήθηκε περί 
το 1400. Κατά την περίοδο της πολιορκίας υπηρετού
σε σε βενετική γαλέρα από την Τραπεζούντα η οποία 
είχε ενταχθεί στο στόλο των αμυνόμενων. Η επαγγελ
ματική του ιδιότητά, του έδωσε τη δυνατότητα να γνω
ρίζει αρκετές λεπτομέρειες των συσκέψεων στις οποί
ες παρευρίσκονταν Βενετοί αξιωματούχοι. Σε όλο το 
διάστημα της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη 
κρατούσε ημερολόγιο. Κατά την Άλωση διέφυγε με το 
πλοίο του. Μετά από ένα χρόνο, ίσως και αργότερα, 
μετέγραψε τις ημερολογιακές του σημειώσεις σε συ
νεχές κείμενο το οποίο και αποτελεί μία από τις σημα
ντικότερες μαρτυρίες για την Αλωση (αναμφισβήτητα 
τη σημαντικότερη όλων των Δυτικών που παρευρίσκο
νταν στην πολιορκία). Προβάλλει ευνοϊκά τη δράση 
των Βυζαντινών και Βενετών, όχι όμως και των Γενοβέ
ζων, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους για την πτώ
ση της Πόλης.
Μποκιάρντι Αντόνιο, Πάολο και Τρωίλος. Γενοβέζοι 
αδελφοί οι οποίοι εξόπλισαν εθελοντικά ένα λόχο 
στρατιωτών επικεφαλής και έσπευσαν να ενισχύσουν 
την άμυνα της Κωνσταντινούπολης. Κατά τη διάρκεια 
της πολιορκίας είχαν αναλάβει την άμυνα τμήματος 
του χερσαίου τείχους, του Μυριανδρίου, κοντά στο 
παλάτι των Βλαχερνών. Στο τμήμα αυτό βρισκόταν η 
Κερκόπορτα την οποίο φαίνεται ότι είχαν ξεχάσει 
ανοικτή κάποιοι από τους άνδρες του στη διάρκεια 
μιας αντεπίθεσης. Κατά την άλωση, ο Πάολο αιχμαλω- 
τίσθηκε και εκτελέστηκε. Ο Αντόνιο και ο Τρωίλος ξέ- 
φυγαν στο Πέραν. Ο Αντόνιο πέθανε περί το 1475, ενώ 
ο Τρωίλος το 1479. Ο τελευταίος όριζε στη διαθήκη 
του να δοθεί το ποσό των 500 λιρών για τη διοργάνω
ση Σταυροφορίας προς ανάκτηση της Κωνσταντινού
πολης

νο κοινής στάσης των 
Ιταλών έναντι των Τούρκων. Αργότερα διέταξε να κο
πεί η αλυσίδα που έφραζε τον Κεράτιο και ηγήθηκε 
της νηοπομπής των πλοίων που διέφυγαν.
Ορχάν. Οθωμανός πρίγκιπας, μακρινός εξάδελφος του 
σουλτάνου Μωάμεθ Β’, ο οποίος σε μικρή ηλικία είχε 
βρει καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη. Οι Βυζαντι
νοί τον κρατούσαν ως ενδεχόμενο διεκδικητή του 
οθωμανικού θρόνου. Η καθυστέρηση της πληρωμής 
από τον Μωάμεθ Β' των καθιερωμένων χρημάτων για 
την άτυπη ομηρία του και οι συνακόλουθες διαμαρτυ
ρίες των Βυζαντινών υπήρξαν μία από τις αφορμές για 
την έναρξη του πολέμου. Κατά τη διάρκεια της πο-

“ Η α ναγέννησ η τη ς  Ελλάδας"  

Θ έμ α  σ ε Λ α ϊκό  Πίνακα

Ντιέντο Αλθίζο (Αλόϊ- 
σιος). Βενετός πλοίαρ
χος ο οποίος παρέμει- 
νε στην Κωνσταντινού
πολη, μετά από ένα τα
ξίδι του στον Εύξεινο 
Πόντο, για να βοηθήσει 
στην άμυνά της. Κατά 
τη διάρκεια της πολιορ
κίας ήταν επικεφαλής 
των 26 εξοπλισμένων 
πλοίων που υπεράσπι
ζαν την είσοδο του Κε
ρατίου κόλπου. Στο 
διάστημα της τουρκι
κής εισβολής στην Πό
λη διαπραγματεύτηκε 
με τους Γενοβέζους 

του Πέραν το ενδεχόμε-
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λιορκίας, ο Ορχάν είχε αναλάβει τη διοίκηση της άμυ
νας τμήματος των θαλασσίων τειχών της Κωνσταντι
νούπολης προς την Προποντίδα. Κατά την Αλωση προ
σπάθησε να διαφύγει μεταμφιεσμένος σε μοναχό, αλ
λά αναγνωρίστηκε, αιχμαλωτίσθηκε και εκτελέστηκε. 
Σολίνγκο Μπαρτολομέο. Γενοβέζος μηχανικός υπεύ
θυνος για την εγκατάσταση της αλυσίδας η οποία 
έκλεινε την είσοδο του Κερατίου κόλπου. Πιστεύεται 
ότι ήταν επιπλέον υπεύθυνος για τη φύλαξή της, ως 
διοικητής των δέκα πλοίων που είχαν επιφορτιστεί με 
την προστασία της.
Τεντάλντι Γιάκοπο. Φλωρεντινός έμπορος ο οποίος πο
λέμησε ως απλός μαχητής στις επάλξεις της Κωνστα
ντινούπολης. Κατά την Αλωση διασώθηκε κολυμπώ
ντας προς ένα από τα βενετικά πλοία που κατόρθωσαν 
να ξεφύγουν. Αρχικά κατέφυγε στη Χαλκίδα και στη 
συνέχεια στη Βενετία. Αργότερα, έγραψε τις εντυπώ
σεις του από την πολιορκία εν είδει επιστολής προς 
τον καρδινάλιο της Αβινιόν, Αλαίν ντε Κετιβύ. Το έργο 
του θεωρείται κατώτερο του Μπάρμπαρο, διέπεται 
όμως από αντικειμενικότητα προς τους Βυζαντινούς, 
Βενετούς και Γενοβέζους και παρέχει χρήσιμα στοι
χεία για ορισμένες πτυχές της πολιορκίας.
Τρεβιζάν Γκαμπριέλε. Βενετός πλοίαρχος ο οποίος, 
μετά την κατασκευή του Ρούμελι Χισάρ στάλθηκε από 
τη Βενετία στην Κωνσταντινούπολη, επικεφαλής νηο
πομπής για να διαπιστώσει εάν κινδύνευαν τα βενετι
κά εμπορικά συμφέροντα στην περιοχή. Κατά τη διάρ
κεια της πολιορκίας δέχθηκε να συμμετάσχει στην 
άμυνά της. Το βράδυ της 20ης Απριλίου, μετά τη λήξη 
της ναυμαχίας των πλοίων του Φλαντανελά με τον 
τουρκικό στόλο, έκανε παραπλανητική έξοδο από τον 
Κεράτιο, επικεφαλής τριών πλοίων, για να προκαλέσει 
σύγχυση στον τουρκικό στόλο. Στις 28 Απριλίου έλα
βε μέρος με το πλοίο του στην αποτυχημένη επιχεί
ρηση του Κόκο και το πλοίο του έπαθε σοβαρές ζη
μιές. Στις 13 Μαίου ανέλαβε την άμυνα του τμήματος 
των τειχών που έβλεπε προς τον Κεράτιο κόλπο το 
οποίο φρουρούσαν Βενετοί και Γενοβέζοι ναύτες. Κα
τά την Αλωση αιχμαλωτίσθηκε. Αργότερα εξαγορά
στηκε και τιμήθηκε για τη δράση του από τη Βενετία 
με το ποσό των 350 δουκάτων.
Φρανσίσκο ντε Τολέδο. Ισπανός ευγενής από το Το
λέδο της Καστίλλης. Ισχυριζόταν ότι ήταν απόγονος 
του αυτοκράτορα Αλεξίου Α' Κομνηνού και αποκαλού- 
σε τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο εξάδελφό του. Κατά 
τη διάρκεια της πολιορκίας είχε ενσωματωθεί στην 
ακολουθία του αυτοκράτορα, στο πλευρό του οποίου 
σκοτώθηκε πολεμώντας την αυγή της 29ης Μαίου. 
Χούλια Περέ (Πέτρος). Καταλανός πρόξενος στην 
Κωνσταντινούπολη κατά τη διάρκεια της πολιορκίας 
Ενίσχυσε με τους συμπατριώτες του την άμυνα της 
πόλης αναλαμβάνοντας τη διοίκηση του ανατολικότε- 
ρου τμήματος των τειχών, στην περιοχή του Ιπποδρό
μου και του Ιερού Παλατιού. Κατά την Αλωση οι άν
δρες του σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίσθηκαν. Ο ίδιος συ- 
νελήφθη αιχμάλωτος και εκτελέστηκε.

Λαονίκου Χαλκοκονδύλη: Βυζαντίου Άλωσις 
Επιμέλεια Ν. Νικολούδης 

Εκδ. «Δημιουργία», Α. Χαρίσης
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Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μετρό Δάφνης) έναντι κινημ/φου «Ατλαντίς» 
ΤΗΑ., FAX ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 210 97 69 597 

Άτοκες δόσεις με πιστωτικές κάρτες

FIVE
Τιμή: Από 79 €

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ «OAKLEY»: 
Ιδανικά για χρήση από αστυνομικούς, στρατιωτικούς, 
λιμενικούς 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.

Μ FRAME

Τιμή: Από 139 €

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(με κέντημα)
Βαμβακερό 100%. Ανεξίτηλο κέντημα. 
Σήμα μικρό μπροστά, POLICE πίσω.

ΜΑΚΟ
Τιμή: 8 C

ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΡΟΥΡΩΝ

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ 
(με κέντημα) 
Βαμβακερά 100%. 
Ανεξίτηλα

Τιμή: 9 €

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 κ.λπ.). I I W iT H ln l

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

Τιμή: Από 19 C

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ 
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΤΗΣ ΕΛ/ΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ.

Από ύφασμα rip-stop βαμβακερό 100% 
ανεξίτηλο. Ανθεκτικό στα σκισίματα.

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

Τιμή: 18 €

ΧΙΤΩΝΙΟ: με ενισχύσεις στους 
αγκώνες, επωμίδες και 2 τσέπες

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

ΦΟΥΤΕΡ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(με κέντημα)
Βαμβακερό 100%.
Ανεξίτηλο. Σήμα μικρό 
μπροστά, POLICE πίσω.

Τιμή: 14 €

ΦΑΚΟΣ
SCORPION m e ^ 
STREAMLIGHT/U.S.A. 
6500 κεριά ΦΑΚΟΣ

TWIN-TASK
πίσω μέρος | /MINI LITE

V
Xenon/LED

| Τιμή: 75  € 1 J 7 Τιμή: 65  €

ΦΑΚΟΣ MAGLITE U.S.A. 
+  θήκη ζώνης
Τιμή: 20  €

%
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-lex.
Με ειδικής σχεδίασης σόλα που δεν γλιστράει. Είναι 
ξεκούραστο στο περπάτημα και ιδανικό για πολύωρη 

^^^ορθοσταοία.

ΖΩΝΗ ΘΗΚΕΣ CORDURA
Θήκες όπλου, γεμιστήρα, 
χειροπέδας, φακού, 
κλειδιών, κ,λπ.

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

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 t

STEALTH
WATERPROOF
(αδιάβροχο):

ΠΟΛΥΕΡΓ ΑΛΕΙΟ
LEATHERMAN
W AVE

Τιμή: 100 €

ΠΟΛΥΕΡΓ ΑΛΕΙΟ
LEATHERMAN
KICK
Τιμή: 45 €

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 
VICTORINOX

Τιμή: 105 €

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 € !

Διαδέτου με Σήματα, διακριτικά, μπερέδες, τξόκεϋ, πορτοφόλια Αστυνομίας
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Α Σ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ

«Μόνο όταν κοπεί και το τελευταίο δέντρο, 
όταν δηλητηριαστεί και ο τελευταίος ποταμός, 
όταν πιαστεί και το τελευταίο ψάρι, 
μόνο τότε θα ανακαλύψεις 
ότι τα χρήματα δεν τρώγονται».
Προφητεία των Ινδιάνων Κρι.

Το μπλε της θάλασσας,περιέχει όλο και λιγότερα ψά
ρια, το κίτρινο των ερήμων διαρκώς εξαπλώνεται, ενώ 
το πράσινο των δασών συνεχώς συρρικνώνεται. Ο αέ
ρας που τα περιβάλλει όλα αυτά υπερθεμαίνεται, με 
αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση του κλίματος, 
που φέρνει ακόμη περισσότερη ξηρασία, πλημμύρες 
και καταστροφές ευαίσθητων οικοσυστημάτων. «Φταί
χτης» για όλα αυτά τα δεινά, ο άνθρωπος,, οι δρα
στηριότητες του οποίου έχουν καταστρέψει το 60% 
των οικοσυστημάτων του πλανήτη.
Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την Υπηρεσία Πε- 
ριβάλοντος του ΟΗΕ και την έκθεση με τίτλο «Εκτί
μηση των Οικοσυστημάτων της Χιλιετίας» στην οποία 
περιγράφεται με τα μελανότερα χρώματα η κατάστα
ση του κόσμου στην αρχή της νέας χιλιετίας. Αυτή τη 
φορά δεν αντιμετωπίζουμε άλλη μια θεωρία κατα
στροφολογίας των «πρασίνων» ή κινδυνολογία των οι- 
κολόγων, όπως χαρακτηριστκά αναφέρει ο «Ιντιπέ- 
ντεντ» αλλά την εμπεριστατωμένη άποψη 1300 δια
κεκριμένων επιστημόνων από 95 χώρες, ύστερα από 
τριετή έρευνα. Οπως διαπιστώθηκε ο άνθρωπος έχει 
αποδεκατίσει το περιβάλλον, καταστρέφοντας το 60% 
των παγκόσμιων βοσκοτόπων, δασών, καλλιεργήσιμων 
γαιών, αλλά και ποταμών και λιμνών. Αν -προειδοποι
ούν οι συντάκτες της έκθεσης- δεν ληφθούν μέτρα, 
και δεν υιοθετήσουν τα κράτη πολιτικές φιλικές προς 
το περιβάλλον, η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση τροφί
μων, καθαρού νερού και καυσίμων επιταχύνει τους

ρυθμούς αφανισμού των δασών, των ιχθύων και των 
αποθεμάτων γλυκού νερού και θα οδηγήσει σε συχνό
τερα εμφανιζόμενες επιδημίες στα επόμενα 50 χρό
νια. «Επί αρκετό χρονικό διάστημα, οι μεταβολές αυ
τές μας βοήθησαν. Η παραγωγή τροφίμων αυξήθηκε» 
εξηγεί ο Α. Η. Ζάκρι, διευθυντής του Ινστιτούτου 
Ερευνας του ΟΗΕ, που εδρεύει στην Ιαπωνία. «Το 
πρόβλημα είναι ότι αυτές οι μεταβολές τελικά είχαν 
τεράστιο κόστος».
Ενα αξιοπρόσεκτο στοιχείο της έρευνας αφορά το γυ
ναικείο πληθυσμό και οι εκτιμήσεις είναι δυσοίωνες, 
καθώς για πρώτη φορά, οι επιστήμονες διαπιστώνουν 
ότι η γυναίκα εμφανίζεται πιο αδύναμη από τον άνδρα 
σε σειρά ασθενειών που προκαλούνται από τη ρύπαν
ση. Η ελονοσία, μια ασθένεια που καλπάζει τα τελευ
ταία χρόνια, υποβοηθούμενη από την αύξηση της θερ
μοκρασίας και την υγρσία, πλήττει περισσότερο τις 
γυναίκες ιδαιτέρως δε τις έγκυες. Η διάρροια επίσης, 
που προκαλείται κυρίως από μολυσμένα ύδατα, θερί
ζει τον γυναικείο πληθυσμό του τρίτου κόσμου. 
Ανδρες και γυναίκες επίσης εκτίθενται διαφορετικά 
και στις φυσικές καταστροφές. Οι αναλυτές του ΟΗΕ 
συνδέουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την αύξη- 
ση της γυναικείας θνησιμότητας, ειδικότερα σε εκεί
νες τις περιοχές του πλανήτη όπου η γυναίκα είτε εί
ναι κοινωνικά απαξιωμένη, εξαναγκασμένη να περνά
ει τη ζωή της περιορισμένη στο σπίτι, είτε οικονομικά 
αδύναμη. Στις παραπάνω διαπιστώσεις θα προστεθεί 
και το ότι η γυναίκα δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες 
πρόσβασης στα συστήματα υγείας συγκριτικά με τον 
άνδρα. Εχουν καταγραφεί περιπτώσεις σε διάφορες 
περιοχές του κόσμου που επλήγησαν από επιδημίες ή 
φυσικές καταστροφές, όπου γυναίκες τραυματισμέ
νες ή άρρωστες δεν προσήλθαν για περίθαλψη διότι 
γνώριζαν ότι δεν θα τους παρασχεθεί βοήθεια. Σε άλ
λες περιπτώσεις γυναίκες αφέθηκαν να πεθάνουν σε 
νοσοκομεία καθώς οι άνδρες τραυματίες είχαν προτε-
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ραιότητα στην παροχή ιατροφαρμακευτικής βοήθειας. 
Στην έκθεση γίνεται μια πρώτη καταγραφή της νέας 
αυτής διάστασης των συνεπειών από τις περιβαλλο
ντικές καταστροφές. Αν σ’ αυτήν προστεθεί η φτώ
χεια που πλήττει τον γυναικείο πληθυσμό -η φτώχεια, 
και μάλιστα η μεγάλη φτώχεια, είναι σύμφωνα με την 
έκθεση γένους θηλυκού- τότε διαγράφεται μια απαι
σιόδοξη πραγματικότητα για τον θηλυκό πληθυσμό 
αυτών των κοινωνιών (σχεδόν το σύνολο του μισού 
εκατομμυρίου γυναικών που πεθαίνουν κάθε χρόνο 
από επιπλοκές στην εγκυμοσύνη ή τη γέννα, πεθαί
νουν όχι επειδή αποφασίζουν να γίνουν μητέρες, αλ
λά επειδή είναι φτωχές).
Τα περιβαλλοντικά, προβλήματα τα οποία θα επηρεά
σουν σημαντικά τη διαμόρφωση του οικονομικού, κοι
νωνικού και εν τέλει πολιτικού χάρτη του κόσμου, πε
ριλαμβάνουν μεταξύ άλλων:
-Την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, ο οποίος 
θα ξεπεράσει τα 8 δισεκατομμύρια ως το 2025, ενώ 
εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί γύρω στα 10-11 δι
σεκατομμύρια..
-Το τέλος του πετρελαίου. Οι συμβατικές πηγές 
ενεργειακού πλούτου στερεύουν κάθε μέρα και πε
ρισσότερο. Το 1/3 από τα 6,1 δισεκατομμύρια ανθρώ
πους που απαρτίζουν τον παγκόσμιο πληθυσμό ζει 
χωρίς τις στοιχειώδεις μορφές ενέργειας, όπως ο 
ηλεκτρισμός, ενώ άλλο 1/3 έχει περιορισμένη πρό
σβαση, καθώς η ανθρωπότητα στηρίζεται κατά 90% 
στη χρήση πετρελαίου. Ωστόσο, είναι αξιοπρόσεκτο 
ότι 2,5 δισεκατομμύρια κάτοικοι του πλανήτη καλύ
πτουν τις ανάγκες τους με παραδοσιακούς τρόπους, 
όπως είναι η καύση ξύλων. Αν και είναι αποδεδειγμέ
νο ότι οι χαμηλές τιμές της ενέργειας παίζουν σπου
δαίο ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας, την 
ίδια στιγμή κανείς δεν μπορεί να παραγνωρίσει ότι 
όσο το πετρέλαιο μειώνεται τόσο τα προβλήματα με
γαλώνουν.
-Την αλλαγή κλίματος. Ο καιρός τρελάθηκε και οι 
εποχές μπερδεύτηκαν, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες, 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα αυξημένα επίπεδα 
του διοξειδίου του άνθρακα και η άνοδος της στάθ
μης της θάλασσας ανάγκασαν τον πρωθυπουργό της 
Βρετανίας Τόνι Μπλέρ να παραδεχτεί ότι «η αλλαγή 
του κλίματος είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλή
σεις του 21ου αιώνα». Η ατμόσφαιρα στη Γη έχει αλ
λάξει δραματικά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται 
ακραίες κλιματικές μεταβολές. Έτσι, σε ορισμένες 
χώρες αναμένεται αύξηση της γεωργικής παραγω
γής, ενώ σε κάποιες άλλες προβλέπεται ξηρασία. Εί
ναι πολύ πιθανό, στο άμεσο μέλλον να έρθουμε αντι
μέτωποι με επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.
-Την εμφάνιση ή επιδείνωση ελλείψεων όσον αφορά 
τους υδάτινους πόρους. Τα παγκόσμια αποθέματα 
τελειώνουν, ενώ την ίδια στιγμή ο πληθυσμός της 
Γης αυξάνεται. Το 1990 περισότερα από ένα δισεκα
τομμύριο άτομα πέθαναν από έλλειψη πρόσβασης σε 
πηγές καθαρού νερού. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο μέ

σος καταναλωτής ξοδεύει καθημερινά 50 λίτρα για 
να ξεδιψάσει και να καλύψει τις υπόλοιπες ανάγκες 
του. Εκτός από τα αποθέματα νερού του πλανήτη, 
εξίσου σημαντική είναι η ποιότητα του υδάτινου 
πλούτου.. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 5 εκατομ
μύρια άνθρωποι πεθαίνουν από αρρώστιες που έχουν 
ως βασική αιτία την ακαταλληλότητα του υγρού στοι
χείου.
-Την έλλειψη τροφής. Αν και το ποσοστό των αν
θρώπων που υποσιτίζονται έπεσε από το 37% που 
ήταν τη δεκαετία του '90 στο 18%, η ετήσια αύξηση 
του παγκόσμιου πληθυσμού κατά 75 εκατομμύρια δυ
σχεραίνει τη δυνατότηα του πλανήτη να θρέψει του 
κατοίκους του. Σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι 
πολλές καλλιεργούμενες εκτάσεις έχουν καταστρα
φεί εξαιτίας της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων. 
Οπως όλα δείχνουν, η διεθνής κοινότητα δεν πρό
κειται να πετύχει το στόχο της, που ήταν η εξάλειψη 
του φαινομένου της πείνας έως το 2015. Μάλιστα, ο 
αριθμός των ατόμων που πέθαναν από ασιτία έχει 
αυξηθεί σε 18 εκατομμύρια.
Δυσοίωνες εκτιμήσεις για το μέλλον.
Μερικές ακόμη από τις διαπιστώσεις των Ηνωμένων 
Εθνών, που καταδεικνύουν τη σοβαρότητα της κατά
στασης και την ανάγκη να ληφθούν γενναίες πολιτι
κές αποφάσεις όσο ακόμη υπάρχει χρόνος είναι: 
-Στην Ευρώπη, τα επόμενα τριάντα χρόνια, τα μισά 
και περισσότερα καλοκαίρια προβλέπονται να είναι 
θερμότερα από αυτό του 2003 που προκάλεσε εκα
τοντάδες νεκρούς στη Γαλλία, τη Βρετανία και την 
Ισπανία.
-Οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα την 
ατμόσφαιρα -ρύπος που ευθύνεται για το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου- αυξάνονται σταθερά.
-Μέχρι το 2007, για πρώτη φορά στην ιστορία των 
ανθρώπινων κοινωνιών, ο μισός πληθυσμός του πλα
νήτη θα ζει σε πόλεις. Το 2030 ο αγροτικός πληθυ
σμός αναμένεται να έχει συρρικνωθεί στα 3.2 δισ. 
-Αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, οι «εξαθλιωμένοι του 
κόσμου» από ένα δισ. θα φθάσουν το 1,5 δισ. το 
2020. Εξέλιξη που αποδίδεται στην ερήμωση της 
υπαίθρου, την αστικοποίηση, τις φυσικές καταστρο
φές και την περιβαλλοντική προσφυγιά..
-Την επόμενη πεντηκονταετία η υπερθέρμανση του 
πλανήτη εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξαφάνιση, πε
ρίπου ένα εκατομμύριο είδη.
-Όλες οι αναφορές δείχνουν ραγδαία αύξηση του 
ρυθμού με τον οποίο λιώνουν οι πάγοι στον Αρκτικό 
Κύκλο και το Έβερεστ. Εκφράζονται φόβοι ότι τα 
αμέσως επόμενα χρόνια οι επιπτώσεις θα είναι οδυ
νηρές στις παραθαλάσσιες κοινωνίες και τη βιοποικι- 
λότητα (το 1/3 από τα 5.743 είδη αμφιβίων θα έχει 
εξαφανιστεί).

Πηγη: Εφημερίδα “Καθημερινή”.
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Με εκφράσεις όπως ότι «υπήρξε ο υπ’ αριθμόν 
ένα ανθρωπιστής στον κόσμο» ή ο «απόστο
λος της ειρήνης», διακόσιοι δέκα ηγέτες και 

αρχηγοί κυβερνήσεων, θρησκευτικοί ηγέτες δεκατεσ
σάρων δογμάτων, μεταξύ αυτών για πρώτη φορά με
τά το 1054 οι προκαθήμενοι της Ορθόδοξης Εκκλη
σίας, τέσσερα εκατομμύρια ταξιδιώτες από όλες τις 
γωνιές της Γης και δυόμισι δισεκατομμύρια τηλεθεα
τές απέτισαν φόρο τιμής στον ρωμαιοκαθολικό ηγέ
τη, που στα 26 χρόνια της παποσύνης του κατάφερε 
να πετύχει το ανέφικτο: να συνδυάσει την αντιφατι- 
κότητα της νεοσυντηρητικής θεολογίας με τη ρητορι
κή της οικουμενικότηας.
Ο Ιωάννης Παύλος Β ' εμφανίστηκε στο προσκήνιο 
στις 16 Οκτωβρίου 1978, όταν οι καρδινάλιοι, στο μυ
στικό κονκλάβιο, τον επέλεξαν ως τον πρώτο μη Ιτα
λό Ποντίφικα σε τεσσερισήμισι αιώνες. Έγινε ο τρίτος 
Πάπας με τη μεγαλύτερη θητεία στη ρωμαιοκαθολική

ιστορία και κατάφερε να οδηγήσει την Εκκλησία του 
στη νέα χιλιετία, παρά τα προβλήματα της υγείας 
του. Η ζωή του Κάρολου Βοίτίλα ξεκινά στις 18 Μαί- 
ου 1920 στο Βοντοβίτσε όπου γεννήθηκε, μια περιο
χή κοντά στην Κρακοβία. Ο πατέρας του ήταν αξιω
ματικός του πολωνικού στρατού και σε ηλικία οκτών 
χρόνων χάνει τη μητέρα του. Τα χρόνια της νεότητας 
τα αφιέρωσε στο ποδόσφαιρο και τα χειμερινά σπορ. 
Λάτρης του θεάτρου, για μια περίοδο φιλοδοξούσε 
να γίνει ηθοποιός. Το 1938 άρχισε να σπουδάζει φ ι
λοσοφία και Λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο της Κρα
κοβίας, το οποίο έκλεισαν οι ναζί όταν εισέβαλαν, το 
1939. Για να ξεφύγει τον θάνατο ή τον εκτόπισμά, ο 
Βόίτίλας εργάστηκε σε λατομείο. Γρήγορα όμως τον 
κέρδισε η εκκλησία και η σταδιοδρομία του εξελίχθη
κε γοργά. Χρίστηκε ιερέας το 1946, σε ηλικία 26 χρό
νων, και πήγε στη Ρώμη για περαιτέρω σπουδές. Αρ
χιεπίσκοπος το 1964, καρδινάλιος το 1967 και το

«Ν Μακεδονία είναι ελλυνικί), 
πατρίδα rev Φιλίππου και του Αλεζάν- 
δρρυ, του Μεθοδίου και του Κυρίλλου, 

τικανό καταδικάζει οποιαδί/ποτε 
ργράφ»)θ») τ»)ς ιστορίας τΐ)ς».

Ιωάννης-Παύλος Β 1992

ΑΣ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ



1978 στα 58 του χρόνια διαδέχθηκε τον Πάπα Ιωάν- 
νη-Παύλο στην πρωτοκαθεδρία της μεγαλύτερης χρι
στιανικής κοινότητας στον κόσμο, ο πρώτος Πολωνός 
και νεότερος Ποντίφικας του 20ού αιώνα. Την απλό
τητα και τη ζωηρή συμμετοχή του στη ζωή παραλίγο 
να την πληρώσει ακριβά το 1981, όταν τραυματίστη
κε σοβαρά από τις σφαίρες Τούρκου φανατικού, στην 
Πλατεία του Αγίου Πέτρου. Από 2001, όταν διαγνώ- 
στηκε ότι πάσχει από Πάρκινσον, η υγεία του πήρε 
επικίνδυνη καμπή. Παρά την εύθραστη υγεία του 
όμως ο Πάπας Ιωάννης Παύλος Β ' δύσκολα ματαίωνε 
ταξίδια και υποχρεώσεις.
Ακούραστος ταξιδιώτης, πραγματοποίησε 104 επίση
μα ταξίδια σε 129 χώρες, κατά τη διάρκεια των οποί
ων κάλυψε 30 φορές το γύρο της Γης. Θέλησε να 
στρέψει την προσοχή του κόσμου σ’ αυτούς που 
έχουν περισσότερο ανάγκη και στους καταπιεσμέ
νους, ενώ ταυτόχρονα παρέμεινε σταθερά συντηρη
τικός στο εσωτερικό της Εκκλησία του. Κατά τη διάρ
κεια της θητείας του δέχθηκε στο Βατικανό 737 αρ
χηγούς κρατών και 245 πρωθυπουργούς, ενώ σήμερα 
η Αγία Εδρα έχει διπλωματικές σχέσεις με 174 χώ
ρες, από 90 που ήταν αυτές όταν ανέλαβε. Ήταν ο 
πρώτος Πάπας που κήρυξε σε προτεσταντική Εκκλη
σία και σε Συναγωγή, και ο πρώτος Πάπας που μπήκε 
σε μουσουλμανικό τέμενος. Ακόμη, ήταν ο πρώτος 
Πάπας που επισκέφθηκε έπειτα από μια χιλιετία την 
Κωνσταντινούπολη και την Ελλάδα. Η επίσκεψη του 
στην Αθήνα έγινε για να εκπληρώσει ένα του όνειρο, 
να ακολουθήσει πριν πεθάνει τα βήματα του αποστό
λου Παύλου. Εξαιρετικά διπλωματικός, ο πάπας Ιω- 
άννης-Παύλος Β δεν δίστασε, όταν έφθασε στην 
Αθήνα και γνωρίζοντας τις αντιδράσεις των κατοίκων 
μιας χώρας που θεωρείται η πιο συμπαγής ορθόδοξη 
χώρα στον κόσμο, να ζητήσει συγνώμη για τις σταυ

ροφορίες και να απαγγείλει το Σύμβολο της Πίστεως 
χωρίς να περιλάβει το «felioque» (ότι δηλαδή το άγιον 
πνεύμα εκπορεύεται και «εκ του υιού», όπως πιστεύ
ουν οι καθολικοί».
Οι βολές του κατά του διαζυγίου, των αμβλώσεων της 
αντισύλληψης και των προγαμιαίων σχέσων επέσυ
ραν πάμπολες κατηγορίες για αναχρονισμό και απο
ξένωση της Εκκλησίας από τη σύγχρονη ζωή. Από 
την άλλη η ανυποχώρητη στάση του στην καταγγελία 
του πολέμου, του εμπορίου όπλων, της θανατικής 
ποινής καθώς και η ένθερμη υποστήριξη του στην 
προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομική 
τόνωση του τρίτου Κόσμου αναδεικνύουν μια προσω
πικότητα, εν πολλοίς αντιφατική, αλλά προσωπικότη
τα το δίχως άλλο.
Εκείνο που σφράγισε την παρουσία του Κάρολου 
Βόίτίλα στην παγκόσμια πολιτική σκηνή και του εξα
σφάλισε σημαίνουσα θέση στην παγκόσμια Ιστορία, 
είναι ο πρωταγωνιστικός του ρόλος στην ανατροπή 
καθεστώτων του «υπαρκτού σοσιαλισμού», αρχής γε- 
νομένης από την Πολωνία, τη μεγαλύτερη χώρα του 
σοσιαλιστικού στρατοπέδου μετά τη Σοβιετική Ενω
ση. «Χωρίς τον πάπα Ιωάννη-Παύλο Β 'δεν θα είχε 
υπάρξει το τέλος του κουμμουνισμού ή θα είχε έλθει 
πολύ αργότερα και θα ήταν αιματηρό», δήλωσε χα
ρακτηριστικά ο Λεχ Βαλέσα, ηγέτης του ιστορικού 
συνδικάτου Αλληλεγγύη. Η επανένωση της Ευρώ
πης, ακόμη, ήταν αναπόσπαστο μέρος του πολιτικού 
του οράματος. Όσο είχε φωνή, μιλούσε για την Ανα
τολική και τη Δυτική Ευρώπη σαν να ήταν, με απλά 
λόγια, οι δύο πνεύμονες ενός σώματος. Προς τούτο 
και ο χαρακτηρισμός από μέρους του προέδρου της 
Ε.Ε Ζοζέ Μπαρόζο ότι του αξίζει ο τίτλος του «ιδρυ
τή πατέρα της ενωμένης Ευρώπης».

Επιμέλεια: Π.Υ/Τ.Ε Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ε φυγε πληρης ημερών την Κωριακή 10 Απριλίου, 
2005 σε ηλικία 93 ετών ο Αρχιεπίσκοπος πρώ
ην Bfcpp'ou και ΝοΠουΛμεριλις 

κ. Ιάκωβοςίρνευματικος ηγέτης τ ιΑ  Ελληνορθόδο
ξων στο ajuffiKO Ημισφαίριο 
από το Ιθβθ'Ίως το 1996.
Ανακοινώνοντας την εκδημία ™βΐ\ρχιεπισκόπου Ια
κώβου, ο προκαθήμενος της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Εκκλησίας στην Αμερική, Σεβασμιότατος
Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος, προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση:
«Είχα την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να γνωρίζω τον Αρ
χιεπίσκοπο Ιάκωβο για περισσότερο από 50 χρόνια. 
Υπήρξε υπέροχος Αρχιεπίσκοπος ο οποίος προσέ- 
φερε στην Εκκλησία μια έντονη, συνεχή, πολύμορφη 
και δημιουργική ποιμαντική δραστηριότητα. Υπήρξε 
ένας αληθινός και ολοκληρωμένος ποιμήν για τους 
ανθρώπους του ποιμνίου του προσπαθώντας μέρα 
και νύχτα να τους διδάξει, να τους καθοδηγήσει να 
τους παρηγορήσει, να τους ενθαρρύνει, να τους οι
κοδομήσει εν Χριστώ και να τους οδηγήσει ως καλός 
ποιμήν «επί πηγάς υδάτων» (Αποκ. 7:17) πίστεως και 
ζωής μετά του Θεού».
Η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου την 1η 
Απριλίου 1959 αποτέλεσε την απαρχή μιας νέας επο
χής για την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Αμε
ρική. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος, σεβαστός από 
όλους τους εκκλησιαστικούς ηγέτες στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, αποσύρθηκε την 29η Ιουλίου 1996 από την 
Αρχιεπισκοπία έχοντας προσφέρει 37 χρόνια διακο
νίας στα οποία διακρίθηκε για την ηγετική του συμ
βολή στην προώθηση της θρησκευτικής ενότητας,

<6Κ0ΙΜΗΘΗ> 
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στην αναζωογόνηση της Χριστιανικής Λατρείας, και 
στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων και πολιτικών δι
καιωμάτων.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος αγωνίστηκε για τα ανθρώ
πινα δικαιώματα και για τις ανθρώπινες ελευθερίες. 
Με ιδιαίτερο θάρρος στάθηκε δίπλα στον Δρ. Μάρτιν 
Λούθερ Κίνγκ στην Σέλμα της Αλαμπάμα, σε μια 
ιστορική πορεία για τα ανθρώπινα δικαιώματα την 
οποία αποθανάτισε το εξώφυλλο του περιοδικού 
LIFE στις 26 Μαρτίου 1965.
Τιμήθηκε με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από 
τον πρόεδρο Τζίμμυ Κάρτερ στις 9 Ιουνίου 1980. 
Συμμετέχοντας δυναμικά στο σύγχρονο οικουμενικό 
κίνημα για χριστιανική ενότητα, ο Αρχιεπίσκοπος Ιά
κωβος υπήρξε επί εννέα χρόνια πρόεδρος του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, πρωτοστάτησε 
στην έναρξη διαλόγων μεταξύ των Ορθοδόξων και 
Ρωμαιοκαθολικών, Αγγλικανών, Λουθηρανών, Βαπτι
στών του Νότου και μαύρων εκκλησιαστικών ηγετών. 
Ήταν πάντοτε, πρωτεργάτης και πρωταγωνιστής σε 
όλα τα εθνικά θέματα, κυρίως στο Κυπριακό για τη δί
καιη λύση του οποίου εργάστηκε άοκνα.
Αποτέλεσε ένα θαυμάσιο πρότυπο για τους Ελληνο- 
αμερικανούς Ορθοδόξους Χριστιανούς , πλήρως 
αφοσιωμένος στις δημοκρατικές αρχές της Αμερικής 
χωρίς να εγκαταλείψει τις αιώνιες αξίες του Ελληνι
κού πολιτισμού και χωρίς να παρεκκλίνει από τις Ελ
ληνορθόδοξες πνευματικές και Εκκλησιαστικές βά
σεις της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως.

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Τσινάλης
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ι.Χ. 
ΥΠΑΛΛΗΛΩ Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

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
B / M

φορ. ίπποι " \^^ 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

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

9-10 146,81 155,80 164,78 173 ,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. ίπ π ο ι^ \^ 2 3 4 I 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 13C1,32 137,06 143,80 150,53 157,27 164,01

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 εΣόφληση ασφαλίστρων με πιστωτική κάρτα
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υπηρειιακά
■  v  c  c a

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

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

- Με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή οι, Χρηστός 
Καραματσούκης, Γεώργιος Φιλιόπουλος, Αθα
νάσιος Γώγος, Θεόδωρος Τζάνος, Φώτιος Νιώ- 
της, Ανθή Φωτοπούλου, Νικόλαος Χάλδας, Δη- 
μήτριος Παράσχος, Κωνσταντίνος Χριστακό- 
πουλος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Παναγιώ
της Καζάνας, Λεωνίδας Τσατσάκης, Ηλίας Κα- 
τσίφας και Παναγιώτης Βύρρας.
- Με το βαθμό του Αστυν. Α’ ο Άγγελος Μαστο- 
ράκης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α’ ο Σάββας 
Σωτηριάδης.
- Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ οι, Ιωάννης 
Παναγιώτου, Ιωάννης Ταχταράς, Αθανάσιος 
Ζάικος, Δημήτριος Μανίκας, Χρήστος Καρβέ- 
λας, Ιωάννης Παπαστάθης, Ιωάννης Ξουρής, 
Παρίσης Παρίσης, Παύλος Φουντουκίδης, Χα
ράλαμπος Σπυρόπουλος, Σπυρίδων Μπολοβί- 
νης, Παύλος Κεφαλάς, Ευάγγελος Αλμπανά- 
κης, Ευαγγελία Κασίμη Ταξιάρχης Νταρλαδή- 
μας, Γεώργιος Γατσέλος, Λεωνίδας Χαραλα- 
μπίδης, Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης, Θεολόγος 
Γ κουντινάκης, Παναγιώτης Μπακαλιός, Μιχαήλ 
Κεφαλάς, Κυριάκος Καζδαρίδης, Δημήτριος 
Ζιάγκλιαβος, Γεώργιος Γιαννέλος, Ιωάννης Κα- 
ραδήμας, Γεώργιος Γούναρης, Κωνσταντίνος 
Αντωνίου, Αλέξανδρος Σμυρίλιος, Σπυρίδων 
Λύτης, Χρήστος Κατσιούλας, Νικόλαος Δημη- 
τρόπουλος, Ιωάννης Κοιλανίτης, Ιωάννης Ζηλι- 
φταρίδης, Χρήστος Δαμαλάς, Αριστείδης Κων
σταντίνου, Κωνσταντίνος Γκότσης, Δημήτριος 
Παππάς, Σταμάτιος Κληρονόμος και Βασίλειος 
Υφαντής.

- Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Δανιήλ 
Λαζαρίδης, Στυλιανός Καπίκης, Κωνσταντίνος 
Ρέππας, Γρηγόριος Κατρανίτσας, Χρυσόστο
μος Χατζηλάμπρου, Γεώργιος Δημάκης, Ανδρέ- 
ας Μαρτζάκλης, Χρήστος Κοσκινάς, Φώτιος 
Μπαλαούρος, Ιωάννης Παπαδάκης, Γεώργιος 
Θεοδωρίδης, Θεόδωρος Γκούβας, Λάμπρος 
Θεοδώρου, Ηλίας Αποστολάκος, Στέλλιος Φερ- 
φελής, Γ εώργιος Καπράλος, Λάμπρος Μπέλ- 
λος, Κωνσταντίνος Αγγελετόπουλος, Ηλίας Δα- 
λαβούρας, Δημήτριος Αργυρόπουλος, Πανα
γιώτης Λαμπρογιώτας, Βασίλειος Βαργεμιτζί- 
δης, Απόστολος Παπαγιαννόπουλος, Αθανά
σιος Σύρρος, Κωνσταντίνος Καραπλής, Ανα
στάσιος Φρόσυνος, Νικόλαος Μαργαρίτης, Γε
ώργιος Κειροκέρης, Εμμανουήλ Λεοντίδης, Δη- 
μήτριος Μάνθου, Γεώργιος Κυριάκου, Γεώρ
γιος Κολοζώνης, Αθανάσιος Στεργίδης, Παύ

λος Τζούμης, Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, 
Κωνσταντίνος Τσακίρης, Ελευθέριος Πάκος, Η
ρακλής Κουφός, Δημήτριος Σκούμπας, Ανδρέ- 
ας Τζουμανίκας, Δημήτριος Τσάκαλος, Χρή
στος Βαρδάγγαλος, Αρχόντω Παπαργυρίου, 
Γεώργιος Ματάκος, Κωνσταντίνος Τοπούζο- 
γλου, Ηλίας Κούδας -  Πολύμερος, Αθανάσιος 
Μπάτσιος, Αστέριος Πολυζάς, Κωνσταντίνος 
Ταχματζίδης, Ευθύμιος Μανέτας, Αθανάσιος Α
ναστασίου, Σταύρος Δρακόπουλος, Ιωάννης 
Κωσταδήμας, Ελένη Σταυροπούλου, Χρήστος 
Μπίρμπος, Κωνσταντίνος Ντάγκας, Χρήστος 
Δουβλέτης, Νικόλαος Καμπουρίδης, Γεώργιος 
Δεληγιάννης, Παντελής Κολάτσος, Αβραάμ Σα- 
ραφίδης, Γεώργιος Σαρηπαυλίδης, Αλέξαν
δρος Κασβίκης, Ανδρέας Παπαδόπουλος, Ανα
στάσιος Αλβανόπουλος, Γεώργιος Μπαρδά- 
κας, Ευάγγελος Μηναδάκης, Αβέρκιος Κοντο- 
γιάννης, Αθανάσιος Πλουμής, Φώτιος Γιαννά- 
κης, Ευάγγελος Τσαντούλης, Νικόλαος Γιαννα- 
κόπουλος, Δημήτριος Μπαλαφούτης, Αθανά
σιος Παπαδημητριού, Νικόλαος Τσαλικόπου- 
λος, Ιωάννης Τερζής, Αλέξανδρος Κυπαράκης, 
Γεώργιος Χιλιαρχάκης, Δημήτριος Σπυράκος, 
Παναγιώτης Λαμπρούσης, Αντώνιος Σωτηρό- 
πουλος, Γεώργιος Κυριαζής, Παναγιώτης 
Μπουρμπούλας, Παναγιώτης Πολύζος, Χαρά
λαμπος Λιλίτσης, Μιχαήλ Καλαϊτζής, Ιωάννης 
Τριανταφυλλίδης, Ηλίας Τσάμης, Νικόλαος 
Σπανός, Αθανάσιος Λούτας, Μιχαήλ -  Γ εώργιος 
Μαλαχίας, Βασίλειος Χρόνης, Θεόδωρος Κο- 
τσίρης, Ευάγγελος Γκρέζιος, Γεώργιος Καρα
γκούνης, Ευάγγελος Γιαννίογλου, Γεώργιος 
Καρπαθάκης, Γεώργιος Δασκάλου, Γεώργιος 
Μπαστούνης, Νικόλαος Γατσούλης, Γεώργιος 
Αντωνίου, Νικόλαος Μαυρούτσος, Συμεών 
Γ ραμμένος, Ιωάννης Τζιώρας, Θεόδωρος Νική
τας, Ιωάννης Αγιατζίδης, Εμμανουήλ Καραχά- 
λιας, Ανδρέας Παυλίδης, Παναγιώτης Παυλί
δης, Απόστολος Κοντός, Σωτήριος Δομβρίδης, 
Κυριάκος Πλατανίτης, Κωνσταντίνος Γαβριηλί- 
δης, Γ εώργιος Κουμπούνης, Σπυρίδων Μάρ
κου, Δημήτριος Κουνής, Δημήτριος Σιδηρό- 
πουλος, Ευστάθιος Τσαουσίδης, Χρήστος Κα- 
καές, Χρήστος Σαπουντζής, Ιωάννης Κούρος, 
Δημήτριος Δρετάκης, Νικόλαος Καπερώνης, 
Παύλος Κουντουράκης, Σωτήριος Λιόλιος, Δή
μος Γατίδης, Κωνσταντίνος Σούλιος, Τριαντα
φυλλιά Ρέβελου, Ευάγγελος Πέτρου, Νικόλαος 
Μίχας, Γεώργιος Θεοχαρόπουλος, Παύλος Νά- 
κος, Ιωάννης Ζαχαράκης, Γεώργιος Παπαχρή- 
στος, Γεώργιος Τσακίρης, Ηλίας Κραββαρίτης, 
Γεώργιος Μπακατσέλος, Κωνσταντίνος Ζαφεί- 
ρης, Κωνσταντίνος Σταθούλης, Κωνσταντίνος 
Βότσης, Ιωάννης Σταθόπουλος, Νικόλαος Κρέ- 
ξης, Εμμανουήλ Γραμμένος, Γεώργιος Φλωρό- 
πουλος, Ανδρέας Μπαρδάκης, Κωνσταντίνος

Τσεκούρας, Πέτρος Καμπάνταης, Πέτρος Κα- 
ρανίκος, Ανδρέας Παπαϊωάννου, Αθανάσιος 
Κόκκαλης, Αθανάσιος Κουλοσούσας, Αθανά
σιος Χαλλής, Βασίλειος Χελάς, Χρήστος Βλά- 
ρας, Δημήτριος Αλέστας, Ελευθέριος Σαντορι
νιάς, Σεραφείμ Καντάς, Ανδρέας Μουργέλας, 
Βασίλειος Καμζέλας, Πηνελόπη Καραματσού- 
κη, Αθανάσιος Τσιλιλής, Θεοτόκης Ράντος, Ιω
άννης Τζαβίδας, Ευάγγελος Ανδρεόπουλος, 
Βασίλειος Πλατανιάς, Δημήτριος Ψύχας και Γε- 
ώργιος Στρατής.

- Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Δημήτριος 
Καλέσης, Νικόλαος Καραβασίλης, Δημήτριος 
Δελβεδέρης, Φίλιππος Κολσουζόγλου, Βασίλει
ος Κεφαλλωνίτης, Σταμάτιος Λούβρος, Σπυρί
δων Μπομπόρης, Περικλής Παϊπέτης, Σπυρί
δων Παντζαρτζίδης, Παναγιώτης Ασκαρίδης, 
Κωνσταντίνος Ματέρης, Χρήστος Κάίμακαμού- 
δης, Νικόλαος Μαυρακάκης, Νικόλαος Βουλ- 
γαρίδης, Αντώνιος Κίρτας, Γ εώργιος Τσακίρης, 
Κυριάκος Κωνσταντινίδης, Χρήστος Τρυφωνί- 
δης, Γεώργιος Στεφανίδης, Σωτήριος Γκάτσης, 
Γεώργιος Βέτσιος, Γεώργιος Παπαδόπουλος, 
Αναστάσιος Κουτσίδης, Χαράλαμπος Τοψίδης, 
Ευστάθιος Μουτίδης, Αχιλλέας Κουτσιούμπας, 
Κωνσταντίνος Παπαποστόλου, Δημήτριος 
Δραγόζης, Ιωάννης Μηνάς και Δημήτριος Μπα
ξεβάνης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τμ. Ασφάλειας 
της Δ/νσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ Θεσ
σαλονίκης, τηλ. 6972221733.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

(Ε.Κ.Α.Κ.Β.)

Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 
είναι ο κατ' εξοχήν φορέας άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Σύμ
φωνα με το άρθρο 6 του Ν. 3106/2003, το 
Ε.Κ.Α.Κ.Β. είναι ο κύριος εθνικός συντονιστικός 
φορέας παροχής των παραπάνω υπηρεσιών σε 
ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, (κακοποιημένες 
γυναίκες και παιδία, παραμελημένα παιδία και έ
φηβοι, γυναίκες θύματα παράνομης εμπορίας 
και διακίνησης κ.α.). Παρεμβαίνει άμεσα σε κα
ταστάσεις κρίσεων που αντιμετωπίζουν άτομα, 
οικογένειες, και πληθυσμιακές ομάδες, με σκο
πό να προλάβει την εγκαθίδρυση της κρίσης και 
νατηναντιμετωπίσειστηγένεσητης. Οαριθμός
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-197- είναι η τριψήφια γραμμή Άμεσης Κοινωνι
κής Βοήθειας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΟ 8ο 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο Γενικός Γραμματέας/ΥΔΤ κ. Λεωνίδας Ευαγ- 
γελίδης, μετέβη την 6.4.2005 στη Γερμανία, και 
παρέστη στις εργασίες του 8ου Ευρωπαϊκού Α
στυνομικού Συνεδρίου, με θέμα «Εσωτερική Α
σφάλεια της Ευρώπης των 25 - Εξτρεμισμός και 
Τρομοκρατία».
Το Συνέδριο που διήρκεσε δύο μέρες, πραγμα
τοποιήθηκε με πρωτοβουλία της γερμανικής ε
φημερίδας «Behorden Spiegel» και διοργανώ- 
θηκε σε συνεργασία με το Ομοσπονδιακό Υ
πουργείο Εσωτερικών της Γερμανίας και την Υ
ποεπιτροπή για την Ασφάλεια και Άμυνατου Ευ
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κ. Ευαγγελίδης α
ποδεχόμενος την πρόσκληση της γερμανικής ε
φημερίδας, συμμετείχε στο Συνέδριο ως ομιλη
τής με θέμα: «Πολιτική-Στρατιωτική και Διεθνή 
συνεργασία μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων 
2004 - Εμπειρίες και προοπτική».
Την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου πραγμα
τοποίησε ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτε
ρικών της Γερμανίας, K.Otto Schily ενώ συμμε
τείχαν Υπουργοί Εσωτερικών και Δικαιοσύνης 
των χωρών της Ε. Ε., εκπρόσωποι των Ευρωπαϊ
κών Αστυνομιών, καθώς και υψηλόβαθμα στε
λέχη Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΩΝ 

ΕΛΛΑΔΟΣ -  ΑΛΒΑΝΙΑΣ

Εκπρόσωποι της Ελληνικής και Αλβανικής Α
στυνομίας συναντήθηκαν την 5.5.2005 στα Ιω
άννινα, προκειμένου να συζητήσουν θέματα δι
μερούς ενδιαφέροντος. Στη συνάντηση συμμε
τείχαν:
- Από ελληνικής πλευράς οι, Γεν. Επιθεωρητής 
Βορ. Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Ευστράτιος 
Κυριακάκης, ως συντονιστής, Γεν. Αστυν. 
Δ/ντές Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Ηπείρου 
και Ιονίων Νήσων, Δ/ντές των Δ/νσεων Κρατικής 
Ασφάλειας, Αλλοδαπών και Δημόσιας Ασφάλει- 
ας/ΑΕΑ, Δ/ντές των Α.Δ. Ιωαννίνων, Φλώρινας, 
Καστοριάς, Θεσπρωτίας και Κέρκυρας.
- Από αλβανικής πλευράς οι, Δ/ντές Περιφ. Κο- 
ρυτσάς, Αργυρόκαστρου και Αυλώνας, Δ/ντές 
Δ/νσεων Καταπολέμησης Οργαν. Εγκλήματος, 
Συνοριακής Αστυνομίας και Καταπολέμησης 
Τρομοκρατικών Πράξεων και οι Αστυν. Δ/ντές 
Κορυτσάς, Αγ. Σαράντα, Αυλώνας, Αργυροκά
στρου, Πρεμετής, Ερσέκας και Bilisht.

- Από πλευράς της ειρηνευτικής δύναμης 
PAMECA, ως παρατηρητές, οι: κ. Klaus 
Schmidt, επικεφαλής αυτής, Αστυνόμος Α’ κ. 
Νικόλαος Χατζής, συντονιστής της διαχείρι- 
σης-επιτήρησης συνόρων και ο κ. Borut Erzen, 
μέλος του τομέα επιτήρησης συνόρων.
Η PAMECA αποτελεί αστυνομική υποστηρικτι
κή αποστολή της Ε.Ε. στην Αλβανία, που στόχο 
έχει να συνδράμει στη δημιουργία αποτελεσμα
τικότερης αστυνομικής δύναμης στη χώρα. Ε
φαρμόζεται δε σε στενή συνεργασία με άλλες 
ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες αρω
γής προς την Αλβανική Αστυνομία, ώστε να κα
ταστεί αποτελεσματικότερη η καταπολέμηση 
της εγκληματικότητας και η διασφάλιση της δη
μόσιας τάξης στη χώρα.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν με
ταξύ άλλων, θέματα όπως:
- η αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των συ

νόρων και η συνεργασία σε θέματα επανεισδο-

χης.
- η συνεργασία για την εξάρθρωση οργανωμέ
νων κυκλωμάτων διακίνησης λαθρομετανα
στών, όπλων, ναρκωτικών κ.λπ. και τη σύλληψη 
καταζητούμενων για σοβαρά αδικήματα εγκλη
ματιών,
- η συστηματοποίηση της συνεργασίας σε επι
χειρησιακό επίπεδο μεταξύ Διοικητών όμορων 
Υπηρεσιών Ελέγχου Διαβατηρίων και Τμ. Συνο
ριακής Φύλαξης και Υπηρεσιών Ασφάλειας και,
- η λήψη μέτρων για ασφαλή επαναπροώθηση 
ανηλίκων στην Αλβανία.
Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε 
συνέχεια της συνάντησης των Αρχηγών των Α
στυνομιών Ελλάδας και Αλβανίας (Τίρανα, 24- 
25/4/05), στην οποία είχαν αποφασιστεί τα ε

ξής:
- η συνέχιση της καλής συνεργασίας μεταξύ 
των δύο Αστυνομιών, στηριζόμενοι στην ιδιαίτε
ρα θετική εμπειρία της συνεργασίας που ανα
πτύχθηκε κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Α
γώνων,
- η ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο Α
στυνομιών ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρ
κωτικών, ανθρώπων και στην παράνομη διακί
νηση όπλων,
- η εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων της 
Αλβανίας στην Ελλάδα, με στόχο την περαιτέ
ρω επαγγελματική τους κατάρτιση, στο πλαίσιο 
της μεταφοράςτης τεχνογνωσίας και εμπειρίας 
που αποκτήθηκε στον τομέα της ασφάλειας α
πό την Ελληνική Αστυνομία κατά την πραγματο
ποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων,
- η επανεξέταση της Συμφωνίας Συνεργασίας 
που υπεγράφη το 1992 μεταξύ των Υπουργείων 
Δημόσιας Τάξης Ελλάδας και Αλβανίας, με στό
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χο τη βελτίωσή της,
- η συνέχιση των συναντήσεων των όμορων Α
στυνομικών Διευθύνσεων,
- η συνάντηση ανάτετράμηνο ομάδων εμπειρο
γνωμόνων των δύο Αστυνομιών στους τομείς 
της Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας και στον 
τομέα της Εκπαίδευσης και
- η καθιέρωση συναντήσεων ανά εξάμηνο των 
Αρχηγών των δύο Αστυνομιών.

ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Α
ΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕ- 

ΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Η Ελληνική Αστυνομία, εξέδωσε εξειδικευμένο 
εγχειρίδιο για την ενημέρωση του αστυνομικού 
προσωπικού σε θέματα αντιμετώπισης της εν- 
δοοικογενειακής βίας.
Η έκδοση του εγχειριδίου εντάσσεται στην προ
σπάθεια για τη διαμόρφωση κατάλληλου πλαι
σίου διαχείρισης υποθέσεων ενδοοικογενεια- 
κής βίας από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερό
τητα που παρουσιάζουν τα συγκεκριμένα περι
στατικά. Στόχος είναι:
- Η προστασία των θυμάτων της ενδοοικογενει- 
ακής βίας, μέσα από την υιοθέτηση κατάλλη
λων διαδικασιών χειρισμού τέτοιων περιστατι
κών και την πληρέστερη διερεύνηση της τέλε
σης αξιόποινων πράξεων,
- Η περαιτέρω ευαισθητοποίηση του προσωπι
κού της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα από την ε
νημέρωσή του σχετικά με τις ιδιαιτερότητεςτης 
συγκεκριμένης μορφής βίας και της σπουδαιό- 
τητας του κατάλληλου χειρισμού τέτοιων περι
στατικών και
- Ο συστηματικότερος και αποτελεσματικότε
ρος χειρισμός των υποθέσεων ενδοοικογενεια- 
κής βίας από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Α
στυνομίας στο πλαίσιο της προανάκρισης, μέ
σα από την εκπαίδευση του προσωπικού.
Το εγχειρίδιο πρόκειται να διανεμηθεί σε όλες 
τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, ενώ το θέμα της εν- 
δοοικογενειακής βίας θα αποτελέσει και αντι
κείμενο διδασκαλίας στις Αστυνομικές Σχολές. 
Στα περιεχόμενα του εγχειριδίου περιλαμβάνο
νται μεταξύ άλλων:
- Στόχοι της αστυνομικής παρέμβασης στις υ

ποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας
- Οδηγίες για το χειρισμό των υποθέσεων
- Οδηγίες για την αποτροπή της δευτερογε

νούς θυματοποίησης του θύματος
- Οδηγίες για την προστασία του θύματος.
Ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος κ. Γε- 
ώργιος Αγγελάκος, σε μήνυμά του στον πρόλο
γο του εγχειριδίου, μεταξύ άλλων, τονίζει: «Οι 
Αστυνομικές Υπηρεσίες οφείλουν να εγγυη-
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θούν συνθήκες παρέμβασης ανάλογες με τη 
σοβαρότητα του φαινομένου. Το αστυνομικό 
προσωπικό καλείται να εφαρμόζει στην πράξη 
τις ενδεδειγμένες διαδικασίες χειρισμού περι
στατικών βίας στην οικογένεια.
Για το σκοπό αυτό εκδίδεται και το παρόν εγχει
ρίδιο, το οποίο έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα α- 
ποτελέσει αντικείμενο προσεκτικής μελέτης α
πό τους αστυνομικούς και θα συμβάλει στην πε
ραιτέρω ευαισθητοποίησή τους στην αντιμετώ
πιση της ενδοοικογενειακής βίας».
Με την ευκαιρία της έκδοσης του εγχειριδίου, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργος Βουλ- 
γαράκης, δήλωσε: «Η βία στην οικογένεια δεν ε
πιφέρει μόνο σωματικές βλάβες στο θύμα. Επη
ρεάζει όλα τα μέλη μιας οικογένειας, αφήνει α
νεπανόρθωτα τραύματα στις ψυχές των θυμά
των, δημιουργεί απαράδεκτα κοινωνικά στερε
ότυπα. Η ενημέρωση των θυμάτων για τα δικαι- 
ώματά τους, αλλά και η παρέμβαση της αστυ
νομίας για την προστασία των θυμάτων είναι α
παραίτητη. Στόχος του εγχειριδίου αυτού είναι 
να ενημερώσει τους αστυνομικούς για τον χει
ρισμό των περιπτώσεων αυτών, να τους τοπο
θετήσει στο πλευρό των θυμάτων. Και είμαι αι
σιόδοξος πως θα λειτουργήσει προς αυτή την 
κατεύθυνση».

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Το 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής 
και Τοξικολογίας θα πραγματοποιηθεί την 23 - 
25 Σεπτεμβρίου σε αίθουσα του Πολεμικού 
Μουσείου στην Αθήνα, θα περιλαμβάνει ελεύ
θερες ανακοινώσεις και τμήματα πόστερς, ενώ 
θα καλύψουν μεγάλο μέρος 5 «στρογγυλά τρα
πέζια» με θέματα όπως:
- Τα βιολογικά πειστήρια στην απονομή του δι
καίου
- Χημική Περιβαλλοντική Καρκινογένεση
- Ο Ιατροδικαστής και ο Τοξικολόγος στους Ο
λυμπιακούς Αγώνες 2004 -  προετοιμασία αντι
μετώπισης ΠΒΡΧ απειλών, μαζικών καταστρο
φών και ντόπινγκ κοντρόλ -  προβληματισμοί και 
προοπτικές.
- Ασφαλή τρόφιμα και γεωργικά φάρμακα
- Ο Ιατροδικαστής απέναντι στο Νευροχει- 
ρούργο και τον ιατρό της ΜΕΘ.

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Ε.Τ.ΕΧ

Μετουπ' αριθ. 11/15 από 19.4.2005 Πρακτικό -  
Απόφαση του Δ.Σ. του Επικουρικού Ταμείου Ελ
ληνικής Χωροφυλακής εγκρίθηκε η μείωση του 
ετήσιου επιτοκίου των προσωπικών δανείων,

που χορηγεί το Ταμείο στους μετόχουςτου, από 
8% που είναι σήμερα στο 6,5% το οποίο θα ισχύ
ει, από 1.7.2005 για τη χορήγηση νέων δανείων, 
καθώς και για τα ήδη προ της 1.7.2005 χορηγη- 
θέντα δάνεια.
Γ ια οποιαδήποτε σχετική με το θέμα πληροφο
ρία να απευθύνεστε στα τηλ. 210- 
3819557/3819578 στον Ανθ/μο Νικήτα Σκανδά
λη.

ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Α.ΑΣ.

Με το υπ’ αριθ. 8/2 από 14.4.2005 Πρακτικό -  Α
πόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Αρωγής Αστυνο
μικών εγκρίθηκε η μείωση του ετήσιου επιτοκίου 
των προσωπικών δανείων, που χορηγεί το Τα
μείο στους μετόχους του, από 8% που είναι σή
μερα στο 6,5%.
Γ ια οποιαδήποτε σχετική με το θέμα πληροφο
ρία να απευθύνεστε στο τηλ. 210-3235090 στον 
Ανθ/μο Δημήτριο Πετρά.

ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
(Δ.Δ.Α)

Με το Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’) καθιερώθηκε ο 
θεσμός του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλισης. Το 
Δ.Δ.Α. είναι η ασφαλιστική ταυτότητα του δια
δοχικά ασφαλισμένου, στην οποία θα απεικονί
ζονται τα ατομικά και ασφαλιστικά στοιχεία κα
θώς και όλη η εξέλιξη του ασφαλιστικού του βί
ου. Το Δ.Δ.Α. συντάσσεται και τηρείται για κάθε 
διαδοχικά ασφαλιζόμενο πρόσωπο σε Οργανι
σμούς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης 
με εξαίρεση το Δημόσιο, το οποίο τηρεί το Δελ
τίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης 
(ΔΑΥΚ).
Με το Δελτίο Διαδοχικής Ασφάλισης επιδιώκε
ται η καταγραφή των ατομικών και ασφαλιστι
κών στοιχείων του ασφαλιστέου χρόνου κατά 
την ενεργό απασχόληση σε ασφαλιστικούς φο
ρείς πέραν του ενός, ώστε να είναι ευχερής η α
πονομή της σύνταξης από τον απονέμοντα φο
ρέα, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συ- 
νταξιοδότησης.
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που 
έχει καταταγεί ή προσληφθεί για πρώτη φορά 
μετά την 1.1.1983 και έχει ασφαλιστεί σε οποιο- 
δήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης 
πριν την κατάταξη ή την πρόσληψή του, μπορεί 
να υποβάλλει αίτηση στον προηγούμενο φορέα 
για την έκδοση του Δελτίου Διαδοχικής Ασφάλι
σης, το οποίο υποχρεούται να τηρεί μέχρι την 
συνταξιοδότησή του και να το υποβάλλει με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης. Δι
ευκρινίζεται ότι οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί ο
φείλουν να δέχονται τις σχετικές αιτήσεις των

ασφαλισμένων και να εκδίδουν το Δ.Δ.Α.

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη 
διεκπεραίωση των διοικητικών υποθέσεων και 
στο πλαίσιο της παροχής ποιοτικότερων υπηρε
σιών προς τον πολίτη, εκδόθηκε η 7011/10/60κε 
από 13.12.2004 κοινή απόφαση Υπουργών Εσω
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (Β’ -  1883/20- 
12-2004), με την οποία οι Υπηρεσίες της Ελληνι
κής Αστυνομίας υποχρεούνται ν' αναζητούν αυ- 
τεπαγγέλτως, από τις αρμόδιες για την έκδοσή 
τους δημόσιες Υπηρεσίες, τις ακόλουθες κατη
γορίες δικαιολογηπκών:
α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρή- 
σης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου 
κατοικίας του ενδιαφερομένου περί μη παρα
πομπής του σε δίκη για ορισμένα αδικήματα, 
γ. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου του τόπου κατοι
κίας του ενδιαφερομένου ότι δεν τελεί υπό δικα
στική συμπαράσταση.
δ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της Πυροσβε
στικής Υπηρεσίας.
Για τη διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτη
σης των δικαιολογηπκών τονίζονται οι ακόλου
θες υποχρεώσεις των Υπηρεσιών της Ελληνικής 
Αστυνομίας:
- Εντός 24ώρου από την υποβολή αίτησης πολίτη 
προς μια Αστυνομική Υπηρεσία για την διεκπε
ραίωση υπόθεσής του, η Υπηρεσία αποστέλλει 
σχετικό έγγραφο για αυτεπάγγελτη αναζήτηση 
στην Υπηρεσία που εκδίδει πιστοποιητικό. Το ση
μείωμα αυτό φέρει, εκτός των άλλων στοιχείων 
που περιέχει ένα δημόσιο έγγραφο, το ονοματε
πώνυμο του υπαλλήλου που ζητά το δικαιολογη- 
τικό ολογράφως, καθώς και την διαδικασία την ο
ποία προωθεί και για την οποία είναι απαραίτητο 
το ζητούμενο δικαιολογητικά.
- Η αποστολή του σημειώματος γίνεται με τη χρή
ση τηλεομοιοτυπίας (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυ
δρομείο (e-mail). Το έγγραφο που αποστέλλεται 
δεν είναι ξεχωριστό για κάθε πιστοποιητικό που α- 
ναζητείται αυτεπάγγελτα, αλλά εφόσον τα αιτή
ματα είναι πολλά, μπορεί να γίνει ομαδοποίηση 
των αιτημάτων με βάση την Υπηρεσία που απευ
θύνεται.
- Εφόσον το πιστοποιητικό αποσταλεί στην Αστυ
νομική Υπηρεσία μέσω τηλεομοιότυπου (fax), τό
τε αυτό μπορεί να επικυρωθεί σύμφωνα με τη διά
ταξη του δευτέρου εδαφίου της § 7 του άρθρου 
10 του Ν. 3230/2004. Στις περιπτώσεις που απαι
τείται το πρωτότυπο, δεν καθυστερεί η όλη διαδι
κασία αλλά προωθείται με βάση το αντίγραφο
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που λήφθηκε μέσω τηλεομοιότυπου, μέχρι τη λή
ψη του πρωτότυπου.
- Εφόσον η αίτηση για την συγκεκριμένη διοικητι
κή διαδικασία υποβάλλεται μέσω του Κέντρου Ε
ξυπηρέτησης Πολιτών, η Αστυνομική Υπηρεσία 
συνεργάζεται για την ταχεία παραλαβή και διεκ
περαίωση της όλης διαδικασίας.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Αποτ ις εκδόσεις “Πιτσιλός" εκδόθηκε η 2η ποι
ητική συλλογή του συναδέλφου ε.α Χρήστου 
Μάγκα που τιτλοφορείται “Νέα Τάξη Πραγμά
των”

ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Συνάδελφος πωλεί οικόπεδο 451 τ.μ. του Οικο
δομικού Συνεταιρισμού πρώην Αστυνομίας Πό
λεων στην περιοχή «Φτυλίτσα» Καμένων Βούρ
λων, εντός σχεδίου, σε τιμή ευκαιρίας. Πληρο
φορίες στατηλ. 210-7714201,6973039002

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Π.Ο.ΑΞΙ.Α, Π.Ο.ΑΣ.Υ, Π.Ο.Ε.Π.Λ.Σ, 

Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ, Ε.Α.Π.Σ, Π.Ε.Α.Λ.Σ.

Α) Μετά την πραγματοποίηση της κοινής συνε
δρίασης την 24.3.2005 των Ομοσπονδιών όπου 
κλήθηκαν και παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι 
των πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπούνται 
στο Κοινοβούλιο, και την ομόφωνη απόφαση για 
την έναρξη μιας σειράς κινητοποιήσεων, οι Ομο
σπονδίες στη συνέχεια κατέβαλαν ιδιαίτερη προ

σπάθεια εξαντλώντας κάθε όριο διαλόγου, με την 
ελπίδα να ικανοποιηθούντα συγκεκριμένα εκκρε
μή ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση δεσμεύ- 
θηκε να υλοποιήσει. Δυστυχώς η όλη προσπά
θεια απέβη άκαρπη.
Πιο συγκεκριμένα:
Η υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης σε 
ότι αφορά την αύξηση του βασικού μισθού του Υ- 
παστυνόμου Β’ (ρυθμιστή και των λοιπών βαθ
μών) από 720 σε 860 ευρώ αγνοείται και επί αυτού 
δεν δίδεται καμία απάντηση. Αντίθετα η όποια οι
κονομική ενίσχυση εξαντλείται στο ευτελές ποσό 
των 14 ευρώ για τον πρωτοεισαγόμενο στα Σώ
ματα Ασφαλείας και 26 ευρώ στον προαναφερ- 
θέντα βαθμό (Υπαστυνόμο Β’) χωρίς βεβαίως να 
υπολογίζονται και οι σχετικές κρατήσεις για φο
ρολογία κ.λπ. Στο σημείο αυτό δέον να αναφερ
θεί ότι ο υπολογισμός της σχετικής αύξησης για 
πρώτη φορά χορηγείται μόνο επί του βασικού μι
σθού εκάστου βαθμού, χωρίς να υπολογίζεται 
δηλαδή το χρονοεπίδομα κ.λπ. Αυτό σημαίνει μια 
επιπλέον απώλεια εισοδήματος, ενώ κάτι ανάλο
γο δεν συμβαίνει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
καθόσον με την αναμόρφωση του μισθολογίου το 
2003 ενσωματώθηκαν επιδόματα στους βασι
κούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Δυστυ
χώς, τότε, οι μόνοι που εξαιρέθηκαν προκλητικά 
απάτην τότε κυβέρνηση ήταν οι εργαζόμενοι στα 
Σώματα Ασφαλείας.
Η υλοποίηση της δέσμευσης της κυβέρνησης σε 
ότι αφορά την αναγνώριση της εργασίας μας ως 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής, με σχεπκή ρύθμιση 
που θα εμπεριεχόταν στην εισοδηματική πολτπκή 

2005, τελικά «πάγωσε».

Η εφαρμογή επίσης των διατάξεων σε ότι αφορά 
την Υγιεινή και Ασφάλεια και για τους εργαζομέ
νους στα Σώματα Ασφαλείας, με την έκδοση των 
σχετικών Προεδρικών Διαταγμάτων αγνοείται.
Η εφαρμογή του νόμου σε ότι αφορά την παρου
σία των αστυνομικών για την διασφάλιση των ε
παγγελματικών εταιριών ποδοσφαίρου κ.λπ. επί
σης αγνοείται.
Η υπηρεσιακή πρόταση σε on αφορά το βαθμο
λόγιο για το χαμηλόβαθμο προσωπικό κ.λπ. για 
τους αστυνομικούς, ως δηλώθηκε από τον κ. Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης κατάτην συνάντηση της 
5.4.2005 με την Π.Ο.ΑΣ.Υ. παραδόθηκε ήδη, ενώ 
αγνοείται για το Πυροσβεστικό και Λιμενικό προ
σωπικό.
Κατόπιν των ανωτέρω δεν υπάρχει οποιοδήπστε 
περιθώριο αναμονής και ανοχής, καθόσον και η 
υπομονή και η αντοχή όλων των Αστυνομικών, 
Πυροσβεστών και Λιμενικών εξαντλήθηκε.

Β) Μετά από απόφαση των οργάνων των πέντε 
Ομοσπονδιών πραγματοποιήθηκε δυναμική κοι
νή 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση έξω από το 
Κοινοβούλιο την 14η και 15η Απριλίου όπου και 
δόθηκε το κατωτέρω ψήφισμα διαμαρτυρίας:

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

«Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες και Λιμενι
κοί όλων των βαθμιδών της ιεραρχίας, οι οποίοι 
συγκεντρωθήκαμε στην Αθήνα, έξω από το Κοι
νοβούλιο, ως εκπρόσωποι των συναδέλφων ό
λης της χώρας, σήμερα 14 Απριλίου 2005, όπου 
και θα παραμείνουμε και αύριο 15 Απριλίου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  2 0 0 4

Ε Σ Ο Δ Α
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2003 60428,42
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΩΝ 336145,38

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 43185,40

ΤΟΚΟΙ 3491,90
ΕΞΟΔΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ -  ΒΙΒΛ -  ΜΟΝΤΑΖ -  ΧΑΡΤΙ 200041,90
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ- ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΤΕΛΗ 53734,98

Φ.Π.Α 5532,31

ΜΚΡΟΔΑΠΑΝΕΣ 5663,15
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 95600,00

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Υ 979,40

ΑΘΡΟΙΣΗ 443851,10
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 361551,74
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 82299,36

ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2004
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 62969,83
ΔΙΚΑΙΟΛΟ ΓΗΤΙΚΑ 18280,13
ΤΑΜΕΙΟ 1049,40

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ 
ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΕΣ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Τη χρονιά που έφυγε, από τα ενεργητικά υπόλοιπα 
της «Αστυνομικής Ανασκόπησης» χορηγήθηκε σε 
44 αναξιοπαθούντες συναδέλφους, το χρηματικό 
ποσό των 95.600 ευρώ. Ως γνωστόν, η συνδρομή 
των συναδέλφων (εν ενεργεία και εν αποστρατεία) 
είναι μόνο επτά (7) ευρώ το χρόνο, τα οποία καλύ
πτουν και όλες τις δαπάνες έκδοσης και διεκπεραίω
σης του περιοδικού.
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2005, εκφράζουμε την απογοήτευσή μαςγιατην 
εγκατάλειψη και τον εμπαιγμό μας.
Κατ’ αρχήν οφείλουμε να ζητήσουμε συγνώμη α
πό την ελληνική κοινωνία που για ακόμη μία φο
ρά είμαστε αναγκασμένοι να κατέλθουμε στους 
δρόμους, μολονότι η αποστολή μας, δεν συνται
ριάζει με αυτού του είδους τις δράσεις. Παρά 
ταύτα θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε την συ
μπαράστασή της, καθόσον και οι εργαζόμενοι 
στα Σώματα Ασφαλείας είναι άνθρωποι και ταυ
τόχρονα ως οικογενειάρχες έχουν την ίδια αγω
νία, όπως και κάθε άλλος Έλληνας πολίτης, να 
διασφαλίζει τα προς το ζην και για τα μέλη της 
οικογένειας τους.
Στην πρώτη αυτή προειδοποιητική ένστολη δια
μαρτυρία μας, κατά της ενεστώσας κυβέρνησης 
είμαστε υποχρεωμένοι, να καταγγείλουμε την α
διαφορία και την αθέτηση των δεσμεύσεων της 
κυβέρνησης.
Πιο συγκεκριμένα γιατί:
α) Ενώ υπήρξε κοινή συμφωνία και κατάληξη 
(δημοσιοποιήθηκαν και τα σχετικά κείμενα) σε 
ό,τι αφορά την αναγνώριση της εργασίας μας 
ως επικίνδυνης και ανθυγιεινής και ότι η σχετική 
ρύθμιση θα εμπεριέχοταν στην εισοδηματική 
πολιτική 2005, τελικά τούτο δεν συνέβη, γεγο
νός που εκθέτει όλους.
β) Ενώ υπήρξε προεκλογική και προγραμματική 
δέσμευση για την αύξηση του βασικού μισθού 
των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας , με 
την άμεση κατάρτιση νέου μισθολογίου, δεδο
μένου ότι το 2003 καταρτίσθηκε από την προη
γούμενη κυβέρνηση νέο μισθολόγιο για τον ευ
ρύτερο δημόσιο τομέα, το οποίο εξαίρεσε μόνο 
τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενι
κούς, άγνωστο για ποιο λόγο τελικά από την κυ
βέρνηση δόθηκε μηνιαίως με την εισοδηματική 
πολιτική 2005 το ποσό των 15 μέχρι 26 που αν 
υπολογισθούν και οι επιβαλλόμενες κρατήσεις 
καταλήγει στο ποσό των 8 και 15 _. Στο σημείο 
αυτό είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι πλέον των 
2/3 των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας εί
ναι υποχρεωμένοι για να επιβιώσουν να κάνουν 
δεύτερη και τρίτη εργασία, με ιδιαίτερη μάλιστα 
δυσκολία καθ’ όσον δεν εργάζεται πέντε ημέρες 
την εβδομάδα αλλά επτά ημέρες και πληρώνεται 
για πέντε.
γ) Ενώ υπήρξε δέσμευση για την αναβάθμιση 
των αστυνομικών υπηρεσιών και του αστυνομι
κού προσωπικού μέσω της επιβαλλόμενης ανα
διάρθρωσης των Υπηρεσιών και την αναγκαίας 
νέας βαθμολογικής προοπτικής του χαμηλό
βαθμου προσωπικού που ενώ πλέον εισάγεται 
και εξέρχεται κατά αξιοκρατικό τρόπο στον ε
παγγελματικό στίβο, τελικά αυτή η σημαντική 
τομή και πνοή μεταφέρεται στο άγνωστο μέλ
λον.

δ) Ενώ υπήρξε δέσμευση για την απεμπλοκή α
πό την παρουσία του προσωπικού κατά την 
πραγματοποίηση επαγγελματικών αθλητικών 
εκδηλώσεων (ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα 
κ.λ.π.) και ότι το κόστος θα βαρύνει τις ανάλογες 
εταιρίες και όχι τον φορολογούμενο πολίτη, ο ο
ποίος πληρώνει κατ’ έτος εικοσιένα εκατομμύ
ρια ευρώ περίπου (7 δις δρχ.), με την εφαρμογή 
του σχετικού νόμου (2800/2000) που ψηφίστηκε 
εδώ και πέντε χρόνια και μένει ανεκτέλεστος, τε
λικά και από την ενεστώσα κυβέρνηση υπάρχει 
αδυναμία υλοποίησής του. 
ε) Ενώ υπήρξε δέσμευση για την εφαρμογή του 
Ν. 3144/03 σε ότι αφορά τους όρους υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και στα Σώματα Α
σφαλείας, έτσι, ώστε να υπάρξουν αξιοπρεπείς 
και ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αλλά διασφά
λιση και των πολιτών (π.χ. κρατουμένων κ.λπ.), 
τελικά και ο νόμος αυτός μένει ανεκτέλεστος, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει διαρκής κόπωση των 
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά και 
των πολιτών.
Έπειτα από τα ανωτέρω οι εργαζόμενοι στα Σώ

ματα  Ασφαλείας μη έχοντας οποιαδήποτε περι
θώρια, καθώς εξήντλησαν κάθε όριο διαλόγου, 
οδηγήθηκαν στην εν λόγω διαμαρτυρία, η οποία 
αποτελεί την αφετηρία μιας σειράς κινητοποιή
σεων -  διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα, αλλά και 
εκτός αυτής, σε περίπτωση που η κυβέρνηση 
κωφεύσει στην ικανοποίηση των αυτονόητων και 
δίκαιων αιτημάτων».

Η 24ωρη προειδοποιητική κινητοποίηση- δια
μαρτυρία των εκπροσώπων των εργαζομένων 
στα Σώματα Ασφαλείας έληξε με πορεία από το 
Κοινοβούλιο προς το Υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας
Τα προεδρεία των Ομοσπονδιών συναντήθηκαν 
με τον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού -  Διευ
θυντή του Πολιτικού γραφείου κ. Γιάννη Αγγέ
λου, ο οποίος διαβεβαίωσε ρητά και κατηγορη
ματικά ότι οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης θα υ
λοποιηθούν.
Συγκεκριμένα:
α) Η κυβέρνηση θα αναγνωρίσει την επικίνδυνη 
φύση της εργασίας και θα χορηγήσει ταυτόχρο
να από 1 /9/2005 και για τέσσερα έτη προσαύξη- 
ση στο βασικό μισθό 2% του Ανθυπολοχαγού 
κατ’ έτος. Πέραν αυτού θα επεκτείνει την υφι
στάμενη συντάξιμη πενταετία σε όλο το προσω
πικό, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάταξής του.
Η σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα επεξερ
γαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών θα γνω
στοποιηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα, 
β) Θα ενεργοποιηθεί το σχετικό νομοθέτημα που 
προβλέπει την αποζημίωση του αστυνομικού 
προσωπικού που λαμβάνει μέτρα κατά την εκδή

λωση αθλητικών επαγγελματικών συναντήσεων 
με την άμεση έκδοση της προβλεπόμενης κοι
νής Υπουργικής Απόφασης, 
γ) Το βαθμολόγιο για τον χαμηλόβαθμο αστυνο
μικό προσωπικό, θα δοθεί ως συμφωνήθηκε την 
προσεχή εβδομάδα προς συζήτηση στους εκ
προσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
δ) Το νέο μισθολόγιο θα συζητηθεί παράλληλα 
με το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. 
Μετά τις δεσμεύσεις αυτές της κυβέρνησης που 
μεταφέρθηκαν στους διαμαρτυρόμενους έξω α
πό το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, το συνδι
καλιστικό κίνημα των Αστυνομικών, Πυροσβε
στών και Λιμενικών βρίσκεται σε επαγρύπνηση 
για την ικανοποίηση των αιτημάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.

Α. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α με αφορμή τα όσα εμφανίζονται 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο για μακρύ 
χρονικό διάστημα, ως συμβαίνοντα στον χώρο 
της εκκλησίας και της δικαιοσύνης, 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 επι- 
χειρείται από ύποπτους και σκοτεινούς κύκλους 
κακοποιών και οργανωμένων κυκλωμάτων, η 

σπίλωση ικανών και έντιμων αστυνομικών και ει
δικά αξιωματικών, οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη 
ζωή τους στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, 
αποσκοπώντας στην αδρανοποίησή τους και εν 
τέλει την απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία 
αυτή.
Οι συγκεκριμένοι αξιωματικοί έχουν αποδείξει ε
πί μακρόντην αφοσίωσή τους στο καθήκον, την 
τιμιότητά και την ικανότητά τους στην αντιμετώ
πιση των εμπόρων ναρκωτικών και την εξάρθρω
ση δικτύων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο 
και διεθνώς, για τούτο και έχουν επανειλημμένα 
βραβευθεί- τιμηθεί για την προσφορά τους. 
Είναι γνωστό ότι, τόσο οι ίδιοι όσο και το οικογε
νειακό τους περιβάλλον, προληπτικά, έχουν ε
λεγχθεί κατ’ επανάληψη από την δικαιοσύνη και 
την ιεραρχία του Σώματος για την οικονομική 
τους κατάσταση και τον εν γένει βίο τους, χωρίς 
ποτέ να προκύ ψει κάτι σε βάρος τους. Επιπλέον, 
πάμπολλες καταγγελίες ανώνυμες ή επώνυμες 
αποκλειστικά από κακοποιούς, που έχουν κατα
δικαστεί σε βαριές ποινές, εξετάσθηκαν διεξοδι
κά από τα αρμόδια δικαστικά όργανα και όλες 
χωρίς καμία εξαίρεση τέθηκαν στο αρχείο.
Δεν πρέπει να διαφεύγει κανενός την προσοχή 
ότι οι αξιωματικοί της Αστυνομίας που υπηρε-
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τούν στις υπηρεσίες ασφαλείας και ειδικά στη 
Δίωξη Ναρκωτικών, γίνονται πλειστάκις στόχοι 
των πόσης φύσεως κυκλωμάτων, επειδή υψώ
νουν ανάχωμα στην παράνομη δράση τους, για 
τούτο και κάθε καταγγελία σε βάρος τους πρέ
πει να ερευνάται με ιδιαίτερη προσοχή και υπό 
το πρίσμα του πιθανού στόχου που δεν είναι άλ
λος από την εξουδετέρωσή τους και εν τελεί την 
απομάκρυνσή τους από την Υπηρεσία.
Ειδικά για τον προϊστάμενο της Δίωξης Ναρκω
τικών Αττικής, Αστυν. Διευθυντή κ. Ιωάννη Ρα- 
χωβίτσα, ο οποίος φαίνεται ότι για μια ακόμη φο
ρά βρίσκεται στο στόχαστρο κακοποιών, όλη η 
Αστυνομία αλλά και μεγάλο μέρος της κοινω
νίας γνωρίζει ότι, είναι ικανός, έμπειρος, έντι
μος, αξιοπρεπής και ανιδιοτελής αξιωματικός ο 
οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στον αγώνα 
κατά των εμπόρων του «λευκού θανάτου». Οι 
διεθνείς και εγχώριες βραβεύσεις, που του έ
χουν απονεμηθεί όπως και οι επιτυχίες του, γνω
στές σε ευρύ κύκλο προσώπων εντός και εκτός 
της υπηρεσίας, αποδεικνύουν την αλήθεια. Εί
ναι κοινό μυστικό στην Αστυνομία ότι, επί δεκαε
τίες από κύκλουςτου οργανωμένου εγκλήματος 
και υποστηρικτές τους επιχειρείται η υπηρεσια
κή του εξόντωση και η απομάκρυνσή του από 
την υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, επειδή είναι 
εμπόδιο στις άνομες και ανήθικες ενέργειές 
τους.
Θέλουμε να στείλουμε προς κάθε κατεύθυνση 
το μήνυμα ότι ο ανωτέρω συνάδελφος, στις άδι
κες επιθέσεις που δέχεται, δεν είναι μόνος του, 
αλλά έχει μαζί του το σύνολο του αστυνομικού 
προσωπικού.
Κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέ
ψουμε την αποδιοργάνωση της Υπηρεσίας Δίω
ξης Ναρκωτικών που θεωρούμε ότι είναι ο κυ
ρίαρχος στόχος της μεθοδευμένης προσπάθει
ας που επιχειρείται. Η κοινωνία μας ούτε αντέχει 
ούτε αποδέχεται κάτι τέτοιο. Οι αλλεπάλληλες 
και απολύτως σημαντικές επιτυχίες της Δίωξης 
Ναρκωτικών έχουν καταξιώσει την Υπηρεσία 
στη συνείδηση των πολιτών, αφού και με τις τε
λευταίες της επιχειρήσεις κατάφερε καίρια 
πλήγματα στο δίκτυο εμπορίας και διακίνησης 
ναρκωτικών στη χώρα μας.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμε:
- Τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να ερευνούν με 
προσοχή τις καταγγελίες που περιέρχονται σε 
αυτούς αλλά και τις πηγές προέλευσής τους 
προκειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση άθελά 
τους να διευκολύνουν το «παιχνίδι» κακοποιών 
και κυκλωμάτωντου οργανωμένου εγκλήματος.
- Τον κ. Υπουργό Δημόσιας Τάξης να προχωρή
σει τάχιστα σε νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα 
προβλέπει συγκεκριμένες συλλογικές διαδικα
σίες χειρισμού μεγάλων υποθέσεων και πληρο

φοριοδοτών, κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να 
προστατεύονται οι αξιωματικοί κατά την ενά
σκηση των καθηκόντων τους και να αποκλείο
νται περιπτώσεις άδικης κατηγορίας σε βάρος 
τους για λόγους σκοπιμότητας.
- Την Δικαιοσύνη να ερευνήσει σε βάθος το σκο
πό των καταγγελιών αυτών γιατί όπως διαφαίνε- 
ται στοχεύουν αποκλειστικά και μόνο στην κατα
συκοφάντηση και αποδόμηση της Υπηρεσίας 
Δίωξης Ναρκωτικών.

Β. Η Π.Ο.ΑΞΙ.Α με αφορμή την 8002/32/41-α α
πό 7-5-2005 Διαταγή Δ/νσης Διαχείρισης Χρη
ματικού, που αφορά στη χορήγηση αποζημίω
σης για νυκτερινή απασχόληση των Αστυνομι
κών γνωρίζει τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 31 § 4 εδ. 5 
Ν.2768/1999 χορηγείται στο αστυνομικό προ
σωπικό επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ε
τοιμότητας Μονάδων το οποίο προσδιορίζεται 
σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 §1 της 
2/16661/0022 από 6-3-2000 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Δημόσιας Τάξης και Οικονομι
κών, καθορίσθηκε όπως η αποζημίωση για νυ
κτερινή απασχόληση καταβάλλεται στο αστυνο
μικό προσωπικό που εκτελεί νυκτερινή υπηρε
σία (ώρες 22.00 -  06.00) σύμφωνα με τις διατά
ξεις των εδαφίων β’ και γ’ της § 1 του άρθρου 1 
τουΠ.Δ. 394/2001.
Από την μελέτη των εδαφίων β’ και γ’ της παρα
γράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001, προ
κύπτει ότι δικαιούχοι νυκτερινής αποζημίωσης 
είναι οι αστυνομικοί που εκτελούν εξωτερικές ή 
εσωτερικές Υπηρεσίες σε αλλαγές 24ωρης, ή 
16ωρης, ή 12ωρης, ή 8ωρης, ή 6ωρης βάσης, ό
πως σκοποί Αστυνομικών Καταστημάτων ή Κρα- 
τητηρίων, αστυνομικοί σκοποί, εξερευνητές, ο
δηγοί και πληρώματα περιπολικών, γερανοφό
ρων, ανακριτικών και άλλων αυτοκινήτων, επό
πτες σκοπών, Αξιωματικοί επιθεώρησης και Υ
πηρεσίας, τηλεφωνητές, διαβιβαστές, χειριστές 
τηλεφωνικών κέντρων R/T και τηλετύπων. 
Επίσης όσοι διατίθενται σε υπηρεσία περιπο
λίας, αστυνομικής επέμβασης, αστυνομικών ε
λέγχων, συνοδειών, δικαστηρίων, σηματοδότη
σης και κάθε άλλη σχετική υπηρεσία που αφορά 
την αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τέλος, όσοι εκτελούν υπηρεσία μοτοσικλετιστή, 
τάξης ή ασφάλειας, ή τροχαίας και ακίνητου 
σκοπού ρυθμιστή τροχαίας κίνησης σε αλλαγές 

6ωρης βάσης.
Με το εδάφιο 2 της § 1 του Π.Δ. 394/2001 ο Διοι
κητής κάθε Υπηρεσίας ανάλογα με τις υφιστά
μενες υπηρεσιακές ανάγκες και τις δυνατότη
τες της υπηρεσίας του καθορίζει και τα συστή
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ματα εργασίας. Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι το 
αστυνομικό προσωπικό δεν διατίθεται σε υπη
ρεσία μόνο με συστήματα κυλιόμενων ή εναλ
λασσόμενων αλλαγών. Όπως δε προκύπτει από 
την αστυνομική πρακτική ελάχιστες υπηρεσίες 
διατάσσονται με σύστημα αλλαγών και η συ
ντριπτική πλειοψηφία είναι υπηρεσίες που εκτε- 
λούνται καθ’ όλο το 24ωρο ανάλογα με τις ανά
γκες.
Οι Διοικητές των Αστυνομικών Υπηρεσιών σύμ
φωνα με το εδάφιο 5 της § 1 του άρθρου 1 του 
Π.Δ. 394/2001 εργάζονται ώρες γραφείου αλλά 
όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Π.Δ. 
141/91 (Άρθρ. 25-31) αυτοί έχουν υποχρέωση 
συνεχούς ελέγχου και εποπτείαςτης υπηρεσίας 
τους, εκτάκτων επιθεωρήσεων όλες τις ώρες 
του 24ωρου και παρουσίας στην υπηρεσία τους 
οσάκις παρίσταται ανάγκη. Ακόμη, οι Διοικητές 
όπως και οι εκτελούντες γραμματειακή ή γραφι
κή υπηρεσία λοιποί αστυνομικοί μπορεί να διατί
θενται και σε άλλες υπηρεσίες με διαταγές προϊ
στάμενων υπηρεσιών οιαδήποτε ώρα του 24ώ- 
ρου. Δηλαδή, οι Διοικητές δεν εργάζονται μόνο 
ώρες γραφείου αλλά και άλλες ώρες του 24ω- 
ρου (απόγευμα - νύκτα).
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει ότι όποιος α
στυνομικός εκτελεί οιαδήποτε υπηρεσία μετά 
την 22.00 μέχρι 06.00 ώρα την εκτελεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις των εδαφίων β' και γ' της § 1 του 
άρθρου 1 του Π.Δ. 394/2001 και συνεπώς σύμ
φωνα με την 2/16661/0022 από 6-3-2000 κοινή α
πόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημό
σιας Τάξης, δικαιούται αποζημίωσης για νυκτε
ρινή εργασία, οιοσδήποτε δε ισχυρισθείτο αντί
θετο θα πρέπει να δεχθεί παράλληλα ότι οι α
στυνομικοί δεν μπορεί να διατίθενται σε υπηρε
σία ώρες 22.00-06.00.
Κατόπιν των ανωτέρω και κατ’ αντιδιαστολή με 
την ανωτέρω 8002/32/41 -α από 7-5-2005 Διατα
γή Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού, γνώμη μας 
είναι ότι νομίμως περιλαμβάνονται στις σχετικές 
καταστάσεις ώρες νυκτερινής υπηρεσίας που 
πραγματικά εκτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι 
Αστυνομικοί όλων των βαθμών. (Συνιστούμε ό
μως σε όλους τους αρμοδίους σε καμία περί
πτωση να μην επιτρέπουν να περιλαμβάνονται 
στις καταστάσεις ώρες νυκτερινής απασχόλη
σης που δεν έχουν εκτελεσθεί, δηλαδή εικονι
κές).

Σε συνέχεια της ανωτέρω ανακοίνωσης σχετικά 
με τη χορήγηση αποζημίωσης για νυκτερινή α
πασχόληση των αστυνομικών η Π.Ο.ΑΞΙ.Α. επα
νερχόμενη, διευκρινίζει τα εξής:
- Η αληθής έννοια των όσων καθορίζονται από 
τον νόμο, την υπουργική απόφαση και τις διατα- 
γέςτης υπηρεσίας σχετικά μετο αντικείμενο του



θέματος, δεν είναι ότι δικαιούχοι αποζημίωσης 
για νυκτερινή απασχόληση είναι μόνο όσοι α
στυνομικοί εργάζονται με το σύστημα 8ωρη ερ
γασία- 24ωρη ανάπαυση- αδιάθετη αλλαγή- ρε
πό, δηλαδή το γνωστό σύστημα 8-24, αλλά και οι 
αστυνομικοί που εκτελούν υπηρεσία άλλοτε 
πρωί, άλλοτε νύκτα, άλλοτε απόγευμα ανάλογα 
με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Π.χ. δηλαδή ένας 

αστυνομικός που εργάζεται δύο ημέρες από
γευμα, τρεις ημέρες πρωί, μία ημέρα νύκτα, μία 
ημέρα 20:00-03:00, την άλλη ημέρα πρωί, την 
άλλη 17:00’-24:00’και ούτω καθεξής δικαιούται 
αποζημίωσης για νυκτερινή απασχόληση.
- Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να δεχτούμε 
ότι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, των Αστυνο
μικών Τμημάτων, της Τροχαίας - Ο.Π.Κ.Ε. κ.λπ., 
οι οποίοι διατίθενται σε Υπηρεσία ανάλογα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες άλλοτε πρωί - άλλοτε νύ
κτα -  άλλοτε απόγευμα όχι με αυστηρό σύστημα 
8-24, δεν δικαιούνται αποζημίωση για νυκτερινή 
απασχόληση, τούτο όμως διαβεβαιώνουμε ότι 
δεν συμβαίνει όπως προκύπτει από συζητήσεις 
που κατ' επανάληψη έχουμε πραγματοποιήσει 
με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.
- Κατόπιν των ανωτέρω αναλαμβάνουμε την ευ
θύνη να συστήσουμε στους προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών, όπως περιλαμβάνουν στις σχετικές 
καταστάσεις (ως είναι υποχρέωσή τους άλλω
στε) τις ώρες νυκτερινής υπηρεσίας που εκτε
λούν όχι μόνο οι αστυνομικοί που εργάζονται με 
αυστηρό σύστημα 8-24, αλλά και οι λοιποί αστυ
νομικοί που καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκτελούν νυ
κτερινή υπηρεσία έστω και όχι πλήρες 8ωρο. 
Διαβεβαιώνουμε τους προϊσταμένους των υπη
ρεσιών ότι ακολουθώντας την ανωτέρω προτρο
πή μας, ουδεμία περίπτωση πειθαρχικής δίωξης 
σε βάρος τους υπάρχει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Α) Την 5.4.2005 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 
της Εκτελεστικής Γραμματείας με τον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Βουλγαράκη και 
τον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστο 
Μαρκογιαννάκη, ώστε να αναζητηθεί η τύχη και 
η πρόοδος των από καιρού τεθέντων κρίσιμων 
και ουσιωδών ζητημάτων όπως:
Βαθμολογική εξέλιξη χαμηλόβαθμων, έκδοση 
Π.Δ. για τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας, δέ
σμευση της κυβέρνησης για αύξηση του Β.Μ. 
του Υ/Β από 720 _ σε 860 _, με παράλληλη ανα
μόρφωση των συντελεστών, παρουσία αστυνο
μικών στις επαγγελματικές αθλητικές εκδηλώ
σεις και αποκατάσταση διωχθέντων για συνδι
καλιστική δράση.
Τα θέματα αυτά ταλανίζουν, το ευρισκόμενο σε 
δεινή οικονομική κατάσταση αστυνομικό προ

σωπικό και ιδιαίτερα το χαμηλόβαθμο με λίγα έ
τη υπηρεσίας που πλήττεται το κύρος και η κοι
νωνική του υπόσταση, το οποίο ανέμενε την χω
ρίς χρονοτριβή υλοποίησή τους σύμφωνα με τις 
εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις της νέας κυβέρ
νησης, πλην όμως αισθάνεται ότι οι ελπίδες του 
υφαρπάζονται από τον μακρινό ορίζοντα.
Ο κ. Υπουργός Δημόσιας Τάξης, αφού τόνισε ό
τι η κυβέρνηση διαθέτει στενές οικονομικές δυ
νατότητες τοποθετήθηκε ως εξής:
- Αναμένεται το πόρισμα Υπηρεσιακής Επιτρο
πής του Αρχηγείου για το βαθμολόγιο των Α
στυφυλάκων, Αρχιφυλάκων, Ανθυπαστυνόμων 
και αξιωματικών εκ του ΤΕΜΑ προερχομένων, 
το οποίο θα δοθεί άμεσα, για περαιτέρω μελέτη 
και επεξεργασία.
- Για την έκδοση Π .Δ. σχετικών με τους όρους Υ
γιεινής και Ασφάλειας δεν έχουν περαιωθεί οι 
εργασίες της συσταθείσας προς τούτο Επιτρο
πής του Αρχηγείου και ούτε κλήθηκε προς συμ
μετοχή εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας.
- Για την αναγνώριση της εργασίας, ως επικίν
δυνης και ανθυγιεινής προωθείται σχετική ρύθ
μιση στην εισοδηματική πολιτική, πλην όμως 
δεν έχουμε λάβει γνώση για το περιεχόμενο της 
σχετικής ρύθμισης.
- Για τη δέσμευση της κυβέρνησης σχετικά με 
την αύξηση του βασικού μισθού του Υ/Β από 720 
_ σε 860 _ με παράλληλη αναμόρφωση των συ
ντελεστών, ενέταξε την υλοποίησή του ζητήμα
τος στα πλαίσια του γενικότερου δημοσιονομι
κού προβλήματος.
- Για την παρουσία των αστυνομικών στις επαγ
γελματικές αθλητικές εκδηλώσεις, καταβάλλε
ται προσπάθεια εξεύρεσης νέας προς τούτο, 
νομοθετικής ρύθμισης.
- Η αποκατάσταση των διωχθέντων για συνδικα
λιστική δράση, προωθείται στο πρώτο συντα- 
ξιοδοτικό νομοσχέδιο, ως επίσης και η ρύθμιση 
του θέματος της επέκτασης της πενταετίας.

Β) Η ΠΟΑΣΥ υπέβαλλε πρόταση στον Υπουργό 
Δημόσιας Τάξης για τροποποίηση διατάξεων 
του Π.Δ. 24/97 (ΦΕΚ Α-29 ) που αναφέρονται 
στους προερχόμενους από το ΤΕΜΑ αξιωματι
κούς προς άρση αδικιών σε σχέση με ομοιοβάθ- 
μους και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώ
ματος.
Μετο Π.Δ. 339/2003 (ΦΕΚ Α-294) «Βαθμολογική 
εξέλιξη Αξ/κών της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος» θε
σπίστηκαν οργανικές θέσεις Αντιπυράρχων 
(δηλ. Αστυνομικών Υποδ/ντών) και Πυράρχου 
(δηλ. Αστυν. Δ/ντού) στο Πυροσβεστικό Σώμα 
για τους Αξ/κούς που προέρχονται από τη Σχο
λή Μετεκπαίδευσης Πυρονόμων, της αντίστοι
χης δηλ. του ΤΕΜΑ της Ελληνικής Αστυνομίας,

οι Αξ/κοί του οποίου εξελίσσονται βαθμολογικά 
μόνο μέχρι Αστυνόμοι Α’ (Επιπυραγοί) και σε Υ- 
ποδ/ντές όταν αποστρατεύονται καταλαμβανό
μενοι από το όριο ηλικίας ή 35ετία.
Η άδικη αυτή μεταχείριση μεταξύ ομοιοβάθμων 
της αυτής κατηγορίας πρέπει ν' αρθεί δια της 
τροποποιήσεως του άρθρου 28 § 2 του Π.Δ. 
24/97 (ΦΕΚ Α-29) που πρέπει ν’ αντικατασταθεί 
ως εξής: «άρθρο 38 § 2: Οι Αξ/κοί που προέρχο
νται από το ΤΕΜΑ, καθώς και οι Αξ/κοί Ειδικών 
Καθηκόντων που προέρχονται από Ανθ/μους 
δύνανται να εξελιχθούν μέχρι το βαθμό του Α
στυν. Δ/ντή».
Σημείωση: Κατόπιν αυτής αναλόγως τροποποι
είται και η διάταξη του άρθρου 37 § 2 του Π.Δ. 
24/97 (Α-29 δια της θεσπίσεως μιας (1) θέσης Α
στυν. Δ/ντή και δύο (2) θέσεων Αστυν. Υποδ/ντή 
Αξ/κών προερχόμενων από ΤΕΜΑ.
Η § 3 του άρθρου 44 του ιδίου ως άνω Π.Δ. τρο
ποποιείται ως εξής: «άρθρο 44 § 3: Προκειμένου 
περί Αξ/κών του Ν.Δ. 649/70 που κρίνονται ως 
ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους, λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας, προάγονται 
στο βαθμό του οποίου ο μισθός τους απονεμή- 
θηκε, όχι όμως πέραν του βαθμού του Αστυν. 
Δ/ντή και ύστερα από 30 ημέρες αποστρατεύο
νται με το βαθμό στον οποίο προήχθησαν». 
Σημείωση: Σύμφωνα με την ισχύουσα αντίστοι
χη διάταξη του ιδίου άρθρου ο καταληκτικός 
βαθμός των παραπάνω Αξ/κών είναι του Αστυν. 
Υποδ/ντή, σημειωτέον ότι κατά τη θέσπισή της 
οι Αξιωματικοί αυτοί ελάμβαναν αποδοχές (μι- 
σθολογικά) Αστυν. Υποδ/ντή, και στη συνέχεια 
Αστυν. Δ/ντή, ενώ με τη σημερινή ισχύουσα Νο
μοθεσία που αναφέρεται στις μισθολογικές 
προαγωγές τους απονέμεται ο μισθός των 2/3 
Ταξιάρχου.

Γ) Η ΠΟΑΣΥ απευθύνεται στον κ. Υπουργό τονί
ζοντας:
«Όπως είναι γνωστό, στη Σχολή Αστυφυλάκων 
και στη Σχολή Δοκίμων Υπαστυνόμων, σύμφω
να με το Ν. 2226/94 εισέρχονται ιδιώτες ύστερα 
από εισαγωγικές εξετάσεις, που διενεργούνται 
με το σύστημα των Γ ενικών Εξετάσεων, με την 
προϋπόθεση να είναι απόφοιτοι Λυκείου και να 
δύνανται να συμμετάσχουν σ’ αυτές. Η Σχολή Α
στυφυλάκων, αν και η Ομοσπονδία μας επανει
λημμένα με παρεμβάσεις της το ζήτησε - και ε
ξακολουθεί αυτό επιμόνως να πράττει - δεν έχει 
ισοτιμία με κάποια ανώτερη Πανεπιστημιακή 
Σχολή ή Τ.Ε.Ι. αν και η φοίτηση σ' αυτή είναι πέ
ντε εξάμηνα. Ισοτιμία με Τ.Ε.Ι ουδαμού στο Νό
μο αναφέρεται για τη Σχολή Αστυφυλάκων και 
χαρακτηριστικά φέρεται ως Σχολή υπερδιετούς 
κύκλου σπουδών (άρθρο 1 του Π.Δ. 352/95, 
ΦΕΚ Α-187).
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Ο Ν. 1771 /88 άρθρο 2 § 9 (ΦΕΚ Α-71), δέχεται ως 
βασική προϋπόθεση εγγραφής φοιτητή σε άλ
λη (νέα) Σχολή (στη ν οποία έχει εισαχθεί μετά α
πό συμμετοχή του στις Γενικές Εξετάσεις) τη 
διαγραφή του από την προηγούμενη Σχολή, 
πράγμα που σημαίνει ότι στην Σχολή αυτή ο 
φοιτητής χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα, η ο
ποία ανακτάται είτε με νέα εισαγωγή, είτε με κα
τατακτήριες εξετάσεις, εφ' όσον βέβαια πλη- 
ρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή στις ε
ξετάσεις αυτές.
Συνέπεια της παραπάνω διάταξης, σε συνδυα
σμό και με διαταγή του Αρχηγείου Ελληνικής Α
στυνομίας, που εκδίδεται κάθε χρόνο μετά την 
έκδοση των αποτελεσμάτων του Υπουργείου 
Παιδείας, (σύμφωνα με την οποία ο επιτυχών 
στη Σχολή Αστυφυλάκων ή Υπαστυνόμων οφεί
λει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών να προ
σκομίσει βεβαίωση διαγραφήςτου εάν φοιτά σε 
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της Χώρας ή υπεύθυνη δήλωση ό
τι δεν υπάρχει τέτοια φοίτηση), είναι ο εξανα
γκασμός φοιτητών Πανεπιστημιακών Σχολών 
καιϊ.Ε.Ι.να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής από 
τα μητρώα του Πανεπιστημίου που φοιτούσαν, 
η δε αίτηση διαγραφής - σύμφωνα και με την υπ’ 
αριθμ. 30/11-10-2000 απόφαση της Γ.Σ. του Δη- 
μοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που επισυ
νάπτεται -  δεν αποτελεί προϊόν ελεύθερης βού
λησης και οικειοθελούς παραίτησης από τη φοι
τητική ιδιότητα.
Επειδή το θέμα αυτό είναι σοβαρό και ωθεί, δΓ 
εξαναγκασμού, σε παραίτηση και διαγραφή α
πό τη φοιτητική ιδιότητα, παρακαλούμε να εξε- 
τασθεί η περίπτωση, εφεξής να μην υποχρεώ
νονται οι νέοι Δόκιμοι Αστυφύλακες ή Υπαστυ- 
νόμοι, που φοιτούν ταυτόχρονα σε Α.Ε. I. ή Τ. Ε. I. 
της χώρας, σε αναγκαστική παραίτηση, αφ’ ε
νός διότι παραβιάζεται το άρθρο 16 του Συ
ντάγματος (οράτε παραπάνω απόφαση Δημο- 
κρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης) και αφ’ ετέ
ρου είναι αδικαιολόγητο το να γίνεται αιτία της 
παρανομίας αυτής η ίδια η Διοίκηση (δηλ. το 
Α.Ε.Α.) θέτοντας φραγμό στην πρόοδο και ανα
βάθμιση του προσωπικού που καλείται να το υ
πηρετήσει κατά το χρόνο της επαγγελματικής 
του σταδιοδρομίας στην Ελληνική Αστυνομία. 
Κύριε Υπουργέ, παρακαλούμε και πάλι ν’ ασχο
ληθείτε προσωπικά με το θέμα αυτό και με την 
άμεση παρέμβασή σας να δοθεί τέρμα στη συ
νέχιση της παράνομης αυτής κατάστασης, που 
αποστερεί νόμιμο δικαίωμα φοιτητών που εισή- 
χθησαν στην Αστυνομία, με αποδεκτό αξιοκρα
τικό και αδιάβλητο σύστημα εξετάσεων αφ’ ε
νός και αφ’ ετέρου Δοκίμων Αστυφυλάκων και 
Υπαστυνόμων που πέτυχαν - διαρκούσης της 
φοίτησής τους στη Σχολή της Αστυνομίας - σε 
διάφορα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., πλην όμως δεν ενε-

γράφησαν σ’ αυτά λόγω της ιδιότητάς τους 
(Δόκιμοι Αστυφύλακες - Δόκιμοι Υπαστυνόμοι) 
δηλ. εξαναγκασμένοι στη μη εγγραφή τους.
Ας μη γινόμαστε άθελά μας (εκ παραλείψεως ή 
εξ’ αμελείας) τροχοπέδη προόδου και φραγμός 
ποιοτικής αναβάθμισης του νέου ανθρώπινου 
στελεχιακού δυναμικού του Σώματος. Είναι κα- 
τάκτηση και καύχημά μας οι νέοι Αστυνομικοί να 
είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Σχολών. Τέ
λος, ας αναληφθεί προσπάθεια άρσης της αδι
κίας, αγνώστου αριθμού φοιτητών και επιτυχό- 
ντων Δοκίμων Αστυνομικών, εξαναγκασθέντων 
σε διαγραφή παρά του συνταγματικά κατοχυ
ρωμένου δικαιώματος για πρόσβαση στη 
Γ/βάθμια εκπαίδευση (άρθρο 16 του Συντάγμα
τος), προκειμένου να εγγραφούν ή να συνεχί- 
σουν τη φοίτησή τους στο Τμήμα Ελληνικής Α
στυνομίας, που τους εξασφάλιζε άμεση επαγ
γελματική αποκατάσταση».

Δ) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη στον κ. Υπουργό 
για το Αστυνομικό Προσωπικό Ειδικών Καθηκό
ντων παρατηρεί ότι:
«Με τα ανωτέρω σχετικά συστάθηκαν οργανι
κές θέσεις αξιωματικών γενικών καθηκόντων εκ 
του ΤΕΜΑπροερχόμενων και αστυνομικού προ
σωπικού ειδικών καθηκόντων (Αξ/κών και χαμη
λόβαθμων) και έχουν κατανεμηθεί σε διάφορες 
Υπηρεσίες, κυρίως κεντρικών του Υπουργείου 
Δημ. Τάξης και του ΑΕΑ.
Με προκηρύξεις έχουν προσληφθεί ιδιώτες ως 
Αξ/κοί ή Υπαξ/κοί ειδικών καθηκόντων (πτυχιού- 
χοι πανεπιστημιακών Σχολών και Τ.Ε.Ι), ως ια
τροί, τεχνικοί πληροφορικής επιστήμης κ.λπ., 
καθώς και αστυνομικοί που μετετάγησαν στην 
κατηγορία των ειδικών καθηκόντων εφ’ όσον 
πληρούσαν τα προβλεπόμενα από τον Νόμο και 
την προκήρυξη προσόντα. Για λόγους αξιοκρα
τίας, αντικειμενικότητας, δικαιοσύνης και χρη
στής Διοίκησης, η Ομοσπονδία μας- που αποτε
λεί την μαζικότερη συνδικαλιστική οργάνωση 
της Ελληνικής Αστυνομίας - εκπροσωπούσα α
στυνομικούς όλωντων βαθμών αποδίδει υψίστη 
σημασία στην ακριβή εφαρμογή των δ/ξεων ε
κείνων που εξασφαλίζουν μια αδιάβλητη και α
ντικειμενική διαδικασία πρόσληψης, εισαγω
γής και μετάταξης του αστυνομικού προσωπι
κού όλωντων κατηγοριών (γενικών καθηκόντων 
και ειδικών καθηκόντων).
Προς την κατεύθυνση αυτή κινούμενοι δε θα ε
πιτρέψουμε καταστρατήγηση δ/ξεων που κα
θορίζουν τον αδιάβλητο τρόπο πρόσληψης, ει
σαγωγής και μετάταξης του προσωπικού, που 
πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται για συγκε
κριμένες οργανικές θέσεις, εκ των προτέρων 
καθοριζόμενων και γνωστοποιημένων σε όλους 
τους ενδιαφερομένους. Εξυπακούεται ότι θα εί
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ναι δυνατή η πλήρωση και δια μεταθέσεως Α
στυνομικού προσωπικού της ιδίας κατηγορίας. 
Θεωρούμε ανεπίτρεπτητηνπροκήρυξη θέσεων 
αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων 
για συγκεκριμένες οργανικές θέσεις και την το
ποθέτηση των προσληφθέντων για άλλες καθο- 
ρισθείσες έκτων υστέρων, κάτι που δημιουργεί 
υπόνοιες μεθόδευσης και αποκλεισμού άλλων 
αστυνομικών, ιδίων προσόντων ενδιαφερομέ
νων για τις ίδιες θέσεις.
Εν όψει των σχεδιαζόμενων μετατάξεων 
Αξ/κών, πτυχιούχων οικονομικών, ελπίζουμε να 
μη δημιουργηθεί παρόμοιο πρόβλημα αφ' ενός 
και αφ’ ετέρου να μη δημιουργηθούν αποκλει
σμοί για διάφορους λόγους (ηλικίας, μη ύπαρ
ξης οργανικών θέσεων, κ.λπ.).
Γ Γ αυτό προτείνουμε την πρόβλεψη και κατανο
μή οργανικών θέσεων Οικονομικών Αξ/κών, α- 
παραιτήτως στις έδρες των Γ εν. Αστυνομικών 
Δ/νσεων, που θα ασχολούνται με θέματα εξειδι- 
κευμένα του γνωστικού πεδίου της επιστήμης 
που σπούδασαν στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. 
Τ ο αυτό κατά την άποψη της Ομοσπονδίας μπο
ρεί να συμβεί και για άλλες επιστήμες (Νομική, 
Πληροφορική, κ.λπ., χωρίς να αποκλείονται της 
μετάταξης και εκείνοι που δεν είναι Αξ/κοί, που 
κατέχουν πτυχίο του αντίστοιχου τμήματος του 
Πανεπιστημίου.
Ο βαθμός δεν μπορεί να ξεχωρίζει τους αστυ
νομικούς της εξειδικευμένης γνώσης και μάλι
στα εκείνους που αποδεικνύεται με τίτλο ανα
γνωρισμένων πανεπιστημιακών Σχολών».

Ε) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη στον Αρχηγό του 
Σώματος σημειώνει ότι η «Ομοσπονδία ως μέ
λος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνο
μικών Συνδικάτων, EuroCOP μετέχει σε όλες τις 
συνεδριάσεις των οργάνων της Συνομοσπον
δίας.
Στην ολομέλεια της 17-18/3/2005 που πραγμα
τοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο, στην οποία ε
κτός των Εθνικών Ομοσπονδιών παρευρέθη ο 
προεδρεύων στο Συμβούλιο των Υπουργών Δι
καιοσύνης της Ε. Ε., Υπουργός Δικαιοσύνηςτου 
Λουξεμβούργου κ. Luk Friede, τέθηκε το ζήτη
μα της χρήσης των TETRA και δηλώθηκε απ' ό
λες τις Ομοσπονδίες ότι υπάρχει άγνοια και ως 
εκ τούτου αμφιβολία και επιφύλαξη για την επι- 
κινδυνότητα ή μη των συστημάτων στην υγεία 
των χρηστών. Γ ια το λόγο αυτό και πριν τεθεί σε 
χρήση το εν λόγω σύστημα είναι απαραίτητο να 
υπάρξει επιστημονική έρευνα ώστε να διαπι
στωθεί η επικινδυνότητα ή μη του συστήματος.

ΣΤ) Η ΠΟΑΣΥ ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες 
Οργανώσεις για ενέργειές της που αφορούν 
τους όρους υγιεινής ασφάλειας στους χώρους
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εργασίας: «Με το υπ' αριθμ. 100/7α από 12-1- 
2005 έγγραφο υποχρεωθήκαμε να απευθυν
θούμε για άλλη μια φορά στην Ευρωπαϊκή Επι
τροπή και να καταγγείλουμε τη μη συμμόρφω
ση της ελληνικής πολιτείας στην εφαρμογή της 
οδηγίας της Ε.Ε. 98/24/ΕΚ για τους όρους υγιει
νής ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Με το 
επισυναπτόμενο υπ’ αριθμ. EMPL / D /4/ JRBD 
(2005) 7955 έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(Γ.Δ. Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
ρητά και κατηγορηματικά αναφέρει ότι το άρ
θρο 9 § 4 του Ν. 3144/03 είναι σαφές και ορίζει 
ότι για το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυ
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας εφαρμό
ζονται όχι μόνο οι διατάξεις του Ν. 1568/85, αλ
λά και οι διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση του 
Ν. 1568 /85 Προεδρικών διαταγμάτων, με εξαί
ρεση ορισμένες δραστηριότητες του προσωπι
κού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότη
τες. Κατά συνέπεια η ελληνική πολιτεία εσφαλ
μένα και παράνομα επιχείρησε να εξαιρέσει το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας από το 
ρυθμιστικό του Π.Δ. 338/2001, αφού το μόνο δι
καίωμα το οποίο και πάλι ελέγχεται ως προς την 
νομιμότητα και στην σκοπιμότητά του δικαστι- 
κώς που έχει, είναι να εντοπίσει ορισμένες δρα
στηριότητες του προσωπικού που παρουσιά
ζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες και να τις εξαιρέ
σει από τον γενικό, κοινοτικό και εθνικό κανόνα 
που είναι η πλήρης εφαρμογή της προστατευτι
κής νομοθεσίας που αναφέρεται στους όρους 
υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και για ε
μάς. Όπως γίνεται αντιληπτό η νέα αυτή θετική 
εξέλιξη για τους συναδέλφους, σας υποχρεώ
νει όλους να αρθείτε στο ύψος των περιστάσε
ων και να διεκδικήσετε μαχητικά την υγεία και 
την ασφάλεια των συναδέλφων, απαιτώντας 
πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας, προσφεύγο- 
ντας στη δικαιοσύνη για όσες περιπτώσεις πα
ράνομα δεν εφαρμόζεται το θεσμικό πλαίσιο 
που απαρτίζουν οι Νόμοι 1568,3144, το Π.Δ. 
338/2001, ή Κοινοτική Οδηγία 98/24/ΕΚ και η Σύ
σταση 10 του 2001, τα οποία και σας έχουν απο- 
σταλεί».

Ζ) Η ΠΟΑΣΥ ενημερώνει τις Πρωτοβάθμιες Ορ
γανώσεις για προσφορά από το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο σχετικά με την χορήγηση προσω
πικών δανείων σε επιθυμούντες συναδέλφους. 
Η παρακράτηση των μηνιαίων δόσεων, σύμφω
να με το υπ’ αριθμ. 1016/63/308 από 19.4.2005 
έγγραφο Δ/νσης Οικονομικών Α.Ε.Α. θα γίνεται 
μέσω της μισθοδοσίας. Η προσφορά ισχύει μό
νο για τους εν ενεργεία συναδέλφους, διότι δεν 
υπάρχει μέχρι σήμερα ρύθμιση, ώστε οι μηνιαί
ες δόσεις να παρακρατούνται από το Γενικό Λο
γιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι εφόσον συνάδελ

φος λάβει το δάνειο και συνταξιοδοτηθεί πριν 
την εξόφλησή του, θα κληθεί να καταβάλλει ε
φάπαξ όλο το υπόλοιπο ποσό. Για περισσότε
ρες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να απευθύνονται στα κατά τόπους υποκαταστή
ματα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Η) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη στον κ. Υπουργό 
σχετικά με τη θέσπιση ειδικού τέλους λόγω έκ
δοσης διαβατηρίων από Ελληνική Αστυνομία 
προτείνει:
Την άμεση κατανομή της δύναμης των 676 Α
στυνομικών που έχει προβλεφθεί ως αύξηση 
της δύναμης στις Α.Δ. της χώρας αναλογικά και 
την πλήρωση των θέσεων αυτών με τις τακτικές 
μεταθέσεις του Ιουνίου. Την καθιέρωση ποσο
στού 20% υπέρ των Ασφ. Ταμείων (αναλογικά 
68% ΕΤΕΧ-32% ΤΑΥΑΠ) ως πόρο ενίσχυσης αυ
τών.
Σημείωση: Σήμερα ως τέλος διαβατηρίων κατα
βάλλεται: 22 _ + 20% υπέρ Ο.Γ.Α. για ατομικό 
διαβατήριο ισχύος 5 ετών, 4,50 _ + 20% υπέρ 
Ο.Γ.Α. για διαβατήριο ισχύος ενός έτους (εκδί- 
δεται μόνο για ειδικές κατηγορίες προσώπων, 
όπως ανηλίκων, στρατιωτικών). 18 _ + 20 υπέρ 
Ο.Γ.Α. για οικογενειακό διαβατήριο ισχύος 2 ε
τών.

Θ) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη στον κ. Αρχηγό εκ
φράζει την δυσαρέσκειάτης διότι: «διαπιστώνει 
ότι δεν εφαρμόζεται η αυτονόητη υποχρέωση 
Υπηρεσιών και διαφόρων υπηρεσιακών παρα
γόντων (έστω και για λόγους δεοντολογίας) να 
προωθούν έγγραφά μας που απευθύνονται σε 
όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος και αποκλει
στικό σκοπό έχουν την ενημέρωση του συνόλου 
των υπηρετούντων στην Ελληνική Αστυνομία, ε
πί διαφόρων θεμάτων που σε πολλές περιπτώ
σεις αποτελούν για αυτούς θέματα προτεραιό
τητας. Συγκεκριμένα, περιήλθαν πληροφορίες 
από πολλές Πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές ορ
γανώσεις αλλά και από αστυνομικούς μέλη αυ
τών, που υπηρετούν σε απομακρυσμένες πε
ριοχές και χαμηλά υπηρεσιακά κλιμάκια (Αστυ
νομικά Τμήματα- Αστυνομικούς Σταθμούς) ότι, 
σπανίως και σε ορισμένες περιπτώσεις, ουδέ
ποτε τους κοινοποιήθηκαν για ενημέρωσή τους 

έγγραφα της Ομοσπονδίας μας που έχουν απο
δέκτες όλες τις Υπηρεσίες (αποστελλόμενα τη- 
λετυπικά σε γενική κλήση από την αρμόδια 
προς τούτο Υπηρεσία).
Δυστυχώς ως διαπιστώνεται τα έγγραφα της Ο
μοσπονδίας μας φθάνουν μέχρι τον Αστυνομικό 
Δ/ντή ή τον Προϊστάμενο του αρμοδίου γραφεί
ου επιπέδου Αστυνομικής Διεύθυνσης για να 
καταλήξουν στο αρχείο αυτής με απλή μονο
γραφή.

Αυτό το φαινόμενο πρέπει να εκλείψει. Όλα τα 
έγγραφα της Ομοσπονδίας μας είναι ενημερω
τικά και αφορούν τους συναδέλφους όλων των 
Υπηρεσιών. Είναι χρέος μας ως Ομοσπονδία να 
τους ενημερώνουμε, αλλά και υποχρέωση των 
Υπηρεσιών να προωθούν τα έγγραφα που λαμ
βάνουν μέχρι το τελευταίο υφιστάμενο υπηρε
σιακό κλιμάκιο για την ενημέρωσή τους».

I) Η ΠΟΑΣΥ απευθυνόμενη στους συναδέλφους 
για τις ρυθμίσεις βαθμολογικής εξέλιξης αστυ
νομικού προσωπικού και το νέο βαθμολόγιο 
γνωστοποιεί ότι:

«Μετά από πολλές συνεργασίες και συσκέψεις 
και τη σύμφωνη γνώμη της Ηγεσίας της Ελληνι
κής Αστυνομίας, διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο, 
για τη ρύθμιση της βαθμολογικής εξέλιξης του 
αστυνομικού προσωπικού, το οποίο δύναται να 
υλοποιηθεί, εφόσον αντιμετωπιστούν από το Υ
πουργείο Οικονομικών οι προκαλούμενες δα
πάνες. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τα εξής: 
α. Σύσταση βαθμού Υπαρχιφύλακα στην κλίμα
κα της βαθμολογικής ιεραρχίας.
Η ρύθμιση αυτή προτείνεται με στόχο την επί
λυση του προβλήματος έλλειψης βαθμοφόρων 
σε μάχιμες περιφερειακές Υπηρεσίες και την α
ναβάθμιση του ρόλου και την ταχύτερη αξιοποί
ηση ιδίως των νέων Αστυφυλάκων (ανακριτικών 
υπαλλήλων), και σε διοικητικά καθήκοντα (υπα- 
ξιωματικοί υπηρεσίας, επόπτες σκοπών κ.λπ.) 
που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Υ
πηρεσιών. Επιπλέον, η ρύθμιση αυτή συνδυάζε
ται με την ομογενοποίηση των ειδικών φρουρών 
και συνοριακών φυλάκων, καθόσον αποφεύγε
ται η "ισοπεδωτική" αντιμετώπιση του αστυνομι
κού προσωπικού.
β. Αστυφύλακες ανακρτπκοί υπάλληλοι (Ν. 
2226/1994) προάγονται, ύστερα από κρίση σε: 
ο Υπαρχιφύλακες, με τη συμπλήρωση 8 ετών υ
πηρεσίας από 
της ονομασίας τους.
ο Αρχιφύλακες, με τη συμπλήρωση 4 ετών υπη
ρεσίας στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα. 
ο Ανθυπαστυνόμους, με τη συμπλήρωση 29 ε
τών συνολικής υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω διατηρούν την οργανική θέση του 
Αστυφύλακα και αποστρατεύονται με το βαθμό 
του Υπαστυνόμου Β’.
Η προτεινόμενη αντιμετώπιση του ζητήματος 
της ανέλιξης των νέων Αστυφυλάκων (σύσταση 
βαθμού Υπαρχιφύλακα-προαγωγές) αποβλέπει 
στην αποκατάσταση μιας ισορροπίας μεταξύ 
των Αστυφυλάκων, ανακριτικών υπαλλήλων και 
μη ανακριτικών, με τον προβιβασμό τους και την 
αξιοποίηση τους ανάλογα μεταπροσόντατους, 
ώστε κανείς να μην τίθεται σε δυσμενέστερη θέ-
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ση αλλά να βελτιώνεται η θέση όλων. Οι βαθμο
φόροι της κατηγορίας αυτής διατηρούν βέβαια 
τη δυνατότητα να καταλάβουν θέσεις παραγω
γικών Αρχιφυλάκων με τη συμμετοχή τους στις 
προαγωγικές εξετάσεις, 
γ. Αστυφύλακες μη ανακριτικοί υπάλληλοι, 
προάγονται, ύστερα από κρίση, σε: 
ο Υπαρχιφύλακες, με τη συμπλήρωση 12 ετών 
υπηρεσίας από της ονομασίας τους, 
ο Αρχιφύλακες, με τη συμπλήρωση 4 ετών υπη
ρεσίας στο βαθμό του Υπαρχιφύλακα.
Οι ανωτέρω διατηρούν την οργανική θέση του 
Αστυφύλακα και αποστρατεύονται με το βαθμό 
του Ανθυπαστυνόμου.
Με τη ρύθμιση αυτή δημιουργούνται προϋπο
θέσεις καλύτερης εξέλιξης συγκριτικά με τα ι- 
σχύοντα, αφού μειώνονται αισθητά οι χρονικές 
προϋποθέσεις προαγωγής, 
δ. Οι Αστυφύλακες που συμπληρώνουν τριετή 
υπηρεσία στο βαθμό τους προάγονται, με εξε
τάσεις, στο βαθμό του Αρχιφύλακα, ως ισχύει. 
Ο γραπτός διαγωνισμός παραμένει η μοναδική 
διαδικασία για την πλήρωση κενών οργανικών 
θέσεων Αρχιφυλάκων, ώστε να διασφαλίζεται ο 
προβιβασμός των ικανών και παραγωγικών α
στυνομικών.
ε. Οι Αρχιφύλακες που συμπληρώνουν 5 έτη στο 
βαθμό τους προάγονται σε Ανθυπαστυνόμους 
χωρίς εξετάσεις, ύστερα από κρίση του αρμόδι
ου υπηρεσιακού συμβουλίου. Με το μέτρο αυτό 
επέρχεται απλοποίηση της διαδικασίας, μείωση 
της γραφειοκρατίας και εξάλειψη των οικονομι
κών επιβαρύνσεων, αφού οι εξετάσεις, στη συ
γκεκριμένη κατηγορία, δεν εξυπηρετούν ουσια
στικούς σκοπούς, επειδή οι οργανικές θέσεις 
Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων είναι ενιαί
ες.
στ. Ανθυπαστυνόμοι που προέρχονται από Αρ
χιφύλακες προαγωγικών εξετάσεων ή παραγω
γικής σχολής και συμπληρώνουν 29 έτη υπηρε
σίας από την κατάταξη τους, εκ των οποίωντου- 
λάχιστον 12 έτη στο βαθμό τους, προάγονται ύ
στερα από κρίση, σε Υπαστυνόμους Β’. Οι ανω
τέρω προάγονται σε Υπαστυνόμους Α’, με τη 
συμπλήρωση 3 ετών υπηρεσίας στον κατεχόμε- 
νο βαθμό.
Οι παραπάνω διατηρούν την οργανική θέση του 
Ανθυπαστυνόμου και αποστρατεύονται με το 
βαθμό του Αστυνόμου Β’.
Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται η πλέον δίκαια 
αντιμετώπιση των Ανθυπαστυνόμων. 
ζ. Οι Ανθυπαστυνόμοι που συμπληρώνουν 2 έτη 
στο βαθμό τους, εισάγονται με εξετάσεις στο 
Τ.Ε.Μ.Α. Με την αποφοίτηση τους ονομάζονται 
Υπαστυνόμοι Β’ εξελίσσονται μέχρι και Αστυν. 
Υποδ/ντές και αποστρατεύονται με το βαθμό 
του Αστυν. Δ/ντή. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία
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για τη δικαιότερη αντιμετώπιση των Ανθυπα
στυνόμων και τον εξορθολογισμό του θεσμικού 
πλαισίου που ρυθμίζει την εξέλιξη τους, αφού 
αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις 
με τη συμπλήρωση 2 αντί 4 ετών ώστε να είναι ε
φικτή η προαγωγική τους εξέλιξη, 
η. Οι Αστυνόμοι A ’ και οι Αστυν. Υποδ/ντές πα
ραγωγικής σχολής που καταλαμβάνονται από 
το όριο ηλικίας ή 35ετία, προάγονται, ένα μήνα 
πριν τη συμπλήρωση, στον επόμενο βαθμό και 
αποστρατεύονται με το μεθεπόμενο βαθμό.
Η ρύθμιση αυτή, η οποία αφορά ελάχιστο αριθ
μό παραγωγικών αξιωματικών, κρίνεται ανα
γκαία για την πλέον δίκαιη αντιμετώπιση τους, 
με δεδομένο ότι οι συνάδελφοι τους που προ
έρχονται από το Τ.Ε.Μ.Α. θα αποστρατεύονται 
με το βαθμό του Αστυν. Δ/ντή.
Τέλος, τονίζεται ότι η βελτίωση της θέσης του 
προσωπικού και η ικανοποίηση των δίκαιων αι
τημάτων του, στο πλαίσιο του εφικτού και με 
γνώμονα την αποτελεσματικότερη και αποδοτι
κότερη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αποτελεί μόνιμη και σταθερή επιδίωξη της ηγε
σίας, η οποία φρονεί ότι οι παραπάνω ρυθμίσεις 
δύνανται να αποτελόσουν τη βάση και για μια 
διεξοδική και δημιουργική συζήτηση του όλου 
θέματος».

ΙΑ) Η ΠΟΑΣΥ με την ευκαιρία της επίσκεψης του 
Πρωθυπουργού κ. Κώστα Καραμανλή στο Υ
πουργείο Δημόσιας Τ άξης την 5η Μαΐου 2005 ε
ξέδωσε ανακοίνωση στην οποία μεταξύ άλλων 
τονίζει ότι:
«Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της χώρας, ο 
οποίος δημοσίως για μια ακόμη φορά αναγνώ
ρισε την πολύτιμη προσφορά του αστυνομικού 
προσωπικού, αυξάνει τις προσδοκίες μας, τόσο 
για την άμεση επίλυση των δικαίων αιτημάτων 
μας (χαρακτηρισμός εργασίας ως επικίνδυνης, 
παρουσία Αστυνομικών σε επαγγελματικές, α
θλητικές εκδηλώσεις, έκδοση Π.Δ. για εφαρμο
γή των όρων υγιεινής και ασφάλειας στους ερ
γαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.), όσο 
και για την υλοποίηση της προεκλογικής εξαγ
γελίας και δέσμευσης της κυβέρνησης για αύ
ξηση του Β.Μ. του Υπαστυνόμου Β’ από 720 σε 
860 ευρώ με ταυτόχρονη διόρθωση των συντε
λεστών, ώστε η ως άνω αναγνώριση να εκδηλω
θεί έμπρακτα».

ΙΒ) Η ΠΟΑΣΥ με ανακοίνωσή της απευθύνεται 
προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
Διαμαρτυρόμενη:
«Σας γνωρίζουμε ότι γενικός αναβρασμός και 
δικαιολογημένη αγανάκτηση επικρατεί σε όλο 
το αστυνομικό προσωπικό εξαιτίας μιας Δ/γής 
υπηρεσιακών παραγόντων που «καταργεί» Νό

μους και Υπουργικές Αποφάσεις και αναγορεύ
εται σε «υπερνόμο».
Η αναφορά στην υπ. αρίθμ. 8002/32/381 από 
21.2.03 δ/γή του κ. Αρχηγού που μας παραπέ
μπει η προσφάτως εκδοθείσα υπ' αριθ. 
8002/32/41 α από 07-05-05 δ/γή της Δ/νσης 
Χρηματικού/Α.Ε.Α. (προσέξατε την ημερομηνία 
7.5.05), ημέρα Σάββατο και με ένδειξη «κατε- 
πείγον»),
Ο Νόμος 3205/2003 (ΦΕΚ Α-297) είναι σαφώς 
σαφέστατος. «Για το στρατιωτικό προσωπικό 
της ΕΛ.ΑΣ. του Π.Σ. και του Λ.Σ. το επίδομα αυ
τό (δηλ. της αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμό
τητας Μονάδων) προσδιορίζεται σε ώρες νυ
κτερινής απασχόλησης. Οι όροι και οι προϋπο
θέσεις καταβολής των επιδομάτων, καθώς και ο 
αριθμός των δικαιούχων αυτών καθορίζονται με 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 
Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμοδίου Υ
πουργού.
Η εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 
υπ’ αριθ. 2/16661/0022 από 6/3/2000 απόφαση 
καθορίζει τους όρους, τους δικαιούχους, που 
είναι όλοι οι αστυνομικοί, πλην εκείνων του εδ. 
α, οι οποίοι εκτελούν γραμματειακή υπηρεσία 
και υπηρεσία τεχνίτη κάθε ειδικότητας.
Όμως, ώ του θαύματος, ήλθε η υπ’ αριθ. 
8002/32/381 από 21 -2-2003 δ/γή της Δ/νσης Οι
κονομικών Α.Ε.Α. και με ισχύ «υπερνόμου, κα
ταργεί στην ουσία» και τον παραπάνω Νόμο και 
την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα Υ
πουργική Απόφαση και επιβάλλει "δίκαιο" αυξη
μένης ισχύος και αποφαίνεται ότι μάχιμος α
στυνομικός είναι εκείνος που εκτελεί υπηρεσία 
μόνο εναλλασσόμενης βάρδιας και κανένας άλ
λος. Δηλαδή, δεν είναι μάχιμος ο αστυνομικός 
(οποιουδήποτε βαθμού) που εκτελεί νυκτερινή 
υπηρεσία (από 22.00 έως 06.00 όπως ο Νόμος 
ορίζει) ως διώκτης ναρκωτικών, ως αστυνομι
κός ειδικών εγκλημάτων ίας, ως αστυνομικός ει
δικής ομάδας κλεπτών, διαρρηκτών κ.λπ., επει
δή είναι σε πρώτη ζήτηση από την Υπηρεσία 
του, ανά πάσα ώρα του 24ώρου, αλλά όχι σε ε
ναλλασσόμενη βάρδια 24ώρου.
Και τώρα μια ερώτηση προς του συντάκτες του 
υπερνόμου (της παραπάνω δ/γής της Δ/νσης 
Οικονομικών/Α.Ε.Α.). Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί 
πλην εκείνων που εκτελούν εναλλασσόμενη 
βάρδια, σε ποια κατηγορία του άρθρου 1 της § 
του Π.Δ. 394/2001 ανήκει;
Στην περίπτωση του εδαφ. α. μήπως (δηλαδή 
της γραμματειακής Υπηρεσίας); 
Στηνπερίπτωσητου εδαφ. β. κατάτον συντάκτη 
-ο  οποίος αποφαίνεται πάνω από τον εκτελε
στικό Νομοθέιη- δεν υπάγεται γιατί δεν υπάρ
χει εναλλασσόμενη βάρδια.
Επομένως, αυτοί οι συνάδελφοι ξεχάστηκαν και
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δεν ανήκουν σε καμία κατηγορία; Μήπως μπο
ρούν να εργάζονται κατά βούληση και όσες ώ
ρες θέλουν χωρίς αμοιβή;
Τέλος, επισημαίνουμε με ιδιαίτερο προβληματι
σμό το χρόνο, τον τρόπο και τη σπουδή του ε- 
ντολέα και του συντάκτη της κατ’ επείγουσας 
δ/γής της Δ/νσης Διαχείρισης Χρηματικού, η ο
ποία ούτε λίγο, ούτε πολύ το σύνολο των μέχρι 
σήμερα δικαιούχων είναι παράνομοι και το μόνο 
που δεν συμπεριέλαβε στην δ/γή είναι η εντολή 
να επιστρέφουν «αυθωρεί και παρά χρήμα» την 
αποζημίωση των μέχρι σήμερα νυκτερινών!
Δεν προτείνουμε τίποτε. Απαιτούμε το αυτο
νόητο, να συνεχιστεί η καταβολή των νυκτερι
νών μέχρι σήμερα και να εκδοθεί νέα δ/γή, με 
παράγραφο μόνη: «Τα νυκτερινά καταβάλλο
νται σε όλους τους αστυνομικούς που εργάζο
νται από 22.00-06.00, όπως ο σχετικός Νόμοςτο 
ορίζει».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΥΔΤ

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Απριλίου, σε αίθουσα 
κεντρικού αθηναϊκού ξενοδοχείου, το 12ο Τακτικό 
Συνέδριο της Π.Ο.Π.Π./Υ.Δ.Τ, με τη συμμετοχή 48 
εκλεγμένων σύνεδρων, από τις γενικές συνελεύ
σεις των πρωτοβάθμιων συλλόγων-μελών της.
Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησαν: ο Γεν. 
Γ ραμματέας του Υ.Δ.Τ κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, 
ο Προϊστάμενος Κλάδου Διοικητικού/ΑΕΑ Υπο
στράτηγος κ. Ασημάκης Γκόλφης, ο Αντιπρόε
δρος του Γεν. Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ κ. Βασίλει
ος Κόκκαλης, ο κ. Πλευρίτης από την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Προσωπικού Ε.Υ.Π, καθώς και εκ
πρόσωποι από το ΚΚΕ και από το Συνασπισμό.
Οι σύνεδροι ενέκριναν ομόφωνα τον οργανωτικό 
και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ της Ομο
σπονδίας. Στη συνέχεια ενημερώθηκαν για τις 
δράσεις του Δ.Σ και πρότειναν επί πλέον κινήσεις 
για την επίτευξη του διεκδικητικού πλαισίου της. 
Τέλος, εμπλούτισαν μεπς προτάσεις-τοποθετή
σεις τους το διεκδικητικό πλαίσιο της ΠΟΠ Π-ΥΔΤ, 
που ήδη κατατέθηκε ως κείμενο πρόσκλησης- 
πρότασης προς συζήτηση, εν όψει των διαπραγ
ματεύσεων για την κατάρτιση και υπογραφή της 
Συλλογικής Συμφωνίας έτους 2005-2006.
Το κείμενο της Ομοσπονδίας παρατίθεται αυτού
σιο:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για έναρξη διαπραγματεύσεων με αντικείμενο 
την κατάρτιση και υπογραφή:
1. Της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας έτους 
2005-2006γιατη ρύθμιση των όρων και συνθηκών 
εργασίας και άλλων συναφών ζητημάτων και μο
νίμων και επί συμβάσει αορίστου χρόνου Πολιτι

κών Υπαλλήλων των Αρχηγείων της Ελληνικής Α
στυνομίας και του Π.Σ., για όσα ζητήματα δύνα- 
νται να ρυθμισθούν βάσει του άρθρου 3, §2 του 
Ν.2738/1999και,
2. Της Συλλογικής Συμφωνίας Έτους 2005-2006 
για τη ρύθμιση των όρων και συνθηκών εργασίας 
των παραπάνω υπαλλήλων για όσα ζητήματα δύ- 
νανται να ρυθμισθούνβάσειτου άρθρου 13§1 του 
Ν.2738/1999.
ΤΗΣ
Δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης 
των Πολιτικών Υπαλλήλων/Υ.Δ.Τ με την επωνυμία 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ., 
που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μαρομιχά- 
λη 71, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
1. Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης: α) Γ ια τα προς 
διαπραγμάτευση ζητήματα της Συλλογικής Σύμ
βασης Εργασίας, β) Γιατα προς διαπραγμάτευση 
ζητήματα της Συλλογικής Συμφωνίας.
2. Τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκη
σης και Αποκέντρωσης.
3. Τον Υπουργό Οικονομικών.
4. Τη Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμι
κού, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι
οίκησης και Αποκέντρωσης.

Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η : Γ ενικό Λογιστήριοτου Κρά
τους, ΑΔΕΔΥ, Δ/νση Πολιτικού Προσωπικού.

Κύριοι, στη διαμόρφωση του πλαισίου διεκδική
σεων και ειδικότερων ρυθμίσεων του περιεχομέ
νου της Συλλογικής Σύμβασης, καθώς και της 
Συλλογικής Συμφωνίας έτους 2005-2006 το Δ.Σ. 
της Π.Ο.Π.Π/Υ.Δ.Τ, αφού συνεκτίμησετα δεδομέ
να στο χώρο των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ
νομίας και του Π.Σ. κατέληξε σε ομόφωνη από
φαση του, η οποία επικυρώθηκε από το 12ο Τα
κτικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας, να θέσει προς 
διαπραγμάτευση τις ακόλουθες προτάσεις τις ο
ποίες επιφυλάσσεται να αναπτύξει και προφορι
κά, κατά τη διάρκεια των απευθείας διαπραγμα
τεύσεων.
Α. Θέματα διαπραγματεύσεων Συλλογικής Σύμ
βασης
- Νέες προσλήψεις 300 τουλάχιστον εξειδικευμέ- 
νων Πολιτικών Υπαλλήλων για την κάλυψη πάγιων 
και διαρκών αναγκών των Υπηρεσιών.
- Διεύρυνση των Δ/νσεων και Τμημάτων στις Κε
ντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Α.Ε.Α. 
στις οποίες θα προΐστανται Πολιτικοί Υπάλληλοι.
- Διάθεση χώρου στις πρώην Σχολές της Αστυνο
μίας, επί της οδού Μεσογείων, για την στέγαση 
της Ομοσπονδίας μας.
- Εθελοντική ένταξη πολιτικών υπαλλήλων στην υ
πό σύσταση νέα υπηρεσία «Αγροτικής Ασφάλει
ας και Προστασίας Περιβάλλοντος», εφόσον οι ό

ροι και οι προϋποθέσεις είναι επωφελείς για τους 
συναδέλφους.
- Βαθμολογική αντιστοιχία Αστυνομικού και Πολι
τικού Προσωπικού.
- Εφαρμογή του Κανονισμού Βαρέων -Ανθυγιει
νών για το προσωπικό του ΥΔΤ.
- Συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας 
στη Γνωμοδστική Επιτροπή, η οποία θα προτείνει 
στους συναρμόδιους Υπουργούς την κοινή Υ
πουργική Απόφαση για υπογραφή και ένταξη των 
πολιτικών υπαλλήλων στον Κανονισμό Βαρέων - 
Ανθυγιεινών.
- Επέκταση και στους Πολιτικούς Υπαλλήλους 
της βραχείας άδειας (10 ημερών), η οποία χορη
γείται στο σύνολο του προσωπικού του Υπουρ
γείου.
- Ολική κάλυψη δαπανών για οδοντοθεραπεία α
πό ΟΠΑΔ και κλάδο Υγείας.
- Δωρεάν χορήγηση όλων των τύπων γυαλιών ο- 
ράσεως για όλες οφθαλμολογικές παθήσεις.
- Ευνοϊκές μισθολογικές και ασφαλιστικές ρυθμί
σεις για τους συναδέλφους Σπύρο Φούντα και 
Κωνσταντίνο Παπαδονησίου, οι οποίοι υπηρέτη
σαν και τραυματίστηκαν στην Κύπρο, κατά την ει
σβολή των Τούρκών το 1974.

Β. Θέματα προς διαπραγμάτευση Συλλογικών 
Συμφωνιών
Καθιέρωση ειδικού μισθολογίου για το Πολιτικό 
Προσωπικό, το οποίο θα είναι ευθέως αντίστοιχο 
κι ανάλογο με το μισθολόγιο των ένστολων συνα
δέλφων ειδικών καθηκόντων.
Ειδικότερα:
- Το 18ο εισαγωγικό κλιμάκιο της ΠΕ κατηγορίας 
να αντιστοιχεί με το βασικό μισθό και χρονοεπί
δομα του Υπαστυν. Α’.
- Το 18ο εισαγωγικό κλιμάκιο της ΤΕ κατηγορίας 
να αντιστοιχεί με το βασικό μισθό και χρονοεπί
δομα του Αρχιφύλακα.
- Το 18ο εισαγωγικό κλιμάκιο της ΔΕ κατηγορίας 
να αντιστοιχεί με το βασικό μισθό και χρονοεπί
δομα του Αστυφύλακα.
- Το 18ο εισαγωγικό κλιμάκιο της ΥΕ κατηγορίας 
να αντιστοιχεί με το βασικό μισθό και χρονοεπί
δομα και 70% μισθού Αστυφύλακα.
- Κατά τα λοιπά να ισχύουν όλες οι πρόσθετες οι
κονομικές αμοιβές και παροχές, πληντου επιδό
ματος στολής.
- Αύξηση κατά 50% του ποσού των υπερωριών για 
το έτος 2006, ώστε να διευρυνθεί ο αριθμός των 
δικαιούχων συναδέλφων.
- Εφαρμογή απότο2006της αποζημίωσης για ερ
γασία πέραν του πενθημέρου και για το πολπτκό 
προσωπικό.
- Επίδομα ειδικής απασχόλησης 200 ευρώ για το 
πολιτικό προσωπικό, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που χορηγείται στους υπαλλή-
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λους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλ
ληλεγγύης.
- Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής, το οποίο θα 
θεσμοθετηθεί με το 5% επί του βασικού μισθού 
του εισαγωγικού κλιμακίου της ΔΕ κατηγορίας, ό
πως αυτό διαμορφώνεται κάθε χρόνο.
- Επίδομα ευθύνης-διοίκησης και διεύθυνσης Πο
λιτικών Υπαλλήλωντων υπηρεσιών ΕΛ.ΑΣ και Π.Σ 
με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που κα
ταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό.
- Επέκταση της ρύθμισης για μετακίνηση των Πο
λιτικών Υπαλλήλωντων Αρχηγείων του Υ.Δ.Τ, Ελ
ληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώμα
τος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, Όπως αυτό 
ισχύει για υπηρεσιακούς λόγους στο ένστολο 
προσωπικό των Σωμάτων αυτών.
- Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υ
πουργών Δημόσιας Τάξης και Εμπορικής Ναυτι
λίας για τη μετακίνησης των Πολιτικών Υπαλλή
λων, όπως το ένστολο προσωπικό στα πλοία της 
ακτοπλοΐας με μειωμένο εισιτήριο 50%.
- Χορήγηση Τ εχνικού Επιδόματος 20% επί του κα- 
τεχόμενου Μ.Κ στο Τεχνικό Προσωπικό όλωντων 
ειδικοτήτων των Αρχηγείων Ελληνικής Αστυνο
μίας και Πυροσβεστικού Σώματος.
- Δυνατότητα για θέσπιση πόρου που θα αποδί
δεται εξίσου στο ένστολο και πολιτικό προσωπικό 
του Υ.Δ.Τ Αρχηγείων Ελληνικής Αστυνομίας και 
Πυροσβεστικού Σώματος σε «Ειδικό Λογαρια
σμό» που υπάρχει τόσο από τα έσοδα της Αστυ
νομίας για την περιφρούρηση των αθλητικών εκ
δηλώσεων (§ 1 άρθρο33Ν.2800/2000),όσο και α
πό την θεσμοθέτηση ειδικού τέλους χαρτοσήμου 
κατά την έκδοση διαβατηρίων.
- Αύξηση του μεταφραστικού επιδόματος από 30 
σε 60 ευρώ τουλάχιστον, για το πολπτκό προσω
πικό όλων των μεταφραστικών ειδικοτήτων.
- Εναρμόνιση παροχών του προσωπικού καθα
ριότητας και ΚΟΚ Δημοσίου Δικαίου με το προ
σωπικό ΚΟΚ Ιδιωτικού Δικαίου, καθόσον έχουν ε
νιαίο αντικείμενο (γάλα, υποδήματα κ.τ.λ).
Μετις παραπάνω προτάσεις επιτυγχάνονταιτα ε

ξής:
Ικανοποιούνται τα δίκαια οικονομικά αιτήματα 
των Πολαικών Υπαλλήλων καθόσον εναρμονίζο
νται στο μέσο όρο των οικονομικών απολαβών 
των Υπαλλήλων άλλων Υπηρεσιών της Δημόσιας 

Διοίκησης.
Δημιουργείται γόνιμο έδαφος για τη δημιουργική 
προσπάθεια και εμπεδώνεται αίσθημα ασφάλει
ας στο Πολιτικό Προσωπικό, που μετά συγκεκρι
μένα μέτρα έχει όλα τα εχέγγυο, αλλά και τα κίνη
τρα για την βελτίωση της απόδοσης και την αύξη
ση της παραγωγικότητας του.
Πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στην πρό
σκληση για καλόπιστο και τεκμηριωμένο διάλογο 
στο πλαίσιο που ορίζει ο Ν.2738/1999 (άρθρα 5

και 13) με στόχο τη σύναψη Συλλογικής Σύμβα
σης και Συμφωνίας για το έτος 2005-2006. 
Κρίνουμε αναγκαίο ότι για την γόνιμη και εποικο
δομητική διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων, ό
πως μας κοινοποιείτε εγγράφως βάσει του άρ
θρου 5 § 3 του Ν.2738/1999, όλα εκείνα τα έγγρα
φα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 
διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων, όπως τεκ
μηριωμένες εκθέσεις δαπανών για όλα τα οικονο
μικά αιτήματα, εκπμήσεις, θέσεις και προτάσεις 
των Υπηρεσιακών παραγόντων για τα προς συζή
τηση θέματα και αιτήματα μας.
Με απόφαση του Δ.Σ της Π.Ο.Π.Π/Υ.Δ.Τ εξου

σιοδοτούνται εκπρόσωποι μας για την διεξαγωγή 
των διαπραγματεύσεων και για την υπογραφή 
ΣΣΕ και ΣΣ έτους 2005-2006 οι: Βαγγέλης Μαλα- 
κάτας, Πρόεδρος, Γεώργιος Χονδροματίδης, 
Γεν. Γ ραμματέας, Χρήστος Κουκούλης, Αντιπρό
εδρος, Χρήστος Ντόρμπας, Ταμίας 
Αλκιβιάδης Τζελέπης, Οργαν. Γ ραμματέας, Αικα
τερίνη Σαββίδου, Δημόσιες Σχέσεις -  Τύπος, και, 
μέλη του Δ.Σ., που επιφυλασσόμεθα να σας γνω
στοποιήσουμε, εφόσον χρειασθούν με μελλοντι
κό έγγραφο. Στις συναντήσεις θα παρίσταται, με 
δική σας πρωτοβουλία Νομικός Σύμβουλος, κα
θώς και εμπειρογνώμονες της ΑΔΕΔΥ για θέματα 
της αρμοδιότητας τους κατά περίπτωση.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ 
ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7016/87/7 από 7-4- 
2005 εγκύκλιο διαταγή του κ. Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνομίας, μετις διατάξεις των Ν.2622/1998 και 
2734/1999, όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστε
ρα, οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί 
αποτελούν ιδιαίτερες κατηγορίες προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες διέπονται, 
κατά βάση, από το ίδιο νομικό πλαίσιο, σε ότι α
φορά την εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση, 
τις αποδοχές και την ασφαλιστική τους κάλυψη 
και έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Προς το 
σκοπό της ενιαίας εφαρμογής των διατάξεων αυ
τών και της άρσης τυχόν αμφιβολιών, αναφορικά 
με την άσκηση των αρμοδιοτήτων των συνορια
κών φυλάκων και των ειδικών φρουρών, επιση- 
μαίνονταιτα ακόλουθα:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ
θρου 1 του Ν.2622/1998, όπως αυτή αντικατα- 
στάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
78 του Ν.2910/2001 και συμπληρώθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 1 του Ν.3181/2003, οι αρμο
διότητες των συνοριακών φυλάκων, συνίστανται: 
Ι.Στην αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδα
πών στη χώρα.
2.Στον εντοπισμό και σύλληψη των παρανόμως 
εργαζομένων αλλοδαπών ανά την επικράτεια και

την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη ή την επα- 
ναπροώθησητους.
3. Στον εντοπισμό καιτη σύλληψη προσώπων που 
διευκολύνουν την παράνομη είσοδο και εργασία 
αλλοδαπών στη χώρα και την παραπομπή τους 
στη δικαιοσύνη.
Οι συνοριακοί φύλακες, κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων των προηγουμένων περιπτώσεων 
και ιδίως κατά την εξακρίβωση παράνομης εισό
δου ή κίνησης αλλοδαπών στη χώρα μας ή τη δι
ευκόλυνση εισόδου και εργασίας αυτών, από τρί
τα πρόσωπα (ημεδαπούς), νομιμοποιούνται να 
προβαίνουν σ’ εκείνες τις αστυνομικές ενέργειες 
(όπως ακινητοποίηση οχήματος, έλεγχος ταυτό
τητας, προσαγωγής) και τακτικές (όπως περιπο
λίες, ενέδρες, κατοπτεύσεις), οι οποίες αποτε
λούν βασική προϋπόθεση για την εκπλήρωση της 
αποστολής τους εφαρμοζομένων αναλόγως των 
διατάξεων των άρθρων 76 έως 79 του Π.Δ 
141/1991 (άρθρο 6 Π.Δ.310/1998).
4. Επίσης, οι συνοριακοί φύλακες, δύνανται να 
διατίθενται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης 
και μεταγωγής κρατουμένων και φρούρησης α
στυνομικών Υπηρεσιών και των κρατητηρίων 
τους, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων 
των άρθρων 144 έως 154 του Π.Δ 141/1991 σε ό
τι αφορά στην εκτέλεση υπηρεσίας μεταγωγής 
κρατουμένων και των άρθρων 66,68 όπως αντι- 
καταστάθηκε με το άρθρο 1 του Π .Δ 309/2001,69 
και 72 του ίδιου Π.Δ, σε ότι αφορά στην εκτέλεση 
υπηρεσίας φρούρησης αστυνομικών Υπηρεσιών 
και των κρατητηρίων τους (άρθρο 9 Π.Δ 
310/1998).
Διευκρινίζεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1 
του άρθρου 8τουΠ.Δ310/1998 δεν έχει πλέον ε
φαρμογή και οι συνοριακοί φύλακες διατίθενται 
σε υπηρεσία φρούρησης αστυνομικού καταστή
ματος και όταν η υπηρεσία τους συστεγάζεται με 
άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες, 
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρ
θρου 9 του Ν. 2734/1999 όπως αυτή αντικατα- 
στάθηκε μετις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 
3του Ν.2838/2000 και συμπληρώθηκε μετηνπαρ. 
2 του άρθρου 2 του Ν.3181/2003, οι αρμοδιότη
τες των ειδικών φρουρών συνίστανται:
- Στη φύλαξη ευπαθών στόχων αστυνομικού εν
διαφέροντος, ιδίως κτιρίων και εγκαταστάσεων, 
δημοσίων Υπηρεσιών, δικαστικών αρχών, οργανι
σμών κοινής ωφέλειας, διπλωματικών αντιπρο
σωπειών και κατοικιών κυβερνητικών αξιωματού- 
χων, εφαρμοζομένωντων διατάξεωντων άρθρων 
68 παρ. 4 και 5 και 70 παρ. 6του Π.Δ 141/1991, ό
πως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 και 2 του 
Π.Δ 209/2001.
- Στην εκτέλεση υπηρεσίας πεζών και μηχανοκί
νητων περιπολιών, εφαρμοζομένων, αναλόγως, 
των διατάξεων των άρθρών 74 και 76 παρ. 1 και 3



του Π.Δ 141/1991.
- Επίσης, δύναται να διατίθενται για την στελέ- 
χωση ειδικών αστυνομικών υπηρεσιών ή την συ
γκρότηση ειδικών μονάδων και μεταβατικών α
ποσπασμάτων, για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων 
μορφών εγκληματικότητας και την αναζήτηση 
διωκομένων ή εξαφανισθέντων προσώπων.
Οι ειδικοί φρουροί, κατά την εκτέλεση των κα
θηκόντων των περιπτώσεων 2 και 3 του παρό
ντος εδαφίου, νομιμοποιούνται να προβαίνουν 
σ’ εκείνες τις αστυνομικές ενέργειες (ακινητο- 
ποίηση οχήματος, έλεγχος ταυτότητας κ.τ.λ.) 
που κατατείνουν στην εκπλήρωση της αποστο
λής τους, καθώς και στη βεβαίωση παραβάσε
ων.
Ακόμη, οι ειδικοί φρουροί διατίθενται να διατίθε
νται για εκτέλεση υπηρεσίας φρούρησης και με
ταγωγής κρατουμένων και φρούρησης αστυνο
μικών Υπηρεσιών και των κρατητηρίων τους, ε- 
φαρμοζομένων αναλόγωςτων διατάξεων της πε
ρίπτωσης (4) του προηγουμένου εδαφίου της πα- 
ρούσης.
2. Πέραν των προαναφερομένων, το πλαίσιο της 
υπηρεσιακής δράσης των συνοριακών φυλάκων 
και των ειδικών φρουρών, προσδιορίζεται και από 
ορισμένες κοινές αρχές, υποχρεώσεις και αρμο
διότητες. Ειδικότερα:
α. Οι συνοριακοί φύλακες και οι ειδικοί φρουροί, 
όπως και το αστυνομικό προσωπικό, διέπονται α
πό τις αρχές της διαρκούς ετοιμότητας και της 
διαρκούς διατεταγμένης υπηρεσίας(άρθρο 9 
παρ. 2του Ν.2800/200)
β. Στις περιπτώσεις που οι συνοριακοί φύλακες 
και οι ειδικοί φρουροί αντιλαμβάνονται τη διά- 
πραξη αυτοφώρου κακουργήματος ή πλημμελή
ματος, το οποίο δεν ανάγεται στον κύκλο των αρ
μοδιοτήτων τους, επιβάλλεται να προβαίνουν 
στην σύλληψη του δράστη και να συλλέγουν όλα 
τα αναγκαία στοιχεία για την βεβαίωση των ε
γκλημάτων, ώστε να διευκολύνεται στην εκτέλεση 
της αποστολής τους οι αρμόδιες προς τούτο α
στυνομικές Υπηρεσίες, στις οποίες αναφέρουν 
χωρίς χρονοτριβή. Τούτο συνάγεται σαφώς από 
τις διατάξεις του άρθρου 275του Κ.Π.Δ., καθόσον 
δικαίωμα σύλληψης του δράστη επί αυτοφώρου 
κακουργήματος ή πλημμελήματος έχει ακόμη και 
οποιοσδήποτε πολίτης. Επιπλέον, το ως άνω προ
σωπικό υποχρεούται κατ’ εφαρμογή του αρθρ. 37 
του Κ.Π.Δ να γνωστοποιεί στον αρμόδιο Εισαγγε
λέα, μέσω της Υπηρεσίας του, οποιαδήποτε πλη
ροφορία περιέρχεται σε γνώση του και αφορά α
ξιόποινη πράξη που διώκεται αυτεπαγγέλτως. 
γ. Στο πλαίσιο κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών 
σε οδηγούς- χειριστές οχημάτων, δύναται να επι
λέγονται για εκτέλεση των καθηκόντων αυτών και 
συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατά

ξεις της παρ. 1 του αρθ. 11 του Π.Δ 188/2001. 
δ. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους οι 
συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί έχουν 
τις ίδιες εξουσίες, καθήκοντα και υποχρεώσεις με 
το αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που ανα- 
φέρονται στην άσκηση προανακριτικών καθηκό
ντων (αρθ. 1 παρ.1 και αρθ. 2 παρ. 2 του 
Ν.3181/2003).
3. Επισημαίνεται ότι διατηρούνται σε ισχύ οι γενι
κές διατάξεις του αρθ. 6 του Ν. 2622/1998, κατά 
τις οποίες για τα θέματα των συνοριακών φυλά
κων που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις του νό
μου αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοι

χες
διατάξεις που αφορούν τους αστυφύλακες, ενώ 
εξακολουθούν να ισχύουν και οι αντίστοιχες δια
τάξεις (παρ 10 του αρθ. 9 του Ν.2734/1999) που 
ρυθμίζουν σχετικά θέμστατων ειδικών φρουρών. 
Με βάση τις διατάξεις αυτές, έχουν εφαρμογή και 
οι διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 50 του 
Ν. 1481/1984, σε συνδυασμό με εκείνες του αρθ. 
20 παρ. 1 του Π.Δ 100/2003 που αφορούν τις προ
σωρινές μετακινήσεις του αστυνομικού προσω
πικού μέχρι ένα μην, για την αντιμετώπιση εκτά
κτων, επειγουσών και σοβαρών υπηρεσιακών α
ναγκών.
Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις αυτές, τα όργα
να που διατάσσουντις προσωρινές μετακινήσεις 
του αστυνομικού προσωπικού δύνανται να διατά
ξουν, για τους ίδιους λόγους και προσωρινές με
τακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών 
φρουρών. Ωστόσο η συγκεκριμένη δυνατότητα 
είναι προφανές άτι θα πρέπει να ασκείται με φει
δώ, προκειμένου να μην αποδυναμώνονται οι α
στυνομικές Υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν ορ
γανικά οι μετακινούμενοι,
4. Κατόπιν των ανωτέρω και προς σκοπό εξορ- 
θολογισμού της αστυνομικής δράσης και βελ
τίωσης της αποτελεσματικότητας των Υπηρε
σιών της Ελληνικής Αστυνομίας, επιβάλλεται ό
πως οι συνοριακοί φύλακες και ειδικοί φρουροί 
διατίθενται στην εκτέλεση των προβλεπομένων 
από τις ισχύουσες διατάξεις κύριων καθηκόντων 
τους.
- Η διάθεση των συνοριακών φυλάκων στην ε
κτέλεση υπηρεσίας φρούρησης συστεγαζόμε
νων αστυνομικών Υπηρεσιών και ειδικών φρου
ρών σε υπηρεσίες περιπολίων, κρίνεται σκόπιμο 
να πραγματοποιείται, εφόσον το επιβάλλουν οι 
υπηρεσιακές ανάγκες ή το επιτρέπουν οι λει
τουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας και στο 
βαθμό που να μην δημιουργούνται προβλήματα 
σε βάρος των κύριών καθηκόντων τους.
- Η διάθεση των συνοριακών φυλάκων και ειδικών 
φρουρών σε καθήκοντα γραμματειακής και διοι
κητικής υποστήριξης δεν είναι εππρεπτή.

Επιμέλεια: Ανβ/μος Κ. Κούρος

ΠΕΝΟΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

+  Ανθυπαστυνόμος Δ ίκαιος Κουρούνης.

Γεννήθηκε το έτος 1961 στον Πειραιά. Κατετά- 
γη την 30.12.1982 και υπηρετούσε στη ΓΑΔΑ. 
Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 1.4.2005 συνε- 
πεία τροχαίου ατυχήματος.

+  Ανθυπαστυνόμος Ιωάννης Αλεξόπουλος.

Γεννήθηκε το έτος 1963 στο Γρύλλο Ολυμπίας 
Ηλείας. Κατετάγη την 28.2.1985 και υπηρετού
σε στη ΓΑΔΑ. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την
4.5.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Αρχιφύλακας Ηλίας Γκίκας. Γεννήθηκε το έ
τος 1960 στην Κεστρίνη Φιλιατών Θεσπρωτίας. 
Κατετάγη την 5.5.1979 και υπηρετούσε στη 
Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών. Υπήρξε έγγαμος. 
Απεβίωσε την 1.5.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Αρχιφύλακας Απόστολος Σταμάτης. Γεννή
θηκε το έτος 1956 στο Κλειδί Άρτας. Κατετάγη 
την 10.4.1979 και υπηρετούσε στην Α.Δ. Πρέ
βεζας. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την
15.2.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Αρχιφύλακας Βασίλειος Ράπτης. Γεννήθη
κε το έτος 1961 στη Νέα Έφεσο Πιερίας. Κατε
τάγη την 7.2.1985 και υπηρετούσε στην Α.Δ. 
Πιερίας. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την
28.4.2005 συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.

+ Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Ιωάννου. Γεν
νήθηκε το έτος 1956 στην Κύμη Εύβοιας. Κατε
τάγη την 11.6.1981 και υπηρετούσε στη Δ/νση 
Άμεσης Δράσης Αττικής. Υπήρξε έγγαμος. Α
πεβίωσε την 10.5.2005 από παθολογικά αίτια.

+ Αρχιφύλακας Θεόδωρος Ραϊσάκης. Γεννή
θηκε το έτος 1956στο Έλος Κισσάμου Χανίων. 
Κατετάγη την 17.10.1978 και υπηρετούσε στην 
Α.Δ. Χανίων. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την
23.3.2005 από παθολογικά αίτια.

+  Αστυφύλακας Γεώργιος Γιαννόπουλος.

Γεννήθηκε το έτος 1982 στον Πύργο Ηλείας. 
Κατετάγη την 2.11.2001 και υπηρετούσε στην 
Α.Δ. Ζακύνθου. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την
9.4.2005 συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.

+ Αστυφύλακας Δημήτριος Αουλούδης. Γεν
νήθηκε το έτος 1973 στη Δυτική Γερμανία. Κα
τετάγη την 7.7.1995 και υπηρετούσε στην Α.Δ. 
Καβάλας. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την
22.4.2005 συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.
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24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ... ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πουκάμισα 5.11 Tactical Μπλουζάκια 5.11 TacticalΠαντελόνια 5.11 Tactical

7 μοντέλα -  7 χρώματα 6 μοντέλα -  10 χρώματα 3 μοντέλα -  8 χρώματα

Γιλέκο 5.11 Tactical Vest Υπόδυση Εσώρουχα

1 μοντέλο -  4 χρώματα 4 μοντέλα -  2 χρώματα 4 μοντέλα -  5 χρώματα

Undercover Εφεδρικό Σύστημα εξοπλισμού Τζάκετ

Ενσωμάτωση σε 9 ενδύματα 5 μοντέλα -  4 χρώματα4 μοντέλα

ην ττλήρη σειρά των προϊόντων 5.11 Tactical Series θα την βρείτε στα παρακάτω εξουσιοδοτημένα καταστήματα.
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επίκαιρο™
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώρ
γιος Βουλγαράκης πραγματοποίησε 
επίσημο ταξίδι στις Η.Π.Α. από 9 - 
16.4.2005. και είχε σειρά συναντήσε
ων με Αμερικανούς αξιωματούχους. 
Τον κ. Υπουργό συνοδέυσε ο Διοικη
τής της Ε.Υ.Π., Πρέσβης κ. Ιωάννης 
Κοραντής και υπηρεσιακοί παράγο
ντες του Υπουργείου.
Στις 11 Απριλίου συμμετείχε σε συζή
τηση στρογγυλής τραπέζης, που 
πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Στρα
τηγικών και Διεθνών Σπουδών, στην 
Ουάσιγκτον. Κατά τη διάρκεια της ομι
λίας του ο κ. Υπουργός επικεντρώθη
κε στις υποδομές και την εμπειρία 
που αποκόμισε η Ελλάδα, από το σχε
δίασμά και την εφαρμογή του Μοντέ
λου Ολυμπιακής Ασφάλειας, καθώς 
και στο υψηλό επίπεδο ελληνοαμερι- 
κανικής συνεργασίας στον τομέα αυ
τό. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η χώρα 
μας στη ευρύτερη περιοχή των Βαλ
κανίων, της ΝΑ Ευρώπης και της Με
σογείου, ως πυρήνας μεταφοράς τε 
χνογνωσίας και εμπειρίας για την 
αντιμετώπιση του οργανωμένου 
εγκλήματος και των ασύμμετρων 
απειλών.
Στη συνέχεια ο κ. Υπουργός συναντή
θηκε διαδοχικά, με τη Σύμβουλο του 
Προέδρου των Η.Π.Α. για θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας, κα Fr. 
Townsend και τον Υπουργό Εσωτερι
κής Ασφάλειας των ΗΠΑ, κ. Μ. 
Chertoff.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του 
με την κα Fr. Townsend, ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης τόνισε τη στενή συ
νεργασία που είχαν οι δύο χώρες κα
τά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώ
νων, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε σε 
ένα πλαίσιο κοινών πρωτοβουλιών με 
τις ΗΠΑ, με στόχο την καλύτερη αντι
μετώπιση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος.
Βασικοί άξονες της συζήτησης με τον 
κ. Μ. Chertoff ήταν θέματα διμερούς 
συνεργασίας στον τομέα της ασφάλει
ας, καθώς και οι διεθνείς προοπτικές 
της χώρας μας μετά την επιτυχή και

ασφαλή διεξαγωγή των Ολυμπιακών 
Αγώνων.
Την επομένη συναντήθηκε διαδοχικά 
με το Διευθυντή του FBI, κ. R. Mueller, 
τον Υφυπουργό Εξωτερικών για Πολι
τικές Υποθέσεις, κ. Ν. Burns και τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. A. Gonzales. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με 
τον κ. Mueller, συζητήθηκαν θέματα δι
μερούς συνεργασίας στον τομέα της 
ασφάλειας και της αντιμετώπισης του 
οργανωμένου εγκλήματος, στην ευρύ
τερη περιοχή των Βαλκανίων και της 
ΝΑ Ευρώπης. Συγκεκριμένα, έμφαση 
δόθηκε στον περιφερειακό ρόλο που 
μπορεί να παίξει η Ελλάδα, αξιοποιώ- 
ντας την εμπειρία που αποκόμισε από

το σχεδίασμά και την εφαρμογή του 
μοντέλου Ολυμπιακής Ασφάλειας και 
τη διεθνή συνεργασία.
Ο κ. Υπουργός είχε την ευκαιρία να 
ενημερώσει και τον κ. Burns για την 
εμπειρία, την τεχνογνωσία και το επί
πεδο εκπαίδευσης της χώρας μας σε 
θέματα ασφάλειας, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί 
να συμβάλλει στη σταθερότητα και 
την ανάπτυξη της ευρύτερης περιο

χής-
Η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού 
με τον κ. Gonzales επικεντρώθηκε στο 
θέμα των ταξιδιωτικών εγγράφων και 
αναφέρθηκε στη διαδικασία του σχε- 
διασμού των νέων ελληνικών διαβατη-
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ρίων, η οποία έχει ήδη ολοκληρω
θεί και βασίζεται σε ιδιαίτερα υψη
λά πρότυπα ασφάλειας.

Μετά τις παραπάνω συναντήσεις, 
ο κ. Βουλγαράκης προέβη στις 
εξής δηλώσεις:
«Είχαμε μια πολύ καλή συζήτηση 
με όλους, η οποία αφορούσε την 
αξιοποίηση της ελληνικής εμπει
ρίας από τους Ολυμπιακούς Αγώ
νες. Πρέπει να πω ότι μου μίλησαν 
με ιδιαίτερα θερμά λόγια για την 
επιτυχία της Ελλάδας. Αποφασί
σαμε να διευρύνουμε το πλαίσιο 
συνεργασίας μας, ειδικά σε θέμα
τα κοινού ενδιαφέροντος. Συνε
πώς, το κλίμα των μέχρι τώρα 
επαφών είναι παραπάνω από θε
τικό. Νομίζω πως μια σειρά από 
ζητήματα μπαίνουν σε μια νέα 
φάση. Η χώρα μας έχει διαμορ
φώσει ένα νέο επίπεδο αξιοπι
στίας, έχει αυξήσει τις προσδο
κίες».
Το βράδυ παραβρέθηκε σε δεί
πνο που διοργάνωσαν προς τιμήν 
του οι ομογενειακές οργανώσεις 
ελληνοαμερικανικής συνεργα
σίας, American Hellenic Institute 
και Hellenic American National 
Council.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του, ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε

στο γεγονός ότι η τεράστια εμπει
ρία, τεχνολογία και τεχνογνωσία 
που η χώρα μας αποκόμισε από 

την προε
τ ο ιμ α σ ία  
και υλοποί
ηση των 
Ο λυ μ π ια 
κών Αγώ
νων, καθι
στά την 
Ε λ λ ά δ α  
σ τα θ ε ρ ο 
π ο ιη τ ικ ή  
δ ύ ν α μ η  
στην ανα
συγκρότη
ση της ευ- 
ρ ύ τ ε ρ η ς  
περ ιοχής. 
Ταυτοχρό- 
νως, τόνι
σε τη ση

μασία της διεθνούς συνεργασίας, 
κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη συν
δρομή των ΗΠΑ στη διοργάνωση 
των Αγώνων της Αθήνας και πρό- 
τεινε τρόπους ενίσχυσης και διεύ
ρυνσης αυτού του πλαισίου συ
νεργασίας.
Τέλος, ευχαρίστησε τους ομογε
νείς για τη διαρκή συμπαράστασή 
τους και τη συμμετοχή τους στο 
έργο και τις διεκδικήσεις της χώ
ρας μας.

Με το πέρας των επαφών που ε ί
χε ο κ. Υπουργός στις ΗΠΑ παρα
χώρησε συνέντευξη στην εφημε
ρίδα «The Washington Times». Στο 
σχετικό άρθρο, που δημοσιεύτηκε 
στο με τίτλο: «Η Αθήνα προσφέρει 
τον εαυτό της σαν κέντρο κατά 
της τρομοκρατίας», μεταξύ άλλων 
αναφέρονται από τον συντάκτη 
Gus Constantine, τα εξής:
«Ο Ελληνας Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κατά τη διάρκεια της τριή
μερης επίσημης επίσκεψης του 
στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδο
μάδα, πρότεινε να γίνει η Αθήνα 
ένα σημαντικό σημείο προφυλα
κής της Διεθνούς Συνεργασίας 
στον πόλεμο κατά της τρομοκρα
τίας και άλλων διακρατικών απει
λών, αντλώντας από την εμπειρία, 
που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια 
της προετοιμασίας των θερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων, τον περα
σμένο χρόνο. Σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στους Washington 
Times ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Γιώργος Βουλγαράκης, πρό- 
τεινε να «χτιστεί» ένα κέντρο 
στην ελληνική πρωτεύουσα με 
μορφή ιδρύματος στο οποίο θα εν
σωματωθούν οι γνώσεις και οι 
εμπειρίες της διεθνούς συνεργα
σίας, που αποκτήθηκαν από την 
προστασία μιας μεγάλης διοργά
νωσης από τρομοκρατική επίθεση.
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επίκαιρο™
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ Υ  ΥΠ ΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ  ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γεώργιος Βουλγα- 
ράκης, πραγματοποίησε )από την 11 -05-05) διήμερη 
επίσημη επίσκεψη στο Πακιστάν. Συνοδευόμενος 
από το Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Λεωνίδα 
Ευαγγελίδη, τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Αγγελάκο, καθώς και άλ
λους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, που είναι η πρώτη 
Ελληνα Υπουργού Δημόσιας Τάξης στο Πάκισταν, ο 
κ. Βουλγαράκης συναντήθηκε με τον Υπουργό Υγεί
ας, κ. Muhammad Nasir Khan, τον Υπουργό Ελέγχου 
Ναρκωτικών, κ. Ghaus Bakhsh khan Meher και την 
Υπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας και Ειδικής Παιδείας, 
κα. Zobaida Jalal.
Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων συζητήθηκαν 
θέματα διμερούς ενδιαφέροντος και ειδικότερα το 
θέμα του συντονισμού των Υπηρεσιών Ασφαλείας 
των δύο χωρών για την καταπολέμηση της παράνο
μης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Ο Ελληνας Υπουργός και ο Υπουργός Εσωτερικών 
του Πακιστάν, κ. Aftab Ahmed Khan Sherpao, υπέ
γραψαν διμερή συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Ελ
λάδος και Πακιστάν, ενώ συζήτησαν την πραγματο
ποίηση στο άμεσο μέλλον στην Αθήνα, τετραμερούς

διάσκεψης με τη συμμετοχή, εκτός της Ελλάδος και 
του Πακιστάν, του Ιράν και της Τουρκίας. Στόχος της 
διάσκεψης αυτής είναι η ανάπτυξη αποτελεσματι
κών στρατηγικών για την από κοινού αντιμετώπιση 
της λαθρομετανάστευσης.
Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε με
τά τη λήξη της συνάντησης, ο κ. Βουλγαράκης, με
ταξύ άλλων, δήλωσε ότι: «Είχαμε μια στενή και πα
ραγωγική συνεργασία με τον ομόλογό μου Υπουρ
γό. Συζητήσαμε για το στενότερο συντονισμό των 
Αρχών Ασφαλείας των χωρών μας σε θέματα κατα
πολέμησης της τρομοκρατίας, των ναρκωτικών, της 
λαθρομετανάστευσης και του οργανωμένου 
εγκλήματος.
Υπογράψαμε συμφωνία διμερούς συνεργασίας, η 
οποία σηματοδοτεί τη βούλησή μας να εργαστούμε 
από κοινού, ώστε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλ
λον ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης για 
τους λαούς μας.
Ανάλογες συναντήσεις θα πραγματοποιούνται πε
ριοδικά. Κάλεσα τον ομόλογό μου Υπουργό να επι- 
σκεφτεί την Ελλάδα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία 
να προωθήσουμε περαιτέρω τις κοινές μας δράσεις 
και να ενδυναμώσουμε την μεταξύ μας συνεργα
σία».
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ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ Υ  ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Υ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, κ. Γε
ώργιος Βουλγαράκης, στην επί
σημη επίσκεψη που πραγματο
ποίησε στη Βουλγαρία (19-20/5/2005), 

συναντήθηκε με τον ομόλογό του 
Υπουργό Εσωτερικών κ. Georgi 
Petkanov. Στη συνάντηση παρέστησαν 
ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, 
ο Γεν. Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος, 
Αντιστράτηγος κ. Ευστράτιος Κυριακά- 
κης, και άλλοι υπηρεσιακοί παράγο
ντες του Υπουργείου, που συνόδευαν 
τον κ. Υπουργό.
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη 
συνάντηση, ο κ. Βουλγαράκης μεταξύ 
άλλων είπε: «Είχα την ευκαιρία να ευ
χαριστήσω προσωπικά τον ομόλογό 
μου Υπουργό, κύριο Πετκάνοφ, για την 
ειλικρινή και πολύ καλή συνεργασία, 
που υπήρξε ανάμεσα στις χώρες μας 
την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, 
κάτι που βοήθησε εξαιρετικά την Ελλά
δα στη διεξαγωγή τους. Η σημερινή 
μου παρουσία εδώ σηματοδοτεί ότι η 
συνεργασία αυτή δεν έχει ημερομηνία 
λήξης. Αντίθετα, συνεχίζεται παραγω
γικά για τις δύο μας χώρες. Η προβλε-

πόμενη ένταξη της Βουλγαρίας στην 
Ε.Ε. το 2007, δημιουργεί νέα θετικά 
δεδομένα για την Αθήνα και τη Σόφια, 
αφού τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώ
πης προς Βορρά μετατοπίζονται από 
την Ελλάδα στη Βουλγαρία. Η προσχώ
ρηση της Βουλγαρίας στο ΝΑΤΟ και η 
ένταξη στην Ε.Ε., με ουσιαστική ελλη
νική υποστήριξη, αλλά και η πολύ καλή 
συνεργασία καθιστούν τις σχέσεις των 
δύο χωρών πρότυπο σταθερότητας για 
τα Βαλκάνια. Δημιουργούμε έτσι, και 
σήμερα το επιβεβαιώσαμε, ένα άξονα 
ασφάλειας, σταθερότητας, ανάπτυξης 
και δημοκρατίας. Συζητήσαμε για τις 
σύγχρονες απειλές στο διεθνές περι
βάλλον ασφάλειας, το Trafficking, τα 
ναρκωτικά, την παραχάραξη, τη λαθρο
μετανάστευση και γενικά το οργανω
μένο έγκλημα. Με χαρά δέχτηκα την 
πρόταση του κ. Υπουργού για μία διμε
ρή Διάσκεψη στην Αθήνα, με θέμα το 
Trafficking των ανθρώπων και των ναρ
κωτικών. Επίσης με πολύ μεγάλη χαρά, 
θα βοηθήσουμε σε όσους τομείς θεω
ρηθεί ότι μπορούμε να συμβάλουμε, 
λόγω της εμπειρίας που έχουμε από 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ενημέρω

σα, επίσης, τον κ. Υπουργό για την 
πρωτοβουλία της Ελλάδας να συσταθεί 
Διαβαλκανικό Κέντρο Ασφάλειας και 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, στο οποίο 
προβλέπουμε τη συμμετοχή και της 
Βουλγαρίας».
Οι δύο Υπουργοί αποφάσισαν:
- την περαιτέρω ενδυνάμωση της συ
νεργασίας μεταξύ των Αστυνομιών των 
δύο χωρών,
- την πραγματοποίηση στην Αθήνα δι
μερούς διάσκεψης με σκοπό την από 
κοινού λήψη μέτρων για την αποτελε
σματικότερη αντιμετώπιση του 
trafficking,
- τη συνάντηση ανά εξάμηνο στελεχών 
των Αστυνομιών των δύο χωρών και
- την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισί
ου της μελλοντικής διμερούς αστυνο
μικής συνεργασίας με το πρότυπο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο Έλληνας Υπουργός εξέφρασε την 
επιθυμία δωρεάς οκτώ αυτοκινήτων και 
σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού εξοπλι
σμού στη Βουλγαρική Αστυνομία για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
του διασυνοριακού εγκλήματος

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΡΩΣΟΥ

Τ ην 27η Μαιου 2005 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού και 
Κ.Φ./ΥΔΤ εόρτασε τη μνήμη του Αγ. Ιωάννη του Ρώσσου Προστάτη Αγίου 
της. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρ

χών χοροστατούντος του Πανοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτη π. Νεκταρίου Κιού- 
λου. Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γε
ώργιος Βουλγαράκης, ο Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρηστός Μαρκογιαν- 
νάκη, ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου κ. Λεωνίδας Ευαγγελίδης, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος, ο Προϊστά
μενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος κ. Αναστάσιος Δημοσχάκης, ανώτεροι και 
ανώτατοι αξιωματικοί, ο Δ/ντής της Δ/νσης Πολιτικού Προσωπικού/ΑΕΑ κ. Βα
σίλειος Σακαλής, η Δ/ντρια Δημ. Σχέσεων κ. Αικατερίνη Ευγενικού Τσάτσου, ο 
Δ/ντής της Δ/νσης Ελεγκτηρίου Δαπανών κ. Δημ. Κούκος, ο Δ/ντής της Δ/νσης 
Διαχ. Υλικού/ΑΕΑ κ. Αναστάσιος Σακκάς, βουλευτές, εκπρόσωποι Ομοσπονδιών 
σύσσωμη η Εκτελεστική Επιστροπή, τα Δ.Σ. των Ενώσεων, τα μέλη των Ενώσε
ων της ανωτέρω Ομοσπονδίας και πλήθος Πολιτικών Υπαλλήλων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ Υ  ΠΡΕΣΒΗ ΤΗ Σ  ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τ ον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, κ. Γιώργο Βουλγαράκη, επισκέ- 
φθηκε ο Ισπανός Πρέσβης στην Ελλάδα, κ. Juan Ramon 
Martinez - Salazar. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην 

οποία παρέστη και ο Γεν. Γραμματέας του Υπουργείου, κ. Λεωνίδας 
Ευαγγελίδης. Ο Ισπανός Πρέσβης επέδειξε ενδιαφέρον για την ίδρυ
ση στην Ελλάδα του «Διαβαλκανικού και Μεσογειακού Κέντρου Με
λετών Ασφάλειας και Εκπαίδευσης» και εξέφρασε την υποστήριξή 
του στην πρωτοβουλία αυτή. Ο κ. Martinez - Salazar αναφέρθηκε στη 
συνεργασία των δύο χωρών σε θέματα ασφάλειας και ιδιαίτερα σε 
θέματα φύλαξης των θαλασσίων συνόρων και, παρουσίασε στον κ. 
Υπουργό την ισπανική υποψηφιότητα για τη διεύθυνση της υπηρε
σίας ελέγχου συνόρων της Ε.Ε.
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επικαιρατπιι
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟ Υ  ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗ Σ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝ ΟΜ ΙΑΣ ΣΤΗ Ν  ΑΛΒΑΝΙΑ

Ο Αρχηγός της Ελ
ληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτη
γος κ. Γεώργιος Αγγε- 

λάκος, αποδεχόμενος 
πρόσκληση του Αλβα
νού ομολόγου του κ.
Bajram Ibraj, πραγματο
ποίησε (24-25.4.2005) 
διήμερη επίσκεψη στα 
Τίρανα συνοδευόμενος 
από υπηρεσιακούς πα
ράγοντες του Αρχηγεί
ου.Κατά τη διάρκεια 
της επίσκεψης, συνα
ντήθηκε με τον ΥΔΤ της 
Αλβανίας κ. Igli Toska, 
τον Αλβανό ομόλογό 
του κ. Bajram Ibraj, τον 
Γεν. Εισαγγελέα της 
Αλβανίας κ. Theodori 
Sollaku, καθώς και τον 
επικεφαλής της ειρη
νευτικής δύναμης 
PAMECA κ. Klaus 
Schmidt. Κατά τη διάρ
κεια των συναντήσεων, συζητήθηκαν θέματα που 
αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, τη διακίνηση ναρ
κωτικών και όπλων, την παράνομη μετανάστευση και 
την εκπαίδευση του προσωπικού. Ειδικότερα, επιβε
βαιώθηκε η πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των Αστυ
νομιών των δύο χωρών και συμφωνήθηκε η ενίσχυσή 
της. Οι δύο Αρχηγοί, αποφάσισαν:
- τη συνέχιση της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο 
Αστυνομιών που αναπτύχθηκε κατά την περίοδο των 
Ολυμπιακών Αγώνων,

- την ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο Αστυνομιών ιδι
αίτερα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
της διακίνησης ναρκωτικών και ανθρώπων και στην παράνομη 
διακίνηση όπλων,
- την εκπαίδευση των αστυνομικών δυνάμεων της Αλβανίας 
στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της μεταφοράς της τεχνογνωσίας 
και εμπειρίας.
- την επανεξέταση της Συμφωνίας Συνεργασίας που υπεγρά- 
φη το 1992 μεταξύ των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης Ελλάδας 
και Αλβανίας, με στόχο τη βελτίωσή της,

- τη συνέχιση των συνα
ντήσεων των όμορων 
Αστυνομικών Διευθύν
σεων,
- τη συνάντηση ανά τε
τράμηνο ομάδων εμπει
ρογνωμόνων των δύο 
Αστυνομιών στους το
μείς της Δημόσιας και 
Κρατικής Ασφάλειας και 
στον τομέα της Εκπαί
δευσης και,
- την καθιέρωση συνα
ντήσεων ανά εξάμηνο 
των Αρχηγών των δύο 
Αστυνομιών.
Τέλος, στο πλαίσιο της 
επίσκεψης στην Αλβα
νίας, ο κ. Αρχηγός συ
ναντήθηκε με τον Μα
καριότατο Αρχιεπίσκο
πο Τιράνων και πάσης 
Αλβανίας κ.κ. Αναστά
σιο.
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Η συνάντηση μεταξύ των ομάδων ποδοσφαίρου των 
Αστυνομιών της Ελλάδος και της Τουρκίας πραγμα
τοποιήθηκε την 26η Μαίου 2005 στο γήπεδο του Πα
ναθηναϊκού «Απόστολος Νικολαϊδης».
Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της Ελληνικής Αστυ
νομίας, μετά από μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση, με 
σκορ 3-0.
Η ποδοσφαιρική αυτή συνάντηση διεξήχθη στο 
πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του Πανευρωπαϊ
κού Αστυνομικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, 
που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής 
Αθλητικής Ένωσης Αστυνομιών (USPE).
Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. Γεώρ
γιος Αγγελάκος, ο οποίος κήρυξε και την έναρξη 
του αγώνα, τονίζοντας ότι αποτελεί πεποίθησή του 
πως νικητής του αγώνα είναι το «ευ αγωνίζεσθε», ο 
Πρέσβης της Τουρκίας στη χώρα μας, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Βασίλειος Τσιατού- 
ρας, ο Γεν. Γραμματέας της USPE κ. Dietmar 
Schonhoff, το μέλος του Δ.Σ. της USPE κ. Luc 
Smeyers, καθώς και άλλοι επίσημοι.
Με την ευκαιρία της ποδοσφαιρικής αυτής συνάντη
σης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας δέχτηκε 
στο Γραφείο του τα μέλη του Δ.Σ. της USPE τον επι
κεφαλής της αντιπροσωπείας της Τουρκίας, τον 
Αντιπρόεδρο της USPE Αστυν. Δ/ντή κ. Ιωάννη Κα- 
ραπανάγο, το μέλος της Τεχνικής Επιτροπής της 
USPE Υπαστυνόμο Β' Αλέξανδρο Κάππη και τον 
Πρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελ
λάδος Αστυν. Υποδ/ντή Ευάγγελο Κώτση.
Η επίσκεψη έλαβε χώρα σε πολύ φιλική και εγκάρ
δια ατμόσφαιρα και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας επιβεβαίωσε τη συμπαράστασή του τόσο 
στην Ευρωπαϊκή Αθλητική Αστυνομική Κοινότητα, 
όσο και στην Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλά
δος, επιδίδοντας στους φιλοξενούμενους αναμνη
στικά του Σώματος.
Ο Γεν. Γραμματέας της USPE ευχαρίστησε τον κ. Αρ
χηγό για την πολύ σημαντική όπως τη χαρακτήρισε 
βοήθειά του και τόνισε τη συμβολή της χώρας μας

στην επίτευξη των στόχων της USPE, από την έντα
ξή της σ’ αυτήν, το έτος 1990 στο Βερολίνο.
Η πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία ολοκληρώθη
κε με εκδήλωση εκ μέρους της Ελληνικής Αστυνο
μίας σε παραδοσιακό εστιατόριο της Πλάκας.
Η USPE ιδρύθηκε το έτος 1950 στο Παρίσι. Σκοπός 
της ίδρυσης της Ένωσης είναι η ενθάρρυνση του 
αθλητισμού, δια μέσου των Ευρωπαϊκών Αστυνομι
κών Σωμάτων και ο συντονισμός, η προετοιμασία, η 
διοργάνωση και η εποπτεία διεθνών αγώνων σε όλα 
τα αγωνίσματα.
Εκ μέρους της USPE διοργανώνονται 16 Πανευρω- 
πάϊκά Πρωταθλήματα Αστυνομικών, σε αντίστοιχα 
αθλήματα, 4 ανά έτος.
Η Ελληνική Αστυνομία έχει διοργανώσει 4 Πανευ- 
ρωπάϊκά Πρωταθλήματα Αστυνομικών, στην Αθήνα, 
από της εντάξεώς της στην USPE.
Επίσης, η ίδρυση της Ένωσης αποσκοπεί στο να 
καλλιεργήσει τη συνεργασία καθώς και τις κοινωνι

κές και επαγγελματικές σχέσεις με
ταξύ των Ευρωπάίκών Αστυνομικών 
Σωμάτων.
Σύμφωνα με το καταστατικό της 
USPE απαγορεύεται κάθε συζήτηση 
πολιτικού, συνδικαλιστικού ή αιρετι
κού χαρακτήρα.
Στην USPE συμμετέχουν 40 χώρες -  
μέλη μεταξύ των οποίων και η Ελλά
δα μέσω της Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος.
Έδρα της Ένωσης είναι η έδρα του 
Γεν. Γραμματέα. Σύμφωνα με τα σημε
ρινά δεδομένα έδρα της είναι το Ντί- 
σελντορφ.
Σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι με
ταξύ των τεσσάρων κρατών -  μελών 
(Γαλλία, Γερμανία, Ρωσία, Ελλάδα) 
που έχει πετύχει να εκλέξει εκπρό
σωπό της τόσο στο Δ.Σ. όσο και στην 
Τεχνική Επιτροπή της USPE.



επικοιρόιητα
Την 24.5.2005 οι κυρίες του Δ.Σ. του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας 
Αθηνών εκδήλωσαν την πρόθεσή τους στην ηγεσία του Σώματος 
να προσφέρουν 60 αλεξίσφαιρα εσωτερικά γιλέκα για τις ανά
γκες των ανδρών της Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής. Επίσης 
πρότειναν να αγοράσουν τον εξοπλισμό κυκλώματος εσωτερικής 
τηλεόρασης σε 11 Αστυν. Τμήματα της ΓΑΔΑ.
Ο Ομιλος Φίλων Αστυνομίας Αθηνών την 15.5.2005 βάπτισε τα δί
δυμα τέκνα της υπερπολύτεκνης οικογένειας του Ανθ/μου κ. Χρή
στου Κουνή και της Ιωάννας Πλαγίσιου.

Την 12η Μάίου ο Υφυπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Χρήστος Μαρκογιαννάκης μίλησε στους σπουδαστές 
της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας με θέμα το «ρόλο των 
Σωμάτων Ασφαλείας στη σύγχρονη εποχή». Στη φωτό, 
ο Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας Ταξίαρχος 
κ. Γεώργιος Τσεκούρας απονέμει αναμνηστική πλακέτα 
στον κ. Υφυπουργό.

Το Τ.Δ.Α, Διδυμοτείχου συμμετείχε στην παρέλαση της 
14.5.2005 όπου εορτάσθηκε η 85η επέτειος απελευθέρω
σης της Αλεξανδρούπολης, παρουσία της α.ε. του Προέ
δρου της Δημοκρατίας.

Στιγμιότυπο από πρόσφατη σύσκεψη της ηγεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας με την ΠΟΑΣΥ (Πρόεδρο Δημήτριο Κυριαζίδη, Αντι
πρόεδρο Κωνσταντίνο Βουδούρη, Γεν. Γραμματέα Αντώνη Μποταϊ- 
τη, Ταμία Απόστολο Ρίζο και άλλα μέλη της Ε.Γ.).

Ο Όμιλος Φίλων Αστυνομίας που εδρεύει στο Αιγάλεω στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έκανε μια προσφορά 
ανθρωπιάς στις οικογένειες δύο εν ενεργεία αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους. Με πρωτοβουλία του προέδρου 
κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη ο Ομιλος επέδωσε το χρηματικό ποσόν των 1.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια αποδεικνύοντας 
έμπρακτα το ενδιαφέρον και το πνεύμα συμπαράστασης προς τις οικογένειες των απολειπόντων συναδέλφων
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Αντιπροσωπεία Δοκίμων Αστυφυλάκων του Τ.Δ.Α, Διδυμο
τείχου συνοδευόμενη από το Διοικητή της Σχολής Αστυν. 
Υποδ/ντή κ. Απόστολο Καραγκιοζίδη επισκέφθηκαν το 
Ιδρυμα Ανιάτως Πασχόντων «Αγ. Κυπριανός» της Ι.Μ. Αλε- 
ξανδρουπόλεως και προσέφερε 5 τηλεοράσεις που αγορά
σθηκαν με προαιρετικό έρανο. Την αντιπροσωπεία ευχαρί
στησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης της Ι.Μ. Αλεξαν- 
δρουπόλεως, Τραίάνουπόλεως και Σαμοθράκης κ.κ. Ανθι
μος.
Σε έτερο προαιρετικό έρανο που διενεργήθηκε μεταξύ των 
Δοκίμων και του μόνιμου αστυνομικού προσωπικού Τ.Δ.Α, 
Διδυμοτείχου, το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε πα
ραδόθηκε στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου, 
Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Νικηφόρο προκειμένου να 
διατεθεί σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. A

Αναμνηστικό στιγμιότυπο από την αποφοίτηση των 
σπουδαστών του Τμήματος Ξένων Γλωσσών του Παραρ
τήματος της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
στη Θεσσαλονίκη. Στην τελετή παρέστησαν ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Ανδρα- 
βίζος, ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
Ταξίαρχος κ. Αντώνιος Μπαμιατζής, ο Αν. Διοικητού της 
Σχολής Αστυν. Υποδ/ντής κ. Κωνσταντίνος Αναγνώστου, 
καθηγητές και συγγενείς των αποφοίτων.

Στιγμιότυπο από εκδήλωση της Ενωσης Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Ροδόπης με τη συμμετοχή της Τοπικής Διοίκησης της 
Δ.Ε.Α. και του Συλλόγου Συνταξιούχων Αστυνομικών Ροδό
πης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυ
πουργός Εξωτερικών κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο Πρόεδρος 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Δημήτριος Κυριαζίδης, ο Πρόεδρος του Εθνι
κού Τμήματος της ΔΕΑ κ. Χρήστος Κοντάκος, ο Γεν. Αστυν. 
Δ/ντής Περιφ. Ανατ. Μακεδονίας- Θράκης, ο Αστυν. Δ/ντής 
Ροδόπης και εκπρόσωποι των τοπικών φορέων του νομού Ρο-

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κ. Κούρος

Ο Δήμος Ειρηνούπολης στο πλαίσιο πολιτιστικών εκδηλώ
σεων διοργάνωσε έκθεση φωτογραφίας και αγιογραφίας 
όπου συμμετείχε με αγιογραφίες και ο Συνοριακός Φύλα
κας Αντώνιος Δεμισκής της Α.Δ. Ημαθίας. Ο συνάδελφος 
δώρισε τα έργα του στο Γυμνάσιο Ειρηνούπολης τα έσοδα 
από την πώληση των οποίων προορίζονται για τις ανάγκες 
της περιβαλλοντικής ομάδας του Γυμνασίου

Η Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών με πρωτοβου
λία του Ταξιάρχου κ. Γρηγορίου Παπαγιάννη διοργάνωσε 
Ημερίδα με θέμα «Ελληνική Αστυνομία και Ιδιωτικές Επι
χειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας στο Διεθνή Αε
ρολιμένα Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Ημε
ρίδας αναπτύχθηκαν εισηγήσεις σχετικά με θέματα ασφά
λειας του αερολιμένα και συνεργασίας συναρμόδιων φο
ρέων.

-
_ _ _ _ _
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Ύστερα από πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνο
μίας και σε συνεργασία με τις Ιταλικές Αρχές Ασφα
λείας, συνελήφθη την 22.4.2005 ο καταζητούμενος 
Απόστολος Βαβύλης, στη Bologna της Ιταλίας. Με 
την ευκαιρία της σύλληψης ο Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Αγγελάκος δήλωσε: «Η 
Ελληνική Αστυνομία κατέβαλλε συστηματικές προ
σπάθειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του κα
ταζητούμενου Απόστολου Βαβύλη. Επικοινωνήσαμε 
με όλες τις Αστυνομικές Αρχές των χωρών που εκτι
μούσαμε ότι πιθανόν να βρίσκεται ο Απόστολος Βα
βύλης, για να τις ευαισθητοποιήσουμε στην αναζή
τησή του. Παράλληλα, ο Υπουργός επικοινώνησε με 
ομολόγους του, για να τους ενημερώσει για το πόσο 
σοβαρή υπόθεση είναι για την Ελλάδα ο εντοπισμός 
και η σύλληψη του Βαβύλη.
Οι ενέργειες αυτές έγιναν γιατί ο Βαβύλης δεν απο
τελούσε σημαντικό στόχο για τις ξένες Υπηρεσίες 
γιατί δεν διωκόταν για σημαντικές υποθέσεις τρο
μοκρατίας, ανθρωποκτονιών, οργανωμένου εγκλή
ματος. Δεν αποτελούσε δηλαδή περίπτωση περιώνυ
μου μεγάλου εγκληματία αλλά ήταν μία ακόμη υπό
θεση καταζητούμενου στη λίστα της Interpol. Το γε
γονός αυτό δημιουργούσε πρόσθετες δυσκολίες στο 
δικό μας ενδιαφέρον. Παρά το γεγονός αυτό εμείς 
κινηθήκαμε αθόρυβα, συστηματικά και αποτελεσμα
τικά. Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα εξαντλήσαμε όλα 
τα περιθώρια, ώστε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι 
δεν βρίσκεται εντός της χώρας.
Κλιμάκια επίλεκτων στελεχών της Ελληνικής Αστυ
νομίας «χτένισαν» όλους τους πιθανούς χώρους

στους οποίους μπορεί να κρυβόταν. Στο πλαίσιο των 
ερευνών εντοπίσαμε τον τρόπο επικοινωνίας του 
Βαβύλη αλλά και τον τρόπο των οικονομικών του συ
ναλλαγών. Μέσω του Διαδικτύου και των πιστωτικών 
του καρτών βεβαιωθήκαμε ότι βρίσκεται εκτός Ελ
λάδας και συγκεκριμένα στην χώρα όπου συνελή
φθη. Για το σκοπό αυτό στείλαμε επανειλημμένα 
κλιμάκια Αστυνομικών στην Ιταλία και σε στενή συ
νεργασία με τις ιταλικές Αρχές διερευνούσαμε τις 
πληροφορίες που συγκεντρώναμε.
Τελικά τον εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Μπολό- 
νια σε διαμέρισμα πολυκατοικίας της Ιταλίδας φίλης 
του Licia Taddei, ετών 64 στη διεύθυνση via Pier dei 
Crescenzi nr 38. Κατείχε το υπ_άριθ. Α-109720/5-9- 
2003 ελληνικό διαβατήριο που είχε εκδοθεί από τη 
Νομαρχία Αθηνών με στοιχεία Αιβαλιώτης Αντώνιος 
γεννηθείς την 7/12/1960.
Την στιγμή της σύλληψής του φορούσε ράσα και ε ί
χε συνδεθεί με το Διαδίκτυο.
Επίσης θέλω να σας ενημερώσω ότι πριν από λίγο ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης επικοινώνησε με τον Ιτα
λό ομόλογό του και τον Πρέσβη της Ιταλίας στην 
Αθήνα και τους ευχαρίστησε για την πολύ καλή συ
νεργασία που οδήγησε στη σύλληψη του Απόστολου 
Βαβύλη.
Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά τις ιταλι
κές Αρχές για την πολύ καλή συνεργασία που είχα
με όλο αυτό το διάστημα και να συγχαρώ τους 
Ελληνες Αστυνομικούς που συμμετείχαν στην προ
σπάθεια αυτή». Επίσης θέλω να ευχαριστήσω την 
INTERPOL για την ουσιαστική βοήθεια που μας 
πρόσφερε και τη συνεργασία μας σε όλες τις ανα
ζητήσεις μας στο εξωτερικό.

ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ

Την 18-5-2005 αστυνομικός του Α.Τ Μύρινας Λήμνου πυροβολήθηκε από ιδιώτη κατά την εκτέλε
ση της υπηρεσίας του. Συγκεκριμένα, ο αστυνομικός και τρεις ακόμη συνάδελφοι του της ίδιας 
υπηρεσίας, καθώς και η Ειρηνοδίκης Λήμνου μετέβησαν στην οικία του δράστη και της μητέρας 
του, προκειμένου να εκτελέσουν παραγγελία του Εισαγγελέα Μυτιλήνης για μεταφορά τους στο 
νοσοκομείο ώστε να εξετασθούν αν χρήζουν ψυχιατρικής νοσηλείας. Κατά τη στιγμή της ενημέ
ρωσης των ιδιωτών για το σκοπό της άφιξης τους και ενώ οι αστυνομικοί είχαν λάβει τις κατάλλη
λες προφυλάξεις πίσω από σιδερένια περίφραξη, ο δράστης πυροβόλησε με μονόκαννο κυνηγετι
κό όπλο το οποίο κατείχε παράνομα, με αποτέλεσμα να τρυπήσει την περίφραξη και να τραυματι- 
σθεί σοβαρά ο αστυνομικός στη δεξιά ωμοπλάτη. Ο δράστης συνέχισε να πυροβολεί προς τους 
αστυνομικούς προκαλώντας υλικές ζημίες στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Στη συνέχεια με προτετα
μένο το όπλο του κατά των αστυνομικών επιχείρησε να εξέλθει από την οικία του με σκοπό να πά
ρει το υπηρεσιακό όπλο του τραυματία αστυνομικού, το οποίο είχε πέσει στο έδαφος. Τότε ο τραυ
ματίας έκανε χρήση του όπλου του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά στο μεσαίο δάχτυ
λο του δεξιού του χεριού. Ο δράστης συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λήμνου για τις 
πρώτες βοήθειες. Ο τραυματίας αστυνομικός με C-130 μεταφέρθηκε στο 401 Γ.Σ.Ν Αθηνών και 
στη συνέχεια στο Κ.Α.Τ όπου και νοσηλεύεται. Με απόφαση τουΑρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου κ. Γεωργίου Αγγελάκου, του προσφέρθηκε οικονομική βοήθεια 3.000€ από τα έσο
δα του περιοδικού μας.

78



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΛΙΔΙ ΣΤΟ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Την 13.4.2005 άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας 
Νίκαιας, που επέβαιναν σε τρεις δίκυκλες μοτο
σικλέτες, εντόπισαν στη Λ. Σχιστού (Σκαραμα- 
γκά) δύο ύποπτα αυτοκίνητα στο ένα από τα 
οποία επέβαινε ως συνοδηγός άνδρας καταζη
τούμενος για: 4 απόπειρες ανθρωποκτονιών, για 
σωρεία ληστειών, απόδραση κρατουμένου φυ
λακών Κορυδαλλού και μεγάλου αριθμού διακε
κριμένων περιπτώσεων κλοπών. Τις πράξεις αυ
τές διέπραξε είτε μόνος του είτε με άλλους συ- 
νεργούς σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Συγκε
κριμένα σε βάρος του εκκρεμούν συνολικά 17 
εντάλματα σύλληψης Ανακριτών Αθηνών, Πα- 
τρών, Ναυπλίου, Μεσολογγίου, Άμφισσας, Τρι- 
πόλεως, Θήβας, Στρατοδικείου Αθηνών, και 15 
ερήμην καταδικαστικές αποφάσεις Δικαστη- 
ρίων(Πρωτοδικείων-Εφετείων) Αθηνών, Χαλκί-

ΟΜΗΡΙΑ ΣΤΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Από άνδρες της Α.Δ Πρέβεζας συνελήφθη άν

δρας ο οποίος με απειλή όπλου κρατούσε ομή

ρους στο Δημαρχείο Θεσπρωτικού οκτώ υπαλ

λήλους του Δήμου και το Δήμαρχο. 

Συγκεκριμένα ο δράστης εισήλθε στο Δημαρ

χείο και με την απειλή πιστολιού, το οποίο κα

τείχε παράνομα, προέβη στην πράξη αυτή προ- 

κειμένου να του καταβληθεί οφειλόμενο χρη

ματικό ποσό από παροχή εργασίας του στο Δή

μο.

Η περιοχή αποκλείστηκε αμέσως από αστυνο

μικές δυνάμεις και μετά από διαπραγματεύσεις 

μίας ώρας άρχισε η απελευθέρωση των ομή

ρων.

Αρχικά ο δράστης απελευθέρωσε πέντε άτομα 

, ενώ στη συνέχεια, μετά από νέες διαπραγ

ματεύσεις απελευθέρωσε και τους υπόλοιπους 

ομήρους. Προανάκριση διενήργησε το Αστυνο

μικό Τμήμα Θεσπρωτικού και ο συλληφθείς, με 

τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του 

οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδι- 

κών Πρέβεζας.

δας , Αιγίου, Καλαμάτας με συνολική ποινή 88 
ετών, 41 κάθειρξης και 47 φυλάκισης. Ο παρα
πάνω καταζητούμενος αντιληφθείς την παρου
σία των αστυνομικών ενήργησε αιφνιδιαστικά 
αναγκάζοντας τον οδηγό του οχήματος που 
επέβαινε να το ακινητοποιήσει και αφού τον 
έσπρωξε έξω από αυτό ανέλαβε ο ίδιος την 
οδήγηση. Στη συνέχεια επιχείρησε επικίνδυ
νους ελιγμούς και ανέτρεψε τη μία από τις μο
τοσικλέτες που επέβαινε ο Διοικητής του Τμή
ματος Ασφαλείας Νίκαιας τραυματίζοντας τον. 
Ο Διοικητής έκανε χρήση του υπηρεσιακού του 
όπλου, τραυματίζοντας τον καταζητούμενο δρα- 
πέτη στα πόδια ο οποίος στη συνέχεια συνελή
φθη. Οι δύο τραυματίες στη συνέχεια μεταφέρ
θηκαν σε Νοσοκομεία όπου και νοσηλεύτηκαν.

ΕΙΧΑΝ ΓΕΜΙΣΕΙ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΜΕ “ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ”

Ανδρες της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής 

αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, 

με την παρουσία πραγματογνωμόνων 

διαφόρων γνωστών εταιριών ένδυσης 

και υπόδησης, πραγματοποίησαν έρευ

να σε τρεις μεγάλους αποθηκευτικούς 

χώρους στην περιοχή Καλυβιών Αττι

κής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 

116.559 τεμάχια απομιμήσεων πρόίό- 

ντων(μάίμούδες).

Επίσης βρέθηκε και κατασχέθηκε μια 

θερμοκολλητική μηχανή τυπώματος 

σημάτων εταιριών.

Οι ιδιοκτήτες της εταιρίας δεν κατέστη 

δυνατό να εντοπισθούν και η έρευνα 

συνεχίζεται. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης 

και ο υπεύθυνος της αποθήκης οι οποί

οι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 

Πλημ/κών Αθηνών.
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ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ Τ.Α. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από πολύμη

νες προσπάθειες, από άνδρες του Τ.Α. Φιλα

δέλφειας Αττικής, άτομο, για το οποίο εκκρε- 

μούσε σε βάρος του πληθώρα καταδικαστικών 

αποφάσεων με τις οποίες έχει καταδικαστεί 

συνολικά σε φυλάκιση άνω των 40 ετών. Ο 

ακριβής αριθμός των καταδικαστικών (άνω των 

30) αποφάσεων, συνεχιζομένης της έρευνας, 

δεν έχει ακόμα γνωστοποιηθεί. Ο συλληφθείς 

οδηγήθηκε στις φυλακές Χαλκίδος.

ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ 
ΚΡΥΨΩΝΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρ

κωτικών Θεσσαλονίκης, μετά από άριστα οργα

νωμένη επιχείρηση, εξαρθρώθηκε κύκλωμα το 

οποίο διακινούσε μεγάλες ποσότητες ινδικής 

κάνναβης σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Συγκε

κριμένα, σε αγροτική περιοχή της Νεοχωρού- 

δας Θεσσαλονίκης, μετά από αιφνιδιαστικό 

έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε ΙΧΕ αυτοκί

νητο συνελήφθησαν δύο άτομα που μετέφε

ραν ένα κιλό ινδικής κάνναβης. Οι αστυνομικοί 

δεν άργησαν να οδηγηθούν σε μια μεγαλύτερη 

ανακάλυψη. Την ίδια μέρα μετά από έρευνα, 

που έγινε σε εργοστάσιο χημικών, στην Παλαιό 

Ε.Ο Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, βρέθηκαν και κατα

σχέθηκαν 416 κιλά ινδικής κάνναβης τοποθε

τημένα σε πλαστικά βαρέλια και κρυμμένα μέ

σα σε δεξαμενή. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασί

ου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Ει

σαγγελέα με τη σε βάρος του σχηματισθείσα 

δικογραφία . Αρκεί να σημειωθεί ότι η ποσότη

τα που βρέθηκε και κατασχέθηκε είναι μία από 

τις μεγαλύτερες που έχουν κατασχεθεί στην 

χώρα μας από τις Αστυνομικές Αρχές.

ΝΕΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Από άνδρες του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος/ΔΑΑ συνελήφθη, στην Αθήνα, 
ένα άτομο κατηγορούμενο για διακίνηση υλι
κού παιδικής πορνογραφίας μέσω του Διαδι
κτύου.
Οπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγο
ρούμενος μέσω δικτυακών διευθύνσεων του 
εξωτερικού, με σκοπό το κέρδος και με χρήση 
πιστωτικών καρτών διακινούσε παγκοσμίως 
στο χώρο του Διαδικτύου υλικό παιδικής πορ
νογραφίας στο οποίο απεικονίζονταν ανήλικα 
πρόσωπα ηλικίας από τεσσάρων ετών σε άσε
μνες στάσεις και σεξουαλική δραστηριότητα. 
Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στην 
οικία του κατηγορουμένου βρέθηκαν και κατα- 
σχέθηκαν:Τρεις σκληροί δίσκοι Η/Υ, τρία βι
βλιάρια τραπεζικών λογαριασμών, έξι πιστωτι
κές κάρτες μεταξύ των οποίων και αυτή με την 
οποία γινόταν η διακίνηση. Ακόμα βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν πλήθος σύμπακτων δίσκων 
(CD) και δισκετών Η/Υ και οκτώ βιντεοκασέτες 
εκ των οποίων οι δύο περιείχαν θεματογραφία 
παιδικής πορνογραφίας.
Τα κατασχεθέντα απεστάλησαν στα εγκλημα- 
τολογικά εργαστήρια για εξέταση, ενώ ο κατη
γορούμενος με την σε βάρος του σχηματι- 
σθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον Εισαγγε
λέα Πλημ/κών Αθηνών.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΛΗΣΤΩΝ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Σαλα
μίνας συνελήφθησαν τρία άτομα, κατηγορούμενοι 
για ληστεία. Ειδικότερα οι ανωτέρω, έχοντας κα
λυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κουκούλες και 
γάντια, εισήλθαν σε μονοκατοικία στην περιοχή της 
Σαλαμίνας και με την απειλή μαχαιριού, αφού ακι- 
νητοποίησαν τους ιδιοκτήτες της, αφαίρεσαν ρολό- 
για, χρυσαφικά, συλλεκτικά ασημένια νομίσματα, 
το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και το ΙΧΕ αυ
τοκίνητο τους με το οποίο προσπάθησαν να διαφύ
γουν. Σε βάρος ενός εκ των συλληφθέντων εκκρε- 
μεί το ειδικό μέτρο της απαγόρευσης εισόδου στη 
χώρα μας. Η έρευνα συνεχίζεται καθώς αναζητεί- 
ται ένα ακόμα άτομο το οποίο διέφυγε την σύλλη
ψη. Ερευνάται επίσης η συμμετοχή των ατόμων και 
σε άλλες αξιόποινες πράξεις .Οι συλληφθέντες με 
την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδη
γήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Πειραιά.

80



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

1

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Από άνδρες της Υποδ/νσης Προστασίας Ανηλίκων/ΔΑΑ:

Α) συνελήφθη μεσήλικας άνδρας κατηγορούμενος για αποπλάνηση παιδιών κατ’ εξακολούθηση. 
Όπως προέκυψε από έρευνα, μετά από πληροφορίες, ο συλληφθείς από διετίας περίπου μέχρι και 
της συλλήψεως του, σε εξοχική του κατοικία, προέτρεπε και ενεργούσε κατ’ επανάληψη ασελγείς 
πράξεις σε τέσσερα ανήλικα αγόρια ηλικίας 9 έως και 17 ετών, τα οποία οδηγούσε στην οικία του 
υπό το πρόσχημα παροχής συμβούλων στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο ίδιος ομολόγησε 
παρόμοιες πράξεις και σε τέσσερα ακόμη ανήλικα αγόρια, περιπτώσεις που δεν επιβεβαιώθηκαν 
καθ’ όσον δεν μπόρεσε να προσδιορίσει τα στοιχεία των ανηλίκων. Η έρευνα συνεχίζεται για τυ
χόν εμπλοκή του κατηγορουμένου και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Ο συλληφθείς με τη σε βάρος 
του σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Β) συνελήφθη νεαρός άνδρας κατηγορούμενος για βιασμό ανηλίκων κατ’ εξακολούθηση. Όπως 
προέκυψε από την έρευνα που ξεκίνησε μετά από καταγγελία, ο συλληφθείς πριν από ενάμιση 
έτος , στην εξοχική του κατοικία, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, βίασε κατά φύση και παρά φύ
ση τρία ανήλικα κοριτσάκια, τότε 9,5 ετών ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Οι δύο 
μικρούλες ήταν κόρες φιλικών του ζευγαριών, τις οποίες φιλοξενούσε στο σπίτι του ενώ την τρίτη 
τη γνώρισε από την μητέρα της , η οποία πήγαινε στο σπίτι του μετά από ευκαιριακή σχέση που 
είχε μαζί του. Στις ανωτέρω χορηγούσε άγνωστη μέχρι στιγμής ουσία, η οποία προκαλούσε στις 
ποθούσες υπνηλία και ζάλη και στη συνέχεια τις βιντεοσκοπούσε με το πρόσχημα ότι θα χρησι
μοποιούσε το υλικό για επιδείξεις ρούχων. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν βιντεο- 
σκοπημένοι ψηφιακοί αναπαραγωγικοί δίσκοι (DVD). Ο συλληφθείς ομολόγησε τις πράξεις του και 
οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

«ΤΕΜΑΧΙΖΑΝ» ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Από το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά της Ιδιο

κτησίας της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσσαλονί

κης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 

εμπόρου μεταχειρισμένων ανταλλακτικών 

αυτ/των, κατηγορούμενου για αποδοχή 
προϊόντων εγκλήματος και διακεκριμένες 

κλοπές.Εξειδικευμένοι αστυνομικοί διε- 

νήργησαν έλεγχο στο κατάστημα εμπορίας 
μεταχειρισμένων ανταλλακτικών αυτ/των 

ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου, εντός 

του οποίου βρέθηκε μεγάλος αριθμός κινη

τήρων αυτ/των πολυτελών και μη, τα οποία 
είχε παραλάβει από την Ιταλία. Από την πε

ραιτέρω αστυνομική έρευνα και προανάκρι

ση που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι 

μέρος από τους παραπάνω κινητήρες προ

έρχεται από δώδεκα αυτοκίνητα πολυτελή

και μη, τα οποία κλάπηκαν από τον Ιούνιο 

2003 έως το Μάιο 2004 από την Ιταλία και 

τα οποία αφού τεμαχίσθηκαν, διακινήθηκαν 

στη χώρα μας προκειμένου να πωληθούν 

ως ανταλλακτικά. Όλοι οι προαναφερόμε- 

νοι κινητήρες κατασχέθηκαν ως προϊόντα 

κλοπών. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται 

για την εξακρίβωση των συνθηκών τέλεσης 

των κλοπών των προαναφερθέντων οχημά

των και των στοιχείων των διακινητών και 

ενδιάμεσων αποδεκτών καθώς και της συμ

μετοχής τους σε δομημένη εγκληματική 

οργάνωση με διαρκή δράση στο πεδίο των 

κλοπών και της διασυνοριακής διακίνησης 

αυτ/των. Οι αρμόδιες Αρχές της Ιταλίας 

ενημερώθηκαν σχετικά με τις παραπάνω 

ενέργειες της Δ/νσης Ασφαλείας Θεσ/νίκης

Επιμέλεια: Αρχ/κας Θεόδωρος Δημοσχάκης
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>1 ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ, ΕΠ. ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Α.Π. ΚΑΙ I. 

ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΤΗΛ. 210 3678800

Η παρούσα έκδοση περιλαμ
βάνει 69 θέματα ποινικού 
ενδιαφέροντος, θέματα τό

σο κλασικά, όπως τα αγορα- 
νομικά αδικήματα, η παράνο
μη αλιεία και Θήρα, οι αρχαιό
τητες, αστυνομικές διατάξεις, 
η παράνομη εργασία, ο ΚΟΚ, 
η λαθρεμπορία, τα όπλα, τα 
ναρκωτικά, τα παίγνια, τα αυ
θαίρετα κτίσματα, όσο και _
σύγχρονα, όπως το απόρρητο 
της επικοινωνίας, το Διαδίκτυο, οι αλλοδαποί, οι πα
ράνομες μεταμοσχεύσεις, η νομιμοποίηση παράνο
μων εσόδων, το περιβάλλον, τα προσωπικά δεδομέ
να, οι τηλεπικοινωνίες, η τρομοκρατία, οι φυλετικές 
διακρίσεις, το χρηματιστήριο κ.ά. Είναι η πρώτη φορά 
που σε επίτομο έργο συγκεντρώνονται 203 νομοθετή- 
ματα, ενημερωμένα μέχρι και τον Απρίλιο 2005, με ση
μειώσεις, σχετικές διατάξεις, βιβλιογραφία, νομολο
γία κατ' άρθρο και εκτενέστατο ευρετήριο 284 σελί
δων, που βοηθάει σημαντικά τον αναγνώστη να εντο
πίσει αμέσως το θέμα που τον ενδιαφέρει και κάθε 
σχετική με αυτό ποινική διάταξη. Επίσης, για πρώτη 
φορά, όλες οι χρηματικές ποινές και τα πρόστιμα που 
βρίσκονται διάσπαρτα στους ειδικούς ποινικούς νό
μους μετατρέπονται από δραχμές σε ευρώ για τη δι
ευκόλυνση του αναγνώστη.

ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΛΑΘΗ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΧΑΙΣΜΙΘ 

ΕΚΔ. ΡΟΕΣ, ΤΗΛ. 210-6429409

Πρόκειται για ένα διεθνές 
μπεστ-σελλερ της «βασί
λισσας του αστυνομικού 

μυθιστορήματος.Μια γυναί
κα βρίσκεται νεκρή σ’ ένα 
γκρεμό. Η σειρά των συ
μπτώσεων που ενοχοποι
ούν το σύζυγο, σπρώχνει 
και τον ίδιο σε σειρά λα
θών που επιβεβαιώνουν 
την ενοχή του. Τα πράγματα 
όμως δεν είναι τόσο απλά όσο φαίνονται, ούτε τόσο 
πολύπλοκα όπως τείνουν να εξελιχθούν. Η συγγρα
φέας κινεί τους ήρωές της σε σκοτεινές σκηνές και σε 
ακόμα σκοτεινότερο παρασκήνιο και τους αναγκάζει 
να αναμετρηθούν τόσο με εξωτερικούς, απρόβλε
πτους παράγοντες, όσο και με άγνωστες πλευρές της 
ίδιας τους της προσωπικότητας. Τελικά, στον ισχυρό 
ιστό της πλοκής που στήνει, καταφέρνει πάντα να πα
γιδεύει αναπόδραστα μαζί με το θύμα και το θύτη και 
τον αναγνώστη.

ΑΤΟ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΧΑΪΣΜΙΘ 

ΕΚΔ. ΡΟΕΣ, ΤΗΛ. 210-6429409

Η συγγραφέας με τη γνωστή της δεξιοτεχνία, στήνει 
ένα υποβλητικό σκηνικό άλλων εποχών και πολυεπίπε- 
δων ενοχών και δημιουργεί μια εξωπραγματική ατμό
σφαιρα μυστηρίου, ωθώντας ακατάπαυστα την πραγ
ματικότητα στα όριά της. Σκοπός της είναι -και το πε
τυχαίνει- να καθοδηγήσει τους ήρωές της αλλά και 
τους αναγνώστες, βήμα -  βήμα, με απόλυτο συντονι
σμό, στον τόπο και το χρόνο, στους δαιδάλους της Βε
νετίας και της πλοκής της ιστορίας.

ϊΙΟΣ, Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙ
ΤΩΝ ΜΠΕΡΝΑΡ ΧΕΜΠΕΡΤ -  ΚΟΡΑΜ ΡΑΣΕΝΤΙ 

ΕΚΔ. ΛΙΒΑΝΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ 98, ΤΗΛ. 2

5 ος αιώνας π.Χ. Ο μεγάλος 
βασιλιάς Δαρείος, μετά από 
μακρά περίοδο βασιλείας, 

θέλει να κατακτήσει την Ευρώ
πη. Σε ένα απομακρυσμένο 
χωριό η ζωή κυλάει ήρεμα και 
κανείς δεν ανησυχεί για τον 
επικείμενο πόλεμο. Η ορφα
νή Σεταρέ, για την οποία ο 
μάγος Ζωροάστρης έχει 
προβλέψει ξεχωριστή μοί
ρα, βρίσκει καταφύγιο κο
ντά στον Μαρδοχαίο. Ο 
Μαρδοχαίος ακολουθεί τον Δαρείο 
που ξεκινάει κατά μήκος του Ευφράτη, διασχίζει τη 
Λυδία και από την Έφεσο κατευθύνεται στη μυθική 
Σκυθία. Αλλά, με τον ερχομό του χειμώνα, η τύχη φαί
νεται να εγκαταλείπει τους Πέρσες. Στο χωριό της, η 
μικρή Σεταρέ, μελλοντική βασίλισσα των Περσών, με
γαλώνει και ομορφαίνει ενώ στην πρωτεύουσα της 
Περσίας προετοιμάζεται εξέγερση... Πόλεμοι, έρωτες 
και μαγεία σε ένα ιστορικό μυθιστόρημα για μια από 
τις μεγαλύτερες προσωπικότητες των Περσών.
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ΐ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ ΧΕΝΣΕΡ 

ΕΚΔ. ΛΙΒΑΝΗ, ΣΟΛΩΝΟΣ 98, ΤΗΛ. 210-3661200

•  *  να έξοχο μυθιστόρημα όπου 
■ο αναγνώστης περιδιαβάζει 
.στις βικτοριανές επαύλεις 

της Αγγλίας, στα κοσμικά σα
λόνια της Αγίας Πετρούπολης 
και στην εξωτική αγορά της 
Καμπούλ και συναντά εξέχου- 
σες προσωπικότητες όπως το 
σάχη της Περσίας και τη βασίλισσα Βικτορία 
αλλά και απλούς, καθημερινούς ήρωες, όπως τους 
δουλοπάροικους της τσαρικής Ρωσίας. Μια ιστορία 
που πραγματεύεται την αγάπη, τη μοναξιά, τη συνή
θεια, την ανθρώπινη φιλοδοξία και τις συγκυρίες που 
οδηγούν στη δημιουργία αχανών αυτοκρατοριών και 
στην κατάρρευσή τους.Οι σκηνές που διαδραματίζο
νται στο Λονδίνο θυμίζουν Ντίκενς κι εκείνες που λαμ
βάνουν χώρα στη Ρωσία φέρνουν στο νου τον Τολ- 
στόι. Οι περιγραφές της Αυλής του Αφγανού αυτο- 
κράτορα Ντοστ Μ. Χαν, παραπέμπουν στο περίτεχνο 
ύφος του Χίλιες και Μία Νύχτες.Σε μια εποχή που οι 
λόγιοι και οι πολιτικοί διατείνονται ότι η ιστορία είναι 
μια σύγκρουση πολιτισμών, ο συγγραφέας μας υπεν
θυμίζει ότι ο πολιτισμός δημιουργήθηκε και από αδύ

ναμους, ασταθείς ανθρώπους.

ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΑΙΑΦΘΟΡΑ
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΛΑΖΟΥ ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΕΚΔ. «ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 23, ΤΗΛ. 210 3678800

Η διαφθορά θεωρήθηκε, 
ανέκαθεν, ως ένα εξαιρετι
κά προσφιλές πεδίο προ

βληματισμού για επιστήμονες 
που ασχολήθηκαν με πολιτικά 
και κοινωνικά θέματα, οι προ
σεγγίσεις τους όμως υπήρξαν 
μονομερείς και μονοδιάστα
τες. Για πρώτη φορά πραγμα
τοποιείται μία τέτοια συστη
ματική έρευνα και ανάλυση 
της διαφθοράς και μάλιστα 
από έναν συγγραφέα που έχει 
την ιδιότητα του εγκληματο- 
λόγου. Στην αρχή του έργου παρατίθεται ο ορισμός 
της διαφθοράς, παρουσιάζεται η εξέλιξή της και τίθε
νται θέματα σχετικά με την εμμονή στο χρηματισμό, 
το «στιγμιαίο» της πράξης κ.ά. Στη συνέχεια παρου
σιάζονται οι διάφορες μορφές διαφθοράς όπως η πώ
ληση υψηλών θέσεων, η κάθετη διαφθορά-πελατεια- 
σμός και η οριζόντια διαφθορά-διαπλοκή, αναλύονται 
τα αίτια και τα αποτελέσματα του φαινομένου και 
προτείνονται λύσεις για την καταπολέμησή του, ενώ, 
τέλος, επισημαίνεται η άνοδος του ενδιαφέροντος τα 
τελευταία χρόνια για τη διαφθορά. Το έργο συμπλη
ρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξενό
γλωσση. Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία με θέ
μα τη διαφθορά.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ ΓΙΒΒΩΝΟΣ 
ΕΚΔ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΚΕΨΙΣ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112, ΤΗΛ. 210-3614736

Πρόκειται για ένα από τα 
πλέον κλασικά έργα της 
διεθνούς βιβλιογραφίας 

σχετικά με την περίοδο της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 
Πρωτοεκδόθηκε το 1776 
στην Αγγλία αλλά εξακολου
θεί να θεωρείται σοβαρή πη
γή για κάθε ερευνητή που 
ασχολείται με τη συγκεκρι
μένη ιστορική περίοδο. Μά
λιστα, για λόγους άγνω
στους, οι επανειλημμένες 

εκδόσεις του έργου στα αγγλικά, οι περισσότερες 
των οποίων είναι ελλιπείς, δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τον 
Έλληνα μεταφραστή ο οποίος υποχρεώθηκε να συμ
βουλευτεί τουλάχιστον τρεις εκ των εκδόσεων για τη 
διασταύρωση του κειμένου.Στα ελληνικά κυκλοφόρη
σε ο πρώτος τόμος με προσάρτημα του Κωνσταντί
νου Ποταμιάνου και έπονται άλλοι έξη τόμοι για την 
ολοκλήρωση του έργου.

ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ m
ΤΩΝ ΓΟΥΙΛΙΑΜ ΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΒΕΡΟΝΙΚΑΣ ΡΕΪΝΟΛΝΤΣ 

ΕΚΔ. ΒΑΣΔΕΚΗΣ, Ζ. ΠΗΓΗΣ 6-10, ΤΗΛ. 210-3815473

Ιο περπάτημα είναι μια 
ευχάριστη και αποτελεσματι
κή άσκηση για όλους, ανε 

ξαρτήτως ηλικίας και ικανοτή
των. Αυτό το επιστημονικό αλ
λά κατανοητό εγχειρίδιο, δεί
χνει τ ι μπορείτε να επιτύχετε 
με το περπάτημα, αν ενδιαφέ
ρεστε να ελέγξετε το βάρος 
σας, να μειώσετε το στρες, 
να βελτιώσετε την υγεία της 
καρδιάς σας ή να δυναμώσετε τα 
οστά σας.Περιλαμβάνει πρακτικές συμβουλές για να 
κάνετε το περπάτημα τμήμα του καθημερινού σας 
προγράμματος. Εξηγεί τ ι να τρώτε και να πίνετε στη 
διάρκεια ενός περιπάτου και πώς να περπατάτε με 
ασφάλεια όταν υπάρχουν καταστάσεις όπως πόνοι 
στη ράχη, καρδιακά προβλήματα, οστεοπόρωση ή 
άσθμα. Περιγράφει λεπτομερώς το σύγχρονο εξοπλι
σμό που διατίθεται για να κάνετε το περπάτημα πιο 
άνετο και δείχνει πώς να σχεδιάζεται το πρόγραμμα 
περπατήματος που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής και 
τις  ανάγκες της υγείας σας.
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I Αν ανήκετε σε εκείνους για τους οποίους διακοπές σημαί- 
I νουν και καλό φαγητό, τοπικά προϊόντα, υπέροχα κρασιά, 
I  τότε ψηφίστε αυτό το καλοκαίρι Ελλάδα. Γεμιστά και ντολ· 
I  μαδάκια, μαριδάκι τηγανητό και χωριάτικη σαλάτα στο τρα- 
I  πέζι, φραπέ στην ακροθαλασιά, παγωτό το απογευματάκι, 

βασιλικός στα μπαλκόνια και «υποβρύχιο» να δροσίζει τις
αναμνήσεις μας.

Χ φ β ΐ ι ύ π η κ ν )  © a M m

Η χωριάτικη σαλάτα, κορωνίδα του καλοκαιρι
νού τραπεζιού, είναι ένα υγιεινό και γευστικό 
αριστούργημα.
Το όνομα της οφείλεται στα υλικά της που βρί
σκονται εύκολα σε κάθε ελληνικό σπίτι, ακόμη 
και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της πατρίδας 
μας:

Ντομάτα, πράσινη πιπεριά, κρεμμύδι, αγγούρι, φέτα, ελιές και 
φυσικά ελαιόλαδο, είναι τα βασικά συστατικά της, μαζί με το 
αλάτι, τη ρίγανη και την κάπαρη, η οποία συνηθίζεται σε αρκετά 
ελληνικά νησιά. Εμείς, τη θεωρούμε απαραίτητο συμπλήρωμα 
του τραπεζιού μας ολόκληρο το χρόνο και προτιμάμε να την απο
λαμβάνουμε μαζί με τα κλασικά πάίδάκια τα τηγανητά ψάρια και 
τους μεζέδες. Τα υπέροχα...... λαδομπούκια. Οι ξένοι τη λατρεύ
ουν και την παραγγέλνουν ως κύριο και μοναδικό πιάτο.
Νόστιμη, θρεπτική και με θεραπευτικές ιδιότητες, η ντομάτα, 
σύμφωνα με τις παραδόσεις ήρθε στην Ευρώπη από το Περού το 
1544. Την έφερε ο Κολόμβος σε σπόρους. Πρώτοι οι Ιταλοί βο- 
τανολόγοι ασχολήθηκαν μαζί της και την ονόμασαν «χρυσό μή
λο». Στην Ελλάδα η ντομάτα ήρθε το 1818 μαζί με την πατάτα.
Στην αρχή αντιμετωπίστηκε με δυσπιστία διότι θεωρούνταν δη
λητηριώδης και τοξική. Ενοχοποιήθηκε, γιατί όντως, όταν είναι 
άγουρη -και φαίνεται ότι άγουρη την πρωτοδοκίμασαν-, δημιουργεί πεπτικές διαταραχές.

r s p iO T S u
Σε όλες τις χώρες της Μεσογείου, από την Ελλάδα και την Ιταλία μέχρι την Τουρκία, τις χώρες της βόρειας 
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, τα γεμιστά σε διάφορες εκδοχές είναι ένα κλασικό και πολύ αγαπημένο 
πιάτο του καλοκαιριού.
Καθόλου περίεργο, αφού η ποικιλία των λαχανικών και των μυρωδικών της Μεσογείου δίνει άφθονο υλικό για 
εξαιρετικές μαγειρικές δημιουργίες. Η γέμιση μπορεί να αποτελείται μόνο από ρύζι ή να συμπληρώνεται και 
από κιμά. Στη χώρα μας χρησιμοποιείται μοσχαρίσιος, ενώ στη βόρειο Αφρική και τη Μέση Ανατολή αρνή- 
σιος. Οι σταφίδες, τα κουκουνάρια αλλά και η ψίχα από το άδειασμα των λαχανικών συνηθίζεται ανάλογα με 
την περιοχή και τη χώρα.
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Κόκκινο και γλυκό, σύμβολο 
της mo funky εποχής του 
χρόνου.
Οι μεγάλες παγωμένες φέτες του καρπουζιού 
συνοδεύουν απολαυστικά τις ζεστές καλοκαιρι
νές μέρες. Καρπούζι με φέτα είναι η ελληνική 
απάντηση στην ιταλική σπεσιαλιτέ πεπόνι με 
προσούτο. Και είναι τέλειο.

ΚΠαγωνό
Το θερμό ελληνικό καλοκαίρι είναι συνδεδεμένο άρρηκτα 
με το παγωτό. Μικροί, αλλά και μεγάλοι όλες τις ώρες της 
ημέρας αναζητούν τη δροσιά της «παγωμένης απόλαυ
σης».
Σύμφωνα με το μύθο, ο 
Μάρκο Πόλο έφερε τα μυ
στικά του παγωτού από 
την Ανατολή στην Ευρώ
πη μαζί με άλλες λιχου
διές. Απόδειξη γι'αυτό 
δεν υπάρχει, αν και έχου
με ενδείξεις ότι οι Κινέζοι 
απολάμβαναν παγωμένα 
ποτά και γλυκά. Σίγουρα 
όμως οι Κινέζοι δίδαξαν 
τους Αραβες εμπόρους 
πως να συνδυάζουν 
φρούτα και χιόνι, φτιά
χνοντας έτσι ένα πρώτο 
είδος παγωτού. Αυτοί με τη σειρά τους δίδαξαν στους 
Ενετούς (κάπου εδώ εμφανίζεται ο Μάρκο Πόλο) και αυ
το ί πέρασαν την τεχνογνωσία στους κατοίκους της Ρώ-

Μ Π Ι Ρ Α *
Δεν αμφισβητείται από κα
νόναν ότι πρόκειται για τη 
λαμπερή star του καλοκαι
ριού. Ενα ποτήρι μπίρα εί
ναι η απόλυτη επιλογή που 
ταιριάζει με τα καυτά μεση
μέρια και τα γλυκά βράδια 
που έρχονται!!!!
Χιλιάδες μάρκες και δεκά
δες είδη επιβεβαιώνουν ότι 
αν και η μπίρα δεν είναι 
«δώρο θεϊκό» όπως ο οί
νος, αποτελεί όμως μια πα- 
νάρχαια ανθρώπινη εφεύρεση πραγματικό πειρασμό! 
Η μπίρα έχει ιστορία 8.000 χρόνων. Υπάρχουν μαρτυ
ρίες ότι οι Σουμέριοι έφτιαχναν ένα ποτό που θα μπο
ρούσε να θεωρηθεί ο πρόγονος της μπίρας (πριν από 
το 6000 π.Χ). Αιγυπτιακά ταφικά ευρήματα από το 
2400 π.Χ αναφέρονται σε έναν τρόπο παρασκευής 
μπίρας πολύ κοντά στη σύγχρονη διαδικασία ζυθοποί
ησης.

Δεν είναι βέβαια πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας, αλλά το περίφημο «υποβρύχιο» έχει περά
σει στη μνήμη σαν φετίχ της καλοκαιρινής ραστώνης:
ένα κουταλάκι με μαστίχα βανίλια μέσα σ’ένα ποτήρι παγωμένο νερό. Σήμερα μπορεί κανείς 
να βρει στην αγορά «υποβρύχιο» με γεύση φιστίκι, φράουλα, ακόμα και σοκολάτα. Ωστόσο, το 
κλασικό με τη μαστίχα βανίλια παραμένει εκτός συναγωνισμού. Η χιώτικη μαστίχα, παγκόσμια 
αποκλειστικότητα του νησιού, αναμεμειγμένη με ζάχαρη είναι η βάση του «υποβρυχίου», που 
διαδόθηκε σαν κέρασμα από το 19ο αιώνα στα σπίτια των πλουσίων Ελλήνων της Κωνσταντι
νούπολης. Από εκεί διαδόθηκε και σε άλλες εθνότητες της Μικράς Ασίας (Αρμένιους, Εβραί
ους), που το πρόσφεραν στους φιλοξενουμένους τους. Ακόμα και σήμερα, άλλωστε το «άσπρο 
γλυκό» είναι το επίσημο γλυκό του Πατριαρχείου.
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ΑΣ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ

Μ α ρ ι δ ά κ ι  τ η γ α ν η τ ό .

Ενας κλασικός μεζές για την παραθαλάσια ουζοποσία.
Ένα πολύ θρεπτικό ψαράκι που αν είναι καλοτηγανισμένο σε 
ελαιόλαδο βρίσκεται στα καλύτερα του το καλοκαίρι. Αν δε 
συνοδεύεται και από μια ωραία χωριάτικη σαλάτα ή βραστά 
κολοκυθάκια είναι ό,τι καλύτερο.

W ' .

· λ *γ . at- - ν

' V  ,%ν·-
ν

Βασιλικός.
Βασιλικός στη γλάστρα, στο παραθύρι, στην αυλή, «μοσχοβολούν οι 
γειτονιές βασιλικό και ασβέστη».
Το ιερό φυτό της Ορθοδοξίας (θεωρείται ότι φύτρωσε στον τάφο του 
Χριστού και το άρωμα του έγινε αφορμή να ανακαλύψουν τον τάφο 
και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται στη γιορτή της Υψώσεως του Τίμι
ου Σταυρού), ο θεραπευτικός κατά τον Διοσκουρίδη, ο κυρίαρχος 
στην ιταλική κουζίνα. Προέρχεται από την Ινδία, όπου ήταν ιερό φυ

τό αφιερωμένο στον Κρίσνα και τον Βισνού. Ωστόσο, από την αρχαιότητα μεταφέρθηκε 
στην Ευρώπη, όπου έγινε πολύ δημοφιλής στη Μεσόγειο. Στην Ελλάδα τον έφερε ο Μέ- 
γας Αλέξανδρος από την εκστρατεία του στην Ινδία. Υπάρχουν δεκάδες ποικιλίες, αλλά 
στη χώρα μας φυτρώνει ο πλατύφυλλος, ο κατσαρός, ο μεγαλόφυλλος και ο μελανόφυλ- 
λος.

Είναι μεγάλη αδικία να γράφονται πολλά για το ρύζι και τα καλά του και τόσα λίγα για τα αμπελόφυλλα. 
Τα αμπελόφυλλα, λοιπόν, που δίνουν την ανεπανάληπτα λεπτή νεύση οτα ντολιιπδήκιη ρ.ίνπι ιιιη 
εξαιρετική περίπτωση. Yalanci σημαίνει «ψεύτικος» 
και γιαλαντζί ντολμάς είναι ο νηστίσιμος ντολμάς, 
χωρίς κρέας. Πρόκειται για άλλο ένα είδος φαγητού 
που μοιραζόμαστε με όλες τις χώρες της Μεσογεί
ου και πάντοτε με βάση το ρύζι και πολλά αρωματι
κά χόρτα. Είτε με σάλτσα αβγολέμονο είτε με σκέτο 
λεμόνι ή γιαούρτι θέλουν υπομονή και δεξοτεχνία 
στο τύλιγμα (όσο πιο μικρά, τόσο μεγαλύτερη μαστό 
ριά χρειάζεται) και απαιτείται χρόνος και φρονίδα γκ 
την ετοιμασία τους. Είναι απολαυστικά, αν μάλιστα 
χρησιμοποιηθούν τα φρέσκα τρυφερά φύλλα της 
κληματαριάς στην αρχή του καλοκαιριού.

ΠΗΓΗ: Πολύτιμες οι πληροφορίες από το Salve και τον διατροφολόγο κ. Γρηγοράκη. 

Επιμέλεια:Αφροδίτη Κοκκίνου Π.Υ/ΤΕ/Α'
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ΑΣ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Η

ΑΓΚΑΛΙΑ ME TO
ΒΑΘΥ ΓΑΛΑΖΙΟ

Η χώρα μας με τις απέραντες δα
ντελένιες ακρογιαλιές και τις ομορ
φότερες θάλασσες του κόσμου ττρο- 
σφέρεται για θαλάσσιες δραστηριό-J 
τητες. Μια τέτοια δραστηριότητα με 
πολύ έντονες συγκινήσεις είναι η 
αυτόνομη κατάδυση.

Ηαυτόνομη κατάδυση είναι μια από τις πιο συ
ναρπαστικές δραστηριότητες που μπορεί να 
αναπτύξει ο άνθρωπος. Με αυτή χαλαρώνει, 
γυμνάζεται και απολαμβάνει την μαγεία και 

την ομορφιά του υποθαλάσσιου κόσμου. Ερχεται σε 
επαφή με αμέτρητα είδη ζωής, που βρίσκονται στο 
βυθό της θάλασσας, με τον θαυμαστό κόσμο των κο- 
ραλλιών, με ότι πιο όμορφο έχει δει ποτέ στη ζωή 
του, γιατί ο κόσμος στον βυθό της θάλασσας είναι 
ένας άλλος πλανήτης.
Σκεφτείτε πόσο πολύ εντυπωσιαζόμασταν όταν βλέ
παμε στην τηλεόραση τα ντοκιμαντέρ με τον Ζακ Υβ 
Κουστώ, που μας έφερναν κοντά με τη μαγεία του βυ
θού. Με την αυτόνομη κατάδυση μπορούμε εμείς οι 
ίδιοι να έρθουμε σε άμεση επαφή με την μαγεία αυτή.

Για να ασχοληθεί κανείς με την αυτόνομη 
κατάδυση πρέπει να πάρει μαθήματα από 
οργανωμένες σχολές, οι οποίες να είναι 
και αναγνωρισμένες από το Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας αλλά και να δια
θέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό.
Εκτός από την σωστή εκπαίδευση 
που αποτελεί το βασικότερο εφόδιο 

ενός ελεύθερου και ενός αυτόνομου 
δύτη θα αναφερθούμε και στο δεύτερο βήμα που θα

πρέπει να προσέξει κανείς, την επιλογή του σωστού 
εξοπλισμού, θέμα ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφά
λεια και την απόλαυση της κατάδυσης. 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΔΥΤΗ 
Ένας αυτοδύτης θα πρέπει να διαθέτει και τα παρα
κάτω:
Ρυθμιστής αναπνοής: Ο ρυθμιστής αναπνοής αποτε
λεί την καρδιά του καταδυτικού εξοπλισμού, είναι το 
σημαντικότερο καταδυτικό εξάρτημα χάρη στο οποίο 
μπορούμε να αναπνέουμε με ευκολία στο βυθό σε 
οποιοδήποτε βάθος και με μεγάλη ασφάλεια. Ο ρυθ
μιστής αποτελείται από έναν απλό και πολύ αξιόπιστο 
μηχανισμό ο οποίος χωρίζεται σε δύο τμήματα: στο 
πρώτο (α) στάδιο το οποίο προσαρμόζεται στο κλεί
στρο της φιάλης και στο δεύτερο (β) στάδιο που προ
σαρμόζεται στο στόμα του δύτη. Βασικά υπάρχουν 2 
κατηγορίες (α) σταδίων:
1. τα ισορροπημένα (balanced) τα οποία δίδουν με 
την ίδια ευκολία αέρα σε όλη τη διάρκεια της κατά
δυσης ανεξάρτητα από την πίεση της φιάλης
2. τα μη ισορροπημένα (unbalanced) των οποίων η 
απόδοση εξαρτάται από την πίεση της φιάλης και το 
βάθος. Ο μηχανισμός του (α) σταδίου μπορεί να λει
τουργεί με πιστόνι ή να υπάρχει διάφραγμα. Η πίεση 
της φιάλης που εισέρχεται στο (α) στάδιο μειώνεται 
και αποκτά την τιμή από 5 έως 12 bar πάνω από την
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πίεση του περιβάλλοντος και ανάλογα με τον τύπο 
του ρυθμιστή. Ο αέρας φτάνοντας στο (β) στάδιο χά
ρη στον απλό αλλά αποτελεσματικό μηχανισμό του, 
αποκτά την πίεση του περιβάλλοντος και καλύπτει με 
ευκολία την αναπνοή. Η άνετη αναπνοή αποτελεί το 
πιο βασικό χαρακτηριστικό του ρυθμιστή που δεν 
απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια σε όποιο βάθος και να 
βρισκόμαστε.
Συντήρηση: Ο ρυθμιστής, όπως και ο υπόλοιπος 
εξοπλισμός, πρέπει να πλένεται με γλυκό νερό μετά 
από κάθε χρήση. Δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στην 
αποφυγή δημιουργίας υγρασίας στο εσωτερικό τμή
μα του (α) σταδίου. Κρατάμε το ρυθμιστή μακριά από 
άμμο, λάσπη και βρωμιές, είναι σημαντικό το ετήσιο 
service του ρυθμιστή από ειδικό κατάστημα. 
Ρυθμιστής πλευστότητας: Ο ρυθμιστής πλευστότη
τας μας εξασφαλίζει τον έλεγχο της πλευστότητας 
μας ενώ αποτελεί και σημαντικό μέσο ασφαλείας. 
Αποτελείται από ένα σάκο μεταβλητού όγκου στον 
οποίο μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε 
αέρα την κατάλληλη στιγμή ανάλογα με την πλευ
στότητα μας. Επίσης μας προσφέρει τη δυνατότητα 
να παραμένουμε στην επιφάνεια χωρίς κόπο ενώ πα
ράλληλα σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί σαν σωσίβιο. Ένας καλός ρυθμιστής πλευ
στότητας πρέπει να έχει την ικανότητα: 
α. να φουσκώνει αρκετά ώστε με πλήρη εξοπλισμό 
να έχουμε μεγάλη θετική πλευστότητα στην επιφά
νεια
β. να έχει σύστημα πλήρωσης - αποπλήρωσης αέρα 
τέτοιο ώστε να έχουμε εύκολη είσοδο - έξοδο αέρα 
γ. να έχει σύστημα πλήρωσης συνδεδεμένο με το 
πρώτο στάδιο του ρυθμιστή αναπνοής, καθώς και 
τρόπο για είσοδο του αέρα με το στόμα 
δ. πρέπει να διαθέτει βαλβίδα εκκένωσης αέρα και 
στο χαμηλότερο σημείο του ώστε να εξασφαλίζεται 
η άμεση απελευθέρωση αέρα ανεξάρτητα από τη θέ
ση του δύτη στο βυθό
ε. η σχεδίαση καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του 
θα πρέπει να διασφαλίζουν την άνεση και τη σταθε
ρότητα στο σώμα του αυτοδύτη 
στ. να υπάρχει βαλβίδα υπερπίεσης 
ζ. η ύπαρξη θηκών πάνω στο τζάκετ διευκολύνει 
στην τοποθέτηση διαφόρων αντικειμένων ενώ η πα
ρουσία κρίκων δημιουργεί σημεία κατάλληλα για την 
τοποθέ-τηση διαφόρων εξαρτημάτων.
Φιάλη κατάδυσης: Η φιάλη είναι η αποθήκη αέρα 
που χρησιμοποιούμε στην κατάδυση μας. Αποτελεί- 
ται από ένα μεταλλικό κύλινδρο κατασκευασμένο 
από εξαιρετικής αντοχής μεταλλικά στοιχεία κατάλ
ληλο να δέχεται αέρα υπό μεγάλη πίεση.
Ανάλογα με τον όγκο της φιάλης, ο οποίος μετριέται 
σε λίτρα, καθορίζεται και ο σκοπός για τον οποίο χρη
σιμοποιείται. Τα πιο συνηθισμένα μεγέθη των φιαλών 
που χαρακτηρίζονται ως βοηθητικά - εφεδρικά είναι:

4 It, 6 It, 8 It.
Σαν βασικές 
φ ιάλες κατα
δύσεων χρησι- 
μ οπ ο ιο ύ ντα ι 
οι: 10 It, 12 
15 It, ι8 It και η 
πιο συνηθι
σμένη πίεση 
λ ε ιτο υ ρ -γ ία ς  
σε αυτές είναι 
2 0 0  bar, 
υπάρχουν και 
φιάλες κα-τα- 
σκευασμένες 
ώστε να δέχο
νται μέχρι 
bar.
Οι κύλινδροι 
κατασκευάζο
νται από ειδικά κράματα χάλυβα ή αλουμινίου χωρί
ζοντας με αυτό τον τρόπο τις φιάλες σε δύο τύπους 
ατσάλινες και αλουμινίου.
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ
Μανόμετρο: Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 
εξοπλισμού μας και μας επιτρέπει να ελέγχουμε κά
θε στιγμή την πίεση του αέρα στη φιάλη μας, ώστε να 
μπορούμε να προγραμματίζουμε με ασφάλεια την 
παραμονή μας στο βυθό. Τα μανόμετρα μπορούν να 
είναι είτε αναλογικά είτε ψηφιακά.
Βαθύμετρο: Και αυτό με τη σειρά του αποτελεί ένα 
πολύ βασικό εξάρτημα για την ασφάλεια της κατάδυ
σης μας. Με το βαθύμετρο μπορούμε ανά πάσα στιγ
μή να βλέπουμε την ένδειξη βάθους στο οποίο βρι
σκόμαστε, ενώ η μορφή του μπορεί να είναι ε ίτε ανα
λογική είτε ψηφιακή.
Ρολόι κατάδυσης: Το καταδυτικό ρολόι είναι αναπό
σπαστο κομμάτι του εξοπλισμού μας και σε συνεργα
σία με το βαθύμετρο, μας καθορίζουν τα όρια που 
πρέπει να θεσπίζουμε στην κατάδύση μας ώστε να 
τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας που αφορούν το χρόνο 
παραμονής μας και το βάθος, καθώς και την ταχύτη
τα ανόδου. Τελειώνοντας αυτό που θα πρέπει να το
νίσουμε είναι ότι η επιλογή του εξοπλισμού θα πρέ
πει να γίνεται από υπεύθυνα εξειδικευμένα καταστή
ματα ώστε να αποφεύγονται οι «κακοτοπιές», σωστή 
εκπαίδευση και βέβαια ποτέ μόνοι στη θάλασσα. 
Απολαύστε λοιπόν ανεπιφύλακτα την μοναδική αί
σθηση της κατάδυσης γευόμενοι μοναδικές εμπειρίες 
σε μία από τις ομορφότερες θάλασσες του κόσμου.

Πηγές:
Περιοδικά: Αποδράσεις, Έψιλον, Ψάρεμα 
Ιστοσελίδες: pathfinder.gr, in.gr 
Επιμέλεια: Π.Υ/Δ.Ε/Α’ Αναστασία Πετράκη
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Μια διατροφή που προσφέρει υγεία και μακρο
ζωία. Αντικατοπτρίζει τις τοπικές διατροφικές 
συνήθειες των κατοίκων της Μεσογείου. Βα

σίζεται στην απλή παρασκευή εύγευστων πιάτων χά
ρη στην ευρεία γκάμα προϊόντων που παράγονται σ’ 
αυτές της χώρες.
Τα τελευταία πενήντα χρόνια έχει εμφανιστεί στο πα
γκόσμιο προσκήνιο μια ομόφωνη διεθνής επιστημονι
κή άποψη ότι η παραδοσιακή διατροφή των χωρών 
της Μεσογείου είναι η πιο υγιής.
Αν και οι γεύσεις μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα της Μεσογείου ( Ελλάδα, Ιταλία, Νότια Γαλλία, 
Ισπανία, Μαρόκο, Τυνησία) τα βασικά συστατικά των 
συγκεκριμένων τροφών που χαρίζουν καλύτερη 
υγεία και μακροζωία στους μεσογειακούς λαούς πα
ραμένουν τα ίδια. Με ατελείωτους γευστικούς συν
δυασμούς, αρωματικά βότανα και μπαχαρικά, οι με
σογειακές κουζίνες φημίζονται και για τη γαστριμαρ- 
γική απόλαυση που προσφέρουν. Ασβέστιο, σίδηρο, 
ιχνοστοιχεία, βιταμίνες, μέταλλα είναι μερικά από τα 
πολύτιμα συστατικά που προσφέρονται σε αφθονία 
στο μεσογειακό διαιτολόγιο.
Τι είναι μεσογειακή διατροφή.
Η μεσογειακή διατροφή είναι πλούσια σε φρούτα και 
λαχανικά και περιλαμβάνει ζυμαρικά, ψωμί, δημητρια

κά, ρύζι και πατάτες, πουλερικά και ψάρια, γαλακτο
κομικά προϊόντα, μερικά πολύ λίγο επεξεργασμένα 
εποχιακά τρόφιμα και ελάχιστο κρέας. Περιλαμβάνει 
όμως δύο βασικά συστατικά, το ελαιόλαδο που είναι 
η κύρια πηγή λίπους και το κρασί. Το κόκκινο κρέας 
είναι σχεδόν απαγορευμένο και καταναλώνεται λίγες 
φορές το μήνα και σε μικρές ποσότητες σε αντίθεση 
με το κοτόπουλο ή το ψάρι που καταναλώνονται κάθε 
εβδομάδα. Πολύ συχνή είναι και η κατανάλωση κρα
σιού (ένα ή δύο ποτήρια κάθε ημέρα). Ορίζονται με 
ποσοστά τα συστατικά που θα πρέπει να λαμβάνει 
καθημερινά ο οργανισμός μας. Η κατανάλωση των 
τροφών έχει ως εξής:
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55% υδατάνθρακες (δημητριακά, ρύζι, πατάτες, 
φρούτα, λαχανικά)
25% ζωϊκά λίπη 
15 - 20% πρωτεΐνες.
Ένα τέτοιου είδους διατροφικό σχήμα εξασφαλίζει 
στον οργανισμό μια υγιεινή και ισορροπημένη δια
τροφή, προσφέροντάς του όλα τα απαραίτητα συστα
τικά για την καλή λειτουργία του.
Η αξία της μεσογειακής διατροφής 
Στις αρχές της δεκαετίας του '60, ξεκίνησε μια έρευ
να της παγκόσμιας οργάνωσης υγείας με στόχο τη 
μελέτη των διατροφικών συνηθειών ανθρώπων από 7 
διαφορετικές χώρες ( Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Ολ
λανδία, Φιλανδία, Η.Π.Α. και Ιαπωνία). Διήρκησε 30 
χρόνια και πήραν μέρος περίπου 13.000 άτομα, ηλι
κίας 40 - 59 ετών.
Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έδειξαν ότι άν
θρωποι που ζούσαν στις μεσογειακές χώρες και κυ
ρίως στην Ελλάδα εμφάνισαν τα μικρότερα ποσοστά 
θνησιμότητας από καρκίνο και στεφανιαία νόσο και 
είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής σε σχέση με τους 
κατοίκους των άλλων χωρών. Πρόσφατα μεγάλη 
έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθη
νών και της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ, 
που δημοσιεύτηκε πριν από ένα χρόνο στο περιοδικό 
New England Journal of Medicine επιβεβαιώνει ότι η 
μεσογειακή διατροφή παρατείνει τη ζωή και προστα
τεύει από καρδιοπάθειες και καρκίνο.
Τα πολύτιμα συστατικά των τροφών και η ωφελιμότη-
τά τους στον οργανισμό μας
Ασβέστιο: βασικό συστατικό των οστών και των δο-
ντιών είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της υγείας
τους.

ι

Β ιταμίνες: οργανικά μόρια 
πολύτιμα για τη λειτουργία 
του οργανισμού και στενό 
συνδεδεμένα με την υγεία 
και την καλή εμφάνιση του 
δέρματος και των μαλλιών.
Ιχνοστο ιχεία: χημικά στοι
χεία που εισάγονται στον ορ
γανισμό σε ελάχιστες ποσό
τητες με τις τροφές, έχουν 
πρωτεύουσα σημασία για το 
μεταβολισμό. Κυριότερα αυ
τών ο σίδηρος, το σελήνιο, 
το ιώδιο, το μαγγάνιο, το μα
γνήσιο, ο ψευδάργυρος, ο 
χαλκός κλπ. Η έλλειψή τους 
έχει δυσάρεστες επιπτώσεις 
τόσο στην υγεία όσο και 
στην εμφάνιση: τριχόπτωση, 
λευκές κηλίδες στο δέρμα, 
εύθραυστα νύχια κλπ.
Πρωτεΐνες: χημικά μόρια υπεύθυνα για την αύξηση 
και την ανανέωση των κυττάρων.
Λίπη και υδατάνθρακες: χημικές ενώσεις που προ
σφέρουν ενέργεια στον οργανισμό, αποτελώντας την 
«καύσιμη ύλη» για να πραγματοποιήσει τις λειτουρ
γίες του.
Πώς να μαγειρεύουμε σωστά τις τροφές 
Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για τη σωστή 
απορρόφηση των απαραίτητων αυτών συστατικών 
από τον οργανισμό είναι, οι τροφές να διατηρούνται 
κατάλληλα και να μαγειρεύονται σωστά.
Τι πρέπει να γνωρίζετε:
- Το ψήσιμο ή το βράσιμο των τροφών σε μεγάλη 
θερμοκρασία καταστρέφουν τις βιταμίνες και τα 
ιχνοστοιχεία που περιέχουν.
- Τα ψιλοκομμένα λαχανικά και φρούτα χάνουν με
γάλο μέρος της θρεπτικής τους αξίας.
- οι φυτικές ίνες εμποδίζουν την απορρόφηση του 
ασβεστίου από τον οργανισμό, επομένως ας απο
φεύγουμε να τρώμε λαχανικά μαζί με γιαούρτι.
- οι τροφές και οι χυμοί που περιέχουν τη βιταμίνη C
- πορτοκάλια, ντομάτες, γκρέιπφρουτ κλπ. - θα πρέ
πει να καταναλώνονται αμέσως μετά την κοπή ή το 
στύψιμό τους, γιατί η βιταμίνη C καταστρέφεται 
όταν έρχεται σε επαφή με το οξυγόνο.
- Η καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου γίνεται σε 
συνδυασμό με τη βιταμίνη C.
- το αλάτι που μπαίνει για τη συντήρηση του χρώμα
τος των λαχανικών καταστρέφει τη βιταμίνη C που 
περιέχουν.
- τα προμαγειρεμένα φαγητά έχουν σημαντικές 
απώλειες σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία

Πηγές: www.yahoo.com 
Περιοδικό “Υγεία για όλους”
Π.Υ./Δ.Ε/Α' Αναστασία Πετράκη
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Α Σ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ

Παθητικό

Καπνός! Το ονόμασαν «χόρτο του διαβόλου» και είναι 
ντως πειρασμός, αφού η νικοτίνη που εμπεριέχεται, 
μιουργεί εξάρτηση και πολλά άλλα συστατικά που επιφέ 
ρουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο και 
το θάνατο.

Το κάπνισμα είναι μια συνήθεια την οποία κάθε 
μέρα όλο και περισσότεροι άνθρωποι πείθονται, 
ότι είναι επιβλαβής και καταστρεπτική.

Οι επιβλαβείς επιδράσεις του καπνίσματος στην 
υγεία του καπνιστή, αλλά και των μη καπνιστών που 
βρίσκονται στον ίδιο κλειστό χώρο (παθητικό κάπνι
σμα) είναι γνωστές από πολλά χρόνια και σήμερα 
δεν αμφισβιτούνται από κανέναν.
Το παθητικό κάπνισμα αφορά μια μερίδα ανθρώπων 
που υφίστανται διπλή αδικία και ζημιά χωρίς οι ίδιοι 
να είναι άμεσα υπεύθυνοι.

Πρόκειται για τους μη καπνιστές που ε ι
σπνέουν παθητικά τον καπνό του αναμ
μένου τσιγάρου του καπνιστή καθώς και 
τον καπνό της εκπνοής του. Το παθητικό 
κάπνισμα είναι ενοχλητικό έως και απο- 
κρουστικό για τον μη καπνιστή, αλλά 
ακόμη και πολύ επιβαρυντικό για την 
υγεία του! Έτσι ταλαιπωρείται διπλά χωρίς 
να φταίει. Εξαναγκάζεται να δέχεται φθο

ροποιές συνθήκες που του επιβάλλει ο άλλος και κα
ταπιέζεται με το να συμβιβάζεται και να ανέχεται κά
τι που ο ίδιος αντιπαθεί και το έχει απορρίψει. Η ευ
θύνη του μη καπνιστή εδώ είναι να προσπαθήσει να 
μεταπείθει τον καπνιστή να αλλάξει συνήθειες, να 
περάσει στην αντίπερα όχθη και να παραιτηθεί από 
το κάπνισμα. Θα χρειαστεί την υποστήριξή του για να 
επιτύχει να αλλάξει στρατόπεδο. Εάν το καταφέρει, 
θα είναι μια νίκη ζωής. Εάν δεν καταλήξει να περάσει 
στο άλλο στρατόπεδο, τότε θα παρακληθεί να περά
σει στο μπαλκόνι για να μην ενοχλεί και καταστρέφει 
άλλες ζωές.
Σήμερα, στα εστιατόρια, στα αεροπλάνα, στο μετρά, 
στο ασανσέρ, το κάπνισμα έχει απαγορευτεί. Στα 
γραφεία, οι ταλαιπωρημένοι τόσα χρόνια παθητικοί 
καπνιστές παίρνουν τώρα την εκδίκησή τους. Οι φα

νατικοί του καπνίσματος υποχρεώνονται να βγουν 
στους δρόμους ή στα μπαλκόνια για να απολαύσουν 
στα γρήγορα αυτό που οι ίδιοι θεωρούν δικαίωμα. 
Στις επιχειρήσεις έχουν φτάσει να κάνουν αναλύσεις 
ούρων προκειμένου να προβούν σε προσλήψεις, ενώ 
η Κράισλερ σε μία κίνηση εκκεντρικού μάρκετινγκ, 
ανακοίνωσε την έκδοση μοντέλων της με προαιρετι
κό τασάκι και αναπτήρα. Είναι πια φανερό ότι οι και
ροί έχουν αλλάξει.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σεβαστούμε τα παιδιά. 
Είναι απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να μετατρέπουμε 
τα παιδιά σε παθητικούς καπνιστές. Οι γονείς πρέπει 
να περιφρουρήσουν και να διδάξουν τα παιδιά τους, 
ώστε και αυτά από μικρά να γνωρίζουν και να προ
στατεύουν την υγεία τους, διεκδικώντας αυτό το δι
καίωμα. Ακόμη και τα έμβρυα γίνονται παθητικοί κα
πνιστές, όταν η έγκυος μέλλουσα μητέρα καπνίζει 
κανονικά ή παθητικά.
Επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι καρδια
κοί θάνατοι από το παθητικό κάπνισμα αποτελούν τα 
3/4 του συνόλου των θανάτων από το κάπνισμα αυτό 
(60.000 περίπου το χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
3.000 περίπου κατ’ αναλογία στην Ελλάδα).
Ετσι, το παθητικό κάπνισμα κατατάσσεται ως τρίτη 
κατά σειρά αιτία θανάτου - μετά το ενεργητικό κάπνι
σμα και το αλκοόλ - η οποία μπορεί να αποφευχθεί. 
Το παθητικό κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο για καρκί
νο του πνεύμονα κατά 30%. Οι δε καρδιακοί θάνατοι 
από το παθητικό κάπνισμα ανέρχονται σε 60.000 πε
ρίπου το χρόνο.
Στο Ηνωμένο Βασίλειο το παθητικό κάπνισμα ευθύ- 
νεται για το 20% της συνολικής θνησιμότητας 
Πέρα από τα γνωστά νοσήματα, που συνεπάγεται η 
κατάχρηση του καπνού, στατιστικές δείχνουν, ότι 
όταν οι μητέρες καπνίζουν, παρατηρούνται ανωμα
λίες και θνησιμότητα στα βρέφη καθώς και μείωση
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του δείκτη ευφυΐας στα παιδιά. Βλαβερό για τα τε 
λευταία είναι και το παθητικό κάπνισμα που τους δη
μιουργεί αναπνευστικά προβλήματα.
Έχει υπολογιστεί, ότι ο παθητικός καπνιστής όταν 
βρίσκεται σε κλειστό χώρο όπου καπνίζουν πολλοί, 
εισπνέει τόσο καπνό όσο και αν κάπνιζε ο ίδιος 15 
τσιγάρα χωρίς φίλτρο ή 35 με φίλτρο. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Υπουργείου Υγείας το 25 - 33% των πε
ριπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα αφορά σε μη κα
πνιστές και οφείλεται σε παθητικό κάπνισμα.
Το ζήτημα του παθητικού καπνίσματος αποκτά ιδιαί
τερη βαρύτητα στις περιπτώσεις των παιδιών (ηλικίας 
ενός με ενάμισι έτους) των οποίων οι γονείς καπνί
ζουν. Ο καπνός στον περιβάλλοντα χώρο συνεπάγε
ται κινδύνους βρογχίτιδας και πνευμονίας. Στις ΗΠΑ 
υπολογίζονται ετησίως από 150.000 έως 300.000 νέα 
κρούσματα σε παιδιά της ηλικίας αυτής. Αυξημένοι 
επίσης θεωρούνται οι κίνδυνοι ωτίτιδας, φαρυγγίτι- 
δας, λαρυγγίτιδας και αυξάνεται η συχνότητα των 
κρίσεων στους μικρούς ασθματικούς.
Μια θλιβερή πρωτιά κρατάει εδώ και χρόνια η χώρα 
μας. Μεταξύ όλων των ευρωπάικών κρατών, η Ελλά
δα βρίσκεται στην πρώτη θέση όσον αφορά στην κα
τά κεφαλή κατανάλωση καπνού. Τα 15.000 θύματα 
που θρηνούμε κάθε χρόνο, εξαιτίας νόσων που σχε
τίζονται με το κάπνισμα, φαίνεται ότι δεν είναι αρκε
τά για να μας συνετίσουν. Η παγκόσμια ημέρα κατά 
του καπνίσματος, μπορεί να μη μας απαλλάσσει από 
τις καπνιστικές μας συνήθειες, οι καπνιστές όμως 
ίσως προβληματιστούν από τη σκληρή γλώσσα των 
αριθμών.
Κινδυνεύουν οι «παθητικοί» καπνιστές.
Κάπνισμα - θάνατος. Την εξίσωση αυτή πρέπει να 
έχουμε όλοι μας κατά νου, υπάρχουν και οι αριθμοί, 
όπως τους έδωσε στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.
Κάθε 10 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένας άνθρωπος εξαι
τίας του καπνίσματος. Το 1994 υπήρξαν 3 εκατομμύ
ρια θύματα από κάπνισμα, ενώ το 2025 ο αριθμός 
αναμένεται να ξεπεράσει το 10 εκατομμύρια.
Από το σύνολο του πληθυσμού της Γης (περίπου 5 δι
σεκατομμύρια), 500 εκατ. θα πεθάνουν εξαιτίας του 
καπνίσματος. Οι μισοί απ’ αυτούς θα είναι ηλικίας 35 
- 69 ετών.
Το 43% των Ελλήνων, ανδρών και γυναικών, καπνί
ζουν, γεγονός που συνεπάγεται 15.000 θανάτους το 
χρόνο.
3.500 θάνατοι ανδρών και 500 θάνατοι γυναικών στη 
χώρα μας οφείλονται κάθε χρόνο σε καρκίνο του 
πνεύμονα.

Το 3% των θανάτων αυτών οφείλο
νται στο παθητικό κάπνισμα, δηλα
δή περίπου 500 Έλληνες πεθαίνουν 
ετησίως εξαιτίας της έκθεσής τους 
στο κάπνισμα των άλλων.

Ο Δωδεκάλογος του μη καπνιστή
Να εκφράζεις με διακριτικότητα και ευγένεια την 

δυσφορία, που σου προκαλεί το κάπνισμα, όταν βρί
σκεσαι κοντά σε καπνιστές.

Να προσπαθείς να συχνάζεις σε αντικαπνιστι- 
κούς χώρους όσο είναι εφικτό, για να αποφεύγεις 
τις συνέπειες του καπνίσματος και τις αντιθέσεις με 
τους καπνιστές.

Να αποφεύγεις με αυτοπεποίθηση να καπνίσεις, 
όταν παροτρύνεσαι από το περιβάλλον και την πα
ρέα σου, να εξοικειωθείς μαζί τους.

Να δώσεις τη δυνατότητα στους γύρω από εσέ
να να σε εκτιμούν ως μη καπνιστή, και να σέβονται 
την αρνητική σου θέση για το κάπνισμα.

Υπενθύμισε με απλό και ευγενικό τρόπο στους 
απρόσεκτους καπνιστές, ότι έχεις και εσύ δικαιώ
ματα όπως και αυτοί, και ότι η ελευθερία του ενός 
σταματά εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου.
6. Μην επιτρέπεις, με διακριτικό τρόπο, στους άλ
λους να καπνίζουν στο σπίτι ή στο γραφείο σου.

Μην προσπαθείς με πειστικό τρόπο να αποτρέ- 
ψεις τον σύντροφό σου από τη συνήθεια του καπνί
σματος. Η συναισθηματική προσέγγιση και η στα
διακή αντικατάσταση του τσιγάρου με άλλες απο
λαύσεις αποτελούν την πιο κατάλληλη μέθοδο.

Ενημέρωσε και ευαισθητοποίησε την οικογένεια 
και τον κοινωνικό σου περίγυρο, για τις καταστρο
φικές συνέπειες του καπνίσματος και κάνε τους 
πρεσβευτές και προδρόμους της αντικαπνιστικής 
εκστρατείας.

Δώσε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά, που κατά 
κανόνα αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ακουσίων - παθητικών καπνιστών και ενημέρωσε 
τους γονείς για τις δυσμενείς επιπτώσεις του καπνί
σματος.

Μην απογοητεύεσαι από τις επιθέσεις και τις 
επικρίσεις που θα δεχθείς στην αντικαπνιστική σου 
προσπάθεια. Το θετικό αποτέλεσμα και η επιβρά
βευση των ενεργειών σου θα έρθουν σιγά - σιγά.

Μην ξεχνάς, ότι το κάπνισμα αποτελεί το υπ' 
αριθ. 1 κίνδυνο των αθλητών μας και ασφαλώς μει
ώνει την απόδοσή τους και περιορίζει στο ελάχιστο 
τις αθλητικές τους διακρίσεις. Φρό
ντισε να επιδράσεις στην αθλητική 
οικογένεια.

Να θυμάσαι ότι το τσιγάρο, εκτός 
από τις καταστροφικές του συνέπειες 
στην υγεία, αποτελεί έναν από τους 
σοβαρότερους λόγους για την κατα
στροφή του περιβάλλοντος (πυρκα
γιές, ρύπανση κ.λ.π.).

Π.Υ./Δ.Ε/Α’ Αναστασία Πετράκη
Πηγή: Κάπνισμα STOP 
Αντικαπνιστικός Σύλλογος Ελλάδας(Α.Σ.Ε)
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Για τους νέους αναγνώστες μας
Οι γνώσεις που χρειάζονται για το μεγάλωμα ενός παιδιού μπορεί να βρεθούν σε 
κλασικά συγγράμματα που ίσως ήδη να έχετε στη βιβλιοθήκη σας. Το πλεονέκτη
μα όμως του περιοδικού μας είναι ότι μπορεί να κάνει την πρόσβαση στις γνώσεις 
ευκολότερη, πιο ευχάριστη, συνεχή και με πολλαπλές προσεγγίσεις μέσα από τις 
απαντήσεις που δίνει ο καθηγητής της παιδιατρικής Νίκος Ματσανιώτης.

1. Πριν από 8 μήνες π μικρή μας κόρη, τότε 18 μη
νών, έπεσε από την κούνια στην παιδική χαρά και 
έσκισε το πρόσωπό της κοντά στο αριστερό μάτι. 
Την πήγαμε στο Κέντρο Υγείας και της έβαλαν τέσ
σερα ράμματα. Τώρα, μετά από 8 μήνες, τα σημαδά- 
κια από τα ράμματα φαίνονται ακόμη (όχι πολύ) και 
το σημάδι από το σκίσιμο μου φαίνεται σαν να γίνε
ται πιο έντονο. Τι μπορούμε να κάνουμε; Κοριτσάκι 
είναι. Δε θέλω να έχει σημάδι στο πρόσωπο.

Το να φαίνονται τα ση
μάδια από τα ράμματα 8 μήνες μετά τον τραυματισμό 
σε ένα παιδί ηλικίας 18 μηνών είναι μια φυσιολογική 
εξέλιξη του τραυματισμού. Το σημάδι από το σκίσιμο, 
που νομίζετε ότι γίνεται πιο έντονο, είναι και αυτό μέ
σα στη φυσιολογική εξέλιξη της επούλωσης του 
τραύματος.
Τόσο τα σημάδια από τα ράμματα όσο και το σημάδι 
από το σκίσιμο με τον καιρό θα βελτιώνονται όλο και 
πιο πολύ. Για να βοηθήσετε τα σημάδια να βελτιω
θούν γρηγορότερα, πρέπει να τα περιποιείστε με μια 
οποιαδήποτε λιπαρή οφθαλμική αλοιφή ή κρέμα. Επί
σης, θα βοηθούσε η συστηματική προφύλαξη από τον 
ήλιο.

2. Έχω τη δυνατότητα να τον στείλω στο κολυμβη
τήριο γιατί είναι πια 5 ετών και πρέπει να μάθει να 
κολυμπά. Ομως πέρυσι το χειμώνα έκανε τρεις φο
ρές ωτίτιδα. Πρέπει να αποφύγει το κολυμβητήριο;

Δεν υπάρχει απόδειξη ούτε καν ένδειξη ότι το νερό 
της πισίνας, όπως φυσικά και της θάλασσας, μπορεί 
να προκαλέσει ωτίτιδα. Να ακολουθήσετε πιστά τους 
κανόνες που επιβάλλονται για το κολύμπι σε πισίνα, 
καθώς και τις οδηγίες του εκπαιδευτή. Σε περίπτωση 
κρυολογήματος ή άλλης αδιαθεσίας του παιδιού, ε ί
ναι αυτονόητο ότι για μερικές μέρες δεν πρέπει να 
πάει στο κολυμβητήριο.
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Με την ευκαιρία αυτή, παροτρύνω όλους τους γονείς 
να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους στην κολύμβηση νω
ρίς, στην προσχολική ηλικία. Είναι ο ασφαλής τρόπος 
για να αποφύγουν τον πνιγμό.

3. Τα βιβλία που κουβαλούν κάθε μέρα τα παιδιά στο 
σχολείο είναι πάρα πολύ βαριά, κατά τη γνώμη μου. 
Ούτε για αρσιβαρίστες σε προπόνηση! Ο δικός μου 
κρατάει τη σάκα πάντοτε στο αριστερό χέρι. Δεν 
μπορώ να τον πείσω να τη φορέσει στην πλάτη. Φο
βούμαι μήπως πάθει σκολίωση. Τι μπορώ να κάνω;

Η σκολίωση είναι άγνωστης αιτιολογίας κατά 90%. 
Καμία προσωρινή στάση δεν μπορεί να δημιουργήσει 
μόνιμη παραμόρφωση. Αν το μονόπλευρο κράτημα 
της τσάντας δημιουργούσε σκολίωση, θα μπορούσα
με εύκολα να τη διορθώσουμε με το κράτημά της από 
το άλλο χέρι. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει φόβος για 
σκολίωση ή κύφωση από το μονόπλευρο κράτημα της 
τσάντας. Υπάρχει βέβαια και ο κανόνας της κοινής 
λογικής, που επιβάλλει να μη γίνεται το παιδί αρσι
βαρίστας χωρίς τη θέλησή του.
Βάρος στην πλάτη του παιδιού μεγαλύτερου του 20% 
του σωματικού του βάρους είναι παράλογο. Η μετα
φορά της σχολικής τσάντας δεν πρέπει ποτέ να πά
ρει τον χαρακτήρα της αγγαρείας.

4. Ο γιος μου είναι τριάμισι χρονών και από το Σε
πτέμβρη ρουθουνίζει συνέχεια είτε είναι κρυολογη- 
μένος είτε όχι. Ρουφάει τη μύτη του, ενώ δεν έχει να 
βγάλει τίποτε στο μαντήλι. Είναι αλλεργικό, είναι 
τικ; Στο νησί δεν έχουμε παιδίατρο και ο γιατρός 
μου λέει να τον δει στην Αθήνα παιδολαρυγγολόγος. 
Νομίζετε ότι αν καθυστερήσουμε, θα χειροτερεύει;

Θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζω αν ρουθουνίζει στον 
ύπνο του, αν φτερνίζεται και εάν χρησιμοποιεί το μα
ντήλι μόνος του ή μόνο όταν του ζητάτε εσείς να φυ- 
σήξει τη μύτη του. Αλλά και χωρίς τις πληροφορίες 
αυτές, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν χρειάζεται 
να έλθετε στην Αθήνα. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να εξαφανισθεί το ρουθούνισμα, ιδιαίτερα αν εσείς, ο 
πατέρας του και το υπόλοιπο οικογενειακό περιβάλ
λον δεν εστιάζετε την προσοχή σας στη μύτη του 
παιδιού.
Φυσικά αν αρχίσει να έχει παχύρρευστο κιτρινοπρά
σινο έκκριμα ή αν προστεθεί επίμονος βήχας, τότε θα 
πρέπει να συμβουλευτείτε τον πιο κοντινό σας παι
δίατρο.

5. Η κόρη μου παραπονιέται συχνά ότι την πονούν τα 
πόδια της. Στην αρχή σκέφτηκα ότι είναι από την 
κούραση επειδή είναι πολύ ζωηρό παιδί. Όμως, πα
ραπονιέται και μόλις ξυπνήσει το πρωί, που είναι ξε- 
κούραστη. Δεν φαίνονται πρησμένα και δεν έχει πυ
ρετό. Ο αγροτικός γιατρός λέει ότι είναι επειδή ψη

λώνει. Μου φάνηκε λιγάκι απίθανο. Όλα τα παιδιά 
ψηλώνουν, αλλά δεν έχω ακούσει να πονούν χωρίς 
λόγο.

Υπήρχε για πολλά χρόνια στην αγγλοσαξονική βι
βλιογραφία ο όρος «αυξητικοί πόνοι», με ακαθόριστη 
όμως εξήγηση για την πραγματική τους αιτία. Η σύγ
χρονη αντίληψη είναι ότι δεν υπάρχουν αυξητικοί πό
νοι, δεδομένου ότι η ανάπτυξη είναι φυσιολογική δια
δικασία. Τα νυκτερινά άλγη, όπως και τα πρωινά, συ
νήθως οφείλονται σε μι- 
κροτραυματισμούς ή μυϊκή 
κόπωση, κατά κανόνα σε 
παιδιά σχολικής ηλικίας με 
έντονη σωματική δραστη
ριότητα.
Σε ορισμένες περιπτώσεις 
ενδέχετα ι να εκφράζουν 
και το στρες του παιδιού 
κυρίως από τη σχολική 
ζωή.
6. Η κόρη μας ήταν 3 χρό
νων και τεσσάρων μηνών, 
όταν γεννήθηκε η μικρή.
Την είχαμε προετοιμάσει 
όσο καλύτερα μπορούσα
με, αλλά ήταν φανερό ότι 
το παιδί υπέφερε πολύ από 
ζήλια. Τώρα έχουν περάσει 
7 μήνες, αλλά εξακολουθεί 
να της κόβει τσιμπιές όπο- 
τε βρει ευκαιρία. Την ενο
χλεί πολύ που το μωρό κοι
μάται μαζί μας, αλλά πώς 
να το αφήσω στην ίδια κά
μαρα μαζί της; Ξυπνάει τη 
νύχτα και δεν ξέρω τι μπο
ρεί να συμθεί όταν δεν εί
μαι εκεί. Πότε νομίζετε ότι 
θα είναι ακίνδυνο να βάλω 
τα παιδιά στο ίδιο δωμάτιο;

Η απάντηση θα μπορούσε να 
είναι σύντομη: να βάλετε τα 
παιδιά σας στο ίδιο δωμάτιο 
μόνο όταν η κόρη σας πάψει να κόβει 
τσιμπιές στο μωρό. Αξίζει όμως τον κόπο να προ
σπαθήσετε να συντομεύσετε το διάστημα αυτό. Κάθε 
φορά που το τσιμπάει, δείξτε την αποδοκιμασία σας, 
τη στενοχώρια σας για την πράξη της, για τον πόνο 
που προκάλεσε στο μωρό. Μην της πείτε ποτέ, μα 
ποτέ, ότι είναι παλιοκόριτσο, ότι δεν την αγαπάτε και 
τα ανάλογα. Κατακρίνετε την πράξη της, όχι την ίδια. 
Ρωτήστε την αν πραγματικά ήθελε να πονέσει την 
αδελφή της, να την κάνει να κλάψει. Αν θα δεχόταν 
με ευχαρίστηση από ένα μεγαλύτερο παιδί παρόμοια 
μεταχείριση με αυτή που επιφυλάσσει στην αδελφή
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της. Πείτε της ακόμα ότι κρατάτε το μωρό στο δωμά
τιό σας όχι γιατί του έχετε ιδιαίτερη προτίμηση, αλλά 
γιατί δεν την εμπιστεύεστε ότι θα το προσέχει. Και 
ακόμη ότι μόλις πάψει να το τσιμπάει (δηλαδή μετά 
από μερικές εβδομάδες), θα το βγάλετε από το 
δωμάτιό σας. Οι ερωτήσεις, οι γενικότερες προσπά- 
θειές σας, η συμπεριφορά σας να κατατείνει προς 
δύο κατευθύνσεις: να αυξήσετε το αίσθημα ασφάλει
ας, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση της κό
ρης σας. Και δεύτερο, να την κάνετε να ξεχωρίζει το 
φανταστικό από την πραγματικότητα. Να μάθετε 
στην κόρη σας ότι οι όποιες πράξεις της έχουν συνέ
πειες. Οτι είναι πολύ πιο ευχάριστο γ ι’ αυτήν να ε ι
σπράττει τα χαμόγελα του μωρού, παρά το κλάμα 
του. Και το καλύτερο φάρμακο για σας και τον άντρα 
σας είναι η υπομονή και η αισιοδοξία.

7. Διάβασα ότι το μασάζ βοηθά τα πρόωρα στην ανά
πτυξη. Άλλοι όμως μου λένε ότι μπορεί να ερεθίζει 
το παιδί δυσάρεστα. Τι με συμβουλεύετε;

Τα πρόωρα νεογνά που νοσηλεύονται σε νεογνικές 
μονάδες μαιευτηρίων και νοσοκομείων ζουν σε στρε- 
σογόνο περιβάλλον. Υπάρχουν συνεχείς θόρυβοι, 
έντονο φως και συχνά υποβάλλονται σε επώδυνες 
ιατρικές παρεμβάσεις, ενώ στερούνται τα συνήθη 
ερεθίσματα αφής στο κορμί τους. Στις περιπτώσεις 
αυτές, το μασάζ από εκπαιδευμένο προσωπικό μπο
ρεί να βοηθήσει στην ανάπτυξή τους. Δεν αποκλείε
ται όμως να προκαλέσει «δυσφορία» σε ορισμένες

περιπτώσεις. Θεωρώ ότι η αγκαλιά της μητέρας, το 

χάϊδεμα και τα απτικά ερεθίσματα που δέχεται το 

μωρό κατά τη συνήθη φροντίδα του, καθώς κι ένα 

ήσυχο και ήρεμο περιβάλλον, είναι ό,τι ακριβώς χρει

άζεται. Ακόμη καλύτερα βεβαίως αν θηλάζει τη μητέ

ρα του. Συμπέρασμα: περισσότερη αγκαλιά, περισσό

τερο χάϊδεμα και όχι μασάζ.

8. Στείλαμε τη μικρή στον παιδικό σταθμό και έχει 
έρθει τρεις φορές με δαγκωνιές στα μπράτσα και 
στο πόδι. Η ίδια λέει ότι τη δαγκώνει «ο Χρήστος». 
Το είπα στη νηπιαγωγό από την πρώτη φορά. Έχει 
κίνδυνο να κολλήσει κάτι από το παιδί που τη δα
γκώνει;

Το δάγκωμα μεταξύ των παιδιών δεν είναι καθόλου 

σπάνιο. Σχεδόν ποτέ όμως δεν είναι τόσο δυνατό 

ώστε να τρέξει αίμα. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν ο 

Χρήστος είναι φορέας κάποιου ιού και το σάλιο του 

είναι ματωμένο, τότε -  θεωρητικά τουλάχιστον -  μπο

ρεί να τη μολύνει. Στην πραγματικότητα, τέτοια πιθα

νότητα βρίσκεται στα όρια του μηδέν. Η κόρη σας 

πρέπει να αποφεύγει το Χρήστο και να μάθει να αμύ

νεται. Όχι βέβαια με δαγκώματα αλλά απωθώντας 

τον με το χέρι και φωνάζοντας ώστε να προσελκύσει 

την προσοχή της νηπιαγωγού.

9. Ακούω συχνά ότι τα παιδιά που κάνουν μπαλέτο 
δεν ψηλώνουν. Είναι μύθος ή πραγματικότητα;

Είναι μύθος, που μπορεί να γίνει όμως πραγματικό
τητα σε εξαιρετικά ακραίες περιπτώσεις. Προϋπόθε

ση για την πρόκληση σημαντικής φθοράς στους αυ

ξητικούς χόνδρους του μηρού και της κνήμης, κυ

ρίως, είναι η καθημερινή εντατική γυμναστική άσκη

ση για τουλάχιστον 6 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα, επτά 

μέρες την εβδομάδα, για αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα 
στα χρόνια της εφηβείας. Είναι προφανές ότι αφορά 

μόνο όσα παιδιά κάνουν πρωταθλητισμό ολυμπιακού 

επιπέδου. Τα παιδιά όμως αυτά έχουν άκρως εξειδι- 

κευμένους και εμπειρότατους δασκάλους-γυμνα- 

στές, ώστε να προλαμβάνονται ή εγκαίρως να εντο

πίζονται οι οποιοσδήποτε φθορές ή ελαφρά κατάγμα

τα από υπερβολική κόπωση.

Από το περιοδικό: ΠΑΙΔΙ ΥΓΕΙΑ & ΑΝΑΤΡΟΦΗ, Εκ

δόσεις A. Ν. ΜΑΤΣΑΝΙΩΤΗΣ τηλ. 210 6982800.

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Χρ. Τσινάλης
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

S  210-9273370 
2310-508536

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Σ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Α !
ασφαλίζεις το αυτοκίνητο σου 
με έκπτωση στα ασφάλιστρα 
και εξόφληση σε 12 άτοκες 

μηνιαίες δόσεις

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜ Ο ΛΟ ΓΙΟ  
ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚΩ Ν  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Υ Π Α Λ ΛΗ ΛΛ Ω Ν

HP Α Θ Η Ν Α
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η

Λ Ο Ι Π Η
Ε Λ Λ Α Δ Α

Π Α Ρ Α Μ Ε Θ Ο Ρ ΙΟ Σ

1-6 176,31 1 4 3 ,9 0 140.31
7-8 188,01 1 5 2 ,4 5 1 4 8 ,5 0

9 -1 0 2 1 4 ,5 8 1 7 1 ,8 4 1 6 7 ,0 9
11-12 2 3 0 ,4 0 1 8 3 ,4 0 1 7 8 ,1 7
13-14 247,81 1 9 6 ,1 0 1 9 0 ,3 6
15-20 2 6 6 ,9 6 2 1 0 ,0 8 2 0 3 ,7 6
2 1 -2 5 2 8 8 ,0 3 2 2 5 ,4 6 218,51
2 6 -3 0 3 1 1 ,2 0 2 4 2 ,3 8 2 3 4 ,7 3
31-40  

41 & ΑΝΩ
3 3 6 .6 9
3 6 4 ,7 3

2 6 0 .9 8
2 8 1 ,4 5

2 5 2 ,5 7
2 7 2 ,2 0

Πακέτο Καλύψεων Ασφαλιζ. Ποσά
Σωματικές Βλάβες 500.000€
Υλικές Ζημίες 100.000€
Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού 15.000€
Κάλυψη από Ανασφάλιστο Όχημα 30.000€
Προστασία Ασφαλίστρου
Φροντίδα Ατυχήματος - Διαμετακόμιση
Φροντίδα Υγείας
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Με την αύξηση των αθλητικών δραστηριοτή
των που παρατηρείται στις μέρες μας και με 
την έμψαση που δίνεται στην άσκηση οποι

οσδήποτε μορφής, οι κακώσεις και βλάβες του γόνα- 
τος έχουν αυξηθεί σημαντικά και σε όλες τις ηλικίες. 
Τα είδη των κακώσεων ποικίλουν σημαντικά από 
απλά διαστρέμματα του γόνατος και μυϊκές θλάσεις 
έως σοβαρές συμπλοκές ρήξεις συνδέσμων και 
εκτεταμένες ενδαρθρικές βλάβες. Οι σοβαρές αυτές 
βλάβες του γόνατος συνδεσμικές και ενδαρθρικές 
αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά μπορούν 
να οδηγήσουν μετέπειτα σε δευτεροπαθή οστεοαρ
θρίτιδα και μόνιμη δυσλειτουργία του γόνατος ή σε 
πιο απλές περιπτώσεις σε επαναπροσδιορισμό και 
αλλαγή των επαγγελματικών και αθλητικών δραστη
ριοτήτων του παθόντα.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες κυρίως η διά
γνωση και θεραπεία των κακώσεων του γόνατος έχει 
αναπτυχθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα την ικανότη
τα που παρέχεται στον Ορθοπαιδικό Χειρουργό να 
διατηρεί την λειτουργία του γόνατος στο ακέραιο με 
όσο το δυνατό λιγότερες και αναίμακτες χειρουργι
κές παρεμβάσεις. Η χρήση της μαγνητικής τομογρα
φίας (MRI) ως αναίμακτης απεικονιστικής μεθόδου 
του γόνατος μας έδωσε την δυνατότητα να ανακαλύ
πτουμε συνδεσμικές και οστεοχόνδρινες και άλλες 
βλάβες του γόνατος που σε άλλη περίπτωση μόνο με 
παρεμβατικές μεθόδους στο γόνατο θα μπορούσαμε 
να πετύχουμε και πολλές φορές και όχι τόσο λεπτο
μερώς. Έτσι στις μέρες μας οι χειρουργικές μέθοδοι 
για διάγνωση των παθήσεων του γόνατος έχουν πε
ριοριστεί στο ελάχιστο και αυτές χρησιμοποιούνται 
μόνο στην αποκατάσταση των παθήσεων του γόνα
τος. Ως αναφορά την αποκατάσταση επανάσταση 
έχει δημιουργήσει η αρθροσκοπική χειρουργική, μία 
τεχνική που επιτρέπει τον ορθοπαιδικό να βλέπει μέ
σω μόνιτορ (τηλεόρασης) μέσα στο γόνατο χρησιμο

ποιώντας μία δέσμη λεπτών εύκαμπτων οπτικών ινών 
με πηγή ψυχρού φωτισμού και ειδικούς μεγεθυντι
κούς φακούς. Μία κάμερα συνδέεται με το αρθρο- 
σκόπιο και αυτή με την σειρά της συνδέεται στο μό
νιτορ. Η τομή που γίνεται στο γόνατο είναι λιγότερο 
από ένα εκατοστό. Μία άλλη τομή ιδίου μήκους γίνε
ται συνήθως από την άλλη πλευρά του γόνατος μέσω 
της οποίας εισάγονται τα αρθροσκοπικές εργαλεία 
με τα οποία ο χειρουργός αποκαθιστά τις βλάβες. 
Δηλαδή ο χειρουργός εργάζεται στο γόνατο χειριζό- 
μενος με το ένα χέρι την κάμερα και το άλλο τα αρ- 
θροσκοπικά χειρουργικά εργαλεία παρακολουθώντας 
τις κινήσεις του στην κάμερα. Χρειάζεται εκπαίδευση 
και εξοικείωση γιατί η τεχνική αυτή είναι τελείως δια
φορετική από τις ανοικτές μεθόδους ο χειρουργός 
εκτελεί μικρές λεπτές κινήσεις με φορά ανάποδη 
από αυτή που φαίνεται στο μόνιτορ. Αλλα πλεονε
κτήματα των αρθροσκοπικών τεχνικών είναι η μικρή 
παραμονή στο νοσοκομείο, ο ασθενής μπορεί να πά
ρει εξιτήριο την ίδια μέρα ή το πολύ να παραμείνει 
δύο ημέρες ανάλογα με την βαρύτητα της επέμβα
σης, οι μειωμένοι χειρουργικοί κίνδυνοι και επιπλο
κές και οι πολύ πιο γρήγορη φυσική αποκατάσταση 
και επαναφορά στις συνήθεις καθημερινές και αθλη
τικές δραστηριότητες.

Το γόνατο είναι μία άρθρωση που λειτουρ
γεί στα κάτω άκρα και συνδέει το δύο μεγάλα οστά 
των κάτω άκρων τον μηρό και τη κνήμη λειτουργεί 
κάνοντας κυρίως έκταση και κάμψη του γόνατος (δί-
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κην μεντεσέ) καθώς και ατροφικές κινήσεις σε πιο 
περιορισμένο βαθμό. Τα οστά αυτά (μηρός και κνήμη 
) καθώς και η επιγονατίδα που βρίσκεται στο πρό
σθιο άνω μέρος του γόνατος στο τμήμα τους που 
βρίσκεται μέσα στην άρθρωση του γόνατος καλύ
πτονται από μία λεία γλιστερή επιφάνεια τον αρθρι
κό χόνδρο ο οποίος τρέφεται από το αρθρικό υγρό 
που βρίσκεται μέσα στην άρθρωση. Αυτός επιτρέπει 
το γόνατο να κάνει ομαλές κινήσεις χωρίς τριβές. 
Τραυματικές βλάβες του χόνδρου οδηγούν σε πόνο 
λόγω δυσλειτουργίας και δυσκαμψία, πολλές φορές 
τέτοια οστεοχόνδρινα ελεύθερα σωμάτια μπορούν 
να πέσουν μέσα στην άρθρωση του γόνατος και να 
μπλοκάρουν και μα προκαλούν επιπρόσθετες χόν
δρινες φθορές στο γόνατο λειτουργώντας ως ξένα 
σώματα. Πολλές φορές οι οστεοχόνδρινες βλάβες 
συνδυάζονται με άλλους τραυματισμούς όπως μία 

ρήξη προσθίου χιαστού και θα πρέπει να 
ψάχνουμε για αυτές. Τα ελεύθερα οστε- 
οχόνδρινα σωμάτια θα πρέπει να αφαι- 
ρούνται αρθροσκοπικά και βλάβες του 
χόνδρου να αποκαθίστανται στο μέτρο 
του δυνατού είτε με ειδική λείανση του 
χόνδρου, τρυπανισμούς, καλλιέργεια και 
εμφύτευση χονδροκυττάρων ή τοποθέτη
ση οστεοχόνδρινων αυτομοσχευμάτων 
ανάλογα με την βαρύτητα και τη φύση 
της χόνδρινης βλάβης και των συνοδών 
κακώσεων.

Αλλα δομικά στοιχεία του γόνατος 
είναι οι μηνίσκοι ο έσω και ο έξω, ινο- 
χόνδρινοι σχετικά σκληροί δακτύλιοι (δί
κην μισοφέγγαρου) που βρίσκονται με
ταξύ μηρού και κνήμης βοηθούν στην 
απόσβεση κραδασμών και κάθετων φορ
τίσεων δρώντα σαν αμορτισέρ και ομα
λοποιούν επίσης τις ατροφικές κινήσεις 
του γόνατος. Η αντιμετώπιση των μηνι- 
σκικών βλαβών γίνεται επίσης αρθρο
σκοπικά με διάφορες χειρουργικές τε
χνικές ανάλογα με το είδος της βλάβης 
και τις συνοδές κακώσεις. Το περιφερικό 
(έξω) τμήμα των μηνίσκων αγγειώνεται 
όποτε στις βλάβες της περιφερικής πε
ριοχής έχει θέση και η συρραφή του μη
νίσκου με ειδικές τεχνικές σε περιπτώ
σεις ολικής αφαίρεσης μηνίσκου που γί- 

ϊ  νεται πια σπανιότατα, χρησιμοποιείται 
κυρίως η μερική αρθροσκοπική μηνισκε- 

κτομή, η μεταμόσχευση μηνίσκου βρίσκεται σε πει
ραματικό στάδιο. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δί
νεται στις αντικατοπτρικές χόνδρινες βλάβες από

Εικ.Αρθροσκοπηση: Αίθουσα χειρουργείου κατά 
την διάρκεια της αρθροσκόπησης.

ρήξεις μηνίσκων συνήθως χρόνιες που θα πρέπει 
ταυτόγχρονα να αντιμετωπίζονται.

Στα λειτουργικά στοιχεία του γόνατος που 
παθαίνουν βλάβες θα πρέπει να αναφέρουμε επίσης 
τους συνδέσμους, τους δύο πλάγιους έσω και έξω 
που προσφέρουν πλαγιοπλάγια σταθερότητα, ιδιαίτε
ρη λειτουργικότητα έχει ο έσω πλάγιος σύνδεσμος 
που ή έσω μοίρα του συνέχεται με τον έσω μηνίσκο. 
Την προσθοπίσθια σταθερότητα του γόνατος προ
σφέρουν ο πρόσθιος και οπίσθιος χιαστός σύνδε
σμος λειτουργούν επίσης κυρίως ο πρόσθιος χιαστός 
και προσφέρουν σταθερότητα και ομαλότητα στην 
ατροφική κίνηση του γόνατος μαζί με τους μηνίσκους 
και τον έσω πλάγιο σύνδεσμο. Η ρήξη του προσθίου 
χιαστού συνδέσμου είναι από τις πιο σοβαρές τραυ
ματικές βλάβες του γόνατος και πολύ συχνά συνο
δεύεται από βλάβη του έσω μηνίσκου και του έσω 
πλάγιου συνδέσμου (ατυχής τριάς). Ελλειψη του 
προσθίου χιαστού συνδέσμου οδηγεί σε αστάθεια 
του γόνατος, το γόνατο έχει ανώμαλη κινητικότητα 
και αυτό οδηγεί μακροπρόθεσμα χόνδρινες βλάβες 
λόγω των υπεξαρθρημάτων (μπαίνει και βγαίνει το 
γόνατο) και δευτερογενή μετατραυματική αρθρίτιδα 
του γόνατος σε πρώιμη ηλικία. Η αποκατάσταση 
του πρόσθιου χιαστού συνδέσμου και των 
συνοδών βλαβών του γόνατος θα πρέπει 
να γίνεται στις μέρες μας αρθροσκοπι- J 
κα χωρίς δηλαδή να ανοικτή χειρουρ- \ 
γική παρέμβαση μέσα στην άρθρω
ση του γόνατος, διότι και λιγότερες 
ανατομικές βλάβες έχουμε και ταχύ
τερη ανάρρωση και αποκατάσταση.
Στην συνδεσμοπλαστική του προσθί
ου χιαστού χρησιμοποιούνται διάφο
ρες τεχνικές που η κάθε μία έχει την δι
κή της φιλοσοφία κυρίως χρησιμοποιείται
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Εικ. Χιαστός : Ρήξη προσθίου 
χιαστού συνδέσμου.

used or
Inflexible
muscles

Irritated
tendon

Χονδροπάθεια της επιγονατίδας, λεί
ανση της επιγονατιδομηριαίας άρ
θρωσης με επανατοποθέτηση της 

επιγονατίδας στην ανατομική της θέ
ση αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

είτε αυτομόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή (συνή
θως χρησιμοποιούμε είτε τον επιγονατιδικό τένοντα 
ταινία πάχους το 1/3 αυτού με οστικό μπλοκ εκατέ
ρωθεν ή δέσμη ημιτενοντωδους και ισχνού τένοντα 
ειδικά διαμορφωμένη) είτε βιολογικό ή τεχνητό μό
σχευμα. Επίσης ποικίλουν οι τεχνικές σταθεροποίη
σης του μοσχεύματος (βίδες τριβής απορροφήσιμες 
ή μη, ειδικές καρφίδες , bollard μία μορφή ούπα δη
λαδή). Εμβιομηχανικές μελέτες συνεχίζουν να γίνο
νται και οι τεχνικές να εξελίσσονται.

Οι αθλητικές παθήσεις του γόνατος είναι πά- 
μπόλλες και δυστυχώς δεν μπορούμε να αναφερθού
με σε όλες, επιγραμματικά επίσης θα πρέπει να ση
μειώσουμε παθήσεις της επιγονατίδας όπως εξαρ-

θρήματα και υπεξαρθρηματα αυτής, βλάβες ή μονο
μερής χαλαρότητα των καθεκτικών συνδέσμων της 
επιγονατίδας που την σταθεροποιούν και βοηθούν 
στην ομαλή της πορεία κατά την κάμψη του γόνατος 
μέσα στην μεσοκονδύλιο εντομή του μηρού.. Η χον- 
δροπάθεια της επιγονατίδας και η επιγονατιδομηρι- 
αία ευαισθησία μαζί με την τενοντίτιδα του τένοντα 
του τετρακέφαλου είναι από τις συχνές παθήσεις που 
οδηγούν σ σύνδρομα προσθίου πόνου του γόνατος. Η 
θεραπεία είναι κυρίως συντηρητική αλλά και αρθρο- 
σκοπική σε περίπτωση που οι συντηρητικές τεχνικές 
αποτύχουν.

Στις παθήσεις του γόνατος δεν θα πρέπει να 
ξεχνάμε τον ρόλο που παίζει το μυϊκό σύστημα που 
περιβάλλει το γόνατο και ως αναφορά την πρόληψη 
κακώσεων αλλά και ως αναφορά την αποκατάσταση 
μετά από χειρουργική επέμβαση στο γόνατο αλλά και 
σαν θεραπευτική αγωγή αντί φάρμακων εγχύσεων 
αλλά και σε συνδυασμό με αυτές. Πάρα πολλά προ
βλήματα στην περιοχή του γόνατος μπορούν να λυ
θούν με την επιμελή μυϊκή ενδυνάμωση συγκεκριμέ
νων μυϊκών ομάδων που υπολείπονται και οδηγούν σε 
μυϊκές ατροφίες και ανισορροπίες μεταξύ των αντα
γωνιστών μυών με αποτέλεσμα αίσθημα αστάθειας, 
επιγονατιδομηριαία ευαισθησία, κλπ. Ο τετρακέφα
λος και οι οπίσθιοι μηριαίοι είναι δύο ανταγωνιστικές 
μυϊκές ομάδες με ιδιαίτερη σημασία για το γόνατο.

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την τεράστια 
σημασία στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση 
των αθλητικών κακώσεων του γόνατος της φυσιοθε
ραπείας και κινησιοθεραπείας. Είτε εφαρμόσουμε 
συντηρητική θεραπεία είτε χειρουργική η φυσιοθε
ραπεία και οι ασκήσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της αποκατάστασης και μπορεί να αναδείξει είτε να 
θέσει σε κίνδυνο το θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Συνοπτικά οι κακώσεις και παθήσεις του γό
νατος αποτελούν τις πιο συχνές αθλητικές βλάβες. 
Οι καινούριες απεικονιστικές τεχνικές επιτρέπουν 
την γρήγορη και ακριβή διάγνωση και η αρθροσκοπι- 
κή χειρουργική τεχνική μπορεί να δώσει θεραπεία 
σχεδόν στις περισσότερες περιπτώσεις με αποτέλε
σμα με γρήγορη αποκατάσταση και επάνοδο στις συ
νήθεις δραστηριότητες.

Του Αστυνομικού Διευθυντή (Υ.Γ)
Αθανασίου X. Μπαδέκα
Χειρουργού Ορθοπεδικού Τραυματιολόγου
Ελληνικής Αστυνομίας
Foot and ankle fellowshipp, USA
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ΑΣ Τ Υ Ν ΟΜΙ ΚΗ

Εθνική Πινακοθήκη- Λουκάς Σαμαράς: «Περιπέτειες στο Εγώ» 
Πρόκειται για την πρώτη αναδρομική έκθεση του Λουκά Σαμαρά στην Ελλάδα.

Τριάντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975- 
Τα Ελληνικά Συντάγματα από το Ρήγα 
έως σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων

Η συλλογή αρχαιοτήτων του Μουσείου Μπενάκη, η οποία είναι από τις σημαντικότερες συλλογές 
αυτού του είδους στον κόσμο, πραγματοποιεί για πρώτη φορά επίσκεψη στην Αυστραλία.
Η συλλογή αναφέρεται στην οικιακή, πολιτική και καλλιτεχνική ζωή στην Ελλάδα και περιλαμ
βάνει αγαλματίδια, κεραμικά, υφάσματα, χρυσά κοσμήματα, παιχνίδια, βυζαντινές αγιογραφίες, 
μεταλλικά σκεύη, αρχιτεκτονικά τμήματα, όπλα, υδατογραφίες και ελαιογραφίες.
Μέσα από Κυκλαδικά Ειδώλια, διάσημα για την αφαιρετική τους μορφή που επηρέασαν τη 
σύγχρονη γλυπτική, από βυζαντινά ενδύματα και άμφια με πολύτιμους λίθους και όμορφες 
υδατογραφίες και ελαιογραφίες του 19ου αιώνα που απεικονίζουν τους αρχαιολογικούς χώ
ρους της Αθήνας, γίνεται μια γόνιμη προσπάθεια να γνωρίσει ο μακρινός κάτοικος της Αυ
στραλίας τον ελληνικό πολιτισμό.
Η έκθεση περιλαμβάνει 160 εκθέματα που καλύπτουν οκτώ χιλιετίες ιστορίας από το 6000 
π.Χ. έως τον 19ο αιώνα.

Η έκθεση θα περιοδεύσει στην Αυστραλία από 5 Μαΐου έως 31 Ιανουάριου του 2006.

Στη Βουλή των Ελλήνων, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος πα
ρουσιάζεται έκθεση με θέμα τα τριάντα χρόνια από το Σύνταγμα του 
1975 αλλά και τα ελληνικά Συντάγματα από την εποχή του Ρήγα Βε- 
λεστινλή έως σήμερα.
Σκοπός της έκθεσης είναι να τονίσει την σημασία του ισχύοντος θε
μελιώδους νόμου του κράτους για την πολιτική ομαλότητα, την 
αδιάλειπτη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και τη διασφάλι
ση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Στα εκθέματα περιλαμβάνονται τα πρωτότυπα ελληνικά Συντάγμα
τα, πρωτόκολλα ορκωμοσίας πρωθυπουργών, χειρόγραφα, επίση
μα έγγραφα και έργα τέχνης που αποτυπώνουν ιστορικά γεγονό
τα. Τα εκθέματα προέρχονται από διάφορα μουσεία, υπουργεία, 
ιδρύματα και ιδιώτες.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι το τέλος του 2005.

« Η Ελλάδα είναι η προϊστορία μου, το υποσυνείδητο μου, η φαντα
σίωσή μου. Η Αμερική είναι η ιστορία, η συνείδηση, η ενήλικη ζωή, η 
πραγματικότητά μου»

Η έκθεση περιλαμβάνει περισσότερα από τετρακόσια μικρά και μεγάλα 
έργα του Λουκά Σαμαρά που αποτελούν ένα αντιπροσωπευτικό εκθε
σιακό σύνολο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Τα έργα προέρχονται 
από μεγάλα αμερικάνικα μουσεία καθώς και από ιδιωτικές συλλογές, 
ινστιτούτα και γκαλερί.
Ο Λουκάς Σαμαράς μετανάστευσε στην Αμερική το 1948 και πήρε στις 
αποσκευές του τα βιώματα ενός παιδιού της μεταπολεμικής Ελλάδας. 
Στις αρχές του 1960 αρχίζει να γίνεται διάσημος με τα περίφημα «κου
τιά» του και δείχνει ιδιαίτερη επιμονή στην αυτοπροσωπογραφία, γεγο
νός που τον έκανε αντικείμενο κριτικής ως νάρκισσο καλλιτέχνη. Η ε ι
λικρίνεια όμως με την οποία παρουσιάζει την ίδια του την εικόνα δεί

χνει ότι πρόκειται για έναν καλλιτέχνη με ερευνητική διάθεση.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι ανοικτή μέχρι 30 Ιουνίου.
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Candia-Creta-Κρήτη:
Εκθεση χαρτογραφίας από το Μορφωτικό Ίδρυμα 
Εθνικής Τραπέζης
Η έκθεση «Κρήτη» φιλοξενεί χαρακτηριστικά δείγματα της χαρτογρα
φ ία ς  παραγωγής από τον 16ο έως τον 18ο αιώνα με θέμα την Κρήτη 
από τις πρώτες άτεχνες προσπάθειες απεικόνισης μέχρι τις πιο σωστές 
χαρτογραφήσεις του 18ου αιώνα.
Η σημερινή χαρτογραφία αγγίζει την τελειότητα, όμως οι παλαιοί χάρ
τες διατηρούν τη γοητεία της προσωπικής προσπάθειας σε μια εποχή 
που η εμπειρία και όχι η τεχνολογία ήταν εκείνη που έδινε τη γνώση. 
Είναι βέβαιο ότι οι παλαιοί άτεχνοι χάρτες έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
στις εξελίξεις της παγκόσμιας ιστορίας.
Η έκθεση διαιρείται σε έξι ενότητες: Από τον Πτολεμαίο στον Munster, 
Από τον Ortelius στον Mercator, Η Κρήτη των Βενετών χαρτογράφων, Ο 
πόλεμος στην χαρτογραφία, Απόηχοι της Οθωμανικής κατάκτησης στη 
χαρτογραφία και οι Ναυτικοί χάρτες.
Η έκθεση φιλοξενείται στο Μέγαρο Εϋνάρδου και θα διαρκέσει μέχρι 
τις 20 Νοεμβρίου, οπότε θα μεταφερθεί στην Κρήτη.

ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΜΟΣ
Πρόγραμμα έκδοσης Ελληνικών Γραμματοσήμων

Τα Ελληνικά γραμματόσημα του 2005 μας ταξιδεύουν στην αρχαία τέχνη της 
χρυσοχοΐας με την αναμνηστικά σειρά «Αρχαία Ελληνικά Κοσμήματα», ανα- 
δεικνύουν ιστορικές στιγμές με την προβολή σημαντικών «Επετείων και Γε
γονότων» που χαρακτηρίζουν τη χρονιά που διανύουμε και μας ταξιδεύουν 
στο χρόνο με τα μοναδικά «Αυτοκίνητα που άφησαν εποχή». Το ελληνικό 
γραμματόσημο μας ταξιδεύει σε χρώματα και γεύσεις ελληνικές με τις σει
ρές «Ελληνική χλωρίδα» και «Άμπελος -Οίνος» και «Europa- Γαστρονομία». 
Αυτή τη χρονιά οι Έλληνες γελοιογράφοι εκπροσωπούνται στο πρόγραμμα 
με τον τίτλο «Ελληνική Γελοιογραφία».

ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ
Η Ελλάδα το Number One της Ευρώπης

Η χώρα μας απέσπα
σε την πρώτη θέση
στο 50ο διαγωνισμό 
της Eurovision στο 
Κίεβο της Ουκρανίας.
Η Έλενα Παπαρίζου 
και το Number One 
του Χρήστου Δάντη 
και της Ναταλίας Γερ
μανού πήραν τη μεγά
λη διάκριση σ' ένα 
διαγωνισμό που έχει 
κερδίσει το ευρωπαϊ
κό κοινό. Το τραγούδι 
βαθμολογήθηκε με 
230 βαθμούς με δεύ
τερη την Μάλτα που 
απέσπασε 38 βαθ
μούς λιγότερους.
Η πρωτιά για την Ελλάδα ήρθε μετά από 31 χρόνια που μεσολάβησαν από την πρώτη συμμετοχή της στην 
Eurovision ,το 1974.
Το 2006 η διοργάνωση του διαγωνισμού που έχει μεγάλη απήχηση στην Ευρώπη θα γίνει στην Αθήνα.
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ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

0@(Sw®<§
Πα.24 και Σα 25 Ευριπίδη «Ορέστης» 

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Φασουλής

Πα 8 και Σα 9 Ευριπίδη «Βάκχες» 
Εθνικό Θέατρο

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Χατζάκης

Πα 15 και Σα 16 Αριστοφάνη «Αχαρνής» 
Εθνικό Θέατρο

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Πα 22 και Σα 23 Αριστοφάνη «Ειρήνη» 
Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος 

Σκηνοθεσία- Δραματουργική επεξεργασία: 
Γιάννης Ιορδανίδης

D®Ai)®<§
Πα 1 και Σα 2 Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος» 

Σύγχρονο Θέατρο Αθηνών 
Σκηνοθεσία Γιώργος Κιμούλης

Πα 29 και Σα 30 Σοφοκλή «Οιδίπους επί Κολωνώ» 
Αμφι-Θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου 
Σκηνοθεσία: Σπύρος Α. Ευαγγελάτος 

Εκδοτήρια εισιτηρίων. Τηλεφωνικό Κέντρο 
210 9282900

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΝΝΩΝ
Μεγάλη βραδιά για τους αδελφούς Ζαν·Πιερ και Λικ Νταρτέν

Ο Μάιος είναι ο μήνας του Φεστιβάλ των Καννών 
το οποίο γιορτάζει φέτος τα 58 του χρόνια.
Φέτος ο Χρυσός Φοίνικας απονεμήθηκε στους 
Βέλγους Ζαν-Πιερ και Λικ Νταρτέν για την ταινία 
τους «Το Παιδί». Οι αδελφοί είναι οι μόνοι μετά 
τον Εμίρ Κουστουρίτσα που κερδίζουν για δεύτερη 
φορά το βραβείο.
Συνοπτικά τα βραβεία του 58ου Φεστιβάλ των Καν
νών:
Χρυσός Φοίνικας: «Το Παιδί» (Ζαν- Πιερ και Λικ 
Νταρτέν)
Μεγάλο Βραβείο: «Σπασμένα Λουλούδια» (Τζιμ 
Τζάρμους)
Βραβείο της Επιτροπής: «Ονειρα της Σαγκάης» (Τουάνγκ Ζιαοσουάι)
Σκηνοθεσίας: «Κρυμμένο» (Μικαέλ Χάνεκε)
Σεναρίου: «Οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα» (Γκιγιέρμο Αριάγα)
Ανδρικής Ερμηνείας: «Οι τρεις ταφές του Μελικιάδες Εστράδα» (Τόμι Λι Τζόουνς) 
Γυναικείας Ερμηνείας: «Ελεύθερη Ζώνη» (Χάνα Λάσλο)

Τιμή για την Ελλάδα από την Unesco 
Το Διεθνές Βραβείο Μουσικής για το 2005 στον Μίκη Θεοδωράκη

Το βραβείο αυτό είναι απόδειξη της παγκόσμιας αναγνώρισης του Ελληνα 
μουσικοσυνθέτη που η μουσική και τα τραγούδια του συγκινούν όχι μόνο 
τους Ελληνες αλλά έχουν αγαπηθεί σ ' ολόκληρο τον κόσμο.
Κατά το παρελθόν έχουν τιμηθεί με το βραβείο αυτό μουσικοί όπως οι Ντι- 

μίτρι Σοστάκοβιτς, Λεονάρντ Μπερνστάιν, Γεχούντι Μενουχίν και ο Χέρ- 
μπερτ φον Κάραγιαν.
Σύμφωνα με τα καθιερωμένα η απονομή θα γίνει το φθινόπωρο στο Ααχεν.

Δ ΙΟ Ρ Θ Ω Σ Η : Στο προηγούμενο τεύχος στην σελίδα 112 εκ παραδρομής δημισιεύθηκε η φωτό 
του αείμνηστου Μίμη Κουγιουμτζή αντί του Σταύρου Κουγιουμτζή στον οποίο αναφερόταν το 
κείμενο

Επιμέλεια : Π.Υ Ζωή Κωσταβάρα
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Τ Ο Υ  Α Υ Τ Ο Κ Ρ A T O P A

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε ένας Αυτοκρά- 
τορας, που αγαπούσε τόσο πολύ τα καινούρια 
ρούχα, ώστε ξόδευε όλα τα χρήματά του στο 
ντύσιμο. Δεν ενδιαφερότανε καθόλου για το 
στρατό του, ούτε του άρεσε να πηγαίνει στο 

θέατρο ή στο κυνήγι, πήγαινε όμως μόνο για να επι- 
δείξει τα καινούρια του ρούχα. Είχε διαφορετικό κο
στούμι για κάθε ώρα της ημέρας· κι ενώ για κάθε μο
νάρχη λένε συνήθως: «δεν μπορεί, έχει συμβούλιο», 
για τον συγκεκριμένο Αυτοκράτορα λέγανε πάντα: 
«Δεν μπορεί, έχει πρόβα».
Ο χρόνος κυλούσε ευχάριστα στη μεγάλη πόλη όπου 
είχε την πρωτεύουσά του' ξένοι κατέφταναν κάθε μέ
ρα στην Αυλή. Μια μέρα εμφανίστηκαν δυο απατεώ
νες που δήλωσαν υφαντήδες. Καυχήθηκαν πως ξέ
ρανε να φτιάχνουν υφάσματα με τα ωραιότερα χρώ
ματα και τα πιο περίτεχνα σχέδια, και τα ρούχα που 
φτιάχνονταν με τα υφάσματα αυτά είχανε τη θαυμα
στή ιδιότητα να είναι αόρατα σε όποιον ήταν ανάξιος 
για τη θέση που κατείχε ή σε όποιον ήταν εξαιρετικά

απλοϊκός στο μυαλό.
«Θα πρέπει να είναι υπέροχα αυτά τα ρούχα!» σκά
φτηκε ο Αυτοκράτορας. «Εάν είχα ένα τέτοιο κο
στούμι, θα μπορούσα πολύ εύκολα να καταλάβω ποι
ος από τους υπηκόους μου είναι ανάξιος για τη θέση 
που κατέχει, και θα μπορούσα το ίδιο εύκολα να ξε
χωρίσω τους σώφρονες από τους βλάκες! Πρέπει να 
διατάξω αμέσως να μου φτιάξουν ένα τέτοιο ύφα
σμα». Και είπε να δώσουν πολλά λεφτά στους υφα
ντήδες και ν ' αρχίσουνε να δουλεύουν αμέσως.
Ετσι οι δυο υποτιθέμενοι υφαντήδες εγκατέστησαν 
δυο μεγάλους αργαλειούς κι έκαναν ότι δούλευαν 
σκληρά, ενώ στην πραγματικότητα δεν έκαναν τίπο
τα. Ζητήσανε το πιο φίνο μετάξι και την καλύτερη 
χρυσοκλωστή. Αυτά τα κρύψανε στα σακίδιά τους και 
μετά συνέχισαν την υποτιθέμενη εργασία τους με 
άδειους αργαλειούς μέχρι αργά το βράδυ.
«Πολύ θ ήθελα να ξέρω πως προχωρούν οι υφαντά- 
δες με το ύφασμά μου», μονολόγησε ο Αυτοκράτο
ρας μετά από λόγο καιρό. Θυμήθηκε όμως ότι αν κά-
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ποιος ήταν χαζός ή ανάξιος για τη θέση που κατείχε, 
δεν θα μπορούσε να δει το ύφασμα.
«Για να βεβαιωθώ θα πρέπει να πάω ο ίδιος να δω», 
μονολόγησε στη συνέχεια, «αλλά προτιμώ να πάει 
κάποιος άλλος πρώτα και μετά εγώ». Όλοι οι κάτοικοι 
της πόλης είχαν ακούσει για τη θαυμαστή ιδιότητα 
του υφάσματος· και όλοι θέλανε να μάθουνε πόσο 
σοφοί ή αδαείς ήταν οι γείτονές τους.
«Θα στείλω τον πιστό μου γερο-Υπουργό στους υφα- 
ντήδες», είπε ο Αυτοκράτορας μετά από αρκετή 
σκέψη· «αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να δει πως 
είναι το ύφασμα, διότι είναι άνθρωπος μυαλωμένος 
και σίγουρα πανάξιος για τη θέση ου κατέχει».
Έτσι, ο τίμιος γερο-Υπουργός πήγε στην αίθουσα 
όπου οι δυο υφαντήδες δουλεύανε πυρετωδώς 
στους άδειους αργαλειούς τους. «Τι σημαίνει αυτό?» 
σκέφτηκε ο γηραιός Υπουργός, ανοίγοντας διάπλατα 
τα μάτια του- «δεν βλέπω ούτε ίχνος κλωστής στους 
αργαλειούς»! Αλλ' αυτές του τις σκέψεις δεν τις ε ί
πε μεγαλόφωνα.
Οι απατεώνες του ζητήσανε πολύ ευγενικά να τους 
κάνει την τιμή να πλησιάσει στους αργαλειούς· τότε 
τον ρώτησαν εάν του άρεσε το σχέδιο κι αν τα χρώ
ματα δεν ήταν τα ωραιότερα του κόσμου- και του 
έδειχναν τ ' άδεια ξύλα. Ο καημένος ο γερο-Υπουρ- 
γός κοίταζε και ξανακοίταζε τους αργαλειούς, αλλά 
δεν έβλεπε τίποτα. «Μη χειρότερα! Σκέφτηκε. «Λες 
να είμαι κι εγώ χαζός· δεν μου είχε περάσει ποτέ απ ’ 
το μυαλό. Αλλά και να είμαι, δεν πρέπει να το μάθει 
κανένας· λες να είμαι ανάξιος για τη θέση μου- α, ού
τε κι αυτό πρέπει να φανεί. Ποτέ δεν θα παραδεχτώ 
πως δεν είδα το ύφασμα».
«Λοιπόν, κύριε Υπουργέ!» είπε ο ένας απατεώνας, 
που έκανε πως δούλευε σκληρά», μη μου πείτε πως 
δεν σας αρέσει το ύφασμα».
»Ω μα είναι θαυμάσιο!» απάντησε ο γηραιός Υπουρ
γός, κοιτάζοντας τον αργαλειό με τα γυαλιά του.«Τι 
σχέδιο, τι χρώματα! Μάλιστα! Θα τρέξω αμέσως στον 
Αυτοκράτορα να του πω τι υπέροχο είναι!»
«Σας είμαστε ευγνώμονες», είπαν οι απατεώνες, που 
είχαν να απαριθμούν τα διάφορα χρώματα και να πε
ριγράφουν τα σχέδια του υποτιθέμενου υφάσματος. 
Ο γηραιός Υπουργός άκουσε προσεκτικά τα πάντα, 
για να μπορεί να τα επαναλάβει στον Αυτοκράτορα. 
Μετά οι δυο παλιάνθρωποι ζητήσανε κι άλλο μετάξι 
και χρυσοκλωστή για να μπορέσουν να τελειώσουν 
το έργο τους. Όταν όμως τους έφεραν καινούρια υλι
κά, τα ξαναβάλαν στα σακίδια τους και συνέχισαν να 
εργάζονται με την ίδια επιμέλεια στους άδειους αρ
γαλειούς.
Ο Αυτοκράτορας έστειλε κι άλλον αξιωματούχο της 
Αυλής του να δει πως προχωρούσαν οι εργασίες και 
πότε θα ήταν έτοιμο το ύφασμα. Και μ ' αυτόν τον άρ
χοντα συνέβη το ίδιο που είχε συμβεί με τον Υπουρ
γό: κοίταξε τους αργαλειούς απ 'όλες τις μεριές, αλ
λά έβλεπε μόνο άδεια ξύλα.

«Σας φαίνεται κι εσάς τόσο ωραίο το ύφασμα όσο φά
νηκε στον κύριο Υπουργό?» ρώτησαν οι απατεώνες 
το δεύτερο απεσταλμένο του Αυτοκράτορα. την ίδια 
στιγμή έκαναν τις ίδιες κινήσεις με την προηγούμενη 
φορά και μιλούσανε για τα σχέδια και τα χρώματα 
του αόρατου υφάσματος.
«Εγώ δεν είμαι ανόητος!» σκέφτηκε ο απεσταλμέ
νος. Αλλά τι παράξενο, δεν βλέπω το ύφασμα, κι αυ
τό σημαίνει πως δεν είμαι κατάλληλος για το υψηλό 
αυτό και προσοδοφόρο αξίωμά μου! Όμως δεν πρέ
πει να το μάθει κανένας». Γι αυτό άρχισε να επαινεί το 
ύφασμα που δεν μπορούσε να δει και δήλωσε ότι τον 
ενθουσίαζαν τα σχήματα και τα χρώματα. «Θα ικανο
ποιηθεί απολύτως η Αυτοκρατορική Μεγαλειότητά 
σας», είπε στον ηγεμόνα του όταν γύρισε, «διότι το 
ύφασμα που φτιάχνουν είναι υπέροχο».
Ολόκληρη η πόλη άρχισε να μιλάει για το θαυμάσιο 
ύφασμα, που ο αυτοκράτορας είχε δώσει δικά του 
χρήματα να φτιαχτεί.
Τώρα ο ίδιος ο Αυτοκράτορας θέλησε να δει την πα
νάκριβη παραγγελία του, όσο ακόμα φτιαχνότανε 
στον αργαλειό. Συνοδευόμενος από εκλεκτό επιτε
λείο αυλικών, μεταξύ των οποίων οι δύο ευγενείς που 
είχαν ήδη θαυμάσει το ύφασμα, πήγε στο εργαστήριο 
των δύο απατεώνων, οι οποίοι, μόλις πληροφορήθη- 
καν την επικείμενη επίσκεψη του Αυτοκράτορα, άρχι
σαν να δουλεύουνε με μεγαλύτερη επιμέλεια από κά
θε άλλη φορά- όμως, ούτε τώρα πέρασαν έστω κι ένα 
νήμα στους αργαλειούς.
«Δεν είναι υπέροχη δουλειά?» είπαν οι δύο ευγενείς 
που υποτίθεται πως είχαν δει το ύφασμα. «Δεν ευ
χαριστιέται η Μεγαλειότητά σας και μόνο που το βλέ
πει? τι καταπληκτικά σχέδια! Τι θαυμάσια χρώματα!» 
Και ταυτόχρονα έδειχναν τους άδειους αργαλειούς, 
διότι φανταζόντουσαν ότι μόνο αυτοί δεν έβλεπαν 
εκείνο το υπέροχο έργο τέχνης.
«Μα τ ι γίνεται?» σκέφτηκε ο Αυτοκράτορας. «Εγώ 
δεν βλέπω τίποτα. Α, είναι φοβερό! Λες να είμαι χα
ζός εγώ? Ή ανάξιος να είμαι αυτοκράτορας? Αυτό ε ί
ναι το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί». Ετσι ε ί
πε μεγαλόφωνα: «Πάρα πολύ ωραίο ύφασμα! Το 
εγκρίνω απολύτως». Και χαμογέλασε ευγενικότατα 
κοιτάζοντας τους άδειους αργαλειούς, διότι ουδέπο
τε θα παραδεχόταν ότι δεν έβλεπε κάτι που οι δύο 
αυλικοί του είχαν τόσο επαινέσει. Όλη η συνοδεία 
του κοίταζε τους άδειους αργαλειούς και κανείς δεν 
έβλεπε τίποτα· όμως, όλοι αναφωνούσαν: «Ω, τι 
ωραίο ύφασμα! Και συμβούλεψαν τη Μεγαλειότητά 
του να φτιάξει μ αυτό το θεσπέσιο ύφασμα καινού
ρια ρούχα για την επικείμενη παρέλαση. «Μεγαλο
πρεπές! Εξαίσιο! Εκπληκτικό!» φώναζαν όλοι, και 
όλοι ήτανε παράξενα εύθυμοι. Ο Αυτοκράτορας συμ
μετείχε στη γενική ικανοποίηση, πρόσφερε μάλιστα 
και παράσημα στους δύο απατεώνες να φορούν στο 
πέτο και τους απένειμε τον τίτλο του «Αρχοντα Υφα
ντή».
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Την παραμονή της μεγάλης παρέλασης, οι δύο απα
τεώνες δεν έκλεισαν μάτι όλη τη νύχτα και είχαν όλα 
τα φώτα αναμμένα, για να βλέπουν όλοι με πόσο ζή
λο εργαζόντουσαν για να τελειώσουν τα καινούρια 
ρούχα του Αυτοκράτορα. Υποκρίθηκαν ότι μάζεψαν 
το ύφασμα από τον αργαλειό, ανοιγόκλειναν τα ψα
λίδια τους στον αέρα σαν να το έκοβαν έκαναν πως 
έραβαν, με βελόνες χωρίς κλωστή. «Βλέπετε!» φώ
ναξαν κάποια στιγμή. Τα καινούρια ρούχα του Αυτο
κράτορα ε ίν ' έτοιμα!»
Ο Αυτοκράτορας μαζί με όλους τους αυλικούς του 
ήρθανε στους δύο υφαντάδες. Και οι απατεώνες σή
κωσαν τα χέρια τους σαν να κρατούσανε κάτι, λέγο
ντας: «Ιδού το παντελόνι σας Μεγαλειότατε! Ιδού το 
πουκάμισό σας! Ιδού ο μανδύας σας! Όλο το κοστού
μι είναι ελαφρότατο, σαν ιστός αράχνης- μπορεί όταν 
το φορέσετε να νομίσετε ότι είσαστε γυμνός, όμως

αυτό είναι το μεγαλύτερο προσόν ετούτου του φίνου 
υφάσματος».
«Ναι, πράγματι!» φώναξαν όλοι οι αυλικοί, αν και κα
νένας τους δεν έβλεπε το φίνο ύφασμα. 
«Παρακαλούμε την Αυτοκρατορική σας Μεγαλειότη
τα να γδυθεί, για να σας κάνουμε την τελευταία πρό
βα μπροστά στον καθρέφτη».
Πειθήνιος ο Αυτοκράτορας γδύθηκε κι οι απατεώνες 
υποκρίθηκαν ότι του έκαναν πρόβα, ενώ αυτός κοιτα
ζότανε στον καθρέφτη και γύριζε από δω κι από κει. 
«Σας πάνε θαυμάσια, Μεγαλειότατε! «Και πέφτουν 
επάνω σας άψογα», φώναζαν όλοι. Τι σχέδια! Τι χρώ
ματα! Είναι όντως ενδύματα βασιλικά!»
«Η άμαξα που θα μεταφέρει τη Μεγαλειότητά σας 
στην παρέλαση, περιμένει», ανήγγειλε ο Μέγας Τε
λετάρχης.
«Είμαι πανέτοιμος», απάντησε ο Αυτοκράτορας. « 
Μου πάνε καλά τα καινούρια μου ρούχα?» ρώτησε 
κάνοντας στροφές μπροστά στον καθρέφτη, για να 
φανεί ότι εξέταζε τα ωραία ρούχα του.
Οι άρχοντες που τον συνόδευαν έσκυψαν στο πάτω
μα να πιάσουνε δήθεν την άκρη του μανδύα του Με- 
γαλειότατου και υποκρίθηκαν πως τον κρατάνε διότι 
δεν ήθελαν, βεβαίως, να θεωρηθούν ανόητοι ή ανάξι
οι για τη θέση τους.
Έτσι, ο Αυτοκράτορας μπήκε κάτω από το πορφυρό 
σκιάδιο και προχώρησε στη μέση της πομπής, η 
οποία θα περνούσε από τους κεντρικούς δρόμους 
της πρωτεύουσάς του. Και όλοι όσοι στεκόντουσαν 
στα πεζοδρόμια, όπως όλοι όσοι είχανε βγει στα πα
ράθυρα, φώναζαν: «Ω τι ωραία που είναι τα καινούρια 
ρούχα του Αυτοκράτορα! Τι υπέροχος μανδύας! Τι 
ωραίο πουκάμισο!» Κανένας δεν παραδεχόταν ότι 
δεν έβλεπε τα πολυσυζητημένα ρούχα, γιατί θα ήταν 
σαν να παραδεχόταν πως ήταν κουτός και ή ανάξιος 
για τη θέση του. Και βέβαια, κανένα από τα κοστού
μια του Αυτοκράτορα δεν είχε προκαλέσει τέτοιο 
θαυμασμό.
«Μα ο αυτοκράτορας δεν φοράει καθόλου ρούχα!» 
πετάχτηκε ένα παιδάκι. «Ακούστε τη φωνή της αθω
ότητας», κραύγασε ο πατέρας του. και τα λόγια του 
παιδιού άρχισαν να ψιθυρίζονται από αυτί σε αυτί. 
«Μα δεν φοράει καθόλου ρούχα!» φώναξε όλος ο 
λαός μαζί. Ο Αυτοκράτορας θύμωσε πολύ, γιατί ήξε
ρε ότι ο κόσμος είχε δίκιο, αλλά σκέφτηκε: «Η πομπή 
πρέπει να συνεχίσει!»
Και οι άρχοντες της ακολουθίας του κατέβαλαν με
γαλύτερη προσπάθεια για να δείξουν ότι κρατούσανε 
το μανδύα του, αν και δεν υπήρχε μανδύας να κρα
τήσουνε.

Επιλογή : Π.Υ. Ζωής Κωσταβάρα απο το βιβλίο του 
Χανς Κρίστιαν Αντερσεν «Τα Παραμύθια μου»

ΕΚΔ. «ΑΜΜΟΣ»
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Τα δέκα του χρόνια συμπληρώνει φέτος ένα αλ
λιώτικο και πρωτότυπο μουσείο. Πρόκειται για 
το «Ελληνικό Παιδικό Μουσείο» το οποίο στε

γάζεται σ’ ένα πανέμορφο νεοκλασικό κτίριο της 
οδού Κυδαθηναίων, και βέβαια, υπάρχουν πολλοί λό
γοι για να το επισκεφθεί κανείς. Στις αίθουσες του οι 
επισκέπτες δεν παρατηρούν τα εκθέματα πίσω από 
τις προθήκες, αλλά τα αγγίζουν, τα ακούν και, όσο κι 
αν φαίνεται παράδοξο, τα χρησιμοποιούν! Κατά τη 
διάρκεια της υλοποίησης των δραστηριοτήτων οι μι
κροί επισκέπτες ερευνούν μέσα σε ένα πεδίο αυθε
ντικών υλικών που μπορούν να βρουν και να χειρι
στούν, ανακαλύπτουν στοιχεία, παρατηρούν, αξιολο
γούν, παίζουν και διασκεδάζουν.
Κάθε Σαββατοκύριακο εναλλάσσονται διαφορετικές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Συνήθως τα θέματα 
τους αφορούν στον κόσμο που μας περιβάλει, συν
δέοντας με τον τρόπο αυτό την κοινωνία με το Μου
σείο. Στις δραστηριότητες του μουσείου επίσης 
εντάσσονται και τα «αφιερώματα» που πραγματοποι
ούνται μια Κυριακή τον μήνα. Έχουν ήδη προγραμμα
τιστεί: Αφιέρωμα στο Πάσχα. Τα παιδιά θα γνωρίσουν 
τα έθιμα της μεγάλης γιορτής που προέρχονται από 
διάφορες περιοχές της χώρας και θα ετοιμάσουν 
τσουρέκια, θα βάψουν αβγά κ.α και, Αφιέρωμα στην 
επικοινωνία (22 Μαίου). Την Παγκόσμια Ημέρα Τηλε
πικοινωνιών γιορτάζουν τα παιδιά γνωρίζοντας πώς

γινόταν σε παλιότερες εποχές η επικοινωνία, ενώ πα
ράλληλα μαθαίνουν τρόπους επικοινωνίας.
Τη χρονιά που διανύουμε, λειτουργούν εννέα εκθέ
ματα στις αίθουσες του μουσείου. Στο έκθεμα «Κου
ζίνα» τα παιδιά πειραματίζονται με τα σκεύη και τα 
εργαλεία της μαγειρικής και, βέβαια, γνωρίζουν τις 
μονάδες μέτρησης, ενώ τους δίνεται η ευκαιρία να 
δημιουργήσουν συνταγές και προσεγγίζουν μέσα 
από το παιχνίδι την έννοια της υγιεινής διατροφής. 
Στο έκθεμα το «Εργοστάσιο Σοκολατοποιίας Παυλί- 
δου» γνωρίζουν όλα τα μυστικά της σοκολάτας και 
παράλληλα όλες τις λειτουργίες ενός εργοστασίου 
σοκολάτας στο κακαόδασος. Στο έκθεμα «Βυθός» τα 
παιδιά μαθαίνουν με όλες τις αισθήσεις τους τα μυ
στικά της θάλασσας και του υπέρουχου κόσμου της. 
Ένα ταξίδι στο χθες επιφυλάσσει στους επισκέπτες 
το έκθεμα «Σοφίτα». Εκεί θα μάθουν πώς ένα αντι
κείμενο γίνεται μέρος μιας μουσειακής συλλογής και 
θα εξοικιωθούν με την καταγρφή, την αρχειοθέτηση 
και την τεκμηρίωση. Στο έκθεμα «Ανακαλύπτω τον 
ευατό μου» στη θεματική ενότητα «Το μάτι», οι μι
κροί θεατές αλλα και οι ενήλικες θα μάθουν για τη 
λειτουργία του ματιού, τα μέρη του και τους βασι
κούς κανόνες της οπτικής. Στο έκθεμα «Διατροφή» οι 
επισκέπτες του μουσείου θα γνωρίσουν τις ομάδες 
τροφίμων και τις θρεπτικές ουσίες που περιέχει κά- 
θεμία και βέβαια την αξία της υγιεινής διατροφής.
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Στο έκθεμα «Ανακύκλωση» οι λιλιπούτειοι θα μάθουν 
τα πάντα γύρω από την ανακύκλωση μέσα από τις 
δραστηριότητες που θα αναπτύξουν και συγχρόνως 
ευαισθητοποιούνται γύρω από θέματα προστασίας 
του περιβάλλοντιος. Μια γνωριμία με τις φυσικές επι
στήμες χρησιμοποιώντας απλά υλικά και εργαλεία 
επιφυλάσσει το έκθεμα «Ο διάδρομος των πειραμά
των», ενώ τις βασικές ιδιότητες και τους νόμους της 
φυσικής που έχουν σχέση με τη σκιά θα ανακαλύ- 
ψουν εκείνοι που θα επισκεφθούν το έκθεμα «Σκιά». 
Την εξοικίωση των παιδιών με τα μουσεία από τη βρε
φική υλικία στοχεύει η ύπαρξη του εκθέματος «Παι- 
χνιδότοπος».
Φέτος το μουσείο στο πλαίσιο της πολιτιστικής του 
δράσης εγκαινίασε ένα νέο θεσμό, παραχωρόντας 
μέσα από το χώρο του «βήμα» σε άλλους φορείς μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, να παρουσιάζουν το έρ- 
γος τους, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Action Aid 
καθώς και παρουσίαση παιδικών βιβλίων από τους ίδι
ους τους συγγραφείς τους, δίνοντας μ’αυτόν τον τρό
πο τη μοναδική ευκαιρία στα παιδιά, στους γονείς και 
στους εκπαιδευτικούς που επισκέπτονται το Μουσείο 
να γνωρίσουν με διασκεδαστικό τρόπο και με διαδι
κασία συμμετοχής το έργο τους. Στόχος των συνα
ντήσεων αυτών είναι η κατανόηση και η εκτίμηση του 
πολιτισμού της τέχνης, της επιστήμης, του εθελοντι
σμού αλλά και των ανθρώπινων σχέσων τόσο από μέ
ρους των παιδιών όσο και από μέρους των ενηλίκων. 
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν προ
γραμματιστεί από τους ανθρώπους του μουσείου ε ί
ναι: 3 και 4 Μάιου «Χρώματα και αρώματα», 5και 6 
Μαϊου «Μυρωδιές της άνοιξης» 7, 8 Μάιου «Ένα 
γλυκό για τη μαμά», 14 και 15 Μάιου «Muzeum 
bridging cultures», 21 Μάιου «Από τον τηλέγραφο 
στο τηλέφωνο» , 28 κα 29 Μαίου «Η ζωή μέσα στο 
νερό», 4 και 5 Ιουνίου «Η ζωή παντού στη Γη» 11 και 
12 «Το δώρο του μπαμπά», 16 και 17 Ιουνίου «Δρο
σερή συνταγή», 18 και 19 «Μια κάμπια στην αυλή», 
21 και 22 Ιουνίου «Μουσική και μουσικοί», 23 και 24 
Ιουνίου «Ρυθμοί και αριθμοί», 25 και 26 Ιουνίου «Ζω
γραφική σε ύφασμα», 28, 29 και 30 Ιουνίου «Γρανίτα 

από....»
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες απευθύνονται σε 
παιδιά ηλικίας 4-12 ετών, διαρκούν 45 λεπτά και επα
ναλαμβάνονται κάθε μία ώρα στην Αίθουσα Πολλα
πλών Χρήσεων του Παιδικού Μουσείου. Δηλώσεις 
συμμετοχής την ίδια ημέρα στην υποδοχή του Μου- 
σείου.Τιμή συμμετοχής 5 ευρώ ανα παιδί. Στα εκθέ
ματα του Μουσείου η είσοδος παραμένει δωρεάν γι 

όλους.

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο: Κυδαθηναίων 14, Πλάκα. 
210-3312995-6

Ο «Γ«ΠΗΜ€ΝΟ(
« Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Α Σ »

ΤΩΝ ΓΜΜΙΩΝ.
Φέτος με αφορμή τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από τη γέννηση 
του μεγάλου «παραμυθά» Χανς 
Κρίστιαν Αντερσεν (1805-1875), 
είναι ευκαιρία να γνωρίσουμε 
καλύτερα των δημιουργό που 
λατρεύουν όλου του κόσμου τα 
παιδιά. Ο Αντερσεν, λοιπόν, αν 
και έγραψε για τα παιδιά , ο 
ίδιος δεν είχε ποτέ δική του οι
κογένεια. Η ζωή του ήταν τραγι
κή και γεμάτη λύπη. Ηταν πολύ 
φτωχός και αυτός ίσως ήταν ο 
λόγος που τελείωσε με κόπο το 
σχολείο και πήρε απολυτήριο 
Γυμνασίου σε ηλικία 23 χρόνων. Η δυστυχία όμως δεν 
τον νίκησε. Έγινε δημιουργία και αποτυπώθηκε σε πα
νέμορφα συγκινητικά παραμύθια....Ό Αντερσεν δεν 
ήταν μόνο «παραμυθάς». Είχε δοκιμάσει το ταλέντο 
του και σε άλλους καλλιτεχνικούς χώρους. Πολύ νέος 
ονειρευόταν να γίνει ηθοποιός. Έτσι, βρέθηκε στην Κο
πεγχάγη για να ξεκινήσει καριέρα στο θέατρο. Γρήγο
ρα κατάλαβε ότι δεν είχε τα απαιτούμενα προσόντα. 
Ούτε όμορφος ήταν, ούτε λαμπερός. Ισως και να μην
είχε το απαραίτητο ταλέντο....Απογοητεύτηκε, αλλά
δεν το έβαλε κάτω. Αποφάσισε να ασχοληθεί με τη 
συγγραφή θεατρικών έργων, ενώ δοκίμασε τις δυνά
μεις του και σε διάφορα άλλα είδη τέχνης. Εγραψε μυ
θιστορήματα, στίχους για τραγούδια., ενώ στράφηκε 
στη ζωγραφική και μάλιστα υπήρξε σπουδαίος σκιτσο- 
γράφος. Αγαπούσε επίσης τα ταξίδια, κάτι που δεν εί
ναι ιδαίτερα γνωστό. Μάλιστα τον Μάρτιο του 1841, 
είχε επισκεφθεί τη φτωχή και «εξωτική» Αθήνα, η 
οποία του είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Το δανό συγ
γραφέα όμως, εντυπώσιασε περισσότερο κι από τη 
βασίλισσα της χώρας, μια κυρία της αυλής, η κόρη του 
αγωνιστή του 1821 Μάρκου Μπότσαρη. «Με το κόκκι
νο φέσι στα κατάμαυρα μαλλιά της., ακολουθεί σαν το 
πνεύμα της ελληνικής ομορφιάς τη νεαρή βασίλισσα 
της. Οι μακριές σκούρες βλεφαρίδες της σηκώνονται 
σαν βελουδένια κρόσσια πάνω απ’ τα μάτια της τα
φλογερά..... Απ’ όσες εικόνες κρατάει η μνήμη μου για
την Ελλάδα, η κόρη του Μάρκου Μπότσαρη συγκε
ντρώνει την ομορφιά όλων των κοριτσιών του τόπου». 
Μερικά μόνο από τα παραμύθια του είναι: «Η βασιλο
πούλα και ο καπνοδοχοκαθαριστής», «Η πριγκίπισσα 
και το ρεβίθι», «Οι αγριόκυκνοι», «Η βασίλισσα του 
χιονιού», «Ο Βασιλιάς και τ ’ αηδόνι», «Η Τοσοδούλα», 
«Η Μικρή γοργόνα», το «Ασχημόπαπο», «Το κοριτσάκι 
με τα σπίρτα» κ.α.

Επιμέλεια :Αφροδίη Κοκκίνου Π.Υ ΤΕ/Α
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ΝΤΑΕ1ΕΛ
ΧΑΜΜΕΤ

Ντάσιελ Χάμμετ γεννήθηκε το 1894 στην κο
μητεία Σαίντ Μαίρη του Μέρυλαντ. Αφού τε
λείωσε το σχολείο γράφτηκε στο Πολυτεχνι

κό Ινστιτούτο της Βαλτιμόρης όπου σπούδασε επί 
ένα εξάμηνο και διέκοψε τη φοίτησή του για να βοη
θήσει τον πατέρα του στην διεύθυνση μιας μικρής 
επιχείρησης.
Αργότερα ασχολείται με διάφορες δουλειές του πο
δαριού μέχρι τη στιγμή που προσλαμβάνεται ως 
ντετέκτιβ στο Πανεθνικό Γραφείο Ερευνών των Πίν- 
κερτονς. Η δουλειά αυτή θα αποτελέσει σταθμό 
στην μετέπειτα καριέρα του σαν συγγραφέα αστυ
νομικών μυθιστορημάτων. Ο ίδιος έγραφε αργότερα 
στον εκδότη της Μαύρης Μάσκας ότι οι εμπειρίες 
του σαν ντετέκτιβ συνοψίζονταν κυρίως στην παρα

κολούθηση υπόπτων που απαιτούσε άπειρη 
υπομονή και την εφαρμογή τεσσάρων κα
νόνων ( να μένεις πάντα πίσω από τον ύπο
πτο, να μην προσπαθείς ποτέ να κρυφτείς, 
να συμπεριφέρεσαι πάντα φυσιολογικά 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και να 
αποφεύγεις το βλέμμα του).
Το 1918 κατατάσσεται στο στρατό των 
ΗΠΑ και μετά από ένα χρόνο απολύε
ται με το βαθμό του λοχία και τιμητική 
διάκριση αφού έχει προσβληθεί από 
ισπανική γρίπη που του άφησε μόνι

μη βρογχίτιδα. Κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας του σε νοσοκομείο γνωρίζει μια νοσοκό

μα, την Jose Dolan με την οποία αργότερα παντρεύ
εται και αποκτά δυο κόρες.

Βγαίνοντας από το νοσοκομείο συνεχίζει τη δουλειά 
του ως ντετέκτιβ μέχρι το 1922 οπότε αποφασίζει 
να παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής επι
μόρφωσης σε κολέγιο και πολύ σύντομα γράφει το 
πρώτο του διήγημα με ήρωα τον Όπ, με τον τίτλο 
«Παραπάνω από εμπρησμός». Το διήγημα αυτό δη
μοσιεύτηκε στη Μαύρη Μάσκα.
Είναι αμφίβολο αν ο Χάμμετ, γράφοντας αστυνομι
κά, είχε κάποιες συνειδητές καλλιτεχνικές φιλοδο
ξίες. Μάλλον όχι αφού υπέγραφε με το πραγματικό 
του όνομα μόνο τα «σοβαρά» του δημοσιεύματα 
ενώ τα αστυνομικά τα υπέγραφε ως Πήτερ Κόλλι- 
σον που στην πιάτσα σήμαινε «κανένας». Ο ίδιος 
έγραφε: «Το πρόβλημα είναι ότι ο ντετέκτιβ μου 
έχει μετατραπεί σε λογαριασμό εστιατορίου και τον 
κυκλοφορώ κάθε φορά που ο σπιτονοικοκύρης, ο 
χασάπης ή ο μανάβης αρχίζουν να δείχνουν σημεία 
νευρικότητας...».
Ο Χάμμετ προσβάλλεται από φυματίωση και ανα
γκάζεται να μείνει χωριστά από την οικογένειά του 
για να μην κολλήσει τις  κόρες του παράλληλα δου
λεύει σαν διαφημιστής σε εταιρεία κοσμημάτων. 
Συνεχίζει όμως να εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για 
την αστυνομική λογοτεχνία εργαζόμενος σαν κριτι
κός αστυνομικών μυθιστορημάτων στην «Επιθεώρη
ση του Σαββάτου».

Συνεχίζει τις λογοτεχνικές του προσπάθειες και δη
μοσιεύει πάλι στην Μαύρη Μάσκα «Το μεγάλο κτύ
πημα». Συνεχίζει να γράφει και να δημοσιεύει τμη
ματικά τα μυθιστορήματα «Κόκκινος θερισμός» και 
«Η Κατάρα των Ντέην». Το βιβλίο αυτό είναι από τα
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δημοφιλέστερα του συγγραφέα και η περιγραφή 
ακολουθεί το στυλ ενός ρεπορτάζ. Αναφέρεται σε 
μια ληστεία την οποία σύντομα ακολουθούν φόνοι, 
ναρκωτικά και διάφορα παράξενα γεγονότα. Πολύ 
γρήγορα ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται ότι η πρώτη 
εικόνα από τις πληροφορίες που συνέλεξε αρχικά ο 
ντετέκτιβ Οπ απέχει πολύ από την πραγματικότητα. 
Η δουλειά του Οπ είναι να ανακαλύψει τα κενά των 
πληροφοριών και να τις παρουσιάσει απαλλαγμένες 
από τις αποκρύψεις και τους παραπλανητικούς ελιγ

μούς.
Η επιτυχία των μυθιστορημάτων 
αυτών έφερε σε επαφή τον 
συγγραφές με τον Άλφρεντ 
Κνοπφ έναν εκδότη που εξέ
δωσε τα δυο τελευταία του μυ
θιστορήματα σε βιβλία.
Ο Χάμμετ γράφει το πιο γνωστό 
του βιβλίο «Το Γεράκι της Μάλ
τας» το οποίο μετά από ένα χρόνο 
γυρίζεται ταινία από την Βάρνερ 
Μπος. Πρόκειται για την ιστορία 
ενός μεγάλου θησαυρού που κάνει 
κάποιους να φτάσουν στο φόνο. Συμ
μετέχει ένας ιδιόρρυθμος ιδιωτικός ντετέκτιβ με δι
κό του κώδικα τιμής που έχει να αντιμετωπίσει απα
τεώνες που κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί. 
Ακολουθεί ο «Αδύνατος άνθρωπος» καθώς και ένα 
κόμικ με ήρωα τον Μυστικό Πράκτορα Χ-9. Η εποχή

που ο Χάμμετ έγινε ευρύ
τατα γνωστός ήταν η 
χρυσή περίοδος του Αμε
ρικάνικου κινηματογρά-

στρατιωτες.
Μετά τον πόλεμο παραδίδει μαθήματα συγγραφής 
ιστοριών μυστηρίου και αρχίζει να ασχολείται με πα
ραγωγή ραδιοφωνικών σίριαλ. Συνεχίζει τη συνερ
γασία του με το Χόλλυγουντ, το οποίο εγκαταλείπει 
οριστικά το 1950. Αρχίζει να εργάζεται για την πα
ραγωγή ενός θεατρικού έργου και αρχίζει να αντι
μετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα με την Επιτροπή 
για τα Πολιτικά δικαιώματα. Πρόκειται για τη διαχεί

ριση κονδυλίων για αποφυλακίσεις που διαχει
ριζόταν η επιτροπή. Εξ αιτίας της περιφρόνη
σης που δείχνει στο δικαστήριο καταδικάζεται 
σε φυλάκιση και κατακράτηση των εισοδημά
των του από την εφορία.
Ο Χάμμετ αφήνει στη μέση ένα καινούργιο 
βιβλίο με τον τίτλο «Τουλίπα» και οι έρευ
νες για τις οικονομικές του εμπλοκές συ
νεχίζονται, η πίεση που υφίσται είναι 
αβάσταχτη και το 1955 παθαίνει καρδια
κή προσβολή.
Ταμείο Εφέδρων Πολεμιστών του χο

ρηγεί μια μικρή σύνταξη και στις 10 Ια
νουάριου του 1961 ο Ντάσιελ Χάμμετ πεθαίνει στη 
Νέα Υόρκη.

Π.Υ /Δ.Ε Ζωή Κωσταβάρα

φου και τα βιβλία του συγγραφέα έγιναν κινηματο
γραφικές επιτυχίες.
Ο Χάμμετ συνεργάζεται με εταιρίες κολοσσούς 
όπως η Μέτρο Γγκόλντβιν και μετατρέπει τα μυθι- 
στορήματά του σε σενάρια. Μερικά από τα βιβλία 
του όπως «Το γεράκι της Μάλτας» γυρίστηκαν τρεις 
φορές ταινίες στην μια από τις οποίες πρωταγωνί
στησε το ίνδαλμα τότε του Αμερικάνικου κινηματο
γράφου, ο Χάμφρευ Μπόγκαρντ.
Παράλληλα συμμετέχει σε εκδηλώσεις υπέρ των 
Δημοκρατικών του Ισπανικού Εμφυλίου και μερικά 
χρόνια αργότερα γίνεται πρόεδρος της Επιτροπής 
για τα Εκλογικά Δικαιώματα και γενικά εκδηλώνει 
έντονη πολιτική δραστηριότητα.
Κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέ
μου κατατάσσεται πάλι στο στρατό. Τοποθετείται 
στην Αλάσκα όπου μένει μέχρι το τέλος του πολέ
μου. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, που τελειώ
νει και αυτή με τιμητική διάκριση ασχολείται με την 
έκδοση μιας καθημερινής εφημερίδας για τους
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ΑΣ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Η

ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΗΤΑΝ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ!
Ο άνθρωπος που καθόταν αναπαυτικά στο 

γραφείο, έσπρωξε τα  γυαλιά με το  λεπτό 
χρυσό σκελετό, ψηλά στο μέτωπό του, και 
κοίταξε με ειρωνικό χαμόγελο το συνομιλητή του.

- Τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να γίνονται πά
ντα όπως τα  θέλεις εσύ, Ντίρκσεν, είπε ο κύριος 
Κάμραθ, ο διευθυντής. Δεν μπορώ να σου δώσω πά
λι άδεια. Εξάλλου, δεν είμαστε και τόσο ευχαριστη
μένοι τελευτα ία  με την απόδοσή σου. Για να μιλή
σουμε και για την περιβολή σου, τα  γένεια σου και 
τη μαλλούρα σου, που ενοχλούν τους πελάτες.

Ο κύριος Κάμραθ πέρασε το  χέρι του με αυτάρ- 
κεια πάνω από τα κοντοκομμένα μαλλιά του, κοιτά
ζοντας με σημασία τον υπάλληλο.

- Πέστε μου τ ι θέλετε να κάνω, για να σας ευχαρι
στήσω, κύριε διευθυντά, απάντησε με σεβασμό ο 
Ραλφ Ντίρκσεν, προσπαθώντας να πνίξει τη λύσσα 
που πλημμύριζε την καρδιά του.

- Τώρα, μιλάς λογικά, Ντίρκσεν, εξακολούθησε ο 
διευθυντής, με το  ίδιο πάντα ειρωνικό χαμόγελο, 
που έκανε έξαλλο τον άλλο. Προτείνω να παραιτη
θείς, προς το παρόν από την άδεια και ως επόμενο 
βήμα να πας σ’ ένα καλό κουρέα, για να σε απαλλά
ξει από όλες αυτές τις  περιττές τρίχες.

- Τίποτ’ άλλο, κύριε διευθυντά; ρώτησε ταπεινά ο 
Ντίρκσεν.

- Πρόσεξε την απόδοσή σου, είπε ξερά ο διευθυ
ντής Κάμραθ. Δίνω ιδιαίτερη σημασία στην απόδο
ση και στην εμφάνιση του προσωπικού. Είμαστε σο
βαρή Τράπεζα, και δεν μπορούν να παρουσιάζονται 
οι υπάλληλοί μας σ’ αυτά τα χάλια. Φρόντισε ν’ αγο
ράσεις κι ένα σοβαρό κοστούμι. Το μπλου-τζήν είναι 
απαράδεκτο εδώ μέσα. Κοίταξε εμένα! Φορώ κο
στούμι, πουκάμισο, γραβάτα. Έτσι θέλω να είναι 
ντυμένοι και οι υπάλληλοί μου.

- Τίποτ' άλλο, κύριε διευθυντά; ρώτησε πάλι ο 
Ντίρκσεν.

- Όχι, για σήμερα. Μπορείς να πηγαίνεις, ήταν η 
στεγνή απάντησή του.

Πριν γυρίσει, το βράδυ, στο μικρό εργένικο δια
μέρισμά του, ο Ραλφ Ντίρκσεν, πέρασε πρώτα από 
ένα κουρείο και ζήτησε να του κόψουν κοντά τα  μα
κριά του μαλλιά, ακριβώς όπως του κυρίου διευθυ
ντή, και να του ξυρίσουν τα  καστανά του γένεια. Μό
λις έφτασε στο σπίτι του, άλειψε τα μάγουλα με μια 
σκούρα κρέμα, για να μαυρίσει το δέρμα, εκεί όπου 
υπήρχε η γενειάδα. Ύστερα άνοιξε την ντουλάπα 
του και πήρε μέσα ένα καθαρό, λευκό πουκάμισο 
και το καινούριο γκρίζο του κοστούμι. Ντύθηκε κι έ
δεσε στο λαιμό του την πιο σοβαρή γραβάτα του. 
Κοιτάχθηκε στον καθρέφτη και χαμογέλασε. Πολύ 
θα χαιρόταν, αν τον έβλεπε τώρα ο κύριος διευθυ
ντής!... Κάτι τέτοιο, όμως δεν ήταν δυνατόν, εφ ’ ό
σον ο κύριος Κάρμαθ περνούσε όλα του τα  βράδια 
παίζοντας μπριτζ σε φιλικά σπίτια ή σε συνεδριά

σεις με τα  υπόλοιπα μέλη του διοικητικού συμβου
λίου.

Ο Ραλφ κοίταξε το  ρολόι του. Γιατί αργούσε τόσο 
να έλθει η Έβελυν; Την ίδια στιγμή χτύπησε το  κου
δούνι της εξώπορτας. Έ τρεξε ν’ ανοίξει. Η Έβελυν 
Κάμραθ τον κοίταξε με μάτια που έλαμπαν από ικα
νοποίηση.

- Όλα πήγαν περίφημα, είπε η όμορφη σύζυγος 
του διευθυντή. Να και τα  κλειδιά του αμαξιού του. 
Έχω παρκάρει τη Μερσεντές μπροστά στην πόρτα 
σου.

- Και ο αξιότιμος κύριος σύζυγός σας; ρώτησε ο 
Ραλφ, καθώς έσφιγγε τη νεαρή γυναίκα στην αγκα
λιά του.

- Παίζει μπριτζ. Όλα είναι εντάξει, μη φοβάσαι.
- Πήρες και τα  χαρτιά του;

Η Έβελυν έβγαλε από την τσάντα της ένα διαβα
τήριο, μια ταυτότητα, τα  χαρτιά του αυτοκινήτου και 
δύο κλειδιά.

- Αυτά είναι τα  κλειδιά του χρηματοκιβωτίου, 
Ραλφ.

- Πώς κατάφερες και πήρες και το δεύτερο κλειδί; 
ρώτησε ο εραστής της. Αυτό το έχει πάντα στην τσέ
πη του ο κύριος Σμιθ, ο καλός μας πρόεδρος του δι
οικητικού συμβουλίου.

Η Έβελυν γέλασε.

- Ο καλός μας κύριος πρόεδρος πέρασε, όμως α
πόψε από το σπίτι μας, για να πάρει τον κύριο διευ
θυντή, να πάνε για το μπριτζάκι τους. Και η μικρού
λα σου η Έβελυν κατάφερε, έξυπνη όπως είναι να 
του πάρει το κλειδί.

Ο Ραλφ τη φίλησε ενθουσιασμένος.
- Το τέλειο  κορίτσι του γκάγκστερ! γέλασε.
Απότομα η Έβελυν σοβάρεψε.
- Καιρός ήταν να βάλουμε μπροστά τη μικρή μας 

επιχείρηση, είπε. Έχω την εντύπωση ότιτελευτα ία  ο 
αγαπητός μου σύζυγος με υποπτεύεται. Πρέπει να 
εξαφανιστούμε, το γρηγορότερο!

- Ό λα είναι κανονισμένα, απάντησε ο Ραλφ. Θα 
συναντηθούμε ακριβώς στις δώδεκα στο τουριστι
κό περίπτερο, πλάι στον αυτοκινητόδρομο, όπως 
συμφωνήσαμε!

Τα πάντα ήρθαν κατ’ ευχήν. Καθώς ο Ραλφ με τη 
Μερσέντες του διευθυντή, σταμάτησε μπροστά 
στην τράπεζα, ο νυκτερινός θυρωρός του έριξε ένα 
μόνο αφηρημένο βλέμμα. Συνέβαινε συχνά στο πε
λώριο αυτό κτήριο, που υψωνόταν μεγαλόπρεπα 
στο κέντρο της Φρανκφούρτης, να πηγαίνουν αρκε
το ί υπάλληλοι τα  βράδια να εργαστούν με την ησυ
χία τους στην περίπτωση επείγουσας δουλειάς. Η 
σιλουέττα του Ραλφ Ντίρκσεν θύμιζε τώρα πολύ το 
σουλούπι του κυρίου Κάμραθ: ίδιο μπόι, ίδια κοντο
κομμένα, καστανά μαλλιά, ίδιο γκρίζο κοστούμι, ίδια
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γυαλιά, με το  χρυσό, λεπτό σκελετό. Μόνο το  πρό
σωπό του ήταν είκοσι χρόνια νεώτερο. Αυτό όμως 
δεν μπορούσε να το  αντιληφθεί ο θυρωρός στο λι
γοστό φως και κάτω απότο κατεβασμένο καπέλο, ό
μοιο με του κυρίου διευθυντή, που είχε φροντίσει να 
φορέσει ο Ραλφ.

- Καλησπέρα, μουρμούρισε, και πέρασε βιαστικά 
μπροστά από το  θυρωρείο.

- Καλησπέρα σας, κύριε διευθυντά, απάντησε ο η
λικιωμένος φύλακας.

Ο Ντίρκσεν μπήκε στο ασανσέρ κι έφτασε στον ό
ροφο που έπρεπε. Ξεκλείδωσε το  χρηματοκιβώτιο 
κι άρχισε να στοιβάζει τα  χαρτονομίσματα μέσα στο 
χαρτοφύλακα, που είχε φέρει μαζί του. Έπαιρνε μό
νο τ ις  δέσμες με τα  χοντρά. Γιατί να φορτωθεί πε
ριττό βάρος; Εξάλλου, αυτά που είχε πάρει κιόλας 
ήταν υπεραρκετά, για να αρχίσουν με την Έβελυν 
μια καινούρια ζωή, σε μια ηλιόλουστη χώρα.

Βγήκε από τον ίδιο δρόμο που είχε έρθει. Τη φο
ρά αυτή, ο θυρωρός δε σήκωσε καν το  κεφάλι του, 
όταν πέρασε από μπροστά του. Πέταξε το  βαρύ 
χαρτοφύλακα, στο πίσω κάθισμα της Μερσέντες κι 
έβαλε μπροστά. Ύστερα, απομακρύνθηκε, οδηγώ
ντας προσεκτικά, για να βγει από τη Φρανκφούρτη.

Αν τα πράγματα πήγαιναν, όπως τα  λογάριαζε, δε 
θα τους ανακάλυπταν, πριν από την άλλη μέρα το 
πρωί. Η Έβελυν και ο άντρας της είχαν χωριστές 
κρεβατοκάμαρες και ο Κάμραθ δε θα το έπαιρνε εί
δηση το βράδυ αυτό ότι έλειπε η γυναίκα του. Επί
σης, δε θα ήταν εύκολο να αντιληφθεί πως είχε εξα
φανιστεί το αυτοκίνητό του. Μόνο την άλλη μέρα, 
που θα έβλεπαν ότι έλειπαν τα  χρήματα. Ως τότε, ό
μως, αυτοί θα είχαν περάσει τα  σύνορα. Θ’ αγόρα
ζαν ένα καινούριο αυτοκίνητο και θα κρύβονταν κά
που, για μερικές μέρες, ώσπου να κοπάσει ο θόρυ
βος. Και ύστερα... Του ερχόταν να τραγουδήσει α
πό τη  χαρά του, καθώς έμπαινε στον αυτοκινητό
δρομο. Αποχαιρετούσε για πάντα τη μίζερη, στερη
μένη ζωή, που είχε γνωρίσει ώς τώρα. Θα ζούσε πια 
πλούσιος και ευτυχισμένος με τη γυναίκα που αγα
πούσε!

Έφτασε στο τουριστικό περίπτερο, με τη βενζίνα 
και το  μικρό μπαρ-ζαχαροπλαστείο, όπου θα συνα
ντούσε την Έβελυν. Μπήκε στο κέντρο κι έψαξε με 
τα  μάτια τα  τραπεζάκια. Η Έβελυν δεν ήταν εκεί.

Κάθησε σ’ ένα άδειο τραπέζι και παράγγειλε ένα 
διπλό κονιάκ που το ήπιε μονορούφι. Κοίταξε το ρο
λόι του: δώδεκα και τέταρτο! Το ραντεβού ήταν για 
τ ις  δώδεκα ακριβώς. Ένοιωσε την ανυπομονησία να 
τον πλημμυρίζει. Παράγγειλε και δεύτερο διπλό κο
νιάκ.

Περίμενε, γεμάτος αγωνία, ώς τη  μία, χωρίς να 
φανεί η Έβελυν. Ίσως να το  είχε μετανιώσει την τε 
λευταία στιγμή και να δείλιασε μπροστά στο μεγάλο 
βήμα. Δεν του έμενε παρά να φύγει μόνος για την 
Ιταλία.

Πλήρωσε τα  ποτά του, πήρε το  βαρύ χαρτοφύλα
κα, που δεν τον είχε αφήσει ούτε στιγμή από τα μά
τια  του, και μπήκε πάλι στη Μερσεντές του αφεντι
κού του. Ο αυτοκινητόδρομος ήταν σχεδόν έρημος 
την ώρα αυτή. Πάτησε γκάζι και το αυτοκίνητο ξε
χύθηκε μπροστά. Σε λίγες ώρες θα βρισκόταν στην

Αυστρία.
Μπροστά του προχωρούσε τώρα ένα παλιό Φολ- 

κς-Βάγκεν. Ο Ραλφ έβγαλε φλας και έστριψε το τ ι
μόνι αριστερά, γ ια  να το  προσπεράσει. Την ίδια 
στιγμή είδε την Πόρσε που ερχόταν από πίσω του, 
ακριβώς στην ίδια λωρίδα. Γύρισε απότομα το τιμό
νι αλλά ήταν κιόλας αργά. Η σύγκρουση ήταν τρο
μακτική. Έχασε τ ις  αισθήσεις του.

Όταν συνήλθε, είδε να σκύβει επάνω του ένας νε
αρός αστυνομικός.

- Πώς αισθάνεσαι; τον ρώτησε.
- Δεν ξέρω... Το κεφάλι μου... ψιθύρισε ο Ραλφ.
- Το αυτοκίνητο των Πρώτων Βοηθειών φτάνει ό

που νάναι, είπε ο αστυνομικός. Θα σε πάμε στο νο
σοκομείο κι από εκεί στη φυλακή, κύριε διευθυντά 
Κάμραθ. Για πολύ καιρό!

«Ο χαρτοφύλακας με τα  χρήματα»! Η σκέψη πέ
ρασε σαν αστραπή από το  μουδιασμένο μυαλό του 
Ραλφ. «Θα φάω τουλάχιστον πέντε χρόνια!... Γιατί ν’ 
ακούσω την Έβελυν και να ριχτώ στην τρελή αυτή 
περιπέτεια! Αυτή είχε την ιδέα να κλέψω τα  λεφτά 
και να φύγουμε στο εξωτερικό. Δεν άντεχε, λέει, πια 
τον ηλικιωμένο της σύζυγο. Μου την έσκασε όμως 
την τελευταία στιγμή. Και τώρα θα πληρώσω εγώ τα  
σπασμένα!»

- Βρήκατε τα  χρήματα; ρώτησε σιγά τον αστυνο
μικό.

- Τα χρήματα και το  πτώμα στο πορτ-μπαγκάζ, α
πάντησε με απάθεια ο αστυνομικός.

- Το πτώμα! Ποιο πτώμα; ξεφώνησε σαν τρελός ο 
Ραλφ.

- Το πτώμα του κυρίου Κάμραθ, ήταν η απάντηση. 
Γ ιατί ρωτάς, αφού ξέρεις; Τον δηλητηρίασες, τον έ
χωσες στο πορτ-μπαγκάζ, πήρες το  αυτοκίνητό 
του, τα  χαρτιά του και τα  κλειδιά του και λήστεψες 
τηντράπεζα. Ή θελες να περάσεις τα  σύνορα, για να 
εξαφανίσεις τον νεκρό, που όλοι θα τον κατηγορού
σαν για κλέφτη! Ληστεία μετά φόνου! Ξέρεις τ ι προ
βλέπει γ ια  ένα τέτο ιο  αδίκημα ο νόμος;

Ο Ντίρκσεν ένοιωσε να του φεύγει το κεφάλι. Ο 
Κάμραθ ήταν νεκρός! Είχε φροντίσει γ ι’ αυτό «η α
γαπημένη» του Έβελυν. Είχε δηλητηριάσει τον ά
ντρα της και τον είχε βάλει στο πορτ-μπαγκάζ της 
Μερσεντές, πριν του φέρει το αμάξι στο σπίτι του. 
Τα είχε κανονίσει περίφημα, γ ια  να ξεφορτωθεί ένα 
ανεπιθύμητο σύζυγο, και να κληρονομήσει ως «τε
θλιμμένη χήρα» την τεράστια περιουσία του. Κι αυ
τός ο ηλίθιος είχε πιστέψει ότι τον αγαπούσε! Κι εί
χε πέσει στην παγίδα που του είχε στήσει τόσο έξυ
πνα! Δε θα ωφελούσε σε τίποτα δε θα τον πίστευε!

Ποια ήταν η παροιμία που του έλεγε πάντα η μα- 
καρίτισσα η μητέρα του, όταντης μιλούσε για τα με- 
γαλεπήβολα σχέδιά του ν’ αποκτήσει πολλά λεφτά; 
«Τσαγκάρη, κοίτα τα  καλαπόδια σου!» Εκείνος ό
μως δεν την είχε ακούσει. Τώρα θα πλήρωνε την α
μαρτία του σ’ όλη του τη ζωή.

- Ε, αυτός λιποθύμησε, είπε ο αστυνομικός στους 
τραυματιοφορείς των Πρώτων Βοηθειών, που είχαν 
έρθει να τον πάρουν. Τι ηθοποιός όμως φίλε μου! 
Έκανε σα να μην ήξερε πως είχε ξεπαστρέψει το γέ
ρο!...
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ΤΗΝ ΠΡΟΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΗΛΙΑΚΟΥ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΝ

Την πρώτη φωτογραφική αποτύπωση ενός πλανήτη 
εκτός του ηλιακού μας συστήματος, πέντε φορές 
μεγαλύτερου του Δία, πέτυχε το περασμένο έτος 
μία διεθνής ομάδα αστονόμων.Όπως ανακοίνωσαν 
από κοινού το γαλλικό Εθνικό Κέντρο Επιστημονι
κών Ερευνών (CNRS) και το Νότιο Ευρωπαϊκό Αστε
ροσκοπείο (ESO), ο νέος πλανήτης βρίσκεται σε 
τροχιά γύρω από έναν καφέ νάνο - έναν αστέρα μη 
συμπαγούς μάζας- απέχοντας 55 αστρονομικές μο
νάδες (8,250 δια. χλμ) από αυτόν.Η περίοδος της 

τροχιάς του υπολογίζεται στα 2.500 χρόνια και η θερμοκρασία του είναι δεκαπλάσια αυτής του Δία.Προ ενός 
έτους, με τα κατάλληλα οπτικά όργανα υπερύθρων ακτινών και φασματομετρίας του γιγαντιαίου τηλεσκοπίου 
της ESO στο όρος Παρανάλ της Χιλής, οι ερευνητές εντόπισαν και φωτογράφησαν σε απόσταση 230 ετών φω
τός από τη Γη ένα «αντικείμενο» πέντε φορές σκοτεινότερο από έναν κοντινό του καφέ νάνο.Ο καφέ νάνος, 
με την ονομασία 2Μ1207, ανήκει στο σύμπλεγμα «TW Ύδρα», μία ομάδα από κίτρινους αστέρες. Ωστόσο έως 
τώρα ήταν αδύνατο να διαπιστωθεί ότι το αντικείμενο σε τροχιά γύρω από το τον 2Μ1207 ήταν όντως ένας πλα
νήτης.Μετά τις νέες παρατηρήσεις, τον περασμένο Φεβρουάριο και Μάρτιο, και τη λήψη νέων φωτογραφιών, η 
ομάδα της ESO, επιβεβαίωσε ότι το αντικείμενο σχετιζόταν με τον καφέ νάνο, καθώς ακολουθούσε τον αστέ
ρα αυτόν κατά τη μετατόπισή του στον ουράνιο θόλο.Οι φωτογραφίες αυτές αποτελούν μία παγκόσμια πρωτιά, 
διότι παρότι έχουν εντοπισθεί πάνω από 150 πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος από το 1995 σε τρο
χιά γύρω από αστέρες παρόμοιους του Ηλιου, η ανίχνευσή τους έχει γίνει με έμμεσο τρόπο.Συγκεκριμένα, με 
τη μέθοδο των «ραδιοταχυτήτων», που συνίσταται στον εντοπισμό πάνω στο φάσμα του αστέρος των διατα
ραχών της κίνησής του, που προκαλούνται από την παρουσία ενός ουρανίου σώματος γύρω από αυτό.Ένα άλ
λο αντικείμενο, το οποίο βρίσκεται σε τροχιά γύρω από ένα κίτρινο άστρο και η μάζα του πλησιάζει οριακά εκεί
νη των πλανητών και των καφέ νάνων, εντοπίστηκε κατά τον ίδιο τρόπο από τη διεθνή ομάδα αστρονόμων.Τα 
αποτελέσματα των μελετών από τις δύο τελευταίες ανακαλύψεις θα δημοσιευθούν σύντομα στην ευρωπαϊ
κή περιοδική έκδοση «Αστρονομία και Αστροφυσική».

Ένα πείραμα που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνή 
Διαστημικό Σταθμό θα ελέγξει την υπόθεση ότι λίγο 
πριν από την εκδήλωση ισχυρών σεισμών εκπέμπε- 
ται ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να 
καταγραφεί από το Διάστημα. Αν τα αποτελέσματα 
του πειράματος είναι θετικά, δεν αποκλείεται να 
υπάρξουν στο μέλλον τροχιακά συστήματα προειδο
ποίησης για σεισμούς.Οι μικρές δονήσεις που προη
γούνται του κύριου σεισμού προκαλούν διαταραχές 
σε μεγάλο τμήμα του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, 
οι οποίες μπορούν να καταγραφούν από κεραίες. Οι 
διαταραχές πιθανώς οφείλονται στις μικροσκοπικές 
ρωγμές που δημιουργούνται στα πετρώματα καθώς 
αρχίζει η παραμόρφωσή τους.Οι ηλεκτρομαγνητι- 
κές διαταραχές φτάνουν μέχρι τις ζώνες Βαν Αλεν, 
δύο ομόκεντρες ζώνες γύρω από τη Γη οι οποίες 
αποτελούνται από φορτισμένα σωματίδια και προ
στατεύουν την ατμόσφαιρα από την ηλεκτρομαγνη- 
τική ακτινοβολία.Ο Ρομπέρτο Μπάτιστον του Πανε
πιστημίου της Περούτζια, υπεύθυνος του πειράμα
τος, θεωρεί ότι ο διαστημικός σταθμός, που κινείται 
σε ύψος 370 χιλιομέτρων, ίσως μπορεί να καταγρά
ψει την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του σεισμού 
μετρώντας την πυκνότητα των φορτισμένων σωματι
δίων και τα μαγνητικά πεδία της εσώτερης ζώνης

Βαν Αλεν, η οποία βρίσκεται 
πάνω από τον σταθμό σε ύψος 
1.000 χιλιομέτρων.
Οι μεταβολές των φορτισμένων 
σωματιδίων και των μαγνητικών 
πεδίων θα καταγράφονται για ένα" 
διάστημα τουλάχιστον έξι μηγώίι και \
στη συνέχεια οι επιστήμονες θα επιχειρήσουν να τις 
αντιστοιχίσουν με σεισμικά φαινόμενα.
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Έναν ακέραιο αριθμό με επτά εκατομμύρια ψηφία 
που δεν διαιρείται με κανέναν άλλο αριθμό εκτός 
από τον εαυτό του και το ένα ανακάλυψε με τη βοή
θεια του προσωπικού του υπολογιστή ένας Αμερικα
νός. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γνωστό πρώτο 
αριθμό.
Ο Τζον Φίντλεί, κάτοικος του Σιάτλ, είχε θέσει τον 
υπολογιστή στη διάθεση του προγράμματος Μεγάλη 
Διαδικτυακή Αναζήτηση Πρώτων Μερσέν (GIMPS). 
Το λογισμικό του GIMPS καταμερίζει το υπολογιστι
κό φορτίο για τον εντοπισμό νέων πρώτων αριθμών 
σε περίπου 200.000 προσωπικούς υπολογιστές. Οι 
πρώτοι αριθμοί -θετικοί ακέραιοι που δίνουν ακέ
ραιο πηλίκο μόνο όταν διαιρούνται διά του εαυτού 
τους ή του διά του ένα χρησιμοποιούνται στα κρυ
πτογραφικά συστήματα που διασφαλίζουν τις τρα
πεζικές συναλλαγές στο Διαδίκτυο.Οι πρώτοι Μερ
σέν, που πήραν το όνομά τους από τον Γάλλο μονα
χό που τους ανακάλυψε τον 17ο αιώνα, είναι σπάνι
οι αριθμοί με τη γενική μορφή 2Ρ'1, όπου το ρ είναι 
ένας άλλος πρώτος αριθμός. Ο πρώτος που ανακά
λυψε ο Τζον Φίντλεί είναι ο 41ος πρώτος Μερσέν 
που ανακαλύπτεται και μπορεί να αναγραφεί ως 
224.036.583-1.

Ο Αμερικανός φοιτητής Μάικλ Σάιφερ είχε ανακα
λύψει με τη βοήθεια του GIMPS τον τότε μεγαλύτε
ρο πρώτο αριθμό, μήκους 6.320.430 ψηφίων.Το λογι
σμικό του GIMPS διανέμει στους συμμετέχοντες 
υποψήφιους πρώτους αριθμούς προς άνάλυση. Ο 
υπολογιστής του Φίντλεί χρειάστηκε 14 ημέρες για 
να αναλύσει τον αριθμό και να επιβεβαιώσει ότι 
επρόκειτο για πρώτο Μερσέν.Η ανακάλυψη διασταυ
ρώθηκε από δύο άλλα μέλη του προγράμματος, τα 
οποία χρειάστηκαν πέντε ημέρες επεξεργασίας σε 
έναν υπερυπολογιστή με 16 επεξεργαστές στη Γαλ
λία και έντεκα ημέρες επεξεργασίας σε έναν διακο- 
μιστή στον Καναδά!

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ
ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ
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αντεπεξέλθει με επιτυχία 
στις τεχνολογικές προκλή

σεις του 21ου αιώνα.

Γίνεται επίσης, μια εκτενής νύξη στις ευκαιρίες για 
επαγγελματική προοπτική που προσφέρει η Υπηρε
σία καθώς και την αναζήτηση κορυφαίων επαγγελ- 
ματιών - επιστημόνων για τη στελέχωσή της.

Στο κομμάτι που αφορά την ιστορία της Υπηρεσίας 
μπορεί κανείς να βρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες 
καθόσον αναφέρονται δραστηριότητές της από την 
ίδρυσή της (1952) μέχρι και σήμερα. Αξιοσημείωτο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο το οποίο αναφέ- 
ρεται στην ιστορική της δράση και συμβολή κατά τη 
διεξαγωγή του Β Παγκοσμίου Πολέμου.

Στην ιστοσελίδα θα βρει ακόμη κανείς χρήσιμες 
συνδέσεις για άλλες υπηρεσίες της αμερικάνικης 
κυβέρνησης και πληροφορίες όσον αφορά τις διοι
κητικές της λειτουργίες και την εξυπηρέτηση του 
κοινού και των επιχειρήσεων. Παρέχεται επίσης δι- 
κτυακός τόπος με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες 
και παιχνίδια για παιδιά!!!

Επιμέλεια :Αστ/κας Θωμάς Μπούργος

• Π

Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της Εθνι
κής Υπηρεσίας Ασφάλειας (N.S.A. National 
Security Agency) των Ηνωμένων Πολιτειών 

της Αμερικής.

Σκοπός παρουσίασης της ιστοσελίδας τις συγκεκρι
μένης Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι να εξοικειώ
σει το μέσο αναγνώστη της και κατ' επέκταση τον 
παγκοσμιοποιημένο πολίτη με την πιο μεγάλη - 
ίσως- μυστική υπηρεσία σε αριθμό προσωπικού και 
τελειότητας μέσων και από τις ελάχιστες στον κό
σμο που πολύ λίγα είναι γνωστά.

Στην ιστοσελίδα www.nsa.gov μπορεί κανείς να βρει 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες όσον αφορά γενικά 
το συντονισμό, προστασία και επεξεργασία-ανάλυ- 
ση πληροφοριών για λογαριασμό της αμερικανικής 
κυβέρνησης.

Σημαντικό μέρος της ιστοσελίδας αναφέρεται στο 
τεχνολογικό κομμάτι της Υπηρεσίας και την ερευνά 
που διεξάγεται προς επίτευξη της διασφάλισης και 
διαχείρισης των πληροφοριών καθώς και την ασφα
λή διακίνηση αυτών μέσω συστημάτων κρυπτογρά- 
φησης/αποκρυπτογράφησης. Οπως αναφέρεται 
στην ιστοσελίδα, μεγάλη έμφαση δίνεται στην προ
ετοιμασία της Υπηρεσίας ώστε να μπορέσει να

Άλλο ένα επίσης σημαντικό 
κομμάτι της ιστοσελίδας ανα- 

φέρεται στο πώς η Κεντρική 
Υπηρεσία Πληροφοριών συντε

λεί, μέσω κορυφαίων τεχνολογικών επιτευγμάτων, 
στη διασφάλιση των επιχειρήσεων προς αποφυγή 
του φαινομένου της βιομηχανικής κατασκοπείας.

/[W W W

||||Μ|

118

http://www.nsa.gov


Δ Ι Α Θ Ε Σ Η '
ΒΗΧΟΣ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 2 ·  Π Λ  ΚΛΑΥΘΜ ΩΝΟΙ 2103252950 ΛΕΝΤΖΟΣ. Λ Α Μ Π Ε . ΑΘΗΝΑΣ 41 2103217136 

ΛΗΜΝΑΙΟΣ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ 14 (Π Ο Α  ΦΕΞΗ) 2103827441 ΣΙΜΑΤΟΥ ΑΦΟΙ. «ΗΛΕΚΤΡΟΝ» 2103456149 
BULLET PROOF, ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 54 2105228541 FUN STORE. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 8 ΕΡΜΟΥ 46 2103230121 
LAMP CENTER. ΑΧΑΡΝΩΝ 5 ■ ΠΛ. ΒΑΘΗΣ 2105237777 SMART ELECTRONICS, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ ΝΟΥ 39 

2105246116 TELECOM  CLUB. ΦΩΚ. ΝΕΓΡΗ 62 2108251551 THE GIFT SHOP. Ν. ΨΥΧΙΚΟ. Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 292 
2106744144 ΚΕΝΤΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ 184 & Λ  ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 29,2108617324 

ΜΙΧΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 5, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2106011632 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. ΔΗΜΟΤΣΕΛΙΟΥ 2.
ΑΓΡΙΝΙΟ. 2641056969 COMPUTER NET. ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 78. ΑΙΓΙΟ. 2691061610 ΕΥΡΩΦΑΡΜ ΑΕ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. 2333025039 ΧΕΡΓΚΕΛΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΝΗΣΙΩΝ 5. Α Λ Ε  ΠΟΛΗ, 2551033511 

ΦΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ 1. ΑΜΦΙΣΣΑ. 2265079279 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ, ΠΕΡΙΦ ΚΗ ΟΔΟΣ. ΑΡΤΑ,
2681022520 ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ. Δ ΕΚ ΕΛΕΙΑ Σ100. ΑΧΑΡΝΑΙ2102444029 ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ ΔΗ Μ ,
ΠΙΕΡΙΩΝ 62. ΒΕΡΟΙΑ 2331065415 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ. LUMEN. ΒΟΛΟΣ 2421065551 ENERGY CENTER,
Λ. ΒΕΙΚΟΥ 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 Σ.Ε.Η.Θ.. 28ΗΣ ΟΚΤ. 15, 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ. 2665026461 ΚΑΛΑΦΑΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ. ΜΟΝ. ΤΕΡΕΖΑΣ 25. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 2810256644 

CAPTAIN HOOK, ΕΦΕΣΟΥ 17, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Κ Ρ Η ΤΗ Σ 2810225368 ΣΥΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΟΤΑΜΙΑ ΘΑΣΟΥ, 
2593062279 ΣΥΝ. ΗΛΕΚ. Θ Ε Σ Κ Η Σ  Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 88. Θ ΕΣΚ Η  2310810453 ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ.
ΕΤΕΟΚΛΕΟΥΣ 24. Θ Η Β Α  2262080757 ΜΑΝΤΗ ΑΦΟΙ. ΘΗΒΩΝ 477. ΙΛΙΟΝ 2102621003 ΚΟΥΣΚΕΡΟΓΛΟΥ 
ΧΑΡ.. ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ 4. ΙΣΤΙΑΙΑ. 2226053286 ΦΩΤΟΡΡΟΗ. ΧΡ. ΚΑΤΣΑΡΗ 5. ΙΩΑΝΝΙΝΑ. 2651033054 ΚΥΡΓΙΑΖΟΣ 
ΝΙΚ„ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 128. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ. 2432024822 ΜΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩ ΡΓΙΟΣ Δ. ΤΕΡΤΙΛΗ 18, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
2441027300 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ Β.. ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2467029592 Σ.Ε.Η.Κ., ΕΘΝ, Π ΑΛ. ΚΑΠΟΥΚΙΝΟΙ. ΚΕΡΚΥΡΑ,
2661042678 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε„ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 87, ΚΙΑΤΟ 27420 27164 WOODLAND-ΚΑΡΧΑΔΑΚΗΣ,
Λ. ΗΡΩΩΝ 18-20, ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 2531028520 ΓΑΛΑΙΟΣ Μ ΗΝΑΣ Λ  ΚΑΛΥΒΙΩΝ 125. ΛΑΓΟΝΗΣΙ 2291025909 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ 1, ΛΑΜΙΑ. 2231066366 ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΠΑΣ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 93.
ΛΑΡΙΣΑ. 2410551488 ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ A.. Κ  ΠΛΑ ΤΕΙΑ  ΛΑΥΡΙΟ 22920 60203 ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΑ 10·
12. ΛΕΥΚΑΔΑ, 2645022227 ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΘΑΝ.. ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ 27. ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2261023249 

ΜΙΧΕΛΟΠΟΥΛΟΣ. Κ. ΓΑ Ρ Δ Ε Λ Η 13. ΜΑΡΟΥΣΙ. 2108053115 Δ ΙΑΠ Ρ Ο Ν , ΕΛΑΙΩΝ 40, Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 2108002380 —
ΣΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. ΓΟΥΝΑΡΗ 160, ΠΑΤΡΑ. 2610331464 COMPUTER KEY. ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 39. Π ΑΤΡΑ 

2610336258 ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ, ΑΚΤΗ Π Ο ΣΕΙΔΩ Ν Ο Σ18, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2104220193 ΜΠΟΥΡΟΥΤΗ. ΑΚΤΗ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 36. ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2104113202 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΣ Ε.Ο. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 351, ΠΡΕΒΕΖΑ.
2681022520 NEON ΦΩΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ 9. ΡΟ ΔΟ Σ 2241020209 ARMY CLUB. ΒΡΑΣΙΔΟΥ 99, ΣΠΑΡΤΗ,
2731020181 ΡΟΥΣΣΕΤΟΣ Α.-ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Π Α Μ . Π ΡΩ ΙΟ Υ109. ΣΥΡΟΣ, 2281082790 ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤ..
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 2262059254 ΚΟΚΚΟΤΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ. Γ Λ Α Δ Π Ω Ν Ο Σ 16, ΤΡΙΚΑΛΑ. 2431028893 ΠΑΝΝΑΚΟΣ 
ΑΕΒΕ. ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ 243. ΧΑΛΚΙΔΑ 22210 29341 ELECTRON. ΠΑΠΑΣΚΙΑΔΑ 1. ΧΑΛΚΙΔΑ 2221025010

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Η  Ε ΙΣΑ ΓΩ ΓΗ  NEDA Α .Ε .
τηλ.: 210 2405800. Fax: 210 2405803. e-mail: aneda@otenet.gr. http://www.neda.gr

Δ ι ο β έ τ ο υ μ ε  π ά ν ω  ο π ό  1 0 0  δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ά  ε ί δη  φόκων για κάβε  χρηση.

ΚΩΔ.: 04.193
MOD: ALX-253L
ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 5WATT ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ 

Αυτονομία: 4 ώρες
(μπαταρίες λιθίου 3x3V συμπεριλαμβάνονται) 

Φωτεινότητα: 120 Lumens 
Θήκη μεταφοράς και λουράκι 
Βάρος: 205g (με μπαταρίες)
Διάστ.: 34 χ 175mm 
ΤΙΜΗ: 99,00 euro

ΚΩΔ.: 04.214 ι 
MOD: ALX-332L J 

ΦΑΚΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3WATT1!
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Στιγμιαίος ή αδιάκοπος : 
φωτισμός (button) 
Αυτονομία: 4 ώρες 

(μπαταρίες λιθίου 2x3V, 
h  συμπεριλαμβάνονται) 

Φωτεινότητα: 90 Lumens 
Θήκη μεταφοράς & λουράκι 
Βάρος: 102gr (με μπαταρίες) 

Διαστ.: 30 χ 128mm 
ΤΙΜΗ: 58.00 euro

(Για σ υ ν ε ρ γ α σ ί α  ζ η τ η σ τ ε  να σας  α πο σ τ ε ί λο υ μ ε  κ α τ α λ ό γ ο υ ς )

High-lntensitv^-' 
Professional Ljgf
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ΕΚΘΕΣΗ . ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ 21 ΑΘΗΝΑ ΤΚ. 11141 ΤΗΛ: 210 2019483 ΦΑΞ: 210 2019376
e -mail: lawman@ac ci. gr www.lawman.gr

Τ Λ Α Α Τ Α /ί A  XT i f ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣL A W  IVIAJN h .

ΑΠΟΣΤΕΛΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ COURIER

ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ, ΟΒΑΛ .ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ , ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΡΟΥ!! 
ΕΞΑΡΤΥΣΕΙΣ, ΖΩΝΕΣ,ΘΗΚΕΣ ΟΠΛΟΥ CORDURA ,ΜΑΥΡΑ,ΧΑΚΙ, ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ. 
ΓΙΛΕΚΑ, ΦΟΡΕΙΣ, ΓΚΛΟΠ, ΦΑΚΟΙ, ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ.

ΦΑΚΟΙ LASER Ρ Ε N T A G  Ο Ν U . S . A  
X E N O N -L U X E O N -19 LED , 70 Lumens

mailto:aneda@otenet.gr
http://www.neda.gr
http://www.lawman.gr


ΑΣ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Η

Ενα βιβλίο το μήνα τους κακοποιούς τους κάνει πέ
ρα». Θα μπορούσε να είναι το σλόγκαν της αστυ
νομίας στο Μεξικό, μετά τα νέα μέτρα που υιοθέ

τησε ο δήμαρχος του Μέξικο Σίτι, Λουίς Σάντσες προ- 
κειμένου να βελτιώσει το επίπεδο της τοπικής αστυ
νομίας που « φημίζεται» για τη διαφθορά και την τε
μπελιά της. Ο δήμαρχος υποχρεώνει τους 1.100 
αστυνομικούς της πόλης να διαβάζουν τουλάχιστον 
ένα λογοτεχνικό βιβλίο τον μήνα, διαφορετικά θα 
πρέπει να ξεχάσουν την προοπτική της προαγωγής. 
Μεταξύ των προτεινόμενων τίτλων συναντάμε κλασι
κά έργα, όπως ο «Δον Κιχώτης» αλλά και «Ο μικρός 
πρίγκιπας» Υπάρχουν ωστόσο ορισμένα τεχνικά προ
βλήματα, αφού περίπου το 20% έχει τελειώσει μόνο 
το δημοτικό. Γι αυτό προβλέπονται ενισχυτικά μαθή
ματα για όσους έχουν δυσκολίες, ενώ δρομολογού
νται και συχνές εξετάσεις, προκειμένου να πιστοποι
ηθεί ότι όντως έχουν διαβάσει τα βιβλία.

ΠΑΡΑΞΕΝΑ

Ανάρπαστες είχαν γίνει οι σούπες που σερβίρονταν 
σε κάποια εστιατόρια της κινεζικής επαρχίας 
Guizhou. Οι πελάτες τις είχαν αναδείξει σε πιάτο 

ημέρας και δεν ήθελαν να παραγγείλουν τίποτε άλλο. 
Το μυστικό πίσω από την τρομερή επιτυχία δεν ήταν 
κάποια αινιγματική συνταγή ή κάποιος εκπληκτικός 
σεφ, αλλά το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες «ενίσχυαν» 
διακριτικά τις σούπες με όπιο. Μετά από πρόσφατη 
συντονισμένη επιχείρηση της υγειονομικής υπηρσίας, 
215 εστιατόρια έκλεισαν και κατασχέθηκαν 7 κιλά 
όπιο. Αγνωστο αν οι απογοητευμένοι -και πιθανότατα 
εθισμένοι- πελάτες οργάνωσαν κάποια πορεία σε έν
δειξη διαμαρτυρίας για την ατυχή κατάληξη των πρω
τοποριακών επιχειρηματιών και τη στέρηση της 
«εκρηκτικής» σούπας.

Ακόμα και η κλοπή θέλει την τέχνη της. Αυτό απέ
δειξε περίτρανα η ανεπιτυχής προσπάθεια μιας 
συμμορίας να αντινάξει το αυτόματο μηχάνημα 

ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ) τράπεζας στη Γαλλία, προ
κειμένου να καρπωθεί τα χρήματα. Ο «υπεύθυνος» 
για τα εκρηκτικά, ωστόσο, δεν ήταν τόσο καλός στον 
υπολογισμό των δόσεων και χρησιμοποίησε ακατάλ
ληλες ποσότητες. Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά 
εντυπωσιακό: από την έκρηξη έσπασαν τα τζάμια, κα- 
τέρρευσε όλη η πρόσοψη του κτιρίου και η κωμόπολη 
των 1.800 κατοίκων σηκώθηκε έντρομη στο πόδι, από 
τον εκκωφαντικό θόρυβο. Το «τραγικό» είναι ότι το 
ΑΤΜ παρέμεινε άθικτο στη θέση του. Αν μη τι άλλο, 
αποδείχθηκε γερό σκαρί, ακόμα και κάτω από αντίξο
ες συνθήκες. Προφανώς, η συμμορία για κλάματα θα 
έπρεπε να είχε επιλέξει κάποιον πιο έμπειρο 
στα.....μαγειρέματα.

Δύο χιλιάδες γραμμάρια ήταν το βάρος των νομι
σμάτων που αφαίρεσαν με χειρουργική επέμβαση 
από το στομάχι ενός Τάίλανδού, οι γιατροί νοσο
κομείου στο βόρειο τμήμα της χώρας. Πρόκειται για 

έναν, 37χρονο, οποίος μεταφέρθηκε έπειτα από την 
εκδήλωση έντονων πόνων στο στομάχι, στο νοσοκο-
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μείο της πόλης Φαγιάο, 58χλμ. βόρεια της πρωτεύ
ουσας Μπανγκόκ. Σύμφωνα με τη μητέρα του 37χρο- 
νου «ανθρώπινου κουμπαρά», ο γιος της έπασχε από 
κάποια ψυχική νόσο και βρισκόταν υπό ιατρική παρα
κολούθηση. Η εισαγωγή του στο νοσοκομείο και τα 
βάρους δύο κιλών μεταλλικά ευρήματα, έλυσαν τον 
γρίφο που απασχολούσε επί μήνες την οικογένεια 
του, η οποία αναρωτιόταν γιατί ο Σανγκουάν επισκε
πτόταν την τουαλέτα, κάθε φορά που του έδινε χρή
ματα ή νομίσματα....

Ποιά θα ήταν η πρώτη σκέψη κάποιου που κέρδισε 
σχεδόν δύο εκατομμύρια δολάρια στο λόττο; Σί
γουρα όχι να τα ταχυδρομήσει σε κάποιον παντε

λώς άγνωστο. Κι όμως, ένας Γιαπωνέζος έκανε αυτό 
ακριβώς: έστειλε έναν φάκελο με ένα ανώνυμο 
γράμμα και το τυχερό δελτίο του 1,8 εκατομμυρίων 
δολαρίων, στον διοικητή της ιαπωνικής επαρχίας Φου- 
κούι, με μια ευχή: «Ελπίζω ότι τα χρήματα θα βοηθή
σουν όλους εκείνους που είχαν την ατυχία να υπο- 
στούν ζημιές». Η συγκεκριμένη επαρχία είχε πληγεί 
από πλημμύρες και οι δύστυχοι κάτοικοι σίγουρα δεν 
θα μπορούσαν να φανταστούν ότι κάποιος συμπα
τριώτης τους είναι τόσο γενναιόδωρος ή τόσο ευσυ
γκίνητος, σε αντίθεση με τους εκάστοτε αρμόδιους 
παράγοντες....

Είναι το πιο βαρύ μωρό που γεννήθηκε στη Βρετα
νία τα τελευταία οκτώ χρόνια και μάλιστα ήρθε 
στον κόσμο δύο εβδομάδες νωρίτερα από την 

προβλεπόμενη ημερομηνία. Οι γονείς του τον ονομά
ζουν «Παντοδύναμο Τζο» καθώς όταν γεννήθηκε ζύ
γιζε περίπου 4,3 κιλά. Σχεδόν 20 μέρες μετά τον το
κετό, ο «μικρός» Τζο φορά ήδη ρούχα που προορίζο
νται για βρέφη έξι μηνών και καταναλώνει τέσσερις 
φορές περισσότερες ποσότητες γάλακτος από ό,τι 
ένα συνηθισμένο νεογέννητο. Η μητέρα του Τζο, η 
25χρονη Σάρα Γκρίφιν, δεν έχει κάποια συγκεκριμένη 
εξήγηση για το τροφαντό μωρό της, φαίνεται όμως 
πως η ιδιαίτερη προτίμηση της στα ψάρια και στα θα
λασσινά έπαιξε κάποιο ρόλο στην αύξηση του βάρους 
του νεογέννητου όπως προκύπτει από έρευνα που 
έγινε το 2002 στη Δανία.

Το 2001, ένας 36χρονος Ρουμάνος καταδικάστηκε 
σε ποινή φυλάκισης 2 χρόνων επειδή θεωρήθηκε 
ένοχος για κλοπή του νικητήριου δελτίου του εθνι

κού Λόττο από έναν φίλο του, παρότι ο ίδιος δεν έπα- 
ψε ποτέ να υποστηρίζει ότι είχε αγοράσει το συγκε
κριμένο δελτίο. Βγαίνοντας πέρυσι από τη φυλακή, ο 
36χρονος δεν σταμάτησε στιγμή να συμπληρώνει 
δελτία Λόττο, ελπίζοντας να ανταμειφθεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Πράγματι, πριν από κάποιες μέρες 
κέρδισε 25.000 ευρώ. «Δεν είναι μόνο το χρηματικό 
ποσό που μ’ευχαριστεί», δήλωσε γεμάτος ικανοποίη
ση στις τηλεοπτικές κάμερες ο τυχερός και έσπευσε 
να συμπληρώσει: «Χαίρομαι επίσης γιατί ο Θεός με 
βοήθησε, παρότι και το πρώτο νικητήριο δελτίο ανήκε 
σε μένα».
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Σε «βαποράκια» μετέτρεψαν έξι κουτάβια αδίστα
κτοι έμποροι ναρκωτικών στην Κολομβία που πρό
λαβαν να εγκαταλείψουν τα ζώα αβοήθητα, προ- 
κειμένου να ξεφύγουν από τις αρχές. Η αστυνομία 

εντόπισε τα ταλαιπωρημένα σκυλάκια με εμφανή τα 
σημάδια από χειρουργική επέμβαση σε ένα σπίτι 
στην πόλη Μεντελίν σε αγροτική περιοχή. Αφότου τα 
ζώα υποβλήθηκαν σε υπερηχογράφημα βρέθηκαν 
στις κοιλιές τους ένα ως δύο πλαστκά σακουλάκια 
που περιείχαν ηρωίνη σε υγρή μορφή, βάρους περί
που 400 γραμμαρίων, ενώ εντός του σπιτιού οι αστυ
νομικοί ανακάλυψαν και άλλα επτά σακουλάκια, κα
θώς και χειρουργικά εργαλεία....Τα σκυλιά, ράτσας
λαμπραντόρ και ροντβάιλερ, θα αποστέλλονταν πιθα
νότατα στις ΗΠΑ, με την ελπίδα ότι κανέις δεν θα 
υποψιαζόταν το παράδοξο φορτίο που μετέφεραν τα 
άτυχα ζωντανα.

Είναι γεγονός ότι ορισμένοι κλέβουν διάφορα από 
τα ξενοδοχεία, κατά τη σύντομη παραμονή τους 
σ’ αυτά, είτε εν είδει αναμνηστικού είτε επειδή 
τους εντυπώσιασε, είτε από απλό «βίτσιο». Πετσέ

τες, μπουρνούζια, τασάκια κάνουν «φτερά», αλλά 
υποθέτουμε ότι ουδέποτε διανοήθηκε κάποιος να 
«ξηλώσει» ολόκληρο μπάνιο -για παράδειγμα- και να 
φύγει. Μέχρι πρόσφατα, βεβαίως, οπότε η ιδιοκτή- 
τρια ενός ξενοδοχείου στη νοτιοδυτική Αγγλία, δεν 
πίστευε στα μάτια της, όταν διαπίστωσε ότι έλειπε η 
ντουσιέρα από το δωμάτιο, στο οποίο είχαν διαμείνει 
τις προηγούμενες μέρες ένας 50άρης κι η 20χρονη 
φίλη του. Παραμένει απορίας άξιον πως κατάφεραν
να μεταφέρουν ένα τέτοιο......αναμνηστικό, χωρίς να
γίνουν αντιληπτοί από κανέναν, ενώ έδρασαν με απα
ράμιλλο επαγγελματισμό, αφού προηγουμένως φρό
ντισαν να αποσυνδέσουν τα υδραυλικά, αποφεύγο- 
ντας μια πιθανή πλημμήρα, που θα αποκάλυπτε την 
πρωτοφανή κλοπή!!!

χαν καμία διαφορά μαζί τους, η οποία να δικαιολογεί 
την τρομοκράτηση τους.ταν μια 29χρονη γυναίκα στο 
Λος Αντζελες ανακάλυψε στα κουπίδια ένα βιολί σε 
κακή κατάσταση, σκέφθηκε να το αξιοποιήσει κι έτσι 
απευθύνθηκε σε έναν φίλο της επιπλοποιό και του 
ζήτησε να το μετατρέψει σε μια θήκη για CD. Ακού- 
γοντας όμως ειδήσεις στο ράδιο, η νεαρή γυναίκα 
έπαθε σοκ αφού έμαθε ότι το βιολί δεν ήταν ένα ασή
μαντο μουσικό όργανο, αλλά ένα Στραντιβάριους, 
αξίας 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε κλαπεί 
από ένα βιολονίστα της φιλαρμονικής του Λος Αντζε
λες. Προφανώς ούτε ο κλέφτης γνώριζε την αξία του 
και βιάστηκεε να το ξεφορτωθεί. Ευτυχώς το βιολί 
σώθηκε, αφού ο επιπλοποιός δεν ασχολήθηκε άμεσα 
με την μετατροπή του σε θήκη και έτσι επέστρεψε 
σώο στον ιδιοκτήτη του, ο οποίος αντάμειψε με 
50.000 δολάρια τη νεαρή γυναίκα.

079χρονος Χανκ Εντουαρτς ονειρευόταν να επι- 
σκεφθυεί την πόλη Bayreuth της Γερμανίας από 
την παιδική του ηλικία, όταν είχε ανακαλύψει ένα 

βιβλίο του 1914 που είχε αγοράσει ο πατέρας του και 
περιέγραφε τις ομορφιές της περιοχής. Μαγεμένος 
το αποστήθισε και κατάφερε πρόσφατα να πραγμα
τοποιήσει το όνειρό του, επισκεπτόμενος την πόλη. 
Την επόμενη της άφιξης του οι υπεύθυνοι του ξενο
δοχείου, ανησυχώντας επειδή δεν είχε δώσει σημεία 
ζωής, ειδοποίησαν την αστυνομία που τον ανακάλυ
ψαν εξαντλημένο στο αυτοκίνητό του, κοντά σε δα
σώδη περιοχή. Ο Εντουαρτς εξήγησε με απόλυτη φυ
σικότητα ότι είχε χαθεί, παρότι ακολούθησε κατά 
γράμμα τον τουριστικό οδηγό του, που δεν ήταν άλ
λος από το βιβλίο του 1914, οπότε οι αστυνομικοί του 
εξήγησαν ότι ενενήντα χρόνια μετά και έπειτα από 
δύο Παγκόσμιους Πολέμους κάποια....πράγματα ε ί
χαν αλλάξει.

Οπί μια εβδομάδα ήταν αδύνατον να κοιμηθούν. 
Ενας........ αόρατος κόκορας εμφανιζόταν ξαφνι

κά από το πουθενά μέσα στην άγρια νύχτα και 
χτυπούσε εγερτήτιο. Βέβαιοι ότι κανείς στη γειτονιά 
τους δεν είχε κόκορα, ζήτησαν τη βοήθεια της αστυ
νομίας, προκειμένου ν’ απαλλαγούν απ’ τον εφιάλτη. 
Οι αρμόδιες Αρχές είναι γεγονός ότι ανταποκρίθηκαν 
στο αίτημα τους, ήλθαν είδαν και απήλθαν, ωστόσο, 
χωρίς να δώσουν λύση στο πρόβλημα. Γι’ αυτό και το 
ζευγάρι από το Σλέσβιχ Χόλστάίν της Γερμανίας επα
νήλθε ξανά και ξανά, έως ότου οι Αρχές έδωσαν το 
«πράσινο φως» ν’ανοιχτεί το σπίτι των γειτόνων τους, 
απ’ όπου και ακουγόταν ο αόρατος πετεινός. Και το 
μυστήριο λύθηκε. Οι γείτονες, οι οποίοι έλειπαν σε 
διακοπές είχαν ρυθμίσει ένα ξυπνητήρι με τη φωνή 
πετεινού, στο οποίο είχαν προσθέσει μεγάφωνα 
στραμμένα, μάλιστα, προς το γειτονικό σπίτι. Κι ενώ 
επιτέλους το ζευγάρι ξαναβρήκε τον ύπνο του, θα 
χρειαστεί να περιμένει αρκετά ακόμη, έως ότου επι
στρέφουν οι γείτονες τους, για να μάθουν προς 
τ ι...... το μαρτύριο, αφού όπως διαβεβαιώνουν δεν ε ί

Δεκαεπτάχρονος Ινδός μαθητής κατάφερε να ξε
γελάσει τους πάντες στην πατρίδα του, από την 
κυβέρνηση μέχρι τα Μέσα Ενημέρωσης, ισχυρι- 

ζόμενος ότι κέρδισε σε διεθνή διαγωνισμό της NASA. 
Η τοπική κυβέρνηση του Ουτάρ Πραντές, απ’ όπου 
κατάγεται, αντάμειψε το διακριθέν τέκνο της με 
11.500 δολάρια, ενώ περισσότερα από εκατό μέλη 
της τοπικής Άνω Βουλής δώρισαν στον νεαρό τον 
ημερήσιο μισθό τους, όταν ανακοίνωσε ότι κέρδισε 
τον διαγωνισμό Διεθνούς Επιστημονικής Ανακάλυψης 
της NASA. Ο μικρός παραμυθάς αναδείχθηκε σε 
εθνικό ήρωα, χωρίς κανείς να κάνει τον κόπο να επι
βεβαιώσει αν και κατά πόσον ισχύει ο ισχυρισμός 
του. Γι’αυτό και τα πάντα γύρω του διαλύθηκαν σαν 
χάρτινος πύργος, όταν μια ινδική ειδησεογραφική πύ
λη (rediff.com) αποκάλυψε την απάτη, μ’ ένα απλό τη
λεφώνημα στη NASA, η οποία δήλωσε άγνοια για τον 
συγκεκριμένο διαγωνισμό.

Αφροδίτη Κοκκίνου Π.Υ ΤΕ/Α'
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Για τί το λέ μ ε  έτσ ι
Πηγές και σημασία των παρακάτω  φράσεων

«Την γλώσσα μου  
έδω σαν  

Ελληνική»
(Οδυσσέας Ελύτης)

Με πολύ χαρά συνεχίζουμε να 
σας παρουσιάζουμε ελληνικές 
παροιμίες που χρησιμοποιούν 
στον καθημερινό λόγο τους μι
κροί και μεγάλοι.

«Αμ’ έπος αμ’ έργον»
Κάτι που γίνεται αμέσως, χωρίς αναβολή. (Λατ. 
dictum factum = λεχθέν εκτελεσθέν). («Άμα έπος 
τε  και έργον εποίει», Ηρόδ., Γ , 135). Έπος = λέ
ξη, λόγος, υπόσχεση, συμβουλή, γνώμη, προφη
τεία, χρησμός, λόγιον, ρητό, παροιμία, κλπ. Ως 
έπος ειπείν = ούτως ειπείν, απλά γενικά, αντίθετο 
προς το «όντως η ακριβεί λόγω». Στον Όμηρο 
πολλές φορές, Ιλ. Ο 234 «έργον τε και έπος τε», 
Οδ., β 272 «τελέσαι έργον τε  έπος τε», κλπ.

«Άμες δε γ’ εσόμεθα πολλώ κάρρονες»
Αυτή η φράση που θα πει: «εμείς όμως θα γίνουμε 
πολύ καλύτεροι (από σας)», είναι η απάντηση του 
χορού των παιδιών στην αρχαία Σπάρτη στους χο
ρούς των γερόντων και των μεγάλων, και εκφράζει 
την υπόσχεση της νέας γενιάς πως θα δικαιώσει 
τις  ελπίδες που τις έχουν οι μεγάλοι.

«Ανθρώπινη κωμωδία»
Αυτό το γενικό τίτλο έδωσε στα «Άπαντα» του ο 
Γ άλλος συγγραφέας Ονορέ ντε Μπαλζάκ, ο οποί
ος ισχυριζόταν ότι μέσα σ’ αυτά περιλαμβάνονταν 
όλες οι εκδηλώσεις και όλες οι σχέσεις των αν
θρώπων της εποχής του. Στον πρόλογό του γρά
φει ότι θεωρεί τα έργα του τόσο πλατιά από κάθε 
πλευρά, ώστε νομίζει ότι ο τίτλος που τους έδωσε 
είναι απόλυτα δικαιολογημένος.

«Άνθρωπο ζητώ»
Λένε γ ια  τον αρχαίο κυνικό φιλόσοφο Διογένη 
(4ος αι. π.Χ.), πως μια μέρα άναψε ένα λυχνάρι 
και περπατώντας στην αγορά έλεγε τ ις  λέξεις 
αυτές σε όσους τον ρωτούσαν τ ι έκανε με το  
αναμμένο λυχνάρι, εννοώντας ένα σωστό άν
θρωπο, με προσωπικότητα (Διογένης Λαέρτιος, 
6.2). Γι’ αυτό μιλούμε και γ ια  το  φανάρι του Δ ιο
γένη. Λέμε σήμερα τη  φράση αυτή με το  νόημα, 
πως ζητούμε ανθρώπους, που δεν είναι εύκολο

να βρεθούν γ ια  τη  δουλειά που τους χρειαζόμα
στε ή που να έχουν ανώτερη ηθική προσωπικό
τητα.

«Άνθρωπος αγράμματος ξύλο απελέκητο»
Είναι μια κοινή έκφραση που τη  μεταχειρίζονταν 
πολύ οι πρόγονοί μας και την έλεγαν για τους 
αγραμμάτους. Το ξύλο το  απελέκητο είναι «άνευ 
αξίας», έτσ ι και ο άνθρωπος ο αγράμματος δεν 
έχει καμία αξία. Τη συναντούσαν δε πάνω από τ ις  
έδρες των γραμματοδιδασκάλων της εποχής. 
Έλεγαν, μάλιστα, και ένα τετράστιχο σαν παροι
μία από τους προπάτορές μας και απ’ αυτό φαί
νεται πόσο δύσκολα ήταν τό τε τα  γράμματα. 
Όποιος το  μάθημα αγαπά/ και την σπουδήν γυ 
ρεύει,/ θέλει πολλάς υπομονάς/ θέλει πολλάς 
ημέρας,/ τιμήν ε ις  τον διδάσκαλον/ δουκάτα εις 
τα ς  χείρας,/ τό τε  να μάθη ο μαθητής/ και τέλειος 
να γίνη...

«Ανίκητος ει, ω παι»
Ό ταν ο Μέγας Αλέξανδρος θέλησε να εκστρα
τεύσει στην Ασία και πήγε στους Δελφούς για να 
πάρει χρησμό, η Πυθία αρνήθηκε να χρησμοδο
τήσει, γ ια τί ήταν ημέρα αποφράδα και αυτές τις  
ημέρες απαγορευόταν. Τότε ο Μέγας Αλέξαν
δρος την έσυρε με τη  βία μέσα στο ναό, γ ια  να 
του δώσει χρησμό. Νικημένη η Πυθία του είπε: 
«Ανίκητος ει, ω παι», (νέε, είσαι ανίκητος). Ο Αλέ
ξανδρος δεν περίμενε τίποτε άλλο ν’ ακούσει, 
αυτό του αρκούσε (Πλούταρχος, Αλέξ., 14).

«Απανταχούσα» - «Έλαβα, μου ήρθε η απαντα
χούσα»
Πατριαρχική εγκύκλια επιστολή που απευθυνό
ταν στους απανταχού ευρισκόμενους Έλληνες 
«Αρχιερείς, κληρικούς, ιερομόναχους, ευγενέ- 
στατους άρχοντες και χρησιμότατους πραγμα- 
τευτές». Με το  χρόνο όμως ξέπεσε από την αρχι
κή σημασία και χρησιμοποιείται από τους νεότε
ρους σαν «απανταχούσα», με την έννοια της  επι
τίμησης, παρατήρησης, επίκρισης.

Πηγή: Τάκη Νατσούλη «Λέξεις και φράσεις πα- 
ροιμιώδεις», εκδ. Σμυρνιωτάκης

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κωνσταντίνος Χρ. Τσινάλης
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πηλίκια-άρβυλα-ζώνες 
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ΑΣ Τ Υ Ν Ο ΜΙ Κ Η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Σύγχρονο μεταφορικό μέσο.
2. Αδέναςτου ανδρικού σώματος (γεν.).
3. Αντίστροφα... ευωδιάζουν. -  Σημαίνει και 
«αμέσως». Ξένος θεατρικός συγγραφέας (έργο 
του και το «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω»).
4. Αδελφός του Μίνωα και του Αιακού, μυθικός 
γιος του Δία και της Ευρώπης (χωρίς κατάληξη). 
δ.Συμπεραίνει και... καταριέται. -  Ασύμφωνος... 
αέρας.
6. Ξενικό γυναικείο όνομα. -  Ρήμα με την έννοια 
του γνέθω (αντίστρ.).
7. Νόστιμο όσπριο (γεν.). -  Έγχορδο μουσικό όρ
γανο.
Θ.Δρα στη Β. Ιρλανδία (αντίστρ., αρχικά). -  Ο 
πλανήτης μας (αντίστρ.).
9-Άρθρο (γεν.). -  Υπόσχεται (αντίστρ.). 
ΙΟ.Φημισμένα.

ΚΑΘΕΤΑ:
1 .Μέρος του ρήματος.
2. Έχουν άμεση σχέση με το  6β οριζόντια. -  
Αδελφός του Μωϋσή.
3. Σύμφωνο. -  Άγγλος φυσιοδίφης που ασχολή
θηκε με την καταγωγή του ανθρώπου (αιτ.)
4. Κοκκαλάκια (καθ.).
5. Και έτσι ο πεθαμένος. -  Κατατίθεται.
Θ.Ηρωίδα του Πάστερνακ.
7,Ανεπηρέαστο από το  θάνατο (αντίστρ.). -  
Άρθρο (αιτ.).
δ.Υποθέτει (αντίστρ.). -  Μαθηματικός όρος. 
9.Κοινά, συνηθισμένα, όχι δύσκολα (αντίστρ.) 
ΙΟ.Σήμα κινδύνου. -  Πλαίσιο πίνακα.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Διευθυντής της Κλινικής υποδέχτηκε πολύ ευ
γενικά τον Αστυνόμο Δημητρίου. «Μάλιστα, κύριε 
Αστυνόμε. Αυτός ο Παπαδήμας που μας τον φέ
ρανε χθες το  βράδυ με δηλητηρίαση, ξεπέρασε 
την κρίση και είναι πια εκτός κινδύνου. Μπορείτε 
να τον ανακρίνετε όποτε κι όσο θέλετε. Και τώρα 
αμέσως ακόμα».
- Πολύ καλά γιατρέ, ευχαριστώ.
Σε λίγο, ο Αστυνόμος ήταν κοντά στο προσκέφα
λο του άρρωστου Παπαδήμα, που μόλις τον είδε 
άρχισε αμέσως και αβίαστα να μιλάει:
- Το ακριβό αυτοκίνητό μου, στο οποίο περίμενα 
τον χρηματιστή Ελευθερίου είχε πληρωθεί με 
ένα μέρος από τα χρήματα, που ο ίδιος ο χρημα
τιστής μου χάρισε από καλή του, ας πούμε, διά
θεση, για να κρατάω το στόμα μου για μερικά 
πράγματα κλειστό.
- Μ’ άλλα λόγια τον εκβιάζατε!
- Όχι ακριβώς έτσι. Εγώ είπα πως μου έδινε χρή
ματα από καλή του διάθεση. Επειδή έτσι του άρε
σε...
- Ας τ ’ αφήσουμε αυτό. Συνεχίστε.
- Λοιπόν, τον περίμενα καθισμένος στο βολάν του 
αυτοκινήτου μου όταν τον είδα να καταφθάνει. 
Ήταν συνοφρυωμένος και χωρίς περιστροφές 
μου είπε:
«Άκου, αυτή τη φορά δεν έχω χρήματα. Πρέπει 
να σου εξηγήσω. Πάμε να καθίσουμε σε κανένα 
μπαράκι. Έτσι θα κουβεντιάσουμε με περισσότε
ρη άνεση». Συμφώνησα, και έτσι πήγαμε να καθί
σουμε σε ένα κοντινό μπαράκι και παραγγείλαμε 
δύο παγωμένα ποτά, παρά το κρύο που έκανε. 
Μόλις το  γκαρσόν απόθεσε το  δίσκο, ο Ελευθερί
ου άρχισε να παίζει αφηρημένος με το  καλαμάκι, 
ίσως για να ταξινομήσει τ ις  σκέψεις του πριν αρ
χίσει να μιλάει. Αμέσως, όμως, δείχνοντας έναν 
άνδρα που μόλις εκείνη τη στιγμή έμπαινε στο 
μπαρ είπε:
«Για κοίτα τον, αυτός δεν είναι ο Τσιναλόπου- 
λος;». Γύρισα το κεφάλι και κοίταξα αυτόν που 
μου είχε δείξει, και του απάντησα πως του μοιά
ζει λίγο αλλά δεν είναι. Ο Τσιναλόπουλος είναι 
ψηλόλιγνος του είπα!
Μετά πήρα το ποτήρι μου και ετοιμάστηκα να 
πιω. Αλλά επειδή τον ξέρω τ ι είναι του λέω χαμο
γελώντας. «Εγώ το δικό σου και συ το δικό μου, 
έτσι; «Όπως θέλεις» μου είπε.» Αυτά ήταν τα τε 
λευταία λόγια που είπα! Και καθώς ένοιωθα να 
χάνω τις  αισθήσεις μου, είδα τα μάτια του χρη
ματιστή να με κοιτάζουν κοροϊδευτικά. Μου την 
είχε σκάσει!»

Π οιο τέχνασμα ε ίχ ε  μ ετα χ ε ιρ ισ τε ί ο  χρ η μ α τι
σ τής κα ι δηλητήριασε το ν  Παπαδήμα;

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Ο Καζακίδης είπε ψέματα. Αφού οι ληστές  
έκοψαν το ηλεκτρικό ρεύμα, πως λειτούργησε 
η ηλεκτρική σκούπα;

124



ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΩΝ

Πειθαρχία

Η πειθαρχία είναι μητέρα της προκοπής (της ευ
δοκίμησης του ανθρώπου στη ζωή).

ΑΙΣΧΥΛΟΣ
Δεν υπάρχει χειρότερο κακό από την αναρχία- 
αυτό, γνωρίζοντάς το  οι παλιότεροι άνθρωποι, 
συνήθιζαν τα  παιδιά τους από μικρά να πειθαρ
χούν και να εκτελούν τα  προστασσόμενα, ώστε, 
ανδρούμενα κατόπιν, να μην αιφνιδιαστούν, όταν 

βρεθούν μπροστά σε απρόοπτες βιοτικές μετα

βολές.
ΑΝΤΙΦΩΝ

Αι γυναίκες υποτάσσεσθαι το ις ιδίοις ανδράσιν, 
ως ανήκεν εν Κυρίαν οι άνδρες αγαπάτε τας εαυ
τών γυναίκας και μη πικραίνετε αυτός- τα τέκνα 
υπακούετε το ις γονεύσι κατά πάντα- τούτο γαρ 
εστίν ευάρεστον τω Κυρίω.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
Αυτό που σώζει μια πολιτεία είναι η πειθαρχία και 
η υποταγή των πολιτών της στους πατρίους νό
μους.

ΕΥΡΙΠΙΔΙΗΣ

Όταν ο πολίτης δεν πειθαρχεί στο κράτος, κάνει 
το ίδιο ή και πιο μεγάλο ακόμη σφάλμα με τον άρ
ρωστο εκείνον, που δε λέει την αλήθεια στο για
τρό του ή δεν παίρνει όσα φάρμακα του όρισε ο 

γιατρός του.
ΠΛΑΤΩΝ

Σε ολόκληρη τη φύση δεσπόζει μία αυστηρή και 

αφάνταστα μεγάλη πειθαρχία.
ΣΠΕΝΣΕΡ

Ένα κράτος κινδυνεύει πιο πολύ από τους πολί
τες  του, όταν αυτοί δεν πειθαρχούν, παρά από 
τους χειρότερους εχθρούς του.

ΣΠΙΝΟΖΑ

ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;

1) Ποιο όχημα πρέπει 
να περιμένει στην εικό
να;
α. Το επιβατηγό, 
β. Η μοτοσικλέτα.

2) Σε ποιο όχημα δίνει
δικαίωμα στροφής ο
τροχονόμος;
α. Στη μοτοσικλέτα.
β. Στον ελκυστήρα
(τρακτέρ).
γ. Στο λεωφορείο.

3) Ποιο όχημα έχει προ
τεραιότητα στην εικόνα; 
α. Το επιβατηγό, 
β. Η μοτοσικλέτα.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 1

Έλληνας 
φιλόσοφος που 
έζησε
το  διάστημα 
384-322 π.Χ. 
(Εδώ σε νεαρή 
ηλικία).
Ποιος είναι;
Οι νικητές 
κερδίζουν 
αξιόλογα δώρα.

Η πειθαρχία είναι το θεμέλιο ενός στρατού.
ΦΟΝ ΜΟΛΤΚΕ

Η πειθαρχία στον πόλεμο αξίζει πιο πολύ και από 
τη μαχητική ορμή των στρατευμάτων.

ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ

Χωρίς την πειθαρχία είναι αδύνατο να υπάρξει νί

κη.
ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ 

Οι δύο πραγματικές βάσεις της πειθαρχίας είναι 
η υπακοή του στρατιώτη και το αίσθημα τιμής του 

αξιωματικού.
Μ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΟΥΙΖ 2

Μεγάλος Έλλη
νας φιλόσοφος 
και μαθηματικός. 
Έζησε περίπου 
το διάστημα 460- 
370 π.Χ. Ποιος εί
ναι; Οι νικητές 
κερδίζουν αξιό
λογα δώρα.
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΑΣ

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

¥
1 w  X m  L  .

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ 
Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ:

Μ Α ΙΟ : 1, Αναστάσιο, Αναστασία, Πασχάλη, Πα
σχαλιά, Λάμπρο, Λαμπρινή. 2, Γεώργιο. 5, Ειρή
νη 6, Πηγή, Ζωή. Θωμά, Θωμαή. 9 Ησαΐα, Χρι
στόφορο. 10, Σίμωνα. 11, Μεθόδιο. 13, Γλυκε
ρία. 6, Θεόδωρο, Θεοδώρα. 17 Ανδρόνικο, 
Ανδρονίκη. 18, Ιουλία. 20, Λυδία. 21, Κωνσταντί
νο, Ελένη. 27, Ιωάννη (του Ρώσσου). 29, Θε
οδοσία.

ΙΟ Υ Ν ΙΟ : 2, Νικηφόρο. 4, Μάρθα. 5, Απόλλωνα, 
Δωροθέα. 8, Καλλιόπη. 11, Βαρθολομαίο. 22, 
Ευσέβιο. 31 Απόστολο.

Απαντήσεις προηγουμένου τεύχους

Παιχνίδι 1: Αθανάσιος Διάκος 
Παιχνίδι 2: Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε’

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Με μεγάλη ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε τα 
ονόματα που απάντησαν σωστά στο Αστυνομικό 
πρόβλημα και στα παιχνίδια 1 και 2 του τεύχους 
Ιανουάριου -Φεβρουάριου, (τα δώρα θα απο
σταλούν στους δέκα πρώτους μετά από κλήρω
ση).

Λόγω του μεγάλου όγκου των απαντήσεων στο 
περιοδικό μας θα αναγράφονται μόνο όσοι απά
ντησαν σωστά και κληρώθηκαν να πάρουν τα 
δώρα τους.

Απάντησαν στο Αστυνομικό πρόβλημα του 
τεύχους 228 οι : ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ, ΧΡΗ
ΣΤΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ.

Απάντησαν στο 1° παιχνίδι οι : ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΒΑΣΙΛΑΡΑΣ.

Απάντησαν στο 2 °  παιχνίδι οι: ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥ
ΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΥΚΑΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΟΥΤΖΟΥ- 
ΡΕΛΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ.

Υστερόγραφο: Μπορείτε να στείλετε τις  απα
ντήσεις σας με fax στο τηλ. 2106849352 ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του περιοδικού μας, 
astana@in.gr (είναι απαραίτητη και η καταχώ- 
ρηση της ταχυδρομικής σας διεύθυνσης ή του 
τηλεφώνου σας).

· » · · * * · · · · · · · » * · · · · · · · · ·
Επιμέλεια : Αρχ/κας Κωνσταντίνος Τσινάλης
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ΝΥΦΙΚΑ
ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ

Μπέλλου Ανδρομάχη & ΣΙΑ Ο.Ε.
Επιλέγουμε και Διαφέρουμε

Μπομπονιέρες 
Λαμπάδες 

Στεφανα 
Προσκλητήρια

• ' r
Ειδικές ιιμές  
για to  προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Ανεξαρτησίας 83 
(τέρμα Λεωφ. 208) Αργυρούπολη 
Τηλ.: 210.9939.732 - 210.99.27.673

Δεκτές πιστωτικές κάρτες v is a

ΔΗΜΗΤΡ1
^ Τ Ι Ρ ^ Τ Ο Ο Ϊ Ο  μ

ρ μ β  m r o i a  @®bs so @
(μπουφάν - παντελόνι με ύφασμα πελάτη)
(στην τιμή ηεριλομϋόνειοι Φ ΠΑ18%)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα Cordura) 

ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για ολα ία όπλα) 

ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA) 

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W. ECONOMY)

"v · '·
ΦΑΚΟΙ MAG-LITE

APBYAA HI-TECH (Δέρμα Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31, TK 106 72 ΑΘΗΝΑ,ΤΗΛ.: 210 - 3610280 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Α .Γ .Σ . Τ Ζ ΙΤ Ζ ΙΦ ΙΩ Ν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ * \
·■ Γ '· ,  ί,*'Γ- ' · £  V

*  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΟΠΛΟΥΣ & ΑΟΠΛΟΥΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ 
ΛΑΒΕΣ (ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -  ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ 
ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ -  ΣΥΛΛΗΨΗΣ)

*  ΑπΟΑΜΥΝΑ & ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΡΑΒΔΟΣ
Φ TAE KWON DO (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ -  ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ)
*  ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

P j l
k )

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΔΙΠ Λ Ω Μ Α ΤΟ Υ Χ Ο Σ ΠΡΟ ΠΟ ΝΗ ΤΗ Σ Γ.Γ.Α . 

Ε Π ΙΣΗ Μ Ο Σ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Σ WORLD  

H APKID O  5 D A N . TAE K W O N  DO 4 D A N

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
tnR.: 210 9421 300, 210 9521 609

ΕΘΝΙΚΗ
Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο 

τα αυτοκίνητα του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Παντός τύπου δανοοδοτήσας 
οπό την ΕΧΕ,

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στα τηλ. 210.6397 150-6014 037 

κιν. 6944 454983 fax: 210.6016 459
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Ο Δ ιε υ θ υ ν τή ς  το υ  Π ο λ ιτ ικ ο ύ  Γ ρ α φ ε ίο υ
του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Μαρμαράς 
Δημήτριος εκφράζει τα  θερμά του συγχαρητήρια 
προς το Προσωπικό του 4ου Τ.Σ.Τ.Μ. της Υ.Τ.Ε.Β.Ε 
και ιδιαίτερα προς τον Τμηματάρχη του Τμήματος 
Υπαστυνόμο Α ’ κ. Κοτσινα Παύλο, τον Ανθ/μο κ. Κο- 
ντογιαννίδη Ιωάννη και το υπόλοιπο Προσωπικό του 
τομέα ασυρμάτων, γ ια  την άμεση εξυπηρέτησή 
τους τόσο στην τοποθέτηση όσο και στην επισκευή 
των ασυρμάτων των υπηρεσιακών αυτοκινήτων του 
Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.

Ο Ν ομ ά ρχη ς Χ ανίω ν κ. Κατσανεβάκης Γε
ώργιος εκφράζει τα  συγχαρητήριά του προς τον Α
στυνομικό Δ/ντή Χανίων Ταξίαρχο κ. Προεστάκη Α
ντώνιο, γ ια  τα  άριστα μέτρα τάξης και ασφάλειας 
που σχεδίασε και υλοποίησε κατά την πρόσφατη ε
πίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στα Χα
νιά, στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα «100 χρό
νια από την επανάσταση του Θερίσου».

Ο Μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  Α λεξα νδ ρ ο υ π ό λεω ς  κ.
Άνθιμος εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς 
το  Διοικητή της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων Δι
δυμοτείχου, για την ευγενή προσφορά της Σχολής 
προς το  Σταυρίδειο Εκκλησιαστικό ίδρυμα Περι- 
θάλψεως Χρονίως Πασχόντων «Ο Άγιος Κυπρια
νός».

Ο Δ ήμαρχος Π λω μαρίου Ν. Λ έσβου κ. Μα- 
μάκος Μιχάλης εκφράζει τ ις  ευχαριστίες του και 
συγχαίρει: Το Προσωπικό και Δ ιοικητή του Α.Τ. 
Πλωμαρίου κ. Κοντζόγλου Χρήστο, το  Τμήμα Α
σφαλείας Μυτιλήνης, την Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Μυτιλήνης, την Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και τις  ειδικές Δυ
νάμεις του Λιμενικού Σώματος Μυτιλήνης, για τ ις  ά
μεσες και συντονισμένες προσπάθειες που κατέβα
λαν πρόσφατα για την ανεύρεση διδύμων κοριτσιών 
3,5 ετών, τα  οποία είχαν εξαφανιστεί. Ύστερα από 
άοκνες προσπάθειες δέκα ωρών η περιπέτεια των 
ανήλικων παιδιών είχε αίσιο τέλος.

Η Δ ιευ θ ύ ν τρ ια  του  1ου Λ υ κε ίο υ  Β ρ ιλησ - 
σ ίω ν κ. Ταλέλη και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό
νων εκφράζουν τις  θερμές τους ευχαριστίες προς 
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος/ΓΑΔΑ Αστυν. Α’ κ. Σφακιανάκη, για 
την τόσο χρήσιμη και επιτυχημένη ενημέρωση-συ- 
ζήτηση που πραγματοποίησε πρόσφατα στους μα
θητές του Λυκείου, μεταφέροντας τ ις  γνώσεις και τις  
εμπειρίες του στα παιδιά, επισημαίνοντας ταυτό 
χρονα τους τρόπους ώστε να προστατεύονται από 
ενδεχόμενες παγίδες και επιπολαιότητες στο διαδύ- 
κτιο.

Ο κ. Ζ ω γράφ ος Μ ιχ ά λη ς ,τέως Πρόεδρος Η-
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ΣΑΠ, εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς το 
Προσωπικό και το  Διοικητή του Αστυν. Τμήματος Ν. 
Ερυθραίας Αστυν. Α ’ κ. Δημητρίου Αθανάσιο, για 
την ευγένεια, επαγγελματικότητα και άμεση δρα- 
στηριοποίησή τους που είχε ως αποτέλεσμα την α
νεύρεση, εντός τριών ημερών, του κλεμμένου αυτο
κινήτου του.

• •Η  κ. Α δαμ ίδου  Ελένη εκφράζει τα  θερμά της 
συγχαρητήρια προς τον Υποδιοικητή της Τροχαίας 
Αθηνών κ. Τζιβάρα Στέφανο, για το  ήθος, τη σεμνό
τητα και τον άριστο τρόπο με τον οποίο επιτελεί το 
έργο του σε θέματα Τροχαίας.

^►Οι κ .κ . Κουμεντάκης Λάζαρος, Φωτόπουλος 
Δημήτριος, Καρκαλέτσης Γεώργιος και Ζησόπου- 
λος Αντώνιος, οι οποίοι ενεπλάκησαν πρόσφατα σε 
πολύνεκρο τροχαίο ατύχημα με Λεωφορείο των 
ΚΤΕΛ Ιωαννίνων στο Μενίδι Αττικής, εκφράζουν τη 
βαθύτατη ευγνωμοσύνη τους και τ ις  θερμές τους 
ευχαριστίες προς τον Αστυφύλακα που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Καματερού κ. Φούντα Κων/νο, ο οποίος πα
ρόλο που ήταν εκτός υπηρεσίας, έπαιξε καταλυτικό 
ρόλο με την παρουσία του στον τόπο του ατυχήμα- 
τος.Συγκεκριμένα με τους άψογους χειρισμούς του 
και την ψύχραιμη και αποτελεσματική διαχείριση 
του περιστατικού, κατάφερε τάχιστα να τους απε
γκλωβίσει -σοβαρά τραυματισμένους- από το  Ι.Χ. 
αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και ακολούθως να 
διακομιστούν σε εφημερεύοντα Νοσοκομεία της 
περιοχής, αποφεύγοντας έτσι τα  χειρότερα.

*► Ο Δ ιο ικ η τή ς  τη ς  7ης Μ /Κ  Τ α ξ ια ρ χ ία ς  «ΣΑ- 
ΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ» κ. Σέρρας Δημήτριος, εκ μέρους 
όλου του Προσωπικού, εκφράζει τ ις  θερμές του ευ
χαριστίες προς τον Αστυν. Α ’ κ. Πολυζωίδη Γεώρ- 
γιο, Δ ιοικητή του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης 
Τυχερού, γ ια  την άριστη ενημέρωση-παρουσίαση 
που παρείχε σε θέματα ναρκωτικών.

·*· Η Π ρ ό εδ ρ ο ς  το υ  Δ .Σ . τη ς  S p e s ia l 
O lym p ics  H e llas  εκφράζει τ ις  θερμές της ευχαρι
στίες προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Αγγελάκο Γεώργιο, για την αμέρι- 
στη συμπαράσταση προς τους αθλητές της Special 
Olympics της χώρας μας.

Ο Π ρ ό εδρ ο ς  το υ  Α υ το κ ιν η τ ισ τ ικ ο ύ  Ο μ ί
λου Π ατρώ ν (Α .Ο .Π) κ. Παντελής Α. εκφράζει τα  
θερμά του συγχαρητήρια προς το  Προσωπικό και 
το ZVvni της Αστυν. Δ/νσης Αχαίας Ταξίαρχο κ. Κα- 
τσιάρη Θεόδωρο, γ ια  την καθοριστική τους συμβο
λή στην επιτυχή σχεδίαση και υλοποίηση των μέ
τρων Τάξης-Τροχαίας στον 30ο αγώνα ΡΑΛΛΥ Α
ΧΑΙΟΣ που διεξήχθη πρόσφατα στην Αχαία.
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* * 0  Π ρόεδρος-Συντονισ τής του Εθνικού  
Συμβουλίου Καταναλωτών κ.Τσεμπερλίδης Νι
κόλαος συγχαίρει την Ελληνική Αστυνομία, γ ια  την 
άμεση κινητοποίησή της στις καταγγελίες που υπο
βάλει κάθε φορά το Κέντρο Προστασίας Κατανα
λωτών και ιδ ια ίτερα προς το Προσωπικό του A ’ Α- 
στυν. Τμήματος Θεσσαλονίκης.

Ο Αμερ ικανός Ακόλουθος κ. Jacob Antoninis 
εκφράζει τ ις  ευχαριστίες του προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Αγγελάκο 
Γεώργιο, για τον πολύτιμο χρόνο που διέθεσε κατά 
την πρόσφατη επίσκεψη Αμερικανών Βουλευτών 
στη χώρα μας. Στην ίδια επιστολή εκφράζει τ ις  ευ
χαριστίες του και προς τους: Ταξίαρχο κ. Παπαγιάν- 
νη Γρηγόρη και Αστυν. Α’ κ. Τσιακτάνη Χαράλαμπο, 
για την ενημέρωση που παρείχαν τόσο στον ίδιο ό
σο και στα μέλη της αποστολής των Βουλευτών.

αντιμετώπιση του προβλήματος τους, αξίζουν και 
τα  δικά μας ειλικρινά συγχαρητήρια

Η οικογένεια Αναστασίας Π. Πάλλα εκφράζει 
τ ις  ευχαριστίες της προς την Ελληνική Αστυνομία, 
γ ια  τη θερμή συμπαράσταση στο βαρύ της πένθος.

Η Ένωση Αποστράτων Σωμάτων Ασφα
λείας Ν. Πέλλας εκφράζουν τις  θερμές τους ευχα
ριστίες προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βουλ- 
γαράκη Γ εώργιο, για την πρόθυμη και άμεση αντα
πόκριση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στο αίτη
μα τους να στεγαστούν τα  Γ ραφεία τους στο κτίριο 
της Αστυνομικής Δ/νσης Πέλλας, αλλά και γ ια  την ί
δρυση Τμήματος Αποστράτων στο Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης, ξεπερνώντας τάχιστα όλους τους α
νασταλτικούς παράγοντες, που διαιώνιζαν το  πρό
βλημα.

Ο Δ ιευθυντής της Α.Δ. Π ιερίας κ. Κων/νος 
Νέστορας σε επιστολή του που απέστειλε στο Πε
ριοδικό μας μαζί με δημοσιεύματα πολλών τοπικών 
εφημερίδων, αναφέρεται στη μεγάλη κοινωνική 
προσφορά του συναδέλφου Αρχ/κα της Α.Δ. Πιε
ρίας κ. Ιωάννη Λαΐου, ο οποίος ζώντας από κοντά το 
δράμα και την ταλαιπωρία τόσο ο ίδιος όσο και πολ
λές άλλες οικογένειες με παιδιά που πάσχουν από 
κακοήθη νοσήματα, ίδρυσαντο 1998το Σύλλογο Φί
λων Παιδιών «Κοινωνική Αλληλεγγύη».
Παρά το  προσωπικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε ο 
συνάδελφος, δραστηριοποιήθηκε παράλληλα με 
το  σύλλογο όπου αποφάσισαν να κτίσουν στον αύ- 
λιο χώρο του Νοσοκομείου Κατερίνης, έναν ειδικό 
χώρο, πρωτοποριακό για επαρχιακό νοσοκομείο, 
για να μπορούν τα  παιδιά αυτά να κάνουν εξετά
σεις και θεραπείες χωρίς τον κίνδυνο να έρχονται 
σε επαφή με άλλους ασθενείς, επειδή είναι επιρ
ρεπή και ευαίσθητα στις λοιμώξεις.
Η πρωτοβουλία αυτή αγκαλιάστηκε από όλους 
τους φορείς και την τοπική κοινωνία και μετά από 
6 χρόνια προσπαθειών και αγώνων, με χρήματα 
που συγκεντρώθηκαν από προσφορές, δωρεές, 
χορηγίες, εκδηλώσεις και τη συμβολή πολλών 
επωνύμων, ένα όνειρο ζωής, ένα έργο ελπίδας για 
τα παιδιά που πάσχουν από κακοήθη νοσήματα και 
νεοπλασματικές ασθένειες έλαβε σάρκα και οστά 
στις 29.1.2005.
Ο Σύλλογος «Κοινωνική Αλληλεγγύη», σημερινός 
Πρόεδρος του οποίου είναι ο συνάδελφος Λάιος, 
πρόσφερε και προσφέρει ένα σπουδαίο έργο στη
ρίζοντας τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά 
τους γονείς και τα  παιδιά που η ζωή δοκιμάζει με 
τέτο ια  σκληρότητα. Οι μακροχρόνιες δραστηριό
τητες του ανωτέρω συναδέλφου και των συνεργα
τών του που με τέτο ια  αγάπη προσφέρουν ανα
κούφιση στον ανθρώπινο πόνο για μια αξιοπρεπή

Ο Δήμαρχος Θεσπρωτικού Ν .Π ρέβεζας κ.
Αθανασίου Χρίστου εκφράζει τ ις  θερμές του ευχα
ριστίες προς όλο το Προσωπικό και το  Διοικητή του 
Αστυν. Τμήματος Θεσπρωτικού κ. Βόγλη Ευάγγελο, 
για το αίσιο τέλος της περιπέτειας που είχε ο ίδιος, 
τρ ε ις  Δημοτικοί Σύμβουλοι και επτά Δημοτικοί υ
πάλληλοι από δημότη που εισήλθε ένοπλος στο Δη
μαρχείο πυροβολώντας και τους έθεσε σε ομηρία.

**  Η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και 
Περιηγήσεω ν εκφράζει τα  συγχαρητήριά της 
προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγο κ. Αγγελάκο Γεώργιο, για την άρτια κινη
τοποίηση και τον συντονισμό των υπηρεσιών της Α
στυνομίας, που είχε ως αποτέλεσμα την άριστη α
ντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας που 
έπληξετο χειμώνα ολόκληρη τη χώρα.

**  Ο Δ ιευθυντής και το Προσωπικό της «Α
στυνομικής Ανασκόπησης» εκφράζουν τ ις  θερ
μές τους ευχαριστίες προς τον κ. Βοσκάκη Δημο
σθένη κάτοικο BROOKLYN Η, Ν.Υ. (Η.Π.Α) -ένας α
πό τους μακροβιότερους συνδρομητές του περιο
δικού μας (43 χρόνια) και πρώην συνάδελφος- για 
τα  καλά του λόγια και του ευχόμαστε ολόψυχα να εί
ναι πάντα καλά.

* *  Ο Δήμαρχος και το  Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Καμποχώρων Ν. Χίου εκφράζουν τ ις  θερμές 
τους ευχαριστίες προς τον Αστυν. Δ/ντή Χίου κ. Αρ- 
βυθά Ηλία, το  Διοικητή του Τ ρήματος Ασφαλείας Χί
ου Αστυν. Α ’ κ. Λαγό Κων/νο, τον Αστυν. Α’ κ. Κεβό- 
πουλο, το  Διοικητή του Αστυν. Τμήματος Περιφέ
ρειας Χίου Αστυν. Β’ κ. Γράψα Ιωάννη, καθώς και ό
λο το  Προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Χίου, 
γ ια  την επιτυχή έρευνα και σύλληψη των δραστών 
κλοπής του Δημαρχείου Καπνοχώρων.
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Ο κ. Μποζάνας Πρόδρομος πρατηριούχος 
υγρών καυσίμων κάτοικος Εύβοιας εκφράζει τα 
θερμά του συγχαρητήρια προς τον Αστυν. Β’ κ. Σι- 
δέρη Δημήτριο και Υπαστυν. Α’ κ. Ζμιγάδη Ευάγγε
λο, οι οποίοι συνέβαλαν τα  μέγιστα στον εντοπισμό 
και σύλληψη των ληστών που κακοποίησαν και λή
στεψαν πρόσφατα υπάλληλο του πρατηρίου του 
στην Ν. Αρτάκη Εύβοιας.

* *  Ο Διευθυντής Συλλογικής Ασφάλειας της 
VISAINTERNATIO NALk.T ony Seany εκφράζειτις 
θερμές του ευχαριστίες προς τον Αστυν. Α’ κ. Κανελ- 
λόπουλο Χρήστο, για την άριστη συνεργασία του κα
τά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθή
νας, ο οποίος ήταν αναπληρωτή Διοικητή του OGSD 
στο Ξενοδοχείο Divani Apollon Palace.
- Ο Αστυφύλακας Ξυνογαλάς Σπυρίδωνας του Δη- 
μητρίου που υπηρετεί στη ΔΑΕ της ΥΑΤ, εκφράζει 
τις  θερμές του ευχαριστίες προς το Προσωπικό του 
Τμήματος Ασφαλείας Ασπροπύργου, για την ανεύ
ρεση και επιστροφή του αυτοκινήτου του, το οποίο 
είχε κλαπεί δύο ημέρες πριν την ανεύρεσή του.

Ο κ. Μιχάλης Κατσιμπάρος σε επιστολή 
του που απευθύνει στο Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Λεωνίδα Ευαγγελί- 
δη εκφράζει τα  συγχαρητήριά του προς το Προ
σωπικό του Τμήματος Τροχαίας Αράχοβας, για τις 
υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν το 
διήμερο της χιονοθύελλας 15 & 16/1/2005 προ
στατεύοντας τους οδηγούς από τ ις  παγίδες του 
πάγου και την επέλαση του χιονιά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόε
δρος του Περιφερειακού Τμήματος Διδυμοτείχου 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού κ. Γκαλδανίδης

Ευάγγελος εκφράζουν τις  θερμές τους ευχαρι
στίες προς το Διοικητή και Σπουδαστές της Σχο
λής Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, για την 
ένθερμη και άμεση ανταπόκρισή τους προκειμέ- 
νου να πραγματοποιηθεί ο ετήσιος έρανος που γ ί
νεται κάθε χρόνο για ανθρωπιστικούς λόγους.

Ο κ. Σαλαμπασίδης Παναγιώτης κάτοικος 
Φλώρινας εκφράζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες 
προς το  πλήρωμα του περιπολικού του Τμήματος 
Τροχαίας Καβάλας κ.κ. Μακάκη Στέφανο και Χα- 
τζηκωνσταντίνου Ματθαίο, για τη σημαντική βοή
θεια που του πρόσφεραν όταν ακινητοποιήθηκε 
πρόσφατα το αυτοκίνητό του στο 35ο χιλ/τρο Κα- 
βάλας-Θες/νίκης

* *  Ο 13χρονος μαθητής Γυμνασίου Δα-
μαλάς Ιωάννης από την Ανδραβίδα Ηλείας εκφρά
ζει τ ις  θερμές του ευχαριστίες προς τον Αστυν. 
Δ/ντή Ηλείας κ. Ανδρέα Χρυσανθακόπουλο καθώς 
και προς όλους τους Αστυνομικούς που βοήθησαν 
για την παρουσίαση της εργασίας του, η οποία 
έγινε πρόσφατα στο αμφιθέατρο του Γυμνασίου 
Λεχαινών.

Ο Πρόεδρος των Ελληνικών Ταχυδρο
μείων κ. Άγγελος Μπρατάκος, εκ μέρους του Δι
οικητικού Συμβουλίου, εκφράζει τ ις  θερμές του 
ευχαριστίες στην Ελληνική Αστυνομία και ιδιαίτε
ρα στο Προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Μαγνησίας, 
για την άμεση και αποτελεσματική δραστηριοποί- 
ησή του με αποτέλεσμα την αποτροπή της ληστεί
ας στο Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα Βόλου 
και τη σύλληψη των δραστών.

Επιμέλεια: Π.Υ. Γιώργος Χονδροματίδης

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,151 23 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

•Έστειλα το ποσό τω ν ......... ευρώ, με την υπ' αριθμ.................................... ταχυδρομική επιταγή και σας αποστέλλω σε
Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Κατέθεσα στον υπ' αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν ......... ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό τω ν........... ευρώ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:...............................................................................................................................................................................
Δ ΙΕΥΘ ΥΝΣΗ:...............................................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:..................................................... ΤΗΛ:......................................................ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ..........................................

Επισήμανση : ΠαοακαΑούνται οι τταλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν 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

✓  ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 
✓  ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

✓  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΟΔΗΓΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ Β/Μ 10 Β/Μ 9 Β/Μ 8 Β/Μ 7 Β/Μ 6 Β/Μ 5 Β/Μ 4 Β/Μ 3
Έως 6 274 ,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

11 -12 385 ,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 3 00 ,07

2 1 -2 5 503,83 476 ,33 448 ,85 421 ,36 393 ,89 3 66 ,39 338 ,92 311 ,43

2 6 -3 0 518,52 490 ,15 461 ,79 433,42 405,05 3 76 ,70 348,31 3 19 ,94

U> 1 4- 5 38 ,05 508,51 478 ,96 449,42 419 ,88 3 90 ,37 360 ,83 3 31 ,28

41&άνω 562 ,50 531 ,49 500,49 469,46 438 ,47 4 07 ,45 3 76 ,45 345 ,46

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΛΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

ΙΠΠΟΙ Β/Μ 10 ΙϊΙΓΠΜΙΐΜΙΙ Β/Μ 7 Β/Μ 4 Β/Μ 3
Έως 6 143,22 135,99 128,77 121,55 114,34 107,11 99,89 92,67

7 - 8 156,60 148,59 140,58 132,54 124,50 116,50 108,47 100,45

9 -1 0 180,29 170,85 161,40 151,95 142,51 133,07 123,63 114,19

1 1 -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

41&ανω 294,22 277,93 261,67 2 4 5 3 6 229 ,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. Βενιζέλου & Αγνώστων Ηρώων 76 
Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
Τηλ: 210 2792079, 210 2773838, 210 2719601 
Fax: 210 2796153
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I  Επέζησε, τρώγοντας ρίζες και έντομα. Μετά, βοήθεια. Νερό. Προστασία.

ένα αντίσκηνο. Μια χούφτα στάρι κάθε μέρα. Και άσβεστη ελπί6α.
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Θέλει κουράγιο να είσαι πρόσφυγας,
The UN Refugee Agency $· ty
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