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περισσότερες καλύψεις
λιγότερα ασφάλιστρα

Κ αλύψ εις Πακέτου  
Π ροσ φ οράς

Ειδική προσφορά γιά 
Αστυνομικούς

Α σ τική  Ε υθύνη γ ιά  Σω μ α τικές  Β λά βες τρ ίτω ν 500.000  €
Α σ τική  Ε υθύνη γ ιά  Υ λ ικές  Ζ η μ ιές  τρ ίτω ν 100.000  €
Π υρ κα γ ιά -Τ ρ ο μ ο κρ α τικές  Ε νέρ γειες-Σ τά σ εις  & Α π ερ γ ίες  1 .500 € 
Φ υσ ικά  Φ α ινό μ ενα  1 .500 €
Κ άλυψ η απ ό Α να σ φ ά λ ισ το  Ό χ η μ α  100.000  €
Α σ τική  Ε υθύνη  Π υρ ός 600 .000  €
Κ άλυψ η σε Π ορ θμεία  100.000  €
Π ρ οσ ω π ικό  Α τύχ η μ α  Ο δη γο ύ  & Ιδ ιοκτήτη  15.000 €
Δ ω ρ εά ν  κάλυψ η Φ ρ ο ντίδ α ς  Α τυχ ή μ α το ς
Δ ω ρ εά ν  κάλυψ η Α ντικα τάσ τα σ ης Ο χή μ α το ς απ ό π υρ κα γ ιά  & κλοπ ή

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς
Δωρεάν Αποστολή Συμβολαίου στον Χώρο σας

Α σ φ ά λ ισ τρ α

Ίπποι Εξάμηνο
Ετών 3 0 -3 9 4 0 -5 0

Έ ω ς 6 103
7 - 8 112
9 - 1 0 m i
11-12 (£9 146  €
1 3 -1 4 159 171 €
1 5 -1 6 182 196  €

Επ ιπ λέον έκπτω ση
σε γυναίκες

Γενικές Ασφάλειες Ασημάκος
Τηλέφωνο Επικοινω νίας : 210-2719601 

Από 09.00 Έως 18.00
Ελευθ. Βενιζέλου 131 A ' - Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231

web site: www.asimakos.gr & www.auto-asfalistra.gr 
e-mail: info@asimakos.gr & info@auto-asfalistra.gr
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[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ϊ

από τον εκδότη

Σε σ η μ α ντ ικ ή  πρω τοβου λ ία  γ ια  τη ν  σ υ νο λ ικ ή  αναβάθμ ισ η  του  σ υσ τή μ α τος εκ π α ίδευσ η ς τω ν  Σ ω μ άτω ν 

Α σφ αλείας προχώ ρησε η π ο λ ιτ ικ ή  ηγεσ ία  το υ  Υ πουργείου  Π ροστασίας το υ  Π ο λ ίτη  σ υ σ τή νο ντα ς  Μ εικτή  

Ομάδα Ε ργασ ίας, η οποία  επεξεργάζετα ι ένα ολοκληρω μένο  πρόγραμ μ α  μ ετα ρ ρ υθμ ίσ εω ν  που  αφορά άλα τα 

στάδια  τη ς  εκ π α ιδ ευ τ ικ ή ς  δ ιαδικασ ίας. Σ τη ν  Ομάδα α υ τή , τη ς  οποίας προεδρεύει ο Υ φ υπ ουργός κ. Σ πάρος 

Β ουγιας, σ υ μ μ ετέχο υ ν  υ π η ρ εσ ια κ ο ί π α ρ ά γο ντες από τ ις  Δ ιευ θ ύ ν σ ε ις  Ε κ πα ίδευ σ η ς κα ι τ ις  Σ χολές τω ν  τ ρ ι

ώ ν Σ ω μ ά τω ν Α σφαλείας, κ α θ η γ η τέ ς  π α νεπ ισ τη μ ίο υ , ε ιδ ικ ο ί εμ πε ιρογνώ μ ονες σε ζη τή μ α τα  επ ιχε ιρη σ ια κο ύ  

ενδ ιαφ έροντος, εκπρόσω ποι σ υ νδ ικ α λ ισ τ ικ ώ ν  οργανώ σεω ν κα ι τω ν  τρ ιώ ν  Σ ω μάτω ν και εκπρόσω πος του  

Υ πουργείου  Π αιδείας, Δ ιά  Β ίου Μ άθησης & Θ ρη σ κευμ ά τω ν κ.ά. Α ναμ ένετα ι δε να  καταθέσ ει σ ύ ντομ α  τα 

πορ ίσ ματά  της.

Στο  πλα ίσ ιο  τω ν εργασ ιώ ν της, θα επεξεργασ τεί σειρά προτάσεω ν που  αφορούν:

► Σ τη ν  «αποστρατικοποίηση» τη ς  α σ τυ νο μ ικ ή ς  εκπα ίδευσ η ς από τη ν  επόμ ενη  ακα δη μ α ϊκή  χρονιά .

► Σ τη ν  εν ίσ χυ σ η  και επέκτα σ η  του  θεσμού τη ς  Π ρ α κ τ ικ ή ς  Ά σκησης.

► Σ τη ν  αναβάθμ ισ η  το υ  δ ιδ α κ τικ ο ύ  προσ ω π ικού  τω ν  Σ χολώ ν, σ τη ν  αναθεώ ρηση  τω ν  π ρογρα μ μ ά τω ν σ που

δώ ν και σ τη ν  γ ε ν ικ ή  βελτίω σ η  τω ν σ υγγρα μ μ ά τω ν.

► Σ τη ν  ενδυ νά μ ω σ η  το υ  Σ υ σ τή μ α το ς Μ ετεκπα ίδευσ η ς και σ τη ν  εισ αγω 

γ ή  π ρογρα μ μ ά τω ν Δ ιά  Β ίου Μ άθησης.

► Σ τον  εκ σ υγχρ ο ν ισ μ ό  τω ν  μεθόδω ν δ ιδασ καλίας κα ι σ τη ν  αξιοποίηση 

τω ν  δ υ ν α το τή τω ν  που  προσφ έρουν οι νέες  τεχνολογ ίες .

Α νάμεσα στα σ η μ α ντικότερα  γεγο νό τα  το υ  πρ ο η γο ύ μ ενο υ  δ ιμ ή νο υ  ε ί

ναι:

α) Η σ ύσταση  τη ς  νέα ς  ομάδος τα χε ία ς α σ τυ νο μ ικ ή ς  επέμβασ ης δ ίκυ- 

κ λ η ς  α σ τυνόμ ευσ η ς (ΔΙ.Α Σ.), όπου  η δράση τη ς  θα έχει π ρ ο λ η π τ ικ ό  και 

κ α τα σ τα λ τικ ό  χα ρα κ τή ρα  (στο επόμενο  τεύ χο ς  θα  υπάρξει εκ τενές  α φ ι

έρωμα).

β) Το π ιλ ο τ ικ ό  πρόγραμ μ α  π ερ ιπ ο λ ιώ ν  με α σ τυ νο μ ικ ο ύ ς  σ κύ λ ο υ ς που  

ήδη  τέθη κ ε  σε εφ αρμογή.

γ) Το α σ τυνο μ ικ ό  προσω πικό  άρχισε να  εφ οδιάζετα ι με τ ις  νέες  τα υ τό 

τη τες , μ εγέθο υ ς π ισ τ ω τ ικ ή ς  κάρτας, μ ια  δ ιαδικασ ία  που  α να μ ένετα ι να  

ο λο κ λ η ρ ω θ εί μέσα στον Ιούνιο . ]
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ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑ  ΕΠΙΣΗΜ ΟΝ 
ΠΡΟ ΣΩ ΠΩ Ν

Φ ΡΟ ΥΡΗΣΗ  ΕΥΠ ΑΘ Ω Ν  ΣΤΟ ΧΩ Ν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Ανασκόπηση

Περιοδικό “ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ” 
“POLICE REVIEW”
Διμηνιαία έκδοση του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας
Bimonthly magazine of the Hellenic Police Headquarters

Συμφορά με την 9010/1/16-γ από 5/1/01 ΚΦΕΚ. Β -1090) 
Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπαριθμ. 9010/1/17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β 1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕA

Ε κδόχης-Δ ιευθυντης
Α/Α' Κωνσταντίνος Ξέρας 
τηλ. 210/6854206
Β. Α ρχισυντάκτης-Υ π. Δ ιαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
C reative art d irector
Λιάνα Ιτοαννίδου

Συντάκτες
Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη, Αστυφ. Ιωάννης 
Ντελέζος, Π.Υ. Γρηγύρης Τσαλής, Π.Υ. Αφροδίτη 
Κοκκίνου, Π.Υ. Μαρία Νέζερη.

Υ πηρεσιακές φω τογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο
1° Τμ./Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ
(Αρχ/κας Παν. Δικόπουλος, Αρχ/κας Ζωής
Γαβριήλ, Υπαρχ/κας Γ. Λαγόπουλος)
Διαχείρηση-Διανομή
Ανθ/μος Νικόλαος Βασιλείου
τηλ. 210/6828525
Εκτύπωση
“ΤΥ Π Ο ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ Η ” Α.Ε.
Λ εύκης 134,14565, Κρυονέρι, 
τηλ. 210/8161301 
Ετήσιες Σ υνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352 
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


Συνέντευξη του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
καθηγητή Σπύρου Βούγια στην «Αστυνομική Ανασκόπηση»

Του Ανθ/μου Κων. Γ. Κούρου

Κύριε Υφυπουργέ', πρώτα απ’ όλα θα θέλαμε να μας πείτε πώς αισθάνεται ένας πανεπιστημιακός δάσκαλος 
με τις αρμοδιότητες του πολιτικού προϊσταμένου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;
Δεν σας κρύβω ότι στην αρχή ξαφνιάστηκα, όταν ο πρωθυπουργός μου ανακοίνωσε την απόφασή του να αναλάβω ως Υφυ
πουργός στο Υάουργείο Προστασίας του Πολίτη με τη αναγγελία του κυβερνημκού σχηματισμού. Σε σύντομο χρονικό δι
άστημα όμως, εξοικειώθηκα με το περιβάλλον του υπουργείου και με τη βοήθεια του υπουργού και των υπηρεσιακών πα
ραγόντων διαπίρτωοα ότι υπάρχει πλούσιο έδαφος για παραγωγική εργασία. Ως πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά κυρίως 
ως πολιτικός, θεωρώ πως μπορώ να προσφέρω σε ένα υπουργείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από κάθε άποψη 
και που έχει ένα τόσο ευρύ αντικείμενο δράσης. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, λόγω των αρμοδιοτήτων του, βρί
σκεται πάντοτε στην πρώτη γραμμή των εζελίζεων και των καθημερινών προβλημάτων, παρέχοντας σε έναν πολιτικό ευρύ
τατο πεδίο για προσφορά κοινωνικού έργου. Έχω λοιπόν τη διάθεση να προσφέρω και θέλω να βοηθήσω από τη θέση αυ
τή να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση.

Πώς βλέπετε το ρόλο της Αστυνομίας στη διαδρομή του χρόνου, από τότε που ήσασταν φοιτητής μέχρι 
σήμερα;
Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που ήμουν φοιτητής και πολλά έχουν αλλάζει, όπως άλλαζε μαζί και η φυσιογνωμία του 
αστυνομικού. Αυτό που δεν άλλαζε και ούτε πρόκειται να αλλάζει είναι άτι ο αστυνομικός παραμένει πάντοτε άνθρωπος. 
Ένας άνθρωπος όμως, που λόγω της φύσης του λειτουργήματος που ασκεί, είναι υποχρεωμένος να υπακούει στις επιταγές 
της πολιτικής και φυσικής του ηγεσίας. Και φυσικά δεν πρέπει να ζεχνάμε άτι μεσολάβησε η περίοδος της χούντας, που τα-
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λαιπώρησε τον τόπο και επέβαλε στον αστυνομικό πρακτικές που πολλές 
φορές τον έφεραν οε ευθεία αντίθεση, με τον πολίτη. Ο αστυνομικός για 
παράδειγμα που παρακολουθούσε επί χούντας τον πατέρα μου και κά
ποια στιγμή τον συνέλαβε, πιστεύω ότι εκτελούοε ένα έργο δυσάρεστο και 
για τον ίδιο, που τον έφερνε σε αντίθεση με τα συναίσθηματά του.
Ο αστυνομικός λοιπόν είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις επιλογές της 
εκάατατε κυβέρνησης. Γι ’ αυτό οι δικές μας κυβερνήσεις προσπάθησαν να 
διαμορφώσουν διαχρονικά μια διαφορετική εικόνα στην λειτουργία και 
την πρακτική του. Δεν του ζητούν να είναι απέναντι στους πολίτες, αλλά 
να τους εξυπηρετούν. Η κυβέρνησή μας πιστεύει ότι ο σύγχρονος αστυνο
μικός πρέπει να λειτουργεί προς όφελος της κοινωνίας, προάγοντας το 
αγαθό της ασφάλειας και υπηρετώντας τον πολίτη, έτσι όπως αρμόζει σε 
κάθε δημοκρατικό πολίτευμα. Σήμερα, η Ελληνική Αστυνομία είναι προ
σανατολισμένη προς αυτή την κατεύθυνση, που είναι η κεντρική πολιτική 
κατεύθυνση της κυβέρνησης και του Υπουργού και προς την οποία όλοι 
εργαζόμαστε. Βασικός στόχος επομένως του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη είναι η εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και ο σεβασμός των 
δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά και η αποκατάσταση των σχέσεων εμπι
στοσύνης μεταξύ Αστυνομίας και κοινωνίας, που διαταράχθηκαν έντονα 
τα τελευταία χρόνια

Ποιοι οι στόχοι και οι προσδοκίες από τη σύσταση της Ομάδας 
Εργασίας σχετικά με το σύστημα εκπαίδευσης της Ελληνικής 
Αστυνομίας;
Είναι γεγονός άτι το αστυνομικό εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται ριζι
κή αναμόρφωση και γενικά εκσυγχρονισμό. Γι ’ αυτό το σκοπό συστήθηκε 
ήδη και ξεκίνησε τις εργασίες της, μια Μεικτή Ομάδα Εργασίας η οποία 
επεξεργάζεται τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος.
Στην Ομάδα συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες από τις Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης και τις Σχολές, καθηγητές πανεπιστημίου, εμπειρογνώμο
νες με ειδίκευση σε ζητήματα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, καθώς και 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Τα θέματα που επεξεργάζεται η Ομάδα, οι εργασίες της οποίας θα ολο
κληρωθούν στις αρχές Απριλίου, είναι ποικίλα, και αφορούν γενικά στην 
αναβάθμιση του διδακτικού προσωπικού, στην αναθεώρηση των προ
γραμμάτων σπουδών και τη βελτίωση των συγγραμμάτων και των διδα
κτικών βοηθημάτων όλων των Σχολών. Βασικός μας στόχος, είναι να δώ
σουμε μεγαλύτερη έμφαση στην «επιχειρησιακή» 
κατάρτιση των σπουδαστών και στην πρακτικοποί- ί  ( 
ηση των θεωρητικών τους γνώσεων. Επιδιώκου
με τελικά την ουσιαστική ανωτατοποίηση της Σχο
λής Αξιωματικών και την αναβάθμιση της Σχολής 
Αστυφυλάκων με την διαμόρφωση ενός νέου θε
σμικού πλαισίου ανάλογου με αυτό που διέπει τα 
σχετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Σχε
διάζουμε επίσης την ενίσχυση και επέκταση του 
θεσμού της Πρακτικής Άσκησης για την βελτίω
ση της σωματικής και επιχειρησιακής ικανότητας 
του προσωπικού,την ενδυνάμωση του Συστήματος 
Μετεκπαίδευσης και την εισαγωγή προγραμμάτων 
Διά Βίου Μάθησης.

Θα βασιστούμε τέλος, στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλί
ας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τε
χνολογίες.

Κύριε Υφυπουργέ, έχει τεθεί το ζήτημα της αποκρατικο
ποίησης της αστυνομικής εκπαίδευσης.
Πρόκειται για μια κεντρική επιλογή με προοπτική τη γενικότερη βελ
τίωση και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος των Σωμά
των Ασφαλείας στις πραγματικές συνθήκες.
'Οπως γνωρίζετε, οι πρωτοετείς δόκιμοι υπαστυνόμοι και οι δόκιμοι 
αστυφύλακες με την παρουσίασή τους στις Σχολές υποχρεούνται να 
περάσουν από βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία διαρκεί έως 
και έξι εβδομάδες. Τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση αυτή πραγματο
ποιήθηκε σε Κέντρα Εκπαίδευσης των Ενόπλων Δυνάμεων υπό την 
εποπτεία του Στρατού.
Κατά την εκτίμησή μας αυτός ο τρόπος εκπαίδευσης δεν απέδωσε τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα και θα πρέπει να αλλάξει, ως προς το πε
ριεχόμενο αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής της, διότι ο ρόλος της Αστυ
νομίας παρουσιάζει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και υπακούει 
σε άλλες αναγκαιότητες από εκείνες των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο αστυ
νομικός πρέπει να λαμβάνει την εκπαίδευση εκείνη που θα τον κατα
στήσει mo αποτελεσματικό στην καταπολέμηση του εγκλήματος και 
της βίας, αλλά και παράλληλα πιο φιλικό προς τον πολίτη, με σεβα
σμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του.
Προς την κατεύθυνση αυτή, και σε συνεννόηση με το Αρχηγείο, πήρα
με την απόφαση να μετατραπεί η Βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση 
σε Ειδική Αστυνομική και το περιεχόμενό της να προσαρμοστεί στις 
ιδιαίτερες ανάγκες των αστυνομικών καθηκόντων. Από τη νέα ακα
δημαϊκή χρονιά, τον Οκτώβριο του 2010 θα διεξάγεται αποκλειστικά 
στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών τόσο για τους δόκιμους 
υπαστυνόμους και για τους δόκιμους αστυφύλακες. Η  πρωτοβουλία 
θα έχει και αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη. Η  εξοικονόμηση πόρων 
από την διενέργεια αυτής της αστυνομικής εκπαίδευσης μπορεί να εί
ναι ακόμη και της τάξεως του 40%.

Αναφερθήκατε προηγουμένως στην εξ’ αποστάσεως εκπαί
δευση, γεγονός που δυνατοί να μας φέρει mo κοντά με την 

αστυνομική εκπαίδευση άλλων χωρών. 
Σε πρακτικό επίπεδο πως θα εφαρμο
στεί;
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που αφορά 
στην ενίσχυση του συστήματος μετεκπαίδευ
σης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομί
ας. Έτσι, στην λογική της διά βίου μάθησης, 
το Ελληνικά Τμήμα της CEPOL (Ευρωπαϊ
κή Αστυνομική Ακαδημία) ετοιμάζεται να δι- 
οργανώοει, σε δοκιμαστική βάση, εκπαιδευτι
κά σεμινάρια με την μέθοδο της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης (distance learning). Για το σκο
πό αυτό, θα χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα της CEPOL, ενώ σε πρώτη φά-

0α βασιστούμε 
στον εκσυγχρονισμό 
των μεθόδων 
διδασκαλίας και 
την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι ν έ ε ς  
τεχνολογίες
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ϋαίς Αστυνομικής 
Διαχείρισης ΙΙΧήβ 
.1ος από αυτή την
χαμηλό κόστος «

θα σχετίζεται με θέματα Ευρωπα- 
Κοινοτικής Αστυνόμευσης, Τροχαίας, 

Αγγλικής Αστυνομικής Ορολογίας, κ.α. Το όφε- 
οβουλία είναι σημαντικό, διότι εξασφαλίζεται 

,ία τρόπων μελέτης στο χώρο και στο χρό
νο και παράλληλα ενισχόεται η διευρωπαϊκή συνεργασία, με τη με
ταφορά και την ανταλλαγή εμπειριών, ανάμεσα στις αστυνομίες δια
φόρων χωρών.

Ποια είναι τα σχεδία και οι προτάσεις σας για το μέγιστο ζητή
ματα της οδικής ασφάλειας;
Το ζήτημα της οδικής ασφάλειας είναι τεράστιας σημασίας για τη χώ
ρα μας και χρειάζεται άμεση και μεθοδευμένη αντιμετώπιση με κύριο 
και βασικό στόχο τη μείωση του μεγάλου αριθμού των νεκρών κάθε χρό
νο. Βασικός μας στόχος είναι η μείωση τουλάχιστον κατά 100 ετησίως 
με απώτερο σκοπό το 2014 να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 
1.000 θανόντων από τροχαία ατυχήματα από 1500 που είναι σήμερα. 
Το πρόβλημα είναι οξύτατο και η Ελληνική Αστυνομία από μόνη της 
δεν μπορεί να το καλύψει οε όλα τα επίπεδα. Χρειάζεται υπεύθυνη δρά
ση από τα συναρμύδια Υπουργεία, κυρίως το Υποδομών και Μεταφο
ρών, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, για την κυκλοφοριακή αγωγή, 
ώστε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Αυτό που μπορώ με κάθε βεβαιότητα 
να σας πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη προθυμία των αστυνομικών που 
στελεχώνουν τα Τμήματα Τροχαίας να συνεργαστούν συντονισμένα 
ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος αυτός εθνικό στόχος.

Το ζήτημα των τροχαίων είναι γνωστά άτι συνδέεται σε μεγά
λο βαθμό με την κατανάλωση αλκοόλ, κυρίως απά ανήλικους, 
υπάρχει κάποιος σχεδιασμάς για την 
αντιμετώπισή του;
Πράγματι, ο συνδυασμός του αλκοόλ με την 
οδήγηση είναι καταστροφικός. Σύμφωνα με 
στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί
ας 1 στους 4 θανάτους Ευρωπαίων ηλικίας 
15-29 οφείλεται στην οδήγηση κάτω από την 
επίδραση του αλκοόλ. 'Οσον αφορά τα τρο
χαία, αστό σημαίνει ότι εκατοντάδες νέοι άν
θρωποι χάνονται κάθε χρόνο οδηγιόντας συ
νήθως, αργά τη νύχια, δίκυκλες μηχανές.
Στην Ελλάδα, νόμος που ψηφίστηκε τον Δε
κέμβριο του 2008 απαγορεύει οε ανήλικους 
την είσοδο σε κέντρα διαακεδάαεως και μπαρ 
και φυσικά την κατανάλωση αλκοόλ. Η εφαρ 
μσγή τον νόμου όμως είναι πλημμελής. Πρέ
πει να ενταθούν οι έλεγχοι στα καταστήματα 
παν διαθέτουν αλκοόλ οε ανήλικους αδιαφο
ρώντας για τις ουνεπειες και παραβιάζοντας 
τον νόμο. Επίσης, θα εντατικοποιηθούν, ακό
μα περιοοοιερυ οι έλεγχοι της τροχαίας και 
τα αλκοτέστ. Το πρόβλημα δεν είναι νομοθε
τικό, αφού νόμοι υπάρχουν, απλώς πρέπει

Μέγιστο πρόβλημα των ημερών αποτελεί η λαθρομετανάστευ
ση επί του οποίου ο 'Ελληνας αστυνομικός καταβάλλει υπε
ράνθρωπες προσπάθειες.
Έχει γίνει κατανοητό ότι η Αστυνομία πολλές φορές καλείται να φέρει 
εις πέρας έργο πέρα από το βασικό αντικείμενό της. Είναι ανάγκη να 
υπάρξουν εναλλακτικοί τρόποι υποδοχής των μεταναστών και οπωσδή
ποτε το πρόβλημα πρέπει να διεθνοποιηθεί και να αναθεωρηθεί η Συν
θήκη Δουβλίνο II. Η Ελλάδα δεν αποτελεί χώρα τελικού προορισμού 
για τους περισσότερους μετανάστες, αλλά χώρα- transit, με σκοπό να 
καταλήξουν σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Δυστυχώς, όμως η Συνθή
κη Δουβλίνο II μας αναγκάζει να τους κρατάμε εδώ εγκλωβισμένους, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά κοινωνικά προβλήματα, κυρίως 
στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Έχουμε δεσμευθεί και 
προς απτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε για τα κέντρα πρώτης υποδο
χής, την αναθεώρηση του συστήματος απόδοσης ασύλου και την πολιτι
κή πίεση προς την Τουρκία να σεβαστεί τις συνθήκες επανειαδοχής που 
έχει υπογράφει με την Ευρωπαϊκή Ένταση

Σε σχέση με τις λοιπές αλλότριες εργασίες που έχει επκρορτι- 
σθεί ο Έλληνας αστυνομικός με συνέπεια να μην αοχολείται 
όπως θα έπρεπε με το καθ’ αυτό αστυνομικό έργο, υπάρχει μέ
ριμνα από πλευράς Υπουργείου;
Γνωρίζουμε πολύ καλά το πρόβλημα των πάρεργων που απασχολεί 
την Ελληνική Αστυνομία, η οποία καλείται να φέρει εις πέρας έργο το 
οποίο εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλων υπηρεσιών, όπως της Δημο
τικής Αστυνομίας για τον έλεγχο των καταστημάτων ή του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης για την παραμονή στα αστυνομικά καταστήματα. Και φυ

σικά, είναι λάθος να διατίθεται το σύνο
λο της αστυνομικής δύναμης κάθε Σαβ 
βατοκύριακο στα γήπεδα εις βάρος της 
ασφάλειας των πολιτών. Για το ζήτημα 
των γηπέδων και την μετακίνηση των 
οργανωμένων οπαδών έχουν δρομολο
γηθεί λύσεις, μεθοδικά, σε συνεννόηση 
με συναρμόδιους φορείς και παράγο
ντες. Γ  νωρίζουμε τα προβλήματα και ερ  
γαζόμαστε για τη λύση τους. Μ ’ αυτή την 
οπτική ενεργοποιήσαμε τον θεσμό του 
Αστυνομικού της Γειτονιάς αλλά και την 
Ομάδα δικυκλιστών ΔΙΑΣ, που θα ξεκι
νήσει τις περιπολίες από 29 Μαρτίου και 
θα λειτουργήσει θετικά τόσο για την πρό
ληψη όσοκαιγιατην καταστολή.

Εν κατακλείδι κύριε Υπουργέ;
Είμαι βέβαιος ότι το νέο έτος οι επιδό
σεις της αστυνομίας στην αντιμετώπιση 
του εγκλήματος θα είναι πολύ καλύτερες 
απ’ άτι τα τελευταία χρόνια, εμπεδώνο
ντας το αίσθημα της ασφάλειας των Ελ
λήνων πολικόν. 1
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ 

ΛΙΑΝΙΚΗΣ

Μην παίζετε με τα μάτια σας...

Χαρίστε στον εαυτό σας τη σωστή όραση  

με επώνυμα γυαλιά οράσεως, γυαλιά  

ήλιου, φακούς επαφής παντός τύπου, 

από τους καλύτερους οίκους της Ευρώπης.

Η εξυπηρέτηση των πελατών μας, 

ο έλεγχος της όρασης  

και η εφαρμογή των φακών επαφής 

γίνεται από πτυχιούχους οπτικούς 

οπτομέτρες με τα τελειότερα  

οφ θαλμικά μηχανήματα.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΝΤΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
ΣΤΑΔΙΟΥ 33 & ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΓΩΝΙΑ 
ΤΗΛ.: 2103215311 - 2103212748, FAX: 2103214042
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Νέα δελτία ταυτότητας για το αστυνομικό προσωπικό
Τ ις νέες ταυτότητες του αστυνομικού προσωπικού παρουσία
σε στις 4 Φεβρουάριου 2010 ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος, Ελευθέριος Οικονόμου και ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Διαβατηρίων Ταξίαρχος, Γεώργιος Καμπέρης, 
σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Αρχηγείο.
Η νέα ταυτότητα των αστυνομικών είναι μεγέθους πιστωτικής 
κάρτας και περιλαμβάνει υψηλά πρότυπα ασφάλειας, όπως το 
σχέδιο ασφάλειας του φόντου, εκτύπωση με ιριδισμό, εκτύπωση 
με πολύχρωμες μεμβράνες ασφάλειας και περιέχει μικροσκοπι- 
κή γραφή. Παράλληλα χρησιμοποιείται ειδική μεμβράνη ασφα
λείας, η οποία κατασκευάζεται αποκλειστικά για το έντυπο της 
ταυτότητας, η οποία περιλαμβάνει ολογραφήματα, ειδικά ολο- 
γραφήματα μεταβλητής εικόνας και μικροεκτυπώσεις αόρατες 
δια γυμνού οφθαλμού.
Με τα νέα δελτία ταυτότητος θα εφοδιασθεί σταδιακά έως τον 
Ιούνιο του 2010 όλο το αστυνομικό προσωπικό (Αστυνομικοί -  
Ειδικοί Φρουροί -  Συνοριακοί Φύλακες).
Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου ο Ταξίαρχος Γεώργιος Κα
μπέρης παρέδωσε στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας τη 
νέα ταυτότητα του, η οποία είναι η πρώτη που εκτυπώθηκε από 
τη Διεύθυνση Διαβατηρίων.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στοιχεία που σχετίζονται με την

διαδικασία έκδοσης των διαβατηρίων και των νέων αδειών ικα
νότητας οδήγησης. Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα από τις 
1.1.2006 έως την 31.12.2009 η Διεύθυνση Διαβατηρίων έχει εξέ
δωσε (2.281.327) διαβατήρια, ενώ κατά το έτος 2009 εξέδωσε 
(587.047) νέες άδειες ικανότητας οδήγησης.
Στο τέλος της παρουσίασης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
« Η Ελληνική Αστυνομία είναι υπερήφανη για τη Διεύθυνση Δι
αβατηρίων. Η Διεύθυνση Διαβατηρίων , με το επίπεδο τεχνολο
γίας και τη μοναδική τεχνογνωσία που διαθέτει έχει καθιερώσει 
υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας στα έγγραφα που εκτυπώνει. 
Σήμερα κατατάσσεται μεταξύ των πιο αξιόπιστων Υπηρεσιών 
παγκοσμίως, σε ό,τι έχει σχέση με την παραγωγή εγγράφων με 
υψηλούς δείκτες ασφάλειας.
Τα ελληνικά διαβατήρια θεωρούνται από τα πλέον ασφαλή και 
αξιόπιστα διεθνώς.
Στον κατάλογο των εγγράφων που εκτυπώνει η Διεύθυνση 
έχουν προστεθεί τον τελευταίο χρόνο οι άδειες οδήγησης και από 
σήμερα οι νέες ταυτότητες του αστυνομικού προσωπικού. 
Στόχος μας είναι η Διεύθυνση Διαβατηρίων να μετεξελιχθεί σε 
μία Κεντρική Υπηρεσία εκτύπωσης εγγράφων με υψηλές προδι
αγραφές και χαρακτηριστικά ασφαλείας». ]
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Σκύλοι περιπολίας συνδράμουν το έργο της Αστυνομίας
(Πιλοτικό πρόγραμμα περιπολιών με αστυνομικούς σκύλους)

Π ιλοτικό πρόγραμμα περιπολιών με αστυνομικούς σκύλους τέθηκε σε εφαρμογή από τις 
αρχές του Φεβρουάριου σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η δραστηριότητα των αστυνομικών σκύλων περι- 
πολίας αφορά στην αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, στη φύλαξη προσώπων και πραγμά
των, στη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης, στη λήψη μέτρων σε 
αθλητικέςεγκαταστάσεις, καθώς επίσης στη καταδίωξη και σύλληψη ατόμων που τελούν αυ
τόφωρα εγκλήματα, ενώ επισημαίνεται ότι δεν θα διατίθενται σε πορείες και συγκεντρώσεις.
Σήμερα, στην πρώτη φάση του προγράμματος και υστέρα από μια πρώτη επιλογή δέκα σκύ
λων εκπαιδεύθηκαν έξη αστυνομικοί σκύλοι, καθώς και ισάριθμοι αστυνομικοί στους οποί
ους απονεμήθηκε η ειδικότητα του συνοδού -  χειριστή αστυνομικού σκύλου περιπολίας.
Για την εκπαίδευση των έξη αστυνομικών σκύλων περιπολίας έχουν διατεθεί εκπαιδευτές 
από την Ελληνική Αστυνομία, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και δύο Γερμανοί εκπαιδευ
τές από την Αστυνομία του Μονάχου.
Το πρώτο μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε σε κέντρο εκπαίδευσης σκύλων. Το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης που 
αφορά στην προσαρμογή των αστυνομικών σκύλων σε εξωτερικούς χώρους και ειδικότερα σε χώρους του Αεροδρομίου «Ελευ
θέριος Βενιζέλος», στα δικαστήρια της πρώην «Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων», σε Θήβα, Τανάγρα, Κορωπί, σε σταθμούς του 
«Μετρά», στο Παλαιό Ψυχικό, στο Ολυμπιακό Στάδιο και σε διάφορα σημεία του κέντρου της πόλης των Αθηνών, ολοκληρώθηκε

στα τέλη Ιανουάριου.
Αμέσως μετά την εκπαίδευση των πρώτων αστυνομικών σκύλων 
περιπολίας θα επακολουθήσουν άλλες δύο εκπαιδευτικές σειρές, 
με σκοπό να εκπαιδευθούν και να διατεθούν για τις ανάγκες της 
Ελληνικής Αστυνομίας συνολικά τριάντα αστυνομικοί σκύλοι 
με ισάριθμους συνοδούς.
Επισημαίνεται ότι, οι αστυνομικοί σκύλοι περιπολίας υπάγονται 
στα τμήματα πεζών περιπολιών, στην Αθήνα και στην Θεσσα
λονίκη, με σκοπό να ενισχύσουν τις δράσεις εμφανούς αστυνό
μευσης, στο πλαίσιο των νέων εναλλακτικών σχεδίων πρόληψης 
και αποτροπής της εγκληματικότητας που επιχειρούνται από το 
Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. ]
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Ομάδες Δίκυκλης Αστυνόμευσης
στη μάχη κατά του εγκλήματος

Νέα ομάδα ταχείας αστυνομικής επέμβασης μπήκε στη μάχη κατά του εγκλήματος Το νέο πρόγραμμα αστυνό
μευσης «ΔΙ.ΑΣ» (Δίκυκλη Αστυνόμευση), ξεκίνησε από τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010 σε Αττική και Θεσσαλονίκη, 
στο πλαίσιο της νέας αντεγκληματικής πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι 2004 αστυνομικοί (1002 οδηγοί και 1002 συνοδηγοί) που συμμετέχουν στη ΔΙΑΣ σε 75 Δήμους της Αττικής 
και οι 444 (222 οδηγοί και 222 συνοδηγοί) οε 21 περιοχές της Θεσσαλονίκης θα επιβαίνουν σε μοτοσικλέτες μεγά
λου κυβισμού ανά δύο και θα περιπολούν στις γειτονιές των πόλεων βάσει σχεδιασμού που στηρίζεται κυρίως στην 
έκταση της κάθε περιοχής και στη χαρτογράφηση του εγκλήματος

Με την ομάδα ΔΙΑΣ θα υπερδιπλασιαστεί η εμφανής αστυνόμευση. Η δράση της θα έχει προληπτικό αλλά και 
κατασταλτικό χαρακτήρα, οε μια προσπάθεια να μειωθούν οι δείκτες του 
εγκλήματος και κυρίως να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ θα περι- 
πολούν, από νωρίς το πρωί ως αργά τα μεσάνυχτα, στην περιοχή της ευθύ
νης τους ενώ θα βρίσκονται σε διαρκή κίνηση, ερχόμενοι σε επαφή με κα
τοίκους και καταστηματάρχες των περιοχών.

Ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής θα υπηρετούν και οι αντίστοι
χες ομάδες αστυνομικών, δηλαδή από μία μέχρι τέσσερις ομάδες

Οι αστυνομικοί που στελεχώνουν την ομάδα Δίκυκλης Αστυνόμευσης 
ακολούθησαν εξειδικευμένη και ταχεία εκπαίδευση, ενώ θα συνεχίσουν να 
μετεκπαιδεύονται σε βάθος χρόνου.

Σε περίπτωση ανάγκης οι πολίτες μπορούν να καλούν στο κέντρο της 
Άμεσης Δράσης (100). Με αυτόν τον τρόπο ειδοποιούνται οι αστυνομικοί 
της ομάδας ΔΙΑΣ της περιοχής τους προκειμένου να σπεύδουν οε βοήθεια 
των πολιτών, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες από τις όμορες περιοχές θα κλείνουν 
τις πιθανές διόδους διαφυγής των δραστών.

Πληροφορίες για τις ομάδες ΔΙΑΣ, υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr), ενώ βίντεο από την εκπαίδευ
ση των αστυνομικών των ομάδων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα http:// 
www.youtube.com/user/EllinikiAstynoinia. ]

“ Οι αστυνομικοί 
της  ΔΙ.ΑΣ. θα 
επιβαίνουν σε 
μοτοσ ικλέτες 
μεγάλου κυβισμού 
ανά δύο και θα 
περιπολούν στις 
γειτονιές των 
πόλεων βάσει 
σχεδιασμού”
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[  ΕΡΕΥΝΑ ϊ

Του Α/Β Δελλαττόρτα Γ. Ε λευθερ ίου
(ΕΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)

MSC ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Μ.Π.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Γ εωγραφικό Σύστημα Χαρτογράφησης
της Εγκληματικότητας

1. Π αρελθόν οι παλαιές μέθοδοι
Κατά το παρελθόν, οι «στατικοί» έντυποι χάρτες χρησιμοποιούνταν για την 

απεικόνιση - αποτύπωση τόπων τέλεσης αδικημάτων και την πραγματοποίηση 
αναλύσεων από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, με την χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Χαρ
τογράφησης της Εγκληματικότητας, έχει πλέον την δυνατότητα να χρησιμοποι
εί προχωρημένα εργαλεία αποτύπωσης και ανάλυσης της εγκληματικότητας μέσα 
μόνο από έναν εξερευνητή Ιστοσελίδων (Web browser). Η χρήση αυτών των τε
χνολογιών βοηθά σημαντικά στην ανάπτυξη στρατηγικής και σχεδίων για αντι
μετώπιση υπαρχόντων ή και επερχόμενων προβλημάτων.

Αναλυτικά τα οφέλη από την χρήση του συστήματος είναι:
► Δ ιενέργεια  πληρέστερων αναλύσεων για  τ ις  μορφές εγκλη μ α τικό τη τα ς , α ξι

ολόγηση απειλών κα ι κινδύνω ν.
► Χάραξη ορθολογικότερης αντιεγκληματικής πολιτικής, ώστε να τίθενται νέ

ες προτεραιότητες και να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων 
(π.χ. προσωπικό, τεχνικά μέσα, οχήματα, κ.ά.).

► Υποστήριξη των στρατηγικών αστυνόμευσης επικεντρωμένων στην τοπι
κή κοινωνία, με την παροχή ανάλογης ενημέρωσης σε περιπολίες, αστυνομικούς 
γειτονιάς, κ.ά.

2. Τι είναι η Τ εχνολογία  των G IS(G eographical In form ation  System s)
Το Γεωγραφικό Σύστημα Χαρτογράφησης της Εγκληματικότητας στηρίζεται

στηντεχνολογία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) της Δ/νσης 
Πληροφορικής /Α.Ε.Α. Η λειτουργία του ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου του 2009.

Α/Α [ 14  ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010



Το σ ύσ τη μ α  προβάλλει ενη μ ερω μ ένα  δεδομένα ε γ κ λ η 
μ α τ ικ ό τη τα ς  γ ια  τη ν  γ εω γ ρ α φ ικ ή  π ερ ιο χή  τ η ς  Α ττ ι
κή ς, σε κ α θ η μ ερ ινή  βάση.

Η  προβολή  τω ν  δεδομένω ν π ρ α γμ α το π ο ιε ίτα ι ε π ί  ψ η 
φ ια κ ο ύ  δ ια δρα σ τικού  χ ά ρ τ η  σ τον  οποίο οι εξουσιοδο
τη μ ένο ι χρ ή σ τε ς  έχ ο υ ν  πρόσβαση μέσω  το υ  δ ικ τύ ο υ  
P O L IC E  O N  L IN E  τ η ς  Δ /νσ ης Π ληροφ ορ ικής. Το σ ύ 
σ τη μ α  εφ αρμόζετα ι Π ιλ ο τ ικ ά  γ ια  τ η ν  Α ττ ικ ή  ενώ  σ χε
δ ιάζετα ι η  επ έκτα σ η  το υ  γ ια  όλη  τ η ν  Ελλάδα.

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Π ληροφοριώ ν 
(ΓΣΠ -  GIS) είνα ι σ υ σ τή μ α τα  τα  οποίο έχ ο υ ν  δυ να τό 

τη τ ε ς  Δ η μ ιουργ ία ς, Δ ιαχείρ ισ ης, Α νά λ υ 
σ ης κα ι Α π εικόν ισ η ς οπο ιοσδήποτε π λ η 
ροφ ορ ίας η  οποία  σ υσ χετίζετα ι με τον  
γ εω γ ρ α φ ικ ό  χώ ρο.

Τ α  Γ .Σ .Π , α π ο θ η κ εύ ο υ ν  δεδομένα, γ ια  
το ν  π ρ α γμ α τ ικ ό  χώ ρο  σαν μ ια  σ υλλ ογή  

θ εμ α τ ικ ώ ν  σ τρ ω μ ά τω ν  πλη ροφ ορ ιώ ν, τα  οποία  σ υ ν 
δέοντα ι μ ετα ξύ  το υ ς  μ ε  βάση τ η ν  γεω γρα φ ία . Α υτός 
ο σ υ μ π α γή ς  τρ ό π ο ς λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  έχει υ π ο δ ε ιχ θ ε ί α νε
κ τ ίμ η το ς  γ ια  τη ν  επ ίλ υ σ η  πολλώ ν π ρ ο β λ η μ ά τω ν  του  
π ρ α γμ α τ ικ ο ύ  χώ ρου.

Έ ν α ς  ενα λ λ α κ τ ικ ό ς  ορισμός θα  ή τα ν : Το Γ Σ Π  είνα ι ο 
χ ά ρ τ η ς  τη ς  επ ο χ ή ς  τ η ς  τεχνολογ ία ς , (G IS is th e  m ap  of 
th e  h ig h -tech  era). Δ ηλαδή  ε ίνα ι ένα  σ ύστημα , το  οποίο 
δ ιαθέτει μ ια  ψ η φ ια κ ή  αναπαράσταση  το υ  γεω γ ρ α φ ι
κ ο ύ  χώ ρ ο υ  κα ι σε κά θε σημείο το υ  μ πορούμ ε ν α  σ υ ν 
δέσουμε οπο ιονδήποτε, απερ ιόρ ισ το  θεω ρ ητικά , α ρ ιθ 
μό π ερ ιγ ρ α φ ικ ώ ν  π ληροφ ορ ιώ ν, π .χ . δη μ ογρα φ ικ ώ ν, 
ο ικονομ ικώ ν , κ ο ιν ω ν ικ ώ ν  κ .λπ .

3. Σ υνοπτική  Τ εχνική  Π εριγραφή του Γεωγρα
φ ικού  Συστήματος Χ αρτογράφησης της Εγκλη
ματικότητας.

Κ ατά  τη ν  φάση υ λ οπο ίη σ η ς του  σ υ σ τή μ α το ς  η  Δ /νση 
Π λη ρ ο φ ο ρ ικ ή ς  π ρ ο μ η θ εύ τη κ ε  γ ια  π ρ ώ τη  φορά, ψ η φ ι
ακά  χα ρ το γρ α φ ικ ά  δεδομένα τα  οποία  σ υ ν ισ το ύ ν  τον  
ψ η φ ια κ ό  χά ρ τη  π ά νω  σ τον  οποίο προβά λλοντα ι τα  δε
δομένα  εγ κ λ η μ α τ ικ ό τη τα ς .

Ε π ιπρόσ θετα , η κ α νο ν ικ ο π ο ιη μ ένη  ονοματολογία  
τω ν  ψ η φ ια κ ώ ν  χα ρ το γρ α φ ικ ώ ν  δεδομένω ν χρ η σ ιμ ο 
π ο ιε ίτα ι π λέο ν  από τ η ν  εφ α ρμ ογή  τω ν  Σ η μ α τ ικ ώ ν  Α να
φ ορώ ν τ η ς  Δ /νσ η ς Π λη ροφ ορ ική ς , γ εγο νό ς  το  οποίο 
κα θ ισ τά  ικ α ν ή  τη ν  εξ ολοκλήρου  α υ τομ α τοπ ο ίη σ η  τη ς  
λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  το υ  Γ εω γρ α φ ικ ο ύ  Σ υ σ τή μ α το ς  Χ αρτογρά
φ η σ η ς τ η ς  Ε γκ λ η μ α τ ικ ό τη τα ς . Τ α  δεδομένα τα  οποία  
π ροβάλλοντα ι, δεν επεξεργάζοντα ι, α π ο τελ ώ ντα ς  τη ν  
«ψ η φ ια κ ή  χα ρ το γρ α φ ικ ή  απεικόνισ η»  τω ν  α δ ικ η μ ά 
τω ν  π ο υ  κ α τα χ ω ρ ο ύ ντα ι από  τ ις  π ερ ιφ ερ ε ια κ ές Υ πηρε
σ ίες τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α στυνομ ίας.

Α να λ υ τ ικ ά  η  λ ε ιτο υ ρ γ ία  το υ  σ υ σ τή μ α το ς  βασίζεται: 
i. Σ τη ν  τα κ τ ικ ή  α νά γνω σ η  τω ν  π εδ ίω ν  ΟΔΟΥ, Α Ρ ΙΘ 

ΜΟΥ, Π Ε Ρ ΙΟ Χ Η Σ  τω ν  εγγρα φ ώ ν  τω ν  Α δικη μ ά τω ν,

που  εισ ά γοντα ι στο σ ύσ τη μ α  από  το υ ς  Ε π ιχ ε ιρ η σ ια 
κ ο ύ ς  χ ρ ή σ τε ς  τ η ς  εφ α ρμ ογή ς τω ν  Σ η μ α τ ικ ώ ν  Α ναφ ο
ρ ώ ν  τ η ς  Δ /νσ η ς Π ληροφ ορ ικής. Η  π α ρα π ά νω  δ ια δ ικα 
σία εκ τελ ε ίτα ι ανά  4 ώ ρες καθημερ ινά .

ϋ .  Σ τη ν  α υ το μ α το π ο ιη μ ένη  απόδοση γ εω γ ρ α φ ικ ή ς  
υπόσ τασ ης, (προσδιορισμός γε ω γ ρ α φ ικ ώ ν  σ υ ν τετα γ μ έ 
νω ν) σε κά θε αδ ίκημ α  κ α τα χω ρ ε ίτα ι

i i i .  Σ τη ν  α π εικ ό ν ισ η  τω ν  α δ ικ η μ ά τω ν  σε ψ η φ ια κ ό  
δ ιαδρασ τικό  χ ά ρ τ η  μ ε  δ υ να τό τη τες , (-zoom  in , -zoom 
out) α να ζη τή σ εω ν κ.α.-

iv . Σ τη  π ρ α γμ α το π ο ίη σ η  χω ρ ο χ ρ ο ν ικ ώ ν  ερ ω τη μ ά 
τω ν  στα  δεδομένα, κα ι τέλος α πεικ ό ν ισ η  τω ν  α π ο τε
λεσ μ ά τω ν α να ζή τη σ η ς ε π ί  το υ  χά ρ τη  κ α θ ώ ς κα ι ε κ τ ύ 
πω ση  α υ τώ ν .

4. Π εριγραφή των Λ ειτουργιώ ν του Γεωγραφι
κ ού  Συστήματος Χ αρτογράφησης της Εγκλημα
τικότητας.

Η  κ ε ν τρ ικ ή  οθόνη  το υ  σ υ σ τή μ α το ς  σ υ ν ίσ τα τα ι από 
τρ ε ις  Β ασ ικές επ ιλ ο γές  π ο υ  αφ ορούν τη ν  χα ρ το γρ ά φ η 
ση.

Το σ ύσ τη μ α  προσφ έρει σ τον  τελ ικ ό  χρ ή σ τη  τ ις  π α 
ρ α κ ά τω  δ υ ν α τ ό τη τες  επ ιλογής:

Α ) Ε π ιλ ο γ ή  Π λη ροφ ορ ία ς γ ια  χα ρτο γρ ά φ η σ η
► Ε ίδος α δ ικ ή μ α το ς  (42 α δ ικ ή μ α τα  το υ  Π .Κ .).
► Μ έθοδου τέλεσης.
► Τ ρόπου  τέλεσης.
► Τ ό π ο υ  τέλεσης.

Β ) Χ ω ρική  επ ιλ ο γή  π ερ ιο χή ς  μ ελ έτη ς
► Π ερ ιο χές ε υ θ ύ ν η ς  Α σ τυ νο μ ικ ώ ν  Υ πηρεσ ιώ ν (Π ερ ι
φέρειες, Α σ τυ νο μ ικές  Δ ιευ θύνσ εις , Α σ τυ νο μ ικά  Τ μ ή 
ματα).
► Ό ρ ια  Δ ήμω ν.
► Τ α χυ δρο μ ικ ή  Δ ιεύ θυνσ η .
► Σ ημ εία  ενδ ια φ έροντος όπω ς σχολεία , τράπεζες.

Γ) Χ ρονική  επ ιλο γή
► Η μ ερομ η νιώ ν .
► Η μ ερώ ν τ η ς  Εβδομάδας.
► Ω ρώ ν τ η ς  Η μέρας.
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[  ΕΡΕΥΝΑ I

And την στιγμή που τροφοδοτηθεί το σύστη
μα, με τα παραπάνω στοιχεία, δημιουργεί ένα 
ψηφιακό χάρτη που απεικονίζει την εγκλημα
τικότητα σε μια περιοχή για μια δεδομένη χρο
νική περίοδο.

Η δυνατότητες ψηφιακής απεικόνισης είναι 
οι εξής:

► Δημιουργία Σημειακών Χαρτών, οι οποί
οι απεικονίζουν τα αδικήματα ανάλογα με το εί
δος τους με διαφορετικό σύμβολο επί του ψηφι
ακού χάρτη.
(Εικόνα 1) Χάρτης Σημείων Τέλεσης συμβάντων

► Δημιουργία Χαρτών Πυκνότητας Αδικη
μάτων, στους οποίους παρουσιάζεται το άθροι
σμα αδικημάτων ανά γεωγραφικό όριο, (όρια 
ευθύνης Αστυνομικών Υπηρεσιών κ.α.) όσο 
και άθροισμα αδικημάτων ανά τετραγωνικό χ ι
λιόμετρο των υπό εξέταση περιοχών.

(Εικόνα 2) Χάρτης Πυκνότητας Αδικημάτων (Άθροι
σμα Αδικημάτων σε μια γεωγραφική περιοχή, απει
κόνιση ανάλογα με το πλήθος των συμβάντων)

► Δημιουργία Χαρτών Σημείων με επανα
λαμβανόμενη Εγκληματικότητα, η οποίοι απει
κονίζουν με διαφορετικό μέγεθος συμβόλου 
σημεία στο χώρο που έχουν επαναλαμβανόμε
νη εγκληματικότητα.

(Εικόνα 3) Χάρτης Σημείων με επαναλαμβανόμενη 
Εγκληματικότητα (μέγεθος του σημείου επηρεάζεται από τον 
αριθμό των συμβάντων που πραγματοποιήθηκαν σε ένα σημείο του 
γεωγραφικού χώρου.

► Δημιουργία εκτυπώσιμων χαρτών, που παρουσιάζουν 
τα αποτελέσματα των ερωτημάτων ανάλυσης που έθεσε ο 
χρήστης στο σύστημα.

► Επεξεργασία των αποτελεσμάτων των αναλύσεων, που 
πραγματοποίησε αφού τα εξάγει με την μορφή τυποποιημέ
νων αναφορών, (αποθήκευση σε ψηφιακά αρχεία όπως αρ
χεία κειμένου και λογιστικά φύλλα).

Τέλος το σύστημα διαθέτει Προχωρημένες τεχνικές Στατι
στικής Απεικόνισης όπως:

► Pie Charts, με δυνατότητα προβολής του ποσοστού (%) 
των διαφορετικών αδικημάτων σε σχέση συνολικό αριθμό 
αδικημάτων που έχουν πραγματοποιηθεί.

(Εικόνα 4) Πα
ρουσίαση κατα
νομής ποσότητας 
αδικημάτων ανά 
είδος αδικήματος 
(Pie Chart) και 
Αριθμός ανά είδος 
αδικήματος για 
κάθε μέρα (Ρα- 
βδόγραμμα)

► Ραβδογράμματα, που παρουσιάζουν το πλήθους των 
αδικημάτων ανά ημέρα, καθώς και δυνατότητα επιλεκτικής 
προβολής αυτών επί του χαρτογραφικού υποβάθρου.

► Χρονικούς Πίνακες, απεικόνισης της κατανομής των 
επιλεγχθέντων αδικημάτων ανά ώρα και ημέρα της υπό εξέ
τασης χρονικής περιόδου. ]

(Εικόνα 5) 
Χρονικός Πίνακας 
αδικημάτων 
που παρουσιάζει 
τον σύνολο των 
αδικημάτων ανά 
ώρα και ημέρα 
της εβδομάδας για 
την εξεταζόμενη 
χρονική περίοδο.
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Ο Δρόμος 
της επιτυχίας 
περνάει 
οπό εδώ!

( Π α θ ή μ α τ α  & Ώ ρ ε ς
TcxvofloYiKns Κ α τ ε ύ θ υ ν σ ή
(Παθηματικά 4 ,5  ώρες
Φ υσική 3 ώρες
Π ληροφορική 1.5 ώ ρα
Έ κθεση 1.5 ώρα
Α .Ο .Δ .Ε . 1 ώ ρα
Α .Ο .Θ . 1.5 ώρα
(Παθηματικά Γ.Π. 1 ώ ρα

Σύνολο 14 ώρες

a p ia r t i / t iV
1  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Σ

( Π α θ ή μ α τ α  & Ώ ρ ε ς
Θεω ρητικήδ  Κ α τ ε ύ θ υ ν σ ή
Αρχαία Ελληνικά 4  ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Λογοτεχνία 1,5 ώρα
Ιστορία 1,5 ώ ρα

Έ κθεση 1,5 ώ ρα
Α .Ο .Θ . 1,5 ώ ρα
(Παθηματικά Γ.Π. 2 ώρες

Σύνολο 14 ώρες

Ειδικό τμήματα γιο  
Αστυνομικούς και Στρατιωτικούς
Στο Κέντρο fTleons κοι Ανώτατης Εκπαίδευσης ορ ιστεύε ιν  -  

Κο μνη να κ ίδ ης έχουμε δημιουργήσει ειδικά ιμήμαχα κοι 

προγράμματα σπουδών για εσένα με βάση το ωράριο εργασί- 

os σου. ΠΊπορεί5 να παρακολουθήσει τα μαθήματά σου σχο 

πρωινά τμήματα, εάν εργάζεσαι απογευματινές ώρες, ή στα 

βραδινά τμήματα, εάν εργάζεσαι πρωινές ώρες, και μάλιστα 

σε καθημερινή βάση για όλη την περίοδο της προετοιμασίας 

σου.

Στο Κέντρο fTleons κοι Ανώτατης Εκπαίδευσης ορ ιστεύε ιν  -  

Κο μνη να κ ίδ ης μπορούμε υπεύθυνο να σε βοηθήσουμε να 

πεχύχεις τους επαγγελματικούς στόχους σου.

Το παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα είναι 

διαθέσιμο γιο όσους θέλουν να επιτύχουν στις πανελλήνιες  

εξετάσεις  μέσω Τεχνολογ ικής  κοι Θ ε ω ρ η τ ικ ή ς  Κατεύθυνσ ης  

Λόγω των περιορισμένων θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας και 

κλείστε θέση για τη νέο  περίοδο 2 0 1 0  -  2011  

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις των ενδιαφερο

μένων.

Η δ ι ε ύ θ υ ν σ η  σπουδών

Υμηττού & Φορμίωνος 47, Πογκρότι \  Τηλ.: 21 0  756  3555 , Fox: 21 0  756  3532  
info@ orisl:evein.edu.gr, ω ω ω .oristevein .edu.gr



Εκπαιδευτικό
Σεμινάριο
Πολιτικής

Προστασίας

Διοργάνωση: ’ενική 
γ ρ α μ μ α τε ία  

Π ο λ ίτ ικ ης  
Π ρ ο σ τα σ ία ς

Αθήνα, £ 9  Μ αίου cGC9

Εθνικός μηχανισμός πολίτικης Π ρ ο σ τ α σ ία ς
Του Αστυνόμου Α Αθανασίου Κοκκαλάκη 

Εκπρόσωπου Τύπου Ελληνικής Αστυνομίας

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισ
σότερο, εμφανίζονται μείζονες ή και 
ακραίες έκτακτες ανάγκες σε τοπικό, πε
ριφερειακό ή εθνικό επίπεδο που προα
παιτούν οργανωμένες και συντονισμέ
νες ενέργειες, προγραμματισμένες δράσεις, επιχειρησιακή επάρκεια, 
διοικητική μέριμνα, καθώς και τη συμμετοχή όλων μας. Δημόσιων 
και Ιδιωτικών φορέων, νομικών ή φυσικών προσώπων. Αυτό έρχε
ται να καλύψει ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας είναι σχε
τικά πρόσφατος. Μόλις το 1995 έγινε η πρώτη επίσημη θεσμοθετη
μένη προσπάθεια για την οργάνωσή του. Τότε εμφανίσθηκε ο όρος 
«πολιτική προστασία» και αντίστοιχα «Δυνάμεις Πολιτικής Προ
στασίας». Τότε εκδόθηκε ο πρώτος νόμος ίδρυσης και σύστασης ενός 
οργάνου που είχε σκοπό να σχεδιάσει το πλαίσιο οργάνωσης του 
εθνικού μηχανισμού πρόληψης, αντίδρασης και αντιμετώπισης φυ
σικών και τεχνολογικών καταστροφών, καθώς και άλλων καταστρο
φών με την αξιοποίηση όλων των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων, 
καθώς και του ανθρώπινου δυναμικού. Τότε τέθηκαν τα πρώτα θε
μέλια να ορισθούν τα φαινόμενα και τις καταστροφές, να ορίσουμε 
τα πρώτα ποιοτικά χαρακτηριστικά έντασης και έκτασης αυτών και 
με βάση αυτά να καθιερώσουμε επίπεδα κλιμάκωσης της αντίδρασης 
του μηχανισμού, καθώς και όργανα διαχείρισης σε τοπικό, περιφε
ρειακό και εθνικό επίπεδο.

Έκτοτε έγιναν πολλά βήματα και σήμερα βρίσκονται σε εξέλιξη 
αρκετές σημαντικές πρωτοβουλίες εκ μέρους των αρμοδίων οργά
νων για την βελτιστοποιήση του μηχανισμού πολιτικής προστα
σίας. Ας τα πάρουμε με τη σειρά.

Ποιο είναι το πλαίσιο του όρου Πολι
τική Προστασία

Πολιτική Προστασία, με την ευρεία 
έννοια, νοούνται όλες οι διαδικασίες σχε- 
διασμού σχεδίων και προγραμμάτων πρό

ληψης ανά κατηγορία κινδύνου, οργάνωσης του μηχανισμού αντα
πόκρισης με ανθρώπινο δυναμικό και μέσα από όλο το φάσμα των 
πόρων, προγραμματισμού δράσεων σύμφωνα με χρονοδιαγράμματα 
και την περιοδικότητα των δράσεων αυτών, με σκοπό την ετοιμότη
τα και την οργανωμένη αντίδραση και ανταπόκριση όταν οι κίνδυ
νοι εμφανισθούν ως έκτακτες ανάγκες κατά τη διάρκεια ειρηνικής 
περιόδου.

Σκοπός της πολιτικής προστασίας είναι η προστασία της ζωής, της 
σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της περιουσίας κάθε πολίτη 
από κινδύνους που προέρχονται από τη φύση, την τεχνολογία, τον 
ανθρώπινο παράγοντα και προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν 
καταστροφές. Επίσης η προστασία, από τους ίδιους κινδύνους, των 
πλουτοπαραγωγικών πηγών και υποδομών της χώρας, του περιβάλ
λοντος, καθώς και των πολιτιστικών υλικών, των αγαθών και της 
μεγάλης κληρονομιάς της χώρας μας.

Στόχος των δράσεων της πολιτικής προστασίας είναι η ελαχιστο- 
ποίηση των συνεπειών, καθώς και η ταχεία και εύρυθμη αποκατά
σταση αυτών, σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Πολιτική προστασία και πολιτική σχεδίαοη εκτάκτου ανά
γκης

Η σχεδίαση των μέτρων πολιτικής προστασίας δεν πρέπει να συγ- 
χέεται με την πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης.

Η πολιτική προστασία αφορά όλο το φάσμα των μέτρων

Α/Α [ 18  ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010



που λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς και τις δυνάμεις πολί
τικης προστασίας για την αντιμετώπιση εσωτερικών κινδύνων που 
προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν καταστροφές σε ειρηνική πε
ρίοδο με επισπεΰδων φορέα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Η πολιτική σχεδίαση εκτάκτου ανάγκης αφορά όλο το φάσμα των 
μέτρων που λαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς και τις πολιτι
κές δυνάμεις σε ειρηνική περίοδο για την αντιμετώπιση καταστάσε
ων έκτακτης ανάγκης από εξωτερικούς κινδύνους της χώρας και κυ
ρίως για την αντιμετώπιση αναγκών Εθνικής Άμυνας της χώρας, με 
επισπεύδων φορέα το υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

Σταθμός μπορεί να χαρακτηρισθεί το έτος 2002, με την έκδοση του 
βασικού θεσμικού πλαισίου της πολιτικής προστασίας, που για πρώ
τη φορά γίνεται ρητή θεσμική διαφοροποίηση μεταξύ ειρηνικής και 
εμπόλεμης περιόδου.
Ποιο το πεδίο δράσης της πολίτικης προστασίας

Τα μέτρα πολιτικής προστασίας που σχεδιάζονται και λαμβάνο- 
νται περιλαμβάνουν όλη την ελληνική επικράτεια, δηλαδή το χερ
σαίο, θαλάσσιο και εναέριο χώρο της χώρας. Ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση του σχεδίου προβλέπει, δηλαδή, την απελευθέρωση των 
αντίστοιχων μηχανισμών πρόληψης, ετοιμότητας και αντίδρασης.

Για παράδειγμα, αν έχουμε ρύπανση μιας θαλάσσιας περιοχής ο 
μηχανισμός προβλέπει ως βασικό επιχειρησιακό φορέα τις τοπικές 
Δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος με την υποστήριξη των λοιπών 
δυνάμεων πολιτικής προστασίας και των οργανισμών τοπικής αυτο
διοίκησης, καθώς και σχετικών δημόσιων ή ιδιωτικών παραγόντων 
της τοπικής κοινωνίας, εκτός και αν ξεφύγει από το έλεγχό της οπότε 
θα ενεργοποιηθούν αντίστοιχοι αλλά μεγαλύτεροι σχηματισμοί από 
την ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια ή σε εθνικό επίπεδο.

Αν αντίστοιχα, σε χερσαίο χώρο, έχουμε μια μεγάλη φυσική κατα
στροφή, όπως λ.χ. μια πλημμύρα, ο μηχανισμός προβλέπει ως βασικό 
επιχειρησιακό φορέα τις τοπικές Δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώ
ματος με την υποστήριξη των ίδιων φορέων πολιτικής προστασίας 
σε συγκεκριμένα έργα, εκτός και αν η καταστροφή είναι μεγάλη και 
απαιτείται να ενεργοποιηθούν μεγαλύτεροι σχηματισμοί σε περιφε
ρειακό και εθνικό επίπεδο.
Ποιος είναι ο αρμόδιος Εθνικός Φορέας Πολιτικής Προστα
σίας

Στη χώρα μας τα θέματα πολιτική προστασίας υπάγονται, από ορ- 
γανώσεως αυτού του τομέα το έτος 1995, 
στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματεί
ας Πολιτικής Προστασίας, η οποία υπάγε
ται στο νέο ενιαίο πλέον Υπουργείο Εσωτε
ρικών.

Η ΓΓΠΠ, όπως είναι γνωστή στο ευ
ρύ κοινό, αποτελεί επιτελικό συντονιστικό 
Όργανο, τόσο σε επίπεδο «πρόληψηςώπο- 
τροπής» όσο και σε επίπεδο «προετοιμασί- 
ας/αντίδρασης/αντιμετώπισης/ αποκατάστα
σης».

Σύμφωνα με τις τελευταίες ρυθμίσεις του 
θεσμικού πλαισίου οργάνωσης της ΓΓΠΠ, 
αποστολή της είναι η μελέτη, ο σχεδιασμός,

Η πολιτική σχεδίαση 
εκτάκτου ανάγκης 
αφορά όλο το φάσμα 
των μέτρων που
λαμβάνονται από 
τους αρμόδιους 
φορείς και τις

η οργάνωση και ο συντονισμός της πολιτικής της χώρας σε θέμα
τα πρόληψης, ενημέρωσης, αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυ
σικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών καθώς και ο συντονι
σμός των ενεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού δυναμικού για την 
εξασφάλιση της απαραίτητης ετοιμότητας της χώρας στην αντιμε
τώπιση των καταστροφών. Παράλληλα, ως Εθνικό Σημείο Επαφής 
σε θέματα πολιτικής προστασίας, έχει την ευθύνη προώθησης των 
σχέσεων της χώρας με Διεθνής Οργανισμούς και Φορείς πολιτικής 
προστασίας άλλων χωρών, καθώς και, στο πλαίσιο των προβλέψε
ων του Κοινοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, την ενημέ
ρωση και υποβολή αιτήματος για διεθνή συνδρομή από άλλα Κ-Μ 
της ΕΕ ή την διάθεση Δυνάμεων ΠΠ σε άλλα πληγέντα Κ-Μ ή τρί
τες χώρες.

Για να καλύψει αυτό το ευρύ πλαίσιο αναγκών σε επιχειρησιακό 
επίπεδο, η ΓΓΠΠ, λειτουργεί σε 24ωρη βάση το Κέντρο Επιχειρήσε
ων ΠΠ (ΚΕΠΠ) με το αναγκαίο προσωπικό που αποτελείται από «έν
στολους» Φορείς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Πυροσβεστικού Σώ
ματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εξειδικευμένα στελέχη 
πολιτικής προστασίας. Το ΚΕΠΠ σε έκτακτες ανάγκες αποτελεί το 
Εθνικό Κέντρο Χειρισμού Κρίσεων. Σύμφωνα με το θεσμικό του 
πλαίσιο, το ΚΕΠΠ συντονίζει και διαχειρίζεται σε εθνικό επίπεδο τις 
δράσεις για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πο
λιτικής προστασίας, σύμφωνα με τους καταγεγραμμένους φυσικούς 
και τεχνολογικούς κινδύνους, καθώς και οποιαδήποτε καταστροφή 
που λαμβάνει το χαρακτήρα «μείζονας».

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις, το διακλαδικό Κέντρο Επι
χειρήσεων της ΓΓΠΠ:

►Κατευθύνει και συντονίζει το έργο των Δυνάμεων Πολιτικής 
Προστασίας της χώρας κατά τη διάρκεια ενός φυσικού ή τεχνολογι
κού καταστροφικού φαινομένου και, για το λόγο αυτό, τηρεί στοι
χεία της υλικοτεχνικής υποδομής και του ανθρώπινου δυναμικού 
των Δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας.

►Διαθέτει κλιμάκια εμπειρογνωμόνων για τον επιτόπου συντονι
σμό των ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

►Εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί επιχειρησιακά τις δυνατότητες 
των Κινητών Κέντρων ΠΠ

►Μεριμνά για τη διασύνδεση του με τα Κινητά Κέντρα Επιχει
ρήσεων ΠΠ και τα αντίστοιχα Επιχειρησιακά Κέντρα των εθνικών 

φορέων έκτακτης ανάγκης (ΠΣ, ΕΛ.ΑΣ, ΑΣ, 
ΓΕΕΘΑ, ΕΚΑΒ κ.λπ.), καθώς και των Επι
χειρησιακών Κέντρων σε Περιφερειακό και 
Νομαρχιακό επίπεδο

►Συμμετέχει σε διαδικασίες, λειτουργί
ες και αναφορές, σε μηχανισμούς ενεργοποί
ησης με αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων 
ΠΠ άλλων χωρών. Ειδικότερα, στο ΚΕΠΠ 
της ΓΓΠΠ βρίσκεται εγκατεστημένος ο ΕΕ 
Τερματικός Σταθμός του Κέντρου Παρακο
λούθησης και Επιτήρησης (Monitoring of 
Information Center -  MIC) που διασυνδέει 
το εθνικό ΚΕΠΠ με το Κέντρο -  Βάση του 
Συστήματος Παρακολούθησης και Ενημέ-

πολιτικές δυνάμεις

W.



ρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλο- 
ντος/Τμήμα A3 -  Πολίτικη Προστασία), καθώς και με τα αντίστοιχα 
των λοιπών Κ-Μ της ΕΕ, για θέματα ενημέρωσης και αλληλοβοήθει
ας οε συντρέχουσα περίπτωση.

Το ΚΕΠΠ, έχει άμεση διασύνδεση με τα αντίστοιχα των εθνικών 
Φορέων Πολίτικης Προστασίας και ιδίως με τα έξης Κέντρα:

►Το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υπηρεσιών Πυροσβε
στικού Σώματος (ΣΕΚΥΠΣ/199)

►Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων τάξεως & Ασφάλειας του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΚΕΤΑ/ΑΕΑ),

►Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώ
ματος (ΕΚΣΕΔ/Λ.Σ.),

► Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Εθνι
κής Άμυνας (ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ),

►Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας του Υπουργείου Υγεί
ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΕΠΥ/ΥΠ.ΥΓ)

►Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης βοή
θειας (ΕΚΑΒ)
Ποιο είναι το δυναμικό και τα μέσα της Πολιτικής Προστα
σίας

Στα μέσα και το δυναμικό της πολιτικής προστασίας κατά κάποιο 
τρόπο υπαγόμαστε όλοι, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, νομικά και 
φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο κάτω από κάποιες συγκεκριμένες συνθή
κες και ρυθμίσεις με συγκεκριμένο πλαίσιο εθελοντικής ή και υπο
χρεωτικής υπαγωγής σε κάποιες περιπτώσεις τόσο σε καταστάσεις 
καθημερινότητας όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 

Στο πλαίσιο αυτό, θα λέγαμε ότι, είναι οι κρατικές αρχές και υπη
ρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, οι νο
μαρχιακές αυτοδιοικήσεις οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης 
πρώτου βαθμού, οι κάθε μορφής δημόσιες δημοτικές κοινοτικές και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά όλοι οι πολίτες της χώρας.

Ωστόσο, οι βασικοί επιχειρησιακοί «πυλώνες» της I'1'Iill, για την 
αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, είναι το Πυροσβεστικό Σώ
μα, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Γενικό Επιτελείο 
Εθνικής Άμυνας το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ο Οργανι
σμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας οι Διευθύνσεις Πο
λιτικής Προστασίας και οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των πρωτοβάθμιων Ο.ΤΑ, καθώς 
επίσης η Δ.Ε.Η., ο Ο.Τ.Ε., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., η Δ.Ε.Π Α  η Ε.Μ.Υ. Στο ίδιο 
επιχειρησιακό πλαίσιο συγκαταλέγεται το εξειδικευμένο προσωπικό 
πολιτικής προστασίας, καθώς και όσοι υπάγονται στο σύστημα εθε
λοντισμού της ΓΓΠΠ.

Οι προαναφερόμενοι πόροι που συνθέτουν τις δυνάμεις πολιτικής 
προστασίας, έχουν καταγραφεί σε αντίστοιχα μητρώα καταστάσεων 
σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, με ευθύνη των Γραφεί
ων ή Διευθύνσεων κατά τόπους δήμων, νομαρχιών και περιφερειών 
αντίστοιχα. Αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση τηρείται στην 
ΓΓΠΠ. Η κατάσταση αυτή ανανεώνεται ετησίως με σκοπό να καλύ
πτει τις επίκαιρες ανάγκες της χώρας.
Πως διαρθρώνονται οι δομές πολιτικής προστασίας στη 
χώρα

Η οργάνωση και διάρθρωση των δομών πολιτικής προστασίας 
ακολουθεί αντίστοιχα την οργάνωση των κρατικών δομών. Δηλα

δή στις Περιφέρειες, στις Νομαρχιακά; Αυτοδιοικήσεις και τους Δή
μους Αντίστοιχα και οι επιχειρησιακοί φορείς ακολουθούν το ίδιο 
μοντέλο οργάνωσης. Ειδικότερα:
Οι Περιφέρειες

Καταρχήν, σε κεντρικό επίπεδο, η χώρα είναι διαιρεμένη σε 13 Γε
ωγραφικές Διοικητικές Περιφέρειες, που διοικούνται από τις Γενι
κές Γραμματείες Περιφέρειας.

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η κάθε Περιφέρεια απο
τελεί ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης του κράτους και διοι- 
κείται από τον τοπικό Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Ο τελευταίος 
αποτελεί τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης και είναι ο υπεύθυνος για 
την άσκηση της κυβερνητικής πολιτικής στα τοπικά θέματα της Πε
ριφέρειας. Με αυτό το θεσμικό ρόλο, προΐσταται όλων των δημοσίων 
υπηρεσιών του κράτους στην περιοχή της περιφέρειας καθώς και 
των τοπικών Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης - Δυνάμεων ΠΠ (ΕΑ 
ΑΣ,,ΠΣ,ΛΣ,ΟΤΑ).

Ο ΓΓ Περιφέρειας έχει ιδιαίτερα καθήκοντα στα θέματα πολιτι
κής προστασίας και αποτελεί το κύριο όργανο συντονισμού των φο
ρέων ΠΠ στην περκρέρειά του. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, ει- 
σηγείται στο Γενικό Γραμματέα ΠΠ την έκδοση απόφασης για τη 
κήρυξη καταστάσεων έκτακτης ανάγκης τοπικών καταστροφών 
και, με εξουσιοδότησή του, εκδίδει, αποφάσεις κήρυξης κατάστασης 
έκτακτης ανάγκης για τοπικά; καταστροφές μικρής έντασης

Τέλος σε κάθε Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας έχει συσταθεί 
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο την εξειδίκευση 
του σχεδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο, στα ζητήματα οργάνωσης 
και συντονισμού των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτι
κών μέσων και ανθρώπινου δυναμικού, για την πρόληψη, την ετοι
μότητα, την αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων κατα
στροφών, καθώς και για την αποκατάσταση των ζημιών.
Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Η χώρα είναι διαιρεμένη σε 54 νομαρχίες, που αποτελούν την δεύ
τερη βαθμίδα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η κάθε νομαρχία συμπίπτει με 
την περιφέρεια ενός νομού και η έδρα της είναι η πρωτεύουσα του 
νομού. Εξαίρεση στα παραπάνω αποτελεί ο νομός Αττικής ο οποίος 
λόγω της ιδιαιτερότητας του απαρτίζεται από τέσσερις νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις

Η νομαρχίες είναι αυτοδιοικούμενα ΝΠΔΔ και διοικούνται από 
το νομάρχη, ο οποίος προΐσταται όλων των υπηρεσιών της νομαρχί
ας Ο νομάρχης προεδρεύει του Συντονιστικού Νομαρχιακού Οργά
νου (ΣΝΟ) και είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και την επίβλε
ψη σε όλα τα θέματα πολιτικής προστασίας στα όρια του νομού. Στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εισηγείται στο ΓΓ Πολιτικής Προ
στασίας την έκδοση απόφασης για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης για τοπικές καταστροφές και, με εξουσιοδότησή του, εκδίδει 
αντίστοιχες αποφάσεις για τοπικές καταστροφές μικρής έντασης

Σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση έχει συσταθεί αυτοτελές Γρα
φείο Πολιτικής Προστασίας, με αντικείμενο την εξειδίκευση του 
σχεδιασμού σε επίπεδο νομού, στα ζητήματα οργάνωσης και συντο
νισμού των τοπικών δημοσίων υπηρεσιών και των ιδιωτικών μέσων 
και ανθρώπινου δυναμικού, για την πρόληψη, την ετοιμότητα, την 
αντιμετώπιση φυσικών, τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών, κα
θώς και για την αποκατάσταση των ζημιών.
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Οι δήμοι
Η χώρα είναι διαιρεμένη σε 914 δήμους, 

που αποτελούν χην πρώτη βαθμίδα τοπι
κής αυτοδιοίκησης.

Οι δήμοι διοικούνται από το δήμαρχο, 
ο οποίος προΐσταται όλων των υπηρεσιών 
του δήμου. Ο δήμαρχος προεδρεύει του Συ
ντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) και 
είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και 
την επίβλεψη σε όλα τα θέματα πολιτικής 
προστασίας στα όρια του δήμου.

Σε κάθε δήμο λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, οι αρ
μοδιότητες του οποίου καλύπτουν τα θέματα εξασφάλισης αναγκαί
ας οργάνωσης και υποδομής για τη λήψη μέτρων πολιτικής προστα
σίας
Οι επιχειρησιακοί φορείς Πολιτικής Προστασίας

Αντίστοιχα με την δομή των Περιφερειών της χώρας έχουν οργα
νωθεί και οι κύριοι επιχειρησιακοί φορείς πολιτικής προστασίας.

Ειδικότερα, σε επιχειρησιακό επίπεδο, υπάρχουν 13 διοικητικές 
περιφέρειες της Ελληνικής Αστυνομίας και του Π.Σ., καθώς και 12 
του ΕΚΑΒ, που διοικούνται από αντίστοιχους υπηρεσιακούς παρά
γοντες. Το Λιμενικό Σώμα, λόγω της θαλάσσιας ιδιαιτερότητας είναι 
οργανωμένο σε έξι διοικητικές περιφέρειες.

Η ναυτική και αεροπορική έρευνα και διάσωση υπάγεται στην αρ
μοδιότητα του Λ.Σ./ΥΕΝΑΠΛ, και διενεργείται μέσω του ΕΚΣΕΔ, 
από στελέχη του Λιμενικού Σώματος και της Πολεμικής Αεροπορί- 
ας/ΓΕΕΘΑ.

Η διάσωση σε χερσαίο χώρο ανήκει στη βασική αποστολή του 
Π.Σ./ΥΠ.ΕΣ., και διενεργείται μέσω του ΣΕΚΥΠΣ 199 που συνερ
γάζεται με το ΕΚΣΕΔ. Άξιο να σημειωθεί ότι το προσωπικό του ΠΣ 
αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα σε θέματα πολιτικής προστασί
ας δεδομένου ότι προσιδιάζει απόλυτα στο ρόλο και την αποστολή 
του Σώματος.

Η ασφάλεια του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων πολιτικής προ
στασίας, η διευκόλυνση κίνησης των μέσων πολιτικής προστασίας, 
τα θέματα δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας στις πληγείσες περιοχές, 
καθώς και ζητήματα έρευνας και εξερεύνησης τόπων καταστροφών 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας και διενερ- 
γούνται συντονιστικά μέσω του ΕΚΕΤΑ/ΑΕΑ, καθώς και των κατά 
τόπους Κέντρων Επιχειρήσεων των Αστυνομικών Αρχών.

Μεγάλη δεξαμενή μέσων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού 
αποτελούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας που, στο πλαίσιο του 
κοινωνικού τους ρόλου και χωρίς να απο- 
μειώνεται η επιχειρησιακή τους ετοιμότη
τα, διαθέτουν τους παραπάνω πόρους μέσω 
του ΕΘΚΕΠΙΧ/ΓΕΕΘΑ και των αρμοδίων 
Κέντρων Επιχειρήσεων των 'Οπλων.

Το ΕΚΕΠΥ του Υπουργείου Υγείας απο
τελεί τον ανώτατο συντονιστικό επιχειρησι
ακό φορέα υγείας σε όλες τις φάσεις προστα
σίας της και μεριμνά για τη διάθεση στον 
τόπο της καταστροφής με το αναγκαίο επι
στημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, κα

θώς και των αναγκαίων ποσοτήτων φαρ
μάκων, σκηνών, κλινοσκεπασμάτων και 
άλλων αναγκαίων εφοδίων. Παράλλη
λα, μεριμνά για την αυξημένη λειτουργία 
των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και δημι
ουργεί τις αναγκαίες υποδομές για τον συ
ντονισμό του δικτύου παροχής υπηρεσιών 
(ψυχο)κοινωνικής στήριξης σε άτομα, οι
κογένειες και ομάδες που περιέρχονται σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Η προνοσοκομειακή φροντίδα, η αντιμε
τώπιση μαζικών απωλειών υγείας στον τόπο και ο συντονισμός με τη 
νοσοκομειακή ανταπόκριση αποτελεί μέριμνα του ΕΚΑΒ, το οποίο 
για μαζικές καταστάσεις απωλειών υγείας ενεργοποιεί στον τόπο των 
καταστροφών το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ).

Οι ΟΤΑ (α'και β'βαθμού), χαρτογραφούν στη ζώνη ευθύνης τους 
τις περιοχές υψηλού κινδύνου και σε περίπτωση εκδήλωσης κατα
στροφικών φαινομένων μεριμνούν για τη διατήρηση και λειτουργία 
των ιδρυμάτων και υπηρεσιών που παρέχουν κοινωφελείς υπηρεσί
ες, κινητοποιούν τις υπηρεσίες τους και διαθέτουν τα αναγκαία τε
χνικά μέσα και εξοπλισμό, επιλέγουν δημόσιους ή ακόμα και ιδιωτι
κούς χώρους ικανούς για την υποδοχή και διαβίωση των πληγέντων 
και τέλος συγκροτούν επιτροπή καταγραφής ζημιών.

Σημαντική καινοτομία, αποτελεί το Σύστημα Εθελοντισμού ΠΠ 
που έχει εισαχθεί με τις τελευταίες εθνικές θεσμικές ρυθμίσεις. Σή
μερα, στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, έχουν καταγραφεί στα επί
σημα Μητρώα Εθελοντικών Οργανώσεων και εξειδικευμένων Εθε
λοντών περί τις 240 Εθελοντικές Οργανώσεις και 40 Εξειδικευμένοι 
Εθελοντές. Οι πόροι αυτοί, που πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα 
κριτήρια, περιλαμβάνονται στο δυναμικό πολιτικής προστασίας και 
έχουν υποστηρικτικό ρόλο των κύριων Δυνάμεων Πολιτικής Προ
στασίας σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού.
Όργανα διαχείρισης θεμάτων Πολιτικής Προστασίας 

Η αντιμετώπιση των καταστροφών από τη ΓΓΠΠ, τις αντίστοι
χες περιφερειακές Υπηρεσίες και τους Φορείς Ασφάλειας/Πολιτικής 
Προστασίας, τα Όργανα Διαχείρισης που συγκροτούνται, καθώς και 
οι διαδικασίες που ενεργοποιούνται τελούν σε συνάρτηση με τον επι
κείμενο ή εκδηλωμένο κίνδυνο, του βαθμού της έκτασης και της 
έντασης αυτού, καθώς και των συνεπειών που προκλήθηκαν ή επί- 
κεινται τα προκληθούν βάσει εκτίμησης της κατάστασης.
Γενικά, οι Καταστροφές 
διακρίνονται σε:

►Γενική Καταστροφή νοείται η κατα
στροφή που εκτείνεται σε περισσότερες από 
τρεις περιφέρειες της χώρας. Ως χαρακτηρι
στικό παράδειγμα μιας τέτοιας καταστροφής 
μπορεί να νοηθεί η περίπτωση των δασικών 
πυρκαγιών του 2007 που είχε ως αποτέλε
σμα την κήρυξη της χώρας σε «κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης» με απόφαση του Υπουρ
γού Εσωτερικών.

►Περιφερειακή καταστροφή μικρής 
έντασης νοείται αυτή για την αντιμετώπι-

Μ εγάλη δεξαμενή  
μέσων, εξοπλισμού 
και ανθρώπινου 
δυναμικού αποτελούν 
οι Έ νοπλες Δυνάμεις 
της χώρας



ση της οποίας αρκεί χο δυναμικό και χα μέσα πολιτικής προσχασίας 
της περιφέρειας. Τέχοια παραδείγμαχα μπορούν να χαρακχηρισθούν 
οι καχά καιρούς πλημμύρες που λαμβάνουν χώρα σχην Αναχολική 
Μακεδονία και Θράκη.

► Περιφερειακή καχασχροφή μεγάλης ένχασης νοείχαι αυχή για 
χην ανχιμεχώπιση χης οποίας απαιχείχαι η διάθεση δυναμικού και 
μέσων πολιχικης προσχασίας και από άλλες περιφέρειες ή και από κε- 
νχρικές υπηρεσίες και φορείς.

► Τοπική καχασχροφή μικρής ένχασης νοείχαι αυχή για χην ανχι- 
μεχώπιση χης οποίας αρκεί χο δυναμικό και χα μέσα πολιχικής προ
σχασίας σε επίπεδο νομού.

► Τοπική καχασχροφή μεγάλης ένχασης νοείχαι αυχή για χην 
ανχιμεχώπιση χης οποίας απαιχείχαι η διάθεση δυναμικού και μέσων 
πολιχικής προσχασίας και από άλλους νομούς, περιφέρειες ή και από 
κενχρικές υπηρεσίες και φορείς.

Για χην ανχιμεχώπιση αυχών χων εκχάκχων αναγκών συγκρο- 
χούνχαι καχά περίπχωση χα ακόλουθα όργανα:
(α). Κενχρικό Συνχονισχικό Όργανο ΠΠ (ΚΣΟΠΠ)

Συγκροχείχαι για ανχιμεχώπιση μεγάλης έκχασης καχασχροφές 
σχην έδρα χης ΓΓΠΠ με Πρόεδρο χον Γενικό Γραμμαχέα Πολιχικής 
Προσχασίας και μέλη χους Γενικούς Γραμμαχείς όλων χων εμπλεκό
μενων Υπουργείων. Εάν η καχασχροφή είναι ιδιαίχερα μεγάλη ανχί 
χων ΓΓ χο ανώχαχο αυχό όργανο, μπορεί να συγκροχείχαι από χους 
ανχίσχοιχους Υπουργούς ή χων αρμοδίων για χην ΠΠ Υφυπουργών 
υπό χην Προεδρία χου Υπουργού Εσω χερικών.
(β). Συνχονισχικό Νομαρχιακό Όργανο (Σ.Ν.Ο)

Συγκροχείχαι για καχασχάσεις εκχάκχων αναγκών σε Νομαρχια
κό επίπεδο με Πρόεδρο χον Νομάρχη και μέλη χους Προϊσχάμενους 
Πολιχικής Προσχασίας χης Περιφέρειας και χης Νομαρχιακής Αυτο
διοίκησης, χον Σχραχιωχικό Διοικηχή, χον Λιμενάρχη, χον Ασχυνο- 
μικό Διευθυνχή, χον Προϊσχάμενο Πυροσβεσχικής Υπηρεσίας, χον 
Προϊσχάμενο Δασών, χον Προϊσχάμενο Τεχνικών Υπτιρεσιών, χον 
Προϊσχάμενο Υγείας -  Πρόνοιας, δύο μέλη χου Νομαρχιακού Συμ
βουλίου, χον εκπρόσωπο χης Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοχή- 
χων, καθώς και εκπροσώπους εθελονχικών οργανώσεων.
(γ). Συνχονισχικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)

Συγκροχείχαι για καχασχάσεις εκχάκχων αναγκών σε δημαρχια
κό επίπεδο με Πρόεδρο χον Δήμαρχο και μέλη δύο δημοχικούς συμ
βούλους, ειδικευμένα σχελέχη ΠΠ χης περιφέρειας και χου νομού, 
εκπρόσωπο χου Σχραχιωχικού Διοικηχή, χο Διοικηχή χου χοπικού 
Ασχυνομικού Τμήμαχος, χον Προϊσχάμενο χης χοπικής Πυροσβεσχι
κής Υπηρεσίας ή εκπρόσωπο χης ανχίσχοιχης σχην έδρα χου νομού, 
χον προϊσχάμενο χης Δημοχικής Ασχυνομίας, χον εκπρόσωπο χου 
Λιμενικού Τμήμαχος περιοχής εφόσον υφίσχαχαι, χον Προϊσχάμενο 
χου χοπικού Δασαρχείου ή εκπρόσωπο χης Δνσης Δασών χης περι
φέρειας, χον Προϊσχάμενο Τεχνικών Υπηρεσιών χου Δήμου, καθώς 
και εκπροσώπους χων εθελονχικών οργανώσεων.
Σχεδιασμός Πολιτικής Προσχασίας - Γενικό Σχέδιο «ΞΕΝΟ
ΚΡΑΤΗΣ»

Ο όλος σχεδιασμός χου Συσχήμαχος Πολιχικής Προσχασίας στη
ρίζεται σχις προβλέψεις χου γνωσχού Σχεδίου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ. Το 
Σχέδιο αυχό αποχελεί χο καχευθυνχήριο κείμενο για χη σύνχαξη χων

ειδικόχερων σχεδίων διαχείρισης χων κινδύνων που έχουν αναγνωρι- 
σθεί ως σημανχικόχεροι από χους αρμόδιους δημόσιους φορείς. ΓΓ αυ
χό χο λόγο αποκαλείχαι Γενικό Σχέδιο.

Με χο σχέδιο, επιδιώκεχαι η χαχεία κινηχοποίηση και η συνχονισμέ- 
νη χρησιμοποίηση χων Δυνάμεων Πολιτικής Προσχασίας χης χώρας, 
για χην αποτελεσματική αντιμετώπιση καταστροφών που προκαλού- 
νχαι από αιφνίδιες φυσικές τεχνολογικές ή άλλες καταστροφές, και χην 
παροχή κάθε δυνατής αρωγής στον πληγένχα πληθυσμό.

Σήμερα, στο πλαίσιο χων προβλέψεων χου ΞΕΝΟΚΡΑΤΗ έχουν 
ορισθεί οι εμπλεκόμενοι φορείς, χα όργανα που διευθύνουν και συντο
νίζουν τις Δυνάμεις ΠΠ σε όλα χα επίπεδα, οι κανόνες εμπλοκής, χα 
θέματα διοικητικής μέριμνας οι επικοινωνίες και οι κύριες και υπο
στηρικτικές δράσεις όλων χων φορέων. Απομένει η καχά κίνδυνο και 
καχασχροφή εξειδίκευση χου σχεδιασμού και γι' αυχό χο λόγο με μέ
ριμνα χης ΓΤΊΤΠ έχει καχαρχισθεί χο πρότυπο σχεδιασμού, υπό τύ
που Εγχειριδίου, επάνω σχο οποίο θα εκπονηθούν χα επιμέρους Ειδικά 
Σχέδια από Ομάδες Εργασίας χων εμπλεκόμενων Υπουργείων. Σκο
πός είναι χα επιμέρους Ειδικά Σχέδια, μετά χο πέρας χων εργασιών, 
να ενσωματωθούν σε ένα Γενικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης ανά κα
χασχροφή.

Οι κίνδυνοι και παράλληλα, σύμφωνα με χο πνεύμα χου νόμου, κα
χασχροφές που έχουν αναγνωρισθεί και θα πρέπει να συνχαχθούν Γε
νικά Σχέδια είναι οι εξής:

►Φυσικές Καχασχροφές: Δασική πυρκαγιά, Σεισμός, Πλημμύρα, 
έντονα καιρικά φαινόμενα (ανεμοστρόβιλος -  θυελλώδεις άνεμοι, έντο
νη χιονόπτωση -  χιονοθύελλα -  παγετός καύσωνας), καχολισθηχικά 
φαινόμενα, ηφαισχειακή δράση

►Τεχνολογικές Καχασχροφές: ΧΒΡΠ συμβάντα, μονάδες παρα
γωγής -  διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εγκα
ταστάσεις με επικίνδυνες ουσίες μεγάλη πυρκαγιά σε εγκατάσταση, 
επικίνδυνη ρύπανση (ατμόσφαιρα, θάλασσα, έδαφος), καχασχροφή 
φράγματος ατύχημα σε εγκατάσταση εξόρυξης (μεταλλεία -ορυχεία), 
καταστροφή δικτύων επικοινωνίας

►Λοιπές Καχασχροφές: μεγάλα θαλάσσια ατυχήματα, μεγάλα σιδη
ροδρομικά ατυχήματα - κατάρρευση γέφυρας μεγάλα αεροπορικά ατυ
χήματα, επιδρομή βλαβερών ζώων, θανατηφόρα επιδημία.

Βασικός σκοπός με χη σύνχαξη χων Ειδικών και Γενικών Σχεδίων, 
στη βάση χου προτύπου σύνταξης είναι η τυποποίηση χων σχεδίων 
και η εναρμόνιση όλων χων δράσεων.
Διεθνές σήμα της Πολιτικής Προστασίας

Το σήμα χης Πολιτικής Προσχασίας χης χώρας έχει καχαχωρηθεί 
στα διεθνή διακριτικά σήματα και θεσμοθετηθεί σε όχι αφορά τις Ελ
ληνικές Δυνάμεις Πολιτικής Προσχασίας.

Ποιος είναι ο συμβολισμός του σήματος
Οι δύο παράπλευρες πλευρές χου ισοσκελούς τριγώνου συμβολί

ζουν τις δράσεις πρόληψης και επέμβασης αντίστοιχα, ενώ η βάση χου 
τριγώνου συμβολίζει τις δράσεις αποκατάστασης και αρωγής στους 
πληγέντες.

Το σήμα χης Πολιτικής Προσχασίας συμβάλλει σχην αλληλεγγύη 
χων δυνάμεων Πολιτικής Προσχασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, 
ενώ έχει και πρακτικές προεκτάσεις δεδομένου όχι:

► Παρέχει σε όλους χους Φορείς Πολιτικής Προσχασίας που δράστη-
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ριοποιούνται σε ένα χώρο καταστροφής σαφή αναγνώριση των στελε
χών Πολιτικής Προστασίας.

►Διευκολύνει τις Αρχές Πολιτικής Προστασίας στην αναγνώριση 
των αναρμοδίων και την απομάκρυνσή τους από την περιοχή της κα
ταστροφής.

►Ενισχύει την εικόνα της αποτελεσματικής επέμβασης και της εκδή
λωσης της πρόνοιας του Κράτους στους πληγέντες πολίτες 
Επίκαιρες δράσεις και πρωτοβουλίες

Σε ΕΕ επίπεδο, από τον Οκτώβριο του 2007, η ΓΤΤΠΊ εξελίοοει ένα νέο 
σχέδιο, τμήμα του οποίου είναι όχι μόνο η πλήρης συμμετοχή μας στον Ευ
ρωπαϊκό -  Κοινοτικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας σε όλα τα επίπεδα 
αλλά και η παρουσία μας με Ευρωπαϊκές Μονάδες Ήδη η Ελλάδα έχει δη
λώσει 6 εθνικές μονάδες συμμετέχει σε όλες τις εκπαιδεύσεις και στις συ
ναντήσεις που πραγματοποιούνται σε επίπεδο Ε.Ε.

Σε εγχώριο επίπεδο, περάν από τον τρέχοντα συντονισμό των δράσεων 
σε εθνικό επίπεδο για τις ανάγκες ΠΠ, αυτό το χρονικό διάστημα έχουν 
αρχίσει οι βασικές συνεργασίες για την υλοποίηση των προβλέψεων του 
σχετικά πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου σε ότι αφορά το «Σχέδιο Δι
αχείρισης Ανθρώπινων Απωλειών», καθώς και για τις εθνικές «Ομάδες 
Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών» στο πλαίσιο μαζικών απωλειών 
από καταστροφές εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες

Το Σχέδιο διαχείρισης ανθρώπινων απωλειών αφορά τη διαχείριση 
συμβάντων με πολυάριθμους θανόντες από φυσικές, τεχνολογικές κα
ταστροφές ΧΒΡΠ περιστατικά και μείζονες τρομοκρατικές ενέργειες 
και σκοπό έχει να οργανώσει τις δράσεις των αρμοδίων φορέων στη δια
χείριση των νεκρών σε όλες τις φάσεις από τον εντοπισμό και την ταυ
τοποίηση μέχρι και την απόδοση στους οικείους του.

Οι Ομάδες Αναγνώρισης θυμάτων καταστροφών, συγκροτούνται για 
την αναγνώριση και ταυτοποίηση της ταυτότητας των θυμάτων, από 
τις παραπάνω αιτίες με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων εγκλη- 
ματολογικής εξερεύνησης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού και 
τεχνολογίας με τη σύγκριση και ταύτιση έγκυρων και ελεγμένων προ- 
θανάτιων και μεταθανάτιων δεδομένων (αποτυπώματα, φωτογραφίες 
σωματότυπος δείγμα DNA, οδοντικά εκμαγεία, ιατρικά στοιχεία, σημεία 
στίξης, τατουάζ κ.λπ.).

Σημαντική δράση θεωρείται, επίσης η θεσμική σύσταση Υποστηρι
κτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ απειλών και συμβάντων, η οποία 
υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα ΠΠ και αποτελεί επιτελι
κό συμβουλευτικό όργανο, υποστηρίζοντας επιστημονικά και τεχνο- 
γνωστικά τα όργανα που συστήνονται και τις επιχειρησιακές δυνάμεις 
που ενεργούν στο θέατρο επιχειρήσεων ενός 
τέτοιου περιστατικού.

Τα σχετικά νομοθετήματα απηχούν τις 
σύγχρονες προβλέψεις πολιτικής προστασί
ας για ενιαία και οργανωμένη ανταπόκριση 
των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών και συ- 
νάδουν με τις αντίστοιχες πολιτικά; και πρα
κτικές που ακολουθούνται σε παγκόσμιο επί
πεδο.

Παράλληλα, βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
οι εργασίες για την ολοκλήρωση του Σχεδί
ου Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημά

των Μεγάλης Έκτασης που αποτελούν ένα κρίσιμο κλάδο κινδύ
νων και καταστροφών.
Δράση του Κέντρου Επιχειρήσεων ΠΠ της ΙΤΙΙΙΙ κατά το 
2008

Το Κ.Ε.Π.Π. κατά το έτος 2008 και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
από την υφιστάμενη νομοθεσία κλήθηκε και ανέλαβε το συντονισμό 
για την κινητοποίηση των δράσεων των φορέων ΠΠ, σε πανελλαδι
κό επίπεδο για χίλια εκατόν ογδόντα δύο (1182) περιστατικά, έναντι 
δύο χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα (2460) περιστατικών του 2007 και 
επτακοσίων ογδόντα (780) του 2006.
Επίλογος

Οι έκτακτες ανάγκες που προκαλούνται από την Φύση, την Τε
χνολογία και τον Άνθρωπο και προκαλούν μεγάλες καταστροφές 
έχει μπει για τα καλά στη καθημερινή μας ζωή. Τα τραγικά περι
στατικά που έλαβαν χώρα ιδίως την τελευταία 9ετία, με σημείο ανα
φοράς την 11/09 στις ΗΠΑ, αλλά και οι μεγάλες κλιματικές αλλαγές 
που παρατηρούνται στο πλανήτη, έχουν αναδείξει το είδος των εκτά
κτων αναγκών που καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε.

Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα, δεν έχουμε αντιμετωπίσει μείζονα 
ανθρωπογενή περιστατικά σκόπιμης και κακόβουλης δράσης με ση
μαντικές απώλειες και καταστροφικές συνέπειες. Αντιμετωπίζουμε 
άλλα, ίσως με άλλη αφετηρία, όπως οι γνωστές καταστροφικές δασι
κές πυρκαγιές.

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την επόμενη μέρα 
Η πράξη απέδειξε ότι οι Δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας οφείλουν 
να προετοιμάζονται ακόμη και για ακραία, ίσως και απίθανα σενάρια. 
Από την άλλη, οι Επιχειρήσεις, οι Οργανισμοί, του δημοσίου και ιδι
ωτικού φορέα, καθώς και όλοι οι Έλληνες πολίτες, οφείλουν να λαμ
βάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη προληπτική προστασία του κεφα
λαίου τους. Παράλληλα, να ενημερώνονται και να διδάσκονται από 
τις έκτακτες ανάγκες, εφόσον νομοτελειακά, θα ξανάρθουν.

Οι συνεργασία όλων των πλευρών είναι εκ των πραγμάτων απο
λύτως απαραίτητη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανοιχτή επιστολή του ο Γενι
κός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας: Είναι γνωστό πως, αν και θε
σμός η Πολιτική Προστασία, όσο οργανωμένη και να είναι, δεν μπορεί 
να αντιδράσει και να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας καταστροφής, αν 
τα αντανακλαστικά της κοινωνίας μας δεν στηριχθούν σε κοινές αξί
ες, κοινές αντιλήψεις και κοινές αναφορές. Η συνεργασία σε όλα τα 
επίπεδα είναι ο πυρήνας μιας «κοινωνίας συνανθρώπων».

Σημείωμα του συντάκτη: Το 
παραπάνω άρθρο επιχειρεί να κα
λύψει βασικές γνώσεις του εθνικού 
μηχανισμού της ΠΠ για τις ανάγκες 
των αναγνωστών του κλαδικού πε
ριοδικού. Δεν ήταν δυνατόν να ανα
πτυχθούν όλα τα αντικείμενα του 
μηχανισμού. Σταχυολογήθηκαν τα 
σημαντικότερα, δηλαδή όσα κρίνο- 
νται απαραίτητα να γνωρίζει κάθε 
στέλεχος που ασχολείται με θέματα 
εσωτερικής ασφάλειας ]

Μέχρι σήμερα, στην Ελλάδα 
δεν έχουμε αντιμετωπίσει 
μείζονα ανθρωπογενή 
περιστατικά σκόπιμης και 
κακόβουλης δράσης με 
σημαντικές απώλειες και 
καταστροφικές συνέπειες



ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

<Στηρίζονταο το έργο της Αστυνομίας 
με ΟΠΛΟ την επιστήμη»

Του Π.Υ. Γρήγορή Τσαλη

Η γνω ριμία με το προσωπικό του Τμήματος Ψυχολόγων της Ελληνικής Αστυνομίας είναι μια εμπειρία που 
σού δημιουργεί από την πρώτη στιγμή θετικές εντυπώσεις.

Οι απαιτήσεις ρης σύγχρονης ζωής, για μια Αστυνομία που παρακολουθεί τις εξελίξεις, έρχονται να συναντη
θούν ίσως με, τον πιο ανεπιτήδευτο τρόπο και χωρίς τυμπανοκρουσίες, στο προφίλ αυτής της ομάδας.

Από τον επικεφαλής τους, μέχρι τον νεότερο, ένα χαμόγελο ευγένειας, συνοδεύει πρόσωπα που καταλαβαίνεις 
αμέσως ότι έχουφ βάθος καλλιέργειας και γνώσης.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ομάδας ψυχολόγων στις τάξεις της αστυνομίας είχε αρχίσει να γίνεται επιτα
κτική, πολλά χρόνια πριν. Όπως, όμως, αναγνωρίζουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι, όλα στηρίχτηκαν πάνω στην ιδέα 
και την επιμονή του πρώην στρατηγού της αστυνομίας, καρδιολόγου Βασίλη Σουρέτη, ο οποίος υποστήριζε την
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ιδέα αυτή με πάθος. Πριν από 20 χρόνια λοιπόν, ο πρώτος ψυχο
λόγος αναλάμβανε δράοη.

Ή ταν ο νεαρός τότε Γιώργος Στεφανόπουλος - σήμερα Ταξί- 
αρχος και επικεφαλής του Τμήματος Ψυχολόγων - ο οποίος κα
τείχε τον απαραίτητο επιστημονικό τίτλο και είχε μόλις εκπλη
ρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.

Η αρχή, όπως κάθε αρχή, δεν ήταν εύκολη. Πέρα από αυτές 
καθαυτές τις δυσκολίες του αντικειμένου τους, έπρεπε να κερδί
σουν την εμπιστοσύνη και των ίδιων των συναδέλφων. Η ανα
γκαιότητα του όλου επιχειρήματος έπρεπε να αποδειχθεί στην 
πράξη και γνώριζαν ότι αυτό κατακτιέται μόνο υπό το πρίσμα 
των χειροπιαστών αποτελεσμάτων.

Αυτή η «αναγνώριση» δεν άργησε να έρθει, όταν άρχισε να 
γίνεται ορατό ότι οι συνάδελφοι της ομάδας αυτής εργάζονταν 
μεθοδικά και κυρίως εφοδιασμένοι με ισχυρή επιστημονική κα
τάρτιση.

Κέρδισαν την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση, χάρη στη 
δουλειά τους, σε βαθμό ώστε σήμερα να είναι αδιανόητο να θεω
ρούνται ως «επιστημονικά εξοπλισμένες» πολλές δράσεις του Σώ
ματος, χωρίς τη δική τους, καθοριστικής σημασίας συμμετοχή.

Σήμερα το Τμήμα αριθμεί 18 ψυχολόγους και 5 ψυχιάτρους 
με προοπτική ασφαλώς πολύ μεγαλύτερης αριθμητικά στελέχω- 
σης, εφόσον οι οργανικές θέσεις είναι πολύ περισσότερες και - το 
κυριότερο - οι ανάγκες του Σώματος είναι πολύ υψηλές

Η βασική γεωγραφική κατανομή της ομάδας είναι στην Αθή
να και τη Θεσσαλονίκη, αλλά η ανταπόκριση είναι πανελλαδι
κής εμβέλειας, υπό την έννοια ότι πηγαίνουν όπου τους ζητηθεί, 
όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες επιτάσσουν.

Το επίπεδο επιστημονικής τους κατάρτισής τους είναι τουλά
χιστον εντυπωσιακό, αφού οι περισσότεροι κατέχουν και μετα
πτυχιακούς τίτλους και εξειδίκευση σε διάφορους τομείς του ευ
ρύτερου επιστημονικού πεδίου της ψυχολογίας

«Οι απαιτήσεις της δουλειάς μας είναι τέτοιες που δεν μπορούν 
να ενταχτούν στα πλαίσια ενός ωραρίου. Στην πραγματικότητα μπο
ρούμε να πούμε πως δεν έχουμε ωράριο. Η  βοήθεια μας, η παρέμ
βασή μας, μπορεί να μας ζητηθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Το 
24ωρο φαντάζει λίγο, αλλά όλοι είμαστε διατεθειμένοι για θυσίες 
όχι επειδή μας το επιβάλλουν, αλλά γιατί το αντικείμενο είναι ενδι
αφέρον και πάντα κάποιος μάς χρειά
ζεται. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει 
χρειαστεί να επιστρέφουμε ακόμα και 
από τις διακοπές μας. Ό μως όλα αυ
τά γίνονται αγόγγυστα, γιατί πηγάζουν 
από την επίγνωση ενός λειτουργήμα
τος. Αν δεν είσαι συνειδητοποιημένος 
μ ε αυτό που κάνεις δεν μπορείς να απο
δώσεις σαχπά, γιατί αστό το οποίο δια
χειρίζεσαι είναι η ανθρώπινη ζωή και 
αστή προέχει. Αν το κάνεις αγγαρεία 
δεν θα πετύχει».

Λ

Το επίπεδο επιστημονικής 
κατάρτισης είναι 
τουλάχιστον εντυπωσιακό, 
αφού οι περισσότεροι 
κατέχουν και 
μεταπτυχιακούς τίτλους

Το αντικείμενο της ομάδας είναι πολύ σύνθετο και ανά
λογο με το επιστημονικό τους πεδίο

Η βασική τους αποστολή, καθημερινή θα λέγαμε, χωρίς αυ
τό να υποβαθμίζει τη σπουδαιότητά του -κάθε άλλο- είναι πα- 
ροχή ψυχολογικής υποστηρικτικής αγωγής σε νοσούντες συνα
δέλφους αστυνομικούς

Συμμετέχουν σε επιτροπές επιλογής προσωπικού, τόσο στο Σώ
μα, όσο και στην Πυροσβεστική και στη Δημοτική Αστυνομία.

Συμμετέχουν επίσης στη διαδικασία εξέτασης και αξιολόγη
σης αστυνομικών που πρόκειται να αναλάβουν ειδικές υπηρε
σίες που απαιτούν κρίσιμες σωματικές και νοητικές δεξιότητες 
υπό συνθήκες έντασης και πίεσης όπως οι οδηγοί εναερίων μέ
σων, οι πυροτεχνουργοί κ.λπ.

Εξέταση και επιστημονική υποστήριξη σε συναδέλφους - συ
νοδούς αστυνομικών σκύλων και συναδέλφων που συμμετέ
χουν σε αποστολές στο εξωτερικό (συνοδοί πρεσβειών, εμπόλε
μες ζώνες κ,λπ.).

Συμμετοχή σε διαχείριση κρίσεων, σε περιστατικά έκτακτης 
ανάγκης φυσικές καταστροφές κ.λπ.

Εκπαίδευση προσωπικού που θα ασχοληθεί σε γεγονότα με ει
δικές απαιτήσεις όπως οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες

Εξέταση - αξιολόγηση αστυνομικών 
που θα ασχοληθούν με ρόλους διαπραγ
ματευτών, σε περιστατικά κρίσεων.

Και στη μάχη κατά της ...νικ ο
τίνης!

Τελευταία ειδικότητα που ήρθε να 
προστεθεί στην ομάδα, επίκαιρη όσο 
ποτέ, ήταν αυτή του ειδικού - συμ
βούλου, σε θέματα απεξάρτησης από 
το κάπνισμα.
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Σιηριζόμενοι στις πλέον έγκυρες και σύγχρονες μελέτες, θεωρίες και πρακτικές της παγκόσμιας 
επιστημονικής κοινότητας, ο ειδικός σε αυτό τον τομέα συνάδελφος ψυχολόγος, βοηθά όταν του ζη
τηθεί, συναδέλφους στους οποίους η εξάρτηση από την νικοτίνη μπορεί να επισύρει επικίνδυνες κα
ταστάσεις υγείας, στο να απεξαρτηθούν, μέσω της κατάλληλης ψυχολογικής υποστήριξης.

«Λεν υπάρχει ακόμα ίσως η ενημέρωση προς όλες τις Υπηρεσίες, για την ύπαρξη και λειτουργία αυ
τής της ειδικότητας, ή  δεν έχει προφανώς εμπεδωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων η αναγκαιότητα λή
ψης ψυχολογικής υποστήριξης στη μάχη ενάντια στο κάπνισμα, ώστε να έχουμε μεγαλύτερης κλίμακας 
στατιστικά δεδομένα. Εκείνο όμως που 
έχουμε να πούμε με χαρά, είναι ό,τι σί
γουρα έχει αποτελέσματα».

Οι επιτυχίες της ομάδας ψυχολό
γων της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
μεθοδικότητα με την οποία εργάζε
ται και κυρίως η επιστημονικά τεκ
μηριωμένη μεθοδολογία της, έχουν 
κερδίσει πολλές φορές τα θετικά σχό
λια από πολλούς εκπροσώπους της 
δημόσιας ζωής και από τα μέσα ενη
μέρωσης, που έχουν μάλιστα παρου
σιάσει πολλές φορές αφιερώματα στο 
θέμα αυτό.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτω
ση των σχολίων που έκανε, υπέρ 
της ομάδας αυτής, ο ειδικός σε θέμα
τα διαπραγματεύσεων, Αμερικανός 
κ. Ντομινίκ Μισίνο, (εφημερίδα ΤΑ 
ΝΕΑ -17 Δεκ. 2004), με αφορμή την 
αίσια κατάληξη της λεωφορειοπειρα- 
τείας, τον Δεκέμβριο του 2004. «Οι 
'Ελληνες διαπραγματευτές έκαναν κα
ταπληκτική δουλειά, αφού η υπόθεση είχε αίσιο τέλος και δεν έπαθε κανείς κακό. Το μεγαλύτερο «μυστι
κό» για αυτήν τους την επιτυχία ήταν πως εκμεταλλεύθηκαν τον χρόνο που τους δόθηκε μ ε τον καλύτερο 
δυνατόν τρόπο και έκαναν σωστές εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα να φέρουν τον ένα από τους δράστες σε 
επαφή με συγγενικό του μέλος. Αν δεν είχαν σκιαγραφήσει σωστά το προφίλ του συγκεκριμένου δράστη, η

κίνηση αυτή θα μπορούσε να αποβεί μοιραία».

Οι ίδιοι οι διαπραγματευτές μας, απλά δηλώνουν: «Είναι μεγά
λη ανακούφιση μας για μας, όταν μια  κρίσιμη κατάσταση εκτονώνεται 
με αίσιο τέλος. Το άγχος είναι μεγάλο και η λύτρωση έρχεται μόνο με 
την επιτυχία μιας αποστολής. 'Οταν για παράδειγμα παραδόθηκε και 
ο τελευταίος από τους ομήρους του λεωφορείου στον Γέρακα το 2004, 
όταν έληξε το περιστατικό όπου ο Πάσαρης κρατούσε στη Αυκόβρυση 
έναν αστυνομικό ως όμηρο, όταν έληξε η υπόθεση Παναγόπουλου και 
τόσες άλλες, εμείς νοιώσαμε την ικανοποίηση ότι επιτελέσαμε το κα
θήκον μας και βοηθήσαμε την κοινωνία. Μ ην ξεχνάμε ότι είμαστε γι
ατροί. Απλά και μόνο όταν είμαστε στο πλευρό ενός ασθενούς συναδέλ
φου μας, που έχει ανάγκη τη βοήθειά μας, έχουμε την ικανοποίηση 
της υποστήριξης του λειτουργήματος μας και της επιστήμης μας». J

Τελευταία ειδικότητα 
που ήρθε να προστεθεί 
στην ομάδα, επίκαιρη 
όσο ποτέ, ήταν αυτή του 
ειδικού - συμβούλου, 
σε θέματα απεξάρτησης 
από το κάπνισμα
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[  ΟΠΛΟΦΟΡΙΑ :

Του Αστυν. Δ/ντη Βενέτη Ευάγγελου
(Δ/ντή 4ης Υποδ/νσης Β.Α Αττικής)

Παράγοντες ιΠίδρώντες κατά 
την Σύννομη Χρήση των Όπλων

ια δημοκρατικά οργανωμένη Πολιτεία, όπως είναι η χώρα μας, τα κρατικά 
όργάνα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν με ισονομία και ισοπολιτεία τις Συνταγ
ματικές και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, ώστε να προστατεύουν τα κατοχυρωμένα 
δικαιώματα των πολιτών, με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
του κοινωνικού συνόλου σε συνδυασμό με το Δημόσιο συμφέρον.

Οι ευθύνες των αστυνομικών στην εφαρμογή των νόμων του κράτους είναι ιδι
αίτερα αυξημένες, όταν μάλιστα από την αποστολή τους, μεταξύ άλλων, είναι επι
φορτισμένοι να περκρρουρούν την ανθρώπινη ζωή που είναι και η αξία των αξιών. 
Για την εκπλήρωση της υψηλής και δυσχερούς αποστολής της άλλωστε, η Ελλη
νική Αστυνομία, έχει ως κύρια αποστολή αφ’ ενός την εξασφάλιση της δημόσιας ει
ρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών και 
αφ' ετέρου την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, την προστασία του Κρά
τους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, γ ι’ αυτό και «αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο 
σώμα ασφαλείας και το προσωπικό της, κατά την άσκηση των καθηκόντων του φέ
ρει οπλισμό, εφόδια και μέσα και εκπαιδεύεται στη χρήση των όπλων»

Έ τσι παρέχει και δια των όπλων στην κοινωνία και στον ανώνυμο πολίτη -με 
θετικό τρόπο- το δημόσιο αγαθό που παράγει και που δεν είναι άλλο από την δια
μόρφωση περιβάλλοντος ασφάλειας και ηρεμίας, για να μπορούν οι πολίτες να αι
σθάνονται ασφάλεια στο χώρο που κατοικούν, κινούνται και εργάζονται και να 
έχουν τη δυνατότητα ν ’ αναπτύξουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους.

Ακόμη και λόγοι προσωπικής ασφάλειας συνάδουν στην σκοπιμότητα της οπλο-



φορίας τω ν αστυνομικών. Δεν πρέπει να  παραβλέπεται 
όμως το γεγονός ότι το ζήτημα τη ς χρήσης όπλω ν ή και 
βίας από δημόσια δύναμη, (περιλαμβανόμενων τω ν αστυ
νομ ικώ ν δυνάμεων) σχετίζεται άμεσα με τη ν  προστασία του 
θεμελιώδους ανθρω πίνου δικαιώματος στην ζωή. Το άρθρο 6§1 
του  Δ ιεθνούς Σ υμφώ νου για  τα  Α τομικά και Π ολιτικά  Δ ικαιώ
ματα ορίζει ότι “Κάθε ανθρώπινο ον έχει ένα εγγενές δικαίωμα 
σ την ζωή. Α υτό το δικαίωμα προστατεύεται νομικώς. Από κα
νένα  άνθρωπο δεν αφαιρείται αυθαίρετα η ζωή”. Έ τ σ ι  τα συμ
βαλλόμενα μέλη (και η  Ελλάδα) οφείλουν να  λαμβάνουν μέτρα 
όχι μόνο για  τη ν  πρόληψ η και τιμω ρία της παράνομης αφαίρε
σης ζωής, αλλά και για  τη  πρόληψ η αυθαίρετω ν ανθρω ποκτο
ν ιώ ν  από τ ις  δυνάμεις ασφαλείας τω ν ίδιων τω ν κρατών.

Π αρ’ όλα αυτά  όμως, γ ια  σχεδόν εξήντα χρόνια, η νομοθε
τική  ρύθμ ιση  τω ν προϋποθέσεων που ρύθμ ιζαν τη ν  χρήση 
τω ν πυροβόλων όπλω ν από τους αστυνομικούς στην χώ ρα μας 
στηρίζονταν σ τις ατελείς, ασαφείς, ανεπαρκείς και μη  εναρμο
νισμένες με το ισχύον Σ ύνταγμ α  και τ ις  Δ ιεθνείς Συμβάσεις, 
μέχρι τη ν  ψ ήφ ιση του Ν .3169/2003 «Οπλοφορία, χρήση π υ 
ροβόλων όπλω ν από αστυνομικούς, εκπαίδευση σε αυτά  και 
άλλες διατάξεις»(Φ.Ε.Κ. 189 Α). Γ ίνεται σαφές ότι ο εν  λόγω 
Νόμος εκπληρώ νει το αναγκαίο και άμεσο αίτημα γ ια  εκσυγ
χρονισμό τη ς  σ χετικής νομοθεσίας, ώστε αυτή  να  εναρμονισθεί 
προς τ ις  σ υνταγματικές επ ιταγές και το δ ιεθνές και ευρωπαϊκό 
δίκαιο ανθρω πίνω ν δικαιω μάτω ν και να  καλύψ ει τ ις  σύγχρο
νες ανάγκες και απαιτήσεις στον τομέα τη ς εγκληματικότητας. 
Η  ευθύνη  τη ς  σωστής χρήσης τω ν όπλω ν από τους αστυνομι
κούς, καθώς και τη ς  εφαρμογής τω ν νόμω ν του  κράτους κα
τά  τη ν  άσκηση τω ν  ιδιαιτέρως σημαντικώ ν καθηκόντω ν τους, 
μεταξύ τω ν οποίων και η  ίδια η  περιφρούρηση τη ς  ανθρώ πινης 
ζωής, καθίσταται λοιπόν πρόδηλη.

Παρά ταύτα, κατά  καιρούς σημειώθηκαν περιστατικά κακής 
και αλόγιστης χρήσης τω ν  όπλω ν (σε περιπτώ σεις που  απαγο
ρεύονταν), αλλά και αποφ υγής χρήσης τω ν όπλω ν (σε περι
πτώ σεις που επιβάλλονταν), εκ μέρους τω ν αστυνομικών, που 
είχαν ω ς αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή τον θάνατο αστυνο
μ ικώ ν και συνανθρώ πω ν μας. Τα α τυ χή  αυτά  περιστατικά (τα 
οποία μπορούσαν να  αποφευχθούν μέσα από τ ις  διαδικασίες μ ι
ας διηνεκούς εκπαίδευσης τω ν αστυνομικώ ν σε θέματα αυτο
προστασίας και ειδικότερα στη χρήση τω ν όπλων), πλήττουν 
ανεπανόρθωτα το κύρος τη ς  αστυνομίας, αποδυναμώ νουν ση
μαντικά  τ ις  προσπάθειές τη ς γ ια  τη ν  δημιουργία  μ ιας νέας σχέ
σης με τον πολίτη, σ υγκ ινούν εύκολα τη ν  κοινή  γνώ μ η  και 
τη ν  προδιαθέτουν πολλές φορές εχθρικά  έναντι τη ς  αστυνο
μίας.

Έ χ ε ι  μεγάλη ιδιαιτερότητα και επιβάλλεται ενδελεχής εξέ
ταση στο τεράστιο πρόβλημα που ανακύπτει στις περιπτώσεις 
εκείνες που ο αστυνομικός δέχεται ένοπλη επίθεση από τους 
κακοποιούς κατά τη ν  εκτέλεση τη ν  καθηκόντω ν του και είναι 
αναγκασμένος να  αντιδράσει δια της χρήσεως τω ν όπλων. Το 
πρόβλημα αυτό οξύνεται περισσότερο, όταν συνεπεία τη ς  επι- 
θέσεως ή  της συμπλοκής που  ακολουθεί, επέρχεται ο θάνατος 
του κακοποιού, του αστυνομικού ή άλλου πολίτη.

Το θέμα αυτό, που είναι πάντα επίκαιρο, προ- 
καλεί μεγάλη αναστάτωση στην κοινή  γνώ μη  και 
πολλές φορές τέτοιο σάλο, ώστε να  επηρεάζονται οι

πάντες, να  προκαλεί πλήθος άλλων μερικότερω ν προ
βλημάτω ν και τέλος να  φτάνει σε σημείο τέτοιο, ώστε 
να  κλονίζεται το Κ ράτος και να  διακινδυνεύονται οι θε
σμοί.

Από θεω ρητικής πλευράς τα πράγματα είναι πολύ 
απλά. Ε ίνα ι γνω στό γ ια  το πότε και εάν υπάρχει επίθεση 
και άμυνα σύμφω να με τη ν  έννοια του  νόμου, η  κάθε δε 
περίπτω ση νομίμου χρήσεω ς τω ν όπλω ν από αστυνομικό 
που  να  αποκλείει το άδικο τη ς  πράξεως, είναι θέμα πραγ
ματικό και εξαρτάται από τη ν  εκάστοτε συγκεκριμένη  
περίπτω ση που παρουσιάζεται, πράγμα που θα αποδείξει 
η  ανάκριση (ποινική-διοικητική) και σ την συνέχεια θα 
το κρίνει ο αρμόδιος δικαστής τη ς  ουσίας. Ο τρόπος α υ 
τός είναι ο μόνος νόμιμος και ενδεδειγμένος γ ια  τη ν  εξέ
ταση και τον καταλογισμό τη ς  ευ θύνη ς στον δράστη και 
κατοχυρώνει το νόμιμο τη ς  ενέργειας του αστυνομικού.

Σ την πραγματικότητα  όμως, από τη ν  παρατήρηση τω ν 
δεδομένων που  έλαβαν χώ ρα συμβαίνει συνήθω ς σχεδόν 
το αντίθετο. Η  ενοχή του υπό κρίση αστυνομικού κρίνε- 
ται πρ ιν  η  υπόθεση φτάσει σ την δικαιοσύνη ή  πρ ιν  καν 
αρχίσει το έργο τη ς  προανακρίσεως. Α υτό το γεγονός 
οφείλεται κυρ ίω ς στην α ρνητική  θέση που  πα ίρνουν και 
στις εντυπώ σεις που δημ ιουργούν σε βάρος τη ς  Α στυνο
μίας, επηρεάζοντας έτσι τη ν  πολιτική  ηγεσία και τη ν  δι
καιοσύνη, οι εξής παράγοντες:

►Μερίδα τω ν  ΜΜΕ που ασκούν επίδραση με τη ν  κα
ταλυτική  τους δύναμη, για  λόγους κυκλοφορίας, πολλές 
φορές παρερμηνεύουν και δ ιογκώ νουν τα γεγονότα  και 
κακοποιούν τη ν  αλήθεια. Με τον τρόπο αυτό δημιουρ- 
γούντα ι εντυπώ σεις που δυσχεραίνουν τη ν  ανάκριση, 
επηρεάζουν τη ν  κρίση τω ν δικαστών, και δυσφημούν 
τους περιστασιακά ενόχους αστυνομικούς και τ ις  οικο- 
γένειές τους.

►Διάφορες κοινω νικές ομάδες με δυναμικές κ ινητο
ποιήσεις τους, μέχρι και τω ν αιθουσών τω ν δικαστηρί
ων.

►Η πολλές φορές άδικη και δυσμενής κρ ιτ ική  που  γ ί
νεται από μερίδα του κοινού που  διάκειται αρνητικά  προς 
τη ν  αστυνομία, κα ι που  οφείλεται, είτε σε πλημμελή ενη
μέρωση είτε σε παρερμηνεία και προκατάληψ η, λόγω  τη ς  
φύσεως τω ν καθηκόντω ν του αστυνομικού, που  επιβάλ
λουν υποχρεώσεις και περιορισμούς σ τις ελευθερίες τω ν 
πολιτώ ν κατά τη ν  εφαρμογή τω ν νόμων, ή σε ανάρμο
στη συμπεριφορά αστυνομικώ ν έναντι πολιτώ ν. Με τον 
τρόπο αυτό ο πολίτης της κατηγορίας αυτής κρίνει κά
θε αστυνομική  επέμβαση συναισθηματικά για  λόγους φ ι
λαλληλίας ή ανθρω πιστικούς, τάσσεται ευκολότερα υπέρ 
εκείνου που παρανομεί και αδιαφορεί αν με τη  σ υγκεκρι
μένη  αστυνομική  ενέργεια εξυπηρετείται και προστατεύ
εται το κοινω νικό σύνολο.
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Χ ωρίς να  θέλουμε να  αποκλίνουμε από 
τη ν  θεμελιώδη αρχή, όχι η  ανθρώ πινη  ζωή 
είναι η  αξία τω ν αξιών, έστω και εάν αυτή  
είναι του κακοποιού, και ότι ο αστυνομικός 
πρέπει να  ενεργεί με σύνεση και ψ υχραιμία , 
σύμφω να με τους ισχύοντες κανονισμούς 
και την  κείμενη νομοθεσία, μπροστά σ τις εν 
ψ υ χρώ  εκτελέσεις τω ν αστυνομικώ ν κατά 
τη ν  εκτέλεση του καθήκοντος από αδίστα
κ τους και εκπαιδευμένους δολοφόνους της 
εποχής μας, εύλογα ανακύπτουν τα ερω τή
ματα: 1) Γνωρίζει η  κοινω νία ότι ο αστυνομι
κός αιφνιδιαζόμενος (γ ια τί ο κακοποιός ποτέ 
δεν ενημερώνει), πρέπει σε ελάχιστο χρονι
κό διάστημα να  πάρει μια απόφαση σύννομη 
και να  αντιμετω πίσει τον  κακοποιό, που  διέθεσε πολύ  πε
ρισσότερο χρόνο προκειμένου να  αποφασίσει, σχεδιάσει και 
να  υλοποιήσει τη ν  παράνομη ενέργειά του; 2)Είναι δίκαιο η 
κοινω νία να  θέλει τον αστυνομικό συνεχώ ς αλάνθαστο και 
θυσιαζόμενο για  τα  συμφέροντα τη ς  χω ρ ίς καμιά συμπαρά
σταση;.

Στόχος μας είναι να  καταγραφούν και να  αναπτυχθούν 
ορισμένα στοιχεία που προκύπτουν για  τη ν  οπλοφορία και 
οπλοχρησία τω ν αστυνομικών. Με αναφορά στο νομικό 
πλαίσιο χρήσης τω ν όπλω ν τους (καθόσον ο αστυνομ ικο ί με 
κάθε χρήση του υπηρεσιακού τους όπλου, ελέγχονται από 
μια διαδικασία η οποία στο τέλος θα αξιολογήσει την  πρά
ξη τους είτε σαν ενέργεια που  είναι αποδεκτή γ ια  τη ν  επιβο
λή  του νόμου, είτε σαν ενέργεια παράνομη- έγκλημα), τη ν  
εκπαιδευτική  διαδικασία εκμάθησης χειρισμού τω ν όπλω ν 
τους, τους κανόνες ασφάλειας στην φύλαξη- μεταφορά- 
χρήση τω ν όπλω ν τους, στις ψ υχολογικές επιδράσεις τω ν 
αστυνομικώ ν (μετατραυματικό shock) μετά από μια  ένο
πλη  αντιπαράθεση, στους ανασταλτικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν τ ις  α μ υντικές ικανότητες τω ν αστυνομικώ ν σε 
μια ένοπλη αντιπαράθεση, στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της 
Ε λλη νική ς Αστυνομίας, στα τεχν ικά  χαρακτηριστικά  που 
διαθέτει ο οπλισμός τω ν αστυνομικώ ν (διαμέτρημα, ανα- 
χα ιτ ισ τική  ικανότητα  φυσ ιγγιώ ν), τη ν  νομολογία τω ν Ε λ
λη ν ικώ ν  Δ ικαστηρίω ν σε υποθέσεις πραγματικώ ν περιστα
τικώ ν  ένοπλης αντιπαράθεσης και τ ις  διατάξεις που  ισχύουν 
σε αστυνομίες άλλων χωρών.

Με τα συμπεράσματα και τ ις  προτάσεις μας, θα καταφα
ν ε ί η ανάγκη συνεχούς εκπαίδευσης τω ν αστυνομικώ ν που 
θα βοηθήσουν σ την αποτελεσματικότερη και ασφαλέστερη 
χρήση τω ν όπλω ν από αυτούς, μέσα από το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, και το σημαντικότερο, μέσα από μ ια  εκπαιδευτική  
διαδικασία και αξιολόγηση τέτοια, που  να  δίνει τη ν  ικανό
τητα  σ ' αυτούς να  επιλέγουν σωστά κάθε φορά το κατάλ
ληλο μέσο άσκησης ελέγχου που απαιτείτα ι και έχουν στην 
διάθεση τους, να  γνω ρίζουν πώ ς να  το χειρίζονται, να  μπο
ρούν να  δικαιολογούν στην υπηρεσία τους αλλά και στο δι
καστήριο στη συνέχεια τη ν  συμπεριφορά τους αυτή  (δεν 
πρέπει να  ξεχνάμε ότι αν η  μάχη  στο δρόμο είναι δύσκολη, 
στο δικαστήριο είναι εκατό φορές πιο δύσκολη), για  να  μπο
ρέσουν οι αστυνομ ικοί να  προσφέρουν υψ ηλότερης ποιοτι

κ ή ς  στάθμης υπηρεσίες σε όλους τους τομείς 
δράσεις τους, να  ενεργούν με ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα προκειμένου να  α ντι
μετω πίσουν τ ις  προκλήσεις τη ς  σύγχρονης 
τεχνοκρατοϋμενης κοινω νίας και να  κατα
στήσουν τη ν  Ε λληνική  Α στυνομία αντάξια 
τω ν προσδοκιών του πολίτη.
Γ ενικ ή  π ρ οσ έγγισ η .

Το θετικό  ή α ρνητικό  αποτέλεσμα μιας 
ένοπλης αντιπαράθεσης, πέρα από τ ις  α ν
θρώ πινες ικανότητες, εξαρτάται και από 
άλλους παράγοντες, από τους οποίους οι 
κυρ ιότεροι είνα ι οι εξής: ο φόβος, η απόστα
ση συμπλοκής, η  διάρκεια (χρόνος που  εξε
λίσσεται το περιστατικό), η  τοποθεσία στην 

οποία θα γ ίνε ι ο έλεγχος, ο φωτισμός, η  ύπαρξη συνεργώ ν, 
τα  όπλα τω ν δραστών, το έδαφος και η  ψ υ χο λο γ ικ ή  πίεση 
(stress).
Ο  φ ό β ο ς . Ο φόβος είναι μία ψ υ χ ικ ή  κατάσταση, μ ία  αίσθη
ση αγω νίας που  συνδέεται με πραγματικό κίνδυνο. Κ ινητο
πο ιεί τον οργανισμό, προετοιμάζοντάς τον  ν ’ αντιμετω πίσει 
ή  να  αποφύγει τον κίνδυνο. Η  παρουσία του και η  αναγνώ 
ρισή του δεν πρέπει να  εκλαμβάνεται πάντοτε ω ς αρνητικό 
στοιχείο, αλλά ω ς μια φυσιολογική  συναισθηματική αντί
δραση μπροστά σε έναν κίνδυνο. Ως τέτοια, αποτελεί ένα 
επιπλέον μέσο άμυνας.

Ο αστυνομικός βρισκόμενος σε μ ια  ένοπλη αντιπαράθεση 
φοβάται -φυσιολογικό- γ ια  τη ν  ζωή του, τον απασχολεί η  οι
κογένεια του, ο π ιθανός τραυματισμός ή  και θάνατος αθώου 
τρ ίτου  σε περίπτω ση αστοχίας. Λανθασμένος χειρισμός θα 
επιφέρει τραγικές ψ υχολογ ικές αλλά και νομικές συνέπει
ες γ ια  αυτόν. Ο φόβος είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα για  
τον αστυνομικό, απεναντίας ο κακοποιός είναι προετοιμα
σμένος γ ια  τη ν  ένοπλη αντιπαράθεση, δεν λαμβάνει υπόψ η  
τυ χό ν  παράπλευρες απώλειες, (αθώα θύματα) και δεν έχει 
άλλο στόχο από τη ν  αποφ υγή  τη ς  σ ύλληψ ής του  με οποιο- 
δήποτε κόστος.
Η  α π ό σ τα σ η  σ υ μ π λ ο κ ή ς . Σε μία ένοπλη αντιπαράθεση, η 
απόσταση είναι πάντα  μ ικρή  σπάνια ξεπερνά τα δέκα (10) 
μέτρα. Η  απόσταση λοιπόν, σε σχέση με τον ύποπτο, είναι 
πολύ σημαντική  γ ια  τη ν  περαιτέρω  εξέλιξη του  ελέγχου και 
εξαρτάται από τη ν  θέση που  θα πάρει κατά  τη ν  διαδικασία 
του έλεγχου ο αστυνομικός.

Μ όλις αναγνωρίσει ο αστυνομικός τη ν  απειλή θα οδηγη
θε ί στο επόμενο στάδιο που είναι η  άμεση αντίδρασή του. Γ ί
νετα ι αμέσως αντιληπτό  ότι όσο πιο κοντά  βρίσκεται στην 
απειλή, τόσο μειώνεται ο χρόνος αντίδρασης. Α ντίθετα, όσο 
πιο μακριά βρίσκεται από αυτή , τόσο αυξάνεται.

Ο πότε σ την εμφανιζόμενη απειλή, ο αστυνομικός πρέπει 
να  έχει χρόνο στη διάθεσή του  να  αντιδράσει, δηλ. να  έχει 
κρατήσει μια ικανή απόσταση από το άτομο που  θα τη ν  εκ
δηλώσει.

Η  απόσταση θα του δώσει χρόνο αντίδρασης και θα του 
εξασφαλίσει τη ν  δυνατότητα  για  οπτικό  έλεγχο του υπό
πτου  (το σώμα του  και κυρ ίω ς τα  χέρ ια  του), τω ν  κινήσεων 
του και του άμεσου γύρω  α π ’ αυτόν περιβάλλοντα χώρου,
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χωρίς να του δυσκολεύει την επικοινωνία 
, δηλ. οι εντολές και οι οδηγίες του αστυ
νομικού προς τον ύποπτο (απειλή), που 
θα δοθούν, να είναι καθαρές και αντιλη
πτές για να μπορεί να συνεχίσει ο διάλο
γος.
Η διάρκεια -  χρόνος που  εξελίσσε
ται το περιστατικό. Μία συμπλοκή συ
νήθως διαρκεί μερικά δευτερόλεπτα. Οι 
πρώτες βολές θα είναι καθοριστικές για το 
αποτέλεσμά της, αφού η μικρή απόσταση 
αφήνει λίγα περιθώρια αστοχίας. Σ’ αυ
τή την κατάσταση, ο αστυνομικός επειδή 
δεν έχει το χρόνο να σκεφτεί, θα πρέπει να 
έχει εκπαιδευθεί ώστε να λειτουργεί ανακλαστικά, έχοντας πε
ράσει στο υποσυνείδητο του τα εξής: α) να εντοπίσει άμεσα και 
β) στη συνέχεια να αναγνωρίσει την απειλή (ύποπτο) το ταχύ
τερο δυνατά, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Πρέπει πάντοτε ο αστυνομικός να έχει υπόψη του ότι σε 
οποιαδήποτε στιγμή ένα επεισόδιο μπορεί να κλιμακωθεί, 
όπως λ.χ. όταν επιχειρείται κάποια σύλληψη, μετά από μια 
κλήση για συμπλοκή μεταξύ ατόμων ή κατά την εξέλιξη μιας 
ληστείας, αλλά ακόμη και όταν απλώς βεβαιώνονται τροχαί
ες παραβάσεις.

Μια έρευνα από ψυχολόγους και ψυχιάτρους που έγινε 
στην Η.ΠΑ σε ένα Ινστιτούτο Τακτικής Εκπαίδευσης συ-

μπέρανε ότι «Οι διανοητικές προο
πτικές είναι κρίσιμες για την επιβί
ωση του αστυνομικού και αυτές οι 
συμπεριφορές πρέπει να είναι ενστι- 
κτώδεις. Ό λες οι φυσικές ικανότη
τες στον κόσμο είναι άχρηστες εάν 
το μυαλό βρίσκεται σε λάθος ώρα. 
Οι φυσικές ικανότητες από μόνες 
τους δεν βεβαιώνουν την επιτυχία». 
Έ χει αποδειχθεί ότι οι βίαιες συ
μπλοκές απαιτούν σωματική και δι
ανοητική συμμετοχή.
Η τοποθεσία στην οποία θα γίνει 
ο έλεγχος. Η τοποθεσία μπορεί να 
είναι οποιαδήποτε. Εκεί μπορεί να 

κινούνται και άλλα άτομα που δεν θα έχουν καμία σχέση 
με τη συμπλοκή. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο αστυνο
μικός λόγω πραγματικών προβλημάτων που παρουσιάζο
νται την ώρα εκείνη, αδυνατεί να επιλέξει ο ίδιος το χώ
ρο που θα πραγματοποιήσει τον έλεγχο και τελικά αυτός 
πραγματοποιείται σε περιοχές που δεν είναι «επιχειρησι
ακά κατάλληλες». Τέτοιοι χώροι είναι γενικά οι δημόσιοι 
χώροι, όπου μπορεί να συγκεντρωθούν πολλοί άνθρωποι 
και να κινδυνέψουν αθώοι πολίτες εάν υπάρξει κλιμάκω
ση του επεισοδίου, (όταν επιχειρηθεί κάποια σύλληψη). 
Είναι ακόμη δυνατό ο αστυνομικός να οδηγηθεί εκεί από 
τον ύποπτο, καθόσον στο σημείο εκείνο υπάρχουν συνερ-

Ό λες οι φυσικές 
ικανότητες στον κόσμο 

είναι άχρηστες εάν το 
μυαλό βρίσκεται σε 

λάθος ώρα. Οι φυσικές 
ικανότητες από μόνες 
τους δεν βεβαιώνουν 

την επιτυχία
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γοί του, οι οποίοι στην κατάλληλη στιγ
μή θα αιφνιδιάσουν τον αστυνομικό, με 
απρόβλεπτες συνέπειες.

Συνεπώς ο αστυνομικός ή η ομάδα αστυ
νομικών θα πρέπει να έχουν προαποφασί
σει σε τι είδους χώρο θα γίνει ο έλεγχος, τι 
χαρακτηριστικά πρέπει να έχει και τι δυ
νατότητες επιχειρησιακές θα τους προσφέρει, έτσι ώστε 
να βρεθούν σε πλεονεκτικότερη θέση από τον ή τους υπό
πτους. Πρέπει ακόμη ο αστυ
νομικός να μπορεί, να ενημε
ρώσει τους συναδέλφους του 
σε ποιο ακριβώς χώρο βρίσκε
ται, για να έχει την δυνατό
τητα αν χρειαστεί να καλέσει 
ενισχύσεις και επιπλέον να 
γνωρίζει τις δυσκολίες που ο 
χώρος αυτός προκαλεί στον 
ύποπτο (δυσκολία ή αδυναμία 
διαφυγής του).
Ο φωτισμός. Ο φωτισμός 
του χώρου δεν θα είναι πάντο
τε αυτός που εξυπηρετεί. Ο 
φωτισμός ενός χώρου επηρε
άζει σε μεγάλο βαθμό τη από
φαση που πρέπει να πάρει ο 
αστυνομικός αν θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει το όπλο του ή 
όχι. Δημιουργεί δυσκολίες για 
μια σωστή και ξεκάθαρη εικό
να του υπόπτου. Εάν ο φωτι
σμός είναι ελλιπής μπορεί να 
μην διακρίνει ο αστυνομικός 
κάποιο σημάδι κινδύνου το 
οποίο πιθανόν να τον έκανε 
αποτελεσματικότερο ή να του 
έσωζε την ζωή, αν κρατούσε 
ο ύποπτος στα χέρια του ένα 
όπλο. Από την άλλη πλευρά 
ίσως αν έβλεπε καλά και εί
χε μια ξεκάθαρη εικόνα του υπόπτου να μη πυροβολού
σε, γιατί αυτό που κράταγε ο ύποπτος στα χέρια του δεν 
ήταν όπλο.

Επειδή όμως ο φωτισμός συχνά είναι ανεπαρκής ή ακα
τάλληλος, με δεδομένο ότι οι περισσότερες συμπλοκές γί
νονται κατά τις νυχτερινές ώρες, ο αστυνομικός πρέπει να 
αποδεχθεί τα προβλήματα αυτά του και να προσπαθήσει 
μέσα από την εκπαίδευση (γνώση τεχνικών αντιμετώπι
σης σκοτεινών χώρων) να τα αξιοποιήσει προς το συμφέ
ρον του, ενώ παράλληλα αυτά να αποτελούν προβλήματα 
στον ύποπτο.
Η ύπαρξη συνεργών και τα όπλα των δραστών -  συ
νεργών. Ο αριθμός των δραστών και των συνεργών, τα 
όπλα που διαθέτουν πρέπει να αναγνωριστούν και να αξι
ολογηθούν έγκαιρα. Οι δράστες φροντίζουν να έχουν συ-

νεργούς που βρίσκονται κάπου κοντά και 
δεν επεμβαίνουν παρά μόνον αν χρειαστεί 
Σε καμία περίπτωση ο αστυνομικός δεν ξε
χνά να ψάξει και να βρει τον πιθανό σύ
νεργό του δράστη (τον +1), αυτόν που δεν 
βλέπει, αλλά νοιώθει ότι μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να εμφανισθεί.

Σε μία ένοπλη αντιπαράθεση ο αριθμός των δραστών κα
θώς και η ανασχετική ισχύς του οπλισμού τους θα παίξει 

ένα σημαντικό ρόλο στην έκβαση 
του επεισοδίου.

Οι ένοπλες συγκρούσεις εκδη
λώνονται με οποιαδήποτε είδους 
όπλων μπορούμε να φανταστούμε: 
κυνηγετικά, πολεμικά ραβδωτά, 
μακρύκανα και κοντόκανα - περί
στροφα, πιστόλια, υποπολυβόλα ή 
ακόμη και αυτοσχέδια ή χειροποί
ητα. Οι ύποπτοι μπορεί να είναι 
εκπαιδευμένοι ή και όχι.

Επιπλέον, αν λάβουμε υπόψη μας 
την εξάπλωση της τρομοκρατίας, 
του εμπορίου ναρκωτικών και άλ
λων μορφών σκληρού εγκλήματος, 
εύκολα καταλήγουμε στο συμπέρα
σμα ότι είναι πολύ πιθανό να συνα
ντήσουμε άτομα επικίνδυνα και εκ
παιδευμένα, με αρκετές ικανότητες 
στη χρήση των όπλων, τα οποία μά
λιστα μπορεί να είναι πολύ καλύτε
ρα από τα δικά σου. Θα ήταν βέβαια 
περιττό να πούμε ότι οι αστυνομικοί 
πρέπει να προηγούνται σε ετοιμότη
τα και μέσα των αντιπάλων τους 
και όχι να ακολουθούν.
Το έδαφος. Ο σχηματισμός και η 
μορφολογία του εδάφους μας ενδι
αφέρει γιατί από αυτή εξαρτάται αν 
θα υπάρχει κάλυψη ή απόκρυψη 
του αστυνομικού κατά τον έλεγ

χο αλλά και κατά την προσπάθεια αθέατης ανάπτυξης του 
αστυνομικού και αιφνιδιασμού του υπόπτου από αυτόν, 
καθώς επίσης και αποτελεσματική καταδίωξη του υπό
πτου, χωρίς να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο κατάλλη
λος σχηματισμός του εδάφους μπορεί να προσφέρει μεγά
λη δυνατότητα διαφυγής στον ύποπτο. ]

Ο αριθμός των δραστών 
και των συνεργών, τα όπλα 

που διαθετουν πρεπει να  
αναγνωριστούν και να  
αξιολογηθούν έγκαιρα.
Οι δράστες φροντίζουν  

να έχουν συνεργούς που  
βρίσκονται κάπου κοντά  

και δεν επεμβαίνουν παρά 
μόνον αν χρειαστεί. Σε καμία 

περίπτωση ο αστυνομικός 
δεν ξεχνά να ψάξει και να  

βρει τον πιθανό σύνεργό του 
δράστη (τον +1), αυτόν που  
δεν βλεπει, αλλά νοιώθει ότι 
μπορεί ανά πάσα στιγμή να  

εμφανισθεί
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^Ειδικές Τ 'μέζ^yl0 τα Χώματα
^Α σφαΚ εια^^

Κ αινοτόμος σ χεδιασ μός. 
Α π οτελεσ ματική  ισχύς π υράς!Έ να  α σ τέρ ι γ ε ν ή θ η κ ε !

από 1.075 ευρώ 
με έκπτωση -23,3%
μόλις 825 ευρώ
(κέρδος 250 ευρώ)!

από 1.550 ευρώ 
με έκπτωση -22,9%
μόλις 1.195 ευρώ
(κέρδος 355 ευρώ)!

BERETTA 92 FS
Τ α  πιστόλια θρύλος!

BERETTA TOMCAT
Τα κο ρυφ α ία  πιστόλια τσ έπ ης σ τον  κόσμο!

από 1.480 ευρώ 
με έκπτωση -22,6%
μόλις 1.145 ευρώ
(κέρδος 335 ευρώ)!

από 1.105 ευρώ 
με έκπτωση -23,5%
μόλις 845 ευρώ
(κέρδος 260 ευρώ)!

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή 
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή 
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS. 
To 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα 
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Το  2 0 0 9  
η B E R E TTA  κέρ δ ισ ε  το  μ εγ α λύ τερ ο  σ υμ βόλα ιο  π ιστολιών του  
Α μ ερ ικα ν ικο ύ  Σ τρ α το ύ  από τη ν  επ οχή του  Δ ευ τέρ ο υ  
Π αγκο σ μίου  Π ο λέμ ο υ  με 4 5 0 .0 0 0  π ιστόλια 92  FS. Εδώ και 
πολλά χρόνια αμέτρητες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε όλο 
τον κόσμο, έχουν υιοθετήσει τα πιστόλια BERETTA λόγω της 
αξεπέραστης αξιοπιστίας που προσφέρουν. Οι ειδικές τιμές ισχύουν μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας BERETTA HELLAS

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
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Ρχ4 STORM 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4,0 36/1,4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
90 TWO 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διττλή 216/8,5 125/4,9 38/1,5 140/5,5 163/6,4 920/32,5
92 FS 9 mm x 19 15+1 Μονή/Διπλή 217/8,5 125/4,9 38/1,5 137/5,4 155/6,1 945/33,3
3032
TOMCAT INOX

7,65 mm 
(32 AUTO) 7+1 Μονή/Διπλή 125/4,9 61/2.4 28/1,1 95/3,7 84/3,3 410/14,5
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Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ομιλία του Μανώλη Γλέζου
στην Αστυνομική Ακαδημία

Με ομιλία ίου κ. Μανώλη Γλε'ζου σφραγίστηκε ο εορτασμός της 
επετείου της 25ης Μαρτίου στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μι- 
χάλη Χρυσοχοίδη, εκδήλωση στην ΣΙχολη με αφορμή την επέτειο της 
25ης Μαρτίου.'

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας 
του Πολίτη κ. Σπόρος Βούγιας, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου καθώς και σπουδαστές της 
Σχολής Αξιωματικών, της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας και της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επηιόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μι- 
χάλης Χρυσοχοΐδης και ο Υφυπουργός κ. Σπόρος Βούγιας. Ακολούθη
σε ομιλία του κ. Μανώλη Γλέζου, ο οποίος αναφέρθηκε με παραλληλι
σμούς στο ρόλο που διαδραμάτισε η Ελληνική Αστυνομία στην πάροδο 
των χρόνων.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας απένειμε τιμητική πλακέτα στον κ. Γλέζο, ο οποίος την αφιέρωσε σε 
φοιτητή Ιατρικής, Υπαξιωματικό της Χωροφυλακής που δολοφονήθη
κε τον Απρίλη του 1944 από τις δυνάμεις κατοχής ενώ ο ίδιος από την

2010

πλευρά του δώρισε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας την «Μαύρη Βίβλο» 
για τα εγκλήματα των Ναζί κατά του ελληνικού λαού.

Καλημέρα σε όλους, θα σας φανεί περίεργο σ’ εσάς τα παιδιά μου και 
τα ιγγόνια μου. Κλήθηκα να μιλήσω και να εκφωνήσω τον πανηγυρικό 
της ημέρας. Μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά για μένα, γιατί μου είπαν ότι 
πρέπει να το συνδυάσω και με τη σύγχρονη ιστορία μας, με τον αγώνα της 
Εθνικής Αντίστασης και για το ρόλο που έπαιξε ειδικά η Αστυνομία εκεί
νη την εποχή.

Σκύφτηκα, λοιπόν, τι είδους πανηγυρικό πρέπει να εκφτονησω. Είναι 
ένα δύσκολο έργο για εκείνον που θέλει να ανταποκρίνεται στην ουσία και 
πως να μπορέσω να ξεφύγω, να μην πω λόγια που δεν έχουν καμιά σημα
σία, καμιά ουσία με το περιεχόμενο.

Σκύφτηκα άτι το καλύτερο είναι να κάνω μία σύγκριση ανάμεσα στο 
1821-1928, τον αγώνα του ελληνικού λαού για την απελευθέρτοσή του και 
τον αγώνα 1940-1945, τον αγώνα πάλι του ελληνικού λαού απέναντι στο 
ναζισμό -  φασισμό και στον αγώνα για την απελευθέρωσή του. Να κάνω 
έναν παραλληλισμό, να κάνω μία σύγκριση.

Πρώτη σύγκριση. Για προσέξτε ένα ιδιαίτερο στοιχείο που περνάει



απαρατήρητο και όπως το θεωρώ, πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το λέω βέ- 
βαια πρώτη φορά σ’ εσάς, το έχω ξαναπεί. Τι είναι αχ; ημέρα η 25η Μαρτί
ου και η 28η Οκτωβρίου; Είναι εθνικές επέτειοι.

Εάν πάρετε τις εθνικές επετείους των άλλων εθνών, θα δείτε ότι στην 
πλειοψηφία τους είναι η επέτειος για κάποια νίκη του έθνους τους η είναι 
κάποια επέτειος για την ενθρόνιση ενός βασιλιά.

Είμαστε το μόνο έθνος, που και οι δυο επέτειοι είναι απόφαση για αγώ
να. Δεν εξετάζουμε το αποτέλεσμα, εξετάζουμε άλλο. Την απόφαση που 
παίρνουμε να αγωνιστούμε. Και η 25η Μαρτίου και η 28η Οκτωβρίου εί
ναι αποφάσεις του λαού στο σύνολό του, άλλο αν εκφράστηκαν, με τον έναν 
τον «Α» ή «Β» τρόπο, αποφάσεις για αγώνα. Δεν εμπεριέχουν το αποτέλε
σμα, δεν μας ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, μας ενδιαφέρει άτι παίρνουμε από
φαση να αγωνιστούμε. Το πρώτο στοιχείο παραλληλισμού και ταυτότητας 
ανάμεσα σ’ αυτές τις δυο επέτειοι.

Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα είναι άτι μορφαλσγικά το ένα φαί
νεται σε μια επανάσταση του ελληνικού λαού να απελευθερωθεί ύστερα από 
400χρόνια σκλαβιάς, το δεύτερο είναι μία αντίσταση, δηλαδή έχουμε ελευ- 
θερωθεί και αντιστεκόμαστε απέναντι στον εχθρό ο οποίος θέλει να μας 
υποδουλώσει.

Αλλά εάν δούμε στην ουσία το εννοιαλαγικό περιεχόμενο και η επανά
σταση για τη λευτεριά και η αντίσταση να μην σκλαβωθούμε ουσιαστικά εί
ναι το ίδιο πράγμα, είναι αγώνας επίσης για τη λευτεριά. Πάνω απ’ άλα η 
λευτεριά του έθνους.

Ένα άλλο στοιχείο ουσιαστικό είναι και στη μια περίπτωση και 
στην άλλη ότι έχουμε καθαλικότητα στη συμμετοχή του λαού. Θα φανεί πα
ράξενο, αλλά στην πρώτη περίπτωση αναζητάει κανείς να βρει κενά και δεν 
βρίοκει. Έχει είργερθεί όλος ο Ελληνισμός από τη Βλαχία μέχρι το Μόριά, 
από τα Νησιά μας μέχρι το Δούναβη, όλος ο Ελληνισμός εκείνης της επο
χής έχει εέργερθεί. Και από την άλλη πλευρά της αντίστασης απέναντι στον 
εχθρό θα δούμε και θα διαπιστιόοουμε αυτό που είναι το γεγονός, ότι όλος 
ο ελληνικός λαός αντιστέκεται.

Παράδειγμα. Ήδη από τις τηλεοράσεις θα έχετε παρακολουθήσει και θα 
έχετε δει να μιλάνε και να τονίίρυν για τη συμβολή, δεν έχουν πάρει, τηλεο
πτικές λήψεις δεν έχουν γίνει, αλλά σε πίνακες ζωγραφικής η τέχνη το έχει 
αναδείξει, η Γυναίκα της Πίνδου και περιορίζεται, εγκλωβίζεται μάλλον το 
ουσιαστικό περιεχόμενο στις γυναίκες της Πίνδου.

Εάν πάτε στα αρχεία του ελληνικού Στρατού θα δείτε άτι εκεί τα έγγρα
φα των Σωματαρχών που πήραν μέρος στον πόλεμο της Αλβανίας να κα
ταγράφουν ένα σημαντικό γεγονός, άτι μαζί με το στρατό ο οποίος απστε- 
λούνταν σε εκείνη τη φάση από τα παιδιά των Ηττειρωτών, τα παιδιά του 
λαού της Ηπείρου να λένε, ότι μαζί ήταν και οι γονείς τους, η μάνα τους, 
ο πατέρας τους, τα αδέλφια τους, οι οποίοι απλώς δεν τους φέρανε ψωμί 
όπως καταγράφεται ή δεν τους πήγαιναν νερό, αλλά ζαλωνόντουσαν τους 
ιμάντες έλξεως μεταφοράς των πυροβόλων και ανέβαζαν οι γυναίκες τα 
πυροβόλα πάνω στα βουνά ή με σκαπτικά εργαλεία έσκαβαν τους δρόμους 
για να περάσουν τα βαρέα σχήματα ή τους εφόδια
ζαν με πολεμοφόδια.

Δηλαδή, όταν λέω όλος ο λαός πολεμούσε, ήταν 
όλος ο λαός. Θέλετε να το πάμε στην πολιτική του 
πλευρά, γιατί υποχρεώθηκε ο δικτάτορας ο Ιωάννης 
Μεταξάς να δώσει στη δημοσιότητα το γράμμα του 
Νίκου Ζαχαριάδη του Γραμματέα του Κομμουνιστι
κού Κόμματος που ήταν στη φυλακή, δεν θα μπο
ρούσε να το παραλείψει;

Γιατί κατανόησε ο ίδιος άτι έχει ανάγκη και τη συμμετοχή των Κομ
μουνιστών που τους είχε σε εξορίες και στα στρατόπεδα. Για να κατα
λάβετε ότι όλο το έθνος καθολικά αντιμετώπιζ; τον αντίπαλο. Και πέρα 
απ’ όλα αυτά πρέπει να σημειώσω άτι όλη η Ελλάδα είχε μεταβληθεί 
εκείνη την εποχή, πάμε στα μετόπισθεν, σε ένα, να το πω υφαντουρ 
γείο, που ύφαιναν αίες οι γυναίκες με δικά τους έξοδα από τα γάντια, 
τα πουλόβερ, τα κασκόλ, τους μπερέδες των στρατιωτών μας, άίος ο 
λαός πολεμούσε.

Και γι ’ αυτό έγινε και το θαύμα Δηλαδή τι έγινε; Μέχρι τότε ο άξο
νας νικούσε σε άλα τα μέτωπα, Ασία, Αφρική, Ευρώπη, σε άλα τα μέ
τωπα νικούσε, δεν είχε υποστεί ως τότε καμιά ήττα και υπέατη από τον 
ελληνικό λαό τηγ πρώτη ήττα. Το αήττητο του άξονα κατέπεαε. Πολλά 
θα μπορούσα να λέω, αλλά σημειώνω μονάχα μία φράση του Ουίνστσν 
Τζόρτζλ «Από τώρα και στο εξής θα λέμε «οι ήρωες πολεμούν 
σαν τους Έλληνες».

Και ένα άλλο που έχω βιώσει προσωπικά. Με κάλεσαν οι Γάλλοι 
αντιστασιακοί να μου δείξουν την αντίστασή τους στη Γαλλία. Πήγαμε 
στα υψίπεδα του Βερκόρ στις Άλπεις, όπου είχαν κατασφάξει οι Γερ 
μονοί Αλεξιπτωτιστές, χιλιάδες άμαχου πληθυσμοί, κατεβήκαμε μετά 
στην Γκρενόμπλ με τις τεράστιες μάχες που είχε δώσει η αντίσταση εκεί 
και τελικά με έφεραν στα σύνορα Γαλλίας -  Ιταλίας και μου λένε ·<Μα
νώλη εδώ αρχίσαμε εμείς πρώτοι από εσάς την αντίσταση» επειδή ήξε
ραν πως εμείς υιτερηφανευόμαστε για την αντίστασή μας, λένε «πρώτοι 
εμείς αρχίσαμε την αντίσταση Μανώλη εδώ ως κατεχόμενος λαός».

Λέω, «τι κάνατε;» «Υψώσαμε σανό προς την πλευρά της Ιταλίας και 
στα πανό πάνω γράφαμε: Έλληνες προσοχή μην προχωρήσετε 
παραπέρα από εδώ και πέρα αρχίζει η Γαλλία». Με το γαλατι
κό τους χιούμορ θέλουν να τονίσουν άτι εμείς ρίξαμε τους Ιταλούς στη 
θάλασσα, αποβιβαστήκαμε στη Χερσόνησο της Ιταλίας, ανεβήκαμε ως 
επάνω, φτάσαμε ως τη Γαλλία και λένε, μην προχωρήσετε παραπέρα, 
αϊτό εδώ και πέρα αρχίζει η Γαλλία. Η σημαντικότερη συμβολή του ελ
ληνικού λαού ήταν αυτή, δώσαμε την ελπίδα στους σκλαβωμένους λα
ούς της Ευρώπης άτι μπορούν να αντισιαθούν, ότι υπάρχει ελπίδα για 
το μέλλον, γιατί μέχρι τότε δεν βλέπανε από πουθενά καμιά ελπίδα

Να πάμε στην περίοδο του 1821-1828.0 Ιμπραήμ έχει αποβιβαστεί, 
έχει καταλάβει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο και ετοιμάέρται να προ
χωρήσει προς την περιοχή πέρα από το Ναύπλιο και τρέχει ο Μακρυ- 
γιάννης και φτιάχνει τα ταμπούρια, τα ελάχιστα που είχε εκεί, στους 
Μύλους του Αναπλιού, είναι ακριβώς απέναντι από το Ναύπλιο. Κω 
ο Ναύαρχος Δερνγνύ είδε την κίνησή του, πάει κοντά με το πλοίο, του 
ζητάει να τον δει και του λέει π είνω αυτή η τρέλα που κάνεις, μπο
ρείς να αντιμετωπίσεις εσύ με λίγους άνδρες αυτόν τον τεράστιο στρα
τό του Ιμπραήμ;

Κω γράφει στα απομνημονεύματά του ο Μακρυγιάννης: «Και ήρ
θε να μου πει αυτό που κάνω είναι τρελό. Και του απάντη

σα, μπορεί να είμαστε λίγοι και μπορεί 
να σκοτωθούμε, αλλά εμείς εδώ που είμα
στε έχουμε πάρει απόφαση να πεθάνον- 
με. Και όποιος πάρει απόφαση να πεθά- 
νει, μπορεί και να χάσει, αλλά μπορεί και 
να κερδίσει». Κω τις περισσότερες φορές αυ
τός που έχει πάρει απόφαση να κερδίσει, κερ- 
δαίνει, χρησιμοποιώ τη λέξη ακριβώς του Μα- 
κρυγιάννη, κερδαίνει, κερδίέρι, ποιος; 'Οποιος

Ι ί ,
Ελληνες προσοχή 

μην προχωρήσετε 
παραπέρα από εδώ
και πέρα αρχίζει η 
Γαλλία”
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Κάνω αυτήν, λοιπόν, τον απαραίτητο 
πόσο η μία περίοδος είναι ταυτιομέντι από- 

η προετοιμασία εκείνη την εποχή'; 400 
στην παγκόσμια ιστορία ένας λαός που να 

και να ξαναβρεί τη λευτεριά του.
Πώς; Η προσπάθεια αυτή έγινε αυτόβουλα, είναι αυτσγενής από τις 

περίφημες κοινότητες των Ελλήνων. Οι των Ελλήνων κοινότητες πλά
θανε την εθνική συνείδηση. Η κάθε κοινότητα από μόνη της, δεν ξέρουμε 
και δεν είναι γνωστό εάν ερχόταν σε επαφή με την άλλη, τα στοιχεία λένε 
ότι ερχόταν, αλλά δεν είναι τεκμηριωμένη απόλυτα. Η ουσία είναι άτι αυ
τό που γινόταν στο ένα μέρος, γινόταν και στο άλλο. Φτιάχνανε σχολεία 
συνεχώς οι Έλληνες, χωρίς να έχουν προσέξει το Υπουργείο Παιδείας, 
αυτσγενώς η κάθε πόλη, το κάθε χωριό έφτιαχνε ό,π μπορούσε και φτιά
χνανε σχολές και εκεί μέσα πλάθονταν η εθνική συνείδηση.

Η Φιλική Εταιρεία βρήκε αργότερα την προετοιμασία αυτή και μπόρε
σε να οργανώσει το κίνημα της επανάστασης, αλλά η προετοιμασία υπήγε 
if. και ήταν από εκείνο που έπλασαν οι Κοινότητες των Ελλήνων, εκεί 
πλάθονταν η εθνική συνείδηση.

Για σκεφτείτε ένα περίεργο πράγμα, ότι τα καράβια των Σπετσιωτών, 
των Υδραίων και των Ψαριανών έπαιρναν ελληνικά ονόματα αρχαίων 
Ελλήνων, η προσπάθεια και η σύνδεση, χωρίς να υπάρχει Υπουργείο 
Παιδείας να συνδεθεί η ιστορία του ελληνικού λαού η παλιά με την και
νούργια, αυτή που χτίζανε και είχαν πολύ μεγάλες απόπειρες και μεγά
λες αποτυχίες.

Θα ξρχάοετε τον Λάμπρο τον Κατοώνη, κατάφερε μετά τα Ορλοφικά, 
μετά δηλαδή την είσοδο εδώ από το Γιλβαρτάρ του ρωσικού στάλου και τα 
γεγονότα που έγιναν το 1770-1774 να πει εκείνο το περίφημο ο Λάμπρος 
Κατοώνης «Εσύ Βασίλισσα μπορεί να έκανες τη Συνθήκη σου, 
ο Λάμπρος ο Κατσώνης δεν την υπογράφει. Δεν συνυπογράφει 
τη Συνθήκη που κάνεις εσύ με τους Τούρκους και συνέχισε τον 
αγώνα». Και είχε εναντίον, τους κοτζαμπάσηδες, όταν ηττήθηκε για σκε
φτείτε βγήκε και ένα τραγούδι από τους Κοτζαμπάσηδες:«Αν σ’ αρέσει 
Μπάρμπα Λάμπρο ξαναπέρνα από την Άνδρο», για να δείτε και την επί
θεση που είχε υποστεί, θα το δούμε και παρακάτω ο’αυτή τη δουλειά.

Για να δούμε τώρα άλλου είδους ταυτότητες γύρω από το θέμα. Ταυ
τότητες σημαντικές. Και εδώ μπαίνω και στο θέμα που με παρακάλεσαν 
να μιλήσω, για το ρόλο της Αστυνομίας. Η Αστυνομία ως θεσμός πάντοτε 
είναι στην υπηρεσία του έχρντος την εξουσία, ανεξάρτητα ποιος είναι. Αυ
τά είναι που διδάσκονται, ελπίζω όχι σ’εσάς, για το ρόλο της Αστυνομίας 
σε άλλα μέρη. Δηλαδή η Αστυνομία πρέπει να παίζει αυτόν το ρόλο. Τι 
έκανε η Αστυνομία στις δύο περιπτώσεις, οι αρματολοί, αυτοί δηλαδή που 
φυλάγανε τα Δερβένια, που φυλάγα- 

τα περάσματα, αυτοί που χρηοιμο- 
να το πω έτσι, χωροφύ- 

πήραν τα όπλα 
την ανεξαρτησία 

τους, δεν έχουν

Αστυνομία 
Είναι πά

του θεσμού που 
1 αίες τις περι- 

ως θεσμός,

έπρεπε να υπηρετήσει τον καταχτητή, δεν τον ενδιέφερε η αλλαγή, έπρεπε 
να υπηρετήσει τον καταχτητή. Δεν έχει αναδειχθεί και δεν έχει αναδειχθεί 
φοβάμαι ούτε ο’εσάς το γεγονός, η πρώτη ανακοίνωση που έβγαλε η αστυ
νομία στις 31 Μαΐου 1941 ύστερα από ένα μήνα και ενώ, προοεξτε, επειδή 
ο ρόλος της Αστυνομίας είπαμε εννοούν αυτός είναι, τους αφήσανε και εί
χαν όπλα, από τους στρατιωτικούς αφαίρεσαν τα όπλα, από την αστυνομία 
δεν αφαίρεσαν τον οπλισμό της.

Λοιπόν, σ’αυτήν την ανακοίνωση που λυπούμαι που δενααςτη διδάσκουν 
αναφέρεται μέσα και γράφεται, ότι η στάση της Αστυνομίας ήταν υπέρ των 
εκδηλώσεων του λαού, για όλες τις περιπτώσεις που ο λαός φερόταν εχθρι
κά απέναντι στα στρατεύματα κατοχής. Ό χι απλώς ήταν υπό την ανοχή της 
Αστυνομίας, αλλά τα έκρυβε η Αστυνομία. Όταν δηλαδή πήγε το ανακοινω
θέν, τα τρόφιμα λέει τα πουλάνε οι Έλληνες ακριβότερα στους Γερμανούς 
απ’όχι πωλούνται κι ενώ το ξέρει η Αστυνομία δεν μιλάει, μια περίπτωση. 
Και καταλαβαίνω από σας, από την έκφραση του προσώπου σας, δεν το έχε
τε διδαχθεί. Υπεύθυνοι της Σχολής, εγώ τα λέω, και του Υπουργείου.

Δεν θα έπρεπε αυτό να βρίσκεται αποτυπωμένο και να φαίνεται η πρώτη 
αντίσταση της Αστυνομίας απέναντι στον καταχτητή Πέρα από το γεγονός 
an η Αστυνομία μπορεί να ήταν αυτός ο ρόλος της και θα εξηγήσω παρα
κάτω η  εννοώ, διεθνώς έτσι καταχωρίζεται, η αντίσταση άρχισε. Πήραν τα 
όπλα πάρα πολλοί Σταθμοί Χωροφυλακής, Σταθμάρχες Χωροφυλακής και 
προσχώρησαν στο αντάρακο. Αναφέρω το όνομα του Βενετσανόπουλου από 
τους πρώτους, αναφέρω του Μουστάκα, πάρα πολλοί. Πήραν ολόκληρο το 
Σταθμό Χωροφυλακής και πήγαν στο αντάρακο. Δεν υπέκυψαν.

Και προσέξτε τώρα το σημαντικό. Είμαστε το μοναδικό έθνος της 
Ευρώπης όπου απήργησε η Αστυνομία. Το καταλαβαίνετε; Απήργησε. Δη
λαδή τα αιτήματα ήταν το ψωμί, το νερό, το ηλεκτρικό, αυτά τα αιτήματα 
τα απλά που ζητάγανε τότε, αλλά στην ουσία ήταν αγώνας εναντίον του κα
ταχτητή. Απήργηααν εναντίον του, το μοναδικό έθνος στην Ευρώπη, δεν 
υπάρχει άλλο. Κράτησε η απεργία πολύ. Απέλυσαν 450 Αστυνομικούς για 
να κάμφουν το φρόνημα Συνέχισαν οι απεργοί τον αγώνα και τελικά στα
μάτησαν την απεργία μόνο όταν επανεπροσέλαβε τους 450. Φυσικά δεν ήταν 
εύκολο. Ξεδιάλυναν 40 Αστυνομικούς, τους οποίους πέρασαν από Στρατο
δικείο και τους δίκασαν με υψηλότατες ποινές. Ευτύχιός δεν υπήρξε στην πε
ρίπτωση αυτή, θανατική καταδίκη.

Πέρα απ’ αυτό, ο ίδιος ο Έβερτ ο αρχηγός της Αστυνομίας συμμετείχε 
στον αντιστασιακό αγώνα. Πέρα απ’ αυτό κατάφερε το εθνικό απελευθε
ρωτικό μέτωπο μέσα στην ίδια την Αστυνομία να δημιουργήσει -  με επι
κεφαλής τον Αστυνόμο Τσαπόγα -  αντιστασιακή οργάνωση μέσα στην ίδια 
την Αστυνομία. Δηλαδή είμαστε το μοναδικό έθνος που μετέτρεψε το ρόλο 
της Αστυνομίας. Να κάνω μια παρένθεση και να πω άτι πάντοτε η εξουσία,

τους αγωνιστές προσπαθεί να τους στρέ
ψει εναντίον, το λαό εναντίον των αγω
νιστών, προσπαθεί να τους απομονώσει 
από το λαό, προσπαθεί να βρει τρόπους 
να τους ξεφτιλίσει, αν είναι δυνατόν. Ή  
μάλλον προηγούμενα να πω τούτο.

Για σκεφτείτε, βρέθηκαν σε μεγά
λη αδυναμία οι γλωσσολόγοι να μετα
φράσουν τη λέξη «κλέφτες». Πώς θα 
μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες η λέξη 
«κλέφτες»; Θα πεις: οι παραβάτες του 
Κοινού Ποινικού Δικαίου; Τελικά έγι-
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νε μια συμφωνία με τους γλωσσολό- 
γους όλης της οικουμένης ότι δεν θα 
μεταφράζεται η λέξη «κλέφτες» αλ
λά θα γράφεται με λατινικά στοιχεία 
«kleftes».

Για μας οι κλέφτες είναι οι αγωνι
στές της Εθνικής Αντίστασης εκείνη 
την εποχή και υπάρχει ένας περίφη
μος στίχος του Παλαμά που το τονί- 
ζεί.

«Και τους κράζανε των κάμπων οι κιοτήδες κλέφτες κι απελά
τες και προδότες κι ήσαν οι γενναίοι των γενναίων». Κάντε την απο
κατάσταση.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό το στοιχείο και πάρα πολύ σημαντικό. Το 
επαναλαμβάνω. «Και τους κράζανε των κάμπων οι κιοτήδες κλέφτες κι 
απελάτες και προδότες και ήσαν οι γενναίοι των γενναίων». Θέλω να εμ
βαθύνετε μέσα σ’ αυτό, διότι να πω κάτι εντελώς ατομικά Σκεφτείτε ότι οι 
πρώτοι που με ονόμασαν άτι είμαι προδότης ήταν οι κατακτητές. Το ξέρετε; 
Και με επίσημη ανακοίνωση.

Ήμουν ο προδότης της πατρίδας μου επειδή κατέβασα τη σβάστικα από 
την Ακρόπολη. Και από εκεί με συνόδευε σε όλη μου τη ζωή αυτή η ιστορία·. 
Ήμουν πάντοτε ο εχθρός της πατρίδας μου. Και μη ξεχνάτε άτι μια από τις 
καταδίκες μου είναι ότι καταδικάστηκα ως κατάσκοπος της πατρίδας μου, 
είμαι κατάσκοπος της πατρίδας μου.

Φυσικά κάποια στιγμή στη Βουλή, δεν ξέρω αν το θυμούνται οι αθλιό
τεροι εδώ μέσα, γύρισα και είπα και θύμισα στους allow; Βουλευτές, τώρα 
όλοι εσείς, λέω, με θεωρείτε κατάσκοπο της πατρίδας; Και το είπα έτσι γε
λαστά γιατί δεν ζήτησα ποτέ εκδίκηση και ευτυχώς βρέθηκε μια δικαστίνα η 
οποία ζητώντας ένα πιστοποιητικό από την πατρίδα μου, είδε το ποινικό μου 
μητρώο και είδε μια σωρεία καταδικών εναντίον της πατρίδας μου.

Ήθελα να αποσπάοω μέρος εκ του όλου της χώρας και να το παραδώσω 
στους ξένους, ήθελα, έκανα του κόσμου τα εγκλήματα εναντίον της πατρίδας 
μου και απεφάσιοε και σε συνεδρίαση, τα έχεις όλα. Τώρα ποινικά, τυπικά, 
είμαι με λευκό ποινικό μητρώο. ΆΙΑο τι λέει η απορία, αλλά τυπικά είμαι με 
λευκό ποινικό μητρώο, σαν να μην έχω καταδικαστεί ποτέ στη ζωή μου.

Λοιπόν, τρεις φορές σε θάνατο καταδίκη. 28 καταδίκες για πολιτικά αδι
κήματα ως διευθυντής των εφημερίδων «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΑΥΓΉ» 
και είμαι με λευκό ποινικό μητρώο. Είναι κι αυτό από τα παράδοξα της 
ιστορίας. Λοιπόν, έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό που το λέω για να πω ότι, και 
να μην σας κουράζω περιοσότερο, ποιο είναι το κύριο στοιχείο σε όλη αυτή 
την ιστορία; Πότε καταφέρνει ο λαός, ο δικός μας και δημιουργεί; Καταφέρ
νει μονάχα όταν το συνειδός του, το επίπεδο συνειδητάιητάς του φτάσει στο 
σημείο να πει: πρέπει και εγώ να θυσιάσω τη ζωή μου για το σύνολο.

Αναφέρεται ότι το κατέβασμα της σημαίας είναι η πρώτη αντιστασιακή 
πράξη. Και το είπαν και χθες σε μια εκπομπή ξανά. Δεν είναι η πρώτη και 
το έχω ττει επανειλημμένα και επιμένω σ’ αυτό. Η  πρώτη αντιστασιακή πρά
ξη έγινε από τον Μάθιο Πάταγα, ένα παιδί 17 χρονών, φοιτητή της Βαρβα- 
κείου, αλλά επειδή είχαν κλείσει στον πόλεμο με την Ιταλία τα σχολεία εί
χε πάει στο χαψιό του στη Βυτίνα. Τότε μας παίρνανε στρατιώτες από τα 21 
και πάνω. Εμείς είχαμε ζητήσει να πάμε στρατιώτες όλοι οι νέοι. Δεν μας 
επέτρεφαν και πήγαμε και αντικαταστήσαμε εμείς οι φοιτητές τους υπαλλή
λους του Δημοσίου που είχαν πάει στο μέτωπο και είχε αδειάσει η θέση τους,
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Μβεντιάζει κα ι.
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Και ξαφνικά από την παρέα αυτή 
|εξαφανίζεται ο Μάθιος Πάταγος, δεν 

άνετοι πουθενά, τον χάνουν. Μάθα- 
: εκ των υστέρων ότι πήρε το πιστόλι 

του πατέρα του, πήγε και πήρε δυναμί
τες από τα νταμάρια της περιοχής και ετοιμαζόταν να υπονομεύσει το δρό
μο μόλις φτάνανε οι Γερμανοί και με το πιστόλι να δώσει μάχη.

Εμφανίζεται ένα πρωινό στις 2 Μαΐου 1941, πριν ολοκληρωθεί η κατά
ληψη της Πελοποννήσου. Εμφανίζεται μια μονάδα της φάλαγγας αρμών 
μάχης Αδόλφος Χίτλερ Ε ς-Ε ς  να περνάει έξω από τη Βυτίνα Και ξαφ
νικά πετάγεται στη μέση άοπλος ο Μάθιος Πάταγος και λέει: σταματήστε, 
δεν θα σκλαβώσετε την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή είμαι μόνος, αλλά με ακο
λουθεί πίσω μου όλος ο ελληνικός λαός.

Ο Γερμανός Διοικητής των αρμάτων μάχης σταματάει τη φάλαγγα και 
ρωτάει το παιδί τον διερμηνέα η λέει αυτό το παιδί. Ο διερμηνέας του εξη
γεί και τραβάει το αυτόματο και τον εκτελεί. Αλλά δεν φτάνει μονάχα εκεί. 
Διατάζει τους στρατιώτες του και παίρνουν ένα βράχο και συνθλίβουν το 
κεφάλι του νεκρού Μαθιού. Τη δουλειά του έκανε ο Ναζί. Όταν οι Έλλη
νες έχουν τέτοια κεφάλια που βγάζουν τέτοιες ιδέες, πρέπει να συνθλίβο- 
νται. Τη δουλειά του έκανε ο Ναζί.

A lia για να δούμε, το παιδί γιατί άλλαξε γνώμη. Κάνω μια πρόταση 
σκέψεων, στην κρίση σας. Σκάφτηκε, εάν βάλω τους δυναμίτες κι αν κα
ταφέρω να τινάξω τον στρατό κι αν πάρω το όπλο και πολεμήσω και σκο
τώσω μερικούς, τι θα γίνει; Εγώ θέλω να στετλω ένα μήνυμα. Επαναλαμ
βάνω, σταματήστε, δεν θα μας σκλαβώσετε. Δηλαδή με τα όπλα μπορεί να 
μας νικήσατε, αλλά τη ψυχή μας δεν πρόκειται να την σκλαβώσετε. Και μη 
νομίζετε ότι είμαι μόνος, πίσω μου ακολουθεί ολόκληρος ο ελληνικός λα
ός. Ειδοποίηση προς τον Γερμανό και ειδοποίηση προς τον ελληνικό λαό. 
Εγώ προσφέρω τη ζωή μου, τα νιάτα μου, μη το ξεχνάτε, πρέπει κι εσείς 
κάτι να κάνετε.

Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτός είναι ο αγώνας και βάσει αυτού του αγώνα, 
του άτι ένα παιδί 17 χρονών φτάνει στο ύψος της συνειδητότητας να θυσια
στεί για το σύνολο, αποδεικνύει και από κει και πέρα όλη την ιστορία των 
αγώνων του ελληνικού λαού. Γ ι’ αυτό το λόγο καθηλώσαμε εδώ 13 επίλε
κτες γερμανικές μεραρχίες, που θα ήταν στο μέτωπο αλλιώς. Γ ι’ αυτό το 
λόγο καθυστερήσαμε και σχέδια του Χίτλερ στην αρχή του '40 με τους Ιτα
λούς και με τους ίδιους τους Γερμανούς και μπήκε στη μέση, όπως λένε, ο 
στρατηγός χειμώνας και επέτρεψε στη Σοβιετική Ένωση να οπλιστεί.

Είμαστε το μοναδικό έθνος που δεν πέτυχε η πολιτική επιστράτευση. 
Πέτυχε σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεν πέτυχε στην Ελλάδα Το μάθαμε 
οι αντιστασιακές οργανώσεις και ενωμένες ala; πήγαμε την ίδια μέρα, εί
χε οργανωθεί έτσι. Καταλάβαμε τις Νομαρχίες, καταλάβαμε το Υπουργείο 
Εργασίας και κάψαμε τις καταστάσεις. Εάν πήγαν εργάτες στα στρατόπεδα 
της Γερμανίας πήγαν από τα μπλόκο που ουλλαμβάνανε, αλλά δεν πήγαν, 
η πολιτική επιστράτευση απέτυχε. Ματαιώσαμε με συνεχείς αγώνες ενωμέ
νοι, όλος ο ελληνικός λαός, την κάθοδο των Βουλγάρων, πέρα από την αρ
χική κατοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Θράκης που εί-

λ

εθελοντικά τα χρόνια του πολέμου. Αλλά όλοι οι νέοι λέγαμε, αν είχαμε όπλα χαν, τη ματαιώσαμε και είμαστε το μοναδικό έθνος που δεν έστειλε στρατό
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Το μόνο που μας 
κοινωνικών και ι

ντο εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, 
μανία το κυνηγήσανε αστό οι Γφμανοί -  την 
όνομα. Εθνική Σοσιαλιστική -  παρακαλώ -  

Από Γερμανούς αξιωματικούς και Έλλη- 
δημιούργησαν την ΕΣΠΟ με στόχο να φτιάξει 

στρατό να τον στείλει στο ανατολικό μέτωπο. Και πήγε η οργάνωση ΠΕΑΝ, 
η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζρμένων Νέων, με επικεφαλής τον αξιωματικό 
της Αεροπορίας τον Περρίκο και ανατίναξε την ΕΣΠΟ. Την ανατίναξε και 
ματαιώθηκαν τα σχέδια.

Το 1965 είχα προσκληθεί στη Μόσχα στα 20 χρόνια από την απελευθέ- 
της Ευρώπης από το ναζιαμό και εκεί μπροστά στους Σοβιετικούς 

είπα άτι είμαστε το μοναδικό Έθνος που δεν ήρθε στρατός να 
πολεμήσει και σηκώθηκε ο στρατάρχης Μπουτιόνι και λέει: έχει δίκιο ο 

Συλλάβαμε αιχμαλώτους από άλες τις φυλές του Ισραήλ. Τέτοιο 
δεν πιάσαμε. Ήταν παλιός τσαρικός αξιωματικός και μιλούσε μ ’αυ- 

του είδους τη φρασεολογία Τέτοιο φρούτο δεν πιάσαμε. Και λέω: βεβαί- 
δεν πιάοατε διότι δεν ήρθε κανείς να σας πολεμήσει. Ξέρετε ότι πήγαν από 

τη Λαανική Αμερική, από τη Νότιο Αφρική, από τις Ινδίες, από παντού, φτι
άξανε στρατό και πήγε να πολεμήσει. Μόνο οι Έλληνες απείχαν.

Δεν το λέω για να καμαρώσουμε. Το λέω για ένα λόγο, άτι όταν ολόκληρος 
ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος, μπορεί να πετύχει τα πάντα. 'Οταν η διχό
νοια μπει μέσα, όταν αυτό που οι ίδιοι οι Έλληνες έχουν με ρήση διατυπώσει 
«το δις εξαμαρτείν ονκ ανδρός σοφού», όταν αυτό το παραβιάζουν τό
τε χανόμαστε. Εκείνο που χρειάζεται είναι η ενότητά μας. Εκείνο που χρει
άζεται είναι να μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Και ένας από τους λόγους που 
δέχθηκα να έρθω να μιλήσω σε σας είναι γιατί λαός που ξεχνάει την ιστορία 
του θα επαναλάβει οπωσδήποτε τα ίδια λάθη και δεν πρόκειται να προχω
ρήσει τιατέ. Πρέπει κάθε φορά να μελετάμε το παρελθόν για να βλέπουμε τα 
λάθη μας και να μην ξεχνάμε.

Εδώ τώρα θα πω και το λόγο μου που ίσως πικράνει μερικούς, αλλά θα 
τον πω. Σας είπα την κουβέντα την προηγούμενη, κάποια στιγμή ότι θα επα
νέλθω στο θέμα. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η πόλις που τη συγκροτούσαν 
όχι τα κτίρια, αλλά οι πολίτες. Και όταν οι πολίτες ασκούσαν οι ίδιοι πολι
τική και δεν την αναθέτανε σε εξ επαγγέλματος πολιτικούς, το αποτέλεσμα 
ήταν ο πολιτισμός. Και ήταν τόσο ριζωμένο μέσα στους Έλληνες εκείνης της 
εποχής αυτό το αίσθημα ώστε υπήρξε και η λέξις «άτπολις», στερητικό «α» 
μπροστά από την πάλη.

Ο άπολις ήταν αυτός που δεν συμμετείχε στα κοινά, που δεν έπαιρνε μέ
ρος στις εκδηλώσεις που όλοι μαζί συναιυχράσιζαν το τι θα γίνει και γ ι’αυτό 
ο Σάλωνας, ένας από τους πρώτους νομοθέτες της αρχαίας Ελλάδας, με νόμο 
όταν τον κάλεοαν οι Αθηναίοι να φτιάξει τους νόμους είπε: ο άπολις θα εξο
ρίζεται. Δεν θες να συμμετέχεις στα κοινός Αρα δεν μπορείς να είσαι πολίτης 

ίς της χώρας, θα σε εξορίζουμε, και τσν εξόριζαν.
λοιπόν, έχουμε την πόλη που αποτελείται από πολίτες που 

τική και το παράγωγο είναι ο πολιτισμός. Τα πήραν αυ- 
εμβρίθεια τα μελέτησαν και είπαμε κι εμείς να 

:όν τσν ορμαθό των λέξεων, πόλις, πολίτης. Να μην 
κή πλευρά, από το σημαίνον της λέξης. Ναχρη- 
από το «πολ» και μας έστειλαν την «POLICE». 

Δύση ήταν το όργανο καταστολής των λαϊκών και 
αγώνων. Δεν μπόρεσε να μας στείλει τίποτε άλ- 
•ι τίποτα σ’ αυτή την ιστορία παρά το θέμα άτι να 

αατόν τον ορμαθό τωνλέίρων, να μην ξεφύγω από τη
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μορφολσγική πλευρά και γ ι’ αυτό ορίστε, σας στέλνω την «POLICE». Αυτό 
μας έστειλε, και δυστυχώς εδώ είναι το θέμα, κατά πόσο το υπηρετούμε αυ
τό ή δεν το υπηρετούμε.

Ποιος είναι ο ρόλος της Αστυνομίας; Να καταστέλλει τους λαϊκούς αγώ
νες ή να κυνηγάει τους παραβάτες του Κοινού Ποινικού Δικαίου; Αυτό το 
πρόβλημα. Ίσως με ένα πικρό τέτοιο ερώτημα εγκαταλείπω το βήμα και την 
ομιλία μου και θα γίνει ειδική συνάντηση όπου θα κουβεντιάσουμε το θέμα, 
θα το συζητήσουμε. 'Οχι ήρθα εδώ είπα και είστε υποχρεωμένοι να με ακού
σετε και εσείς να μην έχετε λόγο. ΟΧΙ. Θα έχετε λόγο. Με ακούσατε ήδη. Θα 
είστε προετοιμασμένοι.

Δεν θα υπάρξει καν εισήγηση. Κατευθείαν ερωτήσεις, όπως κάνω με τα 
άλλα σχολεία, με Πανεπιστημιακές Σχολές, κατευθείαν συζήτηση και όχι 
ρωτάει -  απαντώ και δεν επιτρέπεται από κει και πέρα η συζήτηση. Πάλι ο 
ίδιος μπορεί εάν διαφωνεί να συνεχίσει τη συζήτηση μαζί μου. Και σας προ
ετοιμάζω. Πιστεύω -  είδα, έχω μια εμπειρία πια, βλέπω τα πρόσωπα πως 
ανταποκρίνσνται -  να ξεπεράοετε τη Σχολή, το Λύκειο του Ηρακλείου που η 
συζήτηση κράτησε 4,5 ώρες. Εσείς να το ξεπεράσατε, ελπίζω.

Με την ελπίδα ότι η συνάντηση η δική μας ανοίγει ένα νέο δρόμο για το 
κοινωνικό σύνολο για το ρόλο της Αστυνομίας, σας ευχαριστώ -θα  σας φανεί 
παράξενο αυτό που θαπω -γιατη διδαχή που μου δώσατε. Όσο κι αν φαίνε
ται περίεργο, με διδάξατε τώρα εμένα. Έχω διδαχθεί από όλη αυτή την ατμό
σφαιρα. Η συμπεριφορά η δική σας, τα πρόσωπα τα δικά σας, ο τρόπος που 
ανταποκρίνσνται σε κείνο που τονίζω, γιατί έχω μια εμπειρία στις ομιλίες 
μου πώς ανταποκρίνεται το κοινό, διαπιστώνω τα αδύνατα σημεία της ομιλί
ας μου και τα δυνατά. Ευχαριστώ όλους σας για τη διδαχή που μου δώσατε.

Ευχαριστώ  για  την πλακέτα. Τιμή μου μεγάλη το θεωρώ, αλλά ας 
μου επιτραπεί να το αφιερώσω σε έναν φοττηρί της Ιατρικής που υπηρετούσε 
στη Χωροφυλακή. Συνελήφθη μαζίμε τσν αδελφό μου τσν Απρίλιο του 1944 
και επειδή ήταν της Χωροφυλακής υπαξιωματικός τσν ανέλαβε τότε η Ειδι
κή Ασφάλεια, τσν βαοάνιαε και τσν σκότωσε ρίχνσντάς τσν από την ταράτσα 
προς τα κάτω. Τσν αδελφό μου τσν εκτέλεοαν οι Ναζί.

Λοιπόν, θεωρώ πως αυτό που μου δίνετε είναι προς τιμήν του Ανδρεάκου, 
γιατί ας μην ξεχνάτε, εμένα με τιμάτε, εμένα με λσγαριάζρτε, αλλά για σκε- 
φτείτε πόσες χιλιάδες αμνημόνευτοι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης πε
θαίνουν χωρίς να τους τιμήσει κανένας. Και γι ’ αυτό το λόγο να προσθέσω 
και κάτι και ίσως σας κουράζω, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται νατό πω.

Εάν νομίζατε ότι είχατε μπροστά σας μόνο τσν Μανώλη Γλέζο είοαστε γε
λασμένοι. Σωματικά είναι ο Μανώλης Γλέζρς, αλλά σας μιλούσαν όλοι οι 
αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που δεν ζουν τώρα και που τιροσέφεραν 
τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Την παραμονή από κά
θε μάχη, την παραμονή από κάθε διαδήλωση πλενόμαστε και λουζόμαστε να 
μας βρει καθαρά το βόλι, να μην μας βρει ακάθαρτους, όπως κάνανε οι αρ
χαίοι Έλληνες. Και έλεγε ο ένας στον άλλον: εάν ζήσειςμη με ξεχνάς. Όπου 
κι αν σταθείς και όπου θα βρεθείς είναι σαν να είμαι κι εγώ μπροστά. Και 
όταν γλεντάς και όταν πίνεις και όταν χορεύεις και όταν χαιρετάς και όταν 
μιλάς, θα μιλάς και για μένα, μη με ξεχνάς.

Εγώ λοιπόν επειδή δεν τους ξεχνάω, γι ’ αυτό το λόγο δέχομαι αυτό το δώ- 
ρ ο μ ’ αυτήν την έννοια. Το προσφέρω στον Ανδρέακο τον φοττηρί της Ιατρι
κής που υπηρετούσε στη Χωροφυλακή. Κι ας μου επιτραπεί να σας προσφέ
ρω τη Μαύρη Βίβλο που είναι στα ελληνικά, αλλά και μεταφρασμένη στα 
γερμανικά, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας εις ανάμνηση 
της συνάντησής μας, όπου περιγράφονται όλα τα εγκλήματα της Βέρμαχτ 
εναντίον του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ. ]
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Επιμέλεια: Αστυν. Α Κωνσταντίνος Ξέρας

Νικηταράς
(Νικήτας Σταματελόπουλος)

( (
Νικηταρά -Νικηταρά  

που ‘χεις  στα πόδια σου φτερά  
και στη-ν καρδιά ατσάλι. **

[ Ο Ν  ι κ η α ι ρ ά ς  γεννήθηκε χο 1782 σχο χωριό Τουρκο- 
Ιεκ α  χης Μ β λ ό π ο λ η ς , ήχαν γιος χου κλέφτη Σχαμαχέλου 
■ ουρκολεκα m i  χης Σοφίας Καρούχσου (αδελφής χης γυναί- 
Α ς  το υ  ΟΜβωρου Κολοκοτρώνη, ήχαν λοιπόν ανιψ ιός χου 
Π φ α ι^ ρ ^ Ή ω ρ ιά ) . Καχά μία άλλη εκδοχή, γεννήθηκε χο 
1784 σχο χωριό Νέδουσα Μεσσηνίας, σχους πρόποδες χου Τα- 
ΰγεχου, προς χην μεριά χου Μισχρά. Έ χ σ ι κ ι αλλιώς, χα παιδι
κά χου χρόνια χα έζησε σχο χωριό χου παχέρα χου, σχο χωριό 
Τουρκολέκα. Ενχεκάχρονος, βγήκε σχο αρματολίκι ακολου
θώντας χον παχέρα χου, αργόχερα ενχάχθηκε σχο «μπουλού
κι» χου περίφημου κλεφχη Ζαχαριά Μ παρμπιχσιώχη. Κονχά 
χου έμαθε χα μυστικά χης πολεμικής τέχνης, ξεχωρίζοντας 
για  χην ανδρεία και χην ευρωσχία χου. Ή χ α ν  ψηλός, μελα
χρινός, πρώτος σχο πήδημα και γρήγορος σχο χρέξιμο. Η  αλ- 
ληλοεκχίμηση και η  φ ιλία που αναπχύχθηκε μεχαξύ χου Κα- 
πεχάνιου και χου Νικηταρά, οδήγησαν τελικά στον γάμο χου 
με χην κόρη χου Ζαχαριά, χην Α γγελίνα  Το 1805, σχο μεγάλο 
διωγμό χων κλεφταρματολών, ο πατέρας χου σκοτώθηκε από 
τους Τούρκους και ο Ν ικηταράς ακολούθησε χον θείο στην 
Ζάκυνθο. Έ κτοτε , δεν χον εγκατέλειψε ποτέ. Την αφοσίω
ση χου Ν ικηταρά αυτή ο λαός χην είπε με δύο λόγια: «Μπρο
στά πηγαίνει ο Ν ικηταράς και πίσω ο Κολοκοτρώνης», αλλά 
και θέλοντας να  τονίσουν χην στενή και άρρηκτη σχέση χων 
δύο έλεγαν: «Η κεφαλή ήχο χου Κολοκοτρώνη και η  χειρ χου 
Νικηταρά».

Τα Επτάνησα χόχε εξούσιαζαν οι Ρώσοι. Ο Ν ικηταράς ενχά
χθηκε σχο ρωσικό στρατό και με χο τάγμα χου πολέμησε ενα

ντίον χου Ναπολέοντα στην Ιταλία. Στη συνέχεια επέστρεψε 
στην Ζάκυνθο και υπηρέτησε αυτή  χην φορά τους Γάλλους, 
που σχο μεχαξύ είχαν καταλάβει χο νησί. Στις 18/10/1818 -βρι- 
σκόμενος στην Καλαμάτα- μυήθηκε στη Φ ιλική εταιρεία από 
χον Ηλία Χρυσοσπάθη. Με συντροφιά χον Αναγνωσταρά και 
αργόχερα χον Δ. Πλαποόχα, περιόδευσε χην Πελοπόννησο κα
τηχώ ντας πολλούς σχο μεγάλο μυστικό και ετοιμάζοντας χον 
λαό για χον επερχόμενο ξεσηκωμό. Με χην έκρηξη χης επα
νάστασης, μαζί με χον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη και άλλους 
οπλαρχηγούς μπήκε στην Καλαμάτα. Ε ίχε ενστερνισθεί βα
θιά τ ις  απόψεις και χα σχέδια χου θείου χου και πήρε μέρος σε 
όλες τ ις  επιχειρήσεις γ ια  χην κατάληψ η χης Τρίπολης που χό
χε ήχαν χο Δ ιοικητικό κέντρο χων Οθωμανών στην Πελοπόν
νησο. Σ τις 12/13 χου Μάη επικεφαλής 800 ανδρών συμμετείχε 
στην νικηφόρα μάχη σχο Βαλτέτσι. Αμέσως μετά και ενώ κα- 
τευθυνόταν προς χο Ναύπλιο με 200 μόλις άντρες, προέκυψε 
η  ανάγκη να  αντιμετωπίσει στα Δολιανά (18/5/1821), ισχυρή 
Τουρκική δύναμη 6.000 ανδρών υπό χον Κεχαγιάμπεη, υπο- 
στηριζόμενη και από πυροβόλα. Ε κεί απέδειξε σχο έπακρο χον 
ηρωισμό χου και χην σπάνια στρατιωτική χου αρετή και ικα
νότητα, κατάφερε να  τους προξενήσει τεράστια καταστροφή 
και σχεδόν να  τους αποδεκατίσει.

Έ ντρομοι οι Τούρκοι σκορπίστηκαν στις γύρω  ρεματιές 
για να  γλιτώσουν, εγκαταλείποντας χα ζώα και χα πυροβόλα 
τους στα χέρια χων Ελλήνων. Ο Νικηταράς, βλέποντας τους 
να  φεύγουν φώναζε: «Σταθήτε Πέρσαι να  πολεμήσωμε» τους 
αποκαλούσε Περσιάνους. Αν σχο Βαλτέτσι διακρίθηκε για  χην

Α/Α [ 4 0  ]  ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ 2010



ανδρεία του, στην μάχη χων Δολιανών, η  ισχορία 
χον πήρε σχα φχερά χης. Οι επευφημίες χων συ- 
νχρόφων χου έφχασαν ίσαμε χα ουράνια και για 
πρώτη φορά, βγαλμένο α π’ χις καρδιές χων συνα- 
γωνισχών χου, ακούσχηκε χο παρατσούκλι που 
θα χον συνόδευε σε όλη χου χην ζωή. Μ ’ αυχό πέ
ρασε σχην ισχορία και μ ’ αυχό έμεινε σχη συνεί
δηση και χην ψ υ χή  χων Ελλήνων «Νχκηχαράς 
ο Τουρκοφάγος». Σχα Δολιανά, χον Νικηχαρά 
χον αγάπησαν, χον έκαναν δικό τους, χον δέχχηκαν αχ; δικά χους 
ήρωα. Τον χίμησαν και χον χιμούν με κάθε χράπο. Σχο προαύλιο 
χου Αγιώργη, πολιούχου χου χωριού, έχει σχηθεί αναμνησχική 
στήλη. Σχον χόπο που έγινε η  μάχη, σχην χαράδρα χου Τσάκωνα 
όπου είχαν ταμπουρωθεί ο Ν ικηχαράς και ο Καραμήχρος, δημι- 
ουργήθηκε πλαχεία και σχήθηκε η προχομή χου.

Λίγο καιρό μεχά από χις δίδυμες μάχες, ο Κολοκοτρώνης χον 
έστειλε επικεφαλής χης δύναμης που πολιορκούσε χο Ναύπλιο. 
Από εκεί έφυγε για  χην Αναχολική Σχερεά όπου οι επανασχα- 
χημένοι Αθηναίοι χον εξέλεξαν αρχηγό τους, οι Μαυρομιχαλαί- 
οι όμως δυσφόρησαν για  χην ενέργεια αυτή. Μη θέλοντας να  δη
μ ιουργεί προβλήματα και έριδες -  έφυγε για  την  Λειβαδιά όπου 
βοήθησε χον Οδυσσέα Ανδρούχσο σχην προσπάθεια χου να  ανα- 
καταλάβει χην πόλη. Τόσο δυνατή αδελφική φιλία αναπτύχθη
κε μεταξύ τω ν δύο ανδρών, ώστε έσμιξαν χο αίμα χους κι έγιναν 
αδελφοποιηχοί, (σταυραδέρφια). Κατόπιν, επέσχρεψε για να  βοη
θήσει χον Κολοκοτρώνη σχην συνεχιζόμενη πολιορκία της Τρί
πολης. Ό τα ν  η πόλη έπεσε οι Έ λλ η νες χην λαφυραγώγησαν και 
μοίρασαν χα λάφυρα, μεταξύ χων ελάχιστων που αρνήθηκαν χη 
συμμετοχή στην διανομή ήταν και ο Νικηχαράς.

Ό λ η  του η ζωή ένας αγώνας μια μάχη, δεν ήξερε και δεν ήθε
λε να  ξαποσταίνει. Η κορυφαία στιγμή χης ζωής του έφτασε. Η 
Τουρκία απαλλαγμένη από τον Αλή πασά και χους όποια εσω
τερικά χης προβλήματα, πήρε χην απόφαση να συντρίψει κάθε 
αντίσταση στην Πελοπόννησο. Αρχηγός χης στρατιάς ορίστηκε ο 
Χουρσήχ. Τ ην τελευταία στιγμή όμως ανχικαχαστάθηκε και η  αρ
χηγία  δόθηκε στον Μ αχμούτ πασά, τον γνωστό μας Δράμαλη. Ε ί
χε ευγενική καταγωγή, ήταν νέος, ακμαίος, ωραίος, πλούσιος και 
ρ ιψοκίνδυνος παράλληλα ήταν αλαζόνας, καυχησιάρης, ματαιό
δοξος ανόητος και κυρίω ς φιλοχρήματος. Τον Ιούνη του 1822, το 
στράτευμα κίνησε για  χην Πελοπόννησο. Τριάντα χιλιάδες ήταν 
οι άνδρες που συγκεντρώθηκαν σχην Λάρισα. Ισχυρό πυροβολι
κό, είκοσι χιλιάδες πολεμικά άλογα, τριάντα 
χιλιάδες μεταγωγικά άλογα και μουλάρια, και 
πεντακόσιες καμήλες. Μπροστά πήγαιναν οι 
Δερβίσηδες και οι ιμάμηδες που απήγγειλαν 
κείμενα του Κορανίου, θρησκευτικά τραγού
δια και πολεμικούς θούριους. Ακολουθούσαν 
πολεμιστές, υπάλληλοι, αστρολόγοι, μάντεις, 
θαυματοποιοί, πω λητές καπνού, οπίου, ποτο- 
πώλες, υπηρέτες, αργυραμοιβοί, δήμιοι κ.α.

Ό π ο υ  περνούσε ο συρφετός άφηνε απο
καΐδια κι ερημιά. Ο σουλτάνος πανηγύριζε 
για  τις καταστροφές που προκαλούσε στο δι
άβα χου ο Δράμαλης. Ό τα ν  έφτασε στα Γε
ράνεια όρη, ανέβηκε στην θέση που λέγεται 
«αέρες» και μεθυσμένος από χαρά και ικανο
ποίηση για χην επιτυχία χου, άρχισε να  μοι

ράζει στους αξιωμαχούχους χου τις επαρχίες 
χης Πελοποννήσου. Τον Ιούλιο η στρατιά πέ
ρασε χον Ισθμό, κατέλαβε χω ρίς καμιά αντί
σταση χην Κόρινθο και προχώρησε σχην Αρ
γολίδα, όπου αντιμετώπισε ανταρτοπόλεμο. Ο 
Δημήχριος Βαρδουνιώτης σχο βιβλίο χου «Η 
καταστροφή του Δράμαλη» εξιστορεί μονα
δικά και λεπτομερώς τα όσα διαδραματίστη
καν σχην Αργολίδα. Η  θέση χων Τούρκων εί

χε  καταντήσει δεινή. Ο στρατός υπέφερε από χην πείνα και 
την  δίψα. Τ ην οδυνηρή αυτή κατάσταση επιβάρυναν ακόμη 
περισσότερο, απρόβλεπτες ασθένειες και επιδημίες, ο Δράμα
λης αναγκάστηκε να  πάρει την  π ικρή  και μοιραία απόφαση. 
Έ δω σε χην εντολή να  γυρίσει η  στρατιά σχην Κόρινθο. Λο
γάριασε όμως με σύμβουλο χου την  ανάγκη και λησμόνησε 
χον Κολοκοτρώνη.

«Και περ ί τον όρθρον της 26 Ιουλίου εξεκίνησαν εξ Άργους 
πανστρατιά, διευθυνόρενοι προς το στενόν του Δερβενακίου, δ ι’ ου 
είχαν εισβάλει πρό τινω ν ημερών εις την Αργολίδα. 'Ωδευον, διη- 
ρημένοι εις δύο φάλαγγας (κολώνας). Έ νεκα δε της πληθύος των 
στρατευμάτων και των κτηνών, εφαίνοντο μακρόθεν, ως παμμε- 
γίστη μελάνη νεφέλη, εττισκιάζουσα την πεδιάδα όλην».

Ο Νικηχαράς ήταν παρών αρχικά συμμετείχε στην από
κρουση τω ν Τούρκων σχα Δερβενάκια, όπου διέλυσε χην εκεί 
φρουρά. Κατόπιν, ανέβηκε στον Άγιο Σώσχη και ταμπουρώ- 
θηκε στα στενά χης χαράδρας εκεί κατάφερε να  συντρίψει 
μεγάλο μέρος χου στρατού που οπισθοχωρούσε. Οι Τούρκοι 
άφησαν εκεί περισσότερους από 3.000 νεκρούς. Μεχά δύο μέ
ρες επαναλαμβάνει χον άθλο του σχη μάχη που έγινε σχο Αγι- 
ονόρι. Εξολόθρευσε σχην κυριολεξία χο τμήμα χων Τούρ
κω ν που επεχείρησε να  περάσει από εκεί. Οι Τούρκοι μέσα 
στη σύγχυση και τον πανικό χους άφησαν πίσω τους πάνω 
από 600 νεκρούς. Η  συμβολή του Ν ίκη χαρτί και αυτή τη ν  φο
ρά ιχπήρξε ιδιαίτερα σημαντική και αποφασιστική. Ο Δράμα
λης -σε πλήρη απόγνωση- κατάφερε και έφτασε στην Κόριν
θο πεζός, εξουθενωμένος και ρακένδυτος. Ο εγωισμός και η 
περηφάνια του πληγώ θηκαν αγιάτρευτα, ποτέ δεν ξεπέρασε 
την  ντροπή τω ν Δερβενακίων. Έ πεσ ε σε βαριά μελαγχολία, 
αδύναμος και ταλαιπωρημένος αρρώστησε από πνευμονία η 
οποία τελικά τον οδήγησε στον θάνατο.

Η  αφιλοκέρδεια και η ανιδιοτέλεια χου Νικηχαρά έμεινε 
παροιμιώδης “ποτέ δεν ζήτησε και ποτέ 
δεν πήρε”. Μετά την  μάχη στα Δερβενά
κια, συγκεντρώθηκαν λάφυρα σε τερά
στιους σωρούς και μαζεύτηκαν για την 
μοιρασιά. Κάποιοι πρόσεξαν πω ς ένας συ
ναγω νιστής τους έλειπε ήταν ο Νικη- 
ταράς. Παρά την άρνηση του να  πάρει 
λάφυρα, στο τέλος και μετά από τη ν  επι
μονή τω ν συντρόφων του, πήρε μια σέλα, 
μια ξυλόγλυπτη ταμπακέρα κι ένα σπαθί. 
Τ ην σέλα χάρισε αμέσως σε συμπολεμιστή 
και φίλο του, την ταμπακέρα, την  έστει
λε στην γυναίκα του Αγγελίνα με το ση
μείωμα «Την στέλνω σε σένα που αγαπώ 
ύστερα από την Πατρίδα, λάβε την  για να 
με θυμάσαι» και το ξίφος το έστειλε στην

Τόσο δυνατή
αδελφική φιλία 

αναπτύχθηκε μεταξύ 
του Νικηταρά και του 
Οδυσσέα Ανδρούτσου, 

ώστε έσμιξαν το 
αίμα τους κι έγιναν 

αδελφοποιητοί, 
(σταυραδέρφια) ’
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Υδρα για τις ανάγκες του στάλου. Οι πρό
κριτοι όμως του νησιού, το επέστρεψαν λέ
γοντας ότι το σπαθί αυτό, μόνον όταν το 
κρατεί το χέρι του Ν ικηταρά έχει αξία.

Ό τα ν  άρχισαν οι εμφύλιες διαμάχες το 
1823, ο Ν ικηταράς τάχθηκε με το μέρος του 
θείου του και κατά της Κυβέρνησης Κου- 
ντουριώτη. Π αρ’ όλη την υποστήριξή του 
στον Κολοκοτρώνη, τήρησε μετριοπαθή 
στάση και δεν πήρε μέρος στις μάχες που 
έγιναν προσπαθώντας με τ ις  παρεμβάσεις 
του, να  συμφιλιώσει τα πράγματα. Με την  επικράτηση των 
Κυβερνητικών, πήγε στο Μεσολόγγι κλείστηκε στην πολιορ- 
κημένη πόλη πολεμόντας κατά του Κιουταχή. Μ ετά την  χορή
γηση αμνηστίας, ενόψει της εισβολής του Ιμπραήμ, επέστρεψε 
στην Πελοπόννησο επικεφαλής στρατιωτικού τμήματος και 
έλαβε μέρος σε πολλές μάχες. Το 1826 με συμπολεμιστή τον Γε
ώργιο Καραϊσκάκη, έλαβε μέρος, με 800 άντρες, στη νικηφό
ρα μάχη της Αράχοβας. Γύρισε εσπευσμένα στο Ναύπλιο για
τ ί αρρώστησε βαριά από πλευρίτιδα. Μετά την  θεραπεία του 
ακολούθησε τον Κολοκοτρώνη και πήρε μέρος σε πολλές μά
χες κατά του Ιμπραήμ. Γία δεύτερη φορά πολέμησε στο πλευ
ρό του Καραϊσκάκη στην άτυχη  μάχη του Φαλήρου τον Απρί
λη του 1827.

Μετά την  απελευθέρωση εντάχθηκε στο κόμμα τω ν ρωσόφι
λων (Ναπαίων). Π άντα όμως εκείνο που επεδίωκε με όλες του 
τις δυνάμεις ήταν η δικαίωση τω ν αγωνιστών και η  διασφάλι
ση του λαού από τ ις  ξένες επεμβάσεις, στήριξε σθεναρά τον Κα- 
ποδίστρια και υπήρξε στενός συνεργάτης του.

Το 1829, με συνέταιρο τον Αρχιμανδρίτη Πύρρο τον Θετ- 
ταλό, ιδρύουν χαρτοποιείο στο Κεφαλάρι. Τα χρήματα όμως 
τελειώνουν και οι εργασίες σταματούν. Μη έχοντας την  δυ
νατότητα να συνεχίσουν την  παραγωγή, απευθύνονται στον 
Καποδίστρια. Ο Πύρρος δεν συμπαθεί τον Κ υβερνήτη και έχει 
εκφράσει τις εχθρικές διαθέσεις του. Πιστεύει όμως ότι θα εν- 
δώσει και θα προσφέρει την  βοήθεια του, προς χάριν της φιλίας 
του με τον Νικηταρά. Ο Καποδίστριας γνωρίζει ότι μια τέτοια 
επιχείρηση δεν έχει μέλλον. Εξ’ άλλου θεωρούσε ότι προτεραι
ότητα είχαν άλλες ανάγκες και ενέργειες σχετικές με την  ανώ
μαλη πολιτική κατάσταση και δεν απαντά καθόλου στο αίτη
μα τους. Ο Ν ικηταράς συνειδητοποιεί ότι το χαρτοποιείο δεν 
μπορεί να προχωρήσει και μεταφέρει τ ις  μηχανές στο σπίτι 
του, στο Άργος. Το 1830 διορίστηκε Γενικός Αρχηγός της Πο
λιτικής Φρουράς Πελοποννήσου, το 1831 Πρόεδρος του Ανα
θεωρητικού Δικαστηρίου τω ν Ελαφρών και το 1832 Γενικός 
Αρχηγός του Στρατοπέδου Κορίνθου και έπειτα Αρχηγός της 
Μεσσηνίας. Μετά από την άφιξη του Ό θω να  στο Ναύπλιο, ο 
Ν ικηταράς και ο Πύρρος απευθύνουν αίτη
μα προς αυτόν, ζητώντας την  συνδρομή του 
για την  επανεκκίνηση τω ν εργασιών του 
χαρτοποιείου. Ο Ό θω νας δείχνει να  μη συμ
μερίζεται τις απόψεις τω ν δύο συνεταίρων. Η  
κατάσταση οδηγεί σε αδιέξοδο και η επιχείρη
ση χαρτοποιίας λήγει άδοξα.

Η  αλήθεια είναι πω ς ο Ν ικηταράς δεν συ
μπάθησε ποτέ τους Βαυαρούς γ ι’ αυτό και 
έμεινε αμέτοχος και απομονωμένος. Το 1834

προάγεται σε Συνταγματάρχη και διορίζε
ται στρατιωτικός νομοεπιθεωρητής αλλά 
μετά το κίνημα της Μεσσηνίας, τον Αύγου
στο του ίδιου έτους, τον συνέλαβαν και τον 
φυλάκισαν. Το 1839, θεωρήθηκε ένοχος 
συνομωσίας κατά του Ό θω να. Φ υλακί
στηκε στο Παλαμήδι και το 1840 δικάστη
κε, κρίθηκε αθώος και αφέθηκε ελεύθερος. 
Οι Βαυαροί όμως δεν δέχτηκαν την από
φαση του Δικαστηρίου και με υπογραφή 
του Ό θω να  φυλακίστηκε στην Αίγινα. Με 

όλους αυτούς τους διωγμούς και τις ταλαιπωρίες ο Νικητα- 
ράς κουράστηκε και η υγεία του κλονίστηκε σοβαρά. Σ την δί
κη  που έγινε στις 18/9/1841, δόθηκε εντολή να  προσαχθεί κα
θιστάς. Α μνηστεύτηκε και αποφυλακίστηκε σχεδόν τυφλός. 
Ασθενής και ταλαιπωρημένος φτάνει στο σπίτι του. Παρότι 
καμιά σχέση δεν είχε με τον τόπο αυτό, δέθηκε μαζί του. Εξ’ 
άλλου το αγρόκτημα στο Σερεμέτι, κοντά στα όρια του Άρ
γους προς το Ναύπλιο, ήταν όλη του η περιουσία αν και όπως 
αναφέρεται « ...ο Ν ικηταράς είχε τρεις υδρόμυλους στο Κε
φαλάρι Άργους (σύμφωνα με την  διαθήκη της συζύγου του 
Αγγελικής, 197/1863 του συμβολαιογράφου Ναυτιλίας I. Σα- 
ριγιάννη). Στο Σερεμέτι πάντω ς ακούμπησε τις ελπίδες του 
για επιβίωση δική του και τη ς οικογένειας του. Ε κεί ο «ωκύ- 
πους» στρατηγός πότισε με τον ιδρώτα του την  βαλτώδη γη 
και τη ν  μετέτρεψε σε γόνιμη. Δεν ήταν όμως τυχερό του να 
ησυχάσει.

Σε αναφορά του προς τον Ό θω να, σχετική με το κτήμα στο 
Σερεμέτι τον Οκτώβρη του 1841 γράφει:

Μ εγαλειότατε,
« Ε ις διαφόρους περιστάσεις και εποχάς έκαμα γνωστόν εις 

την Υμετέραν Μ εγαλειότητα ότι δ ι αδείας της υπό της αίσιας 
ελεύσεως της Ε λληνικής Κυβερνήσεως, μο ι παρεχω ρήθησαν 
όλες οι εντός της κατά την Αργολίδα θέσεως Σερεμέτι εθνικές 
γαίες, χέρσας δε ούσας, και καταπλακω μένος υπό των υδάτων. 
Η γωνίσθην, εξόδευσα, όπ  εντίμω ς απολάμβανα, αποξήρανα τας 
γαίας αυτάς και εγεώ ργησα ικανόν μέρος αυτών, ενήργησα φυ
τείας, α ιπα ί δε κατεστράφησαν εκ  τω ν ώδε ανωμαλιών, επανέλα
βα μετά  ταύτα τας γεω ργικός εργασίας δια να δυνηθώ να πραγ
ματοποιήσω  τον οποίαν η Κυβέρνησις προέθετο σκοπόν, του να 
εξασφάλιση πόρον ζωής εις την πολυάριθμον οικογένειαν γηραι
ού στρατιωτικού, όστις τίποτε άλλο δεν απήτησε ττώποτε.

Μ ετά την σύστασιν του ιπποφορβείου, μου αφηρέθησαν αι γαί- 
αι ανταί, μο ι αφέθη όμως μέρος αυτώ ν κατά το τοπσγραφικόν 
σχέδιο του αρχηγού του πυροβολικού. Τούτο συνέβη μεταξύ των 
ετών 1836 και 1837. Έ κτοτε ασχολούμαι μ ε  την βελτίω σιν της 
καλλιέργειας των οποίων μ ο ι αφέθησαν γαιώ ν, αλλ  ’ επέπρωτο 

ίσως κα θ’ ήν στιγμήν χαίρω  τα αποτελέσμα
τα της δικαιοσύνης της Υ.Μ . να ίδω να αφαι- 
ρούν από εμ έ γη ως είρηται αφεθείσαν εις την 
κατοχήν μου γαίας Σερεμετίου, και να μάθω  
όπ  ικανόν μέρος ανττάν εξετέθη εις δημοπρα
σίαν».

Ο Ν ικηταράς δεν είχε άλλους πόρους, για 
να  αποξηράνει και να  καλλιεργήσει την  γη  
του αναγκάστηκε να  δανειστεί Δανείστη
κε για να  φτιάξει το σπίτι του. Δανείστη-

Η αλήθεια είναι
πως ο Νικηταράς δεν 
συμπάθησε ποτέ τους 
Βαυαρούς γ ι’ αυτά και

έμεινε αμέτοχος και
,απομονωμένος
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κε όμως και για  συντηρήσει τους στρατιώτες του τον καιρό του 
αγώνα. Οι τόκοι τον έπνιξαν. Σε αναφορά του στην Γερουσία και 
την  Βουλή, το δίκιο τον πνίγει και ο λόγος του είναι πύρινος:

«...Ως εκ  τούτου κατεδαπάνησα εις αυτό πολλά εις καλλιέργειαν, 
οικοδομήοας οίκους, ανοίξας χάνδακας, εμφυτεύσας αμπελώ νας, 
δένδρα και λοιπά  προς τούτοις δε και όσα εργάσιμα, ζώα και άλ
λα  χρήματα. A U ’ η Αντιβασιλεία αυθαιρέτως και αχπογνωμάνως 
μ ε  αφήρεσεν το πλείστον μέρος αυτού αλλά και σύρουσά μ ε  εις τας 
καθύγρους φυλακάς εν αυτή τη φυλακή μ ε  κατηνάγκααε ή  να οικο
δομήσω την εν Ν αυπλίω  οικίαν μου ή  να την πουλήσω και ούτω  
μ ε  εξέθεσεν εις πολλά δυστυχήματα, διότι αναγκααθείς να εμπιστευ- 
θώ εις ξένους την φροντίδα της οικοδομής και υποπεσώ ν σε σφε- 
τερισμούς και τόκους, αντί 30 ή  35 χιλιάδω ν δραχμώ ν δαπάνης η 
οικοδομή ανέβη εις 79.775, την ακρίβειαν των οποίων βλέπετε εις 
επισυναπτόμενον ενταύθα κατάλογον. Αναγκααθείς εκ  τούτου να δα- 
νεισθώ εσχάτως 20.000 δρχ. από την Τράπεζαν, αδύνατο να πληρώ 
νω το χρεώ λυστρσν και το μέλλον α πειλεί τα χειρότερα και δια να 
γνωρίζετε κάλλιαν την αλήθεια σας επισυνάπτω  δεύτερον ονομαστι
κόν κατάλογον των όσων κατά τον Αγώ να εδανείαθην δια να οικονο
μώ  εν μέρει τους υ π ’ εμού στρατνώτας και δια τα οποία σήμερον σύ
ρομαι καθ’ εκάστην εις τα δικαστήρια και πληρώσω ως αν έμελσν 
να υποβάλλω μαι δια τον πατριω τισμόν μου (συγχωρήσατε μο ι να το 
ειπώ ) εις πρόστιμα ........Ακολούθως δε ότι αποφασιοθή και εγώ  β έ
βαια υπάγομαι εις την εθνικήν θέλησιν και απόφασιν».

Ακόμη και τώρα, ο Ν ικηταράς πειθαρχεί. Ο Έ λλ η να ς πατρι
ώτης, που μπορούσε να  βγει από τον αγώνα πάμπλουτος, τώρα 
φτωχός και χρεωμένος εκλπιαρεί τη ν  βοήθεια και υποστήριξη 
από τους κατέχοντες θώκους που εκείνος τους εξασφάλισε. Το 
1843 προάγεται σε υποστράτηγο ενώ μετά την  εξέγερση της 3ης 
Σεπτέμβρη 1847 διορίστηκε Γερουσιαστής, αξίωμα που του εξα
σφάλισε μια πενιχρή σύνταξη. Παρά τις προσπάθειες του όμως, 
του ίδιου και της οικογένειας του, αλλά και τ ις  εντολές της Κ υ
βέρνησης για  αναστολή τω ν διώξεων λόγω χρεών, το κτήμα του 
στο Σερεμέτι τελικά δεν σώθηκε, εκποιήθηκε.

Ο Ν ικηταράς απέκτησε τρία παιδιά, τον Γιάννη και δύο κόρες. 
Ο Γιάννης έγινε στρατιωτικός, ενώ η μια του κόρη τρελάθηκε 
από την λύπη  της βλέποντας τον πατέρα της μετά την φυλάκισή 
του στην Αίγινα, εξουθενωμένο, τυφλό και ανήμπορο. Ο Νικη- 
ταράς μπορεί να  υπέφερε πολλά, αλλά ποτέ δεν βαρυγκώμισε και 
ποτέ δεν είπε πικρή κουβέντα για την Πατρίδα. Μ πορεί να  μη δι
καιώθηκε στα μάτια τω ν συγχρόνων του, έχει όμως σημαδέψει 
ανεξίτηλα τις  ψ υχές του λαού. Έ χ ε ι δικαιωθεί στην συνείδηση 
τω ν νεοελλήνων που τον τιμούν και τον έχουν κατατάξει στους 
κορυφαίους Έ λλ η νες αγωνιστές.

Τα λόγια του Λυκούργου Κρεστενίτη (25/6/1849), προς την 
Βουλή, δείχνουν τον σεβασμό και την  εκτίμηση κάποιων Ελλή
νω ν προς το πρόσωπο του οπλαρχηγού:

« Το όνομα του Ν ικήτα  και το δια της σπάθης αυτού αποδοθέν 
εις τον ίδιον (του Τουρκοφάγου) τις δύναται να αρνηθή όπ  δεν ήχη
σε καθ’ όλην την Ευρώ πη και την Ασίαν, προφερόμενον εισέτι μ ε  
σέβας και θαμασμάν παρά πάντων; Τ ις δύναται να αμφιβάλη όπ  ο 
βίος του Ν ικήτα θέλει καλύψει παλλάς της ιστορίας σελίδας και θέ
λει (πολίση αυτήν μ ε  ανδραγαθήματα του ήρωος τούτου, τα οποία 
εις τας επερχομένας γενεάς θέλουν χρησιμεύσει οχ, τύπος και πα
ραδειγματισμός του ακραιφνούς πατριω τισμού και του ηρωισμού, 
όστις αναβιβάζει τον πολίτην στρατιώτην εις την εύκλειαν της αλη
θούς δόξης;

Η  εικώ ν του Ν ικήτα , ζώντος έτι αυτού, ανήρτηται και εν Ελ- 
λάδι και εν τη αλλοδαπή μεταξύ εκείνω ν τω ν μεγάλω ν ανδρτάν 
μετά  θάνατον δε η προτομή αυτού θέλει κατασταθή σεβαστόν 
μνημείον εις πάντα τόπον. Οι ξένοι περιηγητα ί ασπάζονται σή
μερον μ ε  σέβας τον Ν ικήταν, αλλά μ ετά  θάνατον και ξένοι και 
ομογενείς, διαβαίνοντες εκ  των Δερβενακίω ν θέλουν χαιρετά μ ε  
δάκρυα το ηρώον του Ν ικήτα, ως σήμερον το του Μ ιλτιάδου τρό- 
παιον».

Τελικά τα βάσανα, η φτώχεια και η τύφλωσή του τον οδή
γησαν στην επαιτεία. Με εντολή της αρχής, του όρισαν μια 
θέση επαιτείας, κοντά στην σημερινή εκκλησία τη ς Ε υαγγε
λίστριας στον Πειραιά και του επέτρεπαν να  στέκεται εκεί 
κάθε Παρασκευή. Στις 25 Σεπτέμβρη του 1849, ο γενναιό
τερος τω ν γενναίων, πεθαίνει ξεχασμένος, τυφλός και πάμ
φτωχος.

Χαρακτηριστικό είναι το παρακάτω περιστατικό, που ανα- 
δεικνύει το ήθος του ήρωα και στον αντίποδα τη ν  αχαριστία 
και την αγνωμοσύνη του κράτους:

Ό τα ν  αποφυλακίστηκε το 1841, ήταν τόσο φτω χός που 
κατάντησε ζητιάνος στα σοκάκια του Πειραιά. Ό τ α ν  αυτά 
έφτασαν στα αυτιά του πρέσβη Μ εγάλης Δύναμης, αυτός 
απεστάλη από την  κυβέρνηση του στο σημείο όπου επαιτού- 
σε ο μεγάλος οπλαρχηγός. Μόλις ο Ν ικηταράς αντελήφθη 
τον ξένο μάζεψε αμέσως το απλωμένο χέρι του.
- “Τ ι κάνετε στρατηγέ μου;” (ρώτησε ο ξένος).
- “Απολαμβάνω  ελεύθερη πατρίδα” (απάντησε υπερήφανα).
- “Μ α εδώ την απολαμβάνετε, καθισμένος στον δρόμο;” (επέμε
νε ο ξένος).
- “Η  πατρίδα μου έχει χορηγήσει σύνταξη για  να ζω καλά, αλ
λά  έρχομαι εδώ για  να παίρνω  μ ια  ιδέα πω ς περνάει ο κόσμος” 
(απάντησε ο ήρωας).
Ο ξένος κατάλαβε, όμως διακριπκά, φεύγοντας άφησε να του 
πέσει ένα πουγκ ί μ ε  χρυσές λίρες.
Ο σχεδόν τυφλός Ν ικηταράς άκουσε τον ήχο, έπιασε το πουγκί 
και φώναξε στον ξένο: “Σου έπεσε το πουγκ ί σου. Π άρε το μ η ν  το 
βρει κανένας και το χάσεις..!”. ]

Πηγές
1) Πρακτικά του R  Τοπικού Συνεδρίου Αργαλικών Σπουδών, Τόμος 14, 
Άργος 30 Μαΐου-1 Ιουνίου 1986, Ιωάννης Π. Χτωτακάκος. 2)Δημήτριος 
Καμπουρόγλου, από «Το εικοσιένα», Π ανηγυρικοί Λόγοι Ακαδημαϊκών, 
έκδ. Ακαδημία Αθηνών, Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, Αθήναι 1977. 
3)Οδυοσέα Κουμαδωράκη, « Άργος το πολυδιψίαν » Εκδόσεις Εκ Προοιμίου, 
Αργος 2007. 4)Δημητρίου Κ. Βαρδουνιώτον, « Καταστροφή του Δράμαλη », 
Εκ των τυπογραφείων Εφημερίδας ΙΜορέαςΙ, Ε ν Τριπόλει 1913.

[ 4 3  ] Α/Α



[  ΑΦΙ ΕΡΩΜΑ :

Μάρτιν Λούθερ Κί
ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟ

ΙΙο τέ . άλλοτε, η ομιλία ενός ανθρώπου, δεν σηματοδοτήθηκε τόσο έντονα  και ανεξίτηλα, από 
τρ ε ιςρπ λ ές  λέξεις, που πυροδοτούν μια ανεπ ιτήδευτη  και άδολη συγκίνηση.

Π ο ιέ  άλλοτε τρεις απλές καθημερινές λέξεις, δεν θα δεθούν τόσο άρρηκτα, με το όραμα ενός αν- 
θρώΐΛ υ, γ ια  ισότητα.

Ή |α ν  23 Α υγούστου 1963, ηλιόλουστη καλοκαιρινή  μέρα. Μια στρατιά  250.000 ανθρώπων, 
ίσως kui περισσότερων, κατέκλυσαν τη ν  αχανή  πλατεία  σ την  Ο υάσιγκτον, μπροστά από το Μ νη- 
μείο του Προέδρου Λ ίνκολν. Άνδρες και γυναίκες, κυρ ίω ς μαύροι αλλά και χιλ ιάδες λευκοί, στη 
μεγαλύτερη  δημόσια εκδήλωση που  γνώ ρισε π οτέ η ιστορική  πόλη.

Το πλήθος ζητούσε ειρηνικά  τη ν  κατάργηση κάθε ρατσ ιστικού μέτρου και τη ν  κο ινω νική  απε
λευθέρωση τω ν εγχρώ μω ν, το δικαίωμα τω ν  μαύρω ν μαθητώ ν να  πη γα ίνουν  σε δημόσια σχολεία, 
κατώ τερο μεροκάματο 2 δολαρίων, αυτοδιοίκηση τη ς  κο ινότητας τη ς  Ο υάσ ιγκτον, η  οποία τότε, 
έγχρω μη στην πλειονότητά  της, βρισκόταν υπό  τη  διοίκηση προσώπου που  διόριζε το Κ ογκρέ
σο και άλλα.

Ο Μ άρτιν Λούθερ Κ ίνγκ  ή τα ν  τότε μόλις 34 ετών. Ε π ικεφ αλής τω ν  αντιρατσ ιστικώ ν οργανώ 
σεων που  είχαν αναλάβει εκείνη  τη ν  «εκστρατεία», εξεφώνησε τον περίφημο λόγο του  « Έ χ ω  ένα 
όνειρο» (I have a  dream ), ο οποίος θεωρείται ισάξιος τη ς  ιστορικής ομιλίας του Αβραάμ Λ ίνκολν 
στο Γκέτισμποργκ.

«Έ χω  ένα  όνειρο ότι μ ια  ημέρα αυτό το έθνος θα  ξεσηκω θεί κ α ι θα  ζήσει το α λη θ ινό  
νόημα της πεποίθησής τον: «Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες αυταπόδεικτες: ότι όλο ι οι ά ν 
θρω ποι έχουν δημ ιουργηθεί ίσοι.
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Έ χ ω  ένα όνειρο ότι μ ια  ημέρα  
στους κόκκινους λόφ ους της Γ εω ργί
ας οι γ ιο ι των πρώ ην σκλάβω ν κα ι οι 
γ ιο ι των πρώ η ν ιδιοκτητώ ν θα μ π ο 
ρέσουν να  καθίσουν μ α ζ ί στο τραπέ
ζι της αδελφότητας.

Έ χω  ένα όνειρο ότι μ ια  ημέρα  
ακόμη κα ι η Π ολιτεία  του Μ ισισιπή, 
μ ια  έρημη Π ολιτεία, π ν ιγμ ένη  α π ό  
τη λάβρα  της αδικίας κα ι της κατα
πίεσης, θα  μ ετα μ ορφ ω θεί σε μ ια  όα
ση ελευθερίας κα ι δικαιοσύνης.

Έ χ ω  ένα όνειρο ότι τα τέσσερα 
πα ιδιά  μου μ ια  ημέρα θα ζησουν σε ένα έθνος όπου δεν 
θα κρ ιθούν α π ό  το χρ ώ μ α  του δέρματός τους α λλά  α π ό  
το περ ιεχόμενο  του χαρα κτήρα  τους.

Έ χω  ένα όνειρο σήμερα.
Έ χ ω  ένα  όνειρο ότι μ ια  ημέρα η Π ολιτεία  της Αλα- 

μ π ά μ α ς [...] θα  μεταμ ορφ ω θεί σε μ ια  κατάσταση όπου  
τα μ ικ ρ ά  μ α ύρα  αγόρ ια  κα ι κορίτσια  θα μπορέσουν να  
πιαστούν χέρ ι-χ έρ ι μ ε  τα μ ικ ρ ά  λευκά  α γόρ ια  κα ι κο
ρ ίτσ ια  κα ι να  περπατήσουν μ α ζ ί σαν αδελφές κα ι αδελ
φοί».

Π ώ ς ξεκ ίνη σ α ν  όλα;
Στο Μ οντγκόμερι τη ς  Αλαμπάμας, τη ν  1η Δεκεμβρί

ου  1955, μ ια  μαύρη γυνα ίκα  ονόματι Ρόζα Π αρκς αρνήθη- 
κε να  παραχωρήσει τη  θε'ση τη ς  στο λεωφορείο σε ένα λευ 
κό άνδρα, όπως απαιτούσε ο διαβόητος Νόμος Τζιμ Κρόου, 
που προέβλεπε πο ινή  φυλάκισης, έως και 10 ετών, γ ια  «πα
ράβαση ανθρω πίνω ν και θεϊκώ ν αρχών». Οι μαύροι ακτιβι- 
στές τη ς  πόλης σχημάτισαν το M ontgom ery Im provem ent 
Association (Σύνδεσμο Β ελτίωσης του Μ οντγκόμερι) γ ια  να 
μποϊκοτάρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Έ ψ α χ ν α ν  γ ια  ένα νέο, δυναμικό και αγω νιστή  συνάνθρω 
πό τους, που να  μπορεί να  τους εκπροσωπήσει.

Τον βρήκαν στο πρόσωπο ενός «φλογερού» ιερέα.
Λ εγόταν Μ άρτιν Λούθερ Κ ίνγκ . Γιος κληρικού, γεννη 

μένος στην Α τλάντα τη ς  Γεωργίας, σ τις 15 Ιανουάριου του 
1929. Γόνος μ ιας βαθειά θρησκευόμενης οικογένειας (ο π α π 
πούς του ήταν  επίσης κληρικός), ακολούθησε τον εκκλησι
αστικό δρόμο - τον μόνο που  σχετικά  ανενόχλητα  μπορούσε 
να  ακολουθήσει ένας μαύρος νέος στην καρδιά τω ν  ρατσι
στικώ ν Π ολιτειών. Το δεύτερο σ υνθετικό του μικρού του 
ονόματος (Λούθερ), του το έδωσαν οι δ ικο ί του  σε ηλικ ία  2 
ετώ ν, προς τιμή  του μεγάλου θρησκευτικού μεταρρυθμιστή 
Λ ούθηρου. Αγάπησε τη μόρφωση και κατόρθωσε να  πάρει 
διδακτορικό δίπλω μα από το Π ανεπιστήμιο τη ς 
Βοστώνης. Το 1953, μόλις 24 ετών, ανέλαβε πά- 
στωρ στην εκκλησία τω ν Β απτιστώ ν του  Μο
ντγκόμερ ι τη ς  Αλαμπάμα, μ ιας πόλης που  έμελ
λε να  σημαδέψει τη  ζωή του.

Ή τ α ν  ήδη σεβαστός, ανάμεσα στους έγχρω 
μους συμπατριώ τες του, ένθερμος θιασώ της 
τη ς  τα κ τικ ή ς τη ς  ειρηνικής διαμαρτυρίας και 
καταδίκαζε τη  βία, ω ς μέσο γ ια  τη ν  επ ίτευξη  δί
καιω ν στόχω ν του κινήματος.

Μ ετά το περιστατικό στο Μο
ντγκόμερ ι, η  κατάσταση έλαβε νέες 
διαστάσεις, όταν τρεις μ ήνες αργό
τερα συνελήφ θη γ ια  τον ίδιο λόγο 
η Ιδχρ ο νη  μαθήτρ ια  Κ λοντέτ Κάλ- 
βιν. Οι μαύροι αποφάσισαν - και σε 
αυτό  πρω τοστάτησε ο Κ ίνγκ  - να  
κηρύξουν μποϊκοτάζ σ τις συγκοι
νωνίες. Σ τη  διάρκεια τη ς  παρθενι- 
κ ή ς ομιλίας του  ω ς προέδρου της 
οργάνω σης επέδειξε τη ν  εξέχουσα 
ρητορική  του  δεινότητα: «Δεν έχου
μ ε  άλλη επ ιλο γή  από το να διαμαρτυ- 

ρηθούμε. Ε π ί πολλά  χρόνια  έχουμε δείξει απίστευτη υπο
μονή. Έ χο υμ ε δημιουργήσει μ ερ ικές φορές στους λευκούς 
αδελφούς μ α ς την εντύπω ση ότι μ α ς άρεσε ο τρόπος μ ε  τον 
οποίο μ α ς  μεταχειρίζονταν. Ή ρθ α με όμω ς εδώ  για  να λ υ 
τρω θούμε από  την υπομονή εκείνη που μ α ς κάνει να υπο
μένουμε οτιδήποτε το λιγότερο από  την ελευθερία και τη δ ι
καιοσύνη».

'  Η τα ν  το  π ρ ώ τ ο  μ α ζ ικ ό  κ ίν η μ α  οργανω μένης δια
μαρτυρίας σ την Αλαμπάμα τα οποίο έμεινε σ την πολι
τ ικ ή  ιστορία τω ν Η Π Α  ω ς «μποϊκοτάζ λεωφορείων τη ς  
Αλαμπάμα». Δ ιήρκεσε 381 ημέρες και έληξε με θρίαμβο. 
Το Α νώ τατο Δ ικαστήριο, στο οποίο είχαν προσφύγει ορ
γανώ σεις πολ ιτικώ ν  δικαιω μάτω ν τη ς  Νέας Υ όρκης και 
τη ς  Μ ινεσότα, με μια ιστορικής σημασίας απόφαση, έκρι
νε  α ντισ υνταγμ ατικά  τα  μέτρα απαγόρευσης τω ν  μαύ
ρω ν στα μέσα συγκοινω νίας. Ή τ α ν  η αρχή.

Η  επ ιτυχ ία  τη ς  εκδήλωσης και οι δηλώσεις συμπαρά
στασης που  άρχισαν να  καταφθάνουν στο Μ οντγκόμερι 
παρακίνησαν τον Κ ίνγκ  να  ιδρύσει το 1957 σ υντονιστι
κ ή  επ ιτροπή  αγώ νω ν (τω ν μαύρων), ονόματι «Διάσκεψη 
τη ς  Ν ότιας Χ ριστιανικής Ηγεσίας» (ACLC) η οποία έμελ
λε να  γίνει το κύτταρο  ανάπτυξης του «απελευθερωτι
κού  κινήματος» τω ν μαύρω ν και ο οδηγός τω ν εκτός και 
εντός Κ ογκρέσου αγώ νω ν τους. Στόχος του Κ ίνγκ  ήταν 
να  δημιουργήσει μ ια  «ηθική Αρχή» με βάση τ ις  εκκλησ ί
ες και να  οδηγήσει τους (μαύρους) π ισ τούς σε έναν «ήρε
μο χω ρ ίς β ια ιότητες αγώ να για  μεταρρυθμίσεις στα πο
λ ιτ ικ ά  και κο ινω νικά  δικαιώματα». Η  φιλοσοφία του, σε 
αντίθεση με άλλες ομάδες εγχρώ μω ν που  αγω νίζονταν 
για  τα ίδια δικαιώ ματα (Μαύροι Π άνθηρες, Α δελφότητα 
Α γω νιστώ ν, Χ-Φ αρακάντ κ.ά.) είχε ω ς πρότυπο  τη ν  τα
κ τ ικ ή  της μη  βίας του Μ αχάτμα Γ κάντι, τη ς  Ινδίας, γ ι ’ 
αυτό και επ ισκέφθηκε τη ν  οικογένειά του  το 1959 - ένα 

ταξίδι που τον επηρέασε σε μεγάλο βαθμό. 
Α υτή  η τακτική  της «ανοχής τη ς  βίας με μη 
βία» προκάλεσε σοβαρό ρήγμα  στο παναμε- 
ρ ικανικό κ ίνημα τω ν μαύρων. Η  φιλοσοφία 
τη ς  μη  βίας «σκοντάφτει» όλο και σ υχνότε
ρα  σε εξαγριωμένους ριζοσπάστες που  δεν 
αργούν να  του «κολλήσουν» και το άκρως 
ειρω νικό προσω νύμιο «de Lawd» («ο κ. 
Προσευχόμενος»). Ο Κ ίνγκ  προσπαθεί να  
διευρύνει τη  βάση τη ς  οργάνω σής του: συ-

Η φιλοσοφία του,
σε αντίθεση με άλλες 

ομάδες εγχρώμων που 
αγωνίζονταν για τα 

ίδια δικαιώματα είχε ως 
πρότυπο την τακτική 

της μη βίας του Μαχάτμα 
Γκάντι, της Ινδίας
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[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ :

γκ ρ ο τε ί ένα μέτω πο τω ν φ τω χώ ν πληθυσμ ώ ν από όλες τ ις  
φυλές, τάσσεται κατά  του Π ολέμου του  Βιετνάμ, πολεμά 
πλέον «για μ ια  ρ ιζική  αναδιάρθρωση ολόκληρης τη ς  κο ινω 
νίας, μ ια  επανάσταση αξιών».

Η  δραστηριότητα του  Κ ίνγκ  κέντρισε τη ν  προσοχή του 
αρχηγού  του FBI Έ ν τγ κ α ρ  Χούβερ. Με γραπτή  εντολή του 
υπουργού  Δ ικαιοσύνης Ρόμπερτ Κ ένεντι, έδωσε διαταγή 
«να παρακολουθείται επ ί τα κ τικ ή ς  βάσεως», καθ’ ότι στην 
οργάνωσή του «υπάρχει σε εξέλιξη διείσδυση κομμουνιστι
κώ ν στοιχείων» και «να αποτραπεί η  ανάδειξή του  σε πολι
τ ικ ή  μορφή». Π ολλά χρόνια  αργότερα αποκαλύφθηκε ότι 
είχε αναληφ θεί ολόκληρη επιχείρηση συκοφ άντησης και 
τρομοκράτησης του μαύρου η γέτη  και ότι «σε τουλάχιστον 
τέσσερις περιπτώσεις» πυρπόλησης εκκλησ ιώ ν σ τις οποίες 
θα έκανε κήρυγμα, οι δράστες ήταν  «πρόσωπα (...) τη ς  άμε
σης επιρροής» τη ς  ομοσπονδιακής αστυνομίας. Α υτά δεν 
τον επτόησαν, κάθε άλλο μάλιστα. Κ αθώς το πολιτικό  κ ή 
ρυγμά  του - συνήθω ς σ τις εκκλησίες - σ υγκέντρω νε όλο και 
μεγαλύτερο ακροατήριο, ο Κ ίνγκ  τέθηκε επικεφαλής σε πο
ρείες, γ ια  να  δοθεί το εκλογικό δικαίω μα στους μαύρους να  
έχουν τη ν  ίδια αμοιβή εργασίας με τους λευκούς και να  δια
σφαλιστεί το «δικαίωμα (τω ν μαύρων) να  έχουν δικαιώ μα
τα». Τα περισσότερα από αυτά  τα  δικαιώ ματα έγ ιναν  νόμοι, 
με αποκορύφω μα τη ν  έγκριση τη ς  Π ράξης για  τα  Π ολιτικά  
Δ ικαιώματα το 1964 και της Πράξης Ε κλογικού Δ ικαιώμα
τος το 1965.

Τ ο  1964 ο Κ ίν γ κ  έλαβε το  Β ρα β είο  Ν ο μ π έλ  για  τους 
«αγώνες του υπέρ τω ν ανθρω πίνω ν δικαιωμάτων». Ή τ α ν  
μόλις 35 ετών, ο νεότερος κάτοχος Βραβείου Νομπέλ.

Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στα δικαιώ ματα τω ν μ αύ
ρω ν ο Μ άρτιν Λούθερ Κ ίνγκ . Από το 1965 άρχισε να  αμφ ι
σβητεί τον ρόλο τω ν Η Π Α  στο Β ιετνάμ και στην ομιλία του 
σε εκκλησία τη ς  Νέας Υόρκης, στις 4 Α πριλίου του  1967, 
ακριβώ ς έναν χρόνο πρ ιν  από τη  δολοφονία του, κ α τή γγε ι
λε ότι η Α μερική «βρίσκεται στο Β ιετνάμ ω ς κατακτητής, 
για  να  μεταβάλει τη  χώ ρα σε αποικία  της», γεγονός που  προ- 
κάλεσε τη ν  οργή του περιοδικού Tim e και της W ashington 
Post. Ο βιογράφος του Taylor B ranch υποστηρίζει ότι η 
στάση του απέναντι στον πόλεμο του  Β ιετνάμ «ίσως να  μην 
όπλισε το χέρι του δολοφόνου, ασφαλώς όμως βοήθησε στο 
να  πατήσει τη  σκανδάλη».

Σ τ ις  4 Α π ρ ιλ ίο υ  1968 ο μ α ύ ρ ο ς  η γ έ τ η ς  δ ο λ ο φ ο ν ε ί
ται σε ηλ ικ ία  39 ετών, από έναν λευκό «αδελφό», ενώ  στε
κόταν στο μπαλκόνι του  μοτέλ στο οποίο είχε καταλύσει με 
τους στενούς σ υνεργάτες του  στο Μ έμφις του Τενεσί. Σ τις  
10 Μ αρτίου 1969 ο δολοφόνος του  Τζέ- 
ιμ ς Ερλ Ρ έι ομολογεί και καταδικάζε
ται σε 99 ετώ ν φυλάκιση. Α ργότερα 
ανακαλεί τη ν  ομολογία του, τροφοδο
τώ ντας ακόμη περισσότερο τα σενά
ρια συνομωσίας για  τη  δολοφονία του 
μαύρου ηγέτη.

Η σφαίρα που έπληξε θανάσιμα τον 
μαύρο η γέτη  Μ άρτιν Λούθερ Κ ίνγκ  το 
απόγευμα τη ς  4ης Α πριλίου 1968 στο 
μπαλκόνι του μοτέλ τη ς  Μ έμφις του 
Τενεσί, έκοψ ε βιολογικά το νήμα  της

ζω ής του, δεν μπόρεσε όμως να  ανακόψει το κύμα τω ν 
εξελίξεων, στους αγώ νες διεκδίκησης ίσων δικαιωμάτων, 
απέναντι σ τις ρατσ ιστικές διακρίσεις.

Το αντίθετο  μάλιστα! Ο Μ άρτιν  Λούθερ Κ ίνγκ , ω ς γ ν ή 
σιος σύγχρονος μάρτυρας, συνέβαλε με τη  θυσία του  σε 
εντελώ ς αντίθετο  αποτέλεσμα, από εκείνο που  προσδο
κούσαν οι ανώ νυμοι οι οποίοι όπλισαν το χέρ ι του δολο
φόνου του. Ό σ ο ι ήθελαν να  ανακόψ ουν το κ ίνημ α  τω ν 
μαύρω ν τη ς  Αμερικής, χρησ ιμοποιώ ντας κάθε μέσο, δια
πίστωσαν ότι το «ποτάμι» τη ς  οργής, που  ξεχείλιζε χρόνια, 
παρέσυρε τα  πάντα, από το σαθρό, ρατσ ιστικό κατασκεύ
ασμα νόμων, που  είχαν επ ιβληθεί σε βάρος του έγχρω μου 
πληθυσμού. Η  δολοφονία του, όχι μόνο δεν ανέκοψ ε τη  
δραστηριότητα τω ν  μαύρω ν γ ια  ίσα δικαιώ ματα με τους 
λευκούς συμπολίτες τους, αλλά αντιθέτω ς προκάλεσε 
έκρηξη πρω τόφ αντης α γω νιστικότητάς τους, δ ιεύρυνε το 
αγω νιστικό  μέτω πό τους και τελικά, σε λιγότερο διάστη
μα από δέκα χρόνια, σκόρπισε νόμους και ρατσ ιστικούς 
θεσμούς που  είχαν κατεβάσει τον έγχρω μο πληθυσμό της 
Α μερικής στο επίπεδο του  «πολίτη δ ίχω ς δικαιώματα».

Τα λόγια  του  θα  η χ ο ύ ν  σ τ ο υ ς  άπονες, σαν κ α μ π ά 
ν ε ς  ελευθερίας.

“...Α ς ηχήσει η ελευθερία από  τα χιονοσκέπαστα Βραχώ δη 
Ορη τον Κολοράντο!

Α ς ηχήσει η ελευθερία από τις  καμπυλώ δεις κορυφές της 
Κ αλιφόρνιας!

Α λλά  όχι μόνο · ας ηχήσει η ελευθερία από το Στόουν Μ ά- 
ουνταιν της Γεω ργίας!

Α ς ηχήσει η ελευθερία από  το όρος Α ουκάουτ του Τενεσί!
Α ς ηχήσει η ελευθερία από  κάθε λόφο τον Μ ισισιπή. Α πό  

κάθε βουνοπλαγιά  ας ηχήσει η ελευθερία.
Ό τα ν αφήσουμε την ελευθερία να ηχήσει, όταν την αφή- 

σουμε να ηχήσει από  κάθε χω ριό  κα ι κάθε κω μόπολη, από  
κάθε Π ολιτεία  κα ι κάθε πόλη, θα μπορέσουμε να επ ισπεύ
σουμε εκείνη την ημέρα που όλα τα πα ιδιά  του Θεού, μα ύροι 
άνθρω ποι και λευκ ο ί άνθρω ποι, εβραίοι και εθνικοί, προτε- 
στάντες και καθολικοί, θα μπορέσουν να ενώ σουν τα χέρ ια  
και να τραγουδήσουν τα λόγια  του πα λιού νέγρικου ύμνου

«Ε πιτέλους ελεύθεροι!
Ε πιτέλους ελεύθεροι!
Ε υχαριστούμε τον Π αντοδύναμο Θεό, επ ιτέλους είμαστε 

ελεύθεροι!». ”
Υ σ τερ ό γρ α φ ο : Ο δολοφόνος του  Μ άρτιν Λούθερ Κ ίν

γκ , Τζέιμς Ε ρλ Ρέι, πέθανε στη  φ υλα κή  το 1998, σε ηλ ι
κία  70 ετών, από ηπατίτιδα  C. Το 1977, είχε δραπετεύσει, 

μαζί με άλλους έξι κρατούμενους και 
συνελήφ θη ξανά, «κερδίζοντας» άλ
λο ένα χρόνο καταδίκης.

Έ ν α  χρόνο πρ ιν  τον θάνατό του, 
ο γ ιος του  Μ άρτιν Λούθερ Κ ίνγκ , 
Ντέξτερ, τον  επ ισκέφθηκε στη φ υ 
λακή  και το υ  γνω στοποίησε ότι η οι- 
κογένειά  του  ήταν  διατεθειμένη να  
υποστηρίξει το α ίτημά  του γ ια  νέα 
δίκη, προσδοκώ ντας ότι ίσως έτσι, 
το κουβάρι του  νήμ ατος να  ξετυλι
γόταν, ακόμα πιο πέρα. ]

66 Η στάση του απέναντι 
στον πόλεμο χου Βιετνάμ 

«ίσως να μην όπλισε το 
χέρι χου δολοφόνου, 

ασφαλώς όμως βοήθησε 
στο να πατήσει τη 

σκανδάλη»
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Σχετικά με την τεχνολογία του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, όσο υψηλές 
και αν είναι οι απαιτήσεις δεν είναι ποτέ αρκετές. Γι' αυτό η DuPont ανέπτυξε το 
Kevlar® ΧΡ™. ΓΓ αυτό επίσης εξερευνούμε νέους τρόπους να κάνουμε την θωράκιση 
του σώματος πιο ασφαλή και πιο άνετη. Σήμερα, ένα χρόνο μετά την παρουσίασή 
του, το Kevlar® ΧΡ™ έχει ήδη φτάσει σε ένα νέο επίπεδο καινοτομίας.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, η οικογένεια Kevlar® ΧΡ™ αναπτύσσεται.

ΤΟ ΝΕΟ KEVLAR® ΧΡ™ EXTENDED
Προσφέρει προστασία για απαιτήσεις πρόσθετα του NIJ (π.χ. SK, VPAM, HOSDB) 
Εξειδικευμένες λύσεις από σφαίρες 9 χιλιοστών 
Μεγαλύτερη άνεση στο σχεδίασμά του γιλέκου 
Χρησιμοποιείται συνδυαστικά με την πρώτη γενιά Kevlar® ΧΡ™ S102

ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Ελαχιστοποίηση του βυθίσματος 
Λιγότερες στρώσεις και απλούστερη κατασκευή 
Πατενταρισμένη τεχνολογία ύφανσης 
Αντοχή σε ακραίες συνθήκες

Για περισσότερες πληροφορίες για την οικογένεια Kevlar® ΧΡ™ πληκτρολογήστε 

www.kevlar.com, ή επικοινωνήστε με την

ΝΤΎΠΟΝΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. Σολωμού 12 & Βασ. Γεωργίου, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα 
Τηλ: 210-6889700, Φαξ: 2106889799 E-mail: lifeprotection.kevlar@che.dupont.com

Copyright 2009 DuPont. All rights reserved.
The DuPont Oval, DuPont"* and Kevlar’ are trademarks or registered 
trademarks of E.l. du Pont de Nemours and Company or its affiliates.
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[  ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ :

Η διαδρομή της αναρχικής σκέψης
στο XpOVO

Του ΚΑ0ΗΓΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ κ. Γεω ργίου  Στ. Β αγ ιανού

Β ' Ενότητα
Ο αναρχισμός του 20ου αι. φαίνεται ότι απέβαλε τον 

ηθικό μανδύα τω ν ψ ηγμάτω ν αναρχικού σκεπτικού στους δι- 
ανοητές (φιλοσόφους) της αρχαίας Αθήνας. Τώρα, απαίτησε 
ευθεία εναντίωση στην ό,ποια κυβέρνηση, στα ό,ποια πολι
τικά κόμματα, στον ό,ποιο κοινωνικό πολιτισμό και, σε τελι
κή ανάλυση, σε κάθε πολιτισμική κατάκτηση. Δεν περιορί
ζεται στην οργάνωση του εαυτού του αναρχικού μόνο, αλλά 
υιοθετεί μια βίαιη αντι-κοινωνικοπολιτική στάση. Επιτρέπει 
στους οπαδούς του να  γίνονται, όσο δύνανται, έως και κατα- 
στροφείς τω ν ό,ποιων κοινωνικών, πολιτικών, γενικά  πολι
τισμικών κατακτήσεων. Αν έτσι έχουν τα πράγματα ερωτά- 
ται: Αν αποφάσιζε ο σημερινός άνθρωπος να  βιώσει αναρχικά, 
χω ρίς δηλ. κάθε μορφής και φύσεως αρχές (ιεραρχία, στρατό, 
αστυνομία, σχολεία κ.λπ) θα ήταν ασφαλής; Τ ί θα απογινό
ταν με τ ις  εθνικές διεκδικήσεις τω ν γειτονικώ ν εθνοτήτων; 
Ε ίναι εφ ικτή και αποδεκτή μια βίωση με μορφή αγέλης μέσα 
στον 21ο αι.; Δεν θα ήταν αυτό βάναυση πολιτιστική οπισθο
δρόμηση; Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει αποδεκτό από τον σκε- 
πτόμενο άνθρωπο του σήμερα; Δεν θα οδηγούσε σε ‘ζουγκλο
ποίηση’ της κοινωνίας, αφού η ψυχολογία του ανθρώπου έχει 
δειχθεί ότι δεν ελέγχεται πάντα, έστω όταν δεν λειτουργεί το 
‘κοινωνικό συμβόλαιο’;

Σ τις ημέρες μας, όσοι υπάρχουν συνειδητοί οπαδοί του 
παραδοσιακού αναρχικού σκεπτικού (και αυτο ί δεν μπορεί, 
ασφαλώς, να  είναι κάποιος αναρχοκρατούμενος όχλος) μπο
ρούν, και δικαίως να  ασκούν η θική  αντίσταση προβάλλοντας 
παράπονα απέναντι στην αναξιοκρατία, την  οικογενειοκρα
τία, την  αδικία, τη  μεροληψία, κ.ό. Αλλά δεν είναι αποδεκτό, 
κατά τα κριτήρια του αρχαιοελληνικού, φιλοσοφικού αναρχι
κού σκεπτικού, οι αποσταθεροποιητικές βίαιες δραστηριότη

τες, μέσω καταστροφών, βανδαλισμών και δηώσεων. Τέτοι
ες δραστηριότητες δεν ανήκουν στην φιλοσοφούσα αναρχική 
αντίληψ η της αρχαίας Ελλάδας. Λειτουργούν μόνο κατά την 
αρνητική περ ί αντιπολίτευσης αντίληψ η του αναρχισμού 
του 20ού αι. Ο τελευταίος αποφαίνεται με βία ότι πρέπει να 
καταργηθεί το κράτος, να  ανατραπεί κάθε εξουσία, τα κόμμα
τα, η Εκκλησία, έστω και αν η σ υντρ ιπτική  πλειοψηφία αντι- 
τίθεται σε αυτά. Πόσο δημοκρατικές, λοιπόν, μπορούν να  θε
ωρηθούν οι αντιλήψ εις αυτές του σύγχρονου αναρχισμού;

Α ν  κ ά νο υ μ ε  κ α ι μ ια  σ ύ γ κ ρ ιο η  του αναρχισμού με τον 
κομμουνισμό θα παρατηρήσουμε, ότι ο αναρχισμός είναι ατα
ξικός. Α ντίθετα ο κομμουνισμός έχει ταξική τοποθέτηση17. 
Συνεπώς, ο αναρχισμός και ο κομμουνισμός είναι ιδεολογίες 
που αντιτίθενται μεταξύ τους κ α τ’ ουσίαν. Σε συγκεκριμένα, 
ωστόσο, σημεία παρουσιάζει ενδιαφέρον η σύμπτωσή τους, 
όπως η απόρριψη τω ν εθνικών, τω ν κοινω νικώ ν κ.ά. διακρί
σεων.

Ο αναρχισμός του 20ού αι., από τη  σκοπιά τω ν ιδιαιτερο
τήτω ν  του, που ήδη επισημάναμε, είναι περίεργο και το ότι 
μπροστά στην κατάργηση πάσης αρχής, αρνείται έστω και 
έμμεσα τον πολιτισμό ενγένει. Και ας μη αντιταχθεί κάποιος 
στη εντίμηση αυτή, αφού τον θεωρεί αυτόχρημα βιαστή της 
φυσικής (=κατά  το φυσικό δίκαιο) δικαιοσύνης. -  Και, τώρα, 
ερωτάται: Δεδομένου ότι ο παραδοσιακή φιλοσοφία της αναρ
χίας υιοθετεί τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου, πόσο είναι 
ανθρωπίνως εφικτό, ο αυτοπροσδιορισμός του εξωτερικευό- 
μενος, να  μη επηρεάζεται από τον ενδημούντα στον άνθρωπο 
εγωισμό, συνεπώς να  μη αλλοιώνεται, και να  μη απομακρύνει 
τη συναίσθηση της δικαιοσύνης του φυσικού ή του θετικού 
δικαίου; Και, αν παραπέρα δεχθεί κάποιος, ότι μπορεί και να
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υπάρξουν εξαιρέσεις, όπου ο αυτοπροσ- 
διορισμός είναι ειλικρινής, και η  περί 
δικαίου συναίσθηση εφικτή, μήπω ς οι 
εξαιρέσεις θα είναι, τελικά, τα θύματα;
Και όπως γίνεται αντιληπτό, θύμα θα 
είναι ο άμεσα αδικούμενος, αλλά και ο 
έμμεσα, αυτός που, π.χ., ταπεινωμένος 
με τη  θέλησή του, θα αντιμετωπίζεται 
πιθανότατα με οίκτο, ίσως και περιφρό
νηση, από τους ‘ισχυρούς’ ομοίους! - Η 
ανθρώπινη ψ υχολογία  δεν ελέγχεται.
Οι χαρακτηρολογικές διαφορές τω ν 
ατόμων διαφέρουν δραματικά.

Ο  α ν α ρ χ ιο μ ό ς  του 20ού αι. απορ
ρίπτει την ιεραρχία, την  κάθε έννοια ηγεσίας, τη δημοκρατί
α,18 κ.λπ. Θέλει να  οδηγήσει, έτσι, τον καθένα στην, πάση θυ
σία, ανεξαρτητοποίησή του, νοούμενη ως απομάκρυνσή του 
από κάθε έννοια κοινωνικοποίησης. Ερωτάται, λοιπόν, πώς 
αποκλείεται να  υπάρξουν ατομικές διαφοροποιήσεις που να 
οδηγούν σε αδιαφορία του κάποιου ενός, για τις ανάγκες του 
οποιοσδήποτε ‘άλλου’; Ποιος θα το απέκλειε; Ποιος θα υπο
στήριζε ότι αυτά θα είναι μόνο εξαιρέσεις; Πόσο ο αναρχισμός 
διαθέτει τ ις  προϋποθέσεις να  είναι άψογα λειτουργικός στις 
διανθρώπινες σχέσεις; Μ πορεί να τις ελέγχει; Πάντοτε; Αυτό 
φαίνεται να  είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατο.

Κάθε άτομο, είτε το θέλουμε είτε όχι, έχει τη ν  ιδιοπροσω- 
πία του. Έ τσ ι, είναι αναμενόμενο το ένστικτο της διακρίσε- 
ως να  του υπαγορεύει να  θέλει να προβληθεί. Αυτό συνεπάγε
ται να  συμπιέζονται (=διαφοροποιούνται), κάποτε, οι έννοιες 
‘ισοτιμία’ και ‘ελευθερία’. Βεβαιότητα είναι ότι χαρακτηρολο- 
γ ική  ισοπέδωση όλων τω ν ανθρώπων, προς το καλό ή  το κα
κό, είναι αδύνατο να  υπάρξει. Ευκταίο είναι να  μπορούσε να 
λειτουργήσει μια τέτοια κατάσταση. Τότε, ο κόσμος θα ήταν 
παράδεισος, πράγματι! Ό μω ς, αυτό δεν συμβαίνει στη ζωή. Κι 
από τη ν  άλλη, η  ίδια η ζωή, οι κοινωνίες, ο πολιτισμός, φυσι
ολογικά, εξελίσσονται μόνο ανελικτικά. Και αν, τυχόν, εκβια- 
σθεί μια αναστολή της ανέλιξής τους, τότε θα είναι τραγικές 
οι συνέπειες. Εκβιαστική, π.χ., εφαρμογή τω ν στοιχείων του 
αναρχισμού, αν συνέβαινε, θα οδηγούσε 1. σε πολιτισμική οπι
σθοδρόμηση, 2. σε εμφίλια διαμάχη με τη  συντριπτική  πλειο- 
ψηφία τω ν οπαδών του ‘κοινωνικού συμβολαίου’.

Ο αναρχισμός, συνεπώς, φαίνεται τόσο ρομαντικός, όσο και 
ουτοπικός19. Μήπως, όμως, είναι ουτοπικός και διότι ο άνθρω
πος στον σύγχρονο κόσμο δεν ανέχεται την  απόρριψη νομί
σματος20, οικονομίας κ.ο., διότι συνδυάζει σχεδόν όλες τ ις  εκ
δηλώσεις του, συχνότατα με οικονομικές διαστάσεις; Μέσω 
αυτώ ν δεν είναι που θέλει να  αντιμετωπίζει πρωτοβουλιακά 
και με ελευθερία τη ς  ό,ποιες ανάγκες του; Να επιλέγει, σε τε
λική ανάλυση, το προσωπικό πολιτισμικό του επίπεδο, όπως 
αυτός επιλέγει;

Μ ε τέτο ια  δεδ ο μ ένα  το κοινωνικοπολιτικό μέλλον της 
κοινω νίας δεν αφίνει περιθώρια για  να  καταστεί ο αναρχισμός 
καθεστώς. Ε ίναι σχεδόν ζοφερή η  βίωση κάτω από τη ν  ανθρώ
π ινη  αδυναμία να  υλοποιηθούν οι απόψεις του. Η απόρριψη 
του πολιτισμού αιώνων, π.χ., που εισηγείται, απορρίπτεται 
απολύτως από τη  σκέψη του σύγχρονου ανθρώπου. Ο αναρ

χισμός, εξ ορισμού, δεν ανέχε
ται, ούτε αντέχει καμία οργά
νωσή του. Δεν αποδέχεται να  
διαχειρισθεί τα ατομικά και τα 
κοινωνικά ζητήματα του ατό
μου, εναρμονισμένος με προ
γραμματισμένους κοινωνι
κούς τρόπους. Ρυθμιστικά21. 
Αν δε, αποκτήσει ποτέ μια τέ
τοια οργάνωση, τότε, απλά, 
δεν θα είναι αναρχισμός. Θα 
έχει μεταλλαχθεί σε οργάνω
ση με ιεραρχία και θέσεις, όπερ 
άτοπο κατά τα αναρχικά δεδο

μένα. Τότε θα ήταν η τυχόν επιλογή του εφ ικτή μόνο αν γινό
ταν με βάση τις  τις δημοκρατικές διαδικασίες (=εκλογές από 
τα μέλη της κοινότητας, τον λαό κ.λπ).

Σ υμ π έρα σ μ α . - Κλείνοντας το άρθρο αυτό θα παρατηρή
σουμε ότι η φιλοσοφική αναρχική σκέψη, στην αρχαιοελλη
ν ική  παράστασή του, συνδυάσθηκε με αρετητικές προτάσεις 
και απόψεις. Αυτές, ωστόσο, δεν αποτελούσαν, ούτε τότε, ού
τε μεταγενέστερα, αποκλειστικότητά του. Δείχθηκε ρομαντι
κός, αφού φαντάσθηκε τον άνθρωπο απαλλαγμένο από ψ υχο
λογικές καχεξίες και ελαττώματα που τον καθιστούν ευάλωτο 
σε αντιαρετητικές εκδηλώσεις. Αν, πάλι, δεν τον εθεώρησε 
απαλλαγμένο από ελαττώματα, τότε είναι αυτόχρημα ουτο
π ικ ό ς -  Απέρριψε τη  γνώση και τον πολιτισμό, συνεπώς έγι
νε ανάδοχος οπισθοδρόμησης, όπερ άτοπον. Ο άνθρωπος δεν 
πλάσθηκε τέλειος, ούτε η ό,ποια μορφή ελευθερίας του μπο
ρεί να  τον καταστήσει τέλειο. Έ τσ ι, η  αναρχική άποψη ότι θα 
τελειοποιηθεί μέσα από ανεξαρτησία και αυτοδιαχείριση είναι 
άστοχα υπεραισιόδοξη. Η βελτίωση (όχι η αριστοποίηση) του 
ατόμου είναι επιδιώξιμη μέσα 1. από πνευματική  άσκησή του, 
και 2. από την  κοινωνικοποίησή του, στο πλαίσιο τω ν πολιτι
σμικών κατακτήσεων. Ο Χριστιανισμός, εδώ και 2000 χρόνια 
και πλέον το επιδιώκει, αλλά ανεπιτυχώς. Ο αναρχισμός δό
μησε τ ις  θέσεις του χάρη στο όχι αναρχικό, αλλά οπωσδήποτε 
άναρχο πνεύμα των Ελλήνων. Πώς θα καταστήσει το άναρχο 
πνεύμα του ανθρώπου, γενικά, υποταγμένο σε απόψεις που 
είναι τόσο συχνό, και έχει λόγους, να  μη αποδέχεται; ]

,7 f i l .  την περί πάλης των τάξεων θέση της κομμουνιστικής θεωρίας.
18 Υπήρξαν ιστορικές περίοδοι, π .χ. δικτατορίες κ.ό., οπότε εθίγετο η εξουσία 
του δικτάτορα. Τότε και η δημοκρατία διαβλήθηκε καθώς ταυτίσθηκε από την 
προπαγάνδα με το χάος.
19 Ο αναρχισμός θα μπορούσε να λειτουργεί αποτελεσματικά σε μ ια  ανθρώ πι
νη κοινότητα, όπου όλοι θα ήοαν ψυχικά υγιείς, πνευματικά άρτιοι, χαρακτη- 
ρολττγικά ώ ριμοι. Ά γιοι! Αυτό δεν είναι ουτοπία;
20 Η  απουσία νομίσματος, ως ανταλλακτικού μέσου, σε μ ια  κοινωνία, που θέ
λει να βιώ σει αναρχικά, σημαίνει επιστροφή στο καθεστώς της ανταλλακτικής 
οικονομίας. Δηλ. οε οπισθοδρόμηση.
21 Το μέγιστο της κοινωνικής αρμονίας γίνεται εφικτό, όταν η πλειοψηφία  
των κοινωνών βιώ νει κατά τα δεδομένα του ‘κοινω νικού συμβολαίου’, έτσι 
όπως βιώ νουν επ ί χιλιετίες οι ανθρώ πινες κοιντανίες. Η  δε συντριπτική πλει
ονότητα των ανθρώπων στη διαχρονία των χιλιετκάν, έχει προτιμήσει να β ι- 
ώνει κατά τις αρχές του ‘κοινω νικού συμβολαίου’. Απλά, διότι έτσι νιώ θει 
ασφάλεια.

Κάθε άτομο, είχε χο 
θέλουμε είχε όχι, έχει 

χην ιδιοπροσωπία χου. 
Έχσι, είναι αναμενόμενο 

χο ένσχικχο χης 
διακρίσεως να χου 

υπαγορεύει να θέλει να  
προβληθεί
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[  ΥΓΕΙΑ

Της Π.Υ. Αφροδίτης Κοκκίνου

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
Το δωρεάν διαβατήριο για υγειονομική περίθαλψη 

σε 31 ευρωπαϊκές χώρες

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ I

Ε δώ  KCQ Λ ίγο  κ α ιρ ό  έχει τεθεί σε κυκλοφορία η ευρω
πα ϊκή  κάρτα ασφάλισης υγείας, γ ια  την  απλούστευση της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε οποι
αδήποτε από τα 27 κράτη-μέλη τη ς  Ε.Ε., καθώς και από την  
Ελβετία, τη ν  Ισλανδία, το Λ ιχνεστάιν και τη  Νορβηγία.
| Εάν πρόκειται λοιπόν, να  αναχωρήσετε για  διακοπές, για 

επαγγελματικό ταξίδι ή σύντομη ανάπαυλα, ή  έχετε κατά 
νου να  σπουδάσετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε απο
κτήσει μια κάρτα. Με τον τρόπο αυτόν θα εξοικονομήσετε 
χρόνο, φασαρία και χρήματα αν αρρωστήσετε ή  τραυματι
στείτε στο εξωτερικό.

►Η κάρτα απλοποιεί τη ν  επίσκεψη σας σε δημόσιο νοσο
κομείο, ιατρείο ή  οδοντιατρείο σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Α υτό 
σημαίνει ότι θα σας παρέχουν ιατρική φροντίδα σαν να  ήσα
σταν κάτοικος αυτής τη ς  χώρας.

►Ακόμα καλύτερα, θα πληρώσετε την  ίδια τιμή  για  τη θε
ραπεία όπω ς και οι ντόπιο ι -π ο υ  σε κάποιες χώρες, σημαίνει 
άτι μπορεί να  μ η  χρειαστεί να  πληρώσετε τίποτε.
I Ισ ιο ς  επ ω φ ελείτα ι α π ό  τ η ν  κ ά ρ τα ;

Οποιοσδήποτε είναι ασφαλισμένος ή καλυμμένος από κρα
τικό σύστημα κοινω νικής ασφάλισης ενός από τα 27 κράτη- 
μέλη της Ε.Ε. ή  τη ς Ισλανδίας, του Λ ιχνεστάιν, της Ν ορβηγί
ας ή τη ς Ελβετίας.
Μ ια κ ά ρ τα  α ρ κ ε ί γ ια  ό λη  τη ν  ο ικογένεια ;

Οχι. Το κάθε μέλος τη ς  οικογένειας σας χρειάζεται ξεχω
ριστή κάρτα.
Τ ι ε ίδ ο υ ς  ια τρ ικ ή  φ ρ ο ν τ ίδ α  κ α λ ύ π τε ι η  κ ά ρτα ;

► Κ αλύπτει δημόσια υγειονομική φροντίδα που μπορεί να  
χρειαστείτε κατά τη  διάρκεια του ταξιδιού σας, (π.χ. έναν γ ια 
τρό, ένα φαρμακείο, ένα νοσοκομείο ή  ένα κέντρο υγειονο
μ ικής περίθαλψης), συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας 
σε περίπτωση εγκυμοσύνης για  έγκυες μητέρες και τη ς  δι
αχείρισης τω ν συμπτω μάτων από προϋπάρχουσες ή χρόνι
ες ασθένειες.

►Εάν πρέπει να  λάβετε ιατρική  φροντίδα σε μια χώρα που 
επιβάλλει χρεώσεις για  τη ν  υγειονομική περίθαλψη, θα απο
ζημιωθείτε είτε αμέσως είτε μετά τη ν  επιστροφή σας στη χώ 
ρα σας. Το σκεπτικό είναι να  σας προσφερθεί η  περίθαλψη 
που χρειάζεστε ώστε να  μπορείτε να  συνεχίσετε τη ν  παρα
μονή σας.
Τ ι δ εν  κ α λ ύ π τε ι

►Η κάρτα δεν καλύπτει έξοδα ιδ ιω τικής ιατρικής φροντί
δας ή  επαναπατρισμού, εάν γ ια  παράδειγμα χρειαστεί να  γ υ 
ρίσετε στην πατρίδα σας με αεροπορικό ασθενοφόρο.

►Επίσης δεν μπορείτε να  χρησιμοποιήσετε τη ν  κάρτα αν 
πηγαίνετε στο εξωτερικό ειδικά γ ια  ιατρικούς λόγους.

►Να θυμάστε ότι η  κάρτα δεν καλύπτει τα  έξοδα υγειονο
μ ικής περίθαλψης ενώ είστε στο εξωτερικό.
Ε ίν α ι εν α λ λ α κ τ ικ ή  λύ σ η  σ τη ν  ιδ ιω τ ικ ή  τα ξ ιδ ιω τ ικ ή  
ασ φ ά λισ η ;

Κ ατηγορηματικά όχι. Ε ίναι συμπληρωματική, όχι υποκα
τάστατο. Για παράδειγμα, δεν καλύπτει το κόστος απολεσθέ- 
ν τω ν  ή  κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων.
Σε π ο ιε ς  χ ώ ρ ε ς  μ π ο ρ ώ  ν α  χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ω  τ η ν  Ε υ ρ ω 
π α ϊκ ή  Κ ά ρτα  Α σ φ ά λ ισ η ς Α σθενείας;

Η  ευρω παϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας μπορεί να  χρ η 
σιμοποιηθεί στις κατωτέρω  31 ευρω παϊκές χώρες: Αυστρία, 
Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, Ελλά
δα, Εσθονία, Η νωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, 
Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λ ιχνεστάιν, Λουξεμ
βούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ολλανδία, Ο υγγαρία, Πολωνία, 
Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσε
χία, Φινλανδία.
Π ω ς  μ π ο ρ ώ  ν α  (π ιο κ ιή σ ω  τ η ν  κ ά ρ τα

Τ ην κάρτα μπορείτε να  τη ν  αποκτήσετε εντελώ ς δωρεάν 
ερχόμενοι σε επαφή με τον τοπικό σας φορέα υγειονομικής 
ασφάλισης, αφού εναπόκειται ξεχωριστά σε κάθε χώρα η ευ
θύνη  διανομής της κάρτας εντός της επικράτειας της. ]

Α/Α [ 5 0  ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
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_Τθ| Π ά σ χ α , η λαμ πρότερη  γ ιο ρ τή  τη ς  Χ ρ ισ τιανοσ ύνης, ε ίνα ι η μ οναδική  γ ιο ρ τή  π ο υ  κ λείνει 
μέσα τη ς  όλα το φάσμα τω ν  σ υνα ισ θημ άτω ν: Α πό τη ν  αγω νία , τον  πόνο τη  θ λ ίψ η  τω ν  Π αθώ ν 
και τη ς  Σταύρω σ ης, περνάμε σ τη ν  αγαλλίαση και τη ν  ελπ ίδα  που  φέρνει η  Α νάσταση.
Η λέξη Π άσχα προέρχετα ι από τη ν  εβρα ϊκή  «pesah» (αραμαϊκά pascha), που  σ ημαίνε ι διάβαση. 
Ο ι Εβραίοι γ ιόρτα ζα ν  το Π άσχα σε α νάμ νησ η  τη ς  απελευθέρω σής το υ ς  από το υ ς  Α ιγ υ π τ ίο υ ς  και 
τη ς  διάβασης τη ς  Ε ρ υ θρ ό ς θάλασσας, ενώ  οι χ ρ ισ τ ια ν ο ί γ ιο ρ τά ζο υ ν  τη ν  ανάσταση του  Σ ω τήρα  
και τη  διάβαση από το θάνατο  σ τη  ζωή. Η  α ντίσ το ιχη  ελ λ η ν ικ ή  λέξη γ ια  το Π άσχα ε ίνα ι Λ αμπρή, 
δ ιότι η ημέρα τη ς  ανάστασης του  Χ ρίστου είνα ι μέρα ευφ ρόσυνη . Η η μ ερομ ηνία  εορτασμού του  
Πάσχα, καθορ ίσ τη κε από τη ν  Π ρώ τη  Ο ικο υ μ εν ικ ή  Σ ύνοδο τη ς  Β ιθ υ ν ία ς  στη  Ν ίκα ια , το 325 μ. 
X. και αποφ ασ ίσ τηκε να  γιορτάζετα ι τη ν  π ρ ώ τη  Κ υρ ια κή  μετά  τη ν  πανσέληνο  τη ς  εα ρ ινή ς ιση
μερίας και μετά  το Π άσχα τω ν  Ιουδαίω ν.
Π ληθώ ρα  εθ ίμ ω ν  και παραδόσεω ν α να β ιώ νουν  κάθε χρόνο  σε κάθε γω ν ιά  τη ς  Ελλάδας, το Π ά 

σχα, τη ν  π ιο  μεγάλη  και λαμ πρή  γ ιο ρ τή  τω ν  ορθοδόξων χρ ισ τια νώ ν . Ο ι Έ λ λ η ν ε ς  
γ ιορτά ζου ν  με το δικό το υ ς  μ οναδικό  τρόπο τη  μ εγα λύ τερ η  κα ι πλουσ ιότερη  σε

λα ογρα φ ικές εκδηλώ σεις, γ ιο ρ τή  τη ς  χρ ισ τ ια νο 
σύνης, τη ς  άνοιξης, τη  ζωής.

Η  Μ εγάλη  Εβδομάδα πλησ ιάζει σε λ ίγ ε ς  
μόνο  μέρες, οι κ α τα ν υ κ τ ικ έ ς  μέρες του  
Π άσχα  ε ίνα ι μ προσ τά  μ α ς κα ι ο αέρας 
μ υρ ίζε ι άνοιξη.
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Στολή υπηρεσίας 
Ελληνικής 
Αστυνομίας. 
Ανθεκτικό
ύφασμα 
ιδανικό για 
υψηλές 
απαιτήσεις

POLICE
UNIFORM

PENTAGON

r—

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ JACKET

ΧΙΤΩΝΙΟ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

Αλεξίσφαιρη επιπρόσθετη πλάκα 
από υλικό PE ( Dyneema). 
Επίπεδο προστασίας NIG  
0101.06  III.
Διαστάσεων 25χ30, 
βάρος 1,6kg.
Τέλεια προστασία από 
διαμετρήματα 7,62 mm.

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ PE (DYNEEMA) ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΛΑΚΑ

Υλικό: Καθαρό δέρμα, 1150 Denier Kodex 
Αναπνεύσιμη, αδιάβροχη μεμβράνη

ΚΒ-ΤΕΧ με αντιβακτηριακή ιδιότητα| 
εσωτερικό σύστημα 

1 προστασίας του ποδιού 
Ενύσχιση στην κνήμη 

Εσωτερική χημική 
^αντιολισθητική επεξεργασία 

Thinsulate insulation 
Μέγεθος: 38-46 
Χρώματα: Μαύρο

COMMANDO BOOTS-ELITE FORCES DEFENDER
Παρέχει προστασία απο κοφτερά αντικείμενα

Θ Η Κ Ε Σ
Υ Ψ Η Λ Η Σ Π Ο ΙΟ ΤΗ ΤΑ Σ

Για όλους τους τύπους 
των όπλων με ειδικό 

κλίπ ασφαλείας (lock-block)

PI CZ 75/85, CZ 100, GLOCK 17/19, 
SIG Ρ 226/228, BERETTA 92, 

BROWNING GP DA9, Colt Μ 1911
740 PHDLB /ΤΖ-1 750 PHDLB/OZ

ΝΟΜΕΧ
Προστασία κατά της φωτιάς

w w w .w olfp ro tection .g r *· Λ ώ * * * " * *

^ ^ Β ο ο ,

ΑΛΕΝΙΛ
ΕΛΛΑΣ A Ε

•  Ακαδημίας 4, ΤΚ 106 71 Κέντρο Αθήνα - τηλ. 210 36 11 737 
Ωράριο καταστημάτων

f - J  L__7 / /
iO f f e r  ΙΔΡΥΜΑ Β & Μ

• ιν η ο Μ Κ Η - ~

.νιθνμ.τ

SLm

ρ
Βουλή Των 
Ελλήνων

•  Ζησιμοπούλου 41, ΤΚ 175 63 Π. Φάληρο, Αθήνα - τηλ. 210 98 39 020
Δευτέρα εως Παρασκευή 09.00 - 15.00 & Σάββατο 09.00 - 14.00

http://www.wolfprotection.gr


ΥΔΡΑ >
Σ τη ν  Υδρα, το μ ικρό  α υτό  γρα φ ικ ό  και ιστορ ικό  νησ ί, τη ν  Μ. Π αρα
σ κευή  γ ίν ετα ι κ ά τ ι το μοναδικό: ο Ε π ιτά φ ιο ς  τη ς  σ υ νο ικ ία ς Κ αμίνι 
μ π α ίνε ι σ τη  θάλασσα κα ι διαβάζεται η  Α κολουθία  το υ  Ε π ιτα φ ίο υ , δη 
μ ιο υ ρ γώ ντα ς  μ ία  ατμόσφαιρα  κ α τα ν υ κ τ ικ ή . Σ τη  σ υνέχεια  οι Ε π ιτά φ ι
οι τεσσάρω ν ενορ ιώ ν σ υνα ντιόντα ι στο κ εν τρ ικ ό  λ ιμ ά ν ι, δ ίνο ντα ς  ένα  
ιδ ια ίτερο  χρώ μα. Το βράδυ  τη ς  Α νάστασης τη  ν ύ χ τ α  φ ω τίζο υ ν  τα  εντυ π ω σ ια κ ά  π υ ρ ο τεχν ή μ α τα  κ α ι ανήμερα  το υ  
Π άσχα οι κάτο ικο ι κ α ίνε  το ομοίω μα το υ  Ιούδα.

ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ
Οι κ α τα ν υ κ τ ικ ές  ακολουθ ίες τη ς  Μ εγάλης εβδομάδας π ροσ ελκύουν 
το υ ς  κ α το ίκ ο υ ς  και το υ ς  επ ισ κέπτες σ τον  Ά γιο  Ν ικόλαο. Η  περ ιφ ορά  
το υ  Ε π ιτα φ ίο υ  ε ίνα ι ιδ ια ίτερα  εντυπ ω σ ια κ ή , κα θώ ς η  μ εγά λη  πομ πή  
γυρ ίζε ι το ν η σ ί ψ έλ νο ντα ς  και π ερ νώ ντα ς  ακόμα κ ι από τα  π ιο  στενά  
σ οκάκια  του. Τα π υ ρ ο τεχνή μ α τα  φ ω τίζο υ ν  το ν υ χ τ ερ ιν ό  ουρανό.

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ >
Τ ις  ημέρες του  Π άσχα οι κάτο ικο ι του  νη σ ιού  ασ πρίζουν  τα  σ π ίτ ια  τους.
Η περ ιφ ορά  τη ς  ε ικόνα ς τη ς  Κ οιμήσεως τη ς  Θ εοτόκου, δ ια ρ κε ί τρε ις 
ημέρες η οποία  μ α ζ ί μ ε  τ η ν  πο μ π ή  τω ν  π ισ τώ ν  μ π α ίνε ι σε όλα τα  σ π ίτ ια  
του  νη σ ιού  ακόμα και στα  π ιο  απομακρυσμένα.

< ΚΥΘΝΟΣ
Το π ιο  εντυ π ω σ ια κ ό  έθ ιμο το υ  νη σ ιού  είνα ι α υτό  τη ς  ΙΚ ού νια ςΙ. Τ η ν  Κ υρ ιακή  
του  Π άσχα, σ τη ν  π λα τεία  του  νησ ιού , σ τή νετα ι μ ία  κ ο ύ ν ια  σ τη ν  οποία 
κ ο υ ν ιο ύ ντα ι αγόρια  κα ι κορ ίτσ ια  ν τυ μ έ ν α  με παραδοσ ιακές στολές. Α υτός 
ή α υ τή  π ο υ  θα  κουνήσ ει κάποιον 
, δεσμεύεται ενώ π ιον  Θ εού και 
α νθρ ώ π ω ν  γ ια  γάμο.

ΑΜΟΡΓΟΣ >
Η  Μ εγάλη Εβδομάδα ξεκ ινά  με το 

άσπρισμα τω ν  σ π ιτ ιώ ν  και τω ν  δρόμω ν. Τ η  Μ εγάλη Π αρασκευή  το από
γευ μ α  προσφέρονται ψ ω μ ί, ελ ιές κα ι νη σ τ ίσ ιμ α  γ λ υ κ ά  σε κ α το ίκ ο υ ς  και 
επ ισ κέπτες. Το ίδιο βράδυ, κ α τά  τη ν  περ ιφ ορά  του  Ε π ιτα φ ίο υ  στα  χ ω 
ριά, οι γυ να ίκ ες , από τ ις  πόρτες και τα  παράθυρα  τω ν  σ π ιτ ιώ ν , ρα ίνο υ ν  
τον κόσμο με κολόνιες
και αρώ ματα. Το απόγευμ α  τη ς  Κ υρ ια κή ς το υ  Π άσχα, όλοι οι νέοι μα
ζεύοντα ι στα  προαύλια  τω ν  εκ κ λη σ ιώ ν  και σ υ μ μ ετέχο υ ν  στα  ομαδικά 
πα ιχν ίδ ια , που  δ ιοργα νώ νοντα ι ε ιδ ικά  γ ια  τη ν  ημέρα  αυτή . Το Π ασχαλινό  γ εύ μ α  περ ιλαμβάνει το παραδοσιακό 
γεμ ισ τό  κα τσ ίκ ι, ψ η μ ένο  σε φ ούρνο  με ξύλα.

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ
Στο  α κ ρ ιτ ικ ό  Κ αστελόριζο η Α νάσταση γιορτάζετα ι με μ οναδική  κ α τά νυξη  ενώ  
τη ν  Κ υρ ια κή  του  Π άσχα γ ίν ετα ι ανάγνω σ η  τω ν  Ε υ α γγελ ίω ν  σε διάφορες γλ ώ σ 
σες. Σ τη  σ υνέχεια , στο προαύλιο  τη ς  Ε κ κ λ η σ ία ς  τω ν  Α γ ίω ν  Κ ω νσ τα ντ ίνο υ  και 
Ε λ ένη ς  που  δεσπόζει π ά νω  από τον  παραδοσιακό οικισμό, αρχίζει το γ λ έν τ ι με 
τοπ ικ ά  τραγούδια  του  Π άσχα, όπου  οι γ υ ν α ίκ ες  χο ρ εύο υν  παραδοσ ιακούς νη- 
σ ιώ τ ικ ο υ ς  σκοπούς.

ΠΑΤΜΟΣ >
Ε να  από τα  π ιο  σ η μ α ντικά  θ ρ η σ κευ τικ ά  δρώ μενα  π ο υ  γ ίν ο ν τα ι το Π άσχα  σ τη ν  

Π άτμο  το ν η σ ί τη ς  Α π ο κα λ ύψ εω ς είνα ι η  μ εγα λοπ ρεπ ή ς θ ρ η σ κ ευ τ ικ ή  τελετή
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A R M Y  KAW
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ

www.anmycam p.gr
ΑΡΒΥΛΑ 

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19 ευρώ 

Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο) 1 4 -1 8  ευρώ 

θήκη χειροπέδων 5 ευρώ 

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 

θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8 ευρώ

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΛ. 210 5326379,5810513

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ-ΠΑΝΤΈΛ0Ν 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΗ)

Εξουδετέρωσα, ακινητοηοιηση. 
σύλληψη και συνοδεία 
ένοπλου ή άοπλου ανιίηαλου.
Λάβες αυτοάμυνας 
και Αστυνομική ράβδος
ϊημεία πίεσης (pressure points].
Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσης.
TAEKWONDO ΙΑγωνισηκο-ΠαραόοοιοκοΙ 
Τμημοια Ενηλίκων -  Ανηλίκων.

HWP.KI D.0TAEKWONDO

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ
ΛΙΠΛΠΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.ΓΑ.
ΕΠΙΣΗΜ ΟΙ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Μ  W O RLD  HAPKIO O FEDERATION
HAPKID0 6 DAN. TAEKWONDO 4 DAN

Α .Γ .Σ . Τ Ζ ΙΤ Ζ ΙΦ ΙΩ Ν
ΠΛΑΤΩΝΟΣ 189 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674 
ΤΗΛ, 210 9421300, 210 9521 609 
E-mailzags tzitziflon@yahoo.gr

Ψ Α Χ Ν Ε Τ Ε  Α Κ Ο Μ Α  Γ ΙΑ  Φ Θ Η Ν Ο  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ο  Σ Ε  

Α Μ Φ Ι Β Ο Λ Ο Υ  Υ Π Ο Σ Τ Α Σ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  

Ε Τ Α ΙΡ Ε Ι Ε Σ ;

Ε Μ Π ΙΣ Τ Ε Υ Ε Σ Τ Ε  Α Υ Τ Ο Υ Σ  Π Ο Υ  Σ Α Σ  Π Ρ Ο Τ Ε ΙΝ Α Ν  

Φ Θ Η Ν Ε Σ  Κ Α Ι  Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ε Σ  Λ Υ Σ Ε Ι Σ  Κ Α Ι 

Κ Υ Κ Λ Ο Φ Ο Ρ Ε ΙΤ Ε  Σ Η Μ Ε Ρ Α  Α Ν Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ο Ι ;

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό σα-s

κ. Αρ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
σκι ιιιΛ. 210 6397 150 - 210 6014 037
κιν. 6944 4549 83, fax: 210 6016 459

ϋ ϋ ,  | j l lL ii

/ ----------------------------------------------------------- s
POWER ELECTRONICS CO

-► ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ME DVR
♦  ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 
-► ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ
♦  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS 

GSM
-► ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 
-► ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ
♦  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΟΙΚΙΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 
με πολυετή πείρα

αναλαμβάνουν ειδικές εφαρμογές 
κατόπιν δική σας απαιτήσεως. 

ΕΙΔ ΙΚ ΕΣ Τ ΙΜ Ε Σ  
ΓΙΑ ΤΑ ΣΩ Μ Α ΤΑ  Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ Σ!"

Παυλίδης Α. Λάζαρος
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ass. Β. Sc. USA

Ελ. Βενιζέλου 111 Ν. Σμύρνη, Τ.Κ. 17123 Αθήνα 
τηλ.: 210-9326925 fax: 210-9352905 κιν.: 6977172800 & 6977375500

e-mail: lpavlidis@ yahoo.gr

http://www.anmycamp.gr
mailto:tzitziflon@yahoo.gr
mailto:lpavlidis@yahoo.gr


I  ΕΘΙΜΑ

το υ  Ιερού Ν ιπ τή ρ α  το π ρ ω ί τη ς  Μ ε
γά λ η ς Π έμ π τη ς  π ο υ  βασίζετα ι σ τη ν  

Κ αινή  Δ ιαθήκη .
Τ η ν  Μ εγάλη Π αρασκευή  γ ίν ετα ι η Α ναπαράστα

ση τη ς  Α ποκαθήλω σ ης στο Μ οναστήρι το υ  Α γίου  
Ιω ά ννη  το υ  Θ εολόγου. Τ η ν  Κ υρ ια κή  το υ  Π άσχα σ τη ν  

ακολουθ ία  τη ς  Δ εύ τερη ς Α νάστασης ή Ε σ περ ινού  τη ς  
Α γάπης, το Ε υ α γγέλ ιο  διαβάζεται σε πολλές γλώσσες.

< ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Σ τη ν  Κ αλαμάτα αναβ ι
ώ νει ένα  έθιμο, π ο υ  π η 
γάζει από το υ ς  απ ελ ευ 
θερ ω τικ ο ύ ς  α γώ νες του 
1821, ο δ ιαγω νισμός 
τω ν  “μ π ο υ λ ο υ κ ιώ ν ”. 
Ο ι δ ιαγω νιζόμενο ι, με 
παραδοσ ιακές ενδυ μ α 
σ ίες κα ι οπλισ μένο ι με 
σαΐτες, δηλαδή με χαρ- 

το νέν ιο υ ς  σ ω λήνες γεμ ά το υ ς  μ πα ρούτι, επ ιδ ίδοντα ι σε 
σαϊτοπόλεμο, στο γήπεδο  του  Μ εσσηνιακού, μ ε  τη  σ υμ μ ε

τοχή  π λ ή θ ο υ ς κόσμου.

< ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ
Έ ν α  μοναδικό θέαμα α ποτε
λ ε ί η  περ ιφ ορά  το υ  Ε π ιτα φ ίο υ , 
στα  πλακόσ τρω τα  σ οκάκια  τη ς  
μ εσ α ιω ν ικ ή ς π ο λ ιτε ία ς τη ς  Μο- 
νεμβασιάς. Το ενδιαφ έρον επ ι
κ εντρ ώ νετα ι σ τη ν  εκκλη σ ία  του 
Ε λκόμ ενου  Χ ριστού, όπου  π ρ α γ 
μ α τοπο ιούντα ι όλες οι λ ε ιτο υ ρ 
γ ίες  τω ν  ημερώ ν. Το απόγευμ α  
τη ς  Κ υρ ια κή ς το υ  Π άσχα στον 
περίβολο τη ς  εκκλησ ίας, γ ίν ετα ι 
το παραδοσιακό κά ψ ιμ ο  του  Ιού 
δα ενός α νθρ ω π ίνο υ  ομοιώ ματος 

από ξύλα και άχυρα, μέσα στο οποίο έχο υ ν  το π ο θ ετη θ ε ί 
εκ ρ η κτ ικά .

ΖΑΚΥΝΘΟΣ >
Το μεσημέρι τη ς  Μ.
Π αρασκευής, οι π ισ το ί 
σ υμ μ ετέχο υν  σ τη ν  π ε
ριφορά του  Ε σ τα υρω 
μ ένο υ  π ο υ  δ ιασχίζει 
όλη τη ν  πόλη. Η  π ερ ι
φορά το υ  Ε π ιτα φ ίο υ , 
σ ύμ φ ω να  με παλαιό  το 
π ικό  έθιμο γ ίν ετα ι στον 
Μ η τροπ ολ ιτ ικ ό  Ν αό 
το υ  Α γίου  Ν ικολάου  
τω ν  Ξ ένω ν, τ ις  π ρ ώ τες  
π ρ ω ινές  ώ ρες το υ  Μ.
Σαββάτου , ενώ  με τη ν  
α νατολή  του  η λ ίου , ο 
Δ εσπότης
σ ηκώ νει τη ν  Α νάστα
ση. Μ ε το  πρ ώ το  χ τ ύ π η μ α  τη ς  καμπάνας, ο Δ εσπότης 
αφ ήνει ελεύθερα  άσπρα περ ιστέρ ια  ενώ  από το κ α μ π α 
ναρ ιό  π ετά νε  στο δρόμο π ή λ ιν α  δοχεία, όπω ς και όλοι οι 
κά το ικο ι το υ  νη σ ιο ύ  από  τα  παράθυρά  τους.

ΑΡΑΧΩΒΑ >
Α νήμερα του Π άσχα 
και από το απόγευμ α  
ξεκινάει η  περ ιφ ο 
ρά τη ς  Ε ικό να ς του  
Α γίου  Γ εω ργ ίου  τη ν  
οποία  σ υνοδεύου ν  
π ερ ί τα 500 άτομα 
ν τυ μ έ ν α  με παραδο
σ ιακές φορεσιές. Τ η ν  
επομένη  π ρ α γμ α το π ο ιε ίτα ι α γώ να ς δρόμου τω ν  γερό 
ν τω ν , οι οποίο ι ξεκ ινο ύ ν  από  τη ν  εκκλη σ ία  το υ  Α γίου  
Γ εω ργ ίου  και φ τά ν ο υ ν  στο λόφο. Α κολουθούν χο ρ ευ 
τ ικ ά  σ υ γκ ρο τή μ α τα  και το α πόγευ μ α  χο ρ εύο υν  γ υ ν α ι
κείο ι χ ο ρ ε υ τ ικ ο ί σύλλογοι. Ο ι εκδηλώ σ εις σ υνεχ ίζοντα ι 
με κ λ έφ τ ικ α  αγω νίσμα τα , όπω ς το σ ήκω μα τη ς  π έτρα ς 
κα ι άλλα.

< ΠΑΡΟΣ
Σ τη  Μ άρπησσα γ ί 
νετα ι η  περιφορά 
του  Ε π ιτα φ ίο υ  κα 
τά  τη  διάρκεια  τη ς  
οποίας γ ίνο ντα ι 
δεκαπέντε περ ίπου  
στάσεις. Σε κάθε 
στάση φ ω τίζετα ι 
κα ι ένα  σημείο του  
βουνού, όπου τα 
παιδιά  ν τυ μ ένα  
Ρωμαίοι σ τρατιώ 

τες ή μ αθητές του  Χ ριστού, αναπαριστούν σ κηνές από τη ν  
είσοδο στα Ιεροσόλυμα, τη ν  προσευχή  στο Ό ρ ο ς  τω ν  Ελαι- 
ών, το Μ αρτύριο τη ς  Σ ταύρω σ ης και τη ν  Ανάσταση.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ
Το π ιο  χα ρ α κ τη ρ ισ τ ικ ό  έθιμο τη ς  πόλης, ε ίνα ι το έθ ι
μο το υ  “λ ά κ κ ο υ ” . Μ ετά  τη ν  Α νάσταση και π ρ ιν  καλά 
ξημερώ σει οι Λ ειβαδίτες ετο ιμ άζουν τη ν  φ ω τιά . Έ ν α ς , 
κ ά νο ντα ς  το σταυρό  του, βάζει φ ω τιά  στο σωρό με τη  
λαμπάδα τη ς  Α ναστάσεως. Μ ε ρ α ντίσ μ α τα  νερού  και 
σ υ χνό  χ τ ύ π η μ α  με ένα  μ α κ ρ ύ  ξύλο, η  θράκα είνα ι έτο ι
μ η  γ ια  ν α  ψ η θ ο ύ ν  τα  αρνιά . Το ίδιο γ ίν ετα ι σε όλους 
το υ ς  “λ ά κ κ ο υ ς” κα ι α νεβ α ίνου ν  οι κ απνο ί, α να ρ ίθμ η το ι 
κα ι π υ κ νο ί, σε τέτο ιο  βαθμό, π ο υ  σκεπάζουν τον  ήλιο  
π ο υ  στο μεταξύ  ανατέλλει.
Η  πόλη  τυ λ ίγετα ι σε σ ύ ννεφ α  κα πνού . Ο ι φ ω τιές  είνα ι 
έτο ιμ ες και τα  αρνιά  το π ο θ ετο ύ ντα ι σ τους “λ ά κ κ ο υ ς”. 
Το γύρ ισ μ α  τω ν  α ρ ν ιώ ν  κα ι το  γ λ έν τ ι δ ια ρ κε ί μ έχρ ι το 
απόγευμα , το οποίο σ υ μ π λ η ρ ώ νετα ι με τη  σ υμ μ ετοχή  
παραδοσ ιακώ ν χ ο ρ ευ τ ικ ώ ν  σ υ γκ ρο τη μ ά τω ν . ]
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Κώστας Παπαγεωργίου & ΣΙΑ
www.papageorgioy.gr
ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 198, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 

τηλέφωνα: 210 7716670, 210 7703886 service: 210 7752336 fax: 210 7715498

new
INJECTION

new
INNOVA 125
' i . e o o c

new
SH 300  

4.850 €
(χωρίς βαλίτσα)

new
CBR 1000 RR
13.700 C

εκπλήξεις

new
TRANSALP 700  

7.850 €

προσφορές

•*AV i  i  k u  ι αβολη σε όλη την Ελλάδα 
+2 χρόνια εγγύηση αντιπροσωπείας 
·*Εξουσιοδοτημένο service

~  Εξόφληση
σε 72 μήνες

χωρίς
.προκαταβολή

new
CBR 600 RR 
10.800 € new

CBF 600 S 
7.850 €

new
SH 150i 

3.400 €

new
CB 600 F HORNET 

7.850 €

http://www.papageorgioy.gr
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Της Π.Υ. Αφροδίτης Κοκκίνου

Φ ρ τρ ς, π ου  Ο  κ α ιρ ό ς , κατά  πώ ς λέει ο π ο ιη τ ή ς  «.....έχει κράτος κ ι εξουσία η  Άνοιξη», θα χα-
ρέίτε ιδιαίτερα αν επισκεφθείτε το μυρω δάτο ν η σ ί τη ς  Χίου, στο οποίο θα  γνω ρίσετε και θα ζήσετε 
τη ν  πιο φ αντασμαγορική Ανάσταση.
Σχεδιάστε μ ια  βόλτα στη  Χώρα τη ς  Χίου. Κ άντε μ ια  στάση στο Κάστρο, στο οποίο θα  έχετε τη ν  ευ 
καιρία  να  θαυμάσετε εκ κ λη σ ίες  πλατείες και γραφ ικά  κτίσματα. Π ιείτε καφ έ στα παραδοσιακά κα- 
φενεδάκια και γευθείτε νόστιμα  προϊόντα από μαστίχα. Σ τη  νότια  πλευρά  του  νησ ιού  βρίσκονται 
τα Καστροχώρια ή  Μ αστιχοχώρια. Π ρόκειται γ ια  μεσαιωνικά χω ριά  τα  οποία κ τίσ τη κα ν  μεταξύ 
και 13ου και 14ου αιώνα γ ια  να  προστατεύσουν τ ις  οικογένειες τω ν  καλλ ιεργητώ ν από τους πει
ρ α τές  FT α ρχιτεκτον ική  και η  πολεοδομία τω ν  χω ρ ιώ ν  α υτώ ν  διαφέρει από α υτή  του  υπόλοιπου 
νησιού. Ό λ α  τα  κτίσματα  είναι από πέτρα, κυρ ίω ς διώροφα με μ ικρά  παράθυρα, ενώ  στο κέντρο
κάθε χω ρ ιο ύ  βρίσκεται ο κεντρ ικός πύργος, το καταφ ύγιο  τω ν  πολιτώ ν. Τα Αρμόλια, το Π υργί, 
τα  Μεστά, οι Ο λυμποι, η Βέσσα, η  Καλλιμασιά, και η Κ αλαμωτή είναι από τα  γνω στότερα Μ αστι- 
χοχώρια.
Αξίζει, ακόμη, να  επισκεφθείτε κάποιες από τ ις  Μ ονές του  νησ ιού  που  γιορτάζουν η  καθεμία με 
εντυπω σιακά έθιμα και το κυριότερο, με π ολύ  φ ιλόξενη διάθεση.
Μ ια ονειρ ική  βραδιά Α νάστασης πραγματοποιείται στους Βροντάδες τη ς  
Χίου. Δύο ενο ρ ίες  α υτή  του  Α γίου Μ άρκου και α υτή  τη ς  Π αναγίας Ερει- 
θιανής, παλεύουν χρόνια  τώρα εκτοξεύοντας ρουκέτες η  μία  σ την  άλλη.
Ο στόχος γ ια  τους Π αναγούσους (ενορίτες τη ς  Π αναγίας τη ς  Ερειθανής) 
είναι ο τρούλος (κουμπές) και το Λ ιονταράκι του Α γίου Μ άρκου (είναι 
το έμβλημα του  Α γίου Μ άρκου στην αγιογραφία πάνω  από τη ν  κεντρ ι
κή  π ύλη  του  ναού) και στόχος τω ν Α γιομαρκούσων (ενορίτες του  Α γίου 
Μ άρκου) είναι το ρολόι τη ς  Π αναγιάς τη ς  Ερειθιανής.
Υπολογίζεται πω ς κάθε Ανάσταση, 18-30 χιλ ιάδες ρουκέτες πέφ το υν  στα
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καμπαναριά τω ν  δύο εκκλησ ιώ ν με στόχο να  χτυπ ή σ ουν  
τη ν  καμπάνα. Το ε'θιμο έχει τ ις  ρίζες του  στα χρόνια  της 
Τ ουρκοκρατίας κ ι άρχισε είτε κατόπιν  κάποιας αντιπαλό- 
τη τα ς τω ν  2 ενοριώ ν είχε ω ς τρόπος να  καταδείξουν στους 
Τ ούρκους απέναντι ότι βρίσκονταν εκεί και γιόρταζαν 
τη ν  π ίστη  τους. Επικρατέστερη  είναι η δεύτερη εκδοχή. 
Ο ι προετοιμασίες γ ια  τον ρουκετοπόλεμο αρχίζουν από 
τη ν  πρώ τη  κιόλας εβδομάδα τη ς  Σαρακοστής, με τους νέ
ους να  κατασκευάζουν και τους παλιότερους να  επιβλέ
πουν. Ο ι κάτοικοι τη ς  Χίου χειρίζονται με τέχνη  τη  γό
μωση τη ς  ρουκέτας προσέχοντας τ ις  αναλογίες νίτρου, 
θειαφιού και κάρβουνου γ ια  μια πετυχημένη  εκτόξευση. 
Το εκρηκτικό  μείγμα τοποθετείται στο καλούπι, δηλαδή σε 
έναν χάρτινο  κύλινδρο, δένεται πάνω  στο ρουκετόξυλο και 
σ την  άκρη του μπαίνει το φ ιτίλι. Έ χ ο υ ν  φροντίσει μάλι
στα να  δημιουργήσουν και αυτοσχέδιες ξύλινες βάσεις, τ ις  
ρουκετοσύρχες, α π ’ όπου θα εκπυρσοκροτήσουν τη ν  κρ ί
σιμη στιγμή, στοχεύοντας κάθε φορά ψηλότερα.
Το βράδυ τη ς  Ανάστασης, το πρώτο μπαράζ «πέφτει» κα
τά  τ ις  22.00 λίγο  πρ ιν  μαζευτεί ο κόσμος. Μ όλις οι ιερείς 
ψ άλουν το Χριστός Α νέστη οι ρουκέτες εκτινάσσονται με 
δύναμη και ταχύτητα , γ ια  το καμπαναριό τη ς  αντιπάλου 
εκκλησίας διαγράφοντας χρυσές τροχιές. Π ότε ν ικάει η 
Π αναγία, πότε ο Ά γιος Μάρκος. Το λέει και η  τοπική  μού
σα: «Ό λοι οι άνθρωποι σήμερα αυτό μόνο θα  λένε τον Άγιο 
Μ άρκο κάψ ανε κ ι οι Γλυμματούσοι κλαίνεαπό το στόμα 
καθενός αυτό μόνο θα ακούσεις τους Γλυμματούσους κά
ψ ανε φέτος οι Παναγούσοι» ή  «Ρουκέτες π ήγανε πολλές 
πάνω  στη  Π αναγία  κ α τ’ Α γίου Μ άρκου τον κουμπέ δεν 
κάψ ανε καμία ο Μ αρουλάς εφώναζε βοήθα Π αναγιά  μου 
μη  τύχει και σε κάψ ουνε και χάσω τη  δουλειά μου»
Μ έτρα που  λαμβάνονται
►Ο Δ ήμος Ο μηρούπολης έχει καταφέρει να  βάλει κανό

νες ασφαλείας στην κατασκευή τω ν  ρουκετώ ν που  γ ίν ε 
ται σε σ πίτια  και υποστατικά  κρυφ ά  και παράνομα, ενώ  
παράλληλα κάνει σεμινάρια επιμόρφω σης στους κατα
σκευαστές.
► Ε πίσ ης έχει θεσπίσει κανόνες που  τηρούνται, κ ι όσοι θέ
λουν να  χαρούν το θέαμα δεν κ ινδυνεύουν. Το καλύτε
ρο μάλιστα, μέρος γ ια  να  απολαύσετε το 
θέαμα είναι ο δρόμος που  ανεβαίνει στο 
Αίπος.
► Ο Δήμος φροντίζει να  πληροφορεί 
τους επ ισκέπτες σχετικά  με ποιοι δρό
μοι κλείνουν, που  μπορείτε να  παρκά
ρετε κ.λπ.
► Ά γρυπνο  είναι και το μάτι τη ς  αστυ
νομίας, όσον αφορά τη ν  προστασία 
όλω ν χω ν πολιτώ ν. Γ ια  πρώ τη  φορά, 
μάλιστα, από τη ν  καθιέρωση του εθί
μου προέβη σε συλλήψ εις τρ ιώ ν κατα
σκευαστώ ν τη ν  περσινή χρονιά. ]
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I  ΑΦΙ ΕΡΩΜΑ ϊ

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Κώστας Αξελός, ο Έλληνας στοχαστής 
της πλανητικής σκέψης

οε η λ ικ ία  86  ε τ ώ ν  ο δ ιεθνούς φ ή μ η ς Έ λ λ η ν α ς  στοχαστής Κ ώ στας Αξελός.
'εννημένος τον Ιούνιο  του 1924 σ την Α θήνα κ ινή θ η κε  σε ένα ευρύ  φάσμα φ ιλοσοφ ικής έρευνας, 

Η ράκλειτο  μέχρι τον Μ αρξ και από τον Ν ίτσε μέχρ ι τον  Χ άιντεγκερ. Δίδαξε Φ ιλοσοφία στη 
η όπου είχε κάνει και τ ις  σπουδές του από το 1962 μέχρ ι το 1973 και μετείχε ενεργά  σ τις ιδε- 

) μεταπολεμικές ζυμώσεις. Π ή γε στο Π αρίσι στα τέλη  του  1945, με το περίφημο πλοίο «Μα- 
ταρόα», στο οποίο με πρω τοβουλία  του  δ ιευ θ υ ντή  του  Γαλλικού Ινσ τιτο ύ το υ  Ο κτάβιου  Μ ερλιέ είχαν 
βρει καταφ ύγιο  διανοούμενοι, όπω ς οι Κ ορνήλιος Καστοριάδης, Ν ίκος Σβορώνος, Κ ώ στας Π απαϊωάν- 
νου, Γ ιώ ργος Κ ανδύλης, Α ριστομένης Π ροβελέγγιος, Μ άνος Ζαχαρίας, Μ έμος Μ ακρής κ.ά.

Ε ναν χρόνο πριν , στα Δεκεμβριανά, είχε σ υλλ η φ θεί και ζήσει ε ικον ική  εκτέλεση στα κρα τητήρ ια  
τη ς  Ασφάλειας, ενώ  αργότερα θα αποδράσει από το στρατόπεδο όπου είχε φ υλακισ τεί, γ ια  να  καταδικα
σ τεί (ερήμην) σε θάνατο. Ή δ η  από το 1946, το ΚΚΕ- στο οποίο είχε εν τα χθ ε ί στα 17 του ή τα ν  γΓ α υ 
τόν παρελθόν. Σε συνέντευξή  του το 2004, που  δημοσίευσαν «ΤΑ ΝΕΑ», είχε χαρακτηρίσει τον  εαυτό 
του «στοχαστή» περισσότερο, παρά «φιλόσοφο». «Είναι λέξη μεγαλόηχη, ψ ευτο π ο ιη τική , αλλά αυτό 
είναι. Α υτός που  σκέφτεται», είχε πει. Κ εντρ ική  θέση στο έργο του  είχε η δ ιαπραγμάτευση τη ς  τεχνο 
λογ ικ ή ς διάστασης τη ς  σ ύγχρονη ς κοινω νίας, αρχίζοντας από το «Ο Μ αρξ σ τοχασ τής τη ς  τεχν ικής. 
Από τη ν  αλλοτρίω ση του  ανθρώ που, σ την  κα τάκτησ η  του  κόσμου» που  κυκλοφόρησε το 1961 (ήταν 
μ ία  από τ ις  δύο δ ιδακτορικές του διατριβές), μέχρι το «Προς τη ν  π λ α νη τικ ή  σκέψη» αλλά και πολλά 
ακόμη έργα.

«Ο πολιτισμός θα τεχνικοπο ιείτα ι όλο κα ι περισσότερο. Θα συνεχίσουν να υπάρχουν συγκρούσεις ανάμε
σα σε λαούς. Κ αι θα υπάρχουν κα ι κάποιοι στοχαστές κα ι πο ιητές ω ς μετέω ρα, μ η  οργανικά  μ έρ η  της ολό
τητας, αλλά  φ ευγαλέα  αποσπάσματά της», προέβλεπε σ τη ν  ίδια συνέντευξη.

Ε νώ  για  τη ν  ίδια τη  φ ιλοσοφία δεν ή τα ν  αισιόδοξος: «Φ αίνεται ότι πνέει τα λοίσθια». Δ ιότι «οι επ ι
στήμες του ανθρώ που κα ι της φύσης την έχουν εγκαταλείψ ει» . Ως σημαντικότερους στοχαστές σ την  
Ιστορία τη ς  ανθρω πότητας, ο Έ λ λ η ν α ς  φιλόσοφος το υ  οποίου το έργο μεταφ ράστηκε σε 16 γλώσσες
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θεωρούσε τον Η ράκλειτο, τον  Σοφοκλή, 
τον Σαίξπηρ, τον Έ γελ ο , τον  Μαρξ, τον 
Ν ίτσε, τον  Χε'λντερλιν, τον  Ρεμπά, τον 
Χ άιντεγκερ και τον Ν τοστογιέφσκι. Κά
νει αναφορές στον Η ράκλειτο  και στην 
σπουδαία του  ρήση “Ο ύτε λέει ούτε κρύ
β ει, αλλά  μ ονά χα  σ η μ α ίνει”. Ο Μαρξ είναι 
κάποιος που  καταλαβαίνει εγκαίρω ς τη ν  
οικονομική , ψ υ χο λ ο γ ικ ή  και κο ινω νική  
μιζέρια τω ν  ανθρώ πω ν αλλά και τη ν  αδυ
ναμ ία  να  αρθεί α υ τή  η μιζέρια  μέσα από 
οποιαδήποτε επανάσταση. Ο Ν ίτσε μ ιλάει 
γ ια  τη ν  εποχή  του  μηδενός και ο Χάιντε- 
γκερ  για  τη ν  “εποχή  τη ς  ν ύ χ τ α ς”. Α υτά 
τα λαμπρά μυαλά γ ια  τα  οποία μας μιλάει ο Αξελάς, α ντ ικ ρ ί
ζουν πρόωρα τη ν  αθλ ιότητα  τη ς  ζω ής και δ ιανο ίγουν με τη  
σκέψ η  τους κα ινούριους δρόμους σε όλους εμάς. Π άνω  στη 
σκέψ η  του Π αρμενίδη, Η ράκλειτου, Π λάτω να και Αριστο
τέλη  παίζετα ι όλη η  μοίρα τη ς  δυτικοευ ρω πα ϊκής σκέψης. 
Η εργασία, η  θρησκεία, ο μύθος, η γλώσσα, η σκέψ η, η  πά
λη  γ ια  εξουσία, η  πολ ιτική , η  φιλοσοφία, η  ποίηση, ο έρω
τας και ο θάνατος γ ια  τη ν  α ιω νιότητα  και το στιγμ ια ίο  εί
να ι άλα α υτά  που  μας εξανθρω πίζουν. Η  Μ εταφυσ ική  και η 
Φ ιλοσοφία δεν αποτελούν τη ν  τελευτα ία  λέξη τη ς  σκέψης. 
Α υτόματα και αβίαστα επέρχεται μ ια  μ η  φ ιλοσοφική, μ η  με
ταφ υσ ική  α ιν ιγμ α τική  σκέψ η  του  ανο ίγματος του  κόσμου 
που  δεν υπ ά γετα ι σε καμμιά  αρχή. Α υτό που  μας χρειάζεται 
είναι να  ζήσουμε εντός μας τον  ρυθμό ενός παλλόμενου κό
σμου που  ζει κα ι αισθάνεται πο ιητικά . Έ ν α ς  τέτοιος ρυθμ ός 
δεν έχει ούτε προοδευτικό, ούτε αντιδραστικό προσανατολι
σμό. Ο κόσμος μας δεν πηγαίνει, ούτε προς το καλύτερο αλ
λά ούτε και προς το χειρότερο.

Δημοσίευσε, (ελληνικά  σ την αρχή  και ακολούθω ς γα λλ ι
κά κατά  κύρ ιο  λόγο, αλλά και γερμανικά), σειρά βιβλίω ν 
που  έχουν  μ εταφ ρασ τεί σε δεκαέξι γλώσσες. Δ ίνει διαλέξεις 
σε όλον τον κόσμο. Το μεγαλύτερο μέρος τω ν κειμένω ν και 
τω ν  διαλέξεών του  έχει π ερ ιλη φ θεί στα βιβλία  του. Ανα- 
τρέχοντας σ τη ν  π ο ιη τ ικ ή  σ κέψ η  του  Η ράκλειτου, κα ι πέ
ρα από τον  Μαρξ και τον Χ άιντεγκερ, προσπαθεί να  προ
ωθήσει, α ν ιχνεύ οντα ς τον ορίζοντα τη ς  περιπλάνησης, μια 
κα ινούργια  σκέψ η  του  π α ιχν ιδ ιού  τη ς  αποσπασματικής 
ολότητας, σκέψ η  ιστορική  και σ υστηματική , ανο ιχτή  και 
πολυδιάστατη , ερω τημα τική  και π λα νη τική , που  α ντιμ ετω 
π ίζει το δ ιακύβευμα  τη ς  εποχής τη ς  τεχνικής.

Μ ε τ ο ν  Χ ά ιντεγκ ερ  κατ τ ο ν  Π ικ ά σ ο
Ο Κ ώστας Αξελός έχει πει γ ια  τον μεγάλο Γερμανό φ ιλό

σοφο Μ άρτιν Χ άιντεγκερ: «Τον συνάντησα πρώ τη φορά το 
καλοκαίρι του 1955, όταν ήρθε για  λ ίγες  μ έρ ες στο Π αρίσι. Α ρ 
γότερα συναντηθήκαμε αρκετές φορές στο σ π ίτι του στο Φ ράι- 
μπ ο υργκ . Θα μπορούσε να π ει κανείς ότι η π ερ ιο χή  της π ο λι
τικ ή ς του ξέφευγε. Ή τα ν  ταυτόχρονα ένας μεγά λο ς στοχαστής 
και ένας στενόμυαλος μικροαστός». Και γ ια  τον  Π ικάσο: «Συ

νάντησα τον Π ικάσο το 1948 στο Βα- 
λορί, στην Κ υανή Α κτή , όπου έκανα  
ολιγοήμερες διακοπές. Π έρα από  τη  
δουλειά  του, που μ ε  καταγοήτευσε, μ ε  
εντυπώ σιασε π ο λύ  κα ι ο ίδιος. Η  σχέση 
μ α ς ήταν πολύ  καλή.

Η σ ύ γ κ ρ ο υ σ η  με το ν  Σ α ρ τ ρ  
Σ υγκρούσ τη κε με τον  Σαρτρ, αλ

λά και τον σταλινισμό, ευ α γγελ ί
στηκε μια  π λ α νη τικ ή  σκέψ η  γ ια  τη ν  
«εποχή τη ς  τεχνικής» . Σε μ ια  δημό
σια συζήτηση  στο Παρίσι, το 1964, 
που  οργάνω νε η  Έ ν ω σ η  Κ ομμουνι

στώ ν Φ ο ιτη τώ ν  με θέμα τη ν  εξουσία τη ς  λογοτεχνίας, 
ο Ζαν Π ολ Σαρτρ απαίτησε τη  μη συμμετοχή  του  Κ ώ
στα Αξελού. Σε τέτοιο σημείο είχαν  φτάσει οι σχέσεις 
τους, καθώ ς ο Έ λ λ η ν α ς  φιλόσοφος τολμούσε να  τον 
αμφ ισ βητεί ανοιχτά . Η  απα ίτηση  του Σαρτρ δεν έμει
ν ε  α ναπάντητη , αφού σ τη  συζήτηση  αρνήθηκε, κατό
π ιν  του  αποκλεισμού του  Αξελού, να  συμμετάσχει και 
ο Κ λοντ Σ ιμόν, ο σ υγγραφέας π ου  21 χρόνια  αργότερα 
θα  τ ιμ η θ ε ί με το Ν όμπελ Λ ογοτεχνίας.

Η  μ ο ν ο μ α χ ία  τ ο υ  Σ α ρ τ ρ  με τ ο ν  Κ ώ ο χα  Α ξελό  
ή τα ν  βαθιά ιδεολογική και φ ιλοσοφική. Ο Αξελός, εί
χε  εντα χθ εί από νω ρ ίς  σ την  ομάδα του  περιοδικού 
«A rgum ents» (Επιχειρήματα) που  ίδρυσαν οι Ε ντγκ ά ρ  
Μ ορέν και Ζαν Ν τιβ ιν ιό  το 1956 η  ίδρυση συνέπεσε, 
διόλου τυχαία , με τη  σοβιετική  επέμβαση σ τη ν  Ο υ γ 
γαρία. Υπήρξε μάλιστα α ρ χισ υ ντά κ τη ς του  περιοδικού 
γ ια  αρκετά  χρόνια, σ υμμετέχοντας σε μ ια  περιπέτεια  
που  είχε α νο ιχτούς ορίζοντες και ήθελε να  επαναδια- 
π ρα γμ α τευτε ί τη  μαρξιστική  σκέψη.

Οι άνθρω ποι του περιοδικού ανάμεσά τους και ο Ρο- 
λάν Μ παρτ παρά τ ις  διαφορές τους, είχαν  οι περισσό
τεροι ορισμένα βασικά κο ινά  στοιχεία: π ήραν μέρος 
ενεργά  σ τη ν  αντίσταση κατά  του  ναζισμού και αποχώ 
ρησαν από το κομμουνιστικό  κόμμα, καθώ ς ή τα ν  α ν τ ί
θετοι με τη  σ ταλ ιν ική  του  εκδοχή. Ο Σαρτρ εγκαλού- 
σε τον Αξελό γ ια  εγκατάλειψ η  του  κομμουνισμού και 
ο Αξελός τον Σαρτρ γ ια  μη  π ρ ω τό τυ π η  σκέψη.

Ο Αξελός είναι ένας φιλόσοφος που υπερασπίζεται 
τον Η ρακλείτιο λόγο. Δ ιατρανώνει τη ν  βαθιά του  π ίστη  
σ την εξωστρέφεια και δεν φοβάται το Ά νοιγμα προς τον 
Άλλον γ ια τ ί βασίζεται πολύ στον εαυτό του. Το α ιν ιγμα
τικό άνοιγμα στους Ά λλους και ο οραματισμός για  μια 
πο ιητική  γλώσσα είναι από τα πλέον αισιόδοξα στοιχεία 
τη ς  φ ιλοσοφικής σκέψ ης του  Αξελού. ]

ΠΗΓΕΣ: α)Βικιπαίδεια,
pjh ttp j/B logs.sch.gr/stpapcukikisiarchw esl42S5, 

y)m esokosm os. blogspot.com /2009/03lblog-post_07. h tm l.

Δημοσίευσε,
(ελληνικά και 

ακολούθως γαλλικά 
κατά κύριο λάγο, 

αλλά και γερμανικά), 
σειρά βιβλίων που 

έχουν μεταφραστεί σε 
δεκαέξι γλώσσες
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Της Π.Υ. Αφροδίτης Κοκκίνου

θεα τρ ικές παραστάσεις για Π Ο ίδ ίά
«Grimm & Grimm»

Η Μικρή Π όρτα τη ς  Ξ εν ία ς Κ αλογεροπούλου  ετο ίμασε γ ια  φε'τος τ η ν  παράσταση  μ ε  τ ίτλ ο  G rim m  & G rim m  
π ο υ  βα σ ίζετα ι σε τέσσερα κ λασ ικά  π α ρ α μ ύ θ ια  επ ιλ εγμ ένα  από  τ η ν  πλούσ ια  σ υ λ λ ο γή  τω ν  δ ιά σ ημ ω ν Δ α νώ ν 
α δελφ ώ ν G rim m .
Τ α  δύο  από  α υτά , «Το μ α γ ικ ά  τραπέζι, ο γά ιδαρος κα ι η  μ α γ κ ο ύ 
ρα» κα ι «Οι μ ο υ σ ικ ο ί τη ς  Βρέμης», χα ρ α κ τη ρ ίζο ντα ι από  το  κ ω 
μ ικ ό  σ το ιχείο , με το υ ς  ήρω ες-α νθρώ πους ή  ζώα ν α  δ ίν ο υ ν  τ ις  μ ά 
χ ε ς  το υ ς  με α δ ικ ίες  κα ι π ο νη ρ ιέ ς  κα ι β γ α ίν ο υ ν  ν ικ η τές .
Τ α άλλα δύο  «Οι τρ ε ις  χρ υ σ ές  τρ ίχ ε ς  το υ  διαβόλου» κ α ι « Έ ξ ι 
κ ύ κνο ι» , σ τη ρ ίζο ντα ι σε ένα  δρα μ α τικό  μύθο , ό π ο υ  ο γ εννα ίο ς  
ήρω ας κερδίζει τ η  μ ά χη  α π έν α ν τ ι σ το υ ς εχ θ ρ ο ύ ς  του.
Και σ ’ α υ τ ή ν  τ η ν  παράσταση  οι αυτοσχεδιασ μοί, η  δ η μ ιο υ ρ γ ικ ή

κ ίνη σ η , ο χορός, το  τρ α γο ύ 
δι κα ι η  μ ο υ σ ικ ή  δη μ ιο υ ρ 
γ ο ύ ν  μ ια  ατμ όσφ α ιρα  α νάλα
φ ρ η  κα ι π α ιχν ιδ ιά ρ ικ η . Τόσο 
τα  π α ιδ ιά  όσο κ α ι οι μεγάλο ι
χα ίρ ο ν τα ι τα  σ το ιχε ία  το υ  π α ιχν ιδ ιο ύ , τ η ς  φ α ντα σ ία ς  κ α ι το υ  χ ιούμ ορ  π ο υ  
α π ελ ευ θ ερ ώ νο ντα ι μέσα από α υ τό ν  το ν  τρόπο  ανεβάσ ματος μ ια ς  παράστασης 
γ ια  παιδιά .

Η  σκηνοθεσία ε ίνα ι τ η ς  Α ίλα  Μ πάουρ, η  μετάφραση τ η ς  Ξ έν ια ς Κ αλογερο- 
πούλου , τα  Σκηνικά-Κ ουστούμια το υ  X. Κ ω νσ τα ντέλ λο υ , η  Κ ίνηση τη ς  
Ό λ ια ς  Λ υδάκη .
Π αίζουν οι ηθοποιοί: Μ αίρη  Λ ούση, Μ όνος Λ υδάκης, Α ν τώ ν η ς  Μ υρια- 
γκός, Σ οφ ία  Π άσχου, κ.α.
Θέατρο Πόρτα: Μ εσογείω ν 59. τηλ . 210-7711333 
Παραστάσεις: Σ άββατο  15.00, Κ υ ρ ια κή  11.00 κα ι 15.0

Μορφές έκφρασης: «Ο Πουλτσινέλα και το γελαστό δάσος»

Στο πολιτιστικό κέντρο Μ ορφές Έ κ φ ρ α σ η ς  πα ίζετα ι μ ια  π ρ ω τό τυ π η  παράσ τα
ση μ ε  ζω ντα νή  μ ο υ σ ικ ή  κ α ι β ιω μ α τ ικ ή  σ υ μ μ ετο χή  τω ν  πα ιδ ιώ ν . «Ο Π ουλτσ ινέλ α , 
μ ια  μ ικ ρ ή  μαρ ιονέτα , κόβει τα  σ κο ιν ιά  τ η ς  γ ια  ν α  γνω ρ ίσ ε ι τ η ν  ελευθερ ία . Τ ι θα  γ ί 
ν ε ι όμω ς, ό τα ν  σ υ να ντή σ ε ι τον  Μ αύρο γά το , το ν  Τομ, κα ι το ν  π ιο  κ α κό  από  όλους 
το ν  Π άποκ;»
Η  παράσταση, σ τη ν  οποία  θα  βρείτε  πο λλ ά  σ το ιχε ία  σ ω μ α τικο ύ  θεάτρου , θεάτρου  
δρόμου κα ι τσ ίρκου , μ εταφ έρει στα  π α ιδ ιά  σ ’ ένα  φ α ν τα σ τ ικ ό  δάσος, όπου  το  γέλ ιο  
κα ι η  χα ρά  θα  πρέπ ει ν α  ν ικ ή σ ο υ ν  κάθε δυσκολία .
Η  μ ο υ σ ικ ή  τ η ς  πα ρά σ τα σ η ς ε ίνα ι εμ π νευ σ μ ένη  κ α τά  ένα  μ έρος από  το ν  μεγάλο  
μ ουσ ικο π α ιδα γω γό  Κ αρλ Ο ρφ, ε ίνα ι ζω ντα νή  από  πο λλ ά  μ ο υ σ ικά  όργανα.
Μ ορφές έκφρασης: Α λ κ μ ή ν η ς  13 Κ άτω  Π ετράλω να . Τ η λέφ ω νο : 210-3464002 και 
210-3464903
Παραστάσεις: Σ άββατο  18.00 κα ι Κ υ ρ ια κή  11.00 κα ι 13.00 ]
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έ κ π τ ω σ η *
με την επ ίδειξη  ins  
υπηρεσιακήε oas xau io in ias

* Ε ξα ιρούντα ι 
φ α κ ο ί επ α φ ή ε & υγρά  φ α κ ώ ν

ΚΕΝΤΡΙΚΟ

ΤΡΙΠΟΛΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α' 16 | ΤΗΛ.: 2710 223178 | FAX: 2710 221700 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΣΤΡ. ΡΟΚΚΑ 124 | ΤΗΛ: 210 5552328 I FAX: 210 5556095 

ΔΑΦΝΗ: ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΚΑΝΑΡΗ 55 | ΤΗΛ: 210 9758514 | FAX: 210 9758515 

ΛΑΓΟΝΗΣΙ: Λ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ 82 & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΤΗΛ: 22910 24830 I FAX: 22910 24831 

ΣΠΑΡΤΗ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 69 | ΤΗΛ: 27310 89815 | FAX: 27310 89816 

ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: ΤΗΛ/FAX: 27550 23865 

ΛΕΩΝΙΔΙΟ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: ΤΗΛ/FAX: 27570 22838

ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ: Ν. ΣΚΟΥΝΤΖΟΥ 8 | ΤΗΛ: 27630 29083 | FAX: 27630 29084 

ΧΟΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 27630 29714 | FAX: 27630 29715 

ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 27610 62729 | FAX: 27610 62730 

ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΤΗΛ: 27350 29179 | FAX: 27350 29178

Φ Ω Τ Η Σ  ΓΙΑ Π Ο Υ Λ Ι ΑΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

ΟΡΓΑΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)
ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α. 
ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥΝ. 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ: 210-9914356,
6976412943

Α ποτελούνται από τέσσερις 
(4) τόμους στους οποίους περι
λαμβάνονται εβδομήντα οκτώ

νομοθετή-

Ο ΡΓΑΝ ΙΚΟ Ι ΝΟΜΟΙ 

ΚΑΝΟ ΝΙΣΜ Ο Ι 

ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ Σ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑΣ

(ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΑ:

• ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ

κωδικοποιημένα 
ματα.

Α παραίτητο βοήθημα για 
όλο το Α στυνομικό και Π ολι
τικό προσωπικό, τους Συνορι
ακούς Φ ύλακες και Ε ιδικούς 
Φ ρουρούς, τους σπουδαστές
τω ν Α στυνομικώ ν σχολών καθώ ς και τους υποψ ηφ ίους 
για  το βαθμό του Α ρχιφύλακα, το Τ. Ε. Μ. A . κ.λπ. Άμεση 
αποστολή σ’ όλη τη ν  Ελλάδα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΑΝΘ ΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΟΥΣΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΤΗΣ Γ.Δ.Α.Ε.

Είναι γεγονός ότι η ασφά
λεια τω ν επισήμω ν προσώ
πω ν είναι ένα θέμα που  απα
σχολούσε ανέκαθεν τ ις  Α στυ
νομικές Αρχές, και δεδομένης 
τη ς  γενικότερης κατάστασης 
και τη ς εξάπλοοσης τη ς  τρο
μοκρατίας, υπάρχει σήμερα η 
ανάγκη για  αρτιότερη εκπαί
δευση.

Καθώς η ελληνική  βιβλιογρα
φ ία  στον συγκεκριμένο τομέα 
παραμένει ελλιπής, στόχος του 
παρόντος βιβλίου είναι να  καλύ
ψ ει όσο το δυνατόν τη ν  ανάγκη αυτή, παρέχοντας 
στο προσωπικό τη ν  Ε λλη νική ς Α στυνομίας τ ις  αιια 
ρα ίτητες γνώσεις προκειμένου να  ανταπεξέλθει στο 
δύσκολο έργο της. Το πλεονέκτημα του έγκειται, 
στην αξιοποίηση τόσο της Ο λυμπιακής εμπειρίας 
όσο και τω ν ακολουθουμένω ν διεθνών πρακτικώ ν.

Η  ύλη  του παραπάνω  βιβλίου είναι πλήρω ς επι- 
καχροποιημένη και διδάσκεται θεω ρητικά και πρα
κτικά  από το Τμ. Εκπαίδευσης τη ς  Γ.Δ.Α.Ε. Επί-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

σης είναι η  βάση για  τη ν  κατάρτιση και υλοποίηση 
του κανονισμού Εκπαίδευσης, σε θέματα “Π ροστα
σίας Ε πισήμω ν Π ροσώπων - Φ ρούρησης Ε υπαθώ ν 
Σ τόχω ν” και περιλαμβάνει:
► Γενικά θέματα π ερ ί τρομοκρατίας και άλλων 
απειλώ ν
►Ανάλυση τρομοκρατικώ ν επιθέσεων και α ντι
μετώ πιση  αυτώ ν
► Αντιπαρακολούθηση (εντοπισμός και ανί
χνευση παρακολούθησης)
► Ε νστικτώ δης οδήγηση (αμυντική  - επ ιθε

τική)
► Επιχειρησιακός σχεδιασμός στενής προσω πικής προστα
σίας
►Πεζοί σχηματισμοί
►Αφίξεις - αναχωρήσεις επισήμω ν
► Αυτοκινητοπομπές
►Αυτοσχέδιοι εκρη κτικο ί μηχανισμοί
►Πρώτες βοήθειες
► Ό π λ α  και συνοδευτικές ομάδες ασφαλείας
► Φ ρούρηση ευπαθώ ν στόχω ν
Το βιβλίο συνοδεύεται από DVD, στο οποίο παρουσιάζο
ντα ι σε ενότητες, τακτικές και άλλα θέματα που περιέχο- 
ντα ι στο βιβλίο. Η  τιμ ή  του μαζί με το DVD ανέρχεται στα 
25 ευρώ  και αποστέλλεται ε π ί αντικαταβολή. Γ ια  παραγγε
λίες στο τηλ. 6976861550, pantsioustas@ gm ail.com

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ Ν. 
ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ
ΤΗΛ. 2541077560, 6979847227, al-kat@ xan.forthnet.gr

Από τον Ν ομικό -  Εγκληματολόγο Ν ικόλαο Αθ. Δερμε- 
νούδη, εκδόθηκε η νέα έκδοση του 1ου τόμου του Ε ιδι
κού  Μ έρους του Π οινικού  Δικαίου, λόγω  εξάντλησης τη ς 
παλαιός έκδοσης, που περιλαμβάνει όλα τα εγκλήματα 
Κατά Ζωής, τω ν Σ ω ματικώ ν Βλαβών και της Π ροσωπι
κ ή ς  Ελευθερίας (στη νέα έκδοση προστέθηκαν και όλα τα 
εγκλήματα κατά τη ς  προσω πικής ελευθερίας).

Το παρόν βιβλίο, εκτός του  ότι αποτελεί ένα πολύτιμο 
εργαλείο για  κάθε ανακριτικό υπάλληλο σ την ανακρι- 

τ ικ ή  διαδικασία (αυτεπάγγελτη  -  κατόπιν  εντο
λή ς του  Εισαγγελέα), συντελεί και 
στην απόλυτη  επ ιτυχ ία  του κάθε 
υποψ ηφ ίου  γ ια  τ ις  Σχολές Α ρχιφυ- 

1 λάκων, ΤΕΜΑ, κατατακτήριες εξε
τάσεις π τυ χ ιο ύ χω ν  στη  Σχολή Αξι

ω ματικώ ν, διότι συνοδεύεται και 
με επιπλέον 200 λυμένες πρακτικές 
ασκήσεις, μερικές από τ ις  οποίες έχουν 
τεθε ί αυτούσιες στις προαναφερόμενες 
εξετάσεις.]
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H anioti* Halkidiki Hotel O lym pic kosma
KAT ΆΤΟΜΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ZE ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΠΜΑΤΙΟ

Π Ε ΡΙΟ Δ Ο Σ 01 .05  - 30 .06  
21 .08  - 30 .09 01 .07  - 19.07 20.07  - 20 .08

Η Μ Ι Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η
(ΠΡΩΙΝΟ - ΒΡΑΔΥΝΩ) 3 0 C 3 8 C 4 3 C
A L L  INCLUSIVE 3 5 C 4 5 € 5 0 C
(3 ΓΕΥΜΑΤΑ+ΠΟΤΑ+ΠΑΓΩΤΟ 
ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΑΝ ΚΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΑΣ Ε11Σ ΤΙΣ 31-05-2010 ΕΧΕΤΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 1 0%
ΧΑΝΙΩΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΙΑ Τ.23740 52580 F.23740 62130 

email:khome@otenet.gr / www.hotelolympickosma.gr / www.kosmasproperties.com

..... ■ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
ΖΑΝΤΕΣ
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ο ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣC JLE

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ

1ϋ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 5 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441488 

210.5617556

2 ν  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43 
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ: 210. 5611525

.  ΔΟΣΕΙΣ 

' /
3° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: 
ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 43 
ΝΙΚΑΙΑ
ΤΗΛ: 210. 4945888 

210. 4945889

|βΜΜ· ■ I 4° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
75° ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ -ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
ΤΗΛ: 27410.73325

5° ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13 
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΤΗΛ: 210. 5441008

vJSaΟ Λ Ε Σ Ο Ι Κ Ά Ρ Τ Ε ΣΕ Κ Τ Ε Σ

mailto:khome@otenet.gr
http://www.hotelolympickosma.gr
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΥΓΕΙΑ

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Σωματική Άσκηση και Υ γ ε ίθ

Η ασκηοη είναι το σημαντικότερο ερέθισμα γ ια  την  
ομαλή καπ συμμετρ ική  ανάπτυξη  του  μυοσκελετικού συ- 
στημα ίβέ του σώματός μας από τη  γέννησ η  μας ω ς τη  
πλήρηΜ ηματική  μας ωριμότητα. Με τη  μακρόχρονη και 
ουο npufciKrj άσκηση, οι μ ύες του σώματος ισχυροποιού- 

Τται'Τ^ΚΚΜάσσονται από το περ ιττό  λίπος, μορφοποιού- 
ντα ι, δ ίνοντας χάρη και ομορφιά. Η  ισχυροποίηση τω ν 
μ υώ ν κάνει το άτομο ικανό και άνετο στις καθημερινές 
σω ματικές του  ενέργειες και να  αντιμετω πίζει κάθε πρό
σθετο πρόβλημα με ευκολία. Γ ίνεται παραγω γικό χω ρ ίς  να  
κουράζεται υπερβολικά κ ι αυτό το γεμίζει με α υτοεκτίμη
ση και ικανοποίηση, συναισθήματα τόσο αναγκαία γ ια  τη  
ψ υ χ ικ ή  μας υγεία.

Η  α ντίλη ψ η  για  τη ν  ωφέλεια από τη  σω ματική άσκη
ση είναι διαδεδομένη σε όλο το κόσμο. Α υτό υποδηλώ νει 
το μάθημα τη ς  γυμ νασ τικής στα σχολεία, ο μεγάλος αριθ
μός αθλητικώ ν συλλόγω ν και η  ευρεία ενασχόληση αν
θρώ πω ν μέσης και μ εγάλης ηλικ ία ς με τη  γυμνασ τική  και 
τα σπορ, όπω ς και η  τεράστια ανάπτυξη  τη ς  βιομηχανίας 
αθλητικώ ν ειδών.

Σ ή μ ε ρ α  η  χ ρ ή σ η  τ ω ν  μ η χ α ν ικ ώ ν  μ έσ ω ν  στις μετα
κινήσεις, η  κατανάλωση μεγάλης ποσότητας τροφίμων, η 
αναγκαστική  διαβίωση σε πολυπληθή  αστικά κέντρα  με 
χαμηλό συντελεστή πρασίνου, το σωματικό βάρος να  α υ 
ξάνει, οι σω ματικές ικανότητες να  περιορίζονται, έχουν 
φυσικό επακόλουθο να  εμφανίζονται ασθένειες που σ υν
δέονται με αυτό το τρόπο ζωής.

Η  άσκηση όχι μόνο δ ιατηρεί και βελτιώ νει ένα υ γ ιές  σώ
μα, αλλά θεραπεύει και ένα σώμα που πάσχει, καθώς και 
μ ια  ψ υ χ ή  που  συμπάσχει με το σώμα, δηλ. η  άσκηση δεν 
απευθύνεται μόνο στους υγιείς, αλλά και στους πάσχοντες 
ανθρώπους, με σκοπό να  προλαμβάνονται οι ασθένειες και 
να  βελτιώ νονται διάφορες νοσηρές καταστάσεις.

Υ πάρχουν δύο είδη σω ματικής άσκησης: η  ισοτονική ή 
κ ινη τικ ή  άσκηση (περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, μπά- 
σκετ, ποδόσφαιρο, τέννις, χορός, κολύμβηση) και η ισομε- 
τρ ική  ή στατική  άσκηση (άρση βαρών, πάλη, κωπηλασία, 
θαλάσσιο σκι, χειρολαβή, ελατήρια).

Η  ισ ο τ ο ν ικ ή  ά σ κ η σ η  αυξάνει τη ν  ικανότητα  του  ορ
γανισμού να  παράγει κάποιο μηχανικό  έργο, βελτιώ νει τα 
αντανακλαστικά  και το παρουσιαστικό καθώ ς τη ν  ψ υ χ ι
κή  και σω ματική υγεία.

Κ α τά  τ η ν  ίσο  μ ε τρ ικ ή  ά σ κ η σ η , μέσα σε ελάχιστο χρο
ν ικό  διάστημα η αρτηριακή πίεση ανεβαίνει σε πολύ  υ ψ η 
λά επίπεδα και δεν μπορεί να  γ ίνε ι τόσο γρήγορη προσαρ
μογή  τη ς  κυκλοφορίας και εμπλουτισμός με οξυγόνο του 
αίματος, που  περνάει από τους πνεύμονες γ ια  να  το προ
σφέρει άφθονο στους ασκούμενους μύες. Ά λλωστε κατά 
τη ν  άσκηση π.χ. άρση βάρους, αναπνέει καλά ο ασκούμε
νος, όπω ς συμβαίνει με τ ις  πολλές και βαθειές αναπνοές 
του δρομέας που  κάνει κ ινη τικ ή  ά σ κησ η .Έ τσ ι μπορούμε 
να  πούμε ότι οι ισομετρικές ασκήσεις δεν ω φελούν τη  καρ
διά και τ ις  αρτηρίες και μπορεί να  γ ίνο υν  επ ικ ίνδυνες σε 
υπερτασικά άτομα λόγω  απότομης αύξησης τη ς  πίεσης.
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Π ο ια  r iv a l  κ ι ο φ έλ η  α π ό  τ η ν  τα κ τ ι
κ ή  ά σ κ η σ η ;

Κ αλύτερη φ υσ ική  κατάσταση και βελτί
ωση διαφόρων δεικτώ ν υγείας, όπω ς χολη
στερίνη, αρτηριακή πίεση, οστική  πυκνό
τητα  γ ια  τη  πρόληψ η τη ς  οστεοπόρωσης, 
κλπ. Η  καλύτερη  σω ματική σύσταση, ση
μαίνει λιγότερο λίπος και περισσότερο μ υ 
ϊκό ιστό, άρα και ένα τονωμένο, γυμ να 
σμένο σώμα (απώλεια βάρους).

Οφέλη στη ψ υ χ ικ ή  υγεία, λιγότερο 
στρες, καλύτερος ύπνος και γενικά  καλύ
τερη διάθεση. Έ ν α  νέο, σημαντικό και πο
λύ ωφέλιμο χόμπι, που σας δίνει τη  δυνα
τότητα  να  ξεφύγετε από τη  καθημερινή 
ρουτίνα. Ε νίσχυση τω ν καλώ ν συνηθειώ ν 
(π.χ. καλή διατροφή) και περιορισμός τω ν κακώ ν (π.χ. κά
πνισμα, κακή διατροφή).

Π ω ς λ ο ιπ ό ν  π ρ έπ ε ι ν α  ξ εκ ινή σ ει κ α ν ε ίς  τη  γ υ μ ν α 
σ τ ικ ή , π ο ιο ι ο ι σ τό χ ο ι κ α ι ο ι ρ υ θ μ ο ί  π ο υ  θ α  π ρ έπ ε ι ν α  
α κ ο λ ο υ θ η θ ο ύ ν ;

Για άτομα που  κάνουν καθιστική  ζωή, είναι παχύσαρ
κα, μεσήλικα ή με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, θα πρέ
πει να  προηγηθεί μια συνάντηση με το γιατρό  τους και να 
ακολουθήσουν τ ις  οδηγίες του. Εάν παρατηρούνται πόνος 
στο στήθος, σ την αριστερή πλευρά του αυχένα και στον 
ώμο (ή στο χέρι), ζαλάδες, έντονο λαχάνιασμα, δυσκολία 
σ την αναπνοή, κατά  τη  διάρκεια ή  μετά από μία  άσκηση, 
ή  λαμβάνονται φάρμακα για  τον έλεγχο της π ίεσης ή  ενός 
καρδιακού προβλήματος ή  υπάρχουν σοβαρές ενοχλήσεις 
σε οστά και αρθρώσεις, είναι αναγκαία η συνεννόηση με 
το γιατρό. Καλό και ασφαλές είναι να  αρχίσουμε σταδιακά 
ένα πρόγραμμα γυμναστικής, σχεδιασμένο από έναν επαγ- 
γελματία.

Α κ ο λ ο υ θ ή σ τε  τ ο ν  κ α ν ό να : Σ υχνότητα  -  Έ ν τα σ η  -  
Χρόνος. Η  συχνότητα  γ ια  υ γ ιή  άτομα είναι 2-3 φορές τη ν  
εβδομάδα, η ένταση είναι στο 50-70% τη ς μ έγισ της καρδι
ακής συχνότητας (μκσ =220-ηλικία) και ο χρόνος, η  διάρ
κεια δηλαδή τη ς  άσκησης, (30 λεπτά  κάθε φορά).

Α κολουθώ ντας τον κανόνα αυτό, θα έχετε σημαντικά 
οφέλη, όπω ς «το λίγο  είναι καλύτερο από το καθόλου» 
και «έστω και μία ή δύο φορές τη ν  εβδομά
δα άσκηση» για  ένα άτομο που  ζούσε μια 
καθιστική  ζωή προηγουμένως. Ακόμη και 
10 λεπτά  ασκήσεων το π ρ ω ί ή  το απόγευ
μα αρκούν.

Για να  αποφύγουμε δυσάρεστα επακό
λουθα («πιασίματα», τραυματισμούς, κλπ.) 
όταν ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα άσκη
σης, αλλά και για  να  ευχαριστηθούμε πραγ
ματικά  τη  γυμνασ τική  μας, καλό θα είναι 
να  έχουμε πάντα  υ πόψ η  μας τ ις  10 βασικές 
εντολές τη ς  άσκησης:

1. Π ρ ο θ έρ μ α νσ η : Ξεκινήσετε το πρό
γραμμά σας αφού προηγουμένω ς ακολου

θήσετε ήπ ια  ολιγόλεπτη εισαγωγή, που 
να  περιλαμβάνει χαλαρό τρέξιμο, γενικές 
ασκήσεις και διατάσεις τω ν  μεγάλω ν μ υ 
ϊκώ ν ομάδων.

2. Α π ο κα τά σ τα σ η : Στο τέλος κάθε προ
γράμματος, αφιερώστε 5 λεπτά  για  χαλαρό 
τρέξιμο ώστε η  αναπνοή και οι σ φυγμοί 
τη ς  καρδιάς αποκατασταθούν στα φυσιο
λογικά επίπεδα, (όπως ήταν  πρ ιν  από την  
προσπάθεια).

3. Ε ν υ δ ά τω σ η : Η  δ ίψ α  που συχνά  αι
σθανόμαστε κατά τη ν  διάρκεια τη ς  άσκη
σης μας προειδοποιεί ότι το σώμα έχει ανά- 
γκ η  υγρώ ν, ( να  π ίνετε μ ικρές ποσότητες 
ανά 20 λεπτά).

4. Α σ κ η σ η  κ ιπ  γεύ μ α τα : Μ ην ασκη
θείτε μετά ποτέ από ένα μεγάλο γεύμα. Α φήστε να  περά
σουν 3 τουλάχιστον ώρες. Α ντίθετα, η άσκηση που έχει 
προηγηθεί ενός γεύματος μειώνει τη ν  όρεξη.

5. Α ν α π νο ή : Η  σωστή αναπνοή θα σας επ ιτρέψ ει να  δ ι
ατηρήσετε τη ν  ένταση τη ς  άσκησης για  μεγαλύτερο χρό
νο. Α ναπνεύστε γρηγορότερα και βαθύτερα, προτιμήστε 
την  αναπνοή από το στόμα παρά από τη  μύτη .

6. Έ ν α ρ ξ η :  Οι πρώ τες φορές απαιτούν ιδιαίτερη προ
σοχή και υπομονή. Σ τη ν  αρχή για  τουλάχιστον 2 εβδομά
δες κάντε λ ιγότερες ασκήσεις, ελαφρότερες και μ ικρότε
ρης διάρκειας.

7. Σ υ χ ν ό τ η τ α : Γυμναστείτε 3-4 φορές τη ν  εβδομάδα, 
ώστε μεταξύ δύο ημερών άσκησης να  παρεμβάλλεται μια 
ημέρα ανάπαυσης. Τηρήστε με συνέπεια το πρόγραμμα 
σας, για  καλύτερα, γρηγορότερα και σταθερότερα αποτε
λέσματα.

8. Έ ν τ α σ η :  Γ υμναστείτε μέσα στα όρια τω ν ατομ ικώ ν 
σας δυνατοτήτω ν, έχοντας υπόψ η  τη  φ υσ ική  σας κατά
σταση, τη ν  ηλικ ία  σας, το φύλο σας και προπαντός τη  δ ι
άθεση σας. Μ ην επαναλαμβάνετε καθημερινά το ίδιο πρό
γραμμα.

9. Ε ίδ ο ς  ά σ κ η σ η ς: Συνδυάστε τη ν  αερόβια άσκηση και 
τη ν  προπόνηση με βάρη ή όργανα. Ξ εκινήστε με 20-30 λε
πτά  τρέξιμο σε εξωτερικό χώρο ή τάπητα  ή ποδήλατο και 
στη συνέχεια 4-5 ασκήσεις με βάρη ή  όργανα γ ια  τ ις  μεγά

λες μ υ ϊκ ές ομάδες.
10. Ε υ λ υ γ ισ ία : Τ εντώ σ τε το υ ς  μ ύες αρ

γά  και προοδευτικά  μέχρι τα  όρια του πό
νου  και μείνετε στη  θέση α υτή  5-30 δευτε
ρόλεπτα. Επαναλάβετε ακόμα 2-3 φορές. 
Οι κρύοι μ ύες τεντώ νοντα ι δυσκολότερα, 
γ ι ’ αυτό  κάντε διατάσεις αφού έχει προη
γη θ ε ί μ ικρή  προθέρμανση.

Σω στή υγεία , σημαίνει εκτός από τη  γ υ 
μνασ τική  και καθημερινή  σωστή διατρο
φή. ]

Πηγές: http:/lwww.24sports.com.cyleasyconsole. 
cfm/id/100

[  6 7  ]  Α /Α

http://www.24sports.com.cyleasyconsole


[  ΥΓΕΙΑ :

Των Δρ. Ε μμανουήλ  Γεωργιάδη και Νικολάου Χούτα,  M Sc. ,
ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Οι επιπτώσεις (πην υγεία 
απο το ντόπινγκ με αναβολικά

Γ S '
Κ α τ ά  τ η  δ ιά ρ κ ε ια  το υ  2 0 ο υ  α ιώ να , ο πρωτα

θλητισμός, σημείωσε θεαματική εξέλιξη. Η τεχνική  αλλά και 
η  ιβχνολογία συνέβαλαν τα μέγιστα σε αυτό. Τα μέσα μαζι
κής ενημέρωσης με το προβάδισμα τη ς τηλεόρασης ιδιαίτερα 
στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα, συνέβαλαν στο να  κορυφω- 
θε ί αυτά το ενδιαφέρον (Reczek, 1985). Παράληλα είναι κοινώς 
αποδεκτό, ότι το ντόπ ινγκ  αποτελεί μια παγκόσμια πραγματι
κότητα σε πλήθος αθλητικών δράσεων. Σε μια εποχή άλλωστε 
που μεσουρανεί η  άκρατη φιλοδοξία, και η  αμετροέπεια, το ντό
π ινγκ  δείχνει απόλυτα εναρμονισμένο με το πνεύμα της, την  
στιγμή μάλιστα που ο αθλητισμός συγκεντρώνει τα  φώ τα της 
δημοσιότητας και επ’ αυτού διακτνούνται τεράστια χρηματικά 
ποσά (Αλμπανίδης, 2001).

Τα αναβολικά στεροειδή ή καλύτερα τα  αναβολικά-ανδρο- 
γόνα στεροειδή (AAS), είναι ουσίες που η  σύνθεση τους συμ
βάλλει, στη προσπάθεια αύξησης της αναβολικής και ελάττω
σης της ανδρογονικής δράσης τω ν ανδρογύνων στεροειδών 
ορμονών. Η ιδέα της κατηγορίας φαρμάκων γνωστών ως ανα
βολικών στεροειδών, ήταν γενικά αποδεκτή απο χρόν ια  Σ τη
ρίζονταν στην αναφορά τω ν Kochakian και M urlin το 1935 
(Βιρβιδάκης, 1986). Σε αυτήν αναφέρονταν, ότι η  ορμόνη τε
στοστερόνη έχει και αναβολική και ανδρογονική δράση (Reese 
e t all., 1996). Τα αναβολικά στεροειδή λοιπόν είναι συνθετικά 
παράγωγα τη ς τεστοστερόνης (Κήτα, Αβραμίδης, 2001). Σύμ
φωνα με τη  χημική τους δομή τα αναβολικά στεροειδή συγγε- 
νεόοντας χημικά  με τα φυσικά ανδρογόνα στεροειδή μπορούν 
να  διαιρεθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) Στα 
17-α αλκυλιωμένα στεροειδή, β) Στούς 17-β εστέ- 
ρες τω ν στεροειδών (Δεληγιάννης, 1992). Για 
την  αξιολόγηση της δραστικότητας ενός αναβο
λικού στεροειδούς λαμβάνεται πάντα υπόψη, ο 
λόγος μεταξύ της ανδρογονικής και της αναβολι
κής του δράσης. Η  σχέση αυτή  είναι γνω στή ως

θεραπευτικός δείκτης (ΤΙ). Ως δείκτες της αναβολικής ενέρ
γειας θεωρούνται: α) η  μυοτρόπος δράση, δηλαδή η αύξηση 
της μάζας τω ν μυών, ορισμένοι μύες εμφανίζουν ευαισθησία, 
ενώ άλλοι δεν αντιδρούν καθόλου, β) η  νεφροτρόπος δράση, γ) 
η πύρωση πειραματικών καταγμάτων, δ) το θετικό ισοζύγιο 
του αζώτου, (Κουτσελίνης, 1986). Η  μακροχρόνια κατάχρηση 
τω ν αναβολικών μπορεί να  επιφέρει καρδιοπάθειες, ηπατική 
ανεπάρκεια, διαταραχές τω ν δευτερευόντων χαρακτηριστι
κώ ν του φύλου (Κουιδή, 2003) και άλλες αρνητικές επ ιπτώ 
σεις που θα αναλυθούν ακολούθως.
Επιπτώ σεις στην υγεία  

Α. Κ α ρ δ ιο α γγε ια κ ά  π ρ ο β λ ή μ α τα  
Για τη ν  ουσιωδέστερη κατανόηση τω ν συνεπειών στις 

καρδιαγγειακές λειτουργίες απο τη  χρήση αναβολικών, προ- 
έκυψ αν τέσσερα υποθετικά μοντέλα. Το πρώτο υποθετικό 
μοντέλο είναι το «αθηρογεννητικό» και αναφέρεται στα απο
τελέσματα χρήσης αναβολικών, στις συγκεντρώσεις λιπο- 
πρωτεινών στο αίμα. Το δεύτερο υποθετικό μοντέλο είναι το 
«θρομβωτικό» και σχετίζεται με τις επιπτώσεις τω ν αναβολι
κών, στο πηκτικό μηχανισμό του αίματος. Το τρίτο υποθετι
κά μοντέλο περιλαμβάνει τα αποτελέσματα τω ν αναβολικών 
στο αγγειακό νιτρ ικό σύστημα οξειδίων και αφορά τον αγγει- 
οσπαστικό μηχανισμό. Ε νω  το τέταρτο υποθετικό μοντέλο πε
ρικλείει, τις συνέπειες τω ν αναβολικών στα μυοκαρδιακά κ ύ τ
ταρα (Melchert & Welder, 1995).

Τα αναβολικά στεροειδή λοιπόν, αμα τη  στιγμή της χρή
σης τους απο τον αθλητή παραμένουν στον ορ
γανισμό για  μεγάλο χρονικό διάστημα. Α υτή 
η «φόρτιση» αντιμετωπίζεται με ενεργοποίη
ση του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. 
Παράγεται έτσι, αδρεναλίνη και νοραδρεναλί- 
νη, ουσίες που προκαλούν ταχυκαρδία, η οποία 
με τη σειρά της είναι ικανή να οδηγήσει σε αρ-
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ρυθμία και αύξηση της ενχάσεως της κοιλια
κής συστολής. Τα στεροειδή επίσης θεωρείται 
ότι προκαλούν αύξηση τω ν επιπέδων τη ς  χο
ληστερόλης και τω ν τριγλυκεριδίων. Η  άπο
ψ η  αυτή ενισχύεται απο το γεγονός, οτι τα 
στεροειδή μειώνουν τη  συγκέντρωση τω ν «λι- 
ποπρωτεινών υψ ηλής πυκνότητας» (HDL), 
οι οποίες είναι αρμόδιες να  προστατεύουν τα 
τοιχώματα τω ν αγγείων, απομακρύνοντας τη  
χοληστερόλη που δεν χρησιμοποιήθηκε και 
μεταφέροντας τη στο ήπαρ, όπου και μετατρέ- 
πεται σε άλλες ενώσεις. Γίνεται έτσι προφα
νές, ότι η πτώση τω ν HDL αυξάνει τον κ ίν 
δυνο καρδιακών επιπλοκών. Π αρατηρήθηκαν 
μάλιστα, σε αθλητές που έπαιρναν αναβολικά 
στεροειδή, χαμηλά επίπεδα HDL μέχρι και 5- 
10mg/dl. Επιπλέον βρέθηκε, ότι για κάθε 5mg/'
100ml αίματος τα επίπεδα τω ν HDL ελαττώνονται τόσο, ώστε 
η πιθανότητα καρδιακής ανακοπής να  αυξάνεται περίπου στο 
25%, (Κουτσελίνης, 1986). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τα 
αναβολικά στεροειδή είναι σε θέση να  μειώσουν τη  συγκέντρω
ση τη ς χοληστερόλης τω ν υψ ηλής πυκνότητας λιποπρωτεινών 
(HDL) απο 50% έως 60% και παράλληλα να  αυξήσουν τη συγκέ
ντρωση τη ς χοληστερόλης τω ν χαμηλής πυκνότητας λιποπρω- 
τεινώ ν στο αίμα (LDL) απο 40% έως 50% (Friedl, 1993). Για την 
επιβεβαίωση τω ν παραπάνω διεξήχθη έρευνα, στην οποία συμμε
τείχε ένας άνδρας ηλικίας 28 ετών ο οποίος έκανε χρήση αναβολι
κώ ν στεροειδών απο την  ηλικία  τω ν 15 ετών. Τα αποτελέσματα 
αυτής τη ς χρήσης, ήταν η μείωση τη ς συγκέντρωσης της χολη
στερόλης τω ν HDL και η  αύξηση της συγκέντρωσης της χολη
στερόλης τω ν LDL στο αίμα (Madea, Grellner, 1998). Υπογραμ
μίζεται εν κατακλείδι πως, οι HDL υπεύθυνες της προφύλαξης 
τω ν αγγείων απο το σχηματισμό αθηρωματικών πλακών, με τη 
μείωση τω ν λιποπρωτεινών, αυξάνουν τον κίνδυνο αθηροσκλή
ρωσης (Μούγιος, 1996). Έ χ ε ι επίσης διατυπω θεί η  άποψη, ότι τα 
ανδρογόνα μπορούν προαθηρογεννητικά να  προκαλέσουν προ
σκόλληση τω ν κυττάρω ν (Me Crohon e t al., 2000).

Ε ν συνεχεία, για  την  εξέταση τω ν αιτιών πρόκλησης αρτηρι
ακής θρόμβωσης απο τη  χρήση αναβολικών προβλήθηκαν τέσ
σερις μηχανισμοί. Οι μηχανισμοί αυτο ί είναι η  συσσώρευση τω ν 
αιμοπεταλίων, η απελευθέρωση της ενδοθηλίνης, η μείωση της 
ινω δηλυτικής δραστηριότητας και οι πρωτεΐνες C και S. Για την 
ισχυροποίηση της άποψης ότι τα αναβολικά προκαλούν θρόμ
βωση πραγματοποιήθηκε μια έρευνα με τέσσερις αθλούμενους, 
οι οποίοι έκαναν κατάχρηση αναβολικών. Ο πρώτος αθλητής εμ
φάνισε κοιλιακό ινιδισμό, οι υπόλοιποι δύο παρουσίασαν καρ
διακή δυσλειτουργία και ο τελευταίος εμφάνισε θρόμβωση της 
δεξιάς και αριστερής κοιλίας (Nieminem e t al. 1996). Η  μακρο
χρόνια χρήση αναβολικών στεροειδών φαίνεται να  προδιαθέτει 
τον οργανισμό του χρήστη-αθλητή στην ανάπτυξη στεφανιαίας 
νόσου. Αυτό είναι πιθανό διότι, απο τη  χρήση είναι δυνατό να 
αναπτυχθούν διάφοροι προδιαθεσικοί παράγοντες αυτής της νό
σου, οι οποίοι οδηγούν σε κάκωση ή σε αλλοίωση της ακεραιότη
τας του ενδοθηλίου, τω ν στεφανιαίων και τω ν περιφερειακών 
αρτηριών, (Ροντογιάννης, 1989). Τα αναβολικά επίσης μπορούν

να  ενεργήσουν στο καρδιαγγειακό, προκα- 
λώ ντας σπασμό στις στεφανιαίες αρτηρίες 
(McCredie e t al., 1998). Ε νώ  υποστηρίζε
ται, ότι γενικά  η  τεστοστερόνη αυξάνει την  
αγγειακή αντίδραση τη ς νορεπινεφρίνης, 
(Kennedy et al., 1993). Η  επικ ίνδυνη  για 
το καρδιαγγειακό σύστημα έμμεση επίδρα
ση τω ν αναβολικών στεροειδών, ενδεχομέ
νω ς να  συνδυάζεται και με άμεση επίδρα
ση αυτώ ν στο μυοκάρδιο. Η  διαπίστωση 
αυτή  κρίθηκε πιθανή, απο τον ιστολογικό 
έλεγχο τω ν μυοινιδίων και τω ν μιτοχον
δρίων, σε δείγμα μυοκαρδίου πειραματό
ζωων στα οποία χορηγούνταν αναβολικά 
και τα οποία εν τέλει υπέστησαν παθολο- 
γοανατομικές μεταβολές αλλά και απο ευ
ρήματα, δηλωτικά εκφύλισης του μυοκαρ

δίου που αντχνεύθηκαν στην αποθανούσα αθλήτρια του 
επτάθλου B.Dressel (Ροντογιάννης, 1989). Επιπλέον έχει δι
απιστωθεί ότι μπορεί να  προκληθούν σοβαρά; παθολογικές 
αλλαγές, (Appel e t al. 1983). Απο αυτές αναφέρονται, η  κα
ταστροφή τω ν μιτοχονδρίων, η νέκρωση τω ν μυοκαρδια- 
κώ ν κυττάρω ν και η  μιτοχονδριακή διάσπαση, (Soares e t al. 
1991). Σε μελέτες βέβαια σημειώνεται, ότι η  κατάχρηση ανα
βολικών στεροειδών συνδέεται με υπερτροφία τω ν μυοκαρ- 
διακών κυττάρω ν (Luke e t al. 1991). Η  επίδραση τω ν ανα
βολικών στεροειδών στην αναδιαμόρφωση τη ς  αριστερής 
κοιλίας, έχει επίσης υποστηριχθεί ερευνητικά. Έ τ σ ι αθλη
τές που χρησιμοποιούσαν αναβολικά στεροειδή, σε σύγκρι
ση με αθλητές που δεν χρησιμοποιούσαν, εμφάνισαν αύξη
ση της μάζας τη ς αριστερής κοιλίας, (Dickerman e t al. 1997). 
Ενώ  σε άλλες έρευνες παρατηρήθηκε, επιπλέον αύξηση του 
πάχους τω ν τοιχωμάτων τη ς αριστερής κοιλίας στους αθλη- 
τές-χρήστες αναβολικών στεροειδών (Hartgens e t al., 2003). 
Στα ίδια πλαίσια έρευνες ανέφεραν, ότι η  καρδιακή διαστολι
κή λειτουργία ήταν μεγαλύτερη στους χρήστες αναβολικών 
στεροειδών, απ’ ότι στους μη χρήστες, ενώ αντίθετα η καρδι
ακή συστολική λειτουργία δε διέφερε καθόλου (U rhausen et 
al., 1989). Τέλος σημειώνεται, ότι τα αναβολικά στεροειδή εί
ναι σε θέση να  επιδράσουν στην αύξηση τω ν επιπέδων καλι
ού, νατρίου, ασβεστίου και φωσφορικού άλατος αυξάνοντας 
με το τρόπο αυτό, το κίνδυνο ενδοκολπικού και κοιλιακού 
ινιδισμού (Sullivan et al. 1999).

Κ αταληκτικά υπογραμμίζεται, ότι οι καρδιαγγειακές νό
σοι αποτελούν μια σημαντική σωματική παρενέργεια τω ν 
αναβολικών. Τα στεροειδή πλήττουν το κυκλοφοριακό σύ
στημα με πολλούς επικίνδυνους τρόπους. Συχνά  αναφέρε- 
ται η πρόκληση πονοκεφάλων, πόνω ν στο στήθος και αιμορ
ραγιώ ν στη μύτη. Ενω  -όπω ς ήδη αναφέρθηκε- εν δυνάμει 
μπορούν να  οδηγήσουν στο έμφραγμα ή στη καρδιακή προ
σβολή, ακόμα και ένα πολύ νέο αθλητή (DeFrantz, 1989).

Β. Η πατικές διαταραχές
Οι περισσότεροι απο τους ασθενείς που παίρνουν θερα

πευτικές δόσεις κάποιου ανδρογόνου ή αναβολικού στερο- 
ειδούς εμφανίζουν κάποια ηπατική δυσλειτουργία και σε
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ένα μικρό ποσοστό που φθάνει το 2% εμφανίζεται χολοστατι- 
κός ίκτερος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν, οι διαφορές 
στην ατομική ευαισθησία που παρατηρούνται μεταξύ τω ν δι
αφόρων ατόμων. Στα περισσότερα άτομα και μεγάλες ακόμα 
δόσεις, ελάχιστα επηρεάζουν τη ν  αππεκριτική λειτουργία του 
ήπατος. Αντίθετα, ορισμένα άτομα φαίνονται ιδιαίτερα ευαί
σθητα (Π ούλος 1986). Έ τσ ι, λόγω του ότι αυτές οι παρενέρ
γειες τω ν αναβολικών είναι γνωστές, θεωρείται απαραίτητος 
ο περιοδικός έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας. Η  χολόστα- 
οη είναι αναστρέψιμη και η  ηπατική λειτουργία αποκαθίστα- 
ται με την έγκαιρη διακοπή του φαρμάκου (Βιρβιδάκης 1986). 
Είναι όμως σημαντικό να  γνωρίζουμε, ότι απο τα αναβολικά 
όσα φέρουν αλκύλιο στο C17 διαταράσσουν την αππεκριτι- 
κή λειτουργία του ηπατος με αποτέλεσμα τη  χολόσταση και 
κα τ’επέκταση την  εγκατάσταση χολοστατικού ικτέρου. Ωστό
σο ο ίκτερος παρέρχεται μετά τη  διακοπή της λήψ ης τω ν ανα
βολικών (Σ ιεφανίδου-Λου ισίδου κ.α., 1986).

Απο τις πλέον όμως ανησυχητικές και ανεπιθύμητες ενέρ
γειες τω ν αναβολικών, σχετιζόμενες με το ήπαρ, είναι η  πελιω- 
ση και το ηπάτωμα (Μ ούγιος 1996). Το ηπάτωμα (ηπατοκυτ- 
ταρικό καρκίνωμα) είναι δυνατό να  μη γίνει αντιληπτά με τις 
ηπατικές δοκιμασίες, αλλά ο αθλητής θα αισθάνεται πόνο και 
θα ψ ηλαφεί μια μάζα στη δεξιά κοιλιακή χώρα. Αναφέρονται 
απο τη  βιβλιογραφία πολλά περιστατικά ηπατωμάτων σε ασθε
νείς που έπαιρναν απο το στόμα αναβολικά, καθώς βέβαια και 
πελίω σης δημιουργίας δηλαδή ηπατικώ ν κϋστεων πλήρων αί
ματος, που προέρχονται απο την  απόφραξη μ ικρώ ν ηπατικών 
φλεβών απο τα νεκρά ηπατικά κύτταρα και τη  συσσώρευση 
αίματος. Οι κύστεις αυτές είναι δυνατό κάποια στιγμή να  δια- 
ραγούν και να συνεπιφέρουν επώδυνες κοιλιακές αιμορραγί
ες, ακόμη και το θάνατο σε κάποιες περιπτώσεις (Κουτσελίνης 
και συνεργάτες, 1986). Απο την  άλλη, περιπτώσεις ηπατικής 
πελίωσης χω ρίς ανάπτυξη όγκου έχουν επίσης ανακοινωθεί, 
σε ασθενείς υπο θεραπεία με αναβολικά στεροειδή. Εκδηλώνο
νται όμως, είτε με τη  μορφή αιμοπεριτοναίου, είτε με τη  μορ
φή ηπατικής ανεπάρκειας. Π λήν όμως τω ν νεοπλασμάτων 
του ή π α τος πλήρω ς τεκμηριωμένα σήμερα, έχουν επίσης ανα
κοινω θεί και περιπτώσεις νεοπλάσματος του νεφρού, τύπου 
Wilms, σε νέους άνδρες και μετά απο μακροχρόνια λή ψ η  ανα
βολικών (Π ούλος 1986).

Τα αναβολικά που χορηγούνται απο το στόμα φέρουν αλκϋ- 
λιο στον C17, το οποίο αυξάνει την απορρόφηση τους απο το 
έντερο και εμποδίζει την  αδρανοποίηση του ήπατος. Α υτή η 
τροποποίηση της δομής, θεωρείται επίτευγμα 
στην απο του στόματος θεραπεία με αναβολικά.
'Ο μως τα πολλά περιστατικά ηπατοτοξικής βλά
βης που έχουν εμφανιστεί, έχουν σε σημαντικό 
βαθμό περιορίσει ή  και εξαφανίσει τη  θεραπευ
τική  τους χρήση (Κουτσελίνης κ.α. 1986). Σ υ
νακόλουθα και η  τεστοστερόνη χορηγούμενη 
απο το στόμα δεν είναι δράστική, διότι μεταβο- 
λίζεται γρήγορα στο ήπαρ (Στεχρανίδου-Λουτσί- 
δου και συνεργάτες, 1986).

Έ τ σ ι το 1965 είχαμε την  εμφάνιση τής πρώ
της περίπτωσης ηπατοκυτταρικού καρκινώμα
τος απο αναβολικά (Χάντζος 1993). Η  συσχέτι-

ση τη ς χρήσης τω ν αναβολικών στεροειδών με τον καρκίνο 
στους αθλητές επιβεβαιώθηκε δυστυχώ ς το 1984, μετά το θά
νατο απο καρκίνο του ήπατος, είκοσι εξάχρονου αθλητή του 
body-building, ο οποίος λάμβανε για  περισσότερο απο τέσσε
ρα χρόνια Dianabol, Anavar, Winstrol, Deca-Durabolin και 
Methenolone. Φαίνεται, ότι το «ανδρογονικό» περιβάλλον 
ευνοεί το μηχανισμό καρκινογένεσης (Ροντογιάννης 1989). 
Πειραματικές παρατηρήσεις σε ποντίκια  στελεχών CH3 και 
CbA έχουν δείξει, ότι ενέσεις τεστοστερόνης σε θηλυκά ποντί
κια  αυτού του είδους αυξάνουν τη ν  επιρρέπεια σε καρκινογέ
νεση ήπατος, όπως επίσης ότι ο ευνουχισμός τω ν αρμένων πο
ντικώ ν  ελαττώνει τη  συχνότητα  ηπατω μάτων απο 33,8% σε 
11,4%. Για να αποφευχθούν αχττόσο οι άστοχες γενικεύσεις 
οφείλει να  τονιστεί ότι η καρκινογένεση είναι πολυιιαραγο- 
ντικό  φαινόμενο και ο συλλογισμός ότι το 1929 οι αθλητές 
δεν χρησιμοποιούσαν αναβολικά, για  αυτό δεν πέθαιναν τόσο 
συχνά απο καρκίνο, ενω  το 1973 που τα  χρησιμοποιούσαν το 
ποσοστό τους αυξήθηκε, δεν μπορεί να  είναι απόλυτος (Στε- 
φανίδου-Λουτσίδου κ.α., 1986).

Γ .Ο ρμονικές διαταραχές -  Μ υο-σκελετικές βλάβες
Οι ορμονικές ιδιότητες τω ν αναβολικών σχετίζονται με ση

μαντικές παρενέργειες ό π ω ς η  ακμή, η  αλωπεκία, οι διατα
ραχές της σεξουαλικής συμπεριφοράς Σ τις γυναίκες έχουν 
παρατηρηθεί υπερτρίχωση, ανδρικού τύπου τρίχωση της κε
φ α λ ή ς τραχύτητα της φ ω ν ή ς  μεγέθυνση της κλειτορίδας δι
αταραχές του κύκλου. Σ τους άνδρες είναι δυνατό να  προκα- 
λέσουν ατροφία τω ν όρχεων και αζωοσπερμία. Στα νέα άτομα 
πριν απο την  ήβη προκαλούν, επιτάχυνση της σύγκλεισης 
τω ν επιφύσεων με αποτέλεσμα τη ν  ελάττωση του προσδό
κιμου ύ ψ ο υ ς  (Βιρβιδάκης 1986). Επίσης η αδρανοποίηση 
τω ν οιστρογόνων που παράγονται απο τα επινεφρίδια, έχουν 
ω ς αποτέλεσμα την  εμφάνιση στους άνδρες γυναικομαστίας 
(Κουτσελίνης κ.α., 1986).

Έ χ ε ι επίσης αποδειχθεί, ότι τα αναβολικά διαταράσσουν 
την  ομοιοστασία του ασβεστίου αναστέλλοντας την  απέκκρι
ση του Ca δια τω ν ούρων και αυξάνοντας τ ις  συγκεντρώσεις 
του στον ορό. Μ ια τέτοια αύξηση μπορεί να  προκαλέσει στον 
αθλητή μεμπτά απο τα συνήθη συμπτώματα της υπερασβε- 
στιαιμ ίας όπως αδυναμία, εύκολη κόπωση, αύξηση τη ς πίε
σης του αίματος και πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων υπέρ
τασης Σοβαρή υπερασβεστιαιμία είναι δυνατό να οδηγήσει 
σε σχηματισμό λίθων στοάς νεφ ρούς πεπτικό έλκος μεταβο
λές στη συμπεριφορά και σε ανώμαλη εναπόθεση ασβεστίου 

στις αρθρώσεις στους οφθαλμούς και στο δέρ
μα. Η  νεφρολιθίαση αποτελεί σοβαρό πρόβλη
μα, αφού είναι δυνατόν να  οδηγήσει σε μόνιμη 
βλάβη τω ν νεφρών. Η  επικ ίνδυνη  ωστόσο πε
ρίοδος για  τη  δημιουργία νεφρολιθίασης δεν 
περιορίζεται μόνο στη περίοδο χορήγησης τω ν 
αναβολικών στεροειδών, αλλά και στην περίο
δο που ακολουθεί μετά τη  διακοπή τη ς λήξης 
τω ν φαρμάκων αυτών, οπότε παρατηρείται η 
διέλευση της μέγιστης συγκέντρωσης ασβε
στίου μέσω τω ν νεφρών. Η  υπερασβεστιαιμία 
οδηγεί σε ανώμαλη εναπόθεση ασβεστίου που 
δύναται να  προκαλέσει ερεθισμό και ερυθρότη-
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τα τω ν οφθαλμών, κνησμό και οίδημα του 
δέρματος αλλά και πόνο στις αρθρώσεις.
Η  εμφάνιση ενός ή περισσότερων απο τα 
συμπτώματα αυτά απαιτεί τη λήψ η άφθο
νω ν υγρών, διακοπή της λήψ ης τω ν ανα
βολικών στεροειδών και ταχεία ιατρική βοήθεια (Κουτσελίνης 
κ.α., 1986).

Στοάς άνδρες οι βλάβες που αναφέρθηκαν (σεξουαλική ανι
κανότητα, γυναικομαστία και στείρωση) δεν είναι ανατάξιμες. 
Τα παραπάνω εξάλλου συμπτώματα αποτελούν το σύνδρο
μο που χαρακτηρίζεται, ω ς «χημικός ευνουχισμός» (Scuderi et 
al., 2002). Αν και η ατροφία τω ν όρχεων, εν μέρει είναι μη ανα
στρέψιμη, οι φυσιολογικές ενδοκρινολογικές λειτουργίες επα
νέρχονται απο 1 έως 2 μήνες μετά τη  διακοπή τω ν στεροειδών 
(Χάντζος, 1993). Ωστόσο η πλήρης αναστρέψιμότητα τω ν παρε- 
νεργειών που αναφέρθηκαν, όταν τα αναβολικά χορηγούνται σε 
μεγάλες δόσεις και γ ια  μεγάλα χρονικά διαστήματα, είναι αδιευ
κρίνιστη (Mirkin, Hoffinan, 1985). Σ τις γυναίκες ειδικότερα, οι 
μεγαλύτερες δόσεις είναι ικανές να  παρουσιάσουν τ ις  ανωμαλί
ες που ήδη αναφερθηκαν σε μεγαλύτερο ποσοστό και έκταση. 
Μ πορεί δηλαδή να  παρατηρηθεί αλλάγη της μορφολογίας του 
γυναικείου σώματος, εξαιτίας τη ς  ανδρικής κατανομής του λ ί
πους και της διαγραφής του μυϊκού συστήματος. Οι ανεπιθύμη
τες αυτές ενέργειες είναι ανατάξιμες σε μεγάλο βαθμό μόνο εάν 
σταματήσουν έγκαιρα τα αναβολικά, εκτός όμως απο τον ανδρι
κό τόνο της φω νής που είναι μόνιμος. Η  γονιμότητα της γυνα ί
κας επίσης, μπορεί να επανέλθει στην προηγούμενη κατάστα
ση. Ε νώ  δεν υπάρχουν ενδείξεις, ότι τα αναβολικά προκαλούν 
τερατογένεση, εάν όμως χορηγηθούν στη περίοδο της εγκυμο
σύνης προκαλούν αρρενοποίηση τω ν θηλέων εμβρύων (Scuderi 
eta l., 2002).

Επιπλέον σε διαβητικά ή σε προδιαβητικά άτομα, τα αναβολι
κά στεροειδή προκαλούν μείοοση τη ς γλυκόζης του ορού. Ενώ 
τα έχοντα αλκύλιο στον C17 ελαττώνουν τα επίπεδα της γλ υ 
κόζης του ορού και σε μη διαβητικά άτομα λόγω -προφανώς- 
της μεταβολής της ικανότητας του ήπατος να  αδρανοποιεί την 
ινσουλίνη απο τη  δράση τω ν ουσιών αυτών. Τα συμπτώματα 
της υπογλυκαιμίας αναγνωρίζονται απο τον αθλητή. Τα σπου
δαιότερα απο αυτά είναι, ιδρώτας, τρόμος, αίσθημα παλμών, πο
νοκέφαλος, ελαφρός ίλιγγος και θολή όραση (Κουτσελίνης κ.α., 
1986). Απο τη ν  άλλη ο συνδυασμός αντιδιαβητικών δισκίων με 
ορισμένα αναβολικά, είναι δυνατό να  προκαλεσει αυξημένη δρά
ση τω ν αντιδιαβητικών. Ενώ  ο συνδυασμός απο το στόμα αντι
πηκτικώ ν με ορισμένα αναβολικά είναι δυνατό να  αυξήσει την 
ίδια τη  δράση του αντιπηκτικού (Βιρβιδάκης, 1986).

Έ ν α  ιδιαίτερο πρόβλημα που δημιουργείται κατά τη  λήψ η  
αναβολικών είναι η  εκδήλωση αναφυλακτικού σοκ. Η  αλλεργι
κή αντίδραση, με κυρίαρχο σύμπτωμα την πτώση της αρτηρια
κή ς πιέσεως, είναι άμεση μετά την  είσοδο του στεροειδούς στον 
οργανισμό. Ο αμυντικός αυτός μηχανισμός μπορεί να  εμφανι
στεί ξαφνικά, ακόμα και όταν το ίδιο φάρμακο λαμβάνεται επ ί 
έτη. Η  αλλεργική αντίδραση εμφανίζεται με διάφορα συμπτώ
ματα, όπως διέγερση, έντονη ερυθρότητα στο πρόσωπο, ανη
συχία, ταχυκαρδία και δύσπνοια. Αν δεν δωθούν μάλιστα πρώ
τες βοήθειες αμέσως, ο θάνατος μπορεί να  επέλθει σε λ ίγα  λεπτά 
(Κουτσελίνης, 1986).

Δ -Ψ υ χικ ές  διαταραχές
Η μακροχρόνια χρήση τω ν ανα

βολικών στεροειδών είναι δυνατό να 
προκαλεσει αύξηση τω ν νευροδιαβι- 
βαστικών ουσιών (ντοπαμίνη, κατε- 

χολαμίνη, ενδορφίνες κ.α) στο Κεντρικό Ν ευρικό Σύστημα 
(Κ.Ν.Σ), η  αύξηση αυτή  σε συνδυασμό με τη ν  υπερασβεστι- 
αιμία που αναφέρθηκε προηγουμένως αλλά και την  αύξη
ση της κορτιζόλης που κυκλοφορεί, μπορεί να  οδηγήσει σε 
αυξημένη σεξουαλικότητα, ευερεθιστότητα, υπερδιέγερση, 
αϋπνία  καθώς και άλλες σοβαρά; διαταραχές του συναισθή
ματος (Δεληγιάννης, 1992). Αν ακόμα, τα επίπεδα της κορ- 
τιζόλης είναι υψηλά, είναι δυνατόν να  παρατηρηθούν σο
βαρότερες διαταραχές του συναισθήματος και ο αθλητής να 
αισθάνεται μεταβολές του θυμικού που κυμαίνονται, απο 
απλή κατάθλιψη μέχρι μανιοκαταθλιπτική ψ ύχω ση (Κου
τσελίνης κ.α., 1986). Τα ανδρογενή στεροειδή έχουν ως απο
τέλεσμα τη ν  επιθετικότητα, καθώς μπορούν να  ερεθίσουν 
τους αθλητές να  προπονούνται πιο συχνά και με ένταση. Η  
χρήση δηλαδή τέτοιων ουσιών αντανακλά και στη συμπερι
φορά. Ό τ α ν  πάλι ένας αθλητής σταματήσει να  παίρνει ανα
βολικά αισθάνεται κατάθλιψη, ενω υπο τη ν  επήρεια του 
φαρμάκου σκέπτεται, ότι μπορεί να  αντέξει μια προπόνη
ση πιο βαριά. Οι αθλητές δηλαδή δοκιμάζουν διαφορετικές 
ουσίες για  να  βρούν τη πιο αποτελεσματική για  τον οργανι
σμό τους, με δραματικές όμως επιπτώσεις και στη ψ υ χ ική  
τους υγεία  (Χάντζος, 1993). Δεδομένων αυτών, ψυχίατροι, 
γιατροί και αθλητικοί επιστήμονες έχουν επανηλλειμένως 
τονίσει τους κ ινδύνους τω ν παρενεργειών που εμφανίζουν 
τα ανδρογόνα αναβολικά στεροειδή στη συμπεριφορά του 
ψ υχισμού και τους πιθανούς κ ινδύνους που παρουσιάζο
νται, όταν λαμβάνονται αυτά τα φάρμακα σε μεγάλες δό
σεις και για  μεγάλες περιόδους (Mirkin, Hoffinan, 1985). Τα 
αναβολικά λοιπόν δεν αφήνουν ανεπηρέαστη ούτε τη ψ υ 
χ ικ ή  σφαίρα. Οι χρήστες τους, άνδρες και γυναίκες, αναφέ
ρουν ω ς επιπτώσεις, τ ις  διακυμάνσεις τη ς διάθεσης και της 
ερω τικής επιθυμίας, καθώς και αύξηση της επιθετικότητας 
(Μούγιος, 1996).
Ε πίλογος

Ο σημερινός Πρόεδρος τη ς ΔΟΕ Δρ.Ζ.Ρόγκ σε δηλώ
σεις του στην εφημερίδα Sueddeutsche Zeitung ανέφε
ρε: «Θα υπάρχουν πάντα αυτο ί που ντοπάρονται. Ο αθλη
τισμός αντανακλά την  κοινωνία και όπως σε αυτήν, έτσι 
και στον αθλητισμό θα υπάρχουν πάντα εκείνοι που εξαπα
τούν. Ουδέποτε θα έχουμε πλήρως καθαρό αθλητισμό. Αλ
λά μπορούμε να  τον κάνουμε καθαρότερο απο ότι είναι».Η 
επιστημονική έρευνα, οφείλει να  προβάλλει με το m o έντο
νο τρόπο τις  επιπτώσεις κατάχρησης τω ν αναβολικών, δη
μιουργώντας παράλληλα ένα ικανό σύστημα ελέγχου του 
ντόπινγκ. Ας διασφαλιστεί, στο νέο αιώνα, όσοι αθλούνται 
σε υψ ηλό ή μη επίπεδο να μην καταφεύγουν σε αναβολικές 
ουσίες ή  τουλάχιστον να  έχουν τη  πλήρη γνώ ση τω ν συνε
πειών χρήσης τους (DeFrantz, 1989). ]

Η βιβλιογραφία, που λεν παρατίθεται λόγω της ανάγκης μείωσης τον 
όγκου του κειμένου, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου.
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Επιμέλεια: Αστυν. Α Κωνσταντίνος Ξέρας

Βραβεύσεις Σ.Ε.Γ.Α.Σ
Τ η ν  Τ ετά ρτη  σ τ ις  10 Φ εβ ρ ο υ ά ρ ιο υ  2010 στην αίθουσα της Ε.Ο.Ε πραγ
ματοποιήθηκαν οι απονομές του ΣΕΓΑΣ για τα ομαδικές βαθμολογίες στα 
αγωνίσματα του Μαραθωνίου δρόμου, των δ.ΟΟΟμ και τω ν ΙΟ.ΟΟΟμ. Παράλ
ληλα πραγματοποιήθηκαν και οι απονομές του Πρωταθλήματος τω ν δ.ΟΟΟμ 
Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διεξήχθη στον ίδιο αγώ

να. Ε πιτυχίες είχαμε στην ατομική 
κατάταξη αλλά και στην ομαδική 
βαθμολογία. Στην ατομική κατά
ταξη δ.000 μ Αντρων είχαμε την 
1η θέση για την Ελληνική Αστυ
νομία την  οποία κατέκτησε με τον 
Αστ/κα Χριστόφορο Μερούση της 
Υ.Φ.Φ.Α και την 3η θέση με τον 
Ειδικό Φρουρό Σπυρίδων Παππά 
της Τροχαίας Σαλαμίνας. Στην κα
τηγορία των Γυναικών η Αστ/κας 
Ξένια Καζιμίροβα κέρδισε την 3η 

θέση. Στο ομαδικό τω ν Αντρών η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κέρδισε 
με άνεση την 1η θέση έχοντας μάλιστα την πολυπληθέστερη παρουσία. Στην 
τελετή από πλευράς της Ελληνικής Αστυνομίας παρευρέθη ο πρώην Διευ
θυντής της Ακαδημίας Υποστράτηγος κ. Κούρβας, ο Διοικητής της Υ.Φ.Α.Α 
Α/Β' κ. Διονύσιος Γεωργακόπουλος και ο προπονητής της Υ.Φ.Α.Α Αρχ/κας 
Χρήστος Βαξεβάνης
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τ ’ / .•
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3ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do (I.T.F)
Σ τ ις  30-31 1/2010 διεξήχθη στο Kaliari της 
Ιταλίας το 3ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 
Taekwon-Do (I.T.F) όπου και συμμετείχε από 
Ελληνικής πλευράς ο Α.Γ.Σ Ευκλέας Πρέβεζας 
με επικεφαλής τον δάσκαλο του Άγγελο Σολδά- 
το. Σ την αποστολή συμμετείχαν και 4 Αστυνο
μ ικο ί που αγωνίστηκαν και κατάκτησαν τ ις  εξής 
μετάλλια: Αρχ/κας Ευστάθιος Καββαδίας (ΔΑΑ/ 
ΥΔΟΕΑΗ) 2 ασημένια, Υ/Α Ευάγγελος Νιάφας 
(ΔΑΑ/ΥΔΕΖΙ) 2 ασημένια, Αστ/κας Γρηγορία 
Κατσαούνου (Α,Τ,Λούρου) 1 χρυσό και Δοκ. 

Αστ/κας Ευάγγελος Αυγέρης, 1 χρυσό και 1 χάλκινο

Συμμετοχή Αστυνομικών 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου

Σ τ ις  27-2-2010 διεξήχθη στο στάδιο κλειστού στίβου στην Π αιανία το Πανελλήνιο Πρω
τάθλημα κλειστού στίβου.
Η  Αστυφ/κας Μωυσίδου Χρυσή της Υ.Φ.Α.Α. κατέκτησε την  1η θέση στο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα με επίδοση Ιδ.11 μέτρα στην σφαιροβολία. Η  Χρυσή έχει στόχο την  πρό
κριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα αλλά και στους επόμενους Ο λυμπιακούς αγώνες του 
2012.
Στους ίδιους αγώνες ο Αστ/κας Μάριος Ευαγγέλου κατέλαβε τη ν  2η θέση στο Άλμα επ ί κο
ντό  με άλμα δ.20 μέτρα.
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Βραβεύσεις
Σ ε μ ια  λ α μ π ρ ή  τελετή  που έγινα στο 
ξενοδοχείο «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» 
στη Θεσσαλονίκη ο σύλλογος Ελλή
νω ν προπονητών πετοσφαίρισης (ΣΕ. 
ΙΊ.ΠΕ) για  την επιτυχία  που πέτυχε η 
Ε θνική  Ενόπλων γυναικώ ν (3η θέση 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που έγινα 
στο Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία 20- 
30/6/2009) τίμησε το Α.Σ.Α.Ε.Δ και τον 
προπονητή της ομάδας Αρχ/κα Αρχοντέ- 
λη Σωτήρχο. Ε κ μέρους του Α.Σ.Α.Ε.Δ 
παραβρέθηκε ο Υπουργός Ε θνικής Άμυ
νας (Πρόεδρος) κ. Ευάγγελος Βενιζέλος. 
Στις φ/φιες ο Πρόεδρος του ΣΕ.Π.ΠΕ 
κ. Κώστας Χαριτωνίδης παραδίδει ανα
μνηστική πλακέτα στον κ. Υπουργό και 
ο Ταμίας του ΣΕ.Π .ΠΕ κ. Κ ριτών Αυγε- 
ρόπουλος στον Π ροπονητή. ]

ΣΕ.Π.ΠΕ

Π α ν τα ζή  44, Ν. Κ όσμος
Τ η λ . 2114039929, 6934304217, 6981609253

Ειδικές τιμές για το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας

Μπομπονιέρες από 0,80 ευρώ 
Νυφικά από 400 ευρώ

Adrenal,! he
R&INTB&kk

ΛΕΩΦ. ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ
w w w .a d re n a lin e -p a in tb a ll .g r  
ΤΗΛ. 6981 819061 - 6981 819071

[ 7 3  ] Α/Α

http://www.adrenaline-paintball.gr


/
επ ιτυχίες

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Κ Α ΙΡ ΙΑ  Χ Τ Υ Π Η Μ Α Τ Α  Κ Α ΤΑ  Τ Η Σ  Ε .Τ .Α .

Α. Ο η γ έτη ς  τη ς  ένοπλ ης π τέρ υ γα ς  τη ς  βα σ κ ική ς αυτο- 
ν ο μ ισ τ ικ ή ς  οργάνω σης ΕΤΑ, Ιβόν  Γκογκεασκοετσέα, σ υ 
ν ελ ή φ θ η  σ τη  Βόρεια Γαλλία, ύσ τερα  από επ ιχε ίρη σ η  τω ν

γα λ λ ικ ώ ν  και ισ πα ν ικώ ν  
Α ρχώ ν σ τη  Ν ορμανδία. 
Μ αζί το υ  σ υνελήφ θησ α ν  
κ α ι άλλα δύο α νώ τα τα  στε
λ έχη  τη ς  Ε .Τ Α . Η  σ ύλλ η 
ψ η  το υ ς  απ οτελεί ένα  ακό
μ η  μεγάλο π λ ή γμ α  γ ια  τ η ν  
οργάνω ση π ο υ  εδώ κα ι δύο 
μ ή νες  α ποδυνα μ ώ θηκε από 
τ ις  σ υ λλ ή ψ εις  α ρκετώ ν  μ ε
λώ ν  τη ς  αλλά και τ η ν  κ α τά 
σχεση δύο τό νω ν  εκ ρ η κ τ ι
κώ ν. «Θα έλεγα  ό τι ή τα ν  οι 
χειρότεροι δύο μ ή νες  σ τη ν  
ιστορία  τ η ς  Ε.Τ.Α.», επισή- 
μανε ο υ π ο υ ρ γό ς  Ε σω τερ ι

κ ώ ν  τ η ς  Ισ π α ν ία ς . «Ε το ιμάζονταν ν α  περάσ ουν σ τη ν  Ισπα
ν ία  κ α ι ε ίχα ν  τ ις  χε ιρότερες προθέσεις», σ υνέχ ισ ε ο β ιο ς .
Ο  η γέτη ς  τη ς  οργάνω σης κα τα ζητείτο  γ ια  απόπειρα  δολο
φ ον ία ς κ α τά  το υ  βασιλιά  τη ς  Ισπανίας Χ ουάν Κάρλος, το 
1997. Η  ισ π α ν ικ ή  κ υβ έρνη σ η  π ισ τεύ ει ό τι η  Ε Τ Α  έχει απο
δυ να μ ω θ εί ιδ ια ίτερα  τα  τελευτα ία  χρόν ια  από τ ις  σ υ λ λ ή 
ψ ε ις  π ο υ  έχο υ ν  γ ίνε ι. Σ τ ις  επ ιτυ χ ίες  τη ς  α σ τυνομ ία ς π ι
σ τεύετα ι ότι συνέβαλε αποφ ασιστικά  η  σ υνεργασ ία  τη ς  
Ισπανίας με τη  Γαλλία, χώ ρα  τη ν  οποία επ ισ κέπτο ντα ν  τα

μέλη  τη ς  οργάνω σης γ ια  να  
α π ο φ ύ γο υ ν  τ ις  αρχές.
Β . Τέσσερα άτομα π ο υ  φ έ
ρ οντα ι ν α  σ υνδέοντα ι μ ε  τη  
βασκχκή α υ το νο μ ισ τικ ή  ορ
γάνω σ η  Ε.Τ.Α. σ υνελήφ θη-

σαν σ τη ν  Π ορτογα λ ία  κα ι τη  Γαλλία. Σ τη ν  π ρ ώ τη  περ ί
π τω σ η  μάλιστα , οι α ρχές α π έτρεψ α ν  ενδεχόμενο χ τ ύ π η μ α  
τη ς  οργάνω σης, κ α θώ ς ο ένα ς από  το υ ς  δύο σ υλλ η φ θέντες 
οδηγούσε η μ ιφ ο ρ τη γά  με εκ ρ η κτ ικά . Π ιο συγκεκριμένα , 
ο ένα ς από  το υ ς  δύο  υ π ό π το υ ς  είχε  εν το π ισ τε ί σε περ ιοχή  
τη ς  Ισπανίας, αλλά κατάφ ερε ν α  δ ιαφ ύγει, κλέβ οντα ς μά
λ ισ τα  ένα  περ ιπολ ικά  τη ς  αστυνομ ίας. Κ ατά τη  δ ιαφ υγή  
το υ  εγκα τέλε ιψ ε το  η μ ιφ ο ρ τη γό  στο οποίο επέβαινε και 
π ο υ  ή τα ν  γεμ ά το  εκ ρ η κτ ικά . Α μέσω ς σήμανε σ υναγερ
μός κα ι οι αρχές εκκένω σ αν τη ν  περ ιοχή . Λ ίγο αργότερα, 
ο ύ π ο π το ς  σ υ νελ ή φ θη  σ τη ν  Π ορτογα λ ία  μ α ζ ί μ ε άλλο ένα 
άτομο. Σ υ λ λ ή ψ ε ις  έγ ινα ν  κα ι σ τη  Γαλλία, όπου οι αρχές 
υ π ο σ τη ρ ίζουν  π ω ς εντόπ ισ α ν  δύο από τα  πλέον  κ α τα ζη 
τούμ ενα  μ έλη  τη ς  Ε.Τ.Α. Π ρόκειτα ι γ ια  έναν  άνδρα κα ι μ ία  
γυ να ίκ α , π ο υ  σ υνελή φ θη σ α ν  σ τη ν  π ερ ιοχή  Κ λερμόντ Φε- 
ράν, σ τη ν  κ εν τρ ικ ή  Γαλλία, τη ν  ώ ρα που  εισ έρχονταν σε 
κ ρη σ φ ύ γετο  τη ς  οργάνω σης. Σ τη ν  κ α το χή  το υ ς  βρέθηκαν 
όπλα. Σ ύ μ φ ω να  μ ε τη ν  εφ ημερ ίδα  «Ελ Μ ούντο» η  γ υ ν α ί
κα  κ α ι ο άνδρας είνα ι δύο από  τα  πλέον  κ α τα ζητούμ ενα  μέ
λ η  τη ς  Ε.Τ.Α.
Γ . Η  ασ τυνομ ία  τ η ς  Π ορτογαλ ίας α να κ ά λυ ψ ε στο κ έντρο  
τη ς  χώ ρ α ς κ ρη σ φ ύ γετο  μ ε  εκ ρ η κ τ ικ ά  υ λ ικ ά  το  οποίο, σ ύμ 
φ ω να  μ ε  τ ις  π ο ρ το γα λ ικ ές αρχές, α νή κε ι σ τη ν  Ε.Τ.Α. “Α υ
τά π ο υ  μ πορούμ ε ν α  π ο ύ μ ε  σε αυτά  το  στάδιο ε ίνα ι ό τι βρ ή 
καμε ένα  σ π ίτ ι που  χρ η σ ιμ ο π ο ιο ύντα ν  αχ; κ ρη σ φ ύγετο  
σ το ιχε ίω ν  π ο υ  φ έρετα ι άτι α νή κ ο υ ν  σε τρομ οκρα τικό  δ ί
κ τ υ ο ”, δήλω σε ο δ ιευ θ υ ν τή ς  τ η ς  δ ικ α σ τ ικ ή ς  α σ τυνομ ία ς 
τη ς  Π ορτογαλ ίας κ α τά  τη  δ ιάρκεια  σ υνέντευξη ς Τ ύπου . 
Ν ω ρίτερα , μ ία  π η γ ή  τ η ς  ισ π α ν ικ ή ς  α ντ ιτρ ο μ ο κ ρ α τικ ή ς  
επεσήμανε άτι αυτά  το 
υλ ικ ά  “μ π ο ρ εί ν α  χ ρ η 
σ ιμοποιείτα ι από  τ η ν  
Ε .Τ .Α .”.
www.tanea.gr,www.skai.gr

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Η  Α Ρ Χ Α ΙΟ Κ Α Π Η Λ Ω Ν  Σ Τ Η  Λ Ε Μ Ε Σ Ο  Σ Τ Η  Φ Α Κ Α  Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Α Μ Ο Ρ Α

Μ ετά από σ υντον ισ μ ένη  επ ιχε ίρησ η  σ τη ν  οποία έλαβαν 
μέρος α σ τυ νο μ ικ ο ί το υ  Τ μ ήμ ατος Α ρχα ιοτή τω ν  και κ α 
τό π ιν  ερευνώ ν σε ο ικίες, α γρ ο κ τή μ α τα  και οχή μ α τα  δ ι
αφόρω ν προσώ πω ν σ τη ν  επα ρχία  Λ εμεσού, η  Κ υ π ρ ι
α κ ή  Α στυνομ ία  προχώ ρησε σ τη  σ ύ λ λ η ψ η  10 ατόμ ω ν 
γ ια  παράνομη  κ α το χή  κα ι εμπορία  αρχα ιοτή τω ν. Κ ατά 
τ ις  έρευνες εντο π ίσ τη κ ε και κα τα σ χέθη κε μ εγά λη  πο
σ ότη τα  α ρχα ίω ν α ντικ ε ιμ ένω ν , αρ ιθμός κροτίδω ν  και 
ένα  π ιστόλι. Σ τ ις  έρευνες, ζη τή θ η κ ε  κα ι η  συμβολή  τη ς  

α σ τυνομ ία ς τω ν  Β ρ ετα ν ικώ ν  Βάσε
ω ν, αφού κάποια  κ τή ρ ια  β ρ ίσ κονταν 
εντό ς τω ν  Β ρετα ν ικώ ν  Βάσεων. Υ πο
λογίζετα ι ό τι η  αξία τω ν  κατασχεθέ- 
ν τ ω ν  αρχα ίω ν α ντικ ε ιμ ένω ν  ξεπερνά 
τα  11 εκ. ευρώ.
www.skai.gr
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Έ ν α ς  από  το υ ς  π ιο  επ ικ ίν δ υ ν ο υ ς  α νθρ ώ π ο υς τη ς  ιτα λ ι
κ ή ς  μαφίας, ο Κ ίρο Φ ιγκάρο, σ υ νελ ή φ θη  από τη ν  Ισ πανι
κ ή  Α στυνομ ία , όπω ς ανακοίνω σ ε το  ισπανικά  υπουργείο  
Ε σω τερ ικώ ν. Ο Κ ίρο Φ ιγκ ά ρ ο  κ α τα ζητείτο  γ ια  εμπόριο 
ν α ρ κ ω τ ικ ώ ν , δολοφονίες κα ι παράνομ η  οπλοκατοχή  και 
θεω ρείτα ι από  τ ις  ιτα λ ικ ές  Α ρχές ω ς “ένας από το υ ς  α ρ χη 
γ ο ύ ς  τ η ς  Καμάρα. Σ τ ις  27 Ιανουάρ ιου  είχα ν  σ υ λ λ η φ θ εί άλ
λα  δύο άτομα, σ τη  Β αρκελώ 
νη , π ο υ  θεω ρούντα ι η γ ετ ικ ά  
σ τελέχη  τη ς  Καμάρα. Ε π ίσ η ς 
προ λ ίγω ν  η μ ερώ ν οι ισ πα ν ι
κ ές  αρχές ανακο ίνω σ αν τη ν  
σ ύ λ λ η ψ η  ενός σ η μ α ντικο ύ  
μ έλους τη ς  Κάζα Ν όστρα, τη ς  
μ αφ ίας τη ς  Σ ικελίας. 
www.ethnos.gr

http://www.skai.gr
http://www.skai.gr
http://www.ethnos.gr


Ε Π ΙΘ Ε Σ Ε ΙΣ  Μ Ε ΟΞΥ

Η  α σ τυνομ ία  το υ  Χ ονγκ  Κ ονγκ  σ υνέλαβε ένα ν  άνδρα ω ς ύ π ο π το  γ ια  επ ίθεση μ ε οξύ, π ε
ρ ισ τα τικ ό  που  σ υνέβη  σ τη ν  το υ ρ ισ τικ ή  περ ιοχή  Κ οουλούν κα ι είχε  ω ς αποτέλεσμα να  
τρ α υ μ α τισ το ύ ν  τουλά χισ τον  30 άνθρω ποι. Α νάμεσα σ τους τρα υμ α τίες  ε ίνα ι ενν ιά  το υ ρ ί
σ τες κ α ι ένας επτάχρονος. Ο άνδρας, π ο υ  είνα ι Κ ινέζος περ ίπ ο υ  35 ετώ ν, εντο π ίσ τη κ ε  σε 
μ ια  γ ε ιτο ν ικ ή  σ τέγη  και τα  πώ μ ατα  που  βρέθηκαν στα  χέρ ια  το υ  τα ιρ ιάζουν με τα  μ π ο υ 
κάλια  που  εκ τοξεύτηκαν . Ό π ω ς  επ ισ ημ αίνε ι το BBC, περισσότεροι από 100 άνθρω ποι 
έχο υ ν  τρ α υ μ α τ ισ τε ί από το ν  Δ εκέμβριο  το υ  2008 σε ανάλογες επιθέσεις. Τ ον περασμένο 
Δεκέμβριο, έξι άτομα τρ α υ μ α τίσ τη κα ν  όταν  εκτοξεύτη κε ένα  μ π ο υ κ ά λ ι μ ε  οξύ ενα ντίον  
το υ  π λ ή θ ο υ ς  π ο υ  π α νη γύ ρ ιζε  γ ια  τη  ν ίκ η  τη ς  ποδοσ φ αιρ ικής ομάδας το υ  Χ ονγκ  Κ ονγκ  
ε π ί τ η ς  Ιαπω νίας, σ τον  τελ ικό  το υ  Κ υπέλλου  τ η ς  Α να το λ ικ ή ς Ασίας. «Οι επ ιθέσεις εξορ
γ ίζο υ ν  και θλ ίβ ο υ ν  τον  λαό», δήλω σε ο η γέτη ς  του  Χ ονγκ  Κ ονγκ  Ν τό να λντ Τ σα νγκ , 
σ ύμ φ ω να  με τον  οποίο οι αρχές προσφέρουν αμοιβή ύ ψ ο υ ς  300.000 δολαρίω ν Χ ονγκ  
Κ ονγκ  (27.000 ευρώ ) γ ια  οποιαδήποτε πληροφ ορία  π ο υ  σ χετίζετα ι με τ ις  επιθέσεις.
www.tanea.gr

Π Α Ρ ’ Ο Λ ΙΓ Ο Ν  ΜΑΖΙΚΗ ΣΦ Α ΓΗ

Μ αζική  σ φ αγή  είχε προετοιμάσει ένα ς 22χρονος φ ο ιτη τή ς  σ τη ν  Ο υγγαρ ία , π ο υ  σ κόπευε ν α  δολοφονήσει 22 τυχα ία  
άτομα. Ο νεαρός σ υ νελή φ θη  από τη ν  ασ τυνομ ία  κα ι προχώ ρησε σε μ ερ ική  ομολογία. Ο 22χρονος Ο ύγγρος, ονόμα- 
τ ι Α μπέλ Σ. ισ χυρ ίζετα ι ότι ήθελε να  σκοτώ σει κάπο ιον  γ ια  κά 
θε ένα  από τα  22 άσ χημα  χρόν ια  τη ς  ζω ής το υ  σ ύμ φ ω να  με όσα 
ανακοίνω σε ο επ ικ εφ α λ ή ς το υ  εγκλ η μ α τολογ ικού  τη ς  ασ τυνομ ί
ας τη ς  Β ουδαπέστης. Ο 22χρονος, π ο υ  σ υνελή φ θη  σε δρόμο τη ς  
Β ουδαπέστης, κ α τη γορείτα ι ότι έγ ινε  μέλος σε λέσχη  σκοποβο
λ ή ς  γ ια  ν α  προετοιμάσει τη ν  προγραμματισ μένη  σφαγή. Ο ύ π ο 
π το ς  ήδη  είχε επάνω  το υ  ένα  π ισ τόλ ι 9 χ ιλ ιο σ τώ ν  με το  οποίο κ υ 
κλοφορούσε κα ι στο π α νεπ ισ τή μ ιο  κα ι σε ένα  εμ πορ ικό  κ έντρο  
και δεν ξέρει γ ια τ ί  δεν προχώ ρησε σ τη ν  εφ αρμογή το υ  αρρω στη- 
μένου  σχεδίου του , δήλω σε κα ι πάλι ο επ ικεφ α λή ς το υ  εγκλημα- 
τολογικού . Π έρυσ ι το Ν οέμβριο ένας φ ο ιτη τή ς  άνοιξε π υ ρ  κα τά  
τη  δ ιάρκεια  το υ  μ αθήμ ατος στο πανεπ ισ τήμ ιο  το υ  Π εκ ς σ τη  νό 
τια  Ο υ γγα ρ ία  με σ υνέπεια  ν α  σ κοτω θεί ένα  άτομο κα ι ν α  τρ α υ 
μ α τ ισ το ύ ν  άλλα τρία. 
www.skai.gr

ΝΟΡΒΗΓΟΣ Π Α ΙΔΕΡΑ ΣΤΗ Σ

Έ ν α ς  64χρονος Ν ορβηγός σ υ νελή φ θη  στο το υρ ισ τικό  θέρετρο τη ς  Κ αμπότζης, 
Σ ίεμ Ρεάπ, με τη ν  υ π ο ψ ία  ό τι είχε  σεξουαλικές σχέσεις με τέσσερα αγόρια, η λ ικ ί
ας από 11 έω ς 14 ετώ ν. Σ ύ μ φ ω να  με τη ν  εφ ημερίδα  C am bodia Daily, ο Ν ορβηγός 
σ υνελή φ θη , όταν  ένα  αγόρι π ο υ  έβγα ινε από το ξενοδοχείο όπου  διέμενε ο το υ 
ρίστας, ε ίπε σε α σ τυ νο μ ικ ο ύ ς ότι πή ρε 40 δολάρια γ ια  ν α  έχει σεξουαλική  επαφ ή  
μ α ζ ί του. Ο Ν ορβηγός ο δη γή θη κε ενώ π ιον  τ η ς  Δ ικα ιοσύνης. “Ε ίνα ι η  π ρ ώ τη  π ε 
ρ ίπ τω σ η  π ο υ  εκδικάζετα ι φ έτος σ τη  Σ ίεμ  Ρ εά π ”, δήλω σε εκπρόσω πος τη ς  α σ τυ 
νομ ίας, Π έρυσ ι σ τη ν  π ερ ιοχή  είχα ν  σ υ λ λ η φ θ εί άλλοι τρ ε ις  ξένοι γ ια  σεξουαλικές 
σχέσεις με α νηλ ίκους. Σε ολόκληρη  τη ν  Κ αμπότζη  σ υνελήφ θησ α ν πέρυσ ι 26 ξέ
νο ι γ ια  παιδεραστία.
Ο Σ α μ λεά νγκ  Σεϊλα, επ ικ εφ α λ ή ς το π ικ ή ς  μ η -κ υ β ερ νη τικ ή ς  οργάνω σης, που  
α γω νίζετα ι γ ια  τη ν  εξάλειψ η τω ν  κ υ κ λ ω μ ά τω ν  παιδεραστώ ν, δήλω σε ό τι ο Ν ορ
β η γός ή τα ν  υ π ό  παρακολούθηση  από πέρυσι, όταν  δ ια π ισ τώ θη κε ότι ερχόταν σε 
επαφ ή  μ ε  α ρκετά  άστεγα  πα ιδ ιά  σ τη ν  περιοχή .
www.skai.gr
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a m  V I  n i l  h  ζ επ ιτυχίες

Κ Α Τ Α Σ Χ Ε Θ Η Κ Α Ν  1,5 Τ Ο Ν Ο Ι Κ Ο Κ Α ΪΝ Η Σ  Σ Τ Η Ν  Κ Ο Λ Ο Μ Β ΙΑ

Σ τη ν  Κ ολομβία η  α σ τυνομ ία  σε τρ ε ις  επ ιχε ιρή σ εις  τ η ς  κατάσχεσε περισ 
σότερους από  1,5 τό νο υς κοκα ΐνης. Σ υ γκ εκ ρ ιμ ένα  οι δ υνά μ εις  ασφαλείας 
α να κ ά λυ ψ α ν  942 κ ιλ ά  κ ο κ α ΐνη ς  σ υ νο λ ικ ή  αξίας 49 εκατ. δολαρίω ν μέ
σα σε ένα  όχη μ α  4x4 κ ο ντά  στο λ ιμ ά ν ι τ η ς  Κ αρθαγένης, ποσότητα  που  
θα  φ ορτω νότα ν  σε ένα  εμ πορ ικό  πλοίο. Σ τη  βόρεια επα ρχία  Ν όρτε ν τ ε  
Σαντανδέρ, κ ο ντά  στα  σύνορα με τη  Β ενεζουέλα, κατα σ χέθη κα ν  432 κ ι
λά  κ ο κα ΐνη ς  κ α ι άλλα 307 κ ιλ ά  βρ έθη κ α ν  σε πλοιάριο  σ τη ν  Λα Π ριμαβέ- 
ρα, σ τη  ζού γκλα  σ τα  νοτιο α να το λ ικ ά  τ η ς  χώ ρας, σ τη ν  επαρχία  Βιτσάδα. 
Σ ύ μ φ ω να  μ ε το  Γραφείο  το υ  Ο Η Ε  γ ια  τη  μ ά χη  κ α τά  τω ν  να ρ κ ω τ ικ ώ ν  
κα ι το υ  εγκλ ή μ α το ς η  Κ ολομβία κα τέχει τ η ν  π ρ ώ τη  θέση σ τον κόσμο 
σ τη ν  π α ρ α γω γή  κ ο κ α ΐνη ς  μ ε  εξαγω γές π ερ ίπ ο υ  430 τόνω ν, π ο υ  ισοδυνα- 
μ ε ί  μ ε  τη  μ ισ ή  πα γκόσ μ ια  παραγω γή . 
www.skai.gr

Π Λ Α Σ Τ Α  Π ΤΥΧ ΙΑ  ΤΟ Υ Χ Α Ρ Β Α Ρ Ν Τ

Σ υμμορ ία  κ ακοπο ιώ ν η  οποία “εμ πορευότα ν” πλασ τά  δ ιπλώ μ ατα  του  διάσημου π α νεπ ι
σ τή μ ιου  Χ άρβαρντ γ ια  40.000 δολάρια το  ένα, δηλαδή περ ίπου  27.000 ευρώ , εξαρθρώ θη
κε από τη ν  α σ τυνομ ία  τ η ς  Μ όσχας, όπαχ; α να κ ο ινώ θ ηκ ε και επίσημα. “Μ έσω τρα πεζικώ ν  
καρτώ ν, οι κα κο π ο ιο ί εξήγαγαν μεγάλα  ποσά στο εξω τερ ικό”, δ ιευκρ ίν ισ ε αξ ιω μ ατούχος 
τη ς  δ ίω ξης το υ  ο ικονομ ικού  εγκλήματος. “Ό μ ω ς , α ς μ η ν  μ ένου ν  μόνες οι δυ νά μ ε ις  ασφά
λειας στον α γώ να  το υ ς  ενα ντίον  τέτο ιω ν  κακοποιώ ν, αλλά ας γρ η γο ρ ο ύ ν  κ α ι οι πολίτες. 
Ο κάθε εργοδότης ας ε ίνα ι σε θέση να  ελέγχει τη ν  α υ θ εν τ ικ ό τη τα  το υ  π τυ χ ίο υ  π ο υ  το υ  
παρουσ ιάζετα ι”, επεξήγησε. 
www.skai.gr

ΙΣ Χ Υ ΡΟ  Π Λ Η Γ Μ Α  Κ Α ΤΑ  Τ Η Σ  Π Α ΙΔ ΙΚ Η Σ  Π Ο Ρ Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ

Σ ημαντικό  π λή γμ α  κατά  τη ς  πα ιδ ικής πορνογραφ ίας κατάφερε η  τσ εχ ική  αστυνομία. Ό π ω ς  ανακοινώ θηκε σ την  Π ράγα, 
εξαρθρώ θηκε ισχυρό κ ύ κλ ω μ α  π α ιδ ική ς πορνογραφ ίας στο διαδίκτυο, το οποίο αποτελείτο  από 160 άτομα. “Π ρόκειτα ι 
γ ια  το  π ιο  σημαντικό  κ ύκλ ω μ α  π ου  εξαρθρώ θηκε π ο τέ  σ τη ν  ιστορία τη ς  χώ ρας”, δήλωσε η  εκπρόσω πος τη ς  αστυνομ ίας 
τη ς  Π ράγας Α λένα Κολάροβα, μ ιλώ ντα ς στον Τύπο. Σ ύμ φ ω να  με τη ν  εκπρόσωπο, κα τά  τη ν  διάρκεια τη ς  α σ τυνομ ικής 
επιχείρησης, η  οποία διεξήχθη  σ τη ν  Π ράγα  κα ι σ τη ν  Μ οραβία, οι Α ρχές έψ α
ξαν 150 διαμερίσματα, ενώ  κατασ χέθηκαν 342 υπολογ ισ τές κα ι κάμερες. Α νάμε
σα στα  β ίντεο  που  κατάσχεσαν οι Α ρχές υ π ή ρ χα ν  σ κηνές μεταξύ  ενη λ ίκ ω ν  και 
παιδιώ ν, η λ ικ ία ς ακόμη και ενός έτους! Ο ι περισσότεροι από το υ ς  ύ π οπ τους του  
κυκλ ώ μ α τος πα ιδ ικής πορνογραφ ίας παραδέχθηκαν τη ν  ενοχή  τους, ενώ  σύμ
φ ω να  με τη ν  εκπρόσω πο συλλαμβάνονταν κα τά  “δεκάδες”. Ο ι Α ρχές ανέφεραν 
ακόμη ότι το κύκλ ω μ α  πα ιδ ικής πορνογραφ ίας αποτελείτο  κ υ ρ ίω ς από άνδρες 
η λ ικ ία ς από 20 έω ς 70 ετώ ν, κάθε κ ο ινω ν ική ς κατηγορίας, οι οποίοι α ντιμ ετω 
π ίζουν  πο ινή  κάθειρξης οκτώ  ετώ ν. Ε νδεικ τικό  το υ  μεγέθους τη ς  επ ιχείρησης 
ή τα ν  ο αριθμός τω ν  α σ τυνομ ικώ ν π ο υ  έλαβαν μέρος κα ι ή τα ν  περ ίπου  840. 
www.skai.gr

Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε ΙΣ  Γ ΙΑ  Δ ΙΑ Κ ΙΝ Η Σ Η  Π Ο Ρ Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΚ Ο Υ  Υ ΛΙΚ Ο Υ

Η  α σ τυνομ ία  τη ς  Ισπανίας ανακοίνω σε τη  σ ύ λ λ η ψ η  74 ατόμ ω ν στο πλαίσ ιο  μ ία ς  εκ τετα μ ένη ς  επ ιχε ίρη σ η ς κ α τά  τη ς  
δ ιανομ ής κ α ι κ α το χ ή ς  π ορνογρα φ ικού  υ λ ικ ο ύ  στο διαδίκτυο . Σ ύμ φ ω να  μ ε  τη ν  α νακο ίνω σ η  τη ς  αστυνομ ίας, κα τα σ χέ
θ η κ α ν  επ ίσ ης εκα τομ μ ύρ ια  φ ω τογρα φ ίες κα ι β ίντεο  εξα ιρετικής σ κληρότητας, ιδ ια ίτερα  με επ ιθέσεις ενα ντ ίο ν  π ο λύ  
μ ικ ρ ώ ν  πα ιδ ιώ ν. Το υ λ ικ ό  πλέον  βρ ίσ κετα ι στα  χέρ ια  ε ιδ ικώ ν  α να λ υ τώ ν  τ η ς  ασ τυνομ ίας, οι οποίοι ερ ευνο ύν  γ ια  να  
εντοπ ίσ ουν  τη ν  τα υ τό τη τα  τω ν  δραστώ ν, τω ν  θυ μ ά τω ν, αλλά και ν α  δ ιαπ ισ τώ σ ουν  αν  κάποιοι από το υ ς  α νθρώ πους

π ο υ  έχο υ ν  σ υ λ λ η φ θ ε ί ε ίνα ι επ ίσ ης κα ι δράστες τω ν  επιθέσεω ν. Σ ύ μ φ ω να  π ά ντα  με τη ν  
ανακοίνω ση , η  ασ τυνομ ία  βρή κε σ τη ν  κ α το χ ή  ενός από  τα  άτομ α  π ο υ  έχο υ ν  σ υ λλ η φ θεί 
φ ω τογρα φ ίες τη ς  13χρονης α ν ιψ ιά ς  το υ  κα ι ενός άλλου  παιδιού . ]  
w w w .ska i.g r ,www.ethnos.gr
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( § )  C e s k a  Z b r o j o v k a
Πυροβόλα όπλα κατασκευασμένα με τις αυστηρότερες 

απαιτήσεις και προδιαγραφές-φ ΝΑΤΟ έτσι ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέρχονται στις σύγχρονες ανάγκες και καταστάσεις 

που αντιμετωπίζουν Στρατός και Αστυνομία.

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ 
ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΙΪΔ ΙΚ Ε Σ ΤΙΜΕΣ
με ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
ή Π Λ Η Ρ Ω Μ Η  Μ Ε Τ Ρ Η Τ Ο ΙΣ

CZ 75 D COMPACT CZ 110 CZ85B CZ 75 Β

ΟΠΛΑ - ΕΙΔΗ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ από το 1 9 2 5
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΑΣ: ΑΘΗΝΑΣ 63 (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 3243369, 210 3243129, FAX: 210 3226242
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΗΦΙΣΟΥ: ΚΗΦΙΣΟΥ 100 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 210 5154590, 210 5154591, FAX: 210 5154589 Ο ΑΘΗΝΑΣ 63 θ  ΚΗΦΙΣΟΥ 100
ΟΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 .3 0 -1 6 .0 0 , ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 0 8 .3 0 -2 0 .3 0 ,ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 :3 0 -1 5 .0 0



επιτυχίεςτου Σώματος
a e W

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟ Μ Ο  ΑΤΤΙΚ Η Σ

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡΗ Σ Η  ΣΤΟ

Από ιη ν  έρευνα που διενεργεί η  Διεύθυνση Ασφάλειας Α ττι
κής, με αφορμή τη σύλληψη στο Βύρωνα δύο επικίνδυνων αλλο
δαπών κακοποιών, προέκυψαν τα ακόλουθα:

Στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πιστόλι 
μάρκας CZ99.

Στην κατοχή του δεύτερου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: δύο 
χειροβομβίδες, ένα πιστόλι μάρκας CZ99 και ένα πιστόλι μάρ

κας USP, το οποίο αφαιρέθηκε από 
αστυνομικούς στο Μαρούσι την 
15.2.2010.

Στο κλεμμένο Ι.ΧΕ. αυτοκί
νητο στο οποίο επέβαιναν οι δρά
στες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
δύο πολεμικά τυφέκια kalashnikov 
με γεμιστήρες πλήρεις με 30 φυσίγ
για έκαστος και φυσίγγιο στη 
θαλάμη. Επίσης σε απόσταση 500 

μέτρων περίπου, βρέθηκε και κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, το 
οποίο χρησιμοποίησαν για τη διαφυγή τους μετά τον αφοπλι
σμό των αστυνομικών στο Μαρούσι. Σε έρευνα που επακολού
θησε στο κρησφύγετο των δύο κακοποιών στο Βύρωνα (Φλέ- 
μ ινγκ 86), βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 4 πολεμικά τυφέκια 

kalashnikov με γεμιστήρες πλήρεις 
με (30) φυσίγγια έκαστος και φυσίγ
γιο στη θαλάμη, 5 επιπλέον γεμιστή
ρες πλήρεις με 30 φυσίγγια έκαστος, 
ένα δίκαννο κυνηγετικό όπλο με κομ
μένη κάννη γεμάτο με δύο φυσίγγια, 
10 κιλά περίπου εκρηκτική ύλη ΤΝΤ 
με 22 ηλεκτρικούς πυροκροτητές και 
5 κοινούς πυροκροτητές, 8 μέτρα βρα
δύκαυστο φιτίλι, μεταλλικοί συνδε

τήρες καλωδίων, 25 χειροβομβίδες διαφόρων τύπων, 345 φυσίγ
για όπλου kalashnikov, φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, δύο 
πομποδέκτες ενδοεπικοινωνίας, 5 κουκούλες full-face, 3 βαρισ 
πούλες διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία (σκύλες, πριόνια, σιδηρο- 
τροχοί κ.λ.π.), κλειδιά αυτοκινήτων καθώς και άλλα αντικείμενα 
των οποίων ερευνάται η προέλευση. Σημειώνεται ότι οι δύο αδί
στακτοι κακοποιοί ήταν κρατούμενοι στις φυλακές Λάρισας και 
στις φυλακές Γρεβενών αντίστοιχα για ληστείες. Ο πρώτος εξ’ 
αυτών ήταν δραπέτης φυλακών Λάρισας από 27-11-2009, (παρα
βιάζοντας 8 ήμερη άδεια), όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 26 ετών 
και 10 μηνών για ληστείες. Ο δεύτερος εξ αυτών ήταν δραπέτης

από το A T . Θηβών, από την

i f
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23-11-2009, όπου είχε μετα- 
χθεί από το Κατάστημα Κρά
τησης Γρεβενών προκειμέ- 
νου να  εμψανιοθεί ενώπιον 
του Ανακριτή Θηβών, χρησι-

:ργος του,χττίζ ̂ ι σ  
απείλησε'ΐους'& ττυ-

μοποιώντας όπλο που είχε απσ 
αλέτες του Τμήματος, με το οποίο ί 
νομικούς διέφυγε. Ο προαναφερόμενο%.είχε συλληφθεί \ η ν  
21-11-2007 στη Θεσσαλονίκη και σε βάρος του είχε σχηματι- 
σθεί δικογραφία για 
37 συνολικά ληστείες 
σε βάρος υποκατα
στημάτων Τραπεζών 
και Ε Α Τ Α  εκ των 
οποίων οι 14 στην 
περιοχή της Αττικής.

Από τη  διενεργη- 
θείσα αστυνομική έρευνα - προανάκριση προέκυψε η συμμε
τοχή τους στις ακόλουθες ληστείες: α) Την 07-01-2010, στο 
λογιστήριο του εργοστασίου επεξεργασίας πορτοκαλιών με την 
επωνυμία «GEFRA», το οποίο βρίσκεται στο 6ο χλμ Επαρχια
κής Οδού Ναυπλίου -  Άργους, όπου πυροβόλησαν και τραυμά
τισαν δύο υπαλλήλους και στη συνέχεια διέφυγαν επιβιβαζόμε
νοι σε μοτοσικλέτα, η  οποία ανευρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε 
κοντινή απόσταση, β)Την 27-01-2010, στο επί της οδού Πατρών 
83 στην Κόρινθο κατάστημα της EUROBANK όπου με την 
απειλή όπλων αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Ακολούθως, εξήλ
θαν του καταστήματος και προσπάθησαν να διαφύγουν με ΙΧΕ 
αυτοκίνητο κινούμενοι επ ί της Περιφερειακής Οδού Κορίνθου 
-  Πατρών. Αστυνομικοί του A T . Κορίνθου ακολούθησαν το 
αυτοκίνητο και κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, οι δρά
στες πυροβόλησαν κατά τω ν αστυνομικών με αποτέλεσμα να 
προκαλέσουν φθορές σε ένα από τα περιπολικά οχήματα. Οι 
αστυνομικοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, πλην όμως οι 
κατηγορούμενοι κατόρθωσαν να διαφύγουν, γ) Την 22-01-2010 
στο υποκατάστημα της «ΕΘΝΙΚΗΣ» τράπεζας που βρίσκεται 
επ ί της οδού Στρ. Ν. Ρόκκα 65 στη Μάνδρα, ακινητοποίήσαν με 
την  απειλή όπλων πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν χρη
ματικό ποσό. Κατά τη  διαφυγή τους πυροβόλησαν στον αέρα με 
πολεμικό τυφέκιο πέντε ή  έξι φορές για εκφοβισμό, δ) Τ ην 12- 
02-2010, έθραυσαν με βαριοπούλα υαλοπίνακα του υποκατα
στήματος της τράπεζας «EUROBANK», που βρίσκεται επ ί της 
Α  Θηβών αρ.464 στο '  Ιλιον, εισήλθαν εντός και αφαίρεσαν χρη
ματικό ποσό και από μία πελάτισσα και ε) Την 17-12-2009, στην 
φαρμακευτική εταιρεία με την επωνυμία «ALAPIS MEDICAL 
& DIAGNOSTICS ΑΕ», που βρίσκεται επ ί της οδού Ζαλόγ
γου 9 στον Άλιμο, όπου αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Επίσης 
έχουν διαπράξει 9 ακόμη ληστείες 
σε βάρος Τραπεζών, μία σε Ε Α Τ Α , 3 
ληστείες σε βάρος εταιρειών, καθώς 
και σωρεία κλοπών, αποκομίζοντας 
συνολικά χρηματικό ποσό που υπερ
βαίνει τις 220.000 ευρώ. Η έρευνα 
συνεχίζεται.
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Π Ε Ρ Ι ΑΡΧΑΙΟ ΤΗ ΤΩ Ν...

A. And αστυνομικούς της Δ Α Α / Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας, 
συνελήφθη ένας ημεδαπός άνδρας, για παράβαση των Νόμων: 
«Περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και της εν γένει Πολιτι
στικής Κληρονομιάς», «Περί όπλων» και «υπεξαίρεση» διότι σε 
έλεγχο που διενεργήθηκε τόσο σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 
<5σο και στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως παρανό- 
μως κατεχόμενα, τα κάτωθι αντικείμενα: 21 εικόνες, διαφόρων 
απεικονίσεων και διαστάσεων, 7 τεμάχια (χάλκινα -  αργυρά)

επένδυσης Ευαγγε
λίων, 6 σταυροί με 
επενδύσεις, (αργυρές 
,ασημένιες, χάλκι
νες), 3 δισκοπότηρα, 1 
Ευαγγέλιο με τμήμα 
χάλκινης επένδυσης, 
2 λίθινα ιγδία Βυζα
ντινώ ν χρόνων εκ 
τω ν οποίων το ένα με 
γουδοχέρι, 1 ξύλινο 
(εξαπτέρυγο) ριπίδιο, 

3 πολεμικά τυφέκια, 9 περίστροφα παλαιού τύπου, 2 πιστόλια, 
αγνώστου διαμετρήματος, εκ των οποίων το 1 με γεμιστήρα, 3 
κυνηγετικά δίκαννα, 2 κυνηγετικά μονόκαννα, 1 flobert, μία 
ξιφολόγχη για παλαιό τυφέκιο, 11 φυσίγγια, 2 καρυοφύλλια και 
μία πιστόλα. Τα ανωτέρω κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα, 
επιδείχθηκαν σε αρμόδιο αρχαιολόγο της Διεύθυνσης Τεκμηρί- 
(οσης και Προστασίας Π ολιτιστικών Αγαθών, ο οποίος αποφάν- 
θηκε, ότι χρονολογούνται από τον 7ο -  19ο μ.Χ. αιώνες.

Β. Από αστυνομικούς της Δ Α Α ./ Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας 
συνελήφθη 25χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για παρά

βαση του νόμου «περί Προ
στασίας των Αρχαιοτήτων 
και της εν γένει πολιτιστικής 
κληρονομιάς». Ειδικότερα 
μετά από έρευνα που διενερ
γήθηκε στο κατάστημα που 
διατηρεί ο συλληφθείς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κάτωθι 
αντικείμενα: 1 χρυσό στεφάνι αποτελούμενο από 6 συνανήκο-
ντα  τμήματα, τα οποία φέρουν 
18 φύλλα χρυσού, 1 ακέραιο 
δαχτυλίδι χρυσό (οφιοειδές), 1 
ζευγάρι χρυσά ενώτια (μικροί 
έρωτες), 1 χρυσό αντικείμενο, 
αποτελούμενο από 2 συνανήκοντα τμήματα.

Γ. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς ανωτέρω Υπηρεσίας στο 
Νέο Ψ υχικό, 3 ημεδαποί, κατηγορούμενοι για παράβαση του 
νόμου «περί Προστασίας των Αρχαιοτήτων και της εν γένει πολι
τιστικής κληρονομιάς». Ειδικότερα, οι ανωτέρω συλληφθέντες 
διαπραγματεύονταν με αστυνομικό, που παρουσιάστηκε σαν 
«υποψήφιος αγοραστής», την  πώληση των κάτωθι αντικειμέ
νων, αντί του ποσού του 1.400.000 ευρώ: μία μαρμάρινη αττική 
επιτύμβια στήλη, εγχάρακτη με παραστάσεις, του 4ου- 5ου π,Χ 
αιώνα, 1 χάλκινο άλογο, ανα
τολίτικης προέλευσης και μία 
ένθρονη χάλκινη μορφή ανα
τολίτικης προέλευσης. Ό λοι 
οι ανωτέρω συλληφθέντες, με 
τις σχηματισθείσες σε βάρος 
τους δικογραφίες, οδηγήθη
καν αρμοδίως.

ΟΠΚ Ε Π Ε ΡΙΣ Τ Ε ΡΙΟ Υ  Ε Ν  Δ ΡΑ Σ Ε Ι...

Α. Άνδρες της ΙΓ Ό .Π .Κ Ε  Περιστεριού, αξιοποιώντας κατάλ
ληλα πληροφορίες που περιήλθαν στην υπηρεσία τους, για δια
κίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας 
από δυο αλλοδαπά άτομα, κατάφεραν και εντόπισαν τα άτομα, τα 
οποία τράπηκαν σε φυγή  και κατόπιν καταδίωξης συνελήφθη
σαν στην συμβολή τω ν οδών Βασ. Αμαλίας και Δαιδάλου. Στην 
κατοχή τω ν αλλοδαπών υπηκόων από το ΙΡΑΚ και την Συρία 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: ακα
τέργαστη ινδική κάνναβη βάρους 672 γρ.,
43 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέ- 
χουσες ηρωίνη συνολικού βάρους 157 γρ.,
18 κουτιά σπίρτων που περιείχαν ακατέργα
στη ινδική κάνναβη βάρους 122 γρ., 9 δισκία 
vulbegal, 5 δισκία hipnosedon, 1 εύχρηστο 
πιστόλι βέλγικης κατασκευής μετά γεμι
στήρα πλήρη έξι φυσιγγίων, 2 γεμιστή
ρες πιστολιού, 384 φυσίγγια διαφόρων δια
μετρημάτων, το χρηματικό ποσό των 2000 
ευρώ προερχόμενα από εμπορία ναρκωτι
κών ουσιών, 2 συσκευές κ ινητής τηλεφω
νίας ως μέσο διευκόλυνσης στη διακίνηση

ναρκωτικών ουσιών, 2 μηχανικές ζυγαριές για την ζύγιση ναρ
κωτικών ουσιών και 104 κενά κουτιά σπίρτων για την συσκευα- 
σία ινδικής κάνναβης.

Β. Άνδρες της ΙΓ Ό .Π .Κ Ε  Περιστεριού, αξιοποιώντας κατάλ
ληλα πληροφορίες για δράση σπείρας αλλοδαπών που προέβαι- 
ναν σε ληστείες ατόμων με την χρήση σωματικής βίας στην 
περιοχή των Πατησίων και πέριξ του ηλεκτρικού σταθμού στα 

Κάτω Πατήσια κατάφεραν να  εντοπίσουν 
και να συλλάβουν στο πλαίσιο του αυτοφώ
ρου 5 αλλοδαπούς υπηκόους Μ παγκλαντές 
ύστερα από επιθέσεις που πραγματοποίησαν 
σε 2 άτομα εκ των οποίων ο ένας διεκομίσθει 
σε νοσοκομείο λόγω τραυμάτων στο κεφάλι 
του. Οι δράστες αναγνωρίστηκαν από παθό- 
ντα  στο Τ Α  Πατησίων. Στην κατοχή τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 4 συσκευές 
κ ινητής τηλεφωνίας που αποδόθηκαν στους 
νόμιμους κατόχους τους. Οι δράστες των 
ανωτέρω επιθέσεων κρίθηκαν προφυλακι- 
στέοι και ερευνάται η  συμμετοχή τους και σε 
άλλα αδικήματα.

[ 7 9  ] Α/Α



τον Σώματος

ΧΟΝΤΡΕΣ ΝΟΘΕΙΕΣ

Από Αστυνομικούς της ΔΑΑ./Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών 
συνελήφθησαν 5 άνδρες εκ των οποίων 3 αλλοδαποί υπήκοοι Αλβα
νίας και 2 ημεδαποί για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης. 
Ειδικότερα αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν., μετά από αξιοποίηση πληρο
φοριών και πολυήμερη έρευνα, εντόπισαν την  χρησιμοποιούμενη 
ως εργαστήριο νοθεύσεως και επανασυσκευασίας ναρκωτικών, 
οικία και τους ανωτέρω δράστες και με συντονισμένη επιχείρηση 
τους συνέλαβαν, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: ηρωίνη βάρους 1.186 γρ., ο εξοπλισμός που συγκροτούσε το 
εργαστήριο (7 ανοιγμένες παραλληλόγραμμες συσκευασίες δυνα
μικότητας τουλάχιστον 500 γρ. εκάστη με υπολείμματα ηρωίνης, 
μία υδραυλική πρέσα συμπίεσης, μία μακρόστενη υδραυλική πρέσα 
με μία σιδερένια βάση στήριξης, μία παραλληλόγραμμη σιδερένια

κατασκευή, 2 μεταλλικές 
παραλληλόγραμμες πλά
κες, 1 σιδερένιο παραλληλό
γραμμο πλαίσιο, 1 ηλεκτρι
κός αναδευτήρας, 2 σιδερένιοι μοχλοί, 1 λευκό μπολ, 1 ξύλινο 
τεμάχιο από νοβοπάν, 3 μάσκες προσώπου και μεγάλος αριθμός 
νάιλον γαντιών και συσκευασιών), το χρηματικό ποσό των 845 
ευρώ, ως προερχόμενο από πωλήσεις ναρκωτικών, 2 1.Χ.Ε. αυτο
κίνητα, ω ς μέσα χρησιμοποιούμενα για μεταφορά και διακίνηση 
ναρκωτικών ουσιών, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας και 9 
κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης στη διακίνηση ναρκω
τικών ουσιών. Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος 
τους δικογραφίες, οδηγήθηκαν αρμοδίως.

“ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜ ΒΑΣΕΙΣ” ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α. Στη σύλληψη δύο ιατρών πλαστικής χειρουργικής του Θρι- 

άσιου Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας προχώρησαν στις αρχές 
Μαρτίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας για παθητική δωρο
δοκία, εκβίαση και παράβαση του νόμου περί 
πρόληψης και καταστολής της νομιμοποί
ησης εσόδων από εγκληματικές δραστηρι
ότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι δύο γυναίκες 
ιατροί είχαν απαιτήσει από ασθενή προκειμέ- 
νου να εγχειρισθεί το ποσό τω ν 2.400 ευρώ. 
Αδυνατώντας ο καταγγέλλων ασθενής να 
συγκεντρώσει όλο το ποσό, συμφώνησε μαζί 
τους να καταβάλει μέρος αυτού 1.500 ευρώ 
πριν την  επέμβαση ώστε να  εγχειρισθεί και 
το υπόλοιπο να τους παραδοθεί στο τέλος της 
ημέρας μετά την ολοκλήρωση της εγχείρη
σης. Τα χρήματα που απαίτησαν οι δύο ιατροί 
προσημειώθηκαν από την  Διεύθυνση Εσωτε
ρικών Υποθέσεων και παραδόθηκαν από τον 
καταγγέλλοντα, παρουσία αστυνομικού της

Διεύθυνσής μας, που προφασίστηκε τη σύζυγο του ασθενούς 
στους συλληφθέντες ιατρούς, στο ισόγειο του Λατσείου Κέντρου 
Εγκαυμάτων που στεγάζεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο.

Β. Στη σύλληψη ιατρού, Δ ιευθυντή Χειρουργικής Κ λινικής 
στο Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» προχώρησαν αστυνομικοί 
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυ
νομίας για  παθητική δωροδοκία κατ’ εξακολούθηση. Ειδικότερα, 
σύμφωνα με την  καταγγελία που έγινε, ο Διευθυντής της Χει
ρουργικής Κλινικής, είχε απαιτήσει το ποσό των 1.200 ευρώ από 
την κόρη ασθενούς του, τον οποίο είχε χειρουργήσει λίγες μέρες 
πριν. Η  καταγγέλλουσα του είχε δώσει ήδη τα 200 ευρώ, αμέσως 
μετά την εγχείριση του πατέρα της. Επίσης, η 44χρονη κατήγ
γειλε πως και τον Οκτώβριο του 2009, όταν ο ίδιος ιατρός είχε 
χειρουργήσει και πάλι τον πατέρα τη ς  είχε απαιτήσει από την 
ίδια και είχε λάβει, το ποσό των 600 ευρώ. Τα υπόλοιπα 1.000 
ευρώ που ζήτησε ο ιατρός προσημειώθηκαν από την Διεύθυνση 
Εσωτερικών Υποθέσεων και παραδόθηκαν από την καταγγέλ- 
λουσα, παρουσία αστυνομικού της Διεύθυνσης στον ιατρό. Οι 
ανωτέρω συλληφθέντες ιατροί με τις σχηματισθείσες σε βάρος 
τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟ ΜΑΣΑΖ...

Μετά από διακριτική συλλογή στοιχείων και αιφνιδιαστική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος 
Η θών της Δ/νσης Ασφ. Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν στην περιοχή των Αμπελοκήπων, 4 α λλ ο δα π ή  
οι οποίες χωρίς να  πληρούν τις οριζόμενες από το Νόμο προϋποθέσεις παρείχαν ερωτικές υπηρεσίες' 
σε αυστηρά επιλεγμένους πελάτες, σε «Ινστιτούτο Παροχής Υπηρεσιών Μασάζ», όπου εργάζονταν. Τα 
επ' αμοιβή ερωτικά ραντεβού, καθορίζονταν μέσω αριθμού κινητού τηλεφώνου, από την ημεδαπή ιδι- ^  
οκτήτρια του καταστήματος η οποία μάλιστα, με σκοπό το κέρδος διευκόλυνε την ως άνω ερωτική 
δραστηριότητα, παραχωρώντας κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την έκδοση τω ν γυναπτών. Προέ- 
κυψε μάλιστα ότι, η ιδιοκτήτρια, η  οποία βαρύνεται μεταξύ άλλων και με την  κατηγορία της «μαστρο
πείας», αρχικά προσέλαβε και στη συνέχεια προήγαγε στην πορνεία (για πρώτη φορά) δυο από τις ανω
τέρω συλληφθείσες. Ό π ω ς διαπιστώθηκε από τη  διενεργούμενη αστυνομική έρευνα, το κατάστημα 
στερούνταν άδειας λειτουργίας Ινστιτούτου «Μασάζ» και απασχολούσε προσωπικό χωρίς τις προβλε- 
πόμενες άδειες εργασίας και τα απαραίτητα βιβλιάρια υγείας Σε βάρος της ιδιοκτήτριας του καταστή
ματος αλλά και των εκδιδόμενων γυναικών, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν αρμοδίως.
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ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΥΛΙΚΟΥ Π ΑΙΔΙΚΗ Σ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ/νσης Ασφ. Θεσσαλονί
κης, συνέλαβαν 22χρονο ημεδαπό, κάτοικο Θεσσαλονίκης, διότι σε νομότυπη έρευνα που πραγ
ματοποιήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκληροί δίσκοι Η/Υ, οι οποίοι 
περιείχαν αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας. Σε βάρος του συλληφθέντα, είχε υποβλη
θεί έγκληση από 23χρονη ημεδαπή, διότι διαπίστωσε ότι είχαν αναρτηθεί στο διαδίκτυο φωτο
γραφίες της με ερωτικό περιεχόμενο. Σην κατοχή του 22χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα 
κινητό τηλέφωνο στο οποίο είχε αποθηκεύσει τις προαναφερόμενες φωτογραφίες. Ο συλλη- 
φ θείς με τη  δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε αρμοδίως

«ΣΤΗ ΦΑΚΑ» ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ

Ύ στερα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα και κατάλληλη 
αξιοποίηση προανακριτικών στοιχείων, αστυνομικοί του Τμή
ματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ/νσης Ασφ. Θεσσαλονίκης, πέτυχαν 
την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας 
κατείχαν παρανόμως και διαπραγματεύονταν την πώληση αντι
κειμένων που εμπίπτουν στις διατάξεις του 
Νόμου για «την προστασία Αρχαιοτήτων και 
εν γένει της Π ολιτιστικής Κληρονομιάς».

Ειδικότερα, στην Εγνατία Οδό (ύψος της 
διασταύρωσης Καβάλας), συνελήφθησαν δύο 
ημεδαποί, ηλ ικ ίας 48 και 51 ετών, διότι στα 
πλαίσια αιφνιδιαστικής έρευνας που πραγ
ματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών 
της Α Δ . Καβάλας στο αυτοκίνητο, όπου 
αυτοί επέβαιναν, εντοπίσθηκε και κατασχέ
θηκε ένα χάλκινο άγαλμα του 4ου αιώνα π Χ  
(τύπου Δορυφόρου του Λυσίππου). Ακολού
θησαν αλλεπάλληλες έρευνες στις οικίες των

συλληφθέντων (στην περιοχή της Δράμας), όπου βρέθηκαν επί
σης: μία Χάλκινη Κεφαλή Αγοριού Ρωμαϊκής Περιόδου, μία ανά
γλυφη πέτρα με παράσταση γυνα ίκας δύο χάλκινα νομίσματα, 
11 χρυσά νομίσματα, 1 ασημένιο νόμισμα, 1 χάλκινο κεφάλι νεα
ρού ανδρός 3 σφραγίδες 2 παλαιό βιβλία και 7 cd rom, σε δύο 

από τα οποία ήταν αποθηκευμένες φωτο
γραφίες αγαλμάτων και παλαιά βιβλία.

Ό λ α  τα ανωτέρω κατασχεμένα αντι
κείμενα εξετάστηκαν από αρχαιολόγους 
του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίοι 
πιστοποίησαν ότι αυτά εμπίπτουν στις 
διατάξεις του Νόμου για «την προστασία 
Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι
κής Κληρονομιάς». Ιδιαιτέρα δε, ως προς 
το άγαλμα και την κεφαλή, γνωμάτευσαν 
ότι αυτά κρίνονται ως αντικείμενα μονα
δικής αρχαιολογικής ιστορικής και εμπο
ρικής αξίας.

ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΜΕΣΗΜΕΡΟ

Μες στο καταμεσήμερο, σε κεντρικό σημείο της Λεωφόρου 
Στρατού, τέσσερα άτομα παρείχαν κάλυψη σε πέμπτο σύνεργό 
το υ ς  ο οποίος με τη  χρήση ψαλιδας κοπής μετάλλων έκοψε το 
μεταλλικό πλέγμα της εισόδου κοσμηματοπωλείου, ενώ ταυτό
χρονα μία συνεργός το υ ς  από την οδό Αετοράχης επιτηρούσε 
την περιοχή. Στη συνέχεια παραβίασαν την γυάλινη θύρα εισό
δου με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το σύστημα συναγερμού και 
να  τραπούν οε φ υγή  προς διαφορετικά; διευθύνσεις Μετά από 
την άμεση επέμβαση αστυνομικών που βρίσκονταν στην περι
οχή, συνελήφθησαν σε κοντινή απόσταση, εκ τω ν των δραστών: 
δύο ημεδαποί, ηλικίας 38 και 40 ετών, καθώς και ένας αλλοδα
πός 38 ετών, ενώ οι υπόλοιποι αναζητούνται. Από την αυτοψία 
που διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες αρχικά είχαν 
επιχειρήσει να εισέλθουν στο κοσμηματοπωλείο από το πατάρι 
παρακείμενου καταστήματος που δεν λειτουργούσε, προκαλώ- 
ντας ρήξη της μεσοτοιχίας Σε σωματικές έρευνες καθώς και 
σε έρευνες που ακολούθησαν στις οικίες των ανωτέρω, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν, ένα δερμάτινο πανωφόρι με ενσωματω
μένο αλεξίσφαιρο γιλέκο, 4 μάλλινοι σκούφοι, 7 φορητοί ασύρ
ματοι, 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα, 19 συσκευές κ ινητής τηλεφωνίας

και ένα ζευγάρι γάντια. Επίσης κατασχέθηκαν τρία ΙΧΕ αυτο
κίνητα που χρησιμοποιούσαν οι ανωτέρω, ενώ σε ένα από αυτά 
βρέθηκε 1 στιλέτο και 1 ένα φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν αρμοδίως ενώ η έρευνα συνεχίζεται για πλήρη δια
λεύκανση της δράσης της οργάνωσης
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Σώματος

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Ύ στερα από υποβληθείσα μήνυσή εταιρείας, επισταμένη ανάλυση των ηλεκτρονικών ιχνών 
και μεθοδική έρευνα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Θεσσαλο
νίκης, κατά το χρονικό διάστημα από 16 ως 18-2-2010, πραγματοποίησαν νομότυπες έρευνας σε 
οικίες και χώρους εργασίας στη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Β. Ελλάδας, με αποτέλεσμα 
τη σύλληψη 5 ατόμων (4 ημεδαποί, 1 αλλοδαπός), ηλικίας από 28 ως 49 ετών, με την  κατηγορία 
της δορυφορικής πειρατείας μέσω Ίνετρνετ. Ό π ω ς διαπιστώθηκε, κατά τη στιγμή της έρευνας,

οι συλληφθέντες, με χρήση ειδικών δικτυα- 
κών συσκευών, υπέκλεπταν, αποκρυπτογρα- 
φούσαν και διένειμαν οργανωμένα και παρά
νομα μέσω διαδικτύου σε 95 έτερους χρήστες 
του ίντερνετ, τηλεοπτικό σήμα συνδρομη
τικού καναλιού, αποκομίζοντας οικονομικό 
όφελος. Οι παράνομες υπηρεσίες μάλιστα,
προσφέρονταν έναντι αντιτίμου, χαμηλότερου της νόμιμης μηνιαίας συνδρομής 
πράξεις που οδηγούσαν στην απώλεια κερδών τόσο για την εγκαλούσα εταιρεία, 
όσο και για  το Ελληνικό Δημόσιο (λόγω της μεταξύ τους σύμβασης).

Οι συλληφθέντες με τις σε βάρος τους σχηματισθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν 
αρμοδίως.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΡΟΠΕΙΑΣ-ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ
Π ολυμελής εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους 

και πολυετή δράση, η οποία προωθούσε στην πορνεία αλλοδα
πές γυναίκες, εξαρθρώθηκε ύστερα από μεθοδική έρευνα αστυ

νομικών του Τμήματος Εμπορίας Ανθρώ
πω ν της Δ/νσης Ασφ. Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, έπειτα από αξιοποίηση 
στοιχείων, διακριτική επιτήρηση και αιφ
νιδιαστική αστυνομική επιχείρηση, στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη, συνελήφθησαν 
δύο αδέρφια, ηλικίας 
37 και 29 ετών, τα 
οποία ήταν επιφορτι
σμένα με την  καθημε

ρ ινή  μεταφορά και διασπορά τω ν αλλοδα
πών γυνα ικώ ν σε οίκους ανοχής.

Ακολούθησαν αλλεπάλληλες έρευνες 
σε μισθωμένα διαμερίσματα, σε διάφορες 
περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου εντο
πίστηκαν 6 αλλοδαπές γυναίκες, ηλικίας 
από 20 ως 33 ετών, οι οποίες συνελήφθη
σαν με τ ις  κατηγορίες της παράβασης του 
Ν. περ ί εκδιδομένων επ'αμοιβή προσώ
πων, της πλαστογραφίας πιστοποιητικού, 
της υφαρπαγής πλαστής βεβαίωσης, κ.α.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν τρεις γυνα ί
κες, ηλικ ίας 23, 25 και 33 ετών (αδερφές 
οι δυο πρώτες), οι οποίες ήδη φιλοξενού
ντα ι σε ξενώνα ΜΚΟ, ύστερα από σχετική 
πρόταση τη ς επιληφθείσας Α στυνομικής 
Υπηρεσίας, γ ια  τη ν  έκδοση Εισαγγελικών 
Διατάξεων περ ί χαρακτηρισμού τους ως

U ··

ι

θυμάτω ν παράνομης διακίνησης, με σκοπό τη ν  εργασιακή- 
σεξουαλική εκμετάλλευση.

Ό π ω ς προέκυψε από τη  διενεργηθείσα αστυνομική έρευνα, 
μέλη του κυκλώματος, από το 2007 και έπειτα, υποσχόμενα 
βελτίωση τω ν συνθηκώ ν διαβίωσης και της εύρεσης εργασίας, 
μετέφεραν στη χώρα μας, αλλοδαπές γυναίκες (κυρίως της 
πρώην ΕΣΣΔ), μητέρες ανηλίκων, σχεδόν στο σύνολό τους.

Τ ην εξασφάλιση του νομίμου της παραμονής τω ν αλλο
δαπών γυναικώ ν, αναλάμβαναν ημεδαποί άνδρες, μέλη του 

κυκλώματος, οι οποίοι προέβαιναν σε 
συμβολαιογραφικές πράξεις Αναγνώρι
σης Τέκνου Εκτός Γάμου, προσκομίζο
ντα ς πλαστά πιστοποιητικά γέννησης.

Ακολούθως, με το πρόσχημα της 
υποχρέωσης αποπληρωμής τω ν εξόδων 
έκδοσης τω ν χορηγουμένων εγγράφων, 
υποχρέωναν τ ις  γυναίκες σε εργασία σε 
οίκους ανοχής, παραδίδοντας ολόκληρο 
ή μέρος τω ν κερδών τους στα μέλη του 
κυκλώματος.

Σ ημειώ νεται ότι, έχουν ήδη ταυτο- 
π ο ιη θ ε ί τα στοιχεία  πλήθους εμπλεκο- 
μένω ν σ την υπόθεση (μέλη π ου  πραγ
ματοποιούσαν τη  στρατολόγηση τω ν 
γυνα ικώ ν, ημεδαποί που προέβαιναν 
σε αναγνω ρίσεις τέκνω ν, ιδιοκτή- 
τρ ιες ο ίκω ν ανοχής, κ.α). Η  αστυνο
μ ική  έρευνα συνεχίζετα ι προκειμένου 
να  δ ιαλευκανθεί πλήρω ς η δράση της 
σ υγκεκριμ ένη ς εγκλ η μ α τική ς οργά
νωσης.
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Ε Λ Λ Η Ν Ο Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Η  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ

Μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής των Γερμανικών Αρχών, την 19-01-2010, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Οικονομικών Εγκλημάτων της Δ. Ασφ. Θεσσαλονίκης έγινε έρευνα, παρουσία Δικαστι
κού, σε οικία, στο γραφείο και σε παρακείμενο του γραφείου χώρο, 38χρονου ομογενούς στο Χορτιάτη 
Θεσσαλονίκης. Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμολόγια, διάφορα παραστατικά, πλη
ρεξούσια, έγγραφα τραπεζών σε ελληνική και γερμανική γλώσσα, τα οποία υποβλήθηκαν στις αρμόδιες 
δικαστικές αρχές, καθώς και: 1 πιστόλι κρότου με 88 φυσίγγια, 3 πλαστές σφραγίδες καταστημάτων 
πώλησης αυτοκινήτων της Γερμανίας, μια πλαστή σφραγίδα καταστήματος εμπορίας αυτοκινήτων, 
μια πλαστή σφραγίδα καταστήματος γενικού εμπορίου, μια πλαστή γερμανική σφραγίδα μεταφορικής 
εταιρίας, μια πλαστή στρογγυλή σφραγίδα του Δήμου Χορτιάτη, μια πλαστή στρογγυλή σφραγίδα του 
Δήμου Θέρμης μια πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ Χορτιάτη, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 1 περίστροφο, μια 
συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης 2 γεμιστήρες 2 ανταλλακτικές κάνες πιστολιού, ένας ειδικός φακός 
που προσαρμόζεται σε πιστόλι, ένας πυροκροτητής χειροβομβίδας πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμε
τρημάτων και μια θήκη πιστολιού.

Ο 38χρονος ήδη κρατείται από τον Νοέμβριο 2009 από τις Γερμανικές Αρχές για λαθρεμπορία.

Δ ΙΑ Κ ΙΝ Η Σ Η  Λ Α Θ Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ν Α Σ Τ Ω Ν  Σ Τ ΙΣ  Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ

Από αστυνομικούς του Τ.Σ.Φ. Προμαχώνα σε συνεργασία με το A T . Προμαχώνα και το 
Τ.Σ.Φ. Κ ερκίνης συνελήφθη στον Προμαχώνα Σερρών (σημείο εξόδου) δ ίχρονος αλλοδαπός 
διότι κατελήφθη να  έχει επιβιβάσει σε Δ.Χ.Φ. διεθνών μεταφορών, ιδιο
κτησίας ρουμάνικης εταιρίας και να  είχε επιμελώς αποκρύψει 26 αλλοδα
πούς εκ τω ν οποίων 12 ανήλικοι, εντός χαρτοκιβωτίων με σκοπό να  διευ
κολύνει την έξοδο τους από τη  χώρα. Το προαναφερθέν όχημα, 1 κινητό 
τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό τω ν 710 ευρώ, τα οποία βρέθηκαν στην 
κατοχή του λαθροδιακινητή κατασχέθηκαν. Ο οδηγός του Δ.Χ.Φ., με τη 
δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε αρμοδίως ενώ 
για τους λοιπούς αλλοδαπούς ο Εισαγγελέας Πλημ/κων Σερρών με προ
φορική εντολή απείχε της ποινικής δίωξης
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Σ Υ Λ Λ Η Ψ Ε ΙΣ  Σ Τ Η Ν  Ο Ρ Ε Σ Τ ΙΑ Δ Α

A  To A T . Δικαίων, εξίχνιασε 4 κλοπές: κλοπή ενός Ι.Χ.Ε αυτ/του, δύο καταστημάτων 
υγειονομικοί) ενδιαφέροντος και μία διακεκριμένη κλοπή σε Ιερό Ναό, που είχαν διαπρά- 
ξει άγνωστοι δράστες τις πρώτες πρωινές ώρες της 08-03-2010, στην ευρύτερη περιοχή 
του Δήμου Τριγώνου.

Οι δράστες αναζητούμενοι από αστυνομικούς του A T . Δικαίων, του Τ.Σ.Φ. Κυπρίνοι 
και της Ο .Π .ΚΕ. της Α Δ. Ορεστιάδας εντοπίσθηκαν σε εγκαταλελειμμένη οικία στον 
Πεντάλοφο-Έβρου και συνελήφθησαν. Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην κατοχή τους και 
αποδόθηκαν στους παθόντες

Β. Αστυνομικοί του Τ.Σ.Φ. Διδυμοτείχου, συνέλαβαν 2 αλλοδαπούς διότι μετέφεραν 
με Ι.Χ.Ε αυτ/το 3 λαθρομετανάστες ομοεθνείς το υ ς  με σκοπό να τους προωθήσουν στο 
εσωτερικό της χώρας έναντι χρηματικής αμοιβής Το εν λόγω αυτ/το κατασχέθηκε.

Γ. Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Ασφάλειας Ορεστιάδας και της 
ΟΠΚΕ της Α Δ. Ορεστιάδας συνέλαβαν έναν ημεδαπό, διότι 
κατείχε αρχαία αντικείμενα: 23 βιβλία εκκλησιαστικού περιεχομέ
νου, τα οποία χρονολογούνται από το 1582 έως το 1822,1 πήλινο 
αγγείο ύψ ους 5 εκ., 71 χάλκινα νομίσματα και 1 ξίφος ρωμαϊκών 
χρόνων με μήκος λάμας 44 εκ. Τα παραπάνω κατασχέθηκαν και 
απεστάλησαν στην Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων προκειμέ- 
νου να εκτιμηθεί η ιστορική τους αξία.

Ό λο ι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σε βάρος τους σχηματι- 
σθείσες δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.
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Ν Α Ρ Κ Ω Τ ΙΚ Α  Σ Τ Η  Λ Ε Σ Β Ο

A  And αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Μ υτι
λήνης, συνελήφθησαν στην Πέτρα - Λέσβου δύο αλλοδαποί υπήκοοι 
Αλβανίας, γ ια τί σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες

τους ανευρέθηκαν στου μεν πρώ
του: α) 10 νάιλον συσκευασίες οι 
οποίες περιείχαν ποσότητες ηρωί
νης, συνολικού μ.β. 440 γραμ., β) 6 
νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περι
είχαν ποσότητες κοκαΐνης συνο
λικού μ.β. 38,2 γραμ., γ) μία ζυγα
ριά ακρίβειας δ) το χρηματικό 
ποσό των 850 ευρώ και δύο κινητά 
τηλέφωνα. Στου δεύτερου μία νάι
λον συοκευασία, η οποία περιείχε 
ποσότητα ηρω ίνης συνολικού 

μ.β. 1,7 γραμ. και δύο συσκευές κ ινητής τηλεφωνίας Οι ανωτέρω 
ναρκωτικές ουσίες και τα άλλα ανευρεθέντα κατασχέθηκαν.

Β. Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρ
κωτικών Μ υτιλήνης δύο ημεδαποί γιατί αρχικά αντιλαμβανόμενοι 
την παρουσία των ανωτέρω αστυνομικών, ενώ επέβαιναν σε ΙΧΕ 
αυτοκίνητο, ανέπτυξαν ταχύτητα και στην προσπάθεια τους να δια
φύγουν συγκρούσθηκαν με διερχόμενο όχημα. Μετά τη σύγκρουση 
ακινητοποιήθηκαν οι ανωτέρω δράστες και σε γενόμενο έλεγχο, 
ανευρέθη εντός του οχήματος μία νάιλον συοκευασία η οποία περι
είχε ηρωίνη, συνολικού μ.β. 216 γρ., ενώ σε παρακείμενο οικόπεδο 
ανευρέθη μία νάιλον συοκευασία με ποσότητα κάνναβης συνολι
κού μ.β. 750 γ ρ ., την  οποία είχαν πετάξει οι ανωτέρω δράστες. Οι ναρκωτικά; ουσίες κατασχέθηκαν, 
δράστες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος το υ ς  οδηγήθηκαν αρμοδίαχ;.

Ό λοι οι ανωτέρω

T R A F F IC K IN G  Σ Τ Η Ν  ΑΧΑΙΑ

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, συνέλαβαν στην Πάτρα τρεις αλλοδαπούς ενώ αναζητείται 
άλλος ένας ακόμη αλλοδαπός συνεργός τους. Οι ανωτέρω δράστες από κοινού ενεργούντες εκβίαζαν και εξανάγκαζαν, 
με την χρήση βίας και απειλών, μια 24χρονη αλλοδαπή, στην επαιτεία και στην πορνεία. Πιο συγκεκριμένα, για χρονικό 
διάστημα 2 μηνών περίπου την εξωθούσαν, κατά την διάρκεια της ημέρας να 
επαιτεί σε διάφορα σημεία της Π άτρας επιτηρούμενη πάντα από α υτούς ενώ 
τις νυχτερινές ώρες την εξωθούσαν να εκδίδεται α ντί αμοιβής με αλλοδαπούς 
κατόπιν ραντεβού που έκλειναν οι ίδιοι. Η  ανωτέρω διέφυγε από την επιτή
ρηση τω ν δραστών, κατέφυγε σε 33χρονη αλλο
δαπή φίλη τ η ς  όπου εκεί την ανακάλυψαν οι 
δράστες και με απειλά; σε βάρος της ζωής και 
των δυο γυναικών, απαιτούσαν να τους παρα
δοθεί το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ για 
να μην συνεχίσουν την σε βάρος της παράνομη 
εκμετάλλευση. Οι παθούσες κατήγγειλαν στην 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πατρών το γεγονός 
και οι δράστες συνελήφθησαν στην Πάτρα από 
αστυνομικούς αφού πρώτα είχαν παραλάβει 
χρηματικό ποσό το οποίο είχε προσημειωθεί. Οι 
3 συλληφθέντες με την σχηματιζόμενη σε βάρος 
τους δικογραφία, οδηγήθηκαν αρμοδίως. ]

&
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ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3SS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

Α ρ κ ε τ ο ί  δ εν  θ α  το  έ κ α ν α ν  ή δ εν  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν .  Μ ε ρ ικ ο ί  ε κ λ ε κ τ ο ί  κα ι θα  
μ π ο ρ ο ύ σ α ν  και θ α  ήθελα ν ,  αν  ή ξ ε ρ α ν  το  γ ιατί.

Αν ήξ; ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST κατασκευάζονται από την  πιο 
αξιόπιστη εταιρία κατασκευής αλεξίσφαιρω ν γιλέκων παγκοσμίως στην 
μικρή πόλη Nellingen της Γερμανίας απο το  1994.

Αν ή ξ ί σαν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το  
Dyneema, το  σύνολο των Αστυνομικώ ν Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές 
μονάδες) εμπ ιστεύονται και έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο, 
γιλέκα BSST.

Αν η< pcιν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυσ τηρότερες 
κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO και TUV.

Αν ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις 
προδιαγραφές NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής 
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του 
όπλου επί του  γιλέκου και βύθιση ίση ή μ ικρότερη από όση 
προβλέπεται βάσει NIJ.

Αν : ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδινων βολίδων επικαλλυμένων με ατσάλι 7.62x25 Tokarev, 
εξ ' ολοκλήρου ατσάλινων βολίδων 9x18 M akarov και ορειχάλκινων 
βολίδων Action 4 Ruag και QD-PEP Men.

, ό,τι τα γιλέκα BSST διαθέτουν ειδικούς απορροφητές 
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώνουν την 
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.

, ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπτότερα, πιο άνετα, πιο 
εύκαμπτα, ελαφ ρύτερα  και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην 
παγκόσμια αγορά.

, ό,τι κατασκευάζονται και στα μέτρα τους, μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώστε να καλύπτουν 
ακριβώ ς οποιονδήποτε σωματότυπο, δ ιαφορετικά  για άντρες και 
διαφορετικά  για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμής, άσχετα με το 
μέγεθος.

, ό,τι οι φορείς είναι απολύτως
αντιμυκητικοί, αντιμικροβιακοί, κατασκευασμένοι με οικολογικά υλικά σε 
πάνω από 10 δ ιαφορετικούς τύπους και τα βέλκρο είναι εγγυημένα  γραπτώς 
για περισσότερα απο 10.000 ανοίγματα - κλεισίματα.

Αν , ό,τι τα  γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλευρική προστασία.
, ό,τι φ έρουν ειδικές ετικέτες  σήμανσης εκτυπω μένες με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που α να φ έρ ο υ ν :
τύπο, κατασκευαστή, ημ. κατασκευής, ημ. λήξης, σειριακό αριθμό, προδιαγραφές.

, ό,τι τα  γιλέκα BSST αντικαθιστάνται άμεσα σε περίπτωση 
που βληθούν σε καταγεγραμμένο περιστατικό.

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 10 ετών για την 
αντιβαλλιστική τους ικανότητα.

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000.000 € 
για όλη τη  διάρκεια τω ν 10 ετών.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ

Προσοχή: ΚΑΝΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΑΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΑΕΚΟ ΔΕΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΑΠΟ ΒΟΑΕΣ 
ΤΥΦΕΚΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΝΤΙΒΑΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΑΚΕΣ.

Α ποκλειστική εισαγω γή Ε23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144

Δ ιάθεση: Ω ς άνω , Γεωργακόπουλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19, Μπουμπουλίνας 4 Πειραιάς 
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 210 4174784, 212 1019693 

Μπαλλής, Ηφαίστου 4-6-8 Μοναστηράκι. Τηλ: 210 3215462 - 4, 210 3217493 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ 
“Κοινή βούληση Ελλάδας και Αλβανίας για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων”

πουργικό μέγαρο τον Πρωθυπουρ
γό της Αλβανίας κ. Sali Berisha, με 
τον οποίο συζήτησαν για ζητήματα 
συνεργασίας των δύο χωρών, ευρω
παϊκής προοπτικής της Αλβανίας και 
ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος, 
σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα.
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο κ. 
Χρυσοχοΐδης επισκέφθηκε τον Αρ
χιεπίσκοπο Αλβανίας Αναστάσιο, στο 
πρόσωπο του οποίου αναγνώρισε για 
άλλη μια φορά μια ξεχωριστή πνευ
ματική προσωπικότητα με μοναδική 
προσφορά στην αναγέννηση της Ορ

θόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας και στην καλή γειτονία των δύο 
λαών. Τέλος, ο Έλληνας Υπουργός συναντήθηκε στο κτίριο της 
ελληνικής πρεσβείας με τον πρόεδρο του Κόμματος Ένωσης Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων, Βαγγέλι Ντούλε και τον πρόεδρο της Ορ
γάνωσης «Ομόνοια» και δήμαρχο Χιμάρας, Βασίλι Μπολάνο.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιή
θηκε η συνάντηση (13.3.2010) του Υπουρ
γού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυ- 
σοχοΐδη με τον Αλβανό Υπουργό Εσωτερικών 
κ. Lulzim BASHA. Οι δύο Υπουργοί υπέγρα
ψαν Πρωτόκολλο Αστυνομικής Συνεργασίας 
και αποφάσισαν περαιτέρω εμβάθυνση της ελ- 
ληνοαλβανικής συνεργασίας για την αντιμε
τώπιση της παράνομης μετανάστευσης, του 
οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας αν
θρώπων, ναρκωτικών και όπλων.
Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε την ελληνι
κή βούληση για σχέσεις καλής γειτονίας, στή
ριξης των μεταρρυθμίσεων, της ευρωπαϊκής 
προοπτικής της Αλβανίας και εμβάθυνσης 
της συνεργασίας, όπως αυτή δρομολογείται 
και από την απελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων (βίζα) για τους Αλβανούς πολί
τες, ώστε οι πολίτες των δυτικών Βαλκανί
ων να έρθουν πιο κοντά. Ο κ. Χρυσοχοΐδης 
αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ελληνι
κής κυβέρνησης για την απόδοση ιθαγένειας 
στους μετανάστες β' γενιάς, καθώς και το δι
καίωμα ελεύθερης εξόδου και επανεισόδου κα
τά το 2010 στους μετανάστες κατόχους μπλε 
κάρτας τύπου Α', ενώ κάλεσε τον κ. Basha να 
επισκεφθεί την Ελλάδα.
Ο κ. Basha ευχαρίστησε τον κ. Χρυσοχοϊδη 
για τη στήριξη της Ελλάδας στο ζήτημα της 
φιλελευθεροποίησης των θεωρήσεων, μίλη
σε θερμά για τη συνεργασία των δύο χωρών 
σε ζητήματα ασφάλειας και ανάπτυξης, τόνι
σε ότι η αλβανική πλευρά θα κάνει ό,τι χρει
άζεται για να αντιμετωπιστεί το οργανωμένο 
έγκλημα και τις παράνομες μεταναστευτικές 
ροές και ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του 
κ. Χρυσοχοίδη να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα. Ο Αλβανός 
Υπουργός Εσωτερικών παρέθεσε γεύμα προς τιμήν της ελληνικής 
αντιπροσωπείας, κατά τη διάρκεια του οποίου συζητήθηκαν θέμα
τα γενικού πολιτικού και οικονομικού ενδιαφέροντος.
Στη συνέχεια ο Έλληνας Υπουργός επισκέφθηκε στο πρωθυ-

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗΚΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΦΗΣ» ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΒΟΥΛΓΑΡΟ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"

Το «Κέντρο Επαφής» μεταξύ των αστυνομικών και τελωνεια
κών αρχών Ελλάδας και Βουλγαρίας στον Προμαχώνα Σερρών, 
εγκαινίασαν, στις 19 Μαρτίου 2010, ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Βούλγαρος Υπουργός 
Εσωτερικών κ. Tsvetan Tsvetanov.
Με τα εγκαίνια του «Κέντρου Επαφής» σηματοδοτείται η επίση
μη έναρξη των κοινών ελέγχων για τη διέλευση των συνόρων με
ταξύ των δύο χωρών.
Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο κ. Tsvetan Tsvetanov υπέγρα
ψαν Πρωτόκολλο για τον κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου
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Επαφής για τη συνεργασία μεχαξύ χων υπηρεσιών για χην 
ασφάλεια χων συνόρων, για χη συνεργασία χης ασχ υνομίας, 
χων χελωνείων και χων υπηρεσιών διοικηχικού ελέγχου αλ
λοδαπών.
Κύριος σχόχος χης ενίσχυσης χου Κένχρου Επαφής χο 
οποίο λειχουργούσε εδώ και δύο χρόνια δοκιμαστικό, είναι 
η έμπρακτη αναβάθμιση χης συνοριακής συνεργασίας στον 
έλεγχο χου διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και χης 
λαθρομετανάστευσης.
Το «Κέντρο Επαφής» στεγάζεται σε κτίριο χο οποίο βρίσκεται 
σε ελληνικό έδαφος στην περιοχή χου Προμαχώνα Σερρών, 
όπου και θα γίνονται οι κοινοί έλεγχοι. Επισημαίνεται όχι δεν 
διαθέτει επιχειρησιακή δικαιοδοσία, αλλά παρέχει συνδρομή 
και συμβουλές στις αρμόδιες υπηρεσίες χων συμβαλλομένων 
χωρών, στο πλαίσιο χων διασυνοριακών σχέσεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ τ ις  5.2.2010 ο Υ πουργός Π ροστασίας χου Π ολίτη, 
κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης επισκέφθηκε χην Γ Α Δ . Θεσσα
λονίκης συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Προστασίας 
χου Πολίτη κ. Σπύρο Βούγια και συναντήθηκε με τον Γε
νικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγο 
κ. Κων. Κασαπάκη, τον ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο 
κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο, τον ΓΑΔ Περιφέρειας Κεντρι
κής Μακεδονίας Υποστράτηγο κ. Παύλο Νικολαϊδη και 
άλλους ανώτερους αξιωματικούς Αμέσως μετά τη σύσκε
ψ η  που είχε στο Αστυνομικό Μέγαρο ο κ. Υπουργός έκανε 
τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα σε όλους τους πολίτες 
της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας Αυτό 
που ζήτησα, από όλους τους αστυνομικούς και θέλω να 
μεταφέρω και σε εσάς είναι να επιδείξουν ένα νέο φρόνη
μα, να επιδείξουν έναν νέο τρόπο αντιμετώπισης των προ
βλημάτων, ώστε να θέσουμε σε απόλυτη προτεραιότητα 
την ασφάλεια των πολιτών. Δεν έχει καμία αξία για εμάς τίποτα 
άλλα παρά μόνο ένα: να αισθάνεται ο πολίτης ασφαλής. Αρχίζουμε 
σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να εφαρμόζουμε στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης και στα αστικά κέντρα της Κεντρικής Μακεδονίας 
ένα νέο σύστημα αστυνόμευσης όπου ο αστυνομικός θα περνάει, 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα, από τα σπίτια όλων των πολιτών. 
Θα διαμορφώσουμε μια νέα σχέση Αστυνομίας και πολιτών, μέσα 
από την αποτελεσματικότητα, τη δημοκρατική συμπεριφορά, το 
σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώ
ματα, στις προσωπικές ελευθερίες αλλά ταυτόχρονα και την πάτα
ξη του εγκλήματος. Το έγκλημα τα τελευταία χρόνια έχει θεριέψει, 
η Αστυνομία θα οργανώσει τις δυνάμεις τη ς  έτσι ώστε να αντιμε
τωπίσουμε αυτό το φαινόμε
νο. Δεν έχει καμία αξία για 
εμάς τίποτα άλλο. Δεν υπάρ
χει καμία άλλη προτεραιότη
τα. Εκείνο που έχει σημασία 
είναι να πατάξουμε την ανο
μία, η οποία ταλαιπωρεί τους 
πολίτες, μέσα σε καθεστώς σε
βασμού της ανθρώπινης υπό
στασης τους Νόμους και το 
Σύνταγμα.
Επίσης θα αρχίσουμε μια 
προσπάθεια καταπολέμησης

της αθλητικής βίας που δημιουργεί τόσα πολλά προβλήματα τα 
τελευταία χρόνια. Έ χω  δώσει σχετικές εντολές και κατευθύνσεις 
στους επικεφαλής Αξιωματικούς, έτσι ώστε να είναι αυστηροί, μέ
σα από το σωστό σχεδίασμά σε όποια φαινόμενα εκδηλώνονται και 
δημιουργούν μια εντύπωση αταξίας. Είμαστε υπέρ της εφαρμογής 
των νόμων, έτσι ώστε να ζήσουμε σε καθεστώς κοινωνικής ειρή
ν η ς  κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής αλληλεγγύης σε μια 
περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την πατρίδα μ α ς δύσκολη περίοδο 
για την κοινωνία, για το λαό, για τους πολίτες, όπου η οικονομι
κή κρίση να μαστίζει τη χώρα. Αυτή τη στιγμή απαιτείται τουλά
χιστον να εξασφαλίσουμε στους πολίτες το αίσθημα ασφαλείας και 
κοινωνικής ειρήνης».
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Στον Έ βρο βρέθηκε στις 19.2.2010 ο Υφυπουργός κ. Βούγι- 
ας, όπου και πραγματοποίησε περιοδεία με αφετηρία την Αλεξαν
δρούπολη.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του στις πληγείσες περιοχές, 
έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Οι σκηνές που αντικρίζω στα πλημμυρισμένα χωριά, είναι σκηνές 
που μόνο σε ταινίες του Αγγελόπουλου είχα δει. Μόνο που εδώ είναι 
πραγματικές και επαναλαμβάνονται σχεδόν κάθε χρόνο. Οφείλου
με να δώσουμε συγχαρητήρια στην Αστυνομία και την Πυροσβεστι
κή που έσπευσαν από την πρώτη στιγμή και συνέβαλαν στη διαχείρι
ση του προβλήματος. Σε δεύτερο στάδιο απαιτείται η καταγραφή και 
αποκατάσταση των ζημιών και σε τρίτο στάδιο πρέπει να προχωρή
σουμε στο σχεδίασμά μόνιμων υποδομών που θα εξασφαλίσουν ότι 
δεν θα ξαναδούμε τέτοιες εικόνες.
Η  Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οριοθέτηση των πληγεισών 
περιοχών που εκδόθηκε άμεσα, διευκολύνει τη γρήγορη εκτίμηση 
των ζημιών και την αποκατάσταση των υποδομών. Θεωρώ επιβεβλημένο να βρεθεί μονιμάτερη λύση σε διακρατικό επίπεδο. Απαιτείται συνερ
γασία με την Τουρκία για την εκβάθυνση του ποταμού και με την Βουλγαρία για τη δημιουργία φραγμάτων με τη συμβολή και κοινοτικών πό
ρων ώστε τα νερά να αζιοποιούνται αντί να πνίγουν γη και περιουσίες. Είμαι βέβαιος ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υπουρ

γό Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων, που έρχεται σε λίγες μέρες, 
θα εξετάσει μονιμότερους και πιο ουσιαστικούς τρόπους, ώστε να μην 
επαναληφθούν αυτές οι ζημιές».
Σχετικά με την επίσκεψη στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης δή
λωσε: «Δυστυχώς είδα κρατητήρια Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης 
που καλούνται να παίξουν ρόλο Κέντρων Υποδοχής Μεταναστών, 
ενώ δεν είναι. Σε συνθήκες κρατητηρίων, όπου κανονικά πρέπει να 
μένουν άνθρωποι λίγες μόνο ώρες, μένουν συχνά πολλές μέρες, πε- 
ριμένοντας την απάντηση για την αίτηση ασύλου που καθυστερεί να 
έρθει. Στις Φέρες θα αναβαθμίσουμε τις ήδη υπάρχουσες υποδο
μές, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που θα έρθουν τους επόμενους 
μήνες, να φιλοξενηθούν κάτω από καλύτερες συνθήκες. Τα κρατη
τήρια του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Τυχερού, που χρησιμο
ποιούνται για την προσωρινή παραμονή μη νόμιμων μεταναστών, 
πρέπει να κλείσουν άμεσα».

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Την 22.1.2010 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
& Επιμόρφωσης στις Αχαρνές Αττικής πραγματοποιήθηκε η τε
λετή απονομής πτυχίων στους σπουδαστές Αστυνόμους του ΤΕ- 
ΜΕΣ εκπαιδευτικού έτους 2009-2010 παρουσία του Υπουργούς 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Στην τελετή πα

ρέστησαν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστρά
τηγος κ. Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιανόπουλος καθώς και άλλοι 
αξιωματικοί του Σώματος.
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΕ 
ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΥΨΗΛΟΥ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Την 18-12-2009 στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλά
δας, στο Πανόραμα Βέροιας, πραγματοποιήθηκε 
η τελετή απονομής πιστοποιητικών σπουδών σε 
δώδεκα εμπειρογνώμονες-εκπροσώπους από χώ
ρες της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων και 
σε επτά Αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομί
ας, που αποφοίτησαν από εξειδικευμένο σεμινάριο 
υψηλού επιπέδου με θέμα: «Επιχειρησιακή Ανάλυ
ση Εγκληματολογικών Πληροφοριών», οι οποίοι 
εκπαιδεύτηκαν από εξειδικευμένους αξιωματικούς 
της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το χρονικό διά
στημα από 14-12-2009 έως 18-12-2009. Τα πιστοποι
ητικά σπουδών απένειμε ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Κασαπάκης.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ-ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΕ 
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΣΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΤΕΛΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

(Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), 2009-2010

Την 22-01-2010 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκ
παίδευσης & Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στο Πανό
ραμα Βέροιας, πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης 
είκοσι έξι Αστυνόμων Β', του Τμήματος Επαγγελματι
κής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), 
της πρώτης Εκπαιδευτικής Σειράς 2009-2010. Τα πτυ
χία στους νέους αξιωματικούς απένειμε ο Γενικός Επιθε
ωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Αντιστράτηγος κ. 
Κωνσταντίνος Κασαπάκης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΗΣ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΣΤΙΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Την 26-02-2010 στις εγκαταστάσεις Σχολής Μετεκπαίδευσης 
& Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στο Πανόραμα Βέροιας, έγι
νε εθιμοτυπική επίσκεψη της Γενικής Προξένου των Η.Π.Α. στη 
Θεσσαλονίκη Catherine KAY, συνοδευόμενη από τον Danny J. 
HARRELL ειδικό Αντιπρόσωπο-Σύνδεσμο του FBI στο Κέντρο 
SECI στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και τον Προκοπή Τσίτσιο 
Ερευνητή Ασφαλείας του Γενικού Προξενείου των Η.Π.Α στη 
Θεσσαλονίκη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ 
ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ- 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

Ο Πρόεδρος του Σωματείου «Λέσχη Θεσσαλονίκης», κ Νι
κόλαος Τζίμας, συνοδευόμενος από ένα μέλος του Δ.Σ. του σωμα
τείου, επισκέφτηκαν τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Υποστρά
τηγο κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο και του παρέδωσαν δύο επιταγές 
των χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ εκάστη, προκειμένου να 
αποδοθούν στην κα Ταξιαρχία Αθανασάκη, χήρα του Υπαρχ/κα 
Αντωνίου-Νεκταρίου ΣΑΒΒΑ και στην κα Μαρία Τσιχλάκη χήρα 
του Αρχ/κα Μιχαήλ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ»

Σ ιο  πλαίσιο τη ς κο ινω νική ς προσφοράς χης Αστυνομίας, 
ιδιαίτερα σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικά; ομάδες, ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Δημή- 
τριος Παπαδόπουλος, συνοδευόμενος από τον Δ/ντή της Β' Υποδ/ 
νσης Αστυνομίας, Αστυνομικό Υποδ/ντή Ηλία Γεροντίδη, τον 
Προϊστάμενο τη ΥΔΟΕΕΑΗ, Αστυνομικό Υποδ/ντή Αθανάσιο Πο- 
λυνάκη και τον Τμηματάρχη του Τμήματος Ανηλίκων της Διεύ
θυνσης Ασφαλείας, Αστυνόμο Β' Γρηγόριο Γρηγοριάδη, καθώς και 
αντιπροσωπεία Αστυνομικών της Δ/νσης, επισκάρτηκαν το Τμή
μα Κοινωνικής Φροντίδας Παραμελημένων Παιδιών ΦΙΛΟΞΕ
ΝΙΑ, στο Παπάφειο Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Στα παιδιά προσφέρ- 
θηκαν γλυκίσματα, δώρα και αναμνηστικά του Σώματος.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΑΜΕΘ ΑΜΕΤΗ

Σαράντα φ οιτητές του Β ' ε'τους σπουδών, του Τμήματος Νο
μικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνοδευ- 
όμενοι από τον κ. Γεώργιο Νούσκαλη, Λέκτορα Ποινικού Δικαίου 
ΑΠ.Θ. και τον κ. Νικόλαο Γαβαλά, βοηθό καθηγητή, επισκέφτη- 
καν το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου τους υποδέχτη
καν ο τ. ΓΑΔ.Θ. και νυν Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελ
λάδος Αντιστράτηγος κ. Κωνσταντίνος Κασαπάκης και ο τ. Δ/ντής 
Ασφαλείας και νυν Γ.Α.Δ.Θ. Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Παπα
δόπουλος.

ΤΕΛΕΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Η καθιερωθείσα από την  Έ νω σ η  Αποστράτων Συνταξιούχω ν Εφέ
δρων Σωμάτων Ασφαλείας Αιγιαλείας «Η ΠΑΤΡΙΣ» ετήσια επιμνημόσυνη 
δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των φονευθέντων κατά την εκτέλεση 
του καθήκοντος ως και των αποβιωσάντων Αστυνομικών και Πυροσβεστών, 
τελεύτηκε την 20-12-2009 στο Ιερό Προσκύνημα ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΡΥΠΗΤΗ στο 
Αίγιο Αχαΐας, χοροστατούντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Καλαβρύ
των και Αιγιαλείας κκ. Αμβροσίου. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία 
τους ο Διευθυντής της Αστυνομικής Υποδ/νσης Αίγιου Α/Δ κ. Κων. Κλουκι- 
νιώτης, οι κ.κ. Διοικητές των Αστυνομικών Υπηρεσιών Αίγιου, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Πολιτικών Υπαλλήλων Περιφ. Δυτικής Ελλάδος, ο Αντιπρόεδρος της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων και Πρόεδρος της Ένωσης Αποστρά
των Ν. Κορινθίας ο Πρόεδρος του ΕΚΑΜΕ Αίγιου, πολλοί συνάδελφοι και 
πλήθος κόσμου. Ομιλία σχετική με την εκδήλωση εκφώνησε ο Πρόεδρος της Ένωσής μας κ. Αναστάσιος Κατσωνόπουλος.

«ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ»

Με πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ε λληνικής Α στυνομίας, πραγμα
τοποιήθηκε στις 25 Ιανουάριου στο Αρχηγείο του Σώματος συνάντηση της 
αστυνομικής ηγεσίας με τους Επίτιμους Αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνο
μίας.
Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας παρέστησαν ο Αρχηγός του Σώματος 
Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος Ιωάν
νης Ραχωβίτσας, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου Αντιστρά
τηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, οι Γενικοί επιθεωρητές Αστυνομίας 
Νοτίου και Βορείου Ελλάδος, Αντιστράτηγοι Παναγιώτης Χριστοφιλάκης 
και Κωνσταντίνος Κασαπάκης αντίστοιχα, καθώς επίσης και οι Προϊστάμε
νοι των Κλάδων του Αρχηγείου.
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Από πλευράς Επίτιμων Αρχηγών του Σώματος παρευρέθησαν οι κ.κ.
Κωνσταντίνος Λεμονής, Εμμανουήλ Μπριλάκης, Ιωάννης Σταύρακας,
Ιωάννης Αντωνόπουλος, Στέφανος Μακρής, Ιωάννης Γεωργακόπουλος,
Φώτιος Νασιάκος, Γεώργιος Αγγελάκος, Αναστάσιος Δημοσχάκης και 
Βασίλειος Τσιατούρας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας ενημέρωσε τους Επίτιμους Αρχηγούς για τη στρατηγική ασφάλειας, 
στο πλαίσιο του ενοποιημένου πλέον Υπουργείου Προστασίας του Πο
λίτη.
Επίσης, υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση, το προσωπικό και τα εργασιακά και ασφαλιστικά θέμα
τα γενικότερα.
Οι κ.κ. Επίτιμοι Αρχηγοί εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία αυτή και για τη συνάντηση που πραγματοποιήθη
κε, ενώ ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού τους ευχαρίστησε για την ανταπόκρισή τους αλλά και την προσφορά τους στο 
Σώμα, δεσμεύτηκε ότι ανάλογες συναντήσεις θα υπάρξουν και στο μέλλον.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την 6/2/2010 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε στην αίθου
σα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητη
ρίου Πειραιά η κοπή πίτας της Δ/νσης Αοτυν. Πειραιά. Την εκ
δήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Γρηγόριος Τασούλας εκ
προσωπώντας την πολιτική ηγεσία.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κ 
Γρηγοριος Ν ιώτης, Βουλευτές περιφέρειας Πειραιά, ο Δήμαρχος 
Πειραιά, Δήμαρχοι των Δήμων της Νομαρχίας Πειραιά, εκπρό
σωποι της Νομαρχίας Πειραιά, εκπρόσωποι φορέων και συλλό
γων, εκπρόσωποι των τοπικών Μ.Μ.Ε. απόστρατοι αστυνομικοί 
καθώς και αστυνομικοί των υπηρεσιών της Δ/νσης.
Κατά την εκδήλωση βραβεύτηκαν με τιμητικές πλακέτες οι κά
τωθι
1) Οι Αστυνομικοί Αρχ/κας Δημήτριος Μπαρμπαλιάς και ο 
Υπαρχ/κας Αποστολής Γιαννούλης οι οποίοι τραυματίσθηκαν εν 
ώρα υπηρεσίας στη προσπάθεια τους να αποτρέψουν ληστεία 
σε υποκατάστημα Εθνικής Τράπεζας στη Σαλαμίνα.
2) Ο Δήμαρχος Πειραιά κ Παναγιώτης Φασούλας για την αγα
στή συνεργασία της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά με την 
Αστυνομική Δ/νση Πειραιά.
3) Η κ. Όλγα Ρούσσου στο πρόσωπο της οποίας βραβεύτηκε ο 
Ο.Κ.Φ.Α. Πειραιά για την ανιδιοτελή χορηγία 70 αλεξίσφαιρων 
γιλέκων στους Αστυνομικούς που υπηρετούν σε τμήματα της 
Δ.νσης Αοτυν. Πειραιά.
4) Ο Αντιστ. ε.α. Ιωάννης Τετράδης, πρόεδρος της Λέσχης 
Αστυνομικών Πειραιά στο πρόσωπο του οποίου βραβεύτηκαν όλοι 
οι απόστρατοι αστυνομικοί.

5)0 Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π κ Ιωάννης Κασιμάτης για την συνεργα
σία καθώς και για την παραχώρηση της αίθουσας για την πραγμα
τοποίηση της εκδήλωσης.
Στην γιορτινή ατμόσφαιρα της εκδήλωσης συνέλαβαν σε μεγάλο 
βαθμό τα παιδιά του προσωπικού της Σχολής Χορού της Δ/νσης 
Αστυν. Πειραιά που παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς από όλη 
την Ελλάδα
Η εκδήλωση έκλεισε με μια όμορφη δεξίωση χορηγία του Δήμου 
Πειραιά.

Στιγμ ιότυπο από την απο
νομή πτυχ ίω ν  66 Δημοτικών 
Αστυνομικών που μετεκπαιδευ- 
τήκαν σε θέματα αρμοδιότητάς 
τους στη Σχολή Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης στην Αμυ- 
γδαλέζα (Δ/της Σεμιναρίου ΑΙΑ' 
Θεοδόσιος Τσίτος) από 11.1.2010 
-5.2.2010. Στην τελετή απονο
μή πτυχίων παραβρέθηκε ο Δ/ 
ντής της Εθνικής Σχολής Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης καθηγητής 
κ. Παναγιώτης Καλδής.
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στιγμ ιότυπο από την απονομή πτυχίω ν 56 Α στυνομικών απ’ 
όλη την Ελλάδα που εκπαιδεύτηκαν ως εκπαιδευτές σε θέματα Αστυ
νομικής Αυτοάμυνας -  Αυτοπροστασίας -  Οπλοτεχνικής στο Τμήμα 
Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης Λαγονησίου από 8.2 έως 6.3.2010. 
Στην τελετή απονομής πτυχίων παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Γρηγόριος Τοσούλας, ο Δ/ντής 
Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας, η Δ/ 
της της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επηιόρφωσης Ταξίαρχος κ. Ό λ
γα Κοκκόρου και ο Δ/της του Τμήματος Ειδικής Αστυνομικής Εκπαί
δευσης Λαγηνησίου Α/Α' Θεοδόσιος Τσίτος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Θ ρησκευτική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυ
νομίας με πρωτοβουλία του Προϊσταμένου της Αρχι
μανδρίτη Νεκτάριου Κιούλου διάθεσε δωρεάν Και
νές Διαθήκες στους τριτοετείς Δοκίμους της Σχολής 
Αξιωματικών και στους εκπαιδευομένους στο ΤΕ- 
ΜΑ Σε εθιμοτυπική επίσκεψη στο Α.Τ. Εξαρχείων 
τέλεσε αγιασμό και επίσης διένειμε σε όλο το προσω- 
ικό την Καινή Διαθήκη.

Υλοποιώντας το χρ ιστιανικό  μήνυμα της αγάπης η Θρησκευ
τική Υπηρεσία τα τελευταία χρόνια καθιέρωσε την Διακονία της 
Αγάπης των Κρατουμένων με σκοπό την ψυχική και υλική υπο
στήριξη των κρατουμένων και μάλιστα των αλλοδαπών. Πρόσφα
τα έγιναν επισκέψεις στα κρατητήρια Ασπροπύργου και Αμυγδα- 
λέζας, ενώ παλαιότερα είχαν πραγματοποιηθεί επισκέψεις στα 
κεντρικά (Π. Ράλλη), του Αμαρουσίου και του Ελληνικού.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ Ο.Φ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την ετήσια χοροεσπερίδα του πραγματοποίησε ο Όμιλος Φίλων 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής. Η εκδήλωση έγινε στις 19.2.2010 στο 
κέντρο «ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ» με τους καλλιτέχνες Δημήτρη Μητροπάνο και 
Πέγκυ Ζήνα, όπου ο πρόεδρος του ομίλου κ. Ιωάννης Μαθιουδάκης 
υποδέχθηκε τους φίλους, τα μέλη και τους αστυνομικούς, που αντα- 
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα του.
Με την έναρξη της χοροεσπερίδας η κα Πέγκυ Ζήνα ως «Επίτιμο μέ
λος» και φίλη του Ομίλου, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τον πρόεδρο 
του Ομίλου τα μέλη και τους αστυνομικούς που παρευρέθηκαν στην 
χοροεσπερίδα.
Η εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία όπως μαρτυρούν η υψηλή προσέλευ
ση του κόσμου και το μεγάλο κέφι που επικράτησε μέχρι τις πρωινές 
ώρες, περνώντας μια ευχάριστη βραδιά μακριά από το άγχος και τα προ
βλήματα της καθημερινότητας
Ο Πρόεδρος ευχαριστεί τους καλλιτέχνες Δημήτρη Μητροπάνο, Πέγκυ 
Ζήνα και όλο το σχήμα καθώς επίσης και τον Διευθυντή του Κέντρου κ. 
Ηλία Μαροσούλη για την άριστη εξυπηρέτηση και συνεργασία }
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη 

• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

·40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ'όρου ζωής 

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 XDM40 

Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

2 0 0 9
A M E R I C A N  R I F L E M A N  

H A N D G U N  O F  T H E  Y E A R  

X D M

2003
AM ER IC A N  R IFLEM AN  

H A N D G U N  OF THE YEAR 
XD  PISTOL

2006
AM ER IC A N  R IFLEM AN  

H A N D G U N  OF THE YEAR 
XD  4 5A C P  PISTOL

2006
SHO O TIN G  INDUSTRY A C A D E M Y  OF EXCELLENCE 

H A N D G U N  OF THE YEAR 
XD  4 5A C P  PISTOL

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Α π ο κλ εισ τική  εισ α γω γή

E23 - Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ , Τ Ρ ΙΑ ΙΝ Η Σ  14, Α Ρ Τ Ε Μ Η  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ , Τ Η Λ  / FA X: 2 2 9 4 0  8 31 44
Δ ιά θ εσ η  για τη Θ εσ σ α λον ίκη :

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Π Α Ρ Θ Ε Ν Α , Α. Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ  15, Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , ΤΗ Λ : 2 31 0  8 6 0 3 9 0
Δ ιά θ εσ η  για τη ν  Κ ρήτη:

Ο ττλ ο υ ρ γ ε ίο  Κ υ ρ ια κ ά κ η ς  Α ν τώ ν η ς , Β ο λ ο υ δ ά κ ιδ ω ν  10, Χ α ν ιά , Τ Η Λ : 2 8 2 1 0  4 3 0 0 1 , 6 946  2 13 53 6  
Α σ ο ύ τη ς , Λ. Κ ν ω σ σ ο ύ  56, Η ρ ά κ λ ε ιο , Τ Η Λ : 2 81 0  3 60 48 4

Δ ιά θ εσ η  για το ν  Π ειραιά
Φ ώ τιο ς  Γ εω ρ γ α κ ό ττο υ λ ο ς , Μ ττο υ μ ττο υ λ ίν α ς  4, ΤΗ Λ : 2 12  1 0 1 9 6 9 3



ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ I

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Κρίσεις Αντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου Ελευθερίου Οικονόμου και με τη συμμετοχή δυο Αντι- 
στρατήγων του Στρατού Ξηρός συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρί
σης Αντιστρατήγων Αστυνομίας 
και έκρινε τους Αντιστρατήγους 
Αστυνομίας ως ακολούθως:
>Διατηρητεους τους: Ιωάννη 
Ραχωβίτσα, Νικόλαο Παπαγιαν- 
νόπουλο και Κωνσταντίνο Κασα- 
πάκη
> Ευδόκιμα τερματίοαντα τη 
σταδιοδρομία του, τον Αντι
στράτηγο Αστυνομίας Παναγι
ώτη Χριστοφιλάκη, στον οποίο 
απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου 
Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας 
Νότιας Ελλάδας.
Υπό την Προεδρία του Αρχη
γού Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Ελευθέριου Ο ι
κονόμου και τη συμμετοχή του 
Υπαρχηγού του Σώματος Αντι- 
στρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και 
του Προϊσταμένου Επιτελείου/
Α Ε.Α  Αντιστράτηγου Νικόλαου 
Παπαγιανόπουλου, συνεδρίασε το 
Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και 
έκρινε τους Υποστρατήγους της 
Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενι
κών Καθηκόντων και -1- Ειδικών 
Καθηκόντων-Υγειονομικό).
Α  Έ κρινε προακτέο στο βαθ
μό του Αντιστράτηγου, για κά
λυψη κενών οργανικών θέσεων 
του βαθμού αυτού, τον Υποστρά
τηγο Γεώργιο Γαλιάτσο.
Β. Εκρινε, διατηρητέους τους 
κατωτέρω: Γεώργιο Καμαρινό- 
πουλο, Νικόλαο Σερέτη, Γρηγόριο 
Μπαλάκο, Αδαμάντιο Σταματά- 
κη, Κωνσταντίνο Τούζο, Γεώργιο 
Μπαλάγκα, Φώτιο Γεωργόπουλο,
Νικόλαο Στίγκα, Δημήτριο Πα- 
παδόπουλο, Σωτήριο Χρονόπου- 
λο, Κωνσταντίνο Σκαλταά, Νικό
λαο Χαλιάσο (Υγειονομικό)
Γ. Έ κρινε ευδόκιμα τερματί- 
σαντες τη σταδιοδρομία τους, 
τους κατωτέρω οκτώ (8) Υποστρα
τήγους Γενικών Καθηκόντων (εκ 
των οποίων ο ένας (1) καταλαμβά
νεται από το όριο ηλικίας του βαθμού του), οι οποίοι προάγονται στο 
βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, απονέμεται ο

τίτλος του Επιτίμου της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευ- 
θούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: Κωνσταντίνο Κουμαντάνο 
(Επίτιμος Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας), Κυριάκο Κυρια-

κόπουλο (Επίτιμος Διευθυ
ντής Υπηρεσίας Ασφαλείας 
Βουλής των Ελλήνων), Λά
μπρο Παππά (Επίτιμος Διευ
θυντής Γενικής Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Επισήμων), Νικό
λαο Μπεσίρη (Επίτιμος Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής 
Γενικής Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Περιφέρειας Κρή
της), Βασίλειο Δασκαλάκη 
(Επίτιμος Προϊστάμενος Κλά
δου Οικονομικοτεχνικών και 
Πληροφορικής/ Α Ε Α ), Αλέ
ξιο Μπιτζή (Επίτιμος Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας Θράκης), Παύλο 
Νικολαϊδη (Επίτιμος Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυν
σης Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας), Χρήστο Κούρ
βα (όριο ηλικίας ) (Επίτιμος 
Διευθυντής Αστυνομικής 
Ακαδημίας/ΑΕ A )

Μετά την κρίση των Υπο
στρατήγων συνεχίστηκαν 
οι κρίσεις των Ταξιάρχων
της Ελληνικής Αστυνομίας 
από το Ανώτατο Συμβούλιο 
του Σώματος, υπό την Προε
δρία του Αρχηγού τηςΕλληνι- 
κής Αστυνομίας Αντιστρατή- 
γου Ελευθέριου Οικονόμου, 
τη συμμετοχή του Υπαρχη
γού του Σώματος Αντιστρα- 
τήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και 
του Προϊσταμένου Επιτελεί- 
ου/Α Ε Α  Αντιστρατήγου Νι
κόλαου Παπαγιαννόπουλου. 
Α  Έ κρινε προακτέους στο 
βαθμό του Υποστρατήγου, 
για κάλυψη κενών οργανι
κών θέσεων του βαθμού αυ
τού, τους κατωτέρω εννέα (9) 

Ταξιάρχους: Γεώργιο Καραβίτη, Ιωάννη Φουντούλη, Νικόλαο Ρί- 
ζο, Βασίλειο Κανάλη, Φώτιο Παπανδρέου, Βασίλειο Κορδαλή, Πα-

Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος 
Γεώργιος ΓΑΛΙΑΤΣΟΣ 

Αντιστράτηγος

Γ
εννήθηκε το 1956 στη Δάφνη 
Πυλίας Μεσσηνίας.

Κατετάγη στην Αστυνομία το 
έτος 1975 και αποφοίτησε από τη Σχο
λή Αξιωματικών το έτος 1982.
Ως Υπαξιωματικός και Αξιωματικός, 
διατέλεσε εκπαιδευτής και υπεύθυνος 
Σπουδών στις Σχολές της Αστυνομι
κής Ακαδημίας, όπου, πλέον της 15ετί- 
ας δίδαξε Ποινικό Δίκαιο και άλλα μα
θήματα Αστυνομικού ενδιαφέροντος.
Στο βαθμό του Αστυνόμου υπηρέτησε σε Υπηρεσίες της ΓΑΔΑ. 
Από το έτος 2001 έως το 2004 υπηρέτησε στη Δ/νση Ασφαλεί
ας Ολυμπιακών Αγώνων ως Επικεφαλής της Ομάδας Σχεδιασμού 
Ασκήσεων αφού έτυχε ειδικής εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και στις Η .ΠΑ ( National Defense University)
Στην επιχειρησιακή φάση των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών 
Αγώνων ορίστηκε Βοηθός Επικεφαλής Ολυμπιακού Στρατηγικού 
Κέντρου Ασφαλείας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. 
Εκπροσώπησε την Ελληνική Αστυνομία σε διεθνείς συναντήσεις 
και συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, με αντικείμενο την 
Εσωτερική Ασφάλεια και τη Διαχείριση Κρίσεων.
Ως Ταξίαρχος τοποθετήθηκε Δ/ντής στη νεοϊδρυθείσα Δ/νση Χει
ρισμού Κρίσεων και από τη θέση αυτή συμμετείχε στην οργάνωση 
Διακλαδικών Ασκήσεων, κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδί
ων και εκπόνηση εγχειριδίων αστυνομικών ενεργειών.
Συμμετείχε στις αστυνομικές επιχειρήσεις στο Μυλοπόταμο και 
σε άλλες περιοχές της Κρήτης από το Νοέμβριο του 2007 έως και 
Φεβρουάριο του 2008. Το Μάρτιο του 2008 προήχθη στο βαθμό 
του Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του Κλάδου 
Ασφάλειας και ΤάξηςΑΕ Α. Κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2008- 
2009, είχε την ευθύνη οργάνωσης εξειδικευμένων Σεμιναρίων Στε
λεχών, σε επίπεδο Εθνικό και Περιφερειακό Ν/Α Ευρώπης στο Κέ
ντρο Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας στη Βέροια Ημαθίας. 
Από 3/2008 έτος 2/2010 διετέλεσε επικεφαλής της ελληνικής αντι
προσωπείας στις συναντήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
EUROPOL στη Χάγη, καθώς και στις αντίστοιχες συναντήσεις του 
SECI/SELEC στο Βουκουρέστι.
Την 2-3-2010 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθε
τήθηκε στη θέση του Γ ενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελ
λάδος Είναι έγγαμος και έχει 2 γιούς
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ναγιώτη Φλήρη, Χρηστό Δεσποτέλλη, Δημήτριο Τσακνάκη 
Β. Έ κρινε διατηρητέους τους κατωτέρω:
I. ΓΕΝΙΚΩ Ν ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Χρηστό Καλλίνη, Γεώργιο Καρπε
ρή, Χρηστό Ντζούφρα, Βασίλειο Κουσούτη, Ιωάννη Λιούκα, Βασί
λειο Κίο, Ευάγγελο Βενάρδο, Θεοχάρη Αγάρη, Ιωάννη Δικόπουλο, 
Ιωάννη Μεσοδιακάκη, Αθανάσιο Σπυράπουλο, Παναγιώτη Παμλί- 
δη, Θεοφάνη Μπρακούλια, Σταύρο Διαμαντάκο, Δημήτριο Τσώτα, 
Σταύρο Γαϊτανίδη, Δημητριο Τσιότσιο, Γεώργιο Πλιάτσικα, Ηλία 
Τσιβίκη, Σπυρίδωνα Παπασπύρου, Δήμο Κοκμοτά, Κωνσταντίνο 
Τσουβάλα, Γρηγάριο Πατσιαρίκα, Εμμανουήλ Παραβολιδάκη, Αν- 
δρέα Κατσιμπέρη, Ευγενία Παπακωνσταντίνου, Εμμανουήλ Πα- 
ναγιωτάκη, Ιωάννα Μπεκιάρη, Παναγιώτη Νανή, Βασίλειο Χαλά- 
τση, Ρεγγίνα Δεσφινιώτου, Γεώργιο Σαξιώνη 
Π. ΕΙΔΙΚΩ Ν ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Αντώνιο Κασιμάτη (Υγειονομι
κό), Ηρακλή Βουνοτρυπίδη (Υγειονομικό), Γεώργιο Στεφανόπου- 
λο (Ψυχολόγο)
Γ. Έ κρινε ως ευδοκίμως τερματίοανχες τη σταδιοδρο
μ ία  τους είκοσι τρεις (23) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και 
δύο (2) Ειδικών Καθηκόντων [ένα (1) Αστυκτηνίατρο και ένα (1) 
Εγκληματολογικών Εργαστηρίων], οι οποίοι προάγονται στο βαθ
μό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρα- 
τευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
I. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Γεώργιο Κορφοξυλιώτη, Λεωνίδα Παγκάκη, Ιωάννη Τζώρτζη, 
Εμμανουήλ Χαχαριδκη, Κωνσταντίνο Κορμά, Γεώργιο Κωνστα- 
ντινίδη, Φώτιο Λιοτσάκη, Δημήτριο Πατίτσα , Γεώργιο Καλονό- 
μο, Ελευθέριο Λώλο, Κωνσταντίνο Κουζέλη, Κυριάκο Μίχα, Ιωάν
νη Λιακόπουλο, Σπυρίδωνα Γλυμή, Δημήτριο Αναγνωστόπουλο, 
Κωνσταντίνο Μπλετσογιάννη, Δημήτριο Σκαρλάτο, Δημήτριο Γι- 
αννακάρα, Γεώργιο Φύκα, Περικλή Μπέλη, Νικόλαο Σουπιώνη, 
Βασίλειο Στεφανουδάκη, Νικόλαο Κελίδη 
Π. ΕΙΔΙΚΩ Ν ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γεώργιο Λαζαρίδη ( Αστυκτηνία
τρο ), Χριστόδουλο Χριστοδουλή ( Εγκλημ. Εργαστηρ.)

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις 
των Αστυνομικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από 
το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχη
γού Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονό
μου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατή- 
γου Ιωάννη Ραχωβίτσα και του Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου.
Α. Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κά
λυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω 
τριάντα τρεις (33) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων 
και τρεις (3) Ειδικών Καθηκόντων [ένας (1) Υγειονομικός ένας (1) 
Αστυκτηνίατρος και ένας (1) Εγκληματολογικών Εργαστηρίων], 
ως ακολούθως:
I. Γενικώ ν Καθηκόντων Αριστείδης Καζάλης Φώτιος Ζουμπού- 
λη ς Ηρακλής Δαλάπας Δημήτριος Διαμαντής Εμμανουήλ Κα- 
τριαδάκης Ευσταθία Γιαννιά, Ιωάννης Καλαμάρας Νικόλαος Βά- 
ντζος Κωνσταντίνος Κρόκος Βασίλειος Καραγιάννης Τρύφων 
Κούκιος Χρήστος Μπούρας Γεώργιος Κολτσιδας Γεώργιος Ρου
μελιώτης Αριστείδης Κυριαζόπουλος Ανδρέας Κορδολαίμης Μα
ρία Γκίνη, Νικόλαος Μπάστας Χαράλαμπος Τσίτος Χρήστος Γού
λας Παρασκευάς Μαραπίδης Εμμανουήλ Κοντοδιάκος Νικόλαος 
Εταιριδης Ό λγα Κοκκόρου, Δημήτριος Παπαδάκης Κωνσταντί
νος Αντωνίου, Δημήτριος Μπαλής Γρηγόριος Δούκας Βασίλειος 
Αντζάς Αθανάσιος Φωτόπουλος Ευθύμιος Λυγιδάκης Ηλίας Διά
κος Θεοχάρης Γιώτης
Π. Ε ιδ ικώ ν Καθηκόντων Νικόλαος Κατσπιέρης (Υγειονομι
κό), Νικόλαος Πανάκιας (Αστυκτηνίατρο), Νικόλαος Μπιζάκης

(Εγκλημ. Εργαστ.)
Β. Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους
πενήντα (50) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων και 
δύο (2) Ειδικών Καθηκόντων [ένας (1) Υγειονομικός και ένας (1) 
Αστυκτηνίατρος], οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου 
εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τρι
άντα (30) ημέρες ο ι :
I. Γενικώ ν Καθηκόντων Δημήτριος Κάτοικος Σταύρος Καλογε- 
ρογιάννης Γεώργιος Νίκας, Στέφανος Καψωμενάκης Λεωνίδας Ζα- 
φειράκης Γεώργιος Κουτσουκάλης Χαρίκλεια Καϊτάζογλου, Βασί
λειος Παπαπαύλου, Θεόδωρος Μπίντζας Νικόλαος Νικολουζάκης 
Νικόλαος Κολιάκος, Χρήστος Πετρόπουλος Σωτήριος Χατζηπα- 
ναγιώτης Κωνσταντίνος Παπαπολίτης Γεώργιος Π ίττος Ιωάννα 
Ματσακά, Ιωάννης Ηλιόπουλος Βασιλική Στεργίου, Νικόλαος Ου
ρανός Δημήτριος Ζαρκαδούλας Ηλίας Τσαγκαραδάκης Θεόδωρος 
Ρούτσης Δημήτριος Χρονάκης Γεώργιος Μαγουλιανίτης Σωτή
ριος Μπουτοικάκης Χαρίλαος Καρτσάκης Κωνσταντίνος Ζαχαρό- 
πουλος Δημήτριος Ρεκούμης Αντώνιος Αναστασάκης Γεώργιος 
Ριόλας Νικόλαος Δάππας Διαμάντω Παπαγεωργοπούλου, Ανδρέ
ας Κορμός Δημήτριος Μαραγκός Παναγιώτης Σαφάκας Λεωνί
δας Γαλανόπουλος Μαρία Ζαφειροπούλου, Ευανθία Ντεληνικολή, 
Ζωή Θεοφιλάτου, Δημήτριος Κουράκος Βασίλειος Δημητριάδης 
Παναγιώτης Κριάλης Γεώργιος Γλυκοφρύδης Εμμανουήλ Βαθρα
κοκοίλης Αγαθοκλής Κανελλόπουλος Ιωάννης Χατζηδάκης Νικό
λαος Μουζάκης Γεώργιος Χριστόπουλος Κωνσταντίνος Μανού- 
ρης Γρηγόριος Καραχάλιος
Π. Ε ιδ ικώ ν Καθηκόντων Παναγιώτης Κουμούτσος (Υγειονομι
κός), Χρήστος Ιωαννίδης (Αστυκτηνίατρος)
Γ. Επίσης, κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους εννέα (9) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων εκ 
των οποίων ο ένας (1) υπηρεσίας γραφείου, λόγω συμπληρώσεως 
35ετίας ή ορίου ηλικίας, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Τα
ξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα 
από τριάντα (30) ημέρες ως ακολούθως: Ηλίας Πόνος (Υπ.Γραφεί- 
ου), Αναστάσιος Αποστολιδης, Ηλίας Ζάχος Σωκράτης Μπαζίγος 
Ιωάννης Χρόνης Γ αβριήλ Αρβαλής Στέφανος Μποτώνης Κωνστα
ντίνος Δαμιάνος Ιωάννης Καρβέλης.

Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστη
καν ο ι κρίσεις των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελλη
νικής Αστυνομίας, από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώμα
τος υπό την Προεδρία του Γενικού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος 
Αντιστρατήγου Γεωργίου Γαλιάτσου και τη συμμετοχή τεσσάρων 
(4) Υποστρατήγων:
Α. Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυ
ντή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι 
κατωτέρω ενενήντα τέσσερις (94) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γε
νικών Καθηκόντων και ένας (1) Αστυνομικός Υποδιευθυντής Υπη
ρεσίας Γραφείου, ο οποίος δεν καταλαμβάνει οργανική θέση, ως 
ακολούθως:: Εμμανουήλ Σαββάκης, Φίλιππος Πετούσης Χρήστος 
Ανδρουτσόπουλος Χαράλαμπος Τάτσης Νικόλαος Παράσχου, Ιω
άννα Συνοδινού, Νικόλαος Χριστολούκας Ευαγγελία Σηφάκη, Βα
σίλειος Σταυρίδης Σωτήριος Κουλουριώτης Ιωάννης Καραΐσκος 
Θωμάς Αρναούτης Δημήτριος Γεωργατζής Δημήτριος Αντζάς 
Σωτήριος Μπενέκης Αθανασία Φούντα, Ό λγα Μπισμπίκη, Γεώρ
γιος Κωνσταντής (Υπ. Γραφείου), Ιωάννης Ορφανός Αριστείδης 
Ανδρικόπουλος Γεώργιος Θάνογλου, Αθανάσιος Παπαγεωργίου, 
Νικόλαος Τζιράκης Ιωάννης Κοζυράκης Βασίλειος Μάκκας, Πα- 
ντελεήμων Μουρτζάνος Βασίλειος Κακκές Νικόλαος Ζαρκάδας 
Κωνσταντίνος Βασιλάκης Μιχαήλ Κουφός Ηλίας Βανάκας Γε
ώργιος Σουγλιέρης Γεώργιος Δροσάκης Σπύρος Παναγόπουλος
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ :

Γεώργιος Γκουζούμας Κωνσταντίνος Παπουτσής, Σπυρίδων Φί
λιππος Γεώργιος Αλεξόπουλος Ιάσων Κουτσιβίτης, Ιωάννης Κοκ- 
κώνης Εμμανουήλ Χρονάκης, Δημήτριος Παπαχρήστου, Βασί
λειος Σταυράπουλος Μιχαήλ Καραμαλάκης, Παύλος Γεωργιάδης 
Στυλιανός Πέτρας, Νικόλαος Μανουσιουδάκης Ιωάννης Πανό- 
πουλος Παναγιώτης Μουστάκας Παναγιώτης Λιανός Παναγιώ
της Σαγματόπουλος Σωτήριος Σταφυλάς, Κωνσταντίνος Τουρκο- 
χωρίτης Νικόλαος Παυλετσης Θεόδωρος Λουλάς Δημήτριος 
Φρουζάκης Παναγιώτης Φιλίππου, Φώτιος Νικητάκης Σπυρίδων 
Στελιουδάκης, Αντώνιος Ραχαβέλης Δημήτριος Νικολάου, Κων
σταντίνος Κυριακόπουλος, Χαράλαμπος Οικονομόπουλος Αντώ
νιος Παντουβάκης Τιμολέων Γεωργίου, Γεώργιος Χαραλαμπίδης 
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Βλάσιος Χαραλαμπόπουλος Φώτιος Θά- 
νος Νικόλαος Κουρμοόλης, Ελένη Αντωνίου, Νικόλαος Στασινός 
Παναγιώτης Ντρέλιας Νικόλαος Δρακάς, Χρήστος Παπαδημητρί- 
ου, Απόστολος Παπαδάκης Γεώργιος Αλεξανδρόπουλος, Διονύσι
ος Τσουκαλάς Απόστολος Τσικρικάς Στυλιανός Διονυσόπουλος, 
Νικόλαος Δουβλέκας Κωνσταντίνος Παλάντζας, Δημήτριος Πε- 
ριστέρης, Παναγιώτης Λουκάς Νικόλαος Μαρούντας Σπυρίδων 
Ντινάκης Βασίλειος Τραυλός Αντώνιος Δαριβιανάκης Ιωάννης 
Κολομβάκης Αλέξανδρος Αποστολάκης Κωνσταντίνος Τζιμόπου- 
λος Παύλος Ευθυμιάδης Γεώργιος Καλεπαναγος Δημοσθένης Ρά
πτης Βασίλειος Θεοχάρης

Β. Επίσης, κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρο
μία  τους επτά (7) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκό
ντων λόγω συμπληρώσεως 35ετίας οι οποίοι προάγονται στους 
βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου εκτός ορ
γανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) 
ημέρες οι: Κωνσταντίνος Καλιμάνης, Γεώργιος Καρίνος, Ηλίας 
Μπουμπουρής Κωνσταντίνος Σάββας, Γεώργιος Πανταζόπουλος 
Φώτιος Παλαιογιάννης, Παναγιώτης Πάντουλας

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου τοποθετήθηκαν ο ι τέσσε
ρις Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολού
θως:
►Ιωάννης Ραχωβίτσας ως Υπαρχηγός του Σώματος
► Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ως Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
► Κων/νος Κασαπάκης ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βο
ρείου Ελλάδος
► Γεώργιος Γαλιάτσος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νο
τίου Ελλάδος.
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου Ελευθέριου Οικονόμου έγιναν ο ι τοποθετήσεις 
των Υποστρατήγων γενικών κα ι ειδικώ ν καθηκόντων του 
Σώματος, ως ακολούθως:
>Γεώργιος Καμαρινόπουλος, στη Γ Α Δ . Περιφέρειας Θεσσαλίας, 
όπου υπηρετεί ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Νικόλαος Σερέτης, από ΓΑ Δ . Αττικής στον Κλάδο Οργάνωσης 
και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.ΕΑ, ως Προϊστάμενος
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> Γρηγόριος Μπαλάκος, στη Γ Α Δ . Α ττικής όπου υπηρετεί, ως Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Αδαμάντιος Σταματάκης από Δ/νση Δημόσιας ΑσφάλειαςΑΕ A  
στον Κλάδο Ασφάλειας και ΤάξηςΑΕ Α ,  ως Προϊστάμενος
> Κωνσταντίνος Τούζος στη Γ Α Δ.Π . Πελοποννήσου όπου υπηρε
τεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
>Γεώργιος Μπαλάγκας, από Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού/ΑΕ Α  στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διευθυντής 
>Φώτιος Γεωργόπουλος από Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής στη 
Γ ΑΔ.Π . Κρήτης ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Νικόλαος Στίγκας στη Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττι
κ ή ς όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΔημήτριοςΠαπαδόπουλος, στη Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης, όπου υπη
ρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Σωτήριος Χρονόπουλος στη ΓΑ Δ.Π . Δυτικής Ελλάδος, όπου 
υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Κωνσταντίνος Σκαλτσάς στη Γ ΑΔ.Π . Ηπείρου, όπου υπηρετεί, 
ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
>Γεώργιος Καραβίτης από Αστυν. Δ/νση Μεσσηνίας στη ΓΑΔ.Π . 
Νοτίου Αγαίου, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Ιωάννης Φουντούλης από Δ/νση Αστυν. Αερολ. Αθηνών στη 
Γ Α Δ . Αττικής ως Αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυ
ντή
>Νικόλαος Ρίζος από Αστυν. Δ/νση Σερρών στη ΓΑ Δ.Π . Ανατο
λικής Μακεδονίας και Θράκης ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής
>Βασίλειος Κανάλης από Δ/νση Αστυν. Θεσ/κης στη ΓΑ Δ.Π . Κε
ντρικής Μακεδονίας, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Φώτιος Παπανδρέου, στη Γ.Α.Δ. Αττικής όπου υπηρετεί, ως Β' 
Αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή 
>Βασίλειος Κορδαλής από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη ΓΑ Δ . 
Αττικής ως Π  Αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή 
>Παναγιώτης Φλήρης, από Δ/νση Οικονομικών/ΑΕ Α  στον Κλά
δο Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής/ΑΕΑ, ως Προϊστάμε
νος
>Χρήστος Δεσποτέλλης, στη Γ Α Δ.Π . Βορείου Αγαίου, όπου υπη
ρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Δημήτριος Τσακνάκης από Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης στη 
Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης ως Αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Δι
ευθυντή
>Νικόλαος Χαλιάσος [Υγειον] στη Δ/νση Υγειονομικού/ Α Ε Α , 
όπου υπηρετεί ως Διευθυντής.

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου Ελευθέριου Οικονόμου τοποθετήθηκαν - μετα
κινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικώ ν κα ι Ε ιδ ικώ ν Καθηκόντων
της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
>ΧρήστοςΚαλλίνης στη Δ/νση Κρατικής Ασφαλείας/ΑΕΑ, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
> Γεώργιος Καμπέρης στη Δ/νση Διαβατηρίων/ΑΕΑ, όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>Χρήστος Ντζούφρας από ΓΑ Δ.Π . Ν. Αγαίου στη Δ/νση Δημό
σιας ΑσφάλειαςΑΕ.Α. ως Διευθυντής
>Βασίλειος Κουσούτης, στη Δ/νση Αλλοδαπών/ΑΕ Α , όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
> Ιωάννης Α ούκας στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, όπου υπηρε-



χεί, ως Διευθυντής
> Βασίλειος Κίος, στην Αστυν. Δ/νση Μαγνησίας όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
> Ευάγγελος Βενάρδος στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Θεοχάρης Αγόρης, από Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων στη ΓΑΔ. Αττι
κής ως Δ' Αναπληρωτής Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή
> Ιωάννης Δικόπουλος στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
> Ιωάννης Μεσοδιακάκης από Α' Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου στη 
Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, ως Διευθυντής
>Αθανάσιος Σπυρόπουλος από Αστυν. Δ/νση Ακαρνανίας στην 
Αστυν. Δ/νση Ατωλίας ως Διευθυντής 
>Παναγιώτης Παμλίδης στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Θεσσα
λονίκης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
> Θεοφάνης Μπρακούλιας από ΓΑΔ.Π. Ιονίων Νήσων στη Γενι
κή Δ/νση Ασφάλειας Επισήμων, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής
>Σταύρος Διαμαντάκος στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/ΑΕΑ, 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Δημήτριος Τσώτας από Αστυν. Δ/νση Βοιωτίας στην Αστυν. A  
νση Σερρών, ως Διευθυντής
> Σταύρος Γαϊτανίδης από Αστυν. Δ/νση Ημαθίας στη Δ/νση Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής
>Δημήτριος Τσιότσιος από Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας στη ΓΑΔ. 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Γεώργιος Πλιάτσικας στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπη
ρετεί, ως ΑΎποδιευθυντής
>Ηλίας Τσιβίκης, στη Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
> Σπυρίδων Παπασπύρου, από Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττι
κής /ΥΑΤ. στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων Αττικής, ως Διευθυ
ντής
> Δήμος Κοκμοτός στην Αστυν. Δ/νση Ροδόπης όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>Κωνσταντίνος Τσουβαλάς, στο Τ .Ε Α Π Α Σ Α  όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>Γρηγόριος Πατσιαρίκας στη ΓΑΔ.Π. Δυτικής Μακεδονίας 
όπου υπηρετεί, ως Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Εμμανουήλ Παραβολιδάκης στην Αστυν. Δ/νση Ρεθύμνης όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Ανδρέας Κατσιμπέρης από Αστυν. Δ /νσ η  Ξάνθης στην Δ /νσ η  
Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών, ως Διευθυντής
> Ευγενία Παπακωνσταντίνου, από Δ /νσ η  Αστυνομικού Προσωπι- 
κού/ΑΕΑ στη ΓΑΔ. ΑττικήςΎ.Δ.Ε., ως Διευθυντής διακοπτομέ- 
νης αποσπάσεώς της στα Πειθαρχικά Συμβούλια
> Εμμανουήλ Παναγιωτάκης στην Αστυν. Δ /νσ η  Λασιθίου, όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
> Ιωάννα Μπεκιάρη, στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασί· 
ας/ΑΕ Α , όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
> Παναγιώτης Νανής από Αστυν. Δ/νση Λάρισας στη ΓΑΔ.Π. 
Στερεάς Ελλάδος ως Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Βασίλειος Χαλάτσης από Αστυν. Δ/νση Καρδίτσας στην Αστυν. 
Δ/νση Λάρισας ως Διευθυντής
>Ρεγγίνα Δεσφινιώτου, στη Δ/νση ΕκπαίδευσηςΑΕΑ όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>Γεώργιος Σαξιώνης από Αστυν. Δ/νση Κορινθίας στη Δ/νση 
Αστυνομίας Πειραιά, ως Διευθυντής
>Αριστείδης Καζαλής, από ΥΠΑΣ.Ε.Κρήτης στην Αστυν. Δ/νση 
Χανιών, ως Διευθυντής
>Φώτιος Ζουμπούλης στη Δ/νση Αστυν. Β/Α Αττικής όπου υπη

ρετεί, ως Διευθυντής
>Ηρακλής Δαλάπας στη Δ/νση ΠληροφορικήςΑΕΑ, όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>Δημήτριος Διαμαντής στην Αστυν. Δ/νση Πρέβεζας, όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
> Εμμανουήλ Κατριαδάκης, στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Ευσταθία Γιαννιά, στη ΓΑΔ.Π. Δυτικής Ελλάδος όπου υπηρε
τεί, ως Αναπλ. Γ ενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
> Ιωάννης Καλαμάρας στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού/ 
ΑΕ Α , όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Νικόλαος Βάντζος στην Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής
>Κωνσταντίνος Κρόκος στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>Βασίλειος Καραγιάννης από Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 
στην Αστυν. Δ/νση Ζακύνθου, ως Διευθυντής
> Τρύφων Κούκιος στη Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Χρήστος Μποϋρας στην Αστυν. Δ/νση Τρικάλων, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής
> Γεώργιος Κολτσίδας στην Αστυν. Δ/νση Κοζάνης όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής
>Γεώργιος Ρουμελιώτης από Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής στη 
Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/ΑΕ Α , ως Διευθυντής 
>Αριστείδης Κυριαζόπουλος από Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής 
στην Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδος ως Διευθυντής 
>Ανδρέας Κορδολαίμης στη Δ/νση ΤροχαίαςΑΕΑ, όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής
>Μαρία Γκίνη, στην Αστυν. Δ/νση Λευκάδας όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>Νικόλαος Μπάστας από Αστυν. Δ/νση Ηλείας στην Αστυν. Δ/νση 
Μεσσηνίας ως Διευθυντής
>Χαράλαμπος Τσίτος από Αστυν. Δ/νση Κορινθίας στην Αστυν. Δ/ 
νση Αρκαδίας, ως Διευθυντής
>Χρήστος Γούλας από Β’ Υποδ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 
στην Αστυν. Δ/νση Αργολίδας ως Διευθυντής
> Παρασκευάς Μαραπίδης από Αστυν. Δ /νσ η  Καβάλας στην Αστυν. 
Δ/νση Δράμας, ως Διευθυντής
>Εμμανουήλ Κοντοδιάκος στην Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου, όπου 
υπηρετεί, ως Α' Υποδιευθυντής
> Νικόλαος Εταιρίδης από Αστυν. Δ/νση Κυκλάδων στην Α' Αστυν. 
Δ/νση Δωδεκανήσου, ως Διευθυντής
>Όλγα Κοκκόρου, από Σχολής Εθνικής Ασφάλειας στη Σχολή Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας ως Διοι
κητής
>Δημήτριος Παπαδάκης στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, όπου υπη
ρετεί, ως Β' Υποδιευθυντής
> Κωνσταντίνος Αντωνίου, από Δ/νση Μεταγωγών Δικαστηρίων 
Αττικής στην Αστυν. Δ/νση Κορινθίας ως Διευθυντής 
>Δημήτριος Μπαλής από Δ/νση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕΑ στη 
Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ως Διοικητής 
>Γρηγόριος Δούκας από Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ 
στη Δ/νση Οικονομικών/ΑΕ Α , ως Διευθυντής
>Βασίλειος Αντζάς Υποδ/νση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής στην Αστυν. 
Δ/νση Εύβοιας ως Διευθυντής διακοπτομένης προσωρινής μετα- 
κινήσεώς του στη Δ/νση Γενικής Αστυνόμευσης/ΑΕΑ 
>Αθανάσιος Φωτόπουλος Αστυν. Δ/νση Πιερίας όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>Ευθύμιος Λυγιδάκης, από Α' Υποδ/νση Αστυνομίας Πειραιά στην 
Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Α' Υποδιευθυντής
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>Ηλίας Λιακός, από Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
στη Σχολή Αστυφυλάκων, ως Διοικητής
> Θεοχάρης Γιώτης στην Αστυν. Δ/νση Κέρκυρας, όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>Νικόλαος Μπιζάκης (Ε.Κ), στην Υποδ/νση Εγκληματολογιών 
Ερευνών Βορείου Ελλάδος, όπου υπηρετεί.
>Αντώνιος Κασσιμάτης (ΥΓ), από Κ,Ι,Αθηνών στη Δ/νση Υγειονο- 
μικού/ΑΕΑ, ως Υποδιευθυντής, διακοπτόμενης αποσπάσεώς του 
ιδία Υπηρεσία.
>Νικόλαος Κατσιπέρης (ΥΓ), στο ΚΙΑΘηνών, όπου υπηρετεί ως 
Διευθυντή ς
> Ηρακλής Βουνοτρυπίδης (ΥΓ), στο ΚΙ.Θεσσαλονίκης, άπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>Γεώργιος Στεφανόπουλος (ΥΓ), από Κ,ΙΑΘηνών στη Δ/νση Υγει- 
ονομικού/ΑΕΑ
>Γεώργιος Πανάκιας (Αστυκτ.), στην Αστυν. Δ/νση Αχαίας άπου 
υπηρετεί συνεχιζόμενης της αποσπάσεώς του στον Ε.Φ.Ε.Τ.

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγου Ελευθέριου Οικονόμου τοποθετήθηκαν -  μετα
τέθηκαν - μετακινήθηκαν οι κατωτέρω Αστυνομικοί Διευ
θυντές Γενικών κα ι Ε ιδ ικώ ν καθηκόντων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ως ακολούθως:
> Ιωακείμ Τσουκναδής από Αστυν. Δ/νση Αλεξανδρούπολης στην 
Αστυν. Δ/νση Ξάνθης ως Διευθυντής.
> Εμμανουήλ Λουπεϊδης από Αστυν. Δ/νση Δράμας στην Αστυν. 
Δ/νση Καβάλας ως Διευθυντής
> Γεώργιος Πολυζωϊδης από Αστυν. Δ/νση Ροδόπης στην Αστυν. 
Δ/νση Αλεξανδρούπολης ως Διευθυντής.
> Σπυρίδων Μουδούρης από Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας στην Αστυν. 
Δ/νση Ακαρνανίας, ως Υποδιευθυντής με δικές του δαπάνες 
>Απόστολος Τσικρικάς από Αστυν. Δ/νση Αιτωλίας στην Αστυν. 
Δ/νση Ακαρνανίας/Επιτελείο, με δικές του δαπάνες
>Αθανάσιος Νταβλούρος από Υποδ/νση Ασφάλειας Πατρών στη 
Γ Α.Δ.Π. Δυτικής Ελλάδος/Έπιτελείο.
>Αριστείδης Ανδρικόπουλος από Ε' AT. Πατρών στην Υποδ/νση 
Ασφάλειας Πατρών, ως Διευθυντής
>Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, από Τμήμα Μεταγωγών Δικα
στηρίων Πατρών στην Αστυν. Δ/νση Αχαϊας/Επιτελείο.
> Κωνσταντίνος Κλουκινιώτης, από Αστυν. Υποδ/νση Αίγιου στην 
Αστυν. Δ/νση Αχαίας/Επιτελείο, ως Υποδιευθυντής 
>Διονϋσιος Τσουκαλάς, από AT. Αίγιου στην Αστυν. Δ/νση Αχα- 
ΐας/Επιτελείο.
> Νικόλαος Μαρούντας από AT. Αμαλιάδας στην Αστυν. Δ/νση 
Ηλείας/Επιτελείο, με δικές του δαπάνες.
> Γεώργιος Κόκκαλης απά Αστυν. Δ/νση Καστοριάς στην Αστυν. 
Δ/νση Τρικάλων, ως Υποδιευθυντής
> Δημήτριος Παπαχρήστου, από Αστυν. Δ/νση Πέλλας στην Αστυν. 
Δ/νση Ημαθίας ως Διευθυντής διακοπτομένης αποσπάσεώς του 
για ένα (1) έτος στη Αστυν. Υποδ/νση Πτολεμαϊδας
> Παναγιώτης Λιανός από Αστυν. Δ/νση Άρτας στην Αστυν. Δ/νση 
Πρέβεζας ως Υποδιευθυντής
>Γεώργιος Χήτας, από Αστυν. Δ/νση Θεσπρωτίας στη ΓΑΔ.Π. 
Ηπείρου/Επιτελείο.
> Βασίλειος Θεοχάρης από AT. Ιωαννίνων στην Αστυν. Δ /νσ η  Ιω- 
αννίνων/Επιτελείο, συνεχιζομένης αποσπάσεώς του Κέντρο Εκπαί
δευσης Ειδικού Ένστολου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας 
Δήμου Κόνιτσας.
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>Ελένη Αντωνίου, από Α.Τ. Καρδίτσας στη ΓΑΔ.Π. Θεσσαλίας/ 
Επιτελείο, συνεχιζομένης φοίτησής της Σχολή Εθνικής Ασφάλει
ας
>Ηλίας Γκέκας, από Αστυν. Δ/νση Τρικάλων στην Αστυν. Δ/νση 
ΛάρισαςΈπιτελείο.
>Γεώργιος Σουγλιέρης στην Αστυν. Δ/νση Τρικάλων, όπου υπη
ρετεί διακοπτομένης απόσπασης του στην Αστυν. Δ/νση Καρδί- 
τσας/Επιτελείο.
> Ιωάννης Σιάμος, από Αστυν. Δ/νση Κεφαλληνίας στην Αστυν. Δ/ 
νση Ατωλίας ως Υποδιευθυντής
> Κωνσταντίνος Κρητικόπουλος από Αστυν. Δ/νση Κιλκίς στη Δ/ 
νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης/Επιτελείο.
> Παύλος Ευθυμιάδης από AT. Ευζώνων στην Αστυν. Δ/νση Κιλ
κ ίς ως Υποδιευθυντής
>Γεώργιος Ρίντος από Αστυν. Δ/νση Πέλλας στην Αστυν. Δ/νση 
Πιερίας ως Υποδιευθυντής
> Γεώργιος Καραϊτσης, από Αστυν. Δ/νση Πέλλας στην Αστυν. Δ/ 
νση Κοζάνης, ως Υποδιευθυντής
>Απόστολος Παπαδάκης από ΤΑΕ. Μεσσαράςστην Αστυν. Δ/νση 
Ηρακλείου/Επιτελείο.
>Γεώργιος Κανάκης, από Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου στην Αστυν. 
Δ/νση Ρεθύμνου/Επιτελείο.
>Νικόλαος Τζιράκης από AT. Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/νση Ρε- 
Θύμνου/Επιτελείο.
>Αντώνιος Δαριβιανάκης από AT. Αερολιμένα Ηρακλείου στην 
Αστυν. Δ/νση Ηρακλείου/Επιτελείο, συνεχιζομένης αποσπάσεώς 
του 4751ΠΜΥ Ηρακλείου Κρήτης/Ε.Υ.Π.
> Μιχαήλ Καραμαλάκης από AT. Γοργολαίνης στην Αστυν. Δ/νση 
Ηρακλείου/Επιτελείο.
> Εμμανουήλ Χρονάκης από AT. Χερσονήσου στην Αστυν. Δ/νση 
Ηρακλείου/Επιτελείο, διακοπτομένης αποσπάσεώς του για ένα (1) 
έτος Αστυν. Υποδ/νση Κω.
> Εμμανουήλ Παραδουλάκης από AT. Ηρακλείου στην Αστυν. Δ/ 
νση Ηρακλείου/Επιτελείο, ακυρουμένης μεταθέσεώς του Αστυν. 
Υποδ/νση Μεσσαράς και διακοπτομένης αποσπάσεώς του ιδία Υπη
ρεσία.
> Ιωάννης Κοζυράκης από AT. Μοιρών στη ΓΑΔ.Π. Κρήτης/ 
Επιτελείο.
>Αντώνιος Παντουβάκης από AT. Αστερουσίων στην Αστυν. Δ/ 
νση Λασιθίου/Επιτελείο.
>Παντελεήμων Μουρτζάνος από Υποδ/νση Ασφάλειας Ρεθύμνου 
στην Αστυν. Δ/νση Χανιών, ως Διευθυντής
> Νικόλαος Κουρμούλης από AT. Ρεθύμνου στην Υποδ/νση Ασφά
λειας Ρεθύμνου, ως Διευθυντής
> Ευαγγελία Σηφάκη, από Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας Ρεθύ
μνου στο Τ.Δ Α  Ρεθύμνου, ως Διοικητής.
> Ιωάννης, Κολομβάκης, από AT. Χανιών στην ΥΠΑΣ.Ε. Κρήτης 
ως Διευθυντής
> Βασίλειος Σταυρόπουλος στην Α' Αστυν. Δ/νση Δωδεκανήσου 
όπου υπηρετεί διακοπτομένης αποσπάσεώς του στην Α' Αστυν. Δ/ 
νση Κυκλάδων.
>Ηλίας Κόκκορος, από Αστυν. Δ/νση Αργολίδας στη Γ ΑΔ.Π. Πε- 
λοποννήσου/Επιτελείο.
>Χαράλαμπος Οικονομόπουλος από AT. Λουτρακιού στην Αστυν. 
Δ/νση Κορινθίας/Έπιτελείο.
> Κωνσταντίνος Κρασαδάκης από Αστυν. Δ/νση Εύβοιας στην 
Αστυν. Δ/νση ΛάρισαςΈπιτελείο.
> Βασίλειος Μάκκας από Αστυν. Δ/νση Ευρυτανίας στην Αστυν.



Δ/νση Καρδίτσας ως Υποδιευθυντής
>Νικόλαος Δουβλέκας, από AT. Λαμίας στην Αστυν. Δ/νση Φθιώ
τιδας ως Υποδιευθυντής
>Αντώνιος Ραχαβέλης από Τ.Τ. Λαμίας στην Αστυν. Δ/νση Φω- 
κίδας/Επιτελείο.
>Νικόλαος Στασινός από AT. Δομοκού στην Αστυν. Δ/νση Ευρυ
τανίας ως Υποδιευθυντής
>Αθηναγόρας Παζαρλής από Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης 
στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής διακοπτομέ- 
νης αποσπάσεώς του ιδία Υπηρεσία.
>Γεώργιος Θάνογλου, από Δ/νση Αστυνομίας Θεοσαλονίκης στη 
Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής
> Βασίλειος Σταυρίδης στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όπου 
υπηρετεί, ως Υποδιευθυντής
>Θωμάς Αρναούτης από Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στη Δ/ 
νση Αστυνομίας ΘεσσαλονίκηςΈπιτελείο.
>Χαράλαμπος Τάτσης από Δ/νση Εκπαίδευσης/ΑΕ Α  στη Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής διακοπτόμενης αποσπάσεώς του ιδία Υπηρε
σία
>Νικόλαος Δρακάς από Δ/νση Εσωτερικών Λειτουργιών/ΑΕΑ 
στη Γ.Δ Α Ε./ Επιτελείο, συνεχιζόμενης φοίτησής του Σχολή Εθνι
κής Ασφάλειας
>Αθανάσιος Παπαγεωργίου, από Δ/νση ΤροχαίαςΑΕ.Α στη Δ/νση 
Τροχαίας Αττικής/Επιτελείο.
> Νικόλαος Μανουσιουδάκης από Δ/νση ΤροχαίαςΑΕΑ στη 
Γ.ΔΑΕ./Υ.Π.Ε. ως Υποδιευθυντής διακοπτόμενης αποσπάσεώς 
του Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής
>Δημήτριος Γεωργατζής από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/ΑΕΑ 
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής
>Ιωάννης Ορφανός από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/ΑΕΑ στη Δ/ 
νση Γ ενικής ΑστυνόμευσηςΑΕ,Α.
>Δημήτριος Αγγελής από Τ.ΔΑ Καρδίτσας στην Αστυν. Δ/νση 
Καρδίτσας ως Διευθυντής
>Δημήτριος Αντζάς από ΔΑΕ.Ε.Β. στην Υποδ/νση Ασφάλειας 
Πειραιά, ως Διευθυντής διακοπτόμενης προσωρινής μετακινήσε- 
ώς του ιδία Υπηρεσία.
> Βασίλειος Μακρής από Δ.Ε.Ε. στη Δ/νση Εσωτερικών Λειτουρ- 
γιών/ΑΕΑ
>Δημήτριος Μπεττας από Δ.Ε.Ε. στη Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/ 
Α.ΕΑ
>Αναστάσιος Κώτης από Δ.Ε.Ε. στη Δ/νση Οικονομικής Επιθεώ- 
ρησης/ΑΕΑ
> Κωνσταντίνος Σαπεράς, από Δ.Ε.Ε. στη Δ/νση Χειρισμού Κρίσε
ων/ΑΕΑ
>Απόστολος Βασιλάκης από Υ.Ε.Ε.Β.Ε στη Δ/νση Άμεσης Δράσης 
Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής
> Ιωάννα Συνοδινοό, από Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών/ΑΕ Α  στη 
Δ/νση Διαχείρισης Χρηματ ικού A  Ε Α , ως Διευθυντής
> Ιωάννης Κυρίτσης από Γ.ΔΑΕ./Υ.Π.Ε. στη Δ/νση Εσωτερικών 
Λειτουργιών/ΑΕΑ και κατ' απόσπαση Δ/νση Παλλαϊκής Άμυνας- 
Π.Σ.Ε Α/Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, διακοπτόμενης απο
σπάσεώς του Γ.Δ ΑΕ./Επιτελείο.
>Χρήστος Ανδρουτσόπουλος από ΓΑΔ. Αττικής / Υ.Δ.Ε. στη 
Υποδ/νση Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής ως Διευθυντής
> Αλέξανδρος Αποστολάκης από ΓΑΔ. Αττικής / Υ.Δ.Ε. στη Β' 
Υποδ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Διευθυντής
>Τιμολεων Γεωργίου, από Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών/Επιτελείο 
στη Δ/νση Υγειονομικού/ ΑΕ Α
> Γεώργιος Δροσάκης από AT. Εξαρχείων στην Α' Υποδ/νση Αστυ
νομίας Αθηνών, ως Διευθυντής
>Γεώργιος Καλεπανάγος από AT. Αμπελοκήπων στη Δ' Υποδ/νση 
Αστυνομίας Αθηνών, ως Διευθυντής

>Κωνσταντίνος Κοτρώτσος από Δ' Υποδ/νση Αστυνομίας Αθηνών 
στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Υποδιευθυντής
> Σωτήριος Σταφυλάς από AT. Αγ. Δημητρίου στη Δ/νση Τεχνι- 
κών/ΑΕΑ
> Θεόδωρος Λουλάς, από AT. Ν. Σμύρνης στην Ε' Υποδ/νση Αστυ
νομίας Αθηνών, ως Διευθυντής
>Παναγιώτης Ντρέλιας από AT. Δημοτικού Θεάτρου στην Α' 
Υποδ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Διευθυντής συνεχιζόμενης φοί
τησής του Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
>Γεώργιος Ρουμάνης, από AT. Σαλαμίνας στη Π  Υποδ/νση Αστυ
νομίας Πειραιά, ως Διευθυντής
>Παντελεήμων Θεοδωρόπουλος από Α' Υποδ/νση Αστυνομίας Δυ
τικής Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών/Επιτελείο.
> Σπυρίδων Στελιουδάκης από A' AT. Αγάλεω στην Α' Υποδ/νση 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ως Διευθυντής
> Σωτήριος Κουλουριώτης, από AT. Αγ. Αναργύρων στη Δ/νση 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής/Επιτελείο.
>Δημήτριος Φρουζάκης από A' AT. Αχαρνών στη Β' Υποδ/νση 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ως Διευθυντής
> Γεώργιος Χαραλαμπίδης από AT. Καματερού στη Δ/νση Αστυνο
μίας Δυτικής Αττικής ως Υποδιευθυντής συνεχιζόμενης φοίτησής 
του Σχολή Εθνικής Ασφάλειας
>Διονύσιος Κόττας από F  Υποδ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής 
στη F  Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής ως Διευθυντής
> Σπυρίδων Φίλιππας από AT. Χαϊδαρίου στη F  Υποδ/νση Αστυ
νομίας Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντής.
>Ιωάννης Καπόγλης από Α'ΑΤ. Νέας Ιωνίας στην ΑΎποδ/νση 
Αστυνομίας Β/Α Αττικής ως Διευθυντής ακυρουμένης μεταθέσε- 
ως του Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής/Επιτελείο, συνεχιζόμενης 
φοίτησής του Σχολή Εθνικής Ασφάλειας.
> Νικόλαος Ζαρκαδάς από Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής στην 
Αστυν. Δ/νση Εύβοιας ως Υποδιευθυντής διακοπτόμενης αποσπά
σεώς του ΓΑΔ. Αττικής/ Επιτελείο.
>Ιωάννης Διαμαντόπουλος, από Α' Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Ατ
τικής στη Β' Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής ως Διευθυντής
> Ηλίας Παπασπυρόπουλος από Β' Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττι
κής στη Δ' Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, ως Διευθυντής
> Γεώργιος Τσερλεντάκης από V  Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττι
κής στη Δ/νση Αστυν. Αερολιμένα Αθηνών, ως Υποδιευθυντής 
>Ευάγγελος Βενέτης από Δ' Υποδ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής 
στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής ως Υποδιευθυντής
>Ιάσων Κουτσιβίτης από AT. Ελληνικού στη Δ/νση Εκπαίδευ- 
σης/ΑΕ Α , διακοπτομένης αποσπάσεώς του ιδία Υπηρεσία. 
>Νικόλαος Βέρρας από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Δ/νση 
Αστυν. Β/Α Αττικής ως Υποδιευθυντής διακοπτομένης προσωρι
νής μετακινήσεώς του ιδία Υπηρεσία.
> Θουκυδίδης Σακαρέλος από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στην 
Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών, ως Διευθυντής διακοπτομένης απο
σπάσεώς του ίδια Υπηρεσία.
>Γεώργιος Σαλαμούρας, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπη
ρετεί, ως βοηθός Διευθυντή.
>Γεώργιος Κοντογιάννης από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Ν  
νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ως Υποδιευθυντής διακοπτομέ- 
νης προσωρινής μετακίνησεώς του ιδία Υπηρεσία.
> Δημήτριος Νικολάου, από Υποδ/νση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής 
στη ΓΑΔ. Αττικής/Κεντρο Επιχειρήσεων.
>Χρήστος Κονταρίδης από Δ Α Ε  Α/Επιτελείο στην Αστυν. Δ/νση 
Φωκίδας ως Διευθυντής διακοπτομένης απόσπασεώς του Δ Α Ε  Α / 
Τμήμα Περιπολιών.
>Ιωάννης Σιδηροκαστρίτης από Δ Α ΕΑ /Υ Α Τ. στη Δ Α Ε Α / 
Υ.ΜΕ.Τ., ως Διευθυντής
>Παναγιώτης Μουστάκας από Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής στη
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Γ.ΔΑΕ./ Επιτελείο, συνεχιζόμενης αποσπάσεώς του Γραφείο κ. 
Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Τάξης/Υπουργείο Προστασίας του Πο
λίτη.
>Φώτιος Νικητάκης από Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής στη 
Γ ΑΔ. Αττικής/ Κέντρο Επιχειρήσεων.
>Αριστείδης Σωτηριάδης από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη 
ΓΑ.Δ. Αττικής/ Κέντρο Επιχειρήσεων.
>[Υ.Γ.] Σταυρούλα Θεοδοσίου, στο ΚΙ. Αθηνών όπου υπηρετεί, ως 
Υποδιευθυντής.
Οι νεοπροαχθέντες Αστυνομικοί Διευθυντές που δεν αναφέρονται 
τοποθετούνται στις Υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Ι ΙΛ  κα ι αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Αλεξόπουλος Γρηγόριος (Υγ.), 
Βλάχος Μιχαήλ, Γκυρτής Αθανάσιος, Γούσης Αυγερινός Θεοχά
ρης Κων/νος, Λιάτσου Αγγελική, Μερεντίτης Νικόλαος Μπούζα 
Ευσταθία, Παπασωτηρίου Ιακίννης Σερίφης Σπυρίδων, Σολωμά- 
κος Παναγιώτης Σταυρόπουλος Πέτρος, Τούντας Θεόδωρος.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Βασιλικός Δη- 
μήτριος, Βούλγαρης Νικόλαος Δρόσος Κων/νος Ζεμπίλης Δημή- 
τριος, Κανέλλος Αθανάσιος, Κόλτσης Αθανάσιος Κωτσαντώνης 
Δημήτριος, Λιάμης Νικόλαος Μακρογιαννάκης Kaw/νος Μαλλι- 
ωτάκης Γεώργιος, Μαρκάκης Ιωάννης, Παπουτσής Πλούταρχος, 
Πατσιλινάκος Πέτρος, Σολωμάκος Παναγιώτης Τζιράχος Κων/ 
νος Τσιμπονάκης Νικόλαος Τσιμπρικίδης Θεόφιλος Χρηστίδης 
Ιωάννης
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αθανασι- 
άδης Σάββας, Ανανιάδης Σάββας Αναστασόπουλος Γεώργιος, Γα- 
λατσίδας Αλέξανδρος Δημητρίου Ιωακείμ, Δημουλάς Χαράλαμπος, 
Κορόμηλά Ελένη, Κοτσινάς Παύλος Κουκούσης Ιωάννης Νάτσης 
Ευάγγελος Παπαδάκης Σπυρίδων, Παρασχίδης Γεώργιος Τρια- 
νταφύλλου Κων/νος Χαιρετάκης Εμμανουήλ, Χαϊτίδης Ιωάννης. 
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Αγγελόπουλος Σωτήριος Γκα- 
ντηράγας Ευάγγελος Κασκάνης Θωμάς Κωνσταντόπουλος Νι
κόλαος Κωτσαντώνης Δημήτριος, Λύτρας Ηλίας Μάλλιος Δημή- 
τριος, Μητρετώδης Νικόλαος Μούσμουλας Ιωάννης Παρουσίνας 
Παντελής Σιαμέτης Αναστάσιος Συμεωνίδης Στέφανος Τζελέπης 
Χρήστος Τσοπανίδης Δημήτριος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β ' οι, Αγγελίδης Σπυρίδων, Αλει- 
φέρης Ιωάννης Αντωνάκης Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος Αντώ
νιος Κάκος Αναστάσιος Καραγεώργος Σωτήριος, Καραγιάννης 
Απόστολος Κουτσογιάννης Κων/νος Λιοτήρης Βασίλειος, Μακά
ριος Αλέξανδρος Μαυρίκας Στέργιος Νιάρχος Δημήτριος Νταής 
Χρήστος Ουρλιάκης Γεώργιος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαθα
νασίου Απόστολος, Παπακανέλλος Σπυρίδων, Παππάς Βασίλειος, 
Προβιδάκης Ευστράτιος Σιαλμάς Ελευθέριος Τρούπας Κων/νος, 
Τσιαντάς Χρήστος Τσιρικίδης Κων/νος Τσούφης Αθανάσιος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α ' οι, Αναστοπούλου Ευαγγε
λία, Κολυβάκη Ευθυμία, Τσιάκας Σάββας.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αβραμίδης Γεώργιος Αγγε- 
λάκης Γεώργιος Αγγελής Κωνσταντίνος, Αγγελόπουλος Χρήστος, 
Αλεξόπουλος Ανδρέας Αλεξόπουλος Χαρίλαος, Αμπλιανίτης Ευ
άγγελος Αναστασόπουλος Παναγιώτης Ανδρικόπουλος Δημήτρι-

ος Αντωνιάδης Λάζαρος, Αντωνόπουλος Ιωάννης Αντωνόπουλος 
Χαρίλαος, Απαλλά Σοφία, Αποστολάκης Αντώνιος Αραμπατζής 
Ιωάννης Αρβανιτίδης Ιωάννης Αργυρόπουλος Ευθύμιος, Αρμα
τός Γεώργιος Ασημακόπουλος Χρήστος Βάζος Γεώργιος Βαρού- 
χας Πολύδωρος, Βλαχομήτρος Δημήτριος Βοντζαλίδης Παναγιώ
της Βοσινάς Γεώργιος Βουρλιώτης Γεώργιος, Βρόντος Ανδρέας 
Γαβανάς Γεώργιος Γαλανοπούλου Μαρία, Γεράλης Νικόλαος, Γε- 
ωργούσης Αθανάσιος, Γιαμαλίδης Φίλιππος Γιαννακόπουλος Χα
ράλαμπος, Γιαννόπουλος Αναστάσιος Γιαννόπουλος Πέτρος Γκο- 
τσούλια Ελένη, Γούλας Βασίλειος, Γούλας Διονύσιος, Γωνιάτης 
Χρήστος, Δαμίγου Άννα, Δασκαλάκης Κωνσταντίνος Δεληστάθης 
Σπυρίδων, Δερμιτζάκης Ιωάννης , Δημητρόπουλος Κων/νος Δή
μου Αντώνιος Δήμου-Μπεσικλής Ιωάννης Δογάνης Αθανάσιος 
Δουλάμης Κων/νος Δροσάκης Εμμανουήλ, Εκμεκτσής Αναστάσι
ος Ευστρατιάδης Ευστράτιος, Ευφραιμίδης Ιωάννης Ζαπαντιώτης 
Κων/νος Ζεάκης Νικόλαος Ζέρης Δημήτριος Θεοδωράκης Πανα
γιώτης εοδωρακόπουλος Βασίλειος Θεοφάνης Κωνσταντίνος Κα
λαϊτζής Αναστάσιος Καμπούρης Χρήστος, Καπανταϊδάκης Αντώ
νιος Καπετάνιος Νικόλαος-Κων/νος Καραβάς Γεώργιος Καραβάς 
Δαυίδ, Καραγιαννίδης Γεώργιος Καραγκίκας Γρηγόριος Καρκά- 
λος Δημήτριος Καρνάτσου Μαρία, Κέκκας Μιχαήλ, Κελεσίδης Ια> 
άννης, Κεφαλάς Παναγιώτης Κιενής Δημήτριος Κιχίδης Παύλος 
Κλωνάρης Αναστάσιος Κολοβός Ανδρέας Κολοκύθας Αριστείδης 
Κοπασάκης Νικόλαος, Κορδάς Νικόλαος Κοτσοκώστας Νικόλαος 
Κοττορός Εμμανουήλ, Κουρουπάκης Εμμανουήλ, Κοψαλής Χρή
στος Κρητικός Νικόλαος, Κυτίνος Χαράλαμπος Κωτσάκης Γεώρ
γιος Λαζανάς Ηλίας Λαζάρου Βασίλειος Λαμπριανάκης Ιωάννης, 
Λάππας Γεώργιος Λέφας Νικόλαος, Λημνιός Άγγελος Λιάκος Χρή
στος Λινάρδος Κων/νος Λιτοσελίτης Γεώργιος Λούπος Ευστρά
τιος, Λουράκης Λάμπρος Λουριδάς Παναγιώτης Λιίτρας Πανα
γιώτης Μακρίδης Νικόλαος, Μανκράβας Κων/νος Μαντζούνης 
Παναγιώτης Μαρασόγλου Μιχαήλ, Μάρτζιος Δημήτριος, Μαυ- 
ρόπουλος Σπυρίδων, Μιχελάκου Σταυρούλα, Μπακογιάννης Δη- 
μήτριος Μπακόλας Χρήστος, Μπαλαμάς Άγγελος Μπαλανίκας 
Δημήτριος Μπαλτούκας Παναγιώτης Μπεμπλιδάκης Γεώργι
ος, Μπλένης Θωμάς, Μπόμπας Κων/νος Μπόσμος Κωνσταντίνος 
Μπούρος Χρήστος Μπραζιώτης Γεώργιος Μπρόκος Ιωάννης Μω- 
ραΐτης Κων/νος Νάσης Ευάγγελος Νίκος Κωνσταντίνος Νιονι- 
όπουλος Γεώργιος Νκρόρα Μαρία, Νούλας Γεώργιος Ντανάσης 
Στέργιος Ντιγριντάκης Κων/νος Ντισλίδης Θεόδωρος Ντισλί- 
δης Στέργιος Ξένος Κων/νος Οικονομίδης Βασίλειος, Οικονόμου 
Λάμπρος Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, Παπαγεωργίου Δημήτρι- 
ος Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Παπαδόπουλος Θεόδωρος Παπα- 
κυριάκος Χριστόφορος Παπαλελούδης Ιωάννης Παπουτσιδάκης 
Ιωάννης Παππά Ανθοόλα, Παππάς Ιωάννης Πατρίκιος Βασίλει
ος Πατρόζος Χρήστος Παχνής Παναγιώτης Περατινός Γεώργιος 
Πεχλιβάνης Μαυρουδής Ππιίνης Δημήτριος Πληθάκης Παναγι
ώτης Πολατσίδης Εμμανουήλ, Πολατσίδης Σαμουήλ, Πολυζώης 
Ανδρέας Πουσπουλίδης Θεμιστοκλής Πρίτσας Αντώνιος Πρωτο- 
γεράκης Εμμανουήλ, Ράγγος Γεώργιος, Ριζεάκος Ιωάννης Ρουμα- 
νάς Γεώργιος, Σαββάκης Γρηγόριος, Σαββάκης Χριστόφορος Σαβ- 
βίδης Παντελής Σαββιδου Ιορδάνα, Σακαρέλης Θεοφάνης, Σιδέρης 
Χρήστος, Σκιαθίτης Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος Κωνσταντίνος 
Σταμοστέργιος Δημήτριος Σταυράκης Πασχάλης Στρατικόπου- 
λος Kaw/νος Συλαΐδος Αργύριος Σφακιανάκης Νικόλαος Σωτη
ρίου Κων/νος, Τακτικός Λάμπρος, Τζανέτος Αλέξανδρος Τζερεμές 
Ευάγγελος Τζουανόπουλος Διονύσιος Τριανταφύλλου Φίλιππος 
Τριποδιανός Εμμανουήλ, Τσαγκαρλής Διαμαντής Τσαϊμος Θω-
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μάς, Τσέγκας Χαράλαμπος, Τσελίκας Δαυίδ, Τσιάκαλος Χρήστος 
Τσιλιχρήσχος Γρηγόριος Τσιούφης Γεώργιος Τσιρδήμος Ιωάννης, 
Τσάκας Γεώργιος, Τσούλος Θεμιστοκλής, Φακής Στέφανος Φιλιό- 
πουλος Ανδρέας, Φιλίππου Κων/νος Φυλακτός Σπυρίδων, Φυντά- 
νης Ηλίας Φωτίου Γεώργιος Φωτόπουλος Χρηστός Χαϊδογιάννος 
Γεώργιος Χάιτας Ηλίας Χαραλαμπίδης Αναστάσιος Χρας Παρα- 
σκευάς Χρονάπουλος Βασίλειος Χωραφίδης Χριστόφορος Ψυλλά- 
κης Εμμανουήλ.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγγελή Ελένη, Αγ- 
γελόπουλος Γεώργιος Αθανασίου Νικόλαος Αθανασίου Χρηστός 
Αλεξίου Αναστάσιος Αλεξίου Ευάγγελος Αμοιρίδης Κ ω ν /ν ο ς  Ανα- 
στασιάδης Στυλιανός Αναστασίου Αναστάσιος Ανδριανός Πα
ναγιώτης Ανδρώνης Δημήτριος Αρματάς Βασίλειος Ασπρούδας 
Γεώργιος Βαζακίδης Μιχαήλ, Βακάλης Χρηστός Βαλκανίδης Από
στολος Βασιλικοπούλου Άρτεμις Βασιλόπουλος Γεώργιος, Βασ- 
σάλος Ιωσήφ, Βεληγκέκας Κων/νος Βλάμης Ανδρέας Βλαχοδήμος 
Νικόλαος Βοντζολός Δημήτριος Βότσης Γεώργιος, Βουτυρέας Ευ
άγγελος Βρανάκης Γεώργιος Γέραλης Νικόλαος Γεωργακάς Εμ
μανουήλ, Γεωργαλής Γεώργιος Γιαγκούλας Στέφανος Γιαννα- 
κόπουλος Γεράσιμος, Γιαννίκου Βασιλική, Γιαννούλης Βύρωνας 
Γιατράς Ανδρέας Γίτσα Μαριγούλα, Γιώργας Νικόλαος, Γκαγκάς 
Κωνσταντίνος Γκαλίτσιος Χρήστος, Γκάπαρης Δημήτριος Γκο- 
γκάκη Μαρία, Γκορτσίλας Παναγιώτης Γκοτσούλιας Αντώνιος 
Γρηγορίου Αχιλλέας Γρυλλάκης Εμμανουήλ, Δαλακούρα Χρυσού- 
λα, Δανής Στέφανος Δαρλόπουλος Ευάγγελος Δημητριάδου Ερ- 
μιόνη, Δημητρίου Σωκράτης, Δικόπουλος Βασίλειος, Δόικας Σπυ
ρίδων, Δολαψάκης Νικόλαος Δουνής Σπυρίδων, Δραμιλαράκης 
Εμμανουήλ, Δρίλλιας Παναγιώτης Ευθυμίου Φίλιππος Ζάγκας 
Κωνσταντίνος, Ζαμπαράς Γεώργιος Ζαμπετάκης Κων/νος Ζαφει
ριού Γεώργιος, Ζερβάκος Αντώνιος Ζιάννας Κων/νος Ζουφιάκος 
Ιοχίννης Ζώρας Σταύρος Ηλιόπουλος Παναγιώτης, Θεοδοσιάδης 
Ισαάκ, Θεοδώρου Κ ω ν /ν ο ς  Θεοχάρης Ιωάννης Ιμπρισίμης Ιωάν
νης, Καβουσανός Ηλίας Κακαφώνης Αβραάμ, Καλαμίδας Νικόλα
ος Καλαμπαλίκη Δήμητρα, Καλαντζής Γεώργιος Καμπουράκης 
Νικόλαος Κανδύλης Νικόλαος Καπαρός Βασίλειος, Καπετανάκης 
Εμμανουήλ, Καραγιάννης Βασίλειος Καραγιάννης Ιωάννης Κα- 
ραγιαννίδης Κυριάκος Καρκαφίρης Αθανάσιος Καρλατήρας Βα
σίλειος Καρτάλη Ευαγγελία, Κασκαούτη Αναστασία, Καστρής Γε
ώργιος Κατσιάδας Κ ω ν /ν ο ς  Κατσιμάνης Κωνσταντίνος Κεχαγιάς 
Ιωάννης Κιλικίδου Παρασκευή, Κλάδη Πανωραία, Κολιαντζάκης 
Κων/νος, Κάλλιας Ευστάθιος Κολλιδάς Ιοχίννης Κονιάκος Ηλίας 
Κονσολάκης Ιοχίννης Κορμάς Αδάμ, Κοτοπούλης Δημήτριος Κου- 
ρουτζής Βασίλειος ΚουτρούμπαςΧρήστος Κουτσουρούπας Ανδρέ
ας Κραμποκούκης Κων/νος Κρικώνης Απόστολος Κυριαζής Στα- 
μάτιος Κυριαζής Σωτήριος Κυριακίδης Γεώργιος Κυριακόπουλος 
Σπυρίδων, Κωνσταντόπουλος Πόνος Λαγάνης Νικόλαος Λαίνας 
Γεώργιος Λαμπρούσης Δημήτριος Λαχανάς Παντελής Λιαροκά- 
πης Θεόδωρος Λιάοκας Νικόλαος Μαζαράκης Αντώνιος Μαλακός 
Κωνσταντίνος Μάμμης Χρήστος, Μανδαλάκης Νικόλαος, Μαντάς 
Δημήτριος, Μανωλοόδη Αθανασία, Μαραβελάκης Γεώργιος Μαρα- 
γκούλιας Παναγιώτης Μαρίνος Αθανάσιος, Μαρκάκης Εμμανου
ήλ, Μαρσέλης Βασίλειος Μαυρογιάννης Παναγιώτης Μίντζιας 
Βασίλειος Μιχαήλ Αδάμ, Μιχαλόπουλος Σωτήριος Μίχος Αθανά
σιος Μοτάκης Γεώργιος Μπαζάκος Μιχαήλ, Μπακογιάννης Δημή- 
τριος Μπαπαγιαννάκης Αναστάσιος Μπελεχρής Γεώργιος Μπου- 
ρομήτρος Γεώργιος Μποόφα Δήμητρα, Μπρατσιάκος Δημήτριος 
Νάτσης Αθανάσιος Νικολακάκης Νικόλαος, Νικούδης Γεώργιος 
Νταβαρίνος Κων/νος Ντάγκας Βασίλειος Ντάσκαρη Ιουλία, Ντίμ- 
τσιος Παναγιώτης Ντίνος Αντώνιος Ντόβας Θωμάς Ντούλης Χα
ράλαμπος Ξενίδης Βασίλειος Παγγός Αλέξανδρος Παγωνάκης 
Αθανάσιος, Πανάγος Λεωνίδας Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος Πα- 
παδακάκης Γρηγόριος Παπαδάκης Ελευθέριος, Παπαδημητρίου

Δημήτριος Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χαρά
λαμπος, Παπάζογλου Μιχαήλ, Παπανικολού Αγλαΐα, Παπαπαναγι- 
ώτου Παναγιώτης Παπιγκιώτης Γεώργιος Παππάς Αριστοτέλης 
Παραπονιάρης Ιτοάννης Παρασκευόπουλος Γεώργιος, Παρασκευ- 
οποόλου Αικατερίνη, Πατσοόρης Παναγιώτης Πεμπές Ιωάννης, 
Περόνης Στέφανος, Πιέτας Ευάγγελος Πιρπίρης Παναγιώτης Πι- 
τούλιας Δημήτριος Πλατή Μαρία, Πολυχρονίδης Πολυχρόνιος 
Πουσπουλίδης Θεμιστοκλής Ράμμος Παναγιώτης Ρουμανάς Γε
ώργιος Σαγωνάς Απόστολος Σβίντζου Μαρία, Σιδέρης Κων/νος 
Σιδηρόπουλος Χρήστος Σίμος Βασίλειος Σκαμαγκούλης Νικόλαος 
Σμαραγδής Γεώργιος Σολομωνίδης Ηλίας, Στάθης Μελέτιος Στα- 
θόπουλος Νικόλαος, Στάμος Οδυσοέας, Σταυρόπουλος Αναστάσιος 
Στεργίου Γρηγόριος, Σφακιανάκης Νικόλαος Ταγκαλίδης Γεώρ
γιος, Τακίδης Δημήτριος Τασσόπουλος Ηλίας Τζίνης Δημήτριος, 
Τζιόντζος Αθανάσιος Τζουμάκας Κωνσταντίνος Τζωρακολευθε- 
ράκης Ελευθέριος Τόγιας Γεώργιος Τολιάρος Πασχάλης Τρια- 
νταφόλλης Απόστολος Τσαγδής Θεόδωρος, Τσαμασλίδης Τιμόθεος, 
Τσάτσος Ζήσης Τσέργας Κωνσταντίνος Τσιάμης Αθανάσιος Τσι- 
γκρής Νικόλαος Τσιριγώτης Αντώνιος, Τσιώπου Γιαννούλα, Τσι- 
ωτάκης Σωτήριος Τσοπανάκης Σπυρίδων, Τσοχαντάρης Σεραφείμ, 
Φραγγίδης Στέργιος, Φραγκίστας Νικόλαος Φτάκας Κων/νος Φω
τόπουλος Δημήτριος Χαλκιδης Δημήτριος Χαντζαρίδης Χρήστος, 
Χαρατσάρης Κων/νος, Χαρώνης Αθανάσιος Χατζηγεωργίου Πανα
γιώτης Χατζηφωτιάδης Νικόλαος Χήρας Λάμπρος, Χουθής Γεώρ
γιος Χριστής Γεώργιος Χριστοδούλου Ευάγγελος Χριστολιάκος 
Παναγιώτης Χριστοφορίδης Παντελεήμων, Ψαρουδάκης Σταύρος 
Ψυρούκης Θεόδωρος
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα ο ι, Βασιλόπουλος Παναγιώ
της, Βενέτης Βασίλειος Βλαχόπουλος Σταύρος, Γιαννόπουλος Νι
κόλαος Γιώργας Νικόλαος, Γκίκας Ια)άννης Δημητρίου Θεόδωρος 
Ευθυμίου Σωκράτης Ευθυμίου Χρήστος Ευφραιμίδης Κοσμάς 
Ηλιόπουλος Παναγιώτης Καλόγερός Παναγιώτης Καραμπελιάς 
Δημήτριος, Κασκαούτη Αναστασία, Κροντήρης Νικόλαος Κων- 
σταντινίδης Γεώργιος, Λαζαρίδης Κυριάκος Λιαροκάπης Θεόδω
ρος, Μακριδάκης Μιχαήλ, Μαλαδάκης Γεώργιος Μανασσάκης 
Δράκος Μανδαλάκης Νικόλαος Μαντάς Δημήτριος Μπαζάκος 
Μιχαήλ, Νικολάου Ηλίας, Παπαδακάκης Γρηγόριος Παπανικολά- 
ου Παναγιώτης Παύλου Θεόδωρος, Περδίκης-Μαρκελής Ιωάννης 
Πετράκης Γεώργιος, Σέρρας Ιωάννης Σταματόπουλος Ευστράτιος 
Στάμος Χρήστος Σταύρου Απόστολος Σταυρουλάκης Εμμανουήλ, 
Ταβουλάρης Ηλίας Τριαματάκης Γεώργιος, Τσιώπου Γιαννούλα, 
Τσομπανούδης Σταύρος Χαντζαρίδης Χρήστος 
>Με χο βαθμό του Υπαρχιφύλακα οι, Ζορμπάς Κίμωνας Παρί
σης Παναγιώτης Τριαντάφυλλος Αλέξανδρος.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Δημάδης Παναγιώτης Θέ- 
μελης Γεώργιος Κανελλόπουλος Δημήτριος, Μαυρομμάτης Ευστά
θιος Μπαγεώργος Ζώης
>Με το βαθμό του Ε ιδικού Φρουρού οι, Αρβανίτης Γεώργιος 
Κουτσοδόντης Πέτρος

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

> Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Α Α  Λασιθίου, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΑΔ. Ηρακλείου Κρήτης τηλ. 6945432644. 
>Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφαλείας Θεοί 
νίκης, επιθυμείνα μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Πρεβέζης και Θεσπρωτίας, τηλ. 
6945432644.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Τροχαίας Α ττικής
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επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οπωσδήπο
τε υπηρεσία της ΑΔ. Ξάνθης, τηλ. 6942083273.
>Αρχκρύλακας που υπηρετεί στο A T . Μηλέων, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ.Θ., τηλ. 6936792690.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στη ΒΑ Αττική, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ.Θ., Γρεβενών ή Χαλκιδικής, τη. 6945586635. 
>Υπαρχκρύλακας που υπηρετεί στο A T . Αρχαίας Ο λυμπί
ας Ηλείας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ Α , τηλ. 6937457011. 
>Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην Υ Α  Ηρακλείου Κρή
της, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποια
δήποτε υπηρεσία των Α.Δ. Άρτας και Πρεβέζης, τηλ. 6932669828. 
> 0  Αστυφύλακας Ευθύμιος Αντωνίου που υπηρετεί στην Δ/ 
νση Ασφαλείας Θεσ/νίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του, από τη Δ/νση Β/Α Αττικής τηλ. 6976802483. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Λακωνίας επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Αργολίδας τηλ. 6983283901.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα Συνοριακής Φύ
λαξης Κρυσταλλοπηγής/Α.Δ. Φλώρινας επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
Α.Δ. Λάρισας Τρικάλων, Καρδίτσας Μαγνησίας και Πιερίας τηλ. 
6932602332.
>Αοτυφύλακας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία των ΑΔ. Αχαίας, Ηρακλείου και Ρέθυμνου Κρήτης 
τηλ. 6973852051,6932547600.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Τρίπολης επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Ροδόπης τηλ. 6944172829.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Κυκλάδων, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α.Δ Α , τηλ. 6937600722.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Αρκαδίας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ Α Δ Α , ΓΑ.Δ.Θ. και της λοιπής επικράτειας τηλ. 
6937656916.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο A T . Ιστιαίας Εύβοιας,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των ΓΑΔ.Θ., Α.Δ. Λάρισας και Μαγνησίας τηλ. 
6979618311.
> 0  Ειδικός Φρουρός Φώτιος Φαρμάκης που υπηρετεί στο 
A ' Α.Τ. Περιστεριού, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, από οποιαδήποτε Δ/νση της νησιωτικής χώρας τηλ. 
6932419134,6987587971.
> 0  Ειδικός Φρουρός Νικόλαος Κορφής που υπηρετεί στην 
Δ Α Ε Α /Γ μ . Πεζών Περιπολιών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ.Θ., τηλ. 
6936131527.
> 0  Συνοριακός Φύλακας Ιωάννης Φούκας που υπηρετεί 
στο Τμ. Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των ΑΔ. Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, 
Πρεβέζης Άρτας και Ακαρνανίας, τηλ. 6944635265.
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ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 11 παρ. 4 του ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργεί
ου Δημόσιας Τάξης» (Α' 152), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθη- 
κε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α' 49) σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 (Α' 41). 2. Το 
άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ
βερνητικά Όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 
63/2005 (Α 98).
3. Το άρθρο 1 της 7004/3/49 από 20-11-2009 απόφασης του Πρω
θυπουργού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση αρ
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Σπυρίδωνα 
ΒΟΥΤΙΑ» (Β'-2365).
4. Το άρθρο 1 περίπτωση Β' εδάφιο 7 της 7004/3/50-β από 7-12-2009 
απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστα
σίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμε
να Υπηρεσιακά όργανα» (Β' 2418).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο
φασίζουμε:
Αρθρο 1
Κατάργηση Αστυνομικών Υπηρεσιών Καταργούνται οι κατω
τέρω Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας: 
α. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αισύμης Νίψης, Συκορράχης, Λευ- 
κίμμης και Σιδηρού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρού
πολης.
β. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Λεπτής Ριζίων, Χονδρά, Μάνης Θού
ριου, Βρυσικών, Πενταλόφου, Σπηλαίου και Μαρασίων, της Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας.
γ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αιγείρου, Αμαξάδων, Νέας Σάντας 
Στρύμης Αράτου, Αρίσβης και Ραγάδας της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Ροδόπης.
δ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Εξοχής, Τοξοτών και Κοτύλης, της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ξάνθης
ε. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πρίνου και Καλλιράχης της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Καβάλας.
στ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ξηροποτάμου, Σιταγρών, Μαυρολεύ- 
κης Κυριών, Χωριστής Μικροπόλεως, Καλής Βρύσης Περιθωρί
ου, Λευκογείων και Ποταμών, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δρά
μας.
ζ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Δραβίσκου, Παλαιοκώμης Χειμάρρου, 
Αγκίστρου και Νέων Κερδυλλίων (περιορισμένης χρονικής διάρ
κειας), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών, 
η. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Γερακινής, Ορμυλίας Βραστάμων, Νέ
ας Ποτίδαιας Στρατονίκης, Παλαιοχώρας Νικήτης και Ουρανού- 
πολης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χαλκιδικής, 
θ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κίτρους της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Πιερίας
ι. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αψάλων, Εξαπλατάνου, Νότιας 'Ορ
μής Σωσάνδρας, Φούστανης Δροσερού, Καρυώτισσας Μυλοτό
που, Παναγίτσας Πετραίας και Λουτρών (περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας), της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πέλλης 
ία  Ο Αστυνομικός Σταθμός Μυλοχωρίου, της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Κιλκίς



ιβ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Λιανής Άνω Κώμης, Ξηρολίμνης, Βα- 
θυλάκκου, Λειβαδερού, Βελβενδού και Εράχυρας, της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Κοζάνης.
ιγ. Ο Αστυνομικός Σταθμός Σκλήθρου, της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Φλώρινας
ιδ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Κορησού, Μεσοποταμιάς Κλεισούρας 
Μακροχωρίου, Αυγής Βογατσικού, Διποταμιάς και Επταχωρίου, 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Καστοριάς
ιε. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αγίου Γεωργίου, Βατολάκκου, Κνίδης 
Μαυραναίων, Σαρακίνας Τρικοκκιάς Μεγάρου και Σπηλαίου, της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών.
ιστ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Δολιανών, Βουτσαρά, Διστράτου και 
Γρεβενιτίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ιωαννίνων. 
ιζ . Ο Αστυνομικός Σταθμός Λιά, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θε
σπρωτίας
ιη. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μυρσίνης Άσσου, Κυψέλης, Χειμαδι
ού, Γοργομύλου, Κερασώνα, Βρυσούλας και ο Σταθμός Τουριστι
κής Αστυνομίας Πάργας (περιορισμένης χρονικής διάρκειας), της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Πρεβέζης
ιθ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μηλιανών και Γραικικού, της Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Άρτας.
κ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μακρυχωρίου, Καλαμακίου, Μηλέ- 
ας Πυθίου, Δομένικου, Κρανέας, Γόννων, Πυργετού, Στομίου και 
Ναρθακίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λαρίσης 
κα. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αιγείρας Ισώματος Ερυμανθείας 
Σταυροδρομιού, Κερτέζης Μανεσίου, Δαφνών, Λάππα, Λουσικών, 
Ριόλου και Αροανίας, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαίας. 
κβ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Εφύρας Χαβαρίου, Τραγανού, Καλ
λιθέας Κοϋμανη, Λάλλα και Γούμερου, της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Ηλείας.
κγ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ευηνοχωρίου, Αγγελοκάστρου, Κα
τοχής Νεοχωρίου, Σταμνάς Μαχαιρά, Παλαιομάνινας, Κάτω Μα- 
κρυνούς Ματαράγκας, Άνω Χώρας και Ριγανίου, της Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Αιτωλίας
κδ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Παναιτωλίου, Σκουτεράς Λεπενούς 
Γέφυρας Αχελώου, Λουτρού, Μοναστηρακίου, Δρυμώνα, Καλλιθέ
ας Αρχοντοχωρίου, Φυτειών, Αμοργιανών, Πατιόπουλου, Ποτα- 
μούλας και Ορφανού, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας 
κε. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μοσχοχωρίου, Θερμοπυλών, Μπρά- 
λου, Παύλιανης Εκκάρας Μελιταίας Ομβριακής Αγίου Γεωργί
ου, Τυμφρηστού, Πύργου και Καλαποδιού της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Φθιώτιδος
κστ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μεγάλου Χωρίου και Αγράφων, της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας 
κζ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Μαυροματίου, Καπαρελίου και Ασω- 
πείας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας 
κη. Ο Αστυνομικός Σταθμός Κομήτου, της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Εύβοιας
κθ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Αμυγδαλιάς Αρτοτίνας Κροκυλείου 
και Αθανασίου Διάκου, της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Φωκίδος.
λ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Ασοέας Πιάνας Νεστάνης Παρθενί
ου, Καστρίου, Κολλινών, Βλαχοκερασιάς Δυρραχίου, Ίσαρη, Λεο- 
νταρίου, Καρύταινας Παραδείσιων, Σκορτσινού, Χώρας Λουτρών, 
Βελιμαχίου, Κοντοβάζαινας Βαλτεσίνικου, Σέρβου, Στεμνίτσας 
Παλούμπας Δάρρα, Πρασίνου, Άστρους Αγίου Ανδρέα, Κοσμά και 
Πουλίθρων, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αρκαδίας, 
λα- Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Λυρκείας, Αχλαδόκαμπου, Λιμνών 
και Αραχναίου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αργολίδος. 
λβ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Περαχώρας Σχοίνου, Κλημεντίου,

Πιτσών, Τρικάλων, Καστανιάς και ο Σταθμός Τουριστικής Αστυ
νομίας Ξυλοκάστρου, της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορινθίας 
λγ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Σκούρας Καρυών, Συκέας, Ρειχέας 
Γερολιμένα, Άρνης και Μυρσίνης της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Λακωνίας.
λδ. Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Θούριας Αρτεμίσιας Μεθώνης, Χαν- 
δρινού, Χατζή, Λογγά, Σιδηροκάστρου,
Ανδρούσας Αριστομένη, Τρίκορφου, Βαλύρας, Δωρίου, Ψαριού, 
Κάμπου, Αγίου Νικολάου και Πλάτσας, της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Μεσσηνίας

20 ΤΟΝΟΥΣ ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ Α ΪΤΗ

Η Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχοντας (7.2.2010) στην αποστολή 
ανθρωπιστικής βοήθειας που οργανώνει η χώρα μας για την Αϊτή, 
απέστειλε 20 τόνους τρόφιμα.
Το κόστος για την αγορά των τροφίμων αυτών καλύφθηκε ουσια
στικά από χρήματα των Ελλήνων Αστυνομικών, καθώς προέρχεται 
από τα πρατήρια, τις λέσχες σίτισης προσωπικού κ.λπ. και δεν επι
βάρυνε τον κρατικό προϋπολογισμό.
Η διαδικασία αποστολής οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τον Οργανισμό «Αλ
ληλεγγύη» της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Το βράδυ της 7ης Φεβρουάριου αναχώρησε από το αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» το αεροσκάφος το οποίο μεταφέρει την αν
θρωπιστική βοήθεια στην Αϊτή.
Η πράξη αυτή αποτελεί «μία έκφραση ειλικρινούς συμπαράστασης 
των Ελλήνων Αστυνομικών προς τον πολύπαθο αυτό λαό», υπο
γράμμισε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος, 
Ελευθέριος Οικονόμου, σε επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο 
Εξωτερικών.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΗ 
ΔΙΑΔΙΚΊΎ ΑΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ 

Από σήμερα Τετάρτη 10 Μαρτίου, η  Ελληνική Αστυνομία 
αναβαθμίζει την ιστοσελίδα της κα ι δηλώνει «παρούσα» στα 
μέσα κοινω νικής δικτύωσης.
Το astynomia.gr ανασχεδιάστηκε με γνώμονα την ανάδειξη του 
χρηστικού περιεχομένου του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
πολίτη σε ένα βελτιωμένο αισθητικά περιβάλλον.
Επίσης, ξεκινά η λειτουργία του επίσημου twitter account της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Στη διαδεδομένη micro - blogging πλατφόρμα, 
το @ astynomia θα προσφέρει καθημερινά σύντομες ενημερώσεις 
αστυνομικού ενδιαφέροντος συμβουλές αλλά και χρηστικές πλη
ροφορίες για την κίνηση στους δρόμους έκτακτες κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις παροχή διοικητικών υπηρεσιών ή ευκαιρίες απασχόλη
σης
Τις αμέσως επόμενες ημέρες ξεκινά και η λειτουργία του επίσημου 
καναλιού της Ελληνικής Αστυνομίας στο YouTube, με ενδιαφέρον 
υλικό από πτυχές της δράσης και του αντικειμένου της Αστυνομί
ας όπως η Διεύθυνση Διαβατηρίων, ο Αστυνομπίός της Γειτονιάς 
και η οδική ασφάλεια.
Με δεδομένη τη βούληση της ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
για παροχή ποιοτικών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τον πολίτη, 
όπως η πρόσφατα υλοποιηθείσα ηλεκτρονική αναζήτηση χαμένων 
ή κλεμμένων διαβατηρίων στο http://www.passport.gov.gr εξετάζε
ται ήδη η ανακατασκευή του astynomia.gr με βάση τις αρχές των 
ανοιχτών προτύπων ( open source) και με σκοπό τη δημιουργία νέ
ων χρηστικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε τους ενδια
φερομένους να μας υποβάλουν τις προτάσεις και τις ιδέες τους στο 
e - mail press@astynomia.gr.
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ I

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
Μετά από πρωτοβουλία του Υφυπουργού Προστασίας του Πο
λίτη κ. Σπύρου Βούγια ξεκίνησε επίσημα η συνεργασία μετα
ξύ του Υπουργείου και του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελ
λάδας.
Την Τετάρτη 3 Μαρτίου και την επόμενη Τετάρτη 10 Μαρτί
ου σπουδαστές από τις Σχολές Αστυφυλάκων της Κομοτηνής, 
της Ξάνθης, της Καρδίτσας και της Νάουσας παρακολούθη
σαν δωρεάν την παράσταση «Τα παιδιά της πιάτσας» του Νί
κου Τσιφόρου στη Σκηνή Σωκράτης Καραντινός της Μονής 
Λαζαριστών στην Θεσσαλονίκη.
Συνολικά 200 άτομα κάθε Τετάρτη, όλοι δόκιμοι αστυφύλα
κες, επωφελήθηκαν της συνεργασίας των δύο φορέων για 
δωρεάν είσοδο των σπουδαστών στις θεατρικές σκηνές του 
ΚΘΒΕ και σκοπός του υπουργείου είναι το μέτρο αυτό να επε
κταθεί και σε άλλα θέατρα αλλά και θεάματα σε όλη τη χώρα. 
Επιπλέον, ισχύει ήδη από την Δευτέρα 1 Μαρτίου γενική έκ

πτωση 50% για όλους τους αστυνομικούς που θα θελήσουν να 
παρακολουθήσουν οποιαδήποτε παράσταση του ΚΘΒΕ (Βασι
λικό Θέατρο, Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών και Μονή Λαζα- 
ριστών) με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας.

ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ ΙΕΡΟΥ ΝΑΪΔΡΙΟΥ ΣΤΗ Μ ΥΤΙΛΗΝΗ 
Την 16.2.2010 στη Μυτιλήνη, στο νεοανακαινισθέν κτίριο 
όπου μεταφέρθηκαν και συστεγάζονται η Γεν. Αστυνομική Δ/ 
νση Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και η Α.Δ. Λέσβου με τις 
υφιστάμενες Υπηρεσίες έδρας, πραγματοποιήθηκαν από τον 
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυτιλήνης, Ερεσοό και Πλω- 
μαρίου κ.κ. Ιάκωβο, παρουσία των μητροπολιτών Μηθύμνης 
κ.κ. Χρυσόστομο και Τούζλας κ.κ. Βασίλειο, τα θυρανοίξια 
του Ιερού Ναϊδρίου του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, 
που κατασκευάστηκε εντός του ανωτέρω κτιρίου. Στην εκδή
λωση παρευρέθηκαν το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό 
της Α.Δ. Λέσβου, απόστρατοι του Σώματος, εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και των τοπικών Αρχών κα
θώς και πολίτες.

ΤΕΚΝΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Α.Τ.Ε.Ι.

ΟΝΟ Μ ΑΤΕΠΩΝΥΜ ΟΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑ Θ Μ Ο Σ-ΥΠ Η ΡΕΣΙΑ

ΑΙΝΠΉ Σ ΘΩΜ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Υ/Β ' ε.α.
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ϊ

ΚΟ ΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ ΣΕΙΣ Π .Ο Α Ξ ΙΑ  -  Π.Ο.ΑΣ.Υ. 
ΗΜΕΡΑ Μ ΝΗΜ ΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΗ

ΚΟΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

! Ιραγματοηοιήθηκε σχις 7.2.2010 στον Ιερό Ναό Παμμεγίσχων 
Ταξιαρχών της Ελληνικής Αστυνομίας η καθιερωμένη επιμνημό
συνη δέηση στη μνήμη των δεκάδων συναδέλφων που έχασαν 
τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, ενώ στεφάνια

νις Γεωργιάδης, ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλίας 
Ηλιόπουλος, ο επί είκοσι χρόνια, πρώην Πρόεδρος της Π.Ο.ΑΣ. 
Υ. κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου 
κ. Αλέξης Μητρόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών 
Αττικής κ. Αθανάσιος Παπαμαργαρίτης, ο Πρόεδρος του Σωμα
τείου Ειδικών Φρουρών Αττικής κ. Βασίλειος Ντούμας, ο πρό
εδρος του Συνδέσμου Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων 
κ. Τάσος Τσουκαράκης, συγγενείς αδικοχαμένων συναδέλφων, 
εκπρόσωποι Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων των Ομοσπονδιών 
των αστυνομικών, αντιπροσωπείες δοκίμων αστυφυλάκων και 
υπαστυνόμων, συνάδελφοι και φίλοι πολίτες.

στο Μνημείο Πεσόντων που βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, κατατέθηκαν από τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, τον Γε
νικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Γρήγορή Τοσούλα, τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οι
κονόμου, τον Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. κ. Χρήστο Φωτόπουλο, τον 
Πρόεδρο της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Δημήτρη Γεωργατζή και τον Πρόεδρο 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμά
των Ασφαλείας ταξίαρχο ε.α. κ. Νικόλαο Κουτρουμπή.
Την τελετή τίμησαν επίσης με την 
παρουσία τους πέραν της αστυνομι
κής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυ
νομίας, εκ μέρους της Νέας Δη
μοκρατίας ο αρμόδιος Πολιτικής 
ευθύνης για το υπουργείο Προ
στασίας του Πολίτη βουλευτής και 
πρώην Υπουργός κ. Νίκος Δένδιας, 
εκ μέρους του Λαϊκού Ορθόδοξου 
Συναγερμού ο Βουλευτής κ. Άδω-

Στην επιμνημόσυνη τελετή οι Ομοσπονδίες υπενθύμισαν στην 
Πολιτεία το χρέος της να λαμβάνει συνεχώς τα απαραίτητα μέ
τρα για τη θωράκιση του λειτουργήματος του αστυνομικού, 
ώστε να παραμείνει στάσιμη η μακρά λίστα των αδικοχαμένων

συναδέλφων μας, ενώ κάλεσε 
την ελληνική κοινωνία να συ
νεχίσει να στηρίζει το συνδικα
λιστικό μας κίνημα στον αγώνα 
που κάνει για μια σύγχρονη και 
δημοκρατική Ελληνική Αστυ
νομία, ικανή να αντεπεξέλθει 
στις προκλήσεις της εποχής.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ.
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

Ελευθέριος Οικονόμου χαρακτήρισε ημέρα πένθους τη σημερι
νή ημέρα και στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ως ένστολο σώ
μα θρηνούμε μεγάλο αριθμό νεκρών ηρώων εν καιρώ ειρήνης. 
Είναι μια ημέρα περισυλλογής για όλους μας, μια ημέρα αυτοκρι
τικής να αναλογιστούμε αν η καθημερινή μας πορεία ανταποκρί- 
νεται στη θυσία των νεκρών συναδέλφων μας, τόνισε ο κ. Αρχη
γός καλώντας τους συναδέλφους να ανανεώσουμε όλοι τον όρκο 
μας προς τους συμπολίτες μας, ότι είμαστε έτοιμοι αν χρειαστεί να 
θυσιάσουμε και τη ζωή μας, προασπίζοντας το δικαίωμα των πο
λιτών να νιώθουν ασφαλείς.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, 
αποδίδοντας φόρο τιμής στους αστυνομικούς που έχασαν τη ζωή 
τους στο καθήκον μέσα από βίαια συμβάντα, τόνισε ότι ως υπουρ
γός όλα αυτά τα χρόνια έχει ζήσει πολλές τραγωδίες και τον πό
νο των παιδιών και των συζύγων των ανδρών που θυσιάστηκαν. 
«Στέκομαι με πολύ σεβασμό στο γεγονός, όχι απλώς εκφράζοντας 
τα συναισθήματά μου, αλλά για το τι πρέπει να κάνουμε για να 
θωρακιζόμαστε, με την εκπαίδευση, με φρόνημα υψηλό απένα
ντι στη βία που γιγαντώνεται σε όλες της τις φάσεις, όσο αλλάζει ο 
κόσμος. Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε τη βία και με κοινωνικά 
μέτρα και με αστυνομικά μέτρα, να υποσχεθούμε ότι θα γίνουμε 
ακόμα περισσότερο αξιόπιστοι, περισσότερο εκπαιδευμένοι για να 
προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή», πρόσθεσε ο κ. Υπουργός. 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον ηρωισμό του συναδέλφου Από
στολου ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ, που τραυματίστηκε πρόσφατα στο ένα του 
μάτι στη Σαλαμίνα κατά τη διάρκεια ένοπλης συμπλοκής με λη
στές αλλά και στο υψηλό του φρόνημα για τον τρόπο που αντιμε
τωπίζει τον τραυματισμό του και τόνισε ότι θα καταβληθεί η μέ- 
γιστη δυνατή προσπάθεια ώστε να αποκατασταθεί η όραση του 
συναδέλφου μας.
Επίσης αναφερόμενος στο διαρκές χρέος της Πολιτείας απέναντι 
σε όσους θυσιάζονται στο βωμό του καθήκοντος, ανακοίνωσε ότι 
θα αναλάβει πρωτοβουλία για την λειτουργία ενός Ιδρύματος, το 
οποίο θα στηρίζει τις οικογένειες και τα παιδιά των αδικοχαμένων 
αστυνομικών.
Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας βουλευτής κ. Νίκος Δέν- 
διας τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία σήμερα αποτελεί το μάχι
μο τμήμα του έθνους που αγωνίζεται καθημερινά για τη διασφά
λιση του αγαθού της ασφάλειας. «Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε 
τη μνήμη των ανθρώπων που έπεσαν στο καθήκον, κάτι που θεω
ρείται αυτονόητο σήμερα από την ελληνική κοινωνία. Εμείς οφεί
λουμε όμως να υπογραμμίζουμε ότι η προστασία της κοινωνίας 
επιτυγχάνεται με συνεργασία και συναντίληψη, όταν όλοι στηρί
ζουμε τους προστάτες της», τόνισε.
Ο Βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. κ. Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι 
η κοινωνία οφείλει να κάνει τη διάκριση για τους πραγματικούς 
ήρωες. Κάλεσε δε την πολιτεία να στηρίξει εμπράκτως τις οικογέ
νειες των θυμάτων και να αναδείξει τον τρόπο που έφυγαν από 
κοντά μας ως σύμβολο ήθους και αρετής της κοινωνίας μας.
Τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών, αφού διαβεβαίωσαν τους συγγε
νείς των αδικοχαμένων συναδέλφων μας ότι πάντα θα βρίσκονται 
στο πλευρό τους, συνεχίζουν τον αγώνα τους ιδιαίτερα τις δύσκο
λες μέρες που διανύουμε για την προάσπιση των δικαίων θέσε
ων του Συνδικαλιστικού μας κινήματος και για την διάλυση της 
παραπληροφόρησης κατά των ένστολων, ενισχύοντας προς τού
το τη γραμμή άμυνας μας, άμυνας και για τους συναδέλφους μας 
που αγωνίζονται υπό αντίξοες και επικίνδυνες συνθήκες να επι-
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τελέσουν την αποστολή τους αλλά και για τον ίδιο τον θεσμό της 
Αστυνομίας που η αποδόμησή του πλήττει την ίδια την κοινω
νία.

Το λειτούργημα του αστυνομικού 
δεν ζυγίζεται κα ι δεν μετριέται...

Η  αγωνία των συναδέλφων μας να ακούσουν ένα υπεύθυνο 
λόγο για το φλέγον ζήτημα του συνταξιοδοτικού, κόντρα στην 
παραπληροφόρηση και τον έντεχνο επηρεασμό της κοινής γνώ
μης που επιχειρείται το τελευταίο διάστημα, οδήγησαν εκατο
ντάδες συναδέλφους μας στο να ανταποκριθούν στο κάλεσμα 
των Ομοσπονδιών μας για μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση από 
τον Καθηγητή Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξη Μητρόπουλο, στο 
αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ελευθέριου Οικονόμου, ανώτατων 
αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και αντιπροσωπειών 
συναδέλφων από άλλες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών μας δόθηκε η διαβεβαίωση στους 
παριστάμενους συναδέλφους, αλλά και σε όλο το ένστολο προσω
πικό ότι το συνδικαλιστικό μας κίνημα δηλώνει «παρών», έτοιμο 
να εκφράσει την έντονη ανησυχία μας και να αντικρούσει με τεκ
μηριωμένα επιχειρήματα και προτάσεις τις ισοπεδωτικές λογικές 
που βάζουν στο ίδιο «τσουβάλι» τους εργαζόμενους στα Σώματα 
Ασφαλείας με τους υπόλοιπους του δημοσίου τομέα. Ανακοινώ
θηκε ότι θα είμαστε σε κάθε περίπτωση παρόντες στο αγωνιστι
κό συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ στις 10 Φεβρουάριου 2010 και ότι 
θα προασπίσουμε έχοντας ισχυρά επιχειρήματα τα δίκαια των συ
ναδέλφων μας.
Γι' αυτό το λόγο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα 

σωστής ενημέρωσης της κοινής γνώμης όσον αφορά τα όρια ηλι
κίας, τα οποία δεν μπορεί να είναι τα ίδια για όλους. Αυτονόητο 
είναι ο αστυνομικός που εισέρχεται στον μάχιμο εργασιακό βίο 
από 18 ετών και έχοντας διανύσει τα πλέον παραγωγικά έτη της 
ζωής του υπό αντίξοες, επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, 
χωρίς να ισχύει γι’ αυτόν η εργατική νομοθεσία και με γλίσχρες 
αποδοχές, επί 35 έτη, να συνταξιοδοτείται νωρίτερα από τον δη
μόσιο υπάλληλο που εισέρχεται κατά μέσο όρο πάνω από 30 χρο- 
νών και να εξέρχεται, έχοντας ήδη εργαστεί επί 35 έτη, σε ηλικία 
65 ετών.
Αναρωτήθηκε κανείς πόσα χρόνια εργασίας θα έχει συμπληρώσει 
ένας αστυνομικός αν τεθεί ελάχιστο όριο ηλικίας το 60ο ή έστω 
ακόμα και το 58ο;
Πρέπει να γνωρίζουν όσοι τυχόν απεργάζονται δυσμενείς «λύ
σεις», ότι οι Ομοσπονδίες μας διαθέτουν πλήρες οπλοστάσιο επι
χειρημάτων, μελετών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και ινστιτού
των που καταδεικνύουν την επικινδυνότητα του επαγγέλματος 
και την υπέρμετρη επιβάρυνση του οργανισμού του αστυνομι
κού κατά την εργασία του, με αποτέλεσμα οι απερχόμενοι συνά
δελφοι από την υπηρεσία, να έχουν προσδόκιμο χρόνο ζωής, κατά 
5 έτη λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο κλάδο εργαζομένων, ενώ ο 
οργανισμός του ανθρώπου για να επανέλθει σε φυσιολογικά όρια 
λειτουργίας, χρειάζεται 15 χρόνια, όντας επηρεασμένος από το 
υπηρεσιακό στρες, το ακατάστατο ωράριο, τη νυχτερινή και επι
κίνδυνη εργασία.
Με την ευκαιρία της συγκέντρωσης ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα, 
το οποίο αναγνώστηκε στους συναδέλφους:



«Θέλω να σας διαβεβαιώσω, μετά και από συζήτηση που είχα με 
τον Υπουργό Εργασίας κ. Α. Λοβέρδο, σχετικά με δηλώσεις του 
γύρω από το ασφαλιστικό, ότι σε καμία περίπτωση η ασφαλιστι
κή μεταρρύθμιση που επεξεργάζεται η Κυβέρνηση, δεν θα θίξει 
ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων στα Σώματα 
Ασφαλείας. Γι’ αυτό και θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος απέ
ναντι σας: δεν χρειάζεται πανικό, σύγχυση και ανασφάλεια από 
μέρους σας. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά τι
μώ το έργο και την προσφορά σας στην ελληνική κοινωνία και 
δεν πρόκειται να θέσω κεκτημένα δικαιώματά σας σε διαπραγμά
τευση. Δεσμεύομαι πως δεν θα προχωρήσουμε σε καμία αιφνιδι
αστική αλλαγή, χωρίς να έχουμε εγγυηθεί και διασφαλίσει πρώ
τα και πάνω απ’ όλα έναν εξαντλητικό και συστηματικό διάλογο 
μαζί σας».
Ο κ. Μητρόπουλος, ως κεντρικός ομιλητής, επισήμανε ότι η χώ
ρα μας έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη 
εναρμόνισης των ορίων ηλικίας των γυναικών, κάτι που αναμένε
ται να γίνει το αμέσως προσεχές διάστημα με διαδικασία «εξπρές», 
που θα προβλέπει όμως μια εύλογη περίοδο προσαρμογής. Προφα
νώς οι κυοφορούμενες αλλαγές είναι συνάρτηση του συστήματος 
κρίσεων -  προαγωγών, αλλά και του μισθολογίου των ένστολων, 
το οποίο με τη σημερινή του μορφή, «καταδικάζει» τους Έλληνες 
αστυνομικούς έναντι των Ευρωπαίων συναδέλφων τους να λαμ
βάνουν χαμηλούς μισθούς και ακόμα πιο χαμηλές συντάξεις.
Ο ίδιος αναφέρθηκε σε υφιστάμενη νομολογία -  απόφαση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά το τι θεωρείται ώριμο συντα- 
ξιοδοτικό δικαίωμα, καταστώντας γνωστό ότι σε όσες μεταρρυθ
μίσεις έχουν γίνει μέχρι σήμερα, υπήρχε περίοδος προσαρμογής 
πέντε έως δέκα έτη τουλάχιστον και στην παρούσα φάση, οτιδή
ποτε αποφασισθεί θα πρέπει να ισχύσει μετά το 2018.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η ωριμότητα του συνδι
καλιστικού κινήματος είναι εκείνη που θα αποκρούσει ή θα με
τριάσει τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις των σχεδίων της κυβέρ
νησης
Εκ μέρους του νομικού συμβούλου μας κ. Χάρη Μπουκουβάλα 
υπήρξε η προτροπή να υπάρξει ευρύτερη ενημέρωση της κοι
νής γνώμης για να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση εις βά
ρος των ένστολων και να καταδειχθεί το δίκαιο και η αλήθεια των 
επιχειρημάτων μας
Επισήμανε δε ότι οι συνάδελφοι που σκέφτονται να συνταξιο- 
δοτηθούν πρόωρα, ας έχουν κατά νου ότι η ζοφερή κατάσταση 
στον ιδιωτικό τομέα δεν αφήνει κανένα περιθώριο για αναπλή- 
ρωση των μειωμένων αποδοχών που θα λάβουν κατά την πρόω
ρη αποστρατεία τους, δεδομένου ότι η κυβέρνηση έχει ήδη εξαγ
γείλει και την περικοπή συντάξεων κατά 70% σε περίπτωση νέας 
απασχόλησης των συνταξιούχων, αλλά και πλήρη περικοπή σε 
κάποιες περιπτώσεις
Τέλος, στην παρέμβασή του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας κ. Ελευθέριος Οικονόμου, αναφέρθηκε στη δύσκολη οικονομι
κή συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας και η οποία είναι επόμε
νο ότι θα επηρεάσει και το δικό μας χώρο. Απαιτείται ψυχραιμία, 
υπευθυνότητα και όχι πανικός. Με τον επαγγελματισμό και την 
καθημερινή προσφορά μας στους πολίτες μπορούμε να είμαστε 
ισχυροί διαπραγματευτές στο τραπέζι του διαλόγου και η κοινω
νία θα αναγνωρίσει τις ιδιαιτερότητες του αστυνομικού λειτουρ
γήματος. Ευχαρίστησε τις Ομοσπονδίες διότι εκφράζουν, όπως 
είπε, ώριμο και υπεύθυνο συνδικαλιστικό λόγο, μακριά από δη- 
μοσιοσχετίστικες λογικές και ενημερώνουν αντικειμενικά τους 
συναδέλφους τους οποίους κάλεσε και ο ίδιος να μην ακούν τις 
φήμες διότι όσοι στο παρελθόν έσπευσαν πρόωρα να δηλώσουν 
παραίτηση, στη συνέχεια το μετάνιωσαν.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών θα συνεχιστεί η ενημέρωση των συ

ναδέλφων με παρόμοιες συγκεντρώσεις ώστε να διευκρινιστεί το 
θολό τοπίο, να απαντηθεί η παραπληροφόρηση και να μην υπάρ
ξει οποιοσδήποτε αιφνιδιασμός κανενός.
Δηλώνουμε «παρών», η παραπληροφόρηση δεν θα περάσει!

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουάριου 2010 στα γραφεία 
της ΠΟΑΣΥ, κοινή σύσκεψη των Ομοσπονδιών των εργαζομένων 
στα Σώματα Ασφαλείας με κυρίαρχο θέμα τη μεγάλη αναστάτω
ση και ανησυχία που είχε προκληθεί στις τάξεις των ένστολων, 
από την ανακίνηση του ασφαλιστικού -  μισθολογικού ζητήματος, 
αλλά και από υποβολιμαίες αναφορές στα ΜΜΕ περί δήθεν ευνο
ϊκού καθεστώτος εργασίας αυτών, που οδήγησαν σε αθρόες αιτή
σεις συνταξιοδότησης.
Αφού έγινε αποτίμηση της κατάστασης και των εξελίξεων που 
αφορούν και τις χθεσινές δηλώσεις του Υπουργού Προστασί
ας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, αποφασίστηκε να υπάρ
ξει κοινή γραμμή δράσης, στο πλαίσιο της ετοιμότητας που επι
βάλλεται να έχει ο κλάδος μας Τονίστηκε για μια ακόμα φορά ότι 
το επάγγελμα του αστυνομικού, του πυροσβέστη και του λιμενι
κού, λόγω της επικινδυνότητας, του ακαθόριστου ωραρίου, της 
υπερεργασίας, του καθημερινού στρες κ.λπ., δεν έχει καμία σχέ
ση με την εργασία άλλων εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως προκύ
πτει και από σειρά τεκμηριωμένων επιστημονικών ερευνών και 
η όποια νέα απόπειρα παραπληροφόρησης πρέπει να αντιμετωπι
στεί άμεσα.
Οι Ομοσπονδίες διαμορφώνοντας μια κοινή γραμμή άμυνας για 
την προάσπιση του λειτουργήματος από τις άδικες επιθέσεις που 
δέχεται, είναι έτοιμες να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες, συνι- 
στώντας στους συναδέλφους να μην σπεύδουν υπό το κράτος πα
νικού να υποβάλλουν αιτήσεις αποστρατείας.
Προς την κατεύθυνση αυτή συμφωνήθηκε να υπάρξει αύριο 10 
Φεβρουάριου 2010 κοινή παρουσία στη συγκέντρωση διαμαρτυ
ρίας της ΑΔΕΔΥ στην Αθήνα.
Τέλος αποφασίστηκε να επισπευσθούν οι διαδικασίες δημιουργί
ας Συνομοσποδνίας Σωμάτων Ασφαλείας με στόχο την διεκδίκηση 
των αιτημάτων του κλάδου, με ισχυρότερο πεδίο δράσης και απο- 
τελεσματικότητας. Προς τούτο δε εξουσιοδοτήθηκαν οι Νομικοί 
μας Σύμβουλοι για τις απαραίτητες ενέργειες

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
Κύριε Υπουργέ, η αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου, όπως 
κι εσείς γνωρίζετε, είναι ένα από τα ζητήματα που έχουν προτά
ξει οι Ομοσπονδίες μας προς αντιμετώπιση, καθώς είναι αυτονό
ητο ότι αυτό συνδέεται αναπόσπαστα με την αλλαγή νοοτροπίας 
και προσανατολισμού της λειτουργίας του Αστυνομικού Οργανι
σμού, μακριά από αγκυλώσεις και αναχρονισμούς 
Το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 120/2008 τροποποιήθηκε και προ
ωθήθηκε εν κρυπτώ από την προηγούμενη Πολιτική και Αστυνο
μική Ηγεσία, με συστηματικό αποκλεισμό μας από την αρμόδια 
τότε επιτροπή διαμόρφωσης προτάσεων. Αμέσως τότε οι Ομο
σπονδίες μας προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικράτειας κατά 
συγκεκριμένων διατάξεών του, που μόνο την απονομή δικαίου 
δεν εξυπηρετούν.
Έτσι, η αποδοχή από πλευράς σας του δίκαιου αιτήματος μας για 
αναθεώρηση του Πειθαρχικού Δικαίου, με τη συμμετοχή εκπρο
σώπων μας, έδειξε την πρόθεσή σας για ουσιαστική συνεργασία, 
όπως οι δημοκρατικές διαδικασίες επιβάλλουν, προς όφελος του 
έργου που πρέπει να παραχθεί, για να κινηθούν τα πράγματα, του
λάχιστον λίγο καλύτερα.
'Ομως, κύριε Υπουργέ, η μη γνωστοποίηση στους εκπροσώπους 
μας που συμμετείχαν στη συσταθείσα με την από 10-2-2010 από-
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φάση κυρίου Προϊσταμένου Επιτελείου πενταμελή υπηρεσιακή 
επιτροπή, των συμπερασμάτων μιας άλλης επιτροπής, εκείνης 
που συστήθηκε με απόφασή σας, περιορίζει -αν δεν υποτιμά- το 
ρόλο και την παρουσία μας, δεδομένου ότι εφόσον δύο μέλη της 
νέας υπηρεσιακής επιτροπής συμμετείχαν και στην άλλη επιτρο
πή, ποιος ο λόγος της μη συμμετοχής μας και σε αυτήν που με 
απόφασή σας συστήθηκε, στην οποία έχει ήδη διαμορφωθεί κά
ποιο πόρισμα.
Ως εκ τούτου, θα επιθυμούσαμε να γίνουμε κοινωνοί του προβλη
ματισμού και των θέσεων που αναπτύχθηκαν σε πρώτο στάδιο, 
ώστε να είμαστε συγκεκριμένοι επί των προτάσεών μας και να 
μην χάνεται πολύτιμος χρόνος.
Άλλως, δεν έχει νόημα ο παράλληλος μονόλογος και η λειτουργία 
της υπηρεσιακής επιτροπής είναι άνευ αντικειμένου, ενδεχομέ
νως και υπό ένα καθεστώς προειλημμένων αποφάσεων.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟ ΛΙΤΗ 
Κύριε Υπουργέ, η μεγάλη ανησυχία και αναστάτωση που επι
κρατεί στους κόλπους των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας, 
λαμβάνει ολοένα και περισσότερες αυξητικές διαστάσεις με έντο
νη την αγανάκτηση των συναδέλφων οι οποίοι και επιζητούν πι
εστικά την εκδήλωση αντιδράσεων ύστερα και από τις σημερινές 
ανακοινώσεις τη Κυβέρνησης.
Ανακοινώσεις που έχουν σχέση με τη μείωση κατά 30% του Δώ
ρου του Πάσχα -  Επιδόματος Αδειας- Δώρου Χριστουγέννων και 
κατά 12% περικοπή των επιδομάτων.
Η ήδη βεβαρημένη οικονομική δυσπραγία των ένστολων που εί
ναι απόρροια της μη θεσμοθέτησης νέου μισθολογίου το 2003, 
όταν κάτι αντίστοιχο καθιερώθηκε για τους άλλους Δημόσιους 
Υπαλλήλους έρχεται να επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο με τα ση
μερινά ανακοινωθέντα μέτρα, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των 
ισχνών αποδοχών τους προέρχεται από επιδόματα.
Κύριε Υπουργέ, μπροστά σε αυτή την οδυνηρή κατάσταση που 
εξουθενώνει κυριολεκτικά τον ένστολο και προκειμένου να έχου
με μια υπεύθυνη και έγκυρη ενημέρωση, παρακαλούμε για άμεση 
συνάντηση μαζί σας, ούτως ώστε δια ζώσης να τϋχουμε απαντή
σεων επί όλων των προαναφερομένων.
Τέλος, επισημαίνουνε ότι από την πλευρά μας δεν θα δεχθούμε 
άλλη αδικία σε βάρος μας. Η αξιοπρέπεια των ένστολων δεν επιδέ
χεται «εκπτώσεις» στο όνομα των οποιωνδήποτε μέτρων για την 
αντιμετώπιση μιας κρίσης που έχει προκληθεί με ευθύνη άλλων.

ΠΡΟΣ Τ ΙΣ  ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
Συναδέλφισσες κα ι συνάδελφοι, τα πρωτοφανή οικονομικά μέ
τρα με τα οποία επιχειρείται η αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους 
και των ελλειμμάτων, προκαλούν σε όλους μας εύλογη ανησυχία 
και αγανάκτηση, αφού για μια ακόμα φορά στρέφονται κατά των 
Ιμόνιμων θυμάτωνί, δηλαδή των εργαζόμενων.
Η «ωρολογιακή βόμβα» που απειλούσε χρόνια τώρα τα θεμέλια 
της ελληνικής οικονομίας και που μέχρι χθες, με ταχυδακτυλουρ
γικούς τρόπους κρατούνταν «ασφαλισμένη» από όλους, έχει «απα- 
σφαλιστεί» με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μια κατάσταση που εμφα
νιζόταν μέχρι πρότινος ρόδινη, αποκαλύπτεται σήμερα με τον πιο 
απροκάλυπτο τρόπο ότι προφανώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κα
λούν δε πάλι εμάς να βάλουμε πλάτη για να ανορθωθεί η οικο
νομία, για να ανασυνταχθεί ο διαλυμένος παραγωγικός ιστός, για 
να λειτουργήσει το κράτος, για να πάψουμε να ζούμε με δανεικά

κλπ., κλπ., λες κι είμαστε εμείς εκείνοι που οδηγήσαμε τη χώρα 
στα πρόθυρα της χρεωκοπίας.
Δικαίως οι εργαζόμενοι αγανακτούν και βρίσκονται στους δρό
μους, διαμαρτυρόμενοι για την απροκάλυπτη επίθεση που δέχε
ται το εισόδημά τους Αυτήν την ίδια επίθεση δεχόμαστε κι εμείς 
οι αστυνομικοί και γι’ αυτό ενώνουμε τις φωνές μας με τις φωνές 
των υπολοίπων εργαζομένων, χωρίς να λησμονούμε ότι είμαστε 
αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας.
Τα αιτήματά μας είναι ξεκάθαρα και πέρα για πέρα δίκαια. 
Ζητάμε και αγωνιζόμαστε για:
> Ανατροπή της πολιτικής λιτότητας των περικοπών και της μό
νιμης μείωσης των μισθών και των συντάξεων.
>Καμία ονομαστική μείωση των τακτικών επιδομάτων για τους 
ένστολους, καθ’ όσον εξαιρέθηκαν από το πρόσφατο μισθολόγιο 
των δημοσίων υπαλλήλων όπου υπήρξε ενσωμάτωση των επιδο
μάτων τους στο βασικό τους μισθό.
>Νέο μισθολόγιο με ενσωμάτωση των επιδομάτων.
> Δίκαιο φορολογικό σύστημα.
> Κατοχύρωση του Δημόσιου Κοινωνικού Χαρακτήρα της Ασφά
λισης στο Δημόσιο.
Δηλώνουμε ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε μόνο 
εμείς την κρίση. ΓΤ αυτό σας καλούμε σε συνεννόηση με τις περι
φερειακές ενώσεις να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίας 
που διοργανώνονται από τα Εργατικά Κέντρα και τις δημοσιοϋ
παλληλικές οργανώσεις, αλλά και κεντρικά στην Αθήνα, όπου οι 
Ομοσπονδίες μας δηλώνουν δυναμικό «παρών», καθώς και σε το
πικό επίπεδο, διοργανώνοντας με πρωτοβουλίες σας εκδηλώσεις 
διαμαρτυρίας ενημερώνοντας τους συμπολίτες μας για το δικό 
μας αγώνα, για τα δικά μας αιτήματα. Σήμερα η ανάγκη μαζικών 
κινητοποιήσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε γιατί αν 
δεν αντιδράσουμε σήμερα, τα μέτρα αυτά θα αποκτήσουν μόνι
μο χαρακτήρα και θα εφαρμοσθούν πάνω μας με την πιο βάρβα
ρη μορφή τους
Ο αγώνας θα είναι διαρκής και δύσκολος. Μόνο με τη δική σας 
συμμετοχή και προσπάθεια, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύ
τερο αύριο. Ενώνουμε τις φωνές και τους αγώνες μας με τον αγώ
να όλων των εργαζομένων. Για να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση. 
Οι καιροί δεν συγχωρούν καμία ολιγωρία. Απαιτούν τόλμη και 
αποφασιστικότητα.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο  Α Γ Ω Ν Α  
Μετά την αναλυτική μελέτη του σχεδίου νόμου «Προστασία 
της Ελληνικής Οικονομίας επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπι
ση της δημοσιονομικής κρίσης», που συζητείται σήμερα στη Βου
λή με τη μορφή του κατεπείγοντος, προκύπτει ότι οι πλέον αδικη
μένοι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα είναι οι ένστολοι, καθώς 
εκτός από τα επιδόματα οικογενειακής παροχής, χρόνου υπηρεσί
ας και του επιδόματος ειδικών συνθηκών των ειδικών δυνάμεων 
(ΕΚΑΜ, ΥΑΤ, ΕΜΑΚ), όλα τα υπόλοιπα επιδόματα μειώνονται 
κατά 12%, χωρίς να υπάρξει καμία εξαίρεση λόγω της επικινδυνό- 
τητας και των ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας μας 
Οι μειώσεις αυτές σε συνδυασμό με τη μείωση των δώρων Πάσχα, 
Χριστουγέννων και αδείας κατά 30% συνεπάγονται πραγματική 
μείωση μισθών από 200 έως και 400 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τη 
μισθολογική κλίμακα του καθενός.
Τα πρωτοφανή οπτονομικά μέτρα με τα οποία επιχειρείται η αντι
μετώπιση του δημόσιου χρέους και των ελλειμμάτων, προκα-
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λούν σε όλους μας εύλογη ανησυχία και αγανάκτηση, αφού για 
μια ακόμα φορά στρέφονται κατά των μόνιμων θυμάτων, δηλα
δή των εργαζόμενων.
Αυτά τα μέτρα που δολοφονούν το λαϊκό εισόδημα, είχαν περι
γράφει προεκλογικά ως καταστροφικά και ότι οδηγούν επίσης σε 
κατάρρευση την οικονομία και σε φαύλο κύκλο ύφεσης. Σήμερα 
τι άλλαξε;
Οι Ομοσπονδίες μας δεν είναι σε καμία περίπτωση διατεθειμένες 
να αφήσουν αναπάντητη την πρωτοφανή αυτή επίθεση στο βιο
τικό μας επίπεδο, που μας γυρίζει δεκαετίες πίσω. Ήδη ζητήσα
με συνάντηση με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχά- 
λη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ προκειμένου να ενημερωθούμε επισήμως και 
να ζητήσουμε την εξαίρεση των ένστολων, λόγω της ιδιαιτερό
τητας του μισθολογίου μας, αλλά και του διαφορετικού τρόπου 
υπολογισμού των αποδοχών μας, καθόσον είμαστε ο μόνος κλά
δος που εξαιρέθηκε το 2003 από την εφαρμογή του νέου μισθολο
γίου με αποτέλεσμα το 50% περίπου των αποδοχών μας να προέρ
χεται από επιδόματα.
Αγωνιζόμαστε για:
> Ανατροπή της πολιτικής λιτότητας, των περικοπών και της μό
νιμης μείωσης των μισθών και των συντάξεων, που διαλύει τον 
κοινωνικό ιστό της χώρας, ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών και 
φέρνει προ αδιεξόδου τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
> Καμία ονομαστική μείωση των τακτικών επιδομάτων για τους 
ένστολους, καθ’ όσον εξαιρέθηκαν από το πρόσφατο μισθολόγιο 
των δημοσίων υπαλλήλων όπου υπήρξε ενσωμάτωση των επιδο
μάτων τους στο βασικό τους μισθό.
>Νέο μισθολόγιο με ενσωμάτωση των επιδομάτων.
>Δίκαιο φορολογικό σύστημα.
> Κατοχύρωση του Δημόσιου Κοινωνικού Χαρακτήρα της Ασφά
λισης στο Δημόσιο.
Συνάδελφοι θα δεχτούμε μοιρολατρικά την πρόκληση να πληρώ
σουμε μόνο εμείς την κρίση;
Η αμετροέπεια δεν έχει προηγούμενο. Η ευκολία του να μας θεω
ρούν κάθε φορά "αποδιοπομπαίους τράγους" είναι άκρως ανησυ
χητική και επικίνδυνη. Το έργο αυτό έχει παιχτεί πολλές φορές 
και "ο εξώστης έχει αρχίσει ήδη τις αποδοκιμασίες".

Ο αγώνας θα είναι διαρκής και δύσκολος. Μόνο με τη δική σας 
συμμετοχή και προσπάθεια, μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα καλύ
τερο αύριο. Ενώνουμε τις φωνές και τους αγώνες μας με τον αγώ
να όλων των εργαζομένων. Για να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση. 
Οι καιροί δεν συγχωρούν καμία ολιγωρία. Απαιτούν τόλμη και 
αποφασιστικότητα.
ΓΓ αυτό σας καλούμε να δώσετε δυναμικό παρών -  ένστολοι -  

μαζί με τις Ομοσπονδίες μας, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Πέμπτη 11 
Μαρτίου 2010. Για τις λεπτομέρειες θα ενημερωθείτε με νεότερη 
ανακοίνωσή μας.
Μπορείς να κοροϊδεύεις λίγους για πολύ ή πολλούς για λίγο... αλ
λά όχι όλους για πάντα.. Όλοι μαζί στον αγώνα!

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟ 
Αντιπροσωπεία των Ομοσπονδιών μας επισκέφθηκε στις 5.3.2010 
στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» τον Μανώλη Γλέζο και εξέφρα- 
σε τη λύπη της για τον τραυματισμό του έξω από το Κοινοβούλιο, 
κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας της Γ.Σ.Ε.Ε. 
και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Η αντιπροσωπεία, του επέδωσε συμβολικά μια ανθοδέσμη, καθώς 
και την κάτωθι επιστολή:
Προς: Κύριο Μανώλη ΓΛΕΖΟ 
Αγαπητέ Κύριε Γλέζο,

Με αισθήματα έντονης ανησυχίας και αγανάκτησης πληροφορη- 
θήκαμε ότι κατά τη διάρκεια της ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρ
τυρίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων Γ.Σ.Ε.Ε. -  Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 
χρησιμοποιήθηκαν και πάλι συνάδελφοι μας στον άχαρο ρόλο της 
καταστολής, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί ο άνθρωπος σύμβο
λο των αγώνων του λαού μας, εσείς που έχετε άλλωστε συμπαρα
σταθεί και στηρίξει τους αγώνες μας.
Δεχθείτε τις ειλικρινείς μας ευχές για ταχεία ανάρρωση. Χίλια συ
γνώμη.
Με εκτίμηση και συμπάθεια

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Τα πρωτοφανή σκληρά και δυσβάσταχτα οικονομικά μέτρα που 
ψηφίστηκαν από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της κρί
σης, μας αναγκάζουν να δώσουμε σήμερα Πέμπτη 11 Μαρτίου 
2010 στην Αθήνα, δυναμικό παρών -ένστολοι-, ανταποκρινόμε- 
νοι στο προσκλητήριο των έξι Ομοσπονδιών μας για να ενώσουμε 
τη φωνή διαμαρτυρίας μας με αυτήν της ΓΣΕΕ -  ΑΔΕΔΥ.
Εμείς οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες και οι λιμενικοί, που αποτε
λούμε αναπόσπαστο κομμάτι του λαού μας, υψώνουμε φωνή δια
μαρτυρίας και δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τον δίκαιο αγώνα 
μας για να αποκρούσουμε την άδικη επίθεση που δέχεται το βιο
τικό μας επίπεδο.

Τα οικονομικά μέτρα μας πλήττουν κατάφορα, διότι έρχονται να 
προστεθούν σε μια σειρά άλλων αντιλαϊκών πολιτικών που κρα
τούσαν καθηλωμένες τις αποδοχές μας με ένα απαράδεκτο μισθο- 
λογικό καθεστώς που βασίζεται στην επιδοματική πολιτική και 
στις πενιχρές έως μηδενικές ετήσιες αυξήσεις. Οι αποδοχές μας 
μειώνονται από 200 D έως 400 D μ η ν  ι α ί  ω ς. Από την άλλη η αί
σθηση της αδικίας ενισχύεται και πολλαπλασιάζεται καθώς οι λυ
μεώνες του δημοσίου χρήματος παραμένουν στο απυρόβλητο. 
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμα
στε:
>για την ανατροπή της πολιτικής λιτότητας, των περικοπών και 
της μόνιμης μείωσης των μισθών και των συντάξεων, που διαλύ-
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ει τον κοινωνικό ιστό της χώρας, ανατρέπει κεκτημένα δεκαετιών 
και φέρνει προ αδιεξόδου τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. 
>για την επικράτηση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και 
>για την κατοχύρωση του Δημόσιου Κοινωνικού Χαρακτήρα 
της Ασφάλισης στο Δημόσιο.
Γνωρίζουμε ότι με την οικτρή οικονομική κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει η χώρα, -όχι βεβαίως με δική μας ευθύνη- ο αγώ
νας μας θα είναι διαρκής και δύσκολος. Όμως ο δρόμος αυτός εί
ναι μονόδρομος.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τις δυνάμεις όλων των εργαζομέ

νων που αγωνίζονται για να μην υπάρξει οπισθοδρόμηση. Οι και
ροί δεν συγχωρούν καμία ολιγωρία. Απαιτούν τόλμη και αποφασι
στικότητα από όλους για να εξασφαλίσουμε καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης, ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά μας.
Δηλώνουμε για άλλη μια φορά όχι δεν θα επιτρέψουμε τη χρησι
μοποίηση των ένστολων ως ανάχωμα στους διεκδικητικούς αγώ
νες των εργαζομένων.
Αυτοί που προκάλεσαν την κρίση πότε θα πληρώσουν;

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ ΣΕΙΣ Π .Ο Α ΞΙ.Α .
Ο ΑΞΙΩ Μ ΑΤΙΚΟ Σ ΣΤΗΝ Κ Ρ ΙΣΗ  ΔΕ ΛΕΕΙ ΠΟΤΕ Ο Χ Ι...

ΟΥΤΕ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΝΑ Ε ΙΝ Α Ι ΤΟ ΕΞΙΛΑΣ
ΤΉΡΙΟ ΘΥΜΑ...

^ Την αγωνία των συναδέλφων από όλη την Ελ-
____ [Τ ^ . /  \  λάδα, εισέπραξε από πρώτο χέρι σήμερα η πο

λιτική και υπηρεσιακή μας ηγεσία κατά τη 
διάρκεια του διευρυμένου Διοικητικού Συμ

βουλίου, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα «Παύλος Μπακογιάννης» του Υπουρ

γείου Προστασίας του Πολίτη.
Ειδικότερα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τέθηκαν όλα τα 
εκκρεμή ζητήματα ( ασφαλιστικό -  συνταξιοδοτικό, Μ.Τ.Σ., Δι
ακομματική Επιτροπή, Επιτροπές για Πειθαρχικό Δίκαιο, Κρί
σεις -  Προαγωγές -  μη συμμετοχή μας σε αυτές, Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών, Εκπαίδευση -  Μετεκπαίδευση κ.α.). Ιδιαίτερη έμφα-
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ση δόθηκε στην αβεβαιότητα που υπάρχει σε όλη την αστυνομι
κή οικογένεια, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και των εξαγγελ- 
θέντων από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Χώρας, μέτρων, όσον 
αφορά το συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό ζήτημα, το πάγωμα των 
μισθών και την περικοπή των επιδομάτων.
Θέση της Ομοσπονδίας όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, είναι ότι 
οι όποιες αλλαγές υπάρξουν, θα πρέπει να κατατείνουν στη διεύ
ρυνση των κινήτρων παραμονής στο Σώμα, όπως συνέβη με το 
Νόμο 3686/2008 και όχι στη θέσπιση αντικινήτρων αποχώρησης, 
ώστε να αποτραπεί ο πανικός και να αποφευχθούν μαζικές απο
χωρήσεις με ό,τι αυτό θα συνεπάγεται για την ίδια τη λειτουρ
γία του αστυνομικού οργανισμού αλλά και τη βιωσιμότητα των 
ασφαλιστικών ταμείων.
Όσον αφορά το Μ.Τ.Σ., δηλώθηκε ότι αναγνωρίζουμε το πρό
βλημα για το οποίο μόνοι υπεύθυνοι και υπόλογοι είναι οι μέχρι 
σήμερα διοικούντες και τονίστηκε ότι δεν θα δεχθούμε σε καμία 
περίπτωση το διαχωρισμό του με την απομάκρυνση των αστυνο
μικών από αυτό. Η όποια λύση επιλεγεί μετά από σχετικό διάλο
γο, θα πρέπει να έχει ως προαπαιτούμενο τη διατήρηση της σημε
ρινής του μορφής.
Η Ομοσπονδία μας, εξέφρασε τη διαμαρτυρία της διότι δεν κλή
θηκε εκπρόσωπός μας στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές που 
συστάθηκαν για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου και 
του συστήματος κρίσεων -  προαγωγών, παρά τις κατά καιρούς 
δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος όπως εκφράζονταν πριν 
από τις εκλογές από τους αρμόδιους τομεάρχες του και ενώ πλη
ροφορούμαστε ότι έχουν δοθεί κατευθύνσεις για ριζικές ανατρο
πές (παράλληλη επετηρίδα, μείωση βαθμών κλπ), ουδεμία επίση
μη ενημέρωση υπάρχει.
Το ίδιο συμβαίνει και με την δέσμευση που υπήρχε για τη λει
τουργία διακομματικής επιτροπής ώστε να καταγραφούν τα προ
βλήματα (εργασιακά, θεσμικά, υπηρεσιακά) και να αναζητηθούν 
αφενός λύσεις για αυτά τα ζητήματα σε κλίμα συναίνεσης και 
αφετέρου να αναλάβουν τις ευθύνες τους δημοσίως όλα τα πολι
τικά κόμματα.
Επίσης τονίσθηκε ότι είναι οξύμωρο ο κ. Υπουργός, από τη μία 
να υποστηρίζει -  και καλώς το κάνει -  ότι δεν δικαιούται κανείς 
να ομιλεί εξ ονόματος της Αστυνομίας για την Αστυνομία και από 
την άλλη να λαμβάνει αποφάσεις ή να νομοθετεί, χωρίς να λαμβά
νει υπ’ όψιν του τι λένε οι άλλοι, πόσο μάλλον οι θεσμικοί συνδι
καλιστικοί φορείς.
Για την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., τονίστηκε ότι 
πρέπει να γίνει με κατευθύνσεις στρατηγική, στόχους, κριτήρια 
αξιολόγησης με βάση τα νέα πληθυσμιακά και εγκληματολογικά 
δεδομένα και με κυρίαρχο δόγμα ότι το αστυνομικό τμήμα και το 
τμήμα ασφαλείας, είναι τα κύτταρα της αστυνομίας και δεν πρέ
πει να αποδυναμώνονται.
Στο φλέγον ζήτημα των οικονομικών απολαβών μας, υπό το βά
ρος της εξαγγελίας για το πάγωμα όλων των μισθών και τη μείω
ση των επιδομάτων στο δημόσιο τομέα, τονίστηκε κατηγορηματι
κά ότι την κρίση δεν πρέπει να την πληρώσει ο εργαζόμενος και 
ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να υποστούμε νέα αφαίμαξη του ει
σοδήματος μας με το πρόσχημα της αντιμετώπισης των ελλειμ
μάτων. Επισημάνθηκε και πάλι η ανάγκη της θεσμοθέτησης ενός 
νέου μισθολογίου, με την ενσωμάτωση των επιδομάτων και νέους 
συντελεστές καθώς από το 2003 το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότη
τα, με αποτέλεσμα ο μισθός του αστυνομικού να αποτελείται κα-



τά χο ήμισυ σχεδόν από επιδόματα και να μην καλύπτει η όποια 
αύξηση δινόταν μέχρι σήμερα ούτε τις υφιστάμενες από τον πλη
θωρισμό απώλειες.
Από την πλευρά του, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μι- 
χάλης Χρυσοχοΐδης, ζήτησε από όλους να γίνει προσπάθεια για 
μια καινούργια αρχή για να μην ξαναζήσει η χώρα στιγμές όπως 
το Δεκέμβριο του 2008, όταν οι αστυνομικοί έκρυβαν την ιδιότη
τά τους. Πρόσθεσε ότι πρέπει να ξαναγίνουμε αστυνομία και αυτό 
θα γίνει ανεβάζοντας το ηθικό και την αυτοπεποίθηση των αστυ
νομικών.
Αναλύοντας την πολιτική του για την αντιμετώπιση της εγκλη
ματικότητας, ζήτησε να υπάρξει «αφύπνιση» και πραγματική δι
οίκηση από τους αξιωματικούς, ώστε να δουλέψουν και πάλι οι 
μηχανές της αστυνομίας. Όσον αφορά τα πολλά παράλληλα επί
πεδα διοίκησης, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς αυτό, όπως είπε, 
με νέα διάταξη δυνάμεων και ανασχεδιασμό των μέτρων ώστε 
να σταματήσει η άσκοπη κατασπατάληση και καταπόνηση των 
αστυνομικών δυνάμεων, ενώ θα πρέπει να καθιερωθούν και αμοι
βές πολλών κατηγοριών με βάση την απόδοση.
Αναφερόμενος στις κρίσεις -  προαγωγές, είπε ότι πρέπει να αλ
λάξει το υφιστάμενο καθεστώς αποστρατειών και των μονίμως 
αριστούχων και σχετικά με τη συσταθείσα επιτροπή για το παρα
πάνω ζήτημα, είπε ότι το όποιο πόρισμά της θα τεθεί σε διαβού- 
λευση, ενώ για το πειθαρχικό είπε ότι είναι αδήριτη ανάγκη η αλ
λαγή του, ώστε να πάψει να υπάρχει η αίσθηση της ατιμωρησίας 
ή της άδικης τιμωρίας.
Για το «ασφαλιστικό», επανέλαβε ότι δεν θα θιγούν ώριμα συντα- 
ξιοδοτικά δικαιώματα και ότι σε κάθε περίπτωση, για τις όποι
ες αποφάσεις ληφθούν, θα υπάρξει περίοδος προσαρμογής ως το 
2014-2015.
Για το Μ.Τ.Σ., τόνισε με έμφαση ότι οι στρατιωτικοί κάνουν κρί
σιμο λάθος αν θεωρούν ότι το 4% από τα εξοπλιστικά προγράμμα
τα είναι δικός τους κοινωνικός πόρος. Το ταμείο δεν είναι ιδιοκτη
σία τους, τόνισε ο υπουργός, θα πρέπει όμως όπως είπε να δούμε 
το θέμα της βιωσιμότητάς του, εργαζόμενοι από κοινού προς αυ
τήν την κατεύθυνση.
Σχετικά με τα οικονομικά, επικαλέστηκε την δύσκολη περίοδο 
για τη χώρα μας ζητώντας την κατανόηση όλων μας και εξέφρασε 
τη λύπη του, που η αποζημίωση για το πενθήμερο και τη νυχτε
ρινή εργασία έχει μείνει στάσιμη από την περίοδο της υπουργίας 
του το 2002. Δεν παρέλειψε όμως, να τονίσει ότι παρά τις δυσκο
λίες θα προσπαθήσει να βελτιώσει το εισόδημα των ένστολων με 
την πρώτη ευκαιρία.
Επιπρόσθετα δήλωσε, πως σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει μεταξύ 
μας επικοινωνία, ειλικρίνεια και εντιμότητα και καθαρές κουβέ
ντες γιατί υποστηρίζουμε τον κοινό στόχο, που είναι η ανασύντα
ξη της Αστυνομίας και η αλλαγή της νοοτροπίας των αστυνομι
κών που έχει πλήξει την εικόνα της Αστυνομίας.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ελευθέ
ριος Οικονόμου, απαντώντας στο καθολικό αίτημα για αναπλήρω- 
ση των κενών οργανικών θέσεων, ξεκαθάρισε ότι στην παρούσα 
φάση είναι ανέφικτο να συμβεί αυτό λόγω έλλειψης οικονομικών 
πόρων, χαρακτήρισε αποκαρδιωτική την εικόνα ορισμένων υπη
ρεσιών και ζήτησε περαιτέρω δραστηριοποίηση των διοικούντων 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν.
Για το θέμα των διαθεσιμοτήτων, αντέκρουσε όσα λέγονται ότι 
έχουν προκαλέσει αδράνεια και απροθυμία προσφοράς, τονί
ζοντας ότι όλες είναι δικαιολογημένες και αποσκοπούν στο να 
υπάρξει επιτέλους εξατομίκευση της ευθύνης του καθενός. Για 
την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, ανακοίνωσε ότι αυτή θα εξαρ- 
τηθεί και από την επικείμενη διοικητική μεταρρύθμιση ώστε οι

όποιες αλλαγές να αντέχουν σε βάθος χρόνου. Απέκλεισε κατηγο
ρηματικά την ενοποίήση των τμημάτων τάξης και ασφάλειας, ενώ 
για την υπό δημιουργία κεντρική υπηρεσία δίωξης οργανωμένου 
εγκλήματος είπε ότι δημιουργείται στα πρότυπα άλλων ευρωπαϊ
κών αστυνομιών.
Τέλος, για τις κρίσεις -  προαγωγές, τόνισε με έμφαση ότι η αρμό
δια επιτροπή εργάζεται με εντολή του υπουργού και το όποιο πό
ρισμά της πριν οριστικοποιηθεί θα δοθεί στο Αρχηγείο και θα απο- 
τελέσει αντικείμενο διαλόγου με τα συνδικαλιστικά μας όργανα. 
Στο Διευρυμένο Συμβούλιο, παρευρέθη και ανέλυσε το πρόβλη
μα του ασφαλιστικού, ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης 
Μητρόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι η καταδικαστική απόφαση 
της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο άνοιξε τον ασκό του 
Αιόλου, με αποτέλεσμα εντός του μηνός να δρομολογηθούν αλλα
γές που θα εξισώνουν τα όρια ηλικίας ανδρών και γυναικών με 
μεγάλη πιθανότητα να συμπεριλαμβάνονται και αλλαγές που θα 
αφορούν γενικότερα το συνταξιοδοτικό των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Ο βιος διευκρίνισε ότι ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θεωρεί
ται ότι έχει αυτός που έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης 
εφόσον έχει εργαστεί 24,5 έτη συμπεριλαμβανομένης της στρατι
ωτικής θητείας ή βρίσκεται πέντε χρόνια πριν από τη συμπλήρω
σή τους, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 44/2009 απόφαση του Ελε
γκτικού Συνεδρίου. Πιστεύει ωστόσο, όπως είπε, ότι οι όποιες 
αλλαγές πραγματοποιηθούν, θα έχουν περίοδο προσαρμογής και 
δεν θα υπάρξει αιφνιδιασμός.
Θα ήμασταν αιθεροβάμονες, αν πιστεύαμε ότι θα μπορούσαμε να 
βγούμε αλώβητοι από τη σημερινή «καταιγίδα». Ωστόσο, δεν μπο
ρεί και δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κυριαρχήσει η παραπλη
ροφόρηση και η συκοφαντία ή οι υποκριτικές επιθέσεις που γί
νονται κυρίως μέσω ορισμένων Μ.Μ.Ε. εναντίον μας στο όνομα 
δήθεν της αντιμετώπισης των προβλημάτων που προαναφέραμε.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ 
«ΚΛΙΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ 

Την ώρα που οι εργαζόμενοι βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυ- 
ρόμενοι για την πιο ανάλγητη από την μεταπολίτευση και μετά οι
κονομική πολιτική που εφαρμόσθηκε στη χώρα μας, οι Έλληνες 
αστυνομικοί θύματα και αυτοί της εν λόγω οικονομικής πολιτι
κής μέσω των Ομοσπονδιών μας, οι οποίες παρέστησαν στο σημε
ρινό συλλαλητήριο της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην Αθήνα 
με πολυμελείς αντιπροσωπείες τους ύψωσαν τις φωνές τους και 
ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους υπόλοιπους εργαζομένους προ- 
κειμένου να αποκρούσουν τα νέα πιο επώδυνα μέτρα που έρχο
νται και απειλούν να αφαιρέσουν και τα τελευταία ψήγματα του 
εναπομείναντος εισοδήματος μας.
Η τελική διατύπωση των μέτρων που περιλαμβάνονται στο στα
θεροποιητικό πρόγραμμα της Κυβέρνησης, διέλυσε τις όποιες αυ
ταπάτες. Οι προεκλογικές διακηρύξεις για δήθεν στήριξη του ει
σοδήματος μας με αυξήσεις που θα κάλυπταν τον πληθωρισμό, 
πήγαν περίπατο στο βωμό του αυξημένου ελλείμματος που υποτί
θεται ότι δεν ήταν γνωστό πριν τις εκλογές.
Στο σταθεροποιητικό πρόγραμμα περιλαμβάνεται μείωση των

αποδοχών μας, 
ανατροπή του 
α σ φ α λισ τικού  
συστήματος και 
αύξηση των ορί
ων ηλικίας, η 
μείωση δε αυτή 
επιτείνεται από 
την αύξηση των
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γκεκρηιένα στο άρθρο 1 παρ.2 αυτού, προβλέπεται η μείωση 
των πόσης φύσεως χορηγούμενων επιδομάτων, με εξαίρεση 
του επιδόματος Χρόνου Υπηρεσίας και Οικογενειακής Παροχής 
(άρθρο 1 παρ. 3α και 3β) κατά 12%.
Παράλληλα, μειώνονται κατά 30% τα δώρα Χριστουγέννων, 
Πάσχα και το επίδομα αδείας.
Με δεδομένο ότι τα χορηγούμενα επιδόματα αποτελούν το 40% 
των συνολικών αποδοχών μας, αφού είχαμε εξαιρεθεί από το 
ενιαίο μισθολόγιο που είχε θεσπισθεί το 2003 για τους υπόλοι
πους Δημοσίους Υπάλληλους, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η συ
νολική μείωση του εισοδήματος μας αυξάνεται δραματικά. Ει
δικότερα μειώνονται κατά 12% τα επιδόματα:
Α.- ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ, το 
οποίο καθορίζεται ως ακολούθως:
- Άγαμος: 138 ευρώ
- Έγγαμος χωρίς τέκνα: 209 ευρώ
- Έγγαμος με τέκνα: 279 ευρώ
Β.- ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗ
ΚΩΝ, τα οποία έχουν χορηγηθεί λόγω των ιδιαίτερων συνθη
κών και της επικινδυνότητας της εργασίας των ένστολων και 
καθορίζονται ως ακολούθως:
- Ειδικής απασχόλησης:
α) Ανώτατοι Αξιωματικοί καθώς και για τους έχοντες μισθολο- 
γική διαβάθμιση Ταξιάρχου και πάνω 427 ευρώ, 
β) Λοιποί Αξιωματικοί και Ανθυπαστυνόμοι 241 ευρώ 
γ) Υπαξιωματικοί και Αστυφύλακες 179 ευρώ
- Ειδικών Συνθηκών, το οποίο μέχρι την ψήφιση του παρα
πάνω Νομοσχεδίου είχε καθορισθεί στο 8% του Β.Μ. του Υ/Β' 
όπως αυτός διαμορφωνόταν κάθε φορά με την εκάστοτε εισο
δηματική πολιτική (Ν.3554/2007 άρθρο 1 παρ. 7) και σήμερα 
ανέρχεται σε 71,92 ευρώ.
Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο, το ανωτέρω επίδομα που είχε κα
τακτηθεί με πολλούς αγώνες από το Συνδικαλιστικό μας Κίνη
μα και είχαμε πετύχει να υπολογίζεται και στις συντάξιμες απο
δοχές μας, τώρα όχι μόνο μειώνεται στα 63,29 ευρώ, αλλά με το 
άρθρο 8 παρ.5 αυτού, τροποποιείται η παραπάνω διάταξη και το 
επίδομα αυτό θα παραμένει εφεξής παγωμένο στα 63,29 ευρώ. 
Γ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, το οποίο καθορίζεται ως εξής: 
Αρχηγός: 587 ευρώ 
Αντιστράτηγος: 441 ευρώ 
Υποστράτηγος: 323 ευρώ 
Ταξίαρχος: 205 ευρώ 
Αστυν. Διευθυντής: 147 ευρώ 
Αστυν. Υποδιευθυντής: 59 ευρώ 
Κατώτεροι Αξιωματικοί: 44 ευρώ 
Ανθυπ/μοι -  Αρχ/κες -  Αστ/κες: 36 ευρώ 
Δ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, το οποίο καθορίζεται ως εξής:
Ανώτατοι Αξιωματικοί: 147 ευρώ 
Αστυν. Διευθυντές: 118 ευρώ 
Αστυν. Υποδιευθυντές και Αστυνόμοι Α’: 88 ευρώ 
Κατώτεροι Αξιωματικοί: 59 ευρώ 
Ανθυπαστυνόμοι: 30 ευρώ
Ε. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 5ΝΘΗΜΕΡΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑ, η οποία ανέρχεται σε 46 ευρώ.
ΣΤ. ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ 
(νυχτερινά), η οποία ανέρχεται στα 2.93 ευρώ η ώρα ( ανώτατο 
όριο ωρών 64 τον μήνα)
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εμμεσων φόρων και ιδιαίτερα στα καύσιμα αλλά και από το νέο 
φορολογικό νομοσχέδιο με την αύξηση των συντελεστών και 
το ποινολόγιο του αφορολόγητου των 12.000,00 που συνδέεται 
με τις αποδείξεις.
Οι μετά από επίμονες πιέσεις μας ως προς το τι μέλλει γενέσθαι,

σχετικά με το συνταξιοδοτικό μας καθεστώς, διαβεβαιώσεις του 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι 
δεν υφίσταται προς το παρόν θέμα συνταξιοδοτικό των ένστο
λων, μόνο ως καθησυχαστικές δεν μπορούν να εκληφθούν, 
αφού όλοι γνωρίζουμε ότι το νομοσχέδιο που είδε το φως της 
δημοσιότητας από την Κυβέρνηση, αφορά μόνο τον ιδιωτικό 
τομέα ενώ παράλληλα ετοιμάζεται και πάλι ερήμην μας, ένα 
καινούργιο μοντέλο ασφάλισης για τους Δημοσίους Υπαλλή
λους που θα μετατρέπει το ασφαλιστικό σύστημα από κοινωνι
κό και διανεμητικό σε κεφαλαίο ποιητικό και ατομικό.
Αλήθεια, για την καταλήστευση των ασφαλιστικών μας ταμεί
ων ποιος ευθύνεται, όταν το ίδιο το κράτος εξανάγκαζε με Νόμο 
τις διοικήσεις τους να καταθέτουν τα αποθεματικά τους με μη
δενικά επιτόκια στην Τράπεζα της Ελλάδος επί σειρά ετών, να 
επενδύουν σε μετοχές φούσκες και σε δομημένα ομόλογα; 
Διεκδικούμε: Πραγματικές αυξήσεις, ανατροπή της πολιτικής 
λιτότητας των περικοπών και της μόνιμης μείωσης των μισθών 
και των συντάξεων.
Νέο μισθολόγιο με ενσωμάτωση των επιδομάτων. Δίκαιο φορο
λογικό σύστημα.
Κατοχύρωση του Δημόσιου Κοινωνικού Χαρακτήρα της Ασφά
λισης στο Δημόσιο.
Δηλώνουμε: Ό τι δεν είμαστε διατεθειμένοι να πληρώσουμε μό
νο εμείς την κρίση.
Απαιτούμε: Να αντιληφθούν επιτέλους οι Κυβερνώντες ότι πί
σω από τους αριθμούς και τις στατιστικές υπάρχουν και άνθρω
ποι και θα πρέπει να εγκαταλείψουν την πολιτική της αφαίμα
ξης του εισοδήματος των μισθοσυντήρητων υπαλλήλων. 
Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε 
πιο δυναμικά τον αγώνα μας, με Πανελλαδική συγκέντρωση δι
αμαρτυρίας των ένστολων στο αμέσως προσεχές διάστημα και 
πάντα με την προσμονή των εξελίξεων για τον Οργανισμό μας.
Δηλώνουμε παρόντες... Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρί

ση...!

ΟΤΙ ΑΙΙΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ 
Ως γνωστόν, στις 5/3/2010 ψηφίσθηκε στη Βουλή με τη μορ
φή του κατεπείγοντος το Σχέδιο Νόμου «Προστασία της Εθνι
κής Οικονομίας. Επείγοντα Μέτρα για την Αντιμετώπιση της 
Δημοσιονομικής Κρίσης», στο οποίο μεταξύ των άλλων και συ-



Παρακάτω παρατίθενται ενδεικτικοί πίνακες της συνολικής 
μηνιαίας μείωσης των επιδομάτων κατά βαθμό καθώς και της 
συνολικής ετήσιας μείωσης των αποδοχών μας όπου συμπερι- 
λαμβάνεται και η μείωση των δώρων Εορτών και Αδειας κα
τά 30%.
Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση αντιστοιχούν στο χρο
νικό διάστημα από 1.1.2010 και θα παρακρατηθούν από τη μι
σθοδοσία των επόμενων μηνών ως εξής: 
α) για ποσά μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ εφάπαξ, 
β) για ποσά μέχρι τριακόσια ( 300 ) ευρώ σε δυο μηνιαίες δό
σεις.
γ) για ποσά μέχρι εξακόσια ( 600 ) ευρώ σε τέσσερις μηνιαίες 
δόσεις.
δ) για ποσά μέχρι χίλια ( 1000) ευρώ σε έξι μηνιαίες δόσεις και 
ε) για ποσά άνω των χιλίων ( 1000) ευρώ σε οκτώ μηνιαίες δό
σεις.
Όπως θα παρατηρήσετε οι συνολικές ετήσιες απώλειες του ει
σοδήματος μας κυμαίνονται από 2.700 ευρώ για τους Κατώτε
ρους Αξιωματικούς μέχρι και 4650 για τους Ανώτερους Αξιω
ματικούς, ήτοι από 220 μέχρι 400 ευρώ μηνιαίως. Εάν σε αυτές 
προστεθούν και οι απώλειες από την αύξηση των έμμεσων και 
άμεσων φόρων (Φ.Π.Α. -  καύσιμα κ.λπ.), τότε όλοι αντιλαμβα
νόμαστε ότι μιλάμε για ληστρική επιδρομή στο εισόδημα μας, 
που ανατρέπει τον οικογενειακό προγραμματισμό του καθενός 
μας και υποβιβάζει περαιτέρω το βιοτικό μας επίπεδο.
Μπροστά σε αυτή την διαμορφωμένη κατάσταση, οι Ομοσπον
δίες μας επισκέφτηκαν στις 9.3.2010, τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μιχάλη ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ, στον οποίο εξέθεσαν την 
τραγική οικονομική μας κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται 
με την ψήφιση του προαναφερομένου νομοσχεδίου, καθώς και 
την συντελεσθείσα αδικία σε βάρος των ένστολων, αφού είμα
στε η μόνη κατηγορία εργαζομένων από την οποία δεν εξαιρέ
θηκε από τη μείωση κανένα από τα χορηγούμενα επιδόματα. 
Αντίθετα σε άλλες κατηγορίες Δημοσίων Υπαλλήλων εξαιρέθη
καν (άρθρο 1 παρ.3 περιπτ. γ, δ, ε, στ, ζ κ.λπ.) επιδόματα όπως 
το ειδικής απασχόλησης, των ειδικών συνθηκών και επικινδυ- 
νότητας της εργασίας, τα οποία αν και χορηγούνται και σε μας 
εντούτοις δεν συμπεριληφθήκαμε στις παραπάνω διατάξεις. 
Πλέον τούτων, μειώνεται κατά 12% η αποζημίωση για την πέ
ραν του πενθημέρου εργασία καθώς και για την νυχτερινή απα
σχόληση, τα οποία δεν είναι επιδόματα αλλά αποζημιώσεις για 
πραγματική παρεχόμενη εργασία, αφού αν κάποιος δεν εργα- 
σθεί Σάββατο και Κυριακή ή νύχτα πολύ απλά ουδεμία αποζη
μίωση λαμβάνει.
Ο κ. Υπουργός κατενόησε το δίκαιο των αιτιάσεων μας και μας 
παρέπεμψε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου 
να έχουμε την προσεχή εβδομάδα συνάντηση με τους αρμόδι
ους, για την έκδοση των ερμηνευτικών εγκυκλίων και για την 
εξεύρεση λύσης όσον αφορά το πενθήμερο και την νυχτερινή 
αποζημίωση. Από την πλευρά μας καταστήσαμε σαφές στον κ. 
Υπουργό, ότι οι εξελίξεις αυτές ενόψει μάλιστα και της κατάθε
σης τον Απρίλιο νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου και με την 
αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τις διατάξεις του, οδηγούν 
με μαθηματική ακρίβεια χιλιάδες ένστολους στην έξοδο αφού 
κανένα κίνητρο περαιτέρω παραμονής στην ενεργό υπηρεσία 
πλέον υπάρχει.
Αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων, εκτός της υπέρογκης τα
μειακής επιβάρυνσης των Κλαδικών Ασφαλιστικών Ταμείων, 
θα είναι η μεγάλη απώλεια ανθρώπινου δυναμικού και ιδιαί
τερα, ικανών, έμπειρων και εξειδικευμένων στελεχών, εν μέσω 
μάλιστα ενός νέου πεδίου εγκληματικότητας που έχει διαμορ

φωθεί και αυξάνεται με μαθηματική πρόοδο, λόγω των σημερι
νών δύσκολων οικονομικών συγκυριών και κοινωνικών ανα
κατατάξεων.
Κατά συνέπεια θα οδηγηθούμε στη μείωση του αισθήματος 
ασφάλειας των συμπολιτών μας και γενικά του αισθήματος 
ασφάλειας στη χώρα.

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ ΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο ΛΣ.Υ. 
ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΠΟΑΣΥ 

ΕΤΟΥΣ 2010
Στο τραπέζι του διαλόγου όλα τα φλέγοντα ζητήματα
Πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουάριου 2010 
στο ξενοδοχείο «Εσπέρια» (Σταδίου 22, Αθή
να), το πρώτο για το νέο έτος Τακτικό Γενι
κό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας με τη

συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του, δόθηκε η δυνατότητα τό
σο στην πολιτική και αστυνομική ηγεσία μας να δεσμευτούν 
για την προώθηση συγκεκριμένων αιτημάτων, όσο και σε δια
κεκριμένους καλεσμένους μας να τοποθετηθούν τεκμηριωμένα 
πάνω σε κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο μας αυ
τήν την περίοδο, ώστε ως συνδικαλιστικό κίνημα να απαντάμε 
στις προκλήσεις με συγκεκριμένα επιχειρήματα - προτάσεις και 
να είμαστε οπλισμένοι στο τραπέζι του διαλόγου. Ειδικότερα: 
Εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας αναγνωρίστηκε η κρισιμότητα 
της περιόδου που διανύει η χώρα μας, αλλά τονίστηκε ότι υπάρ
χει μεγάλη παραπληροφόρηση για τα πραγματικά προβλήματα 
των αστυνομικών, ενώ η αλήθεια για το συνταξιοδοτικό και το 
μισθολόγιο είναι τελείως διαφορετική από αυτήν που παρουσι
άζεται, ιδίως από ορισμένες τηλεοπτικές εκπομπές.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα είμαστε ωστόσο σε θέση να απο

κρούσουμε την παραπληροφόρηση και να προτάξουμε ισχυρά 
επιχειρήματα με στόχο την αντιμετώπιση των αδικιών που συ- 
ντελούνται με το ισχύον μισθολόγιο, το ισχύον σύστημα κρίσε
ων και προαγωγών, αλλά και με αυτό το ίδιο το ασφαλιστικό, το 
οποίο προβλέπει αναγκαστικές αποστρατείες, με ό,τι αυτό συ
νεπάγεται τόσο για το αστυνομικό προσωπικό, όσο και για την 
ίδια την υπηρεσία που στερείται πρόωρα την εμπειρία και τις 
γνώσεις ικανών στελεχών.
Τις διαστάσεις του ασφαλιστικού ανέπτυξαν επίσης ο καθηγη
τής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος, ο καθηγητής 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Νίκος Φράγγος, ο νομι
κός μας σύμβουλος κ. Χάρης Μπουκουβάλας και ο διευθυντής 
του ΤΕΑΠΑΣΑ ταξίαρχος κ. Κώστας Τσουβάλας, ενώ εμπερι
στατωμένη παρουσίαση των επαγγελματικών κινδύνων και ει
δικότερα της καταπόνησης του αστυνομικού από το στρες και 
μια σειρά άλλους παράγοντες έγινε από την Υπαστυνόμο Α'(ΥΓ) 
ψυχολόγο κα. Βασιλική Χριστοδούλου.
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

Εκ μέρους της συναδέλφου παρουσιάστηκε βάσει επιστημονι
κών μελετών η μεγάλη επίδραση της αστυνομικής υπηρεσίας 
στον ανθρώπινο οργανισμό, αναφέροντας σειρά παθήσεων και 
βλαβών και τονίζοντας ότι βάσει στοιχείων και έρευνας ο μέ
σος όρος του προσδόκιμου χρόνου ζωής των αστυνομικών εί
ναι το 66ο έτος και όχι το 74ο όπως προκύπτει για τον γενικό 
πληθυσμό.
Από το σύνολο δε των ερευνών που έχουν γίνει όσον αφορά την 
επαγγελματική εξουθένωση, το 22% αφορά αστυνομικούς, ενώ 
από όλες τις έρευνες προκύπτει ότι το επάγγελμα του αστυνομι
κού είναι το πιο στρεσογόνο. Οι επιστημονικές μελέτες καταρ
ρίπτουν τα έωλα επιχειρήματα που διοχετεύονται μέσω πολλών 
αναφορών στα ΜΜΕ και απαντούν στην παραπληροφόρηση πε
ρί δήθεν ευνοϊκής εργασίας των αστυνομικών.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης 
ανακοίνωσε, σ’ ότι αφορά το ασφαλιστικό, ότι είχε τηλεφωνική 
επικοινωνία με τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλι
σης κ. Ανδρέα Λοβέρδο. Συγκεκριμένα είπε:
«Μου τηλεφώνησε πριν από λίγο ο κ. Λοβέρδος και μου είπε να 
σας μεταφέρω τα εξής: επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά ότι 
αυτό το οποίο συζητείται και θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες 
σχετικά με το ασφαλιστικό, είναι το ασφαλιστικό του ιδιωτι
κού τομέα, δεν αφορά τους ένστολους, αφορά τους υπαλλήλους 
του ιδιωτικού τομέα και κανέναν άλλον. Δεν αφορά τους έν
στολους, δεν ανοίγει θέμα ασφαλιστικού των ένστολων. Σε μια 
προηγούμενη δε συζήτησή μας πριν από δυο εβδομάδες ανήγ
γειλε το θέμα και ότι θα ξαναμιλήσουμε γ ι’ αυτά τα θέματα με
τά το 2014,2015, με ποια έννοια; Δεν αφορούν οι ρυθμίσεις για 
το μέλλον, αυτές που θα γίνουν -  και δεν ξέρω πότε θα γίνουν, 
ούτε ο ίδιος ξέρει- ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Άρα, λοι
πόν, θα παρακαλέσω πολύ, επειδή έχουμε μια αθρόα προσέλευ
ση συναδέλφων σας για να υποβάλλουν αιτήσεις να φύγουν από 
το Σώμα, και χάνουν χρήματα από το ύψος της αποζημίωσής 
τους, από τη σύνταξη και το εφάπαξ, έχουμε έναν πανικό, με 
αποτέλεσμα να ζημιώνονται τα ταμεία, η ίδια η υπηρεσία που 
χάνει προσωπικό μάχιμο. Θα παρακαλέσω να μεταφέρετε αυτό 
το μήνυμα, το μήνυμα ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα αυτή τη 
στιγμή και αν τεθεί τέτοιο ζήτημα κάποια στιγμή, θα ανακοι
νωθεί και θα αφορά το ασφαλιστικό των ένστολων. Δεν αφορά 
τους ένστολους, ούτε καν την ΑΔΕΔΥ, αφορά τους ιδιωτικούς 
υπαλλήλους».
Σε ερώτηση δε του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και αρμόδι
ου τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή κ. Νίκου Δένδια 
για τις θέσεις της κυβέρνησης και τι σημαίνει ώριμα συνταξιο- 
δοτικά δικαιώματα, ο κ. υπουργός είπε:
«Η συζήτηση άνοιξε από μια δήλωση που έκανε ο κ. Λοβέρδος 
αναφερόμενος σε διάφορες ομάδες. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει αυ
τή τη στιγμή τέτοιο ζήτημα. Δεύτερον. Επειδή το ζήτησα κι 
εγώ ως διευκρίνιση, η απάντηση είνα ι: γ ί  αυτούς που συντα- 
ξιοδοτούνται ως το 2015 δεν μπαίνει θέμα να συζητηθεί αλλα
γή του ασφαλιστικού. Ωστόσο, επαναλαμβάνω και πάλι, επει
δή έχουν κατατεθεί πάρα πολλές αιτήσεις από συναδέλφους σας 
που θα μπορούσαν ενδεχομένως και να ανακληθούν ακόμη, θα 
παρακαλέσω πολύ να μεταφέρετε τη συγκεκριμένη διαβεβαίω
ση του κ. Λοβέρδου, ότι δεν ανοίγει θέμα ασφαλιστικού των έν

στολων αυτή τη στιγμή. Συνεπώς, και με δεδομένο αυτό που 
σας είπα για τα ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, να μην κυ
ριαρχήσει πανικός διότι υπάρχουν ζημιές και για τους ίδιους 
τους συναδέλφους σας».
Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα τα οποία είχαν παρουσια- 
σθεί στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο προηγούμενο 
Γενικό Συμβούλιο (3 Δεκεμβρίου 2009), τονίστηκε ότι πρέπει 
να μην υπάρξει άλλη καθυστέρηση διότι ο αστυνομικός θεσμός 
και το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν αντέχουν άλλο την απα
ξίωση και την κατασυκοφάντηση.
Τέθηκε δε κεντρικά από το Προεδρείο, το ζήτημα της πολεμι

κής που δέχεται η Ομοσπονδία μας από συγκριμένους δήθεν εκ
προσώπους των συναδέλφων, οι οποίες αυτοδιαφημίζονται και 
ως υποστηρικτές των ιδιωτικών εταιρειών ασφαλείας και των 
προϊόντων τους, όταν οι συνάδελφοι και οι πολίτες επιζητούν 
από μας τους συνδικαλιστές να αγωνιζόμαστε για τον εκσυγ
χρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
αλλά κυρίαρχα για την προάσπιση του δημόσιου αγαθού της 
ασφάλειας.
Ο κ. υπουργός για άλλη μια φορά αναγνώρισε την τεράστια 
συμβολή της ΠΟΑΣΥ και ειδικότερα του πρώην προέδρου της 
Δημήτρη Κυριαζίδη στην οικοδόμηση καλών σχέσεων μεταξύ 
αστυνομίας και κοινωνίας, όσο και στην επίλυση χρόνιων αγκυ
λώσεων στο αστυνομικό σώμα. Τόνισε δε ότι το δημόσιο αγαθό 
της ασφάλειας παρέχεται αποκλειστικά από την Πολιτεία, ενώ 
ζήτησε την πρότασή μας για τον συνδικαλιστικό νόμο, συμφω
νώντας ότι πρέπει να υπάρξει μέσω διαλόγου διεύρυνση συνδι
καλιστικών δικαιωμάτων και μια νέα συνδικαλιστική δομή για 
να γίνει πιο αποτελεσματικό το συνδικαλιστικό μας κίνημα.
Ο κ. υπουργός επικαλούμενος την δύσκολη οικονομική συγκυ
ρία που διέρχεται η χώρα, είπε ότι δεν μπορεί να δεσμευτεί για 
αναπροσαρμογή των επιδομάτων (πενθήμερη εργασία, νυχτε
ρινή αποζημίωση), ενώ συμφώνησε να υπάρξει τροπολογία στο 
νομοσχέδιο για το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος με την οποία 
θα αποκαθίστανται οικονομικά οι συνάδελφοι που τραυματίζο
νται εν ώρα υπηρεσίας.
Για το Πειθαρχικό Δίκαιο, είπε ότι θα μας δοθεί για παρατηρή
σεις το προσχέδιο προεδρικού διατάγματος την επόμενη εβδο
μάδα για να σταλεί στη συνέχεια στο Συμβούλιο Επικράτειας, 
ενώ για τις κρίσεις -  προαγωγές είπε ότι θα υπάρξει νομοσχέδιο 
εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους με το οποίο θα αναμορ
φώνεται ριζικά το σύστημα ώστε να είναι αξιοκρατικές οι κρί
σεις των αξιωματικών και να αμείβονται πραγματικά αυτοί που 
προσφέρουν. Στο πρώτο εξάμηνο, επίσης, είπε ότι θα έχει ολο
κληρωθεί η νομοθετική ρύθμιση για την εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση με κεντρικό στόχο την αποστρατικοποίηση της αστυ
νομίας, χωρίς να διαταράσσεται η πειθαρχία.
Ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος κ. Ελευ
θέριος Οικονόμου, μιλώντας και με την ιδιότητα του επιτίμου 
αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών 
Αστυνομίας, στάθηκε ιδιαίτερα στα όσα λέγονται για τα όρια 
ηλικίας και το συνταξιοδοτικό, προτρέποντας τους συναδέλ
φους να μην λαμβάνουν αποφάσεις με πανικό, διότι ποτέ ο συ
νταξιούχος όπως είπε δεν θα είναι σε καλύτερη θέση από τον εν 
ενεργεία συνάδελφο. Απαιτείται μελέτη του θέματος και διάλο-

Α/Α [ 1 1 4 ]  ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ 2010



γος βάσει ενός πλαισίου που σήμερα δεν υπάρχει ακόμα, τόνι
σε χαρακτηριστικά. Κάλεσε δε τους συναδέλφους να επιδείξουν 
τον καλύτερό τους εαυτό στην προσφορά έργου παρά τα προ
βλήματα, τα οποία είναι δύσκολο να επιλυθούν άμεσα υπό τις 
αντίξοες σημερινές συνθήκες της χώρας.
Στην αναγκαιότητα της κοινής πορείας δράσης αναφέρθηκαν 
τέλος οι εκπρόσωποι της ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρης Γεωργατζής 
και της ΕΑΠΣ κ. Γιάννης Σταμούλης.

Μ ΕΙΚ ΤΗ  ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ ΙΑ  ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

Συνεδρίασε για πρώτη φορά, υπό την προεδρία του Υφυπουρ
γού Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρου ΒΟΥΤΙΑ, η Μεικτή 
Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε για τη μεταρρύθμιση του 
συστήματος εκπαίδευσης των Σωμάτων Ασφαλείας και στην 
οποία συμμετείχε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας μας, Γραμμα
τέας Διεθνών Σχέσεων, Γεώργιος Χατζηιωάννου.
Εκ μέρους του κ. Υφυπουργού, τέθηκαν οι προτεραιότητες της 
πολιτικής ηγεσίας και αναφέρθηκε ειδικότερα η βούλησή της 
για αποστρατικοποίηση της εκπαίδευσης, η επανεξέταση της 
σχέσης μεταξύ της θεωρητικής εκπαίδευσης και της πρακτικής 
άσκησης στα αστυνομικά τμήματα, η καθιέρωση προγράμμα
τος πολιτιστικών παρεμβάσεων για τους σπουδαστές των Σχο
λών των Σωμάτων Ασφαλείας, η αναβάθμιση του διδακτικού 
προσωπικού και η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών, 
η ανωτατοποίηση των Σχολών Αξιωματικών της Αστυνομίας 
και του Πυροσβεστικού Σώματος, η ένταξη στο σύστημα των 
Πανελληνίων Εξετάσεων των Σχολών Πυροσβεστικού και Λι
μενικού Σώματος, η ενδυνάμωση του συστήματος μετεκπαί
δευσης, ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας και η αξιο
ποίηση των νέων τεχνολογιών.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εργασιών, η Μεικτή Ομάδα 
πρέπει να ολοκληρώσει το έργο της αρχές Απριλίου.
Επί όλων αυτών η Ομοσπονδία μας θα τοποθετηθεί κατά τη δι
άρκεια των συνεδριάσεων.
Οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις, αλλά και όποιοι συνάδελφοι επι
θυμούν μεμονωμένα, αυτονόητο είναι ότι δύνανται να υποβάλ
λουν και σε αυτή τη φάση τις προτάσεις τους στην Ομοσπον
δία μας.

ΑΝΑΚΟ ΙΝΩ ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙ
ΑΣ ΠΟ ΛΙΤΙΚΟ Υ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Α Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΠΠ της 5-3-2010, ομό
φωνα αποφασίστηκε η επικαιροποίηση και η διαμόρφωση στα 
νέα δεδομένα, του διεκδικητικού πλαισίου της.
Ειδικότερα το διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας, όπως 
επικαιροποιήθηκε από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. διαμορφώνεται, 
ως εξής:
Πρώτος και αδιαπραγμάτευτος στόχος η καθιέρωση εντός του 
έτους Ενιαίου Μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων, με κα
τάργηση των πάσης φύσεως μη κοινών επιδομάτων και ειδικών 
λογαριασμών, διαμόρφωση ενιαίας κλίμακας μισθών με σχέση 
εισερχόμενου και εξερχόμενου κλιμακίου στο 1/3 μικτές αποδο
χές. Έναρξη εφαρμογής η 1-1-2011.
- Θεσμοθέτηση της πέραν του πενθημέρου εργασίας και για το 
Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και Π.Σ. με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύει για το ένστο
λο προσωπικό.
- Μείωση στο 50% των Οργανικών Θέσεων του προσωπικού

που αποσπάται ή διατίθεται ή διορίζεται στα Γραφεία της Πο
λιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 
(Υπουργός Υφυπουργός, Γενικός Γραμματέας κ.λπ.)
- Ισότιμη διαχείριση των κονδυλίων των υπερωριών του Πο
λιτικού Προσωπικού, με το πλήθος των συνεργατών της Ηγε
σίας και διασφάλιση των, από τον εισοδισμό του ένστολου 
προσωπικού των γραφείων της Πολιτικής Ηγεσίας.
- Διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του Πολιτικού 
Προσωπικού από την επερχόμενη καταιγίδα των ρυθμίσεων 
στα ταμεία (ΤΕΑΠΑΣΑ).
- Διάλυση ανενεργών και συγχώνευση μη παραγωγικών υπη
ρεσιών μονάδων του Υπουργείου και των Σωμάτων του.
- Κάλυψη κενών Οργανικών Θέσεων του Δημοσίου με ελεύ
θερες και εθελοντικές μετατάξεις του Πολιτικού Προσωπικού 
Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος.
Τέλος, στα πλαίσια των περικοπών και της διαφάνειας, κα
λούμε την Πολιτική Ηγεσία να αναρτά στο internet κάθε πρά
ξη ή απόφαση της, διοικητικού, οικονομικού, ασφαλιστικού ή 
οργανωτικού χαρακτήρα, για να έχουμε καλύτερη εικόνα και 
για το «υπό σύνταξη» ημερολόγιο της Ελληνικής Αστυνομίας 
αλλά και για την προοπτική αναδιάρθρωσής της

Η ΠΟΠΠ/ΥΔΤ σχετικά με την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 
11-3-2010 και ύστερα από συνεδρίαση του Δ.Σ., που συνήλ
θε στα γραφεία της Ομοσπονδίας την 5-3-2010, ομόφωνα απο
φάσισε τα εξής:
Η εξαγγελία και υλοποίηση του Προγράμματος Σταθερότη
τας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης με τα επιπρόσθετα μέ
τρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, οδηγούν αναπόφευκτα σε τε
ράστιες απώλειες τους μισθωτούς και συμπιέζουν ασφυκτικά 
τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων.
Η επιβολή της πρώτης δέσμης των μέτρων μακρόχρονης λι
τότητας, κρίνεται στη παρούσα φάση απαραίτητη και ανα
γκαία.
'Ομως η οριζόντια περικοπή των μισθών, επιδομάτων και 
υπερωριών χαρακτηρίζει τα μέτρα άδικα και αντιλαϊκά, κα
θώς δεν έχουν αναλογική επιβάρυνση.
Οι έχοντες και κατέχοντες υψηλούς μισθούς και περιουσιακό 
πλούτο δεν συνεισφέρουν αναλογικά το ίδιο με τους μισθω
τούς υπαλλήλους των 1.000,00 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή οι 
φοροφυγάδες, οι νεόπλουτοι, οι κλέφτες του δημοσίου χρήμα
τος δεν βλέπουν τη τιμωρία του Κράτους.
Η ΑΔΕΔΥ τα τελευταία χρόνια δεν είχε καμία ουσιαστική 
συμβολή στη μείωση των ακραίων μισθολογικών ανισοτήτων 
μεταξύ ομοιόβαθμων Δημοσίων Υπαλλήλων διαφορετικών 
Υπουργείων ή ΝΠΔΔ. Στο διεκδικητικό πλαίσιο της ΑΔΕΔΥ 
δεν εξειδικεύεται η θέση της για το ενιαίο μισθολόγιο και δεν 
έχετ γνωστοποιηθεί με σαφήνεια η θέση της για την ενίσχυση 
των χαμηλόμισθων Δημοσίων Υπαλλήλων των 1.000,00 ευρώ 
και μέχρι που ορίζει την «κόκκινη γραμμή» για τους επιδο- 
ματούχους υψηλόμισθους υπαλλήλους και τους εισοδηματί- 
εςτων ειδικών λογαριασμών, των «μαϊμού» οδοιπορικών, των 
πελατειακών αποζημιώσεων από Επιτροπές κ.λπ.
Στην πανυπαλληλική, πανεργατική απεργία της 11-3-2010 
η Ομοσπονδία μας, αποφάσισε, συνεκτιμώντας τα παραπάνω 
και την αποτελεσματικότητα της κινητοποίησης στον παρό
ντα χρόνο, η απόφαση συμμετοχής να είναι υπόθεση της συ
νείδησης των φυσικών μελών της. Η συμμετοχή στην απερ
γία καλύπτεται από την ΑΔΕΔΥ.
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ΙΤαξίαρχος Παύλος Κορμπής. Γεννήθηκε το έτος 1931 στη 
Μεσσηνία. Κατετάγη ίο 1951 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσί
ες των ΑΔ. Ηλείας Ημαθίας Κιλκίς Φλώρινας Κοζάνης και της 
Γ ΑΔ.Θεσσαλονίκης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε
βίωσε την 6-2-2010 από παθολογικά αίτια 

ΙΑστυν. Δ/ντης Βασίλειος Πατοούρης. Γεννήθηκε το έτος 
1959 στο Χελιδόνι Ηλείας Κατετάγη το 1978 και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες των ΑΔ. Κορινθίας Μεσσηνίας Ζακύνθου και της 
Γ ΑΔΑ ττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 11-1-2010.

fA otuv. Υποδ/ντης εχ. Γεώργιος Γαλάνης Γεννήθηκε το έτος 
1956 στην Ιτέα Ζαγορίου Ιωαννίνων. Κατετάγη το 1977 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. Αττικής και του ΑΕΑ Υπήρ- 
ξέ έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 25-11-2009 από 

παθολογικά αίτια

tAoxuv. Υποδ/ντης Ηρακλής Καραμπά- 
τος. Γεννήθηκε το έτος 1927 στο Γύθειο Λα
κωνίας Κατετάγη στην Αστυνομία Πόλε
ων και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
τριών τέκνων. Απεβίωσε την 16-12-2009 από 
παθολογικά αίτια.

t Αστυνόμος Β ' ε.ε. Γεώργιος Κορνελάκης. Γεννήθηκε το 
έτος 1973 στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατετάγη το 1996 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής στο ΤΔΑ Ξάν
θης, στην Α.Δ. Ηρακλείου, στην Α.Δ. Δωδεκανήσου και στην 
Σχολή Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών. Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 23-11-2009.

ίΥπαατυνόμος Α '(Μ Α ) Ιωάννης Κολαΐτης. Γεννήθηκε το 
έτος 1922 στην Πάτρα Αχαΐας Κατετάγη το 1944 και υπηρέτησε 
στην Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού του ΑΕΑ Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 9-11-2009.

t  Ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης Σουλελές. Γεννήθηκε το έτος 
1964 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας Κατετάγη το 1988 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔΑ ττικής Υπήρξε έγγαμος και πατέ
ρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 24-2-2010 από παθολογικά αίτια.

tΑνθυπαστυνόμος Διονύσιος Καρούντζος. Γεννήθηκε το 
έτος 1963. Κατετάγη το 1989 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
των ΑΔ. Αρκαδίας Αργολίδας και στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυ
νομίας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 4-2- 
2010 από παθολογικά αίτια

+Αρχιφύλακας Ιωάννης Μπαμπιονιτάκης. Γεννήθηκε το 
έτος 1968 στον Προφήτη Ηλεία Ηρακλείου. Κατετάγη το 1990 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής και της ΑΔ. 
Ηρακλείου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 
3-2-2010 από παθολογικά αίτια.

ΙΥπαρχιφύλακας Κ ίμω ν Ζορμπάς. Γεννήθηκε το έτος 1988 
στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 2006 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ ΑΔΑττικής και της ΑΔ. Χαλκιδικής Υπήρξε άγα
μος Απεβίωσε την 4-9-09 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος 

tYπαρχιφύλακας Αγγελος Κοντογιάννης. Γεννήθηκε το έτος 
1981 στα Ιωάννινα Κατετάγη το 1998 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της ΓΑΔΑττικής και των ΑΔ. Άρτας και Δωδεκανή
σου. Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 17-10-09 συνέπεια τροχαίου ατυ
χήματος

t  Αστυφύλακας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος. Γεννήθηκε το 
έτος 1974 στα Φιλυριά Δήμου Γουμένισσας στο Κιλκίς Κατετάγη

το 2000 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής 
και της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 25-11-
2009 από παθολογικά αίτια

ΙΑοτυφύλακας Ανδρέας Χαοαπόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 
1963 στα Καλάβρυτα Αχαΐας Κατετάγη το 1990 και υπηρέτησε σε 
διάφορες υπηρεσίες της Γ Α ΔΑ ττικής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωσε την 3-11-09.

tΑστυφύλακας Ιωάννης Καλαμπόκης. Γεννήθηκε το έτος 
1979 στα Ιωάννινα Κατετάγη το 2001 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της ΑΔ. Ιωαννίνων. Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 2-2- 
2010.

tΑστυφύλακας Στέργιος Στεργίου. Γεννήθηκε το έτος 1974 
στο Βόλο Μαγνησίας Κατετάγη το 2000 και υπηρέτησε οε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ ΑΔΑ ττικής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέ
κνου. Απεβίωσε την 5-11-2009.

tΑστυφύλακας Ιωάννης Ευαγγέλου. Γεννήθηκε το έτος 1975 
στα Χανιά Κρήτης Κατετάγη το 2000 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ ΑΔΑ ττικής Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 3-2-
2010 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος

t  Ειδικός Φρουρός Αδάμ Καραταράκης. Γεννήθηκε το έτος 
1985 στην Αθήνα. Κατετάγη το 2009 και υπηρέτησε στο AT. Σαλα
μίνας Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 20-2-2010 συνέπεια τροχαίου 
ατυχήματος

t Ειδικός Φρουρός Ηλίας Γκιόκας. Γεννήθηκε το έτος 1988 
στην Αθήνα Κατετάγη το 2008 και υπηρέτησε στην Δ ΑΔ. Αττικής 
Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 26-12-2009 συνέπεια τροχαίου ατυ
χήματος

ΙΣυνοριακός Φύλακας Ιωάννης Φάντης. Γεννήθηκε το έτος 
1981 στην Άρτα Κατετάγη το 2002 και υπηρέτησε στο Τμήμα Δί
ωξης Λαθρομετανάστευσης Αθηνών. Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 
26-12-2009 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος

t Πολιτικός Υπάλληλος Ν ίκος Ευσταθίου. Ένας εξαιρετι
κός συνάδελφος που υπηρέτησε στη 
Δ.Δ.Σχέσεων/ΑΕ Α  έφυγε από κοντά 
μας Ο Νίκος Ευσταθίου χτυπήθηκε 
από βαρύ εγκεφαλικό τον Ιούνιο του 
2007. Κινδύνεψε τότε να χάσει τη ζωή 
του. Όμως άντεξε κι από τότε ξεκίνη
σε ένα αγώνα επαναφοράς με θέληση 
κι επίπονη προσπάθεια, φτάνοντας σε 
επίπεδα που όλοι τον επαινούσαμε, 
καθώς περπατούσε και μιλούσε, θυμί
ζοντας τον Νίκο που όλοι γνωρίζαμε.
Δυστυχώς στις 7 Δεκεμβρίου 2009, 
μία μέρα μετά τη γιορτή του, ο Νίκος 
έφυγε από τη ζωή, από ανακοπή.

Ο Νίκος γεννήθηκε το 1957 και είχε σπουδάσει πολιτικές επιστή
μες στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αυτή παρέμεινε μέ
χρι τέλους και η μεγάλη του αγάπη: η ενασχόληση με τα κοινά, η πο
λιτική επιστήμη, η οικονομία. Μέχρι τέλους κάνοντας προσπάθεια 
για να περπατήσει και να μιλήσει, ζήταγε να του κρατάμε τις σελίδες 
των εφημερίδων με τις αναφορές στην οικονομία, την εξωτερική πο
λιτική κ.α. Μέχρι τέλους πρόσφερε υπηρεσίες στην τοπική κοινωνία 
όπου ζούσε, στο Μαρκόπουλο Ωροπού, προσπαθώντας να συλλέξει 
στοιχεία για την ιστορία της περιοχής Προσλήφθηκε ως πολιτικός 
υπάλληλος του Αρχηγείου το 1985. Ήταν έγγαμος και πατέρας δυο 
τέκνων. Καλό ταξίδι Νίκο. Θα μας λείψεις

Α/Α [  1 1 6 ]  ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ 2010



[  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η  Α σ τ υ ν ο μ ικ ή  Α ν α σ κ ό π η σ η  είναι το μεγαλύ
τερο συνδρομητικό περιοδικό στην Ελλάδα, αποτελεί τη  
φυσική συνέχεια αντίστοιχων εκδόσεων της Πρώην Χω
ροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων και συγκαταλέ
γεται στα αρχαιότερα περιοδικά της χώρας. Συνδρομητές 
του περιοδικού είναι το μεγαλύτερο μέρος του προσωπι
κού της Ελληνικής Αστυνομίας και πολλοί ιδιώτες.
Τα τελευταία χρόνια, έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπά
θεια στην αναβάθμιση της ύλης και του παρουσιαστι- 
κού του περιοδικού, ώστε να ανταποκρίνεται περισσότε
ρο στον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Επιπλέον, 
καταβάλλονται προσπάθειες για την ανάπτυξη θεμάτων 
ποικίλης ύλης, που να αγγίζουν τη  φιλοσοφία και τη  νοο
τροπία της Σύγχρονης Αστυνομίας, συμβατά όμως με τα 
υπάρχοντα κοινωνικά δεδομένα και δρώμενα.
Λόγω του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της Αστυνομι
κής Ανασκόπησης, όπως ορίζεται από τη νομοθεσία που

καθορίζει τη σύσταση και λειτουργία της, αξιοποιούμε τα 
ενεργά υπόλοιπα που προέρχονται κατά κύριο λόγο από 
συνδρομές και διαφημίσεις, συνεισφέροντας, στο μέτρο 
των δυνατοτήτων μας, στην ενίσχυση αναξιοπαθούντων 
συναδέλφων μας και πολυτεκνικών οικογενειών (βλέπε 
ισολογισμό).
Τη χρονιά που πέρασε μάλιστα παρείχε χρηματικά βοηθή
ματα σε 70 συναδέλφους της τάξης των 147.436,63 ευρώ. 
Ο σκοπός ύπαρξης, λοιπόν, της Αστυνομικής Ανασκόπη
σης είναι διττός:
Α. Ενημερωτικός -  επιμορφωτικός 
Β. Ενισχυτικός ως προς τους συναδέλφους.
Η Αστυνομική Ανασκόπηση, ίσως να είναι το μοναδικό 
επαγγελματικό περιοδικό στην Ελλάδα που εξυπηρετεί 
με επιτυχία τους δύο αυτούς σκοπούς ταυτοχρόνως. ]

0 Δ/ντής του περιοδικού: Α/Α' Κων/νος Ξέρας

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία 193.065,99
Ταχυδρομικά - Μεταφορικά 97.279,83
ΦΠΑ 9.335,31
Οικονομικές Ενισχύσεις Συναδέλφων 147.436,63
Μικροδαπάνες 4.258,68
Προμήθεια Α.Τ.Ε 30,00
Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και λοιπών υλικών εκτύπωσης

6.781,40

Αγορά Βιβλίων 2.671,32
Αντιλογισμός από επιστροφή Επιταγής 733,04
Σύνολο 461.592,20

Αθροιση 1.055.964,34 ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2009
Μείον Έξοδα 461.592,20 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 567.376,60
Υπόλοιπο 594.372,14 ΔΙΚΑΙ0Λ0ΓΗΤΙΚΑ 25.461,80

ΤΑΜΕΙΟ 1.533,74
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’ όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Ό χ ι μ ό ν ο  ο δ η γ ο ύ σ ε μ ε θ υ σ μ έν η  και παρ’ ολίγο 
να πέσει σε όχημα της τροχαίας, μια 19χρονη από την Αυ
στραλία, αλλά παράλληλα θήλαζε και το μόλις πέντε μηνών 
αγοράκι της, στο τιμόνι. Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να 
πιστέψουν στα μάτια τους, όταν αντίκρισαν το θέαμα, κα
θώς η νεαρή μητέρα ήταν τόσο μεθυσμένη, ώστε αδυνατού
σε να φυσήξει στην ειδική συσκευή, προκειμένου να  γίνει η 
σχετική μέτρηση. Το επεισόδιο, όπως είναι φυσικό, έχει σο
κάρει την κοινή γνώμη της Αυστραλίας, ενώ η νεαρή μη
τέρα αρνείται ότι έθεσε σε κίνδυνο τη  ζωή του παιδιού της, 
το οποίο έπρεπε να  είναι δεμένο στο ειδικό κάθισμα του. Ε ί
ναι, πάντως, απορίας άξιον, πως κατάφερνε να οδηγεί, όπως 
οδηγούσε, με το μωρό στο στήθος, γ ια  καλή τύχη  του οποί
ου βρέθηκε μπροστά της το περιπολικό, πάνω στο οποίο και 
σταμάτησε το αυτοκίνητό της, λίγο μετά αφότου ξεκίνησε 
από το πάρκινγκ παρακείμενου ξενοδοχείου.

Τ ο  π ο λ ύ τ ιμ ο , επ ώ ν υ μ ο  π ο ρ το φ ό λ ι της «όπλισε», με περισσότερο κου
ράγιο μια νεαρή Γιαπωνέζα, η οποία κατάφερε να εξουδετερώσει επίδοξο ληστή, ο 
οποίος αποπειράθηκε να κλέψει την τσάντα της. Ο 40χρονος δράστης εισέβαλε στο 
γραφείο της, στη νότια Ιαπωνία, και απειλώντας τη με μαχαίρι προσπάθησε να την 
κλέψει. Ατρόμητη εκείνη, έχοντας στο μυαλό της το πορτοφόλι της Louis Vuiton 
που είχε στην τσάντα της και σε λίγο θα έκανε «φτερά», έπιασε το μπράτσο του δρά
στη και τον παρέσυρε σε μια γωνιά, όπου ύστερα από παρέμβαση αρσενικού πελάτη 
κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον παραδώσουν στην αστυνομία. Την 
κατάσταση προφανώς διευκόλυνε το γεγονός ότι ο δράστης ήταν μεθυσμένος, αλλά 
πρωτίστως η αποφασιστικότητα της 23χρονης νεαρής να διασώσει το επώνυμο πορ
τοφόλι της, γ ια  το οποίο ποιος ξέρει τι είχε δαπανήσει... Ό π ω ς ανέφερε, στην αστυνο
μία, φυσικά και τρόμαξε από την επίθεση, αλλά έτρεμε στη σκέψη ότι μπορεί να έχα
νε το διάσημο πορτοφόλι της...

Ε ν τυ π ω σ ιά σ τη κ α ν  τό σ ο  κ ά π ο ιο ι στην Α ργεντινή από την εντιμότητα ενός 
οδηγού ταξί, ο οποίος βρήκε στο ταξί του μια τσάντα με 35.000 δολάρια την οποία και πα
ρέδωσε στην αστυνομία, ώστε τον γέμισαν με δώρα ισόποσης αξίας. Είναι τέτοιος ο φαύ
λος κύκλος της διαφθοράς στη χώρα, ώστε μια έντιμη πράξη 
φαντάζει με ...θαύμα. Την πρωτοβουλία για την ανταμοιβή 
του έντιμου οδηγού είχαν δύο νεαροί διαφημιστές, οι οποίοι 
δημιούργησαν σελίδα στο Διαδίκτυο, μέσω της οποίας μπο
ρούσε όποιος ήθελε να καταθέσει το δώρο του για  τον οδη
γό: από ένα μπουκάλι κρασί μέχρι καινούργιες ρόδες για  το 
ταξί του, το οποίο, ας σημειωθεί, δεν έχει ξεπληρώσει ακόμη. 
Εκείνος, πάλι, συνέχισε κανονικά την καθημερινότητα του, 
με μόνη εξαίρεση ίσως τη  διοργάνωση ενός «μπάρμπεκιου», 
που έδωσε την ευκαιρία στους δύο διαφημιστές να  του πα
ραδώσουν τον κατάλογο με τα δώρα του και τα σημειώματα 
που τον συνοδέυσαν. Διότι ο 49χρονος οδηγός έγινε άθελά 
του το σύμβολο ελπίδας των συμπολιτών του για ένα ...εντι
μότερο αύριο..

Α/Α [ 118  ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010



'  Ε ν α ς  ο ικ ο δ ό μ ο ς  από τη Σικελία προτιμούσε το κελί της φυλακής από τους 
συζυγικούς καυγάδες και προσπάθησε να επιστρέφει στη φυλακή, καθώς η ποινή 
φυλάκισης του είχε μετατραπεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, αλλά στην προσπάθειά 
του αυτή απέτυχε. Ο 30χρονος Σάντο βρισκόταν στη φυλακή, καθώς είχε κριθεί 
ένοχος για  απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων, προτού μεταβληθεί η ποινή του 
σε κατ’ οίκον περιορισμό στο Βιλαμπάτε, μια πόλη κοντά στο Παλέρμο, την πρω
τεύουσα της Σικελίας. Ο Σάντο πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ζήτησε να επι
στρέφει στη φυλακή για να  γλιτώσει από τη  σύζυγό του, η  οπαία τον κατηγορεί 
ότι αδυνατεί να εκπληρώσει τις οικογενειακές του υποχρεώσεις και να  συμβάλει 
στο μεγάλωμα τω ν παιδιών. Α τυχώς γ ι’ αυτόν, η αστυνομία δεν επέδειξε τη  δέου
σα ευαισθησία και αφού τον κατηγόρησε για παραβίαση των όρων του κατ’ οίκον 
περιορισμού, τον ανάγκασε να επιστρέφει σπίτι του...

Δ εκ α π έν τε  χ ιλ ιά δ ε ς  δ ο λ ά ρ ια  σε σχισμένα χαρτονο
μίσματα έχει βρει στα σκουπίδια ένα οδοκαθαριστής στην κε
ντρ ική  Αγγλία κ ι αν καταφέρει να  τα επανασυνδέσει στη σωστή 
σειρά, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει δεχθεί να του δώσει το αντί
τιμο. Ό π ω ς αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας 
Lincolnshire Echo, ο εργάτης βρήκε τα σκισμένα χαρτονομίσμα
τα μέσα σε δοχεία, κατά τη διάρκεια της εργασία του, πριν λίγους 
μήνες κ ι αφού κανείς δεν τα ζήτησε, οι αρχές τα επέστρεψαν στον οδοκαθαριστή κα
θώς δεν υπήρχε και η  απόδειξη ότι επρόκειτο για προϊόν κλοπής ή άλλης παράνομης 
ενέργειας. Τώρα ο άνθρωπος καλείται να  επιλύσει το πιο δύσκολο αλλά και προσοδο
φόρο παζλ, σε τέτοιους δύσκολους, από οικονομικής πλευράς, καιρούς...

Μ ία  ε υ χ ά ρ ισ τ η  έ κ π λ η ξη  επεφύλασσε 
για  τους εκπροσώπους του Στρατού της Σωτη
ρίας στα περίχωρα του Σικάγου η καταμέτρηση 
του περιεχομένου ενός εκ των χαρακτηριστικών 
κόκκινων «κουβάδων» που χρησιμοποιεί η εν λό
γω  φιλανθρωπική οργάνωση για τη  συγκέντρω
ση δωρεών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πε
ριόδου τω ν Χριστουγέννων. Ανάμεσα σε πλήθος 
χαρτονομισμάτων και νομισμάτων που περιείχε 
ο κουβάς, βρέθηκε ένα νόμισμα από ατόφιο χρυ
σό, η αξία του οποίου ανέρχεται στα 1000 δολά
ρια... Πρόκειται για ένα νόμισμα «Κρούγκεραντ» 
της Ν. Αφρικής, στη μία πλευρά του οποίου απει
κονίζεται το πρόσωπο του διατελέσαντος προέ
δρου Πολ Κρούγκερ. Άγνωστο παραμένει το 

εάν ο ανώνυμος δωρητής προ- 
σέφερε το εν λόγω νόμισμα, 

γνωρίζοντας την αξία του, 
καθώς είθισται ο Σταυρός 
της Σωτηρίας να  δέχεται 
κάθε χρόνο ως δωρεά πε
ρ ί τα 30 χρυσά και αργυ

ρά νομίσματα, ωστόσο κα
νένα εξ αυτών δεν είχε ποτέ 

τόσο υψηλή αξία.

Έ ν α ς  3 5 χ ρ ο ν ο ς  Ιά π ω ν α ς  επιθυμούσε να ακούει 
τ ις  γυναίκες να στριγγλίζουν από τρόμο και να τις βλέπει να 
τρέμουν από τον φόβο τους, γ ι αυτό και σκόπευε να απελευ
θερώσει χιλιάδες σκουλήκια στο βαγόνι ενός τρένου εξπρές, 
ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει. Πρόλαβε να αδειάσει μόνο 
ένα από τα 10 συνολικά κουτάκια, όπου είχε φυλαγμένα 
εκατοντάδες σκουλήκια, πριν συλληφθεί από την αστυ
νομία. Δεδομένου ότι είχαν καταγραφεί άλλα 18 παρό
μοια περιστατικά στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή, που 
συνέδεε το Κεϊχάν με την Οζάκα, οι αρχές ήταν ενήμε
ρες, με αποτέλεσμα να  εντοπίσουν εγκαίρως τον 
δράστη. Ο τελευταίος ομολόγησε τις μύχιες σκέ
ψ εις του, αφήνοντας άναυδους τους αστυ
νομικούς, οι οποίοι έχουν επιπλέον την 
ευθύνη της απελευθέρωσης των σκουλη- 
κιών, που «συνελήφθησαν» κι αυτά μαζί

του. ]



αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι1) οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2)

Ο Αστυνόμος Στεργίου, στην πραγματικότητα είχε μια 
ψ υχή  πραγματικά ευαίσθητη. Γ ι’ αυτό δεν του άρεσε να 
ανακρίνει άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ, αλ
λά δυστυχώς, το επέβαλε το σκληρό επάγγελμα που ασκού
σε. Εκείνη τη μέρα, πάντως, αποφάσισε πριν περάσει στην 
ανάκριση της συζύγου του θύματος, να κάνει μια επιτόπια 
έρευνα στο δωμάτιο, όπου έγινε το έγκλημα.

Ο Δημήτρης Κεχαγιάς κείτονταν στο έδαφος. Η σφαί
ρα είχε μπει από το δεξιό του κρόταφο και βγήκε από τον 
αριστερό. Ο θάνατος πρέπει να ήταν ακαριαίος. Ο Αστυνό
μος έριξε μια ματιά στο κρεβάτι, που ήταν λίγο ακατάστα
το, και είδε ξεκάθαρα την τρύπα της σφαίρας και στο μαξι
λάρι. Η χήρα, Γεωργία Κεχαγιά, ήταν πολύ ταραγμένη. Αν 
και δεν κατάφερνε να συγκροτήσει τα δάκρυα της, κατάφε-

ρε να ψιθυρίσει στον 
Αστυνόμο ότι ήταν 
έτοιμη να απαντήσει 
στις ερωτήσεις του. 
Έ τσ ι, άρχισε να διη
γείται: «Ο Δημήτρης 
κι εγώ βρισκόμασταν 
στο κρεβάτι και ετοι
μαζόμασταν να κοιμη
θούμε. Είχαμε το πα
ράθυρο ανοιχτό, γιατί 
αυτές τις μέρες κάνει 
τρομερή άβατη. Κά
ποια στιγμή ακούσα
με ξεκάθαρα ένα θό
ρυβο να προέρχεται 
από τον κήπο. Ή ταν 
βήματα. Σκυφτήκαμε 
αμέσως ότι ήταν κλέ

φτες. ‘Έ τσι ο άντρας μου σηκώθηκε, να πάει να δει τι πραγμα
τικά συνέβαινε, αλλά ακριβώς καθώς σηκωνόταν από το κρε
βάτι, τον βρήκε μια  σφαίρα, που του έριξαν από έξω και μπήκε 
από το παράθυρο. Και σκυφτείτε ότι μόλις λίγες μέρες νωρίτε
ρα είχαμε αποφασίσει να μετακινήσουμε την κρεβατοκάμαρα 
στον πάνω όροφο! Αν το είχαμε αποφασίσει νωρίτερα, αυτό δε 
θα είχε συμβεί!».

Ο Αστυνόμος σκέφτηκε μερικά λεπτά και στη συνέχεια 
δήλωσε γεμάτος σιγουριά:

«Κυρία μου, θα είχε συμβεί ακριβώς το ίδιο γιατί ένα είναι 
σίγουρο ότι αυτά που μόλις μου διηγηθήκατε δεν αντιστοιχούν 
στην αλήθεια. Ο σύζυγος σας χτυπήθηκε σίγουρα, ενώ ήταν 
ακόμα ξαπλωμένος στο κρεβάτι. Μια λεπτομέρεια το επιβεβαι
ώνει».

Π ο ιά  λ επ τ ο μ έρ ε ια  οδή γη σ ε τον  Α σ τυνόμ ο  Σ τερ γίο υ  να  
κ ά ν ε ι α υ τή  τη δήλω ση;

1. Ε πιταχύνετε το α υτο κίνητό  σας πολύ  απότομα κ α ι 
αυτό α ρ χ ίζε ι να  ο λ ισ θα ίνε ι. Η  πρώ τη  σας ενέργεια 
ε ίν α ι να:
Α . Αφήσετε το γκάζι.
Β . Φρενάρετε απαλά.
Γ . Φρενάρετε απότομα.

2. Σε τ ι χρησ ιμεύει ο συμπλέκτης;
Α . Για να επιτυγχάνεται 
αποτελεσματική επιβράδυνση του 
οχήματος.
Β. Για να μειώνεται ο θόρυβος του 
κινητήρα.
Γ . Για να  αποσυνδέει και να 
επανασυνδέει τον κινητήρα με 
τα υπόλοιπα μέρη του συστήματος 
μεταδόσεως κινήσεως.

3. Ρ υμουλκείτε μ ια  μπα γκα ζιέρα  (τρέιλερ) κ α ι αυτή 
α ρ χ ίζε ι να  ταλαντεύεται. Θα πρέπει να:
Α . Αυξήσετε ταχύτητα και να  κρατήσετε στιβαρά το 
τιμόνι.
Β. Φρενάρετε απότομα και να κρατήσετε στιβαρά το 
τιμόνι.
Γ . Αφήσετε απαλά το γκάζι.

σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4 )

Έ ν α  γατάκι έπεσε σ’ ένα πηγά δ ι βάθους 10 μέτρων.
Κάθε μέρα ανέβαινε 3 μέτρα, αλλά το βράδυ γλιστρούσε 
πίσω 2 μέτρα. Σε πόσες μέρες βγήκε το γατάκι από το 
πηγάδι;

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Μπαίνει σε ένα μπαρ ο κιμάς, κάθεται και ζητάει μια βότκα. 
Απορημένος ο μπάρμαν, τον σερβίρει. Μετά από λίγο 
μπαίνει η μπεσαμέλ. Κάθεται δίπλα στον κιμά και ζητά ένα 
ουίσκι. Έκπληκτος ο μπάρμαν τη σερβίρει με γουρλωμένα 
μάτια. Δεν περνά ένα τέταρτο της ώρας και να σου σκάει 
το χοντρό το μακαρόνι. Ετοιμάζεται και αυτό να παραγγείλει 
όταν νευριασμένος ο μπάρμαν γυρνά και του λέει:
“Ρε παστίτοιο, πάλι κομμάτια μου ήρθες;... ”
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παιχνίδια γνώσης γιατί το λέμε έτσι;
(παιχνίδι 3)

1. Ποια πόλη φημίζεται για το χαλβά της;
Α) Λάρισα, Β) Ελασσόνα, Γ) Φάρσαλα

2. Σύμφωνα με τη μυθολογία, στην 
Κασσάνδρα βρίσκεται θαμμένος ο :
Α) Εγκέλαδος, Β) Κράνος, Γ)

3. Ποια είναι η πρωτεύουσα της 
Σαντορίνης;
Α) Θήρα, Β) Φηρά, Γ) Ημεροβίγλι

η γλώσσα μας
ψυχαγωγία - διασκέδαση. Οι δυο λέξεις, που είναι 
σήμερα σχεδόν συνώνυμες, διαφέρουν στη σημασι- 
ολογική τους απόχρωση και κυρίως στην ετυμολο
γική  τους προέλευση. Η  λ. ψυχαγωγία δήλωσε «την 
αγωγή της ψυχής», την απαιτητική και διδακτική 
συγχρόνως απόλαυση που χαρίζουν έργα υψηλού 
στοχασμού (τραγωδία, απαιτητικό θέατρο, ποίηση). 
Αντιθέτως, το διασκέδαση δήλωσε τον διασκορπι
σμό των μερίμνων, την απομάκρυνση της έγνοιας και 
των προβλημάτων που απασχολούν τον άνθρωπο. 
Άρα η διασκέδαση είναι ξέδομα, απαλλαγή από έγνοι
ες, ενώ η ψυχαγωγία προϋποθέτει ευχαρίστηση από 
περισσότερο δημιουργική ενασχόληση.

«Έ πεοε στις επάλξεις»
Οι αρχαίοι Έ λλη νες έχτιζαν μεγάλους και πα

νύψηλους πύργους, για να  προφυλάξουν τη χώρα 
τους από τους εχθρούς. Στην Ελλάδα, όπου κι αν 
στραφείς, βλέπεις τείχη μυκηναϊκά, δωρικά τείχη 
χτισμένα από τον Πεισίστρατο, τον Κίμωνα, τον 
Περικλή, τους Ρωμαίους, τους Βυζαντινούς, τους 
Άραβες, τους Ενετούς και τους Φράγκους. Τα τεί
χη  αυτά είχαν ολόγυρα πολεμίστρες επάλξεις, όπως 
τις έλεγαν στα παλιά τα χρόνια, και οι πολεμιστές 
αγωνίζονταν από κει πάνω, για να διώξουν τους 
βάρβαρους επιδρομείς, που δοκίμαζαν να καταλά
βουν ή  να λαφυραγω-γήσουν μια πόλη. Κάθε θάνα
τος πολεμιστή την εποχή εκείνη, ήταν τιμητικός 
όχι μόνο για τον ίδιο, που δεν ζούσε πια, αλλά και 
για ολόκληρη την οικογένεια του. Ο πολεμιστής, 
όμως, που σκοτωνόταν με το κοντάρι και την ασπί
δα στο χέρι στις επάλξεις των πύργων, ανακηρυσ
σόταν εθνικός ήρωας. Από τότε, λοιπόν, έμεινε ως 
τα χρόνια μας η φράση: «έπεσε στις επάλξεις», που 
την ακούμε πολύ συχνά και τη  λέμε για εκείνους, 
που έζησαν και πέθαναν μ ’ έναν τίμιο και ηρωικό 
θάνατο.

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκη ΝασιούΧτι 
εκδ. Σμυρνιωτάκιι

« Α ς  μ η ν  κ λ α ίμ ε »

συναγωνισμός - ανταγωνισμός - άμιλλα. Ο αντα
γωνισμός διαφέρει από τον συναγωνισμό στο ότι ο 
ανταγωνισμός προϋποθέτει αντιπαλότητα που μπορεί 
να φθάνει μέχρι και τη σύγκρουση, ενώ ο συναγω
νισμός δηλώνει τον παράλληλο αγώνα, τη  διεκδίκη
ση, απαλλαγμένη συνήθ. από διαμάχες και συγκρού
σεις. Η εξιδανικευμένη μορφή του συναγωνισμού, με 
ευγενή και ανιδιοτελή, κατά κανόνα, κίνητρα, είναι 
η άμιλλα. Αντίστοιχη σημασιολογική διαφορά υπάρ
χει και μεταξύ των ρημάτων ανταγωνίζομαι, συνα
γωνίζομαι και αμιλλώμαι. Τέλος, ο διαγωνισμός και 
το διαγωνίζομαι πλησιάζουν πολύ το συναγωνίζομαι 
με εντονότερη την προϋπόθεση υπάρξεως προδιαγρα
φών και όρων, στους οποίους στηρίζεται η αναμέτρη
ση των διαγωνιζομένων.

Έ ν α ς  μικρός έπαιζε κοντά στην παραλία με τη  μ ι
κρή του βαρκούλα, που ο πατέρας του είχε αγοράσει.
Το ελαφρό αεράκι άρχισε να παρασέρνει τη  βαρκούλα 
στα ανοιχτά. Ο μικρός βλέποντας να χάνεται το όμορφο 
παιχνιδάκι άρχισε το κλάμα. Ο πατέρας που ήταν εκεί 
κοντά, έτρεξε να  βοηθήσει το πα ιδί του. Τ ι μπορούσε να  
κάνει; Άρχισε να  πετροβολά τη  βάρκα. Ο μικρός βλέ
ποντας τον πατέρα του να πετροβολά τη βάρκα, έκλαι- 
γε ακόμα πιο δυνατά. Τώρα τα έβαλε και με τον πατέ
ρα του. « Μη, θα μου τη ν  πνίξεις» φώναζε. Ο πατέρας 
όμως γνώριζε τι έκανε. Έ ρ ιχ ν ε  τ ις  πέτρες μπροστά από 
τη  βάρκα, ώστε τα κύματα που θα σχηματιζόταν να την 
φέρουν πιο κοντά στην παραλία. Έ π ε ιτα  από ένα π υ 
κνό πετροβόλημα η βάρκα βρέθηκε στην άκρη. Ο μ ι
κρός τότε αντιλήφθηκε τι έκανε ο πατέρας του...
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Τίτλος σε έντυπο.
2. Λιπόσαρκο, αδύνατο - Περιέχονται στη... ρίζα.
3. Παραγωγική κατάληξη επιθέτων και ουσιαστικών - Επι

φώνημα... σιωπής.
4 . ... Ταμίροφ: παλιός ηθοποιός - Παλιός ευθυμογράφος.
5. Λέγεται η ηθοποιός Κίντμαν.
6. Ασημάκης...: έγραψε πολλές επιθεωρήσεις.
7. Τα έχει η... Λήδα - Και η ανήκεστος αναφέρεται.
8. Σύστημα έγχρωμης τηλεοπτικής μετάδοσης - Ατέλειω
τη... όψη.
9. Παλιά αραβικά αρχικά - Σημαίνει και κατάργηση.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Της βασιλείας στη χώρα μας έγινε με δημοψήφισμα.
2. Μπελ...: όμορφη εποχή - Σχηματίζεται στο νου.
3. Η καθαριότητα του σπιτιού -  Ελληνικό... 24.
4. Αναστεναγμός πόνου - Ιταλίδα τραγουδίστρια.
5. Ποτάμι της Βουλγαρίας - Νηνεμία, άπνοια.
6. Το κύριο γράφεται με κεφαλαίο.
7. Κακόπιστος και στρεψόδικος συζητητής.
8. Όνομα σκύλου - Σάπισμα, αποσύνθεση.

7
5 4 2

6 2 
1

5
3

8
9 1 7

7 9 2
4 7 8 1

2 3 4
5 6 4

^ ... το σόι ντουί τς οφείλει την ονομασία του στον 
Τζον Μόνταγκιου, 4ο κόμη του Σάντουιτς;
Ο κόμης αυτός μία νύχτα  του 1762 κ ι ενώ διασκέ
δαζε με την παρέα του στο BeefSteakClub του 
CoventGarden, ζήτησε φέτες ψωμιού και κρέατος 
στο τραπέζι όπου έπαιζε τυχερά παιχνίδια. Τότε εί
χε την ιδέα να  σφηνώσει ένα κομμάτι κρέας ανάμε
σα σε δύο φέτες ψ ω μ ί και να το φάει δίχως να  χρειαστεί 
να  διακόψει εκείνο που έκανε. Ο τίτλος του προσέδωσε 
κύρος στην αυθεντικότητα του παρασκευάσματος και 
σύντομα η προσφορά σάντουιτς έγινε μόδα σε ολόκλη
ρη την Ευρώπη, ενώ υιοθετήθηκε και από τη  γαλλική 
γλώσσα.
Ο Τζον Μ όνταγκιου, βέβαια, ο τέταρτος Κόμης του Σά
ντουιτς δεν έμεινε στην ιστορία μόνο γ ι αυτήν την αλη
θινά έξυπνη έμπνευσή του. Προερχόμενος από οικο
γένεια αξιωματικών του ναυτικού και νομικών, ήταν 
εκείνος, ο οποίος χρηματοδότησε την εξερευνητική απο
στολή του φημισμένου κάπτεν Κουκ στον Ειρηνικό. Ε ί
ναι μάλιστα χαρακτηριστικό πω ς αναγνωρίζοντας τη 
συμβολή του και α ντί γ ια  «ευχαριστώ» ο Βρετανός θα
λασσοπόρος ονόμασε προς τιμήν του «Νήσους Σάντου
ιτς» μία από τις μεγαλύτερες συστάδες νησιών που ανα
κάλυψε (τη σημερινή Χαβάη!)
Σήμερα, το σάντουιτς έχει ενσωματωθεί σε όλες σχεδόν 
τις δυτικές κουζίνες, χάρη στην ευκολία προετοιμασίας 
και μεταφοράς, αλλά και στη μεγάλη ποικιλία συνδυα
σμών και γεύσεων που προσφέρει. Άλλωστε, κάθε τόπος 
έχει και τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που προσ
δίδει στο σάντουιτς. Και όλα αυτά για μια διατροφική 
παράδοση, τόσο παλιά όσο και το ψωμί.

τεστ αστυνομικών γνώσεων
1. Κρατούσα θεωρία που επιλύει το εκούοιο (οικεία 
βουλησει) στοιχείο της υπαναχώρησης είναι:
α) η θεωρία της χρυσής γέφυρας,
β) η θεωρία της ανταμοιβής,
γ) η θεωρία της λογικής των εγκληματιών.

2. Ό ταν ο Ε ασκεί σωματική βία σε βάρος της Θ και 
ο Ζ προβαίνει οε εξώγαμη συνουσία με την Θ τότε:
α) οι Ε, Ζ θα κριθούν ο μεν Ε ως αυτουργός της 
παράνομης βίας (αρ. 330 ΠΚ) ενώ ο Ζ ως αυτουργός 
βιασμού,
β) οι Ε και Ζ θα κριθούν ως συναυτουργοί βιασμού (αρ. 
45 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 336 § 1 ΠΚ), 
γ) ο Ε θα κριθεί ως άμεσος αναγκαίος συνεργός (αρ. 46 § 
1β ΠΚ) ενώ ο Ζ ως αυτουργός βιασμού.
ΠΗΓΗ: του Νομικού ΕγκΧηματολόγον Ν. Δερμενούδη
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Η λεπτομέρεια προέρχεται από την κατάθεση του γείτονα. 
Πράγματι, ο άντρας λέει άτι πρόσεξε πως το αφεντικό του 
σκύλου είχε το λουρί του στο χέρι. Αν το ζώο του είχε φύ
γει, το λουρί θα είχε μείνει ενωμένο με το κολάρο του σκύ
λου. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι το ζώο είχε αφεθεί ελεύθε
ρο επίτηδες και άρα δεν ήταν ατύχημα.

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 4 στη 
διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
- ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Λ. 
Κηφισίας 23 Μαρούσι, Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: anaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210- 
6849352. (Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη, στοιχεία 
σας, την ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2) του δώρου οαςλ
Απαντήσεις: 1.Α, 2.Γ, 3.Γ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1. Γ, 2. Γ, 3. A

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Στις 11.59, ένα λεπτό πριν γεμίσει

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: 1. α, 2. β

Ν ΙΚ Η Τ Ε Σ : (κα τό π ιν  κληρώ σεω ς)
1) ΝΤΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ Στέφανος,
2) ΜΠΙΛΛΙΟΣ Κων/νος,

3 9 8 6 2 5 4

8 6 7 5 1 4 9 3 2

5 4 2 3 9 8 6

8 9 1 5 3 6 7 4
4 5 3 2 7 6 1 9 8

7 6 4 8 9 2 5 3
6 3 4 9 2 5 7 8 1
9 2 8 7 3 1 4 6 5

1 5 6 4 8 3 2 9

ΛΥΣΗ Sudoku

Λίγο γέλιο

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλο τους. Ο 
Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:
- «Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκο- 
τρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται ακόμα.»
Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος:
- «Πότε γεννήθηκες;»
- «Το 1821!»
- «Πως σε λένε;»
- «Θεόδωρο Κολοκοτρώνη!»
- «Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;» '  ^  m
- «Δεν ξέρουμε, ερευνάται ακόμα!»

Η δασκάλα έβαλε στα παιδιά να γράψουν μια έκθεση, 
που να τελειώνει με τη φράση: «Μάνα είναι μόνο μία». 
Ό λα  τα παιδάκια έγραφαν η μαμά μου με αγαπάει, με 
φροντίζει και στο τέλος: «Μάνα είναι μόνο μία»
Ο Τοτός έγραψε:
Μία μέρα ήρθε στο σπίτι μια φίλη της μαμάς μου. Η 
μαμά μου, τη ρώτησε τι θα π ιε ί και η φίλη της απάντη
σε μια κόκα κόλα.
Τότε η μαμά μου, μου είπε να φέρω δύο. Ό τα ν  πήγα 
στο ψυγείο είδα ότι υπήρχε μόνο μία κόκα κόλα και 
φώναξα:«Μάνα, είναι μόνο μία!»

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.

Μάρτιος Απρίλιος
Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Λαμπρινή, Πασχάλης, 
Πασχαλιά *

4 /4

Ευτύχιος 6 /4

Δ η μ ο σ θ ένη ς , Δ ιο νύ σ ιο ς , Δ ιο νυ σ ία , Θ εμ ιστο κλής, 

Ό μηρος, Τ ιμ ό θ εο ς
10 /4

Αντύπας 11 /4

Γ εώ ρ γ ιος , Γ εω ρ γ ία  * 2 3 /4

Ελισάβετ 2 4 /4

Μάρκος * 2 9 /4

Α σημάκης, Α σ ημ ίνα , Ιάκω βος 3 0 /4

Ευδοκία 1/3

Ευθαλία, θάλεια 2 /3

Κλεόνικος, Κλεονίκη 3 /3

Ευγένιος 7 /3

Ιλιάνα, Σαράντης, Σμαράγδα 9 /3

Λέανδρος, Μάριος 13 /3

Χριστόδουλος 16 /3

Χρύσανθος, Χρυσάνθη 19 /3

Ροδή, Ροδιανός 2 0 /3

Δρόσος, Δροσούλα 2 2 /3

Ευάγγελος, Ευαγγελία 2 5 /3

Σύλας, Σύλια 2 6 /3

Λυδία 2 7 /3 (*) Κινητή γιορτή

mailto:anaskophsh@yahoo.gr


1. Ο Υ φ υπουργός Ε ξω τερικώ ν κ . Σ πυρίδω ν Κ ουβέλης 
ευχαριστεί θερμά τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου καθώς και το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας για την ουσιαστική συμβολή τους 
στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Αϊτής.
2. Ο  Α ρ χ η γ ό ς  της Κ υ π ρ ια κ ή ς  Α σ τυ νο μ ία ς  κ . Μ ιχ α ή λ  
l i a n a  γ εω ρ γ ίο υ  εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες: α) 
στην Ελληνική Αστυνομία για την άψογη συνεργασία και 
επαγγελματισμό που επέδειξε με αποτέλεσμα την εξάρθρωση 
σπείρας αρχαιοκάπηλων στην Κύπρο (23.1.2010).
και β) για την άψογη και επιτυχή συνεργασία της κατά τη 
διάρκεια εκπαιδεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο.
3. Η  Υποπρόξενος Μ. Β ρετα νία ς σ τη  Ρόδο κ. Ρ άνια  
Κ οσσκόρη ευχαριστεί τις Αστυνομικές Αρχές της Ρόδου και 
της Κω για την άριστη συνεργασία και τον επαγγελματισμό που 
επέδειξαν σε υποθέσεις που εμπλέκονταν Βρετανοί πολίτες κατά 
την καλοκαιρινή περίοδο.
4. Ο  Μ η τρ ο π ο λ ίτη ς  Π α ρ ο να ξ ία ς  Κ α λ λ ίν ικ ο ς  ευχαριστεί 
τον Γενικό Αστυν. Δ/ντή Περιφερείας Ν. Αιγαίου Ταξίαρχο κ. 
Χρήσιο Ντζούφρα, τον Διοικητή του Α.Τ. Πάρου καθώς και το 
προσωπικό για την παρουσία, συμμετοχή και άριστο συντονισμό 
κατά τη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων στη μνήμη της 
Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.
5. Ο Ν ομά ρχης Λ ά ρ ισ α ς κ . Λ ουκάς Κ ατσαρός συγχαίρει 
την Α.Δ. Λάρισας για το σημαντικό έργο που επιτελεί σε όλους 
τους τομείς ενισχύοντας με τις επιτυχίες της το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών.
6. Ο  Δ ή μ α ρ χ ο ς  Ζ ω γρ ά φ ο υ  κ . Γ ιά ν ν η ς  Κ ο ζά κ ο ς  εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια στο Α.Σ.Α.Ε.Δ και στην Ελληνική 
Αστυνομία για την άριστη διοργάνωση και το υψηλότατο επίπεδο 
των αθλητών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΚΑΡΑΤΕ Ενόπλων 
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας (6.12.2009).
7. Ο Δ ή μα ρχος Α μ π ελο κή π ω ν Θ εσσαλονίκης κ . Λάζαρος 
Κ υρίζογλου εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στη Δ/νση 
Τροχαίας ΘεσΙνίκης για την επιτυχία της παρουσίασης της 
έκθεσης μ ε θέμα «Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας».
Η. Ο  Δ /ντής Γ .Ε .Θ Λ .ΙΚ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ  Χ Ε ΙΡ ΙΣ Μ Ο Υ  Κ Ρ ΙΣ Ε Ω Ν , 
'Γαξίαρχος κ . Ν ικ ό λ α ο ς  Ζ α χ α ρ ιά δ η ς  ευχαριστεί και 
συγχαίρει την Δ/νση Τροχαίας Αττικής Τμ. Συντονισμού & 
Ε.Ο.Δ. για την πολύτιμη συνδρομή και τον επαγγελματισμό που 
υπέδειξε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου Χειρισμού 
Κ ρίσεω ν«ATH ENA Ό9».
9. Η  ΙΙ.Ο Λ Σ .Υ . συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά τις αρμόδιες ΔΙ 
νοείς του Αρχηγείου για την άψογη συνεργασία και διοργάνωση 
της τελετής του μνημόσυνου των πεσόντων Αστυνομικών.
10. Ο  Π ρόεδρος τον Σ υ νδ έσ μ ο υ  Α π ο σ τρ ά τω ν  Σ ω μ ά τ ω ν  
Α σ φ α λ ε ία ς  Α ευκά δος, κ . Π α να γ ιώ τη ς  Σ τ ερ γ ίο ν  εκφράζει

τα θερμά του συγχαρητήρια στον Αστυν. Δ/ντή Αιτωλίας κ. 
Θεόδωρο Ρούτση, τον Διοικητή και το προσωπικό τον Τ.Α. 
Μεσολογγίου για την άμεση διαλεύκανση ανθρωποκτονίας. 
1 1 .0  Σ ύλλογος Κ οσμηματοπω λτίτν Ω ρολογοπω λτόν 
Θ εσΙνίκης ευχαριστεί τη Γ.Α.Δ.Θ, το Α.Τ. και Τ.Α. 
Χαριλάου για τη συνεχή και αποτελεσματική αστυνόμευση 
της περιοχής μ ε σκοπό την καταστολή της έντονης 
εγκληματικότητας.
12. Η  Ε κ π α ιδ ευ τ ικ ή  Κ ο ινό τη τα  κ α ι ο  Π ρόεδρος  
τον Ε κ π α ιδ ευ τ ικ ο ύ  Ο ρ γ α ν ισ μ ο ύ  N E W  Y O R K  
C O L L E G E , κ . Η)Χίας Φ ούτση ς εκφράζουν τις θερμές 
ευχαριστίες τους στους Διοικητές, αξιωματικούς και 
προσωπικό των A. Τ. Ακροπόλεως, Τ.Α. Ακροπόλεως, 
Αμεσης Δράσης, Ομάδας, Δ/νση Αστυν. Επιχειρήσεων 
Αττικής για την άμεση συνδρομή τους σε θέματα μέτρων 
τάξης και ασφαλείας.
13. «Το Χ α μόγελο  τον Π αιδιού» ευχαριστεί το Γραφείο 
Διαβατηρίων της Δ/νσης Αστυν. Β.Α. Αττικής για την 
χρηματική συνδρομή τους.
14. Ο  Δ ιευ θ υ ντή ς  Μ .Ε .Θ . του Γ ε ν ικ ο ύ  Ν ο σ ο κ ο μ ε ίο υ  
Π α ίδ ω ν  Α θ η ν ώ ν  κ . I. Π α π α δ ά τος, συγχαίρει τον
κ. Σπυρίδωνα Πέτρου, αξιωματικό της Ομάδας Ζ  για 
τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διάρκεια 
τροχονομικού ελέγχου.
15. Ο Δ ιευθυντή ς του Γ ενικού Λ υκείου Ζ εφ νρίον  
κ. Ε υρ ιπ ίδη ς Γ ια ννίκα ς ευχαριστεί τον Αστυν. Δ/ντή 
Αχαΐας κ. Δημήτριο Δριβίλα καθώς και όλο το αστυνομικό 
προσωπικό για τις προσπάθειες που κατέβαλαν 
προκειμένου να μεταφερθούν μ ε ασφάλεια μαθητές και 
καθηγητές που είχαν εγκλωβιστεί λόγω κακοκαιρίας.
16. Ο  κ . Γ εώ ρ γ ιο ς  Δ ο ύ κ α ς  του Τ α ξ ιδ ιω τ ικ ο ύ  
Π ρ α κ το ρ ε ίο υ  D O U K A S  T O U R S  ευχαριστεί και 
συγχαίρει τον Αστυνόμο Β ' κ. Γεώργιο Μπράβο για την 
βοήθεια που προσέφερε σε μαθητές που επέβαιναν σε 
χαλασμένο λεωφορείο.
17. Η  Δ ιευθύντρ ια  του Ε ιδ ικού Σ χολείου  Δ ρά μ α ς κ. 
Κ υρια κή  Π αραοκευοπούλου ευχαριστεί θερμά το Τ.Α. 
Δράμας για τη σύλληψη δράστη διάρρηξης του σχολείου.
18. Ο  Δ ιευ θ ύ ν ω ν  Σ ύ μ β ο υ λο ς  της Λ Ε Π Ι κ . Γ εώ ρ γ ιο ς  
Γ α λ α ν ά κ η ς  ευχαριστεί και συγχαίρει το Τ.Α. Πρεβέζης 
και το Τ.Α. Αγ. Παντελεήμωνα για την σύλληψη 
αλλοδαπών και κατάσχεση πλαστών CD και DVD με 
αποτέλεσμα την καταπολέμηση της πειρατείας.
19. Η  E u ro b a n k EFG ευχαριστεί και συγχαίρει την 
Ελληνική Αστυνομία για την άψογη εκτέλεση επιχείρησης 
με αποτέλεσμα τη σύλληψη ένοπλων ληστών στην περιοχή 
του Βύρωνα.
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20. Η  Ε μ π ο ρ ικ ή  Τ ρ ά π εζα  ευχαριστεί την Α.Δ. 
Φθιώτιδας, το A T . Στνλίδας και την Ασφάλεια Λαμίας 
για την άμεση σύλληψη δραστών ένοπλης ληστείας στο 
κατάστημα της Στνλίδας (8-12-2009).
21. Η  A S P IS  B A N K  ευχαριστεί την ΔΙνση Άμεσης 
Δράσης για την άμεση κινητοποίηση τους προκειμένου 
να συλληφθεί δράστης ληστείας σε κατάστημά της στην 
Καλλιθέα (05-01-2010).
22. Ο  κ . Γ ερ ά σ ιμ ο ς  Α ν τω νέλο ς  εκπρόσωπος του 
Προσωπικού Ασφαλείας της Εμπορικής Τράπεζας 
ευχαριστεί και συγχαίρει το προσωπικό της Σχολής ΜετΙ 
σης και Επιμόρφωσης -  Τμ. Ειδικής Αστόν. Εκπ/σης στο 
Λαγονήσι και ιδιαίτερα τους κ.κ. Αθανάσιο Μπαλααάκη, 
Θωμά Χαραλαμπή για την άριστη εκπαίδευση που τους 
παρείχαν.
23. Η  Π ΑΕ Π α να θηνα ϊκός Α.Ο . ευχαριστεί την 
Ελληνική Αστυνομία για την άψογη συνεργασία κατά τη 
διάρκεια των αγώνων μεταξύ Άρη - Παναθηναϊκού και 
Skoda Ξάνθης - Παναθηναϊκού.

24. Η  Π Α Ε  Π Α .Ο .Κ . ευχαριστεί την Ελληνική 
Αστυνομία για την ασφαλή μεταφορά και προστασία της 
ομάδας στον αγώνα Ολυμπιακός -  Π.Α.Ο.Κ. (23 και 24- 
01-2010).
25. Ο κ. Π αναγιώ της Π νευματικούδης ο οποίος έπεσε 
θύμα κλοπής σε σταθμό του ΜΕΤΡΟ, ευχαριστεί το A  Τ. 
Εξαρχείων για τον επαγγελματισμό που υπέδειξαν.
26. Ο ι κ . Γ ιά ν ν η ς  Ζ α β ά κ ο ς  κ α ι Τ ίμ ο ς  
Λ α μ π ρ ιν ό π ο υ λ ο ς  εκφράζουν π ς θερμές ευχαριστίες 
τους στα A T . και Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κόνιτσας 
για την άμεση συνδρομή τους σε εξαφάνιση του ενός σε 
περιοχή του Πάπιγκου.
27. Ο κ. Α ντώ νιος Μ ιχαλόπονλος ευχαριστεί τους 
Αστυνομικούς για την βοήθεια που προσέφεραν στην 
οικογένειά του την 29-10-2009 στη συμβολή των οδών 
Γέλωνος και Πέτρου Κόκαλη.
28. Η  κ . Ε ιρ ή νη  Α γγελ ά κ η  συγχαίρει τους Αστυνομικούς 
που βοήθησαν άμεσα ανήλικο που βρισκόταν στη συμβολή 
των οδών Α μ . Βεάκη & Παν. Τσαλδάρη στο Περιστέρι.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΠΡΟΣΙΤΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

από το 1924



Π Ο Λ Η  Μ Π Λ Ε
Υφασμα rip-stop βαμβακερό 

100%, ανεξίτηλο. Γυναικείο 
πατρόν (χαμηλό κάβαλο) 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 3 3  
ΧΙΤΩΝΙΟ 3

ΓΗ

32 ^
Μ Π Λ Ο Υ Ζ Α Κ ΙΑ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά, 
POLO ΜΑΚΟ C O

Μ Π Λ Ο Υ Ζ Α Κ ΙΑ  Ε ΙΔ ΙΚ Ω Ν  Φ Ρ Ο Υ Ρ Ω Ν
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά, 
P0L0EX3 ΜΑΚΟ n m

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ε Σ
Ε Π ΙΓ Ο Ν Α Τ ΙΔ Ε Σ Κ Α Π ΕΛ Ο

Με κέντημα τ ΐ ι ·
Σ Α Κ ΙΔ ΙΟ  Μ Η Ρ Ο Υ
ο. Με αφαιρουμενο πάνελ 
β. Maxpedition

_  Τ Σ Α Ν Τ Α Κ Ι Μ Ε Σ Η Σ  
όπλου ™  Α Π Ο Κ Ρ Υ Ψ Η Σ  Ο Π Λ Ο Υ

OAKL6Y
α. Αλυσίδα

β. Μεντεοέ

Γ \  β. Five

Γ Υ Α Λ ΙΑ  O A K LE Y  U S A
Προστασίας ανπθραυοματικά

Π Ο Ρ Τ Ο Φ Ο Λ ΙΑ
α. Δερμάτινα M 3  
β. Γκορντούρα νέο βΤ,- f l

Μ Π Ε Ρ Ε Σ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  
(Γ Α Λ Λ ΙΚ Ο Σ ) Θ Η Κ Η  Μ Η Ρ Ο Υ

Οπλου με γεμιστήρα Ι £ Χ 3Χ Ε ΙΡ Ο Π Ε Δ Ε Σ Θ Η Κ Η  Χ Ε ΙΡ Ο Π Ε Δ Α Σ  Θ Η Κ Η  Ο Π Λ Ο Υ
Φκ μ  § * n

α. BlackHawk
β. Scorpion

Ζ Ω Ν Η  Ε Ξ Α Ρ Τ Η Σ Η Σ
α. Με πόρπη ασφαλείας U X 1  
β. Με πόρπη 3 σημείων ε ΤΗΓΙ 
γ. BlackHawk ΕΤΕΠ

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο Ι Φ Α Κ Ο Ι U S A  ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ LEATHERMAN
Με κουμπί On - Off στο πίσω μέρος α. Kick (12 εργαλεία) Ε221 

β. Wave (18 εργαλεία) j  Μ Γίί

Θ Η Κ Η  Ω Μ Ο Υ
α. Χωρίς γεμιστήρα LU 
β. Με γεμιστήρα I t l A

ΧΡΟ#.**
ϋ ,  « ο ο ρ ο
39

Μ Π Λ Ο Υ Ζ Α Κ Ι Υ Μ Ε Τ
Κέντημα πίσω και στα μανίκια, 
σήμα μπροστά, ____

Α Ν Τ ΙΑ Ν Ε Μ ΙΚ Ο  P O LIC E
Κέντημα Police πίσω, 
σήμα μπροστά, im is i

Φ Λ Α Ι ΤΖΑ Κ Ε Τ Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ Η Σ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά 
και στα μανίκια.

Μ Π Λ Ο Υ Ζ Α Κ ΙΑ  Ο .Π .Κ .Ε .
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά. 
POLO ΜΑΚΟ ΕΖ3

Π Ο Υ Κ Α Μ ΙΣ Ο  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ
ΙΓ Π

Σ Τ Ο Λ Η  TA C T IC A L  
R E S P O N S E  U N IF O R M
Χρώματα: μπλε, μαύρο, 
woodland 
Παντελόνι i , 'i h  

, Χιτώνιο Γ Π Π POLO B LACKHAW K Ελαφρύ και διαπνέον. 
Δεν μπαίνει, δεν ξεβάφει, δεν ζαρώνει, 
α) Τru-spec · > ι ί ι ·  β) Cotton M Z tiffl 
γ) Tactical

ΓΙΛΕΚΟ Τ.Τ. 
Ε Ξ Α Ρ ΤΗ ΣΗ Σ
Μαύρο, λαδί.

A R M Y W

Σ Τ Ο Λ Η  Μ Π Λ Ε  - 
Μ Α Υ Ρ Η  - Λ Α Δ Ι
Υφασμα rip-stop βαμβακερό 

100%, ανεξίτηλο.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 18 €

ΧΙΤΩΝΙΟ 18 £

Imported from USA



Λ εω φ . Βουλιαγμένης 247  (Σταθμός Μετρά Δάφνης)

ΤΗΛ., FAX: 2 1 0  9 7  6 9  5 9 7  www.armyland.gr

• RICIO* ΜΊΙΜΗΙ

39 45£

Μ Ε  Ο Λ Α  ΤΑ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ ΙΣ ΙΑ Κ Α  Α Ρ Β Υ Λ Α  « Δ Ω Ρ Ο » 1 ΖΕ Υ Γ Α Ρ Ι Κ Α Λ ΤΣ Ε Σ

Α Ρ Β Υ Λ Ο  Κ Ο Ν ΤΟ  « R ID G E »
Με φερμουάρ ΥΚΚ και αερΰσολα.
1331

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « S U R V IV O R S »
Διαπνέον με φερμουάρ.

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « M A G N U M »  Α Ρ Β Υ Λ Ο  «O R IG IN A L  S W A T »
Διαπνέον με ενσωματομένη «αεροσόλα». Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
E H

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « O R IG IN A L  
S W A T »  Φ Ε Ρ Μ Ο Υ Α Ρ
Διαπνέον με αεροσόλα.

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « M A G N U M »  
Φ Ε Ρ Μ Ο Υ Α Ρ
Διαπνέον με ενσωματομένη 
«αεροσόλα». · ι ι ι ι

Α Ρ Β Υ Λ Ο  «R ID G E »
Αδιάβροχο 100%. Με αεροσόλα.

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « D A N N E R »  U S A
Αδιάβροχο 100%. Με Goretex. 
Διαπνέον. | m |

A IR  T R A IN E R  LO W
Πολύ ελαφρύ με αεροσόλα.

m m m \

ΓΟ Β Α  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ
Όλο δέρμα.

Π Α Π Ο Υ Τ Σ Ι Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΑ Σ
Όλο δέρμα αδιάβροχο.

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « R ID G E »  Ψ Η Λ Ο  
Δ Ε Ρ Μ Α Τ ΙΝ Ο
Αδιάβροχο. Με αεροσόλα.
ΒΜ.-Ι1 _

Α Ρ Β Υ Λ Ο  «D A N N E R »  
Φ Ε Ρ Μ Ο Υ Α Ρ
Όλο δέρμα αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
B Q 3

j i
Α Ρ Β Υ Λ Ο  «R ID G E »  
Φ Ε Ρ Μ Ο Υ Α Ρ
Διαπνέον με αεροοόλα.
1331

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « R ID G E »  Ψ Η Λ Ο  
Δ Ε Ρ Μ Α Τ ΙΝ Ο
Αδιάβροχο. Με αεροοόλο και 
φερμουάρ. I H ' M

I PsIpOg 1

Α Ρ Β Υ Λ Ο  «O R IG IN A L  S W A T »  
Δ Ε Ρ Μ Α Τ ΙΝ Ο
Αδιάβροχο 100%. Με φερμουάρ και 
επένδυση για κρύο. j j j j j

Α Ρ Β Υ Λ Ο  «B LA C K  H A W K » U SA
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram.
rcaa

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « M A G N U M »  E L ITE  II
Αδιάβροχο 100%. Με επένδυση για 
το κρύο και σόλα Vibram

Η Μ ΙΑ Ρ Β Υ Λ Ο  Μ Ε  
Φ Ε Ρ Μ Ο Υ Α Ρ
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram. 
Τ ΐ Τ Ι

Α Ρ Β Υ Λ Ο  « M E IN D L E »
Αδιάβροχο. Με Goretex 
και αεροσόλα.

HEEB

Κ Α ΛΩ Δ ΙΟ
Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ  Ο Π Λ Ο Υ  m m

ΖΩ Ν Η  Π Α Ν Τ Ε Λ Ο Ν ΙΟ Υ  U N IV E R S A L
Μαύρο, λαδί.
ι τ π ΖΩ Ν Η  Ε Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Τ Η  

( IN S T R U C T O R S  G U N  B ELT)

Τ Σ Α Ν Τ A K I Α Π Ο Κ Ρ Υ Ψ Η Σ  
Ο Π Λ Ο Υ  B L A C K H A W K

0 Η Κ Η  Μ Η Ρ Ο Υ  O M E G A  E LITE
Γεμιστήρες/Χειροπέδες | j £ Q  
Χειροβομβίδας/Γεμιστήρας r u n

Θ Η Κ Η  Ο Π Λ Ο Υ
Από πολυμερές υλικό για USP 
και clock.

49 59 89 €

5 .1 1 1 :

Θ Η Κ Η  Ο Π Λ Ο Υ  
Μ Ε  Γ Ε Μ ΙΣ Τ Η Ρ Α  g | |

Θ Η Κ Η  Ο Π Λ Ο Υ
(Γ ΙΑ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Α ) Γ Π Ε Ε Π

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ ΙΑ Κ Ο
Μαύρο, μπλε, λαδί, 
ο) Blackhawk ΕΏ 
β) Blackhawk (rip-slop)
V) 5.11. EQ G I

r m

http://www.armyland.gr


TOKAREV FMJ

Dyneema

ΓϊΊ ίι][π[η [Η[η ίι]

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ
E1MON CRΗ πρώτη επιλονη των ειδικών 

δυνάμεων της Αοτυνομιας

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1. CORDURA ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ 

2 MIL SPEC VELCRO
3. ΠΡΟΣΘΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ
4. COOLMAX ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΥΦΑΣΜΑ

ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΙΜΟΝ

y  Αντοχή έναντι πολλαπλών 
V  βολών

y  Ανθεκτικότατα οτο νερό 
s /  και τον ιδρώτα!

y  Το ελαφρύτερο και πιο 
^  αφανές γιλέκο της αγοράς

r

V

Με την προσκόμιση 
του κουπονιού έχετε

ΕΚΠΤΩΣΗ 25€

Μπορείτε να τα προμηθευτείτε:
Αθήνα: ΚΛείατρο: 210 6470529 
Milipolis (Μοναστηράκι) : 211 0140359 
Bullet Proof: 2110112258 

W WW.elmon.gr Army Camp: 210 5326379
Κρήτη: Κλείοτρο 28310 - 50999

L_________________________________________________________________________Λ

http://WWW.elmon.gr


Κάειστ ο
Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Τ Ε  ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ 
ΚΑΙ Μ ΠΕΙΤΕ ΣΤΗ Ν ΚΛΗ ΡΩ ΣΗ  
ΓΙΑ Ε Ν Α  Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Ο  ΓΙΛΕΚΟ

Ο ν ο μ /ν υ μ ο :...........................................................

Δ ιε υ θ .: ........................................................... Προύοου 11 (όπισθεν Γ.Α.Δ.Α)
Αμπελόκηποι Αθήνα. TJ(. 115 22

TnA.: ............................................................  Τηλ.: 210 6470 529.
Email: kleistro@hol.gr 
www.klistro.gr

Το κουπόνι πρέπει να προσκομίζεχαι σιο καχάοιπμο
ΚΛΕΙΣΤΡΟ Ε.Π.Ε ώ στε να λαμβάνει α π όδειξη  επ ιβεβα ίω σ ηε 
xns συμμεχοχήε ιου . Μ ε  ιη ν  παράδοση ίο υ  κουπονιού σχο καχόσχημα μπαίνεχε αυιόμαχα 
οχην κλήρω σ η για ένα αλεξίσ φ α ιρ ο  γ ιλ έκο  E L M 0 N , η οποία θα γ ίνε ι ενώ π ιον  ουμβολα ιογράφ ου

mailto:kleistro@hol.gr
http://www.klistro.gr




POLICE

CHGARDC LEOPARD

neuu N E W  G E N E R A T IO N  
O F  S A F E T Y

neuu
e n G O R D e
PATROL

e n G A R D e  
D U A L use

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΤΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΓΙΛΕΚΑ ENGARDE 5ns ΓΕΝΙΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ STANDARDS, Tokarev
ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΑ EXTRAS 
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ
φ  100%  DYNEMA by DSM

φ  ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ USA N.I.J 2005
ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Π ΙΣ Τ Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ ^ ^ ,

·»  . λί ΐ ΓΤΔΝΤΛΡΝΤ Δ Γ Φ Δ Λ Η Δ Τ  ς  Κ Ι  ^ -,■** **£*&

*  V

0  ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑ* SK 1
ΓΡΑΠΤΗ ε γ γ χ η ς α Ι ϊ ις ^ ο ιμ Σϊ

0  ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ Β Υ Ο ί Σ ΐ ί ^ ^
.4 4  MAGNUM: 24m m  
.3 5 7  SIG: 1 8mm

.557 SIG

#  ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ PRO , Λ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΡφΧ

ν \ \ χ ^

φ  ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ (2 5JOULES) 

Ο  ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ+

T a rg e t G roup L td
defensive Equipment

Kevipmc ΜιχαΑακοηούΑου, 121 115 27 Αθήνα Tnfl.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: targetgr®acci.gr 
Υποκαιάστημε Δημηισάναε, 16 115 22 ΑμηεΑόκηηοι · Tnfl.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: taryetyreaccLgr 

ίποκαιάοιημα2 Via Guido Faletra 31,93100 Caltanissetta, Sicily - ITALY · Tel. +393201579925 · Fax: +39093455370



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Κάθε Πάσχα την τελευταία πενταετία κατα μέσο ορο:
40  συνάνθρωποι μας χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα 

53  τραυματίζονται σοβαρά, 4 0 8  τραυματίζονται ελαφρά

Φέτος το Πάσχα αλλάζουμε πορεία.
► Φοράμε τη ζώνη ή το κράνος μας 
►Κρατάμε χαμηλές ταχύτητες 
►Δεν οδηγούμε όταν έχουμε καταναλώσει αλκοόλ 
►Δεν κάνουμε αντικανονικές προσπεράσεις


