


περισσότερες καλύψεις
λιγότερα ασφάλιστρα

Όταν η Εγγύηση και η Αξιοπιστία των Κορυφαίων Ασφαλιστικών Εταιριών στον κόσμο, 
συνδυάζονται με την Αμεσότητα, το Ανθρώπινο Πρόσωπο και την Εμπειρία  

των ασφαλιστικών γραφείων ΑΣΗΜΑΚΟΣ τότε το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο για εσάς. 
Τώρα μπορείτε να έχετε Περισσότερα και να δίνετε Λιγότερα.

Κ α λ ύ ψ ε ις  Π α κέτο υ  
Π ρ ο σ φ ο ρ ά ς

Ειδική προσφορά γιά 
Αστυνομικούς

*  Αστική Ευθύνη για Σωματικές Βλάβες τρίτων κατά άτομο 500.000 € 

Αστική Ευθύνη για Υλικές Ζημιές τρίτων 500.000 €

Προστασία ασφαλίστρου (Β/Μ) λόγω ζημιάς

Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα έως 10.000 €
" «*>

Αστική Ευθύνη Πυρός, σε πορθμεία & κλειστούς χώρους 10.000 € 

Οδική Βοήθεια λόγω Ατυχήματος & Φροντίδα Ατυχήματος 

Οικοσκευή σε Α' Κίνδυνο 10.000 €

Αίτηση Ασφάλισης Τηλεφωνικώς
Δωρεάν Αποστολή Συμβολαίου στον Χώρο σας

Α σ φ ά λ ισ τ ρ α

Εξάμηνο
155 € 
163 € 
168 € 
199 € 
202 €  
210 €  
213 € 
243 € 
246 €

Γενικέε ΑσφάΧειεε Ασημάκοε··

Τ η λέφ ω νο  Ε π ικ ο ιν ω ν ία ς  : 210 -2 7 1 9 6 0 1  
Από 09.00 Έως 18.00

Ελευθ. Βενιζέλου 131 A ' - Ν. Ιωνία Τ.Κ. 14231
web site: www.genikes-asfaleies.gr - e-mail: info@genikes-asfaleies.gr

http://www.genikes-asfaleies.gr
mailto:info@genikes-asfaleies.gr


[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ I

από τον ε κδό τη

απητοί Συνάδελφοι,
ύσκολη χρονιά κλείνει και μια νέα έρχεται. Το 2010 αφήνει ττιν Πατρίδα μας λαβωμένη αττό την 

οικονομική κρίση και το 2011 μας βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη καμπή.
Σήμερα καλούμαστε ως Χώρα να δώσουμε μία ιστορική μάχη. Μάχη για να κατακτήσουμε και πάλι 
όλα όσα ως Έλληνες μας αξίζουν. Εμείς οι Έλληνες έχουμε διαχρονικά δοκιμαστεί σε δύσκολες συν
θήκες και έχουμε βγει νικητές. Ας υποδεχθούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία και ελπίδα.
Η χρονιά που πέρασε είχε ιδιαιτερότητες στον τομέα της ασφάλειας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με 
ψυχραιμία και επαγγελματισμό και γι ’ αυτό σας εκφράζω τις ευχαριστίες και τα θερμά μου συγχα
ρητήρια. Η κατάκτηση αυτή δεν ήταν συγκυριακή αλλά αποτέλεσμα ολοκληρωμένου σχεδιασμού και 
συστηματικής δουλειάς.
Συνεχίζουμε, χωρίς εφησυχασμό, αλλά με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και ισχυρή βούληση για να 
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών. Οφείλουμε με τη συνεισφορά μας να εξασφαλίσουμε 
στην Πατρίδα και στα παιδιά μας αυτό που πραγματικά τους αξίζει: την ασφάλεια, την κοινωνική 
ειρηνη, την πρόοδο... ] .

Εορταστικό μήνυμα του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας από το Κέντρο της Άμεσης Δράσης κατά 
την αλλαγή του έτους

[  3  ]  Α/Α



[  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ 265 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

6 1 0Έ ρευνες και συλλήψεις σχετικά με την τρομοκρατία,

14 Μείωση στην είσοδο μεταναστών στα ανατολικά χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία,

24

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,

16Ο ά-νους εγκλη

ματίας είναι πάντοτε “αθώος”;, j ΓΗ βία με αφορμή τις αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο Ψυχολογικός Άξονας των Τεχνικών Διαπραγμάτευσης σε καταστάσεις ομηρίας,

θαρχικού δικαίου του Αστυνομικού προσωπικού, Το στρες των αστυνομικών,

Βασικές αρχές πει- 

Κρανιοεγκεφαλική

κάκωση, Η εξέλιξη του τροχού και το αυτοκίνητο, Επιτυχόντες.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
( Ιν α σ κ ό π η σ η

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

96, 100 
104

Άγιος Συμεών ο Θεο-" Αναμνήσεις ενός Μοιράρχου,

1 0 2δόχος, JL \ J  Τσικνοπέμπτη, J L  \ J  JLOi Αθηναίοι εκσχρατεύ-

114 Παναθηναϊκό Στάδιο, 116ουν κατά της Μήλου, Επι

χείρηση “καθαρά χέρια”

Μόνιμες Στήλες

54
70
82.

Επιτυχίες του Σώματος,

72
66

' Ηθικές Αμοιβές, 

(Υπηρεσιακά νέα, 

112 Βιβλία,

124

Διεθνείς αστυνομικές επιτυχίες,

76,
110 

118

Αθλητισμός,

Πολιτισμός, 

Παράξενα,

'Επικαιρότητα,

120Ψυχαγωγία,

. Αλληλογραφία.

Συμφορά μ ε  την 9010/1/16-γ από 5/1/01 /(ΦΕΚ. Β ' -1090) 

Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ'αριθμ. 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- 

Εκδόσεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

Εκδότης-ΔιευΟυντης
Α/Δ' Βασίλειος Τραυλός 
τηλ. 210/6927283
Β. Αρχισυντάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
Creative art director
Λιάνα Ιοκ,ννίδου

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

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείρηση-Διανομή 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ” Α.Ε.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι, 
τηλ. 210/8161301 
Ετήσιες Συνδρομές
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


ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

IX
I

Σε συνέχεια των ερευνών για την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας στην χώρα μας, ανακοινώνεται ότι, κατά 
την εξερεύνηση των χώρων στο διαμέρισμα στην οδό 
Κάσου 3 στο Χαλάνδρι (24 Δεκεμβρίου 2010) βρέθηκαν 
αποτυπώματα, αριθμός των οποίων, όπως διαπιστώθηκε 

ττυλοσκοπικά, ταυτίζονται με τα αποτυπώματα των: 
•  Αργυρού Παναγιώτη του Ανδρέα, ο οποίος συνελή- 

[ την 1-11-2010 στο Παγκράτι και 
Τσάκαλου Χρήστου του Γερασίμου ετών 31, ο οποί

ος παραπέμφθηκε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 
Αθηνών για την πράξη της τρομοκρατικής οργάνωσης 
(Συνομωσίες Πυρήνων της Φωτιάς) και έχει διαταχθεί 
η σύλληψή του.

Σε συνέχεια προηγούμενης σημερινής ενημέρωσης,
^ ανακοινώνεται επιπρόσθετα (24 

Δεκεμβρίου 2010) ότι, στο διαμέ
ρισμα στην οδό Κάσου 3 στο Χα
λάνδρι, βρέθηκαν και αποτυπώ
ματα του Ntamiano Bolano του 
Ptolemeo, ετών 23, σε βάρος του 
οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλλη
ψης για συμμετοχή στην τρομο
κρατική οργάνωση Συνομωσίες 
των Πυρήνων της Φωτιάς.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΑΡΩΝ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στο πλαίσιο των ερευνών, που διεξάγονται για την 

αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στην χώρα μας, (13-01- 
2011) προσήχθησαν στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία 
τέσσερις νεαροί ημεδαποί από την περιοχή του Βύρωνα. 
Στη συνέχεια, οι τέσσερις προσαχθέντες συνελήφθη- 
σαν, καθώς από την ταυτοποίηση των στοιχείων τους, 
προέκυψε ότι σε βάρος τους εκκρεμούσαν εντάλματα 
σύλληψης του Ε ’ Ανακριτικού Τμήματος Θεσσαλονί- 

για τη συμμετοχή τους σε επίθεση με εκρηκτικό 
-  εμπρηστικό μηχανισμό σε κτίριο της Δ.Ε.Η. στη Θεσ- 

ίκη, η οποία συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της 
13-10-2010. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε συλλη- 

αυτοφώρω και κρατείται προσωρινά ο Ιθχρονος 
ΐς Σκουλούδης.

ά  στοιχεία των τεσσάρων (4) συλληφθέντων είναι:
. Χαράλαμπος Τσιλιανίδης του Αθανασίου και της 

ετών 23
ίτριος Φέσσας του Νικολάου και της Ελισάβετ,

ΑΡΙ0Σ-ΦΕΒΡ0ΥΑΡΙ0Σ 2011

ετών 23
3. Δημήτριος Δημτσιάδης του Παναγιώτη και της Ιω

άννας, ετών 23
4. Σωκράτης Τζίφκας του Δημητρίου και της Ουρα

νίας, ετών 21
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, παρουσία Εισαγγελέα, 

σε ημιυπόγειο διαμέρισμα επ ί της οδού Κορδελιού αρ. 30 
στον Βύρωνα, καθώς και σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου 
επί της οδού Δ. Πλαστήρα αρ. 14 στον Ταύρο, τα οποία 
ενοίκιαζαν με πλαστά στοιχεία ταυτότητας οι συλλη- 
φθέντες, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

•  Έ ν α  (1) πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov
•  Έ να  (1) πιστόλι 9 m m , με γεμιστήρα 10 φυσιγγίων
•  Εκατό (100) φυσίγγια των 7,62 mm
•  Εκατόν είκοσι (120) φυσίγγια των 9 mm
•  Έ να ς (1) σιγαστήρας για Kalashnikov
•  Τρεις (3) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
•  Πέντε (5) USB φορητοί δίσκοι
•  Δύο (2) Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι
•  Τέσσερα (4) κινητά τηλέφωνα
•  Οκτώ (8) δελτία αστυνομικής ταυτότητας, εκ των 

οποίων τα τέσσερα (4) των ιδίων των συλληφθέντων
•  Κενά έντυπα φοιτητικών δελτίων ταυτότητας
•  Δύο (2) στρογγυλές σφραγίδες του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
•  Χειρόγραφες σημειώσεις
•  Εννέα (9) πιστωτικές κάρτες
•  Το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ περίπου
•  Μονωτικές ταινίες
•  Λαμπτήρες
•  Κλειδιά
•  Σετ εργαλείων με κολλητήρι
•  Κατσαβίδια
•  Μία (1) φορητή συσκευή πλαστικοποίησης
Τα αντικείμενα που κατασχέθηκαν μεταφέρθηκαν 

στη ΔΑΕΕΒ, για εργαστηριακές εξετάσεις. Από τα μέχρι 
τώρα αποτελέσματα της εργαστη
ριακής -  βαλλιστικής έρευνας προ
κύπτει ότι το πιστόλι των 9 mm , 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε προη
γούμενη τρομοκρατική ενέργεια. 
Συνεχίζεται η εξέταση του για 
τυχόν ταύτιση του με άλλες αξιό
ποινες πράξεις. Οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα 
Πλημ/κων Αθηνών, κατηγορούμε-



ρα με ορισμένες αξιολογήσεις
•  Διευθύνσεις Αστυνομικών
•  Σχεδιαγράμματα περιοχών
•  Φωτογραφικό υλικά οπλικών
Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετά

σεων προέκυψε άτι το πολεμικό τυφέκιο τύπου Κα- 
λάζνικοφ, που βρέθηκε σε διαμέρισμα στο Βύρωνα 
δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατική ενέργεια. 
Οι εξετάσεις συνεχίζονται για τυχόν ταυτοποίηση 
με άλλες εγκληματικές ενέργειες.

νοι για την από κοινού συγκρότηση και συμμετοχή σε 
τρομοκρατική οργάνωση, καθώς και την διακεκριμένη 
κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

ΔΗΜΤΣΙΑΔΗΣ Δημήτριος ΦΕΣΣΑΣ Δημήτριος ΤΣΙΛΙΑΝΙΔΗΣ Χαράλαμπος

ΣΥΛΛΗΨΗ 27ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΔΑΣ ΥΠΗ
ΚΟΟΥ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Σε συνέχεια των ερευνών που διεξάγονται για την 
τρομοκρατία στη χώρα μας, συνελήφθη (14.01.2011) 
στην Αθήνα, από την Αντιτρομοκρα- 
τική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β.), η Γερμα
νίδα υπήκοος MEYER FEE MARIE 
του WOLFGANG και της VARVARA , 
ετών 27 για συμμετοχή σε τρομοκρα
τική δραστηριότητα. Η συλληφθείσα 
οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Αθηνών.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕ
ΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Σε συνέχεια της ενημέρωσης σχετικά με τις έρευ

νες για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας στη χώρα 
μας, ανακοινώνεται ότι στα ευρήματα που κατασχέθη
καν περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, σχέδιο θσέλιδης 
προκήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή από το περιεχόμενο 
της οποίας προκύπτει ότι:

•  Μια πρωτοεμφανιζόμενη οργάνωση, χωρίς να προσ
διορίζεται όνομα, θα αναλάμβανε την ευθύνη για μια 
σειρά εκρήξεων.

•  Αυτή η δραστηριότητα θα πραγματοποιούνταν ως 
εκδήλωση αλληλεγγύης πριν τη δίκη μελών της τρομο
κρατικής οργάνωσης «Συνομωσία Πυρήνων της Φωτι
άς», που αρχίζει τη Δευτέρα (17-01-2011).

•  Προαναγγέλλει συμμετοχή σε ένα διεθνές δίκτυο 
οργανώσεων βίας.

•  Περιλαμβάνει εκτενείς αναφορές και θεωρητικές 
προσεγγίσεις με τις οποίες επιχειρούν να δικαιολογή
σουν πράξεις βίας και τρομοκρατίας.

•  Περιλαμβάνει σημεία κριτικής αντιπαράθεσης με 
την τρομοκρατική οργάνωση «Επαναστατικός Αγώνας», 
όπου διαφοροποιούν τη θέση τους σχετικά με τη δράση 
της οργάνωσης «Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς».

Επιπλέον βρέθηκαν:
•  Συνθέσεις Δικαστικών Συμβουλίων σε όλη τη χώ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΗΣ 

ΑΝΤΠΤΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Σε συνέχεια χης ενημέρωσης, σχετικά με τις 

έρευνες που διεξάγονται για την αντιμετώπιση 
της τρομοκρατίας στην χώρα μας, δίδονται (18-01- 
2011) στη δημοσιότητα:

•  στοιχεία πλαστών Δελτίων Αστυνομικής Ταυ
τότητας και

•  φωτογραφίες, που έχουν χρησιμοποιηθεί για 
την κατάρτισή τους,

τα οποία βρέθηκαν σε κατ’ οίκον ή σε σωματικές 
έρευνες των ατόμων, που συνελήφθησαν για τρο
μοκρατική δραστηριότητα την προηγούμενη εβδο
μάδα.

Στοιχεία πλαστών Δελτίων Αστυνομικών Ταυτο
τήτων

1. Το υ π ’ αριθ. ΑΑ-246155 Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητος, με φερόμενα στοιχεία ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ 
Ευάγγελος του Γεωργίου και της Ζωής, γεν. 01-11- 
1989 στη Θεσσαλονίκη

2. Το υπ ’ αριθ. Χ-843104 Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητος, με φερόμενα στοιχεία ΦΕΤΕΙΝΙΔΗΣ 
Σωκράτης του Αναστασίου και της Κυράννας, γεν. 
28-06-1985 στη Θεσσαλονίκη

3. Το υπ ’ αριθ. ΑΑ-986121 Δελτίο Αστυνομικής 
Ταυτότητος, με φερόμενα στοιχεία ΤΣΙΑΛΑΣ Τρια- 
ντάφυλλος του Ιωάννη και της Δήμητρας, γεν. 25- 
12-1990 στη Θεσσαλονίκη.

Επιπρόσθετα, ανακοινώνεται ότι κατά την ενοι- 
κίαση του διαμερίσματος στην οδό Ν. Πλαστήρα 
14 στον Ταύρο Αττικής οι δράστες, ως μισθωτές
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Ιωάννη.

ΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

χεία ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ Γεώργιος χου

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜ
ΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

«ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΉΣ ΦΩΤΙΑΣ»
(Επάνω χου βρέθηκε οπλισμός και πλασχό Δελχίο 

Ταυχόχηχας)
Την (26.01.2011) προσήχθη σχην Υποδιεύθυνση 

Ασφάλειας Β/Α Αττικής, ύστερα από καχαδίωξη ανδρών 
χης Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σχην περιοχή χης Κηφισιάς, νεαρός 
ημεδαπός άνδρας, ο οποίος έφερε επάνω χου, μεχαξύ άλ
λων, χα έξης:

•  Έ να  (1) πισχόλι GLOCK χων 9 mm με γεμιστήρα 
χων δεκαπένχε (15) φυσιγγίων

•  Έ να  (1) δεύχερο γεμισχηρα με δεκαπένχε (15) φυ
σίγγια

•  Μία (1) χειροβομβίδα REPLICA 
Έ ν α  (1) σπρέυ πιπεριού 
Έ να  (1) σχυλό βινχεοκάμερα

•  Έ να ς (1) μάλλινος σκούφος
•  Έ να  (1) ζευγάρι μάλλινα γάνχια
•  Έ ν α  (1) Δελχίο Ασχυνομικής Ταυχόχηχας
Από χην περαιχέρω ασχυνομική έρευνα που διενεργή- 

θηκε από χη ΔΑΕΕΒ, διαπισχώθηκε όχι πρόκειχαι για 
χον καχαζηχούμενο ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ χου Πα- 
ναγιώχη και χης Μαρίας, γεν. χο 1988 σχο Μαρούσι Αχχι- 
κής, ο οποίος διώκεχαι με δύο (2) ενχάλμαχα σύλληψης. 
Συγκεκριμένα, με χο 2405/10.10.2010 Βούλευμα χου 
Συμβουλίου Εφεχών που διαχηρεί σε ισχύ χο 22/2009 
Ένχαλμα Σύλληψης χου Ειδικού Εφέχη Ανακριχή για 
συμμετοχή σχην τρομοκρατική οργάνωση «Συνωμο
σία χων Πυρήνων χης Φωχιάς», καθώς και χο 4/2011 
Ένχαλμα Σύλληψης χου Ειδικού Εφέχη Ανακριχή για 

σχην χρομοκραχική ενέργεια αποσχολής πα- 
δεμάχων σε διπλωμαχικές αποσχολές χο Νο- 

10, που ανέλαβε με προκήρυξή χης η ίδια 
ιργάνωση.
αντικείμενα καχασχέθηκαν και εξεχά- 

ΕΒ. Το Δελχίο Ασχυνομικής Ταυχό- 
ό και έφερε χη φωχογραφία χου συλ- 

φθείς οδηγήθηκε (27.01.2011) σχον 
ριχή.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 
23ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΑ 

ΓΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΛΑΣΤΟΥ ΔΕΛΤΊΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟ
ΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ

Σε συνέχεια των ερευνών για
χην ανχιμεχώπιση χης χρομοκρα- 
χίας σχη χώρα μας, δίνουμε σχη 
δημomόxηxα χωρινή φωχογραφία 
χου 23χρονου συλληφθένχα για 
χρομοκραχική δρασχηριόχηχα,
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Μιχαήλ χου 
Παναγιώχη.

Ο συλληφθείς έφερε επάνω χου 
πλασχό Δελχίο Ασχυνομικής Ταυχόχηχας, με χη φωχο- 
γραφία χου, επ ί χου οποίου υπήρχαν χα εξής σχοιχεία: 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσχανχίνος χου Ανασχασίου και χης 
Ευγενίας, γεν. 04-06-1989 σχα Ιωάννινα, ΑΔΤ: ΑΗ - 
594987 /12-05-2009 / Β' Τμήμα Ασφάλειας Αιγάλεω.

Τα σχοιχεία χου πλασχού 
Δελχιού Ασχυνομικής Ταυχό
χηχας και η φωχογραφία χου 
δίνονχαι σχη δημοσιόχηχα και 
παρακαλούνχαι όσοι πολίχες 
γνωρίζουν οχιδήποχε σχεχικό 
να επικοινωνήσουν με χα χη- 
λέφωνα 170, 1014 και 1964 χης 
Διεύθυνσης Ανχιμεχώπισης Ει
δικών Εγκλημάχων Βίας.

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΟΙΚΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ
Σε συνέχεια χων ερευνών για χην ανχιμεχώπιση χης 

χρομοκραχίας σχη χώρα μας, ανακοινώνεχαι όχι χην (27- 
01-2011) πραγμαχοποιείθηκε έρευνα σε μονοκαχοικία 
σχην οδό Θεμισχοκλέους 18, σχη Νέα Χαλκηδόνα. Η μο
νοκαχοικία είχε ενοικιαστεί από άτομο που εμφανίστηκε 
με στοιχεία: Γεώργιος ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ χου Παναγιώτη 
και της Φρειδερίκης, γεν. 05-12-1978 στη Θεσσαλονίκη 
με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ΑΕ -  165370, που φέρε
ται να εκδόθηκε την 23-01-2007 από χο Τμήμα Ασφαλεί
ας Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης.

Όσοι πολίτες γνωρίζουν οτιδήποτε σχετικά με χα 
στοιχεία που δημοσιοποιούνται, παρακαλούνχαι όπως 
επικοινωνήσουν με τα τηλέφωνα 170, 1014 και 1964 
χης Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων 
Βίας. Υπενθυμίζεται όχι εξασφαλίζεται η ανωνυμία και 
το απόρρητο χης επικοινωνίας. ]
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Παραδόσεις KO I OIKOV και παραδόσεις σε όβη την Εββάδα 

Σιο καιάσιημα θαβρείιε όβα ιαμσντέβα όβω νίω ν εταιρειών

<♦ Αστυνομικό Πρατήριο 
Λ.Συγγρού 288 & Μυκηνών, Καλλιθέα 
Τηλ. 210 9541760

Π.Ο.Ν. Ιερά Οδός 102Α, Βοτανικός 
Τηλ. 210 3479100



Θ Υβοαργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρηστός Παπουτσής και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, παρέσχησαν στις 21-12-2010 στην παρουσίαση της Δι
εύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), η οποία πραγματοποιήθηκε στο νέο σύγχρονο κτίριο, 
στη συμβολήαων οδών Λ. Αθηνών και Αντιγόνης 2, όπου μεταστεγάστηκε από τον Σεπτέμβριο του 
2010.

Ο Διευθυγτής της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Αντωνίου, 
ενημέρωσε τους παρισταμένους για τον τρόπο λειτουργίας, τη διάρθρωση, τη στελέχωση και τον επι- 
στημονικοχεχνικό εξοπλισμό της Υπηρεσίας. Στη συνέχεια, ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους και τις 
εγκαταστάσεις, όπου έγινε επίδειξη και περιγραφή, από τους αρμόδιους Αξιωματικούς, των δυνατοτή
των του σύγχρονου εξοπλισμού, που διαθέτει η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης ο κ. Υπουργός δήλωσε:
«Παρακολουθήσαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση του νέου μεγάλου κτιρίου της 

Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας. Είναι ένα βήμα προς την Ευρώπη. Είναι ένα

Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών 
“Μία σύγχρονη Υπηρεσία σε ένα σύγχρονο κτίριο”
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βήμα προς την πρόοδο. Έ να σύγχρονο κτίριο με σύγχρονες υπη
ρεσίες, με επιστημονικό δυναμικό, με νέους αξιωματικούς και στε
λέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπαιδευμένα κατάλληλα, που 
θα συμβάλλουν αποφασιστικά στη δίωξη του οργανωμένου εγκλή
ματος. Και αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς το οργανω
μένο έγκλημα και αυτό εκσυγχρονίζεται και εξοπλίζεται με σύγ
χρονα μέσα. Η αντιμετώπισή του -  υποχρέωση της ευνομούμενης 
Πολιτείας, υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
συνεργασίας μας με τις υπηρεσίες της -  θα γίνει με τον καλύτε
ρο δυνατό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση για όλους μας ισχύει ότι η 
ασφάλεια είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και είναι υποχρέωση της 
Πολιτείας να παρέχει όλα τα μέσα, αυτά τα οποία θα βοηθούν στη 
διερεύνηση των υποθέσεων και στην αντιμετώπιση του οργανω
μένου εγκλήματος».

Επίσης ο Αρχηγός του Σώματος δήλωσε:
«Είμαστε ιδιαίτεροι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι γιατί τα 

εγκληματολογικά μας εργαστήρια στεγάζονται, πλέον, σε σύγχρο
νο κτίριο. Τα εργαστήρια μας είναι από τα πλέον σύγχρονα στην 
Ευρώπη και έτσι ικανοποιείται ένας στόχος για μια αστυνομία σύγ
χρονη, επιστημονική, κοντά στον πολίτη. Η προσφορά της Εγκλη- 
ματολογικής Υπηρεσίας στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος 
και της τρομοκρατίας είναι γνωστή. Θα συνεχίσουμε με την ίδια 
επιμονή, με τον ίδιο ζήλο, προσβλέποντας πάντα σε μια σύγχρονη 
και επιστημονική αστυνομία. Σας ευχαριστώ πολύ».

Ιστορική εξέλιξη της Δ.Ε.Ε.
Το 1919 συστήθηκε και λειτούργησε στην Αθήνα το πρώτο «Κε

ντρικό Γραφείο Εγκληματολογικής Σημάνσεως», το οποίο το 1925 
μετονομάστηκε σε «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙ- 
ΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ». Επιπλέον προβλέφθηκε η ίδρυση Εγκλη
ματολογιών Εργαστηρίων στις μεγαλύτερες πόλεις και Συνεργεί
ων Σημάνσεως στις έδρες των Πρωτοδικείων και στις Φυλακές.

Το 1929 το Κεντρικό Γραφείο Εγκληματολογιών Αναζητήσε
ων ονομάστηκε «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΩΝ».

Κύριος οργανωτής των εργαστηρίων της Δ.Ε.Υ. κατά τρόπο άρ
τιο και επιστημονικό και θεμελιωτής - στυλοβάτης της εφαρμο
σμένης εγκληματολογικής πρακτικής στην Αστυνομία υπήρξε ο 
καθηγητής Κωνσταντίνος ΓΑΡΔΙΚΑΣ, ο οποίος διοίκησε την Υπη
ρεσία επί 36 χρόνια.

Το έτος 1971 ιδρύθηκε στην Αθήνα ανεξάρτητη Εγκληματολο- 
γική Υπηρεσία Χωροφυλακής. Με απόφαση του Υπουργού Δημο
σίας Τάξεως την επόμενη χρονιά καταργήθηκαν οι Διευθύνσεις 
Εγκληματολογικών Υπηρεσιών αμφοτέρων των Σωμάτων (Χωρο
φυλακής και Αστυνομίας Πόλεων) και συστήθηκε ενιαία Υπηρεσία 
με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗ
ΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ».

Το 1977 κυρώθηκε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός 
λειτουργίας της Διευθύνσεως Εγκληματολογικών Υπηρεσιών και 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών.

Το 1984 συστάθηκαν στις Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις
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Αθηνών και Θεσ/νίκης δύο (2) Υποδιευθύνσεις Εγκληματολογικών 
Ερευνών, υπαγόμενες στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Ασφαλείας αυ
τών, ισότιμες και μη ιεραρχικά εξαρτώμενες και συστάθηκαν την 
ίδια χρονιά Γραφεία Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) στα Τμή
ματα Ασφαλείας των Αστυνομικών Διευθύνσεων των Νομών.

Το 1992 η Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύ
θυνσης Ασφαλείας Αττικής προήχθη σε Διεύθυνση Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.), κατέστη αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία με 
ε'δρα την Αθήνα και υπήχθη απευθείας στο Υπουργείο Δημοσίας Τά- 
ξεως, διαρθρώθηκε δε εσωτερικά σε πέντε (5) Τμήματα (Εσωτερικών 
Λειτουργιών, Δακτυλοσκοπίας, Εργαστηρίων - Χημείου, Εξερευνή
σεων, Αναγνώρισης). Με απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης 
την ίδια χρονιά, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών αναδι- 
αρθρώθηκε σε οκτώ (8) Τμήματα και αφού προστέθηκαν τα Τμήμα
τα Εργαστηρίων, Χημείου, Μεθοδικοτήτων - Φωτογραφικού, Κατα
διωκτικών -  Στατιστικής και Αρχείων.

Το 2001 η Δ.Ε.Ε. παρέμεινε αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία υπα- 
γομένη στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εποπτευόμενη από 
το Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, ενώ από το 2003 η Διεύθυν
ση Εγκληματολογικών Ερευνών υπάγεται, εποπτεύεται και ελέγχε
ται απευθείας στον Αρχηγό. Επιπρόσθετα διαρθρώνεται σε δέκα (10)

Τμήματα (Εσωτερικών Λειτουργι
ών, Δακτυλοσκοπίας, Εξερευνή
σεων, Εργαστηρίων Πυροβόλων 
Όπλων και Ιχνών Εργαλείων, Ερ
γαστηρίων Δικαστικής Γραφολο
γίας και Πλαστότητας Εντύπων
και Αξιών, Χημικών και Φυσικών Εξετάσεων, Ανάλυσης Βιολο
γικών Υλικών, Μεθοδικοτήτων -  Φωτογραφικού, Καταδιωκτι
κών -  Στατιστικής και Αρχείων), με τη σημερινή τους μορφή 
και ρυθμίζονται θέματα της αποστολής, διάρθρωσης και αρμο
διότητας.

Το Σεπτέμβριο του 2010 η Διεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών μεταστεγάστηκε σε νεόδμητο ιδιόκτητο κτίριο πέντε 
ορόφων, 32.000 περίπου τετραγωνικών, στη συμβολή των οδών 
Λ. Αθηνών και Αντιγόνης 2-6.]
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Κ α τ α κ τ ή σ τ ε
έ ν α ν  κ ό σ μ ο  π ρονομ ίω ν.

*Το επιτόκιο ισχύει για μέσα εξαμηνιαία υπόλοιπα έως €5.000. Στους τόκους καταθέσεων επιβάλλεται φόρος 10%.
ί  % i  a

G E N IK I Ε π ίλεκτον
Προνομιακό πακέτο μισθοδοσίας σχεδιασμένο ειδικά για τα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Πολλαπλασιάστε τη δύναμη του 
μισθού σας και εξασφαλίστε τα 
επιπλέον προνόμια που σας αξίζουν!
•  3%* απόδοση στο λογαριασμό 

μισθοδοσίας.
•  Ειδικό καταναλωτικό δάνειο με 

προνομιακό επιτόκιο και έκπτωση 
50% στα έξοδα δανείου.

•  Πιστωτικές κάρτες με μειωμένο 
επιτόκιο.

•  Ειδική τιμολόγηση σε επιλεγμένα 
προγράμματα.

Απολαύστε μοναδικά οφέλη 
στην Τράπεζα που παραδοσιακά 
βρίσκεται δίπλα σας.

G E N I K I
Bank

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ SOCIETE GENERALE

70 χρόνια τώρα στηρίζει την  προσωπική σας ο ικονομία

Μία καλύτερη τράπεζα για μία καλύτερη ζωή in fo l in e :  801 11 6 0 0  3 0 0  ·  w w w .g e n ik i.g r

http://www.geniki.gr


Μείωση στην είθθδθ μεταναστών στα ανατολικά 
χερσαία σύνορά μας με την Τουρκία

(αντίστοιχη μείωση καταγράφεται και στις συλλήψεις)

Μείωση παρατηρείται στους δείκτες της παράνομης 
μετανάστευσης στα Ελληνοτουρκικά χερσαία σύνορα, 
τον προηγούμενο μήνα Νοέμβριο, χρονικά διάστημα 
που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η ανάπτυξη της Ομάδας 
Ταχείας Επέμβασης (RABITs) του Οργανισμού για τη 
Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξω
τερικά Σύνορα της EE (FRONTEX).

Συγκεκριμένα, συγκρίνοντας τον αριθμό των συλλή
ψεων στην περιοχή του θεάτρου των επιχειρήσεων με
ταξύ του μηνάς Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2010, η μεί
ωση φτάνει το 42,6%.

Από τη διαδικασία των συνεντεύξεων προκύπτει ότι 
η πλειοψηφία των συλληφθέντων παράνομων μετανα
στών είναι Αφγανικής και Πακιστανικής υπηκοότητας

(26% και 18% 
από το σύνολο 
των 4.462 αντί
στοιχα). Άλλες 
βασικές υπη
κοότητες που
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εντοπίζονται είναι η Αλγερία και το Μαρόκο, ενώ ο συ
νολικός αριθμός των εθνικοτήτων που ταυτοποιοόνται 
από τους ειδικούς είναι 53, (κυρίως Ασία και Αφρική).

Ειδικότερα, οι κυριότερες εθνικότητες των παράνο
μων μεταναστών εμφανίζονται στο ακόλουθο διάγραμ
μα:

"Υστερα από αίτημα του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον Εκτελεστικό Διευθυντή του Frontex, 
αναπτύχθηκαν, από τις αρχές του Νοεμβρίου, στα ελλη
νοτουρκικά χερσαία σύνορα, συνολικά 175 επιχειρησια
κά στελέχη από 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα στελέχη αυτά, που συγκροτούν την Ομάδα Ταχείας 
Επέμβασης στα Σύ
νορα (Rapid Border 
Intervention Team 
- Rabits), υποστη
ρίζουν τις Ελληνι
κές Υπηρεσίες Συ
νοριακής Φύλαξης
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Από τη διαδικασία των συνεντεύξεων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 
συλληφθέντων παράνομων μεταναστών είναι Αφγανικης και Πακιστανικής 

υπηκοότητας (26% και 18% από το σύνολο των 4.462 αντίστοιχα)

\

1  1

στην αντιμετώπιση αυτής της εξαιρετικής κατάστα
σης που δημιουργήθηκε πρόσφατα στην περιοχή του 
Έβρου.

Η Ομάδα “ Rabits ” έχει αναπτυχθεί στις χερσαίες 
και ποτάμιες συνοριογραμμές του νομού Έ βρου με την 
τουρκική πλευρά και εκτελεί τα καθήκοντά της υπό τις 
οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Ό λες οι επιχειρή
σεις επιτήρησης και ελέγχου των συνόρων γίνονται σε 
κοινή σύνθεση με Έ λληνες συνοριοφύλακες.

Εκτός από την υποστήριξη σε ανθρώπινους πόρους 
των RABITs , αλλά και την προσωρινή αναδιάταξη δυ
νάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας στον Έβρο, τα ακό
λουθα μέσα και τεχνικός εξοπλισμός των κρατών -  με
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναπτυχθεί για να 
προσφέρουν επαρκή επιχειρησιακή ανταπόκριση: 
►Ένα (1) ελικόπτερο 
►Ένα (1) αεροπλάνο 
►Δύο (2) κινητά Κέντρα Συντονισμού 
►Τρία (3) Κοντέινερ Πρώτης Καταγραφής 
►Είκοσι δύο (22) οχήματα Περιπολίας 
►Εννέα (9) οχήματα με θερμικές κάμερες 
►Τρία (3) οχήματα μεταφοράς σκύλων 
►Επτά (7) οχήματα μεταφοράς προσωπικού (mini buss) 
►Ένα (1) λεωφορείο μεταφοράς προσώπων ( buss ) 
►Φορητές θερμικές κάμερες

Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του σχεδίου τα
χείας επέμβασης, η ανάπτυξη των ομάδων RABIT, στο

αίτημα της Ελλάδας, στοχεύει στο να παρέχει επαρκή 
ικανότητα επιχειρησιακής ανταπόκρισης των συνοριο- 
φυλάκων των κρατών -  μελών της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης αντιμετωπίζοντας την παρούσα, εξαιρετική κατά
σταση έκτακτης ανάγκης της παράνομης μετανάστευσης 
στην Ελλάδα, με μία επιθυμητή επίδραση στην αποτρο
πή της εισόδου. Επίσης, με έμπρακτο τρόπο, να αναδει- 
χθεί μια συντονισμένη επιχειρησιακή αλληλεγγύη των 
κρατών -  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ασφά
λεια των εξωτερικών συνόρων της. Τέλος, να διασφαλί
σει ότι όσοι εντοπίζονται και συλλαμβάνονται να μετα
χειρίζονται, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης και των επιχειρησια
κών στόχων που τέθηκαν, είναι εξίσου σημαντική και 
η ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών στη 
διαχείριση του φαινόμενου της μετανάστευσης και των 
μεταναστευτικών πιέσεων που παρατηρούνται.

Υπενθυμίζεται ότι, η παροχή αυξημένης τεχνικής και 
επιχειρησιακής συνδρομής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην αντιμετώπιση της έκτακτης και εξαιρετι
κής μεταναστευτικής πίεσης στον Έβρο, ήταν αποτέλε
σμα πολιτικής πρωτοβουλίας του Υπουργού Προστασί
ας του Πολίτη, κ. Χρήστου Παπουτσή προς την Βελγίδα 
Πρόεδρο του Συμβουλίου των Υπουργών Εσωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ, καθώς και στην Επίτροπο Εσωτερι
κών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ]



Αν η φτώχια είναι ιι μητέρα 
των εγκλημάτων 

η έλλειψη πνεύματος, είναι ο πατέρας τους

I  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Του Γιάννη Πανούση
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩν

Α. Εισαγωγή οχο χώ ρο των α-νοημάνων
1. Η βεβαιότητα των «ηλιθίων» για την πνευματική τους κατάσταση δεν αίρει τις διαφωνίες ως προς τα 

όρια (του ευφυούς/ αφυούς, ανόητου/ νοήμονος κ.ο.κ.). Η σύνδεση της ανοησίας με την αγαθότητα ή με την 
υψιπετή βλακεία της τέχνης (αισθητικής ή γούστου) ή τη φαεινή βλακεία (του έντιμου και συμπαθητικού 
βλακός) δεν προσδιορίζει το ακριβές περιεχόμενο του μη έχοντος (κοινό;) νου. Χαρακτηρισμοί όπως απλοϊ
κό μυαλό (simpliciti d’ esprit), πνευματική αδυναμία (feeble-minded) ή (διανοητική) κατάσταση κάτω του 
ομαλού (subnormality), ελαφρώς μετρίως, σοβαρώς και βαρέως καθυστερημένοι αποδεικνύουν μία αμηχανία 
ακριβούς ορισμού. Κλίμακες, βαθμίδες, ονομασίες και ορολογίες αναζητούν εναγωνίως οριοθετήσεις προκει- 
μένου να προσδιοριστεί ορθότερα και η ποινική ευθύνη.

Ο προσομοιάζων στα άγρια ζώα ή στα νήπια «ηλίθιος», ο μη έχων κρίση «βλαξ», ο ανοησιολογών «μωρός» 
μετρώνται με διάφορους συντελεστές του I.Q. και έτσι αποκτούν μυθοποιημένα και στερεοτυποποιημένα φυ
σιογνωμικά χαρακτηριστικά, χωρίς όμως να δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα.

Έ χει αίσθηση ο ανόητος της πράξης του; Διαθέτει ικανότητα επιλογής; Υπάρχει πονηρή βλακεία; Η μειω
μένη αντιληπτική ή γνωστική ικανότητα ακυρώνει κάθε κίνητρο ή εγκληματική βούληση; Η απουσία νόη
σης καθιστά τον άνθρωπο «άγριο»; Πρόκειται για εκφυλισμένα άτομα που λόγω βλάβης του νευρικού συστή
ματος αντιδρούν σαν αυτόματες μηχανές; Ο χαμηλός δείκτης ευφυΐας συνιστά μια από τις τρεις παραμέτρους 
(φυσική, πνευματική, ηθική) που προ-καθορίζουν τον εγκληματία; Η διαταραχή του Εγώ και η αδυναμία 
προσαρμογής στην πραγματικότητα προδικάζουν την εγκληματική πράξη; Η ψυχική ανεπάρκεια συνιστά 
το τελευταίο στάδιο της χαμηλής ευφυΐας;

Πώς μπορεί να υπάρχει «διανοητικός αυτοματισμός» σε κάποιον που δεν διαθέτει επαρκή διάνοια;
2. Μύθοι, στερεότυπα και φόβοι γύρω από τον «ηλίθιο» τον κατατάσσουν σε αταβιστική ή κοινωνιοβιολο- 

γική κατηγορία.
Οι διανοητικά καθυστερημένοι (εγκληματίες ή μη) θεωρούνται ανώμαλα άτομα (αφού δεν συμπεριφέρο- 

νται όπως οι πολλοί) ή και κοινωνικά επικίνδυνα άτομα (λόγω αδυναμίας ανάπτυξης κοινωνικών σταθερών) 
ή ηθικά μικρόνοες.

Η ευφυής Εγκληματολογία (intelligent Criminology) αναζήτησε στη νοημοσύνη ένα σταθερό στοιχείο
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εγκληματικής πρόβλεψης. Το αν πέτυχε ή όχι θα επιχειρή
σουμε να προσεγγίσουμε με βάση κυρίως τις βιολογικές και 
ψυχολογικές θεωρίες.

Β. Περί «φρενόμετρου»
1. Η νοημοσύνη (intelligence) συμπεριλαμβάνει έλλογη 

σκέψη, κατανόηση του εαυτού (προσωπικά συναισθήματα) 
και διαχείριση των άλλων. Έννοιες, σχέσεις, αισθήματα γί
νονται αντικείμενο επεξεργασίας και έχουν ως όριο (ομαλής;) 
αντίδρασης «έναν ορθολογισμό χαμηλής έστω πληροφόρη
σης» (low informational rationality) τον οποίο (φαίνεται να) 
στερείται ο διανοητικά καθυστερημένος.

Χαρακτηριστικά της πνευματικής διαταραχής (mental 
disorder) που επηρεάζουν και τη διαμόρφωση της συμπερι
φοράς του είναι οι ψευδαισθήσεις, η έλλειψη μνήμης, η χαμη
λή ευφυΐα, η νεύρωση και η υστερία. Η σκέψη, η πρόσληψη 
της πραγματικότητας, η ψυχική διάθεση, οι πεποιθήσεις και 
οι πνευματικές ικανότητες εντάσσονται σε μια διαταραγμέ- 
νη προσωπικότητα που στην ακραία της μορφή οδηγεί στην 
ταύτιση της βλακείας με τη φρενοβλάβεια/ φρενοπάθεια.

Οι πνευματικές καθυστερήσεις (arriirations) διακρίνονται 
σε ηλιθιότητα ή ιδιωτεία (idiotie) (1ου και 2ου βαθμού), βλα
κεία (imbicilliti), πνευματική αδυναμία (dibiliti mentale) με 
βάση το I.Q. Ο «καθυστερημένος» βάθους έχει I.Q. 30-50, ο 
μεσαίος (30-65) και ο ελαφρύς (μωρός) (65-85), ενώ ο ομαλός 
άνθρωπος έχει 90-110.

Παρά τις διαφωνίες ως προς τον ορισμό και τα όρια της 
βλακείας ή τις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις, παρά τις θεωρί
ες και τις στατιστικές μετρήσεις ή την «αξιοπιστία» του δεί
κτη ευφυΐας ή ανοησίας ή τις παραβάσεις ηθικών αξιών λόγω 
διανοητικής ελαττωματικότητας ο φόβος μπροστά στον «κα
θυστερημένο» παραμένει.

Η ομοιότητα του ηλιθίου με ζώο ή με πρωτόγονο άνθρω
πο για πολλούς σημαίνει ότι οι ενστικτώδεις αντιδράσεις του 
δεν ελέγχονται και ότι στερείται ηθικής. Πιστεύουν ότι κά
τι τρέχει στο «μαύρο κουτί του εγκεφάλου» του και γι’ αυ
τό δεν λειτουργεί ως έμφρων άνθρωπος (homo sapiens) αλλά 
σαν «καθυστερημένο παιδί». Η εκλογίκευση (rationalisation)

είναι αδύνατη. Το Εγώ, το Εκείνο και το Υπερεγώ δεν ισορρο
πούν μεταξύ τους.

Εκ γενετής ή εκ μεταγενέστερης βλάβης η βλακεία εκδη
λώνεται με «την ανικανότητα του βλακός για κάθε διανοη
τική γενική λειτουργία, δηλαδή τη σύλληψη ιδεών και το 
σχηματισμό εννοιών και κρίσεων», για μειωμένη κατανόηση 
της πραγματικότητας. Αρκούν όμως αυτά τα χαρακτηριστι
κά για να δημιουργήσουν εγκληματοφοβία; Κατά τη γνώμη 
μας όχι.

Ακόμη και η συχνά εμφανιζόμενη συναισθηματική αδιαφο
ρία του «ολιγοφρενούς» δεν οφείλεται σε σκληρότητα αλλά 
σε αδυναμία ή ανεπάρκεια κοινωνικής ένταξης, σε μη-ομαλή 
προσωπικότητα, κατώτερη διάνοια ή χαλαρή βούληση. Δεν 
πρόκειται για «ηθικά παράφρονα» που δεν συμπαθεί κανέναν 
αλλά για άτομο που δεν διαθέτει τις πνευματικές ικανότητες 
στάθμισης και αντί-δρασης.

Γεγονότα ή ατυχήματα του τοκετού «χρεώνονται» στον 
γεννηθέντα α-νόητο διότι εντάχθηκαν άθελά του στην προ
σωπικότητά του. Θύμα της βιοψυχολογίας ο α-νόητος εγκλη
ματίας από τη μια πληρώνει την προσωπική του αδυναμία 
αυτόνομης εκτίμησης, και με λογική κρίση λειτουργίας κι 
από την άλλη υφίσταται την υποψία του κόσμου ότι έχει γεν
νηθεί εγκληματίας.

2.Η μέτρηση/ αξιολόγηση της ψυχ(ολογ)ικής και πνευμα
τικής κατάστασης των «ηλίθιων» εγκληματιών μας επαναφέ
ρει στη θετικιστική σχολή. Η κακή λειτουργία των οργάνων 
και ιδίως του εγκεφάλου την κρίσιμη στιγμή, το χαμηλό I.Q. 
και η κληρονομικότητα καλούνται να ερμηνεύσουν την επι- 
κινδυνότητα και το εγκληματικό δυναμικό του αφυούς (δη
λαδή μη-ευφυούς) ατόμου.

Γ. Ε ιπκίνδυνος λόγω βλακείας;
1. Η subnormal ευφυΐα ή η abnormal ψυχολογία συνι- 

στούν άραγε τη βάση της επικινδυνότητας του βλακός; Μπο
ρεί άραγε να προβλεφθεί η (εγκληματική) αντίδραση ενός 
ηλιθίου; Μπορούν άραγε όλα τα εγκλήματα να ερμηνευθούν 
με βάση το I.Q. του δράστη τους; Η σχέση (προδιάθεση) ψυ-
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χικής ασθένειας και (αρνητικού) περιβάλλοντος στην εγκλη- 
ματογένεση περνούν άραγε μέσα από την (προεγκληματική;) 
προσωπικότητα του δρώντος προσώπου και ιδίως από πνευ
ματικές μειονεξίες;

Η επικινδυνότητα των πνευματικά ασθενών ή πνευματι
κά ασταθών ατόμων συνδέεται με διαφοροποιημένες αντιδρά
σεις σ’ ερεθίσματα αλλά η διάγνωση για χαμηλή πνευματι
κή ικανότητα δεν συνιστά ταυτόγχρονα πρόγνωση ούτε καν 
για μικρομεσαία (π.χ. επαιτεία) επικινδυνότητα. Ο ά-νους τις 
περισσότερες φορές μετατρέπεται σε εγκληματικό εργαλείο ή 
και «όπλο» στα χέρια πραγματικών εγκληματιών (ακόμα και 
του οικογενειακού περιβάλλοντος) και λιγότερο ο ίδιος σκέ
φτεται «εγκληματικά».

Μολονότι από τον ανόητο λείπει η ευφυΐα αλλά όχι πάντο
τε η λογική (έμφρων βλακεία), οι δυσλειτουργίες εγκεφάλου, 
νευρομεταβιβαστικοό συστήματος και σε κάθε περίπτωση το 
I.Q., συνδέονται με τη γενετική και μπορεί να οδηγήσουν σε 
αθέλητες (involuntary) αντιδράσεις (ακόμα και βίαιες) αλλά 
δεν αποδεικνύουν εγγενή εγκληματική προδιάθεση, ούτε αύ
ξηση των κινδύνων λόγω του χαμηλού δείκτη ευφυΐας.

Η αρχή της ηδονής και η αρχέγονη (primaire) ψυχική ενέρ
γεια σίγουρα δημιουργεί σε α-νόητους ανθρώπους «κακές συ
νήθειες». Αρκεί όμως αυτό για να θεωρηθούν επικίνδυνοι; 
Από την άλλη η επικινδυνότητα του βλακός καλύπτεται πί
σω από μια ατέλεια (immuniti) μη-διάκρισης; Υπάρχει όμως 
εγκληματική δυναμική σ’ ένα αδύναμο πνευματικά άτομο;

Το χαμηλό I.Q. δεν μπορεί να δικαιολογήσει κάθε επικίν
δυνη στάση ή συμπεριφορά. Η αστάθεια (labiliti) και η επι
θετικότητα (agressiviti) που συμβάλλουν στο πέρασμα στην 
πράξη με βάση τις εντυπώσεις της στιγμής χωρίς σκέψη ούτε 
για τη φύση της ενέργειας ούτε για τις συνέπειες, συνιστούν 
μεν δύο κρίσιμα στοιχεία της επικινδυνότητας αλλά χρειάζε
ται ειδική κατά περίπτωση βιο-κοινωνική έρευνα για να δι
απιστωθεί η οποιαδήποτε εγκληματογενής σχέση (όπως π.χ. 
αν αισθάνεται φόβο ή ντροπή όταν εγκληματεί ή αν ο εγωκε
ντρισμός κινεί την ορμή). Αν και σε κάθε περίπτωση τα φυ
σιολογικά και νευρολογικά γνωρίσματα του ένοχου που βρί
σκεται κάτω από το ψυχολογικό στρες της αποκάλυψης του 
εγκλήματος του είναι περισσότερο έντονα στους ηλίθιους, 
αυτό δεν αποδεικνύει εγκληματική ενοχή.

2.Αφού το I.Q. εκφράζει και πολιτισμικά χαρακτηριστι
κά μη-κληρονομητέα και αφού η σύγκριση των I.Q. ανάμε
σα σε παράνομους και μη δεν οδηγεί σε ασφαλή συμπερά
σματα τότε η (όποια) ψυχομετρία (psychomitrie) μπορεί να 
σταθμίζει το πνευματικό επίπεδο ενός ανθρώπου αλλά δεν 
μετράει το εγκληματικό του δυναμικό. Ακόμα και αν συν
δέσουμε τη βλακεία με την παρόρ- 
μηση (impulsiviti) και την υποβολή 
(suggestibiliti) αυτό δεν οδηγεί νο
μοτελειακά σε εγκληματική α-νού- 
σια βία.

Ο ανόητος δεν είναι συνήθως βί
αιος άρα δεν είναι και επικίνδυνος 
σύμφωνα με τα τρέχοντα κριτή
ρια της επικινδυνότητας. Ακόμα κι 
αν διαπιστωνόταν σχέση ανάμεσα 
στην ψυχοπάθεια και την επικίν

δυνη/ εγκληματική συμπεριφορά αυτή η σχέση θα μπορούσε 
αναλογικά να ισχύσει και επί των μη-βίαιων ανόητων άρα δεν 
οδηγεί σε ασφαλή συμπεράσματα.

Το δυναμικό κάθε ανόητου «εγκληματία» πολλές φορές λα
θεμένα συνδυάζεται και με ιδιότητες της ράτσας του ή με εκ- 
φυλιστικές ασθένειες. Δεν είναι όμως εύκολο να εντοπίσου
με και να συσχετίσουμε την πνευματική ανεπάρκεια και την 
αντικοινωνική συμπεριφορά με τέτοιες παραμέτρους. Ούτε 
το γενετικό υλικό αρκεί, ούτε το κληρονομικό φορτίο εξηγεί 
τα πάντα. Ίσως ως εκφυλισμένοι (depraved) ή ως στερημένοι 
(deprived) οι διανοητικά καθυστερημένοι να μην μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν τη νοημοσύνη ως προληπτική ασπίδα/ 
θωράκιση αλλά η απλοϊκότητα στον τρόπο εκτέλεσης των 
«εγκλημάτων», η εύκολη σύλληψη και η συνεχής υποτροπή 
πόσο συμβατοί είναι με την επικινδυνότητα;

Ποιόν κίνδυνο τελικά «προκαλούν» οι αποδεδειγμένα βλά
κες;

Η γνωσιακή μειονεξία (disadvantage) δεν αρκεί για να κατα
στεί κάποιος εγκληματίας. Χρειάζεται και η σχετική (εγκλη
ματική) βούληση.

Δ. Ο εγκλημάτων ηλίθιος;
1. Ο εγκληματικός τύπος του «αδύναμου πνεύματος» 

(faible d’ esprit) ή του βλακός (frappi d’ imbiciliti) συναντι
έται τόσο στις κατηγοριοποιήσεις του Lombroso όσο και σ’ 
αυτές του Ferri [όπου κατατάσσεται στους «εγκληματίες από 
συνήθεια» (d’ habitude)]. Κατά τους Lindesmith και Dunham 
αυτή η κατηγορία από συνήθεια βρίσκεται στο μέσο των 
κατηγοριών από ατύχημα (accidentel) και κατ’ επάγγελμα 
(professionnel).

Άλλοι κατατάσσουν τους ολιγοφρενείς στους κλασικούς 
ψυχωτικούς εγκληματίες.

Αναλογικές λειτουργικές ομοιότητες ή ομολογικές καταβο
λές με άλλα είδη ζώων προκειμένου να θεμελιωθεί μια έσχατη 
ερμηνεία (ultimate explanation) έχει μεν γενικότερο επιστη
μονικό ενδιαφέρον αλλά δεν μας απαντά στο κρίσιμο ερώτη
μα: γιατί ο ά-νους αντέδρασε ή ενήργησε έτσι τη συγκεκριμέ
νη στιγμή; [εγγύτερη ερμηνεία (proximate explanation)].

Είναι ζήτημα νευρομεταβιβαστών που στέλνουν -μέσω 
νευρώνων- λάθος μηνύματα στον εγκέφαλο ή μήπως είναι 
έλλειψη κοινωνικής μάθησης;

Κατά τη γνώμη μας δεν υπάρχουν «τέρατα» μεταξύ των α
νόητων εγκληματιών. Η όποια ποσοτική απόκλιση από τον 
ιδεατό τύπο του reasonable man και τα οποιαδήποτε επίπεδα 
χαμηλού I.Q. (feeblemindedness) δεν μπορούν να συνδέσουν 
επιστημονικά -και όχι βέβαια δεισιδαιμονικά- την πνευμα

τική δυσλειτουργία με τα τέρατα 
(monsters).

Η νεο-λομπροζιανού χαρακτή
ρα αναζήτηση βαθιάς σχέσης ανά
μεσα στην ελαττωμένη διανοητική 
ικανότητα και το έγκλημα στηρί
ζεται στην ηθική μικρόνοια (moral 
imbecility) που συνιστά «αδελφή κα
τάσταση με αυτήν της ηθικής παρα
φροσύνης (moral insanity)». Πολλοί 
ισχυρίζονται ότι οι βλάκες τελούν
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εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας και κα
τά των ηθών (pudeur) αφού η πνευματική 
ανεπάρκεια συνδέεται με την ανηθικότητα 
άρα και με το έγκλημα.

Ο ολιγοθυμικός (oligothymique) έχει ιδι
αίτερο πρόβλημα στο συν-αισθηματικό 
επίπεδο (effectif) και είναι πιθανό η διανο
ητική καθυστέρηση να συνδυάζεται με κα
ταστροφή ηθικών αρχών. Τούτο όμως δεν 
οδηγεί σε επιθετική εχθρότητα αλλά λόγω 
της έλλειψης αυτοσυνειδησίας το φυσικό 
η πνευματικό ελάττωμα μετεξελίσσεται 
ευκολότερα σε αιτία και η κακιά στιγμή σε 
αφορμή. Δεν πρόκειται για διαστροφή συ
νείδησης ή ηθικής αλλά για ασυνείδητα 
και ακατ-ανόητα κίνητρα. Κάτι σαν έγκλη
μα φαντασίας, χαρακτηριστικό των λομπροζιανών εγκλημα- 
τοειδών τύπων.

2.0ι εγκληματολογικοί τύποι των διανοητικά καθυστερη
μένων (οργανικοί, εκ γενετής, ενεργητικοί, ιδεοκινητικοί, αι
σθηματικοί, άστατοι, παθητικοί) συνδυάζονται και με τη δι- 
άπραξη ορισμένων εγκλημάτων (κατά των ηθών, κλοπής, 
πορνείας) ή με την εκμετάλλευσή τους από τρίτους.

Από τη μια λοιπόν λίγοι φόνοι, αρκετά εγκλήματα «κατά 
των ηθών» κι από την άλλη αρκετοί που πέφτουν θύματα. 
Οι subnormal ή μετρίως (moderately) καθυστερημένοι (λόγω 
μικρής διατάραξης της προσωπικότητας) δεν τελούν σοβαρά 
εγκλήματα όπως π.χ. ανθρωποκτονίες αλλά αποπειρώνται σε
ξουαλικά εγκλήματα. Συνήθως «χρησιμοποιούνται» από άλ
λους έξυπνους εγκληματίες για να (φαίνονται ότι) κάνουν τη 
δουλειά και να συλλαμβάνονται αυτοί στη θέση τους.

Οι κρατούσες απόψεις συνεπώς είναι ότι ο ά-νους δεν μπο
ρεί να συνεκτιμήσει τη διαντίδραση με τους άλλους και να 
προβλέψει γ ι’ αυτό και συλλαμβάνεται από πολύ νέος ή και 
υποτροπιάζει ευκολότερα από τους άλλους δράστες. To iter 
crininis και το reasoning του ανόητου έχουν δική τους «λογι
κή» αλλά η θεατότητα του ηλίθιου εγκληματία είναι μεγάλη 
καθώς δεν ξέρει να κρύβεται κι αυτό προκαλεί πολλές φορές 
ερευνητική και στατιστική σύγχυση και αμηχανία.

Οι πνευματικοί dibiles βάθους εντάσσονται στους αβελτί- 
ωτους υπότροπους ιδίως όταν είναι ευερέθιστοι και προβαί
νουν σε παρορμητικά εγκλήματα. Μάλιστα αν το χαμηλό I.Q. 
συνδυαστεί με υπερκινητικότητα και παρορμητικότητα ή αν 
ένας μη-ευφυής νέος ενταχθεί σε «ομάδα δρόμου» τότε οι πι
θανότητες διάπραξης εγκλήματος αυξάνουν. Αυτές οι διαπι
στώσεις δεν απαντούν όμως στο βασικό ερώτημα.

3.Αντί ν ’ αναζητούμε ματαίως και γενικώς τη σχέση ολιγο
φρενίας και εγκληματικότητας θα ήταν χρήσιμο να εντοπί
σουμε τη «νοηματοδοτική λειτουργία» του εγκλήματος που 
διέπραξε ένας ά-νους. Κυρίως σε πόσα συναισθήματα αντι
στοιχεί.

Οι ενέργειες του α-νόητου δεν είναι «αυτόματες» όπως 
του παρορμητικού άρα δεν είναι πάντοτε χωρίς πρόθεση 
(unintentional). Ακόμα και η αποδεδειγμένη βλακεία δεν αί
ρει υποχρεωτικά την ταπεινότητα των κινήτρων κατά τη δι- 
άπραξη του εγκλήματος.

Τα εγκλήματα του βλακός δεν έχουν κατά βάση χρησιμο-

θηρικό χαρακτήρα (π.χ. κλοπή για αύξηση 
περιουσίας) και τελούνται ανυπόκριτα (sans 
dissimulation). Τ ί συμβαίνει όμως όταν α-νό- 
ητα άτομα διαπράττουν ευφυή εγκλήματα; 
Μήπως πρέπει αντί για γενικό δείκτη ευφυΐ
ας να μετράμε τη μεταβλητή της (μη-)ευφυΐ- 
ας σε συνάρτηση με συγκεκριμένο έγκλημα;

Άλλο π.χ. ο εμπρησμός ή το σεξουαλικό 
έγκλημα που διαπράττει ένας ά-νους κι άλ
λο ο φόνος.

Εξ άλλου η αστάθεια, η υποβλητικότη
τα, η υπερκινητικότητα, η παθητικότητα, η 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, δεν χαρακτηρίζουν 
όλους τους α-νόητους.

Η βιολογική βάση της προσωπικότητας 
(“moi” infirieur) επηρεάζει τις πνευματικές 

λειτουργίες (“moi” supirieur). Όμως στο σύνολο της ανθρώ
πινης ύπαρξης θα βρούμε την αλήθεια και όχι σε επιμέρους 
συστατικά. Άλλο το εγκληματικό μυαλό (criminal mind) κι 
άλλο το χαμηλής ευφυΐας μυαλό (mind).

Αναρωτιέμαι αν πράγματι υπάρχει ένοχη σκέψη (guilty 
mind) στον α-νόητο ή μήπως η εμφάνισή του και η ευκολότε
ρη σύλληψή του από την αστυνομία μας πείθει για το μη «εν
συνείδητον της πράξης».

Το ερώτημα είναι αν είναι εφικτό χωρίς πνευματική διαύ
γεια και ικανότητα διάκρισης να θεμελιωθεί νοηματική συ
νάρτηση ανάμεσα στα κίνητρα και στην πράξη. Η απάντηση 
δεν είναι τόσο αυτο-νόητη.

Ο α-νόητος διαπράττει ακατ-ανόητα (και για τον ίδιο) 
εγκλήματα καθώς το στίγμα της βλακείας του δημιουργεί 
σύμπλεγμα κατωτερότητας ή αναισθησίας που κι αυτό με τη 
σειρά του διευκολύνει την εγκληματογένεση, αλλά τούτο δεν 
σημαίνει ότι η «υποκριτική» βλακεία δεν είναι κι αυτή μέσα 
στο παιχνίδι των (εγκληματικών) σχέσεων.

Κατά κανόνα ο ά-νους εγκληματίας δεν ταυτίζεται με τον 
εγκληματία που διαπράττει βλακώδη λάθη κατά την εκτέλε
ση της πράξης του. Η βούλησή του δεν μπορεί να μετρηθεί 
«κατά το μήκος της σκέψεως» και δεν είναι βέβαιο ότι πα
ράγει σαφή εγκληματική απόφαση, διότι κατά κανόνα η μη- 
ευφύΐα δεν παράγει ενεργητική θέληση. Τα εξωτερικά ερε
θίσματα δεν εντυπώνονται στον εσωτερικό κόσμο μέσω της 
αντίληψης κι έτσι η φαινομενική πραγματικότητα καθίστα
ται η μόνη που αντανακλάται στο υποκείμενο. Πρόκειται για 
μια διαρκή πλάνη και για μια σταθερή έλλειψη διάκρισης.

Η αφύία δεν συνιστά όμως πάντοτε αναγκαστικά αρνητικό 
μέγεθος καθώς ο βλάκας μπορεί να δείξει αρνητική δημιουρ
γικότητα. Μήπως κάτι τέτοιο συμβαίνει με ορισμένα εγκλή
ματα των μη-ευφυών ανθρώπων;

Η βλακεία ως παθολογία μπορεί να οδηγήσει σε εγκλημα
τικές παρορμήσεις αλλά χρειάζεται και μια νοσηρή θέληση 
για να χαρακτηριστεί «έγκλημα». Από τη μία η αυτο-αντί- 
ληψη και η πλήρης γνώση των ηθικών κανόνων της ομά
δας διακρίνει τον άνθρωπο από το «ζώο» κι από την άλλη ο 
διανοητικά καθυστερημένος δεν είναι πάντοτε ένας δράστης 
εγκλήματος υπεράνω κάθε υποψίας πρόθεσης. Για να κατα
λάβουμε αν πρόκειται για μια οιονεί-διαδραμάτιση στην πρά
ξη, για θεατρικο-παιδιαρώδη εκδήλωση ή για την απέλπιδη
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προσπάθεια επι-βίωσης χωρίς πνευματικά προσόντα, χρειά
ζεται έρευνα. Οι ανόητοι παρασύρονται πάντοτε από την αρ
χή της ηδονής ή και από αισθήματα μειονεξίας ή μήπως μέσα 
από/ στην εγκληματική πράξη βρίσκουν συχνά μια ιδιόρρυθ
μη ισορροπία;

Το μικρο-κύκλωμα (micro-circuit) των σκέψεων και αντι
λήψεων πολλές φορές συνδυάζεται και με την ευχαρίστηση 
(pleasure) του εγκληματείν.

Πέραν ή πλάι στην γενικόλογη κοινωνιο-εγκληματογένε- 
ση, που συνιστά μια νέα μορφή «εγκληματολογικής απλο- 
ποιητικής προσέγγισης», πρέπει να σταθεί αξιόπιστα μια συ
γκεκριμένη και εξατομικευμένη απάντηση για τα διαρκή ή 
περιστασιακά γνωρίσματα ή τις όποιες σταθερές ιδιότητες του 
«χαζούλη» εγκληματία της πλαϊνής πόρτας.

Αναφερόμαστε συνεχώς σε acteur social (λες και πρόκει
ται για έναν όρο-κλειδί) και αρνούμαστε να δια-κρίνουμε τον 
acteur psychique ή τον acteur existentiel.

Ε. Ο «αθώος» ηλίθιος εγκληματίας;
1. Το αντικείμενο του άρθρου δεν αφορά στον ποινικό κατα

λογισμό ή τη θεραπευτική μεταχείριση των α-νόητων εγκλη
ματιών.

Θέση μας πάντως παραμένει ότι κάθε περίπτωση είναι δια
φορετική όχι μόνο κατά βαθμό I.Q. αλλά και κατά ένταση, συ- 
νειδητότητα, θολή έστω εικόνα της πραγματικότητας.

Ο ανίκανος να αντιληφθεί πλήρως το άδικο της πράξης του 
ή και να συμμορφωθεί με την περί δικαίου αντίληψη (άρθρο 
34 Π.Κ.) σε μόνιμη βάση συνήθως πάσχει από άλλη ασθένεια 
η οποία έχει ως συνέπεια την ολιγοφρένεια. Διαφορετικά στις 
περισσότερες περιπτώσεις η δυνατότητα αντίληψης ή συμ
μόρφωσης μπορεί να εξασθενούν σε συγκεκριμένη περίπτω
ση ή κατάσταση (άρθρο 36 Π.Κ.).

Το «ανθρωπίνως αδύνατον της συμμορφώσεως» εμπεριέ
χει και το στοιχείο του νοητικού ελαττώματος, της απόκλισης 
από τη συνήθη νοημοσύνη, της ψυχικής ανωμαλίας κατά την 
ανάπτυξη που αίρει την πνευματική υγεία. Η πνευματική συ
σκότιση (προσωρινή ή διαρκής) δεν συμβαδίζει με συνείδηση 
ενεργειών καθώς η βλακεία ταυτίζεται ως προς την έλλειψη 
ικανότητας καταλογισμού με τη φρενοπάθεια.

Πρέπει συνεπώς να εξετάζεται ανάμεσα στα άλλα αν ο ό
νους δράστης μπορεί να αισθανθεί ενοχή ή τύψεις, αν δηλα
δή ταυτίζεται ή όχι πλήρως ή μερικώς με την πράξη του. Αν 
δηλαδή ενοχή (culpabititi), επικινδυνότητα (dangerositi) και 
ηθική ευθύνη (responsabiliti morale) μπορούν να συν-ευρε- 
θούν στο έγκλημα του α-νόητου.

Η κοινή περί βλακείας άποψη, η νομική αξιολόγηση Km η 
αυστηρή επιστημονική διάγνωση δεν συμπίπτουν πάντοτε. 
Μπορεί ο διανοητικός συντελε
στής να διαφοροποιεί και την ποι
νική ευθύνη σε ακαταλόγιστο ή 
ελαττωμένου καταλογισμού (άρ
θρα 34-36 Π.Κ.), αλλά το κάτω 
των 70 βαθμών I.Q. κάνει τον νο- 
μοθέτη να «σηκώνει ψηλά τα χέ
ρια του» και να στρέφεται προς 
τους πραγματογνώμονες.

Η περί βλακείας πραγματογνω

μοσύνη γιατρών Km ψυχολόγων, παρά την ασυμφωνία ως 
προς τον ορισμό και τις πολλές βαθμίδες βλακείας, πρέπει να 
συμπίπτει στον «απερίσκεπτο» και απρόβλεπτο τρόπο δρά
σης του βλακός. Ίσως στην περίπτωση αυτή να ήταν προτι
μότερη μια εγκληματολογική πραγματογνωμοσύνη, η οποία 
είναι η μόνη που μπορεί να εντοπίσει «μεταμφιεσμένες» προ
θέσεις.

2.Μολονότι είναι δυσχερές να διακρίνει κανείς την ικανό
τητα της θέλησης (capacity of will), δηλαδή την ελευθερία 
επιλογών κατά τη διάρκεια της ενέργειας του βλακός (ευθύ
νη) και το κίνητρο που τον ώθησε να πράξη (ενοχή), αναρω
τιέμαι αν είναι προτιμότερο να εντάσσουμε τη βλακεία στις 
συγγενείς καταστάσεις τρέλλας (itats voisins de la dimence) 
και να οδηγούμαστε σε μειωμένη ικανότητα καταλογισμού ή 
να εξετάζουμε σε περισσότερο βάθος κάθε περίπτωση.

Είναι άλλης τάξης θέμα η προστασία του κοινού από το 
έγκλημα και η αξιοπιστία των πραγματογνωμόνων Km άλ
λο η αναγνώριση σ’ ένα βλάκα εγκληματικής ικανότητας Km 
επικινδυνότητας, δηλαδή εγκληματικής προσωπικότητας ή 
η πλήρης «απαλλαγή» Km «αθώωσή του».

Το κρίσιμο ποινικό ερώτημα είναι αν ο πραγματικός βλαξ 
μπορεί από νομική άποψη να διαπράξει «έγκλημα» Km να θε
ωρηθεί ή Km να αντιμετωπισθεί ως «εγκληματίας». Εάν δη
λαδή αυτά το ατελές έγκλημα (ελλείψει καταλογισμού) θα 
μπορούσε να χαρακτηρίζεται αλλιώς, π.χ. ως οιονεί -  εγκλη
ματική (quasi criminal) «εκτροπή».

Η πνευματική αδυναμία να συνειδητοποιεί τις συνέπειες 
της (όποιας) πράξης του ή να ελέγξει λογικά τη συμπεριφορά 
του δεν πρέπει απλώς να αίρει την ποινική του ευθύνη αλλά 
και τον άδικο χαρακτήρα της πράξης του. Όταν αποδεικνύ- 
εται (μέσω πραγματογνωμοσύνης) αιτιώδης συνάφεια ανά
μεσα στα αντικειμενικά φαινόμενα Km τις προσωπικές ανα
παραστάσεις Km συναισθήματα (emotions) τότε σημαίνει άτι 
ούτε ο δράστης ούτε η κοινωνία ούτε η δικαιοσύνη πρέπει να 
βλέπουν στην πράξη «ένα έγκλημα».

Σε κάθε περίπτωση η πνευματική αδυναμία (feeble
mindedness) εξαιρεί τον ηλίθιο από την ποινική ευθύνη εφό
σον η νοσογραφική καταγραφή του τριγώνου «παρατηρητής 
-παρατηρούμενος -επιστημονικό σύστημα» φωτίζει (Km δεν 
συσκοτίζει) τη διανοητική κατάσταση του δράστη.

Από εγκληματολογική όμως άποψη ο φόβος του κοινού για 
την επικινδυνότητα του βλακός δεν πρέπει να εξαρτάται από 
επιστημονικές διαμάχες ή υποθέσεις αλλά Km δεν πρέπει να 
επαφίεται η γενικευμένη «αθωότητά» του στο γενικό περί έλ
λειψης καταλογισμού θεώρημα. Η ταύτιση της ιδιωτείας με 
την παραφροσύνη (dimence) ως προς την εφαρμογή του Ποι
νικού Κώδικα δεν πρέπει να γίνεται οιονεί-αυτόματα. Κάθε

διανοητική υστέρηση, ως μη-φυ- 
σιολογική κατάσταση, δεν αναι
ρεί τον ad hoc καταλογισμό.

Η βλακεία θεμελιώνει έλλειψη 
ικανότητας προς καταλογισμό 
μόνον όταν το βιολογικό Km ψυ
χολογικό στοιχείο συνυπάρχουν 
και συλλειτουργούν. Για να μην 
εκλαμβάνεται ως μια ακόμα ελα
στική εφαρμογή του abuse excuse
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η σχετική απόφαση πρέπει να είναι ειδικά 
αιτιολογημένη και επιστημονικά τεκμηρι
ωμένη.

Αν για ορισμένους ο παράφρων έχει (φυ
λαγμένη) θέση στον κόσμο της εγκάθειρ- 
ξης, ο «πτωχός τω πνεύματι» δεν καθίστα
ται μακάριος επειδή γλιτώνει την ποινή 
(λόγω βλακείας) αλλά επειδή πράγματι δεν 
είχε εγκληματική σκέψη, γνώση, θέληση.

Πολλές φορές βέβαια αυτό το «τεκμήριο» 
πηγάζει περισσότερο από τη δικαιοπολιτική παρά από την 
πραγματικότητα. Έ τσι π.χ. το ατιμώρητον του ευήθους που 
επιχείρησε απρόσφορη απόπειρα υπερβαίνει την ποιοτική 
ηθική και βουλητική επενέργεια των κινήτρων και θεμελι
ώνεται σε μια αξιολογική δικαιοπολιτική ποσοτική εκτίμη
ση του νομοθέτη και του δικαστή. Το απρόσφορο μέσο και το 
απρόσφορο αντικείμενο υπερισχύουν ή ενισχύουν τη βλα
κεία του δράστη και καθιστούν την ενέργεια αντικειμενικά 
και υποκειμενικά ακίνδυνη άρα και ποινικά αδιάφορη.

Βέβαια στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πρόκειται «πε
ρί μεγάλης βλακείας» και όχι απλής ανοησίας, ώστε ν ’ απο
κλείεται τόσον η υποκρισία όσο και η επικινδυνότητα.

Ο άνθρωπος -  κορόιδο (homo sucker) δεν έχει πάντοτε στα
θερά μεγάλη νοητική υστέρηση ακόμα κι αν πολλές φορές 
παίρνει «φαιδρές αποφάσεις».

ΓΤ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τους πραγ- 
ματογνώμονες όσο κι από τους δικαστές.

ΣΤ. E m -μύθιο
1. Αν το 25% του πληθυσμού κινείται στο επίπεδο της 

βλακείας κι ανισορροπεί ανάμεσα στα ένστικτα, τα συναι
σθήματα και τη νόηση, τότε η Εγκληματολογία πρέπει ν ’ 
ασχοληθεί σοβαρά με τις επιπτώσεις στο πεδίο της εγκλημα- 
τοποίησης και αντεγκληματικής πολιτικής.

Μολονότι οι ψυχολογικές θεωρίες φωτίζουν μια πολύ μι
κρή πλευρά της συνολικής εγκληματικότητας, μολονότι τό
σο το βιολογικό υπόστρωμα όσο και το κοινωνικό περιβάλ
λον μέσα στο οποίο ζει και κινείται το άτομο επηρεάζουν τα 
ποσοτικά στοιχεία του δείκτη ευφυΐας, το κρίσιμο ερώτημα 
δεν είναι «πώς σκέφτονται οι εγκληματίες;» ή αν «οι εγκλη
ματίες έχουν μια ιδιαίτερα λογική ή ευφυΐα;» αλλά τι έχει η 
Εγκληματολογία να πει για όσους αδυνατούν να σκεφθούν 
λόγω χαμηλού I.Q.

2.0ι έρευνες με βάση τον δείκτη ευφυΐας (I.Q.) δείχνουν 
μερικώς θετική σχέση μεταξύ εγκληματικότητας και «ευφυ
ΐας» δραστών μολονότι την αποδίδουν σε κοινωνικά ζητήμα
τα εκπαίδευσης, ανατροφής, συνθηκών διαβίωσης.

Η ελαττωματική ευφυΐα (defective intelligence) συνδέε
ται για πολλούς με βιολογικούς παράγοντες αλλά το I.Q. δεν 
συνιστά την πλέον κρίσιμη ατομική μεταβλητή στην πολυ- 
παραγοντική εγκληματογένεση. Άλλωστε η επιρροή της πε
ριορίζεται στην ατελή κοινωνικοποίηση η οποία μπορεί να 
αυξάνει τις πιθανότητες αλλά δεν σχετίζεται ευθέως με το 
πέρασμα στην πράξη. Ο συνδυασμός και η σώρευση δυσλει
τουργιών προκαλεί «εκρηκτικό μίγμα» κι όχι μόνον ένας 
παράγοντας όπως π.χ. η βλακεία. Η ψυχοβιολογική προσέγ
γιση ίσως είναι η πλέον ενδεδειγμένη για να εντοπίσει τις

πολλές ρίζες της εκτροπής.
Αν οι αιτίες της εγκληματογένε- 

σης βρίσκονται μέσα στο δράστη (inside 
the person) κι αν τα «καλά» και τα «κα
κά» κληρονομούνται τότε θάπρεπε και η 
feeblemindedness και η πνευματική εξα
σθένιση (mental impairement) να μεταβι
βάζονται και να ερμηνεύουν αιτιοκρατικά 
την εγκληματικότητα. Αυτές όμως οι πα- 
λαιότερες αντιλήψεις διαψεύστηκαν από 

τις σύγχρονες έρευνες. Οι όποιες έμμεσες αρνητικές συνέπει
ες (π.χ. χαμηλή σχολική επίδοση, αναλφαβητισμός, μη προ
σαρμοστικότητα) ενός μη-ευφυούς μαθητή δεν μπορούν να 
συνδεθούν ευθέως με προϋπάρχουσα εγκληματική προδιάθε
ση που θα τον καταστήσει έναν ενήλικα εγκληματία.

Ο άμεσος εγκληματογόνος αποστιγματισμός της βλακείας 
οδήγησε δυστυχώς στον έμμεσο στιγματισμό της οικογένει
ας, του φύλου, του εκπαιδευτικού συστήματος κ.ο.κ. Παρά
μετροι όπως η κοινωνική τάξη ή η φυλή έχουν όμως την ίδια 
επιρροή στην εγκληματογένεση όσο και η μη- ευφυΐα.

Η σύνδεση πνευματικής ανεπάρκειας με «αρρωστημένο» 
ή ανήθικο (οικογενειακό) περιβάλλον δεν μπορεί να άρει το 
ρόλο της γενικής προσωπικότητας. Απομονωμένος ο παράγο
ντας «βλακεία» δεν οδηγεί στο έγκλημα ακόμα κι αν (πιστεύ
ουμε ότι) συνοδεύεται με ηθικό reasoning.

Το αν η νευροψυχολογία ελέγχει τη συμπεριφορά αλλά 
αφήνει και περιθώρια κοινωνικής μάθησης ή και χαρακτή
ρα δεν θα μας το απαντήσει το σχετικό άρθρο του Π.Κ. αλλά 
η επιστημονική γνώση και η βιωμένη πραγματικότητα και 
εμπειρία.

Αν το διαπραχθέν έγκλημα ήταν φυσιολογικό τότε ο ά-νους 
που το διέπραξε ήταν κι αυτός φυσιολογικός (normal). Άρα 
η οποιαδήποτε βιολογική μη-φυσιολογικότητα δεν ερμηνεύει 
μονοδρομικά κάθε ασυνείδητη σύγκρουση ή εξαρτημένο ανα
κλαστικό αλλά δίνει στοιχεία για έρευνα.

3.0ι γνωστικές (cognitives) θεραπείες στοχεύουν στην αλ
λαγή της πνευματικής κατάστασης και του τρόπου του σκέ- 
πτεσθαι μέσω της ρύθμισης της δραστηριότητας ορισμένων 
εγκεφαλικών περιοχών. Μπορούν όμως να έχουν επιρροή στο 
αριστερό ημισφαίριο (της ανάλυσης και κρίσης) του βλακός;

Οι προσωπικοί, οικογενειακοί, εκπαιδευτικοί και κοινωνι- 
κοπολιτισμικοί παράγοντες της επικινδυνότητας του ανόη
του έχουν πολλές φορές αντικατασταθεί από τις νευροεπιστή- 
μες, τα εγκεφαλογραφήματα και τις μαγνητικές τομογραφίες 
που «μαντεύουν» τις αποφάσεις του ατόμου. Δεν χρειάζεται 
συνεπώς κάποιο πρόγραμμα κοινωνικής μάθησης αλλά μια 
θετική λοβοτομή;

Δεν θα λύσουμε μέσω της ευγονικής τα προβλήματα γέν
νησης και εξέλιξης των απροσάρμοστων διανοητικά καθυστε
ρημένων. Η επιστημονική πραγματικότητα (scientific reality) 
δεν νομιμοποιεί την σκληρότητα του κοινωνικού κράτους. 
Ούτε το «φρενόμετρο» ούτε το «κοινωνιόμετρο» μπορούν να 
θεμελιώσουν μια «εγκληματική μοίρα» (fataliti criminelle) 
και βέβαια ούτε η δυσλειτουργία του εγκεφάλου.

Το ιατρικό μοντέλο (του τύπου «η διανοητική ασθένεια εί
ναι μια ασθένεια όπως κάθε άλλη») και η αναζήτηση βλάβης 
(δηλαδή «υλικής» ποιοτικής διαφοράς από τον υγιή άνθρω-
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no) μεταφέρει το πρόβλημα από τις βιοψυχο- 
λογικές λειτουργίες (disease) στην ανικανό
τητα (illness).

Η συνείδηση, η ψυχική ζωή και η νόηση 
προσαρμόζονται στις συνθήκες της ζωής. Ο 
ανθρώπινος νους δεν είναι ρυθμισμένος μια 
για πάντα, σταθερά και αναλλοίωτα. Η νόη
ση βάζει σε τάξη τα ερεθίσματα για να λει
τουργεί η ζωή όμως ο ορθολογισμός συνιστά 
τη μια μόνον όψη της γνωστικής λειτουρ
γίας καθώς ο συνδυασμός διανόησης, συ
ναισθημάτων και βούλησης παίρνει πολλές 
μορφές (σε μερικές από τις οποίες τα βιώμα
τα, οι εμπειρίες παίζουν καθοριστικό ρόλο).
Εδώ ίσως κρύβεται και «το μυστικό της αθω
ότητας ή μη» του ηλίθιου εγκληματία.

Ζ. Ευφυές ή αφυές επίμετρο;
Τι είναι συνεπώς ο ά-νους εγκληματίας;

Βλαξ, τρελλός, ανώμαλος, ιδιόρρυθμος, υποκριτής;
Το άρθρο αυτό επιχείρησε να φωτίσει και τις δύο πλευρές του 
ζητήματος.

Από τη μία η κλασική άποψη.
Όσο βάρος και να ρίχνει κανείς σε κοινωνιοπολιτισμικούς 

παράγοντες, ο ά-νους ασυνείδητα «μεταφέρει/ προβάλλει» το 
δικό του ψυχικό κόσμο με αρνητικό τρόπο στον πραγματικό 
περιβάλλοντα κόσμο. Αδυνατώντας να προβεί σε ένα γνωστι
κό έλεγχο των πράξεών του ελλείψει ωρίμανσης μπορεί να δι- 
απράττει το ίδιο έγκλημα με τον ίδιο τρόπο και να συλλαμ- 
βάνεται συνεχώς δίχως να αντιλαμβάνεται το λάθος του στο 
modus operandi.

Η ηθική της δικαιοσύνης και η ηθική της ευθύνης δεν 
έχουν νόημα για ένα άτομο που δεν μπορεί να σκεφτεί, να 
σταθμίσει γνωστικά και να εκφέρει ηθική κρίση πριν πράξει. 
Η αντικειμενική έννοια του εγκλήματος πρέπει να υποχωρεί 
όταν η υποκειμενική πρόσληψη δεν αφήνει κανένα περιθώ
ριο για πρόθεση, σκοπό, αίσθημα ενοχής, ευθύνη. Αξίες και 
ηθικές ταυτίσεις (identifications) προς άλλους δεν λειτουρ
γούν. Το ίδιο ισχύει και με τον αυτο-έλεγχο (self-control).

Οι εγκληματολόγοι που υποστηρίζουν την διαφορικότη- 
τα (alteriti) του εγκληματία (πρόκειται για έναν «άλλο») δεν 
δηλώνουν αν εξαιρούν τον α-νόητο. Αν το κριτήριο του βge 
mental (πνευματική ηλικία) σε σχέση με το βge riel (πραγμα
τική ηλικία), δηλαδή το I.Q., δεν έχει εγκληματογόνο σημα
σία καθώς οι έρευνες δεν δείχνουν ιδιαίτερα χαμηλή ευφυΐα 
(κάτω του μέσου όρου) στον εγκληματικό πληθυσμό τότε αυ
τός ο παράγοντας παύει να είναι εγκληματογόνος.

Η άλλη άποψη είναι περισσότερο ανα-στοχαστική. Το ζήτη
μα δεν είναι αν οι ηλίθιοι με τη συμπεριφορά και την αθωότη- 
τά τους παίζουν καταλυτικό ή αποκαλυπτικό ρόλο στις σχέ
σεις των υπεροπτών νοημόνων ούτε αν η πονηριά είναι μέρος 
της βλακείας ή της ευφυΐας αλλά αν υπάρχει και αναγνωρί
ζεται παρ-άλογο (senseless) έγκλημα που διαπράττει ένα μη 
-  λογικό (non-sense) υποκείμενο. Το έγκλημα του α-νόητου 
είναι μη-αιτιολογημένο (non-motive) και κινείται μέσα σε μι
κρό κύκλωμα (court circuit) ή μήπως ο αφυής εγκληματίας 
δεν είναι πεπλανημένος αλλά ο ίδιος -μέσω της προβαλλόμε

νης «βλακείας»- παραπλανά τους άλλους 
και τη Δικαιοσύνη;

Το ζώο στον άνθρωπο και το παιδί στον 
άνθρωπο αποτελούν τμήματα των στρωμά
των της προσωπικότητας και συχνά το κα- 
τώτατο ζωτικό υπόστρωμα υπερισχύει του 
ανώτερου νοητικού. Από το «δυνάμει» στο 
«ενεργό» υπάρχει απόσταση γι’ αυτό και η 
διάγνωση αν ο συγκεκριμένος δράστης είχε 
ή όχι ικανότητα αντίληψης του αδίκου της 
πράξης του είναι πολλές φορές από δύσκο
λη μέχρι αδύνατη. Εντασσόμενη στα βιο
λογικά κριτήρια η ολιγοφρένεια λειτουργεί 
ως οιονεί -εκφυλιστικός προεγκληματικός 
προκαθορισμός, ως συνδυασμός νευροφυ- 

σιολογίας και ψυχοπαθολογίας.
Η αποδοκιμασία/ μομφή (της συμπεριφοράς) του δράστη 

σημαίνει όμως ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο τη συγκεκριμέ
νη στιγμή για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να 
πράξει αλλιώς, δεν μπορούσε να ελέγξει την (αντί)δρασή του 
ή αν και πόσο τελικά το «ήθελε» με βάση τη λογική του νόη
ση. Εάν με άλλα λόγια υπήρχε λογική επιδίωξη που εντασσό
ταν στη συνολική ψυχική του διεργασία.

Η ενοχή εμπεριέχει βιολογικά, ψυχολογικά και δεοντολο
γικά στοιχεία γ ι’ αυτό και το μη-φευκτό της υπαιτιότητας 
δεν πρέπει για πολλούς να θεμελιώνει γενικό/ υπερθετικό λό
γο συγνώμης.

Η βλακεία είναι μια (μη;) νοσηρή διατάραξη της πνευματι
κής λειτουργίας αλλά οι εγκληματικέςπράξειςπου απορρέουν 
από αυτήν μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με (προ)νοοηρή 
προσωπικότητα, να μην είναι δηλαδή καθαρό προϊόν της ολι- 
γοφρένειας. Το «τυφλόν και άλογον» της πράξης δείχνει νο- 
ητική διαταραχή αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αποκλείει τη συμ
μετοχή του υποκειμένου στην τέλεση.

Η απόπειρα π.χ. από «χονδροειδή ανοησία» δεν αποδεικνύ- 
ει υποχρεωτικά πρόβλημα ικανότητας για καταλογισμό αλλά 
μπορεί να εντάσσεται σε μια θεωρία της εντύπωσης (ότι δεν 
τίθεται σε κίνδυνο η έννομη τάξη) και ότι οι δράστες λειτουρ
γούν εκτός στοιχειωδών κανόνων λογικής.

Μήπως όμως αυτές ακριβώς τις εντυπώσεις θέλει να εκμε
ταλλευτεί ο ευήθης δράστης;

Θυμίζω ότι ο πρωτόγονος Λέννυ Σμάλ εγκληματεί (Τζ. 
Στάϊνμπεκ, Άνθρωποι και ποντίκια) αλλά ο βραδύνους (και 
ταχύπους) κινηματογραφικός Φόρεστ Γκαμπ πετυχαίνει σε 
ό,τι κάνει.

Λέγεται ότι «η τύχη βοηθάει τους χαζούς» κι έτσι ο κοινω
νικός διαφορισμός μεταξύ ευφυών και μη δεν γίνεται εκρη
κτικός. Μήπως όμως ήρθε η ώρα να γυρίσει ο (ποινικός) τρο
χός για όσους ηλίθιους μας περνάνε για παν-ηλίθιους; ]

“Είναι ποτέ δυνατό 
να κάνει κανείς θεραπεία 

για να τον περάσει 
η ηλιθιότητα;”

(Φ. Νιοοχογιέφσκι, Ο ηλίθιος )
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Κοντά σας 5 
καταστήματα

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣ Μ Ε ΤΖΟ ΓΑ Ο Υ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μεσογείων 105 
Αθήνα 115 26
Τηλ./fax: 210 6993046 - 47

Λ.Θρακομακεδόνων 85 
Αχαρνές 136 79
Τηλ./fax: 210 2448515-16-17

Προσφορά

Με την αγορά 
Θ Ε Ρ ΙΝ Η Σ Σ ΤΟ Λ Η Σ
(χιτώνιο & παντελόνι 
ή χιτώνιο & φούστα)

Δ Ω Ρ Ο  ένα δεύτερο

Με την αγορά 
Χ Ε ΙΜ Ε Ρ ΙΝ Η Σ ΣΤΟ Λ Η Σ
(χιτώνιο & παντελόνι 
ή χιτώνιο & φούστα)

Δ Ω Ρ Ο  ένα υποκάμισο

Λ.Νίκης & Κομνηνών 
Θεσσαλονίκη 546 24
Τηλ./fax: 2310 224147

χειμερινό και μία γραβάτα. παντελόνι ή φούστα.
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Η βία με αφορμή τις αθλητικές εκδηλώ σ εις...
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ, ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Του Αστυν. Δ/ντη Δημητρίου Λόγου 
Εθνικό Γραφείο Πληροφορειών Ποδοσφαίρου

Λίγα λόγια για τη βία στα γήπεδα...
Ο αθλητισμός είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο οι άνθρωποι συμμετέχουν 

με πολλούς και διάφορους τρόπους, όπως λόγου χάρη ως αθλούμενοι, προπονητές, 
διαιτητές, παράγοντες, μάνατζερ, κριτές, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι, κλπ. Συνεπώς, 
μιλάμε για ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, με πολλές πτυχές, άρα και πολλές δυσκολί
ες στον τρόπο προσέγγισης και αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν. 
Τα φαινόμενα βίας στα γήπεδα δεν είναι κάτι καινούργιο, ούτε στην Ελλάδα, ούτε 
στον υπόλοιπο κόσμο.

Παράλληλα, εμφανίζονται ορισμένες νέες μορφές συμπεριφοράς στο χώρο των 
γηπέδων, ιδίως στο πλαίσιο των οργανωμένων οπαδών: οι οργανωμένες πορείες φι
λάθλων, οι μαζικές εκδρομές σε εκτός έδρας παιχνίδια, η χρήση αλκοόλ και εξαρ- 
τησιογόνων ουσιών, η καταστροφή αυτοκινήτων και βιτρινών καταστημάτων, η 
ανταλλαγή σεξιστικών, ρατσιστικών και πολλές φορές αντεθνικών συνθημάτων 
καθώς και εκτεταμένη χρήση σωματικής βίας.

Και όμως ο “χουλιγκανισμός”-όπως συνήθως αποκαλείται αυτό το φαινόμενο- 
μπορείνα αντιμετωπιστεί ή μπορεί να περιοριστεί στην καλύτερη περίπτωση.

Είναι γεγονός ότι η πολιτεία σήμερα έχει στη διάθεση της ένα επαρκέστατο νομο
θετικό οπλοστάσιο το οποίο μάλιστα προβλέπει και αυστηρότατες ποινές. Παρόλα 
αυτά, όμως, τα γεγονότα βίας εξακολουθούν και μάλιστα βαίνουν αυξανόμενα. Επί 
της ουσίας παρ’ όλες τις θετικές προϋποθέσεις που δημιουργεί ο ν.2725/1999 και οι 
συμπληρώσεις του που έγιναν, για μια σφαιρική αντιμετώπιση της αθλητικής βίας, 
στην πράξη η έμφαση παραμένει να δίνεται στην αστυνόμευση και στην αυστηρό
τητα των μέτρων καταστολής. Η πρόληψη παραμένει στη χώρα μας ένα μεγάλο κε
νό, όπως μεγάλες ελλείψεις εμφανίζει η επιστημονική έρευνα στον τομέα της φίλα-
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Παρατηρείται μείωση των επεισοδίων σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, σε ποσοστά περίπου 
54%. Στο σημαντικό περιορισμό των αδικημάτων έχει 
συμβάλει αποφασιστικά και η Απόφαση της Υφυπουργού 
Πολιτισμού, για τη μη διάθεση εισιτηρίων σε οπαδούς 
φιλοξενούμενης ομάδας, κατά τη δεύτερη φάση της 
προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου.

Παρότι παρουσιάστηκε σημαντική μείωση των αδι
κημάτων, η εικόνα της αθλητικής περιόδου 2009-10 δεν 
ήταν ιδιαίτερα θετική, δεδομένου ότι παρατηρήθηκε αύ
ξηση της έντασης των επεισοδίων αλλά και διάπραξη αδι
κημάτων στην αστική ζώνη, σε βάρος γραφείων πρώην 
συνδέσμων φιλάθλων.

Αντίστοιχα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των 
συλλήψεων.

Τα μέτρα που υλοποιούνται, ιδίως, στις κύριες επαγγελ
ματικές κατηγορίες ( κάμερες, προσωπικό ασφαλείας, εντο-

Είχαμε αύξηση του συνόλου των συλλήψεων για αδι
κήματα που διεπράχθησαν με αφορμή αθλητικές εκδηλώ
σεις, κατά την προηγούμενη αγωνιστική περίοδοί2009- 
2010), σε ποσοστό περίπου 20%.

Έ χει παρατηρηθεί ότι φίλαθλοι των φιλοξενουμένων 
ομάδων [κάτοχοι ή μη εισιτηρίων] μεταβαίνουν μεμονω
μένα στο γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα, όπου στη συνέ
χεια ομαδοποιούνται, με τις γνωστές συνέπειες.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σε αγώνα για το Κύ
πελλο Ελλάδος (« SKODA ΞΑΝΘΗ Π.Α.Ε. -  Π.Α.Ε. ΑΡΗΣ 
» 10/2/2010)και ενώ δεν είχαν διατεθεί εισιτήρια σε οπαδούς 
της φιλοξενούμενης ομάδας, δεδομένου ότι ίσχυε η απαγό
ρευση διάθεσης εισιτηρίων σε αυτούς, από τη γηπεδούχο 
ομάδα διατέθηκαν 150 περίπου δωρεάν προσκλήσεις ανώ- 
νυμες σε οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας, οι οποίοι 
στη συνέχεια ομαδοποιήθηκαν σε κερκίδα του σταδίου με 
εμφανή χαρακτηριστικά της ομάδας τους (κασκόλ κλπ.).
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θλης συμπεριφοράς.

Το πρόβλημα ΔΕΝ είναι 
ΜΟΝΟ αστυνομικό!

Είναι πολυσύνθετο και πο- 
λυπαραγοντικό - Η Ελληνική 
Αστυνομία αποτελεί μέρος της 
λύσης του προβλήματος Κάποια συγκριτικά στατιστικά 
στοιχεία από τις δύο προηγούμενες αγωνιστικές περιό
δους (2008-2009 & 2009-2010), θα μας βοηθήσουν να δού
με τις πραγματικές διαστάσεις του θέματος:

πιστές, κλπ) είχαν σαν αποτέλε
σμα τον εντοπισμό των δραστών 
& την αύξηση των συλλήψεων.

Τα συνηθέστερα αδικήματα 
που διαπράττονται στις αθλητι
κές εγκαταστάσεις είναι:

- κατοχή-χρήση βεγγαλικών- 
κροτίδων, Φθορές καθισμάτων, Αντεγκλήσεις φιλάθλων 
εντός και εκτός γηπέδων, Ρίψη μολότοφ &Παραβάσεις του 
Νόμου περί όπλων και εκρηκτικών, Είσοδος φιλάθλων 
εντός αγωνιστικού χώρου για πανηγυρισμούς...

Ε1ΙΕΙΣΟΔΙΑ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

Αγωνιστική περίοδος Αγωνιστική περίοδος

2008-2009 2009-2010

141 169

Αγωνιστική περίοδος Αγωνιστική περίοδος

2008-2009 2009-2010

155 71



[  ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΒΙΑ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΕΝΤΑ ΑΤΟΜΑ

Παραχηρείχαι αύξηση ίω ν χραυμαχισθένχων σε ποσο- 
σχό 18,70% περίπου.

Σχα ποιοχικά 
χαρακχη ρισχι -  
κά, βλέπει κα
νείς χη σημανχι- 
κή αύξηση χων 
χ ρ α υ μ α χ ι σ θ έ -  
νχων ασχυνομι- 
κών σε ποσοσχό 
25% περίπου και 
αύξηση χων λοι
πών χραυμαχι- 
σθένχων σε ποσοσχό 10,91% περίπου.

Ενδεικχικά θα αναφερθούμε σε κάποιες περιπχώσεις 
αγώνων που μας απασχόλησαν καχά χην προηγούμενη 
αγωνισχική περίοδο:

► 7/10/2009 Δημοχικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σουρωχής 
- Ποδοσφαιρικός αγώνας Ε.Π.Σ. Νέων, μεχαξύ χων ομά
δων ΑΡΗΣ- ΠΑΟΚ

Καχά χη διάρκεια χου ημιχρόνου, ομάδα χριάνχα (30) 
περίπου αγνώσχων αχόμων, ορισμένοι εκ χων οποίων έφε
ραν διακριχικά ομάδας ΠΑΟΚ, φορώνχας κράνη και κρα- 
χώνχας ξύλινα ρόπαλα, καδρόνια και άλλα ανχικείμενα, 
συγκενχρώθηκε αιφνιδιασχικά έξωθεν χου γηπέδου και 
αφού παραβίασε θύρα κερκίδας, εισήλθε ενχός αυχής και 
επιχέθηκε απρόκληχα καχά πενήνχα (50) περίπου παρευ- 
ρισκομένων φιλάθλων. Περισσόχεροι εκ χων ανωχέρω 
παρευρισκομένων, προκειμένου αποφύγουν χραιηχαχι- 
σμό χους, εισήλθαν ενχός αγωνισχικού χώρου όπου και 
καχαδιώχθηκαν από προαναφερόμενη ομάδα δρασχών μέ
χρι χώρο αποδυχηρίων, όπου βρίσκονχαν για ανάπαυλα 
ημιχρόνου ,αθληχικές αποσχολές. Από ανωχέρω σχηιβά- 
νχα χραιηιαχίσχηκαν έξι (6) άχομα

► 29/11/2009 Γήπεδο "Γ. Καραϊσκάκης" - Αγώνας ποδο
σφαίρου για χο πρωχάθλημα SUPER LEAGUE ΟΛΥΜΠΙ
ΑΚΟΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Την 16:40 ώρα περίπου (600) φίλαθλοι χου Ολυμπια
κού εξερχόμενοι από χον χώρο χου RED CAFI κινήθηκαν 
προς χην παραλιακή λεωφόρο με σκοπό να χην αποκλεί- 
σουν και να εμποδίσουν χην άφιξη χηςαποσχολής χου Πα
ναθηναϊκού σχο γήπεδο. Εκεί ενώθηκαν με -200- περίπου 
ακόμα φιλάθλους χου Ολυμπιακού οι οποίοι κινούμενοι 
με δίκυκλα επί χης παραλιακής Λ. Ποσειδώνος αφού διέ
κοψαν χην κυκλοφορία, προέβησαν σε ρίψη μολόχωφ, κα- 
πνογόνων (πυρσών) και ανχικειμένων (πέχρες κ.χ.λ) καχά 
χων Ασχυνομικών δυνάμεων, με αποχέλεσμα να προκλη- 
θούν φθορές σε έξι (6) οχήμαχα, σε χέσσερις (4) δίκυκλες

μοχ-χες και να χραυμαχισθεί ελαφρά ένας (1) Ασχυνομι-
κός.

Συνελήφθησαν οκχώ [8] 
άχομα

Κάποιοι εκ χων δρασχών 
σχην προσπάθειά χους να 
αποφύγουν χη σύλληψη, 
εγκαχέλειψαν σχο σημείο 

χων επιθέσεων έξι [6] δίκυκλες μοχ/χες, για χις χρεις [3]εκ 
χων οποίων, όπως διαπισχώθηκε, είχε δηλωθεί κλοπή.

► 6/12/2009 Σχάδιο Ο.Α.Κ.Α. - Αγώνας ποδοσφαίρου για 
χο πρωχάθλημα SUPERLEAGUE ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -  
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Καχά χη διάρκεια χου ημιχρόνου, 150-200 περίπου άχο
μα εκ χων οποίων πολλοί έφεραν κουκούλες, κινήθηκαν 
εξωχερικά χων θυρών 15-17 και επιχέθηκαν με πέχρες, ξύ
λα, σίδερα, βόμβες μολόχοφ, φωχοβολίδες κ.α. ανχικείμε
να, ενανχίον χων ασχυνομικών δυνάμεων.

Σχη συνέχεια, διακόσια [200] περίπου άχομα φίλαθλοι 
χου ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ, λόγω χης ανάπαυλας χου ημιχρό
νου, ενσωμαχώθηκαν με χα προαναφερόμενα άχομα επιχι- 
θέμενοι από κοινού και με σφοδρόχηχα σχις ασχυνομικές 
δχτνάμεις, χρησιμοποιώνχας πέχρες, ξύλα, σίδερα, μεχαλλι- 
κά κιγκλιδώμαχα, βόμβες μολόχοφ και φωχοβολίδες.

Για χην ανχιμεχώπιση χων επιχιθέμενων, και για χην 
αποφυγή περαιχέρω ανεπιθχίμηχων ενεργειών εξαιχίας 
χης σοβαρόχηχας χης καχάσχασης, οι ασχυνομικές δυνά
μεις προέβησαν σχη χρήση δακρχτγόνων μέσων και χει
ροβομβίδων κρόχου -  λάμψης και ενεργώνχας συνχονι- 
σμένα καχόρθωσαν να απομακρύνουν χα εν λόγω άχομα. 
Συνεπεία χων ανωχέρω επεισοδίων, ο αγώνας διακόπηκε 
για χριάνχα περίπου λεπχά.

► 20-12-2009 Κλεισχό Γυμνασχήριο Τρικάλων- Αγώνας 
Καλαθοσφαίρισης πρωχαθλήμαχος Α1 Καχηγορίας, μεχα
ξύ ομάδων ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΑ -  Π.Α.Ο.Κ.

Περί χα (160) άχομα, φίλαθλοι χης φιλοξενούμενης ομά
δας, άνευ εισιχηρίων προσπάθησαν να προσεγγίσουν χο 
Κλεισχό Γχτμνασχήριο με σκοπό να εισέλθουν σ' αυχό. 
Επιχέθηκαν σχις ασχυνομικές δυνάμεις, ρίπχονχας ενα
νχίον χους κομμάχια από σπασμένες πλάκες πεζοδρομί
ου, πέχρες και σχάρες αποχέχευσης και με χη χρήση χημι
κών απωθήθηκαν και απομακρύνθηκαν μέχρι χη δυχική 
πλευρά χης πόλης. Καχά χη διάρκεια χης επιχείρησης 
χραυμαχισχήκαν ελαφρά χέσσερις (4) Ασχυνομικοί. Επί
σης προκλήθηκαν φθορές σε (10) οχήμαχα και (5) προθή
κες καχασχημάχων. Συνεπεία χης χρήσης χων χημικών 
μέσων και χην καχεύθυνση χου ανέμου που έπνεε με φο
ρά προς χο Γυμνασχήριο, διακόπηκε ο αγώνας για (10) λε-

Αγωνιστική περίοδος 2008-2009 Αγωνιστική περίοδος 2009-2010

ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΙΠΟΙ
123 68 55 146

(+18,70)
85

(+25%)
61

(+10,91%)
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -  ΑΡΗΣ την 24/4/2010 στο 
Ο.Α.Κ.Α.

Ο τελικός αγώνας κυπέλλου Ελλάδος ήταν αγώ
νας υψηλής επικινδυνότητας, (ντέρμπυ) με τη 
συμμετοχή φιλάθλων και των δύο ομάδων, χωρίς 
κανείς να είναι -τυπικά- «φιλοξενούμενος».

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 654 κροτίδες, βεγγαλικά, καπνο- 
γόνα και μία συσκευή ακτινών laser σε φιλάθλους 
που προσπάθησαν να τα εισάγουν στο στάδιο, σε λε
ωφορεία μεταφοράς φιλάθλων, καθώς και εξωτερικά του 
συγκροτήματος ΟΑΚΑ τα οποία εγκατέλειψαν φίλαθλοι, 
για να μην βρεθούν στην κατοχή τους κατά τους ελέγ
χους ασφαλείας στις πύλες εισάδου. Επίσης, σε έρευνα που 
έγινε πριν τον αγώνα, σε εγκαταστάσεις Συνδέσμου Φιλά
θλων ΠΑΟ στο Μαρούσι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 
κροτίδες, βεγγαλικά & καπνογόνα.

Συνελήφθησαν συνολικά 18 άτομα, καθώς και ο υπεύ
θυνος ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας 
(security), γιατί απασχολούσε προσωπικό για τις ανάγκες 
του αγώνα, χωρίς την απαραίτητη Άδεια Εργασίας Προ
σωπικού Ασφαλείας, επίσης συνελήφθησαν εργαζόμενοι 
ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, διότι 
στερούνταν σχετικής άδειας εργασίας.

Αστυνομικές δυνάμεις που ενεργούσαν ελέγχους, δέ
χθηκαν επίθεση από φιλάθλους εντός και εκτός της εγκα
τάστασης, προκειμένου να πετύχουν την είσοδο ατόμων 
χωρίς εισιτήριο και ανευ ελέγχου με αποτέλεσμα να τραυ
ματιστούν 18 αστυνομικοί, εκ των οποίων 6 διακομίσθη
καν στο νοσοκομείο.

Κατά τον προαναφερόμενο αγώνα, πραγματοποιήθηκε 
οργανωμένη μετακίνηση φιλάθλων με 260 περίπου λεω
φορεία, η οποία είναι και η μεγαλύτερη οργανωμένη με
τακίνηση στη χώρα μας.

Για το λόγο αυτό & προκειμένου να εξασφαλισθεί η τή
ρηση της τάξης και ασφάλειας κατά τη διαδρομή-μετακί- 
νηση τους, κινητοποιήθηκε σχεδόν το σύνολο των αστυ
νομικών δυνάμεων των παρόδιων Υπηρεσιών.

ΒΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ
Πέραν των ανωτέρω, όπως είναι γνωστό η αθλητική βία 

σχετίζεται άμεσα και με άλλες μορφές βίας. Στο πλαίσιο 
αυτό η αντιπαλότητα μεταξύ των οπαδών διαφόρων ομά
δων, μεταφέρεται έξω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις, 
με αποτέλεσμα να δημιουργούνται συχνά αντεγκλήσεις -  
συμπλοκές ή επιθέσεις μεταξύ αντιπάλων οπαδών και να 
κλείνονται ακόμη και « ραντεβού θανάτου », για λόγους 
αντεκδίκησης.

Στο πλαίσιο αυτό, παρατηρείται το φαινόμενο «κατα
δρομικών επιθέσεων» σε βάρος εγκαταστάσεων πρώην 
Συνδέσμων Φιλάθλων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 
φθορές και κίνδυνος σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών. Το 
πρόβλημα είναι εντονότερο στις περιοχές Αγ. Δημητρίου, 
Αργυρούπολης (πρώην Σύνδεσμοι Παναθηναϊκού), Ηλι
ούπολης (πρώην Σύνδεσμοι Ολυμπιακού), αλλά και σε άλ

λες περιοχές των Αθηνών και της περιφέρειας
Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις:
18/09/2009 Καβάλα - γραφεία συνδέσμου ΟΛΥΜΠΙΑ

ΚΟΥ
19-10-2009, ώρα 17.00' Βρυάξιδος και Ασπασίας Πα- 

γκράτι. Γραφεία Συνδέσμου Φιλάθλων Ολυμπιακού “ΘΥ- 
ΡΑ 7”

28-10-2009, 03. 57' Περιοχή Πύρρου 3-5, Παγκράτι. 
Γραφεία Συνδέσμου Φιλάθλων Ολυμπιακού “ΘΥΡΑ 7”

5-11-2009, 02.25' Περιοχή Γκύζη. Γραφεία Συνδέσμου 
Φιλάθλων Παναθηναϊκού “Γκύζη”

12-11-2009, 04.30' Περιοχή Άγιος Δημήτριος. Γραφεία 
Συνδέσμου Φιλάθλων Παναθηναϊκού “Μπραχάμι”

26-11-2009, 22.30' Επανομή Θεσσαλονίκης - Σύνδεσμος 
Φιλάθλων ΑΡΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ CCTV& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ

Οι δράστες που συνελλήφθησαν ή σχηματίστηκε δικο
γραφία σε βάρος τους μετά από εντοπισμό τους από τις κά
μερες, κατά την αγωνιστική περίοδο 2009-10, ήταν συνο
λικά 54.

Χαρακτηριστική περίπτωση εντοπισμού και σύλληψης 
δραστών, ακόμα και μετά τη λήξη του αγώνα, είναι αυ
τός μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ. Οι 
δύο συλληφθέντες διωκόταν ήδη για ληστεία κατά συναυ
τουργία και ένας εξ αυτών είχε προφυλακιστεί και ήταν 
ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Υπάρχουν σαφώς μεγάλα περιθώρια περεταίρω αξιοποί
ησης των ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας, δεδο
μένου ότι σε συνδυασμό με το ηλεκτρονικό -  ονομαστι
κό εισιτήριο γνωρίζουμε τη θέση κάθε θεατή στο γήπεδο. 
Επισημαίνεται ότι στα ευρωπαϊκά γήπεδα, το μεγαλύτε
ρο μέρος των συλλήψεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, 
πραγματοποιείται μετά από εντοπισμό δραστών μέσω των 
καμερών.

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
3708 2008

Τα κυριότερα θέματα που προβληματίζουν από αστυνο
μικής πλευράς, για την καταπολέμηση της βίας με αφορ
μή αθλητικές εκδηλώσεις, αναφορικά με το νέο Νόμο 
3708/2008, είναι τα εξής:
α. Η αποκοπή κάθε είδους νομικών & αθλητικών 
δεσμών των Συνδέσμων Φιλάθλων με τα αντίστοιχα
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σωματεία, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. και η ίδρυση Λεσχών Φίλων 
Αθλητικών Σωματείων, χωρίς να γίνεται πρόβλεψη 
για την περαιτέρω τύχη της νομικής υπόστασης των 
Συνδέσμων Φιλάθλων.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εξακολουθούν να λει
τουργούν οι Σύνδεσμοι, ως νομικά πρόσωπα (με την 
σχετική απόφαση του Πρωτοδικείου που ιδρύθηκαν), 
χωρίς να έχουν -τυπικά- καμία περαιτέρω σχέση με την 
ομάδα που υποστήριζαν & συνεπώς η ομάδα δεν έχει κα
μία ευθύνη γι' αυτούς, - ενώ οι ομάδες αποφεύγουν να 
ιδρύσουν τις προβλεπόμενες στο άρθ.1 «Λέσχες Φίλων 
Ομάδας», ώστε να μην έχουν καμία ευθύνη για τους φι
λάθλους τους.
β. Απαγόρευση μετακίνησης των μελών 
τωνΛεσχώνΦίλων Αθλητικών Σωματείων, 
οργανωμένα, με μέσο μαζικής μεταφοράς, 
με φροντίδα των Αθλητικών Σωματείων,
Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Α.Ε.) 
ή Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών 
(Τ.Α.Α.).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρ
χει καμία σχέση ευθύνης μεταξύ Π.Α.Ε. 
κ.λ.π. Αθλητικών Σωματείων με τους ορ
γανωμένα μετακινούμενους φιλάθλους, 
τους οποίους όμως προμηθεύουν με εισι
τήρια και στη συνέχεια αυτοί μετακινού
νται οργανωμένα, ανεξέλεγκτα

Απασχόληση-ρόλος προσωπικού ιδιωτι
κής ασφάλειας.

Το ιδιωτικό προσωπικό ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) θα πρέ
πει να εκπαιδευτεί κατάλληλα και να πιστοποιηθεί, ώστε 
να αναλάβει πλήρως και με υπευθυνότητα τον έλεγχο 
πρόσβασης και να έχει βασικό ρόλο εντός της αθλητικής 
εγκατάστασης, ενώ σύμφωνα με την νομοθεσία, τον επι
χειρησιακό έλεγχο θα έχει η Αστυνομία. Στο τομέα αυτόν 
σημαντική είναι η υλοποίηση της προαναφερόμενης εκ
παίδευσης και πιστοποίησης από την Ε.Π.Ο., για ένα με
γάλο μέρος του ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας που 
δραστηριοποιείται στα γήπεδα, ενώ ερώτημα παραμένει η 
μη πρόσκληση από την Ε.Π.Ο. εκπροσώπου της Αστυνο
μίας ως εκπαιδευτή.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Αστυνομία θα 
προβαίνει στον έλεγχο του ιδιωτικού προσωπικού ασφα
λείας, 48 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Πρέπει να προ- 
βλεφθούν ποινικές, πειθαρχικές και διοικητικές ποινές 
για υπαλλήλους και εταιρίες ασφαλείας στις περιπτώσεις 
πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους και πολύ 
περισσότερο συμμετοχής τους στα επεισόδια.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ
Καθίσταται αναγκαία η δημιουργία θεσμικού πλαισίου 

για την αντικειμενική ευθύνη - διασύνδεση των ομάδων 
σε ότι αφορά τις παραβατικές συμπεριφορές φιλάθλων 
τους,

Επίσης είναι επιτακτική η βελτίωση της αποτελεσμα- 
τικότητας των αστυνομικών μέτρων. Καθώς επίσης και 
οι προληπτικοί έλεγχοι, (επανασχεδιασμός, συνεργασίες,

εξειδίκευση, αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού 
μοντέλου, αποτίμηση μετά από κάθε αγώ
να).

Η σύλληψη των δραστών και η παρα
πομπή τους στη δικαιοσύνη είναι το πλέ
ον αποτελεσματικό μέτρο για την αποφυ
γή επανάληψης των «δράσεων» τους στα 
γήπεδα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Επειδή όπως προείπαμε η αθλητική βία 

είναι πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι 
περιττό να τονίσουμε ότι χρειάζεται η συμ
βολή πολλών φορέων στην επίλυση του 
προβλήματος και ειδικότερα:

Των Διοικήσεων-Παραγόντων των ομάδων, οι οποίες 
θα πρέπει να προβάλουν το φίλαθλο πνεύμα, αποτρέπο- 
ντας τους οπαδούς τους από πράξεις βίας 

Των Λεσχών και πρώην Συνδέσμων φιλάθλων, οι οποί
οι οφείλουν να κατευνάζουν τις αντιδράσεις των μελών 
τους και να τους προτρέπουν να μην εκφράζουν τον εν
θουσιασμό τους με βία, αλλά μέσα σε πνεύμα γιορτής, που 
θα πρέπει να επικρατεί στις αθλητικές συναντήσεις 

Των Μ.Μ.Ε. και των δημοσιογράφων, που με τα μη
νύματα τους και τη δύναμη της δημοσιότητας θα προβά
λουν το αγωνιστικό και όχι το «αντεκδικητικό» πνεύμα 
των αθλητικών συναντήσεων.

Των διαιτητών, των οποίων οι αποφάσεις θα πρέπει να 
είναι οι επιβεβλημένες και απολύτως δίκαιες, ώστε να μην 
επιδέχονται καμιάς αμφισβήτησης 

Των παρατηρητών διαιτησίας, που θα πρέπει να ασκούν 
ουσιαστική εποπτεία στη διαιτησία, ώστε να γίνει αντιλη
πτό απ' όλους ότι η διαιτησία υπόκεινται σε έλεγχο.

Των σχολείων, τα οποία πρέπει να σχεδιάζουν και να 
πραγματοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα με οπτικοα- 
κουστικό υλικό και άλλα μέσα για την καλλιέργεια και 
επιμόρφωση των νέων, την πληροφόρησή τους, την εξεύ
ρεση τρόπων ενεργούς συμμετοχής και την ευαισθητο- 
ποίησή τους με συγκινησιακά μηνύματα των Ολυμπια
κών και αθλητικών Ιδεωδών 

Της κοινωνίας συνολικά για την καλλιέργεια των δι
αχρονικών αρχών του αθλητισμού και του ευ αγωνίζε- 
σθαι. ]
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Α Θ Η Ν Α  01 /05 /201 0

ΕΙΔ ΙΚΟ  ΕΚ Π ΤΩ ΤΙΚ Ο  Τ ΙΜ Ο Λ Ο ΓΙΟ  Μ ΕΛΩ Ν  ΕΛ.ΑΣ.
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.»

Έπειτα από επ ισ ταμένη έρευνα π ου έγινε σ την Α σ φ α λισ τική  αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 
(κλάδος Αυτοκινήτου) για την ΕΛ.ΑΣ., καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω εταιρείας.
Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη 
σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.
Ιπποι B/M Α π λό Πακέτο Η  Ιπποι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

0 3 0 3
1-6 233,13 1-6 217,59
7-8 261,35 7-8 246,02

9-10 320,21 Αστική ευθύνη, 9-10 305,31
11-12 323,95 11-12 309,08 Α στική ευθύνη, Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση
13-14 332,82 Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση 13-14 318,03
15-20 377,96 συνεπεία ατυχήματος, 15-20 363,49

συνεπεία  ατυχήματος μ ε  προσθήκη

21-25 405,52
Π ροσω πικό ατύχημα 21-25 391,25 προαιρετικώ ν καλύψ εω ν

26-30 416,72 26-30 402,53
31-40 430,70 31-40 416,62

41ανω 450,31 41ανω 436,38

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩΝ.Ι.Χ.
\ CC Β/Μ Απ λό Πακέτο !

0 3

1-50 48,92
51-125 78,92

126-250 96,07 Αστική ευθύνη , Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση

251-500 120,91 συνεπεία ατυχήματος
501-1000 137,59
1001ανω 170,97

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

* Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και στους υπόλοιπους ασφαλιστικούς κλάδους
* Αμεση ασφάλιση
* Παράδοση ασφαλιστηρίου στο χώρο σας
* Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
* Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπ εύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιω άννης  
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα 
τηλ.: 210 92.33.005, 210 92.33.104, 21.30.30.30.28 
fax: 210 92.24.797, 211 800.21.61 
τηλ. ανάγκης: 6944.478885

Μ ερικές ασφαλιστικές εταιρείες που εκπροσω πούνται ε ίν α ι:

ΓΙΑ  ΤΗΝ C O VE R  INS. 
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ

ALICO, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ARAG, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, ATRADIUS, 
ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, E.F.G EUROLIFE ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ - ΜΙΝΕΤΤΑ, 
BUPA, CHARTIS Α.Ε., INTERAMERICAN Α.Ε.Α.Ζ., INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE ΑΕΓΑ, GENERALI HELLAS, GERLING HELLAS, 
LLOYD’S OF LONDON, VICTORIA A.A.E.Z., ΦΟΙΝΙΞ ΜΕΤΡΟΛΑΪΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, MALAYAN INC., K.a.



[  ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Ο Ψυχολογικός Αξονας 
των Τεχνικών Διαπραγμάτευσης 

ανάλογα με τον τύπο του τρομοκράτη
σε καταστάσεις ο μ η ρ ία ς

Τ η ς  Π ηνελόπ ης Σ π εντζούρ η
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, MSC. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΓ

Οι «διαπραγματεύσεις» αποτελούν ένα από τα σημαντικό- 
; τέρα εργαλεία rjbu χρησιμοποιούνται σήμερα από την αστυ

νομία. Η ικανότητα διαπραγμάτευσης ανάγεται σε τέχνη και 
περιγράφει® σαν ένα παιχνίδι λέξεων, σαν ένα λεκτικό χο
ρό μεταξύ του διαπραγματευτή και του ατόμου που έχει πε- 
ριέλθει σε κατάσταση κρίσης και κρατάει ομήρους (Keliin & 
Murty, 2007). Με την πάροδο του χρόνου έχουν διαμορφω
θεί πολλά μοντέλα που αφορούν τις τεχνικές διαχείρισης κρί
σεων και τις στρατηγικές που εφαρμόζονται στη διαδικασία 
των διαπραγματεύσεων ώστε το αποτέλεσμα να είναι η επιτυ
χής έκβαση και επίλυση του εκάστοτε περιστατικού.

Το περιστατικό ομηρίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Μόναχο το 1972, κατά τη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν 
συνολικά 22 άτομα (11 Ισραηλινοί αθλητές, 10 τρομοκράτες 
και ένας αστυνομικός) μετά από εισβολή μιας ομάδας Παλαι
στινίων στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, αφού απορρίφθη- 
καν τα πολιτικά τους αιτήματα, έδωσε το έναυομα για αλ

λαγή στις μέχρι τότε γνωστές διαδικασίες διαπραγμάτευσης. 
Έ γινε πια ξεκάθαρο ότι υπήρχε η επιτακτική ανάγκη ανα
βάθμισης και διεύρυνσης της τέχνης των διαπραγματεύσεων 
ώστε να συμβαδίζει με την εξέλιξη της δομής των περιστατι
κών ομηρίας.

Τα περιστατικά ομηρίας χωρίζονται σε καταστάσεις κρίσης 
με ομήρους (hostage situations) και σε καταστάσεις κρίσης 
«χωρίς» ομήρους (non hostage situations). Η κατάσταση κρί
σης με ομήρους ορίζεται ως «η κράτηση ενός ατόμου ή μιας 
ομάδας ατόμων ως ομήρους από ένα άλλο άτομο ή άλλη ομά
δα ατόμων». Σε αυτή τη περίπτωση ο τρομοκράτης επιδιώκει 
να διαπραγματευτεί με την αστυνομία προκειμένου να επιτύ
χει την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αιτημάτων. Εδώ οι 
όμηροι χρησιμοποιούνται ως «δόλωμα» για την επιδίωξη συ
γκεκριμένων στόχων σε διάφορα επίπεδα (πολιτικό, κοινωνι
κό ή προσωπικό).

Η κατάσταση κρίσης «χωρίς» ομήρους αφορά περιστατι-



ενός ατόμου η μιας ομάδας ατόμων από ένα άλλο άτομο 
ή μια ομάδα ατόμων.

Η αντίδραση ενός ατόμου στη σύγκρουση που 
βιώνει μπορεί να είναι παραγωγική ή καταστροφική. 
Προσαρμοστική ή απόλυτη. Για παράδειγμα όταν ένας 
γονιός χάνει τη κηδεμονία του παιδιού του είτε θα αντι- 
δράσει παραγωγικά και θα μπει στη διαδικασία να ανα- 
κινήσει τις διαδικασίες ανάκτησης της κηδεμονίας του 
παιδιού, είτε θα αντιδράσει καταστροφικά και θα απομο
νώσει το παιδί και τον ίδιο υπό την απειλή όπλου.

«Κρίση» είναι συνεπώς η κατάσταση στο πλαίσιο της 
οποίας ένας άνθρωπος αξιολογεί την πραγματικότητα ως 
ανυπέρβλητο εμπόδιο για τη πραγματοποίηση των θέλω 
του, των στόχων του ή των αναγκών του. Η κατάσταση 
κρίσης μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις ομηρίας, στο 
πλαίσιο των οποίων το άτομο μπορεί να είναι ικανό να 
προβεί σε απόπειρα αυτοκτονίας, φόνο ή και τα δύο.

Σύμφωνα με τον Call (1996,2003) διαμορφώνονται έξι 
ευρύτερες κατηγορίες ατόμων που υπάρχει μεγαλύτερη 
πιθανότητα να πιάσουν ομήρους σε κατάσταση κρίσης:

► Οι συναισθηματικά διαταραγμένοι. Σε αυτούς πε
ριλαμβάνονται οι καταθλιπτικοί, οι παρανοϊκοί, οι σχι- 
ζοφρενικοί, αυτοί που έχουν υποστεί κάποιου είδους 
κακοποίησης και αυτοί που έχουν οικογενειακά προ
βλήματα.

► Οι εξτρεμιστές. Σε αυτή τη κατηγορία συμπεριλαμ- 
βάνονται άτομα που επιδεικνύουν ακραίες συμπεριφο
ρές, οι οποίες ξεφεύγουν από το φυσιολογικό και έχουν 
συνήθως σχέση με τη πολιτική. Διακατέχονται από μία 
αίσθηση μη ικανοποίησης και αδικίας σε βάρος τους, για 
την οποία καταλογίζουν ευθύνες στη κοινωνία

► Οι φανατικοί με τη θρησκεία ή φονταμεταλιστές. Η 
κατηγορία αυτή ενέχει άτομα που δηλώνουν πλήρη προ
σήλωση σε διδαχές κάποιου θρησκευτικού δόγματος, για 
παράδειγμα του Κορανίου και γενικά ακολουθούν πιστά 
τα ήθη και τις αξίες της θρησκείας που ενστερνίζονται. 
Συνήθως προβαίνουν σε ενέργειες τρομοκρατίας για λό
γους ιδεολογίας και τιμής. Σε αυτή τη κατηγορία κατα
τάσσονται και οι μουτζαχεντίν ή οι καμικάζι, άτομα ικα
νά να προβούν σε αυτοκτονία παρά σε φόνο, θεωρώντας 
το δικό τους θάνατο ως ένα πολύ σημαντικό γεγονός που 
μεταφέρει ένα μήνυμα προς τον κοινωνικό περίγυρο.

κό ομηρίας διαφορετικής φύσης. Ο τρομοκράτης ή οι τρομο
κράτες σε αυτή τη περίπτωση υποκινούνται από λόγους αό
ριστους και προβαίνουν στην ακραία πράξη της ομηρίας. Δεν 
έχουν συγκεκριμένα αιτήματα ενώ συνήθως βρίσκονται σε 
έντονη συναισθηματική φόρτιση (θυμός, ζήλεια, απογοήτευ
ση). Δεν επιδιώκουν επικοινωνία με κανένα, ενώ πολλές φο
ρές το άτομο ή τα άτομα σε αυτά τα περιστατικά ομηρίας είναι 
ικανά να διαπράξουν αυτοκτονία ή φόνο. Πιο σχηματικά:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΜΕ ΟΜΗΡΟΥΣ VS. 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΙΣΗΣ «ΧΩΡΙΣ» ΟΜΗΡΟΥΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
►Λογική Συναισθηματική Φόρτιση

►Με στόχους Χωρίς ξεκάθαρους στόχους

►Υλικές απαιτήσεις Χωρίς υλικές απαιτήσεις

Από το 2000 και μετά, η μονάδα διαπραγματεύσεων σε κα
ταστάσεις κρίσης του F.B.I, διέκρινε την ανάγκη τροποποίη
σης των μοντέλων διαπραγμάτευσης. Μία μελέτη που έγινε 
στη βάση δεδομένων H.O.B.A.S (Hostage Barricade Database 
System), που περιλαμβάνει στοιχεία και πληροφορίες από 
τουλάχιστον 3.800 περιστατικά ομηρίας, κατέληξε ότι το 90% 
των περιστατικών αφορούν καταστάσεις κρίσης «χωρίς» ομή
ρους.

Οι ψυχολογικές διεργασίες του ατόμου σε κρίση 
Η ψυχολογική σύγκρουση που βιώνει το άτομο σε κατά

σταση κρίσης, ενδεχομένως να το οδηγήσει μετέπειτα στη 
δημιουργία περιστατικών ομηρίας. Πρακτικά με τον όρο 
«σύγκρουση» εννοούμε την εμπλοκή πραγματοποίησης ση
μαντικών στόχων, ικανοποίησης αναγκών ή ενδιαφερόντων
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►Οι εγκληματίες. Άτομα που χαρακτηρίζονται κυρίως 
από αντικοινωνική προσωπικότητα, τα οποία εισχωρούν σε 
ένα ευρύτερο φάσμα αντικοινωνικών, επιθετικών και εγκλη
ματικών συμπεριφορών πριν τα 18 χρόνια, διακατέχονται 
από μια αίσθηση παντοδυναμίας, ενώ είναι παρορμητικοί και 
δεν νιώθουν τύψεις η ενοχές. Τέλος

► Οι κρατούμενοι των φυλακών.
Το κοινό σημείο στις παραπάνω κατηγορίες ανθρώπων 

αποτελεί το γεγονός ότι έχουμε να κάνουμε με άτομα που κι
νητοποιούνται από το συναίσθημα. Είτε αυτό μεταφράζεται 
υπό όρους θυμού, συναισθηματικής έντασης ή ψυχοπαθολο
γ ιώ ν  διαταραχών, είτε υπό όρους «εξουσίας», status ή έκ
φρασης θρησκευτικών πεποιθήσεων. Η αποφόρτιση αυτής 
της συναισθηματικής έντασης είναι ο κυριότερος στόχος των 
διαπραγματεύσεων στο εκάστοτε περιστατικό.

Λαμβάνοντας υπόψη τη κατηγοριοποίηση του Call παρα
πάνω και πληθώρα μοντέλων διαπραγμάτευσης που κατά 
καιρούς έχουν κατασκευαστεί, ένας αποτελεσματικότερος 
σχεδιασμός της στρατηγικής που θα ήταν δυνατό να εφαρμο- 
σθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, φαίνεται ότι 
διαμορφώνεται γύρω από ένα ψυχολογικό άξονα, ο οποίος 
στηρίζεται στις έννοιες του θυμού, στο δίπολο απογοήτευση- 
επιθετικότητα, στην εικόνα για τον εαυτό και στην διαμόρ
φωση της ατομικής, κοινωνικής και ψυχολογικής ταυτότη
τας.

Το άτομο λοιπόν περιέρχεται σε κατάσταση κρίσης όταν βι- 
ώνει γεγονότα που ενεργοποιούν κάποιες από τις έννοιες του 
ψυχολογικού άξονα που προαναφέραμε, και ουσιαστικά έρ
χεται αντιμέτωπο με ζητήματα όπως η αμφισβήτηση της ατο
μική του ταυτότητας, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας 
σημαντικής απώλειας ή απόρριψης σε προσωπικό ή κοινω
νικό επίπεδο, η αμφισβήτηση της κοινωνικής του χρησιμό
τητας (κοινωνική ταυτότητα), που μπορεί να προκληθεί από 
μια έντονη συναισθηματική διαταραχή, ή η αίσθηση του ατό
μου ότι δεν ανταπεξέρχεται στα κοινώς αποδεχτά στερεότυπα 
του σύγχρονου επιτυχημένου ανθρώπου, η οποία για παρά
δειγμα μπορεί να προκληθεί από τη στέρηση της ελευθερί
ας του.
Πιο συγκεκριμένα:

►Ο θυμός. Ο θυμός είναι το κυρίαρχο συναίσθημα σε κα

ταστάσεις ομηρίας. Με το θυμό το άτομο τείνει να κρύβει 
οποιαδήποτε αδυναμία ή δυσκολία αντιμετωπίζει και μέσω 
της έκφρασης του θυμού γίνεται μια προσπάθεια να δώσει 
τη ψευδαίσθηση κατοχής δύναμης και εξουσίας. Το αίσθημα 
του θυμού είναι είτε εξωκατευθυνόμενο και εκφράζεται μέ
σω βίαιων πράξεων που έχουν στόχο άλλα άτομα, είτε εσω- 
κατευθυνόμενο και εκφράζεται με μία μορφή «μαζοχισμού», 
καθώς το άτομο επιδεικνύει αυτοκαταστροφική συμπεριφο
ρά.

►Απογοήτευση- Επιθετικότητα. Το δίπολο αυτό λειτουρ
γεί με παρόμοιο τρόπο όπως ο θυμός. Η απογοήτευση που αι
σθάνεται το άτομο, καθώς δεν επιτυγχάνει ή πραγματοποιεί 
αυτά που θέλει ή έχει ανάγκη, εσωτερικεύεται και τις περισ
σότερες φορές οδηγεί σε επιθετικότητα, που ενδεχομένως με 
τη σειρά της να εκφρασθεί μέσω ενός περιστατικού ομηρίας.

► Η εικόνα για τον εαυτό. Η εικόνα για τον εαυτό σχετί
ζεται με τη διαπαιδαγώγηση και την ανάπτυξη ενός ατόμου 
στο οικογενειακό περιβάλλον. Αν το περιβάλλον αυτό του 
προσφέρει φόβο, εξευτελισμό και φυσική κακοποίηση, τό
τε το αποτέλεσμα θα είναι η διαμόρφωση μιας κατεστραμμέ
νης εικόνας για τον εαυτό. Μια αρνητικά φορτισμένη εικόνα 
για τον εαυτό που διαμορφώνει το άτομο κάτω από τέτοι
ες συνθήκες, συχνά μετέπειτα οδηγεί σε ανάπτυξη διαταρα
χών προσωπικότητας όπως η Ναρκισσιστική Διαταραχή. Ο 
ναρκισσισμός χαρακτηρίζεται από μεγαλειώδεις ιδέες για τον 
εαυτό που εξισορροπούν την αρνητική εικόνα που έχει εξαρ
χής δημιουργήσει το άτομο, από υποτιμητική συμπεριφορά 
απέναντι στους άλλους και ακραίες πράξεις βίας (όπως να πι- 
άσει ομήρους) ως απόδειξη δύναμης και εξουσίας απέναντι 
στον κοινωνικό περίγυρο. Τέλος

► «Η  ταυτότητα». Σε κάθε άνθρωπο η έννοια της ταυτό
τητας προσφέρει ασφάλεια. Καθώς « η επιτυχημένη ανάπτυ
ξη της προσωπικής ταυτότητας είναι εφάμιλλη της ακεραιό
τητας και της συνέχειας της εξέλιξης της προσωπικότητας», 
αν δεν υπάρξει επιτυχής ανάπτυξη ακολουθεί ελλιπής ανά
πτυξη του ατόμου, το οποίο στη συνέχεια θα αναζητήσει το 
ποιος/ποια είναι μέσα από τη βία.

Τ εχνικές Δ ιαπραγμάτευσης
Ο διαπραγματευτής καλείται λοιπόν να εκλογικεύσει και 

να δικαιολογήσει τη συναισθηματική 
ένταση που νιώθει το άτομο σε μια κατά
σταση ομηρίας, να δημιουργήσει σχέσεις 
συμμαχίας με τον τρομοκράτη, να επανα- 
πλαισιώσει παγιωμένες κοινωνικές από
ψεις που στέκονται εμπόδιο στην επανα
φορά της λογικής και της ισορροπίας του 
ατόμου, και τέλος να προσδώσει ηθική σε 
ορισμένες συμπεριφορές ώστε να προστα
τεύσει το «πρόσωπο» που θέλει να βγάλει 
προς τα έξω το άτομο αυτό.

Οι στόχοι της παρέμβασης του διαπραγ
ματευτή είναι η παγίωση της επικοινω
νίας και η δημιουργία εμπιστοσύνης, 
η εξοικονόμηση χρόνου, η αποφόρτιση 
της συναισθηματικής έντασης κατά την 
οποία η επικοινωνία αναπτύσσεται τόσο
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ως προς το περιεχόμενο των όσων λέει το άτομο σε κρίση όσο 
και σε αυτά που «ακούγεχαι» να αισθάνεται και να λέει, και η 
συλλογή πληροφοριών.

Σύμφωνα με μεγάλο αριθμό μοντέλων διαπραγμάτευσης που 
έχουν κατασκευαστεί, τα κυριότερα στάδια παρέμβασης που 
ακολουθεί ο διαπραγματευτής είναι τα εξής:
1) Η αντιμετώπιση του συναισθήματος. Στο στάδιο αυτό ο δι
απραγματευτής χειρίζεται το συναίσθημα του ατόμου σε κρί
ση με εκφράσεις όπως «..δεν ξέρω πως είναι να είμαι στη θέση 
σου, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να αισθάνεσαι μοναξιά..», δίνο
ντας με αυτό τον τρόπο τη αίσθηση ότι προσπαθεί να κατανο
ήσει την κατάσταση και να απορροφήσει λίγο από την ένταση 
που διακατέχει το άτομο σε κρίση. Μια δεύτερη τεχνική για την 
αντιμετώπιση των όποιων συναισθημάτων του τρομοκράτη εί
ναι η ενεργή ακρόαση. Ο διαπραγματευτής με παύσεις, ανοιχτές 
ερωτήσεις, παραφράσεις, δηλώσεις του «εγώ», αφήνει το περι
θώριο στο άτομο απέναντι του να εκφρασθεί αναλυτικότερα και 
δημιουργεί μια σταθερή βάση για την εξέλιξη της μετέπειτα επι
κοινωνίας.
2) Η δημιουργία επικοινωνίας. Η επικοινωνία που αναπτύσσε
ται και εξελίσσεται στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων καλό 
θα ήταν να είναι ανοιχτόμυαλη, μεθοδική και μη επικριτική. 
Σε αυτό το στάδιο αφενός προσδιορίζονται ως ένα βαθμό οι επι- 
κοινωνιακοί ρόλοι μεταξύ των δύο πλευρών (διαπραγματευτή 
και τρομοκράτη), αφετέρου γίνεται ξεκάθαρη η προσπάθεια για 
κατανόηση της κατάστασης εκ’μέρους του διαπραγματευτή. Ο 
συγκαταβατικός τόνος στη φωνή για παράδειγμα θα δώσει την 
αίσθηση προσπάθειας κατανόησης αλλά η προσεχτική επιλογή 
των λέξεων, όπως για παράδειγμα «.. .από αυτά που μου λες φα
ντάζομαι και καταλαβαίνω υπό ποια έννοια η γυναίκα σου σε 
θύμωσε και τη σκότωσες... ίσως ένιωθα και εγώ το βίο αλλά 
ποτέ δεν θα έκανα το ίδιο πράγμα..»,που θα χρησιμοποιηθούν 
ως αντιπαράθεση σε κάποιο ακραίο επιχείρημα του ατόμου που 
κρατάει ομήρους, θέτει όρια.
3) Η ανίχνευση των γεγονότων. Σε αυτό το στάδιο ανιχνεύο- 
νται τα γεγονότα εκείνα που προκάλεσαν ή έδρασαν αθροιστικά 
και αύξησαν την συναισθηματική πίεση του ατόμου που έχει 
πιάσει ομήρους. Τα γεγονότα αυτά λέγονται «hooks». Σε αυ
τή τη φάση ο διαπραγματευτής επιδιώκει να εξομαλύνει τη κα
τάσταση δικαιολογώντας και εκλογικεύοντας τη. Με αυτό τον 
τρόπο αναγνωρίζει το «καλό- ηθικό» που υποβόσκει πίσω από 
τις ακραίες πράξεις του ατόμου σε κρίση και κατ’ επέκταση του 
χαρακτήρα του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί επαναφέρου
με την εκτίμηση που έχει το βίο το άτομο για τον εαυτό του σε 
λειτουργικά επίπεδα, ώστε να σταματήσει να αυτοτιμωρείται. 
Διαμορφώνεται έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης και οικειότητας 
που προωθεί μια συναινετική λύση του εκάστοτε περιστατικού 
ομηρίας. Τέλος,
4) Η επίλυση του περιστατικού ομηρίας. Σε αυτό το τελικό στά
διο ο διαπραγματευτής έχει κερδίσει το δικαίωμα να προτείνει 
εναλλακτικές λύσεις και επηρεάζει το άτομο σε κρίση αλλάζο
ντας τη συμπεριφορά του.

Όπως θα δούμε και στο παρακάτω σχήμα, στο πλαίσιο των 
σταδίων αυτών ο διαπραγματευτής ακολουθεί μια σειρά επικοι- 
νωνιακών τεχνικών συμβατών με αυτές που αναφέρονται στο 
μοντέλο Διαδοχικής Αλλαγής της Συμπεριφοράς (Behavioral 
Change Stairway Model), το οποίο δημιούργησε το F.B.I., ξεκι-
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νώντας από την ενεργή ακρόαση και φτάνοντας στη συ- 
μπεριφορική αλλαγή.

Ποιος είναι ο ρόλος του ψυχολόγου στη διαδικασία τατν δι
απραγματεύσεων;

Αν και η συσχέτιση μεταξύ ψυχολογικά διαταραγμέ- 
νων ατόμων και καταστάσεων κρίσης (με ομήρους ή «χω
ρίς») ανάγεται ερευνητικά στο ποσοστό του 59% , δεν με
ταφράζεται σε καμία περίπτωση υπό όρους αιτιολογικής 
σχέσης. Αυτό που είναι απαραίτητο να τονιστεί δηλαδή εί
ναι ότι οι ψυχικά ασθενείς δεν έχουν μεγαλύτερες πιθανό
τητες να πιάσουν ομήρους ή να εμπλακούν σε καταστά
σεις ομηρίας από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ωστόσο έχει 
βρεθεί ότι ένα ποσοστό μεταξύ του 30% και του 58% των 
αστυνομικών υπηρεσιών έχουν ομάδα διαπραγματεύσε
ων που απασχολεί τουλάχιστον ένα επιστήμονα ψυχικής 
υγείας. Ο ψυχολόγος βοηθάει στην ευρύτερη αξιολόγη
ση ενός περιστατικού ομηρίας καθώς και συμβουλευτι
κά στη διαμόρφωση του σχεδιασμού στρατηγικής που θα 
ακολουθηθεί κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 
ανάλογα τον τύπο του τρομοκράτη/ατόμου σε κρίση.

Συμπερασματικά
Συνοπτικά θα ήταν ωφέλιμο να ειπωθούν τα εξής:
►Τα περιστατικά ομηρίας με το πέρασμα του χρόνου 

εξελίσσονται και οι τεχνικές διαπραγμάτευσης οφείλουν 
να ακολουθήσουν.

► Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων η ικανότητα αξι
ολόγησης των επιμέρους σημάτων του ατόμου, τα οποία 
εκπέμπονται τόσο στο περιεχόμενο των όσων λέει όσο και 
μέσω του τόνου της φωνής του ή του τρόπου που χρησι
μοποιεί το λεξιλόγιο, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο στη κα
τανόηση της συναισθηματικής του κατάστασης.

► Η ευελιξία που επιδεικνύει ο διαπραγματευτής τόσο 
σε λειτουργικό- πρακτικό επίπεδο όσο και σε επικοινωνι- 
ακό, αποτελεί ένα από τα βασικότερα συστατικά μιας επι
τυχημένης παρέμβασης.

► Ο ψυχολογικός άξονας αποτελεί τη βάση διαμόρ- 
(ρωσης νέων στρατηγικών διαπραγμάτευσης και ωθεί 
τα σώματα ασφαλείας να συμπεριλάβουν στο δυναμικό 
τους κατάλληλα εκπαιδευμένους επιστήμονες ψ υχι
κής υγείας, ώστε να ανταπεξέλθουν απέναντι στη σύγ
χρονη εξέλιξη του τρόπου που διαμορφώνονται οι κα
ταστάσεις ομηρίας. ]

e-mail: spentzouraki@yahoo.gr
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Του Δημητρη Ε. Πιπερακη
Ποινικολόγου -  Αν. Καθηγητή στην Αστυνομική Ακαδημία*

Βασικές αρχές πειθαρχικού δικαίου
του Αστυνομικού προσωπικού

Σκ υς κόλπι 
χου έως και ι

ϊασικες έννοιες -  Σχέοη Π ειθαρχικού και Π οινικού Δικαίου, 
υς χης Ελληνικής Αστυνομίας, από την έναρξη του πειθαρχικού ελέγ- 
ι πέρας αυτού, κεντρικό πρόσωπο αποτελεί ο ελεγχόμενος αστυνομικός

υπάλληλος. Αυτός υπεισέρχεται ακουσίως σε μια διοικητική διαδικασία που βασικό 
αλλά ίσως και μοναδικό αντικείμενο έχει τη διερεύνηση, τη διαπίστωση, τη συγκε
κριμενοποίηση και εν συνεχεία την τιμώρηση τυχόν πειθαρχικών από πλευράς του 

παραπτωμάτων. Η υποχρέωση που ο ελεγχόμενος αστυνομικός υπάλληλος ανα
λαμβάνει είναι η δυνατόν αρτιότερη προάσπιση των συμφερόντων του δια της 
ορθής ενασκήσεως των παρεχομένων από το νόμο δικαιωμάτων του. Ωστόσο, 

αυτό προϋποθέτει την από πλευράς του άρτια γνώση του νομικού πλαισίου 
που διέπει το πειθαρχικό δίκαιο του αστυνομικού προσωπικού, όπως αυτό 
αποτυπώνεται στις διατάξεις του Π.Δ. 120/2008. Το παρόν κείμενο που για 

πρακτικούς λόγους θα διανεμηθεί στα έξι διμηνιαία τεύχη του περιοδικού, 
αποτελεί ένα γενικό οδηγό - εγχειρίδιο που σκοπό έχει να βοηθήσει τον 
αστυνομικό υπάλληλο στη γνώση και κατανόηση του υπάρχοντος νομι
κού πλαισίου.

Α. Έ νν ο ια  πειθαρχίας -  πειθαρχικού παραπτώματος:
Προτού προχωρήσουμε στην οριοθέτηση των εννοιών της πειθαρχικής 

ευθύνης, των πειθαρχικών ποινών και της διαδικασίας που ακολουθείται,
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Ως πειθαρχία λοιπόν νοείται αφενός η συμμόρφωση στο Σύνταγμα 
και τους Νόμους του Κράτους και αφετέρου ο σεβασμός των κατωτέρων 

αστυνομικών προς τους ανώτερους τους και αντιστρόφως αλλά και προς τον
πολίτη και χα δικαιώματα του

χρήσιμο είναι να οριοθετηθεί η αντίθετη του πειθαρχικού 
παραπτώματος έννοια, η πειθαρχία. Ως πειθαρχία λοιπόν 
νοείται αφενός η συμμόρφωση στο Σύνταγμα και τους Νό
μους του Κράτους και αφετέρου ο σεβασμός των κατωτέ
ρων αστυνομικών προς τους ανωτέρους τους και αντιστρό- 
φως αλλά και προς τον πολίτη και τα δικαιώματά του.

Ουσιώδες χαρακτηριστικό της πειθαρχίας αποτελεί η 
πρόθυμη και άνευ αντιρρήσεων άμεση εκτέλεση των δια
ταγών των ανωτέρων. Για να συμβεί αυτό οι διαταγές πρέ
πει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ευπρέπεια και να κι
νούνται στο πλαίσιο της νομιμότητας. Τότε μόνο ο λήπτης 
της διαταγής υποχρεούται να την εκτελέσει με ακρίβεια 
και με τον προσήκοντα τρόπο. Σε περίπτωση δε που διαφω
νεί με τη διαταγή, οφείλει πρώτα να την εκτελέσει και εν 
συνεχεία να υποβάλλει τα παράπονά του. Στην περίπτω
ση που κρίνει ότι η διαταγή είναι παράνομη, οφείλει παρα- 
χρήμα πριν την εκτελέσει να υποβάλλει την αναφορά του 
εγγράφως και σε κατεπείγουσα ανάγκη να την υποβάλλει 
προφορικά και στη συνέχεια μετά την εκτέλεσή της, να

την υποβάλλει και εγγράφως.
Εξ αντιδιαστολής «πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί 

κάθε υπαίτια και καταλογιστή παράβαση του υπηρεσι
ακού καθήκοντος με πράξη (ενέργεια ή παράλειψη)». 
Πειθαρχικό λοιπόν παράπτωμα είναι κάθε ενέργεια ή 
παράλειψη αστυνομικού υπαλλήλου που συνιστά πα
ράβαση υπηρεσιακού καθήκοντος, όπως αυτό προσδι
ορίζεται από το Σύνταγμα, τους νόμους και τους κα
νονισμούς. Το Πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με 
ενέργεια ή με παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας (όταν 
δηλαδή ο αστυνομικός ενώ είχε ιδιαίτερη νομική υπο
χρέωση να ενεργήσει, δεν το έπραξε). Προϋπόθεση επί
σης αποτελεί η υπαιτιότητα του ελεγχομένου προσώ
που και η δυνατότητα να του καταλογιστεί πειθαρχικά 
η αποδιδόμενη πράξη. Συνεπώς, χρήσιμο είναι να ερευ- 
νάται η ύπαρξη του δόλου ή της αμέλειας του ελεγ- 
χομένου προσώπου κατά την τέλεση της πράξης αλλά 
και αν μπορεί η τελευταία να του καταλογιστεί. Τέ
λος, η διάρκεια της ποινικής ευθύνης αρχίζει από την 
κατάταξη και λήγει κατά κανόνα με την έξοδο από το 
Σώμα.

Β. Σύμπλευση γενικώ ν αρχώ ν Π οινικού Δ ικαί
ου και Π οιν ικής Δ ικονομίας με το Π ειθαρχικό Δ ί
καιο: Προβλέπεται ρητά στο Π.Δ. 120/2008, ότι
τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής στην πειθαρχική 
διαδικασία και διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της 
Ποινικής Δικονομίας που συνάδουν με τη φύση και το 
σκοπό αυτής. Ενδεικτικά, αναλογικώς εφαρμοζόμενα 
από τις οικείες διατάξεις του ΠΚ και του ΚΠΔ ισχύουν 
τα κάτωθι:
1) Καμία πειθαρχική ποινή δεν μπορεί να επιβληθεί 
παρά μόνο για τις πράξεις εκείνες για τις οποίες ο νό
μος ρητά είχε ορίσει πριν από την τέλεσή τους,
2) Αν από την τέλεση του αποδιδομένου πειθαρχικού 
παραπτώματος έως και το πέρας της πειθαρχικής διαδι
κασίας ίσχυσαν δυο ή περισσότεροι νόμοι, εφαρμόζεται 
εκείνος που προβλέπει την ηπιότερη μεταχείριση για 
το διωκόμενο (άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 120/2008),
3) Τόπος τέλεσης της πράξης θεωρείται ο τόπος που ο 
υπαίτιος τέλεσε ολικά ή μερικά την αποδιδόμενη πρά
ξη του,
4) Χρόνος τέλεσης της πράξης είναι ο χρόνος κατά τον 
οποίο ο υπαίτιος ενήργησε ή οφείλε να ενεργήσει,
5) Λόγοι άρσης του άδικου χαρακτήρα της πράξης: α) 
Δεν είναι άδικη η πράξη, την οποία κάποιος επιχειρεί
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Ουσιώδες χαρακτηριστικό χης πειθαρχίας αποτελεί η πρόθυμη και άνευ 
αντιρρήσεων άμεση εκτέλεση των διαταγών των ανώτερων. Για να συμβεί αυτό οι 
διαταγές πρέπει να διατυπώνονται με σαφήνεια, ευπρέπεια και να κινούνται στο

πλαίσιο της νομιμότητας

μετά από προσταγή που έλαβε από την αρμόδια αρχή, κατά 
τους νόμιμους τύπους, αν ο αποδέκτης αυτής δεν δικαιού
ται να εξετάσει τη νομιμότητά της και β) δεν είναι άδικη 
η πράξη που τελείται σε περίπτωση άμυνας, ή κατάστασης 
ανάγκης,
6) Λόγοι άρσης του καταλογισμού: α) Η πράξη δεν κατα
λογίζεται στον δράστη, αν αυτός κατά το χρόνο τέλεσης 
της αν και επέδειξε την απαραίτητη επιμέλεια, αγνοεί τα 
περιστατικά που τη συναστούν, β) επίσης δεν καταλογίζε
ται όταν ο δράστης αν και επέδειξε την απαραίτητη επιμέ
λεια, πίστεψε λόγω πλάνης ότι είχε δικαίωμα να τελέσει την 
πράξη του, γ) όταν υπάρχει κατάσταση ανάγκης, δ) όταν ο 
υπαίτιος δεν είχε την απαιτούμενη πνευματική ικανότητα 
να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του, ε) όταν κατά τη δι- 
άπραξη της πράξης δεν είχε τη δυνατότητα να αντιληφθεί 
το άδικο της πράξης του λόγω διατάραξης των πνευματι
κών λειτουργιών και της συνείδησης,
7) Συνδρομή ελαφρυντικών περιστάσεων, όπως εκείνη του 
προτέρου εντίμου βίου, της ώθησης στην πράξη από μη τα
πεινά αίτια, μεγάλη ένδεια, υπό την επίδραση σοβαρής απει
λής, της ανάρμοστης συμπεριφοράς του παθόντος, της ειλι
κρινούς μετάνοιας και της καλής επιγενόμενης της πράξης 
συμπεριφοράς,
8) Δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα είναι 
απαράδεκτη λόγω δεδικασμένου ή εκκρεμοδικίας,
9) Ο ελεγχόμενος μπορεί σε κάθε στάση της εις βάρος του 
πειθαρχικής διαδικασίας να αντιπροσωπεύεται ή να παρί- 
σταται μετά του συνηγόρου του, χωρίς να παρεμποδίζεται 
η επικοινωνία μαζί του,
10) Με την εμφάνιση του ελεγχόμενου ενώπιον του αρμο
δίου οργάνου, πρέπει να του ανακοινώνεται προφορικώς 
και γραπτώς η κατηγορία που του αποδίδεται μετά του απο
δεικτικού υλικού, να επιτρέπεται η επισκόπηση αυτού και 
η χορήγηση αντιγράφων, η λήψη προθεσμίας για απολογία 
και η παράταση αυτής,
11)  0  ελεγχόμενος έχει δικαίωμα να αιτηθεί την αυτοπρό
σωπη ή δια του συνηγόρου του παρουσία, να αρνηθεί τις 
αποδιδόμενες πράξεις ή να αρνηθεί να απολογηθεί, χωρίς 
αυτό να συνιστά επιβαρυντική για τον ίδιο περίσταση,
12) Σε περίπτωση ασκήσεως ένδικου μέ
σου κατά πειθαρχικής αποφάσεως δεν 
μπορεί να καταστεί δυσμενέστερη η θέση 
του προσφεύγοντος.

Προβλέπονται επίσης και οι κάτωθι 
ρυθμίσεις:
1) Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από 
την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη 
απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμε- 
τάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως 
προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγ

ματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικει
μενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση η απόφαση του ποινικού δικαστηρίου 
συνεκτιμάται στην πειθαρχική δίκη.
2) Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδι
κασία, τα αρμόδια όμως να ασκήσουν την πειθαρχική δί
ωξη όργανα και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα μπορούν 
με απόφασή τους, που ανακαλείται ελευθέρως, να διατά
ξουν την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας που δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος.
Ο χρόνος της αναστολής δεν υπολογίζεται για τη συ
μπλήρωση του χρόνου παραγραφής.
3) Σε περίπτωση που μετά την πειθαρχική απόφαση, με 
την οποία απηλλάγη ο αστυνομικός ή επιβλήθηκε σ’ αυτόν 
κατώτερη πειθαρχική ποινή ή ποινή αργίας με πρόσκαι
ρη παύση, εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
του ποινικού δικαστηρίου, με την οποία διαπιστώνονται 
πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμε
νική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος που επισύρει 
ποινή απόταξης ή αργίας με απόλυση, επαναλαμβάνεται 
η πειθαρχική δίκη για τυχόν επιβολή των ποινών αυτών. 
Επίσης, σε περίπτωση που έχει επιβληθεί ποινή αργίας με 
απόλυση, αλλά από την αμετάκλητη καταδικαστική από
φαση του ποινικού δικαστηρίου διαπιστώνονται πραγμα
τικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπό
σταση του πειθαρχικού παραπτώματος που επισύρει την 
ποινή της απόταξης, επαναλαμβάνεται η πειθαρχική δίκη 
για τυχόν επιβολή της ποινής αυτής.
Σε περίπτωση που μετά την έκδοση πειθαρχικής απόφα
σης με την οποία επιβλήθηκε οποιαδήποτε ποινή, εκδο
θεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρί
ου ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για την πράξη 
για την οποία διώχθηκε πειθαρχικά ο αστυνομικός, επα
ναλαμβάνεται η πειθαρχική δίκη. Στην περίπτωση αυτή 
αν επιβληθεί πειθαρχική ποινή δεν μπορεί να είναι βαρύ
τερη από την αρχικώς επιβληθείσα. Σε περίπτωση συρρο
ής πειθαρχικών παραπτωμάτων, η πειθαρχική δίκη επα
ναλαμβάνεται μόνο για τα πειθαρχικά παραπτώματα για 
τα οποία τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν 

αυτά αναφέρονται στην καταδικαστι- 
κή ή αθωωτική απόφαση του ποινικού 
δικαστηρίου ή το απαλλακτικό βούλευ
μα. Στη συνέχεια το πειθαρχικό όργανο 
επιβάλει νέα πειθαρχική ποινή λαμβά- 
νοντας υπόψη όλα τα συρρέοντα πει
θαρχικά παραπτώματα. ]

*ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7 -  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10674 
2117100115, 6947828447 
Mail: d_piperakis@yahoo.com
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ HEALTH TOTAL PROTECTION ΥΓΕΙΑΣ
Η απ όΑ υιη  εξα σ φ ά λισ η  για όχι π ο ή ΐυ ιιμό ιερο  έχ ο υ μ ε, την Υγεία

Νοσοκομειακή περίθαήψη και 
χειρουργικέ5 επεμβάσε^ 

με 100% κάήυψη
Στα κορυφαία νοσοκομεία στην Εδδάδα και το 

εξωτερικό για εσάδ και τα αγαπημένα oas πρόσωπα.

ΠΑΡΟΧΕΣ

•  Ισόβια νοσοκομειακή ή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη · Επιλογή 9ions νοσηλεΐαε Lux, Μονόκλινο, Δίκλινο κ.λπ. 
τοκετού από τον 10ο ή 24ο μήνα ασφάλισηί ·  Καλύπτονται χειρουργικέί επεμβάσειε ή θεραπειεί που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, 

όΛωε χημειοθεραπεία, αιμοκάθαρση κ.λπ., καθάκ και δαηάνε$ πριν και μετά την περίθαλψη στο νοσοκομείο ·  Ετήσιο προληπτικό έλεγχο check up 
• Επείγουσα μεταφορά και ταξιδιωτική βοήθεια ·  Ελεύθερη επιλογή νοσοκομείου ή κλινικήε ·  Απευθείαε εξόφληση στα κορυφαία συμβεβλημένα 

ιδιωτικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ·  Χαμηλότερο κόσιοε σε συνδυασμό με το κοινωνικό ταμείο ή με ομαδική ·  Ειδικέε τιμέε για παιδιά

ΑΣΦ ΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ Μ Η Χ Α Ν Η Σ
Μ ε ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  εξα σ φ ά λισ η  ίο υ  ο δ ηγο ύ , ίω ν  επ ιβα ινόνιω ν και ίο υ  o x n p a io s

Η Epsilon oas εξασφαλίζει προνομιακά πακέτα αΠΠά και 
επιπρόσθετεδ παροχέδ σύμφωνα πάντα με tis δικέδ oas 
ανάγκε$ και υποδείξει. Με 21 χρόνια εμπειρία5, η Epsilon 
πρωταγωνιστεί στα ασφαλιστικά δρώμενα καδύπτονταδ tis 

πραγματικέδ oas ανάγκεδ με χαμηδό k o o t o s .

Η πιο οικονομική 
και ποιοιική ασφάήεια 
αυτοκινήτου και μηχανή$

Epsilon
I  α σ φ α λ ε ι ώ ν

Λ. Κηφισίαδ 346, 152 33
Προηγούμασιε ίων εξελίξεων Δ /νση: H d w n s  A iipns  

info@ epsilon-asfaleion.gr, w w w .e p s ilo n -as fa le io n .g r

EPSILON ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.-----------

Τα προγράμματα καθώε και τα πακέτα 
προσφορών - προνομιακών τιμών παρέχονται 
σε συνεργασία με tis ασφαδιστικέδ εταιρείεε:

\ / c * w EFG Q H H W K / a
Ασφαλιστική i n t e r a s c o ι > ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

ΠΙΣΤΗ bupaJL

mailto:info@epsilon-asfaleion.gr
http://www.epsilon-asfaleion.gr
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μέσα από πληθώρα διεθνών ερευνών έχει καταδειχθεί ως ένα 
ιδιαίτερα στρεσογάνο επάγγελμα ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο Seyle (1986), που είναι από τους 
πιο καταξιωμένους επιστήμονες στον τομέα στου στρες, το θεωρεί ως το πιο στρεσογόνο επάγ
γελμα. Το στρες γενικά ορίζεται ως μια συγκεκριμένη σχέση μεταξύ του ατόμου και του πε
ριβάλλοντος, που εκτιμάται από το άτομο είτε ως επαχθής, είτε ως υπερβολική, είτε καταντά 
επικίνδυνη για την καλή ποιότητα της ζωής του (Kraag, Zeegers, Kok, Hosman, & Abu-Saad, 
2006). To στρες εμφανίζεται όταν οι απαιτήσεις που τίθενται από το περιβάλλον, όπως τις αντι
λαμβάνεται το άτομο, υπερβαίνουν τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους από αυτό (Lazarus 
& Folkman, 1984). Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι οικογενειακές συνθήκες και οι οικονομικές 
δυωίολίες επιβαρύνουν την ψυχολογία του ατόμου, δημιουργώντας σε αυτό υψηλά επίπεδα 
σ τρ εςΈ ν α ς  ακόμη ιδιαίτερα σημαντικός στρεσογόνος παράγοντας είναι το εργασιακό περι
βάλλον. Το επαγγελματικό στρες αποτελεί φαινόμενο της εποχής μας και ταυτόχρονα ένα από 
τα μεγαλύτερα προβλήματα υγείας τόσο ψυχικής όσο και σωματικής. Πολλές έρευνες αναφέ
ρουν ότι ένα στα τρία άτομα αντιμετωπίζουν προβλήματα άγχους που οφείλονται στην εργα-
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ένα στα τρία άτομα
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οία χου (Ιωάννου, 2003).
Γενικά, χο σχρες χο οποίο υφίσχανχαι 

οι ασχυνομικοί οριοθεχείχαι σε δύο ευ- 
ρύχερες καχηγορίες, ανάλογα με χις πη
γές προέλευσης χου, όπως αυχές ενχοπί- 
ζονχαι σχον επαγγελμαχικό χους χομέα:
(ϊ) παράγονχες σχεχιζόμενοι με χην οργα
νωτική δομή χου Αστυνομικού Σώματος (π.χ. σχέσεις με 
ανωχέρους, ιεραρχική δομή, δυναχάχηχες εξέλιξης, έλλει
ψ η εξοπλισμού, έλλειψη εκπαιδεύσεων) και (ϋ) χη φύση 
χου ασχυνομικού επαγγέλμαχος (π.χ. κίνδυνος, χραυμαχι- 
σμός συναδέλφου, έκθεση σχον ανθρώπινο πόνο, σκληρή 
κριχική από χο κοινωνικά σύνολο, αβέβαιο ωράριο εργα
σίας).
Αξίζει να  σημειω θεί όχι η έρευνα καχαδεικνύει πως η ορ- 
γανωχική δομή χης Υπηρεσίας επηρεάζει πιο ένχονα χους 
ασχυνομικούς από όχι η επικίνδυνη φύση χους επαγγέλ- 
μαχός χους. Αυχό χο αξιοπερίεργο ερευνηχικό συμπέρασμα 
ερμηνεύεχαι διχχά. Συγκεκριμένα έχει υποσχηριχθεί όχι

οι ασχυνομικοί καχαρχήν επισχρα- 
χεύουν ως ψυχολογική άμυνα χην 
υποβάθμιση χου κινδύνου που είναι 
συνυφασμένη με χην εργασία χους, 
ενώ παράλληλα εφόσον οι αστυνο
μικές επιχειρήσεις και λειχουργί- 
ες (π.χ. συλλήψεις) σχις οποίες συμ- 

μεχέχουν έχουν αίσιο χέλος, αισθάνονχαι πληρόχηχα 
και ικανοποίηση αδιαφορώνχας για χον κίνδυνο σχον 
οποίο εκχέθηκαν.

Τι είναι όμως αυχό που διαφοροποιεί χους σχρεσο- 
γόνους παράγονχες χης αστυνομικής εργασίας σε σχέ
ση με χη συνχριπχική πλειοψηφία χων υπόλοιπων 
επαγγελμάχων; Το έργο χου αστυνομικού χαρακτηρί
ζεται από χη συνεχή παρουσία και επίδραση στρεσο- 
γόνων καταστάσεων και χαρακτηριστικών, καθόσον 
όλοι οι παράγονχες που αναγνωρίστηκαν παραπάνω 
δεν παύουν στιγμή να υπάρχουν. Ως εκ τούτου, δεν 
υπάρχει «καλή» ή «κακή» ή «φορτωμένη» περίοδος

αντιμετωπίζουν 
προβλήματα άγχους 
που οφείλονται στην

99εργασία του
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στη δουλειά, αλλά η βάση από την 
οποία θα μπορούσε να προσαρτη- 
θεί ένας τέτοιου είδους χαρακτη
ρισμός στο επάγγελμα του αστυ
νομικού είναι εγγενώς «κακή» 
από τη στιγμή που οι εργασιακές 
συνθήκες και απαιτήσεις είναι μο- 
νίμως ιδιαίτερα δύσκολες.
Αποτελεί επ ιστημονική  π α 
ραδοχή  άτι το στρες συνδέεται 
με την ψυχική και τη σωματική 
υγεία των εργαζομένων καθώς 
επίσης και με την εργασιακή τους 
απόδοση, (βλ. Colligan & Higgins,
2005). Ειδικότερα στο Αστυνομι
κό Σώμα το στρες έχει συσχετισθεί με σωματικές ασθέ
νειες όπως καρδιακά προβλήματα, στομαχικές διατα
ραχές, βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστημα, ακόμα και 
πρόωρο θάνατο. Σύμφωνα με το CIA Factbook (2002), 
ο μέσος όρος ζωής των αστυνομικών είναι 66 ετών την 
στιγμή που για το γενικό πληθυσμό είναι 72 ετών!

Αν και μετά από την ως άνω καταγραφή, οποιαδήπο
τε άλλη συνέπεια φαντάζει ήσσονος σημασίας, αξίζει να 
σημειωθεί ότι σε ψυχολογικό επίπεδο το στρες στους 
Αστυνομικούς έχει συνδεθεί με ψυχολογικές διαταρα
χές όπως κατάθλιψη και μετατραυμαχική διαταραχή 
αλλά και αντικοινωνική συμπεριφορά όπως αλκοολισμό 
και υπερβολική επιθετικότητα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο 
που σε παγκόσμιο επίπεδο μεγάλο μέρος της έρευνας 
(ποσοστό που αγγίζει το 20%) σχετικά με το εργασιακό 
στρες έχει επικεντρωθεί στο επάγγελμα του αστυνομι
κού. Σωματικές και ψυχολογικές επιπτώσεις στον άν
θρωπο έχουν και οι εναλλαγές των διαστημάτων εργα
σίας, ημέρας και νύχτας. Αντίθετα από τις μηχανές, το 
ανθρώπινο σώμα δεν είναι προγραμματισμένο να εργά
ζεται όλο το 24ωρο και να ακολουθεί την ίδια απόδοση 
σε εργασία ακανόνιστου ή εκτεταμένου ωραρίου.

Το ανθρώπινο σώμα είναι βιολογικά προγραμματισμέ
νο να βρίσκεται σε επαγρύπνηση την ημέρα και να κοι
μάται τις νυχτερινές ώρες, διότι ο κύκλος ύπνος/ ξύπνι
ος κατευθύνεται από το εσωτερικό βιολογικό «ρολόι» 
μας και οι περίοδοι φυσικής επαγρύπνησης και ύπνου 
συνδέονται με την εναλλαγή του 
φωτός και του σκοταδιού. Η ερ
γασία με βάρδιες μπορεί να επη
ρεάσει τη θερμοκρασία του αίμα
τος το ρυθμό μεταβολισμού, την 
πνευματική διαύγεια και τα κίνη
τρα για εργασία. Επίσης επηρεάζει 
τόσο τον ύπνο όσο και την οικογε
νειακή και κοινωνική ζωή. Η αλ
λαγή των βιορυθμών επηρεάζεται 
από την αποδοτικότητα του εργα
ζομένου και τον κάνει πιο επιρρε
πή σε ατυχήματα, ενώ παράλληλα 
μειώνεται σημαντικά η ικανότητα

της απόδοσης του. Προβλήματα 
του πεπτικού συστήματος, καρ
διακά προβλήματα και στρες από 
την αλληλεπίδραση από την οι
κογένεια και την κοινωνική ζωή, 
έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με 
την εργασία με βάρδιες. Οι αλλα
γές βάρδιας έχουν κοινωνικές συ
νέπειες διότι διαταράσσουν την 
οικογενειακή και κοινωνική ζωή 
του εργαζομένου αφού διαταράσ- 
σονται οι φυσιολογικές λειτουργί
ες του ατόμου όπως η παρακολού
θηση των παιδιών, οι κοινωνικές 
επαφές, οι επαφές με χον/την σύ

ντροφο, οι έξοδοι, η ψυχαγωγία, και άλλα (Cooper et al., 
2002, σελ.99). Το κυλιόμενο ωράριο είναι ιδιαίτερα δύ
σκολο και προβληματικό κυρίως όταν είναι ακατάστα
το, καθώς το βιολογικό ρολόι δεν μπορεί να προσαρμο
στεί σε αυτό.

Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μια μόνο μικρή 
έρευνα στους Έ λληνες αστυνομικούς η οποία κατέδει- 
ξε ότι οι δείκτες σωματικής και ψυχικής τους υγείας σε 
σύγκριση με το γενικό πληθυσμό είναι πολύ χαμηλότε
ροι (Vemi, Anagnostopoulos, & Niakas, 2007). Αξίζει δε 
να σημειωθεί ότι η εν λόγω έρευνα καχέληξε σε αυτά τα 
συμπεράσματα, παρόλο που το δείγμα της προήλθε από 
Αστυνομικούς που υπηρετούν σε επαρχιακή πόλη, όπου 
οι συνθήκες του επαγγέλματος είναι καλύτερες συγκρι
τικά με την πρωτεύουσα. Ας αναρωτηθούμε σε τι πόρι
σμα θα κατέληγε μια αντίστοιχη έρευνα εάν γινόταν σε 
αστυνομικό πληθυσμό της Αθήνας, όπου υπηρετεί και η 
πλειοψηφία του Αστυνομικού Σώματος..
Αξίζει να  σημειωθεί ότι μέσα στο πλαίσιο ερευνών για 
το στρες θεωρείται αναπόσπαστη πλέον η έννοια της 
επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout). Η επαγγελμα
τική εξουθένωση αφορά στις “χρόνιες αντιδράσεις σε 
παρατεταμένους παράγοντες στρες που εδράζουν στην 
επαγγελματική απασχόληση” . Οι Leiter & Maslach 
(2005) υποστηρίζουν ότι οι ψυχολογικές σχέσεις των 
ατόμων με τα επαγγέλματά τους μπορεί να προσεγγι
στούν ως ένα συνεχές ανάμεσα στην αρνητική κατάστα

ση της επαγγελματικής εξουθένω
σης και τη θετική κατάσταση της 
εργασιακής αφοσίωσης, ενώ πα
ράλληλα εντοπίζονται τρεις λαν- 
θάνουσες διαστάσεις στο ως άνω 
συνεχές: συναισθηματική εξουθέ- 
νωση-ενεργητικότητα, κυνισμός- 
εμπλοκή και παραγωγικότητα-μη 
παραγωγικότητα.

Η επαγγελματική εξουθένωση 
στο Αστυνομικό Σώμα έχει απα
σχολήσει πολλούς ερευνητές κα
θότι οι δείκτες του σε σχέση με 
τα άλλα επαγγέλματα είναι ιδιαί-

Η  επ α γ γ ελ μ α τ ικ ή  
εξο υ θ έν ω σ η  στο

Αστυνομικό Σώμα έχει 
απασχολήσει πολλούς 

ερευνητές καθότι οι δείκτες 
του σε σχέση με τα άλλα 

επαγγέλματα είναι ιδιαίτερα 
υψηλοί
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χέρα υψηλοί. Μέχρι σήμε
ρα, έχει καταδειχθεί ότι η 
επαγγελματική εξουθένω
ση σχετίζεται με τα χρό
νια υπηρεσίας, το βαθμό (οι 
χαμηλόβαθμοι αστυνομι
κοί ανέφεραν μεγαλύτερα 
επίπεδα κυνισμού), καθώς 
και με ιδιοσυγκρασιακά χα
ρακτηριστικά. Σε επίπεδο 
συνεπειών, η επαγγελμα
τική εξουθένωση έχει συ- 
σχεχισθεί με τη χαμηλή απόδο
ση, πρόθεση παραίτησης, συχνές 
ασθένειες και απουσίες από τη 
δουλειά, υπερβολική χρήση βίας 
καθώς και αρνητική στάση απέ
ναντι στους πολίτες.

Ο κυνισμός ή αλλιώς η αποπρο- 
σωποποίηση, ως μια δομική διά
σταση της επαγγελματικής εξου
θένωσης, είναι ιδιαίτερα αισθητή 
στους Αστυνομικούς. Λόγω των 
ιδιαίτερα απαιτητικών συνθηκών 
του επαγγέλματος οι Αστυνομι
κοί εξουθενώνονται σε σωματικό 
και ψυχολογικό επίπεδο. Προκει- 
μένου λοιπόν να ανταπεξέλθουν 
στην άσχημη αυτή ψυχο-σωματι- 
κή κατάσταση αναπτύσσουν κυ
νισμό απέναντι στους πολίτες με 
πιθανή συνέπεια τη μη λειτουρ
γική αντιμετώπιση των προβλη
μάτων τους, ακόμη και την υπερβολική χρήση βίας.

Παρουσιάζουν ενδιαφέρον ευρήματα σύγχρονων ερευ
νών που καταδεικνύουν ότι ενώ τόσο το στρες όσο και η 
επαγγελματική εξουθένωση είναι διαφορετικές αντιδρά
σεις στους ίδιους στρεσογόνους παράγοντες, έχουν μάλ
λον διαφορετικές καταβολές, συσχετιζόμενες μεταβλητές, 
αλλά και συνέπειες (Pines & Keinan, 2005, σελ. 625). Το 
προηγούμενο συμπέρασμα βασίζεται στην υπαρξιακή άπο
ψη σύμφωνα με την οποία η γενεσιουργός αιτία της επαγ
γελματικής εξουθένωσης μπορεί να εντοπιστεί στην εγγε
νή ανάγκη των ατόμων να αισθάνονται ότι οι πράξεις τους 
έχουν νόημα και ότι το έργο τους είναι σημαντικό (π.χ. 
Clarkson 1992, βλ. Pines & Keinan, 2005, σελ. 626). Υπό 
αυτό το πρίσμα η επαγγελματική εξουθένωση μπορεί να 
έρχεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης της αίσθησης ότι «η 
δουλειά μου έχει σημασία και αναγνωρισιμότητα».

Ενδεικτικά αναφέρεται μια έρευνα σε δείγμα 1182 αστυ
νομικών κατά τη διάρκεια μιας ένοπλης σύγκρουσης στο 
Ισραήλ, η οποία κατέδειξε ότι οι στρεσογόνοι παράγοντες, 
όπως οι ένοπλες συγκρούσεις (καταβολές) οδηγούσαν σε 
υψηλά επίπεδα στρες, αλλά όχι σε επαγγελματική εξουθέ
νωση ακριβώς γιατί οι Αστυνομικοί ένιωθαν ότι η δουλειά 
που επιτελούσαν ήταν σημαντική (Pines & Keinan, 2007).

—

Ε ν δ ε ικ τ ικ ά  α ν α φ έρ ετα ι
μια έρευνα σε δείγμα 1182 

αστυνομικών κατά τη διάρκεια 
μιας ένοπλης σύγκρουσης στο 
Ισραήλ, η οποία κατέδειξε ότι 
οι στρεσογόνοι παράγοντες, 

οδηγούσαν σε υψηλά επίπεδα 
στρες, αλλά όχι σε επαγγελματική 

εξουθένωση ακριβώς γιατί οι 
Αστυνομικοί ένιωθαν ότι η 

δουλειά που επιτελούσαν ήταν 
σημαντική

Συνοψίζοντας η επαγγελ
ματική εξουθένωση συσχε
τίζεται μάλλον με την έλ
λειψη αίσθησης επιτέλεσης 
αξιόλογου έργου και όχι 
άμεσα με τους σχρεσογό- 
νους παράγοντες του επαγ
γέλματος αυτούς καθαυ
τούς. Αυτό αποτελεί ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό εύρη
μα ως προς την αντιμετώ
πιση τους καθότι υπογραμ
μίζει την απόσταση μεταξύ 
του στρες και της επαγγελ
ματικής εξουθένωσης, ειδι
κά σε επαγγέλματα, όπως 
αυτό του αστυνομικού, 
που συνεπάγεται υψηλά 
επίπεδα εμπλοκής και στις 
δύο αυτές ψυχολογικές κα
ταστάσεις. Ρεαλιστικά σκε- 

πτόμενος θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι οι πε
ρισσότερες στρεσογόνες συνθήκες του Αστυνομικού 
επαγγέλματος δε μπορούν να ελεγχθούν ή να κατα
πολεμηθούν.

Έ τσ ι λοιπόν, ακόμα κι αν οι στρεσογόνοι παράγο
ντες που σχετίζονται με την οργανωτική δομή του 
Σώματος όπως η έλλειψη εξοπλισμού μπορούν να 
βελτιωθούν, κανενός είδους παρέμβασης δε μπορεί 
να πραγματοποιηθεί στην ίδια τη φύση της δουλειάς, 
που συνεπάγεται κίνδυνο κατά της σωματικής ακε
ραιότητας.
Η επαγγελματική εξουθένω ση από την άλλη, εί
ναι μια αρνητική ψυχολογική κατάσταση της οποί
ας, όπως ήδη αναφέρθηκε, η γενεσιουργός αιτία έχει 
διαφορετική φύση και συνήθως εδράζει στην αίσθηση 
ότι «η δουλειά μου δεν είναι αξιόλογη». Και σε αυτό 
το σημείο σκόπιμο κρίνεται να αναρωτηθεί κανείς, 
κατά πόσο είναι δυνατό να αισθανθεί ένας Αστυνομι
κός ότι επιτελεί αξιόλογο έργο, από τη στιγμή που η 
ίδια η κοινωνία, την οποία έχει κληθεί και ορκιστεί να 
υπηρετεί και να προστατεύει με την ίδια του τη ζωή, 
τις περισσότερες φορές φαίνεται να μην αναγνωρίζει 
την αξία της προσφοράς του... ]
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Τ η ς  Δρ. Μαρίας Γιαννακού
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όποιος που έχει ένα τροχαίο ατύχημα; Ή  
όσοι ζούμε αφού βγαίνουμε στους ελλη-

Βρείτε την απάντηση στον παρακάτω πίνακα στατιστι
κών στοιχείων:

Σε πιο κατανοητά Ελληνικά: τέσσερις συνάνθρωποί μας 
πεθαίνουν κάθε μέρα στο δρόμο. Αλλά δεν πειράζει, τώρα 
ασχολούμαστε όλοι με την οικονομική κρίση, γιατί ίσως 
έχει στο μέλλον περισσότερους νεκρούς να επιδείξει.

Ας ασχοληθούμε με τους επιζώντες, ή αλλιώς με τους 50 
συνανθρώπους μας που εμπλέκονται σε ένα σοβαρό ή ελα
φρύ τροχαίο κάθε μέρα. Εξάλλου και κατά τη διάρκεια πο
λέμου, μέγιστη προσοχή αποδίδεται στα θύματα της μά-

Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας,
Κλάδος Ασφάλειας και Τάξης, Διεύθυνση Τροχαίας 

(http://www.astynom ia.gr/opendata/) _____
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 2009

θανατηφόρα 1.314
Σοβαρά 1.389
Ελαφρά 12.072
ΠΑΘΟΝΤΕΣ

Νεκροί 1.463
Βαριά τραυματίες 1.669
Ελαφρά τραυματίες 16.683
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χης. Και στην περίπτωση των τροχαίων αναφερόμαστε σε 
ένα πόλεμο ύπουλο και σιωπηρό, όπου την ευθύνη φέρει 
πάντα το «κράτος», οι «λακούβες», ο «μπροστινός» μας, η 
πεθερά μας που μας εκνεύρισε πρωί-πρωί, ο προϊστάμενος 
που μας κράτησε υπερωρία, ο φορτηγατζής που δεν κάνει 
στην άκρη να προσπεράσει η αυτού μεγαλειότητά μας κτλ. 
Οι πάντες ευθύνονται πλην του εαυτού μας, γιατί «εγώ εί
μαι οδηγάρα, ξέρω το δρόμο και με κλειστά μάτια, έχω το 
σούπερ-ντούπερ αυτοκίνητο με ABS, KERS, ESP και άλλα 
τρίφθογγα που δεν βγαίνει από το δρόμο, εδώ είναι το χω
ριό μου και έχω πάντα προτεραιότητα, έχω αυτοκίνητο με 
150 άλογα και προλαβαίνω να περάσω τη νταλίκα πριν τη 
στροφή..., ουπς... δεν πρόλαβα......

Κρα νι οε γκεφαλ ι κές κακώσεις 
Όσοι λοιπόν «τυχεροί» καταφέρουν να επιβιώσουν ενός 

τροχαίου ατυχήματος, υφίστανται σε μεγάλο ποσοστό και 
τις ανάλογες συνέπειες: οικονομικές (υλικές ζημίες), νο
μικές (σε περίπτωση παραβάσεων), ψυχολογικές (επίκτη
τοι φόβοι, διαταραχή μετατραυματικού στρες) και, κυ
ρίως, γνωστικές και σωματικές. Ειδικότερα, μία από τις 
συχνότερες ιατρικές καταστάσεις που παρατηρούνται σε 
ένα τροχαίο ατύχημα είναι οι κλειστές κρανιοεγκεφαλικές

κακώσεις. Ως κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) ορίζεται 
μία τραυματική προσβολή του εγκεφάλου που ακολου
θείται από απώλεια συνείδησης. Το χρονικό διάστημα της 
απώλειας της συνείδησης μπορεί να κυμαίνεται από μερι
κά δευτερόλεπτα έως και αρκετούς μήνες ή χρόνια (στην 
περίπτωση σοβαρού κώματος). Οι ΚΕΚ συμπεριλαμβάνο- 
νται στις πρώτες αιτίες θανάτου και αναπηρίας σε παγκό
σμιο επίπεδο, ιδίως σε παιδιά και νέους. Εκτός από τα τρο
χαία, άλλες αιτίες ΚΕΚ συνιστούν οι πτώσεις, η εμπλοκή 
σε περιστατικά βίας και οι τραυματισμοί από αθλήματα 
(π.χ., πυγμαχία, χόκεϊ επί πάγου, ποδόσφαιρο).

Οι βασικές συνέπειες των ΚΕΚ (με τις οποίες θα ασχο
ληθούμε στη συνέχεια), αφορούν στην εξασθένηση γνω
στικών λειτουργιών (ή γνωστικά ελλείμματα). Οι γνω
στικές λειτουργίες είναι τα «εργαλεία» που χρησιμοποιεί 
ο εγκέφαλός μας προκειμένου να επεξεργαζόμαστε πληρο
φορίες, να τις αποθηκεύουμε και να τις ανακαλούμε όταν 
χρειάζονται, να μαθαίνουμε, να επιλύουμε προβλήματα, 
να προσανατολιζόμαστε στο χώρο και στο χρόνο, να σχε
διάζουμε, να δημιουργούμε και να κατασκευάζουμε. Κά
ποιες από τις γνωστικές λειτουργίες είναι η προσοχή, η 
μνήμη, η μάθηση, η σκέψη, ο σχεδιασμός και η επίλυση 
προβλημάτων, ο προσανατολισμός στο χώρο και το χρό-
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νο, η σχεδίαση, η ανάγνωση, η γραφή και η γλώσσα. Επο
μένως, ένα τραύμα στον εγκέφαλο θα προκαλέσει κάποιο 
ή συνδυασμό κάποιων γνωστικών ελλειμμάτων (ανάλογα 
και με τον εντοπισμό της κάκωσης, εφόσον διαφορετικές 
γνωστικές λειτουργίες εντοπίζονται σε ξεχωριστές εγκε
φαλικές περιοχές).

Οι ΚΕΚ διακρίνονται στις διαμπερείς και στις κλειστές 
κακώσεις. Στις διαμπερείς (ή ανοιχτές) κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις υπάρχει ράγισμα του κρανίου και πιθανή εισ
δοχή ξένου αντικειμένου στον εγκέφαλο (π.χ. σφαίρα από 
πυροβολισμό), ενώ στις κλειστές ΚΕΚ το κρανίο διατηρεί
ται ακέραιο. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικότερα 
στις κλειστές ΚΕΚ και στα γνωστικά ελλείμματα που συ
νεπάγονται, καθώς αυτές συνήθως παρατηρούνται σε τρο
χαία ατυχήματα (εκτός αν υπάρχει άνοιγμα του κρανίου 
είτε από σπάσιμο, είτε από εισδοχή ξένου σώματος, π.χ. από 
μεταλλικά μέρη του οχήματος). Για να γίνουν καλύτερα 
κατανοητά τα γνωστικά προβλήματα που σχετίζονται με 
μία κλειστή ΚΕΚ, θα αναφερθούν σύντομα οι μηχανικές 
δυνάμεις που προκύπτουν κατά τη σύγκρουση και πώς 
αυτές μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία του εγκεφά
λου. Η ιδιαιτερότητα των κλειστών ΚΕΚ έγκειται στη δι
αδεδομένη πεποίθηση ότι ο εγκέφαλός μας είναι σκληρός- 
αυτό ωστόσο ισχύει για το κρανίο, που πράγματι είναι ένα 
από τα πιο σκληρά και ανθεκτικά οστά του σώματός μας. 
Ο εγκέφαλος μας όμως (αυτό που λέμε «μυαλό») συνίστα- 
ται σε ένα σύνολο μαλακών ιστών που έχουν την υφή μι
ας σταθερής κρέμας (για μια παραστατικότερη περιγραφή 
ανατρέξτε σε μια ανάμνηση κατανάλωσης κεφαλιού ενός 
αμνοεριφίου). Επομένως, σε περιστατικά όπου δεν υπάρ
χουν εμφανή σημάδια βλάβης στο κρανίο, δεν σημαίνει ότι 
δεν υπάρχει και βλάβη στον εγκέφαλο.

Συγκεκριμένα, όταν η κεφαλή έρχεται σε βίαιη επαφή με 
ένα ακίνητο αντικείμενο (π.χ. παρμπρίζ αυτοκινήτου), τό
τε ο εγκέφαλος συνεχίζει την κίνησή του προς τα εμπρός, 
μέχρι να συγκρουστεί με την έσω επιφάνεια του κρανίου. 
Μετά όμως αναπηδά στην αντίθετη κατεύθυνση. Στη διάρ
κεια αυτής της κίνησης δημιουργούνται θλάσεις και μώ
λωπες στον εγκέφαλο στο σημείο της αρχικής πρόσκρου
σης αλλά και στην αντίθετη κατεύθυνση (η κάκωση που 
επέρχεται στο σημείο απέναντι της πρόσκρουσης λέγεται 
κάκωση από αντιτυπία), καθώς και σε άλλα σημεία του 
εγκεφάλου (στην περίπτωση πλάγιας σύγκρουσης όπου 
η κεφαλή χτυπάει δεξιά και αριστερά). Επίσης, κατά την 
αναπήδηση που κάνει ο εγκέφαλος από το σημείο της πρό
σκρουσης μέχρι το αντίθετο σημείο στον εγκέφαλο, τρίβε
ται η κάτω επιφάνεια του εγκεφάλου πάνω στην τραχιά 
επιφάνεια της βάσης του κρανίου, προκαλώντας επιπλέον 
βλάβες. Ακόμα, δημιουργούνται αιματώματα σε διάφορες

περιοχές του εγκεφά
λου λόγω σχισίματος 
μικρών αιμοφόρων αγ
γείων..
Εικόνα 1. Κίνηση τον 
εγκεφάλου κατά τη 
σύγκρουση.

KaMuori «οι κάκωση σίτο «κτιιυιηο στη σύγκρουση

Σοβαρές βλάβες προκαλούνται και στους νευράξονες. Ο 
νευράξονας αποτελεί μέρος ενός νευρικού κυττάρου και εί
ναι μια μακριά ίνα μέσω της οποίας επικοινωνούν τα νευ
ρικά κύτταρα είτε μεταξύ τους είτε με άλλες δομές (π.χ., 
κάποιοι νευράξονες απολήγουν σε μύες συντελώντας στην 
κίνησή τους). Ό ταν λοιπόν αναπτύσσονται περιστροφικές 
δυνάμεις στον εγκέφαλο, προκαλείται διάταση, παραμόρ
φωση ή διάτμηση των νευραξόνων όταν καταστρέφεται 
ένας νευράξονας, τότε πεθαίνει 
και ολόκληρο το νευρικό κύτ
ταρο (τα οποία δεν αναπληρώνο
νται όπως τα υπόλοιπα κύτταρα 
του σώματός μας), όπως επίσης 
μπορούν να αδρανήσουν και άλ
λα νευρικά κύτταρα που εξαρτι- 
όνταν από αυτόν για την ενερ
γοποίησή τους.
Εικόνα 2. Τύποι βλαβών των 
νευραξόνων σε κλειστή ΚΕΚ

Τέλος, εκτός από τις παραπάνω βλάβες που ονομάζονται 
κύριες βλάβες (γιατί συμβαίνουν κατά τη στιγμή της σύ
γκρουσης), παρατηρούνται και δευτερεύουσες βλάβες που 
επιτείνουν ακόμα περισσότερο τα γνωστικά ελλείμματα. 
Στις δευτερεύουσες βλάβες συγκαταλέγονται η ενδοκρανι- 
ακή πίεση, το οίδημα, η έλλειψη οξυγόνου προς τον εγκέ
φαλο για κάποια δευτερόλεπτα και η πιθανότητα εγκεφα
λικών επεισοδίων (είτε λόγω διάρρηξης των αγγείων είτε 
λόγω εμβολής).

Γνωστικά ελλείμματα μετά από μία κλειστή ΚΕΚ
Αν και τα γνωστικά ελλείμματα ποικίλλουν μετά από 

μία κλειστή ΚΕΚ, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κοινά 
πρότυπα εμφάνισής τους, ιδίως αναφορικά με το χρονικό 
σημείο εμφάνισής τους. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια 
ή αμέσως μετά τον τραυματισμό το άτομο μπορεί να έχει 
απώλεια συνείδησης (δηλαδή να μην έχει επαφή/επικοινω- 
νία με το περιβάλλον) ή και να περιέλθει σε κατάσταση κώ
ματος. Λίγες μέρες μετά τον τραυματισμό το άτομο μπορεί 
να παρουσιάσει αποπροσανατολισμό, σύγχυση, ψυχοκινη
τική ανησυχία και δυσκολίες στη μάθηση και ανάκληση 
νέων πληροφοριών. Κατά τους επόμενους 6 με 12 μήνες, 
ο εγκέφαλος και η γνωστική λειτουργία διέρχεται τη φά
ση ανάκαμψης, οπότε μετά τους 12 μήνες είναι το χρονικό 
σημείο που μπορούν πιο αξιόπιστα να εντοπιστούν τα μό
νιμα γνωστικά ελλείμματα που επήλθαν της κρανιοεγκε- 
φαλικής κάκωσης.

Μετά λοιπόν από τον ένα χρόνο, το άτομο μπορεί να 
αντιμετωπίζει ελλείμματα στη λειτουργία της προσοχής. 
Συγκεκριμένα, μπορεί να δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί 
για πολύ ώρα σε μία εργασία, να κουράζεται εύκολα, να θέ
λει περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση μιας εργασί
ας ή να μην μπορεί να εκτελεί παράλληλα πάνω από ένα 
έργο. Ποικίλα προβλήματα σχετίζονται και με τη μνήμη, 
που μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες μειονεξίες (δηλαδή 
να ξεχνάει τι έγινε χτες ή να αμελεί μερικές φορές προ-
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γραμματισμένες εργασίες) μέχρι και την αμνησία.
Η αμνησία μπορεί να έχει δύο μορφές: την αναδρο
μική, όπου το άτομο δεν θυμάται πράγματα πριν το 
ατύχημα, και την προδρομική, όπου το άτομο θυμά
ται πράγματα πριν το ατύχημα αλλά δεν μπορεί να 
δημιουργήσει νέας αναμνήσεις.

Επίσης, μειονεξίες μπορεί να παρατηρηθούν στον 
προσδιορισμό στόχων, στο σχεδίασμά και την ορ
γάνωση συμπεριφοράς προκειμένου να επιτευχθεί 
ένας στόχος, καθώς και στην παρακολούθηση και την προ
σαρμογή της συμπεριφοράς μέσω της χρήσης ανατροφο
δότησης από το περιβάλλον. Τα προβλήματα αυτά γίνο
νται ιδιαίτερα εμφανή όταν το άτομο που είχε μια ΚΕΚ 
επιστρέφει στην εργασία του, γιατί ενώ μπορεί να φαίνεται 
ότι είναι υγιές σωματικά, ωστόσο να μην μπορεί να αντα- 
πεξέλθει όπως και παλαιότερα στις καθημερινές του ευθύ
νες. Μάλιστα, αυτό μπορεί να έρχεται και σε αντίθεση με 
την εκτίμηση της νοημοσύνης του, η οποία παραμένει συ
νήθως ανέπαφη. Για αυτό το λόγο, μία αξιολόγηση για το 
ποσοστό αναπηρίας που στηρίζεται αποκλειστικά και μό
νο στην εξαγωγή του δείκτη νοημοσύνης μπορεί να είναι 
άκυρη, αν δεν υπάρχει και εμπεριστατωμένη αξιολόγηση 
και εκτίμηση όλων των γνωστικών λειτουργιών. Η εκτί
μηση και αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών διενερ- 
γείται συνήθως από νευροψυχολόγους (ψυχολόγους με 
εξειδικευμένες γνώσεις στη λειτουργία και τις βλάβες του 
εγκεφάλου).

Τέλος, αλλαγές μπορεί να παρατηρηθούν και στην προ
σωπικότητα ή στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Ιδιαίτε
ρα σε περιπτώσεις όπου η εγκεφαλική βλάβη είναι μετω
πιαία (δηλαδή στο μπροστινό μέρος του εγκεφάλου), το 
άτομο μπορεί να γίνει πιο οξύθυμο μετά το ατύχημα, να 
εκνευρίζεται πιο εύκολα και να χάνει την υπομονή του, να 
είναι πιο παρορμητικό από ότι ήταν πριν ή να μην μπορεί 
να συμμορφωθεί σε κοινωνικούς κανόνες (να επιδεικνύει 
δηλαδή μία παιδιάστικη συμπεριφορά). Ακόμα, μπορεί να 
παρουσιάζει γρήγορες εναλλαγές στη συναισθηματική του 
διάθεση (από την υπερβολική χαρά στην υπερβολική με
λαγχολία και από την αταραξία στην έκρηξη θυμού) και να 
γίνεται κάπως «αναίσθητο» στα προβλήματα των άλλων. 
Όλα αυτά έχουν βεβαίως αρνητική επίδραση στις προσω
πικές, οικογενειακές και επαγγελματικές σχέσεις. Έ να  συ
χνό παράπονο των συγγενών ή συνεργατών ενός ατόμου 
που είχε μία ΚΕΚ: «Μου (ραίνεται διαφορετικός, σαν κάτι 
να άλλαξε μετά το ατύχημα, δεν τον αναγνωρίζω πλέον!».

Σε όλα τα παραπάνω επιβάλλεται να σημειωθούν δύο 
θέματα: καταρχήν, δεν συμβαίνουν όλα τα παραπάνω και 
με την ίδια ένταση σε όλα τα άτομα που είχαν μια ΚΕΚ· 
η εικόνα της γνωστικής εξασθένησης του κάθε ατόμου 
εξαρτάται από τη βαρύτητα και τον εντοπισμό της εγκε
φαλικής βλάβης, την ηλικία του, τη γενικότερη σωματι
κή του κατάσταση, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότη
τά του πριν το ατύχημα και φυσικά το υποστηρικτικό του 
δίκτυο, είτε σε επίπεδο ανθρώπων (που θα το φροντίζουν), 
είτε σε επίπεδο πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Δεύτερον, 
όλα τα παραπάνω αφορούν σε αλλαγές συμπεριφορών και

συνηθειών σαφέστερα, δεν συνιστά πρόβλημα όταν ένα 
άτομο δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μία εργασία μετά το 
ατύχημα αν και πριν το ατύχημα δεν μπορούσε να το κά
νει. Παρόμοια, δεν συνιστά αλλαγή της προσωπικότητας 
όταν ένα άτομο είναι ευερέθιστο μετά το ατύχημα, εφόσον 
έτσι ήταν και πριν το ατύχημα.

Μέτρα για την προστασία tou  εγκεφάλου
Σε επίπεδο πρόληψης και προφύλαξης, διακρίνουμε την 

εξής κατηγοριοποίηση: την ενεργητική και την παθητι
κή ασφάλεια. Η ενεργητική ασφάλεια εμπερικλείει όλους 
εκείνους τους παράγοντες που συμβάλουν στην αποτρο
πή ενός τροχαίου ατυχήματος, όπως η συχνή επιθεώρηση 
του οχήματος, η εκπαίδευση στην ασφαλή οδήγηση (έν
νοια που χρήζει μακροσκελούς ανάπτυξης) και τα τεχνο
λογικά συστήματα του οχήματος (όπως συστήματα πέδη
σης και ελέγχου). Ως παθητική ασφάλεια αναφέρονται τα 
συστήματα του οχήματος που σε περίπτωση σύγκρουσης 
προστατεύουν τον οδηγό και τους υπόλοιπους επιβάτες 
από τραυματισμούς. Τέτοια συστήματα στο αυτοκίνητο 
είναι οι ζώνες ασφαλείας, τα βυθιζόμενα καθίσματα, οι αε
ρόσακοι οδηγού και συνεπιβατών, καθώς και η χρήση κρά
νους σε δίτροχο όχημα. Τα συστήματα παθητικής ασφά
λειας έχουν ως στόχο την προφύλαξη ζωτικών οργάνων, 
ο τραυματισμός των οποίων μπορεί να επιφέρει ακόμα και 
τον άμεσο θάνατο. Έ να  τέτοιο όργανο είναι και ο εγκέφα
λος ο οποίος υπόκειται σε βλάβες που προαναφέρθηκαν. 
Γίνεται επομένως κατανοητό ότι η λήψη προληπτικών μέ
τρων, όπως η χρήση ζώνης και κράνους, όχι απλά προστα
τεύουν, αλλά στην κυριολεξία μπορεί να σώσουν τον εγκέ
φαλό μας από μία θανατηφόρο κρανιοεγκεφαλική κάκωση 
σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.

Κατά την τελευταία δεκαετία, φαίνεται ότι κάναμε εντυ
πωσιακή πρόοδο στην Ελλάδα: έχει εντυπωθεί στο μυαλό 
των περισσοτέρων ότι ο οδηγός πρέπει να φοράει ζώνη, γι
ατί φυσικά η ζώνη σώζει ζωές. Κατά περίεργο όμως τρό
πο, έχει λανθασμένα εντυπωθεί ότι η ζώνη σώζει μόνο τον 
οδηγό και επομένως οι υπόλοιποι συνεπιβάτες δεν χρειάζε
ται να τη φορούν. Παρατίθενται κάποιες συχνές δηλώσεις 
συνεπιβατών αναφορικά με τη χρήση ζώνης (και ο αντί
στοιχος αντίλογος εντός των παρενθέσεων):
► «Δεν χρειάζεται να φορώ ζώνη στο πίσω κάθισμα» (Επο
μένως μη φοράς ζώνη ούτε και στα παιδιά σου, το ίδιο δεν 
είναι;).

► «Εγώ το παιδί μου το προσέχω στο αυτοκίνητο: κά
θομαι μαζί του στο πίσω κάθισμα και το έχω αγκαλιά». (
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Ωραιότατα- το παιδί έτσι χρησιμεύει ως αερόσακος δικός σου. 
Και το καλύτερο: είναι πάντα ανοιχτός, εκτός αν το φρενά
ρισμα είναι πολύ απότομο και το παιδί εκσφενδονιστεί εκτός 
αυτοκινήτου...).

► «Η ζώνη με ενοχλεί, με σφίγγει». (Θα είναι πιο ενοχλητι
κό όταν θα σφηνωθείς μέσα σε λαμαρίνες).

► «Τι τον ενδιαφέρει τον οδηγό αν δεν φορώ ζώνη στο πίσω 
κάθισμα;». (Γιατί σε απότομο φρενάρισμα θα βρεθείς πάνω 
στο κεφάλι του και ίσως τον τραυματίσεις θανάσιμα. Στην 
καλύτερη περίπτωση θα προκαλέσεις ατύχημα).

► «Τι τον ενδιαφέρει γενικά τον οδηγό αν δεν φορώ ζώ
νη;». (Γιατί αν τραυματιστείς, μπορείς να κάνεις μήνυση 
στον οδηγό για επικίνδυνη οδήγηση και πρόκληση σωματι
κής βλάβης).

► «Μέσα στην πόλη δεν φορώ ποτέ ζώνη». (Σωστά, εξάλ
λου τροχαία συμβαίνουν μόνο στα χωριά και στην εθνική- σύμφωνα με νόμο του 1840 έχουν 
απαγορευτεί τα τροχαία στις πόλεις).

► «Είμαι έγκυος- ο γυναικολόγος μου είπε να μην φοράω πράγματα που με στενεύουν». (Να 
δούμε τι θα πει και ο νευροχειρούργος μετά το ατύχημα).

► «Μερικές φορές βάζω το μικρό μου γιο να κάθεται μπροστά γιατί του αρέσει, νιώθει ότι εί
ναι μεγάλος έτσι». (Απλά βεβαιώσου ότι αν ανοίξει ο αερόσακος δεν θα συνθλίψει το πρόσωπο 
του παιδιού σου, εφόσον οι αερόσακοι είναι ρυθμισμένοι να προστατεύουν τα ζωτικά όργανα 
ενός ενήλικα στο ύψος τοσ θώρακα).

Αντίστοιχης περιφρόνησης φέρεται να λαμβάνει και η χρήση κράνους από μερίδα μοτοσικλε- 
τιστών. Και εδώ, φαίνεται να υπάρχει μια παρανόηση ανάμεσα στον οδηγό και το συνεπιβάτη 
(δηλαδή ο οδηγός πρέπει να φέρει κράνος, αλλά ο συνεπιβάτης μάλλον όχι- εξάλλου, σε περί
πτωση ατυχήματος ο συνεπιβάτης θα παραμείνει όρθιος...). Τραγελαφικά και στην περίπτωση 
των μοτοσικλετιστών κάποια από τα αποφθέγματά τους για τη μη χρήση κράνους (ακολουθού
μενο από το ειρωνικό σχόλιο της συγγραφέας):

► «Μα δεν θα πάω μακριά, μέχρι το επόμενο τετράγωνο». (Και μετά το ατύχημα θα κερδίσεις 
τον τίτλο του γκαντέμη της χρονιάς).

► «Θα βγω ραντεβού, θα μου χαλάσει η κόμμωση». (Με σπασμένο κρανίο, η περιποιημένη 
κόμμωση δεν αναδεικνύεται ιδιαίτερα).

► «Ωχ τώρα, το ξέχασα στο σπίτι» (Καλύτερα, για να συνηθίζεις και στην απώλεια μνήμης 
που έπεται της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης).

►Δεν μπορώ να φορέσω κράνος, με ενοχλεί στην οδήγηση και δεν βλέπω (Ίσως τότε το φο
ράς ανάποδα, γιατί είθισται τα κράνη να έχουν μπροστά διάφανο τζάμι).

►Δεν χρειάζεται να το φοράω, αν το έχω στο χέρι δεν θα με γράψει η τροχαία (Σωστά, θα γλι
τώσεις το πρόστιμο της τροχαίας και έτσι θα σου μείνουν τα χρήματα για τους γιατρούς).

►Είμαι διανομέας-ελληνιστή: ντελίβερι-, χάνω χρόνο με το βάλε-βγάλε (Στο κρεβάτι του νο
σοκομείου θα έχεις τόσο άπλετο χρόνο που δεν θα έχεις τι να τον κάνεις).

Τελειώνοντας την ανάγνωση, ίσως κάποιοι διερωτηθούν γιατί δεν παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με τα περιθώρια παρέμβασης ή αποκατάστασης των συνεπειών μίας κρανιοεγκεφαλι- 
κής κάκωσης: γιατί είναι καλύτερα η έμφαση να δίνεται στην πρόληψη. Αν λοιπόν τα παραπά
νω στοιχεία σας φαίνονται τρομακτικά, τότε το παρόν άρθρο πέτυχε εν μέρει το στόχο του. Αν 
όχι, την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε μια επιπόλαιη και ανεύθυνη ενέργεια κατά 
την οδήγηση, ευχηθείτε να μην έρχεται κανείς από απέναντι...]

Βιβλιογραφία:
Dikmen, S.S., Corrigan, J.D., Levin, H.S., MacHamer, J., Stiers, W., & Weisskopf, M.G. (2009). Cognitive 
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Javouhey, E., Gmrin, A.-C., & Chiron, M. (2006). Incidence and risk factors of severe traumatic brain injury 
resulting from road accidents: A population-based study. Accident Analysis and Prevention, 38, 225-233.
Shaw, N.A. (2002). The neurophysiology of concussion. Progress in Neurobiology, 67, 281-344.
Temkin, N.R., Corrigan, J.D., Dikmen, S.S., & MacHamer, J. (2009). Social functioning after traumatic 
brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 24, 460-467.
Κοσμίδον, M. (2008). Τραυματικές Εγκεφαλικές Κακώσεις. Στο Κλινική Νευροψνχολογική Εκτίμιιστι, 
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Ο τροχός πρέπει να αξιολογηθεί σαν ο μεγαλύτερος τεχνικός 
θρίαμβος τον ανθρώπου. Δεν υπήρχε τίποτα παρόμοιο στη 

φύση για να το αντιγράψει ή να το προσαρμόσει. Έπρεπε να τον 
δημιουργήσει ολόκληρο με ένα γιγαντιαίο άλμα της φαντασίας τον. 
Η εφαρμογή του τροχού στις μεταφορές, λέγεται ότι ξεκίνησε στην 
Ερέχεια της Σονμέριας γύρω στο 3.500π.χ. όταν προστέθηκαν σε 
ένα έλκυθρο τριμερείς ξύλινοι τροχοί και επέτρεψε την μεταφορά 
μεγβΛύτερων φορτίων από αυτά που μπορούσε να κουβαλήσει ο 

άνθρωπος ή τα ζώα. Ο τροχός άλλαξε αποφασιστικά και για πάντα 
την πορεία του πολιτισμού. Η επίδραση του τροχού στην κοινωνία 

είναι τόσο μεγάλη, ώστε η πρόοδος των λαών μπορεί να μετρηθεί με 
γνώμονα την ανάπτυξη των μεταφορών

(Επιστημονική Βιβλιοθήκη “ΛΑΙΦ ΤΡΟΧΟΙ”).

Οι μεταφορές γενικά
Το να θελήσει κάποιος να ερευνήσει το πότε, το πώς και το για

τ ί η «ιδέα του αυτοκινήτου» γεννήθηκε για πρώτη φορά στο μυ
αλά του ανθρώπου, είναι ένα θέμα τόσο σοβαρό, που ακόμη και 
πιο υπομονετικός και μορφωμένος ιστορικός δεν θα μπορούσε να 
αντιμετωπίσει «ελαφρά τη καρδία» έγραφε εδώ και 10 περίπου 
χρόνια, ο Ιταλός ιστορικός Κάρλο Μπισκαρέττι (BISCARETTI), 
που στάθηκε, για την ιστορία του αυτοκινήτου, ένας από τους 
πιο προσεκτικούς, πιο «παθιασμένους», πιο έμπειρους και κατα
τοπισμένους μελετητές.
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π.Χ. επί Ίππαρχου στην αρχαία Αθήνα, προς τιμή του 
προστάτη των οδών και των οδοιπόρων Ερμή, τοποθέτη
σαν κατά μήκος των οδών και ειδικά στα σταυροδρόμια, 
την κεφαλή του θεού Ερμή που ήταν προστάτης των 
οδοιπόρων.

Αργότερα οι Ρωμαίοι με τους νέους δρόμους που κα
τασκεύασαν κατά μήκος και πλάτος της Αυτοκρατορίας 
των (ΑΠΙΑ- ΕΓΝΑΤΙΑ κ.ά), ανήγαγαν την οδοποιία και 
σήμανση των οδών σε επιστήμη και την χρησιμοποίη
σαν, όχι μόνο για στρατιωτικούς, αλλά κυρίως για εμπο
ρικούς σκοπούς.

Μ ηχανοκίν ητη κίνηση
Η μηχανική έλξη των τροχών, τέθηκε σοβαρά περίπου 

πριν από δύο αιώνες. Πολύ παλιά όμως ο Άγγλος φιλόσο
φος και Θεολόγος Ρογήρος Βάκων (Roger Bacon 1215- 
1294 μ.Χ.) στο βιβλίο του «Περί μαθηματικής Θεωρίας» 
έγραψε τα εξής: «θα καταστεί κάποτε δυνατή η κατα
σκευή οχημάτων τα οποία θα τεθούν και θα διατηρηθούν 
σε κίνηση χωρίς να χρησιμοποιούν την ωστική ή ελκτι
κή δύναμη των ίππων».

Μέχρι όμως της ιστορικής χρονολογίας που επινοή
θηκε και τέθηκε το αυτοκίνητο σε κυκλοφορία, είτε σαν 
ατμοκίνητο, πετρελαιοκίνητο ή βενζινοκίνητο (οι γνώ
μες των ιστορικών του αυτοκινήτου δεν συμφωνούν), 
διάφοροι οραματιστές και εφευρέτες επινόησαν διάφορες
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Από της εμφάνισής του ο άνθρωπος, μετά τις ανάγκες της 
τροφής και της ένδυσής του, γεννήθηκε και η ανάγκη της 
μεταφοράς του, της οικοσκευής του και των θηραμάτων 
του κυνηγίου του.

Οι πρώτες μεταφορές του, έγιναν με τα χέρια του στους 
ώμους του και αργότερα, με αυτοσχέδιες κατασκευές χωρίς 
τροχούς, συρόμενες στην αρχή με την μυϊκή του δύναμη 
μέχρι να εξημερώσει ζώα που τα χρησιμοποίησε για την έλ
ξη, σε μικρά μονοπάτια που είχε δημιουργήσει η φύση και 
που με τη συχνή διέλευσή του δημιουργήθηκαν οι πρώτοι 
δρόμοι. Κοντά στα ποτάμια και στις θάλασσες επινόησε τις 
αυτοσχέδιες σχεδίες για τις μεταφορές του , γ ι’ αυτό και οι 
πρώτοι αρχαίοι οικισμοί κτίζονταν κατά μήκος των ποτα
μών και κοντά στις θάλασσες.

Οι πρώ τοι δρόμοι
Ό ταν όμως στις εύφορες πεδιάδες της Μεσοποταμίας, 

επινοήθηκε ο τροχός, 4.000 χρόνια π.Χ. οι μεταφορές άλλα
ξαν μέχρι της εποχής του ατμού σε όλους τους τομείς.

Στους πρώτους αυτούς χερσαίους δρόμους, που αργότε
ρα κατασκευάσθηκαν και συντηρήθηκαν από τα πρώτα 
οργανωμένα κράτη, τοποθετήθηκαν και οι πρώτοι οδοδεί
κτες, που είναι οι σημερινές πινακίδες σήμανσης, για να δεί
χνουν τις κατευθύνσεις και τις αποστάσεις.

Πρώτοι οι Αρχαίοι Έ λληνες μεταξύ των ετών 525-518
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αυτοκινούμενες άμαξες, άλλοτε με αέρα, ελατήρια, ατμό, 
βενζίνη, πετρέλαιο, ηλεκτρισμό και φωταέριο.

Το 1600 ο Στήβεν στη Ολλανδία κατασκεύασε άμαξα 
που κινείτο από τον άνεμο με πανιά και ο ΧΑΟΥΤΣ με ελα
τήρια στη Νυρεμβέργη.

Πρωτοπόροι όμως, μέχρι της επινόησης από τον Νικό- 
λαο-Αυγούστο Ό ττο  (Nicolaus August Otto 1832-1891) το 
1876 της αρχής της 4χρονης μηχανής, ήσαν:

Με ατμό, ο Ζοζέφ Κούνιά (Nicolas-Joseph Cugnot 1725- 
1804) στη Λωρραίνη της Γαλλίας που θεωρείται το πρώ
το αυτοκίνητο και φυλάσσεται στο Μουσείο Τεχνών στο 
Παρίσι.

Με ατμό το 1800 ο Richard Trevithick (1771-1833) κα
τασκεύασε την πρώτη ατμομηχανή, που τράβηξε ένα φορ
τίο είκοσι τόνους από στην περιοχή της Ουαλίας με τα 
ορυχεία. Το 1805 ο Oliver Evans (1755-1819) κατασκεύα
σε το πρώτο ατμοκίνητο αυτοκίνητο. Το 1829 από τον Άγ
γλου σερ Γκάρνεϋ στο Λονδίνο κατασκευάσθηκε Ατμομη
χανή σε σιδηροτροχιές.

Το έτος 1860 ο Βέλγος Itienne Lenoir (1822 -1900) έκα
νε την πιο σπουδαία εφεύρεση με την ανακάλυψη της μη
χανής εσωτερικής καύσης, η οποία εξελίχθηκε από τους 
Γερμανούς και χρησιμοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία για 
να κινούνται οι μηχανές σε μικρά εργοστάσια.

Το 1868 ο Pierre Ravette κατασκεύασε το πρώτο πε- 
τρελαιοκίνητο αυτοκίνητο που το τελειοποίησε το 1886 ο 
Γερμανός Gottlieb Daimler (1834 -  1900).

To 1885 ο Γερμανός Κάρολος Μπενζ, (Karl Friedrich 
Benz 1844-1929) χρησιμοποίησε την μηχανή εσωτερικής 
καύσης στην κίνηση οχημάτων και το πρώτο στον κό
σμο αυτοκίνητο έκανε την εμφάνιση του με τρεις τροχούς 
(δύο μπροστά ένα πίσω) με ακτίνες σαν του ποδηλάτου, 
μια μόνο θέση του οδηγού και τετράχρονο μονοκύλινδρο 
κινητήρα, που σαν καύσιμο χρησιμοποιούσε βενζίνη και 
κάλυπτε μία ώρα απόσταση 13 χιλιομέτρων. Αργότερα ο 
Ντέμπλερ και ο Μπένζ ίδρυσαν από κοινού Εταιρεία πα
ραγωγής και το 1901 κατασκεύασαν ένα πανάκριβο αυτο
κίνητο για τον Γενικό Πρόξενο της Αυστροουγγαρίας και 
το ονόμασε με το όνομα της κόρης του αγοραστή «Μερσέ- 
ντες».
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Η πρώτη Διεθνής Έκθεση Αυτοκινήτου και οι αγώνες 
ράλι με ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα έγινε στο ΒΕΡΟΛΙ
ΝΟ το Σεπτέμβριο του 1899 και συμμετείχαν 120 εκθέτες, 
εκ των οποίων 22 ξένοι και 98 Γερμανοί.

α. Οι επισκέπτες ξεπέρασαν τα 100.000 και οι Εταιρίες 
τους έδιναν την δυνατότητα να οδηγήσουν δοκιμαστικά, 
κάτι που λίγοι αποτόλμησαν.

β. Τότε το 1900, κυκλοφορούσαν σε όλο τον κόσμο 
10.000 αυτοκίνητα, ενώ το 1918, μόνο στις ΗΠΑ, κυκλο
φορούσαν 5,5 εκ. αυτοκίνητα. Το έτος 1920 είχαν γίνει 23 
εκ. και 40 χρόνια αργότερα είχαν γίνει 82 εκ.

Παρατίθενται κατωτέρω φωτογραφίες της τότε εποχής 
που δείχνουν την διαχρονική εξέλιξη ως προς το σχήμα 
και την εμφάνιση των τότε αυτοκινήτων:

►Α4. Ν όμος τη ς Κ όκ κ ινη ς Σ ημαίας 
Ο Νόμος της «Κόκκινης Σημαίας»
Η εξέλιξη όμως του αυτοκινήτου αναχαιτίσθηκε, λόγω 

της εχθρικής στάσης που έλαβαν τα διάφορα κράτη από 
τις εξελιχθείσες σιδηροδρομικές μεταφορές και τα σωμα
τεία των αμαξάδων μέχρι το έτος 1890.

Το 1986 καταργήθηκε στην Αγγλία και ο νόμος που 
ρύθμιζε την ταχύτητα των αυτοκινήτων. Ο νόμος αυτός, 
ήταν ο νόμος της λεγάμενης «κόκκινης σημαίας» (RED 
FLAG ή LEGISLATION), που αποτέλεσε μία από τις πιο 
κατακριτέες πράξεις που έγιναν εναντίον της οδικής μη
χανοκίνησης στην Αγγλία.

Θεσπίσθηκε τον Αύγουστο του 1861 και ισχυροποιήθη
κε με μία συμπληρωματική διάταξη το έτος 1865 και έθε
σε ουσιαστικά τέλος στην οδική ανάπτυξη στην Αγγλία.

Ο περίφημος νάμος της «Κόκκινης Σημαίας», επέβαλε 
μεταξύ των άλλων και κατά λέξη τα εξής:

“Κάθε οδικό όχημα οφείλει να συνοδεύεται τουλάχιστον 
από τρία άτομα ή από τέσσερα, αν ρυμουλκούσε και δεύτε
ρη άμαξα, από τα οποία το ένα με συγκεκριμένο καθήκον να 
προηγείται σαν πεζός του οχήματος κατά 60 περίπου μέτρα, 
κρατώντας στο χέρι του κόκκινη σημαία. Όταν το όχημα δια
σταυρώνεται με έναν ιππέα, αμαξηλάτη ή άμαξα που σύρεται 
από ένα άλογο, ο άνθρωπος με την κόκκινη σημαία, οφείλει 
να τους ειδοποιεί για την παρουσία του μηχανοκίνητου οχή
ματος, να τους βοηθά και στην ανάγκη να τους παρακαλεί να



παραμερίζουν ή να επιβάλλει στον οδηγό τον μηχανοκίνητου 
οχήματος που συνοδεύει να σταματά...”

Ή ταν λοιπόν αρκετό μία κίνηση του χεριού του ιππέα ή 
του αμαξηλάτη ή έστω και ένα νεύμα τους να επιβάλλει στον 
οδηγό του αυτοκίνητου να σταματά.

Προκλήθηκε και τελικά υποβλήθηκε από το ενδιαφέρον 
ισχυρών ομάδων με μεγάλη οικονομική επιρροή που πατρο
νάριζαν τους σιδηροδρόμους και από το φόβο των γαιοκτη
μόνων της τότε εποχής ότι τα αυτοκίνητα με τον ατμό, θα 
εισέβαλαν και θα καταπατούσαν τους δρόμους της Αγγλίας, 
εμποδίζοντας την κυκλοφορία των αμαξών με άλογα, που 
τότε κυριαρχούσαν.

Ο Νόμος της Κόκκινης Σημαίας είχε θέσει ακόμη και ανώ
τατα όρια ταχύτητας που ήταν 6,5 χ/ω για τους υπεραστι
κούς δρόμους (ταχύτητα περιπάτου πεζού) και 3,2 χ/ω για 
τους δρόμους σε κατοικημένες περιοχές (6 φορές μεγαλύτε
ρη της ταχύτητας χελώνας).

Το 1878 το Αγγλικό Κοινοβούλιο σκλήρυνε περισσότερο 
αυτόν το νόμο και απαγόρευε τελείως την χρήση αυτοκινή
των όταν η κυκλοφορία τους επέβαινε επιζήμια στους δρό
μους ή επικίνδυνη για τους επιβάτες ή πεζούς.

Το αυτοκίνητο στην Ελλάδα
Στη χώρα μας το πρώτο αυτοκίνητο κυκλοφόρησε το έτος 

1896 και ήταν ένα τρίκυκλο ΠΕΖΩ (Peugeot) που «εκινεί- 
το χωρίς άλογα» όπως χαρακτηριστικά έγραψε ο τύπος της 
εποχής.

Η λέξη αυτοκίνητο, προήλθε απο «αυ» όπου δημιουργήθη- 
κε η αντωνυμία «αυτό» και με την προσθήκη του ρήματος 
«κινέω» πλάστηκε το αρχαίο επίθετο “αυτοκίνητος” αυτός 
που κινείται από μόνος του.

Οι Γάλλοι πήραν το επίθετο «αυτοκίνητος», κράτησαν το 
πρώτο συνθετικό auto («αυτό» προφέρεται «οτό») πρόσθε- 
σαν τη δική τους λέξη για την κίνηση για την κίνηση mobile 
και έφτιαξαν νέα την autobobile (οτομομπίλ).

Οι Έ λληνες λόγιοι του 18ου αιώνα, πήραν τη Γαλλική λέ
ξη και την μετέφεραν στα ελληνικά σαν «αυτό-κινητό», αυ
τοκίνητο. Την ίδια εποχή είχαν γίνει και άλλες απόπειρες να 
χρησιμοποιηθούν και άλλες «πιο ελληνοπρεπείς λέξεις».

Από το 1870 ο Γρηγόριος Χαντσερής είχε προτείνει τη λέ- 
ξη «μηχανοκίνητος» όπου και καθιερώθηκε για όλα τα οχή

ματα που κινούντο με μηχανή και ο Ιωάννης - Ισίδωρος 
Σκυλίσσης από το 1845 από το «ιππήλατο» είχε πλάσει τη 
λέξη “ποδήλατο” και άλλοι είχαν προτείνει το «μηχανή- 
λατο», ενώ το 1891 η εφημερίδα «Εφημερίς», είχε προτεί
νει αυτόν που το οδηγεί να ονομάζεται «μηχανηλάτης».

Έ τσ ι το τέλος του προπερασμένου αιώνα βρίσκει την 
Ελλάδα με τρία επιβατηγά αυτοκίνητα. Το τρίτο αυτο
κίνητο ήταν ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο του τό
τε Προέδρου της Ηλεκτρικής Εταιρείας Νικολαΐδη και 
το οδηγούσε ο πρώτος Έ λληνας επαγγελματίας οδηγός 
Μπουχάουερ.

Τα πρώτα επιβατηγό αυτοκίνητα τα είχαν οι τότε Βα
σιλείς και οι Πρίγκιπες και οι πολύ πλούσιοι της τότε 
εποχής. Άλλωστε και η Εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ” το 
1907, χαρακτήριζε τους πλούσιους της εποχής που είχαν 
αυτοκίνητο σαν “Πρίγκιπες του πλούτου” και συμπερι
φέρονταν σαν “αρχοντοχωριάτες”.

Η εξέλιξη των αυτοκινήτων στη χώρα μας, από το έτος 
1896 που κυκλοφόρησε το πρώτο αυτοκίνητο φαίνεται 
διαχρονικά αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα από τα 
έτη 1896 έως 1925 και 1974 έως και 2007

Οι πρώ τες οδικές μετακινήσεις
Οι μεταφορές με τα μέσα μεταφοράς, τα πρώτα «Πολυ- 

φορεία» ή «Λαωφορεία» όπως τα αποκαλούσαν, εμφανί
σθηκαν στους χωματόδρομους της μικρής τότε Αθήνας 
το έτος 1835, εκ των οποίων και οι δρόμοι που κυκλοφο
ρούσαν αποκλήθηκαν «Λεωφόροι».

Το Δεκέμβριο του ιδίου έτους υπογράφθηκε η πρώτη 
συγκοινωνιακή σύμβαση με τον τότε Πρόξενο του Ανό- 
βερου και της Βαυαρίας Στρόγκ για την εκμετάλλευση 
της συγκοινωνίας ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ, διαδρομή που 
για εκείνη τη εποχή εθεωρείτο «μεγάλο και μακρινό τα
ξίδι».

Αργότερα το έτος 1880, συνεστήθη η πρώτη μεταφο
ρική Εταιρεία από Έ λληνες επιχειρηματίες για την συ
γκοινωνία με «πολυφορεία» και από τότε ονομάσθηκαν 
«ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

Μετά όμως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και τους Βαλ
κανικούς πολέμους, μεγάλη ώθηση έδωσε η ίδρυση του 
Υπουργείου Συγκοινωνίας με τον ιδρυτικό του Ν. 276 
το έτος 1914.

Μέχρι τον Β' ΠΠ η συγκοινωνία γινότανε, εκτός από 
τα Λεωφορεία, με φορτηγά αυτοκίνητα κατάλληλα δια
σκευασμένα και κυρίως με το σιδηρόδρομο και την ακτο
πλοϊκή συγκοινωνία, που λειτουργούσε εκτός από τα νη
σιά και για την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπως Πάτρα, Βόλος, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη κ.ά.

Μετά το Β' ΠΠ, όσα λεωφορεία υπήρχαν είχαν κατα
στραφεί, γ ι’ αυτό η συγκοινωνία διενεργείτο με συμμα
χικά φορτηγά που είχαν εγκαταλειφθεί ή μας είχαν δω
ρίσει οι Σύμμαχοι.

Σήμερα ο μέσος Έ λληνας είναι πλέον ιδιοκτήτης όχι 
μόνο ενός αυτοκινήτου αλλά και περισσοτέρων που δεν
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μπορεί πλέον να τα σταθμεύσειΐ στις αστικές περιοχές, 
επιθυμεί καλύτερες οδικές υποδομές, παράλληλα όμως, 
αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι απαιτούνται διοικητικά μέ
τρα για τον περιορισμό της χρήσης των αυτοκινήτων στις 
πόλεις και δηλώνει έτοιμος να επιβαρυνθεί πρόσθετο κό
στος για λιγότερο ρυπογόνα αυτοκίνητα και καλύτερη 
προστασία του περιβάλλοντος.

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα που συνάγεται 
από τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης «Ευρωβαρόμε- 
τρο» σχετικά με τη συμπεριφορά των Ευρωπαίων σε ότι 
αφορά τις οδικές μεταφορές, τα οποία δόθηκαν πρόσφατα 
στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.Αναλυτικότερα, σύμφω
να με το «Ευρωβαρόμετρο», το 86% των οικογενειών στην 
Ελλάδα έχει τουλάχιστον ένα IX αυτοκίνητο. Επίσης το 
6,5% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει μοτοσικλέτα.

Σχετικά με το IX αυτοκίνητο το 49% των Ελλήνων δη
λώνει ότι οδηγεί προσωπικά το αυτοκίνητο, ενώ το 35% 
δηλώνει ότι υπάρχει αυτοκίνητο στην οικογένειά του αλ
λά δεν είναι οι ίδιοι προσωπικά οι οδηγοί.

Σε ότι αφορά τον τρόπο μετακίνησης των Ελλήνων το 
48% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί το αυτοκίνητό του, το 26% 
τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το 23% δηλώνει ότι είτε 
περπατάει είτε πως χρησιμοποιεί ποδήλατο.

Στο ερώτημα τι χρειάζεται για να αυξηθεί η μετακίνηση 
με τα μέσα μαζικής μεταφοράς το 42% των Ελλήνων απα
ντά ότι απαιτείται καλύτερος προγραμματισμός και μεγα
λύτερη συνέπεια στην τήρηση των δρομολογίων.

Στην ΕΕ των “27” το αντίστοιχο ποσοστό είναι 29%. 
Σε ότι αφορά τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς το 
22% των Ελλήνων δηλώνει ότι θα ήθελε καλύτερη και τα
κτικότερη συγκοινωνία ανάμεσα στα αστικά κέντρα και 
στους διάφορους σταθμούς, το 12% ότι θα επιθυμούσε να 
έχει στάσεις πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας του και το 
8% αναφέρει πως θα προτιμούσε μεγαλύτερη ασφάλεια 
στα μέσα οδικής μεταφοράς.

Σε ότι αφορά τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπαν
σης από τα αυτοκίνητα, το 28% των Ελλήνων τάσσεται 
υπέρ της παροχής φορολογικών κινήτρων για την αγορά

λιγότερο ρυπογόνων αυτοκινήτων.
Επίσης, το 32% των Ελλήνων τάσσεται υπέρ της ελά

φρυνσης της φορολογίας στα βιοκαύσιμα ώστε να προω
θηθεί η χρησιμοποίησή τους. Αναφορικά με το θέμα των 
μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να ελαφρύνουν την κυ- 
κλοφοριακή συμφόρηση στα αστικά κέντρα το 41% των 
Ελλήνων θεωρεί ότι ενδεδειγμένο μέτρο θα ήταν η βελ
τίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς, το 33% ο περιορι
σμός της δυνατότητας στάθμευσης στα αστικά κέντρα, 
το 13% είναι υπέρ των μεγαλύτερων περιορισμών στα 
όρια ταχύτητας, ενώ, τέλος, το 5% των Ελλήνων θεω
ρεί ότι θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν διόδια για όσους 
χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους στο κέντρο της πό
λης.

Στο ερώτημα αν “είστε έτοιμος να πληρώσετε περισσό
τερα για λιγότερο ρυπογόνες μετακινήσεις”, το 68% των 
Ελλήνων απαντά καταφατικά. Μεγαλύτερο ποσοστό εμ
φανίζεται μόνο στη Σλοβενία, ενώ στην ΕΕ δηλώνουν 
ότι είναι έτοιμοι να πληρώσουν περισσότερα για λιγότε
ρο ρυπογόνες μετακινήσεις το 54% των ερωτηθέντων.

Τέλος, σύμφωνα με το «Ευρωβαρόμετρο» 62% των Ελ
λήνων θεωρεί ότι τα δημόσια χρήματα που αφορούν τον 
τομέα των μεταφορών θα πρέπει να κατευθυνθούν προς 
τη βελτίωση των οδικών υποδομών και το 25% προς τη 
βελτίωση των μέσων μαζικής μεταφοράς. ]

‘Το πρόβλημα της στάθμευσης στην ΑΘΗΝΑ , υπήρχε όχι για 
αυτοκίνητα, αλλά για άμαξες και άλλογα που χρησιμοποιύντο για 
την μεταφοράν. Χαρακτηριστικό είναι η επιστολή του Βαυαροϋ 
γιατρού των ανακτόρων Dr Β. Roeger στις 19 -5-1849 στο' 
Βασιλικόν Αυλαρχείαν' του ΟΘΩΝΑ για να του παραχωρηθεί χώρος 
για τον ίππο του όπισθεν των Βασιλικών ανακτόρων γιατί δεν 
μορούαε να βρεί ιποστάοιον πλησίον για να μπορεί έτσι να εκτελεί τα 
ιατρικά του χρέη προς το αυλικό προσωπικό.

*Από το πρόσφατα εκδοθέν βιβλίο του Διον. Καλαντζή με 
τίτλο «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ»
ΤΟΜΟΣ: 1ος ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΡΕ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Από το Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, της Υπο
διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, μετά από έρευνες που διήρ- 
κεσαν οκτώ μήνες περίπου και σε ταυτόχρονη επιχείρηση με 
τις Αρχές της Βουλγαρίας, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργά
νωση, η οποία διακινούσε έγκυες υπηκόους Βουλγαρίας στην 
χώρα μας και στην συνέχεια τους αφαιρούσε τα νεογέννητα 
τέκνα και προέβαινε σε παράνομες υιοθεσίες. Συνελήφθησαν 
συνολικά επτά άτομα στην Ελλάδα και πέντε στην Βουλγα
ρία για εγκληματική οργάνωση, αρπαγή και αρπαγή ανηλί
κου, ενώ διερευνάται η συμμετοχή και άλλων προσώπων. 
Συγκεκριμένα, μετά από πληροφορίες που διαβίβασαν προ 
οκταμήνου οι Βουλγαρικές Αρχές, μέσω της Αξιωματικού - 
Αστυνομικού Συνδέσμου της χώρας μας στη Σόφια Βουλγα
ρίας, για την δράση της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης 
και αφού έγιναν συντονιστικές συναντήσεις στις δύο χώρες 
και στην έδρα Eurojust στη Χάγη-Ολλανδίας, όπου αντηλλά- 
γησαν πληροφορίες και καθορίστηκαν 
οι τρόποι συνεργασίας και ταυτόχρο
νης δράσης, εντοπίστηκε ο αρχηγός της 
εγκληματικής οργάνωσης και διάφορα 
μέλη της, στην περιοχή της Φθιώτι
δας και τέθηκαν υπό επιτήρηση. Ταυ
τόχρονα, διαβιβάστηκαν από τις Βουλ
γαρικές Αρχές και σχετικά αιτήματα 
νομικής συνδρομής προς τις Ελληνικές 
Δικαστικές Αρχές. Από τις έρευνες, δια
πιστώθηκε ότι μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης εντόπιζαν γυναίκες (Ρομά)

στους τελευταίους μήνες της κύησης και εκμεταλλευόμενοι 
την δυσχερή οικονομική τους κατάσταση και την ευάλωτη 
θέση τους, τις έπειθαν να έλθουν στην Χώρα μας να γεννή
σουν και στην συνέχεια τους αφαιρούσαν τα τέκνα τους και 
τα παρέδιδαν σε ζευγάρια Ελλήνων υπηκόων, τα οποία άλλα 
μέλη της οργάνωσης είχαν εντοπίσει, αντί του χρηματικού 
ποσού των 20.000-25.000 ευρώ. Όσες από τις γυναίκες αρνού- 
νταν να παραδώσουν τα νεογέννητα, τους τα αφαιρούσαν δια 
της βίας και με την χρήση πλαστών εγγράφων, κατόρθωναν 
να αποκτήσουν τα απαραίτητα έγγραφα (ληξιαρχικές πράξεις 
γέννησης κ.λπ.), προκειμένου να προχωρήσουν στις σχετικές 
υιοθεσίες. Από την συνεργασία των δύο χωρών, έχουν εντοπι- 
σθεί τουλάχιστον (17) γυναίκες, οι οποίες το τελευταίο έτος, 
μεταφερθήκαν στην χώρα μας από την εγκληματική οργά- 
νωση και γέννησαν σε ελληνικά νοσοκομεία, ενώ τα νεογέν
νητα στην συνέχεια υιοθετήθηκαν από ελληνικές οικογέ
νειες. Σε ταυτόχρονη επιχείρηση στην Αθήνα, τη Λαμία και 

τις πόλεις Βάρνα, Μπουργκάς και Για- 
μπόλ της Βουλγαρίας, η οποία άρχισε 
την 07.00’ ώρα στις 25-1-2011, εξαρθρώ
θηκε η οργάνωση, συνελήφθη ο αρχη
γός της στη Λαμία και ανευρέθη εντός 
της οικίας του, εικοσιπέντε ημερών βρέ
φος (κορίτσι,) το οποίο είχε αφαιρεθεί 
από την 29χρονη φυσική του μητέρα, 
υπήκοο Βουλγαρίας, δια της βίας και 
προοριζόταν προς πώληση.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

«ΧΤΥΠΗΜΑ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ

Συνεχίζονται αμείωτα οι κοινές ειδικές δράσεις για την κατα
πολέμηση του παρεμπορίου από τα κλιμάκια ελέγχου στο 
κέντρο της Αθήνας, καθώς και στις γύρω περιοχές, στο πλαί
σιο της αντεγκληματικής πολιτικής του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Μεικτά συνεργεία ελέγχων, πραγματοποί
ησαν έρευνα σε αποθήκη στην οδό Κατσικογιάννη 3 - Ψυρρή, 
όπου εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός 
ειδών υπόδησης, τα οποία αποτελούν 
προϊόντα απομίμησης γνωστών επώνυ
μων εταιρειών. Υπενθυμίζεται ότι κατά 
τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και 
Δεκέμβριο, πραγματοποιήθηκαν έρευ
νες: α) σε αποθήκη στην οδό Ορφέως 
176 (5-10-2010), β) σε δύο αποθήκες 
στην οδό Κολωνού 13 & 16 (6-10-2010), 
γ) σε δύο αποθήκες στην οδό Δημαράκη

αρ. 12 & 16 (13-10-2010), δ) σε αποθήκη στην οδό Μενάνδρου 
αρ.12 (20-10-2010), ε) σε αποθήκη στην Ιερά Οδό 97-99 (17- 
11-2010), στ) σε αποθήκη στην οδό Μενάνδρου 4 και σε απο
θήκη στην οδό Σερβίων 6 (23-12-2010). Στις αποθήκες αυτές 
βρέθηκε μεγάλος αριθμός προϊόντων παραεμπορίου και ειδών 
απομίμησης. Η συνολική αξία των προϊόντων αυτών εκτιμά- 

ται ότι υπερβαίνει τα 30.000.000 ευρώ. 
Τα προϊόντα αυτά σε ορισμένες αποθή
κες κατεστράφησαν από τις συναρμόδιες 
Υπηρεσίες, ενώ σε άλλες, λόγω του μεγά
λου όγκου των αντικειμένων που κατα
σχέθηκαν, συνεχίζεται ο έλεγχος και η 
καταγραφή τους. Υπενθυμίζεται ότι από 
τις αρχές του έτους, για τον έλεγχο του 
παραεμπορίου, έχουν διατεθεί συνολικά 
20.782 αστυνομικοί, έχουν συγκροτηθεί
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8.066 μικτά κλιμάκια, έχουν πραγματοποιηθεί 20.164 κατα
σχέσεις εμπορευμάτων και ετπβληθηκαν 519 διοικητικά πρό
στιμα, ενώ κατασχέθηκαν 663.400 είδη παραεμπορίου - απομί
μησης, χωρίς να υπολογισθούν αυτά που έχουν προκύψει από 
τις καταγραφές στις μεγάλες αποθήκες που ελέγχθηκαν στο 
πρόσφατο παρελθόν.
Σκοπός των εξειδικευμένων δράσεων είναι ο έλεγχος της δια
κίνησης και διάθεσης κλεψίτυπων προϊόντων ή προϊόντων 
πνευματικής -  διανοητικής ιδιοκτησίας ή αντικειμένων 
πάσης φύσεως και μορφής που αποτελούν απομιμήσεις γνή
σιων προϊόντων γνωστών εταιρειών, καθώς και αντικειμέ
νων που δεν φέρουν όνομα, στο πλαίσιο της προστασίας του

υγιούς ανταγωνισμού 
της αγοράς. Οι δράσεις 
αυτές είναι στοχευμένες 
και πραγματοποιούνται 
από μικτά κλιμάκια που 
έχουν συγκροτηθεί και λειτουργούν σε καθημερινή βάση από 
αστυνομικό προσωπικό της Γ.Α.Δ Α  που έχει διατεθεί μόνιμα 
για το σκοπό αυτό, από προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, 
καθώς και με άλλες συναρμόδιες αρχές και φορείς, όπως το 
Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) του Υπουρ
γείου Οικονομικών, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυ
ξης και Ανταγωνιστικότητας κ.α.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Από τη Δ ΑΑ,/Υποδ-νση Δίωξης Ναρκω
τικών, διεξήχθη ευρείας κλίμακας επιχεί
ρηση, σε διάφορες περιοχές της Αττικής 
και στο Άστρος Κυνουρίας Αρκαδίας και 
επιτεύχθηκε πλήρης εξάρθρωση εγκλη
ματικής οργάνωσης, αποτελούμενης από 
οκτώ ημεδαπούς, η οποία εισήγαγε στην 
Ελλάδα από Καναδά μεγάλες ποσότητες 
κοκαΐνης, κάνναβης υδροπονικής καλ
λιέργειας και δισκίων ecstasy, τις οποίες στη συνέχεια διακι
νούσε στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, της Αρκαδίας και 
της Κρήτης. Ειδικότερα στην Υ.Δ.Ν. παρασχέθηκε πληροφο
ρία από το γραφείο DEA της Πρεσβείας Η.Π.Α. Αθηνών για 
πιθανή εμπλοκή σε διακίνηση κοκαΐνης ενός ομογενούς από 
τον Καναδά. Ο ανωτέρω εντοπίσθηκε, τέθηκε υπό επιτήρηση 
και εντοπίσθηκαν οι συνεργάτες του καθώς και οι λοιπές επα
φές του, όπως επίσης και οι χώροι που χρησιμοποιούνταν για 
την απόκρυψη των ναρκωτικών (καβάτζες). Κατά τη διάρκεια 
της έρευνας εξακριβώθηκε ότι η οργάνωση είχε επεκτείνει τη 
δράση της και στις περιοχές Αρκαδίας-Κρήτης, όπου δρούσαν 
συνεργάτες του κυκλώματος διακινώντας ποσότητες ναρκω
τικών, που προμηθεύονταν από τον αρχηγό της οργάνωσης. Ο 
αρχηγός της οργάνωσης συνελήφθη, κατά τη διάρκεια συναλ
λαγής και ακολούθησε επιχείρηση, όπου συνελήφθησαν και 
τα υπόλοπια μέλη. Από την ενεργηθείσα έρευνα έχουν ταυτο- 
ποιηθεί δεκάδες πρόσωπα, αγοραστές ποσοτήτων ναρκωτικών, 
από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για τα οποία ενερ-

γείται περαιτέρω προανάκριση λόγω μη 
υπάρξεως αυτοφώρου. Συνολικά βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: κοκαΐνη βάρους 
2.392 γρ., ακατέργαστη κάνναβη υδρο
πονικής καλλιέργειας βάρους 18.444 γρ., 
6.895 δισκία ecstasy, 2 κιλά εκρηκτικής 
ύλης (δυναμίτιδα), 2 πυροκροτητές, βρα
δύκαυστο φυτίλι μήκους 110 cm, 1 τυφέ
κιο εφόδου τύπου Μ16, 2 πιστόλια των 

9mm, 75 φυσίγγια των 9mm, τα χρηματικά ποσά των 251.270 
ευρώ, 10.000 δολαρίων Η .ΠΑ, τραπεζικά βιβλιάρια καταθέ
σεων συνολικού ύψους 38.339,32 ευρώ, 56.358,64 δολαρίων 
Καναδά, 83.351 δολαρίων Η.Π.Α., καθώς και 18 πιστωτικές 
κάρτες ημεδαπών Km αλλοδαπών τραπεζών, 7 ζυγαριές ακρί
βειας, 5 1.Χ.Ε. αυτ/τα, 3 μοτ/τες, 1 πλαστό ελληνικό διαβατήριο, 
μία πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης αυτ/του, μία πλαστή 
διεθνής άδεια κυκλοφορίας οχήματος, 1 πλαστό δελτίο αστυνο
μικής ταυτότητας Km 24 κινητά τηλέφωνα.
Λόγω του μεγάλου ύψους του κατασχεθέντος χρηματικού 
ποσού, των καταθέσεων Km άυλων τίτλων των εμπλεκομένων, 
καθώς Km της επαγγελματικής δραστηριότητας ορισμένων σε 
κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις εγείρονται σοβαρές υπόνοιες 
συστηματικής Km σε μεγάλο εύρος νομηιοποιήσεως εσόδων, 
από εγκληματική δραστηριότητα. Κατόπιν αυτών, στοιχεία 
της υποθέσεως διαβιβάσθηκαν στο Σ.Δ.Ο.Ε. ΑττικήςΤμήμα 
Ναρκωτικών Km Όπλων, για την οικονομική διερεύνηση της 
υποθέσεως. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ
Αστυνομικοί της Δ.ΑΑ./Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, ύστερα από κατάλληλη 
αξιοποίηση πληροφορίας που ανέφερε ότι στην περιοχή των Ιωαννίνων Km κοντά στα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα δραστηριοποιούνται Αλβανοί Km Έλληνες, οι οποίοι έχουν 
συγκροτήσει ομάδα δομημένη Km με διαρκή δράση, με σκοπό την εισαγωγή στην ελλη
νική Επικράτεια, τη μεταφορά, την αποθήκευση Km στη συνέχεια την πώλησή όπλων, | 
χειροβομβίδων Km φυσιγγίων, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υ.Δ.Ο.Ε Α.Η. /Τμ. 2ο |
Αρχαιοκαπηλίας Km Α. Δ. Ιωαννίνων εντόπισαν Km συνέλαβαν τα μέλη αυτής. Συνελή- 8 
φθησαν 3 Αλβανοί υπήκοοι, Km 2 ημεδαποί εκ των οποίων στα Ιωάννινα Km στις Αχαρ- 
νές Αττικής. Συνολικά στην κατοχή τους βρέθηκαν Km κατασχέθηκαν: 4 πολεμικά τυφέκια με 3 γεμιστήρες Km διόπτρες, 1 
πολεμικό οπλοπολυβόλο με γεμιστήρα Km διόπτρα, 2 πολεμικά τυφέκια τύπου ΑΚ-47 (kalasnikov), με γεμιστήρες το ένα εκ των 
οποίων με ενσωματωμένη ξιφολόγχη, 1 κυνηγετικό τυφέκιο -  δίκαννο, 25 χειροβομβίδες 1 καπνογόνο, 11 πυροκροτητές Km 
297 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν αρμοδίως.
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ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εντοπίσθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α. 
Παιανίας στην Παιανία και επί της αγροτικής οδού Αμπε
λώνας, ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 44 ετών, κάτοικος περιο
χής Μεσογείων Αττικής, ο οποίος κατελήφθη να οδηγεί Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του και να ρυμουλκεί με τον κοτσα- 
δόρο του και με ιμάντα, έτερο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, άνευ πινα
κίδων κυκλοφορίας, το οποίο είχε αφαιρέσει από την κατοχή 
του ιδιοκτήτη του. Από την διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε 
ότι, ο συλληφθείς κατά το τελευταίο έτος, προμηθευόμενος 
τα κατάλληλα για την επίτευξη του σκοπού του μέσα (ιμά
ντα ρυμούλκησης οχήματος και 
όχημα μετά κοτσαδόρου), διαθέτο
ντας και την κατάλληλη τεχνογνω
σία, λόγω του επαγγέλματος του, 
διέπραττε κλοπές κατ’ επάγγελμα, 
κατά συνήθεια και κατ’ εξακολού- 
θηση οχημάτων άνευ πινακίδων 
κυκλοφορίας. Κινούμενος με Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, στην 
ευρύτερη περιοχή των Μεσογείων 
(Παιανία - Σπάτα - Κορωπί κ.α.), 
εντόπιζε εγκαταλειμμένα οχήματα

άνευ πινακίδων κυκλοφορίας, έξωθεν οικιών ιδιοκτητών 
αυτών ή εντός μη περιφραγμένων αγροτεμαχίων, καθώς και 
σε λοιπούς δημόσιους χώρους (οδοί - προαστιακοί σταθμοί - 
γέφυρες κ.α.) και αφού τα μετέφερε σε υπαίθριο χώρο έξωθεν 
της οικίας του τα αποσυναρμολογούσε, διατηρώντας τα αρε
στά σε αυτόν λειτουργικά τους μέρη και εν συνεχεία τα διέ
θετε προς πώληση σε τρίτους και ιδιοκτήτες μαντρών αυτοκι
νήτων, έναντι του χρηματικού ποσού των 100 ευρώ, έκαστο 
όχημα, αποκομίζοντας έτσι σημαντικά οικονομικά οφέλη. Με 
τον προαναφερόμενο τρόπο δράσης έχει προκόψει μέχρι στιγ

μής ότι ο ανωτέρω αφαίρεσε από 
την περιοχή της Παιανίας 10 οχή
ματα άνευ πινακίδων κυκλοφορίας, 
από την περιοχή των Σπάτων 2 οχή
ματα, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή 
του και σε παρόμοιες περιπτώσεις 
σε λοιπές περιοχές των Μεσογείων, 
καθότι η εγκληματική δραστηριό
τητα του είναι ευρύτερη.
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα 
σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε 
αρμοδίώς.

ΑΠΑΤΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

Στα πλαίσια ενεργούμενης προανάκρισης για απάτη σε βάρος 
του Ιδρύματος Κοινωνικής Ασφάλισης, το Τμήμα Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττι
κής, μετά την υποβολή 12 μηνύσεων που κατατέθηκαν από 
τον Διοικητή του ΙΚΑ, πραγματοποίησε συνολικά 62 έρευ
νες σε ολόκληρη την επικράτεια και συγκεκριμένα στους 
Νομούς Αττικής, Θεσ/νίκης, Καβάλας, Ξάνθης, Αχαΐας, Ιωαν- 
νίνων, Κέρκυρας, Πιερίας, Πρέβεζας, Σερρών.
Ειδικότερα, οι μηνύσεις αφορούσαν ομάδα αγνώστων ατό
μων που με τη χρήση συνολικά 1.262 ηλεκτρονικών ιχνών 
υπέβαλαν, μέσω Διαδικτύου, ψευδείς Αναλυτικές Περιοδι
κές Δηλώσεις, δηλώνοντας εργαζόμενους και ημέρες απασχό
λησής τους, που δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική απασχό
ληση και αφορούσαν έργα, είτε εικονικά, είτε πραγματικά, με 
πιστωμένα ένσημα εν αγνοία των ιδιοκτητών τους. Οι ψευ- 
δώς δηλωμένοι υπάλληλοι λάμβαναν τα σχετικά ένσημα 
ασφάλισης και τις λοιπές παροχές που προ
κύπτουν από την ασφάλιση (δώρα, επιδό
ματα, παροχές υγείας κλπ) και ακολούθως 
κατέβαλαν στους εμπνευστές της απάτης 
(κατηγορουμένους) το ουμφωνηθέν χρημα
τικό ποσό, οι οποίοι ουδέποτε κατέβαλαν τις 
εργοδοτικές εισφορές που τους αναλογού
σαν . Η συνολική ζημία για το ΙΚΑ υπολο
γίζεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ 
τα κέρδη για τους δράστες υπολογίζονται σε

αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Κατόπιν των παραπάνω και αφού 
διαβιβάσθηκαν οι μηνύσεις στην Προϊσταμένη της Εισαγγε
λίας Αθηνών για την έκδοση διατάξεων αλλά και δικαστι
κών βουλευμάτων, διενεργήθηκε ψηφιακή ανάλυση στα 
ηλεκτρονικά ίχνη των ατόμων που εξαπατούσαν μέσω του 
διαδικτύου και διά τις ηλεκτρονικής κα ταθέσεως των Ανα
λυτικών περιοδικών δηλώσεων προς το ΙΚΑ, με αποτέλεσμα 
να εντοπισθούν γεωγραφικά οι δράστες της εν λόγω απά
της σε διάφορα σημεία της επικράτειας. Κλιμάκια Αστυνομι
κών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αττικής παρου
σία Εισαγγελικών Λειτουργών διενήργησαν 62 έρευνες ανά 
την επικράτεια, όπου κατά τη διαδικασία της προανάκρισης 
αλλά και των ερευνών, διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι 
είχαν γνώση και ενεργούσαν με δόλο. Συμμετείχαν στην εξα
πάτηση του ΙΚΑ κατασκευαστικές εταιρείες, λογιστές, δικη
γορικό γραφείο, αλλά και επιχειρηματίες-κατασκευαστές.

Σε κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκε και κατα
σχέθηκε το χρηματικό ποσό των 170.080 
ευρώ, το οποίο δεν μπορούσε να δικαιολογη
θεί από επαγγελματικές δραστηριότητες και 
η δικογραφία διεβιβάσθη στην αρχή κατα
πολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες και της χρη
ματοδότησης της τρομοκρατίας και έλεγχου 
των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 
για περαιτέρω έρευνα.
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ΜΕΣΩ ΠΑΤΡΑΣ, ΙΤΑΛΙΑ

Ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών για τις δραστηριότητες οργα
νωμένου κυκλώματος διακίνησης αλλοδαπών πραγματοποιήθηκε 
στην περιοχή της Ελευσίνας (Διόδια) από αστυνομικούς της Δ/νσης 
Αλλοδαπών Αττικής, έλεγχος σε φορτηγό αυτοκίνητο (νταλίκα) με 
βουλγαρικές πινακίδες κυκλοφορίας και διαπιστώθηκε ότι μετα
φέρονταν 65 αλλοδαποί (60 υπήκοοι Αφγανιστάν, 2 υπήκοοι Μπα
γκλαντές, 2 υπήκοοι Πακιστάν, 1 υπήκοος Αλγερίας), οι οποίοι είχαν 
παραληφθεί στην περιοχή του Ασπροπυργου και προορισμός τους ήταν το λιμάνι της Πάτρας προκειμένου στη συνέχεια με 
πλοίο μεταφερθούν στην Ιταλία. Το φορτηγό αυτοκίνητο (νταλίκα) ήταν έμφορτο με πορτοκάλια και στην καρότσα του είχε 
δημιουργηθεί ειδική κρύπτη έτσι ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί σε εξωτερικό έλεγχο του φορτίου οι μεταφερόμενοι αλλο
δαποί, οι οποίοι για την μεταφορά τους είχαν καταβάλει 1.200 έως 2.600 ευρώ ο καθένας. Εκτός από τον 42χρονο ημεδαπό 
οδηγό συνελήφθη ένας ακόμη 52χρονος ημεδαπός, ο οποίος φέρεται να έχει ηγετικό ρόλο στο οργανωμένο κύκλωμα διακίνη
σης αλλοδαπών. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 φορτηγό αυτοκίνητο, 7 κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των 965 
ευρώ. Η προανάκριση συνεχίζεται, ενώ αναζητούνται και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπών.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Από τη Δ.Α.Α/ Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο 
πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού, για την πάταξη του φαι
νομένου της πορνογραφίας ανηλίκων, διενεργήθηκε Αστυνο
μική Επιχείρηση όπου συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος 
για «πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου». Ειδικότερα 
από παγκόσμια ψηφιακή έρευνα στο διαδίκτυο, ταυτοποιήθηκε 
ψηφιακά ημεδαπός χρήστης του Ίντερνετ, να έχει διακινήσει 
στο διαδίκτυο υλικό παιδικής πορνογραφίας. Κατόπιν των ανω
τέρω και ύστερα από προγενέστερη ενημέρωση των Εισαγγελι- 
κών Αρχών, κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος, διενήργησε κατ’ οίκον έρευνα, από την 
οποία προέκυψε ψηφιακό υλικό παιδικής πορνογραφίας, όπου 
η σκληρότητα του σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν πρωτοφανής.
Το κατασχεθέν ψηφιακό υλικό ήταν κατηγοριοποιημένο κατά 
ηλικίες (2-11 ετών) και φύλλο. Κατασχέθηκαν 5 σκληροί δίσκοι 
ΗΎ και 1 usb stick, τα οποία διερευνώνται από τη Δ.Ε.Ε/Τομέα ψηφιακών πειστηρίων, για να διαπιστωθεί εάν ο εμπλεκόμε
νος είχε σχέσεις με άλλους χρήστες του Ίντερνετ με σκοπό την ανταλλαγή και την διακίνηση αρχείων πορνογραφίας ανηλί
κων. Ο κατηγορούμενος ήταν χρήστης προγραμμάτων συνομιλίας και ανταλλαγής αρχείων «mIRC» και «Gigatribe». Κατά 
το παρελθόν είχε απασχολήσει αλλοδαπές διωκτικές αρχές χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο «dad-31» (πατέρας-31). Ο συλλη- 
φθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΣΤΗΝ ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΣ

Από αστυνομικούς της ΔΑΑΎ.Δ.Ο.Ε A H /Τμήμα Αρχαιοκαπηλίας, συνελήφθησαν 3 ημεδαποί, 2 άνδρες και μία γυναίκα, 
ηλικίας 48, 61 και 68 ετών αντίστοιχα, κατηγορούμενοι για παράβαση του Νόμου «Για τη 
προστασία των αρχαιοτήτων και της εν γένει πολιτιστικής κληρονομιάς». Στη κατοχή τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 χρυσό αντικείμενο (μετωπίδα), ανεκτίμητης ιστορικής και 
αρχαιολογικής αξίας καθώς και πλήθος αρχαίων αντικειμένων (νομίσματα, ενώτια, περιδέ
ραια, εικόνες κ.α). Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα εξετάστηκαν από αρμόδιους αρχαιο
λόγους της Δ/νσης Τεκμηρίωσης και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού

[

in · ....................kcu Τουρισμού και της ΙΗ' Εφορίας Προϊστορικών Κλασσι
κών Αρχαιοτήτων, οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι εμπίπτουν 

; στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. «περί προστασίας των 
'< αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

Ύ ' *

* >  '
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τον Σώματος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Συνελήφθησαν έπειτα από συντονισμένη επιχεί
ρηση αστυνομικών της ΔΑ. Θεσσαλονίκης με τη 
συνδρομή κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Αντιμε
τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλά
δος, σε υπό κατάληψη χώρο, στην περιοχή των 40 
Εκκλησιών εντός του Πανεπιστημιακού χώρου του 
ΑΠΘ, 10 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός. Οι ανωτέρω 
είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα και αφού επιτέ
θηκαν σε υπάλληλους ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης, 
με πέτρες και ξύλινα ρόπαλα και προκάλεσαν φθορές 
στις τζαμαρίες του φυλακίου της εισόδου του Νοσο
κομείου ΑΧΕΠΑ, αφαίρεσαν από το εσωτερικού του:
2 φορητούς ασυρμάτους, 3 οθόνες Η/Υ, 2 κεντρικές 
μονάδες Η/Υ, μία τηλεόραση, 1 αλεξίσφαιρο γιλέκο 
και διάφορες άλλες μικροσυσκευές. Στη συνέχεια, 
μετέβησαν στο θυρωρείο της Πρυτανείας του ΑΠΘ, 
όπου αφού προκάλεσαν υλικές ζημιές σε υαλοπίνα
κες και μεταλλικό κιγκλίδωμα, με την απειλή χρή
σης σωματικής βίας εναντίον των υπαλλήλων, αφαίρεσαν 
2 ασυρμάτους, 1 Η/Υ και άλλα μικροαντικείμενα. Κατά την 
αποχώρησή τους από τον χώρο της επίθεσης, έθεσαν φωτιά 
σε μία δίκυκλη μοτοσικλέτα και προκάλεσαν φθορές σε δεύ
τερη. Στο πλαίσιο της αιφνιδιαστικής αστυνομικής έρευνας 
που πραγματοποιήθηκε παρουσία Δικαστικού Λειτουργού 
στον υπό κατάληψη χώρο, βρέθηκαν όλα τα προαναφερό- 
μενα κλαπέντα αντικείμενα, καθώς και πλήθος άλλων. Ειδι
κότερα κατασχέθηκαν: 6 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
10 κεντρικές μονάδες Η/Υ, 4 οθόνες, 2 πληκτρολόγια, 11 εσω
τερικοί και εξωτερικού σκληροί δίσκοι, 2 ψηφιακοί κατα
γράφεις ήχου, 5 μεταλλικοί λοστοί, 2 μεταλλικά πτυσσόμενα 
γκλόπ, 3 τσεκούρια, 3 βαριοπούλες, 64 ξύλινα κοντάρια, μία 
συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης, 2 αλεξίσφαιρα γιλέκα, 3 
κόφτες μετάλλων, 1 ξίφος, 1 σουγιάς, 4 κοπίδια, 1 σπρέι πιπε
ριού, 10 ασύρματοι, 3 μπαταρίες, μία βάση και ένας φορτι-

στής ασυρμάτου, 27 αντιασφυξιο- 
γόνες μάσκες, 20 γυάλινες φιάλες 
και κομμάτια υφάσματος, 2 πλα
στικά μπιτόνια με βενζίνη και πλή
θος άλλων μικροαντικειμένων και 
μικροσυσκευών. Σημειώνεται ότι, 
με σκοπό τη ματαίωση του αστυνο

μικού σχεδιασμού, τα ευρισκόμενα εντός του κατειλημμένου 
χώρου άτομα, κινήθηκαν επιθετικά κατά των αστυνομικών 
δυνάμεων, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομι
κών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.
Ακολούθησε έρευνα σε οικία συλληφθέντων στην περιοχή 
της Τούμπας, στην οποία επίσης παρίστατο Δικαστικός Λει
τουργός, όπου βρέθηκαν τα ακόλουθα: 1 τσεκούρι, 1 μεταλ
λικό καλέμι, μία βαριοπούλα, 1 πτυσσόμενο μαχαίρι, 19 
φωτοβολίδες, 3μεταλλικοί εκτοξευτήρες φωτοβολίδων, 42 
προωθητικά καψύλια για τους εκτοξευτήρες φωτοβολίδων, 
5 αντιασφυξιογόνες μάσκες και ανταλλακτικά φίλτρα τους, 
3 κουκούλες τύπου fall face, 1 στρατιωτικό κράνος, 1 ανα
πτήρας ειδικού τύπου για ασφαλή ανάφλεξη και 1 μεταλλικό 
κυλινδρικό εργαλείο με εμφανή ίχνη και υπολείμματα χασίς. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και 
τη συνακόλουθη εξιχνίαση πλήθους υποθέσεων κλοπών και 
αποπειρών αφαίρεσης Αυτόματων Ταμειολογιστικών Μηχα
νημάτων (Α.Τ.Μ.) Τραπεζών, υπερπολυτελών οχημάτων και 
φορτηγών αυτοκινήτων, πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήμα
τος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δ Α  Θεσσαλονίκης, 
ύστερα από πολύμηνη μεθοδική έρευνα. Ειδικότερα συνε- 
λήφθη ο ιθύνων νους του κυκλώματος, ημεδαπός, ηλικίας 
35 ετών, καθώς και 7 επιπλέον μέλη της συμμορίας, ηλικίας 
από 23 ως 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίζονται δικο
γραφίες με τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Εγκληματι
κής Οργάνωσης», των «Διακεκριμένων Περι
πτώσεων Κλοπών», της «Πλαστογραφίας», της 
«Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματική δρα
στηριότητα», της παράβασης του Νόμου «περί 
Όπλων», του Νόμου «περί Ναρκωτικών» και 
της «Απόπειρας Ανθρωποκτονίας με πρόθεση».
Η εγκληματική δράση της παραπάνω συμμο

ρίας περιλαμβάνει: αφαίρεση ΑΤΜ Τραπεζικού Υποκαταστή
ματος, την 23-04-2010, στην Ξυλούπολη Θεσσαλονίκης, το 
οποίο περιείχε το ποσό των 19.910 ευρώ, απόπειρα αφαίρεσης 
ΑΤΜ Τραπεζικού Υποκαταστήματος, την 25-04-2010, στη 
Νέα Μεσήμβρια Θεσσαλονίκης, το οποίο περιείχε το ποσό των
27.000 ευρώ, απόπειρα αφαίρεσης ATM, την 07-05-2010, στη 
Νέα Μάδυτο Θεσσαλονίκης, το οποίο περιείχε το ποσό των
55.000 ευρώ, Απόπειρα αφαίρεσης ΑΤΜ, την 16-07-2010, στον 
Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, το οποίο περιείχε το ποσό των 12.750 
ευρώ, απόπειρα αφαίρεσης ΑΤΜ Τραπεζικού Υποκαταστήμα
τος, την 22-07-2010, έξω από πολυκατάστημα στην Ανατο

λική Θεσσαλονίκη, το οποίο περιείχε το ποσό των
105.000 ευρώ, απόπειρα αφαίρεσης ΑΤΜ, την 07- 
08-2010, στην περιοχή της Σταυρούπολης, το 
οποίο περιείχε το ποσό των 60.000 ευρώ, κλοπή 3 
υπερπολυτελών οχημάτων, από τις περιοχές των 
Τρικάλων, Δράμας και Κορωπίου Αττικής, κλοπή 
7 φορτηγών αυτοκινήτων που διέθεταν σύστημα
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φορτοεκφόρτωσης η τύπου παπαγαλάκι και κλοπή 2 ζευγα- 
ριών κλεμμένων πινακίδων κυκλοφορίας. Όπως προέκυψε 
από την προανακριτική διαδικασία, η σύσταση της συμμορίας 
τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2010, 
η ομάδα δρούσε με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, λειτουρ
γούσε βάσει ιεραρχικής διαβάθμισης και στα εκάστοτε μέλη 
της είχαν ανατεθεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η εγκλημα
τική δραστηριότητα της οργάνωσης διαρθρωνόταν σε επιμέ- 
ρους στάδια και καθήκοντα, κατά τα οποία: Αρχικά ο 35χρονος 
«εγκέφαλος», μετά από σχετική αξιολόγηση, επέλεγε το ΑΤΜ 
που επρόκειτο να αποτελέσει στόχο-λεία της ομάδας, καταμέ
ριζε ρόλους στα υπόλοιπα μέλη και κατήρτιζε το σχέδιο δρά
σης. Ακολούθως οι δύο «υπαρχηγοί» της οργάνωσης, μεταβί
βαζαν τις εντολές του 35χρονου στους υπόλοιπους, εντόπιζαν 
τα πολυτελή οχήματα και φορτηγά αυτοκίνητα που επρό- 
κειτο να κλαπούν, επόπτευαν την επιχείρηση και παρείχαν 
κάλυψη με πυροβόλο όπλο κατά τη διαδικασία αποκόλλησης 
των ΑΤΜ. Αξίζει να σημειωθεί πως άλλα μέλη ήταν επιφορ
τισμένα με την κλοπή των φορτηγών αυτοκινήτων, άλλοι 
ασχολούνταν αποκλειστικά με την προσέγγιση και επίδεση 
των ΑΤΜ με συρματόσχοινα και τη μετέπειτα ρυμούλκησή 
τους, ενώ άλλοι αναλάμβαναν το ρόλο τσιλιαδόρου ή προπο
μπού, καθώς πραγματοποιούσαν κατόπτευση του χώρου και 
έλεγχαν τον δρομολόγιο για τυχόν αστυνομικά μπλόκα ή διε

λεύσεις αστυνομικών οχημάτων.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευ
νας, πλην των κλεμμένων οχημάτων, τα οποία ήδη αποδόθη
καν στους ιδιοκτήτες τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: 
1 ζευγάρι πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας, πλήθος διαρρη- 
κτικών εργαλείων, συρματόσχοινα, τρυπάνια, κόφτες, 3 ναυ
τικοί γάντζοι, 19 ζευγάρια γάντια, 25 ολοπρόσωπες κουκού
λες, 2 κυνηγετικές καραμπίνες και 1 πιστόλι.
Παρότι τα περισσότερα μέλη της οργάνωσης στερούνται ατο
μικής εργασίας και δηλώνουν κατά τα τελευταία έτη μηδενικά 
εισοδήματα, διαθέτουν IX αυτοκίνητα, αγοράζουν εξοπλισμό 
για την επίδεση και αποκόλληση των ΑΤΜ και πραγματο
ποιούν συχνά; μετακινήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, 
γεγονός που στοιχειοθετεί την κατηγορία της «Νομιμοποίη
σης Εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα». Τέλος, σημει
ώνεται ότι κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής αστυνομικής 
επιχείρησης, ο 28χρονος συλληφθείς (ένας εκ των προαναφε- 
ρομένων «υπαρχηγών»), πρότεινε το πιστόλι στους ενεργού- 
ντες αστυνομικούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε εγκαίρως, 
πριν προλάβει να πραγματοποιήσει την απειλή του. Οι συλ- 
ληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Συνελήφθη έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήμα
τος Αρχαιοκαπηλίας της Δ Α  Θεσσαλονίκης, ημεδαπός, ηλικίας 60 ετών, διότι στο πλαίσιο αιφνιδι
αστικής αστυνομικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Χορτιάτη, διαπιστώ
θηκε ότι ο ΘΟχρονος είχε μετατρέψει το κατάστημα (καφενείο) ιδιοκτησίας της συζύγου του, σε 
κρύπτη αρχαιοτήτων, καθώς εντός αυτού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία φορητή εικόνα μετα
βυζαντινών χρόνων με θέμα τη Θεοτόκο Οδηγήτρια, 1 μόνωτο αγγείο, 3 θραύσματα από εφυαλω- 
μένες βάσεις αγγείων, 1 πήλινο λυχνάρι, μία σφραγίδα άρτου ξύλινη, τμήμα μαρμάρινης ενεπίγρα
φης στήλης, μία επίστεψη επιτύμβιου σήματος, 3 τμήματα αγωγών παροχής υδάτων, 5 πήλινα 
υφαντικά βαρίδια, μία βάση πιθανόν από μελαμβαφές αγγείο, 7 λαβές πιθανόν από αποθηκευτικά 
αγγεία, 2 βάσεις, εκ των οποίων η μία απύθμενου αμφορέα και η άλλη πίθου και 4 όστρακα αβαφούς κεραμεικής.
Όλα τα παραπάνω κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάστηκαν από αρμόδιο αρχαιολόγο, ο οποίος διαπίστωσε ότι μέρος αυτών 
εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 3028/2002 “Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι
κής Κληρονομιάς”, επισημαίνοντας μάλιστα, ότι χρονολογούνται από τους προϊστορικούς έως και τους νεότερους χρόνους. Ο 
συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων διαδικτυακών ερευνών, που πραγματοποιούνται εντατικά από 
αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, εντο
πίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρηστών, οι οποίοι με τη χρήση εξειδικευμένου προγράμματος δια
κινούσαν στον διαδικτυακό ιστό, αρχεία παιδικής πορνογραφίας. Έπειτα από την ανάλυση των 
συγκεκριμένων ηλεκτρονικών αποτυπωμάτων, ταυτοποιήθηκε η ταυτότητα των χρηστών και 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τρεις ημεδαπούς, ηλικίας 32, 38 (γυναίκα) και 31 ετών, εκ των 
οποίων οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν, ενώ σε βάρος του τρίτου σχηματίστηκε δικογραφία για 
«Πορνογραφία Ανηλίκων», λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου. Παρουσία δικαστικών λειτουρ
γών, πραγματοποιήθηκαν αιφνιδιαστικές έρευνες στις οικίες των εμπλεκομένων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: α) στην 
οικία 32χρονου (Θεσσαλονίκη), δύο σκληροί δίσκοι, οι οποίοι περιείχαν πλήθος αρχείων (φωτογραφίες -  βίντεο) με υλικό παι
δικής πορνογραφίας, μέρος των οποίων διατίθετο μέσω λογισμικού ανταλλαγής αρχείων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου, 
β) στην οικία 38χρονης (Θεσσαλονίκη), ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής με αρχεία (βίντεο) πορνογραφίας ανηλίκων, μέρος 
των οποίων διατίθετο μέσω λογισμικού ανταλλαγής αρχείων σε άλλους χρήστες του διαδικτύου και γ) στην οικία 31χρονου 
(Λαμία), ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένας σκληρός δίσκος, όπου εντοπίστηκαν ίχνη αρχείων παιδικής πορνογραφίας. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως.
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ΕΞΙΧΜΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΙΧΙΑΣ

Εξιχνιάστηκε έπειτα από συστηματική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων 
Κατά Ζωής της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 48χρονου ημε
δαπού, η οποία έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 14-12-2010, στη συμβολή των οδών Στρω- 
μνίτσης με Αδαμάντιου Κοραή. Αναλυτικότερα συνελήφθη η 27χρονη αλλοδαπή πρώην 
σύζυγος του θύματος και ο επίσης 27χρονος ημεδαπός αρραβωνιαστικός της, σε βάρος 
των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για «Ανθρωποκτονία από πρόθεση», «Ληστεία» 
και παράβαση του Νόμου «περί Όπλων». Ό πως προέκυψε από την προανακριτική διαδι
κασία, στο σημείο του συμβάντος, προηγήθηκε συνάντηση μεταξύ του θύματος και των 
δραστών, για την επίλυση προσωπικών-οικογενειακών ζητημάτων. Ακολούθησε διαπληκτισμός, κατά τη διάρκεια του οποίου, 
ο 27χρονος κατάφερε πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στον 48χρονο, γεγονός που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του. 
Στη συνέχεια, η 27χρονη, αφού αφαίρεσε και απενεργοποίησε το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι του θύματος, απομακρύν
θηκε πεζή από το σημείο, ενώ ο συνομήλικος συνεργός της μετέβη σε θαμνώδη τοποθεσία στην περιοχή της Πυλαίας (πλησίον 
εμπορικού κέντρου), όπου απέκρυψε το κυνηγετικό μαχαίρι της επίθεσης, ένα ζευγάρι γάντια και το τηλέφωνο του θύματος. 
Στο πλαίσιο επιτόπιας έρευνας στο υποδεικνυόμενο σημείο, τα παραπάνω αντικείμενα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν.

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΖΟΓΟΣ
«Επιχείρηση» παράνομου στοιχήματος αποκαλύφθηκε από 
αστυνομικούς του Τμήματος Παιγνίων της Δ.Α. Θεσσαλονί
κης, έπειτα από διακριτική επιτήρηση του χώρου και αιφνι
διαστική έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε καφετέρια της 
Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της οργανωμένης αστυνομικής 
επιχείρησης, συνελήφθησαν, 47χρονος ημεδαπός, με τη μεσο
λάβηση του οποίου ενεργούταν ο παράνομος στοιχηματισμός, 
36χρονη ημεδαπή, υπεύθυνη του κατα
στήματος, ένας 38χρονος ημεδαπός 
πελάτης, ο οποίος συμμετείχε σε παρά
νομο στοιχηματισμό, ενώ αναζητείται 
η δΟχρονη ιδιοκτήτρια της καφετέριας.
Ειδικότερα, το ερευνώμενο κατάστημα, 
υποκαθιστώντας τα νόμιμα πρακτορεία 
του Ο.ΠΑ.Π., είχε μετατραπεί σε χώρο 
διενέργειας παράνομου στοιχήματος,

όπου μέσω ηλεκτρονικού λογαριασμού σε ιστοσελίδα εται
ρείας στοιχημάτων, δινόταν η δυνατότητα στοιχηματισμού 
χρηματικών ποσών, σχετικού με την έκβαση ποδοσφαιρικών 
αγώνων. Για τη διενέργεια του στοιχήματος είχε εγκαταστα
θεί στο κατάστημα ένας φορητός Η/Υ, εξοπλισμένος με ειδικό 
λογισμικό και σύνδεση στο διαδίκτυο, ο οποίος κατασχέθηκε 
μαζί με άλλα πειστήρια. Επιπρόσθετα, με σκοπό τον προσπο- 

ρισμό επιπλέον κερδών, η 36χρονη, για 
λογαριασμό της ιδιοκτήτριας, είχε παρα- 
νόμως εγκαταστήσει και θέσει σε λει
τουργία 4 παιγνιομηχανήματα. Οι συλ- 
ληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως, 
ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπι
σμό και τη σύλληψη της δθχρονης ιδιο- 
κτήτριας.

TTF.PT ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ...

Α. Συνελήφθησαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και οργανωμένη επιχεί
ρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Δ.Α. Θεσσαλονί
κης, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 27 και 23 ετών, διότι κατόπιν αιφνιδιαστικού αστυ
νομικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις οικίες των συλληφθέντων (περιοχή 
κέντρου), τις οποίες χρησιμοποιούσαν ως κρύπτες ναρκωτικών, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 1 πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 4 φυσίγγια, 1 δέμα κοκαΐνης, 
βάρους δ3 γραμ., 3 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 418 γραμ., 3 κινητά τηλέ
φωνα, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας 
και το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, προ- 
ερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.

Β. Συνελήφθησαν στην περιοχή της Σταυρούπολης, από αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙ.ΑΣ., τρεις ημεδαποί ηλικίας 24, 26 και 28 ετών, για παράβαση των νόμων “Περί 
Ναρκωτικών” και “Όπλων”. Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 
ΙΧΕ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα ακόλουθα: 21,δ 
γρ. χασίς, 3 μεταλλικές αλυσίδες, 1 μεταλλικός σωλήνας εκτόξευσης φωτοβολίδων, 1 
μαχαίρι, 4 αντιασφυξιογόνες μάσκες, 13 πυρσοί, 8 φωτοβολίδες χειρός, 8 βεγγαλικά χει-
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ρός, 1 καπνογόνο, 15 κροτίδες, 10 ξύλινα ρόπαλα και μία σιδερογροθιά.
Γ. Συνελήφθη στην Άνω Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της 
Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 45χρονος ημεδαπός, διότι σε αιφνιδια
στική έρευνα σε οικία και αποθήκη, τις οποίες ο 45χρονος χρησιμοποιούσε ως 
κρύπτες ναρκωτικών ουσιών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 δέματα ηρω
ίνης, συνολικού βάρους 920 γραμ., 1 δέμα κάνναβης, βάρους 700 γραμ., 1 
μικρόδεμα κάνναβης, βάρους 19 γραμ., 3 φιαλιδια υγρής μεθαδόνης, συνολι
κού βάρους 760 γραμ., 14 δισκία ναρκωτικών φαρμάκων, 1 κινητό τηλέφωνο, 
το οποίο χρησιμοποιούσε για τις παράνομες συναλλαγές του, 4 αυτοσχέδιες 
νάιλον συσκευασίες, κατάλληλες για κατασκευή μικροδεμάτων ηρωίνης και 
το χρηματικό ποσό των 670 ευρώ, προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών.
Δ. Την εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης ναρκωτ ικών ουσιών, 
πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Δυτικής Θεσσαλονίκης, μετά από μεθοδική έρευνα και επιτυχημένη 
συνεργασία με αστυνομικές αρχές του εξωτερικού. Συνελήφθη ο 27χρονος αλλοδαπός εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος 
προμηθευόταν από τη χώρα του και εισήγαγε τις ναρκωτικές ποσότητες καθώς και τέσσερις ακόμη ομοεθνείς του, ηλικίας από 
22 ως 31 ετών, οι οποίοι αναλάμβαναν τη διακίνηση των ουσιών σε στέκια τοξικομανών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Πραγ
ματοποιήθηκε αιφνιδιαστική αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε οικίες και 
στην κατοχή των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 130,2 γραμ. ηρωίνης, 3,2 γραμ. κάνναβης, 15 βαμβάκια 
εμποτισμένα με ηρωίνη, 25 ναρκωτικά δισκία, 13 κινητά τηλέφωνα, μέσω των οποίων το κύκλωμα ρύθμιζε τις λεπτομέρειες 
των παράνομων συναλλαγών του, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, πλήθος χειρόγραφων σημειώσεων, όπου αναγράφο
νταν λεπτομερώς οι αγοραπωλησίες ναρκωτικών ποσοτήτων και το χρηματικό ποσό των 1.035 ευρώ, προερχόμενο από εμπο
ρία ψυχοτρόπων ουσιών.
Ό πως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, σε βάρος του 3 Ιχρονου μέλους της εγκληματικής ομάδας, εκκρεμεί Ευρω
παϊκό Ένταλμα Σύλληψης, για «Βιασμό» και «Ληστεία».
Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ.

ΠΟΚΕΡ
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες αστυνομικών της Ομάδας Δημό
σιας Ασφάλειας του ΤΑ. Δράμας, συνελήφθησαν συνολικά 6 άτομα, 
διότι σε αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε κατάστημα «ίντερ',ΟΤ -  -
στη Δράμα, κατελήφθησαν οι μεν 5 από τους συλληφθέ
ντες να διενεργούν σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, με 
μάρκες πονταρίσματος που αντιστοιχούν σε διάφορα χρη
ματικά ποσά, το τυχερό και απαγορευμένο χαρτοπαίγνιο 
«πόκερ», ο δε έκτος εκ των συλληφθέντων, ως προσωρινά 
υπεύθυνος του καταστήματος να επιτρέπει τη λειτουργία 
του παραπάνω απαγορευμένου παιγνίου και να στερείται 
βιβλιαρίου υγείας και άδειας εργασίας αρμόδιας αρχής.
Κατασχέθηκαν ως πειστήρια 297 συνολικά μάρκες ποντα
ρίσματος, μία μάρκα με την ένδειξη dealer, 6 τράπουλες με 
παιγνιόχαρτα, το χρηματικό ποσό των 920 ευρώ, καθώς 
και το ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι.

ΖΑΡΙΑ

Από αστυνομικούς της Ο.Π.ΚΕ. της Α.Δ. Δράμας, συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που έγινε σε 
κατάστημα «Καφενείο» στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας, κατελήφθησαν 3 από τους συλληφθέντες να διενεργούν με χρήματα το

τυχερό παίγνιο «ζάρια», ο τέταρτος εξ' αυτών, ως υπεύθυνος του καταστήματος να επιτρέπει 
τη λειτουργία του ανωτέρω τυχερού και απαγορευμένου παιγνίου και ο πέμπτος ως υπάλ
ληλος του καταστήματος, να βρίσκεται στην είσοδο αυτού και να προσπαθεί να ειδοποιήσει 
τους συμμετέχοντες με τη χρήση ειδικού ασύρματου τηλεχειριστηρίου για τον διενεργούμενο 
αστυνομικό έλεγχο. Κατασχέθηκε συνολικά το χρηματικό ποσό των 340 ευρώ, το οποίο βρέ
θηκε στην κατοχή των συλληφθέντων, ένα ζευγάρι ζάρια και ένα ασύρματο τηλεχειριστήριο. 
Οι συλληφθέντες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως.
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Σώματος

ΙΣΘΜΟΣ -  ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ - ΔΡΑΜΑ

Κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου που πραγματοποιή
θηκε απογευματινές ώρες της 4-1-2011 απά αστυνομικούς της 
Α.Δ. Δράμας, προέκυψαν αμφιβολίες για τη νομιμότητα του 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαιναν ένας 32χρονος ημε
δαπός και μία 33χρονη αλλοδαπή υπήκοος Ρουμανίας. Απά 
την αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε απά τους αστυ
νομικούς, προέκυψε άτι την 4-11-2010 στον Κάβο Ισθμιας 
Κορινθίας, ο 32χρονος με δύο συνεργούς του διέπραξαν απά 
κοινού ένοπλη ληστεία σε οικία, από όπου αφαίρεσαν, ακινη- 
τοποιώντας τους ενοίκους, το χρηματικά ποσό των 60.000 
ευρώ, διάφορα χρυσαφικά συνολικής αξίας 50.000 ευρώ, προ
σωπικά έγγραφα, καθώς και το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη. 
Επίσης, την 27-12-2010 στο Πολυδένδρι Αττικής, ο 32χρο-

νος ενεργώντας από κοινού 
με τέσσερις ακόμα συνερ- 
γούς του, επιβαίνοντες σε 
κλεμμένο αυτοκίνητο με 
κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, που είχαν αφαιρέσει από 
άλλο όχημα λίγες μέρες νωρίτερα, ακινητοποίησαν αυτοκί
νητο που οδηγούσε ΘΟχρονος ημεδαπός. Στη συνέχεια, με την 
απειλή όπλων ανάγκασαν τον οδηγό να βγει από το όχημά του 
και οι ίδιοι αφού επιβιβάσθηκαν σ’ αυτό τράπηκαν σε φυγή. 
Εντός του οχήματος υπήρχε μία τσάντα που περιείχε το χρη
ματικό ποσό των 35.000 ευρώ, διάφορα προσωπικά έγγραφα, 
καθώς και επιταγές τραπεζών. Οι συλληφθέντες με τη σχημα- 
τισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΝΟΜΟΤΥΠΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΑΠΡΟΟΠΤΑ

Στο πλαίσιο προανάκρισης του Τ.Α. Δρά
μας για υπόθεση ναρκωτικών προέκυψε ότι 
30χρονος ημεδαπός, κάτοικος Δράμας, είχε 
προμηθεύσει έναντι αμοιβής έτερο ημεδαπό 
με ναρκωτικές ουσίες (ακατέργαστη κάν
ναβη). Κατόπιν τούτου αστυνομικοί της Ομά
δας Δίωξης Ναρκωτικών σε συνεργασία με 
την Ο.Π.ΚΕ. της Α.Δ. Δράμας, τη συνδρομή 
αστυνομικού σκύλου και παρουσία δικαστικού λειτουργού, 
μετέβησαν στο χωριό Αγία Παρασκευή Δράμας για να πραγ
ματοποιήσουν σε οικία νομότυπη έρευνα για τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη του 30χρονου. Ο δράστης, κατά την έναρξη 
της έρευνας, αρνούμενος τον έλεγχο όπλισε πιστόλι, το οποίο 
κατείχε παράνομα και το έστρεψε κατά των αστυνομικών. Οι 
αστυνομικοί τον κάλεσαν επανειλημμένα να παραδοθεί, πλην 
όμως ο δράστης έθεσε το πιστόλι στον κρόταφό του, απειλώ
ντας να αυτοκτονήσει και απαιτώντας από τους αστυνομικούς 
να του επιτρέψουν να διαφύγει, κινήθηκε γρήγορα προς την 
κύρια έξοδο της οικίας. Στον προαύλιο χώρο, όπου κατέφυγε 
ο δράστης, εκλήθη εκ νέου να παραδοθεί και όταν επιχειρή- 
θηκε από αστυνομικούς η ακινητοποίησή του αυτός αντιστά-

θηκε και έστρεψε και πάλι εναντίον τους το 
πιστόλι με ανθρωποκτόνο πρόθεση. Οι αστυ
νομικοί πυροβόλησαν αρχικά στον αέρα προ- 
κειμένου να τον εκφοβίσουν και να τον πεί- 
σουν να παραδοθεί, χωρίς όμως αποτέλεσμα 
και προ του άμεσου κινδύνου για τη ζωή και 
τη σωματική τους ακεραιότητα, ένας εκ των 
αστυνομικών τον ακινητοποίησε πυροβολώ

ντας τον στα πόδια. Ο δράστης διεκομίσθη στο Νοσοκομείο 
Δράμας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φέροντας 2 δια
μπερή τραύματα στο αριστερό πόδι και ένα στο δεξί.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε στην οικία 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 33 φυσίγγια των 7,62 mm, 
ποσότητα κάνναβης 3,1 γρ., μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρί
βειας, το χρηματικό ποσό των 275 ευρώ, προερχόμενο από 
εμπορία ναρκωτικών, ένα κινητό τηλέφωνο και ποσότητα 
λαδιού που χρησιμοποιείται για λίπανση όπλων. Επιπλέον 
κατασχέθηκε και το πιστόλι που κρατούσε ο δράστης με ένα 
φυσίγγιο στη θαλάμη και 6 φυσίγγια στο γεμιστήρα. Ο συλ- 
ληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδη
γήθηκε αρμοδίως.

Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΟΔΟΥ ΜΕ ΑΕΡΟΤΑΞΙ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Αερολιμένα Καβάλας «Μέγας Αλέξαν
δρος», μια Ιθχρονη γυναίκα, υπήκοος Μαρόκου με ιταλική άδεια διαμονής, η οποία 
ενεργούσε ως ενδιάμεσος διακινητής και εργάζεται σε τουριστικό γραφείο στην 
πόλη του Μιλάνο Ιταλίας, καθώς και 4 Έλληνες αυτοκινητιστές μαζί με 15 Αφγα
νούς που μετέφεραν απά την Αθήνα στο αεροδρόμιο της Καβάλας. Ειδικότερα κατά 
τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου προσώπων στο χώρο αναχωρήσεων του αεροδρο
μίου εντοπίσθηκαν οι 15 Αφγανοί, μεταξύ των οποίων Km οικογένειες, να κατέχουν 
Km να επιδεικνύουν πλαστές ταυτότητες Δανικών Αρχών, με σκοπό να παραπλα
νήσουν τους αστυνομικούς. Μαζί τους ήταν Km η Ιθχρονη υπήκοος Μαρόκου, η 
οποία προηγουμένως είχε εφοδιάσει καθένα από τους Αφγανούς με επαγγελματική 
κάρτα ταξιδιού, προκειμένου να εμφανίζονται ως ομάδα (γκρουπ). Στο χώρο του 
αερολιμένα ανέμεναν 2 ιδιωτικά αεροταξί ελληνικών συμφερόντων, που ναυλώθη
καν, ως πτήσεις τσάρτερ, από το Ιταλικό τουριστικό γραφείο, με σκοπό τη μετά-
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φορά των Αφγανών από την Καβάλα στη Γένοβα Ιταλίας. 
Ό πως προέκυψε, από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, οι 
Αφγανοί είχαν μεταφερθεί, λίγο προ του ελέγχου, απά την 
Αθήνα στην Καβάλα με τέσσερα 4 αυτοκίνητα -  ταξί, ένα
ντι του ποσού των 700 ευρώ έκαστο ταξί. Οι τέσσερις 4 αυτο
κινητιστές, εντοπίσθηκαν, απά αστυνομικούς της Υποδιεύ
θυνσης Ασφάλειας Λάρισας, στον εθνικό οδικό άξονα ΠΑΘΕ,

στο ύψος της Λάρισας και του Βόλου, όπου και συνελήφθη- 
σαν. Στην κατοχή των διακινητών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 
κινητά τηλέφωνα, κάρτες τηλεφωνίας και χρήματα, τα οποία 
και κατασχέθηκαν. Παράλληλα, κατασχέθηκαν και 4 αυτο
κίνητα -  ταξί, ως μέσα διακίνησης παράνομων μεταναστών. 
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται στο πλαίσιο της διεθνούς 
αστυνομικής συνεργασίας.

ΑΣΕΛΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

To Τ.Α. Καβάλας, ύστερα από ενδελεχή προανάκριση-αστυνομική έρευνα, εξίχνιασε την υπόθεση του άγνω
στου άνδρα, ο οποίος το χρονικά διάστημα απά τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2010, προέβη σε διάφο
ρες πράξεις προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπεια 9 γυναικών στην πόλη της Καβάλας. Πρόκειται για 
έναν ημεδαπό άνδρα, ηλικίας 26 ετών, ομογενή απά την Γεωργία, ο οποίος αφού επέλεγε γυναίκες ηλικίας 
απά 20 έως 43 ετών, τις πλησίαζε από πίσω και εκμεταλλευόμενος το σκοτάδι, τις θώπευε και ενεργούσε σε 
βάρος τους διάφορες άλλες ασελγείς πράξεις. Αστυνομικοί της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας, ύστερα από συνε
χείς περιπολίες και σχετικές έρευνες, εντόπισαν τον ανωτέρω 26χρονο και τον προσήγαγαν, αρχικά ως ύποπτο, 
στο Τ.Α. Καβάλας, όπου αναγνωρίστηκε δια ζώσης από 5 παθούσες, ενώ οι υπόλοιπες 4 ποθούσες τον αναγνώ
ρισαν ύστερα από επίδειξη φωτογραφιών, σε μεταγενέστερο χρόνο.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Καβάλας 
στην Περαία - Θεσσαλονίκης, 1 αλλοδαπός για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων 
και ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, ύστερα απά κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ότι 
ο ανωτέρω δράστης ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μεταβαίνει μέσω αφύλακτης Ελλη- 
νοαλβανικής μεθοριακής διάβασης περιοχής Φλώρινας στη Θεσ/νίκη, διαμένει σε άγνω
στη διεύθυνση και προμηθεύει με ναρκωτικές ουσίες χρήστες της Βόρειας Ελλάδας, τις 
οποίες αποθηκεύει προσωρινά σε δασική περιοχή Περαίας Θεσ/νίκης, αστυνομικοί τον 
έθεσαν υπό παρακολούθηση. Ύστερα απά συντονισμένη επιχείρηση, εντόπισαν τον εν λόγω δράστη να κινείται σε ανωτέρω 
δασική περιοχή, πλησίον σημείου όπου είχε κρύψει μεγάλη ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης. Ο δράστης ακινητοποιή- 
θηκε και συνελήφθη ενώ στο σημείο βρέθηκαν 10 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 11.937 γρ., 145 φυσίγ
για, 1 υπνόσακος, 1 ζεύγος δερμάτινα γάντια και μία διόπτρα, ενώ σε ένα άλλο σημείο, στην ίδια δασική περιοχή, βρέθηκαν 
15 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 17.499 γρ. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από το Τ.Α. Καβάλας, 
ο εν λόγω δράστης παρέδωσε αυθόρμητα 1 πολεμικό τυφέκιο, που εισήγαγε στη χώρα μας μέσω αφύλακτης Ελληνοαλβανι- 
κής μεθοριακής διάβασης του Ν. Φλώρινας μαζί με την προαναφερόμενη ποσότητα ναρκωτικών, κρύβοντας το επιμελώς σε 
δασώδη έκταση της ευρύτερης περιοχής Ακρίτα του Ν. Φλώρινας. Στη θαλάμη του, όπως διαπιστώθηκε, υπήρχε 1 φυσίγγιο 
και άλλα 9 φυσίγγια στη γεμιστήρα αυτού. Ό λα τα παραπάνω πειστήρια κατασχέθηκαν, ενώ ο δράστης με τη σχηματισθείσα 
σε βάρος του δικογραφία, οδηγήθηκε αρμοδίως.

Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΛΟΓΑΡΙΑΖΑΝ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥΣ

Συνελήφθησαν απά αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανάστε 
της Α.Δ. Ορεστιάδας, 2 αλλοδαποί, υπήκοοι Αφγανιστάν, και Τουρκίας αντίστοιχ 
βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες για διευκόλυνση παράνομης εια 
αλλοδαπών στο Ελληνικό έδαφος. Ειδικότερα, απά ομάδες αστυνομικών, που έ 
συγκροτηθεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παράν 
μετανάστευσης, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν οι προαναφερόμενοι στην naps 
περιοχή Πετράδων Διδυμοτείχου, διότι με πλαστικές βάρκες μετέφεραν παρανόμι 
την Τουρκία στη Χώρα μας 24 παράνομους μετανάστες. Συνολικά κατασχέθηι 
πλαστικές βάρκες, 2 κινητά τηλέφωνα, 3 εφεδρικές πλαστικές βαλβίδες και το χρΜκ. 
τικό ποσό των 1.030 Τουρκικών λιρών.
Υπενθυμίζεται ότι, για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στην περιοχή 
ευθύνης μας, έχει καταρτισθεί ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο και οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό έχουν στε
λεχωθεί με κατάλληλο προσωπικά και έχουν εξοπλισθεί με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (θερμικές κάμερες, κ.λπ). 
Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.
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του Σώματος

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ορεστιάδας ένας 32χρο- 
νος ημεδαπός, ο οποίος αφού λήστεψε προηγουμένως υποκατάστημα τράπεζας στην Ορε- 
στιάδα, τραυμάτισε θανάσιμα και τον Διευθυντή του. Πιο συγκεκριμένα ο 32χρονος δρά
στης εισήλθε στο υποκατάστημα της Τράπεζας, που εδρεύει στην Ορεστιάδα και επί της 
οδού Βασ. Κων/νου και αφού απείλησε με πιστόλι που κρατούσε τον ταμία της τράπεζας 
αφήρεσε ένα σάκο, ο οποίος περιείχε το χρηματικό ποσό των 260.000 ευρώ. Κατά την έξοδό 
του από την τράπεζα πυροβόλησε στην κοιλιακή χώρα τον Διευθυντή του υποκαταστή
ματος, ο οποίος επιχείρησε να αποσπάσει το σάκο με τα χρήματα. Στην συνέχεια επιβιβά
σθηκε σε δίκυκλη μοτ/τα και τράπηκε σε φυγή. Στην διαδρομή πυροβόλησε εναντίον 
άλλης δίκυκλης μοτ/τας ιδιώτη, που τον ακολουθούσε, με αποτέλεσμα η βολίδα να κατα- 
λήξει στον κορμό της μοτ/τας. Περιπολικό αυτοκίνητο της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας 
Ορεστιάδας, που κατεδίωκε τον δράστη αμέσως μετά την αναχώρησή του από την τρά
πεζα, τον εγκλώβισε και τον συνέλαβε αναίμακτα. Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε 
ένα πιστόλι με φυσίγγιο στην θαλάμη, 2 ακόμη γεμιστήρες, μία χειροβομβίδα ρωσικής 
προέλευσης, καθώς και ο σάκος που περιείχε το χρηματικό ποσό των 260.000 ευρώ. Ο 
συλληφθείς με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.

2. Από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ. Πέλλας συνελήφθησαν 
στην Πέλλα 2 ημεδαποί άνδρες ετών 34 και 28 αντίστοιχα, διότι βρέθηκε 
να κατέχουν από κοινού σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του δεύτε
ρου κατηγορούμενου, ναρκωτική ουσία ηρωίνη βάρους 99,4 γρ. Η ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας καθώς και 
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κατασχέθηκαν.

3. Από αστυνομικούς του Τ.Α. Γιαννιτσών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ένας αλλο
δαπός υπήκοος Αλβανίας 22 ετών, διότι ύστερα από έρευνα που διενεργήθηκε στην 
οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 38 δέματα που περιείχαν κάνναβη συνολικού 
βάρους 46.138 γρ., 3 συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη σ.β. 586,4 γρ., 2 συσκευασίες 
που περιείχαν κοκαΐνη σ.β. 48,7 γρ. και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας. Επίσης 
σε σωματική έρευνα του δράστη βρέθηκε το χρηματικό ποσό των 3.210 ευρώ και ένα 
κινητό τηλέφωνο. Από την προανάκριση προέκυψε ότι σε βάρος του δράστη υφίστα- 
ται απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια για λόγους δημόσιας τάξης. 
Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες 
οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ

1. Από αστυνομικούς του Τ.Α. Γιαννιτσών συνε
λήφθη στη 411 χ/θ της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλο
νίκης (διόδια Λεπτοκαρυάς), ένας αλλοδαπός υπή
κοος Αλβανίας 26 ετών για κατοχή και διακίνηση 
ποσότητας ναρκωτικών. Ειδικότερα, αστυνομικοί 
του Τ.Α. Γιαννιτσών, μετά από αξιοποίηση πληρο
φοριών εντόπισαν και συνέλαβαν τον παραπάνω 
δράστη, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν δύο αυτοσχέδια κυλινδρικά δέματα 
συνολικού μ.β. 506 γρ. ηρωίνης και ένα κινητό 
τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνομιλίες 
του. Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο δρά
στης είναι κάτοχος πλαστής άδειας διαμονής, ενώ σε βάρος του υφί- 
σταται απαγόρευση εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια και είναι 
ανεπιθύμητος στο έδαφος Schengen.
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Τιμή καταλόγου 
193,00 €

Ειδική τιμή  
132 ,00  €

Μπότες ΗΑΙΧ A irp o w e r Ρ6 High 02
Μαλακό υγροαπωθητικό δέρμα, μεμβράνη G0RETEX® 
XCR®, ε ξα σ φ α λ ίζ ε ι  σ τεγα νό τη τα . Α ν θ εκ τ ικ ή  σε 
χημικά , αντι-Β ακτηρ ιδ ια κή. Επιτρέπει στο πόδι να 
ανα π νέει. Σόλα π ο λυ ο υ ρ εθ ά ν η ς  α ν τισ τα τική  με 
σύστημα AS για υπ οσ τήριξη της καμάρας.

Φακός Μ6 2330  LED
Κ ατασκευασμένος από ιδ ια ίτερα  α ν θ εκ τικ ό  υλικό 
κ α ι μ ε  ερ γο νο μ ικό  σ χεδίασ μά για  σ ταθερό  κ ρ ά 
τημα . Λ αμπτήρας LED 1w a tt για υψ ηλή απόδοση 
κ α ι μ εγά λη  δ ιά ρ κε ια  ζω ή ς . Μ ε δ ια κό π τη  α σ φ α
λε ία ς  για αποφυγή ενεργοπ οίησ ης. Λ ειτουρ γε ί με 
2 μπαταρίες λιθίου CR 123 [περιλαμβάνονται], θήκη 
C ordura® .

Ωτασηιδει PELTOR SportTac
Π τασπίδες για προστασία α κο ής  μ ε  η λ εκ τρ ο ν ικ ή  ρύθμισ η. 
Προστατεύουν από τον επ ιβλαβή θόρυβο του πυροβολισμού, 
ενώ  παράλληλα α κ ο ύ τε  πολύ κα λύ τερ α  όλους το υ ς  ήχους 
γύρω σας. Κατάλληλη για σ κοπ ευτές.

Τιμή καταλόγου 
116,00 € 

Ειδική τιμή  
87,00  €

PEL!

Τιμή καταλόγου
201.00C

Ε ιδική τιμή  
166 ,20  €

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

visit our website
www.stop.com.gr

1 I

Γυαλί 3M ’" M axim  B allis tic  ™
Α σ φ α ιρ ικο ί φ α κ ο ί, μ ε  μα λακή  ρ υ θ μ ίζά μ ενη  γέφ υρ α  μύ τη ς 
και πλακέ κοντά μπράτσα με παντοσκοπική ρύθμιση. Σχεδ ια 
σμένο να φοριέτα ι σε συνδυασμό με κράνος, με ή χωρίς μ α ξι- 
λαράκια ακουστικώ ν. Υπερκαλύπτει την απαίτηση στρατιω τι
κού τεσ τ Vo Test R eg im en για πρόσκρουση μεγάλης ταχύτη
τας (S tandard  M IL -S TD  662-π ρόσκρουοη στα 198m /s l.

Φί ΡΜ6 3320
Ελαφρύς κα ι ιδ ια ίτερα  α ν θ εκ τ ικ ό ς  φ ακός. Εργο- 
νομικός σχεδιασμός για σταθερό κράτημα. Λαμπτή
ρας X enon, ιδ ια ίτερα  φ ω τε ιν ό ς  κ α ι μ ε  δ ιά ρ κεια . 
Λ ειτο υ ρ γε ί μ ε  2 μπ αταρ ίες λ ιθ ίου  CR 123 [π ερ ι
λαμβάνονται].

Κάλτσει Friction 369
Κ άλτσ ες μ ε  αντοχή  στην τρ ιβ ή , κ α τά λ λ η λ ες  για 
συνεχή χρήση μέσα αηά μπ ότες ή μηοτάκια .

Τιμή καταλόγου 
9,55 €

Ειδική τιμή  
7 ,16  €

Τιμή καταλόγου 
38,50 € 

Ειδική τιμή  
28,90  €

STO P ΑΕΒΕ  
Μ Ε Σ Α  Α Τ Ο Μ ΙΚ Η Σ  Π Ρ Ο ΣΤΑ ΣΙΑ Σ

Αναπαύσεως 2-4 ,185  46 Πειραιάς 
F. 210 46 33 718 ·  e-mail: info@stop.com.gr

Με την επίδειξη της υπηρεσιακής σας ταυτότητας,
στο ταμείο του καταστήματος μας,
λαμβάνετε τις ειδικές τιμές για τα σώματα ασφαλείας.

Λευκό Bronze Mirror
Τιμή καταλόγου Τιμή καταλόγου Τιμή καταλόγου

12,00 € 13,55 € 20,55 €

Ειδική τιμή Ειδική τιμή Ε ιδική τιμή
9 ,00  € 10,16 € 15,62 €

http://www.stop.com.gr
mailto:info@stop.com.gr


Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Τριάντα εννέα άτομα που κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος συνέλαβε η αστυ
νομία στο Χονγκ Κονγκ κατά τη διάρκεια μίας σειράς εφόδων. Παράλληλα, οι αστυνομικοί 
κατέσχεσαν περίπου 45.000 δολάρια ΗΠΑ σε μετρητά και «πάγωσαν» λογαριασμούς με 1,3 
εκατ. δολάρια. Η έρευνα της αστυνομίας ξεκίνησε πριν από εννέα μήνες για τη δράση «Τρι
άδων» που επιδίδονται σε παράνομα στοιχήματα, τοκογλυφία και διακίνηση σάρκας. Εται- 
ρίες-βιτρίνες είχαν δημιουργηθεί για το ξέπλυμα των κερδών των εγκληματικών δραστη
ριοτήτων και την μεταφορά τους στην Κίνα, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι «Τριάδες», 
οργανώσεις αντίστοιχες της μαφίας, θεωρούνται πανίσχυρες στο Χονγκ Κονγκ.
www.skai.gr

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η αστυνομία της Κολομβίας ανακάλυψε στη δυτική Μπογκοτά 29 εκατομμύρια δολάρια 
και 17 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ανήκουν σε έναν από τους πλέον καταζητούμενους 
έμπορους ναρκωτικών της χώρας, τον Ντανιέλ “ΕλΛόκο” Μπαρέρα. “Πρόκειται για το 
μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία της χώρας που προέρχεται από λαθρεμπόριο ναρκωτι
κών και κατασχέθηκε”, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας. Στη δι
άρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν είκοσι άτομα, εκ των οποίων τρία από αυτά καταζητούνται στις ΗΠΑ.

Ο επικεφαλής της κολομβιανής αστυνομίας τόνισε πως η επιχείρηση αυτή αποτελεί πλήγμα στην 
οικονομική υποδομή του δικτύου διακίνησης κοκαΐνης που τροφοδοτεί το Μεξικό και την Ευρώπη. 
Μέσα σε λίγες εβδομάδες σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και το Μεξικό κατασχέθηκαν 
συνολικά 120 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία παραδόθηκαν στην Κεντρική Τράπεζα της Κολομβίας. 
Ο Μπαρέρα είναι ένας από τους έξι λαθρέμπορους ναρκωτικών που καταζητείται στην Κολομβία.
Η αστυνομία προσφέρει αμοιβή 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που μπορεί να 
οδηγήσουν σε αυτόν. 
www.skai.gr

ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΜΟΡΑ

Ηχηρό πλήγμα στην Καμόρα επέφερε η ιταλική αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψη 16 
υπόπτων για εμπλοκή στη Μαφία. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και οι τρεις αδελφές του 
Βιτσέντζο Άρπεα, αδιαμφισβήτητου αρχηγού της συμμορίας, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή 
μαζί με τους τέσσερις αδελφούς του. Η συμμορία Αρπέα ελέγχει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών 
στα προάστια της πόλης. Οι τρεις γυναίκες, η 47χρονη Πατρίτσια, η 41χρονη Τζουζεπίνα και η 33χρονη Λένα, διαδραμά
τιζαν σημαντικό ρόλο στη μαφιόζικη συμμορία και σύμφωνα με τους αστυνομικούς κρατούσαν το ταμείο της συμμορίας 
και ήλεγχαν την κίνηση των μετρητών. Η Λένα έπαιζε το ρόλο «εκπροσώπου» του Βιτσέντζο, ενώ η Τζουζεπίνα ήλεγχε 
τους δρόμους και τις πλατείες της συνοικίας όπου η συμμορία πωλούσε ναρκωτικά, κυρίως κοκαΐνη. Εδώ και μια εικοσα
ετία οι γυναίκες αποκτούν όλο και μεγαλύτερο κύρος στους κόλπους της Καμόρα, παίρνοντας συχνά τη θέση των αδελ
φών, των πατέρων ή των συζύγων τους, όταν αυτοί συλλαμβάνονται και εκτίουν μεγάλες ποινές κάθειρξης. 
http:llnews.pathfinder.gr

ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΟΥΣ FARC

Τη σύλληψη 41 ανθρώπων με την κατηγορία του ξεπλύματος χρημάτων για λογαριασμό των Επανα
στατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), αλλά και καρτέλ ναρκωτικών, στη λατινοαμε
ρικανική χώρα ανακοίνωσε η ισπανική αστυνομία. Οι ύποπτοι συνελήφθησαν σε διάφορες ισπανικές 
επαρχίες ενώ η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερεύνησε 27 τοποθεσίες. Οι συλληφθέντες φέρονται να ξέ- 
πλυναν χρήματα που ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αναλυτικότερα, Κολομβιανά καρτέλ ναρ

κωτικών διοχέτευσαν λαθραία κοκαΐνη στην Ισπανία, σύμφωνα με την εφημερίδα 
«Ε1 Pais». Τα κέρδη από τις πωλήσεις ναρκωτικών στέλνονταν στη συνέχεια στην 
Κολομβία και τον Ισημερινό από μετανάστες που ισχυρίζονταν πως έκαναν μικρές 
τραπεζικές διαβιβάσεις σε μέλη των οικογενειών τους. Οι συλλήψεις έγιναν σε συ
νεργασία με την αστυνομία της Κολομβίας και του Ισημερινού.
www.skai.gr
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ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΣΛΟΒΕΝΟΣ ΧΑΚΕΡ

Τη σύλληψη 23χρονου Σλοβένου, γνωστού με το ψευδώνυμο Iserdo, ανα
κοίνωσε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών των ΗΠΑ (FBI), στο πλαίσιο 
εξάρθρωσης διεθνούς δικτύου κυβερνοεγκλήματος. Ο ύποπτος, τα στοιχεία 
του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκαν, φέρεται να δημιούργησε ηλεκτρονικό ιό, 
ο οποίος μόλυνε 12 εκατομμύρια ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εισβάλλοντας 
στα συστήματα τραπεζών και εταιριών σε όλο τον κόσμο, τόνισε ο αναπληρωτής διευθυντής του αρμόδιου για το κυβερνο- 
έγκλημα τομέα του FBI. Ο 23χρονος Σλοβένος συνελήφθη πέντε μήνες μετά την εξάρθρωση γιγάντιου δικτύου ηλεκτρο
νικού εγκλήματος στην Ισπανία. Τότε είχαν συλληφθεί οι τρεις επικεφαλής του δικτύου Mariposa που έκλεβε ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα χρηστών του διαδικτύου, όπως κωδικούς πρόσβασης, usernames, αριθμούς λογαριασμών, πληροφο

ρίες τραπεζών και πιστωτικών καρτώνμε τη βοήθεια ιού που προμηθεύθηκαν από Σλοβένουςχά- 
κερς. Ο Iserdo φέρεται να έδωσε σε άλλουςχάκερ τον επικίνδυνο ιό (malware), να πωλούσε βα

σικά προγράμματα υπολογιστή για 500 δολάρια και να ζητούσε για αναβαθμισμένες εκδοχές 
1.300 δολάρια. Ο εκπρόσωπος του FBI δήλωσε ότι ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

To FBI ανήγγειλε και άλλες συλλήψεις, εκτός Σλοβενίας και Ισπανίας, οι 
οποίες αφορούν διαχειριστές που αγόρασαν τον ιό από τον Iserdo. Στις έρευ
νες συμμετέχουν αμερικανοί ομοσπονδιακοί πράκτορες καθώς και αστυνο
μικοί από την Σλοβενία και την Ισπανία. Η σλοβενική αστυνομία διευκρίνι

σε πως η σύλληψη του υπόπτου έγινε από Σλοβένους αστυνομικούς, επειδή 
ξένες αστυνομικές δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν συλλήψεις σε σλοβενι- 
κό έδαφος.

www.skai.gr

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ

Η πολωνική αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλ
ληψη συνολικά 102 ατόμων σε διαφορετικές 
περιοχές της χώρας, με την κατηγορία της 
κατοχής και διακίνησης στο διαδίκτυο υλι
κού παιδικής πορνογραφίας. Σύμφωνα με 
όσα δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολωνικής 
αστυνομίας οι αστυνομικοί ερεύνησαν συ
νολικά 114 διαμερίσματα, έδρες εταιρειών, 
ίντερνετ καφέ και κατάσχεσαν 133 υπολογι
στές και σκληρούς δίσκους, καθώς και 3.500 
cd/dvd.
Παρόμοιες επιχειρήσεις που είχαν πραγ
ματοποιηθεί στην Πολωνία τον περασμένο 
Απρίλιο και Ιούλιο είχαν οδηγήσει συνολικά 
στη σύλληψη 111 προσώπων.
www.skai.g r

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Αλβανικό δίκτυο διακίνησης λαθρομεταναστών, που περνούσε παράνομα Αλβανούς και κατοίκους της Σρι Λάνκα στη 
Βρετανία, εξάρθρωσαν η βρετανική και η γαλλική αστυνομία, όπως δήλωσε το υπουρ
γείο Μετανάστευσης της Γαλλίας. Δεκαοκτώ φερόμενοι ως διακινητές λαθρομετανα
στών συνελήφθησαν στη Γαλλία και οκτώ στη Βρετανία. Στο πλαίσιο των συντονισμέ

νων επιχειρήσεων που έγιναν ταυτόχρονα στη Γαλλία 
και τη Βρετανία, οι γάλλοι και οι βρετανοί αστυνομικοί 
εξάρθρωσαν ένα αλβανικό δίκτυο διακίνησης λαθρομε
ταναστών που οργάνωνε την παράνομη μεταφορά με
ταναστών από την Αλβανία και τη Σρι Λάνκα μέσω των 
λιμανιών του Καλαί και της Δουνκέρκης. www.skai.gr
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επιτυχίες

Αστυνομικοί στις ΗΠΑ και στο Μεξικό ανα
κάλυψαν μια καλοφτιαγμένη υπόγεια στοά, 
μήκους 700 μέτρων, με συστήματα φωτι
σμού, εξαερισμού και σιδηροτροχιές για 
την μεταφορά φορτίων κάτω από τα σύνο
ρα των δύο χωρών και κατάσχεσαν πάνω 
από 20 τόνους μαριχουάνας, αξίας τουλά
χιστον 20 εκατ. Δολαρίων. Τουλάχιστον 
οκτώ άτομα συνελήφθησαν οι τρεις εκ 
των οποίων στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Το τούνελ ένωνε την Τιχουάνα με το Σαν 
Ντιέγκο.«Η ανακάλυψη αυτή καταδεικνύει 
για άλλη μια φορά την μεγεθυνόμενη απελ
πισία των καρτέλ ενώπιον της αυξημένης 
ασφάλειας στα σύνορα και τις δαπανηρές 
ακρότητες στις οποίες επιδίδονται οι οργανώσεις αυτές», 
δήλωσε ο επικεφαλής της έρευνας στην πλευρά των ΗΠΑ. 
Η στοά είχε δύο εισόδους στην πλευρά των ΗΠΑ, σε από
σταση μερικών δεκάδων μέτρων, στο βιομηχανικό σύ
μπλεγμα Οτάι Μέσα, στο νότιο τμήμα του Σαν Ντιέγκο,

όπου άλλο ένα μεγάλο τούνελ είχε εντοπι
στεί λίγες ημέρες νωρίτερα, όπως ανέφερε 
η υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνείων 
των ΗΠΑ (ICE).
Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι η στοά 
εντοπίστηκε όταν αστυνομικοί εντόπισαν 
ένα ύποπτο όχημα κοντά στην έξοδό του και 
το παρακολούθησαν. Στην πλευρά του Μεξι
κού η στοά κατέληγε στην Τιχουάνα, σε ένα 
σπίτι από πηλό, που διέθετε μεγάλο γκαράζ 
ώστε να αποθηκεύονται ναρκωτικά που με
ταφέρονταν με τρέιλερ. Η στοά βρισκόταν σε 
βάθος 12 μέτρων και περνούσε κάτω από μια 
εταιρία και από έναν δρόμο προς τα σύνορα. 
Το πέρασμα Τιχουάνα-Σαν Ντιέγκο θεωρεί

ται το πιο πολυάσχολο παγκοσμίως. Συνολικά τα τελευ
ταία τέσσερα χρόνια έχουν βρεθεί όχι λιγότερες από 75 
τέτοιες στοές, που χρησιμοποιούνται για τη λαθραία μετα
κίνηση ναρκωτικών καθώς και μεταναστών.
www.skai.gr

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥΝΕΛ

ΣΥΛΛΗΨΗ «ΒΑΡΟΝΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ» ΣΤΟ ΜΕΞΙΚΟ

Τον θεωρούμενο ως διάδοχο του βαρό
νου των ναρκωτικών, Έ ντγκαρ Λα Μπάρ- 
μπι Βαλντές, συνέλαβε η μεξικανική 
αστυνομία. Η συμμορία του Βαλντές π ι
στεύεται ότι ευθύνεται για το κύμα βίας 
που σαρώνει ορισμένα τμήματα της χώρας.
Ο Κάρλος “Κάου-μπόι” Μοντεμαγιόρ συ- 
νελήφθη σε πολυτελή συνοικία της Πόλης 
του Μεξικού, όπως ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή αστυνο
μία. Ο 38χρονος Μοντεμαγιόρ, που είναι κουνιάδος του 
Βαλντές, πιστεύεται ότι ανέλαβε τον έλεγχο της συμμορί
ας του Βαλντές όταν εκείνος συνελήφθη τον Αύγουστο. 
Η συμμορία του Βαλντές προσπαθεί να ελέγξει τους δρό
μους διακίνησης των ναρκωτικών στην περιοχή του Ακα-

πούλκο και θεωρείται υπεύθυνη για το κύ
μα βίας στην πολιτεία Μορέλος. «Αυτή η 
σύλληψη ήταν αποτέλεσμα της ανταλλα
γής πληροφοριών με την αμερικανική Υπη
ρεσία Δίωξης Ναρκωτικών, αμέσως μετά τη 
σύλληψη του Έ ντγκαρ  Βαλντές», σύμφωνα 
με ανακοίνωση της μεξικανικής αστυνομίας. 
Ο Βαλντές είναι αμερικανός πολίτης, Τεξα- 

νός συγκεκριμένα και η σύλληψή του είναι μία από τις 
μεγαλύτερες επιτυχίες των μεξικανικών αρχών ασφαλεί
ας αφότου ο πρόεδρος της χώρας, Φελίπε Καλδερόν, εξαπέ
λυσε ευρεία επιχείρηση για την αντιμετώπιση των καρτέλ 
που ελέγχουν το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. 
www.newsbomb.gr

ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Καλά συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας της Γερ
μανίας, της Αυστρίας και της ΠΓΔΜ κατόρθωσε να εξαρ
θρώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο που έλεγχε και διακινού
σε ηρωίνη στη Βιέννη και τη Φρανκφούρτη. Σύμφωνα 
με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία της Αυστρίας στα πλαί
σια κοινής επιχείρησης, συνελήφθησαν στην ΠΓΔΜ 29 
κορυφαία ηγετικά στελέχη και άλλα μέλη της εγκλη
ματικής οργάνωσης, καταφέρνοντας βαρύ πλήγμα 
σε βάρος του ευρωπαϊκού οργανωμένου εγκλήματος. 
Επιπλέον 69 άτομα συνελήφθησαν στη Βι
έννη τους τελευταίους μήνες και περισσό
τερα από 300 στη Γερμανία, σύμφωνα με 
όσα ανακοίνωσε ο Αστυνομικός Διευθυντής 
της αυστριακής υπηρεσίας Διώξεως Εγκλή
ματος σε συνέντευξη τύπου που μεταδόθη

κε από το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων «ΑΡΑ». Οι 
αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι η εγκληματική συμ
μορία που είχε το αρχηγείο της στην ΠΓΔΜ, εξεδίω- 
ξε βιαιότατα τους αντιπάλους της από την αγορά των 
ναρκωτικών. Η επιχείρηση αποτέλεσε ένα από τα ση
μαντικότερα πλήγματα εναντίον του οργανωμένου 
εγκλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη και ένα 
παράδειγμα μιας επιτυχούς διεθνούς συνεργασίας. 
Οι εγκληματικές συμμορίες «άνθισαν» στην περιοχή 

των Βαλκανίων κατά τη διάρκεια των πε
ριφερειακών πολέμων στη δεκαετία του 
‘90. Η  περιοχή θεωρείται ευρύτατα ως το 
σταυροδρόμι της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών, ανθρώπων και όπλων. 
www.skai.gr
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Ειδικές
^ Α σ φ α λ ε ια ς ^

Κ αινοτόμος σχεδιασμός. 
Α π οτελεσ ματική  ισχύς πυρός!Ενα αστέρι γενήθηκε!

από 1.075 ευρώ  
με έκπτωση -23,3%
μόλις 8 2 5  ευρώ
(κέρδος 250 ευρώ)!

από 1.550 ευρώ  
με έκπτωση -22,9%
μόλις 1 .1 9 5  ευρώ
(κέρδος 355 ευρώ)!

BERETTA 92 FS
Τα πιστόλια θρύλος!

BERETTA TOM CAT
Τα κο ρυφ α ία  π ιστόλια τσ έπ ης στον 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 8 4 5  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 00 9  
η B E R E TTA  κ έρ δ ισ ε το  μ εγα λύτερ ο  σ υμβόλαιο  π ιστολιών του  
Α μ ερ ικα ν ικο ύ  Στρ α το ύ  από την  επ οχή το υ  Δ ευ τέρ ο υ  
Π αγκοσ μίου Π ολέμ ου με 4 5 0 .0 0 0  πιστόλια 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 Αντιπ ροσω π είας BERETTA HELLAS

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/lnch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(m m /inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/lnch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/lnch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(9Γ/ΟΖ)

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/Διπλή 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

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

1 * m m .... ι I · ™ —

($0) 803* TOMCAT-32 AUTO mmt m T O

©BERETTA HELLAS
w w w . b e r e t t a h e l l a s . c o m

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ. 
ΤΗΛ.: 210 33 15 281, 32 50 614, 32 10 958, 
FAX: 210 33  18 013, E-Mail: sales@beretta.gr

http://www.berettahellas.com
mailto:sales@beretta.gr


Α. Απονεμήθηκε «Ευαρέσκεια» στους: Α/Α' ΠΕΡΔΙ- 
ΚΑΤΣΗ Πέτρο, Α/Β' ΑΝΔΡΕΟΥ Ιωάννη, Α/Β' ΧΑΤΖΗ- 
ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ Μιχαήλ, Ανθ/μο ΠΟΖΑΡΛΗ Γεώργιο, 
Αρχ/κα ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αρχ/κα ΤΖΩΓΚΑ 
Μιχαήλ, Αρχ/κα ΞΥΛΟΥΡΓΙΔΗ Χρηστό και Υπαρχ/κα 
ΤΣΟΛΕΡΙΔΗ Παναγιώτη που υπηρετούν στο Τ.Α. Γι
αννιτσών της Α.Δ. Πέλλας διότι αφού αξιοποίησαν κα
τά τον ιδανικότερο τρόπο παρασχεθείσες πληροφορίες 
και ύστερα από πολυήμερη παρακολούθηση κατόρθω
σαν να συλλάβουν 23χρονο αλλοδαπό υπήκοο Αλβανί
ας, στερούμενου ταξιδιωτικών εγγράφων, στην κατοχή 
του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 συσκευασμέ
να δέματα (τούβλα) ναρκωτικής ουσίας (κάνναβης) συ
νολικού βάρους 4.184 γραμμαρίων. Ειδικότερα, κατόπιν 
πληροφοριών ότι ο ανωτέρω δράστης, ο οποίος διαμέ
νει στην Βέροια Ημαθίας, κατέχει και διακινεί ποσότη
τες ναρκωτικής ουσίας (κάνναβης) σε χρήστες περιοχής

αρμοδιότητας Τ.Α. Γιαννιτσών, τις απογευματινές ώρες 
της 03/11/2010 αστυνομικός του Τ.Α. Γιαννιτσών προ
σποιούμενος τον αγοραστή, ήρθε σε τηλεφωνική επικοι
νωνία μαζί του και συμφώνησε την αγορά ναρκωτικής 
ουσίας έναντι του χρηματικού ποσού των τριών 3.000 
χιλιάδων ευρώ. Περί ώρα 20:30’ της 03/11/2010 προσήλ- 
θε ο κατηγορούμενος πεζός, στο προκαθορισμένο ραντε
βού και αφού παρέλαβε το χρηματικό ποσό από τον εικο
νικό αγοραστή έφυγε με ιδιωτικό του αυτοκίνητο προς 
άγνωστη κατεύθυνση, επιστρέφοντας μετά την παρέ
λευση λίγων λεπτών έχοντας τοποθετήσει στο κάθισμα 
του συνοδηγού την προσυμφωνηθείσα ποσότητα ναρ
κωτικών. Σε γενόμενη σωματική του έρευνα βρέθηκε 
μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, που χρησιμοποιούσε 
για τις συναλλαγές του. Ό πω ς διαπιστώθηκε ο κατηγο
ρούμενος στερούταν ταξιδιωτικών εγγράφων και εισήλ- 
θε λάθρα στην χώρα μας.

Β. Απονεμηθηκε «Έ παινος» στους: Α/Α' ΠΟΥΠΟΥΖΑ Παναγιώτη που υπηρετεί στην Υ.Α. Καλαμάτας, Α/Α' ΤΖΕ- 
ΛΑ Γεώργιο και Υπαρχ/κα ΚΑΚΟΣΙΜΟ Χαράλαμπο που υπηρετούν στην Υ.Δ.Ν. Αττικής, Υ/Α' ΝΙΚΟΛΕΤΖΕΑ Κων
σταντίνο, Υ/Β' ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, Ανθ/μο ΑΜΑΡΑΝΤΟ Χρήστο, Αρχ/κα 
ΤΣΑΚΑΚΟ Νικόλαο, Αρχ/κα ΔΗΜΑΚΟΠΑΝΝΗ Δημάκη, Αρχ/κα ΚΑΡΟΥΤΖΟ Κων/νο, Αρχ/κα ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟ 
Αριστείδη, Αρχ/κα ΣΙΝΑΠΗ Περικλή, Υπαρχ/κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ Αθανάσιο, Υπαρχ/κα ΚΑΤΣΑΡΕΑ Φώτιο, Υπαρχ/κα 
ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Θεόδωρο και Υπαρχ/κα ΠΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική που υπηρετούν στο Τ.Δ.Ν. Καλαμάτας της Α.Δ. 
Μεσσηνίας διότι ύστερα από πολυήμερες έρευνες και μετά από συντονισμένη επιχείρηση πέτυχαν τη σύλληψη 2 ημε
δαπών διότι στην κατοχή του ενός βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 αεροστεγώς κλεισμένοι σάκοι από αλουμινόχαρ
το, που περιείχαν ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης (φούντα), συνολικού μ.β. 21.500 γραμ., το χρηματικό ποσό των 
700 ευρώ, σε διάφορα χαρτονομίσματα, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ενώ σε νομότυπη έρευνα που ακο
λούθησε στην κατοικία τους ανευρε'θηκαν και κατασχέθηκαν: ποσότητα αποξηραμένης κάνναβης συνολικού μ.β. 576 
γραμ. και μια λειτουργική ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας. Σε εξερεύνηση δασώδους περιοχής πέριξ της οικίας των, 
εντοπίστηκε αυτοσχέδιο μικρό θερμοκήπιο, μέσα στο οποίο βρέθηκε και κατασχέθηκε έτερη ποσότητα αποξηραμένης 
κάνναβης σε φούντα συνολικού μ.β. 19.804 γραμ..

Γ. Απονεμηθηκε «Ευαρέοκεια» στους: Α/Β' ΚΑΣΤΑ- 
ΝΑΚΗ Ελευθέριο, Υ/Α' ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ Ευτύχιο Θεό
δωρο, Υ/Β' ΓΡΥΛΛΑΚΗ Σοφία, Υ/Β' ΚΑΝΟΥΠΑΚΗ Κων/ 
νο, Ανθ/μο ΑΚΑΜΙΩΤΑΚΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΚΡΙΘΑΡΑ- 
ΚΗ Ιωάννη, Ανθ/μο ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ Γεώργιο, Αρχ/ 
κα ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Αντώνιο, Αρχ/κα ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 
Κυριάκο, Αρχ/κα ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ Μαρία, Αρχ/κα ΓΡΗ- 
ΓΟΡΑΚΗ Κυριάκο, Υπαρχ/κα ΚΥΡΙΤΣΑΚΗ Κων/νο, 
Υπαρχ/κα ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Δημόκριτο, Υπαρχ/κα ΜΠΑ- 
ΝΤΣΗ Βασίλειο, Υπαρχ/κα ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Αντώνιο, 
Αστ/κα ΖΟΥΡΙΔΑΚΗ Ευτυχία και Αστ/κα ΧΕΙΛΑΔΑΚΗ 
Ευτύχιο που υπηρετούν στην Υποδ/νση Ασφάλειας Χα
νιών διότι ύστερα από αξιοποίηση-αξιολόγηση πληροφο
ρίας που περιήλθε στην Υπηρεσία διενεργήθηκε έρευνα 
στην οικία ημεδαπού κατά την οποία βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν διάφορα επιχειρησιακά μαχαίρια.
Σε έρευνα στην οικία της θείας του, κλειδί της οποίας 
κατείχε ο δράστης, παρουσία του, βρέθηκαν επιμελώς 
κρυμμένα και κατασχέθηκαν: ένα εύχρηστο υποπολυβό- 
λο, δύο εύχρηστα πιστόλια, 2 εύχρηστα πολεμικά τυφέ

κια, μία σκοπευτική διόπτρα, ένας σιγαστήρας ραβδωτού 
όπλου, 2 γεμιστήρες οπλοπολυβόλου, δύο εκπαιδευτι
κοί όλμοι, 199 φυσίγγια τυφεκίων διαφόρων διαμετρη
μάτων, 347 φυσίγγια πιστολίων-περιστροφών διαφόρων 
διαμετρημάτων, 22 βολίδες φυσιγγίων και 252 κάλυκες 
φυσιγγίων.
Την επόμενη ημέρα ο δράστης παρέδωσε κλειδί θυρίδας 
που ενοικιάζει και διαχειρίζεται στη τράπεζα που εργά
ζεται, συναινώντας και οδηγώντας σε αυτήν παρέδωσε: 
12 εύχρηστα πιστόλια, 47 φυσίγγια πιστολιού, 1 εξωλκέα 
πολεμικού τυφεκίου, 1 κλείστρο πολεμικού τυφεκίου, 
δύο ανταλλακτικές κάνες, 4 γεμιστήρες πιστολιού και 1 
επικρουστήρα πολεμικού τυφεκίου.

Με τις επιτυχίες τους αυτές οι αστυνομικοί προ- 
σέφεραν εξαιρετική και σπουδαία υπηρεσία στην 
Δημόσια Ασφάλεια, άξια ιδιαίτερης μνείας και προ- 
κάλεσαν τα ευμενή σχόλια του κοινού και των μέ
σων ενημέρωσης υπέρ αυτών και του Σώματος γε
νικότερα. ]
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CZ 75 (P -01) 
D COMPACT

Αξεπέραστος συνδυασμός των αυστηρότερων προδιαγραφών ΝΑΤΟ 
και την πολυετή παράδοση της Τσέχικης βιομηχανίας όπλων.

Εκεί που ο πρωτοποριακός σχεδιασμός συναντάει τις υπέρους ~ 
τεχνολογικές επεξεργασίες θα βρίσκεται πάντα ένα πιστόλι

To C Z 75 D-COMPACT 
είναι βασισμένο στο 
μηχανισμό του CZ 75, 
το πιο πολυχρησιμοποιημένο 
πιστόλι σε όλο τον κόσμο.
Σε πάνω από 60 χώρες χρησιμοποιείται 
ω ς βασικός φορητός εξοπλισμός σε στρατό, 
κρατικές δυνάμεις, εταιρίες security και 
σε άλλες ένοπλες δυνάμεις. Το Φεβρουάριο 
του 2003 το μοντέλο CZ 75 P-01 (D CO M 
PACT) έλαβε πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ 
(NSN 1005-16-000-8619) μετά από 
εξονυχιστικά τεστ. Επίσης το ίδιο όπλο 
δοκιμάστηκε επιτυχώς σε Ελλήνικό έδαφος 
το 2003 για την ανανέωση του φορητού 
οπλισμού της αστυνομίας περνώντας 
ακόμη και τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες.

Διαμέτρημα: 9mm
Σκελετός: Αλουμίνιο 
αεροσκάφους (Aircraft Grade)
Χωρ. Γεμιστήρα: 14+1 φυσίγγια 
Συνολικό Μήκος: 18,4 εκ.
Μήκος Κάννης: 9,25 εκ.
Μονής & διπλής ενέργειας 
Αμφιδέξιο Decocking 
Σκοπευτικά: Σταθερά 
Αντιολισθητική λαβή 
Χαμηλή ανάκρουση 
Highscores στις ενστικτώδεις βολές 
Κατασκευή σύμφωνα με επίσημες 
προδιαγραφές NATO (NSN 
1005-16-000-8619)
Βάρος: 800 γρ.

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
για τα σώματα ασφαλείας!

(ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙ

CZ 75 Β STAINLESS

CZ 75 COMPACT CZ 75 BD POLICE
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου μεταξύ Αστυνομικών και Καλλιτεχνών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε οτις 4 Ιανουάριου 2011 στο γήπεδο STAR CLUB στην Α' πλαζ Βούλας, ο Φιλικός 

Ποδοσφαιρικός Αγώνας μεταξύ Αστυνομικών και Καλλιτεχνών. Ο αγώνας διοργανώθηκε με κοινό σκοπό την οικονομική στήριξη 
των παιδιών της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Η Κιβωτός του Κόσμου».

Στην ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν συμβολικά ο Υφυπουργός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Μα
νώλης Όθωνας, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Ν. Ελλάδας Αντιστράτηγος Γεώργιος Γαλιάτσος, ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Μιχάλης Καψής, πολλοί αστυνομικοί -  αθλητές 
καθώς και παιδιά της οργάνωσης.

Οι ολυμπιονίκες, οι παγκόσμιοι πρωτα
θλητές καθώς και οι αθλητές και προπο
νητές ομαδικών και ατομικών αθλημάτων 
που υπηρετούν στην Ελληνική Αστυνο
μία, οι οποίοι ανέλαβαν την πρωτοβουλία 
για την πραγματοποίηση του ποδοσφαι
ρικού αγώνα, προσέφεραν, μέσω του Αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, στην 
οργάνωση «Η Κιβωτός του Κόσμου» συμ
βολικό χρηματικό ποσό.

Τον αγώνα παρακολούθησαν: ο Γενι
κός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Γρηγό- 
ριος Τοσούλας, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος 
Οικονόμου, ο εφημέριος του Αγ. Γεωργίου 
Κολωνού π. Αντώνιος Παπανικολάου που είναι ο δημιουργός της εθελοντικής οργάνωσης, καλλιτέχνες, παιδιά από την «Κιβωτό του 
Κόσμου» καθώς και πλήθος κόσμου.

Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ε.Δ. και Σ.Α. (2010)
Μεγάλη επιτυχία είχε η πρώτη συμμετοχή της ομάδας της Ελλη
ν ικ ή ς Αστυνομίας στους αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ε.Δ. και 
Σ Α. που διεξήχθησαν στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 25 και 26 Σεπτεμ
βρίου 2010. Η ομάδα με την αξιέπαινη προσπάθειά της κατέλαβε την 4η θέ
ση στην ομαδική κατάταξη.

Την ομάδα αποτελούσαν οι: Υ/Β' Πανελεήμων Παπατζίκης, Αρχ/κας 
Πορφύρης Ζαφείρης, Υπαρχ/κας Θεμιστοκλής Παπαχαραλάμπους, Αστ/κας 
Κων/νος Δασκαλάκης, Ειδικοί Φρουροί: Αθανάσιος Κυριακόπουλος, Πανα- 
γής Λάλας, Κων/νος Βότσης και Αλέξανδρος Κουρής 

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο Δ/ντής της Δ/νσης 
Αστυν. Πειραιά Ταξίαρχος κ. Γεώργιος Σαξιώνης, ο Υποδ/ντής της Δ/νσης 
Αστυν. Πειραιά Αστυν. Δ/ντής κ. Γεώργιος Μαρατσώλας και ο Διοικητής 
του Α.Τ. Νικίας Α/Α' Αντώνιος Ανδριανόπουλος.

Δ ιεθνείς  Αγώνες Rally Raid
Την πρώτη θέση στην κατηγορία SUV με αυτοκίνητο Subaru F orester (αγώνας rally 

raid εκτός δρόμου 24 ωρών συνεχούς οδήγησης) κατάκτησαν οι Ειδικοί Φρουροί Αλέξανδρος Τά
σης και Στυλιανός Σιαπαλίδης ως πλήρωμα, οδηγός-πλοηγός, οι οποίοι μετρούν στο ενεργητικό 
τους περί τις 90 συμμετοχές. Η εκκίνηση του αγώνα έγινε στις 27-11-2010 στο Ζάππειο Μέγαρο 
και τερμάτισε την επομένη, αφού διανύθηκαν 629 χλμ. ειδικών διαδρομών. Στους αγώνες συμμε
τείχαν πληρώματα διαφόρων χωρών.
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Στη κορυφή η ομάδα Καράτε του Σώματος στους αγώνες
Ε Α & Σ .Α . (2010)

Στην πρώτη θέση της γενικής βαθμολογίας βρέθη
κε για μια ακόμη φορά η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
στο πρωτάθλημα Καράτε Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας με Προπονη
τή τον Αρχ/κα Γεώργιο Καρβούνη, της Υ.ΦΑΑ, κατατάχθη
κε πρώτη με μεγάλη διαφορά βαθμολογίας στους άνδρες (92 
βαθμούς) και στις γυναίκες (58 βαθμούς). Τους αγώνες, που 
έγιναν στις 19 Δεκεμβρίου 2010 στο Δημοτικό κλειστό γυ
μναστήριο Ζωγράφου διοργάνωσε το Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας υπό την εποπτεία του ΑΣ ΑΕ.Δ. και τη συν
δρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καράτε.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές κα αθλήτριες Καράτε 
των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχη
γείων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αποτελέσματα αγώνων: Κατηγορία Kata Ανδρών: 1η θέ
ση Αστ/κας Ελευθέριος Κωνσταντόπουλος, 2η θέση Αστ/κας 
Χαράλαμπος Κουμάσης, 3η Αστ/κας Παναγιώτης Νικολάου, 
Κατηγορία Kata Γυναικών: 1η θέση Αστ/κας Σοφία Καρλέ- 
τσου, 2η θέση Ειδ. Φρουρός Μυρτώ Βαγιάνου, Κατηγορία -67 
κιλών Koumite Ανδρών: 1η θέση Δόκ. Αστ/κας Νικόλαος Γι- 
δάκος, 2η θέση Αστ/κας Χρήστος Παπανικολάου, Κατηγορία 
-75 κιλών Koumite Ανδρών: 1η θέση Αστ/κας Δημήτριος Τρι
ανταφυλλής, 3η θέση Δόκ. Αστ/κας Ιωάννης Αναγνωστόπου- 
λος, Κατηγορία -84 κιλών Koumite Ανδρών: 2η θέση Αστ/κας 
Θεόδωρος Γιαπαλάκης, 3η θέση Αστ/κας Δημήτριος Ραχού- 
της και Ειδ. Φρουρός Κων/νος Γκάγκας, Κατηγορία +84 κι
λών Koumite Ανδρών: 1η θέση Αστ/κας Ηρακλής Τσαμουρ- 
λίδης, 2η θέση Ειδ. Φρουρός Δημήτριος Μαλλιαρός, 3η θέση 
Αστ/κας Γεώργιος Βατσιλίδης, και Δόκ. Αστ/κας Κων/νος Κου- 
λουκουριώτης. Κατηγορία -61 κιλών Koumite Γυναικών: 1η

θέση Ειδ. Φρουρός Μυρτώ Βαγιάνου, Κατηγορία -68 κιλών 
Koumite Γυναικών: 1η θέση Αστ/κας Σοφία Καρλέτσου, Κα- 
τηγορία +68 κιλών Koumite Γυναικών: 1η θέση Δόκ. Αστ/ 
κας Ασημένια Πουλίδου, 2η θέση Δόκ. Αστ/κας Μαρία Κου- 
λουκουριώτη, 3η θέση Αστ/κας Καλλιόπη Κουτσάκη.

Ο Διοικητής της Υ.ΦΑΑ. Α/Α' Διονύσιος Γεωργακόπου- 
λος , ως αρχηγός της αποστολής και της ομάδας αναφέρ
θηκε στο υψηλό επίπεδο των αγώνων με την συμμετο
χή παγκόσμιων πρωταθλητών και τόνισε την ανάγκη της 
συνέχισης του στρατιωτικού αθλητισμού για την σύσφι- 
ξη των σχέσεων μεταξύ των Σωμάτων Ασφαλείας και των 
Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ εξέφρασε την επιθυμία την επό
μενη χρονιά να διεξαχθούν περισσότεροι αγώνες στην επαρ
χία για την ανάπτυξη του αθλητισμού σε όλη την Ελλάδα. 
Τους αγώνες παρακολούθησαν: ο Ταξίαρχος Ιωάννης Αι- 
ούκας της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών, ως εκπρόσωπος του 
Σώματος, η Α/Α' Αγγελική Παπαγεωργίου, Διοικητής του 
AT. Καισαριανής και αντιπροσωπεία αστυνομικών.

Πρώτη η Ελληνική Αστυνομία στους αγώνες Τζούντο
Ε.Δ.&Σ.Α. (2010)

Οι αγώνες Τζούντο Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας πραγματοποιήθηκαν στο κλειστό γυμνα
στήριο του Εθνικού Γυμναστικού Συλλόγου Αθηνών στις 11 
Δεκεμβρίου 2010. Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί 
στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας υπό την εποπτεία 
του Α.Σ.ΑΕ.Δ. και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδί
ας Τζούντο.

Όλοι οι αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας αγωνίστηκαν 
με εξαιρετικό ζήλο κατακτώντας την 
πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.

Αρχηγός αποστολής ήταν ο διοικητής 
της Υ.Φ.Α.Α., Αστυνόμος Α' Διονύσιος 
Γεωργακόπουλος, Αρχηγός Ομάδας η Υ/
Β' Μόρφω Δροοίδου, και Προπονητής 
της Ομάδας ο Ανθ/μος Γεώργιος Πετρά- 
κης της Υ.ΦΑΑ.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές των τριών κλάδων 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των Αρχηγείων των Σωμάτων 
Ασφαλείας.

Τα αποτελέσματα των αγώνων έχουν ως εξής: στην κα
τηγορία των -73 κιλών την 1η θέση κατέκτησε ο Αστ/κας Πα
ναγιώτης Παοχαλίδης, την 3η θέση οι Υ/Α' Βασίλειος Ζήσης 
και Αστ/κας Θεμιστοκλής Λεοντόπουλος, στην κατηγορία 
των -81 κιλών την 1η θέση κατέκτησε ο Ειδ. Φρουρός Ντένης 

Κανταΐδης, στην κατηγορία των -90 κι
λών την 2η θέση κατέκτησε ο Αστ/κας 
Ιωάννης Γιανναδάκης.

Τους αγώνες παρακολούθησαν οι: 
Αστυν. Δ/ντής Κων/νος Στεργιόπουλος 
και Αστυν. Υποδ/ντής Κων/νος Τζουρ- 
μπάκης της Δ/νσης Αστυνομίας Αθη
νών και πολλοί αστυνομικοί.
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Πρωτάθλημα Πετοσφαίρισης Ανδρών Ε.Δ. καιΣ.Α. (2010)
Με αξιόλογη εμφάνιση ι η ς ομάδας Πετοσφαίρισης Ανδρών της Ελληνικής Αστυνομίας ολοκληρώθηκε το Πρωτάθλημα 

Ε.Δ. Και Σ Α  το οποίο διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Παπάγου από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2010, η Προκριματική φάση και 
από 1 έως 2 Οκτωβρίου 2010, η Ημιτελική και Τελική φάση. Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβε την 4η θέση στην ομα
δική κατάταξη.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές Πετοσφαίρισης των 
τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων 
Ασφαλείας.

Σύνθεση της ομάδας: Υπαρχ/κες: Αλέξανδρος Αβραμίδης, 
Θεοδόσιος Βαρβέρης, Αστ/κες: Γ εώργιος Σιπητάνος, Ιωάννης 
Μόκαλης, Κων/νος Τεμελούδης, Δημήτριος Τσουλκανάκης, 
Δημήτριος Γραμματικάκης, Κων/νος Ντελής, Παναγιώτης 
Σταθάκης, Γεώργιος Μαυρίδης, Ειδ. Φρουρός Γεώργιος Μη- 
τσιάκης και Δόκ. Αστ/κας Αναστάσιος Παυλίδης.

Στους αγώνες και στην απονομή των επάθλων πα- 
ρευρεθησαν: ο Δ/ντής της Δ/νσης Β/Α Αττικής Ταξίαρχος 
κ. Φώτιος Ζουμπούλης, ο Αναπλ. Δ/ντής Υ  Υποδ/νσης Β/Α 
Αττικής Αστυν. Δ/ντής κ. Ελευθέριος Γυπαράκης και αντι
προσωπεία αστυνομικών.

Αστυνομικοί στον 28ο Κλασικό Μαραθώνιο Δρόμο
Στον Κλασικό Μαραθώνιο Δρομο της Αθήνας που διεξήχθη την Κυριακή 31-10-2010 συμμε

τείχαν με μεγάλη επιτυχία πολλοί αστυνομικοί. Συγκεκριμένα με την φανέλα της ΠΟΑΣΥ συμμετεί
χαν στα 42.195 χλμ. ο ι : Ανθ/μος Γεώργιος Ζαχαριάδης του Α.Τ. ΠτολεμαϊδαςΑ,Δ. Κοζάνης με χρόνο 
3 ώρες και 20 λεπτά, Μηνάς Σπυρόπουλος με χρόνο 4 ώρες και 14 λεπτά, Γ εώργιος Γκουντούμης με 
χρόνο 4 ώρες και 14 λεπτά, Φίλιππος Τσίγκος με χρόνο 4 ώρες και 16 λεπτά, και στη διαδρομή των 
10.000 μ. ο ι: Σωτήριος Μπιλιούσης με χρόνο 48 λεπτά και 00"' και Ιωάννης Τσιάντας με χρόνο 53 λε
πτά και 50".

Ποδοσφαιρικός Αγώνας “ Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας”
Με σκορ 4-2 υπέρ της ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας έληξε ο ποδοσφαιρικός 

αγώνας μεταξύ του προσωπικού της κατασκήνωσης του Ιδρύματος Εξοχές Ελληνικής 
Αστυνομίας και της κατασκήνωσης του Δήμου Αθηναίων ο οποίος πραγματοποιήθηκε 
στις 29-7-2010.

Σύνθεση ομάδας: Κ  Σαμαράς, Α. Συμεωνίδης, Γ. Βασιλείου, Π. Γεωργακόπουλος, 
Θ. Μπουκτσής, Ν. Τουρλίδας, Σ. Λεβέντης, X Χατζούδης, Ε. Ζαχαράκης, Δ. Παντέρης, 
Δ. Τουρλίδας.

Σεμινάριο W ING CHUN KUNG FU
Σ τις 20 Μ αρτίου 2011 για πρώ τη φορά στην Ελλάδα θα δτεξαχθεί σεμινάριο R ung Fu  όπου θα συμμετέχουν 

8 διαφορετικοί δάσκαλοι με τα στυλ: Wing Chun, Hung Gar, Choy Li Fut, Tai Chi, Hsing I, Bagua, Shaolin και Wushu.. 
Τόπος διεξαγωγής θα είναι το ΟΑΚΑ στο χώρο Martial Way κατά τις ώρες 10.00-18.00 και θα απευθύνεται σε αρχάριους ή 
προχωρημένους, άνδρες ή γυναίκες. Θα διδαχθούν βασικές τεχνικές αυτοάμυνας και τα στυλ των 5 ζώων: Τίγρης, Γερανός, 
Δράκος, Φίδι και Λεοπάρδαλη. Κόστος συμμετοχής είναι 50 ευρώ (για αστυνομικούς 40 ευρώ) και θα απονεμηθούν διπλώματα 
συμμετοχής όπου θα αναγράφονται όλα τα Kung Fu τα οποία παρουσιάστηκαν. Για πληροφορίες στον συνάδελφο Χρήστο 
Γιαταγάνα, τηλ. 6979161220. ]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2010

r



Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25% στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 4  Σ. ΣΛΗΜΑΝ  

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ 
THA./FAX: 210 69 

e-mail: nikolopoulos_op

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911
210-9541761

ΕΝΑ Π Ο Λ Υ Κ Α ΤΑ Σ ΤΗ Μ Α  Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Α  Γ ΙΑ  ΤΟ Υ Σ  Ε Ν Σ ΤΟ Λ Ο Υ Σ  
ΚΑΙ Τ Ο Υ Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Υ Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ

►ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΦΘΗΝΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

►ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

[  ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ, ΧΑΡΤΙΚΑ, 
ΕΙΔΗ ΔΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΥΑΛΙΚΑ, 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ P.C., ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥΣ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρηστός Παπουτσής και ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, συνοδευόμενοι από το 
Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής Υποστράτηγο Γρηγόριο Μπαλάκο και το Δι

ευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττι
κής Ταξίαρχο Κωνσταντίνο Κρόκο προ- 
σέφεραν, 31-12-2010, εθιμοτυπικά δώρα 
σε τροχονόμο, ρυθμιστή κυκλοφορίας 
στο Σύνταγμα (συμβολή των οδών Βασι- 
λίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας).

Επίσης, ο Υφυπουργός Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μανόλης Όθωνας και ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομί
ας Πειραιά Ταξίαρχος Γεώργιος Σαξιώ- 
νης προσέφεραν εθιμοτυπικά δώρα σε 
τροχονόμο στον Πειραιά (Πλατεία 
Κοραή).
Δώρα σε τροχονόμους της Διεύ

θυνσης Τροχαίας Αττικής προσεφε- 
ραν, επίσης:

• Ο Προϊστάμενος Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Πα- 
παγιαννόπουλος και ο Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βορειο
ανατολικής Αττικής Ταξίαρχος Φώτι
ος Ζουμπούλης, στην Κηφισιά (Πλα
τεία Πλατάνου).
• Ο Γενικός Επιθεωρητής 

Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος Γεώργιος 
Γαλιάτσος και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομί
ας Νοτιοανατολικής Αττικής Ταξίαρχος Ηλίας Τσιβίκης, 
στη Γλυφάδα (συμβολή των οδών Λ. Ποσειδώνος και Γρ. 
Λαμπράκη).

Ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώ
πινου Δυναμικού Υποστράτηγος Νικόλαος Σερέτης και ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικ 
ής Ταξίαρχος Ευάγγελος Βενάρδος, στο Αιγάλεω (συμβο
λή των οδών Ιερός Οδού και Θηβών)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010 στον κόμβο της πλατείας 
του Λευκού Πύργου η Δ/νση Τροχαίας πραγματοποί
ησε εκδήλωση προς τιμήν των τροχονόμων της Δ/νσης 
Τροχαίας Θεσσαλονίκης: τοποθετήθηκε το παραδοσια
κό τροχονομικό βάθρο και τους ρυθμιστές τροχονόμους 
επισκέφθηκαν οι Υφυπουργοί, Μεταφορών και Δικτύ
ων Ιωάννης Μαγκριώτης και Σπύρος Βούγιας, οι βου
λευτές Θωμάς Ρομπόπουλος και Σταύρος Καλαφάτης, 
ο απερχόμενος Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλειος Πα- 
παγεωργόπουλος, ο εκπρόσωπος του Νομάρχη Θεσσα
λονίκης και ο Αναπλ. Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσα
λονίκης Υποστράτηγος Δημήτριος Τσακνάκης.
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Εορχασχικό μήνυμα χου Αρχηγού της Ελληνικής Ασχυνομίας από χο Κένχρο χης Άμεσης Δράσης 
καχά χην αλλαγή χου έτους

Ο Αρχηγός χης Ελληνικής Ασχυνομίας Ανχισχράχηγος Ελευθέριος Οικονόμου, καχά 
χην αλλαγή χου ε'χους, επισκέφθηκε χο Κένχρο Επιχειρήσεων χης Γενικής Ασχυνομικής 
Διεύθυνσης Αχχικής, όπου ανχήλλαξε ευχές με χο προσωπικό και απηύθυνε μέσω ασυρ- 
μάχου εορχασχικό μήνυμα προς χους αστυνομικούς, οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσία.

Σχο μήνυμά χου ο Αρχηγός χης Ελληνικής Ασχυνομίας επεσήμανε χα ακόλουθα:
« Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μια δύσκολη χρονιά κλείνει και μια νέα έρχεται. Το 2010 αφήνει χην Πατρίδα μας λα

βωμένη από χην οικονομική κρίση και χο 2011 μας βρίσκει σε μια πολύ δύσκολη και κρί
σιμη καμπή.

Σήμερα καλούμαστε ως Χώρα να δώσουμε μία ιστορική μάχη. Μάχη για να κατακτή
σουμε και πάλι όλα όσα ως Έλληνες μας αξίζουν. Εμείς οι Έλληνες έχουμε διαχρονικά 
δοκιμαστεί σε δύσκολες συνθήκες και έχουμε βγει νικητές Ας υποδεχθούμε χη νέα χρο
νιά με αισιοδοξία και ελπίδα.

Η χρονιά που πέρασε είχε ιδιαιτερότητες στον τομέα χης ασφάλειας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν με ψυχραιμία και επαγγελματισμό και 
γι’ αυτό σας εκφράζω τις ευχαριστίες και χα θερμά μου συγχαρητήρια. Η κατάκτηση αυτή δεν ήταν συγκυριακή αλλά αποτέλεσμα ολοκλη
ρωμένου σχεδιασμού και συστηματικής δουλειάς.

Συνεχίζουμε, χωρίς εφησυχασμό, αλλά με αυξημένο αίσθημα ευθύνης και ισχυρή βούληση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των
καιρών. Οφείλουμε με χη συνεισφορά μας να εξασφαλίσουμε στην Πατρίδα και 
σχα παιδιά μας αυτό που πραγματικά χους αξίζει: την ασφάλεια, χην κοινωνι
κή ειρήνη, χην πρόοδο.

Σε σας που αυτή χη στιγμή εκχελείχε χο χρέος σας θέλω να εκφράσω τις πιο 
θερμές ευχή; μου. Διασφαλίζεχε και αυχές τις ώρες χην κοινωνική γαλήνη, δί
νοντας τον καλύτερο σας εαυτό για χην προστασία χου πολίτη, με όρους δη
μοκρατίας με όρους προστασίας των ατομικών ελευθεριών και δικαιωμάτων 
χου ανθρώπου.

Σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά, καλή χρονιά με υγεία και ευτυχία. Θερ
μές ευχές στις οικογένεια; σας.

Σας ευχαριστώ».

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ Γ.Λ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχο συνεδριακό κένχρο I Βελλίδης χης Helexpo σε συνεργασία με την Ένωση 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης διοργανώθηκε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για χα 
παιδιά χου προσωπικού.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 

& ΙΘΑΚΗΣ
Με αφορμή χο εορχασχικό κλίμα των ημερών, η Ένωση των Αστυνομικών Υπαλλή

λων Κεφαλληνίας & Ιθάκης απογευματινές ώρες χης 29/12/2010, βρέθηκε κοντά σχα παι
διά χου τόπους μας αφού σε κεντρικό σημείο χης πόλεως χου Αργοστολιού μοίρασε δώρα 
και ευχές υπενθυμίζοντας όχι ο Αστυνομικός είναι φίλος και σύμμαχός τους σε οτιδήπο
τε χρειαστούν.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ “Ζ”
Την Πέμπτη 20\01\2011 πραγματοποιήθηκε ετήσιος χορός και η κοπή χης πίτας της Ομάδας “Ζ” (αλλαγή) σε κοσμικό κένχρο των Αθηνών. Πα

ρουσία χου Διοικητή χης Δ\σης Άμεσης δράσης Αττικής Αστυν. Δ/νχή κ. Κωνσταντίνου 
Βαλλιάνου και χης διοίκησης χης Ομά
δας “Ζ” τιμήθηκε ο κος Νικόλαος Παρά- 
σχης και η κα Ειρήνη Καραβίδα για χην 
πολύτιμη προσφορά χους στην κατα
σκευή στεγάστρου στο χώρο στάθμευ
σης χων μοχ\χων μας στον ορχο-Γουδή.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε χα
ρούμενο κλίμα ανχηλλάγησαν ευχές και 
στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι με τις 
οικογένειεάς χους διασκέδασαν με χο 
πλούσιο πρόγραμμα χου κέντρου.
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΙΕΝΕΙΜΕ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ -  
ΜΕΛΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ

Ο Αρχηγός χης Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικο
νόμου επέδωσε στις 12-01-2011 επαί
νους σε πενήντα πέντε αστυνομικούς, 
μέλη των συγγραφικών ομάδων επαγ
γελματικών εγχειριδίων, που προορί
ζονται για την εκπαίδευση του αστυ
νομικού προσωπικού.
Οι Αστυνομικοί συνέγραψαν αφιλο
κερδώς και χωρίς χρήση πνευματικών 
- συγγραφικών δικαιωμάτων, τα επαγ
γελματικά αυτά εγχειρίδια, που καλύ
πτουν όλο οχεδόν το φάσμα των αστυ
νομικών γνώσεων, πρακτικών και 
τακτικών, ανταποκρινόμενοι σε σχε
τικό αίτημα του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας.
Τα εγχειρίδια θα αξιοποιηθούν στις Σχολές της Ελληνικής Αστυ
νομίας, καθώς και στις μετεκπαιδεύσεις και στα επαγγελματικά σε
μινάρια, βοηθώντας σημαντικά την επαγγελματική κατάρτιση και 
εξειδίκευση του προσωπικού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι πέραν του σημαντικού οφέλους, όσον αφορά 
την εκπαιδευτική διαδικασία, προέκυψε και σημαντικό οικονομικό

όφελος για την Ελληνική Αστυνομία 
και το Ελληνικό Δημόσιο γενικότερα, 
όχι μόνο για το τρέχον έτος, αλλά και 
για αρκετά έτη στο μέλλον. Το οικονο
μικό όφελος, εκτιμάται ότι ανέρχεται 
στο χρηματικό ποσό των 400.000 ευ
ρώ κατ’ έτος.
Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε 
στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνι
κής Αστυνομίας (Α  Θρακομακεδόνων 
101, Αχαρνές) παρέστησαν επίσης, ο 
Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβί- 
τσας ο Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου Αντιστράτηγος Νικόλα
ος Παπαγιαννόπουλος, ο Γενικός Επι

θεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντιστράτηγος Γεώργιος 
Γαλιάτσος ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου 
Δυναμικού Υποστράτηγος Νικόλαος Σερέτης, ο Προϊστάμενος 
Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτηγος 
Παναγιώτης Φλήρης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ατ
τικής Υποστράτηγος Γρηγόριος Μπαλάκος και ο Διοικητής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας.

ΚΟΙΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΝΣΚΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Υπογράφηκε στις 24-01-2011, στο Μπάνσκο Βουλγαρίας, από τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας, 
κ. Kalin Georgiev και τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγο Ιωάννη Ραχωβίτσα, το σχετικό κείμενο για κοινές 
περιπολίες Ελλήνων και Βούλγαρων αστυνομικών στο Μπάνσκο 
Βουλγαρίας.
Ήδη από 17-01-2011 δύο Έλληνες αστυνομικοί βρίσκονται στο 
Μπάνσκο και περιπολούν από κοινού με Βούλγαρους συνάδελφούς 
τους.
Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής έγινε μετά από πρόταση 
των Βουλγαρικών Αρχών, επειδή συγκεντρώνει σημαντικό αριθ
μό Ελλήνων τουριστών. Οι Έλληνες αστυνομικοί που διατίθενται

για κοινές περιπολίες στην περιοχή αρμοδιότητας του Περιφερεια
κού Αστυνομικού Τμήματος του Μπάνσκο, εκτελούν υπηρεσία με 
τις στολές, που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Ελληνι
κής Αστυνομίας και δεν φέρουν οπλισμό.
Κύριο καθήκον τους είναι να επιλαμβάνονται σε περιστατικά που 
αφορούν Έλληνες πολίτες ασκώντας τις αρμοδιότητές τους υπό 
την καθοδήγηση και την παρουσία Βούλγαρων αστυνομικών, στο 
πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότητας 
Ο θεσμός των «κοινών περιπολιών» Ελλάδας και Βουλγαρίας απο
τελεί υλοποίηση της πολιτικής βούλησης των δύο χωρών για ενί
σχυση και ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας τους όπως 
διατυπώθηκε στην Κοινή Διακήρυξη που υπέγραψαν ο Έλλη
νας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Βούλγαρος Υπουργός 
Εσωτερικών στις 27-07-2010, στην Μπογιάνα της Βουλγαρίας 
Επίσης, σε επίπεδο Ε.Ε., ο θεσμός αυτός προβλέπεται σε Απόφαση 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Συμβου
λίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το έτος 2008.
Στο πλαίσιο της υπογραφής του κειμένου για τις κοινές περιπολί
ες  ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας δήλωσε, μεταξύ άλ
λων:
« ...Από αυτή τη στιγμή και μέχρι το τέλος της χειμερινής περιόδου 
στα μέσα Μαρτίου, οι Έλληνες επισκέπτες θα αισθάνονται εδώ πο
λύ οικεία. Σε καθημερινή βάση, Έλληνες ένστολοι Αστυνομικοί, 
οι περισσότεροι εκ των οποίων μιλούν και την βουλγαρική γλώσ
σα, θα περιπολούν από κοινού με τους Βούλγαρους συναδέλφους 
σε όλη την περιοχή του Μπάνσκο, έτοιμοι να παράσχουν οποιαδή
ποτε συνδρομή χρειαστεί...»
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εν όψει ίων εορτών του Δωδεκαημέρου ο Δ/ντής της Δ/νσης Αστυνομίας Θεσ

σαλονίκης Ταξίαρχος κ. Τρύφων Κούκιος, ως εκπρόσωπος του Γ ΑΔ.Θ. συνοδευ- 
όμενος από αντιπροσωπεία αστυνομικών επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Αναπτυξι
ακής Αποκατάστασης στο Φίλυρο όπου διαμένουν παιδιά με αναπηρία.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ AΑ  ΠΕΛΛΑΣ
Στις 21-12-2010 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΝΑ Πέλλας η Χριστουγεν
νιάτικη εκδήλωση που διοργάνωσε η Α.Δ. Πέλλας για τα παιδιά του προσωπικού των Αστυνομι
κών Υπηρεσιών του Νομού. Κατά την εκδήλωση, μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν θεατρική πα
ράσταση που παρουσίασε το Εφηβικό Εργαστήρι του Εδεσσαϊκοό Θεάτρου, με τίτλο «Το 'Ονειρο 
του Σκιάχτρου». Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Διευθυντής της ΑΔ. Πέλλας, Αστυν. A 
ντής κ. Παναγιώτης Λουκάς απένειμε στην Πρόεδρο του Εδεσσαϊκού Θεάτρου, κυρία Κατερίνα 
Γαλανού, τιμητική πλακέτα, για την προσφορά της στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.
Η ΑΔ. Πέλλας ευχαριστεί όσους συνετέλεσαν στην εκδήλωση και ιδιαίτερα: Την Ένωση Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Ν. Πέλλας και την Τοπική Διοίκηση της Δ.Ε.Α., το Εδεσσαϊκό θέατρο και 
την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

Την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε ο Ο.Φ Α  Δυτικής Αττικής, με πρωτοβου
λία του προέδρου κ. Ιωάννη Μαθιουδάκη και του Διοικητικού Συμβουλίου στο πνευματικό κέντρο 
του Δήμου Αγάλεω «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ».
Στην εκδήλωση απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα 
στην οικογένεια του δολοφονηθέντος Αστυνομικού 
Διευθυντή Γεωργίου Βασιλάκη,

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης δόθηκαν οπτο
νομικές ενισχύσεις ύψους (8.500 ευρώ) ανάλογα με 
την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης:

α) Σε δύο σοβαρά τραυματισμένους Αστυνομι
κούς το ποσό των (2.000 ευρώ) Στάθη Λαζαρίδη,
Απόστολο Γιαννούλη.
β) Σε ορφανά παιδιά Αστυνομικών οικογενειών το 
ποσό των (4.300 ευρώ)

I γ) Βραβεύτηκαν είκοσι εφτά Αστυνομικοί οι οποίοι επέδει- 
ξαν υπερβάλλοντα ζήλο, θάρρος και αποφασιστικότητα, στην 
εκτέλεση του καθήκοντος.

Επίσης δόθηκαν 22 τιμητικά διπλώματα με αντίστοιχα 
χρηματικά βραβεία των (100 ευρώ) και συλλεκτικά βιβλία σε 
παιδιά Αστυνομικών, που πέτυχαν σε Ανώτατα και Ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Στην εκδήλωση παρουσι
άστηκαν ελληνικοί χοροί, από την χορευτική ομάδα παιδιών 
Αστυνομικών της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά. Τίμησαν με την 
παρουσία τους, η Υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ΜιλέναΑποστο- 

I λάκη, ο βουλευτής β' Αθηνών και πρώην πρόεδρος της Βουλής 
! Απόστολος Κακλαμάνης, ο βουλευτής β' Αθηνών Χρ. Πρωτό- 

παππας, ο βουλευτής β' Αθηνών Α Μίχος, ο βουλευτής β' Αθη- 
! νών Άδωνις Γεωργιάδης, οι οποίοι απένειμαν τα τιμητικά δι

πλώματα στους Αστυνομικούς και στους αριστούχους μαθητές, 
ο δήμαρχος Αγάλεω Χρ. Καρδαράς, δημοτικοί σύμβουλοι, ο Δή

μαρχος Αγ. Βαρβάρας Γ. Καπλάνης, ο π. δήμαρχος Αγάλεω Δ. Κα- 
λογερόπουλος ο Υποστράτηγος Νικόλαος Χαλιάσος, οι Ταξίαρχοι 
Ευάγγελος Βενάρδος Δ/ντης Δ/νσης Αστυν. Δυτ. Αττικής, ο Δ/ 
ντης Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά Ταξίαρχος Γεώργιος Σαξιώνης, 
ο Δ/ντής Δ/νσης Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος Κων. Κρόκος, ο Δ/ 
ντης Δ/νσης Διαβατηρίων/ΑΕ Α  Ταξίαρχος Γεώργιος Καμπέρης, 
ο Δ/ντης Υποδ/νσης Ασφάλειας Δυτ. Αττικής Αστυν. Δ/ντης Παν.
Αλκρέρης, ο Δ/ντης Τροχαίας Αθηνών Αστυν. Δ/ντης Κων. Μιχαι- 
ρίνας, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπ. Προστασίας του Πολίτη ΑΑ'
Αθ. Κοκκαλάκης, πολλοί αστυνομικοί και πλήθος κόσμου.
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ I

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΕΩΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Σχη διοργανωθείσα από χο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, Έκθεση Τροχαίας σχο 
Ιδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης προσήλθαν πάνω από 2.500 μα- 

θηχές από όλα χα δημόσια και ιδιωχικά σχολεία Α’ βαθμιας και Β’ βαθμι- 
ας εκπαίδευσης, και επτακόσιοι περίπου Αξιωμαχικοί, Υπαξιωμαχικοί και 
οπλίχες σχραχιωχικών σχημαχισμών χου Νομού Ξάνθης.
Η ΑΔ. Ξάνθης ευχαρισχεί θερμά όλους εκείνους που συνέβαλαν με οποι- 
οδήποχε χρόπο σχην επιχυχία χης εκθέσεως χροχαίας καθώς και χο Ιδρυ
μα Θρακικης Τέχνης και Παράδοσης που αποχελεί πολύχιμο αρωγό και 
συμπαρασχάχη σε όλες χις εκδηλώσεις που διοργανώνει η Αστυνομική Δι
εύθυνση.
Σε εκδήλωση που έγινε σχο Ασχυνομικό Μέγαρο Ξάνθης, ο Ασχχτνομικός 
Διευθυνχής Ξάνθης παρέδωσε σε Ιίχρονη μαθήτρια χου δημοχικού σχο
λείου Μύκης, ένα ποδήλαχο που κληρώθηκε (προσφορά χου καχασχήμαχος 
ποδηλάχων Δερμεχζόπουλου) σχην Έκθεση Τροχαίας.

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Με αφορμή χις εορχές χου Δωδεκαημέρου και με πρωτοβουλία χων Δοκίμων Υπα- 
σχυνόμων διενεργήθηκε έρανος για φιλανθρωπικούς σκοπούς μεχαξύ χων Δοκίμων, 
χων αξιωμαχικών καχ χου λοιπού προσωπικού χης ΣΑΕΑ Το χρημαχικό ποσόν που 
συγκενχρώθηκε διαχέθηκε με χην παροχή δώρων, χροφίμων και άλλων αγαθών από 
ανχιπροσωπεία χης Σχολής σχα ιδρύμαχα «Αρωγή» και «Κιβωχός χου Κόσμου».

Πραγμαχοποιήθηκε απονομή μεχαλλίων χου Αστυνομι
κού Σταυρού:
- Στους Αστυφύλακες Περικλή Πετρακάκο και Κωνστα
ντίνο Κρικώνη, διότι χην 25.1.2006 σε περιστατικό πυρ
καγιάς σχο AT. Καματερού εισήλθαν σχο Γραφείο χου Αξ. 
Υπηρεσίας και παίρνοντας χα κλειδιά χου κρατητηρίου 
διέσωσαν εγκλωβισμένο κρατούμενο από βέβαιο θάνατο, 
εκθέτοντας χη ζωή χου σε κίνδττνο.
. Στον ιδιώτη Θεόδωρο Μονέο, διότι χην 2.11.2009 μετά από 

ένοπλη ληστεία σε βάρος υπαλλήλου περιπτέρου σχη Νίκαια, αψηφώντας τον κίνδυνο, κατεδίωξε 
χο δράστη και συνεπλάκη μαζί χου, δημιουργώντας χις απαραίτητες συνθήκες που οδήγησαν σχη 
σύλληψή χου από τους αστυνομικούς.
Η τελετή έλαβε χώρα σχην αίθουσα συσκέψεων χου μεγάρου χης ΓΑΔΑ και χα μετάλλια επέδωσε 
ο Γεν. Ασχυν. Δ/ντής Αττικής Υποστράτηγος κ. Γρηγόριος Μπαλάκος.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2010

Την κοινή επιχείρηση «Ποσειδών 2010» που αφορά σχην εκπαί
δευση για ανίχνευση πλαστών εγγράφων, παρακολούθησαν εί
κοσι πέντε στελέχη χης Ελληνικής Αστυνομίας και δεκατέσσερα 
στελέχη χου Ληιενικού Σώματος, που πραγματοποιήθηκε σε κε
ντρικό ξενοδοχείο χων Αθηνών. Η εκπαίδευση διεξήχθη υπό χην 
επιμέλεια χης Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης χου 
Σώματος και χο διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν εξειδικευμένοι 
εκπαιδευτές προερχόμενοι από κ-μ χης Ε.Ε.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΟΠΛΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Εκπαίδευση σε θέματα όπλων μαζικής καταστροφής από εκπαι
δευτές του FBI παρακολούθησαν δεκαέξι στελέχη της Ελληνικής 
Αστυνομίας και δύο του Πυροσβεστικού Σώματος. Η εκπαίδευση 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης η οποία είχε την επιμέλεια, σε συνεργασία με 
την πρεσβεία των ΗΠΑ, ενώ το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν 
υψηλόβαθμα στελέχη του FBI.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΕ 47 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ

Στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης Β. Ελλάδας, στη Βέροια, πραγματοποιήθηκε η τελετή απο
νομής πιστοποιητικών σπουδών σε σαράντα επτά Αστυφύλακες 
που προέρχονται από Συνοριακούς Φύλακες και εντάχθηκαν στο 
αστυνομικό προσωπικό των Τμημάτων και Κλιμακίων Συνορια
κής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης που συμμετείχαν 
στο πρώτο από τα έξη σεμινάρια του εκπαιδευτικού προγράμματος 
για τη διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών 2007-2013 με τίτλο 
«Ενσωμάτωση στο αστυνομικό εκπαιδευτικό σύστημα του κοινού 
προτύπου εκπαίδευσης του ευρωπαϊκού Οργανισμού της Frontex 
για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά 
σύνορα των κ-μ».

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL), με θέμα «Διαδικτυακό 
Έγκλημα και έγκλημα με τη χρήση υψηλής τεχνολογίας» 
που διοργανώθηκε από το Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής 
Ακαδημίας της χώρας μας σε συνεργασία με την Διεύθυνση 
Δημόσιας Ασφάλειας /Α.Ε Α  και το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της CEPOL, με την υποστήρι
ξη της EUROPOL, EUROJUST, Πολωνίας και Γαλλίας.
Στο σεμινάριο αυτό, συμμετείχαν (28) ανώτεροι αξιωματικοί 
των Κ-Μ της Ε.Ε., που εμπλέκονται στο συντονισμό, την 
έρευνα και την εκπαίδευση αναφορικά με εγκλήματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου και της Υψηλής Τεχνολογίας, 
εμπειρογνώμονες επί του αντικειμένου της δραστηριότητας, καθώς και οι Αστυνόμος Α' Κριέρης Δημήτριος, Υπαστυνόμος Α' Ανα- 
στασιάδης Αλέξανδρος και Υπαστυνόμος Α' Παπαγιαννόπουλος Κλεάνθης της Αστυνομικής Ακαδημίας/ Τμήμα CEPOL, ως υπεύ
θυνοι διοργάνωσης.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Την 28η Ιανουάριου στην αίθουσα 
κινηματογράφου της παλαιός Σχολής 
Αξιωματικών έγινε κοπή της πρωτο
χρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Πολι
τικού Προσωπικού,ΎΔΤ Νομαρχιακού 
Διαμερίσματος Αθηνών Ανατολικής 
και Δυτικής Αττικής. Στην τελετή πα- 
ρέστη ως εκπρόσωπος της πολιτικής 
ηγεσίας ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας, ως 
εκπρόσωπος της αστυνομικής ηγεσίας ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας, Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας και ο Διευθυντής της
Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων κ. Αλέξανδρος Γεροχρήστος.
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ !

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

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

>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Αλέρχας Ανδρέας, Ανχζάς Δη- 
μήτριος Γεωργιάδης Παύλος, Κοζυράκης Ιωάννης, Κουλουριώχης 
Σωτήριος, Μάκκας Βασίλειος, Μουδούρης Σπυρίδων, Οικονομά- 
κης Κων/νος, Ραχαβέλης Αντώνιος, Σχισμένος Ανδρέας, Τσικρικάς 
Απόστολος, Χόνδρος Αχιλλέας
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Ακριβός Σταύ
ρος Ανεστόπουλος Ιωάννης, Βαλομάνδρας Θωμάς Βλάχος Ανδρέ
ας Γιαταγάνας Δημήτριος, Γκούντας Θεόδωρος, Γώγος Χριστό
φορος Δακούρας Χρηστός Ζαχαρόπουλος Κων/νος, Ηλιόπουλος 
Αναστάσιος Καλακίκος Παναγιώτης Καραντκόλας Ανδρέας, Κρου- 
σανιωτάκης Εμμανουήλ, Κυριακάκης Ιωάννης, Λουκόπουλος Νι
κόλαος Λούκος Αθανάσιος Μιχαλόπουλος Στυλιανός Μιχελακά- 
κης Νικόλαος, Μπάλλας Βάιος Μπαμπατσιάς Βασίλειος, Μωυσίδης 
Μωυσής Νικολετόπουλος Παναγιώτης Παναγιωτάρας Ζώης Πα- 
παδόπουλος Παναγιώτης Παυλίδης Δημήτριος Σο'ϊλεμεζόγλου 
Θεόφιλος Στεφανίδης Νικόλαος, Τσιάβας Δημήτριος, Φάκος Γεώρ
γιος, Χαραλαμπίδης Ιτοάννης Χαραλαμπόπουλος Κων/νος 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αθανασίου 
Νικόλαος, Βλάσκος Κων/νος, Βούλγαρης Κων/νος, Γεωργίου Ανα
στάσιος, Γιαβρούτας Παύλος Γιαννακόπουλος Χρήστος Δαμιανός 
Γεώργιος Θεοχαράκης Ηλίας Κακούρης Ηλίας Καλαϊτζίδης Πα
ναγιώτης Καλαμπόκης Χρήστος Καρακουλάκης Γεώργιος Κλεί- 
τσικας Φίλιππος, Κοπασάκης Εμμανουήλ, Κορμάρης Πέτρος Κρα- 
νάς Ξενοφών, Μουρελάτος Παναγιώτης Μπαλάνος Ευάγγελος 
Μπούκας Σταμάτιος Παπαδάκης Γεώργιος Περιστέρης Αθανάσι
ος, Πετροπούλου Αθανασία, Σαμπάνης Κων/νος Σκεντερίδης Δη- 
μήτριος Σουλόπουλος Γεώργιος Σπυρόπουλος Γεώργιος, Τίγκας 
Ευάγγελος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Αρκομάνης Νικόλαος Βέ- 
ντζιος Νικόλαος, Γιαννούλης Ιωάννης Γρηγοριάδης Γρηγόριος 
Ζήκας Σπυρίδων, Κατσαρόπουλος Γεώργιος, Κόμματός Αστέριος 
Κουτρουδίτσος Κων,/νος Ντελώνης Βασίλειος Πετρίδης Ευστρά
τιος Στοάκης Χρήστος Τζηρίνης Άγγελος Τζιμίκας Δημήτριος 
Τσαγκάρης Εμμανουήλ, Χρυσόμαλλος Θεόδωρος Ψυχάρης Σπυ
ρίδων.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Βασιλάκης Απόστολος, 
Δέλκος Αθανάσιος, Μίλεσης Στέφανος Μπατσάρας Θωμάς Ποτώ- 
νης Δημήτριος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Αλεξίου Αθανάσιος Γι- 
αννακός Αθανάσιος Δαραμούσκας Χρήστος Δεσποτάκης Ιωάννης 
Δήμας Γεώργιος, Δούκας Γιαννηκώστας, Ελευθεριάδης Αθανάσι
ος, Ιωάννου Βασίλειος, Καλτσώνης Δημήτριος, Κόππας Ευάγγελος 
Κασσούρας Δημήτριος, Κοντογιάννης Ανδρέας, Λεονχιάδης Ιωάν
νης, Λιολιούσης Θεοφάνης Λυχούδης Απόστολος Μαρμαρίδης 
Γεώργιος, Μητσόπουλος Κων/νος, Μούρσιας Κων/νος, Μπέλτσος 
Σωτήριος Μποζινάκης Χρήστος Μπόνιας Δημήτριος Ξάνθος Αθα
νάσιος Οικονομίδης Σωτήριος, Παλάσκας Ιωάννης Πάντουλα Μα
ρία, Παπαγεωργάς Δημήτριος Παπαδοπούλου Σατυρούλα, Παπα- 
παναγιώτου Παναγιώτης Παππάς Λάμπρος, Παράσχης Δημήτριος 
Παραχεράκης Ιωάννης Πελεκανάκης Εμμανουήλ, Περουστιάνης 
Δημήτριος Ποικιλίδης Γεώργιος, Πολυδούρης Αθανάσιος Σκαρ-
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κάλης Χρήστος, Στεφανάκος Στέφανος, Τζίντζης Σταμάτης Τζου- 
βάνος Χαρίλαος, Τζούπης Σπυρίδων, Τσάκωνας Νικόλαος, Τσιρώ- 
ζης Δημήτριος, Χρήστου Κων/νος, Ψωμόλιας Νικόλαος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αβραάμ Χρήστος, Ακρι
βός Ιωάννης Ασβεστάς Ευστράτιος, Άτσαλος Χρήστος Βενετικί- 
δης Σταύρος, Βουλγαράκης Δημήτριος Γιαννακόπουλος Γεώργιος, 
Γλέζος Στυλιανός Δημόπουλος Θεόδωρος, Θεοδώρου Ευάγγελος, 
Θεοδώρου Ευστάθιος, Καλαμπούκας Αντώνιος, Κάμπας Κων/νος, 
Καραμπίνης Δημήτριος, Κατσακιώρης Θωμάς Κοντογεώργος Πα
ναγιώτης Κοσκινιώχης Παναγιώτης Κουργιαλής Γεώργιος Κρι- 
κέτος Γρηγόριος, Κυριακάκης Εμμανουήλ, Κύρκος Σωτήριος, Λα- 
γουτάρης Δημήτριος Μελάς Δημήτριος, Μελισσαράτος Άγγελος 
Μηλιώτης Νικόλαος Μοσχόπουλος Νικόλαος, Μπλαχάβας Ευριπί
δης, Μυρωνίδης Θεόδωρος, Νικολόπουλος Διονύσιος Πανουτσα- 
κόπουλος Θεοφάνης Παπαγιάννης Ιοιάννης, Πετρίδης Νικόλαος, 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Ράμμος Νικόλαος, Ρούσση Θέτιδα, Σιάμος 
Παντελής Σκίνης Ιωάννης Σπανάκης Νικόλαος, Σπηλιωτόπου- 
λος Βασίλειος Σωτηριάδης Δημήτριος Τζελέπης Δημήτριος Τζι- 
βιτζιδης Γεώργιος Τριανταφύλλου Κων/νος Τριχανιώτης Σταύ
ρος, Τσαρδάκης Δημήτριος Τσιορνοβίτης Πασχάλης Φαμπρίκης 
Αναστάσιος, Φωτάκης Θωμάς Χριστακάκης Ευάγγελος 
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αλικάκη Δήμητρα, 
Αναγνοχιτόπουλος Αθανάσιος Αναστασιάδης Ιωάννης Αντωνένας 
Δημήτριος Αντωνόπουλος Παναγιώτης Ανυφαντάκης Kow/νος, 
Αποστολίδης Ιωάννης, Αργυράκης Κων,/νος, Ασπιώτης Σπυρίδων- 
Γεώργιος Αυλακιώτης Νικόλαος, Βακλάρης Αθανάσιος Βασιλεί
ου Άγγελος, Βάσσης Δημήτριος Βασταρούχας Παναγιώτης Βιτω- 
ράκης Χρήστος, Βλάχος Δημήτριος, Βρακά-Νασιοπούλου Βιργινία, 
Γαβρίτσας Ευάγγελος, Γαρδικιώτης Επαμεινώνδας Γατίδης Δημο
σθένης Γεροντίδης Γεώργιος, Γεωργός Ιωάννης Γεωργιάδης Ευ
θύμιος, Γεωργίου Ξενοφών, Γεωργόπουλος Κων/νος, Γεωργούλας 
Θεόδωρος Γιαννακίδης Ιωάννης Γιανναράς Αναστάσιος, Γιαν- 
νόπουλος Δημήτριος Γκαργκούδη Μαρία, Γκιόλιας Δημήτριος 
Γκριτζάλης Σοφιανός, Γλαβέλης Γεώργιος, Γουρζής Θωμάς, Γού- 
σιας Νικόλαος Γουσόπουλος Χαράλαμπος Δαμιανάκης Γεώργι
ος Δανίκας Παναγιώτης Δασιόπουλος Αθανάσιος Δημακόπουλος 
Αργύριος, Δημητρακόπουλος Παρασκευάς, Δήμος Στέφανος Δια- 
μαντόπουλος Δημήτριος, Διφωνής Γεώργιος, Δόγκας Παναγιώτης 
Ευσταθίου Ιωάννης Ζανιάς Ευστάθιος, Ζαφειρόπουλος Αλέξαν
δρος Ζερβάκης Ευάγγελος Ζιώγας Θεόδωρος Ζιώγκου Παυλίνα, 
Θεοδωρακόγλου Θεόδωρος, Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Θωμοπού- 
λου Θεώνη, Καϊδαντζής Ελευθέριος, Καλαγιάκος Γεώργιος, Καλα
ϊτζής Δημήτριος, Καλαμαράς Βασίλειος, Καλογεράκης Στέφανος, 
Καλύβας Κων/νος Καναβός Νικόλαος, Καπαράκος Πέτρος Καπό- 
λαςΓεώργιος Καραγιάννης Θωμάς, Καραγκούνης Σωτήριος Καρα- 
κόπουλος Απόστολος Καραπατάκης Παναγιώτης Καράς Βασίλει
ος Καρασαββίδης Μιχαήλ, Κατρανάς Σταύρος Κατσαράς Ιωάννης, 
Κατσιαντώνης Γεώργιος, Κατσιφής Αριστείδης Κατσίφης Αριστεί
δης Κετσετζής Ευστράτιος, Κίμογλου Κων,/νος, Κιούφτης Διονύ
σιος, Κολλητήρης Ανδρέας, Κοταρόπουλος Απόστολος, Κουζίνας 
Παναγιώτης Κουμαράς Κων/νος, Κουντουράς Σωτήριος Κουρφα- 
λής Νικόλαος Κουσιάντας Γεώργιος Κουτάλάς Ιωάννης, Κούτσι- 
ας Θωμάς Κουτσουράς Αθανάσιος Κοψάρης Ευστράτιος, Κυρια- 
ζής Αθανάσιος Κωστάκης Δημήτριος, Λαγαμχζής Γεώργιος Λόγιος 
Κων/νος Λένος Γεώργιος Λυμπεράκης Χρήστος Λυμπερόπουλος 
Ηλίας, Μακρυγιώργου Ακριβή, Μαμαρέλης Κων/νος, Μανουσέλης 
Νικόλαος, Μαντζάκος Παναγιώτης Μανωλέρης Ελευθέριος, Μαρ-



τυγάκης Στυλιανός Μασχρογιάννης Χρηστός Μαυρογιαννίδης 
Ηλίας Μαυροματίδης Αθανάσιος Μίσχος Χρηστός Μούλιας Κων/ 
νος Μουντζούρης Παναγιώτης Μουρκιώτης Δημήτριος Μπαγιάς 
Μενέλαος, Μπαϊραμισλής Ιωάννης Μπάκας Ηλίας Μπάκας Μενέ
λαος, Μπαλταγιάννης Κων/νος Μπάπουζας Σπυρίδων, Μπαρδάκας 
Κων/νος, Μπέτας Απόστολος, Μπινιάρης Γεώργιος, Μπουρογιάν- 
νης Δημητριος Μπούσμπουρας Παναγιώτης Μωϋσίδης Παύλος, 
Νιάρχος Νικόλαος, Νταραράς Στέφανος Ντούζα Μαρία, Ντούσκας 
Ηλίας, Ξηρός Φώτιος Ορφανός Παναγιώτης Παναγιωτίδης Στέρ- 
γιος Παναγιωτόπουλος Κων/νος Παναγιώτου Ευάγγελος, Πανό- 
λιας Νικόλαος Παπαδέλος Λυκούργος Παπαδημητρίου Νικόλαος 
Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Παύλος Παπαλόπουλος 
Χρηστός Παπασυριόπουλος Δημητριος Παπαχρήστος Απόστολος 
Παπούλιας Επαμεινώνδας Παππάς Δημητριος, Παυλής Γεώργιος, 
Παχτίτης Δημητριος Περδίκης Ιωάννης Πέττας Γεώργιος Πλακι- 
άς Ανδρέας Πλαάκος Σωτήριος Πολίτης Αντώνιος Πολοσηφάκης 
Γεώργιος, Πολύζος Γεώργιος Ποντικής Χρηστός, Πορνάρας Νικό
λαος, Πουλόπουλος Πέτρος Ρασσιάς Κων/νος, Σαμαράς Παναγιώ
της Σάντας Σπυρίδων, Σιδηρόπουλος Γεώργιος Σκόνδρας Κων/ 
νος Σταμπουλίδης Ηλίας Στεργιοπούλου Ελένη, Στεργίου Ιωσήφ, 
Στούπας Κων/νος, Στρατής Γεώργιος Συροπλή Αικατερίνη, Σω- 
τηρόπουλος Δημήτριος Τακάκης Σταύρος, Τζαναβάρας Παναγιώ
της Τζανάκας Χρήστος Τζόγκανος Αθανάσιος, Τόλης Βασίλειος 
Τοξίδης Χρήστος Τούσιας Ιωάννης, Τσακάκος Νικόλαος, Τσακί
ρης Χρήστος, Τσαλαμούρας Δημήτριος Τσανάκας Χρήστος Τσια- 
μάκης Λάμπρος Τσπιιζίδης Μιχαήλ, Τσιρονίκος Αναστάσιος, Τσο- 
λάκης Γεώργιος Τσολάκος Νικόλαος, Τσορμπατζούδης Θεόδωρος, 
Φάκος Παναγιώτης Φέσκος Ιωάννης Φιλανδριανός Ευάγγελος, 
Φιλίππου Νικόλαος Χονδρογιάννης Γεώργιος Χρηστίδης Χρή
στος Χριστάκος Ιωάννης, Χρυσολωράς Αθανάσιος, Χωραβάτης Νι
κόλαος Ψαράκης Γεώργιος, Ψαροκωστόπουλος Δημήτριος 
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Ελευθεριάδης Δημήτριος, 
Ηλιού Αλέξανδρος Κακάκης Ιωάννης Μπόντας Σπυρίδων, Παπα- 
θεοδώρου Ιωάννης, Παπακωνσταντίνου Κων/νος Σινόπουλος Διο
νύσιος Συκιώτης Χαράλαμπος, ΤσιμπάκηςΑρίσταρχος.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Αντύπας Ιωάννης Καρμοί- 
ρης Δημήτριος Παπανικολάου Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Ειδικού Φρουρού οι, Καρδουλάς Χρυσόστο
μος Σταθακόπουλος Κων/νος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
>Υπαστυνόμος Β' που υπηρετεί στο Α.Τ. Κορίνθου επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ.Α,Δ,Αττικής τηλ. 6982480067.
> Αρχκρύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Τροχαίας Θεσ/νίκης
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της ΑΔ. Φλώρινας τηλ. 6993281135.
> Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στο Τμήμα Τροχαίας Ηρα
κλείου Κρήτης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ.Θεσ/νίκης., τηλ. 
6907508787.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ Α.Δ.Α. - AT. Αμπελοκή
πων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποια
δήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Θεσ/νίκης τηλ. 6989508010.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη ΓΑΑΘεσ/νίκης επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΑΔ. Σερρών, τηλ. 6945463051.
> Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Παρμενίδης που υπηρετεί στη 
Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσ/νίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοι

βαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Καβά
λας τηλ. 6979668899.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ ΑρκαδίαςΤροχαία 
Εθνικών Οδών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Κυκλάδων και Δωδεκα- 
νήσου, τηλ. 6971563523.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Σ.Φ. Κρυσταλλοπηγής/ 
ΑΑ Φλώρινας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Λάρισας Τρικάλων, Καρδί
τσας Μαγνησίας Πιερίας τηλ. 6932602332.
> Ο Αστυφύλακας Αδάμ Αλεξανδρίδης που υπηρετεί στη Δ/ 
νση Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ημαθί
ας τηλ. 6977937837.
> Ο Αστυφύλακας Άγγελος Τασιούλας που υπηρετεί στο AT. 
Κέρκυρας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Αχαϊας, Ατωλίας Ακαρνανίας ή 
Άρτας τηλ. 6946381977.
> Ο Αστυφύλακας Παναγιώτης Λημναίος που υπηρετεί στο 
ΤΑ  Αγίου Δημητρίου -Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ζακύνθου, 
τηλ. 6988125608.
> Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Παπαδόπουλος που υπηρετεί στον 
ΑΣ. Σκύρου Ευβοίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Ημαθίας τηλ. 6978407685.
> Ο Αστυφύλακας Χρήστος Στογιαννίδης που υπηρετεί στο 
Τ.Σ.Φ. Κυπρίνου/ ΑΔ. Ορεστιάδας επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Σάμου, 
τηλ. 6947992874.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Αρκαδίας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της επικράτειας τηλ. 6937656916.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Φλώρινας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της ΑΔ. Λάρισας, τηλ. 6939034184.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Σ.Φ. Κρυσταλλοπηγής 
Φλώρινας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Λάρισας Τρικάλων, Καρδίτσας 
Μαγνησίας ή Πιερίας τηλ. 6932602332.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Σχηματαρίου Βοιωτί
ας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδή
ποτε υπηρεσία των Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΑΔ. Χαλκιδικής ή από οποι
αδήποτε υπηρεσία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τηλ. 
6982426428.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Σ.Φ. Ορεστιάδας επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΓΑΔΑττικής τηλ. 6936228475.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT.'  Υδρας επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.Α.Δ.Θεσ/νίκης ή ΑΔ. Λέσβου ή Ζακύνθου, τηλ. 6987559300.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Μαντουδίου Ευβοίας 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της ΓΑΔ.Θεσ/νίκης τηλ. 6977832809.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Μεταγωγών -  Αι- 
καστηρίων Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ.Θεσ/νίκης τηλ. 
6973463569.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Ιστιαίας Ευβοίας επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔ.Θεσ/νίκης, τηλ. 6948967808.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Ηρακλείου επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο-
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χε υπηρεσία χης ΓΑΔ.Θεσ/νίκης , χηλ. 6978410000, 6972433800, 
2310771438.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί σχην ΑΑ Χανιών επιθυμεί να 
μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρεσία 
χης ΓΑΔ.Θεσ/νίκης η ΑΔ. Πιερίας χηλ. 6970963733.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί σχο Α.Τ. Γρεβενών επιθυμεί να 

μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρεσία 
χης Α.Δ. Ημαθίας, χηλ. 6972898404.
> Αστυφύλακας που υπηρεχεί στη Δ/νση Αστυνομίας Νοτι
οανατολικής Αττικής επιθυμεί να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρεσία χης ΓΑΔ.Θεσ/νίκης, χηλ. 
6972543997,6945580108.
> Αστυφύλακας που υπηρεχεί στη ΓΑΑΘεσ/νίκης επιθυμεί 
να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρε
σία χης ΑΔ. Κιλκίς, χηλ. 6972220363.
> Αστυφύλακας που υπηρεχεί σχο AT. Ωραιοκάστρου/ 
ΓΑΑΘ. επιθυμεί να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χης από 
οποιαδήποχε υπηρεσία χης Α.Δ. Λέσβου, χηλ. 6978316172.
> Αστυφύλακας που υπηρεχεί σχο AT. Πολικής Κεφαλληνί
ας επιθυμεί να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδή
ποτε υπηρεσία χης ΓΑΔ.Θεσ/νίκης χηλ. 6971803671.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί σχην ΑΑ Λέσβου επιθυμεί να 
μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρεσία 
χων Α.Δ. Τροχάλων ή Καρδίτσας χηλ. 6973882229.
> Αστυφύλακας που υπηρεχεί στην ΑΑ Αρκαδίας επιθυμεί 
να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρε

σία χης Γ ΑΔ.Θεσ/νύχης χηλ. 6932764577.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί σχην ΑΑ Βοιωτίας επιθυμεί 
να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρε
σία χης ΑΔ. Λέσβου ή ΓΑΔΑττικής χηλ. 6946986727.
> Ο Ειδικός Φρουρός Αθανάσιος Μπερμπερίδης που υπηρε
τεί σχο AT. Αναβύσσου Ν/Α Αττικής επιθυμεί να μεχαχεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρεσία χης ΓΑΔ.Θεσ/ 
νίκης χηλ. 6936015479.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρεχεί σχο AT. Αυλώνα επιθυ
μεί να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε 
υπηρεσία χης ΓΑΔΑττικής ή ΓΑΠ. Κρήτης, χηλ. 6982011303, 
2221115004.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρεχεί σχο AT. Αμπελοκήπων
επιθυμεί να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήπο
χε υπηρεσία χης ΓΑΔ.Θεσ/νίκης χηλ. 6971508996.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρεχεί σχο AT. Αυλώνα επιθυμεί 
να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό χου, από οποιαδήποχε υπηρε
σία, χηλ. 6982011303.
> Ο Συνοριακός Φύλακας Ιωάννης Φούκας που υπηρεχεί 
στο Τμ. Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής,
επιθυμεί να μεχαχεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδή
ποχε υπηρεσία χων Α.Δ. Θεσπρωτίας Ηγουμενίτσας ή Ιαχχννίνων, 
χηλ. 6944635265.

[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ :

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 
Από τις αρχαιρεσίες σχην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Ν.Πιερίας χης 03-01-2011 προέκυψαν: Διοικητικό Συμβούλιο: Πρό
εδρος : Δημήχριος Φώτης Αντιπρόεδρος: Κων/νος Μπουκλής Γεν. Γραμ
ματέας: Μιχαήλ Παλάσκας Ταμίας: Παναγιώτης Αμπάνοβνος Οργαν. 
Γραμματέας: Φανή Μαϊώνα, Μέλη: Γεώργιος Τσάτσος Χρηστός Χασιώ- 
της Κων/νος Ντασιόπουλος Ελένη Γκολέμα. Αντιπρόσωποι στην ΠΟΑ- 
ΣΥ: Δημήτριος Φώτης Χρηστός Φωτόπουλος Γεώργιος Ζώγος Γεώργιος 
Τολιόπουλος Παντελής Τροχίδης Δημήτριος Τσιόγγας

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Στη σύσκεψη χης 15-11-2010 το Διοικητικό Συμβούλιο χης Ένω
σης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καβάλας και μετά την αποστρα
τεία του μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Γεωργίου Μεντεσιδη, έγινε ανασυ
γκρότηση του Δ.Σ., μετά από πρόσκληση στον πρώτο επιλαχόντα Ιωάννη 
Βουλγαρίδη, ως εξής: Πρόεδρος: Νικόλαος Καπνόπουλος, Αντιπρόεδρος: 
Αντώνιος Λιάκος Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Παπαδόπουλος Ταμίας: 
Νικόλαος Σπανός Οργαν. Γραμματέας: Νικόλαος Ίμβρος, Μέλη: Ιωάν
νης Βουλγαρίδης Ιορδάνης Χαραλαμπίδης. Τη θέση του αποστρατευθέ- 
ντος μέλους ως αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ, κατέλαβε ο πρώτος επιλα- 
χών Νικόλαος Σπανός.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ
Α  Προς χον Πρόεδρο χου ΑΣ. χου ΤΕΑΠΑΣΑ Ταξίαρχο κ. Κων.
Τσουβάλα

Κύριε Πρόεδρε,
Ως γνωστό ρε τη μείωση χων τακτικών επιδομάτων και των δώρων: Χριστου
γέννων -  Πάσχα και επιδόματος αδείας υπήρξε πρόβλημα σε ένα και μοναδι
κό ταμείο του ΤΕΑΠΑΣΑ, στο ταμείο που χορηγεί εφάπαξ στους Αστυνομι
κούς που προέρχονται από την τέως Χωροφυλακή, τ. ΤΑΑΣ. με αντίστοιχη 
μείωση των ετήσιων εισφορών τους.
Για να μην υπάρξει άμεση μείωση του χορηγούμενου εφάπαξ ύψος περίπου 
μέχρι 5.000 ευρώ στον κάθε ασφαλισμένο, το Διοικητικό Συμβούλιο του τα
μείου αποφάσισε ομόφωνα όπως το ίδιο - ισόποσο χρηματικό ποσό κρατήσε
ων που κατέβαλαν ετήσια οι ασφαλισμένοι καταταγέντες μέχρι 31-12-1992, να 
συνεχίσουν να το καταβάλουν.
Με Υπουργική απόφαση του αρμοδίου εποπτεύσντος Υπουργείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης Φ. 302181287001955 από 5-11-2010 (ΦΕΚ 1766110-11-2010), 
έγινε δεκτή η απόφαση του ΑΣ. του ΤΕΑΠΑΣΑ και αυξήθηκαν οι μηνιαί
ες κρατήσεις υπέρ του πρώην ΤΑΑΣ. για παλιούς ασφαλισμένους αστυνομι
κούς καταταγέντες μέχρι 31-12-1992 από 5% σε 6% επί του βασικού μισθού, 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας και του σταθερού χρηματικού ποσού ύψους 317 
ευρώ (αντί του επιδόματος εξομάλυνσης) και η ισχύς του μέτρου αυτού ορίζε
ται αναδρομικά από 1-3-2010.
Επειδή τα αναδρομικά ποσά κυμαίνονται από 130 ευρώ για τους χαμηλόβαθ
μους μέχρι 260 ευρώ για τους υψηλόβαθμους και με δεδομένη τη δύσκολη οι
κονομική κατάσταση των Αστυνομικών παρακαλοϋμε, όπως με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ταμείου το αναλογούν για τον κάθε ασφαλισμένο 
συνολικό ποσό να παρακρατηθεί σε οχτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
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Β. Πραγματοποιήθηκε στις 2.12.2010 συνάντηση αντιπροσωπειών 
των Προεδρείων μας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυ
νας κ. ΜΠΕΓΛΓΓΗ Παναγιώτη.
Στον Αναπληρωτή Υπουργό παραδόθηκε η αναλογιστική μελέτη του κα
θηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. ΦΡΑΓΚΟΥ Νικο
λάου και αναπτύχθηκαν διεξοδικό οι απόψεις και οι θέσεις μας σχετικά με 
το σοβαρότατο θέμα της οικονομικής κατάστασης του Μ.Τ.Σ.
Ο αναπληρωτής Υπουργός μας διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια 
για την εξυγίανση του Ταμείου.
Από το γραφείο του ΑΝ.Υ.ΕΘΑ εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:
«Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνος Μπεγλιτης συνα
ντήθηκε στο γραφείο του με τον Πρόεδρο κ. Χρ. Φωτόπουλο και τα μέλη του 
Δ.Σ. της Π.ΟΑΣ.Υ καθώς και με τον Πρόεδρο κ. Δ,Γεωργάτζη και τα μέλη 
του Δ.Σ. της Π.Ο Α Ξ ΙΑ
Κατά τη συνάντηση οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών υπέβαλαν αναλογιστι- 
κήμελέτη για την οικονομική κατάσταση του Μ.ΤΣ. και προτάσεις για την 
εξυγίανση του Ταμείου. Ο κ. ΑΝΥΕΘΑ αναφέρθηκε στην προσπάθεια που 
καταβάλλεται από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και 
τη Διοίκηση του Μ.Τ,Σ. για την εξυγίανση του Ταμείου, στο οποίο συμμετέ
χει και το 68% περίπου των αστυνομικών υπάλληλων και τις αποφάσεις που 
θα ληφθούν άμεσα για την αντιμετώπιση του μεγάλου χρέους και τη βιωσιμό
τητα του Μ.Τ,Σ. Ο κ. Μπεγλίτης διαβεβαίωσε τις Ομοσπονδίες ότι αποτελεί 
ειλημμένη πολιτική απόφαση η συνέχιση της συμμετοχής των αστυνομικών 
στο Μ.Τ,Σ και ότι οι πληροφορίες περί διαχωρισμού του Ταμείου και απο
χώρησής του δεν ανταποκρίνονται στη βούληση της πολιτικής ηγεσίας του 
ΥΠΕΘΑ και στην πραγματικότητα.
Επιπλέον, αναφέρθηκε στο αίτημα των αστυνομικών για αναλογικότερη και 
δικαιότερη εκπροσώπηση στο Δ.Σ. του Μ.Τ,Σ, αίτημα που είναι λογικό και 
προς την κατεύθυνση της άμεσης ικανοποίησής του, έχουν, ήδη, δοθεί αχαϊ
κές εντολές της ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ
Ο κ. ΑΝΥΕΘΑ ενημέρωσε, επίσης, τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών για τη 
στενή συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις πολιτικές ηγεσί
ες των Υπουργείων Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου 
να υλοποιηθούν οι αναγκαίες αποφάσεις για την οικονομική εξυγίανση του 
Μ.Τ,Σ και τη συνέχιση της καταβολής των μερισμάτων στους δικαιούχους».

Γ. Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
κ. Χρήστο ΠΑΠΟΥΤΣΗ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Οι Ομοσπονδίες μας με την ανάληψη των καθηκόντων σας (Σεπτέμβριος 
2010), έθεσαν αίτημα συνάντησης μαζί σας προκειμένου αναπτύξουν δια ζώ- 
σηςτις απόψεις -  προτάσεις -  θέσεις τους για τα εκκρεμή χρονίζοντα ζητήμα
τα που ταλανίζουν τους εργασιακούς μας χώρους και το ένστολο προσωπικό 
των Σωμάτων Ασφαλείας.
Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ανταπόκριση στο αίτημά μας για 
συνάντηση μαζί σας. Από πλευράς μας επιθυμούμε να σας εκθέσουμε τον έντο
νο προβληματισμό και την αγωνία όλων των ένστολων εξαετίας της πρωτοφα
νούς κρίσης και των ασφυκτικών οικονομικών μέτροτν και κυρίως, λόγω των 
εκρηκτικών καταστάσεων, που εκκολάπτονται στην ελληνική κοινωνία.
Ως συνδικαλιστικό κίνημα κυρίαρχο μίλημά μας είναι να φανούμε χρήσι
μοι σε μια περίοδο κατά την οποία αποτελεί πολυτέλεια η επανάπαυαη και 
ο ωχαδερφισμός.
Τα αιτήματά μας υπερβαίνουν τη λογική των συντεχνιακών διεκδικήσεων, 
με κίνδυνο να κατηγορηθούμε ότι αγωνιζόμαστε από θέση άμυνας μόνο και 
μόνο για τη διατήρηση των «κεκτημένων». Δεν είναι όμως έτσι. Σας διαβεβαι- 
ώνουμε ότι λαμβάνουμε υπόψη μας το κοινωνικοπολττικό οικονομικό γίγνε
σθαι και ιεραρχούμε αναλόγοχ; τις θέσεις και τα αιτήματά μας.
Επειδή αυτές τις ημέρες διαμορφώνεται ο Οικονομικός Προϋπολογισμός 
έτους 2011 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σας παρακαλούμε να τύ- 
χουμε άμεσης συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε τις θέ
σεις μας.
Την πάγια θέση μας άτι στο αγαθό της ασφάλειας του Πολίτη δεν χωρούν 
εκπτώσεις και περικοπές, δεν την αμφισβητεί κανένας, πόσο μάλλον τώρα, 
που οι συνθήκες επιβάλλουν ενδυνάμωση των Υπηρεσιών ασφάλειας. Άλ
λωστε, δεν είναι μόνο τα στενά, οικονομικά αιτήματα που χρονίζουν. Υπάρ
χουν χρόνιες παθσγένειες και δυσλειτουργίες που μπορούν να θεραπευτούν

με θεσμικές αλλαγές ανέξοδες πολλές φορές με την προϋπόθεση της βούλη
σης για αλλαγή αντιλήψεων και νοοτροπίας στον τρόπο λειτουργίας των Ορ
γανισμών μας.

Δ. Συνάντηση με τον Γραμματέα Εθνικού Συμβουλίου του ΙΙΑ- 
ΣΟΚ κ. Μιχάλη Καρχιμάκη
Αντιπροσωπείες των Ομοσπονδιών μας συναντήθηκαν στις 10 Δεκεμβρί
ου 2010 στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ με τον Γραμματέα Εθνικού 
Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλη Καρχιμάκη, παρόντων και των κ.κ. 
Δημήτρη Καρύδη βουλευτή και Γραμματέα του ΚΤΕ Προστασίας του 
Πολίτη και Θανάση Κατερινόπουλο, μέλος του Τομέα Εσωτερικών, προ
κειμένου να τους ενημερώσουν για τα χρονίζοντα προβλήματα που απα
σχολούν το οργανισμό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Για άλλη μια φορά τονίσαμε ότι στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα 
μας, το Συνδικαλιστικό μας Κίνημα δεν προβάλλει συντεχνιακά αιτήμα
τα. Δεν μπορεί ωστόσο να μην επισημαίνει διαρκώς ότι προέχει η διασφά
λιση των ένστολων σε θεσμικό και εργασιακό επίπεδο, όχι μόνο επειδή ο 
τομέας της ασφάλειας έχει παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια επειδή δεν 
υπήρξαν εκσυγχρονιστικές τομές και ανανέωση του υλικοτεχνικού εξο
πλισμού, αλλά και διότι με τις καθημερινές προκλήσεις σε συνθήκες οικο
νομικής κρίσης αναδεικνύεται οε πρώτης προτεραιότητας ζήτημα.
Οι πρόσφατες επιτυχίες της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της αντι
μετώπισης της τρομοκρατίας και όχι μόνο δεν πρέπει να αποτελέσουν 
πρόφαση για να μην προωθηθούν, αντί αποσπασματικών μέτρων, ριζικές 
τομές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις βάσει στρατηγικού σχεδιασμού 
που θα κατοχυρώνει το αγαθό της ασφάλειας και θα δημιουργεί συνθήκες 
ασφάλειας για όλους σε όλη την ελληνική επικράτεια. Μια τέτοια εκσυγ
χρονιστική πολιτική για να εφαρμοστεί, προϋποθέτει βεβαίως τη διάθεση 
κονδυλίων και όχι περικοπές δαπανών.
Επίσης έγινε ενημέρωση για την αναγκαιότητα αγαστής εποικοδομητι
κής συνεργασίας με την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, 
σημειώνοντας ότι εκκρεμεί ακόμα συνάντηση των Ομοσπονδιών με τον 
κ. Χρήστο Παπουτσή από την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο διάλο
γος πριν από την προώθηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος είναι εκ των 
ων ουκ άνευ, τονίστηκε στον Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου, με 
αφορμή την πρόσφατη προώθηση -  δημοσιοποίηση Σχεδίου Νόμου και 
Σχεδίου Π.Δ. που αφορούν και θέματα αστυνομικού προσωπικού. 
Τονίστηκε επίσης ότι οι συνάδελφοι μας δεν πείθονται πλέον με υποσχέ
σεις και απαιτούν έμπρακτο ενδιαφέρον.
Ο κ. Καρχιμάκης εξήρε την προσφορά των αστυνομικών στον καθημερι
νό αγώνα για την ασφάλεια του πολίτη και τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ με εντο
λή του Προέδρου του και Πρωθυιιουργού κ. Γιώργου Παπανδρέου, είναι 
ανοιχτό στο διάλογο, συμβάλλοντας στην προώθηση για επίλυση των αι
τημάτων που απασχολούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Εί
ναι δε αυτονόητο ότι προέχει η ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας διότι αν δεν έχει εξασφαλιστεί αυτή η ανα
γκαία προϋπόθεση, οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια θα είναι καταδικασμέ
νη να αποτύχει. Σημείωσε δε ότι η ηγεσία του Υπουργείου, στην οποία θα 
μεταφέρει τους προβληματισμούς και την αγωνία μας κατανοεί τις αντι- 
κειμενικές δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών εργασίας των 
ένστολων και επιδιώκει πράγματι την επίλυση προβλημάτων στο μέτρο 
του εφικτού.

Ε. Πραγματοποιήθηκε στις 13.12.2010 συνάντηση των προεδρεί
ων των δυο Ομοσπονδιών μας με τον βουλευτή του ΚΚΕ κ. Σπάρο 
Χαλβατζή στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή, προκειμένου να 
ενημερωθεί για το διεκδικητικό μας πλαίσιο και την κινητοποίη
σή μας την 14.12.2010.
Από τους προέδρους των Ομοσπονδιών αναλύθηκαν όλα τα αιτήματα 
του εργασιακού μας χώρου και ζητήθηκε η στήριξη του ΚΚΕ προκειμέ
νου αυτά να φτάσουν στη Βουλή και να τύχουν θετικής αντιμετώπισης 
εκ μέρους της Κυβέρνησης.
Ο κ. Χαλβατζής δήλωσε ότι στηρίζει τον αγώνα μας και τα δίκαια αιτή
ματα του κλάδου μας και επισήμανε ότι θα οξυνθεί η επίθεση της κυβέρ
νησης εναντίον των ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων. Για να καμφθεί 
δε η αντίσταση του λαού, θα χρησιμοποιηθεί η Ελληνική Αστυνομία ενά
ντια στο λαϊκό κίνημα.
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ !

ΣΤ. Πραγματοποιήθηκε στις 21.12.2010 στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Βουλή κοινή συνάντηση των προεδρείων των Ομοσπονδιών
μας με τους εκπροσώπους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ.κ. Παναγι
ώτη Λαφαζάνη, Ευαγγελία Αμανατίδου και Βασίλη Μουλάπουλο, στους 
οποίους εκφράσαμε τον προβληματισμό και την ανησυχία μας για τις επι
πτώσεις της οικονομικής κρίσης στο αστυνομικό προσωπικό, αλλά και 
για την περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών προβλημάτων, που προκα- 
λούνται από την κυβερνητική πολιτική και οδηγούν σε κοινωνικές συ
γκρούσεις τις οποίες καλούνται να αποκρούσουν οι ένστολοι.
Για άλλη μια φορά εκφράσαμε την κάθετη αντίθεσή μας στην πρακτι
κή χρησιμοποίησης της αστυνομίας ως κατασταλτικού μηχανισμού από 
τους κυβερνώντες αντί να πρυτανεύει η λογική του διαλόγου και της πει- 
θούς Τονίσαμε ότι καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται και 
όποια κι αν είναι τα θύματά της δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι οι επι
θέσεις και οι τραυματισμοί αστυνομικών έχουν πολλαπλασιασθεί, χωρίς 
να αναδεικνύεται αυτό και κυρίως χωρίς να λαμβάνεται μέριμνα για την 
αντιμετώπισή του.
Ειδικότερα οι κύριοι βουλευτές αφού παρέλαβαν το Ψήφισμα της τε
λευταίας ένστολης πανελλαδικής μας διαμαρτυρίας στην Αθήνα, ενημε
ρώθηκαν διεξοδικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ένστολοι 
εξαιτίας των περικοπών των μισθών και των επιδομάτων τους της πολι
τικής λιτότητας που εφαρμόζει η κυβέρνηση γενικότερα, και ζητήθηκε 
να υπάρξει πίεση προς την κυβέρνηση ώστε ο κρατικός προϋπολογισμός 
για την Ελληνική Αστυνομία να εξαιρεθεί από τις περικοπές και να στα
ματήσει η υποχρηματοδότηση των υπηρεσιών της.
Επίσης ενημερώθηκαν για τα ασφαλιστικά μας ταμεία και τα προβλήμα
τα που αυτά αντιμετωπίζουν, ιδίως το ΜΤΣ και το ΜΤΠΥ, τα οποία προ
βαίνουν οε περικοπές των μερισμάτων που χορηγούν.
Τέλος τέθηκε εκ νέου η πρόταοή μας για τη σύσταση διακομματικής επι
τροπής για τη λειτουργία της αστυνομίας την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υποστήρι
ξε από την πρώτη στιγμή και δεσμεύτηκε ότι θα την προωθήσει και πάλι 
προς συζήτηση και ψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Από την πλευρά τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν τη στήριξή 
τους στους αγώνες μας καταδικάζοντας τις επιθέσεις κατά των αστυνο
μικών και τονίζοντας ότι στη σημερινή σύγχρονη αστυνομία που εκπρο
σωπείται από ένα πρωτοπόρο συνδικαλιστικό δημοκρατικό κίνημα, δεν 
ταιριάζει στον αστυνομικό ο ρόλος του μπαμπούλα απέναντι στον αγω- 
νιζόμενο πολίτη.

Ζ. Δεν μας πτοούν οι επιθέσεις και οι απειλές
Οι συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις σε μια περίοδο κατά την οποία 
η Ελληνική Αστυνομία εργάζεται με μεθοδικότητα και αποφασιστικότη
τα για την εξάρθρωση των τρομοκρατικών ομάδων, συναστούν πρόκλη
ση για ολόκληρη την κοινωνία και δεν αφήνουν σε κανέναν μας κανένα 
περιθώριο εφησυχασμού.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τονίζει για μια ακόμα φορά, ότι επιβάλλε
ται να συστρατευθούμε όλοι στον αγώνα για την απομόνωση των φορέ
ων της ωμής βίας.
Μακριά από ιδεοληψίες οφείλουμε αφενός μεν να βοηθήσουμε τις αρχές 
στο έργο τους ώστε η μάχη κατά της τρομοκρατίας να έχει καλύτερα απο
τελέσματα, αφετέρου δε να μετουσιώσουμε τις φωνές διαμαρτυρίας μας 
σε ένα παλλαϊκό κίνημα κατά της βίας
Η πολύπλευρη κρίση που πλήττει τη χώρα μας μπορεί να αξιοποιείται 
από τους φορείς της βίας για «ίδιον όφελος», δεν επιτρέπεται όμως σε κα
νέναν μας να αδιαφορεί προ του κινδύνου να ανοίξει μια νέα, ακόμα πιο 
οδυνηρή για τον τόπο μας σελίδα στο κεφάλαιο Τρομοκρατία.
Αρκετά έχει πληρώσει η χώρα μας αβελτηρίες λάθη και παραλείψεις της 
πολιτείας
Η. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Λαυρεωτικης
Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών μας για την αποτροπή νέων επικίνδυνων 
και απρόβλεπτων καταστάσεων στην περιοχή της Κερατέας με αφορμή 
την κατασκευή ΧΥΤΑ ή ΧΥΊΎ, δείγμα κι αυτό της σύγχυσης που επικρα

τεί ως προς την ουσία του 
έργου, οι Ομοσπονδίες συνα
ντήθηκαν στις 19.1.2011 με 
τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής 
Κώστα Λεβαντή, παρόντος 
και του δημοτικού συμβού
λου Μανώλη Μπίστα, προ-
κειμένου να τους μεταφέρουν την αγωνία των συναδέλφων μας που εδώ 
και σαράντα μέρες απασχολούνται σε 24ωρη βάση σε μέτρα τάξης και 
ασφάλειας
Ειδικότερα, τονίσαμε ότι η αγωνία όλων είναι έκδηλη, καθόσον αμφισβη
τούνται οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της σωματικής ακε
ραιότητας αφενός των αστυνομικών, αφετέρου δε των ίδιων των κατοί
κων της περιοχής διότι όσο εκκρεμεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων 
για την έναρξη ή μη των εργασιών του έργου, η συνεχιζόμενη παραμονή 
των αστυνομικών δυνάμεων σε μια ερημική περιοχή, προσφέρεται για 
άναρχες εκδηλώσεις βίας και ύποπτες κινήσεις πρωτόγνωρες για τα δε
δομένα της τοπικής κοινωνίας
Επίσης μεταφέραμε την πάγια θέση των Ομοσπονδιών μας ότι καταδι
κάζουμε τις πράξεις βίας απ’ όπου κι αν προέρχονται και ότι τασσόμα
στε κατά της χρησιμοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων για την επι
βολή αποφάσεων που συναντούν την κατακραυγή της κοινωνίας όταν 
δεν υπάρχει ενημέρωση για την ορθότητα των αποφάσεών αυτών, πόσο 
μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, όταν υπάρχουν δικαστικές εκκρε
μότητες αναφορικά με αυτή καθαυτή τη νομιμότητα του έργου. Είναι 
ανεπίτρεπτο να κατευθύνεται η οργή των πολιτών κατά της Ελληνικής 
Αστυνομίας και να χρησιμοποιούνται οι συνάδελφοί μας για να επιβλη
θεί η κυβερνητική πολιτική ή όποια άλλη απόφαση, εφόσον δεν έχει προ- 
ηγηθεί εκτενής δημόσιος διάλογος και δεν έχει εξασφαλιστεί η ομαλή κοι
νωνική συμβίωση στην περιοχή.
Εκ μέρους του κ. δημάρχου, ο οποίος συμμερίστηκε τον προβληματισμό 
μας και καταδίκασε με τη σειρά του τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται, μας 
γνωστοποιήθηκε ότι είναι ασαφής η κυβερνητική πολιτική για το εύρος 
του έργου και την εξέλιξη του με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται ακόμα 
και ακραίες ενέργειες ενώ τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης των αστυνομι
κών δυνάμεων από την περιοχή, ώστε να επανέλθει η ηρεμία, δεδομένου 
ότι δεν έχουν εκδοθεί οριστικό; δικαστικές αποφάσεις 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσφοράς και τη βαρύτητα της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδεί- 
ξουν τη μέγιστη σοβαρότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης χω
ρίς να τροφοδοτείται η ένταση και η παραπληροφόρηση.
Ας γνωρίζουν όλοι ότι η βία και οι επιθέσεις μόνο αποπροσανατολιστικά 
λειτουργούν, βλάπτουν το ίδιο το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής 
αφού τελικά αυτό που μένει είναι η σύγκρουση και οι εντυπώσεις ενώ το 
ζητούμενο είναι η νηφάλια αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΞΙ.Α.
Α. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την έντονη διαμαρτυρία τους εκφράζουν οι Ομο
σπονδίες μας για την συνεχιζόμενη τακτική της Πο
λιτικής και της Φυσικής Ηγεσίας να προωθεί προς 
υπογραφή προεδρικά διατάγματα για μείζονος σημα
σίας ζητήματα λειτουργίας των αστυνομικών υπηρεσιών 
και των αρμοδιοτήτων του αστυνομικού προσωπικού, χωρίς να έ χ ε ι 
προηγηθεί ο παραμικρός διάλογος ή έστω ενημέρωση επί των προαποφα- 
σισθέντων αλλαγών.
Όπως είναι ήδη γνωστό, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη απέστει- 
λε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έτοι
μο προεδρικό διάταγμα, με το οποίο ανατρέπεται άρδην η λειτουργία των 
κεντρικών υπηρεσιών ασφαλείας στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη με τη 
δημιουργία νέας Οικονομικής Αστυνομίας Επίσης επέρχονται αλλαγές 
στην οργανωτική δομή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας χω-
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ρίς να έχει υπάρξει καμία μελέτη και επιστημονική τεκμηρίωση για την 
ορθότητα των ληφθέντων αποφάσεων και τούτο όταν μόλις προ μερικών 
ημερών τόσο ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Μανόλης 'Οθω- 
νας όσο και ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ελευθέριος Οικο
νόμου, μας διαβεβαίωναν ότι είναι αυτονόητη η διαδικασία του διαλόγου 
με τις Ομοσπονδίες και οι προχειρότητες και οι αυτοσχεδιασμοί του πα
ρελθόντος δεν θα επαναληφθούν.
Αραγε προς τι οι ύμνοι και οι ευχαριστίες προς τους συνδικαλιστές για 
την συνεπή και εποικοδομητική συμβολή τους όταν πληροφορούμαστε 
από τα ΜΜΕ σημαντικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία της Ελληνι
κής Αστυνομίας, που ανατρέπουν εν μια νυκτί την υπηρεσιακή δραστη
ριότητα τουλάχιστον 7.000 συναδέλφων που έχουμε την τιμή να υπη
ρετούμε;
Ελπίζουμε, τουλάχιστον στο χρόνο που απομένει ως την κατάθεση στη 
Βουλή του «πολυνομοσχεδίου» που εκκρεμούσε από πέρυσι και εδώ και 
μερικές μέρες έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο για δημόσια διαβοόλευση - 
χωρίς και πάλι να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος διάλογος - να λάβει η 
Ηγεσία υπόψη της τις ενστάσεις και κυρίως τις προτάσεις μας για σειρά 
ζητημάτων του αστυνομικού προσωπικού, αντί να παραπέμπει τη θεσμο
θέτησή τους με το ...επόμενο νομοθέτημα.
Κοινωνός του προβληματισμού, της έντονης διαμαρτυρίας και των θέσε- 
ών μας αυτών, κατέστη ήδη ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κα
τά τη σύντομη συνάντηση που είχαμε μαζί του κατόπιν προσκλήσεώς 
του για το θέμα του ΜΤΣ, λόγω της προγραμματισμένης συνάντησής μας 
με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Μπεγλίτη, 
προκειμένου να του επιδοθεί η αναλογιστική μελέτη και να υπάρξει ενη
μέρωση για την τύχη του ταμείου.

Β ΕΝΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Στις δύσκολες τούτες ώρες της κρίσης και της οικονομικής αφαίμαξης 
των μικρομεσαίων και των χαμηλόμισθων, κυρίως, στρωμάτων της Ελ
ληνικής κοινωνίας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ένστολοι, ο 
όποιος εφησυχασμός ισοδυναμεί με αυτοκτονία.
Απαιτείται αγώνας!
Αγώνας αντίδρασης για να ορθώσουμε τα απαραίτητα αναχώματα μπρο
στά στην επερχόμενη καταστροφική λαίλαπα που θέλει να σαρώσει, να 
συντρίψει και να αλώσει συνειδήσεις και οποιεσδήποτε σκέψεις αντίστα- 
σης.
Ως γνωστόν τα προβλήματα αντιμετωπίζονται και λύνονται μέσα από 
τον αγώνα και τη συμμετοχή.
Η σθεναρή συμμετοχή σας στον αγώνα, η μαζική και δυναμική παρουσία 
σας στην ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μας στις 14-12-2010, είναι 
όσο ποτέ άλλοτε επιβεβλημένη.
Είναι υπόθεση του καθενός και της κάθε μιας ξεχωριστά, είναι υπόθε
ση όλων για το παρόν και το μέλλον μας. Από μας εξαρτάται αν θα πε- 
τύχουμε!

Γ. Η Ομοσπονδία μας η οποία διαχρονικά έχει εκφράσει τις θέσεις της και 
έχει καταδικάσει τα φαινόμενα βίας απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται και 
όποια και να είναι τα θύματά της έτσι και τώρα καταδικάζει απερίφρα
στα την απρόκλητη επίθεση κατά του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας 
κ. Κωστή Χατζηδάκη.
Μπορεί η οργή και η αγανάκτηση των πολιτών να είναι δικαιολογημέ
νη εξαιτίας των αντιλαϊκών μέτρων που λαμβάνονται, όμως σε καμία 
περίπτωση δεν δικαιολογούνται φαινόμενα βίας και περαιτέρω όξυνσης 
των κοινωνικών παθών. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε χειροδικίες πό
σο μάλλον εγκληματικές ενέργειες οιασδήποτε μορφής και οποιονδήπο- 
τε κινήτρων.
Φωνάζουμε για να ακουστεί δυνατά ότι οι πράξεις αυτά; ακραίας βαρβα
ρότητας και βίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχουν σχέση με τους κοι
νωνικούς αγώνες του λαού μας και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 
συνδέονται, η βία αυτή με την λευκή αγανάκτηση.
Επίσης καταδικάζουμε τις απρόκλητες επιθέσεις εναντίον αστυνομικών 
δυνάμεων, που εκτελούν εντολές και είναι επιφορτισμένες με την τήρη
ση της τάξης κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και κα
λούμε την κυβέρνηση να επιδείξει πνεύμα διαλόγου και συνεννόησης με 
τις κοινωνικά; ομάδες αντί να χρησιμοποιούμαστε, ως κατασταλτική δύ
ναμη, για την επιβολή της πολιτικής της με κάθε τίμημα και την αποφυ

γή πολιτικού κόστους.

Δ. Μ.Τ.Σ.: Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΊΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ -  Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΘΑΛΑΜΨΕΙ
Η Ομοσπονδία μας παρά το γεγονός ότι έχει ασχοληθεί διεξοδικά μέχρι 
σήμερα με το πρόβλημα του Μ.Τ.Σ. και έχει αναδείξει τις πραγματικές αι
τίες και τους υπευθύνους για την κατάσταση στην οποία αυτό έχει περι- 
έλθει, είναι αναγκασμένη να επανέλθει και πάλι στο θέμα, μετά τα δημοσι
εύματα της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ για να αποκαταστήσει την πραγματική 
αλήθεια, δεδομένου ότι αποσιωπήθηκαν παντελώς οι θέσεις μας 
Χωρίς αμφιβολία πίσω από τα δημοσιεύματα αυτά, -τα οποία πέρα από 
την οργή και την αγανάκτηση που προκάλεσαν σε όλους μας, αφού από 
θύματα μάς μετατρέπουν σε θύτες καθώς διαστρεβλώνουν την πραγμα
τικότητα χρησιμοποιώντας επιλεκτικά στατιστικά στοιχεία και αυθαίρε
τες αναλύσεις- κρύβεται η πρόθεση της Κυβέρνησης πέρα από το πετσό- 
κομμα του χορηγούμενου μερίσματος να καταργήσει και τις οικονομικές 
διαβαθμίσεις Γι' αυτό και χρησιμοποιεί την γνωστή και προσφιλή σ'αυτή 
από το παρελθόν μέθοδο, της κατασυκοφάντησης μιας κοινωνικής ομά
δας στους υπόλοιπους πολίτες καθώς μας παρουσιάζει ως δήθεν προνο
μιούχους και δήθεν υπεύθυνους για την κατάρρευση του Ταμείου λογω 
των υποτιθέμενων υψηλών μερισμάτων που λαμβάνουμε απ' αυτό, προ
κειμένου στη συνέχεια με όσον το δυνατόν μικρότερο πολιτικό κόστος 
προβεί σε νέα κατακρεούργηση των αποδοχών μας. Προς αποκατάσταση 
λοιπόν της αλήθειας θέτουμε προς την έγκριτη εφημερίδα και τον δημο
σιογράφο που επιμελήθηκε του ρεπορτάζ τα ακόλουθα ερωτήματα:
Α) Γιατί αποκρόπτεται ότι η αναφερόμενη ως «στρατιά στρατηγών», 
στην πραγματικότητα στην συντριπτική πλειοψηφία, αφορά απόστρα- 
τους με οικονομική διαβάθμιση Ανώτατου Αξιωματικού, την οποία λαμ
βάνουν όσοι αποστρατεύονται μισθολογικά ως Συνταγματάρχες (Αστυνο
μικοί Διευθυντές), Μιοθολογικός βαθμός δηλαδή ο οποίος απονέμεται και 
στο κατώτερο προσωπικό και όχι μόνο σε Αξιωματικούς; Γιατί δεν αναφέ- 
ρεται ότι οι μισθολογικές αυτές προαγωγές δόθηκαν στους ένστολους τα 
έτη 2000 και 2002 με τουςΝ.2838 & Ν.3016 αντίστοιχα, επειδή η τότε Κυ
βέρνηση μας εξαίρεσε από το ενιαίο μισθολόγιο που θεσπίστηκε για τους 
υπαλλήλους του υπόλοιπου Δημοσίου Τομέα και με προφανή πολιτική 
σκοπιμότητα, προκειμένου να μετριαστούν οι έντονες την περίοδο εκείνη 
αντιδράσεις μας για την αδικία που είχαμε υποστεί;
Β) Πως είναι δυνατόν το δημοσίευμα να αναφέρεται σε "σικέ" βαθμούς 
που χορηγούνται στους απΰστρατους ενώ η πραγματικότητα είναι ότι οι 
αποστρατευμένοι Αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα της προσφυγής -όπως 
κάθε 'Ελληνας Πολίτης άλλωστε- στα διοικητικά δικαστήρια, από τα 
οποία αν δικαιωθούν λαμβάνουν τον επόμενο βαθμό, διαδικασία η οποία 
διαρκεί τουλάχιστον μια δετια και για τον οποίο βαθμό ή βαθμούς κατα
βάλλουν στη συνέχεια αντίστοιχες επιπλέον εισφορές; Άραγε στο Δημό
σιο δεν συμβαίνει το ίδιο με τους απλούς υπαλλήλους να συνταξιοδοτού- 
νται με αποδοχές Τμηματάρχη ή Δ/ντή;
Γ) Γιατί αφήνεται να εννοηθεί τεχνηέντως -για κάποιον που δεν γνωρί
ζει την πραγματικότητα- ότι λαμβάνουν μέρισμα και οι εν ενεργεία Αστυ
νομικοί και Στρατιωτικοί ενώ φυσικά ουδόλως αυτό συμβαίνει; Αλήθεια 
υπάρχει Ταγματάρχης που υποτίθεται ότι υπηρετεί στον 'Εβρο και λαμ
βάνει μέρισμα από το Μ.Τ.Σ. 208 ευρώ σε αντίθεση με τον στρατηγό μα- 
ομού' που λαμβάνει 415 ευρώ; Λόγοι δημοσιογραφικής δεοντολογίας επι
βάλλουν την αποκατάσταση της αλήθειας ότι δηλαδή το μέρισμα αυτό 
το λαμβάνει απόστρατος με μισθολογικά βαθμό Ταγματάρχη, πράγμα 
που σημαίνει ότι πρόκειται για Υπαξιωματικό που συνταξιοδοτήθηκε οι
κεία βουλήσει με 26 το πολύ έτη υπηρεσίας, ενώ ο λαμβάνων μισθολογι- 
κή προαγωγή Αντιστρατήγου ή κατά το δημοσίευμα 'Αρχηγός μαομού', 
ήταν Αξιωματικός παραγωγικής σχολής με 35 έτη υπηρεσίας 
Δ) Είναι δυνατόν τα ελλείμματα του Μ.Τ.Σ. να προήλθαν από τα 20-60 
ευρώ, που είναι η μηνιαία διαφορά του μερίσματος του Συνταγματάρχη 
που λαμβάνει η συντριπτική πλειοψηφία των μερισματούχων με αυτό 
του Υποστράτηγου και Αντιστράτηγου που λαμβάνει μια μικρή μερίδα; 
Ε) Γιατί δεν αναφέρεται ότι τα πέντε (5) τελευταία χρόνια, ουδεμία αύξη
ση στην τιμή του μεριδίου δόθηκε λόγω ακριβώς των προβλημάτων του 
Ταμείου; Έκπληξη δημιουργεί ακόμη η σκόπιμη αποσιώπηση διαχρονι
κά των ευθυνών των Πολιτικών Ηγεσιών του ΥΠ.ΕΘ.Α, που διόριζαν 
τις διοικήσεις στο Μ.Τ.Σ. αποκλειστικά υπεύθυνων για την κακοδιαχεί
ριση στο Ταμείο καθώς και η ένοχη σιωπή όσον αφορά το αίτημα μας για
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εκπροσώπηση σε αυτό.
Ενδεικτικά:
►Ποιος έκανε τις επενδύσεις του ταμείου την περίοδο της χρηματιστη
ριακής φούσκας με αποτέλεσμα -όπως στο ίδιο το δημοσίευμα αναφέρε- 
ται- η αξία των μετοχών που είχε το Μ.Τ.Σ. στο χαρτοφυλάκιό του το 
2006 να ήταν περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ ενώ σήμερα είναι μόνο 12 
εκατομμύρια ευρώ;
►Ποιος ξεπούλησε την Γενική Τράπεζα πρώτα στον Κοντομηνά και στη 
συνέχεια στους Γάλλους;
► Πόσες μετοχές της Γενικής Τράπεζας και με ποιου εντολή αγοράσθη
καν τις παραμονές των εκλογών του 2000, προκειμένου να στηριχθεί η 
καταρρέουσα μετοχή της Τράπεζας και γιατί στη συνέχεια ξεπουλήθηκαν 
πάλι παραμονή των εκλογών του 2004 σε υποπολλαπλάσια αξία;
►Με ποιες διαδικασίες έγινε και γίνεται η διαχείριση της ακίνητης περι
ουσίας του Ταμείου;
►Γιατί τύγχαναν της έγκρισης της Πολίτικης Ηγεσίας του ΥΠ.ΕΘ.Α. 
οι υπερβολικές και χωρίς ορθολογική βάση αυξήσεις που αποφασίζονταν 
από το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. κατά τα έτη 1998-2004; Και αυτό παρά τις αντιρ
ρήσεις και τις ενστάσεις της Ομοσπονδίας μας η οποία είχε επισημάνει 
από τότε το πρόβλημα βιωσιμότητας που αντιμετώπιζε το Ταμείο και οι 
οποίες φυσικά ουδέποτε λήφθηκαν υπόψη. Γεγονός που επισημαίνεται 
και στην αναλογιστική μελέτη του καθηγητή κ. ΦΡΑΓΚΟΥ που ολοκλη
ρώθηκε προ ημερών και έγινε με εντολή των Ομοσπονδιών (Π.Ο.ΑΞΙ Α- 
Π.Ο.ΑΣ.Υ.). Ποια ήταν άραγε η θέση του σημερινού Προέδρου του Μ.Τ.Σ. 
που ορίσθηκε από την τωρινή Κυβέρνηση και κατείχε την περίοδο εκείνη 
την θέση του Γενικού Δ/ντη του Ταμείου επ' αυτών των αποφάσεων;
► Γιατί αποσιωπάται ότι το Μ.Τ.Σ. έχει μόνο ταμειακό έλλειμμα αφού 
η ακίνητη περιουσία του κατά τους ελάχιστους υπολογισμούς ξεπερνά
ει το 1 δις ευρώ;
Επιπλέον:
►Γιατί πουθενά δεν αναφέρεται το γεγονός ότι την δεκαετία του 80' 
εντάχθηκαν και συνταξιοδοτούνται από το Ταμείο (άραγε πόσοι;) «αντι
στασιακοί» χωρίς να καταβάλλουν ούτε μια δραχμή ως εισφορά;
►Ποιος έκανε ρουσφετολογική πολιτική διορίζοντας εκατοντάδες υπαλ
λήλους στην Γενική Τράπεζα και στο Μ.Τ.Σ. και ποιο είναι το σημερινό 
λειτουργικό κόστος αυτού;
► Σε τι ευθύνονται αλήθεια, οι μέτοχοι οι οποίοι κατέβαλλαν και κατα
βάλλουν κανονικά τις εισφορές τους για τα Β.Ε Α  των τέκνων τους και 
σήμερα αδυνατούν να πάρουν έστω τα χρήματα τους πίσω;
Θα μπορούσαμε να αντιπαραθέσουμε δεκάδες ακόμα επιχειρήματα, αλλά 
θεωρούμε ότι αυτά προς το παρόν αρκούν για να αποκαταστήσουμε τα 
πράγματα.
Σε κάθε περίπτωση, καλούμε τόσο την Κυβέρνηση όσο και τις πολιτικές 
ηγεσίες των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη 
να αποδοκιμάσουν άμεσα τα συκοφαντικά αυτά για τα στελέχη της Ελλη
νικής Αστυνομίας και των Ενόπλων Δυνάμεων δημοσιεύματα, προκειμέ
νου να διατηρηθεί υψηλό το ηθικό και το φρόνημα εκείνων που είναι επι
φορτισμένοι με την Ασφάλεια και την Άμυνα της χώρας.
Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, ότι τυχόν απόπειρα κατάργησης των 
μισθολογικών προαγωγών -όπου πολύ φοβόμαστε και μακάρι να διαψευ- 
θούμε- στοχεύει για να προετοιμάσει το έδαφος το εν λόγω δημοσίευμα, 
είναι η σταγόνα που θα ξεχειλίσει το ποτήρι της οργής των ένστολων και 
η χλεύη θα κατευθυνθεί προς τους πραγματικά υπαίτιους 
Διαβεβαιώνουμε τους συναδέλφους μας τόσο τους εν ενεργεία όσο και 
τους συνταξιούχους, ότι παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις στο όλο 
θέμα του Μ.Τ.Σ., για αυτό και τους καλούμε σε διαρκή ετοιμότητα και 
εγρήγορση ώστε να αντιδράσουμε άμεσα και δυναμικά εάν αυτό απαιτη
θεί από τις εξελίξεις.
Τέλος είμαστε στη διάθεση τόσο του συντάκτη του εν λογω δημοσιεύμα
τος όσο και οποιουδήποτε άλλου θα θελήσει να ασχοληθεί με το ζήτημα 
του Μ.Τ.Σ., προκειμένου να τον ενημερώσουμε τόσο για τις θέσεις της 
Ομοσπονδίας μας όσο και να του παράσχουμε οποιαδήποτε άλλη πληρο-
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φορία για το ζήτημα αυτό, με μοναδικό γνώμονα την αλήθεια και μόνο 
την αλήθεια για την οποία αγωνιζόμαστε, παράλληλα με την προστασία 
των συμφερόντων των συναδέλφων μας.

1 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Με κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπλ. Υπουργού ΥΠ.ΕΘΑ 
κ.κ. Βενιζέλου και Μπεγλίτη, αποφασίσθηκε η μείωση του χορηγούμε
νου στους συνταξιούχους μερίσματος από το Μ.Τ.Σ. κατά 25% και πα
ράλληλα με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών ΥΠ.ΕΘΑ και 
Προστασίας του Πολίτη η αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς των εν 
ενεργεία κατά μία μονάδα δηλ. από 4% σε 5%. Σημειωτέον ότι η παρακρά
τηση αυτή γίνεται επί του συνόλου του Β.Μ. και του χρονοεπιδόματος 
ενός εκάστου ασφαλισμένου στο Μ.Τ.Σ.
Η Κυβέρνηση για μια ακόμη φορά, δυστυχώς διάλεξε τον εύκολο δρόμο 
της επίλυσης ενός πράγματι - δύσκολου προβλήματος -  μετακυλίοντας 
τα βάρη και πάλι στις πλάτες των εργαζομένων και των συνταξιούχων, 
δηλ. των εύκολων θυμάτων, οι οποίοι αν και δεν φέρουν την παραμικρή 
ευθύνη για τη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση του ταμείου, κα
λούνται για μια ακόμη φορά να βγάλουν 'τα κάστανα από τη φωτιά'. 
Έτσι οι μεν συνταξιούχοι θα δουν το μηνιαίο μέρισμά τους να μειώνεται 
από 50 μέχρι και 130€ περίπου, ενώ οι εν ενεργεία να αυξάνεται η μηνι
αία παρακράτηση υπέρ του Μ.Τ.Σ από 20 μέχρι και 35€. Αν μάλιστα σε 
αυτά, προστεθεί και η αντίστοιχη αύξηση της μηνιαίας παρακράτησης 
που ήδη έχει γίνει και μάλιστα αναδρομικά από τον Απρίλιο του 2010, 
για το ΤΑΑΣ. επίσης κατά 1%, τότε βλέπουμε ότι η μηνιαία μείωση του 
μισθού των ασφαλισμένων στα ταμεία της πρώην Χωροφυλακής θα εί
ναι της τάξης των 40 μέχρι και 70€. Πρόκειται ουσιαστικά για νέα οπτο
νομική αφαίμαξη στην οποία θα υποβληθούν οι εργαζόμενοι στα Σώματα 
Ασφαλείας γεγονός που επιδεινώνει ακόμα περισσότερο την δεινή οπτο
νομική θέση στην οποία έχουμε περιέλθει μετά τις αντίστοιχες περπτσ 
πές των επιδομάτων μας και την ουσιαστική κατάργηση των δώρων που 
υποστήκαμε το περασμένο έτος.
Για μια ακόμη φορά, η πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΘΑ αρνείται πεισμα
τικά ν’ αποδώσει τις διαπιστωμένες - καθ’ ολοκληρωτική ομολογία -  δι
αχρονικές ευθύνες των Διοικήσεων του Ταμείου, καθώς και τις πολιτι
κές των ηγεσιών του ΥΠ.ΕΘΑ, οι οποίες όχι μόνο διόριζαν τις εκάστοτε 
Διοικήσεις αλλά είχαν και την ευθύνη «ως εγγυητές» για την εξασφά
λιση των μετο-μερισματούχων από τις άλογες αποφάσεις που λάμβαναν 
και οι οποίες το οδήγησαν στη σημερινή κατάντιά του. Και αυτό παρά τις 
προειδοποιήσεις και τις συχνές παραστάσεις ενώπιον των αρμοδίων -  για 
τα φαινόμενα της κακοδιαχείρισης -  διαμαρτυρίας του συνδικαλιστικού 
μας κινήματος οι οποίες όχι μόνο δεν ελήφθησαν υπόψη, αλλά αντιθέτως 
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να συκοφαντηθεί ο αγώνας μας.
Επειδή λοιπόν ουδείς μέχρι σήμερα φέρεται διατεθειμένος ν’ αναζητήσει 
και ν’ αποδώσει τις ευθύνες αυτές αποφάσισε να πράξει αυτό η Ομοσπον
δία μας προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη, γι’ αυτό και δώσαμε ήδη εντο
λή στο νομικό μας σύμβουλο να μελετήσει σε βάθος τα μέχρι σήμερα δι- 
αδραματισθέντα στο Μ.Τ.Σ. για να υποβάλλουν σχετική αναφορά στον 
αρμόδιο Εισαγγελέα.
Επειδή θεωρούμε ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου αλλά και οι συν
θήκες επιβάλλουν ώστε να αποκτήσουν επιτέλους και οι εργαζόμενοι τη 
δική τους φωνή στο Μ.Τ.Σ. και να σταματήσει η λήψη αποφάσεων που 
τους αφορούν ερήμην τους από διορισμένες Διοικήσεις καλούμε την 
ηγεσία του ΥΠ.ΕΘΑ να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της και να προβεί άμε
σα σε νομοθετική ρύθμιση ανασύνθεσης του Δ.Σ. με την αναλογική συμ
μετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων των μερισματούχων.
Για μια ακόμη φορά βλέπουμε να συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από με
ρίδα του τύπου -  ρεσιτάλ υποκρισίας και γελοιότητας -  σαν να έχουν 
αναλάβει εργολαβικά, τη στήριξη των αποφάσεων της Κυβέρνησης για 
το πετσόκομα των μερισμάτων του Μ.Τ.Σ. με την κατασυκοφάντηση 
των μερισματούχων, κάνοντας και πάλι λόγο "περί βιομηχανίας στρατη
γών" που δήθεν φέρουν την ευθύνη για την κατάρρευση του ταμείου με 
τα υποτιθέμενα υψηλά μερίσματα που λαμβάνουν.



Επειδή για χο θέμα αυτό αναφερθήκαμε αναλυτικά ήδη σε προηγούμε
νη ανακοίνωσή μας καιαρρίπτονχας όλες τις εκχεθείσες σχα δημοσιεύ
ματα αυτά ανακρίβειες -  αξιοδάκρυτα επιχειρήματα -  χωρίς εντούτοις 
να υπάρξει η παραμικρή δημοσιοποίηση των θέσεων μας αυτών από τα 
εν λόγω μέσα, καλούμε και πάλι τις πολιτικές ηγεσίες των ΥΠ.ΕΘ Α  και 
Προστασίας του Πολίτη να αποδοκιμάσουν αυτά, αλλά και τα πολιτικά 
κόμματα να ενεργήσουν στα πλαίσια των κοινοβουλευτικών τους αρμο
διοτήτων και δραστηριοτήτων για την αποκατάσταση της τιμής και της 
υπόληψης των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

ΣΤ. Προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο 
κ. Ελευθέριο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Κύριε Αρχηγέ,
Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Στερεός Ελλάδος, με το επι- 
συναπτόμενο υπ’αριθμ. 212011 από 14-01-2011 έγγραφό της προς την Ομο
σπονδία μας, αναπτύσσει διεξοδικό τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη 
θέσπιση μόνιμης θέσεως Δημόσιου Κατηγόρου στην έδρα κάθε Αστυνομικής 
Διεύθυνσης, λόγω των αλλαγών που επήλθαν με την ψήφιση και εφαρμογή 
του Ν. 3904/2010 «Εξορθολσγισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινι
κής δικαιοσύνης και άΙΙες διατάξεις».
Ως γνωστόν κ. Αρχηγέ, με τις αλλαγές αυτές μια σειρά αδικημάτων που προ- 
βλέπσνται από τον Κ.Ο.Κ., τον Υγειονομικό Κανονισμό, του Νόμου περί χρο
νικών ορίων εργασίας κλτι., τιμωρούνται πλέον σε βαθμό πταίσματος αντί 
πλημμελήματος που προβλέπονταν αρχικά.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση με μεγάλο όγκο υποθέσεων τον 
εκάστστε εκτελούντα καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου Αξιωματικό της Ελλη
νικής Αστυνομίας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ορθή και άμεση απονομή 
της δικαιοσύνης, λαμβανομένου υπόψη ότι εκτελεί παράλληλα και τα υπηρε
σιακά του καθήκοντα.
Ως εκ τούτου, θεωρούμε εύλογο και δίκαιο το αίτημα της προαναφερόμενης 
Πρωτοβάθμιας Ένωσής μας και παρακαλούμε όπως αυτό τύχει εκ μέρους 
σας θετικής αντιμετώπισης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙΟΑΣΥ 
Α. Σοκαριστικά στοιχεία
Βαρύ φόρο αίματος πλήρωσε η αστυνομική οικογένεια την πρώτη δεκα
ετία του 21ου αιώνα στη χώρα μας και όλα δείχνουν ότι και τη νέα δεκα
ετία ο αστυνομικός θα κληθεί και πάλι να θυσιαστεί στο βωμό του καθή
κοντος μέσα σε ένα άγριο και άκρως επικίνδυνο εργασιακό περιβάλλον, 
καθώς ουδείς δεν ασχολείται προληπτικά και μακροπρόθεσμα για τη θω- 
ράκιση του αστυνομικού λειτουργήματος.
Μόλις τις τελευταίες ημέρες του 2010, παρά τα όσα έχουν γίνει, δυο αξιω
ματικοί στη Βόνιτσα διέτρεξαν θανάσιμο κίνδυνο στην προσπάθειά τους 
να αφοπλίσουν έναν επικίνδυνο ομηροκράτη, στο Αστυνομικό Τμήμα Αι- 
δηψού οι συνάδελφοι είδαν σοκαρισμένοι τον διοικητή τους να αφήνει 
την τελευταία του πνοή μέσα στο γραφείο του, στην Κερατέα Αττικής 
μεγαλουργεί και πάλι ο παραλογισμός με απρόβλεπτες συνέπειες για τους 
συναδέλφους ενώ οι απειλές των τρομοκρατών για νέες επιθέσεις ενα
ντίον αστυνομικών, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού και 
για κανέναν.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσω
πικού, την περίοδο 2000 -  2010,12 συνάδελφοι έχασαν τη ζωή τους στις 
επάλξεις της μάχιμης αστυνόμευσης (βλέπε πίνακα 1). Την ίδια περίοδο 
τραυματίστηκαν συνολικά 2.633 συνάδελφοι, εκ των οποίων οι 186 ήταν 
αξιωματικοί. Εκ των 1.937 χαμηλόβαθμων χραυματισθέντων, 225 άτομα 
λαμβάνουν το επίδομα των 100 ευρώ λόγω του τραυματισμού τους κα
τά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας (ν. 3554/2007). Επίσης το ίδιο 
επίδομα λαμβάνουν 9 εκ των 216 τραυματισμένων ειδικών φρουρών και
I εκ των 294 συνοριακών φυλάκων.
Όμως αν προσθέσουμε και τα θύματα των τροχαίων, οι απώλειες κα
τά την εκτέλεση της υπηρεσίας είναι εξίσου τραγικές. Την περίοδο 2000 
-  2010 έχασαν τη ζωή τους συνολικά 166 συνάδελφοι, εκ των οποίων οι
II εν ώρα υπηρεσίας.
Συνολικά, την τελευταία δεκαετία, έχασαν τη ζωή τους ενώ βρίσκονταν 
στην ενεργό υπηρεσία του Σώματος από οποιονδήποτε λόγο (δολοφονί
ες εκτός υπηρεσίας ασθένειες ατυχήματα στην υπηρεσία ή εκτός αυτής 
αυτοκτονίες αιφνίδιοι θάνατοι κλπ), 663 συνάδελφοι.

Β. Πρόληψη
Η πολιτεία δεν έχει ακόμα εξοπλίσει τον ένστολο πολίτη με τα απαιτούμε- 
να επαγγελματικά εφόδια για την αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών 
και είναι χρέος του συνδικαλιστικού μας κινήματος από τις πρώτες κιό
λας ημέρες της νέας δεκαετίας να αναζητήσει και να χαράξει ένα νέο αγω
νιστικό πλαίσιο δράσης με στόχο τη θωράκιση των συναδέλφων. Απαι
τούνται μακροπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα μέτρα, βάσει των ισχυουσών 
διατάξεων περίΥγιεινής και Ασφάλειας όπως έχει καταφέρει ήδη η ΠΟΑ- 
ΣΥ με τον αγώνα της να θεσμοθετήσει, αλλά και μια μελέτη για την προο
πτική του αστυνομικού λειτουργήματος και των εγγενών κινδύνων την 
προσεχή δεκαετία, ώστε οι σημερινοί νέοι αστυφύλακες να κληθούν να 
ασκήσουν τα καθήκοντά τους προετοιμασμένοι από τώρα για εκείνες ή 
δυνατόν τις συνθήκες. Αυτό λέγεται πρόληψη και αυτό οφείλουμε να δι- 
εκδικήσουμε για να αρχίσει να γίνεται πράξη στο Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας, επαναφέροντάς το αίτημά μας για αναβάθμιση των αρ
μόδιων γραφείων αστυνομικού προσωπικού και διοικητικής μέριμνας Οι 
θάνατοι και οι τραυματισμοί των συναδέλφων, είναι ανεπίτρεπτο να αντι
μετωπίζονται με την ψυχρή στατιστική είτε η ευαισθησία της ηγεσίας να 
μην επεκτείνεται και σε αυτό το φλέγον ζήτημα.
Υπενθυμίζουμε, τέλος ότι η ΠΟΑΣΥ με σκληρούς αγώνες πέτυχε σειρά 
μέτρων ηθικής ικανοποίησης είτε αποζημίωσης των οικογενειών των πα- 
θόντων, ενώ μόλις τώρα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την ίδρυση 
του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας περνά διάταξη 
για την αναπροσαρμογή στο τριπλάσιο, του επιδόματος των 100 ευρώ που 
λαμβάνουν οι εκτελούντες υπηρεσία γραφείου, ως αντιστάθμισμα στην 
απώλεια εισοδήματος που έχουν ένεκα τραυματισμού.

Γ. «Αντισταθείτε, σταθείτε όρθιοι, μην υποκύιιτετε»
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων 
κ. Χρήστος Φωτόπουλος απευθυνόμενος στους συγκεντρωθέντες στην 
Πλατεία Κολοκοτρώνη, στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρί
ας των ένστολων στις 14 Δεκεμβρίου 2010, έστειλε σε όλους -παρόντες 
και απόντες από τη συγκέντρωση-, ένα ηχηρό μήνυμα, ένα μήνυμα αι
σιοδοξίας: «Αντισταθείτε, σταθείτε όρθιοι, μην υποκύπτετε», φώναξε με 
έκδηλη την αγωνία του για το μέλλον των Σωμάτων Ασφαλείας αγγίζο
ντας τις καρδιές των παρευρισκόμενων, όπως σχολίαζαν οι συνάδελφοι.

Ο κ. Φωτόπουλος ευχαρίστησε τους εκατοντάδες συναδέλφους για την 
ανταπόκρισή τους στο κάλεσμα των Ομοσπονδιών, καθώς επίσης και 
τους εκπροσώπους των κομμάτων που απηύθυναν χαιρετισμό και στη
ρίζουν τον αγώνα μας.
«Στέλνουμε ένα μήνυμα στη συντεταγμένη πολιτεία ότι στο αγαθό της 
ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές. Έχουμε 
αγωνία για το εισόδημά μας αλλά και για το πώς θα σταθεί όρθιος ο οργα
νισμός μας», τόνισε.
«Η επίσημη πολιτεία δεν είχε ποτέ στις προτεραιότητές της την ασφάλεια 
του πολίτη. Είμαστε εδώ για να πούμε ότι δεν πάει άλλο. Δεν υπάρχει πε
ρίπτωση να δεχθούμε άλλες περικοπές στις λειτουργικές δαπάνες και στις 
αποδοχές μας. Έχουμε στερηθεί πολλά, έχουμε δώσει ζωές εκατοντάδες 
νεκρούς και τραυματίες 100 από το 1984 οι νεκροί, διακόσιοι περίπου κά
θε χρόνο οι τραυματίες», πρόσθεσε.
«Ό,τι ακούμε εδώ, δεν πρέπει να αποτελέσει μήνυμα απαισιόδοξο. Μήνυ
μα αισιοδοξίας πρέπει να περάσουμε σε όλους Σταθείτε όρθιοι, αντιστα- 
θείτε. Αντίσταση. Όρος υγιής Να τον έχει κάθε συνάδελφος στον εσωτε
ρικό του κόσμο και να κάνει χρήση όταν οι περιστάσεις το απαιτούν. Και 
σήμερα το απαιτούν.
Θα παρακαλούσα όσους κάνουν εύκολη κριτική να μας αφήσουν ήσυ-
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χους και να πλαισιώσουν χις τάξεις του συνδικαλιστικού κινήματος. Να 
μην επηρεάζονται από τα πρωινάδικα και τα βραδινά δελτία που πάνε 
να απαξιώσουν το συνδικαλιστικό μας κίνημα. Πορευόμαστε 20 χρόνια 
υπεύθυνα και σοβαρά και η κοινωνία μας το αναγνωρίζει.
Θέλουμε από την κυβέρνηση, από τα κόμματα και την κοινωνία να δεί
ξουν εν τοις πράγμασι ότι ενδιαφέρονται για την αστυνομία. Είμαστε κι 
εμείς λαός. Δεν είμαστε δολοφόνοι. Η Ομοσπονδία μας έχει καταδικάσει 
κάθε μορφή αυθαιρεσίας. Η κοινωνία πρέπει να απαιτήσει να εξαλεκρθεί 
το γνωστό υβριστικό σύνθημα αν θέλει να έχει και να έχουμε μια σω
στή, δημοκρατική και αποτελεσματική αστυνομία που κάποιοι άλλοι την 
θέλουν αναποτελεσματική για να διαφεύγουν οι λυμεώνες του εθνικού 
πλούτου, αυτοί που έχουν ρημάξει τα πάντα.
Ζητούμε, λοιπόν, από όλους αυτό που κυριαρχεί στην Ευρώπη, ως σύν
θημα: προστατέψτε αυτούς που σας προστατεύουν. Δεν είναι μόνο θέ
μα της πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας η επίλυση των προβλημάτων 
μας».
Κλείνοντας το χαιρετισμό του, ο κ. Φωτόπουλος επανέλαβε ότι στέλνει 
σε όλους ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι «συνεχίζουμε τον αγώνα μας παρά 
τις δυσκολίες και ότι θα νικήσουμε διότι γνωρίζουμε όχι έχουμε δίκιο. Εί
ναι θέμα χρόνου η αναγνώριση και θέμα αγώνα η ικανοποίηση των αιτη
μάτων. Και στον αγώνα αυτό θα έχουμε μαζί μας και τους συνταξιούχους 
και την ελληνική κοινωνία», τόνισε.

Δ. Παρεμβάσεις των Ομοσπονδιών για την Κερατέα 
Σειρά πρωτοβουλιών αναπτύσσουν οι Ομοσπονδίες των αστυνομικών 
για την εκτόνωση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην Κερατέα 
Αττικής με αφορμή το έργο για τα σκουπίδια 
Μετά τη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα Περιφέρειας Αττικής κ. 
Ηλία Λιακόπουλο, ακολούθησε συνάντηση στο Δημαρχείο Κερατέας με 
τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής κ. Κώστα Λεβαντή, παρόντος και τον δημοτι
κό σύμβουλο κ. Μανώλη Μπίστα, όπου μεταφέρθηκε η αγωνία των συ
ναδέλφων μας που εδώ και σαράντα μέρες απασχολούνται σε 24ωρη βάση 
σε μέτρα τάξης και ασφάλειας
Ειδικότερα, τονίσαμε όχι η αγωνία όλων είναι έκδηλη, καθόσον αμφισβη
τούνται οι αναγκαίες εγγυήσεις για τη διασφάλιση της σωματικής ακε
ραιότητας, αφενός των αστυνομικών, αφετέρου δε των ίδιων των κατοί
κων της περιοχής διότι όσο εκκρεμεί η έκδοση δικαστικών αποφάσεων 
για την έναρξη ή μη των εργασιών του έργου, η συνεχιζόμενη παραμο
νή των αστυνομικών δυνάμεων σε μια ερημική περιοχή, προσφέρεται για 
άναρχες εκδηλώσεις βίας και ύποπτες κινήσεις πρωτόγνωρες για τα δεδο
μένα της τοπικής κοινωνίας.
Επίσης μεταφέραμε την πάγια θέση των Ομοσπονδιών μας ότι καταδι
κάζουμε τις πράξεις βίας απ’ όπου κι αν προέρχονται και ότι τασσόμα
στε κατά της χρησιμοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων για την επι
βολή αποφάσεων που συναντούν την κατακραυγή της κοινωνίας όταν 
δεν υπάρχει ενημέρωση για την ορθότητα των αποφάσεών αυτών, πόσο 
μάλλον στην προκειμένη περίπτωση, όταν υπάρχουν δικαστικές εκκρε
μότητες αναφορικά με αυτή καθαυτή τη νομιμότητα του έργου. Είναι 
ανεπίτρεπτο να κατευθύνεται η οργή των πολιτών κατά της Ελληνικής 
Αστυνομίας και να χρησιμοποιούνται οι συνάδελφοί μας για να επιβληθεί 
η κυβερνητική πολιτική ή όποια άλλη απόφαση, εφόσον δεν έχει προηγη- 
θεί εκτενής δημόσιος διάλογος και δεν έχει εξασφαλιστεί η ομαλή κοινω
νική συμβίωση στην περιοχή.
Εκ μέρους του κ. δημάρχου, ο οποίος συμμερίστηκε τον προβληματισμό 
μας και καταδίκασε με τη σειρά του τη βία απ’ όπου κι αν προέρχεται, μας 
γνωστοποιήθηκε ότι είναι ασαφής η κυβερνητική πολιτική για το εύρος 
του έργου και την εξέλιξή του με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται ακόμα και 
ακραίες ενέργειες ενώ τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης των αστυνομικών 
δυνάμεων από την περιοχή, ώστε να επανέλθει η ηρεμία, δεδομένου ότι 
δεν έχουν εκδοθεί οριστικές δικαστικές αποφάσεις.
Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσφοράς και τη βαρύτητα της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης, καλούμε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδεί- 
ξουν τη μέγισχη σοβαρότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης χω-
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ρίς να τροφοδοτείται η ένταση και η παραπληροφόρηση.
Ας γνωρίζουν όλοι ότι η βία και οι επιθέσεις μόνο αποπροσανατολιστικά 
λειτουργούν, βλάπτουν το ίδιο το συμφέρον των κατοίκων της περιοχής 
αφού τελικά αυτό που μένει είναι η σύγκρουση και οι εντυπώσεις ενώ το 
ζητούμενο είναι η νηφάλια αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων.

Ε. Στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής οι θέσεις μας για τους αλ
λοδαπούς
Τις θέσεις της ΠΟΑΣΥ παρουσίασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. 
Χρήστος Φωτόπουλος στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής Δημόσιας Δι
οίκησης Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης (20/12/2010), κατά τη συζή
τηση του νομοσχεδίου «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώ
της Υποδοχής κλπ.»
Ο κ. Φωτόπουλος τόνισε ότι η Ομοσπονδία μας θεωρεί ότι το υπό συζήτη
ση νομοσχέδιο κινείται σε θετική κατεύθυνση διότι για πρώτη φορά κα
ταγράφεται λεπτομερώς όλη η διαδικασία διαχείρισης του μεταναστευ- 
τικού προβλήματος και ειδικότερα της εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, 
που όπως είναι γνωστό αποτε
λούν το «όχημα» για την επί μα
κράν παραμονή στη χώρα μας 
χιλιάδων μεταναστών, που ανα
ζητούν καλύτερη μοίρα.
Επίσης ότι για πρώτη φορά θε
σμοθετούνται οι διαδικασίες 
υποδοχής των παράνομων αλ
λοδαπών με τη δημιουργία Κέ
ντρων πρώτης υποδοχής και εί
ναι θετικό ότι δημιουργείται και 
η αυτοτελής υπηρεσία ασύλου.
Στόχος είναι η απορρόφηση των 
45.000 περίπου εκκρεμών υπο
θέσεων και η ταχύτατη πλέον απορρόφηση των νέων αιτήσεων.
Εκείνο, όμως που μας προβληματίζει είναι τι θα γίνουν όσοι δεν πάρουν 
άσυλο και επίσης τι θα γίνει με τις μεταναστευτικές πιέσεις που εξακο
λουθούν να υπάρχουν λόγω της γεωγραφικής θέσεως της χώρας μας και 
του γεγονότος ότι δεν έχουμε καταφέρει να στεγανοποιήσουμε τα σύνο
ρά μας
Στη συνέχεια εξέφρασε τον προβληματισμό του αν το υπουργείο θα μπο
ρέσει να απορροφήσει τα περίπου 230 εκ ευρώ που εγκρίθηκαν στο πλαί
σιο κοινοτικών προγραμμάτων. Σε ό,τι αφορά το επιστημονικό προσω
πικό, που προβλέπεται να προσληφθεί, είπε ότι δεν έχουμε αντιρρήσεις 
απεναντίας τονίζουμε ότι μπορεί να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να εξευ- 
ρεθούν δημόσιοι υπάλληλοι στο πλαίσιο των μετατάξεων. Σε ό,τι αφο
ρά τις προσλήψεις σεκιούριτι, πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ότι 
από τη στιγμή που η Ελληνική Αστυνομία διαθέτει ειδικούς φρουρούς, 
δεν πρέπει να ανατίθενται αστυνομικές αρμοδιότητες σε ιδιώτες. 
Αναφερόμενος στις απαράδεκτες συνθήκες στα κρατητήρια και στους 
χώρους κράτησης είπε ότι είχε βρεθεί ο βιος στον Έβρο και διαπίστω
σε τις άθλιες συνθήκες το ίδιο και στα Δωδεκάνησα και σε άλλα νησιά 
του Αιγαίου. Η κατάσταση είναι απαράδεκτη συνολικά στις αστυνομι
κές υπηρεσίες διαμαρτύρονται οι συνάδελφοι για τον κίνδυνο μολυσμα
τικών ασθενειών, αλλά και επειδή είναι ορατός ο κίνδυνος ομαδικών απο
δράσεων.
Και αφού τόνισε ότι η Ομοσπονδία μας είναι ευαισθητοποιημένη στα θέ
ματα προσφύγων και μεταναστών - πολλοί συνάδελφοι συνεισφέρουν 
από το υστέρημά τους για την τροφοδοσία και την περίθαλψή τους κά
ποιες φορές και δεν δεχόμαστε να μας κατηγορούν αδίκως είπε-, ενη
μέρωσε τους βουλευτές ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της Γιουροκόπ, να 
παρέμβει στα κοινοτικά όργανα, αλλά και σε επίπεδο εθνικών κυβερνή
σεων, ώστε να αναθεωρηθεί η συμφωνία του Δουβλίνου 2, διότι η κοι
νή λογική λέει ότι δεν μπορεί η χώρα μας να σηκώσει μόνη της το βάρος 
των παρανόμων.



ΣΤ. Άνοιξε ο δρόμος των ομαδικών αγωγών για τις περικοπές 
Αρνητικά απάντησε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στο έγγρα
φο του προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Χρήστου Φωτόπουλου και 11 άλ
λων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ, σχετικά με την 
μη περαιτέρω περικοπή των αποδοχών και των επιδομάτων των αστυνο
μικών και την αναδρομική καταβολή των ποσών που παρακρατήθηκαν 
εξαιτίας των νομοθετικών ρυθμίσεων κατ’ εφαρμογήν του Μνημονίου. 
Συγκεκριμένα, με έγγραφά τους οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Οι
κονομικών και Διαχείρισης Χρηματικού, που απεστάλησαν στις 18 και 
21 Δεκεμβρίου 2010 αντίστοιχα, απάντησαν αρνητικά στο σχετικό αί
τημα των μελών του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, επικαλούμενοι την «δέσμια 
αρμοδιότητά τους» ως προς την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού 
πλαισίου, «... που αποτελεί ανελαστική ενέργεια στα πλαίσια της εκτελε
στικής τους λειτουργίας...».
«Η απόρριψη του αιτήματος του Προεδρείου της ΠΟΑΣΥ για μη περαι
τέρω περικοπή των αποδοχών και επιδομάτων των υπηρετούντων στην 
Ελληνική Αστυνομία ήταν αναμενόμενη και δεν ξάφνιασε κανέναν μας», 
σχολίασε μεταξύ άλλων ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κ. Χα
ράλαμπος Μπουκουβάλας, και πρόσθεσε: «Ο δρόμος της δικαστικής δι
εκδίκησης μόλις ξεκινά, τουλάχιστον πιλοτικά με τα μέλη του Δ.Σ. της 
Ομοσπονδίας που αιτήθηκαν ανάλογα Με συνέπεια, βαθειά επίγνωση 
της κρίσιμης οικονομικής κατάστασης της χώρας μας αλλά και με σεβα
σμό στο αστυνομικό λειτούργημα και στους υπηρετούντες στην Ελληνι
κή Αστυνομία, θα ασκήσουμε κάθε ενδεδειγμένο και προβλεπόμενο ένδι
κο μέσο για την αποκατάσταση αδικιών και στρεβλώσεων σε βάρος του 
αστυνομικού προσωπικού».
Η άσκηση ομαδικών αγωγών από τους αστυνομικούς που ενδιαφέρονται, 
θα συζητηθεί διεξοδικά από τα αρμόδια όργανα της ΠΟΑΣΥ και τα μέλη 
της θα ενημερωθούν έγκαιρα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Εκλογές, για Αιρετούς Εκπροσώπους στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Στις 11 Δεκεμβρίου 2010 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδει
ξη δύο© αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, στο Υπηρεσιακό Συμ
βούλιο Μονίμων Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας - του Πυροσβε
στικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στις εκλογές συμμετείχαν το 
ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ με τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδί
ας Πολιτικού Προσωπικού Υ.Δ.Τ. και τη συμμετοχή 21 συναδέλφων από 
όλη την Ελλάδα,το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ με τη συμμετοχή 6 συναδέλ
φων και δύο ανεξάρτητοι υποψήφιοι από το χώρο της Γ.Γ.Π.Π. Τα απο
τελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής:
Εγγεγραμμένοι: 1.152
Εψήφισαν: 678 (440 στην Περιφέρεια και 238 στην Αττική) Έγκυρα: 
619 Άκυρα 26 Αποχή 474

Έλαβαν: ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 510 ψήφους και ποσοστό 76% ΔΑ
ΚΕ 109 ψήφους και ποσοστό 17%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ: 24 ψήφους και ποσοστό 3% Άκυρα 26 
ψήφοι και ποσοστό 3% - Λευκά 9 ψήφοι και ποσοστό 1% Αποχή 474 και 
ποσοστό 40%
Τα αντίστοιχα ποσοστά των προηγούμενων εκλογών του 2008 ήταν τα 
ακόλουθα:
Εγγεγραμμένοι: 1.122
Εψήφισαν: 786 (430 στην Περιφέρεια και 356 στην Αττική).
Έγκυρα: 748 Άκυρα: 38 (5%) Αποχή: 336 (30%)
Έλαβαν: ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 533 ψήφους και ποσοστό 69% 
ΔΑΚΕ 215 ψήφους και ποσοστό 26%
Με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών το ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 
κατέλαβε και τις δύο (2) έδρες των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομέ
νων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και εκλέγονται οι συνάδελφοι: ΧΡΙΣΤΙ
ΝΑ ΜΠΡΑΜΟΥ και ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΤΖΕΛΕΠΗΣ ως τακτικοί με ανα
πληρωτές τους συναδέλφους: ΔΗΜΗΤΡΗ ΝΙΤΣΗ και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΣΑΒΒΙΔΟΥ αντίστοιχα.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΊΤΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
Υλοποιώντας τις αποφάσεις του πρόσφατου 15ου Συνεδρίου της η Ομο
σπονδία δρομολόγησε συναντήσεις με την πολιτική και φυσική ηγεσία 
του Υπουργείου και των Σωμάτων συνοψίζοντας το νέο διεκδικητικό 
πλαίσιο και τα βασικά αιτήματα της ως εξής:
1. Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη.
2. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων με μετατάξεις.
3. Προώθηση νομοθετικής ρύθμισης:
α) για την ανασύσταση της Δ/νσης Ελεγκτηρίου Δαπανών και 
β) σύσταση Τμήματος Πολιτικού Προσωπικού στην Γενική Αστυνομική 
Δ/νση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
4. Τοποθέτηση Προϊσταμένων Πολιτικών Υπαλλήλων σε τμήματα της Δ/ 
νσης Διαχείρισης Υλικού και της Δ/νσης Τεχνικών.
5. Διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων του Πολιτικού Προσω
πικού στο ΤΕΑΠΑΣΑ
6. Θεσμοθέτηση της πέραν του πενθημέρου εργασίας για το Πολιτικό 
Προσωπικό.
7. Διασφάλιση της μετακίνησης στα μέσα μεταφοράς με τους ίδιους όρους 
σε όλο το προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
8. Πρόβλεψη για τις δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης των συνεργα
τών της πολιτικής ηγεσίας απ’ το σύνολο του προϋπολογισμού των Γε
νικών Γραμματειών.
Το αίτημα για συνάντηση με την ηγεσία υποβλήθηκε πριν το τέλος του 
2010 και αναμένουμε την απάντηση για τον ορισμό της.

[  ΠΕΝΘΗ

■(Ταγματάρχης Ελληνικής Χωροφυλακής ε.α Ιωάννης Καλαμάρας. 
Γεννήθηκε το έτος 1927 στην Μελιταία Φθιώτιδας. Κατετάγη το 1950 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.ΑΔ. Αττικής, της ΓΑΔ. Θεσσα
λονίκης και των ΑΔ. Ιωαννίνων, Κιλκίς και Εύβοιας. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 26/10/2010 από παθολογικά αίτια.

tΑστυνόμος Α' Ιωάννης Γρίβας. Γεννήθηκε το έτος 1954 στον Αγρι- 
οβότανο Ιστιαίας Εύβοιας Κατετάγη το 1977 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής και των Α.Δ. Δωδεκάνησου, Κυκλάδων, Γρε- 
βενών και Εύβοιάς. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε 
την 27-12-2010.

ΙΥπαστυνόμος Β' Ευμορφία Παπαπροκοπίου. Γεννήθηκε το έτος 
1966 στο Μώλο Φθιώτιδας Κατετάγη το 1987 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες των Α.Δ. Ζακύνθου και Κιλκίς της ΓΑΔ. Αττικής και στην Δ/ 
νση Δημοσίων Σχέσεων του Αρχηγείου. Υπήρξε άγαμη. Απεβίωσε την 18- 
10-2010 από παθολογικά αίτια.

ΙΑνθυπαοχυνόμος Ευάγγελος Ράπτης. Γεννήθη- 
ρ  κε το έτος 1933 στην Άνω Ράχη Πρέβεζας Κατετάγη 

το 1954 στην Ελληνική Βασιλική Χωροφυλακή και

υπηρέτησε στον ΑΣ. Αγίου Γερμανού της Πρέσπας στην ΑΔ.Χ Ιωαννίνων, 
στον ΑΣ. Γκούρας Κορινθίας στο AT. Αμαρουσίου και στο Αρχ. Χωροφυλα
κής -  Τμήμα Ιστορίας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε 
την 5-1-2011 από παθολογικά αίτια.

ΙΑνθυπαστυνόμος Παρασκευάς Χουρίδης. Γεννήθηκε το έτος 1968 
στην Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
της ΓΑΔ. Αττικής, ΓΑΔ. Θεσσαλονλικης και των ΑΔ. Δωδεκάνησου και 
Καστοριάς Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 29-9-2010 από 
παθολογικά αίτια.

(Αρχκρύλακας Θεόφιλος Φωτεινάκης. Γεννήθη- (~ i 
κε το έτος 1938 στην Μικρομάνη Μεσσηνίας Κατετάγη 
το 1964 στην ΑΠ. και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
της Γ.ΑΔ. Αττικής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέ
κνων. Απεβίωσε την 26-10-2010 από παθολογικά αίτια.

Αστυφύλακας Σωτήριος Παναγιωτόπουλος.
Γεννήθηκε το έτος 1985 στην Καρδίτσα. Κατετάγη το 2009 και υπηρέτησε 
σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ.Αττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 16- 
11-2010 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.
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[  ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ :

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Τέκνα Αστυνομικών που Π έ ΐ υ χ ο ν  σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ 1 ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Σ.Φ. ΣΑΠΩΝ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ΥΓ| ε.α.
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σ.Τ.Υ.Α. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. Η/Υ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΚΟΝ/ΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Β ΤΔΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΜ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ/Β ε.α.
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β' Α.Τ. ΑΚΡΑΤΑΣ
ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΤΜ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α,Α Γ.Α.Δ.Π.Δ Μ.
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΜ. ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Π.Υ. Τ.Τ. ΑΙΓΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ -ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΑΝΤΟΝΕΛΛΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ - ΠΑΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. Π. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΧ. ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΓΑΔΑ/ΤΜ. Π.Σ.Ε.Α.
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ,Α. ΠΑΤΡΩΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΒΑΓΓΕΛΤΖΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΜ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞ. ΧΩΡΩΝ - Α.Ε.Ι.- Δ.Π.Θ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Π.Υ. Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΒΑΘΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΡΟΔΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β' Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΒΑΚΡΑΤΣΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΝΑΥΠΛΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΚΟΧΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΜ. ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ/Β' Τ.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΠΑΝ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ/Β ε.α.
ΒΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΒΕΡΒΕΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΤΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Υ Τ.Τ. ΑΡΓΟΥΣ
ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑ ΤΜ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.
ΒΛΑΧΑΚΗ ΘΕΟΔΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Π.Υ. Α.Τ. ΜΥΡΙΝΑΣ
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΒΟΥΛΒΟΥΤΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΜ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΜΥΡΙΝΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΠΙΧ. - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΟΥΧΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - ΛΑΡΙΣΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΒΡΕΤΤΑ ΠΕΝΥ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β' Τ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΒΡΕΤΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΤΡΟΣ Υ/Β' Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Δ' Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΓΕΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧ. ΠΑΤΡΑΣ - ΣΧ. ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΓΕΟΡΓΟΥΛΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΠΥΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Δ.Α.Α./ΤΜ. ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΡΟΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ Π.Υ. Α.Τ. ΑΙΓΙΟΥ
ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ.Α.Δ.Λ./ΤΜ. ΠΟΛ. ΑΣΥΛΟΥ
ΓΚΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧ. ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΓΚΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α/Β Τ.Τ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΡΟΔΟΥ
ΓΚΟΥΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Δ.Α.Α./ΤΜ.ΔΙΑΧ. ΧΡΗΜ.ΥΛΙΚΟΥ
ΓΟΜΑΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΜΗΧΑΝ. Η/Υ ΠΑΝ. ΞΑΝΘΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΑΚΡΑΤΑΣ
ΔΑΛΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑΜ Α/Υ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α/Β' Τ.Α. ΑΡΤΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΠΠΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Π.Υ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΟΛΓΗΡΑΙΩΑΝΝΑ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Α.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΟΥΜΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Υ/Β' ΓΑΔΘ/ΤΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΔΡΙΒΙΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧ. - ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Π.Υ. Α.Δ. ΑΡΤΑΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΘ/ΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑ NINA ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ-ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Δ.Α.Α./ΤΕΛ
ΖΑΧΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΧ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΜ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΘΕΡΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΖΔΑΓΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ
ΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ
ΖΙΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΓΑΔΘ/ΤΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΖΩΗ-ΜΠΙΡΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ Α/Β' ε.α.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α,Δ. ΑΧΑΪΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Υ/Α' ε.α.
ΘΕΟΔΟΡΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ,Α. ΠΑΤΡΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΝΑ ΤΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - Δ.Π.Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β' Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ



ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Υ Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ - ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.Υ. Γ  Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΚΑΣΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΜ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΛΑΚΑΝ ΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧ. ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ · Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΑΛΠΑΚΙΩΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΑΛΠΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Υ.Α.Δ.Λ./ΤΜ. ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ
ΚΑΛΥΒΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Α.Α.Ε.Ι. ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Υ/Β ε.α.
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΥΠΑΤΗΣ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΘΟΜΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ Α.Π.Θ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΛΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΑΚΟΣΤΑ ΘΟΜΑΗ Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠ/ΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α' Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ/Β' Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ ΚΟΝ/ΝΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ/Β' Α.Τ. ΒΥΡΩΝΑ
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ · ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΡΑΠΕΤΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β' ΓΑΔΘ/ΤΜ. ΑΣΤΥΝ. ΠΡΩΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΡΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΜ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ - Δ.Π.Θ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Μ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΓΕΟΡΓΙΟΣ ΤΜ. ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΕΛΟΥ - ΘΕΡΜΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ ΖΩΗ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ (ΥΓ) Κ.Ι.Α.
ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α/Β Τ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΦΑΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Σ.Τ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ-ΤΜ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΣΠΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΜ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΔΑΦΝΗΣ
ΚΟΛΤΟΥΚΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Υ Τ.Τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΟΛΟΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΝΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ Α. ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΚΟΠΑΝΑΚΗ ΜΑΝΘΟΥΛΑ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΗΛΙΑΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α/Δ Α.Δ. ΣΑΜΟΥ
ΚΟΣΚΙΝΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΪΟΣ Υ/Β' Τ.Τ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΚΟΣΜΑΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΤΜ. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΒΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α/Α' Α.Τ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΒΑΣΩ ΤΜ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ/Β' Α.Σ. ΑΦΑΝΤΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΑΡΤΑΣ
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΖΑΡΟΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ
ΚΟΧΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.Μ.Υ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υ/Β' ε.α.
ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΚΡΙΚΕΤΟΥ-ΚΟΥΡΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α/Υ' Τ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΚΤΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ
ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΚΩ
ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΟΖΑΝΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ - Τ.Τ.Α. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΥΡΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤ. ΠΑΝΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Δ.Α.Α./ΤΕΛ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΤΜ. ΑΡΧΑΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΒΑΪΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Δ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΜ. ΔΙΕΘ. ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤ. Δ.Π.Θ. ΜΩΡΑΪΤΟΥ ΕΛΕΝΗ Π.Υ. ΔΕ/Α ΓΑΔΘ/ΤΜ. ΠΟΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Σ.Μ.Υ.Ν. ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ - ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΠΥΛΟΥ
ΚΩΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΜ. ΤΕΧΝ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Δ.Λ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΛΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α/Δ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΛΑΠΠΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΛΟΥΤΣΙΑΝΑ Π.Υ. Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. & ΤΕΧΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΜ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Υ/Β' Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΡΟΔΟΥ
ΛΙΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝ. & ΜΗΧΑΝ. Η/Υ - Ε.Μ.Π. ΘΕΟΦΙΛΟΣ Π.Υ. Τ.Α. ΑΡΤΑΣ
ΛΟΥΛΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α/Δ Ε' ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΜ. ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ/Β' ε.α.
ΛΥΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ ΘΕΑΝΩ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΠΑΛΙΚΗΣ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΑΝΘΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. Ν.ΚΟΣΜΟΥ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΜΑΡΓΙΩΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Τ.Ε.Ι. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α' Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Μ.Υ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΜΑΡΤΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΗΤΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΓΡΑΦ.ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧ ΣΠΟΥΔ- ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦ. ΤΕΧΝΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΜΟΡΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α.Π.Θ. - ΔΑΣΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΠΑΚΡΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤ. Δ.Π.Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
ΜΠΑΛΕΣΤΡΑΒΟΣ ΔΗΜΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΜΠΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓ. & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΔΑΠ/ΤΕΛ/ΓΡ ΚΑΤ.
ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΟΙΚ. & ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α/Α' Α.Τ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΠΙΚΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧ. ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ -ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΘΝ. ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ Υ/Β Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΜΠΟΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΦΕΝΤΡΑ ΣΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Α' Α.Τ. ΓΕΡΑΣ
ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗ ΑΝΝΑ Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΝΙΩΝ - ΛΑΡΙΣΑ ΠΕΤΡΟΣ ΥΠΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ



ΜΠΡΟΥΖΙΟΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝ. - Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Μ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΑΙΓΙΟΥ
ΝΑΟΥΜ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Υ/Α' ε.α.
ΝΑΣΕΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ.Α.Δ.Λ./ΤΜ. ΑΠΕΛΑΣΕΩΝ
ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Δ Α.Τ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.Ι. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Α' ε.α.
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ■ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Υ/Β' Υ.Α. ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΕΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΚΩ
ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ ΚΟΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Δ.Α.Α./ΤΕΛ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Π.Υ. ΤΜ. MET. ΔΙΚ. ΠΑΤΡΩΝ
ΝΙΦΟΡΑ ΧΡΥΣΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ · ΤΜ. ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΝΤΕΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΤΖΙΟΒΑΡΑ ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α/Υ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΝΤΟΚΟΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΩΝΟΙΑΣ · ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΑΡΤΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΠΑΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΜΠΟΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΜ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Β' Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΟΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧ. ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΑΤΡΩΝ ΣΙΔΕΡΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΝΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ■ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΧ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π.Υ. Τ.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - ΔΟΙΚ/ΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΠΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α/Α' Α.Τ. ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α/Α' Δ.Ε.Ε.
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΝΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΩΥ ΚΟΝ/ΝΑ ΤΜ. ΦΙΛΩΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τ.Ε.Ι. ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α' Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΑΠΑΚΟΣΤΑ ΜΑΡΘΑ Α Ε Ι. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ/Α' ε.α.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΟΥΛΑ - ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Α.Ε.Ι. - Α.Π.Θ. ΕΜΜΑΝΩΥΗΛ ΑΣΤ/ΚΑΣ Τ.Σ.Φ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΑΠΑΧΙΝΤΖΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Α/Α' Δ.Α.Α./ΤΜ. ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ/ΣΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ · ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΑΠΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ. ΜΙΧΑΗΛ ΑΛ" Α' Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι. - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ε.α.
ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΥΨΕΛΗΣ
ΠΑΤΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΕΧΝ. Η/Υ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΑΧΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.Μ.Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
ΠΕΤΜΕΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ.Ε.Ι.ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΠΟΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΟΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΠΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Τ.Ε.Ι. ΧΡΗΜ/ΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΣΑΠΩΝ
ΡΑΠΑΤΑ ΜΑΚΡΙΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚ. ΣΧΕΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΡΙΖΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Α.Π.Θ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β' Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΡΟΜΠΙΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛ. ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΡΟΥΜΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α/Α' Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΡΟΥΣΣΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Β' ε.α.
ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΑΜΩΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΣΧ. ΤΕΧΝ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜ. ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Υ/Β Τ.Α. ΑΙΓΙΟΥ
ΣΑΠΑΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ ΤΜ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΣΤΟΡ &ΤΕΧΝ. ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΣΑΠΛΑΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Α.Σ.Ο.Ε. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΣΑΡΑΦΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝΟΛ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Υ/Α' ε.α.
ΣΓΟΥΡΟΜΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΜ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΑΔΑ/ΤΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΣΕΡΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α/Δ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΑΘΗΝΩΝ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΗΛΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υ/Β' ΤΜ. ΛΑΘΡ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΩΡΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α/Β' Τ.Τ. ΜΕΓΑΡΩΝ
ΣΚΟΥΜΑ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α/Υ Τ.Τ. ΑΡΤΑΣ
ΣΜΥΡΙΛΙΟΥ-ΖΕΡΒΑ ΜΥΡΤΟ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΤΜ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Ε' Α.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΣΟΛΟΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. - Α.Π.Θ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α' Α.Τ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΠΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΚΩ
ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Τ.Ε.Ι. ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Α' Α' Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΣΧ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΧ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ/Β' ε.α.
ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ Υ/Β' ε.α.
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ - Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΦΩΤΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Υ.Α. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ - ΤΜ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤ ΑΓΑΘΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
ΣΤΥΛΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. Π. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦ. & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α/Α' Δ.Α.Α./ΤΜ. ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΣΟΕ - ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Τ. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
ΤΑΚΜΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ΤΜ. ΔΙΩΞ.ΛΑΘΡ/ΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΜ. ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Υ/Β' Α.Τ. ΚΑΡΠΑΘΩΥ
ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Δ.Α.Α./ΤΕΛ
ΤΕΡΖΗ ΣΜΑΡΑΓΔΑ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΙΩΑΝΝΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Δ.Α.Α./ΤΕΛ
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α/Δ. ε.α.
ΤΖΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Β Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ



ΤΖΙΛΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΩΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΕΣΒΟΥ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΤΖΟΥΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜ. ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ.Π.Θ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΩΣ ΓΑΔΘ/ΤΕΛ
ΤΛΟΥΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ.Ε.Ι. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦ. & ΤΗΛ/ΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ · ΛΑΡΙΣΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Υ/Α' ε.α.
Τ0ΥΦΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ.Ε.Ι. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Τ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΤΣΑΓΓΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ ΕΛ.ΑΣ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.Σ.Ε. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΤΣΑΦΑΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΘ/ΜΟΣ A' Τ.Τ. ΑΥΤ/ΜΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΕΓΚΑ-ΚΑΡΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΜ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚ/ΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΓΕΩΡΓΙΑ Α/Υ Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΣΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ε.α.
ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΕΦΑΡΜ. · ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Υ/Β' Α.Τ. ΚΩ
ΤΣΙΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ.Σ.Α.Σ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Α.Δ. ΞΑΝΘΗΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΤΣΙΡΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΩΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΟΚΡ.ΠΑΝ. ΘΡΑΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΚΩΝ & ΜΗΧΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ Τ.Ε.Α.Π.Α,Σ.Α.
ΤΣΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΤΜ. ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.Υ. Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
ΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α.Π.Θ. - ΣΧ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ · ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΧ/ΚΑ Τ.Δ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΤΣΟΥΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΧ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΨΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Τ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ
ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΤΜ. ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ε.Κ.Π. ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΓΑΔΑ/ΤΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ Τ.Τ. ΠΑΤΡΩΝ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ - ΤΜ. ΝΟΜΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΓΑΔΑ
ΦΟΥΦΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧ/ΚΑΣ Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ
ΦΡΕΤΣΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑ -ΤΜ. ΔΟΙΚ/ΣΗΣ & ΔΙΑΧ. ΕΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Υ/Β ΤΜ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ & ΨΑΛΤΙΚΗΣ - Α.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ Τ.Σ.Φ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ - ΠΑΝ. 

ΠΑΤΡΩΝ
ΒΛΑΣΙΟΣ Α/Δ Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥIOANNA ΤΜ. ΑΓΡΟΝΩΜΩΝ - ΤΩΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΘ/ΜΟΣ ε.α.
XHTAIOANNA ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ Υ/Α' ε.α.
ΧΟΝΔΡΟΜΠΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧ/ΚΑΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΧΟΝΔΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ε.α.
ΧΡΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΛΟΓΙΑΣ ΥΠΩΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Υ/Α' Υ.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΨΕΜΜΑΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΤ/ΚΑΣ Τ.Σ.Φ. ΚΟΤΥΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3 4  ®  2103612651 -  2103613103
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ 

ραπτικά ι ο ο  ευρώ 

μέ ύφασμα 150 ευρώ

ραπτικά 1 5  ευρ

1924

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ BATES 

ΠΟΥΛΟΒΕΡ-ΦΟΥΤΕΡ-PQLQ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥ 

ΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ

από το

αφοί

tsismetzoglou.com
tsismetz@acci.gr

mailto:tsismetz@acci.gr


[  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ :

Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

Στρατηγός Χωροφυλακής Αλεξόπουλος Κων/νος
« Τότε που ο γάμος απαγορευόταν»

διοικήσεως «έδειχνε» να ήταν εγωιστής, απλησίαστος και... 
απόμακρος!

Μας συγκέντρωσε κάποια στιγμή στο γραφείο του και 
μας σύστησε απόλυτη αφοσίωση στα καθήκοντά μας και 
στη γρήγορη διεκπεραίωση των όποιων υποθέσεων και 
παράλληλα μας τόνιζε ότι μας ήθελε «λίαν» πειθαρχικούς, 
χωρίς αντιρρήσεις ή μεμψιμοιρίες στις όποιες διαταγές του 
και στην ακριβή τήρηση και συμμόρφωση όλων μας στους 
Κανονισμούς του Σώματος, γιατί εν εναντία περιπτώσει - 
άφηνε να εννοηθεί- πως θα βρισκόταν στη δυσάρεστη θέση 
να εφαρμόσει (τα ίδια σχεδόν λόγια έλεγαν όλοι οι Διοικητές 
υπηρεσιών) τους κανονισμούς πειθαρχίας και «γκιλοτίνες»... 
συμπληρώνω τώρα εγώ!

Λέγοντάς μας αυτά τα «αυστηρά» και «σοβαρά», περι
έφερε πάνω μας εκείνα τα αετίσια του μάτια με τα οποία 
κυριολεκτικά... «διάβαζε» σκέψεις και όποιες δικές μας αντι
δράσεις !

Μόλις τελείωσε τον αυστηρό του μονόλογο, είπε ότι δεν 
μας χρειάζεται άλλο και αποχωρήσαμε του γραφείου του με 
μένα-όπως και οι χωροφύλακες-να σκέπτομαι μέσα μου πως 
δεν θα τα... «πηγαίναμε καλά μαζί του»!

Στη συνέχεια η καθημερινή ρουτίνα συνεχιζόταν όπως 
πρώτα, ο καιρός περνούσε ήσυχα και με τη διαπίστωση πως 
ο νέος μας προϊστάμενος ήταν ένας ευγενής, αθόρυβος και 
πολύ εργατικός άνθρωπος, εν αντιθέσει με άλλους Αξιωματι
κούς σε άλλες αστυνομικές υπηρεσίες στην πόλη της Λαμίας 
με τους οποίους τον συγκρίναμε, στα «κουτσομπολιά» μας! 

Έ να  πρωινό με φώναξε στο γραφείο του.
-Γραμματέα, κοινοποίήσε αμέσως σε παρακαλώ τη δια

ταγή αυτή στους Σταθμούς μήπως και υπάρχει κανένας... 
λαθραίος!

-Μάλιστα κ. Διοικητά.
Επέστρεψα στο γραφείο μου, διάβασα τη διαταγή και αμέ

σως την κοινοποίησα στα «.. .κατώτερα κλιμάκια», Σταθμούς 
δικαιοδοσίας μας μέχρι-θυμάμαι- και στα Φυλάκια Χωροφυ-
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S
Ol ανά I J 1V  Ελλάδα διαμένοντες συνταξιού
χοι της Χωροφυλακής, απόμαχοι σήμερα της ενερ
γού δράσης ο® εκείνο το Σώμα από το οποίο χωρίς 
υπερβολή έχουν να θυμηθούν περισσότερες θετικές 
παρά α ρ ν η τ έ ς  αναμνήσεις δικαιολογημένα περι- 
μ®ίρυν να μάρουν στα χέρια τους την ανά δίμηνο 
δικισ τους εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑ- 
ΤΩΝ» ή και το περιοδικό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑ
ΣΚΟΠΗΣΗ» επειδή μέσα από τις στήλες αυτών των 
εντύπων μαθαίνουν νέα των «απομάχων» που πολ
λές φορές αυτά είναι και δυσάρεστα...

Στη σημερινή μου γραφή επιθυμώ να αναφερθώ 
σε ένα δυσάρεστο γεγονός-είδηση και σας παρακαλώ 
αγαπητοί εν ενεργεία ή και αποστρατεία συνάδελφοι 
και ακόμη φίλοι πολίτες που διαβάζετε τη «δική» 
μας εφημερίδα ή το «δικό» μας περιοδικό και που 
αγαπάτε την Αστυνομία, να δώσετε λίγη περισσό
τερη προσοχή.

Στο έντυπο των μηνών Μαίου-Ιουνίου 2010 
«Φωνή των Αποστράτων» διάβασα αυτό το δυσάρε
στο γεγονός-είδηση και κυριολεκτικά μπορώ να πω 
με λύπησε αφάνταστα, επειδή γνωστοποιούσε στους 
συναδέλφους, ιδιαίτερα στους αποστράτους ότι την 
7 Μάιου 2010, είχε αποβιώσει ο Στρατηγός Κωνστα
ντίνος Αλεξόπουλος.

Θα μου επιτραπεί να διηγηθώ μια μικρή για αυτόν 
τον άνθρωπο ιστορία:

Πρέπει να ήταν το έτος 1953 ή 54 . Υπηρετούσα 
στο επιτελείο της Υ.Χ. Λαμίας όταν ήρθε στα γρα
φεία μας ένας καινούργιος προϊστάμενος. Ή ταν ο - 
τότε- Υπομοίραρχος Αλεξόπουλος.

Σοβαρός, αυστηρός και ολιγόλογος και.. .κατά την 
- τότε- γνώμη των ανδρών του Επιτελείου, στην 
οποία γνώμη πρωτοστατούσε του «κ. Επιτελάρχου 
», δηλαδή η δική μου, πως ο νέος μας Διοικητής Υπο-



6ίΠολλοί συνάδελφοί μας με τέτοιες « παραβάσεις» 
που και η εκκλησία ευλογούσε, οι κανονισμοί ήταν

αυστηρότατοι

λακής Ελευθεροχωρίου και Δραχμάν Αγά.
Τα φυλάκια είχαν την έδρα τους, το πρώτο στο βουνά 

Μπράλο δίπλα στο γνωστό Χάνι του Καρανάσιου και το δεύ
τερο πριν φτάσουμε στο Δομοκό, πάνω στην άσφαλτο και 
εκείνο κοντά επίσης στο άλλο Χάνι του παλιού δρόμου που 
πήγαινε για τις Θεσσαλικές πολιτείες, Θεσσαλονίκη και αντί
στροφα.

Η δύναμη αυτών των φυλακίων αποτελείτο συνήθως από 
ένα Υπαξιωματικό και ένα χωροφύλακα οι οποίοι «έλυναν» 
και «έδεναν» στα φυλάκιά τους! Ή ταν Πρωθυπουργοί περι
φέρειας για να μη μπω καλύτερα Βασιλιάδες! Και μάλιστα 
εκεί στα «Χάνια» είχαν γνωρίσει «κόσμο και κοσμάκη»επειδή 
τα λεωφορεία ή και άλλα τροχοφόρα που πήγαιναν προς 
Αθήνα η Θεσσαλονίκη κ.λ.π., στάθμευαν στα «Χάνια» και με 
αυτές τις γνωριμίες-θυμάμαι- πως πολλοί συνάδελφοι ωφε
λήθηκαν...

Τι έλεγε αυτό το επείγον έγγραφο του Αρχηγείου; Διαβά
στε, έχει ενδιαφέρον.

Όποιος Χωροφύλακας και Υπαξιωματικός η ενδεχο
μένως και Αξιωματικός έχει νυμφευθεί άνευ αδείας της 
υπηρεσίας!άδεια έπαιρναν μόνο Αξιωματικοί από τον Αρχηγό 
Χωροφυλακής και εκείνοι με πολλές διατυπώσεις), να «υπο
βάλει εντός Ιδνθημέρου από ληψεως παρούσης» τα δικαιολο- 
γητικά αναγνώρισης, ήτοι:Ληξιαρχική πράξη γάμου ή ακόμη 
και γέννησης παιδιών.

Ή ταν τόσο ενδιαφέρουσα η διαταγή του Αρχηγείου, ώστε 
έπρεπε να κοινοποιηθεί ακόμη και στα φυλάκια επειδή και 
εκεί ίσως να είχαμε κανένα «...λαθραίο» ζευγάρι, όπως μου 
είχε πει ο Διοικητής μου, όταν με διέταζε να κοινοποιήσω την 
επείγουσα διαταγή.

Αλλά ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε την έκδοση τέτοιας 
διαταγής από το Αρχηγείο;

Και εδώ αγαπητοί μου φίλοι δώστε λίγη προσοχή για να 
μάθετε τι «απαγορευτικές διατάξεις» ίσχυαν στα δικά μου 
«παλιά χρόνια» και μάλιστα χωρίς καμιά διαμαρτυρία για 
καταπατήσεις «προσωπικών δεδομένων» ή δεν ξέρω εγώ πως 
αλλιώς τα ονομάζουμε σήμερα τα «δεδομένα μας»!

Εκείνο τον καιρό είχε ψηφιστεί νομοσχέδιο με το οποίο 
χιλιάδες παράνομοι γάμοι υπαξιωματικών και χωροφυλά
κων, ενδεχομένως και Αξιωματικών θα αναγνωριζόντουσαν 
από την υπηρεσία.

Τα χρόνια εκείνα «τα παλιά» επαναλαμβάνω, οι κανονι
σμοί χωροφυλακής, αυστηρά απαγόρευαν το γάμο χωροφυ
λάκων και Υπαξιωματικών. Σ’ αυτούς όμως- τους υπαξιω- 
ματικούς- υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορούσε να δοθεί 
κάποια άδεια, αλλά και εκεί με το «σταγονόμετρο».

Ως εκ τούτου όσοι τολμούσαν να βάλουν στεφάνι, τηρού
σαν μυστικό το γάμο τους επειδή διέτρεχαν τον κίνδυνο να 
τους αποπέμψουν από το Σώμα, χώρια τις ποινικές τους 
κυρώσεις.

Πολλοί συνάδελφοί μας με τέτοιες « παραβάσεις» που και 
η εκκλησία ευλογούσε, οι κανονισμοί ήταν αυστηρότατοι. 
Μόλις γινόταν γνωστό στην υπηρεσία ένα τέτοιο γεγονός 
παράβασης κανονισμών, με άνωθεν διαταγή συνεδρίαζε το

πρώτο και τελευταίο (δεν υπήρχε 2βάθμιο) πειθαρχικό συμ
βούλιο, απέλυαν τον παραβάτη έγγαμο χωροφύλακα ή υπαξι- 
ωματικό ,με ή άνευ μικρών παιδιών και ακολούθως τον παρέ- 
πεμπαν στο Στρατοδικείο Λαρίσης ή νομίζω και της Καβάλας, 
το οποίο σε «φόρτωνε» από 6 έως και 12 μήνες φυλάκιση!

Ψηφίστηκε λοιπόν ο νόμος, κοινοποιήθηκε από το Αρχη
γείο και τις άλλες υπηρεσίες, έφτασε κάποια στιγμή μέχρι και 
το τελευταίο φυλάκιο και σε λίγες μέρες το δικό μας γραφείο 
και από τους δικούς μας Σταθμούς και Φυλάκια, γέμισε δικαι- 
ολογητικά τελέσεως γάμων και... γεννήσεως παιδιών!

Ετοίμασα τις συνοδευτικές αναφορές για την υποβολή 
αρμοδίως και πήγα τους φακέλους στον Διοικητή μας, προς 
υπογραφή.

Διάβαζε και .,έξυνε το κεφάλι του! Κάπου 10 άνδρες των 
Σταθμών και Φυλακίων ήταν έγγαμοι!

Θυμάμαι από Φυλάκια και σε δύναμη τεσσάρων (4) ανδρών, 
οι τρεις(3) ήταν έγγαμοι και το γραφείο μας είχε«μεσάνυκτα» 
ή τουλάχιστον οι άνδρες αυτού έκαναν τους ...χαζούς!

Για έκπληξη τελευταία του έδωσα δυο φακέλους «παρανό- 
μως νυμφευθέντων» και αφορούσαν άνδρες του επιτελείου 
της Υποδιοικήσεως. Αυτοί οι φάκελοι ανήκαν στον δακτυλο- 
γράφο Χωρ/κα Αϋφαντή Χαράλαμπο και σε.. .μένα!

Έ πινε τον καφέ του ο Αλεξόπουλος , διάβαζε ληξιαρχικές 
πράξεις γάμων και γεννήσεως παιδιών, γελούσε και συνέχιζε 
να ξύνει το κεφάλι του!

Μπα, μπα, μπα. Τι βλέπω εδώ Γραμματέα, εσύ και ο δακτυ- 
λογράφος μας.. .παράνομοι?

Γελώντας πρέπει κάτι να μουρμούρισα χωρίς να ακουστώ.
Σηκώθηκε και μου έδωσε το χέρι του.
- Να ζήσεις παιδί μου ευτυχισμένος ανάμεσα στην οικογέ- 

νειά σου.
-Ευχαριστώ κ. Διοικητά.
-Κανόνισε-μου λέει- εσύ με τον Αϋφαντή, τις γυναίκες σας 

και τα παιδιά σας και εγώ με τη δική μου οικογένεια, όποτε 
μπορείτε να πάμε μαζί στο Ζάχο (εστιατόριο-ψησταριά της 
Λαμίας) για να γιορτάσουμε το γεγονός!

Τον ευχαρίστησα και κάποιο βράδυ ν ’ άμαστε τρία ζευγά
ρια στο Ζάχο και με ένα αλλιώτικο σε χαρακτήρα Αλεξόπουλο! 
Ζεστό, ευχάριστο, ανθρώπινο!

Στο τέλος, με κάποια δικαιολογία άφησα την παρέα μου και 
κρυφά πήγα στον εστιάτορα και του ζήτησα να πληρώσω το 
λογαριασμό.

Ο Ανδρέας, γαμβρός του Ζάχου, από το βάθος της κουζίνας 
έβαλε μια φωνή. Ζάχο, μη πάρεις χρήματα γιατί ο Άλεξ είναι 
σε θέση να μας...κλείσει την ψησταριά, μου είπε πως όλα τα 
έξοδα είναι δικά του!

Γύρισα στο τραπέζι μας.
-Κύριε Διοικητά σας παρακαλώ αφήστε μας να πληρώσουμε 

εγώ και ο Μπάμπης, άλλωστε δικαιολογημένα γιατί δικοί μας 
είναι οι γάμοι.

-Κάτσε κάτω Γραμματέα. Και γυρίζοντας λέει στον εστιά
τορα .

-Ζάχο, φέρε μας δυο-τρεις ακόμη μπάρες, λίγο κοκορέτσι, το 
λογαριασμό και εκείνα τα δεματάκια.
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“ Πολλοί συνάδελφοι της χ
αυστηρή πειθαρχία

Ήρθαν μπάρες, κοκορέτσι και δυο καλαίσθητα μεγάλα 
πακέτα. Ή ταν τα δικά του μεταχρονολογημένα δώρα του 
γάμου μας, ακολουθούμενα με τις πιο όμορφες κάρτες ευχών 
που έχω πότε στη ζωή μου, διαβάσει! Εγώ και ο Μπάμπης νοι
ώθαμε ανάλαφρα και πολύ όμορφα. Ο Αλεξόπουλος και ως 
άνθρωπος μας είχε συνεπάρει!

Πολλοί συνάδελφοι της τότε εποχής θα θυμούνται την 
αυστηρή πειθαρχία των κανονισμών. Ή ταν δύσκολο να 
καθίσουν απλά όργανα σε κοσμικό κέντρο με Αξιωματικούς 
και ιδιαίτερα προϊσταμένους αυτών! Αλλά παρά την πειθαρ
χία δεν έλειπαν τα συναισθήματα αγάπης, ενδιαφέροντος και 
ανθρωπιάς με τα οποία προσόντα ήταν προικισμένοι οι περισ
σότεροι των Αξιωματικών μας! Και με τέτοια προσόντα ήταν 
πλούσιος ο εσωτερικός κόσμος του Στρατηγού Αλεξόπου- 
λου!

Με την πάροδο των χρόνων γνωριστήκαμε καλύτερα και το 
ενδιαφέρον του για τους άνδρες του επιτελείου Υ. X . Λαμίας- 
παρά του ότι είχε μετατεθεί σε άλλη υπηρεσία ,ήταν μέγιστο!

Το έτος 1969-70 υπηρετούσα στην Καβάλα και με ολιγο- 
ήμερη άδεια βρέθηκα στη Ρόδο για κάποια προσωπική μου 
υπόθεση. Εκεί πληροφορήθηκα από συναδέλφους ότι Ανώτε
ρος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου ήταν ο Συνταγ
ματάρχης Αλεξόπουλος Κων/νος και με χαρά έτρεξα στο γρα
φείο του.

Από τον υπασπιστή του Μοίραρχο ζήτησα ακρόαση από 
τον κ. Ανώτερο και εκείνος με ρώτησε πιο το πρόβλημά μου. 
Του απάντησα πως δεν έχω κανένα πρόβλημα, μόνο αισθάνο
μαι την ανάγκη και την επιθυμία να δω τον άλλοτε προϊστά
μενό μου.

Πήγε στο γραφείο του και του είπε ποιος τον ζητά. Στο άκου
σμα του ονόματος μου έκανε σαν.. .«παλαβός»! Έτρεξε εκεί
νος κοντά μου αντί να πάω εγώ! Μ’ αγκάλιασε, με φίλησε και 
κυριολεκτικά με τράβηξε στο εσωτερικό του γραφείου του. 
Δεν υπήρχε καμιά διαχωριστική γραμμή Συνταγματάρχου- 
Ανθυπασπιστού! Ο υπασπιστής του μας κοίταζε «άφωνος»

Με κέρασε καφέ, μου έδωσε το δικαίωμα να «χαλαρώσω» 
αρκετά και να αισθάνομαι πολύ όμορφα. Το μεσημέρι μου 
έκανε το τραπέζι στη λέσχη των Αξιωματικών Χωροφυλακής 
όπου και εκείνος έτρωγε επειδή η οικογένειά του βρισκόταν 
στην Αθήνα. Μου μίλαγε για τη Λαμία και για τα δυο σχεδόν 
χρόνια που βρισκόμαστε μαζί στην ίδια υπηρεσία!

Όταν έφυγα από τη Ρόδο πήγα να τον αποχαιρετίσω και 
διέταξε τον οδηγό του να με πάει με το δικό του αυτοκίνητο 
στο αεροδρόμιο!

Έ να ή δυο νομίζω χρόνια αργότερα επειδή τον ένοιωθα 
φίλο μου πήγα και τον βρήκα αρχικά στη Σχολή Αξιωματι
κών Χωροφυλακής όπου ήταν Διοικητής αυτής και κάποια 
άλλη φορά στο Αρχηγείο στο οποίο ήταν Υπαρχηγός του 
Σώματος. Και εκεί είχαμε τις ίδιες χαρές, και φιλικές ανθρώ
πινες κουβέντες!

Στη συνέχεια απόστρατοι και οι δυο μας συναντιόμαστε 
και τα «λέγαμε» στα Καμένα Βούρλα όπου περνούσαμε τα 
καλοκαίρια μας. Ή ταν ένας χαρισματικός άνθρωπος, ευγε-
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ότε εποχής θα θυμούνται την 
των κανονισμώ ν

νής, καλόκαρδος, ζεστός και θα μου επιτραπεί να τονίσω πως 
εγώ τουλάχιστον πολλά διδάχτηκα από τη σοφία του και την 
εν γένει συμπεριφορά το υ !

Αλλά δεν ήταν μόνο σε μένα έτσι φιλικός ο Στρατηγός Αλε
ξόπουλος ,ήταν σε όλους τους άνδρες που κατά καιρούς είχε 
υπό τις διαταγές του. Σοβαρός και αυστηρός ήταν τον χρόνο 
που τον είχαμε άμεσο προϊστάμενο! Όταν πήγαινε σε άλλη 
υπηρεσία, για τους προηγουμένους υφισταμένους του γινό
ταν θυσία όταν τους συναντούσε ή πήγαιναν να τον δουν και 
κυριολεκτικά όλοι τον λατρεύαμε!

Στους πολίτες της Λαμίας άφησε την καλύτερη ανάμνηση! 
Ή ταν γι’ αυτούς ο πιο αγαπητός Αστυνομικός! Κάποτε ο 
Δήμαρχος Λαμίας χειρουργός γιατρός Παπασιόπουλος του 
είχε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου.

«Κώστα ειλικρινά φοβούμαι πως αν θέσεις υποψηφιότητα 
για Δήμαρχος με την αγάπη που σου έχει ο κόσμος θα χάσω 
τη Δημαρχία»!

Τις Κυριακές πρώτος και καλλίτερος στα ποδοσφαιρικά 
γήπεδα Λαμίας και αργότερα στο Μώλο. Φορώντας τη στολή 
του περνούσε από όλες τις κερκίδες κρατώντας στο χέρι του 
γάντια(εξαρτήματα στολής). Με το φιλικό του βλέμμα και 
το χαμόγελο στα χείλη , ήταν ικανός με αυτά τα «όπλα» του, 
όλους τους φωνασκούντες φιλάθλους να τους επαναφέρει 
στην τάξη!

Όταν ο Αλεξόπουλος ήταν στο γήπεδο οι άλλοι Αξιωματι
κοί και άνδρες του γηπέδου πανηγύριζαν, επειδή εκ των προ- 
τέρων γνώριζαν ότι δεν θα είχαν επεισόδια! Τόση πειθώ και 
επιβουλή είχε αυτός ο άνθρωπος!

Βέβαια τα «όπλα» του αυτά την σήμερον ημέρα και με 
τέτοιους «φιλάθλους» δεν πιστεύω να τα κατάφερνε!

Στη Λαμία έκανε και χρέη Δημοσίου Κατηγόρου, γ ι’ αυτό 
θα συμπληρώσω και κάτι ακόμη εδώ έτσι για την υστεροφη
μία του.

Εάν παρ ελπίδα καταλάβαινε πως δεν είχε κάποιος χρήματα 
για να εξαγοράσει τις μέρες κράτησής του, πλήρωνε εκείνος 
τα έξοδα τις κρατήσεως. Δηλαδή μπορεί να πρότεινε στον 
Δικαστή-Ειρηνοδίκη την τιμωρία του παραβάτη κατηγο
ρουμένου για την όποια πταισματική του παράβαση και στο 
τέλος πλήρωνε εκείνος τα.. σπασμένα!

Η μηνιαία τότε εφημερίδα «Λαμιακός Τύπος» αναφερόταν 
με κολακευτικά λόγια στην ανθρώπινη συμπεριφορά του 
Αλεξόπουλου, ως Δημοσίου Κατηγόρου.

Σεβαστέ Στρατηγέ και φίλε Αλεξόπουλε Κων/νε, ο θάνατός 
σου ειλικρινά με συγκλόνισε. Πιστεύω το ίδιο θα έχουν λυπη
θεί και όσοι πολίτες σε γνώριζαν από κοντά ιδιαίτερα εκεί στη 
Λαμία, το Μώλο, τη Ρόδο ή όπου αλλού υπηρέτησες!

Περισσότερο όμως θα έχουν λυπηθεί-όπως συμβαίνει με 
μένα- και πολλοί άλλοι δικοί μου συνάδελφοι που είχαν τη 
μεγάλη τύχη να υπηρετήσουν υπό τας διαταγάς σου!

Δεν έχει σημασία αν χάθηκες σε μεγάλη ηλικία, οι συγγε
νείς και οι φίλοι σου εσένα, τον άνθρωπο Αλεξόπουλο θυμού
νται και για σένα τον καλό και ευαίσθητο προϊστάμενο θα 
προσεύχονται για την ΑΙΩΝΙΑ ΜΝΗΜΗ ΣΟΥ! ]



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

S P R IN G FIE LD  A R M O R Y  X D M 9  X D M 4 0  
Απο την παλαιότερη ετα ιρ ία  κατασκευής όπλων της Α μερικής

2 0 0 9
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

H A N D G U N  OF T H E  Y E A R  
X D M

2003
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD PISTOL

2006
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, Βολουδάκιδων 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536 
Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484

Διάθεση για τον Πειραιά
Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΘΕΟΔΟΧΟΣ
[ 3 Φεβρουάριου ]

Της Π.Υ. Μαρίας Νέζερη

Ο άγχος Συμεών ονομάζεται Θεοδόχος, επειδή προϋπάντησε 
στον Ναό τον Χριστό και Τον δέχθηκε στην αγκάλη του. Σα
ράντα ημέρες μετά την Γέννηση του Χριστού, η Παναγία και ο 
Ιωσήφ Τον προσήγαγαν στον Ναό, σύμφωνα με τον Νόμο, και 
όταν ό Θεοδόχος Συμεών Τον εβάστασε στην αγκάλη του είπε: 
“Νυν απολύεις τον δούλον σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν 
ειρήνη· άτι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου ό ητοίμα- 
σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψιν 
εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ”.
Ο Θεοδόχος Συμεών περίμενε υπομονετικά τον Μεσσία μέχρι 
τα βαθειά του γεράματα με αταλάντευτη πίστη. Γνώριζε πο
λύ καλά, όπως του είχε προφητευθή από το Άγιον Πνεύμα, ότι 
δεν θα γευθή θάνατον πριν ιδή “τό σωτήριον του Θεού” και 
γι’ αυτό όταν εβάστασε στην αγκάλη χου τον Χριστό ζήτησε 
την απόλυση από την ζωή, και ενώ απέθνησκε δεν ήταν ανή
συχος και ταραγμένος αλλά αισθανόταν πνευματική αγαλλία
ση και βαθειά ειρήνη. Χαρακτηριστικοί είναι και οι λόγοι του 
προς την Παναγία: “ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστα- 
σιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον και 
σού δε αυτής την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία, όπως αν αποκα- 
λυφθώσιν εκ πολλών καρδιών διαλογισμοί’.
Η εσωτερική ειρήνη της ψυχής συνδέεται άμεσα με την υπο
δοχή και αποδοχή του Χριστού, με την τήρηση όλων των εντο
λών Του και την υπέρβαση του θανάτου στα όρια της προσω
πικής ζωής.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Το ιστορικό μοναστήρι τ’ Άη-Συμιού ιδρύθηκε το 1740. «Η 
κυρίως Μονή είναι Βυζαντινού ρυθμού, αλλά της παρακμής. 
Εγείρεται εις το μέσον αυλής τετραγώνου, λιθόστρωτου, περι- 
κλεισμένης με μάνδραν. Εις τα δεξιά της Μονής και προς την εί
σοδον της αυλής είναι ένα πηγαδάκι παλαιόν, ίσως εκείνο εις το 
οποίον ήχοντο τα κλεφτόπουλα κι έπιναν νεράκι». Με τα λιτά 
αυτά λόγια περιέγραφε το μοναστήρι του Αγίου Συμεών ο Αν- 
δρέας Καρκαβίτσας στα «Ταξιδιωτικά» του. Αλλά και ο Κωστής 
Παλαμάς κι άλλοι ποιητές και λογοτέχνες ύμνησαν το ιστορικό 
αυτό κάστρο της ελληνικής ορθοδοξίας, που έγινε ξακουστό με
τά την ανυπέρβλητη θυσία «τη νύχτα του χαλασμού», τη νύχτα

της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου. Στις 10 Απριλίου του 
1826 οι «ελεύθεροι πολιορκημένοι» της πόλεως ύστερα από συ
νεννόηση με τον αρχιστράτηγο της Στερεός Ελλάδος Γεώργιο 
Καραϊσκάκη, όρισαν σημείο συναντήσεως τους, μετά την «Έξο
δο», το μοναστήρι του Άη-Συμιού. Από κακή συνεννόηση των 
ελληνικών στρατιωτικών τμημάτων και σύλληψη του αγγελιο
φόρου με το οχέδιο της Εξόδου, ο επικεφαλής των εχθρικών δυ
νάμεων Ιμπραήμ κατάφερε να συντρίψει κάθε οργανωμένη επι
χείρηση των πολιορκημένων, οι οποίοι εντούτοις αγωνίσθηκαν 
μέχρι θυσίας για την ελευθερία τους. Οι λίγοι που διασώθηκαν 
«έφθασαν με τα ξίφη εις τας χείρας εις την κορυφήν του όρους», 
γράφει ο αγωνιστής Μίχος «όπου βρήκαν τους Σουλιώτες αρ
χηγούς Γεώργιο και Αθανάσιο Δράκο με 100 άλλους αξιωματι
κούς και στρατιώτες, που με γυμνά τα γιαταγάνια τους όρμη- 
σαν εναντίον των Αλβανών... και τους πήραν τον κατήφορο». 
Από το 1859 κι εντεύθεν άρχισε να γιορτάζεται πανηγυρικά το 
ηρωικό γεγονός «της Εξόδου του Μεσολογγίου» με επίκεντρο 
την πόλη αυτή, ενώ αργότερα καθιερώθηκε και τριήμερο λα
μπρό πανηγύρι, στο μοναστήρι του Άη-Συμιού, με αναπαράστα
ση της Εξόδου, που γίνεται την Πεντηκοστή, τη Δευτέρα του 
Αγίου Πνεύματος και την Τρίτη. Όσοι παίρνουν μέρος χωρί
ζονται στους καβαλαραίους και τους αρματωμένους που ντύ
νονται όπως οι κλέφτες κι οι αγωνιστές Όπως ήταν φυσικό, ο 
Ιμπραήμ μετά την αποτυχία της Εξόδου και την άλωση του Με
σολογγίου, έκαψε και το μοναστήρι του Αγίου Συμεών.
Δέκα χρόνια αργότερα το ανοικοδόμησε ο αρχιμανδρίτης Ιω- 
αννίκιος Αγγελάτος. Ο μεγάλος σταυρός που στήθηκε θυμίζει 
στους επερχόμενους την ανυπέρβλητη θυσία των Εξοδιτών. 
Στα νεότερα χρόνια η Μονή μετετράπη σε γυναικεία. Η αδελ
φότης αγωνίζεται να ανακαινίσει τα κτίσματα, για να συνεχί
σει το ιστορικό αυτό μοναστήρι να αποτελεί προσφιλές σημείο 
προσκυνήματος των Μεσολογγιτών και των περιχωριτών. 
Εκτός από το τριήμερο της Πεντηκοστής -  Τρίτης Αγίου 
Πνεύματος η Μονή πανηγυρίζει και του Αγίου Συμεών (3 
Φεβρουάριου). ]

ririYeq:www.parembasis.grl2003l03_02_06.htm 
www.nektarios-gr.blogspot.mml2009l01lblog-post_17.html
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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.

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

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

Αν η< pcιν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες 
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 μικρότερη 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 Makarov 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, ελαφρύτερα 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 
ακριβώς οποιονδήποτε σωματότυπο, διαφορετικά 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 διαφορετικούς 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 φέρουν ειδικές ετικέτες σήμανσης εκτυπωμένες με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που αναφέρουν:
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 των 10 ετών.
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[  ΤΣΙ ΚΝΟΠΕΜΠΤΗ S

ης Π.Υ. Αφροδίτης Κοκκίνου

Μέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας, καθώς
η περίοδος της Σαρακοστης πλησιάζει

Η Τάικνο πέμπτη είναι μια ετήσια τελετή, η αρχή της οποίας χάνεται μέσα στους αιώνες, 
και γιορτάζεται την Πέμπτη, 11 ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα. Μέρα που έχει την τι
μητική του το κρέας, γι αυτά σε ψησταριές, ταβέρνες, σουβλατζίδικα, εστιατόρια, επικρα
τεί μια κρεατομοσχοβολιστή ομίχλη, γνωστή ως «τσίκνα», από το ψήσιμο του κρέατος στα 
κάρβουνα. Από κει, άλλωστε, έχει πάρει και το όνομά της η ημέρα. Πέρα, όμως, από το ψήσι
μο του κρέατος, κάθε τόπος έχει και τις δικές του συνήθειες εορτασμού της Τσικνοπέμπτης. 
Μερικές από αυτές είναι:
Π ελοπόννησος

Σ’ ολόκληρη την περιφέρεια την Τσικνοπέμπτη σφάζουν χοιρινά από τα οποία φτιάχνο
νται λογιών - λογιών καλούδια. Η πηχτή, οι τσιγαρίδες, τα λουκάνικα, η γουρναλοιφή, και 
το παστό είναι ορισμένα από αυτά.
Πάτρα

Η Πάτρα, με το ξακουστό της καρναβάλι, εντυπωσιάζει, και την Τσικνοπέμπτη. Σε κάθε 
γειτονιά της στήνονται ψησταριές, ενώ κομπανίες παίζουν μουσική στους δρόμους και οι 
μασκαράδες χορεύουν με την ψυχή τους. Παλιότερα, αναβίωνε το έθιμο της Γιαννούλας της 
Κουλουρούς. Η Γιαννούλα ήταν μια φτωχή και αρκετά αφελής γυναίκα που ζούσε στην πό
λη πριν από τον ΕΓ Παγκόσμιο Πόλεμο πουλώντας κουλούρια. Κάποιοι συμπολίτες της, για
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να σπάσουν πλάκα, της έταζαν πως θα την παντρέψουν 
με τον Πρόεδρο της Αμερικής Ουίλσον και πως εκείνος 
θα κατέφθανε όπου να’ ναι στο λιμάνι για να τη συναντή
σει. Στην αναβίωση της φάρσας που γινόταν τα επόμε
να χρόνια η υποτιθέμενη Γιαννούλα πήγαινε στο λιμάνι 
να επισκεφθεί το γαμπρό συνοδευόμενη από πλήθος κό
σμου. Ο υποτιθέμενος Ουίλσον εμφανιζόταν φορώντας 
φράκο και ημίψηλο και όλοι μαζί, με γέλια και πειράγμα
τα, ανέβαιναν στην Άνω Πόλη για να γίνει ο γάμος. 
Θήβα

Εδώ, την Τσικνοπέμπτη, πιάνονται τα προζύμια, και 
τα μπουλούκια (οι παρέες) των Βλάχων συγκεντρώνο
νται στις ταβέρνες και διασκεδάζουν μέχρι πρωίας, χο
ρεύοντας παραδοσιακούς χορούς.
Κέρκυρα

Εδώ το καρναβάλι είναι επηρεασμένο από τη βενετσιά- 
νικη παράδοση. Την εποχή της Ενετοκρατορίας, την Τσι
κνοπέμπτη, τα παιδιά της αριστοκρατικής τάξης έκαναν 
τη μασκαράτα των τρελών. Ντύνονταν τρελοί και ανα
στάτωναν την πόλη με τις φασαρίες τους. Σήμερα το έθι
μο έχει αντικατασταθεί από τα «πετεγουλιά ή πετεγο- 
λέτσα» που σημαίνουν κακόβουλα κουτσομπολιά και 
τελούνται στην «Κουκουνάρα», στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης. Την Τσικνοπέμπτη λοιπόν, στην παλιά πόλη γίνο
νται τα λεγάμενα «Κορφιάτικα Πετεγολέτσια» ή «Πέντε 
Γόλια». Σύμφωνα με το έθιμο οι γυναίκες βγαίνουν στα 
παράθυρα των καντουνιών και κουτσομπολεύουν, κοι
νώς θάβουν, γνωστούς κι αγνώστους σε τοπική διάλεκτο. 
Στη συνέχεια ακούγονται καντάδες και τα κουτσομπολιά 
σταματούν.
Σκόπελος

Συγκεκριμένα στο χωριό Κλήμα, όπου οι κάτοικοι, 
αφού φάνε τσικνιστούς μεζέδες στο σπίτι τους, το ρίχνουν 
στο τραγούδι και στη συνέχεια ξεχύνονται στις γειτονιές, 
και χορεύοντας συγκεντρώνονται όλοι στο Πεύκο όπου

και συνεχίζουν το γλέντι μέχρι το πρωί.
Σέρρες

Στον τόπο αυτόν μιλάμε για τσίκνισμα σε όλο του το 
μεγαλείο!!! Στις αλάνες ανάβονται μεγάλες φωτιές στις 
οποίες αφού ψήσουν κρέας οι παρέες πηδούν από πάνω 
τους ξανά και ξανά. Τέλος κάποιος από την παρέα με χ ι
ούμορ, αναλαμβάνει να κάνει «προξενιό» ανακατεύοντας 
ταυτόχρονα την θράκα της φωτιάς με μια βέργα. 
Κ ομοτηνή

Μια πόλη με ιδιαίτερο χρώμα και εξίσου ιδιαίτερα έθι
μα, την Τσικνοπέμπτη, την τιμητική τους έχουν οι κό
τες. Μια βασική δουλειά της ημέρας είναι το καψάλισμα 
της κότας που θα φαγωθεί την επόμενη Κυριακή (Κυρι
ακή της Απόκρεω).

Επίσης, τα αρραβωνιασμένα ζευγάρια ανταλλάσσουν 
την ημέρα αυτή δώρα, ως επί το πλείστον φαγώσιμα. Ο 
άντρας στέλνει στην αρραβωνιαστικιά του μια κότα, τον 
λεγόμενο κούρκο, ενώ εκείνη στέλνει στον αγαπημένο 
της, επίσης μια κότα αλλά γεμιστή, καθώς και μπακλα
βά. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο έρωτας περνάει από το 
στομάχι.
Κ οζάνη

Εδώ, το ξέφρενο γλέντι που φθάνει μέχρι τη μεγάλη 
Αποκριά, αρχίζει από την Τσικνοπέμπτη, με το άναμ
μα σε κάθε γειτονιά κι ενός φανού, σήμα ότι εκεί γίνε
ται γλέντι. Στα σταυροδρόμια υπάρχουν τα κεραστά- 
ρια, από όπου μπορούν οι συμπανηγυριστές να πάρουν 
την παραδοσιακή πίτα κ ιχ ί και άφθονο κρασί. Οι φανοί 
ανάβουν πάντα σε σταυροδρόμια, όπως στ’ αρχαία χρό
νια στα τρίστρατα. ]

[  1 0 3  ]  Α /Α



[  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ϊ

Οι Αθηναίοι
εκστρατεύουν

κατά

και Αθηναίων)

Και κατ’ αρχάς μεν ετήρησαν ουδετερότητα και έμει
ναν ήσυχοι, έπειτα όμως, πιεζόμενοι από τους Αθηναί
ους, οι οποίοι ηρημωναν το έδαφος των, περιήλθαν εις 
κατάστασιν απροκάλυπτου πολέμου. Ως εκ τούτου, οι 
Αθηναίοι στρατηγοί, Κλεομήδης, υιός του Λυκομήδους, 
και Τεισίας, υιός του Τεισιμάχου, εστρατοπέδευσαν επί 
του εδάφους των με την στρατιωτικήν ταύτην δύναμιν. 
Αλλά πριν αρχίσουν την ερήμωσιν αυτού, έστειλαν προς 
διαπραγμάτευσιν πρέσβεις, τους οποίους οι Μήλιοι δεν 
παρουσίασαν ενώπιον του λαού, αλλά τους εζήτησαν να 
εκθέσουν τον σκοπόν της ελεύσεώς των προς τας αρχάς 
και το κυβερνητικόν συμβούλων. Οι πρέσβεις ούτοι 
των Αθηναίων ωμίλησαν ως εξής περίπου:

“Αφού δεν πρόκειται να συζητήσωμεν μετά του λαού, εκ 
φόβου προδήλους μήπως το πλήθος παραπλανηθή, ακού- 
ον επαγωγά και ανεξέλεγκτα επιχειρήματα, εκτιθέμενα εις 
μίαν συνεχή αγόρευσιν (διότι εννοούμεν ότι τούτον έχει τον 
σκοπόν τι προσαγωγή ημών ενώπιον περ ιωρ ισμένου και 
εκλεκτού ακροατηρίου), υμείς οι παρακαθήμενοι εις την 
συνδιάοκεψιν ταύτην δύναοθε ν’ ακολουθήσετε τρόπον ακό
μη ασφαλέστερον. Αντί να περιμένετε το τέλος του λόγου 
μας, όπως απαντήσετε και σεις δια συνεχούς αγορεύσεως, 
απαντάτε ευθύς εις έκαστον σημαίαν, επί του οποίου διαφω
νείτε, επικρίνοντες αυτό. Και πρώτον ειπέτε εάν εγκρίνετε 
τον τρόπον τούτον της συζητήσεως”.

Οι αντιπρόσωποι των Μηλιών απήντησαν: “Η μεγα-
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*fo 416 π.Χ. οι Α θηναίοι επιτέθηκαν στην Μήλο, με 
σκοπό να την εξαναγκάσουν να ενταχθεί στην Αθηναϊ
κή Συμμαχία. Οι κάτοικοι της Μήλου ζήτησαν να γίνει 
σεβαστό το δικαίωμά τους να μείνουν ουδέτεροι στη σύ
γκρουση των Αθηναίων με τη Σπάρτη. Οι Αθηναίοι εκ
μεταλλευόμενοι την στρατιωτική τους υπεροχή κατα
λαμβάνουν την Μήλο, εκτελούν όλους τους ενήλικους 
άνδρες, και πουλούν ως σκλάβους τα γυναικόπαιδα.

Ο Διάλογος των Μηλιών με τους Αθηναίους είναι ένα 
από τα δραματικότερα επεισόδια του Πελοποννησιακού 
Πολέμου και έχει μείνει στην ιστορία ως η αντιπαράθε
ση του δικαίου έναντι της ισχύος.

Έ τ ο ς  16ον: 416-415 π.Χ. Κατά το επόμενον θέρος, 
ο Αλκιβιάδης έπλευσεν εις το Άργος με είκοσι πλοία και 
συνέλαβεν όσους Αργείους εθεωροάντο ακόμη ως ύπο
πτοι και ως φρονούντες τα των Λακεδαιμονίων. Τού
τους, περί τους τριακοσίους τον αριθμόν, ετοποθέτησαν 
οι Αθηναίοι προς φύλαξιν εις τας πλησίον νήσους, επί 
των οποίων εξετείνετο η κυριαρχία των. Εξεστράτευσαν 
επίσης οι Αθηναίοι κατά της Μήλου με τριάντα ιδικά 
των πλοία, εξ Χιακά και δύο Λεσβιακά, και με χιλίους 
διακοσίους οπλίτας, τριακοσίους τοξότας και είκοσι ιπ- 
ποτοξότας Αθηναίους και περί τους χιλίους πεντακο- 
σίους οπλίτας συμμάχους, ιδίως νησιώτας. Οι Μήλιοι 
ήσαν άποικοι των Λακεδαιμονίων και ηρνούντο να υπο
ταχθούν εις τους Αθηναίους, όπως οι λοιποί νησιώται.



λοφροσύνη της προτάσεώς σας, όπως 
εξηγηθώμεν αμοιβαίως με ησυχίαν, 
είναι αξία παντός επαίνου. Η πο
λεμική όμως ενέργεια, η οποία δεν 
περιμένει, αλλ’ εις την οποίαν προ- 
έβητε ήδη, είναι εις προφανή αντίθε
ων προς αυτήν. Διότι βλέπομεν ότι 
έρχεοθε αυτοί οι ίδιοι ως δικασταί 
των όσων μέλλουν να λεχθούν και 
ότι η έκβασις της συζητήσεως, κατά 
πάσαν πιθανότητα, θα είναι δι ημάς, εάν μεν αι δκαιολογίαι 
ημών είναι επικρατέστεροι και επομένως δεν ενδώσωμεν, ο 
πόλεμος, εάν δε τουναντίον ενδώσωμεν, η δουλεία”.

Αθηναίοι: “A i l ’ εάν προσήλθατε εις την συνδιάσκεψιν τού
την δια να διεισδύσετε δι’ εικασιών εις τα μυστικά του μέλ
λοντος, ή δι’ άλλον τινά Aoyov, και όχι, όπως αποβλέπσντες 
κατά μέτωπσν εις την παρούσαν κατάστασιν, σκεφθήτε πώς 
ημπορείτε να σώσετε το κράτος σας, η συζήτησις ημπορεί να 
παύση. A i l ’ εάν δια τον τελευταίον τούτον σκοπόν ήλθατε, 
ημπορούμεν να εξακολουθήσωμεν”.

Μήλιοι: “Είναι φυσικόν και συγγνωστόν δι’ ανθρώπους 
ευρισκομένους εις την θέσιν μας να προσφεύγουν εις πολλά 
επιχειρήματα και υποθέσεις. Αναγνωρίζομεν, εν τούτοις, ότι 
αντικείμενον της συνδιασκέψεως τούτης είναι η σωτηρία μας, 
και παρακαλούμεν να διεξαχθή η συζήτησις καθ’ όν τρόπον 
προτείνετε”.

Αθηναίοι: “Έχει καλώς, ημείς, εν τούτοις, δεν θα κάμωμεν 
χρήσιν ωραίων φράσεων, υποστηρίζοντες δια πολλών λόγων, 
οι οποίοι δεν πρόκειται να πείσουν κανένα, ή ότι την ηγεμονί
αν μας απεκτήσαμεν δικαίως, λόγω του ότι ενικήσαμεν τους 
Πέρσας, ή ότι επιδιώκομεν την επανόρθωσιν αδικημάτων, τα 
οποία υπέστημεν. Ζητούμεν όμως και από σας να μη νομί
σετε ότι θα μας πείθετε, ισχυριζόμενοι ή ότι ως άποικοι των 
Λακεδαιμονίων δεν ελάβατε μέρος εις τον πόλεμον παρά το 
πλευράν μας, ή ότι δεν μας επροξενήσατε κάνεν κακόν. Νο- 
μίζομεν, τουναντίον, ότι επιβάλλεται να 
επιδιώξωμεν και ημείς και σεις ό,τι θε- 
ωρούμεν αληθώς κατορθωτόν, αφού εξί
σου γνωρίζομεν και οι δύο, ότι κατά την 
συζήτησιν των ανθρωπίνων πραγμάτων 
το επιχείρημα του δικαίου αξίαν έχει, 
όπου ίση υπάρχει δύναμις προς επιβο
λήν αυτού, ότι όμως ο ισχυρός επιβάλλει 
ό,τι του επιτρέπει η δύναμίς του και ο 
ασθενής παραχωρεί ό,τι του επιβάλλει η 
αδυναμία του”

Μηλιοι: “A i l ’ αφού αναγκαζόμεθα 
να ομιλήσωμεν περί του συμφέροντος, το 
οποίον ούτως εθέσατε ωςβάσιν της συζη
τήσεως, παραμερίσαντες το δίκαιον, νο- 
μίζομεν ημείς τουλάχιστον χρήσιμον να 
μη παραγνωρίσετε το κοινόν συμφέρον, 
αλλά ν ’ αναγνωρισθή ότι δια τον εκάστο- 
τε κινδυνεύοντα το εύλογον είναι και δί

καιον, και να επιτροπή εις αυ
τόν να επιδιώξη δια της πειθούς 
ωφελήματα τίνα και πέραν του 
αυστηρού δικαίου. Τούτο, άλ- 
λωστε, συμφέρει και εις σας εξ 
ίσου, καθόσον, εάν ποτέ ηθέλατε 
ηττηθή, η τιμωρία υμών θα ήτο 
τόσον μεγάλη, ώστε να δύναται 
να χρησιμεύση εις τους άλλους 
ως παράδειγμα”.

Αθηναίοι: “A i l ’ ημείς δεν ανησυχούμεν δι’ ενδεχο- 
μένην κατάλυσιν της ηγεμονίας μας. Διότι επίφοβοι δια 
τους ηττηθέντας δεν είναι εκείνοι, οι οποίοι, όπως οι Λα
κεδαιμόνιοι είναι συνηθισμένοι ν’ ασκούν ηγεμονίαν επί 
ά ϋ ω ν  (άλλωστε δεν έχομεν να κάμωμεν με τους Λακε
δαιμονίους σήμερον), a i l ’ ο αληθής κίνδυνος προέρχε
ται από ενδεχομένην εναντίον των ασκούντων την ηγε
μονίαν εξέγερσιν και επικράτησιν αυτών των υπηκόων 
των. Και την φροντίδα μεν της αντιμετωπίσεως τοιούτου 
κινδύνου ημπορείτε ν’αφίσετε εις ημάς. Αλλά θέλομεν ν’ 
αποδείξωμεν ακριβώς ότι ήλθαμεν εδώ δια το συμφέρον 
της η γεμονίας μας, και ότι σκοπός των όσων θα είπωμεν 
είναι η σωτηρία της πόλεώς σας. Διότι επιθυμούμεν να 
επιτύχωμεν την εφ υμών ηγεμονίαν ακόπως, και να μη 
καταστροφήιε, προς το κοινόν αμφοτέρων συμφέρον”.

Μηλιοι: “Αλλά πώς ημπορεί να συμβή ώστε να είναι 
ες ίσου συμφέρον δι ημάς να γίνωμεν δούλοι, όπως είναι 
ιδικόν σας συμφέρον να γίνετε κυρίαρχοί μας;” 

Αθηναίοι: “Διότι σας παρέχεται η ευκαιρία να υποτα- 
χθήτε, αποφεύγοντες τα έσχατα δεινά, ημείς δε να ωφε- 
ληθώμεν μη καταστρέφοντες υμάς. ”

Μηλιοι: “Ώστε δεν θα μας δεχθήτε να είμεθα φίλοι 
σας αντί εχθρών, αλλά να διατηρήσωμεν την ειρήνην και 
την ουδετερότητά μας;”

Αθηναίοι: “Όχι. Διότι η έχθρα σας μας βλάπτει πολύ 
ολιγώτερον από την φιλίαν σας. 
Καθόσον εις τα όμματα των υπη
κόων μας αυτή μεν είναι τεκμήριον 
αδυναμίας, ενώ το μίσος σας είναι 
τεκμήριον δυνάμεως”.

Μηλιοι: “Τοιαύτην λοιπόν έχουν 
αντίληψιν του πρέποντος οι υπή
κοοί σας, ώστε να θέτουν εις ίσην 
μοίραν εκείνους, οι οποίοι δεν 
συνδέονται προς υμάς με κανένα 
δεσμόν, και εκείνους οι οποίοι, είτε 
είναι άποικοί σας, ως συμβαίνει με 
τους περισσοτέρους, είτε αποστα- 
τήσαντες μετέπεσαν εις την τάξιν 
υπηκόων;”

Αθηναίοι: “Όσον αφορά τα επί 
του δικαίου στηριζόμενα επιχειρή
ματα, θεωρούν ότι και οι μεν και οι 
δε δεν στερούνται τοιούτων, νομί-

Μηλιοι: “Αλλά πώς
ημπορεί να συμβή ώστε να

είναι ες ίσου συμφέρον δι ημάς
να γίνωμεν δούλοι, όπως είναι
ιδικόν σας συμφέρον να γίνετε

„ 11κυρίαρχοι μας;
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ζουν όμως ότι όσοι διατηρούν την ελευθερίαν 
των, οφείλουν τούτο εις την δύναμίν των, και 
ότι ημείς δεν επιτιθέμεθα κατ’ αυτών, ένεκα 
φόβου. 'Ωστε η υποταγή υμών, οι οποίοι άλλω
στε και νηοιώται είσθε και ασθενέστεροι από 
άλλους, όχι μόνον θα επεξέτεινε την ηγεμονί
αν μας, αλλά και θα απεδείκνυε ότι δεν είσθε 
υπέρτεροι ημών, οι οποίοι είμεθα κυρίαρχοι 
της θαλάσσης.”

Μήλιοι: “Αλλά δεν νομίζετε ότι τοιαύτην 
ασφάλειαν παρέχει η πολίτικη, την οποίαν 
προτείνομεν; Διότι οφείλομεν και πάλιν, ατμού 
μας εξωθείτε από το έδαφος των επί του δικαί
ου στηριζομένων επιχειρημάτων και μας επι
βάλλετε να υποταχθώμεν εις το συμφέρον σας, 
να σας εξηγήαωμεν ποιον είναι το ιδικόν μας συμφέρον και 
προσπαθήσωμεν να σας πείσωμεν να το αποδεχθητε, εάν 
τούτο σνμπίπτη να είναι συγχρόνως και ιδικόν σας. Διότι 
πως είναι δυνατόν να μη καταστήσετε εχθρούς σας, όσους 
τυχόν σήμερον είναι ουδέτεροι, όταν βλέπσντες ούτοι την 
τύχην μας, αντιληφθούν ότι θα έλθη ημέρα, κατά την οποί
αν θα επιτεθήτε και κατ’ αυτών; Και δια της πολιτικής σας 
αυτής τι άλλο κατορθώνετε παρά να ενιοχύαετε τους υφι
σταμένους ήδη εχθρούς σας και να στρέψετε εναντίον σας, 
παρά την θέλησίν των, εκείνους, οι οποίοι ούτε εσκέφθησαν 
ποτέ να γίνουν τοιούτοι;”

Αθηναίοι: “Καθόλου. Διότι επικίνδυνοι εχθροί μας δεν 
είναι κυρίως όσοι, κατοικούντες επί της στερεός, απολαύ
ουν ασφαλώς την ελευθερίαν των και ως εκ τούτου πολύ 
θα το ακεφθούν πριν λάβουν προφυλακτικά εναντίον μας 
μέτρα, αλλ’ οι νηοιώται, και όσοι τυχόν είναι ανεξάρτητοι 
όπως σεις, και όσοι είναι ήδη ερεθισμένοι ως εκ της ακού
σιας υποταγής των υπό την κυριαρχίαν μας. Διότι ούτοι, 
παρασυρόμενοι συνήθως από απερισκεψίαν, δύνανται να 
περιαγάγουν και εαυτούς και ημάς εις προφανή κίνδυ- 
νον.

Μήλιοι: “A ll  ’ εάν μεγάλους κινδύνους αντιμετωπίζετε 
και σεις, δια να μη στερηθήτε της ηγεμονίας σας, και οι ήδη 
υπήκοοί σας, δια να απαλλαγούν αυτής, είναι προφανές ότι 
ημείς που είμεθα ακόμη ελεύθεροι θα απεδεικνύαμεν πολ- 
λήν ταπεινότητα και ανανδρίαν, εάν δεν εδοκιμάζαμεν τα 
πάντα προτού γίνωμεν δούλοι. ”

Αθηναίοι: “Όχι, εάν θελήσετε μόνον να σκεφθήτε νηφα- 
λίως. Διότι δεν ανταγωνίζεσθε προς ίσους περί ανδρείας, 
ώστε η υποχώρησίς σας να συνεπ ιφέρη καταισχύνην, αλλά 
πρόκειται να σκεφθήτε μάλλον περί της σωτηρίας σας, απο- 
φεύγοντες ν’ αντιταχθήτε προς τους πολύ ιαχυροτέρους. ”

Μήλιοι: “Γνωρίζομεν, εν τούτοις, ότι κάποτε αι τύχαι 
του πολέμου επιμερίζονται με περιασοτέραν ισότητα μεταξύ 
των ανταγωνιζομένων, παρ ’ όσον ηδύνατό τις να περιμένη, 
αποβλέπων εις την διάφορον δύναμιν αυτών. Και δι ημάς 
η μεν άμεσος υποχώρησίς σημαίνει απώλειαν πάσης ελπί
δας, ενώ αν πολεμήσωμεν υπάρχει ακόμη ελπίς να μείνω- 
μεν σώοι. ”

Αθηναίοι: “Η ελπίς είναι, τωόντι, παραμυθία εις ώραν

κινδύνου, και οσάκις κανείς, στηριζόμενος εις αυτήν, δια
κινδυνεύει μόνον ό,τι έχει ως περίσσευμα, τότε φέρει μεν 
αυτή βλάβην, όχι όμως και πλήρη καταστροφήν. Αλλ’οσά
κις η άκρατος φύσις της ελπίδας παρασύρει κανένα εις το 
ν’ αναρρίψη τον περί των όλοχν κύβον, τότε μόνον αντιλαμ
βάνεται ούτος την αληθή φύσιν της, όταν η καταστροφή έχη 
ήδη επέλθει, και τίποτε δεν έχει πλέον απομείνει δια να 
προφυλαχθή εναντίον της, όταν ο παθών έλαβε πείραν αυ
τής. Μη θελήσετε να πάθετε τούτο σεις, οι οποίοι είσθε ασθε
νείς και των οποίων η ύπαρξις εξαρτάται από μίαν ροπήν 
της πλάστιγγος. Και μη κάμετε όπως οι πολλοί, οι οποίοι, 
ενώ ημπορούν ακόμη να σωθούν δι ανθρωπίνων μέσων, 
μόλις περιέλθουν εις αμηχανίαν και εγκαταλειφθούν από 
τας φανερός ελπίδας, καταφεύγουν εις χιμαιρικός τοιαύ- 
τας, την μαντικήν και τους χρησμούς, και άλλα παρόμοια, 
όσα, διεγείροντα ελπίδας, οδηγούν εις τον όλεθρον. ”

Μήλιοι: “Εστέ βέβαιοι ότι και ημείς αντιλαμβανόμεθα 
πόσον δύσκολον είναι ν αγωνισθώμεν κατά της δυνάμεώς 
σας συγχρόνως και κατά της τύχης, εάν αυτή δεν είναι αμε
ρόληπτος. Πιστεύομεν όμως ως προς μεν την τύχην ότι δεν 
θα τεθώμεν υπό των θεών εις θέσιν υποδεή, αφού ευσεβείς 
όντες αντιμετωπίζομεν αδίκους, ως προς δε την ανεπάρκει
αν των δυνάμεών μας, ότι τούτην θα συμπληρώση η ομο
σπονδία των Λακεδαιμονίων, η οποία είναι υποχρεωμένη 
να μας βοηθήση, και αν όχι δι άΙΙον λόγον, τουλάχιστον, 
και χάριν της προς αυτούς συγγένειας και εξ εντροπής. Και 
δια τούτο το θάρρος ημών δεν είναι τόσον παράλογον όσον 
ίσως υποθέτετε. ”

Αθηναίοι: “Αλλά και ημείς νομίζομεν ότι δεν θα μας λει
ψή η ευμένεια των θεών. Διότι εις ό,τι ζητούμεν και πράτ- 
τομεν ουδαμώς απομακρυνόμεθα από ό,τι οι άνθρωποι 
πιστεύουν εν σχέσει προς τας θρησκευτικός των πεποιθή
σεις, ή από τας ανθρώπινος αυτών επιθυμίας και σκοπούς. 
Καθόσον ως προς μεν τους θεούς πιστεύομεν, ως προς δε 
τους ανθρώπους καλώς γνωρίζομεν ότι ωθούμενοι ανέκα
θεν υπό ακαθέκτου φυσικής ορμής, άρχουν παντού, όπου 
η δύναμίς των είναι επικρατεστέρα. Τον νόμον τούτον ούτε 
εθέσαμεν, ούτε ισχύοντα ήδη πρώτοι ημείς εφηρμόοαμεν. 
Τον ευρήκαμεν ισχύοντα και θα τον κληροδοτήσωμεν ισχύ- 
οντα αιωνίως, γνωρίζσντες ότι και σεις επίσης και κάθε
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άλλος, εάν είχατε όσην ημείς δϋναμιν, 
θα εττράττατε το αυτό. Και ως προς μεν 
την ευμένειαν των θεών, έχομεν ούτω 
πάντα λόγον να μη φοβούμεθα ότι θα εν- 
ρεθώμεν εις θέοιν μειονεκτικήν. Όσον 
αφορά όμως τας προσδοκίας σας περί 
των Λακεδαιμονίων, επί τη βάσει των 
οποίων πιστεύετε ότι ούτοι θα σας βοη
θήσουν, ωθούμενοι από το αίσθημα της 
ιδίας αυτών τιμής, εάν μακαρίζωμεν 
την απλότητά σας, δεν ζηλεύομεν όμως 
την ανοησίαν σας. Διότι αναγνωρίζομεν 
αληθώς ότι οι Λακεδαιμόνιοι, απέναντι 
εαυτών και των εγχωρίων θεσμών των, 
δεικνύονται κατ’ εξοχήν ευάρεστοι, ως 
προς την συμπεριφοράν των όμως απέ
ναντι των άλλων, μολονότι πολλά θα είχε κανείς να είπη, 
δύναται κάλλιστα να τα συγκεφαλαιώση λόγων ότι διακρίνο- 
νται περισσότερον από όλους τους ανθρώπους, τους οποίους 
γνωρίζομεν, ως ταυτίζοντες το ευχάριστον με το έντιμον, και 
το συμφέρον με το δίκαιον. Και τοιαύτη αντίληψις ήκιστα, μα 
την αλήθειαν, ανταποκρίνεται προς τας παρούσας ανοήτους 
υμών ελπίδας σωτηρίας. ”

Μήλιοι: “AU. ’ ημείς ένεκα ακριβώς του λόγου τούτου πι- 
στεύομεν, προ πάντων, ότι οι Λακεδαιμόνιοι χάριν του ιδίου 
αυτών συμφέροντος δεν θα θελήσουν να εγκαταλείψουν τους 
Μηλίους, οι οποίοι είναι άποικοί των, και να καταστούν τοι
ουτοτρόπως, προς μεν τους φίλους των Έλληνας ύποπτοι, 
προς δε τους εχθρούς των ωφέλιμοι. ”

Αθηναίοι: “Αλλά δεν νομίζετε, ότι το συμφέρον συμβαδί
ζει με την ασφάλειαν, ενώ η άσκησις της δικαιοσύνης και 
της τιμής συνεπάγεται κινδύνους, τους οποίους ακριβώς οι 
Λακεδαιμόνιοι αποφεύγουν ως επί το πλείστον ν αντιμετω
πίζουν;”

Μ ήλιοι: “Α ΙΙά και τους κινδύνους τούτους φρονουμεν ότι 
θ’ αναλάβουν οι Λακεδαιμόνιοι προθυμότερων χάριν ημών, 
και ότι θα θεωρήσουν αυτούς ολιγώτερον επισφαλείς, παρά 
αν επρόκειτο ν’ αναληφθούν χάριν άλλων, καθόσον, εάν λά- 
βωμεν ανάγκην της συνδρομής των, ευρισκόμεθα πλησίον 
της Πελοποννήσου και ένεκα της κοινότητος των πολιτικών 
φρονημάτων, είμεθα άξιοι περισσοτέρας εμπιστοσύνης από 
άλλους. ”

Αθηναίοι: “A l l ’ εκείνο, εις το οποίον εμπιστεύεται ο προ
σκαλούμενος να συναγωνισθή μετ’ άλλου, δεν είναι η εύνοια 
του προσκαλούντος, αλλ’ η τυχόν υπεροχή αυτού εις πραγμα
τικήν δύναμιν. Εις την υπεροχήν τούτην αποβλέπουν, πολύ 
περισσότερον μάλιστα από κάθε άλλον, οι Λακεδαιμόνιοι, οι 
οποίοι τόσον ολίγον εμπιστεύονται εις τα ίδια αυτών μέσα, 
ώστε μόνον μετά πολλών συμμάχων εκστρατεύουν εναντίον 
των γειτόνων των. Και δια τούτο δεν είναι πιθανόν ότι θα δι- 
απεραιωθούν εις νήσον, εφόσον ημείς κυρταρχούμεν της θα
λάσσης. ”

Μήλιοι : “A U ’ έχουν συμμάχους, τους οποίους ημπορούν 
να στείλουν. Το Κρητικόν πέλαγος, εξ άΙΙου, είναι ευρύ και 
η δι αυτού σωτηρία των θελόντων να διαφύγουν την προσο

χήν ευκολωτέρα, παρά η σύλληψις 
αυτών υπό των κυριαρχούντων της 
θαλάσσης. Αλλά και αν απετύγχανεν 
εις τούτο, θα ηδύναντο να στραφούν 
κατά του ιδικού σας εδάφους και 
εναντίον των λοιπών συμμάχων σας, 
μέχρι των οποίων δεν έφθαοε τυχόν 
ο Βρασίδας. Και τότε θα έχετε ν’ 
αγωνισθήτε, όχι δια την κατάκτησιν 
χώρας που δεν σας ανήκει, αλλά δια 
πράγματα που σας ενδιαφέρουν αμε
σοπερον, δηλαδή δια την άμυναν των 
ιδίων σας συμμάχων και της ιδικής 
σας γης.”

Αθηναίοι: “Είναι ενδεχόμενον να 
συμβή το εν ή το άλλο από αυτά. Αλλά 

τοιούτων ενδεχομένων έχομεν ήδη πείραν εμείς. Εξ άλλου 
δεν αγνοείτε και σεις ότι οι Αθηναίοι ποτέ δεν απεσύρθη- 
σαν από καμμίαν πολιορκίαν, εκ φόβου τρίτου. Παρατη- 
ρούμεν, εν τούτοις, μετά λύπης ότι μολονότι εδηλώσατε ότι 
κυρία υμών μέριμνα θα είναι η σωτηρία της πόλεώς σας, 
εις όλην αυτήν την μακράν συζήτησιν δεν είπατε τίποτε, επί 
του οποίου στηριζόμενος εχέφρων άνθρωπος, θα ενόζιμεν 
ότι ημπορεί να σωθή. Αλλά το ισχυρότατον έρεισμά σας εί
ναι μέλλουσαι ελπίδες, ενώ τα υπάρχοντα μέσα σας, αντι- 
παραβαλλόμενα προς ό,τι ευρίσκεται ήδη παρατεταγμένον 
εναντίον σας, είναι ανεπαρκή δια να σας εξασφαλίσουν την 
σωτηρίαν. Και δεικνύετε πολύν παραλογισμόν εάν, αφού 
αποσυρθώμεν, δεν θελήσετε, όπως έχετε ακόμη καιρόν, να 
φθάσετε εις άλλην τινάι απόφασιν σωφρονεστέραν από την 
παρούσαν στάσιν σας. Διότι δεν ημπορούμεν να υποθέσω- 
μεν ότι θα τείνετε το ους προς το ψευδές εκείνο αίσθημα 
τιμής, το οποίον καταστρέφει πλειστάκις τους ανθρώπους, 
όταν αντιμετωπίζουν κινδύνους προφανείς και δια τούτο 
ατιμωτικούς. Διότι πολλούς, μολονότι ημπορούν ακόμη 
να ιδούν εγκαίρως πού φέρονται, παρασύρει η καλούμενη 
τιμή δια του δελεαστικού αυτής ονόματος, ώστε γινόμενοι 
θύματα μιας λέξεως, να περιπέσουν πράγματι εκουσίως 
εις ανηκέστους συμφοράς και να επισύρουν επί πλέον εφ 
εαυτών αίσχος τόσον μάλλον ατιμωτικόν, όσον είναι απο
τέλεσμα μωρίας και όχι ατυχίας. Τούτο ν’ αποφύγετε σεις, 
εάν δειχθήτε φρόνιμοι. Ούτε να θεωρήσετε εξευτελιστικόν 
να υποκύψετε εις μεγάλην δύναμιν, η οποία σας προτείνει 
όρους επιεικείς, προσφέρουσα εις υμάς να γίνετε σύμμα
χοί της και διατηρήσετε την χώραν σας, καταβάλλοντες 
φόρον υποτελείας. Και όταν σας δίδεται η εκλογή μεταξύ 
πολέμου και ασφαλείας, δεν θα θεωρήσετε ότι η αξιοπρέ
πεια σας επιβάλλει να επιμείνετε ισχυρογνωμόνως εις την 
χειροτέραν λύσιν. Καθόσον εκείνοι συνήθως ευδοκιμούν, 
όσοι απέναντι μεν των ίσων δεν υποκύπτουν, προς δε τους 
ανωτέρους συμπεριφέρονται καλώς και προς τους υποδε
εστέρους δεικνύονται επιεικείς. Σκεφθήτε λοιπόν εκ νέου 
όταν ημείς αποσυρθώμεν και μη λησμονήτε ότι πρόκειται 
να κρίνετε περί της τύχης της μιας μόνης πατρίδος σας 
και δια μιας αποφάσεως εξ ης εξαρτάται η καλή ή κακή

Αθηναίοι: “Η ελπίς 
είναι, τωόντι, παραμυθία 

εις ώραν κινδύνου, 
και οσάκις κανείς, 

στηριζόμενος εις αυτήν, 
διακινδυνεύει μόνον ό,τι 
εχει ως περίσσευμα, τότε 
φερει μεν αυτή βλάβην, 

όχι όμως και πλήρη
,  99καταστροφήν
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Οι Μήλιοι
ηναγκάσθησαν ούχω 

να παραδοθούν εις 
την διάκρισιν χων 

Αθηναίων, οι οποίοι 
χους μεν ενηλίκους 
χων παραδοθένχων 

εφόνευσαν, χα 
δε γυναικόπαιδα 

κατέστησαν δούλους. 
Και πέμψανχες ύσχερον 

πενχακοσίους εκ 
χων ιδίων πολιχών

.  .  99απωκισαν χην νήσον

αυτής ™XU- ”
Οι Αθηναίοι απεχώρησαν χης συνδιασκέψεως και οι Μηλιοι, συνδιασκεφθέ- 

νχες καχ’ ιδίαν απεφάσισαν να επιμείνοχτν εις χην άρνησίν χων και απήνχη- 
σαν χα έξης: “Ούτε την πρώτην απόφασίν μας μεταβάλλομεν, Αθηναίοι, ούτε να 
θελησωμεν, εις διάστημα ολίγων στιγμών, να στερηθώμεν την ελευθερίαν πόλεως 
την οποίαν κατοικούμεν επί επτακόσια ηδη έτη. Στηριζόμενοι, τουναντίον, και εις 
την τύχην, η οποία κατά θείαν συγκατάβασιν μας επροφύλαξε μέχρι τούδε, και εις 
τη βοήθειαν των ανθρώπων και ηδη των Λακεδαιμονίων, να προσπαθησωμεν να 
σωθώμεν. Σας προτείνομεν όμως να δεχθητε την φιλίαν και ουδετερότητά μας, 
και αποσυρθητε του εδάφους μας, αφού συνομολογησωμεν ειρήνην, η οποία να 
κριθη συμφέρουοα δι αμφοτέρους. ”

Τα ολίγα χαύχα απήνχησαν οι Μηλιοι. Οι Αθηναίοι, εξ άλλου, αποχωρού- 
νχες ηδη ορισχικώς εκ χης συνδιασκέψεως, είπαν : “Εάν κρίνωμεν λοιπόν από 
την απόφασίν σας αυτήν, είσθε οι μόνοι, οι οποίοι κρίνετε καθαρώτερα τα μέλλο
ντα παρά τα προ των οφθαλμών σας ευρισκόμενα, και παρασυρόμενοι από την 
επιθυμίαν σας, βλέπετε τα αόρατα ως να ήραν πραγματοποιηθέντα ηδη. Εστηρί- 
ξατε τα πάντα εις τους Λακεδαιμονίους, και τύχην και ελπίδας, και θα χάσετε τα 
πάντα. ”

Οι Αθηναίοι πρέσβεις επέσχρεψαν εις χο σχραχόπεδον και οι σχραχηγοί, 
αφού εξηκριβώθη πλέον όχι οι Μηλιοι δεν υποχωρούν, ηρχισαν αμέσως χας 
εχθροπραξίας και καχεσκεύασαν χείχος πέριξ χης πόλεως χων Μηλιών, καχα- 
νείμανχες χο έργον μεχαξύ χων αποσπασμάχων χων διαφόρων πόλεων. Ακο
λούθως δ’ αφίσανχες απόσπασμα Αθηναϊκού και συμμαχικού σχραχού δια να 
επιχηρή από ξηράς και από θαλάσσης, ανεχώρησαν με χο μεγαλύχερον μέρος 
χου σχραχού, ενώ οι υπολεκρθένχες έμειναν και επολιόρκουν χην πόλιν.

Καχά χην αυχήν εποχην εισέβαλαν και οι Αργείοι εις χην Φλειασίαν, και 
εμπεσόνχες εις ενέδραν, σχηθείσαν υπό χων Φλειασίων και χων φυγάδων χης 
πόλεως χων, εφονεύθησαν περί χους ογδοήνχα. Και οι Αθηναίοι, ορμώμενοι 
εκ Πύλου, έλαβαν πολλήν λείαν από χους Λακεδαιμονίους. Ούχοι, εν χού- 
χοις, ούχε καν καχόπιν διέρρηξαν χην ειρήνην, ουδέ ηρχισαν εχθροπραξίας, 
δια προκηρύξεως όμως επέχρεψαν εις όσους εκ χων σιηιπολιχών χων ήθελαν 
να προβαίνουν εις ανχίποινα καχά χων Αθηναίων. Οι Κορίνθιοι επανέλαβαν 
χον πόλεμον ενανχίον χων Αθηναίων, ένεκα ιδιαιχέρων χινών διαφορών χων 
προς αυχούς, οι άλλοι όμως Πελοποννήσιοι δεν έλαβαν μέρος εις αυχόν. Και οι 
Μήλιοι, εξ άλλου, καχέλαβαν δια νυκχερινής εφόδου χο μέρος χου περιχειχί- 
σμαχος χων Αθηναίων, όπου ήχο η Αγορά χων, εφόνευσαν μερικούς εξ αυχών, 
και αφού εισήγαγαν ενχός χης πόλεώς χων σίχον και όσα άλλα χρήσιμα ημπό- 
ρεσαν, απεσύρθησαν και έμεναν αδρανούνχες. Καχόπιν χούχου, οι Αθηναίοι 
ήσκουν καλλιχέραν επιχήρησιν. Και εν χω μεχαξύ χο θέρος εχελείωσε.

Καχά χον επακολουθήσανχα χειμώνα, οι Λακεδαιμόνιοι, ενώ ήσαν έχοιμοι 
να εισβάλουν εις χην Αργολίδα, επέσχρεψαν εις χα ίδια, καθόσον αι θυσίαι δια 
χην διάβασιν χων ορίων δεν απέβησαν ευνοϊκαί. Και οι Αργείοι, μαθόνχες χην 
σχεδιασθείσαν εισβολήν, υπωπχεύθησαν μερικούς εκ χων ενχός χης πόλεώς 
χων, συνέλαβαν δε χινας εξ αυχών, ενώ οι λοποί χους διέφυγαν. Καχά χην 
αυχήν εποχήν, οι Μήλιοι καχέλαβαν πάλιν και άλλο μέρος χου Αθηναϊκού πε- 
ριχειχίσμαχος, χο οποίον εφρουρείχο υπό ανεπαρκούς δυνάμεως. Μεχά χούχο 
εσχάλη εξ Αθηνών και άλλος σχραχός υπό χην αρχηγίαν χου Φιλοκράχους, 
υιού χου Δημέου. Ο αποκλεισμός έγινεν ήδη σχενώχερος και συγχρόνως με
ρικοί εξ αυχών χων πολιχών ήλθαν εις μυσχικάς συνεννοήσεις μεχά χων Αθη
ναίων. Οι Μήλιοι ηναγκάσθησαν ούχω να παραδοθούν εις χην διάκρισιν χων 
Αθηναίων, οι οποίοι χους μεν ενηλίκους χων παραδοθένχων εφόνευσαν, χα δε 
γυναικόπαιδα καχέσχησαν δούλους. Και πέμψανχες ύσχερον πενχακοσίους 
εκ χων ιδίων πολιχών απώκισαν χην νήσον.

Θουκυδίδου Ιστορίαι (Μετάφραση Ελ. Βενιζέλου) Βιβλίον Ε’ ]
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G r e e k  A i r s o f t

Κολοκοτρώνη 2-4, Παλαιό Φάληρο 
Τηλ: 210 9826608 

www.greekairsoft.gr

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ 
www.armycamp.gr

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19 ευρώ 

Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο) 14-18 ευρώ 
θήκη χειροπέδων 5 ευρώ 

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8 ευρώ

ΟΡΑΡΙΟ ΣΥΝΕΧΕΣ 09:00-21:00 
ΤΗΛ. 2105326379,5810513

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

* ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΙ

V  .ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ 
I ® /  ' ^ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ 
SIN MOO HAPKIDO FEDERATION 
HAPKIDO 6 DAN. TAEKWONDO 5 DAN

¥ 9  1 

j  W

A ΓΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ HAPKIDO0 0

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 65 ■ 67 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17676 
ΤΗΛ.:210 9521 609.2109536031 
ΚΙΝΗΤΟ: 6972 22 90 88 
E-mail: agsJzitzifion(ayahoo gr

• Εξουδετέρω σα, ακινητοποίηση. 
σύλληψ η και συνοδεία ένοπλου  
ή άοπλου αντίπαλου.
• Λ α β ές  αυτοάμ υνας κ ο ι 

|  Α στυνομ ική  ράβδος.
1  ·  Σημεία πίεσης [pressure  points], 
ι · Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσης.
I  ·  TAEKWONDO Τμήματα

-  Α γω νιστικό  Ε νηλ ίκω ν
-  Παραδοσιακό Α νηλίκω ν.

•  Ε ιδ ικές  τιμές για  το Σώματα  
Ασφαλείας.

• Ε γγραφές Δω ρεάν.

www.hapkidonet.gr

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ SIN MOO HAPKIDO
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΙ: ΑΓ.Σ ΑΝΑΛΗΦΕΠΣ GYM EXTREME 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΠΕΤΡΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑ 26-26. ΤΗΛ: 6972 07 99 92 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΡΟΠΟΥ: ENERGY FITNES CLUB
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉΣ: ΚΑΛΛΗΣ ΚΟΣΤΑΣ ΤΗΛ: 6937 717612

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: m a p  g y m

http://www.greekairsoft.gr
http://www.armycamp.gr
http://www.hapkidonet.gr


Επιμέλεια: Α ν θ /μ ο ς  Κ ω ν σ τ α ν τ ίν ο ς  Κ ο ύ ρ ο ς

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Η ΕΛΛΗ ΝΙΣΤΡΙΑ ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜ ΙΓΙ

Η μεγάλη ελληνίστριη και ακαδημαϊκός Ζακλίν ντε Ρο- 
μιγί, η οποία υπήρξε η πρώτη γυναίκα καθηγητρια του 
College de France, πέθανε σε ηλικία 97 ετών. Η Ζακλίν 
ντε Ρομιγί, γνωστή για τις μελέτες της στο χώρο του αρ
χαιοελληνικού πολιτισμού, η οποία ενσάρκωνε μια ου
μανιστική αντίληψη του πολιτισμού, έγραψε σε διά
στημα άνω των 60 ετών, πολλά έργα. Το 1988 έγινε η 
δεύτερη εκλεγμένη γυναίκα μέλος της γαλλικής Ακαδη
μίας, μετά την Μαργκερίτ Γιουρσενάρ. Μέλος της Ακα
δημίας Αθηνών έλαβε την ελληνική υπηκοότητα το 1995 
και ανακηρύχθηκε πρέσβειρα του ελληνισμού το 2.000. 
«Είναι μια μεγάλη απώλεια για τη χώρα μας. Ή τα ν  μια γυ 
ναίκα που αφιέρωσε όλη τη ζωή της στην ελληνική γλώσ
σα και τον ελληνικό πολιτισμό γιατί θεωρούσε ότι ήταν 
μια εκπαίδευση στην κατανό
ηση της ελευθερίας του ατό
μου, στην προσήλωση στη δη
μοκρατία», δήλωσε η Ελέν 
Καρέρ ν τ ’ Ανκός, ισόβια γραμ
ματέας της Γαλλικής Ακαδημίας.
«Υπέφερε πολύ εδώ και μερικές 
δεκάδες χρόνια από το γεγονός 
ότι έβλεπε να φθίνει η μελέτη 
της ελληνικής γλώσσας και αυτό 
τής προκαλούσε τεράστιο πόνο», 
πρόσθεσε η ντ'Ανκός, η οποία π ι
στεύει ότι ο καλύτερος φόρος τι
μής για την Ζακλίν ντε Ρομιγί 
«θα ήταν να δοθεί εφεξής μεγα
λύτερη σημασία στην ελληνική 
γλώσσα την οποία υποστήριξε 
περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στη χώρα μας».
«Δεν κατοικούμε μια χώρα, κατοικούμε μια γλώσσα» έλε
γε ο Σιοράν και αυτό είχε προσπαθήσει να αποδείξει η Ζα
κλίν ντε Ρομιγύ που κατοίκησε με πάθος την ελληνική 
γλώσσα. Το έργο της-και ευτυχώς, μεγάλο μέρος του είναι 
μεταφρασμένο στα ελληνικά- διαπερνάται από την αγά
πη και την εμμονή για την ελληνική γλώσσα. Θυμάμαι 
την εντύπωση που είχε κάνει πριν από μερικά χρόνια το 
βιβλίο Pour Γ amour du grec («Για τον έρωτα των ελλη
νικών»), που η Ζακλίν ντε Ρομιγύ συνυπέγραφε με έναν 
άλλον κορυφαίο Γάλλο ελληνιστή, τον Ζαν-Πιερ Βερνάν. 
Υπό την διεύθυνση των δύο ελληνιστών, καμιά τριαντα
ριά ειδικοί και μη, μεγάλες υπογραφές της φιλολογίας, της 
φιλοσοφίας, της λογοτεχνίας και των επιστημών αλλά και 
νέα πνεύματα όλων των επαγγελμάτων και των πειθαρχι
ών, είχαν κληθεί να παρουσιάσουν ένα σύντομο ελληνικό 
κείμενο και να εξηγήσουν γιατί θυμούνταν αυτό το κεί
μενο, γιατί τους σημάδεψε, γ ιατί το αγάπησαν, ποιες δυ
νατές ιδέες βρήκαν εκεί. Με το βιβλίο αυτό οι δύο ελληνι

στές ήθελαν να αποδείξουν ότι 
τα ελληνικά δεν είναι μια υπό
θεση ειδικών, μια εργαστηρια
κή συνάντηση άνευ νοήματος, 
αλλά μια συνάντηση παιδευτι
κή, παιδαγωγική, μορφωτική 
για κάθε ανθρώπινο πνεύμα. 
Στο εντελώς πρόσφατο βι
βλίο της Μαθήματα ελληνι
κών, που στα γαλλικά είχε κυ
κλοφορήσει το 2008 και στα 
ελληνικά το 2009 (εκδ. Ωκε- 
ανίδα) και που η τυφλή πιά Ζα
κλίν ντε Ρομιγύ είχε γράψει 
μαζί με τη μαθήτρια της Μο- 
ν ίκ  Τρεντέ, η μεγάλη ελλη- 

νίστρια μας είχε κάνει μια ένεση αισιοδοξίας. 
Εκεί που νομίζαμε ότι τα ελληνικά είχαν πεθάνει, η Ζακλίν 
ντε Ρομιγύ μας είπε ότι η κρίση των ελληνικών, που είναι 
ταυτόχρονα και μια κρίση των ανθρωπιστικών σπουδών, 
θα είναι σύντομη και θα παρέλθει γρήγορα. «Όπως και 
να 'χει- και για να παραμείνουμε στην εκπληκτική ιστο
ρία μιας εξελικτικής πορείας που μας οδηγεί από τον 15ο 
αιώνα π.Χ. μέχρι τον 21ο - το σίγουρο είναι πως σαστίζει 
κανείς μπροστά στη δύναμη με την οποία διαδόθηκε η ελ
ληνική γλώσσα μέσα από τόσες κρίσεις και αναγεννήσεις» 
έγραφε. Σ ’αυτό το βιβλίο η Ρομιγύ υποστήριζε και κάτι 
άλλο πολύ σημαντικό: ότι η ελληνική γλώσσα δεν αποτε
λεί μόνο μέσο πρόσβασης στα ίδια τα κείμενα αλλά και το 
ότι η ποιότητά της διαμόρφωσε την ποιότητα των έργων.

Η απώλεια της Ζακλίν ντε Ρομιγύ μας προκαλεί να ανα
ρωτηθούμε πόσες ευθύνες έχουμε εμείς οι Έ λληνες για 
τη γλώσσα μας και πόσο αδιάφοροι στεκόμαστε απέναντι 
σε αυτό που ονομάζουμε «ελληνικά».
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ΕΠΑΝΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Τ ην ειιανέκδοση τω ν α πά ντω ν του 
κορυφαίου Έ λληνα  συγγραφέα Νίκου 
Καζαντζάκη, με τη φροντίδα επιτρο
πής ειδικών, αποφάσισε το το υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού.
Πρωτοβουλία για την επανέκδοση του 
έργου του Νίκου Καζαντζάκη υπό κα
λύτερους όρους από τους σημερινούς και 
την προώθηση του έργου του στην Ελ
λάδα και το εξωτερικό ανέλαβε το υπουρ
γείο Πολιτισμού και Τουρισμού, αφήνο
ντας να εννοηθεί ότι επιχειρεί να πράξει 
όσα δεν έχουν πράξει ώς τώρα οι ίδιες 
οι Εκδόσεις Καζαντζάκη που έχουν τα 
πνευματικά δικαιώματα του έργου του μεγάλου Κρητι
κού διανοούμενου.
«Επιβάλλεται η επανέκδοση των έργων του Νίκου Κα
ζαντζάκη, με ερμηνευτικά σχόλια και σημειώσεις από 
έγκυρους μελετητές και με τυπογραφική εμφάνιση που 
να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αισθητικές απαιτή
σεις» αναφέρει το κείμενο της απόφασης. Παράλληλα, «η 
Επιτροπή θα συγκεντρώσει: α) όλα τα ανέκδοτα χειρό
γραφα (ημερολόγια, επιστολογραφία κ.λπ.) αναζητώντας 
τα όπου και αν βρίσκονται, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, 
σε χέρια ιδρυμάτων ή ιδιωτών και β) όλα τα κείμενα που 
έχουν δημοσιευθεί κατά καιρούς σε περιοδικά, επιθεωρή
σεις, εφημερίδες κ.λπ. Αφού ολοκληρωθεί το έργο της συ
γκέντρωσης, τα κείμενα θα εκδοθούν σε ενιαίους τόμους, 
συνοδευόμενα από ερμηνευτικά σχόλια και σημειώσεις 
ειδικών μελετητών».
«Οσο για τις μεταφράσεις, όπου είναι αναγκαίο θα πρέ
πει να γίνουν από την αρχή στις κυριότερες ξένες γλώσ
σες από ειδικούς και έμπειρους μεταφραστές», αναφέρει 
επίσης η απόφαση που φέρει την υπογραφή της γενικής 
γραμματέως του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
Λίνας Μενδώνη. Στο κείμενο διευκρινίζεται πως «Η εν 
λόγω επιτροπή θα συνεργάζεται με τις Εκδόσεις Καζα
ντζάκη -  Πάτροκλος Σταύρου, το Εθνικό Κέντρο Βιβλί
ου, το Ιδρυμα “Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη”, το Ιστορικό

Μουσείο Κρήτης, τη Διεθνή Εταιρεία Φ ί
λων Νίκου Καζαντζάκη και ενδεχομένως 
με άλλους φορείς».
Σημειώνεται πως οι Εκδόσεις Καζαντζά
κη πέρασαν από τη χήρα του Νίκου Καζα
ντζάκη, Ελένη, στον Κύπριο φιλόλογο και 
πολιτικό -  υφυπουργό παρά τω προέδρω 
του Μακαρίου -  Πάτροκλο Σταύρου όταν 
η κα Καζαντζάκη πέθανε σε ηλικία 101 
ετών το 2004. Η Ελένη Καζαντζάκη υ ι
οθέτησε τον Πάτροκλο Σταύρου το 1982 
και του μεταβίβασε τις εκδόσεις το 1995, 
με γονική παροχή.
Για τα πνευματικά δικαιώματα του έργου 

του Νίκου Καζαντζάκη έχουν γίνει δίκες ανάμεσα στον 
Πάτροκλο Σταύρου και ορισμένους από τους κληρονόμους 
του λογοτέχνη, ενώ με τον εκδότη έχει έρθει σε αντιπαρά
θεση και η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη 
που έχει επικεφαλής τον δικηγόρο Γιώργο Στασινάκη. 
Την επιτροπή που συνέστησε το υπουργείο Πολιτισμού 
αποτελούν οι: Αθανάσιος Αγαθός (λέκτορας Νεοελλη
νικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών), Γιώργης 
Γιατρομανωλάκης (ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου 
Αθηνών), Δημήτριος Γουνελάς(αναπληρωτής καθηγητής 
ΝεοελληνικήςΦιλολογίαςΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης), 
Αγγελος Δεληβορριάς (διευθυντής του Μουσείου Μπενά- 
κη), Σταύρος Ζουμπουλάκης (διευθυντής του περιοδικού 
«Νέα Εστία»), ΤάκηςΘεοδωρόπουλος (συγγραφέας, πρόε
δρος Εθνικού Κέντρου Βιβλίου),Μιχάλης Κοπιδάκης (κα
θηγητής Κλασικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών), 
Ελπινίκη Νικολουδάκη -  Σουρή (αναπληρώτρια καθηγή- 
τρια Παιδαγωγικού Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης), 
ΚωνσταντίνοςΠαπαδάκης (δικηγόρος, αντιπρόεδροςΜου- 
σείου Καζαντζάκη), Νικόλαος Παπαδάκης (διευθυντής 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος 
Κ. Βενιζέλος»), Δημήτρης Φίλιας(αναπληρωτής καθηγη
τής Λογοτεχνικής Μετάφρασης Ιονίου Πανεπιστημίου), 
Σταμάτης Φιλιππίδης (ομότιμος καθηγητής Νεοελληνι
κής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης).

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΡΑ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Αργυρό μετάλλιο της Ακαδημίας απονέμεται στην κυρία 
Χαρά Νικοπούλου, δασκάλα στο Με
γάλο Δέρειο του νομού Έβρου κατά 
την περίοδο 2004 -  2008 διότι παρά 
τις αντιξοότητες που συνάντησε κατά 
την εκτέλεση του έργου της, εξετέλεσε 
τα καθήκοντά της κατά τρόπο αντάξιο 
της μεγάλης αποστολής της διδάσκο
ντας τα παιδιά που της εμπιστεύθηκε 
η Πολιτεία σύμφωνα με τις αρχές της 
ελεύθερης σκέψης, της ανεξιθρησκεί-

ας και της αλήθειας, χωρίς να υπολογίσει αντιθέσεις που έθε
ταν σε κίνδυνο την ίδια.
Η Αντκρώνησις.
Η Χαρά Νικοπούλου προς τον Πρόε
δρο της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την 
παρασημοφόρησή της με το Αργυρούν 
Μετάλλων Ανδρείας έλαβε το λόγο, 
κατ'εξαίρεση σε ανάλογες περιπτώσεις 
και αναφέρθηκε επιγραμματικά και με 
σαφήνεια στα σύγχρονα εθνικά ζητή
ματα. ]
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΩΝ 
ΑΡΧΑΙΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Παρ’ ότι η ιστορία δε 
μας παρέδωσε πολλά 
τέτοια ονόματα, γιατί 
τα κάλυψε ασφαλώς 
ο πέπλος της λήθης, 
αντιστοιχίζοντας το 
πρόσφατο με το απώ
τερο παρελθόν, αβί- 
αστα οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα ότι η 
γυναίκα της Ηπείρου 
εκ του αφανούς ή εκ 
του εμφανούς, είναι 
εκείνη που σε σημαντι
κότατο βαθμό διαμόρ
φωσε τα πράγματα της 
Ηπείρου και καθόρισε 
τις τύχες της. Καθώς 
στην ιστορία των τελευταίων διακοσίων ετών του έθνους 
είναι πληθωρική η παρουσία της Ηπειρώτισσας στους υπέρ 
ελευθερίας και ανεξαρτησίας αγώνες του, είναι εύλογο να θεω
ρήσουμε ως αληθή την υπόθεση της δυναμικής παρουσίας της 
Ηπειρώτισσας στην εθνική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή 
του έθνους των Ελλήνων.

Εκτός όμως των συγκεκριμένων γυναικείων προσωπικο
τήτων, που πρωταγωνίστησαν στην ιστορική εξέλιξη της 
Ηπείρου, δεν απέχει κανείς από την πραγματικότητα, αν υπο
στηρίξει ότι η Ηπειρώτισσα ως μητέρα, που γαλούχησε τους 
αξιοθαύμαστους ήρωες, τους σοφούς διδασκάλους και τους 
μεγάλους εθνικούς και κοινωνικούς ευεργέτες, παρέμεινε η 
μεγάλη πρωταγωνίστρια της ιστορικής παρουσίας και της 
ιστορικής πορείας του τόπου της.

Αθάνατεςγυναικείες μορφές των τελευταίων διακοσίων ετών 
του εθνικού μας βίου, Σουλαώτισσες, Γιαννιώτισσες, Ζαγορί- 
σιες, Πωγωνήσιες, Αρτινές, Μετσοβίτισσες, Παργινές, Πρεβε- 
ζάνες, Τζουμερκιώτισσες, Παραμυθιώτισσες, έχουν σφραγίσει 
με την υπογραφή τους χρυσές και επικές, ταυτόχρονα, σελίδες 
της ιστορίας της Ηπείρου και του Ελληνισμού.

Με δέος προφέρουμε το όνομα τους.

ματική και εμπερι
στατωμένη αναφορά στο ρόλο της Φυσικής Αγωγής στο 
πλαίσιο των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας 
συμπεριλαμβανομένων, ο καθηγητής Θεόδωρος Ανδρεά- 
κος αναδεικνύει με ανάγλυφο τρόπο την καλλιέργεια και 
ανάπτυξη υγιών και ευγενών ιδανικών και υψηλών αξιών 
στο πλαίσιο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος.

Κατά τούτο, το βιβλίο αυτό καλύπτει ένα τεράστιο κενό 
που υπήρχε μέχρι σήμερα στη σχετική με τον αθλητισμό 
βιβλιογραφία μας.

ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ
ΕΚΔ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΣΟΛΩΝΟΣ 114 ΑΘΗΝΑ,
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 236 ΚΗΦΙΣΙΑ
2103815000, www.sales@georgiadesbooks.com

Φιλοδοξία του συγ
γραφέα του παρόντος 
έργου είναι να παρου
σιάσει στο ελληνικό 
κοινό τη βαθύτερη 
σχέση που ενώνει τη 
Σωματική Άσκηση 
- Άθληση και τη Στρα
τιωτική Εκπαίδευση,

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δ.ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ

Φ Υ Σ ΙΚ Η  Α Γ Ω Γ Η  
κ α ι  Α Θ Λ Η Τ ΙΣ Μ Ο Σ  

σ τ ι ς  Ε Ν Ο Π Λ Ε Σ  Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ
Α Π Ο  Τ Ο Ν

Α Ρ Χ Α Ι Ω Ν  Χ Ρ Ο Ν Ω Ν  
--------  Μ Ε Χ Ρ Ι  Σ Η Μ Ε Ρ Α

σύμφωνα με τις αντι
λήψεις των αρχαίων 
προγόνων μας, ότι 
η Γυμναστική και η 
Άθληση συμβάλλουν 
όχι μόνο στην άρτια 
πολεμική προετοιμα
σία των νέων, αλλά 
προεχόντως στη δημι
ουργία ολοκληρωμέ
νων πολιτών.

Μέσα από μία συστη-

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΕΣ 
ΞΑΦΝΙΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
ΕΚΔΟΣΗ 2η ΘΕΛΟ.ΠΟ.ΛΑ.ΕΣ.Η.
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 93 ΑΘΗΝΑ 10443, 2105154920, 
ipiros@otenet.gr

Η παρουσία της Ηπειρώτισσας στις σελίδες της Ιστορίας 
του Ελληνισμού και διαχρονική είναι και σημαντική. Η 
Ήπειρος ανέδειξε γυναικείες προσωπικότητες, οι οποίες 
σε εποχές δύσκολες και σε καιρούς χαλεπούς, όρθωσαν το 
ανάστημα τους και κυριολεκτικά άλλαξαν την ιστορία.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΑΥΛΟΝ ΑΣΑΝΗΝ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΣΧΟΛΙΑ: 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΕΖΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΤ. 
ΚΑΠΡΟΥΛΙΑΣ
ΕΚΔ. ΖΗΤΡΟΣ, ΠΛΑΤΩΝΟΣ 2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ 
2310270184,2103626350, info@zitros.gr 
ΣΕΛ. 570, ευρώ: 24,00
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Η επιστολή 
του Γρηγορίου 
Παλαμά προς 
Παύλον Ασάνην 
αποτυπώνει με 
ευσύνοπτο τρόπο 
τα κύρια σημεία 
της θεολογικής 
διαμάχης ανά
μεσα στους ησυ
χαστές και στους 
αντισυχαστές, η 
οποία απασχό
λησε το Βυζάντιο 
κυρίως κατά τον 
14ο αιώνα. Το 
κεντρικό ωστόσο 
θέμα της αναφέ- 
ρεται στην οντο- 
λογική υφή του 

θείου φωτός κατά την Μεταμόρφωση του Χριστού, ενός επει
σοδίου της θείας υπερφυσικής Αποκαλύψεως. Ο Γρηγόριος 
Παλαμάς υποστηρίζει ότι το φως που έλαμψε ήταν άκτιστο 
και το ενέταξε στο πλαίσιο των άκτιστων θείων ενεργειών. 
Παράλληλα, εξέτασε και τις σωτηριολογικές για τον άνθρωπο 
λειτουργίες του.

ΜΗΛΟ Η ΣΟΚΟΛΑΤΑ;
ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
ΕΚΔ. ΚΩΣΤΑΡΑ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 130 ΑΘΗΝΑ 10444, 
2105157241

Η διατροφή είναι στενά συνδεδεμένη με την ενέργεια,
την απόδοση 
στην εργασία, 
τη μακροζωία 
και γενικότερα 
με την καλή 
υγεία. Η καλή 
υγεία δεν είναι 
ζήτημα τύχης 
ή θεϊκής παρέμ
βασης. Χωρίς να 
υ π ο τ ιμ ο ύ ν τα ι 
και άλλοι παρά
γοντες που μπο
ρούν να συνυ
πάρχουν (όπως 
η κληρονομικό
τητα, ο καθα
ρός αέρας και η 
ζωή στο ύπαι
θρο, ο ήλιος, η

άσκηση, οι υγιεινές συνήθειες, η συναισθηματική ισορροπία, 
η ανάπαυση, ο καλός ύπνος), η τροφή, η κατάλληλη σε ποι
ότητα και ανάλογη σε ποσότητα, κτίζει το οικοδόμημα που 
λέγεται “υγεία”, η οποία συνίσταται σε γερά νεύρα, αντοχή, 
αντίσταση στις ασθένειες, δραστήριο και ζωηρό μυαλό, αισιο
δοξία και δύναμη.

Σήμερα η διατροφή δεν έχει ως μοναδικό στόχο να κορέ- 
σει το αίσθημα της πείνας και να συντηρήσει τον οργανισμό, 
αλλά έχει γίνει τέρψη οπτική, γευστική και συναισθηματική. 
Για να κατανοηθούν καλύτερα τα διατροφικά ζητήματα θα 
πρέπει να τονιστεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ τροφής και 
διατροφής, που πολύ συχνά συγχέονται. Οι όροι χορτάτος 
και καλά διατρεφόμενος δεν είναι ταυτόσημοι. Ο χορτασμός 
αφορά στην ποσότητα, το αίσθημα κορεσμού, ενώ η καλή και 
ισορροπημένη διατροφή προϋποθέτει, πέρα από την απαιτού- 
μενη ποσότητα, την ποιότητα της τροφής που είναι απαραί
τητη στον οργανισμό.

Με στόχο την καλύτερη ενημέρωση του αναγνώστη, το 
παρόν βιβλίο άντλησε πληροφορίες από τις σύγχρονες επι
στημονικές γνώσεις γύρω από τη δυναμική των τροφών. 
Παράλληλα, προσπάθησε να αξιοποιήσει τις νέες αντιλήψεις 
του 20ου αιώνα, που αποδεικνύονται η συναρπαστικότερη 
στιγμή στον κόσμο της διατροφής, τα οφέλη των οποίων ανή
κουν σε όλους μας.

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΔΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ ΠΑΙΙΙ ΙΑ
ΕΚΔ. Μ.Ι.Ε.Τ., ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ

Τον Οκτώβρη του 2009 η Έλλη Παππά έφυγε από τη 
ζωή αλλά άφησε πίσω της έναν 
πλούτο κειμένων ως καταπί
στευμα στους αναγνώστες της.
Η παρούσα καταγραφή αποτε
λεί μια ιδιότυπη μελέτη θανά
του υπό μορφή ημερολογίου, 
ήταν ανέκδοτη έως πρόσφατα 
και προέρχεται από το Αρχείο 
της το οποίο δωρήθηκε στο 
ΕΛΙΑ. Μελέτη θανάτου αλλά 
και δοκιμασία του ορθού λόγου 
που αναμετριέται με τις παρα
μορφωτικές δυνάμεις της δει
σιδαιμονίας και τις άγνοιας, 
απέναντι στις οποίες η Έ λλη 
Παππά στάθηκε πάντα σε 
εγρήγορση και ετοιμοπόλεμη.
Ο αντίπαλος εδώ δεν είναι ο 
φόβος του θανάτου αλλά η 
αίσθηση της ματαιότητας. Αυτόν τον τρομακτικό 
«ηθικό θάνατο» εξεικονίζει το όνειρό της. Αυτόν επιχειρεί να 
εκλογικεύσει με τα υλικά του ονείρου της στο έσχατο όριο 
της ζωής της. ]
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Παναθηναϊκό Στάδιο
Της ΠΎ. Μαρίας Νέζερη

Η ταν το Π α ναθη να ϊκό  Σ τάδ ιο , που φιλοξένησε τους πρώτους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες το 1896. Η ιστορία του όμως 
ξεκινά πολύ πιο πριν από το 19ο αιώνα μ.Χ....

Η τοποθεσία του Παναθηναϊκού Σταδίου ήταν αρχικά ένα φυσικό 
κοίλωμα του εδάφους, δίπλα στον Ιλισσό ποταμό. Μετατράπηκε σε 
στάδιο το 330-329 π.Χ. από τον Λυκούργο, για τα αθλητικά δρώμενα 
των Παναθηναίων, της μεγαλύτερης γιορτής στην αρχαία Αθήνα.

Ανάμεσα στο 140 και 144 μ.Χ., το Στάδιο επισκευάστηκε από τον 
Ηρώδη τον Αττικό. Τότε πήρε την τελική του μορφή, που αποκαλύ
φθηκε στις ανασκαφές του 1870: μια πεταλοειδής κατασκευή με στί
βο μήκους 204,07 και πλάτους 33,35 μέτρων. Πιστεύεται άτι χωρού
σε 50.000 θεατές.

Τη Ρωμαϊκή εποχή χρησιμοποιήθηκε ως αρένα με την προσθήκη 
ενός ημικυκλικού τοίχου.

Η ανακατασκευή του έγινε στο τέλος του 19ου αιώνα, προκειμέ- 
νου να φιλοξενήσει τους πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώ
νες, το 1896.

Είχε απογυμνωθεί τελείως από τα μάρμαρά του όπως και τα πλεί- 
στα αρχαία κτίρια της Αθήνας. Ό τα ν  ο Βασιλιάς Ό θω ν κήρυξε την 
Αθήνα πρωτεύουσα του Ελληνικού Βασιλείου στο «καλλιμάρμαρο», 
μόνο οι δύο κρηπιδότοιχοι των μετώπων δεξιά και αριστερά της ει-
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σόδου απέμεναν ως εμφανή ερείπια του άλλοτε στα
δίου.

Περί το 1856 ο Ευάγγελος Ζάππας προσφέρθηκε να 
διαθέσει τις δαπάνες για την αναμαρμάρωση του στα
δίου αυτού σε συνδυασμό με την άνωθεν της σφεν
δόνης του σταδίου προβλεπόμενο χώρο κτιρίου για 
εκθέσεις. Έ τσ ι η εκπόνηση των σχεδίων ανατέθηκε 
στον Φρ. Μπουλανζέ, πλην όμως η πραγματοποίηση 
του έργου υπό αυτή τη μορφή ματαιώθηκε.

Το 1874 και προκειμένου να γίνουν το επόμενο έτος 
οι καθιερωθέντες από τον Ζάππα Ολυμπιακοί Αγώνες, 
κτίσθηκε εκ του κληροδοτήματος του η προ του Στα
δίου γέφυρα του Ιλισού. Τότε και ισοπεδώθηκε πρό
χειρα ο στίβος και στήθηκαν στο βάθος της σφενδό
νης ξύλινες βαθμίδες για τους επισήμους. Το 1895 και 
προκειμένου το επόμενο έτος να γίνουν οι προβλεπό- 
μενοι διεθνείς ολυμπιακοί αγώνες αποφασίσθηκε η 
μερική αναμαρμάρωση του Σταδίου επί σχεδίων που 
είχε εκπονήσει ο αρχιτέκτονας Αναστάσιος Μεταξάς. 
Τότε ζητήθηκε από τον Διάδοχο Κωνσταντίνο η οι
κονομική βοήθεια του Γεωργίου Αβέρωφ. Πράγματι 
ανταποκρινόμενος περισσότερο του προβλεπόμενου, 
ο εθνικός αυτός ευεργέτης ανέλαβε να προσφέρει οι
κονομικά όλη την δαπάνη για την ολοκλήρωση του 
έργου. Ό μω ς επειδή ο χρόνος δεν επαρκούσε μέχρι το 
1896, ολοκληρώθηκε η περί τη σφενδόνη μαρμάρωση 
των κερκίδων καθώς και όλων των πρώτων τουλάχι
στον σειρών από του στίβου. Τότε και αναγέρθηκε ο 
ανδριάντας του Γ. Αβέρωφ προ του σταδίου (που σή
μερα φέρεται δεξιά της εισόδου), έργο του γλύπτη Γ.

Βρούτου, ενώ το ίδιο το οικοδόμημα λάμβανε την προ
σωνυμία καλλιμάρμαρο. Στα επόμενα έτη συνεχίσθη- 
καν οι εργασίες της μαρμάρωσης όλου του σταδίου οι 
οποίες και ολοκληρώθηκαν το 1900.

Από τότε το Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας γνώ 
ρισε μεγάλες δόξες εθνικές, πολιτικές αλλά και καλλι
τεχνικές όπως το ανέβασμα της όπερας Αΐντα. Στο στά
διο επίσης αυτό διοργανώθηκε για κάποια χρόνια και 
η Ολυμπιάδα τραγουδιού που δυστυχώς διακόπηκε η 
συνέχειά της. Το 1996 στο Στάδιο έγινε η υποδοχή των 
Ολυμπιονικών της Ατλάντα και το 1997 φιλοξένησε 
τη τελετή έναρξης του 6ου Παγκόσμιου Πρωταθλή
ματος Στίβου. Στους πρόσφατους όμως Ολυμπιακούς 
Αγώνες το Καλλιμάρμαρο υποδέχθηκε τους μαραθω
νοδρόμους και τοξοβόλους ενώ σ' αυτό αποθεώθηκε η 
Εθνική Ομάδα της Ελλάδος που κατάκτησε το Πανευ
ρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2004.

Αξίζει να σημειωθεί και ένα παγκόσμιο ρεκόρ που 
σχετίζεται άμεσα με το Στάδιο και μάλλον θα μείνει για 
πάντα ακατάρριπτο. Αφορά τη μεγαλύτερη προσέλευ
ση θεατών σε αγώνα μπάσκετ στην ιστορία του αθλή
ματος. Σημειώθηκε στις 4 Απριλίου του 1968, όταν η 
ΑΕΚ κατάκτησε το Κύπελλο Κυπελλούχων νικώντας 
με 89-82 τη Σλάβια Πράγας μπροστά σε 60.000 θεατές!

Το Καλλιμάρμαρο σήμερα Παναθηναϊκό Στάδιο πε
ριλαμβάνεται στα μνημειακά κτίρια της Αθήνας. ]

Βιβλιογραφία
www.wikipedia.org/wiki/
www.stadia.gr/panathinaikolpanathinaiko-gr.html
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[  ΜΙΚΡΟΒΙΑ

Της Π.Υ. Αφροδίτης Κοκκίνου

Επιχείρηση «καθαρά χέρια»

Α ναρίθμητα  είναι τα αντικείμενα που καθημερινά 
ερχόμαστε σε επαφή και τα οποία είναι τόσο 
μολυσμένα, που είναι πιο βρώμικα και από τη λεκάνη 
της τουαλέτας. Αρκεί να σκεφθούμε ότι ακόμα και τα 
πλήκτρα στους ανελκυστήρες, στα ΑΤΜ των τραπεζών 
και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι μολυσμένα.

Είναι γνωστό, επίσης, ότι τα περισσότερα μικρόβια 
τα συναντάμε στην συναλλαγή μας με χαρτονομίσματα, 
όταν επισκεπτόμαστε δημόσιες τουαλέτες στα καπάκια 
τους, και όταν ανεβαίνουμε στα μέσα μαζικής μεταφο-

__| ράς στις χειρολαβές. Μεγάλο μέρος μικροβίων, επίσης,
βρίσκεται στα πόμολα στις δημόσιες τουαλέτες και στις 
χειρολαβές στις υπόγειες διαβάσεις.

Ιδανικό μέσο μετάδοσης όλων αυτών των μικροβίων, 
συνιστούν τα χέρια μας και όσο παράδοξο κι αν ακούγε- 
ται, γενικά στον ανεπτυγμένο κόσμο ένα από τα μεγα
λύτερα εμπόδια όσον αφορά την ατομική υγιεινή είναι 
το ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν το 
πιο διαδεδομένο προϊόν, το απλό σαπούνι. Και επειδή -  
ειδικά από τη δεκαετία του ’70 και μετά- εμφανίζονται 
διαρκώς νέα παθογόνα μικρόβια, η ατομική υγιεινή εί
ναι καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση ενηλί
κων και παιδιών όχι μόνο στις χώρες του Τρίτου Κό
σμου, αλλά και σε ανεπτυγμένες όπως η Ελλάδα.

Το καρότσι του  σ ούπ ερ  μάρκετ
Σύμφωνα με τους ειδικούς, στο καρότσι που χρησιμο

ποιούμε για τα ψώνια υπάρχουν 1.100 καλλιέργειες μικρο
βίων σε κάθε δέκα τετραγωνικά εκατοστά. Αυτό συμβαίνει 
επειδή το καρότσι είναι μεγάλο και υπάρχει αρκετός χώρος 
για να ακουμπάμε τα χέρια μας. Πάνω του, υπάρχουν ψεί
ρες, μελίγκρα, σάλιο, βλέννα, ίχνη από ούρα και περιττώ
ματα, ιοί και βακτήρια. Οι ποιο επικίνδυνες ασθένειες που 
προκαλούνται είναι ο 
σταφυλόκοκος, η σαλ
μονέλα και ο ιός της 
γρίπης.

Το συμπέρασμα, λοι
πόν, είναι ότι οι λαβές 
στα καροτσάκια είναι 
μέχρι και δέκα φορές 
πιο βρώμικες από τα 
καπάκια στις δημόσιες 
τουαλέτες.

Π οντίκ ι και 
π λη κ τρολόγιο

Σύμφωνα με έρευνες, μετά το καροτσάκι του σούπερ μάρ
κετ, τα περισσότερα μικρόβια συγκεντρώνονται στο ποντί
κι και στο πληκτρολόγιο σε κοινόχρηστους υπολογιστές, 
με 690 είδη βακτηρίων. Δυστυχώς, ο ίδιος περίπου αριθ
μός μικροβίων συναντάται και στους προσωπικούς υπολο
γιστές. Μην ξεχνάμε ότι στο γραφείο περνάμε επτά με οκτώ 
ώρες την ημέρα. Σύμφωνα με έρευνες στη Βρετανία 30.000
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κιλά ακαθαρσίες συγκεντρώνονται κάθε χρόνο μεταξύ των 
οποίων: τρόφιμα, τρίχες, βλεφαρίδες, νύχια, και ίχνη από με
λάνι.

Γία καθαρό γραφ είο  πρέπει:
►Να αναποδογυρίσετε το πληκτρολόγιο, να το ξεσκονίσε

τε καλά και να πλύνετε ξεχωριστά το κάθε πλήκτρο και την 
επιφάνεια πίσω από το πληκτρολόγιο. Η διαδικασία αυτή 
πρέπει να επαναλαμβάνετε κάθε δέκα ημέρες.

► Μία φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον, να ψεκάσετε σε 
ένα κομμάτι χαρτί κουζίνας ή καθαρό πανί λίγο απολυμα
ντικό υγρό ή οινόπνευμα και να περάσετε τις επιφάνειες

του γραφείου σας. Μην 
ψεκάζετε κατευθείαν το 
γραφείο, χρησιμοποιή
στε πανί.

Το ίδιο ισχύει και με το 
ακουστικό του τηλεφώ
νου πάνω στο οποίο κρύ
βονται, περισσότερα από 
25.000 μικρόβια και στα 
γραφεία 21.000.

Σε κάθε περίπτω ση:
► Το πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό επιβάλλε

ται κατά την είσοδό σας στο σπίτι, μετά την τουαλέτα όπως 
και πριν από κάθε γεύμα ή με αντισηπτικά χαρτομάντιλα 
όταν βρίσκεστε έξω.

►Θα πρέπει να αποφεύγετε να έρχονται σε επαφή τα «βρώ
μικα» δάκτυλα του χεριού σας με το στόμα, τα μάτια και τη 
μύτη σας, ενώ γενικότερα χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή σε 
κλειστούς δημόσιους χώρους, που αποτελούν εστία ακίνδυ
νων και μη μικροοργανισμών.

► Ο ιός της γρίπης εκτός από την εισπνοή των σταγονι
δίων από το βήχα ή από το φτάρνισμα μπορεί επίσης να με
ταδοθεί μέσω επιμολυσμένων επιφανειών -για  παράδειγμα, 
το τηλέφωνο ή το χερούλι της πόρτας- αν, αφού τις αγγίξε
τε, ακουμπήσετε τη μύτη ή το στόμα σας ή τρίψετε τα μάτια 
σας. Με καθαρά τα χέρια σας θα ελαχιστοποιήσετε τον κίν
δυνο μόλυνσης.

Π λένετε τα χέρ ια  σας μετά το φτέρνισμα;
Σύμφωνα με έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Αμε

ρική, μόνο το 42% των αντρών και το 39% των γυναικών 
πλένουν τα χέρια τους μετά το βήχα ή το φτέρνισμα. Είναι 
πράγματι σπάνιο να δούμε κάποιον να χρησιμοποιεί χαρτο- 
μάντιλο όταν φτερνίζεται, πόσο μάλλον να πλύνει τα χέρια 
του. Έ τσ ι με το φτέρνισμα εκτοξεύονται χιλιάδες βακτήρια, 
τα οποία μεταφέρονται μέσω των χεριών.

ΠΩΣ Π ΡΕΠ ΕΙ να  πλένετε τα χέρ ια  σας:
► Ξεπλύνετε τα χέρια με νερό και στη συνέχεια με σα

πούνι ή αντισηπτικό διάλυμα.
► Τρίψτε καλά τις παλάμες και τα δάχτυλα με παράλ

ληλες κινήσεις και όχι περιστροφικά όπως συνηθίζουμε.
► Τρίψτε με τις παλάμες σας τις εξωτερικές επιφάνει

ες των χεριών καθώς και αυτές ανάμεσα στα δάχτυλα και 
μην ξεχνάτε το καλό καθάρισμα των νυχιών.

►Η διαδικασία πρέπει να διαρκεί από 30 δευτερόλεπτα 
έως 1 λεπτό γιατί διαφορετικά τα προϊόντα που χρησιμο
ποιούμε δεν προλαβαίνουν να δράσουν.

«ΟΧΙ» στη ν υπ ερβολή
►Δεν χρειάζεται να πλένετε τα χέρια σας κάθε φορά 

που ακουμπάτε κάτι. Αντίθετα, έτσι καταστρέφονται τα 
φυσιολογικά μικρόβια που υπάρχουν στο δέρμα, με απο
τέλεσμα αυτό να γίνεται ευάλωτο, και να εισχωρούν ευ
κολότερα τα βακτήρια

►Αν βρίσκεστε εκτός σπιτιού μπορείτε να χρησιμοποι
ήσετε υγρά χαρτομάντιλα ή αντιβακτηριδιακά τζελ, που 
δεν χρειάζονται ξέβγαλμα και πωλούνται στα φαρμακεία 
και στα σούπερ μάρκετ.

Σ α π ούνι στέρεο ή υγρό
►Το στερεό σαπούνι μπορούμε να το χρησιμοποιούμε 

στο σπίτι. Σε κοινόχρηστους, όμως, χώρους μπορεί να εί
ναι ανθυγιεινό, διότι τα μικρόβια συγκεντρώνονται στην 
επιφάνεια και αναπαράγονται στο νερό που στεγανοποι
είται στη σαπουνοθήκη.

►Αντίθετα, το υγρό σαπούνι έχει pH ίδιο με αυτό του 
δέρματος, δηλαδή 5-5,5 και αυτό το κάνει πιο ανθεκτικό. 
Επιπλέον, το υγρό σαπούνι αντιμετωπίζει όλα τα προ
βλήματα υγιεινής.

Ό χ ι  κρέμα μετά το π λύσ ιμ ο  τω ν χερ ιώ ν
Μια άλλη επιβλαβή συνήθεια εξ ολοκλήρου γυναικεία, 

είναι να βάζουμε κρέμα στα χέρια μας αμέσως μετά το 
πλύσιμο. Το δέρμα σίγουρα θα ενυδατωθεί, αλλά οι λιπα
ρές ουσίες που εμπεριέχονται στην κρέμα θα προσελκύ- 
σουν τα βακτήρια από τα αντικείμενα που θα ακουμπή- 
σουμε.

ΝΑΙ στα γάντια
Έ νας πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αποφύγετε 

τη μεταφορά μικροβίων στα φρούτα και στα λαχανικά 
είναι η χρήση γαντιών. ΟΧΙ, όμως, για πολλές ώρες δι
ότι δημιουργείται υγρασία, με αποτέλεσμα να εμφανίζο
νται τα βακτήρια. Γ ι’ αυτό και στα νοσοκομεία οι γιατροί 
και οι νοσοκόμοι δεν τα φοράνε καθ’ όλη τη διάρκεια της 
βάρδιας τους. Καλό είναι, λοιπόν, να φοράτε γάντια μόνο 
για τα φρούτα και τα λαχανικά, στη συνέχεια θα πρέπει 
να προσέξετε να μην αγγίξετε τα μάτια και το πρόσωπο 
και να μην βάλετε τα χέρια στο στόμα για όσο διάστημα 
βρίσκεστε στο σούπερ μάρκετ.]

[ 1 1 7  1 Α/Α



an όλο τον κόσμο

Ε π ιμέλεια : Π .Υ .  Α φ ρ ο δ ίτ η  Κ ο κ κ ίν ο υ

Περίπου 100 γενναία άλογα και ισάριθμοι θαρραλέοι ιππείς, συμ
μετείχαν σε ένα αμφιλεγόμενο, θρησκευτικό έθιμο για την ημέρα του Αγίου 
Αντωνίου καλπάζοντας μέσα από τις φλόγες.
Κάθε χρόνο, το βράδυ της 16ης Ιανουάριου, τα πλακόστρωτα δρομάκια στην 
πόλη San Bartolome de los Pinares, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βο
ρειοδυτικά της Μαδρίτης, μετατρέπονται σε αυτοσχέδιες φλέγόμενες πίστες. 
Σύμφωνα με το μύθο, το κάλπασμα των αλόγων μέσα από τις φωτιές έχει ως 
στόχο να τους εξαγνίσει, σαν ένα παραδοσιακό... βάπτισμα. Ό πω ς είναι φυσικό 
το έθιμο αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση φιλοζωικών οργανώσεων για τα 
δικαιώματα των ζώων, οι οποίες υποστηρίζουν ότι προκαλεί περιττό άγχος στα 
άλογα. Ωστόσο, δεν έχουν αναφερθεί ποτέ τραυματισμοί

Ό χΐ μόνο οδηγούοε μεθυομενη και παρ’ ολίγο να πέσει σε όχημα της τροχαί
ας, μια Ιθχρονη από την Αυστραλία, αλλά παράλληλα θήλαζε και το μόλις πέντε μη- 

| νών αγοράκι της, στο τιμόνι. Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια 
, τους, όταν αντίκρισαν το θέαμα, καθώς η νεαρή μητέρα ήταν τόσο μεθυσμένη, ώστε 

αδυνατούσε να φυσήξει στην ειδική συσκευή, προκειμένου να γίνει η σχετική μέτρη
ση. Το επεισόδιο, όπως είναι φυσικό, έχει σοκάρει την κοινή γνώμη της Αυστραλίας, 
ενώ η νεαρή μητέρα αρνείται ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού της, το οποίο 
έπρεπε να είναι δεμένο στο ειδικό κάθισμά του. Είναι, πάντως, απορίας άξιον, πως κα- 
τάφερνε να οδηγεί, όπως οδηγούσε, με το μωρό στο στήθος, για καλή τύχη του οποίου 
βρέθηκε μπροστά της το περιπολικό, πάνω στο οποίο και σταμάτησε το αυτοκίνητό 
της, λίγο μετά αφότου ξεκίνησε από το πάρκινγκ παρακείμενου ξενοδοχείου..

Το πολύτιμο, επώνυμο πορτοφόλι της «όπλισε», με περισσότερο 
κουράγιο μια νεαρή Γιαπωνέζα, η οποία κατάφερε να εξουδετερώσει επίδοξο λη
στή, ο οποίος αποπειράθηκε να κλέψει την τσάντα της. Ο 40χρονος δράστης εισέ
βαλε στο γραφείο της, στη νότια Ιαπωνία, και απειλώντας τη με μαχαίρι προσπά
θησε να την κλέψει. Ατρόμητη εκείνη, έχοντας στο μυαλό της το Louis Vuiton 
πορτοφόλι που είχε μέσα στην τσάντα της, έπιασε το μπράτσο του δράστη και 
τον παρέσυρε σε μια γωνιά, όπου ύστερα από παρέμβαση ενός πελάτη κατάφεραν 
να τον ακινητοποιήσουν και να τον παραδώσουν στην αστυνομία. Την κατάστα
ση προφανώς διευκόλυνε το γεγονός ότι ο δράστης ήταν μεθυσμένος, αλλά πρωτίστως η αποφασιστικότητα της 23χρονης 
νεαρής να διασώσει το «επώνυμο» πορτοφόλι της, για το οποίο ποιος ξέρει τι είχε δαπανήσει...

Εντυπωσιάστηκαν τόσο κάποιοι στην Αργεντινοί από την 
εντιμότητα ενός οδηγού ταξί, ο οποίος βρήκε στο ταξί του μια τσάντα 
με 35.000 δολάρια την οποία και παρέδωσε στην αστυνομία, ώστε τον 
γέμισαν με δώρα ισόποσης αξίας. Είναι τέτοιος ο φαύλος 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 μπορούσε όποιος ήθελε να καταθέσει το δώρο του 
για τον οδηγό: 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 ευκαφία στους δύο διαφημιστές να του 
παραδώσουν 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... εντιμότερο αύριο.
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Οι αρμόδιες αρχές στην Κίνα έκλεισαν κομμωτήριο, 
το οποίο είχε εξελιχθεί σε... άντρο εκμετάλλευσης. Οι ιδιοκτή
τες του διαφήμιζαν τις φθηνές τιμές τους, προκειμένου να προ- 
σελκύσουν πελάτες, από τους οποίους στη συνέχεια απαιτούσαν 
υπέρογκα ποσά για ένα απλά κούρεμα. Αυτά αναφέρει δημοσίευ
μα της εφημερίδας Beijing News, σύμφωνα με το οποίο τα τελευταία θύματα των εκβιαστών κομμωτών ήταν δύο φοιτητές. 
Οι νεαροί πίστεψαν την αναγραφόμενη πινακίδα στο παράθυρο του κομμωτηρίου πως θα κόψουν τα μαλλιά τους, έναντι 
μόλις πέντε δολαρίων, αλλά είναι βέβαιο ότι σηκώθηκαν τα μαλλιά της κεφαλής τους όταν πληροφορήθηκαν ότι έπρεπε να 
καταβάλουν το υπέρογκο ποσόν των 1.700 δολαρίων. Οι κουρείς μάλιστα κρατούσαν τους δύο φοιτητές ομήρους έως ότου 
αυτοί βρουν τα χρήματα για να πληρώσουν το «χρυσό» κούρεμα . ..

Έ νας Τσεχος καταζητούμενος από την Ιντερπόλ εντοπίστηκε 
σε αμερικανική φυλακή υψίστης ασφαλείας, όχι ως φυλακισμένος, αλλά 
έκτελώντας χρέη φύλακα και μάλιστα τα εκτελούσε τόσο καλά, ώστε εί
χε πάρει και προαγωγή, μόλις ένα δίμηνο πριν από την αποκάλυψη και τη 
σύλληψη του. Με μια αναζήτηση και μόνο του ονόματος του στο Google 
θα αποκαλύπτονταν τα πάντα για τον 32χρονο Μίχαελ, η διεύθυνση της 
φυλακής στην πολιτεία της Νεμπράσκα όπου εργαζόταν επί ένα χρόνο δεν 
γνώριζε το παραμικρό για το ποιον του, αν και εκκρεμούσαν εναντίον του 
κατηγορίες για εμπορεία ναρκωτικών και απάτες. Ο Μίχαελ μετέβη στη 
Νεπμράσκα το 2002, βρήκε εργασία σε ένα χοιροτροφείο μέσω μιας εταιρεί
ας που πρόσφερε δουλειά σε Ανατολικοευρωπαίους και εξασφάλισε γρήγο
ρα την αμερικανική υπηκοότητα, όταν βοήθησε τις αρχές στην αποκάλυψη ενός δικτύου παράνομων μεταναστών.

Δώδεκα ολόκληρες
ώρες πέρασε ένας Αυ
στραλός πάνω σ’ ένα δέν
δρο, «^κρεμασμένος σαν 
μικρός κοάλα», όπως εί
πε, περιμένοντας να τον 
σώσουν από τους κροκό
δειλους. Ο άνδρας είχε 
βγει για ψάρεμα, τον πή
ρε όμως ο ύπνος στη βάρ
κα του, η οποία προσέ- 
κρουσε σ’ έναν μεγάλο κορμό δένδρου, με αποτέλεσμα 
να γεμίσει νερά. Ό ταν ξύπνησε και είδε γύρω του τους 
πεινασμένους κροκόδειλους, ανέβηκε όσο ψηλότερα 
μπορούσε στο δένδρο κι έμεινε εκεί ακίνητος και φοβι
σμένος έως όσου κατέφθασαν οι διασώστες του.

Δεκαπέντε παραβάσεις μέσα σε μόλις έντεκα λεπτά της 
ώρας δεν είναι κάτι που συμβαίνει καθημερινά. Το ασυνήθιστο 
αυτό ρεκόρ κατέχει ένας Ιταλός οδηγός, οποίος έκανε τη μία πα
ράβαση μετά την άλλη. Άρχισε με υπέρβαση του ορίου ταχύ
τητας στον αυτοκινητόδρομο και μάλιστα υπό καταρρακτώδη 
βροχή, περνώντας δίπλα από ένα αυτοκίνητο της Τροχαίας με 
εικονικές πινακίδες. Συνέχισε το δρόμο του παρότι οι αστυνο
μικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν, στην αρχή κάνοντας 
του σήμα, μετά ανάβοντας του τα φώτα και, τέλος βάζοντας τις 
σειρήνες. Εκείνος, συνέχιζε απτόητος το ταξίδι του και τις πα
ραβάσεις, έτος ότου οι αστυνομικοί πέτυχαν εντέλει να τον στα
ματήσουν, να τον συλλάβουν και να τον υποβάλουν στις απα
ραίτητες εξετάσεις για να 
διαπιστώσουν εάν βρισκό
ταν υπό την επήρεια αλκο
όλ ή ναρκωτικών ουσιών.

Έ νας Νίγηρίανός πατέρας έσυρε στα δικαστήρια τον 20χρονο γιο του με την 
κατηγορία ότι «είναι τεμπέλης». Ζήτησε μάλιστα από τους ισλαμιστές δικαστές να τον 

* κλείσουν στη φυλακή αφού ο αφιλότιμος αρνείται να κάνει κάτι παραγωγικό. «Παρα
καλώ, πετάξτε τον φυλακή, ντροπιάζει την οικογένεια μου», δήλωσε ο πατέρας προς 
τους δικαστές, οι οποίοι συνειδητοποιώντας την αγανάκτηση του, επέβαλαν στον νεα
ρό ποινή φυλάκισης έξι μηνών και 30 χτυπήματα στα πόδια.
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Όταν ο Αστυνόμος Στεργίου έφτασε στο σπίτι του Γι
ώργου Καραδήμα η οικονόμος του άνοιξε την πόρτα. 
«Συνέβη κάτι φοβερό, είμαι σίγουρη γι’ αυτό!» άρχισε 
να λέει. «Μια μυρωδιά από αέριο έρχεται από το γρα
φείο του κυρίου Καραδήμα. Χτύπησα την πόρτα, αλλά 
δεν πήρα απάντηση και είναι κλειδωμένη. Σας παρακα
λώ, τρέξτε... είναι από εδώ».
Ο Αστυνόμος έτρεξε μέσα στο σπίτι πίσω από τη γυ
ναίκα, που τον οδήγησε στην πόρτα του γραφείου του 
Καραδήμα. Προσπάθησε να ανοίξει δοκιμάζοντας αρ
κετά από τα κλειδιά που είχε μαζί του, μέχρι που ένα 
από αυτά άνοιξε την κλειδαριά. Η πόρτα υποχώρησε 
με δυσκολία γιατί ένα μικρό χαλάκι είχε στριμωχτεί 
στη χαραμάδα με το πάτωμα από τη μέσα πλευρά του 
δωματίου. Μπήκε στο δωμάτιο που ήταν γεμάτο με αέ
ριο και βάδισε γρήγορα προς το κλειδωμένο παράθυρο 
για να το ανοίξει. Κομμάτια από βαμβάκι γέμιζαν όλα 

τα κενά γύρω από το πλαίσιο 
του παράθυρου.
Η οικονόμος πέρασε διστα- 
κτικά από τη μισάνοιχτη 
πόρτα και άρχισε να τσιρίζει 
όταν είδε το άψυχο σώμα του 
Καραδήμα, ξαπλωμένο σε 
μια πολυθρόνα με δερμάτι
νη επένδυση, με ένα σκούρο 
γκρι φουλάρι δεμένο γερά γύ
ρω από το λαιμό του.
Ο Αστυνόμος, αφού έκλεισε 
το γκάζι που έβγαινε σφυρί
ζοντας δυνατά από ένα σωλή

να στο τζάκι, βρήκε ένα σημείωμα στο γραφείο που 
έγραφε: «Πρέπει να συλλάβετε τον Νίκο Αριστείδη για 
τη δολοφονία μου».
«Ποιος είναι ο Νίκος Αριστείδης;» ρώτησε την οικο
νόμο.
«Είναι αυτός ο χαρτοπαίκτης. Ή ρθε στην πόλη πριν 
από μερικές μέρες. Θυμάμαι ότι ο κύριος μου έλεγε ότι 
τον έκλεψε στο πόκερ. Ο κύριος Καραδήμας ορκίστηκε 
ότι θα έπαιρνε εκδίκηση. Ή ταν αρκετά οξύθυμος, αλ
λά ποτέ δεν τον είδα τόσο οργισμένο όσο μετά από αυτό 
το παιχνίδι πόκερ!», απάντησε η οικονόμος.
Η οικονόμος κοίταξε το σημείωμα και είπε: «Νομίζετε 
ότι μπορεί ο Αριστείδης να άκουσε για τις απειλές του 
κυρίου Καραδήμα και μετά να ήρθε εδώ και...;»
«Όχι», απάντησε με βεβαιότητα ο Αστυνόμος. «Ο Αρι
στείδης σίγουρα δε σκότωσε τον Γιώργο Καραδήμα».

Από ποιο στοιχείο προκύπτει η βεβαιότερα τον 
Αστυνόμον για την αθωότητα τον Αριστείδη;

οδηγείτε σΐύστά; (παιχνίδι 2)

1. Π ώ ς θα ανπληφθείτε ότι η  εξάτμιση  
του αυτοκίνητου σας χρειάζεται 
αντικατάσταση;
Α. Από την υπερβολική κατανάλωση 
καυσίμου.
Β. Από τον υπερβολικό θόρυβο.
Γ. Από το χρώμα των καυσαερίων.

2. Αποτελεί παράβαση να  οδηγείτε ένα  αυτοκίνητο με 
φώτα π ο υ  δεν λειτουργούν:
Α. Κατά τη διάρκεια της νύκτας.
Β. Κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Γ. Οποιαδήποτε ώρα.

3. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος:
Α. Διακόπτετε τη λειτουργία των κινητήρων των οχημάτων 
που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα.
Β. Απομακρύνεστε από την περιοχή του ατυχήματος

σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)

Έ χουμ ε 6 λίρες, εκ των οποίων η μία είναι κάλπικη. Βρες ποια 
είναι η κάλπικη με μόνο δύο ζυγίσματα σε μια διπλή ζυγαριά 
(παλιού τύπου).

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]

Πάει ένας γέρος 97 χρόνων στο ασφαλιστήριο και λέει στον ασφαλιστή:
- “Καλημέρα παιδί μου. θα ήθελα να κάνω μια ασφάλεια ζωής.” 
Απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει:
- "Συγγνώμη για την αδιακρισία, αλλά την θα την κάνετε την ασφάλεια
ζωής;”
- "Ξέρεις παιδί μου, θα ταξιδέψω με τον πατέρα μου στην Ευρώπη.”
Ακόμη πιο απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει:
- “Και πάλι συγγνώμη, αλλά πόσο χρονών είναι ο πατέρας σας;”
- “ 127”
- "127; Και τι θα κάνετε στην Ευρώπη;”
Απαντάει ο γέρος:
- “θα πάμε στον γάμο του παππού μου.”
Σοκαρισμένος πια ο ασφαλιστής, ρωτάει:
- “Και πόσο χρονών είναι ο παππούς σας;”
- “Είναι...Α! 150.”
Και ο ασφαλιστής, περιμένοντας να ακούσει οτιδήποτε πια, ρωτάει:
- “Μα καλά, του παππού σας o ‘ αυτήν την ηλικία του ήρθε να παντρευτεί;”
- "Βλακείες μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς του!”
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παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι V

1. Πότε ξεκίνη σαν οι Ο λυμπιακοί Α γώ νες της  
αρχαιότητας;
Α) 767 π.Χ., Β) 776 π.Χ„ Γ) 773 π.Χ.

2. Π οιά τρία αγω νίσματα τω ν Ο λυμπιακώ ν  
Α γώ νω ν τη ς αρχαιότητας είναι όλα σωστά;
Α) Πάλη, αρματοδρομία, μαραθώνιος, Β) Πάλη, 
πυγμαχία, δίαυλος, Γ) Πυγμαχία, σφαιροβολία, στάδιο

γ ια τ ί το λέμε έτσι;
«Το θεριό της Κηφισιάς»Έτσι λεγόταν μέχρι το 
1935-6 το τρένο που πήγαινε από το σταθμά του Λαυρί
ου της Αθήνας (αρχές της οδού 3ης Σεπτεμβρίου) μέχρι 
την Κηφισιά. Και το λέγανε «θεριό», γιατί αγκομαχούσε 
και μούγκριζε σαν θεριό, όταν προσπαθούσε να πάρει τις 
ανηφοριές.

ΠΗΓΉ: «Λέξεις και φράσεις τιαροιμιώδετς» του Τάκτι Ναστούλτι εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

3. Πότε και από π ο ιό ν  καταργηθηκαν οι αρχαίοι 
Ο λυμπιακοί Αγώνες;
Α) Το 393 μ.Χ. από τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο, Β) Το 
414 μ.Χ. από τον ρωμαίο αυτοκράτορα Τιβέριο, Γ) Το 
393 π.Χ. από τον Μέγα Κωνσταντίνο

η γλώσσα μας
επίδειξη - demo. Συχνά στις μέρες μας ακούγεται και 
γράφεται (!) η ξένη λ. demo, όταν πρόκειται για δημόσια 
παρουσίαση στο κοινό των ενδιαφερομένων ενός νέου 
υπολογιστικού προγράμματος ή μιας ενδιαφέρουσας επί
τευξης στον χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει 
αρχίσει μάλιστα η λ. να υποκαθιστά ευρύτερα τη λ. επίδειξη. 
Ωστόσο, το επίδειξη, αρχαία και νέα ελληνική λ. με μεγάλη 
δηλωτικότητα, μπορεί να χρησιμοποιείται παντού, και για 
τους Η/Υ, αντί του demo (συγκεκομμένος τύπος του αγγλ. 
demo(nstration): αύριο θα γίνει επίδειξη ενός νέου υπολογι
στικού προγράμματος για τη γλώσσα - η επίδειξη της νέας 
γενιάς των Η/Υ θα πραγματοποιηθεί την άλλη εβδομάδα στο 
Πανεπιστήμιο.

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλωσσάς τον Γ. Μπαμιτινιώτη

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Τρία ποντίκια πίνουν...
- Εγώ, λέει το πρώτο, κάθε πρωί, κάνω μία βόλτα στο σπίτι, ότι 
ποντικοφάρμακο βρω το μαζεύω, και το πίνω με τον 
πρωινό καφέ!!!
- Εγώ, λέει το δεύτερο, κάθε πρωί πάω στην 
ποντικοπαγίδα, την απασφαλίζω, κάνω καμία 
τριανταριά πους-απς με την μπάρα, και στο
τέλος τρώω και το τυρί.

Το τρίτο τους κοιτά βαριεστημένο:
- Εγώ την κάνω, με ζαλίσατε, πάω σπίτι γιατί 
με περιμένει... η γάτα.

«"Η δικαιοσύνη ανεπηρέαστη» Κάποτε ένας 
πλούσιος διεκδικούσε την κυριότητα του σπιτιού 
ενός φτωχού. Ο φτωχός αρνούνταν να το παραχωρή
σει και η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια Ό  πλού
σιος που είχε άφθονα χρήματα εξαγόρασε πολλούς 
ψευδομάρτυρες και προνόησε να στείλει με έμπιστο 
πρόσωπο στον δικαστή ένα σακούλι με 100 χρυσά 
νομίσματα.
Ο καημένος ά φτωχός δεν είχε μάρτυρες, ούτε και 
χρήματα και η δίκη πλησίαζε.
Η ήμερα της δίκης έφθασε και οι δύο αντίδικοι βρέ
θηκαν στο δικαστήριο. Ο φτωχός παρουσίασε μόνο 
τους τίτλους του και ο πλούσιος ένα πλήθος μαρτύ
ρων. Ο δικαστής, πιστός στον όρκο που έδωσε, άκου- 
σε με προσοχή τους διαδίκους. Στο τέλος βγάζει το 
σακουλάκι με τα χρυσά νομίσματα και λέει:
«Βλέπετε αυτά τα χρυσά νομίσματα; Μου τα έστειλε 
ο αντίδικος του φτωχού με την ελπίδα να με εξαγο
ράσει. Αυτά και μόνο δείχνει το άδικο αίτημα του 
πλουσίου». Ο δικαστής λοιπόν δικαίωσε τον φτωχό 
και επέστρεψε το φιλοδώρημα στον άνθρωπο που 
νόμισε άτι τα χρυσά του νομίσματα θα επηρεάσουν 
τον δικαστή και θα κερδίσει το κτήμα που δεν του 
ανήκει.
Πόσοι άνθρωποι και σήμερα δεν μετέρχονται τους 
ίδιους τρόπους, χρήματα, προσωπική γνωριμία, διά
φορα μέσα, για να επηρεάσουν την δικαιοσύνη και να 
κερδίσουν υποθέσεις στις οποίες το δίκαιο δεν είναι 
με το μέρος τους. Αξίζει, όμως, στις περιπτώσεις αυ
τές και πάντα, ο δικαστής να μένει αμετακίνητος από 
την θέση του, όταν δικάζει μια υπόθεση και να μένει 
ανεπηρέαστος, από πρόσωπα, πράγματα, γνωριμίες 
και συμφέροντα. Γιατί όταν ο πολίτης διαπιστώσει 
ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αδέσμευτο τότε το οικο
δόμημα της κοινωνίας κλονίζεται και πολύ σύντομα 
θα το δούμε να σωριάζεται και να πέφτει.



Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Πάθηση των βλεφάρων

2. Τζόζεφ..., καναδός εξερευνητής του 19ου αιώνα - Συριστικά σύμ
φωνα
3. Αρχαίος λιμένας του Πειραιά - Θεατρικό έργο του Χίου Λέοναρντ
4. Μία από τις φυλές του Ισραήλ
5. Μουσική νότα - Ατόλλη της Βραζιλίας
6. Το ουδέτερο στοιχείο του πολλαπλασιασμού - Μία πρόθεση
7. Όρη της κεντρικής μακεδονίας
8. Φαρμακευτικό φυτό

ΚΑΘΕΤΑ
1. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
2. Καρλ..., δανός συνθέτης του περασμένου αιώνα
3. Μυθικός γενάρχης των Τρώων - Διεπαφή προγραμματισμού 
εφαρμογών
4. Ζοζέφ Ερνέστ ..., γάλλος ιστορικός και συγγραφέας του 19ου αιώ
να - Ένας Λουδοβίκος
5. Τύπος λεμφώματος - Ολυμπιακό άθλημα
6. Είδος ινδικών κρουστών
7. Παναϊτ ..., ελληνικής καταγωγής ρουμάνος συγγραφέας του προ
ηγούμενου αιώνα
8. Βερνίκι νυχιών - Ναμπίλ..., πρώην υπουργός εξωτερικών του Ισ
ραήλ
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► ... η αλυσίδα των ποδηλάτων βρίσκεται στη δε
ξιά πλευρά;
Πρόκειται για τυχαία επιλογή, η οποία αποδείχθηκε 
σωστή κατά την πρακτική της εφαρμογή. Αν η αλυσί
δα φύγει τοποθετείται για ασφάλεια στα γρανάζια, κα
θώς ο ποδηλάτης είναι προστατευμένος από την κίνη
ση του δρόμου. Η θέση της αλυσίδας στα δεξιά ισχύει 
ακόμα και στην Αγγλία, όπου η κίνηση των αυτοκινή
των γίνεται με την αντίθετη φορά. Μια άλλη εξήγη
ση σχετίζεται με τη μηχανική των ποδηλάτων. Προ- 
κειμένου τα γρανάζια τους να αλλάζουν ταχύτητες, 
βιδώνουν στον πίσω τροχό. Έτσι η περιστροφή γύρω 
από τον άξονα του τροχού, η οποία γίνεται με τη φο
ρά του ρολογιού, διατηρεί σφιγμένα τα γρανάζια πάνω 
στον τροχό. Με την αλυσίδα στα αριστερά η περιστρο
φή των δεξιόστροφων γραναζιών θα γινόταν με φορά 
αντίθετη από εκείνη του ρολογιού, με αποτέλεσμα να 
ξεβιδώνουν. Παρ’ όλα αυτά, το αριστερό πετάλι διαθέ
τει αριστερόστροφη βίδα για να διατηρείται σταθερό. 
Σε κάθε περίπτωση, αν είναι απαραίτητο η αλυσίδα το
ποθετείται και στα αριστερά, όπως συμβαίνει με τη μία 
από τις δύο αλυσίδες των διθέσιων ποδηλάτων.

τεστ αστυνομικών γνωσεων
1. Ο δύτης Δ, ο οποίος αφαιρεί διάφορα κινητά  
πράγματα (ψυγείο -  τηλεόραση) από την  
θαλαμηγό «Η ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΗ» π ου  βρίσκεται 
ημιβυθιομένη στο λιμάνι του νη σιού της Θήρας 
διαπράττει:
α) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), 
β) κλοπή (αρ. 375 ΠΚ),
γ) διακεκριμένη περίπτωση κλοπής (αρ. 374 ΠΚ).

2. Α ν την γάτα της 80χρονης Η, π ου  ακούει στο 
όνομα «Ματούλα» π ου  κυκλοφορεί ελεύθερη στη 
γειτονιά, χω ρίς επίσης να  έχει απομακρυνθεί για  
μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι της Η, την  
πάρει η  Γ, μισητή εχθρός της Η και κάνει δίκιά 
της την «Ματούλα», τότε αυτή διαπράττει:
α) κλοπή (αρ. 372 ΠΚ) διότι η φυσική εξουσία 
παραμένει στην Η,
β) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ) διότι εφόσον 
απομακρύνθηκε η γάτα από το σπίτι της Η, η Γ 
αποκτά την κατοχή της, 
γ) υφαίρεση (αρ. 378 ΠΚ).

ΠΗΓΗ: τον Νομικού Εγκληματο\όγου Ν. Δερμενονδη

Α/Α [  1 2 2  ]  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Ο Δημήιρης Γρέζης είπε ότι αφού ο Γεώργιος Παπαπέ- 

τρου τον ξύπνησε, πέταξε το αδιάβροχο του στην καρέκλα 
και έπεσε στο κρεβάτι και ότι εκείνος δεν είχε πειράξει τίπο
τα. Όμως ο Αστυνόμος βρήκε το αδιάβροχο του Γρέζη πά
νω από το αδιάβροχο του θύματος.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1.A, 2.Α, 3.Β

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1. Α, 2. Γ, 3. A

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Ο χάρτης.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ» \
Απάντηση: 1. β, 2. γ

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)

1) ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ Λάμπρος, 2) ΜΠΟΥΝΑ Ανδρομάχη, 3) 
ΚΟΥΤΟΥΛΙΑΣ Τάσος
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 του δώρου σας).

ΛΥΣΗ
ΛΥΣΗ Sudoku ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

3 7 1
2 8  5 
6  9  4

5 4 8
6  3 9
7 2  1

9 2  6
4 1 7
5 3 8

4 3 1 2 9  5
9  3 2 8 7 5 1 6  4

m > 1 6 4 8  7 3
7 3 6  5 1

1 6 3 4 5 2 7 8  9
8  5 9 1 6 7 3 4 2

ελληνικές παροιμίες
► Γλυκάθηκε η  γριά  στα σύκα, έφαγε και τα, συκόφυλλα.
Οι απολαύσεις είναι πάντοτε επιθυμητές, ακόμα και από ηλικιωμένους ανθρώπους.
► Ά ντρα θέλω, τώρα τον θέλω.
Το λέμε για εκείνους ή εκείνες που είναι ανυπόμονοι και ζητούν να γίνει το δικό τους, με οποιονδήποτε τρόπο. 
►Η γριά  κι α ν  στολίζεται, στον ανή φ ορ ο γνωρίζεται.
Λέγεται για εκείνους κι εκείνες που θέλουν να κάνουν τους νέους.
► Ό π ο ιο ς  βιάζεται, σκοντάφτει.
- Όποιος δεν είναι προσεκτικός και βιάζεται, μπορεί να κάνει λάθη.
- Η βιασύνη και η προχειρότητα σε μια εργασία ή σε μια υπόθεση, σχεδόν πάντα μας οδηγεί στην αποτυχία. 
► Τραβάτε με, κι α ς  κλαίω.
Λέγεται συνήθως για κείνον που επιθυμεί κι επιδιώκει να αποκτήσει κάτι και κάνει πως δεν το θέλει, 
για να το αποκτήσει, στο τέλος, ευκολότερα.

Από το βιβλίο του Φαίδοτνα Τότσκα εκδ. Μπαρμπουνάκτι.

_______________________ εορτολόγιο____________
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους. 

ΙΑ Ν Ο Υ Α Ρ ΙΟ Σ  Φ ΕΒΡΟ ΥΑΡΙΟ Σ

Βασίλειος, Βασιλική 1/1
Σεραφείμ 2/1
Θεοφάνης, Θεοφάνιά, Ουρανία, Φώτης, 6/1
Ιωάννης, Ιωάννα, Πρόδρομος 7/1
Αντώνιος, Αντωνία 17/1
Αθανάσιος, ΑθανασίαΤΣΑΜΠ ΙΚΑ 18/1
Ευθύμιος, Ευθυμία 20/1
Γρηγάρης, Μαργαρίτα 25/1

(* )  Κινητή γιορτή



Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Ελευθέριος Οικονόμου συγχαίρει όλο το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας που καθ’ οισνδήποτε τρόπο ενεπλάκη και συνέδραμε κατά 
τη διάρκεια της δίκης στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Άμφισσας 
από 20-1-2010 έως 11-10-2010, επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα 
ευθύνης και επαγγελματισμό, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η Αστυνόμος ΖΓ Φτοτεινή Καραμέτου, χήρα του Υποστρατήγου 
ε.α. Φωτίου Παπανδρέου ευχαριστεί από καρδιάς όλους τους 
συναδέρφους που συμπαραστάθηκαν ηθικά και υλικά κατά τη 
διάρκεια της νοσηλείας του συζύγου της, τόσο στον ίδιο, όσο και 
στην οικογένεια της. Επίσης ευχαριστεί τους συναδέρφους για την 
προσφορά αίματος και την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών ΑΠ. 
και το Ίδρυμα Εξοχές για την σημαντική υλική τους βοήθεια και 
συμπαράσταση στο βαρύτατο πένθος της οικογένειας.

Το Νοσοκομείο «Παίδων» (Ογκαλογικό Τμήμα) ευχαριστεί 
τους αστυνομικούς που κατέθεσαν χρηματικό ποσό αντί στεφάνων στη 
μνήμη του Υποστρατήγου ε.α. Φωτίου Παπανδρέου για την ενίσχυση 
των αναγκών του νεοϊδρυθέντος Νοσοκομείου.

Η Πρεσβεία των Η.ΠΑ. με επιστολή της προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου 
ευχαριστεί και εκφράζει την εκτίμησή του στον Υποδ/ντή Κυκλάδων 
κ. Μανούσο Μεγαλακάκη για τις άμεσες ενέργειες του σε συμβάν με 
Αμερικανή υπήκοο που έπεσε θύμα βίας στην Πάρο.

Η Πρεσβεία των Η.ΠΑ. με επιστολή της προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου 
ευχαριστεί τον Διοικητή του A  Τ. Αμπελοκήπων ΑΙΑ Κων/νο 
Χριστόπουλο για τις άμεσες ενέργειες του σε συμβάν με άρρωστο 
Αμερικανό υπήκοο.

τη Διοικητή του Τ.Τ. Κορίνθου AΑ  Μαρία Καρβουνίδη και τον 
Ταξίαρχο Θεοχάρη Αγόρη για την άμεση ανταπόκρισή τους και την 
εξαιρετική συμπαράσταση σε περιστατικά απόπειρας διάρρηξης και 
ένοπλης ληστείας εντός της οικίας της.

0  κ. Νικόλαος Βάρθης κάτοικος Κέρκυρας με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί τους Αστυνομικούς 
της Γειτονιάς κ.κ. Γεώργιο ΝτεΙή και Γεώργιο Βεσκούκη για τον 
επαγγελματισμό που επέδειξαν παραδίδοντας απωλεσθέν πορτοφόλι 
εμπεδώνοντας με την ενέργεια τους το αίσθημα ασφάλειας των 
πολιτών.

Το Τεχνικό Γραφείο Δημήτρη Αποστολάκη & Συνεργατών
συγχαίρει και ευχαριστεί τους ΥπαρχΙκα Σπυρίδωνα Μπίλλη 
- Σαμαρά, Αρχ/κα Γρηγόριο Χρυσάφη, Αστ/κες Τάσο Κατσίκα, 
Χρήστο Κουκουβιτάκη και Στέφανο Μαντζίρη οι οποίοι με κίνδυνο 
της ζωής τους συνέλαβαν δράστη διάρρηξης του τεχνικού γραφείου 
και με άψογους χειρισμούς βρήκαν και επέστρεψαν όλα τα 
κλοπιμαία.

0  κ. Αναστάσιος Φούντας και η κα Ασπασία Περδικάρη- 
Φούντα συγχαίρουν τον Διοικητή του A  Τ.Τ. Αυτ/μχον Αττικής 
A  Α  Νικόλαο Σπανουδάκη και τον Αρχ/κα Βαβαρούτσο για την 
άμεση συνδρομή και επαγγελματισμό που επέδειξαν σε τροχαίο 
ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν.

Οι διοργανωτές και η αρμόδια Ομοσπονδία του Balkan Off 
Road Marathon με επιστολή τους προς τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη ευχαριστούν τους Αστυν. Δ/ντές, τα Αστυν. Τμήματα 
και τους Διοικητές τους οι οποίοι με την άψογη συνδρομή τους 
συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση του αγώνα, έτους 2010.

Η κα Ματίνα Συνδουκά ευχαριστεί το 
Τ. Τ. Ρεθύμνου και ιδιαίτερα τους ΑνθΙ 
μο Εμμανουήλ Κατσουγκρή και Αρχ/κα 
Ευάγγελο Διαλεκτάκη για την αμέριστη 
συμπαράσταση και για την ηθική και 
ψυχολογική υποστήριξη που της παρείχαν σε 
τροχαίο ατύχημα που είχε εμπλακεί.

Η κα Μαρία Γαβριέλλα Σταθερού με
επιστολή της προς τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη ευχαριστεί τις υπηρεσίες της 
Α.Δ. Κορινθίας και ιδιαίτερα τον Διοικητή 
Ασφαλείας Α Α  Ευάγγελο Πιπέρη, τον κ. 
Γεώργιο Ταμπαχανιώτη του Τ.Τ. Κορίνθου,
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0  Α.Π.Σ. Εθνικός Σαγαίικων ευχαριστεί 
την ΑΔ. Μεσσηνίας και ιδιαίτερα τον 
Αξιωματικό κ. Γεωργόπουλο για την 
άψογη συνεργασία και τήρηση μέτρων 
τάξης προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά ο 
ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ Εθνικού 
Σαγαίικων και Πάμισσου Μεσσήνης.

Η κυρία Μ.Τ. και η οικογένεια
της συγχαίρουν και ευχαριστούν όλο το 
προσωπικό της ΑΑ. Κοζάνης και ιδιαίτερα 
τον Αστυν. Δ/ντή Ταξίαρχο Γεώργιο 
Κολτσίδα για τις άμεσες ενέργειες και τον 
άψογο επαγγελματισμό τους προκειμένου να 
συλληφθεί δράστης ληστείας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011



Οι Αρχ/κας Γεώργιος Γιαγλόγλον και ΥπαρχΙκας Κων 
νος Νταμποκτης που υπηρετούν στο Τμ. Δίωξης Ναρκωτικών 
Κατερίνης, ευχαριστούν το ΓΑ Λιμενικού Ηγουμενίτσας, την 
Υ.Α Ιωαννίνων, το Τμ. Δίωξης Ναρκωτικών Ιωαννίνων, τον 
Αστυν. Δ/ντη Δράμας, την Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών Δράμας, 
όλους τους συναδέλφους της ΑΔ. Δράμας καθώς και την Ένωση 
Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Πιερίας, για την αμέριστη βοήθεια 
και συμπαράσταση στην πρόσφατη υπηρεσιακή περιπέτεια τους.

Page 1 of 1

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη - Γραφείο Τύπου

Από: Gigourtakh Maria (gigoumaria@yahoo.comJ

Αποστολή: Σάββατο, 28 Αυγούστου 2010 6  50 μμ

Προς: pressoffice@yptp gr

Κοινοποίηση: pressoffice@yptp gr 

Θέμα: συγχαρητήρια σε αστυνομικό

ό·έ

καλησπέρα ονομάζομαι γιγουρτακη μαρία και είμαι ομογενείς απο την αμερικη,την δεύτερα το 
πρωί είχα πάει με την κορουλαμου στο φραγμα της θέρμης στην Θεσσαλονίκη και θαυμαζαμε 
την φυση,καποια στιγμή η μικρή εφυγε απο την προσοχημου και επεσε μέσα στο φραγμα μέσα 
στο νερό και στον βουρκο(4-5 μέτρα ύψος),το παιδί δεν ήξερε μπάνιο και ευτυχώς που κάποιο 
παληκαρι τα είδε ολα καθώς ετρεχε και βουτηξε μέσα στο νερό και εβγαλε το παιδί,είδα την 
μπλούζα που φόραγε και ήταν μαύρο χρώμα και απο πίσω εγραφε greek police,όταν τον ρώτησα 
αν είναι αστυνομικός μου απάντησε ναι αλλα δεν μου είπε το ονοματου,το μονο που είπε είναι 
οτι το καθηκοντου είναι και τίποτα παραπανω,αφου είδαμε οτι η μικρή είναι καλα,με χαιρέτησε 
και εφυγε,αφού πάλι τον ρώτησα είπε οτι χρειαστώ στην αστυνομία πυλαιας(μαλον εκεί 
ανήκει),είναι ενα ψηλό παιδί με ξυρισμένο κεφάλι γύρω στα 3 5-3 7,σας παρακαλώ πολύ σαν 
υπουργείο να του μεταφερετε τις ευχαριστιεσμου και θα ήθελα να μάθω πολύ το ονοματου! 
σε καποια σαιτ εχω στειλη ευχαριστήρια αλλα δυστηχως δεν μπορώ να τον βρω! 
θα σας είμαι ευγνωμον για την απαντησησας!

Χαλάνδρι και το οποίο περιείχε σημαντικά προσωπικά αντικείμενα.

Ο κ. Ευάγγελος Πατιανικολάον Ιατρός Παθολόγος,
Αναπληρωτής Δ/ντής Τ.Μ.Υ. ΙΚΑ 
Ασπροπύργου με επιστολή του προς 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
συγχαίρει τον Αστυν. Υποδ/ντή Αθανάσιο 
Λούκο, Διοικητή του Α.Τ. Ασπροπύργου 
για τον άψογο επαγγελματισμό, ήθος και 
συνεργασία που υπέδειξε σε πρόβλημα 
που δημιουργήθηκε στην Τοπική Μονάδα 
Υγείας ΙΚΑ Ασπροπύργου.

Το Γραφείο Προέδρου της Ελληνικής 
Στατιστικής Αρχής με επιστολή του 
προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 
ευχαριστεί τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
κ. Μ. Σφακιανάκη καθώς και όλο το 
προσωπικό για την άμεση συνδρομή και 
αποτελεσματικότητα τους σε σοβαρό θέμα 
που αντιμετώπισε η Αρχή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης 
και ο Πρόεδρος κ. Σταύρος 
Δημηρούδης εκφράζουν τη συμπαράστασή 
τους στον αστυνομικό της ομάδας «ΔΙΑΣ» 
που τραυματίστηκε σοβαρά κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων του και του 
εύχονται να αποκατασταθεί σύντομα η 
υγεία του.

Η κα Τζουλιέττα Μαρκαρά κάτοικος Βούλας ευχαριστεί τους 
αστυνομικούς της Ομάδας «ΔΙΑΣ» για την άμεση συνδρομή τους 
και για τον επαγγελματισμό που υπέδειξαν σε σήμα συναγερμού της 
οικίας της.

Ο κ. Στέφανος Αδαμόπουλος ευχαριστεί τον κ. Τόδα του Τ.Α. 
Χαλανδρίου για τον επαγγελματισμό που υπέδειξε παραδίδοντας 
του τσαντάκι που είχε απωλεσθεί κατά τη διαδρομή Π. Φάληρο -

Ο κ. Γεώργιος Μίχος, Γενικός ΔΙντής της Εταιρείας 
Προστασίας Οπτικοακουστικών Εργοιν με επιστολή του προς 

τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
εκφράζει τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια 
εκ μέρους της εταιρείας και των εταιρειών- 
μελών για τον άψογο επαγγελματισμό 
του προσωπικού του Τ.Α. Παιανίας και 
ιδιαιτέρως των Υ/Α Κων/νο Λεβεντάκο, Ανθ/ 
μο Ιωάννη Τσιτσιμιτέο, Αστ/κες Γεώργιο 
Στόγια, Αθανάσιο Τσιακμάκη, Μάριο 
Βεζυρόπουλο, Σάββα Αναστασιάδη και ΚωνΙ 
νο Κοκλάνη, σε σοβαρή περίπτωση κλοπής 
πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η οικογένεια Αραπίνη ευχαριστεί και 
συγχαίρει όλο το προσωπικό του Τμήματος 
Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και 
συγκεκριμένα τους Αστυν. Υποδ/ντή Λεωνίδα 
Πισκοτάκη, A  Α  Γεώργιο Παπασηφάκη,
ΑΠ' Βασιλική Σεργιάννη, ΑΠ Δημήτριος 
Διανά και Υ/Βί Ιωάννη Κοντογιάννη για 
την άμεση συνδρομή και επαγγελματισμό 
που υπέδειξαν προκειμένου να συλληφθούν 
οι δράστες της ένοπλης ληστείας που 
διαπράχθηκε στο κατάστημά τους.

Ο κ. Ηλίας Αποστολόπονλος, Ιατρός, 
Δ/νής τον Κέντρου Υγείας Μήλον με 
επιστολή του προς το Υπουργείο Προστασίας 

του Πολίτη συγχαίρει το προσωπικό του A.T. Μήλου και ιδιαίτερα 
τον Αρχ/κα Ιωάννη Παπαγεωργίου για τον επαγγελματισμό που 
υπέδειξαν κατά τη διάρκεια ελέγχων, μειώνοντας σημαντικά τα 
τροχαία ατυχήματα την καλοκαιρινή περίοδο.

Ο ΥπαρχΙκας Δημήτριος Κωνσταντίνον που υπηρετεί στο Τ.Τ. 
Πτολεμαΐδας, ευχαριστεί όλο το προσωπικό της Αστυν. Υποδ/νσης 
Πτολεμαΐδας, την Τράπεζα Μματος της Ελληνικής Αστυνομίας, την 
Γ.ΑΑ.Π. Δυτικής Μακεδονίας, την Α.Δ. Γρεβενών καθώς και όλο το 
προσωπικό του Τ.Τ. Πτολεμαΐδας για την ηθική και υλική βοήθεια
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που του προσέφεραν σε σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε 
με τον πατέρα του.

Ο ΑρχΙκας Κων/νος Βούλγαρης που υπηρετεί στο Α.Τ. Λαμίας 
ευχαριστεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος «Εξοχές 
Ελληνικής Αστυνομίας» καθώς και την Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Φθιώτιδας για την οικονομική ενίσχυση που του 
παρείχαν σε πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο κ. Ευάγγελος Δακούτρος Αναπλ. Γεν. ΔΙντής 
Ανθρωπίνου Δυναμικού Ο.Τ.Ε. και η Υποδ/νση Ασφάλειας 
Εγκαταστάσεων εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον 
Ταξίαρχο Ιαήννη Δικόπουλο, Δ/ντή της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής για την παρουσία έμπειρου πυροτεχνουργού σε δοκιμές 
υλικοτεχνικών μεστόν ανίχνευσης και του Ταξιάρχου Δ. Παπαδάκη 
για τη εκπαίδευση στελεχών στο θέμα εκρηκτικών μηχανισμχόν.

Ο Δήμαρχος κ. Χαράλαμπος Σωτηριάδης του Δήμου 
Μεσοποταμίας Ν. Καστοριάς με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη συγχαίρει και ευχαριστεί όλο το 
προσωπικό της Α.Δ. Καστοριάς για τον επαγγελματισμό και την 
αποτελεαματικότητά τους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους 
εδραιώνοντας το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών της ακριτικής 
περιοχής.

Ο ΔΙντής του 5ου Γυμνασίου Π. Φαλήρου ευχαριστεί τον 
Ταξίαρχο κ. Αντωνίου, Δ/ντή Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών, 
καθώς και όλο το προσωπικό της Δ/νσης για την ενδιαφέρουσα και 
επιτυχή επίσκεψη μαθητών στα εργαστήρια της.

Η ΓΙΑΕ ΓΙανθρακικός με επιστολή της προς τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου 
ευχαριστεί το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Ροδόπης και τον 
Ταξίαρχο Δήμο Κοκμοτό για την άριστη συνεργασία κατά τη 
διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2009-2010.

Ο κ. Ιωάννης Σταμέλος, ευχαριστεί την ομάδα ΔΙΑΣ Π. Φαλήρου 
με κωδικό 119-3 Α  αλλαγής για την άμεση συνδρομή και άψογη 
συμπεριφορά που επέδειξαν σε κλοπή που διαπράχθηκε σε βάρος του 
στη Λ. Συγγρού (23/9/2010).

Ο κ. Στυλιανός Τσιώμος, δικηγόρος και η οικογένεια του 
ευχαριστούν και συγχαίρουν το προσωπικό του AT. Πανοράματος 
Θεσ/νίκης και την ομάδα ΔΙΑΣ για την άμεση επέμβασή τους που 
είχε ως αποτέλεσμα την αποτροπή επιχείρησης διάρρηξης της οικίας 
του τις νυχτερινές ώρες της 27/5/2010.

Η κα Αναστασία Μοροζίνη, εκφράζει τις ευχαριστίες της στους

αστυνομικούς Προκόπιο Σουπιώνη και Κων/νο Δημητριάδη 
του A Τ. Συντάγματος για την άμεση αντιμετώπιση και 
επαγγελματισμό που επέδειξαν σε προσωπικό της ζήτημα τις 
νυχτερινές ώρες της 21/9/2010.

Ο κ. λεωνίδας Μαρουδής συγχαίρει και ευχαριστεί τον 
Διοικητή του Τ.Τ. Καλλιθέας A  Α  Νεκτάριο Αγγελή καθώς και 
τους αστυνομικούς κ.κ. Γεώργιο Γιώτη, Τρύφωνα Τόκα και 
Δημήτριο Λάμπα για τις άμεσες ενέργειές τους και για τον άριστο 
επαγγελματισμό που επέδειξαν σε τροχαίο θανατηφόρο ατύχημα.

Η Δήμαρχος Στυρέων Ν. Εύβοιας κα Μούτσου και το 
Δημοτικό Συμβούλιο ευχαριστούν τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη, τον Ταξίαρχο κ. Βασίλειο Αντζά καθώς και τις 
υπηρεσίες της ΔΑ Εύβοιας, AT. Καρύστου και ΑΣ. Στύρων 
για την άμεση συνδρομή τους στην επιχείρηση ανεύρεσης 
αγνοουμένου ατόμου.

Ο κ. Ιωάννης Ρουσκέτος με επιστολή του προς τον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου ευχαριστεί 
τον Διοικητή του A Τ. Λαυρίου ΑΑ'κ. Χρήστο Τσιγαρίδα καθώς 
και όλο το προσωπικό σχετικά με προσωπικό του ζήτημα. ]
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Quality in Protection
Kevlar ®, Nomex ®, Gore-Tex ®, ThinsulateTM

www.siamidis.gr
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Bulletproof
Kevlar

BIOMHNANIKH ΖΩΝΗ, 320 11 ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΤΗΛ.:22620 32 992 FAX: 22620 32 991 C O S tS S  S ia m id lS  S a

http://www.siamidis.gr
mailto:ifestos@siamidis.gr


m  E uy iO N
w w w . e l r n o n . c o m To Ελληνικής καταοκευής αλεξίοφαιρο τπς ELMON 

εξανεται ήδη οε περισοοτερες απο 18 χώρες!

http://www.elrnon.com


Ένα από ία ανθεκτικόιερα και ελαφρύιερα  
γιλέκα που κατασκευάστηκαν ποτέ...

TO KAREV  FM J Μ Α Χ Α ΙΡ Ι Χ Ε ΙΡ Ο Β Ο Μ Β ΙΔ Α  ΓΥΡΙΓΓΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
• Πιστοποιημένη προστασία επιπέδου IIIΑ κατά NIJ 0101.04
• Ιδιαίτερα χαμηλό Papos αντιβαλλιστικού υλικού 4,8 k g /m 2
• Σχεδίαση 360° με μεγάλη πλευρική κάλυψη
• Εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο αντιβαλλιστικό πάνελ < 8 mm
• Ο μέγισκ» μέσο$ 0pos στη βολίδα των 9 χιλ. δεν ξεπερνά 

το βύθισμα των 23 χιλ. και στη βολίδα των 44 χιλ. τα 34 χιλ.
• Προστασία από Χειροβομβίδα DM51< 2,5 μ.
• Προστασία από Μαχαίρι S1/G μέχρι 20 J 

σύμφωνα με το HOSDB < 10 mm
• Εξαιρετικά Αδιάβροχο αντιβαλλιστικό υλικό
• Πιστοποιημένο να σταματά βλήμα 

Tokarev FMJ 7,62 χ 25 cos έξτρα απειλή
• 9 mm V50 > 500 m/sec
• Προστασία από Σύριγγα σύμφωνα 

με το VPAM KDIW 2004 Class 11
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Μ π ο ρ ε ίτε  να  τα π ρ ο μ η θ ε υ τε ίτ ε : Α θή ν α , Κλείστρο: 210 6470529, Μοναστηράκι, Milipolis : 211 0140359. 
Θ εσ σ αλονίκη: Τάλοϊ: 2310-770842. Πάτρα: Ρουμελιώτη: 2610270039. ία ν θ η : Army Market: 2541021662

http://www.elmon.com
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο διμηνιαίο περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» (Λ. Κηφισίας 23,15123 
Μαρούσι, τηλ. 210 6828.525- fax 210 6849.352), για ένα χρόνο (6 τεύχη)

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

•  Κατέθεσα στον υπ1 αριθμ. λογαριασμό 0340300207716 της Αγροτικής Τράπεζας, το ποσό τω ν .........ευρώ και σας
αποστέλλω σε Φ/Ατο σχετικό παραστατικό.

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...............................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.................................................ΤΗΛ:................................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......................................

Επισήμανση: Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΑΠΟ ΜΑΧΑΙΡΙ (25J0U LE S )

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΙΙΑ+
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ΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

]p «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από χα μεγαλύτερα και αρ 
Υικά περιοδικό με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φ 

>ν «Αστυνομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επί 
;>οφυλακής» που με την ενοποίηση των Σωμάτων (1984) ονομάσ 
Επιθεώρηση» και το έτος 2000 μετονομάσθηκε σε «Αστυνομική A

Στις σελίδες της έχει καταγραφεί με συνέπεια και συνέχεια το 
Αστυνομίας και γενικότερες πληροφορίες από την ιστορική και κοιν 
χώρας που απηχούν το άρωμα κάθε εποχής.
Qc, περιοδικό Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα εξυπηρετεί εδώ και 
σ^οπό, κατά το μάλλον ή ήττον κοινωφελή και άγνωστο στον ευρύτ 
αστυνομικής οικογένειας.

«Τυχόν ενεργητικά υπόλοιπα», έτσι ονομάζονται λογιστικώς, τα έσοδα που 
κύπτουν από τις διαφημίσεις και από την ετήσια συνδρομή των εννέα (9) ευρώ  
(που παρακρατείται κάθε Δεκέμβρη), διατίθενται στο μεγαλύτερο μέρος τους 
για την ενίσχυση αναξιοπαθούντω ν Αστυνομικών ή  των τέκνων ή των οικο
γενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδικού.

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με 
τον «Λογαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφω- 
νικό κατάλογο) και παράλληλα με το «Ίδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική 
βοήθεια στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.

Για το σκοπό αυτό, το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν οικονομικά 97 συνάδελφοι με 
το χρηματικό ποσόν των 107.000 ευρώ, 167 ορφανά συναδέλφων με το χρηματικό 
ποσόν των 20.040 ευρώ και 310 τέκνα υπερπολύτεκνω ν οικογενειών με το χρημα
τικό ποσόν των 21.700 ευρώ.
Συνολικά για το έτος 2010 χορηγήθηκε το χρηματικό ποσόν των 148.700,00 ευρώ.

\

Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέ
πει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του 
περιοδικού και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας 
πάντοτε στην πολύτιμη αρωγή των συναδέλφων.

Ο Διευθυντής τιις Αστυνομικής Ανασκόπησης 
Βασίλειος Τραυλός 

Αστυνομικός Διευθυντής


