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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.

Καλύψ εις Πακέτου  
Προσφοράς

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

Ασφάλιστρα
Ίπποι Εξάμηνο

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

Γ ε ν ι κ έ δ  Α σ φ ά Χ ε ι ε 5  Α σ η μ ά κ ο β · ·

Τη λέφ ω νο  Ε π ικ ο ιν ω ν ία ς  : 210 -2719601  
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


[  ΣΗΜΕΙ ΩΜΑ I

από τον εκδότη

δίμηνο που μεσολάβησε αττό το προηγούμενο τεύχος, κυριάρχησε το γεγονός της ένοπλης 

αστυνομικών μ ε  κακοποιούς στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη την 1η Μαρτίου, 

της πρωτοφανούς αυτής επίθεσης είναι οι συνάδελφοι της ΔΙ.ΑΣ. Ιωάννης Ευαγγελινέλης 

και Γεώργιος Σκυλογιάννης που κατέληξαν και οι Παναγιώτης Γληνιάς και Γεώργιος Σπαντιδάκης  
που τραυματίσθηκαν.

Το γεγονός αυτό συντάραξε όχι μόνον το αστυνομικό Σώμα, αλλά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, η 

οποία αντέδρασε μ ε  πρωτοφανή ευαισθησία απέναντι στις στυγνές δολοφονικές διαθέσεις των ασύλ
ληπτω ν ακόμα δολοφόνων.

Εκτός από το ανωτέρω τραγικό περιστατικό, που είναι νωπό ακόμα στη μνήμη μας, η Ε λληνική  

Αστυνομία συνεχίζοντας τον ανηφορικό δρόμο της θυσίας και του καθήκοντος, σημείωσε σημαντικές 

επ ιτυχίες κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος:

► Σ τις 14 Μ αρτίου η Δ .Α .Ε.Ε.Β. σε συνεργασία μ ε  την Ε.Κ.Α.Μ . στόχευσε για μ ια  ακόμη φορά κατά 

τις τρομοκρατίας, μ ε  συλλήψεις στο Βόλο και την Α ττική  και κατάσχεση σημαντικότατων πειστηρί
ων.

► Σ τις 30 Μαρτίου ολοκληρώθηκε η σύνταξη δικογραφίας σε βάρος 21 7 ατόμων εκ των οποίων τα 70 

αποτελούσαν βασικά μέλη  τεσσάρων εγκληματικώ ν οργανώσεων που κυρίως, παρείχαν «προστασία» 

σε καταστήματα.

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, θα πρέπει να 

αναφέρουμε την ίδρυση της υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και την αναβάθμιση της Δίωξης 

Η λεκτρονικού Εγκλήματος. Οι δύο υπηρεσίες θα λειτουργούν πλέον ως μ ια  αυτοτελής κεντρική υπη
ρεσία του Αρχηγείου μ ε  πανελλαδική εμβέλεια.

Με σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας, όπου ο αστυνομικός θα πρέπει 

να υπερβάλλει εαυτόν, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» σας εύχεται Κ Α ΛΗ  ΑΝ ΑΣΤΑΣΗ . ]

[ 3  ] Α/Α
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ΤΕΥΧΟΣ 266 Μ Α Ρ ΤΙΟ Σ-Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ 2011

Ψ < . α  Q
Έ νοπλη  συμπλοκή αστυνομικών με κακοποιούς στον Άγιο I. Ρέντη, v_y Συλλήψεις σχετικά με την τρομοκρατία, 

10 Δικογραφία σε βάρος 217 ατόμων, 14 '  Ιδρυση της υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας, 16 Εορτασμός

20,της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου», ' Θέματα Διεθνούς Ευθύνης.

Α/Α

28,

Ασφάλειας,

Περί πειθαρχικών παραπτωμάτων, JmU K J kn.6 τη θεωρία του Lombroso στη σύγχρονη αστυνομική έρευνα,

ο ο
Ενδοοικογενειακή βία, K J  U l

44
'Η  Έ ννο ια  της καριέρας, 

"Οδοιπορικά στην Κοζάνη.

Εκπαιδευτικό ταξίδι της σχολής Εθνικής

[  4  ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011



90
98kJ  V ^ H  Εξοδος του Άρεως,

108
Δύο αντίθετες αντιλήψεις για το Ανατολικό Ζήτημα,

100
Διατροφή και Αθλητική Επίδοση,

Οι ηρωίδες του Σουλίου,

112,/Η  διδασκαλία

των δημοτικών χορών, 114Βαμμένα κόκκινα αυγά.

Μόνιμες Στήλες

50 
62 
7 4 *  

106 
124

Επιτυχίες του Σώματος,

Ηθικές Αμοιβές,

πηρεσιακα νεα,

Βιβλία,

Αλληλογραφία.

58 
64 
102

118 Παράξενα, 120

Διεθνείς αστυνομικές επιτυχίες,

68Αθλητισμός,

Πολιτισμός, 

Παράξενα,

'Επικαιρότητα,

Ψυχαγωγία,

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η
(Χνασκόπηση

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

Σύμφωνα με την 9010/1116-γ από 511/01 (ΦΚΚ. Β -1090) 
Απόφαση του κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την νπ'αριθμ. 9010Ι1Ι17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β’ 1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιοτορίας- 
Εκδόσεων της Δ/νοης Δημοσίων Σχέοεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Α/Δ' Βασίλειος Τραυλός 
τηλ. 210/6927283
Β. Αρχισυντάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος 
χηλ. 210/6854609 
Creative a rt director
Λιάνα Ιωαννίδου

Συντάκτες
Ανθ/μος Αθανάσιος Ντάλας, Αστυφ. Ιωάννης 
Ντελέζος, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Π.Υ. Μαρία 
Νέζερη.

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Δι άνομη 
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
χηλ. 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: Λεαχρ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: policemagazine@astynomia.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.

[ 5 1  Α/Α
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συμπλοκή αστυνομικών με 
ιούς στην περιοχή του Αγίου I. Ρέντη

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2011
Την 18.37’ ώρα της 1/3/2011 ενημερώθηκε τηλεφωνικά το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δρά

σης για διάπραξη ληστείας σε περίπτερο, επί της Λεωφ. Δημοκρατίας 337 στο Μενίδι, από τρεις δράστες 
και δόθηκαν τα στοιχεία του αυτοκινήτου στο οποίο επιβιβάσθηκαν.

Αμέσως μετά την ενημέρωση του Κέντρου Επιχειρήσεων της Δ/νσης Άμεσης Δράσης, για ληστεία 
στην περιοχή του Μενιδίου, κινητοποιήθηκε άμεσα ευρύς σχηματισμός αστυνομικών δυνάμεων, από 
ομάδες ΔΙΑΣ, περιπολικά Άμεσης Δράσης και Αστυνομικών Τμημάτων, περιπολικά Ασφαλείας και 
Τροχαίας.

Οι δυνάμεις κινούνταν και αναπτύσσονταν σύμφωνα με το στίγμα του καταδιωκόμενου οχήματος, 
οποίο δίνονταν από εποχούμενους σε μοτοσυκλέτες αστυνομικούς, που ακολουθούνταν από υπη- 

αυτοκίνητα.
αίνεται η ιδιαιτερότητα της χρονικής στιγμής, ο κυκλοφοριακός φόρτος, το γεωγραφικό πε- 
εξέλιξης της επιχείρησης, αναφορικά με τις δυνατότητες κίνησης και ευελιξίας των υπηρεσι- 
κινήτων, σε σχέση με τις μοτοσυκλέτες.

λίγα λεπτά το αυτοκίνητο εντοπίσθηκε επί της Λεωφ. Κηφισού, με κατεύθυνση προς Πει- 
ολούθησε καταδίωξη από Αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, και περιπολικά αυτοκίνητα.
’ ώρα στον παράδρομο της Λεωφ. Κηφισσού στην περιοχή του Αγίου I. Ρέντη και ενώ η κα- 
εχίζονταν οι δράστες ακινητοποίησαν απότομα το αυτοκίνητο, αποβιβάσθηκαν από αυτό

0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ 2011



και άρχισαν να πυροβολούν επανειλημμένα με καλάσνι- 
κοφ και πιστόλι κατά των αστυνομικών, οι οποίοι αντα
πέδωσαν τα πυρά. Από τους πυροβολισμούς τραυματί
σθηκαν σοβαρά τέσσερις αστυνομικοί, εκ των οποίων ο 
ένας κατέληξε, οι δε άλλοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο 
(Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας), με ένα εξ αυτών 
σε κρίσιμη κατάσταση, ο οποίος κατέληξε.

Βολές από τους πυροβολισμούς των δραστών δέχθη
καν τέσσερις ακόμη αστυνομικοί, δύο στα κράνη και 
δύο στα αλεξίσφαιρα γιλέκα τους, χωρίς να τραυματι
στούν. Ύστερα από εκτεταμένες αναζητήσεις εντοπί
σθηκε το όχημα των δραστών στην περιοχή Αγίου. I. 
Ρέντη, το οποίο φέρει κλεμμένες πινακίδες και εντός 
αυτού βρέθηκαν όπλα (πιστόλι - καλάσνικοφ), ενώ η 
εξερεύνηση συνεχίσθηκε στη Δ/νση Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών συνεχί
ζονται.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011
Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης γνωρί

ζονται τα εξής:
►Στο σημείο της συμπλοκής βρέθηκαν είκοσι τρείς 

(23) κάλυκες καλάσνικοφ, δεκαεπτά (17) κάλυκες 9 mm 
και εννέα (9) βολίδες.

►Μετά από έρευνα στην ευρύτερη περιοχή βρέθηκε 
ένας (1) γεμιστήρας πιστολιού με πέντε (5) φυσίγγια.

►Το αυτοκίνητο των δραστών είχε κλαπεί την 17-1- 
2011, από έκθεση αυτοκινήτων στο 18ο χιλιόμετρο της 
Ν.Ε.Ο. Αθηνών- Λαμίας Οι πινακίδες που έφερε ανή
κουν σε αυτοκίνητο άλλου τύπου, για τις οποίες είχε 
δηλωθεί κλοπή την ίδια ημερομηνία από την ίδια έκθε
ση αυτοκινήτων.

► Η εξερεύνηση του αυτοκινήτου των δραστών και 
των λοιπών ευρημάτων συνεχίζεται στην Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως επίσης και οι έρευ
νες για τον εντοπισμό των δραστών.. ]

[ 7 1  Α/Α



ποινική δίωξη για 
►Τηςτρομοκραιι

κατασκευής
και εκρηκτικών βομβο 
σουν κοινό κίνδυνο σε 
πο κατά συρροή 
►Της έκρηξης κατά σ 
υλών από την οποία μπ 
ξένα πράγματα και κίνδ

λλήψεις σχετικά με την τρομοκρατία 
στο Βόλο και στην Αττική

ΧΟ πλαίσιο χων ερευνών για την αντιμετώπιση της τρο- 
κρατίας στη χώρα μας, τις πρώτες πρωινά; ώρες της 14-3- 

1 1 , πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης 
[δικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) σε συνεργασία με την 
δική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (Ε.ΚΑ.Μ) 

σμένη αστυνομική επιχείρηση και ταυτόχρονες έρευνες, 
διαμερίσματα επί της οδού Ελλησπόντου 53, στη Νέα Ιωνία 

Βόλου καθώς και επί της οδού Ορφέως 21, στο Χολαργό Αττι
κής. Κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρι
σμα στη Νέα Ιωνία Βόλου, συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί (τέσ
σερις άνδρες και μία 
γυναίκα) για συμμε-

Ntamiano Bolano 
του Ptolemeo, 
που γεννήθηκε το 
1987 στο Τεπελένι 
Αλβανίας

Νικολόπουλος 
Γεώργιος του 
Παναγιώτη, που 
γεννήθηκε το 1986 
στο Μαρούοι

Τσάκαλος Χρηοτος 
του Γεράσιμου, που 
γεννήθηκε το 1979 
στον Πειραιά

τοχή σε τρομοκρατική δραστήριο- I 
τητα. Μεταξύ των συλληφθέντων 
είναι και τρεις ημεδαποί, οι οποίοι 
καταζητούνταν με εντάλματα σύλ
ληψης, για συμμετοχή στην τρο
μοκρατική οργάνωση «Συνομωσία των Πυρήνων της Φωτιάς».

Πρόκειται για τους: Νικολόπουλο Γεώργιο του Πανα
γιώτη, που γεννήθηκε το 1986 στο Μαρούσι, Ntamiano 
Bolano του Ptolemeo, που γεννήθηκε το 1987 στο Τεπελέ- 
νι Αλβανίας και τον Τσύκαλο Χρηστό του Γεράσιμου, που 

το 1979 στον Πειραιά. Σε βάρος τους, έχει ασκηθεί 
τις εξής αξιόποινες πράξεις: 

οργάνωσης
και κατοχής εκρηκτικών υλών 

κατά συναυτουργία για να προξενή- 
ξένα πράγματα και κίνδυνο για άνθρω-

τναυτουργία με τη χρήση εκρηκτικών 
οροόσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε 

; για άνθρωπο κατά συρροή.

Κατά την επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε, στο διαμέρι
σμα επί της οδού Ορφέως 21 στο Χολαργό Αττικής, συνελήφθη 
ένας ημεδαπός για συμμετοχή σε τρομοκρατική δραστηριότη- 

". τα και προσήχθη μία γυναίκα. Επίσης από την έρευ
να που διενεργείται, στο διαμέρισμα επί της οδού Ελ- 

ι λησπόντου 53, στη Νέα Ιωνία Βόλου, βρέθηκαν μεταξύ 
άλλων και κατασχέθηκαν:
►Τρία πολεμικά τυφέκια τύπου Kalashnikov,
►Επτά πιστόλια,
►Ένα περίστροφο 0.38 special,
► Μεγάλος αριθμός φυσιγγίων 
►Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
►Στολές Αστυνομίας,
►Περούκες,

►Φάρος οχημάτων έκτακτης ανάγκης (Ελληνικής Αστυνομίας), 
►Ασύρματοι,
►Χειρόγραφες σημειώσεις από τις οποίες προκύπτει ότι προετοί
μαζαν ληστεία σε τράπεζα στην περιοχή του Βόλου.

Από την έρευνα που διενεργείται, στο διαμέρισμα επί της οδού 
Ορφέως 21 στο Χολαργό Αττικής βρέθηκαν μεταξύ άλλων και 
κατασχέθηκαν ένα πτυσσόμενο γκλοπ και σιδερογροθιές. Τα 
αντικείμενα που κατασχέθηκαν, μεταφέρθηκαν στη Διεύθυνση 
Εγκληματολογικών Ερευνών, για εργαστηριακά; εξετάσεις 

Επίσης δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και 
οι φωτογραφίες και των υπόλοιπων τριών ατόμων, που συνελή
φθησαν στη Νέα Ιωνία Βόλου και στο Χολαργό Αττικής Πρό
κειται για τους: Οικονομίδου Όλγα του Δημητρίου, που 
γεννήθηκε 1980 στο Χολαργό Αττικής Πολύδωρο Γεώρ-



γιο του Ανδρέα, που γεννήθηκε χο 1982 στο Μαρούσι 
Αττικής και Παπαδόπουλο Κωνσταντίνο του Μιλτιά
δη, που γεννήθηκε το 1985 στο Μαρούσι Αττικής.

Οι δύο πρώτοι συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία Βόλου και ο 
τρίτος στο Χολαργό Αττικής

15.3.2011
Από την έρευνα που συνεχίζεται στο διαμέρισμα της οδού Ελ

λησπόντου 53, στη Νέα Ιωνία Βόλου, βρέθηκαν επιπλέον και κα
τασχέθηκαν:
►Δύο ράβδοι εκρηκτικής ύλης ΤΝΤ, βάρους 600 γραμμαρίων
►Δύο τετράδια με χειρόγραφες σημειώσεις στις οποίες περιγρά-
φονται ο τρόπος τα μέσα, οι ακολουθούμενες πρακτικές καθώς
και στόχοι που αφορούν στη διάπραξη ληστειών
►Επτά πλαστά Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας
►Δύο ζευγάρια πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκίνητων
►Τέσσερις ασύρματες κρυφές μικροκάμερες
►Ζελατίνες με το υδατογράφημα των Δελτίων Αστυνομικής
Ταυτότητας
►Μηχάνημα πλαστικοποίησης 
►Χρηματικό ποσό

Από την 14.03.2011 το απόγευμα διενεργείται έρευνα, πα
ρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, σε διαμέρισμα που βρίσκε
ται στην Καλλιθέα και επί της οδού Σαπφούς 182. Στο διαμέρι
σμα αυτό, που είχε ενοικιασθεί με πλαστά στοιχεία ταυτότητας 
έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής και έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλ
λων, τα ακόλουθα:
►Τριάντα πέντε σακβουαγιάζ διαφόρων μεγεθών, αρκετά εκ των
οποίων περιείχαν είδη ενδυμασίας και διαρρηκτικά εργαλεία.
►Δύο πλαστά Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας
►Τρεις φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές
►Ένα πιστόλι replica
►Πέντε μικροκάμερες
►Κινητά τηλέφωνα
►Μηχάνημα πλαστικοποίησης

Από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα 
όπλα που είχαν βρεθεί και κατασχέθηκαν στο διαμέρισμα της 
οδού Ελλησπόντου στη Νέα Ιωνία Βόλου, προέκυψε ότι αυτά 
δεν είχαν χρησιμοποιηθεί σε τρομοκρατική ενέργεια. Οι εργα
στηριακές -  βαλλιστικές εξετάσεις συνεχίζονται, προκειμένου 
να διαπιστωθεί εάν είχαν χρησιμοποιηθεί σε τυχόν άλλες εγκλη
ματικές ενέργειες

Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το πρωί στην Ειδική Εφέ- 
τη Εισαγγελέα.

16-03-2011
Από την εργαστηριακή εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων, που 
βρέθηκαν στις 14 Μαρτίου του 2011 σε διαμέρισμα της οδού Ελ
λησπόντου 53, στη Νέα Ιωνία Βόλου, εντοπίσθηκαν σε φορητό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή:
►Αρχεία κειμένων τα οποία αποτελούν προσχέδια αλλά και τελι
κή μορφή εγγράφου, το οποίο είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του 
διαδικτύου. Αφορά, μεταξύ άλλων, σε ανάληψη της ευθύνης για 
την αποστολή δεκατεσσάρων (14) δεμάτων -  βομβών σε πρεσβεί
ες οργανισμούς και πολιτικά πρόσωπα διαφόρων χωρών. Υπο

Οικονομίδου Ολγα 
του Δημητρίου, που 
γεννήθηκε 1980 οτο 
Χολαργό Αττικής

Πολύδωρος Γεώργιος 
του Ανδρέα, που 
γεννήθηκε το 1982 στο 
Μαρούσι Απικής

γράφεται με τις ενδείξεις «ΣΥΝΟΜΩΣΙΑI 
ΤΙΑΣ 25/11/2010» και συνοδεύεται από σχετικό έμβλημα. 
►Αρχεία κειμένου που αποτελούν την τελική μορφή εγγράφου, 
το οποίο είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του διαδικτύου και αφο
ρά, μεταξύ άλλων, σε ανάληψη της ευθύνης για την αποστολή 
εμπρηστικού πακέτου στον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χάρη Κα- 
στανίδη. Υπογράφεται με τις ενδείξεις «Παράνομος Τομέας Άτυ
πη Αναρχική Ομοσπονδία/Συνομωσία Πυρήνων της Φωτιάς» 
και συνοδεύεται από σχετικό έμβλημα.
►Αρχεία κειμένου που αποτελούν την τελική μορφή εγγρά
φου, που είχε αναρτηθεί σε ιστοσελίδα του διαδικτύου και φέ
ρει τον τίτλο «Διεθνές επαναστατικό μέτωπο ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΛ
ΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΑΡΤΕΣ ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΥΝΟΜΩΣΙΑΣ 
ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΟ'ΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΥΠΟΘΕ
ΣΗ (ΔΙΚΗ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011)». Υπογράφεται με τις ενδεί
ξεις «ΣΥΝΟΜΩΣΙΑ ΠΥΡΗΝΩΝ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ» και συνοδεύε
ται από σχετικό έμβλημα.

Από τη συνέχιση των ερευνών, στη συμβολή των οδών Βαλα- 
ωρίτου και Χρυσοστόμου Σμύρνης στη Νέα Ιωνία Βόλου, βρέ
θηκε επιβατικό αυτοκίνητο, μάρκας NISSAN χρώματος μολυβί, 
το οποίο έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας Αυτές αντιστοι
χούν σε ιδίας μάρκας επιβατικό αυτοκίνητο ( NISSAN SUNNY 
πράσινο), του οποίου η άδεια κυκλοφορίας είχε εκδοθεί στο νο
μό Αττικής.

'Οπως διαπιστώθηκε, το αυτοκίνητο είχε κλαπεί τη νύχτα στις 
9 προς 10 Μαρτίου του 2011 από την περιοχή του Βόλου. Η άδεια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου βρέθηκε και κατασχέθηκε εντός 
του διαμερίσματος της οδού Ελλησπόντου 53.

Σημειώνεται ότι το σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητο απέ
χει περίπου 1.500 μέτρα από το διαμέρισμα, και είχαν παραποιη
θεί εξωτερικά και εσωτερικά χαρακτηριστικά του, για να μην εί
ναι αναγνωρίσιμο. ]

1-04-2011 προκήρυξη για τον παγιδευμένο φάκελο στο 
Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού 

Σχετικά με την εξουδετέρωση παγιδευμένου φακέλου 
(31.3.2011) στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού, 
ανακοινώνεται ότι εντός του φακέλου βρέθηκε προκήρυξη, 
περιτυλιγμένη με μονωτική ταινία, την οποία υπογράφει η 
ιταλική τρομοκρατική οργάνωση «Άτυπη Αναρχική Ομο
σπονδία -  Διεθνές Δίκτυο (FAI)». Στο κείμενο της προκήρυ
ξης η οποία ήταν γραμμένη στην ιταλική γλώσσα, αναγρά
φεται μεταξύ άλλων, ότι η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται 
ως ένδειξη αλληλεγγύης στα φυλακισμένα μέλη της «Συ
νωμοσίας Πυρήνων της Φωτιάς», καθώς και σε φυλακισμέ
νους συντρόφους τους στη Χιλή, Ελβετία και Γερμανία.
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ατόμων

I

Από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δια- 
κοσίων δέκα επτά (217) ατόμων, εκ των οποίων τα εβδομήντα 
(70) περίπου άτομα αποτελούσαν βασικά μέλη τεσσάρων (4) 
εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες προέβαιναν σε εκβιά
σεις ιδιοκτητών καταστημάτων στην Αττική, την Κόρινθο, το 
Λουτράκι, τη Χαλκίδα και την ευρύτερη περιοχή του Αγρίνιου, 
με το πρόσχημα της «Παροχής Προστασίας». Σύμφωνα με την 
αστυνομική έρευνα πρόκειται για 268 καταστήματα συνολικά. 
Επίσης προέβαιναν σε εκρήξεις και εμπρησμούς καταστημάτων, 
απόπειρες ανθρωποκτονιών, εμπορία ανθρώπων, ναρκωτικών, 
όπλων και πυρομαχικών, προμήθεια, κατοχή και διάθεση εκρη
κτικών υλών, ληστείες, απάτες κατ’ εξακολούθηση, εκβιαστικές 
εισπράξεις από οφειλέτες, παραχάραξη και κυκλοφορία παραχα- 
ραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίες και νομιμοποίηση εσό
δων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα υπόλοιπα άτομα κατηγορούνται για κατά περίπτωση αξι
όποινες πράξεις, όπως, εκβίαση, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, 
μαστροπεία, σωματεμπορία, εμπόριο ναρκωτικών, εμπόριο 
όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών, παράβαση καθήκοντος 
κ,λπ., τις οποίες διέπραξαν σε συγκεκριμένα χρονικά διαστή
ματα με συνεργούς κάποιον από τα αρχηγικά ή άλλα μέλη των 
εγκληματικών οργανώσεων ή και μεμονωμένα, καθότι από την 
αστυνομική έρευνα δεν προέκυψε ενεργός ρόλος και συμμετοχή 
τους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων των τεσσάρων (4) 
εγκληματικών οργανώσεων.

Βάσει ενταλμάτων συνελήφθησαν είκοσι δύο (22) άτομα, ενώ 
δυο (2) επιπλέον άτομα, συνελήφθησαν, στο πλαίσιο του αυτο- 
φωρου, για απείθεια και παροχή ψευδών στοιχείων.

ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Σε έρευνες που ενεργήθηκαν στην περιοχή της Αττικής αλλά 
και επαρχιακών πόλεων βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατα
σχέθηκαν:
►Επτά πιστόλια διαφόρων τόπων και διαμετρημάτων.
►Εννέα γεμιστήρες.
►Τετρακόσια πενήντα (450) φυσίγγια διαφόρων τύπων και δι
αμετρημάτων.
► Το χρηματικό ποσό των ογδόντα ένα (81.000) ευρώ.
► Μικρές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.
Επίσης κατασχέθηκαν αλεξίσφαιρα γιλέκα, στιλέτα, ηλεκτρικοί 
εκκενωτές, συστήματα παρακολούθησης (κοριοί), αστυνομικοί 
ράβδοι, φωτοβολίδες, δεκάδες κινητά τηλέφωνα και κάρτες 
SIM, βιβλιάρια τραπεζών με μεγάλα χρηματικά ποσά καταθέσε
ων, μεγάλων αριθμός επιταγών, συναλλαγματικών, αποδείξεων 
κερδών του ΟΠΑΠ, χαρτοφυλακίων μετοχών και αμοιβαίων 
κεφαλαίων, έγγραφες σημειώσεις με εισπράξεις από καταστή
ματα κ,λπ.

Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα προέκυψαν τα ακό
λουθα:
► Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν κάθε 
εγκληματική οργάνωση, τα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, οι 
διευθύνσεις διαμονής τους και «λοιποί χώροι» που διατηρού
σαν.
► Διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική σχέση των μελών 
της κάθε εγκληματικής οργάνωσης, (αρχηγικά μέλη - εντολείς, 
εντολοδόχοι, εκτελεστές, κ,λπ.).
► Εξακριβώθηκε ο τράπος -  μέθοδος δράσης τους ( modus 
operandi) οι διασυνδέσεις τους και οι σχέσεις με άλλες εγκλη
ματικές οργανώσεις τόσο στην περιοχή της Αττικής, όσο και σε



Πανελλαδικό επίπεδο (Αγρίνιο, Λουτράκι, Κόρινθος Θεσσαλο
νίκη, Ηλεία, Χαλκίδα, Κρήτη κ.λπ.).
►Εξακριβώθηκαν τα (268) καταστήματα - επιχειρήσεις που 
εκβιάζονταν οι ιδιοκτήτες τους με το πρόσχημα της παροχής 
προστασίας, καθώς και τα μέλη των εγκληματικοίν οργανώσε
ων (εισπράκτορες), στα οποία κατέβαλαν διάφορα χρηματικά 
ποσά.
►Καταγράφηκαν σε οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, 
βίντεο) οι κινήσεις των μελών των εγκληματικών οργανώσε
ων, κατά τη διάρκεια συναλλαγών και «εισπράξεων» από ιδιο
κτήτες καταστημάτων -  επιχειρήσεων, καθώς και συναντήσεις 
που πραγματοποιούσαν με τα αρχηγικά μέλη.
►Διαπιστώθηκε η εμπλοκή αστυνομικών και δημοσίων υπαλ
λήλων οι οποίοι, κατά περίπτωση, παρείχαν πληροφορίες ή 
συνεργούσαν με μέλη των εγκληματικών οργανώσεων στην 
τέλεση αξιοποίνων πράξεων.
►Διαπιστώθηκε η δραστηριοποίηση τους πέραν των βασικών 
εγκληματικών ενεργειών (συμβόλαια «δολοφονιών», εκρήξεις, 
εκβιάσεις καταστημάτων) και σε ένα ευρύ φάσμα αξιοποίνων 
πράξεων (απάτες, απάτες σε βάρος τραπεζικών ιδρυμάτων, 
πλαστογραφίες εγγράφων, παραχάραξη χαρτονομισμάτων, 
προμήθεια-κατοχή και διάθεση όπλων, πυρομαχικών και 
εκρηκτικών, προμήθεια-κατοχή και διάθεση ναρκωτικών, το
ποθέτηση ηλεκτρονικών τυχερών παιγνίων σε καταστήματα, 
εκβιαστικές εισπράξεις από οφειλέτες, νομιμοποίησης εσόδων 
από παράνομες δραστηριότητες κ,λπ.).
► Υπολογίσθηκε μηνιαία, κατά προσέγγιση, το οικονομικό 
όφελος για κάθε εγκληματική οργάνωση.
► Διαπιστώθηκε η ύπαρξη αντιπαλότητας κυρίως μεταξύ δύο 
εγκληματικών οργανώσεων και ο «ανταγωνισμός» επικράτη
σης της μίας σε βάρος της άλλης και παράλληλα ταυτοποιή- 
θηκαν και εξιχνιάστηκαν προπαρασκευαστικές πράξεις και 
εγκληματικές ενέργειες τους (συμβόλαια “δολοφονίας” σε 
βάρος αρχηγικών μελών αντίπαλων ομάδων, εκρήξεις σε νυ
χτερινά καταστήματα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες σε βάρος 
προσώπων κ.λπ.), που αποσκοπούσαν είτε στην φυσική εξό
ντωση προσώπων, είτε στην πρόκληση υλικών ζημιών σε κα
ταστήματα στα οποία παρείχε «προστασία» η αντίπαλη ομάδα.

Απετράπησαν διάφορες εγκληματικές πράξεις και ως επί το 
πλείστον πράξεις αφαίρεσης της ζωής προσώπων, με εικονικά 
αστυνομικά αποτρεπτικά μέτρα, με αποτέλεσμα να μην δια- 
πραχθεί καμία ανθρωποκτονία σε βάρος μελών εγκληματικών 
οργανώσεων κατά τα έτη 2010 - 2011, ενώ από 2006 έως το
2009 είχαν διαπραχθεί συνολικά δεκαεννέα (19) ανθρωποκτο
νίες, σε βάρος άλλων ομάδων εκβιαστών.

Εξιχνιάσθηκαν όλες οι εκρήξεις που έγιναν κατά το 2009 και
2010 από τις εγκληματικές αυτές οργανώσεις σε βάρος κατα
στημάτων και νυχτερινών κέντρων διασκέδασης.

Τέλος, διαπιστώθηκε η νομιμοποίηση των εσόδων από τις 
παράνομες δραστηριότητες τους τα οποία επένδυαν σε αγορές 
ακινήτων (οικόπεδα, καταστήματα, οικίες), σε διάφορες εται
ρείες και επιχειρήσεις

Για κάθε εγκληματική οργάνωση, αφού διαπιστώθηκε η

σύνθεση των μελών της οι τρόποι - 
άσθηκαν και οι αξιόποινες πράξεις που δ 

Συγκεκριμένα: Α. ΟΜΑΔΑ 
Η Ομάδα αυτή αποτελούνταν από είκοσι (20) βασικά μέλη, 

εκ των οποίων τα τρία (3) αρχηγικά μέλη είναι έγκλειστοι σε 
διάφορα καταστήματα κράτησης με τις εντολές των οποίων τα 
υπόλοιπα μέλη προέβαιναν στις παρακάτω αξιόποινες πράξεις: 

Παρείχαν «προστασία» σε σαράντα οχτώ (48) καταστήματα 
-  επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές του νομού Αττικής (Αθήνας, 
Κορυδαλλού, Περιστεριού, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Πετρού
πολης κ,λπ.), καθώς και στις ευρύτερες περιοχές των επαρχια
κών πόλεων Λουτρακιού, Κορίνθου και Αγρίνιου, εκβιάζοντας 
με ενέργειες και πράξεις τους ιδιοκτήτες τους, εισέπρατταν δι
άφορα χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από οχτακόσια (800) 
έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ το μήνα.

Προκάλεσαν πέντε (5) εκρήξεις σε καταστήματα και νυχτερι
νά κέντρα διασκέδασης Συγκεκριμένα:
► Την 27-4-2010 τοποθέτησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανι
σμό (Α.Ε.Μ.) στο επί της οδού Α  Λιοσίων 325 κατάστημα-νυχτε- 
ρινό κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία FOCUS, με αποτέλε
σμα να σημειωθεί έκρηξη και να προκληθούν σοβαρές υλικές 
ζημιές στο κατάστημα.
►Την 18-8-2010 τοποθέτησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχανι
σμό (ΑΕ.Μ.) στο επί της οδού Μελίνας Μερκούρη (τέρμα) στην 
Πετρούπολη κατάστημα-καφετέρια με την επωνυμία TERRA 
PETRA, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να προκλη
θούν σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα 
►Την 31-10-2010 τοποθέτησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μηχα
νισμό (ΑΕ.Μ.) στο επί της οδού Πέτρου Ράλλη 18-20 στην Αθή
να κατάστημα - νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία 
POLIS STUDIO, με αποτέλεσμα να σημειωθεί "έκρηξη” και να 
προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα.
► Την 2-12-2010 τοποθέτησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μη
χανισμό (ΑΕ.Μ.) στο επί της Α  Ποσειδώνος 3-5 στον Άλιμο 
κατάστημα - νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία 
"ΘΕΑ", με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να προκληθούν 
σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα. Ως φυσικός αυτουργός 
για την έκρηξη αυτή, είχε συλληφθεί ένας 24χρονος Αλβανός 
υπήκοος, ο οποίος ενεργούσε κατόπιν εντολών τους.
►Την 31-12-2010 τοποθέτησαν Αυτοσχέδιο Εκρηκτικό Μη
χανισμό (Α.Ε.Μ.) στο επί της οδού Λαγουμιτζή 25 στην Αθήνα 
κατάστημα- νυχτερινό κέντρο διασκέδασης με την επωνυμία 
FEVER, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη και να προκλη
θούν σοβαρές υλικές ζημιές στο κατάστημα.

Ενεργούσαν προπαρασκευαστικές πράξεις συλλογής πληρο
φοριών και στοιχείων, καθώς και εντοπισμού τριών αρχηγικών 
μελών αντίπαλης εγκληματικής οργάνωσης (καθώς και 4ου ατό
μου έγκλειστου σε κατάστημα κράτησης, κατά τη διάρκεια των 
αδειών του). Ανέθεσαν σε «εκτελεστή» αφού κατέβαλαν σε αυ
τόν το χρηματικό ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ για 
την δολοφονία δυο αρχηγικών μελών αντίπαλης εγκληματικής 
οργάνωσης. Ενεργούσαν με εκβιαστικές ενέργειες και πράξεις, 
εισπράξεις οφειλών από επιχειρηματίες, κατόπιν εντολών από



τους Προμηθεύονταν και κατείχαν εκρηκτικές 
ύλες, όπλα και πυρομαχικά, τα οποία μετέφεραν από την Κρήτη 

; τους. Προέβαιναν σε εμπόριο ναρκωτικών ουσι- 
παράνομη διακίνηση ατόμων, με σκοπό

την πορνεία.
Την 13-12-2010, συνελήφθησαν, από την Δίωξη Εκβιαστών 

Αττικής, δυο βασικά μέλη της ομάδας αυτής διότι, σε αστυνομικό 
έλεγχο από περιπολικό του Α.Τ. Νίκαιας, βρέθηκε στην κατοχή 
|ους ένας Αυτοσχέδιος Εκρηκτικός Μηχανισμός (Α.Ε.Μ.), απο- 

,ούμενος από πέντε κιλά ζελατοδυναμίτιδα, δυο καλώδια, δύο 
|ω ύς πυροκροτητές και δύο πυραγωγά σχοινιά (φυτίλια), τον 

ο είχαν σκοπό να τοποθετήσουν σε νυχτερινό κέντρο διασκέ- 
ς. Και οι δύο είναι προσωρινά κρατούμενοι σε Κατάστημα 

Κράτησης.
ος σε ότι αφορά την ομάδα αυτή, εξιχνιάστηκε και η υπό- 
εππανδυνων σωματικών βλαβών την οποία είχαν διαπράξει 

8-9-2010 εννέα άτομα, σε βάρος ιδιοκτήτη έκθεσης αυτοκινή
των στην περιοχή της Πετρούπολης. Όπως προέκυψε από την 
αστυνομική έρευνα, οι εννέα δράστες συνεργάζονταν περιστασια- 
κά με μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης για συγκεκριμέ
νες αξιόποινες πράξεις.

Β. ΟΜΑΔΑ. Η Ομάδα αυτή αποτελούνταν από είκοσι εννέα 
(29) βασικά μέλη, εκ των οποίων τα τρία ήταν αρχηγικά μέλη. 
Με εντολές τους τα υπόλοιπα μέλη προέβαιναν στις παρακάτω 
αξιόποινες πράξεις.
►Παρείχαν «προστασία» σε εκατόν τριάντα (130) καταστήματα 
- επιχειρήσεις ( νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, στρι- 
πτιτζάδικα, καφετέριες, κρεπερί, χαρτοπαιχτικές λέσχες, internet 
cafe κ.α.) σε διάφορες περιοχές του νομού Αττικής (Λαύριο, Μεσό
γεια, Γλυφάδα, Παραλιακή οδό, Πειραιά, Κορυδαλλό, Περιστέρι, 
Νίκαια, Κέντρο Αθηνών, Βόρεια προάστια, Αρτέμιδα κ,λπ.) εκβιά
ζοντας με ενέργειες και πράξεις τους ιδιοκτήτες τους, εισέπρατταν 
διάφορα χρηματικά ποσά τα οποία κυμαίνονταν από χίλια (1.000) 
έως και τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ το μήνα.
► Ενεργούσαν προπαρασκευαστικές πράξεις συλλογής πληροφο
ριών και στοιχείων, καθώς και εντοπισμού τριών μελών αντίπα
λης εγκληματικής οργάνωσης και προμηθεύτηκαν εξειδικευμένο 
στρατιωτικό οπλισμό (όπλο ελεύθερου σκοπευτή SVD), για να 
προβούν στη δολοφονία τους.
► Προμηθεύονταν όπλα, πυρομαχικά και εξειδικευμένο στρατι
ωτικό εξοπλισμό.
►Ενεργούσαν με εκβιαστικές ενέργειες και πράξεις εισπράξεις 
οφειλών από επιχειρηματίες, κατόπιν εντολών από τους δανειστές

Προέβαιναν σε εμπόριο ναρκωτικών ουσιών.
► Επιχείρησαν να διαπράξουν απάτη σε βάρος της Τράπεζας της
Ελλάδος σε συνεργασία με υπαλλήλους της, ανταλλάσοντας πλα
στά χαρτονομίσματα χρηματικού ποσού 1.500.000 D με γνήσια, 
αφού προηγουμένως είχαν προβεί σε δοκιμαστικές ενέργειες ει- 

ίς πλαστών χαρτονομισμάτων εντός της τράπεζας από τα 
τα ελέγχου. Η προσπάθειά τους δεν ολοκληρώθηκε κα- 

7-2010, σ^ελήφθη μέλος της εγκληματικής οργάνω
σης τους για κατοχή βλαστών χαρτονομισμάτων.

>ς αυ τής της εγκληματικής οργάνωσης που ήδη

έχει συλληφθεί με ένταλμα, οργάνωσε την ληστεία που διαπρά- 
χθηκε την 26- 8-2010 στην Εθνική Τράπεζα στην Αλόννησο, 
από όπου αφαιρέθηκε το χρηματικό ποσό του ενός εκατομμυρί
ου (1.000.000) ευρώ.

Γ. ΟΜΑΔΑ. Η Ομάδα αυτή αποτελούνταν από έντεκα (11) βα
σικά μέλη και προέβαιναν στις παρακάτω αξιόποινες πράξεις.
► Παρείχαν «προστασία» σε σαράντα ένα (41) καταστήματα 
- επιχειρήσεις (νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, 
στριπτιτζάδικα, καφετέριες, κρεπερί, χαρτοπαιχτικές λέσχες, 
internet cafe , λαϊκές αγορές κ.α.) σε διάφορες περιοχές του 
νομού Αττικής (Περιστεριού - Μπουρνάζι, Γλυφάδας κ.λπ.) 
εκβιάζοντας με ενέργειες και πράξεις τους ιδιοκτήτες τους, ει
σέπρατταν διάφορα χρηματικά ποσά τα οποία κυμαίνονταν από 
πεντακόσια (500) έτος και χίλια (1.000) ευρώ το μήνα. 
►Διακινούσαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών μέσω των με
λών της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία «εργάζονταν» στις 
εισόδους των καταστημάτων, που παρείχαν «προστασία».
► Εξανάγκαζαν, με εκβιαστικές ενέργειες και πράξεις ιδιοκτή
τες καταστημάτων να τοποθετήσουν παράνομα ηλεκτρονικά 
τυχερά παίγνια, αποκομίζοντας ποσοστό κέρδους από την εκ
μετάλλευσή τους.
► Ενεργούσαν με εκβιαστικές ενέργειες και πράξεις εισπράξεις 
οφειλών από επιχειρηματίες, κατόπιν εντολών από τους δανει
στές τους.
► Ενεργούσαν πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος Τραπεζών, 
χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα.

Δ. ΟΜΑΔΑ. Η Ομάδα αυτή αποτελούνταν από εννέα (9) βασι
κά μέλη και προέβαιναν στις παρακάτω αξιόποινες πράξεις.
► Παρείχαν προστασία σε δεκατέσσερα (14) καταστήματα -  επι
χειρήσεις (νυχτερινά κέντρα διασκέδασης μπαρ, καφετέριες, 
εστιατόρια, σουβλατζίδικα, κρεπερί, κυλικεία Πανεπιστημίου 
κ.α.) στην ευρύτερη περιοχή της πόλης του Αγρίνιου, εκβιάζο
ντας με ενέργειες και πράξεις τους ιδιοκτήτες τους εισέπρατταν 
διάφορα χρηματικά ποσά τα οποία κυμαίνονταν από πεντακό
σια (500) έως και δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ το μήνα.
► Προέβαιναν σε εμπόριο ναρκωτικών ουσιών.
► Ενεργούσαν με εκβιαστικές ενέργειες και πράξεις εισπράξεις 
οφειλών από επιχειρηματίες κατόπιν εντολών από τους δανει
στές τους.
► Προέβαιναν σε τοκογλυφίες και όταν οι οφειλέτες δεν κατέ
βαλαν τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά, προκαλούσαν σε αυ
τούς σωματικές βλάβες και προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της 
ζωής τόσο των ιδίων, όσο και των οικογενειών τους.

Μέσα από την αστυνομική έρευνα, εξιχνιάσθηκε και η ένο
πλη συμπλοκή η οποία είχε γίνει την 24-06-2010 στην Πλα
τεία Αγ. Ιωάννη Ριγανά Αγρίνιου, μεταξύ των αρχηγικών με
λών αυτής της εγκληματικής οργάνωσης με μέλη αντίπαλης 
εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης προέκυψαν βάσιμα στοιχεία 
για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μέλους της αντί
παλης εγκληματικής οργάνωσης η οποία είχε διαπραχθεί την 
ίδια ημέρα (24-6-2010) στην πόλη του Αγρίνιου. Εξετάζεται η 
συμμετοχή των συλληφθέντων αλλά και αναζητουμένων, βάσει 
ενταλμάτων, κατηγορουμένων και σε άλλες σοβαρές εγκλημα
τικές πράξεις ]
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Ίδρυση της υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και 
αναβάθμιση της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Γ~Ιδρύεται, ύστερα από τη δημοσίευση ίου σχετικού προεδρι
κού διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, (ΠΔ με αριθμό 
9/2011, ΦΕΚ Α' 24 από 21.2.2011) η Οικονομική Αστυνομία, ενώ στο 
πλαίσιο του ίδιου διατάγματος αναβαθμίζεται και αναδιοργανώνεται 
η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Οι δύο υπηρεσίες, ως μια Αυτο
τελής Κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομί
ας, θα έχουν πανελλαδική εμβέλεια και θα υπάγονται απευθείας στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Οικονομική Αστυνομία θα έχει ως αποστολή την πρόληψη, την 
έρευνα και την καταστολή οικονομικών εγκλημάτων και ιδίως αυ
τών που τελέστηκαν σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου και 
της εθνικής οικονομίας ή έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμέ
νου εγκλήματος.

Η Οικονομική Αστυνομία, υπό την εποπτεία του καθ’ ύλην αρμό
διου Εισαγγελέα για το Οργανωμένο Έγκλημα, θα αποτελείται, στην 
εσωτερική της δομή, από τέσσερα τμήματα με ξεχωριστές αρμοδιότη
τες, ωστόσο συμπληρωματικές στη συνολική της δράση. Στο πλαίσιο 
αυτό θα αποτελείται από:

►Το Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας που θα ασχολείται 
με τα εγκλήματα που διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
και βλάπτουν ή απειλούν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου ή 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα

►Το Τμήμα Προστασίας Οικονομίας που θα ασχολείται με τα 
εγκλήματα που επιφέρουν βλάβη στα έσοδα του Δημοσίου και επη
ρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς

►Το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης που θα ασχολείται με 
τα εγκλήματα που αφορούν στη φορολογική και τελωνειακή νομο
θεσία

►Το Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας που θα 
ασχολείται με τις παραβάσεις σε βάρος Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Πρόνοιας και Περίθαλψης των πολιτών

Αντίστοιχα, με τις διατάξεις του ίδιου προεδρικού διατάγμα
τος, αναδιοργανώνεται, βελτιώνεται και εξειδικεύεται η δομή, η 
αποστολή και ο ρόλος της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος. Στη αποστολή της συμπεριλαμβάνεται η πρόληψη, 
ή έρευνα και η καταστολή εγκλημάτων ή αντικοινωνικών συμπε
ριφορών που διαπράττονται μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στην εσωτερική της δομή, 
θα αποτελείται από τέσσερα τμήματα που συμπληρώνουν όλο το 
φάσμα προστασίας του χρήστη και ασφάλειας του Κυβερνοχώρου. 
Έτσι, στη νέα αναβαθμισμένη δομή της θα αποτελείται από:

►Το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπικών 
Δεδομένων που θα ασχολείται με τις εγκληματικές πράξεις που δια- 
πράττονται στα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ψηφιακής απο
θήκευσης ή μέσω αυτών σε ολόκληρη τη χώρα,

►Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων που θα ασχολείται τα εγκλή

ματα που διαπράττονται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδι
κτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνί
ας και αποθήκευσης

►Το Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δικαιω
μάτων που θα ασχολείται με τις υποθέσεις παράνομης διείσδυσης σε 
υπολογιστικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης δι
ακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και οπτικοα- 
κουστικών έργων, που τελούνται σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και

►Το Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
Στο Επιτελείο της νέας Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα λειτουργεί Κέντρο Επιχειρή
σεων για τα συντονισμό της επιχειρησιακής δράσης του προσωπικού 
της, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί ειδικό τηλεφωνικό κέντρο με ει
δική γραμμή καταγγελιών και ηλεκτρονική διεύθυνση για την επι
κοινωνία των πολιτών.

Επισημαίνεται άτι τόσο η Οικονομική Αστυνομία όσο και η Δίω
ξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος θα στελεχωθούν από το εξειδικευμένο 
προσωπικό' των νέων επιστημόνων που έχουν προσληφθεί πρόσφα
τα στην Ελληνική Αστυνομία. Το προσωπικό αυτό, που προσελήφθη 
ύστερα από ανοιχτούς διαγωνισμούς πρόσληψης με αντικειμενικά 
κριτήρια γνώσεων και προσόντων, διαθέτει υψηλού επιπέδου θεω
ρητικές αλλά και εμπειρικές γνώσεις στα χρηματοοικονομικά, στις 
φοροτεχνικές εφαρμογές, στις τραπεζικές εφαρμογές, στα λογιστι
κά, στα οικονομικά υγείας, στις τηλεπικοινωνίες και τα δίκτυα, στη 
διερεύνηση των ψηφιακών πειστηρίων. Επίσης, θα πλαισιωθεί με 
έμπειρο αστυνομικό προσωπικό από τις υπάρχουσες δομές Ασφάλει
ας, προκειμένου γρήγορα και εύρυθμα να ξεκινήσει το έργο του στην 
αντιμετώπιση των παράνομων συμπεριφορών σε βάρος των συμφε
ρόντων της δημόσιας και της εθνικής περιουσίας.

Οι αξιωματικοί και το εξουσιοδοτημένο προσωπικά της νέας Κε
ντρικής Υπηρεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που 
θα υπηρετούν σε αυτή τη νέα δομή Ασφάλειας θα έχουν τη δυνατό
τητα πρόσβασης στα αρχεία των αστυνομικών υπηρεσιών, άλλων 
υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
άλλων χωρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διεθνείς συμ
βάσεις και συμφωνίες.

Με την ίδρυση της νέας υπηρεσίας επιδιώκεται η ενίσχυση της 
επιχειρησιακής δράσης και αποτελεσματικότητας της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην καταπολέμηση τόσο του οικονομικού εγκλήματος, 
το οποίο επηρεάζει αρνητικά την εθνική οικονομία, όσο και του ηλε
κτρονικού εγκλήματος που έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις.

Η δράση της θα είναι συμπληρωματική των υπολοίπων υπηρεσι
ών και φορέων που ασχολούνται με την αντιμετώπιση αυτών των 
εγκληματικών συμπεριφορών με στόχο την αναβάθμιση των πα
ρεχόμενων προς τους πολίτες υπηρεσιών και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των σύγχρονων, ιδίως, μορφών εγκληματικής δράσης 
προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. ]
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Αθήνα, 8 Φεβρουάριου 2011
Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου»

(Safer Internet Day)

Σημαντική η συμβολή του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
στην αντιμετώπιση του διαδικτυακού εγκλήματος.

2011

Η Ελληνική Αστυνομία, συμμετέχοντας στον εορτασμό της «Ημέρας Ασφαλούς Διαδι
κτύου», δίνει στη δημοσιότητα συνοπτικό ετήσιο απολογισμό του Τμήματος Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, αντιπροσωπευτικές υποθέσεις που χειρίστηκε κατά τη διάρκεια του 2010, καθώς και 
χρηστικές συμβουλές για τους χρήστες του διαδικτύου, ιδίως για τα παιδιά και τους ανήλικους.

Σημειώνεται ότι η «Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου», η οποία καθιερώθηκε το έτος 2002, γιορτάστη
κε φέτος σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο. Είναι ουσιαστικά μια εκστρατεία ενημέρωσης, ευαισθητοποί- 
ησης και επαγρύπνησης, δίνοντας έμφαση στο δικαίωμα των ανηλίκων και των παιδιών σε ένα ασφα- 

διαδίκτυο.
«Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου» διοργανώνεται σε ετήσια βάση από το Πανευρωπαϊκό Δίκτυο 

Κέντρων Ενημέρωσης Insafe (www.saferintemet.org) στο πλαίσιο του προγράμματος Safer 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

τρεις (903) δικογραφίες, προανακρίσεις και προκαταρκτικές εξετάσεις, σχετικές με αδι- 
διαπράχθηκαν μέσω διαδικτύου, χειρίσθηκε το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα- 

Ασφάλειας Αττικής το 2010.
ινού υποθέσεις με τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία (Interpol) έφτασαν σε αριθμό τις

http://www.saferintemet.org


(71), ενώ με την Ευρωπαϊκή Αστυ
νομική Συνεργασία ( Europol ) 
ήταν (18).

Η αυτόφωρη διαδικασία εφαρμόσθηκε σε (149) υπο
θέσεις, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο Διάγραμμα.

Χαρακτηριστικές υποθέσεις
ίϋΑποτροπή αυτοκτονιών που 

είχαν εκδηλωθεί μέσω ΙΝΤΕΡ
ΝΕΤ.

Εξήντα έξι (66) απόπειρες αυτο
κτονιών, που εκδηλώθηκαν στο δι
αδίκτυο χειρίστηκε το Τμήμα Δί
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
κατά τη διάρκεια του 2010. Ση
μειώνεται ότι από το 2004 -  έτος 
ιδρύσεως της Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος -  έως σήμερα 
έχουν σημειωθεί (141) απόπειρες 
αυτοκτονιών που εκδηλώθηκαν στο διαδίκτυο.

Σημαντικές υποθέσεις:
2 4 - 8 - 2 0 1 0 :  Βέλγος υπήκοος, ηλικίας 45 ετών, χρή
στης του διαδικτύου εκδήλωσε πρό
θεση αυτοκτονίας μέσα από διεθνή 
ιστοσελίδα επικοινωνίας (facebook 
). Μετά από μελέτη και αξιολόγη
ση των εν λόγω μηνυμάτων αλλά 
και των ηλεκτρονικών ιχνών, που 
προέκυψαν από την ηλεκτρονι
κή διερεύνηση του παραπάνω χρή
στη του διαδικτύου, εντοπίσθηκε 
ψηφιακά η τοποθεσία στην οποία προσωρινά διέμενε. 
Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών εντοπίστηκε σε ξε
νοδοχειακή μονάδα του Ηρακλείου Κρήτης και οδηγή
θηκε στο δημόσιο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου 
«Π.Α.Γ.Ν.Η», όπου και κρίθηκε επιβεβλημένη η παρα
μονή του.
2 6 - 0 9 - 2 0 1 0 :  Εντοπίσθηκε ημεδαπός ανήλικος, χρή
στης διαδικτυακού παιχνιδιού να εκδηλώνει πρόθεση 
αυτοκτονίας. Ειδικότερα ο παραπάνω ανήλικος συμ
μετείχε σε ηλεκτρονικό διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο 
προσέφερε στους παίκτες την συμμετοχή τους σε ηλε
κτρονικό τζόγο, πλην όμως τα χρήματα που πόνταραν 
για να διενεργηθεί ήταν εικονικά . Ο ανήλικος πίστε
ψε ότι είχε χάσει -17.000- ευρώ, γεγονός που τον ώθησε 
να εγκαταλείψει την οικία του, αφήνοντας δύο χειρό
γραφα σημειώματα. Μετά από τη διενέργεια ψηφιακού 
ελέγχου, αλλά και την αξιολόγηση μηνυμάτων εντοπί
σθηκε σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Άμεσα κλή
θηκαν ψυχολόγοι, από την Μ.Κ.0 ΚΛΙΜΑΚΑ, με σκο-

Συγκεντρωτικό αυτόφωρων αδ κηματων 
2010

πο να προσφερ 
τους στον ανήλ 
από την υποσττ 

γων επέστρεψε στην οικία του.
^Πορνογραφία Ανηλίκων μέσω Διαδικτύου .

Σαράντα επτά (47) υποθέσεις 
καταγράφηκαν, κατά τη διάρ
κεια του 2010, σχετικές με πορ
νογραφία ανηλίκων, οι περισσό
τερες των οποίων στο πλαίσιο 
πανελλαδικών επιχειρήσεων. 
Η πλέον σημαντική επιχείρηση 
ήταν αυτή που έφερε την κωδι- 
κή ονομασία «ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ- 
SLEDGEHAMMER ».

Αναλυτικά:
Δεύτερο Εξάμηνο 2010: Από 

παγκόσμια ψηφιακή έρευνα στο 
διαδίκτυο, η οποία διενεργήθηκε 

στο πλαίσιο της ίδιας αστυνομικής επιχείρησης, διαπι
στώθηκε παγκοσμίως η εμπλοκή χρηστών του διαδικτύ
ου από 170 Χώρες σε 144.285 ηλεκτρονικά ίχνη. Για την 
χώρα μας διαπιστώθηκε η εμπλοκή ( προμήθεια υλικού 

παιδικής πορνογραφίας) τριακοσί- 
ων εξήντα ενός (361) διαφορετικών 
μοναδικών ηλεκτρονικών ιχνών.

Για την πάταξη του φαινομένου 
της πορνογραφίας ανηλίκων, διε
νεργήθηκε Αστυνομική Επιχείρη
ση σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος 
με κωδική ονομασία « ΣΦΥΡΟΚΟ- 
ΠΗΜΑ » και σχηματίσθηκαν δικο

γραφίες σε βάρος (177) ατόμων. Συνελήφθησαν εντός 
των ορίων του αυτοφώρου (18) εκ των οποίων δέκα έξι 
(16) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί. 

φ Π ερ ί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Στο πλαίσιο μηνύσεων για καταπάτηση πνευματικής 

ιδιοκτησίας διεξήχθησαν επιχειρήσεις πανελλαδικής 
κλίμακας. Αξίζει να γίνει μνεία στις εξής:
0 4 - 0 2 - 2 0 1 0 :  Διενεργήθηκε επιχείρηση για την κα
ταπολέμηση του φαινομένου της οργανωμένης μορφής 
δορυφορικής πειρατείας μέσω Ίντερνετ. Η επιχείρη
ση έλαβε χώρα σε Αθήνα, Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδο, Θεσ
σαλονίκη, Σύρο, Δράμα και Κόρινθο, όπου συνελήφθη
σαν οκτώ (8) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί, κατόπιν 
υποβολής μηνύσεως κατά αγνώστων χρηστών διαδι
κτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Ειδικότερα, οι δράστες με χρήση 
ειδικών δικτυακών συσκευών τύπου DREAMBOX , 
υπέκλεπταν, αποκρυπτογραφούσαν και διένειμαν ορ
γανωμένα και παράνομα μέσω διαδικτύου σε έτερους 
χρήστες ΙΝΤΕΡΝΕΤ - κατόχους ομοίων δικτυακών συ-
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σκευών τηλεοπτικό 
μα του μπουκέτου kc 
ας NOVA, πράξεις π

συνδρομητικό σή- 
της εταιρεί- 

οδηγούσαν στην 
—w.—. . __r „ „ .  το Ελληνικό Δημό
σιο για τα έτη 2008 και 2009 ανερχόμενη 
στο ποσό των - 30.520.000 - ευρώ.
1 0 -0 3 - 2 0 1 0 :  Στο πλαίσιο πάταξης του 
φαινομένου της «πειρατείας μέσω Δια
δικτύου», διενεργήθηκε συντονισμένη 
αστυνομική επιχείρηση σε Αθήνα, Λάρι
σα, Πέλλα και Θεσσαλονίκη, όπου σχη
ματίστηκαν δικογραφίες για ένδεκα (11) ημεδαπούς, εκ 
των οποίων συνελήφθησαν οι έξι (6) κατηγορούμενοι 
για τον Νόμο περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η επιχεί
ρηση έγινε στο πλαίσιο μήνυσης από την εταιρία προ
στασίας οπτικοακουστικών έργων «Ε.Π.Ο.Ε.» κατά των 
διαχειριστών ιστοσελίδας, οι οποίοι ανέβαζαν (upload) 
και στην συνέχεια διαμοίραζαν χωρίς την προηγούμε
νη έγκριση των αρμόδιων εταιρειών, παράνομο ψηφιακό 
υλικό (τραγούδια, ταινίες και παιχνίδια) στην ιστοσελί
δα www.gamato.info την οποία και είχαν την δυνατότη
τα να τροποποιούν και να υποστηρίζουν τεχνικά.

Η εν λόγω ιστοσελίδα είχε 850.000 μέλη και δεχόταν 
καθημερινά 16.000.000 επισκέψεις, με αποτέλεσμα να 
υπάρχει μεγάλη οικονομική ζημιά στις εταιρείες εμπορί
ας αυτών, παράλληλα με την φοροδιαφυγή. Με εξαίρεση 
τις απώλειες από τις ισοτιμίες, οι οικονομικές απώλειες 
για την Ελλάδα ανέρχονται σε 0ΐ71 εκατομμύρια μό
νο για παράνομο λογισμικό ενώ αν προσθέσουμε και τα 
πνευματικά δικαιώματα από τις κινηματογραφικές ται
νίες ,μουσικά τραγούδια, παιχνίδια κ.ά. οι απώλειες τα 
τελευταία 7 έτη, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των 
εταιρειών, πλησιάζουν το 1 δις ευρώ, το οποίο μεταφρά
ζεται σε λιγότερες θέσεις εργασίας και μειωμένη ανταγω
νιστικότητα για τον εγχώριο κλάδο της πληροφορικής, 
μουσικής και θεαμάτων.

φ Α πότη  μέσω τηλεπικοινωνιών.
0 8 - 0 3 - 2 0 1 0 :  Σχηματίσθηκε δικογρα
φία σε βάρος εταιρειών, που εμπλέκονται 
σε αποστολή απατηλών μηνυμάτων, μέ
σω της κινητής τηλεφωνίας με σκοπό το 

ορικό κέρδος.
ιδικότερα, σε συνεργασία με την 

Ε.Τ.Τ. και τον Συνήγορο του Κατανα- 
διερευνήθηκε μεγάλος αριθμός κα

ταγγελιών, οι οποίες ήταν σχετικές με μη 
εξουσιοδοτημένες χρεώσεις σε λογαρια
σμούς κινητής, τηλεφωνίας, εταιρειών 
παροχής πολυμεσι
στιθέμενης;

κων υπηρεσιών προ
ς, μέσω λήψης μηνυ-
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μάτων SMS, που προέρχονται από πεντα- 
ψήφιους αριθμούς της μορφής 54ΧΧΧ, 
χωρίς οι πελάτες να έχουν ποτέ συναι- 
νέσει, υπογράψει, εξουσιοδοτήσει ή να 
έχουν ενημερωθεί για τις χρεώσεις των 
υπό έρευνα μηνυμάτων.

^Παραβίαση στοιχείων Η /Υ . 
Αντιπροσωπευτική υπόθεση ήταν η 

εξής:
1 1 -0 8 - 2 0 1 0 :  Εξιχνιάσθηκε, η κακό
βουλη επίθεση στα υπολογιστικά συστή

ματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη
μάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που έγινε κατά 
το διάστημα της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων. 
Δράστης ( cracker ) ήταν ένας 39χρονος ημεδαπός, δημο
τικός υπάλληλος, κάτοικος Πατρών, σε βάρος του οποί
ου σχηματίσθηκε δικογραφία για «Παραβίαση Απορρή
των».

Συγκεκριμένα, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφο
ριακών Συστημάτων ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ότι το υπολογιστικό σύστη
μα, που είχε αναπτυχθεί για την απογραφή των δημο
σίων υπαλλήλων και ιδίως η ιστοσελίδα «www.apografi. 
gov.gr» δεχόταν συνεχείς κακόβουλες ηλεκτρονικές επι
θέσεις από άγνωστο χρήστη του διαδικτύου (cracker). 
Αποτέλεσμα των επιθέσεων αυτών ήταν να μειωθεί η 
απόδοση των Υπολογιστικών Συστημάτων και παράλ
ληλα να πέσει η ποιότητα των ανάλογων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών σε όσους δημοσίους υπαλλήλους ενεργούσαν 
απογραφή, με κίνδυνο να μην τηρηθούν οι σχετικές προ
θεσμίες της απογραφής.

^Α πειλή  για τρομοκρατική ενέργεια.
Σε βάρος του Ο.Π Α.Π. συνέβη η εξής υπόθεση: 

0 8 - 0 9 - 2 0 1 0 :  Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 
29χρονου ημεδαπού, κατηγορούμενου για «Απειλή Τρο
μοκρατικών Πράξεων». Ειδικότερα άγνωστος χρήστης 

του Διαδικτύου την 22-8-2010 απέστει- 
λε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί
ου στη θυρίδα του Ο.Π.Α.Π., με το οποίο 
απειλούσε ότι θα προβεί σε τρομοκρατι
κή ενέργεια σε βάρος των εγκαταστάσε
ων του προαναφερόμενου Οργανισμού . 
'Υστερα από έρευνες μέσω της Διεθνούς 
Αστυνομικής Συνεργασίας αλλά και εν
δελεχείς ψηφιακές αναλύσεις, που διε- 
ξήχθησαν σε πληθώρα ηλεκτρονικών 
ιχνών, εντοπίστηκε η οικία από την 
οποία απεστάλη το απειλητικό μήνυμα 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε περιοχή 
της Αττικής.. ]

http://www.gamato.info
http://www.apografi


Εξόφληση
σε 72 μήνες

χωρίς
προκαιαβολι

new
CBR 1000 RR
13.700 €

έκπλήξεις
\ και

προσφορές..

new
CBR 600 RR

new
CBF600 S 

7.850 €

new

Κώστας Παπαγεωργίου & ΣΙΑ
www.papageorgioy.gr

new
CB 600 F HORNET 

7.850 €

ΜΙΧΑΛΑΚ0Π0ΥΛ0Υ 198, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΩΝ 
τηλέφωνα: 210 7716670, 210 7703886 service: 210 7752336 fax: 210 7715498

INJECTION \
new - ----------new

INNOVA 125 CBR 125

.900€ 2 .900  C

new
SH 300 

4.850 € 
(χωρίς βαλίτσα)

new
TRANSALP 700 

7.850 €

+ Αντικαταβολή σε όλη την Ελλάδα 
+ 2  χρόνια εγγύηση αντιπροσωπείας 
+ Εξουσιοδοτημένο service

http://www.papageorgioy.gr


[  ΑΝΑΛΥΣΗ :

θ έμ α τα  Δ ιεθ νο ύ ς  Ε υ θ ύ ν η ς

Του Δ/ντη Δ.Ο.Ν./Α.Ε.Α. Ταξιάρχου Αναστασίου Λάσκαρη

Εισαγωγικές έννοιες
Διεθνής ευθύνη καλείται ο θεσμός του Διεθνούς Δικαίου 

σύμφωνα με τον οποίο η Πολιτεία που παραβίασε (με πρά
ξη ή παράλειψη) έναν κανόνα του Διεθνούς Δικαίου είναι 
υποχρεωμένη να παράσχει ικανοποίηση στην Πολιτεία κα
τά της οποίας στρέφεται η παραβίαση. Πάντως, ενώ η δι
εθνής ευθύνη αφορά σχέσεις όλων των υποκειμένων του 
Διεθνούς Δικαίου, ο ορισμός δεν αναφέρεται σε διεθνείς ορ
γανισμούς. Βεβαίως οι κυριότερες περιπτώσεις διεθνούς ευ
θύνης αφορούν αποκλειστικά διαπολιτειακές σχέσεις.

Ο θεσμός της Διεθνούς Ευθύνης καθιερώθηκε οριστι
κά στη διεθνή έννομο τάξη στα μέσα του 19ου αιώνα. Στην 
ανάπτυξη και συγκεκριμενοποίησή του συνέβαλε σημαντι
κά η διεθνής διαιτητική δικαιοσύνη που λειτούργησε με με
γάλη πυκνότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Στη συ
νέχεια ο θεσμός επιβεβαιώθηκε με σειρά αποφάσεων της 
θεσμικής διεθνούς δικαιοσύνης. Έ τσι στην από 26 Ιουλίου 
1927 απόφασή του το Διαρκές Δικαστήριο Διεθνούς Δικαι
οσύνης (ΔΔΔΔ) επισημαίνει: «αποτελεί αρχή του διεθνούς 
δικαίου ότι η παραβίαση μιας υποχρέωσης δημιουργεί την 
υποχρέωση επανόρθωσης με τρόπο αποτελεσματικό» (υπό* 
θέση εργοστασίου CHORZOW).

Επίσης η απόφαση του ΔΔΔΔ της 13 Σεπτεμβρίου 1928 
για το ίδιο αντικείμενο επαναλαμβάνει «αποτελεί αρχή του 
Διεθνούς Δικαίου ότι κάθε παραβίαση μιας υποχρέωσης δη
μιουργεί την υποχρέωση επανόρθωσης».

Οι κανόνες που ρυθμίζουν την Διεθνή Ευθύνη είναι κυ
ρίως εθιμικοί. Οι προσπάθειες για την κωδικοποίηση των 
κανόνων αυτών που έλαβαν χώρα μέχρι σήμερα τόσο από 
την Κοινωνία των Εθνών όσο και από την Επιτροπή Δι
εθνούς Δικαίου του Ο.Η.Ε. δεν κατέληξαν τελικά σε
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πτο κείμενο.
Πάντοος παράλληλα με τις εθιμικές ρυθμίσεις υπάρχουν 

και διεθνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν ειδικά θέματα Διε
θνούς Ευθύνης όπως η (πολυμερής) Σύμβαση των Παρισί- 
ων για την αστική ευθύνη στον τομέα της πυρηνικής ενέρ- 
γειας. *  I

Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντίληψη η Διεθνής Ευθύ
νη είναι σχέση αποκλειστικά μεταξύ υποκειμένων του Δι
εθνούς Δικαίου και κυρίως των κρατών. Έ τσι η από 14 
Ιουνίου 1938 απόφαση του ΔΔΔΔ (κοιτάσματα Μαρόκου) 
έκρινε ότι «Όταν πρόκειιαι για πράξη καταλογιστέα σε ένα 
κράτος που θεωρείται αντίθετη με τα συμβατικά δικαιώμα
τα η διεθνής ευθύνη εγκαθιδρύεται ευθέως στο πεδίο των 
σχέσεων μεταξύ των κ ρ α τε ί αυτών». Ακόμα και αν η αντι- 
διεθνής πράξη επιχειρήθηκε σε βάρος ιδιώτη μόνο Κράτος 
νομιμοποιείται να προβάλει τη σχετική αξίωση επανόρθω
σης. Η αξίωση αυτή ασκείται από το θεσμό της διπλωματι
κής προστασίας. Παρέκκλιση από την αρχή αυτή αποτελεί 
η «ατομική προσφυγή» ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμά
των του Ανθρώπου στο πεδίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώ
που και των θεμελιωδών ελευθεριών του 1950, αλλά ακόμη 
και εκεί υπάρχει επαναφορά στον κανόνα με την αδυναμία 
του ιδιώτη να προσφύγει απευθείας.

Παρά το γεγονός ότι η Διεθνής Ευθύνη λειτουργεί απο
κλειστικά ως έννομη σχέση μεταξύ υποκειμένων του διε
θνούς δικαίου ο συντριπτικός μεγαλύτερος αριθμός των 
αποφάσεων των Διεθνών Δικαστηρίων που αναφέρονται 
στο θεσμό αφορούν ζημίες σε βάρος ιδιωτών και ιδιαίτερα 
παράνομες πράξεις μιας Πολιτείας σε βάρος αλλοδαπών. 

Ενδεικτικά αναφέρονται μερικές από τις πιο χαρακτηρι-



(πικές περιπτώσεις Διεθνούς Ευθύνης από τη νομολογία:
►Παραβίαση διεθνούς συνθήκης. Αποτελεί την πιο προ

φανή αντιδιεθνή πράξη που συνεπάγεται την υποχρέωση 
επανόρθωσης εκ μέρους της Πολιτείας που προέβη στην πα
ραβίαση.

►Παραβίαση των εδαφικών δικαιωμάτων άλλων Πολι
τειών π.χ. κατασκοπευτικές ενέργειες στο έδαφος τρίτης 
Πολιτείας, μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις στον εναέριο χώρο 
της, μη εξουσιοδοτημένη σύλληψη ατόμου στο έδαφος μιας 
Πολιτείας από όργανα άλλης Πολιτείας.

► Ζημία σε πράγματα και πρόσωπα άλλης πολιτείας π.χ. 
καταβύθιση πλοίου εν καιρώ ειρήνης (Έλλη) ή κατάρριψη 
αεροσκάφους τρίτης πολιτεία, ζημία σε διπλωματικές απο
στολές.

Θεμελίωση και νομική φύση τη ς δ ιεθνούς ευθύνης.
Η ευθύνη ως θεσμός του εσωτερικού δικαίου έχει υποστεί 

μακραίωνη και λεπτομερή επεξεργασία. Οι βασικές της δι
ακρίσεις στο εσωτερικό δίκαιο είναι: ποινική, αστική, υπο
κειμενική, νόθα αντικειμενική και αντικειμενική και τέλος 
δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρακτική. Οι παραπάνω δια
κρίσεις καθώς και οι θεωρίες που τις συνοδεύουν δεν έχουν 
θέση μέσα στο θεσμό της Διεθνούς Ευθύνης μολονότι έχουν 
επηρεάσει σημαντικά τη διεθνή θεωρία και νομολογία. Η 
προσέγγιση της Δ. Ευθύνης πρέπει να γίνεται προς θεσμό 
διεθνούς δικαίου αυτοτελή χωρίς να προσφεύγουμε σε αντί
στοιχες έννοιες του εσωτερικού δικαίου, παρά τους αναπό
φευκτους συνειρμούς που προκαλεί η συγγένεια των όρων.

Για την εξέταση του θεσμού είναι απαραίτητο να καθορί
σουμε τη φύση της Διεθνούς Ευθύνης σε σχέση με το «Υπο
κειμενικό στοιχείο». Με άλλα λόγια πρέπει να καθοριστεί 
κατά πόσο η ύπαρξη της ευθύνης προϋποθέτει υπαιτιότη
τα (δόλο - αμέλεια) εκ μέρους της Πολιτείας, που προβαί
νει στην αντιδιεθνή ενέργεια. Σχετικά έχουν υποστηριχθεί 
δύο θεωρίες:

Θεωρία τη ς υπα ιτιότητας 
(Theory o f fau lt Schuldhaftung).
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, που πρωτοδιατυπώθηκε από 
τον Η. Grotius, για να δημιουργηθεί Διεθνής Ευθύνη δεν 
αρκεί να υπάρχει μόνο αντιδιεθνής πράξη αλλά ταυτόχρο
να αυτή να προέρχεται και από υπαιτιό
τητα της Πολιτείας. Η θεωρία αυτή που 
πρόσθεσε το υποκειμενικό στοιχείο πα
ρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Κυ
ρίως επιβαρύνει το έργο της δικαστικής 
κρίσης για την διαπίστωση της ευθύνης 
με «ψυχολογικά» στοιχεία που στις διε
θνείς σχέσεις είναι δυσδιάγνωστα και δυ
σαπόδεικτα.

Επίσης, πρέπει να παρατηρηθεί ότι η 
θεωρία αυτή ευνοεί την κακόπιστη προ
σπάθεια των Πολιτειών να αποσείσουν 
την ευθύνη τους από πράξεις κρατικών 
οργάνων τους, επικαλούμενες διάφορες 
διατάξεις του εσωτερικού τους δικαίου.
Πραγματικά, εφόσον η Πολιτεία δρα μέσω

ατόμων (οργάνων) η υπαιτιότητα σε τελευταία ανάλυση θα 
έπρεπε να αναφέρεται στα άτομα, τα οποία όμως δύσκολα 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν υπαίτια όταν η αντιδιεθνής 
πράξη τους υπήρξε συνέπεια ανοχής ή ακόμα και επιταγής 
του εσωτερικού δικαίου.

Η κυριότερη εφαρμογή της θεωρίας αυτής έγινε στον το
μέα της διαιτητικής δικαιοσύνης στην υπόθεση της Home 
Missionary Society το 1920. Συγκεκριμένα κατά τη διάρ
κεια μιας επαναστατικής ενέργειας στο αγγλικό προτεκτο
ράτο της Σιέρα Λεόνε μια ιδιωτική οργάνωση ιεραποστό
λων από τις Η.Π.Α. ( Home Missionery Society) υπέστη 
σοβαρές ανθρώπινες απώλειες.

Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. ισχυρίσθηκε ότι η αγγλική κυ
βέρνηση δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα και ότι οι απώλειες 
οφειλόταν σε παράλειψη. Η αξίωση αυτή απορρίφθηκε από 
τη διεθνή διαιτησία με το αιτιολογικό ότι δεν αποδείχθηκε 
η ύπαρξη αμέλειας και ότι η εγκατάσταση της ιεραποστο
λής στη Σιέρα Λεόνε προϋπέθετε την ανάληψη τέτοιου κιν
δύνου εκ μέρους των αλλοδαπών ιεραποστολών.

Η απόφαση του ΔΔΔΔ της 9ης Απριλίου 1949 στην υπό
θεση του στενού της Κερκύρας αναφέρεται από ορισμένους 
συγγραφείς ως επιβεβαιωτική της αρχής της υπαιτιότητας. 
Η απόφαση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για το δίκαιο της 
διεθνούς ευθύνης, γ ι’ αυτό μνημονεύουμε εδώ τα πραγμα
τικά περιστατικά.

Τα έτη 1944 και 1945 το βρετανικό πολεμικό ναυτικό εί
χε εκκαθαρίσει τη Μεσόγειο από τις νάρκες που είχαν πο- 
ντισθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Από τις περιοχές 
που εκκαθαρίσθηκαν ήταν και εκείνη του στενού μεταξύ 
Κερκύρας και αλβανικής ακτής. Τον Οκτώβριο του 1946 
μια μοίρα βρετανικών πολεμικών πλοίων επιχείρησε αβλα
βή διέλευση από το στενό. Ενώ βρισκόταν μέσα στα χωρι
κά ύδατα της Αλβανίας τα πλοία προσέκρουσαν σε νάρκες. 
Από τις εκρήξεις έχασαν τη ζωή τους 44 βρετανοί αξιωμα
τικοί και ναύτες.

Η Μεγάλη Βρετανία θεώρησε την Αλβανία υπεύθυνη για 
τα θύματα και προσέφυγε στο ΔΔΔΔ. Το ΔΔΔΔ εξέτασε τις 
αποδείξεις και προχώρησε στη διαπίστωση ότι: «η πόντι
ση των ναρκών δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς 
τη γνώση της Αλβανίας». Η σκέψη αυτή θεωρήθηκε ότι 
αποτελεί εφαρμογή της αρχής της υπαιτιότητας. Η Αλβα

νία καταδικάσθηκε σε αποζημίωση υπέρ 
της Μεγάλης Βρετανίας.

Η θεωρία της υπαιτιότητας τελικώς 
δεν επικράτησε. Πάντως σε ορισμένα δι
καστήρια η ανυπαρξία υπαιτιότητας εκ 
μέρους μιας Πολιτείας συνεκτιμήθηκε 
για την απαλλαγή της.

Θεωρία της αντικειμενικής ευθύνης 
(Theory of risk  -  E rfo lg  - S hartung). 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η Διεθνής 
Ευθύνη λειτουργεί ανεξάρτητα από οποι
αδήποτε υπαιτιότητα του δράστη της 
αντιδιεθνούς πράξης και θεμελιώνεται σε 
μια σχέση αιτιότητας μεταξύ της πολιτει
ακής πράξης και του αντιδιεθνούς απο-

Σύμφωνα με
τη σύγχρονη

αντίληψη η Διεθνής
Ευθύνη είναι σχέση

αποκλειστικά μεταξύ
υποκειμένων του
Διεθνούς Δικαίου
και κυρίως χων . 99κραχων
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τελέσματος. Ο Ολλανδός Διεθνολόγος 
J. W. Vorzijl σαν πρόεδρος της Γαλλο- 
Μεξικανικής Διαιτητικής Επιτροπής 
Επανορθώσεων εφάρμοσε την αρχή της 
αντικειμενικής ευθύνης την οποία δια
τύπωσε ως εξής: «Πρόκειται για ευθύνη 
της Πολιτείας για όλες τις πράξεις που 
ενεργούνται από όργανά της και που εί
ναι παράνομες κατά το Διεθνές Δίκαιο 
ανεξάρτητα από το εάν το όργανο ενήργησε μέσα στα όρια 
της αρμοδιότητάς του ή τα υπερέβη. Εν τούτοις προκειμέ- 
νου να θεμελιωθεί η αντικειμενική ευθύνη της Πολιτείας 
για πράξεις των οργάνων που ενήργησαν έξω από τα όρια 
της αρμοδιότητάς τους είναι απαραίτητο αυτά να έδρασαν 
τουλάχιστον επιφανειακά με την επίσημή τους ιδιότητα».

Η αρχή της αντικειμενικής ευθύνης επικρατεί σήμερα 
στο διεθνή χώρο και εκφράζει τη σύγχρονη αντίληψη για 
τη φύση της διεθνούς ευθύνης. Ιδιαίτερη εφαρμογή της 
αντικειμενικής ευθύνης χωρεί όταν η ενέργεια θεωρείται 
εκ προοιμίου επικίνδυνη, χωρίς απαραίτητα να είναι και 
παράνομη, όπως η εκτόξευση αντικειμένων στο διάστημα 
ή η παραγωγή ατομικής ενέργειας. Πρέπει όμως να επιση- 
μανθεί ότι σπάνια συναντούμε αμιγή εφαρμογή της μιας ή 
της άλλης θεωρίας. Μολονότι ο κανόνας είναι ότι Διεθνής 
Ευθύνη λειτουργεί ανεξάρτητα από υπαιτιότητα, οι ειδικές 
«υποκεηιενικές» συνθήκες της αντιδιεθνούς πράξης αναμ
φισβήτητα θα επιδράσουν στην εκτίμηση της διεθνούς δι
καστή.

Προϋποθέσεις. Πράξη καταλογισχή στην Πολιτεία
Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη δημιουργία Διεθνούς Ευ

θύνης είναι η ύπαρξη μιας πράξης ή παράλειψης, που να εί
ναι δυνατό να αποδοθεί (να «καταλογισθεί») σε συγκεκρητέ- 
νη Πολιτεία. Επειδή όμως η Πολιτεία, όπως κάθε συλλογική 
ενότητα, ενεργεί με άτομα δημιουργείται το πρόβλημα: ποι-^ 
ων ατόμων οι πράξεις είναι δυνατό να καταλογισθούν στην 
Πολιτεία; Ο κανόνας εδώ είναι ότι μια πράξη είναι δυνατό 
να αποδοθεί σε μια Πολιτεία όταν προέρχεται από όργανά 
της. Είναι κατ' αρχήν αδιάφορο αν το όργανο προέβη στην 
αντιδιεθνή πράξη ενεργώντας μέσα στα όρια της αρμοδιό
τητάς του. Διεθνής Ευθύνη δημιουργείται ακόμη και από 
πράξεις αναρμοδίων οργάνων. Εξάλλου διεθνής ευθύνη δη- 
μιουργείται και από πράξεις ιδιωτών είτε αμέσως (όταν ο 
ιδιώτης σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ενεργεί ως 
de facto πολιτειακό όργανο) είτε εμμέσως (όταν τα όργανα 
της Πολιτείας παρέλειψαν να αποτρέψουν την αντιδιεθνή 
ενέργεια του ιδιώτη).

Όπως μνημονεύτηκε παραπάνω Διεθνής Ευθύνη μπορεί 
να δημιουργείται και από παράλειψη, μόνο όταν το μέρος 
που υπέστη τη ζημία είχε δικαίωμα να αξιώσει μια θετική 
ενέργεια εκ μέρους του δράστη και ο δράστης είχε αντίστοι
χη υποχρέωση να ενεργήσει. Π.χ. η παράλειψη μιας παρά
κτιας Πολιτείας να τοποθετήσει εμφανή πλωτή σήμανση 
γύρω από ένα πλωτό αντλιοστάσιο στα ύδατα που βρίσκο
νται πάνω από την υφαλοκρηπίδα είναι ενδεχόμενο να δη
μιουργήσει διεθνή ευθύνη γιατί το άρθρο 5 της Συμβάσε- 
ως της Γενεύης για την υφαλοκρηπίδα (όπως άλλωστε και

Μια πράξη είναι 
δυνατό να αποδοθεί 

σε μια Πολιτεία

το εθιμικό δίκαιο) καθορίζει ότι η εκμε
τάλλευση της υφαλοκρηπίδας δεν πρέ
πει να παρακωλύει την ελευθερία της 
ναυσιπλοΐας.

όταν προέρχεται απο 
όργανά χης
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α) Πράξεις οργάνω ν εκτελεστικής 
εξουσίας

Η Πολιτεία ευθύνεται κατ' αρχήν για 
τις πράξεις των οργάνων που την εκ

προσωπούν στις διεθνείς σχέσεις. Η εκπροσώπηση αυτή 
συνήθως καθιερώνεται με κανόνα του εσωτερικού δικαίου. 
Επισημαίνεται ότι μια Πολιτεία σύμφωνα με γενική αρχή 
του διεθνούς δικαίου μπορεί να θεωρηθεί διεθνώς υπεύθυ
νη για πράξεις των εσωτερικών της οργάνων που αποτε
λούν αντιδιεθνή δραστηριότητα ακόμη και όταν τα όργανα 
αυτά ενήργησαν σύμφωνα με τις επιταγές του εσωτερι
κού δικαίου. Η Πολιτεία επίσης ευθύνεται για τις πράξεις 
όλων των οργάνων της εκτελεστικής εξουσίας της ανεξάρ
τητα από βαθμό και ιεραρχική θέση. Διαιτητικές αποφάσεις 
έχουν δεχτεί τη Διεθνή Ευθύνη κράτους για πράξεις π.χ. 
κατώτερων αστυνομικών, τελωνειακών, ακόμη και στρατι
ωτών σε καιρό ειρήνης.

β) Π ράξεις οργάνω ν νομοθετικής εξουσίας 
Όργανα της νομοθετικής εξουσίας είναι επίσης δυνατό να 

προκαλέσουν διεθνή ευθύνη του Κράτους τόσο με πράξεις 
όσο και με παραλείψεις που είναι αντίθετες προς το Διεθνές 
Δίκαιο. Σε πολλές περιπτώσεις η εκπλήρωση συγκεκριμέ
νης διεθνούς υποχρέωσης προϋποθέτει τη λήψη κατάλλη
λου νομοθετικού μέτρου σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

Η παράλειψη θέσπισης τέτοιου μέτρου θεωρείται παρά
νομη πράξη κατά το Διεθνές Δίκαιο και ενδεχομένως δημι
ουργεί προϋποθέσεις για διεθνή ευθύνη της Πολιτείας. Ει
δική κατάσταση διεθνούς ευθύ^ής ισχύει στο πλαίσιο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Βλ. απόφαση Δικαστικών Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 7 -  8/2/73 σε βάρος της Ιταλικής 
Κυβέρνησης που δεν δέχθηκε τον ισχυρισμό ότι η μη λήψη 
του νομοθετικού μέτρου οφειλόταν σε φόρτο εργασιών ή 
χρονοβόρα διαδικασία του ιταλικού κοινοβουλίου). Επίσης 
διεθνής ευθύνη προκαλείται από τη θέσπιση αντιδιεθνών 
νόμων δηλ. νόμων που είναι αντίθετοι σε διεθνείς συμβα
τικές υποχρεώσεις ή εθιμικές ρυθμίσεις, από τα νομοθετικά 
όργανα μιας Πολιτείας.

γ) Πράξεις δ ικαστικής εξουσίας 
Θέματα διεθνούς ευθύνης δημιουργούνται και από πρά

ξεις της δικαστικής εξουσίας του Κράτους. Το βασικό επι
χείρημα εκείνων που υποστήριζαν την έλλειψη ευθύνης 
ήταν η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Ωστόσο, μια απόφα
ση δικαστηρίου έχει κρατική προέλευση. Η διεθνής ευθύνη 
ως πολιτειακή ευθύνη δεν αφορά την εσωτερική διάκριση 
των εξουσιών ούτε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης που 
είναι φαινόμενο που αφορά την εσωτερική έννομη τάξη αδι
άφορο για τη διεθνή. Η μη τήρηση από ένα δικαστήριο ενός 
κανόνα Διεθνούς Δικαίου δημιουργεί τη διεθνή ευθύνη της 
Πολιτείας της οποίας είναι όργανο. Μια από τις συνηθέστε- 

περιπτώσεις αντιδιεθνούς δικαστικής απόφασης είναι η



εσφαλμένη εφαρμογή διεθνούς συνθήκης 
καθώς και η αρνησιδικία.

δ) Πράξεις ιδιωτών
Πρέπει τέλος να παρατηρηθεί ότι και 

πράξεις ιδιωτών είναι δυνατόν να δημι
ουργήσουν διεθνή ευθύνη της Πολιτείας 
τους ίεφ' όσον βλάπτουν αλλοδαπούς). Το 
πρόβλημα καταλογισμού τέτοιων πράξεων 
στην Πολιτεία είναι αρκετά αμφισβητούμενο. Εδώ φαίνεται 
να επικρατεί η θέση του Η. Grotius «για να δημιουργηθεί 
διεθνής ευθύνη της Πολιτείας από πράξεις ιδιωτών απαιτεί
ται κάποια συμμετοχή της Πολιτείας στην παράνομη πρά
ξη με την παράλειψη είτε της αποτροπής της (patientia) εί
τε της καταστολής της (receptus)» (π.χ. όταν η αστυνομία 
από πρόθεση ή από αμέλεια δεν επεμβαίνει όταν διαδηλωτές 
προκαλούν τον εμπρησμό μιας πρεσβείας ή όταν ο παραβά
της δεν διώκεται ή δεν εκδίδεται).

Η θεωρητική αυτή άποψη επικρατεί κατ' αρχήν στη δι
εθνή πρακτική. Έτσι στη διαιτητική απόφαση της Home 
Missionary Society (βλ. παραπάνω) αναφέρεται ό τ ι : «Απο
τελεί αρχή του διεθνούς δικαίου ότι καμιά Κυβέρνηση δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πράξεις επαναστατι
κών ομάδων που σημειώθηκαν κατά παράβαση της εξου
σίας της παρά μόνο όταν έχει ενεργήσει με κακή πίστη ή 
με αμέλεια ως προς την καταστολή. Είναι σχεδόν αδύνατο 
για οποιαδήποτε Κυβέρνηση να αποτρέψει τέτοιες πράξεις 
έχοντας τις δυνάμεις της πανταχού παρούσες». Με βάση τα 
παραπάνω ο κανόνας που ισχύει καθορίζει ότι δεν υπάρχει 
ευθύνη της Πολιτείας για πράξεις βίας ιδιωτών ή επανα
στατικών ομάδων κατά αλλοδαπών παρά μόνο εφόσον κα
θιδρύεται κάποια συμμετοχή των πολιτειακών οργάνων με 
πράξη ή παράλειψη. Εν τούτοις, όπως προκύπτει από τη δι
εθνή πρακτική, ο κανόνας αυτός επιδέχεται ορισμένες εξαι
ρέσεις. Πραγματικά η ευθύνη της Πολιτείας για πράξεις 
βίας ιδιωτών επιτείνεται όταν η πράξη στρέφεται κατά δι
πλωματικών αποστολών. Π.χ. όταν το 1984 Γιουγκοσλάβοι 
εξόριστοι δημιούργησαν επεισόδια και επιτέθηκαν στους 
καλεσμένους μιας δεξιώσεως στο Γιουγκοσλαβικό Προξε
νείο του Μονάχου, η Δυτική Γερμανία δέχτηκε ότι γενικά 
υπέχει ευθύνη για την ασφάλεια του προξενείου αλλά αρ- 
νήθηκε την ευθύνη της στη συγκεκριμένη περίπτωση με 
τον ισχυρισμό ότι δεν είχε έγκαιρα ειδοποιηθεί από το Προ
ξενείο για την πραγματοποίηση της δεξιώσεως.

ε) Πράξεις de facto Κυβερνήσεων
Γίνεται δεκτή η ύπαρξη διεθνούς ευθύνης από πράξεις de 

Facto Κυβερνήσεων (Δημοκρατία Salo, Ιταλία 1943). Πράγ
ματι το Διεθνές Δίκαιο δεν ενδιαφέρεται για την πολιτεια
κή οργάνωση που έπρεπε να υπάρχει κατά το εσωτερικό δί
καιο αλλά για εκείνη η οποία θετικά και αποτελεσματικά 
λειτουργεί στην πραγματικότητα.

Πράξη παράνομη
Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη γένεση διεθνούς ευθύνης 

είναι η ύπαρξη μιας Πολιτειακής ενέργειας η οποία να είναι 
αντίθετη με το Διεθνές Δίκαιο. Ο παράνομος χαρακτήρας

της πολιτειακής συμπεριφοράς κρίνεται σε 
αναφορά με συγκεκριμένο κανόνα του Δι
εθνούς Δικαίου, ανεξάρτητα αν ο κανόνας 
αυτός περιέχεται σε διεθνή σύμβαση, διε
θνές έθιμο ή γενική αρχή του δικαίου. Η 
παράνομη πράξη μπορεί να συνίσταται και 
σε αντιδιεθνή παράλειψη (όταν ο κανόνας 
επιβάλει ενέργεια).

Διατυπώθηκε η άποψη ότι σε μερι
κές περιπτώσεις η καταχρηστική άσκηση ενός διεθνούς 
δικαιώματος ισοδυναμεί με αντιδιεθνή ενέργεια και κα
τά συνέπεια δημιουργεί διεθνή ευθύνη (Ν. Πολίτης στην 
Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου, Χάγη 1925). Προβλήματα δη
μιουργεί και η περίπτωση ύπαρξης διεθνούς ευθύνης από 
πολιτειακή ενέργεια που ενώ είναι θεμιτή προκαλεί ζημία 
(π.χ. εκτόξευση αντικειμένων στο διάστημα). Και εδώ όμως 
ενώ η ενέργεια κατ' αρχήν θεωρείται θεμιτή, αντιβαίνει 
στον κανόνα που επιβάλει την άσκηση των δικαιωμάτων 
χωρίς την πρόκληση βλάβης σε τρίτους, και τελικά πρόκει
ται για παράνομη πράξη (βλέπε και διαιτητ. Απόφαση Trail
-  Smolter 1941).

Ζημιογόνο αποτέλεσμα
Η διεθνής ευθύνη της Πολιτείας δημιουργείται εφ' όσον 

η αντιδιεθνής συμπεριφορά της προκάλεσε κάποια βλάβη 
είτε σε άλλη Πολιτεία είτε σε αλλοδαπό. Η έννοια της βλά
βης στο Διεθνές Δίκαιο είναι πολύ πιο ευρεία απ' ότι στο 
εσωτερικό Ενοχικό Δίκαιο. Πάντως πρέπει να επισημανθεί 
ότι σε μερικές περιπτώσεις η εκδήλωση μιας αντιδιεθνούς 
ενέργειας αρκεί για να θεμελιώσει τη διεθνή ευθύνη. Ωστό
σο η ύπαρξη κάποιας εξωτερικής μεταβολής στην περιου
σιακή ή ηθική υπόσταση της Πολιτείας θα ληφθεί υπόψη 
για τον καθορισμό της μορφής και του ύψους της επανόρ
θωσης.

Παρά τους αρχικούς δισταγμούς της διαιτησίας στις αρ
χές του αιώνα από την διαιτητική απόφαση 1-11-1923 υπό
θεση Lusitania καθιερώθηκε ο κανόνας ότι οφείλεται απο
ζημίωση λόγω διεθνούς ευθύνης και για μη υλική ζημία.

Ό πως χαρακτηριστικά λέει ο Anzilotti «Η ηθική βλάβη 
αποκτά στο διεθνές δίκαιο σημασία κατά πολύ μεγαλύτερη 
από εκείνη που έχει στο εσωτερικό δίκαιο».

Τέλος, η βλάβη για την οποία οφείλεται επανόρθωση -  
αποζημίωση είναι εκείνη που συνδέεται άμεσα με δεσμό αι
τιότητας με την αντιδιεθνή ενέργεια. Κατά συνέπεια απο
κλείεται η αποκατάσταση εμμέσων ζημιών, εκείνων δηλ. 
που συνδέονται μόνο χαλαρά με την αρχική ενέργεια και 
που η επέλευσή τους οφείλεται σε συνδρομή όρων ξένων 
προς τη συγκεκριμένη πράξη. (Βλ. διαιτ. Απόφαση Αξιώσε
ων Alabama, 1872). ]

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Του Δημητρη Ε. Πιπεράκη
Ποινικολογου -  Αν. Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία*

Γενικά περί Π είθορχίΚ ώ ν παραπτωμάτων που 
επισύρουν κατώτερες πειθαρχικές ποινές

πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από χο προαναφερθέν Π.Δ. είναι χο Πρόσχιμο έως 
μηνιαίους βασικούς μισθούς και η Επίπληξη.

-  Αναστολή
Τα πειθαρχικά αυχά παραπχώμαχα παραγράφονχαι μετά από δυο έχη από την τέλεση τις, ενώ 

όταν αποτελούν παράλληλα και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφονται πριν παρέλθει ο χρόνος 
για την παραγραφή του τελευταίου, αν είναι μεγαλύτερος (π.χ. πέντε έτη για πλημμελήμα

τα).
Τις, προβλέπεται η αναστολή τις παραγραφής πειθαρχικών παραπτωμάτων, των οποίων 

η πραγματική βάση αποτελεί ταυτόχρονα την αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδική
ματος, αν έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία κατά τα προβλεπόμενα στον Ποινικό Κώ
δικα, ήτοι για τρία έτη για πλημμελήματα και ένα για πταίσματα. Με την έναρξη τις 

πειθαρχικής δίωξης μέχρι την έκδοση πρωτοβάθμιας απόφασης αναστέλλεται η παρα
γραφή για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη, όπως αναστέλλε
ται και με την έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθμό που επιβάλλει πειθαρχική ποινή. 

Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου 
πειθαρχικού παραπτώματος, που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στην 
παρεμπόδιση τις πειθαρχικής δίωξης γ ι’ αυτό.

Π ειθαρχικά παραπτώ ματα που  επισύρουν την  πο ινή  του Π ροστίμου 
Τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την ποινή του προστίμου είναι τα
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Με την έναρξη τις πειθαρχικής δίωξης μέχρι την έκδοση πρωτοβάθμιας 
απόφασης αναστέλλεται η παραγραφή για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να 
υπερβεί τα δύο έτη, όπως αναστέλλεται και με την έκδοση απόφασης σε πρώτο

βαθμό που επιβάλλει πειθαρχική ποινή

κατωτέρω αναφερόμενα:
Α) Η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας ή τέχνης ή η 

άσκηση άλλου επαγγέλματος και η χωρίς άδεια τις Υπη
ρεσίας άσκηση των δραστηριοτήτων που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 538/1989 (ΦΕΚ 
Α’- 224).

Β) Η έλλειψη αμεροληψίας και αντικειμενικότητας τις 
υπηρεσιακές ενέργειες.

Γ) Η αναξιοπρεπής συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρε
σίας καθώς και το αντικανονικό τις στολής.

Δ) Η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για ευνοϊκή 
υπηρεσιακή μεταχείριση.

Ε) Η πλημμελής ή η μη έγκαιρη εκτέλεση τις υπηρεσίας, 
καθώς και η παράλειψη ή παρέλκυση εκτέλεσης τις.

Στ) Η εκτός υπηρεσίας μέθη, που μπορεί να προκαλέ- 
σει δυσμενή σχόλια σε βάρος του ίδιου ή τις Υπηρεσίας ή 
η κατά την εκτέλεση τις υπηρεσίας χρήση οινοπνευματω
δών ποτών.

Ζ) Η άσκηση κριτικής υπηρεσιακών πράξεων αστυνο

μικών, που γίνεται δημόσια γραπτά ή προφορικά με 
χρησιμοποίηση ανακριβών στοιχείων ή με απρεπείς 
εκφράσεις.

Η) Η από πρόθεση ψευδής αναφορά, κατάθεση ή 
δήλωση και οι κακόβουλοι υπαινιγμοί ή χαρακτηρι
σμοί ενώπιον οποιοσδήποτε υπηρεσίας ή τρίτου κατά 
οποιουδήποτε μέλους του Σώματος.

Θ) Η χαλαρότητα, η αδράνεια και γενικά η αμέλεια 
στη διοίκηση, ως και ο ανεπαρκής έλεγχος και επο- 
πτεία των υφισταμένων.

I) Η μη απονομή του οφειλόμενου χαιρετισμού και 
η μη τήρηση των τύπων εκδήλωσης σεβασμού τις τα 
εθνικά σύμβολα και τις ανωτέρους.

Ια) Η συγκάλυψη ελαφρών παραπτωμάτων κατω
τέρων και γενικά η πλημμελής διαχείριση τις πειθαρ
χικής δικαιοδοσίας.

ιβ) Η αποσιώπηση των παραπόνων κατωτέρων και 
η ανάρμοστη συμπεριφορά τις τις.

Ιγ) Η αδικαιολόγητη εμμονή στην υποβολή αίτη
σης για θέμα για το οποίο έχει ήδη αποφανθεί η υπη
ρεσία.

Ιδ) Η ανάρμοστη συμπεριφορά τις τις πολίτες, συ
ναδέλφους και υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών.

Ιε) Η υπέρβαση τις ιεραρχίας, κατά παράβαση των 
κειμένων διατάξεων.

lore) Η αποδοχή οποιοσδήποτε υλικής παροχής, 
εφόσον δεν συνιστά δωροληψία και παρέχεται λόγω 
τις ιδιότητάς του.

Ιζ) Η μη παροχή οφειλόμενης συνδρομής σε αστυ
νομικό, εφόσον δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.

Ιη) Η αναρμόδια παρέμβαση υπέρ ή κατά τρίτου 
προσώπου.

Ιθ) Η λόγω ασυνήθιστης χρήσης φθορά του οπλι
σμού και άλλων δημοσίων ειδών ως και κάθε πράξη 
με την οποία επέρχεται βλάβη, φθορά ή απώλεια των 
δημοσίων αυτών ειδών. Η παράλειψη αναφοράς για 
βλάβη, φθορά, ή απώλεια και η μη ακριβής συμμόρ
φωση τις τις υποχρεώσεις συντήρησης, χρήσης ή δι
αχείρισης των υλικών μέσων και εγκαταστάσεων τις 
Υπηρεσίας.

Κ) Η αδικαιολόγητη μη μετάβαση για ιατρική εξέ
ταση. Η ψευδής δήλωση ασθένειας τις αποφυγή εκτέ
λεσης υπηρεσίας ή διαταγής μετακίνησης, αν ο αστυ
νομικός κριθεί ικανός για εκτέλεση υπηρεσίας από 
τον ιατρό που εκτελεί την υγειονομική υπηρεσία τις 
Αστυνομίας και κα) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που
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[  ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ποινή τις επίπληξης επιβάλλεται για χα παραπτώματα που επισύρουν 
την ποινή του προστίμου για τα οποία το αρμόδιο όργανο έκρινε, εκτιμώντας τη 

βαρύτητα του παραπτώματος, την προσωπικότητα του υπαιτίου και τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες τελέσθηκαν, ότι δεν πρέπει να επιβληθεί η ποινή του προστίμου

απορρέει από χις νόμους, τις κανονισμούς και τις διατα
γές τις υπηρεσίας».

Πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την 
ποινή τις Επίπληξης

Η ποινή τις επίπληξης επιβάλλεται για τα παραπτώ
ματα που επισύρουν την ποινή του προστίμου για τα 
οποία το αρμόδιο όργανο έκρινε, εκτιμώντας τη βαρύ
τητα του παραπτώματος, την προσωπικότητα του υπαι
τίου και τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν, ότι 
δεν πρέπει να επιβληθεί η ποινή του προστίμου.

Την ποινή τις επίπληξης επισύρουν τις τα όλως ελα
φρά παραπτώματα, που αφορούν την εκτέλεση των 
καθηκόντων, τη συμπεριφορά, την εμφάνιση και την 
παράσταση γενικά του αστυνομικού εντός και εκτός 
υπηρεσίας.

Δυνητικώς επιβαλλόμενα διοικητικά μέτρα
Παράλληλα με την επιβολή τις πειθαρχικής ποινής 

του προστίμου ή τις επιπλήξεως, στην περίπτωση κατά 
την οποία ο αστυνομικός λόγω απείθειας, μέθης ή αντι
κανονικού στολής κρίνεται ότι δεν μπορεί να εκτελέσει 
προσηκόντως την υπηρεσία του επιβάλλεται σ’ αυτόν 
το διοικητικό μέτρο τις θέσης εκτός υπηρεσίας μέχρι 
ένα 8ωρο.

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης με απευθείας κλήση 
για απολογία

Στην περίπτωση που προκύπτουν σαφείς ενδείξεις 
τελέσεως συγκεκριμένου πειθαρχικού αδικήματος που

επισύρει κατώτερη πειθαρχική ποινή, η πειθαρχική δί
ωξη ασκείται από το αρμόδιο όργανο με απευθείας κλή
ση του εγκαλουμένου για απολογία. Συστατικά στοιχεία 
τις κλήσης σε απολογία αποτελούν:

α) Τα στοιχεία του διωκόμενου (βαθμός, αριθμός μη
τρώου, επώνυμο, όνομα και πατρώνυμο).

Β) Πλήρη και ακριβή προσδιορισμό των πράξεων που 
στοιχειοθετούν τα αποδιδόμενα στον αστυνομικό παρα
πτώματα καθώς και τις τυχόν ειδικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες τελέσθηκαν οι πράξεις αυτές.

Γ) Τον τόπο και χρόνο τέλεσης των πράξεων.
Δ) Τις διατάξεις που προβλέπουν τα πειθαρχικά πα

ραπτώματα.
Ε) Την προθεσμία τις υποβολή έγγραφης απολογίας, η 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ημε
ρών από την επίδοση τις κλήσης.

Στ) Υπόμνηση των δικαιωμάτων που έχει ο εγκαλού- 
μενος να λάβει γνώση των στοιχείων του φακέλου, να 
ζητήσει αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να προ
σκομίσει έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία μεταξύ των 
οποίων και μέχρι δύο ένορκες βεβαιώσεις μαρτύρων 
υπερασπίσεως, που συντάχθηκαν ενώπιον συμβολαιο
γράφου ή ειρηνοδίκη και ζ) Τον τόπο και την ημερομη
νία σύνταξης τις κλήσης, την υπογραφή του ασκούντος 
την πειθαρχική δίωξη, το ονοματεπώνυμο και το βαθμό 
του καθώς και τη σφραγίδα τις Υπηρεσίας».

Ο εγκαλούμενος δικαιούται να λάβει γνώση των στοι
χείων του πειθαρχικού φακέλου, να ζητή
σει αντίγραφα των εγγράφων και απολογού
μενος να προσκομίσει έγγραφα αποδεικτικά 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων και μέχρι δύο 
ένορκες βεβαιώσεις μάρτυρα, που συντάχθη
καν ενώπιον συμβολαιογράφου ή ειρηνοδί
κη, χωρίς να αποκλείεται και η αυτοπρόσω
πη εμφάνιση μαρτύρων. Επιπλέον, μπορεί 
να αντιπροσωπεύεται ή να παρίσταται μετά 
του συνηγόρου του, χωρίς να παρεμποδίζε
ται η επικοινωνία μαζί του. Τις, επιτρέπεται 
με τη λήψη αντιγράφων του φακέλου να αι- 
τηθεί και να λάβει προθεσμία για απολογία, η 
παράταση τις. Τέλος, μπορεί να αρνηθεί τις 
αποδιδόμενες πράξεις ή να αρνηθεί να απολο- 
γηθεί, χωρίς αυτό να συνιστά επιβαρυντική 
για τον ίδιο περίσταση. ]

*ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7 -  ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10674 
2117100115, 6947828447 
Mail: d_piperakis@yahoo.com
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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

"Αληθινή ασφάλιση"

Α Θ Η Ν Α  01 /01 /2011

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α.»

Έ πειτα από επισταμένη έρευνα ττου έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 
(κλάδος Αυτοκινήτου) για τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ., καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανω τέρω  εταιρείας.
Τα β α σ ικά  κρ ιτή ρ ια  της  έρ ευ να ς  μας ε ίνα ι α φ ενό ς  μεν η α ξ ιο π ισ τ ία  τους, α φ ετέρ ο υ  δε η ισ ο ρ ρ ο π η μ ένη  
σ χέσ η  μ ετα ξύ  υ π η ρ εσ ιώ ν  και κόσ τους .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεωνΙπποι B/M Απλό Πακέτο Μ  Ιπποι Β/Μ
0 3 0 3

1-6 247,16 1-6 229,72
7-8 277,31 7-8 260,65

9-10 340,17 Αστική ευθύνη, 9-10 325,18
11-12 344,18 11-12 329,28
13-14 353,64 Φροντίδα - Ρυμούλκηση 13-14 339,06
15-20 401,85 συνεπεία ατυχήματος, 15-20 388,48
21-25
26-30

431,30
443,26

Προσωπικό ατύχημα 21-25
26-30

418,70
430,97

31-40 458,20 31-40 446,32
41ανω 479,14 41ανω 467,81

Αστική ευθύνη, Φροντίδα -  Ρυμούλκηση 

συνεπεία ατυχήματος με προσθήκη 

προαιρετικών καλύψεων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚ ΥΚ ΛΩ Ν.Ι.Χ .
CC Β/Μ Απλό Πακέτο

03

1-50 50,55
51-125 81,68

Αστική ευθύνη, Φροντίδα - Ρυμούλκηση126-250 99,48
251-500 125,28 συνεπεία ατυχήματος

501-1000 142,59
1001ανω 177,23

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

* Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και σ το υ ς  υπόλοιπους α σ φ α λ ισ τικο ύ ς  κλάδους
* Αμεση α σ φ ά λ ισ η
* Π αράδοση α σ φ α λ ισ τηρ ίου  σ το  χώρο σας
* Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
* Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Για οποιαδήποτε π ληροφορία  ή δ ιευκρ ίν ιση  χρειαστείτε, επ ικο ινω νήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης 
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα

τηλ.: 8 0 1 .3 0 0 .3 0 6 9 ,*  210 9 2 .3 3 .00 5 -fa x : 211 800 .21 .61,210  92.24.797 
τηλ. ανάγκης: 6944.478885
*Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

Μερικές από τις συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές εταιρείες ε ίνα ι:

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., INTERUFE ΑΕΓΑ, GENERALI HELLAS, 
GERLING HELLAS, GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, LLOYD’S OF LONDON, VICTORIA A.A.E.Z., MALAYAN INC., κ.α.



[  ΕΡΕΥΝΑ

Από πι θεωρία του LombroSO,στη κατασκευή 
του (ε γκλη ματολο γικού) ΠΟρίραίΧΟΙΙ
του ανθρωποκτόνου
σπιν σύγχρονη 
αστυνομική έρευνα

Της Π η ν ελ ό π η ς  Σ π ε ν τζ ο ύ ρ η
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ, MSC, ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η  ( εωρία του Lombroso αν και σχετι
κά α άσιμη, έθεσε πρώτη σε επίπεδο συμπερκρο- 

ανάλυσης τη βάση της ερευνητικής διαδι- 
κασί ς που ακολουθείται σήμερα στο έγκλημα 

νθρωποκτονίας και όχι μόνο. Μέσω μεγά- 
λοιτ αριθμού μη έγκυρων στοιχείων και πληροφο
ριών έδωσε κεντρικά ρόλο στη φυσιογνωμία του 
υπόπτου, (το σύγχρονο και ευρέως διαδεδομένο 
εγκληματολογικό profile) και προσπάθησε να λει
τουργήσει πρακτικά εισάγοντας στο τότε πρόωρο 
εγκληματολογικό προσκήνιο την έννοια της φυ
σιογνωμικής, δηλαδή την διαδικασία αξιολόγησης 
του ανθρώπινου χαρακτήρα μέ
σω της φυσιογνωμίας του (το 
γνωστό profiling).

Συνειρμικά ακούγοντας τους 
όρους «profile» και «profiling», 
τους συνδέουμε με τη σουρεαλι
στική πραγματικότητα που προ
σφέρουν χολιγουντιανές σειρές 
όπως οι Criminal Minds, Profiler,
CSI, και με όλο το εύρος του συ-

I»To «profiling:
αφορά στη διαδικασία 

δημιουργίας 
συμπεριφορικών

. 99προτύπων

ναισθηματικού βερμπαλισμού που οι εν λόγω σει
ρές φορτίζουν και παρουσιάζουν τους ρόλους του 
αστυνομικού, εγκληματολόγου ή ψυχολόγου. Τις 
τοποθετούμε άμεσα σε ένα εξιδανικευμένο πλαίσιο 
ενός μαγικού και ταυτόχρονα δύσκολου επαγγέλ
ματος που αποτελεί συνήθως το κλειδί στην επί
λυση μιας ανθρωποκτονίας. Ξεφεύγοντας από το 
πλαίσιο αυτό και αξιολογώντας τους όρους λίγο 
πιο αντικειμενικά θα δούμε ότι η αντίληψη και η 
ανάλυση είναι λίγο διαφορετική και πιο κοινότυ
πη από ότι θα περίμενε κανείς.

To «profiling» αφορά στη διαδικασία δημιουρ
γίας συμπεριφορικών προτύ
πων. To «profile» είναι ένα είδος 
εκμαγείου πάνω στο οποίο απο- 
τυπώνονται πληροφορίες που 
λαμβάνονται από τον τόπο του 
εγκλήματος του εκάστοτε περι
στατικού και διαμορφώνουν μια 
συγκεκριμένη εικόνα, συμπλη
ρώνουν ένα puzzle, το οποίο εν
δεχομένως θα βοηθήσει στη σύλ-
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O Lombroso
χρησιμοποιώντας τον όρο 
«φυσιογνωμία», ανήγαγε

ληψη χου υπόπτου και θα παίξει 
σημαντικό ρόλο στη δυναμική της 
σύγχρονης αστυνομικής έρευνας. Η 
συμπερκρορική ανάλυση μέσω των 
στοιχείων που συλλέγονχαι στον τό
πο του εγκλήματος δεν είναι μαγεία 
ή κάτι άλλο εξωπραγματικό, αλλά η 
ικανότητα ανάπτυξης επαγωγικών ή 
παραγωγικών συλλογισμών βασισμέ
νων στη λογική και το ένστικτο.

Έ νας από τους πρώτους που ασχολήθηκαν κατά μία έν
νοια με την κατασκευή του προφίλ εγκληματιών είναι ο 
ανθρωπολόγος Cesare Lombroso (1835-1909). To 1876 με 
το έργο του «Εγκληματίας Άνθρωπος» σύγκρινε πληροφο
ρίες σχετικά με διάφορους τύπους εγκληματιών βασισμένες 
στη φυλή, στην ηλικία, στο φύλο, στα φυσικά χαρακτηρι
στικά και στη μόρφωση. Αποτύπωσε το πρώτο στίγμα μιας 
εγκλημαχολογικής ανθρωπολογίας, προσπα
θώντας να κατασκευάσει ένα είδος εγχειριδί
ου που θα παρείχε πληροφορίες για το πώς εί
ναι μορφολογικά ο εγκληματίας ανάλογα το 
τύπο του εγκλήματος που έχει διαπράξει.

Στη προκειμένη εργασία θα γίνει μια προ
σπάθεια να δούμε ποια είναι τα κοινά σημεία, 
αν υπάρχουν, της θεωρίας του Lombroso με 
τη σύγχρονη τέχνη του profiling,που χρησι
μοποιείται στη σύγχρονη αστυνομική έρευ
να, αναδεικνύονχας έτσι την εξέλιξη μιας τε
χνικής που από τη μία πλευρά ξεφεύγει από 
την εντυπωσιακή και ουτοπική, τουλάχιστον 
για τα ελληνικά δεδομένα, οπτική, από την 
άλλη όμως μπορεί να αξιοποιηθεί και να απο- 
τελέσει ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο.

Η θεωρία του Lombroso και η έννοια της «φυ
σιογνωμίας».

Ο Cesare Lombroso ήταν από τους πρώτους που ασχο
λήθηκαν με την αντιστοίχηση της μορφής του εγκληματία 
με το είδος του εγκλήματος που είχε αυτός διαπράξει. Με
τά από εντατική παρατήρηση στρατιωτών και έξι χιλιάδων 
εγκληματιών διαπίστωσε ότι τελικά οι ψυχικές ιδιότητες 
και χάσεις ενός ατόμου αποτυπώνονται 
μορφολογικά με κάποιο τρόπο και όχι ο 
εγκληματίας ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο 
πληθυσμό από βιολογικά δομικά στοιχεία 
(ανωμαλίες του κρανίου, μήκος και βά
ρος του κρανίου, πρόωρα γηρατειά, αρρε- 
νωπόχητα, θηλυπρέπεια, πρόβλημα στην 
αφή) και ψυχολογικά σημάδια (tattoos, 
γλωσσικά ιδιώματα), τα οποία στο σύνο
λο τους τα ονόμασε «στίγματα» (Γαρδί-

κας, 1966). Δημοσίευσε το βιβλίο 
χου «Εγκληματίας Άνθρωπος» 
(1876) όπου διαπίστωσε όχι ο 
εγκληματικός τύπος ανθρώπου 
φαίνεται από την συγκέντρω
ση, την υπερβολή ή την έξαρση 
κάποιων συγκεκριμένων χαρα
κτηριστικών που παρουσιάζο
νται στο πρόσωπο χου. Εξέτασε 
τα κρανία των εγκληματιών ως 

προς τη χωρητικότητα του κρανίου, την περιφέρεια 
χου, την πρόσθια προβολή, τα τόξα και τις καμπύλες, 
το μετωπικό δείκτη, το πρόσωπο, το ύψος του προσώ
που, την κάτω σιαγώνα, τον προσωπικό δείκτη και τη 
προσωπική γωνία. Για να δει αν υπάρχουν κρανιακές 
ανωμαλίες εξέτασε τη μετωπική άκανθα, τα οστεάρια, 
τα ρινικά τόξα, τον ινιακό ιστό, την κατώτερη κογ- 

χική σχισμή, το κροταφικό τόξο, τις ρα
φές, την ινιακή κοιλότητα, τη σκλήρυν
ση και τη πλαγιοκεφαλία. Μετά από την 
εξέταση αυτή κατέληξε ότι σε κάθε τύπο 
εγκλήματος αντιστοιχεί και ένα πρόσω
πο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με 
συγκεκριμένη φυσιογνωμία.

Απέδωσε στους φονιάδες στενό μέτω
πο, υπέρμετρα ζυγωματικά, ασυμμετρία 
προσώπου, ασυμμετρία της μύτης και 
των κογχών ενώ υποστήριξε ότι «..στον 
εγκέφαλο και στο κρανίο χου εγκλημα
τία, παρουσιάζονται πολύ πιο συχνά χα
ρακτηριστικά έκφυλα και αντικανονικά 
από τον εγκέφαλο και το κρανία των άλ
λων ανθρώπων...». Με παρόμοιο τρόπο 
απέδωσε στον κλέφτη, σβέλτο πρόσωπο, 
επιδέξια χέρια και μικρά μάτια, στον κα

τά συρροή δολοφόνο παγωμένο βλέμμα, γυάλινα μά
τια, γρυπή μύτη, στον απατεώνα λοξή μύτη και μικρά 
μάτια και τέλος πλούσια μαλλιά, αραιά γένια, τερά
στιο σαγόνι και πλατιά ζυγωματικά στον γεννημένο 
εγκληματία.

Ο Lombroso χρησιμοποιώντας τον όρο «φυσιογνω
μία», ανήγαγε την εξωτερική εμφά
νιση του ατόμου και πιο συγκεκριμέ
να το πρόσωπο, σε κύριο παράγοντα 
αξιολόγησης και αφού επεξεργάστη
κε τον άνθρωπο σε ένα μαθηματικό 
πλαίσιο και μέσα από το πρίσμα ενός 
βιολογικού ντετερμινισμού, τον το
ποθέτησε ανεπιτυχώς σε ένα μη ελεγ
χόμενο και απρόβλεπτο περιβάλλον 
όπως είναι το κοινωνικό. Διατύπω-

την εξωτερική εμφάνιση 
του ατόμου και πιο 

συγκεκριμένα το πρόσωπο, 
σε κύριο παράγοντα 

αξιολόγησης

To «profiling»
αφορά στη διαδικασία 

δημιουργίας 
συμπεριφορικών

, 99προτύπων
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[  ΕΡΕΥΝΑ :

σε λοιπόν μια θεωρία αφενός αναξιόπι
στη αφετέρου εξαιρετικά φιλόδοξη, πί
σω από την οποία αχνοφαίνεται όπως 
θα δούμε η σύγχρονη λογική της κατα
σκευής του εγκληματολογικού προφίλ 
υπό μία ευρύτερη όμως έννοια.

Αν ανατρέξουμε στο λεξικό θα δούμε 
ότι τυπικά η λέξη φυσιογνωμία αφορά 
στο σύνολο των μορφικών/εξωτερικών χαρακτηριστι
κών ενός προσώπου ή πράγματος. Εδώ θα δεχτούμε ότι 
πιο σφαιρικά η οριοθέτηση δεν περιορίζεται μόνο στα χα
ρακτηριστικά του προσώπου (Collins, 1999, Πανούσης, 
2003) αλλά περιλαμβάνει και τον τρόπο που παρουσιά
ζουμε τον εαυτό μας, το επάγγελμα που κατέχουμε ή που 
διαλέγουμε, τα ενδιαφέροντα, την κοινωνική τάξη στην 
οποία ανήκουμε, το φύλο, την ηλικία, το εισόδημα, το 
ύφος, τον τρόπο με τον οποίο θα μιλήσουμε, το λεξιλόγιο 
που θα επιλέξουμε να χρησιμοποιήσουμε και γενικότερα 
τον τρόπο ζωής που υιοθετούμε.

Η έννοια της φυσιογνωμίας ενέχει δηλαδή επιπλέον 
μία ερμηνευτική πτυχή, την οποία είναι απαραίτητο να 
την επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο. Παρακάμπτοντας 
τον περιοριστικό τυπικό ορισμό της φυσιογνωμίας που 
αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στο πρόσωπο ενός 
ατόμου, καλό θα ήταν η έννοια αυτή να μην ταυτιστεί 
με στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά στην εξωτερική 
εμφάνιση. Στα αγγλικά αναφέρεται ως physiognomy- φύ
ση (physis) και γνώμη, αξιολόγηση (gnomon, judge). Με 
φράσεις όπως «αυτός είναι τρομερή φυσιογνωμία» συνει
δητοποιούμε ότι χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό όταν θέ
λουμε να αναφερθούμε σε άτομα που δεν τα έχουμε γνω
ρίσει πολύ καλά, αποδίδοντας τους ένα γενικό και ασαφές 
σύνολο χαρακτηριστικών που δεν εστιάζουν στα βιολο
γικά μορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και σε ευρύτε
ρες ιδιότητες και ρόλους που καλύπτουν όλο το φάσμα 
της κοινωνικής τους ζωής.

Ευρύτερα λοιπόν η φυσιογνωμία συντίθεται τόσο από 
τα σταθερά βιολογικά χαρακτηριστικά του προσώπου 
και του σώματος ενός ανθρώπου όσο και από τα μετα
βαλλόμενα άρα ασταθή κοινωνικά χαρακτηριστικά που 
διαμορφώνουν και ολοκληρώνουν την 
ατομική ολότητα. Η διαμόρφωση μιας 
αιτιακής σχέσης μεταξύ των βιολογι
κών χαρακτηριστικών ενός ατόμου με 
τη κοινωνική του συμπεριφορά, εγκλη
ματική ή μη, όπως έκανε ο Lombroso, 
δεν θα οδηγούσε σε ασφαλή συμπερά
σματα. Αντίθετα η συσχέτιση της κοι
νωνικής συμπεριφοράς που επιδεικνύ
ει ένα άτομο και δη της εγκληματικής 
με κάποια από τα κοινωνικά του χα
ρακτηριστικά την δεδομένη χρονική 
στιγμή που εκδηλώνει τη συγκεκρι
μένη συμπεριφορά, αποτελεί ίσως πιο 
ασφαλή δίοδο στην σύγχρονη αστυνο
μική έρευνα.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στον 
τόπο ενός εγκλήματος ή μιας ανθρω
ποκτονίας ειδικότερα. Η σύνδεση ξε
κινάει από στοιχεία και πληροφορίες 
που φαίνονται από τη θεατρική αναπα
ράσταση της εγκληματικής συμπερι
φοράς και καταλήγει σε αυτό που ονο
μάζουμε φυσιογνωμία του υπόπτου. Ο 

χώρος και κάθε στοιχείο μέσα στο χώρο, στον οποίο έχει 
διαπραχθεί ένα έγκλημα, δίνει μία πρώτη εικόνα για τα 
στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την προσωπικότητα του 
δράστη. Έ να  στοιχείο, είτε αφορά το βιολογικό είτε το 
κοινωνικό κομμάτι της φυσιογνωμίας, οδηγεί συνήθως 
σε ένα αντικείμενο ή μια χαρακτηριστική πληροφορία 
για τον ύποπτο.

Η συσχέτιση αυτή που επιδιώκουν οι αστυνομικές αρ
χές σε τέτοια περιστατικά ωστόσο δεν συμβαδίζει με την 
μαθηματικού τύπου συσχέτιση που προσπάθησε να επι
τύχει ο Lombroso μεταξύ εμφάνισης και συμπεριφοράς, 
βιολογικού και κοινωνικού. Η έννοια της φυσιογνωμί
ας έχει διευρυνθεί και οι όροι έχουν αλλάξει. Η εγκλημα
τική συμπεριφορά τη στιγμή που παρουσιάζεται με τον 
τρόπο που παρουσιάζεται αποτελεί μια εικόνα και αντα
νακλά τη ψυχική κατάσταση, στην οποία έχει περιέλθει 
ο ύποπτος την ώρα της ανθρωποκτονίας (μιας και μιλά
με πιο συγκεκριμένα για αυτό τον τύπο εγκλήματος). Ο 
εγκληματίας θα αφήσει αναπόφευκτα μέρη από τη φυ
σιογνωμία του στο τόπο του εγκλήματος είτε βιολογικά 
(DNA, αποτυπώματα) είτε κοινωνικά (ρουχισμός, εργα
λεία, οργάνωση στο χώρο, όχημα). Στη σύγχρονη πραγ
ματικότητα τα βιολογικά στοιχεία αντιστοιχούν στα λε
γάμενα ιατροδικαστικά ευρήματα (μαλλιά, αίμα, σπέρμα, 
σάλιο, ίνες) και τα κοινωνικά αντιστοιχούν σε χαρακτη
ριστικά όπως ενδεικτικά οι προσωπικές συνήθειες, η 
αποδοχή ευθυνών, τα ενδιαφέροντα, το επάγγελμα και 
το μορφωτικό επίπεδο.

Το δίπολο Οργάνωση- Αποδιοργάνωση και η εφαρμογή 
του στον τόπο του εγκλήματος.

Ό πως ειπώθηκε και παραπάνω το κλειδί για τη πιο σω
στή διαμόρφωση της ευρύτερης εικόνας 
του εγκληματία σε ένα περιστατικό αν
θρωποκτονίας είναι ανάλογα η επαγωγι
κή ή παραγωγική σκέψη. Ο επαγωγικός 
συλλογισμός αφορά στη συγκριτική, 
συ σχετική και στατιστική διαδικασία 
που βασίζεται σε ένα πιο υποκειμενικό 
επίπεδο, όπως για παράδειγμα η παρα
τήρηση της εξέλιξης ψυχολογικών συν
δρόμων που ίσως γίνονται εμφανή. Ο 
παραγωγικός συλλογισμός αφορά καθα
ρά στα αποδεικτικά στοιχεία στον τόπο 
του εγκλήματος και στη διερευνητική 
μέθοδο σχετικά με τα σχήματα/ πρότυ
πα συμπεριφοράς ενός συγκεκριμένου 
τύπου εγκληματία.

Ο Lombroso 
απέδωσε στους 
φονιάδες στενό 

μέτωπο, υπέρμετρα 
ζυγωματικά, 
ασυμμετρία 
προσώπου,

ασυμμετρία της μύτης
. 99και των κογχών
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Σύμφωνα με τη δίπολο Οργάνωση- 
Αποδιοργάνωση υπάρχουν δύο τύποι τό
που εγκλήματος: αυτός που εκπέμπει 
ως ένα βαθμό κάποιου είδους οργάνω
ση εκ’μέρους του δράστη και αυτός που 
εκπέμπει κάποιου είδους αποδιοργάνω
ση στις κινήσεις του δράστη. Πιο συγκε
κριμένα το Εγχειρίδιο Κατηγοριοποίη- 
σης Εγκλήματος (Crime Classification 
Manual) αναφέρει ότι: το επίπεδο οργά
νωσης ή αποδιοργάνωσης στον τόπο του 
εγκλήματος μας αποκαλύπτει πληροφο
ρίες για το επίπεδο ευστροφίας, ευελι
ξίας, ελέγχου που διακρίνει τον εγκλη
ματία σαν ιδιοσυγκρασιακή ιδιότητα σε 
ολόκληρο το φάσμα των δραστηριοτήτων 
του. Δηλώνει επίσης κατά πόσο ήταν ικανός/ή να χειριστεί 
το θύμα και αν το γνώριζε ή όχι, ενώ είναι ενδεικτικό σημά
δι για να καταλάβουμε αν υπήρχε προετοιμασία της εγκλη
ματικής πράξης.

Συνήθως επικρατεί η αντίληψη ότι όταν ο τόπος του 
εγκλήματος είναι ακατάστατος, με πολλά φυσικά χαρα
κτηριστικά αντιστοιχεί σε έναν ανοργάνωτο και ψυχωτικό 
εγκληματία. Ό ταν ο τόπος του εγκλήματος έχει πολύ λίγα 
αποδεικτικά στοιχεία και είναι λιγότερο χαώδης αντιστοι
χεί σε έναν οργανωμένο και ψυχοπαθή εγκληματία. Στην 
πραγματικότητα η «σκηνή» του εγκλήματος δεν υπάγεται 
απόλυτα είτε στο ένα άκρο του δίπολου είτε στο άλλο, αλ
λά τοποθετείται κάπου στο ενδιάμεσο. Από τη στιγμή λοι
πόν που ανοργάνωτα χαρακτηριστικά παρουσιάζονται και 
από μη ψυχωτικά άτομα ενώ το χαρακτηριστικό της ορ
γάνωσης δεν είναι αποκλειστικό στα ψυχοπαθή άτομα, τα 
οποία τις περισσότερες φορές ενέχουν και ψυχωτικές ιδιο- 
συγκρασιακές πτυχές, η αντίληψη αυτή είναι τουλάχιστον 
απλοϊκή και δεν εξυπηρετεί παρά μόνο το πρακτικό κομμά
τι μιας αστυνομικής επιχείρησης.

Ερμηνευτικά η εμφάνιση ενός βαθμού οργάνωσης στον 
τόπο του εγκλήματος μας προσφέρει κάποια στοιχεία για τη 
φυσιογνωμία του δράστη. Οργανωμένα δρουν συνήθως τα 
άτομα που παίρνουν προφυλάξεις και φροντίζουν να μην 
αποκαλυφθούν, δίνουν ένα νόημα σε αυ
τό που κάνουν και δεν προβαίνουν αυθαί
ρετα και ευκαιριακά στην εγκληματική 
πράξη, ενώ όταν έχουμε τέτοια περίπτω
ση το έγκλημα θεωρείται προμελετημένο 
και υπάρχουν λίγα αποδεικτικά στοιχεία.
Ενδέχεται η οργάνωση αυτή στις κινή
σεις ακόμα και στον τρόπο που σκοτώνει 
κάποιος να αντανακλά και τον τρόπο ζω
ής του ατόμου αυτού. Συνήθως χαρακτη
ρίζει επίσης το σπίτι ή το χώρο που μένει, 
τη προσωπική εμφάνιση (ίσως να κρύβει 
και μια ψυχαναγκαστική πλευρά), ενώ 
είναι άτομα που επιλέγουν να μην είναι 
κοινωνικά, απολαμβάνοντας τη μοναξιά 
τους. Είναι παντρεμένα ή έχουν μόνιμο

σύντροφο, δημιουργούν εύκολα επι
φανειακές σχέσεις, το οικογενειακό 
τους περιβάλλον αποπνέει μια στα
θερότητα και κατέχουν μια σταθε
ρή εργασιακή θέση. Ενδεχομένως 
να ντύνονται με έντονο τρόπο και 
να οδηγούν όχημα που να αντιστοι
χεί στη προσωπικότητα τους. Υπάρ
χει περίπτωση να κρατάνε σουβενίρ 
από τον τόπο του εγκλήματος ενώ 
την ώρα του εγκλήματος μπορεί να 
έχουν πιει αλκοόλ και να εμφανίζο
νται θυμωμένα ή καταθλιπτικά.

Αντίστοιχα ανοργάνωτα και αυθαί
ρετα δρουν τα άτομα που δεν έχουν 
μπει στη διαδικασία να προφυλάξουν 

τον εαυτό τους. Το όπλο είναι παρόν στη σκηνή του 
εγκλήματος Km τα αποδεικτικά στοιχεία που αφήνουν 
πίσω πολλά. Αυτή η αποδιοργάνωση χαρακτηρίζει Km 
την καθημερινότητα τους συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου ένδυσης, της διακόσμησης του σπιτιού, τη γε
νική τους εμφάνιση, τον τρόπο ζωής, την πειθαρχία 
Km τη συνέπεια σε επαγγελματικούς στόχους. Τα άτο
μα αυτά είναι μοναχικά όχι από επιλογή αλλά επειδή 
δεν έχουν κοινωνικές δεξιότητες, φοβούνται τους αν
θρώπους και έχουν τις περισσότερες φορές κατασκευ
άσει ένα σύστημα εκλογίκευσης της πραγματικότητας 
που βιώνουν βασισμένο σε ψευδαισθήσεις Km αναλη
θείς αντιλήψεις. Ο τύπος αυτός του ανθρωποκτόνου 
κατά τη διάρκεια της εγκληματικής ενέργειας βρίσκε
ται σε κατάσταση πανικού ενώ είναι αρκετά μπερδεμέ
νος. Δρα παρορμητικά Km βρίσκει τα θύματα του κο
ντά στη γεωγραφική περιοχή στην οποία μένει Km ο 
ίδιος. Τέλος είναι σεξουαλικά ανίκανος ενώ κρατά τις 
αποστάσεις με το κοινωνικό περίγυρο Km μπορεί να 
χαρακτηριστεί απρόσιτος.

Το σύγχρονο αποτύπωμα της φυσιογνωμίας του δρά
στη μέσα από την ερευνητική διαδικασία.

Το σκηνικό μιας ανθρωποκτονίας μπορεί να περι
λαμβάνει το στήσιμο, τη προσωπική 
υπογραφή του καλλιτέχνη Km το λε
γόμενο “undoing”, που αναφέρεται 
σε κινήσεις που γίνονται από το δρά
στη κυρίως μετά την ανθρωποκτονία 
Km εστιάζονται στο θύμα. Οι κινή
σεις αυτά; συμβολίζουν την «αποκα
τάσταση» του θύματος Km περιλαμ
βάνουν το πλύσιμο του θύματος, την 
τοποθέτηση μαξιλαριού στο κεφάλι 
του, την κάλυψη του με κάποια κου
βέρτα ή κάτι παρόμοιο Km γενικότε
ρα συμπεριφορές που αποσκοπούν 
στην επαναφορά του θύματος σε μία 
πιο φυσιολογική κατάσταση από αυ
τή που έχει περιέλθει μετά την αν-

Με παρόμοιο 
τρόπο απέδωσε 

στον κλέφτη, σβέλτο 
πρόσωπο, επιδέξια 

χέρια και μικρά μάτια, 
στον κατά συρροή 

δολοφόνο παγωμένο 
βλέμμα, γυάλινα
. . , 99ματια, γρυπή μύτη

Στον απατεώνα
λοξή μύτη και 

μικρά μάτια και 
τέλος πλούσια 

μαλλιά, αραιά γένια, 
τεράστιο σαγόνι και 
πλατιά ζυγωματικά 

στον γεννημένο 
εγκληματία

[ 31 ] Α/Α



[ ΕΡΕΥΝΑ S

θρωποκτονία. Τέτοια τελετουργικά συμπεριφορικά σχήμα
τα αποκαλύπτουν άτι υπάρχει κάποια σχέση που εκπέμπει 
κάποια οικειότητα μεταξύ δράστη και θύματος.

Το «στήσιμο» ακολουθεί κυρίως τους οργανωμένους 
ανθρωποκτάνους. Προκειμένου να δώσουν λάθος εντύ
πωση και να παραπλανήσουν την αστυνομία στήνουν το 
σκηνικό του εγκλήματος μετά την ανθρωποκτονία, έτσι 
ώστε να δημιουργήσουν την ψευδαίσθηση άτι αφορά δι
αφορετικά τύπο εγκληματία. Το στήσιμο ή το «undoing» 
είναι πιθανά να αποτελούν ταυτόχρονα και τη προσωπι
κή υπογραφή που μπορεί να αφήσει ένας ανθρωποκτόνος 
στη σκηνή του εγκλήματος.

Γενικότερα ο χώρος στον οποίο τοποθετείται η ανθρω
ποκτονία «μιλάει». Αντανακλά τη φυσιογνωμία του δρά
στη , όπως την ορίσαμε παραπάνω, και η αποκρυπτογρά
φηση της επιτυγχάνεται με το συνδυασμό πληροφοριών 
μέσα από πέντε επίπεδα ανάλυσης. Τη θυματολογία, τον 
τόπο του εγκλήματος, το στήσιμο, τα ιατροδικαστικά ευ
ρήματα και τις ερευνητικές προοπτικές. Κάθε ένα από αυ
τά τα επίπεδα ανάλυσης προσφέρουν ένα κομμάτι από τη 
φυσιογνωμία του δράστη στο εκάστοτε περιστατικό. Πιο 
συγκεκριμένα: στο πλαίσιο της θυματολογίας εξετάζουμε 
το θύμα. Τον τρόπο ζωής του, το επάγγελμα, την προσω
πικότητα του, τους φίλους του, το εισόδημα του, την οι
κογένεια του, τα μέσα μεταφοράς που συνήθιζε να χρησι
μοποιεί, αν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ, αν είχε 
κάποια αναπηρία, τη συζυγική του κατάσταση, τις δρα
στηριότητες, τις συνήθειες του και τους φόβους του και 
το τι έκανε πριν την εγκληματική ενέργεια.

Το θύμα όντας κύριος στόχος του δράστη αποτελεί έναν 
καθρέφτη στον οποίο αντανακλάται το είδωλο της φυσιο
γνωμίας του ανθρωποκτόνου. Αποκαλύπτει πληροφορί
ες που αφορούν τόσο την κοινωνική όσο και τη βιολογι
κή ζωή του υπόπτου, αποκαλύπτοντας τον τρόπο δράσης 
(οργάνωση- αποδιοργάνωση), συμπεριφοράς και ψυχι
κής ιδιαιτερότητας τη στιγμή του 
εγκλήματος. Για παράδειγμα μια αν
θρωποκτονία συνήθως είναι απο
τέλεσμα λανθασμένου χειρισμού 
των 3D (Deprivation, Domination,
Depreciation)- στέρηση, κυριαρχία, 
υποτίμηση του άλλου. Ο ψυχωτικός 
τύπος ανθρωποκτόνου θα εκφράσει 
τις παραπάνω ψυχικές καταστάσεις 
παρορμητικά, θα μπει στη διαδικα
σία «αποκατάστασης» του θύματος 
ενώ θα αισθανθεί τύψεις και ενοχές.

Ο ψυχοπαθής τύπος ανθρωποκτό
νου, που χαρακτηρίζεται από εγωκε- 
ντρικότητα, μεγαλομανία, έλλειψη 
τύψεων ή ενοχών, συναισθηματική 
ρηχότητα και είναι χειριστικός, θα 
αντιδράσει διαφορετικά στην έκφρα
ση ή στην επανάκτηση των παραπά
νω συναισθημάτων. Δεν θα μπει στη 
διαδικασία «αποκατάστασης» του

θύματος, θα στήσει τον τόπο του εγκλήματος έτσι ώστε να 
αποπροσανατολίσει τις αρχές, θα δράσει με λογική και ορ
γάνωση και δεν θα αφήσει ανούσια αποδεικτικά στοιχεία. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η αδυναμία ελέγχου της συμπε
ριφοράς εκφράζεται πολλά; φορές με τον αβυσσαλέο τρό
πο με τον οποίο σκοτώνει το θύμα.

Στο επίπεδο της σκηνής του εγκλήματος εξετάζουμε 
το περιβάλλον, τον χρόνο και τον τόπο, πόσοι θα μπο
ρούσε να είναι οι δράστες, αν η σκηνή είναι οργανωμέ
νη ή χαώδης, τις φυσικές αποδείξεις που μας παρέχει, το 
όπλο αν υπάρχει, τη φυσική κατάσταση του σώματος και 
τα αντικείμενα που έχουν αφήσει πίσω ή έχουν πάρει. Σε 
αυτό το επίπεδο τοποθετούμε τον δράστη σε ένα τοπο- 
γραφικό πλαίσιο, αν υπάρχει οργανωμένη σκέψη ή πα- 
ρορμητικότητα και γενικά αξιολογούμε το πλαίσιο που 
έλαβε χώρα η εγκληματική πράξη.

Σε επίπεδο στησίματος, αξιολογούμε αν ο θάνατος είναι 
φυσικός, ατύχημα, αυτοκτονία ή εγκληματική ενέργεια 
ενώ σε επίπεδο ιατροδικαστικών ευρημάτων εξετάζου
με αν υπάρχει ένα βιολογικό κομμάτι από τη φυσιογνω
μία του εγκληματία όπως μαλλιά, αίμα, σπέρμα ή σά
λιο, πάνω στο θύμα ή οπουδήποτε αλλού στον τόπο του 
εγκλήματος. Τέλος σε επίπεδο αυτοψίας διαπιστώνου
με την αιτία θανάτου του θύματος. Αν προήλθε από κά
ποιο τραύμα, από βασανισμό -κάτι που θα μπορούσε να 
είναι ενδεικτικό φετιχιστικής συμπεριφοράς ή εξισορρό- 
πηση εξουσίας μεταξύ δράστη και θύματος, αν υπάρχει 
αλλοίωση προσώπου- προσπάθεια αποπροσωποποίησης 
του θύματος, αν το θύμα έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά ή 
υπάρχει κάποιου είδους ακρωτηριασμός.

Με αυτό τον τρόπο και συσχετίζοντας τις πληροφορίες 
από την ανάλυση των επιπέδων που προαναφέραμε επι- 
χειρείται η διαμόρφωση και η κατασκευή της φυσιογνω
μίας του δράστη όχι τόσο βιολογικά όσο σαν κοινωνική 
οντότητα τη δεδομένη χρονική στιγμή και ακολουθεί σε 

πέμπτο επίπεδο η έρευνα του κοι
νωνικού περιβάλλοντος, στο οποίο 
αλληλεπιδρά ο φερόμενος ως ύπο
πτος.

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι η 
φυσιογνωμία όπως την ορίσαμε εκ 
νέου συνεχίζει και παίζει ιδιαίτε
ρα σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες 
ερευνητικές μεθόδους στηριγμένη 
όχι στη βιολογική δομή του δρά
στη αλλά βασισμένη στην ανάλυση 
της συμπεριφοράς με σημείο αφε
τηρίας την εγκληματική ενέργεια 
- της ανθρωποκτονίας στη προκει
μένη περίπτωση- και πηγαίνοντας 
προς τα πίσω στην κατανόηση των 
ιδιοσυγκρασιακών και συμπερκρο- 
ρικών τάσεων του ανθρωποκτόνου 
στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινω
νικής καθημερινότητας, με αποτέ
λεσμα τη σύλληψη του. ]

Ο ψυχοπαθής
τύπος ανθρωποκτόνου, 

χαρακτηρίζεται από 
εγωκεντρικότητα, 

μεγαλομανία, έλλειψη 
τύψεων ή ενοχών, 

συναισθηματική ρηχότητα 
και είναι χειριστικός. Θα 
αντιδράσει διαφορετικά 
στην έκφραση η στην 

επανάκτηση των παραπάνω 
συναισθημάτων
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ HEALTH TOTAL PROTECTION ΥΓΕΙΑΣ
Η απόλυτη εξασφάλιση για ότι πολυτιμότερο έχουμε, την Υγεία

ΟΙ

V
-Ω

Νοσοκομειακή περίθαλψη και 
χειρουργικέε επεμβάσεΐΞ 

με 100% κάήυψη
Στα κορυφα ία  νοσοκομεία στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό για εσάδ και τα αγαπημένα oas πρόσωπα.

• Ισόβια νοσοκομειακή ή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη ·  Επιλογή θέσηε νοσηλείαί Lux, Μονόκλινο, Δίκλινο κ.λπ. 

τοκετού από τον 10ο ή 24ο μήνα ασψάλισηε ·  Καλύπτονται χειρουργικέε επεμβάσειε ή θεραπείεε που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, 

0>Kps χημειοθεραπεία, αιμοκάθαρση κ.λπ., καθώε και δαπάνεε πριν και μετά την περίθαλψη στο νοσοκομείο ·  Ετήσιο προληπτικό έλεγχο check up 
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Της Β α σ ιλ ικ ή ς  Κ. Θ εο λ ό γη
ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ, ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΊΑΣ ΝΟΜΙΚΉΣ ΣΧΟΛΉΣ Δ.Π.Ο.

Ενδοοικογενειακή

Ανήλικοι θύματα ενδοοικογενειακής βίας, εκφοβισμού (bullying) και ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού (cyberbullying) στο σχολικό περιβάλλον.

Νομικά ζητήματα και προτάσεις αντιμετώπισης1

Η ολοένα αυξανόμενη συχνότητα περιστατικών βίας -που μεγιστοποιούνται από τα 
ΜΜΕ- μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα πρόβλημα σημαντικής πολυπλοκότητας και 
αντοχής στο χρόνο, των ανηλίκων θυμάτων στο σχολικό περιβάλλον. Η έκθεση των 
ανηλίκων στη βία προκαλεί σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα και επηρεάζει τις σχο
λικές τους επιδόσεις. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, η θεωρητική και εμπειρική 
καταγραφή συνιστά τη συνεργασία οικογένειας- σχολείου-Αστυνομικών αρχών.

I. Οι επιμέρους ρυθμίσεις του Ν. 3500/2006 «Για την αντιμετώπιση της ενδοοι- 
κογενειακής βίας»

Ως ενδοοικογενειακή βία ορίζεται, η τέλεση αξιόποινης πράξης σε βάρους μέλους της 
οικογένειας. Ο ορισμός της τυποποιείται στο άρθρο 1 του Νόμου 3500/2006 και μια προ
σεκτικότερη ανάγνωση των επιμέρους διατάξεων που σχετίζονται με τις μορφές2 που 
αποκτά η ασκούμενη βία, οδηγεί περαιτέρω στην κατηγοριοποίησή της σε σωματική,
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λεκτική, ψυχολογική, σεξουαλική όπως 
προκύπτει από τη συστηματοποίήση 
των άρθρων 6 -  για την ενδοοικογενει- 
ακή σωματική βλάβη- του άρθρου 7 -  
που αναφέρεται στην ενδοοικογενειακή 
παράνομη βία και απειλή, του άρθρου 
8- για το βιασμό και κατάχρηση σε ασέλ
γεια και του άρθρου 9- για την ενδοοικο- 
γενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιο
πρέπειας.

Θύμα ενδοοικογενειακήςβίας, θεωρεί
ται κάθε πρόσωπο σε βάρος του οποίου 
τελείται κάποια από τις προαναφερθεί- 
σες πράξεις, κατά τη διάταξη της παρα
γράφου 3, του άρθρου 1 και ο ανήλικος 
ενώπιον του οποίου τελείται μία από τις 
αξιόποινες πράξεις. Παράλληλα τιμωρεί
ται η άσκηση κακής επιμέλειας από τους 
γονείς, με την οποία εξομοιώνεται η γο
νική άσκηση σωματικής βίας σε βάρος 
ανήλικου τέκνου, ως μέσου σωφρονι
σμού στο πλαίσιο της ανατροφής του. Σε 
αυτές τις τελευταίες περιπτώσεις, εφαρ
μόζεται το άρθρο 1532 Α.Κ.

Μια σειρά ερευνών που εντοπίζεται 
στο χώρο της ψυχολογίας των παιδιών 
και των εφήβων, καταδεικνύει τις δρα
ματικές επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας στις μαθητι
κές επιδόσεις, τη συμπεριφορά και τις σχέσεις των μαθητών 
με τους δασκάλους και τους συνομήλικους.

Ο νομοθέτης, μέσω του Ν.3500/2006 -και της αιτιολογι- 
κής έκθεσης που προηγήθηκε- οριοθετεί το ρόλο των αστυ
νομικών που επιλαμβάνονται των περιστατικών ενδοοικο- 
γενειακής βίας.

Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο ΣΤ' που αναφέρεται στην 
Αρωγή των Θυμάτων και ειδικότερα στην παράγραφο 2 
του άρθρου 21, επισημαίνεται η υποχρέωση των αστυνο
μικών αρχών να ενημερώσουν τους αρμόδιους φορείς (ψυ
χολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους) ώστε να 
συμπαρασταθούν ηθικά στο θύμα και να του παρασχεθεί 
η σχετική αγωγή, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκφραστεί η 
σχετική βούληση από το θύμα. Όπως επισημαίνεται στην 
αιτιολογική έκθεση του νόμου, η ενημέρωση αυτή ανατίθε
ται στις αστυνομικές αρχές, καθαρά για λόγους πρακτικούς, 
αφού συνήθως αυτές αναλαμβάνουν την προανάκριση στο 
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Όλες οι παραπάνω πρά
ξεις υλοποιούνται κάτω από την υποχρέωση τήρησης εχεμύ
θειας, που καθιερώνεται με τη διάταξη του άρθρου 20.

Επιπρόσθετα, στον οικείο νόμο συγκεκριμενοποιείται και 
εξαίρετοι η θέση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αντίστοι

χα περιστατικά -στα οποία μέχρι 
πρότινος ο εκπαιδευτικός πρόβα
λε μια αμήχανη συμπεριφορά- και 
προσδιορίζεται η συνεργασία τους 
με την Αστυνομία και τις δικαστι
κές αρχές.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρ
θρου 23 παράγραφος 1, ο εκπαιδευ
τικός υποχρεώνεται να καταγγεί
λει την κακοποίηση του ανηλίκου, 
χωρίς να προηγηθεί η συναίνεση 
του γονέα. Δεικτική της βούλησης 
του νομοθέτη για την άμεση αντι
μετώπιση των περιστατικών και 
την τιμωρία του δράστη, είναι ότι 
δεν απαιτείται έγκληση. Στον διευ
θυντή της σχολικής μονάδας δημό
σιας ή ιδιωτικής και στον υπεύθυ
νο μονάδας Προσχολικής Αγωγής, 
αποδίδεται η αρμοδιότητα να ανα
κοινώσει αμέσως την αξιόποινη 
πράξη -που διαπίστωσε ο εκπαι
δευτικός- στον αρμόδιο εισαγγε
λέα, κατά τις διατάξεις του άρθρου 
37 παρ. 1 του ΚΠΔ ή στην πλησιέ- 
στερη αστυνομική αρχή.

Στην επόμενη παράγραφο (παρ. 
2, άρθρου 23) προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η μαρτυ
ρική κατάθεση στην προδικασία και την κύρια διαδι
κασία, του εκπαιδευτικού που διαπίστωσε ή πληροφο- 
ρήθηκε το περιστατικό ή του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας που το ανακοίνωσε στις αρχές, παρά μόνο 
στην περίπτωση που η πληροφορία δεν αποδεικνύεται 
με οποιοδήποτε άλλο μέσο.

II. Ο εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλλον
Παρά την εφαρμογή της ως άνω, επαινετής νομο

θετικής πρωτοβουλίας, που λειτουργεί εγγυητικά για 
τα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, η αποφυγή της 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς θυματοποίησης του 
ανήλικου δεν είναι εφικτή, καθώς πολλά προβλήματα 
εντοπίζονται κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκπαι
δευτικής διαδικασίας.3 Σχετικές έρευνες4 και στην Ελ
λάδα5, έρχονται να καταδείξουν με πειστικότητα τον 
αρνητικό αντίκτυπο της σχολικής βίας -εκφοβισμού- 
σε κοινωνικό και ψυχολογικό επίπεδο.

Η έννοια του εκφοβισμού αρχικά ορίστηκε από τον 
Olweus6, ως μια σκόπιμη και επαναλαμβανόμενη επι
θετικότητα μεταξύ των παιδιών. Πρόκειται για μια συ
μπεριφορά που όταν παρατηρείται από ένα άτομο ή μια

Ο εκφοβισμός στο
σχολείο ενισχύεται 
περαιτέρω με τον 

εκφοβισμό στο 
διαδίκτυο, ένα φαινόμενο 

που αποκαλείται 
cyberbullying
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ατόμων, από πρόσωπα που ανήκουν στο σχολικό πε
ριβάλλον, και εξετάζεται βάσει των διατάξεων που 
διέπουν το εκπαιδευτικό πλαίσιο (όπως η αποβολή, 
η αναστολή φοίτησης ) ή των άρθρων 126, 127 του 
Ποινικού Κώδικα.

Υπό την παραπάνω έννοια, οι περιπτώσεις 
bullying και cyber bullying στο εκπαιδευτικά πλαίσιο 
(educational context) διαμορφώνουν τα εξής ζεύγη: 
♦Από μαθητή σε μαθητή.
♦Α πό μαθητή σε εκπαιδευτικό.
♦Α πό εκπαιδευτικό σε μαθητή.
♦Από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό.
♦Α πό γονιό σε μαθητή.

ομάδα, εσκεμμένα πληγώνει ή φοβίζει 
κάποιον που είναι λιγότερο δυνατός.7 
Τα τελευταία χρόνια, οι εκπαιδευτικοί 
έρχονται αντιμέτωποι με επιπρόσθετα 
διλήμματα, λόγω του γεγονότος ότι, ο 
εκφοβισμός στο σχολείο ενισχύεται πε
ραιτέρω με τον εκφοβισμό στο διαδί
κτυο, ένα φαινόμενο που αποκαλείται 
cyberbullying.

To Cyber bullying εμφανίζεται όταν οι 
μαθητές χρησιμοποιούν -προκειμένου 
να εκφοβίσουν τους συνομηλίκους- τα 
ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομέ- 
νης της χρήσης των ιστοχώρων του διαδικτύου, των δω
ματίων συνομιλίας, του στιγμιαίου μηνύματος, των μη
νυμάτων κειμένων και εικόνων στα τηλέφωνα, τα blogs8, 
τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Ό πως προκύπτει από 
τον ορισμό του, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός διαφέρει9 από 
τον παραδοσιακό εκφοβισμό στα εξής κυρίως σημεία:
1. Τα θύματα δε γνωρίζουν ποιοι τους εκφοβίζουν.
2. Υπάρχει μια δυσαναλογία μεταξύ θύματος και δράστη.
3. Ο εκφοβισμός εμφανίζεται ως απόρροια σχολικών δια
φωνιών.

Η μόνη πραγματική διαφορά μεταξύ εκφοβισμού και 
ηλεκτρονικού εκφοβισμού εντοπίζεται στο γεγονός ότι τα 
αποτελέσματα του cyber bullying έχουν μεγαλύτερο αντί
κτυπο, επειδή στο διαδίκτυο έχει πρόσβαση ένας ιδιαίτερα 
μεγάλος αριθμός ατόμων.

Οι de facto ορισμοί που έχουν αναφερθεί δεν διαφορο
ποιούνται μεταξύ του εκφοβισμού (ηλεκτρονικού ή μη) 
σε εκπαιδευτικό πλαίσιο και του εκφοβισμού σε γενικό 
πλαίσιο. Είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ του 
εκφοβισμού που εμφανίζεται μεταξύ ενηλίκων- και συνε
πώς δύναται να εξεταστεί με βάση το υφιστάμενο ποινικό 
δίκαιο- και της συμπεριφοράς που εμφανίζεται στο εκπαι
δευτικό πλαίσιο, όπως η επαναλαμβανόμενη χρήση του 
υπολογιστή ή άλλης σύγχρονης τεχνολογικής μορφής, με 
σκοπό την ψυχολογική κακοποίηση ενός ή περισσοτέρων

III. Το νομικό πλαίοιο 
Από την προαναφερθείσα κατηγοριο- 

ποίηση γίνεται αντιληπτό ότι οι συμπε
ριφορές εκφοβισμού (ηλεκτρονικού ή 
παραδοσιακού) στο σχολικό περιβάλλον, 
τηιωρούνται ανάλογα με τη βασική τους 
διάκριση τους, δηλαδή αν πρόκειται για 
συμπεριφορά που επέδειξε ανήλικος ή 
ενήλικος.
1. Οι περισσότερες περιπτώσεις διαφαί- 
νεται να εμπίπτουν στη σχολική εκ
παιδευτική πολιτική, κατά την οποία 
τα σχολεία είναι τελικά αρμόδια να τι
μωρούν τις έκνομες συμπεριφορές των 
μαθητών. Στη χώρα μας, η τιμωρία 
των μαθητών προκύπτει από τις διατά
ξεις του απαρχαιωμένου Π.Δ. 104/1979, 
όπου στο άρθρο 26 προβλέπει ως κυρώ

σεις: α) την παρατήρηση, β) την επίπληξη, γ) την ωριαία 
απομάκρυνση από το διδασκόμενο μάθημα, δ) την απο
βολή από τα μαθήματα μέχρι 5 ημέρες και στ) την αλλα
γή σχολικού περιβάλλοντος. Ο μαθητής που παραπέμπε- 
ται για παράπτωμα στο σύλλογο των καθηγητών έχει 
το δικαίωμα της απολογίας (άρθρο 5 παρ. 5, Εγκυκλίου 
Γ2/4094/23-09-1986, ΥΠΕΠΘ, ΦΕΚ 619 Β'). Επίσης, δεν 
επιτρέπεται η ομαδική αποβολή μαθητών ή η αποβολή 
εκ περιτροπής η οποία χαρακτηρίζεται ως αντιπαιδαγω- 
γική (Εγκύκλιος Γ2/6563/21-11-1996, ΥΠΕΠΘ). Οι συ
γκεκριμένοι μαθητές που επιδεικνύουν παραβατική συ
μπεριφορά λόγω κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, 
ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρ
θρο 3 Ν.3699/26.09.2008, ΦΕΚ 199Α7 02-10-2008), χωρίς 
όμως να υπάρχει στις περισσότερες περιπτώσεις, πρόνοια 
για παρουσία σχολικού ψυχολόγου ώστε να αντιμετωπι- 
στούν τα περιστατικά.

2. Ό ταν οι ανήλικοι-θύματα καταγγείλουν το γεγονός 
στις Αστυνομικές Αρχές, επισημαίνουν ότι δε ζητούν την 
ποινική δίωξη των συμμαθητών τους, αλλά επιθυμούν 
να μη συμβούν στο μέλλον αντίστοιχα περιστατικά10. Η 
Αστυνομία περιορίζεται σε συστάσεις.

3. Ορισμένα περιστατικά καταλήγουν στα Δικαστήρια 
Ανηλίκων, τα οποία συνήθως επιβάλλουν το πλέον ήπιο 
εξωιδρυματικό, αναμορφωτικό μέτρο, της επίπληξης11 (άρ-
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θρο 122 Π.Κ.)
Για τις συμπεριφορές εκφοβισμού 

που εκκινούν από ενηλίκους προς 
τους μαθητές, ο νομοθέτης επεκτεί
νει την εγκληματική ευθύνη του 
δράστη, στο έγκλημα της απειλής 
(333 Π.Κ), της εξύβρισης (361 Π.Κ), 
της δυσφήμησης (362 Π.Κ), της συ
κοφαντικής δυσφήμησης (363 Π.Κ), 
της παραβίασης απορρήτων (άρθρο 
370α παρ. 1, 2, 3), του Ν. 2472/1997 περί προσωπικών δεδο
μένων.

IV. Τελικές παρατηρήσεις
Η θεσμική πρόνοια για τη δραστική περιστολή περιστατι

κών εκφοβισμού στο σχολικό περιβάλλον (ηλεκτρονικού ή 
παραδοσιακού) με την από κοινού ενεργοποίηση των μελών 
της σχολικής μονάδας και των αστυνομικών αρχών, κρίνε- 
ται απαραίτητη λόγω του εύρους των περιστατικών που ση
μειώνονται και στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ιδιαίτερη 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατοχύρωση θεσμικών εγ
γυήσεων για το θύμα με την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο 
από τις σχολικές μονάδες, όσο και από την Πολιτεία.

Ως προτάσεις που αφορούν στο ομαδικά πεδίο -κατά τις 
πολιτικές και προγραμματικές συνέπειες των αντίστοιχων 
θεωριών12 που σχετίζονται με τη θεωρητική ερμηνεία της 
εγκληματικότητας των ανηλίκων- μπορούν να συμπεριλη- 
φθούν οι ακόλουθες:

♦ Η  λειτουργία από το ΥΠΕΠΘ σε συνεργασία με φορείς, 
σεμιναρίων όπου τα παιδιά θα μάθουν να αντιμετωπίζουν 
όσους τα εκφοβίζου.ν

♦ Η  ενεργοποίηση anti-bullying προγραμμάτων όπως για 
παράδειγμα το «Names Can Really Heart us», που υποστη
ρίζεται και εποπτεύεται από το Γραφείο της Ένωσης Anti
bullying του Connecticut και από το 2006, περισσότεροι από 
65.000 μαθητές γυμνασίων συμμετέχουν σε αυτό. Τα θέμα
τα που αναπτύσσονται μεταξύ ανηλίκων είναι οι κακόβου
λες φήμες, η παρενόχληση, η κατάθλιψη, ο ρατσισμός, οι 
διατροφικές διαταραχές, η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, η 
αυτοκτονία. Στη διαδικασία, οι σύμβουλοι καθοδήγησης εί
ναι διαθέσιμοι να παρέμβουν αν τα πράγματα αποκτήσουν 
συναισθηματική τροπή.

Ως προτάσεις που αφορούν στο δομικό πεδίο, επισημαίνο- 
νται:

♦ Η  υποχρέωση των δασκάλων να ενημερώνουν τους γο
νείς ότι τα παιδιά τους παρενοχλούν κάποιον.

♦ Η  ανάγκη συμμετοχής των παιδιών της Δευτεροβάθμι
ας εκπαίδευσης σε προγράμματα αντιεκφοβισμού.

♦ Η  ανάγκη ενθάρρυνσης των μαθητών -από τους σχολι
κούς συμβούλους ή τους δασκάλους- να μιλήσουν για θέμα
τα παρενόχλησης.

♦ Η  διδασκαλία μαθημάτων γύρω από το διαδίκτυο, υπό 
τη μορφή πρακτικών ασκήσεων, ώστε οι μαθητές να αντι- 
ληφθούν το μέγεθος του προβλήματος του εκφοβισμού (ηλε
κτρονικού ή μη).

♦ Η  δημιουργία ενός ιστοχώρου που θα παρέχει χρήσιμες

πληροφορίες για τα θύματα, τις 
οικογένειές τους, τους εκπαι
δευτικούς. Σε αυτά τα πλαίσια, 
επαινετή είναι η πρωτοβουλία 
της Αρχής Προστασίας Δεδομέ
νων, που εγκαινίασε αντίστοι
χο διαδικτυακό ιστότοπο στις 
28-01-2011, όπου μπορούν να 
απευθυνθούν μαθητές και γο
νείς.

♦Τέλος, η ανάγκη σύνταξης ενός σχολικού Κανονι
σμού λειτουργίας που θα επικουρείται από το ΥΠΕΠΘ 
και θα βασίζεται στις ανάγκες κάθε σχολείου, κατά το 
πρότυπο των σχολείων στις Η ΓΙΑ. ]
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Οι συγκεκριμένοι
μαθητές που επιδεικνύουν 
παραβατική συμπεριφορά 

λόγω κακοποίησης ή 
ενδοοικογενειακής βίας, 

ανήκουν στα άτομα με ειδικές
ο  .  99εκπαιδευτικές αναγκες
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ου Αστυφύλακα Στέφανου Παπαδημα*

*  «

η  Έννοια της κ α ρ ι έ ρ α ς

Καθένας βλέπει την καριέρα του σαν ταξίδι ζωής, στο οποίο μπορεί είτε να 
ακολουθήσει τον δικό του δρόμο είτε να βαδίσει σε γνωστά μονοπάτιαί Baruch,2004). 
Έρευνες από κοινωνιολόγους (Bellah et all, 1985) και ψυχολόγους (Schwartz, 
1986,1994) έδειξαν όχι οι άνθρωποι βλέπουν την δουλεία τους με τρεις διαφο
ρετικές απόψεις: ως καριέρα, βλέποντας την εργασία ως επένδυση με οικονο
μικές απολαβές, κοινωνική θέση, δύναμη και καλή εικόνα στο εξωτερικό περι- 

ον (Wrzesniewski ,2002), ως εργασία με έμφαση στις οικονομικές απολαβές 
(Wrzesniewski et al, 1997) και ως κάλεσμα αισθανόμενοι ικανοποιημένοι από την 
απόδοση τους στην εργασία.

Οι Gilley και England (2002) πρότειναν ότι η ανάπτυξη της καριέρας κάποι
ου είναι μια διαδικασία που χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων, ως 
άμεσα ενδιαφερομένους, και των εταιρειών με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση 
των δεξιοτήτων και γνώσεων των εργαζομένων. Ο Doyle (2000) επανατοποθέτη
σε την αλληλεξάρτηση των εργαζομένων και των εργοδοτών κατά την διαδικασία 
της ανάπτυξης καριέρας σημειώνοντας ότι οι προσωπικές καριέρες επηρεάζονται 
από τον τρόπο που δομείται η επιχείρηση -  οργανισμός. Η ανάπτυξη καριέρας εί
ναι μια συνεχής διαδικασία σχεδιασμού και συγκεκριμένων ενεργειών που σχετί
ζεται με την εργασία και τις αξίες του εκάστοτε εργαζόμενου (Simonsen, 1997). 
Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η ανάπτυξη της καριέρας δεν είναι μια μεμονωμέ
νη διαδικασία (Gilley et a l , 2002) αλλά μια διαδικασία σύνδεσης και συνύπαρξης 
των υπαλληλικών ενδιαφερόντων και των αναγκών της επιχείρησης , χωρίς να 
απομακρύνεται αυτή η διαδικασία από το στρατηγικό σχεδίασμά της (Boudreaux, 
2001, Swanson & Holton, 2001, van Dijk, 2004).

Οι άνθρωποι διαφέρουν στον τύπο των στόχων που  έχουν θέσει. Οι 
Dweck & Elliott (1983) τους διαχώρισαν σε στόχους απόδοσης, των οποίων ο σκο-
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πός είναι να αποφευχθεί η αρνητική κριτική για την εργα
σία, και σε στόχους εκμάθησης, των οποίων ο σκοπός είναι 
η απόκτηση νέων ικανοτήτων και γνώσεων. Περισσότερο 
εξειδικευμένες έρευνες των Dweck & Leggett, (1988) Erdley 
et al., (1997) Robins & Pals, (2002) και Vande (1997) έδειξαν 
ότι ο στόχος εκμάθησης βασίζεται στην θεωρία ότι οι ικα
νότητες των εργαζομένων είναι υπαρκτές και μπορούν να 
αναπτυχθούν με την κατάλληλη προσπάθεια.

Στο παλιό ψυχολογικό συμβόλαιο ο ερ
γοδότης ήταν το σημείο αναφοράς για την 
ανάπτυξη της καριέρας και της σοφίας, η 
επανεκπαίδευση ήταν αργή, αρκετά ακρι
βή, εξαρτώμενη με την παραγωγή και ασύν
δετη από τις διεξόδους που μπορεί να σου 
προσφέρει η εργασία. Στο νέο ψυχολογικό 
συμβόλαιο ο εκάστοτε οργανισμός προσπα
θεί να δημιουργήσει μια αφοσίωση και μια 
αλληλεγγύη α) μεταξύ συναδέλφων και β) 
μεταξύ εργαζομένων και οργανισμού.

Σε ανάλυση του ψυχολογικού συμβολαίου που έγι
νε από τους Harry Levinson (1962), Schein (1965), Barnard 
(1940) και Simon (1947), το ψυχολογικό συμβόλαιο σε μια 
εργασιακή σχέση είναι ένα σετ από αναμενόμενες περιπτώ
σεις που δημιουργούνται και από τις δυο πλευρές (εργαζόμε
νος, εργοδότης). Αργότερα ο MacNeill (1980, 1985) διέγνω- 
σε δυο μορφές του συμβολαίου. Η πρώτη είναι η σχεσιακή 
μορφή βασιζόμενη στην μακρά αφοσίωση των δύο συμβαλ
λόμενων μερών και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη που έχουν 
τα μέρη μεταξύ τους. Μια αντίθετη προς την πρώτη μορ
φή είναι η λεγάμενη μεταβλητή μορφή, η οποία βασίζεται 
σε μια βραχυχρόνια σχέση ανταλλαγής προνομίων και υπη
ρεσιών. Σύμφωνα με τους Hall & Mirvis (1995) μια άποψη 
από την σημερινή κατάσταση είναι ότι το συμβόλαιο έχει

όλοι οι άνθρωποι
διαφέρουν OXOV ΚΙ αλλάξει μορφή, από σχεσιακό έγινε με- 

χύπο χων σχόχων I  ταβλιιτ<1 Ως εκ τούχου ̂ ια νέα εΡΥασια
Λ· ^  Β είναι μια περιοχή άγνωστη για το καθέ- 

IIOU έχουν θέσει Β  να η οποία απαιτεί νέες δεξιότητες και 
wm—m— m gjP  νέες γνώσεις.

Από πολλούς ερευνητές υποστηρί
ζετε ότι ο εργαζόμενος μπορεί να επιλέξει μεταξύ δυο 
μοντέλων καριέρας. Η γραμμική καριέρα επικεντρώ
νεται σε διαρκή βήματα αναρρίχησης στην οργανω- 
σιακή ιεραρχία (Brousseau et al., 1996) την οποία ο 
Sturges (1999)την χαρακτηρίζει ως καριέρα αναρρι- 
χητή. Ο Brousseau et al. (1996) υποστήριξε ότι όποι
οι επιλέγουν αυτό το μοντέλο καριέρας δυσκολεύονται 
να φανταστούν τον εαυτό τους σε άλλο μοντέλο καριέ
ρας. Οι μη γραμμικές καριέρες συμπεριλαμβάνουν και 
άλλους τύπους όπως η ασύνορη (DeFillippi & Arthur, 
1994; Arthur & Rousseau, 1996), η κοσμοπολίτικη 
(Gouldner, 1957), η εξειδικευμένη (Brousseau et al., 
1996; Sturges, 1999), η πρωτεική (Hall, 1976; Hall & 
Moss, 1998), η μεταβαλόμενη (Brousseau et al., 1996) ή

Σχεδόν
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η προσωπική (Sturges,
1999) καριέρα.

Σύμφωνα με τους 
Boudreaux, Swanson,
Holton (2001)και van 
Dijk, (2004) η ανάπτυ
ξη της καριέρας είναι 
μια λειτουργία που 
έχει ως απώτερο στό
χο να συνδυάσει τα εν
διαφέροντα των υπαλ
λήλων με τις ανάγκες 
του συστήματος, πα- 
ραμένοντας όμως προ
σηλωμένοι στον αρχικό 
στρατηγικό σχεδίασμά 
του οργανισμού.

Ο Larwood (1988) 
αναρωτήθηκε τι σκε
φτόμαστε ότι πιστεύ
ουν τα στενά φιλικά και οικογενειακά μας πρόσω
πα για εμάς και πόσο ικανοποιημένοι είναι με την 
καριέρα μας, ενώ οι Hall & Mirvis (1995) διαπίστω
σαν μέσα από την έρευνα τους ότι ορισμένα πρόσω
πα όπως τα αφεντικά, οι συνάδελφοι, οι πελάτες, η 
οικογένεια και άλλα πρόσωπα κλειδιά για τον κα
θένα μας, μπορούν να ασκούν σημαντική επιρροή 
στην εκπαίδευση και εξέλιξή μας η οποία θα οδη
γήσει σε συνεχόμενες και διαρκείς επιτυχίες.

Ακολούθως, οι Forret & Sullivan (2002) έδειξαν 
μέσα από την έρευνα τους ότι η προσωπική ζωή 
και οι προτεραιότητες κάθε εργαζομένου επηρεά
ζουν την καριέρα του και τις προοπτικές εξέλιξής 
του.

Επιπλέον, η αξία στη διαδικασία ανάπτυξης μιας επιτυ
χημένης καριέρας εξαρτάται από το πόσο καλά το σύστη
μα που εφαρμόζετε και εφαρμόζει η κάθε εταιρεία ξεχω
ριστά υποστηρίζει την διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα, 
ο Gilley (2002) περιγράφει ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 
ανάπτυξης καριέρας ως ένα πρόγραμμα που περιλαμβά
νει μια ποικιλία εμπειριών ως πρόσθετο στην διαδικασία 
εκπαίδευσης.

Οι μηχανισμοί οργανωσιακής υποστήριξης επη
ρεάζουν το είδος των μαθησιακών δραστηριοτήτων που 
αναπτύσσονται και υπάρχουν στον οργανισμό. Η υπο
στήριξη του προϊσταμένου μπορεί να περιλαμβάνει δρα
στηριότητες όπως η καθοδήγηση, η επαναπληροφόρηση, 
η πρόταση συγκεκριμένων πλάνων καριέρας και η προ
σφορά χρόνου στους υφισταμένους για ανάπτυξη δυνα
τοτήτων με στόχο την αρτιότερη προώθηση της καριέρας 
των εργαζομένων. (London, 1993). Δυστυχώς όμως πολ
λοί προϊστάμενοι δεν έχουν τις δυνατότητες να βοηθή
σουν τους υφισταμένους τους να αναπτύξουν τη σταδιο
δρομία που επιθυμούν (McDougall & Vaughan, 1996). Ο 
Polach (2003) με την σειρά του πιστεύει ότι η ισορροπία

των μεταβλητών εργασία -  ζωή παί
ζει ένα σημαίνοντα ρόλο στην διαδι
κασία ανάπτυξης καριέρας. Τα δίκτυα 
παρέχουν ένα σημαντικό πλαίσιο υπο
στήριξης όπως η βοήθεια και η στή
ριξη σε θέματα κοινωνικής φύσεως 
στους εργαζομένους που προσπαθούν 
να βρούν την ισορροπία σε ζητήματα 
εργασίας και ζωής. Επίσης οι οργανι
σμοί, προτείνει ο Martins, μπορούν 
να δημιουργήσουν μεγάλες οργανωτι
κές διαδικτυακές ομάδες με σκοπό να 
ενισχύσουν την κοινωνική βοήθεια σε 
άτομα που την χρειάζονται όπως επί

σης να ενθαρρύνουν 
τους εργαζομένους 
τους να ισχυροποι- 

ί ήσουν τους δεσμούς 
I τους με την κοινωνία 

και τις κοινωνικές 
; ομάδες που την απαρ

τίζουν (Martins et al., 
2002) .

Επιπροσθέτως ο 
Hall (2002) ερεύνη
σε τέσσερα κύρια κρι
τήρια για να εξηγήσει 
την αποτελεσματικό- 
τητα της καριέρας: 
ορατά σημεία της επι
τυχίας, συμπεριφορές 
πάνω στην καριέρα, 
δυνατότητα αλλαγής 
και ταυτότητα της. 

Για παράδειγμα οι Van der Sluis &Poell (2003) πρότειναν 
ότι η δυνατότητα να βρει κανείς εργασία και η ικανοποί
ηση για τον τρόπο ζωής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
κριτήρια για την επιτυχία μιας καριέρας. Ο Herr (2001) 
με τη σειρά του πρότεινε ότι αν κάποιος μπορεί να διαχει
ρίζεται καταλλήλως και με επιτυχία όλες τις αλλαγές που 
συμβαίνουν και συμβαδίζει με αυτές τότε θα μπορεί να 
είναι επιτυχής κατά την διαδικασία ανάπτυξης καριέρας 
στην διάρκεια του 21ου αιώνα και ως εκ τούτου μπορεί 
να γίνει ο μέντορας για τους άλλους.

Οι μέντορες με τη σειρά τους είναι πολύ σημαντικοί 
σε κάθε τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ενός οργανισμού. 
Βοηθούν με τον κατάλληλο τρόπο:

► στη μεταφορά της γνώσης στους άλλους,
► στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής εργατικής δύ

ναμης και
► στην προώθηση ενός κατάλληλου μηχανισμού οργα- 

νωσιακής μάθησης
Το να χρησιμοποιείς ανθρώπους με γνώσεις σε ένα ορ

γανισμό περιλαμβάνει προσωπική ικανοποίηση που προ
έρχεται από την μεταφορά γνώσης και ικανοτήτων στους

Το να  
χρησιμοποιείς

ανθρώπους με γνώσεις 
σε ένα οργανισμό 

περιλαμβάνει προσωπική 
ικανοποίηση που 

προέρχετα1 από την 
μεταφορά γνώσης και

ικανοτήτων στους 
άλλους

d
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άλλους, ικανοποίηση από την εισαγωγή στον οργανισμό 
νέων ιδεών, βελτίωση της εργασιακής αποτελεσματικότη- 
τας, σεβασμό και βοήθεια από αυτούς και οργανωσιακή ανα- 
γνωρισιμότητα (Allen, Poteet, & Burroughs, 1997; Burke, 
1984; Kram & Hall, 1996).Παλαιότερα σε μια έρευνα ο Reich 
(1986) έδειξε ότι οι μέντορες βελτιώνουν την εργασιακή 
αποτελεσματικότητα της ομάδας.

Πρόσφατα, όμως, πολλοί ερευνητές πρότειναν κάποιες άλ
λες μορφές καθοδήγησης όπως τα καθοδηγητικά δίκτυα (de 
Janasz, Sullivan, & Whiting,2003),τις ομάδες καθοδηγητών 
(Dansky, 1996; Mitchell, 1999) και την ηλεκτρονική καθο
δήγηση (Bierema & Merriam, 2002; Hamilton & Scandura, 
2002). Αυτά τα είδη καθοδήγησης έχουν σημαντική εφαρ
μογή στους εργαζομένους:

α) αυτές οι δραστηριότητες έχουν στόχο την εκμαίευση 
εκ των εργαζομένων των προϋποθέσεων του τι είναι καρι- 
έρα και

β) μπορούν να βοηθήσουν τους εργαζομένους να αναπτύ
ξουν νέες και διαφορετικές ικανότητες. Σύμφωνα ,λοιπόν, 
με τους McDonald & Hite (2005) οι μέντορες αναφέρονται 
ως άτομα -  εργαζόμενοι με μεγάλο μισθό και μεγάλες δυνα
τότητες επιτυχημένης καριέρας από τους υπόλοιπους εργα
ζομένους.

Έ νας άλλος παράγοντας που επηρεάζει σημαντικά την 
ανάπτυξη καριέρας είναι η ηλικία. Πολλές χώρες αντιμετω
πίζουν μια δημογραφική ανάπτυξη, η οποία αναφέρει ότι οι 
μεγάλοι σε ηλικία εργαζόμενοι θα γίνουν ένα αυξανόμενο 
κομμάτι αλλαγής του εργατικού δυναμικού στο άμεσο μέλ
λον. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της γενικότερης σμίκρυν
σης της εργατικής δύναμης και της αύξησης των αριθμών 
εργαζομένων με μεγάλη ηλικία. Οι Warr & Fay (2001) δεν 
βρήκαν κάποια συσχέτιση μεταξύ της ηλικίας και της εργα
σιακής προαγωγής, αλλά βρήκαν μια αρνητική συσχέτιση 
μεταξύ ηλικίας και αναπτυξιακής προαγωγής. Οι παλιοί ερ
γαζόμενοι είναι σύμφωνα με τους Warr & Fay (2001) λιγό
τερο ενεργητικοί και εμπνευσμένοι για την δουλειά τους.

Καταλήγοντας, σύμφωνα με τον Hall (1995) οι εργαζόμε
νοι που βρίσκονται στα τελευταία χρόνια της καριέρας τους 
έχουν σαν στόχο την ισορροπία στην ζωή τους και επιζη
τούν εργασία με λιγότερες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, 
σταθερό μισθό, καλά προνόμια και ικανοποιητικές συνθή
κες εργασίας. ]
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Επιμέλεια: Αστυν.Δ/ντης Μανώλης Πλουμης και Αντιπυρ/χος Γιάννης Σταμούλης 
Σπουδαστές 14ης εκ.σειράς Σ.Ε.Α.

νησί της Αφροδίτης, την πανέμορφη αλλά και μαρτυρική Κύπρο, 
πραγματοποιήθηκε το εκπαιδευτικό ταξίδι της 14ης σειράς της Σχολής Εθνικής 
Ασφάλειας, μεταξύ 8 και 11 Φεβρουάριου 2011.

Η αποστολή με επικεφαλής την Διοικητή της Σχολής, Αστ. Δ/ντή κα Πόπη Ρό
ζου και τον Υποδιοικητή Αστυν/κο Υποδιευθυντή κ. Παναγιώτη Ρωμαίδη, φθά- 

νοντας στο αεροδρόμιο της Λάρνακας, έτυχαν της υποδοχής των συναδέλφων της 
Κυπριακής Αστυνομίας, και του καλωσορίσματος εκ μέρους του Αρχηγού της Κυ
πριακής Αστυνομίας.

Η απτ 
^Γτζου κ 

/ νοντας < 
/  Κύπριοι 

πριακήί 
--------- 4PSn'(π'σκεψη στη μεγαλόνησο περιελάμβανε την προσκυνηματική επίσκεψη και 

απότιση τιμής στους ηρωικούς και αιματοβαμμένους τόπους θυσίας του ελληνισμού 
και την επίσκεψη και ανταλλαγή απόψεων με τους θεσμικούς παράγοντες της Κυ
πριακής Δημοκρατίας.

Το ευλαβικό οδοιπορικό ξεκίνησε από τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας, τον τόπο 
που καταρρίφθηκε από φίλια πυρά ένα από τα τρία μεταγωγικά αεροσκάφη που με
τέφεραν Έ λληνες καταδρομείς από το αεροδρόμιο της Σούδας Χανιών, προκειμένου 
να αναχαιτίσουν τον εχθρό κατά την εισβολή τον Ιούλιο του 1974.

Η συνέχεια ήταν στο Παρατηρητήριο Σιακόλα, όπου από το παρατηρητήριο του 
7ου ορόφου, δίνεται η δυνατότητα της παρατήρησης της διχοτομημένης Λευκωσί
ας μοναδικής πόλης στον κόσμο.

Εκεί, όμως που η συγκίνηση απογειώθηκε ήταν η επίσκεψη στις φυλακές Λευκω
σίας, όπου σε τμήμα τους μαρτύρησαν οι νεαροί αγωνιστές του απελευθερωτικού
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Η σχολή Εθνικής Ασφάλειας 
στην Κύπρο



αγώνα 1955 -  1959 του Κυπριακού λαού ενάντια 
στην Βρετανική αποικιοκρατία. Στα παγωμένα κε
λιά κρατήθηκαν οι αγωνιστές και εννιά ήρωες απ’ 
αυτούς, χωρίς να μετανιώσουν και να φοβηθούν, 
οδηγήθηκαν στην αγχόνη.

Οι αποικιοκράτες, αντί να παραδώσουν τα ηρω
ικά σώματά στους οικείους τους προκειμένου να 
τους κλάψουν και να τους κηδέψουν, τα παράχω
σαν κρυφά σ’ ένα κλειστά χώρο των φυλακών «τα 
φυλακισμένα μνήματα».

Στη σκέψη όλων των σπουδαστών γεννήθηκε το 
ερώτημα άτι ο πολιτισμός δεν είναι λόγια αλλά είναι πρά
ξεις και ότι πολιτισμένοι είναι οι λαοί που σέβονται και τι
μούν τους νεκρούς, όπως δίδαξε ο Σοφοκλής στην αρχαία 
τραγωδία Αντιγόνη.

Το οδοιπορικό συνεχίστηκε στο στρατόπεδο της ΕΛ.ΔΥ. 
Κ. και στο μνημείο πεσάντων των Ελλήνων αγωνιστών 
κατά την εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο στις 20/7/19, 
όπου με δέος, πραγματικά αντηχούν ακόμα τα τελευταία 
λόγια του ήρωα λοχαγού Σταυριανάκου (το όνομα του φέ
ρει το στρατόπεδο» κατά τη στιχομυθία του με λοχία της 
μονάδας
«...Ακούσε να σου πω λοχία. Είμαστε Ελληνες 
στρατιώτες, εδώ είναι Ελλάδα και είμαστε 
υποχρεωμένοι να πέσουμε μέχρι ενός. Τα άρματα θα 
περάσουν από πάνω μας».

Επόμενος τόπος θυσίας που με εθνική ανάταση επι- 
σκέφθηκε η Σχολή ήταν το χωριό Λιοπέτρι, όπου κατατέ
θηκε στεφάνι στο μνημείο των τεσσάρων αγωνιστών της 
Ε.Ο.Κ.Α., του «αχυρώνα».

Οι αγωνιστές, αν και κλήθηκαν επανειλημμένα από τους 
Βρετανούς να παραδοθούν, μιμήθηκαν τους αγωνιστές 
της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και έπεσαν ηρωικά μαχόμενοι 
αλλά αντί αυτοί να ανατιναχθούν γιατί δεν είχαν μπαρού
τι, κατακάηκαν από πετρέλαιο που έριξαν από τη στέγη 
του αχυρώνα με ελικόπτερο, οι αποικιοκράτες.

Το προσκυνηματικό οδοιπορικό ολοκληρώθηκε με επί
σκεψη στο οδόφραγμα της Δερύνειας, τόπο θυσίας των νε
οελλήνων ηρώων, Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, 
που έκαναν γνωστή ξανά την θηριωδία των Τούρκων στο 
κορμί της κατεχόμενης και 
ερειπωμένης πλέον πόλης της 
Αμμοχώστου.

Σε όλα τα μνημεία έγιναν 
καταθέσεις στεφάνου από την 
Διοικητή της Σχολής, Αστ. Δ/ 
ντή  κα Πόπη Ράντζου.

Στο δεύτερο κομμάτι της εκ
παιδευτικής εκδρομής έγιναν 
συναντήσεις και επαφές με πα
ράγοντες της Κυπριακής ζω
ής·

Η πρώτη επίσημη επίσκεψη

έγινε στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, όπου την 
Σχολή υποδέχθηκε ο Αρχηγός της Κυπριακής Αστυ
νομίας κ. Μιχαήλ Παπαγεωργίου, πλαισιωμένος από 
τον Υπαρχηγό κ. Ανδρέα Νικολαϊδη, τους βοηθούς 
Αρχηγούς, το Διοικητή της Ακαδημίας και πολλούς 
αξιωματικούς.

Στο καλωσόρισμά του ο κ. Αρχηγός τόνισε τη σχέ
ση αδελφοσύνης που υπάρχει μεταξύ του Κυπριακού 
και Ελλαδικού Ελληνισμού. Επίσης τόνισε τις στενές 
σχέσεις συνεργασίας που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ 
των δύο Αστυνομιών, όπως σε θέματα εκπαίδευσης, 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας και σε θέματα που αφο
ρούν την παρουσία στα όργανα της Ε.Ε.

Ακολούθησαν επισκέψεις στην Αρχιεπισκοπή Κύ
πρου και συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο κ.κ. Χρυ
σόστομο Β', στην Ελληνική πρεσβεία και συνάντηση 
με τον πρέσβη κ. Βασίλη Παπαϊωάννου. Τέλος ενη
μερωτικές επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στην αε
ροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» και στη ναυ
τική βάση «Ευάγγελος Φλωράκης».

Ξεχωριστής σημασίας τέλος, αποτέλεσε η επίσκεψη 
στο μοναστήρι του Κύκκου, τόπο πνευματικό για όλο 
το νησί, σημείο απ’ όπου ξεκίνησε ο εθνάρχης Αρχι
επίσκοπος Μακάριος ο Γ' και όπου βρίσκεται ο τάφος 
του, καθώς και στον αρχαιολογικό χώρο της Πάφου, 
όπου τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν την 
από αρχαιοτάτων χρόνων ελληνικότητα του νησιού.

Η περιήγηση στο νησί και κυρίως η επαφή με τους 
ανθρώπους του, έφερε ιδιαίτερα, τη συναίσθηση της 
βαριάς κληρονομιάς του να είσαι Έ λληνας και ότι

η Κύπρος είναι αναπόσπα
στα κομμάτι του Ελληνι
σμού.

Ιδιαίτερα ζεστή και 
πληθωρική ήταν η φιλοξε
νία από τους συναδέλφους 
της Κυπριακής Αστυνομί
ας και κυρίως τον κ. Αρ
χηγό Κυπριακής Αστυ
νομίας, τον εκπρόσωπο 
τύπου του Αρχηγείου και 
όλους τους Δ/τες και αξιω
ματικούς των επαρχιών.]
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Επιμέλεια, φωτογραφίες: Ανθ/μος Κων. Γ. Κούρος

Νομός Κοζάνης
Ο νομός Κοζάνης βρίσκεται στο νότιο τμήμα της δυτικής 

τεδονίας. Βόρεια συνορεύει με τους νομούς Καστοριάς, 
Φλώρινας και Πέλλας, ανατολικά με τους νομούς Ημαθίας, 
Ιιερίας και Λάρισας, νότια με τους νομούς Λάρισας και Γρε- 

βενών και δυτικά με το νομό Καστοριάς. Έ χει έκταση 3.516 
τ.χ. Κατά την απογραφή του 2001, ο πληθυσμός ανερχόταν 
σε 155.324.

Φυσική γεωγραφία
\  Τα εδάφη του νιήιού είναι κατά 40% ορεινά, κατά 32% ημι
ορεινά και κατά 28% πεδινά.

Ορεινοί όγκοι
Το ανάγλυφο του διαμορφώνεται από τρεις παράλληλους 

ορεινούς όγκους: του Βερμίου, στο ανατολικό τμήμα, του 
Ασκιού και του Βουρίνου στο κεντρικό τμήμα και του Βο- 
ϊου στο δυτικό τμήμα. Εκτός από αυτούς, στα ΝΔ όρια του 
νομού υψώνονται τα Πιερία, ο Τίταρος και τα Καμβούνια. 
Τα όρη του νομού περικλείουν δύο οροπέδια: της Σιάτιστας, 
στα δυτικά, και της Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, στα ανατολικά. 
Το Βόιο, που υψώνεται στο δυτικότερο τμήμα του νομού, 
ανήκει κυρίως στον νομό Καστοριάς. Ο Βούρινος αποτελεί 
τη νότια προέκταση του Ασκιού. Η υψηλότερη κορυφή του 
(1.621) βρίσκεται στα όρια του νομού με τον νομό Γρεβενών, 
όπου εκτείνεται και ο κύριος όγκος του. Η υψηλότερη κορυ
φή του Βουρίνου στο έδαφος του νομού Κοζάνης φτάνει τα 
1.454 μέτρα. Το Βέρμιο υψώνεται στο ανατολικά τμήμα του
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νομού, στα όρια με τον νομό Ημαθίας. Τα Πιέρια εκτείνονται 
στα όρια του νομού με τον νομό Πιερίας, όπου βρίσκεται και 
η υψηλότερη κορυφή τους Φλάμπουρο (2.190). Έ χουν δι
εύθυνση ΒΑ.-ΝΔ. και περικλείουν, μαζί με τον Τίταρο και 
τα Καμβούνια, από τον νότο, το οροπέδιο της Κοζάνης. Με
ταξύ του Βερμίου και των Πιερίων εκτείνεται η κοιλάδα του 
Αλιάκμονα, στενή και γεμάτη φαράγγια, νότια της Διάβασης 
της Κάδοβας.

Ο Τίταρος, με διεύθυνση σχεδόν κάθετη προς τα Πιέρια, 
έχει τον κύριο όγκο του στους νομούς Λάρισας και Πιερίας. 
Τα Καμβούνια, στα όρια με τους νομούς Λάρισας και Γρεβε
νών, έχουν την υψηλότερη κορυφή τους Βουνάσα (1.615) 
στον νομό Γρεβενών.

Μεταξύ του Ασκιού και του Βουρίνου, στην περιοχή της 
Σιάτιστας, σχηματίζεται ένας χαμηλός αυχένας, από τον 
οποίο διέρχεται η οδός Σιάτιστας - Κοζάνης.

Πεδιάδες
Εκτός από την κοιλάδα του Αλιάκμονα, στον νομό δεν 

υπάρχουν πεδιάδες, αλλά μόνο οροπέδια.
Το οροπέδιο Πτολεμαΐδας-Κοζάνης σχηματίζεται μεταξύ 

Ασκίου, Βουρίνου, Βερμίου και Πιερίων. Έ χει μέσο υψόμε
τρο 570μ. και είναι πλούσιο σε λιγνιτικά αποθέματα. Βόρεια 
προέκταση του είναι το οροπέδιο Φλώρινας-Μοναστηρίου. 
Το οροπέδιο της Σιάτιστας συνεχίζεται, νότια, με τη λεκάνη 
των Γρεβενών και, βόρεια, με το υψίπεδο της Καστοριάς. Το



δυτικό τμήμα του οροπεδίου αυτού το 
διαρρέει ο Αλιάκμονας.

Ποτάμια
Κύριος ποταμός του νομού είναι ο 

Αλιάκμονας, που εισέρχεται στο βο
ρειοδυτικό τμήμα του, από τον νομό 
Καστοριάς, στην περιοχή του χωριού 
Διαλεκτό. Ρέει προς τα νοτιοανατολι
κά, διασχίζοντας το δυτικό τμήμα του 
νομού, και αφού δεχθεί από τα δεξιά 
τους παραποτάμους του Ντραμπουτι- 
ώτικο και Πραμορίτσα, που πηγάζουν 
από τις ανατολικές πλαγιές του Βοΐου, 
καθώς και άλλους μικρότερους, εξέρ
χεται από τον νομό και εισέρχεται, δυ
τικά της Σιάτιστας, στον νομό Γρεβε- 
νών. Σ την έξοδο του, κοντά στο 
χωριό Πολύφυτο, κατασκευάστηκε 
στον Αλιάκμονα ο μεγάλος υδροηλε
κτρικός σταθμός Καρδαμάκη.

Από το βόρειο κέντρο της λεκάνης της Πτολεμαΐδας πηγά
ζει ο μικρός ποταμός της Πτολεμαΐδας που ακολουθεί βόρεια 
διεύθυνση, διέρχεται ανατολικά της πόλης της Πτολεμαΐδας 
και εκβάλλει στη Βεγορίτιδα Λίμνη, στον νομό Φλώρινας. 
Η Βεγορίτιδα είναι διαμοιρασμένη σε τρεις νομούς: Πέλλας, 
Φλώρινας και Κοζάνης. Στον νομό δεν υπάρχουν άλλες λ ί 
μνες.

Οικονομία
Η οικονομία του νομού Κοζάνης είναι γεωργική, με σημα

ντική βιομηχανική-βιοτεχνική ανάπτυξη, που οφείλεται κυ
ρίως στην εκμετάλλευση του υπεδάφους, κατά κύριο λόγο 
των λιγνιτικών κοιτασμάτων. Η βιομηχανία, ωστόσο, δεν εί
ναι ισόρροπα κατανεμημένη- περιορίζεται ουσιαστικά στην 
περιοχή της Πτολεμαΐδας, όπου λειτουργεί το μεγαλύτερο 
συγκρότημα θερμοηλεκτρικών εργοστασίων της χώρας, κα
θώς και χημικές βιομηχανίες. Βιομηχανικά ανεπτυγμένη εί
ναι επίσης η περιοχή της πόλης της Κοζάνης, όπου υπάρ
χουν λίγες βιομηχανίες και αρκετές βιοτεχνίες επεξεργασίας 
αγροτικών προϊόντων. Ο νομός διαθέτει, εκτός από τα πλού
σια λιγνιτικά κοιτάσματα, και άλλο ορυκτό πλούτο (χρωμί-

τη, αμίαντο, μολυβδαίνιο, μαγγάνιο, 
βωξίτη, προσχωματικό χρυσό, μάρ
μαρα κ.ά.). Σημαντικές είναι οι πρό
σοδοι από την εμπορία της γούνας 
που κυριαρχεί στη Σιάτιστα και απο
τελεί προέκταση του γουνεμπόριου 
της Καστοριάς.

Γεωργία
Η γεωργία ασκείται σε ολόκληρο 

τον νομό, εκτός από τις ορεινές περι
οχές. Περισσότερο ανεπτυγμένη είναι 
στις πεδινές περιοχές και τις ημιορει
νές κοιλάδες, όπου χρησιμοποιούνται 
σύγχρονες καλλιεργητικές μέθοδοι, 
με μηχανικά μέσα και λιπάσματα. 
Παράγονται κυρίως σιτάρι, κριθάρι, 
κτηνοτροφικά φυτά και φρούτα.

Κτηνοτροφία
Η κτηνοτροφία παρουσιάζει μεγάλη 

ανάπτυξη στον νομό και ασκείται με 
ημιοικόσιτη μορφή σε μικρές εκμεταλλεύσεις. Εκτρέφονται 
κυρίως βοοειδή και πρόβατα στα ορεινά. Ανεπτυγμένη είναι 
και η αιγοτροφία

Ορυκτός ιιλούτος
Η υψηλή λεκάνη Κοζάνης-Πτολεμαϊδας, μαζί με τη λεκά

νη της Μεγαλόπολης στην Πελοπόννησο, είναι τα δύο μεγά
λα λιγνιτοφόρα κέντρα της Ελλάδας. Πλούσιο είναι επίσης 
το υπέδαφος και σε άλλα ορυκτά. Στην κοινότητα Χρωμίου 
της επαρχίας Κοζάνης και στην περιοχή της Σιάτιστας βρί
σκονται τα μεγαλύτερα μεταλλεία χρωμίτη της Ελλάδας. 
Πάνω από το 80% των αποθεμάτων του μεταλλουργικού τύ
που χρωμίτη της χώρας βρίσκονται στο Όρος Βούρινος. Στις 
περιοχές των χωριών Άγιος Χριστόφορος και Μικρόβαλτο 
και της Μονής Ζινδανίου υπάρχουν τα πλουσιότερα ελληνι
κά κοιτάσματα αμιάντου, ενώ σε πολλές περιοχές του νομού 
υπάρχουν εμφανίσεις και άλλων ορυκτών (μαγγανίου στην 
περιοχή Μοναχίτη και Λιβαδερού, μολυβδαινίου στο Όρος 
Άσκιο, νοτιοανατολικά του χωριού Βλάστη, βωξίτη βορει
οδυτικά του χωριού Δρέπανο, μαρμάρων, προσχωματικού 
χρυσού δυτικά των Σερβίων και της Κοζάνης κ.ά.).
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Βιομηχανία-βιοτεχνία
Στον νομό Κοζάνης βρίσκεται ένα από τα με

γαλύτερα βιομηχανικά κέντρα της Ελλάδας, 
η Πτολεμαϊδα. Στην περιοχή νοτιοανατολικά 
της πόλης, ανάμεσα στα χωριά Άγιος Χρι
στόφορος, Μαυροπηγή και Καρυοχώρι, βρί
σκονται τα εκτεταμένα λιγνιτικά κοιτάσματα, 
η επιφανειακή εξόρυξη των οποίων επέτρεψε 
την ίδρυση, μετά το 1952, θερμοηλεκτρικών 
εργοστασίων και χημικής βιομηχανίας. Τα εργοστάσια της 
Πτολεμαΐδας, εκτός από θερμοηλεκτρική ενέργεια, παρά
γουν μπρικέτες, αμμωνία, νιτρικό οξύ, αζωτούχα λιπάσμα
τα κ.ά.

Στη Σιάτιστα η βιοτεχνία γουναρικών έχει μακρά παρά
δοση. Η ανάπτυξη της κατά την Τουρκοκρατία ανέδειξε τη 
Σιάτιστα σε σημαντικό κέντρο εμπορίου. Η εξαγωγή των 
βιοτεχνικών προϊόντων της Σιάτιστας στις μεγάλες πόλεις 
της εποχής (Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα), καθώς και στην Κων
σταντινούπολη, τη Βιέννη, στις πόλεις της Ρουμανίας και 
αλλού, έφερε μεγάλο πλούτο στην πόλη, που την ονομάζουν 
χαρακτηριστικά Φλουροχώρι ή φλωροχώρι.

Κοζάνη, η πόλη της δυτικής Μακεδονίας, έδρα του ομώ
νυμου δήμου και πρωτεύουσα του νομού Κοζάνης με 35.242 
κατοίκους σε υψόμετρο 710μ. Είναι το μεγαλύτερο εμπορι
κό, συγκοινωνιακό και διοικητικό κέντρο του νομού, με μι
κρή βιομηχανία και ανεπτυγμένη βιοτεχνία επεξεργασίας 
και εξευγενισμού αγροτικών προϊόντων, επεξεργασία γού
νας, δομικών υλικών, μηχανουργεία, επιπλοποιεία κ.ά. Εί
ναι πόλη με πολλά σύγχρονα κτίσματα, πλατείες και πάρ
κα, όπακ; το Πάρκο του Αγίου Δημητρίου, στο κέντρο του 
οποίου βρίσκεται η ομώνυμη εκκλησία, η παλαιότερη της 
Κοζάνης, και το δημοτικό άλσος, όπου υπάρχει τουριστικό 
περίπτερο. Κοντά στην κεντρική πλατεία της πόλης βρίσκε
ται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που θεμελιώθηκε το 
1664 και αποπερατώθηκε τον 18ο αιώνα, με θαυμάσιο ξυλό
γλυπτο τέμπλο, αργυροκέντητα σκεύη, σπάνιες τοιχογραφί
ες και εικόνες.

Η αρχαιολογική συλλογή της πόλης στεγάζεται στο μου
σείο και περιλαμβάνει αρχαία ευρήματα (γλυπτά, πήλινα 
και χάλκινα αντικείμενα που βρέθηκαν στην περιοχή). Στο 
μουσείο στεγάζονται επίσης ξυλόγλυπτα και εικόνες, δείγ
ματα της παλαιότερης ακμής της πόλης. Η Κοβεντάρειος

Βιβλιοθήκη της Κοζάνης έχει περισσότερους 
από 100.000 τόμους και 300 χειρόγραφα, ενώ το 
Ιστορικό Αρχείο της πόλης διαθέτει κώδικες και 
σουλτανικά φιρμάνια. Υπάρχει επίσης το Ιστο
ρικό και Λαογραφικό Μουσείο του Συνδέσμου 
Γραμμάτων και Τεχνών με κειμήλια ιστορικών 
και πολιτικών προσώπων της περιοχής, είδη οι
κοτεχνίας και διάφορες τοπικές ενδυμασίες.

Η ακριβής χρονολογία που δημιουργήθηκε ο αρχικός οι
κισμός της Κοζάνης, που εξελίχθηκε αργότερα σε σημαντι
κό οικονομικό και πνευματικό κέντρο της νοτιοδυτικής 
Μακεδονίας, δεν είναι γνωστό. Θεωρείται όμως πιθανό ότι 
στο τέλος του Μου αιώνα εγκαταστάθηκαν στον ίδιο χώρο 
γιουρούκοι από την Ήπειρο, ενώ πολλοί από τους κατοίκους 
της περιοχής εγκατέλειψαν τις εστίες τους και ίδρυσαν νέα 
χωριά στις πλαγιές του Βοΐου και άλλων βουνών. Το 1534 
η Κοζάνη ήταν ακόμη ασήμαντο χωριό, που από τις αρχές 
του 17ου αιώνα άρχισε να αναπτύσσεται. Το 1662 μνημονεύ
ονται Κοζανίτες έμποροι στην Κωνσταντινούπολη και στην 
κεντρική Ευρώπη, σύμφωνα με την πληροφορία του Κοζα- 
νίτη Χαρισίου Μεγδάνη (1769-1823).

Παράλληλη προς την οικονομική ανάπτυξη υπήρξε και η 
επίδοση στην παιδεία και το 1668 ιδρύθηκε η πρώτη σχολή 
στην πόλη, με δάσκαλο τον Γεώργιο Κονταρή, τον μετέπειτα 
επίσκοπο Σερβίων και Κοζάνης Γρηγόριο. Η σχολή αυτή στε
γάστηκε από τα μέσα του 18ου αιώνα σε νέο κτίριο, που χτί
στηκε με δαπάνη των αποδήμων Κοζανιτών, και το 1746 δί
δαξε σ’ αυτήν ο Ευγένιος Βούλγαρις επί έξι χρόνια. Δεύτερο 
σχολείο ιδρύθηκε, πάλι με εισφορές των αποδήμων, το 1768, 
και το 1807 δίδαξε σ’ αυτό ο Χριστόδουλος Κλωνάρης, νομο
μαθής και πρώτος πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Το 1813, επί 
μητροπολίτη Διονυσίου (1811-1815), ιδρύθηκε βιβλιοθήκη 
με τη χαρακτηριστική επωνυμία «Οίκος βελτιώσεως», που 
διατηρείται μέχρι σήμερα ως Δημοτική Βιβλιοθήκη. Πυρήνα 
της βιβλιοθήκης αποτέλεσαν δωρεές του μητροπολίτη Μελε
τίου του Θεσσαλονικέως (1734-1752), ο οποίος είχε κληροδο
τήσει τα βιβλία του στο σχολείο της πόλης, καθώς και δω
ρεές άλλων λογιών και εμπόρων Κοζανιτών. Στους 15.000 
τόμους που συγκεντρώθηκαν περιλαμβάνονται σπάνιες εκ
δόσεις της Τουρκοκρατίας. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ίδια 
περίοδο διακρίθηκαν για την εκπαιδευτική ή τη συγγραφι-
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κή τους δράση Κοζανίχες της διασποράς: ο Γεώργιος 
Σακελλάριος, μεταφραστής μέρους της Περιηγήσε- 
ως του Νέου Αναχάρσιδος του Μπαρτελεμύ, ο Δη- 
μήτριος Καρακάσης, ο Ευφρόνιος Πόποβιτς, ο Χαρί
σιος Μεγδάνης κ.ά.

Η εμπορική δραστηριότητα των Κοζανιτών συ
νεχίστηκε αμείωτη επί περίπου έναν αιώνα και η Κο
ζάνη υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά 
κέντρα της Μακεδονίας. Στα τέλη του 18ου αιώνα η 
Κοζάνη αποτελούσε ιδιοκτησία της σουλτάνας, γε
γονός που της εξασφάλιζε ορισμένα προνόμια, και ο 
πληθυσμός της, από 2.000 στα τέλη του 17ου αιώ
να έφτασε στις 7.000 στις παραμονές της Ελληνικής 
Επανάστασης.

Η πόλη δοκιμάστηκε το 1820 από τα τουρκικά 
στρατεύματα που κατευθύνονταν στην Ήπειρο ενα
ντίον του Αλή πασά. Αργότερα χρησιμέυσε ως κατα
φύγιο των πληθυσμών της περιοχής Ολύμπου και 
Βερμίου και κυρίως της Νάουσας μετά την αποτυ
χία της Επανάστασης της Μακεδονίας. Η Κοζάνη 
τότε απειλήθηκε από τον Λουμπούτ πασά, που φο
βήθηκε επαναστατική εξέγερση, σώθηκε όμως με τη 
μεσολάβηση του επισκόπου Βενιαμίν και του προ
κρίτου Καραμάρκου Π ιτσούλη. Τον τελευταίο χρό
νο της επανάστασης, οι Τούρκοι, που υποχωρούσαν 
προς τη βόρεια Ελλάδα μετά τη μάχη της Πέτρας 
(13.9.1829), διαχείμασαν στην Τσαρίτσανη και την 
Ελασσόνα και την 1η Μαΐου 1830 μπήκαν στην Κο
ζάνη, που κατά την παραμονή τους σ’ αυτήν τη λε
ηλάτησαν.

Η Κοζάνη απελευθερώθηκε στις 11 Οκτωβρίου 
1912, όταν ο Ελληνικός Στρατός μετά τη μάχη του 
Σαρανταπόρου μπήκε στην πόλη χωρίς να συναντή
σει αντίσταση. Κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου 
η ανάπτυξη της Κοζάνης παρουσίασε κάμψη. Ιδιαί
τερα σημαντική υπήρξε η συμβολή της ευρύτερης 
περιοχής της Κοζάνης στην αντίσταση κατά την 
ιταλογερμανική κατοχή και η συμμετοχή στις αντι
στασιακές οργανώσεις μεγάλου αριθμού κατοίκων, 
μεταξύ των οποίων και του μητροπολίτη Κοζάνης 
Ιωακείμ. Η Μεταπολεμική Περίοδος υπήρξε για την 
Κοζάνη νέα περίοδος ανάπτυξης, οικονομικής και 
δημογραφικής.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Στην αρμοδιότητα της ΓΑΔΠ Δυτικής Μα
κεδονίας, υπάγονται οι Αστυν.Διευθύνσεις 
Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρι
νας.
Στην περιοχή δικαιοδοσίας της, η οποία έχει 
έκταση 9.451,406 τ.χ. και πληθυσμό περί τα 320.000 άτομα: 
•υπάρχει οριογραμμή 78 χλμ. με την Αλβανία (Α.Δ. Καστοριάς - 
Φλώρινας) και 86 χιλιομέτρων με την FYROM (Α.Δ. Φλώρινας), 
•εδρεύει το Α' Σώμα Στρατού (Κοζάνη),
•  έχει την έδρα η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη), 
•λειτουργούν δύο αεροδρόμια (Κοζάνης-Καστοριάς),
•λειτουργεί Σωφρονιστικό Κατάστημα κράτησης, υψίστης ασφα
λείας (Φελλί Γρεβενών),
•  έχει την έδρα το Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη),
•  λειτουργούν 6 σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που συ
νολικά παράγουν το 72% της ηλεκτρικής ενέργειας όλης της Χώρας, 
έχοντας εργατικό δυναμικό περί τους 12.000 εργαζόμενους, 
•λειτουργούν επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας γουναρικών, 
παραγωγής και διακίνησης μεταλλευμάτων, σιδηροκατασκευών, 
μαρμάρων, τροφίμων κ.λ.π.
•φοιτούν περί τους 20.000 φοιτητές σε διάφορες σχολά; των Α.Ε.Ι 
-Τ.Ε.Ι. και
•λειτουργεί Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων (Γρεβενά),
Όλα τα παραπάνω καθιστούν την γεωγραφικά ευαίσθητη περιοχή 
της Δυτικής Μακεδονίας, ως περιοχή με ιδιαίτερα αστυνομικά προ
βλήματα.
Τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, απασχολούν κυρίως τα παρακάτω θέ
ματα:
►Η λαθρομετανάστευση και η παραγόμενη απ’ αυτή εγκληματικό
τητα, όπως η μεταφορά ναρκωτικών, όπλων, η διακίνηση μη νόμι
μων μεταναστών, η μεταφορά κλοπιμαίων σε γειτονικές χώρες, η 
χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, πλαστών αδειών οδήγη
σης κ.α. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έγινε αναδιάταξη 
δυνάμεων και αυξήθηκαν οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι σε τακτική βάση 
σε πόσης φύσεως οχήματα.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Ταξίαρχος Βάιος ΧΟΝΔΡΟΣ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
►Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας Λόγω του εκτεταμένου 
εθνικού και επαρχιακού δικτύου και της Εγνατίας οδού παρα- 
τηρείται αυξημένη κίνηση, ενώ παρουσιάζονται προβλήματα 
- λόγω των καιρικών συνθηκών- κατά τη διάρκεια του χειμώνα, 
γι' αυτό και εφαρμόζονται αφενός μεν ολοκληρωμένα προγράμ
ματα τροχονομικής αστυνόμευσης ανά νομό, αφετέρου δε στο- 
χευμένες επιχειρησιακά; δράσεις για την πρόληψη και αποτρο
πή τροχαίων ατυχημάτων.
► Η εγκληματικότητα και θέματα καθημερινότητας. Για την 
αντιμετώπιση της μικροεγκληματικότητας (κλοπών -  διαρρή
ξεων), που παρουσίασε μεγάλη αύξηση το έτος 2010, καθώς και 
της βαρύνουσας εγκληματικότητας (ληστειών κ.λ,π.), γίνεται 
επανασχεδιασμός των δράσεων με ιδιαίτερο βάρος στην πρόλη
ψη, μέσα από την ενισχυμένη -  διαρκή εμφανή και αφανή αστυ
νομική παρουσία.
► Κινητοποιήσεις πολιτών -εργαζομένων που πλήττονται από 
τις δραστηριότητες της ΔΕΗ και διαμαρτύρονται για την ρύ
πανση του περιβάλλοντος, την έλλειψη προσωπικού καθώς και 
για ικανοποίηση αιτημάτων των εργαζομένων.
Στο πλαίσιο της εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής 

και της επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, συντάχθηκαν και 
υλοποιούνται σχέδια δράσης από τις αρμόδιες Αστυνομικές Δι
ευθύνσεις, με την καθοδήγηση και την εποπτεία της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, 
προκειμένου να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχομένων 
υπηρεσιών και να επιτευχθεί ο κεντρικός στρατηγικός στόχος, 
που είναι «αποτελεσματική Αστυνομία, φιλική, κοντά στον πο
λίτη με νόμιμη δράση» και με πρακτικές που εξακολουθούν να 
στηρίζονται στους παρακάτω τρεις βασικούς πυλώνες: 
►δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας,
►συμμετοχικότητα στην άσκηση της αντεγκληματικής πολιτι
κής και
► εκσυγχρονισμό της αστυνομικής δράσης.

Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες Υπηρεσίες με το προσωπικό 
τους:
►Αναπτύσσουν δράσεις και πρωτοβουλίες τέτοιες, με στόχο τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος ασφάλειας και την εμπέδωση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
►Δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας με συναρμόδιες Αρχές και 
κοινωνικούς φορείς, ώστε με παράλληλες και συντονισμένες 
δράσεις να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στην επίλυση των

Α/Δ' Γεώργιος ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ
Η εγκληματικότητα κυμαίνεται 
σε χαμηλά επίπεδα, αντιμετωπίζε
ται από τις υφιστάμενες υπηρεσί
ες ικανοποιητικά και δεν έχουν δι
ατυπωθεί από πολίτες και φορείς 
παράπονα και καταγγελίες για ελ
λιπή αστυνόμευση. Βασική επιδί
ωξη μας είναι η έγκαιρη και έγκυ
ρη ανταπόκριση στα αιτήματα των 
πολιτών με σοβαρότητα, επαγγελ
ματισμό και αποτελεσματικότητα.
Διάρθρωση: 5 Αστυνομικά Τμήματα, 2 Τμήματα Ασφα
λείας, 2 Τμήματα Τροχαίας, 3 Τμήματα Δίωξης Λαθρομε
τανάστευσης.
Προσωπικό: 620 Προβλεπόμενη δύναμη συνολικά, 516 
Υπάρχουσα δύναμη συνολικά, 104 συνολικό έλλειμμα.
Η Α.Δ. Κοζάνης, συστεγάζεται με την Γ.Α.Δ.Π. Δυτ. Μα
κεδονίας σε ιδιωτικό μισθωμένο οίκημα. Αναμένεται πε
ρ ί τα τέλη Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, η αποπεράτωση 
του υπό ανέγερση Νέου Αστυνομικού Μεγάρου το οποίο 
θα καλύψει όλες τις ανάγκες στέγασης όλων των Υπηρε
σιών έδρας μας.
Από τις λοιπές Υπηρεσίες της Διεύθυνσής μας, οκτώ στε
γάζονται σε οικήματα του Δημοσίου, ένα σε ιδιωτικό και 
ένα σε παραχωρηθέν δωρεάν από Δήμο Βοίου.
Η Περιφερειακή Ενότητα [πρώην Νομός] Κοζάνης είναι 
η μεγαλύτερη Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Μα
κεδονίας, αποτελείται από τέσσερις Δήμους, με πληθυσμό 
155.324 κατοίκους (απογραφή 2001). Στην πόλη της Κο
ζάνης, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιών έχουν έδρα: Η Περι
φέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Α' Σώμα Στρατού, η ΙΙη 
ΤΑΞΥΠ, η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, η Περιφερειακή Διοίκηση Πυρο
σβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, το Εφετείο 
Δυτικής Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδο
νίας και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής 
Μακεδονίας.
Η ευρύτερη περιοχή είναι ενεργειακός τόπος δεδομέ
νου ότι παράγεται το 75% της πανελλήνιας ηλεκτρικής 
ενέργειας από τους λειτουργούντες (3) ατμοηλεκτρικούς 
σταθμούς και (1) υδροηλεκτρικού σταθμού της Δ.Ε.Η., 
που είναι εγκατεστημένοι σε (4) διαφορετικά σημεία της 
περιοχής ευθύνης μας. Οι εργαζόμενοι στην Δ.Ε.Η. ΑΕ
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καλύπτουν το 35% του εργατικού δυναμικού του Νομού 
Κοζάνης και ο αριθμός τους ανέρχεται σε 11.000 άτομα 
περίπου. Κατά περιόδους, κάτοικοι των χωριών περιφέ
ρειας μας, προκειμένου να πετύχουν εποχιακή, αόριστη 
ή μόνιμη πρόσληψη στη Δ.Ε.Η., καθώς επίσης και άλλα 
οικονομικά αιτήματα [μετεγκατάσταση πληττομένων οι
κισμών από ρύπανση περιβάλλοντος], πραγματοποιούν 
διάφορες κινητοποιήσεις και άλλες εκδηλώσεις διαμαρ
τυρίας. Η παρουσία 11.000 Φοιτητών που σπουδάζουν 
στο Πανεπιστήμιο και στο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας 
δεν δημιουργεί αξιόλογα προβλήματα αστυνομικού ενδι
αφέροντος.
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ-ΤΡΟΧΑΙΑ-ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 
Το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης στην Κοζάνη 
βρίσκεται σε ύφεση ύστερα και από το πρόσφατο ισχύον 
καθεστώς εισόδου στη χώρα, χωρίς προξενική θεώρηση 
[VISA]. Οι αλλοδαποί μετανάστες (αλβανικής υπηκοότη
τας, Ελληνοπόντιοι και μικρός αριθμός άλλων εθνοτή
των έχουν είδη ενσωματωθεί στην κοινωνία, επειδή πα
ραμένουν και εργάζονται νόμιμα.
Το συνολικό οδικό δίκτυο του Νομού είναι το μεγαλύτε
ρο στην Ελλάδα και το αστυνομευόμενο εθνικό δίκτυο 
τοποθετείται στη δεύτερη τάξη μεγέθους στην Ελλάδα 
(60 χλμ. αυτοκινητόδρομος (Εγνατία οδός), εθνικό οδι
κό δίκτυο 255 χιλιόμετρα, επαρχιακό 550 χιλιόμετρα και 
λοιπό 760 χιλιόμετρα). Δέχεται τον κυκλοφοριακό φόρτο 
των 150.000 περίπου οχημάτων παντός είδους του Νο
μού, αλλά και μεγάλο αριθμό διερχομένων οχημάτων.
3. Στον τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών, η Διεύ
θυνσή μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την 
εξάλειψη του κοινωνικού αυτού προβλήματος. Κατά το 
έτος 2010 για 99 υποθέσεις ναρκωτικών συνελήφθησαν 
170 άτομα και κατασχέθηκαν : 56,10 γραμμ. Ηρωίνης, 
48,20 γραμμ. Κοκαΐνης, 41.106,44 γραμμ. κάνναβης, 103 
δενδρύλλια χασίς και 411 ναρκωτικά χάπια.
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ 
Αναμένεται η ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών στην Κοζά
νη, καθόσον έχει την έδρα του το Εφετείο Δυτικής Μα
κεδονίας.
ΣΤΟΧΟΙ -  ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
Έ χουν υλοποιηθεί όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί από 
το Αρχηγείο. Πρόσφατα εξιχνιάσθηκαν 85 περίπου περι
πτώσεις κλοπών διαρρήξεως οικιών και εξαρθρώθηκε δο
μημένη ομάδα που είχε συγκροτηθεί με σκοπό τη διάπρα- 
ξη κλοπών και δρούσε οργανωμένα στην περιοχή μας. ]

προβλημάτων που οδηγούν στην εγκληματικότητα και των πα
ραγόντων που συμβάλουν στην ανάπτυξή της.
►Ασκούν τα καθήκοντά τους με επαγγελματισμό, διαφάνεια και 
νομιμότητα, επιδιώκοντας πάντοτε στις δράσεις τους την μέγι- 
στη δυνατή κοινωνική συναίνεση, έχοντας ως επίκεντρο του εν
διαφέροντος τους τον άνθρωπο και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
του πολίτη.
Προτεραιότητες για τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της περιοχής 

αποτελούν εκτός των άλλων και οι παρακάτω εξειδικευμένες 
δράσεις:
►ή προστασία των ανηλίκων (πρόληψη της παραβατικότητας 
και θυματοποίησης) και η ανάπτυξη επαφών και συνεργασίας με 
συναρμόδιους - για θέματα ανηλίκων - δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς και οργανισμούς,
► η αποτελεσματική καταπολέμηση της διακίνησης - εμπορίας 
ναρκωτικών και η αποτροπή της παράνομης εισόδου ναρκωτι
κών ουσιών από το εξωτερικό,
►η αντιμετώπιση και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, 
μηδενική ανοχή στο φαινόμενο της διακίνησης και εκμετάλλευ
σης ανθρώπων, εξάλειψη όλων των παραγόντων που συμβάλ
λουν στο φαινόμενο (σεξουαλική εκμετάλλευση εργασιακή εκμε
τάλλευση, εμπορία βρεφών κ.ά.)
►η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος,
►η αντιμετώπιση σοβαρών εγκλημάτων που προκαλούν το κοι
νό αίσθημα,
►η καταπολέμηση του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήμα
τος,
►η ασφάλεια των μεταγωγών,
►η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, επαφών και επικοινωνιών με τοπι
κούς παράγοντες (Περιφέρεια, Περιφερειακές ενότητες, Δήμους, 
ΟΚΑΝΑ, οργανώσεις νεολαίας, σχολεία, συλλόγους γονέων 
κ.λ.π.) με στόχο την ανάδειξη του προβλήματος και την ενημέ
ρωση και
►η καλλιέργεια κλίματος αμοιβαίας κατανόησης και εμπιστοσύ
νης μεταξύ των πολιτών και της Αστυνομίας.

Η Δυτική Μακεδονία είναι μια φιλήσυχη περιοχή με πολίτες 
που αγαπούν την τάξη, που απαιτούν και δικαιούνται να ζουν 
σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και γνωρίζουν ότι το αστυνομικό 
προσωπικό που υπηρετεί στον τόπο τους, δίνει καθημερινά τον 
καλύτερο εαυτό του, μάχεται με αξιοπρέπεια για να εξασφαλίσει 
την νομιμότητα, την κοινωνική ειρήνη και την ασφάλειά τους, 
καθώς και ότι σ' αυτόν τον καθημερινό αγώνα χρειάζεται και τη 
δική τους βοήθεια και συμπαράσταση.
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επιτυχίεςτου Σώματος

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΨΕΥΤΙΚΑ

Σε έρευνα που πραγματοποίησαν το πρωί της 23-3-2011 
μεικτά συνεργεία ελέγχων στο Μεταξουργείο σε χώρο υπό
γειου, ισόγειου και πρώτου ορόφου συνολικού εμβαδού 1.000 
τ.μ., στην οδό Μ. Αλεξάνδρου βρέθηκαν 15.000 ζεύγη ειδών 
υπόδησης, σε χώρο υπόγειου, ισόγειου και πρώτου ορόφου 
στην οδό Κολοκυνθούς συνολικού εμβαδού 500 τ.μ., βρέθη
καν 50.000 ρολόγια και σε υπόγεια αποθήκη στην οδό Λεον- 
νάτου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ., βρέθηκαν 10.000 ζεύγη 
ειδών υπόδησης, τα οποία αποτελούν προϊόντα απομίμησης 
γνωστών επώνυμων εταιρειών. Κατά το τελευταίο εξάμηνο, 
πραγματοποιήθηκαν έρευνες: α) σε υπόγεια αποθήκη συνο
λικού εμβαδού 250 τ.μ. στην οδό Ακαδήμου αρ. 9 στον Κερα- 
μεικό και σε υπόγεια αποθήκη συνολικού εμβαδού 100 τ.μ. 
στην οδό Ακαδήμου αρ. 18 στον Κεραμεικό (21-03-2011), β) 
σε χώρο αποθήκευσης προϊόντων παρεμπορίου, συνολικού 
εμβαδού 600 τ.μ., σε υπόγειο κτιρίου στην οδό Τέω 20 στον 
Ταύρο (21-01-2011), γ) σε χώρους αποθήκευσης και διάθεσης 
προϊόντων, συνολικού εμβαδού 600 τ.μ., σε πολυώροφο κτί
ριο στην οδό Πειραιώς 8 (19-01-2011), δ) σε αποθήκη συνο
λικού εμβαδού 300 τ.μ. στην οδό Κατσικογιάννη 3 -  Ψυρρή 
(30-12-2010), στ) σε αποθήκη συνολικού εμβαδού 300 τ.μ. 
στην οδό Μενάνδρου 4 και σε αποθήκη συνολικού εμβαδού 
2.000 τ.μ. στην οδό Σερβίων 6 (23-12-2010),ζ) σε απο
θήκη συνολικού εμβαδού 1.400 τ.μ. στην Ιερά Οδό 
97-99 (17-11-2010), η) σε αποθήκη συνολικού εμβαδού 
500 τ.μ. στην οδό Μενάνδρου αρ.12 (20-10-2010),θ) σε 
δύο αποθήκες συνολικού εμβαδού 3.000 τ.μ. στην οδό 
Δημαράκη αρ. 12 & 16 (13-10-2010),ι) σε δύο αποθή
κες συνολικού εμβαδού 2.000 τ.μ. στην οδό Κολωνού 
13 & 16 (6-10-2010 ) και σε αποθήκη συνολικού εμβα
δού 300 τ.μ. στην οδό Ορφέως 176 (5-10-2010).Στις

*» ' > - *ιόντων παραξ̂αποθήκες αυτές βρέθηκε μεγάλος αρί 
μπορίου και ειδών απομίμησης. Η συνολική αξία των προϊ
όντων αυτών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 30.000.000 ευρώ. 
Τα προϊόντα αυτά σε ορισμένες αποθήκες κατεστράφησαν από 
τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, ενώ σε άλλες, λόγω του μεγάλου 
όγκου των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, συνεχίζεται 
ο έλεγχος και η καταγραφή τους. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός 
των εξειδικευμένων δράσεων είναι ο έλεγχος της διακίνησης 
και διάθεσης κλεψίτυπων προϊόντων ή προϊόντων πνευματι
κής -  διανοητικής ιδιοκτησίας ή αντικειμένων πάσης (ρύσεως 
και μορφής που αποτελούν απομιμήσεις γνήσιων προϊόντων 
γνωστών εταιρειών, καθώς και αντικειμένων που δεν φέρουν 
όνομα, στο πλαίσιο της προστασίας του υγιούς ανταγωνισμού 
της αγοράς. Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και πραγμα
τοποιούνται από μικτά κλιμάκια που έχουν συγκροτηθεί και 
λειτουργούν σε καθημερινή βάση από αστυνομικό προσωπικό 
της Γ.Α.Δ. Αττικής 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 Υπουργείου Οικονο
μικών, του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αντα
γωνιστικότητας κ.α.

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...

Α. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Η/ 
2ο Τμ. Αρχαιοκαπηλίας στη Βούλα Αττικής, 55χρονος ημε
δαπός διότι σε κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του συλληφθέ- 
ντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως παρανόμως κατεχόμενα: 
3 ταφικές μελαμβαφείς λήκυθοι που χρονολογούνται στους 
κλασσικούς χρόνους, 8 τμήματα θραυσμένα με θαλάσσια ιζή
ματα από εμπορικούς αμφορείς και άνω τμήμα οξσπύθμενου 
αμφορέα με θαλάσσια ιζήματα.
Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα επιδείχθηκαν σε 
αρμόδιο αρχαιολόγο της Δ/νσης Τεκμηρίωσης του ΥΠ.ΠΟ. 
Τ, ο οποίος αποφάνθηκε ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του 
Ν.3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Β. Συνελήφθη από αστυνομικούς της Δ ΑΑ/Υ.Δ.Ο.Ε.Α.Η/ 2ο 
Τμ. Αρχαιοκαπηλίας, 57χρονος ημεδαπός, στο Αίγιο-Αχαϊας 
διότι σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο Ι.ΧΕ. αυτοκίνητο που 
οδηγούσε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
μία λευκή γραπτή Αττική λήκυθος ακέραια, 1 αβαφής ακέ
ραιος πυθαμφορέας, 7 ακέραια μίκυλα αγγεία, 3 όστρακα 
μίκυλων αγγείων, 5 κεφαλές πήλινων ειδωλίων,
21 πήλινα ειδώλια ελλιπή και 10 ακέραια μίκυλα αγγεία.

Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα, επιδείχθηκαν σε 
αρμόδιο αρχαιολόγο της Εφορίας Προϊστορικών Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων Πατρών, ο οποίος αποφάνθηκε ότι εμπίπτουν 
στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου «για τη προστασία 
των αρχαιοτήτων κα εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»
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και χρονολογούνται στον 4ο-5ο π.Χ. αιώνα.

Γ. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α. Καλυβιών στο 
Λαγονήσι Αττικής, 67χρονη ημεδαπή ενώ αναζητείται ο 
71χρονος ημεδαπός σύζυγός της, κατηγορούμενοι για παρά
βαση του Νόμου περί «Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν 
γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Ειδικότερα σε έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπη
ρεσίας με τη συνδρομή δικαστικού λειτουργού, αρχαιολόγου 
της Β’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων 
Αττικής, στην οικία των κατηγορουμένων στο Λαγονήσι, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ως παρανόμως κατεχόμενα: 1 
πήλινο ειδώλιο ανδρικής μορφής, 1 πήλινο ειδώλιο γυναι
κείας μορφής, 1 ερυθρόμορφος κρατήρας, 1 μελανόμορφο 
ληκύθιο, 1 ερυθρόμορφο ληκύθιο, 2 κύλικες διαμέτρου, 2 
όμοια ληκύθια, μία δακρυδόχος, μία πυξίδα χωρίς πώμα, μία 
σπασμένη μελανόμορφη λήκυθος, μία μικρή υδρία, 1 ελλη
νιστικός κρατηρίσκος, μία πυξίδα αρχαϊκή, 1 μελαμβαφές

ληκύθιο σπασμένο, 1 
ληκύθιο με τριφυλ- 
λόσχημη προχοή και 
κτοδονόσχημο σώμα, 1 
λυχνάρι, 2 λυχνάρια 
σπασμένα σωζόμενα,
4 αρχαϊκοί σφαιρικοί 
αρύβαλλοι, 1 πεπλατυ
σμένος αρύβαλλος, 1 
όστρακο αμφορέα από 
τη θάλασσα, μία εικόνα 
της Παναγίας που φέρνει χρονολογία 1764, 1 σπαθί κυρτό 
με αραβική επιγραφή, 4 κυρτά σπαθιά, 7 θήκες σπαθιών, 2 
σπαθιά ίσια με την επιγραφή Βασιλικός Ελληνικός Στρατός, 
2 πιστόλες, 2 όμοια πιστόλια που φέρουν χρονολογία 1579, 2 
τυφέκια, μία ξιφολόγχη τυφεκίου με δερμάτινη θήκη.
Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε 
βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίώς.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Κατόπιν εκτεταμένης επιχειρήσεως 
της Δ.Α.Α./Υποδ-νση Δίωξης Ναρκωτι
κών, σε περιοχές της Αττικής και στην 
Λάρισα, ύστερα από τρίμηνη έρευνα, 
με την συνεργασία του Τμήματος Ναρ
κωτικών Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και του 
Γραφείου D.EA. Πρεσβείας Η.ΠΛ.
Αθηνών, εξαρθρώθηκε εγκληματική 
οργάνωση Ελλήνων και Αλβανών, που 
δραστηριοποιείτο διεθνώς στην εξα
γωγή από την Ελλάδα και μεταφορά με 
φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών σε χώρες της Δυτι
κής Ευρώπης, μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, αλβανικής προελεύσεως.
Συνελήφθησαν 5 ημεδαποί, μεταξύ αυτών και ο οργανωτής- 
εγκέφαλος των μεταφορών κάνναβης και ένας αλλοδαπός, 
υπήκοος Αλβανίας και κατασχέθηκαν: ακατέργαστη κάν
ναβη βάρουςίτόνου και 820 κιλών, 3 φορτηγά αυτοκίνητα, 
εκ των οποίων τα 2 διεθνών μεταφορών, 1 τυφέκιο εφόδου 
ΑΚ 47 με γεμιστήρα με 26 φυσίγγια, 1 1.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το 
χρηματικό ποσό των 32.455 ευρώ, 1.125 λιρών Αγγλίας και 
80 λιρών Σκωτίας, 12 κινητά τηλέφωνα και 4 ηλεκτρονικοί 
ζυγοί. Ειδικότερα, ύστερα από πληροφορίες που περιήλ
θαν στην Υ.Δ.Ν. για την δράση εγκληματικής οργάνωσης, 
στοχοποιήθηκε ο εγκέφαλος αυτής και ένας εκ των αμέσων 
συνεργατών του. Επί τρίμηνο τέθηκαν υπό επιτήρηση και 
διερεύνηση της δραστηριότητάς τους. Έτσι, εντοπίστηκε 
μεγάλη αποθήκη στην ΒΙ.ΠΕ. Ασπροπύργου Αττικής, που 
είχε εξοπλιστεί κατάλληλα και για την μετασκευή επικαθή- 
μενων θαλάμων φορτηγών αυτοκινήτων και την κατασκευή 
ειδικών χώρων για την απόκρυψη των ναρκωτικών. Αποκα
λύφθηκαν επίσης από την έρευνα και οι προετοιμασίες για 
την εξαγωγή μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης,

με προορισμό την Αγγλία, ενώ εντοπίσθηκαν και τα φορτηγά 
που θα χρησιμοποιούντο για την μεταφορά. Οργανώθηκε 
εκτεταμένη επιχείρηση της Υ.Δ.Ν. με την συνδρομή κλιμα
κίων από το Τμήμα Ναρκωτικών Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής και το 
Τ.Δ.Ν. Λάρισας και ελέγχθηκαν τα δύο φορτηγά αυτοκίνητα 
στην περιοχή της Λάρισας. Σε ειδικές κρύπτες βρέθηκαν 
συνολικά περίπου 1 τόνος και 200 κιλά ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης, ενώ συνελήφθησαν οι δύο οδηγοί, ο οργανωτής- 
εγκέφαλος των μεταφορών (μόνιμος κάτοικος Λάρισας) και 
ένας συνεργάτης του. Παράλληλα έγινε επέμβαση στην απο
θήκη, όπου συνελήφθη ο Αλβανός ένοπλος φρουρός αυτής 
με το kalasnikov ανά χείρας και βρέθηκαν επιπλέον 620 κιλά 
κάνναβης. Σε άλλη επιχείρηση στο Χαϊδάρι Αττικής, συνελή
φθη άμεσος συνεργάτης του οργανωτή, υπεύθυνος για την 
διαχείριση της αποθήκης και τις μετασκευές των οχημάτων. 
Προανακριτικά προέκυψαν τουλάχιστον 2 ακόμη μεταφο
ρές ακατέργαστης κάνναβης στην Αγγλία με φορτηγά, τον 
Φεβρουάριο 2011, ενώ αντικείμενο διερευνήσεαχ; αποτελεί η 
οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκόμενων (ξέπλυμα).
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν αρμοδίώς.
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ΠΑΡΑΧΑΡΑΓΜΕΝΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συνελήφθη στο Μεταξουργείο, από αστυνομικούς της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττι
κής, 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Πακιστάν, κατηγορούμενος για «Παραχά
ραξη» και «Κυκλοφορία παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων». Ειδικότερα μετά 
από αξιοποίηση πληροφοριών και επισταμένες έρευνες ανωτέρω αστυνομικοί 
εντόπισαν τον εν λόγω αλλοδαπό να εξέρχεται από την οικία του, κρατώντας 
στα χέρια μια τσάντα την οποία στη συνέχεια τοποθέτησε κάτω από τροχό 
σταθμευμένου αυτοκίνητου. Ο δράστης μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των 
αστυνομικών προσπάθησε να διαφύγει, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνε
ληφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 250 χαρτονομίσματα 
ονομαστικής αξίας 20 ευρώ, επιμελούς κρυμμένα εντός συσκευασιών κινητής 
τηλεφωνίας και μίας χάρτινης συσκευασίας γάλακτος, 2 κινητά τηλέφωνα και 
το χρηματικό ποσό των 25 ευρώ. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος 
του δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΑΑ,/Υποδ/νση Αντιμετώπισης 
Οργανωμένου Εγκλήματος/Τμήμα 2ο, 40χρονος ημεδαπός, κατηγορού
μενος για «Πλαστογραφία» και «Λαθρεμπορία». Από την έρευνα-προα- 
νάκριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος μετέφερε 
με Δ.Χ.Φ. ιδιοκτησίας του, και παρέδωσε σε αποθήκες εταιρίας στον 
Ασπρόπυργο Αττικής, φορτίο 4 παλετών, που βρέθηκε να περιέχει 
συνολικά 9.020 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, επιμελώς κρυμμένα στο 
εσωτερικό κεραμικών γλαστρών. Το φορτίο των λαθραίων τσιγάρων 
επρόκειτο να εξαχθεί στο Βέλγιο. Κατασχέθηκε το Δ.Χ.Φ. όχημα και η 
ποσότητα λαθραίων τσιγάρων παραδόθηκε στο Τελωνείο Ελευσίνας. Οι 
διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπολογίζονται σε 29.000 ευρώ. Ο συλ
ληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε 
αρμοδίως.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΣΕ Ι.Χ.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, δύο 
άτομα, ηλικίας 45 (ημεδαπός) και 39 (αλλοδαπός) ετών, σε βάρος των οποίων σχημα
τίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «περί Όπλων». Αναλυτικότερα, στη 
διασταύρωση της Ν.Π.Ο. Ωραιοκάστρου, εντοπίστηκε από εποχούμενη περιπολία 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, το όχημα που επέβαιναν οι προαναφερόμενοι, το οποίο 
ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή σταθμού της Ο.Π.ΚΕ και περιπολικών της Διεύ
θυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο 
ακινητοποιημένο αυτοκίνητο, όπου βρέθηκε ένας σάκος ταξιδιού, ο οποίος περιείχε:
2 αυτόματα πολεμικά Τυφέκια (kalasnikov^ 2 γεμιστήρες που περιείχαν συνολικά 
59 φυσίγγια, 1 πιστόλι (zastava)pc γεμιστήρα που περιείχε 13 φυσίγγια, 1 πιστόλι 
(cz), με γεμιστήρα και 5 φυσίγγια, μία επιθετική χειροβομβίδα και 2 αμυντικές χει
ροβομβίδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε βάρος των συλληφθέντων έχουν σχηματι
στεί κατά το παρελθόν δικογραφίες, με τις κατά περίσταση κατηγορίες της Εμπο
ρίας ναρκωτικών ουσιών, της Εκβίασης, των Διακεκριμένων Περιπτώσεων Κλοπών, 
καθώς και για άλλα ποινικά αδικήματα. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από αστυ
νομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνηθεί ιιλήρως η δράση των συλληφθέντων.
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ΕΡΩΤΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμή
ματος Ηθών της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης, έπειτα από αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματο
ποιήθηκε σε «Στούντιο Μασάζ» της Καλαμαριάς, τέσσερα 
άτομα, ηλικίας 24 (γυναίκα), 41 (γυναίκα), 25 (άνδρας) και 
39 (γυναίκα) ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα
φία με τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Μαστροπείας», 
της παράβασης Π.Δ περί «Άδειας Λειτουργίας Εργαστηρίου 
Φυσιοθεραπείας», της παράβασης Διατάξεων σχετικών με 
τις υποχρεώσεις φυσιοθεραπευτή, καθώς και της παράβασης 
του Νόμου περί «εκδιδομένων επ' αμοιβή προσώπων». Ειδι
κότερα, τα επ' αμοιβή ερωτικά ραντεβού κανόνιζε ο 25χρο- 
νος ημεδαπός συνιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος με τη

συνεργασία της 41χρονης ιδιοκτήτριας και 
με σκοπό το κέρδος, προήγαγαν στην πορνεία 
την 24χρονη αλλοδαπή υπάλληλό τους και 

διευκόλυναν την ερωτική δραστηριότητα, παραχωρώντας 
κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο για την έκδοση της. Από 
την πλευρά της, η υπάλληλος παρείχε ερωτικές υπηρεσίες, 
σε επιλεγμένους πελάτες του «Ινστιτούτου», χωρίς να υπο
βάλλεται στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς και κλινι
κούς ελέγχους και χωρίς να είναι εφοδιασμένη με τη σχετική 
άδεια. Επιπρόσθετα, συνελήφθη 39χρονη αλλοδαπή, η οποία 
εργαζόταν ως φυσιοθεραπεύτρια στο συγκεκριμένο Ινστι
τούτο, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος. Οι συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε 
βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων 
κατά Ιδιοκτησίας τετραμελής εγκληματική ομάδα, η δράση της 
οποίας επικεντρωνόταν σε ληστείες και αρπαγές τσαντών, τις 
οποίες διέπρατταν έπειτα από κατόπτευση Τραπεζικών Υποκατα
στημάτων, επιλογή των υποψήφιων θυμάτων τους μεταξύ των 
πελατών και διακριτική παρακολούθηση, με σκοπό την αφαίρεση 
των χρηματικών ποσών που οι ανυποψίαστοι πολίτες είχαν εκτα- 
μιεύσει. Δυνάμει εντάλματος σύλληψης συνελήφθη 24χρονος 
ημεδαπός, ενώ σε βάρος τριών ακόμη ημεδαπών μελών της σπεί
ρας, ηλικίας 25,20 και 24 (γυναίκα) ετών, σχηματίστηκε δικογρα
φία, με τις κατά περίσταση κατηγορίες της «Ληστείας» και των 
«Διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών». Από την αστυνομική 
έρευνα διαπιστώθηκε ότι συνολική λεία, από την παράνομη δρα

στηριότητα της τετραμελούς σπείρας, 
υπερβαίνει τις 68.650 ευρώ.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, 
προκειμένου να διερευνηθεί πλήρως 
η εγκληματική δράση της συμμορίας.

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών Θεσσαλονίκης, 60χρονος ημε
δαπός, για παράβαση του νόμου “Περί Ναρκωτικών”. 
Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην 
οικία του συλληφθέντα, στο Μελισσοχώρι Θεσσαλο
νίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 150 
γρ. χασίς, 142 γλάστρες που περιείχαν φυλλόχωμα 
και σπόρους κάνναβης, στις 80 από τις οποίες είχαν 
αναπτυχθεί φυτά κάνναβης, μία σακούλα που περι
είχε σπόρους κάνναβης, 2 ηλε
κτρονικές ζυγαριές ακρίβειας, 
ένα κινητό τηλέφωνο και το 
χρηματικό ποσό των 5.900 
ευρώ, προερχόμενο από εμπο
ρία ναρκωτικών ουσιών.
Ο συλληφθείς με την σχηματι- 
σθείσα σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε αρμοδίως.

ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΚΛΕΨΙΜΕΪΚΑ

Συνελήφθη από αστυνομικούς του ΤΑ. Πυλαίας, 31χρονος ημεδαπός, διότι σε έρευνα που πραγμα
τοποιήθηκε στην οικία του στην περιοχή της Τούμπας, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν πλήθος αντικειμένων μεταξύ των οποίων ηλεκτρονικές συσκευές (μηχανήματα 

αναπαραγωγής ψηφιακών δίσκων dvd, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, 
κινητά τηλέφωνα κ.λπ.), 126 πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας, 52 
ρολόγια χειρός, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα και έγγραφα των οποίων 
την κατοχή δεν μπορούσε να δικαιολογήσει. Επίσης βρέθηκαν 1 μεταλλικό πιστόλι, 4 μαχαίρια, 1 
ξιφίδιο, μία ξύλινη ράβδος και 66 χάπια τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου «Περί Ναρ
κωτικών». Επίσης από την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, ο 31χρονος, από το Μάρτιο 
του 2008 έως το Μάρτιο του 2011, διέρρηξε τρία καταστήματα και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, απ' όπου 
αφαίρεσε ηλεκτρονικές συσκευές, διάφορα αντικείμενα και έγγραφα, ενώ από κλινική της πόλης 
αφαίρεσε ιατρικές σφραγίδες. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγή
θηκε αρμοδίως.
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τον Σώματος

ΣΥΛΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ

Συνελήφθη επ'αυτοφώρω από αστυνομικούς της ομάδας 
ΔΙΑΣ, 23χρονος ημεδαπός, ενώ έπειτα από έρευνα αστυνομι
κών της Δ Α  Θεσσαλονίκης και της Υποδιεύθυνσης Αντιμε
τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος, εντοπί
στηκε και συνεληφθη και ο 28χρονος ημεδαπός συνεργός του, 
για ληστεία που διέπραξαν την 31-01-2011 σε Κέντρο Νεότη
τας στην περιοχή της Νεάπολης όπου βρισκόταν σε εξέλιξη 
δημοπρασία του Ο.Δ.Δ.Υ. Ειδικότερα μετά την έξοδό τους από 
το χώρο της ληστείας οι δύο δράστες επιχείρησαν να διαφύ
γουν, πλην όμως ο 23χρονος εγκλωβίστηκε και συνεληφθη 
από περιπολούντες αστυνομικούς.
Στο σημείο της ακινητοποίήσής του, βρέθηκε και κατασχέ
θηκε μία μοτοσικλέτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως μέσο 
μεταφοράς των ληστών. Κατά τη στιγμή της σύλληψης στην 
κατοχή του 23χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 πιστόλι 
με φυσίγγιο στη θαλάμη και 15 σφαίρες στο γεμιστήρα, μία επι
θετική χειροβομβίδα, ένας φορητός ασύρματος πομποδέκτης 
με ακουστικά, διάφορα είδη ιματισμού εντός νάιλον σακούλας 
(σκούφοι, μπλούζες κ.λπ.), ένας δερμάτινος χαρτοφύλακας 
που περιείχε το χρηματικό ποσό των 35.947ευρώ, 2 επιταγές 
των 530 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα, καθώς 
και 87 αποδείξεις του Ο.Δ.Δ.Υ., τα οποία (χρημα
τικό ποσό, επιταγές και αποδείξεις) αποτελούσαν 
προϊόντα της ληστείας Έπειτα από επισταμένη 
έρευνα και αναζητήσεις της Δ.Α. Θεσσαλονίκης 
με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώ

πισης Ειδικών Εγκλημά
των Βίας Βορείου Ελλάδος, 
εντοπίστηκε πλησίον της οικίας του, προσήχθη και αναγνωρί
στηκε από τους παθόντες, ως ο δεύτερος δράστης της ληστείας 
ο 28χρονος ημεδαπός συνεργός του, ο οποίος και συνελήφθη. 
Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, παρουσία δικαστικού λειτουρ
γού, στις οικίες των συλληφθέντων, στην περιοχή της Άνω 
Πόλης αλλά και σε σπίτι νεαρής ημεδαπής μεταξύ των υπο
λοίπων πειστηρίων, κατασχέθηκαν και τα ακόλουθα: 1 αερο
βόλο περίστροφο και βολίδες αυτού, μία συσκευή εκτόξευσης 
σπρέι πιπεριού, μία περούκα, χειρόγραφα κείμενα και προσχέ
δια κειμένου με αναρχικό περιεχόμενο, μία ξύλινη στρογγυλή 
σφραγίδα με την ένδειξη «ΑΠΘ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων», 5 κενά δελτία ειδικού φοιτητικού εισιτηρίου 
του ΟΑ.ΣΑ, 3 κενά βιβλιάρια σπουδών του Τμ. Δημοσιο
γραφίας και Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ., μία κενή ταυτότητα μεταπτυχι
ακού σπουδαστή του Τμ. Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. Α.Π.Θ., 
μικροποσότητα ινδικής κάνναβης 3 ηλεκτρονικοί υπολογι
στές, πλήθος φορητών μονάδων ψηφιακών συσκευών απο
θήκευσης (USB) και πλήθος κλειδιών και τηλεκαρτών. Τα 

αντικείμενα που κατασχέθηκαν, μεταφέρθηκαν 
στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευ
νών Βορείου Ελλάδος για εξερεύνηση και περαι
τέρω εργαστηριακές εξετάσεις Οι συλληφθέντες 
με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες 
οδηγήθηκαν αρμοδίως

Α.Δ. ΘΕΣΙΙΡΩΤΙΑΣ

Τ.Δ.Ν. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Τς πρώτες πρωινές ώρες της 24-3-2011, εντοπίσθηκαν να κινούνται ύποπτα στη περιοχή /  
της Λωρίδας Σαγιάδας πλησίον των ελληνοαλβανικών συνόρων, δύο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητα 
οδηγούμενα από δύο αδέλφια, Αλβανούς υπηκόους και ένα άλλο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο στο 
οποίο επέβαιναν επίσης δύο αδέλφια, ημεδαποί. Την 04:20' εξήλθε από την ανωτέρω περι- 
οχή το όχημα με τους ημεδαπούς και τέθηκε σε διακριτική παρακολούθηση. Μετά από 
λίγα λεπτά εξήλθαν και τα άλλα δύο οχήματα των αλλοδαπών. Τα οχήματα αυτά ακινη- 
τοποιήθηκαν από άνδρες του Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας. Ενεργήθηκε αστυνομικός έλεγχος 
από τον οποίο προέκυψε ότι ο ένας αλλοδαπός οδηγός μετέφερε με το όχημα του προς το 
εσωτερικό της χώρας 3 ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 91 δέματα, με ακατέργαστη 
κάνναβη σε φούντα (χασίς), συνολικού μ.β. 95 κιλών και 658 γρ., ενώ ο αδελφός του 
με το όχημα που αυτός οδηγούσε μετέφερε 3 ταξιδιωτικούς σάκους που περιείχαν 89 
δέματα, με ακατέργαστη κάνναβη σε φούντα (χασίς), συνολικού μ.β. 95 κιλών και 724 
γρ. Εν συνεχεία το τρίτο όχημα με επιβαίνοντες τους δύο ημεδαπούς, ακινητοποιήθηκε 
την 04:45’ της 24-03-2011 στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας και όπως 
προέκυψε από προανάκριση ενεργούσε ως προπομπός των αλλοδα
πών δραστών, προκειμένου να ενημερώσει αυτούς τηλεφωνικώς σε 
περίπτωση αστυνομικού ελέγχου. Οι ναρκωτικές ουσίες συνολικού 
βάρους 191.382 γρ., 3 κινητά τηλέφωνα και 3 οχήματα ιδιοκτησίας 
των δραστών κατασχέθηκαν. Οι δράστες μετά την πλήρη διαλεύ
κανση της δράσης τους συνελήφθησαν και με την σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως
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Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 

TRAFFICKING

Από αστυνομικούς του Τ.Α. Χαλκίδας, εξαρθρώθηκε τριμελής οργανωμένη ομάδα, 
δραστηριοποιούμενη στο χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία ενεργούσε 
σωματεμπορία γυναικών (trafficking).
Ειδικότερα, σε νομότυπη έρευνα που ενήργησαν σε διαμέρισμα στην πόλη της 
Χαλκίδας, κατέλαβαν επ’ αυτοφώρω 28χρονη αλλοδαπή, υπήκοο Αλβανίας, να 
κατακρατεί παράνομα με τη χρήση βίας, την απειλή όπλου και άλλων εκβιαστικών 
μέσων, κατ’ εντολή δίχρονου ομοεθνούς της, ο οποίος κατείχε ηγετικό ρόλο στην 
οργάνωση, 28χρονη υπήκοο Ρουμανίας, την οποία χωρίς τη θέλησή της, εξέδιδαν 
από κοινού κυρίως σε αλλοδαπούς υπηκόους Πακιστάν, αποκομίζοντας παράνομο 
περιουσιακό όφελος. Η 28χρονη υπήκοος Ρουμανίας, από την οποία οι δράστες 
είχαν αφαιρέσει τα ταξιδιωτικά της έγγραφα και το κινητά της τηλέφωνο, είχε 
παραχωρηθεί στους παραπάνω αλλοδαπούς, προ εβδομάδας περίπου από το τρίτο 
μέλος της οργάνωσης, επίσης υπήκοο Αλβανίας, έναντι του χρηματικού ποσού 
των 5000 ευρώ αποκλειστικά για σεξουαλική εκμετάλλευση. Η 28 συλληφθείσα 
με την σε βάρος της σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκε αρμοδίως ενώ παράλ
ληλα αναζητούνται για να συλληφθούν και τα άλλα 2 μέλη της οργάνωσης.

Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ

ΠΑΤΑΤΕΕΕΣ...
Μετά από συντονισμένες ενέργειες αστυνομικών του Α.Τ. και του Τ.Σ.Φ. κ. Νευ- 
ροκοπίου Δράμας, συνελήφθησαν συνολικά 9 αλλοδαποί υπήκοοι Βουλγαρίας (5 
άνδρες και 4 γυναίκες ), οι οποίοι εντός αγροκτήματος στο Οχυρό Δράμας ιδιοκτη
σίας ομογενή παθόντα, κατελήφθησαν επ’ αυτοφώρω να προβαίνουν αυθαίρετα σε 
εξαγωγή πατάτας (κλοπή) με γεωργικά εργαλεία και έχοντας ήδη φορτώσει 30 
σακιά πατάτες, συνολικού βάρους 900 κιλών, σε αυτοκίνητο τύπου Μίνι Bus, 
που κατείχαν. Η αξία αυτών υπολογίζεται σε 450 ευρώ κατά δήλωση του παθό
ντα. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν επίσης 220 κενά σακιά χωρη
τικότητας 30 κιλών και 8 γεωργικά εργαλεία, τα οποία κατασχέθηκαν. Επίσης 
κατασχέθηκε το παραπάνω αυτοκίνητο των δραστών. Κατά την προανάκριση 
που ακολούθησε, ο παθόντας δήλωσε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 23-3 
έως 25-3-2011, εκλάπησαν από το ίδιο χωράφι, 14.000 κιλά πατάτας, αξίας 7.500 
ευρώ. Τα αφαιρεθέντα 30 σακιά πατάτας που βρέθηκαν στο προαναφερόμενο 
όχημα, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον παθόντα. Οι συλληφθέντες με τις 
σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως

ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΙ ΜΕ ΤΕΦΤΕΡΙΑ

Μετά από πολύμηνες έρευνες και συντονισμένες προσπάθειες της Ομάδας 
Δημόσιας Ασφάλειας του Τ.Α. Δράμας, εξιχνιάσθηκε δομημένη και με διαρκή 
δράση εγκληματική ομάδα τριών ατόμων (70χρονη υπήκοος Γεωργίας, δίχρο
νος και 71χρονος ημεδαποί), κάτοικοι Δράμας, οι οποίοι κατηγορούνται για 
τέλεση της αξιόποινης πράξης της «Τοκογλυφίας κατ’ επάγγελμα». Ειδικότερα, 
οι ανωτέρω δράστες, οι οποίοι δρούσαν επί 4ετία, είχαν συστήσει εγκληματική 
ομάδα που λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους, εντόπιζαν άτομα Γεωργιανής 
καταγωγής ή παλινοστούντες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και εκμεταλ
λευόμενοι την οικονομική τους ανάγκη, τους δάνειζαν χρηματικά ποσά με 
τοκογλυφικούς τόκους. Στην κατοχή της 70χρονης βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 4 τετράδια, που περιείχαν στοιχεία για τις δόσεις και το υπόλοιπο δανείων 
καθώς και το χρηματικό ποσό των 210 ευρώ. Διενεργείται προανάκριση από το 
Τ Α  Δράμας για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
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ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ...

1. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένες προσπάθειες αστυνομικών της 
Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του ΤΑ. Δράμας, συνελήφθη στον Ξηροπόταμο ένας 58χρο-

νος ημεδαπός για κατοχή ινδικής κάνναβης. Συγκεκρι
μένα, σε συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιή
θηκε στον στάβλο του 58χρονου, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου του Τ.Δ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης, βρέθηκαν 2 πλαστικά δοχεία με ακατέργαστη κάνναβη 466 γρ. και 5 
μεταλλικά δοχεία με 5.956 γρ. συνολικού μ.β. 6.422 γρ. τα οποία κατασχέθηκαν.

2. Συνελήφθησαν 2 ημεδαποί (39χρονη και 56χρονος) από αστυνομικούς της Ομάδας Δίω
ξης Ναρκωτικών του Τ.Α. Δράμας διότι σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη 
συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ., σε οικία της 39χρονης ημεδαπής στη Δράμα, 

εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, εγκατάσταση εξαερισμού και ειδικού φωτισμού, 
όπου καλλιεργούσε 75 φυτά ινδικής κάνναβης. Η πρόσβαση στον ανωτέρω χώρο γινόταν μόνο 
μέσω ειδικής κρύπτης που βρισκόταν σε ντουλάπι ξύλινου επίπλου. Επίσης, σε νομότυπη 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε οικία του 56χρονου ημεδαπού στο Καλαμπόκι Δράμας βρέ
θηκε αυτοσχέδια εγκατάσταση όπου καλλιεργούσε 7 φυτά ινδικής κάνναβης, και μία σακούλα 
που περιείχε ακατέργαστη ινδική κάνναβη μ. β. 11,6 γρ. Τα 82 φυτά κάνναβης και η ποσότητα 
των 11,6 γρ. κάνναβης, κατασχέθηκαν. Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες 
σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως.

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΠΛΑ

Μετά από έρευνες και συντονισμένες προσπάθειες αστυνομι
κών της Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ. Δράμας, συνελήφθη ένας 55χρονος 
ημεδαπός, διότι σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην οικία του στο Δασωτό Δράμας, βρέθηκαν: 25 αρχαία 
νομίσματα ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής, 
3 μολύβδινα και 4 χάλκινα απροσδιόριστα αντικείμενα, 3 
δακτύλιοι, 3 τμήματα χάλκινων δακτυλίων, 2 τμήματα προ
ϊστορικών εργαλείων, μία απομίμηση χάλκινου κοσμήματος,

13 ημιπολύτιμοι λίθοι, 
4 ανιχνευτές μετάλλων, 
ένα πολεμικό τυφέκιο 
Kalasnikov, 4 γεμιστήρες 
Kalasnikov που περιείχαν 
συνολικά 110 φυσίγγια 
των 7,62mm, 68 φυσίγγια,

ένα μονόκαννο κυνηγετικό όπλο με κομμένη κάνη, ένα 
πιστόλι κρότου λάμψης με γεμιστήρα άνευ φυσιγγίων, μία 
γεμιστήρα πιστολιού με 7 φυσίγγια, 17 φυσίγγια κρότου 
-λάμψης, ένα σπαθί, 2 κυνηγετικά μαχαίρια, 2 στρατιω
τικοί χάρτες και 2 αυτοσχέδιοι χάρτες που απεικονίζουν 
πιθανές τοποθεσίες θησαυρού.
Ό λα τα ανωτέρω αρχαία αντικείμενα και νομίσματα κατα
σχέθηκαν και απεστάλη- 
σαν στην αρμόδια εφορία 
αρχαιοτήτων για διενέρ
γεια πραγματογνωμοσύ
νης. Ο συλληφθείς με τη 
σχηματισθείσα σε βάρος 
του δικογραφία οδηγή
θηκε αρμοδίως.

Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΡΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Δίωξης Λαθρομετανά
στευσης της ΑΔ. Ορεστιάδας, 6 αλλοδαποί, υπήκοοι Σομαλίας, Σουδάν, Αλγερίας 
και Τουρκίας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διευκόλυνση 
παράνομης εισόδου αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος. Ειδικότερα, από 
αστυνομικών, που έχουν συγκροτηθεί στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων για 
αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 
οι προαναφερόμενοι στις παρέβριες περιοχές Ορεστιάδας, Κισσαρίου Διδυμοτεί
χου, Πυθίου Διδυμοτείχου και Πετράδων Διδυμοτείχου διότι με πλαστικές βάρ
κες μετέφεραν παράνομα από την Τουρκία 35 λαθρομετανάστες. Στην κατοχή 
των δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 5 πλαστικές βάρκες, το χρηματικό 
ποσό 2.080 δολαρίων Αμερικής και 2 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες με τις 
σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν αρμοδίως. ]
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BERETTA 81 FS CHEETAH
Αιλουροειδή με το δάγκωμα του λιονταριού!

Ένα αστέρι γενήθηκε!

H Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡίΓ 
Τ Η Σ  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ .'

από 1.105 ευρώ  
με έκπτωση -22,2%
μόλις 860 ευρώ 
(κέρδος 245 ευρώ)!

από 8 80  ευρώ  
με έκπτωση -39,8%
μόλις 530 ευρώ
(κέρδος 350 ευρώ)!

BERETTA 92 FS
Τα πιστόλια θρύλος!

BERETTA TOMCAT
Τα κορυφαία πιστόλια τσέπης στον κόσμο!

4 9 >  SOS* TOMCAT-82 AUTO

από 1 .530 ευρώ  
με έκπτωση -22,2%
μόλις 1.190 ευρώ
(κέρδος 340ευρώ)!

από 1.085 ευρώ  
με έκπτωση -22,1%

μόλις 845 ευρώ
(κέρδος 240 ευρώ)!

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
Γ ΙΑ  Ο Λ Ε Σ  Τ ΙΣ  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΕ Σ !
To BERETTA 92 FS έχει υ ιο θετη θε ί από τη  Γαλλική Εθνοφυλακή  
και τη  Γαλλική Αεροπορία. Το 2002  η Ισπανική Πολιτοφυλακή  
συμφώ νησε την π ρομήθεια  45 .000  πιστολιών BERETTA 92 FS. 
To 2007  η Συνοριοφ υλακή του  Καναδά επ έλεξε το  BERETTA  
Ρχ4 STO R M , το  οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπ έρασε όλα τα  
όρια δοκιμών, ακόμη και τη  δοκιμή στους -4 0 °C . Το 2009 
η BERETTA κέρδισε το μεγαλύτερο συμβόλαιο πιστολιών του 
Αμερικανικού Στρατού από την εποχή του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου με 450.000 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 Αντιπροσωπείας BERETTA HELLAS

B E R E T TA  
Ρ χ 4  S T O R M

B E R E T TA  
81 FS  C H E E T A H

Μ Ο Ν ΤΕ Λ Ο ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/lnch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/lnch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Px4 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
81 FS 
CHEETAH

7,65 mm 
(.32 ACP) 12+1 Μονή/Διπλή 172/6,8 97/3,8 35/1,4 122/4,8 124/4,9 685/24,1

92 FS 9 mm x 19 15+1 Μονή/Διπλή 217/8,5 125/4,9 38/1,5 137/5,4 155/6,1 945/33,3
3032
TOMCAT INOX

7,65 mm 
(.32 ACP) 7+1 Μονή/Διπλή 125/4,9 61/2,4 28/1,1 95/3,7 84/3,3 410/14,5

Α ΙΣΧ Υ Λ Ο Υ  10, 105 54  Μ Ο Ν Α ΣΤΗ Ρ Α Κ Ι, Α Θ Η Ν Α . 
Τ Η Λ .: 2 1 0  3 3  15 2 8 1 , 3 2  5 0  6 1 4 , 3 2  10 9 5 8 ,  
FAX: 2 1 0  3 3  18 0 1 3 , E -M ail: s a le s @ b e re tta .g r

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

mailto:sales@beretta.gr
http://www.berettahellas.com
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΩΝ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Η αστυνομία της ΠΓΔΜ ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα παράνομο εργαστήριο 
όπλων και προχώρησε στη σύλληψη 9 ατόμων που είναι ύποπτα για την κατα
σκευή τους και το λαθρεμπόριό τους σε χώρες της Ε.Ε.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της ΠΓΔΜ 
οι αστυνομικοί βρήκαν στο χωριό Τζέπιστε (δυτική ΠΓΔΜ) ένα λαθραίο εργα
στήριο στο οποίο τροποποιούνταν ή κατασκευάζονταν όπλα, τα οποία στη συ
νέχεια πωλούνταν στις μαύρες αγορές στην Ε.Ε. και στην ΠΓΔΜ. Η αστυνομία 
κατέσχεσε περισσότερα από 1.200 πιστόλια, 4 περίστροφα, 6 αυτόματα όπλα, 12 
βόμβες, 600 πολεμοφόδια, σκόπευτρα και εργαλεία για την κατασκευή όπλων.
Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άνδρες, οι οποίοι είναι ύποπτοι ότι ανήκουν σε εγκληματική οργάνωση που πωλούσε 
όπλα στην ΠΓΔΜ και τη δυτική Ευρώπη έναντι ποσών που κυμαίνονταν από 100 ως 500 ευρώ έκαστο.
www.skai.gr

ΗΤΑΝ ΓΑΤΑ Η ΓΙΑΓΙΑ

Η παρισινή αστυνομία συνέλαβε έναν 64χρονο κλέφτη που λήστευε, κυρίως, ηλι
κιωμένους, αφού προηγουμένως, τους κερνούσε γλυκά «βουτηγμένα» σε ναρ
κωτικές ουσίες ή υπνωτικά. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Δε Παριζιέν ο 
64χρονος γνώριζε τα θύματά του έξω από μαγαζιά στα παρισινά προάστια και τα 
καλούσε στη συνέχεια σπίτι του για καφέ ή τσάι με γλυκά. Αφού άδειαζε τις τσά
ντες και τα πορτοφόλια των θυμάτων του, τηλεφωνούσε σπίτι τους για να μάθει 
το PIN των λογαριασμών τους, λέγοντας πως τηλεφωνεί από την αστυνομία για 
να επιβεβαιώσει την καταγγελία τους και να σταματήσει κάθε μελλοντική συναλ
λαγή. Ο 64χρονος βρήκε το δάσκαλό του στο πρόσωπο μίας 88χρονης γυναίκας 
που προσποιήθηκε ότι έφαγε το εμπλουτισμένο με υπνωτικά γλυκό ενώ το έφτυσε! Η ίδια είπε στους αστυνομικούς ότι 
της μύριζε σαν ποντικοφάρμακο και υποψιάστηκε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, οπότε αποπειράθηκε να το ανακαλύψει, 
όπερ και εγένετο. Στη συνέχεια, η τολμηρή ηλικιωμένη, προσποιήθηκε την κοιμισμένη και είδε τον κλέφτη να ψαχουλεύ
ει την τσάντα της και να παίρνει το πορτοφόλι της. Ακολούθως έβαλε τις φωνές και τον ανάγκασε να φύγει, χωρίς, όμως 
να καταφέρει να πάρει πίσω τα χρήματά της. Ο εν λόγω κλέφτης είχε κλέψει τουλάχιστον 20 ανύποπτους ανθρώπους ηλι
κίας 75 έως 85 ετών από το Μάιο του 2008
www.tanea.gr

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΑΦΙΟΖΩΝ ΤΗΣ ΝΤΡΑΓΚΕΝΤΑ

Σε μια επιχείρηση διασυνοριακής κλίμακας κατά της 
Ντράνγκεντα (μαφία της Καλαβρίας), η αστυνομία στην 
Ιταλία, τη Γερμανία, τον Καναδά και την Αυστραλία συ
νέλαβε συνολικά 41 ύποπτους. Έ νας από τους συλληφθέ- 
ντες που έχει τεθεί υπό κράτηση είναι ο πρώην δήμαρχος 
της πόλης Στίρλνιγκ της Αυστραλίας, ενώ ο αρχηγός της 
τοπικής Ντράνγκεντα, συγκαταλέγεται στα έξι άτομα που 
συνελήφθησαν στη Γερμανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα. 
Ερευνητές είπαν ότι ο διεθνής χαρακτήρας της επιχείρη
σης επιβεβαιώνει πώς η Ντράνγκεντα έχει επεκτείνει τα τε
λευταία χρόνια την εγκληματική δράση της από την πα
ραδοσιακή της βάση στην περιοχή της 
Καλαβρίας της νότιας Ιταλίας. “'Οχι μό
νο δραστηριοποιείται στη διεθνή διακίνη
ση ναρκωτικών αλλά και αναπαράγει στο 
εξωτερικό την οργανωτική δομή της”, εί

πε ο γενικός εισαγγελέας στο Ρέτζο (Ρήγιο) της Καλαβρίας, 
του οποίου η υπηρεσία ηγείται της έρευνας κατά του ορ
γανωμένου εγκλήματος που οδήγησε στις συλλήψεις. Τα 
μέλη της Ντράνγκεντα που έχουν τη βάση τους στο εξω
τερικό διατηρούν πάντα την επαφή με την «μητρική βά
ση» στην Καλαβρία, την οποία επισκέπτονται κατά περι
όδους για να λαμβάνουν εντολές και να σχεδιάζουν κοινές 
στρατηγικές, πρόσθεσε. Η  Ντράνγκεντα είχε μονοπωλήσει 
το 2007 τα πρωτοσέλιδα του διεθνούς Τύπου, όταν σε πυ
ροβολισμούς μεταξύ μαφιόζων, έξι Ιταλοί δολοφονήθηκαν 
από μέλη της Ντράνγκεντα καθώς έβγαιναν από εστιατό

ριο στο Ντούισμπουργκ της δυτικής Γερ
μανίας. Ιταλοί αξιωματούχοι είπαν ότι τρία 
άτομα που ευθύνονται για τους πυροβολι
σμούς έχουν συλληφθεί.
www.newpost.gr
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«ΜΠΕΕΜΠΙ ΣΙΤΕΡ » ΠΑΡΕΝΟΧΛΟΥΣΕ ΠΑΤΑΤΑ

Έ να ς 27χρονος, λετονικής καταγωγής, «μπέϊμπι-σίτερ» 
που απασχολήθηκε σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς 
του Άμστερνταμ συνελήφθη από την ολλανδική αστυ
νομία, ομολογώντας στη συνέχεια “σεξουαλικές παρε
νοχλήσεις σε δεκάδες παιδιά”. Ερευνάται επίσης μή
πως ο 27χρονος συλληφθείς εμπλέκεται και σε δίκτυο 
πορνογραφίας. Τα επιλήψιμα γεγονότα, σύμφωνα με τη 
δικογραφία που σχηματίστηκε, έχουν λάβει χώρα με
ταξύ Φεβρουάριου 2007 και Ιανουάριου 2011. Την αστυνομία απασχολεί και το γεγονός ότι ο συγκάτοικος του συλ- 
ληφθέντος, ηλικίας 37 ετών, εμπλέκεται σε ένα δίκτυο παιδικής πορνογραφίας, όπως διέρρευσε από την εισαγγελία. 
Τελευταίοι, απ’ όλους, πληροφορήθηκαν αυτά τα θλιβερά γεγονότα οι γονείς των άτυχών παιδιών, που προσκλήθηκαν 
στο δημαρχείο του Άμστερνταμ για ενημέρωση, στην οποία ήταν παρόντες υπάλληλοι της εισαγγελίας κι αστυνομικοί. 
www.skai.gr

ΣΥΛΛΗΨΗ ΧΑΚΕΡ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ

Η Ολλανδική αστυνομία συνέλαβε έναν Ιθχρονο που θεωρεί υπεύ
θυνο για επίθεση στον ιστοτόπο της Ολλανδικής εισαγγελίας. Πρό
κειται για τον δεύτερο έφηβο που τέθηκε υπό κράτηση για παρά
νομη ενέργεια η οποία συνδέεται με την υπόθεση WikiLeaks, όπως 
ανακοίνωσαν εισαγγελικές πηγές. Ο Ιθχρονος ύποπτος ως χάκερ είχε παρακι
νήσει και άλλους να λάβουν μέρος στην επίθεση, σύμφωνα με την εισαγγελία.
Βάσει του Ολλανδικού νόμου οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (DoS), μέσω των 
οποίων ο υπολογιστής-στόχος ή ένας ιστοχόπος αχρηστεύονται προσωρινά, επι
σύρουν ποινές κάθειρξης έως και έξι ετών. 
www.skai.gr

ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΑΝ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Σαράντα τόννοι μαριχουάνας κατασχέθηκαν στην περιοχή βορείως του Ρίο 
ντε Τζανέιρο, Κομπλέξο ντο Αλαμάο, έδρα διακινητών ναρκωτικών, όπως 
ανακοινώθηκε από την αστυνομία. Η επιχείρηση έγινε από κοινού με την 
στρατιωτική και την πολιτική αστυνομία σε τουλάχιστον 12 φαβέλες που 
εδώ και δεκαετίες ελέγχονται πλήρως από τους διακινητές ναρκωτικών. 
Σύμφωνα με πληροφορίες παράλληλα με την μαριχουάνα οι αστυνομικοί 
κατάσχεσαν πάνω από 200 κιλά κοκαΐνης. 
www.skai.gr

ΚΥΜΑ ΣΥΛΛΗΨΕΩΝ ΣΤΑ ΚΑΡΤΕΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Συνελήφθησαν 22 διακινητές ναρκωτικών, από τις αρχές της Γουατεμάλας, οι οποίες και κατάσχεσαν 239 αυτόματα 
όπλα, πολλά πυρομαχικά, 28 αυτοκίνητα και πέντε μικρά αεροσκάφη, σε μια μεγάλη καλά οργανωμένη επιχείρηση κα
ταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών των καρτέλ του Μεξικού που δρουν σε όλη την κεντρική Αμερική. Οι συλλή
ψεις αποτελούν μεγάλο πλήγμα στην γνωστή μεξικανική συμμορία διακινητών Zetas 
που επιχειρεί στο 75% του εδάφους της Γουατεμάλας, σύμφωνα με κυβερνητικά στοι
χεία. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλώς έτοιμοι να αντιπαρατεθούν με τις δυνάμεις 
ασφαλείας, είναι έτοιμοι να πάρουν τον έλεγχο της χώρας», κατάγγειλε ο πρόεδρος Αλ- 
βάρο Κολόμ που έχει στείλει εκατοντάδες στρατιώτες και αστυνομικούς στο κρατίδιο 
Αλτα Βεραπάζ όπου εδρεύουν πολλές σκληρές συμμορίες. Η Γουατεμάλα με δύο ακτές 
και μακρά σύνορα με το Μεξικό είναι στρατηγικό σημείο για τα καρτέλ ναρκωτικών 
που χρησιμοποιούν μικρά αεροσκάφη, φορτηγά αλλά ενίοτε και υποβρύχια για τη με
ταφορά μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών και κυρίως κολομβιανής κοκαΐνης προς την 
τεράστια αγορά των ΗΠΑ. 
www.skai.gr
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ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΣΤΗ Ν  ΚΥΠΡΟ

Μεγάλο κύκλωμα πορνείας γυναι
κών από την Ασία και κυρίως από την 
Κίνα, το οποίο λειτουργούσε στην 
παλιά Λευκωσία φαίνεται ότι εξάρ
θρωσε η Κυπριακή Αστυνομία, στο 
πλαίσιο επιχείρησης που διενήργη- 
σε. Ως ύποπτη συνελήφθη γυναίκα 
από την Κίνα, ενώ στην υπόθεση φαί
νεται να εμπλέκεται και αξιωματικός 
της Αστυνομίας, ο οποίος επίσης συ
νελήφθη. Η ύποπτη, η οποία φέρεται να είναι επικεφα
λής του κυκλώματος, οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου 
το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης της. Ο ανακριτής 
της υπόθεσης ανέφερε ότι στο κύκλωμα εμπλέκεται και 
υψηλόβαθμος αξιωματικός της Αστυνομίας, ο οποίος εί
χε τεθεί υπό παρακολούθηση τις τελευταίες ημέρες. Από 
τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι ο αξιωματικός μπαινό- 
βγαινε στα σπίτια που λειτουργούσαν ως οίκοι ανοχής

και ότι παρενέβη σε δύο περιπτώσεις 
όταν συνελήφθησαν δύο Κινέζες. Στα 
σπίτια βρίσκονταν είκοσι πέντε γυ 
ναίκες από την Κίνα, μεταξύ τους και 
μια Ιδχρονη. Βρέθηκαν επίσης χρή
ματα, προφυλακτικά και άλλα τεκμή
ρια. Τον αξιωματικό είχε κατονομά
σει Κινέζα η οποία συνελήφθη πριν 
από ένα μήνα. Στη κατάθεση της εί
πε, ότι η Κινέζα επικεφαλής του κυ

κλώματος την εξώθησε στην πορνεία και ότι τόσο η ίδια 
όσο και άλλες Κινέζες υποχρεώνονταν να έρχονται σε 
σεξουαλική επαφή με τον εν λόγω αξιωματικό και άλ
λους πελάτες. Ανέφερε επίσης ότι ο αξιωματικός βοη
θούσε επ’ αμοιβή Κινέζους που συλλαμβάνονταν, ή που 
αντιμετώπιζαν πρόβλημα στην είσοδό τους στην Κυπρι
ακή Δημοκρατία. 
www.inews.gr

Στην εξάρθρωση ενός διεθνούς δι
κτύου παιδικής πορνογραφίας στο 
Διαδίκτυο και στην σύλληψη 184 
υπόπτων οδήγησε μία από τις με
γαλύτερες επιχειρήσεις της αστυ
νομίας που πραγματοποιήθηκε 
ποτέ εναντίον τέτοιων δικτύων, 
ανακοίνωσε η Europol. «Έ χουν 
αναγνωριστεί 176 ύποπτοι, έχουν 
ήδη πραγματοποιηθεί 184 συλλή
ψεις και έχουν αναγνωριστεί 230 παιδιά, θύματα αυ
τών των τρομερών εγκλημάτων» δήλωσε ο διευθυντής 
της Europol, Ρομπ Γουάινραϊτ, κατά την διάρκεια συ
νέντευξης Τύπου στην Χάγη. «Αναμένουμε ότι αυτοί οι 
αριθμοί θα αυξηθούν κι άλλο» σημείωσε, προσθέτοντας 
ότι «είναι η πιο σημαντική υπόθεση που έχουμε δει πο
τέ». Η έρευνα που ονομάστηκε «Επιχείρηση Σωτηρίας»

και ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια, 
επικεντρώθηκε σε ένα διαδικτυακό 
φόρουμ, το «boylover.net», το οποίο 
προωθούσε τις σεξουαλικές σχέσεις 
μεταξύ ενηλίκων και νεαρών αγο- 
ριών και έχει μέχρι στιγμής 70.000 
μέλη. «Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι 
πρόκειται για μία από τις πιο επι
τυχημένες επιχειρήσεις των τελευ
ταίων ετών ενάντια στο μεγαλύτε

ρο ίσως δίκτυο παιδεραστών στο παγκόσμιο Διαδίκτυο» 
ανέφερε ο κ. Γουάινραϊτ. Στην επιχείρηση εμπλέκονταν 
δεκατρείς χώρες: η Ελλάδα, η Αυστραλία, η Βρετανία, 
το Βέλγιο, ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Νέα Ζηλανδία, η Πο
λωνία, η Ρουμανία, η Ισπανία, η Ισλανδία, η Ολλανδία 
και η Ιταλία.
www.kathimerini.grμε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΛΗ ΤΗ Σ ΕΤΑ

Τέσσερα μέλη της ΕΤΑ συνελήφθησαν στο Μπιλμπάο 
και στα περίχωρά του στη διάρκεια επιχείρησης της 
αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, μετέδωσαν τα ισπανι
κά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα πηγές της αστυνο
μίας. Η αστυνομία υποπτεύεται ότι τα τέσσερα άτομα 
(δύο άντρες και δύο γυναίκες) ανή
κουν σε ομάδα της ΕΤΑ που ευθύνε- 
ται για πολλές επιθέσεις και ειδικά για 
την δολοφονία του αρχηγού μονάδας 
της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας τον 
Ιούνιο του 2009, ο οποίος σκοτώθηκε

σε έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνη
τό του στην περιοχή Αριγκοριάγκα κοντά στο Μπιλ- 
μπάο. Η επιχείρηση συνδέεται με την σύλληψη στην 
Μπαγιόν της νοτιοδυτικής Γαλλίας του φερόμενου ως 
στρατιωτικού ηγέτη της ΕΤΑ Μικέλ Καμπίκοϊτζ Καρέ- 

ρα Σαρόμπε, γνωστού ως ‘Ατα, τον Μά
ιο του 2010. Μετά τη σύλληψή του, οι 
αστυνομικοί κατάσχεσαν πολλά έγγρα
φα, τα οποία τούς επέτρεψαν να φτά
σουν στα τέσσερα μέλη της οργάνωσης. 
www.skai.gr ]
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ηθικές αμοιβές
Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Α. Α πονεμ ήθηκε « Έ π α ιν ο ς»  στους: Υ/Α' ΝΙΚΟΛΕΤΖΕΑ Κωνσταντίνο, Ανθ/μο ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
Γεώργιο, Ανθ/μο ΑΜΑΡΑΝΤΟ Χρηστό, Αρχ/κα ΔΗΜΑΚΟΠΑΝΝΗ Δημάκη, Αρχ/κα ΚΑΡΟΥΤΖΟ 
Κωνσταντίνο, Αρχ/κα ΣΙΝΑΠΗ Περικλή, Υπαρχ/κα ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ Αθανάσιο, Υπαρχ/κα ΚΑΤΣΑ- 
ΡΕΑ Φώτιο, Υπαρχ/κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ Θεόδωρο που υπηρετούν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών 
Καλαμάτας, διότι αξιοποιώντας κατάλληλα παρασχεθείσα πληροφορία ότι ημεδαπός που διαμένει 
επ ί της οδού Αγ. Αναργύρων στην Καλαμάτα Μεσσηνίας κατείχε στην κατοικία του και διακινούσε 
μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, πραγματοποίησαν άριστα σχεδιασμένη και οργανωμένη επιχείρη
ση και επέτυχαν τη  σύλληψη του και την  ανεύρεση και κατάσχεση: 6 ποσοτήτων αποξηραμένης 
κάνναβης συνολικού βάρους 4.872 γρ., 1 πιστόλι τύπου μπρελόκ χω ρητικότητας 2 φυσιγγίω ν και 
13 φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

Β. Α πονεμηθηκε « Έ π α ιν ο ς»  στους:Α/Β' ΚΑ- 
ΛΟΥΣΙΟ Χρήστο, Ανθ/μο ΓΚΟΛΙΑ Χρήστο, Ανθ/ 
μο ΚΟΥΤΣΙΠΡΗ Γεώργιο, Ανθ/μο ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ 
Παναγιώτη, Ανθ/μο ΝΤΙΝΑ Ιωάννη, Αρχ/κα 
ΧΑΛΚΙΑ Φίλιππο, Αρχ/κα ΒΑΪΟΠΟΥΛΟ Αρι
στείδη, Αρχ/κα ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ Αθανάσιο, Αρχ/κα 
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεωργία, Αρχ/κα ΠΑΥΛΙΔΗ 
Δημήτριο, Αρχ/κα ΛΙΑΚΟΥ Αφροδίτη, Υπαρχ/κα 
ΔΡΑΚΑΚΗ Αντώνιο, Υπαρχ/κα ΣΤΡΟΦΥΛΛΑ 
Παναγιώτη που υπηρετούν στο Τμήμα Δίωξης 
Ναρκωτικών Λάρισας, διότι κατόρθωσαν να συλ- 
λάβουν στη Λάρισα δύο άτομα, έναν αλλοδαπό κά

τοικο Αθηνών και μία ημεδαπό, οι οποίοι ασχολού
νταν με διακίνηση ηρωίνης. Σε νομότυπη έρευνα 
που διενεργήθηκε σε κρυφό σπίτι που διατηρούσε 
ο αλλοδαπός δράστης στην Αθήνα, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 3 ποσότητες ηρωίνης, συνολικού 
βάρους 919,1 γρ, κοκαΐνη βάρους 47 γρ, αποξη
ραμένη κάνναβη σε φούντα βάρους 165,3 γρ, 50 
ναρκωτικά δισκία, 3 σφαίρες πιστολιού με μη ευ
κρινή ένδειξη, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακρίβειας 
δυναμικότητας ζύγισης από 0,1 γρ. έως 100 γρ. 
και από 1 γρ. μέχρι 5 κιλά αντίστοιχα, το χρηματι
κό ποσό των 2.050 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα.

Γ. Α πονεμηθηκε «Έ π α ινος»  στους: AJA' ΤΡΙ- 
ΚΑΛΙΤΗ Νικόλαο, Υ/Α' ΚΑΤΣΙΒΕΛΟ Αχιλλέα, 
Ανθ/μο ΦΑΛΑΓΓΙΤΗ Κων/νο, Αρχ/κα ΤΑΛΑ- 
ΝΤΖΗ Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΠΑΝΝΑΚΟΠΟΥΑΟ 
Γεώργιο, Υπαρχ/κα ΜΙΧΟ Γεώργιο και Αστ/κα 
ΓΕΩΡΓΑΛΑ Αθανάσιο που υπηρετούν στο Τ.Α. 
Θήβας διότι αξιοποίησαν κατάλληλα σχετική 
πληροφορία που αφορούσε κλοπές μετασχημα
τιστών σε βάρος του οργανισμού της Δ.Ε.Η και 
μετά από πολυήμερη έρευνα και κατόπιν επιστα- 
μένων αναζητήσεων στην ευρύτερη αγροτική 
περιοχή τω ν Θηβών εντόπισαν στην αγροτική 
περιοχή Νεοχωρακίου δύο αλλοδαπούς υπηκό
ους οι οποίοι ευρίσκοντο σε διαφορετικά οχήμα
τα και σε έλεγχο που έγινε στο ένα εξ’ αυτών, 
καθόσον αρχικά ο έτερος οδηγός διέφυγε του 
ελέγχου και εντοπίστηκε αργότερα στην δασική 
περιοχή Μοσχοποδίου, ανευρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν 1 σακίδιο με πλήθος διαρρηκτικών 
εργαλείων, δύο τεμάχια σχοινιών μεγάλης δια- 
τομής και διάφορα κλειδιά-πένσες-κάβουρες κα
θώς επίσης και στοιχεία χάλκινω ν περιελίξεων 
και πλάκες χαλκού 3 τουλάχιστον μετασχηματι
στών της Δ.Ε.Η βάρους 350 κιλών. Ακολούθως 
σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του ανευ
ρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλάκες χαλκού προ
ερχόμενες από μετασχηματιστές, βάρους 10 κ ι

λών περίπου, καλάμια ειδικά κατασκευασμένα με 
μονωμένες άκρες που χρησιμοποιούνταν για την 
απομόνωση ρεύματος υψ ηλής τάσης και πλήθος 
εργαλείων (μεμονωμένες πένσες και ψαλίδες κο
πής μετάλλων). Επιπλέον πλησίον οικίας αυτού 
εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο και έτερο όχημα 
που αυτός κατείχε εντός του οποίου είχε αποκρύ
ψει χάλκινες περιελίξεις βάρους 300 κιλών περί
που καθώς και πλάκες χαλκού. Από συνεχιζόμε
νη  έρευνα προέκυψε ότι ανωτέρω συλληφθέντες 
με την συμμετοχή πιθανόν και άλλων συνεργών 
τους προέβησαν στην καταστροφή 63 μετασχημα
τιστών στην ευρύτερη περιοχή τω ν Θηβών από 
υποσταθμούς της Δ.Ε.Η, οι οποίοι εξυπηρετούσαν 
αντλιοστάσια άρδευσης. Η προκληθείσα ζημιά σε 
βάρος του οργανισμού της Δ.Ε.Η από την δράση 
των ανωτέρω συλληφθέντων ανέρχεται στο χρη
ματικό ποσό των 387.000 χιλιάδων ευρώ περίπου. 
Οι ανωτέρω δράστες με την σχηματισθείσα σε βά
ρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν αρμοδίως.

Με τις επ ιτυχίες τ ο υ ς  αυτές οι αστυνομικοί 
προσέφεραν εξαιρετική και σπουδαία  υ π η ρ ε
σία στην Δ ημόσια Ασφάλεια, άξια ιδιαίτερης  
μνείας και προκάλεσαν τα ευμενή  σχόλια  του  
κ ο ινο ύ  και των μέσω ν ενημέρω σης υπέρ  α υ 
τών και του  Σώ ματος γενικότερα. ]
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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;

Αρκετοί δεν θα το έκαναν ή δεν θα μπορούσαν. Μερικοί εκλεκτοί και θα 
μπορούσαν και θα ήθελαν, αν ήξεραν το γιατί.

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

Αν ήξί 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, δ ιαφορετικά για άντρες και 
δ ιαφορετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμής, άσχετα με το 
μέγεθος.

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

Αν , ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλευρική προστασία.
, ό,τι φέρουν ειδικές ετικέτες σήμανσης εκτυπωμένες με 

ηλεκτρονικό υπολογιστή που ανα φ έρουν:
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.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ

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

Αποκλειστική εισαγωγή Ε23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144

Διάθεση: Ως άνω, Γεωργακόπουλος Φώτιος, Ακτή Μιαούλη 17-19, Μπουμπουλίνας 4 Πειραιάς 
ΤΗΛ / ΦΑΞ: 210 4174784, 212 1019693 

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390



[  ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ

Επιμέλεια: Ανθ/μος Αθανάσιος Ντάλας

Πανελλήνιο κύπελλο χιονοδρομίας αστυνομικών
Με μεγάλη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε στο 
χιονοδρομικό κέντρο Καρ
πενησιού το Πανελλή
νιο Κύπελλο Χιονοδρομί
ας Αστυνομικών το οποίο 
διοργάνωσε η Αθλητική 
Ένωση Αστυνομικών Ελ
λάδος την 2.3.2011.

Ο αγώνας πραγματοποι
ήθηκε στη σκιά της δολο
φονίας των δυο συναδέλ
φων της ομάδας ΔΙΑΣ.
Μετά το πέρας του αγώνα 
και στην έναρξη της τελετής λήξης κρατήθηκε ενός λεπτού σι
γή στην μνήμη των άτυχων συναδέλφων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι στο χώρο του Χιονοδρομικού Κέντρου όπου βρισκόντουσαν 
πολίτες με τις οικογένειες τους απέδαχϊαν και αυτοί φόρο τιμής 
στους άτυχους αστυνομικούς, συμμετέχοντας στο πένθος. Στο 
αποτρόπαιο αυτό συμβάν αναφέρθηκαν στην ομιλία τους τόσο 
ο Α/Υτής Νικόλαος Πολύζος της ΑΔ. Ευρυτανίας όσο και εκ
πρόσωπος της ΠΟΑΣΥ Κωνσταντίνος Μπίκας.

Στο Πρωτάθλημα συμμετείχαν (51) άνδρες αθλητές και (5) 
γυναίκες αθλήτριες από όλη την Ελλάδα το επίπεδο των οποίων 
κρίνεται αρκετά ικανοποιητικό μέσα σε υψηλά ανταγωνιστικά 
πλαίσια. Η τελική κατάταξη των αθλητών του αγώνα αυτού 
μαζί με την αντίστοιχη του 20ου Πανελληνίου Πρωταθλήμα
τος Χιονοδρομίας της Ελληνικής Αστυνομίας που θα διεξαχθεί 
την 16-03-2011 στο Σέλι θα αποτελόσουν τα βασικά κριτήρια 
για την επιλογή των μελών αθλητών της ομάδας Χιονοδρομί

ας της Ελληνικής Αστυνομί
ας για την χρονική περίοδο 
2011 - 2012.

Στον εν λόγω αγώνα συμ
μετείχαν με επιτυχία και 
άνδρες του Πυροσβεστικού 
Σώματος.

Τα αποτελέσματα του αγώ
να έχουν ως εξής:

Α1 κατηγορία ανδρών: 
1η θέση Δοκ. Υπαστυνόμος 
Βασίλειος Ζηλάκης, 2η θέση 
Αστυφ.Κυριάκος Δούμτσης, 
3η θέση Αστυφ. Δημήτριος

Τόκας.
Α2 κατηγορία ανδρών: 1η θέση Αστυφύλακας Αθανάσιος 
Φίνες, 2η θέση Δοκ. Ειδικός Φρουρός Παναγιώτης Τσεκούρας, 
3η θέση Πυροσβέστης Παναγιώτης Παπαλάμπρος, Κατηγορία 
Γυναικών: 1η θέση Αστυνόμος Β' Γεωργία Αρβανιτίδου,
2η θέση Υπαρχ. Αρετή Κελπέρη, 3η θέση Σ.Φ. Ελένη 
Σαρακατσιάνου.

Τα μέλη της Οργανωτικής και της Τεχνητής επιτροπής συ
γκροτήθηκαν ως εξής: α) ως τεχνητός εκπρόσωπος του αγώνα 
ο Αστυφ. Δημήτριος Αλεξίου, β) αχ; διαιτητής του αγώνα ο Ανθ/ 
μος Ιαχίννης Μέρμηγκας, γ) ως αρχηγός του αγώνα ο Υ/Α' Δη- 
μήτριος Αβανίδης και συνέβαλαν τα μέγιστα για την επιτυχία 
της διοργάνωσης σε συνεργασία με το κλιμάκιο της Ελληνικής 
Ομοσπονδίας Χιονοδρομίας και με την διοίκηση του Χιονοδρο
μικού Κέντρου.

20ο Πανελλήνιο πρωτάθλημα χιονοδρομίας
Την 16-03-2011 στο χιονοδρομικό κέντρο Σελίου πραγματο
ποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 20ο Πανελλήνιο Πρωτάθλη
μα Χιονοδρομίας Αστυνομικών, το οποίο συνδιοργανώθηκε από 
την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής 
Αστυνομίας και την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος.

Στο πρωτάθλημα συμμετείχαν (55) άνδρες αθλητές και (4) γυ
ναίκες αθλήτριες στο άθλημα της γιγαντιαίας κατάβασης, ενώ 
στο άθλημα της χιονοσανίδας (7) άνδρες αθλητές και (1) γυναί
κα αθλήτρια.

Τον αγώνα παρακολούθησαν μαθητές δύο Δημοτικών Σχολεί
ων της Βέροιας καθώς και ιδιώτες μαζί με τις οικογένειες τους, οι 
οποίοι επιβράβευσαν τους αθλητές αστυνομικούς με το χειροκρό
τημα τους. Στο τέλος του αγώνα συνεχάρησαν τους διοργανωτές 
τόσο για το υψηλό επίπεδο διοργάνωσης, όσο και για την άρτια 
παρουσία των αθλητών-αστυνομικών στο χιονοδρομικό κέντρο 
του Σελίου και εξέφρασαν τα θετικά τους σχόλια για το σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και για τον Αστυνομικό Αθλητισμό.
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Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας
καλαθοσφαίρισης γυναικών

Ολοκληρώθηκε χο Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
καλαθοσφαίρισης γυναικών με την ομάδα της Ελλη
νικής Αστυνομίας να καταλαμβάνει την δεύτερη θέση 
αφού στον τελικό η ομάδα του Λιμενικού Σώματος επι
κράτησε με 57-54 μετά από ένα συγκλονιστικά παιχνί
δι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα. Οι αγώνες έγιναν στο κλειστό γυμναστήριο του Ταύρου “Τιμόθεος Ευγενικός” με 
διοργανωτή το ΑΣΑΕΔ και με την συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Στο πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 
οι αντιπροσωπευτικές ομάδες του Λιμενικού Σώματος, που κατέλαβε την 1η θέση με 2η την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, 
3η την ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού και 4η την Πολεμική Αεροπορία.

Στους αγώνες παρευρέθησαν η Ταξίαρχος Ρεγγινα Δεσφινιώτου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας η Α/Α Αργυρώ Ανέστη της Δ/Α/Α και αντιπροσωπεία αστυνομικών.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελείτε από τις: Βασιλική Μπακάλη, Κυριακή Νικολαίδου, Αικατερίνη Λιάγκα, 
Θεοφάνιά Καρατζά, Ασπασία Μπενέκη, Αντιγόνη Χαιριστανίδου, Χαρίκλεια Χατζηευσταθείου, Ασημίνα Γαλητσιάνου, Μαρία 
Δεδελετάκη, Ελισάβετ Φοβάκη, Αικατερίνη Μπαζματζίδου, Μαρία Ζιγκρίδου.

Προπονητής ήταν ο Γεώργιος Σκορπολίθας και Αρχηγός Ομάδας η Υ/Α\ Ζαχαρούλα Μπίρη.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανωμάλου Δρόμου
Η ίωση και ο πυρετός δεν εμπόδισαν τον Αστυφύλακα Χριστόφορο Με- 

ρούση να κάνει μια εντυπωσιακή κούρσα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανω
μάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας και να ανέβει στο 
δεύτερο σκαλί του βάθρου των 5.000 μ.. Παράλληλα, ο Χιώτης αθλητής που ανή
κει στην υπηρεσία Φυσικής αγωγής και αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
έδωσε και βαθμούς στο ομαδικό ανδρών με αποτέλεσμα η ομάδα του Σώματος να 
κατακτήσει την δεύτερη θέση. Οι αγώνες έγιναν στις 18 Φεβρουάριου 2011 στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι, στο πλαίσιο του εορτασμού της Πα
γκόσμιας Ημέρας Στρατιωτικού Αθλητισμού με την ονομασία Day -  Run.

Αγώνες TAE KW0N D0 Ε.Δ. & Σ.Α., 2010
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν στις 5 Δεκεμβρίου 

2010 στο κλειστό γυμναστήριο Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης» 
οι αγώνες TAE KWON DO Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων 
Ασφαλείας.

Οι αγώνες διοργανώθηκαν από το ΑΕΑ υπό την εποπτεία 
του Α.Σ.Α.Ε.Δ. και τη συνδρομή της Ελληνικής Ομοσπονδί
ας TAEKWONDO.

Αρχηγός αποστολής ήταν ο Α/Α' Διονύσιος Γεωργακόπου- 
λος, Διοικητής της Υ.Φ.Α.Α., Αρχηγός ομάδας η Υ/Β' Μόρφω 
Δροσίδου, της ΥΦΑΑ. και Προπονητής ο Αρχ/κας Δημήτρι- 
ος Δημακογιάννης, της Υ.ΦΑΑ

Αποτελέσμα
τα Αγώνων 
Ανδρών: Κα
τηγορία 58-63 
κιλών: 2η θέ
ση Αστ/κας Μι
χαήλ Χαβιάρης, 
Κατηγορία 63- 
68 κιλών: 3η θέ

ση Χαράλαμπος Νικολαϊδης, Κατηγορία 68-74 κιλών: 2η θέ
ση Αστ/κας Ευάγγελος Ιορδανίδης και 3η θέση Αστ/κας Ηλίας 
Αντωνίου, Κατηγορία 74-80 κιλών : 3η θέση Αστ/κας Νικό
λαος Παπαγγέλης, Κατηγορία 80-87 κιλών: 2η θέση Αστ/κας 
Ευστάθιος Πασχαλίδης και 3η θέση Ειδ. Φρουρός Αστέριος 
Πέλεκας, Κατηγορία +87 κιλών: 3η θέση Αστ/κας Αθανάσι
ος Κωστόπουλος.

Αποτελέσματα Αγώνων Γυναικών: Κατηγορία -57 κι
λών: 1η θέση Ειδ. Φρουρός Μαρία Καμπαρμούση και 3η θέ
ση Αστ/κας Αδαμαντία Ψαλλίδα, Κατηγορία 57-62 & 62-67 κι
λών: 1η θέση Αστ/κας Μαργαρίτα Μιχαηλίδου και 2η θέση 
Αστ/κας Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Κατηγορία +67 κιλών: 1η 
θέση Αστ/κας Μένια Πεχλεβανίδου.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους: ο Διοικη
τής της ΣΑΕΑ Ταξίαρχος Δημήτριος Μπαλής, ως εκπρόσω
πος του Σώματος, ο Αστυν. Δ/ντής Ηλίας Παπασπυρόπουλος 
της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής, ο Υποδ/της της ΣΑΕΑ 
Αστυν. Υποδ/ντής Γεώργιος Μαντικός, ο Διοικητής του AT. 
Αμαρουσίου Αστυν. Υποδ/ντής Θεόδωρος Κολέξας και αντι
προσωπεία αστυνομικών.

[ 65  ] Α/Α



[  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Βράβευση της σκοπευτικής ομάδας
Την ετήσια εκδήλωση κοπής της Π ρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποί

ησε η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, στις 15 Ιανουάριου 2011 στο ξενοδοχείο 
PRESIDENT, παρουσία του προέδρου της Ε.Ο.Ε. κ. Σπάρου Καπράλου και πλήθους 
σκοπευτών και παραγόντων της σκοποβολής. Στην τελετή, βραβεύθηκε η σκοπευτι
κή ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως τρίτη πολυνίκης ομάδα των πανελληνίων 
αγώνων σταθερού στόχου για το έτος 2010, αφού οι αθλητές της συγκέντρωσαν με τις 
θέσεις που κατέλαβαν στα πρωταθλήματα, 464 βαθμούς, αφήνοντας πίσω αξιόλογους 
συλλόγους, γεγονός που δίνει μεγαλύτερη αξία στην επιτυχία της. Στη φωτογραφία, 
από τη βράβευση, διακρίνονται: η  Αρχ. Αποστολία Μπενεκη, η  Υ/Β’ Ζαχαρούλα 
Μπίρη, ο ε.φ Γρηγόρης Μόφορης, ο Α/Α’ Διοικητής της ΥΦΦΑ Διονύσης Γε- 
ωργακόπουλος, ο Αρχ. Γιώργος Δαβίλλας, ο προπονητής της Σ.Α.Ε.Α. Βασίλης 
Κουλάκος, ο Υ/Β Παντελεήμων Παπατζίκης και ο Δοκ Υπ. Νίκος Βασιλείου.

Αγώνες σκοποβολής στη Βουλγαρία
Κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Γενικού Γραμματέα της 

Αθλητικής Ενωσης του Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγα
ρίας, Ivan Mlantenov, η Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης, συμμετείχε σε 
τουρνουά σκοποβολής στο σκοπευτήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Smolyan, από την 15 έως την 17-12-2010. Την Α.Δ. Ξάνθης εκπροσώπη
σαν οι Αστυφύλακες Εμμανουήλ Αγγελαδάκης και Μιχαήλ Μελισσόπου-
λος από το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κοτύλης.

Στην κορυφή της Αφρικής
3 Μαρτίου 2011, ώρα 07.30’. Το δύσκολο εγχείρημα της 

κατάκτησης της υψηλότερης κορυφής της Αφρικανικής Ηπεί
ρου, της UHURU PEAK με υψόμετρο 5985 μ., στο όρος Κι
λιμάντζαρο της Τανζανίας, μέσα από μία διαδρομή ατελείωτης 
φυσικής ομορφιάς αλλά και μεγάλου βαθμού δυσκολίας ανάβα
σης κατάφεραν τα 12 από τα 24 μέλη της ελληνικής αποστολής 
, μέλος της οποίας είναι και ο Αστυφύλακας Μαρκόπουλος Ιω
άννης, που υπηρετεί στο Α.Τ Ομόνοιας.

Α .Τ . ΟΜΟΝΟΙΑΣ

Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου
Το Σάββατο και Κυριακή 19 και 20 Φεβρουάριου 2011 διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 

Κλειστού Στίβου. Η διοργάνωση αυτή αποτελεί την κορυφαία συνάντηση των αθλητών στίβου το 
χειμώνα με διοργανωτή την Ελληνική Ομοσπονδία Στίβου (ΣΕΓΑΣ). Οι αθλητές καλούνται σε ένα 
πρώτο τεστ της χρονιάς αλλά καταρτίζονται οι εθνικές ομάδες, παράλληλα δε οι αθλητές διεκδικούν 
όρια (όπως συγκεκριμένα το όριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Παρίσι). 
Στο αγώνισμα της σφαιροβολίας πρωταγωνίστησε η Αστυφ/κας Χρυσή Μωυσίδου, η οποία κέρδισε 
με πολύ καλή επίδοση 15,16. Η επίδοση της δείχνει ότι το καλοκαίρι θα διεκδικήσει πολύ σημαντικές 
διακρίσεις και πρόκριση για Ολυμπιακούς. ]
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, με παρελάσεις και ομιλίες σε όλες τις 
αστυνομικά; Υπηρεσίες γιορτάστηκε και φέτος η επέτειος της Εθνι
κής Παλιγγενεσίας

Στο μήνυμά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρηστός 
Παπουτσής μεταξύ άλλων τόνισε: «Σε μία περίοδο όπου το έθνος δοκι
μαζόταν από την μακροχρόνια σκλα
βιά, οι 'Ελληνες του ’21 όρθωσαν το 
ανάστημά τους με ελάχιστα μέσα ενά
ντια στον κατακτηχή. Διεκδίκηααν 
την ελευθερία τους στην ουσία μόνοι 
μέσα σε ένα δυσμενές διεθνές πλαίσιο.
Ο αγώνας που ήταν άνιοος κατέληξε 
νικηφόρος γιατί περίσσευε η ατσαλέ
νια θέληση, το πάθος και η πίστη...
Σήμερα, σε μία εξαιρετικά δύσκολη 
παγκόσμια συγκυρία, πρέπει να πο
ρευτούμε με ενότητα, αποφασιστικό
τητα, ψυχραιμία και αισιοδοξία. Να 
εμπνευσθούμε από τα αιώνια ιδανι
κά και αξίες του έθνους μας. Να αγω
νιστούμε ψυχωμένα για τη χώρα μας 
και για τις επερχόμενες γενιές. Να συ
νεργαστούμε όλοι. Πολιτεία και πολί
τες. Με αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα. Με ομοψυχία και εθνική ενό
τητα. Ως συγκροτημένη και ώριμη κοινωνία θα βρούμε τις απαντήσεις 
στα προβλήματα. Χωρίς να απεμπολούμε τις αξίες και ιδέες μας. Επιλέ
γοντας τον διάλογο και την γόνιμη αντι
παράθεση στα πλαίσια του δημοκρατι
κού μας πολιτεύματος. Απορρίπτοντας 
τη μισαλλοδοξία, τη βία και τον φανα
τισμό. Για να οικοδομήσουμε τα θεμέ
λια του μέλλοντος της χώρας μας και 
να θωρακίσουμε την εθνική ανεξαρτη
σία και κυριαρχία μας.

Σε αυτό τον αγώνα τα στελέχη των 
Σωμάτων Ασφαλείας υλοποιούν την 
αποστολή τους για την προστασία της 
κοινωνικής ειρήνης, της νομιμότητας 
και της ασφάλειας του πολίτη με ευθύ
νη, συνέπεια και αυτοθυσία.

Τέτοιες στιγμές, η σκέψη και η καρ
διά μας είναι σε όλους εκείνους που θυ
σιάστηκαν για την πατρίδα και το κοινό 
καλό αψηφώντας τον κίνδυνο, την προ
σωπική τους ασφάλεια, θέτοντας υπερά- 
νω όλων την προάσπιση των ιδανικών και των αξιών του λαού και της κοι
νωνίας μας.

Ας τιμήσουμε τη μνήμη τους δημιουργώντας τις συνθήκες και τις προ

ϋποθέσεις ώστε να επικρατήσουν οι αξίες και τα ιδανικά για τα οποία θυ
σιάστηκαν».

Στην ημερήσια διαταγή του ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομί
ας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου παρατήρησε ότι: «Η επέτει
ος της 25ης Μαρτίου, με τη διπλή γιορτή της Ορθοδοξίας και της Εθνι

κής Παλιγγενεσίας, μας υπενθυμίζει 
[  ότι Ελληνισμός και Ορθοδοξία είναι 

έννοιες συνυφασμένες και φέρνει στη 
μνήμη μας τους ηρωικούς εκείνους 

\ αγωνιστές που έδωσαν την ζωή τους,
|  με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, κά- 
!  νοντας πραγματικότητα το όραμα της 

απελευθέρωσης της πατρίδας μας με- 
\ τά από αιώνες σκλαβιάς.

«'Οταν αποφασίσαμε να κάμωμε 
ί  την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθή- 

καμε ούτε πόσοι είμαστε ούτε πως δεν 
έχουμε άρματα ... αλλά ως μια βρο
χή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της 

\ ελευθερίας μας». Επίκαιρα, όσο ποτέ,
|  τα λόγια αυτά του Θεόδωρου Κολοκο- 
|  τρώνη. Όπως τότε έτσι και τώρα η αρ 
ραγής ενότητα και ομοψυχία του απα

νταχού Ελληνισμού είναι ο καθοριστικός παράγοντας και η αναγκαία 
προϋπόθεση για την ευόδωση των προσπαθειών μας σ’ αυτή τη δύσκολη 
και ιστορική μάχη που δίνει η Πατρίδα μας.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για 
όλους εκείνους του Έλληνες, που έγι
ναν σύμβολο ηρωισμού και θυσίας όχι 
μόνο για το Έθνος μας, αλλά και για 
όλους τους λαούς που διεκδικούν την 
εθνική τους ανεξαρτησία. Αισθανόμα
στε υπερήφανοι για όλους εκείνους του 
Έλληνες, που πίστεψαν στο αδύνατο 
και τα κατάφεραν.

Σήμερα, 190 χρόνια μετά την έναρ 
ξη του ηρωικού αγώνα για την εθνική 
μας απελευθέρωση, σε μια εποχή αλ
λαγών και αβεβαιότητας, ως Ελληνική 
Αστυνομία, καλούμαστε να αποδείξου
με στην πράξη ότι εμπνεόμαστε σταθε
ρά από τις ίδιες πανανθρώπινες αξίες 
που όπλισαν τους αγωνιστές της Ανε
ξαρτησίας. Καλούμαστε, μέσα από το 
διαχρονικό μήνυμα της Επανάστασης 

του 21, να αντλήσουμε διδάγματα για το παρόν και το μέλλον της Πατρί
δας μας και μέσα από τη δράση μας να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες 
προκλήσεις για ασφάλεια, πρόοδο και ανάπτυξη».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΚΟ

Με τον Αρχηγό Αστυνομίας του Μονακό κ. Andre Muhlberger, συναντήθηκε (31-03-2011) ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, στο πλαίσιο της επίσημης διήμερης επίσκεψης που πραγματοποιεί στη χώρα μας.

Η επίσκεψη του Αρχηγού της Αστυνομίας του Μονακό πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διμερών σχέ
σεων των δύο Αστυνομικών Σωμάτων για την αναβάθμιση και ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν θέματα και ανταλλάχθηκαν απόψεις σε ζητήματα κατα
πολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και κυρίως του οικονομικού εγκλήματος και της νομιμοποίησης 
παράνομων εσόδων, προστασίας επίσημων προσώπων, ασφαλής διεξαγωγής μεγάλων εκδηλώσεων (αθλητι
κών, πολιτιστικών κ.λπ.) και άλλα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Αρχηγός Αστυνομίας του Μονακό ξεναγήθηκε στους χώρους της 
Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝ1ΔΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ 
ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΣΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΡΑΥΜΑΤΊΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, δέχτηκε (10-03- 
2011) στο Γραφείο του τον επιχειρηματία κ. Δημήτριο Μελισσανίδη, ο οποίος προσφέρθηκε να ενισχύ- 
σει οπτονομικά τις οπτογένειες των δύο αστυνομικών, που έπεσαν στο καθήκον την 1-3-2011 στον Άγιο 
Ιωάννη Ρέντη, καθώς και τους δύο αστυνομικούς που τραυματίστηκαν.

Ο κ. Μελισσανίδης παρέδωσε στον κ. Αρχηγό τέσσερις επιταγές, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ, δη
λώνοντας ότι με τη χειρονομία αυτή εκφράζει την έμπρακτη συμπαράσταση του στους Αστυνομικούς, 
που αγωνίζονται καθημερινά για την ασφάλεια των πολιτών.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού ευχαρίστησε τον κ. Μελισσανίδη για τη συγκινητική, 
όπως χαρακτήρισε αυτή χειρονομία, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι τέτοιου είδους πρωτοβουλίες στηρίζουν 
ηθικά τους Ελληνες Αστυνομικούς, οι οποίοι καθημερινά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την ασφάλεια της κοινωνίας και την προστασία 
των πολιτών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Κ. ΧΡΗΣΤΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΑΣ.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρηστό Παπουτσή παρέδωσε (11-03-2011) επιτα
γή 200.000 Ε, ο εφοπλιστής κ. Νικόλας Πατέρας, για την επισκευή μοτοσικλετών ομάδων ΔΙΑΣ 
και Δ.ΕΑΤΑ Ο κ. Πατέρας έκανε ακόμα μια δωρεά παραδίδοντας επίσης, δύο επιταγές ύψους 
10.000 ευρώ η καθεμία, για τις οπτογένειες των πεσόντων στο καθήκον αστυνομικών της ομά
δας ΔΙΑΣ. Στη συνάντηση παρεβρέθησαν ο Υφυπουργός κ. Μανώλης Όθωνας και ο Αρχηγός της 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.

Πτυχία αποφοίτησης απονεμήθηκαν στους απόφοιτους Αστυνόμους - σπουδαστές του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτε
λών -  Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.), σε τελετή που πραγματοποιήθηκε (18-02-2011) στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Ελληνικής

Αστυνομίας στους Θρακομακεδόνες 
Αττικής. Ο Υπαρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιω
άννης Ραχωβίτσας επέδωσε τα πτυχία 
στους τριάντα οκτώ (38) αποφοιτού- 
ντες σπουδαστές. Στην τελετή παρέ
στησαν βουλευτές, οι Υποστράτηγοι 
Νικόλαος Σερέτης, Αδαμάντιος Σταμα- 
τάκης και Παναγιώτης Φλήρης ο Δι
ευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας 
Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας, 
άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωμα
τικοί του Σώματος, εκπρόσωποι των 
Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητές της 
σχολής, καθώς και πλήθος κόσμου.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΠΉΣΑΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Την 1-04-2011 πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Εθνικής 
Ασφάλειας τελετή αποφοίτησης και απονομής πτυχίων 
για τους δεκαεννιά (19) αποφοιτήσαντες σπουδαστές της 
14ης εκπαιδευτικής σειράς 2010-2011.

Στους σπουδαστές περιλαμβάνονται ανώτεροι αξιω
ματικοί της Ελληνικής και Κυπριακής Αστυνομίας, του 
Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής 
Ακτοφυλακής των Ενόπλων Δυνάμεων και ανώτερος 
Υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών. Τα μεταπτυ
χιακά διπλώματα απένειμε ο Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας, ενώ 
στην τελετή χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμαν
δρίτης Νεκτάριος Κιούλος Επίσης παρέστησαν ο Υπαρ
χηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Πα
ναγιώτης Μπονάτσος ο Διευθυντής της Αστυνομικής 
Ακαδημίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας ο Ανώ
τερος Διοικητής του Νομού Αττικής του Λιμενπτού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής Υποναύαρχος Δημήτριος Τσιαδής ο Αστυνομικός 
Ακόλουθος του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Ανδρέας Μαποόρας καθώς και ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης παρευρέθησαν ο αντιδήμαρχος Αχαρνών κ. Ιωάννης Κατσανδρής καθηγητές της Σχολής και ιδιώτες
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ΔΩΡΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης την 
25.2.2011 η Δ/νση Ασφάλεια Θεσσαλονίκης παρέλαβε επιβατηγό αυτοκίνητο το οποίο 
προσόφερε η συνταξιούχος εκπαιδευτικός κ. Παναγιώτα Σταμπουλή για τις ανάγκες 
του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής Ο Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσσαλονίκης Υπο
στράτηγος κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος εξέφρασε τις ευχαριστίες για την προσφορά 
και απένειμε τιμητική πλακέτα με το έμβλημα του Σώματος.

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Όμιλος «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών», διοργάνωσε στις 27.3.2011 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της πρώην ΣΑΕΑ, τελετή για τη βράβευση αριστούχων μαθητών Λυκείου

και φοιτητών τέκνων αστυνομικών, κα
θώς και αστυνομικών που διακρίθηκαν 
για εξαίρετες πράξεις Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης που πραγματοποιείται 
κάθε χρόνο, ο Όμιλος Φίλοι Αστυνο
μίας Αθηνών βράβευσε 49 παιδιά -  αρι
στούχους και των τριών τάξεων του 
Λυκείου, καθώς και 50 φοιτητές. Επί
σης βραβεύθηκαν οι εξής αστυνομικοί:
Αρχιφύλακας Γεώργιος Ράδος του ΤΑ
Αγίου Παντελεήμονα, Υπαρχιφύλακας Διαμαντής Βίντσης της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης 
Αττικής Υπαρχιφύλακας Νικόλαος Ντάφος της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής Αστυ
φύλακας Φωτεινή Μασμανίδου του ΤΑ Αγίου Παντελεήμονα, Ειδικός Φρουρός Παναγιώτης 
Κολυδάς του AT. Παγκρατίου και Ειδικός Φρουρός Μιλτιάδης Μαρίνης του AT. Παγκρατί
ου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου «Φίλοι Αστυνομίας Αθηνών», αποτελείται από τις 
κάτωθι κυρίες: Πρόεδρος η κα Κοίτη Ψημένου, Αντιπρόεδρος η κα Καίτη Καλαμαράκη, Γενι
κή Γραμματέας η κα Ελένη Γεωργιάδη, Ειδική Γραμματέας η κα Εύα Γερογιαννοπούλου, Τα
μίας η κα Νινέττα Παπαηλίου, και Σύμβουλοι οι, κα Κλαίρη Βάγια, κα Ευδοκία Οικονομοπού- 
λου, κα Ασπασία Σπυρομήλιου, κα Ασπασία Ράλλη, κα Ράνια Νικολοπούλου -  Λαζαροπούλου 
και η κα Λίλα Στραβόλαιμου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΠΉ ΕΠΕΑΩΣΕ ΤΑ ΞΙΦΗ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επέδωοε (18-3-2011) τα ξίφη στους (31) νέους Υπαστυνόμους ειδικών καθηκόντων (Οπτονομικών -  
Πληροφορικής), που ολοκλήρωσαν τον κύκλο της εκπαίδευσής τους στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης. Οι αξιωματικοί αυτοί θα 
στελεχώσουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ασφάλειας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι άλλοι (58) αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων (Οικονομικών -  Πληροφορικής) είχαν ολοκληρώσει ανάλογη εκπαίδευση 
την 01-09-2010 και έχουν ήδη τοποθετηθεί στις αντίστοιχες Υπηρεσίες Ασφάλειας. Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσι
ας Τάξης κ. Γρηγόρης Τασούλας ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
Ελευθέριος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός του Σώ
ματος Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας ο 
Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου,
Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος 
ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδας Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπαλά- 
κος ο Προϊστάμενος της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών 
και Πληροφορικής του Αρχηγείου, Υποστρά
τηγος Παναγιώτης Φλήρης άλλοι ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί του Σώματος καθη
γητές της σχολής καθώς και πλήθος κόσμου.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος Αρχι
μανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος.

I I .
ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΜΝΗΜΕΙΟ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ “ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ”

Ο πρόεδρος του Ομίλου Φίλων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Ιωάννης Μαθιουδάκης και η Μα
ρία Σπανουδάκη σύζυγος του πεσόντα Αρχιφύλακα Μιχαήλ Σπανουδάκη πραγματοποίησαν τα αποκαλυ
πτήρια του μνημείου που στήθηκε στα Γερακιανά Κισάμου Δήμου Πλατανιά Χανίων με πρωτοβουλία του 
Ομίλου στη μνήμη του άτυχου Αρχιφύλακα που δολοφονήθηκε την 5.3.2009 από ληστή τράπεζας στη Νί
καια, στην προσπάθειά του να διαφύγει.

Στη σεμνή τελετή παρέστη ο Γενικός Αστ. Δ/ντης Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος Εμμανουήλ Παρα- 
βολιδάκης ως εκπρόσωπος του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ο Ειδικός Γραμματέας του Ομίλου Φί
λων Αστυνομίας Δυτικής Αττικής Γεώργιος Παλάσαρης, μέλη της οικογένειας του άτυχου Αρχιφύλακα και 
πλήθος κόσμου. Τιμές απέδωσε άγημα από τη Σχολή Δόκιμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Το ευαίσθητο κοινωνικό ζήτημα της «Κακοποίησης και θανάτωσης ζώων 
συντροφιάς» ήταν το αντικείμενο της Ημερίδας, που συνδιοργάνωσε (13-02- 
2011) το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με το Εργαστήριο Παθολογικής 
Ανατομικής, του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την Ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της ΓΑΔΑ, προλόγι
σε ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονό
μου. Χαιρετισμό απηύθυναν οι Βουλευτές κα. Φωτεινή Πιπιλή και κ. Αθανάσι
ος Πλεύρης, ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής κ. Κωνσταντίνος Καψής, ο 
Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Άγγελος Αντωνόπουλος, ενώ εισηγήσεις σχετικά με 
το θέμα ανέπτυξαν οι: Δημήτριος Τόντης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διευθυ
ντής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανε
πιστημίου Θεσσαλίας Απόστολος Περιστέρης Αστυνόμος Β', κτηνίατρος υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Αθηνά Τραχήλη, 
Πρόεδρος Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου και Αντιπρόεδρος Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Αναστασία Μπομπολάκη, Νομικός 
εκπρόσωπος Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής 108 Ζωοφιλικών Σωματείων, πρόεδρος του Φιλοζωικού Συλλόγου Χανίων «Η ΠΡΟΣΤΑ

ΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ», Θεόδωρος Χιωτάκης Πρόεδρος Συνδέσμου Κτηνιάτρων Μι
κρών Ζώων Αττικής, Ηλίας Παπαδόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής - εργαστή
ριο Παρασιτολογίας και Παρατατικών Νοσημάτων - της Κτηνιατρικής Σχολής, 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μάνια Στεφανίδου-Λουτοί- 
δου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια - εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολο
γίας - της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και Φώτης Παππάς, 
Διδάκτορας κτηνίατρος προϊστάμενος Εργαστηρίου Τοξικολογίας Ζώων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στόχος της Ημερίδας ήταν 
η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση σε μια σειρά ειπμέρους θεμάτων, που σχε
τίζονται με το ζήτημα της κακοποίησης και θανάτωσης ζώων συντροφιάς που 
πλήττει τις αξίες του πολιτισμού και του ανθρωπισμού.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε το τετραήμερο σεμινάριο με θέμα «Εκ
παίδευση Εκπαιδευτών, Φάση 1η» που διοργανώθηκε από 
το Τμήμα CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας σε συνεργα
σία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL), το 
οποίο πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα από 15 έως 18 
Μαρτίου 2011, στην Αθήνα. Το εν λόγω σεμινάριο θεωρεί
ται ως μία εκ των δραστηριοτήτων με ιδιάζουσα σημασία για 
το εκπαιδευτικό περιβάλλον της CEPOL, καθότι προετοιμά
ζει το αναγκαίο εκείνο υπόβαθρο γνώσεων για τη συμμετο
χή των εμπλεκομένων ως εκπαιδευτών, στο σύνολο των δρα
στηριοτήτων της CEPOL.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν συνολικά 27 εκπαιδευόμενοι 
και 4 εκπαιδευτές ανώτεροι αξιωματικοί / εμπειρογνώμονες 
Αστυνομιών από τα κράτη -  μέλη, που εμπλέκονται στην εκ
παίδευση αξιωματικών και εκπαιδευτών. Μεταξύ αυτών, συμμετείχε και ο Συντονιστής Προγραμμάτων της Γραμματείας CEPOL, κ. Theo 
Brekelmans. Υπεύθυνος διοργάνωσης της εν λόγω δραστηριότητας ήταν ο Υ/Α’ Κλεάνθης Παπαγιαννόπουλος με βοηθό του τον Αρχιφύλακα 
Δημήτριο Γιαννάκη, ενώ σε αυτό συμμετείχε ο Τμηματάρχης του Τμήματος CEPOL της Αστυνομικής Ακαδημίας Α/Α’ Δημήτριος Κριέρης η 
Υ/Α’ Ελισάβετ Μπέλλου (Δ/νση Εκπαίδευσης/ΑΕ.Α.) και ο Υ/Β’ Αντώνιος Οικονόμου (Τμ. Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδη
μίας).

Βασικός στόχος του σεμιναρίου ήταν η όσο το δυνατόν πληρέστερη κατάρτιση και προετοιμασία των συμμετεχόντων, προκειμένου οι ίδιοι 
εν συνεχεία να διαδραματίσουν ρόλο εκπαιδευτή σε δραστηριότητες με ευρωπαϊκή-πολυπολιτισμική διάσταση.
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Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε επί
σκεψη του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Οδικής Ασφάλειας 
της Γερμανίας και τέως Υπουργού Μεταφορών της Γερμανίας κ. Kort 
Bodewihg και της κ. Μυλωνά του 1.0 ΑΣ. με τον Υποστράτηγο κ. Αδα
μάντιο Σταματάκη και τον Ταξίαρχο κ. Ανδρέα Κορδολαίμη, όπου έγι
νε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την αναβάθμιση του επιπέδου οδι

κής ασφάλειας και την μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων σε 
αμφότερες τις χώρες.

/aVPHRCI

Εκδήλωση προς τιμήν του Επίτιμου Γενι
κού Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλάδος, 
Αντιστράτηγου ε.α. Κωνσταντίνου Κασαπάκη δι- 
οργανώθηκε στις 11.3.2011 στο αμφιθέατρο του 
αστυνομικού μεγάρου Θεσσαλονίκης. Στην τελε
τή παρέστησαν ο νυν Γενικός Επιθεωρητής Β. Ελ
λάδος Αντιστράτηγος Νικόλαος Σερέτης, ο Γ ΑΔ. 
Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Δημήτριος Παπα- 
δόπουλος, ο Γ ΑΔ.Π. Κεντρικής Μακεδονίας Υπο
στράτηγος Βασίλειος Κανάλης, Διευθυντές Διευ
θύνσεων, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αποστράτων, 
Επίτιμοι Επιθεωρητή; και Περιφερειάρχες.

Χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την 
αποχαιρετηστήρια βραδιά προς τιμήν του 
απερχόμενου Ταξιάρχου της ΑΔ. Κοζάνης 
Γεωργίου Κολτσίδα.

ΔΕΛΤΙΟ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜ ΗΤΗ

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

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

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

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:................................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:...............................................................................................................................................................................
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:.................................................ΤΗΛ:................................................. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ......................................

Επίσήυανση : Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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costas siamidis sa
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Q uality  in P rotection
Kevlar®, Nomex ®, Gore-Tex ®, Thinsulate™

Διάθεση προϊόντων μέσω:

•  Shopping delivery μέσω ins ιστοσελίδαε pas,
•  Showroom, στην έδρα pas.
•  Επιλεγμένων καταστημάτων.

Εξυπηρέτηση Πελατών: 2 2 6 2 0  32992

www.siamidis.gr ■  e-mail:sigm a@ siam idis.gr
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ Ζ
Επιμέλεια: Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Κρίοεις Αντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή δυο Αντιστράτηγων του 
Στρατού Ξηρός συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστράτηγων Αστυ
νομίας και έκρινε τους Αντιστράτηγους ως ακολούθως:
> Διατηρητέους τους: Ιωάννη ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ και Νικόλαο ΠΑΠΑΓΙΑΝ- 
ΝΟΠΟΥΛΟ
> Ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους: τον Γεώργιο ΓΑ- 
ΛΙΑΤΣΟ, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεω
ρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας και τον Κωνσταντίνο ΚΑΣΑΠΑΚΗ, 
στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Βόρειας Ελλάδας
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρα- 
τήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του 
Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και του Προϊσταμένου του 
Επιτελείου, Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, συνεδρίασε 
το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους Υποστρατήγους της 
Ελληνικής Αστυνομίας (-19- Γενικών Καθηκόντων και -1- Ειδικών Κα- 
Θηκόντων-Υγειονομικό).
> Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υπο
στράτηγους: τον Νικόλαο ΣΕΡΕΤΗ και τον Γρηγόριο ΜΠΑΛΑΚΟ. 
>Έκρινε, διατηρητέους τους κατωτέρω: Αδαμάντιο ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ, 
Γεώργιο ΜΠΑΛΑΓΚΑ, Δημήτριο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, Βασίλειο ΚΑΝΑ- 
ΑΗ, Παναγιώτη ΦΛΗΡΗ, Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ.
> Εκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους 
κατωτέρω δώδεκα (12) Υποστρατήγους Γενικών και Ειδικών Κα
θηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός 
οργανικών Θέσεων, απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου της Θέσης που κα
τείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: Γεώργιο 
ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ, Κωνσταντίνο ΤΟΥΖΟ, Φώτιο ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, 
Νικόλαο ΣΤΙΓΚΑ Σωτήριο ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ, Κωνσταντίνο ΣΚΑΛΤΣΑ, 
Γεώργιο ΚΑΡΑΒΙΤΗ, Ιωάννη ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ, Νικόλαο ΡΙΖΟ, Βασίλειο 
ΚΟΡΔΑΛΗ, Χρήστο ΔΕΣΠΟΤΕΛΛΗ, Νικόλαο ΧΑΛΙΑΣΟ Υγειονομικό 
(με όριο ηλικίας)
Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξι
άρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώ
ματος υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού 
του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και του Προϊσταμένου 
Επιτελείου Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου.
> Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστρατήγου, για κάλυψη 
κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δεκατέσσε
ρις (14) Ταξίαρχους: Χρήστο ΚΑΛΛΙΝΗ, Βασίλειο ΚΟΥΣΟΥΊΉ, Ιωάννη 
ΛΙΟΥΚΑ, Ιωάννη ΔΙΚΟΠΟΥΛΟ, Ιωάννη ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗ, Δημήτριο 
ΤΣΙΟΤΣΙΟ, Ηλία ΤΣΙΒΙΚΗ, Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Κωνσταντίνο 
ΤΣΟΥΒΑΛΑ, Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ, Ανδρέα ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ, 
Εμμανουήλ ΠΑΝΑΓΊΩΤΑΚΗ, Βασίλειο ΧΑΛΑΤΣΗ, Εμμανουήλ ΚΑ- 
ΤΡΙΑΔΑΚΗ.
> Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω:
L ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ιωάννη ΚΑΛΑΜΑΡΑ Νικόλαο ΒΑ- 
ΝΤΖΟ, Κωνσταντίνο ΚΡΟΚΟ, Τρύφωνα ΚΟΥΚΙΟ, Ανδρέα ΚΟΡΔΟ- 
ΛΑΙΜΗ, Χρήστο ΓΟΥΛΑ Παρασκευά ΜΑΡΑΠΙΔΗ, Εμμανουήλ ΚΟ- 
ΝΤΟΔΙΑΚΟ, Δημήτριο ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Κωνσταντίνο ΑΝΤΩΝΙΟΥ,
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Δημήτριο ΜΠΑΛΗ, Αθανάσιο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ, Ευθύμιο ΛΥΓΙΔΑΚΗ, 
Θεοχάρη ΠΩΤΗ.
Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Ηρακλή ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗ (Υγειο
νομικός), Νικόλαο ΚΑΤΣΠΊΕΡΗ (Υγειονομικός), Νικόλαο ΜΓΠΖΑΚΗ 
(Εγκληματολογιών Εργαστηρίων).
> Έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τρι
άντα επτά (37) Ταξιάρχους Γενικών Καθηκόντων και έναν (1) Ειδι
κών Καθηκόντων - Αστυκτηνίατρο, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό 
του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν 
ύστερα από τριάντα (30) ημέρες:
I. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Γεώργιο ΚΑΜΠΕΡΗ, Χρήστο ΝΤΖΟΥ- 
ΦΡΑ Βασίλειο ΚΙΟ, Ευάγγελο ΒΕΝΑΡΔΟ, Θεοχάρη ΑΓΟΡΗ, Αθανάσιο 
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ, Θεοφάνη ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ Σταύρο ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟ, 
Δημήτριο ΤΣΩΤΑ Σταύρο ΓΑΪΤΑΝΙΔΗ, Γεώργιο ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ Δήμο 
ΚΟΚΜΟΤΟ, Γρηγόριο ΠΑΤΣΙΑΡΙΚΑ Ευγενία ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥ, Ιωάννα ΜΠΕΚΙΑΡΗ, Παναγιώτη ΝΑΝΗ, Ρεγγίνα ΔΕΣΦΙΝΙΩ- 
ΤΟΥ, Γεώργιο ΣΑΞΙΩΝΗ, Φώτιο ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ, Ηρακλή ΔΑΛΑΠΑ 
Δημήτριο ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Ευσταθία ΓΙΑΝΝΙΑ Βασίλειο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, 
Κωνσταντίνο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, Χρήστο ΜΠΟΥΡΑ Γεώργιο ΚΟΛΤΣΙΔΑ 
Ματθαίο ΠΙΤΕΡΗ, Γεώργιο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ, Αριστείδη ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥ- 
ΛΟ, Μαρία ΓΚΙΝΗ, Νικόλαο ΜΠΑΣΤΑ Χαράλαμπο ΤΣΙΤΟ, Νικόλαο 
ΕΤΑΙΡΙΔΗ, Όλγα ΚΟΚΚΟΡΟΥ, Γρηγόριο ΔΟΥΚΑ Βασίλειο ΑΝΤΖΑ 
Ηλία ΛΙΑΚΟ.
Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Νικόλαο ΠΑΝΑΚΙΑ (Αστυκτηνία- 
τρος).
Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνο
μικών Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμ
βούλιο του Σώματος υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστρατήγου Ελευθέριου Οικονόμου και τη συμμετοχή 
του Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Ραχωβίτσα και 
του Προϊσταμένου Επιτελείου Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννό- 
πουλου.
>Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κε
νών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω πενήντα ένας 
(51) Αστυνομικοί Διευθυντές Γ ενικών Καθηκόντων και δύο (2) Ειδικών 
Καθηκόντων [ένας (1) Υγειονομικός -  Ιατρός και ένας (1) Ψυχολόγος], 
ως ακολούθως:
I. Γενικών Καθηκόντων Ηλίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΣΙΑ- 
ΜΟΣ, Γεώργιος ΝΤΟΚΟΜΕΣ, Νικόλαος ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ, Γεώργιος 
ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ, Κωνσταντίνος ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ, Κωνσταντίνος ΒΑΛ- 
ΛΙΑΝΟΣ, Στέφανος ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ, Βασίλειος ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ, 
Εμμανουήλ ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ, Χρήστος ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, Δημήτριος 
ΔΡΙΒΙΛΑΣ, Γεώργιος ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ, Αθανάσιος ΜΑΤΣΙΚΑΣ, Βάϊος 
ΧΟΝΔΡΟΣ, Νικόλαος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Αναστάσιος ΛΑΣΚΑΡΗΣ, Ιω
σήφ ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ, Πόπη ΡΑΝΤΖΟΥ, Εμμανουήλ ΛΟΥΠΕΪΔΗΣ, 
Ευάγγελος ΒΕΝΕΤΗΣ, Απόστολος ΚΑΣΚΑΝΗΣ, Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ, 
Αριστείδης ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ, Γεώργιος ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ, Παναγιώτης 
ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ, Χρήστος ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ, Αλκιβιάδης ΤΖΟΪΤΗΣ, 
Γεώργιος ΝΙΤΣΑΣ, Αριστείδης ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ, Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΙ- 
ΡΙΝΑΣ, Ανδρέας ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Αντώνιος ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ, Ευθύ
μιος ΣΑΚΕΤΟΣ, Ηλίας ΣΤΕΦΑΝΗΣ, Γεώργιος ΠΟΛΥΖΩΪΔΗΣ, Συμεών 
ΟΦΕΙΛΗΣ, Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, Σοφιανός ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
Δημήτριος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΜΑΡΚΟΥ, Παντελής ΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΔΕΝΕΚΟΣ, Ιω
άννης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ, Γεώργιος ΒΡΕ- 
ΝΤΖΟΣ, Θουκυδίδης ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ, Βασίλειος ΜΙΑΡΗΣ, Κωνσταντίνος 
ΚΟΝΤΕΛΑΣ, Αθηναγόρας ΠΑΖΑΡΛΗΣ.



Π. Ειδικών Καθηκόντων Στέφανος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (Υγειονομικός), Γε
ώργιος ΒΥΝΑΚΟΣ (Ψυχολόγος).
>Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίοανχες τη σταδιοδρομία τους πενή
ντα έξι (56) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι 
προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα 
αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: Ιωάννης ΤΣΑΓΡΗΣ, 
Απόστολος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Διονύσιος ΚΟΤΤΑΣ, Γεώργιος ΡΙΝΤΟΣ, Γε
ώργιος ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ, Νικόλαος ΔΗΜΟΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΕ- 
ΥΘΥΜΙΟΥ, Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Βάϊος ΜΠΑΡΜΠΑ- 
ΡΟΥΣΗΣ, Ανδρέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΠΗΛΙΟΣ, 
Ευστάθιος ΤΣΙΤΣΟΣ, Γεώργιος ΧΗΤΑΣ, Αθανάσιος ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ, 
Φωτεινή ΠΑΠΑΠΟΛΥΖΟΥ, Δημήτριος ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάν
νης ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος ΧΑΜΠΕΣΗΣ, Δημήτριος ΜΠΕΤ- 
ΤΑΣ, Ηλίας ΓΚΕΚΑΣ, Παναγιώτης ΣΙΟΥΤΗΣ, Κωνσταντίνος ΤΣΟΥ- 
ΓΚΟΣ, Εμμανουήλ ΤΡΙΓΩΝΗΣ, Αντωνία ΑΝΔΡΕΑΚΟΥ, Γεράσιμος 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, Θεοδώρα ΜΑΓΕΙΡΑ, Δημητριος ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
Θεράπων ΤΣΙΑΚΑΣ, Κωνσταντίνος ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Παναγιώτης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΜΑ- 
ΚΡΗΣ, Δημητριος ΣΕΡΕΤΗΣ, Κομνηνός ΔΑΓΤΈΛΗΣ, Κωνσταντίνος 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΊΟΥ -  ΧΑΪΔΑΣ, Σωτήριος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Γεώργιος 
ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ, Ιωάννης ΜΠΟΜΠΟΣ, Κωνσταντίνος ΣΤΕΡΠΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Ευστάθιος ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Γεώργιος ΜΑΡΑΤΣΟΛΑΣ, Νικόλαος 
ΚΥΡΙΤΣΗΣ, Αθηνά ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, Εμμανουήλ ΣΑΒΒΑΚΗΣ, Φίλιπ
πος ΠΕΤΟΥΣΗΣ, Βασίλειος ΚΑΚΚΕΣ, Βασίλειος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, 
Παναγιώτης ΛΙΑΝΟΣ, Αντώνιος ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, Τιμολέων ΓΕΩΡ- 
ΠΟΥ, Γεώργιος ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, Βλάσιος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, 
Κωνσταντίνος ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ, Παύλος ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, Κωνσταντίνος 
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ, Γεώργιος ΚΑΜΙΝΑΚΗΣ.
> Επίσης, κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίοανχες τη σταδιοδρομία 
τους δύο (2) Αστυνομικοί Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων, εκ των 
οποίων ο ένας (1) υπηρεσίας γραφείου, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας οι 
οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων 
και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: Νικόλαος ΠΑΥ- 
ΛΕΤΣΗΣ, Γεώργιος ΝΑΤΣΟΥΛΗΣ (Υπ. Γραφείου).
Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις 
των Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το 
Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων του Σώματος υπό την Προεδρία του Γενι
κού Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγου Γρήγοριου Μπαλάκου 
και τη συμμετοχή τεσσάρων (4) Υποστρατήγων:
> Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, 
για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω 
εκατό δέκα εννέα (119) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών Καθηκό
ντων και δύο (2) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Υπηρεσίας Γραφείου, οι 
οποίοι δεν καταλαμβάνουν οργανική θέση: Ιάκωβος ΜΑΡΟΥΛΗΣ, Σπυ
ρίδων ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Βασίλειος ΜΩΥΣΙΔΗΣ, Ευάγγελος ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ, 
Ιωάννης ΒΑΡΣΟΣ, Ιωάννης ΡΙΖΟΣ, Ιωάννης ΖΑΧΟΣ, Δημήτριος ΠΟ- 
ΛΥΔΕΡΑΣ (Υπηρεσία Γραφείου εκτός οργανικών θέσεων), Δημήτριος 
ΤΣΑΚΑΡΔΑΝΟΣ, Κυριάκος ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ, Χρήστος ΔΡΑΓΑΤΑΚΗΣ, 
Δημήτριος ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ, Γεώργιος ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Δημήτριος ΤΑΜΠΑ
ΚΗΣ, Ιωάννης ΣΚΟΠΑΣ, Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αδάμ ΔΑ- 
ΛΑΚΑΣ, Στέφανος ΜΑΝΔΑΛΟΣ, Παναγιώτης ΣΤΑΘΗΣ, Γεώργιος ΒΛΑ- 
ΖΑΚΗΣ, Ηλίας ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, Νικόλαος ΠΟΛΥΖΟΣ, Μαρία ΖΟΥΓΡΗ, 
Ελένη ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΟΥ, Ελένη ΑΤΑΛΟΓΛΟΥ, Κωνσταντίνος ΣΟΛΔΑ- 
ΤΟΣ, Δημήτριος ΑΓΓΈΛΑΚΗΣ, Ευθύμιος ΓΙΡΒΑΛΑΚΗΣ, Απόστολος 
ΑΛΑΜΑΝΑΣ, Γεώργιος ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Γρηγόριος ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Εμμα
νουήλ ΣΦΑΗΑΝΑΚΗΣ, Βασίλειος ΤΟΛΙΟΣ, Θεόφιλος ΝΤΟΓΡΑΜΑ- 
ΤΖΗΣ, Γεώργιος ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ, Αρτέμιος ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ, Θωμάς 
ΜΠΑΡΔΗΣ, Γεώργιος ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
Βασίλειος ΓΊΑΡΕΝΤΖΙΔΗΣ, Ευάγγελος ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΑΚΗΣ, Νικόλαος 
ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νικόλαος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Χαράλαμπος ΣΦΕΤΣΑΣ, Νικόλα
ος ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗΣ, Μιχαήλ ΤΣΙΡΠΆΣ, Ιωάννης ΒΑΡΣΑΜΗΣ, Ιω
άννης ΚΑΠΡΙΔΑΚΗΣ, Ξενοφών ΜΠΕΡΙΝΤΖΗΣ, Παναγιώτης ΣΑΠΟΥ-

ΝΤΖΗΣ, Δημήτριος ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, 
Γεώργιος ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Μιχαήλ ΠΛΑΤΣΚΟΥΔΗΣ, Γεώργιος 
ΜΑΝΤΙΚΟΣ, Αλκιβιάδης ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΔΗΜΟΥ, 
Εμμανουήλ ΣΑΜΑΡΙΤΑΚΗΣ, Θωμάς ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Βασίλειος 
ΓΚΡΙΖΗΣ, Ανδρέας ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Θεόφιλος ΣΟΥΛΤΗΣ, Αρι
στοτέλης ΜΑΝΩΛΑΣ, Γεώργιος ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ, Δημήτριος ΜΑΣΣΕ- 
ΛΟΣ, Σταύρος ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΟΣ, Χρήστος ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, Χρήστος 
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ, Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΣ, Αλέξιος ΜΓΠΡΜΠΑΣ, Ιωάν
νης ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, Γεώργιος ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, Γεώργιος ΛΑΝΟΣ, Χρήστος 
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γεώργιος ΤΑΜΒΑΚΗΣ, Χρήστος ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, 
Δημήτριος ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ, Βασίλειος ΤΖΙΙ’ΚΟΣ, Θεόδωρος ΚΟΥΤΣΙΑ- 
ΡΗΣ, Κωνσταντίνος ΒΑΡΕΛΗΣ, Ιωάννης ΣΙΑΧΑΜΗΣ, Γρηγόριος ΤΣΙ- 
ΜΙΤΣΕΛΗΣ, Εμμανουήλ ΜΟΣΧΟΝΑΣ, Φώτιος ΤΣΟΛΚΑΣ, Εμμανουήλ 
ΠΛΟΥΜΗΣ, Αλέξανδρος ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ, Παναγιώτα ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, 
Εμμανουήλ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ, Τηλέμαχος ΠΑΝΤΑΓΑΚΗΣ, Αντώνιος 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ, Στυλιανός ΠΙΤΣΩΝΗΣ, Νικόλαος ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ, Εμμα
νουήλ ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ, Σπυρίδων ΦΛΩΡΟΣ, Θεόδωρος ΤΥΡΙΑΚΙΔΗΣ, 
Δημήτριος ΜΠΑΤΖΙΑΝΑΣ, Γεώργιος ΒΟΥΛΤΣΙΟΥΔΗΣ, Παντελής 
ΚΟΥΝΕΛΑΚΗΣ, Θωμάς ΜΑΜΟΥΤΟΣ, Λεωνίδας ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ, Ευάγ
γελος ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ, Γεώργιος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, Νικόλαος ΚΑΡΕΚΛΑΣ, 
Σπυρίδων ΜΑΡΤΙΝΗΣ, Νικόλαος ΚΟΪΝΑΚΗΣ, Άγγελος ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ 
(Υπηρεσία Γραφείου εκτός οργανικών θέσεων), Παναγιώτης ΠΑΠΑΡΟΥ- 
ΠΑΣ, Εμμανουήλ ΣΗΦΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος ΤΣΑΡΔΙΝΑΚΗΣ, Εμμα
νουήλ ΓΤΑΒΑΣΗΣ, Μάρκος ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ, Στέφανος ΛΟΥΛΑΚΟΥ- 
ΔΗΣ, Ιωάννης ΔΗΜΑΣ, Ανδρέας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Μιχαήλ ΜΠΟΖΙΚΗΣ, 
Βασίλειος ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Διονύσιος ΤΟΚΑΣ, Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΦΑ- 
ΚΗΣ, Μιχαήλ ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗΣ, Αντώνιος ΑΓΤΈΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης 
ΛΟΥΜΙΤΗΣ.
> Επίσης, κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίοανχες τη σταδιοδρομία 
τους πέντε (5) Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γ ενικών Καθηκόντων, λό
γω συμπληρώσεως 35ετίας οι οποίοι προάγονται στους βαθμούς του 
Αστυνομικού Διευθυντή και Ταξιάρχου εκτός οργανικών θέσεων και θα 
αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα (30) ημέρες: Σπυρίδων ΚΟΥΚΟΥ- 
ΡΑΚΗΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΣΑΝΤΕΣ, Μητροφάνης ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ, Γε
ώργιος ΛΕΚΑΚΗΣ, Αλέξανδρος ΜΑΡΚΟΥ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγου Ελευθερίου Οικονόμου τοποθετήθηκαν οι τέσσερις Αντι
στράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
> Ιωάννης ΡΑΧΩΒΙΤΣΑΣ ως Υπαρχηγός του Σώματος
> Νικόλαος ΠΑΠΑΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ως Προϊστάμενος Επιτελείου του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
>Νικόλαος ΣΕΡΕΤΗΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου 
Ελλάδος και
> Γρηγόριος ΜΠΑΛΑΚΟΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρα- 
τήγου Ελευθέριου Οικονόμου έγιναν οι τοποθετήσεις των Υπο
στρατήγων γενικών και οδικών καθηκόντων του Σώματος, ως 
ακολούθως:
>Αδαμάντιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας 
και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ως Διευθυντής.
> Γεώργιος ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ, στην Αστυνομική Ακαδημία όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
> Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Βασίλειος ΚΑΝΑΛΗΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρει
ας Κεντρικής Μακεδονίας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Δι
ευθυντής
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> Παναγιώτης ΦΛΗΡΗΣ, στον Κλάδο Οικονομοτεχνικών και Πληροφο- 
ρικήςΑΕΑ όπου υπηρετεί, ως Προϊστάμενος.
> Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσ
σαλονίκης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ηπείρου, ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
>Χρήστος ΚΑΛΛΙΝΗΣ, από Διεύθυνση Κρατικής Ασφαλείας /ΑΕΑ 
στον Κλάδο Ασφάλειας /ΑΕΑ, ως Προϊστάμενος.
>Βασίλειος ΚΟΥΣΟΥΤΗΣ, από Διεύθυνση Αλλοδαπών/ΑΕΑ στη Διεύ
θυνση Διεθνούς Αστυνομικής ΣυνεργασίαςΑ Ε A , ως Διευθυντής
> Ιωάννης ΛΙΟΥΚΑΣ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Ιωάννης ΔΚΟΠΟΥΛΟΣ, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
> Ιωάννης ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου 
στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, ως Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής
>Δημήτριος ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέ
ρειας Ιονίων Νήσων όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής
>Ηλίας ΤΣΙΒΙΚΗΣ, από Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Ατ
τικής στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Αναπληρωτής 
Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
> Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσε
ων Αττικής όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, στο Τ.ΕΑΠΑΣΑ όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
> Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ, από Αστυνονική Διεύθυνση Ρεθύ- 
μνου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης ως Γενι
κός Αστυνομικός Διευθυντής
>Ανδρέας ΚΑΤΣΙΜΙ ΙΕΡΗΣ, από Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα 
Αθηνών στη Διεύθυνση Γενικής ΑστυνόμευσηςΑΕ Α, ως Διευθυντής
> Εμμανουήλ ΠΑΝΑΓΊΩΤΑΚΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Λασιθίου 
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως Γε
νικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Βασίλειος ΧΑΛΑΤΣΗΣ, από Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας στη Γενι
κή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας ως Γενικός Αστυνο
μικός Διευθυντής
> Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ, από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στη 
Διεύθυνση Αλλοδαπών/ΑΕΑ, ως Διευθυντής
>Αντώνιος ΚΑΣΣΙΜΑΤΗΣ (Υγειονομικός), στη Διεύθυνση Υγειονομι- 
κού/Α-Ε Α  όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Ελευθέριου Οικονόμου τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν 
οι Ταξίαρχοι Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ως ακολούθως:
> ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ Ιωάννης από Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ 
ΑΕΑ στον Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως Προϊ
στάμενος.
>ΒΑΝΤΖΟΣ Νικόλαος στην Αστυνομική Διεύθυνση Ιωαννίνων όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
> ΚΡΟΚΟΣ Κωνσταντίνος στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
> ΚΟΥΚΙΟΣ Τρύφωνας στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ Ανδρέας στη Διεύθυνση ΤροχαίαςΑΕΑ όπου υπη- 
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ρετεί, ως Διευθυντής
> ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος από Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας στη Διεύ
θυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ως Διευθυντής 
>ΜΑΡΑΓΠΔΗΣ Παρασκευάς από Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ως αναπληρωτής Γενι
κού Αστυνομικού Διευθυντή.
>ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟΣ Εμμανουήλ, στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλεί
ου όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Δημήτριος στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου 
υπηρετεί, ως Α' Υποδιευθυντής
> ΑΝΤΩΝΊΟΥ Κωνσταντίνος στη Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευ- 
νών/ΑΕ Α  όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΜΠΑΛΗΣ Δημήτριος στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομί
ας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής
>ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΛΥΓΊΔΑΚΗΣ Ευθύμιος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΓΙΩΤΗΣ Θεοχάρης στην Αστυνομική Διεύθυνση Κέρκυρας όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
> ΓΈΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας από Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής
>ΣΙΑΜΟΣ Ιωάννης από Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας στη Γενι
κή Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής
>ΝΤΟΚΟΜΕΣ Γεώργιος από Αστυνομική Διεύθυνση Αρτας στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Αργολίδας ως Διευθυντής 
>ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Νικόλαος στη Διεύθυνση Αλλοδαπών/ΑΕΑ όπου 
υπηρετεί.
> ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου 
υπηρετεί, ως Β' Υποδιευθυντής
>ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ Κωνσταντίνος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Κωνσταντίνος στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ Στέφανος στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Αττικής/ΥΑΤ. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής 
>ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ Βασίλειος στη Διεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών/ 
ΑΕΑ όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ηρα
κλείου στην Αστυνομική Διεύθυνση Ρεθύμνης ως Διευθυντής διακο
πτόμενης προσωρινής μετακίνησής του ιδία υπηρεσία.
>ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ Χρήστος από Αστυνομική Διεύθυνση Φωκίδας στη 
Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής ως Διευθυντής 
>ΔΡΙΒΙΛΑΣ Δημήτριος στην Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ Γεώργιος στην Αστυνομική Διεύθυνση Ακαρνανίας 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΜΑΤΣΙΚΑΣ Αθανάσιος από Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής 
Αστυνομίας στη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών/ΑΕΑ, ως Διευ
θυντής
>ΧΟΝΔΡΟΣ Βάιος από Αστυνομική Διεύθυνση Γρεβενών στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής
>ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Νικόλαος στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ΑΕΑ όπου



υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΛΑΣΚΑΡΗΣ Αναστάσιος στη Διεύθυνση Οργάνωσης Νομοθεσίας/ 
Α.Ε Α  όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ Ιωσήφ, στη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας/Α,ΕΑ 
όπου υπηρετεί, και κατ’ απόσπαση στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνο
μίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
> ΡΑΝΤΖΟΥ Πόπη, στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας όπου υπηρετεί, ως 
Διοικητής
>ΛΟΥΠΕΙΔΗΣ Εμμανουήλ, από Αστυνομική Διεύθυνση Καβάλας στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> ΒΕΝΕΤΗΣ Ευάγγελος από Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας ως Διευθυντής 
>ΚΑΣΚΑΝΗΣ Απόστολος από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στη Γε
νική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Στερεός Ελλάδος ως Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής
>ΣΟΦΙΟΣ Δημήτριος στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρε
τεί, ως Γ  Υποδιευθυντής
>ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Αριστείδης από Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής στη 
Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων ΑττικήςΥ.ΜΕ.Τ., ως Διευθυ
ντής
>ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ Γεώργιος στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ Παναγιώτης από Αστυνομική Διεύθυνση Σάμου 
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Βορείου Αγαίου, ως 
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
>ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ Χρήστος από Γ' Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας ως Διευθυντής
> ΤΖΟΪΤΗΣ Αλκιβιάδης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλη
μάτων Βίας όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΝΙΤΣΑΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας/ΑΕΑ όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ Αριστείδης στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ Κωνσταντίνος από Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών 
στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Α' Βοηθός Γ ενικού 
Αστυνομικού Διευθυντή.
>ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Ανδρέας στη Διεύθυνση Διαβατηρίων/ΑΕΑ όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΣΑΚΕΤΟΣ Ευθύμιος στη Διεύθυνση ΠληροφορικήςΑΕΑ όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
> ΣΤΕΦΑΝΗΣ Ηλίας στην Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ Γεώργιος από Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπο
λης στην Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης ως Διευθυντής 
>ΟΦΕΙΔΗΣ Συμεών, από Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας στην Αστυ
νομική Διεύθυνση Λάρισας ως Διευθυντής
>ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής όπου 
υπηρετεί
>ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σοφιανός από Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής ως Διευθυντής 
>ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από Διεύθυνση ΑλλοδαπώνΑΕΑ στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής/Υ.Δ.Ε. διακοπτομένης αποσπά- 
σεώς του στη Διεύθυνση Αστυνομικού ΠροσωπικούΑΕ Α  
>ΜΑΡΚΟΥ Νικόλαος από Γ.ΔΑΕ./Υ.Π.Ε. στην Υπηρεσία Οικονομικής 
Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
>ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Παντελής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών 
όπου υπηρετεί, ως Αναπληρωτής Διευθυντής 
>ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολι
μένα Αθηνών όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής 
>ΔΕΝΕΚΟΣ Αλέξανδρος στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής όπου

υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης από Β' Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Βο- 
ρειανατολικής Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής 
Αττικής ως Διευθυντής
> ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ Ιωακείμ, από Αστυνομική Διεύθυνση Ξάνθης στην 
Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης ως Διευθυντής 
>ΒΡΕΝΤΖΟΣ Γεώργιος στη Διεύθυνση ΟικονομικώνΑΕΑ όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
>ΣΑΚΑΡΕΛΟΣ Θουκυδίδης από Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στη 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Β' Βοηθός Γενικού Αστυνο
μικού Διευθυντή.
> ΜΙΑΡΗΣ Βασίλειος στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>ΚΟΝΤΕΛΑΣ Κωνσταντίνος από Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής Ελλή
νων στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνο
μίας ως Διοικητής
>ΠΑΖΑΡΛΗΣ Αθηναγόρας στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>(ΥΓ) ΒΟΥΝΟΤΡΥΠΙΔΗΣ Ηρακλής στο Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονί
κης όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>(ΥΓ) ΚΑΤΣΙΠΕΡΗΣ Νικόλαος στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
>(ΥΓ) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Στέφανος στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπη
ρετεί.
>(ΥΓ) ΒΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπη
ρετεί.
>(Ε.Κ) ΜΓΠΖΑΚΗΣ Νικόλαος στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών 
Ερευνών Βορείου Ελλάδος όπου υπηρετεί.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π.Δ και αποφάοεις του Αρχηγού του Σώματος 
τέθηκαν σε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Γιαννόπουλος Μάρκος Γκου- 
ζούμας Γεώργιος Εμμανουήλ Γεώργιος Κανάκης Γεώργιος Κώ- 
της Αναστάσιος Παπαδάκης Απόστολος Παπαδημητρίου Ειρήνη, 
Ταχματζίδης Ιωάννης Τσουκαλάς Διονύσιος Φωτεινόπουλος Γε
ώργιος Χονδρός Αχιλλέας
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Αργυρόπου- 
λος Δημήτριος Καλαφατάκης Σπυρίδων, Καραλής Παναγιώτης 
Καρανδινάκης Ιωάννης Καρνάκης Γεώργιος, Κατσόγιαννης Από
στολος Μανδράκης Δημήτριος Μιχελακάκη Ελένη, Παπατριαντα- 
φύλλου Ιωάννης Παράσχος Νικόλαος, Πάσιος Γεώργιος Πιτσώνης 
Ευάγγελος Τζελέπης Αριστείδης Τσακιρίδης Δημήτριος Τσπλι- 
κώφ Αλέξανδρος Φαζάκης Μιχαήλ.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Γανίτης 
Ευστράτιος Γκουτζας Απόστολος Γογόπουλος Παναγιώτης Δημό- 
πουλος Χρήστος Κατσίμπουρας Ηλίας Μαχιάς Βασίλειος, Μήτσου 
Γεώργιος, Μιχαλιός Αντώνιος Μπαντής Δημήτριος Μυστριώτης 
Κων/νος Ρούσσου Παρασκευή, Συμεωνίδης Γεώργιος Ταουλτσί- 
δης Κων/νος Τζεφεράκος Παύλος Τζιουμέρκας Δημήτριος Τσα- 
πούρας Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Αλεξιάδης Νικόλαος Γκού- 
τζα Αγγέλα, Ζησιμόπουλος Δημήτριος Κουλτούμπασης Κων/νος, 
Παπαδόπουλος Ιωάννης Παπαθυμιόπουλος Αστέριος, Ρουφος Ευ
άγγελος Χαντζηγεώργιος Χαράλαμπος 
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Αθιανάς Δημήτριος Βασι- 
λάκης Χαράλαμπος Βέργος Παντελής Γιαννακόπουλος Χρήστος 
Δελλής Δημήτριος Ευθυμιάδης Δαμιανός Καραμπάς Βασίλει
ος Καρράς Πέτρος Κόλλιας Γεώργιος(Ε.Κ), Κωνσταντινόπουλος
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Κων/νος Μπέλλος Ηλίας Μπίλλιος Ιωάννης, Μπούσιου Παρα
σκευή, Νούσκαλης Απόστολος, Ρουμπιδάκης Άγγελος, Σουβαντζής 
Παναγιώτης Τσούφης Αρίσταρχος Φωτόπουλος Ανδρέας 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Αδαμόπουλος Δημήτρχ- 
ος Αναγνωστόπουλος Κων/νος Αναγνώστου Αθανάσιος Αργυρίου 
Αλέξανδρος Γκούρλας Λάζαρος Δούκας Δημήτρχος Ζωίδης Χρι
στόφορος Ηρακλέους Χριστόφορος Θεοδωράτου Μαρίνα (Ε.Κ), 
Θεοχάρης Κων/νος Καραθανασόπουλος Χρηστός Καρανάνος Αλέ
ξιος Κοκκινάκης Δημητριος Κουτάντου Ειρήνη, Μανώλης Δη- 
μήτριος Μαρουλάς Ιωάννης Μουργελάς Βασίλειος Μπανιώτης 
Ιωάννης Μπλαχάβας Ευριπίδης Οικονόμου Σωτήριος Πλουμί- 
δης Ιωάννης Πρατικάκης Νίκανδρος Ρήγας Γεώργιος Σιαμάτρας 
Χρήστος Στόιος Γεώργιος Τσικόπουλος Γεώργιος Τσιντσάρης Ιο> 
άννης Χειλάκης Σπυρίδων.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αβραάμ ΚωνΑως Αθα- 
νασόπουλος Χαράλαμπος Αντωνοόδης Βαΐτσης Αρβανίτης Κων/ 
νος Αρκούδάς Χρήστος Βαλέλλης Νικόλαος Βαλταλής Κυριά
κος Βασιλοπούλου Αγγελική, Βρανίστας Βάιος Γαλάτας Δημή- 
τριος Γαρούφας Τριαντάφυλλος Γιαννακοδήμος Αυγουστίνος Γι- 
αννίκος Κωνσταντίνος Γιαντσελίδης Στέργιος Γίτσας Χαρίλαος 
Γκούβερος Ιωάννης Γκουντούμης Γεώργιος Γκούτρας Γεώργιος 
Γουρνάς Ηλίας Γωγάκης Δημήτριος Δήμας Ιωάννης Δημόπου- 
λος Ιωάννης Διαλεκτάκης Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Παναγιώ
της Ζαχαρόπουλος Νικόλαος Ζηγούρης Χρήστος Ζώη Λουκιανής 
Καβαλάρης Θωμάς Καϊάφας Ιωάννης Κακκαβάς Κωνσταντίνος 
Καλαντζής Χρήστος Καλόπητας Γεώργιος Κανελλόπουλος Χρή
στος Καπελάρης Φώτιος Καραμπαλής Γεώργιος Καραμπετάκης 
Ηλίας Καρανάνος Αλέξιος Καραολάνης Χρήστος Καραπατσακί- 
δης Δημήτριος Καραφωτιάς Απόστολος Καρκαλέτσης Περικλής 
Καρυπίδης Κωνσταντίνος Καστρίκας Κυριάκος Κατσαρός Κων
σταντίνος Κατσιγιάννης ΚωνΑως Κατσιμάρδος Βασίλειος Καψής 
Νικόλαος Καψιώτης Κων/νος Κονδόλη Παναγιώτα, Κοντιζά Ελέ
νη, Κοντογιάννης Αναστάσιος Κοντόπουλος Γεώργιος Κουκάκης 
Ευστάθιος Κουτσούμπα Μαρία, Κριτσέλης Γεώργιος Κρομμύδας 
Στέφανος Κυριατζίδης Παναγιώτης Κώνστας Παναγιώτης Λαλά- 
χος Αναστάσιος Λαψάνης Νικόλαος Λενής Ηλίας Λιόσης Δημή- 
τριος Λούπης Κων/νος Λυχοόδης Απόστολος Μαγκαφάς Γεώργι
ος Μαγκούφης Νικόλαος Μάης Χαράλαμπος Μακάριος Θεόδωρος 
Μακρίδης Χρύσανθος Μαλούκος Νικόλαος Μανεγάς Ανδρέας 
Μαργαριτάκης Ιοχχννης Μάρκος Δημήτριος Ματθαίος Αθανά
σιος Μαυρίδης Παναγιώτης Μαυρουδή Αθηνά, Μίχου Ευανθία, 
Μπακογιάννης Δημοσθένης Μπαλωμένος Ιοοάννης Μπατής Από
στολος Μπερτσιάς Κων/νος Μπέτσης Δημήτριος Μπούρη Πανα
γιώτα, Μπρουσιάκη Άννα-Σοράγχα, Νάκος Ευθύμιος Νάοτα Εμμα
νουήλ, Νάστου Φχλίπου, Νίκος Ευστάθιος Νίνος Κωνσταντίνος 
Νκρόρας Γεώργιος Ντάκος Σπυρίδων, Παναγόπουλος Δημήτριος 
Πανταζής Κλεάνθης Παντελάκης Σταύρος ΠαντερμάληςΓεώργι- 
ος Πάντζος Ιωάννης Παπαδέρος Κύρκος, Παπαδόπουλος Σταύρος 
Παπακωνσταντίνου Ευστάθιος Παπαναστάοης Φώτιος Παπαχρή- 
στος Σεραφείμ, Παρπουτζίδης Κων/νος, Πάσχος Κων/νος Πάτσης 
Σπυρίδων, Παυλίδης Παύλος Περλεπές Μιχαήλ, Πετκίδης Στέρ- 
γιος Πετρόπουλος Αθανάσιος Πιοχίνας Δημήτριος Πολίτης Κων/ 
νος Πριμηκύρης Ιοοάννης Ρέπα Δήμητρα, Ρετουνιώτης Βασίλειος 
Ρηγόπουλος Κων/νος Ρουκλιώτης Αντώνιος Ρούση Θέτχδα, Σα- 
καλίδης Νικόλαος Σαμαρτζής Αναστάσιος Σάρρος Νικόλαος Σχά- 
ορος Αθανάσχος Σχγχάννης Θεόδωρος Σχκαλχάς Απόστολος Σχώκος 
Γρηγόριος Σταυράτης Δημήτριος Στεργίου Αγνή, Στεροδήμας

Δημήτρχος Στούμπος Παντελής Σωτηρίου Ευάγγελος Τατόγλου 
Παναγιώτης Τζώρας Θωμάς Τηλιόπουλος Αθανάσιος Τσακανί- 
κας Γεώργιος Τσέας Χρήστος Τοελώνης Γρηγόριος Τσικούδης 
Ευστράτιος Τσχρώνης Νικόλαος Τσίτσος Παναγιώτης Τσούφης 
Νικόλαος Φασιανός Θωμάς Φέκος Δημήτρχος Φουτσιτζίδης Ευ- 
στράτχος Φραγκάκης Γεώργιος Φώτος Ευάγγελος Χαλβαντζής 
Ευάγγελος Χαλεπλής Χρήστος Χαλκίδης Ιωάννης Χαρδαλιάς Δη- 
μήτριος Χατζηανδρέου Χριστόφορος Χναράκης Γεώργιος Χρονά- 
κης Δημήτρχος
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οχ, Άδαμος Δημήτρχος 
Αλεξίου Γεώργιος Ανδρικόπουλος Παναγχώτης Ανδρχόπουλος Γε
ώργιος Αντωνοποόλου Γεωργία, Βαλεργάκης Εμμανουήλ, Βλαχο- 
γχώργης Παναγιώτης Βλαχοδήμος Γεώργιος Βολταίρος Παναγιώ
της Βοργχανίτης Σπυρίδων, Βουρτοάκης Βασίλειος Γακόπουλος 
Σπυρίδων, Γαλατούδης Ζήσης Γεράκης ΚωνΑ^ος Γεωργέλης Κων/ 
νος Γεωργχάδης Αδαμάντιος Γχαννακάκης Βασίλειος Γχαννέλος 
Ηλίας Γχαννούλης Χρήστος Γκανάτσχος Νικόλαος Γκαραβέλας 
Σεραφείμ, Γκότσης Ιωάννης Γκότσης Χρήστος Δερμανόπουλος 
Αναστάσιος Διαμαντόπουλος Κων/νος Δροσόπουλος Αναστάσι
ος Ζυγοροδήμος Γεώργιος Θεοδουλίδης Δημήτριος Θεοδωρόπου- 
λος Γεώργιος Θεολογίτης Νκόλαος Ιντζεβίδης Κυριάκος Καλα- 
μάρας Βασίλειος Καλάτης Γεώργιος Καλογχαννάκης Γρηγόριος 
Καλότυχος Σπυρίδων, Καραθάνος Σπυρίδων, Καρακικές Δημήτρχ- 
ος Καράλης Γεώργιος, Καρανάτσχος Αθανάσιος Καραφωτίου Γε
ώργιος Καρπατσής Χρήστος Κατσάμπη Γχαννούλα, Κατσαντώνης 
Ιωάννης Κατσιώνης Χαράλαμπος Καφάλης Ιωάννης Κεραμάρης 
Γεώργιος Κλάπας Δημήτρχος Κλενχάτης Παναγιώτης Κονταξής 
Ζαχαρίας Κοντός Λουκάς Κουιπδης Χαράλαμπος Κούρτογλου 
ΚωνΑχος Κρομμύδας Στέφανος Κυρχακόπουλος Νικόλαος Κωλέ- 
τσος Δημήτρχος Λαψάνης Νικόλαος Λχαρομμάτης Ανδρέας Μαλ
λιαρός Γεώργχος Μαλτάμπες Γεώργιος Μαργχώτης Σπυρίδων, Με- 
λίσσης Χρχστόδουλος Μεταξόπουλος Πέτρος Μηλχώτης Ιωάννης 
Μητσακάκης Εμμανουήλ, Μιχαήλ Θεόδωρος Μπαλάσκας Πανα
γιώτης Μπαξεβάνης Δήμος Μπετχάβας Κων/νος Μπζχούρης 
Στέργιος Μπίλχος Πολύκαρπος Μπχνίσκος Αθανάσιος Μποζονέ- 
λος Ιωάννης Μπουντούρης Γεώργιος Νανάσος Νικόλαος Νόστος 
Φίλιππος Νχκολακόπουλος Σάββας Νχκούδης Δήμος Ντζχαβίδας 
Θωμάς Ξεφτέρης Αγαμέμνονας Παναγχωτίδης Κων/νος Παναγό
πουλος Κων/νος Παπαδάκης Σταύρος Παπαδημητρίου Κων/νος, 
Παπαναστασίου Αναστάσχος Παπίλχας Παύλος Παρασκευαίδης 
Άνθχμος Παττακός Αλέξανδρος Πετρόπουλος Νικόλαος Πλατα- 
νάς Παναγιώτης Προκόπιος Γεώργχος Ρήγκος Ευάγγελος Σαλα
μούρας Αθανάσιος Σάλτης Σπυρίδων, Σαράφης Παντελής Σχαπά- 
της Γεώργχος Σιγανός Σπυρίδων, Σμίλκος Δημήτρχος Σοροβός 
Χρήστος Στεργίου Στέργιος Συμεωνίδης Κοχν/νος Συρόπλη Αι
κατερίνη, Τάσχας Στέφανος Τζήκας Παναγιώτης Τζουμερκχώτης 
Χρήστος Τζώρτζη Φρεχδερίκη, Τουμανχδης Χαράλαμπος Τούντας 
Βασίλειος Τουτός ΚωνΑ^ος Τσεκούρας Βασίλεχος Τσελχος Δημή- 
τριος Τσχάμης Αθανάσιος Τσχώλης Ευάγγελος Τσοτσάνη Ανα
στασία, Φασιανός Σωκράτης Φίλου Αικατερίνη, Φωτεχνοπούλου 
Βασιλική, Φωτόπουλος Ηλίας Χατζάκος Ιοχχννης, Χατζηανδρέου 
Μαργίτσα, Χατζής Βάιος Χρηστικής Χρήστος Χρυσολώρας Αθα
νάσιος
>Με το βαθμό του Αρχχφύλακα οχ, Αγγελοπούλου Νχκολί- 
τσας Αλεξάνδρου Γεώργιος Αντύπας Ιοχχννης Ασημάκης Νικόλα
ος Δαλλόπουλος Νχκόλαος Δημούλχας Δημήτρχος Ελευθερχάδης 
Γρηγόρχος Κατσαρός Ιοχχννης Μουρτζάκης Μχλτχάδης Παναγέας
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Βασίλειος, Πιάγκας Νικόλαος.
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα οι, Νεραντζάκης Γεώργιος, 
Χαλκιάς Στυλιανός.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Δήμος Γεώργιος, Κούρας 
Ιωάννης, Ουνάς-Τσώλης Χρηστός.

[ 0 Ομιλος Φίλων Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής 

εύχεται Καλή Ανάσταση 
σε όλους τους Αστυνομικούς 

και τις οικογένειες τους

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

>Υπαστυνόμος Β' που υπηρετεί στην Α/Δ Κεφαλληνίας, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Γ ΑΔ. Αττικής.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο ΤΑ  Ηρακλείου/Γ Α Δ . Ατ
τικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της ΑΔ Μαγνησίαςτηλ.6977433805.
>Αρχ/κας (Π.Σ) που υπηρετεί στη ΑΑ Γρεβενών (AT Γρεβε- 
νών), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της ΓΑΔ.Θεσ/νικης,τηλ.6983152189.
>Η Αστυφύλακας Κυράτσα Ριτσούδη που υπηρετεί στη 
ΑΔ Θες/νίκης-ΑΤ Ιωνίας-Καλλιθεας, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ 
Πιερίαςτηλ.6942929460.
> 0  Αστυφύλακας Ευάγγελος Τσιούρης που υπηρετεί στο 
A T Νέας Χαλκηδωνας/ Γ Α Α  Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ Ιωαν- 
νίνων, Θεσπρωτίας Γρεβενών, Καστοριάς ή Κοζάνηςτηλ.6946912113 κ 
6988260714.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Ατ
τικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφο του, από οποιαδή
ποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσ/νίκηςτηλ.6947891750.
>Η Αστυφύλακας Ειρήνη Μπαταούλα που υπηρετεί στο Α' 
AT Γλυφάδας/ Γ Α Α  Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ Κοζάνης Φλώρινας 
ή Καστοριάςτηλ.6982480204-210-8986885.
> 0  Αστυφύλακας Σταύρος Στοφορίδης που υπηρετεί στο 
AT Κρανιδίου Αργολίδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΓΑΔ. Θεσ/νίκης ΑΔ Καβά

λας Δράμας Ξάνθης Κιλκίς Σερρών ή Χαλκιδικής τηλ.6948985657. 
> 0  Αστυφύλακας Χρήστος Μαύρογιάννης που υπηρετεί 
στην ΑΔ Ζακύνθου, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ Τρικάλων, Καρδίτσας Λάρισας 
ή Ιωαννίνων, τηλ.6977446312.
> 0  Αστυφύλακας Νικόλαος Γκιούλος που υπηρετεί στο Τ.Τ 
Ελληνικού/ Γ Α Α  Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ Φθιώτιδαςτηλ.69427 
18460/210-9609378.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτι
κής Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από 
οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ Αυκάδας Ατωλίας ή Ακαρνανίαςτηλ 
.6989848419.
>Η Αστυφύλακας Ευτυχία Γαλαχουσίδη που υπηρε
τεί στο AT. Μοσχάτου/ Γ Α Α  Αττικής, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ 
Ροδου,τηλ.6945948134/210-4839742.
> 0  Αστυφύλακας Ιωάννης Φούκας που υπηρετεί στο 
ΤΑΛαθροματαναστεύσης Ανατολικής Αττικής, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
ΑΔ Θεσπρωτίας ή Ιωαννίνων,τηλ.6944635265.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ Ηρακλείου, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ.Θεσ/νίκηςτηλ.697841000-2310771438.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Αμεση Δράση Αττικής, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ ΑΔ. Θεσ/νίκης τηλ6947891750.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΔ Βοιωτίας, επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των 
ΓΑΔ. Θεσ/νίκης ΑΔ Χαλκιδικής Σερρών, Δράμας Καβάλας Ξάνθης 
ή Ροδόπηςτηλ.6938000166.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφαλείας Αττι
κής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της ΑΔ Αχαΐας τηλ.6948297359
> 0  Ειδικός Φρουρός Εμμανουήλ Ραμουτσάκης που υπη
ρετεί στο AT. Αρτεμιδας (Λούτοας)/ΓΑΑ Αττικής, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΑΔ Ηρακλείου Κρήτης τηλ.6946022385.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στο AT Ακροπόλε- 
ως/ Γ Α Α  Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΓΑΔ.Θεσ/νίκης ή ΑΔ 
Κιλκίςτηλ.6936131527.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στη Δ/νση Άμεσης Δράσης 
Αττικής(ΔΙΑΣ) Βορειοανατολικής Αττικής, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε τμήμα της Δ/νσης 
Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικήςτηλ.6977998728/211-7402024.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στην διευρυμένη σύσκεψη και συ

ζήτηση που πραγματοποίησε την 23η Μαρτίου 2011, είχε ως κύριο θέμα την 

κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και δυστυχώς συντηρείται, στην Ελληνική 

Αστυνομία

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό το κράτος της γενικής, για πρώτη φορά, 

ομολογουμένως θλίψεως και αγανακτήσεως για την δολοφονία την 1 Μαρτίου 

2011, των δύο νεαρών αστυνομικών, από τις σφαίρες αδίστακτων κακοποιών. 

Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί οι δύο. Προκαλεί τρόμο αλλά και αποτροπιασμό, ο 

απολογισμός των νεκρών αστυνομικών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά την 

εκτέλεση της αποστολής τους, μόνο κατά την τελευταία δεκαετία. Περισσότεροι 

από 660 είναι οι νεκροί και περίπου 7.000 οι τραυματίες.

Ιδιαίτερη όμως αίσθηση και συγκίνηση το γεγονός ότι μεταξύ των θυμάτων αυ

τών περιλαμβάνονται 99 αστυνομικοί διαφόρων βαθμών, οι οποίο έπεσαν κυριολε

κτικά μαχόμενοι κατά της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, από 

σφαίρες αδίστακτων εχθρών της εννόμου τάξεως και της ζωής των πολιτών.. 

Μπροστά σ’ αυτό το φαινόμενο που εξελίσσεται σε μια δημοκρατική χώρα εν και- 

ρώ ειρήνης, ο προβληματισμός είναι μεγάλος και πρέπει να προκαλέσει το ενδι

αφέρον και την ανησυχία όλων των φορέων, όλων των πολιτών και ολόκληρης 

της κοινωνίας

Το αίμα, η θυσία ανθρώπινων ζωών στο βωμό του καθήκοντος για την προάσπιση 

των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών και για την εξασφάλιση 

αισθήματος τάξεως και ασφαλείας είναι το βαρύτερο τίμημα Δεν συγκρίνεται με 

κανένα άλλο αγαθό.

Όλοι συμμεριζόμαστε τους πολίτες για τις οικονομικές δυσχέρειες στις οποίες 

έχουν περιέλθει και μάλιστα χωρίς δική τους υπαιτιότητα,. Ό πως εκτιμούμε 

και τα αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες μετανάστες οι οποίοι βρέθηκαν 

εγκλωβισμένοι στη χώρα μας χωρίς προοπτική και χωρίς ελπίδα.

Επιπλέον των ανωτέρω δεν παραγνωρίζουν και το μεγάλο πρόβλημα για την δη

μοσία τάξη, που αποτελούν και οι εκτροπές που παρατηρούνται, στις κατά τα άλλα 

νόμιμες διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες κοινωνικών ομάδων.

Πάνω απ’ όλα, όμως ανησυχούμε ιδιαιτέρως για την έκταση που έχει λάβει η 

εγκληματικότητα γενικώς, αλλά κυρίως η βαριά εγκληματικότητα, η οποία οφεί

λεται στην δράση ποικίλων οργανωμένων ένοπλων συμμοριών, και στην ένοπλη 

πολυώνυμη τρομοκρατία, η οποία ενδημεί, δυστυχώς στη χώρα μας. 

Παρακολουθούμε με έντονη ανησυχία και προβληματισμό την αδυναμία ή την 

ανικανότητα της πολιτείας να αντιμετωπίσει στη ρίζα τους τα φαινόμενα αυτά, τα 

οποία μετατοπίζει στην πλάτη της αστυνομίας η οποία βασικά έχει κατασταλτική 

αποστολή.

Εκ των πραγμάτων η αστυνομία καλείται να φέρει εις πέρας ένα βαρύ έργο, το 

οποίο ενίοτε ξεπερνά τα όρια της αρμοδιότητάς της αλλά και της αντοχής της 

Παρά ταύτα ως εκ του ρόλου τη ς  της αποστολής της και της πρακτικής που έχει 

επικρατήσει στη χώρα μας( η αστυνομία για κάθε δουλειά) δεν δύναται να το απο- 

φύγει.

Συνεπεία όλων των ανωτέρω, η αστυνομία σήμερα διεξάγει ένα πρωτοφανή για 

τα αστυνομικά δεδομένα, σε περίοδο ειρήνης και δημοκρατίας αγώνα κατά της 

εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας Στην πραγματικότητα διεξάγει ένα 

ένοπλο πόλεμο με αιματηρά; συγκρούσεις και με πολλά θύματα, κυρίως αστυνο

μικούς

Ο αστυνομικός είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται καθημερινώς με το δάκτυλο 

στην σκανδάλη εκθέτοντας τον εαυτό του σε άμεσο κίνδυνο.

Ολόκληρο το εικοσιτετράωρο, σχεδιάζονται και εκτελούνται από τις αστυνομικές 

Υπηρεσίες σ’ ολόκληρη την χώρα, στις πόλεις στους εθνικούς δρόμους και στην
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ύπαιθρο, μια τεράστια πολεμική επιχείρηση κατά των κακοποιών όπου τα καλάσ- 

νικοφ έχουν τον πρώτο λόγο.

Καμιά άλλη κοινωνική ομάδα και κανείς εργαζόμενος δεν εκτελεί την αποστολή 

του με τόσο άμεσο κίνδυνο της σωματικής του ακεραιότητας της υγείας του και 

αυτής της ζωής του, όσο οι αστυνομικοί.

Η αγωνία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι μεγάλη. Όσο βλέπει ότι δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στην αποστολή της και να δημιουργήσει στην κοινωνία αίσθημα 

ασφαλείας και τάξεως επιζητεί διαρκώς νέες μεθόδους αντιδράοεως και αστυνο- 

μεύσεως Και όλα αυτά εκ των ενόντων. Με περιορισμένους πόρους και χωρίς την 

κάλυψη των ελλείψεων και των φυσιολογικών φθορών.

Εκείνος όμως που καλείται να εφαρμόσει τις αστυνομικές μεθόδους και να χρη

σιμοποιήσει τα υλικοτεχνικά μέσα και τις αναγκαίες τεχνογνωσίες αυτός που 

εντέλλεται να σταθεί αντιμέτωπος με τον απρόβλεπτο και επικίνδυνο κακοποιό 

ή με τον αδίστακτο τρομοκράτη είναι ο αστυνομικός του δρόμου, ο αστυνομικός 

που άγρυπνά και περιπολεί σε εικοσιτετράωρη βάση. Αυτός αναλαμβάνει την ευ

θύνη της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών, του ίδιου αλλά 

και του αντιπάλου του. Και αυτός πρέπει να είναι επαρκήςΠρέπει να διαθέτει 

ιδιαίτερα προσόντα. Εκτός από τον εξοπλισμό νομικό και υλικό που του παρέχει η 

πολιτεία, πρέπει να διαθέτει σωματικά και ψυχικά προσόντα ανωτέρου επιπέδου. 

Να τρέφει αγάπη και κοινωνική ευαισθησία για το λειτούργημα που καλείται να 

επιτελέσει. Και επί πλέον πρέπει να διαθέτει, άρτια θεωρητική, αλλά προ παντός 

πρακτική εκπαίδευση και άσκηση στις μεθόδους και τις τεχνικές που υπαγορεύο

νται από την αστυνομική δεοντολογία και την διεθνή αστυνομική πρακτική. 

'Ενα άλλο εξίσου και ίσως πιο σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματική δράση 

της αστυνομίας είναι η αναγνώριση και η ηθική συμπαράσταση από την πολιτεία 

, τους πολίτες και την κοινωνία κατά την εκτέλεση της αποστολής της.

Η παραμέληση από την πολιτεία, η απαξίωση και η υποβάθμιση της προσωπι- 

κότητος του Αστυνομικού στο πεζοδρόμιο και στα τηλεοπτικά παράθυρα και ο 

δημόσιος διασυρμός του για επικοινωνιακοϋς ενίοτε λόγους αλλά και για άλλες 

σκοπιμότητες είναι πιθανόν να οδηγήσουν τον αστυνομικό σε κατάσταση απογο

ήτευσης, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Με άλλα λόγια το αστυνομικό καθήκον είναι ακριβό άθλημα. Απαιτεί ήθος υψη

λό αίσθημα ευθύνης θάρρος γενναιότητα, ψυχική και σωματική αντοχή και 

υψηλές δεξιότητες Και αυτά όλα κοστίζουν χρήματα 

Με βάση όσα εν τάχει αναφέρθηκαν ανωτέρω, πιστεύουμε ότι σήμερα, ίσως εί

ναι από τις λίγες φορά; που η αστυνομία έχει τόσο μεγάλη ανάγκη της κρατικής 

μέριμνας και της συμπαραστάσεως όλων των φορέων και όλων των πολιτών. Η 

ασφάλεια και η κοινωνική γαλήνη, είναι ύψιστα κοινωνικά αγαθά και χωρίς την 

εξασφάλισή τους η κοινωνική ευημερία που είναι το διαρκώς ζητούμενο, φαλκι

δεύεται και απομακρύνεται.

Πρώτη η πολιτεία και τα πολιτικά κόμματα, μέσα από το κοινοβούλιο να λάβουν 

νομοθετικές πρωτοβουλίες με τις οποίες θα παρέχονται τα αναγκαία οικονομικο- 

τεχνικά μέσα για την άρτια οργάνωση και λειτουργία της αστυνομίας 

Να προστατεύσουν τον αστυνομικό από προκλητικές ενέργειες και υβριστικές 

συκοφαντικές και βίαιες επιθέσεις εναντίον τους χαρακτηρίζοντας τα αδικήματα 

κατά της ιιροσωπικότητος και της σωματικής τους ακεραιότητος που διαπράτ- 

τονται κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ιδιαιτέρας βαρύτητος με άμεσες 

επιβαρυντικές συνέπειες ( Αυτόφωρο, αυξημένη ποινή, προφυλάκιση χωρίς ανα

σταλτικό χαρακτήρα και χωρίς δυνατότητα εξαγοράς της ποινής).

Εμείς, οι απόστρατοι, με την πείρα που κουβαλάμε στη πλάτη μας και με τη γνώ- 

ση της ιστορίας της Αστυνομίας που έχει γραφεί με αίμα, με πόνο και με δάκρυα, 

απευθύνουμε έκκληση προς όλους προς την πολιτεία, τα κόμματα, τα μέοα ενη- 

μερώσεως τους κοινωνικούς φορείς και ιδιαιτέρως την νεολαία της πατρίδας μας 

Και τους λέμε: Προς θεού κύριοι μην πυροβολείτε την Αστυνομία Μη χλευά

ζετε, μη λοιδορείτε, μην υβρίζετε και μη βιαιοπραγείτε κατά των Αστυνομικών. 

Και αυτοί είναι ένα κομμάτι δικό σας Υπάρχουν για σας. Σ’ αυτούς μπορείτε με 

ασφάλεια και σιγουριά να υπολογίζετε και να προσφεύγετε. Προστατεύοντας τον



αστυνομικό, προστατεύετε την δίκη σας ασφάλεια και τη δίκη κοινωνική και οι

κογενειακή γαλήνη.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ 

Το «πρόβλημα της Κερατεας» είναι πολύ σοβαρό, 

αλλά δεν rival αστυνομικό

Οι συνεχιζόμενες αστυνομικές επεμβάσεις στην περιοχή της Κερατεας με τις συνε- 

πακόλουθες άναρχες και επικίνδυνες αντιδράσεις, επισημαίνουμε -για μια ακόμα 

φορά- ότι εντείνουν την ανησυχία μας και θέτουν όλους προ των ευθυνών τους, 

ανάλογα με τη θέση και το ρόλο που τους αναλογεί σε αυτό το απίθανο θέατρο του 

παραλόγου, που έχει στηθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο, δήθεν στο όνομα του 

δημοσίου συμφέροντος.

Οι Ομοσπονδίες μας, λαμβάνοντας υπ’ όψην την παρατεταμένη νοσηρή αυτή κα

τάσταση που πέραν των άλλων αποδιοργανώνει πλήρως το σύστημα αστυνόμευ

σης στο Λεκανοπέδιο Αττικής και τους γύρω νομούς από τους οποίους αντλούνται 

ενιαχυτικές δυνάμεις, καλούν την τοπική κοινωνία να διεκδικήσει τα όποια δί

καια αιτήματά της όχι με βίαιες αντιδράσεις, εκδηλώνοντας την οργή τους εναντί

ον των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διότι σε 

τελική ανάλυση και οι αστυνομικοί εργαζόμενοι είναι και εκτελούν εντολές της 

συντεταγμένης Πολιτείας

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ

Τα φαινόμενα των κρουσμάτων βίας κατά πολιτικών προσώπων, που το τελευ

ταίο χρονικό διάστημα βαίνουν συνεχώς κλιμακούμενα με τους προπηλακισμούς 

ιδίως Κυβερνητικών στελεχών και τις τρομοκρατικές ενέργειες με χαρακτηρι

στικότερη αυτήν του εμπρησμού στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Υγείας κ. 

Ανδρέα ΛΟΒΕΡΔΟΥ, προκαλούν σε εμάς τους Έλληνες Αστυνομικούς εύλογη 

ανησυχία και θέτουν επιτακτικότερα προ των ευθυνών τους τα συντεταγμένα 

όργανα της Πολιτείας για τον εντοπισμό και την τιμωρία των δραστών.

Οι Ομοσπονδίες μας οι οποίες διαχρονικά έχουν εκφράοει τις θέσεις τους και 

έχουν καταδικάσει τη βία απ’ όπου και αν αυτή προέρχεται και όποια και να είναι 

τα θύματά τη ς  επαναλαμβάνουν ότι τούτες τις δύσκολες ώρες για την πατρίδα 

μας δεν βοηθούν οι ακρότητες και οι εξαλλοσύνες Όσο υπεύθυνοι είναι οι εκά- 

σιοτε κυβερνώντες για τις αποφάσεις τους άλλο τόσο υπεύθυνοι είναι και εκείνοι 

που δυναμιτίζουν την όποια προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων, μέσω της πει- 

θούς και του δημοκρατικού διαλόγου.

ΕΠΙΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 

Καταργούν με υπηρεσιακή πρόταση και τα έξοδα 

μεταθέσεων

Το Νομοθέτημα Π.Δ. 100/2003 το οποίο κατοχύρωσε την υπηρεσιακή και κοι

νωνική αξιοπρέπεια των Αστυνομικών βάλλεται ξανά, για δεύτερη φορά μετά 

τον Σεπτέμβριο του 2008, η κατάρριψη και αποσάθρωσή του οποίου θα επιφέρει 

κατάφορα νέο πλήγμα κατά των εργαζόμενων Αστυνομικών και των οικογενειών 

τους

Με τα υπ’ αριθμ. 301/3/8 από 20-01-2011 και 3 από 21-01-2011 έγγραφα μας ανα

φερθήκαμε αναλυτικά στους λόγους για τους οποίους η πλειοψηφία των προτει- 

νόμενων ως πρωτοβουλία του Αρχηγείου με Σχέδιο Π.Δ. αλλαγών του Κώδικα 

Μεταθέσεων (το οποίο μας παραδόθηκε δήθεν για διαβούλευση;) είναι απορρι- 

πτέες και καταδικαστέες από το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού καθώς 

εμφορούνται από αγκυλώσεις και νοοτροπίες που καθηλώνουν τον Αστυνομικό 

Υπάλληλο στον αναχρονισμό και τον οδηγούν στην υποβάθμιση.

Προχωρώντας ακόμη ένα βήμα παραπάνω, με την υπ’ αριθμ. 6001/1/5/1257-β 

από 28-1-2011 διαταγή με θέμα: «Τακτικές Μεταθέσεις Υπαστυνόμων (άρθρο 7 

παρ.7 Ν.3686/08), Αρχκρυλάκων, Υπαρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων έτους 2011», 

το Αρχηγείο καταργεί τα έξοδα των μεταθέσεων, όπως και το εισηγήθηκε με το 

προτεινόμενο από αυτό Σχέδιο Π.Δ., πριν καν αυτό νομοθετηθεί (Προς τι αυτή 

η πρεμούρα;, Που ακούστηκε ποτέ τέτοιο πράγμα για υπηρεσιακή διαταγή που 

προκαταλαμβάνει κάτι το οποίο ακόμα δεν ισχύει;).

Πώς είναι δυνατόν ενώ έχουμε υποστεί κάθετες μειώσεις των αποδοχών μας που 

στις περιπτώσεις των χαμηλόβαθμων με λίγα χρόνια υπηρεσίας να τίθεται και

θέμα επιβίωσης η ίδια Υπηρεσία, πέραν της Τρόικας να εισηγείται τέτοια απαρά

δεκτα μέτρα αντί να ορθώνει σθεναρό ανάστημα για την προστασία της αποστολής 

των Αστυνομικών;

Πώς είναι δυνατόν αυτή την κρίσιμη συγκυρία να επιχειρείται αυτή η περαιτέρω 

οικονομική υποβάθμιση του Ελληνα Αστυνομικού με συνέπεια και την ηθική 

καταρράκωσή του, προκαλώντας εύλογη οργή και αγανάκτηση;

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Η περικοπή των ημερών εκπαίδευσης επιχειρησιακού χαρακτήρα αφήνει 

ακάλυπτο τον Αστυνομικό και απαξιώνει την Αστυνομία.

Η απόφαση για περικοπή των ημερών της κατ’ έτος συντηρητικής εκπαίδευσης 

των Αστυνομικών, που αρχίζει την 21-2-2011 οε θέματα αυτοάμυνας -  αυτοπρο

στασίας -  οπλοτεχνπτής και σκοποβολής έτους 2011, από πέντε σε τρεις ημέρες 

και της περικοπής του αριθμού των εκπαιδευτικών βολών υπονομεύει τις προ

ϋποθέσεις για την ποιοτική υπηρεσιακή κατάρτιση των Αστυνομικών σε ζωτι

κής σημασίας ζητήματα που αφορούν την θεσμική αποστολή τους εναντίον της 

εγκληματικότητας αλλά και της σύννομης και ορθής αστυνομικής τακτικής 

στους καθημερινούς ελέγχους που σχετίζονται με τους απλούς πολίτες 

Κοινή αίσθηση όλων των μάχιμων Αστυνομικών είναι ότι ουδέποτε η Υπηρεσία 

έδωσε πρώτη προτεραιότητα στα ζητήματα της μετεκπαίδευσης στην αστυνομική 

αυτοπροστασία κάτω από το βάρος της γραφειοκρατίας και της ανάλωσης του κα

θημερινού υπηρεσιακού χρόνου οε ξένα προς την αποστολή του Σώματος έργα 

Επιζητείται ως υπηρεσιακή κατεύθυνση η πλήρωση στατιστικών στόχων για 

επικοινωνιακή περισσότερο διαχείριση και προβολή μιας αμφιλεγόμενης αποτε- 

λεσματικότητας παρά ο σωστός τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να προσεγγιστούν 

στόχοι τεθέντες επιστημονικά και τεκμηριωμένοι ουσιαστικά, ώστε να υπάρχουν 

διαχρονικά αποτελέσματα.

Σεβασμός στους νεκρούς μας

Λίγα μόλις 24ωρα μετά την ετήσια επιμνημόσυνη δέηση και την απότιση φόρου 

τιμής στους Ή ρωες της Ελληνικής Αστυνομίας το περασμένο Σάββατο, η σύγ

χρονη εγκληματικότητα, έκοψε βίαια το νήμα της ζωής δυο ακόμα συναδέλφων 

μας, βυθίζοντας τις οικογένειές τους σε βαθύ πένθος και «προσφέροντας» σε όλους 

εμάς τους υπολοίπους την «ευκαιρία» να πράξουμε το χρέος μας...

Ειλικρινή συλλυπητήρια, έκφραση συμπαράστασης συναισθήματα οργής και 

λύπης κροκοδείλια δάκρυα από άλλους αναζήτηση ευθυνών, αλλά και περισπού

δαστες αναλύσεις για τα αίτια και τους φταίχτες πριν καν ξεκινήσουν οι έρευνες 

κομματικές αντπταραθέοεις κλπ, αλλά για την ταμπακέρα, απολύτως τίποτε.

Οι Ομοσπονδίες μας απέχουν συνειδητά από κάθε απόπειρα σκύλευσης της μνή

μης των νεκρών συναδέλφων μας συμμετέχουν σεμνά στο πένθος των οικογε

νειών για την τραγική απώλεια των αγαπημένων τους παιδιών και με αίσθημα 

ευθύνης εκφράζοντας την συντριπτική πλειοψηφία των 56.000 συναδέλφων μας 

τονίζουν τα ακόλουθα:

Ή ταν θέμα χρόνου να συμβεί το μοιραίο, είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό και γ ι’ 

αυτό προκαλεί κατάπληξη το γεγονός ότι κάποιοι εμφανίζονται αιφνιδιασμένοι. 

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα εκφράζει καθημερινά πλέον την έντονη ανησυχία 

του για τις απανωτές καταδιώξεις και ανταλλαγές πυροβολισμών με αδίστακτους 

κακοποιούς αλλά και για τις βίαιες επιθέσεις με αφορμή διάφορα γεγονότα, ενα

ντίον αστυνομικών στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο χώρα, χωρίς να έχει γίνει 

κοινή συνείδηση το μέγεθος του κινδύνου που απειλεί τους συναδέλφους μας Τα 

αντανακλαστικά των συντεταγμένων οργάνων της πολιτείας αλλά και των ίδιων 

των αστυνομικών υπηρεσιών, παρά τις διαρκείς επισημάνσεις μας δεν ανταποκρί- 

νονται στα σύγχρονα δεδομένα

Καλούμε την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα να αντιμετωπίσουν το μείζον 

ζήτημα της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών και την προβληματική λειτουργία 

της Ελληνικής Αστυνομίας ως εθνική υπόθεση, μακριά από κομματικές σκοπιμό

τητες και βεβαίως έξω από κάθε σκέψη για περαιτέρω μείωση των διατιθέμενων 

κονδυλίων. Στην ασφάλεια του πολίτη και στη θωράκιση του αστυνομικού, δεν 

χωρούν εκπτώσεις και περικοπές...

Θα δείξουμε ως κοινωνία εμπράκτως την υποστήριξή μας στον αστυνομικό θεσμό, 

απομονώνοντας όσους «επενδύουν» στην ανομία και στο λαϊκισμό, φτάνοντας στο
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σημείο να τυμβωρυχούν ασύσιολα κάθε φορά που πενθούμε αδικοχαμένους συ

ναδέλφους μας ή πολίτες; Ή  θα τιμήσουμε τους Ή ρωες αστυνομικούς όπως τους 

αξίζει, ως αστυνομική οικογένεια, ως πολιτεία και ως κοινωνία;

Οδός Ιωάννη Ευαγγελινέλη και Γεωργίου 

Σκυλογιάννη

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του Δημάρχου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη κ. Γι

ώργου Ιωακειμίδη στο σχετικό αίτημα των Ομοσπονδιών μας για την ανέγερση 

Μνημείου Πεσόντων και τη μετονομασία της οδού Περικλεούς σε οδό Ιωάννη Ευ- 

αγγελινέλη και Γεωργίου Σκυλογιάννη, στο σημείο όπου δολοφονήθηκαν άναν

δρα οι δυο συνάδελφοί μας Σε επικοινωνία του με τις Ομοσπονδίες μας εξέφρασε 

το ενδιαφέρον του Δήμου για την απόδοση των οφειλόμενων τιμών στη μνήμη 

των αδικοχαμένων συναδέλφων μας και ζήτησε να υπάρξει την προσεχή Παρα

σκευή 11/3/2011 στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ειδική προς τούτο συνάντηση. 

Υπενθυμίζεται ότι οι Ομοσπονδίες μας έχουν καλέσει την Πολιτεία και ολόκληρη 

την ελληνική κοινωνία να σταθεί αρωγός στις προσπάθειες μας για μια σύγχρονη 

και δημοκρατική Ελληνική Αστυνομία, αναγνωρίζοντας και τιμώντας τους Πεσύ- 

ντες στο καθήκον αστυνομικούς.

Αποτίοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής, σ’ αυτούς που με αυτοθυσία και αυταπάρ

νηση μάχονται υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον, εκπρόσωποι φορέων και 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ήδη έχουν προβεί σε διάφορες πρωτοβουλίες 

όπως μετονομασία οδών, ανέγερση μνημείων, διοργάνωση εκδηλώσεων κλπ., υιο

θετώντας και διατρανώνοντας ταυτόχρονα τη θέση μας ότι οι επιθέσεις εναντίον 

αστυνομικών, είναι επιθέσεις που στρέφονται εναντίον της ίδιας της κοινωνίας

Προς: Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Κύριε Υπουργέ,
Έ χουν περάσει ήδη δυο εβδομάδες από την άνανδρη δολοφονία των δυο συναδέλ

φων μας της Ομάδας ΔΙΑΣ, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής στου Ρέντη 

και η αστυνομική οικογένεια, όλοι οι συνάδελφοί μας αναμένουν από όλους μας 

να δοθούν νηφάλιες και ουσιαστικά; απαντήσεις στα πελώρια ΓΙΑΤΙ, που άφησε 

πίσω του και αυτό το τραγικά συμβάν.

Οι Ομοσπονδίες μας όπως γνωρίζετε, σεβάστηκαν τη μνήμη των αδικοχαμένων 

συναδέλφων μας, δεν προκάλεσαν το δημόσιο αίσθημα την ιερή στιγμή της ταφής 

των Ηρώων μας και περιορίστηκαν στην δημόσια έκφραση της αγωνίας μας για το 

μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας μια θέση άλλωστε που προβάλλουμε σταθερά 

τα τελευταία πέντε χρόνια και της οποίας υπήρξατε κοινωνός στο Γενικό Συμβού

λιο της ΠΟΑΣΥ (2/3/2011), κατά την παρουσίαση από τον δρ. Πολιτικών Ασφαλεί

ας κ. Γιώργο Παπακωνσταντή, δέσμης προτάσεων για τη συνολική μεταρρύθμιση 

της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα πάντα το δημόσιο συμφέρον και την υπεράσπι

ση της τιμής και της υπόληψης του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας ζητή

σαμε να υπάρξει άμεσα τριμερής κοινή συνάντηση με την Πολιτική Ηγεσία, ώστε 

τουλάχιστον ΤΩΡΑ έστω και μετά από έξι μήνες αναμονής να δοθούν στις δυο 

Ομοσπονδίες οι δέουσες δεσμεύσεις για συγκεκριμένες ενέργειες και αποφάσεις 

στο πλαίσιο των όσων ήδη έχουν δημοσίως ανακοινωθεί και εκ μέρους της Πολι

τικής Ηγεσίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Τα προβλήματα είναι γνωστά σε όλους γνωρίζουμε ότι εργάζεσθε καθημερινά για 

την αντιμετώπισή τους όμως αυτό δεν αρκεί. Οι συνάδελφοι δεν βλέπουν απτά 

αποτελέσματα, απεναντίας διακατέχονται από αισθήματα αβεβαιότητας για το αύ

ριο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να κινδυνολογήσουμε, αλλά σας υπενθυμίζουμε 

-πέρα από τους εγγενείς καθημερινούς κινδύνους- το μείζον πρόβλημα στην πε

ριοχή της Κερατέας όπου και σήμερα διαβάσαμε έντρομοι σε ημερήσια εφημερίδα 

των Αθηνών, το εξής τρομερά, λες και το σενάριο αυτά του τρόμου, θεωρείται 

αυτονόητο: «Πολλοί φοβούνται, ανάμεσά τους και αστυνομικοί (όπως μας το εκ

μυστηρεύτηκαν) άτι σύντομα θα βαφτεί με αίμα η Λεωφόρος Αθηνών-Λαυρίου 

στο ύψος του Βιομηχανικού Πάρκου»!!!
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Αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε αυτή τη λογική, αλλά δεν θέλουμε κιόλας να 

κατηγορηθούμε από τους συναδέλφους μας ότι υποτιμούμε το πρόβλημα, καίτοι, 

αναπτύξαμε σειρά πρωτοβουλιών με στόχο τον κατευνασμό της έντονης αντιπα

ράθεσης τη λήψη μέτρων προστασίας των συναδέλφων μας και την αναζήτηση 

λύσης μέσω της ενημέρωσης και του διαλόγου των αρμοδίων με την τοπική κοι

νωνία.

Επειδή πιστεύουμε ότι μπορούμε να συμβάλλουμε ως Ομοσπονδίες στην προ

σπάθεια για τη δρομολόγηση των μεγάλων τομών που προ πολλού θα έπρεπε να 

έχουν γίνει στο χώρο μας παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα χρόνο συνάντησης με 

τα προεδρεία μας προκειμένου αφενός να ενημερωθούμε για τις πρωτοβουλίες 

που αναπτύσσετε, αφετέρου δε για να σας εκθέσουμε τις δικές μας θέσεις επ’ αυ

τών.

Δαπάνες για τις λειτουργικές ανάγκες του Σώματος 

Οι Ομοσπονδίες μας το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει δέκτες εντόνων 

παραπόνων και καταγγελιών, τόσο των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων μας όσο και 

συναδέλφων και προϊσταμένων υπηρεσιών, λόγω των δυσλειτουργιών που πα

ρατηρούνται εξαιτίας της κατάργησης ή της μη έγκαιρης έγκρισης των σχετικών 

πιστώσεων για δαπάνες που αφορούν τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσω

πικού, τη συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων, την θέρμανση, την αγορά 

αναλώσιμων υλικών και ειδών υγιεινής κ.λ.π.

Εξαιτίας αυτού του γεγονότος οι αστυνομικές υπηρεσίες έχουν μείνει χωρίς 

απόθεμα γραφικής ύ λη ς χωρίς βασικά είδη για την ατομική υγιεινή και το κυ- 

ριότερο, τα περισσότερα υπηρεσιακά οχήματα κινούνται χωρίς την απαραίτητη 

συντήρηση με αποτέλεσμα πολλά εξ αυτών να έχουν ακινητοποιηθεί με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, την ποιότητα των πα

ρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας αλλά κυρίως τη σωματική ακεραιότητα των 

επιβαινόντων σ’ αυτά. Παράλληλα, παραμένουν ανεξόφλητα τα υπομνήματα για 

τις εκτός έδρας μετακινήσεις του προσωπικού από το έτος 2009 και εντεύθεν, που 

σημειωτέον αποτελούν καθημερινή ανάγκη και βασικό συστατικό λειτουργίας 

της ΕΛΑΣ.(μετακινήσεις για λήψη μέτρων τάξης -  παρουσία ως μάρτυρες οε δι

καστήρια -  μεταγωγές κρατουμένων -  εκπαιδεύσεις προσωπικού κ.λπ.).

Η κατάσταση όμως σήμερα έφτασε στο απροχώρητο.

Γνωρίζουμε την τραγική οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα μας 

όμως αδυνατούμε να δεχθούμε φαινόμενα παράλυσης και απαξίωσης της Ελληνι

κής Αστυνομίας της μόνης κρατικής υπηρεσίας που οφείλει να εγγυάται και να 

περιφρουρεί καθημερινά την κοινωνική γαλήνη και ασφάλεια των πολιτών.

Οι συνάδελφοί μας από όλη την Ελλάδα περιγράφουν ήδη με μελανά χρώματα 

τις δυσλειτουργίες που παρατηρούνται εξαιτίας της μη έγκαιρης έγκρισης των 

σχετικών πιστώσεων για δαπάνες που έχει ως συνέπεια:

>τον παροπλισμό οχημάτων (το 80% του συνόλου των οχημάτων της Ελληνικής 

Αστυνομίας βρίσκεται εκτός των ορίων εγγύησης της καλής λειτουργίας),

>την διακοπή παροχής καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων (λόγω μη εξό

φλησης των οφειλομένων δαπανών),

>την διακοπή ανεφοδιασμού πετρελαίου θέρμανσης,

>την παύση αγοράς αναλώσιμων υλικών και ειδών υγιεινής

>την αναστολή προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των κτηριακών υποδομών και

κρατητηρίων,

> το πρόβλημα στη σίτιση των κρατουμένων λόγω εξάντλησης και μη αναπλήρω- 

σης της παγίας προκαταβολής των Υπηρεσιών,

>την αδυναμία εφοδιασμού - προμηθειών ειδών ατομικού εξοπλισμού (ομάδων 

ΔΙΑΣ, R/T οχημάτων κ,λ,π).

Απαράδεκτη είναι επίσης και η μη απόσβεση δαπανών οδοιπορικών (600.000 περί

που εκκρεμή υπομνήματα) αλλά και η δυσλειτουργία από την υποστελέχωση των 

υπηρεσιών, λόγω συνταξιοδοτήσεως πολλών αστυνομικών τον τελευταίο χρόνο. 

Οι εξελίξεις αυτές έχουν και συνέπειες ηθικών διαστάσεων καθώς π.χ. δεν είναι 

δυνατόν να πραγματοποιείται έλεγχος οχημάτων με όχημα Τροχαίας ακατάλληλο



για κυκλοφορία λο'γω ελλιπούς συντήρησης.

Η μη έγκαιρη έγκριση των σχετικών πιστοόοεων οφείλεται στην κατάργηση της 

Δ/νσης του Ελεγκτηρίου Δαπανών (Π.Δ. 113/2010), του οποίου οι σχετικές αρ

μοδιότητες έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.), 

η οποία αφενός μεν είναι υποστελεχωμένη, “κινείται” με χρονοβόρες διαδικασίες 

που δεν μπορούν να προλάβουν την καθημερινή ροή αναγκών -  υποχρεώσεων 

της Ελληνικής Αστυνομίας, αφετέρου δε για την έκδοση σχετικής εγκριτικής 

πράξης απαιτεί την εξόφληση τυχόν υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται υπόλοιπο ποσοστού διάθεσης των εγ

γεγραμμένων πιστώσεων.

Οι Ομοσπονδίες μας καλούν άμεσα την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονο

μικών

να δώσουν την ενδεικνυόμενη λύση, προκειμένου να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η 

διάθεση των πιστώσεων του Π/Υ σε ποσοστό διάθεσης 100% οε ορισμένους ΚΑΕ 

στην Ελληνική Αστυνομία για να καταστεί δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία 

των υπηρεσιών της

Καλούν επίσης την Κυβέρνηση να προγραμματίσει ικανό αριθμό νέων προσλή

ψεων Δοκίμων Αστυφυλάκων το προσεχές εκπαιδευτικό έτος 2011-2012 ώστε να 

καλυφθούν τα μεγάλα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ε πιμνημόσυνη δέηση υπέρ τω ν πεσόντων Αστυνομικών 

Πραγματοποιήθηκε (26.2.2011) στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών της 

Ελληνικής Αστυνομίας η καθιερωμένη επιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες 

Αστυνομικούς, μετά το πέρας της οποίας ακολούθησε κατάθεση στεφάνων στο 

Μνημείο Πεσόντων που βρίσκεται στο προαύλιο του Υπουργείου Προστασίας του 

Πολίτη.

Φόρο τιμής στους πεσόντες απότισαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 

Χρήστος Παπουτσής ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόρης Το

σούλας σύσσωμη η Υπηρεσιακή Ηγεσία με επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώματος 

Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί, εκ

πρόσωποι των πολιτικών κομμάτων, ο Γενικός Γραμματέας της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλίας 

Ηλιόπουλος ο επίτιμος πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ κ. Δημήτρης Κυριαζίδης ο Πρόε

δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας κ. Νικό

λαος Κουτρουμπής, ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος 

ο νομικός σύμβουλος της ΠΟΑΣΥ κ. Χάρης Μπουκουβάλας, ο εγκληματολόγος 

και νομικός σύμβουλος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής κ. Άγγελος Τσιγκρής 

συγγενείς και φίλοι των αδικοχαμένων συναδέλφων και εκπρόσωποι συνδικαλι

στικών ενώσεων από όλη τη χώρα.

Την τελευταία δεκαετία, το Αστυνομικό Σώμα έχει κηδέψει πάνω από 660 εν 

ενεργεία αστυνομικούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων έχουν φύγει πρόωρα από 

τη ζωή, κυρίως λόγω τροχαίων ατυχημάτων και παθολογικών αιτίων. Ό μ ω ς 

σχεδόν κάθε χρόνο δυο αστυνομικοί χάνουν τη ζωή τους είτε από δολοφονικά 

πυρά, είτε από τροχαίο ατύχημα εν ώρα υπηρεσίας, ενώ οι τραυματίες -σοβαρά και 

ελαφρά- είναι πάνω από 7.000.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, δεν λησμονεί τους πεσόντες αστυνομικούς και 

επιζητεί την έμπρακτη στήριξη τόσο της κοινωνίας όσο και της πολιτείας ώστε 

η Ελληνική Αστυνομία να ανταποκριθεί στη δύσκολη και επικίνδυνη αποστο

λή της. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, τόλμησε πρώτο να απευθυνθεί δημοσίως 

στην ελληνική κοινωνία και να την καλέαει να αφήσει πίσω της τα εμφυλιοπο- 

λεμικά σύνδρομα του παρελθόντος τιμώντας τους ήρωές μας όπως τους αξίζουν. 

Υπενθυμίζουμε την πρότασή μας για την ονοματοδότηση οδών Πεσόντων Αστυ

νομικών, όπου είναι εφικτό για παλαιότερα συμβάντα, αλλά και τα mo πρόσφατα 

αιτήματά μας προς το δήμο της Αθήνας για να μετονομαστεί οε οδό Νεκτάριου 

Σάββα η οδός Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια, καθώς και για το αίτημά μας προς 

τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να εκδώσουν γραμματόσημο στη μνήμη του Γιώργου 

Βασιλάκη, που δολοφονήθηκε άνανδρα πέρυσι τον Ιούνιο.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιούλος ο οποίος 

εκπροσώπησε τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πόσης Ελλάδος κ.κ. 

Ιερώνυμο, του οποίου και μετέφερε τις ευχές και τα συλλυπητήρια προς τους συγ

γενείς των θυμάτων.

Μέλημα δ ικό  μ α ς η  ασφάλεια τω ν συμπολιτώ ν μ α ς και τη ς  Πολιτείας η 

θω ράκιση τω ν αστυνομικώ ν μας!

Σε παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών προχώρησαν σήμερα οι 

Ομοσπονδίες μας με κύριο αίτημα την εξαίρεση της Ελληνικής Αστυνομίας από 

την πολιτική των περικοπών, λόγω Μνημονίου.

Στον γενικό γραμματέα 

του υπουργείου κ. Ηλία 

Πλασκοβίτη επιδόθηκε 

ψήφισμα διαμαρτυρίας, στο 

οποίο τονίζεται ότι η συνε

χιζόμενη υποχρηματοδότη- 

ση της πολιτικής ασφαλείας 

στον τόπο μας όχι μόνο θα 

οδηγήσει ενδεχόμενα κά

ποιες αστυνομικές υπηρεσίες στο κλείσιμο, αλλά θα υπονομεύσει και το αγαθό της 

ασφάλειας σε μια περίοδο κατά την οποία η εμπέδωση συνθηκών ασφαλείας είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη και την έξοδο της χώρας 

από την κρίση.

Για άλλη μια φορά κολάσαμε την Κυβέρνηση να δώσει οριστική λύση στο πρό

βλημα της χρονοβόρας νέας διαδικασίας έγκρισης των καθημερινών δαπανών των 

υπηρεσιών, λόγω κατάργησης του Ελεγκτηρίου Δαπανών, αλλά και να ανακοινώ

σει την εξαίρεση της Ελληνικής Αστυνομίας από τον «κανόνα» μία πρόσληψη για 

κάθε πέντε αποστρατείες, αφού με την έλλειψη προσωπικού, που υπάρχει παντού 

σε συνδυασμό με την υπεραπασχόληση αστυνομικών σε πάρεργα και άλλες υπο

χρεώσεις του δημόσιου τομέα που έχει από χρόνια «φορτωθεί» (επιδόσεις δικογρά

φων, υγειονομικοί -  πολεοδομικοί έλεγχοι, φύλαξη Χ.Υ.ΤΑ, εμπλοκή σε τοπικού 

χαρακτήρα διενέξεις όπως στην Κερατέα κλπ), η αστυνομία δεν θα είναι οε θέση να 

ανταποκριθεί στα βασικά αστυνομικά της καθήκοντα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗ Σ Π .0 Α Ξ ΙΑ .

Επιστολή π ρ ο ς τον Αρχηγό 

Κύριε Αρχηγέ,
Κάθε σύγχρονη αστυνομία χρειάζεται σαφώς ένα δι

αρκές πρόγραμμα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των 

στελεχών τη ς Το ζήτημα αυτό είναι από τα μείζονα προβλή

ματα που απασχολούν το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, γιατί συνδέεται 

άμεσα τόσο με τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες όσο 

και με την ασφάλεια των ίδιων των αστυνομικών.

Η εκπαίδευση όμως κ. Αρχηγέ, δεν μπορεί να θεωρείται "δαπάνη πολυτελείας" για 

να υποβάλλεται στις γνωστές περικοπή;, όπως δυστυχώς συμβαίνει το τελευταίο 

χρονικό διάστημα

Ειδικότερα κ. Αρχηγέ, όπως μας καταγγέλλεται τόσο από περιφερειακές Ενώσεις 

μας όσο και από μεμονωμένα μέλη μας οι συνθήκες διαμονής των αποσπώμενων 

από υπηρεσίες της περιφέρειας στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για 

την παρακολούθηση διαφόρων σεμιναρίων κρίνονται επιεικώς απαράδεκτες 

Τούτο γιατί, παρά την καλή πρόθεση και τις φιλότιμες προσπάθειες των διοικού- 

ντων και υπευθύνων της Σχολής να διαχειριστούν και να εξυπηρετήσουν τους 

φιλοξενούμενους συναδέλφους παρέχοντας τους όσο το δυνατόν καλύτερες συν

θήκες διαμονής, δεν αρκεί.

Δεν αρκεί διότι καθίσταται πρακτικά αδύνατο λόγω των αυξημένων υποχρεώσε

ων παροχής καταλυμάτων που απορρέουν, αφ’ ενός από τη συνεχή λειτουργία 

των τμημάτων Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. και Τ.Ε.Μ Α και αφ’ ετέρου από τον μεγάλο αριθμό
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διαιασσόμενων σεμιναρίων, που έχουν καταστήσει ουσιαστικά τις υπάρχουσες 

κτηριακές εγκαταστάσεις ανεπαρκείς.

Αν δε στη διαμορφωθείσα κατάσταση συνυπολογιστεί και το γεγονός της περι

κοπής των δαπανών καθαριότητας, καθίσταται πασιφανές το μέγεθος του προ

βλήματος "περιβάλλον", στο οποίο είναι αναγκασμένοι να διαμένουν οι μετεκ

παιδευόμενοι, περιβάλλον που δεν συνάδει με την αξιοπρέπεια και το κύρος των 

αξιωματικών.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων η Ομοσπονδία μας προτεί

νει:

Α - Να υπάρξει εξορθολογισμός των διατασσομένων σεμιναρίων ανάλογα με τις 

δυνατότητες φιλοξενίας της Σχολής ανά περίοδο.

Β.- Σε κάθε άλλη περίπτωση, να υπάρχει δυνατότητα διαμονής των μετεκπαι

δευμένω ν σε ξενοδοχεία της επιλογής τους, με κάλυψη του κόστους (μέχρι ενός 

συγκεκριμένου ύψους) από την υπηρεσία.

Σ υ ντα ξιοδοπκά  θέματα Αστυνομικού προσω πικού μετά τη ν  εφαρμογή 

του  Ν. 3865/2010

Με την υπ ' αριθμ. 27135/0092 από 16-02-2011 ερμηνευτική εγκύκλιό του το Γε

νικό Λογιστήριο του Κράτους, επιχειρεί ερμηνευτική προσέγγιση επί της εφαρμο

γής των διατάξεων των άρθρων 20,21 και 22 του νέου συνταξιοδοτικού νόμου (Ν. 

3865/2010), που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων 

Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η Ομοσπονδία μας με τη σειρά της παραθέτει τα βασικά σημεία του νέου συνταξι- 

οδοτικού Νόμου για πληρέστερη ενημέρωση των μελών της αλλά και των ένστο

λων στο σύνολό τους

Α. θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικα ιώ ματος -  

Αναγνώριση υπηρεσιώ ν

Ι.Στις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 και 2 ορίζονται τα κάτωθι: 

α. 'Οσοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 % έτη) μέχρι την 31-12-2010, με 

βάση τις διατάξεις που ίσχυαν κατά περίπτωση, δεν επηρεάζονται από τις αλλαγές 

που επιφέρει ο νέος ασφαλιστικός νόμος, ήτοι δε μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης τους, ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης τους, καθώς και ο 

χρόνος έναρξης καταβολής αυτής

β. Επίσης δεν μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης και συνακόλου

θα ο χρόνος καταβολής αυτής για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 

(24 (Δ) έτη μέχρι 31-12-2014.

-Ειδικότερα για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ήτοι έχουν συμπλη

ρώσει 24 Vi έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

>το 2011 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 1 V4 επιπλέον έτη. 

>το 2012 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 3 επιπλέον έτη. 

>το 2013 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 4 Ά επιπλέον έτη. 

>το 2014 η υποχρέωση συντάξιμης υπηρεσίας αυξάνεται κατά 6 επιπλέον έτη. 

γ. Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαί

ωμα (με 24 xh  έτη) μέχρι την 31-12-2014 (λαμβάνοντας υπόψη και τις δεσμεύσεις 

του προηγούμενου εδαφίου) όποτε και αν ασκήσουν αυτά το δικαίωμα (το 2015, το 

2017, το 2020 κ.λ.π.) δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως προς 

τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης και τον 

χρόνο καταβολής αυτής

2. Στις διατάξεις της παρ. 3 και 4 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι όσοι θεμελιώνουν 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, η σύνταξη τους υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.3865/2010 και την δικαι

ούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ου έτους της ηλικίας τους είτε τα 40 έτη 

συντάξιμης υπηρεσίας

3. Στις διατάξεις της παρ. 6 του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι τα στελέχη της Ελ

ληνικής Αστυνομίας που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στο TEEM ή στην ΕΚΑΜ 

και εφ’ όσον δεν συμπληρώνουν μέχρι την 31-12-2010 εικοσαετή (ή 18 έτη για 

όσους έχουν πτητικά) πραγματική υπηρεσία, ούτε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό
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δικαίωμα (24 Ά  έτη) ο διπλασιασμός του χρόνου σ' αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να 

γίνει πλέον, μόνον, εφ’ όσον συμπληρώσουν εικοσιπενταετη (25ετή) πραγματική 

υπηρεσία.

>Επισημαίνεται ότι, όσοι από τα ανωτέρω στελέχη έχουν συμπληρώσει μέχρι την 

31-12-2010 εικοσαετή (ή 18 έτη για όσους έχουν πτητικά) πραγματική υπηρεσία 

και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μπορούν να διπλασιάσουν τον χρόνο 

που υπηρέτησαν ή υπηρετούν στις εν λόγω Υπηρεσίες οποτεδήποτε και αν απο

χωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία.

4. Στον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος συ

νυπολογίζονται για κάθε περίπτωση αθροιστικά:

> 0  χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται με 

τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (Ν.2084/1992, 

Ν.3865/2010 και Π.Δ. 169/2007).

> 0  χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο (μάχι

μη πενταετία, ΕΚΑΜ-ΤΕΕΜ κλπ.), με βάση τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 

του Π.Δ. 169/2007, του άρθρου 8 του Ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των 

διατάξεων αυτών.

> 0  χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος για όσους 

κατετάγησαν μετά την 01-01-1983, χωρίς να έχουν προϋπηρεσία στο Δημόσιο 

πριν την ως άνω ημερομηνία

> 0  αναγνωριζόμενος χρόνος σπουδών για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό 

δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά υπό τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, (κα

ταβολή εισφορών, να μη λογίζεται ο χρόνος αυτός συντάξιμος από άλλες διατάξεις 

κ.λ.π.).

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 21 ορίζονται τα ακόλουθα:

α. (1) Ο χρόνος των Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών και Συνοριακών Φυλάκων 

που υπηρέτησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταε

τούς Υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.) και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.), για 

τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το 

Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Η αναγνώριση του πα

ραπάνω χρόνου γίνεται με πράξη από την αρμόδια Δ/νση του Γ Α Κ  και κατόπιν 

αίτησης του ενδιαφερομένου.

(2) Οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑΜ, των παραπάνω προσώπων, μεταφέρο- 

νται στα οικεία Μετοχικά Ταμεία και ο χρόνος αυτός συνυπολογίζεται για επικου

ρική σύνταξη, μέσω των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης 

β. Οι νέοι ασφαλισμένοι (ασφαλισθέντες για πρώτη φορά μετά την 01-01-1993) 

που έχουν την ιδιότητα του Ιατρού ή Μηχανικού, υπάγονται από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του Ν.3865/2010, στο ασφαλιστικό -συνταξιοδοτικό καθεστώς του 

Δημοσίου και προαιρετικά, κατόπιν επιλογής τους στους οικείους ασφαλιστικούς 

φορείς που μπορούν να υπαχθούν λόγω της ιδιότητας τους (ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ). 

Τα εν λόγω πρόσωπα υπάγονται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν λόγω 

νόμου, για υγειονομική περίθαλψη υποχρεωτικά στον ΟΠΑΔ, ανεξαρτήτως της 

προαιρετικής ασφάλισης τους ή όχι στα προαναφερόμενα ειδικά Ταμεία.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 22 ορίζεται ότι:

α. (1) Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά 

καταργείται η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας 

προκειμένου να προσμετρήσουν στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία τους τον χρόνο 

σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου Σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού 

ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής Ο ανωτέρω χρόνος προσμετράται πλέ

ον τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση της σύνταξης.

(2) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εισφοράς εξαγοράς 

από μέρους του ενδιαφερομένου, με ασφάλιστρο 6,67%, που υπολογίζεται επί των 

συντάξιμων αποδοχών του.

β. Η αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος 

στο διπλάσιο (μάχιμη πενταετία), γίνεται από τους βίους τους ασφαλισμένους με 

καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη (20%). Οι ει

σφορές αυτά; υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέ

ραν του πενθημέρου (σήμερα 46,00 ευρώ ) και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που



αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 μηνών, παρακρατούμενες κατά την καταβολή τους, 

γ. (1) Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα (24 Ά  ε'τη) από 1-1-2015 

και μετά και κατετάγησαν μέχρι 31-12-1995 προσαυξάνεται, κατά τρία (3) έτη η 

συντάξιμη υπηρεσία τους Ο εν λόγω χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλή

ρωση των 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας

(2) Για την αναγνώριση του ως άνω χρόνου (3ετία) ακολουθείται η διαδικασία που 

ισχύει για την αναγνώριση του χρόνου σπουδών.

7. Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τρία (3) τουλάχιστον τέκνα και 

άνευ άλλων προϋποθέσεων (άρθρο 6, παρ. 1 περ. β' του Ν. 3865/2010).

(α) Με την ανωτέρω διάταξη εξομοιώνονται οι άντρες με τις γυναίκες που έχουν 

τρία τουλάχιστον τέκνα και ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συ- 

νταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά 

περίπτωση), αυξάνεται για όσους συμπληρώνουν την απαιτοΰμενη 20ετία ως 

ακολούθως:

-το 2011 απαιτούνται 21 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης 

-το 2012 απαιτούνται 23 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης 

-το 2013 απαιτούνται 25 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης 

(β) Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάοη τις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατά

ξεις για όσους έχουν τρία (3) τουλάχιστον τέκνα μπορεί να ασκηθεί και από τους 

δύο γονείς

Β. Επισημάνσεις:
1. Η Ομοσπονδία μας με την εμπειρία και τη σοβαρότητα που διαχρονικά έχει 

επιδείξει και συνεχίζει να επιδεικνύει, προτείνει σε όλους τους συναδέλφους να 

μελετήσουν με πολλή προσοχή τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους και να πά

ρουν τις αποφάσεις για το υπηρεσιακό τους μέλλον, χωρίς βιασύνη και αίσθημα 

πανικού. Ζητούμενο είναι η προσαρμογή των επιθυμιών τους αφενός στο νέο 

ασφαλιστικό -  συνταξιοδοτικό πλαίσιο που έχει θεσμοθετηθεί και αφετέρου στο 

υπηρεσιακό, κοινωνικό γίγνεσθαι, αλλά και στο οικονομικό περιβάλλον όπως αυ

τό έχει διαμορφωθεί σήμερα.

2. Προκειμένου να διευκολυνθούν οι συνάδελφοι, η Δ/νση Οικονομικών / Α.Ε A  

παρακαλείται για την άμεση έκδοση εγκυκλίου για την αποσαφήνιση όσων θε

μάτων δεν έχουν διευκρινιστεί από την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους καθώς και τις διαδικασίες αναγνώρισης των αναγνωριζόμενων ασφαλι

στικών χρόνων (σπουδών, πενταετία κ.λ.π.).

3. Επισημαίνεται ότι η Ομοσπονδία μας θα παρακολουθεί στενά την ορθή εφαρ

μογή των ισχυουσών διατάξεων, παραμένοντας σε εγρήγορση για τυχόν παρεκ

κλίσεις της Διοίκησης (κυρίως του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) από το 

γράμμα αλλά και το πνεύμα του ανωτέρω Νόμου. Επίσης θα είναι πάντα έτοιμη 

να καταθέσει στο μέλλον προτάσεις για περαιτέρω βελτίωση της ισχύουσας Νο

μοθεσίας.

Κρίσεις -  Προαγωγές Αξιωματικών από το βαθμό 

του Αστυνόμου Β' στο βαθμό του Αστυνόμου Α', για κάλυψη κενών 

οργανικών θέσεων»

Η Π. Ο ΑΞΙΑ με επιοταΐή προς τον κ. Αρχηγό τονίζει:
Με τις κρίσεις των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίες βρίσκονται 

σε εξέλιξη, έχουν προκύψει ή πρόκειται να προκόψουν πέραν των 173 κενές ορ

γανικές θέσεις Αξιωματικών στο βαθμό του Αστυνόμου Α'. Ό πω ς προκύπτει από 

την επετηρίδα του έτους 2011, για τους κρινόμενους Αξιωματικούς που φέρουν 

το βαθμό του Αστυνόμου Β', προς κάλυψη των ως άνω αναφερθέντων κενών ορ

γανικών θέσεων, οι (111) προέρχονται από την Τάξη Έ τους 1999 και οι υπόλοιποι 

(62) από την Τάξη Έ τους 2000.

Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 24/1997 «Ιεραρχία, 

καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας» ο κατά 

βαθμό ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας των Αξιωματικών αυτοτελώς ή σε συνδυασμό 

με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτών ως Αξιωματικών, καθορίζεται για τον 

βαθμό του Αστυνόμου Β' σε πέντε (5) έτη στο βαθμό ή δέκα (10) έτη συνολικής 

Υπηρεσίας Αξιωματικού, από την οποία δύο (2) έτη στο βαθμό. Η Τάξη των Αξι

ωματικών του 2000 πληρεί και τις δύο αυτές ελάχιστες προϋποθέσεις, καθόσον 

συνολικά, ως Αξιωματικοί, έχουν (11) έτη υπηρεσίας από τα οποία τέσσερα (4) 

ε'τη στο βαθμό του Αστυνόμου Β', μιας και προήχθησαν στον κατεχόμενο βαθμό 

το έτος 2007.

Κατόπιν τούτου θεωρούμε ότι η προαγωγή των (62) περίπου Αστυνόμων Β",

της Τάξης Έ τους 2000, στο βαθμό του Αστυνόμου Α', θα πρέπει να προχωρήσει 

κανονικά, χωρίς την πρόφαση «κωλυμάτων», που φυσικά δεν υφίστανται, αλλά 

και κυρίως δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 24/1997. Σε διαφορετική 

περύπωση θα έχουμε μια σαφή διάκριση, σε βάρος βεβαίως των προαναφερθέντων 

Αξιωματικών, αλλά και μία ευθεία καταστρατήγηση του ως άνω Π.Δ.

Εκτός των ανωτέρω, η Ομοσπονδία μας έχει γίνει αποδέκτης και σχετικών με το 

θέμα εγγράφων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων της και παρακαλούμε για τις δικές 

οας ενέργειες για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας αλλά 

και την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του βαθμού του Αστυνόμου Α', 

σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει το Π.Δ. 24/1997.

Η Π.ΟΑΞΙΑμε επιστολή προς τον κ. Υπουργό τονίζει:
Αν και έχουν παρέλθει πέντε μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων σας στη 

νευραλγική θέση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κι ενώ από την πρώτη 

στιγμή της υπουργικής οας θητείας ως πολιτικά υπεύθυνου για την αποτελεσμα- 

τικότητα ή μη των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας επιδιώξαμε μέσω του 

δημοκρατικού διαλόγου, της ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων, να συμβάλ

λουμε θετικά στην αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων του αστυνομι

κού μας οργανισμού, εν τούτοις μέχρι σήμερα, σημειώνουμε ότι αν και το έχουμε 

επιδιώξει πολλές φορές δεν έχουμε συναντηθεί μαζί σας ως επιβάλλεται εκ του 

θεσμικού μας ρόλου.

Η εύλογη ανησυχία μας επιτείνεται εκ του γεγονότος ότι ο Υφυπουργός Προ

στασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας, ο οποίος σας εκπροσώπησε στο ετήσιο 

συνέδριό μας είχε δεσμευτεί ότι θα υπάρξει θεσμοθετημένος διάλογος αναγνωρί

ζοντας μάλιστα ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να εργαστούμε όλοι για να τεθούν 

οι βάσεις μιας άλλης αστυνομίας

Ωστόσο, αντί να δρομολογηθεί η διαδικασία αυτή, είδαμε κ. Υπουργέ να προω

θούνται εκ μέρους του Υπουργείου μας σχέδια νόμου και προεδρικά διατάγματα, 

χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι θέσεις-προτάσεις μας γεγονός που ήδη έχει προ- 

καλέσει τη δημόσια καταγγελία εκ μέρους μας κινούμενοι πάντα- όπως θεωρούμε- 

σε επίπεδα επιτρεπτά και σωστά.

Γιατί αλλοίμονο κ. Υπουργέ, αν τα θεσμοθετημένα συνδικαλιστικά όργανα θα πρέ

πει να υπερβούν τα εσκαμμένα για τα αυτονόητα, για να συναντήσουν δηλαδή εν 

προκειμένω, τον Υπουργό μιας Κυβέρνησης που έχει σημαία της τις δημοκρατικές 

διαδικασίες τη διαφάνεια και το διάλογο.

Επειδή ωστόσο θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν παραβλέπετε σκόπιμα το θεσμοθε

τημένο ρόλο μας ζητάμε και πάλι συνάντηση μαζί σας προκειμένου να σας ενη

μερώσουμε αφ’ ενός για τα φλέγοντα θέματα που μας απασχολούν και αφ’ ετέρου 

να έχουμε επίσημη ενημέρωση εκ μέρους σας όσον αφορά τρέχοντα θέματα, όπως 

είναι η αναδιάρθρωση και ο εξορθολογισμός των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ

νομίας οι περικοπές δαπανών, η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών μας ταμείων και 

κυρίως το νέο μισθολόγιο που προωθείται από την Κυβέρνηση για το Δημόσιο 

Τομέα, χωρίς να γνωρίζουμε τι μέλει γενέσθαι για τους εργαζομένους στον Ορ

γανισμό μας

Οφείλουμε να σας επισημάνουμε κ. Υπουργέ, ότι η παρατηρούμενη αδράνεια και 

απραξία από τη μεριά του Υπουργείου μας για το ζέον ζήτημα του νέου μισθολο

γίου, -κι ενώ όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε στο ΥΠ.ΕΘ Α  έχει ήδη συσταθεί 

επιτροπή που εξετάζει το θέμα αυτό- ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέο κύμα εξόδου 

και αποχωρήσεων από τις τάξεις της ΕΛΑΣ.

Ό ,τι ακριβώς δηλαδή συνέβη πέρυσι τέτοια εποχή, όταν λογω της σύγχυσης και 

της αβεβαιότητας που υπήρξε από την παραφιλολογία που είχε αναπτυχθεί και 

αφορούσε τις αλλαγές που επρόκειτο να γίνουν στο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό 

μας σύστημα, αφού και τότε ουδεμία επίσημη ενημέροχιη υπήρχε από την πολιτι

κή μας ηγεσία, παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες που είχαν γίνει από την μεριά 

μας και την προσεκτική, συγκρατημένη και σοβαρή στάση που κρατήσαμε στην 

ενημέρωση των συναδέλφων.

Μια τέτοια απευκταία εξέλιξη κ. Υπουργέ, θα έδινε όχι μόνο την -χαριστική βολή» 

στα χειμαζόμενα ασφαλιστικά μας ταμεία, αλλά θα επέτεινε περαιτέρω τα φαινό

μενα διάλυσης των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας λογω της μεγάλης 

έλλειψης προσωπικού που ήδη υπάρχει. Εκτός και εάν δρομολογείται νέος αιφνι

διασμός της κυβέρνησης για το θε'μα αυτό -όπως ακριβώς και με το ασφαλιστικό- 

προκειμένου να εναρμονιστεί με τις επιταγές της τρόικας που σχεδιάζει σύμφωνα
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με όλες τις ενδείξεις νέες μειώσεις στο εναπομείναν εισόδημα μας

Ανακοίνωση

Συνήλθε (16/02/2011) σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία της Π.ΟΑΞΙΑ το Δ.Σ. 

της Ομοσπονδίας μας με κύρια θέματα συζήτησης:

1. Συζήτηση -  Προτάσεις μελών του Δ.Σ. ενόψει της εφαρμογής του νέου μισθο

λογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων.

2. Ενημέρωση για τις επικείμενες αλλαγές στο ισχύον σύστημα μεταθέσεων του 

ΠΔ. 100/2003.

3. Συζήτηση -  Προτάσεις για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει από την καθυ

στέρηση έγκρισης των πάσης φύσεως δαπανών λόγω της κατάργησης της Διεύ

θυνσης Ελεγκτηρίου Δαπανών.

4. Ενημέρωση από τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας για τα προβλήματα 

που προκύπτουν στον Οργανισμό της ΕΑΑΣ. από την εφαρμογή των διατάξεων 

του Ν. 3904/2010 «Εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της ποινικής δι

καιοσύνης και άλλες διατάξεις».

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Δ/ντης του Τ .Ε .Α Π Α Σ Α  Ταξίαρχος κ. 

ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κων/νος και ο Νομικός Σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας κ. ΜΠΑΡ- 

ΜΠΟΥΡΗΣ Ρήγας προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη του Δ.Σ., ο πρώτος για 

την κατάσταση των Επικουρικών μας Ταμείων και ο δεύτερος για τη δυνατότη

τα κατάθεσης προσφυγής κατά του Δημοσίου για τις περικοπές των επιδομάτων 

μας

Ειδικότερα: Για το θέμα του νέου μισθολογίου, το οποίο προωθεί η Κυβέρνηση 

πάγια θέση, ως γνωστόν, της Ομοσπονδίας μας είναι όντως ότι απαιτείται ένα νέο 

μισθολόγιο ένστολων δικαιότερο και ορθολογικότερο, με την ενσωμάτωση των 

επιδομάτων μας στον Βασικό Μισθό.

Σε κάθε περίπτωση όμως δηλώνουμε κατηγορηματικά, ότι δεν είμαστε διατεθει

μένοι να δεχθούμε με το νέο μισθολόγιο περαιτέρω μείωση των λαμβανόμενων 

αποδοχών μας αφού αυτές είναι ήδη κατακρεουργημένες κατά 30%, καθώς στην 

περσινή μείωση των επιδομάτων μας και την κατάργηση των δώρων μας ήρθε να 

προστεθεί φέτος και η αύξηση της παρακράτησης για το Μ.Τ.Σ. και το Τ Α Α Σ . 

Για το λόγο αυτό καλούμε την Κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της και την πολι

τική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ν ’ αφήσει το κρυφτούλι και 

να ενημερώσει άμεσα τα συνδικαλιστικά μας όργανα για τις προθέσεις της σχετικά 

με το μισθολόγιο των ένστολων.

Για τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την κατάργηση του Ελεγκτηρίου 

Δαπανών με αποτέλεσμα να έχουν παγώσει όλες οι εγκρίσεις κονδυλίων και να 

έχει επέλθει μια πρωτοφανής δυσλειτουργία των υπηρεσιών της ΕΑΑΣ. παρότι 

έγκαιρα είχαμε επισημάνει το πρόβλημα και είχαμε ζητήσει με παρέμβασή μας την 

επίλυσή του, εν τούτοις μέχρι σήμερα ουδεμία εξέλιξη έχει υπάρξει παρά τις διαβε

βαιώσεις για την εξεύρεση λύσης

Προς τούτο καλούμε και πάλι τον αρμόδιο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. 

Χρήστο ΠΑΠΟΥΤΣΗ να παρέμβει άμεσα στο Υπουργείο Οπτονομικών, προκει

μένου να επιτραπεί κατ’ εξαίρεση η διάθεση των πιστώσεων του Π/Υ σε ποσοστό 

διάθεσης 100% σε ορισμένους ΚΑΕ στην Ελληνική Αστυνομία για να καταστεί 

δυνατή η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της 

Για το μείζον ζήτημα της Κερατέας που η κατασκευή ενός ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ τείνει 

να καταστεί βεντέτα μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και των Αστυνομικών 

Δυνάμεων που έχουν διαταχθεί να εκτελούν υπηρεσία στο χώρο όπου επίκειται η

δημιουργία του, 

κάνουμε και πά

λι έκκληση προς 

όλες τις πλευρές 

να πρυτανεύσει 

η λογική και 

επιπλέον η Κυ

βέρνηση ανα

λαμβάνοντας τις ευθύνες τη ς  πριν να είναι πολύ αργά, να αντιληφθεί ότι τέτοια 

θέματα -  όπως έχουμε ξανατονίσει -  λύνονται με διάλογο, σοβαρότητα και υπευ

θυνότητα και όχι με αστυνομικά μέτρα

Σχετικά με το Τ.Ε Α Π Α Σ Α  σύμφωνα με τον Δ/ντη του, Ταξίαρχο κ. ΤΣΟΥΒΑ- 

ΛΑ Κων/νο, το Ταμείο λειτουργεί οριακά με το 1/3 μόνο του προβλεπόμενου προ

σωπικού, καθώς έχουν αποστρατευθεί έμπειρα στελέχη και ταυτόχρονα υπήρξαν 

μετακινήσεις και αποσπάσεις πέραν της καθημερινής διάθεσης του προσωπικού 

σε μέτρα τάξης Για το πρόβλημα αυτό αν και έχουν ενημερωθεί η πολιτική ηγε

σία και η φυσική ηγεσία του Σώματος εν τούτοις ουδείς έχει εγκύψει με θέρμη 

στα προβλήματα του Ταμείου.

Από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας δηλώθηκε η βούλησή μας να συμβάλλουμε 

με παρεμβάσεις αφενός μεν στην εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου και αφετέρου 

στην εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του με πρώτο βήμα την εκπόνηση αναλογι- 

στικών μελετών για τα Επικουρικά μας Ταμεία, το κόστος των οποίων θα αναλά

βουμε από κοινού με την Π.ΟΑΣ.Υ.

Ακόμη για το ζήτημα των περικοπών των επιδομάτων μας και της κατάργησης 

των Δώρων, αποφασίσθηκε η κατάθεση προσφυγών κατά του Δημοσίου σε 1η 

φάση πιλοτικά από τα μέλη του Δ.Σ.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς μέχρι σήμερα προσφυγές (επίδομα των 176 ευρώ, οικο

γενειακό επίδομα κ.λπ.), όπως μας γνώρισε ο Νομικός μας Σύμβουλος, βρίσκονται 

ακόμη σε εξέλιξη και ουδεμία τελεσίδικη δικαστική απόφαση έχει υπάρξει. 

Σχετικά τώρα με την τροποποίηση που επέρχεται στο συνδικαλιστικό νόμο με 

την προσθήκη που κατατέθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο 

Σχέδιο Νόμου για «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρε

σίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», επειδή κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης πληροφορηθήκαμε ότι κατατέθηκε αναδιατύπωση της 

τροπολογίας στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η 

οποία επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο εκλογής των Συμβουλίων 

των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων καθώς και των αντιπροσώπων των Ομοσπονδιών, 

το Συμβούλιο επιφυλάχθηκε να πάρει θέση επ’ αυτού προκειμένου να σχηματίσει 

ολοκληρωμένη άποψη, λαμβάνοντας υπόψη και τις απόψεις των Πρωτοβάθμιων 

Ενώσεων.

Όσον αφορά τον Ο.ΠΑΔ. και τις καταγγελίες που υπάρχουν από συναδέλφους 

ότι έχουν περικοπεί μία σειρά υγειονομικών εξετάσεων, οι οποίες δεν καλύπτονται 

πλέον από τον Οργανισμό, αποφασίσθηκε να εξεταοθεί διεξοδικά το θέμα προκει

μένου στη συνέχεια να γίνουν οι ανάλογες παρεμβάσεις προς τους αρμοδίους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗ Σ Π.ΟΑΣ.Υ.

Ε πιστολή τη ς  ΠΟΑΣΥ στους 300 τη ς  Βουλής 

Τους λόγους για τους οποίους ήταν επιτακτική ανάγκη η υπερψήφιση των νέων 

συνδικαλιστικών διατάξεων, εξηγούσε η Ομοσπονδία μας 

με επιστολή που απέστειλε και στους 300 βουλευτές 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επειδή από ορισμέ

νες πλευρές επιχειρείται με διάφορα προσχήματα 

η παρεμπόδιση της προσπάθειάς μας για τον εκδη

μοκρατισμό του συνδικαλιστικού μας κινήματος 

και τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση όλων των 

αστυνομικών της χώρας Συνοψίζοντας τη μακροσκελή 

επιστολή, αναφέρουμε τα εξής:

1) 'Οχι μόνο δεν συρρικνώνονται, αλλά απεναντίας διευρύνονται οι συνδικαλιστι

κές μας ελευθερίες και κατοχυρώνεται η διαφάνεια και η δημοκρατική λειτουργία 

σε όλο το εύρος του συνδικαλιστικού μας κινήματος Το αίτημά μας να εκλέγο

νται τα αιρετά μας συνδικαλιστικά όργανα με το σύστημα της απλής αναλογικής 

και όχι με ενιαίο ψηφοδέλτιο, ήταν χρόνιο. Άλλωστε, τα ιδρυτικά σωματεία της 

Ομοσπονδίας μας από το 1988 ακόμα, με τον Ν. 1264/82 λειτουργούσαν, ενώ και 

οι συνάδελφοί μας πυροσβέστες και λιμενικοί, με βάση τις διατάξεις του ίδιου αυ

τού νόμου, πραγματοποιούν από παλιά τις αρχαιρεσίες τους
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2) Με χον νέο τρόπο εκλογής των οργάνων, θα εκπροοωπούνται όλοι οι συνά

δελφοι, χωρίς αποκλεισμούς στα διοικητικά τους συμβούλια, ενώ αρνητικά φαι

νόμενα όπως ομαδοποιήσεις καιροσκοπισμοί, διαγραφές «αντιπάλων» κ.λπ., που 

λειτουργούσαν απαξιωτικά, τόσο για το συνδικαλισμό, όσο και για την β ία  την 

Ελληνική Αστυνομία, θα είναι πολύ mo δύσκολο να βρίσκουν πρόοφορο έδαφος 

διότι όλοι θα έχουν ταυτότητα Θα είναι ξεκάθαρες και οι βουλές των υποψηφί

ων, αφού οι όποιες διεργασίες προτάσεις και ιδέες θα έχουν ονοματεπώνυμο και 

άρα, θα επιδέχονται ονομαστικά και επωνύμως την όποια κριτική για τις όποιες 

αποφάσεις τους Η δημοκρατία και η δημοκρατική διαδικασία, ο έλεγχος και η 

διαφάνεια σε έναν ευαίσθητο χώρο, όπως είναι η Ελληνική Αστυνομία, μόνο ευ

εργετικά μπορούν να λειτουργήοουν, καθώς οι όποιες ανωριμότητες και οι όποιοι 

συνδικαλιστικοί αυθορμητισμοί, θα αποκαλύπτονται άμεσα και θα αντιμετωπίζο

νται αναλόγως

3) Η άλλη μεγάλη αλλαγή για την οποία, επίσης δεν πρέπει να υπάρχει καμία 

αμφιβολία ότι αποτελεί κι αυτή ώριμο αίτημα των συναδέλφων μας αφορά στη 

δημιουργία περισσοτέρων του ενός οωματείών στο Λεκανοπέδιο Αττικής Διότι, 

όταν το 1988 ιδρύθηκε το σωματείο της Αττικής κατά τα πρότυπα των νομών 

όλης της χώρας τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, τόοο από αριθμητική όσο και από 

ουσιαστική διάσταση. Με την πάροδο ταυ χρόνου, η β ία  η ζωή έδειξε ότι αυτός ο 

υπερσυγκεντρωτισμός σε ένα σωματείο των 18.000 μελών, έναντι των 50 άλλων 

σωματείων των αστυνομικών της υπόλοιπης χώρας όπου το αμέσως μεγαλύτερο 

λειτουργεί με περίπου 4.000 μέλη και το μικρότερο με περίπου 200, προκάλεσε 

αλαζονικές συμπεριφορές και εξουσιαστικές αντιλήψεις διαγραφές δικαστικές 

διενέξεις προσφυγές εναντίον όποιου τολμούσε να ιδρύσει δεύτερο ή τρίτο σωμα

τείο στα όρια άλλων νομαρχιών πλην της Αθήνας αλλά την β ία  ώρα συνένωση 

των σωματείων σε άλλες περιφέρειες και άλλες καταδικαστέες από όλους μας - 

γνωστές στους παροικούντες την Ιερουοαλήμ- συμπεριφορά;

4) Ως ΠΟΑΣΥ, όχι απλώς σεβόμαστε τους θεσμούς αλλά πολύ περισσότερο, κα

ταβάλλουμε καθημερινά μεγάλη προσπάθεια για την προάσπισή τους χωρίς να 

παρασυρόμαστε από Σειρήνες και Λαιστρυγόνες

Απλή αναλογική και πέντε σωματεία στην Αττική 

Ιστορικής σημασίας για το συνδικαλιστικό μας κίνημα η ψήφιση από τη Βουλή 

των Ελλήνων, στις 10 Μαρτίου 2011, του νομοσχεδίου με τίτλο «Σύσταση Γρα

φείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του 

Πολίτη και άλλες διατάξεις».

Η 23χρονη σοβαρή και υπεύθυνη αγωνιστική πορεία της Ομοσπονδίας μας για 

την προάσπιση του αστυνομικού υπαλλήλου, τον εκδημοκρατισμό, την αναβάθ

μιση της Ελληνικής Αστυνομίας και την κοινωνική αναγνώριση του αστυνομι

κού λειτουργήματος βρίσκει για μια ακόμη φορά τη δικαίωσή της 

Η εκπροσώπηση όλων των συναδέλφων με την καθιέρωση της απλής αναλογικής 

όπως ισχύει για όλους τους εργαζόμενους (Ν. 1264/82), αλλά και η δυνατότητα 

των συναδέλφων της Αττικής να εγγράφσνται σε πέντε σωματεία, και άρα να εκ

προσωπούνται πλέον mo αντιπροσωπευτικά, αίρουν τα εμπόδια που υπήρχαν και 

δημιουργούν προϋποθέοεις για τον εκδημοκρατισμό και την κοινωνικοποίηση 

της αστυνομίας

Μοναδικός γνώμονας δράσης του συνδικαλιστικού μας κινήματος πρέπει να είναι 

η ενίσχυση τηςαντιπροσωπευτικότητας των οργάνων του Km φυσικά ο σεβασμός 

των καταστατικών του αρχών, με συναίσθηση της υψηλής του αποστολής Km 

βέβαια διάθεση αυτοκριτικής Σε διαφορετική περίπτωση, οδηγείται στον αποσυν- 

δικαλισμό Km στην περιθωριοποίηση, φαινόμενα που ως ΠΟΑΣΥ πολεμήοαμε και 

θα εξακολουθήσουμε να πολεμάμε με όλες μας τις δυνάμεις 

Η Ομοσπονδία, ευθύς μόλις έγινε γνωστή η πρόθεση του υπουργού Προστασίας 

του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή να συμπεριλάβει στο νομοσχέδιο και διάταξη 

για το συνδικαλιστικό μας κίνημα, έκανε έναν αγώνα δρόμου, ενημερώνοντας τα 

αρμόδια στελέχη των πολιτικών κομμάτων. Ο πρόεδρος κ. Χρήστος Φωτόπουλος 

κλήθηκε στη Διαρκή Επιτροπή της Βουλής να παρουσιάσει τις θέσεις μας και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών (περισσότερα στο www.poasy.gr), ενώ λίγο 

πριν από την ψήφιση του νόμου, όλοι οι βουλευτές παρέλαβαν αχετική επιστολή, 

με την οποία αναλύονταν η αναγκαιότητα των προτεινόμενων αλλαγών.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 21ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Με κεντρικό σύνθημα «Η εντεινόμενη ανασφάλεια σήμερα παγώνει την ελπίδα 

για το αύριο. Ανασυγκρότηση τώρα της Αστυνομίας με όρους Κοινωνίας», πραγ

ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη (30,31 Μαρτίου 2011) το 21ο ετήσιο τακτικό πα

νελλαδικό συνέδριο της Ομοσπονδίας μας κατά το οποίο εγκρίθηκαν ο διοικητι-

ΑΝΕΛΛΗΝΙΑ' · ΑΗΙΙηΟΝΔΙΑ ^Ν Ο Μ ΙΚ Ο Ν  Υ πάλληλον

κός Km οπτονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, παρουσιάστηκαν 

εισηγήσεις εργασίες Km μελέτες για τα φλέγοντα ζητήματα της επικινδυνότητας 

της εργασίας μας της μεταρρύθμισης της Ελληνικής Αστυνομίας του μισθολογί

ου Km των ασφαλιστικών μας ταμείων.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντονου προβληματισμού για το μέλλον 

του αστυνομικού οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη του τις σημερινές συνθήκες 

κρίσης Km τον εκκολαπτόμενο κίνδυνο διολίσθησής του σε καταστάσεις που θα 

τον φέρουν αντιμέτωπο με την κοινωνία (ειδική μνεία έγινε στα γεγονότα της Κε- 

ρατέας Km στη θέση μας ότι οι μολότοφ δεν αποτελούν μέσο αγώνα, αλλά δολοφο

νικό όπλο) ενώ τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή Km τις δυο ημέρες του συνεδρίου στη 

μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας Γιώργου Σκυλογιάννη Km Γιάννη 

Ευαγγελινέλη, τονίζοντας για άλλη μια φορά ότι είναι καταδικαστέες οποιεσδήπο- 

τε πράξεις σκύλευσης της μνήμης των νεκρών μας αλλά Km υπενθυμίζοντας ότι 

η Ομοσπονδία μας ήταν εκείνη η οποία πέτυχε να καθιερωθεί επισήμως η Ημέρα 

Μνήμης των Πεσόντων Αστυνομικών το πρώτο Ψυχοσάββατο, κάθε χρόνο. 

Ειδικότερα, ο Αστυνομικός Διευθυντής (ΥΓ) κ. Μπαδέκας Αθανάσιος ενημέρω- 

οε τους συνέδρους για το επίπεδο παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο Αστυνομικό 

Προσωπικό Km στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα δημιουργίας νέων υποδο

μών με την ίδρυση ακόμα Km ξεχωριστού νοσοκομείου για τους ένστολους λαμ

βάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα των τραγικών συνεπειών (δολοφονίες 

τραυματισμοί, εργασιακό στρες κ,λπ) του καθημερινού πολέμου της αστυνομίας 

με τους αδίστακτους κακοποιούς σε κάθε περιοχή της Ελλάδας 

Επίσης από τον Δρ. Πολιτικών Ασφαλείας του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γι

ώργο Παπακωνσταντή, παρουσιάστηκε στους συνέδρους η μελέτη του ίδιου για 

την αναγκαιότητα μιας συνολικής μεταρρύθμισης της ΕΛΑΣ. σε βάθος χρόνου, η 

οποία θα λαμβάνει υπόψη της τα σύγχρονα εγκληματολογικά δεδομένα, αλλά Km 

τις ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού. Τονίστηκε δε ότι πρέπει να ξεκινήσει 

οργανωμένος διάλογος σε επιστημονικό πλαίσιο ώστε με πνεύμα διακομματικής 

συνεννόησης να καταλήξει η Ελληνική Βουλή για πρώτη φορά στα αστυνομικά 

χρονικά στην ψήφιση ενός ολοκληρωμένου νόμου -  πλαισίου για τη λειτουργία 

ίω ν αστυνομικών υπηρεσιών.

Το θέμα «Μνημόνιο -  Ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικά δικαιώματα Αστυνομικών» 

αναπτύχθηκε από τον Εργατολόγο κ. Αλέξη Μητρόπουλο, ο οποίος περιέγραψε με 

μελανά χρώματα το ζοφερό μέλλον που επιφυλάσσει το Μνημόνιο σε όλους τους 

εργαζόμενους της χώρας μας συμπεριλαμβανομένων Km των ένστολων.

Για τα σημερινά δεδομένα κω  το μέλλον των ασφαλιστικών μας ταμείων, καθώς 

επίσης Km για το νέο μισθολόγιο έγινε ενημέρωση των συνέδρων από τον Πρόεδρο 

του ΤΕΑΠΑΣΑ Υποστράτηγο κ. Κων/νο Τσουβάλα, τον Αστυνόμο Α κ. Βασίλειο 

Μαστρογιάννη, ο οποίος υπηρετεί στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου, 

καθώς Km από τον Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Απόστολο Ρίζο.

Εκ μέρους της Κυβέρνησης προσήλθαν ο Γενικός Γραμματέας Μακεδονίας Θράκης 

κ. Γεώργιος Χατζηκωνσταντίνου ενώ χαιρετισμό απέστειλε ο Υφυπουργός Προ

στασίας του Πολίτη κ. Μανώλης 'Οθωνας Στις εργασίες επίσης του συνεδρίου πα

ρέστησαν Km απεύθυναν χαιρετισμό: ο κ. Αθανάσιος Κατερινόπουλος (ΠΑΣΟΚ), 

ο. κ. Αθανάσιος Νάκος (Νέα Δημοκρατία) ο κ. Δημήτρης Αγκαβανάκης (ΚΚΕ), ο 

κ. Ν. Πριτσίνης (ΛΑΟΣ), ο κ. I. Παυλίδης (ΣΥΡΙΖΑ), ο Περιφερειάρχης Κεντρι

κής Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου
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Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαος Βαλεργάκης ο πρόεδρος χης Ομοσπονδίας Βουλγαρίαν 

Αστυνομικών κ. Enil Rashev, ο πρόεδρος χης ΠΟΑΞΙΑ κ. Δημήτρης Γεωργατζής 

ο επίχιμος πρόεδρος χης ΠΟΑΣΥ κ. Δημηχρης Κυριαζίδης ο εκπρόσωπος χου Αρ

χηγείου χης Ελληνικής Ασχυνομίας Γενικός Επιθεωρηχης Β. Ελλάδος Αντιστρά- 

χηγος κ. Νικόλαος Σερε'χης, ο εκπρόσωπος χου Εργαχικού Κέντρου Θεσσαλονίκης 

κ. Κώσχας Πελχέκης και οι εκπρόσωποι χων Ομοσπονδιών xtav Πυροσβεστών και 

χων Λιμενικών κ.κ. Τσολάκης και Παπαγεωργίου. Επίσης με χην παρουσία χους 

τίμησαν χο συνέδριο ο εκπρόσωπος χου Εθνικού Τμήματος χης ΙΡΑ κ. Χρήσχος 

Δέλλας ο επίχιμος Αντιπρόεδρος χης ΠΟΑΣΥ κ. Κώσχας Αντωνίου, ο νομικός κ, 

Δημήχρης Μηχρόπουλος ο γενικός γραμματέας χης ΠΟΑΞΙΑ κ. Ιωάννης Κατσι- 

αμάκας ο πρόεδρος Αξιωματικών Κεντρικής Μακεδονίας Κων/νος Μουράκης ο 

ΓΑΔ Κεντρικής Μακεδονίας κ. Κανάλης ο διευθυντής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης 

κ. Αθ. Παζαρλής και άλλοι συνάδελφοι.

Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες χου με χην ψήφιση χου σχετικού Ψηφί

σματος

ΨΗΦΙΣΜΑ

21ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Συμμεριζόμενοι ως Έλληνες Αστυνομικοί τον προβληματισμό και τις αγωνί

ες όλων σχετικά με χην πορεία χης χώρας μας τις οικονομικές χης αντοχές και 

κυρίως χην προοπτική που έχει για ευημερία σε ένα περιβάλλον οικονομικής 

κρίσης συμμετείχαμε στο 21ο Πανελλαδικό μας Συνέδριο, με πλήρη επίγνωση 

xcov γενικότερων και χων ειδικότερων ζητημάτων, που απασχολούν και πρέπει 

να απασχολούν ένα συνδικαλιστικό φορέα, όπως είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Αστυνομικών Υπαλλήλων.

Η χώρα μας για δεύτερο συνεχές έτος αντιμετωπίζει πρωτόγνωρες καταστάσεις με 

άμεσες αρνητικές συνέπειες και στις διεκδικήσεις του συνδικαλιστικού κινήμα

τος όλων των κοινωνικών τάξεων. Σε κάθε περίπτωση, όμως ως Ομοσπονδία, δεν 

απεμπολούμε το δικαίωμά μας να προβάλλουμε και να απαιτούμε λύσεις προς το

συμφέρον τόσο των αστυνομικών υπαλλήλων, όσο και των πολιτών. Το κυρίαρχο 

αίτημά μας διατυπωμένο πριν το ξέσπασμα της κρίσης ότι δηλαδή «στο αγαθό 

της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές», απέκτησε νέα 

δυναμική στις συνθήκες της κρίσης ιδίως δε μετά τον τραγικό χαμό των δυο συ

ναδέλφων μας χης Ομάδας ΔΙΑΣ, στου Ρέντη.

Συνοπτικά, από το συνολικό διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας μας τα μεγά

λα θέματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, το τελευταίο 

δεκάμηνο, ήταν η πολιτική των περικοπών που έχει οδηγήσει τις Αστυνομικές 

Υπηρεσίες στην απαξίωση και το συνάδελφο σε τραγικές καταστάσεις η επικιν- 

δυνΰτητα του επαγγέλματος μας με τις συνεχιζόμενες απώλειες ανθρώπινων 

ζωών και τους καθημερινούς τραυματισμούς η τρομοκρατία, η αθλητική βία, οι 

κοινωνικές ταραχές η εφαρμογή των όρων υγιεινής και ασφάλειας οι αλλαγές 

στο ασφαλιστικό μας σύστημα, η κατάρρευση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, 

η θέσπιση ενός νέου μισθολογίου, η τροποποίηση του νόμου 2265/1994 για τον 

εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του συνδικαλιστικού μας κινήματος που ψηφί

στηκε από τη Βουλή και δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

(Ν.3938/2011, Φ.Ε.Κ 61/31-3-2011), η διατήρηση καλών σχέσεων με την ελληνι

κή κοινωνία και βεβαίως η διατήρηση της ενότητας στο χώρο μας 

Το μέλλον, δυστυχώς είναι δυσοίωνο και με τα σημερινά δεδομένα, -χωρίς καμιά 

πεσιμιστική διάθεση-, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι για να ανατρέψουμε

ή έστω να περιορίσουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις απαιτούνται μαζικοί αγώνες 

στοχευμένες δράσεις και εμπεριστατωμένες προτάσεις για τη διασφάλιση των 

εργασιακών μας δικαιωμάτων και την εξασφάλιση μιας βιώσιμης προοπτικής οε 

προσωπικό-οικογενειακό και υπηρεσιακό-επαγγελματικό επίπεδο.

Θέλουμε μια αστυνομία δίπλα και όχι απέναντι στον πολίτη και αυτό το κάνουμε 

πράξη και ως συνδικαλιστικό κίνημα, συνομιλώντας με τον πολίτη, με τους εκ

προσώπους του στα όργανα της αυτοδιοίκησης με την επιστημονική κοινότητα 

και κάθε φορέα που μπορεί να συμβάλει στην επίτευξη των κοινών μας στόχων. 

Η τραγική απώλεια των δυο συναδέλφων μας στου Ρέντη, σηματοδότηοε όχι 

απλώς ένα κύμα συμπάθειας και στήριξης του αστυνομικού έργου, αλλά για πρώ

τη φορά μετά από πολλά χρόνια, τη μεταστροφή της κοινής γνώμης στα θέματα 

της αστυνομίας Παλλαϊκή είναι η απαίτηση να ασχοληθεί επιτέλους σοβαρά η 

Πολιτεία με την Ελληνική Αστυνομία Τα κοινωνικά προβλήματα δεν επιλύονται 

με την κατασταλτική δύναμη της αστυνομίας ΓΓ αυτό ζητάμε την απεμπλοκή 

των αστυνομικών δυνάμεων και από την «επίλυση» του προβλήματος που έχει 

ανακύψει στην Κερατέα Το εκφράζει η κοινωνία, το διατυπώνουν ξεκάθαρα 

πολιτικοί αναλυτές οι οποίοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο να επιστρέφει η 

ΕΛ.ΑΣ. σε άλλες εποχές

Απομένει φυσικά στην Ομοσπονδία μας και πάλι να χαράξει το δρόμο πάνω στον 

οποίο πρέπει να πορευθούμε αγωνιζόμενοι για την επίλυση των δικών μας προ

βλημάτων, όπως ειδικότερα καταγράφονται στο ακόλουθο διεκδικητικό πλαίσιο: 

Α ' Θ Ε Σ Μ Ι Κ Α

1. Αναγνώριση της εππανδυνότητας του επαγγέλματος με έμπρακτη διασφάλιση 

της αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό εκτέλεσης των καθηκόντων του, με 

την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί Υγιεινής και Ασφάλειας

2. Επαρκής αριθμός εισαγωγής αστυνομικών κατ’ έτος στις σχολές της Ελληνι

κής Αστυνομίας με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα των Πανελλαδικών εξετά

σεων και με προκήρυξη εισαγωγής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων 

αστυφυλάκων, έτσι ώστε στοιχειωδώς να αναπληρωθούν στο ελάχιστο τα κενά 

των οργανικών θέοεων εξαιτίας της αθρόας συνταξιοδότησης του προσωπικού 

που βαίνει γεωμετρικά αυξανόμενη. Διασφάλιση της υπηρεσιακής εργασιακής 

πορείας αυτών από τη νόθευση και μεταφορά αστυνομικών αρμοδιοτήτων.

3. Μεταρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας με:

α) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με καινούρ

γιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητας

β) Αναβάθμιση-Επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης μετεκπαίδευσης 

,της εξειδίκευσης και δια βίου εκπαίδευσης Διαβάθμιση -  αντιστοίχιση των Σχο

λών της ΕΛΑΣ. με ΑΕΙ -  ΤΕΙ και ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου. 

γ)Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή εξέ

λιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα. 

δ)Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας απαλλαγή αυτής 

από τα ξένα προς την αποστολή της έργα, με διαρκή αγώνα κατά της αυθαιρεσίας 

και της διαφθοράς και

ε) με την έκδοση αποφάσεων για υπηρεσιακές ενέργειες πόσης μορφής κατόπιν 

χρηματοοικονομικού ελέγχου ώστε να υπολογίζεται και να ελέγχεται τι κοστίζει 

σε χρήμα και χρόνο (εργατοώρες κ.λ.π.), κάθε ανεξέλεγκτη διαταγή που μεταβιβά

ζει ευθύνες από ανώτερο σε κατώτερο κλιμάκιο.

4. Άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών για τους αστυνομικούς συνεπειών από 

την εφαρμογή του Νόμου 3169/2003 και ίδρυση - λειτουργία των επιβαλλόμενων 

απ’ αυτόν σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής Διεύθυνσης και εμπέδωση 

των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου σ’ό,τι αφορά τη χρήση των 

όπλων.

5. Μη εφαρμογή των διατάξεων της αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος αστυνομι

κών στις περιπτώσεις που ενεργούν μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους 

κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους

6. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικό της Ελλη

νικής Αστυνομίας για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του σε σχέση με 

όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους
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7. Δημιουργία Λεοχών Εστίασης σε κεντρικές υπηρεσίες των Δ/νσεων Αστυνο

μίας Βορειοανατολικής , Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής για την σίτιση 

ιδίως νέων συναδέλφων που οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι πενιχρές. 

Β Ό Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Α

1. STOP οε νέες περικοπές του πενιχρού μισθού μας (επιδόματα -ψαλλιδισμένα 

δώρα)

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ

2. Διαμόρφωση και βελτίωση του μισθολογίου μας με εισαγωγικό μισθό του νέου 

αστυφύλακα 1350 ευρώ για πενθήμερη εργασία:

Το υφιστάμενο (ιοχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων Ασφα

λείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ’ αιτίας: 

α. της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Αστυφύλακα Αιμε- 

νοφύλακα-Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα είναι από τον Ανθυπολοχαγό με 

οχέση 0,76 προς 2,60 του αστυφύλακα (Λοχία) έως Α’ ΓΈΕΘΑ, 

β. των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για όλους 

τους βαθμούς,

γ. των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και αντί

στοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις

δ. του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και η χορη

γούμενη επί οειρά ετών εισοδηματική πολιτική υπολογίζονταν και καταβάλλο

νταν ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.

Γι αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔ1ΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότητες 

και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οικονομική 

αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων Αστυφυλάκων-Υπαξιωματι- 

κών-Αξιωματικών.

Με αφετηρία εισαγωγής τον Β.Μ. του Αστυφύλακα -  Λιμενοφύλακα -  Πυροσβέ

στη -  Υπαξιωματικού (Λοχία) που θα αρχίζει από την μονάδα και:

Με δικαιότερους συντελεστές ορθολογικά, σε αναλογική βάση.

Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.

Με θεσμοθέτηση:

α  Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και εφαρμογή 

της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές εξαιρέσιμες αργίες υπερωρίες νυχτερι

νά.

β. Επιδόματος επικίνδυνης εργασίας.

3. Άμεση καταβολή των οφειλομένων από διετίας και πλέον εκτός έδρας και ενιαι- 

οποίηση του τρόπου αποζημίωσης για όλες τις εκτός έδρας μετακινήσεις με υπο

χρεωτική προκαταβολή του συνόλου του αντιστοιχούντος ποσού στους δικαιού

χους πριν την αναχώρησή τους

Γ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α

1. 'Οχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ένστολων με το προσ

δόκιμο ζωής (Δεν ισχύει πουθενά στον κόσμο, ούτε στην Γερμανία της κας Μέρ- 

κελ).

2. Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και αν

θυγιεινού.

ίΥπαστυνόμος Α'(Μ Α) Μ ουχζουρίδης Νικόλαος Γεννήθηκε το έτος 1939 

στο Γύθειο Λακωνίας Κατετάγη το 1961 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 

Γ Α Δ . Αττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 22-1-2011.

ίΥπασιυνόμος Β' Πλιάκης Κίμων. Γεννήθηκε το έτος 1976 στις Σέρρες 

Κατετάγη το 1996 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ Δ. Αττικής της 

Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης και της ΑΔ. Ξάνθης Υπήρξε έγγαμος Απεβίωσε την 4-9-2010 

από παθολογικά αίτια

ΙΑνθυπαστυνόμος Α Π χ .α  Σταθάκης Δημοσθένης Γεννή

θηκε το έτος 1930 στη Νεάπολη Βοιών Λακωνίας κατετάγη στην 

Αστυνομία Πόλεων ως αστυφύλακας ενώ έλαβε το βαθμό του αρ- 

χιφύλακαμετά από την αποφοίτησή του από τη σχολή αρχιφυλά- 

κων. Υπηρέτησε σε τμήματα ασφαλείας στο Τ.Ο.ΤΑ Πειραιώς κ.α. 

Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 12-03-2011 

από παθολογικά αίτια 

ΙΑρχιφύλακας Μητσικάρης Χ ρήοτος Γεννήθηκε το έτος 1973 στις Σέρρες

3. θεσμοθέτηση της 25ετίας ως θεμελιώδες συνταξιοδοτικό δικαίωμα των αστυνο

μικών παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής με άμεση χρήση και απόδοση 

πλήρους συντάξεως με μπόνους (αυξημένων συντελεστών -  κλιμακίων υπολογι

σμού της σύνταξης καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού βίου ισόποσου με 40 

έτη ασφάλισης

4. Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους με τους 

ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα (Κα

ταβολή ασφαλιστικών εισφορών) για τον χρόνο σπουδών ΑΕΙ -  ΤΕΙ πριν την εί

σοδό τους στο Σώμα, καθώς επίσης και την αναγνώριση τέκνων αποκλειστικά και 

μόνο οε όσους εισήλθαν σε μεγάλη ηλικία στο Σώμα προς συμπλήρωση των 40 

ετών ασφάλισης ή 60 ετών όριο ηλικίας Γ ενικής αποστρατείας

5. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989, αλλά προ- 

σελήφθησαν το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδια σειράς οι οποίοι είχαν κατατα- 

γεί από το 1989.

6. Εξυγίανση όλων των υπαρχόντων επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής 

με βελτίωση των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά από 

αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή μας στο Διοικητικό Συμ

βούλιο του Μ.Τ.Σ.. Ειδικότερα για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ελπίζουμε να 

ξεπεράαει τα όποια οπτονομικά προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετώπισε, με 

τις δυσάρεστες και επώδυνες ρυθμίσεις που έγιναν (μείωση παροχών -  αύξηση 

εισφορών) και να εξακολουθήσει να αποδίδει κανονικά τα μερίσματα χωρίς καθυ

στέρηση, καθώς επίσης και την εξόφληση του Β.Ε Α  όπου ο αριθμός των αιτήσε

ων για χορήγηση έχει παγώσει περισσότερο από δύο (2) έτη.

7. Δημιουργία ξεχωριστού ταμείου κύριας ασφάλισης μισθωτών όλων όσων εργά

ζονται στο Δημόσιο Τομέα και όχι την ένταξη μας στο Ι.Κ Α  νεοπροσλαμβανομέ- 

νων από το έτος 2011.

8. Ενιαίο Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.

9. Δημιουργία αποκλειστικών νοσοκομειακών μονάδων για τους αστυνομικούς. 

Δ’Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

1. Αύξηση του αφορολόγητου στα 15.000 D για μισθωτούς -συνταξιούχους και κα

θορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με πρόσθετα κλιμάκια

2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

Ε’ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Stop στην πυρηνική ενέργεια

Συγκλονισμένοι από τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού της Ιαπωνίας και 

τον επαπειλούμενο πυρηνικό όλεθρο, ως ένστολοι υπάλληλοι της Κοινωνίας, που 

είμαστε στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας επιφορτι

σμένοι με την ασφάλεια του τόπου μας είμαστε ενάντια στη χρήση της πυρηνικά; 

ενέργειας και τασσόμαστε υπέρ της υιοθέτησης άλλων αβλαβών για το ανθρώπινο 

είδος πηγών ενέργειας Καλούμε δε την ελληνική πολιτεία να ενεργοποιηθεί άμεσα 

και να απαιτήσει από τις γείτονες χώρες (Τουρκία και Βουλγαρία) να λάβουν πρό

σθετα μέτρα ασφαλείας στα πυρηνικά τους εργοστάσια ώστε να διασφαλιστεί στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό η κανονική λειτουργία των πυρηνικών εγκαταστάσεων με 

γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος

Κατετάγη το 1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ Δ . Αττικής και 

των ΑΔ. Δωδεκανήσου και Σερρών. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απε

βίωσε την 22-11-2010 από παθολογικά αίτια

ΙΑρχιφύλακας Οικονόμου Κωνσταντίνος Γεννήθηκε το έτος 1980 στη Λά

ρισα Κατετάγη το 1998 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ Δ . Αττικής 

και της ΑΔ. Λάρισας Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 16-12-2010 από παθολογικά 

αίτια

ΙΑρχιφύλακας Τριανταφυλλόπουλος Αθανάσιος Γεννήθηκε το έτος 1972 

στο Λούμπεκε Δυτ. Γερμανίας Κατετάγη το 1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη

ρεσίες της Γ Α Δ . Αττικής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 

30-10-2010 από παθολογικά αίτια 

Α στυφύλακας Πατραμάνη Στέλλα. Γεννήθηκε το έτος 1981 

στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 2008 και υπηρέτησε στο AT. Νέου 

Ψυχικού Αττικής Υπήρξε άγαμη. Απεβίωοε την 6-2-2011 συνάιεια 

τροχαίου ατυχήματος
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[ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΜΕΠΕΡΝΙΧ
Δύο αντίθετες αντιλήψεις για το Ανατολικό Ζήτημα*

180 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ 

ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

του Πρέσβυ Γεωργίου Διον. Πουκαμισά

|κη του Κιουτσούκ Καϊναρτζη (1774) η δυναμική γε- 
ΥνΙτολικού Ζητήματος τε'θηκε σε κίνηση. Επιταχύνθηκε με τις Συν- 
ιί υ (1792) και του Βουκουρεστίου (1812). Με την πρώτη, η τσαρική 

ίσε τον ποταμό Δνείστερο, στα όρια δηλαδή των ρουμανικών χωρών, 
; τ υς Οθωμανούς από το σύνολο της βόρειας ακτής του Ευξείνου Πό

τη δει τερη, μετακίνησε το σύνορο δυτικότερα, στον Προύθο, αποσπώντας 
Μα, συστατικό, μέχρι τότε, τμήμα της υπό οθωμανική επικυριαρ

χία ηγεμονίας της Μολδαβίας.
Εν τω μεταξύ, οι Σέρβοι που είχαν εξεγερθεί το 1804 υπό τον Καραγεώργη, απο

κτούσαν αυτονομία, στην περιοχή γύρω από το Βελιγράδι. Η Υψηλή Πύλη κλονι
ζόταν σοβαρά. Οι χριστιανικοί πληθυσμοί των Βαλκανίων τελούσαν σε έναν πρω
τόγνωρο αναβρασμό. Το παλιρροϊκό κύμα της Γαλλικής Επανάστασης γνώριζε 
ισχυρές απηχήσεις στην οθωμανική Ευρώπη, με πρώτους αποστόλους τους Ρωμι- 
ούς/Έλληνες.

Θα κρατούσε ο Σουλτάνος τις κτήσεις του και ποια προμηνυόταν η τύχη τους; 
Ποιοι θα επωφελείτο; Τ ί θα διαδεχόταν την Αυτοκρατορία σε υποχώρηση; Ποιος και 
με ποιό πολιτικό σύστημα κυβερνώμενος; Πόσο πιθανό ήταν να βρεθεί η Ρωσία να 
κρατά τα κλειδιά του Ευξείνου, ενδεχόμενο που Βρετανία και Γαλλία προσπαθού
σαν να αποτρέψουν;
Αυτό ήταν το νόημα και το περιεχόμενο του Ανατολικού Ζητήματος την εποχή εκεί
νη, αφού ο Εύξεινος δεν ήταν, πλέον, οθωμανική λίμνη και η Ρωσία εξορμούσε στα 
Βαλκάνια, ενώ οι υποταγμένοι ορθόδοξοι λαοί δεν έμεναν αδιάφοροι στα μηνύματα 
που εκόμιζαν οι γαλλικές επαναστατικές στρατιές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αυτοκρατορία των Αψβούργων -η οποία το 1806, είχε υπο
χρεωθεί να καταθέσει το στέμμα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Γερμανικού

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Λ ι ο ν .

ΚΛ Π Ο Λ ΙΕΤΡ ΙΛΣ

Π ο υ κ α μ ί σ α

ΜΕ Τ Τ Ε ΡΝ ΙΧ
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Ο Μέττερνιχ

Έθνους- έντρομη από την αναζωπύρωση 
του εθνικού φρονήματος, είχε κάνει στρο
φή 180 μοιρών στην πολιτική της και, από 
αντιοθωμανική δύναμη, είχε μετατραπεί σε 
κράτος status quo, με συμφέροντα ταυτόσημα εκείνων της 
Υψηλής Πύλης. Οι Έ λληνες εθνεγέρτες υπέστησαν με τρα
γικό τρόπο τις συνέπειες της μεταβολής αυτής της αυστρια
κής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα, ο Μέττερνιχ, ήδη από το
1808, είχε διακηρύξει ότι η διατήρηση της Οθωμανικής Αυ
τοκρατορίας αποτελούσε θεμελιώδες συμφέρον της Αυστρί
ας για το λόγο όχι διασφάλιζε την ηρεμία στα νότια σύνορα 
της.1
Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία, αναγνωρισμένη, πλέον, προ
στάτης των Οθωμανών Ορθοδόξων, κράτος, σε αντίθεση με 
το κράτος των Αψβοόργων, περισσότερο εθνικό παρά δυνα
στικό, δεν αρκείτο στα πλεονεκτήματα της Συνθήκης Κιου- 
τσούκ Καϊναρτζή για τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριό της μέσα 
από τα Δαρδανέλλια και τον Βόσπορο. Φιλοδοξούσε να ελέγ
ξει πλήρως τον Κάτω Δούναβη και το Δέλτα του, ως ενδιά
μεσο σταθμό στη βασανιστική πορεία της «τρίτης Ρώμης», 
όπως θεωρούσε εαυτήν, προς την Κωνσταντινούπολη.

Παράλληλα, αναπτυσσόταν ο γαλλο-αγγλικός ανταγωνι
σμός για τον έλεγχο του εμπορίου την Οθωμανικής Αυτο
κρατορίας, με τις δύο δυνάμεις αντίθετες στην ιδέα εξώσεως 
των Οσμανλήδων από τον Κεράτιο, χάριν μιας δυνάμεως που 
δεν θα μπορούσαν να ελέγξουν.

Σε αυτό το παιχνίδι επιρροής στην Υψηλή Πύλη, οι Άγ
γλοι επέτυχαν το 1811-1812, αποφασιστική διπλωματική νί
κη (πρέσβυς Στράτφορντ Κάνινγκ), όταν εξουδετέρωσαν τη 
γαλλική πολιτική και έπεισαν το Σουλτάνο, αλλά και τους 
Ρώσους, να συνάψουν το Μάιο του 1812 την ειρήνη του 
Βουκουρεστίου, έπειτα από πολύχρονες εχθροπραξίες στο 
Δούναβη. Τούτο επέτρεψε στον Κουτούζωφ να αποσύρει τις 
στρατιές του και να ενισχύσει την άμυνα της Μόσχας, με τα 
γνωστά, καταστροφικά για τον Ναπολέοντα, αποτελέσματα 
το επόμενο φθινόπωρο.

Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον ο γαλλοτραφής Κλήμης φον 
Μέττερνιχ, από τη Ρηνανία, αναλαμβάνει τον Οκτώβριο του
1809, σε ηλικία 36 ετών, υπουργός Εξωτερικών του Αψβούρ- 
γου αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α’.

Έκτοτε, ο Μέττερνιχ αρχίζει να υφαίνει το δίχτυ που οδή
γησε λίγο αργότερα στην Ιερά Συμμαχία. Στις 6 Απριλίου 
1814 ο Ναπολέων παραιτείται και περιορίζεται στην Έλβα. 
Στο Παρίσι εγκαθίσταται ο Λουδοβίκος ΙΗ’, ενώ το Σεπτέμ
βριο αρχίζουν οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Εξαι- 
ρετικώς ενδιαφέρουσα για το θέμα μας είναι η συνομολόγηση 
τον Ιανουάριο 1815 μυστικής συνθήκης συμμαχίας μεταξύ 
Αυστρίας- Αγγλίας (όπου, από τον Ιούνιο του 1812, κυβερ
νούν οι Τόρις υπό τους λόρδους Liverpool και Castlereagh) 
και της Γαλλίας των Βουρβώνων, προς ανάσχεση των βλέ
ψεων Πρωσίας και Ρακπας. Η Πρωσία ήταν η ανατέλλου- 
σα δύναμη στον γερμανικό χώρο, τότε υπό τους Stein και 
Hardenberg, με ακτινοβολία στους φιλελεύθερους εθνικό-

φρονες κύκλους της νεολαίας και της 
διανόησης άρα a priori ύποπτη και δυ
νητικά εχθρική στα μάτια του Μέτ- 
τερνιχ.

Η Ρωσία, όπου το άστρο του Καποδίστρια είχε αρχί
σει να ανατέλλει, καθώς μάλιστα δεν αντιμετώπιζε δικά 
της σοβαρά εθνοτικά προβλήματα, εκ του ασφαλούς με
τά την εξουδετέρωση του Ναπολέοντος, θα μπορούσε, 
στο πλαίσιο των αντιλήψεων της πεφωτισμένης δεσπο
τείας που χαρακτήριζαν τότε τον τσάρο Αλέξανδρο Α’, 
αφενός να επιχειρήσει ανοίγματα σε μετριοπαθείς δυ
νάμεις στην καθολική και προτεσταντική Ευρώπη και 
αφετέρου να ανανεώσει την πολιτική του φυσικού της 
πεπρωμένου, ήτοι την υποστήριξη Σέρβων, Ελλήνων, 
Μολδαβών και Βλάχων και τη συμπίεση της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας.
Ο Ιαιάννης Καποδίστριας γιος του κόμη Αντώνιου-Μα- 
ρία Καποδίστρια, διακεκριμένης προσωπικότητας των 
Ιονίων Νήσων, γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1776.

Τον Ιανουάριο του 1809 φθάνει στην Πετρούπολη, 
παρουσιάζεται στον τσάρο Αλέξανδρο και αναλαμβάνει 
υπηρεσία στο υπουργείο Εξωτερικών, όταν καγκελάρι
ος της Αυτοκρατορίας ήταν ο κόμης Ρουμιάντσεφ. Το 
Σεπτέμβριο του 1811 τοποθετείται στην πρεσβεία της 
Βιέννης, κατ’ επιθυμίαν του. Στη συνέχεια, στο τέλος 
Μαΐου του 1812, μόλις είχε υπογράφει η Συνθήκη του 
Βουκουρεστίου με την Τουρκία, έφθασε στην πόλη αυ
τή, ως διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του αρ
χηγού του στρατού του Δουνάβεως που ήταν πλέον ο 
ναύαρχος Τσιτσαγκώφ.

Ο Αλέξανδρος, σε αναγνώριση των σύντονων προ
σπαθειών του Καποδίστρια, ιδίως προς την κατεύθυνση 
των Σέρβων, να εξηγεί τη θέση της Ρωσίας και ουσια
στικά να δρα παρηγορητικά στους ομοδόξους των Βαλ
κανίων «τους οποίους η Ρωσία, για τέταρτη φορά, είχε 
αναγκασθεί να εγκαταλείψει στην εκδίκηση των Τούρ
κων και στην αξία ασθενών εγγυήσεων», όπως ο ίδιος 
γράφει, του απένειμε στις 8 Νοεμβρίου 1812 τον τίτ
λο τού «εν ενεργεία κρατικού συμβούλου» (conseiller 
d’etat actuel).

Η θητεία του Καποδίστρια στις παραδουνάβιες ηγε
μονίες διήρκεσε περίπου δέκα μήνες. Στις αρχές Απρι
λίου του 1813, αναλαμβάνει διπλωματικός σύμβουλος 
του στρατηγού Barclay de Tolly, ο οποίος σε λίγο θα 
ονομαζόταν αρχιστράτηγος των συνασπισμένων ρωσο- 
πρωσικών στρατευμάτων.

Το Νοέμβριο του 1813, αποστέλλεται προσωπικός 
από τον Αλέξανδρο να παρακολουθήσει τα ζητήματα 
της Ελβετίας, η οποία τελούσε σε αναβρασμό και διέκει- 
το φιλικώς προς τη Γαλλία. Τότε γνώρισε τον βαρώνο 
Lebzeltem, από χους εμπίστους του Μέττερνιχ, όπως 
και τον ίδιο τον Αυστριακό υπουργό Εξωτερικών. Ο 
Καποδίστριας εγκατέλειψε την Ελβετία τον Οκτώβριο
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του 1814, οπότε έφθασε στη Βιέννη, ως μέλος της ρωσι
κής αντιπροσωπείας στο συνέδριο που μόλις είχε αρχίσει 
εκεί. Με την οριστική ήττα του Ναπολέοντος, ενώ το φθι
νόπωρο του 1815 οι τελικές ρυθμίσεις του μεταπολεμι
κού ευρωπαϊκού καθεστώτος συζητούνταν στο Παρίσι, ο 
Αλέξανδρος τον διόρισε υπουργό των Εξωτερικών, θέση 
που θα μοιραζόταν με τον Nesselrode, ο οποίος ήταν ήδη 
υπουργός του Τσάρου. Ο Καποδίστριας ήταν 39 ετών. Τό
τε αρχίζει η μεγάλη σύγκρουση με τον Μέττερνιχ, στην 
οποία, σε πρώτη φάση, επικράτησε ο Αυστριακός. Ή ταν 
επτά χρόνια αργότερα, το 1822, όταν, υπό το βάρος των 
αποφάσεων των συνεδρίων Τροππάου-Λάιμπαχ, ο Καπο- 
δίστριας εγκατέλειψε την ενεργό υπηρεσία στη Ρωσία 
και ουσιαστικά αυτοεξορίσθηκε στη Γενεύη.
Στη σκληρή αυτή διαμάχη, ωστόσο, μεταξύ του ικα
νού και αυτάρεσκου Μέττερνιχ και του αστυνομικού 
apparatus που αυτός διηόθυνε και του ευφυούς, αφο- 
σιωμένου, μοναχικού, προσηλωμένου σε αξίες, «φίλου 
των δημοκρατιών», αλλά όχι δημοκράτη Ιωάννη Καπο- 
δίστρια, νικητής εν τελεί, μακράν των μεγάρων και των 
απολαύσεων της Βιέννης, ανεδείχθη ο δεύτερος. Ο Κερ- 
κυραίος διπλωμάτης έλαβε την ικανοποίηση να δει, πώς 
το ένα μετά το άλλο τα ερείσματα του Μέττερνιχ υποχω
ρούσαν και πώς ο ιστός της αράχνης που προσπάθησε αυ
τός να στήσει -για κάποια χρόνια με τόση επιτυχία- δια
λυόταν, χάρις στις επιτυχίες του Ελληνικού Αγώνα και 
τις μεταβολές που επήλθαν, ολίγον κατ’ ολίγον, στη Βρε
τανία και στη Ρωσία.
Ο X. Κίσινγκερ, στη γνωστή μελέτη του, μνημονεύει τη 
μανιχαϊκή αντίληψη του καγκελαρίου των Αψβούργων, 
κατά την οποία «δύο σχολές σκέψεως (factions) συγκρού
ονται σε όλο τον κόσμο: οι Καποδίστριες και οι Μέττερ- 
νιχ».2

Ο Μέττερνιχ συνειδητοποίησε ενωρίς τον κίνδυνο που 
εγκυμονούσε η υπουργοποίηση και επιρροή του Καπο- 
δίστρια στα ρωσικά πράγματα και επεδίωξε να τον εξου
δετερώσει. Μέσω του εμπίστου του von Floret, του πρό- 
τεινε να αναλάβει γενικός γραμματέας -τρόπον τινά- της 
Ιεράς Συμμαχίας, με έδρα τη Βιέννη, δίχως, όμως, να εύ- 
ρει ανταπόκριση (σελ. 70 στην «αυτοβιογραφία»),

θα επιχειρήσω, στη συνέχεια, να φωτίσω εν συντο
μία τα διαδοχικά στάδια της σύγκρουσης, η οποία ενεί
χε και χαρακτηριστικά προσωπικής 
ιδεολογικής βεντέτας. Ο Μέττερ
ν ιχ  προσδιορίσθηκε πολιτικά ακρι
βώς σε αντίθεση με το Βοναπάρτη 
και με ό,τι αυτός εκπροσωπούσε.
Χρόνια αργότερα θεωρούσε ως κα
λύτερη περίοδο του πολιτικού στί
βου του εκείνη που τερματίσθηκε 
με την ήττα του Ναπολέοντος στο 
Βατερλώ. Ή ταν  ο εκπρόσωπος του 
απολυταρχικού συντηρητισμού.
Ο ανατέλλων τότε εθνικισμός θα 
παραμείνει πάντοτε μία αξία θεμελι
ακά αλλότρια -και επικίνδυνη- στο 
πνεύμα του Μέττερνιχ, ο οποίος έμα
θε να μεταμφιέζει τις αντιδραστικές

αντιλήψεις του κάτω από μία αγάπη και μέριμνα για την 
Ευρώπη, μία Ευρώπη των μοναρχών. «Depuis longtemps», 
γράφει το 1824, όταν οι ήττες αρχίζουν να επέρχονται, « Γ 
Europe a pris pour moi la valeur d’ une patrie».3 
Αντιθέτως ο Καποδίστριας, ο ασκητικός γιατρός της Πά- 
ντοβας, με τις ενετοβυζαντινές καταβολές, σοβαρός και αν
θρωπιστής, όσο και αν επέτυχε απολύτως στο έργο του ως 
υπουργός μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, παρέμενε, πέρα από 
την οικουμενική, ανθρωπιστική πανευρωπαϊκή προσέγγι
ση του, αλύγιστος Έ λληνας πατριώτης. Αυτό ήταν φανε
ρό από τις εξομολογήσεις του, που είχε ήδη καταγράψει η 
αυστριακή αστυνομία τον καιρό του Συνεδρίου της Βιέν
νης. Το ίδιο μαρτυρεί και το υπόμνημα του προς τον τσά
ρο Νικόλαο Α’, του Δεκεμβρίου του 1826, το οποίο επιγρά
φεται «Επισκόπηση της δημόσιας σταδιοδρομίας μου από 
του 1798 μέχρι του 1822»4.

Ο Καποδίστριας είχε καυτηριάσει τη ματαιοδοξία και 
εγωπάθεια του Μέιτερνιχ, όπως αντίστοιχα εγνώριζε πολύ 
καλά τη δυσπιστία και την αντιπάθεια που έτρεφε απένα
ντι του ο Αυστριακός διπλωμάτης.
Διαπιστώνει ο Καποδίστριας κατά τη διάρκεια του συνεδρί
ου της Βιέννης: «Τι κάνει ο Μέττερνιχ; Δεν πράττει τίποτε. 
Μας σέρνει από βδομάδα σε βδομάδα και ζητεί χρόνο, για
τ ί δεν έχει το θάρρος να παραδεχθεί την ανεπάρκεια του»5. 
Και πιο κάτω: «Αλλάζει συνεχώς γνώμη. Αρνείται σήμερα 
ό,τι είπε ή συμφώνησε την προηγουμένη».6

Οι διαφορές προσέγγισης Καποδίστρια και Μέττερνιχ 
ήταν εξαρχής μεγάλες. Ο πρώτος ήταν εμποτισμένος στις 
αντιλήψεις του Διαφωτισμού, έτρεφε συμπάθεια στις συ
νταγματικές μοναρχίες, ενώ ο δεύτερος υπήρξε σκληρός 
μοναρχικός, εχθρός των μικρών συνταγματικών μοναρχι
ών της Ιταλίας και της Γερμανίας. Το έδαφος ήταν εξαιρε
τικά γόνιμο για αποστροφή και αντιπαράθεση μεταξύ των 
δύο ανδρών.

Η φυσική αντίθεση συμφερόντων της Αυστρίας και της 
Ρωσίας στα Βαλκάνια και έναντι της Τουρκίας η βαθιά, εύ
λογη ανησυχία για ό,τι θα μπορούσε να προκύψει σε βάρος 
των συμφερόντων της Βιέννης, από τις επαναστατικές ζυ
μώσεις στην περιοχή αυτή που λίγο αργότερα ονομάσθηκε 
η πυριτιδαποθήκη της Ευρώπης, έκαμαν την αντιπάθεια 
των δύο ανδρών χάσμα αγεφύρωτο.

Ο Καποδίστριας προσπαθούσε να δώσει μία πλέον δυνα
μική ερμηνεία της Συνθήκης της Ιε
ράς Συμμαχίας (Παρίσι, Σεπτέμβριος 
1815), της οποίας συντάκτης ήταν ο 
ίδιος ο τσάρος Αλέξανδρος. Από την 
πλευρά του ο Μέττερνιχ, με τη βο
ήθεια του ανθρώπου του στην Αγία 
Πετρούπολη πρέσβεως Ludwig von 
Lebzeltem, επιχειρούσε να εκμαιεύ- 
σει τα μυστικά που θα του επέτρε
παν να παρελκύσει τον Τσάρο στην 
αυστριακή γραμμή, με το επιχείρημα 
προστασίας της ευρωπαϊκής ιεράς συ
ντηρητικής τάξεως, της οποίας ο ίδιος 
ο Αλέξανδρος ήταν ένα είδος ιδρυτή - 
εγγυητή. Το μόνο, αλλά και ζωτικό, 
συμφέρον της Αυστρίας στα Βαλκά-
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via ήταν ακριβώς να μην αλλάξει τίπο
τε, να επικρατεί «σταθερότητα», προϋ
πόθεση για επιβίωση της πολυεθνικής 
αυτοκρατορίας. Κανείς δεν ήταν πιό ευ
αίσθητος να το αντιληφθεί από τον Μέτ- 
τερνιχ.
Στο παιχνίδι αυτό, κρίσιμος ήταν ο ρό
λος της Αγγλίας που σιγά-σιγά άρχισε να 
αποσύρεται στην παραδοσιακή πολιτική 
της μη αναλήψεως δεσμεύσεων επί της 
ηπειρωτικής Ευρώπης. Ωστόσο, όσο ζού- 
σε ο Castlereagh (αυτοκτόνησε τον Αύ
γουστο του 1822), ταυτιζόταν περίπου 
με τις αυστριακές θέσεις, όταν μάλιστα 
την άνοιξη του 1822, ο Αλέξανδρος φαι
νόταν, προς στιγμήν, έτοιμος να διαβεί 
τον Ρουβίκωνα και να κινηθεί κατά της Τουρκίας.

Η ηττημένη Γαλλία, πάλι, την οποία η Ρωσία -και προσω- 
πικώς ο Καποδίστριας- είχε βοηθήσει να αποφύγει ακόμη βα
ρύτερους όρους στη Βιέννη και το Παρίσι (20/11/181ς), δεν 
ασκούσε ενεργητικό ρόλο, ενώ η Πρωσία ήταν μεν φιλικά δι- 
ακείμενη, αλλά, παρά την ουσιαστική δύναμή της, διπλωματι
κά συμπερκρερόταν με έλλειψη τόλμης και αυτοπεποίθησης, 
στερούμενη χειραφέτησης έναντι της Αυστρίας. Τα επόμενα 
επεισόδια της σύγκρουσης αυτής είναι τα ακόλουθα: Η διά
σταση απόψεων μεταξύ των δύο ανππάλων κορυφώνεται, για 
να οδηγηθεί σε ανοιχτή ρήξη, κατά τη διάρκεια του Συνεδρί
ου των δυνάμεων της Ιεράς Συμμαχίας, αλλά και όσων άλλων 
μετείχαν στο σύστημα αυτής (Βρετανία, Γαλλία (“Πενταπλή 
Συμμαχία”). Το Συνέδριο συνήλθε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο 
του 1820 στο Τροππάου (στη σημερινή Τσεχία) και μεταφέρ
θηκε εν συνεχεία στο Λάιμπαχ (Λιουμπλιάνα, Ιανουάριος - 
Μάιος 1821).

Κεντρικό ζήτημα ήταν η αντιμετώπιση και ο χειρισμός, από 
πλευράς ευρωπαϊκής τάξεως, της επαναστάσεως που είχε ξε
σπάσει στο βασίλειο της Νεαπόλεως. Στόχος της Αυστρίας, 
ήταν να αποσπάσει την έγκριση των συμμάχων, τουλάχιστον 
Ρωσίας και Πρωσίας, για την είσοδο αυστριακών στρατευμά
των στα εδάφη της Νεαπόλεως και την βίαιη καταστολή της 
επαναστάσεως.

Ο Καποδίστριας, από πλευράς του, επεδίωκε την στήριξη του 
Βουρβώνου μονάρχη, ώστε αυτός να παραχωρήσει Σύνταγμα 
εκ των άνω και επιτύχει, δΓ ιδίων μέσων και με την με
σολάβηση του Πάπα, εξομάλυνση της κατάστασης. 
Παράλληλα, ο Καποδίστριας ήταν αντίθετος και σε 
πρότυπο συλλογικής επεμβάσεως, ανήσυχοι ότι 
σε περίπτωση σύρραξης με την Τουρκία, η Αυ
στρία, αλλά και η απρόθυμη λόγω συνταγματι
κών δεσμεύσεων στην περίπτωση της Νεαπόλεως 
Αγγλία, θα επιδιώξουν να της θέσουν φραγμό.

Στη διελκυστίνδα αυτή, κατόρθωσε να προωθή
σει τις θέσεις του ο Μέττερνιχ, αξιοποιώντας μία 
μεταστροφή του τσάρου Αλέξανδρου, προς πο
λύ συντηρητικότερες θέσεις, που μόνο τό
τε έγινε αισθητή. Η διάσκεψη του Τροπ
πάου, όπου η Βρετανία παρέστη με 
καθεστώς παρατηρητή, απόντος του 
Castlereagh, εισήγαγε το δόγμα της

Η διάσταση απόψεων 
μεταξύ των δύο ανππάλων 

κορυφώνεται, για να 
οδηγηθεί σε ανοιχτή ρήξη, 

κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου των δυνάμεων 
της Ιεράς Συμμαχίας, αλλά 
και όσων άλλων μετείχαν

.  .  99στο σύστημα αυτής

επέμβασης στα εσωτερικά ευρω
παϊκών συμμάχων κρατών- και 
ένοπλης ακόμη- προς αποκατά
σταση “τάξης και σταθερότη- 
τας .

Ο Καποδίστριας αγανακτού
σε μεν, αλλά ο Αυστριακοί αντί
παλοι του είχε αποσπάσει την 
έγκριση του Τσάρου γιά ένοπλη 
επέμβαση και βίαιη καταστολή 
της αναταραχής. Στις 12 Μαρτί
ου 1821, στο Λάιμπαχ, έγινε γνω
στή η εξέγερση του Πεδεμοντίου, 
η οποία ετάραξε τον Αλέξανδρο, ο 
οποίος ήταν αναστατωμένος, κα
θώς το σύνταγμα Σιμεόνοφσκι 

της προσωπικής φρουράς του είχε στασιάσει πριν από 
μερικές εβδομάδες.
Πέντε ημέρες αργότερα, στις 17 Μαρτίου, έφθασαν στο 
Λάιμπαχ τα νέα γιά την κήρυξη της ελληνικής επανά
στασης στις ρουμανικές ηγεμονίες υπό τον Αλέξανδρο 
Υψηλάντη και η επιστολή του ίδιου στον Τσάρο.

Ο κίνδυνος να κλονισθεί εκ θεμελίων το οικοδόμη
μα της Ιεράς Συμμαχίας και να απομονωθεί ο αρχιε
ρέας της ήταν προφανής. Ο Μέττερνιχ, ωστόσο, αξιο- 
ποιώντας πολύ επιδέξια την εσωτερική μετάλλαξη του 
Αλέξανδρου τους τελευταίους μήνες, τις φοβίες και τις 
ανασφάλειες του, πέτυχε να τον διαβουκολήσει, μόλις 
λίγα 24ωρα αφότου αυτός εμφανιζόταν δεκτικός στις 
εισηγήσεις Καποδίστρια.

Έγραφε στον Τσάρο, σε υπόμνημα του: «Το νέο συμ
βάν δεν είναι παρά ένας δαυλός ανάμεσα στην Αυστρία 
και τη Ρωσία, ένα μέσο για να φουντώσει η φιλελεύθε
ρη πυρκαγιά, ένα μέσο που θα ταράξει το ρωσικό λαό 
σε μία κατεύθυνση που βρίσκεται σε αντίθεση με την 
πολιτική του ίδιου του Τσάρου, ένα μέσο για να τον 
αναγκάσει να τραβήξει το βλέμμα του από τη Δύση και 
να το στρέψει εξ ολοκλήρου στην Ανατολή: να σπάσει 
τους δεσμούς που ενώνουν τους δύο αυτοκράτορες».

Περιδεής ο τσάρος Αλέξανδρος ενέδωσε στις απόψεις 
του Μέττερνιχ. Αποκήρυξε επισήμως τον Υψηλάντη, 
διά χειρός μάλιστα Καποδίστρια, ο οποίος απέτυχε να 

τον επηρεάσει.
Από την εποχή αυτή έχουν μείνει γνωστές, οι 
ακόλουθες, κυνικές και μισάνθρωπες, εκμυ
στηρεύσεις του Μέττερνιχ7 καταχωρισμένες 
στο ημερολόγιο του (6 Μαϊου 1821): «Οι περι
πλοκές που μπορεί να προκόψουν στην Ανα

τολή δεν μπορούν καν να υπολογισθούν. Εκεί, 
πέρα από τα ανατολικά σύνορα μας, 300.000 ή
400.000 πρόσωπα κρεμασμένα, ξεκοιλιασμένα, 

παλουκωμένα, δεν μετρούν διόλου (cela ne 
compte guere). Αυτά γίνονται “hors de la 

civilization”. Είτε αυτά συμβαίνουν 
στη γειτονιά μας, είτε στον Άγιο Δο

μίνικο, είναι ένα και το αυτό»!
Ο Καποδίστριας ηττάται. Απογοη

τεύεται.
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Ο απαγχονισμός χου Πατριάρχη Γρηγορίου του Ε’, τον 
Απρίλιο χου 1821, προξενεί συγκίνηση.

Η Διάσκεψη στο Λάιμπαχ περαχούται. Η Τελική Πρά
ξη των τριών της Ιεράς Συμμαχίας υιοθετεί σαφώς τη 
γραμμή Μέττερνιχ ως προς το Ελληνικό/χο Ανατολικό 
Ζήτημα. Εταύτιζε την εθνική επανάσταση των Ελλήνων 
με τα φιλελεύθερα κινήματα της Ισπανίας της Νεαπόλε- 
ως, του Πεδεμοντίου, αφήνοντας τους Έ λληνες στο έλε
ος του Σουλτάνου.

Η Ρωσία περιορίζεται σε άσκηση διπλωματικής μόνον 
πιέσεως έναντι μιάς Πύλης αχαλίνωτης. Διά του Καποδί- 
στρια, μέσω του βαρώνου Στρόγγανωφ, πρέσβεως στην 
Κωνσταντινούπολη, απευθύνει δύο διαδοχικά τελεσί
γραφα στην Πύλη που μένουν αναπάντητα. Ο Στρόγγα- 
νωφ ανακαλείται τον Αύγουστο του 1821. Η Επανάστα
ση καταπνίγεται στις ρουμανικές χώρες, αλλά ριζώνει 
στην Ελλάδα. Ταυτοχρόνως ο λόρδος Castlereagh αρχί
ζει να αποστασιοποιείται από τα αυστριακά προτάγματα. 
Η Βρετανία κατέχει τα Ιόνια Νησιά, προωθεί τα εμπορι
κά συμφέροντα της στην Ανατολή και διά του δαιμόνιου 
πρέσβεως Stanford Canning, διερευνά εναλλακτικές πο
λιτικές. Οι Τούρκοι είχαν σχεδόν χάσει την Πελοπόννη
σο, το δε Ανατολικό Ζήτημα αναδεικνυόταν στο κεντρικό 
πρόβλημα της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Το Δεκέμβριο 
του 1821 παραιτείχαι η κυβέρνηση Richelieu στο Παρίσι 
και ο Μέττερνιχ ανησυχεί με ποιο τρόπο η νέα κυβέρνη
ση υπό τον δούκα Montmorency, θα πολιτευθεί στα ζητή
ματα της Ανατολής.

Προς στιγμήν και πάλι τα πράγματα έκλιναν, στις αρ- 
χέ\ν του 1822, υπέρ χου Καποδίστρια. Η αδιαλλαξία της 
Πύλης, ακόμη και στις φιλικές συστάσεις της Αυστρίας, 
ενίσχυε το λεγόμενο από τους εχθρούς του «φιλοπόλε
μο κόμμα» της Ρωσίας, επικεφαλής του οποίου εθεωρεί- 
το, βέβαια, ο Καποδίστριας. Ο Τσάρος δυσφορούσε, καθώς 
δεν ετύγχανε ουσιαστικής αρωγής από την Αυστρία στην 
έναντι της Τουρκίας πολιτική του. Στο τέλος του χειμώ
να του 1822, ο Αλέξανδρος προχώρησε στην αποστολή 
Τατίστσεφ στην Βιέννη, με σκοπό να αποσπάσει από την 
Αυστρία υποστήριξη στην αντιτουρκική πολιτική του, 
όπως ακριβώς και αυτός είχε παράσχει υποστήριξη στην 
ένοπλη παρέμβαση της Αυστρίας στα ιταλικά πράγματα, 
το 1820-1821. Η επιλογή στο πρόσωπο του Τατίστσεφ για 
την κρίσιμη αυτή αποστολή δεν είχε βρει σύμφωνο τον 
Καποδίστρια, που εις μάχην είχε προτείνει τον βαρώνο 
Στρόγγανωφ ή τον κόμη Τολστόι. Η γνωστή παλαιόθεν 
μη φιλική διάθεση του ηλικιωμένου στρατηγού προς τον 
Καποδίστρια, όπως και αντιστρόφου, ομού με τις κολα
κείες που φρόντισε να του επιδαψι
λεύσει ο Μέττερνιχ είχαν αποτελέ
σματα.

Έ τσι, τα συμπεράσματα του Τα
τίστσεφ συνεχάγησαν διά χειρός 
Μέττερνιχ: η Αυστρία ήταν έτοιμη 
να ταχθεί με τον Τσάρο, έναντι του 
Σουλτάνου, υπό τον όρο ότι το ίδιο 
θα έπρατταν και οι άλλοι σύμμα
χοι, ήτοι οι Βρετανοί. Ο Castlereagh 
όμως περισσότερο από ποτέ, μπρο

στά στο φάσμα καθόδου της Ρωσίας στη Μεσόγειο, κινητο
ποιήθηκε και έπειτα από καιρό ετάχθη υπέρ της αυστρια
κής γραμμής. Ή ταν το αποτέλεσμα αυτό, αλλά και η άγονη 
εμμονή του τσάρου Αλέξανδρου, που οδήγησαν στην εθε
λοντική αυτοεξορία -«άδεια» του Καποδίστρια. Περί τα μέ
σα του Αυγούσχου του 1822 αποχώρησε με προορισμό τη 
Γενεύη, πριν μπορέσει να πληροφορηθεί την ταυτόχρονη 
αυτοκτονία του Castlereagh, συνεπεία της οποίας άλλαξε 
εντελώς η βρετανική σκηνή. Επρόκειτο για σημείο καμπής 
στην ευρωπαϊκή διπλωματία. Υπουργός Εξωτερικών γινό
ταν και πάλι ο Τζωρτζ Κάνιγκ (από Ουίγος είχε προσχωρή
σει στους κυβερνώνχες Τόρις), ο οποίος απεδείχθη αδιαπέ
ραστος και αδιάφορος στα δόγματα χου Μέττερνιχδ.

Ο Καποδίστριας είχε παραμερισθεί, αλλά η Βρετανία χα
νόταν για το σύστημα της Τετραπλής/ Ιεράς Συμμαχίας. Το 
Συνέδριο της Βερόνα χου 1822 (15 Σεπτεμβρίου έως 15 Δε
κεμβρίου 1822), το οποίο επιλήφθηκε του Ισπανικού Ζη
τήματος, ένα χρόνο πριν από την εξαγγελία του δόγματος 
Μονρόε για τις αποικίες της Νοτίου Αμερικής, απετέλεσε 
σημείο καμπής.
Ο Μέττερνιχ δεν επέτυχε τους σκοπούς του στο συνέδριο 
της Βερόνα, όπου ναι μεν συνέχισε να διαβουκολεί τον αυ
τάρεσκο Αλέξανδρο, αλλά είχε χάσει την Αγγλία, που ξεδί
πλωνε τα συμφέροντα της στο δυτικό ημισφαίριο και στην 
Ανατολή. Επιπλέον ο νέος υπουργός των Εξωτερικών της 
Γαλλίας, ο συγγραφέας και φιλέλλην Ρενέ Σατομπριάν, 
αξιοποιούσε τη Συμμαχία για να προωθήσει μέσω αυτής τα 
συμφέροντα της Γαλλίας στο ζήτημα της ισπανικής επανα- 
στάσεως, ενώ ετοίμαζε παράλληλα προσέγγιση με τη Ρω
σία.

Η ρύθμιση των ισπανικών πραγμάτων από μόνη τη Γαλ- 
λία, το φθινόπωρο του 1823, κάτι που ο Μέττερνιχ δεν ανέ
μενε, επανέφερε τους προβολείς της ευρωπαϊκής διπλωμα
τίας στο Ελληνικό Ζήτημα, το Ανατολικό Ζήτημα.

Ανήσυχος ο Μέττερνιχ από την ταυτόχρονη παρου
σία των Τζόρτζ Κάνινγκ και Σαχωβριάνδου στα πράγμα
τα Αγγλίας και Γαλλίας, ισχυρίζεται στην αλληλογραφία 
του ότι «δύναμη και ενότητα» επικρατούν στη Βιέννη και 
την Πετρούπολη, ενώ αντιθέχως «απάρνηση κάθε αρχής» 
(dissolution de principle) στο Παρίσι και το Λονδίνο®.

Οι προσπάθειες του να τακτοποιήσει το Ελληνικό Ζήτη
μα κατά τρόπο ανεκτό για τα συμφέροντα των συντηρητι
κών - αυταρχικών καθεστώτων δεν καρποφορούσαν. Όλα 
ήσαν λίγα και ερχόντουσαν πολύ αργά. Το ρωσικό σχέδιο 
του φθινοπώρου του 1824, γιά σύσταση τριών αυτόνομων 
ηγεμονιών ρουμανικού τύπου στην Ελλάδα, το οποίο είχε 
υποστηρίξει ο Μέττερνιχ, δεν τελεσφόρησε.

Ο Αλέξανδρος, λίγο πριν πεθάνει, 
άρχισε να απεξαρτάται από την επιρ
ροή του Μέττερνιχ. Είναι γνωστό ότι 
τουλάχιστον από τις αρχές Σεπτεμ
βρίου 1825, τρεις μήνες πριν από τον 
θάνατο του Τσάρου, στην Αγία Πε
τρούπολη μελετούσαν την προοπτική 
απευθείας αγγλο-ρωσικής συνεννοή- 
σεως προς επίλυση του Ανατολικού 
Ζητήματος. Η επιρροή του Μέττερνιχ 
είχε ξεθωριάσει, οι κολακείες, οι μη-

Ο απαγχονισμός χου
Πατριάρχη Γρηγορίου χου 
Ε’, χον Απρίλιο χου 1821, 
προξενεί συγκίνηση και 

η Διάσκεψη στο Λάιμπαχ
,  99περαχούται
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χανορραφίες, οι διαβολές χου δεν τελεσφο
ρούσαν πλέον.
Τελικώς, οι θε'σεις χου Καποδίσχρια επι
κρατούσαν. Είχε προφθάσει να συμβά- 
λει στην περίσωση της Ελληνικής Επανα- 
στάσεως, που εν χω μεταξύ είχε αποκτήσει 
στέρεες βάσεις εδάφους και στρατιωτικής 
ισχύος. Επιπλέον, αποχωρώντας από το 
ρωσικό υπουργείο των Εξωτερικών, άφη
νε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που έμελ
λαν να καρπίσουν αργότερα. Μπορεί να λε
χθεί άτι το Πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως του Απριλίου του 
1826 και η Ιουλιανή Σύμβαση του Λονδίνου (1827), σημαντι
κοί σταθμοί στη θετική έκβαση του Ελληνικού Ζητήματος, 
προδιαγράφονται στην εισήγηση του Καποδίσχρια προς τον 
τσάρο Αλέξανδρο την άνοιξη χου 182210.

Στην αυτοεξορία χου στη Γενεύη, ο Καποδίστριας δεν έμει
νε αδρανής. Το υπόμνημα του, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου
1826, προς το νέο αυχοκράτορα Νικόλαο ήταν ουσιαστικά μία 
θερμή συνηγορία υπέρ της επιστροφής της Ρωσίας στην ορ
θόδοξη αντίληψη για την προώθηση των συμφερόντων της 
στα Βαλκάνια, κάτι που είχε εγκαταλειφθεί από τις παλιμβου- 
λίες και τις μεταπτώσεις του ασθενούς χαρακτήρος τσάρου 
Αλέξανδρου. Ό πω ς αποδείχθηκε και στην πορεία, ο νέος Τσά
ρος έτεινε ευήκοον ους, ανήσυχος, άλλωστε, ότι η Ρωσία χά
νει έδαφος υπέρ της Αγγλίας σε συμπάθειες και επιρροή στους 
επαναστατημένους Έλληνες, χωρίς μάλιστα να προωθεί τις 
θέσεις της προς το Βόσπορο.

Πόσο στενά παρακολουθούσε και φρόντιζε ο Καποδίστριας 
για το Ελληνικό Ζήτημα φαίνεται από το γεγονός όχι, σε επι
στολή του από το Παρίσι προς τον Εϋνάρδο, στις 8 Απριλίου
1827, ανήγγελλε τη σύμπραξη Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας 
για τη ρύθμιση του Ελληνικού Ζητήματος, τρεις μήνες πριν 
από την υπογραφή της Ιουλιανής Συμβάσεως χου Λονδίνου 
(6/7/1827).

Την ίδια περίοδο, ο Μέττερνιχ, κλεισμένος στη Balhausplatz, 
έβλεπε, σιγά-σιγά, αδήριτα, την απήχηση της πολιτικής του 
να μαραίνεται, τα στηρίγματα του να χάνονται. Μπορεί, αξιο- 
ποιώντας της προσβάσεις του πρέσβεως Lebzeltem στην Αγία 
Πετρούπολη, να είχε ακόμη άμεση και ουσιαστική γνώση χου 
τι συνέβαινε στην αυλή χου Τσάρου, αλλά, αφού έχασε τον 
Castlereagh, έχασε στη συνέχεια, στο τέλος Δεκεμβρίου του 
1825, τον δεκτικό στις δικές του απόψεις και μυστικοπαθή 
Αλέξανδρο και μαζί χου τον εκτεθειμένο πλέον, για πολλούς 
λόγους Lebzeltem.

Από τις αρχές του 1826, η ανατολική πολιτική του Μέττερ
νιχ οδηγείται από ήττα σε ήττα. Στη Γενεύη ο Καποδίστριας 
ετοίμαζε τις δικές του εκδικήσεις, αφού οι απόψεις του επικρα
τούσαν και δεχόταν σε λίγο το ακάνθινο στεφάνι, που θα του 
πρόσφερε η Γ ’ Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας, εκλέγοντάς 
τον Κυβερνήτη της Ελλάδος για μία επταετία.

Είναι εξαιρετικού ύφους και ύψους οι απαντητικές επιστο
λές του αποδοχής”: «Εν χοσούτω οποίος και αν είναι ο σταυρός 
ο παρά της Προνοίας εις εμέ αποταμιευμένος... ως προς την ιε
ρόν υπόθεσιν, εις ην ήδη μετά χαράς αφωσίωσα το υπόλοιπον 
της ζωής μου»

Οι ρωσικές προσπάθειες για απευθείας συνεννόηση με το 
Λονδίνο απέδωσαν. Στις 4 Απριλίου 1826, πιστός στη γραμμή

Κάνινγκ, ο δούκας Ουέλινγκτον, 
υπέγραψε το περίφημο Πρωτόκολ
λο της Πετρουπόλεως που περίπου 
κατένειμε ζώνες επιρροής μεταξύ 
των δύο γεωπολιτικών αντιπάλων. 
Επρόκειτο για μία Γιάλτα πριν από 
τη Γιάλτα.

Η Ρωσία αποκτούσε ελευθερία 
κινήσεων στις παραδουνάβιες ηγε
μονίες, ενώ η Αγγλία κατοχύρωνε 
βαθμιαία, ύστερα και από το δάνειο 

που είχαν ζητήσει οι ‘Έ λληνες επαναστάτες το 1824- 
1825, την πρωτοβουλία κινήσεων για μεσολάβηση με
ταξύ του Σουλτάνου και των επαναστατημένων Ρω
μιών, τελικώς δε την πρωτοκαθεδρία στα ελληνικά 
πράγματα. Στόχος ήταν η σύσταση ενός αυτόνομου ελ
ληνικού κράτους, το οποίο θα τελούσε υπό καθεστώς 
διεθνών εγγυήσεων. Αποφασιζόταν ότι, εν ανάγκη, η 
λύση αυτή θα επιβαλλόταν με την άσκηση ενόπλου βί
ας, όπως από κοινού θα όριζαν η Ρωσία και η Αγγλία. 
Επρόκειτο για δεινή ήττα του Αυστριακού καγκελα
ρίου. Ο αμαξηλάτης της Ευρώπης έμεινε χωρίς άμαξα 
και ηνία. «Αδιανόητη συναλλαγή, πολιτικό έγκλημα 
ενάντια σε δοκιμασμένους και βέβαιους συμμάχους», 
γράφει. 12 Η Ιερά Συμμαχία είχε πάψει να είναι Ιερά 
από χρόνια, τώρα έπαυε να είναι καν Μεγάλη Συμμα
χία. Ε π ί τέλους, το πεδίο εφαρμογής της περιοριζόταν 
στην Κεντρική Ευρώπη και η ερμηνεία του Μέττερ
νιχ, ώστε να καλύπτει -εκτός προνοίας κειμένων- και 
την Τουρκία, εγκαταλείφθηκε οριστικά.

Το Πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως, καταπίστευμα 
χου Καποδίσχρια, πριν αυτός πάρει τον δρόμο της αυ
τοεξορίας τον Αύγουστο του 1822, σήμανε την οριστι
κή αποτυχία των θέσεων Μέττερνιχ στο Ανατολικό 
Ζήτημα. Τον αγνοούσαν ακόμη και ως προς τα ζητήμα
τα του Κάτω Δούναβη, για τα οποία ο Νικόλαος λίγους 
μήνες αργότερα, αρχές Οκτωβρίου 1826, συνήψε την 
πλεονεκτική για τα ρωσικά συμφέροντα συμφωνία 
του Άκερμαν (Βεσσαραβία), συμφωνία που ανανέωνε 
και εξειδίκευε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (1812), 
εις ό,τι αφορούσε το καθεστώς της Σερβίας κ. ά.

Ο Μέττερνιχ παρακολουθούσε ανήμπορος τις εξε
λίξεις. Ουδείς τον ελάμβανε υπόψη. Στις 6 Ιουλίου 
1827, στο Λονδίνο, υπογράφηκε η τριμερής Σύμβαση, 
με συμβαλλόμενο μέρος αυτή τη φορά και τη Γαλλία. 
Έ να  μήνα αργότερα, ο Τζορτζ Κάνινγκ πέθανε ξαφ
νικά.

Ή ταν πολύ αργά για τον Μέττερνιχ να βρει παρη
γοριά στο γεγονός του θανάτου του. Ο Κάνινγκ τον 
είχε ζωγραφίσει πικρόχολα: «Ο μεγαλύτερος παλιάν
θρωπος (coquina/rogue), ο πρωταθλητής χου ψεύδους 
στην Ευρώπη και ίσως στον κόσμο όλο», αλληλογρα
φούσε ο Κάνινγκ με τον Granville στις 11 Μαρτίου 
1825. Ο Αυστριακός επέμενε, ωστόσο, να δίνει μάχες 
οπισθοφυλακών γιά να αποφύγει, τουλάχιστον, την 
έκρηξη πολέμου των Δυνάμεων κατά της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας, σε εκπλήρωση των όρων στα συμ
βατικά κείμενα της Πετρουπόλεως και του Λονδίνου.

Η επιρροή του
Μέττερνιχ είχε 

ξεθωριάσει, οι κολακείες, 
οι μηχανορραφίες, 

οι διαβολες, του δεν 
τελεσφορούσαν πλέον



[  ιστορικό :

Εις μάχην.
Στις 20 Οκτωβρίου 1827, ενώ ο Καποδί- 

στριας ανέπτυσσε έκτακτη διπλωματική 
δραστηριότητα, αρχικώς στο Λονδίνο και 
κατόπιν στο Παρίσι, ο τριμερής συμμαχικός 
στόλος καταναυμαχεί τον χουρκοαιγυπχια- 
κό, στην Πόλο. Ο Μέττερνιχ πληροφορείται 
τις εξελίξεις συντετριμμένος. «Φοβερή κατα
στροφή», εξομολογείται και αποκαλεί τη σύ
μπραξη Αγγλίας - Ρωσίας - Γαλλίας «Φιλε
λεύθερη Συμμαχία». Τέλος Ιανουάριου του 
1828, σε ένα μικρό διαμέρισμα της Βιέννης, _ _ _ _  
στην οδό Landstrasse -Hauptstrasse 30, ο 
«Γενικός Επίτροπος της Εταιρείας των Φιλικών», ο Αλέ
ξανδρος Υψηλάντης, καταπονημένος από την αιχμαλω
σία στα χέρια των Αψβουργων, άφηνε την τελευταία του 
πνοή. Ακριβώς τότε ο αρνηθείς την τιμή και υποδείξας 
τον Υψηλάντη στον Ξάνθο, ο γεννήτωρ Καποδίστριας, 
είχε φθάσει στην Ελλάδα (6/1/1828).

Δυο μήνες αργότερα, με αφορμή παρασπονδίες ως προς 
την εκτέλεση της συμφωνίας του Άκερμαν, ο Νικόλα
ος Α’ κηρύσσει τον πόλεμο στους Οθωμανούς. Ο Γάλλος 
βιογράφος του Μέττερνιχ, αλλά όχι και θαυμαστής του, 
de Sauvigny, καταλήγει: «Στην Πελοπόννησο, τα πάντα 
κινήθηκαν γοργά. Τον Οκτώβριο του 1828, όσοι ‘Έ λλη
νες είχαν επιζήσει τέθηκαν υπό την εξουσία μιας προσω
ρινής ελληνικής Κυβέρνησης, στην οποία προήδρευε ο 
Καποδίστριας, ο παλαιός εχθρός του Μέττερνιχ».

Στις 30 Νοεμβρίου 1829, με τη δεύτερη Διάσκεψη του 
Λονδίνου, η Ελλάς αναγνωρίζεται ανεξάρτητο Βασίλειο. 
Δυόμισι μήνες πριν, είχε υπογράφει' η Συνθήκη της Αδρι- 
ανουπόλεως, έπειτα από ενάμιση χρόνο σκληρού ρωσο- 
χουρκικού πολέμου. Η πλειοδοσία αδιαφορίας των Δυνά
μεων απέναντι στους ‘Έ λληνες και τον αγώνα τους γιά 
χειραφέτηση, είχε μεχατραπεί σε πλειστηριασμό χειρονο
μιών προς αυτούς, σε αγώνας επιρροής, κυρίως μεταξύ 
Αγγλίας και Ρωσίας, τον οποίο ο Καποδίστριας αξιοποί- 
ησε επιδέξια.

Προσπάθησα να δείξω ότι ο Μέττερνιχ, εμποτισμένος 
στην έμμονη ιδέα της τάξεως (ordre), της νομιμότητας 
(legitimite), της σταθερότητας και του «ευρωπαϊκού συμ
φέροντος» -όλα αυτά, για αρκετά χρόνια, καλά εργαλεία 
στα χέρια του, ώστε να συγκαλύπτεται η συμφυής αυ
στριακή αδυναμία- έχασε βαθμιαία στο ζήτημα ακριβώς 
που τον βασάνιζε περισσότερο από όλα, ήτοι το Ανατολι
κό, την επαφή με τη ροή των πραγμάτων, αγκυλωμένος 
σε στατικά στερεότυπα.

Αντιθέτως, ο μεγάλος αντίπαλός του, ο Ιωάννης Καπο- 
δίστριας που τον καιρό του είχε εμφυσήσει σφρίγος, ευ
ελιξία, ευρωπαϊκή ουσία και είχε προσδώσει ακτινοβολία 
στη ρωσική διπλωματία, αποτραβηγμένος για σχεδόν πέ
ντε χρόνια στη Γενεύη (1822 - 1827), κατάφερε, εκ του 
αφανούς καλός αναλυτής των πραγμάτων και των επερ- 
χομένων, να εμβολιάσει με τις απόψεις του τις Δυνάμεις 
και να αναδειχθεί νικητής σε αυτήν την ιδιότυπη μονο
μαχία, που κράτησε περίπου 15 χρόνια.

Γ ε ω ρ γ ί ο υ  Λ ι ο ν . Π ο υ κ α μ ί σ α

ΚΑΠ Ο Δ ΙΣΤΡ ΙΑΣ  - Μ ΕΤΤΕΡΝΙΧ

Τον Αύγουστο του 1822, ο Μέττερνιχ, συνα
ντώντας στη Βιέννη τον στρατηγό Μέτλαντ, 
Βρετανό διοικητή των Επτανήσων, τον συνε- 
χάρη λέγοντας: «Λοιπόν, στρατηγέ μου, η αρχή 
του κακού ξεριζώθηκε, ο κόμις Καποδίστριας 
ετάφη για το υπόλοιπο της ζωής του. θα ζή- 
σετε ήσυχα στην Επτάνησο και η Ευρώπη θα 
έχει απαλλαγεί από τους μεγάλους κινδύνους 
με τους οποίους την απειλούσε η επιρροή του 
ανδρός αυτού» 13.
Ευτυχώς για την Ευρώπη και την Ελλάδα, η 
επιρροή του Ιωάννη Καποδίστρια απεδείχθη 
αμείωτη και οδήγησε, εκ του αποτελέσματος, 

στην εξάρθρωση του συστήματος της Ιεράς Συμμαχίας και 
την αλλαγή των γεωπολιτικών ισορροπιών στη Μεσόγειο. 

Βουκουρέστι, Ιούνιος 2010 ]

* Κείμενο εωηγήσεως σε διημερίδα για την ευρωπαϊκή πολιτική και την εξωτε
ρική πολιτική της, Ελλάδος, στην εποχή του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, 
Ναύπλιο, 25-26.06.2010, που συνδιοργάνωοαν το Ίδρυμα Κρίσπη Διεθνών 
Νομικών Μελέτιόν και η Εταιρεία Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας (Ε.Μ.Ε.ΙΣ.).
‘ Η. Kissinger, « A  world restored, etc. », Βοστάνη 1979, σελ.288.
2 Ό . π., σελ. 292. Είναι ενδιαφέρον ότι η μελέτη του X. Κίσιγνκερ, τελειώνει με 
τσν θάνατο του Castlereagh. Δεν θέλησε να καταπιαοθείμε την επόμενη περί
οδο, περίοδο πικριών και απογοητεύσεων του ινδάλματόδ του, στην πορεία ει
δικά του Ανατολικού Ζητήματος.
1Guillaume de Bertier de Sauvigny,«Mettemich», Παρίσι, εκδόσεις Fayard, 
1986, σελ. 19.
4·«Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδίστρια», επιμέλεια Μιχαήλ Λάοκαρι, 2η έκ
δοση, Αθήνα, εκδ. Γαλαξία, 1968.
'‘■Πολύχρονη Ενεπεκίδη, «Ρήγας - Υψηλάντης - Καποδίστριας», Αθήνα, 1965, 
εκδ. ΕΣΤΙΑ  οελ. 185.
&Guillaume de Bertier de Sauvigny, οελ. 234.
7 Ό .π., αεί.352.
&0  X  Κίσινγκερ σημειώνει (ό.π. σελ. 312): «Την στιγμή που είχε καταβάλει 
τσν πιο επικίνδυνο αντίπαλο του, ο Μ. έχασε τσν μόνο αξιόπιστο φίλο του». 
9Ό . G. de Bertier de Sauvigny, ό. π., αεί. 382.
'" ΑΙ. Δεσποπούλου «Μελέτες Πολιτικής Ιστορίας», οελ. 20.
"■ I. Α  Καποδίστρια, Επιοτολαί, τ.Α ’, οελ. 131.
12 Ό .π, οελ.399.
'3· «Αυτοβιογραφία Ιωάννη Καποδίστρια», σχόλια Μιχαήλ Λάοκαρι, Αθήνα, 
Γαλαξίας, 1968, οελ. 167.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ στην οποία ανάτρεξα
Η  αποκληθείσα «Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδίστρια», ήτοι το μακρό υπό
μνημα του I. Κ. «Apercu de ma carriere publique depuis 1798 jusqu’ a 
1822» (Δεκ.1826), εισαγωγή, μτφρ., σχόλια Μιχαήλ Λάοκαρι, Αθήνα, Γαλα
ξίας 1968
Πολύχρονη Κ. Ενεπεκίδη, «Ρήγας - Υψηλάντης - Καποδίστριας -Έρευναι εις 
τα αρχεία», Αθήνα, Εστία, 1965
Αλεξάνδρου I. Δεσπστόπουλον, «Μελέτες Πολιτικής Ιστορίας - 1. Καποδίοτρι- 
ας - Α  Υψηλάντης - Α  Κουμουνδούρος - Ε. Βενιξελος», Αθήνα, Εκδοτική 
Αθηνών, 1989
Θάνου Βερέμη - Γιάννη Κολιόπουλου, «Ελλάς. Η  σύγχρονη συνέχεια. Από το 
1821 μέχρι σήμερα», Αθήνα, Καστανιώτης 2006
Ελένης Ε. Κούκκου, «Ιωάννης Καποδίστριας ο άνθρωπος ο Ευρωπαίος δι
πλωμάτης, 1800 -1828», Αθήνα, Πατάκης 2005
Κωνσταντίνου Σβολάττουλου, «Κατακτώντας την ανεξαρτησία-Δέκα δοκίμια
γιά την Επανάσταση του 1821», Αθήνα, Πατάκης 2010
Guillaume de Bertier de Sauoigny, «Mettemich», Paris, Fayard, 1986

Henry A  Kisinger, “ A  world restored. Mettemich, Castlereagh and the 
Problems o f Peace, 1812-1822”, Βοστώνη, Sentry Edition, 1979 Henry A  
Kisinger, “Diplomacy”, Νέα Υόρκη, Simon and Schuster, 1994
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ins επιτυχίας 
περνάει 
οπό εδώ!

Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Σ  

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Μ Ε Σ Η Σ  Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Σ υγχαρητήρ ια  o t o u s  αστυφύλακες μαθητές μας Καρρά Ευθύμιο κ α ι  Δημητρούλη 
Παρασκευή γ ια  την επ ιτυχία τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2010 και την 
ε ισ α γω γή  τους στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!

Σ υ γχα ίρο υμ ε επίσης τους αστυφύλακες μαθητές μας ΤσικνογιάννηΆρη και Νότσιου 
ΓΠαρία γ ια  την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις του 2010 κα ι την ε ισ α γω γή  

τους στις Σχολές Οικονομικής Επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
κα ι Κοινωνιολογίας Παντείου Αθηνών αντίστοιχα!

Ειδικά τμήματα για 
Αστυνομικοί^
Στο Κέντρο ΓΠέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδης έχουμε δημιουργήσει ειδικό 
τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με βάση 
το ωράριο εργασίας σου. ΓΠπορείς να παρακολουθήσεις 
τα μαθήματά σου στα πρωινά τμήματα, εάν εργάζεσαι 
απογευματινές ώρες, ή στα βραδινά τμήματα, εάν 
εργάζεσαι πρωινές ώρες, και μάλιστα σε καθημερινή 
βάση για όλη την περίοδο της προετοιμασίας σου.

(Παθήματα & Opes
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
ΑΙσθηματικά 4,5 ώρες
Φυσική 4 ώρες
Πληροφορική 2 ώρες
Έκθεση 1.5 ώρα
Α.Ο.Δ.Ε. 1 ώρα
Α.Ο.Θ. 1 ώρα
ΙΤΙαθημοτικό Γ.Π. 1.5 ώρα

Σύνοδο 15.5 ώρες

(Παθήματα & Ώρεδ
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά 4 ώρες
Λατινικά 2 ώρες
Λογοτεχνία 1,5 ώρα
Ιστορία 1,5 ώρα
Έκθεση 1,5 ώρα
Α.Ο.Θ. 1,5 ώρα
ΑΙαθηματικά Γ.Π. 2 ώρες

Σύνολο 14 ώρες

Γραφείο μαθημάτων : Αλικαρνασσού 13, Νέα Ελβετία, Βύρωνος 
Τηλ-Fox: 210-75 63 555 Κιν. 6945 49 98 31 -  6972 22 71 84 

e-mail: edu.offices@gmail.com

Σ το Κέντρο ΓΠέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδης μπορούμε υπεύθυνα 
να σε βοηθήσουμε.να πετύχεις τους επαγγελματικούς 
στόχους σου.

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα 
είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να επιτύχουν στις 
πανελλήνιες εξετάσεις μέσω Τεχνολογικής και 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Λόγω των περιορισμένων 
θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε θέση για τη 
νέα περίοδο 201 I -  2012 
θ α  τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων.

Η διεύθυνση σπουδών

α ρ ι α τ ε γ ε ι ν ΕΝΑΡΙΗ ΓΠΑΘΗΓΠΑΤΩΝ 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΕΕΠΤΕΠ1ΒΡΙΟΥ

mailto:edu.offices@gmail.com


[  ΑΦΙΕΡΩΜΑ

•  Ητθάλαοοα του Σαρωνίκού ήταν απόλυτα ήρεμη, 
εκ ίνο χο πρωινό του 1921.

I Ελλάδα γιόρταζε 100 χρόνια από την ένδοξη Επανάστα- 
■*· σχ] που της χάρισε την ελευθερία.

άγο πιο έξω από τιςΛαγούσες Νήσους, μεταξύ Αίγινας και 
Σ( ^αμίνας, μια Μοίρα του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού 
ζσύοε κάποιες παράξενες στιγμές, που τις διαπερνούσε έντο
νη συγκινησιακή φόρτιση, από τον επικεφαλής Ναύαρχο, μέ
χρι τον τελευταίο Ναύτη.

Ό λα τα πληρώματα των ακινητοποιημένων πλοίων της 
Μοίρας, ήταν παρατεταγμένα στα καταστρώματα, προς από
δοση τιμής. Ό χ ι για κανένα επίσημο, τιμώμενο πρόσωπο, αλ
λά για ένα ιστιοφόρο, που βρισκόταν σε κάποια απόσταση μα
κριά τους.

Ο Εθνικός Ύ μνος ανακρούστηκε, ενώ όλα τα πληρώματα 
παρουσίαζαν όπλα.Πολλοί ήταν δακρυσμένοι.Ύστερα, ο επι
κεφαλής, με ένα κοφτό πρόσταγμα του, διέταξε πυρ.

Τα πυροβόλα των πλοίων βρόντηξαν μια, πλην όμως αρκε

τή, ομοβροντία και το περήφανο ιστιοφόρο βυθίστηκε στη 
θάλασσα που ανέπνεε ελεύθερα, χάρη σε τέτοια σκαριά.

Έ τσ ι τελείωσε ένα από τα ενδοξότερα πλοία της Επανά
στασης.

Ο «Άρης», του καπεχάν Αναστάσιου Τσαμαδού.
Ποιος ήταν όμως ο «Άρης»;
Κάπου στα 1807, ο Αναστάσιος Τσαμαδός, σπουδαίος 

Υδραίος ναυτικός, γεννημένος το 1774, μεταβαίνει στη Βε
νετία, για να παραλάβει το πλοίο που είχε παραγγείλει.

Ο «Άρης» ήταν ένας αγέρωχος, καλλίγραμμος πάρων 
(μπρίκι) που πληρούσε όλες τις προδιαγραφές των απαιτή
σεων των Υδραίων καπεταναίων.

Παράγγελναν εμπορικά σκάφη, τα οποία όμως πολύ εύ
κολα, με τις απαραίτητες μετατροπές, μπορούσαν να εξελι
χθούν σε ευέλικτα και πανίσχυρα πολεμικά σκάφη, όπως 
ακριβώς τα ήθελαν οι Υδραίοι. Άλλωστε, στους κύκλους 
τους ήταν γνωστό πέος κάτι σιγόβραζε. Η Επανάσταση δεν 
θα αργούσε να ξεσπάσει.
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Ο «Άρης» ήταν όλος ξύ
λινος, προστατευόμενος 
από χαλκά ελάσματα στα 
όφαλά του. Είχε μήκος ,
103 ποδών, πλάτος 30 πο
δών, εκτόπισμα 245 τόνων, 
βύθισμα 15 ποδων και ανέ
πτυσσε ταχύτητα 10 μιλι
ών, «ουριοδρομών».

Σύντομα ο Τσαμαδός 
το εξόπλισε με 16 πυροβόλα 
των 12 και των 9 λίτρων και με πλήρωμα 82 άνδρες, δεν άρ
γησε να γίνει ένα φόβητρο για τον Τουρκικό στόλο. Η ευελι
ξία του, σε συνδυασμό με τη ταχύτητά του και την δύναμη 
πυράς, τον καθιστούσε «καταζητούμενο», αλλά άπιαστο στό
χο για τα εχθρικά σκάφη.

Από το ξέσπασμα της Επανάστασης, ο «Άρης» άρχισε να ορ
γώνει τις Ελληνικές θάλασσες, συμμετέχοντες σε πάμπολλες 
ναυμαχίες, εναντίον του εχθρού. Ο Τσαμαδός δεν δίσταζε να 
τα βάζει με δυσανάλογα μεγαλύτερα και ισχυρότερα πλοία, 
όπως σε μια περίπτωση, στη Χίο, όταν επιτέθηκε στο «ντελί- 
νι» του Καπητάμπασα.

Την μεγαλύτερη όμως σελίδα δόξας του ο «Άρης» την 
έγραψε στις 26 Απριλίου του 1825, όταν είχε σπεύσει προς 
βοήθεια των πολιορκημένων στην Πύλο και Σφακτηρία, από 
τις δυνάμεις του Ιμπραήμ. Ο «Άρης» είχε δρομολόγιο για Πά
τρα, προκειμένου να παραδώσει φορτίο πολεμοφοδίων. Ο κα- 
πετάν Τσαμαδός όμως, αυτοβούλως, αρνήθηκε να προσπερά- 
σει την πολιορκημένη Πύλο και μπήκε στο λιμάνι, από τις 19 
Απριλίου, ενισχύοντας την άμυνα των πολιορκημένων. Ζή
τησε την άδεια από την Επαναστατική Κυβέρνηση, να βοη
θήσει και ανεφοδιάσει το φρούριο του Νεοκάστρου και την 
έλαβε, δεδομένου ότι οι δυνάμεις του Ιμπραήμ, με τον τουρ- 
κοαιγυπτιακό στόλο κατέφθασαν και απόκλεισαν το λιμάνι.

Ο «Άρης» βρισκόταν αποκλεισμένος, μαζί με τέσσερα ακό
μα Ελληνικά πλοία, ενώ ο Τσαμαδός αποβιβάσθηκε στη Σφα
κτηρία, προκειμένου να βοηθήσει στη διάσωση των αποκλει
σμένων Ελλήνων και φιλελλήνων αγωνιστών.

Η επίθεση του τουρκοαιγυπτιακού στόλου έγινε την 
26η Απριλίου, με το πιο φονικό επίκεντρο, την ίδια τη Σφα
κτηρία, όπου αποβιβάσθηκαν πολλές εχθρικές δυνάμεις, με 
αποτέλεσμα να σκοτωθούν 350 υπερασπιστές της μεταξύ των 
οποίων και ο Τσαμαδός.

Το πλοίο του, ο «Άρης», έλαβε το κακό μαντάτο με σινιάλο. 
Έ ξω από το στόμιο του λιμανιού καραδοκούσε ολόκληρος ο 
τουρκοαιγυπτιακός στόλος. Τότε το πλήρωμα του «Άρη», με 
επικεφαλής τον αντικυβερνήτη Νικόλαου Βότση και βοηθό 
τον Σ. Σαχτούρη, τόλμησε το απολύτως παράτολμο.

Με «αναπεπταμένα τα ιστία του και κανονιοβολών πα- 
νταχόθεν», εφόρμησε εναντίον του εχθρικού στόλου, σε μια 
απέλπιδα προσπάθεια διάσπασης και διαφυγής. Τα εχθρικά 
πλοία βρέθηκαν σε τέλεια σύγχυση. Οι κανονιοβολισμοί δη
μιούργησαν μια κόλαση πυρός, από την οποία ο «Άρης» εξήλ
θε χωρίς ιστία, διάτρητος, αλλά διεσώθη, ενώ πίσω του πολ
λά εχθρικά σκάφη είχαν υποστεί πλήγματα, είτε από τα πυρά 
του «Άρη», είτε από διασταυρούμενα, φίλια πυρά.

Ό  «Άρης», μετά από αυτή την τιτάνια προσπάθεια, που δι- 
ήρκεσε τρεις ώρες, μετρούσε δυο νεκρούς ναύτες, που έπε

σαν ηρωικά στο χει
ρισμό των ιστίων, για 
να πετυχαίνει το σκά
φος τους τολμηρούς 
ελιγμούς του. Σε όλη 
τη διάρκεια της εξό
δου του, δυο ναύτες - 
οι γηραιότεροι - είχαν 
επιφορτισθεί με το ιε
ρό καθήκον να στέ
κουν έτοιμοι πάνω 

από την πυριτιδαποθήκη του σκάφους και να το ανα
τινάξουν, εάν κινδύνευε να αιχμαλωτισθεί. Ο κίνδυ
νος της αιχμαλωσίας έγινε εφιαλτικά ορατός, όταν ένα 
εχθρικό σκάφος ετοιμαζόταν να πλευρίσει τον «Άρη» 
και στο κατάστρωμά του ήταν ήδη ορατοί οι Αιγύπτιοι 
ναύτες του, έτοιμοι για το ρεσάλτο. Εκείνη την κρίσιμη 
στιγμή, κάποιο σημαντικό εχθρικό σκάφος έπιασε φω
τιά και εξαιτίας του κινδύνευαν να αναφλεγούν όσα άλ
λα σκάφη ήταν κοντά του. Το απειλητικό εχθρικό σκά
φος έχασε έδαφος, ενώ η ενότητα του εχθρικού στόλου 
διασπάσθηκε. Ο πυκνός καπνός από τον ορυμαγδό έγι
νε σύμμαχος, καθιστώντας αδύνατη την ορατότητα στα 
εχθρικά σκάφη και βοηθούσης και της νυκτός ο «Άρης» 
ξέφυγε και ανοίχτηκε στο πέλαγος, με τα ράκη των ιστί
ων του στεφανωμένα από τη δόξα.

Ό πως πολύ εύγλωττα περιγράφεται στην Ιστορία 
του Διονυσίου Κόκκινου, «είχε σωθεί διάτρητος από τα 
βλήματα, με τα πανιά σχισμένα, με τα σχοινιά αιωρούμε- 
να, με τας κεραίας και τα κατάρτια έτοιμα να καταρρεύ- 
σουν, τραυματίας αλλόκοτος εις σχήμα πλοίου επί της 
θαλάσσης, κινών εις τα νερά ένα πηδάλιον σπασμένον, 
αφοί άφησεν οπίσω του ένα ολόκληρον στόλον, αναμέ- 
σω του οποίου διέβη ως άυλος ήρως, ώστε να καταστεί 
σύμβολον της ελληνικής δόξης».

Το ελεύθερο πλέον Ελληνικά Έ θνος, προς τιμήν 
αυτού του κατορθώματος, αγόρασε τον «Άρη» το 1831, 
τον επισκεύασε και το περήφανο πλοίο συνέχισε να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στην πατρίδα, εκτελώντας 
χρέη εκπαιδευτικού σκάφους των ναυτικών δοκίμων.

Στο τελευταίο στάδιο της ένδοξης καριέρας του, ήταν 
πλωτή βάση της Σχολής ναυτικών δοκίμων και οι κομ
ψές γραμμές του στόλιζαν το λιμάνι του Πόρου.

Όμως, δυστυχώς, το Ελληνικό Κράτος, ευρισκόμενο 
σε δεινή οικονομική θέση, μετά τόσες δύσκολες στιγμές 
και ιδιαίτερα μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπο
ρούσε πλέον να συντηρήσει το ένδοξο σκάφος, το οποίο 
σάπιζε αργοπεθαίνοντας στο Πόρο.

Έτσι, λήφθηκε μια καθόλου εύκολη απόφαση, να τη
ρηθεί δηλαδή ο κανόνας τιμητικού ενταφιασμού των 
ένδοξων πλοίων, κανόνα που τηρούσαν πολλά έθνη και 
τελικά ο «Άρης», με την τιμητική ομοβροντία που ανα
φέρθηκε στην αρχή αυτού του αφιερώματος, πέρασε 
οριστικά στην αθανασία.

Η «Έ ξοδος του Άρεως», αποτυπώθηκε για πάντα 
στον καμβά, από τον χρωστήρα του μεγάλου Έλληνα 
θαλασσογράφου, του Κωνσταντίνου Βολανάκη, του 
«ποιητή της θάλασσας», όπως δίκαια αποκαλείται. ]
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^  ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Γ
Οι ηρωίδες του Σουλίου

Τ η ς  Μαρίας Πάνου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

χέρα X O U  Εθνους, η Ελλάδα, στο πέρασμα των αιώνων, έδωσε μεγάλους και σκλη
ρούς αγώνες για να προασπίσει τα πολύτιμα ιδανικά της: την Ελευθερία και την Πίστη. Υψώνοντας 
τα λάβαρα με θάρρος και ανδρεία και έχοντας πάντα στο πλευρό της τα γενναία παλικάρια, ξεσηκώθη
κε και επαναστάτησε εναντίον του αβάστακτου τουρκικού ζυγού που επικράτησε από το 1453 (Άλω
ση Κωνσταντινούπολης) μέχρι το 1821 και την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1832. Μέσα οε 
αυτή την μακραίωνη και οδυνηρή ιστορική περίοδο, εκτός από τους ρωμαλέους πολεμιστές που συ
νέβαλαν καταλυτικά στην απελευθέρωση του Γένους (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αθανάσιος Διάκος, 
Οδυσσέας Ανδρούτσος, Παπαφλέσσας κ.α.) έδρασαν δυναμικά και οι γυναίκες από το Σούλι και μάλι
στα μία ομάδα εξήντα γυναικών το Δεκέμβριο του 1803 προτίμησαν να πέσουν με τα παιδιά τους από 
το βράχο του Ζαλόγγου στο γκρεμό παρά να συλληφθούν από τους Τούρκους. Για τον ένδοξο αυτό τό
πο και τις ηρωίδες Σουλιώτισσες έχουμε χρέος να αφιερώσουμε λίγο από τν ανεκτίμητο χρόνο μας.

Το Σούλι, μία ανεξάρτητη επί τουρκοκρατίας συμπολιτεία στις απόκρημνες πλαγιές του όρους Τό- 
μαρος, αποτέλεσε κοινωνία καθαρά πολεμική στην οποία οι Σουλιώτες, άνδρες και γυναίκες, ασκού
νταν στην πολεμική τέχνη από τη μικρή τους ηλικία. Εκείνο, όμως, που μας εντυπωσιάζει, πρω- 
τίστως, είναι ο σεβασμός προς τη γυναίκα η οποία κατείχε εξαίρετη θέση. Ο σεβασμός και η τιμή 
θεωρείτο κορύφωμα της σουλιώτικης ηθικής, καθώς η γυναίκα εκτός από τη συμβολή της στο πολε
μικό έργο (ετοίμαζε τα βόλια, κουβαλούσε πολεμοφόδια και τρόφιμα στην πρώτη γραμμή, έπαιρνε μέ
ρος στη μάχη, θεράπευε τους τραυματίες) αποτελούσε και το βασικό οικονομικό παράγοντα της κοι-
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νωνίας, αφού οι άνδρες ή ήταν απασχολημένοι με τα προβλήματα 
της συμπολιτείας ή πολεμούσαν. Οι σχέσεις, επομένως, των φύ
λων στο περήφανο Σούλι θύμιζαν τη θέση των γυναικών στην 
Αρχαία Σπάρτη. Οι άνδρες σέβονταν τις γυναίκες τους και συχνά 
ζητούσαν τη γνώμη τους σε κρίσιμη καταστάσεις.

Από τις αρχές, λοιπόν, του 18ου αι. οι Σουλιώτες είχαν γίνει 
το φόβητρο των Τούρκων αγάδων και υποχρεώνονταν να τους 
πληρώνουν φάρο για να μη τους διαρπάζουν τις περιουσίες τους. 
Έτσι, η τουρκική διοίκηση αναγκάστηκε από το 1732 να διενερ
γήσει πολλές εκστρατείες εναντίον τους που όλες, όμως, απέτυ- 
χαν, εξαιτίας της πολεμικής δεινότητας των Σουλιωτών και του 
δυσπρόσιτου της περιοχής. Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε ριζικά 
όταν την εξουσία ανέλαβε στα Γιάννενα ο Αλή Πασάς ο οποίος 
προσπάθησε να καθυποτάξει ολοκληρωτικά την περιοχή (1791- 
1803). Εκστράτευσε ενάντια στους Σουλιώτες τρεις φορές, αλλά 
θα επιμείνουμε στην τρίτη εκστρατεία η οποία ξεκίνησε το 1800 
και στην οποία τον πρωταγωνιστικά ρόλο ανέλαβε ο γυναικείος 
πληθυσμός.

Στη διάρκεια αυτή της τρίτης επίθεσης (Δεκέμβριο του 1803) 
οι Σουλιώτες, με κυριότερους ηγέτες, τους: Φώτο Τζαβέλα, Δήμο 
Δράκο, Τάσο Ζέρβα, Γώγο Δαγλή κ.α., κέρδιζαν όλες τις αποφα
σιστικές μάχες αλλά παρ’ όλα αυτά αναγκάστηκαν να συνθηκο
λογήσουν στις 12 Δεκεμβρίου 1803 λόγω ανεπάρκειας τροφίμων 
και πυρομαχικών. Τότε ο Αλή Πασάς υποσχέθηκε ότι θα τους 
άφηνε ελεύθερους με την ιδιοκτησία και τα όπλα τους, φτάνει 
να εγκατέλειπαν μαζί με τις οικογένειες τους τα πατρώα εδάφη.
Οι Σουλιώτες οος αναμενόμενο, αρνήθηκαν τους όρους του Πασά 
και στις 16 Δεκεμβρίου του ίδιους χρόνου αντεπιτίθενται. Στον 
αγώνα που διεξήγαγαν οι Σουλιώτες, συνέδραμαν και οι γυναί
κες, η κάθε μία με το δικό της τρόπο.

Χαρακτηριστικά, η Σουλιώτισσα Δέσπω Σέχου-Μπότση σύζυ
γος του Γιωργάκη Μπότση, κυνηγημένη από τους Τουρκαλβα- 
νούς, οχυρώθηκε με τις κόρες, τις νύφες και τα εγγόνια της στον 
πύργο για να μην παραδοθούν στον εχθρό. Το ηρωικό της κατόρ
θωμα «μίλησε» στην ψυχή του λαού και έγινε τραγούδι:

Άλλη γυναίκα, που ξεχώρισε και κατάφερε να περάσει το όνο
μα της στο δημοτικό τραγούδι και από εκεί στη σφαίρα του θρύ
λου, ήταν η Μόσχω Τζαβέλα σύζυγος του Λάμπρου. Κατέχει τον

Αχός βαρύς ακούγεται πολλά ντουφέκια πέφτουν.
Η  Δέσπω κάνει πόλεμο μ ε νύφες και μ ’ αγγόνια.

Μήνα σε γάμο ρίχνονται, ουδέ σε χαροκόπο.
Αρβανιτιά σε πλάκωσε στου Δημουλά τον πύργο.
Γιώργαιναρίξε τα’ άρματα, δεν είν’ εδώ) το Σούλι, 

Εδώ είσαι σκλάβα του πασά, 
σκλάβα των Αρβανιτών.

Το Σούλι κι αν προσκύνησε κι αν τούρκεψεν 
η Κιάφα

Η  Δέσπω αφέντες Αιάπηδες δεν έκανε δεν κάνει.
Δαυλί στο χέρι άρπαξε, κόρες και νύφες κράζει: 

Σκλάβες Τούρκων μη ζήσουμε, 
παιδιά μ ’ μαζί μου ελάτε.

Και τα φουσέκια ανάψανε κι όλοι φωτιά γενήκαν.

τίτλο της «γυναίκας του Σουλίου». Θεωρείται η 
πρώτη και μεγαλύτερη ηρωίδα, γιατί ήταν εκείνη 
που με βαριά καρδιά έδωσε στο χέρι του Αλή Πασά 
τον πρωτότοκο γιό της Φώτο, για θυσία και έβαλε 
πάνω από τα ίδια της τα «σπλάχνα» την αγάπη για 
την πατρίδα («Το μου είναι παιδί του Σουλίου και 
σα γλιτώσει το Σούλι γλιτώνει και το παιδί μου», 
είπε στον Πασά). Επιπλέον, η Χάιδω Γιαννάκη Σέ- 
χου πρώτη έτρεχε στη μάχη συχνά δίπλα στους άν
δρες και συχνότερα μπροστά απ’ αυτούς. Ποιος, 
όμως, ξεχνά και τις γυναίκες εκείνες που χόρεψαν 
το χορό του Ζαλόγγου παραμονές Χριστουγέννων 
του 1803; Εξήντα στο σύνολο, όταν τις πλησίασαν 
οι Τουρκαλβανοί, αρνήθηκαν να παραδοθούν, στή
νοντας το χορό και μία-μία έπεφτε στο βάραθρο μα
ζί με τα παιδιά της τραγουδώντας: «...στη στεριά 

δε ζει στο ψάρι ούτε άνθος στην αμμουδιά.... 
Έχετε γεια βρυσούλες λόγγοι, βουνά, ραχού
λες...». Αυτό το τραγικό τέλος έδωσαν στη 
ζωή τους οι εξήντα ανώνυμες ηρωίδες που 
συμβολίζει την υψηλότερη έκφραση του ψυ
χικού μεγαλείου των ανθρώπων με ελεύθερο 
φρόνημα. Το χορό του θανάτου παρακολού
θησαν με κατάπληξη οι Τουρκαλβανοί, ώστε 
να φωνάξουν μ’ ένα στόμα: Αλλάχ, Αλλάχ, γι- 
αζίκ (Θεέ, Θεέ, κρίμα).

Το ψυχικό σθένος των γυναικών του Σου
λίου παρέμενε ανεξάντλητο, διότι μέσα στο 
μυαλό και την καρδιά τους ανάβλυζε και πή
γαζε η αμέτρητη αγάπη και η ανιδιοτελής 
προσφορά για την πατρίδα και την ελευθερία. 
Οι Σουλιώτισσες αποτελούν γυναίκες πρότυ
πα που αξίζει να τις τιμάμε και να κυριαρχούν 
πάντοτε στη συνείδηση μας! ]
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Αθανάσιος Ντάλας

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΙΙΑΝ ΕΛΛΗΣ ΑΠΕΒΙΩΣΕ

Ο Ιάκω βος Καμπα- 
νέλλης απεβίωσε το 
μεσημέρι της Τρίτης 29 
Μαρτίου, σε ηλικία 89 
ετών, μετά από δίμηνη 
νοσηλεία σε Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας. Η 
νεκρώσιμος ακολουθία 
εψάλη χο Σάββατο, στην Αγία Ζώνη της 
Κυψέλης και η κηδεία πραγματοποιήθηκε 
στο δεύτερο νεκροταφείο της Αθήνας.
Το 1942 συνελήφθη από τους Γερμανούς 
και οδηγήθηκε στο στρατόπεδο συγκέ
ντρωσης Μαουτχάουζεν, όπου κρατήθηκε 
μέχρι τις 5 Μαΐου 1945, οπότε και απελευ
θερώθηκε από τις συμμαχικές δυνάμεις.
Το πρώτο του θεατρικό έργο ήταν «Ο Χορός πάνω στα 
στάχυα», ενώ ανάμεσα στα πιο γνωστά του έργα είναι: 
«Παραμύθι χωρίς όνομα», «Γειτονιά των Αγγέλων», «Το 
μεγάλο μας τσίρκο», «Ο εχθρός λαός», «Έβδομη μέρα 
της δημιουργίας», «Η Αυλή των θαυμάτων», «Ηλικία 
της νύχτας», «Βίβα Ασπασία», «Οδυσσέα γύρισε σπίτι», 
«Αποικία των τιμωρημένων», και «Πρόσωπα για βιολί

και ορχήστρα». Έ γραψ ε, επίσης, σενάρια κινημα
τογραφικών ταινιών, ανάμεσά τους η Στέλλα του 
Μιχάλη Κακογιάννη, ο Δράκος του Νίκου Κούν-

δουρου και 
τα Κορίτσια 
στον Ή λιο  
του Βασίλη 
Γεωργιάδη. 
Έ ρ γα  του με
ταφράστηκαν 
σε πολλές

γλώσσες και ανέβηκαν σε πολλές χώρες 
της Ευρώπης. Μάλιστα, το θεατρικό του 
«Η Αυλή των θαυμάτων» (1957) είναι το 
πρώτο του, που μεταφράστηκε σε πολλές 

γλώσσες και το 1961 ανέβηκε στο Workshop Theatre 
του Λονδίνου. Ο Ιάκωβος Καμπανέλλης έγραψε στί
χους, αρθρογραφούσε σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ 
κατά καιρούς συνεργάστηκε με ραδιοφωνικούς σταθ
μούς, διασκευάζοντας θεατρικά έργα.
Διετέλεσε καθηγητής της Δραματικής Σχολής Κάρολος 
Κουν, ενώ υπήρξε μέλος της Εταιρίας Ελλήνων Θεα
τρικών Συγγραφέων.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ

Στον μεγάλο Έ λληνα  ποιητή Οδυσσέα Ελύτη αφιερώνει φέτος το Εθνικό Κέ
ντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21 
Μαρτίου), με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννησή του.
Στο πλαίσιο αυτό, όπως κάθε χρόνο, προγραμματίζονται ποικίλες εκδηλώσεις 
όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις σε όλη τη χώρα.
Μια καμπάνια στα μέσα μεταφοράς ώστε η ποίηση να μπει στην καθημερινό
τητα όλων, φέτος και στην περιφέρεια. Χάρη στην καμπάνια, οι στίχοι του 
Ελύτη θα ταξιδέψουν από τη Δευτέρα 21
Μαρτίου και για ένα μήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (μετρά, αστικά και 
υπεραστικά λεωφορεία, τρένα, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, τρόλεϊ, τραμ) σε Αθή
να, Θεσσαλονίκη, Μ υτιλήνη (τόπο καταγωγής του), Ρόδο και Ζάκυνθο (τέσσε
ρις νέες συνεργασίες με τους δήμους που απευθύνθηκαν στο ΕΚΕΒΙ).
Ποιητικές βραδιές με αναγνώσεις και συζητήσεις σε βιβλιοπωλεία. Σύγχρονοι 
λογοτέχνες διαβάζουν ποίηση του Ελύτη και συζητούν για το πολυσήμαντο 
έργο του στις εκδηλώσεις που συνδιοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου 
και η Εταιρεία Συγγραφέων, το βράδυ της 21ης Μαρτίου στις 7.00 μ.μ., στα 
βιβλιοπωλεία Public (Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Βόλου και Ιωαννίνων). Θα λά
βουν μέρος οι: Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, Βασίλης Βασιλικός, Γιάννης Δάλλας, Κική Δημουλά, Σταύρος Ζαφειρι
ού, Ρούλα Κακλαμανάκη, Ολυμπία Καράγιωργα, Μαρία Κέντρου-Αγαθοπούλου, Γιάννης Κοντός, Θωμάς Κοροβί- 
νης, Ευτυχία Λουκίδου, Πρόδρομος X. Μάρκογλου, Μάρκος Μέσκος, Ανδρέας Μήτσου, Στρατής Πασχάλης, Τζίνα 
Πολίτη, Ζωή Σαμαρά, Γιώργος Σκαμπαρδώνη, Λύντια Στεφάνου και Τηλέμαχος Χυτήρης.
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ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΖΩΓΡΑΦΟΙ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Τ ηΣ ημ α ντικά  έργα από κορυφαίους 
Έ λληνες ζωγράφους χου 20ού αιώνα, 
όπως του Κωνσταντίνου Παρθένη, του 
Γιάννη Τσαρούχη και του Γιάννη Μό- 
ραλη, περιλαμβάνει η δημοπρασία Greek 
Sale του Οίκου Sotheby’s, που θα πραγ
ματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαΐου στο 
Λονδίνο. «Η Ανάσταση» του Κωνστα

ντίνου Παρθένη, με διαστάσεις 125 εκ. χ 150 εκ., αποτε
λεί μέρος μιας σειράς έργων για το Δημαρχείο Αθηνών, τα 
οποία είχε παραγγείλει η κυβέρνηση του Μεταξά το 1939.
Με εκτίμηση που κυμαίνεται στις 345.000-575.000 ευρώ, 
το έργο αυτό αποτελεί το μοναδικό από τη συγκεκριμένη 
σειρά που βρίσκεται ακόμα σε ιδιωτική συλλογή.
Φιλοχεχνημένο το 1988, το «Ερωτικό» του Γιάννη Μόραλη (1916-2009) έχει ως εκτίμηση τα 230.000-
345.000 ευρώ. Έ χε ι διαστάσεις 195εκ. χ  130 εκ και η σύνθεση του μεταφέρει το άρωμα του εναγκαλι
σμού δυο εραστών, παρά τη γεωμετρική αφαίρεση των μορφών.
Το έργο «Στρατιώτης Χορεύει Ζεϊμπέκικο» του Γιάννη Τσαρούχη (1910-89), εκτιμάται στις 345.000-575.000 ευρώ.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ TOY GOOGLE

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2004, όταν η Google ανακοίνω
σε όχι κατέληξε σε συμφωνία με μεγάλες ακαδημαϊκές 
βιβλιοθήκες για την ψηφιοποίηση εκατομμυρίων βιβλί
ων. Το 2005, η εταιρεία δέχτηκε αγωγή από το Σωματείο 
Συγγραφέων και την Έ νω ση Εκδοτών, οι οποίοι ανχέ- 
δρασαν στο ενδεχόμενη ψηφιοποίησης χωρίς δική τους 
άδεια, και αξίωσαν οικονομικές αποζημιώσεις.
Το 2008, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμ
βιβασμό και υπέβαλαν στο δικαστήριο την επίμαχη συμ
φωνία.
Η εξωδικαστική συμφωνία προέ- 
βλεπε όχι η Google θα πλήρωνε 125 
εκατ. δολάρια για να ικανοποιήσει 
αξιώσεις που αφορούν το copyright.
Θα δημιουργούσε επίσης ένα ανεξάρ
τητο «Μητρώο Δικαιωμάτων Βιβλί
ων», από το οποίο θα αμείβονταν οι 
συγγραφείς και οι εκδότες.
Το σημαντικό όμως είναι ότι η συμ
φωνία θα επέχρεπε στη Google να 
ψηφιοποιεί οποιοδήποτε βιβλίο, 
εκτός αν ο συγγραφέας ή ο εκδότης 
είχαν ήδη εκφράσει την αντίρρησή 
τους. Το δικαστήριο εκτίμησε ότι η 
συμφωνία θα μπορούσε ίσως να στα
θεί αν η Google δεχόταν να ζητά πρώτα έγκριση από τον 
κάτοχο της πνευματικής ιδιοκτησίας.
Επιπλέον, το δικαστήριο αντέδρασε στο γεγονός ότι η 
Google θα αποκτούσε αποκλειστικά δικαιώματα για τα 
λεγάμενα «ορφανά βιβλία», δηλαδή τα παλιά βιβλία που 
δεν καλύπτονται πλέον από πνευματικά δικαιώματα.
Ο δικαστής επισήμανε ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς των 
ορφανών βιβλίων θα έπρεπε πρώτα να εξεταστεί από το

Κογκρέσο.
Εξάλλου το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την εσωτερική 
αγορά των ΗΠΑ: Ξένοι συγγραφείς και εκδότες υπο
στήριξαν ότι η προχεινόμενη συμφωνία παραβιάζει το 
διεθνές δίκαιο για την πνευματική ιδιοκτησία. Η Γαλ
λία και η Γερμανία είχαν ταχθεί κατά της συμφωνίας, 
ενώ την ίδια στάση κράτησαν συγγραφείς και εκδότες 
στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Ινδία, το Ισραήλ, την Ιτα
λία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ισπανία, τη Σουηδία, την Ελ

βετία και τη Βρετανία.
Πάντως, το αμερικανικό δικαστή
ριο απέρριψε την αμφιλεγόμενη 
συμφωνία ανάμεσα στη Google και 
τους εκδότες των ΗΠΑ, καταφέρ- 
νοντας πλήγμα στα σχέδια της εται
ρείας να επεκτείνει την ψηφιακή 
βιβλιοθήκη του Google Books.
Η συμφωνία ουσιαστικά θα επέχρε
πε στη Google να ψηφιοποιεί βιβλία 
χωρίς να ζητά την άδεια των κατό
χων της πνευματικής ιδιοκτησίας. 
Όσοι συγγραφείς επιθυμούσαν 
να εξαιρεθούν τα έργα τους από 
την ψηφιοποίηση θα έπρεπε να το 
δηλώνουν μόνοι τους εκ των προ- 

τέρων. Η συμφωνία αυτή «δεν είναι δίκαιη, επαρκής 
και λογική» αποφάνθηκε το Περιφερειακό Δικαστήριο 
της Νέας Υόρκης. «Αν και η ψηφιοποίηση των βιβλίων 
και η δημιουργία μιας γενικής ψηφιακής βιβλιοθήκης 
θα ωφελούσε πολλούς, [η συμφωνία] θα προχωρούσε 
υπερβολικά μακριά» γράφει στην απόφασή του ο δικα
στής Ντένι Τσιν.
Η συμφωνία θα έδινε στη Google αποκλειστικά δικαιώ-

[ 103 ] Α/Α



/ / υλιτ ιυμ ύ >
ματα «για την εκμετάλλευση ολόκληρων βιβλίων, χωρίς την άδεια των κατό
χων της πνευματικής ιδιοκτησίας». Αυτό θα έθιγε τα δικαιώματα ορισμένων 
συγγραφέων, καθώς και τα δικαιώματα άλλων φορέων που επιθυμούν να ψ η
φιοποιήσουν βιβλία.
Η Google, το αμερικανικό Σωματείο Συγγραφέων και η Έ νω ση Αμερικανών 
Συγγραφέων ανακοίνωσαν ότι θα καθίσουν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγ
ματεύσεων, προκειμένου να καταλήξουν σε νέα συμφωνία. Τη δικαστική από
φαση χαιρέτισε πάντως η Συμμαχία Ανοιχτού Βιβλίου (Open Book Alliance), 
ένας φορέας στον οποίο συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ανταγωνιστές της Google Microsoft και Yahoo. Ο νομικός σύμ
βουλος της Microsoft Τομ Ρούμπιν δήλωσε ότι η συμφωνία που απορρίφθηκε «ήταν δομημένη έτσι ώστε να ισχυροποι
ήσει την κυριαρχία της Google».
Η Ελλάδα διαβάζει Ελύτη με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 21 Μαρτίου

ΒΩΜΟΣ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΩΝ
Στη λύση της προσωρινής κατάχωσης μνημεί
ων, με κύριο θεμέλια του Βωμού τω ν Δώδεκα 
Θεών, που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερ
γασιών στη γραμμή του ΗΣΑΠ από Ομόνοια 
ως Μοναστηράκι κατέληξε το ΚΑΣ με σκοπό 
την προστασία τους.
Τα μνημεία αφορούν κυρίως τμήματα του Βω
μού των Δώδεκα Θεών (ή, αλλιώς, του Ελέους), της θε- 
μελίωσης της Στοάς Ελευθερίου Διός και της οδού των 
Παναθηναίων. Στα ευρήματα συγκαταλέγονται επίσης 
και τμήμα υστερωμαϊκού κτιρίου, κατάλοιπα εργαστηρί
ου λιθοξοϊας, πηγάδι, φρέαρ, και θαλαμωτός τάφος.

Οι ανασκαφές, που έγιναν μεταξύ Σεπτεμβρί
ου και Ιανουάριου, αφορούσαν την περιοχή 
από την έξοδο της σήραγγας Μοναστηράκι 
προς Θησείο μέχρι την σήραγγα που χρησιμο
ποιείται ως μία από τις εισόδους στην Αρχαία 
Αγορά.

Newsroom ΔΟΛ, μ ε πληροφορίες από ΑΠΕ-Μ ΠΕ
http:llstatic.doldigital.net/webstaticl
9D781AE5DC9CD3ED6E3AC99DA199F3BC.jpg
Newsroom ΔΟΛ Newsroom ΔΟΛ
Newsroom ΔΟΛ, μ ε  πληροφορίες από Associated Press

8η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η Έ κ θ εσ η  Β ιβλίου Θ εσσαλονίκης, το μεγαλύτερο ραντε
βού της χρονιάς για το βιβλίο στη χώρα μας, που διοργανώ- 
νεται από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ)/Υπουργείο 
Πολιτισμού και Τουρισμού, τη Helexpo, την Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών και σε συνεργασία με 
τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βιβλίου, θα ανοίξει τις πύλες της την 
Πέμπτη 5η Μαϊου ανακηρύσσοντας τη Θεσ
σαλονίκη σε «Πρωτεύουσα του Βιβλίου» για 
τέσσερις ημέρες.
Στην 8η ΔΕΒΘ, με τη συνεργασία των εκδο
τών, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου θα παρουσι
άσει πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα με 170 
εκδηλώσεις για κάθε ηλικία και κάθε γούστο, 
ενώ επίσης θα εστιάσει σε δύο θέματα που βρί
σκονται σήμερα στην καρδιά της επικαιρότη- 
τας: τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του 
Μαγκρέμπ, όπως και τη θέση του βιβλίου στο σημερινό εκπαι
δευτικό σύστημα.
Η φετινή διοργάνωση επικεντρώνεται στις χώρες της Μέσης 
Ανατολής και του Μαγκρέμπ, με τη διοργάνωση του Φεστι
βάλ «Μέση Ανατολή - όταν οι ιδέες εξεγείρονται...».
Δώδεκα φημισμένοι διανοούμενοι και συγγραφείς από εννέα 
χώρες θα κάνουν το ταξίδι της 8ης ΔΕΒΘ: Ταρίκ Αλί (Πακι- 
στάν-Ηνωμένο Βασίλειο), Σάλουα Αλ Ναϊμι (Συρία), Γιοάνες 
Γκεμπρεγκεόργκις (Αιθιοπία), Γκαμάλ Γιτάνι (Αίγυπτος),

Νταβίντ Γκρόσμαν (Ισραήλ), Τουνά Κιρεμιτσί (Τουρ
κία), Χόντα Μπαρακάτ (Λίβανος), Σοφί Μπεσίς (Τυ
νήσια), Μπουαλέμ Σανσάλ (Αλγερία), Μαλέκ Σεμπέλ 
(Αλγερία), Μπαχά Ταχέρ (Αίγυπτος) και Σούμπχι Χα- 
ντίντι (Συρία).
Στην Έ κθεση θα εκπροσωπηθούν τα περισσότερα 

αραβικά κράτη, αλλά παρόντες θα εί
ναι επίσης και δημιουργοί από την 
Τουρκία, την Αιθιοπία, το Ισραήλ, το 
Ιράν και το Πακιστάν. Θέμα του είναι 
η πολιτισμική τους παραγωγή, η λο
γοτεχνία αλλά και οι ιδέες, που συνέ
βαλαν σημαντικά στον κοσμοϊστορικό 
αναπροσανατολισμό τους.
Ειδικά για  τον Αιγύπτιο συγγραφέα 
Ναγκίμπ Μαφχούζ (Βραβείο Νόμπελ 

1998 για το σύνολο του έργου του, όπου αποτελεί την 
μοναδική απονομή προς τον αραβικό κόσμο), το ΕΚΕ- 
ΒΙ έχει οργανώσει ένα αφιέρωμα στο οποίο θα συμμετά- 
σχουν ο Α ιγύπτιος Γκαμάλ Γιτάνι, προσωπικός φίλος 
του Μαχφούζ, ο μαθητής του Σούμπχι Χαντίντι από 
τη Συρία καθώς επίσης η Χόντα Μπαρακάτ από τον 
Λίβανο. Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει αναλάβει 
η Πέρσα Κουμούτση, μεταφράστρια του Ναγκίμπ Μα
χφούζ στα ελληνικά.
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ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΤΕΙΛΟΡ
Πέθανε σε ηλ ικ ία  79 ετώ ν η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ. Διάσημη για 
τους οκτώ γόμους της, η Τε'ιλορ, η γυναίκα με τα «ωραιότερα μάτια της 
μεγάλης οθόνης», αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα υγείας.
Γεννήθηκε στο Χάμπσεντ της Βρετανίας -κοντά στο Λονδίνο- από Αμερι
κανούς γονείς. Στα επτά της χρόνια μετακόμισε στις ΗΠΑ και από πολύ 
μικρή ηλικία ξεκίνησε την καριέρα της στον κινηματογράφο.
Η πρώτη της εμφάνιση στο σινεμά ήταν το 1943 με την ταινία «Σιωπηλός 
κατήγορος».
Τη δεκαετία του 1950 αναδείχθηκε σε μεγάλη σταρ, με τη συμμετοχή της 
σε πλήθος ταινιών. Προτάθηκε για Όσκαρ πέντε φορές και κέρδισε το 
βραβείο δύο από αυτές -για το «Ζήσαμε στην Αμαρτία» το 1960 και για το 
«Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» το 1966. Άλλες γνωστές ταινίες της 
είναι: «Μια θέση στον ήλιο», «Ο Γίγας», «Όσα δε σβήνει ο χρόνος», «Λυσ
σασμένη γάτα» και «Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι».
Είχε παντρευτεί επτά άνδρες, ενώ από τους πιο διάσημους γόμους της ήταν εκείνος με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, 
τον οποίο είχε παντρευτεί δύο φορές. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει έβδομη στη 
λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν ασχολήθηκε σχεδόν καθόλου 
με το σινεμά και έδωσε όλες της τις δυνάμεις στις φιλανθρωπικές της δραστηριότητες.

Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΟΝ ΛΕ ΚΑΡΕ
Ν α αφαιρεθεί το  όνομά του  από τη  λίστα των υποψηφίων για το διεθνές βραβείο Man 
Booker ζητά ο γνωστός Βρετανός συγγραφέας Τζον Λε Καρέ, με επιστολή του προς την 
κριτική επιτροπή.
Ό πω ς μετέδωσε το BBC, ο Λε Καρέ, αν και δηλώνει ότι η υποψηφιότητα τον κολακεύει, 
υπογραμμίζει παχ; «δεν συναγωνίζεται για λογοτεχνικά βραβεία».
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της επιτροπής απονομής του βραβείου, Ρ ικ Τζεκόσκι, 
δήλωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και τα άλλα μέλη της είναι «μεγάλοι θαυμαστές» του Λε Καρέ 
και το όνομά του θα παραμείνει στη λίστα.
Το φετινό βραβείο, που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 60.000 λιρών Αγγλίας, διεκδι- 
κούν 13 συγγραφείς από οκτώ χώρες. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στις 18 Μαΐου.
Ο Τζον Λε Καρέ εκτός των άλλων έχει γράψει τα έργα: «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το 
κρύο», «Ο ράφτης του Παναμά», «Απόλυτοι φίλοι» και «Ο επίμονος κηπουρός».

10 ΧΡΟΝΙΑ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»
Γιορτάζοντας δέκα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του τον Μάρτιο 
2001, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», σε συνερ
γασία με το περιοδικό «Διαβάζω», διοργανώνει διαγωνισμό διηγήματος με 
θέμα «Ταξίδι στον Αέρα».
Από τις 29 Μαρτίου ως τις 28 Ιουνίου 2011, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να στέλνουν τα διηγήματά τους -στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα- 
στο περιοδικό «Διαβάζω» (Χαριλάου Τρικούπη 38,106 80, Αθήνα) ή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: taxidistonaera@gmail.com.
Τα διηγήματα θα αξιολογήσει κριτική επιτροπή την οποία απαρτίζουν οι 
λογοτέχνες Κώστας Μουρσελάς, Θανάσης Βαλτινός, Αμάντα Μιχαλοπού- 
λου, Αργυρώ Μαντόγλου και Γιώργος Ξενάριος.
Θα ανακοινωθούν έξι νικητές στον διαγωνισμό (τρεις για το ελληνικό δι
ήγημα και τρεις για το αγγλικό), οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα ταξίδι 
για δύο άτομα και το διήγημά τους θα δημοσιευθεί στο περιοδικό «Διαβάζω» και στο περιοδικό του αεροδρομίου 
«2board».
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν τον Οκτώβριο 2011.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών (εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α .Ε .) και να υποβάλουν ένα και μοναδικό διήγημα έκτασης έως 2.000 λέξεις.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΣΤΎΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗ ε.α. ΚΩΝ/ΝΟΥ Π. 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ Υ/Α ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. 
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ 
6972843809, triantakt& otenet.gr 
6978894129, n ikstam 2009iihotm ail.com

Στο παρόν σύγγραμμα επιχειρείται η 
εισαγωγή νέων διδακτικών μοντέλων 
όπως η μελέτη περίπτωσης, τα παιγνί
δια ρόλων, η προσομοίωση, οι ομάδες 
εργασίας, διότι εκτιμάται πως η εισα
γωγή αυτών των τεχνικών θα βοη
θήσει το σύγχρονο αστυνομικό να 
συνθέτει σε περιορισμένο χρονικό 
διάστημα και κάτω από ψυχολο
γική φόρτιση, τις διάσπαρτες γνώ- 
σει που παίρνει από τη σχολή, με 
τρόπο περισσότερο δημιουργικό και αποτελε
σματικό. Είναι γνωστό πως αισθάνεται ο Αξι
ωματικός Υπηρεσίας, ιδιαίτερα τις νυχτερινές 
ώρες, που με το χτύπημα του τηλεφώνου τρέ
μει στην ιδέα τι θα του αναγγελθεί και πώς θα 
ενεργήσει.

Το ενδιαφέρον της τεχνικής του παιχνιδιού 
ρόλων είναι να αρχίσουν οι εκπαιδευόμενοι να 
αυτοσχεδιάζουν και να δρουν βασιζόμενοι όχι 
μόνο σ’ αυτά που αναφέρονται στο σύγγραμμα 
αλλά στη λογική και κριτική τους σκέψη. Ο 
διδάσκων πρέπει να δίνει το κάθε διδακτικό 
αντικείμενο με αρκετές παραλλαγές, ούτως ώστε να αναλυ
θούν στη συνέχεια οι ενέργειές τους (λανθασμένες ή μη), 
οι οποίες θα τους προσφέρουν όμως ουσιαστική γνώση.

ΕΝΑΕΤΙΑΙΜΑΤΙΑ
ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΙΩΝΤΑ 
ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 62-ΑΘΗΝΑ,
2103841040 - 2103841050

Θα μπορούσε, ίσως, να ειπω
θεί ότι η ποίηση θυμίζει κάποιο 
μαγικό ραβδί που παραμυθέ
νια μας αγγίζει, εμφυσώντας μας 
δύναμη δημιουργική.

Για την ποιήτριά μας, κύρια 
πηγή έμπνευσης, αποτελεί στο 
παρόν έργο, το πολιτιστικό κληροδότημα της Ελλάδας εις 
την Οικουμένη.

Ο λόγος της απέριττος, βιωμένος, αναδύεται λεπτά και 
ουσιαστικά συγκινησιακός, ρέει με ενέργεια γύρω από 
μια δομή που ξεπερνάει τα όρια του ελληνοκεντρισμού κι

απλώνει την υποβλητικότητά του στην υφήλιο, ακροβα
τώντας μεταξύ πεζού και δραστήριου, εικονοβριθή λυρι
σμού, παραμένοντας, ωστόσο, στο σύνολο του, προσανα
τολισμένος.

Η παρούσα συλλογή της, συγκροτείται από έξι 
ενότητες και κάθε ενότητα κρύβει στίχους που 
φαντάζουν σαν μοναχικές βαλίτσες, έτοιμες να 
μας ταξιδέψουν, για κάποιον νοσταλγικό προορι
σμό.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
TOY JEAN-NOEL JEANNENEY  
ΕΚΔ. Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
[ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ 2103627318-2103642692

Ο τομέας της ιστορίας των ΜΜΕ είναι σχε
τικά νέος, αγκαλιάζει ένα ευρύτατο πεδίο και 
τέμνει όλους τους τομείς της ιστορικής έρευ
νας, είναι δε μια άλλη-μία ακόμη ή από άλλη 
οπτική-συγγραφή της ιστορίας των σύγχρο
νων δυτικών κοινωνιών. Τα ΜΜΕ (εφη
μερίδες και περιοδικά κάθε είδους, ραδιό
φωνο, τηλεόραση πολυμέσα και διαδίκτυο) 
έχουν και αυτά την ιστορία τους. Αυτή η 
ιστορία είναι το αντικείμενο του βιβλίου 
του Ν. J.Jeanneney από τους πρωτοπόρους 
στην έρευνα αυτού του τομέα. Ο ίδιος απο- 
καλεί το βιβλίο του «μια ελεύθερη διαδρομή 
μέσα στους αιώνες» που παρακολουθεί όλα 

τα στάδια εξέλιξης της επικοινωνίας, από τις «γκαζέτες» 
της πρώιμης νεωτερικής Ευρώπης (τέλη του 15ου αι.) ως 
τον σημερινό πολύπλοκο κόσμο της πληροφορίας και των 

διαδικτύων. Δεν πρόκειται βέβαια για μια απλή περιή
γηση στο χρόνο, αλλά για μια οργανωμένη και τεκμη
ριωμένη μελέτη που εξετάζει συστηματικά την ιστο
ρία του Τύπου (τις πρώιμες μορφές του, τις υψηλού 
κύρους αγγλικές εφημερίδες του 18ου αι., τους αγώ
νες και τις κατακτήσεις του στον τομέα της ελευθερο
τυπίας, τις εφημερίδες της Γαλλικής επανάστασης, τις 
προόδους της «μοντέρνας βιβλιογραφίας» του 19ου αι., 
τη λογοκρισία και την προπαγάνδα του Α’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, τις μεγάλες εφημερίδες του 20ου αι. στην 
Ευρώπη και στις ΗΠΑ) και την ιστορία των Μέσων 
του ήχου και της εικόνας (από το ραδιόφωνο του Μεσο
πολέμου και την κυρίαρχη κατά τις τελευταίες δεκαε
τίες τηλεόραση ως το internet). Ο συγγραφέας αναφέ- 

ρεται επίσης στα δεδομένα της συζήτησης των τελευταίων 
χρόνων σχετικά με τη χειραγώγηση του πολίτη, το μέλλον 
της δημοκρατίας-άμεσα συνδεόμενο με το μέλλον της επι- 
κοινωνίας-και το μέγα ζήτημα της εξουσίας των ΜΜΕ και 
του ελέγχου της εξουσίας επί των ΜΜΕ.
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Πόνος Μυρμιγγίδης

Μια στιγμή...  εκεί  έςω
ΠΟΟΟΗ

Εμπρηστικοί
Μηχανισμοί

(νομική προσέγγιση - επιστημονική θεώρηση και ερεονα)

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.

ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Π.Σ. ε.α., ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ Γ.
ΓΚΟΥΡΜΙΙΑΤΣΗ 
ΕΚΔ. ΒΑΣ.Ν.ΚΑΤΣΑΡΟΥ 
ΑΡΑΧΩΒΗΣ 15 ΑΘΗΝΑ,
2103600702-2103817770, www.v-katsaros.gr 

Οι δράστες των εγκλημάτων εμπρησμού με πρόθεση, 
προκειμένου να πληξουν το στόχο τους, χρησιμοποιούν 
ολοένα και πιο σύνθετους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς 
μηχανισμούς. Η γνώση λοιπόν της σύνθεσης, της δομής 
και του τρόπου λειτουργίας των εμπρηστικών μηχανι
σμών από τους αρμόδιους ανακριτικούς υπάλληλους 
των Σωμάτων Ασφαλείας - και όχι μόνον - τους καθιστά 
πιο αποτελεσματικούς και επιχειρησιακά ικανότερους 
στο δύσκολο έργο τους. Σκοπός λοιπόν του ανωτέρω 
συγγράμματος είναι ν ’ αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
στα χέρια των αρμοδίων για την εξιχνίαση των εγκλη
μάτων εμπρησμού Αρχών, προκειμένου να βελτιώσουν 
περισσότερο την επιχειρησιακή τους ικανότητα και απο- 
τελεσματικότητα.

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 1945 Η ΔΙΚΗ ΠΟΥ 
ΣΦΡΑΓΙΣΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β’ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΦΛΩΡΑΤΟΥ  
ΕΚΔ. EUROBOOKS

μήκους 27 χιλιομέτρων και σε 7.000 δίσκους!
Στο παρόν σύγγραμμα, εκτίθενται τα γεγονότα που 

οδήγησαν τις ηγεσίες των Συμμάχων στην επιλογή της 
συγκεκριμένης ποινικής διαδικασίας και παρουσιάζονται 
οι προκαταρκτικές ενέργειες (π.χ. η σύλληψη και η επι
λογή των κατηγορουμένων), καθώς και τα τεκταινόμενα 
στην ακροαματική διαδικασία. Κατόπιν, περιγράφεται το 
παρασκήνιο για την έκδοση της αποφάσεως με βάση πηγές, 
προερχόμενες από τους ίδιους τους δικαστές. Τέλος, παρα
τίθεται η ετυμηγορία του δικαστηρίου και διάφορα στοι
χεία γύρω από τις τελευταίες στιγμές των καταδικασθέ- 
ντων, ενώ γίνεται αναφορά στο τι απέγιναν όσοι γλίτωσαν 
την αγχόνη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ I. ΦΑΡΣΕΔΑΚΗ 
ΕΚΔ. ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
ΜΑΥΡΙΜΙΧΑΛΗ 23 ΑΘΗΝΑ 2103678800

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία γενική συνοπτική παρου
σίαση της εγκληματολογικής επιστήμης. Εξετάζονται οι 
βασικές έννοιες και τα χαρακτηριστικά του εγκληματικού 
φαινομένου και αναπτύσσονται η ιστορική εξέλιξη και τα 
χαρακτηριστικά της Εγκληματολογίας, οι επιμέρους διακρί
σεις και οι κλάδοι της, καθώς επίσης οι μέθοδοι και οι τεχνι
κές της.

ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ...ΕΚΕΙ ΕΞΩ
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112 ΑΘΗΝΑ 2103630697

Οι μάχες στο ευρωπαϊκό θέατρο του Β' Παγκοσμίου 
Πολέμου τερματίσθηκαν τον Μάϊο του 1945. Ύστερα 
από πολλές αμφιταλαντεύσεις, οι νικήτριες Μεγάλες Συμ
μαχικές Δυνάμεις κατέληξαν στη σύσταση ενός στρατιω
τικού δικαστηρίου στη Νυρεμβέργη. Τον Νοέμβριο του 
1945, ξεκίνησε στην πόλη αυτή η συγκεκριμένη δίκη, 
στην οποία κάθισαν στο εδώλιο κατηγορουμένου πολλοί 
Γερμανοί αξιωματούχοι. Η δίκη της Νυρεμβέργης ολο
κληρώθηκε την 30η Σεπτεμβρίου του 1946. Η  αποτυ
χία των Συμμάχων να οδηγήσουν στο εδώλιο του κατη
γορουμένου τους βασικούς υπευθύνους για τα «απο
τρόπαια εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού» δεν μείωνε 
σημαντικά τη σπουδαιότητα της δίκης. Κατά την ακρο
αματική διαδικασία, ακούστηκαν φρικιαστικές ιστορίες, 
που συνεκλόνισαν τότε την παγκόσμια κοινή γνώμη. Τα 
τεκταινόμενα στη δίκη ενεγράφησαν σε μαγνητοταινίες

ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΜΥΡΜΠΤΙΔΗ  
ΕΚΔ. ΣΟΚΟΛΗ-ΚΟΥΛΕΔΑΚΗ 
ΣΠΥΡ. ΓΡΙΚΟΥ1ΙΗ 3-5 ΑΘΗΝΑ  
2103828654, www .sokolis.gr

Για όλες εκείνες τις στιγμές μας, τις στιγμές που μένουμε 
μόνοι μας και χιλιάδες πράγματα μας χτυπάνε το μυαλό, 
μισοτελειωμένοι έρωτες, ανεκπλήρωτες αγάπες και εκατομ
μύρια θλίψεις... για την πιο όμορφη γυναίκα, που ήρθε ή θα 
έρθει... είναι όλα ένας αγέρας που πάει και έρχεται πιο γρή
γορα απ’ το κάθε βλέμμα...

Τι κι αν «γεράσαμε» μέσα σε ουτοπίες, η νιότη της καρδιάς 
μας δεν θα μαραθεί ποτέ... για ό,τι δεν ήρθε ακόμα...

Λίγοι στίχοι από τον εκλεκτό μας φίλο, τον σεμνό Πάνο 
Μυρμιγγίδη. Λίγοι στίχοι από την δεύτερη συλλογή του 
χαρισμένοι σε όλους τους αναγνώστες της Αστυνομικής Ανα
σκόπησης. Ο Πάνος στο δύσκολο δρόμο που διάλεξε να βαδί
σει, βαδίζει σταθερά με προφανείς βελτιώσεις και μεστότητα 
στο λόγο. ]
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Διατροφή 
Αθλητική

Τ η ς  Μαρίας Γ. Ζιάκου, MSc
ΚΛΙΝΙΚΗ Δ ΙΑ ΙΤ0Λ 0Γ0Σ-Δ ΙΑ ΤΡ0Φ 0Λ 0Γ0Σ*

“Η βέλτιστη διατροφή προάγει την αθλητική απόδοση και την 
αποκατάσταση από την έντονη προπόνηση”, δηλώνουν στην κοινή επίση
μη θέση τους ο Αμερικάνικος Σύλλογος Διαιτολόγων, οι Διαιτολόγοι του 
Καναδά και το Αμερικάνικο Κολέγιο Αθλητιατρικής. Συστήνεται η κατάλ
ληλη επιλογή τροφίμων και υγρών, αλλά και ο χρόνος πρόσληψής για την 
επίτευξη τόσο της βέλτιστης υγείας αλλά και τη μεγιστοποίηση της αθλη
τικής απόδοσης.

Τα ακόλουθα σημεία-κλειδιά συνοψίζουν τις τρέχουσες συστάσεις για 
την πρόσληψη ενέργειας, θρεπτικών συστατικών και υγρών για ασκούμε
νους ενήλικες και ενεργούς αθλητές.

Κατά τη διάρκεια προπονητικών περιόδων υψηλής έντασης είναι απαραί
τητο να καταναλώνεται επαρκής ενέργεια για τη διατήρηση του σωματικού 
βάρους, τη θωράκιση της υγείας και τη μεγιστοποίηση των προσαρμογών 
της προπόνησης. Μειωμένη ενεργειακή πρόσληψη μπορεί να επιφέρει απώ
λεια μυϊκής μάζας, δυσλειτουργία του εμμηνορρυσιακού κύκλου στις γυ
ναίκες, μείωση ή αδυναμία αύξησης της οστικής πυκνότητας και αυξημένο 
κίνδυνο κόπωσης, τραυματισμού και ασθένειας. Τόσο οι αθλητές δύναμης, 
όσο και οι αθλητές αντοχής χρειάζονται τουλάχιστον 45-50 Kcal/kg σωματι
κού βάρους ημερησίως, ενώ σε περιόδους ιδιαίτερα σκληρής και εντατικής 
προπόνησης, οι ενεργειακές απαιτήσεις μπορεί να αγγίξουν ακόμα και να ξε- 
περάσουν τις 70 Kcal/kg σωματικού βάρους ημερησίως.

Το βάρος και η σύσταση σώματος μπορούν να επηρεάσουν την αθλητική 
απόδοση, αλλά δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως το μοναδικό κριτήριο 
για τη συμμετοχή στα διάφορα αθλήματα. Τα βέλτιστα επίπεδα σωματικού 
λίπους ποικίλουν, ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την κληρονομικότη
τα του αθλητή, καθώς και τη φύση του αθλήματος. Εάν είναι επιθυμητή η 
απώλεια βάρους-λίπους, θα πρέπει να ξεκινά έγκαιρα, να γίνεται αργά και 
προοδευτικά, πριν από την αγωνιστική περίοδο και να σχεδιάζεται από εξει- 
δικευμένο διαιτολόγο.

Σε ότι αφορά τα θρεπτικά συστατικά, οι υδατάνθρακες είναι σημαντικοί
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για τη διατήρηση των επιπέδων γλυ
κόζης αίματος κατά τη διάρκεια της 
άσκησης και για την αποκατάστα
ση του μυϊκού και ηπατικού γλυ
κογόνου, που είναι αποθηκευμένα 
σε μικρές ποσότητες. Οι συστάσεις 
για τους αθλητές κυμαίνονται από 
6 έως 10 g/kg σωματικού βάρους/ 
ημέρα, ανάλογα με τη συνολική ημε
ρήσια ενεργειακή δαπάνη του αθλητή, 
τον τύπο του αθλήματος, το φύλο του 
αθλητή και τις περιβαλλοντικές συνθή
κες. Οι γεμάτες μυϊκές και ηπατικές αποθή
κες γλυκογόνου εξασφαλίζουν αντοχή και καλύ
τερη δυνατή απόδοση, ιδιαίτερα σε αγωνίσματα υψηλής 
έντασης και παρατεταμένης διάρκειας.

Οι απαιτήσεις σε πρωτεΐνες είναι ελαφρώς αυξημένες για 
έντονα ασκούμενους ανθρώπους. Οι ημερήσιες πρωτεϊνικές 
συστάσεις για αθλητές αντοχής είναι 1.2-1.4 g/kg σωματικού 
βάρους, ενώ για τους αθλητές αντίστα
σης και δύναμης φθάνουν μέχρι και 
1.6-1.7 gkg  σωματικού βάρους. Αυτές 
οι συστηνόμενες πρωτεϊνικές προσλή
ψεις μπορούν γενικά να επιτευχθούν 
μέσω της δίαιτας και μόνο, χωρίς τη 
χρήση συμπληρωμάτων πρωτεϊνών ή 
αμινοξέων, εφόσον η πρόσληψη ενέρ
γειας είναι επαρκής για τη διατήρηση 
του σωματικού βάρους. Η μέση δια
τροφή ενός ανθρώπου παρέχει τουλά

χιστον 1.5 g/kg σωματικού βά
ρους/ ημέρα. Αξιολόγηση των 
Ελλήνων αθλητών της Εθνι
κής ομάδας κολύμβησης και 

(τόσο αν- 
δρών όσο και γυναικών) έδει
ξαν ότι κανείς δεν παρουσιάζει 
μη ικανοποιητική πρόσληψη 

πρωτεϊνών.

Η πρόσληψη λ ίπους δε θα πρέπει 
να περιορίζεται σε ποσοστό μικρότε

ρο του 15% της συνολικής ενεργειακής 
πρόσληψης, καθώς δεν υπάρχει κάποιο όφε

λος ως προς την αθλητική απόδοση από την κατα
νάλωση δίαιτας με λιγότερο από 15% λίπους, σε σύγκριση 
με την αθλητική απόδοση μετά από κατανάλωση δίαιτας 
που περιέχει 20%-25% λίπους. Το λίπος είναι σημαντικό 
για τη δίαιτα των αθλητών, καθώς περιέχει ενέργεια, λι- 
ποδιαλυτές βιταμίνες και απαραίτητα λιπαρά οξέα για τη 

διατήρηση της υγείας. Επιπρόσθε
τα υψηλή πρόσληψη λίπους από 
τους αθλητές, δε φαίνεται να έχει 
ευεργετική δράση στην απόδοση 
και στις περισσότερες των περι
πτώσεων, δείχνει να μειώνει την 
αντοχή.

Οι αθλητές που διατρέχουν με
γαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ελ
λείψεων μικροθρεπτικών συ
στατικών είναι εκείνοι οι οποίοι
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είναι πλούσιο σε υδατάνθρακες, ώστε να 
μεγιστοποιεί τη διατήρηση της γλυκόζης 
του αίματος και να φορτίζει τις μυϊκές και 
ηπατικές αποθήκες γλυκογόνου, να περιέ
χει μέτρια ποσότητα πρωτεΐνης και να απο- 
τελείται από τροφές οικείες και καλά ανε
κτές από τον αθλητή.

περιορίζουν την ενεργειακή τους πρό
σληψη ή χρησιμοποιούν δραστικές 
πρακτικές απώλειας βάρους, αποκλείουν μία ή περισσότε
ρες ομάδες τροφίμων από το διαιτολόγιό τους ή καταναλώ
νουν δίαιτες πλούσιες σε υδατάνθρακες με χαμηλή περιεκτι
κότητα σε μικροθρεπτικά συστατικά. Οι αθλητές θα πρέπει 
να καταβάλλουν προσπάθεια ώστε η διατροφή τους να παρέ
χει τουλάχιστον τις απαραίτητες ποσότητες όλων των θρε
πτικών συστατικών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με ποικιλία 
στη διατροφή και πρόσληψη τέτοιας ποσότητας που να κα
λύπτει τις ενεργειακές ανάγκες.

Σε ότι αφορά τα επίπεδα υδάτωσης του οργανισμού, η αφυ
δάτωση μειώνει την αθλητική απόδοση. Συνεπώς η επαρκής 
λήψη υγρών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από την άσκη
ση είναι απαραίτητη για την υγεία και τη βέλτιστη απόδοση. 
Οι αθλητές θα πρέπει να καταναλώνουν αρκετά υγρά, ώστε 
να εξισορροπούν τις απώλειες τους σε υγρά. Δυο ώρες πριν 
από την άσκηση θα πρέπει να καταναλώνονται 400-600 ml 
υγρών, ενώ κατά τη διάρκεια της άσκησης θα πρέπει να κα
ταναλώνονται 150-350 ml υγρών κάθε 15-20 min, ανάλογα 
με την ανοχή. Μετά την άσκηση θα πρέπει να καταναλώνο
νται αρκετά υγρά, ώστε να αποκαθίστανται τις εκτεταμένες 
απώλειες μέσω της εφίδρωσης. Πιο συγκε
κριμένα απαιτείται κατανάλωση 450-675 
ml υγρών για κάθε 0.5 kg απώλειας σωματι
κού βάρους. Τα επαρκή επίπεδα υδάτωσης 
εξασφαλίζουν σταθερό όγκο αίματος, σωστή 
θερμορυθμιστική και μεταβολική λειτουρ
γία, καθώς και παρατεταμένη αντοχή.

Το γεύμα πριν από την άσκηση, θα πρέ
πει να παρέχει επαρκείς ποσότητες υγρών 
για την εξασφάλιση φυσιολογικού επιπέ
δου υδάτωσης, να περιέχει χαμηλή περιε
κτικότητα σε λίπος και φυτικές ίνες, ώστε 
να διευκολύνει τη γαστρική εκκένωση και 
να ελαχιστοποιεί τις γαστρεντερικές διατα
ραχές. Επίσης το γεύμα πριν από την προ
πόνηση ή τον αγώνα, θα πρέπει να είναι να

Κατά τη  διάρκεια  τη ς  άσκησης, οι πρω
ταρχικοί στόχοι θα πρέπει να είναι η απο
κατάσταση των απωλειών σε υγρά και η 
παροχή 30-60 g υδατανθράκων την ώρα με 
στόχο τη διατήρηση των επιπέδων γλυκό
ζης του αίματος. Αυτές οι διατροφικές οδη
γίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για αγωνί
σματα αντοχής που διαρκούν περισσότερο 
από μία ώρα, ιδιαίτερα όταν ο αθλητής ξεκι
νά την άσκηση με μη ικανοποιητικά επίπε

δα υγρών και αποθέματα γλυκόζης και γλυκογόνου.
Μετά την άσκηση, ο διαιτητικός στόχος είναι η παροχή 

επαρκούς ενέργειας και υδατανθράκων για την αποκατά
σταση του μυϊκού γλυκογόνου και την εξασφάλιση ταχείας 
ανάνηψης. Εάν ένας αθλητής έχει εξαντλήσει τα αποθέμα
τα γλυκογόνου κατά την άσκηση, η πρόσληψη υδατανθρά
κων της τάξεως του 1.5 g/kg σωματικού βάρους στα πρώτα 
30 min και ξανά κάθε 2 ώρες, για τις επόμενες 4 έως 6 ώρες 
είναι αρκετή για την αποκατάσταση των αποθεμάτων γλυ
κογόνου. Η πρόσληψη πρωτεΐνης μετά την άσκηση, παρέ
χει τα αμινοξέα που χρειάζονται για την ανακατασκευή και 
ανάπλαση του μυϊκού ιστού. Επομένως οι αθλητές θα πρέ
πει να καταναλώνουν μετά την προπόνηση ένα μικτά γεύμα 
που να παρέχει υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπος σε σύ
ντομο χρονικό διάστημα, μετά το τέλος της άσκησης ή της 
προπόνησης. Επίσης η κατανάλωση φρούτων και λαχανι
κών προσφέρει στους αθλητές απαραίτητα θρεπτικά συ
στατικά, βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτι- 
κά απαραίτητα για την αποκατάσταση μικροτραυματισμών 
που προκαλούνται κατά τη διάρκεια της έντονης άσκησης.

Η δ ιατροφ ή μπορεί να  βοηθήσει σημα
ντικά στην επίτευξη της βέλτιστης δυνα
τής απόδοσης και την πρόληψη της κόπω
σης κατά τη διάρκεια τόσο της προπόνησης 
όσο και του αγώνα. Σε συνδυασμό με το κα
τάλληλο προπονητικό πρόγραμμα και την 
απαραίτητη αγωνιστική τακτική, μπορεί 
να αποτελέσει το «κλειδί» που θα χαρίσει σε 
έναν αθλητή τη νίκη, στερώντας την πα
ράλληλα από κάποιον άλλον, ο οποίος πα- 
ρότι είναι εξίσου καλός, υποτίμησε τη ση
μασία της σωστής διατροφής. ]

*Μάρκου Μπότσαρτι 9, Αιγάλεω, 210-5905104- 
6944195795
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Η διδασκαλία των δημοτικών χορών
Του Δρ. Αλκή Ράφτη

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ “ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟ Υ”

Ο τρόπος διδασκαλίας διαφέρει πολύ ανάλογα με την περίσταση, δεν υπάρχει ένας 
ιδανικός τρόπος. Κατ’ αρχάς, ο κάθε δάσκαλος έχει τις δικές του προτιμήσεις ανάλογα με την 
προσωπικότητα και τις εμπειρίες του. Έπειτα, δεν διδάσκουμε το ίδιο αν η ομάδα αποτελείται 
από μικρά παιδιά ή από μεγάλους, αρχάριους ή προχωρημένους, σε χωριό ή σε πόλη, σε ντό
πιους ή σε αλλοδαπούς κ.λπ.

Κ Εισαγωγή στο μάθημα
Στο πρώτο μάθημα ο δάσκαλος ή οι δάσκαλοι και οι μαθητές αυτοπαρουσιάζονται. Ο καθένας 
λέει το όνομά του και λίγα λόγια για τον εαυτό του ώστε να γίνει η πρώτη γνωριμία. Ο δάσκα
λος δίνει συστάσεις στους μαθητές, πρακτικές συμβουλές που θα τους βοηθήσουν στην αντι
μετώπιση τού μαθήματος και ειδικά της χορευτικής εμπειρίας.
Πριν από τον κάθε χορό ο δάσκαλος αναφέρει μερικές πληροφορίες, όχι όμως πολλές για να 

μην μεταβληθεί το μάθημα σε διάλεξη. Φροντίζει τουλάχιστον να εντυπωθεί στους χορευτές 
η ονομασία του χορού και δυό-τρία βασικά στοιχεία για να μπορούν να τον αναγνωρίζουν. 
Μπορεί να συμπληρώνει μιλώντας την ώρα που χορεύουν ή μετά.
Αναφέρονται παρακάτω οι πληροφορίες που συνοδεύουν έναν χορό. Τέτοιες θα βρει ο δάσκα
λος σε λαογραφικά βιβλία ή καλύτερα από δικές του επιτόπιες έρευνες. Προσοχή στα βιβλία 
με τις πατούσες γιατί γράφουν πολλές ανακρίβειες.

2. ΙΙληροφορίες για τον κάθε χορό
►Ονομασία ή ονομασίες του χορού (συνήθως από το τραγούδι).
►Περιοχή ή χωριό όπου χορεύεται ο χορός, και από ποιόν τον έμαθε ο δάσκαλος (από άλλον 
δάσκαλο, ή επιτόπια).
►Έθιμο, εποχή ή σκηνή με την οποία συνδέεται.
►Ποιοι τον χορεύουν συνήθως (άντρες, γυναίκες, μαζί, τα παιδιά, οι γέροι, οι μασκαρεμένοι 
κ.λπ.).
► Τραγούδι ή τραγούδια, μελωδίες με τις οποίες χορεύεται συνήθως.
► Διάταξη χορευτών, σχηματισμοί ή ιδιαίτερες σχετικές συνήθειες που συνδέονται με αυτόν 
τον χορό.
►Φιγούρες, αυτοσχεδιασμοί, παραλλαγές βημάτων ή κινήσεων.
►Ρυθμός και ανάλυσή του, π.χ. 7σημος.
►Όχι αστήρικτες πληροφορίες για την προέλευση του χορού, ούτε φαντασιώσεις για τον 
συμβολισμό του.
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3. Π ληροφορίες για  
τη ν  περ ιοχή ή χο χω ριό
► Πού βρίσκεται (σχον χάρ- 
χη), πώς πάνε εκεί, πώς εί
ναι (φωχογραφίες, διαφά
νειες, καρχ-ποστάλ).
► Προσωπικές εμπειρίες 
χου δασκάλου από εκεί, αν 
υπάρχουν.
► Φορεσιά: φωχογραφίες, 
ονομασίες και καχασκευασχικά χων μερών χης. 
►Μουσική: χαρακχηρισχικά γνωρίσμαχα, χοπικά όργα
να.
►Τραγούδια, διηγήσεις, διάλεκχος. 
►Ανθρωπογεωγραφία, Ισχορία.

βήμα αλλά διαφέρουν σχον 
ρυθμό ή σχο ύφος ή σε άλ
λα σημεία, ανάλογα με χην 
περιοχή όπου ανήκουν.

* Απόσπασμα από ανακοί
νωση χου Δρ. Αλκή Ρά- 
φχη, Προέδρου χου Θεά- 
χρου “Δόρα Σχράχου” με 
θέμα: “Προχάσεις για χην 
αναβάθμιση χης διδασκα

λίας χου δημοχικού χορού”, 7ο Διεθνές Συνέδριο για χην 
Έ ρευνα χου Χορού, 1, 96-106. Αθήνα, ΔΟΛΤ, 1993. Δη
μοσίευση Παράδοση και Τέχνη 022, σελ. 13- 17, Αθήνα, 
Δ.Ο.Λ.Τ., 7-8/1995.

4. Η μεχάδοση χου κάθε χορού 
Ο κάθε δάσκαλος έχει χον δικό χου χρόπο να δείχνει 

χους χορούς, συνήθως χον ίδιο χρόπο που χρησιμοποιού
σε ο δικός χου δάσκαλος. Θα πρέπει όμως να προβλημαχι- 
σχεί μήπως υπάρχουν και άλλοι χρόποι, να χους δοκιμά
σει και να χους χρησιμοποιεί ανάλογα με χην περίσχαση. 
Αλλιώς θα είναι σαν γιαχρός που δίνει για όλες χις παθή
σεις χο ίδιο φάρμακο.
►Μη επέμβαση. Ο δάσκαλος αρχίζει να χορεύει μαζί με 

χους πιο προχωρημένους ή χους mo χολμηρούς μαθηχές. 
Αφήνει χον καθένα από χους άλλους να μπει όποχε θέ
λει σχον κύκλο και να μάθει όπως θέλει χον χορό. Άλλος 
θα παραχηρεί καθισμένος μέχρι να πιάσει χον χορό, άλ
λος θα δοκιμάζει μόνος χου στην άκρη, άλλος θα πιασχεί 
από χην αρχή με χους άλλους ακόμα κι αν δεν χα καχα- 
φέρνει.
►Προοδευχικά από μια υπεραπλοποιημένη μορφή, όποος 
χο περπάχημα. Αρχίζουν όλοι να περπαχούν σχον κύκλο 
με χον ρυθμό, και ο δάσκαλος αλλάζει σχαδιακά χο βήμα 
μέχρι να χο φχάσει σχο βήμα χου χορού.
►Ελεύθερη μίμηση, βλέπονχας χον δάσκαλο. Είναι η πιο 
διαδεδομένη μέθοδος. Ο δάσκαλος χορεύει, σχο κένχρο ή 
σχην αρχή χου κύκλου, μεχρώνχας ή όχι. Οι μαθηχές, 
πιασμένοι σχον κύκλο, χον ανχιγράφουν όποος μπορούν. 
Ό χαν έχει χην πλάχη χου σχους μαθηχές χον ανχιγρά- 
φουν πιο εύκολα.
►Από κονχά, ο μαθηχής πιασμένος σφιχχά με χον δάσκα
λο. Ενδείκνυχαι για χορούς που έχουν ιδιόμορφες χαλα- 
νχεύσεις χου σώμαχος, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και σε πολλές άλλες περιπχώσεις. Μειονέκχημα είναι όχι 
η προσοχή χου δασκάλου αφιερώνεχαι αποκλεισχικά σε 
έναν μαθηχή.
►Συνθεχικά. Ο δάσκαλος διδάσκει ένα - ένα χωρισχά χα 
μέρη χου βήμαχος, και μεχά χα συνδέει για να φχιάξει 
ολόκληρη χη χορευχική φράση.
►Με σειρά συγγενών χορών. Ο δάσκαλος διδάσκει χον 
έναν μεχά χον άλλον χορούς που έχουν βασικά χο ίδιο

Μ αθήματα ελληνικώ ν χορώ ν σχη Σχολή χου Θεάχρου 
“Δόρα Σχράχου”

Μ αθήματα: Για όλα χα επίπεδα και όλες χις ηλικίες: 30 
χμήμαχα.
Χωρισχά χμήμαχα ενηλίκων και παιδιών. Δεκχοί και 
ενχελώς αρχάριοι.
Χοροί από όλη χην Ελλάδα σχην πιο γνήσια μορφή χους, 
από χο μεγάλο ρεπερχόριο χου Θεάχρου.
Διδάσκουν χορευχές χου Θεάχρου με πάνω από 200 πα- 
ρασχάσεις σχο ενεργηχικό χους.

Πρόγραμμα: Τμήμαχα και χις 7 ημέρες χης εβδομάδας, 
σε διαφορεχικές ώρες.
Παράσχαση χων μαθηχών με χις φορεσιές και χους μου
σικούς χου Θεάχρου σχο χέλος χης χρονιάς.
Επίσημο πισχοποιηχικό σχο χέλος χου εκπαιδευχικού 
κύκλου.

Π λήρης εκπαίδευση: Διαλέξεις, σεμινάρια, χορευχικές 
βραδιές, βιβλιοθήκη, ερευνηχικά προγράμμαχα. Έκπχω- 
ση σχη μεγάλη σειρά εκδόσεων (βιβλία, CD, DVD, βίνχεο, 
πόρχαλ). Προσκλήσεις σχους μαθηχές και χους φίλους 
χων μαθηχών για χις καθημερινές παρασχάσεις χου Θεά
χρου σχο Λόφο Φιλοπάππου.

Ενημέρωση: Με προσωπική συνάντηση χο πρωί στα γρα
φεία ή χο βράδυ σχο Θέαχρο, ή με τηλεφώνημα, με email. 
Ζηχήσχε να σας σχείλουμε ένχυπο υλικό χαχυδρομικά. ]

Π ληροφορίες
Γραφεία: χηλ. 210 324 4395 και 210 324 6188, 
ώρες 10:00-15:00 
Θέαχρο: χηλ. 210 921 4650 
ώρες 19:30-22:00

m ail@ grdance .o rg  - ww w.grdance.org
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Της Π.Υ. Αφροδίτης Κόκκινου
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έθιμο που η αρχή του χάνεται στο παρελθόν, και έχει τις ρίζες του στο συμ- 
που περικλείει το αυγό: αυτό του σπέρματος της ζωής και της ζωτικής δύνα

μης που κατά μια παλιά αντίληψη μεταδίδεται σε ανθρώπους, φυτά και ζώα. Είναι 
γνωστό ότι στη Μεσόγειο, την περίοδο της ελληνορωμαϊκής πολιτισμικής ανάπτυ
ξης, προϋπήρχαν λατρείες που χρησιμοποιούσαν το αυγό σαν σύμβολο νέας ζωής. 
Και σωστά οι χριστιανικοί λαοί, ορθόδοξοι και καθολικοί. Ιδιαίτερα ο ορθόδοξος Ελ
ληνισμός, πήρε το πανάρχαιο τούτο σύμβολο, και αφού το έβαψε με το θεϊκό αίμα 

Γολγοθά, το θεώρησε σαν έκφραση του θανάτου και μαζί της ανάστασης του Ιη- 
. Το κόκκινο αυγό συμβολίζει και τις δυο βασικές έννοιες που πάνω στα αρχαϊκά 

λακωνικά ανάγλυφα τις παρίσταναν η νεκρική λύκηθος των Διοσκούρων και το ανά
γλυφο αυγό τους. Η έννοια της λυκήθου παριστάνεται περισσότερο με το κόκκινο χρώ

μα του θανάτου, και η έννοια της ζωής συμβολίζεται με το ίδιο αυγό. Συνύπαρξη δύο 
αντιθέσεων: Η ζωή και ο τάφος: «Η Ζωή έν τάφω κατετέθης, Χριστέ».

Στην πατρίδα μας τα πασχαλινά αυγά βάφονται τη Μεγάλη Πέμπτη, γ ι’ αυ
τό και αποκαλείται και κόκκινη Πέφτη ή Κοκκινοπέφτη. Και βέβαια 

η κάθε περιοχή έχει και το δικό της εθιμοτυπικό. Γενικά πιστεύεται



ότι όλα τα κόκκινα αυγά δεν έχουν την ίδια χάρη, δίνοντας θαυμαστές 
ιδιότητες στο πρώτο αυγό, το οποίο, αφού το βάψουν το βάζουν στο ει
κονοστάσι του σπιτιού και είναι το αυγό της Παναγιάς. Το χρησιμο
ποιούν οι γυναίκες για να σταυρώνουν τα παιδιά και για διάφορους 
άλλους λάγους. «Κα άμα το αυγό που βρίσκεται στο εικονοστάσι γ ί
νει τριών χρονών, γίνεται κρατητηρα, δηλαδή μια πέτρα που άμα την 
βάλεις επάνω σ’ έγκυο γυναίκα έχουν την ιδέα ότι δεν αποβάλλει, ότι 
κρατεί», λένε στη Λήμνο.
Όμως, και τα αυγά που στέλνονται στην εκκλησία για να λειτουργη
θούν έχουν εξαιρετικές ιδιότητες.
Στη Σινώπη του Π όντου συνηθιζόταν να βάφουν τόσα κόκκινα αυγά 
όσα και τα μέλη της οικογένειας, κι ένα της «Παναϊτσας». Τα έβαζαν σε 
ένα κουτάκι το οποίο τοποθετούσαν κάτω από την Αγία Τράπεζα έως 
την Ανάσταση. Την ημέρα της Ανάστασης, τα έπαιρναν και γύριζαν 
σπίτι. Τα τσόφλια των «Ευαγγελισμένων αυγών» τα βάζανε στο μπα
χτσέ, στις ρίζες των δένδρων κι έλεγαν «Να πιάσουν όλοι οι καρποί». 
Το ίδιο σκεπτικό έχουν και οι χωρικοί της Δ υτικής Μ ακεδονίας που 
«το αυγό που θα πρωτοβάψουν τη Μ. Τετάρτη (εκεί τότε βάφονται τ ’ 
αυγά) θα ταφεί στην πρώτη αυλακιά του χωραφιού, άμα αρχίσουν να 
σπέρνουν και ακριβώς εκεί που θα πρωταρχίσει το αλέτρι, όχι απλώς 
για «νάναι παστρικό και το σιτάρι όπως τ ’ αυγό», αλλά μάλλον για να 
βλαστήσει ο σπόρος με τη ζωτική δύναμη που έχει μέσα του τ ’ αυγό».

Πιστεύετε, επίσης, ότι θαυμα
στές ιδιότητες, έχουν όσα αυγά 
γεννηθούν τη Μεγάλη Πέμπτη 
από μια. ..μαύρη κότα. Από το 
να διώχνουν το κακό, να θερα
πεύουν τον πονόλαιμο, να φυ
λάνε το αμπέλι, αλλά και να 
απομακρύνουν τα σκαθάρια. 
Όπως, στο Σοποτό των Καλα
βρύτω ν, «τ’ αυγά που γεννιού
νται τη Μεγάλη Πέμπτη τα πη
γαίνουν στην εκκλησία την ίδια 

μέρα και άμα διαβαστούν, τα θάβουν πάλη την ίδια μέρα σταυρωτά στ’ 
αμπέλι για να μην το τρώει το σκαθάρι ή για να μην πλησιάζει χαλά
ζι στο αμπέλι».
Στην Κ ορώνη, πάλι, «τα φυλάνε στο σπίτι και τα τρώνε όποτε τους 
πονάει ο λαιμός, κάνουν λένε πολύ καλό».
Ως προς τον χρωματισμό των αυγών, ο πατέρας της ελληνικής λαογρα
φίας Νικόλαος Πολίτης, σε άρθρο του το 1876 στην «Εστία» του και
ρού εκείνου, «δέχεται ότι τα έβαψαν κόκκινα για ανάμνηση ίσως του 
Πάσχα των Ιουδαίων, επειδή και εκείνοι με εντολή του Θεού είχαν βά
ψει κόκκινα, από το αίμα του αμνού που είχαν θυσιάσει, τα κατώφλια 
στις πόρτες των σπιτιών τους. Αλλά μπορεί -συνεχίζει- και να μην εί
ναι αυτός ο λόγος, γιατί μπορεί να γινόταν το βάψιμο και μόνο για να 
φαίνονται τα αυγά σαν ένα δώρο πιο όμορφο και συνεκδοχικά πιο ευ- 
πρόσδεκτο.» Στο ίδιο άρθρο ο Πολίτης αναφέρει την πληροφορία ότι 
«στη Ρωσία τα αυγά τα πήγαιναν όλοι στην εκκλησία το Μεγάλο Σάβ
βατο και εκεί ο ιερέας τα ευλογούσε. Κατόπιν έπαιρναν τα ευλογημέ
να αυγά στο σπίτι και την επομένη, ημέρα της Λαμπρής, τα μοίραζαν.

Στη Σινώπη του
Πόντου συνηθιζόταν να 
βάφουν τόσα κόκκινα 

αυγά όσα και τα μέλη της 
οικογένειας, κι ένα της 

«Παναϊτσας». Τα έβαζαν 
σε ένα κουτάκι, κάτω 
από την Αγία Τράπεζα 

έως την Ανάσταση. Τότε, 
τα έπαιρναν και γύριζαν 
σπίτι. Τα τσόφλια των 

«Ευαγγελισμένων αυγών» 
τα βάζανε στο μπαχτσέ, 

στις ρίζες των δένδρων κι 
έλεγαν «Να πιάσουν όλοι οι

, 99καρποί»
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Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό 
άτι ευχές ειδικές για να ευλογη- 
θούν αυγά -«εις το ευλογήσαι 
ωά»- βρίσκονται και μέσα στο 
Μεγάλο Αγιασματάριο της ορ
θόδοξης λατρείας».
Η παράδοση της Χριστιανικής 
θρησκείας αναφέρει, επίσης, 
πως η καθιέρωση του κόκκι
νου αυγού οφείλεται σε μια πω- 
λήτρια αυγών, που την ημέρα της Αναστάσεως του 
Χριστού έμαθε την ευαγγελική είδηση στα Ιεροσόλυ
μα. Παραξενεύτηκε με το μεγάλο νέο τόσο, που δεν 
μπορούσε να το πιστέψει. Άφησε το καλάθι με τα αυ
γά χάμω και φώναξε: «Μόνο αν τα αυγά αυτά γίνουν 
κόκκινα, θα το πιστέψω». Το θαύμα έγινε, και μπρο
στά στα πόδια της άπιστης γυναίκας καμάρωνε το 
καλάθι, γεμάτο κόκκινα αυγά.
Άλλος θρύλος λέει, πως μετά τη σταύρωση του Χρι
στού, η Μαγδαληνή πήγε στη Ρώμη για να πει στον αυτοκράτορα την πλά
νη και το μεγάλο σφάλμα του Πιλάτου. Για να προσελκύσει την προσοχή 
του Καίσαρα, κρατούσε πάνω από το η το κεφάλι της ένα καλάθι γεμάτο 
κόκκινα αυγά. Από τότε οι χριστιανοί καθιέρωσαν το γεγονός, σαν πασχα
λινό έθιμο.
Από τους βυζαντινούς χρόνους επικρατεί το έθιμο στο Οικουμενικό Πα
τριαρχείο της Κ ω νσταντινουπόλεω ς, ο Πατριάρχης, ύστερα από την λει
τουργία της Ανάστασης, να ευλογεί κόκκινα αυγά και να τα μοιράζει στον 
κόσμο. Οι πιστοί, τα φυλάνε στο εικονοστάσι, λέγοντας μάλιστα ότι είναι 
μεγάλη ευλογία η απόκτηση ενός τέτοιου αυγού.
Στη Γαλλία, οι Λουδοβίκοι 14ος και 15ος, συνήθιζαν να προσφέρουν στους 
αυλικούς τους μετά τη λειτουργία του Πάσχα, ένα επίχρυσο αυγό.

*Σχη Βουδαπέστη
υπάρχει το μοναδικά 
στον κόσμο Μουσείο 
Πασχαλινών Αυγών, 
με πάνω από 12.000 

εκθέματα, πραγματικά 
μικρά αριστουργήματα,

Π ασχαλινά αυγά απ’ όλο τον κόσμο
Στη Βουδαπέστη υπάρχει το μοναδικό στον κόσμο Μουσείο Πασχαλινών 
Αυγών, με πάνω από 12.000 εκθέματα, πραγματικά μικρά αριστουργήματα, 
από άλες τις χώρες του κόσμου.
Στην Ο υκρανία, τα ζωγραφισμένα αυγά -εκτός από έθιμο των ημερών- 
αποτελούν, ολόκληρο το χρόνο, σουβενίρ για όσους επισκέπτονται τη χώ 
ρα. Για το ζωγράφισμα χρησιμοποιείται η μέθοδος μπατίκ. Τα μέρη στο 
τσόφλι που δεν πρέπει να βαφτούν, καλύπτονται με κερί. Κατόπιν, με ένα 
ειδικό εργαλείο και λιωμένο κερί, το αβγό σχεδιάζεται και μετά στολίζεται. 
Στην Π ολω νία, βάφουν επίσης και τα αβγά πάπιας ή χήνας. Στο παρελθόν, 
επιτρεπόταν μόνο στις γυναίκες να διακοσμήσουν αβγά ενώ απαγορευό
ταν η είσοδος των ανδρών στο σπίτι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, κα
θώς, σύμφωνα με την παράδοση, έφερναν κακοτυχία και ατυχήματα σπα
σίματος.
Στη Ν ότια της Κ ροατία πάνω στο κόκκινο της βαφής, σχεδιάζεται ένας 
λευκός σταυρός, ενώ στην υπόλοιπη χώρα κυριαρχούν σχέδια με λουλού
δια και γεωγραφικά μοτίβα, εμπνευσμένα κυρίως από τη φύση.
Στη Σερβία, το πρώτο αβγό που βγαίνει από το σκεύος της βαφής φυλάσσε
ται έως το επόμενο Πάσχα, ως φυλακτό της οικογένειας.
Στη Β ουλγαρία, οι νοικοκυρές παίρνουν μαζί τους στην εκκλησία ένα από 
τα βαμμένα αβγά, για να το «διαβάσει» ο παπάς μαζί με τα Δώδεκα Ευαγγέ
λια. Κατόπιν, το θάβουν στο αμπέλι τους για να τους προστατεύσει ο Θεός 
από χαλαζοθύελλες και να έχουν καλή σοδειά. ]

από όλες τις χώρες του 
99κοσμου
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Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 2 5 %  στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ) 
THA./FAX: 210 69 13 481 
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ΕΝΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

► 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

ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 288 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ. 210-9591911
210-9541761
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an όλο τον κόσμο

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

πράγματα, μάλλον, αγριεύουν με την έμμονη ορισμένων νεαρών με 
χο Διαδίκτυο. Στην Αυστρία ένα 14χρονο κορίτσι σκότωσε με μαχαίρι τη μητέρα 

επειδή εκείνη επέμενε να κλείσει τον υπολογιστή. Ο πατέρας και ο 12χρονος 
αδελφός βρήκαν αιμόφυρτη την άτυχη γυναίκα και ειδοποίησαν την αστυνομία. 
Οι αστυνομικοί λίγο αργότερα εντόπισαν τη 14χρονη να περιφέρεται σε κοντινό 
πάρκο και τη συνέλαβαν. Η μικρή ομολόγησε την πράξη της, λέγοντας ότι δεν εί
χε πρόθεση να σκοτώσει τη μητέρα της, θύμωσε, όμως, υπερβολικά με την επιμο
νή της να κλείσει επιτέλους τον υπολογιστή και να πάει για ύπνο. Αυτό ήταν που 
την οδήγησε στην κουζίνα, πήρε ένα κουζινομάχαιρο και θέλοντας να την εκφο
βίσει, άρχισε να την καρφώνει μέχρι θανατώσεως.

)ς τροχονόμος... έφαγε τα χρήματα με τα οποία δωροδοκή- 
Προκειμένου να αποφύγει την τιμωρία, δεν τα κατάφερε όμως, με 
^εσμα να τιμωρηθεί με τριετή διαθεσιμότητα. Ό πω ς είπε εκπρόσω- 

ϊης ερευνητικής επιτροπής στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο επίορκος τρο
χονόμος ζήτησε χρήματα, προκειμένου να μη δώσει κλήση σε οδηγό, ο 
οποίος έκανε αντικανονική προσπέραση. Ο οδηγός δεν έφερε αντίρρηση, 
προφασίστηκε όμως, ότι δεν είχε πάνω του χρήματα και συμφώνησαν να 
του τα δώσει αργότερα. Φρόντισε, όμως, έγκαιρα να ενημερώσει την τρο
χαία και όταν έγινε η παράνομη συναλλαγή εμφανίστηκαν μπροστά του 
οι συνάδελφοι του έτοιμοι να τον συλλάβουν. Μη μπορώντας να κάνει κά
τι άλλο ο τροχονόμος κλειδώθηκε στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο και άφαγε 
τα λεφτά, αλλά αυτό δεν στάθηκε αρκετό για να γλιτώσει την τιμωρία.

Έ να ζευγάρι Νοτίοκορεαχών άφησε το μόλις τριών μηνών βρέφος τους 
να πεθάνει από ασιτία, ενώ ταυχοχρόνως, φρόντιζαν ένα εικονικό μωρό σε ηλε
κτρονικό παιχνίδι! Οι δυο τους συνελήφθησαν πρόσφατα, ενώ καταζητούνταν από 
τον'περασμένο Σεπτέμβρη, για χο θάνατο της κορούλας τους, που άφησαν να πε- 
θάνει από ασιτία. Απορροφημένοι από το παιχνίδι στο διαδίκτυο, ξεχνούσαν να χα- 
ΐσουν το μωρό, στο οποίο έδιναν κάτι να φάει μόλις μία φορά την ημέρα, στο δι
άστημα που μεσολαβούσε ανάμεσα στις τακτικές επισκέψεις τους στο γειτονικό 
Ίντερνετ-καφέ όπου έπαιζαν «Prius Online», ένα εξαιρετικά δημοφιλές παιχνίδι 
με εικονικούς χαρακτήρες. Ο 41χρονος άνδρας είχε γνωρίσει την 25χρονη σύζυγό του μέσω "Ιντερνετ. Άνεργοι και οι δύο, 
έπαιζαν με τις ώρες, καθώς όπως χαρακτηριστικά επισήμανε αξιωματοϋχος της αστυνομίας, είχαν απολέσει τη θέληση να 
ζήσουν μια πραγματική ζωή, προτιμώντας την εικονική πραγματικότητα.

ζευγάρι Βρετανών ξέχασε τη γηραιό μητέρα τους στο αυτο
κίνητο, που άφησε σε πολυώροφο πάρκινγκ του λιμανιού του Ντόβερ και 
πήγε ημερήσια εκδρομή. Ευρισκόμενοι στο μέσον της Μάγχης για Γαλλία 
τη θυμήθηκαν και ειδοποίησαν την αστυνομία. Τα όργανα της τάξης πή
γαν στο πάρκινγκ, βρήκαν την ηλικιωμένη γυναίκα, εγκλωβισμένη στο 
αυτοκίνητο, μετά από τέσσερις ολόκληρες ώρες, τη φρόντισαν να πιει κάτι 
και αφού βεβαιώθηκαν ότι ήταν μια χαρά, την άφησαν...
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Μία 65χρονη από χην Ολλανδία αρνήθηκε να πληρώσει ένα διογκωμένο λογαριασμό 
|)ί ύμ<ρος και όταν ο υπάλληλος της εταιρείας πήγε στο σπίτι της, για να διακόψει την παροχή 
ρεύματος, τον κράτησε «όμηρο» ως διαπραγματευτικό «χαρτί» για τη μείωση του λογαριασμού. 
Η γυναίκα, ωστόσο, προσπάθησε να επικοινωνήσει με την εταιρεία, μάταια, όμως, δεδομένου ότι 
το τηλέφωνο της δεν λειτουργούσε, αφού το ρεύμα είχε ήδη κοπεί. Ο λογαριασμός πράγματι ήταν 

- υπέρογκος, (42.000 ευρώ) για το νοικοκυριό μιας μόνης γυναίκας, η οποία φαίνεται ότι ενήργη- 
σε υπό το κράτος του πανικού και δεν υπολόγισε τις περιπέτειες που την περηιένουν, μετά την 
«απαγωγή» του υπάλληλου, ο οποίος άσκησε αγωγή εναντίον της.

Τα χρήματα που ενδεχομένως λυπήθηκαν να δώσουν για τη μεταφορά 
του νεκρού συγγενούς τους τα πλήρωσαν σε εγγύηση προκειμένου να γλιτώσουν τη 
φυλακή. Δύο γυναίκες ηλικίας 44 και 66 χρόνων, επιχείρησαν να περάσουν το πτώ
μα ενός 90χρονου από τον έλεγχο διαβατηρίων σε βρετανικό αεροδρόμιο, με προορι
σμό τη Βρετανία. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι υποψιάστηκαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τον 
ακίνητο γέροντα, με τα μαύρα γυαλιά στο αναπηρικό καροτσάκι και ενέτειναν την 
προσοχή τους. Με έκπληξη διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για νεκρό, τον οποίο οι δύο γυ
ναίκες ήλπιζαν ότι θα παρουσιάσουν ως ζώντα συνοδό τους.

ΗΖανγκ, μία νεαρή και όμορφη Κι- 
νεζούλα, φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο της 
επαρχίας Τσενγκτού, είχε ένα παράπονο: 
δεν pi ιορούσε να βρει φίλο. Έ τσι, όταν 
ι tjv Ημέρα της Γυναίκας έριξε το χαρτά
κι με τις επιθυμίες της στο «κουτί των ευ
χών», ευχήθηκε απλώς να αποκτήσει έναν 
φίλο ανάμεσα στο αρσενικό πληθυσμό της 
σχολής της. «Νομίζω» έγραφε, «ότι είμαι 
συμπαθητική, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν 
μπορώ να βρω έναν φίλο. Αλλά πιστεύω 
στην τύχη». Καλού-κακού έδινε και οδη
γίες προς πάντα ενδιαφερόμενο, γράφο
ντας ότι αν κάποιος θέλει να τη γνωρίσει 
ας έλθει κάτω από το παράθυρό της το με
σημέρι, ας φωνάξει το όνομά της κι εκεί
νη, αν τον δει και της αρέσει, θα ανταπο- 
κριθεί. Ωστόσο, το θέαμα που αντίκρισε 
την επομένη έξω από το παράθυρό της ξε- 
πέρασε και την πιο τρελή φαντασία της: 
είχαν μαζευτεί περί τους δύο χιλιάδες νε
αρούς σπουδαστές, οι οποίοι βεβαίως δεν 
τολμούσαν να φωνάξουν το όνομά τους, 
αλλά περίμεναν καρτερικά κι ενδεχομέ
νως κάπως αμήχανοι τη δίκης του τύχη.

Ποινή φυλάκισης έως 
τριών ετών αντιμετωπίζει 
ένας 54χρονος Γερμανός, ο 
οποίος είχε επιλέξει τη φωνή 
του Αδόλφου Χίτλερ για ήχο 
κλήσεων στο κινητό του τη
λέφωνο και περιφερόταν επι- 
δεικνύοντάς το στον σταθμό 
του Αμβούργου, προκαλώ- 
ντας ταραχή σε περαστικούς 
και συνεπιβάτες. «Ο ήχος 
ήταν μια γνήσια ομιλία του 
Χίτλερ», επιβεβαίωσε αστυ
νομική πηγή, προσθέτοντας ότι το κινητό έφερε 
επίσης μια φωτογραφία του δικτάτορα με φόντο 
μια σβάστικα. Κατάληξη του ανατριχιαστικού 
κουδουνίσματος ήταν η στριγκλιά «Ζιγκ Χάιλ», 
κάτι που φαίνεται ότι ώθησε πάραυτα τους σοκα- 
ρισμένους επιβάτες να καλέσουν την αστυνομία. 
Το κινητό κατασχέθηκε και ο συλληφθείς κατη- 
γορείται για δημόσια επίδειξη ναζιστικών συμβό
λων, που έχει απαγορευτεί στη Γερμανία από τα 
τέλη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

T O U  γΐα π ί τ σ α  του έσωσε τη ζωή. Ακριβώς την ώρα που έφθανε η παραγγελία, ο 
το Ντένβερ των ΗΠΑ πάθαινε ανακοπή. Για καλή του τύχη, όμως, ο νεαρός πιτσαδό- 

ως από μηχανής Θεός, αφού είχε εργαστεί ως νοσοκόμος και είχε εκπαιδευτεί στην 
ανάνηψη. Ο νεαρός επενέβη αμέσως, κατορθώνοντας να επαναφέρει στη ζωή 

μέσα στην ατυχία του- Τζορτζ, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε ιατρι- 
Ο 22χρονος απολυμένος νοσοκόμος έχει ήδη δεχθεί προτάσεις για δουλειά από τοπικό /  L 

νοσοκομείο και από την Πυροσβεστική. ]  Η //
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδιΐ)

... «Περάστε κ. Αστυνόμε», είπε ταραγμένος ο 
άντρας. «Εγώ σας τηλεφώνησα. Η  καημένη, η 
υπηρέτρια, του γείτσνά μου του κ. Δημητρίου εν
νοώ, είναι στο σπίτι μου. Δεν έχει συνελθεί ακόμη 
από το σοκ»!
0  Αστυνόμος Στεργίου κούνησε το κεφάλι του 
και μπήκε στο σπίτι. Η υπηρέτρια του θύματος 
έτρεμε κι έκρυβε το πρόσωπο της με τα χέρια της. 
Βλέποντας τον Αστυνόμο ξέσπασε σ’ ένα ασυ
γκράτητο κλάμα. Μετά, ανάμεσα στους λυγμούς 
τη ς άρχισε να μιλάει: «Γύρισα αργά, γύρω σας εν
νιά. Σήμερα είχα ρεπό. Άνοιξα την πόρτα, άναψα το 
φως, κρέμασα το πανωφόρι μου και κατευθύνθηκα 
στο δωμάτιο μου, αλλά μόλις έκανα μερικά βήματα, 
σκόνταψα πάνω σε κάτι. Χαμήλωσα το βλέμμα κι 
είδα τον καημένο τον κύριο Δημητρίου... σε μια κα
τάσταση, μια κατάσταση! Άρχισα να φωνάζω, έφυ
γα τρέχοντος και χτύπησα στους γείτονες ζητώντας 

βοήθεια. Αυτοί σας τηλεφώ
νησαν...».
Ο Αστυνόμος Στεργίου 
κούνησε το κεφάλι. Μετά 
ζήτησε από έναν αστυφύ
λακα να τον ακολουθήσει 
στο σπίτι του θύματος για 
μια έρευνα. Η πόρτα είχε 
μείνει μισάνοιχτη. Ο Αστυ
νόμος πέρασε το κατώφλι 
και βρέθηκε βυθισμένος 
σε βαθύ σκοτάδι. Προσπά
θησε να βρει ψηλαφητά 
το διακόπτη και όταν τε

λικά φωτίστηκε το χολ, είδε τα πόδια του θύμα
τος, που πρόβαλαν πίσω από ένα έπιπλο. Παρα
τήρησε το πτώμα συνοφρυωμένος και μετά είπε 
στον αστυφύλακα: «Φρόντισε για τα τυπικά. Εγώ 
πάω να μιλήσω πάλι με την υπηρέτρια. Νομίζω ότι 
είναι λιγότερο ταραγμένη απ’ όσο δείχνει. Στη διή
γηση της υπάρχουν πολλά σκοτεινά σημεία, που με 
κάνουν να αμφιβάλω για την ειλικρίνεια της. Αυτή 
η γυναίκα ξέρει πολύ περισσότερα πράγματα για το 
θάνατο του αφεντικού της!»
Ο αστυφύλακας τον κοίταξε με έκπληξη: «Τι λέτε, 
κύριε Αστυνόμε, εμένα μου φαινόταν...». Ο Αστυνό
μος Στεργίου τον διέκοψε: «Το ξέρω, κι εγώ στην 
αρχή την ίδια γνώμη είχα... κι όμως...».

Ποτά λεπτομέρεια έκανε τον Αστυνόμο Στερ
γίου να αμφιβάλει για την ειλικρίνεια της 
υπηρέτριας;
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οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2)

1. Η περιστασιακή ρυμούλκηση άλλου 
οχήματος:
Α.Επιτρέπεται υπό όρους αλλά δεν συνιστάται.
Β.Απαγορεύεται.

2. Αν ο κινητήρας έχει υπερθερμανθεί λόγω  
ελλείψεως ψυκτικού υγρού τι ενέργειες θα 
κάνετε;
Α.Θα συνεχίσετε την πορεία σας μέχρι το 
πλησιέστερο συνεργείο.
Β.Θα ανοίξετε με προσοχή το δοχείο πληρώσεως του ψυγείου και 
θα συμπληρώσετε το ψυκτικό υγρό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

3. Κατά τη χειμερινή κυρίω ς περίοδο και για να  αποφεύγεται 
το ράγισμα του κινητήρα, τι υγρό πρέπει να  ρίχνετε στο 
ψυγείο του κινητήρα;
Α. Αποσταγμένο νερό.
Β. Αντιπηκτικό υγρό.
Γ. Νερό από τη βρύση.

σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)

Ο καθηγητής Σοφός, ο οποίος είχε αρχίσει να γερνάει, γινόταν όλο 
και πιο αφηρημένος. Κάποια μέρα ενώ πήγαινε να δώσει μία διάλεξη, 
πέρασε με πράσινο πλην όμως μπήκε αντίθετα σ’ ένα μονόδρομο. 
Κάποιος αστυνομικός είδε όλη τη σκηνή, αλλά δεν έκανε τίποτα. Γιατί 
ο καθηγητής δεν είχε καμία συνέπεια;

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Περνάει ένας τύπος έξω από ένα μαγαζί που πουλάει ωδικά πτηνά και 
βλέπει ένα κλουβί με δύο καναρίνια, εκ των οποίων το ένα κελαηδάει 
υπέροχα. Μαγεμένος από το άκουσμα της μελωδίας, μπαίνει γρήγορα στο 
μαγαζί και ρωτάει πόσο κάνει το καναρίνι για να το αγοράσει.
Του λέει ο καταστηματάρχης: «Τα δύο καναρίνια σε αυτό το κλουβί πάνε 
πακέτο. Δώσε 60 ευρώ και πάρε τα και τα δύο»
- Μα τι να τις κάνω και τα δύο μαζί;
Εγώ αυτά που κελαηδάει θέλω μόνο.
- Ναι αλλά το άλλο του γράφει τα 
τραγούδια!!!



παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 3) γιατί το λέμε έτσι;
Ι.Τ ι καταγω γής ήταν ο θαλασσοπόρος 
Φ ερδινάνδος Μ αγγελάνος;
Α) Ισπανός, Β) Πορτογάλος, Γ) Ιταλός

2.Π οιό χημικό στοιχείο έχει ατομικό αριθμό 3;
Α) Βόριο, Β) Λίθιο, Γ) Ή λιο

3.Π ώ ς ονομάζεται το τμήμα της ατμόσφαιρας 
μεταξύ στρατόσφαιρας και Οερμόσφαιρας;
Α) Τροπόσφαιρα, Β) Οζονόσφαιρα, ^  ̂  
Γ) Μεσόσφαιρα

βουνησιος - ορεινός. Το βουνήσιος σημαίνει περισσότε
ρο την καταγωγή, τον καταγόμενο από βουνά, τον ορεσί
βιο, μεταφορικά τον άξεστο και, λιγότερο, χρησιμοποιεί
ται για αναφορές στο βουνό γενικότερα (βουνησιος αέρας). 
Το ορεινός χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με γεω
γραφική σημασία (ορεινή περιοχή, ορεινό έδαφος, ορεινή 
έκταση κ.τ.ό.). Ως προς την ορθογραφία του βουνησιος η 
κανονική γραφή των επιθ. σε -ήσιος είναι με -η- (πβ. ημερή
σιος, καμπησιος, ετήσιος, παραπανήσιος κ.λπ.) και όχι με -ι-.

ειδώλιο - εδώλιο. Παλιότερα γινόταν σύγχυση ανάμεσα 
στις δυο λέξεις, η οποία οδήγησε σε εσφαλμένη χρήση τής 
λ. εδώλιο με τη σημ. ειδώλιο. Οι δύο λέξεις έχουν διαφορε
τική σημασία και προέλευση: το ειδώλιο προέρχεται από το 
είδ-ωλο (κι αυτό από το είδος) και σημαίνει «ομοίωμα τής 
μορφής (είδους) τού ανθρώπου» (τα είδωλα συχνά χρησιμο
ποιήθηκαν στη λατρεία ποικιλώνυμων και ποικιλόμορφων 
θεών συνιστώντας ό,τι χαρακτηρίστηκε ειδωλολατρία). Το 
εδώλιο προέρχεται από τη ρίζα εδ- των έδ-ρα, έδρανο και ση
μαίνει τύπο καθίσματος (εδώλιο κατηγορουμένου). Άρα το 
εδώλιο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του ειδώλιο.

«Σαββατογεννημένος»
Δεν είναι μόνο οι παραδόσεις και οι θρύλοι, αλλά και πολ
λοί συγγραφείς υποστηρίζουν πως, όταν αλώθηκε η Πόλη, 
ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος ήταν παντρεμένος, είχε τρία 
αγόρια και η γυναίκα του ήταν έγκυος στο τέταρτο. Την 
ημέρα ακριβώς που συντελέσθηκε το κοσμοϊστορικό εκεί
νο γεγονός, γέννησε κόρη, που πέθανε αμέσως. Ο θάνατος 
αυτός θεωρήθηκε κακό σημάδι κι από τότε βγήκε η γνω
στή παροιμία: «Σάββατο γιο μη χαίρεσαι και Τρίτη θυγα
τέρα», γιατί Τρίτη ήταν που έπεσε η Κωνσταντινούπολη 
και Σάββατο γιορτάζουν οι διώχτες του Χριστού. Από την 
ίδια περίπου αιτία βγήκε και η φράση: «Σαββατογεννημέ
νος», επειδή ο λαός πιστεύει πως όσοι γεννώνται την ημέρα 
αυτή, είναι αλαφροΐ-σκιωτοι, δηλαδή, βλέπουν φαντάσμα
τα και στοιχειά, αλλά ποτέ δεν τους πειράζουν.

«Σ’ αγαπάει η πεθερά οου»
Ο Νικόλαος Πολίτης δίνει την εξήγηση στην έκφραση αυ
τή. Λέει πως πριν παντρέψουν το κορίτσι τους, οι πεθερές, 
είναι ευγενικές και αγαπούν το μέλλοντα γαμπρό τους. Ο 
γαμπρός θα κάτσει στο καλύτερο μέρος του τραπεζιού, ο 
γαμπρός θα πάρει την καλύτερη μερίδα του φαγητού. Ο γα
μπρός πάντα βρίσκεται στην πρώτη και καλύτερη γραμμή 
για την πεθερά. Τον προσέχει πολύ και δεν αρχίζουν ποτέ 
να φάνε, αν δεν έρθει ο γαμπρός. Τον περιμένει πάντα η πε
θερά και αυτό το έχει επιβάλλει και στους άλλους.
Όταν, όμως, γίνει ο γάμος, η πεθερά δεν έχει 
κανένα λόγο να τον περιμένει.
Δε βρίσκει, δηλαδή, ο γαμπρός 
τις χαρές που είχε, όταν ήταν 
αρραβωνιασμένος. Γι' αυτό 
και σ’ όποιον πάει σε κάποιο 
σπίτι, άταν 
ζουν να τρώνε, 
λένε πως «τον 
αγαπάει η πε
θερά του».

ΠΗΓΉ: «Λέξεις και φράσεις ιταροιμιώδεις» του Τάκιι Ναοτούλτι εκδ. 
Σμυρνιωτάκη

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μτυψιτιντώτη
[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]

Οδηγούσε ένας τύπος όταν άκουσε κάτι να χτυπάει στο μπροστινό τζάμι του αυτοκινήτου του. Σταματά ανήσυχος, κατεβαίνει και 
βρίσκει ένα σπουργίττ ξάπλα στην άσφαλτο.
-Πωπωπω κρίμα το σκότωσα το καημένο!
Σκύβει κάτω, το μαζεύει και σαν να ψιλοζούσε το σπουργιτάκι, αλλά ήταν σε κώμα. Το παίρνει, το πάει σπίτι του και το βάζει σε ένα 
κλουβί μέχρι να συνέλθει και να γίνει καλά. Αργότερα έφυγε από το σπίτι για δουλειές.
Συνέρχεται και το σπουργίτι σιγά-σιγά, κοιτάει και π να δει;
Πάνω κάγκελα, δεξιά κάγκελα, αριστερά κάγκελα, μπροστά κάγκελα, πίσω κάγκελα.
Τρελαίνεται το σπουργίτι και λέει:
-Πωπωπω, τον σκότωσα τον άνθρωπο!
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σταυρόλεξο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ιστορική χώρα της δυτικής Ευρώπης

2. Κέντρο εκπαίδευσης του ελληνικού στρατού -... Λάνκα, 
ασιατική νησιώτικη χώρα 3. Αρχικά διεθνούς θρησκευτικής 
οργάνωσης - Ζαν Κριστόφ..., Γάλλος σκηνοθέτης
4. Άλφρεντ ..., Αμερικανός βιολόγος του περασμένου αιώνα
5. Κορνήλιος..., Ολλανδός θεολόγος του 17ου αιώνα
6. Μπασάρ αλ..., πρόεδρος της Συρίας - Πληθυντικός άρθρου
7. Σίνγκμαν..., πρώτος πρόεδρος της Βόρειας Κορέας - Ο 
μεγαλύτερος σε μήκος ποταμός της ιβηρικής χερσονήσου
8. Μυθικός αρχηγός των Αργοναυτών

ελληνικές παροιμίες
► Καλόπιασε τον αγαθό, να  πει χα μυστικά του.
- Περιποιήσου και κολάκεψε απλοϊκό άνθρωπο και θα 

μάθεις τα μυστικά του.
- 0  αγαθός άνθρωπος λέει τα μυστικά του έχοντας 
εμπιστοσύνη στον συνάνθρωπο του.
► Η ανάγκη τέχνες εργάζεται.
- Η ανάγκη κάνει τον άνθρωπο πονηρότερο, εξυπνότερο 
και ικανότερο.
- Όποιος έχει πραγματική ανάγκη προσπαθεί και 
βρίσκει τρόπους να τα καταφέρει.
► Τραβάτε με, κι ας 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.
► Εγώ γελώ με δώδεκα και δεκατρείς με μένα.
- Έλλειψη αυτογνωσίας και αυτοσεβασμού.
- Ό ταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε την κατά

σταση στην οποία βρισκόμαστε.

Από το βιβλίο του Φαίδωνα Τστσκα εκδ. Μτταρμπουνώαι.

τεστ αστυνομικών γνωσεων

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μικροί βολβοί κρεμμυδιού
2. Θρυλικός χιονάνθρωπος των Ιμαλαίων - Γυναικείο υποκο
ριστικό
3. Παθολογικό σύμπτωμα
4 .0  αριθμός 39 - Πόρτο..., πορτογαλικό νησί στο βόρειο 
Ατλαντικό
5. Πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας
6. Καρλ..., Γερμανός οπτικός του 19ου αιώνα - Βυζαντινή 
νότα
7. Λίμνη της βόρειας Αμερικής - Χρονική περίοδος
8. Πατέρας του Ιάσωνα

http:llokto2.blogspot.com
http:/lwww.dailysudoku.co.uklsuclokultoday.sktml
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1. Αν ο Α, ο οποίος παραγγείλει φαγητό από το 
εστιατόριο έτοιμου φαγητού «ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΠΟΔΙ» 
και κάνει δικά του τα δύο (2) πιάτα και τα δύο (2) 
κουτάλια, ο Α διαπράττει:
α) κλοπή (αρ. 372 ΠΚ), διότι την κατοχή την έχει ο 
ιδιοκτήτης του εστιατορίου, 
β) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), διότι στα σκεύη (δύο 
πιάτα και δύο κουτάλια), ο Α έχει την κατοχή διότι τα 
εξουσιάζει φυσικά (μερικά έστω και πρόσκαιρα) μέσα 
στη δική του σφαίρα κατοχής, χρησιμοποιώντας τα για 
δική του ωφέλεια, 
γ) υφαίρεση (αρ. 378 ΠΚ).

2 .0  Δ Δόκιμος Αστυφύλακας του ΤΔΑ Κομοτηνής ο 
οποίος στη βιβλιοθήκη διαβάζει ένα βιβλίο αν αυτό:
α) το αφαιρέσει, διαπράττει υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), αν 
όμως το δανειστεί και το πάει στο σπίτι του στη Λάρισα, 
για να το διαβάσει εκεί, το ιδιοποιηθεί, διαπράττει κλοπή 
(αρ. 372 ΠΚ),
β) το αφαιρέσει στη βιβλιοθήκη, διαπράττει υφαίρεση 
(αρ. 378 ΠΚ),
γ) το αφαιρέσει στη βιβλιοθήκη, ο Δ δεν έχει την 
κατοχή, οπότε αν το ιδιοποιηθεί διαπράττει κλοπή (αρ. 
372 ΠΚ), αν όμως το δανειστεί και το πάει στο σπίτι 
του στη Λάρισα, η ιδιοποίηση του βιβλίου αποτελεί 
υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), διότι το βιβλίο βρίσκεται στην 
κατοχή του.

ΠΗΓΗ: τον Νομικού Εγκληματολόγου Ν. Δερμενούδιχ.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Το παράθυρο ήταν κλειδωμένο και ένας δολοφόνος δεν 
θα μπορούσε να κλειδώσει την πόρτα απ έξω και να έχει 
αφήσει ένα χαλάκι κάτω από την πόρτα στη μέσα μεριά. 
Ο θάνατος του κυρίου Καραδήμα ήταν περίπτωση αυ
τοκτονίας, με μια ανόητη προσπάθεια από την πλευρά 
του να κατηγορήσει για φόνο τον άντρα που μισούσε.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1.Β, 2.Γ, 3.A

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: l.B, 2.Β, 3Α

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Α' τρόπος: Την πρώτη φορά, ζυγίζουμε 
τέσσερις λίρες (δύο και δύο). Αν η ζυγαριά γέρνει προς 
την μια πλευρά, σημαίνει άτι η κάλπικη βρίσκεται 
ανάμεσα σ’ εκείνες τις δύο που είναι πιο ελαφριές, 
οπότε την δεύτερη φορά ζυγίζουμε εκείνες τις δύο, και 
βρίσκουμε την πιο ελαφριά. Αν η ζυγαριά δε γέρνει, 
σημαίνει ότι η κάλπικη βρίσκεται στο ζευγάρι των 
λιρών που δεν ζυγίσαμε (που αφήσαμε απ’ έξω) οπότε 
πάλι την δεύτερη φορά ζυγίζουμε εκείνες τις δύο και 
βρίσκουμε την πιο ελαφριά.
Β' τρόπος: Την πρώτη φορά, ζυγίζουμε και τις έξι 
λίρες βάζοντας τρεις από τη μία πλευρά και τρεις από 
την άλλη. Η κάλπικη βρίσκεται ανάμεσα σ’ εκείνες 
τις τρεις που είναι mo ελαφριά;. Άρα η μεριά που είναι 
πιο πάνω στο πρώτο ζύγισμα θα έχει τη κάλπικη. Στο 
δεύτερο ζύγισμα θα βάλουμε από μία σε κάθε πλευρά 
κω μία θα μείνει εκτός. Αν οι λίρες που ζυγίζουμε 
έχουν το ίδιο βάρος τότε η τρίτη είναι κάλπικη. Αν 
κάποια από αυτές που ζυγίζουμε είναι η κάλπικη θα 
είναι αυτή με το μικρότερο βάρος.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: Ι.β, 2. α.

ΝΙΚΗΤΈΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
1) ΣΥΝΔΟΥΚΑ Ματίνα, 2) ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ Αποστολής. 
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 -  Α  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).

εορτολόγιο________
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά 

σ' όλους τους εορταζόμενους.

Μάρτιος
Ευδοκία 1/3
Ευθαλία, θάλεια 2/3
Κλεόνικος, Κλεονίκη 3/3
Ευγένιος 7/3
Ιλιάνα, Σαράντης, Σμαράγδα 9/3
Λέανδρος, Μάριος 13/3
Χριστόδουλος 16/3
Χρύσανθος, Χρυσάνθη 19/3
Ροδή, Ροδιανός 20/3
Δρόσος, Δροσούλα 22/3
Ευάγγελος, Ευαγγελία 25/3
Σύλας, Σύλια 26/3
Λυδία 27/3

Απρίλιος
Ευτύχιος 6/4
Δημοσθένης, Διονύσιος, Διονυσία, Θεμιστοκλής, 
Όμηρος, Τιμόθεος 10/4

Αντύπας 11/4
Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Λαμπρινή, Πασχάλης* 24/4
Γεώργιος, Γεωργία * 25/4
Ιάσων 29/4
Ασημάκης, Ασημίνα, Ιάκωβος 30/4

(*) Κινητή γιορτή
Λ ΥΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

5 6 3 2 1 4
1 3 2 4 8 7 6 9 5
4 6 9 5 1 3 8
3 6 8 4 9
8 4 9 2 1 6 5 7 3
2 3 7 9 8

9 8 5 6 4 3 1
5 2 3 1 9 8 4 6 7
6 1 7 2 3 9 8
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Αθανάσιος Ντάλας

Ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ε λληνική  
Δημοκρατία κ. LUO LIN  QUANμε επιστολή του προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου, εκ
φράζει τις θερμές ευχαριστίες της κινεζικής κυβέρνησης και του κινεζι
κού λαού προς την Ελληνική Αστυνομία, την ελληνική κυβέρνηση και 
τον ελληνικό λαό για την σημαντική και πολύτιμη συνδρομή που δόθη
κε στους Κινέζους επαναπατρισθέντες από τη Λιβύη.
Ο Πρέσβης κ. Andrei Karaslavov της Πρεσβείας της Δημοκρα
τίας της Βουλγαρίας στην Αθήνα με επιστολή του προς τον Υπουρ
γό Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί τους αστυνομικούς για την άμεση 
συνδρομή τους και για τον επαγγελματισμό που επέδειζαν αντιμετω
πίζοντας κρίσιμη κατάσταση με παγιδευμένο δέμα που είχε αποσταλεί 
στην πρεσβεία την 02-11-2010.
Ο κ. Μ ερκούρης Β. Καραφωτίας Πληρεξούσιος Υπουργός Α ' 
στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Βαγδάτη, με επιστολή του προς 
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή, συγχαίρει 
τους αυμμετέχοντες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, ΑΙΑ Γε- 
ώργιο Κανέλλο, ΑΙΑ Αθανάσιο Βλαχάκη, Α/Β Κωνσταντίνο Χριστό- 
γλου, στο κλιμάκιο που πραγματοποίησε αυτοψία και εκτίμηση για την 
κατάσταση ασφάλειας, τόσο στην Ελληνική Πρεσβεία όσο και στην πρε
σβευτική κατοικία, καθώς και την Α/Δ' Ζαχαρούλα Τσιριγώτη για την 
προετοιμασία της όλης αποστολής.
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λουτρακίου-Αγ.Θεοδώρων 
με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο 
Παπουτσή, εκφράζει την καταδίκη και τον αποτροπιασμό του για την 
εγκληματική ενέργεια της 01-03-2011 στην περιοχή του Ρέντη Αττικής 
, όπου άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα δύο 
αστυνομικούς της ομάδας Μ Α Σ  και τραυμάτισαν άλλους δυο. Επίσης 
εκφράζει την βαθύτατη θλίψη και οδύνη καθώς και την συμπαράστα
ση του στις οικογένειες των θυμάτων και του Αστυνομικού σώματος γε
νικότερα.
Το Ε κκλησιαστικό Συμβούλιο της Ιερός Μ ητρόπολης Π ειραι
ώς, Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας με επι
στολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέ
ριο Οικονόμου ευχαριστεί την Ελληνι
κή Αστυνομία και ειδικότερα τον Αστόν.
Υποδ/ντή Σταύρο Μπαζάκο και τον AJA'
Αριστείδη Λυμπεράτο για την καθοριστι
κή συμβολή τους σε θέματα ασφάλειας 
και τάξης κατά τη διάρκεια περιφοράς 
της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Σοφίας και 
των τριών Θυγατέρων της Πίστεως, Ελπί
δας και Αγάπης που πραγματοποιήθηκε 
στον Πειραιά την 16-09-2010.
Η οικογένεια του κ. Αλέκου Αουκό- 
πουλου με επιστολή της προς τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγο κ. Ελευθέρια Οικονόμου συγχαίρει τον Γεν. Αστόν. Δ/ντή 
Περιφ. Δυτ. Ελλάδας Ταξίαχο κ. Γιαννιά, τον Αστόν. Δ/ντή κ. Δρι- 
βύλλα και τον Αστυν. Δ/ντή κ. Νταβλούρο για την ηθική συμπαρά
σταση και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν αποτρέποντας πιθανή 
αυτοκτονία του υιού και αδερφού τους.
Ο κ. Μ ιχαήλ Τσινισιζέλης, Πρόεδρος τον Δ.Σ. Κέντρου Με
λετώ ν Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) με επιστολή του προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου 
εκφράζει τις ευχαριστίες του για την πολύτιμη συνεισφορά του Σώ
ματος και συγκεκριμένα των Αξιωματικών Μπάμπη Παναγιωτό- 
πουλου, Μιχαήλ Παυλίδη, Κων/νου Πελεκάνου και Χρήστου Ελευ
θερίου, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή της ημερίδας 
που πραγματοποιήθηκε στο ΚΕ.ΜΕ.Α. στις 16/4/2010 στο πλαίσιο 
της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος DITSEF.
Ο Πρόξενος Dr. K aizinger Tidor της Πρεσβείας της Δημο
κρατίας της Ουγγαρίας στην Αθήνα ευχαριστεί το A T . Βενιτσών 
Κερκύρας και ειδικότερα τον Διοικητή κ. Αλαμάνο για τις άμεσες και 
επιτυχείς έρευνές του προκειμένου να εντοπισθεί ο διάσημος Ούγ
γρος ηθοποιός Banffy Gyorgy ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε δύσβα
τη περιοχή.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ο λυμπιακής Λαμπαδηδρομίας 
κ. Σπόρος Ζαννιάς με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου εκφράζει τις 
ευχαριστίες του για την ουσιαστική συμβολή του Σώματος στην επι
τυχία της εκδήλωσης της Τελετής Αφής και Παράδοσης της Ολυμπι
ακής Φλόγας στους εκπροσώπους της Οργανωτικής Επιτροπής των 
1ων Ολυμπιακών Αγώνων Νέων «Singapore 2010».
Η Δ/ντρια Αγώνων της επιροπής Special Olympics Hellas 
κα Άρτεμις Βασιλακοπούλου με επιστολή προς την ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας εκφράζει τις ευχαριστίες της για την συμμε
τοχή της ομάδας μπάσκετ της Ελληνικής Αστυνομίας στο Τουρνουά 
Καλαθοσφαίρισης που πραγματοποιήθηκε στις 30 Νοεμβρίου και 1 

Δεκεμβρίου 2010 στο πλαίσιο της 7ης 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Καλαθοσφαί
ρισης Special Olympics.
Ο προέδρος της Ελληνικής Κλάσης 
Σκαφτόν J/24 κ. Τάσος Νικολάου, 
μέλος της οποίας είναι και το πλήρω
μα της Ελληνικής Αστυνομίας, απευθύ
νει τα συγχαρητήρια του στον Υπουργό 
Προστασίας του Πολίτη για την επιτυ
χία του πληρώματος να κατακτήσει τη 
δεύτερη θέση στο πανευρωπαϊκό πρω
τάθλημα της κλάσης στην Ολλανδία.
Το Π ροσωπικό και η Διοίκηση του 
Αναρραπηρίου Πεντέλης εκφράζουν 
τις ευχαριστίες τους προς τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά-
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(Tv/oĈ p̂fĈ  Too ε.£|Γ»Λκ' «-^r-τ

Μ·7ι> To TibVof Tej
cc/|<rT^x/opt\\^ f ·λ.α.ι

'Up 1
............... —  . j  —  , ,  ^

>\f>l V*- T«* mo ttfifvi u ®'
Γ,« τό rjtfiiStw.0 700 tjo * / vCm ^

/ U.AI

Cv/
ptIS , Y ' - A ( CuTU\/i«vY J | __

Λ»ι/«^!<ΓΜ(. Λλ«.ί lit
P « ->  *T° l o S ' o  w teu  S ' w t . j . p y , ιχο  l * 0

tfo
νκΛ ’Tip' -))  t

l£l Λγτο-ft OVA.; Uol ^

A/A [ 1 2 4 ]  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011



h

Ω£ώ1 .
to . /Rojo'S i to Ί 1V AJDJLLl l J  f\ dAZ iQO J * J , |

Μετά την σύλληψη ; 

ΙΔημήτρη) Ζουγανέλη, 

ιυ Αστυνομικά προαωπικι

niyo k. Ελευθέριο Οικονόμου και το «Ίδρυμα Εξοχές της Ελληνι
κής Αστυνομίας» για την κοινωνική ευαισθησία και προσφορά τους 
διαθέτοντας χώρο και προσωπικό της κατασκήνωσης σε φιλοξενού
μενα παιδιά της Μονάδας.
Ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ειδικής Μ έριμνας και 
Προστασίας Μ ητέρας και Παιδιού «Κιβωτός τον Κόσμον» 
με επιστολή του προς το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ευ
χαριστεί όλους θερμά για την ευαισθησία τους απέναντι στα παιδιά 
του οργανισμού και για την προσφορά του χρηματικού ποσού στον 
φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Αστυνομικών -  Καλλιτεχνών 
ενισχύσντας το έργο του οργανισμού για καλύτερες συνθήκες διαβίω
σης των παιδιών.

f  KEIIV
Ο Πρύτανης Π ανεπιστημίου Κρήτης 
Καθηγητής κ. Ιωάννης Π αλλήκαρης 
με επιστολή του προς την Γ Α Δ . Περιφέρει
ας Κρήτης ευχαριστεί τον Υποστράτηγο κ.
Φώτιο Γεωργόπουλο και όλο το αστυνομικό 
προσωπικό για την εξαιρετική προσπάθεια 
που κατέλαβαν προκειμενου να διεξαχθούν 
ομαλά και αδιατάρακτα η 65η Σύνοδος Πρυ- 
τάνεων & Προέδρων Δ.Ε. Ελληνικών Πα
νεπιστημίων, η 50η Σύνοδος Προέδρων &
Γραμματέων Επιτροπών Ερευνών και η 45η 
Συνάντηση Γραμματέων Επιτροπών Ερευ
νών που πραγματοποιήθηκαν στο Ρέθυμνο 
από 20 έτος 23 Οκτωβρίου 2010.
Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμου/ Ελλά
δος Α.Ε. ευχαριστεί την Αστυν. Δ/νση Δυτι
κής Αττικής για την άμεση παρέμβαση της 
σε περιστατικά κλοπών και δολιοφθορών 
στα υπόγεια καλώδια σηματοδότησης και στα εναέρια καλώδια ηλε
κτροκίνησης με αποτέλεσμα τη σύλληψη των δραστών και για την 
μελλοντική συνεργασία προκειμενου να αντιμετωπιστούν παρόμοια 
φαινόμενα.
Ο Δήμαρχος Αβδήρων κ. Τσολακίδης Λ  Βασίλειος, με επι
στολή του προς τονΔ/ντη Α.ΤΓενισέας, εκφράζει τα συγχαρητήρια 
του, αλλά και τις ευχαριστίες του ιδίου και των δημοτών για την εξι- 
χνίαση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές στην περι
οχή της Γενισέας.
Ο Γενικός Δ/ντής της Κρατικής Αστυνομίας της Δημοκρα
τίας της Αλβανίας ευχαριστεί τον κ. Ιωάννη Κοκαΐνη, Επικεφαλή 
των Παιδικών Κατασκηνώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
υποδοχή και φιλοξενία παιδιών Αλβανών Αστυνομικών που σκοτώ
θηκαν εν ώρα υπηρεσίας και για την άριστη συνεργασία μεταξύ των 
αστυνομικών υπηρεσιών των δύο χωριών.
Το Συνδικάτο Οδηγίαν Τουριστικών Λεωφορείων Ελλά
δας ευχαριστεί και συγχαίρει τον Δ/ντή Ν. Ηλείας, τον Διοικητή και 
Υποδιοικητή Τροχαίας Πύργου καθώς επίσης και τους αστυνομι
κούς της ΟΕΠΤΑ για την άριστη συνεργασία, συνδρομή και επαγ-
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ειδεχθούς δολοφονίας too αδερφού μας. Μίμ 

ινχαρούμε θερμόιπια ιην ηγεσία της ΕΛΑΣ και t 

«ι εργάστηκε για Γην επιτυχή έκβαση της υπόθεσης

Ειδικότερα, βα θίλαμτ νσ ικφραοουμε. δημόσια. την ειλικρινή ευγνωμοσύνη μας κοι την 

απεριόριστη εκτίμησή μας. προς τον Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ερμούπολπς, 

Αστυνομικό Υποδιευθυντή ΚΛΕΑΡΧΟ ΠΑΠΟΥΤΣΗ, yia την διαλεύκανση ιου εγκλήματος, η 

οποία υπήρξε αποτέλεσμα των άοκνων προσπαθειών του και του αντδτοτελοός και 
προσωπικού (ήλου του. πέραν και κάνω του Υπηρεσιακού του καθήκοντος, καθώς επίσης και 

προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υποστράτηγο Κ0* 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΡΑΘΙΤΉ και τον Διευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν Κυκλάδων, Αστυνομικό 

Διευθυντή Κ" ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΜΑΝΤΟΥΙΗ, υπό τις διατάξεις και τις οαφείς οδηγίες των οποίων 

εργάστηκε για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας στο νηαί μας

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμότατα τους:

1) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Θήρας Αστυνόμο Λ' Κ3* ΠΑΝΤΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
2) Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου, Υπαστυνόμο Α' Κ“" ΛΑΓΟΠΑΝΝΗ 

ΝΙΚΟΛΑΟ

3) Τον Υπαστυνόμο A' 1C ' ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του A Τ Νάξου

4) Τον Ανθυπαστυνόμο ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ, ιου Σταθμού Τουριστικής Αστυνομίας

51 Τον Αρχιφύλακα Κ”  ΣΑΛΤΟ ΚΩΝ/ΝΟ. του Α.Τ. λ 

6| Τον Υπαρχιφύλακα Κ°” ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟ του 

7) Τον Αστυφύλακα Km ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΑ ΑΧΙΛΛΕΑ. του Τμήματος Ασφαλείας Ερμουπολη 

81 Τον Αστυφύλακα Κ* 2ΗΣΙΜΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, του Α.Τ. Θήρας &

9) Τον Αστυφύλακα Κ”' ΧΑΒΙΑΡΛΗ ΜΙΧΑΗΛ, του AT Θήρας

υνεισφορά των οποίων υπήρξε ανεκτίμητη και καθοριστική, στον εντοπισμό των δροσιά

Αλίκη Κων/vou Ζουνανέλη 
Γεράσιμος Κων/νου Ζουγανέλης

γελμάτωμά που υπέδειξαν κατά τη διάρκεια ελέγχων που συμβάλλουν 
στην αποφυγή ατυχημάτων (20-7-2010).
Ο κ. Λάμπρος Νικολέτας ευχαριστεί τους Υπαστ. Α  Παναγιώτη 
Ορφανόπουλο και Αστ/κα Διονύσιο Τσουκαλά που υπηρετούν στην 

Υποδ/νση Αποκατάστασης ΤάξηςΙΔΑΕ. Αττι
κής για την εθελοντική προσφορά αίματος προ- 
κειμένου να αντιμετωπισθεί σοβαρά πρόβλημα 
υγείας του.
Ο Πρόεδρος της Ενιοσης Πυροσβεστών 
Αριχιπυροσβεστιόν ΙΙυρονόμων Α ττικής 
κ. Γεώργιος Παναγιωτακόπουλος με επι
στολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη ευχαριστεί τον Αστυν. Υποδ/ντή Χα
ράλαμπο Κωστόπουλο και τον Ανθ/μο Ηρρώ- 
δη Σουλελέ του A T . Καλλιθέας για τον άψογο 
επαγγελματισμό που υπέδειξαν σε σοβαρό προ
σωπικό του ζήτημα.
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο του Δ ιεθνή Συν
δέσμου «Σπάρταθλον», όλοι οι αθλητές και 
τα πληρώματα ευχαριστούν την Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής για τη συμβολή της στην επιτυχή οργά
νωση και διεξαγωγή του 28ο Διεθνούς «Σπάρ- 
ταθλον» λαμβάνσντας τα απαραίτητα μέτρα για 

την ασφαλή διέλευση των αθλητών -  δρομέων σε όλη τη διαδρομή του 
αγώνα που πραγματοποιήθηκε από 24 έως 25 Σεπτεμβρίου 2010.
Το Δ ιοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγου/ Εθελοντών Αιμοδοτιάν ευχαριστεί όλο το προσωπικό 
της Ελληνικής Αστυνομίας που συνέβαλλε σημαντικά στην εκδήλωση 
της 8ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας που πραγματοποιήθηκε στα 
Σέρβια Κοζάνης την 17-9-2010.
Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσία Λαυρίου Αντιπύ- 
ραρχος Χαράλαμπος Χοάνης εκφράζει πς ευχαριστίες του προς τα 
ΤΑ. Λαυρίου, Κερατέας, Αναβύσσου, A T . Λαυρίου, Κερατέας, Ανα- 
βύσσου, Κέας, ΑΣ. Σαρωνίδας, Σουνίου και Τμ. Τροχαίας Κερατέας 
για την ουσιαστική συμβολή τους στην προστασία του δασικού πλούτου 
της περιοχής καθώς και των κατοίκων και των περιουσιών τους, κατά 
την αντιπυρική περίοδο που έληξε την 31 Οκτωβρίου 2010.
Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Σαντορίνης ευχαριστούν 
τον Αστυν Δ/ντή Κυκλάδων κ. Γρηγόριο Μαντούση, τον Υποδ/τή του 
A T. Θήρας κ. Νικόλαο Μαρτίδη καθώς και όλο το αστυνομικό προ
σωπικό για την άμεση συνδρομή και επαγγελματισμό τους κατά τη δι
άρκεια της διοργάνωσης του Super Cup Volleyleague 2010.
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Η  κα Πηνελόπη Καλαμαρά ευχαριστεί την Διοικητή του A T . Πε- 
τραλώνων και τους Ανθ/μο Καραμπίνη και ΥπαρχΙκα Φρούντζα για 
τον επαγγελματισμό που επέδειξαν σε οικογενειακό της ζήτημα.
Η κ. Σκιντζή Σταυρούλα, δικηγόρος με επιστολή της προς το A T. 
Εξαρχείων ευχαριστεί και συγχαίρει τον Ειδικό Φρουρό Ελευθέριο 
Τουραλιά για την άμεση ανταπόκρισή του και για τον επαγγελματισμό 
που επέδειξε συλλαμβάνσντας αλλοδαπό δράστη του οποίου είχε πέσει 
θύμα κλοπής (29-5-2010).
Ο κ. Αλέξανδρος Μ πέλσης ευχαριστεί τους αστυνομικούς του Τ Α  
Καλυβιών για την άμεση ανταπόκριση τους και για τον επαγγελματι
σμό που επέδειξαν προκειμένου να συλληφθούν οι δράστες διάρρηξης 
της εξοχικής κατοικίας του και να επιστραφούν τα κλοπιμαία.
Ο κ. Απόστολος Βρανάς, καθηγητής Αγγλικής & Μεταφράσεων 
συγχαίρει τον αστυνομικό κ. Γεώργιο Γιδαράκο που υπηρετεί στο Τ Α  
Αμαρουσίου για την άψογη συμπεριφορά, επαγγελματισμό και ευσυ
νειδησία που επέδειξε σε προσωπικό του ζήτημα.
Το Καλλέριο Ορφανοτροφείο Θηλέων «Παναγία η Ελεούσα» 
ευχαριστούν το Τμήμα Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας για την 
παρουσία του στη λιιάνευση της ιεράς εικόνας της «Παναγιάς Μυρτι- 
διώτιασας» και στην πανηγυρική τελετή.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ιεράς Μ ητρόπολης Ν. 
Σμύρνης, Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής ευχαριστεί το Τμήμα Μου
σικής της Ελληνικής Αστυνομίας για την ευγενική συμπαράσταση κα
τά τη διάρκεια της εορταστικής εκδήλωσης της ενορίας.
Ο καθηγητής Παναγιώτης Λέλος, με επιστολή του προς τον Αρ
χηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονό
μου συγχαίρει τον Διοικητή και το προσωπικό του A T . Γαργαλιάνων 
Μεσσηνίας για τον επαγγελματισμό και για τις συντονισμένες προσπά
θειες τους εξαρθρώνοντας σπείρα Αλβανών διαρρηκτών που δρούσαν 
στο Ν. Μεσσηνίας.
Η κα Περσεφάνη Τσιμάκη, Εκπαιδευτικός Περιβαλλοντικής Εκ
παίδευσης ευχαριστεί και συγχαίρει τον Δ/ντή της Αστυν. Δ/νσης Αθη
νών και συγκεκριμένα τους Ειδικούς Φρουρούς Δημήτριο Φοροζίδη, 
Γεώργιο Θεολόγο και Κυριάκο Κάλλια που υπηρετούν στην ομάδα ΔΙ
ΑΣ της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής για την άμεση συνδρομή, την 
άψογη συμπεριφορά και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν με απο
τέλεσμα τον εντοπισμό και σύλληψη των δραστών κλοπής της τσάντας 
της στην περιοχή του Βύρωνα (20/2/2010).
Ο Δ/ντής των Εκπαιδευτηρίω ν «Φρυγανιώτη» στη Θεσ/νίκη 
κ. Αθανάσιος Φρνγανιώτης συγχαίρει την Αστυν. Α  Παρασκευή 
Παπαγεωργοπούλου για την άψογη παρουσία της στους σχολικούς 
χώρους κατά τη διάρκεια παρουσίασης διάλεξης με θέμα «Κυκλοφο- 
ριακή Αγωγή».
Ο Εθελοντικός Οργανισμός «Το χαμόγελο τον Παιδιού με 
επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί 
την Δ/νση Άμεσης Δράσης και συγκεκριμένα τον Υ/ΑΑντώνιο Κου- 
ρέμπη και τους Αστ/κες Ηλία Μπασδάνη και Χριστόδουλο Σαμαρά 
για άμεση συνδρομή τους προκειμένου να μεταφερθεί επειγόντως δι- 
ασωληνωμένο βρέφος από το Νοσοκομείο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟ
ΦΙΑ» στην Ιδιωτική Μαιευτική και Παιδιατρική Κλινική «Μητέρα»

(26/9/2010).
Ο κ. Μάριος Π απαθανασίου ευχαριστεί τους Αρχ/κα Κ. Ματζώ- 
ρο και Αστ/κα Αθ. Μερσάκη της Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής για 
την άμεση αντιμετώπιση και συνδρομή τους σε προσωπικό του πρό
βλημα.
Ο κ. Λέανδρος Πέρρος με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστα
σίας του Πολίτη ευχαριστεί τον Υ/Α Στυλιανό Θωμαΐδη, Επικεφα- 
λή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της 
ΑΔ. Κέρκυρας και τους αστυνομικούς της ομάδας του, τον Α[Υ Δη- 
μήτριο Μπινέρη και τον Αρχ/κα Σπυρίδωνα Καρκαμπούνα για τον 
άμεσο και εξαίρετο επαγγελματισμό που επέδειξαν εντοπίζοντας και 
συλλαμβάνσντας δράστες επίθεσης της οποίας έπεσε θύμα ο ίδιος και 
τα αδέρφια του.
Ο κ, Μάνθος Μαίσης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρεί
ας Somaco Tours S A . με επιστολή του προς τον Υπουργό Προ
στασίας του Πολίτη ευχαριστεί την Δ/νση Τροχαίας Πειραιά για την 
καθοριστική και επαγγελματική συμβολή της σε προβλήματα που 
προέκυψαν στη νόμιμη λειτουργία και διεξαγωγή των τουριστικών 
δρομολογίων των λεωκρορείων της επιχείρησης.
Η κα Ευτυχία Χούντα συγχαίρει το δύσκολο έργο των τροχονόμων 
που ρυθμίζουν καθημερινά την κυκλοφορία των οχημάτων και συ
γκεκριμένα στις διασταυρώσεις των οδών Κατεχάκη και Μεσογείων 
και ειδικότερα τον τροχονόμο που επί χρόνια προσφέρει τις υπηρεσί
ες του επί της Λ. Κηφισίας.
Ο κ. Γεώργιος Βελέντζας Γενικός Δ/ντής των H ellenic D uty 
Free Shops με επιστολή του προς το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνο
μίας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό του A T . Σα- 
γιάδας Θεσπρωτίας για τις άμεσες ενέργειές του με αποτέλεσμα τη 
σύλληψη αλλοδαπού δράστη ληστείας που έλαβε χώρα στο ΚΑΕ 
Μαυροματίου την 28-12-2010 καθώς και την Υποδ/νση Ασφαλείας 
Ηγουμενίτσας για τις μετέπειτα διαδικασίες.
Ο κ. John Κ. μέσω e-mail ευχαριστεί την Υπαστυνόμο Αναστασία 
Κιριαλίδου και τον Αστ/κα Γεώργιο Σακιράφα που υπηρετούν στο 
A T. Νέας Χαλκηδόνας για την σημαντική βοήθεια που προσέφεραν 
σ’ αυτόν και στην κόρη του προκειμένου να εκδώσονν νέα δελτία ταυ
τότητας.
Ο Δ/ντής Ασφαλείας του ξενοδοχείου HILTON κ. Ανδρέας 
Τζούρος με επιστολή του προς την Γ Α Λ Α  ευχαριστεί όλες τις αστυ
νομικές δυνάμεις που συνέβαλαν σημαντικά και με επιτυχία στην 
προστασία των κτηριακών εγκαταστάσεων και των πελατών του ξενο
δοχείου κατά τη διάρκεια της πορείας εορτασμού του Πολυτεχνείου. 
Οι γονείς και τα παιδιά του Συλλόγου γονέων παιδιώ ν πα- 
σχόντων από κακοήθη νοσήματα Βόρειας Ελλάδας «Λάμ
ψη», μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου, ευχαριστούν το περιοδικό 
«Αστυνομική Ανασκόπηση» για τη δημοσίευση του φιλανθρωπικού 
ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή
λων Ν. Γρεβενών και Μικτής ΕΠΣ Γρεβενών με σκοπό τη συνδρομή 
και την ενημέρωση στο δύσκολο έργο του Συλλόγου.
Ο Σύμβουλος Ασφαλείας της εταιρείας “Α θηναϊκή Ζυθο
πο ιία ”, κ. Χρήστος Κούρβας με επιστολή της προς το Αρχηγείο
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νις Ελληνικής Αστυνομίας ευχαριστεί τον Αστυν. ΥποδΙντή Νικόλαο 
Κουτσουμπά για την ενδιαφέρουσα ενημέρωση που παρείχε στους ερ
γαζομένους της εταιρείας σχετικά με την προστασία από διάφορους 
κίνδυνους.
Ο Δήμαρχος Μάνδρας -  ΕιδνΧΧίας κ. Γεώργιος Δρίκος με επι
στολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ευχαριστεί τον 
Διοικητή του A  Τ. Μάνδρας AIR  Θεοχάρη Κουμνιώτη για τον άψογο 
επαγγελματισμό που ετιέδειζε και για τα άψογα μέτρα που έλαβε κα
τά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
Ο κ. Eduardo L uiz Santana  B rito ευχαριστεί την ειδική μικτή 
ομάδα πάταξης διασυνοριακού εγκλήματος της ΑΔ. Καστοριάς και 
ιδιαίτερα τον Υποδιοικητή του Τ.Δ.Ν. Καστοριάς διότι υπό την καθο- 
δήγησή του κατάφεραν κάτω από αντίξοες συνθήκες να εντοπίσουν το 
κλεμμένο όχημά του πλησίον της Ελληνοαλβανικής μεθορίου.
Ο κ. Γεράσιμος Π απαδημητρίου μέσω e-mail ευχαριστεί την 
ομάδα «ΔΙΑΣ» και συγκεκριμένα το πλήρωμα από την περιοχή Πα- 
λατάκι μέχρι την οδό Πατησίων και Λ. Αλεξάνδρας και το πλήρωμα 
από την Λ. Αλεξάνδρας μέχρι το Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου» για 
την άμεση συνδρομή τους προκειμένου να μεταφερθεί επειγόντως και 
σε σύντομο χρονικό διάστημα η σύζυγος του (15-10-2010).
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης «Delifrance 
Hellas» κ. Ν ικόλαος Βουλπιώτης με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη συγχαίρει τον Δ/ντή Ασφαλείας Ατ
τικής Ταξίαρχο κ. Ιωάννη Δικόπουλο, τον Διοικητή του A T . Αγ. I. 
Ρέντη κ. Γιαννούλη καθώς και όλους τους αστυνομικούς της Άμεσης 
Δράσης, ομάδας «ΔΙΑΣ» και Ασφάλειας για την άμεση συνδρομή και 
συμπαράσταση τους σε περιστατικό βιασμού που έλαβε χώρα σε χώρο 
της επιχείρησης την 28-09-2010.
Ο κ. Ιωάννης Αράπης συγχαίρει και ευχαριστεί τον Διοικητή του 
A T . Αταλάντης κ. Βασίλειο Ριζάκο, τον Διοικητή του Τ.Α Βέροιας 
κ. Γεώργιο Συμεωνίδη, τους Υπαστ. Α  του A T . Λαμίας Δημήτριο 
Κολωνία και Φώτιο Τσιριγκούλη για τις άμεσες και συντονισμένες 
ενέργειές τους με αποτέλεσμα την σύλληψη των δραστών διαρρήξεως 
του οχήματος του και την κατάσχεση των χρημάτων που είχαν αφαι- 
ρεθεί από αυτό.
Ο κ. Ιω σήφ Μοντιάνο, Διευθύνων Σύμβουλος των καταστη
μάτω ν «Πίτα Παν», με επιστολή του προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου, ευχαριστεί 
τον ΥποδΙντή Ασφαλείας του Τ Α  Αγ. Παρασκευής και όλο το αστυ
νομικό προσωπικό καθώς και την αντίστοιχη ομάδα του αεροδρομίου 
Ελ. Βενιζέλος για τον άριστο συντονισμό και για τον επαγγελματισμό 
που επέδετξαν συλλαμβάνοντας αλλοδαπό υπάλληλο που είχε αφαι- 
ρέσει χρήματα από το ταμείο του καταστήματος Αγ. Παρασκευής.
Ο κ. Βασίλειος Βασιλάκης, Υποστράτηγος ε.α. με επιστολή 
τους προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. 
Ελευθέριο Οικονόμου συγχαίρει τον Ειδικό Φρουρό Φώτιο X. Φαρ- 
μάκη ο οποίος ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας κατάφερε με κίνδυ
νο της ζωής του να συλλάβει αλλοδαπό δράστη του οποίου έπεσε θύ
μα κλοπής.
Ο κ. Ν ικόλαος Σιαπερόπουλος, ψυχολόγος ευχαριστεί τους 
αστυνομικούς του A T . Επανομής και ειδικότερα τον Ανθ/μο Νικό
λαο Πετρουλάκη για την ουσιαστική συμπαράσταση σε προσωπική

του περιπέτεια που έλαβε χώρα τα ξημερώματα της 04-01-2011.
Ο κ. Ν ίκος Σαμαράς Πρόεδρος IPD Παραγωγός για την ΕΡΤ 
με επιστολή του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ευχαρι
στεί τις αστυνομικές υπηρεσίες για τη σημαντική συμβολή και στήρι
ξή τους στη δημιουργία σειράς ερευνητικών ντοκιμαντέρ με θέμα την 
ενδοοικογενειακήβία και της εξ αυτής προερχόμενης έμφυλης εγκλη
ματικότητας.
Οκ. Ιωάννης Μαραγκός, Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβου
λος της TECHNOGAS Α.Ε. με επιστολή του προς την πολιτική 
και αστυνομική ηγεσία συγχαίρει όλο το προσωπικό της Υποδ/νσης 
Ασφαλείας Πατρών και ειδικότερα τον Αστυν. Δ/ντή κ. Αριστείδη Αν- 
δρικόπουλο καθώς και τον κ. Παρασκευά Μασσούρα για την άμεση 
συνδρομή και επαγγελματισμό που επέδειξαν σε ληστεία της εταιρεί
ας που έλαβε χώρα την 05-01-2011.
Ο κ. Βασίλειος Πετρίδης ευχαριστεί τους Αρχ/κα Ιωάννη Γκού- 
νιο και Αστ/κα Αχιλλέα Βασιλειάδη για την σημαντική βοήθεια και 
άμεση συνδρομή τους σε τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκη την 21-12- 
2010.
Η  Π Α.Ε. Π αναχαϊκή αλλά και οι ιθύνοντες του Αίαντα Σα
λαμίνας, ευχαριστούν από κοινού την Ελληνική Αστυνομία και τον 
ΑΛ. Διονύσιο Τσουκαλά για τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν στον 
ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων την 24-10-2010. ]

V X N E T E  Α Κ Ο Μ Α  Γ Ι Α  Φ Θ Η Ν Ο  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Ο  Σ Ε  

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

Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ε Σ ;

Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Ε Σ Τ Ε  Α Υ Τ Ο Υ Σ  Π Ο Υ  Σ Α Σ  Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Α Ν  

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

Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στον πρώην συνάδελφό oas 

κ. Αρ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ 
στα τηλ. 210 6397 150 - 210 6014 037  
κιν. 6944 4549  83, fax: 210 6016  459 ΓΙιϋΊ
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ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΚΒΕΑΓΙΟ ΤΟΥΡΚΙΑ*'

Κ α τα σ κ ευ ά ζετα ι ε ν τ ό ς  
Α ν α γ ν ω ρ ίζετα ι Δ ιε θ ν ώ ς

η επιλογή είναι δική οου!

www.elmon.com

http://www.elmon.com
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Ένα από τα ανθεκτικότερα και ελαφρύτερα 
γιλέκα που κατασκευάστηκαν ποτέ...

g ig g le  ' ·- , .ί ϊ .-ϋ  #·

TOKAREV FMJ ΜΑΧΑΙΡΙ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ ΣΥΡΙΓΓΑ

V I '
Saar!

f^ELMON

Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Πιστοποιημένη προστασία επιπέδου ΙΙΙΑ κατά NIJ 0101.04 

Ιδιαίτερα χαμηλό  βάρο5 αντιβαλλ ισ τικού υλ ικού  4,8 kg/m2 
Σχεδίαση 360° με μεγάλη πλευρική κάλυψη 

Εξαιρετικά λεπτό και εύκαμπτο αντιβαλλ ισ τικό  πάνελ < 8 m m  

Ο μέγιστθ5 μέσοβ opos στη βολίδα  των 9 χιλ. δεν ξεπερνά 

το βύθισμα των 23 χ ιλ. και στη βολ ίδα  των 44 χιλ. τα 34 χιλ. 

Προστασία από Χειροβομβ ίδα DM 51< 2,5 μ.

Προστασία από Μ αχαίρ ι S1/G μέχρι 20 J 

σύμφω να με το HOSDB < 10 mm 

Εξαιρετικά Α δ ιάβροχο αντιβαλλ ισ τικό  υλ ικό  

Π ιστοποιημένο να σταματά βλήμα 

Tokarev FMJ 7,62 χ 25 cos έξτρα απειλή 

9 mm  V50 > 500 m/sec 

Προστασία από Σύριγγα σύμφω να 

με το VPAM KDIW 2004 Class 11

φ ,Ε & Ο Ν

Amongst world s

l ig h te s t
ever manufactured

mm tm β· μ

Μπορείτε να τα προμηθευτείτε: Αθήνα, Κλείστρα: 210 6470529, Μοναστηράκι, Milipolis : 211 0140359. 
Θεσσαλονίκη: Τάλθ5: 2310-770842. Πάτρα: Ρουμελιώτη: 2610270039. ϊάνθη: Army Market: 2541021662
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Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ

ΑΝΛΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ 30 ευρώ
ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ 15 ευρώ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α. 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ 

ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΑΥΝΑΤΟΤΗ 
ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΑΗΠΟΤΕ

_ ? \ Ε Σ Ό ^  ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

1 9 Βοϋεα
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Αεροπορίας
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[ τα βεγγαλικά 
και τα

πυροτεχνήματα
δεν είναι 
παιχνίδια

/

Την τελευταία δεκαετία 

κατά την περίοδο του Πάσχα: 

συνάνθρωποί μας έχασαν τη ζωή 

και 106 τραυματίστηκαν από τη χρήση βεγγαλικών, 

κροτίδων και πυροτεχνημάτων

Φέτος το Πάσχα:
Δεν χρησιμοποιούμε, δεν αγοράζουμε, 

ούτε κατασκευάζουμε αυτοσχέδια βεγγαλικά.
Ενημερώνουμε τα παιδιά μας 

για τους κινδύνους.
Προσέχουμε όταν βρισκόμαστε σε χώρους 

που πετάνε βεγγαλικά ή πυροτεχνήματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ


