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από τον εκδότη

Οι δ υ ^ ο λ ίε ς  και οι προκλήσεις που αντιμετω πίζει ο αστυνομικός τω ν ημερών μας είναι πολ

λές και μεγάλες. Μ εγεθύνονται δε, από τον παραμορφωτικό φακό της εικονικής πραγματικό

τητας που επικεντρώ νεται επιλεκτικά, τονίζοντας π τυχές τω ν γεγονότω ν κατά το δοκούν. Οι 

εντυπώ σεις που σχηματίζονται από την αποσπασματική παρουσίαση γεγονότων είναι αλλοι

ωμένες και ελλιπείς.

Τον σχηματισμό τω ν εσφαλμένων εντυπώσεων που αλλοιώνουν την εικόνα της πραγματι

κότητας καυτηρίασε στο χαιρετισμό που απηόθυνε ο Αρχηγός του Σώματος Α ντιστράτη

γος Ελευθέριος Οικονόμου στην τελετή ονοματοδοσίας οδού προς τιμή  του δολοφονηθέντος 

Αστυν. Δ /ντή Γεωργίου Βασιλάκη, τονίζοντας: «Α ναφορές  γ ια  εξω θεσ μ ικη  δραστηριότητα  

της Ε λλη νικ ή ς  Α στυνομίας π ροσ βά λλουν  βά να υσ α  το σύνολο  του π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  της, που  

κ α θ η μ ερ ινά  κάτω  α π ό  αντίξοες συνθήκες, δ ίνει σ κ λη ρ ό  α γώ να  γ ια  τη δ ια σ φ ά λισ η  της 

δημόσιας τάξης κ α ι α σ φ ά λεια ς  της πατρίδας μας... στην κ ρ ίσ ιμ η  γ ια  την πατρίδα  αυτή  

περίοδο, η Ε λλη νικ ή  Α στυνομ ία  ε ίνα ι αυστηρά π ροσ η λω μένη  στην τηρηση του Σ υντά γ

ματος, την προστασ ία  των δη μ οκρα τικώ ν θεσμώ ν, καθώ ς κ α ι των α τομ ικώ ν δ ικ α ιω 

μ ά τω ν κ α ι των ελευθ ερ ιώ ν των πολιτώ ν».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι παρατηρήσεις του Αρχηγού του Σώματος στις 26 Ιουλίου 

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σχετικά με τα φαινόμενα βίας που παρα

τηρούνται στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα. Εξέφρασε δε, τ ις  ανησυχίες του για  τη ν  « κ λ ι

μ ά κω σ η  της β ία ς  α π ό  «μπαχαλάκηδες»  κα ι α να ρ χ ικ ο ύς , που  εκ μ ετα λλεύοντα ι κυρίω ς  

τις διαδηλώ σεις». Ο κ. Αρχηγός κατέστησε κατανοητό στα μέλη Ε πιτροπής το περίγραμμα 

της κλιμακούμενης βίας και τα προβλήματα τω ν αστυνομικώ ν στην διαφύλαξη της τάξης. 

Για τα φαινόμενα βίας, υπήρξε τοποθέτηση στην Ε πιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βου

λής, στις 2 Αυγούστου και του κ. Υπουργού, ο οποίος μεταξύ άλλων διευκρίνισε:

«Η έξαρση της β ία ς  στο δημόσιο  χώ ρ ο  δεν πα ρα τη ρείτα ι μ ό νο  στη δ ίκη  μ α ς χώ ρ α , α λλά  

σ χεδόν σε όλα  τα δυτικά κράτη. Τα α ίτ ια  αυτού του γεν ικ ευμ ένου  φ α ινο μ ένο υ  ε ίνα ι γν ω 

στά σε όλους μ α ς. Συζητούνται δημοσίω ς κ α ι π ροβλη μα τίζουν όλες τις π ο λ ιτ ικ ές  η γεσ ί

ες κ α ι όλες τις κ ο ινω νικ ές  δυνά μεις  σε όλα  τα κράτη του π ολ ιτ ισ μ ένου  κόσμου...». ]
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Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Χρήστου
ί, στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας

της Βουλής για τα φαινόμενα βίας (2-8-2011)

Η ; δ η μ ο κ ρ α τ ί α  δοκιμάζεται 
σε εποχές κρίσης και όχι σε εποχές 
ευημερίας και κοινωνικής ειρήνης, 

ιστεύω βαθύτατα ότι αν συρρι
κνώσουμε τις αρχές του πολιτεύ

ματος μας εν ονόματι της αντιμετώ
πισης των βίαιων κοινωνικών και 
πολιτικών αντιδράσεων που προκα- 
λούνται κάθε φορά, ιδιαίτερα τώρα 
που έχουμε την τρέχουσα οικονο
μική κρίση, τότε η οικονομική ανά
καμψη μπορεί να έλθει, αλλά θα έλ
θει σε μια αστυνομοκρατούμενη 
κοινωνία.

Και αυτό δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο επιδιώκουν 
οι πολιτικές δυνάμεις αλλά και οι υγιείς δυνάμεις της 
κοινωνίας μας. Εγώ πάντως, δεν συμφωνώ και δεν έχω 
καμία πρόθεση να υπηρετήσω ένα τέτοιο πλαίσιο αστυ- 
νομοκρατούμενης κοινωνίας ή αστυνομικού κράτους. 
Το έχω δηλώσει επανειλημμένα σε όλες τις κατευθύν
σεις, σε όλους τους τόνους.

Πιστεύω επίσης βαθειά ότι η δημοκρατία αναπτύσσε
ται μέσα από το διάλογο και τη συναίνεση.

Αν χάσουμε τη ψυχραιμία μας λόγω των αντιξοοτή
των, θα υπονομεύσουμε κάθε πιθανότητα ανάκτησης 
της κοινωνικής ειρήνης.

Η έξαρση της βίας στο δημόσιο χώρο δεν παρατηρεί- 
ται μόνο στη δική μας χώρα, αλλά σχεδόν σε όλα τα δυ
τικά κράτη. Τα αίτια αυτού του γενικευμένου φαινομέ
νου είναι γνωστά σε όλους μας. Συζητούνται δημοσίως 

προβληματίζουν όλες τις πολιτικές ηγεσίες και όλες 
' * δυνάμεις σε όλα τα κράτη του πολιτι-

του.
από τη μία πλευρά η ραγδαία άνοδος 

. η αποδυνάμωση του κράτους πρόνοιας 
κνωση κεκτημένων δικαιωμάτων των ερ- 

ί της παγκοσμιοποίησης αλλά και της 
3ΐ| νεοφιλελευθερισμού. Υπονομεύουν κα- 

εκατομμυρίων ανθρώπων βυθίζο-
ντάς τους Λ η γ Ανέχεια ή καθηλώνοντάς τους σε ένα

καθεστώς οικονομικής, κοινω
νικής και σε τελευταία ανάλυση 
υπαρξιακής ανασφάλειας.

Αυτή η διαπίστωση γίνεται απο
δεκτή πλέον όχι μόνο από αριστε
ρούς διανοητές, αλλά κυρίως από 
αναλυτές προερχόμενους από τη 
νεοφιλελεύθερη παράταξη σε ολό
κληρο τον κόσμο. Το λέω αυτό, σε 
συνδυασμό με τις προσεγγίσεις, 
ότι - όπου ακόμα και οι πιο θερ
μοί υποστηρικτές της έννοιας της 
απελευθέρωσης των αγορών, ζη

τούν περισσότερους κανόνες, πλέον. Ζητούν και ανα
γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να οδηγηθούμε σε απελευ
θέρωση χωρίς συγκεκριμένους κανόνες στην αγορά. 
Είναι εκείνοι δε, -εκείνοι οι οποίοι στο παρελθόν υπο
στήριξαν το πολύ λιγότερο κράτος- αυτοί οι οποίοι 
τώρα έρχονται και απαιτούν υπερεθνικές παρεμβά
σεις και όχι μόνο ενίσχυση των κρατικών παρεμβά
σεων και του δημόσιου τομέα, αλλά και της Ευρωπα
ϊκής Επιτροπής ή άλλων οργανισμών για τη ρύθμιση 
στο παγκόσμιο επίπεδο.

Η αλήθεια, είναι ότι η οξύτητα της οικονομικής 
κρίσης επέφερε, σχεδόν νομοτελειακά, μια εντονότε
ρη αύξηση της βίας.

Η βία που ταλανίζει πλέον την κοινωνία μας πρέ
πει επομένως να νοηθεί ως αναπόσπαστο τμήμα ενός 
ευρύτερου πλαισίου ανασφάλειας και αδιεξόδων που 
θίγουν το σύνολο του πληθυσμού. Δεν είναι τυχαίο, 
μάλιστα, ότι εκδηλώνεται με πολλές μορφές, από την 
πρόκληση επεισοδίων στις διαδηλώσεις ως τη ρα
τσιστική βία ή τους προπηλακισμούς πολιτικών. Σε 
κάθε περίπτωση, οι δράστες και οι αποδέκτες είναι 
διαφορετικοί -  το σύνολο όμως των περιπτώσεων δη
λώνει σαφώς μια διάχυτη αγωνία και ταυτόχρονα μια 
αδυναμία αντίδρασης με εκλογικευμένους τρόπους.

Αυτή η διαπίστωση δεν σημαίνει βέβαια σε καμία 
περίπτωση ότι η βία αυτή είναι αποδεκτή. Δεν υπάρ
χει καμία ανοχή στη βία. Υπάρχει αντίθετα μηδενική



αν°χη στη βία. Έ χω  επανειλημμένως καταδικάσει 
απερίφραστα τόσο τη βίαιη συμπεριφορά εκ μέρους 
των πολιτών όσο και από την άλλη πλευρά το φαινό
μενο της αστυνομικής αυθαιρεσίας.

Ταυτόχρονα όμως οφείλω να επισημάνω ότι η συ
στηματικά συγκρουσιακή διεκδίκηση ορισμένων 
πολιτικών και κοινωνικών αιτημάτων μπορεί ενδε
χομένως να προσφέρει προσωρινές διεξόδους σε βα
θύτερα πολιτικά και ορισμένες φορές, δυστυχώς, και 
προσωπικά αδιέξοδα, μπορεί ακόμα και να εξασφαλί
ζει βραχυπρόθεσμα πολιτικά οφέλη σε κάποιους χώ
ρους που κάνουν αυτές τις επιλογές, της βίαιης δηλα
δή διεκδίκησης αλλά ένα είναι βέβαιο ότι παράλληλα 
βυθίζει όλη την κοινωνία σε ένα φαύλο κύκλο αέναα 
κλιμακούμενης βίας.

Μια πρώτη συνέπεια είναι ο εθισμός στη βία ως μέσο 
επέμβασης στον πολιτικό βίο. Θα ήμουν ο τελευταίος 
που θα ζητούσε ποτέ νέκρωση των κοινωνικών αγώ
νων και νέκρωση της κοινωνίας των πολιτών.

Τονίζω, όμως, ότι η χρήση βίας στις περιπτώσεις 
αυτές υπονομεύει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα γι
ατί απομακρύνει ένα μεγάλο μέρος πολιτών που θα 
ήθελαν να συμμετάσχουν ή έστω να υποστηρίξουν 
τους αγώνες αυτούς.

Επιπλέον, όπως όλοι γνωρίζουμε, η χρήση βίας 
προκαλεί συχνά το αντίθετο από το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα, γιατί νομιμοποιεί, για να μην πω προ
καλεί, τη χρήση κρατικής βίας και οδηγεί νομοτελει
ακά στην ενίσχυση του κατασταλτικού μηχανισμού, 
τον οποίο κατά τα άλλα αντιπαλεύουμε ή κατακρί
νουμε.

τη λογική της αφηρημένης ιδ 
σης και της αντίστοιχα αφηρημε 
ντησης στη λογική της συγκεκριμέ 
γκρουσης φέρνει στο προσκήνιο 
σύγκρουση παίρνει πλέον διαστάσεκ 
κά φορτισμένης προσωπικής πρόκ 
λεσμα τον κίνδυνο απώλειας ελέγχοιΓκδ 
πλευρές όσον αφορά τις πράξεις και των δύο πλευ
ρών. Και έτσι φθάσαμε στο θέαμα ορισμένων ένστο
λων που επέστρεφαν τις πέτρες που είχαν δεχθεί από 
τους διαδηλωτές στις διαδηλώσεις της 28ης και 29ης 
Ιουνίου. Γεγονός, απολύτως, απαράδεκτο.

Μια τέταρτη συνέπεια του φαύλου κύκλου είναι η 
κόπωση των εμπλεκόμενων μονάδων των Σωμάτων 
Ασφαλείας. Η κόπωση αυτή που, εν τοις πράγμασι, 
αναιρεί ένα μέρος του αυτοελέγχου των ένστολων, 
οφείλεται τόσο στις αντίξοες συνθήκες όσο και στον 
υπερβολικό φόρτο εργασίας τους. Δεν πρέπει να ξε
χνάμε ότι τα μέλη της Υ.Α. Τ που αστυνομέυσαν τις 
τελευταίες μεγάλες διαδηλώσεις στην Αθήνα είχαν 
ήδη στο ενεργητικό τους ή στο παθητικό τους -  όπως 
το δει κανείς- την πολύμηνη κρίση της Κερατέας και 
σωρεία διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Δεν 
προβάλλω βέβαια, σε καμία περίπτωση την κόπωση 
ως δικαιολογία για να καταστήσω έμμεσα αποδεκτά 
τα περιστατικά αυθαιρεσίας που διαπράχθησαν τον 
τελευταίο καιρό. Περιλαμβάνω όμως την ανθρώπινη 
παράμετρο της κόπωσης και της ψυχολογίας των νέ
ων ανθρώπων στους παράγοντες εκείνους που πρέ
πει να ληφθούν υπόψη διότι επιδεινώνουν ένα ήδη 
βεβαρυμμένο κλίμα βίας.

Μια δεύτερη συνέπεια του φαύλου κύκλου είναι η 
κλιμάκωση της βίας. Επομένως έχουμε την εμφάνι
ση νέων βίαιων τακτικών εκ μέρους των διαδηλω
τών, όπως είναι ο λιθοβολισμός ή η ρίψη μαρμάρων 
εναντίον των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και την 
αντίστοιχη εκτεταμένη χρήση χημικών, παραδείγ
ματος χάρη, εκ μέρους της Αστυνομίας.

Η κλιμάκωση, με τη σειρά της, προκαλεί φόβο οδη
γώντας στη δημιουργία ενός τεχνητού διηνεκούς 
ανασφάλειας και σε περαιτέρω κλιμάκωση των μέ
τρων καταστολής, κοκ. Κι έτσι συνεχίζεται ο κύ
κλος. Προφανώς, βεβαίως πιστεύω ότι όλοι είμαστε 
ενάντια και στη μια και την άλλη πλευρά, δεδομένου 
ότι δεν υπάρχει αριστερή και δεξιά βία. Υπάρχει βία, 
η οποία στρέφεται ενάντια στην κοινωνική ειρήνη 
και βεβαίως είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μορ
φή ανακύκλωσης της βίας.

Μια τρίτη συνέπεια του φαύλου κύκλου είναι η δη
μιουργία προσωποπαγών σχέσεων αντιπαλότητας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Το πέρασμα από

Η τελευταία συνέπεια του φαύλου κύκλου είναι η 
μοιρολατρική αποδοχή της βίας εκ μέρους όλων των 
κατοίκων της χώρας, όλων των πολιτών, ως ένα μό
νιμο στοιχείο του δημόσιου βίου. Πέραν της απαξί
ωσης του πολιτικού κόσμου, αυτό συνεπάγεται και 
την ουσιώδη απαξίωση της διαβίωσης των πολιτών 
στη συγκεκριμένη κατάσταση.

Αν προσθέσει κανείς σε αυτή την κατάσταση και 
τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης που αναπαράγουν, 
τον μιμητισμό και προβάλλουν ως ήρωες τους πρω
ταγωνιστές παραβατικών συμπεριφορών και έκνο- 
μων πράξεων, τότε κατανοεί κανείς τις διαστάσεις 
του φαινομένου.

Είναι προφανές, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι 
πρέπει να αφήσουμε πίσω μας όλες τις αντιλήψεις 
και πρακτικές που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτή
σεις του νέου πολιτικού και οικονομικού περιβάλλο
ντος το οποίο διαμορφώνεται και να προχωρήσουμε 
σε μία εκ θεμελίων αναθεώρησή τους.

Προσοχή όμως: μιλώ, επιμένω και προτείνω την 
αναθεώρηση αντιλήψεων και πρακτικών και όχι
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οι πολίτες από το Σύνταγμα της

Προκειμένου να απεγκλωβιστεί η κοινωνία μας από 
απτόν το φαύλο κύκλο, το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη επιχειρεί να αντιμετωπίσει σφαιρικά το πρό
βλημα υιοθετώντας μια σειρά καινοτόμων μέτρων. Τα 
μέτρα αυτά αποβλέπουν στην αποτελεσματική προστα
σία της ασφάλειας των κατοίκων της χώρας μας χάρη 
στην αυστηρή τήρηση των κανόνων του Κράτους Δι- 
ταίου. Διότι, αντίθετα από ό,τι συνήθως προβάλλεται 
από ορισμένους πολιτικούς και δημοσιογραφικούς χώ
ρους, η μέγιστη επίδειξη δύναμης αυτών που έχουν 
την εξουσία είναι η αυτοσυγκράτηση, είναι η ελεγχό
μενη άσκηση της δύναμής τους.

Θεωρώντας ότι ο έλεγχος των οργάνων και θεσμών 
της Πολιτείας είναι συστατικό στοιχείο του δημοκρα
τικού πολιτεύματος, έχω ήδη συστήσει το Γραφείο Κα
ταγγελίας Περιστατικών Αυθαιρεσίας, στα Σώματα 
Ασφαλείας το οποίο θα τεθεί σύντομα σε λειτουργία με
τά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του εφαρμοστι- 
κού Π.Δ. από το Συμβούλιο της Επικράτειας, ελπίζω 
τις επόμενες εβδομάδες.

Πέραν αυτού, θα ληφθούν νέα μέτρα κατά την αστυ
νόμευση των διαδηλώσεων και τη συνήθη άσκηση των 
καθηκόντων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και 
ορισμένα μέτρα για την καταπολέμηση της ρατσιστι
κής βίας.

Είναι πολλοί εκείνοι που διατυπώνουν το αίτημα της 
αλλαγής του θεσμικού πλαισίου που κατοχυρώνει την 
ελευθερία των συναθροίσεων, επιθυμώντας να μην τί
θεται εμπόδιο στην ομαλή οικονομική και κοινωνική 
λειτουργία των πόλεων, ιδιαίτερα εδώ στην Αθήνα, ιδί
ως από τις μικρές διαδηλώσεις. Όπως γνωρίζετε, το θέ
μα της περιχαράκωσης της συνταγματικά κατοχυρω
μένης ελευθερίας του συνέρχεσθαι δεν εμπίπτει στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασί
ας του Πολίτη. Θα ήθελα ωστόσο να σχολιάσω αυτό το 
αίτημα.

Πρώτον, είναι αδιανόητο να θεωρήσουμε ότι μπορεί 
να διεξαχθεί διαδήλωση χωρίς αρνητικές επιπτώσεις

Βστσν κοινωνικό και οικονομικό βίο μιας πόλης. Οι δι
αδηλώσεις, όπως και οι εξίσου συνταγματικά κατοχυ
ρωμένες απεργίες, θίγουν εξ ορισμού τα βραχυπρόθε
σμα συμφέροντα ενός μέρους του πληθυσμού, κάποιων 
πολιτών, κάποιων κοινωνικών ομάδων, κάποιων επαγ
γελματικών τάξεων.

Ο συνταγματικός νομοθέτης αποδέχεται αυτό το κό
στος, γιατί ψ  θεωρεί υποδεέστερο του δικαιώματος δι
εκδίκησης πολιτικών και κοινωνικών αιτημάτων εκ

μέρους του ελληνικού λαού. Και αυτό ανταποκρίνε- 
ται, καταγράφεται, αποτυπώνεται στις συνταγματι
κές αρχές τις οποίες υπηρετούμε.

Ωστόσο, είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να εκ
συγχρονιστεί το πλαίσιο που εξειδικεύει την άσκηση 
του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Πιστεύω ότι στο 
θέμα αυτό υπάρχει κατά το μάλλον ή ήττον συμπό- 
ρευση των πολιτικών δυνάμεων, καθώς οι περισσότε
ρες τουλάχιστον συμφωνούν στην θέσπιση κανόνων 
που θα έχουν διττό στόχο: Αφ’ ενός μεν να συνεχίσει 
να ασκείται ελεύθερα όπως μέχρι τώρα το δικαίωμα 
αυτό, από την άλλη όμως να μην παραλύει το κέντρο 
της Αθήνας από μικρές ή πολύ μικρές πορείες και συ
γκεντρώσεις.

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να επικρατήσει πνεύ
μα πολιτικής ωριμότητας και ως προς την περιφρού
ρηση των διαδηλώσεων, η αποτελεσματικότητα της 
οποίας είναι όντως καθοριστική για την τήρηση της 
δημόσιας τάξης. Δεν κρίνω όμως σκόπιμη τη θέσπιση 
νομικής υποχρέωσης περιφρούρησης της διαδήλω
σης, με ενδεχόμενη αστική ευθύνη των οργανωτών. 
Αυτό θα συνιστούσε έμμεση μετακύλιση της ευθύνης 
της Αστυνομίας προς τους πολίτες που, στην πράξη, 
θα επέφερε περιορισμό της ελευθερίας του συνέρχε
σθαι ιδίως στις περιπτώσεις των άπειρων, μη κομμα
τικά ή συνδικαλιστικά οργανωμένων διαδηλωτών.

Όσον αφορά, τέλος, στους κανόνες εμπλοκής της 
Αστυνομίας, διευκρινίζω ότι αυτοί καθορίζονται 
σαφώς στον Κανονισμό Οργάνωσης και Τακτικής 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων. Ο Κανονισμός αυτός 
αναθεωρείται συχνά από την ΕΛ.ΑΣ.. Βεβαίως έχουν 
περάσει αρκετά χρόνια από την τελευταία αναθεώρη
ση η οποία είχε γίνει το 2003 και έχω ζητήσει ήδη από 
τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., εάν το επιτελείο κρίνει ότι 
χρήζει νέας αναθεώρησης, αυτό το ζήτημα πρέπει να 
ρυθμιστεί ενδοϋπηρεσιακά.

Προκειμένου να αποκλιμακωθεί η βία κατά την 
αστυνόμευση των διαδηλώσεων, έχω ζητήσει από 
τον Αρχηγό και τους Στρατηγούς Επιτελείς της Ελ
ληνικής Αστυνομίας να επανεξετάσουν τις

Τακτικές ανάπτυξης των μονάδων που επιχειρούν 
-  με σκοπό την άμβλυνση της συγκρουσιακής λο
γικής, καθώς και την αποτελεσματική και σύννομη 
αποκατάσταση της τάξης. Στο πλαίσιο αυτό θα επα- 
νασχεδιασθεί ο τρόπος, η μέθοδος και τα σχέδια επι
χειρήσεων της ΥΜΕΤ, της ΥΑΤ, της ΔΙΑΣ και της 
ΔΕΛΤΑ.

Αποκλείονται οι μαζικές προληπτικές προσαγωγές, 
διατηρώντας όμως τις επιλεκτικές προληπτικές προ
σαγωγές υπόπτων με προφανείς ενδείξεις.

Ως προς τα μέσα ελέγχου της βίας κατά τις διαδη-
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λώσεις μελειώνιαι ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης 
των επιχειρησιακών δυνάμεων.

Η Διεθνής εμπειρία υποχρεώνει το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας να εξετάσει όλες τις υπάρχου- 
σες εναλλακτικές λύσεις για την χρησιμοποίηση των 
καταλληλότερων μέσων ελέγχου της βίας με τους λι- 
γάτερους κινδύνους για την ακεραιότητα των πολι
τών. Και σε αυτά το πλαίσιο θα εξεταστούν όλες οι 
ιδέες που έχουν διατυπωθεί στο δημόσιο διάλογο, αλ
λά και στο πλαίσιο της Επιτροπής κατά τις προηγού
μενες συνεδριάσεις, αυτές οι οποίες αφορούσαν στον 
προβληματισμό των συναδέλφων βουλευτών σχετικά 
με τη χρήση των δακρυγόνων, του νερού, των πλα
στικών σφαιρών, ή οποιωνδήποτε άλλων μέσων.

Μελετούμε τη δημιουργία ενός μηχανισμού ψυχο
λογικής στήριξης των ένστολων. Εκείνων των ένστο
λων που είναι συχνά εκτεθειμένοι σε άσκηση βίας κα
τά την άσκηση των καθηκόντων τους ή εμπλέκονται 
σε ιδιαίτερα βίαιες συγκρούσεις με πολίτες, ή κάνουν 
χρήση πυροβόλου όπλου.

Σχεδιάζουμε τη τοποθέτηση καμερών σε περιπολι
κά οχήματα και μηχανές της ΕΛ.ΑΣ για βιντεοσκό
πηση αστυνομικών επεμβάσεων. Αυτό το μέτρο απο
βλέπει έχει στόχο α) την προστασία της ΕΛ.ΑΣ από 
κακοπροαίρετες κατηγορίες, με την προσκόμιση αδι
άσειστων αποδείξεων σε περίπτωση δίκης και β) στον 
έλεγχο ενδεχόμενων αστυνομικών αυθαιρεσιών.

Όσον αφορά ειδικότερα στην καταπολέμηση της ρα
τσιστικής βίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές προ
τάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου αλλά και των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ και 
του Λ.Σ -  ΕΛ.ΑΚΤ., θα ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Πρώτα απ’ όλα έχουμε ήδη προχωρήσει στην εν
σωμάτωση των κριτηρίων διερεύνησης ρατσιστικού 
κινήτρου της εγκυκλίου 7100/4/3 (24.5.2006) στον 
Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού και του Λι
μενικού.

Επομένως, έχει καταστεί υποχρεωτική η εισαγωγή 
ερώτησης σχετικά με την ύπαρξη ρατσιστικού κινή
τρου σε κάθε καταγγελία αξιόποινης πράξης.

Έ χει καταστεί υποχρεωτική η καταγραφή των ρα
τσιστικών περιστατικών από την αστυνομία και από 
το λιμενικό, ανεξαρτήτως από την ενδεχόμενη άσκη
ση δίωξης, βάσει ειδικής φόρμας, η οποία θα περιλαμ
βάνει στοιχεία για τους εμπλεκόμενους και τη φύση 
του περιστατικού.

Έχουμε ζητήσει σε όλους την ανάπτυξη σταθε
ρής συνεργασίας μεταξύ των διοικητών των βασικών 
Αστυνομικών Τμημάτων στις περιοχές που κατοι
κούν πάρα πολλοί μετανάστες και εκπροσώπων των 
αλλοδαπών κοινοτήτων.

Προχωρούμε επίσης στην αναβάθμκ 
συγχρονισμό του εκπαιδευτικού προγρ 
Σχολών Αστυνομίας, πέραν από την 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του εγκλήματος, 
της τρομοκρατίας, των έκνομων πράξεων, και περι
λαμβάνουμε και την ένταξη μαθημάτων και επέκτα
ση των υπαρχόντων σεμιναρίων, σε όλες τις εκπαι
δευτικές βαθμίδες, σχετικά με τη μετανάστευση και 
τον ρατσισμό.

Σύμφωνα δε με τις αναγνωρισμένες ως βέλτιστες 
πρακτικές από την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιω
μάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει ήδη δι
ανεμηθεί στο προσωπικό εγχειρίδιο με τις βασικές 
αρχές του Ισλάμ, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 
πιθανότητα ακούσιας προσβολής των θρησκευτικών 
ηθών και αρχών του μουσουλμάνων για όσο διάστη
μα βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία των Αστυνομικών 
και Λιμενικών Αρχών.

Επίσης θα εντατικοποιηθούν οι υφιστάμενες συ
νεργασίες με ΜΚΟ και όλους τους φορείς που δρα
στηριοποιούνται στον τομέα διαφύλαξης των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα με την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ, έτσι ώστε να εκμηδενιστούν 
οι πιθανότητες ατιμωρησίας ρατσιστικών συμπε
ριφορών κατά την εκπαίδευση των στελεχών της 
Αστυνομίας και του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. Θα δοθεί ιδιαίτε
ρο βάρος στον τομέα προστασίας των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και στο σχετικό διεθνές και ελληνικό νο
μικό πλαίσιο.

Εν κατακλείδι κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι η οξύτα- 
τη κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας δεν πρέπει να 
καθηλώσει τις πολιτικές δυνάμεις και την κοινωνία 
μας. Ούτε πρέπει να μας οδηγήσει σε αναδίπλωση, 
θέτοντας σε κίνδυνο τα δημοκρατικά κεκτημένα του 
ελληνικού λαού. Μια περίοδος κρίσης είναι ευεργε
τική αν εκληφθεί ως αφορμή αναστοχασμού, επανα
προσδιορισμού στόχων και μέσων προς την επίτευ
ξή τους. Η τωρινή κρίση και η αγωνία που προκαλεί 
μπορεί επομένως να γίνει μάθημα δημοκρατίας τό
σο για τους πολίτες όσο και για την κυβέρνηση. Για 
τους πολίτες, μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα ανα
ζήτησης νέων, μη βίαιων, τρόπων άσκησης του δι
καιώματος συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Η πρόκληση που εγείρεται μπροστά μας, ως Υπουρ
γείο Προστασίας του Πολίτη, έγκειται στο πώς μπο
ρούμε να ανοίξουμε νέους δρόμους ούτως ώστε τα 
σώματα ασφαλείας να σταθούν στο πλευρό των πο
λιτών της χώρας, προστατεύοντας τόσο τις ζωές και 
περιουσίες τους όσο και τις θεμελιώδεις αρχές του 
δημοκρατικού πολιτεύματος.

Σας ευχαριστώ ]
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ρρεχικη η χιμη που μου 
νεχαι να βρίσκομαι σήμερα ενώ

πιον σας. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 
πρώχη φορά που Αρχηγός χης 

γικής Ασχυνομίας καλείχαι να 
εκφράσει χις απόψεις χου, αλλά και 
να δώσει εξηγήσεις σε ένα διακομμα- 
χικό έλεγχο χης Βουλής.

Θα ήθελα να ξεκινήσω χην ομι
λία αυχή καχαθέχονχας χην αγωνία 
μου, για χο πώς εξελίσσεχαι χο θέμα χης βίας σήμερα 
σχην χώρα μας. Μεχά χα πανεκπαιδευχικά συλλαληχή- 
ρια χου 2007 και χο Δεκέμβριο χου 2008, παραχηρείχαι 
σχην χώρα μας μία συνεχής κλιμάκωση χης βίας. Ιδιαί- 
χερα δε χο χελευχαίο διάσχημα λαμβάνει πολύ ανησυ- 
χηχικές διασχάσεις.

Είναι η βία που βιώνουμε καχά χη διάρκεια χων συ- 
γκενχρώσεων, είναι η αθληχική βία, που είναι εξίσου 
πολύ σοβαρή μορφή βίας. Έχουμε χην χρομοκραχία, 
έχουμε χη βία που ασκείχαι από διαφορές εγκλημαχι- 
κές οργανώσεις, σήμερα κυρίως με χη χρήση μακρύ- 
καννων όπλων, χα γνωσχά καλάσνικοφ. Σχη χώρα μας, 
μέσα σχις ασχικές περιοχές, είναι καθημερινή η χρήση, 
χου καλάσνικοφ. Η έννοια χου ΜΡ-5 και χου ΟΥΖΙ 
έχει ξεχασχεί πλέον σχην ελληνική κοινωνία. Είμασχε 
η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, η οποία καθημερινά δέχεχαι 
επιθέσεις, γίνονχαι λησχείες με μακρύκαννα όπλα χύ- 
που καλάσνικοφ. Καθημερινά πλέον και μάλισχα μέσα 
σχην αστική περιοχή. Υπάρχει ακόμη και μια νέα μορ
φή βίας, η ηλεκχρονική βία, ας μου επιχραπεί να χην

! ονομάσω έχσι και εννοώ αυχή χη μορφή βίας που δια
μορφώνεται μέσα από χα blogs.

Σε ο,χι έχει σχέση με χο θέμα χης βίας, που παραχη
ρείχαι καχά χη διάρκεια χων συγκενχρώσεων, βλέπουμε 
όχι διαμορφώνεχαι μια χάση ριζοσπασχικοποίησης σχις 
μικρές ηλικίες, όπου πλέον χυγχάνουν εκμεχάλλευσης 
από χις ειδικές ομάδες χων αναρχικών, οι οποίοι βρί
σκουν εύκολη χη δυναχόχηχα να παρεισφρύουν μέσα

σχις συγκενχρωσεις που γίνονχαι 
ειρηνικά και χην καχάλληλη σχιγ- 
μή, εκμεχαλλευόμενοι χο όχι είναι 
διάχυχοι εκεί μέσα, να δημιουρ
γούν επιθέσεις με σφοδρόχηχα. 
Μάλισχα χο χελευχαίο διάσχημα 
παραχηρείχαι, και κυρίως μεχά 
και χην Κεραχέα -και λίγο πριν 
χην Κεραχέα, αλλά και σχην Κε
ραχέα- μια όξυνση. Βλέπουμε μία 

προοδευχική πλέον επιχειρησιακή αναβάθμιση σχα 
μέσα χα οποία χρησιμοποιούν και επιχρέψχε μου να 
χα καχαγράψω.

Παραχηρούμε όχι οι κλασικές εμπρησχικές βόμβες 
μολόχοφ -και εδώ κύριε Πρόεδρε θέλω να καχαθέσω 
χην αγωνία μου- χείνουν να θεωρηθούν από χην ελ
ληνική κοινωνία όχι είναι παιδικό άθλημα, δηλαδή 
σαν να λέμε έπεσαν χόσες μολόχοφ και δεν συμβαίνει 
χίποχα, ενώ είναι όπλο και θυμίζω όχι χρησιμοποι
ήθηκε από χους Ρώσους σχο Σχάλινγκρανχ για χην 
αναχαίχιση χων Γερμανών. Παραχηρούμε, όχι η κλα
σική μολόχοφ που γνωρίσαμε χο χελευχαίο διάσχημα 
από εμπρησχική γίνεχαι εκρηκχική. Μέσα σχις μολό- 
χοφ χρησιμοποιούν αυχό που κοινώς λέμε χις κινέ
ζικες γουρούνες. Τα βεγγαλικά αυχά έχουν ισχυρή 
ποσόχηχα εκρηκχικής ύλης και μαζί με χην έκρηξη 
παράγεχαι ένας εκκωφανχικός θόρυβος.

Έχουμε χραυμαχισμούς ασχυνομικών, οι οποίοι 
έχουν χάσει χην ακοή χους ή έχουν υποσχεί μεγάλο 
βαθμό βαρηκοΐας, διόχι σκάνε κονχά χους. Επίσης, 
μέσα σχις μολόχοφ βάζουν και ρινίσμαχα σιδήρου για 
να προκαλέσουν χραυμαχισμούς ή χοποθεχούν πα- 
χύρρευσχα υγρά για να «καθίσουν» πάνω σχις σχολές 
χων ασχυνομικών και να προκαλέσουν εγκαύμαχα.

Χρησιμοποιούνχαι χόξα, οι λεγάμενες βαλλίσχρες 
που εκχοξεύουν βέλη. Αεροβόλα όπλα, σφενχόνες 
που ρίχνουν μπουλόνια και κροχίδες σε μεγάλη από- 
σχαση. Είχαμε μάλισχα πρόσφαχα χον χραυμαχισμό



ενός Υπαστυνόμου, εδώ στην ανωφέρεια της Βου
λής-

Είδαμε καδρόνια μεγάλου μήκους και σιδερόβερ
γες, πέτρες, μάρμαρα να εκτοξεύονται σε μεγάλη 
απόσταση. Εδώ πλέον βλέπουμε τι? Ορισμένοι απο
φεύγουν να φέρνουν μολότοφ -όταν η συγκέντρωση 
γίνεται σε χώρους που φοβούνται τους προελέγχους- 
επειδή αν συλληφθεί κάποιος με μολότοφ πάνω του, 
ασκείται συνήθως δίωξη κακουργηματικού χαρα
κτήρα σε βάρος του. Έτσι, εάν δεν είναι σε χώρο που 
μπορούν με ασφάλεια να προμηθευτούν τις μολότοφ, 
τότε παίρνουν μαζί τους βαριοπούλες ή άλλα όργανα, 
με τα οποία εύκολα μπορούν να σπάσουν μάρμαρα 
και να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των αστυνομι
κών δυνάμεων, διότι κατά τα στάδια των προελέγ
χων αυτά τα αντικείμενα δεν αποτελούν αδικήματα. 
Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουν την ασφαλή τους 
προσέλευση στους χώρους, εάν βέβαια οι προσυγκε- 
ντρώσεις δεν γίνονται σε κάποιους χώρους, όπως για 
παράδειγμα είναι το Μουσείο, όπου εκεί εκμεταλλεύ
ονται το πανεπιστημιακό άσυλο. Επειδή καθίσταται 
αδύνατος ο προέλεγχος από πλευράς αστυνομικών 
δυνάμεων μέσα από το Πολυτεχνείο χρησιμοποιούν 
τέτοιου είδους μεθοδεύσεις για να μπορούν να κατε
βαίνουν στις συγκεντρώσεις πλήρως εξοπλισμένοι.

Χρησιμοποιούν πυροσβεστήρες κόνεως, ατομι
κούς πυροσβεστήρες ή μεγάλους για δημιουργία 
θολού περιβάλλοντος προκειμένου να μην μπορούν 
να αντιδράσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Η σκόνη 
από τον πυροσβεστήρα δημιουργεί προπέτασμα όπου 
χάνεται η ορατότητα με αποτέλεσμα να δέχονται επι
θέσεις οι αστυνομικοί με πέτρες, μπουλόνια και άλλα 
αντίστοιχα αντικείμενα και να μην μπορούν να δουν 
από πού τους έρχονται.

Έχουμε καπνογόνες βόμβες και ειδικά το διήμερο 
28 και 29 ο όγκος των καπνογόνων που έπεσαν από 
πλευράς διαδηλωτών σε βάρος των αστυνομικών 
και η χρήση των πυροσβεστήρων ήταν απίστευτη. 
Δημιουργήθηκε ένα ασφυκτικό περιβάλλον από τον 
καπνό που υπήρχε από τις φωτιές που άναβαν και 
παράλληλα επιβαρύνονταν και από τη χρήση των 
δακρυγόνων.

Επιπλέον, τελευταία έχουμε μία αυξημένη χρήση 
των λέιζερ υψηλής ισχύος κατά των αστυνομικών 
δυνάμεων. Ρίχνουν ομαδικά λέιζερ πάνω στις δυ
νάμεις των ΜΑΤ προκειμένου να τους τυφλώσουν, 
να μην μπορούν να δουν. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι 
εκτός από την προσωρινή τύφλωση πολλές φορές 
υπάρχει και κίνδυνος πρόκλησης πολύ σημαντικών 
βλαβών στην όραση, όταν εστιάζει υψηλής ισχύος

λέιζερ για μεγάλο χρονικό διάστί
Τελευταία μάλιστα έχουμε δει 

και αμπούλες με χρώματα, τα οποίό 
ον μας για να σκεπάσουν τα κράνη και τις μάσκες 
για να μην μπορεί να υπάρξει ορατότητα. Δυστυχώς 
έχουμε δεχτεί και καυστικά οξέα, υπάρχουν αστυνο 
μικοί των ΜΑΤ με εγκαύματα, καθώς με το καυστι
κό οξύ κάηκε η στολή τους και έπαθαν εγκαύματα 
στο σώμα. Τελευταία είχαμε και μπουκάλια με ούρα, 
μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, 
όπου εκτοξεύονταν συστηματικά εναντίον των δυ
νάμεων των ΜΑΤ.

Και το μεγάλο πρόβλημα μας είναι ότι σε όλες αυτές 
τις περιπτώσεις, εκμεταλλεύονται τη δυνατότητα να 
εισέρχονται ασφαλώς μέσα στο μεγάλο πλήθος των 
συγκεντρωμένων, που προσέρχονται πολύ ειρηνικά, 
αλλά είτε δεν λαμβάνουν τα μέτρα της περιφρούρη
σης για χ  λόγους ή εν πάση περιπτώσει όπως συνέ- 
βαινε και τελευταία ένα μεγάλο μέρος αυτών που κα
τέβαιναν στις διαδηλώσεις δεν είχαν και την εμπειρία 
των διαδηλώσεων.

Διαπιστώσαμε ότι δημιουργείται και είναι γνωστό 
αυτό, και η ψυχολογία το εξηγεί, πολλές φορές λόγω 
των επιθέσεων των αστυνομικών εναντίον των προ
σώπων αυτών, και μια ψυχο-υποστήριξη από ευρύ
τερα στρώματα ατόμων που ήταν μέσα στη συγκέ
ντρωση και δημιουργούσαν φραγμούς προστασίας 
όταν προσπαθούσαν να επιχειρήσουν οι δυνάμεις την 
απώθηση τους ή ενδεχομένως τη σύλληψη τους. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι αρκετά δύσκολη η σύλ
ληψη διότι και τις απαιτούμενες δυνάμεις από πλευ
ράς αριθμού δεν διαθέτουμε, αλλά πρωτίστως είναι 
η ενέργεια μέσα σ' ένα πλήθος. Η διενέργεια σύλλη
ψης εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους. Μπορεί να 
έχουμε απώλεια ανθρώπινων ζωών ή σοβαρούς τραυ
ματισμούς. Πάνω από όλα στον επιχειρησιακό σχεδί
ασμά προέχει η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Κύριε Πρόεδρε με όλο το σεβασμό, επιτρέψτε μου 
να σας μεταφέρω την αγωνία μου ότι η άλλη πλευ
ρά επιδιώκει να υπάρξει νεκρός αυτή την περίοδο. 
Παρατηρείται μία πολύ μεγάλη, μία ανησυχητική 
κλιμάκωση και μέσα στους ίδιους πυρήνες από τους 
αναρχικούς, από τους μπαχαλάκιδες, από τις ίδιες τις 
εστίες της Μεσολογγίου, της Ναβαρίνου και τα γνω
στά αυτά τα οποία βιώσαμε.

Παράλληλα, όμως, θέλω να επισημάνω ότι δημι- 
ουργείται μεν το τελευταίο διάστημα και μία θα έλεγα 
φασίζουσα, ακροδεξιάς προσέγγισης βία, η οποία 
δεν έχει προς το παρόν τις διαστάσεις που έχει η 
από πλευράς αναρχικών βία. Κυρίως εκδηλώνε-
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ίσεις εναντίον αλλοδαπών ή προσπαθούν 
να δημιουργήσουν και να προσελκύσουν ευρύτερα 

^ % τρ ώ μ α τα  υποστήριξης σε περιοχές που υποφέρουν 
από τη μεγάλη παρουσία παράνομων αλλοδαπών 
στη χώρα ή με επιθέσεις εναντίον χώρων λατρεί
ας μουσουλμάνων που λειτουργούν μεν παράνομα, 
αλλά χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας.

Είδαμε τελευταία στο Σύνταγμα και μία περίεργη 
θα έλεγα συνεύρεση ατόμων του αναρχικού χώρου 
και ορισμένων που διακατέχονται από τέτοιες φα- 

ίζουσες ακροδεξιές απόψεις να δημιουργούν επι
θέσεις ή να ανέχεται η μία πλευρά την άλλη και 

α μην συγκρούονται μεταξύ τους, όπως συνέβαι- 
νε κατά το παρελθόν, στις επιθέσεις εναντίον των 
αστυνομικών δυνάμεων και κυρίως σε αυτές που 
είχαν στόχο το Κοινοβούλιο.

Εκείνο δε, που είναι ας πούμε πάλι ανησυχητικό, 
είναι ότι το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα ίσως, ότι 
είμαστε και η μονή Ευρωπαϊκή χώρα που το Κοι
νοβουλευτικό της πολίτευμα στοχεύεται ευθέως, 
στοχεύεται ευθέως η Βουλή. Κεντρικό σύνθημα 
είναι η επίθεση στη Βουλή, η κατάληψή της. Είδα
με ότι στις 29 του μηνός τα επεισόδια άρχισαν από 
μία συντονισμένη επίθεση. Πάνω από χίλια άτομα, 
κατάλληλα εξοπλισμένα έπεσαν στο φραγμό που εί
χαμε δημιουργήσει με τα δίφραχτα. Μάλιστα δημι
ουργήσαμε το φραγμό με τα δίφραχτα, στο πλαίσιο 
της επιχειρησιακής δράσης, για να οριοθετήσουμε 
έναντι αυτών που φέρονταν ότι ήθελαν να διαδη
λώσουν ειρηνικά, ότι μέχρι εκεί μπορούν να πλησι
άσουν, να αποφύγουμε τη σώμα με σώμα αντιπαρά
θεση. Γ ι’ αυτό είχαμε τοποθετήσει τα δίφραχτα και 
ήμασταν αρκετά πίσω. Υπήρξε πολύ συντονισμένη 
επίθεση, σήκωσαν τα δίφραχτα στον αέρα, τα έσπα
σαν με αποτέλεσμα να υπάρξει προσωρινή οπισθο
χώρηση των διμοιριών που ήταν μπροστά.

Με συνεχείς αγώνες, με συνεχείς επιθέσεις, με 
σφοδρότητα επιθέσεων -έχω μια πληθώρα φωτο-

Βγραφιών- φαίνεται ότι οι δρόμοι είχαν ουσιαστικά 
μετατραπεί σε όχθες ποταμών από την πέτρα. Αυτό 
δε που φώναζαν και είναι καταγεγραμμένες οι συ
νομιλίες των συναδέλφων, είναι ότι «δεν αντέχου
με άλλο^μας έχουν κτίσει». Κατά ομολογία και του 
δημάρχου Αθηναίων είναι πάνω από 20 τόνους η 
πέτρα και το μάρμαρο που έπεσε στην πλατεία Συ
ντάγματος.!

να επισημάνω ότι από τις 5-5-2010

που υπήρξε το τραγικό γεγονός να καούν τα τρία 
άτομα στη Marfin, υπήρξε μία κάμψη από πλευ
ράς παρουσίας των αναρχικών και των επεισοδί
ων. Βλέπουμε όμως ότι στην πορεία, με την πρώ
τη ευκαιρία που τους δίδεται από τον Νοέμβριο 
του ΊΟ, αλλά κυρίως με την Κερατέα, όπου και 
αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός, βλέπουμε μια 
συνταύτιση των αναρχικών που έφυγαν από την 
Αθήνα και πήγαν στην Κερατέα. Εκεί συμμαχού
σαν μαζί με την τοπική κοινωνία, η οποία τοπική 
κοινωνία εν πάση περιπτώσει διεκδικούσε αυτό 
το όποιο θεωρούσε δίκαιο.

Αυτό που έγινε στην Κερατέα, είναι κάτι το 
πρωτόγνωρο, μία ανησυχητική ζύμωση, καθώς η 
Κερατέα είναι μία φιλήσυχη περιοχή, μία περιοχή 
που παραδοσιακά διατηρεί θα έλεγα και φιλικές 
σχέσεις με την αστυνομία. Παρατηρήθηκε αυτό 
το κράμα της ανοχής της δράσης των αναρχικών 
εκεί, και μάλιστα έχουμε δεχτεί στην Κερατέα, 
ευθείες βολές με κυνηγετικά όπλα, ενώ υπήρξε 
και τραυματισμός συναδέλφου. Εκεί παρουσιά
ζεται μία μεγάλη αναβαθμισμένη επιχειρησιακή 
δράση από πλευράς αναρχικών και απεφεύχθησαν 
τα χειρότερα με τη ψυχραιμία που έδειξαν κάποι
οι από την πλευρά της τοπικής κοινωνίας της 
Κερατέας, αλλά κυρίως από τη μεγάλη πραγμα
τικά ψυχραιμία που έδειξαν και οι δυνάμεις των 
ΜΑΤ. Διότι υπήρξε για πάρα πολλούς μήνες ένας 
εγκλωβισμός των δυνάμεων μας, καθώς καθημε
ρινά εκεί γίνονταν ένας πραγματικός πόλεμος.

Μάλιστα θέλω να τονίσω και εκ νέου ανησυ
χητικά γεγονότα όπως το θέμα της Marfin. Εκεί 
ρίφθηκαν μολότοφ μέσα σε μία τράπεζα που είχε 
κόσμο -κάτι που δεν μπορούμε να το θεωρήσουμε 
ως τυχαίο γεγονός- διότι μετέπειτα επακολούθη
σαν και άλλα γεγονότα ανάλογων περιστατικών. 
Έ χουμε την επίθεση στο A. Τ. Εξαρχείων που 
έγινε τελευταία, όπου στη συνέχεια στη λαϊκή 
αγορά των Εξαρχείων σταματούν δικυκλιστή της 
Ασφάλειας που περνούσε από εκεί και βάζουν φω
τιά στη μηχανή, ενώ αντιλαμβάνονταν ότι υπάρ
χει πάντα ο κίνδυνος το ντεπόζιτο να εκραγεί. 
Δυστυχώς εκρήγνηται η μηχανή και τραυματί
ζονται τρεις πολίτες, εκ των οποίων οι δυο πολύ 
σοβαρά, μάλιστα ο ένας κινδύνεψε να χάσει και 
τη ζωή του.

Έ χουμε επίσης στις 28 και 29 οργανωμένες επί-
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θέσεις εναντίον τραπεζών. Στη Eurobank τη στιγ
μή που υπήρχαν μέσα υπάλληλοι έριξαν μολότοφ 
με άμεσο κίνδυνο να καούν οι υπάλληλοι. Έ γ ι 
νε ειδική επιχείρηση των διμοιριών για να τους 
απελευθερώσουμε, όπως έγινε ειδική επιχείρηση 
και στην Αγροτική και στην Εμπορική, καθώς και 
σε μία σειρά άλλων τραπεζών. Οι επιθέσεις που 
έγιναν στο King George, στο Plaza, στη Μεγάλη 
Βρετάνια ήταν ευθείες επιθέσεις εναντίον ξενοδο
χείων τη στιγμή που γνώριζαν ότι μέσα υπάρχουν 
πολίτες. Έ χουμε, δηλαδή, μία πάρα πολύ ανησυ
χητική  κλιμάκωση αυτής της βίας.

Συνεχίζοντας θα ήθελα, να αναφερθώ και στο 
θέμα της αθλητικής βίας. Η αθλητική βία σήμε
ρα δεν παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά, τα οποία 
γνωρίσαμε εμείς όταν ήμασταν νέοι, εκείνα των 
οπαδικών συγκρούσεων. Σήμερα έχει υπεισέλθει 
ο χουλιγκανισμός, έχει υπεισέλθει ο αναρχισμός, 
έχει υπεισέλθει και εδώ μια μικρή μερίδα ακραίας 
φασίζουσας ακροδεξιάς αντίληψης και πραγματο
ποιούν ραντεβού θανάτου.

Πέρσι προλάβαμε πάρα πολλά. Έ χουμε οργανω
μένες επιθέσεις εναντίον γραφείων συνδέσμων, 
έχουμε πάρα πολλές επιθέσεις που γίνονται εκτός 
αγωνιστικού χώρου, αλλά και εντός αγωνιστικού 
χώρου και παρά τα αυστηρά μέτρα που λαμβάνου
με -επειδή το πλαίσιο της νομοθεσίας είναι τέτοιο 
σήμερα που να υπάρχει έτσι και μια θα έλεγα όχι 
και τόσο αποτελεσματική αντιμετώπιση του όλου 
αυτού θέματος- βλέπουμε να υπεισέρχονται μέσα 
και τα βαρελότα και τα εκρηκτικά. Από πλευράς 
οργανωμένων οπαδών βλέπουμε ότι υπάρχουν 
πολλοί που δεν έχουν καμία σχέση με την υπο
στήριξη της ομάδας, αλλά βρίσκονται και μέσα 
άτομα, τα οποία ενδεχομένως αν τους ρωτήσετε 
πόσο είναι το αποτέλεσμα του αγώνα να μην το 
γνωρίζουν. Πηγαίνουν για να καταστρέψουν.

Επιτρέψτε μου τώρα να αναφερθώ και στην 
τρομοκρατία. Έ χε ι λάβει θα έλεγα μία πολύ με
γάλη, μία ανησυχητική διάσταση το θέμα της 
τρομοκρατίας. Δεν έχει καμία σχέση η τρομοκρα
τία σήμερα με την τρομοκρατία που γνωρίζαμε 
παλιά, κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης με 
τη 17 Νοέμβρη και λοιπά. Έ χ ε ι κατέβει σε μικρές 
ηλικίες, υπάρχει η αντίληψη του χάους και της 
καταστροφής. Μέσα από μία επίπονη και συντο
νισμένη δράση αυτό τον ενάμιση χρόνο έχουμε

συλλάβει 31 άτομα. Έ χουμε συλλά 
του Επαναστατικού Αγώνα, έχοτ 
έναν μεγάλο αριθμό σε συνέχεια 
ων που υπήρξαν το καλοκαίρι του 
Πυρήνες.

Έ χουμε συλλάβει και άτομα, τα οποία ήταν 
έτοιμα να επιχειρήσουν μεγάλες τρομοκρατικές 
ενέργειες διότι οι εκρηκτικές ποσότητες που κα
τασχέσαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Είχαν βόμ
βες των 70 και 80 κιλών, έτοιμες, αυτοσχέδιες, 
τις οποίες θα χρησιμοποιούσανε και τους προλά
βαμε εν τω πράττεσθαι, πριν βγουν από τη γιάφ
κα και πάνε να τις τοποθετήσουν. Βλέπουμε μία 
ανησυχητική θα έλεγα ευκολία στον εξοπλισμό 
τους. Έ χουμε κατασχέσει οπλοστάσια ολόκληρα 
με όπλα αχρησιμοποίητα, «καθαρά», τα οποία δεν 
φαίνονται να έχουν εμπλοκή σε άλλες τρομοκρα
τικές ενέργειες. Και αυτό δημιουργεί πολύ μεγά
λο προβληματισμό ως προς την ευκολία πλέον της 
διακίνησης και του εφοδιασμού τους με όπλα και 
νέα άτομα, τα οποία αποδεικνόονται αδίστακτοι 
χρήστες των όπλων αυτών. Στην τελευταία σύλ
ληψη στην Πεύκη σε ένα έλεγχο τυχαίο που επι
χείρησε να κάνει πλήρωμα της Άμεσης Δράσης, 
όπου και υπήρξε σόγκρουση.είδαμε ένα άτομο 21 
ετών, το οποίο είχε εξαφανιστεί από το σπίτι του, 
21 ετών να ζει σε καθεστώς καθαρής παρανομίας 
να πυροβολεί αστυνομικό σχεδόν εξ επαφής στο 
στήθος.
Ο τρόπος των κινήσεων, των επαφών και του 
συνωμοτισμού που ακολουθούν είναι πραγματικά 
για να διδάσκονται σε πολύ αναβαθμισμένη 
υπηρεσία πληροφοριών.

Σε ό,τι έχει σχέση με το θέμα των εγκληματικών 
ενεργειών και εδώ όπως σας είπα και στην αρχή 
εκφράζω την αγωνία μου. Είμαστε η μόνη χώρα 
στην Ευρώπη που δεχόμεθα αυτό τον καταιγισμό 
από τα καλάσνικοφ καθημερινά. Έ χουμε συνεχώς 
συγκρούσεις και καταδιώξεις με σοβαρούς 
τραυματισμούς αστυνομικών, συλλήψεις επ' 
αυτοφώρω δραστών, αλλά πρέπει να δούμε ότι 
μέχρι πριν από λίγο η κατοχή καλάσνικοφ ήταν 
πλημμέλημα. Έ γ ιν ε  μια προσπάθεια, έγινε 
κακούργημα με προβλεπόμενη ποινή μέχρι 10 
έτη, αλλά με το ισχύον καθεστώς προφυλακίσεως 
ουσιαστικά είναι πολύ δύσκολο κάποιος που 
συλλαμβάνεται με καλάσνικοφ να
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προφυλακιστεί.
Έ χω  ορισμένους προβληματισμούς σε ό,τι 

αφορά το θέμα της νομοθετικής παρέμβασης, διότι 
ορισμένες μορφές ένοπλης βίας δεν μπορεί να 
αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, με τον οποίο 
αντιμετωπίζεται ο κοινός παραβάτης ή ένας απλός 
εγκληματίας.

Συνεχίζοντας την τοποθέτησή μου θα ήθελα να 
αναφερθώ σε μία σύγχρονη μορφή ψυχολογικής 
ϊίας που διαμορφώνεται μέσω των blogs. Είναι 
ένα θέμα σύγχρονο, ένα θέμα το οποίο ανοίγει μία 
τεγάλη συζήτηση ως προς το θέμα του διαδικτύου. 
5πειδή όμως ως Ελληνική Αστυνομία έχουμε κάνει 

μία πολλή μεγάλη, θα έλεγα, δουλειά στο θέμα 
της Δίωξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος -και 
μπορούμε να πούμε ότι μέσα από μία διαχρονική 
προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει τον τομέα 
αυτό της Ελληνικής Αστυνομίας-, είμαστε σε πάρα 
πολύ καλό επίπεδο. Θα έλεγα ότι ίσως είναι από τους 
τομείς και που ως Ελληνική Αστυνομία είμαστε 
υπερήφανοι σε παγκόσμιο επίπεδο για τη δράση 
μας και μάλιστα με την τελευταία αναβάθμιση που 
έγινε της Υπηρεσίας με τη σύσταση της Υπηρεσίας 
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και με το επιστημονικό προσωπικό τους 
Αξιωματικούς ειδικών καθηκόντων που πήραμε και 
έχουν εμπλουτιστεί αυτές οι Υπηρεσίες, εκτιμούμε 
ότι θα αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο την 
επιχειρησιακή μας δράση.

Επιτρέψτε μου, όμως, για να ολοκληρώσω το 
κομμάτι αυτό, το επιχειρησιακό, να επιχειρήσω και 
μια μικρή αναφορά, με την εμπειρία μου από την 
προϋπηρεσία μου ως εκπρόσωπος τύπου και από 
τη θέση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που μπορεί να δημιουργήσει προβληματισμούς 
από πλευράς ΜΜΕ ή δεν ξέρω ενδεχομένως, άλλου 
είδους αντιδράσεις, αλλά το θεωρώ επιβεβλημένο 
από την πλευρά μου να το κάνω διότι το θεωρώ 

^ύ κρίσιμο θέμα.
ίομαι στο θέμα των κανόνων δεοντολογίας, 

ίέπει να διέπουν γενικότερα το θέμα 
της ^ΙειτοΟργίας του τύπου, των ΜΜΕ, και των 
ηλεκτρονικών μέσων και από πλευράς λειτουργών 
του τύπου, αλλά και των αρμοδίων ανεξάρτητων 
αρχών. Θα πρέπει να το δούμε με πολύ μεγάλη 
υπευθυνότητα και με την προσοχή που χρειάζεται 
διότι το κατανοώότι τα ΜΜΕ σήμερα μέσα στο σκληρό

ανταγωνιστικό περιβάλλον που λειτουργούν 
και με δεδομένο ότι τα θέματα αστυνομικού 
ενδιαφέροντος προσελκύουν πάντα τα ΜΜΕ, αλλά 
εξασφαλίζουν και μια υψηλή ακροαματικότητα 
ή αναγνωσιμότητα, είναι πραγματικά δύσκολο 
κάποιος να βρει την ισορροπία μεταξύ της είδησης, 
της καλόπιστης κριτικής ή της προβολής, της 
υπερπροβολής κάποιων δράσεων που ενδεχομένως 
να δημιουργούν άλλου είδους προβλήματα. 
Αναφέρομαι σε θέματα μιμητισμού, ηρωοποίησης, 
σε θέματα που παρουσιάζουν μια εικόνα αδύναμου 
κράτους. Δημιουργείται, θα έλεγα πολλές φορές, 
μια επιπόλαιη κριτική ως προς την επιχειρησιακή 
δράση της αστυνομίας ή μη. Δρα η αστυνομία 
κατακρίνεται, δεν δρα κατακρίνεται.

Παράλληλα τείνει να δημιουργηθεί ένα 
περιβάλλον κοινωνικής περιθωριοποίησης για 
τον αστυνομικό, που και αυτό είναι πάρα πολύ 
επικίνδυνο και πρέπει να το προσέξουμε διότι και 
ο ίδιος ως άτομο, αλλά και η οικογένειά του και 
τα παιδιά του, ζουν σε ένα κοινωνικό περίγυρο. 
Εκτιμούμε ότι δουλεύουν και προσφέρουν στην 
κοινωνία, υπάρχουν πάντα οι εξαιρέσεις για 
τις οποίες όλοι αγωνιζόμαστε αυτές να είναι οι 
λιγότερες και όπου διαπιστώνονται ο πέλεκυς της 
τιμωρίας -και ο διοικητικός και ο ποινικός- να 
είναι αυστηρός, αλλά δεν μπορεί ακόμη 40 χρόνια 
μετά την δικτατορία ή άλλα τόσα από τον εμφύλιο 
η Ελληνική Αστυνομία σήμερα να ζει με τις σκιές 
και τα φαντάσματα του παρελθόντος.

Είναι πολύ μεγάλη η αγωνία μας σε αυτό το 
θέμα. Σήμερα στις ειδικές υπηρεσίες, όπως είναι 
τα ΜΑΤ υπηρετούν νέα παιδιά και κάτι αντίστοιχο 
συμβαίνει και στις άλλες Υπηρεσίες. Δεν μπορεί να 
ωθείται, αθέλητα μεν, κάποιος σε μια κοινωνική 
περιθωριοποίηση. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο ακόμη 
και για τη ψυχολογική στήριξη του αστυνομικού 
και τη διασφάλιση όλου εκείνου του περιβάλλοντος 
που χρειάζεται για να μπορεί να ενεργεί μέσα σε ένα 
περιβάλλον αυτοκυριαρχίας, ψυχραιμίας και εν πάση 
περιπτώσει με την υπευθυνότητα που απαιτείται να 
έχει ένας δημόσιος λειτουργός ως αστυνομικός. Ή  
δεν μπορεί, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα 
να προβάλλονται κακοποιοί και να υπερηφανεύονται 
για τη δράση τους, ότι είναι τα πρωτοπαλίκαρα 
των απαγωγών, ότι δεν μπορεί το κράτος να βρει 
τα λύτρα και να επιχειρείται με μεγάλη δεξιοτεχνία
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ένας εξευτελισμός των αστυνομικών με την έννοια 
ότι σε κατ’ οίκον έρευνα έκλεψαν τα μποξεράκια 
του κακοποιού διότι ήταν μάρκας, τη στιγμή που 
όλοι ξέρουμε ότι όλα αυτά γίνονται με την παρουσία 
εισαγγελικών λειτουργών. Τέτοιου είδουςαπαξιωτικές 
αναφορές και συμπεριφορές προσβάλουν τον καθένα.

Ακόμη και στο πλαίσιο της τρομοκρατίας 
υπάρχει μια ττπερπροβολή της δραστηριότητας των 
τρομοκρατών, μια υπερπροβολή και ανάλυση των 
διαφόρων προκηρύξεών τους και καλλιεργείται ένα 
κλίμα ηρωοποίησης ορισμένων ατόμων. Θέλω επίσης 
να θιηιίσω το θέμα της συνομωσίας των πυρήνων 
της φωτιάς. Όταν έγιναν οι πρώτες συλλήψεις όλοι 
προσπάθησαν να κάνουν μια απαξίωση στο θέμα 
των παιδιών με την κατσαρόλα. Δεν είναι όμως 
τόσο απλό το θέμα των πυρήνων ή των παιδιών με 
την κατσαρόλα. Σας θυμίζω τις επιστολές, τις οποίες 
έστειλαν μέχρι και στο εξωτερικό, τα εκρηκτικά που 
βρήκαμε πάνω τους, αυτά με τα οποία επιχειρούσαν.

Μέτρα για την αθλητική βία. Ιδιαίτερα αυτή την 
περίοδο και με το πρόβλημα που έχει προκύψει 
για το θέμα των στημένων παιχνιδιών νομίζω 
ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο 
το περιβάλλον, το οποίο θα δημιουργηθεί με την 
έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Χρειάζεται να 
ληφθούν νομοθετικά μέτρα. Εμείς ως Υπουργείο 
και ως Ελληνική Αστυνομία έχουμε κάνει τις 
προτάσεις μας. Στους ευρωπαϊκούς αγώνες δεν 
γίνεται απολύτως τίποτα, διότι οι ποινές που 
προβλέπονται είναι πάρα πολύ αυστηρές και 
άμεσης εφαρμογής.

Σε ό,τι έχει σχέση με το θέμα του θεσμικού 
πλαισίου, που διέπει την έκτιση των ποινών όσων 
καταδικάζονται για τρομοκρατία ή για οργανωμένο 
έγκλημα. Δεν μπορεί αυτός που καταδικάζεται 
για οργανωμένο έγκλημα, για ληστείες με 
μακρύκαννα όπλα και λοιπά ή για τρομοκρατία να 
υφίσταται τις ευεργετικές διατάξεις που ισχύουν 
για ένα κοινό παραβάτη των διατάξεων του κοινού 
ποινικού δικαίου. Χρειάζεται ουσιαστικά κάποιος 
να αντιλαμβάνεται ότι η ποινή, η οποία θα του 
επιβληθεί, δεν ξέρω αν πρέπει να είναι μεγάλη ή 
μικρή, αλλά αυτή που θα του επιβληθεί θα πρέπει 
να εκτιθεί.

Επίσης, υπάρχει ένα κρίσιμο θέμα που διέπει τη 
μεταχείριση των φυλακισμένων. Παρατηρούμε 
λόγω των δυσκολιών που έχει σήμερα το θέμα της 
σωφρονιστικής μεταχείρισης των κρατουμένων 
εξαιτίας και της υπερφόρτωσης στις φυλακές, οι

κατάδικοι για την τρομοκρατία να συνευρίσϊ 
στα ίδια κελιά με τους ποινικούς, και να 
δημιουργείται μία ριζοσπαστικοποίηση και των 
μεν και των δε και ουσιαστικά παρ 
πολύ ανησυχητική ώσμωση του οργανωμένου 
εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Επίσης, το 
θέμα της χρήσης των κινητών τηλεφώνων μέσα 
στις φυλακές είναι καθοριστικής σημασίας.

Συμπερασματικά επιτρέψτε μου να αναφέρω 
ότι είναι ανάγκη να υπάρξει ένα δόγμα εσωτερικής 
ασφάλειας. Στο πλαίσιο της εθνικής συναίνεσης 
για την εθνική ασφάλεια, είναι απολύτως 
αναγκαίο να υπάρξει ένα δόγμα εσωτερικής 
ασφάλειας, όπου η χώρα μας, η πατρίδα μας, να 
μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τόσο τις 
παραδοσιακές απειλές και τους κινδύνους, όσο και 
τις νέες ασύμμετρες προκλήσεις που προέρχονται 
από ένα συνθετότερο και ιδιαίτερα απρόβλεπτο 
διεθνές και περιφερειακό περιβάλλον.

Το δόγμα εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: το 
όραμα και τις κεντρικές αξίες για την επίτευξη 
ενός ασφαλούς εσωτερικού περιβάλλοντος, 
περιγραφή του περιβάλλοντος ασφαλείας, και 
των προκυπτουσών απειλών, προκλήσεων και 
προβλημάτων ασφαλείας για τους πολίτες, στόχοι 
και αποστολές, βραχυπρόθεσμοι, μεσοπρόθεσμοι 
και μακροπρόθεσμοι, ιεράρχηση των στόχων και 
των αποστολών, διαθέσιμα μέσα, εργαλεία και 
δττνατότητες για την επίτευξη των κεκτημένων 
στόχων.

... ο κεντρικός επιχειρησιακός σχεδιασμός 
ξεκινάει με ορισμένες βασικές παραμέτρους. 
Η πρώτη παράμετρος είναι η διασφάλιση του 
δικαιώματος του σττνέρχεσθαι σε αυτούς που 
θέλουν να συγκεντρωθούν και να διαδηλώσουν 
ειρηνικά. Επίσης βασική παράμετρος είναι 
αποφευχθεί η απώλεια ανθρώπινης ζωής ή 
ο σοβαρός τραυματισμός και οπωσδήποτε 
μετά η προστασία των δημοσιών κτιρίων και 
η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των 
δημοσιών υπηρεσιών που τελευταία σε ένα βαθμό 
απειλούνται...

... να έρθω στο κρίσιμο θέμα στις 28 και 29 ή 
και στις 15. Είχε προαναγγελθεί με παρά πολλούς 
τρόπους ότι στις 15 ή μετά ανάλογα πως θα 
εξελίσσονταν οι ημερομηνίες για τη συζήτηση του 
μνημονίου και των υπολοίπων, ότι θα επιχειρηθεί 
αποκλεισμός της Βουλής, παρεμόδιση της 
εισόδου των βουλευτών και αφήνονταν βέβαια 
να καλλιεργείται χωρίς όμως να είναι ορατό το
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οποίο έβγαζε αυτή τη φήμη «να καεί 
η Βουλή, να μπούμε στην Βουλή, να πέσει η 
Βουλή».

τουλάχιστον για τις 28 και 29 ο 
κεντρικός σχέδιασμός ήταν, να μην έχουμε 
απώλεια ανθρώπινης ζωής, να μην έχουμε 
σοβαρά τραυματισμό. Εκείνοι που θα ήθελαν 
να διαδηλώσουν, να διαδηλώσουν, αλλά σε 
κάθε περίπτωση να υπάρξει η προστασία της 
Βουλής, να μην υπάρξει κατάληψη της Βουλής, 
να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του 

οινοβουλίου, αλλά και η προστασίατηςευρύτερης 
εριοχής όπου στεγάζονται υψηλής σημασίας 
υβερνητικά κτίρια, το Προεδρικά Μέγαρο, το 
έγαρο Μαξίμου, το Υπ.Εξωτερικών.
Εδώ θέλω να τονίσω το εξής: Υπήρξε ένας 

επιχειρησιακός σχέδιασμός ιδιαίτερα δύσκολος 
και λεπτός και θέλω να υπενθυμίσω ότι στην 
Ισπανία, υπήρξε αποβίβαση των βουλευτών από 
ελικόπτερα για να μπουν στο κοινοβούλιο.

Εδώ ήταν πραγματικά θέμα εθνικής 
αξιοπρέπειας, το να λειτουργήσει το κοινοβούλιο 
διότι έχουμε και την παγκόσμια πρωτοτυπία, 
«να απειλείται το κοινοβούλιο» από πολίτες 
και να καλλιεργούνται αντιλήψεις περί άμεσης 
δημοκρατίας, περί κατάληψης του Συντάγματος. 
Και πράγματι ο σχέδιασμός αυτός απαιτούσε και 
την ύπαρξη μεγάλων δυνάμεων. Φέραμε δυνάμεις 
από την επαρχία, διότι έπρεπε να εξασφαλίσουμε το 
κοινοβούλιο, έπρεπε να εξασφαλίσουμε την ομαλή 
προσέλευση και αποχώρηση των βουλευτών.... με 
δεδομένο ότι έπρεπε να έχουμε ορισμένες δυνάμεις 
αγκιστρωμένες στη φύλαξη αυτών των κτιρίων 
που ήταν υψηλής επικινδυνότητας, οι δυνάμεις 
που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε τα άτομα που 
δημιουργούσαν τα επεισόδια, ήταν γύρω στα 240 
άτομα. Αυτό θα πρέπει να εκτιμηθεί σε σχέση και 
με την ποσότητα των δακρυγόνων που ρίξαμε διότι 
έχεις δυνάμεις λίγες που μπορείς να παρατάξεις 
γ ια τί πρέπει να κρατήσεις τους φραγμούς και όλα 
τα σχετικά. Δέχτηκαν σφοδρότατες επιθέσεις, 
νομίζω ότι αξίζει το κόπο να ρίξετε μια ματιά στις

0φωτογραφίες. Και με βάση αυτά θεωρούμε ότι ο 
επιχειρησιακός μας σχέδιασμός πέτυχε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό. Σε ό,τι αφορά τις δυνάμεις και στις 
28 κάι στις 29 του μηνός ήταν οι ίδιες δυνάμεις, 
με ένα πεδίο από το πρωί μέχρι το βράδυ, διότι και 
μετά τη λήξη των επεισοδίων στις 28 του μηνός, 
παρέμειναν οι συγκεντρωμένοι στο Σύνταγμα. 
Εμείς έπρεπε να έχουμε ανεπτυγμένες τις δυνάμεις 
για την ασφάλεια της Βουλής και των άλλων

f

κυβερνητικών κτιρίων. Και από το πρωί αν 
λάβουμε υπόψη μας ότι τα πρώτα επεισόδια 
άρχισαν 8.30 ώρα το πρωί στις 29 του μηνός 
τράβηξαν μέχρι τις 2 το βράδυ. Με φόρτο 30 
κιλά τουλάχιστον ο καθένας πάνω, με τις ασπίδες 
και όλα αυτά τα εξαρτήματα και κάτω από τις 
συγκεκριμένες θερμοκρασίες που υπήρχαν εκείνη 
την περίοδο.

Και εδώ επίσης υπήρχε ένας κεντρικός 
σχέδιασμός, να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε να 
μην εξαπλωθούν τα επεισόδια. Να μην παρατηρηθεί 
το φαινόμενο του Δεκεμβρίου του 2008, διότι 
μέσα στον όλο σχεδίασμά αυτών που ήθελαν να 
δημιουργήσουν αυτό το μπάχαλο, ήταν να υπάρξει 
και μια ευρύτερη διάχυση των επεισοδίων και 
ουσιαστικά να παρουσιασθεί μια Αθήνα του 2008 
ενδεχομένως και χειρότερη.

Και βέβαια όλα αυτά με τα μέσα τα οποία έχουμε 
στη διάθεσή μας. Τα οποία συγκρινόμενα με αυτά 
που διαθέτουν άλλες σύγχρονες αστυνομίες, 
ευρωπαϊκές, τα δικά μας είναι ελάχιστα...σε 
ό,τι έχει σχέση πάντως με τους τραυματίες, θα 
αναφερθώ μόνο στις 29, είχαμε 106 τραυματίες, 
οι οποίοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Έ νας 
δε αριθμός μεγάλος από αυτούς, πάνω από 20, 
εξακολουθούν να είναι με αναρρωτικές άδειες 
μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ 
σοβαρούς τραυματισμούς. Εάν δε λάβουμε υπόψη 
μας ότι οι δυνάμεις, δηλαδή μια παρατακτική 
δύναμη των ΜΑΤ σήμερα στην Αθήνα είναι γύρω 
στα 450 άτομα, όταν έχουμε 186 άτομα τραυματίες, 
μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό απωλειών 
που και το αξιόμαχο των δυνάμεων αυτών, αφενός 
μεν το υποβιβάζει σημαντικά, αλλά δημιουργεί 
από την άλλη και ένα πολύ αυξημένο φόβο στους 
αστυνομικούς και ένστικτο αυτοσυντήρησης, 
άρα και μία θα έλεγα από την πλευρά τους πιο 
διστακτικότητα ή από ορισμένους μέσα από ένα 
πλαίσιο φόβου, μια μεγαλύτερη επιθετικότητα.

Πάντως με τη ευκαιρία αυτή, έχω την υποχρέωση 
ως Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, με τον 
πιο κατηγορηματικό τρόπο να σας διαβεβαιώσω 
ότι τουλάχιστον κουκουλοφόροι στις τάξεις της 
αστυνομίας ή με την ανοχή της αστυνομίας ή 
λογικές λειτουργίας παρακράτους δεν υφίστανται. 
Και αυτό θα αποτελούσε προσβολή και στους 
αγώνες τους δικούς σας και όλων μας που έχουμε 
κάνει για την εμπέδωση της δημοκρατίας στη 
χώρα και όσων πέρασαν από το Υπουργείο, κατά 
διάφορα χρονικά διαστήματα, ως Υπουργοί, από 
τη μεταπολίτευση και μετά...

Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2011
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Εγκαινιάστηκε την 1.82011 η νέα Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, παρουσία σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας τον Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και της υπηρεσιακής ηγεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, σε 
τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της νέας Υπηρεσίας στο Αστυνομικό Μέγαρο 
Αθηνών.

Μετά την τελετή αγιασμού από τον ιερέα τον Σώματος, ο Υπουργός Προστασίας τον 
Πολίτη, κ. Χρήστος Παπουτσής και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτη
γος κ. Ελευθέριος Οικονόμου αναφέρθηκαν στο σκεπτικό ίδρυσης της νέας Υπηρεσίας. 
Στη συνέχεια τη νέα Υπηρεσία παρουσίασε ο Διευθυντής της, Υποστράτηγος Αδαμάντιος 
Σταματάκης, ο οποίος ανέλυσε την αποστολή της, το οργανωτικό και διαρθρωτικό της 
πλαίσιο, τις διαδικασίες λειτουργίας της, τη στελέχωση και τον επιστημονικοτεχνικό 
εξοπλισμό της, καθώς και το πλαίσιο των συνεργασιών της με άΧΙες Αρχές και Φορείς 

στο πλαίσιο της καταπολέμησης εγκληματικών συμπεριφορών κατά της Οικονομίας.

Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα
τος είναι:

1. Αυτοτελής Κεντρική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία υπάγεται 
απευθεία^ στον Αρχηγό του Σώματος

2. Εδρεύει στο νομό Αττικής και έχει πανελλαδική εμβέλεια
Αποστολή της Υπηρεσίας είναι η πρόληψη, η έρευνα και η καταστολή:
►Εγκλημάτων κατά της Οικονομίας και ιδίως αυτών που τελούνται οε βάρος 

των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικό- 
;ερα ή εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος 

►Εγκλημάτων που διαπράττονται μέσω της χρήσης του διαδικτύου ή άλλων μέ- 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Η ΥΠ.ΟΑΔ.Η.Ε. στελεχώνεται με έμπειρα στελέχη, καθώς και Αξιωματικούς 
,ιδικών Καθηκόντων, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με με-
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Κίς στα κατωτέρω γνωστικά αντικεί-ταπιυχιακους τιι 
μένα:

•χρηματοοικονομικής, τραπεζικών εφαρμογών,
+  φοροτεχνικώνβφαρμογών, λογιστικής, 
►πληροφορικής, διερεύνησης ψηφιακών πειστηρίων, 

τηλεπικοινωνιών και δικτύων και 
►μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Συμμετοχή της ΥΠ.ΟΑΔ.Η.Ε.στο τριετές Εθνικό Επι

χειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυ
γής

►Δράσεις σε τομείς έκνομης δραστηριότητας και κυρί
ως στα οικονομικά εγκλήματα που εμφανίζουν χαρακτη
ριστικά οργανωμένου εγκλήματος 

►Εκπόνηση αυτοτελούς Επιχειρησιακού Σχεδίου 
Δράσης για τη δίωξη των εγκλημάτων που αφορούν στην 
εφαρμογή της Φορολογικής και Τελωνειακής Νομοθεσίας

► Προσανατολισμός του Σχεδίου στην αντιμετώπιση 
εγκλημάτων που σχετίζονται άμεσα με την απώλεια εσό
δων του κράτους

Οι επιχειρησιακές δράσεις καταπολέμησης της φορο
διαφυγής εστιάζουν στην αντιμετώπιση των παρακάτω 
εγκληματικών δραστηριοτήτων:

►Λαθρεμπόριο
►Παραεμπόριο
►Παράνομος στοιχηματισμός- τυχερά παίγνια 
►Φοροδιαφυγή φυσικών και νομικών προσώπων (με 

ποινική διάσταση)
Φοροδιαφυγή με χρήση διαδικτύου:
►Δορυφορική πειρατεία
►Παραβάσεις προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων 
►Απάτες σε βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
► Διαδικτυακό εμπόριο -παροχή διαδικτυακών υπηρε

σιών
► Διενέργεια παράνομων τυχερών παιγνίων μέσω δια

δικτύου -online Καζίνο
►Υποβολή απατηλών φορολογικών δηλώσεων 
Τα Τμήματα που διαρθρώνουν την Υπηρεσία Οικονομι

κής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος:

Α. Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας, το οποίο 
δραστηριοποιείται στην έρευνα - δίωξη εγκλημάτων που 
θίγουν τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου και αφο
ρούν ιδίως:

1. Στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση δημόσιας 
περιουσίας

2. Στην αυθαίρετη καταπάτηση δημοσίων κτημάτων 
και

3. Στην εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχεί
ριση κοινοτικών πόρων, χρηματοδοτήσεων και ενισχύσε
ων

Β. Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, το οποίο δραστηρι
οποιείται στην δίωξη εγκλημάτων με δυσμενείς επιπτώ
σεις στα έσοδα του Δημοσίου και αυτών που επηρεάζουν 
την ομαλή λειτουργία της αγοράς:

1. Ξέπλυμα χρήματος
2. Παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλ

λων προϊόντων
3. Παράνομες συναλλαγές και δραστηριότητες που τε

λούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών ιδρυ
μάτων

4. Παραβίαση κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού 
και της αγοράς

5. Παραβάσεις που αφορούν στη λειτουργία των επι
χειρήσεων, οργανισμών και φορέων διεξαγωγής τυχερών 
παιγνίων και καζίνο

Γ. Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, το οποίο δρα
στηριοποιείται στην δίωξη εγκλημάτων που αφορούν 
στη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία και ιδίως:

1. Απόκρυψη ή σκόπιμη αλλοίωση φορολογητέας ύλης 
ή άλλων στοιχείων, προς το σκοπό αποφυγής του φορο
λογικού ελέγχου ή μείωσης των προβλεπομένων από τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις φόρων και εισφορών

2. Η λαθραία εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών και άλλων 
προϊόντων

3. Η μη έκδοση των προβλεπομένων αποδείξεων, δελτί
ων και παραστατικών κατά την πώληση και τη διακίνηση 
προϊόντων ή την προσφορά υπηρεσιών, κατά περίπτωση

Δ. Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας, 
το οποίο δραστηριοποιείται στην δίωξη παραβάσεων σε 
βάρος οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας και 
περίθαλψης των πολιτών και ιδίως:

1. Η μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών



2. Οι παράνομες συνταγογραφήσεις
3. Οι ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις
4. Οι υπερτιμολογησεις φαρμάκων & ιατρικού εξοπλι

σμού
5. Η μη έκδοση αποδείξεων παροχής ιατρικών ή νοσηλευ

τικών υπηρεσιών
Αναδιοργανώνεται, βελτιώνεται και εξειδικεύεται η δο

μή, η αποστολή και ο ρόλος της υφιστάμενης Υπηρεσίας 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ως εξής:

►Τμήμα Γενικών Υποθέσεων και Προστασίας Προσωπι
κών Δεδομένων

Έρευνα του διαδικτύου και των άλλων μέσων ηλεκτρο
νικής επικοινωνίας και ψηφιακής αποθήκευσης προς ανα
κάλυψη, εξιχνίαση και δίωξη των εγκληματικών πράξεων

►Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων
Εξιχνίαση και δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττο- 

νται κατά των ανηλίκων με τη χρήση του διαδικτύου και 
των άλλων μέσων ηλεκτρονικής ή ψηφιακής επικοινωνίας 
και αποθήκευσης

►Τμήμα Προστασίας Λογισμικού και Πνευματικών Δι
καιωμάτων

Χειρισμός υποθέσεων παράνομης διείσδυσης σε υπολογι
στικά συστήματα και κλοπής, καταστροφής ή παράνομης 
διακίνησης λογισμικού υλικού, ψηφιακών δεδομένων και 
οπτικοακουστικών έργων.

Παροχή συνδρομής σε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες που δι
ερευνούν ανάλογες υποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία

►Τμήμα Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Πρόληψη και καταστολή των εγκλημάτων παραβίασης 

του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
Συνεργάζεται με δικαστικές ή άλλες Αρχές και Φορείς, 

υπό την εποπτεία του αρμόδιου Εισαγγελέα.
Για την διευκόλυνση εκτέλεσης της αποστολής της 

ΥΠ.Ο.Α.Δ.Η.Ε., υφίστανται οι κατωτέρω αριθμημένες προ
ϋποθέσεις:

1. Δεν ισχύει το φορολογικό, τραπεζικό, χρηματιστηριακό 
ή επιχειρηματικό απόρρητο, σε περίπτωση διενέργειας από 
την ΥΠ.Ο.Α. προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης

2. Πρόσβαση στα αρχεία οποιοσδήποτε αστυνομικής 
υπηρεσίας, και σε αρχεία άλλων υπηρεσιών, αρχών, οργα
νισμών και φορέων

3. Ανταλλαγή πληροφοριακών και άλλων στοιχείων, ανα
γκαίων για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνεια- 
κής νομοθεσίας μεταξύ ΥΠ.Ο.Α. και των υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών

4. Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου με ειδική γραμμή 
καταγγελιών

5. Δημιουργία συστήματος διαχείρισης καταγγελιών και 
πληροφοριών

6. Καθιέρωση χρήσης μεθόδων ανάλυσης εγκληματο
λογιώ ν πληροφοριών, για την ενδελεχή μελέτη και υπο
στήριξη διερεύνησης σοβαρών υποθέσεων οικονομικού 
και ηλεκτρονικού εγκλήματος -  Χρήση Ειδικού Λογισμι
κού

7. Στρατηγικές αναλύσεις για την εξέλιξη του οικονο
μικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Ελλάδα

8. Δίκτυο Αστυνομικών-Συνδέσμων σε ολόκληρη την 
Ελληνική Επικράτεια

9. Αξιοποίηση Αξιωματικών Ειδικών Καθηκόντων της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης

10. Ενημέρωση της ΥΠ.Ο Α  για υποθέσεις αρμοδιότη- 
τάς της από άλλες επιληφθείσες Αστυνομικές Υπηρεσίες

11. Συνεργασία με ΚΕ.ΣΥ.Δ.Ε.Π. του Αρχηγείου Ελλη
νικής Αστυνομίας

12. Ανάπτυξη συνεργασίας με τις υπηρεσίες Ασφάλειας 
στον τομέα της παράνομης νομιμοποίησης εσόδων

13. Παροχή συνδρομής Τμήματος Προστασίας Λογι
σμικού και Πνευματικών Δικαιωμάτων σε άλλες συναρ- 
μόδιες Υπηρεσίες

14. Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών
15. Λιμενικό Σώμα
16. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 

από Εγκληματικές Δραστηριότητες
17. Υπηρεσίες, οργανισμούς και φορείς της Ευρωπαϊ

κής Ένωσης και άλλων χωρών (Europol, Interpol, SECI, 
OLAF, κ,λπ.)

18. Αξιοποίηση Αστυνομικών Αξιωματικών Συνδέ
σμων σε Οργανισμούς και Χώρες του εξωτερικού

19. Συμμετοχή στην Εκτελεστική Διυπουργική Επι
τροπή τριετούς Προγράμματος Καταπολέμησης της Φο
ροδιαφυγής

20. Συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε., τις φοροελεγκτικές, τις 
τελωνειακές και λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικο
νομικών

21. Ανάπτυξη συνεργασίας με Κτηματική Υπηρεσία 
Δημοσίου, Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς, Διεύθυνση Επο- 
πτείας Καζίνο, Ι.Κ.Α., Επιθεωρητές Τομέα Υγειονομικού 
και Φαρμακευτικού Ελέγχου, Πιστωτικά Ιδρύματα, ορ
γανισμούς προστασίας προϊόντων πνευματικής ιδιοκτη
σίας κ,λπ.

Ειδική τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών 11012 
(λειτουργεί όλο το 24ωρο)

Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις για την επικοινωνία των 
πολιτών με την:

►Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας fpccu@ 
hellenicpolice.gr

►Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
ccu@cybercrimeunit.gov.gr ]

mailto:ccu@cybercrimeunit.gov.gr


Η αρμόδιό ιη 
ται, κυρίως, (
Α) Θεσμική 
αης κανόνων

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Του Αστυνομικού Διευθυντή Κωνσταντίνου ΣΟΛΔΑΤΟΥ*

μάχων που σχετίζονται με 
την είσοδο και παραμονή 
στον ευρωπαϊκό χώρο, υπη
κόων τρίτων χωρών (λ.χ. η 
υιοθέτηση του κώδικα Συ
νόρων Σένγκεν, η θέσπιση 
του κώδικα θεωρήσεων, η 
υιοθέτηση της οδηγίας για 
τις επιστροφές κ.α.).

Β) FRONTEX. Ιδρύθη- 
κεί και λειτουργεί, από τον 
Μάιο του 2005, η Ευρωπα
ϊκή Υπηρεσία για τη διαχεί

ριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύ
νορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
FRONTEX συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία 
των κ-μ, βοηθώντας τα στη διαχείριση των εξωτερικών 
τους συνόρων. Επικουρεί τα κ-μ στην εκπαίδευση των 
συνοριακών φυλάκων, με την καθιέρωση κοινών προδι
αγραφών εκπαίδευσης και πραγματοποιεί αναλύσεις κιν
δύνου, ανά τμήμα των εξωτερικών συνόρων. Στο πλαί
σιο της αποστολής της, οργανώνει κοινές επιχειρήσεις 
και ενισχύει την επιχειρησιακή ικανότητα των κρατών 
που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις, τόσο με μέσα, όσο 
και με την ανάπτυξη των Ομάδων Ταχείας Αντίδρασης 
(RABBITs), μετά από αίτημα του κράτους μέλους.

Γ ) Πληροφορικά συστήματα μεγάλης κλίμακας. Η ανά
πτυξη και συντήρηση πληροφορικών συστημάτων μεγά
λης κλίμακας, όπως το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν 
(SIS), και το υπό λειτουργία σύστημα πληροφοριών για 
τις Θεωρήσεις (VIS), αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις 
για την ενιαία διαχείριση των συνόρων, από όλα τα κ-μ.

1. Η έκφραση της ευρωπαϊ
κής αλληλεγγύης στη διαχεί
ριση των μεταναστευτικών 
ροών

Έ να από τα σημαντικότε
ρα επιτεύγματα της Ευρω
παϊκής Ένωσης, είναι, αναμ
φισβήτητα, η καθιέρωση του 
ενιαίου χώρου ελευθερίας και 
ασφάλειας, στον οποίο κινού
νται και δραστηριοποιούνται 
οι πολίτες των κρατών-μελών.
Για τη διαφύλαξη αυτού του 
κεκτημένου, υπάρχουν νομι
κές προβλέψεις, τόσο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Μάαστριχτ, 7 Φεβρουάριου 1992), όσο και στην 
τελευταία Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή όπως είναι ευρύτερα γνωστή, Συνθήκη της Λι
σαβόνας (Λισσαβώνα, 13 Δεκεμβρίου 2007).

Η Ευρωπαϊκή συν-αρμοδιότηχα στον έλεγχο των συνό
ρων και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, απο- 
τυπώνεται, πλέον, στο άρθρο 67 της Συνθήκης της Λι
σαβόνας, το οποίο ορίζει ότι: «Η Ένωση εξασφαλίζει την 
απουσία ελέγχων των προσώπων στα εσωτερικά σύνορα 
και αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, 
της μετανάστευσης και του ελέγχου των εξωτερικών συ
νόρων, η οποία βασίζεται στην αλληλεγγύη μεταξύ των 
κρατών μελών ι ται είναι δίκαιη έναντι των υπηκόων τρί
των χωρών».

της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιεί- 
ιν αξόνων πολιτικής:

ιυλία. Τη διαδικασία, δηλαδή, θέσπι- 
ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ζητη-

ή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων

και δυναμική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας 
στη μάχη για την ενίσχυση των εξωτερικών μας συνόρων και τη 

διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης



Στα μεγάλης κλίμακας ευρω
παϊκά συστήματα, θα προστε
θούν, στο άμεσο μέλλον, το σύστημα καταγραφής εισό- 
δων-εξόδων (entry-exit system), καθώς και η εφαρμογή 
καταχώρησης πιστοποιημένων ταξιδιωτών (European 
registered traveler program).

Δ) Οικονομική υποστήριξή. Ο χρηματοδοτικός μηχανι
σμός, ο οποίος υποστηρίζει, οικονομικά, τις προσπάθειες 
των κ-μ για τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων και τη 
διαχείριση, γενικότερα, της μετανάστευσης και του ασύ
λου, περιλαμβάνεται στο Γενικό Πρόγραμμα «Αλληλεγ
γύη και Διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών» για 
την περίοδο 2007 - 2013.

Ο Χρηματοδοτικός μηχανισμός
Το Γενικό Πρόγραμμα «Αλληλεγγύη και Διαχείριση 

των Μεταναστευτικών Ροών» που υιοθετήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο2, 
το έτος 2007, διαρθρώνεται σε τέσσερα Ταμεία, γνωστά 
και ως Ευρωπαϊκά Ταμεία Αλληλεγγύης:

►Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων 
►Ταμείο Επιστροφής 
►Ταμείο Προσφύγων 
►Ταμείο Ένταξης

Ο προϋπολογισμός των τεσσάρων Ταμείων, για όλη 
την προγραμματική περίοδο (2007 -  2013), ανέρχεται σε 
4 δισ. €, τα οποία κατανέμονται ως ακολούθως: 1,8 δις. 
για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, 676 εκ € για το Τα
μείο Επιστροφής, 628 εκ € για το Ταμείο Προσφύγων και 
825 εκ € για το Ταμείο Ένταξης.

Σύστημα διαχείρισης
Η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων βασίζε

ται στο μοντέλο της επιμερισμένης διαχείρισης (Shared 
management). Σύμφωνα με το άρθρο 317 της Συνθήκης 
της Λισαβόνας «Η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό 
σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του κανονισμού που εκδίδεται σε εκτέλεση του άρ
θρου 322, με δική της ευθύνη και εντός των ορίων των 
πιστώσεων που εγκρίθηκαν, σύμφωνα με την αρχή της 
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. Τα κράτη μέλη 
συνεργάζονται με την Επιτροπή προκειμένου να δια
σφαλίσουν ότι οι πιστώσεις χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης». 
Οι αποφάσεις για τη σύσταση των Ταμείων Αλληλεγγύ
ης, προβλέπουν ότι η διαχείριση των πιστώσεων, σε κάθε 
κ-μ, γίνεται από την Υπεύθυνη Αρχή κάθε Ταμείου, ενώ 
για τον έλεγχο και την πιστοποίηση των δαπανών, προ- 
βλέπονται, αντίστοιχα, ως ανεξάρτητες εθνικές Αρχές, η

Αρχή] 
στοποίηο

Στη χώρα μας, η ευθύνη διαχείρισης 
τερικών Συνόρων και του Ταμείου ΕπκΛροφής ανατέ
θηκε στη Διεύθυνση Οικονομικών του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας (Ν.3613/2007), στην οποία συ- 
στάθηκαν και λειτουργούν το 7ο Τμήμα Διαχείρισης Τα
μείου Εξωτερικών Συνόρων και το 8ο Τμήμα Διαχείρι
σης του Ταμείου Επιστροφής. Η διαχείριση του Ταμείου 
Προσφύγων ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου 
Υγείας, ενώ του Ταμείου Ένταξης, στο Υπουργείο Εσω
τερικών. Ως Αρχή Ελέγχου και Αρχή Πιστοποίησης, ορί
σθηκε (με τον ίδιο νόμο) η 41η Διεύθυνση του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, του Υπουργείου Οικονομι
κών.

Η Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων 
(7ο Τμήμα Δ/νσης Οικονομικών/ΑΕΑ) λειτουργεί υπό 
την εποπτεία και τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής, με την οποία έχει συνεχή και στενή συνεργασία. Κα
ταρτίζει τα πολυετή και ετήσια προγράμματα, σε συνερ
γασία με τους τελικούς δικαιούχους και συντονίζει τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες των φορέων αυτών στην υλοποίηση 
των δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο. Η 
λειτουργία της Υπηρεσίας, βασίζεται στα πρότυπα ποι
ότητας ISO 9001:2000 του ΕΛΟΤ και στο Σύστημα Δι
αχείρισης και Ελέγχου που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.

2 . Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων είναι το μεγαλύτε

ρο, από άποψη κονδυλίων, Ταμείο Αλληλεγγύης. Συνδι- 
καιούχοι των πιστώσεων του Ταμείου, είναι η Ελληνική 
Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Εξωτε
ρικών. Για το λόγο αυτό και η στελέχωση της Υπεύθυ
νης Αρχής του Ταμείου (7ο Τμήμα Διεύθυνσης Οικονο
μικών) είναι διακλαδική. Υπηρετούν, δηλαδή, σ' αυτήν 
στελέχη και των τριών ανωτέρω φορέων.

Σύμφωνα με την κλείδα κατανομής του Ταμείου (του 
τρόπου δηλαδή που υπολογίζονται οι πιστώσεις προς τα 
κ-μ), η χώρα μας, δεδομένου ότι αντιμετωπίζει, ίσως, τη 
μεγαλύτερη μεταναστευτική πίεση, σε όλη την Ευρώ
πη, απολαμβάνει μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών κον
δυλίων. Κατατάσσεται πρώτη σε πιστώσεις του Ταμεί
ου Επιστροφής και δεύτερη (μέχρι στιγμής) του Ταμείου 
Εξωτερικών Συνόρων. Για την όλη την προγραμματική 
περίοδο 2007 -  2013, οι πιστώσεις του Ταμείου Εξωτε
ρικών Συνόρων προς τη χώρα μας, θα υπερβούν τα 220 
εκ. €, ενώ για το Ταμείο Επιστροφής τα 110 εκ €. Οι πι
στώσεις αυτές κατανέμονται σε ετήσια προγράμματα, τα 
οποία μπορούν να χρηματοδοτήσουν δράσεις για μια πε
ρίοδο 2,5 ετών από την έναρξή τους.

[ 21 ] Α/Α



ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΝΑ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

ΕΤΗΣΙΟ

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α

ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΑ

ΥΠ Ο ΥΡΓΕ ΙΟ

ΕΞΩΤΕΡ ΙΚΟ Ν

Λ ΙΜ ΕΝ ΙΚ Ο

ΣΟ Μ Α

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΩΜΑ ΣΥΝΟΛΟ

2007 10.561.174,12 1.562.495,84 5.731.887,86 17.855.556,64

2008 12.604.344,60 1.337.036,20 4.382.737,67 18.324.118,47

2009 15.282.238,30 1.566.866,40 14.430.239,30 31.279.344,00

2010 15.923.822,07 1.839.938,16 18.833.947,15 36.597.707,38

2011 20.774.893,09 2.434.086,20 31.350.700,53 54.559.679,82

2012 19.389.333,34 3.525.333,34 12.338.666,66 35.253.333,34

2013 27.299.066,67 4.963.466,67 17.372.133,33 49.634.666,67

ΣΥΝΟΛΟ
(π ο σ ο σ τ ια ία

κ α τα ν ο μ ή )

121.834.871,01
(50%)

17.229.222,81
(7%)

104.440.312,50
(43%)

243.504.406,32
(100,00%)

Χρηματοδοτούμενες δράσεις
Το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων χρηματοδοτεί, με ποσο

στό 75% ευρωπαϊκών πιστώσεων και 25% εθνική συμμέτο
χη, δράσεις που αφορούν:

►την ενίσχυση των ελέγχων και της επιτήρησης των 
συνόρων,

►την εξασφάλιση της απρόσκοπτης διέλευσης των συ
νόρων, σύμφωνα με το κεκτημένο Σένγκεν

►την ομοιόμορφη εκπαίδευση των αστυνομικών και συ
νοριακών φυλάκων,

►την ενίσχυση της προξενικής συνεργασίας των κ-μ 
και

►την ενδυνάμωση της δυνατότητας των κ-μ να διαχει
ρίζονται τις παράνομες, ή αν θέλετε, μη νόμιμες μετανα- 
στευτικές ροές.

Στην πράξη, οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Τα

μείο, αφορούν, κυρίως, την προμήθεια εξοπλι
σμού και μέσων επιτήρησης των συνόρων, εκ
παιδευτικά προγράμματα, την ανάπτυξη των 
μεγάλων πληροφορικών συστημάτων SIS και 
VIS, καθώς και την αναβάθμιση των χώρων πρώ- 

I της υποδοχής και προσωρινής κράτησης των πα- 
* ράνομων μεταναστών.

Η Ελληνική Αστυνομία, ως ο βασικότερος από 
τους τελικούς δικαιούχους του Ταμείου Εξωτερι
κών Συνόρων, πέτυχε σημαντικά ποσοστά απορ
ρόφησης πιστώσεων (99% και 73% αντίστοιχη 

I απορρόφηση για τα ετήσια προγράμματα 2007 
και 2008, ενώ αντίστοιχα υψηλή απορρόφηση 

I αναμένεται για το ετήσιο πρόγραμμα 2009).
Μεταξύ των μέσων που έχει προμηθευτεί ή 

I προμηθεύεται η Ελληνική Αστυνομία, από m- 
"" * στώσεις του Ταμείου, συμπεριλαμβάνεται η αγο

ρά δύο ελικοπτέρων, η προμήθεια σύγχρονων αυτοκι
νούμενων επιχειρησιακών κέντρων εξοπλισμένων με 
ραντάρ και θερμικές κάμερες, η προμήθεια θερμικών κα- 
μερών και συστημάτων διόπτευσης, η προμήθεια αυτο
κινούμενων μονάδων ανίχνευσης οχημάτων (X-ray), η 
προμήθεια υπηρεσιακών οχημάτων διαφόρων τύπων, η 
προμήθεια αστυνομικών σκύλων περιπολίας για τα σύ
νορα, η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και πληρο
φορικών συστημάτων κ.α.

Επίσης, η Υπεύθυνη Αρχή του Ταμείου, έχει εντάξει 
προς χρηματοδότηση και υλοποιεί, σε αγαστή συνερ
γασία με Διεύθυνση Τεχνικών/ΑΕΑ, ένα φιλόδοξο πρό
γραμμα αναβάθμισης όλων των κτιριακών υποδομών 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών, σε επιλέξιμες γεωγραφι
κές περιοχές της χώρας. Έτσι, χρηματοδοτήθηκε και 
ολοκληρώθηκε η ανέγερση του κτιρίου που στεγάζει το

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ)

Μια νέα αυτοτελής 
κεντρική Υπηρεσία 

του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη

2011

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Προστασίας του 
Πολίτη, κ. Χρήστου Παπουτσή, ιδρύθηκε, με το Νό
μο 3938/2011, η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊ
κών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ), η 
οποία, σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο (άρθρο 1), 
είναι αρμόδια για «το χειρισμό και την αξιοποίηση των 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν χρηματο
δοτούμενες επιχειρησιακές και αναπτυξιακές δράσεις 
του Υπουργείου και το συντονισμό των συναρμόδιων 
Υπηρεσιών για την υλοποίηση των δράσεων αυτών». 
Πρόκειται για μια νέα, σημαντική από στρατηγικής 
άποψης, αυτοτελή Υπηρεσία του Υπουργείου. Η ίδρυ
σή της, σηματοδοτεί τη σημασία που αποδίδει η πολι
τική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολί-



Α.Τ και Τ.Σ.Φ Κόνιτσας (προϋπολογισμού 1,5 εκ €), ενώ 
προχωρούν οι εργασίες για την ανέγερση κτιρίων προς 
στέγαση του Α.Τ και Τ.Σ.Φ Δελβινακίου και του Τ.Σ.Φ 
Φερών, προϋπολογισμού 1,5 € και 2,5 €, αντίστοιχα. Ο συ
νολικός προϋπολογισμός για έργα επισκευής και βελτίω
σης κτιριακών υποδομών Αστυνομικών Υπηρεσιών, μέχρι 
στιγμής, ανέρχεται στα 1,2 εκ €. Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας στον Άγιο Γερμανό-Φλώρινας, στους Μεταξά- 
δες, τη Ν. Βύσσα, το Τυχερό, το Σουφλί και τον Κυπρίνο, 
στην περιοχή του Έβρου, τη Λέρο, την Πάτμο, το Αγαθο- 
νήσι, την Κω, το Καστελόριζο και τη Σύμη, στην περιο
χή της Δωδεκανήσου, την Παλαιοκαστρίτσα και την Κασ- 
σιόπη -Κέρκυρας, και πολλές άλλες, θα επωφεληθούν από 
το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτεί, επίσης την 
αντικατάσταση του γραφειακού και ηλεκτρονικού εξοπλι
σμού των Υπηρεσιών αυτών.

Μεταξύ των δράσεων που, επίσης, χρηματοδοτεί το Τα
μείο Εξωτερικών Συνόρων, είναι η κατασκευή και βελ
τίωση των χώρων Πρώτης Υποδοχής και Κράτησης των 
παράνομων μεταναστών.
Ως γνωστόν, η χώρα μας 
έχει υιοθετήσει ένα συνολι
κό πρόγραμμα διαχείρισης 
της μετανάστευσης, το οποίο 
αποτυπώθηκε στο εθνικό 
σχέδιο δράσης (Action Plan) 
που υποβλήθηκε στα αρμό
δια Ευρωπαϊκά όργανα. Το 
πρόγραμμα αυτό, περιλαμ
βάνει, εκτός από τις αναγκαί
ες νομοθετικές πρωτοβουλίες 
για την ορθολογικότερη δια
χείριση του φαινομένου, και

δράσεις για την ενίσχυση των υποδομών υποδοχής και 
κράτησης των παράνομων μεταναστών. Η υλοποίηση 
αυτού του σχεδίου, είναι στις άμεσες προτεραιότητες της 
Υπεύθυνης Αρχής, αφού στην πλειοψηφία τους, τα έρ
γα αυτά, θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Εξωτερι
κών Συνόρων.

Η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ανή
κει, επίσης, στις προτεραιότητες της Υπεύθυνης Αρχής 
του Ταμείου. Έχουν εγγράφει, μέχρις στιγμής, πιστώ
σεις 5 εκ € για εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν 
την ενσωμάτωση του κοινού εκπαιδευτικού προτύπου 
FRONTEX, στο αστυνομικό προσωπικό και τη γλωσ
σική κατάρτιση σε γλώσσες χρήσιμες για την άσκηση 
των ελέγχων στα σύνορα. Έτσι, έχει μετεκπαιδευθεί, 
μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός προσωπικού σε θέ
ματα που άπτονται των ελέγχων στα σύνορα, ενώ, μό
λις ολοκληρώθηκε το πρώτο εξαμηνιαίο πρόγραμμα εκ
μάθησης Αραβικής, Τουρκικής και Αλβανικής γλώσσας, 
στο οποίο φοίτησαν, συνολικά 60 αστυνομικοί και συ

νοριακοί φύλακες. Η επι
τυχία των προγραμμάτων 
αυτών, τα οποία θα συνεχί- 
σουν και στο μέλλον, οφεί
λεται, εν πολλοίς, και στην 
αμέριστη βοήθεια και συ
νεργασία, τόσο της Διεύ
θυνσης Εκπαίδευσης του 
Αρχηγείου μας, όσο και 
των Σχολών Μετεκπαίδευ
σης στην Αθήνα και τη Βέ
ροια.

τη στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ως 
αναγκαίου μοχλού ανάπτυξης των δράσεων του Υπουργεί
ου. Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που οργανώνει την 
ΥΔΕΑΠ, βρίσκεται, ήδη, στη διαδικασία υπογραφής του. 
Σύμφωνα με αυτό, στην ΥΔΕΑΠ, η οποία έχει διακλαδική 
οργάνωση και στελέχωση, υπηρετεί προσωπικό από τα Σώ
ματα και τους φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη.

Η ΥΔΕΑΠ έχει ορισθεί και ως η Υπεύθυνη Αρχή του 
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων και του Ταμείου Επιστρο
φής, γεγονός που σημαίνει ότι, οι αντίστοιχες διαχειριστι
κές αρχές των δύο Ταμείων (7ο και 8ο Τμήμα της Δ/νσης 
Οικονομικών/ΑΕΑ) θα ενσωματωθούν στη νέα Υπηρεσία.

Η τροποποίηση της οργανωτικής δομής της Υπεύθυ- , 
νης Αρχής των δύο Ταμείων Αλληλεγγύης, αρμόδιό- \  
τητας του Υπουργείου μας, εξασφαλίζει την προβλεπό- 
μενη από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, διοικητική 
αυτοτέλεια και το απαραίτητο διοικητικό κύρος, ώστε 
να λειτουργεί με εχέγγυο ανεξαρτησίας της δράσης 
της και διακριτά προς τους τελικούς δικαιούχους των 
Ταμείων.

Εκτός των ανωτέρω διαχειριστικών Τμημάτων, θα 
υπαχθούν στη νέα Υπηρεσία, το Τμήμα Κοινοτικών 
Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας (6ο Τμήμα της Δ/νσης Οικονομι
κών), καθώς και οι αντίστοιχες Υπηρεσιακές δομές του 
Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.
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ιαία και κατ' είδος κατανομή των έργων του Ταμείου, ως αποτέλεσμα 
της χρήσης των ετήσιων προγραμμάτων 2007 -  2010.

Δράσεις Λιμενικού Σώματος και Υπουργείου Εξωτε
ρικών

Τα ετήσια προγράμματα του Ταμείου περιλαμβάνουν 
σημαντικές δράσεις του Λιμενικού Σώματος και του 
Υπουργείου Εξωτερικών. Μεταξύ αυτών, αναφέρονται, 
ενδεικτικά, η ναυπήγηση ενός πλοίου ανοικτής θαλάσ
σης (προϋπολογισμού 40 εκ €), η προμήθεια έξι μικρότε- 

>ν σκαφών παράκτιας περιπολίας (προϋπολογισμού 6 εκ €), η κατασκευή βάσης ελικοπτέρων 
;ου ΛΣ. στο Τατόι-Αττικής (προϋπολογισμού 3 εκ €), επισκευές μηχανών, προμήθεια οχημά- 
;ων κ.α.
Για το Υπουργείο Εξωτερικών, το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, χρηματοδοτεί, εξ ολοκλή

ρου, την ανάπτυξη και εγκατάσταση του εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Θεωρήσεων 
(VIS), συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ €, καθώς και την κατασκευή του κέντρου διαχείρισης 
του συστήματος (προϋπολογισμού 1,7 εκ €).

3. Μελλοντικές προοπτικές
Η προγραμματική περίοδος των τεσσάρων ταμείων Αλληλεγγύης τείνει να ολοκληρωθεί. 

Ή δη σε επίπεδο Ένωσης, άρχισαν οι συζητήσεις για το νέο χρηματοδοτικό μέσο που θα αντικα
ταστήσει το υφιστάμενο Γενικό Πρόγραμμα Αλληλεγγύη και Διαχείρισης Μεταναστευτικών 
Ροών. Το ερώτημα που αναφύεται, λοιπόν, είναι κατά πόσον οι διαθέσιμες πιστώσεις κατόρ
θωσαν να ανακόψουν, ή έστω να περιορίσουν τις μεταναστευτικές πιέσεις προς τον Ευρωπαϊ
κό χώρο.

Όλοι γνωρίζουν ότι το φαινόμενο της μετανάστευσης είναι τόσο πολύπλοκο και πολυδιάστα
το που η διαχείρισή του καθίσταται εξαιρετικά δύσκολή, ιδίως από τα κ-μ, όπως η Ελλάδα, που 
λόγω της γεωγραφικής της θέσης, δέχεται πρώτη και σε υπερθετικό βαθμό τη μεταναστευτική 
πίεση και καλείται, εκ των πραγμάτων, να διαχειρισθεί τις επιπτώσεις από αυτή.

Ένας συνδυασμός μέτρων που θα περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων, 
σε συνδυασμό με ευρωπαϊκές δράσεις εξωτερικής πολιτικής προς τις χώρες προέλευσης των με
ταναστών, καθώς και η σύναψη Ευρωπαϊκών Συμφωνιών Επανεισδοχής με τις χώρες αυτές, 
αποτελούν, σίγουρα, προϋποθέσεις για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο του φαινομένου.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμα της νέ
ας δημοσιονομικής περιόδου 2014 -  2020, προβλέπουν τη συνέχιση του χρηματοδοτικού μηχα
νισμού για τη μετανάστευση και τα σύνορα και μάλιστα με αυξημένες πιστώσεις. Η συνέχιση 
της χρηματοδότησης είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των κ-μ στη διαχείριση της μετα
νάστευσης και, εν τέλει, για την εξασφάλιση του σημαντικότερου, από πολιτικής πλευράς, ευ
ρωπαϊκού κεκτημένου που αποτελεί η διατήρηση του χώρου ελευθερίας και ασφάλειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. ]

( *) Ο Αστυ 
Εξωτερικών. 
πλώρη (Mast 

Λ * ) κ α ιτο Π ί 
λον στη. Mini,

200712004 του Συμβουλίου.
57412007ΙΕΚ, 57512007ΙΕΚ, 57312007ΙΕΚ, 435120071 

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Κωνσταντίνος ΣΟΛΔΑΤΟΣ είναι Τμηματάρχης στο 7ο Τμήμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Εχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και έλαβε μεταπτυχιακό δί- 
στη “Διεθνή Πολιτική” από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Ερευνών (Βρυξέλ- 
SUD των Παρισίων. Έ χει διαχελέοει Σύμβουλος για θέματα παράνομης μετανάστευσης και ααύ- 

ιπεία της Ελλάδος στην Ε.Ε.

Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2011



Α
πο

στ
ολ

ή 
σε

 ό
λη

 τ
ην

 
Ελ

λά
δα

. —
ΕΙΧ/έτος ΜΟΤΟ/έτος Ί

ΚΥΒΙΚΑ ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ
A

ΘΕΣ/ΚΗ
A

ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 
A 1 Β

ΝΗΣΟΙ -
A

ΘΡΑΚΗ
Β ΚΥΒΙΚΑ Α Τ Τ ΙΚ Η Θ Ε Σ /Κ Η

ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

0 -928 0 -6 257  € 224 6 209  € 175 € 195 € 158 6 5 0 55 € 55 € 50  €

929-1214 7 -8 27 5  € 238 € 225 € 189 € 206  € 170 € 51-125 85 € 7 9  € 65 €

1215-1499 9-10 325 € 2 7 9  € 2 7 0  € 234 € 238 € 201 € 126-250 105 € 99 € 7 5  e

1500-1785 11-12 350 € 299 € 284 € 2 4 7  € 248 € 211 € 251 129 € 119 € 95  €

1786-2071 13-14 368 € 321 € 304  € 2 6 7  € 2 7 4  € 237  €

J2 0 7 2 + 15+ 399 € 348 € 333 € 296  € 300  € 263 €

Ασφάλιση κλοπής κατοικίας με 30€ / έτος! Ευέλικτα νοσοκομειακά & Συνταξιοδοτικά προγράμματα σε άτοκες δόσεις!

Πακέτο A
Σωματικές βλάβες 750.000 

Υλικές ζημιές 750.000 
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων 

Αστική ευθύνη πυράς 
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες 

Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημιές 
Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά 

Νομική προστασία 3.000 
Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 

Προστασία bonus malus 
Φροντίδα ατυχήματος 

Ρυμούλκιση συνέπεια ατυχήματος

Πακέτο Β
Δεν περιέχει νομική προστασία & 
προσωπικό ατύχημα οδηγού

Πακέτο ΜΟΤΟ
Σωματικές βλάβες 750.000 
Υλικές ζημιές 750.000
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων 
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες 
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημιές 
Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά 
Προστασία bonus malus 
Φροντίδα ατυχήματος

A. Κ. ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗΣ
Α θ ή ν α :  Λ. Αλεξάνδρας & Ιπποκράτους, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-19:00



Υπογράφηκε οτις 11-7-2011, στο Μέγαρο της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, από τον Αρχηγό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Ελευθέριο Οικονόμου και τον 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και Αρ
χηγό της Αστυνομίας της Βουλγαρίας, κ. Kalin Georgiev, 
το κείμενο των Κανόνων για τη συγκρότηση κοινών πε
ριπολιών Ελλήνων και Βούλγαρων αστυνομικών στις 
περιοχές της Νέας Περάμου και της Παραλίας Οφρυνίου 
Καβάλας, καθώς και της Ασπροβάλτας και του Σταυρού 
Θεσσαλονίκης.

Ήδη από τις 10-1-2011, δύο Βούλγαροι αστυνομικοί βρί
σκονται στο νομό Καβάλας και περιπολούν από κοινού με 
Έλληνες συναδέλφους τους.

Συνολικά, από τη Βουλγαρική Αστυνομία, θα διατεθούν, 
έως την 21-8-2011, έξι αστυνομικοί - από δύο κάθε φορά - 
στις ακόλουθες χρονικές περιόδους και περιοχές:

►από 10.7.2011 έως 24.7.2011, στις περιοχές Νέας Περά
μου και Παραλίας Οφρυνίου Καβάλας,

”Ί ^ α π ό  25.7.2011 έως 7.8.2011, στις περιοχές Ασπροβάλτας 
και Σταυρού Θεσσαλονίκης και 

►από 8.8.2011 έως 21 .8.2011, στις περιοχές Ασπροβάλτας 
και ΣταυροιίΛεσσαλονίκης.

Η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών έγινε μετά από 
πρόταση τωΥΐ Ελληνικών Αρχών, καθώς συγκεντρώνουν 
σημαντικό αριθμό Βούλγαρων τουριστών.

Στο πλαίσιο της υπογραφής του κειμένου των Κανό
νων για τις κοινές ϋεριπολίες, ο Αρχηγός της Ελληνικής
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Αστυνομίας δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε 
στην πόλη της Θεσσαλονίκης τον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών της Βουλγαρίας για να υπογρά
ψουμε τη συμφωνία συγκρότησης κοινών περιπολιών για 
την προστασία της δημόσιας τάξης στα τουριστικά θέρε
τρα, που παραθερίζουν Βούλγαροι πολίτες στην Ελλάδα. 
Η δράση αυτή είναι σε συνέχεια προηγούμενης, που 
υπήρξε στη Βουλγαρία τη χειμερινή περίοδο, όπου 
Έλληνες αστυνομικοί επισκέφτηκαν τη Βουλγα
ρία και μαζί με Βούλγαρους συναδέλφους τους έκα
ναν περιπολίες σε θέρετρο, όπου Έλληνες μετέ- 
βαιναν για τουρισμό, στο Μπάνσκο συγκεκριμένα. 
Οι συνάδελφοι της Βουλγαρίας, που θα βρίσκονται στη χώ
ρα μας, δεν φέρουν όπλο, δεν έχουν επιχειρησιακή και εκτε
λεστική αρμοδιότητα, διότι όλα εξελίσσονται σύμφωνα με 
την ελληνική νομοθεσία και εκτελούν υπηρεσία ένστολοι. 
ΤοίδιοίσχυεκαιγιατουςΈλληνεςαστυνομικούς,πουδιετέ- 
λεσανυπηρεσίακατάτηχειμερινήπερίοδο στη Βουλγαρία. 
Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται στο πλαίσιο ευρύτερης 
συμφωνίας, που έχουν υπογράψει οι αρμόδιοι υπουργοί 
των κ-μ της Ε.Ε., και κατ’ αντιστοιχία εφαρμόζεται και 
σε άλλους τομείς ενδιαφέροντος.

Με την ευκαιρία της συνεργασίας αυτής, θέλω να επι- 
σημάνω ότι με τις βουλγαρικές Αρχές ασφαλείας έχουμε 
μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία αποτελεί πρότυπο για 
την ευρύτερη συνεργασία όλων των χωρών της περιοχής 
των Βαλκανίων. Διότι ενωμένοι στον αγώνα μας ενάντια



στο οργανωμένο έγκλημα και την τρομοκρατία, γινόμα
στε πολύ πιο ισχυροί Έχουμε υποχρέωση απέναντι στους 
πολίτες των χωρών μας, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να 
ζουν ασφαλείς. Και εμείς από την πλευρά μας θα πρά- 
ξουμε οτιδήποτε χρειάζεται προς τον τομέα αυτό, ούτως 
ώστε να είμαστε πάντα περισσότεροι αποτελεσματικοί. 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω για μία ακόμη 
φορά τον Γενικό Γραμματέα για τη στενή μας συνεργα
σία και να τον διαβεβαιώσω ότι οι συνάδελφοι από τη 
Βουλγαρία, που θα εκτελέσουν υπηρεσία στη χώρα μας, 
θα έχουν όλη την υποστήριξη μας. Θα ζήσουν πραγματι
κά τη φιλοξενία που οφείλουμε και εμείς να τους παρέ
χουμε, στο πλαίσιο της ανταπόδοσης της πολύ καλής και 
θερμής υποδοχής και παραμονής που έτυχαν οι Έλληνες 
συνάδελφοι μας στη Βουλγαρία. Να είναι απόλυτα βέβαι
ος για αυτό».

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερι
κών και Αρχηγός της Αστυνομίας της Βουλγαρίας 
δήλωσε: «Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μια φράση, που 
είπε και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Οι
κονόμου, ότι ενωμένοι είμαστε και πιο ισχυροί. Εγώ 
θα ήθελα να την αλλάξω και να πω ότι μόνο ενωμένοι 
είμαστε ισχυροί και όταν για την εγκληματικότητα 
δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν και για τις κοινές 
δράσεις. Για την πρακτική που ακολουθείται εδώ στην 
Ελλάδα έχει προηγηθεί πράγματι μια πολύ καλή πρακτι
κή, που ξεκίνησε στο χειμερινό θέρετρο της Βουλγαρίας. 
Έχουμε λάβει υπόψη μας τα αποτελέσματα και την 
εμπειρία από τις περιπολίες που έγιναν στο Μπάν- 
σκο και όντως υπογράψαμε ένα επίσημο κείμενο για 
σύμπραξη κοινών περιπολιών, που πιστεύω είναι 
μια βάση για να συνεχίσουμε αυτή την πρακτική. 
Θέλω να ευχαριστήσω, μια ακόμη φορά, τον κ. Οικονόμου 
για τη φιλοξενία που προσφέρει στους Βούλγαρους συνα
δέλφους και να επισημάνω, για μια ακόμη φορά, ότι από 
δω και πέρα, με την ένταξη της Βουλγαρίας στον χώρο 
SCHENGEN, που αναμένεται, αυτός θα είναι ο τρόπος που 
πρέπει να ακολουθήσουμε στην κοινή μας συνεργασία. 
Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι δεν είμαστε μόνο συνάδελ
φοι, αλλά και καλοί φίλοι. Ευχαριστώ πολύ».

Στο κείμενο των Κανόνων, που υπογράφηκε από τις δυο 
πλευρές, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

►Οι Βούλγαροι αστυνομικοί, που διατίθενται για κοι
νές περιπολίες, εκτελούν υπηρεσία με τις στολές που 
προβλέπονται από τους κανονισμούς της Βουλγαρικής 
Αστυνομίας και δεν φέρουν οπλισμό.

►Κύριο καθήκον τους είναι να επιλαμβάνονται σε πε
ριστατικά που αφορούν Βούλγαρους πολίτες, χωρίς εκτε
λεστικές αρμοδιότητες, ασκώντας την αποστολή τους 
υπό την καθοδήγηση και την παρουσία Ελλήνων αστυ

νομικών, στο πλαίσιο της πρόληψης της εγκληματικότη
τας και της προστασίας της δημόσιας τάξης.

►Κατά την παραμονή τους στην Ελλάδα, οι Βούλγαροι 
αστυνομικοί θα υπόκεινται στην ελληνική νομοθεσία και 
η ελληνική πλευρά θα τους παρέχει την προστασία και 
συνδρομή που παρέχει στους Έλληνες αστυνομικούς.

►Η Ελληνικές Αρχές καλύπτουν τις δαπάνες στέγασης 
και σίτισης των Βούλγαρων αστυνομικών, που διατίθε
νται στις κοινές περιπολίες, ενώ οι Βουλγαρικές Αρχές 
καλύπτουν τις δαπάνες μεταφοράς των αστυνομικών, 
την ατομική τους ασφάλιση για την παροχή ιατροφαρ
μακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς και 
την ημερήσια αποζημίωσή τους, σύμφωνα με την εθνική 
τους νομοθεσία.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις εφαρμόστηκαν αντίστοιχα 
και στις κοινές περιπολίες, που είχαν αναπτυχθεί από 
17-1-2011 έως 15-3-2011 στο Μπάνσκο της Βουλγαρί
ας, όπου είχαν διατεθεί έξι συνολικά Έλληνες αστυ
νομικοί Κατά τη διάρκεια της σημερινής υπογραφής 
του κειμένου των Κανόνων για τη συγκρότηση των 
κοινών περιπολιών συμμετείχαν από ελληνικής πλευ
ράς, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελ
λάδος, Αντιστράτηγος Νικόλαος Σερέτης, ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτη
γος Δημήτριος Παπαδόπουλος, ο Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, Ταξίαρχος Εμμανουήλ Λουπεΐδης, ο Διευ
θυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, 
Ταξίαρχος Τρύφων Κούκιος και ο Διευθυντής της 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας, Αστυνομικός Δι
ευθυντής Αντώνιος Μαλλελίδης. Από τη βουλγαρική 
πλευρά, παρέστησαν ο Διευθυντής της Γενικής Αστυ
νομικής Διεύθυνσης Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας, 
Επιθεωρητής Milcho Enev, η κα. Milena Dzhumayska, 
Εμπειρογνώμονας Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας και η κα. Desislava Mihailova , Εμπειρο
γνώμονας Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνερ
γασίας και διερμηνέας.

Σημειώνεται ότι ο θεσμός των «κοινών περιπολιών» 
Ελλάδας και Βουλγαρίας αποτελεί υλοποίηση της πο
λιτικής βούλησης των δύο χωρών για ενίσχυση και εν
δυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας τους, όπως 
διατυπώθηκε στην Κοινή Διακήρυξη, που υπέγραψαν ο 
Έλληνας Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο Βούλ
γαρος Υπουργός Εσωτερικών στις 27-07-2010, στην Μπο- 
γιάνα της Βουλγαρίας.

Επίσης, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο θεσμός αυ
τός προβλέπεται σε Απόφαση Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης από το έτος 2008. ]
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λληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης για εκβιάσεις και απάτες, 
δωροδοκία με σκοπό την αλλθί(ι)ΟΓ| αποτελεσμάτων αγώνων 

ποδοσφαίρου και τη διενέργεια παράνομου στοιχήματος

-06-2011. Κατόπιν εισαγγελικής έρευνας δι-
γήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επι-

έαση κατά την οποία συνελήφθησαν, εννέα 
ημεδαποί για συμμέτοχη σε στημένους αγώνες

2011. Συνεληφθησαν, στο πλαίσιο της 
αστυνομικής επιχείρησης της Δ.ΑΑ σε δι- 
»ες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλο- 
ς  δέκα μέλη εγκληματικής οργάνωσης με δι

εθνικό χαρακτήρα, όλοι τους ημεδαποί, οι οποίοι 
κατηγορούνεαι για εκβιάσεις και απάτες, για δωροδοκία 
και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώ
νων, για τη διεξαγωγή παράνομου στοιχήματος μέσω του διαδι
κτύου με εταιρείες του εξωτερικού, καθώς και για νομιμοποίη
ση εσόδων από παράνομες πράξεις. Η σύλληψή τους έγινε στο 
πλαίσιο παραγγελίας της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθη
νών που αφορούσε τη συνέχιση έρευνας που ήδη διενεργούσε 
για υποθέσεις «στημένων» αγώνων ποδοσφαίρου και παράνο
μου στοιχήματος. Στη ίδια υπόθεση εμπλέκονται ακόμα εβδο
μήντα περίπου άτομα, για συναφή αδικήματα, τα οποία δεν 
συνελήφθησαν λόγω έλλειψης προϋποθέσεων αυτόφωρης δια
δικασίας. Όπως προέκυψε από τη συνέχιση της αστυνομικής 
έρευνας, στο πλαίσιο της εισαγγελικής παραγγελίας, η εγκλημα
τική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2008, 
με συστηματική οργάνωση, δράση και λειτουργία, με σκοπό την 
επίτευξη μεγάλης έκτασης παράνομου πλουτισμού. Στις έρευ
νες που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, σε 
σπίτια και χώρους εργασίας των συλληφθέντων βρέθηκαν, με
ταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:
►Δύο πιστόλια, εκ των οποίων το ένα με σιγαστήρα,
► Πλήθος φυσιγγίων διαφόρων διαμετρημάτων,
► Μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών 
τηλεφώνων,

Μεγάλος αριθμός κουπονιών «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» με δι
άφορα ποσά,
^Αποδεικτικά ανάληψης κερδισμένων ποσών,
► Τα χρηματικά ποσά των 18.100 δολαρίων και των 3.250 ευ-

αγωνων 
τος δόθηι 
ρακάτω κατηγι 
►ΜΠΕΟΣΑ; 
νήθηκε το 1959 
►ΨΩΜΙΑΔΗΣ 
που γεννήθ

.. Σ$ συνέχεια της ίδιας υπόθεσης που αφορά τη 
ατικής οργάνωσης, για το «στήσιμο» 

και τη διενέργεια παράνομου στοιχήμα- 
ιότητα τα στοιχεία ταυτότητας των πα-

r Νικολάου και της Αργυρούς, που γεν-

τομος του Σταύρου και της Αντωνίας, 
i στην Καβάλα

ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2011

►ΨΩΜΙΑΔΗΣ Σταύρος του Χρυσοστόμου και της 
Ελένης, που γεννήθηκε το 1984 στο Μαρούσι Ατ

τικής
► ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος του Κωνστα
ντίνου και της Σταυρούλας, που γεννήθηκε το 
1970 στην Αθήνα
► ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΑΣ Βασίλειος του Δημητρίου 

και της Ευδοκίας, που γεννήθηκε το 1961 στην
Αθήνα

►ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του Αθανασίου και της 
Δέσποινας, που γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα 

►ΖΑΒΑΝΤΙΑΣ Δημήτριος του Νικολάου και της Ευγενίας, 
που γεννήθηκε το 1976 στο Δίον Πιερίας 
►ΝΤΟΤΣΗΣ Αθανάσιος του Ανδρέα και της Χριστίνας που 
γεννήθηκε το 1969 στη Θεσσαλονίκη
►ΧΑΛΚΟΣ Νικόλαος του Ιωάννη και της Ευανθίας -  Ειρήνης 
που γεννήθηκε το 1970 στην Αθήνα
►ΠΑΝΤΕΛΗΣ Νικόλαος του Ιωάννη και της Ελένης που γεν
νήθηκε το 1959 στην Αθήνα
►ΖΑΜΑΝΗΣ Νικόλαος του Ανδρέα και της Πανωραίας που 
γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα
►ΓΕΩΡΤΣΙΑΚΟΣ Βασίλειος του Αστεριού και της Μαλάμας 
που γεννήθηκε το 1971 στη Θεσσαλονίκη 
►ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Στυλιανού και της Ελένης 
που γεννήθηκε το 1975 στην Αθήνα
►ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης του Παύλου και της Ειρήνης που 
γεννήθηκε το 1968 στο Σύδνεϋ Αυστραλίας 
►ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ του Παναγιώτη και της Παναγι
ώτας που γεννήθηκε το 1980 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας 

Για όλους τους παραπάνω ασκήθηκε ποινική δίωξη για: α) 
εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης 
γ) απάτη κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια, τελεσθείσα κατ’ 
εξακολούθηση, με συνολικό όφελος και συνολική ζημία άνω 
των 15.000 ευρώ, δ) εκβίαση με απειλή βλάβης του επαγγέλμα
τος του εξαναγκαζόμενου, κατ’ εξακολούθηση κατ’ επάγγελμα 
και κατά συνήθεια, ε) νομηιοποίήση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξα
κολούθηση, εντός του πλαισίου εγκληματικής οργάνωσης στ) 
δωροδοκία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, τελεσθείσα από 
κοινού και κατ’ εξακολούθηση, ζ) παράνομο στοίχημα κατ’ εξα
κολούθηση, η) συμμετοχή σε παράνομο στοίχημα κατ’ εξακο
λούθηση, θ) ηθική αυτουργία στις πράξεις του παράνομου στοι
χήματος ι) παράνομη οπλοκατοχή.

Η δημοσιοποίηση των στοιχείων ταυτότητας αποσκοπεί στην 
προστασία του κοινωνικού συνόλου, καθώς και την ευχερέστε
ρη πραγμάτωση της αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό 
των παραπάνω αδικημάτων. ]
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Το τρισάγιο τελέσθηκε από τον Αρχιμανδρίτη κ.κ. Δη- 
μήτριο Πολύτοκη που εκπροσωπούσε τον Σεβασμιώτα- 
το Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.κ. Ειρηναίο.

Στην τελετή ονοματοδοσίας επίσης παρευρέθησαν 
ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης ο 
πρώην υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Βασί
λης Κεγκέρογλου, οι βουλευτές κ.κ. Μαρία Σκραφνάκη, 
Φραγκίσκος Παρασύρης, Εμμανουήλ Στρατάκης, ο βου
λευτής της Δημοκρατικής Συμμαχίας κ. Λεύτερης Αυ- 
γενάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Περιφέρειας 
Κρήτης Υποστράτηγος Εμμανουήλ Παραβολιδάκης, ο 
Αστυν. Δ/ντής Ηρακλείου Ταξίαρχος Εμμανουήλ Κοντο- 
δίακος, ο Αστυν. Δ/ντής Ρέθυμνου Ταξίαρχος Εμμανου
ήλ Παραδουλάκης, ο Αστυν. Δ/ντής Χανιών Αστυνομι
κός Διευθυντής Παντελής Μουρτζανός, ο Αστυν. Δ/ντής 
Λασιθίου Εμμανουήλ Χρονάκης, ο περιφερειακός Διευ
θυντής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Αρχιπυρα- 
γός Γεώργιος Τρυγώνης, Διοικητές των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών της Α.Δ. Ηρακλείου, αρκετοί Δήμαρχοι και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι Δήμων του Νομού Ηρακλείου, ο 
Πρόεδρος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, ο 
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών 
Υπαλλήλων κ. Χρήστος Φωτόπουλος, οι Πρόεδροι των 
Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Ηρακλείου και 
Ν. Χανίων, ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδί
ας Αξιωματικών Αστυνομικός Διευθυντής Μιχάλης Κα- 
ραμαλάκης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών 
Αστυνομίας Περιφέρειας Κρήτης κ. Φραγκομιχελάκης 
Χαρίδημος, αστυνομικοί καθώς και πολίτες. ]
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Σε οδό “Αστυνομικού Διευθυντή Γεωργίου Βασι- 
λάκη” ονοματοδοτήθηκε οδός της περιοχής Εσταυ
ρωμένου Ηρακλείου.

Τελετή ονοματοδοσίας οδού της περιοχής Εσταυ- 
ιμένου Ηρακλείου Κρήτης σε οδό «Αστυνομικού 

λιευθυντή Γεωργίου Βασιλάκη» πραγματοποιήθη- 
στις 2-7-2011, παρουσία του Υφυπουργού Προ- 

ασίας του Πολίτη και του Αρχηγού της Ελληνι- 
[ς Αστυνομίας, ενώ πριν την τελετή, τελέστηκε 
ισάγιο στην μνήμη του δολοφονηθέντα Αστυνο- 
;ού.

Την πολιτική ηγεσία εκπροσώπησε ο Υφυπουρ
γός Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας 
και από την Ελληνική Αστυνομία παρέστη ο Αρχη
γός του Σώματος Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικο
νόμου.

Η ονοματοδοσία της οδού έγινε μετά από πρόταση 
της Πανελλήνιας Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλή
λων, πρόταση την όποια αποδέχτηκε ο Δήμος Ηρακλείου, 
ο Δήμαρχος του οποίου κ. Γιάννης Κουράκης έκανε την 
τελετή της ονοματοδοσίας ως έκφραση αναγνώρισης της 
προσφοράς του Έλληνα αστυνομικού.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Μανώλης Όθω
νας κατά τη διάρκεια της ομιλίας του παρατήρησε: « Ο 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γεώργιος Βασιλάκης τίμη
σε το Σώμα της Αστυνομίας και δολοφονήθηκε βάναυσα 
απ’ όσους νομίζουν ότι μπορούν με την τυφλή βία να δια- 
κόψουν τη δημοκρατική ομαλότητα στη χώρα και τη λει
τουργία των δημοκρατικών θεσμών. Ωστόσο όμως μαται
οπονούν».

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου, 
μεταξύ άλλων τόνισε: « Η σημερινή τελετή, για όλους εμάς 
που υπηρετούμε στην Ελληνική Αστυνομία, αποτελεί μια 
ξεχωριστή ημέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό. Εκτός της απο
διδόμενης τιμής στον ήρωα Γιώργο Βασιλάκη αποτελεί και 
έμπρακτη αναγνώριση από την κοινωνία της προσφοράς 

Έλληνα Αστυνομικού στην Πατρίδα, στην Κοινωνία, 
Ευχαριστώ θερμά τον Δήμο Ηρακλείου για 

να ονοματίσει ένα δρόμο της πόλης σε 
]ύ Διευθυντή Γεωργίου Βασιλάκηΐ καθώς 

Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλή
λων για την πρωτοβουλία της αυτή. Τελετές σαν την σημε
ρινή ενισχύουν ιο ηθικό μας και αναδεικνύουν το μέγεθος 
της ευθύνης μας να ανταποκριθούμε στο θεμελιώδες δικαί
ωμα των πολιτών να ζουν, να εργάζονται και να δημιουρ
γούν σε ένα ασφαλές περιβάλλον».



ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Παρουσιάστηκε (5.7.2011) στη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας της Βουλής ο απολογισμός του έργου 

της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας για το έτος 2010 

Από φέτος η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων 
είνει την αρμοδιότητά της και στον υπόλοιπο δημόσιο 

τομέα, καθώς και οε υπαλλήλους ή αξιωματούχους 
διεθνών Οργανισμών και Υπηρεσιών της ΕΕ που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα

Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, που υποβλή
θηκε στα μέλη της Μόνιμης Επιτροπής, το έτος 2010 η Δι
εύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων διαχειρίστηκε συνολικά 
(909) υποθέσεις. Από αυτές, οι (689) αφορούσαν αστυνομικό 
προσωπικό, οι (105) υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, οι (46) στις οποίες υπήρχε συμμετοχή αστυνομικών 
και υπαλλήλων δημόσιου τομέα, καθώς και (69) οι οποίες 
αφορούσαν ιδιώτες που στο αρχικό τους στάδιο αφορούσαν 
παραβατική συμπεριφορά είτε αστυνομικού προσωπικού εί
τε υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, ωστόσο κατά την εξέλιξη 
της έρευνας δεν επιβεβαιώθηκε.

Σύνολο υποθέσεων 2010
Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία Εσωτερικών 

Υποθέσεων δέχθηκε συνολικά (785) καταγγελίες και διαχει
ρίστηκε (232) δικογραφίες. Εφαρμόστηκε η αυτόφωρη διαδι
κασία σε (25) υποθέσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων συνε- 

λήφθησαν (44) πρόσωπα.

Καταγγελίες -  Δικογραφίες -  Αυτόφωρα - 
Συλλήψεις για το έτος 2010

mOiiiiim

Καταγγελίες ανά έτος κατά 
αστυνομικού προσωπικού 
2001 -  2010

Καταγγελίες ανά έτος κατά 
αστυνομικού προσωπικού 
2001-2010

Από τις συνολικά (785) καταγγε
λίες που δέχθηκε, οι (594) αφορού

σαν επίμεμπτες συμπεριφορές αστυνομικού προσωπικού. 
Στο αστυνομικό προσωπικό περιλαμβάνονται οι αστυνομικοί 

ον των βαθμών, οι ειδικοί φρουροί και οι συνοριακοί φύ
λακες. Οι καταγγελίες που αφορούσαν υπαλλήλους του ευρύ- 

βυ τομέα ήταν (83). Αντίστοιχα, οι περιπτώσεις 
όπου Κ α τα γ γ έλ θ η κ α ν  δημόσιοι λειτουργοί και αστυνομικοί 
α ν ή λ θ α ν  σε (43). δηλαδή συνολικά (126) καταγγελίες.

Συγκριτικά με το 2009, το έτος 2010 παρατηρείται μια 
σημαντική αύξηση όλων των καταγγελιών της τάξης του 
101,80%; (από 389 σε 785). Από αυτές, οι καταγγελίες που 
αφορούν αστυνομικούς παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του 
78,26% ενώ για τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους η αύξη
ση είναι πολύ μεγαλύτερη και φθάνει το 245,83%.

Σε όλο το έτος 2010, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων 
διαχειρίσθηκε συνολικά (232) δικογραφίες (προανακρίσεις & 
προκαταρκτικές εξετάσεις), αναφορικά με τη διερεύνηση δι- 
άπραξης αδικημάτων, τόσο από αστυνομικό προσωπικό όσο 
και από υπάλληλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Από αυτές, οι (75) σχηματίσθηκαν κατόπιν απ’ ευθείας πα
ραγγελίας των εισαγγελικών αρχών της χώρας, οι υπόλοιπες 
(157) διενεργήθηκαν στα πλαίσιο της αυτεπάγγελτης αστυ
νομικής έρευνας από πληροφορίες ή καταγγελίες που συνέλ- 
λεξε το προσωπικό της Υπηρεσίας Εσωτερικών υποθέσεων.

Δικογραφίες 2010

Από τον Οκτώβριο 
του έτους 1999 έως και 
το έτος 2010, χρονικό 
διάστημα που δραστηριο

ποιείται η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει ασχοληθεί 
με (6.613) υποθέσεις, που αφορούν όλων των κατηγοριών 
το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, υπάλληλους του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και ιδιώτες που συμμετεί
χαν ή ερευνήθηκε η συμμετοχή τους σε αξιόποινες πράξεις.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία Εσωτερικών έχει 
διεκπεραιώσει (2.114) δικογραφίες, στα πλαίσια των οποίων 
ασκήθηκαν συνολικά (2.007) ποινικές διώξεις. Από αυτές, 
(962) ασκήθηκαν σε βάρος αστυνομικού προσωπικού, (33) 
σε βάρος συνοριακών φυλάκων, (30) κατά ειδικών φρουρών, 
(178) κατά υπαλλήλων του δημοσίου και (804) σε βάρος ιδι
ωτών.

Τέλος, σε (276) υποθέσεις όπου εφαρμόσθηκε η αυτόφω
ρη διαδικασία, συνελήφθησαν συνολικά (569) πρόσωπα. Από 
αυτά, (178) ήταν αστυνομικό προσωπικό, (15) συνοριακοί 
φύλακες, (19) ειδικοί φρουροί, (75) δημόσιοι υπάλληλοι και 
(282) ιδιώτες.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων είναι μία ειδική αυτο
τελή αστυνομική Υπηρεσία η οποία υπάγεται απευθείας στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αποστολή της είναι διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη 
εγκλημάτων που μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα, με πεδίο
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δράσης στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας και στον ευ
ρύτερο δημόσιο τομέα. Τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιου 
Εισαγγελέα Εφετών, ενώ, παράλληλα, τελεί και υπό Κοι
νοβουλευτική εποπτεία από τη Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών 
και Διαφάνειας της Βουλής.

Με τις πρόσφατες διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3938 
/2011, διευρύνθηκαν οι αρμοδιότητες και το πεδίο δράσης 
της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σε όλους τους υπάλληλους του δημοσίου 
τομέα, καθώς και σε υπάλληλους ή αξιωματούχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών που δρα
στηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, οι πολίτες μπο
ρούν να επικοινωνούν ανώνυμα και με διασφάλιση του 
απορρήτου για την παροχή οποιοσδήποτε σχετικής πληρο
φορίας καθώς και για κάθε περίπτωση διαφθοράς ή χρημα- 
τισμού όλου του προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Σημαντικότερες υποθέσεις του 2010:
► Εξαρθρώθηκε κύκλωμα Οργανωμένου Εγκλήματος, 

εμπορίας και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε Σωφρονι
στικά Καταστήματα της Χώρας. Σχηματίσθηκε πολυσέλι
δη δικογραφία, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, από 
την οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για - κατά περί
πτωση - συμμετοχή εξήντα εννέα (69) ατόμων σε εμπόριο, 
διακίνηση και εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών, καθώς και 
κινητών τηλεφώνων σε Σωφρονιστικά Καταστήματα της 
χώρας.

► Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών (3) υπαλλή
λων Τελωνείου της Αττικής, οι οποίοι κατηγορούνται για 
υπεξαίρεση στην Υπηρεσία και ψευδή βεβαίωση -νόθευση, 
κατά συναυτουργία.

► Σχηματίσθηκε δικογραφία, σε βάρος Αστυνομικού 
Διευθυντή Υγειονομικού Αξιωματικού σχετικά με παράνο
μες συνταγογραφήσεις σε ατομικά βιβλιάρια υγείας αστυ
νομικών (ύψος ποσού συνταγογραφήσεων τουλάχιστον 
(ΙδΟ.ΟΟθΟ)

► Συνελήφθη, τελωνειακός υπάλληλος, Προϊστάμενος 
του Δικαστικού Τμήματος, Υπηρεσίας Τελωνείου του νο
μού Αττικής, ο οποίος κατηγορείται για εκβίαση, κατάχρη
ση εξουσίας και παθητική δωροδοκία, κατ’ εξακολούθηση.

► Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δεκαπέντε (15) 
αστυνομικών, που υπηρετούσαν ή υπηρετούν σε Υπηρε
σίες της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε βάρος ιδιοκτητών 
καταστημάτων, στα οποία διενεργούνταν παράνομα ηλε
κτρονικά τυχερά παίγνια (Φρουτάκια).

► Συνελήφθησαν, δύο (2) Αξιωματ ικοί Ελληνικής Αστυ
νομίας, καθώς και (1) ένας Δημόσιος υπάλληλος, για παρα
βάσεις του Νόμου περί Ναρκωτικών, κυκλοφορία παραχα- 
ραγμένων νομισμάτων και παράβαση καθήκοντος.

► Συνελήφθη, γυναίκα ιατρός Δημόσιου Νοσοκομείου, 
σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη 
κατ’ εξακολούθηση.

► Συνελήφθη δημόσιος υπάλληλος Νομαρχίας, αρμόδιος 
για τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών προς

έγκριση αδειών λειτουργίας αρτοποιείων, κατηγορούμενος 
για παθητική δωροδοκία, ο οποίος απαιτούσε εκβιαστικά 
από ιδιώτη επιχειρηματία το χρηματικό ποσό των 3.00θΟ 
προκειμένου να προβεί στη μεταβίβαση άδειας καταστήμα- 
τος-αρτοποιείου στο όνομα του επιχειρηματία.

► Συνελήφθη υπάλληλος - Πολιτικός μηχανικός του 
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), κατηγορούμε
νος για παθητική δωροδοκία και εκβίαση.

► Συνελήφθη, Προϊστάμενος Δασικής Υπηρεσίας της 
Αττικής σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία 
για δωροδοκία και εκβίαση.

► Συνελήφθησαν (2) δύο υπάλληλοι του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε βά
ρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παθητική 
δωροδοκία.

► Συνελήφθη ιατρός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινι
κής Δημοσίου Νοσοκομείου για παθητική δωροδοκία κατ’ 
εξακολούθηση.

► Συνελήφθησαν δύο (2) ιατροί πλαστικής χειρουργικής 
Δημοσίου Νοσοκομείου για παθητική δωροδοκία, εκβίαση 
και παράβαση του νόμου περί πρόληψης και καταστολής 
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριό
τητες.

► Συνελήφθη, υπάλληλος Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. για 
παθητική δωροδοκία, εκβίαση και παράβαση του νόμου πε
ρί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες.

► Συνελήφθη δημοτικός υπάλληλος επαρχιακής πόλης, 
αρμόδιος του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Έργων 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος 
απαιτούσε εκβιαστικά από ιδιώτη, να του καταβάλει περι
οδικά διάφορα χρηματικά ποσά, προκειμένου να αναθέτει 
στην εταιρία του εργασίας καθαριότητας σε κοινόχρηστους 
Χώρους.

►Συνελήφθησαν σε πρωτεύουσα νομού της Κρήτης από 
Αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων 
της Ελληνικής Αστυνομίας σε συνεργασία με τις τοπικές 
Αστυνομικές Υπηρεσίες Ασφαλείας, τρία (3) άτομα και 
συγκεκριμένα: Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημόσι
ας Υγείας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, νομίατρος, ο 
οποίος κατηγορείται για εκβίαση, παθητική δωροδοκία και 
παράβαση καθήκοντος, μία (1) ιδιώτης, πολιτικός μηχανι
κός η οποία κατηγορείται για εκβίαση και άμεση συνεργεία 
σε παθητική δωροδοκία και ένας (1) ιδιώτης για άμεση συ
νεργεία σε παθητική δωροδοκία.

►Συνελήφθησαν, ένας (1) ημεδαπός και μια ημεδαπή, 
φίλη του, οι οποίοι κατηγορούνται για από κοινού κατοχή 
ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον, ο συλληφθείς κατηγορεί- 
ται για απάτη εις βάρος ιδιώτη, εν διαστάσει πατέρα ενός 
ανήλικου παιδιού, γιατί παρίστανε τον Αστυνομικό της 
Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, με γνωριμίες στις Ει- 
σαγγελικές Αρχές, που μπορούσε να μεσολαβήσει για έκδο
ση θετικής δικαστικής απόφασης ετπμέλειας του ανηλίκου 
τέκνου του, αποσπώντας του για την δήθεν μεσολάβηση το 
ποσό των 8.ΟΟΟ0. ]
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Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 
θωρακισμένου επιβατηγού οχήματος

Ε γ κ ρ ίθ η κ ε  και έγινε αποδεκτή η δωρεάν παραχώρηση χρήσης έως 30.9.2015 ενός θωρακισμένου αυτοκινήτου 
από την εταιρεία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.» προς την Ελληνική Αστυνομία, για την κάλυψη 
των αναγκών των Υπηρεσιών της, σύμφωνα με τους 
διαλαμβανόμενους στο σχετικό συμφωνητικό, όρους.

Στις 28 Ιουλίου 2011, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Χρηματιστήριο 
Αθηνών Α.Ε.», κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, παρέδωσε τα 
κλειδιά του θωρακισμένου οχήματος, σε μια σεμνή τε
λετή που έλαβε χώρα στην αίθουσα «Παύλος Μπακο- 
γιάννης» του Αρχηγείου, παρουσία του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ελευθέριου 
Οικονόμου, του Προϊσταμένου Επιτελείου Αντιστρά
τηγου Νικολάου Παπαγιαννόπουλου, του Γενικού 
Επιθεωρητού Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγου Γρηγο- 
ρίου Μπαλάκου, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονο- 
μικοτεχνικών και Πληροφορικής/ΑΕΑ Υποστράτηγος
Παναγιώτης Φλήρης, ο Δ/ντής Αστυνομίας Αθηνών Ταξίαρχος Ευθύμιος Λιγιδάκης, ο Διοικητής του Αστυνο

μικού Τμήματος Κολωνού Αστυνόμος Α' 
Αλέξανδρος Δαλέκος όπου υπάγεται το 
«Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.».

Επιπλέον ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης 
επεσήμανε ότι τη συντήρηση του οχή
ματος την επωμίζεται εξ’ ολοκλήρου η 
εταιρεία «Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε.», 
η οποία προσφέρεται να παρέχει την 
αρωγή της σε θέματα χρηματιστηριακής 
τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της νεοϊδρυ- 
θείσας Οικονομικής Αστυνομίας. ]
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ

Υποστράτηγος (ΥΓ) ε.α.

Χειρουργός Οφθαλμίατρος 
Μετεκπαιδευθείς στο Σίδνεϋ Αυστραλίας

►ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: μυωπίας, 
αστιγματισμού, υπερμετρωπίας, 
καταρράκτη, γλαυκώματος...

►ΛΕΙΖΕΡ - 
ΟΠΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ 

►ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Δέχεται με ραντεβού:
Κάθε μέρα απόγευμα 5μ.μ. -  9μ.μ. 

Τρίτη και Παρασκευή πρωί 10π.μ. -  12π.μ. 
Συμβεβλημένος με Δημόσιο, ταμεία...

θηβών 137 -Τ.Κ. 12136 Περιστέρι 
Τηλ-Fax: 2105757100, Κινητό: 6972110393 

Web site: n-athanasoglou.page.tl e-mail: n-athanasoglou@hotmail.com

AaPcs αυτοάμυναε & αστυνομική ράβδοε.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Εξουδετέρωση, ακινητοποίηση, σύλληψη 
και συνοδεία ένοπλου ή άοπλου αντίπαλου.

Σημεία πίεσηε (pressure points) 

Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσηε. 

TAEKWONDO
Αγωνιστικό - Παραδοσιακό 

Ειδικέε τιμέε για τα Σώματα 

Ασφαλείαε.

Εγγραφέε Δωρεάν.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ&
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΟΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΟΣΕΟΣ 26, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674 
ΤΗΛ: 210 9521609,210 9521333, ΚΙΝ.: 6972 22 90 88, E-mail: agstzitzifioniayahao.gr 

ΜΑΡΚ. ΟΡΟΠΟΥ: ENERGY FITNES CLUB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΚΑΛΛΗΣ ΚΟΣΤΑΣ ΤΗΛ: 6937 717612

Α.Γ.Σ ΑΝΑΛΗΨΕΟΣ : VIVA LA VITA FITNESS CLUB, ΔΕΛΦΟΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΟΛΟΥ 38 
ΑΝΑΛΗΨΗ 546 43, ΤΗΛ: 2310 82 05 74
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Αγώνες Special Olympics «ΑΘΗΝΑ 2011» 
Απολογισμός

Η χώρα μας φιλοξένησε τους 
Παγκόσμιους Αγώνες Special 

lympics «ΑΘΗΝΑ 2011» από 
τις 25 Ιουνίου έως και τις 4 Ιου
λίου του 2011. Στο πλαίσιο των 

ώνων διεξηχθησαν (22) αθλή- 
τα σε (18) εγκαταστάσεις, στην 
ριοχή της Αττικής, με τη συμ- 

ετοχή περίπου (9.600) αθλητών 
Special Olympics (αθλητές όλων 
των επιπέδων διανοητικής ανα
πηρίας) και των συνοδών τους 
από (154) χώρες και περίπου (2.500) Προπονητών, (3.000) 
Κριτών/Διαιτητών, (25.000) Εθελοντών και (3.000) εκ
προσώπων Μ.Μ.Ε. Οι αγώνες τελέσθηκαν με βάση τις δε
σμεύσεις που ανέλαβε η χώρα 
μας για τη διοργάνωσή τους, 
καθώς και το Μνημόνιο Συ
νεργασίας που καταρτίσθηκε 
μεταξύ του πρώην Υπουργεί
ου Εσωτερικών και της Ο.Ε.
«ΑΘΗΝΑ 2011», οι υποχρεώ
σεις - δράσεις που αφορούν την 
Ελληνική Αστυνομία, όπως 
αυτές αναφέρονται ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά σε αυτό, 
περιλάμβαναν:
α. Το σχεδίασμά και την εφαρ
μογή μέτρων κυκλοφορίας, τά

ξης και ασφάλειας για την εύρυθ
μη διεξαγωγή των Αγώνων, 
β. Την παραχώρηση των παιδι
κών κατασκηνώσεων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στην Ο.Ε. 
«ΑΘΗΝΑ 2011», για τη χρησιμο
ποίησή τους ως τμήμα του Χωρι
ού Special Olympics, 
γ. Τη διάθεση Ελλήνων αστυνο
μικών στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Λαμπαδηδρομίας.

Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσε- 
ων/Κ.Τ./Α.Ε.Α., συνεργάσθηκε με την Οργανωτική Επι
τροπή Special Olympics «ΑΘΗΝΑ 2011» σε θέματα των 
Αγώνων, ενημέρωνε και συντόνιζε τις αστυνομικές Υπη

ρεσίες, αναπτύσσοντας συ
νεργασίες με τις λοιπές Αρχές 
ασφάλειας που ενεπλάκησαν 
στο πρόγραμμα ασφάλειας των 
Αγώνων, κατά το στάδιο της 
προετοιμασίας και την υλοποί
ηση του σχεδιασμού ασφάλειας, 
με απώτερο σκοπό την ομαλή 
και ασφαλή διεξαγωγή τους.

Στο πλαίσιο αυτό ορίσθηκαν 
δύο αξιωματικοί της ως σύνδε
σμοι επικοινωνίας - συνεργασί
ας με την Οργανωτική Επιτρο
πή των Αγώνων.

\
Δίπλα στους αθλητές των special Olympics οι 15 αστυνομικοί της Υπηρεσίας Φυσικής Αγω
γής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, στο ταξίδι της Φλόγας. Οι Έλληνες αστυνομι
κοί, με συναδέλφους τους από όλα τα μέρη του πλανήτη, συνοδέυσαν στην λαμπαδηδρομία τους 
αθλητές των special Olympics, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα -και φτάνοντας μέχρι την 

Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο-το μήνυμα ότι οι αθλητές με διανοητική 
αναπηρία μπορούν μέσα από τον αθλητισμό και τη συμμετοχή τους σε αγώ
νες να αναπτυχθούν σωματικά, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να 

ενταχθούν με αξιοπρέπεια στις καθημερινές δραστηριότητες του κοι
νωνικού περίγυρου.
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Η φιλοσοφία του σχεδιασμού ασφάλειας επικεντρώθη
κε σχην εξασφάλιση του εορχασχικού και κοινωνικού χα
ρακτήρα των αγώνων στην ευρύτερη περιοχή της Αττι
κής που φιλοξένησε τους Αγώνες, καθώς και τις πόλεις, 
ανά την επικράτεια, όπου έλαβαν χώρα οι εκδηλώσεις 
(Πρόγραμμα Φιλοξενίας «ΠΟΛΙΣ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ» από 20 
έτος 24 Ιουνίου 2011 και τη Λαμπαδηδρομία).

Η Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων/Κ.Τ./Α.Ε.Α., συνερ- 
γάσθηκε με την Οργανωτική Επιτροπή Special Olympics 
«ΑΘΗΝΑ 2011» σε θέματα των Αγώνων, ενημέρωνε και 
συντόνιζε τις αστυνομικές Υπηρεσίες, αναπτύσσοντας 
συνεργασίες με τις λοιπές Αρχές ασφάλειας που ενεπλά- 
κησαν στο πρόγραμμα ασφάλειας των Αγώνων, κατά το 
στάδιο της προετοιμασίας και την υλοποίηση του σχεδια- 
σμού ασφάλειας.

Μεταξύ άλλων:
►Απεστάλη Αξιωματικός της Δ.Χ.Κ. στους Πανευρω

παϊκούς Αγώνες Special Olympics (Βαρσοβία - Πολωνί
ας), για την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας.

►Εκπονήθηκαν Μελέτες Τρωτότητας - ασφάλειας 
όπως του «Καλλιμάρμαρου Παναθηναϊκού Σταδίου», από 
τη μόνιμη διυπηρεσιακή Ομάδα Εργασίας του Α.Ε.Α., με 
σκοπό την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή Ασφά
λειας της συγκεκριμένης κατάστασης κατά την εκπόνη
ση του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Σχεδίου Ασφάλειας 
Τελετών (Έναρξης και Λήξης των Αγώνων).

►Προσδιορίστηκαν οι προδιαγραφές ασφάλειας των 
Εγκαταστάσεων.

►Καταρτίστηκαν και εφαρμόσθηκαν ειδικότερα Επι
χειρησιακά Σχεδία Ασφάλειας και ορίστηκαν Αξιωμα
τικοί Διοικητές και Υποδιοικητές Ασφάλειας των εγκα
ταστάσεων από τη Γ.Α.Δ.Α., που είχε την ευθύνη του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού και της υλοποίησης των μέ
τρων ασφάλειας.

►Εκπονήθηκαν και εφαρμόσθηκαν επί μέρους Κανονι
σμοί Ασφάλειας που εντάχθηκαν στο κεντρικό Επιχειρη

σιακό Σχέδιο Ασφάλειας και τέθηκαν σε 24ωρη ετοιμό
τητα ειδικές ομάδες του Σώματος για την αντιμετώπιση 
κάθε δυνατής απειλής, απ’ όπου κι αν αυτή ήταν δυνα
τόν να προέλθει.

►Πραγματοποιήθηκαν αρκετές δοκιμασίες (security 
tests) του επιχειρησιακού σχεδιασμού ασφάλειας στο 
πλαίσιο των Δοκιμαστικών Αγώνων (Test Events).

►Διατέθηκαν 24 Έλληνες αστυνομικοί στο πλαίσιο 
της Διεθνούς Αστυνομικής Λαμπαδηδρομίας (Συμμετεί
χαν και ογδόντα αλλοδαποί αστυνομικοί λαμπαδηδρόμοι 
από όλο τον κόσμο (Special Olympics Law Enforcement 
Torch Run)] εκ των οποίων 19 λαμπαδηδρόμοι αστυνο
μικοί, 3 αξιωματικοί και 2 αστυνομικοί υποστηρικτικό 
προσωπικό.

►Αξιωματικοί Σύνδεσμοι Ασφάλειας που είχαν προ- 
βλεφθεί συνέδραμαν στην ενημέρωση της Διεθνούς 
Αθλητικής Οικογένειας Special Olympics -  Διπλωματι
κών και Προξενικών Αρχών στη χώρα μας.

►Συγκροτήθηκε και λειτούργησε σε 24ωρη βάση 
καθ' όλη την επιχειρησιακή βάση φάση του προγράμμα
τος ασφάλειας των Special Olympics Συντονιστικό Κέ
ντρο Επιχειρήσεων των Αγώνων, με στελέχη από όλες 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στην καρδιά του κέντρου επι
χειρήσεων της Γ.Α.Δ.Α.

►Εκπονήθηκε και εφαρμόσθηκε ειδικό σχέδιο επικοι- 
νωνιακής διαχείρησης από το Γραφείο Τύπου της Ελλη
νικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Δ/νση Επικοινω
νίας των Special Olympics και τα Γραφεία Τύπου των 
άλλων Σωμάτων Ασφαλείας και Πολιτικής Προστασίας. 
Στο πλαίσιο αυτό στελέχη του Γραφείου Τύπου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν στο Κέντρο Επιχει
ρήσεων των Αγώνων και αποτέλεσαν τους Συνδέσμους 
Επικοινωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα Γραφεία Τύπου.

Η λήψη των ανωτέρω μέτρων και δράσεων εξασφάλι
σε ένα ασφαλές περιβάλλον αγώνων. Αξίζει να σημειω
θεί ότι δεν προέκυψαν προβλήματα ασφάλειας. ]

V

1

Με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη και δεδομένης της ιδιαίτερης ευαισθησίας απέναντι στα παιδιά > 
η Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετεί
χε έμπρακτα με τους αθλητές της στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού των Παγκοσμίων Αγώ
νων SPECIAL OLYMPICS. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας διεξήχθη με μεγάλη επι
τυχία το τουρνουά ποδοσφαίρου (21-3-2011) στο γήπεδο ‘Σπύρος Γιαλαμπίδης’ μεταξύ 
των ομάδων των Special Olympics ,της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΑΠΟ Φωστήρα. 
Στόχος του τουρνουά ήταν η προετοιμασία των αθλητών για τη συμμετοχή τους στους 
Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics.
Με την αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αγωνίστηκαν 
Γρηγοριάδης, Κουκουλιτάκης, Μεθενίτης, Αγγελάκης, Μητρόπουλος, Στόικος, Σαρουγι- 

ανίδης, Τζανέχος, Παπαδημητρίου, Λέντας, Αργάνης, Δημητρόπουλος, Αϊβαλής, Μούργος, Διαμαντής, 
Μπουγατσιάς, Καϊτίδης. Προπονητής ο Υπαρχ/κας Αντώνιος Τσιμπάκης.
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ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΩΝ
Του Υ/Α' Νικολάου Στεφάνου 

της Δ/νσης Χειρισμού Κρίσεων/ΑΕΑ

Ολοκληρώθηκε η συντηρητική εκπαίδευση της Ομάδας Διαπραγματευτών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, σε δυο εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας τριών ημερών η 
καθεμία, στην Αθήνα και Βέροια, για την εδαφική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας Νότιας και Βόρειας Ελλάδας αντίστοιχα.

Την υλοποίηση της εκπαίδευσης ανέλαβε η Σχολή Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφω
σης σε συνεργασία με τη Δ.Χ.Κ./Κ.Τ./Α.Ε.Α., τη Δ/νση Εκπαίδευσης/Α.Ε.Α. και την 
εκπαιδευτική ομάδα των Διαπραγματευτών. Η εκπαίδευση στην Αθήνα πραγματο
ποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των Αστυνομικών Σχολών στην Αμυγδαλέζα Αττι
κής, από 30/5 έως 1/6/2011, ενώ στην Βόρεια Ελλάδα στις εγκαταστάσεις της Σχο
λής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βόρειας Ελλάδας, στη Βέροια Ημαθίας από 
6/6 έως 8/6/2011.

Την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσης (1 Ιουνίου και 8 Ιουνίου, αντίστοιχα) 
πραγματοποιήθηκαν πραγματικές Ασκήσεις, στις οποίες εκτός από τους εκπαιδευό
μενους διαπραγματευτές, συμμετείχαν επίσης, προσωπικό της Ε.Κ.Α.Μ. Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, Διοικητής Σκηνής με δυο βοηθούς του (αξιωματικοί της 
Γ.Α.Δ.Α. & Γ.Α.Δ.Θ. αντίστοιχα) και Ψυχολόγοι του Κεντρικού Ιατρείου Αθήνας & 
Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το σενάριο, δυο ένοπλοι δράστες πραγματοποίησαν ληστεία σε υπο
κατάστημα τράπεζας, αλλά με την άφιξη αστυνομικών στο σημείο εγκλωβίστηκαν 
σε αυτή κρατώντας ομήρους τους υπαλλήλους και τους πελάτες. Στη συνέχεια ανα
πτύχθηκαν στην περιοχή άλες οι αστυνομικές δυνάμεις (Ε.Κ.Α.Μ., διαπραγματευ- 
ές, ψυχολόγοι, κ.λπ.) προκειμένου να διαχειριστούν το περιστατικό.
Οι εκπαιδευόμενοι διαχωρίστηκαν σε συγκεκριμένες ομάδες εργασίας και κλήθη- 
ιν να ανταποκριθούν σε διάφορους ρόλους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σενα- 
ου και τις κατευθύνσεις των έμπειρων εκπαιδευτών τους.
Επίσης, «στήθηκε» Διοίκηση Σκηνής με σκοπό τη διοίκηση και το συντονισμό
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Αποσαφηνίζεται όχι τα σενάρια δεν βασίστηκαν 
σε πληροφορίες για πιθανές απειλές, αλλά επιλέ- 
χθηκαν με γνώμονα τη δημιουργία ενός προσο
μοιωμένου περιβάλλοντος ασφάλειας, για τις ανά
γκες διεξαγωγής της Άσκησης.

Όλη η διαδικασία της Άσκησης συντονίστηκε 
από τη Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/Α.Ε.Α., σε συ
νεργασία με την εκπαιδευτική ομάδα Διαπραγμα
τευτών, προσομοιώνοντας ρόλους και Υπηρεσίες 
που δεν συμμετείχαν ενεργά σε αυτήν.

Στην Άσκηση κλήθηκαν και την παρακολούθη
σαν ως Παρατηρητές, ανώτατοι αξιωματικοί του 
Α.Ε.Α. και ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί 
Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ.Α. και της Γ.Α.Δ.Θ..

Για την κάλυψη των αναγκών του σεναρίου 
της Άσκησης, η Σχολή Αξιωματικών και η Σχολή 

Αστυφυλάκων διέθεσαν δόκιμους οι οποίοι προσομοίω
σαν ρόλους ομήρων.

Συνολικά, στις δυο εκπαιδεύσεις σε Αθήνα και Βέ
ροια, ενεπλάκησαν ενεργά εκατόν εξήντα (160) άτομα 
έχοντας ουσιαστικό ρόλο και απέκτησαν εμπειρία κατά 
λόγο αρμοδιότητας, τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα, σχε
τικά με τη μεθοδολογία προσομοίωσης -  πρακτικής εκ
παίδευσης, όσο και στον επιχειρησιακό τομέα, για την 
αντιμετώπιση τυχόν πραγματικών περιστατικών, ανά
λογων των σεναρίων της Άσκησης.

Οι δυο Ασκήσεις οι οποίες διοργανώθηκαν, παρεί
χαν την δυνατότητα αφενός της εκπαίδευσης όλου του 
εμπλεκόμενου προσωπικού (διαπραγματευτών, Διοικη
τών Σκηνής, ΕΚΑΜ, ψυχολόγων, τεχνικών κ.λπ.), αλλά 
ταυτόχρονα αποτέλεσαν και δοκιμασία του επιχειρησια
κού σχεδιασμοϋ καθώς και της διαδικασίας λήψης απο
φάσεων.

Τα συμπεράσματα των αποτιμήσεων των 
σεων και ειδικότερα των ασκήσεων, 
κείμενο μελέτης της Δ.Χ.Κ./Κ.Τ./Α.Ε.Α. 
χων Διαπραγματευτών και θα 
συγχρονισμό του επιχειρησιακού 
ΔΕΥΚΗΣ, ΝΙΚΙΑΣ). Παράλληλα, η 
θα προβεί σε σχετικές προτάσεις 
πλισμού, που αναδείχθηκε ως βασική 
εκπαίδευσης.. ]

των Υπηρεσιών που έδρασαν/επιχείρησαν στο σημείο 
του περιστατικού ασφάλειας, όπως θα συνέβαινε και 
σε ένα πραγματικό περιστατικό, χρησιμοποιώντας όλα 
τα σύγχρονα μέσα επικοινωνιών και τα κινητά κέντρα 
Επιχειρήσεων, της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Άσκηση στόχευσε στην πρακτική εφαρμογή της εκ
παίδευσης των συμμετεχόντων, προκειμένου να προσο
μοιωθεί στην πράξη το περιβάλλον που θα κληθούν να 
επιχειρήσουν σε περίπτωση που συμβεί στην πραγματι
κότητα παρόμοιο περιστατικό ασφάλειας.

Η Άσκηση έληξε με την δυναμική επέμβαση των αν- 
δρών της Ε.Κ.Α.Μ. οι οποίοι εξουδετέρωσαν τους δρά
στες και απελευθέρωσαν με ασφάλεια τους ομήρους.
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Της Ειρήνης Αδαμοπούλου
ΔΡ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 

NATIONAL-LOUIS UNIVERSITY, CHICAGO IL, USA

Ανήλικοι: θύματα ενδοοικογενειακής βίας ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
(BULLYING) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ (CYBERBULLYING). ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ,

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ο ρόλος τω ν Εκπαιδευτικών και Ψυχολογικών Υπηρεσιών στις Η.Π.Α. 
Πρόληψη -  Παρέμβαση στο Σχολείο

ϋα ιδ ιά -Μ αθηχές: Μ άρτυρες ή  Θ ύματα  Ενδοο ικογενειακής Β ία ς
Η ουμπεριφορά των παιδιών είναι μια αντανάκλαση και μίμηση της γονεοκής συμπε

ριφοράς. Εάν οι γονείς χρησιμοποιούν αρνητικές μεθόδους πειθαρχίας (π.χ. σωματική 
τιμωρία) τα παιδιά είναι πολύ πιθανόν να εξασκήσουν βία για να λύσουν τις διαφορές 
τους (Ohene et al., 2006). Ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά δεν έχουν αναπτύξει τις γνωστικές 
ικανότητες για να καταλάβουν τις εμπειρίες τους και είναι πιο ευάλωτα στην έκθεση της 
βίας. Οι τραυματικές εμπειρίες μπορούν επίσης να έχουν μια δραματική επίπτωση στην 
μαθησιακή ικανότητα και τη συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο (Zenere, 2009).
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π ε ρ α ι τ έ ρ ω  μ ε  τ ο ν  

ε κ φ ο β ι σ μ ό  σ τ ο  
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c y b e r b u l l y in g

από τα ρούχα τους η λένε δικαιολο
γίες για το πως τραυματίστηκαν. Ο 
εκπαιδευτικός ή ο ενήλικας που υπο
πτεύεται ότι το παιδί αγωνίζεται να 
επικοινωνήσει πληροφορίες για μια 
σεξουαλική κακοποίηση πρέπει να 
ακούσει με προσοχή κρατώντας μια 
ήρεμη και ουδέτερη συμπεριφορά 
(Department of Children & Family 
Services, 2006). To παιδί μπορεί να 
είναι διατακτικό να συνεχίσει εάν ο 
ενήλικας δείξει σοκ ή θυμό είτε μέσα

Νομικό Ιΐλαίσιο
Στην πολιτεία του Ιλλινόις, ο ορισμός 

και η διερεύνηση της κακοποίησης και 
παραμέλησης ανήλικων παιδιών καθο
ρίζονται από το Abused and Neglected 
Child Reporting Act (ANCRA) του 1975.
To Illinois Department of Children and 
Family Services (DCFS) είναι ένας κρα
τικός οργανισμός που είναι επιφορτισμέ
νος με τη διεξαγωγή διερεύνησης για την 
κακοποίηση και παραμέληση παιδιών και 
την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρό
νοιας σε παιδιά και οικογένειες. Το 1980 το 
DCFS δέχθηκε αναφορές κακοποίησης και 
παραμέλησης για περίπου 37,000 παιδιά.
Περισσότερα από 100,000 παιδιά αναφέρ
θηκαν το 2001(Department of Children &
Family Services, 2006).

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτικού
To εκπαιδευτικό προσωπικό ανήκει στην 

κατηγορία των «Mandated reporters», 
των επαγγελματιών που υποχρεούνται 
από τον νόμο να καταγγέλλουν υποπτευό
μενη κακοποίηση ή παραμέληση. Ο εκπαι
δευτικός και όποιος έχει την εύλογη αιτία 
να υποπτεύεται ότι ένα παιδί έχει κακοποιηθεί ή παραμελη
θεί πρέπει να ειδοποιήσει την εικοσιτετράωρη ανοικτή τη
λεφωνική γραμμή του Department of Children and Family 
Services (DCFS). Ο εκπαιδευτικός που με πρόθεση αποτύ- 
χει να αναφέρει υποψία κακοποίησης ανηλίκων ή παραμελή
σει μπορεί να κατηγορηθεί με πλημμέλημα ή κακούργημα και 
επίσης να χάσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Διερεύνηση Κακοποίησης-ΙΙαραμελησης
Εάν υπάρχει μια καταγγελία και εγκριθεί από το DCFS, τότε 

ένας ερευνητής κάνει μια απόπειρα να δει το θύμα μέσα σε 24 
ώρες. Εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για το παιδί η έρευνα ξεκι
νάει αμέσως. Ο ερευνητής από το DCFS θα επισκεφτεί το σχο
λείο και θα πάρει συνέντευξη από το παιδί χωρίς την παρουσία 
των εκπαιδευτικών. Επίσης επισκέπτεται το σπίτι του παιδιού 
και μιλάει με την οικογένειά του για να αξιολογήσει εάν το παι
δί είναι ασφαλές. Σοβαροί ισχυρισμοί απαιτούν την ειδοποίηση 
των τοπικών αρχών και του εισαγγελέα για την αναφορά ως 
πιθανή εγκληματική πράξη. Μια καταγγελία σεξουαλικής κα
κοποίησης συχνά αναλαμβάνεται από μια ομάδα ειδικών ερευ- 
νητών-ένας από το DCFS και ένας από την αστυνομία. Αυτοί 
οι ερευνητές είναι επιδέξιοι σε τεχνικές ομιλίας με παιδιά για 
αγχογόνα ζητήματα, και γνωρίζουν πως να συλλέξουν πληρο
φορίες με ένα λεπτομερή τρόπο και χωρίς να τραυματίσουν το 
παιδί (Department of Children & Family Services, 2006).

Εξιστόρηση Κακοποίησης απο Παιδιά
Για τα πολύ μικρά παιδιά, η εξιστόρηση της κακοποίησης 

μπορεί να γίνει τυχαία, να τους ξεφύγει σε μια συζήτηση με 
ένα άλλο παιδί ή ενήλικα. Αλλά για τα περισσότερα παιδιά, η 
αποκάλυψη είναι επώδυνη και σκόπιμη. Επίσης υπάρχουν πε
ριπτώσεις που τα παιδιά κρύβουν τα σωματικά σημάδια κάτω

από λεκτικές απαντήσεις ή αντιδράσεις προσώπου. Τα 
παιδιά είναι πιθανόν να νιώθουν ντροπή για την αποκά
λυψη σεξουαλικής κακοποίησης και μπορεί να μεταμ
φιέσουν την ανάμειξη τους λέγοντας ότι η κακοποίηση 
συνέβη σε έναν φίλο ή σε κάποιο από τα αδέλφια τους. 
Βρίσκοντας ένα πιο ήσυχο/ιδιωτικό μέρος για την συ
νέχιση της συζήτησης μπορεί να βοηθήσει το παιδί να 
χαλαρώσει και να δώσει μια ολοκληρωμένη αποκάλυ
ψη. Γενικά, ο εκπαιδευτικός που ακούει την αποκάλυ
ψη ενός παιδιού δεν θα έπρεπε να ενθαρρύνει το θύμα να 
αποκαλύψει επιπλέον πληροφορίες πέρα από το τι δίνε
ται εθελοντικά. Επιπλέον ερωτήσεις μπορούν να κατα- 
λήξει σε ένα επιπλέον τραυματισμό του παιδιού. Ο εκ
παιδευτικός πρέπει να συγκεντρωθεί στο να καταγράψει 
πολύ προσεκτικά ότι αναφέρει το θύμα εθελοντικά (π.χ. 
χρόνο και το μέρος του περιστατικού, την ταυτότητα 
του δράστη, πιθανοί μάρτυρες ή άλλοι που γνωρίζουν το 
περιστατικό).

Ο Εκφοβισμός στο Σχολικό Περιβάλλον 
Ως εκφοβισμός (bullying) στο σχολείο χαρακτηρίζεται 

η επιθετική συμπεριφορά η οποία: (α) έχει την πρόθεση 
να προκαλέσει ανησυχία ή κακό, (β) εμπεριέχει μία ανι
σορροπία δυνάμεων ανάμεσα στον δράστη και το θύμα, 
και (γ) συνήθως συμβαίνει επανειλημμένα στην πάροδο 
του χρόνου (Nansel et al., 2001; Olweus, 1993). Μπορεί 
να πάρει διαφορετικές μορφές όπως:
►σωματικός εκφοβισμός
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[  Β ΙΑ  :

STOP
CYBER-BULLYING

► πειράγματα ή βρισιές 
►κοινωνικά αποκλεισμό
► σεξουαλική παρενόχλη
ση από συνομιλήκους 
►εκφοβισμός για την 
εθνότητα, θρησκεία, ανα
πηρία και φύλο 
►εκφοβισμός μέσω κινη
τού τηλεφώνου ή στο δι
αδίκτυο.

Χαρακτηριστικά του Εκφοβισμού 
Ο σχολικός εκφοβισμός έχει παρατηρη

θεί από την προνηπιακή ηλικία (Alsaker &
Valkanover, 2001) με κορύφωση του σωμα
τικού εκφοβισμού κατά την παιδική και προ-εφηβική ηλι
κία (Nansel et al., 2001). Στη μέση της εφηβείας γίνονται 
πιο αποδεκτές οι ψυχολογικές τακτικές, όπως ο κοινωνικός 
αποκλεισμός και η διάδοση φημών (Archer & Coyne, 2005). 
Τα αγόρια είναι πιο πιθανό να αναφέρουν ότι εκφοβίζονται 
σωματικά από τους συνομιληκους τους ενώ από την άλλη 
τα κορίτσια συνήθως αναφέρουν ότι είναι στόχοι διασπο- 
ράς φημών με στόχο την κοινωνική απομόνωση καθώς και 
σεξουαλικών σχολίων (Nansel et al., 2001). Παρόλο που ο 
εκφοβισμός στο σχολείο αντιμετωπίζεται συχνά ως ένα φυ
σιολογικό φαινόμενο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, 
σχετίζεται με αρνητική ψυχο-κοινωνική λειτουργία στα 
παιδιά που εμπλέκονται (Olweus, 1993; Sweater, 2010).

Αντιμετώπιση του Εκφοβισμού στο Σχολείο 
Στην προσπάθεια να εξαλείψουν τα όπλα και τη σχολική 

βία, πολλά δημόσια σχολεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής έχουν εισάγει τη σκληρή πολιτική της «μηδενι
κής ανοχής» (zero tolerance), αυτόματη και αυστηρή τιμω
ρία. Όμως αυτού του είδους οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση 
στην τιμωρία, οι μαθητές αποβάλλονται για μικρές παρα
βάσεις και καταλήγουν να στοχοποιούνται μαθητές με ει
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οι μαθητές μειονοτήτων 
(Cornell, 2006). Έμφαση πλεόν δίνεται στην αντιμετώπιση 
και πρόληψη του εκφοβισμού στο σχολείο μέσω στρατηγι
κών παρέμβασης που εκτείνονται σε τρία επίπεδα:
Ιο Επίπεδο: Πρωταρχική ή Καθολική Πρόληψη με όλο 
τον μαθητικό πληθυσμό. Σκοπός στο πρώτο επίπεδο είναι 
ο καθορισμός της αντιεκφοβιστικής πολιτικής στο χώρο του 
σχολείου και η θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς για όλους

τους μαθητές. Επίσης είναι 
ωφέλιμη η προληπτική πα
ρέμβαση μέσω της ενσωμά
τωσης της κοινωνικής-συ- 
ναισθηματικής μάθησης 
στο αναλυτικό πρόγραμμα 
καθώς και σχολικών δρα
στηριοτήτων ενημέρωσης 
για τον εκφοβισμό.
2ο Επίπεδο: Δευτερεύου- 
σα ή Στοχευμένη Παρέμβα
ση με ομάδες μαθητών που 
επιδεικνύουν μερικές δυ
σκολίες (at-risk). Για τους 
μαθητές οι οποίοι έχουν δυ
σκολία να προσαρμοστούν ή 
να δημιουργήσουν φίλους, 
οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να οργανώσουν παιχνίδια 

και δραστηριότητες ώστε τα παιδιά να 
μην νιώθουν απομονωμένα. Οι μεγα
λύτεροι μαθητές μπορούν να δράσουν 
ως μέντορες ή διαμεσολαβητές στους 
νεότερους μαθητές.
3ο Επίπεδο: Εντατική-Ατομική Πα
ρέμβαση με μαθητές που εμπλέκονται 
στον εκφοβισμό ως δράστες ή θύματα. 

Οι παραπάνω μαθητές μπορεί να επωφεληθούν από ατομι
κή και ομαδική ψυχολογική υποστήριξη ή εκπαίδευση στις 
κοινωνικές δεξιότητες. Τέλος, η ενημέρωση και εμπλοκή 
των γονέων, τόσο του δράστη όσο και του παιδιού-στόχος, 
θα πρέπει να γίνεται όσο το δυνατό πιο σύντομα. ]
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Ενημέρωση των Σωμάτων Ασφαλείας, για το “προνόμιο επιστροφής χρημάτων” 

από τις αγορές σας στο πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων του EmporikoNet.

To EmporikoNet είναι μια υπηρεσία δικτύωσης καταναλωτών, συγκεκριμένων κλάδων και ομάδων του δημόσιου τομέα, με σοβαρά 

οικονομικά οφέλη στις καθημερινές αγορές. Οι επιχειρήσεις σας επιστρέφουν μέρος των χρημάτων από τις μικρές ή μεγάλες αγορές σας.

Το δίκτυο κάνει την έναρξη λειτουργίας με 5.000 και πλέον επιχειρήσεις για 30 διαφορετικούς κλάδους, που καλύπτουν 

καθημερινές και ειδικές ανάγκες της οικογένειας σε όλη τη Χώρα.

Έως το νέο έτος, θα έχει ολοκληρωθεί σε βενζινάδικα και αλυσίδα σούπερ Μάρκετ!

Ενδεικτικά: Οικ. συσκευές, ένδυση, ταβέρνες, κινητή, αυτοκίνητο, ασφάλιστρα, οδ. Βοήθεια, ιατροί κλπ.

(δείτε όλους τους κλάδους στο www.EmporikoNet.gr).

Κατά μέσο όρο σας επιστρέφουν το 10 -12% της αξίας των αγορών, στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Το προνόμιο επιστροφής 

χρημάτων των αστυνομικών, μπορούν να αποκτήσουν και οι συνταξιούχοι της ΕΛ.ΑΣ.

Στις επιχειρήσεις του EmporikoNet, κάνετε τις αγορές σας και, “μετά την τελική τιμή ταμείου” με την επίδειξη της κάρτας κωδικού, 

δικαιούστε επιστροφή μέρους των χρημάτων που πληρώσατε, το σύστημα καταχωρεί αυτόματα το ποσό στο λογαριασμό σας και δεν έχει 

σχέση με οποιαδήποτε προηγούμενη έκπτωση σας έχει γίνει.

Το ποσοστό επιστροφής αναρτάται εμφανώς στα καταστήματα και στο www.EmporikoNet.gr 

Η απόκτηση του δικαιώματος δεν έχει κανένα κόστος για τους αστυνομικούς πέραν του κόστους courier για παραλαβή του κωδικού σε 

δυο μίνι κάρτες από ανεξίτηλο υλικό και τις οδηγίες χρήσης και δικαιωμάτων στο “προνόμιο επιστροφής χρημάτων”.

Η κάρτα πιστοποιεί τον χρήστη και τον κωδικό, ΔΕΝ είναι και ΔΕΝ έχει σχέση με πιστωτική!

0 κωδικός επιστροφής αποκτάται με δυο τρόπους: α) πρώτη προτεραιότητα στις αιτήσεις με ηλεκτρονική υποβολή από το site 

πληροφοριών www.EmporikoNet.gr, και β) τις αιτήσεις με fax, δλδ την συμπλήρωση και αποστολή του παρακάτω δελταρίου στο fax 

2109578600.

0 κωδικός ισχύει για τα μέλη οικογενειών των δικαιούχων αστυνομικών και όχι για τρίτους.

Για πληρέστερη ενημέρωση καθώς και κάθε επόμενη, επισκεφτείτε το www.EmporikoNet.gr

Στοιχεία δημιουργίας και αποστολής κωδικού “προνόμιο επιστροφών” (Συμπλ. με κεφαλαία)

*Όνομα: *  Επώνυμο: * *  Ημ. Γέννησης:

Δ/ση: οδός Αρ.: e-mail:

Πόλη/Περιοχή: Τ.Κ:

Τηλ.: *Κινητό:

* *  Αν θέλετε να λαμβάνεται sms, πριν απομακρυνθείτε από το ταμείο για την επιβεβαίωση της επιστροφής χρημάτων στο 

λογαριασμό σας, συμπληρώστε το κινητό σας.

* *  Αν θέλετε να λαμβάνεται sms, πριν απομακρυνθείτε από το ταμείο για την επιβεβαίωση της επιστροφής χρημάτων στο 

λογαριασμό σας, συμπληρώστε το κινητό σας.**Αν θέλετε να λαμβάνεται ενημερώσεις από επιχειρήσεις της περιοχής σας, για 

προσφορές και προϊόντα με κριτήριο την ηλικία, συμπληρώστε το έτος γεννήσεως.

http://www.EmporikoNet.gr
http://www.EmporikoNet.gr
http://www.EmporikoNet.gr
http://www.EmporikoNet.gr


[  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  :

Του καθηγητή Γιάννη Πανούση

Ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια
και νέα γενιά

Α ν ω ς  κ ο ιν ω ν ικ ή  πολιτική ορίσουμε «τη διορθω
τική ή προληπτική παρέμβαση στην κοινωνική πραγ
ματικότητα με τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην 
άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την προ- 
αγωγή της κοινωνικής δικαιοσύνης» και αν στην κοι
νωνική πρόνοια ενυπάρχει το δικαίωμα του λήπτη της 
-υβηρεσίας να προστατευτεί από το Κράτος και την κοι
νωνία, τότε βρισκόμαστε στην καρδιά του προβλήματος 
των αρχών, των πλαισίων και των ορίων, της θεσμικής 
εγγύησης της κάλυψης του minimum τουλάχιστον των 
κινδύνων και της εξασφάλισης του maximum της προ
στασίας που δικαιούται για να ζει αξιοπρεπώς ένας σύγ
χρονος άνθρωπος, ιδίως ένας νέος.

Το κοινωνικό κράτος δεν αξιολογείται με βάση στατι
στικά στοιχεία αλλά με το βαθμό αρωγής, άρσης δυσχε
ρούς κατάστασης, διευκόλυνσης της ένταξης και τελικά 
(προοπτικών) ευημερίας που παρέχει στους ασθενέστε
ρους πολίτες του.

Η διανεμητική δικαιοσύνη και η αναδιανεμητική λει
τουργία της πολιτείας στοχεύουν στην ενίσχυση των 
ατόμων που έχουν ανάγκη, με υπηρεσίες και αγαθά,

ώστε η θεσμική ισότητα να εναρμονιστεί με την ελευ
θερία και ο καθένας ν ’ απολαμβάνει ίσα βασικά δικαι
ώματα.

Η κρίση του κοινωνικού κράτους και η απομάκρυνση 
από την αρχή της καθολικότητας της κοινωνικής προ
στασίας αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα, θέτοντας σε αμ
φισβήτηση όχι μόνο την ισότητα και την ισονομία αλλά 
και την ίδια τη Δημοκρατία.

Η καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας είναι υπο
χρέωση Κράτους και κοινωνίας όχι για λόγους φιλαν
θρωπίας, τάξης και ησυχίας ή ελεημοσύνης αλλά και 
ως κοινωνική λειτουργία, που αναβαθμίζοντας τον άν
θρωπο και την εργασία του, καθίσταται και παραγωγι
κή. Πέραν δηλαδή της ενίσχυσης της κοινωνικής συ
νοχής και της αποτροπής κοινωνικών συγκρούσεων, η 
(κοινωνική) λειτουργία του κοινωνικού κράτους τείνει 
στην καλύτερη συμβίωση -  συνύπαρξη.

Οι σταθεροποιητικές αυτές πολιτικές δεν αναιρούν 
βέβαια τις πολιτικές αντιθέσεις.

Στο άρθρο 22 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δι
καιωμάτων του Ανθρώπου ορίζεται ότι ο καθένας, ως
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μέλος της κοινωνίας, έχει δικαίωμα στην κοινωνική ασφά
λεια και στην ικανοποίηση των βασικών του δικαιωμά
των, ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπρέπειά του και ν ’ ανα
πτυχθεί ελεύθερα η προσωπικότητά του.

Η φτώχεια όμως, η ανεργία, το περιθώριο συνιστούν κα
ταστάσεις που παραβιάζουν τ ’ ανθρώπινα δικαιώματα.

Από την κοινωνική/ οικονομική μειονεξία (ή μη-εύνοια) 
το πέρασμα στον αποκλεισμό είναι εύκολο.

Ο αποκλεισμός επεκτείνεται και διευρύνεται σε πολλούς 
τομείς (αγορά εργασίας, κοινωνικό περιβάλλον, οικογέ
νεια, εν γένει εκπαίδευση κ.λπ.) εκφράζοντας κάθε φορά 
τη δυναμική εξουσίας ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες.

Η παρέμβαση άρα πρέπει ν ’ αφορά όλους τους τομείς της 
κοινωνικής δράσης και όχι μόνο την εργασία.

Ο κοινωνικός αποκλεισμός εμπεριέχει πολυδιάστατες 
μορφές αποστερήσεων. Εκτός από την αδυναμία άσκησης 
κοινωνικών δικαιωμάτων συνεπάγεται και τη χαμηλή αυ
τοεκτίμηση των ίδιων των αποκλεισμένων, την αναξιο
πρεπή διαβίωση/ επιβίωσή τους λόγω ισχνών σχέσεων με 
τους μηχανισμούς παραγωγής/ διανομής πόρων. Η υποα
πασχόληση, ετεροαπασχόληση, χαμηλά αμοιβώμενη απα
σχόληση βιώνονται από τους νέους 
συχνά ως προθάλαμοι κοινωνικού 
αποκλεισμού.

Η ευθύνη του κοινωνικού απο
κλεισμού τεχνηέντως μετακυλίεται 
στον νεαρό κοινωνικά αποκλεισθέ- 
ντα, ο οποίος καλείται ν ’ αλλάξει την 
μοίρα του, δηλαδή να «επαναπροσαρ
μοστεί».

«  χΤΗ  φτώχεια ό μ ω ς ,  

η  α ν ε ρ γ ί α ,  χ ο  π ε ρ ι θ ώ ρ ι ο  

σ υ ν ι σ τ ο ύ ν  κ α τ α σ τ ά σ ε ι ς  π ο υ  

π α ρ α β ι ά ζ ο υ ν  τ ’ α ν θ ρ ώ π ι ν α
e ”δ ι κ α ι ώ μ α τ α

Ο νέος αναζητάει το δικό του στίγμα σ’ έναν κόσμο 
που νοιώθει μέλος «μιας κοινωνίας» και ταυτόχρονα 
ένας διαφορετικός άνθρωπος.

Στο πολιτισμικό σύστημα των σύγχρονων πόλε
ων που παράγουν νέους και κανόνες και αξίες, στά
σεις και συμπεριφορές, μέσα στο ανώνυμο και διάφο
ρο πλήθος, η καταπίεση της ανάγκης να κερδίσει (και 
όχι να πετύχει σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνι
διού), η αγωνία να γίνει αποδεκτός, η γοητεία των 
αντικειμένων και η ακόρεστη επιθυμία της ικανο
ποίησης φιλοδοξιών, η μοναξιά της αποτυχίας, η υπο
ταγή και ο ανταγωνισμός, έχουν αφήσει στους νέους 
μόνο δύο λύσεις: το παιχνίδι ή την πρόκληση.

Αυτό το παιχνίδι («ζωής» και πολλές φορές «θανά
του») κι αυτή η πρόκληση (προς καθετί το παλιό ή το 
ιεραρχικά δομημένο) δεν γνωρίζουμε εξαρχής πώς θα 
καταλήξει. Αν δηλ. ο ανήλικος κάτω από τις συγκε
κριμένες περιστάσεις θα επωμιστεί το ρόλο του θύτη 
ή του θύματος. Όλα είναι δυνατά ως προς το ενδε
χόμενο αποτέλεσμα. Αυτό όμως που συνιστά την ευ
θύνη όσων κατανοούν (ή και συγχωρούν) είναι αφε
νός η ανάπτυξη μιας παιδαγωγικής της πρόληψης και 
της αλληλεγγύης κι αφετέρου ο μη, δικαστικός ή κοι
νωνικός, στιγματισμός τόσο των δραστών ανηλίκων 
όσο και των θυμάτων.

Ο νέος είναι προϊόν και δημιουργός της κοινωνίας. 
Όμως, όσο περισσότερο αισθάνεται προϊόν και λιγότε
ρο δημιουργός, τόσο περισσότερο παίζει και προκαλεί 
την κοινωνία. Νομίζω λοιπόν ότι όσο αναγκαίο είναι 
το να διερευνήσουμε τη στάση των νέων απέναντι στη 
ζωή, άλλο τόσο και περισσότερο αναγκαίο είναι να ανα- 
διαμορφώσουμε τη δική μας στάση απέναντι τους.

Εκ παραλλήλου, θα πρέπει να συνειδητοποιήσου
με πως, όσο οι αναλύσεις μας τείνουν να παραβλέ
πουν τις κοινωνικές παραμέτρους, τόσο η χάραξη της 
όποιας πολιτικής θα κινείται άναρχα ανάμεσα σε ηθι
κολογίες περί «ευάλωτων ατόμων» και σε ανταποδο
τικού^ εκδικητικούς παραδειγματισμούς του κοινω
νικά απείθαρχου ανήλικου που «δεν μας μοιάζει» και 
«δεν μας ακούει».

Κι όσοι οι κοινωνικές παράμετροι εξοβελίζονται 
από ατομιστικές προσεγγίσεις τόσο πιο εύκολο γίνε
ται, αντί να κινητοποιείται το Κράτος Πρόνοιας προ- 

κειμένου να στηρίζει οικογένεια 
και ανηλίκους ώστε να δοθεί μια 
δεύτερη (ή και νιοστή) ευκαιρία 
στο νέο άνθρωπο για να πάρει με 
καλύτερους όρους τη μοίρα του 
στα χέρια του θα ποινικοποιού- 
με τη νεότητα και τη φτώχεια.

Φαύλος κύκλος με τραγικά 
αποτελέσματα. ]
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[  Ε Π Ε Τ Ε Ι Ο Σ

Του Ιωάννη Ελ. Σιδηρά
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΥ

Η Παναγία Φανερωμένη της

Ένα από χα περίπου 3.500 τιμητικά 
και κοσμητικά επίθετα καα προσωνυμία 
που αποδίδονται στο πρόσωπο της Υπε- 
ραγίας Θεομήτορος Παναγίας και έχουν 
καταγραφεί, είναι και αυτό της «Φανε
ρωμένης». Το προσωνύμιο «Φανερω
μένη», αποδίδεται στην κυρία Θεοτόκο 
είτε από την Εκκλησία, είτε από τον πι
στό λαό και υπομνηματίζει αφενός μεν 
τον θαυμαστό τρόπο με τον οποίο «εφα- 
νερωθη» ή «εφάνη» η θαυματουργός ει
κόνα αυτής, αφετέρου δε τα πολλά και 

εξαίσια και παράδοξα «φανέντα» θαύματα αυτής.
Δεν υπάρχει ανά την υφήλιο Ιερά Μητρόπολη στην 

οποία να μην υπάρχει αφιερωμένη Ιερά Μονή ή Θεομη
τορική εικόνα επί ονόματι της «φανερωμένης» Παναγίας. 
Από την θαυματουργή και ιστορική εικόνα της Φανερω

μένης Παναγίας ( ή Παναγίας της Κυζίκου) που έχει μετα
φερθεί και ευρίσκεται στο αριστερό κλιτός του πανσέπχου 
Πατριαρχικού ναού του Αγίου Γεωργίου στο Φανάριον 
μέχρι την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Αευκάδος 
και την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρρύα- 
κος στη Θράκη και ειδικά στον Ν. Ροδόπης αναρίθμητα 
τα «φανέντα» θαύματα και υπερβατικά γεγονότα της φα
νερωμένης χάριτος της Θεομήτορος Παναγίας.

Στην ακριτική Θράκη η «φανερωμένη χάρις» της φα
νερωμένης Θεοτόκου εφάνη αρχικώς, στον τρόπο με τον 
οποίο ευρέθη η ιστορική και θαυματουργός εικόνα αυ
τής και μάλιστα από Οθωμανό Μουσουλμάνο Αγά (τσι
φλικά) της περιοχής του Κιρ-Τσιφλικίου όπου ένα μέρος 
αυτού ονομάζετο Φατήρ-Γιακά και εξ αυτής της τοπωνυ
μίας ονομάστηκε η Παναγία Φανερωμένη Βαθυρρύακος 
(ελληνιστί) ή Παναγίας του Φατήρ -  Γιακά ή της Φαχρή- 
κας ή της Πατρίκας, όπως γράφει στο σχετικό βιβλίο του ο
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μακαριστός Μητροπολίτης Μα- 
ρωνείας κυρός Τιμόθεος, ο οποί
ος μάλιστα αναφέρει ότι την τε
λευταία ονομασία (Πατρίκα) 
διέσωσε προφορικώς ο αείμνηστος ιερεύς της Μητροπόλεως 
Μαρωνείας Λάμπρος Θεολογίδης (1886-1969).
Τρεις είναι οι λόγοι για τους οποίους ο αοίδιμος Μητροπο

λίτης Μαρωνείας Τιμόθεος έδωκε το τιμητικό προσωνύμιο 
«Παναγία Φανερωμένη Βαθυρρύακος».
Ο πρώτος σχετίζεται με τον όντως θαυμαστό τρόπο με τον 
οποίο εφάνη και ευρέθη η ιστορική εικόνα της Θεομήτορος.

Η Θεοτόκος επέλεξε να εμφανιστεί σε Οθωμανό Αγά (τσι
φλικά), ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του αγροκτήματος «Κήρ- 
Τσιφλίκ» σε μέρος -  τμήμα του οποίου υπήρχε η περιοχή 
Φατήρ -  Γιακά πλησίον του άλλοτε ισχυρού χειμάρρου Κα
ρά -  Σου (μαρτυρία Στ.Κυριακίδη). Ο Οθωμανός Μουσουλ
μάνος Αγάς επί τρεις συνεχείς νύχτες έβλεπε στο σημείο 
όπου ευρέθη η εικόνα φωτεινό σημείο και κατόπιν συνεννο- 
ήσεως με την τοπική εκκλησία έγινε ανασκαφή και ευρέθη η 
εικόνα. Δικαίως λοιπόν η θαυματουργός εικόνα ονομάστηκε 
«φανερωμένη» λόγω του όντως θαυμαστού τρόπου της εμ- 
φανίσεώς της στον αλλόθρησκο Οθωμανό Αγά.
Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο εδόθη η ονομασία «φανερω
μένη» στην ιστορική και θαυματουργό εικόνα είναι τα πολ
λά και θαυμαστά «φανέντα» γεγονότα όπου συνδέονται με 
την εικόνα αυτή της Θεομήτορος. Δύο κορυφαία μετά την 
εύρεση της εικόνας γεγονότα συνδέονται με την «Φανερω
μένη Παναγία». Το πρώτο σχετίζεται με τον θαυμαστό τρό
πο εγκαταστάσεως της εικόνος, μετά την ανεύρεσή της, στον 
Ιερό Μητροπολιτικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτη
νής. Επειδή λοιπόν πολλά πέριξ χωρία διεκδικούσαν την ει
κόνα της Θεοτόκου, απεφασίσθη να τοποθετηθεί αυτή εφ’ 
αμάξης ώστε τα άλογα ζώα να σταματήσουν την άμαξα εκεί 
όπου η Θεοτόκος επρόκειτο να εγκατασταθεί Τελικώς η 
άμαξα εσταμάτησε στον Μητροπολιτικό ναό της Κομοτη
νής, όπου η εικόνα παρέμεινε μέχρι στις 3 Ιουλίου του 1955, 
οπότε ο Μαρωνείας Τιμόθεος μετέφερε την ιερά εικόνα στην 
νεοανεγερθείσα Ιερά Μονή της Παναγίας Φανερωμένης Βα
θυρρύακος. Το δεύτερο θαυμαστό γεγονός 
που συνέβη κατά την εγκατάσταση της 
εικόνος στον μητροπολιτικό ναό της Κο
μοτηνής σχετίζεται με την θαυμαστή ία- 
ση της αναπήρου και κωφαλάλου εγγονής 
του Οθωμανού Αγά, η οποία επεβιβάσθη 
στην άμαξα και εθεραπεύθη.
Ο τρίτος λόγος που συνετέλεσε στο να απο
δοθεί η προσωνυμία «Φανερωμένη Βαθυρ
ρύακος» σχετίζεται με την προσπάθεια του 
μακαριστού Μαρωνείας Τιμοθέου να εξα- 
λειφθεί το ξενόφωνο τοπωνύμιο «Φατήρ -  
Γιακά». Η πρωτοβουλία αυτή του μακαρι
στού Τιμοθέου εβασίζετο αφενός μεν στο 
γεγονός ότι η ημέρα της Πανηγύρεως σε 
βάθος ετών ελάμβανε χώρα την 22α και

I 'M ' ΘΥ
IFPA ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡ2ΜΕ.ΝΗΣ

1 Α 6 ϊ  Γ Ι' ΥΑΚΟΣ 
ΙΛγ ΥΒΗ
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Δεν υπάρχει ανά 

την υφήλιο Ι ε ρ ά  

Μ η τ ρ ό π ο λ η  σ τ η ν  

ο π ο ί α  ν α  μ η ν  υ π ά ρ χ ε ι  

α φ ι ε ρ ω μ έ ν η  Ι ε ρ ά  

Μ ο ν ή  ή  Θ ε ο μ η τ ο ρ ι κ ή  

ε ι κ ό ν α  ε π ί  ο ν ό μ α τ ι

23η Αυγούστου εκάστου 
έτους, που είναι η ημέρα 
αποδόσεως της εορτής της 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

(εννεάμερα), κατά την οποία έχει επικρατήσει να προσ
δίδεται το προσωνύμιο «φανερωμένη» στην Υπεραγία 
Θεοτόκο. Αφετέρου δε ο αοίδιμος Μητροπολίτης Μα
ρωνείας Τιμόθεος βασιζόμενος σε σχετική μελέτη και 
αναφορά του αείμνηστου Κομοτηναίου Πανεπιστημια
κού διδασκάλου Στ. Κυριακίδη, αναφέρει ότι: «... άξιον 
ιδιαιτέρας σημειώσεως τυγχάνει το γεγονός, ότι η θέσις 
εν η κείται σήμερον η Μονή μνημονεύεται υπό βυζα
ντινών χρονογράφων και ιστορικών υπό την τοπωνυ
μίαν "Παναγία”».

Η «Φανερωμένη Θρακιώτισσα» Παναγία ανεδεί- 
χθη χάρις στις προσπάθειες δύο Μητροπολιτών Μα
ρωνείας, του αοιδίμου Ανθίμου Δ' (1922-1938) ο οποί
ος ανήγειρε το 1930 το πρώτο παρεκκλήσιο επί ονόματι 
της Παναγίας του Βαθυρρύακος και του Τιμόθεου Α' 
(1954-1974) ο οποίος ανήγειρε το 1955 στην σημερι
νή τοποθεσία της την Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμέ
νης Βαθυρρύακος. Θα ήταν ιστορικά αντιδεοντολογικό 
να μην αναφερθεί ότι το πρώτο μικρό απέρριττο εξωκ- 
κλήσιο ανεγέρθη επί Μητροπολίτου Μαρωνείας Νικο
λάου (1902-1914) εντός του σημερινού αμπελουργικού 
σταθμού Αιγείρου όπου ευρέθη η θαυματουργός εικών 
και στο ίδιο σημείο ευρίσκεται σήμερα το παρεκκλήσιο 
«Παναγία των Ρόδων».

Αξίζει να αναφερθεί ότι το κτήμα αυτό αρχικώς ανή
κε στους ευπατρίδες Κων/νο Σκουτέρη και Ελευθέριο 
Τελωνίδη, καθώς και στον Οθωμανό Τσιφλικά Αμέτ 
Εφέντη Μποσνάκογλου, οι οποίοι το εδώρισαν στον 
Μητροπολιτικό ναό Κομοτηνής.

Από δε την έρευνά μας στο αρχειοφυλακείο του Οι
κουμενικού Πατριαρχείου ανακαλύψαμε έγγραφο σύμ
φωνα με το οποίο οι δύο Έλληνες Ελευθέριος Τελωνί- 
δης και Κων/νος Σκουτέρης είχαν υποβάλλει γραπτό 
αίτημα (1907) στον τότε Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωα

κείμ V  για την ανέγερση του πρώτου 
εξωκκλησίου στο σημείο όπου ευρέθη 
η ιστορική εικών. ]

τ η ς  « φ α ν ε ρ ω μ έ ν η ς »  

Π α ν α γ ί α ς

Βιβλιογραφία: Στ. Κυριακίδη,, Περί την 
Ιστορίαν της Θράκης -  Ο Ελληνισμός των 
συγχρόνων Θρακών -  Αι πόλεις Ξάνθη 
και Κομοτηνή, Θεοί νίκη 1960, σ. 56 Μητρ. 
Μαρωνείας Τιμοθέου, Η  Ιερά Μονή 
Φανερωμένης Βαθυρρύακος (Φατήρ-Γιακά) 
Κομοτηνή 1972. Ιω. Ελ. Σιδηρά, Άγνωστα 
ιστορικά στοιχεία για την ανέγερση του 
παλαιού παρεκκλησίου στο τόπο ανενρέσεως 
της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας 
Φανερωμένης (Αμπελουργικός Σταθμός 
Αιγείρου), Εκκλ. Εφημ. «Η Μεταμόρφωση 
του Σωτήρος» Αρ. φυλ. 2, Κομοτηνή 2007, 
σελ. 5-6.
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΟΚ ΣΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Σε βαρύτατο πένθος βυθίστηκε η Νορβηγία μετά τη διπλή 
επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 91 ανθρώπους, ενώ εκφρά
ζονται έντονοι φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμά
των. Η αστυνομία συνέλαβε και ήδη απήγγειλε κατηγο
ρίες στον 32χρονο Νορβηγό Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ.

Το μόνο που έγινε γνωστό 
είναι ότι ο δράστης αμέσως 
μετά τη βομβιστική επίθεση 
στο κέντρο της πρωτεύουσας 
ντυμένος αστυνομικός μετέ- 
βη στο θέρετρο της νεολαίας 
του κυβερνώντος Εργατι-
____  κού Κόμματος, το

καταπράσινο νησί 
Ουτόγια, και άρ
χισε να πυροβολεί 
αδιακρίτως κατά 
των συγκεντρωμέ
νων εκεί, μεταβάλ
λοντας, όπως είπε ο 
πρωθυπουργός της 
χώρας, τον παράδει
σο σε κόλαση. Κατά 

τους αστυνομικούς, ο δράστης πυροβολούσε αδιαλείπτως 
επί τριάντα λεπτά προτού επέμβουν οι ειδικές δυνάμεις της 
αστυνομίας. Οι σκηνές που περιγράφουν οι αυτόπτες μάρ
τυρες θυμίζουν ταινία φρίκης ή ίσως την ίδια την κόλαση. 
«Μετά τους πρώτους πυροβολισμούς επικράτησε χάος. Τα 
παιδιά έτρεχαν να κρυφτούν, να γλιτώσουν. Κάποιοι φίλοι 
μου έπεσαν νεκροί. Εγώ κρύφτηκα πίσω από κάτι βράχους 
και έμεινα ακίνητος. Είδα τον δράστη μπροστά μου και 
ένιωσα τρόμο. Στη θάλασσα έβλεπα βάρκες να πλησιάζουν. 
Φοβήθηκα να τις πλησιάσω. Δεν γνώριζα αν έπρεπε να τις 
εμπιστευτώ», λέει τρέμοντας ένα δεκαπεντάχρονο αγόρι, 
ενώ η δεκατριάχρονη Χάνα διηγείται: «Είχαμε όλοι συγκε
ντρωθεί στο κεντρικό κτίριο και συζητούσαμε για τη βόμ
βα στο Οσλο όταν ακούσαμε τους πυροβολισμούς. Πιστέ
ψαμε ότι κάποια παιδιά έπαιζαν. Ξαφνικά όλοι άρχισαν να 
τρέχουν. Έ νας αστυνομικός -με ωτοασπίδες- ήρθε μπροστά 
μας. Μας είπε ότι ήθελε να μας μαζέψει όλους. Ξαφνικά άρ
χισε να πυροβολεί φωνάζοντας πως θα μας σκοτώσει όλους. 
Εμείς τρέξαμε στη θάλασσα και αρχίσαμε να κολυμπά
με. Αυτός, όμως, συνέχιζε να πυροβολεί ακόμα και όσους 
βρίσκονταν στο νερό». Έ να άλλο κορίτσι εξιστορεί πως

κρύφτηκε κάτω 
από το κρεβάτι σε 
ένα από τα ξύλινα
παραπήγματα της 
κατασκήνωσης και 
παρέμεινε εκεί, ενώ 
ο δράστης έψαχνε 
παντού άλλα παι

διά για να τα εκτελέσει. Έ να από τα παιδιά λέει ότι άκουγε 
επί μία ώρα διαρκείς πυροβολισμούς. Μετά τη φοβερή κα
ταστροφή που προκάλεσε η έκρηξη βόμβας στο κέντρο του 
Όσλο -εκεί οι νεκροί ήταν επτά- η αστυνομία ανακοίνωσε 
ότι ανακάλυψε κρυμμένα εκρηκτικά και στο νησί Ουτό
για. Ενώ σιγά σιγά έρχονται στο φως οι λεπτομέρειες της 
«ημέρας που βυθίστηκε η Νορβηγία το αίμα», το Όσλο 
παραμένει μουδιασμένο. Η αστυνομία συνιστούσε στους 
πολίτες να εγκαταλείψουν το κέντρο της πόλης που, άλλω
στε, θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο με σπασμένα γυαλιά, ξύ
λα και σίδερα να βρίσκονται παντού, ενώ λίγοι στρατιώτες 
περιπολούσαν τους έρημους δρόμους. Διώξεις για τη διπλή 
επίθεση που αιματοκύλησε το Όσλο ασκήθηκαν εναντίον 
του Νορβηγού Αντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ, 32 ετών. Αν 
και τα στοιχεία που δίνονται επισήμως στη δημοσιότη
τα για το πρόσωπό του είναι ελάχιστα, έγινε γνωστό ότι 
ο Μπρέιβικ εξέφραζε ακραίες πολιτικές θέσεις. Αυτόπτες 
μάρτυρες της επίθεσης στο νησί Ουτόγια ανέφεραν ότι ο 
δράστης -που φορούσε στολή αστυνομικού- ήταν ψηλός 
και ξανθός, περιγραφή που αντιστοιχεί στη φωτογραφία 
ενός ξανθού άνδρα με γαλανά μάτια την οποία είχε ανεβά
σει στο Facebook. Η νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang, 
επικαλούμενη δηλώσεις κάποιου φίλου του, αναφέρει ότι ο 
Μπρέιβικ στράφηκε προς την ακροδεξιά μετά τα είκοσι του 
χρόνια και ότι σε διάφορες διαδικτυακάς συζητήσεις εξέ
φραζε ακραίες εθνικιστικές απόψεις. Αν και κανένα από τα 
στοιχεία που αναφέρονται στον Τύπο δεν έχουν επιβεβαιω
θεί, ο Μπρέιβικ φέρεται ότι φοίτησε στην Εμπορική Σχολή 
του Οσλο και λίγο 
αργότερα σύστη
σε την εταιρεία 
Breivik Geofarm, 
η οποία σύμφωνα 
με τα νορβηγικά 
ΜΜΕ ασχολού
νταν με αγροτικές 
καλλιέργειες. Το 
τηλεοπτικό κανάλι 
TV2 αναφέρει ότι λόγω της εργασίας του είχε πρόσβαση σε 
μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων με τη βοήθεια των οποίων 
θα μπορούσε να κατασκευάσει εκρηκτικούς μηχανισμούς. 
Ο λογαριασμός του στο Twitter έχει μόνο μία ανάρτηση, τη 
φράση του φιλοσόφου Τζον Στιούαρτ Μιλ «Ένας άνθρω
πος με πίστη είναι εξίσου δυνατός με εκατό χιλιάδες που 
έχουν μόνο συμφέροντα». Τόσο η σελίδα του στο Facebook 
όσο και η μοναδική ανάρτηση στο Twitter χρονολογούνται 
από τις 17 Ιουλίου. Η υπόθεση που συγκλόνισε τη διεθνή 
κοινότητα ερευνάται καθώς και το ογκώδες μανιφέστο του 
Νορβηγού δολοφόνου.

w ww.kathim erini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ- ΜΠΕ  
BBC
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ΥΠΟΘΕΣΗ «LULZ SECURITY >

Βρετανοί αστυνομικοί συνέλαβαν 19χρονο στο σπίτι της οικογένει
ας του στο Έσσεξ, ο οποίος θεωρείται πως αποτελεί μέλος της Lulz 
Security, η οποία έχει εκτοξεύσει επιθέσεις εναντίον ιστοσελίδων της 
κυβέρνησης των ΗΠΑ και μεγάλων εταιρειών, όπως η Sony. Ο 19χρο- 
νος το όνομα του οποίου είναι Ράιαν Κλίρι ανακρίνεται από ερευνητές 
του τμήματος κυβερνοεγκλήματος της Σκότλαντ Γιαρντ. Η σύλληψη' 
του αποτέλεσε καρπό της συνεργασίας της βρετανικής αστυνομίας με το FBI, κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει σε αίτη
μα έκδοσης του 19χρονου στις ΗΠΑ. .Η Lulz Security (LulzSec), η οποία έγινε γνωστή μετά την υπόθεση του WikiLeaks, 
θεωρείται άτι αποτελεί ελίτ τμήμα των «Anonymous» και αποσχίστηκε από τον κορμό της εν λόγω ομάδας. Ωστόσο, μέλη 
των «Anonymous» ισχυρίζονται σε e-mails τους ότι ο Κλίρι δεν ήταν κανενός είδους «εγκέφαλος» πίσω από κάποια ομάδα 
απλά κατείχε τον server, τον οποίο η LulzSec χρησιμοποιούσε για να επικοινωνεί μέσω IRC. Σύμφωνα επίσης με τους 
ίδιους ο Ράιαν Κλίρι δεν είναι κάποιος τρομερός χάκερ. Δεν μπορούσε να προστατέψει τα προσωπικά του δεδομένα. Απλά 
παρείχε τα μέσα επικοινωνίας, όπως όταν δύο άνθρωποι αλληλογραφούν και η FedEx, το Royal Mail και η DHL παρέχουν
τα μέσα επικοινωνίας.
www.kathimerini.gr

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
Η γερμανική αστυνομία συνέλαβε τρεις υπόπτους για σεξουαλική κακοποί
ηση 20χρονης, την οποία κρατούσαν αιχμάλωτη εδώ κι έναν χρόνο σε σπίτι, 
στη νοτιοδυτική πόλη Χασμερσέιμ, ανακοίνωσε η εισαγγελία του Μόσμπαχ.
Πρόκειται για έναν άνδρα, τη σύζυγό του και το γιο τους, οι οποίοι, όπως ανα
φέρουν οι εισαγγελείς σε ανακοίνωσή τους, εξανάγκαζαν τη νεαρή γυναίκα 
να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, ενώ ο άνδρας την κακοποιούσε σεξουαλικά. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η 20χρονη 
κατάφερε να δραπετεύσει από ένα παράθυρο που είχε μείνει ανοιχτό, την ώρα που αυτός που τη φυλούσε, δεν πρόσεχε. Οι 
τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν από ειδική ομάδα της αστυνομίας, καθώς υπήρχαν υποψίες ότι ο άνδρας ήταν οπλισμένος.
www.skai.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΠΙΚΑΣΟ

Βρέθηκε από την αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο κλεμμένο σχέδιο του Πικά- 
σο, με τον τίτλο «Κεφάλι γυναίκας», το οποίο, ο σπουδαίος καλλιτέχνης, είχε 
ζωγραφίσει το 1965. Το έργο είχε κλαπεί από γκαλερί του Σαν Φρανσίσκο και 
η αστυνομία συνέλαβε τον ύποπτο 30χρονο Μαρκ Λούγκο. Λίγες ημέρες νω
ρίτερα ο κλέφτης, φορώντας σκούρα γυαλιά έκλεψε το έργο από την γκαλερί 
Km εξαφανίστηκε ανενόχλητος παίρνοντας ταξί. Ο Λούγκο αντιμετωπίζει σο
βαρές καταγγελίες, όπως της κλοπής και της κατοχής κλεμμένης περιουσίας. 
Η εγγύηση του ορίστηκε στα 5 εκατομμύρια δολάρια. 
www.tovima.gr

ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΜΑΦΙΑΣ

Τη σύλληψη του 78χρονου νονού της μαφίας Γκαετάνο 
Ριίνα, αδελφού του «ιστορικού» αρχηγού της Κόζα Νό- 
στρα Τοτό Ριίνα ανακοίνωσε η ιταλική αστυνομία, καθώς 
και τις συλλήψεις των δύο νέων «υπαρχηγών» της φαμίλι
ας των Κορλεόνε, Τζουζέπε Γκριτσάφι και Αλεσάντρο Κο- 
ρέντι. Ο νονός της μαφίας, «σύμβουλος» της 
διαβόητης φατρίας των Κορλεόνε, κατηγορεί- 
ται για υπεξαίρεση, εκβιασμούς και σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης. Φέρεται να συμμε
τείχε στην ανασύνταξη των οικογενειών της 
Κόζα Νόστρα μετά από σειρά συλλήψεων, ενώ 
βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για εκ
βιασμούς σε βάρος εργολάβων στον τομέα της 
ανάθεσης δημοσιών έργων, όπως αναφέρει η

ιταλική εφημερίδα La Repubblica. Ο «ιστορικός» αρχηγός 
της Κόζα Νόστρα Τοτό «Το Τέρας» Ριίνα συνελήφθη το 
1993 στο Παλέρμο αφού καταζητούνταν για 42 ολόκληρα 
χρόνια. Ο διάδοχός του Μπερνάρντο Προβεντσάνο, γνω
στός ως «φάντασμα του Κορλεόνε», βρέθηκε στα χέρια 

της αστυνομίας στις 11 Απριλίου του 2006. 
Η σύλληψη του Γκαετάνο Ριίνα ήλθε έπειτα 
από έρευνες τριών ετών. Η ιταλική αστυνο
μία θεωρεί ότι παρά τις πολλαπλές συλλήψεις 
των τελευταίων δεκαετιών, η φατρία των 
Κορλεόνε συνεχίζει να διαδραματίζει «κε
ντρικό ρόλο» στις δραστηριότητες της μαφί
ας της Σικελίας. ]
www.citypress.gr
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τον Σώματος

Επιμέλεια: Αστ/κος Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
Ο CRACKER

Από το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος, της Δ.Α.Α. διε- 
νεργήθηκε αστυνομική επιχείρηση 
όπου συνελήφθη Ιδχρονος ημεδα
πός για «Παραβίαση στοιχείων υπο
λογιστή», «Απάτη με υπολογιστή»,
«Πλαστογραφία» και παράβαση των 
Ν. «Περί 'Οπλων», «Περί φωτοβολί
δων και πυροτεχνημάτων», «Προστα
σία του ατόμου από την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
Ειδικότερα, στο Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα
τος, περιήλθε πληροφορία των γαλλικών και αμερικανικών 
Αρχών, σύμφωνα με την οποία πραγματοποιήθηκε ηλεκτρο
νική επίθεση στην επίσημη ιστοσελίδα της Interpol αλλά και 
σε κυβερνητικές ιστοσελίδες των Η.Π Α . τον Φεβρουάριο του 
2008 και τον Φεβρουάριο του 2009. 'Υστερα από διεξοδικές 
έρευνες και ενδελεχείς ψηφιακές αναλύσεις, προέκυψε ότι τα 
ψηφιακά ηλεκτρονικά ίχνη της επίθεσης ταυτίζονται με ημε
δαπό χρήστη Ίντερνετ ηλικίας, (τότε) 16 ετών. Στη συνέχεια 
και μετά από ενημέρωση της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών, στις 6-6-2011 κλιμάκιο αστυνομικών, παρου
σία δικαστικού λειτουργού, διεξήγαγε αιφνιδιαστική έρευνα 
στην οικία του προαναφερόμενου, κατά την οποία βρέθηκε 
αποδεικτικό υλικό, το οποίο πιστοποιεί ότι ο εν λόγω χρήστης 
του Ίντερνετ είναι ο ιδιοκτήτης εξυπηρετητή (server) της 
διερευνούμενης υπόθεσης των κυβερνοεπιθέσεων (cracking), 
κατά τα έτη 2008 και 2009 στις χώρες της Γαλλίας και των 
ΗΓΙΑ. Επιπλέον από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα ταυτοποι- 
ήθηκε το ψευδώνυμο με το οποίο είχαν γίνει οι κυβερνοεπι- 
θέσεις καθώς και: α) υλικό το οποίο αποδεικνύει ότι ο δράστης 
μέσω ειδικού λογισμικού κατασκεύαζε botnets, για να διενερ
γεί ηλεκτρονικές επιθέσεις και να παραβιάζει υπολογιστικά 
συστήματα εκ του ασφαλούς (τεχνολογία που μέσω ειδικού 
λογισμικού, το οποίο διοχετεύουν στο διαδίκτυο κακόβουλα 
οι crackers, ο κάτοχος η/υ δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν 
και ο η/υ μετατρέπεται σε ζόμπι. β) 130 πιστωτικές κάρτες, 
εκ των οποίων 125 χωρίς εγγραφή στο μαγνητικό τους πεδίο, 
έτοιμες για χρήση και 5 με εγγραφή στο μαγνητικό τους 
πεδίο, οι οποίες περιέχουν στοιχεία λογαριασμών φυσικών

ατα-

προσώπων που δί^τ έχουν σχέση με 
τον δράστη.
Κατά την έρευνα βρέθ 
σχέθηκαν: 2 φορητοί ηΛέϋ 
υπολογιστές, 1 εσωτερικός σκληρός 
δίσκος, 3 εξωτερικοί φορητοί σκλη
ροί δίσκοι, μία φορητή συσκευή 
μνήμης, 1 δρομολο γητήςί router), 
Ικινητό τηλέφωνο, 1 πιστόλι εκτό
ξευσης φωτοβολίδων, 2 μαχαίρια, 
2 αεροβόλα πιστόλια, μία συσκευή 

αντιγραφής- ηλεκτρονικός καρχαναγνώστης, τύπου «POS», 
125 λευκές -  ασυμπλήρωτες κάρτες με μαγνητική ταινία, 5 
λευκές κάρτες, με μαγνητική ταινία στις οποίες υπάρχουν 
εγγραφές με στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, μία συσκευή 
σκοπευτικού λέιζερ, 1 δελτίο ταυτότητας για το οποίο έχει 
δηλωθεί απώλεια, 3 πιστωτικές κάρτες με διαφορετικά στοι
χεία που δεν αντιστοιχούν στον κάτοχό του, μία αντιασφυ- 
ξιογόνα μάσκα χημικών αερίων, μία συσκευή πλαστικοποί
ησης, πλήθος φωτοβολίδων, βεγγαλικών και κυνηγετικών 
φυσιγγίων και μία νάιλον συσκευασία με 8 κομμένα φυσίγ
για, από τα οποία είχε αφαιρεθεί η πυρίτιδα και είχε τοποθε
τηθεί σε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Επιπλέον εντός 
βιβλίου, το οποίο περιείχε ειδική κρύπτη ήταν τοποθετη
μένο και επιμελώς κρυμμένο, το χρηματικό ποσό των 7.850 
ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 300 δολαρίων Η.ΠΑ 
Τέλος βρέθηκε πλήθος έντυπου υλικού, που αποδείκνυε διε
θνώς την παράνομη δράση του εν λόγω cracker σε διάφορες 
μορφές διαδικτυακής παραβατικότητας. Ενημερώθηκε για τις 
δικές της, περαιτέρω ενέργειες, η Επιτροπή Καταπολέμησης 
Νομιμοποίησης Εισόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Η Δίωξη Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος, μέσω της Δ/νσης Διεθνούς Αστυνομικής 
Συνεργασίας ερευνά τη συμμετοχή του δράστη και σε άλλες 
αξιόποινες πράξεις που αφορούν διαδικτυακή εγκληματικό
τητα και έχουν να κάνουν με διαδικτυακάς επιθέσεις τύπου 
ddos, παραβιάσεις λογαριασμών paypal, τραπεζικών λογαρια
σμών μέσω e-banking, λογαριασμών my space και facebook. Ο 
συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία 
οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ
Συνεχίζονται αμείωτα οι κοινές ειδικές δράσεις για την κατα
πολέμηση του παραεμπορίου από τα κλιμάκια ελέγχου στο 
Κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε διάφορες περιοχές της 
Αττικής, στο πλαίσιο της αντεγκληματικής πολιτικής του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 8-6-2011 μεικτά 
συνεργεία ελέγχων, πραγματοποίησαν έρευνες σε μία από τις 
μεγαλύτερες αποθήκες (600-700 τ.μ.), στην οδό Τριδήμα αρ. 
9 στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στις αποθήκες αυτές βρέθηκε

μεγάλος αριθμός προϊόντων παρεμπορίου και ειδών απομί
μησης (ένδυσης, υπόδησης, ρολόγια, τσάντες κ.λπ.). Η συνο
λική αξία των προϊόντων αυτών εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 
110.000.000 ευρώ. Εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των 
παραποιημένων προϊόντων ξεπερνά το 1.000.000. Τα προϊόντα 
αυτά σε ορισμένες αποθήκες κατεστράφησαν απά τις συναρ- 
μόδιες Υπηρεσίες, ενώ σε άλλες, λόγω του μεγάλου όγκου των 
αντικειμένων που κατασχέθηκαν, συνεχίζεται ο έλεγχος και η
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καταγραφή τους. Υπενθυμίζεται ότι σκοπός των εξειδικευμένων δράσεων είναι ο 
έλεγχος της διακίνησης και διάθεσης κλεψίτυπων προϊόντων ή προϊόντων πνευ
ματικής -  διανοητικής ιδιοκτησίας ή αντικειμένων πάσης φύσεως 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 πραγματοποιούνται από μικτά κλιμάκια που έχουν συγκρο
τηθεί και λειτουργούν σε καθημερινή βάση από αστυνομικό προσωπικό της Γ.Α.Δ.Α. που έχει διατεθεί μόνιμα για το σκοπό 
αυτό, από προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και με άλλες συναρμόδιες αρχές και φορείς.

Ο.Π.Κ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΗ
Α. Από άνδρες της ΙΓΌ.ΙΙ.Κ.Ε Περιστεριού συνελήφθησαν στον πεζόδρομο της οδού 
Τοσίτσα στην Αθήνα δύο Αφγανοί, που διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
ουσιών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 238 ναρκωτικά δισκία τύπου 
«hipnosedon» του lmg έκαστο, 140 ναρκωτικά δισκία τύπου «vulbegal» των 2 mg έκα
στο, μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία η όποια περιείχε ηρωίνη, συνολικού μ.β. 1,7. γρ., 
2 μικρά ψαλίδια, 2 μικρούς σουγιάδες, 1 πτυσσόμενο στιλέτο με δυο λάμες, το χρηματικό 
ποσό των 845 ευρώ ως προερχόμενα από την εμπορία ναρκωτικών ουσιών, 3 χαρτονομί
σματα των 20 ευρώ και 3 χαρτονομίσματα των 10 ευρώ, τα οποία ήταν πλαστά. Επιση- 
μαΐνεται πως ο ένας εκ των δραστών δεν κατείχε νόμιμα έγγραφα παραμονής και ο έτερος 

είχε καταθέσει έγγραφα για χορήγηση πολιτικού ασύλου από την χώρα μας.
Β. Από άνδρες της ΙΓΌ.Π.Κ.Ε Περιστεριού συνελήφθησαν 2 Αφγανοί που διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ηρωίνης σε τοξι
κομανείς στην Πλατεία Βάθης και στον πεζόδρομο της οδού Τοσίτσα στην Αθήνα. Στην 
κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 5 αυτοσχέδιες πλαστικές συσκευασίες, οι οποίες 
περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μ.β. 125,7 γρ., ένας ηλεκτρονικός ζυγός ακρίβειας, το χρημα
τικό ποσό των 880 ευρώ, σε χαρτονομίσματα των 5 και 20 ευρώ ως προερχόμενα από εμπο
ρία ναρκωτικών ουσιών, 1 φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, πέντε ψηφιακές φωτογρα
φικές μηχανές, 24 κινητά τηλέφωνά, 1 ζευγάρι γυαλιών ηλίου και 1 διαβατήριο ελληνικών 
Αρχών για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την 02/08/2010 στο Τ.Α. Νέας Σμύρνης. Οι δράστες 
δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή των ανωτέρω αντικειμένων, που πιθανόν να 
είναι προϊόντα άλλων έκνομων ενεργειών που είχαν τελέσει στο παρελθόν ή αντικείμενα 
που έπαιρναν από τοξικομανείς για την μεταξύ τους συναλλαγή αντί χρηματικού ποσού.
Επιπρόσθετα, ένας εκ των κατηγορουμένων, στερείται παντελώς των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων, που να δικαιολο
γούν τη νόμιμη είσοδο και παραμονή του στην χωρά μας.

ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

Άλλα 5 άτομα συνελήφθησαν στη Ζάκυνθο, από την Υπο
διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της 
Δ.ΑΑ, στο πλαίσιο των ερευνών, που βρίσκονται σε εξέλιξη, 
για την εξάρθρωση των δύο πολυμελών εγκληματικών οργα
νώσεων, με δράση στη Ζάκυνθο και Αττική. Ο συνολικός 
αριθμός των συλληφθέντων είναι μέχρι στιγμής 13 άτομα 
(12 ημεδαποί και 1 αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας), ενώ σχη
ματίζεται δικογραφία σε βάρος τουλάχιστον 31 ακόμα ατό
μων, για συμμετοχή στις εγκληματικές οργανώσεις ή σε 
άλλες μεμονωμένες παράνομες πράξεις. Όπως προκύπτει 
από την αστυνομική έρευνα οι δύο πολυπληθείς εγκλημα
τικές οργανώσεις δραστηριοποιούνταν, την τελευταία του
λάχιστον τριετία, στην περιοχή της Ζακύνθου και της Αττι
κής, με έντονη και συνεχή δραστηριότητα στη διακίνηση 
ναρκωτικών και όπλων, σε εκβιάσεις, «προστασία» νυχτερι
νών κέντρων και τοκογλυφία. Ειδικό
τερα, η πρώτη εγκληματική οργάνωση, 
με την ίδια ή εναλλασσόμενη σύν
θεση, προέβαινε στην εμπορία ναρκωτι
κών ο υ σ ιώ ν  (κοκαΐνη, ινδική κάνναβη,

ecstasy, mdma), σε εμπορία όπλων, σε εκβιάσεις κατ’ επάγ
γελμα για παροχή «προστασίας» σε βάρος ιδιοκτητών νυχτερι
νών κέντρων στην περιοχή της Ζακύνθου και σε τοκογλυφία. 
Η δεύτερη προέβαινε αποκλειστικά στην εμπορία ναρκωτι
κών ουσιών (κοκαΐνης και ινδικής κάνναβης), ενώ και οι δύο 
οργανώσεις επένδυαν τα παράνομα έσοδα, στην αγορά πολυτε
λών σκαφών και οχημάτων. Από την πολύμηνη αστυνομική 
έρευνα, προέκυψαν τα ακόλουθα: εξακριβώθηκε η σύνθεση 
των μελών που αποτελούσαν κάθε εγκληματική οργάνωση, 
διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και η ιεραρχική σχέση των μελών 
της κάθε εγκληματικής οργάνωσης, εξακριβώθηκε η μέθο
δος δράσης τους (modus operandi), οι διασυνδέσεις τους και 
οι μεταξύ τους σχέσεις και συνεργασίες, διαπιστώθηκε η δρα- 
στηριοποίηση τους πέραν των βασικών εγκληματικών ενερ
γειών και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. Επιπλέον, το μέλος της 

πρώτης εγκληματικής οργάνωσης, που 
σχέδιαζαν να απελευθερώσουν, είναι 
ημεδαπός έγκλειστος στις φυλακές, ο 
οποίος έχει κατηγορηθεί για τις ληστείες 
στη Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου, την Alpha Bank
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Ζακύνθου και την Alpha Bank Αργοστολιού, που έγιναν τον 
Δεκέμβριο του 2009 και τον Δεκέμβριο του 2010. Οι αρχηγοί 
και τα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων είχαν απασχολή
σει κατά το παρελθόν τις Αστυνομικές και Δικαστικές Αρχές της 
Ζακύνθου για σωρεία παράνομων πράξεων. Παράλληλα, επιδεί
κνυαν έντονη αντικοινωνική συμπεριφορά με απρόκλητες επι
θέσεις, απειλές, εξυβρίσεις κ.ά. σε βάρος μεμονωμένων υπάλλη
λων τοπικών διωκτικών Αρχών, αλλά και κατοίκων του νησιού. 
Υπενθυμίζεται, ότι από τις έρευνες έχουν μέχρι στιγμής κατα

σχεθεί: 1 πολυτελές ταχύπλοο σκάφος, το χρηματικά ποσό 
των 3.500 ευρώ, 7 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με μικρο- 
ποσότητες κοκαΐνης, 1 πιστόλι 9 mm, 2 περίστροφα, 150 
φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, 14 κινητά τηλέφωνα, 1 
σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών των τοπικών ραδι- 
οδικτύων της Αστυνομίας, 1 φωσφορούχο γιλέκο με τις ενδεί
ξεις «Ελληνική Αστυνομία» και ένας αποσπώμενος φάρος.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ '
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΟΙ ΣΤΟ ΜΥΡΤΟΦΥΤΟ

Εξαρθρώθηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκαπηλίας της Δ Α  Θεσσαλονίκης, σε στενή 
συνεργασία με την Ε.Υ.Π., εγκληματική ομάδα, η οποία προέβαινε σε παράνομες ανασκαφές προς 
εντοπισμό αρχαιοτήτων και θησαυρών. Συνολικά συνελήφθησαν 4 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί, 
σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «περί Προστασίας 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και Νόμου «Περί Όπλων».
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο αστυνομικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στη θέση Σεϊ- 
ντή Βρύση Μυρτόφυτου, στο όρος σύμβολο του Νομού Καβάλας, διαπιστώθηκε άτι οι ανωτέρω 
επιχειρούσαν λαθρανασκαφή σε κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, προς ανεύρεση χρυσού και 
πολύτιμων λίθων, ενώ προέβησαν και σε έκρηξη με χρήση δυναμίτιδας.
Οι προαναφερόμενοι, μετά από εργασίες ενός περίπου έτους, προέβησαν σε διάνοιξη σήραγγας 
12 περίπου μέτρων, με χρήση εκρηκτικών υλών. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν

και κατασχέθηκαν: 3 μασούρια δυναμίτη, 10 πυροκροτητές και 500 περίπου μέτρα βραδύ
καυστο φυτίλι. Επίσης, εντός της σήραγγας, όπου υπήρχε πλήρης φωτισμός μέσω ηλεκτρο
γεννήτριας, ράγες Km βαγονέτο για τη μεταφορά- απόρριψη μπαζών, βρέθηκαν Km κατα
σχέθηκαν 2 κομπρεσέρ Km 2 υψηλής αξιοπιστίας ανιχνευτές ευγενών μετάλλων Km άλλα 
εργαλεία. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, σε διαμέρισμα στην περιοχή Ν. Ηρακλείτσας 
Καβάλας, το οποίο ενοίκιασαν οι ανωτέρω, για τη διαμονή τους Km διευκόλυνση του έργου 
τους, βρέθηκαν Km κατασχέθηκαν: 1 ανιχνευτής μετάλλων, μία διόπτρα νυκτός Km μία 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή περιέχουσα φωτογραφίες αρχαιοτήτων. Οι συλληφθέντες 
με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΙΧΝΙΛΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑΣ
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημά
των κατά Ζωής της ΔΑ. Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συνα
δέλφων τους από την Υποδιεύθυνση Αντηιετώπισης Ειδικών 
Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος, την Υ.Ε.Ε.Β.Ε Km από το 
Τ.Α. Βέροιας, ανθρωποκτονία με σκοπό τη ληστεία, σε βάρος ζευ
γαριού ηλικιωμένων. Υπενθυμίζεται ότι, 73χρονος άνδρας Km η 
69χρονη σύζυγός του, οι οποίοι είχαν δεθεί Km φιμωθεί, βρέθη
καν νεκροί από τον γιο τους, το βράδυ της ίδιας ημέρας.
Μετά από αστυνομική έρευνα, ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της 
εγκληματικής ενέργειας, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 31 Km 20 ετών. 
Ειδικότερα, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσ
σαλονίκης όταν μετά από πολυήμερη διακριτική επιτήρηση των 
δραστών, αποκαλύφθηκε το κρησφύγετό τους. Ακολούθησε 
έρευνα στην οικία τους παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου 
μεταξύ άλλων βρέθηκαν Km κατασχέθη
καν: 1 πολεμικό τυφέκιο (kalashnikof),
1 υποπολυβόλο (tokarev), 3 γεμιστή
ρες με 63 φυσίγγια, 137 φυσίγγια δια
φόρων διαμετρημάτων Km πλήθος κλο- 
πιμαίων, μέρος των οποίων προέρχεται
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από το σπίτι των θυμάτων. Επίσης, σε κοντινή απόσταση από 
το διαμέρισμα των δραστών, βρέθηκαν σταθμευμένα δύο ΓΧ 
αυτοκίνητα, τα οποία οι συλληφθέντες είχαν αφαιρέσει σε 
προγενέστερο χρόνο, από περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σημει
ώνεται ότι, σε βάρος του 31χρονου συλληφθέντα εκκρεμεί: 
α)Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την 
οποία καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 8 ετών για περιπτώ
σεις Διακεκριμένων Κλοπών Km β) Απόφαση του Τριμελούς 
Εφετείου Πειραιά, με την οποία διατάχθηκε η σύλληψή του 
για τις πράξεις της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών σε σωφρο
νιστικό κατάστημα. Επιπρόσθετα, συνελήφθησαν δύο ομο
εθνείς, σύνοικοι των δραστών, ηλικίας 16 Km 20 ετών, για 
υπόθεση κλοπής Km για κατοχή 5 δεμάτων χασίς, συνολικού 
βάρους 513,2 γρ. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για τη 

διερεύνηση τυχόν συμμετοχής των 
δραστών Km σε άλλες εγκληματικές 
δραστηριότητες.
Οι συλληφθέντες με την σχηματι- 
σθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.



«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ηθών της Δ Α  Θεσσαλονίκης, έπειτα από αιφ
νιδιαστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε στούντιο μασάζ δύο γυναίκες, ηλικίας 47 και 28 
ετών, ενώ αναζητείται η ημεδαπή ιδιοκτήτρια της επιχείρησης, η οποία απούσιαζε κατά την ώρα 
του ελέγχου. Ειδικότερα, η 40χρονη ιδιοκτήτρια και η 47χρονη εργαζόμενη, με σκοπό το κέρ
δος, προήγαγαν στην πορνεία την 28χρονη υπάλληλο, ρύθμιζαν τα ερωτικά ραντεβού και διευ
κόλυναν την ερωτική της 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 υποβάλλεται στους προβλεπόμενους εργαστηριακούς και 
κλινικούς ελέγχους και χωρίς να είναι εφοδιασμένη με τη σχετική άδεια. Οι συλληφθείσες με την 
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΤΟΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΑΝ...
Αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. της Δ Α  Θεσσαλονίκης, ύστερα από μεθοδική αξιοποί
ηση πληροφοριών πέτυχαν τη σύλληψη 22χρονου αλλοδαπού εμπόρου ναρ
κωτικών στο Αιγάλεω Αττικής. Έπειτα από αιφνιδιαστική αστυνομική επιχεί
ρηση, βρέθηκαν στην κατοχή, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του συλληφθέντα 
και κατασχέθηκαν: 32 δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 32.628 γρ., 8 δέματα 
κοκαΐνης, συνολικού βάρους 466,9 γρ., το χρηματικό ποσό των 400 ευρώ, ως προ
ερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών, ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, 3 κινητά 
τηλέφωνα, μέσω των οποίων ρύθμιζε τις λεπτομέρειες των παράνομων συναλ
λαγών του, πλαστό Δελτίο Ταυτότητας και πλαστή Διεθνής άδεια οδήγησης, 246 
φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και 1 πολεμικό τυφέκιο τύπου kalasnikov. 
Επίσης, κατασχέθηκε το αυτοκίνητο, το οποίο ο 22χρονος χρησιμοποιούσε για 
την απόκρυψη και τη μεταφορά ναρκωτικών ουσιών. Ο συλληφθείς με την σχη- 
ματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ
«ΜΕΤΡ» ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερρών 
σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος εννέα ημεδαπών για 
απάτη, πλαστογραφία και σύσταση εγκληματικής οργάνω
σης και τριών ημεδαπών για απάτη και πλαστογραφία. Ειδι
κότερα, ύστερα από τη σύλληψη 31χρονου ημεδαπού για 
προσκόμιση πλαστής επιταγής σε τράπεζα προέκυψε ότι ο 
συλληφθείς μαζί με άλλους τρεις ημεδαπούς συγκρότησαν 
ομάδα με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με αντικεί
μενο την κατάρτιση, διακίνηση και προσκόμιση για είσπραξη 
ή κυκλοφορία πλαστών επιταγών, με σκοπό να αποκομίσουν 
παράνομο περιουσιακό όφελος. Επίσης, προέκυψε ότι άλλοι 
πέντε ημεδαποί εντάχθηκαν για περιορισμένο χρόνο στην 
ομάδα αυτή ως μέλη, όμως η συμμετοχή τους έληξε με την 
αποκάλυψη των στοιχείων τους σε διαπίστωση προσκόμισης 
πλαστής επιταγής. Συγκεκριμένα, ένας 35χρονος ημεδαπός 
εκ των δραστών κατάρτιζε ή προμηθεύονταν καταρτισμένες 
πλαστές επιταγές, που φέρονταν ότι εκδόθηκαν από υπαρκτά 
φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες (κατά προτίμηση ευρέως γνω
στές και οικονομικά εύρωστες - φερέγγυες), τις οποίες παρέ- 
διδε στους συνεργούς του, που αναλάμβαναν την διακίνηση 
αυτών δίνοντας τες σε ανυποψίαστα πρόσωπα - εμπόρους για 
αγορά υλικών για την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
είτε προσκομίζοντας αυτές σε Τραπεζικά ιδρύματα για εξαρ- 
γύρωσή - είσπραξή τους, μέσω των ενταγμένων για περιορι
σμένο χρόνο μελών της ομάδας. Σημαντικό ρόλο στη δράση 
της ομάδας, έπαιξε η ύπαρξη εταιρείας, συμφερόντων ενός 
εκ των δραστών, η οποία λειτούργησε ως «βιτρίνα» και έδινε

δικαιολογητική βάση στις αγορές 
υλικών από ανυποψίαστους εμπό
ρους αλλά και γενικά στην κίνηση 
των επιταγών. Ακολούθως, σχήμα- λ  t 
τίσθηκε δικογραφία σε βάρος τριών "S 
ημεδαπών για απάτη και πλαστογρα- S  
φία, οι οποίοι ομολόγησαν τις πράξεις 
τους. Η ανωτέρω ομάδα δραστηριοποιήθηκε 
από τον Μάιο του 2010 έτος 
και τον Μάρτιο του 2011, 
όπου κατάρτισε και διακί
νησε συνολικά 32 πλαστές 
επιταγές συνολικού ποσού 
323.801 ευρώ. Επίσης, σε 
βάρος του 35χρονου δράστη 
σχηματίσθηκε δικογραφία 
για νομιμοποίηση εσόδων 
από παράνομη δραστηριό
τητα, αφού προμηθεύτηκε 
βεβαιώσεις κερδών - καταβολής χρημάτων από δήθεν επι
τυχίες του σε παιχνίδια του Ο.Π Α.Π., ώστε να τις υποβάλει 
στην Εφορία και να νομιμοποιηθούν τα έσοδα που απέκτησε 
από την συμμετοχή και δράση του στην εγκληματική αυτή 
ομάδα, ήτοι ποσά συνολικού ύψους 52.245,87 ευρώ. Η προα
νάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Σερ
ρών, ενώ γίνεται έρευνα για την ταυτοποίηση διακίνησης 
και άλλων πλαστών επιταγών από την ίδια ομάδα.
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Σώματος

Α .Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Α Συνελήφθησαν στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων, 
από αστυνομικούς του Α.Τ. Κήπων σε συνεργασία με αστυ
νομικούς του Τ.Σ.Φ. Φερών και του Τμήματος Δίωξης 
Λαθρομετανάστευσης Θεσσαλονίκης, ένας ημεδαπός διακι- 
νητής και 14 μη νόμιμοι μετανάστες. Κατά τον έλεγχο του
ριστικού λεωφορείου, προερχόμενο από Τουρκία, που διε- 
νεργηθηκε στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Κήπων και που 
οδηγούσε 26χρονος ημεδαπός εντοπίσθηκαν σε ειδικά κατα
σκευασμένη κρύπτη του λεωφορείου οι 14 μη νόμιμοι μετα
νάστες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι οι μετανάστες, 
μετά την άφιξη τους στην Αθήνα θα κατέβαλαν το ποσό των 
2.000 ευρώ. Η κρύπτη ήταν κατασκευασμένη στην οροφή 
του χώρου επιβατών και με τις απαραίτητες προσθήκες, προ- 
κειμένου να αντέχει το βάρος των μεταναστών.
Το τουριστικό λεωφορείο και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέ
θηκαν ενώ αναζητείται ο δεύτερος οδηγός του οχήματος, ο 

οποίος αποβιβάσθηκε προ της εισόδου 
τους στη χώρα μας.
Β. Στην περιοχή Δέλτα Έβρου, συνε- 
λήφθησαν από αστυνομικούς της Ομά
δας Δίωξης Λαθρομετανάστευσης της 
Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, δύο διακινη-

ν

τές και 14 μη νόμι
μοι μετανάστες 
μαζί με δύο ανήλικα.
Συγκεκριμένα, μετά 
από αξιοποίηση πληρο
φοριών, ότι κύκλωμα 
που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή του Δέλτα 
του Έβρου, μεταφέρει τακτικά λαθρομετανάστες, οργανώ
θηκε συστηματική παρακολούθηση. Αστυνομικοί της ανω
τέρω Υπηρεσίας με τη χρήση τεχνικών μέσων εντόπισαν μία 
ξύλινη βάρκα με εξωλέμβια μηχανή στην οποία επέβαιναν 
18 άτομα, δύο εκ των οποίων, εναλλάσσονταν στην θέση του 
χειριστή της μηχανής και κατά την προσέγγιση της βάρκας 
στην ελληνική όχθη τους συνέλαβαν. Από την προανάκριση 
προέκυψε ότι οι μετανάστες, για τη μεταφορά τους, κατέ
βαλαν στο κύκλωμα διακίνησης που δρα τόσο στην Τουρ
κία όσο και στη χώρα μας, το ποσό των 3.000 ευρώ έκαστος. 
Κατασχέθηκε η πλαστική βάρκα με την εξωλέμβια μηχανή 
και δύο κινητά τηλέφωνα. Όλοι οι ανωτέρω συλληφθέντες 
με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α,Δ. ΞΑΝΘΗΣ 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΠΑΙΓΝΙΑ

Υστερα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τ Α  Ξάνθης σε κατάστημα - 
νείο, του οποίου ο ιδιοκτήτης απούσιαζε κατά την ώρα του ελέγχου, συνελήφθη ο προ
σωρινά υπεύθυνος αυτού που είχε οργανώσει τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου 
«texas hold’em poker» (αμερικάνικη παραλλαγή του πόκερ), με παιγνιόχαρτα και μάρ
κες πονταρίσματος, σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, στο οποίο συμμετείχαν 11 άτομα 
(δέκα παίχτες και ένας dealer). Στην κατοχή των εν λόγω δραστών βρέθηκε και κατα
σχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.098,40 ευρώ προερχόμενα από την διενέργεια του 
ανωτέρω τυχερού και απαγορευμένου παιγνίου. Επιπλέον στην κατοχή των παιχτών 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης συνολικά 331 μάρκες διαφόρων χρωμάτων και μία 
μάρκα dealer. Σε διενεργηθείσα έρευνα εντός του χώρου του καταστήματος βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν συνολικά 278 μάρκες πονταρίσματος και μία μάρκα dealer εντός 2 
αλουμινένιων βαλιτσών, 10 τράπουλες, μία κόλλα χαρτί Α4 που έγραφε «Σήμερα τουρνουά texas hold em» και ένα πορτοκαλί 
βιβλίο που περιείχε μέσα το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ. Το ανωτέρω κατάστημα λειτουργούσε άνευ άδειας λειτουργίας. 
Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Οι δράστες με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία 
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΚΟΛΛΗΊΌΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΙΝΔΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

Συνελήφθη στη Χρυσούπολη Καβάλας, από αστυνομικούς του Τ Α  Ξάνθης, ένας 47χρονος ημε
δαπός ο οποίος κατελήφθη να κατέχει μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα ινδική κάνναβη βάρους 
14,9 γραμμαρίων. Στη συνέχεια σε διενεργηθείσα έρευνα στην επιχείρηση που διατηρεί ο ανω
τέρω δράστης ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, ύψους 1 μέτρου 
και 10 εκατοστών αντίστοιχα και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας.
Σε έρευνα του οχήματος του με συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανευρέθη επιμελώς κρυμμένη 
(εντός του τιμονιού) μία νάιλον συσκευασία περιέχουσα ινδική κάνναβη βάρους 11,6 γρ. Κατα
σχέθηκαν οι ναρκωτικές ουσίες, μία μοτοσικλέτα (μέσο μεταφοράς ναρκωτικών), ένα κινητό 
τηλέφωνο και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας. Ο δράστης με τη σχηματισθείσα σε βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ

ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΟΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

Εξιχνιάστηκαν 3 περιπτώσεις κλοπών σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών στη Δράμα και στις jfffe 
Σέρρες. Από αστυνομικούς του Τ.Α. Δράμας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 60χρο- _  ' . « Β ϊ Γ '  
νου αλλοδαπού, υπηκόου Ρουμανίας, και άλλων 2 αγνώστων συνεργατών του (ενός άντρα V  w E jfB SW itk. 
και μιας γυναίκας), οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματική οργάνωσης που διέ- T tS K S  
πράττε διακεκριμένες κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων.
Ειδικότερα, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συγκεκριμένης 
εγκληματικής οργάνωσης εντόπιζαν μέσα σε τραπεζικά καταστήματα ηλικιωμένους, 
οι οποίοι έκαναν αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών, και στη συνέχεια αφαιρού- 
σαν τα πορτοφόλια τους. Ο 60χρονος δράστης βρισκόταν στο εσωτερικό των τραπεζικών 
καταστημάτων και εντόπιζε τα θύματα. Στη συνέχεια, με κινητό τηλέφωνο ενημέρωνε 
τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονταν έξω από τα καταστή
ματα των Τραπεζών, προκειμένου να ακολουθήσουν τους ηλικιωμένους και να αφαι- 
ρέσουν από αυτούς τα αναληφθέντα χρηματικά ποσά. Μετά από συντονισμένες έρευ
νες των αστυνομικών της ανωτέρω Υπηρεσίας εντοπίστηκε σε υποκατάστημα τράπεζας 
στη Δράμα ο ΘΟχρονος δράστης, προσήχθη ως ύποπτος και αναγνωρίσθηκε από αυτόπτη 
μάρτυρα προηγούμενης κλοπής. Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας των υπολοίπων 
μελών της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ ερευνάται και η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Α.Δ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΕΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ

Αστυνομικοί του Τ.Σ.Φ. Κόνιτσας εντόπισαν σε ορεινή, δύσβατη και δασώδη περιοχή στον Αμάρα
ντο Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων, κοντά στα ελληνοαλβανικά σύνορα, ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο, καλυμμένο με φτέρες και νάιλον, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 9 σάκοι που περι
είχαν 189 δέματα με κάνναβη βάρους 200.625 γρ., 20 χειροβομβίδες, αμυντικού τύπου χωρίς 
πυροσωλήνα, 2 μεταλλικά κυτία, που περιείχαν 20 πυροσωλήνες , μία γεμιστήρα πολεμικού 
όπλου kalashnikov με 29 φυσίγγια των 7,62 mm. Ο χώρος είχε τεθεί σε διακριτική παρακολού
θηση από αστυνομικούς, πλην όμως κανένας δεν εμφανίστηκε για την παραλαβή των ναρκω
τικών ουσιών και των όπλων. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, που διενεργεί το Τ.Δ.Ν. Icoawi- 
νων, πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των αγνώστων δραστών.

Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εξαρθρώθηκαν, από το Τ.Δ.Ν. Λάρισας σε συνεργασία με τη 
Δ.Α.Ε.Ε.Β., τρεις εγκληματικές οργανώσεις, που συνεργάζο
νταν μεταξύ τους, και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 
220 ατόμων, εκ των οποίων τα 18 περίπου αποτελούσαν τα 
αρχηγικά τους μέλη. Οι τρεις εγκληματικές οργανώσεις ενέ
χονται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων εμπορίας και διακίνη
σης ναρκωτικών, διακεκριμένων περιπτώσεων κατοχής και 
εμπορίας πυροβόλων όπλων, μαστροπείας, πλαστογραφίας, 
πρόκλησης και προσφοράς για εκτέλεση κακουργήματος και 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Κατά 
τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης ευρείας κλίμακας σε 
όλη την περιοχή της Θεσσαλίας, καθώς και στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη, στην οποία συμμετείχαν παραπάνω από 
100 αστυνομικοί, συνεπικουρούμενοι από 8 εισαγγελικούς 
λειτουργούς, πραγματοποιήθηκαν 34 έρευνες σε σπίτια, απο
θήκες και άλλους χώρους και συνελήφθησαν 48 άτομα, εκ 
των οποίων 2 αλλοδαπές γυναίκες.
Μέχρι στιγμής από τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της 
Θεσσαλίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Όλων των ειδών

ποσότητες ναρκωτικών ουσιών 
(κοκαΐνη, ηρωίνη, κάνναβη, 
δενδρύλλια κάνναβης, ναρ
κωτικά δισκία), όπλα (2 πιστό
λια με σιγαστήρες, 1 όπλο αερίου, ,
1 σιγαστήρας για όπλο αερίου, μία 
καραμπίνα, μαχαίρια και μία σιδε- V 
ρογροθιά), 43 αυτοκίνητα και μία 
μοτοσικλέτα, που χρησιμοποιούνταν ως 
μέσα για τη διακίνηση ναρκωτικών ή 
αποτελούσαν οχήματα που προέρχονταν 
από την πώληση ναρκωτικών ουσιών, 88 κινητά it ,  
τηλέφωνα και 11 κάρτες κινητής τηλεφωνίας, το Μ Ι  
χρηματικό ποσό των 32.530 ευρώ, σε όλων των 
ειδών τα χαρτονομίσματα και συναλλαγματικές και 2 πλα
στές σφραγίδες, πλαστά πιστοποιητικά.
Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, προέκυψαν τα ακό
λουθα: Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελού
σαν κάθε εγκληματική οργάνωση, τα οχήματα που χρησι-
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τον Σώματος

μοποιούσαν, 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, κ.λπ.), 
εξακριβώθηκε ο τρόπος -  μέθοδος δρά
σης τους (modus operandi), οι διασυν
δέσεις τους και οι μεταξύ τους σχέ
σεις, καταγράφηκαν, με συσκευές καταγραφής ήχου, σε 
ακουστικό υλικό οι κινήσεις των μελών των εγκληματι
κών οργανώσεων και επιβεβαιώθηκαν οι συναντήσεις που 
πραγματοποιούσαν με τα αρχηγικά μέλη, διαπιστώθηκε η 
δραστηριοποίηση τους πέραν των βασικών εγκληματικών 
ενεργειών (εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών) και σε 
άλλες αξιόποινες πράξεις. Τέλος, διερευνάται η νομιμοποί
ηση των εσόδων από τις παράνομες δραστηριότητες τους 
σε συνεργασία με τις συναρμόδιες διωκτικές αρχές.
Για κάθε εγκληματική οργάνωση, αφού διαπιστώθηκε η 
σύνθεση των μελών της, οι τρόποι 
και οι μέθοδοι δράσης της, σχηματί
στηκε σε βάρος των μελών της δικο
γραφία για τις πράξεις που προέκυ- 
ψαν.
Η Α' Ομάδα αποτελούνταν από 105 
μέλη, εκ των οποίων 96 ημεδαποί (83 
άνδρες και 13 γυναίκες) και 9 αλλοδα
ποί (7 άνδρες και 2 γυναίκες). Πέραν

του επικεφαλής, στην εγκληματική 
οργάνωση συμμετείχαν 8 αρχηγικά 
μέλη, εκ των οποίων οι 2 γυναίκες 
ενώ 4 αρχηγικά μέλη είναι έγκλει
στοι σε διάφορα καταστήματα κράτη
σης. Όλοι μαζί συμμετείχαν και, κατά 
περίπτωση, διέπραξαν τις παρακάτω 
αξιόποινες πράξεις: Εμπορία και δια
κίνηση όλων των ειδών ναρκωτικών 

( ηρωίνη, κοκαΐνη, κλπ), κατοχή και εμπορία πυροβόλων 
όπλων.
Η Β' Ομάδα αποτελούνταν από 88 βασικά μέλη, εκ των 
οποίων 83 ημεδαποί (72 άνδρες και 11 γυναίκες) και 5 
αλλοδαποί (3 άνδρες και 2 γυναίκες). Όλοι μαζί συμμετεί
χαν και επιδίδονταν σε εμπορία και διακίνηση ναρκωτι
κών ουσιών (κάνναβη και κοκαΐνη). Ερευνάται η συμμε
τοχή σε εμπορία γυναικών.
Η Γ' Ομάδα αποτελούνταν από 24 βασικά μέλη, εκ των 
οποίων 23 ημεδαποί άνδρες και 1 αλλοδαπός άνδρας. Όλοι 

μαζί συμμετείχαν και επιδίδονταν 
σε εμπορία και διακίνηση κοκαΐνης. 
Οι 48 συλληφθέντες, που αποτελού
σαν μέλη των 3 εγκληματικών οργα
νώσεων, οδηγήθηκαν αρμοδίως. Η 
αστυνομική έρευνα, που συνεχίζεται 
με σκοπό τον εντοπισμό και άλλων 
εγκληματικών πράξεων, ενεργείται 
από το Τ.Δ.Ν. της Α.Δ. Λάρισας.

Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΒΑΡΚΕΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας 
ΔίωξηςΛαθρομετανάστευσης της Α.Δ. Ορεστιάδας, 3 αλλο
δαποί, υπήκοοι Ιράκ και Αφγανιστάν, σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία για διευκόλυνση παράνομης 
εισόδου αλλοδαπών στο ελληνικό έδαφος. Ειδικότερα, από 
ομάδες αστυνομικών, που έχουν συγκροτηθεί στο πλαίσιο 
των ειδικών δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνο
μης μετανάστευσης, εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν οι 
προαναφερόμενοι στις παρέβριες περιοχές Ψαθάδων και 
Θουρίου, διότι με πλαστικές βάρκες μετέφεραν παράνομα 
από την Τουρκία στη χώρα μας 41 λαθρομετανάστες ενώ 
με τη σύλληψή τους απετράπη η παράνομη είσοδος στο 
Ελληνικό έδαφος σε άλλους 25 περίπου λαθρομετανάστες 
που ανέμεναν επί τουρκικού εδάφους. Στην κατοχή των 
δραστών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 3 πλαστικές βάρ
κες, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ, 1 κινητό τηλέφωνο 
και σχοινιά συνολικού μήκους 700 μέτρων. Οι συλληφθέ
ντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. ]
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Συγχαρητήρια στους αστυφύλακες μαθητές pos Δόση Δονάτο και Χαλάτση Δημήτρη
γιο την επιτυχία τους otis Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2 0 1 1 και την εισαγωγή raus στην 
Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!

Συγχαρητήρια στους αστυφύλακες μαθητές μας Καρρά Ευθύμιο και Δημητρούλη 
Παρασκευή για την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2010 και την 
εισαγωγή τους στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας!

Ειδικά τμήμοτα γιο 
Αστυνομικοί^
Στο Κέντρο ίΠέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 

αριστεύειν -  Κομνηνακίδης έχουμε δημιουργήσει ειδικά 
τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με βάση 

το ωράριο εργασίας σου. ΠΊπορείς 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

Και οι επιτυχίες μας συνεχίζονται για 6η χρονιά!!! 
Αποκλειστικά ολιγομελή τμήματα με αστυφύλακες!!!!

(Παθήματα & Opes
Θ ε ω ρ η τ ι κ ό ς  Κ α τ ε ύ θ υ ν σ η ς

Αρχαία Ελληνικά 4 tapes
Λατινικό 2 tapes
Λογοτεχνία 1.5 ώρα
Ιστορία 1,5 ώρα
'Εκθεση 1,5 ώρα
Α.Ο.Θ. 1,5 ώρο
ΓΠαθηματικά Γ.Π. 2 tapes

Σύνολο 14 tapes

ΓΠοθήμοτο & Ώρεβ
Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ή ς  Κ ο τ ε ύ θ υ ν σ η ς

ΓΠαθηματικά 4,5 tapes
Φυσική 4 tapes
Πληροφορική 2 tUp€S
Έκθεση 1.5 ώρο
R.O.A.E. 1 ώρο
Α.Ο.Θ. 1 ώρο
ΓΠαθηματικά Γ.Π. 1.5 ώρο

Σύνολο 15.5 tapes

Γραφεία 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

Στο Κέντρο ΙΠέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 

αριστεύειν -  Κομνηνακίδης μπορούμε υπεύθυνα 
να σε βοηθήσουμε να πετύχεις τους επαγγελματικούς 
στόχους σου.

Το 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 2011 -  2012
θ α  τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις των 

ενδιαφερομένων.

Η διεύθυνση σπουδών

I  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Σ

ΕΝΘΡϊΗ ΓΠΑΘΗΠ1ΑΤΩΝ 
15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΓΠΒΡΙΟΥ

’Αφοποριιης  · 
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Επιμέλεια: Υ/Β' Κωνσταντίνος Κούρος

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο Εορτασμός της Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων πραγματο
ποιήθηκε στις 19-6-2011, στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξι
ωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Α Μεσογείων 96).
Στην εκδήλωση παρέστη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρή- 
στος Παπουτσής, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόρης 
Τασούλας, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οι-

μής στην προσφορά του, στον απερχόμενο Πρόεδρο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας Ταξί- 
αρχο ε.α. Κουτρουμπή Νικόλαο.
Ανάλογες εκδηλώσεις εορτασμού της Ημέρας προς τιμή των Απο
στράτων πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Επικράτεια.
Στην συμπρωτεύουσα τελέσθηκε Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολι- 
τικό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά χοροστατούντος του Πρω-

κονόμου, καθώς και λοιποί ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί. 
Επίσης παρέστησαν πρώην Υπουργοί, επίτιμοι Αρχηγοί της Ελληνι
κής Αστυνομίας, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, επίτι
μοι και απόστρατοι αστυνομικοί, καθώς και πλήθος κόσμου.
Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απηύθυνε χαιρετισμό στους 
παρισταμένους, ενώ ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας ανέγνωσε 
την Ημερήσια Διαταγή.
Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας 
Υποστράτηγος ε.α. Θεόφιλος Αθανασίου και ο Πρόεδρος της Πανελ
λήνιας Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών της Αστυνομίας Πόλεων 
Αντιστράτηγος ε.α. Κωνσταντίνος Ευθυμιόπουλος.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος 
Οικονόμου απένειμε τιμητική πλακέτα προς ένδειξη τι-

τοσύγγελου της Ι.Μ. Θεσσαλονίκης κ.κ. Στεφάνου. Ακολούθησε επι
μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αστυνομίας, 
ενώ αργότερα, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, 
πραγματοποιήθηκε ανάγνωση της Ημερήσιας Διαταγής του Αρχη
γού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη συνέχεια, ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος, Αντι
στράτηγος κ. Νικόλαος Σερέτης, απευθύνοντας χαιρετισμό, και ανα
φέρθηκε στη θεσμοθέτηση της Ημέρας των Αποστράτων.
Την εν λόγω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της 
θρησκευτικής πολιτικής, πνευματικής και κοινωνικής ζωής του τό
που, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Π.Υ, του Λιμενικού 
Σώματος καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Γενικής Αστυνομι
κής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης.

ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ ΑΠΕΝΕΙΜΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τα πτυχία σπουδών απονεμήθηκαν στους (132) νέους Υπαστυνόμους που αποφοίτησαν από τη 
Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε (20- 
06-2011) στην έδρα της Σχολής στους Θρακομακεδόνες Αττικής.
Τα πτυχία απένειμε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόρης Τασούλας, παρουσία του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ελευθέριου Οικονόμου.
Στην τελετή παρέστησαν ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχω- 
βίτσας, ο Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νι
κόλαος Παπαγιαννόπουλος, ο Προϊστάμενος Κλάδου Ασφάλειας και Τάξης Υποστράτηγος Χρήστος 
Καλλίνης, ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτηγος Παναγι
ώτης Φλήρης ο Προϊστάμενος Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού Ταξίαρχος Ιωάννης 
Καλαμαράς, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας, ο Διευ
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θυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Ταξίαρχος Νικόλαος Σιαυρακάκης, ο 
Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών 
Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος 
Δημήτριος Μπαλής, ο Διευθυντής 
Αστυνομικού Προσωπικού Αστυνο
μικός Διευθυντής Νικόλαος Δράκας 
και άλλοι αξιωματικοί. Με το πέρας 
της τελετής ακολούθησε επίδειξη τε
χνικών αστυνομικής αυτοάμυνας και 
αυτοπροστασίας από ομάδα Δοκίμων 
Υπαστυνόμων.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙΒ

Τον καθιερωμένο όρκο έδωσαν (21-06-2011) οι εκατόν τριάντα 
δύο (132) νέοι Υπαστυνόμοι Β’, που αποφοίτησαν από τη Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, στην τελετή ορκωμοσί
ας που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στους 
Θρακομακεδόνες Αττικής. Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς 
επέδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κάρολος Παπούλιας και 
στη συνέχεια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Πα
πουτσής.
« Το ξίφος που πήραν σήμερα οι νέοι αξιωματικοί από τα χέρια του 
Προέδρου της Δημοκρατίας συμβολίζει την επιταγή της Πολιτείας, 
την εντολή του Συντάγματος, την απαίτηση του λαού, να υπηρε
τούν την ισχύ του δικαίου και όχι το δίκιο του ισχυρού», δήλωσε ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής.
Στην τελετή παρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης 
κ. Γρηγόριος Τοσούλας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστα
σίας Θεόδωρος Μπούφης ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσι
πλοΐας Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο εκπρόσωπος της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης κ. Αθανάσιος Νάκος καθώς και άλλοι εκπρόσωποι 
πολιτικών κομμάτων, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάν
νης Τέντες, Βουλευτές, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνι
κής Άμυνας Πτέραρχος Ιωάννης Γιάγκος ο Υπαρχηγός του ΓΕΣ

Αντιστράτηγος Γεώργιος Σεφερλής, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού, 
η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό 
του Σώματος Αντιστράτηγο Ελευθέριο Οικονόμου και ο Αρχηγός 
του Π.Σ. Αντιστράτηγος Στυλιανός Στεφανίδης.
Επίσης, παραβρέθηκαν επίτιμοι Αρχηγοί του Σώματος της Ελλη
νικής Αστυνομίας αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας καθηγητές της Αστυνομικής Ακαδημίας εκ
πρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και συγγενείς και οικεί
οι των νέων Υπαστυνόμων.
Αφού οι νέοι Υπαστυνόμοι παρέδωσαν την πολεμική σημαία της 
Σχολής στους 4ετείς Δοκίμους Υπαστυνόμους στη συνέχεια, μετά 
τον όρκο τους ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Ταξίαρχος 
Δημήτριος Μπαλής ανέγνωσε την Ημερήσια Διαταγή.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κηφισίας Αμαρουσίου 
και Ωρωπού κ.κ. Κύριλλος συνεπικουρούμενος από τον Προϊστά
μενο της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Ελληνικής Αστυνομίας Αρχι
μανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο. Η Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανωτάτων Εκπαιδευ
τικών Ιδρυμάτων της χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχο
λές των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΒΕΛΓΟΥ ΠΡΕΣΒΗ ΣΤΗ ΓΑΔΘ

Τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011, ο Πρέσβης του Βελγίου στην Αθήνα κ. 
Mark VAN DEN REECK, συνοδευόμενος από τον Επίτιμο Πρόξενο του 
Βελγίου στη Θεσσαλονίκη, κ. Αλέξανδρο Μπακατσέλο, επισκέφτηκαν 
τη ΓΑΔ Θεσσαλονίκης όπου συναντήθηκαν με τον Γενικό Αστυνομικό 
Δ/ντή Θεσσαλονίκης Υποστράτηγο κ. Δημήτριο Παπαδόπουλο. Κατά τη 
συνάντησή τους αντηλλάγησαν χρήσιμες απόψεις σε θέματα κοινού εν
διαφέροντος ενώ εκδηλώθηκε η επιθυμία όλων να αναπτυχθεί στενότερη 
συνεργασία. Μετά το πέρας της συνάντησης ο ΓΑΔ Θεσσαλονίκης προσέ- 
φερε στον κ. Πρέσβη και στον επίτιμο Πρόξενο του Βελγίου αναμνηστικά 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΔ/. ΛΑΡΝΑΚΑΣ 
ΣΤΗ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από 9 έως 14 Ιουνίου, είκοσι δυο αστυνομικοί της ΑΔ. Λάρ
νακας Κύπρου, στο πλαίσιο επισκέψεων φιλίας, φιλοξενήθη
καν στη Θεσσαλονίκη από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λέσχη 
Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο της φιλοξενίας τους, το Σάββατο 11 Ιουνίου, οι 
Κύπριοι συνάδελφοι, επισκέφτηκαν την Υπηρεσία μας, όπου 
τους υποδέχτηκε ο Αναπληρωτής ΓΑΔΘ, Ταξίαρχος κ. Παρα- 
σκευάς Μαραπίδης.
Κατά τη συνάντησή τους τονίστηκε η αμοιβαία συνεργασία 
των δυο Αστυνομιών, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέ
ροντος και αντηλλάγησαν χρήσιμες απόψεις. Στη συνέχεια, 
οι Κύπριοι Αστυνομικοί επισκέφτηκαν την Υποδ/νση Εγκλη- 
ματολογικών Ερευνών Β. Ελλάδος και το Κέντρο της Άμεσης 
Δράσης Θεσσαλονίκης.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ TOY FRONTEX

Ολοκληρώθηκε (25/6/2011) με επιτυχία το εκπαιδευτικό' πρόγραμ
μα για την ενσωμάτωση στο Αστυνομικό Εκπαιδευτικό Σύστημα 
του Κοινού Ευρωπαϊκού Προτύπου Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα

■* Ju®- ■ W ~ -A 1

Εξωτερικά Σύνορα των κρατών μελών (FRONTEX). Το πρόγραμμα 
υλοποιήθηκε σε Αθήνα και Βέροια από 04/10/2010 έως σήμερα, με 
μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής 
Αστυνομίας (Αθήνα) και της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφω
σης Βόρειας Ελλάδας (Βέροια), και κατά τη διάρκειά του εκπαιδεύτη
καν συνολικά 410 Αστυνομικοί.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα περιλάμβανε εννέα επί μέρους σε
μινάρια, τα οποία αφορούν τη Βασική Εκπαίδευση στελεχών Μεσαίου 
και Πρώτου Επιπέδου, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας όλης της χώρας, κυρίως της μεθορίου και σημείων εισό
δου (αεροδρόμια, πόλεις με μεγάλα λιμάνια κ,λπ., χερσαία σύνορα), 
και ασχολούνται με την υποδοχή και διαχείριση αλλοδαπών υπηκόων 
(Υποδιευθύνσεις και Τμήματα Αλλοδαπών, Ελέγχου Διαβατηρίων, 
Τμημάτων -  Κλιμακίων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομε
τανάστευσης). Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
Στην έδρα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης, ο Διοι
κητής της Σχολής, Ταξίαρχος κ. Κωνσταντίνος Κοντέλας, απένειμε 
τα πιστοποιητικά σπουδών στους αποφοίτους, ενώ στην έδρα της 
Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Β. Ελλάδας τα πιστοποι
ητικά στους αποφοιτούντες απένειμε ο Διοικητής της Σχολής, ΑΔ 
Γεώργιος Χατζηβασιλειάδης.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ L. DA VINCI ΤΗΣ Ε.Ε.

Ολοκληρώθηκε (25/06/2011) η δεύτερη εκπαιδευτική επίσκεψη δοκίμων 
Συνοριακών Φυλάκων της Αστυνομίας της Αθουανίας σε υπηρεσίες της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τέσσερις δόκιμοι Συνοριακοί Φύλακες της Αστυνομίας της Αθουανίας επισκέ- 
φτηκαν, το χρονικό διάστημα από 12 έως 25/06/2011, υπηρεσίες των Αστυνο
μικών Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης και εκπαιδεύτηκαν από 
Αξιωματικούς των Διευθύνσεων αυτών.
Συνολικά (6) δόκιμοι συνοριακοί φύλακες της Αστυνομίας της Αθουανίας 
έχουν συμμετάσχει στις εκπαιδευτικές επισκέψεις σε υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο πλαίσιο του προγράμματος Leonardo Da Vinci της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Ιανου
άριο του 2011 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων, με 
εκπαιδευτές αξιωματικούς από την ΑΔ. Ορεστιάδας.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ CEPOL

Ολοκληρώθηκε (30-6-2011) το τετραήμερο σεμινάριο με θέμα «Αντιτρο- 
μοκρατία» που διοργανώθηκε από το Εθνικό Τμήμα CEPOL της Αστυνομι
κής Ακαδημίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία 
(CEPOL) και πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 
είκοσι εννιά συνολικά εκπαιδευόμενοι, εκ των οποίων πέντε Έλληνες κα
θώς και ανώτεροι αξιωματικοτέμπειρογνώμονες Αστυνομιών από τα κράτη 
-  μέλη της Ε.Ε.. Επίσης, στη διεξαγωγή του συνείσφεραν εμπειρογνώμονες 
από τη EUROPOL, τη EUROJUST και την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Εξωτε
ρικής Δράσης ( European External Action Service). Στόχος του σεμιναρίου 
ήταν η ανταλλαγή χρήσιμων πρακτικών αναφορικά με την καταπολέμηση 
της τρομοκρατίας καθώς και η ανάπτυξη συνεργασίας και η δημιουργία 
ενός δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων. Κατά τη διάρκεια 
του, πραγματοποιήθηκε η άσκηση επί χάρτου «Ερμής», με τη χρήση οπτικο- 
ακουστικών μέσων για την παρουσίαση ενός περιστατικού και την εξερεύ
νηση μεθόδων αντιμετώπισής του. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε απευθείας 
διαδικτυακή σύνδεση με τη Γραμματεία CEPOL, με τη χρήση καινοτόμου 
λογισμικού εκπαίδευσης εξ’ αποστάσεως που χρησιμοποιείται στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο της CEPOL. Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών 
Συνόρων, με τίτλο «Ενσωμάτωση στο Αστυνομικό Εκπαιδευτικό σύστημα του Κοινού Προτύπου Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανι
σμού της FRONTEX για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών».

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 18-6-2011, ημερίδα με θέμα «Η εκπαίδευση των 
αστυνομικών στην Ελλάδα σήμερα. Προσεγγίσεις - προβλήματα -  προοπτικές», 
που οργάνωσε το ΤΔΑ Ρεθύμνου με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 χρόνων

συνεχούς λειτουργίας (1951- 2011) και στα 
πλαίσια της προσπάθειας για την αναβάθμιση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα προβλήματα 
και τις προοπτικές αυτής.
Χαιρετισμό απεύθυναν: Ο Υφυπουργός Προ
στασίας του Πολίτη κ Εμμανουήλ Όθωνας, ο
Εκπρόσωπος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου Αρχιερατικός Επίτροπος 
Νικόλαος Νικηφόρος, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα Μαρία Αονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γε
ώργιος Μαρινάκης, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος κ Εμμανου
ήλ Παραβολιδάκης, και η Διοικητής της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας 
Ταξίαρχος κα Πόπη Ράντζου. Την εκδήλωση έκλεισε ο διοικητής του 
ΤΔΑ Ρεθύμνου Αστυν. Δ/ντής κ. Ανδρέας Δασκαλάκης.

Ο Σεβάσμιοί ιατος Μητροπολίτης Αργολίδας κ.κ. Ιάκωβος, συνοδευόμενος από τον Θεοφιλέστατο 
Επίσκοπο Επιδαύρου κ.κ. Καλλίνικο την 1η Ιουνίου 2011, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στο 
Γραφείο του Διευθυντού της ΑΔ. Αργολίδας, στο πλαίσιο της ανάληψης των καθηκόντων του Ταξιάρ
χου Γεωργίου Ντοκομέ, οχ; Διευθυντού της Αστυνομικής Δ/νσης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας επισκέφθηκε 
στις 28 Ιουλίου ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη κος Γρηγόρης ΤΑΣΟΥΛΑΣ. Πα
ρουσία του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων Υποστράτηγου Δημητρίου ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ 
ενημερώθηκε για τα τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα και συ
ζήτησε με όλους τους Αξιωματικούς της Διεύθυνσης για 
θέματα που απασχολούν την αστυνομία και την κοινωνία 
γενικότερα. Ειδικότερα αναφέρθηκε στην ανάγκη προσέγ
γισης του Πολίτη από την Αστυνομία με έργα και πράξεις 
όσον αφορά την επίλυση των προβλημάτων και την άμεση 
και αποτελεσματική ανταπόκριση μας όχι μόνο στα σοβα
ρά αλλά και στα mo απλά προβλήματα του πολίτη. Ζήτησε την ετοιμότητα και την επαγρύ
πνηση των αστυνομικών δυνάμεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, για την μείωση 
των τροχαίων ατυχημάτων και την εδραίωση του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών με
την λειτουργία των ομάδων ΔΙΑΣ, Ο.Π.ΚΕ.. Πεζών Περιπολιών κ.α.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ “ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - CYBER BULLYING”

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολίτικης, διοργάνωσε, μαζί με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος, Ημερίδες σε διάφορα μέρη της χώρας με στόχο την ενημέρωση για την ασφαλή διείσδυση των πολιτών στις νέες τεχνολογίες. Οι 
γονείς καθώς και τα παιδιά θα μπορούν μέσα από τη διαδραστικη συμμέτοχη τους να ενημερώνονται, από στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία, για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Το πρόγραμμα των Ημερίδων είναι 
το έξης: 13/7: Κως: Αίθουσα “Κολοσσός “ στο ξενοδοχείο “Πανόραμα”, 15/7: Μυτιλήνη: Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης 22/7: Ρέθυμνο: 
“Σπίτι του Πολιτισμού”, 25/7: Ιωάννινα: Αίθουσα Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας, η οποία παραχωρείται από την Ιερά Μητρόπολη 
Ιωαννίνων, 27/7: Κεφαλληνία: Δημοτικό θέατρο Αργοστολιού “ο Κέφαλος”. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με στόχο να εφαρμοστεί από το 
Φθινόπωρο σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.

Στις 13-7-2011 πραγματοποιήθηκε, Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο στην Κω.
Στην ημερίδα παρευρέθησαν ο Μητροπολίτης Κω και Νισύρου κ.κ. Ναθαναήλ, ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι της Κω, η Προϊστάμενη 
της τοπικής Εισαγγελίας Αξιωματικοί των τοπικών Υπηρεσιών των Ε.Δ. και των Σ.Α., εκπρόσωποι της κοινωνικοοικονομικής ζωής του 
τόπου και των τοπικών φορέων, πλήθος κόσμου και προσκεκλημένων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης. Την 
εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής της Β' Α.Δ. Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής Στέργιος Σεντονάς.

Στις 15-7-2011 πραγματοποιήθηκε, Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο στη Μυτιλήνη.
Στην ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου και των τοπικών φορέων, πλήθος κόσμου και προ
σκεκλημένων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης. Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής της Α.Δ. Λέσβου, Αστυ
νομικός Υποδιευθυντής Δημήτριος Κουρσουμπάς.

Στις 22-7-2011 πραγματοποιήθηκε, Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο στο Ρέθυμνο.
Της Ημερίδας προηγήθηκε συνέντευξη τύπου την οποία παραχώρησαν ο Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Πε
ριφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος Εμμανουήλ Παραβολιδάκης, καθώς και ο Διευθυντής 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομικός Διευθυντής Εμμανουήλ Σφακια- 
νάκης.
Ακολουθώντας το τυπικό της διαδικασίας αμέσως μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, 
έγινε κλήρωση ενός ηλεκτρονικού «μετεωρολογικού σταθμού», ενώ στο τέλος χορηγή
θηκαν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης σε όσους συμμετείχαν και πέτυχαν επιδόσεις στα 
ερωτηματολόγια που αφορούσαν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Στις 25-7-2011 πραγματοποιήθηκε, Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο, στα Ιωάννινα.
Στην ημερίδα παρευρέθησαν εκπρόσωποι της κοινωνικοοικονομικής ζωής του τόπου και των τοπικών φορέων, πλήθος κόσμου και προ
σκεκλημένων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Μέσων Ενημέρωσης. Την εκδήλωση προλόγισε ο Διευθυντής της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Ιωαννίνων, Ταξίαρχος Νικόλαος Βάντζος.
Με την ολοκλήρωση της Ημερίδας έγινε κλήρωση ενός ηλεκτρονικού «μετεωρολογικού σταθμού», μοιράστηκε εξειδικευμένο έντυπο 
υλικό και χορηγήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης σε όσους απάντησαν σε ερωτηματολόγια.

Στις 27-7-2011 πραγματοποιήθηκε, Ημερίδα για την Ασφαλή Πλοήγηση στο Διαδίκτυο στην Κεφαλονιά.
Στην ημερίδα παρέστη ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Γρηγόριος Τοσούλας, ο Γ.Α.Δ.Π.

Ιονίων Νήσων Υποστράτηγος Δημήτριος Τσιότσιος, ο Αστυνομικός Διευ
θυντής Κεφαλληνίας Παναγιώτης Φιλλίπου, εκπρόσωποι της κοινωνικο
οικονομικής ζωής του τόπου, εκπρόσωποι φορέων, πλήθος κόσμου και 
προσκεκλημένων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών Μ.Μ.Ε.
Κατά τις εργασίες των Ημερίδων ο Προϊστάμενος της Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος Αστυνομικός Διευθυντής Εμμανουήλ Σφακιανάκης 
μαζί με τους συνεργάτες του αναφέρθηκαν:
• Στην χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου.
• Στους κινδύνους που ελλοχεύουν στον διαδίκτυο και με ποιες μορφές 
εμφανίζονται.
• Στα είδη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.
• Στην πρόληψη και αντιμετώπιση των ψηφιακών κινδύνων με ιδιαίτε

ρη έμφαση στην προστασία των ανηλίκων από on-line παράνομο περιεχόμενο και στην προστασία των 
προσωπικών μας δεδομένων.
• Στον κίνδυνο εξάρτησης των παιδιών και με ποια συμπτώματα εκδηλώνεται
• Στη δράση της Υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθώς και σε περιστατικά που αντιμε
τωπίστηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια της λειτουργία της.
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή 
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή 
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS. 
Το 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα 
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Το 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

Storm
Ένα αστέρι γενήθηκε!

kfc M B
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BERETTA 81 FS CHEETAH
Αιλουροειδή με το δάγκωμα του λιονταριού!

BERETTA  
Ρχ4 STORM:
από 1.105 ευρώ 
με έκπτωση -22,2%

μόλις 860 ευρώ
(κέρδος 245 ευρώ)Ι

BERETTA  
81 FS CHEETAH
από 880 ευρώ 
με έκπτωση -39,8%
μόλις 530 ευρώ
(κέρδος 350 ευρώ)!

Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/Inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Ρχ4 STORM 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4.0 36/1,4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
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

BERETTA 92 FS
Τα πιστόλια θρύλος!

BERETTA TOMCAT
Τα κορυφαία πιστόλια τσέπης στον κόσμο!

j B M B — —  Mil, m  ... ............ ■  ^

I j
- . .  -  .............................. ■ " « Μ

(0 ϋ) 5032 TOMCAT-32 AUTO mm ■ μλ V \

από 1.530 ευρώ 
με έκπτωση -22,2%

μόλις 1.190 ευρώ
(κέρδος 340ευρώ)Ι

BERETTA  
TO M CAT INOX:
από 1.085 ευρώ 
με έκπτωση -22,1%

μόλις 845 ευρώ
(κέρδος 240 ευρώ)!

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

Επισκεφθείτε μας ατο FACEB00K. 
http://www.facebook.com/BerettaHellas

©BERETTA
V — χ  500 ΧΡΟΝ ΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.

mailto:sales@beretta.gr
http://www.berettahellas.com
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε 7-7-2011 στο Αστυ
νομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, βραβεύθηκαν πέντε πολίτες και εξη 
αστυνομικοί, για εξαίρετες πράξεις ανδραγαθίας. Σε εννέα από τα 
τιμώμενα πρόσωπα απονεμήθηκε, ως ηθική αμοιβή το μετάλλιο 
του Αστυνομικού Σταυρού με το αντίστοιχο δίπλωμα, ενώ δύο 
αστυνομικοί βραβεύτηκαν με το μετάλλιο Αστυνομικού Αριστείου 
Ανδραγαθίας.
Ο Γεν. Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτηγος κ. Δη- 
μήτριος Παπαδόπουλος, στην ομιλία του, εξέφρασε τα θερμά συγ
χαρητήρια για την κοινωνική ευαισθησία και ανιδιοτελή προσφο
ρά των βραβευθέντων.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλά
δος, Αντιστράτηγος κ. Νικόλαο Σερέτης.
Τη βράβευση τίμησαν με την παρουσία τους η Βοηθός Γενικού 
Διευθυντή του Δικτύου Β. Ελλάδος της Τράπεζας Πειραιώς, κα.
Μαυρομιχάλη-Σεκέρη Αναστασία, ο Βοηθός Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Γεώργιος Θε
οδώρου, ο Πρόεδρος της εταιρείας «ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε», κ. Ιωάννης Μασούτης και ο Γενικός Διευθυντής 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Υποστράτηγος Βασίλειος Κανάλης.
Παρέστησαν επίσης ο Υποδιευθυντής ΓΑΔΘ, Ταξίαρχος Παρασκευάς Μαραπίδης, οι Διευθυντές Διευθύνσε
ων της ΓΑΔΘ, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, ανώτεροι αξιωματικοί, προσωπικό της ΓΑΔΘ, συγγε
νείς και φίλοι των τιμηθέντων.

Την 23 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκα
ταστάσεις της ΤΔΑ Διδυμοτείχου, βραδιά δοκίμου 
η οποία είχε θρακιώτικο παραδοσιακό χαρακτήρα. 
Δώδεκα πολιτιστικοί σύλλογοι με 265 χορευτές 
σαράντα παραδοσιακοί οργανοπαίχτες και επτά 
ερμηνευτές έδωσαν το καλλίτερο εαυτό τους 
Ταυτόχρονα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
της σχολής λειτουργούσαν δύο εκθέσεις: η πρώτη 
με παραδοσιακά αγροτικά εργαλεία και η δεύτερη 
με φωτογραφίες θρακιώτικων παραδοσιακών εν
δυμασιών των δεκαετιών 1950 έως 1970.
Στο τέλος της εκδήλωσης ο διοικητής της Σχο
λής Αστυν. Υποδ/ντής Πασχάλης Συριτούδης 
απένειμε τιμητικά διπλώματα, σε όλους τους χο
ρευτικούς συλλόγους τους οργανοπαίχτες, τους 
ερμηνευτές και τους δημιουργούς των εκθέσεων, 
για την προσφορά τους στα πολιτιστικά δρώμενα 
της Θράκης.

Στιγμιότυπο από τη θεατρική παράσταση που έδωσε η θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας στη Λαμία (11.6.2011) στη Β’ 
σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Λαμίας με το θεατρικό έργο του Γιάννη Κατράνη «Άγγελος Κυρίου. ]

1

Α /Α  [  6 2  ]  Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2011



CESKA
Αξεπέραστος συνδυασμός των αυστηρότερων προδιαγραφών ΝΑΤΟ 

και την πολυετή παράδοση της Τσέχικης βιομηχανίας όπλων.
Εκεί που ο πρωτοποριακός σχεδιασμός συναντάει τις υπερσύγχρονες 

τεχνολογικές επεξεργασίες θα βρίσκεται πάντα ένα πιστόλι CZ!

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

Διαμέτρημα: 9mm

Σκελετός: Αλουμίνιο 
αεροσκάφους (Aircraft Grade)

Χωρ Γεμιστήρα: 14+1 φυσίγγια 

Συνολικό Μήκος: 18,4 εκ.

Μήκος Κάννης: 9,25 εκ 

Μονής & διπλής ενέργειας 

Αμφιδέξιο Decocking 

Σκοπευτικά: Σταθερά 

Αντιολισθητική λαβή 

Χαμηλή ανάκρουση 

Highscores στις ενστικτώδεις βολές

Κατασκευή σύμφωνα με επίσημες 
προδιαγραφές NATO (NSN 
1005-16-000-8619)

Βάρος: 800 γρ.

C Z75 SP 01  TACTICAL CZ 75 SP 01 PHANTOM

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

(ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ I
59, 2103243129, FAX:2103226242 
m.
•Α Σ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0830 -16.00, ΤΡΙΤΗ,

Ν έο !

CZ Ρ 07 DUTY CZ 75 TS CZ 75 B

CZ 2075 RAM I CZ 75 BD POLICE

CZ 75 B STAINLESS

CZ 75 COMPACT CZ 85 B

ΚΑΛ KANTZA Κ Ο Σ
o o R TD O R



[  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α  ΝΕΑ  ϊ

Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π Α και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν οε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Βέρρας Νικόλαος, Καλεπανάγος Γε
ώργιος, Λόγος Δημήτριος Μονιάς Ηλίας, Μπέχτας Δημήτριος Ντινά- 
κης Σπυρίδων, Σπανός Αλέξιος.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Αγγελής Κων/νος 
Δαουχίδης Κων/νος Εξαρχάκος Λεωνίδας, Θεοδωρικάκος Νικόλαος, Θε
όδωρου Παναγιώτης, Καγκιούζης Κων/νος, Κατσίβελος Βασίλειος, Κου- 
ρασάνης Ευστράτιος, Μαραθιανός Χαράλαμπος Παπανικολάου Στέργι- 
ος, Σερδάρης Γεώργιος Σχεργίου Νικόλαος Τέλιος Νικόλαος Τσάμης 
Αθανάσιος Χαμπέρης Παναγιώτης Ψιχάλάς Νικόλαος.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αγγελης Χρη
στός Αδάμης Δημήτριος Γαραντζιώτης Αναστάσιος, Κσντοκώστας Ιω- 
άννης, Κόρδης Δήμος Κουρκουνά Αγορή, Ξέρας Κων/νος, Παπαναγιώ- 
του Νικόλαος, Σουρβίνος Αλέξανδρος, Τοπκάρας Κων/νος 
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Ασσαργιωτάκης Μιχαήλ, Πορ
φυρής Κων/νος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Βρεττέας Γεώργιος, Κοκμοτός 
Θεοφάνης, Μπαλασάκης Αθανάσιος Παυλίδης Κων/νος 
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Αμοιριδης Κων/νος, Αποστο- 
λίδης Νικόλαος, Γεωργάκης Χρηστός Γιαζκουλίδης Αλέξανδρος Για
τρού Ιοχίννης Δανδουλάκης Εμμανουήλ, Δήμιος Κων/νος Κωνσταντι- 
νίδης Αντώνιος, Λυμπέρης Ηλίας Μανάζης Δημητριος, Μπασδαγιάννης 
Χρηστός Μποζιονέλος Γεώργιος Ουζουνίδης Φώτιος Παγάνης Στυλι
ανός, Παπαϊωάννου Εμμανουήλ, Πατσίδης Θεοχάρης Πουπουζάς Χα
ράλαμπος, Προκοπίου Νικόλαος, Σιούτης Γεώργιος, Τριανταφυλλίδης 
Σολομώντας Τσιλιμιδός Δημοσθένης Τσουμάρης Δημήχριος, Φωχό- 
πουλος Παναγιώτης Χατζησάρογλου Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αργυρός Κων/νος Ασωνίτης 
Αντώνιος, Βασιλόπουλος Δημήτριος Βορλόκας Ασημάκης, Γεωργιόπου- 
λος Δημήτριος, Γεωργίου Ιοχίννης Γιαννακέας Μιχαήλ, Ερωτοκριτά- 
κης Δημήτριος, Ζαλοκώστας Γεώργιος, Καββαδάς Ηλίας, Κομποχόλης 
Βασίλειος, Κοτζιάς Γεώργιος Κρικής Παντελής Λάμπογλου Χρήστος 
Λιανουδάκης Εμμανουήλ, Μαμούγκας Δημοσθένης, Μπακρατσάς Κων/ 
νος Ρόκας Δημήτριος Στεφάνής Ηλίας Συνανίδης Βασίλειος Τοσού
λας Απόστολος Τσαγαρός Βασίλειος Τσύχσος Θεόδωρος, Φιλππιάτος 
'Οθωνας.
>Με το βαθμό του Ανθυπασιυνόμου οι, Αλεξίου Ηλίας Ανίκουλας 
Νικόλαος Αρτεμάκης Κων/νος Βαφειάδης Γεώργιος, Γεωργιάδης Κων/ 
νος Γεωργίου Δημήτριος, Γιαλαμάς ΚωνΑος Γιαρίμης Κων/νος Γού
λας Γεώργιος, Δημακόπουλος Θεόδωρος Δίκαιός Νικόλαος, Δολαπτσής 
Τατιανός Ερωτοκριτάκης Δημήτριος Ζαρδάλης Γεώργιος, Ζαχαράκης 
Ιωάννης, Ζαχαριάς Σπυρίδων, Ζερδάλης Γεώργιος, Ζουρνατζής Ευάγ
γελος Κακαγιάννης Πρόδρομος, Καμινάκης Απόστολος Καποδίστριας 
Χρήστος Καψή Φωτεινή, Κεχαγιάς Σπυρίδων, Κλάγκος Ματθαίος Κυ- 
παρίσσης Απόστολος, Κώστας Βασίλειος, Κωστίδης Ιωσήφ, Λερός Από
στολος Λίζος Γεώργιος, Μαργούδης Γεώργιος Μαύρογιάννης Ιωάννης 
Μηλιόπουλος Παντελής Μουρατίδης Ευστάθιος Μουσχής Ευάγγελος 
Μπούμπουλης ΚωνΑος Νέστορας Ιωάννης, Νικολιδάκης Θεμιστοκλής 
Νταλλής Σταύρος, Ντονάκης Δήμος, Ξενιτόπουλος Χρήστος Παντα- 
ζής Αθανάσιος Παπαδόπουλος Θεοδόσιος, Παπαχρισχοδούλου Βασίλει
ος Πελε'κης Νικόλαος Πεχλιβανίδης Ιωάννης Σγουρομάλλης Μιχαήλ,

Στάθης Ηλίας, Σταματάκη Ελένη, Ταμπακόπουλος Ιωάννης, Ταρλαλής 
Ιωάννης, Τζανακάκης Νικόλαος, Τζιάλλας Νικόλαος Τζινέρης Δημή- 
τριος, Τζόκας ΚωνΑος Τζώρτζης ΚωνΑος Τσέργας ΚωνΑος Τσιακλα- 
γκάνος Ιωάννης Φιαμε'γκου Σοφία, Χατζής Αντώνιος, Χατζούλας Βασί
λειος, Χίνης ΚωνΑος.
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Καλογρίτσας ΚωνΑος Κατσού- 
λης Ν&ωνας Μητρόπουλος Ανδρέας Σταυράκογλου Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα οι, Ρόμπης Παντελής Σάμελης 
Αλέξανδρος.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Μαντζανάς Δημήτριος, Τζίτζι- 
ρας ΚωνΑος

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

>Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στο Α.Τ. Ορεσπάδας της ΑΑ  
Ορεοτιάδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από 
οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης, τηλ. 6945101794. 
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο AT. Ζαχάρως της ΑΑ Ηλείας,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της Γ ΑΔ. Αττικής, τηλ. 6985810001.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στο AT. Δημητσάνας της ΑΑ Αρ
καδίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Λάρισας και Μαγνησίας τηλ. 6938039652, 
27950-31205.
>0 Αρχιφύλακας Νικολάου Χρήστος που υπηρετεί στην ΑΑΕ Α / 
Τεχνικών Μέσων, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ 6974224007, 
2310-823181.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Λνση Υγειονομικού/ΑΕΑ,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπη
ρεσία των Α.Δ. Ευρυτανίας, Ατωλίας ή Ακαρνανίας, τηλ. 6948680598. 
>Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Ροδόπης επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΑΔ. Τρικάλων, τηλ. 6983765503.
>0 Υπαρχιφύλακας Ζαγανάς Σωτήριος που υπηρετεί στο Τμήμα 
Συνοριακής Φύλαξης Κρυσταλοπηγής της ΑΑ Φλώρινας επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρε
σία των Α.Δ. Λάρισας Τρικάλων, Καρδίτσας Μαγνησίας ή Πιερίας τηλ. 
6932602332.
>0 Αστυφύλακας Τατπούλας Άγγελος που υπηρετεί στο AT. Κέρ
κυρας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποια
δήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Αχαΐας Αρτας, Ατωλίας ή Ακαρνανίας 
τηλ.6946381977.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Άμεση Δράση Αττικής επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
τηςΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6947891750.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Ατοχώρου Πιερίας επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΑΔ. Λάρισας, τηλ. 6974628673.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ  νση Αστυνομίας Θεσσαλονί
κης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των Α.Δ. Ροδόπης ή Αλεξανδρούπολης τηλ. 6972984315. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Θεσπρωτίας επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της
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ΓΛΔ. Θεσσαλονίκης και της ΑΔ. Ιωαννίνων, χηλ. 6993009376.
> 0 Αστυφύλακας Στογιαννίδης Χρηστός που υπηρετεί στο 
Τ.Σ.Φ. Κυπρίνου της ΑΑ Ορεσπάδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Σάμου, τηλ. 
6947992874.
>0 Αστυφύλακας Φούκας Ιωάννης που υπηρετεί στο ΤΑ Λα

θρομετανάστευσης Αν. Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Θεσπρωτίας και Ιω
αννίνων, τηλ. 6944635265.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Ηρακλείου, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
Γ.ΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ. 6978410000,2310-771438.

[  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α  ΝΕΑ

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.0ΑΞΙΑ - Π.ΟΑΣ.Υ.

Μονόδρομος πλέον οι ένστολες διαμαρτυρίες 
για λύσεις στα άλυτα προβλήματα μας 

Συνεδρίασαν σήμερα στην Αθήνα τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών των 
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας προκειμένου να καθορίσουν μια 
κοινή αγωνιστική γραμμή πλεύσης για την αντιμετώπιση των κοινών 
εργασιακών προβλημάτων και την απόκρουση των ισοπεδωτικών μνη- 
μονιακών μέτρων, που οδηγούν τις υπηρεσίες στο κλείσιμο και τους έν
στολους στη φτώχεια και στην απαξίωση.
Όπως επανειλημμένα έχει τονιστεί εκ μέρους των Ομοσπονδιών μας, η 
κυβέρνηση αντί να ενισχύσει τα Σώματα Ασφαλείας ενέκρινε περικο
πές ακόμα και των λειτουργικών δαπανών με αποτέλεσμα το αγαθό της 
ασφάλειας του πολίτη να υπονομεύεται διαρκοίς.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καταγγέλλει αυτήν την πολιτική και 
αγωνίζεται για να υπάρχουν συνθήκες ασφαλείας σε όλη την επικράτεια 
για όλους τους συμπολίτες μας χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς...

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Διαδοχικές συναντήσεις είχαν στις 10 Ιουνίου οι Ομοσπονδίες μας με 
τον πρόεδρο του Συνασπισμού της Αριστερός κ. Αλέξη Τσίπρα και τον 
κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας 
κ. Σπύρο Χαλβατζή, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις αγωνι
στικές μας κινητοποιήσεις ενόψει της συζήτησης και ψήφισης του Με
σοπρόθεσμου προγράμματος της Κυβέρνησης και να ζητήσουν τη συ
μπαράστασή τους στον αγώνα μας.
Εκ μέρους των Ομοσπονδιών τονίστηκε ότι τα δυσβάσταχτα οπτονομι
κά μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες από την Κυβέρνηση θα οδηγήσουν 
το ένστολο προσωπικό στην εξαθλίωση και τα Σώματα Ασφαλείας στην 
πλήρη διάλυση...
Τόσο ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Χαλβατζής συμμερίστηκαν τις εύλογες 
ανησυχίες μας, καταγγέλλοντας την Κυβέρνηση για την αδιέξοδη πολι
τική που εφαρμόζει, και επανέλαβαν ότι στηρίζουν διαχρονικά τον αγώ
να μας για τη βελτίωση του βιοτικού μας επιπέδου και την εμπέδωση αν
θρώπινων συνθηκών εργασίας στις υπηρεσίες των τριών Σωμάτων. Τα 
Σώματα Ασφαλείας τόνισαν ότι δεν πρέπει να βρεθούν αντιμέτωπα με το 
λαό που αγωνίζεται στο πεζοδρόμιο για μια άλλη φιλολαϊκή πολιτική. 
Συναντήσεις θα ακολουθήσουν και με τα άλλα πολιτικά κόμματα, ενώ 
λεπτομέρειες για τις κινητοποιήσεις θα ανακοινωθούν έγκαιρα.

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων των Ομοσπονδι
ών με τα Πολιτικά Κόμματα, πραγματοποιήθηκε (16 Ιουνίου) συνά
ντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατικής Αριστερός κ. Φώτη Κουβέλη 
και τον κ. Στέφανο Μπαγιώργο, μέλος της Ε.Ε. με κυρίαρχο ζήτημα τις 
τρέχουσες εξελίξεις και την εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου προγράμ
ματος το οποίο προκαλεί το γενικό ξεσηκωμό της κοινωνίας και οδη

γεί τους ένστολους στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας την 
προσεχή Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011...
Ο κ. Κουβέλης εξέφρασε τη στήριξή του στα δίκαια αιτήματά μας, τονί
ζοντας ότι οι ένστολοι στη δύσκολη αυτή περίοδο πρέπει να τύχουν μι
ας πολιτικής θαλπωρής ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην απο
στολή τους...

Μνημόσυνο στο Νεκτάριο Σάββα 
Το διαρκές χρέος της πολιτείας προς τους Ήρωες του Αστυνομικού Σώ
ματος αλλά και προς όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους μας που προ
τάσσουν τα στήθη τους στους παντοειδείς κινδύνους του σήμερα, υπεν

θύμισαν και πάλι οι Ομοσπονδίες μας με αφορμή τη σεμνή τελετή που 
διοργάνωσαν στη μνήμη του αδικοχαμένου συναδέλφου μας Αρχιφύλα- 
κα Νεκτάριου ΣΑΒΒΑ.
Πέρασαν κιόλας δυο χρόνια από τη στυγερή του δολοφονία στην οδό 
Λάμπρου Πορφύρα στα Πατήσια, στις 17 Ιουνίου 2009 και ο 'Ελληνας 
Αστυνομικός εξακολουθεί να αισθάνεται ανασφαλής στο καθημερινό 
- επικίνδυνο έργο του. Το συνδικαλιστικό μας κίνημα αφουγκράζεται 
τις αγωνίες των συναδέλφων μας και αγωνίζεται σταθερά για να γίνουν 
πράξη οι δεσμεύσεις της πολιτείας σε μια περίοδο κατά την οποία το αγα
θό της ασφάλειας και η θωράκιση του Έλληνα Αστυνομικού πρέπει αν 
αποτελέσουν πρώτη της προτεραιότητα
Το τρισάγιο έγινε από τον αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο παρουσία του 
προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων κ. Παναγιώτη Μπέη, 
του βουλευτή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ. Αθανάσιου Πλεύ- 
ρη και του αρμόδιου για θέματα Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη Δα- 
ραβίγγα, του Α’ Υποδιευθυντή της ΓΑΔΑ Υποστράτηγου κ. Ηλία Τσιβί-
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κη, του γενικού γραμματέα της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλία Ηλιόπουλου, εκπροσώπων κοινωνικού αγαθού.
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, των προεδρείων των Ομοσπονδιών μας συνα- Στην ασφάλεια του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές! 
δέλφων και συγγενών του αδικοχαμένου συναδέλφου μας. Στο προσκλητήριο του αγώνα δεν μπορεί και δεν πρέπει να λείψει κανείς

Γενικός συναγερμός για τα δυσβάσταχτα μέτρα 
Κύμα χιλιάδων αγανακτισμένων εν ενεργεία και εν αποστρατεία αστυνο
μικών, πυροσβεστών και λιμενικών από κάθε γωνιά της χώρας κατέκλυσε 
την 23 Ιουνίου 2011, το κέντρο της Αθήνας (ώρα 18:00 Πλατεία Κολοκο- 
τρώνη), καθώς το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2012-2015» δεν αφήνει σε κανέναν μας κανένα περιθώριο εφησυχασμού, 
όπως καταγράφεται ήδη και σε όλη την Ελλάδα με τις περιφερειακές ένστο
λες διαμαρτυρίες των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας 
Τα προβλεπόμενα, νέα μέτρα καταβαραθρώνουν το βιοτικά μας επίπεδο με 
τη λεηλασία του πενιχρού εισοδήματος μας το ψαλίδισμα των πενθημέ
ρων, των νυχτερινών και των επιδομάτων, αλλά και λόγω των νέων περι
κοπών των δαπανών για τη στοιχειώδη λειτουργία των υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ήδη άτι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη θα μειωθούν ως το 2015 κατά 315,36 
εκατ. ευρώ (-16,4%), που μεταφράζεται σε μείωση των αποδοχών κατά 
259,93 εκατ. ευρώ και ειδικότερα κατά 12,6% για την καταβολή μισθών, 
κατά 49,2% για την καταβολή πρόσθετων μισθολογικού χαρακτήρα παρο
χών και κατά 23,3% για την καταβολή των οδοιπορικών.
Η δε μείωση των λειτουργικών δαπανών θα φτάσει το 13,4% και η μείω

ση των δαπανών για την προμήθεια υλικοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού 
το 28,6%. Πρέπει να γίνει απολύτως αντιληπτό -  κατανοητό ότι δεν μπορεί 
και δεν πρέπει να υπολειτουργούν οι υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας. 
Όσο για τις κενές οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων 
των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας μετά το «πάγωμα» των προσλή
ψεων και την αναγκαστική υπαγωγή τους στον κανόνα μια πρόσληψη ανά 
δέκα αποχωρήσεις θα πολλαπλασιαστούν σε βαθμό άκρως επικίνδυνο για 
το αξιόμαχο των υπηρεσιών και των τριών Σωμάτων.
Δηλώνουμε ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ.....και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- STOP στις περικοπές και στην απαξίωση της λειτουργίας των υπηρεσι

ών μας
-STOP στη λεηλασία του πενιχρού εισοδήματος μας και στη μείωση των 

πενθημέρων και των νυχτερινών μας
-ΝΑΙ στην αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος μας 
-ΝΑΙ στην αναδιοργάνωση και στον εξορθολογισμό των υπηρεσιών 
-ΝΑΙ στις προσλήψεις νέων συναδέλφων 
-ΝΑΙ στις αξιοπρεπείς συντάξεις 
ΟΧΙ στα μέτρα θανάτου των ένστολων!
ΝΑΙ στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με όρους 
κοινωνίας για τη διασφάλιση της αποστολή μας, της εργασιακής μας αξιο
πρέπειας και την θωράκιση του αγαθού της ασφάλειας ως δημόσιου και

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων των Ομοσπονδιών μας με τα 
Πολιτικά Κόμματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση (24 Ιουνίου) με τους 
εκπροσώπους του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού κ.κ. Αθανάσιο Πλεύ- 
ρη, βουλευτή, τον 
γραμματέα Συνδι
καλιστικού κ. Γιώρ
γο Κανελλόπουλο, κ.
Ιωάννη Δαραβίγγα 
επικεφαλής του Το
μέα Προστασίας του 
Πολίτη και τα μέ
λη της Γραμματείας 
Ιωάννη Χριστόπουλο και Αικατερίνη Στεργίου προκειμένου να τους εκ
θέσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας για τις προβλεπόμενες στο Μεσοπρόθε
σμο πρόγραμμα περικοπές δαπανών του Υπουργείου Προστασίας του Πο
λίτη...
Οι εκπρόσωποι του ΛΑΟΣ εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους στον αγώ
να μας αναφερόμενοι και στη χθεσινή μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
μας και τόνισαν ότι τα Σώματα Ασφαλείας μπορούν να ανταποκριθούν στα 
καθήκοντά τους εφόσον τύχουν της απαιτούμενης ηθικής και υλικής στή
ριξης εκ μέρους της πολιτείας η οποία αντιμετωπίζει τον ένστολο άλλοτε 
ως δημόσιο υπάλληλο, σε ό,τι αφορά περικοπές και άλλα βάρη του δημοσί
ου και άλλοτε ως στρατιωτικό όταν πρόκειται να περιορίσει τα εργασιακά, 
ασφαλιστικά και άλλα δικαιώματά του. Τέλος τονίστηκε ότι ο ΛΑΟΣ έχει 
ένα πλαίσιο ενεργειών και παρεμβάσεων για να επιτευχθεί το καλύτερο δυ
νατό για τους ένστολους στην κρίσιμη συγκυρία που διανύουμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατ ίας κ. Αντώνη Σαμαρά συναντήθηκαν 
(28 Ιουνίου) τα προεδρεία των Ομοσπονδιών στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
των Πολιτικών Κομμάτων για τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στα 
Σώματα Ασφαλείας η εφαρμογή του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος.
Εκ μέρους της Νέας Δη
μοκρατίας ήταν παρόντες 
στη συνάντηση ο Υπεύ
θυνος Πολιτικής Ευθύ
νης του Τομέα Προστασί
ας του Πολίτη κ. Θανάσης 
Νάκος οι Αναπληρωτές 
Τομεάρχες κ.κ. Κώστας 
Τσιάρας και Ηλίας Βλαχογιάννης, καθώς και ο Πολιτευτής του Νομού 
Δράμας και Επίτιμος Πρόεδρος της Π.Ο ΑΣ.Υ. κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.
Ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας μας διαβεβαίωσε ότι όπως και στο πα
ρελθόν απέδειξε έμπρακτα κατά την υπουργική του θητεία το ενδιαφέρον 
του για τα Σώματα Ασφαλείας, έτσι και τώρα έχει σε πρώτη προτεραιότητα 
τα προβλήματα μας. Και γι’ αυτό θα επιμείνει ο ίδιος προσωπικά να συζη
τηθούν άμεσα στην 'Ωρα του Πρωθυπουργού, όπως έχει ζητήσει ήδη από 
τον Πρόεδρο της Βουλής, ενώ θα κατατεθούν και περαιτέρω επίκαιρες επε- 
ρωτήσεις από τους αρμόδιους τομεάρχες για τα επί μέρους θέματα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε, και ζήτησε να ενημερωθεί αναλυτικά από
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τους προέδρους ίων Ομοσπονδιών μας, για τις επιπτώσεις της μνημονι- 
ακής πολιτικής και των περικοπών, τονίζοντας ότι προεχει η αξιοπρέπεια 
και η ηθική ανάταση των ένστολων, που καταρρακώνονται με την πολι
τική του ΠΑΣΟΚ. Ως άνθρωπος θα μπορούσα να δεχθώ τη βιοτική μου 
υποβάθμιση λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορώ όμως να δεχθώ μια 
ισοπεδωτική κοινωνική υποβάθμιση και απαξίωση. Γι’ αυτό, εκείνο που 
προεχει είναι η ανάταση του ηθικού και του φρονήματος των ένστολων, 
αλλά και όλης της κοινωνίας που διακατέχεται σήμερα από εθνική κατά
θλιψη, τόνισε.
Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα των υπηρεσιών δήλωσε ότι δεν νοείται περι
κοπή κονδυλίών για τις λειτουργικές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία 
τους στο όνομα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Επικαλούμε
νος δε την κρισιμότητα της περιόδου σε κοινωνικό επίπεδο, αλλά και τη θε
ρινή περίοδο με τις πρόσθετες υποχρεώσεις του Πυροσβεστικού Σώματος 
εξέφρασε τον προβληματισμό του κατά πόσο είναι σε θέση να ανταπεξέλθει 
στο δύσκολο και επικίνδυνο έργο του, με το μεγαλύτερο μέρος του στόλου 
των οχημάτων και των ιπτάμενων μέσων να είναι παροπλισμένο. 
Κατανοώντας δε τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά 
οι συνάδελφοι μας, είπε ότι δεν αρκεί το φιλότιμο των εργαζομένων για να 
εκπληρώσουν την αποστολή τους. Επίσης μιλώντας για το Λιμενικό Σώ
μα, εξέφρασε την απορία του για τις παλινωδίες της Κυβέρνησης και την 
αδυναμία της να το καταστήσει αξιόμαχο εξαιτίας των απανωτών καταργή
σεων των υπουργείων, όταν επικαλείται διαρκώς την αναγκαιότητα αστυ
νόμευσης των θαλασσών για την αποτροπή της λαθρομετανάστευσης και 
την πάταξη του εγκλήματος...

Συμπαραστάτες στους αγώνες των εργαζομένων 
Με αφορμή τη διήμερη 48ωρη Γενική Απεργία των Τριτοβάθμιων Συν
δικαλιστικών Οργανώσεων ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ, εκφράζουμε και πάλι τη 
βαθύτατη ανησυχία όλων των συναδέλφων μας για την απροσχημάτιστη 
επίθεση που δεχόμαστε στο όνομα της δήθεν σωτηρίας της χώρας από τη 
χρεοκοπία.
Αρνούμαστε να δεχθούμε την ευημερία των αριθμών, όταν οι άνθρωποι 
οδηγούνται μαζικά στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Απαιτούμε να πληρώσουν αυτοί που προκάλεσαν την κρίση, καλλιεργώ
ντας αυταπάτες και φρούδες ελπίδες στο λαό, με ένα σάπιο σύστημα ψεύτι
κων υποσχέσεων και πλασματικών προσδοκιών.
Ως εργαζόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία γνωρίζουμε ότι είμαστε αναπό
σπαστο κομμάτι του λαού μας και αγωνιούμε όπως όλοι οι 'Ελληνες για το 
μέλλον της πατρίδας μας. Δεν δεχόμαστε όμως να γίνουμε αιχμάλωτοι της 
φτώχειας και της απαξίωσης στην οποία μας εγκλωβίζουν τα άδικα μέτρα 
της λιτότητας και των περικοπών, όπως αυτά προωθούνται προς ψήφιση 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Τονίζουμε για μια ακόμα φορά ότι τα τεράστια κοινωνικά προβλήματα δεν 
λύνονται με την αστυνομική καταστολή. Το διακύβευμα για μας τους ερ
γαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας είναι να μην μετατραπούμε εμείς σε 
μηχανισμό απορρόφησης των ισχυρών κραδασμών από τις πολιτικές που 
οδήγησαν τη Χώρα μας σ’ αυτό το αδιέξοδο και να αποτελέσουμε το «σάκο 
του μποξ» για ανομήματα άλλων.
Υψώνουμε, λοσιόν, φωνή διαμαρτυρίας δηλώνουμε ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ 
και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- να σταματήσει η πολιτική των περικοπών και να ληφθούν μέτρα στήρι
ξης των χαμηλόμισθων, ταυτόχρονα, με μια δίκαιη φορολογική πολιτική 
που θα δίνει προοπτική επιβίωσης στις δύσκολες μέρες που διανύουμε.
- να προχωρήσει η μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας με όρους κοι
νωνίας για να διασφαλιστεί ο εργαζόμενος Αστυνομικός αλλά και για να 
μην καταρρεύσει τελείως το σύστημα ασφαλείας στη χώρα μας.
Είμαστε αλληλέγγυοι με όλους τους εργαζόμενους της πατρίδας μας και 
δηλώνουμε σταθερά «παρών» τόσο στη σημερινή (28 Ιουνίου) συγκέντρω
ση διαμαρτυρίας στο Πεδίο του Άρεως (11.00 π.μ.) όσο και αύριο στην Πλα
τεία Κλαυθμώνος (19.00 μ.μ.) για να ακουστεί και η δική μας φωνή.

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Οι Ομοσπονδίες μας παρακολουθούν με έντονη ανησυχία και αναστάτοχιη 
τα διαδραματιζόμενα - επαναλαμβανόμενα γεγονότα στο κέντρο της Αθή
νας (29 Ιουνίου 2011).
Ήδη πληροφορούμαστε ότι έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον σαράντα συ
νάδελφοί μας και άγνωστος αριθμός συμπολιτών μας σε μια άκρως επικίν
δυνη σύγκρουση μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων, η οποία 
πυροδοτήθηκε κάτω από περίεργες συνθήκες ανάλογες των οποίων έχου
με βιώσει και στο παρελθόν, χωρίς αυτές να έχουν αποτελέσει, έστω και μια 
φορά, αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας ώστε να συλληφθούν οι υπαίτιοι 
και να τιμωρηθούν παραδειγματικά για να μην επιστρέφουν ανενόχλητοι 
στο πεδίο των μαχών και αυτό δεν γίνεται με απλές διαπιστωτικές αναφο
ρές και εξορκισμούς της κατάστασης
Τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι πρέπει να επιδειχθεί ψυχραιμία από όλες 
τις πλευρές, έχοντας κατά νου τη διασφάλιση του υπέρτατου αγαθού της 
ζωής του ανθρώπου.
Επιτέλους όλοι πρέπει να αντιληφθούν ότι όταν το πολιτικό σύστημα αδυ
νατεί να πείσει τους πολίτες για την ορθότητα των επιλογών του, καμία 
αστυνομία δεν μπορεί να σταματήσει την οργή του αγανακτισμενου κό
σμου και πάνω εκεί βρίσκουν πεδίο δράσης οι δυνάμεις του «μπάχαλου» και 
του χάους εις βάρος των ειρηνικά διαμαρτυρόμενων πολιτών.

ΑΝΑΚΟΙ ΝΩΣΗ
Όταν η χώρα μας έχει και πάλι δυσφημισθεί παγκοσμίως με την Ελληνι
κή Αστυνομία για άλλη μια φορά να είναι στο «κάδρο», τα πολλά λόγια εί
ναι περιττά.
Είναι ανάγκη να διερευνηθεί, από ανεξάρτητη επιτροπή, για το ότι έγινε 
χθες (29 Ιουνίου 2011), ποια ήταν η κατεύθυνση και το σκοπούμενο, για να 
μην υπάρχει καμία σκιά.
Αντί να διασφαλιστεί το συνταγματικό δικαίωμα του συνέρχεσθαι και να 
χωροθετηθεί ο ζωτικός προς τούτο χώρος εκ μέρους της Αστυνομίας σε συ
νεργασία με τους οργανωτές των διαδηλώσεων, όλα δείχνουν την επιχει
ρησιακή της 'αδυναμία' να ανταποκριθεί στην αποστολή της καθώς επι
κράτησαν οι δυνάμεις του χάους και του «μπάχαλου». Άραγε από ποιους 
και γιατί δεν αντιμετωπίζονταν εγκαίρως πριν εκδηλώσουν την «επανά
στασή» τους;
Μήπως υπήρχαν 'πληροφορίες' ότι πλησίαζε η... 'βελούδινη επανάσταση' 
με αποτέλεσμα τα όσα ιλαροτραγικά συνέβησαν από χθες το πρωί έως αρ
γά τη νύχτα;
Καίρια ερωτήματα ανακύπτουν από χθες μαζί με τόσα άλλα αναπάντητα, 
με αφορμή ανάλογες συγκρούσεις και βαρβαρότητες στο παρελθόν... 
Δυστυχώς η εικόνα που παρουσιάστηκε χθες μας γυρίζει χρόνια πίσω και 
αμαυρώνει όλες τις προσπάθειες μας για μια Ελληνική Αστυνομία στην 
υπηρεσία του πολίτη, ο οποίος έχει δικαίως αναπάντητα ερωτήματα γιατί 
αφήνονται να προκαλούν και να καταστρέφουν οι μόνιμοι ταραξίες;

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙ.Ο.ΑΞΙ.Α. 
Την 8 και 9 Ιουλίου 2011, πραγματοποιήθηκε 

I το 20ο 'Εκτακτο (Εκλογοαπολογιστικό) Συνέ
δριο της Ομοσπονδίας μας στη Γ Α Δ Α ,Α  

J Αλεξάνδρας 173 - Αθήνα.
Τους Συνέδρους - Αντιπροσώπους καλωσόρισε 

ο Πρόεδρος του απερχόμενου Διοικητικού Συμ
βουλίου κ. Δημήτριος Γεωργατζής, τονίζοντας ότι το 

νέο Συμβούλιο που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες, πρέπει να συνεχίσει 
με το ίδιο σθένος την αγωνιστική πορεία της Ομοσπονδίας μας.
Ευχήθηκε στους υποψηφίους για το νέο Δ.Σ., να επιδείξουν δυναμισμό, 
πάθος, συνέπεια και αγωνιστικότητα στη συνδικαλιστική τους πορεία 
για την επίλυση των προβλημάτων μας, τιμώντας την εμπιστοσύνη των 
συναδέλφων μας Ενημέρωσε δε, το Σώμα για την πορεία των θεμάτων
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που έχουν ανακύψει από τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης 
όπως το νέο μισθολόγιο ,οι περικοπές μισθών και συντάξεων ,οι περικοπές 
των δαπανών , η αύξηση των φορολογικών βαρών κλπ. Παράλληλα, από 
το Σώμα εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις στο καταστατικό της Ομοσπονδίας 
προκειμένου αυτό να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του Ν. 3938/2011.
Από τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες, αναδείχθηκε το νέο Ιδμελές διοικητικό 
συμβούλιο της Π.ΟΑΞΙΑ to οποίο συγκροτήθηκε άμεσα σε σώμα και 
αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες, εξελέ- 
γησαν για το προεδρείο οι παρακάτω:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Δ' ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημήτριος 
Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υ/Α' ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας 
Β' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Υ' ΝΤΖΙΟΒΑΡΑΣ Παναγιώτης 
Γ  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α/Α' ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Δημήτριος 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΙΑ' ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάννης 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α/ΒΆΘΑΝΑΣΑΤΟΣ Πέτρος 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υ/Β ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Γεώργιος 
ΤΑΜΙΑΣ: Α/Δ' ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: Α/Δ' ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: Α/Β' ΤΣΟΚΡΗΣ Αλέξανδρος 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ: Υ/Α' ΒΕΛΛΙΟΣ Ανδρέας 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΑΠ ' ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώργιος, ΑΙΑ' ΚΕΡΑΜΑΣ Θεό
δωρος, ΑΙΑ' ΜΑΣΤΡΟΓΊΑΝΝΉΣ Βασίλειος, Α/Α' ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κανέλλος 
Α/Υ'ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ Ανδρέας Α/Α' ΠΕΤΡΟΥ Νικόλαος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Α/ΑΊΌΥΣΙΑΣ Ιωάννης

Συναδέλφισοες και συνάδελφοι,
Τα πλέον άδικα και ανάλγητα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που 
εφαρμόστηκαν ποτέ, περιλαμβάνονται στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα - νέο 
μνημόνιο - που κατατέθηκε σήμερα στη βουλή από την κυβέρνηση. 
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά, τον λογαριασμό της παταγώδους αποτυχί
ας του μνημονίου και της αστοχίας της οικονομικής της πολιτικής ξανα- 
στέλνει η κυβέρνηση στους εργαζόμενους της χώρας τους μισθωτούς και 
συνταξιούχους δηλαδή στους μη προνομιούχους 
Προκειμένου λοιπόν να καλύψει την μαύρη τρύπα του προϋπολογισμού, 
στο πρώτο μόλις εξάμηνο του 2011, που δημιουργήθηκε από την αποτυ
χημένη οικονομική της πολιτική και την έλλειψη ελπιδοφόρας πολιτικής 
επιβάλλει κεφαλικό φόρο [έκτακτη εισφορά την ονόμασαν] για όλα τα ει
σοδήματα άνω των 12.000,00 ευρώ του 2010 και μέχρι το 2015 σε ποσοστό 
3%.
Η έκτακτη αυτή εισφορά, αποτελεί ασφαλώς και την μεγαλύτερη κοινωνι
κή αδικία, καθώς τιμωρούνται οι συνεπείς και έντιμοι φορολογούμενοι που 
θα φορολογηθούν δυο φορά; μια με την εκκαθάριση φόρου και μια με την 
έκτακτη εισφορά, σε αντίθεση με τους φοροφυγάδες οι οποίοι και πάλι δεν 
θα φορολογηθούν εξ αιτίας των ανύπαρκτων δομών και μηχανισμών του 
ελληνικού κράτους για την πάταξη της φοροδιαφυγής διαχρονικά. 
Παράλληλα επιβάλλεται και εισφορά 3% στους μισθωτούς του δημοσίου 
επί του συνόλου των αποδοχών τους υπέρ των ανέργων. Δηλαδή και πάλι 
οι μισθωτοί του δημοσίου καλούνται να χρηματοδοτήσουν τους ανέργους
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που αυξάνονται κατά χιλιάδες εξαιτίας της ανύπαρκτης αναπτυξιακής 
πολιτικής που ακολουθείται λόγω του μνημονίου και των επιταγών της 
τρόικας.
Την ίδια μεταχείριση όμως επιφυλάσσει η κυβέρνηση και για τους συντα
ξιούχους δηλ. επί πλέον Λάφκα για τις συντάξεις άνω των 1.700,00 ευρώ 
και έκτακτη και πάλι εισφορά για τους κάτω των 60 ετών συνταξιούχους 
σε ποσοστό 8%.

Ο παραλογισμός και πάλι σε όλο του το μεγαλείο 
'Οποιος εργαζόμενος παρέμεινε επί 30 και πλέον έτη ή αγωνίστηκε και 
έγινε αξιωματικός προκειμένου να έχει ένα καλύτερο εισόδημα ή να θε
μελιώσει μια αξιοπρεπή σύνταξη καταβάλλοντας προς τούτο επί πλέον 
εισφορές τιμωρείται από τους φωστήρες που επεξεργάστηκαν τα μέτρα, 
με επί πλέον εισφορά γιατί κατάφερε να εξασφαλίσει το υπερβολικό ποσό 
των 1.700,00 ευρώ, ενώ αντίθετα αυτός που αποχώρησε από την υπηρεσία 
με την συμπλήρωση του κατώτατου ορίου για συνταξιοδότηση στην ουσία 
επιβραβεύεται, καθώς δεν ξεπερνά το ποσόν των 1.700,00 ευρώ και έτσι σε 
ουδεμία μείωση υπόκειταιϋ!
Κύριοι αρχιτέκτονες της οικονομικής αποτυχίας που οδηγεί στην μεγα
λύτερη κοινωνική κρίση, θα βρείτε την Ομοσπονδία μας απέναντι στις 
λογικές ισοπέδωσης που θέλουν τον Αξιωματικό με μισθό και σύνταξη 
ανειδίκευτου εργάτη. Επισημαίνουμε τον κίνδυνο... να μείνει η ΕΛΑΣ. 
“ακυβέρνητο καράβι”.

Κύριοι της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών συγχαρητήρια 
για την καινοτόμο σκέψη σας και την μεγαλοφυή ιδέα σας!
Όσον αφορά τώρα ειδικότερα τις περικοπές που προβλέπονται για το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε γενικές γραμμές έχουν ως ακο
λούθως: μέχρι το 2015 οι μειώσεις σε πραγματικά ποσά θα είναι της τάξης 
των 315 περίπου εκατομμυρίων ευρώ ή 16,4%. Εξ’ αυτών το ποσό για την 
μισθολογική δαπάνη θα είναι της τάξης των 260 περίπου εκατομμυρίων 
ευρώ. Σε τι ακριβώς μεταφράζεται αυτή η μείωση ουδείς γνωρίζει.
Προς τούτο καλούμε τον παρόντα δια της σιωπής του Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη να πάρει ξεκάθαρα δημόσια θέση και να διευκρινίσει: Οι περικο
πές αυτές αφορούν την κατάργηση η την μείωση των πενθημέρων και της 
νυχτερινής απασχόλησης, όπως έντονα φημολογείται, αφορούν περικοπές 
άλλων επιδομάτων, την καθυστέρηση της μισθολογικής ωρίμανσης ή όλα 
τα παραπάνω.
Τέλος, τον καλούμε να πάρει θέση αν αποδέχεται την ρύθμιση της μιας 
πρόσληψης για κάθε δέκα αποχωρήσεις που όπως φαίνεται περιλαμβάνει 
και την ΕΛΑΣ., με ότι αυτό συνεπάγεται για τον οργανισμό της και την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας στον ελληνικό λαό.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει η αστυνομία να υπολειτουργεί. Χρειάζεται το 
ελάχιστο σε προσωπικό, κτιριακό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Δεν θα επι
τρέψουμε να παραδοθεί η χώρα στην ανομία ή στην αυτοδικία με την επι- 
χειρούμενη μείωση της επιχειρησιακής δράσης και αποστολής της ΕΛΑΣ. 
Απορία και αγανάκτηση προκαλεί η διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνη
σης να πετσοκόψει και το χορηγούμενο εφάπαξ καταρχάς σε ποσοστό 10% 
και “ένας θεός είδε” πόσο τελικά, με πρόσχημα τις αναλογιστικές μελέτες 
που θα εκπονηθούν και οι οποίες όπως πάντα θα βγάζουν ελλειμματικά 
τα αντίστοιχα ταμεία, που το χορηγούν σε βάθος τριακονταετίας καθώς 
αυτό προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από εισφορές δικό; μας χωρίς την 
παραμικρή ανάμειξη του δημοσίου.
Η ομοσπονδία μας, όπως έχει τονίσει είναι υπέρ του εξορθολογισμού 
στην χορήγηση του, δεν θα επιτρέψει όμως και γ ι’ αυτό θα αγωνισθούμε 
με όλες μας τις δυνάμεις την παραμικρή μείωση του. ΓΤ αυτό λοιπόν 
στέλνουμε το μήνυμα καθαρά : Κάτω τα χέρια σας από τους κόπους μιας



ζωής.
Καθορισμός φορέων ελεγχόμενων από τη Γενική Διεύθυνση Δη

μοσιονομικών Ελέγχων (Γ Λ Α Ε .) του Υπουργείου Οικονομικών- 
Προώθηση κ.υ.α.

Ι.α. Σύμφωνα με χις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 2018/92 συνεστήθη 
Ίδρυμα με την Επωνυμία «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» με έδρα την 
Αθήνα, το οποίο αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ελέγ
χεται και εποπτεύεται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης - νυν Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη (Διεύθυνση Οικονομικών) και σκοπός του είναι: 
L Η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών, για τα τέκνα των εν ενεργεία και 
αποστρατεία Αστυνομικών, Ειδικών Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και 
Πολιτικών Υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας 
π. Η λειτουργία Θερέτρων, για το προσωπικό της προηγούμενης περίπτω- 
σης.
β. Οι πόροι του Ιδρύματος προέρχονται αποκλειστικά από τα οικονομικά 
πλεονάσματα των Λεσχών της Ελληνικής Αστυνομίας (Κυλικεία -Πρατή
ρια - Εστιατόρια) που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 
2 του ν.1481/1984 (ΦΕΚ152 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 
παρ. 6 του ν. 1590/1986 και ως εκ τούτου η λειτουργία του δεν επιβαρύνει 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό,
2. Επιπλέον, στο Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας», έχουν συστα- 
θεί και λειτουργούν οι εξής δύο (2) λογαριασμοί αρωγής: 
α. Ο “Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής προσωπικού της Ελληνικής Αστυνο
μίας”, ο οποίος συνεστήθη με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2168/1993, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παροχή εφάπαξ οικονομικής ενί
σχυσης στους μετόχους του, που είναι όλο το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας προς αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών που 
οφείλονται σε θάνατο του μετόχου, σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή 
πάθησης μετόχου, οε βαρεία νόσο του ίδιου ή μέλους της οικογένειας του 
για τη θεραπεία της οποία απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμε
τώπιση της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες πέραν εκείνων που καλύπτονται 
από τους ασφαλιστικούς φορείς οε θεομηνίες σεισμούς ή άλλο σοβαρό 
ατύχημα.
Πόροι του ανωτέρω λογαριασμού αποτελούν κυρίως η μηνιαία υποχρεω
τική εισφορά των μετόχων του, καθώς και οι δωρεές κληρονομιές ή άλλες 
παροχές υπέρ του σκοπού του λογαριασμού, έσοδα από καλλιτεχνικές ή 
αθλητικές εκδηλώσεις τόκοι καταθέσεων, καθώς και έσοδα από επενδύσεις 
κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.
β. Ο “Λογαριασμός Αρωγής ορφανών τέκνων προσωπικού του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης”, ο οποίος συνεστήθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ
θρου 9 του ν. 2622/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παροχή 
οικονομικής ενίσχυσης μία φορά το χρόνο, στα άγαμα και ανήλικα ορφανά 
τέκνα του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου των γονέων τους εφόσον 
ο αποβιώσας υπηρετούσε μέχρι την ημερομηνία του θανάτου του στην Ελ
ληνική Αστυνομία ή το Πυροσβεστικό Σώμα.
Πόροι του ανωτέρω λογαριασμού αποτελούν κυρίως οι εφάπαξ κατ’ έτος 
(το μήνα Δεκέμβριο), υποχρεωτική εισφορά του προσωπικού της Ελλη
νικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος και δευτερευόντως 
οι δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του σκοπού του 
λογαριασμού, έσοδα από καλλιτεχνικές αθλητικές ή άλλης μορφής εκδη- 
λώσεις, τόκοι καταθέσεων, έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους 
ακινήτων.
γ. Οι ανωτέρω λογαριασμοί λειτουργούν:
ι. Εκτός προϋπολογισμού και δεν επιχορηγούνται από αυτόν.
U. Είναι διανεμητικοί λογαριασμοί συνεστήθησαν και λειτουργούν στα 
πλαίσια τγκ αλληλεγγύης του προσωπικού του Υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη, αφενός για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων οπτονομικών δυσχε
ρειών που προέρχονται από έκτακτα περιστατικά (θάνατος, τραυματισμός 
κ.λ.π.) και αφετέρου για την προστασία των οργανικών οικογενειών και

ενίσχυση της υγιεινής και αξιοπρεπούς διαβίωσης αυτών.
ill. Η κίνηση των λογαριασμών υπόκειται στον κατασταλτικό έλεγχο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Κύριοι Υπουργοί
Η μέχρι σήμερα λειτουργία του ανωτέρου Ιδρύματος το Δ.Σ. του οποίου 
συγκροτείται από συνάδελφους αλλά και εκπροσώπους των συνδικαλι
στικών φορέων ( Π.ΟΑΞΙΑ -  Π.ΟΑΣ.Υ.), υπήρξε άψογη και άμεμπτη 
έχοντας βοηθήσει εκατοντάδες συναδέλφους που έχριζαν οικονομικής 
βοήθειας και έχοντας δημιουργήσει παράλληλα ένα αποθεματικό ύψους 
23 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο όπως τονίσθηκε και παραπάνω 
προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές των υπηρετούντων 
στην Ελληνική Αστυνομία. Προξενεί επομένως απορία και ερωτηματι
κά η διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου Οικονομικών, να υπαγάγει 
τους ανωτέρω λογαριασμούς στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 
Ελέγχων, όταν μάλιστα έχουμε την κακή εμπειρία από την υπαγωγή 
της Διεύθυνσης Ελεγκτηρίων Δαπανών στην εν λογω υπηρεσία, γεγο
νός που έχει δημιουργήσει τεράστιες δυσλειτουργίες σε όλο τον Οργα
νισμό της Ελληνικής Αστυνομίας εκτός και αν υποκρύπτεται πρόθεση 
της Κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει για να καλύψει άλλα ελλείμματα 
τα αποθεματικά των δυο αυτών λογαριασμών. Γ ί αυτό και σας παρα- 
καλούμε, να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου 
να αποτραπεί η ένταξη του ειδικού λογαριασμού αρωγής του Ιδρύματος 
Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στους ελεγχόμενους φορείς από την 
Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων ,διαφορετικά σας γνωρί
ζουμε, ότι θα προβούμε εμείς σε κάθε νόμιμη και θεμιτή ενέργεια προ
κειμένου να αποτρέψουμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, και να προστατέψουμε 
τα αποθεματικά του Ιδρύματος που δημιουργήθηκαν από το υστέρημα 
του Έλληνα Αστυνομικού.

Θερίζουν o n  απέμεινε από το εισόδημά μας με επαχθή, άδικα και 
αντικοινωνικά μέτρα 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,
Νέες μειώσεις στις γλίσχρες αποδοχές μας, προετοιμάζει η Κυβέρνηση 
του αποτυχημένου μνημονίου, του μεσοπρόθεσμου προγράμματος και 
των εφαρμοστικών νόμων.
Με διάταξη-φάντασμα που περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση, 
αλλά όχι στις διατάξεις του νομοσχεδίου!!!, που κατατέθηκε μαύρα με
σάνυχτα της 14/7/2011 από το Υπουργείο Οικονομικών ( εφαρμοστικό 
νόμο Νο2 το ονομάζουν ), προβλέπεται πέραν της μείωσης κατά 50% 
διαφόρων επιδομάτων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, η μείωση κατά 
50% του επιδόματος «ειδικής απασχόλησης» των στρατιωτικών και κατ’ 
επέκταση και των αστυνομικών, το οποίο κυμαίνεται από 162,73 μέχρι 
375,65 ευρώ ανάλογα με τον βαθμό του καθενός.
Παράλληλα, με περίεργη και μη εύκολα αναζητήσιμη προσθήκη στο άρ
θρο 24 του νέου εφαρμοστικού νόμου των Υπουργών κου ΚΟΥΤΡΟΥ- 
ΜΑΝΗ και κου ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, (δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτό το άρθρο) 
προβλέπεται ότι οι ειδικές εισφορές συνολικού ποσοστού 3% υπέρ ανέρ
γων και ταμείων Πρόνοιας οι οποίες επιβλήθηκαν με τον προηγούμενο 
εφαρμοστικό νόμο στο σύνολο των αποδοχών μας, θα εφαρμοστούν ανα
δρομικά από 1/1/2011.
Οι ειδικές αυτές εισφορές που αναλογούν στο χρονικό διάστημα από 
1/1/2011 έως 31/7/2011, θα κατανεμηθούν ισόποσα και θα συνεισπρα- 
χθούν με τις εισφορές των επόμενων μηνών του έτους 2011. Συνεπώς 
η εξέλιξη αυτή σημαίνει νέες απώλειες από 1/8/2011 σε ποσοστό 7,2% επί 
των αποδοχών μας ελέω των παραπάνω εισφορών στις οποίες αν προ
στεθεί και η κατά 50% μείωση του επιδόματος ειδικής απασχόλησης η 
συνολική μείωση ξεπερνά το 10%.
Αν στα ανωτέρω συνυπολογισθεί και η αυξημένη παρακράτηση φόρου 
λόγω της μείωσης του αφορολόγητου στα 8000 ευρώ, τότε η μηνιαία 
μείωση σε πραγματικούς αριθμούς για έναν Αξιωματικό της ΕΛΑΣ.,
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υπερβαίνει χα 400 ευρώ. Δυστυχώς, πρέπει σε όλα τα προηγούμενα να 
συνυπολογιστεί και η προηγούμενη έκτακτη εισφορά 2% στο σύνολο 
των ετήσιων αποδοχών μας που σημαίνει από 400 έως 800 ευρώ συνο
λικές απώλειες δηλαδή από 35 έως 70 ευρώ το μήνα ή για ένα ποσό των 
5000 ευρώ περίπου για τον καθένα μας μόνο για το τρέχον έτος 
Επειδή πρέπει ν ’ αναφερθούμε και στις αντίστοιχες περσινές απώλειες 
μιλάμε συνολικά για πέντε με έξι χαμένους μισθούς ή το 40% περίπου 
των αποδοχών μας. Και όλα αυτά ενώ ακόμη δεν έχουν δει το φώς της 
δημοσιότητας οι σκέψεις και οι προθέσεις της Κυβέρνησης για το νέο 
μισθολόγιο που προετοιμάζει...

ΝΕΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ!
Με μια αιφνιδιαστική προσθήκη -όμοιά της δεν έχει προηγούμενο- του 
Υπουργού Οικονομικών στον εφαρμοστικό νόμο του Μεσοπρόθεσμου 
προγράμματος που ψηφίστηκε στη Βουλή, παγώνουν όλες οι μισθολο- 
γικές ωριμάνοεις καθώς και οι προσαρμογές των χρονοετπδομάτων, με 
το αιτιολογικό ότι επίκειται η αναμόρφωση των μισθολογίων.
Η εξέλιξη αυτή θίγει όπως είναι επόμενο και τους ένστολους, οι οποίοι το 
προσεχές διάστημα ανέμεναν έστω και την ελάχιστη αύξηση στο μισθό 
τους είτε λόγω αύξησης του χρονοεπιδόματος είτε λόγω αλλαγής μισθο- 
λογικού κλιμακίου.
Η Ομοσπονδία μας, διαμαρτύρεται εντόνως και καταγγέλλει την τακτι
κή της σαλαμοποίησης που ακολουθεί η κυβέρνηση, για να περάσει τμη
ματικά τις αβάσταχτες περικοπές και καλεί τους Υπουργούς Προστασίας 
του Πολίτη και Οικονομικών, να συγκαλέσουν άμεσα τις υπηρεσιακές 
επιτροπές με τη συμμετοχή των συνδικαλιστικών μας φορέων, με θέμα 
συζήτησης το νέο μισθολόγιο ώστε να πληροφορηθούμε τι ακριβώς σχε
διάζουν πίσω από τις πλάτες μας...

πτώσεις που εξαιρούνται από την εν λόγω διάταξη, ως εξής: 
«Εξαιρούνται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης της παρ. 3 άρθρου 24 
όσοι αποστρατεύονται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή συνταξιοδοτού- 
νται αναγκαστικά δυνάμει ειδικών διατάξεων ή με αίτησή τους εφόσον 
έχουν συμπληρώσει 35 έτη υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξής 
τους καθώς και όσοι λαμβάνουν με τη σύνταξή τους το επίδομα ανι
κανότητας του άρθρου 54 του Π.Δ. 169/2007 ή συνταξιοδοτούνται με 
βάση τις διατάξεις των νόμων 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α') και 1977/1991 
(ΦΕΚ185Α')»
γ) Να μην εισαχθεί ρύθμιση για περικοπή του επιδόματος ειδικής απα
σχόλησης του ένστολου προσωπικού, ως αυτό υπήρχε σε σχετική ανα
φορά σε οχολιαομό του άρθρου 22 της αιτιολογικής έκθεσης του σ.ν και 
σε πρωτοσέλιδα όλου του ημερήσιου τύπου.
Ιδιαίτερα τονίσθηκε το σταμάτημα άμεσα της εξοντωτικής μείωσης του 
πενιχρού εισοδήματος των συναδέλφων με την άρση των άδικων περικο
πών εμμένοντας στην αναγκαιότητα βελτίωσης του υπάρχοντος μισθο
λογίου με αφετηρία (μονάδα) το βαθμό του Αστυφύλακα-Λιμενοφύλα- 
κα-Πυροσβέστη-Λοχία 899 €, με βελτίωση και δικαιότερους συντελεστές 
για τους χαμηλόβαθμους Υπαξιωματικούς - Αξιωματικούς ώστε να δια
μορφωθεί ο Β.Μ. του Υπαστυνόμου Β’ (Ανθυπολοχαγού) σε 1.115€.
Από πλευράς του Διευθυντού και των υπηρεσιακών παραγόντων του 
Υπουργού Οικονομικών δηλώθηκε η βούληση για προώθηση και θετι
κή αντιμετώπιση των προαναφερομένων αιτημάτων μας αναμένοντας 
επ’ αυτών και την σχετική πρόταση - θέση του Υπουργείου Προστασί
ας του Πολίτη.
Ήδη για την περικοπή του επιδόματος Ειδικής Απασχόλησης υπάρχει 
ανατύπωση της αιτιολογικής έκθεσης σύμφωνα με την οποία παύει πλέ
ον να γίνεται μνεία για την περικοπή του εν λόγω επιδόματος.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙ.ΟΑΣ.Υ.
Παρέμβαση της Ομοσπονδίας για την προ

στασία του εισοδήματος 
Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών μας για

___ την προστασία του πενιχρού εισοδήματος
I  των ένστολων με αφορμή και διατάξεις του 

Λ Σχεδίου Νόμου « Ρυθμίσεις για την ανάπτυ
ξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση -  Θέμα

τα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πο
λιτισμού και Τουρισμού , Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», το 
Προεδρείο της Ομοσπονδίας είχε σήμερα 27-7-2011 συνάντηση με 
τον Διευθυντή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού 
Οικονομικών κ. Βενιζέλου και υπηρεσιακούς παράγοντες αυτού. 
Από μέρους του Προεδρείου επισημάνθηκε η αναγκαιότητα: 
α) Να προστεθεί εδάφιο επί του προαναφερόμενου άρθρου 9, στα πλαίσια 
της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής διοίκησης, με το οποίο θα αντικα
θίστανται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3875/2002 ως εξής: 
«Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 40 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 
28 Α') και της παρ. 23 του άρθρου 8 του Ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α') μπο
ρούν με αίτησή τους να αναγνωρίσουν ως συντάξιμο από το Δημόσιο το 
χρόνο που μεσολάβησε από την κλήση τους προς κατάταξη ή την κύρω
ση των πινάκων επιτυχίας μέχρι την κατάταξη ή το διορισμό τους αντί
στοιχα, με καταβολή από τους ίδιους της προβλεπόμενης εισφοράς με 
βάση τις διατάξεις του άρθρου 59 του Π.Δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α) και 17 
παρ. 2 του Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α), ήτοι ποσοστό 6,67% επί των συ
νταξίμων αποδοχών».
β) Να συμπληρωθεί η περ. γ της παρ. 14 του άρθρου 9 του προαναφερό
μενου σχεδίου νόμου, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι περι-

STOP στην οριζόντια περικοπή του επιδόματος Ειδικής Απα
σχόλησης

Μεγάλη αναστάτωση και αγανάκτηση προκάλεσε στους έν
στολους της Ελληνικής Αστυνομίας η δρομολογούμενη περικο
πή κατά 50% του επιδόματος ειδικής απασχόλησης στα Σώμα
τα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις από 162,70 € σε 81,37 € για 
Αστυφύλακες-Λιμενοφύλακες-Πυροσβέστες-Υπαξιωματικούς,από 
212,92 € σε 106,46 € για Ανθυπαστυνόμους -  Κατώτερους Αξιωματι
κούς και από 375,65 € σε 187,83 € για τους Ανώτερους Αξιωματικούς 
Η δρομολογούμενη ως άνω περικοπή έρχεται να προστεθεί στις ήδη 
μέχρι σήμερα απαράδεκτες περικοπές που έγιναν σε οριζόντια βά
ση χωρίς εισοδηματικά - μισθολογικά κριτήρια και αίσθημα δικαί
ου για την προστασία των αποδοχών και κυρίως των χαμηλόμισθων. 
Αδιαμφισβήτητα η ακολουθούμενη πρακτική και τα μέτρα των περικο
πών έχουν πλήξει και πλήττουν άμεσα και καίρια το εισόδημα του έν
στολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και των λοιπών Σ Α  και οδηγούν σε 
οικονομικό μαρασμό και στην εξαθλίωση τους συναδέλφους, ως τού
το καταδεικνύεται και απ’ τον επισυναπτόμενο πίνακα στον οποίο εμ- 
φαίνονται οι μειώσεις εξαιτίας των τελευταίων περικοπών, δειγμα
τοληπτικά κατά βαθμό, του εν ενεργεία αστυνομικού προσωπικού. 
Προ αυτής της κατάστασης η Ομοσπονδία μας με αίσθημα ευθύ
νης καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα των περικοπών 
στα επιδόματα, με γνώμονα τις υφιστάμενες αδικίες σε συνδυασμό με 
τη διόρθωση του υπάρχοντος ειδικού μισθολογίου Στρατιωτικών και 
Σωμάτων Ασφαλείας στη βάση του προσχεδίου που δόθηκε για δια- 
βούλευση από το Υπουργείο Οικονομικών για τα ειδικά μισθολόγια 
και στη δημόσια δήλωση της κυβέρνησης για εξορθολογισμό της μι- 
σθολογικής δαπάνης του Δημοσίου Τομέα με την κατάργηση - συγ-
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χώνευση των υπαρχόντων επιδομάτων με δικαιότερους και αναλο
γικότερους συντελεστές-μισθολογικά κλιμάκια ώστε ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ 
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ να ενισχυθούν οι χαμηλόβαθμοι και ειδικό
τερα η εισαγωγή (εισαγωγικά κλιμάκια) και τα λίγα χρόνια υπηρεσίας 
Το ισχύον μισθολόγιο που έγινε το 1997 είναι άδικο-άνισο και άναρχο 
αφού έχει αφετηρία (εισαγωγική μονάδα -1,00-) το βαθμό του Υπαστυνό- 
μου Β’ (Ανθυπολοχαγοΰ) με βασικό μισθό 899 ευρώ και η πλειοψηφία των 
στελεχών έχει αρνητικούς συντελεστές κάτω από τη μονάδα, ήτοι 0,76 
για Αστυφύλακες - Λιμενοφύλακες -  Πυροσβέστες και βασικό μισθό 684 
€. Έτσι λοιπόν, ένα χαμηλόβαθμο στέλεχος (αστυφύλακας-λιμενοφόλα- 
κας-πυροσβέστης) για να πάρει τη μονάδα (1,00), δηλαδή τη μισθολογική 
προαγωγή του Υπαστυνόμου Β’ (Ανθυπολοχαγού), απαιτούνται είκοσι 
περίπου χρόνια υπηρεσίας Επιπρόσθετα, οι συντελεστές μέχρι το βαθμό 
του Αστυν. Υποδιευθυντή (Αντισυνταγματάρχη) είναι απαράδεκτα χα
μηλοί 1,08 έως 1,28 χωρίς ορθολογικά -  δίκαια - αναλογικά κλιμάκια. Με 
σύνδεση βαθμού-μισθού χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώση και η πα- 
ραγωγικότητα-απόδοση-πτυχία σπουδών, με άσχετα ερμαφρόδιτα επιδό
ματα τα οποία αποτελούν το 35% έως 40% περίπου του μισθού. Χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η επικινδυνότητα της εργασίας με «χαρακτηρισμό», 
χωρίς να υπάρχει θεσμοθετημένη αμοιβή με ωρομίσθιο για την πέραν 
του πενθημέρου εργασία-νυχτερινά- υπερωρίες- Κυριακές- εξαιρέσιμες- 
αργίες με τις ανάλογες προσαυξήσεις Χωρίς να υπάρχει οπτονομικό κί
νητρο για αυτούς που είναι καθημερινά στους δρόμους σε μόνιμη βάση 
(μάχιμες υπηρεσίες) και δίνουν αγώνα ζωής κάτω από αντίξοες συνθήκες 
εργασίας, χωρίς να υπάρχει επίδομα θέσης ευθύνης του βαθμοφόρου συν- 
δεδεμένη με τους στόχους-απόδοση και αποδοτικότητα των υπηρεσιών. 
Για την βελτίωση του υπάρχοντος μισθολογίου μέσα στα στε
νά οικονομικά πλαίσια του υπάρχοντος μισθολογικού κό
στους ως προϋπόθεση της σύνταξής του με ενδεχόμενες μει
ώσεις ισόποσες με τους άλλους Δημοσίους Υπαλλήλους του 
Κράτους, με γνώμονα την ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ. Προτείνουμε: 
Την αφετηρία (μονάδα) το βαθμό του Αστυφύλακα-Λιμενοφύλα- 
κα-Πυροσβέστη-Λοχία 899 € με βελτίωση και δικαιότερους συντελε
στές για τους χαμηλόβαθμους και νέους Αξιωματικούς ώστε να δι
αμορφωθεί ο Β.Μ. του Υπαστυνόμου Β’ (Ανθυπολοχαγού) σε 1.115 €. 
Με κατάργηση-συγχώνευση-σύνδεση των υπαρχόντων επιδομάτων (ει
δικής απασχόλησης-εξομάλυνσης-επιτελικής ευθύνης -Διοίκησης κλπ) 
σε δύο βασικά:
Α) Ειδικών συνθηκών για την ιδιαιτερότητα της εργασίας και την επι- 
κινδυνότητα ύψους 250€ έώς 300 € για όλους τους ένστολους όλων των 
βαθμών.
Β) Θέσης ευθύνης το υπόλοιπο αντιστοιχούν ποσό των συγχωνευθέ- 
ντων επιδομάτων αθροιστικά ξεχωριστά στον καθένα κατά βαθμό.

Τη διατήρηση του χρονοεπιδόματος, της οικογενειακής παρο
χής του ποσού των 46 € για της πέραν του πενθημέρου εργασί
ας και την αμοιβή των 2,93 € την ώρα μόνο για όσους εργάζονται τη 
νύχτα με προτεινόμενο ανώτατο όριο νυχτερινής απασχόλησης 48 
ωρών το μήνα (για να είναι υποφερτό και ανθρώπινο το ωράριο ερ
γασίας στις εναλλασσόμενες βάρδιες μέχρι 6 νυχτερινά το μήνα).

Για να μην υπάρχουν συνεχόμενες μεγάλες μειώσεις στα επι- 
δόματά μας που αποτελούν το 35% με 40% του μισθού προτεί
νουμε και εναλλακτικά: α) Την επιμήκυνση των μισθολογι- 
κών προαγωγών και β) Την επιμήκυνση του χρονοεπιδόματος

Τέλος για τη διασφάλιση των συντάξεων-ασφαλιστικών ταμείων 
που χορηγούν μέρισμα-εφάπαξ προκειμένου να μην υπάρξει ούτε μεί
ωση, αλλά ούτε και αύξηση, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα μέχρι την 
31/12/2010 αλλά και άσους θεμελιώνουν μέχρι την 31/12/2014 να προβλε- 
φθεί μεταβατική διάταξη που να εξακολουθούν να γίνονται κρατήσεις- 
αποδόσεις ισόποσες σύμφωνα με το ήδη ισχύον μέχρι σήμερα μισθολόγιο...

Αναγκαία η  νομοθετική παρέμβαση για εξαίρεση όσων απολύθη
καν ή  απολύονται με 35 έτη Υπηρεσίας 
Προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
Ως γνωστόν οι Αστυφύλακες Αρχιφύλακες Ανθυπαστυνόμοι, Αξιω
ματικοί προερχόμενοι εξ Ανθυπαστυνόμων, πλην των Αξιωματικών 
Τ.Ε.Μ.Α., δεν αποστρατεύονται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας όταν 
συμπληρώσουν 35 χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία κατάταξης 
στο Σώμα, παρότι η 35ετία για τους παλιούς ασφαλισμένους ή 40ετία 
για τους νέους ασφαλισμένους αποτελεί αυτοδίκαιη λύση της εργα
σιακής σχέσης για όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους του Κράτους.

Για να θεωρηθεί σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για την κατηγορία αυ
τή των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας η αυτοδίκαιη λύση της ερ
γασιακής σχέσης, θα πρέπει είτε να αποστρατευτούν με το όριο ηλικίας ή 
το γενικό όριο αποστρατείας των 60 ετών, είτε να αποταχθούν για πειθαρ
χικούς λόγους από το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με αποτέλεσμα να 
ευρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους υπόλοιπους Δημοσίους 
Υπαλλήλους του Κράτους, αλλά ακόμα και μεταξύ άλλων στελεχών μας μό
νο από το γεγονός ότι προσελήφθησαν νέοι (18 ετών), αγνοώντας το γεγο
νός ότι έχουν συνεισφέρει περισσότερα χρόνια στο ασφαλιστικό σύστημα.

Θα πρέπει δε να επισημάνουμε ότι οι Αξιωματικοί συμπε
ριλαμβανομένων και των Αξιωματικών προερχόμενων από 
Τ.Ε.ΜΑ (35 έτη από την κατάταξη τους) αποστρατεύονται αυ- 
τεπάγγελτα -  αυτοδικαίως με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας.

Με αφορμή (παρ. 11 άρθρου 44 του Εφαρμοστικού Νόμου που αφορά το 
Μεσοπρόθεσμο) την παρακράτηση επιπλέον εισφοράς για τις κύριες συντά
ξεις και στους συνταξιούχους των Σωμάτων Ασφαλείας, με εξαίρεση όσους 
έχουν συμπληρώοει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή αποστρατεύονται αυ- 
τεπάγγελτα -  αυτοδικαίώς με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας .πιστεύουμε ότι 
για λόγους ίσης μεταχείρισης μεταξύ των ίδιων στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., αλ
λά και με τους υπόλοιπους Δημοσίους Υπαλλήλους του Κράτους απαιτεί
ται η αναγκαία εκείνη νομοθετική παρέμβαση με την οποία θα εξαιρούνται 
και όσοι απολύθηκαν ή απολύονται με 35 έτη Υπηρεσίας από την κατάταξή 
τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οφείλουμε ακόμα να επισημάνουμε ότι ουσιαστικά αφαιρείται το ελάχιστο 
οικονομικό κίνητρο παραμονής στο Σώμα που τους έχει παρασχεθεί από 
την επιπρόσθετη εισφορά.
Από την έρευνα μας στο ΤΕΑΠΑΣΑ (ασφαλιστικό Ταμείο Ελληνικής Αστυ
νομίας) οι μέχρι τώρα συνταξιούχοι που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, 
δηλαδή να έχουν αποστρατευτεί με αίτησή τους με 35,36 και 37 έτη από την 
ημερομηνία κατάταξής τους στο Σώμα δεν ξεπερνούν τους τριάντα (30). 
Για τους δε υπάρχοντες που θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι την 31-12-2015, 

από τα διακόσια πενήντα έξι (256) άτομα που θεωρητικά μπορούν να ξεπε- 
ράσουν τα τριάντα πέντε (35) έτη από την κατάταξη, εκτιμούμε ότι δεν θα 
παραμείνουν πάνω από τριάντα πέντε (35) άτομα.
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το έτος 2015 και μετά 
δεν τίθεται θέμα διότι με το νέο ασφαλιστικό εμπίπτουν στην κατηγορία 40 
έτη υπηρεσίας ή στο ηλικιακό όριο αποστρατείας των 60 ετών. 
Επιπρόσθετα σας επισυνάπτουμε το με αριθ. 6013/22/3271-α από 11/7/2011 
έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας στο οποίο εμφαίνεται ο αριθμός των Υ/Β του Ν. 
3686/2008, Ανθ/μων, Αρχ/κων που συμπληρώνουν 35 έτη πραγματικής 
υπηρεσίας τα έτη 2010-2015, εφόσον δεν αποστρατευτούν πριν τη συμπλή
ρωσή της.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. 
ΔΙ ΕΚΔΙ ΚΗΤΙ ΚΟΠΛΑΙ ΣΙ Ο2011

Κατά τις εργασίες του 7ου Τακτικού Συνεδρίου της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων
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που πραγματοποιήθηκε την 9 και 10 Ιουνί
ου 2011 στη Θεσσαλονίκη εκδόθηκε το νέο 
διεκδικητικό πλαίσιο:
►Προάσπιση των αποδοχών των εργαζο
μένων. Ιδιαίτερη περίπτωση για την περίο
δο που διανύουμε αποτελεί η διαφύλαξη των 
αποδοχών των εργαζομένων. Για τους αστυ
νομικούς όμως που απολαμβάνουν την ελά
χιστη μισθολογική αποδοχή σε σχέση με τους 
υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
, η προάσπιση του μισθού τους θα θεωρεί
ται και θα κατηγοριοποιείται στην κορυφή 
της πυραμίδας της ιεραρχίας του διεκδικη- 
τικού πλαισίου. Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. αφουγκρά- 
ζοντας την δύσκολη οικονομική κατάσταση 
που περνά κάθε συνάδελφος και η οικογέ- 
νειά του , θα προασπίσει με κάθε μέσο τον 
ελάχιστο μισθό που του ανταποδίδει η Πολι
τεία για την προσφορά της εργασίας του που 
σήμερα αποτελεί μισθό της πείνας 
►Διαφύλαξη της αυτοδυναμίας και της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
Τ.Σ.Φ. και Τ.ΔΛ: Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λα
θρομετανάστευσης κατά τον ιδρυτικό νόμο σκοπό έχουν την προάσπι
ση των συνόρων από τις περιοδικά συνήθως μεταναστευτικές ροές. Η 
επέκταση αρμοδιοτήτων είχε ως αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες σήμερα να συ
ντελούν έργο επικουρικό προς πάσα κατεύθυνση άλλων Αστυνομικών 
Υπηρεσιών χάνοντας τον ουσιαστικό τους ρόλο - κατά την περίοδο κυρί- 
ίος σήμερα με έντονο το πρόβλημα της εισροής λαθρομεταναστών. Απαι
τείται ο επανακαθορισμός των όρων λειτουργίας των Υπηρεσιών προ- 
κειμένου οι Υπηρεσίες αυτές να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες σήμερα 
εισροές λαθρομεταναστών..
►Δημιουργία νέας οργανωτικής δομής των Υπηρεσιών Συνοριακής 
Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης ενταγμένες σε Αστυνομικές 
Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας Λόγω σχετικής συνάφειας αντικειμένου με 
τις Υπηρεσίες Ασφάλειας απαιτείται η λειτουργία τους σε πλήρη συσχέ- 
τιση με τα Τμήματα Ασφαλείας. Τα ζητήματα των αλλοδαπών θα πρέπει 
να απασχολήσουν εξ’ ολοκλήρου τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, 
που εκ των πραγμάτων σήμερα διαχειρίζονται σε άτυπο βαθμό αλλά 
λόγω της φύσεως των αρμοδιοτήτων το κεφάλαιο αλλοδαποί. Με τον 
προσανατολισμό αυτό , τα τμήματα ασφαλείας αποσυμφορίζονται από 
επιπρόσθετες υπηρεσίες Σχετικά η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. επεξεργάσθηκε το πε
ρασμένο έτος σχετικό υπόμνημα το οποίο και εστάλη στην πολιτική και 
υπηρεσιακή ηγεσία.
►Νέες προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων και μετακινήσεις Αστυφυ
λάκων σε Τ.Σ.Φ. & Τ.ΔΛ: καθώς οι τελευταίοι Συνοριακοί Φύλακες ει- 
σήλθαν στο Σώμα το 2002, γίνεται πασιφανές πως οι ελλείψεις στο προ
σωπικό είναι τεράστιες και μάλιστα στο βαθμό που με την αφαίμαξη του 
προσωπικού σε άλλες αστυνομικές Υπηρεσίες οι Υπηρεσίες υπολειτουρ
γούν εδώ και καιρό. Ο Ν. Έβρου που αποτελεί τη σημαντικότερη πύ
λη εισόδου
λαθρομεταναστών στη Χώρα ενισχύεται με περιοδικότητα μηνάς από 
προσωπικό Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης της Επικράτειας εδώ και 
τουλάχιστον 2 έτη. Εμμένουμε στην διαπίστωση υπολειτουργίας των 
Υπηρεσιών αφού το ποσοστό απομάκρυνσης των συναδέλφων από τις 
Υπηρεσίες σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζει και το 80%. Οι τοποθετή
σεις νέων αστυφυλάκων στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης θα τις ενι- 
σχύσουν

ιδιαίτερα και άμεσα απεγκλωβίζοντας παράλ
ληλα συναδέλφους που έχουν ήδη συμπλη
ρώσει αρκετά χρόνια στα Τ.Σ.Φ. και Τ.ΔΛ 
και επιθυμούν να υπηρετήσουν και να προ
σφέρουν και σε άλλες Υπηρεσίες Η έμπρακτη 
τοποθέτηση για το ενδιαφέρον της πολιτικής 
και υπηρεσιακής ηγεσίας της αντιμετώπισης 
της Λαθρομετανάστευσης περνά μέσα από νέ
ες προσλήψεις και μέτρων ενίσχυσης του προ
σωπικού αυτών των Υπηρεσιών. Διαφορετικά 
κάθε είδους αναφορά για αντιμετώπιση της 
Λαθρομετανάστευσης δεν θα μπορούσε παρά 
ως «εικονική» να ερμηνευτεί.
►Πλήρη εναρμόνιση του προσωπικού των 
Τ.Σ.Φ. και Τ.ΔΛ με τις σχετικές διατάξεις του 
Π.Δ. 100/2003 περί μεταθέσεων, αποσπάσεων, 
μετακινήσεων. Με την θεσμοθέτηση του σχε
τικού νόμου 3686/2008 της ομογενοποίησης, 
παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα κα
τά του καθεστώτος που διέπει τις μετακινή

σεις προσωπικού τόσο με την μορφή αποσπάσεων, προσωρινών μετα
κινήσεων , παράτυπων διαθέσεων αλλά και του δικαιώματος έκτακτης 
μετάθεσης σε κάθε της μορφή. Η ασάφεια που διατυπώνεται από την 
υπηρεσιακή ηγεσία για το αν οι συνάδελφοι δικαιούνται να μετακινη
θούν και πώς έχει προκαλέσει στους συναδέλφους ιδιαίτερα υπηρεσιακά 
κωλύματα και περιορισμούς στον οικογενειακό προγραμματισμό τους. 
Τίθεται επιτακτική ανάγκη η αποσαφήνιση των όρων και η απόλυτη ερ
μηνεία των διατάξεων προκειμένου να γνωστοποιηθεί επιτέλους - έστω 
και μετά από τρία έτη - αν οι σχετικές διατάξεις είναι περιοριστικές και 
μέχρι mo βαθμό. Επιπλέον οι αρχικές συνθήκες εντοπιότητας για κάποι
ους συναδέλφους έχουν μεταβληθεί από τις αρχές 
της πρόσληψής τους έως σήμερα και θα πρέπει υπηρεσιακά όπως συμ
βαίνει και με το λοιπό αστυνομικό προσωπικό να ληφθεί μέριμνα για το 
δικαίωμα αιτήσεως μεταθέσεως στον τόπο συμφερόντων τους και της 
μοριοδότισής τους για τον χρόνο προϋπηρεσίας.
► Συμμετοχή των αστυφυλακοποιημένων συναδέλφων σε διαγωνισμούς 
για την πλήρωση θέσεων σε Πρεσβείες στο εξωτερικό. Παρόλο που με 
την εφαρμογή του Ν.3686/2008 οι αναφορές για την πραγματοποίηση 
των εκτάκτων μεταθέσεων ορίζονται, η «απαγόρευση» για τους συνα
δέλφους να συμμετάσχουν σε διαγωνισμό για την πλήρωσή θέσεων σε 
πρεσβείες ήταν άδικη προκαλώντας την έντονη αντίδραση της Π.Ο.ΣΥ. 
ΦΥ Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. διεκδίκησε και θα συνεχίσει να διεκδικεί την αποκα
τάσταση της αδικίας και το δικαίωμα συμμετοχής επί ίσους όρους 
►Εναρμόνιση διατάξεων του Π.Δ. 211/2005 με τον Ν. 3686/2008. Πα
ρόλο που μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων μεταξύ Τ.ΔΛ προβλέπο- 
νταν με το άρθρο 11 & 15 παρ.3 του Π.Δ.211/2005 σήμερα σε πολλές των 
περιπτώσεων η Ηγεσία αντιτίθεται Km παρουσιάζει τον ν.3686/2008 πε
ρί υποχρεωτικής πενταετίας στην Υπηρεσία που όμως η αναφορά του 
σχετίζεται μόνον με τις τακτικές μεταθέσεις Η εφαρμογή των διατάξε
ων του άρθρου 16 του
Π.Δ. 211/2005 αλλά Km των σχετικών του Π.Δ. 100/2003 για τους συ
ναδέλφους που Υπηρετούν στα ΤΔΑ Αττικής κρίνεται αναγκαία ,κα
θώς Km ανάγκες της Υπηρεσίας θα καλυφθούν Km μεγαλύτερη υπηρε
σιακή απόδοση θα επιτευχθεί. Η μη εφαρμογή των ανωτέρω μόνον για 
την Αττική επιφέρει σοβαρές διακρίσεις που Km άδικες είναι Km σε αδι
έξοδα οδηγούν.
►Συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στα Συμβούλια Μεταθέ-
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σεων. Η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. ζητά την εκπροσώπηση των μελών της στα συμ
βούλια από τον συνδικαλιστικό τους εκπρόσωπο. Δεν είναι δυνατόν 
συνάδελφος να μην εκπροσωπείται συνδικαλιστικά από κανένα νόμι
μο εκπρόσωπό του σε σχέση με συναδέλφους άλλων κατηγοριών που 
οι υποθέσεις τους κρίνονται παρουσία των συνδικαλιστικών τους εκ
προσώπων. Η αδικία πολλών ετών πρέπει να εξαλειφθεί προκειμένου 
όλοι να λειτουργούν στα πλαίσια της ισονομίας που απαιτείται για όλο 
το προσωπικό.
►Συμμέτοχη εκπροσώπων της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. στα Πειθαρχικά Συμβού
λια. Η εκπροσώπηση των συναδέλφων για υποθέσεις τους κρίνεται απα
ραίτητη και μάλιστα από τους νόμιμους εκπρόσωπους τους. Η απουσία 
τόσων ετών των εκπροσώπων από τα συμβούλια στοίχησε ιδιαίτερα στις 
αποφάσεις των συμβουλίων καθώς δεν εισακούστηκαν οι απόψεις τους 
και η υπερασπιστική θέση των ενεργειών τους.
► Σύσταση εθνικής ομάδας βραχείας επέμβασης. Με σχετικό υπόμνη
μα η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. το περασμένο έτος έθεσε το θέμα στην πολιτική και 
υπηρεσιακή ηγεσία για την σύσταση μιας ομάδας βραχείας επέμβασης 
για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα και σε περιοχές που αντιμετω
πίζουν σοβαρά προβλήματα που απορρέουν από την είσοδο λαθρομετα
ναστών. Ομάδα που από το 2007 με ευρωπαϊκή οδηγία απαιτούνταν η 
χώρα μας να έχει ήδη προκειμένου να λαμβάνει θέση στην αντιμετώπι
ση της λαθρομετανάστευσης σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτε
ρα προβλήματα. Παρόλο που εστάλησαν για το σκοπό αυτό συνάδελφοι 
για να εκπαιδευτούν διαπιστώθηκε ότι σήμερα κανείς δεν υπηρετεί στις 
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης 
►Πλήρεις αποζημιώσεις χωρίς περιορισμούς τριμήνου κατ’ έτος για 
αποσπασμένους που μετακινούνται εντός της χώρας για να επιχειρούν 
στον τομέα της Λαθρομετανάστευσης Η κατ’ εξαίρεση από τη σχετι
κή νομοθεσία των περιοριστικών διατάξεων για τις αποζημιώσεις των 
αστυνομικών που υποχρεώνονται να μετακινηθούν για διάστημα άνω 
του τριμήνου κρίνεται αναγκαία καθώς σήμερα πολλοί συνάδελφοι που 
μετακινήθηκαν τόσο στον Έβρο όσο και σε Σχολές εκπαίδευσης - μετεκ
παίδευσης στα πλαίσια προγραμμάτων της frontex κινδυνεύουν να πλη
ρώσουν και την διαμονή τους εκεί όπου κλίθηκαν να μεταβούν, με χι
λιάδες ευρώ.
► Επαναφορά των διατάξεων που καταργήθηκαν με το ΠΔ.100/2008. 
Με το άρθρο 8 του σχετικού διατάγματος καταργήθηκε η διάταξη για 
προαγωγή των πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στο βαθμό του Αρχκρύλακα. 
Καθώς η συγκεκριμένη διάταξη επέφερε οπισθοδρόμηση στην Αστυνο
μία, ζητείται η επαναφορά της που θα δώσει βήμα εξέλιξης και αναγνώ
ρισης των κόπων των συναδέλφων που αφιέρωσαν χρόνο και χρήμα για 
τις σπουδές τους. Δυστυχώς για πρώτη φορά αντί οι σπουδές να ανα
γνωρίζονται και να αναβαθμίζουν την επαγγελματική θέση στην Αστυ
νομία αυτές αποτελούν εμπόδιο στην εξέλιξη τους όταν σε όλο τον δημό
σιο και ιδιωτικό τομέα οι περιπτώσεις αυτές αναγνωρίζονται. Άλλωστε 
η παραχώρηση στην Αστυνομία, μιας ιεραρχικής βαθμίδας ( τριών «σαρ
δέλων») σε συνάδελφο, δεν μπορεί να αποδοθεί ούτε και με τρία χρόνια 
φοίτησης σε Πανεπιστήμιο! Πως θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί στην 
ανωτέρω διεκδίκηση κάποιος όταν οι Σχολές Αστυφυλάκων που εξά
γουν Αστυφύλακες παραγωγικής σχολής δεν αναγνωρίζονται σήμερα 
ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και κάποιος που είναι πτυχιούχος 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος να μην είναι ικανός να συντάσ
σει Υπηρεσιακά έγγραφα και να είναι ικανός μόνον για σκοπιά! «Κοινό 
μυστικό» για όλη την ηγεσία τόσο την πολιτική όσο και την αστυνομι
κή είναι πως συνάδελφοι αστυφύλακες προερχόμενοι από Συνοριακούς 
Φύλακες που παρέχουν γραμματειακή υποστήριξη στις Υπηρεσίες τους 
αλλά και καθήκοντα αξιωματικών Υπηρεσίας (λόγω έλλειψης ανακρι- 
τικών και βαθμοφόρων) συντάσσουν κάθε μορφής εγγράφων και δικο
γραφιών και αυτό που απαιτείται είναι παρά μόνον μια υπογραφή από 
ανακριτικό υπάλληλο!.
►Δικαίωμα επιλογής για την παραμονή Αρχιφυλάκων -  προερχομέ- 
νων από Συνοριακούς Φύλακες στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης

και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης . Με την προαγωγή τους στο βαθμό 
του Αρχκρύλακα συνάδελφοι προερχόμενοι από Συνοριακούς Φύλακες 
να έχουν δικαίωμα κατ’ εξαίρεση να παραμείνουν στις Υπηρεσίες τους 
ανεξαρτήτου θέσεων, αφού η προϋπηρεσία τους στις Υπηρεσίες Συνορι
ακής Φύλαξης είναι μεγάλη και αποκλειστική και η προσφορά τους ως 
ανακριτικοί Υπάλληλοι θα είναι πολύτιμη. Η παντελώς απουσία ανακρι- 
τικών υπαλλήλων θα επουλωθεί μέχρι ενός σημείου με αυτή την επιλο
γή και η προσφορά του στο αντικείμενο θα είναι ακόμη mo μεγάλη.
► Συμμετοχή των αστυνομικών -  συνοριακών φυλάκων σε διαγωνι
σμούς της Ελληνικής Αστυνομίας για την μετάταξή τους σε θέσεις ειδι
κών καθηκόντων. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέ
σεων ειδικών καθηκόντων η αναζήτηση ενδιαφερομένων από το Σώμα 
που να πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να προηγείται από την πρό
σληψη ενδιαφερομένων έξω απ’ το Σώμα
►Αλλαγή των διατάξεων του Π.Δ 394/2001 περί ωραρίου εργασίας. Προ
άσπιση του κυλιόμενου ωραρίου 8/24 για το μάχιμο προσωπικό, εξαγω
γή της Υπηρεσίας για τουλάχιστον ενός κύκλου, περιπτώσεις αλλαγής 
του ωραρίου θα επιδέχεται μόνον κατόπιν απόφασης και διαταγής του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή του εξουσιοδοτιθέντως Επιθε- 
ωρητού περιφέρειας Με την ανωτέρω ρύθμιση θα εναρμονιστούν όλες 
οι αστυνομικές Υπηρεσίες με ένα κοινό τρόπο εξαγωγής της Υπηρεσίας 
που θα διευκολύνει και το προσωπικό και θα απαγκιστρώσει την Αστυ
νομία από ένα απαρχαιωμένο σύστημα λειτουργίας Η προσπάθεια θα εί
ναι μεγάλη καθώς θα πρέπει να πεισθούν πρώτα αυτοί που διοικούν και 
έχουν σταθερό ωράριο εργασίας και απέχουν κατά πολλάκις από την μά
χιμη Υπηρεσία. Η σύμπραξη όλων των συνδικαλιστικών φορέων στην 
προσπάθεια θα ήταν ευχής έργο καθώς είναι ζήτημα που απασχολεί ολό
κληρη την Αστυνομία και επιτέλους ο αστυνομικός να τύχει ενός αν
θρώπινου ωραρίου.
►Απόδοση των τριών ετών πλασματικού χρόνου σε πρώην Συνορια
κούς Φύλακες Με την διάταξη του άρθρου 22 παρ.4 τουΝ.3865/2010 
αποδόθηκαν επιπλέον τρία έτη πλασματικού χρόνου σε αστυφύλακες 
που εισήχθησαν προ του 1996 , με το σκεπτικό ότι εισήχθησαν στην 
Αστυνομία εκτός πανελλαδικών και επομένως σε μεγάλη ηλικία. Στην 
ίδια κατηγορία ανήκουν και οι εισαχθέντες στην αστυνομία ως συνορι
ακοί φύλακες με την μέθοδο των μορίων. Στην πλειοψηφία τους εισή- 
χθησαν σε ηλικίες 25 και 30 έως και 32 ετών, και ως εκ τούτου απαιτού
νται τα επιπλέον τρία έτη πλασματικού χρόνου για την συνταξιοδοτική 
δικαιοσύνη.
►Υλικοτεχνικός εξοπλισμός: Παρόλο που πραγματοποιούνται μελέτες 
στα πλαίσια του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων για την αγορά και προ
μήθεια σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για τις Υπηρεσίες Συνο
ριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης ακόμη και σήμερα 
αυτές οι Υπηρεσίες λειτουργούν ή υπολειτουργούν με απαρχαιωμένο 
εξοπλισμό προσβλητικό για μία ευρωπαϊκή χώρα που μάλιστα έχει και 
το 80 % των εισερχομένων λαθρομεταναστών στην Ε.Ε. Η προμήθεια 
συστημάτων για την σύγχρονη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων φα
ντάζει ως σωτηρία κυρίως για τους συναδέλφους στον Έβρο που όμως 
δεν έρχεται όταν ακόμη και σήμερα χρησιμοποιείται το μελάνι, ο κύλιν
δρος κ,α. Έχουν στερέψει οι Υπηρεσίες από εργαλεία όπως φακοί .ασύρ
ματοι, σύγχρονα όπλα, ,κ.α
►Οχήματα: Ο στόλος των οχημάτων στα Τ.Σ.Φ. και Τ.ΔΑ είναι παλιός 
και χρήζει αντικατάστασης τόσο για την ασφάλεια των περιπολιών όσο 
και για την Υπηρεσιακή αποτελεσματικότητα Τα οχήματα αποτελούν 
εργαλεία δουλειάς και σήμερα αυτά κινούνται με τεράστιες ελλείψεις αλ
λά και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Δυστυχώς για ακόμη μία φο
ρά, παρόλα τα προγράμματα που εκπονούνται μέσω της Frontex και του 
Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, οι συνάδελφοι συνεχίζουν να πραγμα
τοποιούν περιπολίες επικίνδυνα. Οι ελλείψεις επιπλέον για καύσιμα και 
συντήρηση συντελούν στην αδυναμία διενέργειας περιπολιών και απο
καλύπτουν πως ο εκσυγχρονισμός της Ελληνικής Αστυνομίας παραμέ
νει μονάχα στα χαρτιά. Η ενίσχυση μεταγωγικών οχημάτων , van με
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ειδικό εξοπλισμό θερμικών καμερών και οχημά
των μεταφοράς είναι σήμερα αναγκαία ιδιαίτερα 
στην καρδιά του προβλήματος της Λαθρομετα
νάστευσης στον Έβρο που παρόλες τις αναφο
ρές της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. έως σήμερα αυτές δεν εισα
κούστηκαν.
►Εκπαίδευση - μετεκπαίδευση: Η συνεχής κα
τάρτιση και εξειδίκευση του προσωπικού ήταν 
και είναι πάγιο αίτημα προκειμένου ο αστυνομι
κός να αισθάνεται και να είναι ασφαλής κατά την 
εκτέλεση του καθήκοντος. Απορρίπτουμε όμως 
κάθε προσπάθεια «γεμίσματος» με προσωπικό 
κάθε προγράμματος εκπαίδευσης που σκοπό έχει 
να καλυφθεί απλώς ένα πρόγραμμα καθώς η χρη
ματοδότηση αφορά την Ε.Ε. και πρέπει να γίνει.
Η σωστή επιλογή του προσωπικού που θα παρα
κολουθήσει προγράμματα εκπαίδευσης θεωρού
με πως είναι βασικό συστατικό για την επιτυχία 
του προγράμματος. Σε σεμινάρια των μεταναστευτικών ροών που συ
νεχίζονται ακόμη και σήμερα παρατηρείται το φαινόμενο να το παρα
κολουθούν
συνάδελφοι -  πρώην Συνοριακοί Φύλακες και κατόπιν αυτού να μετα
κινούνται για εκτέλεση Υπηρεσίας σε ΔΙΑΣ, Ο.Π.Κ.Ε., Τμήματα Ασφα
λείας , AT. κ.α., μακράν του αντικειμένου τους αλλά και ανώφελου της 
εκπαίδευσης τους
► Επέκταση αρμοδιοτήτων σε αεροδρόμια και σε νομοθετημένα συνορι
ακά σημεία εισόδου. Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λα
θρομετανάστευσης μετακινούν διαμέσω AT. και ΤΑ  συναδέλφους με 
την μορφή της άτυπης διάθεσης σε αεροδρόμια. Παρόλ’ αυτά για τους 
χώρους των αεροδρομίων που αποτελούν νομοθετημένα συνοριακά ση
μεία εισόδου δεν προβλεπονται θέσεις συνοριακών φυλάκων και αστυ
φυλάκων
προερχομένων από Σ/Φ. τη στιγμή που σήμερα αυτοί είναι απαραίτη
τοι και λόγω της εμπειρίας και λόγω του αντικειμένου να υπηρετούν σε 
αυτούς τους χώρους. Επιπλέον αυτοί αποκλείονται από προγράμματα 
εκπαίδευσης της Frontex για τους χώρους των αεροδρομίων καθώς δεν 
προβλέπεται έως σήμερα η εκτέλεση υπηρεσίας στα αεροδρόμια.
► Επέκταση των ευεργετικών διατάξεων των Δημοσιών Υπαλλήλων 
των αδειών στο πλαίσιο που διέπει την Ελληνική Αστυνομία αλλά και 
αυτών που αναφέρονται για τις παραμεθόριες και προβληματικές περιο
χές. Δύο μέτρα και δύο σταθμά τυγχάνουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 
Τομέα, αυτοί της Ελληνικής Αστυνομίας και αυτοί του ευρύτερου δη
μόσιου τομέα. Ευεργετικές διατάξεις που ενσωματώθηκαν με το νέο δη
μοσιοϋπαλληλικό
κώδικα δυστυχώς θα κάνουν δεκαετίες να ενσωματωθούν και στο πλαί
σιο της Αστυνομίας, μετά από πολλές δικαστικές προσφυγές που θα δι
καιώνονται συνεχώς. Απορίας άξιο είναι γιατί η Προϊστάμενη Ηγεσία 
δεν ενσωματώνει αυτά που ισχύουν για όλους του δημοσίους υπαλλή
λους και θέλει να διαιωνίζει συνεχώς την ατέρμονη κατάσταση που επι
κρατεί στους κόλπους της Αστυνομίας
► Εφοδιασμός των τμημάτων με αστυνομικούς σκύλους. Πάγιο αίτη
μα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων από το 2005 
, που φαίνεται ότι σήμερα αρχίζει η ηγεσία να το υιοθετεί. Αναμένουμε 
την υλοποίηση του προγράμματος για την αγορά 40 περίπου αστυνομι
κών σκύλων για τις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρο
μετανάστευσης που θα επιχειρούν με τρεις ειδικότητες Έξι χρόνια χρει
άστηκαν για να πεισθούν οι αρμόδιοι αλλά και να αποκρουστούν οι κάθε 
είδους ενστάσεις ότι οι αστυνομικοί σκύλοι θα αποτελόσουν κανό συ

νεργάτη για την αποτροπή εισόδου των λαθρομε
ταναστών, για τον εντοπισμό λαθρομεταναστών 
σε οχήματα των κυκλωμάτων λαθροδιακινητών 
, κ.α..
► Κάλυψη όλου του οδικού δικτύου της Χώ
ρας από συνεργεία ομάδων κατά της λαθροδι- 
ακίνησης. Η αυξημένη κινητικότητα των κυ
κλωμάτων λαθροδιακΐνησης σήμερα οφείλεται ή 
διευκολύνεται από την απουσία ελέγχων των πε
ριπολιών των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης 
και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης στους οδικούς 
άξονες της Χώρας...

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Μετά το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πα
νελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων, 
στη Θεσσαλονίκη, στις 23 Ιουνίου, έπειτα από 
ψηφοφορία, συγκροτήθηκαν σε Σώμα η Εκτελε

στική Γραμματεία και το Διοικητικό Συμβούλιο:
Εκτελεστική Γραμματεία:
Πρόεδρος ο Παναγιώτης Χαρέλας (ν. Ημαθίας)
Γ. Γραμματέας ο Κωνσταντίνος Αρζουμανίδης (ν. Καστοριάς)
Α' Αντιπρόεδρος ο Ισαάκ Μουστακίδης (ν. Δράμας)
Β' Αντιπρόεδρος ο Δημήτριος Παπαδόπουλος (ν. Θεσ/νίκης)
Ταμίας ο Αθανάσιος Χαρέλας (ν. Δράμας)
Οργανωτικός Γραμματέας ο Θωμάς Μπόζιαρης (ν. Αττικής)
Δημοσίων Σχέσεων ο Δημήτριος Όρλιακλης (ν. Θεσ/νίκης)
Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος ο Χαράλαμπος Παντελίδης (ν. Έβρου)
Γραμματέας ο Μιχαήλ Σεϊταρίδης (ν. Πιερίας)
Αντιπρόεδρος ο Ιωάννης Τοτονίδης {ν. Καστοριάς)
Μέλοι οι Παναγιώτης Σβερώνης (ν. Καρδίτσας), Νικόλαος Μάρρας (ν. 
Πρέβεζας), Ελευθέριος Μαυρίδης (ν. Δράμας), Σωτήριος Νικολόπουλος 
(ν. Αττικής) και Κωνσταντίνος Κυζάκης (ν. Καστοριάς).

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ε.Φ.ΕΑΑ - Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.
Με κοινή ανακοίνωση η Σ.Ε.Φ.ΕΑΑ και η Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. απευθύνονται 
στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Σαχινίδη σχετικά με τις αποδοχές των 
Σωμάτων Ασφαλείας.

Κύριε Υπουργέ,
Πληροφορούμενοι την επίσκεψη σας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 
και την επικείμενη συνάντηση σας με την Πολίτικη και Φυσική Ηγεσία του 
Υπουργείου, αλλά και των αξιωματικών του Οικονομικού Τμήματος του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας την 4.7.2011, δράττουμε της ευκαι
ρίας να σας υπενθυμίσουμε την ευθύνη για την ανομοισγενή εδώ και χρόνια 
κλίμακα των οικονομικών αποδοχών των Σωμάτων Ασφαλείας συγκριτικά 
με τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Τα Σώματα Ασφαλείας αποτελούν πλέον την χαμηλότερη εισοδηματική 
βαθμίδα σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και ιδιαίτερα σήμερα όπου οι 
υποχρεώσεις των αστυνομικών σε σχέση με τις αμοιβές τους, είναι δυσανά
λογες αλλά και πολλές φορές διαατρέφσνται της πραγματικής αποστολής 
τους. Οι συνάδελφοί μας σήμερα
προσφέρουν εργασία καθημερινά κυρίως στην Αττική αλλά και σε όλη την 
περιφέρεια, στερούμενοι ακόμα και της ημερήσιας ανάπαυσης, σε ολοήμερα 
καθήκοντα μέτρων τάξης, μακριά από τις οικογένειες τους και τα σπίτια 
τους, αλλά προπάντων μακριά από την κατανόηση,συμπαράσταση και στή
ριξη της Πολιτείας.
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Οι Αστυνομικοί από όποια θέση κι αν υπηρετούν (αξιωματικοί, ειδικοί φρουροί 
, συνοριακοί φύλακες, αστυφύλακες ,κα.) βρίσκονται καθημερινά σε κίνδυνο 
χωρίς να γνωρίζουν αν το βράδυ θα γυρίσουν στα σπίτια τους καλούμενοι πλέον 
να θυσιάσουν και το πενιχρό εισόδημα τους αλλά μαζί και την αξιοπρέπεια μ ι
ας λιτής τίμιας διαβίοχτης. Οι ιδιαιτερότητες του αστυνομικού πολλές. Άλλοτε 
για την κοινωνία αναγνωρίζονται «ήρωες» και άλλοτε αποτελούν το σάκο του 
μποξ προκειμένου να απορροφήσει κάθε κοινωνικό κραδασμό.
Γνωρίζουμε άτι η προαγωγή του αισθήματος ασφαλείας απαιτεί καθημερινό 
και επίπονο αγώνα. Η  ανταποδστικότητα όμως - στην κατ’ ελάχιστη αμοιβή 
και λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που 
περνά η Χώρα -  απαιτείται να είναι δίκαιη.
Κύριε Υπουργέ, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ζητούμε να μην καταστήσετε 
αυτές τις κοινωνικές ομάδες απόβλητες της κοινωνίας και πληγούν για ακόμη 
μια φορά από άνιαες μισθολογικές περικοπές. Εξάλλου έχουμε αντιληφθεί - 
π λ ή ρ ω ς - τ η ν  υπόθεση περί διαχωρισμού των Σωμάτων Ασφαλείας από 
το Ενιαίο Μισθολόγιο αφού η μισθολσγική ψαλίδα του Αστυνομικού με τον 
Δημόσιο Υπάλληλο είναι τόσο μεγάλη που θα απαιτούσε ενίσχυση του εισοδή
ματος στο ενδεχόμενο συμπερίλήψής τους στην βασική κατηγορία του Ενιαίου 
Μισθολογίου.
Σας προτρέπουμε όμως να αποδείξετε με τις ενέργειες σας και τις αποφάσεις 
σας όχι ότι τρέφετε εύνοια προς τα Σώματα Ασφαλείας αλλά τουλάχιστον ότι 
τα υπολογίζετε και αναγνωρίζετε το σημαντικό έργο που επιτελούν. Η  απώλεια 
ακόμη και ενός ευρώ σήμερα για το συνάδελφο αποτελεί στέρηση για το παιδί 
του των βασικών αναγκών. Η  προάσπιση των «κουτσουρεμένων» αποδοχών 
μας, αυτών που μας καθιστούσαν έως σήμερα παιδιά ενός κατώτερου θεού σε 
αχάτη με παχυλούς μκβούς ενός αρρωστημένου δημοσιονομικού κρατικού μη
χανισμού, θα πρέπει να τη θεωρήσετε δεδομένη. Οι επιδοματικές αποδοχές 
του Αστυνομικού σήμερα δεν αποτελούν ευνοϊκές εισοδηματικές κλίμακες αλλά 
συμπληρωματικά εισοδήματα προκειμένου να τείνουν να φθάνουν τον βασικό 
μισθό του κατώτερου Δημοσίου Υπαλλήλου.
Τέλος οφείλουμε να αποσαφηνίσουμε στην ηγεσία του Υπουργείου, ότι το κάθε 
ευρώ που θα στερήσετε από τις οικογένειές του αστυνομικού, παράλληλα στε
ρείται και αφαιρείται ένα κεφάλαιο από την κοινωνία και τους πολίτες αυτής 
της χώρας και λέγεται ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Φ.ΕΑΑ.
Α  Με χο mo επίσημο και κατηγορηματικό τρόπο η πολιτεία ήρθε να επι
σημοποιήσει, με την ψήφιση του ν.3938/2011(ΦΕΚ A 61), αυτό που από 
καιρό όλες οι Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου μας είχαν υπερψηφίσει, 
δίνοντας την δυνατότητα στους αστυφύλακες προερχόμενους από Ειδι
κούς Φρουρούς να επιλέγουν το φορέα που θα τους εκπροσωπεί συνδικα
λιστικά.
Η συντριπτική πλειοψηφία των Αστυφυλάκων προερχόμενων από Ειδι
κούς Φρουρούς παραμένουν συνδικαλιστικά έως σήμερα στον ΣΕΦΕΑΑ 
αγωνιζόμενοι με το Διοικητικό τους Συμβούλιο για την εξάλειψη των αδι
κιών που άφησε πίσω του ο νόμος της ομογενοποίησης αλλά και θέτοντας 
από κοινού, σε ένα μεγάλο και δυνατό συνδικαλιστικό όργανο, μαζί με τους 
Ειδικούς Φρουρούς νέους στόχους και διεκδικήσεις.
Ο ν.3938 έδωσε την δυνατότητα και στους αστυφύλακες που προέρχονταν 
από Ειδικοί Φρουροί να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης εντός του 2011 διορ
θώνοντας έτσι μια παράλειψη της διοίκησης που δημιουργούσε ανισότητες 
και αδικίες. Η ηγεσία μας ευθύς εξαρχής κατανόησε το δίκαιο του αιτήμα
τος μας και με εντολή του ο Αρχηγός προώθησε άμεσα ρύθμιση αίροντας 
την αδικία.
Β. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΦΕΑΑ μιλώντας στην 
αρμόδια επιτροπή της Βουλής για τις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου επι- 
σήμανε την αναγκαιότητα για τις ρυθμίσεις αυτά; που προέβλεπε το σχέδιο 
νόμου και χαιρέτησε την πρωτοβουλία αυτή, της πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου μας, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι αναφορικά με το θέμα 
των μεταθέσεων των «αστυφυλακοποιημένων» Ειδικών Φρουρών το νο
μοσχέδιο θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι mo τολμηρό αναγνωρίζοντας 
και τα μόρια όλα, από την πρώτη μέρα κατάταξης ανθρώπων που προ-

σάρεραν και προσφέρουν αγόγγυστα σε μάχιμες υπηρεσίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας αίτημα που βεβαίως θα διεκδικήσουμε συνδικαλιστικά στους 
επόμενους μήνες.
Ο νόμος αυτός πέραν των δυο ως άνω ρυθμίσεων που αποτελούσαν πάγιο 
αίτημά του Σωματείου των Ειδικών Φρουρών εμπεριέχει Km άλλες ρυθμί
σεις πολύ σημαντικές όπως:
1. Αλλάζουν τα κριτήρια πρόσληψης Ειδικών Φρουρών
Άρθρο 9 - Κριτήρια πρόσληψης Ειδικών Φρουρών.
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 9 του ν.2734/ 1999 
(ΦΕΚ 161 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του δεύτε
ρου άρθρου του ν. 3547/2007 (ΦΕΚ 67Α'), αντικαθίσταται ως εξής: 
«Κριτήρια πρόσληψης αποτελούν ο γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυ
κείου, η γνώση ξένης γλώσσας η εκπλήρωση των στρατιωτικών υπο
χρεώσεων, κατά προτίμηση ως εφέδρων αξιωματικών ή σε ειδικές 
δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων ή στην Προεδρική Φρουρά ή ως 
εθελοντών πενταετούς υποχρέωσης ή επαγγελματιών οπλιτών, η κα
τοχή άδειας ικανότητας οδηγού μοτοποδηλάτου ή μοτοσικλέτας ή αυ
τοκινήτου, η κατοχή πτυχίου δημοσίου Ι.Ε.Κ., ειδικότητας «Στέλεχος 
Υπηρεσιών Ασφαλείας» Km η υπαγωγή στις διατάξεις των εδαφίων 
α' Km ε' της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (ΦΕΚ 152 Α'),».
2. Δεν αποστρατεύονται αλλά τίθενται σε μόνιμη διαθεσιμότητα οι 
μόνιμα ανίκανοι αστυνομικοί συνέπεια τραυματισμού κατά την 
εκτέλεση υπηρεσίας
Άρθρο 10 - Μόνιμη διαθεσιμότητα.
Το άρθρο 4 του ν.δ. 330/1947 (ΦΕΚ 84 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 
« Άρθρο 4 Στην κατάσταση της μόνιμης διαθεσιμότητας τίθενται οι αστυνομικοί 
που κατέστησαν ανίκανοι για εκτέλεση υπηρεσίας, συνεπεία τραυμάτων ή παθή
σεων από τραύματα, ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή 
ένεκα τούτης, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.»
3. Χορηγείται επίδομα 300 ευρώ σε όσους τίθενται σε υπηρεσία γρα
φείου λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση υπηρεσίας
Άρθρο 16 - Ενίσχυση παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας
1. Το πρώτο Km το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 3554/2007 
(ΦΕΚ 80 Α') αντικαθίστανται ως εξής:
«Στους αστυνομικούς, συνοριακούς φύλακες και ειδικούς φρουρούς, στο λιμε
νικό και πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, 
λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, 
χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ. Το ίδιο επίδομα χορηγεί
ται στο προαναφερόμενο προσωπικό κατά το χρόνο αποχής από τα καθήκοντά 
του, συνεπεία τραυματισμού του, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας 
και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος».
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 30 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 
263 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν ο τραυματισμός κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα τούτης απαιτεί 
μακροχρόνια νοσηλεία, σύμφωνα με αιτιολογημένη γνωμάτευση της οικείας 
Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής, ή προκάλεσε αναπηρία τουλάχιστον 80% 
στον παθόντα, το Δημόσιο καλύπτει τα ως άνω έξοδα ταξιδιού και διαμονής σε 
ένα μέλος της οικογένειας του για όσο χρόνο ο παθών νοσηλεύεται σε νοσηλευ
τικό ίδρυμα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή».
4 . Επανακαθορίζεται το δικαίωμα επανεξέτασης και προσφυγής των 
αστυνομικών που κρίθηκαν ανίκανοι να φέρουν όπλο
Άρθρο 20 - Τροποποίηση-συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ 
189 A") Km του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α').
1. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3169/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Αν ο αστυνομικός άσκησε την προσφυγή της παραγράφου 3 του άρθρου 4 οι 
παραπάνω συνέπειες επέρχονται μετά την έκδοση της απόφασης για την απόρ
ριψη της προσφυγής.»
2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.3169/2003 αντικαθί
σταται ως εξής:
«Η Επιτροπή διερευνά, με ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και συνέντευξη των 
εξεταζόμενων, την εν γένει προσωπικότητα αυτών και κυρίως την αυ
τοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερότητα, την κρίση και αντίληψη
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και την ικανότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις και απαιτή
σεις και αποφαίνεται για το αν η προσωπικότητά τους παρέχει τα εχέγγυα για 
ορθή χρήση του όπλου.»
3. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3169/2003, 
αντικαθίστανται με εδάφια ως έξης:
"Οι αστυνομικοί που χαρακτηρίζονται οχ; μη κατάλληλοι να οπλοφο
ρούν μπορούν, μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την έκδοση της 
σχετικής πράξης, να ζητήσουν την επανεξέτασή τους από την Επιτροπή. 
Την επανεξέταση μπορεί να διατάασει και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, μετά τη συμπλήρωση έξι (6) μηνών από την αρχική εξέταση ή κάθε 
επανεξέταση...

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Μια ακόμη επιδίωξη του Σωματείου μας για την οποία είχαμε δεσμευτεί 

εδώ και μερικούς μήνες πραγματοποιήθηκε. Πλέον και οι Ειδικοί Φρουροί 
μπορούν να συμμετέχουν στην Ε.ΚΑΜ με διαταγή του Αρχηγείου. Έτσι 
λοιπόν άλλη μια υπηρεσία φιλοξενεί στους κόλπους της Ειδικούς Φρου
ρούς ενώ επιδίωξη μας είναι σύντομα όλες οι μάχιμες υπηρεσίες να στελε
χώνονται με Ειδικούς Φρουρούς.

ΦΡΟΥΡΟΙ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Μετά από επίμονες ενέργειες του Σωματείου μας, ανοίγει τελικά ο δρόμος 

για τη μετάθεση και για τις 52 Αστυνομικές Δ/νσεις της χώρας, έστω και με 
τη κάλυψη μιας οργανικής θέσης ανά Δ/νση.
Έτσι πλέον οι Ειδικοί Φρουροί, σύμφωνα και με την απόφαση που εκδόθη- 
κε πρόσφατα από το Αρχηγείο, θα μπορούν να υπηρετήσουν σε κάθε διεύ
θυνση δίνοντας λύση σε ένα χρόνιο αίτημα του Σωματείου μας διότι πλέον 
θα μπορούν να βρίσκουν λύση σημαντικά προβλήματα όπως συνυπηρετή
σεις καθώς και έκτατες μεταθέσεις για λόγους υγείας και άλλα.

ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ 
ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Το ΣΕΦΕΑΑ εδώ και μήνες, τόσο με υπομνήματα στην ηγεσία όσο και με 
παραστάσεις, προσπαθούσε να κατοχυρώσει το δικαίωμα συμμετοχής των 
Αστυφυλακοποιημένων Ειδικών Φρουρών στον διαγωνισμό προαγωγής 
στον βαθμό του αρχκρύλακα. Αυτό κατέστη δυνατό με τροποποίηση του 
αντίστοιχου Π/Δ πριν λίγο καιρό και έτσι οι επιθυμούντες συνάδελφοι δε 
χρειάζεται να περιμένουν 3 έτη από την ημερομηνία ένταξης στο αστυνο
μικό προσωπικό. Αυτό βέβαια αποτελεί και παρακαταθήκη για τις επόμενες 
σειρές Ε.Φ.

Για το έτος 2010, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας προκήρυξε την 
9/9/2010 τον διαγωνισμό με θέμα «Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων για 
την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν 
οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, 
για κάλυψη υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2010»
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εκτός των άλλων, όλοι οι τέως Ειδικοί Φρου
ροί που έχουν γίνει αστυφύλακες (1η και 2η σειρά). Ο αριθμός των προα- 
χθέντων αστυνομικών ρυθμίζεται στους 680 για την κάλυψη ισάριθμων 
υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2010.
Αρκετοί συνάδελφοι κατόρθωσαν και πέτυχαν στον διαγωνισμό με αποτέ
λεσμα να είμαστε πλέον στην ευχάριστη θέση να έχουμε και Αρχιφύλακες 
προερχόμενους από Ειδικούς Φρουρούς.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Σ.Ε.Φ .ΕΑΑ  
ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Ι.Κ.Α

Το Σ.Ε.Φ.ΕΑΑ συνεπές στο ραντεβού του με το ΙΚΑ, μετέβηκε στις 21- 
6-2011 στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του και πραγματοποίησε
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διαδοχικές συναντήσεις αρχικά με το Διευθυντή του τμήματος εσόδων 
κ. Παπαχρήστου και στη συνέχεια με τον ίδιο τον Διοικητή του ΙΚΑ κ. 
Σπυρόπουλο Ροβέρτο.
Αφού το προεδρείο ενημέρωσε για το μέγεθος του προβλήματος και τις δι
αστάσεις που έχει λάβει στην ζωή των εργαζομένων που εκπροσωπεί, ζήτη
σε την αυθημερόν τακτοποίησή του, διότι σε διαφορετική περίπτωση είναι 
υποχρεωμένο να πραγματοποιήσει την εξαγγελθείσα διαμαρτυρία του. 
Από την πλευρά του ο Διευθυντής ζήτησε και μας παρέδωσε σχέδιο εγκυ
κλίου στο οποίο αναγράφονται οι «περιζήτητες» οδηγίες, προς την Διεύ
θυνση Διαχείρισης Χρηματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, δια του οποί
ου, πλέον, θα μπορούσαν να γίνουν οι αποδόσεις κρατήσεων για τον εν 
λόγω ασφαλιστικό φορέα
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Διοικητή του Ι.ΚΑ, 
ο οποίος μας ενημέρωσε ότι η έκδοση εγκυκλίου αποτελεί μια ευθύνη της 
υπηρεσία του έναντι των νέων ασφαλισμένων της αλλά πριν από εμάς ου- 
δείς τον είχε ενοχλήσει για το θέμα. Υπέγραψε ενώπιων μας την εγκύκλιο 
εκφράζοντας παράλληλα την έκπληξή του για τις διαστάσεις του προβλή
ματος.
Για πρώτη φορά επίσημα συζητήθηκε η βιωσιμότητα της υπαγωγής για 
τον κλάδο σύνταξης των νεοπροσλαμβανομένων στα Σώματα Ασφαλείας 
(Ειδικοί Φρουροί, Αστυφύλακες Αξιωματικοί") διατυπώνοντας εμείς την 
άποψη ότι οι ιδιαιτερότητες της εργασίας μας ή θα ανατρέψουν το νομοθε
τικό πλαίσιο του Ι.ΚΑ ή θα ανατρέψουν το εργασιακό νομοθετικό πλαίσιο 
της Ελληνικής Αστυνομίας με μόνη λύση για την αποφυγή παρενεργειών, 
την επιστροφή στο Δημόσιο.
Ακολούθως το προεδρείο επικοινώνησε με τη Διαχείριση χρηματικού και 
ενημέρωσε για την θετική κατάληξη του εν λόγω προβλήματος, αποστέλ- 
λοντας αντίγραφο της εγκυκλίου για την άμεση έναρξη εργασιών που θα 
κατατείνουν στη συντομότερη δυνατή ροή μισθοδοσίας και επιδομάτων 
των Συναδέλφων.
Αντίγραφο της εγκυκλίου παραδώσαμε, κατόπιν επισκέψεως στο 
Αρχηγείο, και συνάντησης εκ νέου με τον Διευθυντή του Κλάδου 
Οικονομοτεχνικών, Υποστράτηγο κ. Φλύρη, συζητώντας το χρό
νο αποκατάστασης της μισθοδοσίας των νέών Ειδικών Φρουρών. 
Μέχρι το τέλους του μήνα οι συναρμόδιες υπηρεσίες του Αρχη
γείου θεωρούν αδύνατη την καταβολή της μισθοδοσίας σίγουρα 
όμως τον επόμενο μήνα θα προκόψει η έναρξη των πληρωμών (μι
σθού, νυχτερινών πενθημέρων). Για αυτό το μήνα ζητήσαμε να κα
ταβληθούν ξανά από την παγία ποσά αντίστοιχα της μισθοδοσίας 
Η δυναμική παρουσία, η μαζική συμμετοχή και η αγωνιστική μας διάθε
ση, που επιδείξαμε κατά την διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης που 
μεταξύ των άλλων συζητήθηκε και το επίμαχο θέμα,κούνησαν τους ανάλ
γητους γραφειοκρατικούς μηχανισμούς του κράτους. Αυτή μας η διάθεση 
στέλνει αυστηρό μήνυμα, σε όσους τολμήσουν να επαναλάβουν παρόμοια 
συμπεριφορά, αλλά αναδεικνύει και την ανάγκη συμμετοχής σε όλες τις 
προσπάθειες των συλλογικών μας οργάνων σηματοδοτώντας παράλληλα 
την αρχή αγωνιστικής διαδρομής για την πλήρη δικαίωση και επιστροφή 
στο Δημόσιο των νεοπροσλαμβανομένων στα Σώματα Ασφαλείας

ΟΜ.ΕΤ
Οι έκτακτες ανάγκες σε μέτρα τάξης, προ περίπου δύο ετών, και η αδυ
ναμία τότε, να αντιμετωπιστούν αυτές από τις υπάρχουοες δυνάμεις 
«γέννησαν»ένα υπηρεσιακό «εξάμβλωμα» το οποίο βάφτισαν ΟΜ.ΕΤ και 
θα αντιμετώπιζε, προφανώς αριθμητικά διότι ποιοτικά από γενέσεως της 
ήταν ανεκπαίδευτη ανερμάτιστη και γυμνή από εξοπλισμό, διαδηλωτές 
τους οποίους με τεράστια δυσκολία αντιμετωπίζουν μονάδες εκπαιδευμέ
νες εξοπλισμένες και με μοναδική αποστολή την εφαρμογή μέτρων τάξης



Από καθαρή τύχη, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα συναδέλφων, δεν θρη
νήσαμε νεκρούς ή δεν είχαμε βαριά τραυματισμένους μια τύχη που δεν 
ξέρουμε για πόσο θα τους συνοδεύει, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι δεν φτάνει 
για να λειτουργούν τέτοιες μονάδες σε τόσο δύσκολες χρονικές περιόδους. 
Υπενθυμίζουμε ότι οι συμμετέχοντες συνάδελφοι στις Ομάδες Ετοιμότη
τας έχουν κύρια εργασία, εξυπηρετώντας υπηρεσιακές ανάγκες κάποιου 
τμήματος ή κάποιας άλλης υπηρεσίας που παρένθετα επιστρέφουν κατά 
χρονικά διαστήματα.
Είναι χρήσιμο να σας αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ότι η διοικητική μέρι
μνα τους δεν έχει καταφέρει ακόμη να τους διαθέτει σε καθήκοντα (στην 
υπηρεσία τους ή στην ΟΜ.ΕΤ)σε χρόνο αν όχι προβλεπόμενο από το Π/Δ 
περί χρόνου εργασίας οε χρόνο που ως φυσικές οντότητες να μπορούν να 
ανταποκριθούν.
Το υπόμνημα μας-καταγγελία στον κ. Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή την 
Κυριακή 29 Μαίου 2011 ήθελε συναδέλφους να διατίθενται σε μέτρα για 
αγώνα μπάσκετ που ξεκινούσε 22:00 ενώ το πρωί της 30/05/2001 θα πρέπει 
να είναι στο Σύνταγμα για την συμμετοχή τους σε άλλα μέτρα!...
Η υπηρεσιακή «πληγή» για τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 
που εκπροσωπούμε, με το όνομα ΟΜ.ΕΤ, δείχνει να μην σέβεται καν τον 
νομοθέτη, ο οποίος δημιούργησε το θεσμό των Ειδικών Φρουρών και στα 
καθήκοντα τους δεν συμπεριέλαβε καθήκοντα μέτρων τάξης σαφώς ανα
γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες και των Ειδικών Φρουρών και των μέτρων 
τάξης και οι γνώμες καλό είναι να μην καταστρατηγούν και να καταλύουν 
το Νόμο.
Δυστυχώς στα ίδια, κακά πρότυπα λειτουργούν και οι διμοιρίες ΟΜ.ΕΤ 
που έρχονται από την επαρχία, ταλαιπωρημένοι και απλήρωτοι και αυτοί 
για την εκτός έδρας αποστολή τους.
Αίτημα μας δεν είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας ούτε η καταβολή 
αποζημίωσης διότι ενός κακού μύρια έπονται και το κακό πρέπει να το 
αφαιρέσεις από την ρίζα του.
Με την ελπίδα ότι η ηγεσία δεν θα «στρουθοκαμηλίσει» σε ένα πρόβλη
μα που ελλοχεύει κινδύνους όπως και με δεδομένη την ευαισθησία της σε 
θέματα προσωπικού ζητούμε: την άμεση κατάργηση της ΟΜ.ΕΤ. και την 
ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων υπηρεσιών με μοναδική αποστολή τους τα 
μέτρα τάξης Κύριε Αρχηγέ αναμένουμε την ανταπόκριση σας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ /ΥΔΤ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προοωπικού/ΥΔΤ, απευθυ
νόμενη στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη τονίζει:
Κύριε Υπουργέ,
Το Πολιτικό Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστι
κού Σώματος βρίσκεται σε απόγνωση, μετά τις οριζόντιες περικοπές στις 
γλίσχρες αποδοχές του.

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι Πολιτικοί Υπάλληλοι δεν έχουν πάρει πο
τέ ειδικά επιδόματα, ούτε ειδικές αμοιβές και βρίσκονται στον «πάτο» του 
μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι ύστερα 
από 28 χρόνια υπηρεσίας οι Διευθυντές -  Πολιτικοί Υπάλληλοι λαμβάνουν 
μέσες μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.300 ευρώ, ενώ των υπολοίπων υπαλ
λήλων μας οι μισθοί κυμαίνονται από 800 έως 1.100 ευρώ!
Τα νέα μέτρα όπως: μείωση αφορολογήτου, εισφορά 3% αλληλεγγύης για 
την ανεργία και Τ.Π.Δ.Υ., μείωση κατά 50% του κινήτρου απόδοσης ειδική 
εισφορά 1% - 2% επί του συνόλου των εισοδημάτων και δυστυχώς έπεται... 
συνέχεια, με αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών στα καταρρέοντα Ταμεία 
μας αυξήσεις τιμών, αυξήσεις στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ κ,λπ., φορτώνουν 
στις πλάτες μας δυσβάσταχτα βάρη.
Βρισκόμαστε κάτω από την «κόκκινη γραμμή». Στο όριο της φτωχοποίη- 
σης
Εκατοντάδες συνάδελφοί μας έχουν πολλαπλές υποχρεώσεις: στεγαστικά 
δάνεια, πιστωτικές κάρτες φροντιστήρια παιδιών κ.ο.κ.
Μπροστά στην νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και τις δραματικές 
εξελίξεις που διέρχεται η χώρα, το Πολιτικό Προσωπικό έχει ετηδείξει στω- 
ικότητα και καρτερία.
Η εφαρμογή του νέου Μισθολογίου εξαντλείται στις διαρκείς ανακοινώσεις 
και μονίμως αναβάλλεται. Αυτή η ασυνέπεια λόγων και έργων οι εξαγγελί
ες με διάφορα σενάρια και οι παλινωδίες έχουν εξοργίσει του υπαλλήλους 
μας που διαισθάνονται ότι από την εφαρμογή του, όποτε αυτή πραγματο
ποιηθεί, θα γίνει άλλη μία περικοπή.
Κύριε Υπουργέ,
«Κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου».
Η μιοθολογική μας ισοπέδωση θα έχει ανυπολόγιστες συνέπειες για την 
Κυβέρνηση, της οποίας είστε επίλεκτο στέλεχος.
Η οριζόντια λογική των μισθολογικών περικοπών περιέχει αδικίες Καθη
μερινά γινόμαστε μάρτυρες της αγανάκτησης των συναδέλφων.
Ελπίζουμε απευθυνόμενοι σε Εσάς να μην προσκρούσουμε σε «ώτα μη 
ακουόντων»!
Παρακαλούμε θερμά να μεταφέρετε στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η μισθο- 
λογτκή πολιτική απέναντι στους Πολιτικούς Υπαλλήλους των Αρχηγείων 
του Υπουργείου σας είναι αδιέξοδη, είναι ανάλγητη, είναι απαράδεκτη, εί
ναι προκλητική, χρόνια τώρα.
Σας φωνάζουμε με όση δύναμη μας περισσεύει: Διορθώστε την τραγικό
τητα των πολλαπλών μισθολογίων του Δημοσίου, με την εφαρμογή ενός 
νέου, σύγχρονου, αξιοπρεπούς ενιαίου μισθολογίου για όλη την Δημόσια 
Διοίκηση, με αποκατάσταση των χρόνιων αδικιών και την ενίσχυση των 
πλέον χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων, όπως είμαστε εμείς οι Πολιτι
κοί Υπάλληλοι των Αρχηγείων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο 
χρόνος... τελειώνει... για όλους μας
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t  Επίτιμος Α ρχηγός AJL Αντιστράτηγος ε.α  Κωτσόπουλος Δημήτριος

Γεννήθηκε το έτος 1922 στη Χαλκίδα. Κατετάγη το 1944 και υπηρέτησε σε διάφο

ρες υπηρεσίες Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 30-6-2011.

t  Αστυνόμος Β' Λιανός Δημήτριος. Γεννήθηκε το έτος 1965 στη Λαμία Φθι

ώτιδας Κατετάγη το 1989 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττι

κής και των ΑΔ. Δωδεκανήοου και Κυκλάδων. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 

τέκνου. Απεβίωσε την 20-06-2011.

t  Υπαστυνόμος Β' Μέλκος Χρηστός. Γεννήθηκε το έτος 1967 στην Έδεσσα 

Πέλλας Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττι

κής της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης και της ΑΔ. Φλώρινας Υπήρξε έγγαμος και πατέ

ρας δυο τέκνων. Απεβίωσε την 18-11-2010.

t  Ανθυπαστυνόμος Ζουμπορλής Αργύριος. Γεννήθηκε το έτος 1960 στον 

Ανθηρό-Αργιθέας-Καρδίτσας Κατετάγη το 1983 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη

ρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Υπήρξε έγ

γαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 5-4-2011 από παθολογικά αίτια 

t  Ανθυπαστυνόμος Μ ανιός Ν ικόλαος Γεννήθηκε το έτος 1969 στην Κοζά

νη. Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής της 

ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης και των ΑΔ. Κοζάνης και Χαλκιδικής Υπήρξε έγγαμος και πα

τέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 26-3-2011 από παθολογικά αίτια

t  Ανθυπαστυνόμος Νασιώτης Αθανάσιος Γεννήθηκε το έτος 1964 στην Αθή

να  Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής 

Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 19-02-2011.

t  Αρχιφύλακας θεμελής Λ άμπρος Γεννήθηκε το έτος 1979 στην Αθήνα Κατε

τάγη το 1998 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ. Αττικής και των ΑΔ. 

Κέρκυρας και Λέσβου. Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 16-04-2011.

t  Υπαρχιφύλακας Σεβδίλης Σωτήριος Γεννήθηκε το έτος 1989 στη Γερμανία 

Κατετάγη το 2008 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ. Αττικής Υπήρξε 

άγαμος Απεβίωσε την 24-3-2011 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος

t  Αστυφύλακας Σαρδιανός Δημήτριος Γεννήθηκε το έτος 1981 στην Αθήνα 

Κατετάγη το 2007 και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ. Αττικής Υπήρξε 

άγαμος Απεβίωσε την 7-2-2011.
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Αθανάσιος Ντάλας

«Φρουροί» της φλόγας των special Olympics
οι Αστυνομικοί της Υ.Φ.Α.Α.

Στιγμές και συναισθήματα δυνατά, βίωσαν και 
δίπλα στους αθλητές των special Olympics οι 15 
αστυνομικοί της Υπηρεσίας Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της Ελληνικής Αστυνομίας, στο ταξίδι 
της Φλόγας. Οι Έλληνες αστυνομικοί, με συναδέλ
φους τους από όλα τα μέρη του πλανήτη, συνοδέυ
σαν στην λαμπαδηδρομία τους αθλητές των Special 
Olympics, μεταφέροντας σε όλη την Ελλάδα φτάνο
ντας μέχρι την Κωνσταντινούπολη και την Κύπρο- 
το μήνυμα ότι οι αθλητές με διανοητική αναπηρία 
μπορούν μέσα από τον αθλητισμό και τη συμμετο
χή τους σε αγώνες να αναπτυχθούν σωματικά, να 
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να ενταχθούν με 
αξιοπρέπεια στις καθημερινές δραστηριότητες του 
κοινωνικού περίγυρου. Οι αθλητές -  προπονητές 
της Υ.Φ.ΑΑ της Ελληνικής Αστυνομίας που μετεί
χαν στην λαμπαδηδρομία special Olympics είναι οι: Κώστας 
Γκαρίπης (Άρση βαρών), Μαρία Καρπαθάκη (Ταε κβοντο), 
Θεοχάρης Λεσπουρίδης (Άρση Βαρών), Σταμάτης Κολέθρας 
( Πυγμαχία), Ασπασία Πανταζή (Βόλεϊ), Χρήστος Βάσου 
(Στίβος), Γιώργος Μητρόπουλος (ποδόσφαιρο), Παναγιώτης 
Πασχαλίδης (Τζούντο), Μαρία Κυρίτση (Βόλεϊ), Λευτέρης 
Κωνσταντακόπουλος (Καράτε), Νικόλαος Γρηγοριάδης (Πο
δόσφαιρο), Ιωάννης Βαγγέλης (Βόλεϊ), Αλέξανδρος Αβραμίδης 
(Βόλεϊ),Γιώργος Μπάρμπας (Χάντμπολ), Παρθένα Νικολάί- 
δου (Μπάσκετ).

«Κατάλαβα επιτέλους το πραγματικό νόημα της ζωής. Κα
τάλαβα τη σπουδαιότητα του να δίνεις και να προσφέρεις 
απλόχερα χωρίς να περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα», τόνισε

ο Αστυφύλακας Λευτέρης Κωνσταντακόπουλος, ο οποίος εί
χε υπό την εποπτεία του τον λαμπαδηδρόμο και αθλητή των 
special Olympics, Παναγιώτη Κουτάντζη.

«Ευχαριστώ το Θεό που έζησα μια τέτοια εμπειρία. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία έγινα πιο ανθρώπινη», επεσήμανε η 
Αστυφύλακας Μαρία Καρπαθάκη.

Από τα πιο σημαντικά πράγματα που έχει κάνει ποτέ στη 
ζωή του, χαρακτήρισε ο Αρχιφύλακας Μάκης Κολέθρας την 
εθελοντική συμμετοχή του στην λαμπαδηδρομία των special 
Olympics, ενώ η Αστυφύλακας Νένα Νικολαίδου τόνισε ότι 
οι αθλητές των special Olympics είναι άτομα ξεχωριστά με δύ
ναμη και σεβασμό που μας χρειάζονται και τους χρειαζόμαστε 
όλοι.

Στην κορυφή του μπάσκετ παρέμεινε Η Ελληνική Αστυνομία
Η ομάδα μικίσκετ της Ελληνικής Αοτυνομίας 
αναδεικνύεται για ακόμη μια χρονιά πρωταθλήτρια 
στο κλειστό γυμναστήριο Κορυδαλλού (20 έως 25 Ιου
νίου), στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας. Στον τελικό, η ομάδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας νίκησε την ομάδα του 
Στρατού Ξηράς με 69-61. Αν και η ομάδα του Πανα
γιώτη Αριδά βρέθηκε να χάνει στο ημίχρονο με οκτώ 
πόντους, κατάφερε στη συνέχεια με καλή άμυνα όχι 
μόνο να καλύψει τη διαφορά, αλλά εκμεταλλευόμενη 
και την αστοχία των αντιπάλων, να περάσει μπροστά 
και να πάρει τη νίκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα 
της Αστυνομίας τερμάτισε αήττητη σε όλες τις φά
σεις του πρωταθλήματος. Αρχηγός αποστολής της 
ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας ήταν η Υπαστυνόμος Μόρφω Δροσίδου. Στο μικρό τελικό, νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα 
του Πυροσβεστικού σώματος, η οποία επικράτησε της Πολεμικής Αεροπορίας με 60-50.Την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
αποτελούσαν οι: Γ. Τουβεντσίδης, Α. Μπογδανίδης, Θ. Νίκος, Α. Παλαιολόγος, X. Φόρος, Η. Καλαντωνέας, Σ. Βλήτσιος, Σ. Θέος, 
Α. Γεωργοπαπαδάκος, Α. Κωνσταντώνης, Γ. Μπάκας, Π. Κανέλλης, Ν. Τσούχσος, X. Ντακούλιας και Θ. Κουπιδης.
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Τελικός κυπέλου 
καλαθοσφαίρισης

To Α.Τ. Πεντάλης κατέκτησε για 3η συνεχόμενη χρονιά 
το κύπελλο καλαθοσφαίρισης που διοργάνωσε η Αθλητική 
Ένωση για την περίοδο 2010-2011, σε μια εκδήλωση που θα 
ζήλευαν όλες οι διοργανώτριες αρχές αθλητικών γεγονότων. 
Ο τελικός αγώνας διεξήχθη στις 03/05 στο κλειστό γυμναστή
ριο Μελισοίων, παρουσία του Ταξιάρχου Διαμαντόπουλου, 
πλήθους αστυνομικών και προσωπικοτήτων της τοπικής 
κοινωνίας. Το παιχνίδι είχε ξεκάθαρο φαβορί και αυτό επιβε
βαίωσε το AT. Πεντέλης που έκαμψε τη σθεναρή αντίσταση 
της Δ.Α.Ε.Ε.Β. με πρωταγωνιστή τον Ν. Τσούτσο και άξιους 
συμπαραστάτες τους Στ. Μυλωνίδη, Αν. Κωνσταντώνη και 
Σ. Θέο. Από την αρχή ξεχώρησε η Πεντέλη ωστόσο στο πρώ
το μισό του αγώνα η ΔΑΕ.Ε.Β. ακολουθούσε σε απόσταση 
αναπνοής με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γεωργοπαπαδάκο. 
Στο δεύτερο ημίχρονο η Πεντέλη απέσπασε το προβάδισμα 
και το διατήρησε ως το τέλος του παιχνιδιού με μπροστάρη 
το Ν. Τσούτσο και τον Στ. Μυλωνίδη. Η νίκη ήρθε φυσιολο
γικά για τους παίκτες του Ηλ. Καλαντωνέα με τελικό σκορ 
81-69 και πανηγυρίστηκε αναλόγως. Οι παίκτες της ομάδας 
αφιέρωσαν την κατάκτηση του κυπέλλου στον γενικό αρχη
γό της ομάδας Ανθ/μο Ιωάννη Τρίμμα, στο διοικητή του AT.

Πεντέλης Α/Τ Λάμπρο Κατσίφα καθώς και στον Πρόεδρο 
της ομάδας κ. Ηλιακίδη. AT. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι κ.κ. 
Μπίκας, Νανούρης και Στρέμπας, οι οποίοι τιμήθηκαν για 
την συμμετοχή τους από τον αναπλ. γ.γ. της Α.Ε.ΑΕ. Ρήγα 
Ουσταμπασίδη.

Τελικός πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης
Ο τελικός αγώνας του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης μεταξύ A.T. 
Καλλιθέας -  AT. Πεντέλης που διοργά- 
νωσε η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών 
Ελλάδος στις 17-05-2011 στο κλειστό 
του Αγ. Θωμά Αμαρουσίου ανέδειξε νι
κήτρια την ομάδα του AT. Πεντέλης, η 
οποία πήρε τη ρεβάνς για τον χαμένο πε- 
ρυσινό τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες.

Πρωτάθλημα στίβου
Στις 2 και στις 3 Ιουλίου 2011 διεξήχθη στο Σλίβεν της Βουλγαρίας το Βαλκανι
κό Πρωτάθλημα Στίβου. Η παρουσία της ελληνικής αποστολής ήταν εξαιρετική. Στους

άντρες η Εθνική Ομάδα κατέκτησε την 1η θέση 
ενώ στις γυναίκες η Εθνική ομάδα κατέκτησε την 
2η θέση. Δύο αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας 
συμμετείχαν στην αποστολή και κατάφεραν να 
διακριθούν. Η Αστυφύλακας Χρυσή Μωύσίδου 
της Υ.Φ.Α.Α. κατέκτησε την δεύτερη θέση στην 
σφαιροβολία Γυναικών με επίδοση 15.57 ενώ ο 
Χριστόφορος Μερούσης της Υ.Φ.ΑΑ τερμάτισε 
στην τέταρτη θέση στα 3.000μ με επίδοση 9.20.80.
Να σημειωθεί ότι οι αθλητές μας είχαν συμμετάσχει 
και στην αποστολή της Εθνικής Ομάδος του Στί
βου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εθνικών Ομά
δων στην Σμύρνη της Τουρκίας στις 18 και 19 Ιουνίου 2011, όπου η ελληνική εθνική 
ομάδα κατέκτησε την δεύτερη θέση και προβιβάστηκε στην Super Inga της Ευρώπης
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Αγώνες Αντισφαίρισης Παραγωγικών Σχολών των Ε.Δ. και Σ.Α.

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθησαν οι αγώνες Αντισφαίρισης Παραγω
γικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που 
έλαβαν χώρα στη Σχολή Ικάρων στο Τατόι στις 4-4-2011. Η Σχολή Αξιω
ματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 
σχολών αφού στον τελικό νίκησε την Σχολή Ευελπίδων με 7-2 στο αγώ
νισμα του διπλού. Αναλυτικά: Ο Βασίλειος Σιαφλάς κατέλαβε την τρίτη 
θέση στο μονό. Ο Αριστείδης Κανταρέλης και ο Βασίλειος Σιαφλάς κα
τέλαβαν την πρώτη θέση στο διπλό. Ο Ηλίας Μπαλτάς και ο Αριστείδης 
Μπελέρης ήταν νικητές του πρώτου γύρου στο διπλό. Στους αγώνες 
αντισφαίρισης συμμετείχαν οι Γιώργος Μακριδης, Χρήστος Σεϊταρίδης 
και Νίκος Πέρδικας με προπονήτρια την Δήμητρα Φώτου.

Πρωτάθλημα Tae-Kwon-Do (ITF)
A. Το πρωτάθλημα TAE-KWON-DO που διοργανώθηκε στην Πρέβεζα την 
09-10/04/2011 από το «Σύλλογο Ευκλέας» και στο οποίο συμμετείχαν ομάδες από 
την Ιταλία, την Αλβανία, Ελληνικοί Σύλλογοι κ.α., ο Ανθ/μος Ευστάθιος Καββα- 
δίας που υπηρετεί στο Τ Α  Λευκάδας κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, το ένα στα 
Free Sparing (μάχες) στην κατηγορία ανδρών στα έως 82 κιλά και το δεύτερο στις 
Θεμελιώδεις Αρχές (Tool) έπειτα από τρεις αγώνες. Ο Αστ/κας Ευάγγελος Αυγέ- 
ρης του AT. Δημοτικού Θεάτρου κατάφερε και κέρδισε ένα ασημένιο μετάλλιο 
έπειτα από τρεις αγώνες στα Free Sparing (μάχες) στην κατηγορία των έτος 72 
κιλών. Προπονητής της αποστολής ήταν ο Άγγελος Σολδάτος.

Β. Στο πρωτάθλημα TAE-KWON-DO που διοργανώθηκε στην πόλη Vogeura 
της Ιταλίας την 10/05/2011 και συμμετείχαν ομάδες από την Ιταλία, την Αλβα
νία και την Ελλάδα, ο Ανθ/μος Ευστάθιος Καββαδίας του «Συλλόγου Ευκλέας» 
Πρέβεζας με αρχηγό αποστολής τον κ. Άγγελο Σολδάτο, κατάφερε να κατακτή
σει ένα χρυσό μετάλλιο στα Free Sparing (μάχες) στην κατηγορία ανδρών στα 
έως 82 έπειτα από τρεις αγώνες με αθλητές από Ιταλία, ένα ασημένιο στα Special 
Techniks (Εναέρια Σπασίματα) και ένα χάλκινο στις Θεμελιώδεις Αρχές (Tool) 
χάνοντας στον ημιτελικό. ]
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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

"Αληθινή ασφάλιση"

ΑΘΗΝΑ 01/01/2011

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

Έπειτα από επισταμένη έρευνα που 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 ανωτέρω εταιρείας.
Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη 
σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

I Ιπ π ο ι B/M Α π λ ό  Π α κέτο  j

1-6
0 3

247,16
7-8 277,31

9-10 340,17 Α σ τικ ή  ευθ ύνη ,
11-12 344,18
13-14 353,64 Φ ρο ντίδα  - Ρ υμ ο ύλκ η σ η

15-20 401,85 σ υνεπ εία  α τυχή μ α το ς,
21-25 431,30

Π ρο σ ω πικό  α τύχημ α
26-30 443,26
31-40 458,20

41ανω 479,14

Ιπ π ο ι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

1-6
0 3

229,72
7-8 260,65

9-10 325,18
11-12 329,28 Α σ τικ ή  ευθ ύνη , Φ ρο ντίδα  - Ρ υμ ο ύλκ η σ η
13-14 339,06 σ υ νεπ εία  α τυ χή μ α το ς μ ε  π ρο σ θή κη
15-20 388,48
21-25 418,70 π ρ ο α ιρ ετικ ώ ν  κ α λύψ εω ν

26-30 430,97
31-40 446,32

41ανω 467,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΔΙΚΥΚΛΩ Ν.Ι.Χ .

CC Β/Μ Α π λ ό  Π ακέτο

0 3

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

126-250 99,48 Α σ τικ ή  ευθ ύνη , Φ ρο ντίδα  - Ρ υμ ο ύλκ η σ η

251-500 125,28 σ υνεπ εία  α τυ χή μ α το ς
501-1000 142,59
1001ανω 177,23

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

* Ειδικά εκιττωτικά τιμολόγια και στους υπόλοιπους ασφαλιστικούς κλάδους

* Αμεση ασφάλιση
* Παράδοση ασφαλιστηρίου στο χώρο σας
* Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
* Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης 
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα
τηλ.: 801.300.3069,* 210 92.33.005 - fax: 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 είναι:

AUCO, ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ARAG, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ, ATRADIUS, 
ΔΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ, E.F.G EUROLIFE, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  -  

ΜΙΝΕΤΤΑ, BUPA, CHARTIS Α.Ε., INTERAMERICAN Α.Ε.Α.Ζ., INTERASCO Α.Ε.Γ.Α., INTERLIFE ΑΕΓΑ, GENERALI HELLAS, 
GERLING HELLAS, GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ, LLOYD’S  OF LONDON, VICTORIA A.A.E.Z., MALAYAN INC., κ.α.
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ο Μ ιχ ά λ η ς  Κακογ ιάννης

Πέθανε ι ;ε ηλικία 90 ετών ο σκηνοθε'της Μιχάλης 
Κακογιάνν }ς, ο οποίος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο 
« ϊυαγγελτ μάς» με λοίμωξη αναπνευστικού και επιβα- 
f ημένη κα >διακή λειτουργία. Ο Έ λληνας σκηνοθέτης 
έπασχε από χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια και 
καρδιακή ανεπάρκεια. Κατέληξε στη Μονάδα Εντατι
κής Θεραπείας στις 3.10 τα ξημερώματα της 25ης Ιου
λίου 2011.

Ο Μιχάλης Κακογιάννης, γιος της Αγγελικής και 
του Παναγιώτη Κακογιάννη, γεννήθηκε στη Λεμεσό 
της Κύπρου, στις 11 Ιουνίου του 1922, και σπούδασε 
Νομική, Δραματικές Τέχνες και σκηνοθεσία στο Λον
δίνο. Σχεδόν ολόκληρο το διάστημα που βρισκόταν στο 
Λονδίνο, εργάστηκε στην ελληνική υπηρεσία του BBC, 
στην αρχή ως μεταφραστής και εκφωνητής, και αργό
τερα, σε ηλικία μόλις 22 χρόνων, ανέλαβε τη διεύθυνση 
της «Κυπριακής Ώρας».

Το 1947, ξεκίνησε την καριέρα του στο Θέατρο της 
Αγγλίας ως ηθοποιός, γρήγορα όμως τον κέρδισε η 
σκηνοθεσία και το 1953 ήρθε στην Ελλάδα. Το 1954, 
με την κινηματογραφική ταινία «Κυριακάτικο Ξύ
πνημα», ο Μιχάλης Κακογιάννης έκανε την αρχή της 
διεθνούς σκηνοθετικής του καριέρας. Η «Στέλλα», το 
«Κορίτσι με τα μαύρα», το «Τελευταίο ψέμα» η τριλο
γία του: «Ηλέκτρα», «Τρωάδες» και «Ιφιγένεια» και ο 
«Ζορμπάς» είναι μερικές μόνο από τις ταινίες του που 
διαγωνίστηκαν και προβλήθηκαν στα εγκυρότερα φε
στιβάλ παγκοσμίως και απέσπασαν πολλά βραβεία και 
τιμητικές διακρίσεις. Στις ταινίες του συνεργάστηκε με 
μεγάλους Έ λληνες ηθοποιούς, αλλά και με γνωστούς 
και καταξιωμένους ηθοποιούς της Αμερικής και της 
Ευρώπης.

Και θέατρο
Πέρα από τη σκηνοθεσία στον κινηματογράφο, σε 

εγχώριες αλλά και διεθνείς συμπαραγωγές, ο Μιχάλης 
Κακογιάννης έχει επίσης σκηνοθετήσει πολλές θεατρι
κές παραστάσεις και παραστάσεις όπερας στην Ελλάδα, 
τις Η.Π.Α., τη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Έ χει, επίσης, γράψει και έχουν εκδοθεί σενάρια και 
μεταφράσεις κινηματογραφικών και θεατρικών έργων, 
ενώ έχει γράψει και στίχους γνωστών ελληνικών τρα- 
γουδιών.

Έ ργο  του Μιχάλη Κακογιάννη είναι και ο νυχτερινός 
φωτισμός των μνημείων της Ακροπόλεως, τον οποίο 
εκείνος πρώτος οραματίσθηκε και για την επίτευξη του

οποίου ίδρυσε το σύλλο
γο «Οι Φίλοι της Αθή
νας», εξασφαλίζοντας τις 
υπηρεσίες του διάσημου 
Γάλλου φωτιστή Pierre 
Bideau και αναλαμβάνο
ντας τη χρηματοδότηση 
όλων των απαραίτητων 
μελετών.

Το 2004, ο Μιχάλης 
Κακογιάννης συνέστησε 
το κοινωφελές ίδρυμα με 
την επωνυμία «Ίδρυμα 
Μιχάλης Κακογιάννης» με σκοπό τη μελέτη, υποστήρι
ξη και διάδοση των τεχνών του θεάτρου και του κινη
ματογράφου, καθώς και την καταγραφή και διαφύλαξη 
των δημιουργημάτων των τεχνών αυτών.

Το Ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» έθεσε και πέτυ
χε τον πρώτο του στόχο, τη δημιουργία του Πολιτιστι
κού του Κέντρου, ενός σύγχρονου κτιρίου στην οδό 
Πειραιώς, συνολικού εμβαδού 6.810 τ.μ, στέγη για τις 
δραστηριότητες του.

Στα σχέδια του Ιδρύματος είναι να προσφέρει υπο
τροφίες σε νέους με ταλέντο, διευρύνοντας έτσι τους 
καλλιτεχνικούς τους ορίζοντες και παράλληλα ενισχύ- 
οντας το καλλιτεχνικό δυναμικό της χώρας.

Τιμητικές διακρίσεις
Για την προσφορά και το έργο του, ο Μιχάλης Κακο- 

γιάννης έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα, 
την Κύπρο και το εξωτερικό. Έ χε ι τιμηθεί με τον Ταξι
άρχη του Χρυσού Φοίνικα (Ελλάδα), τον Ταξιάρχη των 
Γραμμάτων και Τεχνών (Γαλλία), τον Μεγαλόσταυρο 
του Τάγματος του Μακαρίου του Γ’ (Κύπρος) και το 
Special Grand Prix of the Americas (Μόντρεαλ). Έ χε ι 
βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφο
ρά του στο έθνος, από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για 
το συνολικό έργο του, για έργο ζωής στα Ιεροσόλυμα, 
για έργο ζωής από το American Hellenic Institute στην 
Ουάσιγκτον και στο Κάιρο. Έ χε ι ανακηρυχθεί Επίτι
μος Δημότης στη Λεμεσό, στο Montpellier (Γαλλία) και 
στο Ντάλας (Τέξας, Η.Π.Α.) και έχει αναγορευθεί Διδά- 
κτωρ Τεχνών στο Columbia College (Σικάγο), Επίτιμος 
Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστή
μιο Κύπρου καθώς και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης.
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΑΡΤΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜ ΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 

& ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΤΜ ΗΜ Α Α.Ε.Ι.

ΕΥΕΛΙΚΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(  ΠΡΩΙΝΑ-ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΑ-ΑΠΟΓΕΥΜΑ TINA )  

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΠ ΑΙΤΗ ΤΙΚΟ  
ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ (Α ΥΣΤΗ Ρ Α  6-Μ ΕΛ Η Ω Σ8-Μ ΕΛ Η )
& ΟΜΟΙΟΓΕΝΗ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Φ ΡΟ ΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

ΧΑΜ ΗΛΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ (σ τ . ΧΑ Λ ΑΝ Δ ΡΙ)
& ΑΝΕΤΟ PARKING

Χ ΙΟ Υ  47  
Α ΓΙΑ  Π Α ΡΑ ΣΚ ΕΥΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

2106005978

2106001341

tsa laportasg@ yahoo .gr

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Π ΡΟ ΣΦ Ο ΡΕΣ  

ΣΕ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ 
ΘΕΡΙΝΑ (  ΕΝ Α ΡΞΗ : 20/6/2011) 

ΧΕΙΜ ΕΡΙΝΑ (ΕΝ Α Ρ Ξ Η : 5/9/2011)

mailto:tsalaportasg@yahoo.gr


Επιμέλεια: Υ/Β Κων/νος Κούρος

«ΚΥΚΛΑΔΕΣ: ΤΟΠΟΙ - Μ ΟΡΦΕΣ - ΣΥΜΒΟΛΑ» 
2 Ιουλίου  -  31 Ο κτω βρίου 2011

Οι Κ υκλάδες θεωρούνται λίκνο της ελληνι 
κής τέχνης όπου, οι παραδοσιακές χειροτεχνίες 
-γλυπτική, κεραμική και υφαντική- υπήρξαν 
πάντοτε ζωντανές κι ενέπνευσαν πολλούς δη
μιουργούς. Το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 
(Ι.ΤΗ.Π.) παρουσιάζει για πρώτη φορά στο μέ
γαρό του, στην Αίθουσα Εκθέσεων Νικόλαος 
Γύζης, αντιπροσωπευτικά έργα συγχρόνων Τη- 
νίων καλλιτεχνών.
Την έκθεση που τιτλοφορείται «Κυκλάδες: Τό
ποι ' Μ ορφές'  Σύμβολα» οργανώνει ο Επιμελη
τής ACG Art του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελ
λάδος κ. Μεγακλής Ρογκάκος και παρουσιάζει τους εξής 
καλλιτέχνες: τον ζωγράφο Μάνθο Γαΐτη, τον υφάντη Λευ- 
τέρη Κρητικό, τον γλύπτη Μπάμπη Κρη
τικό, τον χαράκτη Χρήστο Σανταμούρη 
και τον γλύπτη Πραξιτέλη Τζανουλίνο. Το 
θέμα που επέλεξε ο κ. Ρογκάκος προβάλει 
τον ιδιαίτερο πολιτισμό των Κυκλάδων. Οι 
καλλιτέχνες που ανταποκρίνονται στο κά
λεσμα της έκθεσης καλύπτουν τις παραδο
σιακές κυκλαδικές τέχνες, όπως γλυπτική,

ζωγραφική και υφαντική. Ως βλαστάρια του 
διαχρονικού κυκλαδικού πνεύματος, οι καλ
λιτέχνες που παρουσιάζονται εδώ, αναφέρο- 
νται άμεσα ή έμμεσα στους τόπους, τις μορφές 
και τα σύμβολα των Κυκλάδων. Έ χουν  συ
ναίσθηση της συμβολής τους στον ενεργό κυ
κλαδικό πολιτισμό και είναι άξιοι συνεχιστές 
του. Με αυτήν την έκθεση, το Ι.ΤΗ.Π. δίνει 
την ευκαιρία σε καταξιωμένους Τηνίους καλ
λιτέχνες, οι οποίοι έχουν ήδη παρουσιάσει σο
βαρό έργο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξω
τερικό, να δείξουν και να προβάλουν το έργο 

τους. Έ τσι, θα συμβάλει στο ν ’ αναγνωρισθεί και να προ
βληθεί το έργο και άλλων Τηνίων καλλιτεχνών που δια- 

πρέπουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 
εκ των οποίων αρκετοί είναι απόφοιτοι 
της Προπαρασκευαστικής & Επαγγελ
ματικής Σχολής Καλών Τεχνών Πανόρ- 
μου. Πραγματώνει δε στο ακέραιο έναν 
από τους κύριους σκοπούς του Ιδρύμα
τος που είναι «η προβολή του πολιτισμού 
της Τήνου».

ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ Π ΡΟ ΣΦ ΕΡΕ 22 ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΒΔΗ ΡΑ

Ο Α μερικανός συλλέκτης Τζόναθαν Κέιγκαν, αγόρασε από δημοπρασία στη Νέα Υόρκη (το 2000) έναν αρχαϊκό θησαυ
ρό νομισμάτων που προερχόταν από τα αρχαία Άβδηρα. Ο θησαυρός αποτελείτο από 22 αργυρά νομίσματα, τα οποία πα

ρέδωσε πέρυσι τον Σεπτέμβριο στο Ελληνικό Προξενείο στη Νέα Υόρκη, αφού 
προηγουμένως τα μελέτησε και δημοσίευσε τα συμπεράσματά του σε έναν τό
μο αφιερωμένο στο έργο του κορυφαίου Αμερικανού νομισματολόγου John Η. 
Kroll. Η επιθυμία του ήταν ο θησαυρός να πλουτίσει τις συλλογές του Νομισμα
τικού Μουσείου της Αθήνας, προς τιμήν του καθηγητή του Πανεπιστημίου του 
Τέξας John Η. Kroll, το έργο του οποίου αποτελεί σταθμό στη μελέτη της νομι
σματοκοπίας της Αθήνας. Τον θησαυρό αποτελούν τρία δίδραχμα, μία δραχμή, 
ένα ημίδραχμο, δύο οβολοί και δεκαπέντε ημιωβόλια. Η  επιστημονική αξία των 
νομισμάτων αυτών είναι μεγάλη. Αποδεικνύουν ότι σε μια πρώιμη εποχή, όπως 
είναι ο 6ος αιώνας π.Χ., οι πολίτες χρησιμοποιούσαν χρήματα και μάλιστα μικρές 
ασημένιες υποδιαιρέσεις της δραχμής, οι οποίες 

λίγα χρόνια αργότερα αντικαταστάθηκαν από χάλκινα νομίσματα. Τα χρήματα αυτά δεν 
ήταν για να πληρώσουν φόρους ή να αγοράσουν σιτάρι από άλλες περιοχές.
Ελευθεροτυπία, 21.7.2011 (Ν. Κοντράρου-Ραοσιά)

ΚΟΥΡΟΣ ΕΝ  ΚΙΝΗΣΕΙ ΣΤΟ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟ
Ο κορμός ενός αρχα ϊκού  Κ ούρου με το αριστερό χέρι 
στο στήθος ήταν μία από τις πολλές εκπλήξεις που επιφύ
λασσε φέτος η ανασκαφή στο Δεσποτικό, στο μικρό ακατοί
κητο νησί απέναντι από την Αντίπαρο.
Έ ξι κεφάλια Κούρων έχουν βρεθεί στο Δεσποτικό και 50 
μέλη αρχαϊκών γλυπτών Το αρχαϊκό γλυπτό χωρίς το κε

φάλι του βρέθηκε εντοιχισμένο σε δεύτερη χρήση στο κα
τώφλι ενός ναόσχημου κτίσματος.
Το γλυπτό ήταν σφηνωμένο με άλλους μαρμάρινους λί
θους ανάποδα στο έδαφος και επεξεργασμένο για την καλύ
τερη στήριξη της θύρας του κτηρίου.
Αν και από τις ανασκαφές των τελευταίων χρόνων η ομάδα

Α /Α  [  8 4  ]  ΙΟ Υ Λ ΙΟ Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 1 1



του αρχαιολόγου Γιάννου Κουράγιου έχει φέ
ρει στο φως συνολικά έξι κεφάλια Κούρων και 
περί τα πενήντα μέλη αρχαϊκών γλυπτών, το 
εύρημα αυτά θεωρείται ξεχωριστά, γιατί είναι 
ένας από τους τρεις Κούρους αυτού του τύπου (με το χέρι 
λυγισμένο στο στήθος) που έχουν ως τώρα βρεθεί. Ο πρώ
τος κοσμεί τη Γλυπτοθήκη Κάλσμπεργκ της Κοπεγχάγης 
και ο δεύτερος το Μουσείο της Πάρου. Η κίνηση που πα
ρουσιάζει είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των αρχαϊκών 
Κορών και απαντάται μόνο σε παριανά εργαστήρια γλυ

πτικής του τέλους του 6ου αι. π.Χ. Βεβαίως, 
η ανασκαφή αυτή, που συνεχίζεται κάθε χρό
νο στο νησί και φέτος διήρκεσε πέντε εβδο
μάδες (2 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2011), με τη 

συμμετοχή των αρχαιολόγων Κορνηλίας Νταϊφά, Σπύρου 
Πετρόπουλου, Θανάση Γκαρώνη και φοιτητών από το Πα
νεπιστήμιο της Περούτζια, αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο 
αρχαϊκό ιερό αφιερωμένο στο θεό Απόλλωνα. Μέχρι τώρα 
έχουν βρεθεί δώδεκα κτήρια και 500 αρχιτεκτονικά μέλη. 
Ελευθεροτυπία, 19.7.2011 (Ν. Κονιράρου-Ρασσιά)

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Με την «Ειρήνη», μια από τις δημοφιλέστε
ρες αριστοφανικές κωμωδίες, άνοιξε την Πα
ρασκευή η αυλαία των φετινών Επιδαυρίων.
Το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πέτρου Φι
λιππίδη στο αργολικό θέατρο χειροκροτήθη
κε θερμά από τους πολυάριθμους θεατές. Ο 
ίδιος ερμήνευσε και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Τρυ- 
γαίου, ενός φτωχού αμπελουργού που αγανακτισμένος 
από την κατάντια των αμπελιών του αποφασίζει να ψάξει 
και να απελευθερώσει την Ειρήνη που είναι φυλακισμένη 
σε μια σπηλιά, ενώ παράλληλα συνυπέγραψε την δραμα- 
τουργική επεξεργασία από κοινού με τον Γιώργο Γαλίτη 
και τον Γιώργο Λέφα. Η παράσταση δόθηκε σε μετάφραση 
Κ.Χ Μύρη, σκηνικά Γιάννη Κόττη, κοστούμια Γιάννη Με- 
τζικώφ, ενώ την μουσική υπέγραψε ο Μίνως Μάτσας και 
την χορογραφία η Ελπίδα Νίνου.

Η νέα αυτή «Ειρήνη» - η οποία αφιερώθηκε 
στην μνήμη του Θανάση Βέγγου- είχε έντονες 
αναφορές στη σύγχρονη ελληνική πολιτική 
πραγματικότητα: το μνημόνιο, ο πρόσφατος 
κυβερνητικός ανασχηματισμός, η περαίωση, 
δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων που 

έχουν συζητηθεί έντονα το τελευταίο διάστημα, ήταν μερι
κά μόνο από όσα ακούστηκαν κι όπως φάνηκε, είχαν απή
χηση στο κοινό. Δίπλα σ'αυτά, αναφορές , μεταξύ πολλών 
άλλων, στην πράσινη ενέργεια, τους «Δεν πληρώνω» αλλά 
και το τηλεοπτικό «Dancing with the stars» έδωσαν περαι
τέρω τον τόνο της επικαιρότητας.
Δίπλα στον Πέτρο Φιλιππίδη, εμφανίστηκαν επίσης ο Πά- 
νος Σταθακόπουλος, ο Γιώργος Γαλίτης, ο Τάκης Παπαματ- 
θαίου, ο Γιάννης Δεγαϊτης και πολλοί ακόμη.
Newsroom ΔΟΛ

ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ Φ.ΓΚ. ΛΟΡΚΑ
Ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα εκτελέστηκε στις 
19 Αυγούστου 1936 στην κοιλάδα της Φουέντε 
Οβεχουνα. Νέα στοιχεία για τις τελευταίες ώρες 
του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, τον τόπο εκτέλε
σης και ταφής του έρχονται στο φως της δημο
σιότητας ξεσκεπάζοντας ακόμη και τα μέλη του 
εκτελεστικού αποσπάσματος που αντιμετώπισε 
ο ποιητής, με εντολή από το καθεστώς Φράνκο, 
στις αρχές του ισπανικού εμφυλίου. Ο ιστορι
κός Μιγκέλ Καμπαλέρο Πέρεθ, από τη Γρανάδα, 
αφιέρωσε τρία χρόνια ερευνώντας εξονυχιστικά αρχεία 
της αστυνομίας και του στρατού, προσπαθώντας να ανα- 
συνθέσει τις τελευταίες 13 κρίσιμες ώρες της ζωής του 
σημαντικού Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα.
Ο Πέρεθ ισχυρίζεται στο βιβλίο του «Οι τελευταίες 13 
ώρες του Γκαρσία Λόρκα» ότι ανακάλυψε την ταυτό
τητα των έξι από τους δώδεκα αστυνομικούς και εθε
λοντές του εκτελεστικού αποσπάσματος, αλλά και 
τριών ακόμα κρατουμένων, καθώς επίσης και την 
ακριβή τοποθεσία εκτέλεσης και ταφής του ποιητή. 
Για τη δολοφονία του Λόρκα ο Ισπανός ιστορι
κός κατηγορεί τους δεξιούς πολιτικούς και επιχει
ρηματικούς αντιπάλους του, μέλη επιφανών οικο
γενειών της Γρανάδας, ακόμα και κάποιους από την 
άκρως συντηρητική οικογένεια του πατέρα του. 
Πρόθεσή του ήταν αρχικώς να εξακριβώσει την ορθότητα 
των πληροφοριών που είχε συγκεντρώσει το 1960 ο Ισπα

νός δημοσιογράφος Εντουάρντο Μολίνα Φαχάρ- 
δο, μέλος της ακροδεξιάς φάλαγγας του στρατη
γού Φρανσίσκο Φράνκο.
«Λόγω των πολιτικών πεποιθήσεών του, ο Φα- 
χάρδο είχε πρόσβαση σε ανθρώπους που ήταν 
πρόθυμοι να του πουν την αλήθεια. Τα αρχεία 
πιστοποιούν όσα είχε πει, επομένως εύλογα υπο
θέτουμε ότι δεν λέει ψέματα για την τοποθεσία 
στην οποία ετάφη ο Λόρκα» γράφει ο Πέρεθ. Πρό
κειται για λάκκο που είχαν ανοίξει κάποιοι προ

σπαθώντας να βρουν νερό κοντά σε μια απομονωμένη 
φάρμα. Απέχει, δε, μόλις 500 μέτρα από το σημείο που είχε 
υποδείξει ο ιστορικός Ιαν Γκίμπσον το 1971, αλλά σε ανα
σκαφή το 2009 δεν βρέθηκε τίποτα. Τα μέλη του εκτελε
στικού αποσπάσματος πήραν 500 πεσέτες ως μπόνους έκα
στος. «Ορισμένοι, εθελοντές και αστυνομικοί, δεν είχαν 
επιλογή. Θα τους εκτελούσαν αν δεν το έκαναν. Δεν είχαν, 
δε, ιδέα ποιος ήταν ο Λόρκα», αναφέρει, υποστηρίζοντας 
ότι μόνο δύο γνώριζαν.
«Ο ένας ήταν ο διοικητής του αποσπάσματος, ο αμείλικτος 
53χρονος Μαριάνο Αχένιο, και ο άλλος ο εθελοντής Αντό- 
νιο Μπεναβίδες, συγγενής της πρώτης συζύγου του πα
τέρα του Λόρκα. Ο Μπεναβίδες προερχόταν από τη δεξιά 
οικογένεια των Ρολδάν, πολιτικών αντιπάλων της οικογέ
νειας Γκαρθία (του πατέρα). Ή τα ν  έξαλλοι με τον αγρότη 
πατέρα και πήραν εκδίκηση σκοτώνοντας τον γιο». ]  
Newsroom ΔΟΛ
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Η ευτυχία και η χειραφέτηση
της σύγχρονης γυναίκας

Του κ. Γεωργίου Ροζόκου
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΑΕΑ

Η θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας (της ισοτιμίας των δυο 
φύλων), η χειραφέτηση της σύγχρονης γυναίκας και η συνακόλουθη ανάληψη από 
αυτήν συνθετότερων και απαιτητικότερων κοινωνικών ρόλων την έκανε περισσότε
ρο ευτυχισμένη από άλλοτε η όχι και γιατί;

Το πρόβλημα της ευτυχίας, διαχρονικά και διατοπικά, είναι πρόβλημα δύσκολο 
(ακανθώδες) και αμφιλεγόμενο, αφού αντικειμενικός ορισμός της Ευτυχίας δεν 
υπάρχει και ο καθένας την αντιλαμβάνεται, την κατορθώνει και την βιώνει στα 

μέτρα των μέτρων του. Γι’ αυτό εύστοχα ο Καζαντζάκης είχε πει πως η ευτυχία δεν βρί
σκεται ούτε ψηλότερα ούτε χαμηλότερα, αλλά στο ανάστημα, στο μπόι του κάθε ανθρώ
που.

Έ τσ ι και η γυναίκα παραδοσιακά αναζητούσε να βρει την ευτυχία στα μέτρα της, τα 
οποία όμως καθόριζε το κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της κάθε εποχής. Σε 
παλαιότερες εποχές λοιπόν η γυναίκα που ήθελε ή ανεχόταν τον άνδρα αφέντη κατά το δο- 
κούν «να αγαπάει και να δέρνει» ήταν φυσικό να εκχωρεί σε αυτόν θέλοντας και μη όλες 
της τις πρωτοβουλίες που οριοθετούσαν, εξασφάλιζαν ή απέκλειαν τις δυνατότητες της 
ευτυχίας της.

Πέρασαν αιώνες αγώνων και διεκδικήσεων για να μπορέσει η γυναίκα να εξισωθεί θε
σμικά, να κατοχυρώσει νομοθετικά την ισοτιμία της με τον άνδρα. Και σήμερα στο λυκαυ-
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γές πια της τρίτης χιλιετίας θα μπορού
σαμε να πούμε πως διεκδικεί, γεύεται 
και καρπώνεται την ευτυχία σχεδόν επί 
ίσοις όροις προς του άνδρα την ευτυχία.

Άλλο όμως διεκδίκηση, άλλο νομική 
κατοχύρωση, άλλο θεσμική κατάκτηση 
και άλλο πραγματική και ουσιαστική βί
ωση της ευτυχίας. Η νομοθετική κατο
χύρωση είναι βασικό βήμα προς την θετική κατεύθυνση 
είναι μια αναγκαία αλλά όχι και επαρκής συνθήκη για την 
πλήρη, την ουσιαστική, την θεωρητική και πρακτική κα
τάκτηση και βίωση της ισοτιμίας των δυο φύλων και της 
συνακόλουθης ευτυχίας για το ασθενέστερο από αυτά.

Γεννάται, λοιπόν, το ερώτημα: είναι η γυναίκα της σύγ
χρονης εποχής περισσότερο ή λιγότερο ευτυχισμένη από 
άλλοτε και γιατί;
Η ευτυχ ία  του ανθρώ που  γενικά, επομένως και η γυ
ναικεία ευτυχία πιο ειδικά είναι μια κατάσταση ισορροπίας 
ανάμεσα σε αυτό που δεν έχουμε, σε αυτό που στοχεύουμε 
και επιθυμούμε και σε αυτό που υλοποιούμε, κατακτού
με και αποκτούμε. Διότι τότε μόνο ψυχολογικά νιώθουμε 
πληρότητα και ισορροπούμε, όταν κατακτούμε αυτό που 
επιδιώκουμε, αυτό που ποθούμε.

Η θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων της γυναίκας 
και η ανάληψη από αυτήν πρωτόγνωρων κοινωνικών ρό
λων, συνθετότερων και απαιτητικότερων που μέχρι πρό
τινος μονοπωλούσε η ανδρική επικυριαρχία απομάκρυναν 
τη γυναίκα από τον κοινωνικό γυναικωνίτη και από τον 
παθητικό και διακοσμητικό ρόλο της στον σπιτικό κοιτώ
να και την έριξαν με ανειρήνευτη ορμή, οιστρηλατημένη 
αποφασιστικότητα και αμείωτη αγωνιστικότητα στον κοι
νωνικό αγώνα. Αυτή δηλαδή η ισοτιμία των σχέσεων, η 
εξισορρόπηση των ρόλων και η ανάληψη ρηξικέλευθων 
πρωτοβουλιών ανέβασαν της γυναικείας κοινωνικής κα
ταξίωσης και ευτυχίας τον πήχυ σε νέα, ποιοτικότερα, με
γαλύτερα και απαιτητικότερα ύψη.

Έ τσι η ευτυχία της σύγχρονης γυναίκας μπορεί βέβαια 
να καταχτιέται δυσκολότερα, βιώνεται όμως εντονότε
ρα και πλουσιότερα. Δεν είναι η αφελής και αμφιλεγόμε
νη ευτυχία της άβουλης Νόρας του ιψενικού «σπιτιού της 
κούκλας», ούτε και εκείνη της χαρωπής νοικοκυράς, που 
δίκην «κυρίας Μαίρης Παναγιωταρά» άλλοτε λειτουργεί 
σαν δούλα και άλλοτε γίνεται 
κυρά. Δεν είναι πια η ευτυχία 
που «δωρίζει» στη γυναίκα η 
ανδρική «μεγαλοψυχία», μια 
ευτυχία εσωτερικού χώρου, 
εύθραστη και θνησιγενής, που 
αυξομειώνεται η ακριβή της 
δοσολογία ανάλογα με τον κυ- 
κλοθυμικό εγωκεντρισμό του 
άνδρα αφέντη, ανάλογα με του 
ανδροκρατικού συνδρόμου τις 
παρενέργειες, ανάλογα με τις 
αρσενικής αλαζονείας και υπε
ροψίας την ηγεμονική ευαρέ

σκεια ή την αυθάδη και συμπλεγ
ματική αυθαιρεσία.

Η ευτυχία λοιπόν αυτή, που είναι 
προσφορά και όχι κατάκτηση, που 
δωρείται και επιβάλλεται άνωθεν ή 
έξωθεν και δεν εμπνέεται, δεν αν- 
δρώνεται έσωθεν, που είναι σαφώς 
μια ευτυχία ειδικών προδιαγραφών 

και συνιστά έμμεσο και όχι άμεσο αγαθό, δεν συνά- 
δει με την ισχυρή πια γυναικεία προσωπικότητα, την 
πληθωρική γυναικεία παρουσία σε όλους τους τομείς 
της ανθρώπινης αξιοσύνης και δημιουργίας.

Έ τσ ι οι σύνθετοι κοινωνικοί ρόλοι που αναλαμβά
νει μια σύγχρονη χειραφετημένη γυναίκα απαιτούν 
από μέρους της αυξημένη αγωνιστικότητα, αμείωτη 
εργατικότητα και πολυεπίπεδη δραστηριότητα. Κι 
όλα αυτά είναι οπωσδήποτε απαιτητικά, χρονοβόρα, 
πολυδάπανα, επίπονα και ακριβά.

Γνωρίζουμε, όμως, πως πάντοτε η ομορφιά είναι 
συνυφασμένη με τη δυσκολία, πως «τα αγαθά κόποις 
κτώνται» και πως οι αλήθειες μας, όπως και η ευτυ
χία μας, είναι όπως το ψωμί μας: όσο πιο μόνοι και πιο 
κοπιαστικά τις κερδίζουμε, τόσο πιο γλυκιά είναι και 
η γεύση της ιδιοκτησίας και της οικειότητας που απο
κομίζουμε.

Η ευτυχία, λοιπόν, της σύγχρονης εργαζόμενης γυ 
ναίκας, της οικονομικά ανεξάρτητης, κοινωνικά κα
ταξιωμένης και θεσμικά, νομοθετικά χειραφετημένης 
είναι το τίμιο τίμημα της προσωπικής της αγωνιστι
κότητας και τιμιότητας, το ακριβό έπαθλο της αυτό
νομης δράσης της, της αυτόβουλης προαίρεσης της, 
της ανεξάρτητης και αδέσμευτης θέλησης της.
Είναι το δώ ρο που  κάνει η ίδια στον εαυτό της, που 
δεν περιμένει να αποφασίσουν γ ι’ αυτό άλλοι πριν απ’ 
αυτήν και γ ι’ αυτήν, γιατί σπάνια οι αποφάσεις αυτές 
μπορεί να είναι υπέρ αυτής.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι κανείς δε δίνει για να δώ
σει, πως ό,τι κάνουμε για τους άλλους σε ένα μεγάλο 
βαθμό το κάνουμε και για τον εαυτό μας, πως σε κά
θε δωροδοσία ή γενικότερη παροχή ενυπάρχει (εμφι- 
λοχωρεί) ένα μεγάλο ποσοστό ιδιοτελούς προσωπικής 
αντιπαροχής.

Μπορεί, λοιπόν, της 
σύγχρονης γυναίκας η 
ευτυχία να είναι πιο δυ- 
σπροσπέλαστη, πιο δυ
σπρόσιτη, πιο δυσκολο- 
κατάκτητη, αλλά έχει το 
ακριβό πλεονέκτημα να 
αποτελεί ατομικό στοίχη
μα, προσωπικό άθλημα, 
απόκτημα και καύχημα. 
Μια ευτυχία που τη χά
νεις ή την κατακτάς, που 
τη στερείσαι ή τη γεύε
σαι ανάλογα με τον αγω-

44 «Ευτυχία», γ ρ ά φ ε ι  

ο  Κ α ζ α ν χ ζ ά κ η ς ,  « ε ί ν α ι  

ν α  ζ ε ι ς  ό λ ε ς  σ ο υ  τ ι ς
ο  ,  99
ο υ σ τ υ χ ι ε ς »
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νιστικό σου βηματισμό, χη δυνατή ή αδύναμη 
προσωπικότητα σου, τη δεδομένη ή ανύπαρ
κτη αποφασιστικότητα σου είναι το σπάνιο 
άνθος του όρθιου κοινωνικού γκρεμού, που 
καλείται να το κόψει η γυναικεία ευαισθη
σία και δεξιοτεχνία, μόνον εφόσον διαθέτει το 
σίγουρο πάτημα της ηθικής ακροβασίας, της 
πνευματικής αρτιότητας (πληρότητας) και 
της ψυχολογικής ισορροπίας.
Η σύγχρονη  γυνα ίκα  με τους σύνθετους ρό
λους που αναλαμβάνει, τα πολλά μέτωπα που 
ανοίγει, τις ανοικτές παρενθέσεις και εκκρε
μότητες που αναπόφευκτα αφήνει είναι σί
γουρα πολύ δύσκολο όλα επακριβώς να τα συ
ντονίζει, να τα ταξινομεί, να τα συμμαζεύει, να τα τιθασεύει, να τα ιεραρχεί, να τα 
νοικοκυρεύει. Είναι σίγουρο πως κάνει πάρα πολλά, πολύ καλά· δεν μπορεί όμως έτσι 
κι αλλιώς να τα κάνει όλα. Πάντοτε ο πήχυς του επιθυμητού θα τοποθετείται υψηλό
τερα από εκείνον του εφικτού. Εγκλωβισμένη (βυθισμένη) μέσα στον κυκεώνα αυτών 
των προβλημάτων και των προβληματισμών είναι υποχρεωμένη να μην επαναπαύε
ται, να μην εφησυχάζει, να βρίσκεται συνεχώς καθ’ οδόν και υπ ’ ατμόν. Έ τσ ι το φω
τεινό αστέρι της ευτυχίας, που έτσι κι αλλιώς έχει σταθερή μόνο κατεύθυνση και όχι 
θέση, θα πηγαίνει συνεχώς μακρύτερα, θα ανεβαίνει διαρκώς υψηλότερα.

Και η σύγχρονη γυναίκα θα μπορεί, κι όταν ακόμα δεν κατακτά την ευτυχία, να αγω
νίζεται γ ι’ αυτήν, να πορεύεται προς αυτήν, να ονειρεύεται με αυτήν. Και επειδή μπο
ρεί να μη ζούμε για να ονειρευόμαστε, πρέπει όμως να ονειρευόμαστε για να μπορούμε 
να ζούμε, αυτού του είδους η ευτυχία επιτρέπει στη σύγχρονη γυναίκα να απεγκλωβι
στεί από τον ανδρικό ετσιθελισμό και την ανδροκρατική αυθεντία και να συζεί με του 
ονείρου τη συντροφιά, μεσοτοιχία πια με την ευτυχία.

«Ευτυχία», γράφει ο Καζαντζάκης, «είναι να ζεις όλες σου τις δυστυχίες», να μπορείς 
δηλαδή φιλοσοφημένα και συνετά να τις διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά, ώστε ο απόη
χος αυτής της διαχείρισης να σου επιδαψιλεύει μια εσωτερική αυτοκατάφαση και ικα
νοποίηση, να σε κάνει να νιώθεις ως αυτόφωτο και αυτόνομο ολοκλήρωμα και όχι ως 
ελλιποβαρές ανδρικό παρακολούθημα και συμπλήρωμα.

Η γυναίκα, λοιπόν, που κάποτε ήταν υπάκουο φερέφωνο, υποτακτικό εξαπτέρυγο, 
κουζινικό εργαλείο χρηστικό, παθητικό είδωλο και έπιπλο διακοσμηχικό της ανδρικής 
κατοικίας - επικυριαρχίας, που ήταν
υποχείριο της ανδροκρατικής αντκρε- 
μινιστικής υστερίας, σήμερα είναι στο 
χέρι της να δώσει «πόδι» σε αυτήν την 
επονείδιστη προκατάληψη και νοοτρο
πία· ως αυτόνομη προσωπικότητα και 
αυτοδίαιτη οντότητα, έμπειρη πια οι- 
ακοστρόφος, θα δύναται/ είναι σε θέση 
να πλεύσει (βαδίσει) ανυποχώρητη και 
πλησίστια προς την πλήρη κατάκτηση, 
βίωση και κάρπωση της ευτυχίας που 
εγγυάται η άρση του νομοθετικού κε
νού, του κοινωνικού αναχρονισμού και 
του σκοταδιστικού μεσαιωνισμού και η 
παράλληλη λάμψη του φωτόχαρου ήλι
ου της ίσης ευκαιρίας, της δίκαιης αφε
τηρίας του πληθωρικού ανθρωπιστικού 
πολιτισμού της τρίτης χιλιετίας.]

Και η σύγχρονη γυναίκα
θ α  μ π ο ρ ε ί ,  κ ι  ό τ α ν  α κ ό μ α  

δ ε ν  κ α τ α κ τ ά  τ η ν  ε υ τ υ χ ί α ,  

ν α  α γ ω ν ί ζ ε τ α ι  γ ι ’ α υ τ ή ν ,  ν α  

π ο ρ ε ύ ε τ α ι  π ρ ο ς  α υ τ ή ν ,  ν α  

ο ν ε ι ρ ε ύ ε τ α ι  μ ε  α υ τ ή ν .  Κ α ι  

ε π ε ι δ ή  μ π ο ρ ε ί  ν α  μ η  ζ ο ύ μ ε  

γ ι α  ν α  ο ν ε ι ρ ε υ ό μ α σ τ ε ,  π ρ έ π ε ι  

ό μ ω ς  ν α  ο ν ε ι ρ ε υ ό μ α σ τ ε  γ ι α  ν α
,  7 '  91

μ π ο ρ ο ύ μ ε  ν α  ζ ο ύ μ ε
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Της Π.Υ. Αφροδίτη Κόκκινου

Εθνικός Κήπος - Ζάππειο: Διαχρονική αξία 
Δεν μπορείς να προσπεράσεις εύκολα το αρχαιότερα πάρκο των 

Αθηνών, όταν, από το 1838 που σχεδιάστηκε ο Εθνικός Κήπος μέ- 
χρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καλύτερο δείγμα δημόσιου ελεύθε
ρου χώρου στην πρωτεύουσα. Το σεργιάνι στα δρομάκια του δεν 
αποτελεί λύση ανάγκης όταν θέλεις να νιώσεις τη φύση, αλλά επι
λογή.

Σχεδιασμένος από τους Βαυαρούς, το 1862 ο Εθνικός Κήπος δι
αμορφώθηκε από τον κηποτέχνη Μπαρό και μαζί με τον κήπο του 
Ζάππειου, που προστέθηκε το 1880, έχει συνολική έκταση 288 
στρέμματα. Παρότι πρόκειται για ενιαίο χώρο, υπάρχει διαφορο
ποίηση στο σχεδίασμά των δύο τμημάτων, καθώς ο Εθνικός Κήπος 

έχει ακολουθήσει το αγγλικό πρότυπο της ελεύθερης χάραξης, ενώ ο κήπος του Ζαππείου διαμορφώθηκε κατά το γαλλικό, 
αυστηρό μπαρόκ πρότυπο με την κεντρική διάταξη, βάσει του οποίου το κτίριο ορίζει το σχεδίασμά του κήπου. Διαθέτει 
7.000 δένδρα, 519 είδη φυτών -ανάμεσά τους και οι αιωνόβιες «Ουασινγκτόνιες» που λέγεται ότι φύτεψε η ίδια η βασίλισ
σα Αμαλία.

Αν προτιμήσετε την είσοδο της Ηρώδου Αττικού, θα συναντήσετε ένα ταπεινό πέτρινο οίκημα, που συντηρεί την ατμό
σφαιρα του απλού ελληνικού καφενείου, στο οποίο μπορείτε να απολαύσετε καφέδες, αναψυκτικά, τοστ, ούζο, όπως και στο 
χωριό, προτού περιπλανηθείτε στους ελικοειδείς δρομίσκους που καλύπτουν 7,5 χιλιόμετρα και καταλήγουν πάντα σε κάτι 
διαφορετικό, στα πρότυπα των αγγλικών κήπων του Μονάχου.

Πρόσβαση: Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 1.
Ανοιχτά: Από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Λόφος Φιλοπάππου: Κομμάτι της ιστορίας
Τα 700 στρέμματα του λόφου των Μουσών, ΝΔ. της Ακρόπολης, 

που πήρε το όνομά του από το ταφικό μνημείο που χτίστηκε το 115 
μ.Χ για τον απόγονο των Σελευκιδών Φιλόπαππο, αποτελούν σίγου
ρη απόδραση από την καθημερινότητα. Ο λόφος είναι ιδιαίτερης ση-
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μασίας, καθώς έχει πολλαπλές χρήσεις, ως αρχαιολογικός, αλλά και ως χώρος αναψυχής. Τη δεκαετία του ’50, όταν η αρχι
τεκτονική τοπίου ήταν άγνωστος όρος, ο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονας Δημήτρης Πικιώνης ένωσε αρχιτεκτονικά το χώρο 
από τα Προπύλαια έτος το λόφο του Φιλοπάππου, ο οποίος περιλαμβάνει μέχρι σήμερα λιθόστρωτα, κλίμακες προς τα μνη
μεία, χώρους στάσης, το εκκλησάκι του Λουμπαρδιάρη, το αναψυκτήριο και διαμόρφωση πρασίνου. Το έργο έχει κηρυχθεί 
διατηρητέο και Προστατευόμενο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Κήπος Προεδρικού Μεγάρου: Ταξίδι οχο χρόνο και στην Ιστορία 
Τα πρωινά της Κυριακής αποτελούν μια εξαιρετική βόλτα δροσιάς περπα

τώντας στον εντυπωσιακό Κήπο των 25 στρεμμάτων πράσινου.
Χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα και έχει σχεδιαστεί από τον αρ

χιτέκτονα Ερνέστο Τσίλερ, όπως και το νεοκλασικό κτίριο που προοριζόταν 
για κατοικία του διαδόχου Κωνσταντίνου Α'. Ο εύφορος λαχανόκηπος με
ταμορφώθηκε σε βασιλικό κήπο γαλλικού ρυθμού, με συμμετρικά παρτέρια 
χλόης, νησίδες εποχικών ανθοφόρων φυτών και ψηλές δενδροστοιχίες. Οι 
πολυάριθμοί επισκέπτες του σπεύδουν να θαυμάσουν τον καλαίσθητο κήπο 
και το αποδεικνύουν τραβώντας φωτογραφίες κάτω από αιωνόβια κυπαρίσ
σια, κοντά στα κομψά σιντριβάνια και στα γλυπτά που έχουν την υπογρα

φή των Γιάννη Παππά, Θόδωρου Παπαγιάννη, Ναταλίας Μελά κ.ά. Η μικρή 
σύγχρονη γλυπτοθήκη του Κήπου του Προεδρικού Μεγάρου εμπλουτίστη
κε πράσφατα με το έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου «Ζάλογγο».

Πρόσβαση: Βασιλεως Γεωργίου R  
Ανοιχτά: Κάθε Κυριακή 10.000 -1400.

Κήπος Μεγάρου Μουσικής: Με καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δρα
στηριότητες

Έ νας κήπος συνολικής έκτασης 22 στρεμμάτων, που διαμορφώθηκε με 
αειθαλή δένδρα: αριές, χαρουπιές νεραντζιές, θάμνους και αναρριχώμενα φυ
τά, αποτελεί πόλο έλξης για τους πολίτες όλων των ηλικιών. Η περιμετρική 
του φύτευση με δάφνη Απόλλωνα λειτουργεί διπλά: εκτός από την τέρψη 
των οφθαλμών προσφέρει και ηχοπροστασία. Μια βόλτα, λοιπόν, στους κα- 
ταπράσινους διαδρόμους του προσφέρει στους επισκέπτες χαλάρωση και ηρεμία.

Πρόσβαση: Η  είσοδος των επισκεπτών γίνεται από την Βασιλίσσης Σοφίας και την οδό Κόκκαλη.
Ανοιχτά: Ο κήπος είναι ανοιχτός κάθε ηρερα από τις 10 το πρω ί έως και τη δύση του ήλιου.

ΙΙέιρκο Ελευθερίας. Ενα πάρκο στα πόδια σου 
Το πάρκο που συνορεύει με το Μέγαρο Μουσικής, μπορεί να είναι μικρών 

διαστάσεων, αλλά τόσο η κεντρική του θέση, όσο και η ύπαρξη ενός σταθμού 
μετρό στη βάση το καθιστούν την πιο βολική λύση για όποιον επιθυμεί να 
κάνει ένα διάλειμμα σε μια εστία πρασίνου. Πρόσβαση: Βασιλίσσης Σοφίας, 
στάση μετρό «Μέγαρο Μουσικής».

Ανοιχτά: Ανοιχτό όλο το 24ωρο.

Ιίεδίον του Άρεως: Ό αση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 
Πρόκειται για τον μεγαλύτερο κήπο, 277 στρεμμάτων, στο κέντρο της 

Αθήνας, όπου συνυπάρχουν αρμονικά η τέχνη και η φύση. Σχεδιάστηκε το 
1934 με σκοπό να τηιηθούν οι Ήρωες της Επανάστασης του 1821, γι’ αυτό 
και είναι διακοσμημένος με τις μαρμάρινες προτομές ηρώων κατά μήκος της λεγάμενης οδού Αγωνιστών του 21.

Στα πρότυπα της γαλλικής κηποτεχνικής ο σχεδιασμός του, με κυριότερο χαρακτηριστικό ένα ευρύ δίκτυο ασφαλτο
στρωμένων μονοπατιών, με δενδροφύτευση φυλλοβόλων δένδρων, προκειμένου το καλοκαίρι να προσφέρουν πλούσια

σκιά, το δε χειμώνα να μην εμποδίζονται οι ακτίνες του Ήλιου. Στην κε
ντρική πλατεία του άλσους υπάρχει συντριβάνι και γύρω του φυτεύτηκαν 
ανάλογα μεσογειακά φυτά ώστε να παρουσιάζουν δένδρα, θάμνοι και λου
λούδια τους ωραιότερους και φυσικότερους συνδυασμούς χρωμάτων κατά 
τις διάφορες εποχές.

Το Πεδίον του Αρεως πήρε το όνομά του από το ρωμαϊκό Campus Martius 
( Πεδίον του Άρη), και αυτό διότι επί βασιλείας Όθωνος φιλοξένησε τους 
στρατώνες του ιππικού. Ως το 1880 υπήρξε τόπος υπαίθριος συγκέντρωσης 
αλλά και χώρος περιπάτου για τους Αθηναίους, ειδικά τις Κυριακές και τις
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εορτές. Ή ταν άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή της πάλης. Χώ
ρος περιπάτου, παιχνιδιού, συγκεντρώσεων, εκθέσεων, αλλά 
και φλέρτ, καθένα ανάλογα με την ώρα και την εποχή.

Κι αυτά, ως την εποχή που έκλεισε για να ανακατασκευα- 
σθεί. Η «αναγέννηση» του πάρκου οφείλεται στους αρχιτέ
κτονες Αλέξανδρο Τομπάζη και Χάρρυ Μπουγαδέλη που πρω
ταρχικός τους «στόχος ήταν η διατήρηση του παλιού ύφους 
του πάρκου», ενώ φρόντισαν να κάνουν πιο εμφανείς τις ει
σόδους. Πρόκειται για ένα πανέμορφο χώρο στον οποίον δεν 
προστέθηκε καθόλου τσιμέντο, αντίθετα, ξηλώθηκε από πα
ντού η άσφαλτος που απορροφά και αντανακλά μεγάλες ποσό
τητες ζέστης. Στη θέσης της εμφανίζονται μαρμαροκυβόλιθοι 
και πατημένο χώμα, το οποίο δεν λερώνει τα πόδια των δρομέ
ων. Τοποθετήθηκαν περισσότερα από 12.000 νέα δένδρα, και 
περισσότερα από 80.000 φυτά χαμηλής βλάστησης, πράγμα 
το οποίο θα επιφέρει 1-2 βαθμούς περισσότερη δροσιά από ό,τι 
στην προηγούμενη μορφή του.

Το μεγαλύτερο μέρος του έργου που υλοποιήθηκε αφορά σε 
βασικά έργα υποδομής, όπως τα χιλιόμετρα υπόγειων δικτύων 
άρδευσης, αποχέτευσης, συλλογής όμβριων υδάτων και ηλε- 
κτροδότησης. Παράλληλα ενισχύθηκε και αναβαθμίστηκε ο 
φωτισμός του χώρου, ενώ η φύλαξη του είναι 24ωρη.

Το θέατρο «Παρκ» (το παλιό κτίριο Οικονομική) θα γίνει 
κλειστό θέατρο ενώ λειτουργεί καφέ και βιβλιοπωλείο. Κοι
τάζει προς τον Λυκαβηττό, και η θέα αποκαλύπτεται υπέρο
χη. Στην ευθεία του ματιού βρίσκεται το σιντριβάνι-πηγή για 
το ποταμάκι, το οποίο, καθώς περνά ανάμεσα από τα πλατάνια, 
ρέει προς το παλιό σιντριβάνι με τους βράχους. Το γκαζόν, αν
θεκτικό και πυκνό. Τα πλατάνια θα μεγαλώσουν και σταδιακά 
θα προσφέρουν τη μεγάλη τους σκιά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο παλιό υπαίθριο θέατρο 
«Αλίκη».

Αττικό Άλσος. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε
Το Αττικό Άλσος αποτελεί χώρο περιαστικού δάσους, ένα 

χώρο πρασίνου και αναψυχής σημαντικής οικολογικής αξί
ας για το Λεκανοπέδιο Αττικής. Πρόκειται για έναν τεράστιο 
χώρο 650 στρεμμάτων στο μεγαλύτερο υψόμετρο της Αθήνας 
στα 338 μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση της ανάπλασης του, 
περιμένει μικρούς και μεγάλους να χαρούν τους αναγεννημέ- 
νους χώρους του.

Διαθέτει υπαίθριο θέατρο, θερινό κινηματογράφο, αναψυ- 
κτήρια, παιδική χαρά και πολλά υπαίθρια γήπεδα για όλες τις

αθλητικές δραστηριότητες. Η εύκολη και φυσική πρόσβαση 
στο εσωτερικό του άλσους το καθιστά οικείο και παρέχει την 
ευκαιρία στον επισκέπτη να προσανατολιστεί εύκολα και να 
αντιληφθεί όλες τις χωροθετημένες λειτουργίες του, ενώ οι 
χώροι που βρίσκονται στα κεντρικά ξέφωτα αποτελούν χώ
ρους ανάπαυσης και περιπάτου ηλικιωμένων ατόμων.

Ελεύθερη είναι η πρόσβαση στους χώρους των γηπέδων 
μπάσκετ και βόλεϊ που υπάρχουν εντός αυτού, από την ανα
τολή μέχρι τη δύση του ήλιου.

Πρόσβαση: Οδός, Καρπενησιώτη (Περιφερειακός Πολυγώνου- 
Γαλατσίου).

Ανοιχτά: Από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου.

Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης

Τρίτσης»
Έ χει έκταση 1000 στρέμματα και αποτελεί ένα από τα τε

λευταία καταφύγια άγριας ζωής στο αστικό περιβάλλον της 
πρωτεύουσας. Η ποικιλία χλωρίδας και πανίδας που παρουσι
άζει, κάνουν το δρόμο προς το Ίλιον όπου βρίσκεται να αξίζει 
τον κόπο. Η τοποθεσία του Πάρκου Τρίτση, άλλωστε, που κά
ποτε γοήτευσε τόσο πολύ τη βασίλισσα Αμαλία ώστε το απέ
κτησε, αποτελεί σήμερα τόπο εξόρμησης των κατοίκων της 
πρωτεύουσας. Στο πάρκο επιβιώνει μια μεγάλη ποικιλία φυ
τών, ενώ 177 διαφορετικά είδη πουλιών και πολλά άλλα ζώα 
ζουν στις λίμνες, στα αλσύλλια και στις αγροτικές καλλιέρ
γειες του πάρκου.

Στο πάρκο, εξ’ άλλου, οργανώνονται πολλά προγράμμα
τα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για παιδιά, ώστε να έρθουν 
άμεσα σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον, την άγρια φύση, τα 
ζώα και τα πουλιά.

Πρόσβαση: Σπόρου Μουστακλη 23, Ίλιον Αττικής.
Ανοιχτά: Καθημερινά από τις 06:00 μέχρι τα 

μεσάνυχτα.

Πάρκο Ηραίων. Ενα κρυμμένο πάρκο 
Πρόκειται για ένα πάρκο με πολύ πράσινο, 

«κρυμμένο», όμως, στην Κωνσταντινουπόλε
ως που αποτελεί συνέχεια της Χαμοστέρνας 
«κάτω» από την Πειραιώς. Μια πραγματική 
όαση όχι μόνο για τους κατοίκους των γύρω 
περιοχών (Πετράλωνα, Καλλιθέα, Μοσχάτο, 
Ταύρο, Νίκαια,) αλλά και για το κέντρο της 
Αθήνας. Διαθέτει πάρκο κυκλοφοριακής αγω
γής μικρούς ποδηλάτες, παγκάκια για πικ-νικ, 
ασφαλή παιδική χαρά, καφετέρια, ενώ τους 
καλοκαιρινούς μήνες λειτουργεί θερινός κι
νηματογράφος για τα μεγαλύτερα παιδιά... ]
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ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ
Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Ποιος από όλους μας δεν έχει διπλώσει με προσο
χή και με κατάλληλο τρόπο μια σελίδα χαρτί για να φτι
άξει μια σαΐτα που πετάει όσο το δυνατά μακρύτερα, ψη
λότερα, ομορφότερα; Η αεροπορική ιδέα - το αεροπορικό 
πνεύμα, εμφυτεύεται στον άνθρωπο μόλις συνειδητοποι
ήσει ότι τα πουλιά πετάνε. Από την αρχαιότητα μέχρι σή
μερα, από την εποχή του Ίκαρου, τα «αεροπλανάκια» των 
Αιγυπτίων, μέχρι τα υπερηχητικά αεροπλάνα, αναζητεί 
την ευκαιρία να γίνει αεροπόρος ή να ασχοληθεί με κά
ποιο αεράθλημα.

Αερομοντελισμός είναι η ενασχόληση με την κατα
σκευή και την πτήση μικρών αεροπλάνων. Τα μικρά αυτά 
αεροπλάνα ονομάζονται αερομοντέλα η απλώς μοντέλα. 
Με άλλα λόγια, αερομοντέλο είναι ένα μικρό αεροπλάνο 
που μπορεί μεν να πετάξει, αλλά λόγω του μικρού του με
γέθους δεν μπορεί να μεταφέρει άνθρωπο.

Μικροί και μεγάλοι ασχολούνται με τον αερομοντελισμό 
σαν χόμπι, απλά για να έχουν μια ευχάριστη απασχόληση 
έξω από την καθημερινή ρουτίνα της ζωής. Νοιώθουν με

γάλη χαρά συναρμολογώντας το μοντέλο του αεροπλά
νου που τους αρέσει, αλλά χωρίς αμφιβολία την μεγαλύ
τερη ικανοποίηση την παίρνουν όταν το δουν τελικά να 
πετάει.

Ο αερομοντελισμός είναι ταυτόχρονα και άθλημα. Υπάρ
χουν αγώνες εκτέλεσης ακροβατικών ελιγμών ακρίβειας, 
ταχύτητας, πιστότητας αναπαράστασης του πραγματικού 
υπό κλίμακα, διάρκειας πτήσης, κ.λπ. Σίγουρα ο αερομο- 
ντελισμός δεν είναι παιχνίδι. Ή  τουλάχιστον δεν είναι ένα 
απλοϊκό παιχνίδι. Είναι ένα τεχνικό παιχνίδι με πολλές 
απαιτήσεις και περισσό μεράκι. Οι αερομοντελιστές κοπιά
ζουν πολλές ώρες, ημέρες, ή ακόμα και χρόνια, για να φτι
άξουν το αερομοντέλο τους με στόχο την καλύτερη πτή
ση, την ομοιότητα με το πραγματικό, και τέλος τη συνεχή 
του βελτίωση. Σίγουρα επίσης ο αερομοντελισμός δεν είναι 
απαραίτητα ακριβή απασχόληση. Μπορεί να ξεκινήσει κα
νείς με λιγότερα από 300 ευρώ (μιλώντας για τηλεκατευθυ
νόμενη πτήση), αλλά μπορεί βέβαια να ξοδέψει μια ολόκλη
ρη περιουσία για αερομοντέλο υπό κλίμακα μέχρι δύο και 
τρεις φορές μικρότερα ενός πραγματικού.
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ΕΙΔΗ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΩΝ
Πίσω από ένα τηλεκατευθυνόμενο αερομοντέλο βρί

σκουμε τρία πράγματα: ένα μοντέλο αεροπλάνου ή ελικο
πτέρου, ένα σύστημα τηλεκατεύθυνσης και ένα πιλότο
(εσένα).

ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Τα αεροπλάνα διακρίνονται σε ηλεκτροκίνητα και θερ

μικά. Τα ηλεκτροκίνητα είναι σχεδόν αθόρυβα, καθαρό
τερα και πιο οικολογικά και δεν χρειάζονται ακριβά καύ
σιμα. Χρειάζονται και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που 
είναι σχετικά ακριβές.

Από την άλλη, τα θερμικά μοντέλα έχουν περισσότε
ρη δύναμη, αυτονομία και δεν χρειάζονται φόρτιση μπα
ταριών αλλά κάνουν θόρυβο, είναι πιο ρυπογόνα (καύσι
μα, εξάτμιση κ.τ.λ.) και χρειάζονται ακριβά καύσιμα όπως 
και εξοπλισμό για την εκκίνηση τους που είναι δυσκολό
τερη. Οι κινητήρες εσωτερικής καύσης των αεροπλάνων 
χαρακτηρίζονται από τον κυβισμό τους που αρχίζει από 
τις 0.010 κυβικές ίντσες (0.16cc) και μπορεί να ξεπεράσει 
τα 50cc (τον κυβισμό μιας μικρής μοτοσικλέτας πόλης). 
Υπάρχουν αεροπλάνα που είναι κατασκευασμένα για αγώ
νες η για ελιγμούς και αεροπλάνα που είναι σχεδιασμένα 
για να βοηθήσουν στην εκμάθηση της πτήσης. Τα τελευ
ταία είναι συνήθως υψηλοπ ιέρυγα και υπάρχουν σε κά
θε μοντελιστικό κατάστημα. Για αρχικό μοντέλο μια 0.40 
μηχανή (ραίνεται καλή επιλογή γιατί αποτελεί τη χρυσή 
τομή μεταξύ κόστους, απόδοσης. Η τηλεκατεύθυνση για 
αεροπλάνα μπορεί να έχει το λιγότερο 4 κανάλια ώστε να 
ελέγχεται πλήρως το σκάφος και επιπλέον να είναι δυνα
τοί ακροβατικοί ελιγμοί. Με ελάχιστα μεγαλύτερο κόστος 
πάντως αγοράζει κανείς σύστημα με 5 ή 6 κανάλια που 
θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στα επόμενα μοντέλα 
του. Καλό είναι να προτιμηθούν συστήματα στη συχνότη
τα των 2.4 GHz για να αποφεύγονται τα προβλήματα με 
τυχόν παρεμβολές.

πος λειτουργίας του είναι μεν 
πολυπλοκότερος από ένα αεροπλάνο αλλά δίνει την δυνα
τότητα σε αυτό να αιωρείται και να κινείται προς όλες τις 
κατευθύνσεις, μπροστά-πίσω-πλαγιά-επάνω και κάτω, εί
τε βρίσκεται σε αιώρηση είτε σε κίνηση. Το τηλεκατευθυ
νόμενο μοντέλο ελικοπτέρου είναι μια μικρογραφία του 
πραγματικού, με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες όμως 
(μπορεί για παράδειγμα να πετάει και ανάποδα σε αντίθε
ση με το πραγματικό). Μπορεί επίσης να είναι ηλεκτρικό 
ή θερμικό, με τα δεύτερα να θεωρούνται καταλληλότερα 
για εκμάθηση λόγω μεγαλύτερης ευστάθειας. Γενικά εί
ναι ακριβότερα από τα αεροπλάνα, γιατί χρησιμοποιούν 
πολυπλοκότερα ηλεκτρονικά συστήματα (γυροσκόπιο, 
ελεγκτές στροφών) και είναι φτιαγμένα από πιο σύνθετα 
υλικά (αλουμίνιο, ανθρακονήματα, κ.λπ.). Επίσης το σύ
στημα τηλεκατεύθυνσης είναι πολυπλοκότερο και απαι
τούνται τουλάχιστον 6 κανάλια με καλύτερη επιλογή τα 
7 ή 9 κανάλια. Κι εδώ επίσης, καλό είναι να προτιμηθούν 
συστήματα στη συχνότητα των 2.4 GHz για να αποφεύγο
νται τα προβλήματα με τυχόν παρεμβολές.

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ...
Ο καλύτερος (και ίσως και οικονομικότερος) τρόπος για 

να ξεκινήσετε είναι με τη χρήση κάποιου προγράμματος 
προσομοίωσης (RC flight simulator). Τέτοια προγράμματα 
υπάρχουν είτε δωρεάν στο διαδίκτυο (π.χ. το FMS http:// 
www.flying-model-simulator.com) ή και εμπορικά διαθέσι
μα με πολύ εντυπωσιακά γραφικά και μέγιστη αληθοφά
νεια. Συνδέοντας έτσι την συσκευή τηλεκατεύθυνσης με 
τον υπολογιστή σας, μπορείτε να έχετε μια πρώτη επαφή 
και να δείτε αν και τι σας πηγαίνει περισσότερο. Επίσης θα 
έχετε συνηθίσει τη χρήση των μοχλών ελέγχου και θα έχε
τε εξοικειωθεί με τα πηδάλια του αερομοντέλου. Γία να εκ
παιδευτεί κανείς όσο το δυνατόν γρηγορότερα, η καλύτερη 
μέθοδος είναι η εγγραφή σε κάποιο από τα αεραθλητικά σω
ματεία (Ένωση Αερομοντελιστών Αθηνών - http://www. 
eaa.aeromodelling.gr/) ή σε κάποιο από τα μοντελοδρόμια.

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ
Το ελικόπτερο γενικά είναι ένα πτητικό μηχάνημα που 

είτε, στην πραγματική του μορφή είτε, σαν αερομοντέλο 
διαφέρει κατά πολύ από τα υπόλοιπα αεροσκάφη. Ο τρό-

ΕΚΗΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΑ 
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του 

πρώτου αερομοντέλου. Είναι σίγουρο πως όλοι θα θέλα-
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με ένα πολύ όμορφο και εντυπωσια
κό, γρήγορο μοντέλο με jet κινητήρες, 
ανασυρόμενα σκέλη προσγείωσης, πόρ
τες που ανοιγοκλείνουν και τα ανάλο
γα αξεσουάρ. Πρέπει όμως να έχουμε 
στο μυαλό μας ότι το αερομοντέλο εί
ναι ένα μικρό αεροπλάνο ή ελικόπτερο, 
που απαιτεί πολλές γνώσεις για να κα
τασκευαστεί σωστά και να πετάξει όπως 
πρέπει. 'Οπως ακριβώς θα έκανε κι ένας 
μαθητευόμενος χειριστής πραγματικού αεροσκάφους, θα 
πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα εκπαιδευτικό μοντέλο, φτη
νό (για να περιορίσουμε το κόστος αποκατάστασης τυχόν 
ζημιών), με αργές αντιδράσεις (ώστε να πετάει σχεδόν μό
νο του και να διορθώνει αυτόματα λάθος χειρισμούς) και 
βεβαίως θα πρέπει να βρούμε και τον έμπειρο μοντελιστή 
που θα μπορέσει να παίξει το ρόλο του εκπαιδευτή και θα 
ρυθμίσει κατάλληλα το μοντέλο για τις πρώτες πτήσεις. 
Πολύ σημαντική επίσης είναι και η επιλογή του καταστή
ματος μοντελιστχκών ειδών, ο οποίος θα πρέπει να είναι δι
ατεθειμένος να ρυθμίσει το αερομοντέλο και να κάνει τα 
πρώτα μαθήματα πτήσης. Έ τσι θα μειωθεί στο ελάχιστο η 
περίπτωση πρόωρης αποχώρησης από το hobby λόγω απο
γοήτευσης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΤΗΣΕΩΝ
Έ να  τηλεκατευθυνόμενο μοντέλο με ηλεκτρικό ή θερ

μικό κινητήρα δεν είναι παιχνίδι. Μία έλικα, αν της δοθεί 
η ευκαιρία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές σωματικές βλά
βες (όπως επίσης και μία πτώση...). Για το λόγο αυτό είναι 
αναγκαία η λήψη μέτρων ασφαλείας και κοινής λογικής:
► Δεν πετάμε σε χώρους όπου κοντό υπάρχουν κτήρια, 

δρόμοι, συγκεντρωμένοι άνθρωποι αλλά και κολώνες ρεύ
ματος ή άλλες ψηλές κατασκευές (πυλώνες φωτισμού, κε
ραίες κλπ.). Σε κάθε περίπτωση είναι προτιμότερη η χρήοη 
των ειδικών χώρων - μοντελοδρομίων, και η τήρηση των 
κανόνων τους.
► Δεν πετάμε αν δεν είμαστε σίγουροι ότι ξέρουμε τι κά

νουμε και χωρίς την παρουσία κάποιου έμπειρου δίπλα 
μας. Ελέγχουμε τα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη του 
μοντέλου μας πριν από την πτήση. Αν κάτι δεν μας φαί
νεται ή ακούγεται σωστό, δεν πετάμε μέχρι να το διορθώ
σουμε.
► Ό ταν στο χώρο υπάρχουν και άλλοι μοντελιοτές ελέγ

χουμε τις συχνότητες λειτουργίας ώοτε να μην ανοίγουν 
ταυτόχρονα δύο πομποί στην ίδια συχνότητα (αν και αυτό 
δεν είναι απαραίτητο στην περίπτωση των νέων συστημά
των συχνότητας 2,4 GHz)

ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΤΑΞΕΤΕ
Το καλύτερο μέρος για να πετάξει κανείς το μοντέλο του 

είναι τα οργανωμένα μοντελοδρόμια. Εκεί θα βρει ιδανι
κές συνθήκες ασφάλειας και πολλούς έμπειρους μοντελι- 
στές πρόθυμους να βοηθήσουν και να εκπαιδεύσουν τον 
αρχάριο μοντελιστή. Στην Αττική, δεν υπάρχουν δυστυ
χώς παρά δύο μόνο μοντελοδρόμια: το Dounis Airfield στα

Μέγαρα και το μοντελοδρόμιο Ακραίφ- 
νιου. Υπό κατασκευή υπάρχει και ένα 
τρίτο στο Κορωπί. Το κόστος χρήσης εί
ναι περίπου στα 150 -200 ευρώ το χρόνο. 
Βεβαίως υπάρχουν και αρκετές αλάνες 
στις οποίες συγκεντρώνονται τα Σαββα
τοκύριακα και τις αργίες αρκετοί αερο- 
μοντελιστές. Οι πιο γνωστές είναι αυτές 
του ΣΕΦ στο Φάληρο, του Μαραθώνα 
κοντά στο κωπηλατοδρόμιο Σχοινιά και 

της Αναβύσσου. Οι συνθήκες ασφάλειας πάντως είναι πρα
κτικά ανύπαρκτες, οπότε καλό είναι να χρησιμοποιούνται 
μόνο για μικρά ηλεκτρικά αεροπλάνα και ελικόπτερα.

ΠΩΣ ΘΑ «ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ >
Υπάρχουν αρκετές πηγές στο διαδίκτυο για την άντλη

ση πληροφοριών: Το ηλεκτρονικό βιβλίο του κ. Γ. Κωνο- 
ταντακάτου (http://jkon.aeromodebng.gr) προέδρου της 
Ένωσης Αερομοντελιστών Αθηνών, το forum PET ΑΜΕ 
(http://www.petame.gr) μια πολύ ενεργή κοινότητα αε- 
ρομοντελιστών στο διαδίκτυο, το forum aeromodebng 
που είναι και το παλαιότερο του χώρου, (http://www. 
aeromodebng.gr).

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Ο ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
► Ο αερομοντελισμός, σαν ασχολία, προσφέρει πάρα πολ

λά εφόδια στην διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού ή ενός εφή
βου, και με πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Μεταξύ άλλων:
► Βελτιώνει την διάθεση για ανάγνωση και την απόκτη

ση γνώσεων με την διερεύνηση όλων των συναφών πεδί
ων.
► Διδάσκει ότι ακολουθώντας τις οδηγίες πετυχαίνεις κα

λύτερα αποτελέσματα.
► Καλλιεργεί την συνεχή άσκηση της σκέψης, της εφευ- 

ρετικότητας, και της δημιουργικότητας.
► Διδάσκει τον σωστό προγραμματισμό ενεργειών και 

κυρίως την σημασία του να σκέπτεσαι πριν ενεργήσεις.
► Αναπτύσσει την επιδεξιότητα των χεριών και τον συ

ντονισμό τους με τα μάτια και το μυαλό.
► Μεγαλώνει το επίπεδο επιτυχίας σ’ αυτούς που δεν εί

χαν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.
► Διδάσκει να δέχεσαι τις αποτυχίες όπως και τις επιτυ

χίες.
► Αναπτύσσει το ενδιαφέρον για την ομαδική εργασία, 

την πειθαρχία και την άμιλλα σύμφωνα με την αθλητι
κή ιδέα.
► Αποδεικνύει την ανάγκη και ασκεί την επιμονή να πε- 

τύχεις συγκεκριμένους στόχους.
► Ενεργοποιεί τους νέους για την επιλογή του επαγγέλ

ματος.
► Πλάθει τον χαρακτήρα καλλιεργώντας την υπομονή, 

την τελειότητα την ευσυνειδησία, την τιμιότητα, την 
υπευθυνότητα. ]

ΠΗΓΕΣ: 1) http://www.airioa.gr, 2) http://jkon.aeromodeling.gr
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Η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα που μπό
ι ρεί να μας προσφέρει πολλά. Ο αλεξιπτωτισμός λόγω της γοητείας του είναι αμ- 
I φιλεγόμενος και πολύ παρεξηγημένος.

Πριν όμως τον γνωρίσουμε πρέπει να διαλύσουμε κάποιους μύθους και αυ- 
I ταπάτες για το σπορ αυτό, κυρίως για την δίκιά μας ασφάλεια. Έ νας μεγάλος 
I μύθος θέλει τον αλεξιπτωτισμό απολύτως συνδεδεμένο με τον στρατό. Η πραγ- 
I ματικότητα είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση σε στρατιωτικό αλεξιπτωτι- 

« « y J H k k jg  σμό (military parachuting) και σε αεραθλητικό αλεξιπτωτισμό- skydiving (sport 
parachuting).

Επειδή έχουν τελείως διαφορετικούς σκοπούς, δεν μπορεί να γίνει καμία σύ
γκριση μεταξύ τους.

Στο άρθρο αυτό θα κάνουμε μια εισαγωγή στο skydiving.
To skydiving είναι ένα ταχύτατα εξελισσόμενο άθλημα. Η εξέλιξή του είναι 

τόσο ραγδαία τα τελευταία χρόνια, όσο και η εξέλιξη της τεχνολογίας. Έ νας άλ
λος μύθος είναι ότι πρέπει να μεταβούμε στο εξωτερικό για να μυηθούμε στο 
skydiving.

Υπάρχει η υποδομή, ώστε να γίνεται στην Ελλάδα εκπαίδευση αλεξιπτωτι
στών με μεγάλη ασφάλεια και να απονέμονται πτυχία διεθνούς κύρους (U.S.P.A. 
=United States Parachute Association).

Έ νας άλλος μύθος αφορά κάποιους αυτοαποκαλούμενους εκπαιδευτές, χωρίς αυτοί να 
είναι πιστοποιημένοι από κάποιον αρμόδιο φορέα.

To skydiving περιλαμβάνει διάφορα πτυχία αλεξιπτωτιστών και ακόμα μεγαλύτερη ποι
κιλία εκπαιδευτικών πτυχίων.
Το κάθε εκπαιδευτικό πτυχίο  είναι για κάτι πολύ συγκεκριμένο 

Επίσης όλα τα πτυχία την ελεύθερης πτώσης πρέπει και να συντηρούνται.
Δηλαδή μετά από αποχή από άλματα, κατά περίπτωση, ο αλεξιπτωτιστής είναι υπο-

Του Πέτρου Ποταμιανου
COACH & S/L INSTRUCTOR USPA 

petpotam@otenet.gr
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χρεωτικό να επαναλάβει κάποιες ασκήσεις-δοκι- 
μασίες , αποδεικνύοντας ξανά τις ικανότητες του 
(recurency).

Άλλος μύθος αφορά το ποιος είναι καλύτερος 
αλεξιπτωτιστής.

To skydiving είναι ένας τεράστιος μαγικός κό
σμος που περιλαμβάνει πάρα πολλά διαφορετικά αθλήμα
τα και διαφορετικά στυλ.
Συνεπώ ς σύγκριση δύο αλεξπιτωτιστών μπορεί να γί
νει μόνο σε συγκεκριμένο αγώνισμα.
Κάποια από αυτά είναι:
> προσγείωση ακρίβειας, (Acuracy)
>μέγιστο διανυόμενο μήκος κατά την προσγείωση (swoop 
distance),
> εναέριοι σχηματισμοί 2 αλεξιπτωτιστών (2-way relative 
work),
> εναέριοι σχηματισμοί 4 αλεξιπτωτιστών (4-way relative 
work),
> σχηματισμοί θόλων (canopy relative)
>ατομικές εναέριες ασκήσεις (style, freestyle)
> σχηματισμοί αλεξιπτωτιστών που πέφτουν κάθετα 
(vertical relative)
και πάρα πολλά άλλα.

Είναι εξίσου αφελές με το να συγκρίνουμε έναν δρομέα 
ταχύτητας με έναν δισκοβόλο, επειδή και οι δύο ασχολού
νται με τον στίβο.
Πρέπει να  τονίσουμε ότι στον αέρα δεν αυτοσχεδιάζου
με, αλλά άλα έχουν προετοιμαστεί με επιμέλεια από το έδα
φος και πάντοτε υπάρχουν σενάρια διαφυγής. Είναι λοι
πόν μάταιο να περιμένει κάποιος να κάνει όσα βλέπει στις 
ταινίες, όπου πρωταγωνιστούν αλεξιπτωτιστές με εμπει

ρία χιλιάδων αλμάτων. Εάν κάποιος επιθυμεί να ξεκινή
σει το σπορ, χρειάζεται τεράστια υπομονή και σκληρή δου
λειά.
Υπάρχει ο μύθος ότι οι αλεξιπτωτιστές δεν φοβού
νται.

Στην πραγματικότητα οι αλεξιπτωτιστές αισθάνονται 
φόβο, ιδιαίτερα έντονο στα πρώτα τους άλματα, αλλά μα
θαίνουν να ελέγχουν και διαχειρίζονται δημιουργικά αυ
τά το φόβο.

Ο φόβος μπορεί να μετριαστεί εάν εκτελούμε διαρκώς 
την ίδια άσκηση, μπορεί όμως να ξαναγίνει έντονος μετά 
από μεγάλη αποχή ή όταν κάνουμε μια καινούρια άσκη
ση.

Για τον λόγο αυτό το άθλημα δίνει πάντα συγκινήσεις 
και δεν το βαριόμαστε ποτέ.
Δεν είναι κακό να νιώθουμε φόβο.

Ο φόβος είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα και μάλιστα 
πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί μας κάνει να είμαστε προσεκτι
κοί

Η ψυχολογία διδάσκει ότι όλοι οι φόβοι των ανθρώπων 
είναι επίκτητοι εκτός από δύο που είναι έμφυτοι από την 
βρεφική ηλικία. Αυτοί είναι ο φόβος του ύψους και ο φό
βος των δυνατών θορύβων.

Επομένως όποιος δεν φοβάται καθόλου το ύψος ή είναι



Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ

%

μεγάλος ψεύτης ή έχει κάποια εγκε
φαλική διαταραχή και είναι ακατάλ
ληλος για αλεξιπτωτιστής.

Το πρόβλημα είναι ότι ο ασφαλής 
(έτσι νομίζουμε) σύγχρονος τρόπος 
ζωής κάνει τους ανθρώπους να νο
μίζουν ότι δεν πρέπει να νιώθουν 
φόβο.

Το να αποβάλλουμε τελείως το φόβο μπορεί να είναι και 
μοιραίο. Ο αλεξιπτωτιστής πρέπει να παίρνει τις σωστές 
αποφάσεις, σε στιγμές που μπορεί να αισθανθεί φόβο.

Υπάρχει ένας ανυπόστατος φόβος, ότι δεν θα ανοίξει το 
αλεξίπτωτο. Αυτός ο φόβος καλλιεργείται κυρίως λόγω έλ
λειψης γνώσεων. Τυχόν ατυχήματα στον αλεξιπτωτισμό 
οφείλονται σε εγκληματικά λάθη και παραλείψεις.

Τα σύγχρονα αλεξίπτωτα είναι κορυφαία τεχνολογικά 
επιτεύγματα, αξιόπιστα και εάν συντηρούνται και συσκευ
άζονται σωστά είναι τόσο ασφαλή όσο και το αυτοκίνητό 
μας.

Ο αλεξιπτωτιστής φέρει 2 αλεξίπτωτα, το κύριο και το 
εφεδρικό. Αυτοί οι δύο θολοί βρίσκονται σε κοινή εξάρτη
ση, την ποια φοράει ο αλεξιπτωτιστής.

Μέσα στην εξάρτηση, βρίσκεται και ένας μηχανισμός αυ
τομάτου ανοίγματος του εφεδρικού θόλου, ο οποίος ενερ
γοποιείται εάν ο αλεξιπτωτιστής δεν έχει ανοίξει κανέναν 
θόλο σε χαμηλό ύψος.
Ας προχωρήσουμε παρακάτω και ας δούμε τα οφέλη 
από την ελεύθερη πτώση.

Η εκπαίδευση στον αλεξιπτωτισμό κατά την γνώμη 
μου μπορεί να προσφέρει πολλά στις Ένοπλες δυνάμεις, 
την Αστυνομία ,την Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σ ώ 

μα .

Το μεγάλο κέρδος από τον αλεξιπτωτισμό δεν είναι το 
άμεσο κέρδος σε επιχειρησιακό επίπεδο, δηλαδή την ρίψη 
αλεξιπτωτιστών.

Το μεγάλο κέρδος είναι στο ψυχολογικό επίπεδο.
Μέσα από τον αλεξιπτωτισμό ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει 

να διαχειρίζεται ένα τεράστιο στρες, να δρα κάτω από έναν 
τεράστιο φόβο, και να διατηρεί την αυτοκυριαρχία του κά
τω από ακραίες καταστάσεις παίρνοντας πάντοτε την σω
στές αποφάσεις για την ίδια του την ζωή.

Η ανελέητη σύγκρουση με τα πιο πρωτόγονα ένστικτα 
επιβίωσης και η λήψη των σωστών αποφάσεων κάτω από 
έντονο στρες, μας κάνει κυρίαρχους του παιχνιδιού στην 
αναμέτρηση με τον εαυτό μας.

Σίγουρα αποτελεί μια μοναδική εμπειρία, την ώρα που

πέφτουμε δεν νιώθουμε ότι πέφτουμε αλλά ότι πετάμε, γι
ατί σχίζουμε τον αέρα και αισθανόμαστε την μεγάλη του 
αντίσταση. Είναι σαν να αιωρούμαστε στον ουρανό και 
να φυσάει προς εμάς ένας τεράστιος ανεμιστήρας που εί
ναι στην γη.

Επειδή η ταχύτητα κατά την διάρκεια της ελεύθερης 
πτώσης είναι μεγάλη (εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 
αλλά σε γενικές γραμμές είναι περίπου 200 χιλιόμετρα ανά 
ώρα), υπάρχει μεγάλη αντίσταση του αέρα, αυτό είναι πο
λύ ευχάριστο στο σώμα μας και μας δίνει και την δυνατό
τητα να χρησιμοποιήσουμε την αντίσταση αυτή για να κά
νουμε κάποιες ασκήσεις στον αέρα.

Μπορούμε να πλησιάσουμε άλλους αλεξιπτωτιστές ώστε 
να πιαστούμε με αυτούς. Δηλαδή με λίγα λόγια κολυμπά
με στον αέρα κάνοντας μικρές κινήσεις.

Η πτώση δεν είναι πάντα τελείως κάθετη, αλλά μπορεί 
να υπάρχει και μια μικρή οριζόντια συνιστώσα.

Ο αλεξιπτωτιστής μαθαίνει να χρησιμοποιεί και το κέ
ντρο βάρους του αλλά και την αντίσταση του αέρα ώστε 
να τα πετυχαίνει αυτά.

Άλλο όφελος από το skydiving είναι:
Η καλλιέργεια της πειθαρχίας και ανάπτυξη της υπευ

θυνότητας, λόγω της σπουδαιότητας της προετοιμασίας 
του άλματος όσο ο αλεξιπτωτιστής είναι στο έδαφος.

Ο αλεξιπτωτιστής μπαίνει σε μια διαδικασία αυτογνωσί
ας και συνειδητοποίηση της θνητότητας του κατά την φά
ση της ανόδου του αεροπλάνου, απολαμβάνοντας ταυτό
χρονα την μαγευτική θέα.

Όταν ανοίξει η πόρτα για το άλμα, ο δυνατός θόρυβος 
και ο κρύος αέρας θα κάνουν την καρδιά του αλεξιπτωτι
στή να χτυπήσει δυνατά. Εδώ τελειώνουν όλοι οι ψευτο- 
παληκαρισμοί και οι μαγκιές και ήρθε η ώρα να συγκρου- 
στούμε με τον μεγαλύτερο φόβο του ανθρώπου, τον φόβο 
του θανάτου.

Παρόλο που γνωρίζουμε ότι όλα γίνονται με μεγάλη 
ασφάλεια, ο φόβος θα υπάρχει, μέχρι να εγκαταλείψουμε 
το αεροσκάφος.

Μόλις βρεθούμε στον αέρα, ο φόβος θα σταματήσει, γιατί 
η υπέρβαση έχει επιτευχθεί και έχει ενεργοποιηθεί κάποιο
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άλλο τμήμα του εγκεφάλου μας.
Η αίσθηση της ελευθερίας είναι απερί
γραπτη.

Κυριολεκτικά είμαστε σε άλλο κόσμο. Στον μαγικό κό
σμο της αδρεναλίνης !!! Μόλις το αλεξίπτωτο ανοίξει απο
λαμβάνουμε την θέα και ανακαλύπτουμε ένα άλλο ενδια
φέρον κομμάτι του αθλήματος, που αφορά την πλοήγηση 
του θόλου.

Πως μπορεί τελικά ένας άνθρωπος να κάνει το όνειρά 
του πραγματικότητα και να πετάξει, βιώνοντας το μεγα
λείο της ελεύθερης πτώσης;

Ο πιο προσιτός τρόπος είναι να δοκιμάσει μια ελεύθερη 
πτώση εθισμού (TANDEM). Σύμφωνα με τη μέθοδο του 
TANDEM, ο μυούμενος - επιβάτης, δένεται με τον εκπαι
δευτή του. Δεν χρειάζεται να έχει εκπαίδευση αλεξιπτωτι
στή η να είναι ιδιαίτερα γυμνασμένος γιατί θεωρείται επι
βάτης.

Την ευθύνη για όλο το άλμα την έχει ο εκπαιδευτής 
(TANDEM INSTRUCTOR) και η ασφάλεια για τον επιβά
τη είναι πολύ μεγάλη.

Και οι δύο μαζί κάνουν το άλμα ελεύθερης πτώσης από 
μεγάλο ύψος, σφικτά δεμένοι με τον ειδικό εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι ειδικός για να 
αντέχει το βάρος και των δύο αλεξιπτωτιστών, είναι πιστο
ποιημένος και περνάει ειδικούς ελέγχους.

Ο εκπαιδευτής αυτός πρέπει να είναι κάτοχος ειδικού 
πτυχίου TANDEM και να έχει το πτυχίο του σε ισχύ.

Με το TANDEM ο μυούμενος απολαμβάνει το μεγαλείο 
της ελεύθερης πτώσης με λογικά οικονομικό κόστος (κα
τά την γνώμη μου ασήμαντο), συγκρινόμενο με το τερά
στιο κόστος υποδομής και προετοιμασίας ενός τέτοιου εγ
χειρήματος.

Εάν κάποιος επιθυμεί να ξεκινήσει την εκπαίδευσή 
του σαν αλεξιπτωτιστής. Θα πρέπει να παρακολουθήσει 
ένα πρόγραμμα σχολείου εδάφους ,ελάχιστης διάρκειας 8 
ωρών.

Μετά από αυτό το σχολείο υπάρχουν 2 τρόποι εκπαίδευ
σης:
1) Η μέθοδος στατικού ιμάντος και
2) Η μέθοδος AFF (επιταχυνόμενη ελεύθερη πτώση- 
accelerated free fall).

Σύμφωνα με την πρώτη μέθοδο, ο αλεξιπτωτιστής στα 
πρώτα του άλματα δεν κάνει ελεύθερη πτώση, αλλά το 
αλεξίπτωτό του ανοίγει αμέσως μόλις αυτός πηδήξει από 
το αεροσκάφος,Αυτό επιτυγχάνεται με κάποιον ιμάντα,

που λέγεται στατικός.
Το ένα άκρο του ιμάντα αυτού είναι συνδεδεμένο στο 

αλεξίπτωτο και το άλλο στο αεροπλάνο.
Το άλμα αυτό εκτελείται συνήθως από ύψος 3.500 πο- 

δών.
Με αυτό το άλμα ο αλεξιπτωτιστής μαθαίνει να παίρ

νει την σωστή στάση κατά την έξοδό του από το αεροσκά
φος και μετά να οδηγεί και να προσγειώνει τον ανοικτό 
του θόλο.

Στα επόμενα άλματα τοποθετείται στην εξάρτηση του 
αλεξιπτωτιστή μια λαβή που λέγεται εικονική (γιατί δεν 
ενεργοποιεί το αλεξίπτωτο).

Πρέπει ο αλεξιπτωτιστής να τραβήξει με επιτυχία την 
εικονική λαβή κατά την διάρκεια του άλματος. Όταν τρα
βήξει με επιτυχία την εικονική λαβή σε 3 συνεχόμενα άλ
ματα, τότε είναι έτοιμος για την πρώτη του ελεύθερη πτώ
ση.

Συνήθως η πρώτη ελεύθερη πτώση γίνεται από ύψος 
4.000 ποδών και ο αλεξιπτωτιστής πρέπει να ανοίξει αμέ
σως το αλεξίπτωτό του. Στα επόμενα άλματα αυξάνεται 
σταδιακά το ύψος και ο χρόνος ελεύθερης πτώσης.

Σιγά - σιγά ο αλεξιπτωτιστής μπορεί να κάνει άλματα 
από ύψος μέχρι 13.500 πόδια.

Η μέθοδος αυτή είναι χρονοβόρα και η πρόοδος έρχεται 
πολύ αργά. Γία το λόγο αυτό επικράτησε η μέθοδος AFF.

Σύμφωνα με την μέθοδο AFF, μαθητής κάνει κατευθεί
αν άλμα ελεύθερης πτώσης από μεγάλο ύψος, μαζί με 2 εκ
παιδευτές που τον κρατάνε στον αέρα.

Κατά την διάρκεια των αλμάτων οι εκπαιδευτές κρί
νουν αν ο μαθητής έχει την σωστή στάση στον αέρα και 
τον αφήνουν σιγά- σιγά.

Επειδή πέφτοντας, ο αέρας σφυρίζει δυνατά, οι εκπαι
δευτές δίνουν στον μαθητή εντολές και διορθώσεις με κα
τάλληλα σήματα των χεριών.

Όταν η εκπαίδευση προχωρήσει ο εκπαιδευόμενος κά
νει άλμα με έναν εκπαιδευτή μόνο και εκτελεί ορισμένες 
ασκήσεις κάτω από την επίβλεψή του.

Όσο η εκπαίδευση προχωρεί, αποκαλύπτεται όλο και 
περισσότερο ο μαγικός κόσμος του skydivg, ο οποίος έχει 
αρχή, αλλά δεν έχει τέλος.

Σας περιμένουμε όλο χαρά να νιώσετε την απόλυτη 
ελευθερία!!! ]
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ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
(ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ)
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΡΜΕΝΟΥΔΗ
ΠΡΟΣ. ΕΚΔΟΣΗ
ΤΗΛ. 25410-77560,6979847227
email: al-kat(« xan.forthnet .gr

Από τον νομικό -  εγκλημα- 
χολόγο Νικόλαο Δερμενούδη 
εκδόθηκε ο 5ος τόμος του Ειδικού 
Μέρους του Ποινικού Δικαίου 
που καλύπτει πλήρως όλες τις 
περιπτώσεις που απαιτούνται 
να γνωρίζει ο κάθε ανακριτικός 
υπάλληλος.

Στον παρόντα τόμο αναλύονται εκτός από τα εγκλή
ματα δημόσιας τάξης (αρ.183 -197 ΠΚ), κοινώς επικίν
δυνα εγκλήματα (αρ. 264 -289 ΠΚ), στα υπηρεσιακά 
εγκλήματα (αρ.235 -263β ΠΚ), διότι ο υπάλληλος ο οποίος 
παραβαίνει τα καθήκοντά του (και ο κάθε αστυνομικός 
είναι υπάλληλος, σύμφωνα με το αρ. 13α ΠΚ), επωφε
λούμενος ή εξαιτίας της υπηρεσίας του, υποβαθμίζει 
-  καταρρακώνει την προσωπικότητά του αλλά και ειδικό
τερα κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην καλή 
λειτουργία της υπηρεσίας και το θεσμό της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Επιπλέον, όμως, καθίσταται απαραίτητο, ο 
κάθε αστυνομικός να γνωρίζει ότι τα υπηρεσιακά εγκλή
ματα (αρ. 235,236, 239,242, 244,256, 257,259, 261,264 
ΠΚ) επισύρουν την ποινή της απόταξης σύμφωνα με το 
αρ. 10 ΠΔ 120/2008 μετά την άσκηση της πειθαρχικής 
δίωξης. Σε βάρος του υπαλλήλου ασκείται και ποινική 
δίωξη, με βάση την οποία ο αρμόδιος ανακριτής με τη 
σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα εκδίδει ένταλμα προ- 
φυλάκισης όταν το έγκλημα διώκεται σε βαθμό κακουρ
γήματος, υπό περιπτώσεις και σε βαθμό πλημμελήματος, 
οπότε ο υπάλληλος προφυλακίζεται.

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΩΝ LAIOU Ε. ANGELIKI 
ΚΑΙ MORRISSON CECILE 
ΕΚΔ. Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ, 10679 
ΤΗΛ. 210-36.27.318 / 210-36.42.692 
email: papadimas(a atp.gr / 
info(«papadimasbooks.gr 

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια 
συνοπτική επισκόπηση της οικο
νομίας της Βυζαντινής Αυτοκρατο
ρίας από τον 4ο αιώνα μ.χ. έως την 
άλωση της Κωνσταντινούπολης 
το 1453. Οργανωμένο σε χρονολο

γική βάση, το βιβλίο αυτό καλύπτει βασικά ζητήματα, όπως 
η δημογραφία, η γεωργία, η μεταποίήση και η αστική οικο
νομία, το εμπόριο, οι νομισματικές εξελίξεις και ο ρόλος του 
κράτους και της ιδεολογίας. Στο τελικό κεφάλαιο η βυζα
ντινή οικονομία συγκρίνεται με τις οικονομίες της Δυτικής 
Ευρώπης και προκύπτει το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για 
ένα από τα πιο επιτυχημένα παρα
δείγματα μεικτής οικονομίας στον 
προβιομηχανικό κόσμο.

300 ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ 
- Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ 
ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ
TOY ANDREA FREDIANI ΕΚΔ.
EUROBOOKS
ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΟΥΣ 112 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210-3630697,210-3614736 
email: info@eleftheriskepsis.gr

Η μάχη των Θερμοπυλών, η 
οποία έλαβε χώρα το 480 π.Χ., και 
στην οποία πολέμησαν οι Σπαρτι
άτες, από την αρχηγία του Λεωνίδα και οι σύμμαχοί τους, 
προκειμένου να υπερασπιστούν την ελευθερία της Ελλά
δας από την προέλαση του Ξέρξη, πέρασε στην ιστορία 
σαν ένα αθάνατο παράδειγμα ηρωισμού. Σύμφωνα με τις 
αρχαίες πηγές, ένας μόνος από τους τριακόσιους πολεμι
στές της Σπάρτης επέζησε: ο Αριστόδημος, ο οποίος είχε 
αποσυρθεί εξ αιτίας ενός τραυματισμού και ο οποίος γι’ 
αυτόν τον λόγο περιφρονήθηκε από τους συμπατριώ
τες του, τουλάχιστον μέχρι την στιγμή που του δόθηκε 
η ευκαιρία να εξιλεωθεί για την υποτιθέμενη δειλία του. 
Αυτό το συναρπαστικό και συγκινητικό ιστορικό μυθι
στόρημα αφηγείται το πως ο Αριστόδημος, αν και σκεπτι
κιστής και χωρίς αυταπάτες, ενώθηκε με τον Λεωνίδα μαζί 
με τους φίλους του, οι οποίοι ήταν πολύ πιο ενθουσιώδεις 
από τον ίδιο. Μην υποφέροντας το αδυσώπητο Σπαρτια
τικό σύστημα, το οποίο στα μάτια του αποσκοπούσε όχι 
στο να πλάσει άνδρες αλλά απλά εργαλεία που θα χάρι
ζαν δόξα στο Κράτος, και τρελός από έρωτα για μια αγέ
ρωχη femme fatale, ο Αριστόδημος περιφρονεί τον Λεω
νίδα, παρ’ όλο που ο βασιλιάς τον παίρνει από καλό μάτι 
και του αναθέτει τις πιο λεπτές αποστολές, μέχρι την ανα
μενόμενη, βίαιη σύγκρουση με τους Πέρσες. Παρ’ όλη την 
ιδεολογική του αντίθεση, ο Αριστόδημος πολεμάει θαρρα
λέα, αποφασίζοντας όμως να μην συμμετάσχει στο τραγικό 
τέλος. Η θυσία των συντρόφων του θα πάρει και στα δικά 
του μάτια μια ηρωική διάσταση, όταν θα συνειδητοποιήσει 
το παρασκήνιο που κρυβόταν πίσω από την επιχείρηση.

Το βιβλίο αφηγείται από μια πρωτοφανής οπτική γωνία 
την ιστορία της επικής μάχης, αποκαλύπτοντας τα πάθη 
και τις μηχανορραφίες, την ωμή βία και την ανδρεία της 
θρυλικής συμπεριφοράς των τριακοσίων ηρώων.
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ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΤΟΥ Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 
ΣΤ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔ. ΟΜΟΛΟΓΙΑ Τ.Θ.
24037 ΑΘΗΝΑ 
ΤΉΛ. 210-2112361 

Ποια είναι η διάκριση 
των αμαρτημάτων, τα επτά 
θανάσιμα αμαρτήματα και 
τα πάθη που απορρέουν από 
αυτά, ιστορική αναδρομή 
του ιερού μυστηρίου της 
μετάνοιας, ποιά πρέπει να 
είναι ή συχνότητα του μυστηρίου της εξομολογήσεως, 
ποιος πρέπει να είναι ο πνευματικός σου, που γίνεται το 
μυστήριον της εξομολογήσεως, ποιά πρέπει να είναι η προ
ετοιμασία για το μυστήριον της εξομολογήσεως, πρακτι
κές εφαρμογές για μια καλή εξομολόγηση, τ ί σημαίνει ο 
«κανόνας» που βάζει ο πνευματικός, τ ί είναι η «πώρωση», 
τ ί σημαίνει «οικονομία», τ ί σημαίνει «ακοινωνησία», τ ί 
είναι το «Πηδάλιον», πλάνες σχετιζόμενες με το μυστήριον 
της εξομολογήσεως, με ποιό τρόπο θα μπορέσει ο πιστός 
που εξομολογείται να διαφυλαχθεί από τις διάφορες πτώ
σεις στην αμαρτία, πώς επιτυγχάνεται η συμφιλίωση με 
τον αδελφό μας.

Αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα απαντώνται στο 
συγκεκριμένο πληροφοριακό έντυπο που αφορά την Εξο
μολόγηση για μια καλή προετοιμασία.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ.
ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ 
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
TOY CLAUDE MOSSE ΕΚΔ. 
Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ 
ΙΠΠΟΚΡ ΑΤΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ, 
10679
ΤΗΛ. 210-36.27.318/210- 
36.42.692
email: papadimas(« atp.gr / 
info(§ papadimasbooks.gr

Λίγοι άνθρωποι έχουν 
εξάψει τις φαντασίες, όσο ο 
Μέγας Αλέξανδρος, ο Μακε- 
δόνας που σε λίγο περισσό

τερο από δέκα χρόνια , από το 334 ως το 323 π.Χ., κυρί- 
εψε την τεράστια Περσική Αυτοκρατορία του Δαρείου και 
οδήγησε το στρατό του ως τις άγνωστες όχθες του Ινδού. 
Άλλαξε όμως την όψη του κόσμου; Μόλις πέθανε, η μυθική 
αυτοκρατορία του διαλύθηκε, θύμα των φιλοδοξιών των 
στρατηγών του. Είναι αλήθεια όμως πως η σύντομη βασι
λεία του σημειώνει μια τομή μέσα στην ανατολική λεκάνη 
της Μεσογείου. Τομή πολιτική με τη γέννηση της ελλη
νιστικής μοναρχίας, κληρονομιάς της ελληνικής παιδείας, 
αλλά και πολιτιστική με την ανάπτυξη νέων μορφών σκέ
ψης και θρησκευτικών συγκρητισμών γεννημένων στην

Αλεξάνδρεια. Μακριά από τις μάταιες συζητήσεις για τη 
διαδοχή των περιστατικών ή για την αληθινή προσωπικό
τητα του ανθρώπου, η διακεκριμένη ιστορικός επανεξετά
ζει το γεμάτο αντιθέσεις θρύλο του μυθικού αυτού ήρωα, 
που διαδοχικά δοξάστηκε αλλά και δαιμονοποιήθηκε.

ΤΟ ΛΥΚΑΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ
ΤΟΥΚ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ
ΕΚΔ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΟΤΥΛΙΩΝ 
ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ 1, 4ος ΟΡΟΦΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210-5220806

Το βιβλίο αυτό είναι καρ
πός μιας μακράς , επιπό
νου και προ παντός επιτό
πιας έρευνας και μελέτης 
και έχει γραφεί με απόλυτο 
σεβασμό προς τις πανάρ- 
χαιες Αρκαδικές παραδόσεις 
και πέραν πάσης επιδρά- 
σεως από τα Ινδοευρωπαϊκά 
παραμύθια. Έ χει γραφεί 
επίσης με βάση τις ιστορι
κές πληροφορίες, τα αρχαι
ολογικά στοιχεία και την 
διασταύρωση των πηγών.
Ο σεβασμός προς την ιστορική αλήθεια και τις παραδόσεις 
των Ελλήνων είναι οι βασικές αρχές που διέπουν την συγ
γραφική δραστηριότητα του γράφοντος.

Η συγγραφή του παρόντος βιβλίου και ειδικώς το τμήμα 
εκείνο που αφορά στην όσο το δυνατόν σύντομη και περι
εκτική παρουσίαση όλων των απαραίτητων στοιχείων για 
τους πανάρχαιους Αρκάδες Πελασγούς ήταν όντως εγχεί
ρημα δυσκολότατο.

ΤΑ ΒΑΤΡΑΧΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΘΩ
ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΦΩΤΟΥ 
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΛΕΧΑ 
ΕΚΔ. ΣΤΑΜΟΥΛΗ Α.Ε.
ΑΒΕΡΩΦ 2 ΑΘΗΝΑ, 10433 
ΤΉΛ. 210-5238305 
email: info(« stamoulis.gr

Μία «νόστιμη» 
ιστορία εμπνευ
σμένη από το 
Γεροντικόν και 
διασκευασμένη 
για τα παιδιά 3- 
δετών. Πρόκει
ται για μια νέα, 
ιδιόμορφη, μα 
ε π ι τ υ χ η μ έ ν η  
σ υ γ γ ρ α φ ι κ ή  

προσπάθεια, της εκλεκτής φίλης της Αστυνομικής Ανα
σκόπησης και καθηγήτριας Φυσικής Αγωγής στην Αστυ
νομική Ακαδημία, Δήμητρας Φώτου, που μπορεί να φαίνε
ται εύκολη αλλά δεν είναι. ]
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Qi πρώτες αναφορές γύρω από το μαστιχόδενδρο και τη μαστίχα Χίου εντοπίζο
νται στην αρχαιότητα και ουσιαστικά προέρχονται από τον Ηρόδοτο (484-420 π.Χ.), 
ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στην αρχαία Ελλάδα μασούσαν το αποξηρα
μένο ρητινώδες υγρό που ρέει από το φλοιό του μαστιχόδενδρου. Σε ιατρικά κείμε
να της ύστερης αρχαιότητας συναντάται πληθώρα ιατρικών συνταγών με κύριο συ- 
στατικ^Λη μαστίχα, την οποία θεωρούσαν ευεργετική για την ανθρώπινη υγεία και 
της απέδιδαν πολλές ιδιότητες. Συνήθως τη χρησιμοποιούσαν σε συνδυασμό με άλ
λα φυσικά υλικά για τη θεραπεία πλήθους ασθενειών.

λόγω της ισχυρής αντιφλεγμωνόδους δράσης του ελεανολικού και ολε- 
ανολικού οξέος (3-οξοτριτερπένιο), η μαστίχα δρα επουλωτικά λύοντας τις φλεγ
μονές συγκεκριμένων οργάνων ξεκινώντας από περιοδοντίτιδες, οισοφαγίτιδες, γα
στρίτιδες, δωδεκαδακτυλικό έλκος μέχρι τις κολίτιδες και τις αιμορροΐδες. Επίσης, 
αποτρέπει την στασιμότητα στις περιοχές αυτές, εμποδίζοντας την εμφάνιση συ-



μπτωμάτων άπως δυσπεψία 
ή τυμπανισμός. Επιπρόσθε
τα, η πέψη διευκολύνεται 
από την αντανακλαστική έκ- 
κριση σιέλου και γαστρικού υγρού κατά το μάσημα της μα
στίχας. Είναι γεγονός πως η μαστίχα χρησιμοποιείται ακόμα 
και σήμερα για την αποσκλήρυνση όγκων στον πρωκτό, στο 
στήθος, στο ήπαρ, στις παρωτίδες, στον σπλήνα, στο στομά
χι, στο έντερο και στον οισοφάγο, ακόμα και για διάρροιες 
των παιδιών. Επιπρόσθετα, θεωρείται αναλγητική, αντιβη- 
χική, ορεξιογόνος, αφροδισιακή,στυπτική, ερυθροποιητι- 
κή, διουρητική, αποχρεμπτική και αιμοστατική. Η μαστίχα 
μνημονεύεται ως το παραδοσιακό αντίδοτο έναντι αποστη
μάτων, ακμής, καρκίνου, έλκους και καρκινωμάτων, κα
κοήθους φλύκταινας, καρ- 
διοδυνίας, κονδυλώματος, 
ατονίας, ουλίτιδας, δυσοσμί
ας του στόματος, λευκόρροι
ας, μαστίτιδας, φυμάτων και 
αθηροσκλήρωσης.

Μελέτες ιατρών του πανεπι
στημίου του Νότιγχαμ ανα
φέρουν ότι ακόμα και σε ελά
χιστες δόσεις (1 mg ημέρα για 
2 εβδομάδες), η μαστίχα μπο
ρεί να θεραπεύσει το πεπτικό 
έλκος, για το οποίο ευθύνε-

ται το βακτήριο Helicobacter 
Pylori, λόγω της αντιμικρο- 
βιακής της δράσης, ενώ ση
μαντική είναι και η επίδρα

σή της στη λειτουργία του ήπατος, καθώς ενεργοποιεί την 
αποτοξινωτική του δραστηριότητα. Κατ’ αυτόν τον τρό
πο απορροφάται η χοληστερόλη, της οποίας η συγκέντρω
ση στο αίμα μειώνεται, με συνέπεια την ελάττωση του κιν
δύνου καρδιαγγειακών παθήσεων. Ακόμα, αναφέρονται και 
διουρητικές ιδιότητες, ενώ σημαντική είναι και η αναστο
λή της σύνθεσης λευκοτριενίων από τη δράση της μαστί
χας. Άλλη σύγχρονη επιστημονική έρευνα που οδήγησε 
στην απομόνωση και ταυτοποίηση του ουρσολικού και ολε- 
ανολικού οξέος, αποκάλυψε και επιβεβαίωσε ότι πολλές από

τις φαρμακευτικές δράσεις 
της μαστίχας, όπως η αντι- 
καρκινική, ηπατοπροστα- 
τευτική, αντιφλεγμονώδης, 
αντιελκώδης, αντιμικροβια- 
κή (έναντι πλήθους παθογό- 
νων μικροοργανισμών όπως 
σταφυλόκοκκων και σαλμο
νέλας), αντι-υπερλιπιδοαμι- 
κή και αντι-πκή της δράση, 
μπορούν να αποδοθούν κυ
ρίως στο ουρσολικό οξύ, αλ
λά και στο ισομερές του, ολε- 
ανολικό οξύ.
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Η δεύτερη πιο συνηθισμένη χρήση 
της μαστίχας συνδέεται με την υγεία 
της στοματικής κοιλότητας. Είναι 
κατάλληλη για την παρασκευή οδο
ντόκρεμας, πρόσφερε καθαρή ανα
πνοή και εκλύει την περιττή υγρα
σία του στόματος. Μάλιστα, έχει 
αποδειχθεί πως η προσθήκη φυσικής 
μαστίχας Χίου σε οδοντόκρεμες, δια
λύματα πλύσης και αποσμητικά στόματος οδηγεί στην ενί
σχυση του ανοσοποιητικού συστήματος των ιστών μεταξύ 
των δοντιών και των ούλων, δρώντας έτσι ενάντια στο σχη
ματισμό πλάκας και άλλων περιοδοντικών παθήσεων. Ο μη
χανισμός δράσης περιλαμβάνει την αντίδραση των συστα
τικών της μαστίχας με τους πολυμορφικούς πυρήνες των 
κυττάρων στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας, προ- 
καλώντας τη συσσώρευση λευκών αηιοσφαιρίων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η μαστίχα χρησι
μοποιούνταν και για καλλωπισμό. Λειτουργούσε σαν αντη
λιακό έναντι των εγκαυμάτων από την έκθεση στον ήλιο, 
ενώ αποτελούσε κύριο συστατικό στην παραγωγή σαπου
νιού και κρέμας ομορφιάς. Στη σύγχρονη κοσμετολογία, 
το μαστιχέλαιο, λόγω του ουρσολικού οξέος και του ισομε- 
ρούς του, ολεανολικού οξέος, χρησιμοποιείται σε σκευάσμα
τα που προορίζονται για την ενίσχυση της τριχοφυΐας και 
την προστασία από ερεθισμούς του τριχωτού της κεφαλής. 
Επιπλέον, οι εταιρείες καλλυντικών και αρωμάτων χρησι
μοποιούν το μαστιχέλαιο, σαν αιθέριο έλαιο που είναι, στην 
παρασκευή αρωμάτων και κρεμών προσώπου, καθώς το 
ουρσολικό οξύ, μεταξύ των άλλων, αποκαθιστά τις δομές 
κολλαγόνου και την ελαστικότητα του δέρματος, μειώνο
ντας έτσι το χρόνο γήρανσης του.

Ακόμα, η μαστίχα χρησιμοποιείται στη ζαχαροπλαστι
κή ως πρόσθετη ύλη στην παρασκευή μεγάλου αριθμού 
γλυκών, ζαχαρωτών και αρωματικών αρτοσκευασμάτων, 
ενώ στη μαγειρική προσδίδει διακριτικό άρωμα στο κρέας, 
το τυρί ή και ως μπαχαρικό. Στην ποτοποιία, χρησιμεύει 
στην παρασκευή λικέρ και ούζου, καθώς με την προσθή
κη μαστίχας το ποτό αποκτά το άρωμα της και περιορίζε
ται η βλαπτική δράση της αλκοόλης. Τέλος, η μαστίχα απο
τελεί ιδανικό συντηρητικό τροφίμων, καθώς εμποδίζει 
την ανάπτυξη βλαβερών μικροοργανισμών σε αυτά, όπως 
Salmonella enteritidis, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
fragi, Candida albicans κ.α..

Η βιολογική δράση της μαστίχας Χίου έχει εκτιμηθεί σε 
έρευνες in vitro σχετικές με την ικανότητα αναστολής της 
οξείδωσης της LDL (κακή χοληστερόλη), όπου και παρου

σιάζει τη μεγαλύτερη αντιοξειδωτική 
δράση σε σχέση με άλλες ρητίνες και 
κόμμεα, άρα και μεγαλύτερη προστα
σία του καρδιαγγειακού συστήματος. 
Η ρητίνη της μαστίχας Χίου περιέ
χει αξιόλογες ποσότητες διαφόρων πο- 
λυφαινολών σε σχέση με άλλα φυσι
κά προϊόντα, που σε συνδυασμό με τα 
υπόλοιπα συστατικά της (π.χ. τριτερ- 
πενοειδή) αποκτά ευεργετικές για την 

υγεία ιδιότητες. Μεταξύ των ιδιοτήτων αυτών, σημαντικό 
ρόλο παίζει η γενικότερη αντιοξειδωτική της δράση.

1. Αντιοξειδωτική δράση.
Προστασία της LDL (κακή χοληστερόλη), από οξείδωση 

που οδηγεί στη μείωση αποτιθέμενης χοληστερόλης στους 
ιστούς και επακόλουθα στην ελάττωση του ρυθμού παρα
γωγής αθηρωματικής πλάκας, μειώνοντας έτσι τον κίνδυ
νο εμφάνισης καρδιοπαθειών, αλλά και ορισμένων μορφών 
καρκίνου. Επιπλέον, οι πολυφαινόλες παρουσιάζουν κι άλ
λες προστατευτικές-φυσιολογικές δράσεις, ευεργετικές για 
την υγεία, οι κυριότερες από τις οποίες συνοψίζονται ως
εξής:
2. Μείωση των επιπέδων σακχάρου και χοληστερόλης στο 
αίμα.
3. Προστασία επιθηλιακών κυττάρων του αναπνευστικού 
συστήματος.
4. Αύξηση των επίπεδων της HDL (καλή χοληστερόλη) και 
μείωση των επίπεδων της LDL (κακή χοληστερόλη).
5. Αντικαρκινική δράση (στο παχύ έντερο, απόπτωση καρ- 
κινικών κυττάρων).
6. Αντιμικροβιακή και αντιβακτηριακή δράση.
7. Αντιαλλεργικές ιδιότητες (παρεμπόδιση συσσώρευσης αι
μοπεταλίων).

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η καθημερινή μάσηση μα
στίχας Χίου, κυρίως στην ακατέργαστη μορφή της (κρύ
σταλλοι ή «δάκρυα» μαστίχας), αλλά και με τη μορφή σκό
νης, κουφέτων (τσίχλας) ή μαστιχέλαιου, πέραν της ωραίας 
φυσικής γεύσης και φρεσκάδας που αποδίδει, έχει σημαντι
κά αποτελέσματα στην προστασία και στη διατήρηση της 
υγείας μας, μέσω ποικίλων επιδράσεων στον οργανισμό μας. 
Τέλος, γίνεται αντιληπτό πως η μαστίχα Χίου αποτελεί προ
ϊόν μοναδικό, τόσο για τις ιδιότητες της όσο και για την απο
κλειστική προέλευση της, καθώς το μαστιχόδενδρο ευδοκι
μεί μόνο στο νησί της Χίου._» που μπορούν να επιφέρουν
«εντυπωσιακά αποτελέσματα» σε σύντομο χρονικό διάστη
μα. Ας δούμε λοιπόν τι από όλα αυτά είναι αλήθεια! ]

*Μάρκου Μ πότσαρη 9, Αιγάλεω , 210-5905104-6944195795
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Πανελλήνιες Εξετάσεις

Προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξε

τάσεις από ομάδα έμπειρων καθηγητών 

με επιτυχίες στην σχολή Αξιωματικών 

της Αστυνομίας

Ευέλικτο πρόγραμμα μαθημάτων που 

προσαρμόζεται στο πρόγραμμα της 

υπηρεσίας σας

Τηλέφωνο : 697 6ο ηη 466

ΡΑΦΕΙΟ
ΑΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΑΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
ΑΓ.ΙΩANNOY Π ΡΑ ΤΣΚ Α  96, ΠΑΤΡΑ 

Τ η λ ,& Φ ά ξ : 2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟ ΙΜ ΟΠ ΑΡΑ ΔΟΤΑ  Κ ΑΙ 
ΣΕ  ΧΑΜ ΗΛΕΣ ΤΙΜ ΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ  ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

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

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

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

• Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των..... ευρώ.

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

Επισήμανση : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανώτερο τρόπο, καθόσον η 

είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.



Οι ωκεανοί πεθαίνουν
Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη
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Οι ωκεανοί του πλανήτη βρίσκονται σε «τρομακτική» παρακμή. Οι ειδικοί 
προειδοποιούν ότι κινδυνεύουμε από μια πρωτοφανή μαζική εξαφάνιση των θα
λάσσιων ειδών η οποία θα επηρεάσει άμεσα την ανθρωπότητα.
Ο πλανήτης έχει ως τώρα γνωρίσει πέντε μαζικές εξαφανίσεις των ειδών του και 

κάποιοι έχουν προειδοποιήσει ότι οι παρούσες δραστηριότητες των ανθρώπων τον 
οδηγούν ολοταχώς στην έκτη.

Η κλιματική αλλαγή, η μόλυνση και η υπεραλιεία απειλούν τη θαλάσσια ζωή.
Οι ωκεανοί νοσούν. Αν δεν ληφθούν άμεσα και δραστικά μέτρα, προειδοποιούν οι επιστήμονες, 

το άμεσο μέλλον τους είναι προδιαγεγραμμένο: κλιματική αλλαγή, μόλυνση και υπεραλιεία οδη
γούν με μαθηματική ακρίβεια τη θαλάσσια ζωή στο χείλος του μαζικού αφανισμού.

«Σε διάστημα μιας ανθρώπινης γενιάς, το θαλάσσιο περιβάλλον θα βρίσκεται ενώπιον μιας πρω
τοφανούς στην ανθρώπινη ιστορία καταστροφής», αναφέρεται στην έκθεση του Διεθνούς Προ
γράμματος της Κατάστασης των Ωκεανών (IPSO) που παρουσίασαν επιστήμονες σε συνέδριο των 
Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. «Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη απ’ ότι πιστεύαμε. Τα ευ
ρήματα σοκάρουν», επισημαίνει ο Αλεξ Ρότζερς, επιστημονικός διευθυντής του IPSO και καθη
γητής Βιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της κα
ταστροφής, εξηγεί, αρκεί να αναλογιστεί πως πολλά θαλάσσια είδη, από μεγάλα θηλαστικά έως 
μικροσκοπικά κοράλλια, αντιμετωπίζουν άμεσα το ενδεχόμενο αφανισμού, ανάλογου των πέντε 
μαζικών που καταγράφονται στην παλαιοντολογία ως οι πιο εκτεταμένες. Κατά την Πέρμια Τρια- 
σική εξαφάνιση, λ.χ., πριν από 251 εκατ. χρόνια, εξαφανίστηκε το 96% των υδρόβιων οργανισμών, 
καθώς και περίπου το 70% των χερσαίων.

«Οι συνθήκες που συνδέονται με κάθε μεγάλη εξαφάνιση των ειδών στην ιστορία της Γης είναι 
αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων», επισημαίνουν οι 27 επιστήμονες στην έκθεσή τους, 
στην οποία καταλήγουν επίσης σε μια σειρά άλλων, εξίσου σοβαρών, συμπερασμάτων, όπως ότι 
η ταχύτητα και ο ρυθμός εκφύλισης των ωκεανών είναι πολύ ταχύτερα απ’ ότι είχε αρχικά προ- 
βλεφθεί. Επίσης ολέθριες είναι οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας στο θαλάσσιο πε
ριβάλλον, ενώ το πλέον ανησυχητικό, το οποίο προσδίδει στο ζήτημα και τον χαρακτήρα του κα- 
τεπείγοντος, είναι πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πιθανότατα η μαζική εξαφάνιση έχει ήδη 
δρομολογηθεί.

Ορισμένες ρυπαντικές ουσίες, για παράδειγμα, κολλούν στην επιφάνεια μικροσκοπικών πλα
στικών σωματιδίων που βρίσκονται στον ωκεανό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση το-



ξικών χημικών, τα οποία στη συνέχεια 
καταναλώνονται από τους θαλάσσιους ορ
γανισμούς στον βυθό. Επιπλέον, τα πλα
στικά σωματίδια εντείνουν τη μετακίνηση 
των αλγών, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα 
που απορροφάται από τα θαλάσσια ύδατα 
προκαλεί την οξείδωση και προοιωνίζεται 
μαζικό θάνατο των ειδών της θάλασσας. 
Οι διαρροές λιπασμάτων και γενικότερα η 
ρύπανση μειώνουν σημαντικά τα επίπεδα 
οξυγόνου στους ωκεανούς.

Το 0 2  των ωκεανών στην ζωή μας
Οι ωκεανοί παράγουν το μισό από το οξυγόνο που ανα

πνέουμε. Στον αέρα που μας περιβάλλει, ένα στα δύο μό
ρια οξυγόνου, προέρχεται από τους ωκεανούς. Εάν τα δάση 
αποτελούν τον ένα πνεύμονα του πλανήτη μας, οι ωκεανοί 
αποτελούν το δεύτερο. Οι ωκεανοί καλύπτουν τα 2/3 του 
πλανήτη μας, επομένως αποτελούνται από τεράστιες εκτά
σεις υγρών λειμώνων.

Οι λειμώνες αυτοί από πλαγκτόν καθώς και άλλους μι
κροοργανισμούς αποτελούν, μέσω της φωτοσυνθετικής 
τους δραστηριότητας, μια σημαντική πηγή οξυγόνου. 
Ωστόσο, αυτοί οι θαλάσσιοι οργανισμοί αποτελούν επίσης 
μια σημαντική δεξαμενή αποθήκευσης διοξειδίου του άν
θρακα. Απορροφούν έτσι περισσότερο από το μισό του C02 
που παράγεται στη Γη. Για τους λόγους αυτούς, το μέλλον 
μας εξαρτάται από τη διάσωση των ωκεανών.

Αυτό το σύνθετο οικοσύστημα παραμένει ωστόσο ένα 
από τα πεδία που η ωκεανογραφία έχει εξερευνήσει λιγό
τερο. Αυτός ο αόρατος κόσμος δεν είναι και τόσο γνωστός 
στον άνθρωπο παρόλο που ο 
πλούτος της βιοποικιλότητάς 
του είναι αξιοσημείωτος. Κάθε 
χιλιοστόλιτρο θαλασσινού νε
ρού περιέχει πολλά εκατομμύ
ρια ζώντων οργανισμών. Η θα
λάσσια ζωή απειλείται σήμερα 
από τις σημαντικές οικολογικές 
διαταραχές που γνωρίζουμε,

την υπερθέρμανση του πλανήτη και τη 
μόλυνση. Οι ωκεανοί υπερθερμαΐνονται 
και ολόκληρες περιοχές παραλύουν λόγω 
της έλλειψης οξυγόνου περιορίζοντας την 
επανεμφάνιση της ζωής.

Μια αλυσιδωτή αντίδραση έχει ξεκινή
σει... Θα επιζήσουν αυτά τα οικοσυστήμα
τα από την υπερθέρμανση του πλανήτη 
και τη μόλυνση των ωκεανών; Οδεύου
με προς την ερημοποίηση των ωκεανών, 
προς την αλλαγή της ζωής των ωκεανών;

Λιγότερο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα ση
μαίνει λιγότερο οξυγόνο στο θαλασσινό 

νερό. Κι όσο θερμαίνονται οι ωκεανοί, τόσο λιγότερο οξυ
γόνο μπορούν να κρατήσουν. Σύμφωνα με τα επιστημονι
κά μοντέλα, στα πρώτα 500 μέτρα το οξυγόνο θα μειωθεί 
κατά 20%. Αυτό θα δημιουργήσει νεκρές ζώνες, χωρίς ζωή. 
Τα ψάρια θα μεταναστεύσουν, προκαλώντας συμφόρηση 
σε άλλα οικοσυστήματα και διαταράσσοντας την ισορροπία 
τους. Τα θηλαστικά θα υποφέρουν λόγω του πολλαπλασι
ασμού των βακτηρίων που καταστρέφουν το νιτρικό άλας, 
από το οποίο τρέφεται το φυτοπλαγκτόν, το οποίο με τη 
σειρά του αποτελεί βασική τροφή για τους θαλάσσιους ορ
γανισμούς. Επίσης, τα βακτήρια παράγουν το καταστροφι
κό νιτρώδες οξύ, ένα ισχυρό θερμοκηπικό αέριο 

Αν και η κατάσταση μοιάζει μη αναστρέψιμη, οι επιστή
μονες αφήνουν μικρά περιθώρια αισιοδοξίας για τη σωτη
ρία των ωκεανών εφόσον υπάρξουν σημαντικές πρωτοβου
λίες. Η υπεραλιεία, για παράδειγμα, είναι μια πρακτική που 
μπορεί να αντιστραφεί πολύ εύκολα. Ομοίως, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή, είναι απαραίτητο

τα ορυκτά καύσιμα να αντικα- 
τασταθούν από καθαρότερες 
μορφές ενέργειας, όπως η αιολι
κή και η ηλιακή. ]

Πήγες
1. www.tovima.gr/sciencel
2. www.tanea.gr/kosmos/
3. w w w .Anakyklwsh.wordpress.com
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Του: Αστυν. Υττοδ/ντιί ε.α. Ιωάννη

Ο ρ ο φ ό ς  είναι το αγαπημένο ψάρι των περισσοτέρων 
ψαροντουφεκάδων. Θεωρείται μεγάλη τύχη και για τους 
επαγγελματίες ψαράδες, αν πιαστεί στα παραγάδια ή στα 
δίκτυα τους. Τον συναντάμαι σε βράχια στα ρηχά ή στα βα
θιά σε ξέρες. Ανήκει στην οικογένεια των Σερρανιδών και 
συγγενεύει με τη σφυρίδα, τη στήρα και το βλάχο (πίγγα) 
που ζει σε μεγαλύτερα βάθη. Ο ροφός είναι δυνατό ψάρι με 
μεγάλο κεφάλι, μυώδες σώμα και δυνατή ουρά. Το χρώμα 
του είναι καφεσκούρο με πρασινοκίτρινες κηλίδες και κι
τρινωπά στην κοιλιά. Το βάρος του μπορεί να φτάσει τα 
50 κιλά και το μήκος του το 1,5 μέτρο. Ό ταν δούμε ροφό 
δεν πρέπει να φοβηθούμε, αλλά να εντοπίσουμε την είσοδο 
της σπηλιάς του, να καταδυθούμε με πολύ ήρεμες κινήσεις 
πλάγια της εισόδου της φωλιάς του και μόλις εντοπίσουμε 
τη φιγούρα του, να χτυπήσουμε στο κεφάλι ή στο κυρίως 
σώμα του.

Η βέργα ταϊτής είναι πιο αποτελεσματική από την τρί
αινα. Αν δεν τον κτυπήσουμε καίρια ή δεν τον τραβήξουμε 
απότομα από τη φωλιά του, τότε «βραχώνει», δηλαδή, σφη
νώνει στο πιο βαθύ σημείο της φωλιάς του, ανοίγοντας τα 
ισχυρά ραχιαία αγκάθια του και φουσκώνοντας τα ακανθώ
δη μάγουλά του. Σ'αυτή την περίπτωση είναι καλύτερο να 
υπάρχουν δυο ψαροντουφεκάδες και με εναλλάξ βουτιές να 
τον βγάλουν. Το «βράχωμά» του σημαίνει επικίνδυνη τρο
πή του υποβρύχιου ψαρέματος και κατά καιρούς, έχει προ- 
καλέσει αρκετούς τραυματισμούς και θανάτους από υπο- 
ξία και πνιγμό ελευθέρων δυτών, στην προσπάθειά τους να 
τον «ξεβραχώσουν». Σ’ αυτές τις περιπτώσεις όταν βλέπου
με ότι το ξεβράχωμα του υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, κα
λύτερα να κόβουμε το κορδόνι του όπλου μας και να βγαί
νουμε στην επιφάνεια ή ακόμη καλύτερα να σημαδεύουμε 
τη θέση του, με σημαδούρα, και να επανερχόμεθα ξεκού- 
ραστοι το επόμενο πρωί με την ανατολή του ηλίου. Ό ταν 
ψαρεύει κάποιος μόνος του πρέπει να είναι δυο φορές προ
σεκτικός. Παλιότερα, το 1995 που υπηρετούσα, ως αποσπα

σμένος Υπαστυνόμος Α'στο A.T. Αερολιμένα Ρόδου, μια μέ
ρα μετά το πέρας της πρωινής βάρδιας μου, ψάρευα κοντά 
στην Κάμειρος Σκάλα και χτύπησα ένα ροφά ο οποίος μου 
βράχωσε. Επειδή ήταν απόγευμα και δεν είχα καλή ορατό
τητα στο βυθό, έκοψα το κορδόνι της βέργας μου αφήνο
ντας τη μαζί με το ροφό. Την άκρη της την έδεσα με άλ
λο τόσο που είχα κάτω από τον πλωτήρα και στην άκρη 
του έδεσα ένα άδειο μπουκάλι πορτοκαλάδας, που βρήκα 
στην ακτή, σαν σημαδούρα. Την άλλη μέρα επανήλθα ξε- 
κούραστος, εντόπισα εύκολα τη θέση του από τη σημαδού
ρα και τον έβγαλα σχεδόν αμέσως διότι είχε εξαντληθεί.
Η ιστορία όμως που θα μου μείνει αξέχαστη, και μέσα από 
τις στήλες του περιοδικού μας θα ήθελα γράφοντας να τη 
ξαναζήσω, εξελίχθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1997 στον Πό
ρο.

Είχα πάρει άδεια από το Α.Τ. Αγ.Θεοδωρων, όπου υπηρε
τούσα ως Αστυνόμος Β'. Αποβραδίς είχα ετοιμάσει τον εξο
πλισμό μου, έχοντας ένα δείπνο χωρίς αλκοολούχα ποτά και 
ένα ξεκούραστο ύπνο και το πρωί ένα τοστ με λίγο καφέ.

Έ τσ ι δυο ώρες πριν την ανατολή του ηλίου ξεκίνησα 
για τον Πόρο. Έφτασα κοντά στον όρμο της Βαγιωνιάς 
και από κει στους βορειότερους όρμους του νησιού, ενώ 
φυσούσε ελαφρύς Μαΐστρος. Εδώ πρέπει να σας πω, ότι, 
εμπειρικά μπορείτε να καταλάβετε τον καιρό από το προη
γούμενο βράδυ. Αν το φεγγάρι είναι καθαρό και φαίνεται 
διαυγές είναι σημάδι καλοκαιριάς, αν ξεκινάει να γεμίζει 
από το κάτω μέρος (σχήμα βάρκας) είναι σημάδι κακοκαι
ρίας. Αν υπάρχουν σύννεφα γύρω στον ορίζοντα σημαίνει 
αέρας. Αν είναι θαμπό σημαίνει αέρας. Αν είναι κόκκινο ή 
κίτρινο την άλλη μέρα θα κάνει έντονη ζέστη. (Αυτά είναι 
λόγια παλιών ψαράδων). Εκεί ύστερα από προσεκτική πα
ρατήρηση βραχώδους ακτής, επέλεξα ένα βαθύ όρμο χωρίς 
κίνηση πλωτών σκαφών. Αφού έβγαλα από το σακίδιο πλά
της όλον τον εξοπλισμό μου, τον έκρυψα μέσα σε ένα πυκνό 
θάμνο για αποφυγή κλοπής, έβρεξα όλη την υποβρύχια στο-
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λή μου στην ακροθαλασσιά για καλύτερη εφαρμογή στο σώ
μα μου, τη φόρεσα προσεκτικά βάζοντας μέσα σε στεγανή θή
κη τα κλειδιά σπιτιού-αυτοκινήτου.

Πρέπει να σας τονίσω, ότι, το σημείο που θα επιλέξου- 
με για να καταδυθούμε και να επιστρέφουμε πρέπει να το 
προσέξουμε ιδιαίτερα, να είναι αισθητά έως 11/2 ή 2 με
τρά πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και λείος βρά
χος ή προκυμαία ή ακτή με βότσαλα, γιατί σε περιπτώσεις 
θαλασσοταραχής μπορεί να τραυματισθούμε από κοφτερά 
βράχια, ή αχινούς ή να γλιστρήσουμε ή ακόμα και το κύ
μα να συμπαρασύρει τα πράγματα που έχουμε αφήσει στην 
ακτή. ΙΥαυτό επιλέγουμε λείο βράχο αισθητά πιο πάνω από 
την επιφάνεια του νερού και υπήνεμο. (Μανώλη Ε. Παπα- 
γρηγοράκη: “Ο Υποβρύχιος Άνθρωπος” σελ. 229, 289).Συνε- 
χίζοντας την προετοιμασία μου, έδεσα το απαραίτητο μαχαίρι 
κατάδυσης, στη μέσα πλευρά της αριστερής κνήμης, σύνδεσα 
τον πλωτήρα σήμανσης που διέθετε 17 μετρά κορδόνι με το 
μεταλλικό κλιπ της ζώνης μολυβιών, όπου είχα βάλει μόνο 4 
κιλά για ξεκούραση και γρήγορη ανάδυση, έλεγξα την ακονι
σμένη μύτη της ταϊτιανής βέργας από το 90άρι λαστιχοβόλο. 
Όπλισα στην πρώτη σκάλα, με το όπλο στραμμένο προς τα 
βαθειά και μέσα στο νερό. Με τον ίδιο τρόπο αφοπλίζουμε στο 
τέλος μέσα στο νερό προς τα βαθειά.

Ό ταν καταδύθηκα ο βυθός αρχικά ήταν θολός και αμμου
δερός. Καθώς ανοιγόμουν, από τη δεξιά πλευρά, προς τα βα- 
θειά γινόταν διαυγής και φαινόταν τα πρώτα βράχια του 
βυθού. Μόλις έπιασα την πρώτη μισόκιλη τσιπούρα που 
σκάλιζε την άμμο του βυθού, είπα από μέσα μου, ότι η κα
λή μέρα από το πρωί φαίνεται! Μετά από λίγο προστέθηκαν 
στην ψαροβελόνα μου κάτω από τον πλωτήρα, ένας κοκκι- 
νόσκαρος κοντά στο κιλό, μια πετροχειλού, δυο κέφαλοι του 
κιλού και ένα χταπόδι του κιλού που το έπιασα κάτω από 
μια λαμαρίνα. Στο διάστημα αυτό έκανα και συνεχές ψα- 
χτήρι σε μεγάλους βράχους μήπως εντοπίσω κάποιο ροφό, ή 
στήρα. Είχα διανϋσει απόσταση περίπου 400 μέτρων και αι

σθανόμουν ήδη, τον ήλιο να καίει την πλάτη μου, η στολή 
όμως, με προφύλασσε από εγκαύματα. Βαθιές ξέρες ανακα
τεμένες με ογκώδεις βράχους, μου έδιναν την ελπίδα για κά
ποιο ροφοειδές ώσπου για καλή μου τύχη, εμφανίστηκε μια 
σκούρα φιγούρα, η οποία, ελίσσοντας το σώμα της χώθηκε 
στο θαλάμι ενός βράχου.

Το βάθος του ήταν 4-5 μέτρα πολύ προσιτό για τις υπο
βρύχιες δυνατότητες μου. Η καρδία μου κτύπαγε δυνατά 
από αγωνιά. Αφού χαλάρωσα στην επιφάνεια για 5 λεπτά, ει
σέπνευσα από το στόμα χωρίς τον αναπνευστήρα με μια πο
λύ βαθιά ανάσα (προληπτικά για αποφυγή υποξίας) και κα
ταδύθηκα με βγαλμένο τον αναπνευστήρα. Μέσα στο βράχο 
έβλεπα μόνο σκοτάδι. Σκέφτηκα λανθασμένα να μετακινή
σω κάποια περιμετρικά βραχάκια μήπως δω το ψάρι, αλλά 
φοβήθηκα μήπως από τον κρότο, το κάνω πιο καχύποπτο 
και αποτραβηχτεί εντελώς στα ενδότερα σκοτεινά θαλάμια 
του βράχου. Ανέβηκα στην επιφάνεια, χαλάρωσα για 5 λε
πτά και ξανακατέβηκα, όπου τον εντόπισα μέσα στο ημίφως 
και από άλλη τρύπα του βράχου.

Προσέχοντας, μην ακουμπήσω το όπλο μου στο βράχο και 
τον φοβίσω, εκτόξευσα, γρήγορα από κει που τον έβλεπα τη 
βέργα πάνω του. Είχα βρει στόχο αλλά δεν ήξερα σε ποιο ση
μείο, γιατί από το δυνατό του τράβηγμα μου έλυσε το κορ
δόνι και μου τράβηξε τη βέργα μέσα στο θαλάμι του. «Πάει, 
λέω, χάθηκε». Έ τσ ι πήρα το δρόμο της επιστροφής. Ό ταν 
έκανα τα πρώτα 50 μέτρα γύρισα πίσω μου και κοίταξα έξω 
από το νερό. Θυμάμαι ότι σε εκείνο το σημείο στα έξω από
τομα βράχια υπήρχε μια αγριελιά. Σκέφτηκα για λίγο και 
είπα από μέσα μου, ότι πρέπει να ξαναεπιχειρήσω. Γύρισα 
και προσπαθούσα να συνηθίσω με τα μάτια μου το σκοτάδι 
μήπως διακρίνω τη μεταλλική βέργα. Διέκρινα κάπου πιο 
βαθειά την άκρη της. Το θαλάμι του ήταν θολό, γιατί με 
τα χτυπήματα της ουράς του είχε ανακατέψει το βοτσαλάκι 
και την άμμο του θαλαμιού.

Με τα γάντια μου κατόρθωσα να πιάσω την άκρη της βέρ
γας, η οποία δεν έβγαινε, και να την σκαλώσω σε μια εσωτε-
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ΦΥΣΗ

ρική εγκοπή. Μετά από επικίνδυνη παραμονή στο βυθό -το 
στομάχι μου είχε αρχίσει συσπάσεις- ανέβηκα για οξυγόνο. 
Μετά από 45 λεπτά, με το ρολόι χαλάρωσης και ξεκούρασης 
σε κάποια πιο ρηχά βράχια ξαναεπιχειρήσα να ξεφρακάρω 
το ροφό από την τρύπα, ο οποίος είχε εξαντληθεί και ξεσφή- 
νωσε. Δεν τον τράβηξα απότομα, με προσεκτικές κινήσεις 
τον έβγαλα ολοζώντανο, ενώ η ταϊτιανή τον είχε διαπερά- 
σει κοντά στην ουρά με το φτεράκι της ευτυχώς ανοιγμέ
νο. Με πολύ προσοχή πέρασα την ψαροβελόνα από τα ανοι
χτά του βράγχια και το στόμα, τον σήκωσα με τα δυο χέρια 
χαρούμενος έξω από το νερό, και κατάλαβα ότι ήταν βαρύς 
γύρω στα 2-3 κιλά. Τον έδεσα καλά κάτω από τον πλωτήρα 
με τα υπόλοιπα ψάρια.

Τότε, μου ήρθε στο μυαλό μια άλλη στιγμή, αξέχαστου 
ψαρέματος, μια πολύ πιο εύκολη κατάσταση, το 1991 έξω 
από την Περαχώρα, στα νερά του Κορινθιακού και ο πρώ
τος ροφός 2,5 κιλών πιασμένος με τρίαινα ενώ η παλιά μου 
μάσκα έμπαζε νερά. Αν το βάζει ο νους σας τόσο εύκολα πι
άνονταν τα πιο παλιά χρόνια. Φτάνοντας στον όρμο της αρ
χικής μου εκκίνησης, αφόπλισα το όπλο στραμμένο προς 
τα βαθειά, και βγήκα προσέχοντας περιμετρικά την περιο
χή. Μάζεψα σε κουλούρα το κορδόνι του πλωτήρα και έβα
λα το ροφό, τα ψάρια, και το χταπόδι στο φορητό μου ψ υ
γείο, και από κει μαζί με τα υπόλοιπα πράγματα στο παλιό 
μου Τογιότα.

Πριν φτάσω στη χώρα του Πόρου, σε κοντινό ιχθυοτρο
φείο, τον ζύγισα σε ηλεκτρονική ζυγαριά, η οποία, αφού του 
έβγαλα την ολόκληρη σουπιά που είχε στο στόμα του. Τον 
έδειξε πάνω από 2,5 κιλά με 2,6 και συνολική ψαριά 6 κιλών. 
Ο φύλακας του ιχθυοτροφείου, ο κυρ-Γιάννης και ο γιος 
του, ο οποίος ασχολείτο με την υποβρύχια αλιεία μου είπαν 
«Για ξένος φίλε στον τόπο μας καλά τα πηγές».

Μου έδωσαν και πάγο για τα ψάρια και πήρα το δρόμο 
της επιστροφής. Στο σπίτι το ψάρι μαγειρεύθηκε με μπόλι
κα λαχανικά και έβγαλε μια απαράμιλλης νοστιμιάς σούπα, 
που μόνο μ ’ αυτές της σκορπίνας, της στήρας και της σφυ
ρίδας μπορεί να συγκριθεί.

Στη Σαντορίνη και στις άλλες Κυκλάδες τον μαγειρεύουν 
σε φέτες ψητό στα κάρβουνα, βάζοντας από πάνω κρεμμύ
δι, ντομάτα και φρέσκια πιπεριά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΨΑΡΟΝΤΟΥΦΕΚΑΔΕΣ
Ως αυτοδίδακτος ψαροντουφεκάς θα ήθελα να προτεί

νω, σ’ όλους τους αναγνώστες του περιοδικού μας, που θα 
ασχοληθούν με το υποβρύχιο ψάρεμα το καλοκαίρι του 
2011, πριν ξεκινήσουν να είναι σε καλή φυσική κατάσταση 
με σωστή διατροφή, ξεκούραστοι, να βάζουν λίγα κιλά στη

ζώνη βαρών και να καταδύονται δυο μαζί και ποτέ μόνοι. 
(Κροκάλες-Γειωμένου, Σεμινάρια Γλαύκου 1995-1997).Να 
μην ξεχνούν να έχουν μαζί στο αυτοκίνητο τους, θεωρημέ
νη την Ερασιτεχνική Ατομική Άδεια Αλιείας, (το Μπλε βι
βλιαράκι) διότι για το ψαροντούφεκο χρειάζεται άδεια από 
το Λιμεναρχείο. Ό ταν η βάρκα ή το φουσκωτό σταματήσει 
τη μηχανή του, πέφτετε στο νερό με την πλάτη ή με τα πό
δια, κρατώντας με το ένα χέρι το επιστόμιο του αναπνευ
στήρα και το τζάμι της μάσκας. Δεν πρέπει να καταδύονται 
ή να αναρριχώνται κατά την επιστροφή από απότομα ή κο
φτερά -  γλιστερά βράχια διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματι
σμού. Επιλέξτε λείο βράχο, προκυμαία ή ακτή με βότσαλο 
για να αφήσετε τον εξοπλισμό σας. Αν ακούσουν θόρυβο προ
πέλας σκάφους, να αναδυθούν ήρεμα κοιτάζοντας προς την 
επιφάνεια και όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πλωτήρα.

Αν κάποιος αμέσως κίνδυνος, ή ανάγκη (π.χ. ζάλη, ρινορ
ραγία, απώλεια δυνάμεων κ.α.) σας αναγκάσει να βρεθείτε 
το συντομότερο στην επιφάνεια, πρέπει να ελευθερώσετε τη 
ζώνη βαρών, και να αναδυθείτε με ρυθμική κίνηση των βα- 
τραχοπεδίλων και κοιτώντας την επιφάνεια με το ένα χέρι 
τεντωμένο επάνω, (σελ. 229,289 «Ο Υποβρύχιος Άνθρωπος» 
Μανώλη Ε. Παπαγρηγοράκη, εκδόσεις Χριστάκη)Να φο
ρούν πάντα ολόκληρη τη στολή τους, η οποία θα τους προ- 
φυλάσσει από το κρύο, από τραυματισμούς (κοφτερά βράχια, 
αχινούς κλπ) αλλά και από εγκαύματα του θερινού ήλιου.

Να μην αφοπλίζουν ποτέ το όπλο τους έξω από το νερό, 
αλλά μέσα, στραμμένο προς τα βαθειά. Η βέργα με το καμά
κι εκτινάσσεται πολύ μακριά και έχουν συμβεί πολλά ατυ
χήματα ιδίως αρχαρίων ψαροκυνηγών.Να αποφεύγουν το 
υποβρύχιο ψάρεμα σε περιοχές λουσμένων ή περιοχές με 
συχνή κίνηση πλωτών σκαφών ή διαύλους πλοίων. Να 
μην ψαρεύουν νύκτα με φακό, σε θολά νερά και με έντο
νο κυμάτισμά. Αν συναντήσουν έντονο θαλάσσιο ρεύμα να 
επιστρέφουν από τα πολύ ρηχά και να μαζέψουν το κορδό
νι του πλωτήρα κοντά τους.

Ό ταν ψαρεύουν σε άγνωστα νερά, σε νησιά ή απομακρυ
σμένα ακρωτήρια, φάρους κ.α., να ζητούν πρώτα διασταυ
ρωμένες πληροφορίες από ντόπιους επαγγελματίες ψαρά
δες και από τις τοπικές λιμενικές αρχές για τυχόν, ύπαρξη 
επικίνδυνων θαλάσσιων ρευμάτων ή άλλων τοπικών φαι
νομένων.

Θεωρώ επικίνδυνο, οι ελεύθεροι δύτες να εισέρχονται σε 
θαλάσσιες σπηλιές. Αν αποφασίσουν όμως να εισέλθουν, να 
προστατεύουν το κεφάλι τους με τεντωμένο το ελεύθερο 
χέρι τους. Εύχομαι σ’όλους τους παλιούς συναδέλφους μου 
και στους φίλους του περιοδικού μας, για το 2011, καλά και 
επιτυχή ψαρέματα προσέχοντας την ασφάλεια τους. ]
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

Δ Ε ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής

• Αγωνιστική κάννη 
• Επιχειρησιακή σκανδάλη

• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας
• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά

·9αρι 20σφαιρο 
·40αρι 17σφαιρο

• Γραπτή εγγύηση εφ 'όρου  ζωής 

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

S P R IN G F IE L D  A R M O R Y  X D M 9  X D M 4 0  

Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

2009
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

H A N D G U N  O F T H E  Y E A R  
XDM

2003
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD PISTOL

2006
AMERICAN RIFLEMAN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEMY OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, Βολουδάκιδων 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536 
Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484

Διάθεση για τον Πειραιά
Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



μυθιστόρημα

τον Τσαρλς Ντικενς

Οΐ περισσότεροί από μας έχουμε δει μερικά ειδύλλια στη ζωή μας. Πιστεύω ότι, λόγω της θέσης 
μου ως Γενικού Διευ-θυντή ενός Γραφείου Ασφαλειών Ζωής, τα τελευταία τριάδα χρόνια έχω δει περισ
σότερα ειδύλλια από την πλειονό-τητα των ανθρώπων, όσο και αν με την πρώτη ματιά φαίνεσαι ότι αυ
τή η θέση δεν θα έδινε τέτοια ευκαιρία. Δεδομένου ότι έχω συνταξιοδοτηθεί και ζω άνετα, δια-θέτω πλέον 
τα μέσα που παλιότερα μου έλειπαν ώστε να μπορώ να εξετάσω αυτά που έχω δει με την ησυχία μου. Οι 
εμπειρίες μου γίνονται πιο αξιοπερίεργες όταν εξετάζονται έτσι από όσο ήταν όταν τις έζησα. Έ χω  γυρί
σει σπίτι από το Έ ργο τώρα, και μπορώ να θυμηθώ τις σκηνές του Δράματος στις οποίες έχει πλέον πέσει 
η αυλαία, απαλλαγμένες από τη λάμψη, το σάστισμα και τη βοή του Θεάτρου. Επιτρέψτε μου να θυμηθώ 
ένα από αυτά τα Ειδύλλια του πραγματικού κόσμου. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αληθινά από την φυσιογνω
μική, αν εξεταστεί σε σύνδεση με τον τρόπο συμπεριφοράς. Η τέχνη της ανάγνωσης εκείνου του βιβλίου 
που η  Αιώνια Σοφία υποχρεώνει κάθε ανθρώπινο πλάσμα να παρουσιάζει τη δική του σελίδα με τον προ
σωπικά του χαρακτήρα γραμμένο πάνω του είναι δύσκολη ίσως, και έχει μελετηθεί ελάχιστα. Μπορεί να 
απαιτεί κάποια φυσική ικανότητα, και χρειάζεται (όπως όλα) κάποια υπομονή και κάποια προσπάθεια. 
Το γεγονός ότι αυτή η υπομονή και η προσπάθεια συνήθως δεν υπάρχουν, ότι πολλοί άνθρωποι δέχο
νται μερικές βασικές συνηθισμένες εκφράσεις του προσώπου σαν να είναι όλος ο κατάλογος των χαρα
κτηριστικών, και έτσι ούτε διερευνούν ούτε γνωρίζουν τα πιο λεπτά σημεία που είναι και τα πιο αληθινά 
- ότι εσείς, για παράδειγμα, αφιερώνετε πολύ χρόνο και προσοχή στην ανάγνωση της μουσικής, των ελ-
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ληνικών, των λατινικών, των γαλλι
κών, των ιταλικών, των εβραϊκών, 
αν θέλετε, και δεν θεωρείτε τον εαυ
τό σας ικανό να διαβάσει το πρόσωπο 
του δασκάλου ή της δασκάλας που 
κοιτάζει πάνω από τον ώμο σας και 
σας διδάσκει -, το θεωρώ πεντακόσιες 
φορές πιο πιθανό παρά πιο απίθανο.
Μπορεί αυτό να οφείλεται στην έλ
λειψη αυτάρκειας. Πιστεύετε ότι οι 
εκφράσεις του προσώπου δεν απαι
τούν μελέτη από μέρους σας. Είναι 
στη φύση σας να γνωρίζετε αρκετά για αυτές ώστε να μην 
μπορούν να σας ξεγελάσουν.
Ομολογώ, από την πλευρά μου, ότι ΕΧΩ εξαπατηθεί, ξα
νά και ξανά. Έ χω  εξαπατηθεί από γνωστούς και έχω εξα- 
πα-τηθεί (φυσικά) από φίλους. Πολύ πιο συχνά από φίλους 
παρά από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία ανθρώπων. Πώς 
κατέληξα να εξαπατηθώ έτσι; Δεν διάβασα σωστά το πρό
σωπο τους;
'Οχι. Πιστέψτε με, η πρώτη μου εντύπωση για αυτούς 
τους ανθρώπους, που βασιζόταν στο πρόσωπο και τον τρό
πο της συμπεριφοράς μόνο, ήταν πάντα σωστή. Το λάθος 
μου ήταν ότι τους επέτρεπα να με πλησιάσουν περισσότε
ρο και να δώσουν εξηγήσεις. Το παραπέτασμα που χώριζε 
το γραφείο μου από το γενικό εξωτερικό γραφείο μας στο 
Σίτι ήταν από χοντρό γυαλί. Μπορούσα να βλέπω από μέσα 
του τι συνέβαινε στο εξωτερικό γραφείο, χωρίς να ακούω 
λέξη. Είχα δώσει εντο-; λή να τοποθετηθεί το γυαλί στη θέ
ση ενός τοίχου που υπήρχε εκεί για χρόνια, από τότε που 
χτίστηκε το σπίτι. Δεν έχει σημασία αν έκανα ή δεν έκανα 
αυτή την αλλαγή ώστε να έχω την πρώτη εντύπωση των 
αγνώστων που έρχονταν στο , γραφείο για επαγγελματι
κούς λόγους, από τα πρόσωπα * τους μόνο, χωρίς να επηρε
άζομαι από ό,τι έλεγαν. Αρκεί να αναφέρω ότι χρησιμοποι
ούσα το γυάλινο διαχωριστικό για αυτό το σκοπό και ότι 
ένα Γραφείο Ασφαλειών Ζωής είναι συνέχεια εκτεθειμένο 
σε προσπάθειες εξαπάτησης από τα πιο 
πονηρά και απάνθρωπα μέλη της αν
θρώπινης φυλής. Έ τσι ήταν μέσα από 
το γυάλινο διαχωριστικό μου που είδα 
για πρώτη φορά τον κύριο, την ιστορία 
του οποίου θα αφηγηθώ.
Είχε μπει μέσα χωρίς να τον προσέξω, 
και είχε βάλει το καπέλο και την ομπρέ
λα του πάνω στον πλατύ πάγκο, και 
έσκυβε από πάνω για να πάρει μερικά 
χαρτιά από έναν υπάλληλο. Ή ταν γύ
ρω στα σαράντα περίπου, μελαχρινός, 
εξαιρετικά καλά ντυμένος στα μαύρα 
- δεδομένου ότι πενθούσε - και το χέρι

που άπλωσε με έναν ευγενικό αέρα 
είχε πάνω του ένα μαύρο δερμάτινο 
γάντι με ιδιαίτερα καλή εφαρμογή. 
Τα μαλλιά του, που ήταν προσεκτι
κά χτενισμένα και λαδωμένα, είχαν 
χωρίστρα ακριβώς στη μέση. Και 
παρουσίαζε αυτή τη χωρίστρα στον 
υπάλληλο (αυτή την αί-σθηση είχα 
τουλάχιστον) σαν να έλεγε ξεκάθα
ρα: «Πρέπει να με δεχθείς, φίλε μου, 
ακριβώς όπως παρουσιάζομαι. Έλα 
ίσια εδώ πάνω, ακολούθησε το μονο

πάτι, μην πατάς το γρασίδι, δεν επιτρέπω να το πατούν». 
Αισθάνθηκα μια πολύ μεγάλη αποστροφή για αυτό τον άν
θρωπο τη στιγμή που τον είδα όπως τον περιγράφω.
Είχε ζητήσει μερικά από τα έντυπα μας, και ο υπάλληλος 
του τα έδινε και τα εξηγούσε. Είχε ένα υποχρεωμένο και 
φιλικό χαμόγελο στο πρόσωπο του και τα μάτια του αντί
κριζαν τα μάτια του υπαλλήλου με μια εύθυμη έκφραση. 
(Έχω ακούσει πάρα πολλές ανοησίες για κακούς ανθρώ
πους που δεν σε κοιτάζουν κατά πρόσωπο. Μην εμπιστεύε
στε αυτή τη διαδεδομένη ιδέα. Η ανειλικρίνεια μπορεί να 
κοιτάξει την ειλικρίνεια κατά πρόσωπο και να την κάνει 
να σκύψει τα μάτια, αν έχει να κερδίσει κάτι από αυτό). 
Είδα, στην άκρη του ματιού του, ότι αντιλήφθηκε πως τον 
κοίταζα. Αμέσως γύρισε την χωρίστρα του προς το γυάλι
νο διαχωριστικό, σαν να μου έλεγε με ένα γλυκό χαμόγελο: 
«Ίσια εδώ πάνω, παρακαλώ. Μην πατάτε το γρασίδι!»
Σε μερικές στιγμές είχε φορέσει το καπέλο του και είχε πά
ρει την ομπρέλα του, και είχε φύγει.
Κάλεσα τον υπάλληλο στο γραφείο μου και ρώτησα: «Ποι
ος ήταν αυτός;» Είχε την κάρτα του κυρίου στο χέρι του. 
«Ο κύριος Τζού-λιους Σλίνκτον, από το Μιντλ Τεμπλ». 
«Δικηγόρος, κύριε Άνταμς;»
«Δεν νομίζω, κύριε».
«Θα τον έπαιρνα για κληρικό, αν δεν ήξερα ότι δεν υπάρχει 
“Αιδεσιμότατος” εδώ», είπα.

«Πιθανόν από την εμφάνιση του», απά
ντησε ο κύριος Άνταμς, «σπουδάζει ιερέ
ας».
«Τι ήθελε, κύριε Άνταμς;»
«Απλώς ένα έντυπο αίτησης, κύριε, και 
ένα έντυπο συστάσεων».
«Τον είχαν συστήσει στο γραφείο μας; 
Είπε;»
«Ναι, είπε ότι του το σύστησε ένας φίλος 
σας. Σας πρόσεξε, αλλά είπε ότι αφού δεν 
είχε την ευχαρίστηση της προ-σωπικής 
σας γνωριμίας, δεν θα σας ενοχλούσε». 
«Γνώριζε το όνομα μου;»
«Α, ναι, κύριε! Είπε: “Να και ο κύριος
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Σάμπσον, βλέπω!”»
«Ευγενικός κύριος, όπως (ραίνεται;»
«Εξαιρετικά ευγενικός, κύριε».
«Με γαλίφικο τρόπο, όπως φαίνεται;»
«Όντως, πάρα πολύ, κύριε».
«Χα!» είπα. «Δεν σας θέλω τίποτε άλλο, κύριε Άνταμς». 
Μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο από κείνη τη μέρα πήγα να 
δειπνήσω με έναν φίλο μου, έναν έμπορο, άνθρωπο με γού
στο, που αγοράζει πίνακες και βιβλία, και ο πρώτος άνθρω
πος που είδα μέσα στη συντροφιά ήταν ο κύριος Τζούλιους 
Σλίνκτον. Στεκόταν μπροστά στη φωτιά, με καλοσυνάτα 
μεγάλα μάτια και μια ανοιχτή έκφραση στο πρόσωπο του 
- και πάλι όμως απαιτούσε (σκέφτηκα) να τον πλησιάζουν 
όλοι από τον προετοιμασμένο δρόμο που πρόσφερε και από 
κανέναν άλλο.
Τον πρόσεξα να ζητά από τον φίλο μου να τον συστήσει 
στον κύριο Σάμπσον, και ο φίλος μου το έκανε. Ο κύριος 
Σλίνκτον χάρηκε πολύ που με είδε. Ό χ ι υπερβολικά, δεν 
υπήρχε υπερβολή στο πράγμα, χάρηκε με έναν ολοκληρω
τικά καλοαναθρεμμένο και τελείως κενό τρόπο.
«Νόμιζα ότι είχατε γνωριστεί», παρατήρησε ο οικοδεσπό- 
τηςμας.
«Όχι», είπε ο κύριος Σλίνκτον. «Πέρασα από το γραφείο 
του κυρίου Σάμπσον ακολουθώντας τη σύσταση σου. Αλ
λά πραγματικά θεώρησα ότι δεν ήμουν δικαιολογημένος 
να ενοχλήσω τον ίδιο τον κύριο Σάμπσον για ένα καθημε
ρινό θέμα ρουτίνας για το οποίο θα μπορούσε να με εξυπη
ρετήσει ένας απλός υπάλληλος».
Είπα ότι θα χαιρόμουν να τον εξυπηρετήσω αφού τον είχε 
συστήσει ο φίλος μου.
«Είμαι σίγουρος γ ι’ αυτό», είπε αυτός, «και υπόχρεος. Μια 
άλλη φορά, ίσως, μπορεί να φανώ λιγότερο διακριτικός. 
Μόνο όμως αν έχω κάποιο σοβαρό θέμα. Γιατί γνωρίζω, 
κύριε Σάμπσον, πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος και πόσο 
τεράστιος αριθμός αναιδών ανθρώπων υπάρχει στον κό
σμο».
Τον ευχαρίστησα για την διακριτικότητα του με μια ελα
φρά υπόκλιση. «Σκέπτεστε», είπα, «να κάνετε ασφάλεια 
ζωής;».
«Θεέ μου, όχι! Φοβάμαι ότι δεν είμαι τόσο συνετός όσο με 
κολακεύετε θεωρώντας με, κύριε Σάμπσον. Πήρα απλώς 
τα έντυπα για έναν φίλο. Όμως ξέρετε πώς είναι οι φίλοι 
σε αυτά τα θέματα. Μπορεί να μη βγει τίποτε από αυτή την 
υπόθεση. Δεν θέλω με κανέναν τρόπο 
να ενοχλώ επιχειρηματίες με ερωτή
σεις για φίλους, γνωρίζοντας ότι υπάρ
χουν χίλιες προς μία πιθανότητες ο φί
λος να μην ασχοληθεί άλλο με το θέμα.
Οι άνθρωποι είναι τόσο επιπόλαιοι, τό
σο εγωιστές, τόσο αναίσθητοι. Δεν το 
βλέπετε κι εσείς αυτό καθημερινά στη 
δουλειά σας, κύριε Σάμπσον;»
Ετοιμαζόμουν να δώσω μια επιφυλα
κτική απάντηση, αλλά αυτός έστρι

ψε προς το μέρος μου την λεία λευκή του χωρίστρα με το 
μήνυμα της «Ίσια εδώ πάνω, παρακαλώ!», και απάντησα 
«Ναι».
«Ακόυσα, κύριε Σάμπσον», είπε αυτός σε λίγο, γιατί ο φί
λος μας είχε καινούριο μάγειρα και το δείπνο δεν ήταν 
έτοιμο στην ώρα του όπως συνήθως, «ότι το επάγγελμα 
σας πρόσφατα υπέστη μια μεγάλη απώλεια».
«Σε χρήμα;» είπα.
Γέλασε με τον τρόπο που συνέδεσα άμεσα την απώλεια με 
το χρήμα, και απάντησε: «Όχι, σε ταλέντο και ενεργητι
κότητα».
Δεν αντιλήφθηκα σε τι αναφερόταν και το σκέφτηκα για 
μια στιγμή. «Υπέστη τέτοια απώλεια;» είπα. «Δεν το γνώ- 
ρι-ζα».
«Μη με παρεξηγήσετε, κύριε Σάμπσον. Δεν φαντάστηκα 
ότι πρόκειται να συνταξιοδοτηθείτε. Δεν είναι τόσο μεγά
λη η απώλεια. Όμως ο κύριος Μέλθαμ...»
«Α, σίγουρα!» είπα. «Ναι! Ο κύριος Μέλθαμ, ο νεαρός εμπει- 
ρογνώμων της Ινέστιμαμπλ».
«Ακριβώς», μου απάντησε με παρήγορο ύφος.
«Είναι μια μεγάλη απώλεια. Ή ταν ταυτόχρονα ο πιο βα 
θυστόχαστος, ο πιο πρωτότυπος και ο πιο δραστήριος άν
θρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ στις Ασφάλειες Ζωής». 
Μιλούσα έντονα γιατί είχα μεγάλη εκτίμηση και θαυμα
σμό για τον Μέλθαμ, και επειδή ο κύριος απέναντι μου μού 
είχε δημιουργήσει κάποια υποψία ότι ήθελε να τον χλευ
άσει. Με επανέφερε σε επιφυλακή παρουσιάζοντας μου το 
ίσιο μονοπάτι της χωρίστρας του, με το εσωτερικό της μή
νυμα «Όχι στο γρασίδι, παρακαλώ - στο χαλίκι».
«Τον γνωρίζατε, κύριε Σλίνκτον».
«Μόνο εκ φήμης. Μια γνωριμία ή και μια φιλία μαζί του εί
ναι μια τιμή που θα είχα επιδιώξει αν είχε παραμείνει στην 
κοινωνία, αν και μπορεί να μην είχα ποτέ την καλοτυχία 
να την αποκτήσω, αφού είμαι άνθρωπος πολύ κατώτερης 
τάξεως. Μόλις είχε περάσει τα τριάντα, νομίζω;»
«Τριάντα περίπου».
«Α!» αναστέναξε με τον προηγούμενο παρήγορο τρόπο 
του. «Τι πλάσματα που είμαστε! Να καταρρεύσει, κύριε 
Σά-μπσον, και να μην μπορεί πλέον να εργαστεί σε αυτή 
την περίοδο της ζωής του! Και σε ποιο λόγο αποδίδεται το 
θλιβερό γεγονός;»
(«Πφφ!» σκέφτηκα καθώς τον κοίταζα. «Τώρα όμως ΔΕΝ 
θα μείνω στο μονοπάτι, θα ΠΑΤΗΣΩ το γρασίδι»).

«Σε ποιο λόγο ακούσατε εσείς να αποδί
δεται, κύριε Σλίνκτον;» τον ρώτησα ευ
θέως.
«Κατά πάσα πιθανότητα σε κάποιον 
λανθασμένο. Γνωρίζετε πώς είναι οι 
φήμες, κύριε Σάμπσον. Προσωπικά δεν 
επαναλαμβάνω ποτέ αυτά που ακούω. 
Μόνο με αυτό τον τρόπο μπορούμε να 
καταπνίξουμε τέτοιες διαδόσεις. Όταν 
όμως ΕΣΕΙΣ με ρωτάτε σε ποιο λόγο 
έχω ακούσει να αποδίδεται η αποχώ-
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ρηση του κυρίου Μέλθαμ από την 
κοινωνία, αυτό είναι κάτι άλλο. Δεν 
κάνω κενό κουτσομπολιό εδώ. Μου 
είπαν ότι ο κύριος Μέλθαμ εγκατέ- 
λειψε όλες τις ασχολίες του και όλες 
τις προοπτικές του λόγω μιας απο
γοήτευσης από έναν δεσμό που είχε 
- αν και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται πι
θανό για την περίπτωση ενός τόσο δι
ακεκριμένου και ελκυστικού ανθρώ
που».
«Οι έλξεις και οι διακρίσεις δεν θωρα
κίζουν από τον θάνατο», είπα.
«Ω, πέθανε η κοπέλα; Συγχωρήστε με. Δεν το είχα ακού
σει αυτό. Αυτό κάνει όντως τα πράγματα πολύ πολύ θλιβε
ρά. Ο καημένος ο κύριος Μέλθαμ! Πέθανε η κοπέλα; Ποπό! 
Θλιβερό, θλιβερό!»
Πίστευα ότι η λύπη του δεν ήταν τελείως γνήσια και υπο
ψιαζόμουν ακόμη ότι υπήρχε μια ανεξήγητη χλεύη κάτω 
από όλα αυτά, μέχρι που είπε, καθώς χωρίζαμε, όπως και οι 
άλλες παρέες συζητητών, καθώς είχε ανακοινωθεί το δεί
πνο:
«Κύριε Σάμπσον, εκπλήσσεστε που με βλέπετε να συγκι- 
νούμαι τόσο πολύ για λογαριασμό ενός ανθρώπου που δεν 
γνώρισα ποτέ. Δεν είμαι τόσο αδιάφορος όσο μπορεί να 
υποθέτετε. Έ χω  υποφέρει κι εγώ από έναν θάνατο, και μά
λιστα πρόσφατο. Έχασα μία από τις δύο γοητευτικές ανι
ψιός μου, οι οποίες με συντρόφευαν συνεχώς. Πέθανε νέα 
-μόλις είκοσι τριών ετών. Αλλά και η αδελφή της που συ
νεχίζει να ζει είναι κάθε άλλο παρά υγιής. Ο κόσμος είναι 
ένας τάφος!»
Το είπε αυτό με βαθιά συγκίνηση, και το αισθάνθηκα ως 
επίπληξη για την ψυχρότητα του τρόπου μου. Ήξερα ότι 
η ψυχρότητα και η καχυποψία είχαν δημιουργηθεί μέσα 
μου από τις κακές μου εμπειρίες. Δεν ήταν φυσικά χαρα
κτηριστικά μου, και συχνά σκεφτόμουν πόσα είχα χάσει 
στη ζωή με την απώλεια την εμπιστοσύνης, και πόσα λί
γα είχα κερδίσει μέσα από την έντονη επιφυλακτικότητα 
που πήρε τη θέση της. Επειδή αυτή η νοοτροπία μού ήταν 
συνήθεια, προβληματιζόμουν για αυτή τη συζήτηση πε
ρισσότερο από όσο θα προβληματιζόμουν για ένα σημαντι
κότερο θέμα. Τον άκουγα να συζητά στο δείπνο, και πα
ρατηρούσα πόσο πρόθυμα ανταποκρίνονταν οι άλλοι, και 
με πόσο ευγενικό ένστικτο προσάρμοζε τα θέματα για τα 
οποία μιλούσε στις γνώσεις και τις συνήθειες των συνομι
λητών του. Όπως όταν μιλούσε μαζί μου είχε αρχίσει με 
το θέμα που μπορούσε να υποθέσει ότι καταλάβαινα καλύ
τερα και με ενδιέφερε περισσότερο, έτσι και όταν μιλούσε 
με άλλους κινούνταν με βάση τον ίδιο κανόνα. Η συντρο
φιά μας ήταν ποικιλόμορφη, αλλά δεν μπόρεσα να εντοπί
σω κανένα λάθος του απέναντι σε κανένα από τα μέλη της. 
Ήξερε για τον τομέα ενός συνομιλητή του όσα πολλά χρει
άζονταν για να του γίνει ευ-χάριστος σε σχέση με αυτό, και 
όσα λίγα χρειαζόταν ώστε να είναι φυσικό για αυτόν να

ζητά με μετριοφροσύνη πληροφορίες 
όταν συζητιόταν αυτό το θέμα.
Καθώς μιλούσε και μιλούσε - αλλά 
πραγματικά όχι τόσο πολύ, γιατί ήταν 
σαν να τον ωθούμε εμείς οι υπόλοιποι 
να μιλήσει - θύμωσα πολύ με τον εαυ
τό μου. Αποσυναρμολό-γησα το πρό
σωπο του μέσα στον νου μου σαν ρο
λόι και το εξέτασα λεπτομερειακά. Δεν 
μπορούσα να πω πολλά πράγματα ενά
ντια στο καθένα από τα χαρακτηριστι
κά του χωριστά. Και μπορούσα να πω 
ακόμη λιγότερα εναντίον τους όταν 

τα έβαζα όλα μαζί. «Τότε δεν είναι τερατώδες», ρώτησα 
τον εαυτό μου, «ότι επειδή κάποιος τυχαίνει να κάνει χω
ρίστρα τα μαλλιά του ίσια στη μέση του κεφαλιού του επι
τρέπω στον εαυτό μου να τον υποψιάζεται ή ακόμη και να 
τον απεχθάνεται;»
(Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ για να παρατηρήσω ότι 
αυτό δεν ήταν παράλογο. Έ νας παρατηρητής των αν-θρώ- 
πων που συνειδητοποιεί ότι απωθείται έντονα από ένα φαι
νομενικά ασήμαντο χαρακτηριστικό ενός ξένου έχει δίκιο 
να του αποδίδει μεγάλο βάρος. Αυτό μπορεί να είναι η έν
δειξη που θα λύσει όλο το μυστήριο. Μία ή δύο τρίχες μπο
ρεί να δείξουν πού είναι κρυμμένο ένα λιοντάρι.' Ενα πολύ 
μικρό κλειδί μπορεί να ανοίγει μια πολύ βαριά πόρτα). 
Πήρα κι εγώ μέρος στη συζήτηση μαζί του έπειτα από ένα 
διάστημα, και τα πήγαμε εξαιρετικά καλά. Στο σαλόνι ρώ
τησα τον οικοδεσπότη πόσο καιρό γνωρίζει τον κύριο Σλίν- 
κτον. Μου απάντησε «όχι πολλούς μήνες». Τον είχε γνωρί
σει στο σπίτι ενός φημισμένου ζωγράφου, ο οποίος τον είχε 
γνωρίσει όταν ο κύριος Σλίνκτον ταξίδευε στην Ιτα-λία με 
τις ανιψιές του για την υγεία τους. Τα σχέδια του για τη 
ζωή είχαν γκρεμιστεί από τον θάνατο μίας από τις δύο ανι
ψιός, και τώρα μελετούσε με σκοπό να επιστρέψει στο κο
λέγιο, να πάρει το πτυχίο του και να χειροτονηθεί ιερέας. 
Δεν μπορούσα παρά να πω στον εαυτό μου ότι αυτή ήταν η 
πραγματική εξήγηση του ενδιαφέροντος του για τον καη
μένο τον Μέλθαμ, και ότι ήμουν σχεδόν απάνθρωπος στην 
καχυποψία που έδειξα για αυτό τον απλό λόγο.

Την μεθεπόμενη μέρα καθόμουν πίσω από το γυάλινο δια- 
χωριστικό, όπως και πριν, όταν μπήκε στο εξωτερικό γρα
φείο, όπως και πριν. Τη στιγμή που τον είδα πάλι χωρίς να 
τον ακούω, αισθάνθηκα ακόμη χειρότερη απέχθεια γι’ αυ
τόν.
Όμως είχα αυτή την ευκαιρία μόνο για μια στιγμή, για
τί μου κούνησε το εφαρμοστό μαύρο γάντι τη στιγμή που 
τον είδα, και ήλθε κατευθείαν μέσα.
«Κύριε Σάμπσον, καλημέρα! Όμως βλέπετε, εκμεταλλεύ
ομαι την ευγενική σας άδεια να σας ενοχλήσω. Και δεν τη
ρώ τον λόγο μου, ότι η ενόχληση δικαιολογείται λόγω δου
λειάς, γιατί η δουλειά μου εδώ - αν μπορώ να καταχραστώ 
αυτή τη λέξη - είναι εξαιρετικά ασήμαντη».

^Π ίστευα  ό χ ι  η

λ ύ π η  χ ο υ  δ ε ν  ή χ α ν  

χ ε λ ε ί ω ς  γ ν ή σ ι α  

κ α ι  υ π ο ψ ι α ζ ό μ ο υ ν  

α κ ό μ η  ό χ ι  υ π ή ρ χ ε  

μ ι α  α ν ε ξ ή γ η χ η  

χ λ ε ύ η  κ ά χ ω  α π ό  

όλα αυτά
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Τον ρώτησα αν μπορώ να κάνω κάτι για να τον βοηθήσω. 
«Ευχαριστώ, όχι. Απλώς πέρασα να ρωτήσω έξω αν ο ανα
βλητικός φίλος μου πρόδωσε σε τέτοιο σημείο τον εαυτό 
του ώστε να φανεί πρακτικός και λογικός. Αλλά, φυσικά, 
δεν έκανε τίποτα. Του έδωσα τα χαρτιά σας με τα ίδια μου 
τα χέρια, και είχε κάθε πρόθεση να το κάνει, αλλά φυσι
κά δεν έκανε τίποτα. Πέρα από την γενική απροθυμία του 
ανθρώπου να κάνει οτιδήποτε πρέπει να γίνει, τολμώ να 
πω άτι υπάρχει και μια ιδιαίτερη απροθυμία σε σχέση με 
την ασφάλεια ζωής. Μοιάζει με τη σύνταξη διαθήκης. Οι 
άνθρωποι είναι τόσο προληπτικοί ώστε θεωρούν δεδομένο 
ότι θα πεθάνουν λίγο αργότερα».
«Εδώ πάνω, παρακαλώ, ελάτε ίσια εδώ πάνω, κύριε Σά- 
μπσον. Ούτε δεξιά ούτε αριστερά». Σχεδόν φαντάστηκα 
άτι τον άκουγα να λέει αυτά τα λόγια καθώς καθόταν και 
μου χαμογελούσε, με εκείνη την αφόρητη χωρίστρα ακρι
βώς απέναντι από τη μύτη μου.
«Υπάρχει αναμφίβολα ένα τέτοιο συναίσθημα μερικές φο
ρές», απάντησα, «αλλά δεν νομίζω ότι ισχύει σε κάποιο με
γάλο βαθμό».
«Τέλος πάντων», είπε αυτός και σήκωσε τους ώμους χαμο
γελώντας, «εύχομαι να επηρεάσει κάποιος καλός άγγελος 
τον φίλο μου προς τη σωστή κατεύθυνση. Είχα την απερι
σκεψία να υποσχεθώ στη μητέρα του και την αδελφή του 
στο Νόρφολκ ότι θα φροντίσω να γίνει, και αυτός επίσης 
τους υποσχέθηκε ότι θα το κάνει. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν 
πρόκειται να το κάνει ποτέ».
Μίλησε για ένα - δυο λεπτά για αδιάφορα θέματα κι έφυ
γε·
Το επόμενο πρωί δεν είχα προλάβει καλά καλά να ξεκλειδώ
σω τα συρτάρια του γραφείου μου, όταν ξαναεμφανίστηκε. 
Πρόσεξα ότι ήλθε κατευθείαν στην πόρτα του γυάλινου δι- 
αχωριστικοϋ, χωρίς να σταματήσει στιγμή απ’ έξω. 
«Μπορείτε να μου διαθέσετε δυο λεπτά, αγαπητέ μου κύ
ριε Σάμπσον;»
«Παρακαλώ».
«Υπόχρεος», είπε ακουμπώντας το καπέλο και την ομπρέ
λα του στο τραπέζι. «'Ηλθα νωρίς για να μη σας διακόψω. 
Το γεγονός είναι ότι αιφνιδιάστηκα σχετικά με την αίτηση 
που έκανε ο φίλος μου».
«Έκανε, τελικά;» ρώτησα.
«Ναι», μου απάντησε, κοιτάζοντας με καλά καλά. Και μετά 
φάνηκε να του έρχεται μια φαεινή ιδέα. «Ή  απλώς μου εί
πε ότι έκανε. Ίσως αυτή είναι η 
νέα μέθοδος του για να το απο- 
φύγει. Μα τον Δία, δεν το σκά
φτηκα αυτό!»
Ο κύριος Άνταμς άνοιγε τα 
πρωινά γράμματα στο εξωτερι
κό γραφείο. «Ποιο είναι το όνο
μα, κύριε Σλίνκτον;» ρώτη-σα.
«Μπέκγουιθ».
Πήγα στην πόρτα και ζήτη
σα από τον κύριο Άνταμς, αν 
υπάρχει αίτηση σε αυτό το όνο
μα, να τη φέρει. Την είχε το-πο-

θετήσει ήδη στον πάγκο, έτσι τη διάλεξε εύκολα ανάμεσα 
στις άλλες και μου την έδωσε. Άλφρεντ Μπέκγουιθ. Αί
τηση για ασφάλεια ζωής δύο χιλιάδων λιρών. Με χτεσινή 
ημερομηνία.
«Από το ΜιντλΤεμπλ, βλέπω, κύριε Σλίνκτον».
«Ναι. Μένουμε στο ίδιο κτίριο στο πανεπιστήμιο. Η πόρτα 
του είναι απέναντι στη δική μου. Δεν φανταζόμουν ποτέ 
όμως ότι θα με έβαζε για σύσταση».
«Φαίνεται φυσικό που σας έβαλε».
«Όντως, κύριε Σάμπσον. Αλλά δεν το φαντάστηκα. Για να 
δούμε». Έβγαλε το τυπωμένο χαρτί από την τσέπη του. 
«Πώς θα απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις;» 
«Σύμφωνα με την αλήθεια, φυσικά», είπα.
«Α, φυσικά!» απάντησε αυτός σηκώνοντας το βλέμμα από 
το χαρτί με ένα χαμόγελο. «Εννοούσα ότι είναι τόσο πολ
λές. Αλλά καλά κάνετε και είστε σχολαστικοί Είναι λογι
κό να είστε. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την πέ
να και το μελάνι σας;»
«Βεβαίως».
«Και το γραφείο σας;»
«Βεβαίως».
Έψαχνε ανάμεσα στο καπέλο και την ομπρέλα του για να 
βρει ένα μέρος να γράψει. Τώρα κάθισε στο κάθισμα μου, 
στο στυπόχαρτο και το μελανοδοχείο μου, με τη μακριά 
χωρίστρα στο κεφάλι του σε ακριβή προοπτική μπροστά 
μου, καθώς στεκόμουν με την πλάτη μου στη φωτιά.
Πριν απαντήσει σε κάθε ερώτηση την διάβαζε πρώτα δυ
νατά και τη συζητούσε. Πόσο καιρό γνώριζε τον κύριο Άλ
φρεντ Μπέκγουιθ; Εδώ χρειάστηκε να υπολογίσει τα χρό
νια μετρώντας με τα δάχτυλα του. Ποιες ήταν οι συνήθειες 
του; Καμιά δυσκολία στην απάντηση. Εγκρατής στον με
γαλύτερο βαθμό, και αν υπή ρχε κάτι ήταν ότι γυμναζόταν 
ίσως λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Όλες οι απαντήσεις 
ήταν ικανοποιητικές. Ό ταν τις έγραψε όλες, τις ξαναδιά
βασε, και τελικά τις υπέγραψε με μια πολύ ωραία υπογρα
φή. Είπε ότι μάλλον είχε τελειώσει αυτό που είχε να κάνει 
εδώ. Του είπα ότι ήταν απίθανο να τον ενοχλήσουμε άλ
λο. Να αφήσει τα χαρτιά εκεί; Παρακαλώ. Υπόχρεος. Κα- 
λημέρα.
Είχα και έναν άλλο επισκέπτη πριν από αυτόν. Ό χι στο 
γραφείο, αλλά στο σπίτι μου. Αυτός ο επισκέπτης είχε έλ
θει στο κρεβάτι μου όταν δεν είχε φέξει ακόμη, και δεν τον 
είχε δει κανείς άλλος πέρα από τον πιστό και έμπιστο υπη

ρέτη μου.
Μια δεύτερη συστατική επιστο
λή (γιατί πάντα ζητούσαμε δύο) 
στάλθηκε στο Νόρφολκ, και 
γρήγορα την λάβαμε πίσω τα
χυδρομικά. Είχε κι αυτή ικανο
ποιητικές απαντήσεις από κάθε 
άποψη. Ό λα μας τα έντυπα εί
χαν συμπληρωθεί. Δεχθήκαμε 
την αίτηση, και πληρώθηκε το 
ασφάλιστρο για έναν χρόνο.
Για έξι ή επτά μήνες δεν ξαναεί- 
δα τον κύριο Σλίνκτον. ]

Συνεχίζεται...

“  Σχεδόν φαντάστηκα
ό χ ι  χ ο ν  ά κ ο υ γ α  ν α  λ έ ε ι  

α υ χ ά  χ α  λ ό γ ι α  κ α θ ώ ς  

κ α θ ό χ α ν  κ α ι  μ ο υ  

χ α μ ο γ ε λ ο ύ σ ε ,  μ ε  ε κ ε ί ν η  

χ η ν  α φ ό ρ η χ η  χ ω ρ ί σ χ ρ α  

α κ ρ ι β ώ ς  α π έ ν α ν χ ι  α π ό
99

χ η  μ ύτη  μ ο υ
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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.

Α ν ήξ; ραν, ό,τι τα γ ιλ έ κ α  BSST κ α τα σ κευ ά ζ ο ντα ι α π ό  τη ν  π ιο  

α ξ ιό π ισ τ η  ετα ιρ ία  κα τα σ κευ ή ς  α λ ε ξ ίσ φ α ιρ ω ν  γ ιλ έ κ ω ν  π α γ κ ο σ μ ίω ς  σ τη ν  

μ ικ ρ ή  π ό λ η  N e llin g e n  της Γερμανίας  α π ο  το 1994.

Α ν ή ξ ί σαν, ό,τι σ τη ν  Ο λλα νδ ία , σ τη  χ ώ ρ α  π ο υ  κα τα σ κευ ά ζετα ι το  

Dyneema, το σ ύ ν ο λ ο  τω ν  Α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  Υ π η ρ ε σ ιώ ν  (ένσ το λο ι, α σ φ ά λ ε ια , ε ιδ ικές  

μ ο νά δ ες ) ε μ π ισ τ ε ύ ο ν τ α ι κα ι έχο υν  π ρ ο μ η θ ε υ τ ε ί α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά  κα ι μόνο , 

γ ιλ έ κ α  BSST.

Αν η< pcιν, ό,τι τα γ ιλ έ κ α  BSST π λ η ρ ο ύ ν  τις α υ σ τη ρ ό τερ ες  

κα τα σ κευ α σ τ ικές  π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς  ISO κα ι TUV.

Αν ραν, ό,τι τα γ ιλέκα  BSST π λ η ρ ο ύ ν  κα ι ξ ε π ε ρ ν ο ύ ν  τις 

π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς  NIJ ΜΙΑ, π λ η ρ ο ύ ν  την  π ρ ο δ ια γ ρ α φ ή  SK 1 της Γ ερμανικής  

Α σ τυ νο μ ία ς , η ο π ο ία  π ρ ο β λ έ π ε ι β ολές  εξ' ε π α φ ή ς  με 10 κ ιλά  π ίε σ η  του  

ό π λ ο υ  επ ί του  γ ιλέκο υ  κα ι β ύ θ ισ η  ίσ η  ή μ ικ ρ ό τ ε ρ η  α π ό  ό σ η  

π ρ ο β λ έ π ε τ α ι β ά σ ε ι NIJ.

Αν : ραν, ό,τι τα γ ιλέκα  BSST έχο υν  γ ρ α π τή  π ισ τ ο π ο ίη σ η  γ ια

α να χ α ίτ ισ η  μ ο λ ύ β δ ιν ω ν  β ο λ ίδ ω ν  ε π ικ α λ λ υ μ έ ν ω ν  με α τσ ά λ ι 7 .62x25  Tokarev, 

εξ' ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  α τ σ ά λ ιν ω ν  β ο λ ίδ ω ν  9 x 1 8 M a k a ro v  κα ι ο ρ ε ιχ ά λ κ ιν ω ν  

β ο λ ίδ ω ν  A c tio n  4  Ruag κα ι QD-PEP M en.

, ό,τι τα γ ιλέκα  BSST δ ια θ έ τ ο υ ν  ε ιδ ικ ο ύ ς  α π ο ρ ρ ο φ η τ έ ς  

κ ρ ο ύ σ η ς  σ το  η λ ια κ ό  π λ έ γ μ α  κα ι στη σ π ο ν δ υ λ ικ ή  σ τή λη , π ο υ  μ ε ιώ ν ο υ ν  την  

β ύ θ ισ η  κατα  15 χ ιλ ιο σ τά .

, ό,τι τα γ ιλέκα  BSST ε ίνα ι τα λεπ τό τερ α , π ιο  άνετα, π ιο  

ε ύ κα μ π τα , ε λ α φ ρ ύ τ ε ρ α  κα ι π ιο  π ρ ο η γ μ έ ν α , κ α τα σ κευ α σ τ ικά , γ ιλ έ κ α  σ τη ν  

π α γ κ ό σ μ ια  α γ ο ρ ά .

, ό ,τι κ α τα σ κευ ά ζ ο ντα ι κα ι σ τα  μ έτρ α  τους, μ έ σ ω  

η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ  υ π ο λ ο γ ισ τ ή  σε 30 .000  μεγέθη , ώ σ τε  να  κ α λ ύ π τ ο υ ν  

α κ ρ ιβ ώ ς  ο π ο ιο ν δ ή π ο τ ε  σ ω μ α τ ό τ υ π ο , δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  γ ια  άντρ ες  κα ι 

δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  γ ια  γυνα ίκες , χ ω ρ ίς  κ α μ ία  ε π ιβ ά ρ υ ν σ η  τ ιμής , άσ χετα  με το  

μέγεθος.

, ό ,τι ο ι φ ο ρ ε ίς  ε ίνα ι α π ο λύ τω ς

α ν τ ιμ υ κ η τ ικ ο ί, α ν τ ιμ ικ ρ ο β ια κ ο ί, κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο ι με ο ικ ο λ ο γ ικ ά  υ λ ικά  σε 

π ά ν ω  α π ό  10 δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ύ ς  τύ π ο υ ς  κα ι τα β έ λ κ ρ ο  ε ίνα ι εγ γ υ η μ έ ν α  γ ρ α π τώ ς  

γ ια  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  α π ο  10.000 α ν ο ίγ μ α τ α  - κλε ισ ίμ α τα .

Αν , ό ,τι τα  γ ιλ έ κ α  BSST έχ ο υν  π λ ή ρ η  π λ ε υ ρ ικ ή  π ρ ο σ τ α σ ία .

, ό,τι φ έ ρ ο υ ν  ε ιδ ικές  ετικέτες σ ή μ α ν σ η ς  εκτυ π ω μ ένες  με 

η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ό  υ π ο λ ο γ ισ τ ή  π ο υ  α ν α φ έ ρ ο υ ν :

τύ π ο , κ α τα σ κευ α σ τή , ημ . κα τα σ κευ ή ς , ημ . λήξης, σ ε ιρ ια κ ό  α ρ ιθ μ ό , π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς .

, ό,τι τα  γ ιλ έ κ α  BSST α ντ ικ α θ ισ τ ά ν τ α ι ά μ ε σ α  σε π ε ρ ίπ τ ω σ η  

π ο υ  β λ η θ ο ύ ν  σε κα τα γ εγ ρ α μ μ ένο  π ερ ισ τα τ ικό .

, ό,τι τα γ ιλ έ κ α  BSST έχο υν  γ ρ α π τ ή  εγ γ ύ η σ η  10 ετών γ ια  την  

α ν τ ιβ α λ λ ισ τ ικ ή  τους ικα νό τη τα .

, ό,τι τα γ ιλέκα  BSST έχ ο υν  γ ρ α π τή  εγ γ ύ η σ η  20.000.000 € 
γ ια  ό λη  τη  δ ιά ρ κ ε ια  τ ω ν  10 ετών.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ

Π ρ ο σ ο χ ή : ΚΑΝ ΕΝ Α ΕΥ Κ Α Μ Π Τ Ο  Α Α Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Ο  Γ ΙΑ ΕΚ Ο  Δ ΕΝ  Π Ρ Ο Σ Τ Α ΤΕΥ Ε Ι Α Π Ο  Β Ο Α Ε Σ  
ΤΥ Φ ΕΚ ΙΩ Ν  Χ Ω Ρ ΙΣ  Ε Π ΙΠ Ρ Ο Σ Θ Ε Τ ΕΣ  Α Ν Τ ΙΒ Α Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  Π Α Α Κ ΕΣ .
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Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

Έ να ς Αυστραλός ενημερώθηκε ότι του επιβλήθηκαν ασφαλιστικά με'τρα μέ
σω... facebook. Η πρώην φίλη του τον είχε καταγγείλει στην αστυνομία, ότι την παρενο
χλούσε στέλνοντας της υβριστικά μηνύματα μέσω Ιντερνέτ. Η αστυνομία της Μελβούρ
νης προσπάθησε να τον βρει μέσω τηλεφώνου και αλληλογραφίας, μάταια όμως... Οπότε 
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας: ένας αστυνομικός έγρα
ψε ένα βίντεο με τον ίδιο να διαβάζει την απόφαση για τα ασφαλιστικά μέτρα προς τον 
κατηγορούμενο και το ανάρτησε στη σελίδα του τελευταίου στο facebook. Η ενέργειά του 
αυτή είχε άμεσο αποτέλεσμα. Ο δράστης επιβεβαίωσε στο chat ότι έλαβε το μήνυμα της αστυνομίας, επικοινώνησε με τον 
αξιωματικό και κατέβασε το προφίλ από τη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, όπως του είχε ζητηθεί.

Έ να  μικρό αλλά πανέξυπνο τσίουάουα, από την Ιαπωνία, όχι περισσότερο από 
τρία κιλά, προβιβάστηκε σε αστυνομικό σκύλο. Η 7χρονη Μόμο κέρδισε επάξια τη συμμετοχή 
της στην ομάδα πολικής προστασίας, αφού πρώτα πέρασε με επιτυχία το σχετικό τεστ που απαι
τείται: εντόπισε και έσωσε ένα θαμμένο άνθρωπο σε μόλις πέντε λεπτά της ώρας, από τη μυρω
διά του καπέλου του. Στη συνέχεια, και σύμφωνα με το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων, η λευκή 
σκυλίτσα με τα καφετιά μακριά αυτιά θα αναλάβει δράση, δίπλα με αεικίνητα retriever και γερ
μανικούς ποιμενικούς.

Έ να  βρέφος, μόλις 18 μηνών, το οποίο έπαιζε στο μπαλκόνι με ένα άλλο μεγα
λύτερο παιδί, έπεσε από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στο Παρίσι και προσγειώθηκε στην 
αγκαλιά ενός περαστικού. . Το μωρό έμελλε να επιβιώσει, όλοι βεβαιώθηκαν γ ι’ αυτό όταν δι
απίστωσαν μεταξύ των άλλων ότι κατά την πτώση του πρώτα χτύπησε στην τέντα του κα
φενείου του ισογείου, που τυχαία μάλλον ήταν ανοιχτή εκείνη την ώρα και μοιραία μείωσε 
τη δύναμη της βαρύτητας. Συνεχίζοντας το έργο της η θεά τύχη, έστειλε στο κατάλληλο ση
μείο την κατάλληλη στιγμή την οικογένεια ενός γιατρού, ο οποίος βάδιζε στο πεζοδρόμιο με 
τη σύζυγό του και τον γιό του, όταν το αγόρι είδε κάτι να πετάει πάνω από το καφενείο... Ο 
γιατρός παίρνοντας εγκαίρως θέση κάτω από την τέντα, άνοιξε την αγκαλιά του και η μικρή 
έπεσε μέσα ασφαλής. Ό πω ς ήταν φυσικό έκλαψε λίγο, ο γιατρός, όμως, και σωτήρας της δεν 
είδε την παραμικρή γρατζουνιά...

Είναι πραγματικά άξιο θαυμαομού το τι σκαρφίζονται κάθε φορά οι λαθρέμποροι ναρκωτι
κών προκειμένου να διακινήσουν την παράνομη πραμάτεια τους. Στα σύνορα της Αριζόνας με το Μεξικό,

' εντοπίστηκε και κατασχέθηκε καταπέλτης τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι λαθρέμποροι για να εκτοξεύουν 
σακουλάκια με μαριχουάνα στην απέναντι πλευρά, χωρίς να υπόκεινται σε συνοριακούς και άλλους ενο
χλητικούς ελέγχους. Οι άνδρες της αμερικανικής Εθνικής Φρουράς είχαν δει, μέσω των συσκευών πα
ρακολούθησης, ανθρώπους να «οπλίζουν» έναν καταπέλτη με σακουλάκια, που εκτοξεύονταν στην άλλη 
πλευρά των συνόρων. Ενημέρωσαν τις μεξικανικές αρχές, οι οποίες και ανέλαβαν τα περαιτέρω: πήγαν 
στην περιοχή, διέκοψαν την επιχείρηση και κατάσχεσαν τον καταπέλτη μήκους τριών μέτρων, ο οποίος 
είχε τοποθετηθεί σε απόσταση μόλις 20 μέτρων από τα αμερικανικά σύνορα και εκτόξευε δύο κιλά σακου
λάκια μαριχουάνας. Οι λαθρέμποροι, όμως, πρόφθασαν να διαφύγουν και δεν συνελήφθησαν.

Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος χρειάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από τους 
συναδέλφους του, όταν, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Κοινοβούλιο, άρχισε να... τραγουδάει η γρα- 

ί βάτα του. Ο ανεπαίσθητος ήχος που έκανε η γραβάτα του, ενώ εκείνος μιλούσε, πολλαπλασιάστηκε από 
το μικρόφωνο που κρεμόταν πάνω από το κεφάλι του κι έκανε τους συναδέλφους του ν ’ αναρωτιούνται 
από που μπορεί να προέρχεται αυτός ο περίεργος θόρυβος. Ο βουλευτής φορούσε μια... μουσική γραβά
τα, κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί, παρά το εντυπωσιακό της χρώμα. Σταμάτησε την 
ομιλία του, ζήτησε «συγνώμη» και εξήγησε ότι ο θόρυβος προερχόταν από τη γραβάτα του, καθώς συμ
μετείχε σε μια εθνική εκστρατεία κατά του καρκίνου του εντέρου, που καλεί τους ανθρώπους να φο
ρούν φανταχτερά ρούχα ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον του κόσμου για την ασθένεια.
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Η φράση «τα πάχη μου χα κάλλη μου» είναι ευαγγε'λιο για μια μητέρα από το Νι- 
ου Τζέρσεϊ χων ΗΠΑ. Η 42χρονη Νχόνα φοράει XXXXXL και ζυγίζει 272 κιλά. Ωστόσο όχι μόνο 
δεν προσπαθεί να χάσει βάρος, αλλά αντιθέτως στοχεύει να φθάσει τα 455 κιλά ώστε να γίνει 
η πιο βαριά γυναίκα του πλανήτη, καθώς -όπως λέει- λατρεύει τη δημοσιότητα όσο και χα λι
παρά. Η Νχόνα πάσχει από διαβήτη και δυσκολεύεται να μαγειρέψει ή να κάνει μπάνιο, όμως, 
αυτό δεν την εμποδίζει να θεωρεί τον εαυτό της υγιή και σέξι. Την άποψη της συμμερίζεται και ο 
αρραβωνιαστικός της, παρότι ο βιος δεν είναι παχύσαρκος. Στόχος της 42χρονης είναι να μπει στο ρε
κόρ Γκίνες και να αποκτήσει το δικό της ριάλιτι, ενώ έχει δημιουργήσει και σάιτ με φωτό «σέξι» γυναικών τε
ραστίων διαστάσεων.

Αρχηγός καρχέλ ναρκωτικών μέχρι πρόσφατα εμφανιζόταν σε μισθοδοσία δασκά
λων του Μεξικού. Ό πω ς φαίνεται από σχετικούς καταλόγους μισθοδοσίας που αναρτήθη- 
καν στο Διαδίκτυο, ο Σερβάντο, γνωστός αρχηγός του καρχέλ «λα Φαμίλια», πληρωνόταν 
κανονικά για υπηρεσίες που προσέφερε σε δημοτικό σχολείο της ιδιαίτερης πατρώας του 
στην Αρτέγκα του κρατιδίου Μισοάκαν. Σύμφωνα με στοιχεία, η πρόσληψη του αρχηγού 
έγινε το 1985, αλλά παραμένει άγνωστο πότε αποσύρθηκε, αφού συνέχισε να πληρώνεται 
μέχρι το 2009 και τους πρώτους μήνες του 2010. Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα πρω- 
τοανέφερε το όνομα του Σερβάντο ως αρχηγού της «λα Φαμίλια» τον Μάρτιο του 2009 όταν 
προσέφερε 2.4 εκατ. δολάρια για πληροφορίες που οδήγησαν στη σύλληψή του.

Μια 57χρονη γυ
ναίκα από την Καλι- 
φόρνια κυκλοφορού
σε επί μήνες με το 
πτώμα μιας άστεγης 
γυναίκας στο αυτοκί
νητό της, όπου της εί
χε προσφέρει καταφύγιο, επειδή όπως είπε στην αστυνομία δεν 
ήξερε που να απευθυνθεί. Η ιστορία από μόνη της προκαλεί 
ερωτηματικά για τους αστυνομικούς, οι οποίοι όταν κλήθηκαν 
να επέμβουν, επειδή ένα αυτοκίνητο εμπόδιζε την κυκλοφορία 
σε δρόμο της πόλης, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα απομεινάρια 
ενός γυναικείου πτώματος! Ό ταν αναζήτησαν την ιδιοκτήτρια 
του αυτοκινήτου, εντόπισαν την 57χρονη, η οποία είπε ότι σε 
ανύποπτο χρόνο είχε επιτρέψει στην άστεγη γυναίκα να κοι
μηθεί στο αυτοκίνητό της, αλλά, όταν εκείνη ξαφνικά πέθανε, 
δεν ήξερε τι να κάνει κι επιπλέον, επειδή αντιμετώπιζε δικά της 
οικονομικά προβλήματα, δεν ήθελε να μπλέξει και σε άλλους 
μπελάδες...

Καρπούζι 41 κιλών, «γέννησε» το μποστάνι δύο αδελφών 
από το Αργυροπούλι Τυρνάβου στη Λάρισα.

Το τεράστιο καρπού
ζι, όπως ήταν φυσικό, 
βρέθηκε στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος στη 
περιοχή, αλλά πολύ 
σύντομα κόπηκε με μα
χαίρι και μοιράστηκε 
μεταξύ φίλων. 
Υπολογίζεται ότι έβγα
λε περί τις 80 μερίδες!]

Η ρήση «η φτώχεια θέλει καλοπέραση», 
υλοποιήθηκε πλήρως από έναν άνεργο Λεττονό, 
ο οποίος έτρωγε και έπινε πλουσιοπάροχα στα κα
λύτερα εστιατόρια του Λονδίνου και στη συνέ
χεια εξαφανιζόταν χορτάτος, χωρίς να πληρώσει 
το συνήθως υπέρογκο λογαριασμό. Σύμφωνα με 
την αστυνομία ο 27χρονος Janis κατηγορείται ότι 
υπέπεσε στο συγκεκριμένο παράπτωμα σε τρεις 
τουλάχιστον περιπτώσεις. Ειδικότερα κατηγορεί- 
ται ότι άφησε απλήρωτο λογαριασμό της τάξεως 
των 411 ευρώ στο Glass House του Ρίτσμοντ, στο 
νοτιοδυτικό Λονδίνο και έναν ακόμη υψηλότερο 
λογαριασμό των 1.137 ευρώ στο Connaught Hotel 
στο κεντρικό Λονδίνο. Τον μεγαλύτερο, όμως, λο
γαριασμό τον πραγματοποίησε στο γαλλικό εστι
ατόριο L’ Oranger επίσης στο κεντρικό Λονδίνο 
όπου κατανάλωσε φαγητό και ποτό της τάξεως 
των 1.203 ευρώ και έφυγε χωρίς να μπει στον κό
πο να πληρώσει.
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αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Ο Αστυνόμος Στεργίου δεν καχάφερε να μην λασπώ
σει τα παπούτσια του καθώς κάλυπτε τη χωμάτινη 
διαδρομή, που χώριζε τη βίλα του Γεωργίου Γούνα- 
ρη από το δρόμο. Ο ιδιοκτήτης τον περίμενε στην 
πόρτα του γκαράζ.
«Περάστε από εδώ, κ. Αστυνόμε και καθαρίστε τα πα
πούτσια σας», του είπε ο ιδιοκτήτης ενώ στη συνέ
χεια πρόσθεσε: «Μέχρι να φτιαχτεί ο κήπος πρέπει 
να μπαίνουμε στο σπίτι από το γκαράζ για να μην θυ
μώνει η γυναίκα μου. Αλλά ας έρθουμε στο θέμα μας. 
Απόψε κάποιος έκλεψε το χρηματοκιβώτιο και κανείς 
δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Πρόκειται για πολύ βαρύ 
χρηματοκιβώτιο, όποιος το πήρε, το έβγαλε έξω από 
την πόρτα του στούντιο και το τράβηξε μέχρι το δρόμο. 
Ελάτε να σας δείξω».
Έξω από την πόρτα του στούντιο, που έβγαινε στο 
εξωτερικό του σπιτιού, υπήρχε ένα μικρό βουνα
λάκι από λάσπη, από το οποίο ξεκινούσε ένα πλα

τύ αυλάκι, φάρδους περίπου 
εξήντα εκατοστών, το οποίο 
συνεχιζόταν μέχρι το δρόμο. 
Το αυλάκι τελείωνε στο ύψος 
του δρόμου χωρίς καμιά ανω
μαλία.
«Μην παραξενεύεστε, κ. Αστυ
νόμε αν η λάσπη είναι εντελώς 
λεία», είπε ο Γούναρης προ
σθέτοντας: «Το χρηματοκι
βώτιο ήταν πολύ βαρύ. Χωρίς 
αμφιβολία πίεσε πολύ το μα 
λακό έδαφος σβήνοντας κάθε 
ίχνος».

Ο Αστυνόμος Στεργίου παρατήρησε το βουναλάκι 
λάσπης στην άλλη πλευρά της αυλακιάς και πρό
σεξε ότι ήταν πιο πλατύ από αυτήν, λείο στην επι
φάνεια που αντιστοιχούσε στην αυλακιά και τραχύ 
στις άκρες.
«Ο ληστής πρέπει να κουράστηκε πολύ για να σύρει 
το χρηματοκιβώτιο. Ό ταν έφτασε στο δρόμο πρέπει 
να είχε κάποιο όχημα για να το φορτώσει, αλλιώς δεν 
εξηγείται η έλλειψη κάθε ίχνους. Κύριε Γούναρη, είστε 
σίγουρος ότι δεν ακούσατε κάποιο όχημα να απομα
κρύνεται»;
«Σας το επαναλαμβάνω, κύριε Αστυνόμε ούτε άκουσα, 
ούτε είδα τίποτα. Δυστυχώς, δεν μπορώ να σας δώσω 
κανένα στοιχείο για το ληστή».
«Εγώ όμως έχω ένα συγκεκριμένο λόγο για να μην π ι
στεύω ότι στο σπίτι σας έγινε κλοπή».

Ποιό στοιχείο έκανε τον Αστυνόμο Στεργίου 
να θεωρεί ότι ο κ. Γούναρης δεν του έλεγε την 
αλήθεια;

οδηγείτε σιοστά; (παιχνίδι 2)

Σε κατοικημένη περιοχή χωρίς φωτισμό 
μπορείτε να οδηγείτε με αναμμένα φώτα 
πορείας;
Α. Ναι 
Β· Ό χ ι

Τα ελαστικά του ίδιου άξονα πρέπει να  
έχουν την ίδια πίεση;
Α. Ναι, οπωσδήποτε πρέπει να έχουν την ίδια πίεση.
Β. Ό χι, δεν είναι απαραίτητο να έχουν την ίδια πίεση.

Τι προκαλεί η οδήγηση οποιοσδήποτε οχήματος, όταν ο 
οδηγός του βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος;
Α. Τίποτα.
Β. Επαγρύπνηση και εγρήγορση.
Γ. Υπνηλία, δυσκολία σκέψεως, έλλειψη κρίσεως κλπ.

σπαζοκεφαλιά (παιχνίδι 4)

Έ νας επιχειρηματίας σκέφτηκε το παρακάτω συνταξιοδοτικό 
πρόγραμμα για τους υπαλλήλους του:
Τους είπε πως θα τους δώσει σύνταξη αμέσως μόλις ο καθένας 
τους εργασθεί για 8 καθαρές ώρες στο ταμείο της εταιρίας. Η μόνη 
προϋπόθεση που έθεσε ήταν ότι κανένας τους δεν επιτρέπεται να 
εργασθεί κάθε μέρα, περισσότερο από το μισό του χρόνου που του 
απομένει για να συμπληρώσει τις 8 αυτές ώρες. Την πρώτη μέρα 
δηλαδή ένας υπάλληλος μπορεί να εργασθεί στο ταμείο μέχρι 4 
ώρες, τη δεύτερη μέχρι 2, κ.ο.κ.
Σε πόσες ημέρες αυτός ο υπάλληλος θα μπορέσει να βγει 
στη σύνταξη;

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Είναι 3 τρεις σκύλοι πίσω από το Φράχτη και κάνει ο πρώτος: 
-ΓΑΒ!
Κάνει ο δεύτερος:
-ΓΑΒ!
-αφνικά κάνει και ο τρίτος:
- ΓΑΒ, ΓΑΒ!!
Και του λέει ο πρώτος:
- Ρε συ, μην αλλάζεις θέμα!!!
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παιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 3) για τί το λέμε έτσι
1. Σε ποιο νησιωτικό σύμπλεγμα ανήκει η 
Κάλυμνος;
Α) Δωδεκάνησα, Β) Κυκλάδες, Γ) Σποράδες

2. Σε ποια χώρα βρίσκεται η Χάγη;
Α) Βέλγιο, Β) Ελβετία, Γ) Ολλανδία

3. Ποιο από τα παρακάτω χρώματα ανήκει στα 
βασικά;
Α) Πράσινο, Β) Κόκκινο, Γ) Άσπρο

η γλώσσα μας
συνίσταται-συνιστάται. Οι λέξεις διαφέρουν στη σημασία 
τους: Το συνίσιαται σημαίνει (ανάλογα με την πρόθεση, 
με την οποία συντάσσεται): 1) «αποτελείται» (συνίσταται 
από) και 2) «έγκειται, βρίσκεται, υπάρχει» (συνίσταται σε): 
«Το βιβλίο συνίσταται από τα έξης κεφάλαια» - «Η βοήθεια 
του Κράτους συνίσταται στο να εξασφαλίσει τις αναγκαίες 
πιστώσεις για το έργο». Αντίθετα, το συνιστάται σημαίνει 
«προτείνεται, δίδεται η συμβουλή, γίνεται η σύσταση»; «Σε 
τέτοιες περιπτώσεις συνιστάται ανάπαυση του ασθενούς» - 
«Λόγω του καύσωνα συνιστάται να αποφεύγουν οι ηλικιω
μένοι να μετακινούνται στους δρόμους».

τάδε(ς) - δείνα(ς). Αοριστολογικές λέξεις που χρησιμοποι
ούνται όταν συνειδητά ο ομιλητής θέλει να αποφύγει την 
ονομαστική αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Χρησιμο
ποιούνται είτε χωριστά («δεν απευθύνομαι στον τάδε πο
λιτικό, ο οποίος έχει συμφέρον να λέει πως διαφωνεί» - «η 
δείνα επιχείρηση, το δείνα μαγαζί, ο δείνα έμπορος, όλοι 
ισχυρίζονται ότι μαστίζονται από την κρίση και δεν έχουν να 
πληρώσουν την Εφορία») είτε μαζί («δεν μπορεί ο τάδε και 
ο δείνα κύριος να καθορίζουν το μέλλον τής χώρας» -«ο τά
δε λέει αυτά, ο δείνα λέει εκείνα- δεν μπορείς να καταλάβεις 
τίποτε»).Όταν χρησιμοποιούνται μαζί ο τάδε και ο δείνα, 
ισοδυναμούν με ζεύγη όπως αυτός και εκείνος, ο ένας και ο 
άλλος με έντονη, όπως είπαμε, τη διαφορά τη ς συνειδητής 
αποφυγής αναφοράς σε ονόματα και, συχνά, με μειωτική ή 
ειρωνική υποσήμανση. Η ειρωνική ή μειωτικά σχολιαστική 
απόχρωση οδηγεί ενίοτε και σε χρήσεις όπως ο τάδες και ο 
δείνας, δηλ. σε κλίση, τρόπον τινά, των άκλιτων τάδε και δεί
να κατά τα αρσενικό που λήγουν σε -ς (πατέρα-ς, αδελφό-ς, 
παππού-ς).
Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη

«Να ‘σαι καλά τον Αύγουστο που ‘ναι παχιές οι μύ
γες»
Στα αρχαία χρόνια η Ολυμπία δεν ήταν πόλη, αλλά τόπος 
όπου γινόντουσαν οι αγώνες, ένα άλσος από αγριελιές και 
λεύκες ανάμεσα από τις οποίες υπήρχαν τότε ωραίες οικο
δομές.
Παρόλα αυτά, το καλοκαίρι έκανε πολύ ζέστη. Οι αρχαίοι 
όταν ήθελαν να φοβερίσουν κάποιον, του έλεγαν: «Θα σε 
στείλω τον Αύγουστο στην Ολυμπία, να κάνεις παρέα με 
τις μύγες». Πραγματικά, οι μύγες ήταν τόσο πολλές εκεί, 
ώστε έκαναν δεήσεις στο Δία, για να τις διώξει.
Οι θεατές της Ολυμπίας υπέφεραν αφάνταστα, ώρες ξε
σκούφωτοι στον ήλιο. Το νερό ήταν λιγοστό και η πολυκο
σμία έφερνε μεγάλη στενοχώρια.
Ο Θαλής ο Μιλήσιος ήταν m a 80άρης, όταν θέλησε να δει 
για τελευταία φορά τους αγώνες. Οι συμπολίτες του, τότε, 
για να τον τιμήσουν, του έδωσαν την καλύτερη θέση και 
προσπαθούσαν να τον δροσίσουν με κλαδιά, που έκοψαν 
από τα δένδρα. Παρόλα αυτά δεν άντεξε στη ζέστη και στις 
μύγες του Αύγουστου και πέθανε εκεί από συγκοπή. 
Φαίνεται, λοσιόν, ότι η φράση που λέμε αστειευόμενοι σή
μερα: «να ‘σαι καλά τον Αύγουστο, που ναι παχιές οι μύ
γες», είναι απήχηση από τ’ αρχαία εκείνα χρόνια των Ολυ
μπιακών αγώνων.
Δεύτερη εκδοχή:
Κάποτε, ο καλομαθημένος πεντακάθαρος και από τζάκι 
Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος βρέθηκε στην ανάγκη να δώ
σει το χέρι του, για να συγχαρεί ένα παλικάρι της Επανά
στασης, που είχε να πλυθεί από την ημέρα που βγήκε στο 
κλαρί.
Σχεδόν κόλλησε το χέρι του Μαυροκορδάτου πάνω στο 
λίπος και τη βρόμα της παλάμης του παλι
καριού.
Ανατριχιάζοντας, ο Μαυροκορδάτος, εί- i 
πε όσα καλά λόγια έπρεπε να του πει 
για το ανδραγάθημα που είχε κάνει 
και πρόσθεσε, χαμογελώντας: ^

«Και να ‘σαι καλά τον Αύ-  ̂
γούστο, που ‘ναι παχιές οι  ̂
μύγες»!

ΠΗΓΗ: «.Λέξεις και φράσεις τταροιμιώδεις» 
του Τάχη Ναστούλη εκδ. Σμυρνκοτάκη

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Μπαίνει στο σπίτι ο Γιωργάκης..

Η μητέρα του: Γιωργάκη σήμερα δεν παίρνατε βαθμούς; 

Πού είναι ο έλεγχός σου;

Γ ιωργάκης; Τον δάνεισα στην Ελενίτσα.

Η μητέρα του: Αυτή δεν είναι η πρώτη στην τάξη σου;

Γ ιωργάκης: Ναι.

Η μητέρα του: Τότε π θέλει τον δικό σου έλεγχο;

Γ ιωργάκης: Να κάνει πλάκα στους γονείς της!
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ελληνικές παροιμίες
►η  ανάγκη τέχνες εργάζεται.
- Η ανάγκη κάνει τον άνθρωπο πονηρότερο, εξυπνότερο 
και ικανότερο.
- Όποιος έχει πραγματική ανάγκη προσπαθεί και βρίσκει 
τρόπους να τα καταφέρει.
► Στου κασίδη το κεφάλι, όλοι κάνουν τον κουρέα.
- Πειραματισμοί πάνω σε απροστάτευτο και ανίσχυρο 
άνθρωπο.
- Όλοι κάνουν τον έξυπνο στον ανήμπορο ή κακομοίρη 
άνθρωπο.
► 'Οποιος πολύ απλώνεται, γρήγορα μαζεύεται.
- Λέγεται κυρίως για τους εμπόρους, οι οποίοι ανοίγονται 
πολύ στις επιχειρήσεις τους και τελικά πέφτουν έ ξ ω ^ Ι ^
- Όποιος μεγαλοπιάνεται και ενεργεί πάνω από τις 
δυνατότητες του, στο τέλος αποτυγχάνει.

Από το βιβλίο του Φαίδωνα Τότοκα εκδ. Μπαρμπουνάκη.

• · * 
r

τεστ αστυνομικών γνώσεων
1. Ο εργάτης Ε του εργοστασίου τσιγάρων 
«ΣΕΚΑΠ» τοποθετεί σε σάκο 10 κούτες τσιγάρων 
σε απόμερο σημείο του εργοστασίου προκειμενου να  
τον μεταφέρει στο σπίτι του τη νύχτα. Με την πράξη 
του αυτή ο Ε πραγματώνει τα εξής εγκλήματα: 
α) κλοπή (αρ. 372 ΠΚ), διότι την κατοχή των τσιγάρων 
την έχει ο εργοστασιάρχης, 
β) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), διότι την κατοχή των 
τσιγάρων την έχει ο Ε,
γ) απόπειρα κλοπής (αρ. 42 § 1 σε συνδ. με αρ. 372 ΠΚ), 
διότι ο κάτοχος έχει χάσει την κατοχή (εργοστασιάρχης) 
επειδή δεν μπορεί να ασκήσει φυσική εξουσία, αλλά ο Ε 
δεν θεμελίωσε δική του.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ντομένικο..., ιταλός συνθέτης του 18ου αιώνα
2. Ιστορικός οικισμός στη βόρεια Εύβοια - Τζορτζ Μπέρναρ..., 
Ιρλανδός νομπελίστας συγγραφέας
3. Διοικητική περιφέρεια της Αρμενίας - Άντριου..., σύγχρο
νος Αμερικανός πιανίστας και συνθέτης
4. Μοχάμεντ ..., Αμερικανός πυγμάχος του περασμένου αιώνα 
- Κατεύθυνση διανύσματος
5. Είδος κεφαλικού φόρου στη βυζαντινή αυτοκρατορία
6. Αρχικά ένωσης κρατών - Αρχαίο σύμβολο δύναμης και 
αφθονίας
7. Αρχιτέκτονας του Παρθενώνα
8. Χαρακτήρας διαλυμάτων και χημικών ενώσεων

σταυρόλεξο

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μη κερδοσκοπικός οργανισμός
2. Τζερμάν..., αργεντινός σκηνοθέτης - Αρχικά εργατικού 
κέντρου
3. Κατάσταση της ύλης - Ερωτηματική αντωνυμία
4. Απόχρωση του κόκκινου - Αντιδικτατορικό φοιτητικό 
κίνημα
5. Πεζό του Νίκου Καββαδία - Σύστημα πέδησης
6. Οικόσιτο θηλαστικό ζώο
7. Στρατής..., Έλληνας πεζογράφος του προηγούμενου 
αιώνα
8. Φίλος και ηνίοχος του Ηρακλή

7 4
8 6

4 6 2 5
1 8 6

6 2 7 4
7 1 9

2 3 7 1
7 3

5 4
Daily SuDoku Sur 1 7-Jul-20l 1 very hard

2. Ό ταν ο Α αφαιρεί από το οπωροπωλείο «ΤΟ 
ΦΡΟΥΤΟΖΕΙΝ» του Γ, δύο (2) τελάρα με καρπούζια 
που εκτίθενται έξω από το οπωροπωλείο με σκοπό 
να τα ιδιοποιηθεί παράνομα, τότε ο Α διαπράττει:
α) κλοπή (αρ. 372 ΠΚ), σε βάρος του Γ διότι κατά την 
φυσική αντίληψη της κοινωνικής ζωής, ο Γ ασκεί 
γενική φυσική εξουσία επί όλων των κινητών που 
βρίσκονται στους χώρους όπου αυτό ασκεί γενική 
κυριαρχία (κατάστημα), έχει δηλαδή γενική πραγματική 
εξουσία και γενική θέληση εξουσίασης, 
β) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), διότι την κατοχή των 
τελάρων που βρίσκονται έξω από το κατάστημα την έχει 
ο Α,
γ) υφαίρεση (αρ. 378 ΠΚ).

ΠΗΓΗ: τον Νομικού Εγκληματολσγου 
Ν. Δφμενούδτι.
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[ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ -2011 ]
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)

Το πτώμα του θύματος είναι πολύ ψηλά από τη γη, για 
να μπορεί να πατάει πάνω σε μια καρέκλα, κατά την 
ώρα της αυτοκτονίας. Αυτό προκύπτει από το γεγονός 
ότι ο Αστυνόμος Στεργίου χτύπησε με το γοφό του τα 
πόδια του θύματος.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1. Γ, 2. Γ, 3. Β

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1. Α, 2. Α, 3. Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Καμία πιθανότητα. Μετά από 72 ώρες θα 
είναι πάλι μεσάνυχτα.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: Ι.β, 2.β..

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
1) Σακκάς Ευάγγελος, 2) Βοϊβόνδα Ροδάνθη. 
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(0 yahoo.gr ή με fax στο 
210-6849352. (Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη  
στοιχεία σας, την ηλικία  σας καθώς και τη διεύθυνση για  
την αποστολή του δώρου σας).

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Σ κ Α Ρ Λ *
Τ I

2 0 Ρ Ε 0
' ■ *

0

3 Μ Α Ρ
* ■ X

Λ

4 Α Λ
' ■ Φ 0 Ρ Α

5 τ ■ *
Ρ I Κ 0

6 ■ κ
Ε Ρ Α Σ

7 I Κ Τ I Ν 0 Σ I

8 0 Ξ I Ν 0 Σ

7 4
8 6 5 3 2 9 7 1 4
9 3 4 6 2 5

1 8 6
3 8 6 2 9 7 4 5 1
5 7 1 9
2 3 7 1
6 4 8 9 1 2 5 7 3

5 4 2

ΛΥΣΗ Sudoku

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά 

σ' όλους τους εορταζόμενους.

Ιούλιος

(*) Κινητή γιορτή

Αύγουστος
Μάρκελος 1/8

Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριος, Σωτηρία 6/8

Αστέριος 7/8

Τριανταφυλλιά, Τριαντάφυλλος 8/8

Ευλαμπία, Ηρώ, Λαυρέντιος 10/8

Δέσποινα, Ηλιοστάλακτη, Κρυστάλλω, Μαργέτα, 

Παναγιώτης, Παναγιώτα, Σιμέλα, Μαρία
15/8

Αλκιβιάδης, Γεράσιμος, Διομήδης, Σαράντης 16/8

Αρσένιος 18/8

Φανούριος 27/6

Δάμων 28/6

Αλέξανδρος 30/6

γνωρίζετε οτι...
► τα μυρμήγκια μπορούν να σηκώσουν και να τραβήξουν 
πράγματα που ζυγίζουν ίσα με 50 και 300 φορές το βάρος 
τους αντίστοιχα;
► η πιο ξηρή περιοχή του πλανήτη μας είναι η έρημος 
Ατακάμα στη Χιλή, όπου πέφτει περίπου 1 χιλιοστόμετρο 
βροχής το χρόνο, δηλαδή 324 φορές λιγότερη βροχή από τη 
Λευκωσία;

' η σεκόγια είναι το ψηλότερο δέντρο στον κόσμο (γύρω 
στα 100 m) και ταυτόχρονα ο ψηλότερος ζωντανός 
οργανισμός;
Ρ ’ ο Ειρηνικός Ωκεανός έχει περισσότερο νερό από ότι όλοι 
οι άλλοι ωκεανοί και οι θάλασσες μαζί;
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Αθανάσιος Ντάλας

Α ξιότιμο
Υ π ουρ γό Π ρ οσ τα σ ία ς  ιο υ  Π ολίτη Α θήνα, 2 5  Ιουλίου  2011
Κύριο Χ ρήστο Π α π ουτσ ή  Α ριθμ. Πρωτ.· 2009/Κ .Κ

ΚΟΙΝ: ΕΛ.ΑΣ/ Γ ρ α φ είο  κ Α ρχηγού
Π υ ρ ο σ β εσ τ ικ ό  Σ ώ μ α / Γ ραφ είο  κ Α ρ χη γο ί  
Λ ιμ ενικ ό  Σ ώ μ α / ί ρ α φ ε ίο  κ. Α ρχηγού

Α ξιότιμε κύ ρ ιε  Υ π ουρ γέ ,

Οι Παγκόσμιοι Α γώνες Spvdal Olympics ΑΘΗΝΑ 2011. οι οποίοι με επι-υχια  

ολοκληρώ θηκαν ο ιις  4  Ιουλίου, αποτέλεσαν σταθμό στην ιστοοια ου  κινήματος 
για τα δικαιώματα των α νθρώ πω ν με διανοητική αναπηρία. Σημείο ανα φ οράς νια 
ιι· παρόν και ιι> μέλλον της προσπάθειας τους για έναν κόσμο με λιγότερες κλειστεί 
πόρνες, γ·:· μια κοινω νία που θα σέμ» ται τη διαφορετικότητα και θυ επιφολά.ισ·:ι 
ΐΓόπμη συμπεριφ ορά προς όλα  της τα μέλη Αλλά και μια τιμαστια  ευκαιρία για την 

ι,λλάδα κα· τους Ελληνες - kui ιδιαίτερα τη νέα  γενιά  της πατρίδας μας- να γνώρισε. 
ί >. υπέροχο κόσμο των νίκη ιώ ν , νιι άντλησε· εμπνι υη και δύναμη α πό τ.| δική 
τους προσπάθεια . Και να την υποσ  ιηριξει με ιικόμη μι γαλύι ερη ορμή και θέρμη

Στους Αγώνες, οι οποίοι πετυχαν να προσελκύσοιιν στην Ελλάδα με θετικό τρόπο 
τα βλέμματα ολοκλήρου του πλανήτη και να στειλουν ενα ,.ήνυμα ι/'ΐώ σι,, 
α ισ ιόδ οξες  κια ανθρω πιάς, συμμετείχαν περισοοινροι από 7,500 σ·,τσ..δαίοι 
αθλητές α πό 175 χώ ρες του κόσμον. Δίπλα τους χ ν .  ιε·. , , ι , Γ . ι . ΐ ν , . κ ^ ι  ·· ; 
διαιτητές αλλά <αι ένα α νθρώ πινο  ποτάμι 25001) εθελοντώ ν, που με την παρουσία  
και την προσφορά τους υποστήριξαν κάθε στιγμή ku i κάθε τομέα της διοργάνωσης.

Ανιιλογιςόμενοι όσα  ζητάμε τις ημέρες των Αγώνων ο λ λα και τα χρόνια της 
προετοιμασίας τους, νιώ θουμε την «ναγκη να σας ιυχα ριοιή ουομ ε un o καρδιάς. Νσ

σας ιτούμε πως .ν χω ς  η δική ο  .ς, αλλά και τω ν ιπ ι.’π ΠΙ·Ι|1' ". ·Λ «π ό  τι ι Υπουργείο

πας φ ορέω ν (ΕΛΑΣ. Π υρισβεστικο Σώμα. Γε»ι κή Γρα·ι,ιοττ.»ια ΙΙώι··Μ |ς

Π(ιογ ιιιοίας ί-.ΥΠ, Λιμενικό Σώμα) δημιουργική ουν ι ιοφ υρι. και υι. ΊΟ ι ήρ.ξη, η

οποί,ι  ξεκίνησε ιι Σεπτέμβριο -ο υ  2008 μι την υιιονμαφή του Μνημονίου

Συνεργασίας μεταξύ του (τότε) Υπουργείου Εσωτερικών και της Οργανωτικής 
Επιτροπής των Παγκόσμιων Αγώνων Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 και 
συμπεριελαβε την παραχώρηση των θερέτρων Αξιωματικών της Αστυνομίας 
(περιοχής Αγίου Ανδρέα), το σχεδιασμό και εφαρμογή μέτρων κυκΛοιρορίας, 
ασφάλειας, τάξης- και πολιτικής προστασίας για την εύρυθμη διεξαγωγή των 
Αγώνων, τη συμμετοχή Ελλήνων αστυνομικών στο τελευταίο στάδιο της Διεθνούς 
Λαμπαδηδρομίας (Special Olympics Law Enforcement Torch Run) ku· βεβαίως την 
ουσιαστική συμβολή οας στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού, οι Παγκόσμιοι Αγώνες 
Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011 είναι βέβαιο ότι δε θα μπορούσαν να έχουν 
διοργανωθεί με τον Ιδιο τρόπο και την Ιδια επιτυχία.

θα ήταν δε χαμό μιις uv kui οτο μέλλον, συνεχίσεις vu βρίσκεστε δί.ιλσ στον 
ευγενικό αγώνα των ανθρώπων με διανοητική αναπηρία και το παγκόσμιο κίνημα 
των Special Olympics. Να «είστε μέοιά» στην npoonuti·...ι ιούς γ.α ά «  καλύτερα

Tu special Olympics Ελλάς και οι άνθρωποι ιούς, που επί 25 σχεδόν χρόνια μοχθούν 
για την ανάπτυξη των προγραμμάτων Special Olympics σε κάθε γωνιά της πατρίδας 
μας και στα on jiu  συμμετέχουν πάνω από 13.000 ελληνόπουλα σ ι 2Θ Αθλήματα 
(22 rapivu και 6  χειμερινά), θα συνεχίσουν με αμείωτο ενδιαφέρον το έργο που 
έχουν μι τόσο πείσμα ταχθεί vu φέρουν εις πέρας, γιει να -ιναδείξουν πως η 
κληρονομιά που αφησαν οι Παγκόσμιοι Αγώνες ΑΘΗΝΑ 2011 είναι τεράστια και μι 
πολλαπλασιαστικά οφέλη για  ίο  κοινωνικό συνυλο

Οι αθλητές μας, οι οικογένειες τους, οι προπονητές και οι εθελοντές θιι σας 
περιμένουν πάντα στον «Υπέροχο Κόσμο των Νικητών».

1ε τιμή.

ίιάνν.ι Δεσποτοπούλο.ι 
Πγόεδρος
Οργανωτικής Επ τροπής Παγκόσμιων Α γώ ν, ν 
Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011

Α πυ την πρεσβεία της Ο μοσπονδιακής Κ υβέρνησης της Βρα
ζιλίας στην Ελλάδα, εκφράζονται θερμότατες ευχαριστίες προς τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή, καθώς και 
προς όλο το προσωπικό του Υπουργείου και ιδιαίτερα στον Α ΙΑ  Ανδρέα 
Καραγιώργο για την πολύτιμη υποστήριξη που παρείχε κατά την περί
πλοκη επιχείρηση διάσωσης 148 Βραζιλιάνων και άλλων Ισπανών πο
λιτών, υπαλλήλων της Βραζιλιάνικης τεχνικής εταιρίας Constructora 
Queiroz Qalvao S A , και των συγγενών τους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν 
από τη Βεγγάζη της Λιβύης στο λιμάνι του Πειραιά και αναχώρησαν 
από το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος με προορισμό την Βραζιλία.
Ο Αρχηγός της Βουλγαρικής Αστυνομίας και ο Γενικός Γραμ
ματέας τον βουλγαρικού Υπουργείου Εσωτερικών κ. Καλίν 
Γκεορκίεβ με επιστολή τους, προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου, εκφράζουν τις ευχαριστίες

τους διότι οι ενέργειες της Αστυνομικής Συνδέσμου A Α  Αρετής Αι- 
ασή, σε συνεργασία με τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. 
Ιωάννη Ραχωβίτσα, είχαν ως αποτέλεσμα τη σύλληψη επικίνδυνου 
κακοποιού στη Βουλγαρία.
Ο κ . Γεώ ργιος I. Κ ακλίκης Π ληρεξούσιος Υπουργός Α ’ στη  
Μ όνιμη Α ντιπροσω πεία της Ελλάδας στη Γενεύη, με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή 
εξάρει τις άριστες ενέργειες του Αστυνόμου Β ’ κ. Ανδρέα Καραγιώρ- 
γου, που συνέβαλαν στην επιτυχή εξέταση της χώρας μας από το Μη
χανισμό του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Ο Ταξίαρχος (ΕΠ), κ. Αλέξανδρος Γαβριηλίδης, με επιστολή 
του προς τον Διοικητή της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών κ. Γεώρ
γιο Καστάνη, της ΔΙνσης Ασφάλειας Αττικής, εκφράζει τις ευχαριστί
ες του στον ίδιο, σε όλο το προσωπικό της υπηρεσίας και ιδιαίτερα 

στους Υ/Α’ Ηλία Τοαγκαρίδη, Δημήτριο 
Μακρή και Υ/Β’ Πλάτωνα Μαρτίνη για 
την απόλυτα επαγγελματική και ανθρώ
πινη συμπεριφορά που υπέδειξαν απέ
ναντι στον ίδιο όταν ουνελήφθη από την 
υπηρεσία τους ο γιος του Γαβριήλ Γαβρι- 
ηλίδης
Η  Α ρχιφ ύλα κα ς Α θανασία Αθανα- 
σοπούλου, που υπηρετεί σ π ι ΔΙνση 
Α στυνομικού Π ροσατπικούΙΑ.ΕΑ, 
ευχαριστεί τη Διεθνή Ένταση Αστυνομι-

Ημερομηνία: Fri, 27 May 2011 22:01:07 -.0300110:01:07 w  EEST]_________________________________________________________

_______Αττό: Stavros Agritelis <stavros.agritelis81@gmail.com>_____ _ ____________________________________________________

______ Προς: press® astynomia.gr <press@astynomia.gr>

______ Θ Ιμο: Ευχαριστήριο _____________________________________

Καλησπέρα σας,

ονομάζομαι Σταύρος Αγριτέλης, κάτοικος Γλυφάδας, στην οδό Ορφέως 3 και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την άμεση 
κινητοποίηση τόσο της αμέσου δράσεως όσο και της ομάδας ΔΙΑΣ, που μετά από τηλεφωνική μου κλήση, βρέθηκαν έγκαιρα στην 
γειτονιά μου γεμίζοντας όλους τους κάτοικους της Ορφέως με το αίσθημα της ασφάλειας.

Μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στον τόπο μας, τουλάχιστον είναι πολύ παρήγορο που νιώθουμε ασφαλείς στα σπίτια μας!!! 

και πάλι ένα θερμό ευχαριστώ,

Αγριτέλης Σταύρος
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Αττό: "Stavroula Makri" <stavroula.makri@gmail.com>
Προς: <press@hellenicpolice.gr>
Αποστολή: Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011 7:13 μμ
Θέμα: Συγχαρητήρια, σας ευχαριστώ πολύ.
Αισθάνομαι την ανάγκη να σας ευχαριστήσω για την άμεση παρέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ και 
άλλων συναδέλφων σας, σε κλήση που κάναμε εγώ και η μικρή μου κόρη μέσω του 100 για 
απόπειρα διάρρηξης του σπιτιού μας.

Ευγενέστατα παλικάρια, εξαιρετικά άμεση επέμβαση, συγχαρητήρια!

Σταυρούλα Μακρή 

Ηράκλειο Αττικής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Στυλιανός 
Αμπελοχώρι Καστοριάς 
Τ.Κ. 52200

8 Απριλίου 2011

κών, το προσωπικό της Δ.Α.Α/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι τμ. 2ο καθώς και το προ
σωπικό της Δ/νσης Αστυνομικού ΠροσωπικούΙΑ.Ε.Α για την ηθική 
και υλική συμπαράστασή της στο βαρύτατο πένθος από την απώλεια 
τον συζύγου της Αστυνόμου Β ’ κ. Δημητρίου Διανά 
Ο Αντιστράτηγος (ε.α.)κ. Νικόλαος Θ. Ζωγράφος Ελληνι
κής Αστυνομίας, με επιστολή του προς τον Αρχηγό του Σώματος 
Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου, εκφράζει τις ευχαριστίες του 
και την ευαρέσκεια της Διοίκησης του Οργανισμού, για την αποδοχή 
του αιτήματος και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης του προσωπι
κού ασφαλείας της τράπεζας EUROBANK σε θέματα «προστασίας 
επισήμων» από εκπαιδευτές της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο κ. Π αναγιώ της Π απαδοπούλας Ε πίκουρος Κ αθηγητιίς 
Φ υσικής Π ανεπιστημίου Πατραιν, με επιστολή του εκφράζει τις 
ευχαριστίες του προς τους Αστυνομικούς οι οποίοι προσέτρεξαν αμέ
σως στην υπερήλικη μητέρα του (το πρωί της 5-8-2010), όταν εκείνη 
έπειτα από πτώση στην πλατεία Συντάγματος υττέστη σωματική βλά
βη και της παρείχαν προστασία και ψυχολογική υποστήριξη μέχρι 
την στιγμή που κατέφθασε το ασθενοφόρο.
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βασιλικού του Δή
μου Χαλκιδέων κ. Μαρίνος Καβουκίδης, με επιστολή του στον 
Αστυνομικό Διευθυντή Ν. Εύβοιας κ. Εμμανουήλ Γρηγοράκη, εκ
φράζει τις ευχαριστίες του στον ίδιο αλλά και στον Υποδ/ντή κ. Ανα
στάσιο Κάιντα, στο Δ/τη Τροχαίας κ. Κωνσταντίνο Αργύρη, στο Δ/τη 
του A. Τ. κ. Αναστάσιο Μπαρμπαράκο, στο Δ/τη κ. Δημήτριο Ντούρ- 
μα και στο προσωπικό του Α Σ . Βασιλικού καθώς και στην ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ. για την καθοριστική τους συμβολή προς αποφυγή οποιοσδή
ποτε ατυχήματος κατά την διάρκεια της τελετής υποδοχής της φλό
γας των παγκόσμιων αγώναν Special Olympics Αθήνα 2011 σας 
17/6/2011 στην Δημοακή Κοινότητα Βασιλικού Ν. Εύβοιας 
Ο Α ξιω ματικός (ε.α.) Δ ημήτριος Αποσιολόπουλος με επιστο
λή  του προς τον Αρχηγό του Σώματος ευχαριστεί τον Δ/τη της Τρο
χαίας Απτικής Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Κρόκο και τον Υπασπιστή 
του Ανθ/μο κ. Παναγιώτη Αλεβίζο για την ειλικρινή κατανόηση και 
συμπαράσταση σε οικογενειακό πρόβλημα.
Ο ιατρός,κ. Ιωάννης Βαμβακόπουλος, με επιστολή του προς 
το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, εκφράζει τις ευχαριστίες 
του στους Αστυνομικούς του Α Σ  Αγκιστριού, Ανθ/μο Σταύρο Ψει- 
ρόπουλο, Υπ/κα Σπυρίδωνα Νηφάκο, Αστ/κα Ιωάννη Κσντογουλί- 
δη, Αστ/κα Αθανάσιο Γεωργουδάκη, στον κύριο Γεώργιο Ζησόπουλο 
του Πυροσβεστικού κλιμακίου Αγκιστριού καθώς και στον Δήμαρ
χο Αγκιστριού κ. Ιωάννη Αθανασίου, διότι όταν ο ίδιος ανήμερα του 
Πάσχα αποκλείστηκε σε απόκρημνη περιοχή του Αγκιστριού κάτω 
από αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι ενέργειες των ανωτέρω δημοσί
ων λειτουργών είχαν ως αποτέλεσμα τον απεγκλωβιαμό του.
Ο κ. Σπυρίδαιν Μ ηνιάτης, με επιστολή του προς τον Αρχηγό της

Προς:
Α.Ε.Α/ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ 3° ΙΣΤΟΡΙΑΣ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ 
Περιοδικό «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΙ» 
Α. Κηφισίας 23, Τ.Κ. 151 23 -  Μαρούσι

Επιθυμώ να εκφράσω τη βαΟειά μου ευγνωμοσύνη για την αμέριστη 
συμπαράσταση στο πρόβλημα μου. II άμεση ανταπόκριση μετά την έκκλησή μου 
και η γενναιοδωρία την οποία επιδείξατε ενισχύοντας με οικονομικά, αποδεικνύει 
περίτρανα την ευαισθησία και την καλοσύνη σας.

Σας ευχαριστώ θερμά για την έμπρακτη υποστήριξη, η οποία μου δίνει κουράγιο 
και δύναμη, ώστε να αντιμετωπίσω το σοβαρό πρόβλημα της υγείας μου.

Με τιμή,

ΔΙ1ΜΗΤΡΙΟΥ Στυλιανός 
ΑνΟυπαστυνόμος

Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου, εκ
φράζει τις ευχαριστίες του στο πλήρωμα του περιπολικού Β 91 της 
Αμεσης Δράσης Αττικής, Αρχιφύλακα Νικόλαο Σκούρα και Αστυ
φύλακα Μιχαήλ Δελλή, διότι η άμεση συνδρομή τους την 01.10 ώρα 
της 27/4/2011 είχε ως αποτέλεσμα να αποτραπεί οποιαδήποτε ενέρ
γεια από επίδοξους διαρρήκτες στην εξοχική του κατοικία στη Μάν
δρα Αττικής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ 
www.armycamp.gr

ΑΡΒΥΛΑ  
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ  

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ  

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗ ΣΕΙΣ  

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE  
ΙΣΟΘΕΡΜ ΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεοέ 19 ευρώ 

Γκλόμπ (μικρΰ-μεγάλο) 14 -1 8  ευρώ 

θήκη χειροπέδων 5 ευρώ 

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 

θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8 ευρώ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ-ΠΑΝΤΕΛΟΝ 

75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΗ)
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Ο Α ντιναύαρχος (ε.α.) κ. Στυλιανός Π ολίτης, με επιστο
λή του προς τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ελευθέ
ριο Οικονόμου, εκφράζει τις ευχαριστίες του στους Ε.Φ. Παντελή 
Κοσμίδη, Νικόλαο Γκιουλή, Φώτη Μπαλαμπάνη που υπηρετούν 
στην Ομάδα Μ.ΑΣ. διότι τις βραδινές ώρες της 25 Μαΐου αντελή- 
ψθηοαν και κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη ο οποίος επιχεί
ρησε να αφαιρέσει δίκυκλο ιδιοκτησίας του.
Ο κ. Χ αράλαμπος Π απαδάτος, με επιστολή του, ευχαριστεί 
τον Αρχιφύλακα του A. Τ. Παλαιού Φαλήρου κ. Βάιον Κεραμάρη 
ο οποίος του έτεινε «χείρα βοήθειας» όταν την 18-01-2011 βαδίζο
ντας επί της οδού Αλκυόνης στο Παλαιό Φάληρο «σταμάτησε λό
γω αιφνίδιας αδυναμίας» και ο Αστυνομικός που διήρχετο με το 
αυτοκίνητό του τον είδε σταμάτησε και τον βοήθησε να σηκωθεί. 
Ο κ. Μ ίλτος Μ αυρομάτης με επιστολή του προς το Υπουρ
γείο Προστασίας του Πολίτη, ευχαριστεί τους Αστυνομικούς της 
ομάδας Δ ΙΑ Σ  και τους Αστυνομικούς του Τ.Α Νέας Κρήνης του 
Δήμου Καλαμαριάς, για την άμεση επέμβασή τους που είχε ως 
αποτέλεσμα την σύλληψη ενός από τους δράστες που λίγο νωρίτε
ρα είχαν διαπράξει διάρρηξη στην οικία της μητέρας του την 24 
Μαρτίου 2011 ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το αίσθημα ασφά
λειας στους πολίτες.
Ο Σύλλογος Δ ιδασκόντω ν κα ι οι μα θητές του 2ου Δ ημοτι
κού Σχολείου Π αλαμά Κ αρδίτσας εκφράζουν τις ευχαριστί
ες τους στο A T  Παλαμά και ιδιαίτερα στο Διοικητή Υ/Α κ. Τη
λέμαχο Σωτηρόπουλο και στον Ανθ/μο κ. Γεώργιο Ζαρχάνη για 
την πολύτιμη βοήθειά τους στην 
ολοκλήρωση του προγράμματος 
« Κυκλοφοριακής Αγωγής» στο 
σχολείο.
Το Α Σ . της ΑΡΗΣ ΚΑΕ -  
2003, καθώ ς κα ι τα  μ έλη  της 
αποστολής της ομάδας μπ ά - 
σκετ του ΑΡΗ, με επιστολή τους 
προς τον Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγο Δημήτριο Παπαδο
πούλα, εκφράζουν τις ευχαριστί
ες τους στην Ελληνική Αστυνομία 
για την πολύτιμη συνδρομή στην 
ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα κα
λαθοσφαίρισης μεταξύ των ομά
δων ΗΡΑΚΛΗΣ -  ΑΡΗΣ (26-3- 
2011).

Ο κ. Γεώ ργιος I. Π απαδόπου- 
Λος Δ ιοικητής του Ψ υχια τρ ι
κού Ν οσοκομείου Α ττικής, με 
επιστολή του εκφράζει τις ευχα
ριστίες του για την πρωτοβουλία 
αγάπης και προσφοράς του Πα
νοσιολογιότατου Πατρός Νεκτα-

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Δ/νση 

Ταχ.
Κώδικας

Τηλέφωνο

Fax

ΖΕΠ

50100
Κοζάνη

24610.53111

2461053123

Αγαπητέ κ Διευθυντή,

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση έλαβα το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση», 

το οποίο αποτελεί ήδη ένα κομμάτι της προσωπικής μου βιβλιοθήκης, και θέλω 

να σας συγχαρώ για την αρτιότητα της έκδοσής του.

Η εν λόγω περιοδική έκδοση μας ταξιδεύει στις φυσικές ομορφιές και τα 

τοπία του νομού Κοζάνης, αναδεικνύοντας παράλληλα τις δραστηριότητες που 

μπορεί να ανακαλύψει κανείς στην περιοχή μας. «Δείξε μου τη φωτογραφία 

ενός τόπου, ώστε να μπορέσω να τον αισθανθώ», έλεγε ο Edward Weston.

Χαιρετίζω ανάλογες πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ανάδειξη της 

περιφέρειάς μας και εύχομαι καλή συνέχεια στο πολυσύνθετο έργο σας.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
* * * £ \ * .  . - -Λ
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ρίου Κιούλου προς τους ασθενείς του Νοσοκομείου και την ηθική 
στήριξη του προσωπικού κατά την επίσκεψή του την 09 Απριλίου 
2011. Παράλληλα εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Δ/τη κ. Δη- 
μήτριο Βλαχόπουλο και σε όλο το προσωπικό του A T . Χαλανδρί
ου, για την μόνιμη στήριξη του έργου τους.
Ο Δ/της κ . Γεώ ργιος Ε μμ. Μ ιχαηλίδης κα ι το προσω πικό  
του Α .Τ . Κ υψέλης, ευχαριστούν τον κ. Γεώργιο Παναγιώτου για 
την προσφορά δέκα ζευγών χειροκτίων στην Υπηρεσία τους προς 
ενίσχυση του θεσμού «Αστυνομικός της Γειτονιάς».
Η  κα Σοφία Ευάγγ. Δ ιονυοοπούλου με επιστολή της προς 
τον Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εκφράζει τις ευχαριστίες 
της στον Υ/Α Καχπαρέλο Μαργαρίτη και Υ/Β Τααρτοίδη Κυριάκο 
που υπηρετούν στο Τ.Α Χαλανδρίου, διότι με τις άριστες ενέργειες 
τους κατάφεραν να φέρουν εις πέρας προσωπική της υπόθεση.
Ο κ . Δ ημήτριος Θ ω μαδάκης με επιστολή του προς το Υπουρ
γείο Προστασία του Πολίτη, εκφράζει την πλήρη ευαρέσκειά του 
για την εξαίρετη αντίδραση Αστυνομικού που ενώ ρύθμιζε την κυ
κλοφορία, όταν αντιλήφθηκε ότι ηλικιωμένος άνδρας έπεσε θύ
μα κλοπής από έναν άγνωστο δράστη, αμέσως έσπευσε στο ση
μείο προκειμένου να συλλάβει τον δράστη, ενισχύοντας με αυτό 
τον τρόπο το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες.
Μ ε επ ισ τολή  του προς το Υπουργείο Π ροστασίας του Πο
λίτη , πολίτης, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, 
ευχαριστεί την Ελληνική Αστυνομία διότι την 18-09-2010 και 
ώρα 06:00 χάρη στην άμεση επιχειρησιακή της ετοιμότητα στο

σταθμό Μετρά Μοναστηράκι απέ
τρεψε σε τέσσερα άτομα να προ- 
βούν σε οποιαδήποτε έκνομη ενέρ
γεια.
Ο Σύλλογος Οικολόγων 
Ύδρας α ΥΔΡΑΙΪΣΑ ΦΩΚΙΑ "

με επιστολή της προς τον Υπουρ
γό και Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη συγχαίρουν τον Δ/ντη 
του Α .Τ  Ύδρας κ. Γεώργιο Ζώτα 
ο οποίος εφαρμόζοντας τον νόμο 
προς όλες τις κατευθύνσεις έχει 
προστατέψει τους ιστορικούς και 
παραδοσιακούς οικισμούς του νη
σιού.
Ο κ. Γεώ ργιος Κουρούμπα- 
λη ς Δτιμοτικός Σύμβουλος 
Α ίμ ο υ  Κ ορινθίω ν, με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Προστασί
ας του Πολίτη συγχαίρει την Α Α  
Αρκαδίας για την εξιχνίαση και 
παραπομπή στην Δικαιοσύνη του 
δράστη της αποτρόπαιης δολοφο
νίας εντεκάχρονου παιδιού σε πε
ριοχή πλησίον της Τρίπολης. ]

Κοζάνη 
Αριθ. Πρωί.:

23.05.2011
17981/1539

QPOL·. Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης 

Διευθυντή κ. Γιώργο Καραϊτση

Με εκτίμηση,

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γ ιώργος Δακής
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Κοντά σας με 3

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
Ε ΤΟ ΙΜ ΕΣ ΣΤΟ ΛΕΣ & ΕΠΙ Π ΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣΜ Ο Σ & ΑΞΕΣΟ ΥΑΡ

καταστήματα

ΠΑΡΚΟ
IXOAH ΧΟΡΟΦΥΑΛΚΉΣ 

<ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

m t m  \  

Μεσογείων 105 
Αθήνα Π 5 26
Τηλ./fax: 210 6993046 - 47

ΑΙΑΜΑΝΙύΙ 
ΑΒ πμβηγ.

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

Α.Νίκης & Κομνηνών 
Θεσσαλονίκη 546 24Προσφορά

”*2
Π <9 ** jwL· V

_i.nr. r M

για τους μήνες Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος & Αύγουστος τηλ./ίαχ: 2310224147

7.Με την αγορά ΘΕΡΙΝΗΣ Ή ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ ΔΩΡΟ  ένα θερινό ή χειμερινό
υποκάμισο.

2 ·  Με την αγορά τριών ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ϋλΩΡΟ δύο θερινά υποκάμισα.

3. Με την αγορά δύο ΘΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΔΩΡΟ  ένα θερινό υποκάμισο.
___
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Από το 1958 με συνέπεια φέρνει κοντά oas 
τα πλέον αξιόπιστα και σύγχρονα επιχειρησιακά 

προϊόντα από όλον τον κόσμο τα οποία 
θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 

που έχουν το σήμα pas Ka0c0s και στα 
Στρατιωτικά και Αστυνομικά πρατήρια
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tsismetzoglou.com από το 1924
V  £  11>

34 S  2103612651 - 2103613103
ΣΥΝΤΑΓΜΑ *  ΠΑΝΕΠΕΕΤΗΜΙΜΕΤΡΟ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικα 15 ευρώ 

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 30 ευρώ

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  ΕΞΑΡΤΥΣΗ Σ  
Μ Π Ο Τ Α Κ ΙΑ  BATES  

Π Ο ΥΛΟ ΒΕΡ -Φ Ο ΥΤΕΡ-P O LO

Π ροσφ ορά για 
Α στυνομικούς και 

πολιτικό προσω πικό 
- 25%  στα γυαλιά  
ηλίου και ορά σ εω ς

Εντελώς δω ρεάν οι 
πρώ τοι δοκιμαστικοί 

φακοί επ α φ ή ς

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΛΑΜΠΡΟΣ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 48, 115 26 ΑΘΗΝΑ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ. ΕΡ. ΝΤΥΝΑΝ) 
ΤΗΛ./FAX: 210 69 13 481 

e-mail: nikolopoulos_optics@yahoo.gr

mailto:nikolopoulos_optics@yahoo.gr


Ορισμένες μας επιλογές αηοδυκνείονιαι καθοριστικές!

a r g e t  E r o u p  L t d  /
*

Υπερήφανοι που, με τα προϊόντα μας, 
ΣΩΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ.
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Χρήσιμες συμβουλές για ιφόληψη κλοπών:

\
1 Να ενημερώνετε αμέσως την Αστυνομία, στο -100- όταν έχετε υπόνοιες ότι 

κάποιος παρακολουθεί την τραπεζική σας συναλλαγή, ενημερώνοντας και την 

Διεύθυνση της Τράπεζας.

2 Όταν βρίσκεστε σε χώρους με μεγάλο συνωστισμό [πολυκαταστήματα, μέσα 

μαζικής μεταφοράς, σταθμούς κ.λπ.] φροντίστε να έχετε καλά ασφαλισμένα τα 

σημεία που μεταφέρετε τα χρήματα σας.

3 Όταν κυκλοφορείτε πεζοί να αποφεύγετε να μεταφέρετε μεγάλα χρηματικά ποσά 

ή χρήσιμα έγγραφα και πιστωτικές κάρτες σε τσάντα.

4 Να περπατάτε στο πεζοδρόμιο με την τσάντα προς το μέρος του τοίχου και να 

αποφεύγετε τους σκοτεινούς και ερημικούς δρόμους.

5 Μην κρατάτε επιδεικτικά ή απρόσεκτα την τσάντα σας.

6. Οι ηλικιωμένοι να μην εμπιστεύονται άγνωστα άτομα. Σε κάθε περίπτωση, να


