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Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε,
η επιλογή έξυπνων ασφαλιστικών λύσεων δεν είναι μόνο θεμιτή,
α \ λά και επιβεβλημένη...
Θέλοντας να αποδείξω έμπρακτα τη συμπαράστασή μου στην
αγω νία σας και μην ξεχνώντας τις λύπες και τις χαρές που εδώ και
τριάντα χρόνια μοιραζόμαστε,
εξασφάλισα ειδική προσφορά γ ια το προσωπικό της Ε λλην ικ ής
Αστυνομίας...
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Για πεοισσότεοεσ πληοοΦοοίεε απευθυνθείτε στον πρώην
συνάδελφό oac Αριστείδη Αλεδόπουλοϋ!
tel: 2 1 0 -6 3 9 7 1 5 0 .2 1 0 -6 0 1 4 0 3 7
FAX: 210-6016459
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από τον εκδότη
Α ρ κ εχ ά π λ ο ύ σ ιο σ ε ύ λ η το πα ρόν τ ε ύ χ ο ς τ η ς « Α σ τ υ ν ο μ ικ ή ς Α ν α σ κ ό π η σ η ς» , κ α τ α γ ρ ά φ ο ν τα ς π ά 

ντοτε τ η ν ε π ικ α ιρ ό τ η τ α π ε ρ ί τα α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ς π επ ρ α γ μ έν α :

► Ο π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς ( 4 .1 0 .2 0 1 1 ) ε π ισ κ έ φ θ η κ ε τ η ν έδρα τ η ς ν ε ο σ υ σ τ α θ ε ίσ α ς Υ π η ρ ε σ ία ς Ο ικ ο ν ο 
μ ικ ή ς Α σ τ υ ν ο μ ία ς κα ι Δ ίω ξ η ς Η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ο ύ Ε γ κ λ ή μ α τ ο ς , τ η ς ο π ο ία ς -ό π ω ς τ ό ν ισ ε ο υ π ο υ ρ γ ό ς
Π ρ ο σ τα σ ία ς τ ο υ Π ο λ ίτ η - ο π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό ς υ π ή ρ ξ ε ε μ π ν ε υ σ τ ή ς τ η ς . « Ε ίν α ι ένα μ ή ν υ μ α σ ε μ ια
επ ο χ ή π ο υ όλα τα φ ώ τ α τ η ς π α γ κ ό σ μ ια ς κ ο ιν ή ς γ ν ώ μ η ς , τ ω ν δ ιεθ ν ώ ν Μ Μ Ε , τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν τ ρ α π ε 
ζώ ν κ α ι ο ικ ο ν ο μ ικ ώ ν σ υ μ φ ερ ό ν τ ω ν είν α ι σ τρ α μ μ έν α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α » . Γ ι ’ α υ τό το λό γ ο ο Α ρ χ η γ ό ς
τ ο υ Σ ώ μ α τ ο ς α π ε υ θ υ ν ό μ ε ν ο ς σ τ ο ν π ρ ω θ υ π ο υ ρ γ ό μ ε σ α φ ή ε π ίγ ν ω σ η τ ω ν π ρ ο β λ η μ ά τω ν κα ι τω ν
π ρ ο β λ η μ α τ ισ μ ώ ν δ ια β εβ α ίω σ ε ό τ ι: « σ ’ α ν τ ίθ ε σ η μ ε όσα α κ ο ύ γ ο ν τ α ι, ο Έ λ λ η ν α ς Α σ τ υ ν ο μ ικ ό ς
παρά τα σ η μ ερ ιν ά δ ύ σ κ ο λ α π ρ ο β λ ή μ α τα π ο υ α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ε ι ω ς ερ γ α ζ ό μ εν ο ς κ α ι μ ισ θ ω τ ό ς , θα
σ υ ν ε χ ίσ ε ι να ερ γ ά ζ ετ α ι μ ε α υ τα π ά ρ ν η σ η , α υ τ ο θ υ σ ία κα ι υ ψ η λ ό α ίσ θ η μ α ε υ θ ύ ν η ς α π έν α ν τι σ τ η ν
Π α τρ ίδ α κα ι σ τ ο ν Π ο λ ίτη » .

1 Ο υ π ο υ ρ γ ό ς Π ρ ο σ τα σ ία ς τ ο υ Π ο λ ίτ η σ ε α π ο κ λ ε ισ τ ικ ή σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η σ τ ο π ερ ιο δ ικ ό μ α ς ε π ι κ ε 
ν τ ρ ώ ν ε τ α ι σ ε ειδ ικ ά ζ η τ ή μ α τ α , ό π ω ς: σ τ ο μ ε τ α ν α σ τ ε υ τ ικ ό κ α ι τα α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ ω ν μ έχ ρ ι τώ ρ α
ε ν ε ρ γ ε ιώ ν , σ τ ις α λ λ α γ ές τ η ς Σ υ ν θ ή κ η ς S c h e n g e n , σ τ η ν α ύ ξ η σ η τ η ς β ία ς κα ι σ τ ο ρ ό λο τ η ς α σ τ υ 
ν ο μ ία ς ω ς ε γ γ υ η τ ή τ η ς ν ο μ ιμ ό τ η τ α ς κ α ι τ η ς α σφ ά λ εια ς.

► Μ εγ ά λ ο εν δ ια φ έρ ο ν π α ρ ο υ σ ιά ζει η ο μ ιλ ία (π α ρ α τίθ ε τα ι α υ το ύ σ ια ) τ ο υ Έ λ λ η ν α ε υ π α τ ρ ίδ η
Β ά σ ο υ Λ υ σ σ α ρ ίδ η , π ο υ μ α ς έ κ α ν ε τ η ν τ ιμ ή να π α ρ ο υ σ ιά σ ει σ υ ν ο π τ ικ ά το κ υ π ρ ια κ ό ζ ή τ η μ α σε
δ ιά λ εξ η π ο υ εδ ό θ η τ η ν 2 9 .9 .2 0 1 1 σ τ η ν Σ χ ο λ ή Ε θ ν ι κ ή ς Α σ φ ά λ εια ς, μ ε τά από π ρ ό σ κ λ η σ η το υ Α ρ 
χ η γ ο ύ τ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς.
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το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος ΙστορίαςΕκδόοεων της ΔΙνοης Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Δ ιευθυντής
Α λέξανδρος Γ ερο χρ ή σ το ς
Δ ιε υ θ υ ν τή ς Δ /νσης Δημ. Σχέσεω ν/Α ΕΑ
τη λ . 2 1 0 /6 9 1 1 7 6 8

Αρχισυντάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Υ π α σ τυ νόμος Β ' Κ ω ν. Γ . Κ ούρος
τη λ. 2 1 0 /6 8 5 4 6 0 9

C reative a rt director
Λιάνα Ιωαννίδου

Συντάκτες
Α στυφ . Ιω άννης Ν τελέζος, Π .Υ . Α φροδίτη
Κ οκκίνου, Π .Υ . Μ πρακούλια Μαρία, Π .Υ . Μαρία
Ν έζερη.

Υπηρεσιακές φωτογραφίες

Μ όνιμες Στήλες

Φ ω τογρ. Σ υνερ γείο

46
48
57
58
Q f|
63
72
82 114 116
120
Δ ιεθνή αστυνομικά νέα,

Η θικές Αμοιβές,'

Επιτυχίες του Σώματος,

Επικαιρότητα,

Υπηρεσιακά νέα,

Βιβλία,

;ισμός, U

Παράξενα,

\ J Π ολιτισμός,
Ψ υχαγωγία,

Δ /νσ ης Δημ. Σχέσεω ν/Α ΕΑ

Διαχείριση-Διανομή
Π .Υ . Μ αρίνα Βασαρμίδου
τη λ. 2 1 0 /6 8 2 8 5 2 5

Εκτύπω ση

“ΤΥΠ Ο ΕΚΔΟ ΤΙΚ Η ” Α.Ε.
Λεύκης 134,14565, Κρυονέρι,
τηλ. 210/8161301
Ε τήσιες Συνδρομές
Υ π α λλή λω ν Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυνομίας σε ενέργεια
και αποστρατεία 9 ευρώ . Ιδιω τώ ν 10 ευρώ.
Ο ργανισμοί, Ο .Τ.Α ., Ε τα ιρίες 2 0 ευρώ.
Σ υ νδ ρο μ η τές εξω τερικού 3 0 ευρώ.

Αλληλογραφία.

Δ ιεύ θυ ν σ η : Λεωφ. Κ ηφισίας 2 3, Μ αρούσι, 1 5 1 2 3
τ η λ ,2 1 0 /6 8 5 4 6 0 9
2 3 Kifisias Ave. M arousi, 1 5 1 2 3 , H ellas
tel.: 2 1 0 /6 8 5 4 6 0 9 , fax: 2 1 0 /6 8 4 9 3 5 2
e-m ail: an ask o p h sh @ y ah o o.g r
p olicem ag azin e@ astyn o m ia.g r
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Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη V 8 Q Υπηρεσία Οικονομικής
Αστυνομίας και Δ ίω ξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος

Ο Η ρ ω θυ ιιο υ ρ γ ό ς Γ ιώ ρ γ ο ς Α . Π απ ανδρέου επισκέφθηκε το πρωί της 4.10.2011 χην έδρα χης Υπηρεσίας Οι
κονομικής Ασχυνομίας και Δίωξης Ηλεκχρονικού Εγκλήματος, που σχεγάζεχαι σχο Ασχυνομικό Μέγαρο Αθηνών
(Λ. Αλεξάνδρας 173).
Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Υπουργός Προσχασίας χου Πολίχη Χρήσχος Παποχπσης, ο Υφυπουργός Προ; σχασίας χου Πολίχη Μανώλης Όθωνας, ο Γενικός Γραμμαχέας Δημόσιας Τάξης Γρηγόριος Τοσούλας, ο Αρχη
γός χης Ελληνικής Ασχυνομίας Ανχισχράχηγος Ελευθέριος Οικονόμου, ο Διοικηχής χης Υπηρεσίας Οικονομικής
Ασχυνομίας και Δίωξης Ηλεκχρονικού Εγκλημαχος Υποσχράχηγος Αδαμάνχιος Σχαμαχάκης, ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυνχής Αττικής Υποσχράχηγος Ιωάννης Λιούκας, ο Διευθυνχής χης Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής Υπο
σχράχηγος Ιωάννης Δικόπουλος και ο Διευθυνχής χης Διεύθυνσης Ανχιμεχώπισης Ειδικών Εγκλημάχων Βίας Ταξίαρχος Αλκιβιάδης Τζοΐχης.
Καχά χη διάρκεια ενημερωτικής σύσκεψης που ακολούθησε, ο Πρωθυπουργός είχε χη δυναχότηχα να ενημερωθεί
εκχενώς για χη διάρθρωση, χο οργανόγραμμα, χην εσωχερική σύνθεση και χις ειδικόχερες αρμοδιόχηχες χης νέας
αυχής Υπηρεσίας, καθώς επίσης και για χα μέχρι χώρα αποχελέσμαχα χης δράσης χης.
Σχην ενημερωχική σύσκεψη συμμεχείχαν ο Υπουργός Προσχασίας χου Πολίχη Χρήσχος Παπουχσής, ο Υφυπουρ
γός Προσχασίας χου Πολίχη Μανώλης Ό θω να ς ο Γενικός Γραμμαχέας Δημόσιας Τάξης Γρηγόριος Τοσούλας, ο
Αρχηγός χης Ελληνικής Ασχυνομίας Ανχισχράχηγος Ελευθέριος Οικονόμου, ο Υπαρχηγός χου Σώμαχος Ανχισχράχηγος Ιαχίννης Ραχωβίχσας, ο Προϊστάμενος Επιχελείου χου Αρχηγείου χης Ελληνικής Ασχυνομίας Ανχισχράχηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρηχής Ασχυνομίας Νοχίου Ελλάδας Ανχισχράχηγος Γρηγόρι
ος Μπαλάκος και ο Διευθυνχής χης Υπηρεσίας Οπχονομικής Ασχυνομίας και Δίωξης Ηλεκχρονικού Εγκλήματος
Υποσχράχηγος Αδαμάντιος Σχαμαχάκης.
Επίσης, συμμεχείχαν ο Διευθυντής χης Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Ασχυνομίας Αστυνομικός Διευθυντής Χαρά
λαμπος Τάτσης, ο Διευθυντής χης Υποδιεύθχτνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Αστυνομικός Διευθυντής
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων, καθώς και αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων χης νέ
ας αυχής Υπηρεσίας.
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Στο πλαίσιο χης ενημερωτικής σύσκεψης, ο Πρωθυπουρ
γός συνομίλησε με αξιωματικούς σχετικά με τον ρόλο και
την αποστολή της Υπηρεσίας, καθώς και τις προσωπικές
τους απόψεις και εμπειρίες από την ενασχόληση τους με τα
ειδικότερα αντικείμενα της Οικονομικής Αστυνομίας και
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Μετά τη σύσκεψη, ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε - περιηγηθηκε στα γραφεία και τους χώρους της Υπηρεσίας Οι
κονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος, όπου είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί από το
προσωπικό για τις ειδικότερες δράσεις και αρμοδιότητες
του κάθε Τμήματος, τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, κα
θώς και τις εσωτερικές λειτουργίες και διαδικασίες.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Χρήστος Παπουτσής κα
λωσόρισε τον κύριο πρωθυπουργό ως εξής:

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αντιστράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου ο οποίος τόνισε:

«Σας καλωσορίζω στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, Αττικής. Στην

«Κύριε Πρωθυπουργέ, η σημερινή σας παρουσία στις εγκαταστάσεις της

Υπηρεσία την οποία εσείς εμπνευστήκατε και εσείς αποφασίσατε την

Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίω ξης Ηλεκτρονικού Εγκλή

ίδρυσή της, την Υπηρεσία της Οικονομικής Αστυνομίας και της Δίω ξης

ματος αποτελεί τιμή για το Σώ μα της Ελληνικής Αστυνομίας και ανα

τον Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Χαίρομαι γιατί έχω την ευκαιρία τόσο

γνώριση των προσπαθειών που καθημερινά καταβάλει ο ’Ελληνας Αστυ

εγώ όσο και ο υφυπουργός κ. 'Οθωνας και ο Γενικός Γραμματέας κ.

νομικός για τη διατήρηση της κοινωνικής ειρήνης και την προστασία της

Τοσούλας, να είμαστε παρόντες στην πρώτη επίσκεψη, στην υλοποίηση

ζωής και την περιουσίας των Πολιτών. Καταδεικνύει το έμπρακτο ενδι

ενός οράματος - γιατί περί οράματος πρόκειται- προκειμένου να δώσου

αφέρον σας για μ ια Αστυνομία σύγχρονη και αποτελεσματική, ικανή να

μ ε στην Ελληνική Αστυνομία τη δυνατότητα να αποδείξει ότι το ελληνικό

ανταποκριθεί στη νέα εσωτερική και διεθνή πραγματικότητα.

κράτος μπορεί να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, μπορεί να αντιμετωπίσει

Ταυτόχρονα όμω ς σηματοδοτεί και τη μεγάλη μ α ς ευθύνη απέναντι στην

τη φοροδιαφυγή, μπορεί να αντιμετωπίσει το οργανωμένο οικονομικό

Πολιτεία και τον Πολίτη.

και ηλεκτρονικό έγκλημα.

Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίω ξης Ηλεκτρονικού Εγκλή

Είναι καινούργια Υπηρεσία, είναι διαμορφωμένη και δομημένη μ ε βάση

ματος αποτελείμ ια σύγχρονη και ευέλικτη Υπηρεσία πρόληψης και κα

όλες τις διεθνείς προδιαγραφές, αντλώντας εμπειρίες α π ' όλες τις αντί

ταστολής του οικονομικού και ηλεκτρονικού εγκλήματος. Η στελέχωσή

στοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού, της Ε .Ε . και των Η .Π Λ . Στελεχώ

της πραγματοποιήθηκε αξιοκρατικά, μ ε την πρόσληψη Αξιωματικών

νεται από νέους και άξιους επιστήμονες, νέους αστυνομικούς μ ε ειδικό

Ειδικών Καθηκόντων, διαδικασία καινοτόμος για τα δεδομένα της Ε λ

τητες κυρίως των οικονομικών επιστημών και της πληροφορικής. Η

ληνικής Αστυνομίας καθώς ήταν η πρώτη φορά που προσελήφθη τόσο

Υπηρεσία Δίω ξης του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, έχει μεγαλύτερο χρό

μεγάλος αριθμός προσωπικού μ ε υψηλού επιπέδου εξειδικευμένη επι

νο διάρκειας και ζωής, λειτουργίας, η Υπηρεσία της Οικονομικής Αστυ

στημονική κατάρτιση.

νομίας έχει μόλις δύο μήνες δραστηριότητα.

Η ίδρυση της Οικονομικής Αστυνομίας θέτει σε ισχύ και στη Χώρα μ α ς

Είναι πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλη τιμή για την Ε λληνική Αστυ

την αρχή της παράλληλης αρμοδιότητας των Υπηρεσιών, που αποτε

νομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που ο Πρωθυπουργός

λ εί βασική προϋπόθεση για την πάταξη της διαφθοράς και ειδικότε

της χώ ρας επέλεξε, ακριβώς, να βρεθεί σήμερα μ α ζί μ α ς θέλοντας να

ρ α στο Δημόσιο Τομέα. Τα αποτελέσματα της δίμηνης δράσης της, μ α ς

δώσει ένα μήνυμα καθοριστικό για την
παρούσα φάση, για την παρούσα οικσνομ ικ ή συγκυρία, τις προσπάθειες της χώ 
ρας μ α ς σε μ ια εποχή που όλα τα φώτα
της παγκόσμιας κοινής γνώμης αλλά και
των μεγάλων τραπεζτάν και οικονομικών
συμφερόντων είναι στραμμένα στην Ε λ
λάδα. Είναι στραμμένα στις προσπάθει
ες τις Κυβέρνησης προκειμένου να αντι
μετωπίσουμε όλα εκείνα τα αρνητικά που
συσσωρεύτηκαν για χρόνια και διαμόρ
φωσαν νοοτροπίες που είναι δύσκολο να
αλλάξουν. Γ ια μ ια ακόμη φορά, κ. Πρω
θυπουργέ, σας καλωσορίζω».

επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε μ ε αισι
ίί

Η ίδρυση της Οικονομικής
Αστυνομίας θέτει σε ισχύ και
στη Χώρα μας την αρχή της
παράλληλης αρμοδιότητας των
Υπηρεσιών, που αποτελεί βασική
προϋπόθεση για την πάταξη της
διαφθοράς και ειδικότερα στο
Jϊ
Δημόσιο Τομέα

οδοξία το μέλλον, χω ρίς αυτό να σημαί
νει ότι εφησυχάζουμε. Έ ν α όμω ς είναι
βέβαιο. Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε
Κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να σας δια
βεβαιώσω, σ ’ αντίθεση μ ε όσα ακούγονται, ότι ο Έ λληνας Αστυνομικός παρά
τα σημερινά δύσκολα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ως εργαζόμενος και μ ι
σθωτός, θα συνεχίσει να εργάζεται μ ε αυ
ταπάρνηση, αυτοθυσία και υψηλό αίσθη
μ α ευθύνης απέναντι στην Πατρίδα και
στον Π ολίτη».}
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ίευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη
ιηστου Παπουτσή στην “Αστυνομική Ανακόπηση”
Κύριε Υπουργέ, να ξεκινίσουμε με
το μεταναστευτικό:
- τι έχει γίνει;
- ποια τα αποτελέσματα;
- ποια τα μελλοντικά αχέδια;
και ποια η συμβολή της Ε .Ε .;
Ε λ λ ά δ α για π ο λ λ ά χ ρ ό ν ια δεν
αντιμετώ πισε το φαινόμενο τη ς παρά
νομης μετανάστευσης.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό έγινε με ευ 
θύ νη όλων τω ν π ολιτικώ ν δυνάμεων.
Κανείς δεν τολμούσε να ασχοληθεί με
το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Για πρώ τη φορά αυτό αλλάζει. Στο Υπουργείο Προ
στασίας του Π ολίτη με την καθοριστική δουλειά τω ν
υπηρεσιώ ν για το υ ς αλλοδαπούς τη ς Ε λλ η ν ικ ή ς Α στυ
νομίας και του Λ ιμενικού Σώματος - Ε λλ η ν ικ ή ς Α κτο
φ υλα κής γίνεται μια τεράστια προσπάθεια που φέρνει
τα πρώτα αποτελέσματα.
Η Ε υρω πα ϊκή Επιτροπή, ο Frontex, το Ευρωπαϊκό
Γραφείο Υ ποστήριξης Α σύλου στηρίζουν αποφασι
στικά τις προσπάθειες μας για τη ν αντιμετώπιση τη ς
παράνομης μετα νάστευσης και τη διαχείριση τω ν αι
τημά τω ν ασύλου. Ε δώ και ένα χρόνο δεν έχω σταμα
τή σ ει να υπενθυμίζω στου ς ευρωπαίους εταίρους μας
ότι τα σύνορά μας είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Φέραμε
τις δυνάμεις του Frontex, τις ευρω παϊκές δυνάμεις, να
συνδράμουν την Ε λλ η ν ικ ή Αστυνομία και το Λιμενι
κό Σώμα - Ε λλ η ν ικ ή Α κτοφ υλακή στη φύλαξη τω ν
χερσαίων και τω ν θαλασσίων συνόρων. Το πρόγραμ
μα ολοκληρω μένης διαχείρισης τω ν συνόρων για την
αντιμετώ πιση τω ν παράνομων μ ετα ναστευτικώ ν ροών
χρηματοδοτείται με πάνω από 275 ε κ ευρώ. Σε αυτό το
πρόγραμμα εντάσσεται η κατασκευή του φράχτη στον
Έ β ρ ο , ω ς ένα αποτρεπτικό εμπόδιο παράνομων μετα
ν α στευ τικ ώ ν ροών.
Π ροχωρήσαμε φ έτος στο ριζικό εκσυγχρονισμό του νο
μικού μας συστήμα τος απόδοσης ασύλου. Διαμορφώ
σαμε το πιο προοδευτικό νομικό πλαίσιο στην Ε .Ε .. για
τη λειτουργία τω ν υπηρεσιών ασύλου, με τη συμ μ ετο
χ ή και τη ς Ύ π α τ η ς Αρμοστείας του ΟΗΕ.
Είναι σε εξέλιξη η οργάνωση τη ς νέας Υπηρεσίας Α σύ
λου, στην οποία δεν υπάρχει πλέον συμμετοχή τη ς
αστυνομίας, καθώ ς και η οργάνωση τη ς Α ρχής Προ
σφ υγώ ν και τ η ς Υπηρεσίας Π ρ ώ της Υποδοχής.
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Τοποθετήθηκα ν οι διευθυντές, ανέλαβαν τα καθήκοντά το υ ς και γίνονται οι
αποσπάσεις τω ν υπαλλήλω ν που θα τις
στελεχώ σουν.
Ε π ίσης, το μηδενικό ποσοστό χορήγη
σης κα θεστώ το ς διεθνούς προστασίας
για το οποίο η Ελλάδα έχει δεχθεί τη
διεθνή κατακραυγή έχει ανέλθει π λέ
ον στο ποσοστό του 12,35% , από τα πιο
υψ ηλά ποσοστά εντός Ε .Ε . Ή δ η , ολο
κ λη ρ ώ θη κ ε η διαδικασία εκκαθάρισης
το υ backlog. Οι εκ κρ εμ είς υποθέσεις
του παρελθόντος από 4 7.000 ανέρχο
νται πλέον σ τις 38.100. Βασική αρχή
τη ς π ολιτική ς μας είναι η ε ξ ή ς : όσοι αλλοδαποί πράγματι
δικαιούνται ασύλου ή διεθνούς προστασίας, το υ ς χορη
γείται μ ε ταχύ και δίκαιο τρόπο. Οι υπόλοιποι θα πρέ
πει να εγκαταλείπουν τ η χώρα μας, είτε οικιοθελώ ς είτε
μ ε απέλαση, πάντοτε με σεβασμό τω ν δικαιωμάτων που
το υ ς αναγνωρίζει η εθν ικ ή και ευρω παϊκή νομοθεσία.
Υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε για
τη ν εγκαθίδρυση ενός Κοινού Ευρω παϊκού Συστήματος
Ασύλου, που θα βασίζεται σ τις αρχές τη ς αλληλεγγύης,
τη ς κοινής ευ θύ ν η ς και τη ς σ υ ν εχώ ς αυξανόμενης πρα
κ τικ ή ς συνεργασίας. Στο πλαίσιο διαμόρφωσης τη ς νέας
ευρω πα ϊκή ς μ ετα ν α σ τευ τική ς πολιτικής, προτείνουμε
τη ν αναθεώρηση το υ κανονισμού « Δουβλίνο II» για τη
χορήγηση ασύλου, καθώ ς μ ετα θέτει το βάρος εξέτασης
τω ν σχετικώ ν αιτημάτων αποκλειστικά σ τις χώ ρ ες οι
οποίες βρίσκονται στα εξω τερικά σύνορα τη ς Ε .Ε .

Τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής προχωρούν;
Κ ά ν ο υ μ ε σ η μ α ν τ ικ ά β ή μ α τα και όσον αφορά σ τις Υ π η 
ρ εσίες Π ρ ώ τη ς Υποδοχής παράνομων μεταναστών. Ε κ εί,
χρειαζόμαστε και τη συνεργασία τω ν τοπ ικώ ν κοινωνι
ών. Π ρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το πρόβλημα δεν
αφορά μόνο τον Έ β ρ ο , μόνο τη ν Αθήνα, μόνο τη ν Πά
τρα. Αφορά όλη τη ν Ελλάδα. Είναι εθνικό πρόβλημα.

Το τελευταίο διάστημα έχει ενταθεί στους κόλπους
της Ε Ε η συζήτηση για αλλαγές της Συνθήκης
Schengen...
Εμείς εντείνουμε τις παρεμβάσεις μας στην Ε Ε
ώ σ τε στο πλαίσιο τη ς αναμόρφωσης του Συστήματος
Schengen να διασφαλισθεί πλήρω ς η ελεύ θερ η κυκλοφ ο
ρία τω ν προσώπων, που ήταν το βασικό κίνητρο πίσω

από τη δημιουργία ενός χώρου χω ρίς εσω τερικά σύνο
ρα και συνιστά πλέον αδιαμφισβήτητο κεκτημ ένο τω ν
ευρωπαίων πολιτών.
Θέση μας είναι ότι η αντιμετώ πιση τω ν μετακινήσεων
παρανόμων μεταναστών εντός του χώρου Schengen
θα πρέπει να α ντιμ ετω π ισθεί με ενίσχυση τω ν κρατών
μελώ ν στα εξω τερικά σύνορα ώ σ τε να μπορούν να απο
τρέπουν αποτελεσματικά την παράνομη διέλευση τω ν
εξω τερικώ ν συνόρων.
Η παράνομη μετανάστευση είναι και θα συνεχίσει να
είναι μία από τις βασικές πηγές ανησυχίας και προβλη
ματισμού τω ν Ε λλήνω ν και τω ν Ευρωπαίων πολιτών.
Είναι προς το συμφέρον τη ς Ελλάδας και τω ν κρατών
μελώ ν τη ς Ε Ε να χαράξουν μια συνολική ευρωπαϊκή
πολιτική.

Στις 4 Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός της χώρας
επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της πρόσφατα
ιδρυθείσης Οικονομικής Αστυνομίας. Ποια είναι
η σημειολογία της επίσκεψης;
Πρόκειται για καθοριστικό μήνυμα για τις προσπά
θ ειες τη ς κυβέρνησης στην παρούσα οικονομική συ 
γκυρία. Το ελληνικό κράτος έχει τη δυνατότητα μέσω
τη ς νέας Υπηρεσίας τη ς Ο ικονομικής Α στυνομίας και
τη ς Δ ίω ξης το υ Οργανωμένου Ε γκλήμ α τος να αντιμε
τω πίσει τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, το οργανωμένο
οικονομικό και ηλεκτρονικό έγκλημα. Είναι ένα μ ή 
νυμα σε μια εποχή που όλα τα φώ τα τη ς παγκόσμιας
κοινής γνώ μης, τω ν διεθνών Μ .Μ .Ε, τω ν μεγάλων
τραπεζών και οικονομικών συμφερόντων είναι στραμ
μένα στην Ελλάδα. Είναι ένα μήνυμα που αφορά όμως
και το εσω τερικό τ η ς χώρα μας. Ό τ ι η κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη για διαφάνεια, έλεγχο, απόδοση ευ θ υ 
νών και τιμωρία τω ν υπ ευθύνω ν. Δεν θα χαριστούμε
σε κανέναν. Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο διαφθοράς.
Ό λ ο ι μας έχουμε υποχρέω ση να λειτουργήσουμε στην
κα τεύθυ νση τη ς αποκατάστασης του κύρους τη ς χ ώ 
ρας μας και στην ενδυνάμωση τη ς οικονομίας μας.

Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βου
λής την 2.8.2011 είχατε πιστοποιήσει ότι «η οξύ
τητα της οικονομικής κρίσης επέφερε, σχεδόν νο
μοτελειακά, μια εντονότερη αύξηση της βίας». Θα
σας παρακαλούσαμε να στείλετε ένα μήνυμά ως
πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργείου Προστα
σίας του Πολίτη στον κάθε αστυνομικό που μοχθεί
νυχθημερόν για την ασφάλεια των πολιτών.
Να εκτελέσουν το καθήκον τους και να υπερασπι
στούν το υ ς νόμους, το Σύνταγμα, και πάνω από όλα
τα δικαιώματα τω ν πολιτών. Η πολιτεία αναγνωρίζει
και έχει πλήρη συνείδηση ότι οι σ υ ν θή κ ες ζω ής έχουν
γίνει δύσκολες, πρωτόγνωρες, για όλους το υ ς εργαζό
μενους. Ανάμεσά το υ ς και οι αστυνομικοί, με στερήσεις
και προβλήματα και για τους ίδιους, που καλούνται να

συμβάλλουν σε μια περίοδο οικονομικής κ ρ ίση ς κι
κοινω νικής αναστάτωσης.
Ό σ ο ν αφορά στη «νομοτελειακή αύξηση τ η ς βίας»
για τη ν οποία μίλησα στη Β ο υ λή δεν σημαίνει σε κα·
μία π ερίπτω ση μοιρολατρική ανοχή της.
Η βία δεν είναι αποδεκτή στη δημοκρατία,
κι αν προέρχεται. Η βία είναι φασιστική πρακτική
και βυθίζει όλη τη ν κοινωνία σε ένα φαύλο κύκλο
αέναα κλιμακούμενης βίας, η οποία στρέφ εται ενά
ντια στη ν κοινωνική ειρήνη και στη ν πρόοδο τη ς
χώρας.
Γ ι αυτό επιμένω π ω ς η μ έγιστη επίδειξη δύναμης αυ
τώ ν που έχουν τη ν εξουσία είναι η αυτοσυγκράτηση,
είναι η ελεγχόμενη άσκηση τη ς δύναμής τους.
Για τί, ακριβώς, ο έλεγχος τω ν οργάνων και θεσμών
τη ς Π ολιτείας είναι συ στατικό στοιχείο το υ δημο
κρατικού πολιτεύματος. Η π ολιτική κ α τεύθυνση
προς τις δυνάμεις ασφαλείας είναι αυτοσυγκράτηση,
προστασία τω ν δικαιωμάτων τω ν πολιτών. Είναι να
ασκούν το καθήκον το υ ς με γνώμονα το Σύνταγμα
και το Κράτος Δικαίου.
Είναι δεδομένο ότι είναι πολλοί -στην παρούσα σ υ 
γκυρία για τη χώρα μας- που συστηματικά επιχει
ρούν να διαβάλλουν το ρόλο το υ Α στυνομικού και
τω ν Σω μάτων ασφαλείας και να εμφανίσουν οποια
δήποτε μεμονωμένη αυθαιρεσία ω ς γενικό κανόνα
για χιλιάδες αστυνομικούς. Ό μ ω ς, δεν είναι δυνα
τόν να ακυρώνεται η προσπάθεια του συνόλου τη ς
αστυνομίας.
Η κοινωνία μας έχει ανάγκη την αστυνομία που θα
εγ γ υ η θεί τη νομιμότητα και τη ν ασφάλεια για να χ τ ί
σει το μέλλον τη ς πάνω σε υ γιείς βάσεις.

Κύριε Υπουργέ, θα θέλαμε έναν γενικό σχολια
σμό για το Αστυνομικό Σώμα και την μελλοντι
κή σας οπτική για την Ελληνική Αστυν ομία.
Σήμερα η χώρα μας, μετά από μ εγά λες δημοκρα
τικ ές και προοδευτικές αλλαγές, αντιμετω πίζει τις
μεγάλες προσκλήσεις του μέλλοντος. Και είναι απα
ραίτητο να αλλάξουμε νοοτροπίες, δομές και λειτου ρ 
γίες. Π ρος όφελος, λοιπόν, τη ς δημοκρατίας και τη ς
δικαιοσύνης, προς όφελος όλων τω ν πολιτώ ν τη ς χ ώ 
ρας ένστολων και μη, προχωρήσαμε σε μια σειρά καινοτόμων μεταρρυθμίσεω ν που αφορούν στα Σώματα
Ασφαλείας. Και θα συνεχίσουμε σε α υτή τη ν κ α τεύ 
θυνση προχωρώντας και σε άλλες, έχοντας υπ'όψιν
μας όλες τις πολιτικές, οικονομικές, κοινω νικές και
τεχνολογικές εξελίξεις στο παγκόσμιο περιβάλλον,
για μια σύγχρονη, μ ε υψ ηλό επίπεδο εκπαίδευσης,
αποτελεσματική και δημοκρατική Αστυνομία.

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο που μας διαθέσατε.]

Επιμέλεια:
Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος
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Δ ιάλεξη με θέμα το « K U T ip iQ K O » και ομιλητή τον επίτιμο
Πρόεδρο του Κ.Σ. Ε.Δ.Ε.Κ. Dr. Βάσο Λυσσαρίδη
στη Σχολή Εθνικής Ασφαλείας

Δ ιά λεξη α π ό τ ο ν επ ίτιμ ο Π ρ ό εδ ρ ο του Κ.Σ. Ε .Δ .Ε.Κ . Dr .Βά

Ελευθέριος Οικονόμου.

σο Λυσσαρίδη με θε'μα το «Κυπριακό», πραγματοποιήθηκε την

Ο κ. Γενικός μεταξύ άλλων παρατήρησε: «Υπάρχουν στιγμές ηου

29.9,2011 στους σπουδαστές της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της

η ιστορία γίνεται μάρτυρας γεγονότων και άλλες που πρόσωπα γρά

Ελληνικής Αστυνομίας, στις εγκαταστάσεις της Σχολής, στην Αμυ-

φουν ιστορία. Σήμερα στεκόμαστε όλοι μ α ς, μ ε σεβασμό και εκτίμη

γδαλέζα Αττικής. Η διάλεξη έγινε ύστερα από επίσημη πρόσκληση

σή, μπροστά σε έναν άνθρωπο που έγραψε και συνεχίζει να γράφει,

του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Ε λευ θέ

μ ε τους αγώνες του, τα ιδανικά και τις αξίες του, τη σύγχρονη ιστορία

ριου Οικονόμου.

της Κύπρου.

Σ την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του

Στο μεγάλα αυτό ταξίδι του χρόνου και των γεγονότων, λίγα είναι τα

εκπαιδευτικού προγράμματος της Σχολής Εθνικής Ασφαλείας,

πρόσωπα που στάθηκαν ω ς ηγέτες και οραματιστές, ως προοδευτικοί

παρευρέθηκαν ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόριος

αγωνιστές και πρωταγωνιστές σε μ ια σκληρή πάλη για τη δικαίωση

Τασούλας, ο Γεν. Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Αθανά

των μεγάλω ν κατακτήσεων μ α ς, της Δημοκρατίας και της Ανεξαρτησί

σιος Χριστόπουλος, ο Αρχηγός του Π.Σ. Αντιστράτηγος Στυλιανός

ας, αξιών που δυστυχώς ακόμα και σήμερα αποτελούν ζητούμενο.

Στεφανίδης, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη

Βρίσκομαι σήμερα στην εξαιρετικά τιμητική θέση, να καλωσορί

γος Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο Α ’ Υποδιοικητής της Ε.Υ.Π . κ. Φώτιος

σω, εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου προστασίας του

Παπαγεωργίου, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου της Ελληνικής

πολίτη τον Ε πίτιμο Πρόεδρος της Ε Δ Ε Κ , κ. Βάσο Λυσσαρίδη και θα

Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, ο Δι

ήθελα προσωπικά κύριε πρόεδρε (γιατρέ μ α ς) να εκφράσω ένα μεγάλα

ευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη,

ευχαριστώ για όλα αυτά που κάνατε, για όλα αυτά που εκφράζετε μ ε τη

Πρέσβης κ. Κυριάκος Αμοιρίδης. Παρέστησαν επίσης ανώτατοι και

στάση ζω ής σας και το δύσκολο δρόμο που επιλέξατε να ακολουθήσετε,

ανώτεροι Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, οι Διευθυντές Πα

για τη δικαίωση των αγώνων του Κυπριακού Λαού.

ραγωγικών Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, εκπρόσωποι του

Γ ια όλους εμάς τους νεότερους, αποτελείτε ένα φωτεινό παράδειγ

Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και αντιπροσωπείες σπουδαστών

μ α ηγέτη, του τελευταίου ευρωπαίου ηγέτη που μπ ορεί μ ε το λόγο και

από τις Παραγωγικές Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας.

τις πράξεις του, να δώσει σήμερα το μακρόπνοο εκείνο σάλπισμα, που

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Γεν. Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Γρηγόριος Τασούλας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας κ.
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όλοι χρειαζόμαστε, για τα μεγάλα και τα ω ραία, που μένουν ακόμα
ανεκπλήρω τα...».

Ο Αρχηγός του Σώματος τόνισε χαρακτηρι

μου σε νεαρή ηλικία για τις πραγματικές σχέ

στικά: «βς Αρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας,

σεις λαϊκών-εθνικών εκδηλώσεων και μελώ ν της

αισθάνομαι εξαιρετική την τιμ ή να υποδέχομαι στη

αστυνομίας.

Σ χολή Εθνικής Ασφάλειας και να προλογίζω τον

Ω ς φοιτητές διοργανώναμε τις μεγάλες συγκε

Γιατρό Βάαο Λυσααρίδη.

ντρώσεις για την Έ νω ση. Η αστυνομία μ α ς διέλυε

Ω ς Έ λληνας, αισθάνομαι δέος αντικρίζοντας

γιατί οι τότε κυβερνήσεις στάθμιζαν την ανακίνηαη

τον ηγέτη, τον επαναστάτη, τον αιώνιο έφηβο, τον

του Κυπριακού αρνητικά γιατί δηλητηριάζαμε τις

αλόγιστο μαχητή.

σχέσεις Αθηνών - Λονδίνου.

Δεν είναι νοητό να μιλάει κάποιος για την Κύπρο

Σ ε κάποια στιγμή όταν ετοιμαζόμασταν να

και να μ η φέρει στο μυαλό του, ή να μην αναφέρει

στραφούμε προς κάποια κατεύθυνση ακούμε τον

το όνομα Βάσος Λυσσαρίδης. Ο Βάσος Λυσσαρίδης

αστυνομικό να μ α ς φωνάζει. Ό χι α π ’ εκεί, ρε παι

σφράγισε μ ε τη δράση και την προσωπικότητα του

διά, είναι αδιέξοδο.

ό.Ιους τους μεγάλους αγώνες του Κυπριακού λαού.
Θα μπορούσε να αποσυρθεί, έχοντας ήσυχη τη συνείδηση του, αλλά η
ίδια η ψυχή του δεν του το επιτρέπει. Με το ακμαίο πνεύμα, τη διαυγή
κρίση και το μεστό πολιτικό του λόγο είναι πάντα μπροστά, αψηφώ

Μ ε αυτές τις προκαταρκτικές σκέψεις βρίσκομαι
εδώ για να αναλύσω ένα βασικό εθνικό θέμα που άμεσα διασυνδέεται
μ ε όλα τα άλλα εθνικά θέματα.
Κανένα πρόβλημα δεν είναι δυνατό να αναλύεται χω ρίς συνάρτηση

ντας τα πάντα, δίνοντας κουράγιο στο
λαό για τη συνέχεια, μ ε γνώμονα, το
σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό
που πρέπει να διέπει έναν πολιτικό.
Τη διαχρονική συνέπεια και συνέχεια
στις πολιτικές του θέσεις.
Κύριε Πρόεδρε, η προσφορά σας στο
Έ θνος, στον τόπο και τον λαό είναι
αδιαμφισβήτητη. Ε μείς εδώ σήμερα
σας υποδεχόμαστε όχι μόνο σαν Κύ
πριο ηγέτη, αλλά και σαν έναν μεγάλο
Έ λλην α »!
Σ τη συνέχεια ο κ. Λυσσαρίδης
ανέβηκε στο βήμα:
«Ο στρατός αποτελεί την α ιχμή
του δόρατος για προάσπιση της εθνι
κής ανεξαρτησίας και των εθνικών
δικαιωμάτων. Η αστυνομία για την
εσωτερική ασφάλεια.
Αποτελούν και πρέπει να αποτε
λούν στοιχεία εθνικής ομαλότητας σε
συμπόρευση μ ε τσν λαό.
Δεν είναι και δεν πρέπει να είναι
κατ’ αντιπαράθεση μ ε τον λαό. Απο
τελούν τμήμα του λαού. Τ μήμα των
εργαζομένων και όχι των κοινωνικο
οικονομικών κατεστημένων.
Κ αι όταν ακόμα χρησιμοποιούνται
αναγκαστικώς δεν πρέπει να διαφεύ
γει αυτή η τοποθέτηση.
Η ασφάλεια από ξένους κινδύνους
ή από ανεύθυνες αντικοινωνικές εκδη
λώσεις δεν πρέπει να και δεν αποτελεί
αντιπαράθεση προς τα εθνικά και λα 
ϊκά αιτήματα.
Μ ια εμπειρία σημάδεψε τη ζω ή

μ ε το παγκόσμιο και το περιφερειακό

Έτρεφα και τρέψω βαθύτατη
εκτίμηση για το ρόλο των Σωμάτων

στίγμα.
Ποιο το παγκόσμιο στίγμα;
Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται
σε κρίση.

Ασφαλείας που αποτελούν την
εγγύηση για κάθε έθνος, για
την εθνική ασφάλεια και για την
εσωτερική ομαλότητα και ιδιαίτερα
σε χώρες όπως είναι οι δικές
μας. Μιλάω για χώρες κρατικά,
γιατί εθνικά είμαστε μία οντότητα.
Τα Σώματα Ασφαλείας είναι
επιφορτισμένα να διαδραματίσουν
ένα πολύ σημαντικό ρόλο και
έτσι είναι μεγάλη χαρά που
είδα και τον ενθουσιασμό και τη
διάθεση στα στελέχη της Εθνικής
Σχολής, πράγματι να αποτελέσουν
την αιχμή του δόρατος για τα
εθνικά θέματα, τα οποία είναι
συγκοινωνούντα αγγεία

Το

χρηματοπιστωτικό

σύστημα

προκάλεσε την παγκόσμια κρίση και
η θεραπεία ανατίθεται στους νοσογό
νους παράγοντες. Κ αι όσο η οικονομία
μ ια ς χώ ρας γίνεται ασθενέστερη τόσο
ανακόπτεται η λελογισμένη αγωγή με
αύξηση αντί μείω ση των επιτοκίων.
Οι

δυο

βασικοί

πυλώνες

της

παγκόσμιας ελίτ, ιδιαίτερα μετά την
κηδεμονία του οικονομικού επ ί του
πολιτικού είναι η αποπολιτικοποί
ηση και η αποεθνοποίηση. Σήμερα
οι παγκόσμιοι οικονομικοί κύκλοι
επιβάλλουν

κοινωνικο-οικονομικές

δομές.
Η αποπολιτικοποίηση στοχεύει σε
αποστροφή προς την πολιτική, ιδι
αίτερα αναφορικά μ ε την νεολαία.
Αυτό όμω ς στην ουσία αποτελεί ανο
χ ή ή συνενοχή. Α κόμα και σε εθε
λούσιες ενώσεις εθνών όπω ς η Ε .Ε .
οι συνθήκες είναι ετεροβαρείς για
τους συμβαλλόμενους λαούς. Παρά
τον διακηρυχθέντα στόχο της συνο
χής οι ισχυρές οικονομίες ωφελού
νται περισσότερο. Έ τσι προκύπτει η
ανάγκη αλληλεγγύης που στην ουσία
σημαίνει απόδοση από τους ισχυρούς
μέρους των κερδών. Πόσο ωφελείται η
γερμανική οικονομία και πόσο η ελλη
νική από την κατάργηση δασμών;
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Άλλο 11 επιβαλλόμενη διόρθωση εσωτερικών φαινομένων. Π ιο

Μ ε αυτό το υπόβαθρο θα προσπαθήσω να αναλύσω το Κυπριακό

πρέπει να γίνεται βαθμιαία. Και κάτι που δεν αφορά μ ια μόνη χώρα.

πρόβλημα. Το Κυπριακό δεν είναι μ ια διακοινοτική διαμάχη, αλλά θέμα

Μ ια πιο ορθολογιστική κατανομή εθνικού εισοδήματος και μεγαλύτερα

εισβολής, κατοχής, βίαιου διαχωρισμού, εθνοκάθαρσης, καταπάτησης της

μέτρα για τον συσσωρευμένο πλούτο και ιδιαίτερα τον αδρανή. Π ού εί

ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας μ ια ς χώ ρας μέλους της Ε .Ε .

ναι η συνοχή που υποτίθεται αποτελεί το υπόστρωμα για την Ε .Ε .

και καταπάτηση των δικαιωμάτων όλου του λαού, συμπεριλαμβανομένων

Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αποεθνοποίηση μ ε βάση δήθεν δι-

Ι

αλλά σε συστράτευαη. Αλληλεγγύη αναζητείται από ξένους.

μειω μένος αριθμητικά και πιο αποδοτικός κρατικός μηχανισμός που

εθνιατικά συνθήματα. Ό μω ς στο παρόν στάδιο της διεστραμμένης
μονοδιάστατη ς παγκοσμιοποίησης η αποεθνοποίηση οδηγεί σε εθνικό
αφανισμό.

και των Τουρκοκυπρίων που εξεγείρονται κατά καιρούς ενάντια στην
ασφυκτική κηδεμονία της Τουρκίας.
Υπήρξε το λάθος του διακοινοτικού διαλόγου που πρόβαλλε το Κ υπρια
κό ως διακοινοτική διαμάχη.
Ο Μ ακάριος το διαπίστωσε. Κ αι στην τελευταία δραματική του ομιλία
το 1977 διακήρυξε ότι ο διακοινοτικός διάλογος διέδραμε τη χρησιμότητά

Πιστεύω ότι ο πατριωτισμός αποτελεί το καλύτερο υπόβαθρο ενός
καλώ ς νοούμενου διεθνισμού ή έστω πολυεθνικών ενώσεων.

του, αξιοποιείται από την Τουρκία για άλλοθι και ότι υπερβήκαμε τα όρια
ασφάλειας υποχωρήσεων και όσοι επιθυμούν λύση πρέπει να στραφούν μ ε

Χω ρίς ταυτότητα αφανιζόμαστε.

πιέσεις προς την Τουρκία. Δυστυχώς οι επίγονοι δεν ακολούθησαν και οι

Σεβόμαστε την εθνική ταυτότητα όλων και απαιτούμε σεβασμό στη

τότε παραχωρήσεις είναι ένα ελάχιστο ποσοστό των σημερινών.

δική μ α ς. Δεν μπορείς να αγαπάς όλους τους λαούς αν πρώτα δεν αγα
πάς τον δικό σου.
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον πολιτικό κρατούμενο στα λευκά κελιά
των Τουρκικών φυλακών και αυτό δεν αναστέλλει, αλλά δυναμώνει τη
θέλησή μ α ς για αγώνα ενάντια σε καταχτητές ή επιβουλές κατά εθνι
κών δικαιωμάτων.

Περαιτέρω από προεδρίας Βασιλείου έγινε το λάθος ο πρόεδρος (που
είναι πρόεδρος όλων των Κυπρίων) να μετατραπεί σε συνομιλητή και
έτσι να αναβαθμίσει τον εκπρόσωπο της Τουρκοκυπριακής κοινότητας σε
ισότιμό του.
Η εκτροπή συνεχίσθηκε και ανεζητείτο λύση στη βάση διαγραφής απα
ράγραπτων δικαιωμάτων που διασφαλίζουν το διεθνές και το Ευρω παϊκό

Θα επαναλάβω κάτι που πάντα καταθέτω στον μητροπολιτικό χώρο.

δίκαιο. Α πό πλευράς ξένων ολοκληρώθηκε μ ε την προβολή του σχεδίου

Αν μ ε σεβασμό προς την εθνική και πολιτισμική ταυτότητα κάθε

Ανάν που ισοδυναμούαε μ ε κατάργηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και

λαού είμαι έτοιμος να υπεραοπισθώ την Ε λληνική μου ταυτότητα απο

την καθιέρωση χωριστών κρατικών οντοτήτων. Έ ν α σχέδιο που δυστυχώς

τελεί εθνικισμό, δηλώνω για πολλοστή φορά αδιόρθωτος εθνικιοτής.

φέρει και την υπογραφή δικών μ α ς κυβερνήσεων.

Ό μω ς είναι αυτός ο πατριωτισμός που μ ’ οδήγησε ν ’ αγωνιστώ στην

Η απόρριψη του από τον λαό δεν είναι νοητό να ερμηνευθεί ως απόρ

Αφ ρική για ίσα δικαιώματα λευκών και μαύρων και για Παλαιστινι

ριψ η επ ί μέρους προνοιών, αλλά της φιλοσοφίας του σχεδίου. Έ τσι όσοι

ακό κράτος.

αποπειρώνται το βρικολάκιααμα του βρίσκονται σε αντιπαράθεση μ ε τη

Περιφερειακό στίγμα
Π οια η στάση της Τουρκίας;

εκφρασθείσα λα ϊκ ή εντολή.

Ο Νταβούτογλου μ ε ωμότητα και αλαζονεία διακηρύττει ότι η Τουρ

και η έναρξη ενταξιακών συνομιλιών Τουρκίας-Ε.Ε. πριν η Τουρκία

κία στην προσπάθεια της να αποβεί περιφερειακή υπερδύναμη μ ε

συμμορφωθεί σ ας υποχρεώσεις της ως υποψήφιας χώ ρας. (Αναγνώριση

παγκόσμια εμβέλεια απαιτεί συγκυριαρχία του Αιγαίου, κηδεμονία των

της Κυπριακής Δημοκρατίας, αποαναγνώριση του κατοχικού δορυφορικού

Παρενθετικά προσθέτω ότι ήτο λάθος 11 αποδοχή της επιδιαιτησίας

Μουσουλμανικών κοινοτήτων του πρώην αυτοκρατορικού Οθωμανικού

καθεστώτος και άνοιγμα λιμανιώ ν και αεροδρομίων στα μέσα μεταφοράς

χώρου και καθολικό έλεγχο των Κυπριακών εξελίξεων. Δ ηλαδή κυ

υπό Κ υπριακή σημαία).

ριαρχία του Αιγαίου, Κυπροποίηση της Θ ράκης και Ιμβροποίηαη ή

Π ού βρισκόμαστε σήμερα;

καλύτερα Αλεξανδρεττοποίηση της Κύπρου. Ο Κυπριακός Ελληνισμός

Συνεχίζεται ένας διάλογος. Πάνω σε ποια βάση ; Το πρώτο ανακοινω

αλλά και ολόκληρο το έθνος αντιμετωπίζουμε κοινούς κινδύνους από

θέν Χριστόφια-Ταλάτ ήτο αρνητικό. Η αναφορά σε συνιστώντα κράτη που

τον Τουρκικό επεκτατισμό.
Σ ’ αυτή την πορεία δεν πρέπει να γίνεται αναφορά σε αλληλεγγύη,

θα συνεταιρισθούν για σχηματισμό ομοσπονδιακής
κυβέρνησης ήταν μ η αποδεκτή. Ο συνεταιρισμός
ενταφιάαθηκε όταν οι Τουρκοκύπριοι πιεζόμενοι
από την Τουρκία αποχώρησαν από πολιτειακά
αξιώ ματα και διαχωρίσθηκαν. (1964)
Ιοχυρίσθηκαν ότι το κράτος ήτο συνεταιρικό. Ο
συνεταιρισμός διελύθη. Ο Μ ακάριος εκπροσωπεί
τους Ελληνοκύπριους και ο Κουτσιούκ τότε Τουρ
κοκύπριος αντιπρόεδρος, τους Τουρκοκύπριους.
Ολόκληρη η ανθρωπότητα (Ο .Η .Ε . και εθνικές
κυβερνήσεις) αποφάνθηκαν ότι υπάρχει μ ια Κύ
προς και ένας πρόεδρος όλων των Κυπρίων, ο
Μ ακάριος και φυσικά οι διάδοχοι.
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Όχι απ’ εκεί,
ρε παιδιά, είναι
J)
αδιέξοδο
Ευτυχώς φαίνεται έγινε αποδοχή του λάθους και
έκτοτε από δικής μ α ς πλευράς δεν έγινε αναφορά στο

δεν πρέπει να αποστούμε από θέματα αρχής (Π αλαι
στινιακό κράτος). Συνεργασίες όπου χρειάζεται και μ ε

ανακοινωθέν και φιλικές χώρες απέτρεψαν την περίληψη του στα έγ

το Ισραήλ αλλά όχι εγκατάλειψη παραδοσιακών φίλων που διασφάλι

γραφα του Ο .Η .Ε.

σαν την ύπαρξη του Κυπριακού κράτους και που εξακολουθούν να τοπο

Η εκτροπή όμω ς δυστυχώς συνεχίζεται. Και μόνο η έγκαιρη διάγνω
ση θα οδηγήσει σε αποτελεσματική θεραπευτική αγωγή. Δεν είναι θέμα
κριτικής, αλλά γνήσιας προσπάθειας για διορθωτική πορεία.

θετούνται θετικά στο Κυπριακό.
Πρόσφατα δημιουργήθηκε ένα νέο θέμα που έμμεσα επηρεάζει και
την Ελλάδα. Η Κύπρος δικαιολογημένα -και σ’ αυτό υπάρχει πλή

Προτάσεις για εκ περιτροπής προεδρία (ουσιαστικά από Τουρκικής

ρ η ς σύμπνοια- αξιοποιεί τους πλουτοπαραγωγικού ς της πόρους που

πλευράς ο πρόεδρος αργά ή γρήγορα θα είναι Τούρκος εκ Τουρκίας

βρίσκονται στην Α.Ο .Ζ. της. Η Τουρκία απειλεί. Δεν είναι σε θέση να

δεδομένου όχι ήδη οι ε'ποικοι υπερτερούν κατά πολύ αριθμητικά

πραγματοποιήσει μ ια ουσιαστική πειρατική ενέργεια γιατί αυτό θα την

των Τουρκοκυπρίων) σταθμισμένη ψήφος αντί του ένας άνθρωπος

φέρει σε σύγκρουση μ ε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

μια ψήφο, νομιμοποίηση του εποικισμού που αποτελεί έγκλημα κα

Ν α αξιοποιήσουμε τους ενεργειακούς μ α ς πόρους.

τά της ανθρωπότητας (ανεξαρτήτως του αν θα παραμείνουν κάποιοι

Ν α μ η επαναλάβουμε λάθη όπω ς η νομιμοποίηση διόδου μέσω

έποικοι μ ε βάση ανθρωπιστικά κριτήρια) χωριστές πλειοψηφίες με

των οδοφραγμάτων που εξάτμισε την Τουρκοκυπριακή επαναστατι

φυλετικά κριτήρια, κατάργηση του δικαιώματος περιουσίας κ .τ λ . δεν

κότατα ενάντια στην ασφυκτική κηδεμονία της Τουρκίας. Αντίθετα

γίνονται αποδεκτές από την πλειοψηφία των πολιτών.

να ενθαρρύνουμε τέτοιες δυνάμεις στην Τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Έ τσι εξυπηρετούνται οι Τουρκικοί στόχοι που δεν αρκούνται στη

Δεν αποκλείονται όμω ς άλλης μορφ ής αναδράσεις. Ή δη υπεγράφη

διχοτόμηση που είναι ένας αποκρουστικός εθνικός ακρωτηριασμός,

συμφωνία Τουρκίας μ ε το παράνομο Τουρκοκυπριακό καθεστώς για

αλλά επιδιώκουν να μετατρέψουν την Κύπρο σε Τουρκικό προτεκτο

έρευνες στη δήθεν Α.Ο .Ζ. Τουρκοκυπριακού κράτους - Τουρκίας.

ράτο και να την ενσωματώσουν.

Ή δη έχουμε μετατραπεί σε επιμηθείς. Θα έπρεπε έγκαιρα να

Υπάρχει διέξοδος; Ν αι. Το Εθνικό Συμβούλιο τον Σεπτ. 2 0 0 9 κα

προσφύγουμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας, σ ’ οΐα τα σώματα της Ε .Ε .,

θόρισε τη μορφ ή της λύσης ανεξαρτήτως, αδόκιμων ονοματολογιών

στις κυβερνήσεις όχι απλώ ς για καταδίκη της Τουρκίας, αλλά για πρα

(διζωνικήδικοινοτική). Αναφέρει ότι η λύση πρέπει να κατοχυρώνει

κτικά μέτρα. Ν α γίνει τώρα.

την ενότητα του χώρου, του κράτους, της οικονομίας, να διασφαλίζει

Δεν αναφέρθηκα στη τραγωδία στο Μ αρί γιατί είναι εξόφθαλμες οι

τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των πολιτών και να απαλλάττει από

ευθύνες. Θα αναφέρω μόνο πω ς είναι ενθαρρυντικό σημείο το ότι ο

κηδεμόνες, έποικους και ξένη στρατιωτική παρουσία.

λαός δεν αντιμετωπίζει απαθής καταστάσεις.

Αν υπάρξει συμμόρφωση προς το ανακοινωθέν που φέρει την υπο

Δύσκολοι οι καιροί. Α λλά υπάρχει διέξοδος.

γραφή όλων τότε δημιουργούνται συνθήκες για ενότητα. Ν α κατατεθεί

Η παθητική ανοχή επιτείνει τους κινδύνους.

ως πρόταση μ α ς κατά τι συνομιλίες υπό την αιγίδα του Ο .Η .Ε.
Έ τσι αυτοαναιρούνται οι αποκληθείσες γενναιόδωρες προσφορές
του προέδρου που απορρίπτονται από την μεγάλη πλειοψηφία του Κυ
πριακού λαού.

Η διεκδικητική πολιτική δικαιώνει τις λογικές προειδοποιήσεις.
Παραδόξως απέφυγα τον συναισθηματισμό γιατί αποφάσισα μ ια καθαρώς κλινική ανάλυση.
Θα τελειώσω όμω ς συναισθηματικά μ ’ ένα ποίημα:

Αν ο πρόεδρος δεν συμμορφωθεί βρίσκεται σε αντιπαράθεση μ ε τη
λαϊκή θέληση.
Περαιτέρω πρέπει να υιοθετηθεί μ ια ολοκληρωμένη πανεθνική διεκδικητική πολιτική (Ελλάδας και Κύπρου) δεδομένου ότι πέραν της
εθνικής ταυτότητας οι κίνδυνοι από τον Τουρκικό επεκτατισμό είναι
κοινοί.
Ν α καταγγείλουμε την Τουρκία σ ’ οΐα τα διεθνή, Ευρω παϊκά και
εθνικά σώματα για την συνεχιζόμενη κατοχή και τον εποικισμό.
Ν α δημιουργήσουμε ενδοευρωπαϊκές συμμαχίες
Ν α αξιοποιήσουμε άλλα θετικώς εμπλεκόμενα συμφέροντα (Ρωσία,
Κίνα κ .τ λ .)
Ν α ζωντανέψουμε το ενιαίο αμυντικό δόγμα
Ν α δημιουργήσουμε αγωνιστικό λαϊκό μέτωπο. Η Κύπρος αποτελεί
αξιόλογο γεωστρατηγικό σημείο για την περιοχή. Η Ε .Ε . έχει ανάγκη
γεφυρών. Η Κύπρος προοφέρεται όπω ς και η Ελλάδα.
Ν α αναζωογονήσουμε τις σχέσεις μ α ς μ ε την περιοχή. Με σύνεση
και χω ρίς αδόκιμες αντιπαραθέσεις.
Η Α ραβική Άνοιξη μπ ορεί να μ η οδηγεί άμεσα σε ουσιαστική
δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία, αλλά είναι πορεία χω ρίς επιστροφή.

Αυτά τα χώ ματα
δεν ξεδιψούν μ ε σκλαβωμένο νερό
Αυτά τα δέντρα δεν ανθίζουν
μ ε ντροπιασμένο τίλιο
Αυτά τα νεκροταφεία διώχνουν
τους ξανασκοτωμένους νεκρούς
Αυτό το πείσμα
δεν νικιέται με το όπλο τ ‘αφέντη
Σττιν Αμμόχωστο ξαναζωντανεύουν
οι γόνοι του Τεύκρου
Σττιν Στοά ο Ζήνωνος
για πρώτη φορά φοράει πανοπλία
Στην Έ π ια ο Σοφοκλής ξαναγράφει τα χορικά
Κι εκεί στον μακρινό ουρανό
ο Φοίβος ξαναβρίσκει την
πυξίδα.
Κι εγώ σας το λέω. Δεν είναι να πεθάνει.

Ανεξαρτήτως της ορθής αξιοποίησης των εμπλεκόμενων συμφερόντων

[ 1 3 ] Α/Α

ώθηκε η σπείρα με τα καλάσνικοφ
Εξαρθρώ θηκε, τη ν

10-10-2011

στην Αθήνα, από
την Υποδ/νση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής σε συνεργασία με την
Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./ΔΑΑ, ιδιαίτερα σοβαρή εγκληματική οργάνωση που
διέπραττε ληστείες σε σπίτια με βαρύ οπλισμό και ιδιαίτερη σκλη
ρότητα, κακοποιώντας κάποια από τα θύματά τους. Τα μέλη της
εγκληματικής οργάνωσης, καταγόμενα από την Αλβανία, είχαν
συνεχή δράση, εδώ και ένα εξάμηνο, έμπαιναν σε σπίτια πολιτών
αφαιρούσαν χρήματα, τιμαλφή, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτροηλεκτρικά είδη και οχήματα. Είχαν αφαιρέσει τουλάχιστον
) οχήματα που τα χρησιμοποιούσαν και για τη διαφυγή τους,
.ως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη δρούσαν
διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, με καλυμμένα τα χαρακτη
ριστικά τους.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας έχουν εξιχνιασθεί είκοσι τρεις (23) ένοπλες ληστείες, με τη χρήση Καλάσνικοφ, πιστολιών ή/και μαχαιριών, που αφορούν έξι (6) ληστείες
στη Γλυφάδα, πέντε (5) ληστείες στον Άλιμο, τρεις (3) ληστείες
στην Ηλιούπολη, μία (1) ληστεία στον Άγιο Δημήτριο, μια (1)
ληστεία στη Βούλα, μία (1) ληστεία στην Αργυρούπολη, μία (1)
ληστεία στο Κορωπί, τρεις (3) ληστείες στο Π. Φάληρο, μία (1)
ληστεία στου Παπάγου, μία (1) ληστεία στην Αγία Παρασκευή.
Από τις αστυνομικές επιχειρήσεις συνελήφθησαν έξι (6) άτομα,
ενώ αναζητούνται άλλοι δύο, άγνωστοι μέχρι στιγμής. Από τους
συλληφθέντες, οι πέντε (5) είναι νεαροί άνδρες αλβανικής κατα
γωγής και η έκτη, είναι μία δεκαεξάχρονη Ελληνίδα.
Δίνονται στη δημοσιότητα, με σχετική διάταξη του Εισαγγελέα
Πλημμελειοδικών Αθηνών, οι φωτογραφίες των παρακάνω πέντε
(5), Αλβανικής καταγωγής μελών της εγκληματικής οργάνωσης,
προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες για τον εντοπισμό και
άλλων κρησφύγετων ή διαμερισμάτων διαμονής, καθώς και για
την περίπτωση αναγνώρισής τους από τυχόν άλλα θύματα.
Η αστυνομική επιχείρηση σύλληψής τους ξεκίνησε το
πρωί της 10-10-2011, μετά από διαδοχικές επιχειρήσεις που άρ
χισαν από την περιοχή του Νέου Κόσμου, όπου εντοπίσθηκαν,
σε προαύλιο χώρο υπό κατάληψη Επαγγελματικού Λυκείου, και
συνελήφθησαν οι Ερμιρ ΜΕΤΑ και Ερβιστ ΜΕΤΑ Άλλα δύο (2)
(Αλέξανδρο ΠΕΠΑ και η Ιθχρονη Ελληνίδα) εντοπίσθηκαν

Ενεα ΠΑΝΟ του
Αντον κοπής
Μαρία, γεν. το 1987
στην Αλβανία

Α/Α [ 1 4 1

βιατ ΜΕΤΑ του
Ττιλπιλ και της
Βέρα, γεν. το 1996
στην Αλβανία

Σωκράτη ΜΕΝΙΚ0
του Jorgjl και της
Anaca. γεν. το 1989
στην Αλβανία

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2011

και συνελήφθησαν σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης Super Market
στη Λεοχρόρο Βουλιαγμένης στο Νέο Κόσμο, όπου στάθμευσαν
κλεμμένο αυτοκίνητο, μάρκας Mercedes, το οποίο είχαν αφαιρέσει την 27.09.2011 από την περιοχή της Γλυφάδας, μετά από ένο
πλη ληστεία σε διαμέρισμα. Τα άλλα δυο (2) μέλη συνελήφθησαν
στο Νέο Κόσμο και στο Παγκράτι.
Σε έρευνες που επακολούθησαν στο κλεμμένο αυτοκίνητο, κα
θώς και σε διαμερίσματα που διέμεναν, παρουσία Εισαγγελικού
Λειτουργού, βρέθηκαν τα εξής:
Στο κλεμμένο αυτοκίνητο (Mercedes), ένα πιστόλι των 9 χιλιο
στών με φυσίγγιο στη θαλάμη και γεμιστήρα με επτά (7) φυσίγ
για, καθώς και ένα (1) μαχαίρι.
Σε διαμέρισμα της οδού Αγκύλης 27, στο Νέο Κόσμο, που διέμενε
ο Αλέξανδρο ΠΕΠΑ με τη Ιθχρονη Ελληνίδα, δύο (2) Καλάσνικοφ με γεμιστήρες των 27 και 28 φυσιγγίων αντίστοιχα, ενε
νήντα τρία (93) φυσίγγια για Καλάσνικοφ, ένα (1) πτυσσόμενο
μεταλλικό γκλομπ, κάλυκες και βολίδες, ένα (1) μαχαίρι, μικροποσότητα ινδικής κάνναβης, καθώς και πλήθος κινητών τηλε
φώνων, ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών
Σε διαμέρισμα της οδού Βουτσινά 26, στο Νέο Κόσμο, που διατη
ρούσε ο Αλέξανδρο ΠΕΠΑ, έξι (6) φυσίγγια.
Σε διαμέρισμα της οδού Μανδροκλέους 23-25, στο Νέο Κόσμο,
που διατηρούσε ο Ενεα ΠΑΝΟ, κλειδιά αυτοκινήτων.
Σε διαμέρισμα της οδού Αλεξανδρείας 63, στο Νέο Κόσμο, που
διατηρούσε η Ιθχρονη Ελληνίδα, τρεις (3) σελίδες με αποκόμμα
τα ηλεκτρονικών εφημερίδων με ληστείες που είχε διαπράξει η
εγκληματική οργάνωση.
Επιπλέον στην κατοχή τους κατασχέθηκαν δύο (2) αυτοκίνητα,
που ανήκουν στην ιδιοκτησία στενού συγγενικού προσώπου του
Ενεα ΡΑΝΟ, τα οποία χρησιμοποιούσαν ως μέσα μετάβασης και
διαφυγής από χώρους ληστειών.
Στον Ερμιρ ΜΕΤΑ, έχουν επιβληθεί, με διάταξη του Ανακριτή,
περιοριστικοί όροι εμφάνισης, δύο φορές κάθε μήνα, για υποθέ
σεις ναρκωτικών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, κατά περίσταση, είναι σύστα
ση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό
τη διάπραξη ληστειών, κατ' εξακολού
θηση διάπραξη ληστειών, παράνομη
κατοχή όπλων βαρέοις τύπου, παρά
νομη κατοχή ναρκωτικών, αντίσταση
κατά αστυνομικών και βιασμό. ]

Αλέξανδρο ΠΕΠΑ
του Δημητερ και της
Βαλεντίνο, γεν το 1990
στην Αλβανία

Ερμιρ ΜΕΤΑ του
Μπιλπιλ και της
Βέρα, γεν. το 1991
στην Αλβανία

ΙΩ Α Ν Ν Η Σ Γ. Τ Σ Α Γ Κ Α Ρ Α Κ Η Σ
Μ Ε ΣΙΤ Η Σ Α Σ Φ Α Λ ΙΣΕ Ω Ν

“ COVER-

"Αληθινή ασφάλιση"
ΑΘΗΝΑ 01/01/2011

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Ε Κ Π Τ Ω Τ ΙΚ Ο Τ ΙΜ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Μ Ε Λ Ω Ν Ε Λ .Α Σ.
Τ Η Σ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ Σ « Δ Υ Ν Α Μ ΙΣ Α .Ε .Γ .Α .»
Έ π ειτα απ ό επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την π ρ οσ φ ορά τιμολογίου
(κλά δο ς Α υ το κινή το υ ) για τα μέλη τη ς Ε Λ .Α Σ ., κα τα φ έρα με να π ετύ χ ο υ μ ε τη μεγα λύ τερ η δυνατή έκπ τω σ η στο
τιμολόγιο μέσω τη ς α νω τέρ ω εταιρείας.
Τα β α σ ικά κ ρ ιτή ρ ια τ η ς έ ρ ε υ ν α ς μ α ς είνα ι α φ ε ν ό ς μ εν η α ξιο π ισ τία το υ ς , α φ ε τέ ρ ο υ δ ε η ισ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η
σ χ έσ η μ ε τα ξύ υ π η ρ ε σ ιώ ν και κ ό σ το υ ς .
Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ο ΛΙΚ Ω Ν Ε ΤΗ ΣΙΩ Ν Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡ Ω Ν ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.
Ιπποι

B/M

Απλό Πακέτο

Ιπ π ο ι

Β /Μ

03

1-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-20
21-25
26-30
31-40
41ανω

247,16
277,31
340,17
344,18
353,64
401,85
431,30
443,26
458,20
479,14

Π ακέτο με επ ιλογή π ροα ιρετικώ ν καλύψ εω ν

03

Α σ τικ ή ευ θ ύ ν η,
Φ ρ ον τίδ α - Ρ υ μ ο ύ λ κ η σ η
σ υ ν επ εία α τυ χ ή μ α το ς,
Π ρ ο σ ω π ικ ό α τύ χ η μ α

1-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-20
21-25
26-30
31-40
41ανω

229,72
260,65
325,18
329,28
339,06
388,48
418,70
430,97
446,32
467,81

Α σ τικ ή ευ θ ύ ν η , Φ ρ ον τίδ α - Ρ υ μ ο ύ λ κ η σ η
σ υ ν επ εία α τ υ χ ή μ α τ ο ς μ ε π ρ ο σ θ ή κ η
π ρ ο α ιρ ε τ ικ ώ ν κ α λ ύ ψ εω ν

Π ΙΝ Α Κ Α Σ Ο ΛΙΚΩ Ν Ε ΤΗ ΣΙΩ Ν Α ΣΦ Α Λ ΙΣΤΡ Ω Ν Δ ΙΚ Υ Κ Λ Ω Ν .Ι.Χ .
CC

Β/Μ

Απλό Πακέτο

03

1-50
51-125
126-250
251-500
501-1000
1001ανω

50,55
81,68
99,48
125,28
142,59
177,23

Α σ τικ ή ευ θ ύ ν η , Φ ρ ον τίδ α - Ρ υ μ ο ύ λ κ η σ η
σ υ ν επ εία α τ υ χ ή μ α τ ο ς

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η : Σ τ ις π ρ ο α ιρ ε τ ι κ έ ς κ α λ ύ ψ ε ις θ α υ π ά ρ χ ε ι α ν τ ίσ τ ο ι χ η έ κ π τ ω σ η .
*
*
*
*
*

Ειδικά ε κ π τω τικ ά τιμολόγια και σ το υ ς υπ όλοιπ ους ασφ αλιστικούς κ λ ά δ ο υ ς
Α μ εσ η α σ φ ά λ ισ η
Π α ρ ά δ ο σ η α σ φ α λ ισ τη ρ ίο υ σ τ ο χ ώ ρ ο σ α ς
Σ υ μ β ο υ λ ε υ τικ έ ς και δ ια μ ε σ ο λ α β η τικ έ ς υπ ηρεσ ίες
Α π ο τελ εσ μ α τικ ή δ ια χείρ ισ η α π ο ζη μ ιώ σ εω ν

Για ο π ο ια δ ή π ο τε π λη ρ ο φ ο ρ ία ή διευκρίνισ η χρειασ τείτε, επ ικοινω νήσ τε μαζί μας.
Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης
Λ. Σ υγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα
τηλ.: 801.300.3069,* 210 92.33.005 - fax: 211 8 0 0 .2 1 .6 1 ,2 1 0 92.24.797
τηλ. ανάγκης: 6944.478885
* Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

Μ ερικές α π ό τις συνεργαζόμ ενες Α σ φ αλισ τικές εταιρείες ε ίν α ι:
ALIC O , Α Χ Α Α Σ Φ Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Η , Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η Α Σ Φ Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Η , AR AG , Α ΙΓ Α ΙΟ Ν Α.Ε.Γ.Α., ΑΤ Λ Α Ν ΤΙΚ Η Ε Ν Ω Σ Η ΑΕΓΑ, ATR A D IU S,
Δ Υ Ν Α Μ ΙΣ ΑΕΓΑ, E.F.G EU R O LIFE , Ε Θ Ν ΙΚ Η Α Σ Φ Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Η , Ε Υ Ρ Ω Π Η ΑΕΓΑ, Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Π ΙΣΤΗ , Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η Ε Ν Ω Σ Η Μ ΙΝ ΕΤΤΑ, BUPA, C H A R T IS A .E , IN T E R A M E R IC A N Α .Ε .Α .Ζ ., IN T E R A S C O Α.Ε.Γ.Α., IN T E R L IF E ΑΕΓΑ, G E N E R A LI H ELLAS,
G E R LIN G H ELLA S, G RO U PAM A Φ Ο ΙΝΙΞ, L L O Y D ’S O F LO N D O N , VIC TO R IA A.A .E.Z., M ALA YA N INC., K.a.

Ανάκτηση 0 Γ|μ θ VTIKCOV αρχαίων αντικειμένω ν
του 6ου π.Χ. αιώνα

Σ η μ α ν τικ ά αρχαιολογικά αντικείμενα ανακτήθηκαν στις 6

λος Γερουλάνος έκανε την εξής δήλωση: «Η επιτυχία αυτή οφεί

Οκτωβρίου 2011 μετά από συντονισμένη επιχείρηση των υπηρεσι

λεται στο γεγονός ότι μπορούμε και δουλεύουμε συλλογικά, δεν

ών του Υπουργείου Προστασίας Πολίτη και του Υπουργείου Πολι

υπάρχουν αψιμαχίες μεταξύ των υπηρεσιών και όλοι δουλεύουν ο

τισμού και Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

καθένας από το δικό του πόστο αλλά και συνεργαζόμαστε σε κάθε

Πρόκειται για περισσότερα από 70 αντικείμενα που χρονολογού

τι το οποίο χρειάζεται ώστε να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσμα

νται στο τέλος του 6ου αιώνα π.Χ., μεγάλου αρχαιολογικού ενδια

τα. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό δείγμα του πόσα πράγματα

φέροντος. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν 4 κράνη, χρυσές μάσκες και

μπορούμε να πετύχουμε όταν υπάρχει αυτό το κλίμα συνεργασίας.

χρυσά επιστόμια. Έ ν α γυάλινο αγγείο (χρησιμοποιούνταν ως μυ

Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την

ροδοχείο), πήλινα και μεταλλικά αγγεία, 10 μικρά πήλινα ειδώλια,

Ελληνική Αστυνομία και βέβαια όλες τις υπηρεσίες του Υπουργεί

2 χρυσά πέλματα, χρυσοί ρόδακες μεγάλου μεγέθους, τμήμα χρυ

ου Πολιτισμού και Τουρισμού, οι οποίοι άλλοι εμφανώς και άλλοι

σού διαδήματος με στικτή διακόσμηση, αποτμήμαια σιδερένιου ξί

μέσα στο σκοτάδι που πρέπει να λειτουργήσουν, έχουν καταφέρει

φους με χρυσό έλασμα ως διακόσμηση.

να έχουν τόσο μεγάλες επιτυχίες και να προστατεύουν με τον καλύ

Μετά τη σύλληψη των δραστών τα ανακτηθέντα ευρήματα, μετα

τερο δυνατό τρόπο την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά».

φέρθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. Ο πρωθυ

Για επιτυχία μίλησε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρή-

πουργός Γιώργος Παπανδρέου επισκέφθηκε το Μουσείο προκει-

στος Παπουτσής, ο οποίος συνέχισε: «Έ χο υ μ ε μια ακόμη μεγάλη

μένου να δει τα ευρήματα και να ενημερωθεί από τον Υπουργό

επιτυχία της συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού και του

Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλο Γερουλάνο και τον Υπουρ

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της Ελληνικής Αστυνομίας

γό Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρήστο Παπου

και της Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας, με συντονισμέ

τσή. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τα ευ

νες προσπάθειες, εδώ και πολύ καιρό, σε ένα πρό

ρήματα υποδέχτηκαν η Γενική Γραμματέας του

γραμμα που υλοποιούμε για την προστασία της

ΥΠΠΟΤ, κ. Λίνα Μενδώνη, ο Αρχηγός της Αστυ

πολιτιστικής κληρονομιάς και κυρίως, για να ανα

νομίας, κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Διευθυντής

κτήσουμε τους χαμένους, με τον όποιο τρόπο, θη

Ασφαλείας Αττικής, κ. Ιωάννης Δικόπουλος, κα

σαυρούς. Θέλω, λοιπόν, όχι μόνο να συγχαρώ αλ

θώς και υπηρεσιακοί παράγοντες και των δύο

λά και να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς όλους

Υπουργείων.

εκείνους, οι οποίοι βοήθησαν σε αυτή τη μεγάλη

«Μεγάλη επιτυχία», χαρακτήρισε ο πρωθυπουρ

προσπάθεια.

γός την ανάκτηση των αντικειμένων, «μια επι

Έ τ σ ι κι αλλιώς, η δική μου συμβολή και του

τυχία η οποία οφείλεται στην αφοσίωση με την

υπουργού κ. Γερουλάνου είναι δεδομένη, στο

οποία δούλεψαν οι αρμόδιες υπηρεσίες των δύο

πλευρό τους, στο πλευρό των υπηρεσιών και των

Υπουργείων.

δυνάμεων που δρουν για την αντιμετώπιση αυτού

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Παύ

του μεγάλου αντεθνικού εγκλήματος». ]
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Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

ΕΙΧ/έτος
ΚΥΒΙΚΑ ΙΠΠΟΙ

Α Τ Τ ΙΚ Η
_____ A

Θ Ε Σ /Κ Η
A

Λ Ο ΙΠ Η Ε Λ Λ Α Δ Α
Α
|
Β

ΜΟΤΟ/έτος
ΝΗ ΣΟ Ι & ΘΡΑΚΗ
A
1
Β

0-928

Ο-ό

257 €

224 €

209 € 175 €

195 €

158 6

929-1214

7 -8

275 €

238 €

225 € 189 €

206 €

1215-1499

9 -1 0

325 €

279 € 270 € 234 € 238 €

1500-1785

11-12

350 €

299 6

284 € 247 € 248 € 211 €

1786-2071

13-14

368 €

321 €

304 € 267 € 274 € 237 €

. 2072+

15+

399 € 348 €
______

333 € 296 € 300 6 263 €

ΚΥΒΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ

50

Ί
Λ Ο ΙΠ Η
ΕΛΛΑΔΑ

74 €

68 €

55 €

170 6

51-125 108 €

98 €

78 €

201 €

126-250 134 €

122 6

85 €

251 ,.

147 €

115 €

163 €

J

Ασφάλιση κλοπής κατοικίας με 30€ / έτος! Ευέλικτα νοσοκομειακά & Συνταξιοδοτικά προγράμματα σε άτοκες δόσεις!
Ο ικ ο γ ε ν ε ια κ έ ς /Ο μ α δ ικ έ ς εκ π τώ σ εις - ε ιδ ικ έ ς τ ιμ έ ς σ ε Φ .Ι.Χ . - Φ .Ι.Χ . Α ΓΡ Ο Τ ΙΚ Α

Π ακέτο A
Σωματικές βλάβες 750.000
Υλικές ζημιές 750.000
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
Αστική ευθύνη πυρός
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
Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο

ϋ>

www.instealth.gr

Π ακέτο Β
Δεν περιέχει νομική προστασία &
προσωπικό ατύχημα οδηγού

Π ακέτο 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. k. kUlliUWIIAHi
Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας & Ιηποκράτους,, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228
ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:00-19:00

κε η ληστεία σε υποκατάστημα Τράπεζας
' Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
αστηκε

από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής
μετά από μεθοδική αστυνομική έρευνα, η
[στεια που έγινε τ η ν 2.10.2011 σε υποκατάστημα της
« Alpha Bank » στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος
Βενιζέλος».

.2011),

Συνελήφθησαν πέντε άτομα, τα οποία σχέδιασαν, οργάνωσαν
και συμμετείχαν στη διάπραξη της ληστείας. Πρόκειται για
τέσσερις ημεδαπούς, ηλικίας 23,43,30 και 23 ετών (γυναίκα),
και έναν 30χρονο αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας.
Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, που
διενήργησε η Υποδιεύθυνση Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας/ΔΑΑ, διευκρινίστηκε, για καθένα από τους συλληφθέντες, η ειδικότερη συμμετοχή, ο ρόλος και η εμπλοκή τους,
σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμοό, των προπαρασκευαστικών
ενεργειών, της οργάνωσης και της διάπραξης της ληστείας.
Ειδικότερα, ο 23χρονος συλληφθείς, υπάλληλος του συγκε
κριμένου υποκαταστήματος, έχοντας σχεδιάσει τη ληστεία
από τις αρχές του καλοκαιριού, ζήτησε τη βοήθεια του 30χρονου ημεδαπού, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με τον 30χρονο
Αλβανό.
Για την οργάνωση και τις προπαρασκευαστικές ενέργειες της
ληστείας, υπήρξαν αλλεπάλληλες μεταξύ τους συναντήσεις,
όπου ο 23χρονος τους ενημέρωσε επακριβώς για τον τρόπο
λειτουργίας, τους εσωτερικούς χώρους και τα μέτρα ασφαλεί
ας του υποκαταστήματος, ενώ υπέδειξε ως κατάλληλη ημέρα
τη διάπραξη της ληστείας την Κυριακή και ώρες απογευ-

Την 16-9-2011, καθ’ υπόδειξη του 23χρονου συλληφθέντα
υπάλληλου ο οποίος γνώριζε την εσωτερική αλληλογραφία
της τράπεζας για επικείμενες τεχνικές εργασίες, ο 30χρονος
Αλβανός, προσποιούμενος υπάλληλο της Διεύθυνσης Περιου
σίας της Τράπεζας, ενημέρωσε τηλεφωνικά τον υπεύθυνο του
υποκαταστήματος, για μετάβαση δύο τεχνικών την 18.9.2011,
ημέρα Κυριακή.
Εκτιμώντας ο 30χρονος αλλοδαπός ότι την 18.9.2011 δεν δι
ασφαλιζόταν η διαφυγή του από τον χώρο, επικοινώνησε εκ
νέου - σε συνεννόηση με τον 23χρονο και τον 30χρονο ημε
δαπό - την 30.9.2011 με το υποκατάστημα, ανανεώνοντας την
μετάβαση των τεχνικών για την Κυριακή 2.10.2011. Επιπλέον
ενημέρωσε το υποκατάστημα για τα στοιχεία ταυτότητας των
δύο «τεχνικών» και ότι θα έφεραν φόρμες εργασίας και ταυτό
τητες της τεχνικής εταιρείας.
Την 2-10-2011 ο 30χρονος Αλβανός μετέβη μόνος του στο αε
ροδρόμιο με ταξί και προσποιούμενος, σύμφωνα με το σχεδία
σμά, τον υπάλληλο τεχνικής εταιρείας, ζήτησε από τον 23χρονο υπάλληλο να του επιτρέψει την είσοδο στο υποκατάστημα.
Μετά την είσοδο του στο υποκατάστημα, ο 30χρονος Αλβανός
προσποιείτο ότι ενεργούσε μετρήσεις του χώρου, ενώ μετά από
10 λεπτά περίπου, ο 23χρονος υπάλληλος άνοιξε την πόρτα
του δωματίου, όπου γινόταν η καταμέτρηση χρημάτων στα
χρηματοκιβώτια, προφασιζόμενος ότι ζητά διευκρινήσεις από
τους συναδέλφους του.
Στη συνέχεια ο 30χρονος Αλβανός ώθησε βίαια τον 23χρονο
υπάλληλο εντός του δωματίου, όπως είχαν σχεδιάσει, και με
την απειλή περιστρόφου ακινητοποίησε τους υπαλλήλους
κάλυψε τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με ένα μαντήλι

και φόρεσε χειρουργικά γάντια.
Αφού ανάγκασε του υπάλληλους να του παραδώσουν τα
χρήματα που υπήρχαν στα χρηματοκιβώτια, ζήτησε από τον
23χρονο υπάλληλο να τοποθετήσει τα χρήματα σε σάκο και σε
εργαλειοθήκη που έφερε μαζί του και να δέσει τις άλλες δύο
υπαλλήλους.
Έχοντας αφαιρέσει συνολικά (1.481.374) ευρώ, εξήλθε του
υποκαταστήματος και επιβιβάστηκε σε ταξί, που τον μετέφερε
στην περιοχή των Εξαρχείων, πλησίον της οικίας του.
Τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, ο 30χρονος ημεδα
πός μετέβη στην περιοχή των Εξαρχείων και παρέλαβε από
τον 30χρονο Αλβανό το χρηματικό ποσό των (450.000) ευρώ,
το οποίο ήταν η συμφωνηθείσα αμοιβή για τον 23χρονο συλληφθέντα υπάλληλο. Μεγάλο μέρος του ποσού απέκρυψαν σε
υπόγειο πάρκινγκ στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου.
Τα βράδυ της Τρίτης (4-10-2011), ο 30χρονος Αλβανός μετέ
φερε για φύλαξη το υπόλοιπο αφαιρεθέν ποσό στην οικία του
43χρονου ημεδαπού, στην περιοχή των Εξαρχείων, ο οποίος
γνώριζε για την ληστεία και είχε εκτυπώσει την κάρτα που
χρησιμοποίησε για την είσοδο του στο υποκατάστημα ο 30χρονος Αλβανός.
Η 23χρονη συλληφθείσα ημεδαπή διέμενε στην ίδια οικία με
τον 30χρονο Αλβανό, γνώριζε για την ληστεία και βαρύνεται
με τις κατηγορίες της παρασιώπησης εγκλήματος και υπόθαλ
ψης εγκληματία.
Χθες (7-10-2011) το απόγευμα και ύστερα από συντονισμένες
ενέργειες, εντοπίστηκε αρχικά ο 30χρονος Αλβανός στα διόδια
του Ισθμού της Κορίνθου, ενώ οι υπόλοιποι στην περιοχή των
Εξαρχείων.
Προσήχθησαν στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής, όπου, μετά
την ολοκλήρωση των αστυνομικών ερευνών και προανακριτικών ενεργειών, συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για την κατά περίπτωση συμμετοχή τους
στην υπόθεση της ληστείας.
Ο 30χρονος Αλβανός αναγνωρίστηκε από τους υπαλλήλους
του υποκαταστήματος της τράπεζας, ως ο δράστης της ληστεί
ας.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και σε επαγ
γελματικό χώρο που διατηρεί ο 30χρονος Αλβανός, στην περι
οχή των Εξαρχείων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
►Το χρηματικό ποσό των (7.795) ευρώ.
►Ένα πιστόλι των 7,65 mm
►( 100 ) φυσίγγια των 9 m m .
►Τρεις αντιασφυξιογόνες μάσκες.
►Μία συσκευή πλαστικοποίησης.
►Τέσσερα στιλέτα και ένα ρόπαλο.
►Μία εργαλειοθήκη, μία κουκούλα full - face, ένα σκούφο και
ένα κράνος.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 43χρονου ημεδα

πού, στην περιοχή των Εξαρχείων, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν:
►739.530 ευρώ.
►31.066 δολάρια Η.Π.Α.
►1.770 δολάρια Καναδά
►200 Ελβετικά φράγκα
►280 δολάρια Αυστραλίας
►10.000 γιεν Ιαπωνίας
►8.990 λίρες Αγγλίας
►Ένα πιστόλι των 0,22 nun με γεμιστήρα.
►622 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων.
►Δύο γεμιστήρες πιστολιών.
►Ένας ηλεκτρικός εκκενωτής ρεύματος.
►Ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο.
Επίσης ο 30χρονος ημεδαπός οδήγησε τους αστυνομικούς της
Ασφάλειας στο πάρκινγκ στο Παλαιό Φάληρο και τους παρέ
δωσε το χρηματικό ποσό των 293.880 ευρώ.
Συνολικά βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό του
(1.041.205) ευρώ.
Στην κατοχή του 23χρονου συλληφθέντα υπαλλήλου κατα
σχέθηκε ένα αυτοκίνητο εντός του οποίου βρέθηκε και κατα
σχέθηκε ένα πιστόλι τύπου Replica.
Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθεία δικογρα
φία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωί οδικών Αθηνών. ]
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Του Αστυν. Α' Χαράλαμπου Π. θεοχάρη
Νομικής και Διπλωματούχου Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών Επιστημών Ε.Κ.Π.Α.

ΑΜΥΝΑ ΩΣ ΛΟΓΟΣ ΑΡΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Με χο άρθρο

2 2 του Ποινικού Κώδικα αναγνωρίζεται η
άμυνα ω ς γενικός λόγος άρσης του αδίκου. Το δικαίωμα στην
άμυνα κατά το ποινικό μας δίκαιο στηρίζεται σε δύο θεμελι
ώδεις αρχές, την αποκαλούμενη ατομική πτυχή τη ς άμυνας
και την υπερατομική τη ς πτυχή, την προστασία δηλαδή τη ς
διατήρησης της έννομης τάξηςσ. Ό σον αφορά τη βαρύτητα
των δύο αυτών θεμελιωδών αρχών είναι κρατούσα η Ποινικό
Δίκαιο-Γενικό Μέρος άποψη ότι υπερτερεί η ατομική πτυχή
τη ς άμυνας αφού αυτή είναι το απαραίτητο συστατικό για την
ύπαρξη Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος δικαιώματος άμυνας.
Ε νώ όσον αφορά την υπερατομική πτυχή, αυτή συμβάλλει
στην τοποθέτηση των ορίων της άμυναςό, (εντατικά όρια της
άμυνας, άμυνα υπέρ τρίτων κ.λπ) και συνίσταται στην αρχή
του υπέρτερου συμφέροντος. Άλλωστε γίνεται δεκτό ότι δεν
υπάρχει δυνατότητα άμυνας από τον πολίτη όταν το θίγόμενο
έννομο αγαθό αναφέρεται μόνο σε υπερατομικά αγαθά αλλά
μόνο αν μαζί με το υπερατομικό αγαθό θίγεται παράλληλα και
κάποιο ατομικό έννομο αγαθό.
Το δικαίωμα στην άμυνα είναι αυτονόητο ότι το έχει και ο
αστυνομικός. Ωστόσο αυτό σε άλλες εκφάνσεις του περιορίζε
ται ενώ σε άλλες είναι πιο διευρυμένο.

Τυχόν εξοπλισμός του Αστυνομικού με τα πλήρη δικαιώμα
τα τη ς άμυνας θα αναιρούσε το προσεκτικά διαμορφωμένο
σύστημα που παρέχει δημοσίου δικαίου εξουσίες επέμβασης
στους Αστυνομικούς και θα αχρήστευε το πλαίσιο επιτρεπτής
χρήσης του όπλου τους.
Η τυχόν επίκληση του δικαιώματος τη ς άμυνας, θα καθι
στούσε, τέλος, την πειθαρχία αδύνατη. Σε μία βίαιη διαδήλω
ση π.χ. η απαγόρευση χρήσης όπλων προς αποφυγή κλιμάκω
σης θα καθίστατο κενό γράμμα, αν αντί αυτής ο Αστυνομικός
μπορούσε να κάνει χρήση του όπλου υπό τους όρους του άρ
θρου 22 του Π .Κ
Έ τ σ ι κατά την άποψη αυτή «ο Αστυνομικός δε δικαιού
ται να πυροβολήσει στα πόδια κλέφτη που καταλαμβάνει επ ’
αυτοφώρω, ενώ ο ιδιώτης θα μπορούσε. Υποστηρίζουν ότι τα
κρατικά όργανα διέπονται από την «αρχή τη ς αναλογικότητας υπό στενή έννοια» που επιβάλλει αντιστοιχία προστατευμένων και προσβαλλόμενων εννόμων αγαθών έτσι ώ στε να
μη διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ κρατικής βίας και προ
στασίας του πολίτη. Για το λόγο καταλήγουν, δεν επιτρέπει
να προσβάλουν έννομα αγαθά επιτιθέμενων σημαντικότερα
από των προστατευμένων.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ
Υ Π Ε Ρ ΤΡΙΤΟ Υ

Η «λύοη χου Π οινικού Δικαίου»

Η θεωρία του Δημοσίου Δικαίου
Δικαιούνται κρατικά όργανα, ιδίως Αστυνομικοί να αμυν
θούν υπέρ τρίτου όπως θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε πολίτης
προς απόκρουση επίθεσης. Αν και εύλογο φαίνεται ότι σε φο
ρέα κρατικής εξουσίας δε μπορεί να απαγορευθεί, ιδίως για
λόγους ισότητας, το παρεχόμενο σε κάθε πολίτη αυτονόητο
δικαίωμα άμυνας, υποστηρίζεται ισχυρά ότι η άμυνα των
Αστυνομικών όταν ασκείται υπέρ τρίτων περιορίζεται δρα
στικά και μπορεί να ασκηθεί μόνο στο πλαίσιο του Ποινικού
Δικαίου. Πρόκειται για την αποκαλούμενη «Θεωρία του Δη
μοσίου ή του Αστυνομικού Δικαίου».
Σύμφωνα με αυτή ο Αστυνομικός ω ς φορέας ακαταμάχη
τη ς δημόσιας εξουσίας την οποία ο πολίτης δε διαθέτει αλλά
και επειδή είναι υποχρεωμένος ω ς εκ τω ν καθηκόντων του
να εκτίθεται σε κινδύνους στους οποίους δεν υποχρεούνται
ΐς, δικαιολογημένα δεν έχει το δικαίωπου αυτό παρέχεται στους πολίτες.
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Η άποψη αυτή ωστόσο δεν είναι ορθή. Η περί αμύνης διά
ταξη επιτρέπει την άμυνα υπέρ τρίτου ανεξαρτήτως τη ς νο
μικής θέσης του αποκρούοντος την επίθεση. Αν συντρέχουν
οι ισχύουσες για κάθε πολίτη διατάξεις τη ς άμυνας, το άδικο
αίρεται, είτε ο αμυνόμενος είναι ιδιώτης, είτε είναι Αστυνομι
κός, στη τελευταία δε περίπτωση ανεξαρτήτως τη ς πειθαρχι
κή ς ευθύνης που ενδεχομένως υπάρχει. Έ τ σ ι επικρατέστερη
θεωρείται η λεγάμενη «λύση του Ποινικού Δικαίου», κατά
την οποία ο Αστυνομικός έχει όπως κάθε πολίτης δικαίωμα
άμυνας εφόσον συντρέχουν οι όροι αυτής.
Πράγματι ο Αστυνομικός και οποιοδήποτε άλλο όργανο
δημοσίας δύναμης έχει εξίσου όπως και οποιοσδήποτε άλλος
πολίτης υπό τις αυτές προϋποθέσεις το δικαίωμα να αμυνθεί
υπέρ τρίτου, έστω και αν οι εξουσίες που απορρέουν από την
υπαλληλική του ιδιότητα του δεν έχουν την εμβέλεια του δι
καιώματος που η άμυνα παρέχει. Εφόσον η άμυνα συνιστά
ατομικό δικαίωμα, ο σεβασμός τη ς ω ς τέτοιου δικαιώματος
από την πολιτεία συνιστά αυτονόητα προαπαιτούμενο κάθε
κράτους δικαίου. Το δικαίωμα άμυνας επομένως τόσον υπέρ

εαιττου οσο και υπέρ τρίτου παρα
μένει ακέραιο ανεξαρτήτως των
αν από, πλευράς Αστυνομικού
Δικαίου μια αντίστοιχη πράξη
είναι νόμιμη ή όχι. Οι ρυθμίσεις
του Αστυνομικού Δικαίου τελούν
υπό την επιφύλαξη του δικαιώ
ματος της άμυνας. Στη περίπτω
ση επομένως που η πράξη του
Αστυνομικού, ασκούντος το ατο
μικό και απαραβίαστο δικαίωμα
του δεχόμενου την επίθεση, είναι
απαγορευμένη μεν από πλευράς
Διοικητικού Δικαίου αλλά επι
τρέπεται από ποινικής πλευράς,
επικρατούν οι αρχές του δικαιώ
ματος της άμυνας.
Σημαντικό επιχείρημα υπέρ της άποψης αυτής, είναι ότι
η αναγνώριση στους Αστυνομικούς πλήρους δικαιώματος
άμυνας και ο «εξοπλισμός» τους με τη δραστικότητα του
άρθρου 22 του Π .Κ δε γίνεται βάσει της ιδιότητας των ως
Αστυνομικών αλλά ω ς πολιτών, δε συνιστά αναγνώριση
κρατικής αρμοδιότητας αλλά δικαιώματος (κατά την ορθό
τερη άποψη ατομικού), που εκπορεύεται κατ’ ακριβολογία
από τον δεχόμενο την επίθεση.
Το άτοπο τη ς εδώ αντικρουόμενης άποψης εικονογραφεί
χαρακτηριστικά το παράδειγμα τη ς πολυάριθμης συμμορί
ας που χτυπά βάναυσα μια ηλικιωμένη και ο μόνος τρόπος
να αποκρουσθεί είναι να πυροβολήσει στα πόδια η στα χέρια
ο μοναδικός παρατύχων Αστυνομικός. Εδώ, άρνηση δικαι
ώματος άμυνας θα σήματνε αποτυχία του κράτους στη προ
στατευτική λειτουργία του. Ο περιορισμός του δικαιώματος
άμυνας των Αστυνομικών δεν είναι ορθώς. Υποκρύπτει
όμως την ορθή σκέψη ότι τα κρατικά όργανα βάση τους εκ 
παίδευσης τους οφείλουν να είναι σε θέση να προστατεύουν
τα έννομα αγαθά των άλλων με κατά πολύ ηπιότερο τρόπο
απ’ ότι ο απλός πολίτης.
Περεταίρω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.2800/2000 σε
συνδυασμό με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου ο αστυνομικός όχι
μόνο έχει δικαίωμα στην άμυνα υπέρ τρίτου αλλά και υπο
χρέωση. Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 εδαφ.
β το αστυνομικό προσωπικό, οι συνοριακοί φύλακες και οι
ειδικοί φρουροί θεωρούνται ότι βρίσκονται σε διατεταγμέ
νη υπηρεσία σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία
παρέμβασή τους. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. β η
Ελληνική Αστυνομία εκτός των άλλων έχει ω ς αποστολή
την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος. Από το
συνδυασμό των προαναφερόμενων διατάξεων προκύπτει με
σαφήνεια ότι ο αστυνομικός όταν τίθεται σε κίνδυνο έννομο
αγαθό τρίτου οφείλει να επέμβει, σε αρνητική περίπτωση θα
ευθύνεται για την τέλεση του συγκεκριμένου εγκλήματος
τελούμενο από παραλείψεως, αφού η ιδιαίτερη νομική του
υποχρέωση στην οποία αναφέρεται το άρθρο 15 του Π .Κ
προκύπτει ευθέω ς από το Νόμο

Σχέσ η.
όπλου I
και άμυνί
Στη χώρα]
σης πυροβόλ
νομικούς ρτ
3169/03. Οι διατάξεις του άρθρου
22 του Π .Κ και του άρθρου 3 του
Νόμου 3169/03 συρρέουν καθώς
οι τελευταίες δεν αποκλείουν στον
Αστυνομικό το δικαίωμα άμυνας
αλλά ρυθμίζουν τη χρήση του πυ
ροβόλου όπλου και μάλιστα όχι
μόνο στη περίπτωση που συντρέ
χουν οι προϋποθέσεις τη ς άμυνας
αλλά και σε παράνομη διακίνηση
προσώπων, για την αποτροπή απόδρασης κρατουμένων κ.λπ.
Η παραβίαση των περιορισμών του Νόμου 3169/03 από τον
αμυνόμενο Αστυνομικό δεν ακυρώνει την άμυνα του ω ς λόγο
άρσης του αδίκου, δεν παρεμποδίζει την άρση του άδικου τη ς
πράξης του, αλλά επισύρει τις ποινικές κυρώσεις του άρθρου
6 του εν λόγω Νόμου.
Παραδείγματα: Ο Αστυνομικός που αποκρούει ένοπλη λη
στεία φονεύοντας το δράστη ο οποίος είχε απειλήσει με απλή
(όχι βαριά) σωματική βλάβη τον ταμία τράπεζας, δεν μπορεί
να τιμωρηθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρση του άδι
κου εφόσον πλην τη ς θανάτωσης δεν υπήρχε ηπιότερος τρό
πος για άμεση, ασφαλή και οριστική απόκρουση τη ς επίθε
σης). Θα τιμωρηθεί για μη νόμιμη χρήση του όπλου, εφόσον
δικαιούνται να προβεί μόνο σε πυροβολισμό ακινητοποίησης
και όχι εξουδετέρωσης.

Π ροβληματισμοί από την εφαρμογή
διατάξεων του Ν .3169/03
Ή δ η έχουν παρέλθει 8 έτη από τη θέσπιση του Νόμου
3169/2003,0 οποίος ρυθμίζει αφενός τις προϋποθέσεις οπλοκατοχής και οπλοφορίας τω ν αστυνομικών, αλλά και αφετέ
ρου προσδιορίζει τις επιμέρους προϋποθέσεις τη ς επιτρεπτής
χρήσης με την ευρεία έννοια του όρου του όπλου.
Ο νόμος αυτός σύμφωνα με τους συντάκτες του φιλοδοξού
σε να αποτελέσει το σημείο αναφοράς όπου θα στηριζόταν ο
αστυνομικός για να φέρει σε πέρας την αποστολή του και να
καλύψει την ανυπαρξία μέχρι τότε σαφούς και σύμφωνου με
το Σύνταγμα νομοθετικού πλαισίου, που να καθορίζει με ευ
κρίνεια το πώς και πότε ο αστυνομικός πρέπει να κάνει χρήση
του άπλου του.ά
Μ ετά την εμπειρία των οκτώ ετών τη ς εφαρμογής του τα
ερωτήματα που τίθενται είναι:
►Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε ο σκοπός τη ς νομοθετικής
ρύθμισης;
►Κατά πόσο η ρύθμιση συνέβαλε στην προστασία των πο
λιτών που υπήρξαν θύματα εγκληματικών πράξεων με τη
χρήση όπλων και κατά πόσο στην προστασία των ιδίων των
αστυνομικών από δολοφονικές επιθέσεις εναντίων τους, ή
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άχερα οι διατάξεις του Νόμου 3169/03 που κατά την
εφαρμογή τους στα πλαίσια τη ς αστυνομικής δράσης δημι
ούργησαν προβλήματα και χρήζουν κατά την άποψή μου
επανεξέτασης είναι οι εξής:
1.Η διάταξη του άρθρου 3 παρ. 7 εδαφ. α, σύμφωνα με την
οποία ο πυροβολισμός ακινητοποίησης η εξουδετέρωσης απα
γορεύεται εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος
από αστοχία η εξοστρακισμό του βλήματος.
Η διάταξη αυτή αν δεν αποκλείει ουσιαστικά παντελώς τη
δυνατότητα χρήσης από τον αστυνομικό του υπηρεσιακού
του όπλου, ακόμα και αν συντρέχει η περίπτωση επίθεσης
ενωμένης με επικείμενο κίνδυνο θανάτου η βαρείας σωματι
κή ς βλάβης ανθρώπου, την περιορίζει δραστικά
Η αστυνομική δράση εκδηλώνεται κατά κύριο λόγο σε
αστικά κέντρα και πολυσύχναστους τόπους όπως οδούς πόλε
ων, πλατείες, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, κάθε είδους
πιστωτικά ιδρύματα, χώρους συναθροίσεων και συγκεντρώ
σεων πολιτών, συγκοινωνιακά μέσα κ.λπ. Στους προαναφερόμενους τόπους αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιτρεπτής
χρήσης όπλου και ο αστυνομικός κάνει χρήση του πάντα
υπάρχει, όσο εκπαιδευμένος και αν είναι, αντικειμενικά ο
σοβαρός κίνδυνος να πλήξει είτε από αποστρακισμό, είτε από
αστοχία, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία αμέτοχο τρίτο. Σε
μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ο αστυνομικός θα τιμωρηθεί
για παράβαση του άρθρου 3 παράγ. 7 εδάφ. α του Ν.3169/03
σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου. Αν όμως δεν
επιληφθεί θα τιμω ρηθεί για έγκλημα τελούμενο δια παραλείψ εως η στην καλύτερη γι’ αυτόν περίπτωση για παράβαση
καθήκοντος.

Παράδειγμα

ψ

Ας υποθέσουμε ότι διαπράττεται ληστεία από έναν ένοπλο
ληστή σε τράπεζα και σε ώρα συναλλαγής με το κοινό. Ο κ ε
ντρικός ταμίας της τράπεζας προκειμένου να αποτρέψει τη
ληστεία επιχειρεί να θέσει σε λειτουργία το συναγερμό. Ο
ληστής τον βλέπει και προτάσσει το όπλο του να τον πυρο
βολήσει. Παριστάμενος χωρίς στολή ένοπλος αστυνομικός
αντιλαμβανόμενος τι πρόκειται να συμβεί πυροβολεί κατά
του ληστή. Η βολίδα του όπλου του αστυνομικού αφού πρώ
τα προκαλέσει διαμπερές τραύμα στο ληστή, ακολούθως προ
σκρούει σε σταθερό σημείο και αποστρακιζόμενη τραυματίζει
αμέτοχο συναλασσόμενο τρίτο.
Σ την περίπτωση αυτή ο αστυνομικός, ο οποίος επιλήφθηκε
και με την ενέργειά του προστάτεψε τη ζωή του ταμία και
απέτρεψε τη ληστεία, δε θα τιμωρηθεί για τον τραυματισμό
του λ ηστή λόγω άμυνας υπέρ τρίτου (άρθρο 22 Π.Κ.), θα τι
μωρηθεί όμως για παράβαση του άρθρου 3 παράγ. 7 εδάφ .α
του Ν.3169/03 (απαγορευμένος πυροβολισμός εξουδετέρωσης
ή ακινητοποίησης), σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του ίδιου νό
μου και ενδεχομένως για σωματική βλάβη από αμέλεια του
αμέτοχου τρίτου (άρθρο 314 Π .Κ ). Αν ο αστυνομικός δεν
πυροβολήσει κατά του ληστή συμμορφούμενος με τις διατά
ξεις του Ν. 3169/03 και ο ληστής φονεύσει τον ταμία τότε ο

Α/Α [ 2 2 ]

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΠΒΡΙ0Σ 2011

αστυνομικός θα τιμωρηθεί για ανθρωποκτονία τελούμενη
δια παραλείψεως, καθόσον εκ τη ς ιδιότητάς του ε;ϊχε ιδιαί
τερη νομική υποχρέωση να παρεμποδίσει την επέλευση του
αποτελέσματος (άρθρο 299 του Π. Κ. σε συνδ. με άρθρο 15 Π.
Κ. και άρθρο 8 παράγ. β και άρθρο 9 παράγ. 2 εδάφ. β του Ν.
2800/00 )e.
2. Η διάταξη του άρθρου 3 παράγ. 8, σύμφωνα με την οποία
όταν οι αστυνομικοί ενεργούν ω ς ομάδα, για τη χρήση πυ
ροβόλου όπλου, απαιτείται προσταγή του επικεφαλής αυτής,
εκτός αν ο αστυνομικός δέχεται επίθεση, από την οποία απει
λείται βαριά σωματική βλάβη η θανάτωσή του.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση το ερώτημα είναι πώς πρέ
πει να ενεργήσει ο αστυνομικός μέλος τη ς ομάδας που αντι
λαμβάνεται να απειλείται από άδικη επίθεση βαριά σωματική
βλάβη ή θανάτωση τρίτου και η ενημέρωση του επικεφαλής
θα επιτείνει το κίνδυνο;
3. Η διάταξη του άρθρου 3 παράγ. 7 εδάφ. β, σύμφωνα μ ε την
οποία ο πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης απα
γορεύεται εναντίον ένοπλου πλήθους, εφόσον υπάρχει σο
βαρός κίνδυνος να πληγούν άοπλοι. Η εξεταζόμενη διάταξη
όπως είναι διατυπωμένη παρέχει τη δυνατότητα σε ένοπλο
πλήθος να προσλάβει και μερικούς αόπλους και να επιτεθούν
εναντίον των αστυνομικών, οι οποίοι λόγω τη ς ύπαρξης
- συμμετοχής των αόπλων δεν θα μπορούν να κάνουν χρήση
των όπλων τους και να αμυνθούν. Ε κτιμ ώ ότι η απαγόρευση
πρέπει να ισχύει μόνο όταν υπάρχει κίνδυνος να πληγούν άο
πλοι που δεν έχουν σχέση με το « ένοπλο πλήθος»
4 Η διάταξη του άρθρου 3 παράγ. 7 εδάφ. γ που αφορά τον πυ
ροβολισμό κατά ανηλίκου, πρέπει να προσδιορίζει ότι η απα
γόρευση επιβάλλεται σε περίπτωση « προφανώς ανηλίκου»,
δεδομένης τη ς δυσκολίας που υπάρχει τη ς διακρίβωσης του
αν κάποιο πρόσωπο έχει συμπληρώσει τα 18 έτη.
5 Η διάταξη του άρθρου 3 παράγ. 1, σύμφωνα με την οποία ο
αστυνομικός επιτρέπεται κατά την εκτέλεση τη ς υπηρεσίας
του να προτάσσει το πυροβόλο όπλο, εφόσον συντρέχουν κίν
δυνος ένοπλης επίθεσης σε βάρος αυτού η τρίτου
Η συγκεκριμένη διάταξη περιορίζει αισθητά τη δυνατότητα
αυτοπροστασίας των αστυνομικών και τη δυνατότητα αντί
δρασης σε αιφνιδιαστική επίθεση εναντίων τους ή εναντίων
τρίτων. Τα έννομα αγαθά πού διακυβεύονται στην εξεταζόμε
νη περίπτωση είναι η ελαφρά προσβολή τη ς ανθρώπινης αξι
οπρέπειας και η πρόκληση φόβου και ανησυχίας τω ν ελεγχό
μενων πολιτών, λόγω τη ς θέας του προτεταμένου όπλου από
τη μια πλευρά και η ζωή και σωματική ακεραιότητα αστυ
νομικών και πολιτών από την άλλη. Ο νομοθέτης επέλεξε να
προστατεύσει τα ήσσονος σημασίας έννομα αγαθά. ]
(Endnotes)
α Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος I,οελίς 426, Ανδρουλάκης,
Ποινικό Δίκαιο-Γ'ενικό Μέρος I, οελίς 360
b Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος I, οελίς 458
c Μυλωνόπουλος, Ποινικό Δίκαιο-Γενικό Μέρος I, οελίς 464
d Μττέκας, Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από mix; αστυνομικούς ΥΙΙ
e Αντίθετη άποψη, Μπέκας, Οπλοφορία και χρήση πυροβόλων όπλων από
τους αστυνομικούς, ο εΐ. 35
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Νοσοκομειακή περίθαλψη και
χειρουργικΕ5 επεμβάσεΰ
με 100% κάλυψη
Ισόβια νοσοκομειακή περίθαλψη. Επιλογή θέσης νοσηλείας. Ετήσιο προληπτικό
έλεγχο check up. Κάλυψη τοκετού. Καλύπτονται χειρουργικά επεμβάσεις ή
θεραπείες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, όπως χημειοθεραπεία,
αιμοκάθαρση, κλπ καθώς και δαπάνες πριν και μετά την περίθαλψη στο
νοσοκομείο. Επείγουσα μεταφορά και ταξιδιωτική βοήθεια. Ελεύθερη επιλογή
νοσοκομείου ή κλινικής. Απευθείας εξόφληση στα συμβεβλημένα Κάλυψη
δαπανών ατυχήματος και όταν δεν χρειάζεται νοσηλεία. Δυνατότητα
προσαρμογής του προγράμματος στις προσωπικές και οικογενειακές σας επιλογές.
• Πολύ χαμηλό κόστος σε συνδυασμό με το ταμείο ή ομαδική
• Ειδικό πρόγραμμα για παιδιά
• Δωρεάν μελέτη και αποστολή πρότασης ασφάλισης
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Η πιο οικονομική
και ποιοτική ασφάλεια
αυτοκινήτου και μηχανή$
Σας εξασφαλίζουμε προνομιακά πακέτα αλλά
και επιπρόσθετες παροχές σύμφωνα πάντα με
τις δικές σας ανάγκες και υποδείξεις.
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Διδασκαλία και μάθηση με παίξιμο ρ ό λ ω ν
από τους εκπαιδευόμενους
σε προσομοιωμένο περιβάλλον.
Η περίπτωση του μαθήματος της ΑνακρίΤΙΚής
Του Ταξιάρχου Ιωσήφ Καμπανάκη

Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ ΙΚ Α
Τα έτη 1996-2001 η διδασκαλία και
η μάθηση της «Ανακριτικής» σχο Τμή
μα Δοκίμων Ασχυφυλάκων Ρέθυμνου
διαφοροποιήθηκε σημανχικά από χις παραδοσια
κές μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονχαι σχις
ασχυνομικές σχολές. Ο χρόνος που διήρκεσε η δι
δασκαλία κρίνεχαι ικανός για μια πρώτη αποχίμηση χης νέας μεθόδου.
Η επιλογή χου μαθήμαχος χης ανακριχικής
για χην εφαρμογή νέων μεθόδων διδαοκαλίας-μάθησης δεν είναι χυχαία. Από χην μια πλευρά χο συγκε
κριμένο μάθημα προσφέρεχαι λόγω χης φύσης χου για πρακχικές εφαρμογές μέσω προσομοιωμένων περισχαχικών με
παίξιμο ρόλων και από χην άλλη πλευρά οι ικανόχηχες που
μπορούν να αποκχήσουν οι εκπαιδευόμενοι ασχυνομικοί εί
ναι κρίσιμες για χην επίδοσή χους σχη δουλειά. Η απόκχηση δεξιοχήχων οχην εξέχαση προσώπων από χους αστυνομικούς είναι πολύ σημανχικός παράγονχας χης αστυνομικής
δράσης. Οι επισχημονικές έρευνες δείχνουν όχι περίπου χο
90% χων εγκλημάχων με άγνωσχο δράσχη λύνονχαι έπειχα
από πληροφορίες που αποκχούν οι ασχυνομικοί από πρόσωπα
(θύμαχα, μάρχυρες, υπόπτους, δράσχες) και μόνο χο 10% πε
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ρίπου λύνονχαι με επεξεργασία φυσικών αποδείξεων (αποτυ
πώματα, ίχνη, πειστήρια, κ.α.) ή με ανάλυση χου τύπου-μορφής-μεθόδου χων εγκλημάχων-εγκλημαχιών (Bayley, 1994;
Feltes, 1994; National Investigative Interviewing Research and
Development Project Team, 1992).

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Οι έρευνες έχουν δείξει όχι, ανχίθεχα με αυχό που πισχεύει ο
κόσμος, οι αστυνομικοί δε διαφέρουν από άλλους επαγγελμαχίες (γιαχροός, κοινωνικούς επισχήμονες, κ.α.) αλλά και από
απλούς ανθρώπους ω ς προς χις ικανόχηχές χους οχην εξέχα
ση προσώπων μέσω ενός διαλόγου που υπακούει σε κανόνες,
όπως είναι η ανάκριση (Shepherd & Kite, 1988). Μάλισχα, πα
ρουσιάζουν πολλές αδυναμίες και χαμηλό επίπεδο ικανοχήχων
εξέχασης (Baldwin, 1993; Moston et al., 1990). Πιο συγκεκριμέ
να, παραχηρείχαι όχι οι εξεχαοχές-ασχυνομικοί έχουν φχωχές
χεχνικές εξέχασης, διαχυπώνουν ακαχάλληλες για χην κάθε
συγκεκριμένη περίπχωση ερωχήσεις, οι χρόποι χους δεν είναι
επαγγελμαχικοί (Baldwin, 1992a, b; McGurk et al., 1993), κά
νουν παραπειστικές ερωτήσεις (Cahill & Mingay, 1986), προ
σπαθούν περισσότερο να βρουν ενοχοποιητικά στοιχεία για
χον ύποπτο (Mortimer, 1992) και δεν επιδεικνύουν αρμόζουσα συμπεριφορά (Moston et al., 1990). Άλλες αδυναμίες που
παρουσιάζουν κατά χην εξέχαση μαρτύρων σχετίζονται με
χις συχνές διακοπές κατά χην αφήγηση χου μάρτυρα, χην
υπερβολική χρήση χου μοντέλου ερώτηση-απάντηση, χην
ακατάλληλη σειρά ερωτήσεων, χην διατύπωση ερωτήσε
ων αρνητικού τύπου, χην ακατάλληλη γλώσσα, χον από
τομο τρόπο ερωτήσεων, χις παρεμβολές, και χα επικριτικά
σχόλια (Fisher, Geiselman, Raymond, 1987; Καμπανάκης,
1995). Την ίδια στιγμή οι αστυνομικοί και οι εκπαιδευ-

τές τους ιεραρχούν την εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτή
των εξέτασης προσώπων πολύ υψηλά στις εκπαιδευτικές προ
τεραιότητες (Robert & Phillips, 1984, 1986, 1988; Tannehill &
Janeksela, 1986; Meadows, 1987). Γ ι’ αυτό πολλές αστυνομίες
θεωρούν πολύ σοβαρή υπόθεση την εκπαίδευση των αστυνομι
κών στην «εξέταση προσώπων» κατά την προανακριτική διαδι
κασία.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σήμερα (στην
ανακριτική αλλά και στα περισσότερα θεματικά αντικείμενα)
χαρακτηρίζονται από δασκαλοκεντρική διδασκαλία, πληροφο
ριακού τύπου με γνώσεις-πληροφορίες, οι οποίες μεταφέρονται
προφορικά από τον πομπό-διδάσκοντα στον παθητικό δέκτη-μαθητή χωρίς να δίνονται περιθώρια για ενεργητικές διαδικασί
ες πρόσκτησης της γνώσης από τους εκπαιδευόμενους. Η διδα
σκαλία και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνονται
στη νομική και όχι στην κοινωνική διάσταση του αστυνομι
κού έργου, με αποτέλεσμα η διδασκαλία να μην λαμβάνει υπό
ψη της τις πολύπλοκες-δύσκολες-ρευστές-αβέβαιες καταστάσεις
της προανακριτικής διαδικασίας όπου απαιτείται η λήψη άμε
σων αποφάσεων που επιλύουν προβλήματα. Δεν φαίνεται να
επιτυγχάνεται ο σκοπός οι γνώσεις που προσφέρονται στη σχο
λή να μπορούν να βρουν άμεση εφαρμογή στο επαγγελματικό
περιβάλλον. Οι εκπαιδευόμενοι όταν αποφοιτούν ή όταν βρίσκο
νται σε πρακτική εκπαίδευση δεν φαίνονται ικανοί να εφαρμό
ζουν γνώσεις που έλαβαν στη σχολή και δεν ταυτίζουν τις κα
ταστάσεις που τους παρουσιάζονται με αυτές για τις οποίες τους
προετοίμαζε η εκπαίδευση. Ακόμη, οι παραπάνω μέθοδοι διδα
σκαλίας αδυνατούν να διαπιστώσουν ατομικά χαρακτηριστικά
εκπαιδευόμενων και να εξατομικεύσουν, ώστε ν ’ αναπτυχθούν
αντίστοιχες δεξιότητες και να καλυφθούν ατομικά κενά.
Οι λύσεις που προτείνονται για τα παραπάνω προβλήματα
στο μάθημα της ανακριτικής, αφορούν τη διδασκαλία μεθόδων
εξέτασης προσώπων με πρακτικές ασκήσεις και παίξιμο ρόλων
μέσα από προσομοιωμένα περιστατικά. Με αυτόν τον τρόπο με
ταδίδονται δεξιότητες εξέτασης που σχετίζονται τόσο με το επικοινωνιακό-ψυχολογικό μέρος της συνομιλίας δύο προσώπων
όσο και με τους δικονομικούς κανόνες μιας προανακριτικής εξέ
τασης (Baldwin, 1992a; McGurk et. a l, 1993; Elliot, 1988; Kaμπανάκης, 1999). To μάθημα της Ανακριτικής θα πρέπει να
στοχεύει και στη μετάδοση γνώσεων σχετικά με τους κανόνες
επικοινωνίας, με τη λειτουργία της μνήμης και τις άλλες γνω
στικές λειτουργίες (αντίληψη, προσο
χή, σκέψη, γλώσσα, λύση προβλημά
των), καθώς και με τη δημιουργία και
τη διατήρηση θετικών ανθρώπινων
σχέσεων. Οι κρίσιμες δεξιότητες που
πρέπει να αποκτήσουν οι αστυνομικοί
είναι εκείνες που σχετίζονται με την
καλή συμπεριφορά, τη διαχεί

ριση ανθρώπινων σχέσεων, τη γνώση για την ανθρώπινη
προσωπικότητα, τις τεχνικές επικοινωνίας, την καλή χρή
ση της γλώσσας, τη λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία,
τις γνωστικές λειτουργίες, την κατανόηση και αξιολόγη
ση καταστάσεων, την επεξεργασία πληροφοριών, τη λήψη
αποφάσεων, κ.α. (Shepherd & Kite,1989; Philips & Fraser,
1982).
Η Ν Ε Α Δ ΙΔΑΣΚ ΑΛ ΙΑ

Το νέο διδακτικό εγχειρίδιο που διανέμεται στους δόκι
μους αστυφύλακες είναι γραμμένο με τρόπο που συμβάλ
λει στους παραπάνω μαθησιακούς στόχους (Καμπανάκης &
Κυριακοπούλου, 1999). Όμως, μόνο η χρήση του βιβλίου
δεν μπορεί να προκαλέσει την επίτευξη των στόχων. Η μέ
θοδος διδασκαλίας και αξιολόγησης καθώς και η χρήση επο
πτικών μέσων διδασκαλίας παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο.
Με βάση τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας, την πεί
ρα από την εφαρμογή πρωτοποριακών μεθόδων εκπαίδευ
σης στην εξέταση προσώπων σε αστυνομίες του Ηνωμένου
Βασιλείου (McGurk et. al., 1993; Stockdale, 1993; National
Investigative Interviewing Research and Development
Project Team, 1992) και την εμπειρία της εκπαίδευσης των
Ελλήνων αστυνομικών στην ανακριτική, αναπτύχθηκε η
νέα μέθοδος διδασκαλίας-μάθησης, η οποία εφαρμόστηκε
στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου.
Οι εκπαιδευόμενοι από το πρώτο μάθημα ενημερώνονται
προφορικά από τον διδάσκοντα για τη μέθοδο διδασκαλίας,
γίνεται σχετική συζήτηση και λύνονται απορίες τους. Πα
ράλληλα τους διανέμεται φυλλάδιο, στο οποίο περιγράφεται όλη η πορεία που ακολουθεί η διδασκαλία. Το φυλλά
διο έχει ω ς εξής:
Δ ΙΔ Α ΣΚ Α Λ ΙΑ ΚΑ Ι Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ο Υ Μ ΑΘ ΗΜ Α
Τ Ο Σ Α Ν Α Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η

Σκοποί μαθήματος:
►Να αποκτηθούν οι απαραίτητες ικανότητες από τους
Δόκιμους Αστυφύλακες για αναπαράσταση και αναφορά
περιστατικών και καταστάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια
της ακρίβειας, δικαιοσύνης και συσχέτισης, για την εξακρί
βωση της αλήθειας.
►Να αποκτηθούν δεξιότητες εξέτασης, ώστε να λαμβάνονται έγκυρες πληροφορίες από υπόπτους, μάρτυρες και
συναδέλφους.
►Να αποκτηθούν ικανότη
τες εξέτασης προσώπων και συ
γκέντρωσης σημαντικών για την
προανάκριση πληροφοριών, σύμ
φωνα με τις δικονομικές διατάξεις
και με σεβασμό στα ανθρώπινα δι
καιώματα.

Μέθοδος διδασκαλίας:
Η διδασκαλία του μαθήματος «Ανακριτική» θα βασιστεί σε σενάρια που
απαιτούν παίξιμο ρόλων (ανακριτικού
υπαλλήλου-μάρτυρα-υπόπτου)
από τους εκπαιδευόμενους Δόκιμους
Αστυφύλακες. Στη διαδικασία συμμε-

[ 2 5 ] Α/Α

[

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

τέχουν και οι υπόλοιποι εκπαιδευόμενοι ω ς ενεργοί παρατη
ρητές. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εβδομάδων από
την έναρξη του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να
μελετήσουν και να κατανοήσουν τη διδακτέα ύλη από το δι
δακτικό εγχειρίδιο που κατέχουν. Στο διάστημα αυτό θα πρέ
πει να έχουν αφομοιώσει την σχετική ύλη του μαθήματος της
ανακριτικής, ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βα
σικές θεωρητικές αρχές που ισχύουν για να θεωρηθεί επιτυ
χημένη μια εξέταση προσώπου. Κατά τη διάρκεια των τριών
πρώτων μαθημάτων, σε συνεργασία με το διδάσκοντα, θα λυ
θούν απορίες και θα εξηγηθούν δυσνόητα σημεία. Στο τρίτο
μάθημα θα γίνει εξέταση με γραπτό τεστ για να ελεγχθεί από
τον διδάσκοντα ο βαθμός κατανόησης όλης της ύλης. Επίσης
κατά τη διάρκεια των επόμενων μαθημάτων μπορεί να γίνουν
και άλλα τεστ. Από το τέταρτο μάθημα μέχρι και το προτελευ
ταίο θα πραγματοποιηθούν τα σενάρια εξέτασης μαρτύρωνυπόπτων. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα όλων των μαθημά
των αναγράφεται στο τέλος του παρόντος.
Από κάθε αίθουσα διδασκαλίας θα έχουν συμμετοχή στα σε
νάρια: Επτά δόκιμοι αστυφύλακες ω ς Α' ανακριτικοί υπάλλη
λοι, επτά, ω ς Β ' ανακριτικοί υπάλληλοι, τέσσερις, ως μάρτυρες
και τρεις, ως ύποπτοι. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι (A' & Β') θα
επιλεγούν εθελοντικά κατά το δεύτερο μάθημα (σε περίπτω
ση προσφοράς περισσοτέρων θα γίνει κλήρωση) και θα κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα παίξουν τον
ρόλο τους. Οι ύποπτοι θα επιλεγούν επίσης εθελοντικά (σε πε
ρίπτωση προσφοράς περισσοτέρων θα γίνει κλήρωση), ενώ ο
κάθε μάρτυρας θα επιλέγεται με κλήρωση λίγο πριν από την
έναρξη του κάθε σεναρίου. Οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλί
ας του μαθήματος δεν επαρκούν, δυστυχώς, για να αναλάβουν
όλοι οι εκπαιδευόμενοι ρόλους στα σενάρια.
Μερικές ώρες πριν από την έναρξη του σεναρίου θα δίνε
ται στους εξεταστές αστυνομικούς (Α'& Β ' Ανακριτικό υπάλ
ληλο) το ανακριτικό υλικό, από το οποίο προκύπτει το υπό
έρευνα έγκλημα και η εμπλοκή του μάρτυρα ή του υπόπτου
(το υλικό μπορεί να αποτελείται από την αναφορά αστυνομι
κού που πήγε πρώτος στον τόπο του εγκλήματος, από εκθέσεις
εξετάσεως μαρτύρων ή κατηγορουμένων, από σχεδιαγράμμα
τα και από άλλες εκθέσεις της δικογραφίας που διενεργείται
για το συγκεκριμένο έγκλημα). Οι δύο ανακριτικοί υπάλλη
λοι λίγο πριν από την έναρξη του μαθήματος θα αποσύρονται
με το υλικό τους στην αίθουσα ανακρίσεων (εκεί θα υπάρχει
ένα γραφείο, τρεις καρέκλες και μία βιντεοκάμερα). Στην αί
θουσα διδασκαλίας, αφού επιλεχθεί ο μάρτυρας, θα λαμβάνει
από το διδάσκοντα δύο σελίδες με λίγες και γενικές πληροφο
ρίες για το υπό εξέταση περιστατικό-έγκλημα. Ο μάρτυρας, αφού
διαβάσει την πρώτη σελίδα με τις
γενικές πληροφορίες (στοιχεία
ταυτότητας που θα χρησιμοποι
ήσει, τόπο και χρόνο που βρίσκε
ται, επάγγελμα που ασχολείται),
θα βλέπει στην τηλεόραση από βί
ντεο μαζί με όλους τους άλλους
εκπαιδευόμενους το περιστατικόέγκλημα (π.χ. ξυλοδαρμό προσώ
που ή κλοπή τσάντας με αρπαγή)
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για το οποίο θα είναι μάρτυρας (η λήψη του περιστατικού έχει
γίνει με τρόπο όπως ακριβώς θα το έβλεπαν τα μάτια του μάρ
τυρα). Στη συνέχεια θα διαβάζει τη δεύτερη σελίδα με πληρο
φορίες για το τι πράττει μετά το περιστατικό (επαφή με τον
αστυνομικό που καταφθάνει στον τόπο, λήψη στοιχείων ταυ
τότητάς του, κλήση για εξέτασή του στο τμήμα, κλπ. Σε σενά
ριο υπόπτου θα δίνονται στον ύποπτο περισσότερα στοιχεία,
π.χ. υπερασπιστική γραμμή). Έ π ειτα ο μάρτυρας θα πηγαίνει
στην αίθουσα ανακρίσεων, όπου θα τον υποδέχονται και θα
τον εξετάζουν οι ανακριτικοί υπάλληλοι σύμφωνα με τις θε
ωρητικές κατευθύνσεις και την επαγγελματική δεοντολογία
και πρακτική, όπως ακριβώς θα έπρατταν εάν βρίσκονται σ ’
ένα αστυνομικό τμήμα (προετοιμασία, υποδοχή, φροντίδα εξε
ταζόμενου, χρήση πειστηρίων-αποδεικτικών στοιχείων, ερωτήσεις-ανατροφοδότηση, τρόπος συμπεριφοράς, κλείσιμο της
εξέτασης, κ.α). Σ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης οι εκπαιδευ
όμενοι θα παρακολουθούν τη διαδικασία από την αίθουσα δι
δασκαλίας, μέσω κλειστού κυκλώματος που συνδέει τη βι
ντεοκάμερα της αίθουσας ανακρίσεων με την τηλεόραση της
αίθουσας διδασκαλίας, ενώ παράλληλα η εξέταση θα καταγρά
φεται σε βιντεοκασέτα.
Ό ταν τελειώσει η εξέταση οι εκπαιδευόμενοι που έπαιξαν
ρόλους επιστρέφουν στην αίθουσα διδασκαλίας. Ε κ εί οι ανακριτικοί υπάλληλοι θα βλέπουν το βίντεο του περιστατικού,
το οποίο μέχρι τότε γνώριζαν μόνο μέσα από τη δικογραφία
και την αφήγηση του μάρτυρα. Ο μάρτυρας και οι υπόλοιποι
εκπαιδευόμενοι θα βλέπουν το περιστατικό για δεύτερη φορά
και θα παρατηρούν πράγματα που δεν είχαν παρατηρήσει την
πρώτη φορά ή θα τους λύνονται απορίες που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξέτασης (π.χ. ύπαρξη άλλου μάρ
τυρα, χρώμα ρούχων). Στη συνέχεια θα δίνεται ο λόγος στους
δόκιμους αστυφύλακες που είχαν ρόλους ανακριτικού υπαλ
λήλου, οι οποίοι θα εκφράζουν τις απόψεις τους για την εξέτα
ση που διενήργησαν, θα αναφέρουν τις δυσκολίες που παρου
σιάστηκαν, θα εντοπίζουν τα λάθη τους ή τις παραλήψεις τους
και θα αξιολογούν το αποτέλεσμα σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους τη ς συγκεκριμένης εξέτασης αλλά και με τις
θεωρητικές αρχές που έχουν διδαχθεί Αμέσως μετά ο λόγος θα
δίνεται στον εξεταζόμενο, ο οποίος θα εκφράζει την άποψή του
για την εξέταση και θα αξιολογεί την διαδικασία σε σχέση με
τις πληροφορίες που έδωσε ή δεν έδωσε και με τα συναισθήμα
τα που ένιωσε. Στη συνέχεια ο λόγος θα δίνεται στους εκπαι
δευόμενους που ήταν παρατηρητές, οι οποίοι θα κρίνουν και
θα αξιολογούν την εξέταση, θα ερμηνεύουν καταστάσεις και
θα προτείνουν δικές τους λύσεις, τεκμηριώνοντας τις απόψεις
τους με όρους τη ς θεωρίας και της
επαγγελματικής δεοντολογίας και
πρακτικής. Στο τέλος παρεμβαίνει
ο διδάσκων, ο οποίος θα σχολιάζει
τη διαδικασία, θα επισημαίνει σω
στές και λανθασμένες ενέργειες,

θα προτείνει τροποποιήσεις ή αλλαγές και θα συζητεί με τους
εκπαιδευόμενους. Κατά τη διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών
σχολιασμού και αξιολόγησης, θα προβάλλονται βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα της εξέτασης, τα οποία σχολιάζουν οι εκπαιδευ
όμενοι ή για τα οποία κρίνει ο διδάσκων ότι πρέπει να γίνει σχο
λιασμός.
Οι εξεταστές κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα κρατούν σημει
ώσεις από τις πληροφορίες και τα στοιχεία που δίνει ο μάρτυρας.
Με βάση αυτές τις σημειώσεις θα συντάσσουν Έ κ θ εσ η Έ ν ο ρ 
κης Εξέτασης Μάρτυρα ή Έ κ θ εσ η Εξέτασης Κατηγορουμένου
(αφού δεν επαρκεί ο χρόνος να τη συντάσσουν ταυτόχρονα με
την εξέταση) και θα την παραδίνουν στον διδάσκοντα την επο
μένη του μαθήματος ημέρα, έτσι ώστε να διαβαστεί και να σχολι
αστεί στο επόμενο μάθημα.
Αξιολόγηση:
Η προφορική βαθμολογία θα είναι συνάρτηση της ενεργητι
κής συμμετοχής των εκπαιδευόμενων κατά τη συζήτηση και το
σχολιασμό των ενεργούμενων εξετάσεων, της συμμετοχής τους
και της επίδοσής τους κατά το παίξιμο ρόλων στα σενάρια και
της αξιολόγησης των γραπτών τεστ.
Στην ενεργητική συμμετοχή θα εκτιμώνται η διάθεση για μά
θηση, η ορθότητα της επιχειρηματολογίας, η ευρύτητα σκέψης,
η κατανόηση και η ορθή χρήση όσων έχουν συζητηθεί στις ώρες
του μαθήματος, κ.α.
Κατά τη συμμετοχή τους στα σενάρια θα αξιολογείται η κα
τανόηση των θεωρητικών αρχών του μαθήματος, η ικανότητα
εφαρμογής τους, η αντίληψη και ορθή αντιμετώπιση των κατα
στάσεων που χειρίζονται, καθώς και η πρωτοτυπία της σκέψης
στη λύση προβλημάτων.

Τα γενικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η νέα μέθο
δος είναι τα εξής:
►Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν ενεργητικά στο μάθημα, εί
τε με παίξιμο ρόλων, είτε με παρεμβάσεις από τη μεριά του ακρο
ατηρίου.
►Ο διδάσκων υποστηρίζει και διευκολύνει τη μάθηση. Ενερ
γεί ως καθοδηγητής στην πορεία ανακάλυψης της γνώσης και
δεν μεταφέρει απλώς πληροφορίες με διάλεξη και μονολόγους.
►Γίνεται συνεχής χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέ
σων που διευκολύνουν τη μάθηση.
►Ελέγχεται συνεχώς η πορεία διδασκαλίας-μάθησης με συνε
χή εξατομικευμένη αξιολόγηση όλων των εκπαιδευόμενων (γραπτή-προφορική).
►Συνδέονται οι θεωρίες και οι έννοιες με την επαγγελματική
πρακτική και δίδεται στη θεωρητική γνώση πρακτική σημασία
και εξήγηση.
►Μεταφέρεται η ρεαλιστικότητα του αστυνομικού έργου, μέ
χρι σ’ ένα βαθμό, στο εκπαιδευτικό περιβάλ
λον.
►Οι μαθητές δοκιμάζουν τις γνώσεις
τους και τις δυνάμεις τους σ ’ ένα «ασφαλές
περιβάλλον», εντοπίζουν τις θετικές ενέρ
γειες και τα λάθη τους και λαμβάνουν την
κατάλληλη ανατροφοδότηση.

►Μεγιστοποιούνται οι πιθανότητες για μεταφορά αντί
στοιχων δεξιοτήτων από την εκπαίδευση στο χώρο δουλει
άς.
►Κατανοούν καλύτερα τη θέση του «άλλου» (μάρτυρα,
θύματος, υπόπτου), ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τον
ανακριτικό υπάλληλο κατά την εξέταση προσώπου.
Α Π Ο ΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ
Τα αποτελέσματα της νέας μεθόδου, που προέκυψαν από
την παρατήρηση του διδάσκοντος, έδειξαν ότι οι εκπαιδευ
όμενοι βρήκαν ενδιαφέρουσα τη μέθοδο διδασκαλίας-μάθησης, όχι μόνο επειδή από μόνη τη ς ήταν «νέα» και «διαφο
ρετική» από αυτές των άλλων μαθημάτων, αλλά γιατί τους
δόθηκε ευκαιρία να δοκιμάσουν τους εαυτούς τους σε πραγ
ματικές συνθήκες άσκησης αστυνομικού έργου. Επίσης, με
τη μέθοδο αυτή βρήκαν νόημα και ερμηνεία στις θεωρητι
κές αρχές του διδακτικού εγχειριδίου. Η προσφορά τους για
συμμετοχή στα σενάρια με παίξιμο ρόλων ήταν μεγάλη για
τ ί έβλεπαν ω ς πρόκληση την «πρόωρη δοκιμασία» τους στο
ρόλο του ανακριτικού υπαλλήλου. Η σοβαρότητα που έδει
ξαν κατά την προετοιμασία αλλά περισσότερο κατά τη δι
άρκεια των προανακριτικών εξετάσεων ήταν αξιοπρόσεκτη.
Αν και είχαν ω ς εξεταζόμενους συναδέλφους τους, δηλαδή
φιλικά και οικεία πρόσωπα, η διαδικασία τηρήθηκε σε υψη
λά επίπεδα ρεαλισμού, όπως ακριβώς θα έπρεπε να γίνεται
σε πραγματικές εξετάσεις προσώπων.
Οι εξετάσεις μαρτύρων (συνήθως δεκτικών σε συνεργα
σία) απαιτούν επικοινωνιακές τακτικές και ερωτήσεις από
τους εξεταστές, που σκοπεύουν στην ανάκληση όσο το δυ
νατόν περισσότερων στοιχείων από τη μνήμη του μάρτυ
ρα για το υπό εξέταση περιστατικό. Ο βαθμός δυσκολίας
στις εξετάσεις υπόπτων είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτές
των μαρτύρων γιατί ο ύποπτος είναι αρνητικός και τηρεί
σκληρή και άκαμπτη στάση. Σκοπός του εξεταστή είναι να
εντοπίσει κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης και με τους
κατάλληλους χειρισμούς των πληροφοριών και των λογι
κών συμπερασμάτων να καταγράψει στην έκθεση εξέτασης
στοιχεία (ελαφρυντικά ή επιβαρυντικά) που οδηγούν στην
αλήθεια. Οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν ότι μπορούν να εντοπί
ζουν και να επεξεργάζονται τα στοιχεία του περιστατικού
που συνθέτουν την αντικειμενική και υποκειμενική υπό
σταση του υπό διερεύνηση εγκλήματος. Ακόμη περισσότε
ρο έδειξαν αξιόλογες ικανότητες στον εντοπισμό και αξιο
ποίηση κατά τη διάρκεια της εξέτασης των πληροφοριών
εκείνων που: «αφήνουν κενά», «δεν στέκουν λογικά», «δεν
συνδέονται με άλλα γεγονότα», «έρχονται σε σύγκρουση με
άλλα στοιχεία», «ελαφρύνουν ή επιβαρύνουν τη θέση του
υπόπτου», «κάνουν αξιόπι
στη ή αναξιόπιστη τη μαρ
τυρία», κ.α. Επίσης, έδειξαν
ότι κατανοούν και εφαρμό
ζουν τις στοιχειώδεις αρχές
εξέτασης που σχετίζονται
με την «ανάπτυξη σχέσεων
εμπιστοσύνης», την «πρό
κληση καλής πρώτης εντύ
πωσης», τη «μείωση του άγ-
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χους και την εξασφάλιση άνεσης του θύματος ή του μάρτυρα»,
τη «χρήση ουδέτερων λέξεων», την «αποφυγή κατευθυνόμενων και παραπειστικών ερωτήσεων», τη «σωστή διάταξη του
χώρου της εξέτασης», την «παρουσία και τη γλώσσα του σώμα
τος του εξεταστή», την «ενεργητική ακράαση», την «ευαισθη
σία στα ανθρώπινα δικαιώματα», κ.α.
Ε κτός από τους «επιμελείς εκπαιδευόμενους» οι λεγόμενοι
«αδύνατοι» μαθητές, που συνήθως δεν αποδίδουν πολύ καλά
σε γραπτές εξετάσεις, έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο και ενδιαφέρον κα
τά τη διδασκαλία του μαθήματος. Η αξιολόγησή τους έδειξε άτι
πρέπει να δίνονται ευκαιρίες στους εκπαιδευόμενους να αξιο
λογούνται με όρους και συνθήκες ρεαλιστικών αστυνομικών
καταστάσεων και στη βάση δοκιμασιών που εντοπίζουν πραγ
ματικές «αστυνομικές δεξιότητες». Ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις
στις τακτικές και πρόχειρες εξετάσεις πέτυχαν οι εκπαιδευόμε
νοι που έδειξαν επιμέλεια στην μελέτη της θεωρίας, συμμετεί
χαν ενεργητικά στην παρακολούθηση και σχολιασμό των σενα
ρίων και αναλάμβαναν ρόλους εξεταστή-εξεταζόμενου. Οι ίδιοι
έδειξαν ικανοί στο να μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν τις
γνώσεις τους και τις δεξιότητες εξέτασης προσώπων στο επαγ
γελματικό περιβάλλον.
Για να διαμορφώσει κανείς εγκυρότερα αποτελέσματα για τη
νέα μέθοδο, εκτός από την αξιολόγηση του διδάσκοντα, πρέπει
να γίνει παρόμοια αξιολόγηση από τους εκπαιδευόμενους αλλά
και από εξωτερικούς αξιολογητές. Ακόμη, χρήσιμα στοιχεία θα
έδινε η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων ως προς την εξέταση
προσώπων μετά την αποφοίτησή τους, κατά την άσκηση πραγ
ματικού αστυνομικού προανακριτικού έργου, καθώς και η συ
γκριτική εξέταση δεξιοτήτων εκείνων που διδάχθηκαν το μά
θημα με τη νέα μέθοδο με εκείνους που το διδάχθηκαν με την
παραδοσιακή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Για την εφαρμογή των νέων μεθόδων διδασκαλίας απαιτού
νται αναθεωρήσεις και αλλαγές. Συγκεκριμένα:
►Αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε η διδακτέα
ύλη και ο χρόνος διδασκαλίας των μαθημάτων να υποστηρίζει
τις νέες μεθόδους.
►Απαιτείται συγγραφή νέων διδακτικών εγχειριδίων με τρό
πο, ώστε να υποστηρίζουν την πρακτική εφαρμογή των γνώ
σεων.
►Χρειάζεται να διατεθούν και να διαμορφωθούν χώροι, όπου
θα διενεργούνται οι πρακτικές ασκήσεις, το παίξιμο ρόλων και
άλλες πρακτικές δοκιμασίες. Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να
γίνει διαμόρφωση ρεαλιστικού περιβάλλοντος αστυνόμευσης
(π.χ. αστυνομικό τμήμα, πολυκατοικία, διαμέρισμα, κατάστη
μα, κλπ).
►Σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται τεχνολογικός εξοπλισμός
για τη διενέργεια των προσομοιώσεων και την καταγραφή των
προσομοιωμένων περιστατικών (οθόνη
τηλεόρασης, βιντεοπροβολέας, βιντεο
κάμερα, προσωπικός Η/Υ, μεγάφωνα,
μικρόφωνα, κ .ά ).
►Σημαντικός παράγοντας είναι η εκ
παίδευση και η επιμόρφωση των διδα
σκόντων στις νέες μεθόδους διδασκαλί
ας και η πρακτική τους εξάσκηση.
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►Επίσης πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η αλλαγή
παλαιών και άκαμπτων (αναχρονιστικών) αντιλήψεων που
υπάρχουν για την εκπαίδευση αστυνομικών, οι οποίες έρχο
νται σε αντίθεση με τις σύγχρονες θεωρίες για τη μάθηση και
την επαγγελματική κατάρτιση ενηλίκων. ]
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Σ τ η σ ύ γ χ ρ ο ν η εποχή μας και ενοψει των
μεταρρυθμίσεων που έχουν αρχίσει να συντελούνται σε πολλούς τομείς, θα πρέπει να
δοθεί μέριμνα, σε μία σοβαρή μεταρρύθμιση
των νομικών διατάξεων, που αφορούν τόσο
στο ποινικά όσο και στο αστικό δίκαιο, και
συνδέονται με τα καθήκοντα των πραγματογνωμόνων και των τεχνικών συμβούλων, όχι
μόνο στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύ
νης αλλά και στην εν γένει λειτουργία των
θεσμών.
Στο πλαίσιο αυτά θα πρέπει να καθοριστούν επακριβώς,
οι όροι και οι προϋποθέσεις, για να μπορέσει κανείς να
ασκήσει καθήκοντα πραγματογνώμονα ή τεχνικού συμ
βούλου, όπως άλλωστε συμβαίνει σε πολλές χώρες του
δυτικού κόσμου με διαφορετικά νομικά συστήματα, οιανδήποτε ειδικότητα και αν κάποιος διαθέτει, εντασσόμε
νος στις σχετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τις ειδικεύσεις

ο.οαβ

του.
Ως εκ τούτου δεν θα ήταν άστοχο να καταφύγουμε σε
λύσεις και θέσεις, που έχουν χρόνια τώρα λειτουργήσει
σ' άλλα κράτη, και εφαρμόζονται στο πλαίσιο των δικών
τους προανακριτικών, ανακριτικών και επ'ακροατηρίω

διαδικασιών, προστατεύοντας τόσο τους θεσμούς όσο και
τους εμπλεκομένους (ιδιαίτερα τους κατηγορουμένους
και τους πολιτικώς ενάγοντες).
Πριν καταφύγουμε σε εφαρμοσμένες προτάσεις καλό
θα ήταν να κατανοήσουμε, σε ένα πρώτο επίπεδο, τους
όρους που αφορούν στην ειδικότητα του εγκληματολογικού/δικανικού/δικαστικού εξεταστή των εγγράφων & της
γραφής (κατά απόδοση του αγγλόφωνου όρου ‘Forensic
Document & Handwriting Exam iner’), που στη χώρα έχει
καθιερωθεί να αποκαλείται ‘Δικαστικός Γραφολόγος’, και
εκείνη του γραφολόγου-Γραφοαναλυτή ή αναλυτικού
γραφολόγου ή γραφοψυχολόγου κ.ά.
Η εξέταση αμφισβητούμενου εγγράφου είναι εκείνη η
εγκληματολογική επιστήμη (forensic science) που σχετί
ζεται με τα έγγραφα, που είναι (ή μπορεί να είναι) αμφι
σβητούμενα ενώπιον του δικαστηρίου. Ο πρωταρχικός
σκοπός τη ς εγκληματολογικής / δικανικής εξέτασης αυ
τού του τύπου είναι να απαντήσει -ο ειδικός- σε ερωτήσεις
σχετικά με το αμφισβητούμενο έγγραφο (λ.χ. Διαθήκη)
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία επιστημονικών διαδικασι
ών και μεθόδωνσ, κύρια όσον αφορά στο γράφοντα ή στα
μέσα γραφής, την ηλικία του εγγράφου, τις λανθάνουσες
ή άλλες -επ'αυτού- ενδείξεις, που ταυτοποιούν ή παραπέ-
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φωτογραφία πριν τη
φωτοχημική-εργαστηριακή
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σημείωμα
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φωτογραφία μετά τη
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εξέταση, όπου φαίνονται οι
διαφοροποιήσεις των μελανιών
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A

γράφημα από φασματοσκοπία Ram an σε δύο
μελάνια της λέξης ‘Sixty’ (όπου φαίνεται η

συγκεκριμένης ειδι
κότητας έχει δοθεί από το American Society for Testing
and Materialsb στο πρότυπο/πρωτόκολλο E444-09, που
αφορά στην περιγραφή και το σκοπό εργασίας του Εξετα
στή Εγγράφων & Γραφήςσ
Βεβαίως, εκτός της οριοθέτησης της συγκεκριμένης
ειδικότητας, ο ανωτέρω διεθνής οργανισμός έχει καθιε
ρώσει και άλλα επιμέρους πρωτόκολλα, που αφορούν στη
συγκεκριμένη ειδικότητα και τις εξετάσεις που οι ειδικοί
(τέτοιας ειδίκευσης) επιτελούν σε αναγνωρισμένα δημόσια
ή ιδιωτικά εργαστήρια, στο πλαίσιο της διαδικασίας απο
νομής δικαιοσύνης και όχι μόνο. Έ ν α επίσης θεμελιώδες
και βασικό συναφές πρωτόκολλο είναι εκείνο που αναφέρεται στην εκπαίδευση των εξεταστών εγγράφων & γραφήςά, που ακολουθούν σήμερα τα περισσότερα -διεθνώς
αναγνωρισμένα- εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάσεως
εγγράφων, όπως συμβαίνει και στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να διαχωρίσουμε την έν
νοια του ανωτέρω ειδικού πραγματογνώμονα ή τεχνικού
συμβούλου Εξεταστή Εγγράφων & Γραφής [Δικ.Γραφολόγου], από εκείνη του αναλυτικού γραφολόγου, γραφο
ψυχολόγου, γραφολοαναλυτή κ.ά., που αρκετοί σήμερα
χρησιμοποιούν για να προσδιορίσουν μία άλλη ειδικότη
τα, η οποία πραγματεύεται επίσης τη χειρόγραφη γραφή
(όχι τη μηχανική ή τη γραφή των συσκευών [εκτυπωτών,
γραφομηχανών, ακυρωτικών μηχανημάτων κ.ά]) από άλ
λη όμως σκοπιά, εκείνη της γραφοψυχολογίας, όπου ο
«ειδικός» δια της μελέτης της χειρόγραφης γραφής προ
σπαθεί να προσδιορίσει πτυχές του ανθρώπινου χαρακτή
ρα, ιδιαίτερα σε σχέση με την ψυχολογία. Στον ιατρικό
τομέα, αυτή η ειδικότητα μπορεί να χρησιμοποιείται για
να αναφερθεί στη μελέτη του χειρογράφου ω ς βοήθημα
στη διάγνωση και την παρακολούθηση των ασθενειών
του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος.
Είναι πρόδηλο, ότι σήμερα οι σύγχρονες εγκληματολογικές Υπηρεσίες, στο πλαίσιο της δίωξης του εγκλήματος,
χρησιμοποιούν πολλές ειδικεύσεις και τεχνικές, για να
προσδιορίσουν στοιχεία ή ίχνη, που παραπέμπουν σε δρά-
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εικόνα αττό μικροσκόπιο όπον φαίνεται το μελάνι
σε επιταγή

στη και συσχετίζουν μία άδικη, νομικά κολάσιμη, πράξη με
κάποιο άτομο. Καμία εγκληματολογική Υπηρεσία τη ς Ε υ 
ρώπης, που είναι μέλος του EN FSIe, δεν αναγνωρίζει την
αναλυτική γραφολογία/γραφοψυχολογία ω ς εφαρμοσμέ
νη εγκληματολογική επιστήμη, καθώς οι μέθοδοί τη ς δεν
ικανοποιούν μερικά από τα κριτήρια τη ς επιστημονικής
μεθοδολογίας, όπως η εγκυρότητα (validity), η αξιοπιστία
(reliability) και η επαναληψιμότητα (reproducibility) και
γΓ αυτό το λόγο δεν διαθέτει, ούτε εκπαιδεύει αναλυτικούς
γραφολόγους / γραφοψυχολόγους στα εγκληματολογικά
της εργαστήρια.
Άλλες εφαρμοσμένες εγκληματολογικές ειδικότητες αναφέρονται στην εξερεύνηση του τόπου του εγκλήματος, την
ταυτοποίηση όπλων, στην ταυτοποίηση ατόμων με βάσει
το DNA, στην ανάλυση φωνής, ήχου και βιντεοληπτικού
υλικού, την εξέταση εκρηκτικών υλών, τις τοξικολογικές
κλπ. εξετάσεις, όπου τα ίχνη και τα πειστήρια, που έχουν
συλλεγεί από τον τόπο του εγκλήματος, εξετάζονται προκειμένου να αποδειχθεί αν αυτά συσχετίζονται με κάποιον
ύποπτο και ενδεχομένως καταστούν ικανά να προσδιορί
σουν, αμέσως ή εμμέσως, τα άτομα, που βρέθηκαν στο τόπο
του εγκλήματος και ενδεχομένως είναι οι αυτουργοί αυτού
ή οι συνεργοί τους.
Η εξακρίβωση τη ς ταυτότητας των εγκληματιών πρέπει
να πραγματοποιείται πάντοτε με βάση αναγνωρισμένες,
επιστημονικές ή τεχνικές, μεθόδους, που αφορούν στη συλ
λογή, διακίνηση, εξέταση και αξιοποίηση των ιχνών και
των πειστηρίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία
διασφαλίζουν την ποιότητα των σχετικών διαδικασιών, δί
νοντας και στον κατηγορούμενο τη δυνατότητα να αξιολο
γήσει -με τους τεχνικούς του συμβούλους- τις εφαρμοζόμε
νες -στην περίπτωσή του- εγκληματολογικές διαδικασίες,
μεθοδολογίες & τεχνικές. ]
Παραπομπές (Endnotes)
a http:/len.wikipedia.orglwikilQuestioned_document_examination
‘Questioned document examination (QDE) is the forensic science
discipline pertaining to documents that are (or may be) in dispute in
a court o f law. The prim ary purpose o f questionedlforensic document
examination is to answer questions about a disputed document using a
variety o f scientific processes and methods. ’
bH ASTM International [www.astm.org] ιδρύθηκε το 1898 και εδρεύει
στη Πενσυλβάνια των ΗΠΑ. Αποτελεί σήμερα διεθνή κυβερνητικό
οργανισμό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αναπτύχθηκε ακολου
θώντας συναινετικές διαδικασίες πολυμελών επιστημονικών επιτροπών
συντάοσοντας διεθνή τεχνικά πρότυπα «στάνταρς» τα οποία και γίνονται
παγκοσμίως και ευρύτερα αποδεκτά. Σήμερα θεωρείται ίσως ο μεγαλύτε
ρος οργανισμός προτύπων στο κόσμο, περιλαμβάνοντας περισσότερα από
12.000 πρότυπα.
c Standard Descriptions o f Scope o f Work Relating to Forensic
Document Examiners
d E2388-05 ‘Standard Guide for Minimum Training Requirements for
Forensic Document Examiners ’
e Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εγκληματολογικών Ινστιτούτων (European Network
o f Forensic Science Institutes).
* O AJA ε.α. Ιωάννης Δημ. Μακρής, πέραν των ά ΙΙω ν είναι, Εξεταστής
Πειστηρίων Φωνής & Ηχου, Χημικός - Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών
και έχει διατελέσει, Προϊστάμενος Εργαστηρίου Δικαστικής Γραφολογίας
και Υποδιοικητής Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής
Αστυνομίας.

[ 3 1 ] Α/Α

[

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Του Δημητρη Ε. Πιπεράκη
Ποινικολόγου - Αν. Καθηγητή στην Αστυνομική Ακαδημία

Οι ανώτερες πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από το προαναφερθέν Π.Δ. είναι η Από
ταξη, η Αργία με απόλυση διάρκειας δυο έω ς έξι μηνών και η αργία με πρόσκαιρη παύση δι
άρκειας δεκαπέντε ημερών έως τεσσάρων μηνών.
Π αραγραφή - Αναστολή
Τα πειθαρχικά αυτά παραπτώματα παραγράφονται μετά από πέντε έτη από την τέλεση
τους, ενώ όταν αποτελούν παράλληλα και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφονται πριν παρέλθει ο χρόνος για την παραγραφή του τελευταίου, αν είναι μεγαλύτερος (π.χ. είκοσι ή δεκαπέ
ντε έτη για κακουργήματα).
Επίσης, προβλέπεται η αναστολή τη ς παραγραφής πειθαρχικών παραπτωμάτων, των οποί
ων η πραγματική βάση αποτελεί ταυτόχρονα την αντικειμενική υπόσταση ποινικού αδική
ματος, αν έχει κινηθεί η ποινική διαδικασία κατά τα προβλεπόμενα στον Ποινικό Κώδικα,
ήτοι για πέντε έτη για κακουργήματα, τρία έτη για πλημμελήματα και ένα έτος για πταίσμαf α. Με την έναρξη τη ς πειθαρχικής δίωξης μέχρι την έκδοση πρωτοβάθμιας απόφασης ανα
στέλλεται η παραγραφή για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο έτη, όπως
αναστέλλεται και με την έκδοση απόφασης σε πρώτο βαθμό που επιβάλλει πειθαρχική ποι
νή.
Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται με την τέλεση άλλου πειθαρ
χικού παραπτώματος, που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του πρώτου ή στην παρεμπόδιση της
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Η π αραγραφ ή το υ π ειθ α ρ χ ικ ο ύ π αραπ τώ ματος διακόπτεται με την
τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώματος, που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του
πρώτου η στην παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης γι’ αυτό
πειθαρχικής δίωξης γι’ αυτό.
Π ειθα ρ χ ικ ά π α ρ α π τώ μ α τα π ο υ ε π ισ ύ ρ ο υ ν τ η ν ποτνή τη ς Α π όταξη ς

( ‘Αρθρα 3 3 6 έως 3 5 3 Π .Κ .), συκοφαντικής δυσφήμησης
(Αρθρο 3 6 3 Π .Κ .), παραβίασης απορρήτου των τηλεφω
νημάτων και της προφορικής συνομιλίας (Αρθρο 3 7 0 Α ’

Τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την ποινή
τη ς απόταξης είναι τα κατωτέρω: « 1 . ...α ) Π ράξεις που υπο

στην υπηρεσία (άρθρα 3 75 , 2 5 8 Π .Κ .), εκβίασης (Αρθρο

δηλώνουν έλλειψη πίστης, σεβασμού και αφοσίωσης στο Σ ύ 

3 8 5 Π . Κ .), απάτης ( ‘Αρθρο 3 8 6 Π .Κ .), απάτης σχετικής

νταγμα και στο Δημοκρατικό Π ολίτευμα της Χ ώ ρας, β ) Π ρ ά 

μ ε τις ασφάλειες (Αρθρο 3 8 8 Π .Κ .), αποδοχής και διάθε

ξεις που υπονομεύουν άμεσα η έμμεσα την έννομη τάξη, γ)

σης προϊόντων εγκλήματος (Αρθρο 3 9 4 Π . Κ ), τοκογλυ

Π .Κ .), κλοπής (άρθρο 3 7 2 Π .Κ .), υπεξαίρεσης κοινής και

Π ράξεις που συνιστούν βασανιστήρια και άλλες προσβολές της

φίας ( ‘Αρθρο 4 0 4 Π . Κ ), παραβάσεις της νομοθεσίας περί

ανθρώ πινης αξιοπρέπειας κατά την έννοια τον άρθρου 1 3 7 A
τον Π .Κ . δ) Η συμμετοχή σε κάθε μορφ ής απεργία, ε) Η απ εί
θεια ή η άρνηση εκτέλεσης διαταγής ανωτέρου, που αναφέ-

ζω οκλοπής, ναρκωτικών, αλλοδαπών, αρχαιοτήτων και
λαθρεμπορίας, ω ς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί

ρεται σε υπηρεσιακό καθήκον, στ) Π αραβίαση της υπηρεσια

όπλω ν και εκρηκτικών εφόσον οι τελευταίες τιμωρού
νται μ ε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον ενός (1) έτους, θ)

κής εχεμύθειας, που σχετίζεται μ ε εθνικά θέματα ή τη διαρροή
απορρήτων και άκρω ς απορρήτων εγγράφων της Υπηρεσίας,

Η από πρόθεση τέλεση κάθε εγκλήματος που στρέφεται

ζ) Η κατά τρόπον αναξιοπρεπή χρησιμοποίηση της αστυνομι
κής ιδιότητας για την προς όφελος του ιδίου ή τρίτων σύνα

κατ’ ανωτέρου και σχετίζεται μ ε την εκτέλεση της υπηρε
σίας. ι) Η αυθαίρετη απουσία ε π ί πέντε (5) συνεχείς ημέ
ρες ή δέκα (10 ) ημέρες συνολικά σ ’ ένα έτος, ια) Η χρήση

ψη χρεών, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν εγκαίρως, η) Η τέλεση
ή η απόπειρα τέλεσης εγκλημάτω ν σε βαθμό κακουργήματος

ναρκωτικών ουσιών ή η ρ ο π ή στη χρήση οινοπνευματω

και η τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των εγκλημάτω ν, Αντίστασης
(Α ρθρο 1 6 7 Π .Κ .), ελευθέρωσης φυλακισμένου απ ό πρόθεση

ξια για αχπυνομικό συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας

δών ποτών, ιβ) Η χαρακτηριστικά αναξιοπρεπής ή ανά

('■Αρθρο 1 72 παρ.1 Π .Κ .), εγκληματικής οργάνωσης (Α ρθρο
1 8 7 Π .Κ .), παραχάραξης ( ‘Αρθρο 2 0 7 Π .Κ .), πλαστογραφί

ή συμπεριφορά που μαρτυρεί διαφθορά χαρακτήρα, ιγ)
Η βαρειά παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος απ ό
πρόθεση, ιδ) Η δημόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκη

ας CΑρθρο 2 1 6 Π .Κ .), πλαστογραφίας πιστοποιητικών ( ‘Α ρ

ση κριτικής των πράξεων της ιεραρχίας μ ε προσβλητικές

θρο 2 1 7 Π .Κ .), πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων ( ‘Α ρ
θρο 2 1 8 Π .Κ .), υφαρπαγής ψευδούς βεβαίω σης ( ‘Αρθρο 2 2 0

συλλογής πληροφοριών για λογαριασμό τρίτων, φρούρη

Π .Κ .), υπεξαγωγής εγγράφου ( ‘Α ρθρο 2 2 2 Π .Κ .), ψευδορκίας

σης ή φ ύλαξης ή προστασίας προσώπων ή πραγμάτων,

( ‘Αρθρο 2 2 4 Π .Κ .), ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης ( ‘Αρθρο 2 2 5

καθώ ς και η κ α θ ’ οιονδήποτε τρόπο απασχόλησή του στα

Π .Κ .), ψευδούς καταμήνυσης ( ‘Αρθρο 2 2 9 Π .Κ .), υπόθαλψης
εγκληματία (Άρθρο 231 Π .Κ .), παθητικής και ενεργητικής δω

καταστήματα του άρθρου 1 του Π .Δ .1 8 0 /1 9 7 9 (Φ .Ε .Κ .46
τ. Α ’). 2. Η ποινή της απόταξης επιβάλλεται και στην πε

ροδοκίας ( ‘Α ρθρα 2 3 5 -2 3 6 Π .Κ .), κατάχρησης εξουσίας ( ‘Α ρ
θρο 2 3 9 Π .Κ .), ψευδούς βεβαίω σης και νόθευσης ( ‘Αρθρο 2 4 2

ρίπτω ση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώ ματος που επι
σύρει ποινή αργίας μ ε απόλυση, εφ ’ όσον κατά την τελευ

Π .Κ .), καταπίεσης ( ‘Αρθρο 2 4 4 Π .Κ .), απιστίας περί την υπη

ταία πενταετία ο υπαίτιος έχει τελεσίδικα τιμω ρηθεί είτε
μ ε την ποινή αυτή είτε μ ε δύο (2) ποινές αργίας μ ε πρό

ρεσία ( ‘Αρθρο 2 5 6 Π . Κ ), εκμετάλλευσης εμπιστευμένων πραγ
μάτω ν (άρθρο 2 5 7 Π .Κ .), παράβασης καθήκοντος ( ‘Αρθρο
2 5 9 Π .Κ .), παρότρυνσης υφισταμένων
και ανοχής ( ‘Αρθρο 26 1 Π .Κ .), εμπ ρη

ή υποτιμητικές εκφράσεις και ιε) Η παροχή υπηρεσιών,

σκαιρη παύση. 3. Γ ια τα πειθαρχικά παραπτώ ματα της
τέλεσης ή απόπειρας τέλεσης των
εγκλημάτω ν αντίστασης (Άρθρο

σμού από πρόθεση ( ‘Αρθρο 2 6 4 Π .Κ .),

1 6 7 Π .Κ .), πλαστογραφίας π ι
στοποιητικών (άρθρο 2 1 7 Π .Κ .),

έκθεσης ( ‘Αρθρο 3 0 6 Π .Κ .), παράλει
ψ ης λύτρωσης απ ό κίνδυνο ζω ής ( ‘Α ρ
θρο 3 0 7 Π .Κ .), εμπορίας δούλων ( ‘Α ρ

υφαρπαγής ψευδούς βεβαίω σης
(άρθρο 2 2 0 Π .Κ .), υπεξαγωγής εγ

θρο 3 2 3 Π .Κ .), εμπορίας ανθρώπων

γράφου (άρθρο 2 2 2 Π .Κ .), ψευ

( ‘Αρθρο 3 2 3 Α ’ Π .Κ .), παράνομης κατα
κράτησης ( ‘Αρθρο 3 2 5 Π .Κ .), κατακρά

δορκίας (Άρθρο 2 2 4 Π .Κ .), ψευ
δούς ανώμοτης κατάθεσης (άρθρο
2 2 5 Π .Κ .), ψευδούς καταμήνυσης

τησης παρά το Σύνταγμα ( ‘Αρθρο 3 2 6
Π .Κ .), παράνομης β ία ς ( ‘Αρθρο 3 3 0 Π .

(άρθρο 2 2 9 Π .Κ .), ψευδούς βεβαί
ω σης και νόθευσης (άρθρο 2 4 2

Κ .), εγκλημάτω ν κατά της γενετήσιας
ελευθερίας και εγκλημάτω ν οικονομι

Π .Κ .), εκμετάλλευσης εμπιστευ
μένων πραγμάτω ν (άρθρο 2 5 7

κής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζω ής
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Μ ε τη ν έν α ρ ξη τ η ς π ειθ α ρ χ ικ ή ς δ ίω ξη ς μέχρι την έκδοση πρωτοβάθμιας
απόφασης αναστέλλεται η παραγραφή για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να
υπερβεί τα δύο έτη, όπως αναστέλλεται και με την έκδοση απόφασης σε πρώτο
βαθμό που επιβάλλει πειθαρχική ποινή

Π .Κ .), παράβασης καθήκοντος (άρθρο 2 5 9 Π .Κ .),

στην περίπτωση γ ’ της παρ. 1 του άρθρου 10. ιβ) Η

παράλειψ ης λύτρωσης απ ό κίνδυνο ζω ής

απ ό πρόθεση μ η έγκαιρη διεκπεραίωση υπηρεσι

(άρθρο 3 0 7 Π .Κ .), παράνομης κατακρά

ακώ ν εγγράφων, εφόσον οδήγησε στην πρόκληση

τησης (άρθρο 3 2 5 Π .Κ .), κατακράτησης

σοβαρής υπηρεσιακής ανω μαλίας ή στην παρα

παρά το Σύνταγμα (Άρθρο 3 2 6 Π .Κ .), π α

γραφή ποινικών αδικημάτω ν ή πειθαρχικώ ν

ράνομης β ία ς (άρθρο 3 3 0 Π .Κ .), και συ

παραπτω μάτων, ιγ) Η παρότρυνση σε απείθεια
κατά των νόμων, των κανονισμών ή των δια

κοφαντικής δυσφήμησης (άρθρο 3 6 3 Π .Κ .),

ταγών της Υπηρεσίας, ιδ) Η παράλειψ η ανα
φοράς πληροφορίας, που αφορά στην τέλε

που προβλέπονται απ ό το εδάφ. η ’ της παρ.
1, το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, εκτι
μώ ντας τη βαρύτητα του παρατττώματος, την

ση εγκλήματος ή στο δράστη αυτού εφόσον

προσωπικότητα του υπαιτίου και τις περιστά

δεν τιμωρείται βαρύτερα απ ό άλλη διάταξη,

σεις υπό τις οποίες τελέσθηκαν, μ π ο ρ εί να επι

ιε) Η συγκάλυψη σοβαρών πειθαρχικώ ν π α 

βάλλει αντί της ποινής της απόταξης ποινή αρ

ραπτω μάτω ν κατωτέρων ή νεοτέρων στο βαθμό, και
ιστ) Η χω ρίς την καταβολή αντιτίμου αποδοχή υπηρεσιών

γίας μ ε απόλυση».

ή τροφίμων και ποτών προς άμεση κατανάλωση, εφόσον
Π ειθ α ρ χ ικ ά π α ρ α π τώ μ α τα π ο υ ε π ισ ύ ρ ο υ ν τ η ν

δεν τιμωρείται βαρύτερα απ ό άλλη διάταξη. 2. Η ποινή της

π ο ιν ή τ η ς α ρ γ ία ς με τπ ιολυση

Α ργίας μ ε απόλυση επιβάλλεται και στην περίπτωση τέλε

Τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν την ποι
νή της αργίας με απόλυση είναι τα κατωτέρω: «1. ... α )

σης πειθαρχικού παραπτώ ματος που επισύρει ποινή αργί

Η παραβίαση της υπηρεσιακής εχεμύθειας, που μ π ο ρ εί να

τιος έχει τελεσίδικα τιμω ρηθεί μ ε την ποινή αυτή».

ας μ ε πρόσκαιρη παύση, αν μέσα σε δύο (2) χρόνια ο υπαί

επιφέρει βλάβη της Υπηρεσίας ή τρίτων ή να δυσχεράνει
το έργο αυτής, β ) Οι οποιοσδήποτε μορφ ής δημόσιες εκ
δηλώσεις υπέρ ή κατά πολιτικώ ν κομμάτω ν ή πολιτικών
προσώπων, γ) Η δημόσια προφορικώς ή εγγράφως άσκη
ση κριτικής των πράξεων της Ιεραρχίας μ ε τη χρήση ψευδών ή αβασίμω ν επιχειρημάτω ν, δ) Η μέθη κατά την εκτέ
λεση της υπηρεσίας, ε) Η συμμετοχή σε παράνομα παίγνια,
που διενεργούνται ιδίω ς σε δημόσια κέντρα ή άλλους δημό

Π ειθα ρ χικά π α ρ α π τώ μ α τα π ου επ ισ ύ ρ ο υ ν τη ν
π ο ιν ή τ η ς α ρ γία ς με π ρ ό σκ α ιρ η παύση
Τα πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν ποινή
αργίας με πρόσκαιρη παύση είναι τα κατωτέρω: «1.....
α) Η απώ λεια υπηρεσιακών εγγράφων ή η από αμέλεια μ η
έγκαιρη διεκπεραίωση αυτών, εφόσον οδήγησε στην πρό

σιους χώρους και η παραμονή σ’ αυτούς τους χώρους όταν

κληση σοβαρής υπηρεσιακής ανω μαλίας ή στη παραγρα
φ ή ποινικών αδικημάτω ν ή πειθαρχικώ ν παραπτω μά

διενεργούνται παράνομα παίγνια, χω ρίς να ενεργεί για την

των. β ) Η απ ό ελαφρά αμέλεια ελευθέρωση φυλακισμένου,

εφαρμογή του νόμου κατά των παραβατών, στ) Η από β α 
ρεία αμέλεια ελευθέρωση φυλακισμένου, ζ) Η από πρόθεση

γ) Η εκτέλεση κατά το χρόνο αναρρω τικής άδειας οποιοσ

τέλεση ή απόπειρα τέλεσης πλημμελήματος, κατά του οποί
ου απειλείται στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον

αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των

κατάσταση της υγείας του ή μ ε τη σχετική γνωμάτευση του
υπηρεσιακού γιατρού ή μ π ο ρ εί να επιβραδύνει την ανάρ
ρω σ ή του ή να επιδεινώσει την κατάσταση της υγείας του
και δ) Η παράβαση της υπηρεσιακής εχεμύ
θειας, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εφαρ

τριών (3) μηνώ ν, εφόσον η πράξη αυτή δεν εμπίπτει σα ς
περιπτώσεις του προηγούμενου άρθρου, η) Η

δήποτε εργασίας ή δραστηριότητας, που δεν συνάδει μ ε την

καθηκόντων από μ ία (1) έως τέσσερις (4) συ

μογής των διατάξεων του εδαφ. στ’ της παρ.

νεχείς ημέρες ή μέχρι εννέα (9) συνολικά ημέ
ρες σε ένα έτος, θ) Η από βαρειά αμέλεια απώ 

του άρθρου 1 1 .2 . Η ποινή της Α ργίας μ ε πρό

λεια οπλισμού και άλλων δημοσίων ειδών ή

σκαιρη παύση επιβάλλεται και στην περίπτω 

1 του άρθρου 10 και του εδαφ. α ’ της παρ. 1

εγγράφων, ι) Κάθε πράξη που αντιβαίνει στο

ση τέλεσης πειθαρχικού παραπτώ ματος που

υπηριεσιακό καθήκον ή συνιστά σοβαρή παρα
μέληση αυτού ή ασυμβίβαστη προς την ιδιότη

επισύρει ποινή προστίμου, εφόσον κατά τα τε
λευταία δύο (2) έτη ο υπαίτιος έχει τελεσίδικα

τα του αστυνομικού διαγωγή, εφόσον δεν τι

τιμω ρηθεί μ ε ποινή προστίμου τουλάχιστον

μω ρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, ια) Η
βάναυση συμπεριφορά προς ομοιόβαθμους,

ενός Μ ηνιαίου Βασικού Μ ισθού ή μ ε ποινές
προστίμου, που σωρευτικά υπερβαίνουν τον

υφισταμένους ή πολίτες, εφόσον δεν εμπίπτει

ένα Μ ηνιαίο Βασικό Μ ισθό».']
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ΕΡΕΥΝΑ :

Της Β α σ ιλ ικ ή ς Κ. Θ ε ο λ ό γ η
Δρ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Δ.Π.Ο.

Ανήλικοι και

Η τηλεοπτική προβολή περιστατικών με θέμα τους ανήλικους
και το νομοθετικό οπλοστάσιο για την προστασία τους
I. Ε ισα γω γή
Καθημερινά, την ημερήσια διάταξη των τηλεοπτικών μέσων, εμπλουτίζουν ειδήσεις που έχουν
στο επίκεντρο τους ανήλικους. Ανθρωποκτονίες με δράστες ανηλίκους, κλοπές και διαρρήξεις με
πρωταγωνιστές παιδιά που δρουν στα πλαίσια μιας συμμορίας, ανήλικοι θύματα trafficking ω ς μέ
ρους του σύγχρονου δουλεμπορίου, θύματα παρενόχλησης, σεξουαλικής κακοποίησης, βιασμού,
αποτελούν προσφιλή ύλη των ειδήσεων.
Η τηλεοπτική φιλοξενία συμπληρώνεται από αναλύσεις που υπερτονίζουν τα αντίστοιχα περι
στατικά, τα επεξηγούν με γενικόλογες και υπεραπλουστευμένες προσεγγίσεις, τα διογκώνουν^
Δημιουργείται συνεπώς στο κοινό η λανθασμένη εντύπωση ότι ζουν σε μια αφύλακτη κοινωνία,
γεγονός που αυξάνει το φόβο θυματοποίησηςύ και αποπροσανατολίζει τους φορείς επίσημου κοι
νωνικού ελέγχου από δράσεις προληπτικού χαρακτήρα. Συνήθως, η τηλεοπτική εγκληματικότητα
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εξαρτάται από πολυάριθμες ευκαιρί
των ανηλίκων δεν ακολουθείται από την
Χο πρόβλημα π ο υ
ες για να παρατηρεί τη συμπεριφο
στατιστικά καταγεγραμμένη εγκληματιπ ρ ο κ ύ π τ ε ι Λ ο ιπ ό ν , α π ό τ η ν
ρά που διαμορφώνεται. Εφόσον τα
κότηταε -όπως άλλωστε συμβαίνει και με
μέσα απεικονίζουν το έγκλημα, κα
τους ενήλικες- με αποτέλεσμα να παραποι τ η λ ε ο π τ ι κ ή π α ρ ο υ σ ί α σ η τ η ς
τόπιν ο ανήλικος θεατής μπορεί να
ούνται δεδομένα και να «κατασκευάζεται»
ε ίδ η σ η ς μ ε δ ρ ά σ τ η η θ ύ μ α
μάθει τις εγκληματικές συμπεριφο
η αλήθεια, στοιχεία που αποβαίνουν σε βά
α ν ή λ ικ ο ε ίν α ι η δ ιό γ κ ω σ η
ρος της αντεγκληματικής πολίτικης.
ρές μέσω της παρατήρησης της συ
τ ο υ φ ό β ο υ θ υ μ α τ ο π ο ίη σ η ς
^ 99
μπεριφοράς.
Ο ουσιαστικός για την ενημέρωση, συ
τ ο υ κ ο ιν ο ύ
χνά όμως παραπλανητικός ρόλος των
Γ. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα
ΜΜΕ λειτουργούν ω ς ανοιχτά
ΜΜΕ, δεν περιορίζεται στην μυθο
πανεπιστήμια διάδοσης τη ς γνώ
πλαστική προβολή του δράστη, αλλά
εκτείνεται και στην σκηνοθετημένη
σης του εγκλήματος και των τε
χνικών του. Έ ρ ε υ ν ε φ που αφο
παρουσίαση του θύματος. Παρατηρούν σε ανήλικους δράστες,
ρείται λοιπόν, ότι τα ΜΜΕ, υπερπροαποδεικνύουν ότι στο εγκληματι
βάλλουν τις τεχνικές που υιοθετούν
κό τους σχέδιο υιοθέτησαν τεχνι
οι ανήλικοι εγκληματίες στη διάπρακές που είχαν δει πιο πριν στην
ξη του εγκλήματος, ωραιοποιούν τον
τηλεόραση! Ιδιαίτερα σημαντική
παραβατικό τρόπο ζωής τους, προσ
είναι η επίδραση της τηλεόρασης
δίδουν χαρακτηριστικά ήρωα στον
στα μέλη των συμμοριών ανηλί
εγκληματία που πρόσκαιρα διαφεύγει
κων. Ερευνητικές μελέτες αποτης σύλληψης του από την αστυνο
δεικνύουν ότι οι συμμορίες απολαμβάνουν τη φήμη που τα
μία. Από την άλλη πλευρά, η αναφορά στο θύμα δεν ακολουθεί
μέσα ενημέρωσης τους προσδίδουν σε τέτοιο βαθμό, ώστε
τη στερεότυπη περιγραφή που βασίζεται στο όνομα, την ηλικία,
να προσπαθούν να δρουν περισσότερο εντυπωσιακά. Σύμ
το φύλο το επάγγελμα και τη βλάβη, διότι το περιστατικά που
φωνα με τον W. Milleri, η επίδραση των ΜΜΕ στα μέλη τη ς
έχουν στο επίκεντρό τους το «θύμα- ανήλικο» ευνοούν τη μυθο
συμμορίας είναι τόσο μεγάλη ώστε να παρομοιάζεται με την
πλασία και συντηρούν τις εικασίες στην αιτιολόγησή του.
επίδραση των θεατρικών κριτικών στους ηθοποιούς ή των
Το πρόβλημα που προκύπτει λοιπόν, από την τηλεοπτική πα
αθλητικών κριτικών στους ποδοσφαιριστές!
ρουσίαση της είδησης με δράστη ή θύμα ανήλικο είναι η διόγκω
Δ. Εχει υποστηριχθεί ότι, η επανάληψη των τεχνικών διάση του φόβου θυματοποίησης του κοινού.
πραξης τη ς εγκληματικής συμπεριφοράς, προκαλεί σταδια
1.2. Η τη λεόρ α ση ω ς «περιβάλλον εγ κ λ η μ α τικ ή ς ωρίμαν- κά μια μείωση τη ς συγκινησιακής αντίδρασης προς τη βία,
ενώ παράλληλα αυξάνεται η υιοθέτηση επιθετικών στάσε
σ η ς >το υ α νήλικου
ων και αξιών]. Στις εύπλαστες συνειδήσεις των ανηλίκων
Καταλυτικός είναι ο ρόλος της τηλεόρασης στην καθιέρωση προ
το ηθικά πρέπον, αντικαθίσταται συχνά με το τηλεοπτικά
τύπων. Ως «ιδεολογικός μηχανισμός» του κράτους ή «φορέας
επιτρεπτό!
κοινωνικοποίησης»!! άλλοτε διευκολύνει την εκμάθηση βίαιων
δραστηριοτήτων και άλλοτε εθίζει το άτομο στην επιθετική αντί
1.3. Η « τ η λ εο π τ ικ ή μ ετα φ ο ρά » τ η ς ιδ ιω τικ ή ς ζ ω ή ς
ληψη και στάση. Η «εκφερόμενη βία», φαίνεται να ασκεί θετι
τω ν α ν η λ ίκ ω ν και τ η ς Π ο ιν ικ ή ς Δ ιαδικασίας.
κή επίδραση στον ανήλικο σε ό, τι αφορά την μετάβασή του στο
Η ανάγκη των ΜΜΕ να είναι πριν από όλα επικερδείς επι
έγκλημα βίας.
χειρήσεις συνεπώς και βιώσιμες, διαμορφώνει τον τρόπο
Α . Τα Μέσα Ενημέρωσης διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο
λειτουργίας τους. Ο ανταγωνισμός που αναπτύσσεται με
στην καθιέρωση των εικόνων εύπορης ζωής.θ Το σύγχρονο πο
ταξύ των μέσων ευνοεί ειδήσεις και εκπομπές που η δομή
λιτισμικό περιβάλλον που προτάσσουν είναι η απόκτηση ολοένα
τους έχει τα χαρακτηριστικά του σκανδάλου, του σκληρού
και περισσότερων υλικών αγαθών, που θα επιφέρουν ευτυχία,
εγκλήματος, της οικογενειακής τραγοδίας. Η συμμετοχή
κύρος και δόξα στους κατόχους τους, ανεξάρτητα από τη νομιμό
των ανηλίκων -από την οπτική του θύματος ή του δρά
τητα των χρησιμοποιούμενων μέσων.
στη- θεωρείται σημαντικό γεγονός για την διαμόρφωση της
Δελτία ειδήσεων, ειδησεογραφικές εκπομπές και ταινίες διαμορ
ημερήσιας διάταξης των ειδήσεων ή των εκπομπών κοινω
φώνουν ένα πολιτισμικό περιβάλλονί όπου επικρατούν η βία,
νικού περιεχομένου. Παρατηρείται λοιπόν μια σειρά παρα
«ο νόμος του ισχυρού», ο εύκολος πλουτισμός, η συνείδηση του
βιάσεων τη ς κείμενης νομοθεσίας που εντοπίζεται στα δύο
εφήμερου, η θεοποίηση της σωματικής εμφάνισης, η ανάγκη της
υλικής επιτυχίας. Συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό στο σχημα
αντίστοιχα πεδία:
Α. Οι εκπομπές κοινωνικού περιεχομένουΐτ βασίζονται σε
τισμό της εγκληματικής διάθεσης, αφού διαμορφώνουν με υποεξιστορήσεις πτυχών τη ς καθημερινότητας που αναπτύσ
λανθάνουσα δυναμική, τα κίνητρα για το πέρασμα στην εγκλη
σονται στους κόλπους τη ς οικογένειας, συμπεριλαμβάνουν
ματική πράξη.
σκόπιμους διαξιφισμούς με αποτέλεσμα οι προσκεκλημένοι
Β. Η τηλεόραση ευνοεί την μίμηση συμπεριφορών (ή τη διαμόρ
και ιδίως οι ανήλικοι συγγενείς τους να διατρέχουν κινδύ
φωση) που υποστήριξε ο Bandurag. Η μίμηση είναι απλά η δυ
νους προσβολής της προσωπικότητας, παραβίασης της ιδι
νατότητα των ανθρώπων να αντιγράψουν τις σύνθετες κοινω
ω τικής ζωής με άμεσο ή έμμεσο τρόπο (όταν τα στοιχεία
νικές συμπεριφορές με την παρατήρηση της συμπεριφοράς των
που μεταδίδονται είναι επαρκή για τον προσδιορισμό του
άλλων. Η εκμάθηση μπορεί να είναι εξαιρετικά γρήγορη και δεν
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προσώπου.). Καταστρατηγείται συνεπώς
το άρθρο 15 παρ. 2 του Συντάγματος,
στο οποίο προβλέπεται η διασφάλι
ση της ποιοτικής στάθμης των εκπο
μπών, όπως άλλωστε επιβάλλει η
κοινωνική αποστολή τους, καθώς A
δημοσιοποιούν την ιδιωτική ζωή ||
και θεαματοποιούν τον πόνο.
Β . Στα δελτία ειδήσεων, η δραματοποιημένη αναπαράσταση του γεγονότος, η προβολή
σκηνών άσκοπης βίας υπό το πρίσμα της αναγκαίας πληρο
φόρησης του κοινού, μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ ενημέρω
σης και διασφάλισης ποιοτικού τηλεοπτικού προγράμματος.
Από την ίδια συλλογιστική διέπονται και τα τηλεοπτικά προ
γράμματα των σταθμών, παρά τη ρητή απαγόρευση του άρ
θρου 3 παρ. 14 εδ.α' του ν. 2328/95, άτι οφείλουν να μη μετα
δίδουν προγράμματα, τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά
τη σωματική, διανοητική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων
και ιδίως εκείνα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκη
νές άσκοπης βίας. Από την τηλεοπτική αναφορά δεν διαφεύ
γουν ούτε οι προανακριτικές διαδικασίες που σχετίζονται με
τις συλλήψεις ανηλίκων ή την εκδίκαση υποθέσεών τουςΐ, με
άμεσο ή έμμεσο τρόπο, όπως επίσης η τηλεοπτική μετάδοση
των προσώπων τους, χωρίς τη συναίνεσή τους, κατά παράβα
ση του ν. 2172/93 και ιδίως του άρθρου 35 παρ. 4 εδ. α'.
2. Η Ν ομοθεσία
Προκειμένου να περισταλεί ο «εγκληματογενής» χαρακτήρας
των ΜΜΕ, ο νομοθέτης υιοθέτησε, θέσπισε και εφήρμοσε μια
σειρά διατάξεων που προτάσσουν τα δικαιώματα του παιδιού.
Από μια πρώτη αξιολόγηση των νομοθετημάτων που -απο
σπασματικά και επιλεκτικά- ακολουθούν, γίνεται αντιληπτό
ότι, έμφαση δίδεται στην κοινωνική και πολιτιστική χρησιμό
τητα των ΜΜΕ ώστε να προάγουν την πνευματική και ηθική
ευημερία του παιδιού.
2.1 .ΤΑ Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α ΤΑ Τ Ο Υ Π ΑΙΔΙΟΥ
►1. ΝΟΜΟΣ 2101/1992 (Φ Ε Κ A 192)
►Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του
παιδιού.
►Άρθρα 16-17
►Άρθρο 16: Κανένα παιδί δεν μπορεί να αποτελέσει αντικεί
μενο αυθαίρετης ή παράνομης επέμβασης, στην ιδιωτική ζωή,
στην οικογένειά του, στην κατοικία του ή στην αλληλογρα
φία του, ούτε παράνομων προσβολών της τιμής και της υπό
ληψής του.
►Άρθρο 17: Τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν τη σημα
σία του έργου που επιτελούν τα ΜΜΕ και φροντίζουν ώστε
το παιδί να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση και σε υλικό, που
προέρχονται από διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές, ιδίως σε
αυτά που αποσκοπούν στην προαγωγή της κοινωνικής, πνευ
ματικής και ηθικής ευημερίας του. Για το λόγο αυτό τα συμ
βαλλόμενα Κράτη:
Α. Ενθαρρύνουν τα μέσα ενημέρωσης στη διάδοση πληροφο
ριών και υλικού που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστι

κή χρησιμότητα για το παιδί.
Β. Ενθαρρύνουν τη διεθνή συνεργασία για την
παραγωγή, ανταλλαγή και διάδοση πληροφο
ριών, που προέρχονται από διάφορες διεθνείς
πηγές.
Γ . Ενθαρρύνουν την παραγωγή και διάδοση
παιδικών βιβλίων.
Δ. Ενθαρρύνουν τα ΜΜΕ να λαμβάνουν ιδι
αίτερα υπόψη τους τις γλωσσολογικές ανάΨ γκες των αυτοχθόνων παιδιών ή των παιδι
ών που ανήκουν σε μια μειονότητα.
Ε . Ευνοούν την επεξεργασία κατάλληλων κα
τευθυντήριων αρχών που να προορίζονται για την
προστασία του παιδιού από την ενημέρωση.
Αντίστοιχες και οι νομοθετικές προβλέψεις για τον περιορι
σμό ενημερωτικών προγραμμάτων που ενδέχεται να προβάλ
λουν ή να ενισχύσουν -δια των εκπομπών τους - συμπεριφο
ρές διάκρισης ή ξενοφοβίας.
►Απόφαση 56/170 της 28ης Φεβρουάριου 2002 τ η ςΓ .Σ Ο.Η.Ε.
για την Προστασία των Μεταναστών
►Μεταξύ άλλων καταδικάζει με ισχυρό τρόπο όλες τις μορφές
διάκρισης και ξενοφοβίας.
►Άρθρο 5: Επαναλαμβάνει την ανάγκη για όλα τα Κ-Μέρη να
προστατεύουν πλήρως τα οικουμενικώς αναγνωρισμένα δι
καιώματα των γυναικών και των παιδιών, ανεξάρτητα από. το
νομικό τους status και να τους μεταχειρίζονται ανθρώπινα, ως
προς τη βοήθεια και την προστασία τους.
2.2. Σ τ ις π ρ ω ίε ς θ έσ εις τ η ς η μ ερ ή σια ς δ ιά τα ξη ς τω ν ει
δ ή σ εω ν καταγράφονται ρ επ ορ τά ζ που σχετίζονται με τη
μεταφορά οικονομικών μεταναστών από τα σύνορα στην ενδοχώρα. Η προστασία της ταυτότητας των θυμάτων και της
ιδιωτικής τους ζωής κρίνεται απαραίτητη, όπως άλλωστε προβλέπεται στη σχετική Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώ
πης.
Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την (ανάληψη)
Δράσης ενάντια στην Εμπορία Ανθρώπων (Βαρσοβία, 16 Μαΐου 2005)
►Κάθε Μέρος οφείλει να προστατεύει την ιδιωτική ζωή και
την ατομική ταυτότητα των θυμάτων.
►Κάθε Μέρος θα εξετάσει την υιοθέτηση μέτρων που θα στο
χεύουν στην ενθάρρυνση των ΜΜΕ προκειμένου (αυτά) να
προστατεύουν την ιδιωτική ζωή και την ταυτότητα των θυ
μάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 10 τη ς Σύμβασης για την Προ
στασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών
Ελευθεριών, όπως ερμηνεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστή
ριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, (άρθρο 11).
2.3. Σ τη ν ανάγκη ιιροσχαοίας το υ θ ύ μ α το ς κατά την
α νάκριση και τη ν εκ δ ίκ α σ η εγκλη μ ά τω ν δίδεται έμφαση
και στη σύσταση No R (85) 11.
Σύσταση No. R (85) 11, Η θέση του θύματος στο πλαίσιο του
ποινικού δικαίου.
►ΣΤ. Προστασία τη ς ιδιωτικής ζωής
►15. Η ενημέρωση και η πολιτική δημοσίων σχέσεων σχετικά
με την ανάκριση και την εκδίκαση των εγκλημάτων θα πρέ
πει να δίνουν τη δέουσα προσοχή στην ανάγκη να προστατευθ εί το θύμα από κάθε δημοσιότητα η οποία θα επηρεάσει υπέρ-
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μέτρα την ιδιωτική του ζωή και αξιοπρέπεια.

ΕΡΕΥΝΑ :
U

Η παρουσίαση

ανηλίκου ως δράστη

ξης.
Αξιοσημείωτη ήταν η σύσταση επταμελούς Επιτροπής Ελέγχου τη ς Προστασί
ας Ανηλίκων από την ΕΣΗΕΑ, όπου συνε
δρίαζε μία φορά την εβδομάδα ανάλογα με
την ημερήσια διάταξη.

2.4. Σ τη ν τηλεοπ τικ ή μετα χείρ ιση υ π ο θέ
εγκληματικών
σεω ν π ου α φ ορ ούν α ν η λίκ ο υ ς, αναφέρεχαι
ο Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και
ενεργειών ή
άλλων δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπο
ως υπαιτίου
μπών Π.Δ. 77/2003 (Φ Ε Κ Α' 75/ 28.03.2003)
►Άρθρο 10.
2.7.
Το Ε θν ικά Σ υμ β ούλιο Ρ α δ ι
δυστυχήματος
►1. Απαγορεύεται η παρουσίαση ανηλίκων
ρ α σ η ς, στα δυο π ρ ώ τα χρόνια λ ειτο υ ρ 
απαγορεύεται
μέσω εικόνας, ονόματος ή άλλου τρόπου που
γία ς του, σε μια προσπάθεια να περιορίσει
να καθιστά σαφή την ταυτότητά τους ή η συμ
τον δημοσιογραφικό ενθουσιασμό όπως
απολύτως
μετοχή τους σε όλες τις εκπομπές που περιλαμ
αποτυπώνονταν στα χρόνια τη ς ανερχόμεβάνονται στον παρόντα κώδικα, κι όταν αυτοί
νης ιδιωτικής τηλεόρασης, εντόπισε στοι
είναι μάρτυρες ή θύματα εγκληματικών ενεργειών ή δυστυχη
χεία δημοσιογραφικής παρέκκλισης, στις δυσμενείς κρίσεις
μάτων ή βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση.
που εκφέρουν οι δημοσιογράφοι, στην μετάδοση τη ς ποινι
►Σε καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δε λαμβάνεται συνέ
κής διαδικασίας αλλά και στην επεξεργασία των τηλεοπτι
ντευξη από τον ανήλικο κάτω των 14 ετών.
κών προγραμμάτων. Για το λόγο αυτό συνέταξε έναν Κώδι
►Κατ’ εξαίρεση η παρουσίαση αυτή επιτρέπεται εφόσον είναι
κα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, ώστε να γνωρίζουν οι
αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού, μόνο ύστερα από γρα
δημοσιογράφοι το νόμιμο πλαίσιο λειτουργίας τους και επέπτή άδεια αυτού που ασκεί τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια.
δειξε την ορθή οδό και στους ιδιοκτήτες των τηλεοπτικών
►2. Η παρουσίαση ανηλίκου ω ς δράστη εγκληματικών ενεργει
μέσων με τη σύνταξη ενός Κώδικα Ραδιοτηλεοπτικών Προ
ών ή ω ς υπαιτίου δυστυχήματος απαγορεύεται απολύτως.
γραμμάτων. Ειδικότερα, σε ότι αφορά στους ανήλικους:
►Υπ’ αριθμ. 1/1991 του ΕΣΡ
2.5. Οι περιορισμοί για τη ν προστασία τω ν α νηλίκω ν αφο
►Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας
ρούν εξίσου και τη ραδιοτηλεοπτική διαφήμιση προϊόντων που
►(Φ Ε Κ Β ' 421/21.06.1991).
απευθύνονται σε ανήλικους καταναλωτές.
►Άρθρο 5. Δυσμενείς κρίσεις-Δεν επιτρέπεται η παρουσία
►Για την προστασία των ανηλίκων ενσωματώθηκαν στο άρθρο
ση προσώπων με τρόπο που να μπορεί, υπό τις συγκεκριμέ
5 παρ. 10 του π.δ. 100/2000 οι περιορισμοί που αναφέρονται στο
νες συνθήκες, να ενθαρρύνει τον εξευτελισμό, την κοινωνι
άρθρο 16 της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ.
κή απομόνωση ή τις δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος μέρους
►Στο πιο πάνω άρθρο ορίζεται ότι η διαφήμιση δεν πρέπει να θί
του κοινού βάσει ιδίως του φύλου, της φυλής, της εθνικό
γει ηθικά και σωματικά τους ανηλίκους και ειδικότερα δεν πρέ
τητας, της γλώσσας, τη ς θρησκείας, τη ς ιδεολογίας, τη ς ηλι
πει να τους παρακινεί ευθέω ς στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας
κίας, της ασθένειας ή αναπηρίας, του γενετήσιου προσανα
εκμεταλλευόμενη την απειρία και την ευπιστία τους. Δεν πρέπει
τολισμού ή του επαγγέλματος.
να τους παρακινεί στο να πείσουν τους γονείς τους ή τρίτους να
►Άρθρο 10. Ποινική Διαδικασία
προβούν στην αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας.
►4. Δεν χρησιμοποιείται εικόνα ούτε αναφέρεται το όνο
μα ή γίνεται με άλλο τρόπο σαφής η ταυτότητα ανηλίκων
2.6. Η πρ οστα σία τω ν παιδιώ ν κα τά τη ν ά σ κ η ο η τ ο υ δ η 
που είναι θύματα, μάρτυρες ή κατηγορούμενοι εγκλημά
μ οσιογρα φ ικού επαγγέλματος, συζητήθηκε στη γενική συ
των, εκτός όπου και στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για
νέλευση της ΕΣΗΕΑ, όπου τέθηκαν τα πρώτα θεμέλια για τον
την εξακρίβωση της ταυτότητας του θύματος ή του δρά
σεβασμό των διεθνών κειμένων, ενταγμένα σε μια προσπάθεια
στη. Δεν διεξάγεται συνέντευξη με ανήλικο κάτω των 14
αυτορρύθμισης προβλημάτων που ανέκυπταν.
ετών χωρίς την παρουσία ή την συναίνεση των γονέων και
►Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού επαγγέλματος
των κηδεμόνων του.
►(Απόφαση Γενικής Συνέλευσης της ΕΣΗΕΑ τη ς 19. και
►Κανονισμός υπ’ αριθμ. 2/1991 του ΕΣΡ (Φ Ε Κ Β '
20.05.1998.)
421/21.06.1991)
►Άρθρο 2
►(Κώδικας Ραδιοτηλεοπτικών Προγραμμάτων, Φ Ε Κ Β '
►Η δημοσιογραφία ω ς επάγγελμα, αλλά και κοινωνικό λειτούρ
421/21.06.1991)
γημα, συνεπάγεται δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο
►Άρθρο 9. Προστασία Ανηλίκων
δημοσιογράφος δικαιούται και οφείλει:
►1. Η προαγγελία και παρουσίαση οποιοσδήποτε μη ειδη►Δ. Να σέβεται την κατοχυρωμένη με διεθνείς συμβάσεις προ
σεογραφικής εκπομπής πρέπει να σταθμίζει την αρνητική
στασία των ανηλίκων και των προσώπων με ειδικές ανάγκες και
επιρροή που μπορεί η εκπομπή να ασκήσει στους ανηλί
με σοβαρά προβλήματα υγείας.
κους αν προβληθεί σε χρόνο που συνηθίζουν να παρακο
► Να αντιμετωπίζει με διακριτικότητα και ευαισθησία τους
λουθούν ανήλικοι.
πολίτες, όταν αυτοί βρίσκονται σε κατάσταση πένθους, ψυχι
►2. Μη ειδησεογραφικές εκπομπές που δείχνουν εξευτελι
κού κλονισμού και οδύνης καθώς και αυτούς που έχουν εμφα
στική ή βάναυση μεταχείριση ανθρώπων ή ζώων ή άλλα
νές ψυχικό πρόβλημα, αποφεύγοντας να προβάλει την ιδιαιτεθέματα ή σκηνές βίαιης κοινωνικής αναταραχής δεν πρέ
ρότητά τους.
πει να μεταδίδονται σε χρόνο που συνηθίζουν να παρακο
►Σ ι. Να μην αποκαλύπτει άμεσα ή έμμεσα, την ταυτότητα των
λουθούν ανήλικοι, εκτός αν ο στόχος της είναι προφαντός
θυμάτων βιασμού, τα οποία επέζησαν της εγκληματικής πρά
μορφωτικός.
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►3. οι εκπομπές δεν πρέπει να περιλαμβάνουν προγράμματα
τα οποία ενδέχεται να βλάψουν σοβαρά τη σωματική, πνευ
ματική ή ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και ειδικότερα προ
γράμματα που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές
άσκοπης βίας. Η διάταξη αυτή ισχύει για τα προγράμματα
που ενδέχεται να βλάψουν τη σωματική, πνευματική ή ηθική
ανάπτυξη των ανηλίκων, εκτός αν εξασφαλίζεται με επιλογή
τη ς κατάλληλης ώρας εκπομπής ή με άλλα τεχνικής φύσεως
μέσα ότι στην περιοχή μεταδάσεως οι ανήλικοι δεν παρακο
λουθούν κατά κανόνα τις εκπομπές αυτές.

3. Οι αποφάσεις του ΕΣΡ
Παρά τις προσπάθειας που καταβλήθηκαν στα πλαίσια της
προστασίας της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου των
ανηλίκων με την θέσπιση και εφαρμογή κανόνων, κατ’ εφαρ
μογήν των Διεθνών Κειμένων, οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν
να παρεκκλίνουν, όπως προκύπτει από μια προσεκτική ανά
γνωση των στοιχείων του ΕΣΡ.
Σύμφωνα με την έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2010
που εγκρίθηκε από την ολομέλεια κατά την ειδική συνεδρί
αση της 15ης Μαρτίου 2011, (Άρθρο 4 παρ. 4 ν. 2863/2000),
το ΕΣΡ επέβαλε 5 αποφάσεις που αφορούν σε ανηλίκους και
σχετίζονται είτε με την υποβάθμιση της ποιότητας του προ
γράμματος και την προβολή εκπομπών χωρίς την προσήκου
σα σήμανση, είτε με την προσβολή της προσωπικότητας και
της αξιοπρέπειας του ανηλίκου σε εκπομπή.
► Α Π Ο Φ Α ΣΕΙΣ

ΕΣΡ

ΙΙΟ Υ

Α Ν ΑΦ ΕΡΟ Ν ΤΑ Ι

ΣΤΗ Ν

εμβέλειας «HRT TV». Πρόκειται για την 189/20.4.2010 από
φαση. Το νομικό ζήτημα που εξετάστηκε ήταν η ενδεχόμενη
προσβολή της προσωπικότητας και τη ς αξιοπρέπειας των εικονιζόμενων στην εκπομπή, ανηλίκων προσώπων (επεβλήθη
η διοικητική κύρωση του προστίμου, ύψους 15.000 ευρώ).
4 . Ε π ίμ ε τρ ο

Η επιλογή της θεματολογίας που σχετίζεται με ανήλικους, συ
νεχίζει να γοητεύει δημοσιογράφους και τηλεοπτικούς πα
ραγωγούς. Παρά τις όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν στη
χώρα μας τα τελευταία είκοσι χρόνια ωρίμανσης τη ς ελληνι
κής τηλεόρασης κυρίως σε επίπεδο πρόληψης (νομικά κείμε
να, κώδικες δεοντολογίας) ή και καταστολής (επιβολή διοικη
τικών προστίμων από το ΕΣΡ) το πρόβλημα της προσβολής
τη ς προσωπικότητας των ανηλίκων παραμένει άλυτο. Τούτο
συμβαίνει διότι κριτήριο παραμένει η μέτρηση τη ς θεαματι
κότητας, συνεπώς η εμπορευματοποίηση της είδησης, όποιο
τηλεοπτικό προϊόν κι αν αφορά. Ο ρόλος όμως των τηλεοπτι
κών σταθμών συνεχίζει να είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου
συμφέροντος και στις υποχρεώσεις τους εντάσσονται η μέρι
μνα για την ποιότητα του προγράμματος, η προαγωγή του πο
λιτισμού (άρθρο 1 παρ. 1., ν. 2328/95).
Υπό αυτή την έννοια δέον θα ήταν να ευνοούνται στα τηλε
οπτικά προγράμματα, θέματα παιδαγωγικού χαρακτήρα που
θα συμβάλλουν στην πνευματική και ηθική ανάπτυξη των
ανηλίκων (στα δελτία, τις ειδησεογραφικές εκπομπές, τα μαγκαζίνο) στοιχείο άλλωστε που συνάδει με τον εκσυγχρονιστι
κό και εκπολιτιστικό χαρακτήρα των ΜΜΕ. ]

Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Α Ν Η Λ ΙΚ Ω Ν (σελ. 4 5 επ .)

►1. Εκπομπή Super Star, 22.6.2010, Τηλεοπτικός σταθμός
Star Channel.
Πρόκειται για την υπ’. αριθμ 394/31.8.2010. Το νομικά ζήτη
μα που εξετάστηκε ήταν η ενδεχόμενη αρνητική επίδρασή της
στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των ανηλίκων-μη προ
σήκουσα σήμανση (επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση του
προστίμου, ύψους 50.000 Ευρώ.)
►2. Εκπομπή Super Star, 15.01.2010, και τα δελτία ειδήσε
ων της 14ης ,15ης και 19ης .01.2010, που μεταδόθηκαν από το
Star Channel. Πρόκειται για την 238/18.05.2010 απόφαση. Το
νομικό ζήτημα που εξετάστηκε ήταν η μετάδοση πληροφορι
ών χωρίς αίσθημα ευθύνης σε συσχετισμό με την πνευματική
και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων (επιβλήθηκε η διοικητική
κύρωση του προστίμου των 60.000 ευρώ).
►3. Εκπομπή TV W EEKEND της 16ης .01.2010 και Πολύ
μπλα- μπλα της 15ης και 18ης .01.2010, που μεταδόθηκαν από
τον τηλεοπτικό σταθμό A LTER. Πρόκειται για την απόφαση
262/01.06. 2010. Αυτές οι εκπομπές ασχολήθηκαν επίσης με
τη μετάδοση πληροφοριών χωρίς αίσθημα ευθύνης σε συσχε
τισμό με την πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων
(επιβλήθηκε η διοικητική κύρωση του προστίμου των 60.000
ευρώ.)
►4. Εκπομπή της N ET, «Ο Τσόκλης στην Ιταλία», της 15ης.
08.2010. Το νομικό ζήτημα που εξετάστηκε ήταν η πνευμα
τική και ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων και η μετάδοση σε
ξιστικών μηνυμάτων. Εξεδάθη η απόφαση 545/16.11.2010
(επεβλήθη η διοικητική κύρωση του προστίμου των 15.000
ευρώ).
►5. Εκπομπή «Μη μου Πεις» του σταθμού περιφερειακής
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Του Γεωργίου Κεβόπουλου
Αστυνόμου A , Διοικητή Τ.Δ.Ν. Χίου

Βία και εκφοβισμός στο

σχολείο

Η σημασία της Πρόληψης

Τ ο τελ ευ τα ίο χρονικό διάστημα (2010) απασχολεί όλο κα πιο συχνά
τη ν τοπική μας κοινωνία η εκδήλω ση περιστα τικώ ν εκφοβισμού και
άσκησης βίας μεταξύ ανηλίκων. Η Α στυνομική Δ/νση Χ ίου και το Κ έ
ντρο Παιδιού και Εφήβου (ιδιω τικός φορέας) έχουν κ α τ’ επανάληψη
γίνει αποδέκτες αιτημάτων, αν και με διαφορετικό τρόπο ο κάθε φορέ
ας, για α ντιμετώπιση α υτού του φαινομένου.
Βασιζόμενοι στη ν δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους, προς όφε
λος τη ς κοινότητας και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο θεσμι
κό πλαίσιο για την α ντιμετώπιση τέτοιω ν φαινομένων ενώ από την
άλλη οι φορείς που καλούνται να α ντιμετωπίσουν το πρόβλημα δη
λώνουν αδυναμία να χειριστούν μόνοι τους τέτο ιες π εριπ τώ σεις αλλά
και να συνεργαστούν αρμονικά με άλλους φορείς, οι δύο φορείς απο
φάσισαν να εφαρμόσουν δράση πρόληψης. Δηλαδή μια δράση που Α)
να απευθύνεται σε μια συγκεκριμ ένη ομάδα του π ληθυσμ ού Β ) να κά
νει μια πρώ τη προσπάθεια ευαισθητοποίησης - καταγραφής προβλη
μάτων - ανταλλαγής απόψεων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, και Γ )
με σκοπό την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών για τη ν αποφυγή
&
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Γ ια χο π α ιδ ί - θ ύ μ α οι επιπτώσεις
του εκφοβισμού συχνά έχουν σοβαρές
συναισθηματικές και κοινωνικές επιπτώσεις

εμφάνισης (πρω τογενής πρόληψη) ή -άπαξ κι έχει εμφανισθεί- την
αποφυγή εδραίωσης τη ς συγκεκρ ιμένης συμπεριφοράς (δευτερογε
ν ή ς πρόληψη)
Η π ρ ό λ η ψ η ε π ιλ έ χ θ η κ ε γ ια τ ο υ ς π α ρ α κ ά τ ω λ ό γ ο υ ς :

1. Η αντιμετώ πιση αρνητικών συμπεριφορών που έχουν παγιωθ εί είναι πολύ πιο δύσκολη και λιγότερο αποτελεσματική από την
παρέμβαση προκειμένου α υ τές να μην εμφανιστούν ή εδραιωθούν.
2 . Για το παιδί - θύμα οι επ ιπ τώ σεις του εκφοβισμού συχνά έχουν
σοβαρές συναισθηματικές και κοινω νικές επιπτώ σεις, είναι μακρο
χρόνιες, α ν θεκ τικ ές και κατά τη διάρκεια τη ς ενή λικ η ς ζωής, και
θέτουν σε κίνδυνο την ψ υχική και κοινω νική του υγεία και εξέ
λιξη.
3 . Τα φαινόμενα εκφοβισμού και βίας παρατηρούνται σε όλα τα
κοινωνικά στρώματα, πληθυσμούς, και βαθμίδες εκπαίδευσης. Δεν
πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά και υπάρχει ανάγκη να γί
νει συνολική παρέμβαση.
4. Η πρόληψ η διαθέτει πολλά μέσα και εργαλεία και έχει μακρο
χρόνια αποτελέσματα.
Η σ υ γ κ ε κ ρ ιμ έ ν η δ ρ ά σ η π ρ ό λ η ψ η ς α ιιο φ α ο ίσ τ η κ ε ν α ξ ε κ ι ν ή 
σει α π ό τ ο σ χ ο λ ε ίο γ ια τ ί:

►Μαζί με την οικογένεια, το σχολείο α σκεί τη ν σημαντικότερη
επίδραση στην ζωή του παιδιού. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή ψ υ 
χολογία, τα παιδιά σχολικής ηλικίας επηρεάζονται περισσότερο από
το σχολείο και την ομάδα τω ν συνομηλίκων.
►Το σχολείο είναι η κοινότητα όπου ανήκει το παιδί.
►Είναι το πλαίσιο στο οποίο το παιδί αποκτά εκπαίδευση σε κοι
ν ω ν ικ ές δεξιότητες
►Οι εκπ α ιδευτικοί έχουν άμεση επαφή με τα παιδιά, λειτουργούν
ω ς πρότυπα τα ύ τιση ς με αυτά και η συμπεριφορά το υ ς μπορεί να δι
ευ κολύνει τη ν διαδικασία κοινωνικοποίησής τους
►Το σχολείο μπορεί να βοηθήσει ακόμα και παιδιά που δεν έχουν
ομαλή κοινωνικοποίηση , παρέχοντας σε αυτά ένα περιβάλλον φρο
ντίδας, υποστήριξης και οριοθέτησης.
►Επιπλέον, το σχολείο α ποτελεί μια ήδη λειτουργούσα επιστημο
ν ικ ή κοινότητα κι αυτό διευκολύνει τη συνεργασία.
►Τέλος, το σχολείο είναι ο χώρος όπου κατεξοχήν εκδηλώνεται
το φαινόμενο του εκφοβισμού.
Ε π ι λ έ χ θ η κ α ν τα Δ η μ ο τ ικ ά σ χ ο λ ε ία γ ια τ ί:

►Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία τα κρούσματα στο δη
μοτικά είναι περισσότερα από ότι στο γυμνάσιο.
► Περιστατικά που συμβαίνουν στα πρώτα χρόνια τη ς σχολι
κ ή ς ζω ής δεν σημαίνουν απαραίτητα ύπαρξη ψυχοπαθολογίας, και
ανταποκρίνονται περισσότερο σε παρεμβάσεις πρόληψης.

Πιστεύτε ό η υπάρχει έξαρση του
φαινομένου του εκφοβισμού τα τελευταία
χρόνια;

1

)

■ ΝΑΙ
ΌΧΙ
» ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Πιστεύτε ότι συμβαίνει περισσότερο:

Συνήθως η μορφ ή που
εκδηλώνεται ο εκφοβισμός

■ Σωματική βία

είναι (έως δύο επιλογές):
Λεκτική βία

■ Συναισθηματική βία
(π.χ. σκόπιμη
απομόνωσητου
παιδιού)
■ Ηλεκτρονική βία
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Μ εθοδολογία
Η δράση υλοποιήθηκε από ομάδα στην οποία συμμετείχαν
δύο αστυνομικοί από το Τμήμα Δ ίω ξης Ν αρκωτικώ ν Χίου και
έξι συνεργάτες του Κ Π Ε (μία παιδοψυχίατρος, τρ εις κοινωνι
κοί λειτουργοί, μία ψυχολόγος και μία νοσηλεύτρια). Τ η ν εποπτεία τη ς ομάδας είχε η παιδοψυχίατρος. Η ομάδα, με βάση τις
δυνα τότητες τω ν δύο φορέων σε χρόνο και ανθρώπινο δυνα
μικό, αποφάσισε:
►Να α π ευθυνθεί στη δ/νση α βάθμιας εκπαίδευσης για εν η 
μέρωση και χορήγηση άδειας για συνεργασία με τα σχολεία.
►Να ξεκινήσει απευθυνόμενη για φ έτος σε (10) δημοτικά
σχολεία του νομού (αργότερα αυτό διαφοροποιήθηκε σε (6) ),
προκειμένου να ακούσει και καταγράψει τις απόψεις τω ν δα
σκάλων
►Η επιλογή τω ν σχολείων έγινε σε συνεργασία με τη ν διεύ
θυνση α’ βάθμιας εκπαίδευσης με την προσπάθεια να είναι εν 
δεικ τικ ή (σχολεία από την πόλη και την περιφέρεια)
►Η προτεινόμενη διάρκεια τη ς συνεργασίας με το υ ς εκπαι
δευ τικού ς ήταν περίπου 30 λεπτά, κατά την διάρκεια του σχο
λικού ωραρίου και σε ώρα που θα καθόριζε η διεύθυνση του
κάθε σχολείου.
►Πριν την επίσκεψ η τη ς ομάδας στα σχολεία, αποστελλόταν ερωτηματολόγιο για συμπλήρωση ανώνυμα από το υ ς εκ 
π α ιδευτικούς μ ε σκοπό τη ν καταγραφή τω ν απόψεών τους
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
►Τ ις επισκέψ εις στα σχολεία θα πραγματοποιούσε ομάδα
τριώ ν ατόμων που θα απαρτιζόταν από δύο επαγγελματίες του
Κ Π Ε και έναν αστυνομικό. (Στην πορεία, έγιναν κάποιες αλ
λαγές σε αυτό το σχήμα, για πρα κτικούς λόγους)
►Ο χρόνος υλοποίησης τη ς δράσης ήταν Ιανουάριος έω ς και
Μάρτιος 2011
►Αποφασίστηκε να γίνονται τα κ τικ ές συναντήσεις όλης
τη ς ομάδας παρέμβασης με βασικό μέλημα το «δέσιμο» τη ς
ομάδας, την ανάπτυξη κοινής φιλοσοφίας και γλώ σσας επικοι
νωνίας, καθώ ς επίσης και την αξιοποίηση τη ς διαφορετικότη
τας από πλευράς θέσης, ρόλου και επαγγέλματος προς εμπλου
τισμό τη ς ομάδας.
Σε μια εποχή που το οτιδήποτε είναι πολύπλοκο, ερμ ηνεύ
εται και αντιμετωπίζεται πολύπλευρα κι όχι με το γραμμικό
τρόπο τη ς νομοτέλειας «αιτία-αιτιατό», επιβάλλεται οι όποι
ες ενέργειες να ενέχουν πολυμορφία, πολυφωνία, διαφορετι
κότητα , ευελιξία ώ σ τε να έχουν λόγο ύπαρξης και προοπτική
αποτελεσματικότητας.

Πιστεύτε ότι τα φ αινόμ ενα εκφ οβ ισ μ ού στο χ ώ ρ ο
του σχολείου π α ρο υ σ ιά ζο ν τα ι κ α τ ά τη δ ιά ρ κ ε ια
(μ ία επιλογή)

Α πό π ο ιό ν ενημερώ νεστε τις π ερισ σ ότερ ες φ ορές
για επ εισ ό δ ια β ία ς μ έσ α στο σ χ ολ είο (έως δυο

Σε π ο ιό π ρ ό σ ω π ο α π ευ θ ύ νονται τα π α ιδ ιά
“θ ύ μ α τ α ” για β ο ή θ εια (μία επιλογή);

Π αρατηρήσεις από την εμπειρία της επαφής με τα σχο
λεία
►Σε διαφορετικά σχολεία παρατηρήθηκαν διαφορετικές
ανάγκες και διαφορετικό επίπεδο ευαισθητοποίησης άρα και
διαφορετικές προσδοκίες από την συνεργασία.
►Π ολλές φορές οι εκπαιδευτικοί έδιναν διαφορετική, πιο σο
βαρή εικόνα για το πρόβλημα στα ερωτηματολόγια (τα οποία,
όπως προαναφέρθηκε, συμπληρώνονταν ανώνυμα) από ότι
σ τις συνα ντήσεις από κοντά.
►Σ τις π ερισσότερες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί διατύπω
σαν την άποψη ότι η οικογένεια παίζει σημαντικότερο ρόλο
από ότι το σχολείο για τις συμπεριφορές τω ν παιδιών. ]
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Π όσο συχνά ζητείται η π α ρ έμ β α σ ή σ ας;

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS.
To 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Το 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.

ν ,α τα Χ ώ μ ο ^ 0

^'Ασφαλε'° ^ ^
Οι ειδικές τιμές ισχύουν μόνο με την εγγύηση της
Επίσημης Α ντιπροσω πείας BERETTA HELLAS

BERETTA 81 FS CHEETAH ^
Αιλουροειδή με το δάγκωμα του λιονταριού
Ενα αστέρι γενή0ηκε!

Η ΠΡΟΣΦΟΡΪΓ

ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ·'
από 1.105 ευρώ
με έκπτωση -22,2%

από 880 ευρώ
με έκπτωση -39,8%

μόλις 860 ευρώ
(κέρδος 245 ευρώ)!

μόλις 530 ευρώ
(κέρδος 350 ευρώ)!

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΥΨΟΣ
ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΟΣ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ
(mm/inch) (mm/inch) (mm/inch) (mm/inch)
(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

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

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

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

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

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ

Ρχ4 STORM
81 FS
CHEETAH
92 FS
3032
TOMCAT INOX

BERETTA 92 FS

BERETTA TOMCAT

Τα πιστόλια θρύλος!

Τα κορυφαία πιστόλια τσέπης στον κόσμο!

από 1.530 ευρώ
με έκπτωση -22,2%

από 1.085 ευρώ

μόλις 1.190 ευρώ
(κέρδος 340ευρώ)!

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, In te r n e t S ite : w w w .b e r e tta h e lla s .c o m

με έκπτωση -22,1%

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

©BERETTA
--------

500 Χ Ρ Ο Ν ΙΑ . ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.
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ΕΚΠΑΙ ΔΕΥΣΗ :

Μαθήματα κυκλοφοριακής α γ ω γ ή ς
Του Υπαστ. Β’ Δημητρίου Λούκου*

- Το κατωτέρω κείμενο που καταρτίσθηκε σύμφωνα με
υπηρεσιακές οδηγίες και εντολές, μπορεί να χρησιμεύσει
ω ς «οδηγός» για κάθε συνάδελφο που ορίζεται να διδάξει
μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε Δημοτικά Σχολεία,
σε Γυμνάσια και Λύκεια, για την πρόληψη και Καταστο
λή των Τροχαίων Ατυχημάτων.
Σε κάθε διάλεξη παρουσιάζονται στους μαθητές Στα
τιστικές - Μ ελέτες - Γραφήματα και αναπτύσσονται με
μορφή διαλόγου τα κάτωθι θέματα:
Κυκλοφορία Πεζών: (Ποιο είναι το οδόστρωμα και ποιο
το πεζοδρόμιο η έρεισμα)
A >Π ως βαδίζουν τα παιδιά στο Πεζοδρόμιο. (Διάβαση Π ε
ζών).
Β Π ως διασχίζουμε Δρόμο στην ύπαιθρο.
Γ Πως διασχίζουμε ένα φαρδύ δρόμο.
Δ ) Π οτέ παιχνίδια στο δρόμο.
Ε Ζώα στο δρόμο.
Σ Τ Ανάμεσα σε σταθμευμένα Αυτοκίνητα.
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Διευκρινίζονται τα οχήματα άμεσης ανάγκης η οχήμα
τα προτεραιότητας (Αστυνομίας-Πυροσβεστικής-Ασθενοφόρα).
Διάλογος για τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων και
η απόκριση των μαθητών που το 80% αναφέρει π.χ. ήταν
μεθυσμένος - έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα - δε φορούσε τη
ζώνη ή το κράνος και τραυματίστηκε σοβαρά - Προσπέ
ρασμα - Εικόνες που βλέπουν από τους οδηγούς γονείς
(κάπνισμα εντός του οχήματος - χρήση κινητού τηλεφώ
νου - δυνατή μουσική στο αυτοκίνητο) κ.λπ.
Μετά τον ανωτέρω διάλογο γίνεται ανάλυση του Κώ
δικα Οδικής Κυκλοφορίας και συνιστάται προβολή με
Power Point, Πινακίδων Αναγγελίας Κινδύνου (Κ) Ρυθμιστικές (Ρ) - Πληροφοριακές ( Π ) .
Αιτίες Τροχαίων Ατυχημάτων: Ανάπτυξη των επικίν
δυνων Παραβάσεων που προανέφεραν τις περισσότερες
τα ίδια τα παιδιά και να καταλάβουν ότι πάντα σε ένα Τρο
χαίο Ατύχημα υπάρχει αίτιο.
Πως εισέρχονται μέσα στο σχολικό λεωφορείο, πως πρέ-

πει να κάθονται, την τοποθέτηση ζώνης ασφαλείας και
κατά την άφιξη στο σχολείο η και αντίστροφα πως κατε
βαίνουμε και από ποια πλευρά του οχήματος.
Οδήγηση Π οδηλάτου:

Α) Το ποδήλατο δεν είναι παιχνίδι.
Β ) Η ποδηλασία είναι άσκηση και συγχρόνως διασκέδαση
όταν γίνεται σε γήπεδο, σε πλατεία και γενικά σε χώρους
που δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα.
Γ )Τ ο ποδήλατο όμως, όταν κυκλοφορεί στο δρόμο δεν εί
ναι παιχνίδι αλλά όχημα.
Δ ) Αποφεύγετε να οδηγείτε ποδήλατο μεγαλύτερο ή μι
κρότερο. Να οδηγείτε μόνον αυτά που ταιριάζει «στα μέ
τρα σας».
Ε ) Μία απότομη κίνηση ενός επιβάτη, θα προκαλέσει πτώ
ση του ποδηλάτη.
Σ Τ ) Σε απότομο φρενάρισμα του οχήματος, ο ποδηλάτης
θα χάσει την ισορροπία του και θα βρεθεί στην άσφαλτο.
Ζ) Καλάθια, τσάντες, σάκοι κρεμασμένοι στο τιμόνι, εμπο
δίζουν τις κινήσεις και μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
Η) Η απόσταση από το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι ένα μέ
τρο περίπου, για να είσαι ορατός από τον αριστερό καθρέπχη των σταθμευμένων αυτοκινήτων.
Θ) Ό ταν πλησιάζεις σταυροδρόμι, πρέπει να κόβεις ταχύ
τητα και να ελέγχεις προσεκτικά ακόμα και εάν έχεις προ
τεραιότητα.
1) Ό ταν είστε δύο ή περισσότεροι ποδηλάτες μην οδηγείτε
δίπλα-δίπλα γιατί πιάνεται πολύ χώρο στο οδόστρωμα και
εάν ένας χάσει την ισορροπία του θα παρασύρει και τους
άλλους. Είστε ασφαλέστεροι όταν κινήστε σε μία γραμμή
ο ένας πίσω από τον άλλο.
ΙΑ) Να οδηγείτε πιο σιγά όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος
ανώμαλος ή χωμάτινος.
ΙΒ ) Ό ταν οδηγείτε ποδήλατο τη νύκτα, τα ρούχα σας να

είναι άσπρα ή άλλο χρώμα που αντανακλά.
Οδήγηση Μ οτοποδηλάτου ή Μοτοσικλέτας:

Α) Η οδήγηση μοτοποδηλάτου και μοτοσικλέτας θεωρητι
κά είναι εύκολη αλλά πρακτικά εγκυμονεί κινδύνους για
τον οδηγό και τους άλλους.
Β ) Ό λα τα δίκυκλα είναι μεν γρήγορα και ευέλικτα, όταν
κυκλοφορούν στους δρόμους παρουσιάζουν μία σχετική
αστάθεια.
Γ ) Ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει «ακροβατικά» νούμερα,
τα οποία του δίνουν πρόσκαιρη ευχαρίστηση αλλά μπορεί
να τον οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα ιδρύματα.
Δ) Ο οδηγός φροντίζει το δίκυκλό του να είναι πάντα σε
άριστη κατάσταση λειτουργίας.
Ε ) Για τις νυκτερινές διαδρομές, ο οδηγός βεβαιώνεται ότι
το σύνολο του φωτισμού λειτουργεί και είναι επαρκές,
οι ανακλαστήρες είναι τοποθετημένοι σωστά, καθαροί και
δεν καλύπτονται από άλλα αντικείμενα.
Σ Τ ) Να μη δανείζει το δίκυκλο σε τρίτα άτομα παρά μό
νο σε απόλυτη ανάγκη. Τότε, όμως, πρέπει αυτά να έχουν
άδεια οδήγησης γιατί αλλιώς την ευθύνη την έχει και ο
ιδιοκτήτης (Άρθρο 99 Κ.Ο.Κ.).
Ζ ι Μείωση ταχύτητας κοντά από ΣΧΟΛΕΙΑ- ΝΟΣΟΚΟ
ΜΕΙΑ ή ΣΤΑΣΕΙΣ Λ ΕΩΦΟΡΕΙΩΝ.
Η) Ο οδηγός και ο επιβάτης φοράνε πάντα προστατευτι
κό κράνος.
Ο ρόλος τη ς Αστυνομίας - Τροχαίας κατά την διάρκεια
των τροχονομικών ελέγχων, που αποσκοπεί στην Εφαρ
μογή του Κ.Ο.Κ.
Ανάπτυξη του Σ.Ε.Σ.Ο. και της Τεχνικής Αστυνόμευ
σης οδών. ]
*0 Υ/Κ Δημ. Λούκος υπηρετεί στο Α.Τ. Αγίου Κυρηκου Ικαρίας
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ΕΠ ΙΧΕΙΡΗ ΣΗ Μ ΙΝΩΤΑΥΡΟΣ»
Μ ετά από ευρεία επιχείρηση κατά τη ς μαφίας τη ς Καλαβρίας με την ονομα
σία «Μινώτασρος» συνελήφθησαν περίπου 100 μέλη τη ς Ντραγκέτα. Στην
επιχείρηση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σ τις επαρχίες του Τορίνου,
του Μιλάνου, τη ς Μ οντένας στη βόρεια Ιταλία και στην επαρχία Ρέτζιο Κα
λαβρίας στο νότιο τμήμα τη ς χώρας, συμμετείχαν 1.300 καραμπινιέροι. Οι
συλληφ θέντες κατεζητούντο μεταξύ άλλων για σχέσεις με τη μαφία, για εμπόριο ναρκω τικών, παράνομη οπλοκα
τοχή και εκβιασμούς. Τ ις τελευτα ίες δεκαετίες, η Ν τραγκέτα έχει καταστεί
η μεγαλύτερη και πιο εγκληματική από τις τέσσερις οργανώσεις τη ς μαφίας
στην Ιταλία. Οι άλλες τρεις είναι η Καμάρα στην περιοχή τη ς Νάπολης, η
Κάζα Νόστρα στη Σικελία και η Σάκρα Κορόνα Ο υνιτά στην Απουλία. Η
Ντραγκέτα, η οποία ειδικεύεται κυρίω ς στο εμπόριο ναρκωτικών και ιδιαί
τερα τη ς κοκαΐνης, έχει πολλές δραστηρι
ό τη τες στην ευημερούσα βόρεια Ιταλία.
Ωστόσο, έχει απλώσει τα πλοκάμια τη ς σ'
ολόκληρο τον κόσμο, κυρίω ς στη Γερμα
νία, στον Καναδά, στην Ελβετία και στην
Αυστραλία. Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού Ινστιτούτου Eurispes, οι δραστη
ρ ιότητες τη ς Ντραγκέτα τη ς απέφεραν το 2010 περίπου 44 δισεκατομμύρια ευρώ,
κυρίω ς από το εμπόριο ναρκω τικών και όπλων.
w w w .iefim erida.gr/new s,w w w .inew s.gr

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΝ
Τ η σύλληψ η 26 ατόμων, μετά από έρευνα πέντε μηνών, για κατοχή υλι
κού παιδικής πορνογραφίας, ανακοίνωσε ο εισαγγελέας τη ς Νέας Υόρκης
Σάιρους Βανς. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι είχαν αποθηκεύσει εικόνες βιασμών και σεξουαλικών κακοποιήσεων δεκάδων χιλιά
δων παιδιών και τις αντάλλασσαν μέσω Διαδικτύου. Σημειώνεται π ω ς τα
θύματα ήταν αγόρια και κορίτσια ηλικίας από ενός έτους μέχρι έφηβοι. Οι
κατηγορούμενοι δεν διώκονται για άσκηση βίας κατά τω ν παιδιών αλλά ο
κ. Βανς δήλωσε ότι αρκετοί έδειχναν φωτογραφίες και βίντεο σε ανήλικους
προκειμένου να εξοικειωθούν με αυτού του είδους το περιεχόμενο. Τουλά
χιστον άλλοι δύο ύποπτοι ομολόγησαν ότι ήθελαν να κακοποιήσουν σεξου
αλικά τα παιδιά. Αξίζει να αναφερθεί π ω ς ορισμένοι από τους συλληφ θέντες
απασχολούνταν σε επαγγέλματα, τα οποία τους έφερναν σε επαφή με τα παι
διά, όπως για παράδειγμα ένας αντικαταστάτης δάσκαλος.
w w w .skai.gr

Μ ΥΣΤΗΡΙΩΔΕΙΣ ΑΝΤΙΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΛΛΗΨ ΕΙΣ
Στη σύλληψ η έξι ανδρών και μίας γυναίκας στο πλαί
σιο μεγάλης προσχεδιασμένης αντιτρομοκρατικής επι
χείρησης προέβη η αγγλική αστυνομία στο Μπέρμιγχαμ. Οι συλλήψ εις έγιναν τη νύχτα στις οικείες ή στην
περιοχή γύρω από τις οικείες τω ν υπόπτων, με την κα
τηγορία του σχεδιασμού, προετοιμασίας ή προτρο
π ής σε τρομοκρατική ενέργεια στο βρετανικό έδαφος.
Οι αρχές δεν έχουν δώσει πληροφορίες για το περιεχό
μενο του τρομοκρατικού σχεδίου τω ν συλληφ θέντω ν.
Οι συλληφ θέντες είναι ηλικίας από 22 έω ς 32 ετών.
w w w .skai.gr
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ΧΤΥΠΗΣΑΝ «ΦΛΕΒΑ» ΕΡΓΑΣΤΗ ΡΙΟ Υ
Η Αστυνομία τη ς Π ΓΔ Μ ανακοίνωσε ότι εντόπισε ένα παράνο
μο εργαστήριο όπλων και προχώρησε στη σύλληψ η 9 ατόμων
που είναι ύποπτα για την κατασκευή τους και το λαθρεμπόριό
τους σε χώ ρες τη ς Ε .Ε . Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Ε σω τερικώ ν τη ς
Π ΓΔ Μ οι αστυνομικοί βρήκαν στο χωριό Τζέπ ιστε (δυτική Π ΓΔ Μ ) ένα λαθραίο ερ
γαστήριο στο οποίο τροποποιούνταν ή κατασκευάζονταν όπλα, τα οποία στη συνέ
χεια πωλούνταν στις μαύρες αγορές στην Ε .Ε . και στην Π Γ ΔΜ. Η Αστυνομία κατά
σχεσε περισσότερα από 1.200 πιστόλια, 4 περίστροφα, 6 αυτόματα όπλα, 12 βόμβες,
600 πολεμοφόδια, σκόπευτρα και εργαλεία για την κατασκευή όπλων. Συνολικά συνελήφθησαν εννέα άνδρες, οι οποίοι είναι ύποπτοι ότι ανήκουν σε εγκληματική ορ
γάνωση που πωλούσε όπλα στην Π ΓΔ Μ και τη δυτική Ευρώ π η έναντι ποσών που
κυμαίνονταν από 100 ω ς 500 ευρώ έκαστο.
w w w .skai.gr

ΠΛΗΓΜΑ ΣΤΗΝ ΕΤΑ
Η Ισπανική Π ολιτοφυλακή ανακάλυψε
πάνω από 1,6 τόνους υλικού για την κα
τασκευή εκρ η κ τικώ ν κατά τη διάρκεια
μιαςεπιχείρησηςκατάτηςΕ ΤΑ ,μιαποσότη τα πυρομαχικών που είναι η σημαντι
κότερη τη ς Ε Τ Α που έχει ανακαλυφθεί
μέχρι σήμερα στην Ισπανία, σύμφωνα
με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Ε σ ω 
τερικών. Το υλικό αυτό ανακαλύφθηκε κατά τη διάρ
κεια επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στην Χώρα
τω ν Βάσκων και στη Ναβάρα στο περιβάλλον τη ς κομά
ντο «Erreka» τη ς ΕΤΑ . Στο πλαίσιο α υ τής τη ς επιχείρη
ση ς συνελήφθησαν τρ εις ύποπτοι (δύο πιθανολογούμε
νοι μα χητές τ η ς κομάντο «Erreka» στη Λεγκορέτα, ενώ
ένας τρίτος ύποπτος συνελήφ θη στο Σαν Σεμπαστιάν).
Η αστυνομία αρχικά ανακάλυψε 850 κιλά νιτρ ική ς αμ

μωνίας, 13,5 κιλά Ρ Ε Τ Ν (pentrite) και
πολλούς π υροκροτητές σε ένα απομο
νωμένο αγρόκτημα στο χωριό Λεγκορέτα, νότια του Σαν Σεμπαστιάν ενώ
δύο μ έρες αργότερα ανακάλυψε στη
Ναβάρα 750 κιλά υλικού που προορι
ζόταν για την κατασκευή εκρη κτικώ ν.
Η βασκική αυτονομιστική οργάνωση,
που έχει σοβαρά αποδυναμωθεί μετά από πολλές συ λ 
λή ψ εις στη Γαλλία και την Ισπανία, ανακοίνωσε στις
10 Ιανουάριου μια μόνιμη εκεχειρία. Ό μ ω ς ο υπουρ
γός Ε σω τερ ικώ ν Αλφρέντο Π έρες Ρουμπαλκάμπα υπο
γράμμισε ότι η Ε Τ Α δεν έχει εγκαταλείψει οριστικά τη
βία και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εργάζεται μέ
χρι να εγκαταλείψει οριστικά τη βία.
w w w .inew s.gr

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑ
Η Γαλλική Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψ η του φερόμενου ω ς αρχηγού τη ς βασκικής επαναστατικής οργά
νω σης ΕΤΑ , Alejandro Zobaran Arriola, σύμφωνα μ ε ανακοίνωση τη ς κρατικής ισπανικής τηλεόρασης. Μ αζί του
συνελήφθησαν και άλλοι τρεις άνδρες, οι οποίοι θεωρούνται μέλη τη ς ίδιας οργάνωσης. Οι συλλήψ εις πραγματο
ποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επιχείρησής τη ς Αστυνομίας στα σύνορα μ ε το Βέλγιο. Νωρίτερα η Ισπανική Α στυ
νομία είχε καταφέρει να αποτρέψει, δύο πλήγματα στόχων από την Ε Τ Α Το πρώτο αφορούσε βομβιστική ενέργεια
κατά του συμβόλου τω ν «Δίδυμων Πύργων» στη Μαδρίτη και το
δεύτερο δολοφονική απόπειρα κατά του Βάσκου πρωθυπουργού.
Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες, η αστυνομία είχε συλλάβει
4 υπόπτους ω ς μέλη τ η ς ΕΤΑ , στη χώρα τω ν Βάσκων, στην κατο
χ ή τω ν οποίων βρέθηκαν 200 κιλά εκ ρ η κ τική ς ύ λ η ς κατασκευής
βομβών και οπλισμός.
Η εκστρατεία τη ς Ε Τ Α για τη ν ανεξαρτησία τη ς περιοχής τω ν Βά
σκω ν έχει κοστίσει μέχρι στιγμής περισσότερες από 800 ζω ές από
το 1968. Το 2010 είχε ανακοινώσει ότι προχωράει σε στρατιω τική
εκεχειρία σε μια προσπάθεια να δοθεί πολιτική λύση. ]
w w w .zougla.gr
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΙΧΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΑΠΑΓΩΓΗ 22ΧΡΟΝΗΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ
Εξιχνιάσθηκε, μετά από συντονισμένες αστυνομικές
έρευνες και επιχειρήσεις, η απαγωγή 22χρονης ημεδα
πής, η οποία είχε απαχθεί από αγνώστους το βράδυ τη ς
21-09-2011, στην πόλη τη ς Καστοριάς.
Σ τις αστυνομικές έρευνες, καθώ ς και στις αστυνομικές
επιχειρήσεις εντοπισμού και σύλληψ ης τω ν απαγωγέων
συμμετείχαν αστυνομικοί τη ς Υποδ/νσης Ασφάλειας
Ιωαννίνων, του Τμήματος Ε γκλημάτω ν κατά Ζωής τη ς
Δ.Α.Α., τη ς Δ .Α .Ε .Ε .Β ., κλιμάκιο της
Ειδικής Κ ατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Ομάδας, καθώ ς και διαπραγ
μ α τευ τές και ψυχολόγοι τη ς Ε λληνι
κ ή ς Αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα οι
τρεις απαγωγείς, προσποιούμενοι τους
υπαλλήλους μεταφορικής εταιρείας,
την έβαλαν σε αυτοκίνητο και τη
μετέφεραν σε ασφαλές κρησφύγετο, το
οποίο βρισκόταν σε αγροτική περιοχή
πλησίον τη ς Ε.Ο . Ιωαννίνων - Άρτας.
Στο κρησφύγετο είχαν διαμορφώσει
από πριν κατάλληλο χώρο και την
κρατούσαν ε κ εί κα θ’ όλη τη διάρκεια τη ς απαγωγής.
Την 23-09-2011 και κατά τις π ρώ τες πρωινές ώρες,
μετά από διαδοχικές διαπραγματεύσεις, οι απαγωγείς
την εγκατέλειψαν σε περιφερειακό σημείο τη ς πόλης
τω ν Ιωαννίνων, όπου και εντοπίσθηκε από αστυνομι

κούς. Προηγουμένως, σε σημείο
συνάντησης που είχε προκαθορι
στεί, κοντά στην πόλη τω ν Ιωαννίνων,
κατεβλήθησαν στους απαγωγείς, από τους
οικείους της, τα λύτρα που είχαν συμφωνηθεί.
Α μέσως μετά την απελευθέρωσή της, με ταυ
τόχρονες, διαδοχικές και συντονισμένες α στυ
νομικές επιχειρήσεις, συνελήφθησαν σε διαφορετικά
σημεία τη ς πόλης τω ν Ιωαννίνων οι
τρεις απαγωγείς, ενώ σ τις αστυνομι
κ ές έρευνες που ακολούθησαν, βρέ
θη κ ε στην κατοχή τους το συνολικό
χρηματικό ποσό που είχε καταβλη
θ εί ω ς λύτρα. Κατά τη διάρκεια των
αστυνομικών ερευνών, εντοπ ίστηκε
το κρησφύγετο τω ν απαγωγέων, το
οποίο και ερευνάται, ενώ - μέχρι στιγ
μ ή ς - βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα,
που είχαν χρησιμοποιηθεί για την
απαγωγή και τη διαδικασία κατα
βολής τω ν λύτρω ν, καθώ ς επ ίσης μία κουκούλα, ένα
ζευγάρι γάντια και δύο πιστόλια -απομίμηση (replica).
Οι συλλη φ θέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. Η
αστυνομική έρευνα συνεχίζεται.

ΜΕΘΟΔΟΣ «CASH TRAPPING»
Συνελήφθησαν στον Πειραιά από αστυνομικούς τη ς Άμεσης Δράσης και από αστυνομικό, ο οποίος βρισκόταν
εκτός υπηρεσίας, 2 αλλοδαποί, υπήκοοι Ουγγαρίας, διότι προσπάθησαν να αφαιρέσουν
χρήματα από παγιδευμένο ΑΤΜ Τράπεζας. Αναλυτικότερα, οι ανωτέρω δράστες παγί
δευαν μηχανήματα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, με την μέθοδο «cash trapping»
τοποθετώντας δηλαδή ειδικές μεταλλικές τάπες στις εξόδους χρημάτων των Α.Τ.Μ.,
με αποτέλεσμα όταν οι πελάτες-θύματα προσπαθούσαν να κάνουν ανάληψη χρημά
των, να γίνεται κανονικά η συναλλαγή και η χρέωση του λογαριασμού τους, αλλά
τα χρήματα της ανάληψης να μην εξέρχονται και οι πελάτες να μην τα λαμβάνουν.
Κατόπιν, οι δράστες, αφαιρούσαν τη μεταλλική τάπα και παραλάμβαναν τα χρήματα.
Από την προανάκριση-έρευνα που διενεργήθηκε από το Τ.Α. Πειραιά προέκυψε ότι
οι δράστες είχαν παγιδεύσει συνολικά 5 μηχανήματα Α.Τ.Μ. τραπεζών σε διάφορες
περιοχές της Α ττικής. Στην κατοχή των συλληφθέντω ν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
το χρηματικό ποσό των 990 ευρώ προερχόμενο από περιπτώσεις παγίδευσης Α.Τ.Μ.,
1 πριόνι κοπής μετάλλου, μία μεταλλική λίμα, 1 ρολό ταινίας διπλής όψεως, 4 ταινίες
συγκόλλησης, 2 κατσαβίδια, 1 σουγιάς-πολυεργαλείο και 2 ρολά μεταλλικών ταινιών
μέτρησης. Οι συλληφ θέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α/Α [ 4 8

]

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ0Σ-0ΚΤΩΒΡΙ0Σ 2011

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «BUTTERFLY»
Στοχευμένες αστυνομικές έρευνες και επιχειρήσεις, με
την κωδική ονομασία «Butterfly», διενεργήθηκαν επί
τετράμηνο σε διάφορες πόλεις τη ς Ελλάδας, από την Υπη
ρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονι
κού Εγκλήματος, στο πλαίσιο τη ς καταπολέμησης του
φαινομένου τη ς διακίνησης υλικού παιδικής πορνογρα
φίας μέσω του διαδικτύου. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης
διαδικασίας συνελήφθησαν 11 άτομα για «πορνογραφία
ανηλίκων μέσω διαδικτύου κατά συρροή και κατά συνή
θεια», ενώ για άλλα 4 άτομα σχηματίσθηκε δικογραφία
με την ίδια κατηγορία. Από τους κατηγορουμένους 14
είναι ημεδαποί και 1 αλλοδαπο'ς. Ειδικότερα, ύστερα
από την αστυνομική διαδικτυακή ψηφιακή έρευνα στο
παγκόσμιο ιστό, εξειδικευμένων αστυνομικών τη ς Δ ίω 
ξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εντοπίστηκαν μέσω
λογισμικών προγραμμάτων σάρωσης ηλεκτρονικών
ιχνών διακίνησης πορνογραφικού υλικού, 198 ηλεκτρο
νικά ίχνη Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου, που διακι
νούσαν μεταξύ τους αλλά και διέθεταν ελεύθερα σε κάθε
χρήστη σκληρό υλικά παιδικής πορνογραφίας. Σε ηλε
κτρονική ψηφιακή ανάλυση που διήρκεσε 4 μήνες, ταυτοποιήθηκαν 15 χρήστες σε πόλεις τη ς Ελλάδος, να δια
κινούν σκληρό παιδικό πορνογραφικό υλικό, στο οποίο
απεικονίζονταν μικρά παιδιά σε σεξουαλικές δραστηρι
ότητες. Σε διαδοχικές αστυνομικές έρευνες παρουσία
Εισαγγελικών Λειτουργών που διενήργησαν, κλιμάκια
αστυνομικών τη ς Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

στους χώρους που εμφα
νίζονταν τα ηλεκτρονικά
ίχνη: Αθήνα, Θεσσαλο
νίκη, Βόλο, Ηράκλειο
(στον Άγιο Νικόλαο),
Ιεράπετρα (στα Μάλια
Κρήτης)
βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν: 57
σκληροί δίσκοι Η/Υ, 5
φορητοί Η/Υ και πλήθος
ψηφιακών δίσκων cds dvds με δεκάδες χιλιάδες
ψηφιακά αρχεία βίντεο
και εικόνας, παιδικής
πορνογραφίας,
συνο
λικής
χωρητικότητας
40.000 gb. Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την διάρκεια
τω ν αστυνομικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι οι χρή
στες αν και απούσιαζαν από τις οικίες τους, είχαν ενερ
γοποιημένο ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων για
να κατεβάζουν παιδικό πορνογραφικό υλικό από άλλους
παιδόφιλους, σε διάφορα μέρη του πλανήτη.
Οι συλληφ θέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπους Εισαγγελικές Αρχές. Για όσους δεν συνελήφθησαν λόγω παρέ
λευση ς του αυτοφώρου, οι δικογραφίες που σχηματισθήκαν σε βάρος τους υποβλήθηκαν στις κατά τόπους
Εισαγγελικές Αρχές.

ΑΘΟΡΥΒΟΣ ΔΙΑΡΡΗΚΤΗΣ
Την 1-9-2011 εισήλθε, σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στο Ν.
Ψ υχικό αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, χωρίς να γίνει
αντιληπτός από τους ενοίκους και αφαίρεσε δύο κινητά
τηλέφωνα. Εξαιτίας του θορύβου που άκουσε ο ιδιοκτή
τη ς του διαμερίσματος, ο οποίος καθόταν στο σαλόνι,
έλεγξε τα λοιπά δωμάτια του διαμερί
σματος και διαπίστωσε ότι έλειπαν τα
δύο κινητά. Κατόπιν βγήκε στο μπαλ
κόνι και αντιλήφθηκε τον ανωτέρω
δράστη να βγαίνει από τον κήπο του
σπιτιού του και να τρέπεται σε φυγή.
Ο παθών χωρίς να φωνάξει κατέβηκε
προκειμένου να κυνηγήσει το δράστη.
Κάνοντας μια βόλτα στους δρόμους
πέριξ τη ς οικίας του, εντόπισε τον ανω
τέρω κατηγορούμενο να προσπαθεί
να αναρριχηθεί σε μπαλκόνι διαμερί
σματος, χρησιμοποιώντας μια μεγάλη
γλάστρα, την οποία είχε τοποθετήσει
όρθια επί του τοίχου. Μ όλις τον αντιλήφθηκε ο δράστης τράπηκε σε φυγή
πλην όμως ο παθών τον κυνήγησε και
τον ακινητοποίησε 800 μέτρα μακριά,
από το σημείο. Ακολούθως ειδοποίησε

την Αστυνομία και προσήχθη στο Τ.Α. Ν. Ψ υχικού.
Κατά τη σωματική έρευνα του δράστη βρέθηκε ένα
σχοινί 3.70 μέτρων περίπου, το οποίο χρησιμοποιούσε
για την αναρρίχηση του στα διαμερίσματα. Ο ανωτέρω
δράστης ομολόγησε αυθορμήτως ότι τα δύο κινητά τη λέ
φωνα που αφαίρεσε από την οικία του
παθόντα τα είχε αποκρύψει μέσα σε
χάρτινο κ ο υ τί στο προαύλιο οικοδομής,
τα οποία εν συνεχεία ανευρέθηκαν και
αποδόθηκαν νομότυπα στον κάτοχο
τους. Σε κατ’ οίκον έρευνα που διενεργή θηκε παρουσία Δικαστικού λειτουρ
γού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλή
θος αντικειμένων ω ς προερχόμενα από
αντίστοιχες κλοπές σε διαμερίσματα.
Τα κατασχεθέντα τιμαλφή φυλάσσο
νται στην Υπηρεσία για τυχόν αναγνώ
ριση - απόδοση στους ιδιοκτήτες τους.
Λοιπά κατασχεθέντα αντικείμενα απεστάλησαν αρμοδίως. Συγκατηγορούμε
νος του ανωτέρω τυγχάνει πιθανόν και
έτερο άτομο αγνώστων στοιχείων, το
οποίο διέφυγε τη ς σύλληψ ης και αναζητείται.
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Α. Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πλησίον γηπέδων ποδοσφαίρου στον
Αγ. I. Ρέντη συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τ.Α. Αγ. I. Ρέντη, δύο ημεδαποί. Στην
κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 17 γρ. κοκαΐνη, η οποία βρισκόταν εντός κρύ
πτης μοτοσικλέτας, μία πλαστική γροθιά (τύπου σιδερογροθιά), η οποία βρισκόταν εντός
Δ.Χ.Ε. και 4 κινητά τηλέφωνα, με τα οποία προφανώς πραγματοποιούνταν αγοραπωλη
σίες (ραντεβού) ναρκωτικών ουσιών. Επιπλέον σε Ι.Χ.Ε., ιδιοκτησίας της μητέρας ενός εκ
των δραστών ανευρέθηκαν 83 γρ. κοκαΐνης. Από την διενεργηθείσα κατ’ οίκον έρευνα στις
οικίες των ανωτέρω συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 6,1 γρ. κοκα
ΐνης, 3 ζυγαριές ακρίβειας, που προφανώς χρησιμοποιούνταν για τη ζύγιση ναρκωτικών
ουσιών, 3 κροτίδες, 6 φυσίγγια και το χρηματικό ποσό των 2.790ευρώ. Τα ανωτέρω οχήματα και η μοτοσικλέτα κατασχέ
θηκαν ως μέσα απόκρυψης και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.
Αστυνομικοί του Τ.Α. Αγ. I. Ρέντη έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και
κατόπιν συντονισμένων ενεργειών κατάφεραν και συνέλαβαν εντός καταστήματος
φανοποιείας δύο ημεδαπούς και 6 αλλοδαπούς κατάσχοντας ποσότητα κάνναβης
συνολικού μ.β. 70,264 κιλών ευρισκόμενη σε 51 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες,
έναν ηλεκτρονικό ζυγό ακρίβειας και ένα σκελετό μοτοσικλέτας με τον αντίστοιχο
κινητήρα, ο οποίος φέρει αλλοιωμένα χαρακτηριστικά (παραποιημένο πλαίσιο).
Κατασχέθηκε επίσης ένα φορτηγό όχημα που χρησιμοποιούνταν ω ς μέσο μεταφο
ράς των ναρκωτικών ουσιών.
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τ.Α. Αγ. I. Ρέντη στην Καλλιθέα 30χρονος αλλοδαπός έχοντας στην κατοχή του ένα
αυτοσχέδιο νάιλον σακουλάκι, περιέχον φαιά σκόνη, προφανώς ηρωίνη, συνολικού μ.β. 41 γρ. Επιπρόσθετα από το εσω
τερικό της οικίας του ανωτέρω παρεδόθησαν στους αστυνομικούς 3 αυτοσχέδιες
νάιλον συσκευασίες κυλινδρικού σχήματος, περιέχουσες φυτικά αποσπάσματα
ινδικής κάνναβης, συνολικού μ.β. 2.918 γρ., μία νάιλον συσκευασία-σακούλα,
περιέχουσα φυτικά αποσπάσματα ινδικής κάνναβης, συνολικού μ.β. 189 γρ, μία
λευκή νάιλον σακούλα μέσα στην οποία βρισκόταν 11 χάρτινες συσκευασίες
περιέχουσες έκαστη φυτικά αποσπάσματα ινδικής κάνναβης, συνολικού μ.β. 85,
1 αεροβόλο περίστροφο-πειστική απομίμηση όπλου, φέρον φιάλη οξυγόνου για
την εκτόξευση μεταλλικών σφαιριδίων, 1 κυτίο περιέχον εσωτερικά 214 μεταλ
λικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου φέροντα στην κεφαλή κυλινδρικό σχήμα αση
μένιου χρώματος, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, μία λευκή κυλινδρική
ζυγαριά, μία ζυγαριά ορθογώνιου, 5 μαχαίρια διαφόρων τύπων και 3 αβολίδοτακρότου φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

Π ΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ...
Συνελήφθησαν στον Κολωνό, από αστυνομικούς της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών/Δ.Α,Α., δύο άνδρες, εκ των
οποίων ένας υπήκοος Αλβανίας και ένας ημεδαπός, ηλικίας 34 και 50 ετών αντίστοιχα, διότι στην κατοχή τους βρέθηκαν
και κατασχέθηκαν: ποσότητα ηρωίνης βάρους 6.498 γρ., 1 πιστόλι με γεμιστήρα, 7 φυσίγγια, το χρηματικό ποσό των
1.840 ευρώ, μία ζυγαριά ακρίβειας, 1 1.Χ.Ε. αυτοκίνητο και 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.
Συνελήφθη στα Πετράλωνα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας ένας ημεδαπός άνδρας, ηλικίας 46 ετών, διότι
στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ποσότητα ηρωίνης βάρους
501,6 γρ., ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης βάρους 100 γρ., το χρη
ματικό ποσό των 4.500 ευρώ, μία ζυγαριά ακρίβειας και 5 συσκευές κινητής
τηλεφωνίας.
Μετά από επιχείρηση αστυνομικών τη ς ανωτέρω Υπηρεσίας στο Βύρωνα,
στην Κυψέλη και στο 47ο χλμ. τη ς Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου συνελήφθησαν 5
άνδρες, εκ των οποίων τρεις αλλοδαποί και δύο ημεδαποί, για κατοχή και δια
κίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης ινδικής κάνναβης. Συνολικά βρέθηκαν και
κατασχέθηκαν: ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης βάρους 45.425 γρ.,
2 Ι.Χ.Ε αυτ/τα, μία 1 μοτ/τα, 1 περίστροφο με 7 φυσίγγια, 1 μαχαίρι, το χρημα
τικό ποσό των 810 ευρώ και 9 κινητά τηλέφωνα.
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Δ Συνελήφθησαν στην περιοχή των Μεγάρων, από αστυνομικούς του Τ Α Μεγάρων, δύο Πακιστανοί ηλικίας 24 ετών, διότι ύστερα από έρευνα στην οικία που διέμεναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
66 σακουλάκια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης συνολικού μ.β. 578 γρ. Ό π ω ς προέκυψε, συνεργός
των ανωτέρω τυγχάνει και ο συγκάτοικός τους υπήκοος Πακιστάν, ηλικίας 23 ετών, ο οποίος και
αναζητείται.
Ό λοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν στον
αρμόδιο εισαγγελέα.

«ΝΟΙΚΟΚΥΡΕΥΑΝ» ΣΠΙΤΙΑ
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
ΔΑ.Α., δύο αλλοδαποί υπήκοοι Γεωργίας, διότι μαζί με ομοεθνή σύνεργό τους, που
αναζητείται, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση που διέπραττε κλοπές σε οικίες
και αποθήκες αυτών. Συγκεκριμένα επέλεγαν οικίες στις οποίες αφού διαπίστωναν
ότι απούσιαζαν οι ένοικοι εισέρχονταν, διαρρηγνύοντας τον ομφαλό τη ς κλειδαριάς
και αφού ερευνούσαν τους χώρους, αφαιρούσαν κοσμήματα, χρήματα, ηλεκτρονικές
συσκευές και άλλα αντικείμενα τα οποία στη συνέχεια διέθεταν προς πώληση αποκο
μίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη. Από την έρευνα-προανάκριση που διενεργήθηκε
προέκυψε, ότι κατά το τελευταίο πεντάμηνο έχουν διαπράξει συνολικά 9 κλοπέςδιαρρήξεις. Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία των κατηγορουμένων βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 4.780 ευρώ και 2.160 δολα
ρίων Η.Π.Α., πλήθος κοσμημάτων, ηλεκτρονικές συσκευές, κινητά τηλεφώνα,
ρολόγια, γυναικείες τσάντες και γούνες. Επίσης βρέθηκαν κλειδιά πασπαρτού,
ειδικά διαμορφωμένα αυτοσχέδια διαρρηκτικά εργαλεία και κλειδαριές διαφό
ρων τύπων στις οποίες οι δράστες έκαναν τακτικά πρακτική εκπαίδευση, για
την απόκτηση εμπειρίας στην διάρρηξη τους.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την εξακρίβωση
της συμμετοχής τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Συνελήφθη στην πλατεία του Αγ. Παντελεήμονα, από αστυνομικούς του Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα και τη ς Ο.Π.Κ.Ε.
Κολωνού, ένας 32χρονος Μαροκινός, διότι σύμφωνα με πληροφορίες, κατάρτιζε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες
πλαστών πιστοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα, που είχε μετατρέψει σε
εργαστήριο. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 5 χάρτινες συσκευασίες με ηρωίνη συνολικού μ.β. 5,8 γρ.
και 1 βιβλιάριο Τράπεζας με καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών.
Εντός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Ιένας σουγιάς, 12 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου,
μία πλαστή σφραγίδα, ένα Γαλλικό διαβατήριο αμφιβόλου γνησιότητας, μία Γαλλική ταυτότητα αμφιβόλου γνησιότη
τας και 1 Γαλλικό δίπλωμα ικανότητας οδήγησης αμφιβόλου γνησιότητας.
Εντός του διαμερίσματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 εκτυπω 
τής, 3 φορητοί υπολογιστές, 1 ζευγάρι ηχείων, 4 φωτογραφικές
μηχανές, 1 modem, 1 πληκτρολόγιο υπολογιστή, 10 κάρτες sim, 1
κινητό τηλέφωνο, μία πλαστή στρογγυλή σφραγίδα της Γαλλικής
Αστυνομίας, μία ορθογώνια πλαστή σφραγίδα της Γαλλικής Πρε
σβείας, μία μεγάλη σφραγίδα χειροκίνητη, 2 πλακέτες με αριθμούς
και γράμματα για κατασκευή σφραγίδων, 2 λάμπες μωβ χρώματος,
οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο γνησιότητας εγγράφων,
μία γαλλική ταυτότητα και πλήθος τραπεζικών και ταξιδιωτικών
καρτών.
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση μετά απά
πολύμηνη αστυνομική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμε
τώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Δ Α Θεσσαλονί
κης, που ενέχεται, τουλάχιστον κατά τους τελευταίους 19
μήνες, σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων εκβιάσεων επιχειρημα
τιών, τοκογλυφίας κα παροχής προστασίας σε διάφορα κατα
στήματα της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και του Κιλκίς. Στο
πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας διενεργήθηκαν 31 έρευ
νες σε σπίτια και άλλους χώρους εμπλεκομένων, παρουσία 8
δικαστικών λειτουργών και η δικογραφία που σχηματίσθηκε
αφορά συνολικά 73 άτομα. Από αυτά έχουν συλληφθεί συνο
λικά 23 άτομα, εκ των οποίων οι 5 είναι ηγετικά στελέχη με
οριζόντια σχέση στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και
άλλα 18 περιφερειακά μέλη της οργάνωσης, ηλικίας από 20
ως 53 ετών, που ενέχονται ιδίως στην παροχή προστασίας
σε καταστήματα. Στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης, την
οποία συνέδραμαν αστυνομικοί της Υ.Α.Ε.Ε.Β.Β.Ε. και της
Ε.ΚΑ .Μ , συνελήφθησαν 5 μη μέλη του κυκλώματος, εκ των
οποίων 3 άτομα για «Υπόθαλψη Εγκληματία», 1 άτομο για
κατοχή ναρκωτικών και 1 άτομο για παράβαση του Νόμου
«περί Όπλων». Από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα
προέκυψαν τα ακόλουθα: α) Διαπιστώθηκε η διασύνδεση
της εγκληματικής οργάνωσης με αντίστοιχο κύκλωμα που
δραστηριοποιείται διεθνώς και έχει ω ς «έδρα» τη Γεωργία,
β) Εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών που αποτελούσαν
την εγκληματική οργάνωση, διευκρινίστηκαν οι ρόλοι και
η ιεραρχική τους σχέση, γ) Εξακριβώθηκε ο τρόπος - μέθο
δος δράσης τους (modus operandi), δ) Προσδιορίστηκε ο αριθ
μός των ατόμων που δανείστηκαν διάφορα χρηματικά ποσά
με τοκογλυφικούς όρους, ε) Εξακριβώθηκαν τα 51 καταστή
ματα - επιχειρήσεις, στοάς Νομούς Θεσσαλονίκης, Α ττικής
και Κιλκίς, οι ιδιοκτήτες των οποίων εκβιάζονταν με το πρό
σχημα της παροχής προστασίας και στ) Προσδιορίστηκε ο
τρόπος νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων («ξέπλυμα
μαύρου χρήματος»).
Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τουλάχιστον 20 ιδιώτες, δανεί
στηκαν διάφορα χρηματικά ποσά, με τοκογλυφικούς όρους,
από τα αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος, τα οποία στη
συνέχεια, μέσω των υπολοίπων μελών της οργάνωσης και με
διάφορες μεθόδους (απειλές, ξυλοδαρμούς, κ.τ.λ.), απαιτού
σαν εκβιαστικά την καταβολή των παράνομων τόκων.

Ενδεικτικά για τους τελευταί
ους μήνες, ο τοκογλυφικός
σμός ξεπερνά τις 239.000 ευρ
διαπιστώθηκε ότι η
εγκληματική
οργά
νωση, έναντι χρηματι
κής αμοιβής, την οποία
αξίωνε εκβιαστικά από
τους ιδιοκτήτες με
ενέργειες και πράξεις,
παρείχε
«προστασία»
σε 51 καταστήματα
(κέντρα διασκέδασης,
εστιατόρια, καφετέριες,
Intem et-καφέ,
κατά
στημα επίπλων, περίπτερο κ.α.) του Νομού Θεσσαλονίκης,
Α ττικής και Κιλκίς. Τα προερχόμενα από παράνομες δραστη
ριότητες χρηματικά ποσά, από το Μάρτιο του 2011 και μετά,
ξεπερνούν κατά πολύ τις 560.000 ευρώ και νομιμοποιούνταν
παρανόμως με αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περι
ουσιακών στοιχείων.
Ό π ω ς προέκυψε από την πολύμηνη αστυνομική έρευνα, τα
μέλη της εγκληματικής οργάνοοσης δεν είχαν καμία επαγγελ
ματική δραστηριότητα και διήγαν πολυτελή βίο από τα χρή
ματα που αποσπούσαν εκβιαστικά ή τοκογλυφικά από τα
θύματά τους. Στις οικίες και στην κατοχή των συλληφθέντων
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 7 πιστόλια, 1 περί
στροφο, 1 καραμπίνα, 1 αεροβόλο όπλο, 1 όπλο αερίου, μαχαί
ρια, ξιφίδια, ξίφη, σπαθιά, σουγιάδες, ρόπαλα, σιδηρογροθιές,
πτυσσόμενο γκλοπ, αλεξίσφαιρα γιλέκα, 6 δενδρύλλια ινδι
κής κάνναβης, 35,2 γραμ. κάνναβης, το χρηματικό ποσό των
276.015 ευρώ, το χρηματικό ποσό των 2.440 ευρώ σε συναλ
λαγματικές επιταγές, το χρηματικό ποσό των 5.495 σε δολάρια
ΗΠΑ, 63.400 ρούβλια, 4 βεβαιώσεις κέρδους δελτίων ΟΓΙΑΠ,
ύψους 193.950 ευρώ, καθώς και πλήθος κερδισμένων δελτίων,
διαφόρων ποσών, 2.847 νομίσματα Ουκρανίας, 2 IX αυτοκί
νητα, δίκυκλη μοτοσικλέτα, 1 μηχάνημα καταγραφής ήχου, 1
μηχάνημα καταγραφής εικόνας και μία κεντρική μονάδα συνδεδεμένη με κάμερες καταγραφής και παρακολούθησης.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΣΚΟΥΝΤΑΝ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ «ΤΕΧΝΙΚΗ» ΤΟΥΣ
Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της
Δ.Α. Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., τριμελής εγκληματική
ομάδα, η οποία εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνικές και χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο
εξοπλισμό, δραστηριοποιούνταν στη διάρρηξη θωρακισμένων Ουρών. Συνελήφθησαν
ω ς μέλη της συγκεκριμένης ομάδας, τρεις αλλοδαποί, ηλικίας 48, 35 και 25 ετών, σε
βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για «Εγκληματική οργάνωση», «Πλαστο
γραφία», «Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών» και παράβαση του Νόμου «Περί Αλλο-
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δαπών». Αναλυτικότερα προηγήθηκε αστυνομικός έλεγχος των τριών αλλοδαπών
όταν κινούμενοι στην περιοχή της Άνω Πόλης, κρίθηκαν ύποπτοι από άνδρες της
Ο.Π.Κ.Ε. που πραγματοποιούσαν εποχούμενη περιπολία. Κατά τον διενεργούμενο
έλεγχο, οι συλληφθέντες δήλωσαν ψευδή στοιχεία ταυτότητας και υπέδειξαν παρα
ποιημένα Δελτία Αιτήσαντος Ασύλου. Από τα αποτελέσματα της δακτυλοσκοπικής
έρευνας, προέκυψαν τα πραγματικά στοιχεία ταυτότητας των αλλοδαπών, ενώ ταυ
τόχρονα διαπιστώθηκε ότι δύο από αυτούς είχαν σημανθεί στο παρελθόν με διαφο
ρετικά στοιχεία και είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις κλοπών, σε υποθέσεις ναρκωτι
κών και πλαστογραφίας. Από την περαιτέρω αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκε στην
περιοχή της Άνω Πόλης το διαμέρισμά τους, όπου και πραγματοποιήθηκε έρευνα,
παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Στο εσωτερικό της οικίας των μελών της συμμορίας βρέθηκε και κατασχέθηκε: πλή
θος διαρρηκτικών εργαλείων (αυτοσχέδια εργαλεία για διάνοιξη πόρτας, λίμες για
παραβίαση μύλων κλειδαριών, ηλεκτρικός τροχός, κατσαβίδια, σφυριά, πολυεργαλεία, μεταλλικοί γάντζοι, κ.α.), κλειδαριές
και κλειδιά πορτών ασφαλείας, ρολόγια και κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα, εξαρτήματα κινητών τηλεφώνων, πλαστά έγγραφα
(κυρίως βεβαιώσεις παραμονής αλλοδαπών) και φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) που απεικονίζουν άγνωστα πρόσωπα.
Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση συγκροτήθηκε τους τελευταίους 4 μήνες, ο όγκος
των διαρρηκτικών εργαλείων είναι ενδεικτικός της συστηματικής (κατ' επάγγελμα) τέλεσης κλοπών και όχι περιστασιακής
διάπραξης διαρρήξεων, η ανεύρεση συγκεκριμένων τύπων κλειδαριών και αυτοσχέδιων εργαλείων ενισχύει το συμπέρασμα
ότι πρόκειται για επαγγελματίες διαρρήκτες, οι οποίοι μάλιστα πειραματίζονται σε νέες μεθόδους παραβίασης θωρακισμένων
θυρών και ότι η ποσότητα των πλαστών βεβαιώσεων καταδεικνύει ότι τα μέλη της ομάδας ασχολού

EURO TRAVELER CHEQUES
Συνελήφθη στην περιοχή των Αμπελοκήπων από αστυνομικούς του Τμήματος
Οικονομικών Εγκλημάτων τη ς Δ.Α. Θεσσαλονίκης, αλλοδαπός, ηλικίας 31 ετών,
μέλος εγκληματικής ομάδας, η οποία με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περι
ουσιακού οφέλους προέβαινε σε κατάρτιση, διακίνηση και χρήση πλαστών ταξιδι
ωτικών επιταγών. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο, στην κατοχή του συλληφθέντα
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 280 πλαστές ταξιδιωτικές επιταγές (euro traveler
cheques), συνολικής αξίας 140.000 ευρώ. Ό π ω ς διαπιστώθηκε, με προέλευση το
Λάγος Νιγηρίας, οι επιταγές εστάλησαν στη χώρα μας από συνεργούς του δίχρο
νου, παρελήφθησαν από τον συλληφθέντα από εταιρεία ταχυμεταφορών και επρόκειτο να σταλούν και να διακινηθούν στην Ισπανία. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ
Συνελήφθησαν μέλη οικογένειας αρχαιοκάπηλων ύστερα οργανωμένη επιχεί
ρηση που πραγματοποιήθηκε διαδοχικά
σε δύο χωριά του Νομού Σερρών από
αστυνομικούς του Τμήματος Αρχαιοκα
πηλίας της Δ.Α. Θεσσαλονίκης με τη συν
δρομή αστυνομικών της Α.Δ. Σερρών.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη ένας 54χρονος
ημεδαπός και η 18χρονη κόρη του διότι
σε αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματο
ποιήθηκε στην οικία και το αυτοκίνητο
των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν: 13 πολεμικά φυσίγγια και 3 τετράδια με ιδιόχειρες
σημειώσεις και χάρτες για τοποθεσίες (σπήλαια, νεκροταφεία
και άλλα σημεία), όπου βρίσκονται θησαυροί και αρχαιότη
τες. Ακολούθησε έρευνα σε ποιμνιοστάσιο-αποθήκη που δια

τηρούσε ο 54χρονος σε άλλο χωριό, όπου
εντοπίστηκαν: μία οπλισμένη κυνηγε
τική καραμπίνα, 1 οπλισμένο πολεμικό
τυφέκιο και 149 φυσίγγια διαφόρων δια
μετρημάτων .
Στον ίδιο χώρο βρέθηκαν αντικείμενα
που σύμφωνα με γνωμάτευση αρμόδιας
αρχαιολόγου, εμπίπτουν στις προστατευ
τικές διατάξεις του Νόμου «Για την προ
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της
Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και συγκε
κριμένα: 1 υφαντικό βάρος (αγνύθα), μία
λαβή πήλινου αγγείου, 1 όστρακο πήλινου αγγείου, 1 χάλ
κινο νόμισμα Μακεδονίας και 1 νόμισμα Ρωμαϊκών Χρόνων.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ν

_

Συνελήφθη στον Κρατικό Αερολιμένα Κέρκυρας, από αστυνομικούς του Α.Τ. Αερολιμένα Κέρ
κυρας, μία 26χρονη Βουλγάρα, όταν επιχείρησε να εξέλθει παράνομα από τη χώρα, με προορισμό
χώρα τη ς κεντρικής Ευρώπης, συνοδεύοντας Ιδχρονο Ιρακινό, ο οποίος συνελήφθη επίσης. Ειδι
κότερα όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η Βουλγάρα καθοδηγούμενη από άλλους τρεις
αλλοδαπούς, οι οποίοι αναζητούνται, διευκόλυναν την μεταφορά-κίνηση
του ανήλικου, μέσω του Κ Τ ΕΛ από την Αθήνα στην Κέρκυρα και στην
συνέχεια, βάση συμφωνίας, θα επιχειρούσαν την έξοδο τους μέσω του Κρα
τικού Αερολιμένα Κέρκυρας. Τα μέλη τη ς οργάνωσης προσπάθησαν άλλες δύο
φορές να προωθήσουν τον ανήλικο Ιρακινό από τον Κρατικό Αερολιμένα Αθηνών
και από το Λιμάνι τη ς Ηγουμενίτσας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Επίσης, τα μέλη τη ς
οργάνωσης θα λάμβαναν ω ς αμοιβή από τον ανήλικο Ιρακινό, αλλά και από τον πατέρα
του, ο οποίος ζει σε χώρα τη ς κεντρικής Ευρώπης, το χρηματικό ποσό των 3.125 ευρώ.
Στην κατοχή των συλληφθέντω ν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 1 κινητό τηλέφωνο, 2
φωτοαντίγραφα ηλεκτρονικής κράτησης εισιτηρίου, 2 πλαστές τα υτότητες Βουλγαρι
κών Αρχών, 2 εισιτήρια υπεραστικού ΚΤΕΛ και 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια επιβατηγού
πλοίου. Οι συλληφ θέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν
στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Συνελήφθησαν στον Τσαμαντά Θεσπρωτίας, από αστυνομικούς του
Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας, 3 ημεδαποί ηλικίας 4 8 ,4 4 και 43 ετών, κατηγο
ρούμενοι για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών. Ειδι
κότερα, αστυνομικοί εντόπισαν δύο Ι.Χ .Ε αυτοκίνητα να κινούνται
ύποπτα και ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση, διενεργήθηκε έλεγ,,
χος στο Ι.Χ .Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 48χρονος και στο οποίο επέβαινε ο '**
43χρονος και διαπιστώθηκε να μεταφέρει 13 ταξιδιωτικούς σάκους που περί"
είχαν 308 δέματα ινδικής κάνναβης, συνολικού βάρους 381.000 γρ., τα οποία
και κατασχέθηκαν. Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, το δεύτερο αυτοκί
νητο που οδηγούσε η 44χρονη, διευκόλυνε ω ς προπομπός την μεταφορά των ναρ
κω τικώ ν ουσιών. Τα δύο Ι.Χ .Ε αυτοκίνητα κατασχέθηκαν ω ς μέσο μεταφοράς ναρκω
τικώ ν ουσιών, ενώ επιπλέον κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφ θέντες με την
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΤΟΥΣ ΤΣΑΚΩΣΕ Η ΟΜΑΔΑ ΔΙ.ΛΣ.
Συνελήφθησαν στο Ιο χιλιόμετρο τη ς Ε.Ο. Ηγουμενίτσας - Πρέβεζας, από αστυνομικούς τη ς Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ηγου
μενίτσας, 2 διακινητές, υπήκοοι Ιράκ ηλικίας 31 και 28 ετών και μία μη νόμιμη μετανάστης με τα 4 ανή
λικα τέκνα της, υπήκοοι Αφγανιστάν. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί τη ς Ομάδας Δ ΙΑ Σ , εντόπισαν τον
28χρονο, να οδηγεί Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ο 31χρονος και οι παραπάνω 5 μη νόμι
μοι μετανάστες. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος έφερε 7 ακτοπλοϊκά
εισιτήρια καθώς και 2 κλεμμένα διαβατήρια Ολλανδίας (για τον ίδιο και την διακινούμενη), στα
οποία ήταν επικολλημένες οι φωτογραφίες τους, με σκοπό να μεταβούν στην Ιταλία. Ο οδηγός του
οχήματος δήλωσε ότι προμηθεύτηκε τα κλεμμένα διαβατήρια Ολλανδίας από τον 31χρονο, έναντι
του χρηματικού ποσού των 3.000 ευρώ. Επιπρόσθετα, προέκυψε ότι το αυτοκίνητο που οδηγούσε
ο 28χρονος διακινητής, έφερε πινακίδες κυκλοφορίας, για τις οποίες είχε δηλω θεί κλοπή στο Τ.Α.
Ακροπόλεως Α ττικής. Το παραπάνω αυτοκίνητο, τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, καθώς και
τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια κατασχέθηκαν ενώ οι συλληφ θέντες με την σχηματισθείσα σε
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Γ.Α.Δ. ΠΕΡΙΦ ΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
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Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΕΚΡΙΖΩΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΦΥΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΑ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς τη ς Α.Δ. Ροδό
πης, στην ευρύτερη περιοχή του νομού Ροδόπης, εντοπίσθηκαν 3.640 αυτοφυή δενδρύλλια ινδι
κής κάνναβης. Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τ.Α.
Κομοτηνής και της Ο.Π.Κ.Ε. εντόπισαν σε διάφορα σημεία τη ς αγροτικής περιοχής
Αρίσβης Ροδόπης 2.900 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 0,5 έως 4 μέτρων. Επίσης
αστυνομικοί του Α.Σ. Νέας Καλλίστης, εντόπισαν σε διάφορα σημεία της αγροτικής
περιοχής Σάλπης Ροδόπης 740 αυτοφυή δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από 1 έως 3,5
μέτρων. Προανάκριση ενεργείται από το Τ.Α. Κομοτηνής και το Α.Τ. Περιφέρειας
Κομοτηνής. Τα εν λόγω δενδρύλλια εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Α.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΦΥΤΕΙΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε, σε δασώδη
περιοχή σε Τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης Λακωνίας, φυτεία με 1.013
δενδρύλλια κάνναβης. Ο χώρος της φυτείας τέθηκε σε διακριτική παρακολού
θηση για αρκετό χρονικό διάστημα, από αστυνομικούς της Α.Δ. Λακωνίας,
πλην όμως κανείς δεν προσήλθε στο χώρο για περιποίηση των δενδρυλλίων.
Ύ στερ α από αυτό οι αστυνομικοί προέβησαν στην εκρίζωση και κατάσχεση
των δενδρυλλίων, τα οποία είχαν ύψος από 2,5 έω ς 3,5 μέτρα. Ενεργείται προ
ανάκριση από το Τ Α Σπάρτης και εκτεταμένες έρευνες, στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των άγνωστων δραστών, που καλλι
εργούσαν την φυτεία.

Ν

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν 2 συλλήψεις ατόμων για παραβάσεις του
νόμου «Περί Ναρκωτικών» και κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες. Ειδικότερα:
Α) Την 22-6-2011, αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Πατρών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση
κατάφεραν να εντοπίσουν στα Ιωάννινα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν
από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα με κατεύθυνση την Αθήνα, και να συλλάβουν
έναν ημεδαπό στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 46 κιλά και
231 γρ. ακατέργαστης ινδικής κάνναβης.
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Στο πλαίσιο της ανιεγκλημαιικής πολίτικης για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτι
^
^
κών ουσιών, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση έρευνας στον ορεινό όγκο του Δημοτικού Δια
✓
\
μερίσματος Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου, για τον εντοπισμό
'
φυτειών κάνναβης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των
Α.Δ. Ρεθύμνης και Ηρακλείου, τη ς Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επί- \
χειρήσεων Κρήτης και τη ς Ομάδας Ειδικών Αποστολών Κρήτης. Κατά
** “ "
την εξερεύνηση, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σε ορεινή και δύσβατη περι
οχή, 2 φυτείες δενδρυλλίων κάνναβης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου
καλλιεργούντο επιμελώς 200 συνολικά δενδρύλλια κάνναβης, σε πλήρη ανάπτυξη
ύψους έως 2,5 μέτρων. Ανάλογες αστυνομικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν σε διά
φορες περιοχές τη ς Κρήτης, στο πλαίσιο στοχευμένων ενεργειών και δράσεων.

Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΟΥ Τ.Δ.Ν. I Ι Α Τ Ρ Ω

r
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σύμφωνα με την οποία στη θέση Μούρες - Δ. Δ. Πιχίτσης - Δ. Παχρέων - Αχαΐας, καλλιερ
γείσαι μεγάλη φυχεία κάνναβης, καχάφεραν και ενχόπισαν αυχήν και με συντονισμένη επιχείρηση που έγινε συνέλαβαν έναν
αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας ω ς καλλιεργητή, ενώ σχην συνέχεια εκριζώθηκαν και καχασχέθηκαν 986 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβης, ευρισκόμενα σχο στάδιο χης ανάπτυξης, ύψους από 2,5 έως 3 μέτρα, 370 συγκομισμένα δενδρύλλια, 100 κλαριά με άνθη
κάνναβης (παπάδες), 10 δενδρύλλια που ήταν κρεμασμένα για αποξήρανσή καθώς και 15 κλάρες δενδρυλλίων κάνναβης, οι
οποίες ήταν πρόσφατα συγκομισμένες.
Οι ανωτέρω συλληφθέντες με τις σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΠΕΛΛΑΣ
Π ΕΡΙ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ...
Λ. Συνελήφθη χθες από αστυνομικούς του Τ Α Έδεσσας,
ένας αλλοδαπός υπήκοος Γεωργίας 36 ετών, διότι είχε προ
μηθεύσει έναν 43χρονο ημεδαπά με ναρκωτικά και σε έρευνα
χης οικίας του 36χρονου στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκαν και
καχασχέθηκαν: 950 γρ. ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, 6,5
γρ. κοκαΐνης, το χρηματικά ποσά των 690 ευρώ και 1 κινητά
τηλέφωνο.
ϊ>. Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αριδαίας Πέλ
λας, ένας ημεδαπός 42 ετών, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για καλλιέργεια ναρκωτικών. Ειδικό
τερα, στη Νότια Πέλλα, ύστερα από διακριτική επιτήρηση
του 42χρονου, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να συγκομιδεί
ποσότητα ινδικής κάνναβης από 7 δενδρύλλια ύψους 1,10
έως 2,70 μέτρων, τα οποία καλλιεργούσε εντός αγροτεμαχίου
αραβοσίτου ιδιοκτησίας του. Ακολούθως, από την αστυνο
μική έρευνα διαπιστώθηκε άτι ο 42χρονος καλλιεργούσε σε
ακόμη 3 αγροτεμάχια ιδιοκτησίας του, σε διαμορφωμένους
χώρους, συνολικά 25 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους
1.70 έτος 3.20 μέτρων. Συνολικά εκριζώθηκαν και κατασχέ
θηκαν 32 δενδρύλλια κάνναβης.
Από αστυνομικούς του Τ Α . Έ δεσσας συνελήφθησαν στη
Θεσσαλονίκη και τη Βέροια 2 πολίτες Αλβανίας για κατοχή
με σκοπό την εμπορία συνολικά 6 κιλών και 245 γραμμ. ινδι
κής κάνναβης και 815 γραμμ. ηρωίνης. Ειδικότερα στους
Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης συνελήφθη ένας 31χρονος
πολίτης Αλβανίας γιατί σε έρευνα στην οικία του βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 5 κιλά και 150 γραμμ. ινδικής κάννα
βης, 605 γραμμ. ηρωίνης και ένα εύχρηστο πιστόλι με γεμι

στήρα και έξι φυσίγγια. Εντός της
ίδιας ημέρας, στη Βέροια, συνελή
φθη ένας 23χρονος πολίτης Αλβα
νίας γιατί ω ς επιβάτης του
υπεραστικού
δρομολογίου
του ΚΤΕΛ Ημαθίας από Αθήνα
για Βέροια, κατείχε εντός ταξιδιω
τικού σάκου, ένα κιλό και
95 γραμμ. ινδικής κάννα
βης και 210 γραμμ. ηρω
ίνης. Ο συλληφθείς είχε
προφυλακιστεί την 1609-2010 στο Γ.Κ.Κ. Κορυ
δαλλού, για ληστεία και
αποφυλακίσθηκε με περι
οριστικούς όρους.
Δ. Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων για
την καταπολέμηση της διακίνησης ψυχοτρόπων ουσιών,
συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τ Α . Έ δεσσας ένας
αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας 34 ετών και ένας ημεδαπός
30 ετών, διότι κατείχαν και διακινούσαν ποσότητες ναρκω
τικών. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6
συσκευασίες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης μ.β. 7.951γρ.,
το χρηματικό ποσά των 550 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα.
Αναζητείται ένας 25χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας,
ο οποίος διέφυγε της σύλληψης, ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για τα ίδια αδικήματα.

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ
Συνελήφθησαν στη περιοχή της Χαλκίδας, από αστυνομικούς των Α' και Β ' Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ. Εύβοιας, δύο 23χρονοι αλλοδα
ποί, υπήκοοι Αλβανίας, διότι σε έλεγχο που διενήργησαν σε Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο, που οδη
γούσε ο ένας από τους δράστες, βρήκαν επιμελώς κρυμμένη στο πάτωμα, κάτω
από τη θέση του οδηγού, μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με κοκα
ΐνη συνολικού βάρους 409,5 γρ., την οποία προόριζαν για πώληση.
Επίσης στην κονσόλα του οχήματος βρέθηκε το χρηματικό ποσό
των 350 ευρώ. Η ποσότητα των ναρκωτικών ουσιών, το χρημα
τικό ποσό και το όχημα κατασχέθηκαν.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία
οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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αμοιβές
Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος
Α. Α π ο ν εμ ή θ η κ ε « Έ π α ιν ο ς » στον Αστυφύλακα Δημήτριο Βίδουρα, διότι ευρισκόμενος εκτός διατεταγ

μένης υπηρεσίας και κινούμενος στην Εγνατία Οδό στο ύψος της λίμνης Βόλβης αντιληφθείς ΙΧΕ τζιπ,
οδηγούμενο από γυναίκα να μεταφέρει επτά λαθρομετανάστες ειδοποίησε άμεσα το κέντρο R/T της Δ/νσης
Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα το όχημα να ακινητοποιηθεί και να συλληφθούν οδηγός και
λαθρομετανάστες.
Β . Α π ο ν εμ η θ η κ ε «Ε υα ρ έσκ εια » στους: Α/Α' Παπανικολάου Αθανάσιο, Αρχ/κα Κωνσταντινίδη Κωνστα

ντίνο, Αρχ/κα Ψηνά Βασίλειο, Αρχ/κα Αποστόλη Χρηστό, Αρχ/κα Δημητρόπουλο Διονύσιο, Αρχ/κα Δαλιάνη Γεώργιο, Υπαρχ/κα Καλδίρη Αθανάσιο που υπηρετούν στο Τ.Α. Αίγιου της Α.Δ. Αχαΐας, διότι μετά από
πολυήμερες διαπραγματεύσεις κατάφεραν να κλείσουν ραντεβού με σπείρα Αλβανών, η οποία διακινούσε
μεγάλες ποσότητες ινδικής κάνναβης σε περιοχές της Αχαΐας για την αγορά 15 κιλών ινδικής κάνναβης
αντί του χρηματικού ποσού των 20.000 ευρώ. Στην περιοχή του Δ.Δ. Καταρράκτη του Δήμου Ερυμάνθου
συνέλαβαν έναν Αλβανό, όταν αυτός τους παρέδωσε το δέμα με την προσυμφωνημένη ποσότητα ναρκωτι
κών. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες συνολικά 15.635
γρ. ινδικής κάνναβης.
Γ . Α π ο ν εμ η θ η κ ε « Έ π α ιν ο ς » στους: Α/Β' Καλούσιο Χρήστο, Υ/Α' Γάτσιο Βάιο, Ανθ/μο Γκόλια Χρήστο,

Ανθ/μο Πετρούλια Παναγιώτη, Αρχ/κα Δημηνίκο Αντώνιο, Αρχ/κα Βαϊόπουλο Αριστείδη, Υπαρχ/κα Τσιούτσια Αθανάσιο, Υπαρχ/κα Δρακάκη Αντώνιο, Υπαρχ/κα Τσιανακούλη Χρήστο που υπηρετούν στο Τ.Δ.Ν.
Λάρισας καθώς και στον Υ/Β' Αρσένη Δημήτριο που υπηρετεί στο Τ.Δ.Λ. Ελασσόνας, διότι κατόρθωσαν να
συλλάβουν στην Κρανέα Ελασσόνας έναν ημεδαπό, ο οποίος ασχολούνταν με καλλιέργεια δενδρυλλίων ιν
δικής κάνναβης καθώς και με την εμπορία της και να κατασχέσουν 79 καλλιεργούμενα δενδρύλλια ινδικής
κάνναβης ύψους 0,3μ. έως 2,5μ., 3 νάιλον συσκευασίες με φύλλα και τρίμματα συνολικού βάρους 768,2
γρ., σπόρους ινδικής κάνναβης βάρους 3γρ. και καλλιεργητικά εργαλεία.
Δ. Α π ο ν εμ η θ η κ ε « Έ π α ι ν ο ς » στους: Α/Υ' Βερναδάκη Νικόλαο, Αρχ/κα Βασιλείου Απόστολο, Αρχ/κα

Καρακώστα Ζαχαρία που υπηρετούν στο Α.Τ. Ορχομενού καθώς και στον Υπαρχ/κα Κουρέντη Θεόδωρο
που υπηρετεί στο Α.Τ. Διστόμου (ΟΕΠΤΑ), διότι σε γενόμενο αστυνομικό έλεγχο (μπλόκο) στον Ορχομενό Βοιωτίας συνέλαβαν έναν 34χρονο ημεδαπό, οποίος μετέφερε με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας της συζύγου
του διάφορα κομμένα τμήματα εργοστασιακών καλωδίων ηλεκτρικού ρεύματος διαφόρων διαμετρημάτων
συνολικού βάρους 80 κιλών, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από εγκαταστάσεις ΔΕΗ Δομοκού Φθιώτιδας και
Δήμου Δομοκού την προηγούμενη μέρα.
Ε . Α π ο ν εμ η θ η κ ε «Ε υα ρ έσκ εια » στους: Α/Α' Κατσαντώνη Λάμπρο, Υ/Α' Σπαρράγγη Γεώργιο, Υ/Α' Δήμο

Θωμά, Αρχ/κα Γαρούφαλη Κωνσταντίνο που υπηρετούν στο Τ.Α. Τρίπολης Αρκαδίας, διότι κατόρθωσαν
να εξαρθρώσουν εγκληματική ομάδα που διέπραττε ληστείες και κλοπές σε βάρος πολιτών, καταστημάτων
και επιχειρήσεων στην Τρίπολη και στην ευρύτερη περιοχή συλλαμβάνοντας 6 ημεδαπούς - μέλη της ομά
δας, τους οποίους στη συνέχεια μετά της σχηματισθείσας δικογραφίας τους οδήγησαν αρμοδίως.
Σ Τ . Α π ο ν εμ η θ η κ ε « Έ π α ι ν ο ς » στους: Α/Β' Τσάβαλο Ιωάννη, Υ/Α' Κούτη Δημήτριο, Ανθ/μο Γιασουμάκη

Δημήτριο, Αρχ/κα Μουταυτσή Γεώργιο, Αρχ/κα Κοθρά Παντελή, Αρχ/κα Καλαφάτη Κωνσταντίνο, Υπαρχ/
κα Βαμβακόπουλο Νικόλαο, Αστ/κα Διάκο Γεώργιο που υπηρετούν στο Τ.Α. Πολύγυρου καθώς και στους
Αστ/κα Μιχαηλίδη Αντώνιο του Τ.Δ.Λ. Τρίγλιας, Αστ/κα Μπασλή Κωνσταντίνο του Τ.Δ.Λ. Ορμυλίας, δι
ότι συνέλαβαν στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης Αλβανό υπήκοο, ο οποίος είχε στην κατοχή του 3 συσκευασίες
που περιείχαν ακατέργαστη ινδική κάνναβη μ.β. 1.080, 1.044 και 1.044 γραμμαρίων αντίστοιχα. Κατά τη
σύλληψη του ο δράστης αντιστάθηκε απωθώντας βίαια τον αστυνομικό του Τ.Α. Πολύγυρου ενώ τράπηκε
σε φυγή και καταδιώχθηκε πεζός έως ότου και συνελήφθη. Στη συνέχεια, προ επικείμενης νομότυπης
έρευνας οδήγησε τους αστυνομικούς στην οικία του και τους παρέδωσε 2 συσκευασίες που περιείχαν ακα
τέργαστη ινδική κάνναβη μ.β. 1.070 και 84 γραμμαρίων αντίστοιχα. Η συνολική κατασχεθείσα ποσότητα
ινδικής κάνναβης ήταν 4.322γρ.
Με τ ις επ ιτυ χ ίες τ ο υ ς α υ τές οι α σ τυ ν ο μ ικ ο ί π ροσέφ ερα ν εξα ιρ ετικ ή και σ π ο υ δ α ία υ π η ρ εσ ία σ τη ν
Δ η μ όσ ια Α σφ άλεια, ά ξια ιδ ια ίτερ η ς μ νεία ς και π ρ ο κ ά λεσ α ν τα ευ μ εν ή σ χ όλια τ ο υ κ ο ιν ο ύ και τω ν
μ έσω ν εν η μ έρ ω σ η ς υ π έρ α υ τώ ν και τ ο υ Σ ώ μ α το ς γενικ ότερα.
Α π ο ν εμ ή θ η κ ε « Έ π α ι ν ο ς » στην πολιτική υπάλληλο Γεωργίου Βασιλική Κλάδου ΔΕ με βαθμό Α' καθό

σον η εργασία της υπερέβη κατά πολύ το επιβαλλόμενο υπηρεσιακό καθήκον.
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Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ
Ο λ ο κ λ η ρ ώ θη κ ε ο τ ις 3 0 .8 .2 0 1 1 η τριήμερη επίσημη επίσκεψη του

την πολύ καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών...

Αρχηγού τη ς Ε λληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Ελευθέριου

Κάθε καλόπιστος παρατηρητής μπορεί να διαπιστώσει τη σημαντική

Οικονόμου, στην Αλβανία, ο οποίος είχε προσκληθεί από τον ομόλογό

βελτίωση που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα στο θέμα της

του Αρχηγό της Αλβανικής Αστυνομίας, κ.Χ υσνί Μπούργκαϊ Κατά

διευκόλυνσης της κυκλοφορίας των πολιτών των δύο χωρών από τα

τη διάρκεια της επίσκεψης ο Αρχηγός της Ε λληνικής Αστυνομίας, ο

μεθοριακά σημεία. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι φέτος ήταν ουσια

οποίος συνοδευόταν από υψηλόβαθμους Αξιωματικούς του Σώματος

στικά η πρώτη χρονιά που καταργήθηκε η βίζα και η κυκλοφορία

συναντήθηκε με τον Αλβανό ομόλογό του κ. Χ υσνί Μπούργκαϊ και με

μεταξύ των σημείων ελέγχουν των διαβατηρίων ήταν πάρα πολύ

τον Υπουργό Εσωτερικών της Αλβανικής Κυβέρνησης, κ. Μπουγιάρ

μεγάλη, όσα προβλήματα δημιουργήθηκαν αντιμετωπίστηκαν άμεσα

Νισάνι.

και οι συνθήκες διέλευσης των συνόρων ήταν πάρα πολύ καλές σε

Στις συζητήσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της διμερούς αστυνομι

σχέση με προηγούμενες χρονιές... Από τη ν άλλη πλευρά θα πρέπει

κής συνεργασίας αναπτύχθηκαν θέματα κοινού αστυνομικού ενδια

να λαμβάνονται υπόψη και οι δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας έναντι

φέροντος, ιδίως σε ότι αφορά τα θέ

της Ε Ε για τη δημιουργία αποτε

ματα διαδικαστικής εξυπηρέτησης

λεσματικών ελέγχων και για αυτό

και διευκόλυνσης των πολιτών και

θα πρέπει οι όποιες πρωτοβουλίες

των δύο χωρών που περνούν τα σύ

που λαμβάνονται προς αυτή την

νορα, στις παράνομες διακινήσεις

κατεύθυνση να έχουν πάντα υπό

ανθρώπων και αντικείμενων, στην

ψη και τις δεσμεύσεις που έχουμε

καταπολέμηση

έναντι τη ς ΕΕ ...».

οργανωμένου

του

κοινού

εγκλήματος,

και
στην

Στο

πλαίσιο

των

συζητήσεων,

αντιμετώπιση του διασυνοριακού

οι οποίες διεξήχθησαν σε θετικό

εγκλήματος καθώς και στα θέματα

κλίμα, επιβεβαιώθηκε η ισχυρή

τρομοκρατίας.

αμοιβαία βούληση για ενδυνά

Ο Αρχηγός της Ελληνική ς Αστυνο

μωση της υπάρχουσας αστυνομι

μίας, απαντώντας και σε ερωτήσεις

κής συνεργασίας, η οποία, όπως

δημοσιογράφων ιδίως στον τομέα

συμφώνησαν και οι δύο πλευρές,

της διακίνησης των πολιτών, μετα

μπορεί να αποτελέσει και πρότυπο

ξύ άλλων, δήλωσε:

συνεργασίας μεταξύ των χωρών

«.. . .Θα ήθελα να αρχίσω τονίζοντας

της ευρύτερης περιοχής.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - CYBER BULLYING»
Σ υ ν ά ν τ η σ η για τ ο ν α π ο λο γ ισ μ ό τω ν Η μ ερίδω ν που διοργανώθηκαν με θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο - Cyber Bullying», πραγματοποιήθηκε
στις 1-9-2011 στην έδρα της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ενώπιον σύσσωμης της πολιτικής ηγε
σίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Ημερίδων, πραγματοποιήθηκε από τον Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήμα
τος, Αστυνομικό Διευθυντή Εμμανουήλ Σφακιανάκη.
Σ τη συνάντηση παρεβρέθηκαν ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής, ο Υφυπουργός Προστασίας
του Πολίτη κ. Μανώλης Ό θωνας, ο Γενικός Γραμματέας
Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόριος Τασούλας, ο Διευθυντής
της Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος Υποστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης και ο
Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, Υποστράτηγος
Ιωάννης Λιούκας. Σ τη συνάντηση παρεβρέθηκαν και εκ
πρόσωποι των ιδιωτικών εταιρειών A egean, Bold, Cosmote,
C y ta, Forthnet Group, Hertz, Hoi, Olympic, O T E , Vodafone
και Wind, οι οποίες με τις χορηγίες τους συνέβαλλαν στην
επιτυχή διεξαγωγή των Ημερίδων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΔΙΕΝΕΙΜΑΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΙ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε σ τις 1 2 -9 -2 0 1 1 , σε περισσότερα από (700) Δημοτικά Σχολεία σε όλη τη χώρα,
με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου, η διανομή από ένστολο προσωπικό τη ς Τροχαίας,
ενημερωτικών φυλλαδίων με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.
Η πρωτοβουλία αυτή που πραγματοποιήθηκε με απόφαση του Αρχηγείου τη ς Ε λληνικής Αστυνο
μίας, είχε ως στόχο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει γονείς και μαθητές σε θέματα οδικής
ασφάλειας, ιδίως κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με π ρ ω το β ο υ λ ία τ ο υ Α ρ χ η γ ε ίο υ τ η ς

► Προβολή βίντεο με τις δραστηριότη

Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς, το διήμερο 13

τες των Υπηρεσιών της Τροχαίας.

και 14 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν

► Έ κ θ ε σ η , στην οποία γίνεται η πα

εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα

ρουσίαση των τεχνικών μέσων που

σε θέματα τροχαίας και οδικής ασφάλει

χρησιμοποιούν οι Υπηρεσίες Τροχαίας,

ας, στις κατασκηνώσεις της Ελληνικής

όπως ραντάρ, αλκοολόμετρα κ.λπ.

Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής.

► Χρήση προσομοιωτή οδήγησης υπό

Ανάλογες εκδηλώσεις προγραμματίστη

τη ν επήρεια αλκοόλ.

καν και για το διήμερο 2 0 και 21 Αυγού

► Φωτογραφικό υλικό, έντυπα και ενη

στου.

μερωτικά; αφίσες.

Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών εκδη

► Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων.

λώσεων είναι να ενημερωθούν τα παιδιά σε θέματα κυκλοφοριακής

Τις εκδηλώσεις του διημέρου επισκέφθηκαν ο Υπαρχηγός της Ε λ λ η 

αγωγής.

νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας, ο Γεν. Ε π ι

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων είχε ως εξής:

θεωρητής Αστυνομίας Ν. Ελλάδος Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπαλά-

► Προβολή εκπαιδευτικής ταινίας.

κος, ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης/ΑΕΑ Υποστράτηγος Ανδρέας

► Ομιλία από το Δ ιευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας/ΑΕΑ Ταξιάρ
χου Ανδρέα Κορδολαίμη.

Κατσιμπέρης ο Αναπληρωτής Γεν. Αστυνομικός Δ ιευθυντήςΑ ττικής
Υποστράτηγος Ηλίας Τσιβίκης, οι Ταξίαρχοι Αθανάσιος Μάτσικας και

► Πρακτική εκπαίδευση στο κινητό πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.

Γεώργιος Βρέντζος.

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΕΛΕΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ
Π α ρ ου σ ία το υ Υ π ο υ ρ γ ο ύ Π ρ οσ τα σ ία ς τ ο υ Π ο λίτη κ. Χρήστου

Δαμιανίδης, ο Βουλευτής Ροδόπης κ. Αχμέτ Χατζηοσμάν, ο Αντιδήμαρ-

Παπουτσή, πραγματοποιήθηκε στις 2-10-2011 στην έδρα της Σχολής

χος Κομοτηνής κ. Γεώργιος Μανάνας ο Δ ιευθυντής της Αστυνομικής

Αστυφυλάκων στην Κομοτηνή, η τελετή ονομασίας και απονομής

Διεύθυνσης Ροδόπης Ταξίαρχος Γεώργιος Πολυζωίδης, ο Διοικητής

πτυχίων σε (2.085) νέους Αστυφύλακες.

της Σχολής Αστυφυλάκων, Αστυνομικός Διευθυντής Αθανάσιος Σύρ-

Τον Υπουργό συνόδευαν ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχη

ρος και ο Διοικητής Περιφερειακής Διοίκησης Π.Υ. Ανατ. Μακεδονίας

γείου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπα-

και Θράκης Αρχιπύραρχος Βασίλειος Παυλακάκης.

γιαννόπουλος, και ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Υπο

Παραβρέθηκαν ακόμα, εκπρόσωποι των στρατιωτικών Αρχών, τοπι

στράτηγος Γεώργιος Μπαλάγκας.

κών Αρχών και Φορέων, διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του
ΤΑΑ

Κ ο μ ο τη ν ή ς ,

γονείς

και

συγγενείς

των νέων Αστυφυλά
κων, καθώς και πλήθος
κόομου.
Αντίστοιχες

τελετές

ονομασίας και απονο
μής

πτυχίων

νέους

στους

Αστυφύλακες,

π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ α ν
στα Τμήματα Δοκίμων
Αστυφυλάκων, σε όλη
τη χώρα.
Σ τ ο Τ Α Α . Ρ έ θ υ μ ν ο υ , παρέστη ο Υφυπουργός Προστασίας του Πο
λίτη κ. Μανώλης Όθωνας, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ.
Σ την τελετή χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Μαρωνείας και

Γρηγόριος Τοσούλας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

Κ ομοτηνής Αρχιμανδρίτης κ.κ. Κωνστάντιος

στράτηγος Ελευθέριος Οικονόμου.

Παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπερκρερειάρχης Ροδόπης κ. Παύλος

Σ την τελετή χοροστάτησε ο Γεν. Αρχιερατικός Επίτροπος της Ι.Μ.
Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου Πρωτοπρεσβύτερος κ.κ. Νικόλαος Νικη
φόρος.
Παραβρέθηκαν ακόμα, η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου κα. Μαρία
Λιονή, ο Δήμαρχος Ρεθύμνου κ. Γιώργος Μαρινάκης, ο Γενικός Α στυ
νομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κρήτης Υποστράτηγος Εμμανουήλ
Παραβολιδάκης, εκπρόσωποι των στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων
Ασφαλείας, τοπικών Αρχών και Φορέων, γονείς και συγγενείς των νέ
ων Αστυφυλάκων, κα
θώς και πλήθος κόσμου.
Σ τη

Ν ά ου σ α ,

στησαν

ο

παρέ

Πανοσιολο-

γιώτατος Αρχιερατικός
Επίτροπος Νάουσας κ.κ.
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Ιωακείμ Δεσπότης, ο Υφυπουργός σχον Πρωθυπουργό κ. Άγγελος Τόλ-

νείς και συγγενείς των νέων Αστυφυλάκων και πλήθος κόσμου.

κας και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής

Σ τ ο Δ ιδ υ μ ό τειχ ο , της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μ η

Μακεδονίας, Υποστράτηγος Βασίλειος Κανάλης, ο οποίος παρέδωσε τα

τροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Δαμασκη

πτυχία στους νέους Αστυφύλακες. Παραβρέθηκαν επίσης ο Ανχιπερι-

ν ό ς ενώ τα πτυχία στους νέους Αστυφύλακες παρέδωσε ο Γενικός

φερειάρχης Ημαθίας κ. Κωνσταντίνος Καραπαναγιωτίδης ο Δήμαρχος

Αστυνομικός Διευθυντής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και

της Νάουσας κ. Αναστάσιος Καραμπατσός εκπρόσωποι των τοπικών

Θ ράκης Ταξίαρχος Εμμανουήλ Λουπεΐδης. Σ την εκδήλωση παρέστη

Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας το διδακτικό και

σαν, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής Έ β ρ ο υ κα. Ό λ γ α Ρενταρή-Τέντε,

εκπαιδευτικό προσωπικό της Σ χο λή ς γονείς και συγγενείς των νέων

ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κ. Παρασκευάς Πατσουρίδης εκπρόσωποι

Αστυφυλάκων και πλήθος κοινού.

των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αστυνομικό

Σ τ η ν Κ α ρδ ίτσ α , της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητρο
πολίτης

Θεσ-

προσωπικό και πλήθος κόσμου.
Σ τ η Ξ ά ν θη , της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολί

σαλιώτιδος και

της Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμων, ενώ τα πτυχία πα

Φ α ν α ρ ιο φ ε ρ -

ρέδωσε ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλά δος Αντι

σάλων κ.κ. Κ ύ

στράτηγος Νικόλαος Σ ερέτης Επιπλέον παρέστησαν, μεταξύ άλλων,

ριλλος ενώ τα

ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Φώτιος Καραλίδης εκπρόσωποι των

πτυχία

τοπικών στρατιωτικών Αρχών και Σωμάτων Ασφαλείας διδακτικό

στους

νέους Αστυφύ

προσωπικό της Σχολής και πλήθος κόσμου.

λακες παρέδω

Σ τ α Γ ρ εβ εν ά , τα πτυχία παρέδωσε ο Γενικός Αστυνομικός Δ ιευθυ

σε ο Υπαρχηγός

ντή ς Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Ταξίαρχος Βάιος Χονδρος

του

ενώ παρέστησαν εκπρόσωποι τοπικών Αρχών και Φορέων, διδακτικό

Σώματος,

Α ντιστράτηγος

και εκπαιδευτικό προσωπικό και πλήθος κόσμου.

Ιωάννης Ραχω-

Σ τ η Σ η τεία , της τελετής χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολί

βίτσας. Επίσης

της Ιεραπύτνης και Σητείας κ.κ. Ε υγένιο ς ενώ τα πτυχία παρέδωσε

παρέστησαν

ο

ο Αναπληρωτής Δ ιευθυντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λασιθίου,

Αντιπερκρερει-

Αστυνομικός Δ ιευθυντής Χαρίδημος Φραγκομιχελάκης. Παρευρέθη-

άρχης Καρδίτσας κ. Βασίλειος Τσιάκος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευ

σαν, εκπρόσωποι της Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λασι

θυ ντή ς Περιφέρειας Θεσσαλίας Υποστράτηγος Βασίλειος Χαλάτσης

θίου, των οικείων στρατιωτικών και δικαστικών Αρχών, Δημοσίων

εκπρόσωποι των τοπικών Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων

Υπηρεσιών, Συλλόγων, Σωματείων, Αστυνομικών Υπηρεσιών του

Ασφαλείας, το διδακτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της Σ χο λή ς γο

Νομού Λασιθίου, το διδακτικό προσωπικό και πλήθος κόσμου.

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Ο μ ιλο ς Φ ίλω ν Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς Δ υ τ ικ ή ς Α ττ ικ ή ς στο πλαίσιο της κοινωνικής αποστολής του, πραγματοποίησε εθιμοτυπική επί
σκεψη στις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Κ ρ ή τη ς σε Αστυνομικά Τμήματα και ιδιαίτερα στον Αστυνομικό Σταθμό της ακριτικής νήσου Γα ύ
δου. Ξεκινώντας η αποστολή με επικεφαλής τον Πρόεδρο του Ομίλου Ιωάννη Μαθιουδάκη, τον Ειδικό
Γραμματέα Γεώργιο Παλάσαρη και μέλη του Ομίλου, επισκέφτηκαν τον ΓΑ Δ Π Κ ρήτης Υποστράτηγο
Εμμανουήλ Παραβολιδάκη, τους Αστυνομικούς Διευθυντές: Ρεθύμνης, Ταξίαρχο Εμμανουήλ Παραδουλάκη, Χανιών Α/Δ Παντελή Μουρτζανό και τον αναπληρωτή Δ ιευθυντή τη ς Α.Δ. Ηρακλείου Α/Δ
Δημήτριο Ζαχαριουδάκη, τους προσέφεραν αναμνηστικά δώρα, και αντάλλαξαν ευχές.
Η αποστολή με τη συνοδεία του Α/Δ Παντελή Μουρτζανού ως εκπρόσωπου του ΓΑΔΠ Κ ρήτης κατευθύνθηκ ε στο A T . Σφακίων και στη συνέχεια με το καραβάκι τη ς γραμμής μετέβη στο νοτιότερο
άκρο της Ε υ ρ ώ π η ς τη νήσο Γαύδο. Την αποστολή υποδέχθηκαν στο λιμάνι, ο Δήμαρχος τη ς Γαύδου
Ευστράτιος Λαμπάκης με τη ν Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Έ λ ε ν α Σταματά Ζαφοράκη και ο
μοναδικός αστυνομικός που υπηρετεί στο νησί Αστυφύλακας Νικόλαος Πλευράκης.
Έ π ε ιτ α μετέβησαν στο Δημαρχείο και στον Αστυνομικό Σταθμό όπου ο Ό μ ιλος πρόσφερε τιμητικές
πλακέτες: στον Δήμαρχο της Γαύδου, στον Αστυνομικό Δ ιευθυντή Χανιών και στον αστυνομικό του νησιού.

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΔΑ
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Τ η ν 8 -7 -2 0 1 1 επ ισ κ έφ θη κ ε τις εγκαταστάσεις του ΤΔΑ Ρεθύμνου, 30μελής
αντιπροσωπεία από την Στρατιωτική Ακαδημία τη ς Αυστραλίας αποτελούμενη
από τον επικεφαλής Ταγματάρχη (MAJ) Lindsay Adams, τον Ιστορικό καθηγητή
τη ς Αυστραλιανής Στρατιωτικής Ακαδημίας Dr Palazzo Albert, τον Ιερέα (MAJ)
Phillips Bill καθώς και από 27 δόκιμους Αξιωματικούς όλων των όπλων.
Σκοπός της επίσκεψής τους ήταν να αποδώσουν φόρο τιμής στο Μαυσωλείο Πεσόντων Πολεμιστών της Μάχης της Κ ρήτης με τη ν ευκαιρία του εορτασμού της
70ης επετείου. Κατά την επίσκεψη τους, προηγήθηκε χαιρετισμός από τον Διοι
κητή του ΤΔΑ Ρεθύμνου Αστυνομικό Δ ιευθυντή κ. Ανδρέα Δασκαλάκη, πραγμα
τοποιήθηκε ξενάγηση στο Μουσείο όπου υπάρχουν εκθέματα της εποχής, έγινε
ανταλλαγή αναμνηστικών και προσφέρθηκε παραδοσιακό κέρασμα.
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Η Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΓΕΑΣ
Η Α .Δ. Α ρ κ α δ ία ς έλαβε μέρος με δικό της περίπτερο στην ετήσια Εμπορική Έ κ θ ε σ η που
πραγματοποιείται στο Στάδιο Τεγέας του Δήμου Τρίπολης 13 έως 21.8.2011, και συγκε
ντρώνει πολίτες από όλη την Πελοπόννησο και την Ελλάδα γενικότερα. Στον χώρο του πε
ριπτέρου, που ήταν ανοιχτός για το κοινό, υπήρχαν αστυνομικοί για να ενημερώνουν τους
ενδιαφερομένους σχετικά με διάφορα θέματα αστυνομικής φύσης, ενώ παράλληλα διανέμοντο ενημερωτικά φυλλάδια με χρήσιμες συμβουλές. Στον ίδιο χώρο υπήρχε προσωπικό της
Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (Δ ΙΑ Σ .) Αρκαδίας, που ενημερωνε το κοινό για τις δράσεις
της Υπηρεσίας.

Στιγμιότυπο από την επίσκεψη του Διοικητή του Β ’ Σώματος Στρατού Αντιστράτηγου Θεόκλητου
Ρουσάκη στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Β. Ελλάδος (Πανόραμα Βέροιας), τον οποίο
υποδέχθηκε ο Διοικητής της Σχολής Αστυνομικός
Δ ιευθυντής Γεώργιος Χατζηβασιλειάδης.
Απονομή πιστοποιητικών σπουδών σε τριάντα
αστυνομικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για
τη διαχείρηση των μεταναστευτικών ροών 20072013, υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων έτους
2009 του Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων - Πρό
γραμμα Γλωσσικής Κατάρτισης αστυνομικού προσωπικού και συνοριακών φυλάκων
στην Αραβική, Τουρκική και Αλβανική γλώσσα που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Β. Ελλάδος (Πανόραμα Βέροιας) από 27-11-2010
μέχρι 27-5-2011.
Απονομή πιστοποιητικών σπουδών σε
40 αξιωματικούς που συμμετείχαν στο σεμινάριο «Αξιολόγηση της Ελλάδος για την ορθή
εφαρμογή του κεκτημένου Σέγκεν», του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων που
πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επηιόρφωσης Β. Ελλάδος (Πανόραμα
Βέροιας) από 8.6.2011 έως 9-6-2011.
■

Τ ελετή ορκωμοσίας 4 9 Υπαστυνόμων

Β'

του

ΤΕΜΑ,

εκπαιδευτικού έτους 2010-2011, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν στις εγκαταστά
σεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Β. Ελλάδος (Πανόραμα
Βέροιας) από 11-10-2010 έως 10-6-2011. Τα ξίφη στους νέους αξιωματικούς
επέδωσε ο Γεν. Επιθεωρητής Αστυνομίας Β. Ελλάδος Αντιστράτηγος Νικό
λαος Σερέτης.
Απονομή πιστοποιητικών σπου
δών σε 33 αξιωματικούς που
συμμετείχαν στο σεμινάριο με θέμα: «Συντηρητική εκπαίδευση των αξιωματικών διαπραγ
ματευτών της Ελληνικής Αστυνομίας». Σ την τελετή απονομής των πιστοποιητικών παρέ
στησαν ο Προϊστάμενος του Κλάδου ΤάξηςΑ ΕΑ Υποστράτηγος Ανδρέας Κατσιμπέρης και ο
Υπασπιστής του Υπουργού Προστασίας του Π ολίτη Ταξίαρχος Νικόλαος Μάρκου.

!----ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΑΣ
Σ ε τε λ ετή π ο υ π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε τ η ν 7 -7 -2 0 1 1 στο
Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
βράβευσε πέντε πολίτες και έξη αστυνομικούς για εξαίρε
τες πράξεις ανδραγαθίας. Συγκεκριμένα τιμήθηκαν οι πολί
τες: Ευστάθιος Αργυριάδης, Παναγιώτης Κοψοχείλης, Δή
μος Μπουφιδης, Νικόλαος Παπακωνσταντίνου και Dumitru
H arsenie, κάτοικοι Θεσσαλονίκης στους οποίους απονεμήθηκε το μετάλλιο αστυνομικού σταυρού, διότι συνέδραμαν απο
φασιστικά τις αστυνομικές δυνάμεις στη σύλληψ η δραστών
ένοπλης ληστείας που διαπράχθηκε τη ν 2 2-1-2009 σε υποκα
τάστημα Τραπέζης. Επίσης τιμήθηκαν ο Α νθυπαστυνόμος
Ευά γγελος Τσιρίδης, και ο Υπαρχκρύλακας Κυριάκος Βόρδουνας τη ς Δ/νσης Αμέσου Δράσεως Θεσσαλονίκης, ο Υπαρχιφύλακας Κυριάκος Αρσένογλου του Τμήματος Εκπαίδευ
σης τη ς ΓΑΔ Θεσσαλονίκης και ο Υπαρχκρύλακας Ιωάννης
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ΕΠΙ ΚΑΙ ΡΟΤΗΤΑ

Τσιχακίδης χης Δ/νσης Ασχυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονί

με χο ανχίσχοιχο δίπλωμα αρισχείου ανδραγαθίας, για διακεκριμέ

κης, σχους οποίους απονεμήθηκε χο μεχάλλιο χου ασχυνομικού

νη και εξαίρεχη πράξη ανδραγαθίας που έλαβε χώρα σχη Θεσσα

σχαυρού με ανχίσχοιχο δίπλωμα μεχαλλίου ασχυνομικού σχαυ-

λονίκη χην 24-1-2009, καχά χην οποία εκχελώνχας διαχεχαγμένη

ρού για χην ιδιαίχερα διακεκριμένη και εξαίρεχη πράξη και ειδι-

υπηρεσία εξέθεσαν χη ζωή χους σε άμεσο και προφανή κίνδυνο σε

κόχερα για δραστηριότητα που επέδειξαν χην 14.7.2005 για χον

σιηιπλοκή με ένοπλο και επικίνδυνο για χη δημόσια χάξη κακο

ενχοπισμό και σύλληψ η δύο δρασχών ένοπλης λησχείας σε κατά-

ποιό. Ο Γενικός Ασχυνομικός Δ/νχής Θεσσαλονίκης Υποσχράχη-

σχημα σούπερ μάρκεχ σχην Π ολίχνη Θεσσαλονίκης. Επίσης χιμή-

γος Δημήχριος Παπαδόπουλος εξέφρασε χα θερμά συγχαρηχήριά

θηκαν οι Ανθυπασχυνόμοι Ευάγγελος Ράπχης και Σωχήριος Σι-

χου σχους βραβευθένχες ενώ χην εκδήλωση χαιρέχισε ο Γενικός

ούλας χης Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης/Τμήμα Εγκλημάχων

Επιθεω ρηχής Ασχυνομίας Β. Ελλάδος Ανχισχράχηγος Νικόλαος

Καχά Ζωής σχους οποίους απονεμήθηκε χο ασχυνομικό μεχάλλιο

Σερέχης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Α πό χο 2 0 0 5 χο μ ά θ η μ α ο δ ή γ η σ η ς δ ικ ύ κ λ ω ν σχις Σχολές ξεκίνησε και έγινε υποχρεωχικό για χους Δόκιμους Ασχυφύλακες. Κά
θε Δόκιμος Ασχυφύλακας εκπαιδεύεχαι σχις μηχανές για χην απόκχηση υπηρεσιακής άδειας οδήγησης, και σχην συνέχεια δίνει εξετά
σεις, όπως και κάθε πολίχης που θέλει που θέλει να αποκχήσει άδεια οδήγησης.
Το μάθημα γίνεχαι σε καθημερινή
βάση και διαρκεί 20 ημέρες. Έ χ ε ι
θεωρία και πρακχική (οδήγηση)
χόσο μέσα σχο χώρο χης Σχολής
σε πίσχα ειδικά διαμορφωμένη για
χην εκπαίδευση δικύκλων, όσο και
διάφορες πορείες οδήγησης που γίνονχαι εκχός Σχολής. Καθημερινά
ο Δόκιμος Ασχυφύλακας εκπαιδεύεχαι περίπου έξι ώρες και σ ’ αυχό
χο χρονικό διάσχημα εξοικειώνεχαι όλο και περισσόχερο με χις μηχανές. Οι μηχανές που
χρησιμοποιούν για να εκπαιδευχούν είναι μεγάλου κυβισμού 750cc, όπως οι μηχανές που
χρησιμοποιούνχαι σχις διάφορες υπηρεσίες.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΩΝ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ο Α ρ χ η γ ό ς χ η ς Ε λ λ η ν ικ ή ς Α σ τυ ν ο μ ία ς Α ν τισ τ ρ ά τη γ ο ς Ε λ ε υ θ έ ρ ιο ς
Ο ικ ο ν ό μ ο υ , συναντήθηκε σχις 4-8-2011, με παιδιά Βούλγαρων και Κύπριων
αστυνομικών, χα οποία φιλοξενήθηκαν σχη χώρα μας, σχις Παιδικές Εξοχές
χης Ελληνικής Ασχυνομίας. Σχη συνάντηση παρέστη ο Ασχυνομικός Σύνδε
σμος χης βουλγαρικής Ασχυνομίας σχην Αθήνα, εκφράζοντας χην ικανοποίη
ση χου για χο επίπεδο χης αστυνομικής συνεργασίας χων δύο χωρών.
Σχις Παιδικές Εξοχές χης Ελληνικής Ασχυνομίας στον Άγιο Ανδρέα Αττικής,
φιλοξενήθηκαν, επί ένα δεκαπενθήμερο, συνολικά δέκα παιδιά Βούλγαρων
ασχυνομικών και δύο παιδιά Κύπριων αστυνομικών, ενώ ακολούθησε και
δεύτερο δεκαπενθήμερο πρόγραμμα φιλοξενίας, καλύπτοντας χο μήνα Αύ
γουστο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Η δ ιο ίκ η σ η και οι Δ ό κ ιμ ο ι τ ο υ Τ .Δ .Α . Κ ο μ ο τ η ν ή ς πραγματοποίησαν μο
νοήμερη εκπαιδευτική εκδρομή σχις 14 Ιουνίου 2011. Η Σχολή επισκέφθηκε χο
ιστορικό οχυρό χης Νυμφαίας σχην οροσειρά χης Ροδόπης, χο ιερό μετόχιο χου
Αγίου Νικολάου και Παναγίας χης Πανχάνασσας σχο Πόρτο-Λάγος , χο αρχαιο
λογικό Μουσείο (Αρχοντικό Ταβανιώτη) και χο αρχαίο θέατρο χης Μαρώνειας,
όπου χην ιστορική ξενάγηση έκανε ο καθηγητής χου Τ.Δ.Α., Ν ομ ικ ό ς- Ιστορικός
κ. Ιωάννης Σιδηράς.
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ΥΠΗΡΕΣΙ ΑΚΑ ΝΕΑ :

Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορα Π.Δ και αποφάοεις του Αρχηγού του Σώματος
τέθηκαν οε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Ανδρικόπουλος Παναγιώ
της, Αραπαντζής Βασίλειος, Γεωργίου Τιμολέων, Δερβεντζής Νι
κόλαος, Κοτανίδης Κων/νος, Κουλούκης Βασίλειος, Λαφχσίδης
Ιωάννης, Λιανός Παναγιώτης Ρίνχος Γεώργιος Σαπέρας Κων/
νος, Σχαυρόπουλος Βασίλειος Τσιάκας Θεράπων.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Αγοραστός
Σταύρος, Βαλαχάς Σταύρος Βαρβιτσιώτης Ελευθέριος-Ταξιάρχης ΒαρδακόςΓρηγόριος, Βερχούδος Βασίλειος, Δημηχρόπουλος
Ευστάθιος Δήμτσης Στέφανος, Θεοδωριδης Ιωάννης Καββαδάς
Θεόδωρος, Καλαμπούκης Θεόδωρος, Μέκρας Θεολόγης Μιάμης
Σωτήριος Ντίνας Δημήτριος Πανουτσόπουλος Χρηστός Παπαδάκης Εμμανουήλ, Παρασύρης Δημήτριος, Σωτηράπουλος Αρι
στείδης Τσάγαρης Κων/νος, Τσίρκας Νικόλαος, Τυρολόγος Χα
ρίλαος, Χαχζηευφραιμίδης Δημήτριος.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Γκουτέβαινος Σπυρίδων, Ζούδιαρης Απόστολος Κάλφας Κων/νος, Καρπίδας Γεώργιος Κίτσος Σπυρίδων, Κόττας Βασίλειος, Κουκοβίνος Γεώργιος Πριόβολος Γεώργιος, Τσινασλανίδης Ιωάννης.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Βλάχος Παναγιώτης
Ηλιάδης Γεώργιος, Κουρουκλίδης Λεωνίδας, Ραψωμανίκης
Κων/νος.

>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Αλεξόπουλος Γεώργι
ος Γκαμπλιώνης Βασίλειος, Δημηχρόπουλος Παναγιώτης Δρό
σος Σωκράτης Καραγιάννης Αλέξανδρος, Κουτούζης Σπάρος
Μακράκης Γεώργιος Μπόμποκας Ηλίας, Μπουτούρης Ηλίας
Πανουργιάς Γεώργιος Σακαλής Απόστολος, Σκανδάλης Νική
τας Τσώνης Βασίλειος, Φασιλάκης Νικόλαος Χαχζούδης Δημήχριος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αντωνόπουλος Από
στολος, Αντωνόπουλος Δημήτριος, Βαλογιάννης Ιωάννης, Βανάσας Αθανάσιος, Βλαχάκης Δημήτριος, Γεραμάνης Δημήτριος, Γεωργόπουλος Κων/νος Γιανναδάκης Εμμανουήλ, Γλαμπεδάκης
Βασίλειος, Ζήβα Θεοτόκη, Καζαλάκης Αντώνιος Καϊάρας Αθα
νάσιος Καλότυχος Παναγιώτης Κανέλλης Κω/νος, Κεφαλάς Δημήτριος Κολύμενος Παναγιώτης Κουτσιαρής Μιχαήλ, Κρήτης
Παντελής, Κριτζαλόπουλος Γεώργιος, Μακρόγλου Εμμανου
ήλ, Μαργαριτέλης Καρίων, Παναγόπουλος Χρήστος, Παπανύτος
Αντώνιος ΠετρουλάκηςΝπτόλαος, Ρίζος Απόστολος, Σίμου Χρή
στος, Σκόνδρας Αντώνιος, Σταθόπουλος Ανδρέας, Συγρίμης Νι
κόλαος, Ταυλάτος Παναγιώτης Τουλκερίδης Αναστάσιος Τσάγγαρος Βασίλειος, Χαντζής Δημήτριος Χαρίσης Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγριτέλης Ευστρά
τιος, Αλεξίου Παναγιώτης Αξιώτης Αντώνιος Βασιλόπουλος Νι
κόλαος, Βασιλόπουλος Φώτιος, Βουτυράκης Νικόλαος, Γατίδης
Χρήστος, Γεντεκάκης Νεκτάριος Γεωργουσάκης Δημήτριος, Γιακουμίδης Βασίλειος Γιαννακούλιας Ιωάννης, Γκόλαντας Ιωάν
νης Γκούμας Μιχαήλ, Γρεντζελος Κων/νος, Δέλλιος Νπτόλαος,
Δεμερντζής Παντελεήμων, Δεσποινιάδης Παναγιώτης Δημητριάδη Μόσχα, Δημητριάδης Μόσχος Δημιζά Γεωργία, Διαμαντέας Ευστράτιος Διαμαντόπουλος Ιωάννης Δουλής Άγγελος,

Δραπανιώτης Νπτόλαος Ευθυμιάδης Αναστάσιος Ζαχαρής Χρή
στος Ζολώτας Σπυρίδων, Ζυμταρούδης Ιωάννης Ζώκαρης Γε
ώργιος, Ζώτος Γεώργιος, Ηλιόπουλος Κων/νος, Θωμόπουλος Πα
ναγιώτης Ιορδανίδης Ιωάννης, Κανάκης Παναγής, Καράσιμος
Δημοσθένης, Καρνάβα Αγγελική, Κατμέρος Βασίλειος Κατσαντώνης Κυριάκος, Κεμιτζόγλου Νικόλαος, Κεφαλάς Μελε'τιος,
Κίδας Κοιν/νος, Κάλλιας Νικόλαος, Κολοκυθά Πολυξένη, Κουτσπτας Ιωάννης Κωτούλας Κων/νος, Λώλος Νπτόλαος, Μάγγας
Νικόλαος Μαζοκοπάκης Αντώνιος Μαυρογεώργος Χρήστος
Μελισσανίδης Ανδρέας, Μεταλληνός Σπυρίδων, Μητρόπουλος
Δημήτριος, Μπαλαμώτης Γεώργιος, Μπαλτζώης Χρήστος Μπάτσιαρης Χρήστος Μπεκούλης Αθανάσιος, Μπερεδήμας Ηλίας,
Μπύτος Διονύσιος Μπομπόκας Ηλίας Μπόμπορης Παναγιώ
τη ς Μπουζινός Γρηγόριος, Μπρουζιούτης Αστέριος Νάτσος Νι
κόλαος, Νταβάκος Σπυρίδων, Παναγιάρης Ιωάννης, Παπαγιάννης Μιλτιάδης Παπαδόπουλος Θεοδόσιος, Πατουχέας Τζανέτος
Παυλίδης Λάζαρος Πετροπούλου Ελένη, Πλατής Δημήτριος,
Ροβιθάκης Εμμανουήλ, Σαββάκης Γεώργιος Σγαρδέλη Σταματπτή, Σελιμάς Φίλππιος, Σισμανίδης Γεώργιος Σκαμαντζούρας
Γεώργιος, Σκονδράνης Στέφανος, Σκουλούδης Σταύρος, Σπανάκος Δημήτριος Σπυριδάκης Μιχαήλ, Σπυρίδωνος Κων/νος Στα
θόπουλος Βασίλειος, Σταυράκογλου Γεώργιος, Συριγωνάκης Μι
χαήλ, Σωτήρχος Κων/νος, Τασσόπουλος Σωτήριος, Ταυλάτος
Παναγιώτης Τζχατζιάς Αθανάσιος, Τζιορίδης Χαράλαμπος, Τζοβελέκης Γεώργιος, Τόκας Γεώργιος Τριαντάφυλλου Κων/νος
Τσαγγάρος Βασίλειος, Τσαγιάννης Δημήτριος, Τσέργας Κων/νος,
Τσιαγγούδης Παναγιώτης Τσιάτσιος Θωμάς Τσούφης Ευθύμι
ος, Τσώλου Ευθυμία, Φανταουτσάκης Νπτόλαος, Φλαούνας Ανα
στάσιος Χαλκιάς Φίλππιος, Χουχιούδης Ιωάννης Χριστακοπούλου Ευτυχία, Χωραφάκης Στυλιανός
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Αναγνωστόπουλος Διο
νύσιος, Αρχοντούδης Βάιος Βαίτσης Δημήτριος, Μαυροειδάκος
Παναγιώτης Παυλόπουλος Γεώργιος, Σφακιανάκης Νπτόλαος,
Χήρας Θεόδωρος.
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα ο, Τσόφας Κων/νος.
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Μιλτσακάκης Νικόλαος
Σακοράφας Βάιος Σαμαράς Σπυρίδων.
>Με το βαθμό του Ειδικού Φρουρού ο, Θωμαϊδης Ιωάννης.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
> 0 Αρχκρύλακας Χρήστος Καραγιάννης που υπηρετεί
στο Α.Τ. Ορμενίου της Α.Δ. Ορεστιάδας, επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία
της Γ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης, τηλ.: 6947600133.
>Αρχκρύλακας που υπηρετεί στην Α. Δ. Ρεθύμνου, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της, από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Α.Δ.Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πιερίας, Κιλκίς ή
Σερρών, τηλ.: 6959086646.
>Αρχκρύλακας που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ. Αττικής και συ
γκεκριμένα με απόσπαση στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών με
οργανική θέση στο Α.Τ. Αμπελοκήπων, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της
Α.Δ. Ορεστιάδος ή ΑΔ. Αλεξανδρουπόλεως, τηλ.: 6938775018.
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>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Λαγκαδιών της
Α.Δ. Αρκαδίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελ
φό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης,
Α.Δ. Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κο
ζάνης, Φλώρινας, Κιλκίς, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καβάλας,
Λάρισας, Ιωαννίνων ή Α.Δ. Ξάνθης, τηλ.: 6956337115.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Αμεση Δράση Ατ
τικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του,
από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης, τηλ.:
6947891750.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α.Δ. Βοιωτίας, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Α.Δ. Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης ή Γ.Α.Δ. Θεσσα
λονίκης, τηλ.: 6938000166.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Α.Τ. Γρεβενών, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Α.Δ. Ημαθίας ή Α.Δ. Κιλκίς, τηλ.: 6972898404.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Δυτικής Αττι
κής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από
οποιαδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Λευκάδος, Αιτωλίας ή Ακαρνα
νίας, τηλ.: 6989848419.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο ΤΑ. Συντάγματος, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
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τε υπηρεσία της Α.Δ. Θεσπρωτίας, τηλ.: 6944423921.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αθηνών, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της Α.Δ. ΔοΑκανήσου ή Α.Δ. Κυκλάδων, τηλ.:
6949415513.
> 0 Αστυφύλακας Παναγιώτης Καρδάρας που υπηρετεί
στο Α.Τ. Κήπων της Α.Δ. Αλεξανδρουπόλεως, επιθυμεί να
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρε
σία της Α.Δ. Μεσσηνίας.

> 0 Αστυφύλακας Νικόλαος Γκιούλος που υπηρετεί στο
Τ.Τ. Ελλήνων της Α.Δ. Φθιώτιδος, επιθυμεί να μετατεθεί
αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της
Α.Δ. Φθιώτιδος, τηλ.: 6942718460.

>Αστυφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α.Δ. Αρ
καδίας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από
οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Χαλκι
δικής, Πιερίας, Ημαθίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης, Φλώ
ρινας, Κιλκίς, Πέλλας, Δράμας, Σερρών, Καβάλας, Λάρισας, Ιω
αννίνων ή ΑΔ. Ξάνθης, τηλ.: 6956337115.

> 0 Αστυφύλακας Ιωάννης Φουκάς που υπηρετεί στο
Τμήμα Λαθρομετανάστευσης Ανατολικής Αττικής, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε
υπηρεσία της Α.Δ. Θεσπρωτίας, τηλ.: 6944635265.

ΣΥΝΔΙ ΚΑΛΙ ΣΤΙ ΚΑ ΝΕΑ I

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Π.ΟΑΞΙΑ - ΙΙ.Ο.ΑΣ.Υ.

λείας.

Καταγγέλλουμε:
ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Τα βαριά μέτρα της Κυβέρνησης που πλήττουν
Εμείς οι Αστυνομικοί - Πυροσβέστες και Λιμε
το πενιχρό εισόδημά μας αλλά και την υπόσταση
νικοί που συγκεντρωθήκαμε (9-9-2011) από όλη
των Οργανισμών μας την επικίνδυνη περιστολή
την Ελλάδα στην Θεσσαλονίκη, εκφράζουμε την
του προϋπολογισμού των Σωμάτων Ασφαλείας
έντονη διαμαρτυρία μας για την επιβολή των
που μειώνει την επιχειρησιακή αποτελεσματιαβάσταχτων πλέον οικονομικών μέτρων που
κότητα αυτών και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του
παγώνουν κάθε πτυχή ανάπτυξης με απρόβλε
Αστυνομικού - Πυροσβέστη - Λιμενικού.
πτες εξελίξεις λόγω της εντεινόμενης ύφεσης,
Την ώρα που η εγκληματικότητα καλπάζει,
της εξάπλωσης της φτώχειας και της κοινωνικής
τρομάζοντας τον απλό πολίτη, και η ενίσχυση
ανισότητας
του συστήματος αστυνόμευσης καταγράφεται
Μέσα σ’ αυτή την «κατασταλτική» οικονομική
ΟΛΟΙ ΓΤΉΝ ΕΝΣΤΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
(ος όρος απαράβατος για την ασφάλειά του, συ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΑΓΑΛΜ Α ΒΕΝΙΖΕΛΟ Υ)
λαίλαπα με την ευθύνη για την κρίση να αποδί
νεχίζεται η περικοπή δαπανών όλων των κατη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 - ΩΡΑ 17:30
δεται συλλογικά σ’ όλο τον λαό με ετυμηγορίες
γοριών στους Οργανισμούς μας, μειώνονται οι
του τύπου «τα φάγαμε όλοι μαζί» αλλά με κα
μισθοί και οι συντάξεις «παγώνουν» προγράμ
μία απόδοση ευθύνης τουλάχιστον για τα τρανταχτά σκάνδαλα
ματα εκσυγχρονισμού, ενώ ακόμα και τα θεσμικά μας αιτήματα,
που είδαν το φως της δημοσιότητας πυροδοτούνται κοινωνικές
όπως η αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος η
εκρήξεις το βάρος των οποίων επωμίζονται οι Οργανισμοί μας.
αναβάθμιση των Σχολών μας
Γι’ αυτό και μετά τα γεγονότα
κλπ, παραπέμπονται στις ελ
του Ιουνίου που μας πέρασε,
ληνικές Καλένδες...
δηλώνουμε κάθετα την αντί
Το επάγγελμά μας δεν προ
θεσή μας στη χρησιμοποίησή
στατεύεται,
αυξάνονται
μας ως τον κυματοθραύστη
κατακόρυφα οι κίνδυνοι εν
της λαϊκής οργής, καθόσον για
ώρα υπηρεσίας, στο βωμό
την υπανάπτυξη, την φτώχεια
του καθήκοντος θυσιάζονται
και την διάρρηξη κάθε ικμά
διαρκώς νέοι άνθρωποι, πολδας του κοινωνικού ιστού δεν
λαπλασιάζεται το στρες και οι
ευθύνονται τα Σώματα Ασφαεπαγγελματικές ασθένειες με
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Σ ΥΝΔΙ ΚΑΛΙ Σ ΤΙ ΚΑ ΝΕΑ

ό,τι αυτό συνεπάγεται για ιον ανθρώπινο οργανισμό τόσο κατά τη
διάρκεια του υπηρεσιακού όσο και του συνταξιοδοτικού μας βίου.
Καλούμε την Κυβέρνηση να συμμεριστεί επιτέλους την αγωνία
των ένστολων και να επαναπροσδιορίσει τους μνημονιακούς της
στόχους.
Ποιος μπορεί να μένει αδιάφορος όταν σε ενάμισι χρόνο έχουμε χά
σει το 40% των αποδοχών μας, τον επόμενο μήνα συνάδελφοι θα
βρεθούν με μηδενικά σημειώματα αποδοχών, οι μισθολογικές μας
ωριμάνσεις και τα χρονοεπιδόματα έχουν «παγώσει» επ’ αόριστον,
τα επικουρικά ταμεία καταρρέουν και ελλοχεύει ο κίνδυνος μη
καταβολής μερισμάτων, το εφάπαξ -οι δικές μας εισφορές δηλαδή
- ψαλιδίζεται, η νυχτερινή αποζημίωση και η αποζημίωση των πεν
θημέρων τέθηκε εν αμφιβάλω, οι λειτουργικές δαπάνες έπεσαν στα
κατώτατα επίπεδα, επαναφέροντας τους εράνους και τις χορηγίες
(!), υπηρεσίες θα βάλλουν λουκέτο και όλα αυτά με έναν κοινό πα
ρονομαστή: Την ανασφάλεια τόσο των ένστολων όσο και των συ
μπολιτών μας, που αφήνει πίσω της νεκρούς και τραυματίες...
Γι’ αυτό υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας:
STOP - ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ, ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙ
ΚΟΠΕΣ
και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
-ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - Αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνο
και ανθυγιεινό.
-Εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας που υφίστανται μόνο
«στα χαρτιά», για την διασφάλισή μας από τους πλείστους καθημε
ρινούς κινδύνους.
-Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με κάλυψη όλων των
κενών οργανικών θέσεων.
-Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των Σχολών μας.
-Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων - προαγωγών
- με ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα που θα παρέχει όλα τα εχέγ
γυο της ανάδειξης - ανέλιξης των άξιων και ικανών.
-Η βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως αυτή του Μετο
χικού Ταμείου Στρατού, είναι ζητήματα εκ των ων ουκ άνευ και γι’
αυτό απαιτούν πολιτικούς χειρισμούς και λύσεις μακριά από και
ροσκοπισμούς και συντεχνιακές λογικές. Κάποιοι για την κατάντια
αυτή πρέπει να λογοδοτήσουν.
Έμφαση δίνουμε στην αναγκαιότητα προστασίας του πενιχρού ει
σοδήματος μας αλλά και θεσμοθέτησης ενός δίκαιου μισθολογίου
χωρίς ανισότητες.
Με αφετηρία τον Βασικό Μισθό για πέντε (5) ημέρες εργασίας του
Αστυφύλακα-Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη στα 900 D
.
Με δικαιότερους συντελεστές κλιμακίων, ορθολογικά σε ισόποση
αναλογική βάση.
Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδο
μάτων και με θεσμοθέτηση επιδόματος επικίνδυνης εργασίας αλλά
και πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία
με εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες
αργίες υπερωρίες νυχτερινά.
ΝΑΙ στις αξιοπρεπείς συντάξεις
ΝΑΙ στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με
όρους κοινωνίας για τη διασφάλιση της αποστολή μας, της εργασια
κής μας αξιοπρέπειας και την θωράκιση του αγαθού της ασφάλειας
ως δημόσιου και κοινωνικού αγαθού.
Ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός. Εκφράζει την αγωνία μας
για διαρκή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα μας.

Στην ασφάλεια του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές!
Ο αγώνας συνεχίζεται!
Θεσσαλονίκη 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα
λείας (Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών) διαπιστώνοντας
ότι η Χώρα βυθίζεται όλο και περισσότερο σε πλήρες εθνικό - οι
κονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο αποφάσισαν μετά από καθολική

απαίτηση όλων των υπηρετούντων, των αποστράτων και των
οικογενειών τους να απευθύνουν αγωνιώδη έκκληση προς τους
εκπροσώπους της Τριαρχίας για να σταματήσει αυτή η πορεία της
πολύπλευρης συρρίκνωσης της πατρίδας μας.
Οι Ομοσπονδίες μας και οι Διοικήσεις τους έκαναν εδώ και καιρό
αλλεπάλληλα διαβήματα προς την Κυβέρνηση αλλά μίλησαν σε ώτα
μη ακουόντων. Με τον καιρό διαπιστώσαμε ότι τα νήματα κινού
νται αποκλειστικώς από τους εκπροσώπους των δανειστών μας οι
οποίοι επιβάλλουν με πρωτοφανή αναλγησία όλο και σκληρότερες
υποχρεώσεις στον Ελληνικό λαό. Με τους τελευταίους εκβιασμούς
τους έγινε φανερό και στον πλέον δύσπιστο Έλληνα ότι η πατρίδα
μας διατελεί υπό το κράτος μιας ιδιότυπης και μοντέρνας κατοχής.
Την απαγγελία άλλωστε της εθνικής μας κυριαρχίας έκαναν με τον
πλέον επίσημο τρόπο οι αρμόδιοι επικεφαλής των οργάνων της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης.
Το Μνημόνιο διαρκώς επικυροποιείται προς το χειρότερο, καταστρέφοντας το κοινωνικό κράτος και παραδίδοντας τον δημόσιο
πλούτο που μας παρέδωσαν οι αιώνες με διαδικασίες ρευστοποίη
σης στο κερδοσκοπικό κεφάλαιο.
Η κατάργηση των βασικών κοινωνικών - οικονομικών - εργασι
ακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων έχει πά
ρει ραγδαίους ρυθμούς. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και οι
Οδηγίες, οι Διεθνείς Συμβάσεις και οι Κανονισμοί για την προστα
σία της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης παραβιάζονται από
τα ίδια τα Ευρωπαϊκά Όργανα. Η Χώρα βρίσκεται πλέον σε τροχιά
ραγδαίας απόκλισης από τις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες. Παρότι ακό
μη και ο διαπρεπέστερος εκπρόσωπος μέχρι πρότινος, των παγκό
σμιων δανειστών Dominic Strauss Kahn ομολόγησε ότι η μοναδική
λύση για να σταματήσει ο κατήφορος της κοινωνικής αλλοτρίωσης
στην Ελλάδα είναι η διαγραφή του χρέους, εντούτοις η Ευρωπαϊκή
τεχνοδομή και η Ελληνική Κυβέρνηση αναγορεύουν την εξυπηρέ
τηση των τοκογλυφικών δανείων και των αμαρτωλών συμβάσεων
σε ύψιστο εθνικό καθήκον (SIEMENS - Γερμανικά υποβρύχια
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που γέρνουν κλπ).
Η Ελλάδα πληρώνει πλέον με ιδρώτα και αίμα -και δυστυχώς με
την μετανάστευση του ανθού της νιότης της- τους σκληρούς δα
νειστές παρότι στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν θυσίασε ολόκληρες
γενεές υπέρ της ελευθερίας των δυτικών κοινωνιών και για την
εδραίωση της δημοκρατίας τους. Τώρα, όλοι αυτοί οι ποταμοί αί
ματος και οι εκατόμβες των νεκρών του ναζισμού λησμονούνται
και όλοι οι συνέλληνες λοιδορούμεθα ως ανάξιοι της ιδιότητας του
ευρωπαίου πολίτη που δεν πρέπει να τύχει της πραγματικής ευρω
παϊκής αλληλεγγύης.
Επειδή εξαντλήσαμε την υπομονή μας και κάθε δυνατότητα πειθούς προς την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία οφείλε «χθες» να
απολυτρώσει την κρατική και δημόσια λειτουργία από τα άνομα
συμφέροντα της κομματοκρατίας, (ο κ. Πρωθυπουργός έφτασε μέ
χρι του σημείου να θεωρεί βασική επιδίωξη να υπάρχει ένας εργα
ζόμενος σε κάθε οικογένεια, αναγγελία που μας «πάγωσε»), απευθυ
νόμαστε πλέον προς τους εκπροσώπους της τριμερούς επιτήρησης
και τους ζητάμε:
α) Να λάβουν σοβαρά υπόψη την αποκαλυπτική πλέον παρότρυν
ση του πρώην προϊσταμένου τους, επικεφαλής του Δ.Ν.Τ. και να
αποσύρουν το αντικοινωνικό και αντεθνικό μνημόνιο,
β) Να αποσύρουν τις απαιτήσεις τους για περαιτέρω κατεδάφιση
του εργασιακού - ασφαλιστικού συστήματος,
γ) Να παύσουν να απαιτούν την εκποίήση του δημοσίου πλούτου
της Ελλάδας και κυρίως
δ) να προσφέρουν ευνοϊκή βοήθεια κοινοτικής αλληλεγγύης μέσω
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
εξαγωγικές Χώρες, δημιούργησαν τα πλεονάσματά τους μέσω του
ενδοευρωπαϊκού εμπορίου, της στρεβλής ανάπτυξης και του άκρα
του καταναλωτισμού εις βάρος των αδύναμων χωρών και μάλιστα
σε πολλές περιπτώσεις με προγράμματα εξαγοράς των Κυβερνήσεών τους από τις μεγάλες βιομηχανικές και χρηματοοικονομικές
επιχειρήσεις τους.
Εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν μπορούμε να ανταπε
ξέλθουμε πλέον στα έξοδα μιας αξιοπρεπούς ζωής παρά την βαριά
και επικίνδυνη - υπεράνω ωραρίων - εργασία μας με δεδομένο ότι
πλην της ανάλγητης μείωσης των αποδοχών μας περιορίστηκαν
δραστικά και οι στοιχεκόδεις υπηρεσιακές λειτουργικές δαπάνες.
Ό,τι όμως και αν υποστούμε, τονίζουμε και πάλι ότι κανείς δεν
θα μας υποχρεώσει να χάσουμε την ιδιότητα του ένστολου πολίτη
που με τόσους αγώνες και θυσίες αποκτήσαμε και να στραφούμε
εναντίον των καθημαγμένων συγγενών και συμπολιτών μας στις
πλατείες της απόγνωσης και της διαμαρτυρίας
Αυτό πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη τα όργανα της Τριαρχίας
των δανειστών, αλλά και η Κυβέρνηση και τα λοιπά κόμματα του
μνημονιακού κύκλου και να μην στραφούν σε ιδιωτικές - μισθοφο
ρικές επιστρατεύσεις (για τις οποίες υπάρχει σημείο αναφοράς στο
ανάλγητο μνημόνιο) ώστε να επιβάλλουν με κάθε μέσο τις θελήσεις
και τα σχέδιά τους στο λαό.
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΑ ΕΠΙΔΟΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛ
ΛΗΝΩΝ, ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙ
ΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες των εργαζομένων στα Σώματα Ασφα
λείας (Αστυνομικών - Πυροσβεστών - Λιμενικών) στο πλαίσιο των
αποφάσεών μας για κλιμάκωση του αγώνα μας με στόχο την ανά
δειξη των κύριων υπεύθυνων της πρωτοφανούς κρίσης που μα
στίζει τη χώρα και την ανατροπή της εφαρμοζόμενης αντιλαϊκής
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πολιτικής πραγματοποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας στην έδρα
της Ευρωπαϊκής Έ νωσης στις πρεσβείες της Γερμανίας και της
Γαλλίας καθώς και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου επιδόθηκαν
σχετικά Ψηφίσματα.
Οι ένστολοι εργαζόμενοι είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε
τον αγώνα μας, μη αποδεχόμενοι άκριτα τις ντιρεκτίβες που εκπο
ρεύονται από το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ισχυρές χο>
ρες, συντασσόμενοι με τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας
που αγωνίζεται για ένα καλύτερο αύριο.
Δηλώνουμε ότι ως Έλληνες δεν διαπραγματευόμαστε την αξιοπρέπειά μας.
Αρνούμαστε να δεχθούμε κατοχικούς όρους διακυβέρνησης του
τόπου μας.
Απαιτούμε σεβασμό από όλους.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Αισθανόμαστε τη μέγιστη υποχρέωση να εκφράσουμε για άλλη μια
φορά τις θερμές μας ευχαριστίες προς τις Πρωτοβάθμιες Οργανώ
σεις μας αλλά και προσωπικά προς όλους τους συναδέλφους και τις
συναδέλφισσες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έδωσαν
το δικό τους ελπιδοφόρο παρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας στη
μεγαλειώδη ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μας στη Θεσσα
λονίκη χθες 9-9-2011, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα προς τους
κυβερνώντες.
Μη μας αγνοείτε, μη μας υποτιμάτε!
Γνωρίζουμε ότι χιλιάδες άλλοι συνάδελφοί μας θα ήθελαν να εί
ναι μαζί μας, αλλά υπηρεσιακοί λόγοι τους ανάγκασαν να βρί
σκονται στο καθήκον. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη μας ότι την
ίδια ώρα ένα εξίσου σημαντικό τμήμα συναδέλφων μας δεν
θεώρησε σκόπιμο να δώσει μαζί με εμάς τον κοπιαστικό μεν,
ωραίο και ευγενικό ωστόσο συνδικαλιστικό αγώνα μας
Σε κάθε περίπτωση όλοι γνωρίζουμε ότι μόνο με τη δημοσιοποίηση
των προβλημάτων μας, μόνο με τη συμπαράσταση των συμπολιτών
μας και μόνο με την άσκηση της μεγίστης δυνατής πίεσης προς τα
αρμόδια υπουργεία, μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας.
Αυτό αποδείχθηκε περίτρανα και χθες όταν λίγη ώρα πριν από
την ένστολη διαμαρτυρία μας, το υπουργείο Οικονομικών
έκανε στροφή 180ο, ανακοινώνοντας ότι απεσύρθη η υπουρ
γική απόφαση για την αλλαγή του τρόπου πληρωμής των πεν
θημέρων και των νυχτερινών, αλλά και ότι θα εξοφληθούν
οφειλές οδοιπορικών εξόδων ύψους 1.000.000 ευρώ.
Οι Ομοσπονδίες μας, λαμβάνοντας υπόψη τους τη χθεσινή εξέλιξη,
και αντλώντας δύναμη από τη δύναμη των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεών μας συνεχίζουν με μεγαλύτερη ζέση και αποφασιστικότητα
τον αγώνα τους, απαιτώντας από την κυβέρνηση και προσωπικά
από τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου να επανεξετάσουν
συνολικά τις αποφάσεις και τους υπολογισμούς των συναρμόδιων υπουργών, καθιστώντας σαφές ότι πρέπει να δοθεί άμεσα προ
τεραιότητα στη στήριξη των ένστολων με την αναγνώριση της
επικινδυνότητας της εργασίας και με ένα νέο μισθολόγιο, όσο και
με την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών των Σω
μάτων Ασφαλείας. Πιθανή περαιτέρω επιμονή στην περικοπή των
δαπανών για τη δημόσια ασφάλεια, δεν οδηγεί απλώς το ανθρώπινο
δυναμικό στη φτώχεια και στην εξαθλίωση, αλλά υπονομεύει αυτή
καθ’ αυτή τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας, ανοίγοντας την
όρεξη στα ποικιλώνυμα συμφέροντα που επιβουλεύονται τη δημό
σια τάξη και ασφάλεια της χώρας να εξαπολύσουν λυσσαλέα την
επίθεσή τους, εκμεταλλευόμενα το κενό ασφαλείας που γεννά ανα
πόφευκτα η υποχρηματοδότηση της ασφάλειας του τόπου.

[

Σ ΥΝΔΙ ΚΑΛΙ Σ ΤΙ ΚΑ ΝΕΑ :

Ο Πρωθυπουργός οφείλει σήμερα κιόλας να τοποθετηθεί δημοσί
ως στο μείζον αυτό ζήτημα, διαβεβατώνοντας και τις παραγωγικές
τάξεις ότι η κυβέρνηση έχει ψηλά στην ατζέντα της την εμπέδωση
συνθηκών ασφαλείας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια ως
αναγκαία προϋπόθεση άλλωστε για την προσέλκυση επενδύσεων
και την οικονομική ανάκαμψη της χώρας
Καλούμε τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις να δραστηριοποιηθούν
στο έπακρον, ενημερώνοντας την τοπική κοινωνία και όλα τους τα
μέλη για το διεκδικητικό μας πλαίσιο και τις δυσοίωνες προοπτικές
που μας επιφυλάσσουν οι κυβερνώντες.
Αντιστεκόμαστε στην απαξίωση, διεκδικούμε ένα καλύτερο μέλ
λον. Τις προσεχείς ημέρες θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωσή μας για
τις έκτακτες συνεδριάσεις των συνδικαλιστικών μας οργάνων με
στόχο την εντατικοποίηση και την κλιμάκωση των πρωτοβουλιών
μας σε όλα τα επίπεδα.
ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε σήμερα (22-9-2011) και μάλιστα
κατά τη διάρκεια συνεδρίασης των Διοικητικών Συμβουλίων των
Ομοσπονδιών μας ότι δημοσιεύθηκε και τέθηκε σε ισχύ το από 169-2011 υπ’αριθ. 85/2011 Π.Δ, με το οποίο τροποποιούνται οι διατά
ξεις του Π.Δ. 100/2003 (Τοποθετήσεις - μεταθέσεις - αποσπάσεις
κ,λ,π μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού).
Συγκεκριμένα, στην παράγραφο κγ του άρθρου 9 του εν λόγω Π.Δ.
που αναφέρεται στις έκτακτες μεταθέσεις, προβλέπεται και ως λό
γος τέτοιας μετάθεσης (έκτακτης) του αστυνομικού προσωπικού
«κγ. Όταν ανακύπτουν λόγοι που άπτονται σοβαρών υπηρεσιακών
αναγκών».
Με τη ρύθμιση αυτή κατεδαφίζεται στην ουσία το αντικειμενικό
σύστημα μεταθέσεων του αστυνομικού προσωπικού.
Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη δεν προϋπήρχε στο προσχέδιο
που δόθηκε προς μελέτη στις Ομοσπονδίες μας, προσχέδιο για το
οποίο είχαμε εκφράσει τις διαφωνίες μας, με την εφαρμογή της
οποίας ανατρέπεται άρδην το μέχρι σήμερα υφιστάμενο καθεστώς
μεταθέσεων, καθώς με την επίκληση της γενικόλογης αυτής διάτα
ξης καθίσταται πλέον ο αστυνομικός έρμαιο της εκάστοτε Φυσικής
- Πολιτικής Ηγεσίας, υποχείριο και άβουλο όργανο του οποιουδήποτε φέρει μιας κάποιας μορφής «εξουσία» ενώ διαλύεται η οικογένειά του καθώς μπορεί να αποτελεί θύμα μετάθεσης από τη μία
άκρη της Ελλάδας στην άλλη..
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Οι Ομοσπονδίες μας είναι αποφασισμένες να αγωνιστούν με κάθε
τρόπο, όπως άλλωστε έπραξαν και κατά το πρόσφατο παρελθόν και
απέτρεψαν την απόπειρα εφαρμογής αντίστοιχης διάταξης, ώστε
αυτή να αποσυρθεί άμεσα, καθώς πισωγυρίζει το αστυνομικό σώμα
σε “αλήστου μνήμης εποχές”. Έκπληξη δε μας προκαλεί ότι αυτά
γίνονται σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο που επιβάλλεται οι Έλληνες
Αστυνομικοί να έχουν υψηλό φρόνημα ύστερα και από την καται
γίδα των μέτρων που έχουν εφαρμοστεί σε βάρος μας και τα οποία
μας απαξιώνουν τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά.
Προς τούτο καθιστούμε υπεύθυνους τον Υπουργό Προστασίας
του Πολίτη κ. ΠΑΠΟΥΤΣΗ Χρήστο και τον Αρχηγό της ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγο κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριο, καθώς το εν λόγω ανο
σιούργημα φέρει την υπογραφή του πρώτου και την αποδοχή του
δευτέρου, τους καλούμε δε να αποσύρουν άμεσα τουλάχιστον την
εν λόγω διάταξη καθώς η εφαρμογή της αποτελεί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΙ.ΟΛΞΙ.Α,
ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ
ϊΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ
[ Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Συνεδρίασε χθες 21-09-2011, στην αίθου
σα Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του Υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, το διευρυμένο Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας με τη συμμετοχή των Προέδρων και Γενι
κών Γραμματέων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων όλης της Χώρας,
με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
α). Ενημέρωση - κατάθεση προτάσεων εν όψει του σχεδιασμοό του
νέου μισθολογίου των ένστολων.
β). Ενημέρωση για την πορεία των ασφαλιστικών - επικουρικών
μας ταμείων (Τ.Ε.ΑΠ.ΑΣ.Α. - Μ.Τ.Σ.).
γ). Σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων εν όψει των νέων δυσμενών
εξελίξεων (περικοπών - οικονομικών μέτρων, κ.α.) που δρομολο
γούνται σε βάρος μας και σε βάρος της αξιοπιστίας της ΕΑΑΣ.
δ). Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης ή προταθεί από τους συμμετέχοντες στο διευρυμένο
Δ.Σ.
Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί και παρέστησαν ο Αρχηγός του Σώ
ματος Αντιστράτηγος κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, μαζί με τον

Προϊστάμενο Επιτελείου / Α Ε Α Αντιστράτηγο κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο και τον Γενικό Επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος
Αντιστράτηγο κ. ΜΠΑΛΑΚΟ Γρηγόριο, καθώς και ο Πρόεδρος του
ΤΕΑΠΑΣΑ Υποστράτηγος κ. ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος και ο
εκπρόσωπος της ΕΑΑΣ. στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. Αντιστράτηγος ε,α. κ.
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος.
Στην αρχική του τοποθέτηση ο κ. Αρχηγός, στάθηκε ειδικά στην
κρισιμότητα των περιστάσεων και αφού εξέφρασε την ανησυχία
του και τον έντονο προβληματισμό του για τα τεκταινόμενα, ζήτη
σε από όλους να υπάρχει ενότητα και αρραγές μέτωπο ούτως ώστε
να έχουν αποτέλεσμα οι διεκδικήσεις μας, εξήρε δε την συνετή και
υπεύθυνη στάση που μέχρι σήμερα έχει επιδείξει η Ομοσπονδία
μας.
Απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήματα συναδέλφων όσον αφορά
την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, τόνισε ότι ο ίδιος είναι αντί
θετος στην αναδιάρθρωση για την αναδιάρθρωση, από τη στιγμή
που δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια προκειμένου αυτή να
καταστεί εφικτή και να φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Πε
ραιτέρω τόνισε ότι έρχονται δύσκολες μέρες, τόσο για εμάς ως άτο
μα, αλλά και για το Σώμα αφού ο προϋπολογισμός του 2012 είναι
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ψαλιδισμένος, σε σχέση με αυτόν του 2011, ενώ έχει προστεθεί και
το Λιμενικό Σώμα στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη.
Κάλεσε τους συναδέλφους να δείξουν αυτοσυγκράτηση και να μην
υποβάλλουν αιτήσεις αποστρατείας υπό το κράτος πανικού όπως
συνέβη το 2010 με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι να βρίσκονται
σε δεινή οικονομική κατάσταση λόγω των μεγάλων οικονομικών
περικοπών που υπέστησαν ως συνταξιούχοι.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΑΠΑΣΑ στην τοποθέτησή του αναφέρθηκε
στη δυσχερή οικονομική θέση που περιήλθε το ΤΑΑΣ εξαιτίας των
αθρόων συνταξιοδοτήσεων του προηγούμενου έτους με αποτέλεσμα
αυτή τη στιγμή το ΤΑΑΣ να αντιμετωπίζει ταμειακό πρόβλημα. Εξ’
αυτού του λόγου το Δ.Σ. οδηγήθηκε στη λήψη της απόφασης το
μήνα Ιούλιο για την χορήγηση του εφάπαξ με τη συμπλήρωση 31
ετών πραγματικής υπηρεσίας, η οποία αυτή τη στιγμή εκκρεμεί
αναμένοντας την τελική έγκριση του Υπουργού Εργασίας
Υπεραμυνόμενος της απόφασης αυτής τόνισε ότι αυτή ελήφθη
ύστερα από σχετική μελέτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη
νών διαβεβαιώνοντας ότι με την εφαρμογή της καθίστανται εφι
κτός ο έλεγχος των εκροών και διασφαλίζεται για τους μελλοντι
κούς συνταξιούχους η απρόσκοπτη χορήγηση του εφάπαξ, χωρίς
καμία μείωση.
Επισήμανε ότι με την ίδια απόφαση προβλέπεται και η αύξηση της
μηνιαίας παρακράτησης για τους εν ενεργεία κατά 1% επί πλέον,
που μεταφράζεται σε 20 μέχρι και 35 0 περίπου, ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο του καθενός.
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. στο Μ.Τ.Σ. κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, περιέγραψε με μελανά χρώματα την οικονομική κα
τάσταση του ταμείου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό τελεί υπό
διάλυση, αφού ως γνωστόν παρά την μείωση του χορηγούμενου
μερίσματος κατά 25% και την παράλληλη αύξηση των εισφορών
χωρίς την συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών αδυνατεί να
καταβάλει το μέρισμα στους συνταξιούχους. Όσον αφορά δε το
ΒΟΕΑ, η χορήγηση του οποίου εκκρεμεί για αιτήσεις του Οκτω
βρίου του 2008, αυτή τη στιγμή το διαθέσιμο ποσό είναι μηδενικό.
Ενδεικτικό δε της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει το Μ.Τ.Σ.,
είναι το γεγονός ότι υπάρχουν εισηγήσεις ακόμη και για αναστολή
καταβολής του μερίσματος από 01/01/2012.
Στη συνέχεια κυρίαρχα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στο Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας,
πέραν των ανωτέρω που αφορούν τα ασφαλιστικά ταμεία ήταν το
ενιαίο μισθολόγιο και η μορφή των κινητοποιήσεων μας εφεξής δε
δομένης της τραγικότητας των νέων μέτρων που ανακοινώνονται
καθημερινά καταθέτοντας ο καθένας την άποψή του, προκειμένου
να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο και ομοιόμορφο κίνημα αντίστασης
στη επερχόμενη λαίλαπα.
Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, τονίστηκε ότι υπάρχει ήδη επε
ξεργασμένο σχέδιο όσο αναφορά το νέο μισθολόγιο, προκειμένου να
είμαστε έτοιμοι όταν κληθούμε να καταθέσουμε τις θέσεις μας προς
τούτο, πλην όμως τα δεδομένα μεταβάλλονται καθημερινά προς το
χειρότερο, καθιστώντας οποιοδήποτε σχέδιο προσωρινό και επιδεχόμενο μεταβολών.
Ενημερωτικά όσον αφορά το θέμα της προαγωγής των Ανθυπαστυνόμων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β', κατ’ εφαρμογή του
Ν. 3686/2008 και λόγω της σύγχυσης που έχει δημιουργηθεί από
την έκδοση δικαστικών αποφάσεων ύστερα από τις προσφυγές που
έχουν κατατεθεί, εκ των οποίων άλλες μεν είναι θετικές και άλλες
απορριπτέες όπως μας τόνισαν υπηρεσιακοί παράγοντες του Αρ
χηγείου, στους οποίους απευθυνθήκαμε δεν πρόκειται να εκδοθεί
διαταγή, με την οποία θα προάγονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι στο
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βαθμό του Υ/Β', αλλά μόνο για όσους υφίσταται θετική σχετική
δικαστική απόφαση.
Τέλος το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις
και τις απόψεις των συμμετεχόντων αποφάσισε κα ι:
α. Καταγγέλλει την τακτική της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσί
ας για την αιφνιδιαστική τροποποίήση του Κώδικα Μεταθέσεων
και την επίκληση “σοβαρών υπηρεσιακών λόγων” για τις έκτα
κτες μεταθέσεις. Τροποποίηση την οποία πέρασε λάθρα και την
οποία πληροφορηθήκαμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αφού η Φυσική Ηγεσία “ξέχασε” κατά την παρουσία τους εκεί να
μας ενημερώσει για αυτή την αλλαγή,
β. Καταγγέλλει την αδράνεια της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουρ
γείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Εθνικής Άμυ
νας σε σχέση με το Μ.Τ.Σ., παρά τις σχετικές μεγαλόστομες υπο
σχέσεις και εξαγγελίες τους για εξεύρεση βιώσιμης λύσης, καθώς
και την υλοποίηση της δέσμευσης για αναλογικότερη εκπροσώ
πηση των μετόχων αστυνομικών στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ.
γ. Να προχωρήσει σε δυναμικές ένστολες διαμαρτυρίες, σε τό
πο και χρόνο, ο οποίος δεν θα ανακοινώνεται εκ των προτέρων
εγκαινιάζοντας έτσι νέες μορφές αγωνιστικών αντιδράσεων,
χρησιμοποιώντας το τακτικό όπλο του αιφνιδιασμού επιδιώκο
ντας να ασκήσει μεγαλύτερη και εντονότερη πίεση στους άμεσα
υπεύθυνους για την δραματική κατάσταση, στην οποία έχουν
οδηγήσει την Χώρα αλλά και την Ελληνική Αστυνομία.
Αδήριτη ανάγκη είναι πλέον η δραστηριοποίηση στο έπακρον
όλων των Πρωτοβαθμίων Ενώσεών μας, το άνοιγμά τους στην
ελληνική κοινωνία -αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελού
με κι εμείς οι ένστολοι- με στόχο την ενημέρωση των συμπολιτών
μας για τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όσο και για
τα ειδικότερα που μας απασχολούν ως τον μόνο δημόσιο φορέα
διασφάλισης του αγαθού της ασφάλειας και της διατήρησης της
κοινωνικής γαλήνης.
Η ελληνική κοινωνία απαιτεί από εμάς να της παρέχουμε το
ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσει τη δραστηριότητά της και στην απαίτηση αυτή εμείς πρέπει να είμαστε παρόντες
και αποτελεσματικοί, παρά τα οξυμμένα προβλήματα και την
αβεβαιότητα που προκαλεί σε όλους η κυβερνητική πολιτική.
Επίσης, τονίσαμε ότι οι περιστάσεις δεν επιτρέπουν κανένα εφη
συχασμό ούτε δικαιολογίες, το μέτωπο είναι ανοικτό και απαι
τεί την ενεργό συμμετοχή όλων μας. Καθήκον και μέλημά τους
επιβάλλεται να είναι ως εκπρόσωποι των συναδέλφων τους και
ενεργοί συνδικαλιστές η αγωνιστική παρουσία των ιδίων και η
ενεργοποίηση των συναδέλφων μας.
Δηλώνουμε ότι ως Έλληνες δεν διαπραγματευόμαστε την αξιοπρέπειά μας. Αρνούμαστε να δεχθούμε κατοχικούς όρους διακυ
βέρνησης του τόπου μας.
Απαιτούμε σεβασμό από όλους.
Δεν μας πτοούν και δεν μας λυγίζουν οι εκβιασμοί και τα ψευτοδιλήμματα τους, με τα οποία προσπαθούν να μας τρομοκρα
τήσουν, προκειμένου να πάρουν και τα τελευταία ψίχουλα που
μας απέμειναν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΣ.Υ.
Δεν υποκύπτουμε στην υποτέλεια και
την παρακμή
Παρά τη χθεσινή αιφνιδιαστική,
αψυχολόγητη και ύπουλη μεθόδευση
με στόχο την κατάργηση του Κώδικα
Μεταθέσεων και την καταρράκωση της
υπηρεσιακής και οικογενειακής αξιοπρέπειάς
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μας, η Ομοσπονδία μας κλιμακώνει ανεπηρέαστα χον αγώνα της,
απαιτώντας απο' την Κυβέρνηση και τους τροϊκανούς να αντιληφθούν ότι με την πολιτική που ακολουθούν ταπεινώνουν με
απρόβλεπτες συνέπειες τον υπερήφανο ελληνικό λαό και τα ορκι
σμένα να διαφυλάττουν την ασφάλειά του, Σώματα Ασφαλείας.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά από πρόταση του Διοικητικού μας
Συμβουλίου, το Γενικό Συμβούλιο το οποίο συνεδρίασε σήμερα
στην αίθουσα Παύλος Μπακογιάννης του υπουργείου Προστα
σίας του Πολίτη, πραγματοποίησε παραστάσεις διαμαρτυρίας
και επέδωσε Ψήφισμα Διαμαρτυρίας από κοινού με τις άλλες
Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας, στα γραφεία της Ευρω
παϊκής Έντασης, στις Πρεσβείες της Γερμανίας και της Γαλλίας
καθώς και στη Βουλή των Ελλήνων.
Για άλλη μια φορά καταγγείλαμε ότι η κατάργηση των βασικών
κοινωνικών - οικονομικών - εργασιακών και ασφαλιστικών δι
καιωμάτων και κατακτήσεων έχει πάρει ραγδαίους ρυθμούς με
αποτέλεσμα να διαρρηγνύεται ο κοινωνικός ιστός και να καταδι
κάζονται στη φτώχεια πλατιά λαϊκά στρώματα.
Απαιτούμε την άμεση απόσυρση του αντικοινωνικού και αντε
θνικού μνημονίου και να επιδειχθεί εκ μέρους των ιοχυρών οικο
νομικών κρατών η μέγιστη δυνατή κοινοτική αλληλεγγύη, λαμβάνοντας υπόψη του ότι ο ελληνικός λαός ξέρει να αγωνίζεται
και να διεκδικεί το δίκιο του.
Στο Γενικό Συμβούλιο προσήλθε η ηγεσία της Ελληνικής Αστυ
νομίας με επικεφαλής των Αντιστράτηγο Ελευθέριο Οικονόμου,
ειοπράττοντας την εύλογη αγανάκτηση και διαμαρτυρία μας
για την προώθηση και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κατάπτυστου Προεδρικού Διατάγματος, χωρίς
καν να υπάρξει ενημέρωση για την επίμαχη διάταξη. Ο κ. Αρ
χηγός δικαιολογήθηκε ότι ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή
από το Συμβούλιο της Επικράτειας αλλά σε καμία περίπτωση
δεν υποκρύπτει βούληση της Ηγεσίας περί ανατροπής του Αντι
κειμενικού Κώδικα Μεταθέσεων, που όπως ο ίδιος παραδέχθηκε,
θωρακίζει τον ένστολο από τις αυθαιρεσίες της διοίκησης και ως
τέτοιος πρέπει να κινείται στη λογική της περαιτέρω αντικειμενικοποίησής του.
Επίσης, μας ενημέρωσε ότι ούτε είναι στις προθέσεις της πολι
τικής ηγεσίας να υπάρξει καταστρατήγηση της συνδικαλιστικής
μας κατάκτησης και αυτό θα μας γνωστοποιηθεί και από την
πολιτική ηγεσία. Ήδη με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, η οποία μας κοινοποιήθηκε και είναι
αναρτημένη στο www.poasy.gr, γίνεται γνωστό ότι η επίμαχη
ρύθμιση θα καταργηθεί στις επόμενες ημέρες με προώθηση σχε
τικού Π.Δ.
Στο Γενικό Συμβούλιο, προοήλθαν επίσης και τοποθετήθηκαν
ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου κ. Αλέξης Μητρόπουλος, τονί
ζοντας ότι τυχόν αποδοχή του επίμαχου Π.Δ. αχ; έχει, ισοδυναμεί
με ντε φάκτο κατάργηση του αντικειμενικού συστήματος μετα
θέσεων, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου κ. Νίκος
Φράγκος και ο διευθυντής του ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Κων/νος Τσουβάλας, ο οποίος αναφέρθηκε στις προτάσεις του για την αποτροπή
της κατάρρευσης του ταμείου λόγω των αυξητικών ροών απο
στρατείας, σημειώνοντας ότι τα νέα μέτρα που ανακοινώνονται
συνεχώς (περικοπές εφάπαξ ρεκάσεις συντάξεων κλπ) αποδιοργανώνουν ακόμα και τον πιο καλό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για
την επιβίωση του ταμείου.

Τέλος, επαναβεβαιώθηκε η απόφασή μας για εντατικοποίηση
του αγώνα μας άμεσα σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο. Να
μη λησμονεί κανείς ότι μόνο με τους αγώνες μας θα πετύχουμε το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Σ.Ε.Φ.ΕΑΑ & Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ.
Όταν η αδικία γίνεται νόμος,
τότε η αντίσταση γίνεται κα
θήκον!
Τα Διοικητικά Συμβούλια
των Σ.Ε.Φ.ΕΑΑ & Π.Ο.ΣΥ.
ΦΥ. συγκλήθηκαν σήμερα
14/09/2011 σε κοινή συνεδρίαση και ομό
φωνα αποφασίστηκε η «ρήξη» μας με όλους
εκείνους τους φορείς που ευθύνονται για τον κατήφορο της οι
κονομικής μας αυτάρκειας αλλά προπάντων τον κατήφορο της
κοινωνικής και οικογενειακής μας αξιοπρέπειας. Η μέχρι τώρα
συνδικαλιστικές μας παρεμβάσεις κατέληξαν δυστυχώς σε «ώτα
μη ακουόντων» και σε αποφάσεις που θυσίασαν τον ένστολο εν
απουσία των θυμάτων.
Δεν επιθυμούμε να αποτελέσουμε την εξαίρεση στον κανόνα των
περικοπών για
την συνεισφορά στην προσπάθεια οπτονομικής εξυγίανσης της
χώρας, απαιτούμε όμως να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητα αγαθά
επιβίωσης των ιδίων και των οικογενειών μας.
Η «εκτροπή» της αποστολής μας που σχετίζεται με την προστα
σία των πολιτών
από το έγκλημα, σε αποστολή προστασίας των υπευθύνων για τα
επιβαλλόμενα
«ληστρικά» μέτρα από τους αγανακτισμένους συμπολίτες μας,
οδηγεί πλέον όλο και
μεγαλύτερο αριθμό, στη σκέψη και τον ενδοιασμό για το ποια εί
ναι η θέση του σε αυτό το «παζλ».
Ο κίνδυνος «βαλκανιοποίησης»της υπηρεσιακής ζωής των συ
ναδέλφων μας και
συνακολούθως η έκπτωση των ηθικών αρχών τους αυξάνοντας
τη διαφθορά στις τάξεις μας θα αποτελέσει το μεγαλύτερο κοινω
νικό πλήγμα εναντία στην χώρα μας και τους συμπολίτες μας
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πλείστα όσα γλαφυρά-τραγικά
περιστατικά που
εκτυλίσσονται αυτές τις μέρες μεταξύ των συναδέλφων μας αλλά
στην παρούσα φάση θεωρούμε περιττά τα πολλά λόγια λαμβάνοντας πρωτοβουλίες με πράξεις και έργα. Μετά από αυτά:
Αποφασίσαμε την έναρξη του αγώνα και της αντίδρασης για τις
περικοπές που
πραγματοποιούνται στο εισόδημά μας βροντοφωνάζοντας ότι
αδυνατούμε να
πληρώσουμε τα οικονομικά χαράτσια που μας επιβάλλει η Κυ
βέρνηση , τις δόσεις των στεγαστικών δανείων που απλόχερα μας
έδωσαν, αδυνατούμε να αγοράσουμε το ακριβό τους πετρέλαιο
για το χειμώνα, αδυνατούμε να αγοράσουμε τον υπηρεσιακό
εξοπλισμό που δεν μας χορηγεί η Υπηρεσία μας, αδυνατούμε να
ανταπεξέλθουμε στις βασικές ανάγκες της οικογένειές μας με 300
□ που μας απομένουν από το μισθό μας!
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρόν στην έν
στολη διαμαρτυρία που θα πραγματοποιήσουμε την 27/09/2011
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(ημέρα καταβολής της μισθοδοσίας μας) στη Βουλή των Ελλή
νων στην Αθήνα ως αρχή στον αγώνα μας Ενάντια στην φοροεισπρακτική επιδρομή των φτωχών.
Επίσης ζητούμε την άμεση ανταπόκριση τους σε αγωνιστικές
κινήσεις που θα
πραγματοποιηθούν μέχρι την μεγάλη μας διαμαρτυρία, αλλά και
στις επόμενες
συμβολικές και μη, διαμαρτυρίες, που θα αποφασίσει η επιτροπή
αγώνα.
Επειδή ποτέ δεν λειτουργήσαμε με άλλο γνώμονα παρά μόνο το
συμφέρον των μελών μας και δεν πραγματοποιούμε διαμαρτυρί
ες για τις διαμαρτυρίες,
Ζητάμε άμεσα, εδώ και τώρα:
- Άμεση συνάντηση των συνδικαλιστικών φορέων Σ.Ε.ΦΕΑΑ
& Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ. με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Βενιζέλο, τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.
Παπουτσή και με εκπροσώπους της Τρόικας.
- Την κατάργηση των από 01/01/2011 νέων εισπρακτικών μέ
τρων και την επιστροφή
των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην τρέχουσα μισθο
δοσία.
- Καθορισμός κατώτατου μισθού επιβίωσης του αστυνομικού και
θεσμοθέτηση του από την Βουλή των Ελλήνων.
- Την αναστολή των δόσεων των στεγαστικών δανείων όλων των
εμπορικών τραπεζών και των δανείων του Ταχυδρομικού Ταμι
ευτηρίου μέχρι το χρονικό σημείο που θα θεωρηθεί ασφαλές για
τους συναδέλφους.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, Ζητούμε από εσάς και τις οικογένειες σας, όλοι
μαζί, να δώσουμε τον «αγώνα τον καλό» μέχρις τελικής δικαίω
σης και να σώσουμε την τιμή και την αξιοπρέπεια μας.
Ζητούμε να δώσετε παρών στην εξαγγελθείσα διαμαρτυρία μας
και να δίνεται το παρών σε όσες αγωνιστικές ενέργειες πραγμα
τοποιηθούν εφεξής.
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κερδίσει η δικαιοσύνη και η λογική.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (31-8-2011)
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με τις επίσημες εξαγγελίες η Κυβέρνηση δεν επιδιώκει
ιδιαίτερο όφελος, από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου.
Το συμπέρασμα εξάγεται αβίαστα αφού αποφάσισε να προχω
ρήσει σε ήπια προσαρμογή των απαράδεκτα υψηλών αποδοχών
ορισμένων φορέων του Δημοσίου (όρα: Υπουργείο Οικονομικών,
Υπουργείο Εσωτερικών, Υ.ΠΑ, Τελωνειακοί) και μάλιστα σε
ορίζοντα 7ετίας, κατά δήλωση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομι
κών κ. Παντελή Οικονόμου.
Για την Κυβέρνηση, όμως σε όσους χρόνια τώρα επέζησαν με
στωικότητα στα όρια της φτώχειας, χωρίς την είσπραξη - λήψη
ειδικών αμοιβών και επιδομάτων (όρα: Πολιτικοί Υπάλληλοι
των Αρχηγείων ΕΆΑΣ., Πυροσβεστικού Σώματος), ισχύουν κα:
εφαρμόζονται οι οριζόντιες περικοπές που επιβάλει η νέα οικονο
μική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε, καθώς και οι πρόσφα
τες μειώσεις των αποδοχών από την έκτακτη εισφορά, τη μείωση
του κινήτρου απόδοσης κατά 50%, την εισφορά 3%, για την ανερ
γία και το Τ.Π.Δ.Υ., επί του συνόλου των εισοδημάτων τους, με
στόχο κυρίως το όφελος για την κάλυψη των ελλειμμάτων.
Για εμάς η αντικειμενική αλήθεια είναι ότι είμαστε κάτω από την
κόκκινη γραμμή, στο όριο της φτωχοποίησης, αφού μετά από
28 χρόνια υπηρεσίας οι Δ/ντές Πολιτικοί Υπάλληλοι λαμβάνουν
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μηνιαίες αποδοχές κάτω από 1.300,00 ευρώ και ο μισθός των
υπολοίπων υπαλλήλων κυμαίνεται μεταξύ 900,00 και 1.100,00
ευρώ.
Εύλογα τίθεται το ερώτημα που οφείλετε να απαντήσετε, αφού
συμμερίζεστε και θέλετε να υλοποιήσετε την πολιτική που εξαγ
γείλατε για τη διατήρηση της προσωπικής διαφοράς. Το ερώτημα
δεν είναι άλλο από του “Πού είναι η ισότιμη μεταχείριση και ποιο
όφελος προκύπτει για εμάς από την πολιτική που εξαγγείλατε,
δια στόματος του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών, όταν για
όλους τους άλλους που λάμβαναν ειδικές αμοιβές και επιδόμα
τα (έστω και από τη μείωσή τους) προκύπτει έμμεσα όφελος και
μάλιστα διαχρονικά σε βάθος 7ετίας από την προσωπική διαφορά
που θέλετε να διατηρήσετε”:
Για να θεωρηθεί το μέτρο δίκαιο πρέπει να χορηγήσετε ανάλο
γο επίδομα ως προσωπική διαφορά σε όλους όσους χρόνια δεν
ελάμβαναν πρόσθετες αποδοχές, οι οποίοι είναι ελάχιστοι, όπως
εν προκειμένω οι υπάλληλοι των Αρχηγείων ΕΑΑΣ και Πυρο
σβεστικού Σώματος.
Είναι δηλαδή, η πολιτική σας άδικη και ανάλγητη αφού προωθεί
την απαράδεκτη και προκλητική, αλλά κυρίως αδιέξοδη επιλογή
της διατήρησης της προσωπικής διαφοράς των για χρόνια υψηλόμισθων υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα.
Από τις ενέργειές σας η απάντηση και τα συμπεράσματά μας. Τα
επέκεινα τελειώνουν το χρόνο... για όλους μας.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (30-9-2011)
Κύριε Υπουργέ,
Χωρίς ίχνος έπαρσης οφείλουμε να δηλώσουμε, ότι με ουσιαστι
κή προσφορά εργασίας για ένα ξερό μισθό της πείνας και καμία
πρόσθετη απολαβή για χρόνια, σταθήκαμε στην πρώτη γραμμή
της προσπάθειας και όχι στα παρασκήνια και το απυρόβλητο, για
το καλό της κοινωνίας και της πατρίδας.
Αδυνατούμε, όμως, να κατανοήσουμε την ευκολία με την οποία
μας βάλατε στο ίδιο τσουβάλι με όσους για πολλά χρόνια ταύτι
σαν την παρουσία τους στο Δημόσιο με υπέρμετρες παροχές και
προνόμια.
Με τη στάση μας αυτή μας οδηγήσατε -τους τίμιους, γιατί τα
λαμόγια έχουν εξασφαλιστεί για πολλά χρόνια ακόμα- στην αναξιοπρέπεια, τον εξευτελισμό και την κατάθλιψη και τώρα μας
υποβάλλετε στο μαρτύριο της εργασιακής εφεδρείας, χωρίς κα
θαρά κριτήρια και πλαίσιο εφαρμογής του μέτρου.
Για να σας διευκολύνουμε, θα θέλαμε να σας προτείνουμε για σωρευτική εφαρμογή μια δέσμη κριτηρίων, για την επιλογή αυτών
που θα τεθούν σε εργασιακή εφεδρεία, με διασφαλισμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή με κατά προτεραιότητα επανένταξή τους
στο μέλλον.
(α)Το προσωπικό που προσέλαβαν βάσει του νόμου οι Βουλευτές
για την κάλυψη των αναγκών τους.
(β)Το σύνολο των υπαλλήλων που υπηρετούν στα Υπουργεία
Οικονομικών, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυ
ξης και Μεταφορών που είναι προσλήψεις πριν το 1983 και είναι
πάνω από 58 χρονών.
(γ)Το σύνολο των αποσπασμένων που αμείβονται από τον Φο
ρέα στον οποίο ανήκουν οργανικά και προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε άλλους Φορείς πάνω από μία τριετία.
(δ)Το 30% των αποσπασμένων και μετακλητών υπαλλήλων
στα πολιτικά γραφεία των Υπουργών, εφόσον υπερβαίνουν τους
(50).
(ε)Επαναφορά σε ισχύ της καταργηθείσας διάταξης για αναγνώ
ριση χρόνου υπηρεσίας ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, για
όσους όμιος είναι πάνω από 58 χρονών.
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Ανεξάρτητα από τον τρόπο που προβάλλονται τα αιτήματα, αλλά
και την απαξίωση που επήλθε από τη μαξιμαλιστική και λαϊκίστικη προσέγγιση του διακαίου των υπηρετούντων στο δημό
σιο τομέα, κανένας σώφρων άνθρωπος δεν μπορεί, να θεωρήσει
συλλήβδην τον δημόσιο υπάλληλο, ως κλέφτη, βασανιστή των
πολιτών και ρουφήχτρα του δημόσιου χρήματος, όπως επιχει
ρούν ορισμένα επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και αρκετά
Μέσα Ενημέρωσης με τους καλοπληρωμένους κήνσορές τους
και τιμητές της πολιτικής ζωής, την ώρα που οι μεγαλόσχημοι
της πολιτικής, αλλά και οι εκφραστές των προαναφερόμενων

[

συμφερόντων και κέντρων, δεν στερήθηκαν τίποτα από τους
παχυλούς μισθούς και τα προνόμιά τους (αυτοί από πού αλήθεια
τα παίρνουν;), τους οδηγούς τους φρουρούς και τα πολυτελή
αυτοκίνητα.
Κλείνοντας θα θέλαμε, να σας τονίσουμε ότι, αν ψάχνετε άλλοθι
να κρύψουμε πάλι τα προβλήματα κάτω από το χαλί, δεν μπο
ρούμε να σας το προσφέρουμε, διαφορετικά δώστε στρατηγική
και περιεχόμενο στην εφαρμοζόμενη οικονομική και αναπτυξι
ακή πολιτική ώστε να σας επιλέξουμε στην νέα πορεία του λαού
και της χώρας.

ΠΕΝΘΗ :

t Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αθανάσιος Νάσιος. Γεν
νήθηκε το έτος 1962 στην Αθήνα. Κατετάγη το 1987 και υπη
ρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και της Α.Δ.
Λέσβου. Υπήρξε έγγαμος. Απεβίωσε την 30/8/2011.

t Υπαστυνόμος Β Άγγελος Σκιαδαρέσης.
Γεννήθηκε το έτος 1962 στη Λευκάδα. Κατετά
γη το 1982 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και της Α.Δ. Δωδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου.
Απεβίωσε την 7/8/2011 από παθολογικά αίτια.
t Υπαστυνόμος Β' Βασίλειος Αλοιμόνου.
Γεννήθηκε το έτος 1970 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Κατετάγη
το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττι
κής και των Α.Δ. Μεσσηνίας και Αρκαδίας. Υπήρξε άγαμος. Απε
βίωσε την 6/7/2011 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος,
t Υπαστυνόμος Β' (ΜΑ) Στυλιανός Γιούσας. Γεννήθηκε
το έτος 1948 στα Τρίκαλα. Κατετάγη το 1971 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 6/7/2011.
t Ανθυπαστυνόμος Βασίλειος Χατζησπύρου. Γεννήθηκε
το έτος 1959 στην Αττική. Κατετάγη το 1982 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ . Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και
πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 5/6/2011 από παθολογικά
αίτια.
t Ανθυπαστυνόμος Χαράλαμπος Ναστουλης. Γεννήθηκε το
έτος 1959 στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 1981 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ Α Δ . Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απε
βίωσε την 5/6/2011 από παθολογικά αίτια,
t Ανθυπαστυνόμος Αθανάσιος Παπαχίντζιος. Γεννήθηκε το
έτος 1956 στη Σκοτούσα Σερρών. Κατετάγη το 1982 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ ΑΔ. Αττικής Υπήρξε έγγαμος και πα
τέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 12/5/2011 από παθολογικά αίτια

t Ανθυπασιπστής ε.α. της τέως Ε.Χ. Γεώργιος Πόρνος.
Γεννήθηκε το έτος 1927 στην Τσαγκαράδα Βόλου. Κατετάγη το
1947 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλο
νίκης και των Α.Δ. Λακωνίας, Αρκαδίας, Ιωαννίνων, Κυκλάδων,
Πιερίας και Φθιώτιδας. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.
Απεβίωσε την 26/8/2011 από παθολογικά αίτια,
t Αρχιφύλακας Βλάσιος Αποστόλου. Γεννήθηκε το έτος 1969
στην Αθήνα. Κατετάγη το 1995 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη
ρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής και της Α.Δ. Εύβοιάς. Υπήρξε έγγαμος
και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 11/6/2011 από παθολο
γικά αίτια.

t Αρχιφύλακας Νικόλαος Ζαϊμίδης.
Γεννήθηκε το έτος 1977 στην Καβάλα. Κα
τετάγη το 1996 και υπηρέτησε σε διάφορες
υπηρεσίες των Α.Δ. Κιλκίς και Καβάλας.
Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την 11/8/2011.

t Υπαρχιφύλακας Στέφανος Παπαγεωργίου. Γεννήθηκε το
έτος 1985 στη Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 2003 και υπηρέτησε
σε διάφορες υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης. Υπήρξε άγαμος.
Απεβίωσε την 5/6/2011 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος,
t Υπαρχιφύλακας Ιωάννης Λιαρός. Γεννήθηκε το έτος 1971
στον Πειραιά. Κατετάγη το 1999 και υπηρέτησε σε διάφορες
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ. Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την
1/12/2010 από παθολογικά αίτια.
t Αστυφύλακας Ηλίας Μπράφας. Γεννήθηκε το έτος 1983
στα Ιωάννινα. Κατετάγη το 2007 και υπηρέτησε σε διάφορες
υπηρεσίες της Γ Α Δ . Αττικής. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την
12/6/2011 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος,
t Δόκιμος Αστυφύλακας Παντελής Αθανασόπουλος. Γεν
νήθηκε το έτος 1991 στη Νέα Υόρκη. Κατετάγη το 2009 και
φοιτούσε στο Τ.Δ.Α. Ξάνθης. Υπήρξε άγαμος. Απεβίωσε την
10/9/2011 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος.
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Η Ελληνική Αστυνομία στο «All Sports Show & Fashion»
και η ομάδα πυγμαχίας έκαναν επιδείξεις του αθλήματος τους
και τέλος η ομάδα κωπηλασίας συμμετείχε σε αγώνα - επίδειξη
σκυταλοδρομίας.
Οι αθλητές - αστυνομικοί μοίρασαν στον κόσμο φυλλάδια με
θέματα που αφορούν το αντικείμενο του Σώματος, αλλά και
την «Αστυνομική Ανασκόπηση», ενώ ταυτόχρονα προτζέκτορας πρόβαλε δράσεις διαφόρων υπηρεσιών του Σώματος. Τα
εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την 23/9 και εκ μέρους του Σώ
ματος παρευρέθη ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας
Αντιστράτηγος Ιωάννης Ραχωβίτσας.

1 (ΐ<)Λ pc · ιη α Υ .Φ .Α .Α . έλαβαν μέρος στην ετήσια
έκθεση «all sports show & fashion» (23/9 έως 2/10/2011) στο
εκθεσιακά κέντρο Metropolitan Expo. Σε προγραμματισμέ
νες παρουσιάσεις αθλημάτων συμμετείχαν οι ομάδες Καράτε,
Τζούντο και tae kwon do, οι ομάδες Καλαθοσφαίρισης και
Χειροσφαίρισης έδωσαν αγώνα επίδειξης με τις ομάδες Α.Ε.
Λιβαδειάς και Α.Ε.Κ. αντίστοιχα. Η ομάδα της άρσης βαρών

Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Ενόπλων Δυνάμεων
■
ιο \ι' κατέκτησε ο Υπαρχ/κας Παύλος Χαλκιόπουλος στο πρωτάθλημα Ποδηλασίας Ε.Δ. που πραγματο
ποιήθηκε στις 3 Ιουλίου στην Κυπαρισσία Μεσσηνίας, ενώ
στο ομαδικό, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας κατέκτησε
την τρίτη θέση. Στους αγώνες συμμετείχαν 6 ομάδες με 41
αθλητές. Συνολικά οι ποδηλάτες διένυσαν απόσταση 58 χι
λιομέτρων. Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αθλητών της
Ελληνικής Αστυνομίας: ο Υπαρχ/κας Παύλος Χαλκιόπουλος
κατέλαβε την 2η θέση, ο Αστ/κας Κων/νος Μαυρίδης την
10η, ο Ειδ. Φρουρός Παναγιώτης Κελόγλου την 13η, ο Ειδ.
Φρουρός Γεώργιος Φωκάς την 14η, ο Ειδ. Φρουρός Ηλίας
Μπόλης την 15η, ο Δοκ. Αστ/κας Γεράσιμος Σπηλιωτόπουλος
την 25η, ο Αρχ/κας Χρήστος Μποταίτης την 32η, ο Αρχ/κας
Δημήτριος Πανταζής την 33η και ο Αρχ/κας Ευάγγελος Καστινός την 34η θέση. Αρχηγός ομάδας - προπονήτρια ήταν η
Υ/Β' Ζαχαρούλα Μπίρη, της Υ.Φ.ΑΑ και αρχηγός αποστολής
ο Διοικητής της Υ.Φ.Α,Α ΑΙΑ' Διονύσιος Γεωργακόπουλος.
Η ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: Την 1η θέση κατέλαβε
ο Στρατός Ξηράς, την 2η το Πυροσβεστικό Σώμα, την 3η η

Ελληνική Αστυνομία, την 4η η Πολεμική Αεροπορία, την 5η
το Πολεμικό Ναυτικό και την 6η το Λιμενικό Σώμα.

Στις τελετές έναρξης - λήξης και στις απονομές παρέ
στησαν: ο Δήμαρχος του Δήμου Τριφυλίας κ. Κων/νος Κάλ
λιας, ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Σαμπατζιώτης, ο Αστυνο
μικός Διευθυντής Μεσσηνίας Βασίλειος Γεωργακόπουλος, ως
εκπρόσωπος του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και
εκπρόσωποι των Σωμάτων.

Αγώνες Υδατοσφαίρισης Ε.Δ. και Σ.Α.
<ικιιλι του βάθρου ανέβηκε η ομάδα Υδατοσφαίρισης των ανδρών τη ς Ε λλη νική ς Αστυνομίας, στο πρω
τάθλημα Ε.Δ. και Σ.Α. που διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Αγίου
Κοσμά 11-13 Ιουλίου 2011, σημειώνοντας συνολικά δύο ν ίκες και
δύο ήττες. Στον μικρό τελικό η ομάδα τη ς Ε λληνικής Αστυνομίας
επικράτησε τη ς ομάδας του Στρατού Ξηράς με 8-5.
Την οργάνωση των αγώνων είχε το Αρχηγείο του Π.Σ., υπό
την εποπτεία του Ανωτάτου Συμβουλίου Αθλητισμού Ε.Δ. Στους
αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές των τριών Κλάδων τω ν Ε.Δ . και
των Αρχηγείων των Σ.Α.
Η ομαδική κατάταξη είχε ως εξής: Την 1η θέση κατέλαβε το
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Λιμενικό Σώμα, την 2η το Πυροσβεστικό Σώμα, την 3η
η Ε λληνική Αστυνομία, την 4η ο Στρατός Ξηρός, την
5η το Πολεμικό Ναυτικό και την 6η η Π ολεμική Αερο
πορία.

Η σύνθεση της ομάδας της Ελληνική ς Αστυνομί
ας είχε ως έξης: Υ/Α' Ανέστης Σαρόγλου, Υ/Β’ Πέτρος
Λαγουδάκος, Υ/Β' Αναστάσιος Σχίζας, Αρχ/κας Βασίλειος
Δαβίλλας, Αρχ/κας Δημήτριος Κρητικός, Αρχ/κας Πα
ναγιώτης Λουκόπουλος, Αστ/κας Γεώργιος-Διονύσιος
Χατζηδάκης, Αστ/κας Νικόλαος Ντούλος, Αστ/κας Ανάρ
γυρος Χριστόπουλος, Αστ/κας Ιορδάνης Άγγος, Αστ/

κας Βενιαμίν Γιαννιώτης, Αστ/κας Γεώργιος-Στέφανος
Μαλαθούνης, Ειδ. Φρ. Γεώργιος Καλουζάκης, Ειδ. Φρ.
Εμμανουήλ Χαρκοφτάκης και Δοκ. Αστ/κας Ευάγγελος
Δραγώνας ω ς αθλητές, Α/Α' Διονύσιος Γωργακόπουλος,
ω ς αρχηγός αποστολής, Υ/Β' Γεώργιος Κουτσιούμπας
ω ς αρχηγός ομάδας και ο Αρχ/κας Θεόδωρος Μπερδές ω ς
προπονητής. Στους τελικούς αγώνες και στις απονομές
παρευρέθησαν ο Αστυν. Δ ιευθυντής Λεωνίδας Παπαδήμας τη ς Δ/νσης Ν/Α Α ττικής, ω ς εκπρόσωπος του Σώμα
τος, επικεφαλής αντιπροσωπείας αστυνομικών και ο Υ/Β'
Νικόλαος Γιακουμάκης, Δ ιοικητής του Α.Τ. Ελληνικού.

7ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αντισφαίρισης Αστυνομικών
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην πόλη
Balatonboglar της Ουγγαρίας το Πανευρωπαϊκό Πρωτά
θλημα αντισφαίρισης Αστυνομικών το οποίο διοργάνωσε η
Πανευρωπαϊκή Αθλητική 'Ενωση Αστυνομικών (U.S.P.E.)
κατά το χρονικό διάστημα 5-12/6/2011. Η ομάδα της Αθλη

τικής Ένωσης απαρτιζόταν από τους κάτωθι αστυνομικούς-αθλητες: Αρχ/κας Βασιλική Κοτρώτσου, Αρχ/κας
Νικόλαος Τσελεκίδης, Αρχ/κας Γεώργιος Παπαναστασίου,
Υπ/κας Αναστάσιος Βασιλειάδης, Αστ/κας Παναγιώτης Κοιβέρογλου, Αστ/κας Λάζαρος Μιχαλέας. Στο πρωτάθλημα συμ
μετείχαν 64 άνδρες αθλητές και 26 γυναίκες αθλήτριες από
17 χώρες της Ευρώπης (Γερμανία, Αυστρία, Τσεχία, Τουρκία,
Σλοβακία, Ρωσία, Λουξεμβούργο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Δανία, Μονακό, Ιταλία, Νορβηγία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Ου
κρανία και Ελλάς). Αξίζει να σημειωθεί πως η χώρα μας για
πρώτη φορά συμμετείχε με την αντιπροσωπευτική της ομάδα
σε πρωτάθλημα πανευρωπαϊκού επιπέδου αποκομίζοντας ευ
μενή σχόλια από αστυνομικούς των υπολοίπων ευρωπαϊκών
Αστυνομιών, τόσο για το αγωνιστικό της επίπεδο όσο και την
άρτια παράσταση και εμφάνισή της στους χώρους των εγκα
ταστάσεων. Κατά την διάρκεια των αγώνων παρέστησαν
ο Υπουργός Εσωτερικών της Ουγγαρίας κ. Sandor Pinter Dr.

και ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Jozsef Hatala
Dr., οι οποίοι χαιρέτησαν τους συμμετέχοντες αθλητές από
όλες τις χώρες καθώς την ελληνική αποστολή συζητώντας
με ιδιαίτερη θέρμη και ανταλλάσσοντας αναμνηστικά δώρα.
Την αποστολή συνοδέυσαν ο αναπληρωτής Γ.Γ. της Αθλη
τικής Έ νω σης Αρχ/κας Ουσταμπασίδης Ρήγας και ο Υ/Β' (ε.α)
Γεώργιος Ντζούφρας οι οποίοι με την βοήθεια των αθλητών
της ομάδας συνέβαλλαν τα μέγιστα με τις προσπάθειες τους
για την αξιόλογη παρουσία της ομάδας στους αγώνες.

«Μεδώνια 2011»
Σ τ α « Μ Ε Δ Ω Ν ΙΑ 2 0 1 1 » , που διεξήχθησαν στα Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας μετείχε φέτος το καλοκαίρι (3-4 Αυγούστου) η γυ
ναικεία ομάδα Πετοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας, μετά από πρόσκληση του αθλητικού συλλόγου “ΜΕΔΕΩΝ”.
Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας πήρε μέρος σε αγώνες Beach Volley και πετοσφαίρισης με την ομάδα του συλλόγου σε μια
προσπάθεια που δεν είχε τόσο έντονο αγωνιστικό χαρακτήρα όσο μια διάθεση βοήθειας και ενίσχυσης της τεχνικής κατάρτισης
των αθλητριών του τοπικού συλλόγου από τα κορίτσια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την ομάδα του Σώματος αποτελεσαν οι αθλήτριες της Υ.Φ Α Α : Υπαρχ/κας Ειρήνη Βουγιουκλίδου, Υπαρχ/κας Παρθένα
Γκούρα, Υπαρχ/κας Ασπασία Πανταζή, Αστ/κας Γλυκερία Κωνσταντίνου, Αστ/κας Αικατερίνη Σταυροπούλου, Ειδ. Φρουρός
Μαρίνα Καλαίτζιεβα και Ειδ. Φρουρός Μαρία Τσιάρα.
Αρχηγός της αποστολής ήταν η Υποδιοικητής της Υ.Φ.Α.Α.
Υ/Β'Μόρφω Δροσίδου και προπονητής ο Υπαρχ/κας Αλέξαν
δρος Αβραμίδης. Η φιλοξενία των αθλητριών της Ελληνικής
Αστυνομίας, ήταν χορηγία της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. Στις
εκδηλώσεις παρευρέθησαν, ο Δήμαρχος Διστόμου κ. Ιωάννης Πατσαντάρας, ο εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. κ. Ιω
άννης Καραβάς, ο πρόεδρος του συλλόγου “ΜΕΔΕΩΝ” κ. Αθανά
σιος Σαβαρίκας και πολλοί φίλοι του αθλήματος. Η αντιπροσωπεία
του Σώματος επέδειξε άψογη συμπεριφορά αφήνοντας τις καλύτε
ρες εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία.
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ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΣ :

Πρωτάθλημα χαντ-μπολ Ε.Δ. και Σ.Α.
ί Ιαρέμεινε στο θρόνο τ η ς η ομάδα χάντ-μπολ χων ανδρών της Ελληνικής Ασχυνομίας αφού σχον χελικό χου πρωταθλήματος
Ε.Δ. και Σ Α που έγινε χο Σάββατο (17/9) σχο κλεισχό χου Βύρωνα, επικράχησε χης ομάδας χου Λιμενικού Σώματος με 25-24.
Σε ένα παιχνίδι γρήγορο και ευέλικχο, με συνεχείς εναλλαγές σχο σκορ, η ομάδα χης Ελληνικής Ασχυνομίας καχάφερε να πάρει
σχο χελευχαίο δεκάλεπχο προβάδισμα χριών γκολ και χελικά να κερδίσει χο παιχνίδι με ένα γκολ διαφορά διατηρώντας έχσι χον
χίχλο χου πρωχαθληχή που καχέχει χα χελευχαία χρία χρόνια.
Η ομάδα χης Ελληνικής Αστυνομίας με προπονητή τον Δημήτρη Βελαώρα απαρτιζόταν από τους: Θεόδωρο Γκλαβόπουλο, Γεώργιο Τσέλιο,
Κυριάκο Λάππα, Γεώργιο Μαστρογιάννη, Γεώργιο Μπάρ
μπα, Γαβριήλ Μάνθο, Γεώργιο
Ερμείδη, Ιωάννη Μπαχσιόλα,
Ιωάννη Τσαγκοόλη, Κων/νο
Βότση, Σπύρο Καχσαρά, Λά
μπρο Κουτσομήτρο, Ιωάννη
Ξέκαλο, Ανδρέα Λέκκα και Ευθύμη Όρκα.

Η ομάδα του Λιμενικού Σώ
ματος με προπονητή τον
Γεώργιο Καραντκολόπουλο
απαρτιζόταν από τους: Γε
ώργιο Ζαραβίνα, Παναγιώτη Νχάρα, Ευάγγελο Ρασπίτσο, Στέφανο Βελιχσιάνο, Αθανάσιο Μπέρχσια, Ιωάννη Ζαγκαΐλα, Δημήχρη Τσακίρη, Νικόλαο Διολέτη, Κων/νο Χαλκίδη, Αναστάσιο Χαχζόπουλο, Αντώνιο Καστρινάκη, Ηλία Χάχοικα και Χρήστο
Σπυρόπουλο

Παγκόσμιο φεστιβάλ πολεμικών τεχνών
Φεστιβάλ Πολεμικών Τεχνών στη Νότιο
Κορέα, σχο οποίο συμμετείχαν τριά
ντα χώρες απ’ όλο χον κόσμο και κάθε
χώρα παρουσίαζε ένα αντιπροσωπευτικό
άθλημα. Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από
8 αθλητές του Παγκρατίου. Ανάμεσα
στους 8 Έ λληνες αθλητές συμμετείχε
και η Μαγδαληνή Κράββαρη, κόρη του
Αρχιφόλακα Κωνσταντίνου Κράββαρη
που υπηρετεί στην «ομάδα Ζ» της Αμέ
σου Δράσεως Αττικής, η οποία χα χελευ
χαία χρόνια έχει σημειώσει πολλές και
σημαντικές νίκες.

Αγώνες Special Olympics
Ο Ανδρέας Κωλέττης ήταν μέλος χης Ελληνικής αποστολής
στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics που πραγματο
ποιήθηκαν στην Αθήνα από 25 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2011 και
συμμετείχε ως επικεφαλής προπονητής χης ομάδος χης Άρσης
Βαρών, η οποία κατέκχησε συνολικά 39 μετάλλια (13χρυσά,
19 ασημένια και 7 χάλκινα).
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{ΤΣΕΣΚΑ

CESKA ZB
✓

SINCE

1 935"

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!

: Τ ϋ ι

,

. -

·
■Δ ια μ έτρ η μ α : 9 m m

CZ 75 (P-01)
DCOMPACT

■Σ κελ ετό ς: Α λο υ μ ίνιο
α ερ ο σ κά φ ο υ ς (A irc ra ft G ra d e )
• Χ ω ρ . Γεμισ τήρα: 14+1 φυσίγγια

To CZ 75 D-COMPACT
είναι βασισμένο στο
μηχανισμό του CZ 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 CZ 75 P-01 (D COM
PACT) έλαβε πιστοποίηση από το ΝΑΤΟ
(NSN 1005-16-000-8619) μετά από
εξονυχιστικά τεστ. Επίσης το ίδιο όπλο
δοκιμάστηκε επιτυχώς σε Ελλήνικό έδαφος
το 2003 για την ανανέωση του φορητού
οπλισμού της αστυνομίας περνώντας
ακόμη και τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες.

CZ P-07 DUTY

• Σ υ νο λικό Μ ήκος: 18,4 εκ.
■Μ ή κο ς Κ άννης: 9 ,2 5 εκ.
• Μ ο νή ς & δ ιπ λή ς ενέρ γεια ς
• Α μ φ ιδ έξιο D e co ckin g
• Σ κο π ευ τικά : Σ τα θ ερ ά
• Α ντιολισ θητική λαβή
• Χ α μ η λή α νάκρουσ η
• H ighscores στις ενσ τικτώ δεις βολές
• Κ α τα σ κευ ή σ ύ μ φ ω να με επ ίσ ημες
π ρ ο δ ια γρ α φ ές N A T O (N S N
1 0 0 5 -1 6 -0 0 0 -8 6 1 9 )
• Β άρος: 800 γρ.

CZ 75 TS

CZ 75 COMPACT

CZ 75 B STAINLESS

CZ 75 B

CZ 2075 RAMI

CZ 75 BD POLICE

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ
UTDOOR
(Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ ), 1 0 5 5 2 , Α Θ Η Ν Α
[9, 2103243129, FAX:

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ

για τα σώματα ασφαλείας!

SPORTS
C 1 ΚΗΦΙΣΟΥ100 (ΕΙΣΟΔΟΣΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5154590, 2105154591, FAX: 210 5154589

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 3 0 -1 6 .0 0 , ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 - 20.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 3 0 -1 5 :0 0

_____

[

ΕΡΕΥΝΑ

Του Στέφανου Παπαδημα*

Παρακίνηση και αφοσίωση:
Πόσο επηρεάζουν την ε ρ γ α ο ί ο ;

| ΙΙα ρ α κ ίν η σ η ^ ^ Η ^ ^ ^ ^
Σιίμφωνα με τις θεωρίες των
γκών, τα κίνητρα για εργασία ερμη
νεύονται στο πλαίσιο των εσωτερικών
αναγκών και ποικίλουν ανάλογα με τις
ατομικές εμπειρίες. Οι ανάγκες ορίζο
νται ως εσωτερικές δυνάμεις που ορ
γανώνουν αντιλήψεις, πεποιθήσεις,
γνώσεις και μέσα. Δύσκολες συμπε__________ ριφορές που μειώνουν το άγχος, δη
μιουργούν μια κατάσταση σταθερό
τητας (Pinder, 1984). Οι θεωρίες αναγκών υποστηρίζουν
ότι τα κίνητρα έχουν ψυχοδυναμική βάση που προέρχε
ται από την παιδική ηλικία (Smither, 1994). Το πιο αξιο
σημείωτο είναι ότι οι επιπτώσεις της θεωρίας του Maslow,
(1968,1970),ειδικά για τα κίνητρα στην εργασία, πρέπει να
εντοπίζονται και να αντιμετωπίζονται με εκτεταμένη προ
σοχή (Porter, 1962 στο McCormick & Ilgen, 1987). Συγκε
κριμένα, ο Maslow (1968,1970) - ως κύριος εκπρόσωπος της
ανθρωπιστικής ψυχολογίας, υποστήριξε ότι υπάρχουν πέ
ντε τύποι αναγκών οι οποίοι κατατάσσονται ιεραρχικά για
ικανοποίηση (βιολογικές, ασφαλείας, κοινωνικές, αναγνώ
ρισης και αυτό-ολοκλήρωσης). Προϋπόθεση για κάθε ανά
γκη στην πυραμίδα του Maslow είναι η ικανοποίηση κάθε
προηγούμενης. Στόχους της θεωρίας είναι ο προσδιορισμός
των βασικών αναγκών που είναι η βάση για την παροχή κι
νήτρων για την εργασία, καθώς και μια εξήγηση της σχέ
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σης που υπάρχει μεταξύ
(McCormick & Ilgen, 1987). Γ ι
‘ α υ 
τό ο Maslow (1968,1970), καλεί
την πρώτη κατηγορία
αναγκών «βάση ενστίκτου» επειδή είναι καθολική για τον
άνθρωπο και βιολογικά σταθερή. 'Ομως, επισημαίνεται ότι ο
περιορισμός του φυσικού ενστίκτου, μπορεί να τροποποιήσει
ή να αναστείλει τις ανάγκες του. (Kostaridou, 1999).
Μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, οι άν
θρωποι εξοικονομούν χρήματα και αναζητούν υγειονομική
περίθαλψη μέσω ασφαλών συμβάσεων και χωρίς να υπάρ
χει η αίσθηση τη ς απειλής. Οι φίλοι, οι διαπροσωπικές και
οι εργασιακές σχέσεις και η συμμετοχή σε κοινωνικές εκδη
λώσεις στον χώρο εργασίας επιτρέπουν στους ανθρώπους να
καλύψουν αυτές τις ανάγκες για φιλία και κοινωνικοποίη
ση (Fumham, 1997). Το επόμενο βήμα είναι η ανάγκη και η
επιθυμία για αυτοεκτίμηση - αναγνώριση, με την οποία βε
βαιώνεται η επιτυχία και η αναγνώριση του ατόμου στην
εργασία. Τέλος, η ανάγκη τη ς αυτοπραγμάτωσης είναι υψίστης σημασίας στην πυραμίδα των αναγκών των Maslow
(1968,1970). Ο Maslow καθορίζει ω ς αυτοπραγμάτωση την
ανάγκη, για την επίτευξη του υψηλότερο δυνατού αποτελέ-

u

Ο ι ανά γκες

σματος που θα προσφέρει στον εργαζόμενο
ορίζοντ
προσωπική ανάπτυξη και δημιουργικότητα
ως εσωτερικές δυνάμεις
(Κάντας, 1998). Βασική αδυναμία της θεω
ρίας του Maslow (1968,1970), είναι η κατά
που οργανώνουν
ταξη της δυσκολίας των αναγκών σε κατη
γορίες. Για παράδειγμα, η ανάγκη για έναν
αντιλήψεις, πεποιθήσεις,
άνδρα να αγαπάει μια γυναίκα δεν είναι μό
γνώσεις και μέσα
νο κοινωνική. Στην περίπτωση αυτή, ο άν
θρωπος μπορεί να φαίνεται ότι εκτός από
την κοινωνική ανάγκη που ικανοποιείται ο
την υγεία στην εργασία, περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά
άνδρας ικανοποιεί και την ανάγκη για ενίσχυση του εγώ του
του εργασιακού περιβάλλοντος όπως η εταιρεία, η πολιτική
και της αναγνώρισης.
και η διαχείριση, ο τρόπος της εποπτείας, οι διαπροσωπικές
Ως εκ τούτου, η ιεράρχηση των αναγκών δεν είναι τόσο σα
σχέσεις, καθώς και τα οφέλη των επιχειρήσεων και των ερ
φ ή ς όπως υποστηρίζεται από τη θεωρία του Maslow, δεδομέ
γασιακών σχέσεων και συνθηκών (Duane & Schultz, 1982).
νου ότι μπορεί να επικαλύπτονται μεταξύ των διαφόρων κα
Οι παράγοντες αυτοί είναι παρόμοιοι με τις φυσιολογικές,
τηγοριών των αναγκών (Μπουραντάς, 2002). Παρόμοια με την
κοινωνικές ανάγκες και τις ανάγκες ασφάλειας του Maslow.
θεωρία του Maslow, είναι η θεωρία του Alderfer (1969,1972). Οι
Στην πραγματικότητα, ο Herzberg πρότεινε ένα μοντέ
άνθρωποι εργάζονται επειδή έχουν ως κίνητρο τρεις και όχι
λο κινήτρων για τους εργαζόμενους. Έ τ σ ι, στην περίπτω
πέντε ανάγκες. Αυτές είναι α) η ύπαρξη, β)οι σχέσεις και γ)η
ση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία του έργου και την πα
ανάπτυξη. Οι θεωρίες των McClelland, Atkinson, Clark &
ροχή στους εργαζομένους του αισθήματος της ευθύνης της
Lowell (1953) βασίζεται επίσης σε αυτό το είδος των θεωρι
εργασίας που επιτελούν καθώς και ευκαιρίες για την ανα
ών. Επιπροσθέτως, σε αυτή τη θεωρία, οι ανθρώπινες απαιτή
γνώριση και την ανοδική εξέλιξη τους (Riggio, 2003). Σύμ
σεις είναι αποτέλεσμα της μάθησης. Οι δυο πιο σημαντικές ανά
φωνα με το μοντέλο των χαρακτηριστικών τη ς εργασίας
γκες που διεγείρουν το λαό να εργαστεί είναι η ανάγκη για την
(Hackman & Oldhman, 1975, 1976, 1980, στην Furnham,
δημιουργία σχέσεων και η εξουσία (Lawson & Shen, 1998). Αυ
1997, Κάντας, 1998, Levy, 2003, Riggio, 2003), απαιτείται η
τή η θεωρία έχει ομοιότητες με τη θεωρία του Herzberg (1966).
κινητοποίηση
των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, οι άνθρω
Η πρωτοτυπία αυτής της θεωρίας σε σχέση με τις άλλες είναι ο
ποι
κινητοποιούνται
εάν:
σύνδεσμος σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης για την ανάπτυξη κά
►
έχουν
εργασιακή
εμπειρία σαν κάτι που έχει ιδιαίτερη
θε είδους ανάγκης. Οι άνθρωποι που έχουν χαμηλή ανάγκη για
αξία
για
αυτούς,
την επιτυχία μπορεί να εκπαιδευτούν μέσω των ασκήσεων, που
►αισθάνονται ότι έχουν την ευθύνη να εργαστούν και
παίζουν σημαντικό ρόλο - δράση και τη στρατηγική προσανα
►γνωρίζουν την έκβαση των προσπαθειών των θέσεων
τολισμένη έτσι ώστε να δημιουργηθεί σ’ αυτούς η ανάγκη για
εργασίας.
επίτευξη. Ο Herzberg (1959,1966) βασίστηκε σε εμπειρικά δε
Οι ψυχολογικές καταστάσεις επηρεάζονται από τη φύση
δομένα για να γίνει η θεωρία του σύνδεσμος των κινήτρων και
της
επιχείρησης, καθώς και από τα ακόλουθα πέντε χαρα
της αίσθησης ικανοποίησης για την εργασία. Τα αποτελέσμα
κτηριστικά
της θέσης εργασίας:
τα της έρευνας, έδειξαν την ύπαρξη συγκεκριμένων στοιχείων
►
ποικιλία
δεξιοτήτων,
που ομαδοποιούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:
►την
ταυτότητα
- αποστολή,
►Παράγοντες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εργασί
►τη σημασία του έργου,
ας και φαίνεται ότι οδηγούν σε παράγοντες ικανοποίησης από
►τη αυτονομία
την εργασία που ονομάζονται κίνητρα υποκίνησης και
►την ανατροφοδότηση.
►παράγοντες που αφορούν το εργασιακό πλαίσιο και η έλ
Η παρότρυνση των υπαλλήλων δεν είναι αρκετή για να
λειψη πρόσβασης τείνει να οδηγήσει στην επαγγελματική δυ
βελτιώσει τις πέντε χαρακτηριστικές εργασίες που απαιτού
σαρέσκεια, και ονομάζονται παράγοντες υγιεινής (Hygienes)
νται, αλλά οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν υψηλή ανάγκη για
(Riggio, 2003).
ανάπτυξη.
Η δεύτερη σειρά παραγόντων είναι αυτοί που σχετίζονται με
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της σχέσης ανάμεσα στους στόχους και
Ο Locke (1968,1990), υποστήριξε όχι το
τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για αυ
πρωταρχικό κίνητρο στην εργασία εξαρτάτούς (Κάντας, 1998). Οι πρακτικές εφαρ
ται από την επιθυμία για την επίτευξη ενός
μογές της θεωρίας των προσδοκιών που
συγκεκριμένου στόχου (Locke, 1968, Locke
χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση, σε
& Latham, 1990, Schultz & Schultz, 1994).
μια προσπάθεια να δοθούν κίνητρα για
Τα κυριότερα σημεία αναφοράς της θεωρίας
τους εργαζόμενους είναι τα εξής (Riggio,
του Locke (1968) είναι η ένταση και το πε
2003 & Κάντας, 1998):
ριεχόμενο του στόχου. Η ένταση αναφέρε►Ο προϊστάμενος διευκρινίζει τα απο
ται στην ισχύ του στόχου και επηρεάζεται
τελέσματα της εργασίας για τους εργαζό
από παράγοντες όπως η σημασία της κατά
μενους και εξηγεί με σαφή τρόπο ποιες
ποσης και της δέσμευσης στην επίτευξη του
οι πιθανές ανταμοιβές και οι ζημίες που
στόχου (Lee et al, 1989 σε Kanfer, 1990). Το περιεχόμενο των
συνδέονται με τις επιδόσεις τους. Είναι σημαντικό σε αυτό
στόχων περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η δυσκολία, η ποτο σημείο να χορηγούνται βραβεία στους εργαζομένους για
λυπλοκότητα, η έννοια του στόχου και η σύγκρουση μεταξύ
την καλή τους απόδοση που το ύψος τους να είναι αρκετά
τους (Kanfer, 1990). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι άνδρες εί
επιθυμητό από τους εργαζομένους.
ναι πιο πιθανό να οδηγηθούν σε υψηλότερες επιδόσεις στο χώ 
► Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τη σχέση μεταξύ
ρο εργασίας τους στο βαθμό που αντιμετωπίζουν δύσκολους
των επιδόσεων και της ικανοποίησης και να έχουν τη γνώ
στόχους (Locke & Latham, 1990). Η παρεχόμενη υπηρεσία
ση ότι, εφόσον επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους θα
τους, ωστόσο, παύει να είναι υψηλή όταν οι στόχοι είναι τό
ανταμεκρθούν.
σο δύσκολο να επιτευχθούν. Οι ειδικοί στόχοι υποδαυλίζουν
►Οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστεύουν ότι μπορούν να
τον χώρο εργασίας περισσότερο από τους γενικούς ή ασαφείς
επιτύχουν τους στόχους τους.
στόχους. Ό σο πιο συγκεκριμένος είναι ο στόχος, τόσο πιο πα
Οπότε, η παρακίνηση και η αφοσίωση είναι δυο παράγο
ρακινητικός είναι. Η υψηλή απόδοση εμφανίζεται όταν υπάρ
ντες που συμβάλλουν αρκετά στην βελτίωση τη ς εργασί
χει ανατροφοδότηση του έργου ή γνώση των αποτελεσμάτων.
ας και επηρεάζουν στην αύξηση τη ς παραγωγικότητας και
Ανατροφοδότηση μπορεί να δοθεί από την ίδια την εργασία,
της αποτελεσματικότητας καθώς και στο γενικό αίσθημα
από τον μισθωτό ή από τον επιβλέπων. Η ανατροφοδότηση
ικανοποίησης του εργαζομένου. ]
μας έδειξε, την ενδεχόμενη ύπαρξη ανάγκης από τον εργαζό
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
μενο να κάνει μεγαλύτερη προσπάθεια ή να υιοθετήσει μια δι
- Βονδούρης Κ , Τσότσολας Ν., Μπονραντά Ν., Σαρρή Α.,(2006).
αφορετική στρατηγική ή να συνεχίσει την ίδια αποτελεσματι
Μέτρηση ικανοποίησης εργαζομένων στην Ελληνική Αστυνομία.
κή τακτική (Jewell & Siegall, 1990). Επιπλέον, η λειτουργία
Εκδόσεις Ινστιτούτο Αστυνομικών Μελετών Επιμόρφωσης και
Τεκμηρίωσης I Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων,
ανάδρασης μπορεί να κινητοποιήσει ένα άτομο, ακόμη και αν
Αθήνα.
η προϋπόθεση αυτή απαιτεί την επίτευξη από άλλα άτομα ή
- Kantas A. (1998). Organizational - Industrial Psycology. Part 1.
ομάδων ατόμων υψηλών επιδόσεων (Mann, Samson & Dow,
Athens: Ellinika Grammata
- Barnett R. Belinda, Bradley L. (2006), «The impact o f
1998, Weiss, Suckow, Rakestraw, 1999, Riggio, 2003). Προκειorganizational support for career development on career
μένου να παρέχει στοχοθετημένα κίνητρα για εργασία, προϋ
satisfaction», Career Development International Vol.12.
ποθέτει ότι οι εργαζόμενοι έχουν αποδεχθεί τους στόχους. Απο
- Brooks LW., Piquero NL., (1998), «Police stress: Does department
size matter?», International Journal o f Police Strategies &
δεκτοί είναι οι στόχοι που συνάδουν με την προσωπικότητα
Management.
και τις αξίες του εργαζομένου, δίκαιοι στον τρόπο με τον οποίο
- Burke J . Karena, Paton D.(2010), «Predicting Police Officer Job
αμείβονται (διαδικαστική δικαιοσύνη) που συνοδεύονται από
Satisfaction: Traditional Versus Contemporary Models o f Trauma
in Occupational Experience», Sage.
εύλογη αμοιβή (διανεμητική δικαιοσύνη). Σύμφωνα με τον
■Hite M. Linda, McDonald S. Kimberly (2005), «Reviving
Vroom (θεωρία της προσδοκίας, 1964) τα «κίνητρα συμπερι
the Relevance o f Career Development in Human Resource
φοράς» αναφέρονται στις διαδικασίες που καθοδηγούν τις επι
Development». Human Resource Development Review.
- Igun S.,(2008), «Exrtinsic Motivation as Correlates o f Work
λογές του προσώπου. Η θεωρία εστιάζει στην προοπτική και
Attitude o f the Nigerian Police Force: Implications for Counselling»,
τον ρόλο των γνωστικών στοιχείων (πι
Department o f Educational Psychology
στεύω και σκέψεις) που αφορούν τα κί
University o f Benin, Benin City, Nigeria
πέντε
- Kinjerski V., Skrypnek B., (2008), «Four
νητρα. Συγκεκριμένα, ένας εργαζόμενος
paths to spirit at work», The Career
ο οποίος ενδέχεται να είναι σε θέση ερ
Development Quarterly Vol. 56.
τύποι αναγκών οι οποίοι
γασίας και να έχει υψηλή απόδοση και
- Murphy S.,Ensher E.,(2001), «The
επίδοση είναι δυνατόν να ανταμειφθεί.
κατατάσσονται ιεραρχικά role o f Mentoring Support and S e lfManagement Strategies on Reported
Η εμφάνιση ή η λειτουργικότητα αναCarrer Outcomes», Journal o f Career
για ικανοποίηση:
φέρεται στην υποκειμενική πιθανότη
Development.
τα ότι μια συμπεριφορά μπορεί να φέρει
βιολογικές, ασφαλείας,
απτά αποτελέσματα (Spector, 2000). Ε ί
ναι ο προσλαμβανόμενος βαθμός σύνδε
κοινωνικές, αναγνώρισης * 0 Αστυφ. Στέφανος Παπαδήμας υπηρετεί
στη Δ/νση Αστυνομικού Προσωπικού IAEA
σης ενός αποτελέσματος με άλλα αποτε
και
είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο
και αυτό-ολοκλήρωσης
λέσματα ή την σύνδεση με άλλο τρόπο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνατν.
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Ε Κ Θ Ε Σ Η Γ ΙΑ ΤΗ Ν Α Ρ Χ Α ΙΑ Μ Α Κ ΕΔ Ο Ν ΙΑ Σ Τ Ο Λ Ο Υ Β Ρ Ο
1< Μ ουσείο του Λούβρου, φιλοξενεί από τις 13 Οκτωβρίου, έκθεση με θεματική
την αρχαία μακεδονική ιστορία, αρχίζοντας από τον 15ο αι. π.Χ., μέχρι τη Ρωμαϊκή
εποχή, όταν πλέον έχει καταλυθεί το μακεδονικό κράτος, επιδρά όμως ποικιλοτρόπως στον ρωμαϊκό πολιτισμό.
Πρόκειται για μια κληρονομιά άγνωστη και όχι μόνον για το ευρύ κοινό, αφού οι
σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη Μακεδονία είναι προϊόν τω ν τε
λευταίων 30 χρόνων. Σε μια ιδιαίτερα καλή στιγμή έρχεται επομένως η έκθεση του
Λούβρου, η πρώ τη η οποία γίνεται επ ί γαλλικού εδάφους για την ιστορία και την
αρχαιολογία του βορειοελλαδικού χώρου.
Στην αίθουσα «Ναπολέων», που είναι η κεντρική τω ν περιοδικών εκθέσεω ν του
μουσείου, σε 1.100 τ.μ., αρχαιολόγοι, συ ντηρ ητές και αρχιτέκτονες βρίσκονται ήδη
στο τελευταίο στάδιο τη ς προετοιμασίας τη ς έκθεσης «Αρχαία Μακεδονία: στο βα
σίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου». Τα πολύτιμα χρυσά μακεδονικά στεφάνια, τα
κοσμήματα, οι λάρνακες, τα γλυπτά, τα ειδώλια αλλά και τα όπλα, τα εργαλεία, τα
αντικείμενα τη ς καθημερινότητας, όπως αίφνης τα σκεύη ή τα σύνεργα καλλωπι
σμού, παίρνουν τη θέση τους ταξινομημένα σε θεματικές ενότητες.
Στα 668 ανέρχονται αυτά τα αντικείμενα με προέλευση τα μεγάλα κέντρα του μα
κεδονικού βασιλείου, τις Αιγές, την Πέλλα, το Δίον, αλλά και πόλεις, οικισμούς
και νεκροταφεία όλης τη ς Μακεδονίας, ενώ ορισμένα παρουσιάζονται για πρώτη φορά, αφού αποτελούν ευρήματα πρό
σφατων αρχαιολογικών ερευνών. Δίπλα τους παρουσιάζονται επίσης για πρώτη φορά και μακεδονικές αρχαιότητες που
βρίσκονται στο Λούβρο, έτσι ώ στε ο αριθμός τω ν εκθεμάτων να αγγίζει τα χίλια! Δύο χρόνια προετοιμασίας και πολύ
περισσότερα συζητήσεω ν τη ς γαλλικής πλευράς μέσω τη ς επιμελήτριας του Λούβρου κυρίας Σοφί Ν τεκάν και τη ς ελ 
ληνικής με επικεφαλής τη διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μ ουσείου Θεσσαλονίκης κυρία Τζένη Β ελένη κατέληξαν σε
αυτό το εντυπωσιακό σύνολο.

Ε Π Α Ν Α Π Α Τ Ρ ΙΣ Μ Ο Σ Α Ρ Χ Α ΙΟ Τ Η Τ Ω Ν Α Π Ο ΤΟ
Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Γ Κ Ε Τ Ι
Ενα π ιπ μβιο α νά γλυ φ ο του 5ου αιώνα π. X. και μία
ενεπίγραφη στήλη με 65 στίχους από το Θορικό Α ττικ ή ς
επαναπατρίζονται από το αμερικανικό Μουσείο Γ κ έτι
κατόπιν συμφωνίας που υπέγραψαν πρόσφατα στο Λος
Ά ντζελες ο υπουργός Πολιτισμού κ. Παύλος Γερουλάνος
και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του μουσείου κ.
Τζέιμς Γκούνο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός, ότι το σπασμένο σε
δύο κομμάτια ανάγλυφο συνενώνεται με ένα ακόμη θραύ
σμα, το οποίο βρίσκεται στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάν
δρας Κανελλοπούλου στην Αθήνα. Απόλυτα αποδεικτικό
στοιχείο δηλαδή, ότι το συγκεκριμένο ανάγλυφο που βρι
σκόταν στο Γ κ έτ ι προερχόταν από αρχαιοκαπηλική δράση
και είχε εξαχθεί παράνομα από τη χώρα.
Από το 1975 είχε επισημανθεί ότι τα θραύσματα του ανά
γλυφου ταυτίζονται, χρειάσθηκε να περάσουν όμως 35
χρόνια προκειμένου το έργο να επ ιστρ έφ ει στην Ελλάδα
για να κ α τα σ τεί δυνατή η επανένωσή του. Στο επιτύμβιο,
απεικονίζονται δύο γυναικείες μορφές, η κυρία καθισμέ
νη στα αριστερά και η δούλη εμπρός τη ς που ακουμπά το
δεξί τη ς χέρι στο μάγουλο.
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Μεγαλύτερη
ιστορία
ακόμη
φαίνεται ότι έχει
η
ενεπίγραφη
στήλη, που χρο
νολογείται στο 430 - 420 π. X. και θεωρείται ω ς ιδιαίτερα
σημαντική για το είδος της. Ο λόγος είναι, ότι πρόκειται
για ημερολόγιο θυσιών και εορτών, που τελούνταν στον
Θορικό προς τιμήν θεοτήτω ν και τοπικών ηρώων δίνο
ντας έτσι σοβαρές πληροφορίες για την θρησκειολογία τη ς
εποχής. Η στή λη φέρει κείμενο και περιήλθε στην κατο
χ ή του Μ ουσείου το 1979. Εδώ βασικό στοιχείο για την
διεκδίκησή τη ς υπήρξε η καταγραφή του κειμένου, που
είχε γίνει ήδη από τη δεκαετία του '6 0 από έναν φοιτητή
αρχαιολογίας τότε, ονόματι Ν τέιβιντ Ο γκντεν. Η στήλη
δηλαδή τό τε βρισκόταν στην Ελλάδα. Α υτός παραχώρη
σε το κείμενο στον σπουδαίο επιγραφικό Βάντερπουλ, ο
οποίος και το δημοσίευσε μερικά χρόνια αργότερα, στην
δεκαετία του '7 0 πλέον σε βιβλίο. Ε τσι ήταν πασιφανές ότι
το Μουσείο Γ κ έτ ι κατείχε την στή λη παράνομα, όπως και
άλλα αρχαία ελληνικά έργα τέχνης.

Ο Ε Ρ Α Σ ΙΤ Ε Χ Ν Η Σ Α Ρ Χ Α ΙΟ Λ Ο Γ Ο Σ , Α Δ Ω Ν ΙΣ Κ Υ Ρ Ο Υ
Σ το σ π η λ α ίο Φ ρ ά γ χ θ ι τη ς Ερμιονίδας ο Αδωνις Κύρου έκανε την πρώ τη του αρ
χαιολογική ανακάλυψη ενώ ήταν ακόμη μαθητής. Ε ίχ ε βρει όστρακα τα οποία, όπως
αποδείχθηκε αργότερα, προέρχονταν από μία εκ τω ν σημαντικότερων παλαιολιθικών
θέσεων του ελληνικού χώρου, αφού πιθανότατα κατοικήθηκε από τον άνθρωπο του
Νεάντερταλ και σίγουρα από τον homo sapiens. Ε κ το τε ο Αδωνις Κόρου, «ερασιτέ
χνης» αρχαιολόγος με την ουσιαστική έννοια του όρου, παράλληλα μ ε την δημοσιογρα
φική και εκδοτική του πορεία ω ς εκδότης τη ς αιωνόβιας εφημερίδας «Εστίας», έκανε
και άλλες ανακαλύψεις σε όλη την Ελλάδα με ευρήματα που θα ζήλευαν και οι επαγγελματίες του χώρου: ιερά, ναοί και άλλοι λατρευτικοί χώροι στην Α ττική, την Ερμιονίδα και τις Κυκλάδες, τείχη και πύργοι, οικισμοί, νεκροταφεία. Η αναγνώρισή του ω ς
συλλέκτη, την οποία αποφάσισε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ήταν το φυσικό επόμενο για έναν άνθρωπο που
έχει αφιερώσει τη ζωή του στην έρευνα και τη διάσωση τη ς πολιτιστικής κληρονομιάς. Πόσο μάλλον, που ο ίδιος εξέφρασε πρόσφατα την επιθυμία να δωριστεί το σύνολο τη ς συλλογής σε κρατικά μουσεία τη ς περιφέρειας. Μ έχρι σήμερα ο κ.
Κύρου δώρισε 2.907 μολύβδινα σύμβολα, νομίσματα και αρχαία αντικείμενα στο Νομισματικό Μουσείο, 84 νομίσματα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και μεγάλο αριθμό νομισμάτων και άλλων αρχαιοτήτων στο Μουσείο Σπετσών. Ε π ί
σης έχει υποβάλει αίτηση στην Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικώ ν Αρχαιολογικών Συλλογών για τη δωρεά άλλων 73
νομισμάτων σε διάφορα μουσεία καθώ ς και μιας μαρμάρινης κεφαλής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου.

Τ Ο ΙΙΛ Ο ΙΟ Π Ο Υ Μ Ε Τ Ε Φ Ε Ρ Ε ΤΑ Γ Λ Υ Π Τ Α Τ Ο Υ Π Α Ρ Θ Ε Ν Ω Ν Α Σ Τ Η Ν Α Γ Γ Λ ΙΑ
Δ ύ ο α ρχα ία α ρ γυ ρ ά ν ο μ ίσμ α τα και ένα χάλκινο, είναι τα σημαντικότερα ευρήματα από τη
φ ετινή υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα στο πλοίο «Μέντωρ», που διενεργήθηκε από κλιμάκιο
τη ς Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, στο διάστημα από 6 - 1 5 Ιουλίου. Η υποβρύχια αρχαιολο
γική έρευνα πραγματοποιήθηκε υπό τη διεύθυνση του καταδυόμενου αρχαιολόγου, Δρα Δημήτριου Κουρκουμέλη, στο ιστορικό ναυάγιο «Μέντωρ» στα νοτιοανατολικά Κύθηρα κοντά στον
Αυλέμονα, ενώ την έρευνα χρηματοδότησε και συνέδραμε το Αυστραλιανό Ίδρ υμ α «Kytherian
Research Group».
Το πλοίο, που ω ς γνωστό μετέφερε τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Αγγλία, μέσω Μάλτας,
βυθίσθηκε στην είσοδο του λιμένα του Αυλέμονα στα νοτιοδυτικά Κύθηρα, το Σεπτέμβριο του
1802. Τα αποτελέσματα τη ς έρευνας θεωρούνται ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά, τό
σο για τί το εν λόγω ναυάγιο συνδέεται με μία ιδιαίτερα δυσάρεστη στιγμή τη ς συνεχιζόμενης
περιπέτειας τω ν γλυπτώ ν του Παρθενώνα.
Παλαιότερα είχαν γίνει έρευνες στο πλοίο, από τον πλοίαρχο Κ ουστώ (1975), το Ινστιτούτο Ενα
λίων Αρχαιολογικών Ερευνώ ν (1980) και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (2009). Ωστόσο
σε καμία από αυτές, αλλά ο ύτε και στη φετινή, εντοπίσθηκαν θραύσματα μαρμάρων ή γλυπτών.
Η συνέχιση τω ν ερευνών, ίσω ς αποδώσει νέα στοιχεία, τόσο για το ίδιο το πλοίο όσο και για την περιπέτεια τω ν γλυπτώ ν
του Παρθενώνα.

Σ Τ Ο Μ Ο Υ Σ Ε ΙΟ Μ Π ΕΝ Α Κ Η Τ Ο Σ Π ΙΤ Ι
Τ Ο Υ Π Α Τ Ρ ΙΚ Λ Η Φ Ε Ρ Μ Ο Ρ Σ Τ Η Ν Κ Α ΡΔ Α Μ ΥΛ Η
Ε ν α ς ή ρ ω α ς μ υ θ ο π ο ιη μ έ ν ο ς εν ζωή από την Ιστορία, ένας συγγραφέας καταξιωμένος διεθνώ ς από την αυστηρή κρι
τικ ή τω ν ομοτέχνων του, ένας άνθρωπος ακέραιος με σπάνια χαρίσματα και υψηλά ιδανικά» ήταν ο Π άτρικ Λη Φέρμορ,
όπως ανέφερε ο Αγγελος Δεληβορριάς προ μηνός σε μία συ γκινη τική συνάντηση φίλων, που έγινε στο σπίτι του στην
Καρδαμύλη, τρεις μήνες μετά από το θάνατό το. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Π άτρικ Λη Φέρμορ έχοντας ζήσει από τα 18
του χρόνια στην Ελλάδα «ήταν περισσότερο Καρδαμυλίτης και λιγότερο Εγγλέζος, ένας καθαρόαι
μος δηλαδή Μανιάτης, ένας πραγματικός Έ λ λ η ν α ς, ένας πατριώτης», όπως είπε ο διευθυντής του
Μ ουσείου Μ πενάκη, στο οποίο ο συγγραφέας είχε δωρίσει εν ζωή, το σπίτι του.
Εδώ και αρκετά χρόνια είχε συμφ ω νηθεί μάλιστα από τον δωρητή και το Μουσείο, ότι το σπίτι
αυτό θα χρησιμοποιείται για τ η φιλοξενία ερευνητών, ποιητών και πεζογράφων, που επισκέπτο
νται την Ελλάδα για να εργαστούν μερικούς μήνες. Η σχέση του μ ε το Μουσείο Μ πενάκη άλλωστε
ήταν παλιά αφού είχε επαφές με τον Α ντώνη Μ πενάκη και την Ειρήνη Καλλιγά αργότερα, ενώ
διατηρούσε στενούς φιλικούς δεσμούς με τον Αγγελο Δεληβορριά. «Την αγάπη του για την Ελλά
δα δεν την κατέγραψε μόνο σε όσα βιβλία τη ς έχει αφιερώσει, αλλά και στην επιλογή του τόπου
που επέλεξε για να ζήσει», ανέφερε ο κ. Δεληβορριάς στη βραδιά μνήμης στον Π άτρικ Λη Φέρμορ ο
οποίος απεβίωσε στις 10 του περασμένου Ιουνίου σε ηλικία 96 ετώ ν, στο Dumbleton τη ς Αγγλίας.
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Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ Γ . ΛΑΖΑΡΟΥ
(ΤΟΜΟΙ Α ,Β ,Γ,Δ , Σ Ε Λ . 2 .4 0 0 , ΣΤΗΝ ΤΙΜ Η ΤΩΝ 40
ευρώ)
ΤΗΛ. 210 -9 7 1 5 4 8 2 , e-m ail: d o u k as@ h o l.g r

Ε Λ Λ Η Ν ΙΕ Μ Ο Σ & Λ Α Ο Ι
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ (ΝΑ» ΚΥΡΟΠΙΙΙ
ΛΙΛΧΡΟΝΙΚ»I * \irmLTHMOMKH Λ1ΛΛΡΟΜΠ

Α/Α [ 8 2 ]

Η τετράτομη συγγραφή του κ. Λαζά
ρου, γνωστού απά τα μαθήματα και
τις διαλέξεις στην Αστυνομική Ακα
δημία βασίζεται στην ύλη, την οποία
η Σορβόννη (4ο Πανεπιστήμιο) του
εμπιστεύθηκε την διδασκαλία πριν
από μισό σχεδόν αιώνα! Ο δε αρμό
διος τού γαλλικού Πανεπιστημίου
εγγράφως βεβαίωνε ότι ο διδάσκων
«προσείλκυσεν εις τα μαθήματά του
πολυάριθμους σπουδαστάς, προσε
κτικούς και ενδιαφερομένους από
την αξιοθαύμαστον διδασκαλίαν
του».
Κατά το χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε μέχρι την έκδοσή του
η ύλη ανανεωνόταν σχολαστικά με
συνεχείς έρευνες και δημοσιευό
ταν τμηματικά χάρη στη συμμετοχή
σε τοπικά, περιφερειακά και διεθνή
συνέδρια.
Ο λόγος του επιστημονικά τεκμ η 
ριωμένος, μαχητικός, καθαρός, δίνει
στέρεες απαντήσεις σε όλα τα φλέγο
ντα ζητήματα που δημιουργούνται
από την παρουσία αιώνων του Ε λλη 
νισμού στο χώρο τη ς Νοτιοανατολι
κή ς Ευρώπης και αναδεικνϋει την
πολύπλευρη προσφορά των Ελλήνων
στους λαούς με τους οποίους συμπορ εύτηκε στη διάρκεια τω ν αιώνων.
Προσεγγίζει το θέμα του ιστορικά,
γλωσσολογικά, εθνολογικά, με πλή
θος βιβλιογραφικών παραπομπών,
με σχολαστική ακρίβεια και πλήρη
γνώση παλαιοτέρων και σύγχρονων
θεωριών, προκειμένου να τεκμηριώ
σει τη συμβολή του Ελληνισμού στον
ευρύτερο Ευρωπαϊκό πολιτισμό και
στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Ενώ υπάρχει πλήθος ελληνικών
ευρημάτων καθώς και πλήθος μελε
τώ ν διακεκριμένων ξένων επιστη
μόνων της Νοτιοανατολικής Ε υρώ 
πης, σε Αλβανία, Βουλγαρία, Κρο-
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ατία, Σερβία, Ρουμανία κ.α., για την ελληνική επίδραση
στις χώρες τους, εντούτοις δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο
στην ελληνική βιβλιογραφία. Επίσης πολλοί ξένοι επι
στήμονες έχουν εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους για
την πολιτιστική και πολιτισμική επίδραση του ελληνι
κού πολιτισμού στις χώρες τους, η οποία δεν έπαψε υφι
στάμενη προ και μετά την πτώση τη ς Κωνσταντινου
πόλεως. Ειδικά, στις Παραδουνάβιες περιοχές έχουμε
ιδιαίτερη ανάπτυξη και προκοπή του ελληνικού στοι
χείου που κορυφώνεται μετά την πτώ ση του Βυζαντίου.
Οι Έ λ λ η ν ε ς περιδιαβαίνουν την Ν.Α. Ευρώπη από τον
17ο έω ς 15ο αιώνα προ Χριστού, ιχνηλατούνται και σε
σημεία βορειότερα τη ς Ν.Α. Ευρώ π ης και πολύ παλαιότερα, ήδη από την εποχή του Δευκαλίωνος, πατέρα του
Έ λλη ν ο ς. Υπάρχουν πλήθος μ ελέτες και διαλέξεις δια
κεκριμένων, ω ς επ ί το πλείστον ξένων, επιστημόνων για
τα θέματα αυτά.
Χορηγός τη ς έκδοσης του πολύτιμου πολύτομου έργου
του Αχιλλέα Λαζάρου είναι τα S/Μ ΔΟΥΚΑΣ.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ - ΚΡΑΤΗ
TOY P .J . R H O D ES
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΑ
ΙΠ Π ΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 ΑΘΗΝΑ, 10679
ΤΗΛ. 210 -3 6 2 7 3 1 8 ,
e-m ail: in fo @
p ap ad im asb ook s.gr

Η πολιτική δραστη
ριότητα και σκέψ η ανα
πτύχθηκαν στις πόλεις
και στα υπόλοιπα κρα
τικά μορφώματα τη ς
αρχαίας Ελλάδας, ενώ
αυτοί καθαυτοί οι όροι
«τυραννίδα»,
«αρι
στοκρατία»,
«ολιγαρ
χία», «δημοκρατία» και
“π ολιτική”
χρησιμο
ποιούνται για να καθο
ρίσουν έννοιες που ανα
λύθηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το παρόν βιβλίο
αποτελεί μια επιλογή κειμένων σε μετάφραση, τα οποία
απεικονίζουν την ποικιλία των τυπικώ ν μηχανισμών
και των άτυπων διεργασιών που απαντούν στις ελληνι
κ ές πόλεις, από την εποχή των κρατών που περιγράφονται στον Ό μηρο, από τα οποία οι Έ λ λ η ν ε ς τω ν κλασι
κών χρόνων πίστευαν ότι είχαν εξελιχθεί τα κράτη τους,
την αρχαϊκή εποχή με την άνοδο και πτώ ση τω ν τυράν
νων, τους κλασικούς χρόνους του 5ου και 4ου αιώνα και,
τέλος την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο κατά τη

{& Α Π Ε ΪΠ Κ Ο

η η μ ε ιο γ η ο

διάρκεια των οποίων οι Έ λ λ η ν ε ς προσπάθησαν να δια
τηρήσουν τον τρόπο ζωής τους σε έναν κόσμο υπερδυνάμεων. Για την παρούσα δεύτερη αγγλική έκδοση, το
βιβλίο αναθεωρήθηκε επιμελώς και προστέθηκαν τρία
νέα κεφάλαια

ΑΓΑΠΗΣΑ ΤΟΝ ΔΟΛΟΦΟΝΟ ΜΟΥ
ΤΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Μ ΟΣΧΟΥ ΚΑΙ Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΑ Σ
ΠΑΠΑΛΥΜ ΠΕΡΗ
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ΜΙΧΑΛΗ Σ ΙΛ Ε Ρ Η
ΑΝΔΡ. Μ ΕΤΑΞΑ 28 & Θ ΕΜ ΙΣΤΟ Κ ΛΕΟ ΥΣ Ε Ξ Α ΡΧ ΕΙΑ ,
10681, ΤΗΛ. 210-3301161-2-3, e-m ail: in fo @
sid erisbook s.gr

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις. Η αλήθεια, δύο εκδο
χές. Ό τα ν η Στέλλα γνωρίσει τον Νικήτα, αλήθεια και
ψέμα θα γίνουν ένα. Εκείνος ακολουθεί τη μοίρα του,
εκείνη, την καρδιά της. Τι θα συμβεί όμως όταν μοίρα
και καρδιά γίνουν μαριονέτες στα χέρια του εγκλήμα
τος; Η Στέλλα, ανυποψίαστη, ακολουθεί ένα μονοπάτι
που χάραξαν ερήμην της κάποιοι άλλοι με την πρόφαση
τη ς αγάπης. Ο Νικήτας, πάνω στο ίδιο μονοπάτι, κινεί
ται πιο γρήγορα. Κάποτε θα φτάσει σε μια διασταύρωση.
Ποιο δρόμο θα διαλέξει; Η εξιχνίαση ενός εγκλήματος, ο
μύθος του ιππότη, η δύναμη της φιλίας, το οργανωμένο
έγκλημα, ο έρωτας, ο έρωτας, ο έρωτας... μπλέκονται στα
δίχτυα τη ς ζωής και μάνο ένας από μηχανής θεός μπορεί
να τους ξεμπλέξει...

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗ
ΜΕΣΟΓΕΙΟ
ΤΟ Υ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Π. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑ
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ΜΙΧΑΛΗ Σ ΙΔ Ε Ρ Η
ΑΝΔΡ. Μ ΕΤΑΞΑ 28 & Θ ΕΜ ΙΣΤΟ Κ ΛΕΟ ΥΣ Ε Ξ Α ΡΧ ΕΙΑ ,
10681
ΤΗΛ. 210-3301161-2-3, e-m ail: in fo @ sid erisb o o k s.g r

Η σύντομη αυτή μελέτη, μέσα από τις πηγές τη ς διε

Τα επίπεδα βαρύτητας του τραύματος
και η προκύπτουσα νομικά ευθύνη

θνούς και τη ς ελληνικής βιβλιογραφίας, δίνει στον ανα
γνώστη τη δυνατότητα να αντλήσει χρήσιμα συμπερά
σματα για τις διαστάσεις του μεταναστευτικού ζητήματος
στην περιοχή τη ς Μεσογείου. Η μεταναστευτική πολι
τικ ή τη ς Ισπανίας, τη ς Ιταλίας και τη ς Ελλάδας «μπαίνει
στο μικροσκόπιο» μιας εμπεριστατωμένης έρευνας προκειμένου να παρουσιαστεί με σαφήνεια το θεσμικό πλαί
σιο με το οποίο οι αποκαλούμενες χώρες του μεσογεια
κού μοντέλου καλούνται σήμερα να διαχειριστούν μια
ιδιαιτέρως σύνθετη πρόκληση. Η ανάλυση των μεθόδων
που ακολουθούνται από τις εξεταζόμενες χώρες, τόσο
στο πεδίο τη ς ενσωμάτωσης των μεταναστών όσο και
του ελέγχου των προς το εσωτερικό τους μεταναστευτικών ροών, αποσκοπεί στο να αναδείξει το βαθμό τη ς αποτελεσματικότητας αυτών, επιδιώκοντας, παράλληλα, να
δώσει και μια απάντηση στο τι δέον γενέσθαι.

ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ
ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ Δ Ρ ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΥ Φ. ΛΙΤΗ
Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ ΚΑΥΚΑΣ (20 Ε Υ Ρ Ω )
Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΩ Ν 2 1 5 ΑΘΗΝΑ, 115 25
ΤΗΛ. 2 1 0 6 7 77 590, e-m ail: k a fk a s @ o te n e t.g r.

«Η επιθυμία τη ς γνώ σης και ανάλυσης τη ς νομικής υπό
στασης του τραύματος (σωματικών βλαβών) με οδήγησε
στη συγγραφή αυτού του πονήματος. Το πόνημα αυτό
ενδιαφέρει ιατρούς συναφών ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, πραγματογνώμονες, νομικούς διαφόρων ειδικεύ
σεων, αστυνόμους, πυροσβέστες, λιμενικούς και γενι
κότερα επιστήμονες που απασχολούνται με τη νομική
υπόσταση του τραύματος και γενικότερα των σωματι
κών βλαβών. Σκοπός λοιπόν αυτού του πονήματος είναι
να βοηθήσει όλες αυτές τις ομάδες επιστημόνων που εν
πολλοίς ασχολούνται ή εμπλέκονται σε υποθέσεις σωμα
τικώ ν βλαβών που έχουν σχέση με το νόμο». ]
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Η ΑΠΕΛΕΥ0ΕΡΩΣΙΣ τ η ς ε λ λ α δ ο ς
ΚΑΙ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ*
Φως ιλαρόν, φως ελληνικόν ανατέλλει και θερμαίνει την Ελλάδα μετά την μαύρην
νύκτα, η οποία εκάλυψε την χώραν μας επ ί τέσσαρα έτη και την εκράτησεν υπό διαρκή επιθανάτιον αγωνίαν! η 28η Οκτωβρίου 1940 θα τιμάται πάντοτε, όχι μόνον από τους Έ λλη ν α ς,
άλλα και από όλα τα έθνη τα φιλελεύθερα. Η μάχη τη ς Πίνδου προστίθεται εις την μάχην του
Μαμαθώνος και την άλλην ατελεύτητον σειράν απελευθερωτικών αγώνων τη ς Ελλάδος. Η
επάνοδος τη ς ελευθερίας εις την πατρίδα τη ς συγκινεί όχι μόνον τους Έ λλ η ν α ς, αλλά όλας
τας.ευγενείς ψυχάς από τη ς νοτίου και βορείου Αφρικής μέχρι τη ς Αμερικής.
Ημείς εις την Ελλάδα κλαίομεν σήμερον από χαράν αντικρύζοντες κατάμματα την ωραίαν
μορφήν της ελευθερίας, αλλά κλαίομεν βλέποντες και το μέγεθος τη ς καταστροφής και τη ς
ληστεύσεως, την οποίαν επεδίωξαν οι Γερμανοί του Μαύρου Δρυμού καλέσαντες συνεργάτας τους Ιταλούς και τους Βουλγάρους, εν τέλει δε και Αλβανούς αντάρτας και Καλμούκους
και άλλους Ασιάτας! Π ενθεί η Ακαδημία δια την παγκόσμιον καταστροφήν, πενθούμεν όλοι
διά τας μυριάδας των Ελλήνων νεκρών, δια τους α τελεύτητους τάφους που ηνοίχθησαν εις
την Ελλάδα από της Κρήτης και της Πελοποννήσου, από τη ς Κέρκυρας και τη ς Ηπείρου μέ
χρι της Μακεδονίας και της Θράκης. Γονατίζομεν προ τη ς ιεράς μνήμης των νεκρών και ευρίσκομεν μόνον μιαν παρηγοριάν ότι το αίμα των δεν εχύθη επ ί ματαίω, ότι θα συντέλεση να
μεγαλυνθεί η Ελλάς, να γίνει ελληνικωτέρα. Πάντοτε φρίττομεν αναλογτζόμενοι το μέγεθος
της βιολογικής καταστροφής κατά πρώτον και τη ς οικονομικής έπειτα. Οι θάνατοι Ελλήνων
εκ τη ς πείνης, εκ των φόνων, εκ του εμφυλίου πολέμου, εκ των ασθενειών θα υπερβούν το
εκατομμύριον, όπως το υπερέβησαν και κατά τον προηγούμενον παγκόσμιον πόλεμον. Αν
δε αναλογισθώμεν ότι κατά τον επταετή αγώνα του 1821 και τας σφαγάς Ελλήνων πολλαχού τη ς Τουρκίας εχάθησαν περί τα δύο εκατομμύρια, έχομεν εις διάστημα ενός αιώνος πε
ρ ί τα 5.000.000 απώλειας ανθρώπων, ποσόν απιστεύτως μέγα δΓ έναν μικρόν λαόν. Ουδεμία
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άλλη χώρα εις την παγκόσμιον ιστορίαν προσέφερε χόσας θυσίας εις χον αγώνα της ελευθερίας, οι δε γείτονες
μας Βούλγαροι ουδέν σχεδόν απώλεσαν, διότι ουδέ ηγωνίσθησαν υπέρ τη ς ελευθερίας των. Δεν έχουν οι Βούλ
γαροι ένα Μεσολόγγι, ουδέ ένα Αρκάδι. δεν εξετάζω τώρα
τας συνεπείας τω ν ελληνικών τούτων απωλειών, θέλω
απλώς να επιστήσω την προσοχήν εις το λησμονούμενον
τούτο σπουδαιότατον γεγονός.
Η καταστροφή του Ελληνισμού κατά τους δύο παγκο
σμίους πολέμους οφείλεται εις τους Γερμανούς, οι όποι
οι από του 1897 αποβλέποντες εις την επέκτασιν προς
την Ανατολήν, προς το Βαγδάτη ηθέλησαν να εξοντώ
σουν Έ λ λ η ν α ς και Αρμενίους ω ς οικονομικώς επικίνδυ
νους αντιπάλους. Προς τους Τούρκους και τους Βουλγά
ρους ηδύναντο να ανταγωνίζωνται εύκολα, έχουν δε και
άλλας συγγένειας. Και η προς τους Ιταλούς συνεργασία
πλην των άλλων λόγων οφείλεται και
εις τίνα πολιτικήν συγγένειαν. Η Ρ ώ 
66
μη εξόντωσε δια τού Παύλου Αιμίλι
ου τον Ελληνισμόν της Ηπείρου ω ς
και άλλων περιφερειών. Και οι Ρ ω 
μαίοι δεν ηδύναντο να ανταγωνίζωνται εύκολα οικονομικώς και δι’ αυ
τό κατέστρεψαν την Κόρινθον, την
Καρχηδόνα, έκαμαν τους αντισημιτικούς πολέμους της Παλαιστίνης. Και
εις τον αντισημιτικόν αγώνα οι Γερ
μανοί εμιμήθησαν την προπαγάνδαν
των Ιηασουϊτών και τα μαρτύρια της
ιερός εξετάσεως, τα οποία συνεπλήρωσαν απανθρωπότερον, κατά τρόπον ο
οποίος εστιγμάτισε την Γερμανικήν

ιστορίαν εις τους αιώνας. Η Ρώμη δια του Ιουλίου Καίσαρος υπέταξε και εξήνχλησε τους Γάλλους, οι δε Γερμανοί
ιστορικοί δεν θα ετόνιζαν την εκπολιτιστικήν σημασίαν
του έργου του Καίσαρος, αν ο Ρωμαίος κατακτητής υπο
δούλωνε και τη ν Γερμανίαν. Οι υποδουλωθέντες Γάλ
λοι έχασαν την γλώσσάν των και την ορμητικότητα των,
άλλ’ η Ρώμη ετιμωρήθη, διότι η υποδουλωθείσα Γαλλία
δεν ήτο εις θέσιν να απόκρουση τας επιδρομάς τω ν γερ
μανικών φύλων που κατέκλυσαν και διέλυσαν το Ρωμαϊ
κόν κράτος. Αλλά και οι επιδραμόντες προς νότον Γερμα
νοί εξωντώθησαν όλοι και δεν απέμεινεν ίχνος αυτών εις
τας χώρας που εισέβαλαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία όχι και
η σημερινή εξαθλίωσις τη ς Ευρώπης διά των Γερμανών
θα τιμωρηθή. Τα μεγάλα σφάλματα και εγκλήματα των
λαών τιμωρούνται περισσότερον από τα των ατόμων. Οι
Γερμανοί έφεραν εις την Ελλάδα και τους Βουλγάρους
και τους αφήκαν ελευθέρους να συνεχίσουν τας καταστροφάς που ενήργησαν οι μεσαιωνικοί πρόγονοι των,
Ο Κρούμος, ο Συμεών, ό Σκυλογιάννης. Ό π ω ς εκείνοι έσφαζαν, εξετόπιζαν, ελήστευαν, έτσι και οι νεώτεροι
Βούλγαροι ενήργησαν εις την άτυ
χη Θράκην και Μακεδονίαν, άλλα
συστηματικώτερα, διότι επεδίωξαν
και τον δια πείνης θάνατον. Έ χ ο μ εν
υποχρέωσιν να δείξωμεν εις τον κό
σμον με άκρίβειαν τα εγκλήματα των
Βουλγάρων όπως και τα των Γερμα
νών, τα τω ν Ιταλών, και να ζητήσωμεν την τιμωρίαν των.
99
Οι Γερμανοί δεν ησχύνθησαν να

έχομεν εις

διάσχημα ενός
αιώνος περί
χα 5.000.000
απώλειας
ανθρώπων, ποσόν
απισχευχως μέγα
δι’ έναν μ ικ ρ ό ν
λα όν
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επιδιώξουν και την συστηματι
κήν λήστευσιν της Ελλάδος, η
οποία είναι γνωστόν από του Ηρο
δότου πόσον πτω χή είναι. Και δια
να ληστεύσουν τελείω ς την χώραν,
εβράδυναν εις την Ελλάδα και εγελοιοποιήθη η στρατηγική των και
έχασαν ασκόπως τόσον στρατόν.
Έ τ σ ι η Ελλάς του 1944 ευρίσκεται
εις την αυτήν θέσιν πού εύρίσκετο
το 1828, μετά τον επταετή αγώνα
της ανεξαρτησίας και γνωρίζομεν
ότι εχρειάσθησαν δεκαετηρίδες διά
να κτισθούν σπίτια εκ των ερειπί
ων του 1821, διά να καλλιεργηθούν
αγροί, διά να κατασκευασθούν δρό
μοι και θα χρειασθούν και πάλιν δεκαετηρίδες διά να αναλάβει η χώρα, εκ των ερειπίων. Η πτώχεια δ’ αύτη τη ς χώ 
ρας είναι η αιτία που με τόσην δυσκολίαν εκυβερνήθη η Ν.
Ελλάς, αν και οι ικανώτεροι άνδρες αφιερώνονται όχι εις
την επιστήμην, αλλ’ εις την πολιτικήν, όπως ακριβώς συνέβαινε εις το Βυζάντιον.
Συχνάκις κατηγορούμεν τους πολιτικούς διά την συναλ
λαγήν, και διά τας συχνός υπουργικός μεταβολάς παλαιότερα, όπως συχνάκις κατηγορούμεν και κατηγορούμεθα δια
τον χαρακτήρα μας και λησμονούμεν ότι βαθύτερα αιτία
είναι η πτώχεια τη ς χώρας. Και εις την αρχαίαν εποχήν οι
αγώνες δημοκρατικών και αριστοκρατικών, οι εμφύλιοι
πόλεμοι, αι συχνοί πολιτικοί μεταβολαί ωφείλοντο εις την
οικονομικήν κατάστασιν τη ς χώρας. Την πτω χήν Ελλάδα
η οποία επί χιλιετηρίδας ζει διά των μεταναστών, ήλθαν
να ληστεύσουν τρεις κατακτηταί, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, οι
Βούλγαροι, ο ένας χειρότερος του άλλου.
Συχνάκις λέγεται με αφέλειαν ότι νέοι άνδρες χρειάζον
ται διά να κυβερνηθεί καλώς η Ελλάς. Αυτό σημαίνει ότι
δεν κατενοήθη ακόμη η αρχική αιτία τη ς δυστυχίας μας,
οι δε εκάστοτε νέοι άνδρες και τα εκάστοτε νέα συστήμα
τα διά να επιτύχουν πρέπει να διευθύνουν Ελλάδα όχι μό
νον ορεινήν, την πτωχοτέραν σχεδόν χώραν τη ς Ευρώπης,
άλλα και με πεδιάδας και με ποταμούς και είναι ανάγκη οι
Σύμμαχοί μας να πεισθούν περί τούτου. Και οι εκάστοτε
νέοι άνδρες πρέπει ακόμη να γνωρίσουν διά τη ς επιστήμης
και τη ς διαφωτίσεως καλύτερα την χώραν και την πραγ
ματικότητα της. Η Ελλάς δεν είναι η πατρίς του πιθήκου
διά να μιμήται τυφ λώ ς τα ξένα. Κατά το διάστημα των χι
λιετηρίδων πού ζη επρόσεξε πάντοτε νέας ιδέας οποθενδήποτε προερχομένας, αλλά τας ετροποποίει και τας εξελλή
νιζε. Δεν υπάρχει λοιπόν φόβος ότι θα αγνοήσωμεν τα νέα
κοινωνικά και πνευματικά ρεύματα της Ευρώπης, αλλά να
υποβληθώμεν εις τον κόπον να τα προσαρμόσωμεν προς
τας ανάγκας και την ιδιοτυπίαν τη ς χώρας.
Πλην των βιολογικών και οικονομικών ζητημάτων ανάγ
κη είναι να προσέξωμεν την ιστορικήν και εκπολιτιστικήν
σημασίαν τη ς νέας Ελλάδος. Προ πάντων μεταξύ Βουλγα
ρίας και Ελλάδος υπάρχει ουσιώδης διαφορά.
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Οι Βούλγαροι ήλθαν τον έβδομον
αιώνα εις την Βαλκανικήν Χερσό
νησον μετά μακρούς πολέμους, επο
μένως δεν ήσαν συνηθισμένοι εις
αστικόν ή και γεωργικών βίον. Ως
νομάδες και πολεμισταί ενωρίς ήρχισαν επιδρομάς εις τας επαρχίας του
Βυζαντινού Κράτους διά να ζουν εκ
τη ς λείας. Και οι γνωστότεροι αρχη
γοί τω ν ο Κρούμος, ο Συμεών και ο
Σκυλογιάννης ληστρικός επιδρομάς
ενήργουν, κατά τας οποίας κατέστρε
φαν πόλεις ελληνικός. Οι Έ λ λ η ν ε ς
Αυτοκράτορες επανειλημμένως ανί
δρυσαν εις την σημερινήν Ανατολι
κήν Ρωμυλίαν πόλεις πού κατέστρε
ψαν οι Βούλγαροι. Οι συνεχείς σχεδόν Ελληνοβουλγαρικοί
πόλεμοι εδημιούργησαν τοιαύτην αντίθεσιν μεταξύ των
δύο γειτόνων λαών, ώ στε οι Βούλγαροι δεν ήσαν διατεθει
μένοι να δεχθούν εκπολιτιστικήν επίδρασιν του Βυζαντίου,
όπως εδέχθησαν οι Αρμένιοι, παλαιότερα οι Σύροι, αργότε
ρα οι Σέρβοι και οι Νορμανδοί ακόμη. Έ τ σ ι εξηγείται το φο
βερόν γεγονός ότι οι Βούλγαροι δεν εδημιούργησαν νομοθε
σίαν διά το κράτος των, δεν έγραψαν ουδέ εν χρονικόν διά
την ιστορίαν των, όπως παρετήρησεν ο ονομαστός Ρουμά
νος ιστορικός Jorga. Η λογοτεχνία των περιορίζεται εις μ ε
ταφράσεις εκ τη ς ελληνικής και εις τινας ασήμαντους απο
μιμήσεις. Δυνάμεθα λοιπόν να ισχυρισθώμεν αφόβως ότι
οι Βούλγαροι ουδέν έργον πολιτισμού έχουν να επιδείξουν
καθ’ ολον τον μεσαίωνα και μέχρι τω ν νεωτέρων χρόνων.
Ό Γερμανός ιστορικός Stadtm uller ηθέλησε να εξετάσει τον
πολιτισμόν των Βουλγάρων και ευρήκε δύο μόνον σημεία
άξια προσοχής: την αίρεσιν των Βογομίλων και μίαν φιλόμουσον διαθήκην του 1835. Ελησμόνησε να προσθέσει ο
Stadtmuller ότι οι Βογόμιλοι ετούρκεψαν, επομένως η αίρεσίς τω ν δεν είχε περιεχόμενον άξιον λόγου. Ε ις την Μακεδο
νίαν και την Θράκην, την οποίαν θέλουν να κατακτήσουν,
ουδέν μνημείον τέχνης έχουν να επιδείξουν, ουδέ εν σχολείον καν μέχρι τουλάχιστον του 1840. Την έλλειψιν έργων
πολιτισμού αναγκάζονται να αναπληρώσουν διά ψευδούς
προπαγάνδας. Ο ύτω τελευταίον εγράφησαν πολλά περί νεοβουλγαρικής τέχνης εις αρχοντικά σπίτια τη ς Φιλιππουπόλεως και του παρά το Τύρνοβον ελληνικού μέχρι πρό τί
νος Αρβανιτοχωριού. Αλλά τα σπίτια αυτά ήσαν ελληνικά
τα ονόματα των ιδιοκτητών είναι γνωστά και μόνον κυνική
προπαγάνδα δύναται να τα διαμφισβητήση. Διατί άραγε δεν
υπάρχει αυτή η τέχνη εις τα σπίτια καθαρώς Βουλγαρικών
πόλεων, π.χ. του Βιδινίου...
Αλλά δεν είναι μόνον οι αγώνες υπέρ τη ς ελευθερίας, οι
οποίοι δίδουν ιδιαιτέραν τιμητικήν θέσιν εις τον νέον Ε λλη
νισμόν. Δεν είναι τυχαίον ότι η νέα Ελλάς και όχι η Βουλ
γαρία έδωκεν εις την ανθρωπότητα ένα των μεγαλύτερων
καλλιτεχνών, αν μη τον μέγιστον ζωγράφον, τον Δομίνικον
Θεοτοκόπουλον (El Greco), καθώ ς και τον μεγαλύτερον αρ
χιτέκτονα του μουσουλμανισμού, τον εξ Ελλήνω ν γονέ-

ων Σινάν, ο οποίος δια ίο υ παιδομαζώματος ηρπάγη από
τον ελληνισμόν, εξισλαμίσθη και έκτισε τα περιφημότερα
τουρκικά τζαμιά.
Μετά το σκότος και την πτωχείαν, την οποίαν επέφερεν
η τουρκική κα τά κτησιςειςτην Ε γγύς Ανατολήν οι Έ λ λ η 
νες πρώτοι επανέφεραν τα γράμματα, εγέμισαν την Ανα
τολήν με σχολεία, όπου εδιδάχθησαν και οι πρώτοι Βούλ
γαροι και Αλβανοί, οι οποίοι έπειτα ειργάσθησαν δια την
πολιτικήν και πνευματικήν ανάπτυξιν της χώρας των.
Ε ις την περίφημον Μοσχόπολιν οι Έ λ λ η ν ες δια των σχο
λείων των εδίδαξαν Βλάχους, Αλβανούς, Σέρβους, Βουλ
γάρους. Ο ονομαστός Σέρβος λόγιος Δοσίθεος Οβράδοβιτς
εσπούδασεν εις τα σχολεία τη ς Χίου προ τη ς Ελληνικής
Επαναστάσεως. Αι θυσίαι υπέρ των σχολείων καθ’ όλον
το διάστημα της Τουρκοκρατίας είναι ανάλογοι προς τας
θυσίας του αίματος, είναι μέγα νεοελληνικόν κατόρθωμα.
Αλλά και την οικονομικήν ανάπτυξιν της Ε γγύς Ανατο
λής μετά την λήσχευσιν αυτής υπό των Τούρκων οι Έ λ 
ληνες δια τη ς πολλαπλής και συνθέτου αυτών δεξιότητος
επανέφεραν. Και η πειρατεία εξηλείφθη, όταν ίδρύθη το
Ελληνικόν Κράτος και ανέλαβεν ο Κανάρης τον αγώνα
κατ’ αυτής. Ακόμη δύναμαι να ισχυρισθώ ότι προσεκτικωτέρα ερευνά θά εύρη ηθικούς και πνευματικούς παρά
γοντας εις την Ελλάδα, οι όποιοι δεν ήτο δυνατόν να εμφανισθούν εις τους γείτονάς μας...
Ε ις την χώραν λοιπόν αυτήν την ελληνικήν δύναται
να συνεχισθή το έργον της αρχαίας Ελλάδος, να γίνει η
συνεργασία όλων τω ν λαών προς καλυτέραν μελέτην
του Ελληνισμού, του οποίου το πνεύμα πρέπει να κυριάρχηση εις τον κόσμον. Η Ρώμη υπήρξε καταστρεπτική,
μακιαβελική, υπηρέτησε δε τον κόσμον μόνον εφ ’ όσον
εμιμείτο την Ελλάδα, εφ ’ όσον εφήρμοζεν ελληνικόν πο
λιτισμόν). Αλλ’ ίνα επανέλθη εις την εκπολιτιστικήν του
εργασίαν ο Ελληνισμός πρέπει να ενωθή όλος και να στερεωθή καλώς εις την Χερσόνησον του Αίμου διά να ημπορέση να ζήση χωρίς να σκορπίζεται εις τα πέρατα του κό
σμου, δίκην Εβραίου και άλήτου. Διά την ζητουμένων
στερέωσιν του Ελληνισμού εις την Ευρώπην απαραίτη
τον είναι να γίνη ελληνικός όλος ό όγκος τη ς Ροδόπης, οι
Βούλγαροι ζητούν διέξοδον εις το Αιγαίον όχι τάχα διά
λόγους οικονομικούς, αλλά μόνον διά να κάψουν την συ
νέχειαν του Ελληνισμού, να εμπο
δίσουν την επάναδον των Ελλήνων
66
εις την Ανατολικήν Θράκην, όπου
κατώκουν μέχρι χθες, να φέρουν
τον Πανσλαβισμόν εις τα Στενά και
την Μεσόγειον. Και η μεν έξοδος δεν
θα δοθή εις τους Βουλγάρους, αλλ’
ακριβώς διά να μη κοπή η συνέχεια
του Ελληνισμού πρέπει να είναι
όλη η Ροδόπη Ελληνική, αφού μά
λιστα από των χρόνων των μυθολο
γικών συνδέεται με τους Έ λλ η ν α ς
(κατά την Ελληνικήν μυθολογίαν η
κόρη του Στρυμόνος Ροδόπη ενυμ-

φεύθη τον Αίμον και εγέννησεν εξ αυτού τον Έ βρον)!
Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η Ροδόπη είχε πλή
θος φρουρίων διά να υπερασπίζη την Θράκην κατά των
Βουλγάρων. Σήμερον και χωρίς φρούρια δύναται να
επβλέπη την Θράκην και να βοηθή τον Ελληνισμόν.
Εάν λοιπόν οι Σύμμαχοι φανούν προς τον Ελληνισμόν
δικαιότεροι η κατά τον προηγούμενον πόλεμον, εάν ούτος στερέωση την θέσιν του εις τας χώρας όπου εργάζε
ται από χιλιετηρίδων και παύση να στέλλη μακράν και
να χάνη τα ζωτικώτερά του στοιχεία δια τη ς μεταναστεύ
σεω ν ο κόσμος θα ίδη μ ετ’ εκπλήξεως την άνθησαν νέου
ελληνικού πολιτισμού. Θα κυριάρχηση και εις την Εγγύς
Ανατολήν όχι ή τουρκική και βουλγαρική ωμότης, άλλα
η ελληνική ημερότης. Υπενθυμίζω εν χαρακτηριστικόν
επεισόδιον εκ τη ς μεσαιωνικής ελληνικής ιστορίας. Ό τα ν
η τουρκική φυλή τω ν Π ετσενέγων κατά τον ενδέκατον
αιώνα, ενήργησε φοβέρας επιδρομάς κατά του Βυζαντί
ου, οι Έ λ λ η ν ε ς κατώρθωσαν διά τη ς διπλωματίας των
και του χρυσού να προσεταιρισθούν ένα των ισχυρών
αρχηγών τω ν Τούρκων και δι’ αυτού να τους νικήσουν.
Ο πληρωμένος φίλος συνεβούλευσε τους Έ λ λ η ν α ς αν θέ
λουν μα μην ενοχλούνται από τους Π ετσενέγους να τους
σφάξουν, ηβηδόν, μικρούς και μεγάλους. Οι Έ λ λ η ν ε ς τό
τε έδωκαν την περίφημον απάντησιν: αυτό είναι βαρβαρικόν και ανόσιον και ελληνικής ημερότητος ανάξιον. Γερ 
μανοί, Βούλγαροι ή Ιταλοί δεν θα έδιδαν τοιαύτην απάν
τησιν. Η ημερότης και το φιλελεύθερο είναι χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα τη ς αρχαίας, τη ς μεσαιωνικής και τη ς
νεωτέρας ελληνικής Ιστορίας.
Ας έχωμεν λοιπόν πεποίθησιν εις την αξίαν και την δη
μιουργικήν ικανότητα του λαού μας και ίδια εις την ση
μερινήν νεότητα, η οποία ενίκησε τους Ιταλούς εις την
Αλβανίαν, η οποία αντέστη με τόσην γενναιότητα εις
την γερμανικήν βαρβαρότητα. Τώρα με την ελευθερίαν
θα μάθη ο κόσμος με κατάπληξιν πόσοι νέοι αντίκρυσαν
αφόβως τα γερμανικά όπλα και πώς απέθαναν με το όνο
μα τη ς Ελλάδος εις το στόμα.
Κατά την καμπήν λοιπόν τη ς παγκοσμίου Ιστορίας αλ
λά και του Ελληνισμού η Ελλάς είναι πλήρης ελπίδων.
Δεν θα λησμονήσωμεν τους απείρους προσφιλείς νε
κρούς μας, αιωνίως θα τελούμεν τα μνημόσυνα των, αι
ωνίως αι μέλλουσαι γενεαί θα ενθυ
μούνται την 28ην Οκτωβρίου και
θα μιμούνται την ανδρείαν και δε
ξιότητα των Ελλήνων πολεμιστών
τη ς Αλβανίας. Αλλ’ έχομεν την πα
ρηγοριάν ότι τα άπειρα θύματα του
πολέμου θα μεγαλώσουν και θα μεγαλύνουν την Ελλάδα. ]

Η η μ ερ ό τη ς και

το φιλελεύθερο είναι
χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της
αρχαίας, της
μεσαιωνικής και της
νεωτερας ελληνικής
Ισ το ρ ία ς

*Πανηγυρικός λόγος που εκφωνήθηκε στην
Ακαδημία Αθηνών την 28 “Οκτωβρίου 1944,
από τον επιφανή καθηγητή Βυζαντινής Ιστορί
ας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκ των πρώ
των μελών της Ακαδημίας Αθηνών Κ. Άμαντο.
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ΘΕΟΛΟΓΟΥ, ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ, ΝΟΜΙΚΟΥ

Το φρικτό μαρτύριο
του

ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μνημοσύνη Μικρασιατικής Καταστροφής
Από τ ις πλέον α ξιό π ισ τες μ α ρ τυ ρ ίες που αφορούν στο μαρτυρικό τέλος του εθνοϊερομάρτυρος Μητροπολίτου Σμύρνης Αγίου Χρυσοστόμου (+1922) είναι τα όσα είχε καταγράψει ο τό
τε Αμερικανός Πρόξενος στη Σμύρνη George Horton, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει «Η σκιά
του εγγίζοντος θανάτου απλωνόταν στο πρόσωπό του και όμως αγωνιζόταν ακόμη για την σω
τηρία του ποιμνίου του Ιπρέπει να φύγετεί συμβουλεύει τον ιεράρχη Ικινδυνεύει η ζωή σας.
Στην προκυμαία είναι πλευρισμένο ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό, θα σας συνοδεύσω έως εκεί
για να επιβιβασθείτε ασφαλώς 1».
Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, αφού άκουσε την πρόταση του Αμερικανού Προξένου τον ευ
χαρίστησε για το ενδιαφέρον του και αρνούμενος του απάντησε «Παράδοσης του έθνους και της
Εκκλησίας μας δεν είναι η φυγή εν όψει κινδύνου, αλλ’ ο αγών μέχρις εσχάτων και η θυσία εάν
μεν ο εχθρός φεισθεί του ποιμνίου, ποιος θα το περιθάλψει; Εάν δε τούτο σφαγεί πως μπορώ να
επιζήσω; Ε ίτε το ένα συμβεί, είτε το άλλο, η θέσις μου είναι εδώ μαζί με το ποίμνιό μου».
Και πολλοί άλλοι προέτρεπαν τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο να εγκαταλείψει την Σμύρνη και
να σ ω θ εί. Ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών της Σμύρνης τον εκλιπαρούσε ν ’ αναχωρήσει μα
ζί του, αλλά και ο Γάλλος Πρόξενος του προσέφερε άσυλο στο Γαλλικό προξενείο ώστε αργότε
ρα να διαφύγει και να σωθεί. Ο εθνομάρτυρας όμως καθώς βλέπει τα πλήθη του ποιμνίου του
να συνωθούνται στην αυλή της Αγίας Φωτεινής, απαντά: «Να φύγω και το ποίμνιό μου αυτό
που θα το αφήσω;»
Στις 27 Αυγούστου πριν παρουσιαστεί στον Νουρεντίν πασά, ο οποίος μισούσε θανάσιμα τον
Χρυσόστομο, όπως γράφει ο βιογράφος του εθνομάρτυρος Σπόρος Λοβέρδος «εγονυπέτυσεν ως
αμαρτωλός εις το ιερόν βήμα, προ του εσταυρωμένου και με το ρίγος της θείας προσευχής ηγέρθη ως όσιος».
Ο Ευάγγελος Βασιλείου που ασχολήθηκε συγγραφικά με τον βίο του εθνομάρτυρα Αγίου Χρυ
σοστόμου, γράφει τα εξής χαρακτηριστικά, «ο πιστός Βούλτσος, από την Καλή Βρύση Δράμας,
παρέμεινε στο Συνοδικό και είχε την ευκαιρία να περισώσει το Ευαγγέλιο του Δεσπότη . Το
βρήκε ανοιχτό στο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, που περιγράφεται η Προσαγωγή
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Η μ ο υ ν με
εκ είν ο υ ς που τον
τύφλω σαν, που του
βγάζαν χα μάτια και
του Ιησού στον Πιλάτο. Στην επόμενη
Απόψε θα θανατωθούν όλοι όσοι εί
σελίδα του Ευαγγελίου ο Βούλτσος βρή
αιμόφυρτο τον έσυραν ναι στο μπουντρούμι γιατί έφεραν
κε τις τελευταίες λέξεις που έγραφε ο
και άλλους που δεν έχουμε χώρο να
Δεσπότης πριν φύγει «Συγχωρώ όλους
τους στοιβάξουμε. Θα σας σώσω σή
από χα γένια και τα
και ζητώ συγχώρεσιν όλων».
μερα, γιατί ελπίζω αυτό να με βοη
μαλλιά στα σοκάκια
Παρουσιάζουν τον Ιεράρχη στον Νουθήσει να λησμονήσω μια τρομερή
ρεντίν Πασά, ευθυτενής, παγερός, ολι
σκηνή που αντίκρισαν τα μάτια μου,
του τουρκομαχαλά
γόλογος, απτόητος, επτόησε και απο
σκηνή στην οποία έλαβα μέρος». Και
γοήτευσε τον αλλόθρησκο «νικητήν» .
συνέχισε: «Παρακολούθησα το χά
Εκείνος αφού τον έβρισε χυδαία, αφήρελασμα του Δεσπότη σας. Ή μουν με
σε το καλιμαύχιον από την σεπτή κεφαλή του και τον οδή
εκείνους που τον τύφλωσαν, που του βγάζαν τα μάτια
γησε στην Πλατεία του Διοικητηρίου όπου κατά παραγγε
και αιμόφυρτο τον έσυραν από τα γένια και τα μαλλιά
λίαν είχε συγκεντρωθεί μενόμενος ο τουρκικός όχλος. «Δεν
στα σοκάκια του τουρκομαχαλά, τον ξυλοκοπούσαν,
θα σε κρίνω εγώ, θα σε κρίνει ο λαός μου». Με τα λόγια αυ
τον έβριζαν και τον πετσόκοβαν, βαθειά εντύπωση μου
τά ο Νουρεντίν παραδίδει το θύμα του προς σφαγήν και συέκανε και αξέχαστη παραμένει η στάση του. Στα μαρτύ
νετελέσθη εκ εί στην αυλή του Διοικητηρίου η δι' ύβρεων,
ρια που τον υπέβαλαν δεν απαντούσε με φωνές, με πα
ρακλήσεις, με κατάρες.
εμπτυσμών, κολάφων και πληγμάτων ευαγγελική σκηνή
του μαρτυρικού θανάτου».
Το πρόσωπό του κατάχλωμο, το σκεπασμένο με το αίμα
Το μαρτύριο του Χρυσοστόμου υπήρξε φρικτό. Ο όχλος
των ματιών του, το πρόσωπο του είχε εστραμμένο προς
τον τύφλωσε αφού του έβγαλε τα μάτια, του ξερίζωσε την
τον ουρανό και διαρκώς κάτι ψιθύριζε που δεν ηκούετο
κόμη και τα γένια, και στην συνέχεια τον διαπόμπευσε, τον
πέρα από την περιοχή του. «Ξέρεις εσύ, δάσκαλε, τι έλε
ξυλοκόπησε άγρια και κυριολεκτικώς τον κατακρεούργη
γε;». «Ναι, ξέρω», του απάντησα. Έ λ εγ ε, Πάτερ Άγιε,
σε ως άκακο αρνίον.
άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι». «Δεν σε κατα
Η μαρτυρία -ίσω ς η μοναδική- που κυριολεκτικά συγκλο
λαβαίνω, δάσκαλε, μα δεν πειράζει. Από καιρού σε και
νίζει τον αναγνώστη και αφορά το μαρτυρικό και χριστομίρό, όταν μπορούσε, ύψωνε κάπως το δεξί του χέρι και
μητο τέλος του αγίου Χρυσοστόμου είναι του Ακαδημαϊκού
ευλογούσε τους διώκτες του. Κάποιος πατριώτης μου
Γεωργίου Μυλωνά, ο οποίος κατά την έκτακτη συνεδρία
αναγνωρίζει την χειρονομία τη ς ευλογίας, μανιάζει, μα
ση της Ακαδημίας των Αθηνών, στις 14.12.1982, επί τη συ
νιάζει και με το τρομερό μαχαίρι του κόβει και τα δύο
μπλήρωση 60 ετών από της Μικρασιατικής Καταστροφής,
χέρια του Δεσπότη. Εκείνος σωριάστηκε στη ματωμέ
εκφώνησε μια συνταρακτική ομιλία που είναι η προσωπι
νη γη με στεναγμό που φαινόταν ότι ήταν μάλλον στε
κή του μαρτυρία και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές που
ναγμός ανακουφίσεως παρά πόνου. Τόσο τον λυπήθηκα
τότε που με δύο σφαίρες στο κεφάλι τον αποτελείωσα.
αφορούν στις τελευταίες μαρτυρικές στιγμές του εθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου.
Αυτή είναι η ιστορία μου. Τώρα που σας την είπα, ελπί
Σε εκείνη την συγκλονιστική ομιλία ανέφερε και τα εξής:
ζω πως θα ησυχάσω. Γ ί αυτό σας χάρισα τη ζωή». «Και
«Θα μου επιτρέψετε να τελειώσω την ομιλία μου με μια
που τον έθαψαν;» ρώτησα με αγωνία, «κανείς δεν ξέρει
προσωπική μαρτυρία, που για πρώτη φορά εξομολογού
που έριξαν το κομματιασμένο του κορμί».
μαι.
Η παραπάνω συνταρακτική μαρτυρία του ακαδημαϊκού
Κατά τις τελευταίες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1922 μια
Γεωργίου Μυλωνά αποδεικνύει περίτρανα ότι ο εθνοϊεομάδα φοιτητών του International College της Σμύρνης
ρομάρτυρας Μητροπολίτης Σμύρνης Άγιος Χρυσόστο
και εγώ βρεθήκαμε φυλακισμένοι σε απαίσιο υπόγειο, σ’
μος (+1922) εμαρτύρησε και θυσιάστηκε κατά χριστοένα από τα μπουντρούμια του Διοικητηρίου της Σμύρνης.
μίμητο τρόπο ω ς αθλητής πίστεως Χριστού.
Σ’ αυτό ήταν ασφυκτικά στριμωγμένοι Έ λ λ η ν ες Χριστια
Η δε Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας τη ς Ελλάδος στη τα
νοί αιχμάλωτοι, μάλλον άνθρωποι προορισμένοι για θάνα
κτική Συνεδρία αυτής, κατά την 4η Νοεμβρίου 1922,
το. Τις βράδυνες ώρες, φύλακες μ ’ επικεφαλής Τουρκουανακήρυξε Αυτόν ω ς Ιερομάρτυρα και Άγιο και όρισε
ως ημέρα της Ιεράς Μνήμης του, την Κυριακή προ της
ρήτα παρελάμβανον θύματα που ετυφεκίζοντο. Στις 5 το
απόγευμα τις τελευταίας ημέρας του θλιβερού Σεπτεμβρί
Υψώσεως του Τίμιου Σταυρού.
ου, ο Τουρκοκρής εκείνος με διέταξε να τον ακολουθήσω
στην αυλή. «Είσαι δάσκαλος;;» με ρωτά. «Αυτήν την τιμή
Βιβλιογραφία:
είχα» του απαντώ. «Και οι άλλοι που ήσαν μαζί σου είναι
- Σπυρίδων Λοβέρδος, Ο Εθνομάρτυρας Μιχτροπολίττις
φοιτητές;» «Ναι», του λέγω. «Γρήγορα, μάζεψέ τους και φέ
Χρυσόστομος, Αθιίνα 1922
-Ακαδημία Αθηνών, Έκτακτος Συνεδρία της 14.12.1982, Ομιλία
ρε τους εδώ». «Ελάτε μαζί μου έξω», λέγω στους συντρό
του
Ακαδημαϊκού κ. Γεωργίου Μυλωνά.
φους μου. «Φαίνεται ότι ήρθε η ώρα μας. Εμπρός με θάρ
-Παντελεήμων Καρανικόλας (Μητρ. Κορίνθου), Ο Άγιος
ρος».
Χρυσόστομος Σμύρνης, εκδ. πνοή, Κόρινθος 1992
Ποια όμως ήταν η έκπληξή μας όταν ακούσαμε τον Τουρ-Ευάγγελος Β. Βασιλείου, Ο Εθνομάρτυρας-Άγιος Μητροπολίτης
κοκρητικό να λέει: «Δεν θα σας σκοτώσω, θα σας σώσω.
Δράμας-Σμύρνης Χρυσόστομος, εκδ. Δήμου Δράμας, Δράμα 2001
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Η ελληνική ναυτική ορολογία,
χρησιμοποιεί τον όρο ναυτιλία
με δυο διαφορετικές σημασίες:
Πρώτον, για να δηλώσει την τέ
χνη της τήρησης ενός πλοίου στην
πορεία του και εξεύρεσης της θέ
σης του, δηλαδή την επιστήμη και
τεχνική της ναυσιπλοΐας, και δεύ
τερον, για να αποδώσει την έννοια
του εμπορικού στόλου.
Α. Τεχνική της ναυσιπλοΐας
Η τέχνη της τήρησης του πλοίου σε επιθυμητή πορεία ή
πλεύση και της εξεύρεσης ή υπολογισμού της θέσης του με
ακρίβεια αποτέλεσε τον αρχικό και βασικό σκοπό της ναυ
τιλίας, αποδίδοντας σε αυτήν μέχρι πριν από λίγους αιώνες
τη μοναδική έννοια της. Από την αρχαιότητα, ο όρος αυτός
χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά για να προσδιορίζει την
τέχνη της ναυσιπλοΐας και μόνο η ανάπτυξη των διεθνών
θαλάσσιων μεταφορών, που άρχισε αμέσως μετά τις μεγά
λες θαλάσσιες εξερευνήσεις, έδωσε στον όρο αυτό και την
εμπορική και μεταφορική σημασία του. Η τέχνη εξελίχθη
κε σταδιακά και σε επιστήμη με πολύπλευρο ενδιαφέρον
και εφαρμογές, διότι ήταν πλέον ανάγκη για μεγαλύτερες
αποστάσεις πλεύσης μέσα στους ωκεανούς, με δυσμενείς
συνθήκες καιρού και θάλασσας και με πολύ μεγαλύτερες
απαιτήσεις ακρίβειας πλεύσης, συντόμευσης του χρόνου
κ.λπ. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε παράλληλα
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η αστρονομία, η γεωδαισία, η τοπογραφία, η χαρτογραφία, η
υδρογραφία, η ωκεανογραφία και, τέλος, έγινε συστηματική
εκμετάλλευση των ηλεκτρονικών για την κατασκευή πληθώ
ρας κατάλληλων ναυτιλιακών συσκευών.

Βασικές κατηγορίες της τεχνικής ναυσιπλοΐας:
Αστρονομική ναυτιλία. Χρησιμοποιεί την παρατήρηση του
ύψους διαφόρων ουράνιων σωμάτων (του Ηλιου, πλανητών,
απλανών, του Πολικού Αστέρα κ.λπ.) επάνω από τον ορίζοντα
της θάλασσας και τη ς ωρικής τους γωνίας και απόκλισης.
Ακτοπλοϊκή ναυτιλία. Εφαρμόζεται όταν το πλοίο πλέ
ει πλησίον των ακτών, χρησιμοποιώντας φάρους, τις άκρες
των ακρωτηρίων, ευδιάκριτα κτίρια κ.λπ., των οποίων η θέση
σημειώνεται με ακρίβεια στο ναυτικό χάρτη. Η ακτοπλοϊκή
ναυτιλία απαιτεί μεγάλη σχολαστικότητα, επειδή υπάρχουν
πολλοί κίνδυνοι κοντά στις ακτές, όπως ύφαλοι, ρεύματα,
ναυάγια κ,λπ.
Υποβρύχια ναυτιλία. Χρησιμοποιεί τις μεθόδους της αστρο
νομικής ή ακτοπλοϊκής ναυτιλίας, κατά περίπτωση, καθώς
και ειδικότερες μεθόδους για πλου υπό την επιφάνεια της θά
λασσας. Πραγματική επανάσταση στις μεθόδους της υποβρύ
χιας ναυτιλίας έφερε η εφαρμογή αδρανειακών συστημάτων
πλεύσεως με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, οπότε έγι
νε δυνατός και ο πλους κάτω από τους πάγους. Το σύστημα
αυτό εφάρμοσε για πρώτη φορά το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο
«Ναυτίλος», πλέοντος κάτω από τον Β. Πόλο.
Αεροναυτιλία. Ειδικότερη μέθοδος, που ακολουθείται από
τους αεροναυτιλλομένους για την εκτίμηση και πάλι τη ς πο-

ρείας και θέσης του αεροσκάφους.
Ηλεκτρονική και δορυφορική ναυτιλία. Χρη
σιμοποιούνται πομποί τοποθετη
μένοι στην ξηρά, η θέση των οποί
ων σημειώνεται με ακρίβεια σε
ειδικούς χάρτες. Οι πρώτοι εκπέ
μπουν ηλεκτρομαγνητικά κύματα
και ο δέκτης (επί του πλοίου) υπο
λογίζει τη θέση του πλοίου με βάση
τους χρόνους λήψης τους από τον
κάθε πομπό. Άλλα ηλεκτρονικά συ
στήματα βασίζονται σε μετρήσεις
διαφοράς φάσης των λαμβανόμενων κυμάτων ή και μετρή
σεις βάσει του φαινομένου Ντόπλερ. Σε ανάλογες μεθόδους
βασίζεται και η ναυτιλία με χρήση ειδικών δορυφόρων.

Β. Εμπορική ναυτιλία
Ο όρος «εμπορική ναυτιλία», αποδίδει την πρώτη σημασία,
ενώ η «αστρονομική ναυτιλία» και η «ναυτιλία κάτω από
τους πάγους» είναι όροι της δεύτερης σημασίας.
Στη διεθνή, ναυτιλιακή και ναυτική ορολογία, στην αγ
γλική γλώσσα, η πρώτη σημασία αποδίδεται με τη λέξη
«shipping», η δεύτερη με τη λέξη «navigation».
Στην εμπορική ναυτιλία περιλαμβάνονται, εκτός από τα
πλοία, και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και όλο το πλέγμα
των επιχειρήσεων, επαγγελμάτων (π.χ. τα εφοπλιστικά γρα
φεία, οι ναυλωτές, οι ναυλομεσίτες, οι ναυτικοί πράκτορες,
κ.ά.), ακόμη και δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται με
ναυτιλιακές δραστηριότητες. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυ
τιλίας αποτελεί ανάλογη έκφραση κρατικής δημόσιας υπηρε
σίας, με επίκεντρο αρμοδιότητας την εξυπηρέτηση και ανά
πτυξη της.
Στην εμπορική ή μεταφορική έννοια της ναυτιλίας εντάσ
σεται είτε το σύνολο των εμπορικών πλοίων όλων των χω
ρών του κόσμου, οπότε χρησιμοποιείται ο όρος «Παγκόσμια
Εμπορική Ναυτιλία», είτε το σύνολο των εμπορικών πλοίων
μιας χώρας, όπως η «Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία».
Το είδος της μεταφοράς αποτελεί άλλο κριτήριο για υποδι
αίρεση της ναυτιλίας σε βασικές κατηγορίες, κυριότερες από
τις οποίες είναι:
Φορτηγός ναυτιλία. Διεξάγεται από πλοία και ναυτιλιακές
υπηρεσίες μεταφοράς φορτίων.
Επιβατηγός ναυτιλία. Έ χ ε ι σχέση με τα μέσα και τις υπη
ρεσίες μεταφοράς επιβατών, καθώς και πλοία που μπορούν
να μεταφέρουν και οχήματα συγχρόνως, όπως είναι τα μικτά
οχηματαγωγά και πορθμεία (φέρυ μπόουτ).
Ειδική ναυτιλία. Περιλαμβάνει πλοία και υπηρεσίες που
έχουν πλέον εξειδικευμένο προορισμό ή ειδικότερη αποστο
λή, όπως είναι τα αλιευτικά πλοία, τα πλοία-ψυγεία, τα επι
στημονικά πλοία, μετεωρολογικά κ.λπ.
Η περιοχή, μέσα στην οποία η ναυτιλία αναπτύσσει τις
δραστηριότητες της αποτελεί άλλο κριτήριο υποδιαίρεσης,
όπως:
Ωκεανοπόρος ή ποντοπόρος ναυτιλία. Περι
λαμβάνει τα πλοία που πλέουν στους ωκεανούς.
_
Ακτοπλοϊκή ναυτιλία. Περιλαμβάνει πλοία και

ναυτιλιακές υπηρεσίες που εξυπηρε
τούν αποκλειστικά και μόνο τις ακτές
μιας ή περισσότερων χωρών, ως προς τις
μεταφορές προσώπων ή πραγμάτων.
Πολική ναυτιλία. Διεξάγεται στις πολικές και υποπολικές
περιοχές και περιλαμβάνει ειδικά παγοθραυστικά πλοία με αν
θεκτικό και ενισχυμένο σκάφος.
Εσωτερική ναυτιλία. Διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο μέ
σα στα εσωτερικά νερά ενός κράτους ή γειτονικών κρατών και
περιλαμβάνει ποταμόπλοια, λιμνόπλοια ή αμφίβια σκάφη που
μπορούν να οδηγούνται και στην ξηρά.

Ελλάδα χώρα της θάλασσας και της ναυτιλίας
Η Ελλάδα, μια τόσο μικρή χώρα τη ς Μεσογείου αποτελεί σή
μερα τη σπουδαιότερη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία, με
ιστορία τριάντα και πλέον αιώνων. Σύμφωνα με στατιστικά
στοιχεία (Lloyd’s 31-12-2006 για πλοία άνω των 100 gt) η Ελλά
δα καταλαμβάνει την έβδομη θέση στον κόσμο, με βάση τη χω
ρητικότητα του υπό ελληνική σημαία στόλου, ο οποίος αριθμεί
1.455 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 32.048.052 gt.
Σήμερα ο ελληνικός εμπορικός στόλος διαθέτει περίπου 3.400
βαπόρια, τα οποία έχουν διαθέσιμο όγκο ίσο με 110.000.000 τό
νους χωρητικότητας. Στατιστικώς ελληνικός εμπορικός στό
λος διακινεί σήμερα το 25% του διεθνούς εμπορίου και ελέγχει
το 17,1% τη ς παγκόσμιας ναυτιλίας. Τα ελληνόκτητα πλοία
αποτελούν το 50% περίπου του στόλου του συνόλου των χω 
ρών τη ς Ευρωπαϊκής Έ ν ω σ η ς και διαχειρίζονται το 23% του
παγκόσμιου στόλου των πλοίων για τη μεταφορά ξηρού φορ
τίου και το 20% περίπου του στόλου των τάνγκερ, το 25% πε
ρίπου των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου προς τις ΗΠΑ
και το 25% των εξαγωγών των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ετήσια
έκθεση τη ς Έ ν ω σ η ς Ελλήνων Εφοπλιστών, η συνολική αξία
τη ς ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας εκτιμάται σε 40 δισεκα
τομμύρια δολάρια. ]
Πηγές: Πάπυρος Larousse Britannica
www.kathimerini.gr
www.imerisia.gr
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ΑΝΑΜΝΗΣΕΙ Σ ΕΝΟΣ ΜΟΙ ΡΑΡΧΟΥ :
Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

“ Ασυγχώρητη άγνΟΙΟ αστυνομικού οργάνου”

Τ ο έ τ ο ς ^ Κ > 6 από την Αργαλαστή Πηλίου όπου υπηρετούσα ω ς Αστυνόμος στον εκεί Σταθμό
Χωροφυλακής, μετατέθηκα στο Α Άστυν. Τμήμα Βόλου.
Ενοίκιασα και εγκαταστάθηκα με την οικογένειά μου σε μια μικρή μονοκατοικία στην οδό
Αχιλλοπούλου.
Η εκπαιδευτικός σύζυγός μου χωρίς πολλές δυσκολίες από το Σχολείο της Αργαλαστής τοπο
θετήθηκε στο 15ο Δημοτικό Σχολείο τη ς πόλεως Βόλου.
Το σπίτι μας ήταν μικρό αλλά ευχάριστο. Ο πανέμορφος γύρωθε από το σπίτι μας ευρύχωρος
χώρος ήταν γεμάτος τριανταφυλλιές και διάφορες άλλες πρασινάδες. Ή τα ν χάρμα ομορφιάς!
Ό ταν εύρισκα ελεύθερο χρόνο περιποιόμουν τα λουλούδια με μεγάλη ευχαρίστηση και «ευγνω
μονούσα» τον προηγούμενο ενοικιαστή για την καλαισθησία του!
Τώρα θα μου πείτε γιατί περιγράφω εδώ αυτό το σπίτι. Το κάνω επειδή αποτελεί αφορμή προκειμένου να σας διηγηθώ την πιο κάτω απίστευτη ιστορία που μου συνέβη εν όσο ήμουν εν ενεργεία αστυνομικό όργανο:
Έ ν α απόγευμα ήμουνα στην αυλή και περιποιόμουνα τα λουλούδια.
Από το δρόμο περνούσε κάποιος γνωστός μου πολίτης. Με χαιρετά, του ανταποδίδω τον χαιρε
τισμό και προχωρώ προς τα κάγκελα. Ενώ συζητούσαμε για διάφορα θέματα, μου λέγει.

«Κύριε Σεραφείμ, μπράβο. Υποθέτω ότι με αυτά που βλέπω ασφαλώς και θα κάνετε μαθήματα
στους Χωροφύλακες και σωστά πρέπει να γίνονται τέτοια μαθήματα γιατί πολλοί αστυνομικοί θα
αγνοούν αυτές τις... φούντες»!
- «Δεν κατάλαβα τι μου λέτε, του απαντώ»!
- «Να, λέω για τα χασισόδεντρα που διατηρείτε
ανάμεσα στις τριανταφυλλιές» και μου δείχνει
τα πράσινα δενδράκια!
Του απάντησα χωρίς να χάσω την ψυχραι
μία μου.

«Α, λέτε γ ι’ αυτά εκεί! Ναι, έχουμε τελευταία
μια διαταγή του Αρχηγείου για μαθήματα σχε
τικά με αυτό το αντικείμενο».
«Είναι βλέπετε» -συνέχισα- «μέσα στις υπο
χρεώσεις μας και, που να τρέχουμε τώρα σε ξένα
χωράφια να... σπέρνουμε φούντες, θα μας τις
ξεριζώσουν οι επιτήδειοι»!
Γέλασε ο φίλος, συμφώνησε με τις απαντή
σεις μου και... τράβηξε το δρόμο του.
Ό μως, ο συνομιλητής μου έφυγε, αλλά το
δικό μου πρόσωπο είχε περιλουστεί από παγω
μένο ιδρώτα και τα χέρια μου είχαν παγώσει!
Φωνάζω τη γυναίκα μου και έρχεται στην
αυλή.
Την ερωτώ αν γνωρίζει την ονομασία
αυτών των όμορφων και σε ύψος ενός περί
που μέτρου, πρασινάδων.
Μου απαντά αρνητικά. Της λέγω τι είναι, με
κοιτάζει αποσβολωμένη και το πρόσωπό της...
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...α λλά το δικό μ ο υ π ρό σ ω π ο είχε περιλουστεί από
παγωμένο ιδρώτα και τα χέρια μου είχα ν παγώ σει! 99

66

αλλοιώνεται, ενώ τα ρούχα της από τον
ιδρώτα είχαν και εκείνης «κολλήσει»
στο κορμί της! Ως προς την καρδιά της,
φαίνεται πως ήθελε να κάνει περίπατο
έξω από το στήθος της και διαμαρτυρό
ταν για τον ...επερχόμενο κίνδυνο!
Στη συνέχεια τρέμοντας ξεριζώνω
τις πρασινάδες, τις σπάζω στη μέση,
τις τυλίγω σε κάτι εφημερίδες που βρήκα στο πλυσταριό,
παίρνω το δέμα και κατεβαίνω στην κοντινή Λεωφόρο
Αναλήψεως πήρα ένα και τράβηξα ολοταχώς για το Τμήμα
μου.
Ανεβαίνω στην ταράτσα του κτιρίου, τοποθετώ το δέμα
σε μια απόμερη γωνιά, κλειδώνω για μεγαλύτερη ασφά
λεια την πόρτα της ταράτσας, και βάζω το κλειδί στην
τσέπη μου!
Ανάλαφρος από το «μέγα βάρος» επέστρεψα στο σπίτι.
Βρίσκω τη γυναίκα μου στα κακά της χάλια και της δίνω
κουράγιο. Κάναμε τη σκέψη ότι ίσως φύτρωσαν μόνα
τους από το κανναβούρι που ρίχναμε στο καναρινάκι μας.
Απορρίψαμε όμως αμέσως αυτή την εκδοχή επειδή ο χρό
νος που βρισκόμαστε σ ’ αυτό το σπίτι ήταν μικρός και δεν
μπορούσαν να αναπτυχθούν τόσο πολύ.
Βγάλαμε το συμπέρασμα ότι βρισκόντουσαν εκεί από
τον προηγούμενο ενοικιαστή τον οποίο ούτε καν γνωρί
ζαμε, και έτσι πρέπέι να ήταν, αλλά και εκείνος θα είχε
άγνοια επειδή αν ήταν «ιδιοκτήτης» με την αναχώρησή
του θα έπαιρνε μαζί του το «εμπόρευμα».
Ως προς το δικό μου...πότισμα, η κυρά δασκάλα, δικαιο
λογημένα μου πέταξε το... καρφί της.
Αστυνομικός τόσα χρόνια και να μη γνωρίζεις τον κίν
δυνο που έτρεφες στον «κόρφο» σου;
Τι να της απαντούσα εγώ, σ’ αυτή τη δίκαιη και αυστη
ρότατη παρατήρησή της; Προτίμησα απλά να την κοιτάξω
ηλίθια και να...κακίσω τον εαυτό μου!
Δεν με «χωρούσε» ο τόπος και κατέβηκα πάλι στο Τμήμα
με έκδηλη στενοχώρια. Ανέφερα στον Αστυνόμο όσα μου
είχαν συμβεί εκείνο το απόγευμα και τον ανέβασα στην
ταράτσα, για να δει το «εμπόρευμά» μου!
Μου συνέστησε να μη στενοχωρούμαι και μου είπε πως
«δεν ήμουνα μόνο εγώ μέσα στην αστυνομία που δεν γνώ
ριζα το χασίς», ήταν και πολλοί άλλοι. Μου είπε δε να κρα
τήσω πάνω μου το κλειδί μέχρις ότου συνεννοηθεί με
τους Διοικητές Διοικήσεως και Ασφαλείας προκειμένου με
κάποιο πρακτικό να καταστραφούν εκείνες οι... φούντες!
Αλλά φίλοι μου, ασυγχώρητη νομίζω πως ήταν εκείνη
η άγνοιά μου. Υπηρετούσα στη Χωροφυλακή από το έτος
1945 (Νοέμβριο μήνα) κάπου 22 χρόνια και δεν γνώριζα
το...χασίς!
Βέβαια υπήρχε δικαιολογία. Στη Σχολή Χωροφυλακής
δεν είχαμε διδαχθεί τίποτε περί ναρκωτικών ουσιών. Η

εκπαίδευσής μας ήταν λίαν πλημμελής
και έγινε με πολύ εντατικό ρυθμό επειδή
έπρεπε να βγούμε από εκεί μια «ώρα γρη
γορότερα» προκειμένου να επανδρωθούν
οι αστυνομικές Υπηρεσίες τη ς χώρας
γιατί οι περισσότερες εξ’ αυτών είχαν
έλλειψη ανδρών, λόγω πολέμου, κατο
χής και άλλων συμφορών!
Μετά την έξοδό μου το Φεβρουάριο 1946 και σε όλη την
αστυνομική μου πορεία -τα πιο πολλά χρόνια στη Ρόδοδεν υπηρέτησα ποτέ σε τμήματα ασφαλείας. Εκτελούσα
πάντα μάχιμη υπηρεσία, όπως για παράδειγμα Τροχαίας,
Τμημάτων Τάξεως ή των Αστυνομικών Σταθμών. Παντε
λής λοιπόν άγνοια από τις διώξεις ναρκωτικών!
Ό μως, παρά τα τόσα θετικά επιχειρήματά μου στο να
δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα, καμιά φορά δεν συγχωρείται και τόση άγνοια στο αστυνομικό όργανο και ιδι
αίτερα σε βαθμοφόρο. Υπάρχει όμως και ενδιαφέρουσα
συνέχεια, ακολουθήστε τις δικές μου θύμησες για να ...
μορφωθείτε!
Μετά 2ήμερον από εκείνο το συμβάν, ήρθε στο Βόλο για
επιθεώρηση ο Αρχηγός Χωροφυλακής, Στρατηγός Νικό
λαος Παναγιωτακόπουλος.
Τον γνώριζα επειδή πριν μερικά χρόνια ω ς Συνταγματάρχης εκείνος, ήταν Ανώτερος Διοικητής Δωδεκανήσου
και εγώ υπηρετούσα στη Ρόδο. Οντας στη συνέχεια Αρχη
γός του Σώματος είχε εγκρίνει δικό μου αίτημα τοποθέ
τησής μου στο Σταθμό Χωροφυλακής Αργαλαστής Βόλου,
μετατρεπομένης υφιστάμενης διαταγής δυσμενούς μεταθέσεώς μου, από Ρόδο στο Παρανέστη Δράμας κατ’ απαί
τηση Ρόδιου Υπουργού, της εποχής εκείνης, ικανοποιώ
ντας επιθυμία ψηφοφόρου του, ο οποίος απαιτούσε να με
στείλει -όπως διέδιδε- στα σύνορα, γιατί «τόλμησα» να υπο
βάλω κατ’ αυτού έκθεση βεβαιώσεως αυτοφώρου αδική
ματος σοβαρής τροχαίας παράβασής του και συγχρόνως
απειλής κατά οργάνου τάξεως (τροχονόμου). Βέβαια στον
κ. Υπουργό ο ψηφοφόρος του μηνυθείς από μένα, είχε δια
φορετικά εκθέσει τα πράγματα, γι’ αυτό είχε πετύχει την
άμεση μετάθεσή μου.
Ό λο ετούτο το «παρασκήνιο» και την όλη αλήθεια γνώ
ριζε ο κ. Αρχηγός, γι’ αυτό και δεν με έστειλε χειμωνιάτικα
και με μικρά παιδιά, στο Παρανέστη- Δράμας, αλλά σε ηπι
ότερο κλίμα, όπως τη ς Αργαλαστής Βόλου.
Τον γνώριζα λοιπόν και με γνώριζε ο Παναγιωτακόπουλος, και μπορώ να πω με χαρά, ήθελα και πάλι να τον δω!
Μάλιστα, από την προηγουμένη απούσιαζε στην Αθήνα ο
Αστυνόμος μου και έκανα εγώ χρέη Αστυνόμου.
Πήγε ο Αρχηγός σε διάφορες Υπηρεσίες και κάποια
στιγμή φτάνει και στο Α' Αστυνομικό Τμήμα. Μπροστά
στην είσοδο του Τμήματος και κρατώντας ένα χαρτί που
είχα γραμμένη όλη τη δύναμη του Τμήματος, παίρνω

[ 9 3 ] Α/Α

[

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙ Σ ΕΝΟΣ ΜΟΙ ΡΑΡΧΟΥ :

“ ...τρ εμ ο ν τα ς ξεριζώ νω τ ις π ρα σ ινά δες, τις

σπάζω στη μέση, τις τυλίγω σε κάτι εφημερίδες που
βρήκα στο πλυσταριά, παίρνω το δέμα και ...τράβηξα
ολοταχώς για το Τ μ ή μ α
σχάση προσοχής και ετοιμάζομαι να του αναφέρω, όπως
συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

-«Ανθυπασπιστης Αθανασίου Σεραφείμ, λαμβάνω την
τιμήν να αναφ...». (Είπα μόνο τη μίση λέξη γιατί με διέ
κοψε εκείνος).
- «Γεια σου κ. Αθανασίου, τι κάνει η οικογένεια σου;»

-«Καλά είναι κ. Αρχηγέ, σας ευχαριστώ πολύ».
- «Εδώ είσαι τώρα, δεν είσαι Αστυνόμος στην Αργαλαστη;»
Παραξενεύτηκα: Με τόσα προβλήματα και ευθύνες,
θυμόταν ότι με είχε τοποθετήσει στην Αργαλαστή!
- «Ναι κ. Αρχηγέ, είμαι εδώ επειδή και η γυναίκα μου τοπο

θετήθηκε σε σχολείο της Πόλεως».
- «Α, ωραία, χαίρομαι γι ’ αυτό. Η Ρόδος η κάνει, μαθαί
νεις κανένα νέο;»
Του απάντησα σχετικά.

-«Θέλοι και εγώ να πάω καμιά βόλτα εκεί, δεν ξεχνάω αυτό
τομέρος που είναι τόσο όμορφο, και τον κόσμο του! Ιδιαίτερασυνέχισε- θέλω να βρεθώ) στο Γεννάδι που έχω και το σκύλο
μου. Τον προσέχει ο χωροφύλακας ο Γιώργος ο Μακρης, τον
ξέρεις;»
-«Μάλιστα κ. Αρχηγέ, τον γνωρίζω καλά».
Με ρωτούσε και άλλα διάφορα ανεβαίνοντας μαζί στα
γραφεία και θαλάμους όπου περίμεναν οι άνδρες.
Με αετίσια μάτια πήγε παντού,δεν άφησε τίποτε απαρα
τήρητο και κάποια στιγμή τράβηξε κατά ταράτσα μεριά.
Ωχ μανούλα μου, τι να κάνω τώρα?
Ακολούθησα με καρδιοχτύπια, άνοιξα την πόρτα και σε
λίγο βρέθηκε μπροστά στο δικό μου δέμα.

-«Τι είναι αυτό;»
Με βοήθησε ο θεός και πήρε...στροφές το μυαλό μου,
λέγοντάς του την αλήθεια.
- «Αυτό το δέμα κ. Αρχηγέ... το και το». Του είπα την αλή
θεια και στο τέλος συμπλήρωσα για να... δικαιολογηθώ.

«Ξέρετε, δεν μας δίδαξαν στη Σχολή τίποτε για ναρκωτικά
και δεν τα γνωρίζω». Τα έλεγα αυτά και περίμενα τις αντι
δράσεις του.
Πρέπει να ικανοποιήθηκε από όσα του ανέφερα και τον
άκουσα να λέγει.

-«Μπράβο σου κ. Αθανασίου που αναλαμβάνεις ευθύνες.
Δεν αμφέβαλα ποτέ για σένα επειδή σε θυμάμαι και από τη
Ρόδο».
Με θυμόταν από τη Ρόδο; Πως με θυμόταν; αφού καλάκαλά δεν με είχε γνωρίσει από κοντά. Τέλος πάντων. Εγώ
τον ευχαρίστησα για τα καλά του λόγια, ενώ εκείνος γυρί
ζοντας προς τον Υπασπιστή του, λέγει:
- «Σημείωσε σε παρακαλώ το περιστατικό αυτό για να

κάνουμε γενική διαταγή εκπαιδεύσεως των ανδρών. Δεν συγ-
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χωρείται άνδρες του Σώματος να αγνοούν το χασίς». Ο Υπα
σπιστής του, ένα ευγενέστατο και συμπαθέστατο παλικάρι,
ο τότε Μοίραρχος και αργότερα Στρατηγός Χωροφυλακής
Κων. Καλογερόπουλος, σημείωσε τα όσα του είπε ο Αρχη
γός μας.
Κατεβήκαμε από την ταράτσα και το κυρίως κτίριο. Με
χαιρέτησε δια χειραψίας και μου είπε να πω χαιρετισμούς
στην οικογένειά μου!
Σε λίγο χρονικό διάστημα από το Αρχηγείο όλες οι Διοι
κήσεις ιδιαίτερα οι Σχολές Χωροφυλακής έλαβαν μια
«γενική διαταγή» που έλεγε πως μια φορά την εβδομάδα
ή και περισσότερο, στα Τμήματα Ασφαλείας και στις Σχο
λές- κατά την κρίση των Διοικητών-να διδάσκονται μαθή
ματα καταπολέμησης των ναρκωτικών με επίδειξη φωτο
γραφιών αυτών των ουσιών και άλλες μεθόδους.
Θυμάμαι πως στο Τμήμα Ασφαλείας Βόλου εκεί στη οδό
Μαγνήτων στο οποίο εν τω μεταξύ είχε τοποθετηθεί ως
Διοικητής ο δικός μας Αστυνόμος, Μοίραρχος κ. Βασίλειος
Μιχαήλ σε κάποια περιφραγμένη γωνιά της αυλής και σε
γνώση των τοπικών Δικαστικών αρχών, είχαν φυτέψει
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης με τα οποία φυτά έκαναν
μάθημα οι άνδρες όλων των Αστυνομικών Τμημάτων.
Έ γ ιν α -όπω ς μου έλεγε ο Αστυνόμος μου- μια καλή και
θετική αιτία στο να διδαχθούν τα αστυνομικά όργανα, πιο
φυτό παράγει το χασίς και, τι χρώμα έχει αυτό το φυτό!
Θα μου επιτραπεί εδώ να σημειώσω την αγωνία που νοι
ώθω και αυτή τη στιγμή όταν σκέπτομαι τι μπορούσε να
μου συμβεί, αν τότε γινόταν καταγγελία στην Αστυνο
μία ότι εγώ Ανθυπασπιστής Χωροφυλακής, καλλιεργούσα
φούντες χασίς στην αυλή του σπιτιού μου.
Το λιγότερο που μπορούσα να πάθω ήταν να με συνελάμβαναν συνάδελφοί μου και σιδηροδέσμιο να με πήγαι
ναν στο Τμήμα και στον Εισαγγελέα.
Τώρα εσείς που διαβάζετε αυτές τις γραμμές τι γνώμη
έχετε, θα με πίστευε κανένας; Θα εύρισκα κάποιο έστω και
ελάχιστο δίκιο;
Εάν δεν μου « άνοιγε» τα μάτια εκείνος ο γείτονάς μου,
ίσως να συνέβαιναν όσα πιο πάνω τώρα διηγήθηκα και
δικαιολογημένα να μη ήμουνα σε θέση σήμερα να γράψω
αυτό το κείμενο. Αλήθεια φίλοι μου τι μπορεί να πάθει
κανείς από μια τέλεια άγνοιά του!
Σ ’ ευχαριστώ Θεέ μου που πρόλαβες εμένα αλλά και
την οικογένειά μου από κάποιον, χωρίς υπερβολή, διασυρμό! ]
www.Serathan.com

Π Ο ΙΕ Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ ΚΑΙ M E IΙΟ ΙΟ Τ Ρ Ο ΙΙΟ ΕΝ ΙΣΧΥΟ ΥΝ
ΤΗ Ν Ε Γ Κ Ε Φ Α Λ ΙΚ Ο Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ IΟ Τ Η Τ Α
Το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ) γενικά και ο φλοιός
του εγκεφάλου ειδικότερα αποτελούν την έδρα πολύπλοκων
πνευματικών λειτουργιών, όπως η μνήμη, η σκέψη, η βού
ληση, η συνείδηση κ.α.
Ο εγκέφαλος είναι ένα μεταβολικά πολύ ενεργό όργανο
του νευρικού συστήματος και απαιτεί συνεχή εφοδιασμό με
τα απαραίτητα γι' αυτόν θρεπτικά συστατικά. Ακάμη και
μικρής έκτασης διαταραχές στην αιμάτωση του εγκεφάλου
μπορεί να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Η γλυκόζη είναι το καύσιμο του εγκεφάλου
Το κύριο καύσιμο του εγκεφάλου είναι η γλυκόζη. Η κα
τανάλωση σύνθετων υδατανθράκων (π.χ.ψωμί, δημητριακά,
ζυμαρικά κ.λπ.), καθώς και απλών σακχάρων προμηθεύει
τον οργανισμό με γλυκόζη, η οποία συμβάλλει στην παραγω
γή ενέργειας προκειμένου να επιτελεστούν οι διάφορες λει
τουργίες του οργανισμού. Η έλλειψη γλυκόζης μπορεί να
προκαλέσει αδυναμία συγκέντρωσης και μείωση της πνευ
ματικής απόδοσης. Παράλληλα, ένα θρεπτικό συστατικό που
σχετίζεται με την καλή λειτουργία του εγκεφάλου είναι ο σί
δηρος. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί να προκαλέσει διαταραχές
στη μνήμη και τη μαθησιακή ικανότητα. Για τον λόγο αυτόν
είναι σημαντικό η διατροφή μας να προσδίδει ικανοποιητική
πρόσληψη σιδήρου, η οποία μπορεί να επιτευχθεί κυρίως μέ
σω της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος. Υπάρχει και ο λε
γόμενος σίδηρος φυτικής προελεύσεως π.χ. από φακές, σπα
νάκι, ρεβίθια, ο οποίος όμως δεν είναι βιοθιαθέσιμος, δηλαδή
δεν απορροφάται καλά από τον οργανισμό μας.

Οι βιταμίνες
Καθοριστική όμως είναι και η επαρκής πρόσληψη βιταμι
νών, μετάλλων και ιχνοστοιχείων για την ομαλή λειτουργία
του εγκεφάλου, δεδομένου ότι αποτελούν τα ενεργά συστα
τικά του εγκεφαλικού ιστού. Ειδικότερα, οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες (βιταμίνες A, C, Ε) προστατεύουν τον εγκέφα

λο από τις βλαπτικές επιδράσεις των ελευθέρων ριζών, αφού
παρέχουν προστασία έναντι των οξειδωτικών τροποποιήσε
ων που μπορεί να προκαλέσουν οξειδωτικές διαταραχές. Την
ίδια ώρα, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για την καλή λειτουργία
του εγκεφάλου φαίνεται να κατέχουν οι βιταμίνες του συ
μπλέγματος Β. Συγκεκριμένα, η έλλειψη τη ς βιταμίνης Β1 ή
αλλιώς θειαμίνης μπορεί να προκαλέσει berieri, μία νόσο που
χαρακτηρίζεται από πολυνευρίτιδα, καρδιακές επιπλοκές και
οίδημα. Η βιταμίνη Β1 βρίσκεται κυρίως σε όσπρια, δημητρι
ακά ολικής αλέσεως και σε αμυλώδη όπως η πατάτα.
Μία άλλη βιταμίνη του συμπλέγματος Β, η Β 3 ή αλλιώς νιασίνη, είναι απαραίτητη σε όλα τα κύτταρα του οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένων και των εγκεφαλικών κυττάρων,
για την απελευθέρωση ενέργειας από διάφορα υποστρώμα
τα. Η έλλειψη αυτής μπορεί να προσβάλει το νευρικό σύστη
μα. Καλές πηγές νιασίνης είναι το άπαχο κρέας, το ψάρι, τα
όσπρια, οι ξηροί καρποί.
Ακόμη, η πρόσληψη βιταμίνης Β6 ή αλλιώς πυριδοξίνης
είναι ζωτικής σημασίας για το νευρικό σύστημα. Ανεπάρκεια
αυτής μπορεί να επιφέρει ατονία στο νευρικό σύστημα, αϋ
πνία, κόπωση, νευρικότητα, κατάθλιψη. Πηγές βιταμίνης
Β6 αποτελούν τα ψάρια, πουλερικά, κόκκινο κρέας, όσπρια,
σιτηρά ολικής αλέσεως και αναποφλοίωτα δημητριακά.
Τέλος, η βιταμίνη Β12 συμβάλλει στην αυτοσυγκέντρω
ση και τη μνήμη. Έ λλειψ η αυτής προκαλεί εκτός από αναι
μία και άλλες σημαντικές νευρολογικές διαταραχές. Η βιτα
μίνη Β12 βρίσκεται μόνο σε προϊόντα ζωϊκής προελεύσεως,
όπως είναι το κρέας, τα πουλερικά, το ψάρι, το γάλα, το αυ
γό, το τυρί.
Είναι σαφές λοιπόν ότι οι διατροφικές μας επιλογές επηρε
άζουν τις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μας, συμπεριλαμβανομένης και της εγκεφαλικής λειτουργίας. Συνή
θως, μια ισορροπημένη διατροφή προσδίδει στον οργανισμό
επαρκείς ποσότητες βιταμίνης, μετάλλων και ιχνοστοιχείων
εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων και τη σωστή λειτουργία του
εγκεφάλου και καθιστά μη απαραίτητη τη λήψη διατροφι
κών συμπληρωμάτων. ]
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Τα κοσμήματα των παραδΟΟΙΟΚών φορεσιών
στο θέατρο

Τ θ Θέατρο

«Δόρα Στρατού»

«Δόρα Σχράχου», ο επίσημα αναγνωρι
σμένος οργανισμός παρουσίασης χων ελληνικών παρα
δοσιακών χορών, βρίσκεται συνεχώς σε μια διαδρομή δι
εύρυνσης χου ρόλου χου. Ο ενδιαφερόμενος πολίχης δεν
απολαμβάνει μόνο χις χορευχικές παρασχάσεις, αλλά και
πολλές άλλες εκδηλώσεις - σεμινάρια, εργασχήρια, δια
λέξεις, προβολές, συνέδρια, βραδιές διασκέδασης, CD και
βιβλία - με θέμα χο χορό. Εχσι, προσεγγίζει χις άπειρες
διασχάσεις χου χορού, αλλά και θέμαχα που συνδέονχαι
άμεσα με αυχόν, όπως η μουσική, χο χραγούδι, η φορεσιά.
Πρόκειχαι για ένα ζωνχανό μουσείο, με χην έννοια όχι η
προσφορά γνώσης εκ εί συνχελείχαι προπάνχων με συμμεχοχή σε επίκαιρες και εν ροή δρασχηριόχηχες, κι όχι με
μόνο χην παραχήρηση εκθεμάχων.
Σ το β εσ τιά ρ ιό του Θεάτρου συντηρούνται γύρω στις
2000 ολοκληρωμένες παραδοσιακές φορεσιές. Φορεσιές,
δηλαδή, αποτελούμενες από χο σύνολο χων κομματιών
που επέβαλλαν οι κατά τόπους ενδυματολογικοί κανόνες
για χην αμφίεση ανδρών και γυναικών.
Τα συνοδευτικά τους κοσμήματα είναι προπάντων γ υ 
ναικεία, όπως είναι φυσικό. Αυτά, μαζί με χα λιγότερα αν
δρικά, συστήνουν μια πλούσια συλλογή με σημαντική
ποικιλία από την άποψη μορφής ή χρήσης και ανήκουν
στα αργυροχοϊκά δημιουργήματα χου 19ου και χου 20ου
αιώνα.
Δ υστυχώ ς δεν είναι αντίστοιχα χου συνόλου των φο
ρεσιών. Για παράδειγμα, από τις δεκαπέντε φορεσιές μι
ας περιοχής, καλύπτονται με την εθιμική σειρά των κο
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σμημάτων τους οι τρεις, οι τέσσερις ή και περισσότερες
κατά περίπτωση. Μ ερικές φορές αυτή η σειρά μπορεί να
μην είναι πλήρης και να υπάρχουν μόνο κάποια από τα
κοσμήματα που την απαρτίζουν. Σημασία έχει, για το εύ 
ρος τη ς συλλογής του Θεάτρου, ότι περιλαμβάνει πλήρεις
σειρές προπάντων για τις φορεσιές τη ς Μακεδονίας, της
Θράκης, τη ς Ηπείρου και τη ς Θεσσαλίας, όπου οι ενδυματολογικές συνήθειες απαιτούσαν τα περισσότερα κοσμή
ματα. Σε κάθε περίπτωση οι φορεσιές, νυφιάτικες και μη,
με τις οποίες στήνονται κατά περιόδους διάφορες εκθέ
σεις, διακοσμούνται απαραίτητα με το σύνολο των δικών
τους κοσμημάτων.
Εκείνο λοιπόν που προπάντων χαρακτηρίζει τα κοσμή
ματα του Θεάτρου, είναι η γνησιότητά τους. Γ ια τί αναζητούνχαν και αγοράζονταν παράλληλα με τις φορεσιές,
άλλοτε με εκείνες ακριβώς στις οποίες ανήκαν κι άλλοτε
ανεξάρτητα από αυτές, αλλά πάντα στη μορφή που παραγγέλθηκαν και φορέθηκαν από τις ή τους κατόχους
τους.
Α υ τά τα λεπ τεπ ίλειττα έργα του υλικού πολιτισμού
μνημονεύουν την κατά τόπους αντίληψη για την αισθη
τική, αλλά και τις αποταμιευτικές πρακτικές. Γ ια τί στις
δύσκολες εποχές τα κοσμήματα μετατρέπονταν σε μέρος
τη ς προίκας και μάλιστα ω ς κινητή περιουσία θεωρού
νταν πιο σίγουρη από την ακίνητη. Ε τσι, σχεδόν σε όλες
τις κοινωνίες αποτέλεσαν δείγμα τη ς φιλαρέσκειας, της
καλαισθησίας, αλλά και τη ς οικονομικής κατάστασης ή
του κοινωνικού κύρους.

Θα παρουσιάσουμε σ ιη συνέχεια λίγες μόνο από τις κατη
γορίες των κοσμημάτων του Θεάτρου, με γνώμονα τα μέρη
του σώματος που αυτά κοσμούσαν, ξεκινώντας από τα κο
σμήματα του κεφαλιού και προχωρώντας σ ’ εκείνα του στή
θους, των χεριών και της μέσης.
Ο καλλωπισμός του κεφαλιού έχει πρωτεύοντα ρόλο σχε
δόν σε όλες τις κοινωνίες. Μ ε λεπτότητα και ευφυΐα συναρμολογούνται κατά περιοχή τα κομμάτια του κεφαλόδεσμου
και τα στολίδια που αναδεικνύουν με επιτήδευση την ομορ
φιά του κεφαλιού και του προσώπου. Ανάμεσα σ ’ αυτά είναι
εκείνα που αξιοποιούν τα μαλλιά. Συχνά είναι κατασκευές
που τα επιμηκύνουν, άλλοτεπλέκονται ανάμεσά τους στοι
χεία όπως νομίσματα, σταυροί, χάντρες, κρίκοι (στις πλε
ξούδες του Ικονίου).
Σημαντική κατηγορία κοσμημάτων είναι τα γιορντά
νια, κοσμήματα επιστήθια που δένονται στο λαιμό ή που
στερεώνονται στη φορεσιά από το ύψος των ώμων ώ στε να
απλώνονται στο στήθος. Αυτά είναι πότε πιο μικρά ώ στε να
καλύπτουν μόνο το ντεκολτέ, πότε μεγαλύτερα με προορι
σμό να καλύπτουν το στήθος ή να προχωρούν ακόμα χαμη
λότερα. Στο διάκοσμό τους περιλαμβάνονται νομίσματα ή
επ ί μέρους συρματερά (από λεπτά σύρματα) πλεκτά κοσμή
ματα και πολύχρωμες πέτρες. Ασυνήθιστη κατηγορία γιορντανιών είναι τα πλεγμένα με περασμένες σε ειδικό νήμα
κοράλλινες και άλλες χάντρες, όπως οι φιλντισένιες, μαύ
ρες, χρυσές ή επιχρυσωμένες που φαίνονται στο σχετικό εικονιζόμενο γιορντάνι.
Τα κιουστέκια αποτελούν ιδιότυπα ανδρικά και γυναικεία
κοσμήματα που μπορεί να σκεπάζουν το στήθος, το στήθος
ή τη λεκάνη. Οι πολλές παράλληλες ασημένιες, συνήθως,
αλυσίδες τους συνδέονται ενδιάμεσα και στις απολήξεις
τους με επίχρυσες πλάκες διαφόρων μεγεθών και σχημά
των, των οποίων ο διάκοσμος είναι σφυρήλατος ή χαραγ
μένος. Από αυτές τις πλάκες στερεώνονται κατάλληλα στις
φορεσιές ώ στε να διαμορφώνεται η κατεύ
θυνση των αλυσίδων και το τελικό σχήμα
του συνολικού κοσμήματος.
Τα βραχιόλια είναι μια συνηθισμένη
σε κάποιες περιοχές κατηγορία κοσμη
μάτων. Οι ζώνες αποτελούν άλλοτε εξολοκλήρου αργυροχοϊκά δημιουργήματα
και άλλοτε μόνο οι πόρπες τους. Τα υλι
κά και η τεχνική τους ποικίλουν. Σ ’ αυτές
που παρουσιάζουμε διακρίνονται συρματερές λεπ τές δημιουργίες της κατηγορί
ας των φιλιγκράν, φιλντισένιες σκαλιστές
πλάκες με μοτίβα που δείχνουν ότι οι λα
ϊκοί τεχνίτες των κοσμημάτων χρησιμο
ποιούσαν και θέματα με μαγικό και ιστο
ρικό αλληγορικό χαρακτήρα ή επιφάνειες

Ε τσ ι, σχεδόν σε όλες τις κοινωνίες
αποτέλεσαν δείγμα της φιλαρέσκειας,
της καλαισθησίας, αλλά και της
οικονομικής κατάστασης η του
,

,
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πάνω στις οποίες αυτοί αρχικά έφτιαξαν, με λεπτά σύρ
ματα, συμμετρικές ευθείες και καμπύλες, περιγράμμα
τα, φύλλα, άνθη, πουλιά, πρόσθεσαν επίσης πέτρες και
μέσα στα κενά έχυσαν σμάλτο.
Τα εικονιζόμενα, μαζί με άλλα κοσμήματα του θε
άτρου και με τις αντίστοιχες φορεσιές ταξίδεψαν προκειμένου να εκτεθούν σε διάφορες περιοχές εντός και
εκτός Ελλάδας. Η πιο σημαντική από τις εκθέσεις στο
εξωτερικό, στο Μουσείο Υφάσματος τη ς Λυών, διήρκεσε τρεις μήνες. Παρόμοιες εκθέσεις πραγματοποιήθη
καν στο Σικάγο, στο Βελιγράδι, στη Βαρσοβία.
Αξίζει να ειπωθεί ότι το μουσικοχορευτικό συγκρό
τημα του Θεάτρου «Δόρα Στράτου», το μοναδικό
επαγγελματικό του είδους του, χρησιμοποιεί στις πα
ραστάσεις του μαζί με τις φορεσιές και τα αυθεντικά
κοσμήματα. Η συλλογή του επομένως δεν είναι μου
σειακή αλλά χρηστική. Ο χαρακτηI ρισμός, επομένως, ζωντανό μουσείο
1 που του αποδώσαμε αρχικά, ενισχύεται από το γεγονός ότι οι προγονικές
φορεσιές και τα κοσμήματα βγαίνουν
στη σκηνή επάνω στο σώμα των χο
ρευτών, κινούνται, ακολουθούν τους
ρυθμούς του, χορεύουν μαζί του,
ζουν. ]

ΘΕΑΤΡΟ “ΔΟΡΑ ΣΤΡΑΤΟ Υ’’
Σχολείου 8, Π λάκα, 10558 Αθήνα
Τηλ. 210 324 4395, 210 324 6188, 210 921
2 8 6 6 -φ α ξ 210.324.6921
m ail@ grdance.org www.grdance.org
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Γιατί π ονάει η «μέση» μου
Της Αστυνόμου Β ΥΓ/ΚΟΥ Τακβοριάν Μαρία
Ειδ/νη Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Τέσσερις στους πέντε ανθρώπους θα εμφανίσουν πό
νο στη μέση (οσφυαλγία), σε κάποια στιγμή στη ζωή τους.
Μετά το κοινό κρυολόγημα, η οσφυαλγία είναι η πιο συ
χνή πάθηση που προκαλεί απώλεια εργατοωρών σε ηλικίες
κάτω των 45 ετών και επιβαρύνει την ποιότητα ζωής των
[ασθενών.
Η «μέση» ( οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης ή η
κατώτερη μοίρα της σπονδυλικής σ τ ή λ η ς) είναι μια σύν
θετη δομή που συνδέει το άνω τμήμα του κορμού με το κά
τω και αποτελείται από οστά (σπονδύλους), αρθρώσεις, μύες, συνδέσμους και δίσκους. Αυτό το σημαντικό τμήμα της
σπονδυλικής στήλης επιτρέπει κινήσεις στροφικές ή κάμψης-έκτασης και η δύναμη που παρέχει επιτρέπει την όρ
θια στάση, τη βάδιση και την άρση βάρους. Φυσιολογική
λειτουργικότητα της οσφυϊκής μοίρας είναι απαραίτητη
σχεδόν σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Βλάβη σε
ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία που την αποτελούν μπο
ρεί να προκαλέσει πόνο, που εμποδίζει τις δραστηριότητες,
ελαττώνει την ικανότητα εργασίας καθώς και την ποιότη
τα ζωής.

Μπορεί ένας πόνος στη μέση να οφείλεται σε παθή
σεις εκτός της σπονδυλικής στήλης;
Σε σπάνιες περιπτώσεις θα μπορούσε ένας πόνος στη μέ
ση να οφείλεται σε παθήσεις εκτός της σπονδυλικής στή
λης όπως σε παγκρεατίτιδα, σε ανεύρυσμα της κοιλιακής
αορτής, σε πεπτικό έλκος, σε νόσο του Chron και σε κολί
τιδες γενικά, σε γυναικολογικές φλεγμονές, σε κολικό νε-
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φρού κ.ο.κ. και αυτό το ενδεχόμενο θα πρέπει να το έχει
υπόψιν του ο εξεταστής-ιατρός.

Ποια η διαφορά οοφυαλγίας -ισχιαλγίας;
Οσφυαλγία είναι ο πόνος στη μέση ( οσφυϊκή μοίρα σπον
δυλικής σ τή λ η ς).
Ισχιαλγία είναι ο πόνος στο πόδι που οφείλεται σε πίεση
ενός νεύρου στη μέση. Μπορεί ο πόνος στο πόδι όμως να
οφείλεται και σε άλλα αίτια εκτός της ισχιαλγίας, όπως σε
αγγειακό πρόβλημα ή σε ορθοπαιδικό πρόβλημα ( πάθηση
ισχίου ή γόνατος κ.ο.κ.)

Ποία είναι η κλινική εικόνα της οσφυαλγίας;
Η τυπική επκόνα είναι χαρακτηριστική : Πόνος στη μέ
ση, συνήθως ισχυρός, που αρχίζει συνήθως μετά από μια
απότομη κίνηση ή άρση βάρους. Ο πόνος μπορεί να είναι
τοπικός ή να αντανακλά στο πόδι. Συχνά επίσης ο πόνος ξε
κινά χωρίς αιτία και χωρίς ιστορικό τραυματισμού. Άλλο
τε πάλι ξεκινά από τη γάμπα ή το μηρό ή τους γοφούς και
επεκτείνεται στη μέση.

Πονάει η μέση μου.Πότε πρέπει να πάω στο γιατρό;
►όταν ο πόνος, εκτός από τη μέση εμφανίζεται και στο πό
δι
►όταν το πόδι μουδιάζει ή αρχίζει και παραλύει
►όταν ο πόνος στη μέση παραμένει και το βράδυ, την ώρα
του ύπνου, ή και ξυπνάει τον πάσχοντα από τον ύπνο του
►όταν εμφανίζεται πρόβλημα στην ούρηση, την αφόδευση

ή και τη σεξουαλική λειτουργία
►όταν συνοδεύεται από πυρετό
►όταν ξεκίνησε με αφορμή ένα πέσιμο
ή ένα ατύχημα
►όταν συνοδεύεται από απώλεια σωμα
τικού βάρους
►όταν υπάρχει ιστορικό καρκίνου,
οστεοπόρωσης, μακροχρόνιας χρήσης
κορτιζόνης, χρήσης ενδοφλέβιων ναρ
κωτικών (πχ ηρωίνης) ή αλκοολισμού.

και άσκοπη ή υπερβολική κόπωση.
Η ζώνη μέσης είναι απαραίτητη αλλά
μόνο για μικρό χρονικό διάστημα στα νε
αρά άτομα και για λίγο περισσότερο διά
στημα στα ηλικιωμένα άτομα. Πρέπει να
αφαιρείται κατά την ξεκούραση. Η κα
θημερινή, μακροχρόνια, χρήση της μπο
ρεί να προκαλέσει αδυναμία ( ατροφία )
στους κοιλιακούς και ραχιαίους μύες.

Ποιοί είναι οι παράγοντες κινδύνου;

Είναι χρήσιμα σε κάθε περίπτωση. Βοηθούν στη μείωση του
πόνου, στη βελτίωση της κινητικότητας και της δύναμης
και στην σωστή αντίληψη της μηχανικής συμπεριφοράς της
σπονδυλικής στήλης στις διάφορες στάσεις και κινήσεις. Πε
ριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση φυσικών μέσων (LASER, αναλ
γητικά ρεύματα, υπερήχους, διαθερμίες, μαλάξεις) καθώς και
ένα πρόγραμμα κινησιοθεραπείας με οδηγό σημείο τον πόνο.
Το πρόγραμμα της κινησιοθεραπείας περιλαμβάνει ασκή
σεις προοδευτικής δυσκολίας, οι οποίες στοχεύουν στην αύξη
ση της ελαστικότητας, της δύναμης και της αντοχής των κοι
λιακών, των ραχιαίων και των γλουτιαίων μυών γεγονός που
οδηγεί στην ανάπτυξη μυϊκής ζώνης στην περιοχή της οσφύος η οποία καλείται ν ’ αντεπεξέλθει σε μεγάλα φορτία.

Φυσικοθεραπεία - Κινησιοθεραπεία:
►Ο καθιστικός τρόπος ζωής
►Το φύλο ( η οσφυαλγία εκδηλώνεται συχνότερα στις γυναί
κες απ’ ότι στους άνδρες)
►Η ηλικία
►Η σωματική εργασία που περιλαμβάνει άρση βάρους
►Η παχυσαρκία
►Το συναισθηματικό στρες
►Η κύηση
►Το κάπνισμα
►Η κακή φυσική κατάσταση
► Έντονη σωματική δραστηριότητα χωρίς κατάλληλη προ
ετοιμασία

Ποιες εξετάσεις απαιτούνται για τη διερεύνηση της
οσφυαλγίας;
Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η διε
νέργεια ειδικών εξετάσεων για αρχική εκτίμηση και θεραπεία
καθώς η λήψη ενός καλού ιστορικού και η κλινική εξέταση
τη ς σπονδυλικής στήλης και των άκρων αρκούν. Αν ο πόνος
είναι έντονος και μη ανταποκρινόμενος στη θεραπεία ή υπάρ
χει σοβαρός πόνος στα κάτω άκρα, μερικές απεικονιστικές εξε
τάσεις είναι απαραίτητες. Απλές ακτινογραφίες μπορεί να δεί
ξουν αρθρίτιδα ή άλλες οστικές βλάβες, αλλά δεν θα δώσουν
πληροφορίες σχετικά με τα μαλακά μόρια όπως οι δίσκοι ή τα
νεύρα. Για καταστάσεις ή κακώσεις που συμμετέχουν μαλακά
μόρια, τότε η αξονική ή η μαγνητική τομογραφία είναι ίσως
απαραίτητες. Σπανιότερα το σπινθηρογράφημα οστών μπορεί
να είναι απαραίτητο ώστε να εκτιμηθεί η οστική δραστηριό
τητα και το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ)για να πιστοποιήσει
τυχόν βλάβη σε νεύρα και μύες προκαλούμενα από διαταρα
χές στην οσφυϊκή μοίρα ( το ΗΜΓ μπορεί να είναι παθογνωνομικό όμως μετά την παρέλευση 3 εβδομάδων περίπου από
την έναρξη των συμπτωμάτων).

Πως αντιμετωπίζεται γενικά ένας πόνος στη μέση;
Οι περισσότερες οσφυαλγίες μπορεί να αντιμετωπιστούν
με τροποποίηση των δραστηριοτήτων του ασθενή και κατάλ
ληλη αναλγητική και αντιφλεγμώδη φαρμακευτική αγωγή
για την αντιμετώπιση του πόνου και περιορισμό της φλεγ
μονώδους αντίδρασης. Αν και μια βραχεία περίοδος ανάπαυ
σης μπορεί να είναι αποτελεσματική, οι περισσότερες μελέτες
δείχνουν ότι ελαφρά δραστηριότητα επιταχύνει την αποκατά
σταση. Η κατάκλιση πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο πόνος εί
ναι οξύς. Ό ταν ο πόνος είναι ελαφρύς συνίστανται αναπνευ
στικές ασκήσεις και ελαφρύ περπάτημα αλλά όχι ορθοστασία

Βιοτατρϊακός βελονισμός: Ο βελονισμός είναι μία αρχαία θε
ραπευτική μέθοδος που βασίζεται στην τοποθέτηση ιδιαίτερα
λεπτών βελονών σε συγκεκριμένα σημεία στο σώμα που ονο
μάζονται σημεία βελονισμού. Η ιστορία του βελονισμού, χάνε
ται στις απαρχές της ιστορίας του ανθρώπου, αν και τα πρώτα
συγγράμματα που τον αναφέρουν χρονολογούνται από περί
που το 2500 πΧ. ΟΣύγχρονες ιατρικές μελέτες που έχουν πρό
σφατα ολοκληρωθεί επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα
του βελονισμού σε πολλές παθήσεις, ενώ ο κατάλογός τους συ
νέχεια διευρύνεται, όσο η έρευνα προχωράει. Τα αποτελέσμα
τα είναι πολύ ενθαρυντικά και οι μελέτες συνεχίζουν να επιβεβαιώνον τον βελονισμό ως ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό
και οικονομικό σύστημα θεραπείας. ΟΟ βελονισμός στερείται
παρενεργειών και θεωρείται εξαιρετικά ακίνδυνος όταν εφαρ
μόζεται από ιατρούς εκπαιδευμένους που τηρούν τους ορθούς
κανόνες εξάσκησής του. Οι βελόνες που χρησιμοποιούνται εί
ναι μίας χρήσης και πριν την τοποθέτησής τους το σημείο βε
λονισμού καθαρίζεται με ένα αντισηπτικό διάλυμα. Πολλές
μελέτες σε χιλιάδες ασθενείς ένουν επιβεβαιώσει την ασφάλειά
του όταν εφαρμόζεται σωστά. Ο ιατρός βελονιστής μπορεί να
προσφέρει μεγάλη ανακούφιση από τα συμπτώματα της οσφυ
αλγίας και ανάλογα με την αιτιοπαθογένειά τη ς μπορεί να επι
τύχει έτος και πλήρη ίαση της.
Laser: Ό π ω ς είναι γνωστό η σύντμηση των λέξεων
L.A.S.E.R.=Light Amplification by Stimulated Emission of
Radiation, σημαίνει ενίσχυση φωτός με διηγηρμένη ( εξαναγκανασμένη ) εκπομπή ακτινοβολίας. Αυτή η εξαναγκασμένη
εκπομπή ακτινοβολίας είναι εκείνη που με τη σειρά της προκαλεί και τις βιολογικές αντιδράσεις πάνω στους ιστούς που
δέχονται αυτή την ακτινοβολία. Από διάφορες κλινικές μελέ
τες και παρατηρήσεις προκύπτει ότι η εφαρμογή των ακτινών
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laser χαμηλής ισχύος ή αποκατάστασης
έχει ικανοποιητικά έως πολύ καλά θερα
πευτικά αποτελέσματα σε πολλές παθο
λογικές καταστάσεις. Μια από της κυριάτερες ενδείξεις θεραπευτικής με laser
χαμηλής ισχύος είναι και η οσφυαλγία.
Ο κατάλληλα εκπαιδευμένος φυσίατρος
μπορεί με βάση ένα ολοκληρωμένο πρό
γραμμα αποκατάστασης, ακολουθούμε
νο και από θεραπεία με laser χαμηλής
ισχύος, να προσφέρει στον ασθενή από
την πρώτη κίολας συνεδρία μεγάλη ανα
κούφιση από τα σύμπτωμαιά του.

Λειτουργική επανεκπαίδευση: Η ει
δική αυτή «εκπαίδευση» περιλαμβάνει
την εκμάθηση ασφαλών στάσεων και τεχνικών (σωστού
τρόπου στάσης, καθίσματος, κίνησης κι άρσης αντικειμέ
νων στην καθημερινή ζωή) και αποβλέπει στο να συμβάλει
στην αυτογνωσία της κατάστασης, να περιορίσει τους πό
νους και να μειώσει τις πιθανότητες υποτροπής.

Ελάττωοη βάρους - Δίαιτα: Στα υπέρβαρα άτομα η μεί
ωση του σωματικού βάρους προκαλεί άμεση ανακούφιση
των πόνων. Με τη μείωση του σωματικού βάρους ελαττώ
νεται η πίεση στους μεσοσπονδύλιους δίσκους και η παρα
μόρφωση (λόγω του αυξημένου βάρους) των δομών της
σπονδυλικής στήλης, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο μηχα
νικός ερεθισμός των σπονδύλων και ο πάσχοντας να ανα
κουφίζεται από τους πόνους. Ακόμα και μόνον η ελάττωση
του σωματικού βάρους, επιφέρει γρήγορα και θεαματικά
αποτελέσματα στο 50% των περιπτώσεων.
Αποφυγή άρσεως βαρών: Η άρση βαρών (όχι μόνον των
γυμναστικών αλλά και των διαφόρων αντικειμένων που
«σηκώνουμε» κατά την καθημερινή μας ζωή) απαγορεύε
ται μέχρι να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, για να αποφευ
χθεί ο κίνδυνος υποτροπής. Μετά την ενδυνάμωση κοι
λιακών και ραχιαίων υπάρχουν ειδικοί τρόποι κι ειδικές
ασκήσεις με βάρη που όχι μόνον δεν βλάπτουν, αλλά ισχυ
ροποιούν ακόμα περισσότερο το σώμα κι ειδικά τη μέση.
Ό ταν πρέπει να σηκωθούν αντικείμενα από το έδαφος, κα
λό είναι να χρησιμοποιηθεί ζώνη για τη μέση, να λυγίζουν
τα πόδια, η πλάτη να διατηρείται ευθειασμένη και το βάρος
να σηκώνετε κοντά κι όχι μακριά από το σώμα. Το οποιοδήποτε βάρος πρέπει να σηκώνεται με κάμψη των γονάτων
κι όχι της μέσης.
Ιαματικά λουτρά - Γυμναστική στην πισίνα : Και τα δύο
συστήνονται ανεπιφύλακτα. Ειδικά η γυμναστική στην πι
σίνα και το κολύμπι είναι πολύ ασφαλή γιατί το σωματικό
βάρος στο νερό «μειώνεται» λόγω της άνωσης.
Ειδική γυμναστική: Η ειδική γυμναστική έχει ω ς στό
χο την ισχυροποίηση του μυϊκού συστήματος και τη βελ
τίωση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης. Απαι
τείται τακτική και συστηματική άσκηση αποφεύγοντας τις
υπερβολές. Η άσκηση θα πρέπει να είναι ελαφριά, με μέτρο,
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:
κάτω από συνθήκες ασφαλείας, και το
πρόγραμμά τη ς να εκπονηθεί μετά από
συνεργασία του γυμναστή με ιατρό Φ υ 
σικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Αποφυγή περιττών επιβαρύνσεων
κι άσκοπης κούρασης: Να αποφεύγο
νται τα πολύωρα ταξίδια χωρίς ενδιάμε
σες στάσεις, το περπάτημα σε ανώμαλο
δρόμο ή ανηφόρα, το τζόκινγκ σε τσι
μέντο ή άσφαλτο ή ανώμαλο δρόμο, τα
έντονα σπορ, τα σπορ με βίαιες επαφές
και το ανεβοκατέβασμα σκάλας. Κατά
τη διάρκεια παρατεταμένων σωματικών
δραστηριοτήτων, πρέπει να χρησιμο
ποιούνται ίσια παπούτσια, να αποφύγε
τε η υγρασία και τα ρεύματα αέρος και τα ρούχα να είναι
πάντα στεγνά.

Εναλλακτικές μέθοδοι θεραπείας: Η χειροπρακτική, η
ομοιοπαθητική και το μασάζ, έχει αναφερθεί ότι μπορούν
να βελτιώσουν σημαντικά το πρόβλημα, αρκεί να χρησιμο
ποιηθούν ω ς μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος αποκα
τάστασης και πρόληψης της υποτροπής κι όχι μόνα τους
ω ς αποκλειστικό μέσο θεραπείας.

Ποιες καταστάσεις αντιμετωπίζονται με χειρουργική
επέμβαση;
Οι περισσότερες οσφυαλγίες, οξείες ή χρόνιες, συνήθως
θεραπεύονται χωρίς χειρουργική επέμβαση. Ο πιο συχνός
λόγος χειρουργικής θεραπείας είναι η άρση της πίεσης που
προκαλεί μια κήλη δίσκου σε νεύρο με πόνο στο πόδι και η
οποία δεν έχει ανταποκριθεί σε συντηρητικά μέτρα . Επί
σης χειρουργική αντιμετώπιση χρήζει η οσφυαλγία που
οφείλεται σε οσφυϊκή στένωση, σε σπονδυλολίσθηση, σε
κατάγματα και σε όγκους στη σπονδυλική στήλη.

Τι μπορώ να κάνω τις περιόδους που δεν πονάω, για
να προλάβω τον πόνο στη μέση και γενικά τις παθή
σεις της μέσης;
►να ασκείστε τακτικά, σε συνεννόηση με το γιατρό σας.
Το περπάτημα και το κολύμπι, είναι δύο άριστες ασκήσεις,
που δυναμώνουν τη σπονδυλική σας στήλη. Πριν αρχίσε
τε, ρωτήστε το γιατρό σας ποιές ασκήσεις επιτρέπονται, σε
σχέση με άλλα προβλήματα υγείας, όπως οι παθήσεις της
καρδιάς.
► ενισχύστε τους μυς που υποστηρίζουν την περιοχή της
μέσης (κοιλιακούς και ραχιαίους). Η συνεννόηση με το φυσίατρο είναι απαραίτητη
► σταματήστε το κάπνισμα, ή τουλάχιστον ελαττώστε το
►μείνετε στο σωστό σωματικό βάρος, χάστε τα περιττά κι
λά
►βοηθήστε τη σπονδυλική σας στήλη: ρωτήστε το φυσίατρό σας, πως να σηκώνετε βάρη, πως να στέκεστε, σε τι
στρώμα και με τι τρόπο να κοιμάστε, πως να κάθεστε στο
γραφείο κ.ο.κ. ]
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ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ
ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Ν.ΦΛΟΥΤΖΗ 31-ΚΕΒΟΠ, ΧΑΪΔΑΡΙ
www.anmycamp.gr

Α Γ .ΙΩ A N N O Y Π Ρ Α Τ Σ Κ Α 9 6 , Π Α Τ Ρ Α

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ
ΠΗΛΙΚΙΑ
ΔΙΑΣΗΜΑ
ΖΩΝΕΣ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τηλ. & Φάζ: 2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ
ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ
ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ
ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ
ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

19 ευρώ
14-18 ευρώ
θήκη χειροπέδων 5 ευρώ
θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρόφου 8 ευρώ
Χειροπέδες μεντεσέ

Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο)

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

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
75 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΓΗ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δρόμος
ins emiuxias
περνάει
οπό εδώ!
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ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ
Σ Ε ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜ ΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗ Σ Ε ΟΛΗ ΓΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«
■

ψ

ί
Κ

Ο

Μ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ν

Η

Ν

Α

Κ

Ι

Δ

ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Συγχαρητήριο oiou s αστυφύλακεδ μαθητέδ pas Καρρά Ευθύμιο και Δημητρούλη
Παρασκευή για την επιτυχία tous otis Π ανελλήνιε* ε ξ ε τ ά σ ε ι του 2 0 1 0 και την
εισαγω γή tous στην Σχολή Αξιωματικών ins Ελληνική5 Αστυνομία*!
Συγχαίρουμε επίση* tous αστυφύλακεδ μαθητέδ pas Τσικνογιάννη'Αρη και Νάτσιου
ΓΠαρία για την επιτυχία tous otis Π ανελλήνιε* εξετάσει* του 2 0 1 0 και την εισαγω γή
tous otis

Σχολέ5 Οικονομική* Επιστήμη* στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ειδικά τμήματα για
Αστυνομικοί^
Στο Κέντρο fTlcons και Ανώτατηί Εκπαίδευση*
αριστεύειν - Κομνηνακίδη* έχουμε δημιουργήσει ειδικό
τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με βάση
το ωράριο εργασία* σου. ΓΠπορεί* να παρακολουθήσει*
τα μαθήματά σου στα πρωινό τμήματα, εάν εργάζεσαι
απογευματινέ* ώρεί, ή στα βραδινά τμήματα, εάν
εργάζεσαι πρωινέ* ώρε*, και μάλιστα σε καθημερινή
βάση για όλη την περίοδο ins προετοιμασία* σου.

και Κοινω νιολογίοί Παντείου Αθηνών αντίστοιχα!

Μαθήματα & Opes

ίΏαθήμαια & Opes

Τ ε χ ν ο λ ο γ ικ ή ς Κ α τεύ θ υ ν σ η ς

Θ εω ρ η τικ ή ς Κ α τεύθυν σ η ς

ίΤΙοθημοτικά

4,5 ώρεε

Αρχαία Ελληνικά

4 ώρεδ

Φυσική

4 uipes

Λατινικά

2 ώρε*

Πληροφορική

2 wpes

Λογοτεχνία

1,5 ώρα

Έκθεση

1.5 ώρα

Ιστορία

1,5 ώρα

Α.Ο.Δ.Ε,

1 ώρα

Έκθεση

1,5 ώρα

Α.Ο.Θ.

1 ώρα

Α.Ο.Θ.

1,5 ώρα

ίΤΙοθημοτικά Γ.Π.

1.5 ώρα

ίΤ1αθημαιικό Γ.Π.

2 ώρεδ

Σύνολο

15.5 ώρες

Σύνολο

14 ώρεδ

Γραφεία μαθημάτων : Αλικαρνασσού 13, Νέο Ελβετία, Βύρωνος
Τηλ-Fax: 210-75 63 555 Κιν. 6945 49 98 31 - 6972 22 71 84
e-mail: edu.offices@gmail.com

Στο Κέντρο fTUons και Ανώτατης Εκπαίδευση*
αριστεύειν - Κομνηνακίδη* μπορούμε υπεύθυνο
να σε βοηθήσουμε να πετύχει* tous επαγγελματικού*
o t o x o u s σου.
Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα
είναι διαθέσιμα για ooous θέλουν να επιτύχουν o t i s
πανελλήνιε* εξετάσει* μέσω Τεχνολογική* και
Θεωρητική* Κατεύθυνση*. Λόγω των περιορισμένων
θέσεων επικοινωνήστε μαζί pas και κλείστε θέση γιο τη
νέα περίοδο 2011 - 2012
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητα* o t i s αιτήσει* των
ενδιαφερομένων.
___
Η διεύθυνση σπουδών

α ρ ια τ ε ί/ε ιν
|

Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η !

ΕΝΑΡΞΗ ΓηΑΘΗίΤΙΑΤΩΝ
15 ΙΟΥΝΙΟΥ Kfll 15 ΣΕΠΤΕΠΓΙΒΡΙΟΥ

[

ΑΓΩΓΗ

Τα πρότυπα των

νέων

και οι σύγχρονοι δρόμοι της Αρετής*
Η διάπλαση χαρακτήρα αποτελεί ατομικό στοίχημα
που καλείται να κερδίσει κάθε άνθρωπος, αξιολογώντας
τα δεδομένα κάθε φάσης της ζωής του, όπως ο Ηρακλής
όταν βρέθηκε στο δρόμο της Α ρετής και της Κακίας. Ε ί
ναι απαραίτητο, να σταθμίζει με σύνεση τα υπέρ και τα
κατά για να εκμεταλλεύεται όσο μπορεί καλύτερα τις
πραγματικές ευκαιρίες που θα του δοθούν. Για να φθάσει όμως κάποιος στο σημείο να μπορεί να αξιολογεί σω
στά αυτά τα δεδομένα προς όφελος του και προς όφελος
τη ς κοινωνίας, πρέπει να έχει εκπαιδευτεί και θωρακι
σ τ εί κατάλληλα από την οικογένειά του, το περιβάλλον
και το σχολείο, τόσο κατά την παιδική όσο και κατά την
εφηβική ηλικία, προκειμένου να αποκτήσει από πολύ
νωρίς απλότητα, ήθος, αξιοπιστία, ακεραιότητα, αυθε
ντικότητα, καθώς επίσης στιβαρή συγκρότηση προσω
πικότητας, αυτοσεβασμό, αυτοεκτίμηση, αξιοπρέπεια,
αυτοκυριαρχία, αυτοπειθαρχία, εντιμότητα, συνέπεια,
διαφάνεια, αλλά και ανεκτικότητα, υπομονή και επιμο
νή, σεβασμό προς τον άλλον, φιλανθρωπία, αγάπη προς
τον εθελοντισμό, στάση προσφοράς και θυσίας, φιλομάθεια, ανοιχτό μυαλό κ.λπ.

Α/Α [ 1 0 2

]

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΠΒΡΙΟΣ 2011

Παράλληλα με την εκπαίδευση, τις γνώσεις και τις
εμπειρίες που θα αποκτήσει πρέπει να προσανατολί
ζεται για να επιλέγει στάση ζωής με βάση τα πρότυπα
εκείνα που πιστεύει ότι του ταιριάζουν. Κατά την επι
λογή των προτύπων διατρέχει τον μεγάλο κίνδυνο να
υποστεί πλύση εγκεφάλου από λάθος ερεθίσματα και
να στραφεί σε λάθος κατεύθυνση που στις περισσότε
ρες των περιπτώσεων αποτελεί ένα δυσάρεστο και επι
κίνδυνο ταξίδι χωρίς επιστροφή. Το πνεύμα τη ς εποχής
μας συνετέλεσε δυστυχώς στο να αποκτήσουν εύκολα
δόξα και χρήμα «αστέρια» του επαγγελματικού αθλητι
σμού, τη ς TV, του κινηματογράφου και του τραγουδι
ού καθώς και πόσης φύσεως πρότυπα με ιδιαιτερότητες,
όπως λ.χ. τοξικομανείς καλλιτέχνες και γκέι είδωλα (gay
icon). Αντίθετα άνθρωποι του πνεύματος έχουν βρεθεί
στο περιθώριο. Είναι λοιπόν φυσικό, η απαστράπτουσα
-σ υ ν ή θ ω ς απατηλή- ακτινοβολία εκείνων που πλούτι
σαν και βρίσκονται στην κορυφή τη ς επιτυχίας και τη ς
δόξας να θαμπώνει και να υπνωτίζει τους εφήβους προκαλώντας εκ μέρους τους θαυμασμό και τάση για μίμη
ση, που συχνά φτάνει για τα ινδάλματά τους στα όρια
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Ε ίνα ι λοιπ όν φ υσικό, η α π α σ τ ρ ά π τ ο υ σ α - σ υ ν ή θ ω ς
α π α τ η λ ή - α κ τ ι ν ο β ο λ ί α ε κ ε ί ν ω ν π ο υ π λ ο ύ τ ισ α ν κ α ι

β ρ ίσ κ ο ν τ α ι σ τ η ν κ ο ρ υ φ ή τ η ς
ε π ιτ υ χ ία ς κ α ι τ η ς δ ό ξα ς ν α
θ α μ π ώ ν ε ι κ α ι ν α υ π ν ω τ ίζ ε ι τ ο υ ς
εφ ή β ο υ ς π ρ ο κα λώ ντα ς ε κ μ έρ ο υ ς
τ ο υ ς θ α υ μ α σ μ ό κ α ι τ ά σ η γ ια
μ ίμ η σ η , π ο υ σ υ χ ν ά φ τ ά ν ε ι γ ια
τ α ι ν δ ά λ μ α τ ά τ ο υ ς σ τ α ό ρ ια τ η ς
υ σ τ ε ρ ία ς ε κ δ η λ ω μ έ ν η ς μ ε π α ρ α λ η ρ η μ α τ ικ ό τρ ό π ο
τη ς υστερίας εκδηλωμένης με παραληρηματικό τρόπο.
Το κύριο αίτιο για τόσο μεγάλη απήχηση αποτελεί δί
χω ς άλλο η τυφ λή λατρεία του χρήματος που έγινε στην
εποχή μας πραγματική θρησκεία για όλες τις δημιουρ
γικές ηλικίες και σίγουρα δεν θα άφηνε ασυγκίνητους
τους εφήβους. Άλλο αίτιο είναι η μεγάλη προβολή των
«αστεριών» και το απαραίτητο χειροκρότημα που αποτε
λ εί βασικό μέσο αναγνώρισης. Οι νέοι στην συντριπτική
τους πλειοψηφία πιστεύουν επίσης -εσφαλμένα βέβαιαότι διαθέτουν τις ικανότητες να μεταπηδήσουν εύκολα
και σύντομα από την απόλυτη αφάνεια στην κατάσταση
που βρίσκονται τα ινδάλματά τους, ενώ ανησυχία προκαλεί όπως προαναφέραμε το φαινόμενο, ότι στα είδωλα
των νέων δεν συγκαταλέγονται οι πνευματικοί άνθρω
ποι αφού δυστυχώς οι νέοι λατρεύουν και μιμούνται μό
νο εκείνο που τους εντυπωσιάζει άσχετα αν είναι καλό
ή κακό.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρω με βάση τις εμπει
ρίες μου μια ατομική μου προσπάθειά για την προστα
σία των νέων στα πλαίσια του αστυνομικού
μου λειτουργήματος. Είναι μια μή
νυση που υπέβαλλα σε βάρος πολυ
εθνικών κυρίως εταιριών που παρά
γουν διάσημα προϊόντα. Αν και τα
προϊόντα αυτά συνήθως δεν περιέ
χουν ναρκω τικές ουσίες, με έμμεσο ή
άμεσο τρόπο παρασύρουν τους νέους
αφού προκαλούν με τον τίτλο και το
επίσημα κατοχυρωμένο εμπορικό σή
μα συνειρμούς οι οποίοι παραπέμπουν
σε γνωστά ναρκωτικά. Την αιτία, ει
δικά μετά την οριστική απαγόρευση
τη ς τσίκλας απομίμησης τσιγάρου που
πωλούσαν σε ανήλικους τα περίπτερα,
απετέλεσε και το γεγονός ότι μετά από
πολύχρονες επιστημονικές μελέτες απο
δείχθηκε πως αρκούσε η υπενθύμιση και
μόνο του ονόματος ενός ναρκωτικού, μια

φωτογραφία ή μια απλή επίσκεψη ενός αποτοξινωμένου
πρώην χρήστη ναρκωτικών σε μια πλατεία ή κάποιο σ τέ
κι που κατά το παρελθόν είχε αγοράσει ναρκωτικά, για
να αρχίσει και πάλι να κάνει χρήση.
Η παραπάνω μήνυση -που ίσως ήταν μέχρι τότε η μο
ναδική αυτού του τύπου παγκοσμίως-, παρά τις επίμονες
προσπάθειες και τα τεκμηριωμένα στοιχεία που υπέβαλ
λα, δεν είχε την τύχη που τη ς άξιζε, αφού απορρίφθηκε
σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και οι άνω εταιρίες απηλλάγησαν. Ό μ ω ς αργότερα πήρε την σκυτάλη ένας Ε ι
σαγγελέας πρωτοδικών ο οποίος προχώρησε στην κατά
σχεση προϊόντων και την άσκηση ποινικής δίωξης κατά
τριών εκδοτών και ενός εισαγωγέα εταιρίας ειδών ένδυ
σης, για: «πρόκληση, διαφήμιση και διευκόλυνση ναρ
κω τικώ ν ουσιών κ α τ’ εξακολούθηση». Δ υστυχώ ς, στην
συνέχεια οι προσπάθειες ατόνησαν και πάλι και σαν να
μην είχε συμβεί τίποτε τα πράγματα επανήλθαν στην αρ
χική τους θέση.
Π ως λοιπόν να προστατευθεί σή
μερα η νεολαία του πλανήτη και να
βρει τον σωστό τη ς προσανατολισμό,
όταν εξακολουθεί να βομβαρδίζεται
από τα προαναφερόμενα μηνύματα
εύκολου πλουτισμού των προτύ
πων της; Ό τα ν παρά τις προσπά
θειες του παγκόσμιου οργανισμού
υγείας, των υπηρεσιών δίωξης και
των διαφόρων οργανώσεων κατά
των ναρκωτικών, παρακολουθεί
καθημερινά διαφημίσεις προϊό
ντω ν με ονομασία ναρκωτικών;
Ό τα ν με ιδεοληπτικό τρόπο σκέ
ψης, πίνει αναψυκτικά cocaine,
coca cola & cannabis ice tea,
μπύρα Cannabia, φοράει αρώ
ματα opium, hypnotic, coca
και cocaine, ντύνεται στα
Kannabishop και καπνίζοντας

[ 1 0 3 ] A/A

[
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ΑΓΩΓΗ :

Π ώ ς ν α π ρ ο ο τα τευ θο ύ ν ε π ίσ η ς ο ι ν έ ο ι ό χ α ν υ π ά ρ χ ο υ ν

α π α ρ ά δ ε κ το ι π ο λ ιτ ικ ο ί μ ε κ α κ ο ύ ς σ υ μ β ο ύ λ ο υ ς κ α ι α ν ε ύ θ υ ν ε ς
ο ρ γ α ν ώ σ ε ις π ο υ ο ύ τ ε λ ί γ ο ο ύ τ ε π ο λ ύ χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ο υ ν ε ν τ ε λ ώ ς
α κ ίν δ υ ν α τ α λ ε γ ά μ ε ν α μ α λ α κ ά ν α ρ κ ω τ ικ ά ; ”
| τσιγάρα Santi (που σημαίνουν... υγεία) διαβάζει cocaine
commix και διασκεδάζει στα καταστήματα διασκε'δασης
Sangri La (πήραν την ονομασία τους από τον «παράδεισο»
των οπιομανών Χασασίνων δολοφόνων που τόσο ωραία πε
ριγράφει ο Μάρκο Πόλο);
Π ώς να προοτατευθούν επίσης οι νέοι όταν υπάρχουν
απαράδεκτοι πολιτικοί με κακούς συμβούλους και ανεύ
θυνες οργανώσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζουν
εντελώ ς ακίνδυνα τα λεγάμενα μαλακά ναρκωτικά; Ό τα ν ακόμη, προτείνουν την άδεια
ελεύθερης πώλησής τους και την αποποινικοποίηση τη ς χρήσης, την στιγμή που επίσης έχει
αποδειχθεί με πλήθος άλλες επιστημονικές μ ελέτες ότι τα μαλακά είναι ο προθάλαμος που
οδηγεί στα σκληρά ναρκωτικά και ότι η τετραϋδροκαναββινόλη (THC), η δραστική δηλαδή
ουσία που εμπεριέχεται σε μαλακά ναρκωτικά όπως η μαριχουάνα και το
χασίς προκαλεί μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες στον ανθρώπινο οργα
νισμό και ειδικά στα ανθρώπινα εγκεφαλικά κύτταρα;
Έ ν α ς τοξικομανής μου είχε πει κάποτε με παράπονο: «Δεν υπάρχει βοή
θεια για εμάς από πουθενά. Ό σ η αποτοξίνωση και να κάνεις, δύσκολα πα
ραμένεις καθαρός γιατί παντού σε κυνηγούν χιλιάδες ερεθίσματα και δια
φημίσεις. Είναι σαν να επιτρέπεται ατιμώρητα να δείχνεις καθημερινά σε
ψυχιατρικά αποθεραπευμένους παιδόφιλους ή βιαστές, πορνογραφικό υλι
κό τη ς αποκλίνουσας σεξουαλικής τους προτίμησης. Θα μπορούσαν άραγε
ποτέ να θεραπευθούν;»
Κυνηγώντας ο σημερινός άνθρωπος το όνειρό του σ ’ αυτόν τον αέναο
αγώνα, αναζητώντας τους σύγχρονους δρόμους τη ς Αρετής, εκτός από τους
προαναφερόμενους κινδύνους βρίσκεται αντιμέτωπος με πλήθος επικρίσεις
που προέρχονται από παντού. Σ ’ αυτή τη φάση καλείται να αποI δείξει αν όσα διδάχθηκε κατά την διάπλαση του χαρακτήρα του
τον έχουν θωρακίσει αρκετά για να αντέξει και αν όλα αυτά επίσης
I μπορεί να τα εφαρμόσει σωστά στην αρένα τη ς ζωής. ΧαρακτηριI στική είναι η ρήση του Κομφούκιου ότι: «το σημαντικό δεν είναι
I να μην πέφτεις ποτέ, αλλά κάθε φορά που πέφτεις να ξανασηκώI νεσαι». Παρόμοιο μήνυμα δίνουν και τα λόγια που έγραψε ο ΘεI άδωρος Ρούσβελτ για τους επικριτές: «Δεν είναι ο επικριτής που
I μετράει, Ο ύτε αυτός που καταδεικνύει πώς ο ισχυρός άνθρωπος
σκόνταψε, ή πώς αυτός που έκανε κάτι καλό μπορούσε να το κά
νει καλύτερο. Η ανταμοιβή ανήκει σ ’ αυτόν που είναι μέσα στην αρένα, με το πρόσωπό του
γεμάτο σκόνη, ιδρώτα και αίμα. Που προσπαθεί, που κάνει λάθη, που δεν προλαβαίνει. Που
έχει απέραντο ενθουσιασμό και αφοσίωση. Που αναλώνεται σε έναν επάξιο σκοπό. Που στην
καλύτερη περίπτωση γνωρίζει το θρίαμβο τη ς επιτυχίας και στη χειρότερη, αποτυγχάνει
αφού τουλάχιστον προσπάθησε». ]

I

* Το άρθρο αυτό δημοοιεύθηκε στην ετήσια έκδοση - λεύκωμα (με τον τίτλο: «επανάΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ») των
Ε κπαιδευτηρίω ν ΔΟΥΚΑ έτους 2011 (που χρησιμοποιείται και για την διδασκαλία των μαθητών).
Στο εν λόγω λεύκωμα έγραψαν επίσης σημαντικές προσωπικότητες της χώ ρας μ ε διεθνές κύρος όπως οι, Κων.
Δεσποτόπουλος (ακαδημαϊκός), Λ άζαρος Εφραίμογλου (πρόεδρος Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού), Σαράντος
Καργάκος (ιστορικός συγγραφέας), Κώστας Γεωργουσόπουλος (διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών), Άννα Ψαρούδα
- Μ πενάκη (ακαδημαϊκός, τ. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων), Δημήτρης Μ πουραντάς (Οικον. Πανεπιστήμιο
Πειραιώς), Ν ικόλας Βαφειάδης (τ. αντιδήμαρχος - δημοσιογράφος), Χρηστός Θεοφιλίδης (Πανεπιστήμιο
Λευκωσίας), Βασίλης Καχριμάνης (καθηγητής φιλοσοφίας -D. Phil. Oxford- ΕΜΠ), κ. Ευθύμης Κιουμουρτζόγλου
(καθηγητής Αριστοτέλειου Παν. Θεσσαλονίκης) π. Γεώργιος Μεταλληνός, κ.α.
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ΤΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ.
ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ
ΔΕ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής
• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη
• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας
• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο
·40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ'όρου ζωής
Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι
SPRINGFIELD ARMORY XDM9 XDM40
Απο την π αλαιότερη ετα ιρία 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 OF T H E YEA R
XDM

2 00 3
A M E R IC A N R IF L E M A N
H A N D G U N OF THE YEAR
X D PIS T O L
2006
A M E R IC A N R IF L E M A N
H A N D G U N O F THE YEAR
X D 4 5 A C P P IS T O L
2006
S H O O T IN G IN D U S T R Y A C A D E M Y O F E X C E L L E N C E
H A N D G U N OF THE YEAR
X D 4 5 A C P P IS T O L

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!

Α π οκλεισ τική εισαγω γή

E23 - Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ , ΤΡ ΙΑ ΙΝ Η Σ 14, Α Ρ ΤΕ Μ Η Α ΤΤΙΚ Η Σ, ΤΗ Λ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θ εσσαλονίκη:

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Π Α ΡΘ Ε Ν Α , Α. Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ 15, Θ Ε Σ ΣΑ Λ Ο Ν ΙΚ Η , ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για τη ν Κρήτη:

Ο ττλουργείο Κ υρ ιακάκης Α ντώ νη ς, Β ο λουδά κιδ ω ν 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536
Α σ ούτη ς, Λ. Κ νω σ σ ού 56, Η ράκλειο, ΤΗ Λ: 2810 360484
Διάθεση για το ν Πειραιά

Φ ώ τιος Γεω ργακόττουλος, Μ ττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693

Κ α τ α δ ίω ξ η
Β

Πέρασε μια φορά από χο σπίτι μου, αλλά δεν ήμουν εκεί. Και με κάλεσε μια φορά να δειπνή
σω μαζί του στο Τεμπλ, αλλά ήμουν απασχολημένος. Η ασφάλεια του φίλου του μπήκε σε ισχύ
τον Μάρτιο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου ή τις αρχές Οκτωβρίου ήμουν στο Σκαρμπορο για να αναπνεύσω λίγο θαλασσινά αέρα, και εκ εί τον συνάντησα στην παραλία. Ή τα ν μια ζεστή μέρα, αρ
γά το απόγευμα. Ή λ θ ε προς το μέρος μου με το καπέλο του στο χέρι. Και είχα πάλι απέναντι
μου εκείνο το μονοπάτι που τόσο απρόθυμος ήμουν να το ακολουθήσω, ακριβώς μπροστά στη
μύτη μου.
Δεν ήταν μόνος, είχε μια νεαρή κυρία αγκαζέ.
Ή τα ν ντυμένη στα μαύρα, και την κοίταξα με μεγάλο ενδιαφέρον. Φαινόταν τρομερά ντελικάτη, και το πρόσωπο της ήταν τρομερά χλομό και μελαγχολικό. Αλλά ήταν πολύ όμορφη. Μου
σύστησε την ανιψιά του, την Μις Νάινερ.
«Βγήκατε για βόλτα, κύριε Σάμπσον; Είναι δυνατό να μην εργάζεστε εσείς;»
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66
Ηταν δυνατό, και όντως είχα βγει
«J
για βόλτα.
«Να περπατήσουμε μαζί;»
«Ευχαρίστως».
Η νεαρή κυρία ήταν ανάμεσα μας
καθώς περπατούσαμε πάνω στη
δροσερή άμμο της θάλασσας προς
την κατεύθυν-ση του Φίλεϊ.
«Έ χουν περάσει ρόδες από δω», εί
πε ο κύριος Σλίνκτον. «Και τώρα
που τις κοιτάζω καλύτερα, είναι οι
τροχοί μιας χειράμαξας! Μάργκαρετ, αγάπη μου, είναι σίγουρα η
σκιά σου!»
«Η σκιά της Μις Νάινερ;» επανέλα
βα, κοιτάζοντας τη σκιά της στην
άμμο.
«Ό χι αυτή η σκιά», απάντησε ο κ ύ 
ριος Σλίνκτον γελώντας. «Μάργκαρετ, αγαπητή μου, πες
στον κύριο Σά-μπσον».
«Πραγματικά, δεν υπάρχει τίποτα να σας πω», είπε η κοπέ
λα, «πέρα από το γεγονός ότι βλέπω συνεχώς τον ίδιο ανά
πηρο νεαρό κύριο όπου κι αν πηγαίνω. Το ανέφερα στον
θείο μου, ο οποίος αποκαλεί τον κύριο “σκιά μου”».
«ΖειστοΣκάρμπορο;» ρώτησα.
«Μένει εδώ».
«Εσείς ζείτε στο Σκάρμπορο;»
«Όχι, απλώς μένω εδώ. Ο θείος μου βρήκε μια οικογένεια
να με φιλοξενήσει, για την υγεία μου».
«Και η σκιά σας;» ρώτησα χαμογελώντας.
«Η σκιά μου », μου απάντησε χαμογελώντας κι αυτή, « εί
ναι, όπως κι εγώ, όχι πολύ καλά στην υγεία της, δυστυ
χώς. Μ ερικές φορές την χάνω, και μερικές φορές με χάνει
κι αυτή. Είμαστε και οι δύο πολύ συχνά περιορισμένοι στο
σπίτι. Δεν έχω δει τη σκιά μου για πολλές μέρες. Αλλά με
ρικές φορές συμβαίνει, περιέργως, όπου πηγαίνω εγώ να
πηγαίνει και αυτός ο κύριος, για πολλές μέρες στη σειρά.
Έ χ ο υ μ ε συναντηθεί στα πιο απόμερα μέρη αυτής της πα
ραλίας».
«Αυτός είναι;» ρώτησα, δείχνοντας μπροστά μας.
Οι τροχοί είχαν φθάσει στην άκρη του νερού, και είχαν δι
αγράψει έναν μεγάλο κύκλο στην άμμο γυρίζοντας. Ή τα ν
μια χειράμαξα που την τραβούσε
66
ένας άντρας, και τώρα κατευθυνόταν προς το μέρος μας.
«Ναι», είπε η Μις Νάινερ, «αυτή εί
ναι η σκιά μου».
Καθώς μας πλησίασε η χειράμαξα και
την πλησιάσαμε κι εμείς, είδα μέσα
έναν ηλικιωμένο κύριο που το κεφά
λι του ήταν κρεμασμένο στο στήθος
του και ήταν τυλιγμένος με διάφορες
κουβέρτες. Τον τραβούσε ένας ήρε
μος άντρας με πολύ έξυπνη όψη και
γκρίζα μαλλιά, που κούτσαινε λίγο.
Μας είχαν περάσει όταν η χειράμαξα
σταμάτησε και ο ηλι-κιωμένος κύρι-

Η ανιψιά μ ο υ κι
εγώ έ χ ο υ μ ε τ έ τ ο ι ε ς

κ ο ιν έ ς α ν α μ ν ή σ ε ις
κ α ι θ λ ί ψ ε ις , κ ύ ρ ι ε
Σ ά μ π σ ο ν » , σ υ ν έ χ ισ ε
α υ τ ό ς μ ε π άθος, «ώ σ τε
θ α ή τ α ν π ρ α γ μ α τ ικ ά
π α ρ ά ξενο α ν η σ χέσ η
α νά μεσ α μ α ς ή τα ν
99
ψ υ χ ρ ή ή αδιάφ ορη

ος μέσα, απλώνοντας το χέρι του,
με φώναξε με το όνομα μου. Τον
πλησίασα, και μίλησα μαζί του για
πέντε λεπτά περίπου.
Ό ταν γύρισα κοντά τους, ο κύριος
Σλίνκτον μίλησε πρώτος. Πραγμα
τικά, μου είπε με υψωμένη φωνή
πριν ακόμη τους φτάσω:
«Ευτυχώς που δεν αργήσατε πε
ρισσότερο, γιατί αλλιώς η ανιψιά
μου μπορεί να πέθαινε από περι
έργεια να μάθει ποιος είναι η σκιά

της, κύριε Σάμπσον».
«Έ να ς παλιός Διευθυντής τη ς Εταιρίας Ανατολικών Ιν
διών», τους είπα. «Έ ν α ς στενός φίλος του φίλου μας, στο
σπίτι του οποίου είχα την ευχαρίστηση να σας γνωρί
σω. Κάποιος ταγματάρχης Μπανκς. Τον έχετε ακουστά;»
«Όχι».
«Πολύ πλούσιος, Μις Νάινερ. Πολύ ηλικιωμένος και ανά
πηρος. Θαυμάσιος άνθρωπος, συνετός, και ενδιαφέρεται
πολύ για σας. Μόλις μου μιλούσε για τη στοργή που έχει
δει να υπάρχει ανάμεσα σε σας και τον θείο σας».
Ο κύριος Σλίνκτον κρατούσε το καπέλο του πάλι, και πέ
ρασε το χέρι του από το ευθύ μονοπάτι της χωρίστρας του,
σαν να το ανέβαινε κι αυτός γαλήνια μαζί μου.
«Κύριε Σάμπσον», είπε, σφίγγοντας τρυφερά το μπράτσο
της ανιψιός του, «η στοργή μας ήταν πάντα δυνατή, για
τ ί είχαμε ελάχιστους άλλους συγγενείς. Και τώρα έχουμε
ακόμη λιγότερος. Υπάρχουν πράγματα που μας συνδέουν
με την Μάργκαρετ, και δεν είναι αυτού του κόσμου».
«Αγαπητέ μου θείε!» μουρμούρισε η κοπέλα, και γύρισε το
πρόσωπο τη ς στο πλάι για να κρύψει τα δάκρυα της.
«Η ανιψιά μου κι εγώ έχουμε τέτοιες κοινές αναμνήσεις
και θλίψεις, κύριε Σάμπσον», συνέχισε αυτός με πάθος,
«ώστε θα ήταν πραγματικά παράξενο αν η σχέση ανάμεσα
μας ήταν ψυχρή ή αδιάφορη. Αν θυμάστε μια συζήτηση
που κάναμε κάποτε, θα καταλάβετε
για τι πράγμα μιλώ. Κουράγιο, αγα
πητή μου Μάργκαρετ. Μη στενοχω
ριέσαι, σε παρακαλώ. Καλή μου Μάργκαρετ! Δεν αντέχω να σε βλέπω να
στενοχωριέσαι!»
Η καημένη η κοπέλα ήταν πολύ συγκινημένη, αλλά κατάφερε να ελέγ
ξει τον εαυτό της. Αλλά και τα δικά
του συ-ναισθήματα ήταν πολύ έντο
να. Με λίγα λόγια, ο κύριος Σλίνκτον
αισθάνθηκε μια τόσο μεγάλη ανάγκη
για κάτι το-νωτικό, ώστε έφυγε για
να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα,
αφήνοντας την κοπέλα και μένα κα-

Η καημένη η

κοπ έλα ή τα ν π ολύ
σ υ γ κ ιν η μ έ ν η , α λ λ ά
κα τά φ ερ ε να ελέγξει
το ν εα υ τό τη ς. Α λ λ ά
κ α ι τ α δ ικ ά τ ο υ σ υ 
ν α ισ θ ή μ α τ α ή τ α ν
π ολύ έντο να
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θισμένους σε έναν βράχο, και υποθέτοντας πιθανότατα άτι
θα μου τον επαινούσε με όλη της την καρδιά.
Και το έκανε, η καημένη! Με όλη της την καρδιά μου τον
επαίνεσε, για τον τρόπο που φρόντισε την νεκρή αδελφή
της, και για την ακούραστη αφοσίωση του στην τελευταία
αρρώστια της. Η αδελφή είχε μαραζώσει πολύ αργά, και
προς το τέλος είχε τρελές και τρομερές φαντασιώσεις, αλ
λά εκείνος δεν ήταν ποτέ ανυπόμονος μαζί της, ούτε και
σάστισε στιγμή. Ή τα ν πάντα ευγενικός, προσεκτικός και
ψύχραιμος. Η αδελφή πίστευε, όπως πίστευε και η ίδια, ότι
ο θείος τους ήταν ο καλύτερος των ανθρώπων, ο ευγενικό
τερος των ανθρώπων, και ταυτόχρονα ένας άνθρωπος με
τέτοια αξιοθαύμαστη δύναμη χαρακτήρα ώστε να αποτε
λεί τον ίδιο τον στυλοβάτη που στήριζε τις αδύναμες φύ
σεις τους όσο διαρκούσαν οι φτωχές ζωές τους.
«Θα τον αφήσω, κύριε Σάμπσον, πολύ γρήγορα», είπε η
κοπέλα. «Ξέρω ότι η ζωή μου πλησιάζει στο τέλος της. Και
όταν φύγω, ελπίζω να παντρευτεί και να είναι ευτυχισμέ
νος. Είμαι σίγουρη ότι έζησε ανύπαντρος τόσο καιρό μό
νο για χάρη μου, και για χάρη της καημένης της αδελφής
μου».
Η μικρή χειράμαξα είχε κάνει άλλον ένα μεγάλο κύκλο
στην υγρή άμμο και γύριζε πάλι, διαγράφοντας βαθμιαία
ένα στενό σχήμα οκτώ μήκους ενός χιλιομέτρου.
«Νεαρή μου», είπα κοιτάζοντας γύρω μου, ακουμπώντας
το χέρι μου στο μπράτσο της και μιλώντας με χαμηλή φω
νή, «ο χρόνος μάς πιέζει. Ακούτε το απαλό μουρμουρητό
αυτής της θάλασσας;»
Με κοίταξε με μεγάλη απορία και ανησυχία και είπε:
«Ναι!»
«Και ξέρετε τη φωνή που υπάρχει παρ’ όλα αυτά μέσα της
όταν έρχεται η θύελλα;»
«Ναι!»
«Βλέπετε πόσο ήσυχη και γαλήνια απλώνεται μπροστά
μας, και ξέρετε τι τρομερό θέαμα ανελέητης δύναμης μπο
ρεί να γίνει ακόμη και απόψε!»
«Ναι!»
«Αλλά αν δεν είχατε δει και δεν την είχατε ακούσει ποτέ,
και αν δεν σας είχε μιλήσει ποτέ κανείς για την αγριότητα
της, θα μπορούσατε να πιστέψετε ότι μπορεί να θρυμμα
τίσει άψυχα αντικείμενα χωρίς έλεος και να καταστρέψει
ζωές χωρίς μεταμέλεια;»
«Κύριε, με τρομάζετε με αυτές τις ερωτήσεις! » «Για να σας
σώσω, νεαρή μου κυρία, για να σας σώ
σω! Για όνομα του Θεού, συγκεντρώ
στε τις δυνάμεις σας και την αποφα
σιστικότητα σας! Αν ήσαστε εδώ μόνη
σας, παγιδευμένη μέσα στην παλίρροια
που ανέβαινε για να φθάσει δεκαπέντε
μέτρα πάνω από το κεφάλι σας, δεν θα
κινδυνεύατε παραπάνω από όσο κινδυ
νεύετε τώρα».
Το σχήμα της χειράμαξας στην άμμο
είχε ολοκληρωθεί, και συνεχίστηκε με
μια μικρή διαδρομή που έμοιαζε σαν

μουντζούρα και την έφερε στον βράχο πολύ κοντά μας.
«Μις Νάινερ, ενώπιον των Ουρανών και του Κριτή όλης
της ανθρωπότητας, ω ς φίλος σας και φίλος της νεκρής σας
αδελφής, σας εκλιπαρώ από βάθους καρδιάς να έλθετε σε
αυτό τον κύριο μαζί μου χωρίς ούτε μια στιγμή καθυστέρη-ση!»
Αν η μικρή χειράμαξα ήταν λιγότερο κοντά μας, αμφιβάλ
λω αν θα μπορούσα να την πείσω να έλθει. Αλλά ήταν τόσο
κοντά ώστε φτάσαμε πριν ακόμη εκείνη συνέλθει από τη
βιασύνη με την οποία την πήρα από το βράχο. Δεν έμεινα
εκ εί μαζί τη ς ούτε δύο λεπτό. Και μέσα σε πέντε είχα την
ανείπωτη ευχαρίστηση να την δω - από το σημείο όπου εί
χαμε καθίσει αρχικά, και στο οποίο είχα επιστρέφει - να
ανεβαίνει μερικά χοντροφτιαγμένα σκαλοπάτια πάνω στον
βράχο με τη βοήθεια ενός δυνατού άντρα που την μισοβοηθούσε και την μισοκουβαλούσε. Με αυτό τον άνθρωπο δί
πλα της ήξερα ότι θα ήταν ασφαλής παντού.
Κάθισα μόνος μου στον βράχο περιμένοντας την επιστρο
φή του κυρίου Σλίνκτον. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει και
οι σκιές ήταν πυκνές, όταν εμφανίστηκε από το ακρωτή
ριο με το καπέλο του να κρέμεται από την μπουτονιέρα
του, ενώ με το ένα χέρι έστρωνε τα υγρά μαλλιά του και
με το άλλο άνοιγε το μονοπάτι τη ς χωρίστρας του με μια
χτένα.
«Η ανιψιό μου δεν είναι εδώ, κύριε Σάμπσον;» είπε κοιτά
ζοντας γύρω.
«Η Μις Νάινερ άρχισε να κρυώνει αφού έπεσε ο ήλιος και
γύρισε σπίτι».
Φάνηκε έκπληκτος, σαν να μην ήταν συνηθισμένη να κά
νει τίποτα χωρίς αυτόν, ακόμη και να πάρει μια τόσο μι
κρή πρωτοβουλία.
«Εγώ έπεισα την Μις Νάινερ», του εξήγησα.
«Α», είπε αυτός. «Πείθεται εύκολα - για το καλό της, βέ
βαια. Σας ευχαριστώ, κύριε Σάμπσον. Είναι καλύτερα να
μένει μέσα. Για να πω την αλήθεια, η πλαζ ήταν πιο μα
κριά από όσο νόμιζα».
«Η Μις Νάινερ είναι πολύ φιλάσθενη», παρατήρησα.
Κούνησε το κεφάλι του και αναστέναξε βαθιά. «Πολύ, πο
λύ, πολύ. Θα θυμάστε που σας το είπα. Το διάστημα που
έχει μεσολαβήσει από τότε δεν την δυνάμωσε. Η σκοτεινή
σκιά που έπεσε πάνω στην αδελφή τη ς τόσο νωρίς στη ζωή
μοιάζει, στα ανήσυχα μάτια μου, να μαζεύεται από πάνω
τη ς τώρα, όλο και πιο σκοτεινή. Αχ, η αγαπητή μου Μάργκαρετ! Αλλά πρέπει να ελπίζουμε».
Η χειράμαξα απομακρυνόταν με μια
εξαιρετικά απρεπή ταχύτητα για όχημα
αναπήρου, διαγράφοντας τις πιο ακα
νόνιστες καμπύλες πάνω στην άμμο. Ο
κύριος Σλίνκτον το πρόσεξε αφού είχε
σκουπίσει τα μάτια του με το μαντίλι,
και είπε: «Αν κρίνω από τα φαινόμενα,
ο φίλος σας θα στενοχωρηθεί, κύριε Σά
μπσον».
«Φαίνεται πιθανό όντως», είπα.
«Ο υπηρέτης πρέπει να είναι μεθυσμέ-
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“ Π ίστευα ό χ ι η
Το ραντεβού με πήγε σε ένα ορισμένο
δωμάτιο στο Τεμπλ. Ή τα ν στην κορυ
φή ενός γωνιακού κτιρίου που έβλεπε
στο ποτάμι. Στην πόρτα ήταν γραμμέ
νο το όνομα ΑΛΦΡΕΝΤ Μ Π ΕΚ ΓΌ ΥΙΘ. Στην απέναντι πόρτα έγραφε
το όνομα ΤΖΟΥΛΙΟΥΣ ΣΛΙΝΚΤΟΝ.
Και οι δύο πόρτες ήταν ανοιχτές, έτσι
ό,τι λεγόταν δυνατά στο ένα δωμάτιο
ακουγόταν και στο άλλο.
Δεν είχα ξαναπάει σε τέτοια δωμάτια.
Ή τα ν άθλια, μικρά, ανθυγιεινά και
καταθλιπτικά. Τα έπιπλα αρχικά ήταν
καλά και δεν είχαν παλιώσει ακόμη, αλλά ήταν ξεθωρια
σμένα και βρόμικα. Τα δωμάτια ήταν σε μεγάλη ακαταστα
σία. Επικρατούσε μια έντονη οσμή από όπιο, μπράντι και
καπνό. Οι τσιμπίδες στο τζάκι ήταν γεμάτες από απωθητι
κούς λεκέδες σκουριάς. Και σε έναν καναπέ δίπλα στη φω
τιά, στο δωμάτιο όπου είχε ετοιμαστεί το πρωινό, κειτόταν
ο οικοδεσπότης, ο κύριος Μπέκγουιθ, ένας άνθρωπος που
έδειχνε να είναι ένας άθλιος μέθυσος, πολύ προχωρημένος
στον επαίσχυντο δρόμο του προς τον θάνατο.
«Ο Σλίνκτον δεν ήλθε ακόμη», είπε αυτός ο άνθρωπος και
σηκώθηκε παραπατώντας όταν μπήκα μέσα. «Θα τον φω
νάξω. Εεε! Τζούλιους! Έ λ α να πιεις!» Και καθώς το φώνα
ζε αυτό βραχνά, χτυπούσε το σκαλιστή ρι και την τσιμπίδα
του τζακιού μεταξύ τους με έναν τρελό τρόπο, λες και έτσι
συνήθιζε να καλεί τον φίλο του.
Η φωνή του κυρίου Σλίνκτον ακούστηκε μέσα από τη φα
σαρία να έρχεται από την απέναντι πλευρά τη ς σκάλας, και
σε λίγο μπήκε μέσα. Δεν περίμενε ότι θα είχε την ευχαρί
στηση μιας συνάντησης μαζί μου. Έ χ ω δει αρκετούς πα
νούργους ανθρώπους να ξαφνιάζονται, αλλά δεν είχα δει
ποτέ μου άνθρωπο να μένει τόσο εμβρόντητος όσο εκείνος
όταν με είδε.
«Τζούλιους», φώναξε ο Μπέκγουιθ, παραπατώντας ανά
μεσα μας. «Ο κύριος Σάμπσον! Ο κύριος Σάμπσον, Τζού
λιους! Ο Τζούλιους, κύριε Σάμπσον, είναι φίλος μου. Ο
Τζούλιους μου δίνει να πίνω πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Ο
Τζούλιους είναι μεγάλος ευεργέτης. Ο Τζούλιους πέταξε
το τσάι και τον καφέ από το παράθυρο όταν έπινα. Ο Τζού
λιους αδειάζει όλες τις κανάτες με το νερό και τις γεμίζει
με ποτό. Ο Τζούλιους μου δίνει και πίνω. Βράσε το μπρά
ντι, Τζούλιους!»
Υπήρχε μια σκουριασμένη και βρόμικη κατσαρόλα στις
στάχτες, που πρέπει να ήταν συσσωρευμένες από βδομά
δες, και ο Μπέκγουιθ, παραπατώντας και τρεκλίζοντας
ανάμεσα μας έτσι που νόμιζες ότι θα πέσει με τα μούτρα
στη φωτιά, την πήρε και προσπάθησε να τη βάλει στο χέ
ρι του Σλίν-κτον.
«Βράσε το μπράντι, Τζούλιους! Έ λα ! Κάνε αυτό που συ
νηθίζεις. Βράσε το μπράντι!»
Οι χειρονομίες του έγιναν τόσο άγριες ώστε περίμενα να
τον δω να ανοίγει το κεφάλι του Σλίνκτον με την κατσα
ρόλα. Έ τ σ ι άπλωσα το χέρι μου για να τον συγκρατήσω.
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νος».
«Οι υπηρέτες των ηλικιωμένων με
θούν μερικές φορές», είπα.
«Ο ταγματάρχης φαίνεται να είναι
πολύ ελαφρύς, κύριε Σάμπσον, έτσι
όπως τρέχει η χειράμαξα».
«Ο ταγματάρχης όντως φαίνεται ελα
φρύς», είπα.
Η χειράμαξα, προς μεγάλη μου ανα
κούφιση, χάθηκε επιτέλους στο σκο
τάδι. Περπατήσαμε για λίγο δίπλα
δίπλα στην άμμο, αμίλητοι. Έ π ειτα
από λίγο μου είπε, με μια φωνή επη
ρεασμένη ακόμη από τη συγκίνηση που είχε ξυπνήσει μέ
σα του η κατάσταση της υγείας της ανιψιός του.
«Θα μείνετε πολύ εδώ, κύριε Σάμπσον;»
«Όχι. Φ εύγω απόψε».
«Τόσο γρήγορα; Ό μ ω ς σας καλεί πάντα το καθήκον. Οι άν
θρωποι σαν τον κύριο Σάμπσον είναι τόσο σημαντικοί για
τους άλλους ώστε δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τη δική
τους ανάγκη για ξεκούραση και διασκέδαση».
«Δεν το ξέρω αυτό», είπα. «Όμως, φεύγω απόψε».
«Για το Λονδίνο;»
«Για το Λονδίνο».
«Θα έλθω κι εγώ γρήγορα».
Το ήξερα αυτό τόσο καλά όσο το ήξερε και ο ίδιος. Αλλά δεν
του το είπα. Ό π ω ς δεν του είπα για το όπλο που κρατούσε
το δεξί μου χέρι μέσα στην τσέπη μου, καθώς περπατούσα
δίπλα του. Ό π ω ς δεν του είπα γιατί δεν περπατούσα από
την πλευρά της θάλασσας καθώς έπεφτε η νύχτα.
Αφήσαμε την παραλία και οι δρόμοι μας χώρισαν. Ανταλ
λάξαμε τις καληνύχτες μας και χωρίσαμε, όταν αυτός εί
πε, επιστρέφοντας: «Κύριε Σάμπσον, μπορώ να κάνω μια
ερώτηση; Ο καημένος ο Μέλθαμ, για τον οποίο είχαμε μι
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λήσει... πέθανε;»
«Όχι, την τελευταία φορά που άκουσα γι’ αυτόν. Αλλά εί
ναι τόσο τσακισμένος ώστε δεν θα ζήσει πολύ, και σίγουρα
δεν θα επιστρέφει στην παλιά δουλειά του».
«Λυπηρό, λυπηρό, λυπηρά!» είπε αυτός με πάθος. «Ο κό
σμος είναι ένας τάφος!» Κι έφυγε.
Δεν ήταν από δικό του φταίξιμο που ο κόσμος δεν ήταν
ένας τάφος. Αλλά δεν του εξέφρασα αυτή την παρατήρηση,
όπως δεν του ανέφερα και όλα εκείνα τα άλλα πράγματα
που απαρίθμησα προηγουμένως. Τράβηξε τον δρόμο του,
και τράβηξα κι εγώ τον δικό μου με βιασύνη. Αυτό συνέβη,
όπως είπα, ή στα τέλη Σεπτεμβρίου ή στις αρχές Οκτωβρί
ου. Την επόμενη φορά που τον είδα, που ήταν και η τελευ
ταία, ήταν τέλη Νοεμβρίου.
Είχα ένα πολύ ιδιαίτερο ραντεβού για πρωινό στο Τεμπλ.
Φυσούσε ένας παγερός βορειοανατολικός άνεμος εκείνο το
πρωί, με πυκνό χιονόνερο, και το λασπόχιονο ήταν στοι
βαγμένο κάμποσους πόντους στον δρόμο. Δεν μπορούσα
να βρω άμαξα, και γρήγορα ήμουν βρεγμένος μέχρι τα γό
νατα. Ό μω ς, θα τηρούσα αυτό το ραντεβού ακόμη και αν
το χιόνι μού έφτανε μέχρι τον λαιμό.
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Αυτός έπεσε ζαλισμένος στην καναπέ και κάθισε εκ εί αγκομαχώντας, τρέμοντας, φορώντας μια κουρελιασμένη ρόμπα,
και κοιτάζοντας με κόκκινα μάτια από τον ένα στον άλλο.
Πρόσεξα τότε ότι στο τραπέζι δεν υπήρχε τίποτα να πιεις
εκτός από μπράντι, και τίποτα να φας εκτός από παστές ρέ
γκες και μια καυτή, αηδιαστική σούπα με πολύ πιπέρι.
«Ό πως και να έχει το πράγμα, κύριε Σάμπσον», είπε ο Σλίνκτον, προσφέροντας μου την ίδια διαδρομή της χωρίστρας
του για τελευταία φορά, «σας ευχαριστώ που με προστατέ
ψατε από την βία αυτού του άτυχου ανθρώπου. Όπα>ς και
να ήλθατε εδώ, κύριε Σάμπσον, ή όποιο κίνητρο και να έχε
τε, τουλάχιστον σας ευχαριστώ γι’ αυτό».
«Βράσε το μπράντι», μουρμούρισε ο Μπέκγουιθ.
Χωρίς να ικανοποιήσω την περιέργεια του για το λόγο που
με είχε φέρει εκεί, είπα ήρεμα: «Πώς είναι η ανιψιά σας, κύ
ριε Σλίνκτον;»
Με κοίταξε σκληρά, και τον κοίταξα κι εγώ με τον ίδιο τρό
πο.
«Δυστυχώς, κύριε Σάμπσον, η ανιψιά μου αποδείχθηκε προ
δοτική και αχάριστη απέναντι στον καλύτερο της φίλο. Με
άφησε χωρίς μια λέξη ή εξήγηση. Σίγουρα την παραπλάνη
σε κάποιος πανούργος παλιάνθρωπος. Μπορεί να ακούσατε
κάτι γι’ αυτό».
«Ακόυσα όντως ότι την παραπλάνησε ένας πανούργος παλι
άνθρωπος. Μάλιστα, έχω αποδείξεις γι’ αυτό».
«Είστε σίγουρος γι’ αυτό;» με ρώτησε.
«Απόλυτα».
«Βράσε το μπράντι», μουρμούρισε ο Μπέκγουιθ. «Έ χουμε
παρέα για το πρωινό, Τζούλιους. Κάνε αυτό που κάνεις πά
ντα, φέρε το συνηθισμένο πρωινό, μεσημεριανό και δείπνο.
Βράσε το μπράντι!»
Ο Σλίνκτον κοίταζε από αυτόν σε μένα, και ύστερα από μια
στιγμή σκέψης είπε: «Κύριε Σάμπσον, είστε άνθρωπος του
κόσμου, και το ίδιο είμαι κι εγώ. Θα είμαι ειλικρινής μαζί
σας».
«Όχι, δεν θα είστε», είπα κουνώντας το κεφάλι μου.
«Σας είπα, κύριε, ότι θα είμαι ειλικρινής μαζί σας».
«Κι εγώ σας είπα ότι δεν θα είστε», του απάντησα. «Τα ξέ
ρω όλα για σας. Εσείς ειλικρινής με οποιονδήποτε; Ανοησί
ες, ανοησίες!»
«Σας λέω ξεκάθαρα, κύριε Σάμπσον», συνέχισε αυτός με έναν
τρόπο σχεδόν ήρεμο, «ότι καταλα
βαίνω τον σκοπό σας. Θέλετε να
44 Λ
σώσετε τα χρήματα σας, να απο
φύγετε τις υποχρεώσεις σας. Τα
γνωστά τεχνάσματα της δουλειάς
που κάνετε εσείς οι ασφαλιστές.
Αλλά δεν θα τα καταφέρετε, κύ
ριε. Δεν θα πετύχετε αυτό που θέ
λετε. Δεν παίζετε με εύκολο αντί
παλο, όταν παίζετε εναντίον μου.
Ό ταν έλθει η ώρα. θα πρέπει να
εξετάσουμε πότε και πώς απέκτη
σε ο κύριος Μπέκγουιθ τις τωρι
νές του συνήθειες. Και με αυτό το
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σχόλιο, κύριε, παραμερίζω αυτό το άτυχο πλάσμα και τις
ασυναρτησίες του, και σας εύχομαι καλημέρα και καλύτερη τύχη την επόμενη φορά».
Ό σο τα έλεγε αυτά, ο Μπέκγουιθ είχε γεμίσει ένα μεγά
λο ποτήρι με μπράντι. Και εκείνη τη στιγμή, του άδειασε
το μπράντι στο πρόσωπο και μετά του πέταξε και το πο
τήρι. Ο Σλίνκτον σήκωσε τα χέρια του, μισοτυφλωμένος
από το μπράντι, και έχοντας τώρα ένα κόψιμο από το ποτή
ρι στο μέτωπο του. Ό ταν ακούστηκε ο ήχος του ποτηριού
που έσπαγε, ένα τέταρτο άτομο μπήκε στο δωμάτιο, έκλεισε
την πόρτα και στάθηκε μπροστά της. Ή τα ν ένας πολύ ήρε
μος άντρας με πολύ έξυπνο πρόσωπο και γκρίζα μαλλιά που
κούτσαινε ελαφρά.
Ο Σλίνκτον έβγαλε το μαντίλι του, σκούπισε τα μάτια του
που έτσουζαν και μετά το αίμα από το μέτωπο του. Σκου
πιζόταν πολλή ώρα, και είδα ότι ταυτόχρονα υπέστη μια
τρομερή αλλαγή, που οφειλόταν στην αλλαγή του Μπέκγουιθ - ο οποίος έπαψε να λαχανιάζει και να τρέμει, κάθι
σε ευθυτενής, και δεν έπαιρνε τα μάτια από πάνω του. Δεν
έχω ξαναδεί στη ζωή μου πρόσωπο με την απέχθεια και την
αποφασιστικότητα που ήταν γραμμένα στο πρόσωπο του
Μπέκγουιθ εκείνη τη στιγμή.
«Κοίταξε με, κακούργε», είπε ο Μπέκγουιθ, «και δες με
όπως πραγματικά είμαι. Ή ρθα σε αυτά τα δωμάτια για να
τα κάνω μια παγίδα για σένα. Ή λ θα σαν μέθυσος, κι αυτό
ήταν το δόλωμα για σένα. Έ π εσ ες στην παγίδα, και δεν θα
βγεις από μέσα της ζωντανός. Το πρωί που πήγες για τελευ
ταία φορά στο γραφείο του κυρίου Σάμπσον, τον είχα δει
εγώ πρώτος. Το σχέδιο σου ήταν γνωστό και στους δυο μας
από την αρχή, και το εξουδετερώσαμε σε όλα του τα βήμα
τα. Τι νόμιζες; Ό τ ι αφού με έπεισες να βάλω αυτό το έπαθλο
των δύο χιλιάδων λιρών στο κεφάλι μου, θα με σκότωνες με
το μπράντι, και αν αυτό δεν με σκότωνε αρκετά γρήγορα,
με κάτι πιο δραστικό; Νομίζεις ότι δεν σε είδα ποτέ, όταν νό
μιζες ότι ήμουν αναίσθητος, να ρίχνεις από το μπουκαλάκι
σου μέσα στο ποτήρι μου; Ε, λοιπόν σε πληροφορώ, Δολο
φόνε και Πλαστογράφε, ότι όσο ήμουν εδώ μόνος στη μέση
τη ς νύχτας, είχα το χέρι μου στη σκανδάλη ενός πιστολιού,
είκοσι φορές έτοιμος να σου τινάξω τα μυαλά στον αέρα!»
Αυτή η ξαφνική μετατροπή του πλάσματος που νόμιζε ότι
ήταν το ηλίθιο θύμα του σε έναν άντρα με θέληση, ακλό
νητα αποφασισμένο να τον κυνηγήσεϊ και να τον οδηγήσει
στον θάνατο, κάτι που εκφρα
ζόταν ανελέητα σε όλη την όψη
του Μπέκγουιθ από την κορυφή
μέχρι τα νύχια, προκάλεσε στον
Σλίνκτον ένα σοκ που σχεδόν δεν
μπόρεσε να το αντέξει. Τον εί
δα να παραπαίει ξαφνικά, χωρίς
αυτό να είναι σχήμα λόγου. Αλ
λά δεν υπάρχει μεγαλύτερο λά
θος από το να νομίσεις ότι ένας
υπολογιστής κακούργος μπορεί,
σε οποιαδήποτε φάση τη ς ενοχής
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μ εγα λύτερ ο λάθος
απ ό χο ν α ν ο μ ίσ ε ις
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του, να δείξει οτιδήποτε άλλο πέρα
από μια τέλεια συνέπεια με τον όλο
χαρακτήρα του. Έ ν α ς τέτοιος άν
θρωπος διαπράττει φόνο, και ο φό
νος είναι η φυσική κατάληξη της
πορείας του. Έ ν α ς τέτοιος άνθρω
πος έρχεται αντιμέτωπος με μια κα
τηγορία για φόνο, και το κάνει με
σκληρότητα και θράσος. Είναι της
μόδας να εκφράζεται κατάπληξη
για το γεγονός ότι κάποιος διαβό
ητος εγκληματίας, έχοντας ένα τέ
τοιο βαρύ έγκλημα στη συνείδηση
του, μπορεί παρ’ όλα αυτά να πα
ραμένει απτόητος. Νομίζετε ότι αν
αυτό βάραινε τη συνείδηση του, ή
αν είχε καν συνείδηση για να την
βαρύνει, θα είχε διαπράξει το έγκλημα εξ αρχής;
Σε μια τέλεια συνέπεια με τον χαρακτήρα του, όπως πιστεύω
ότι συμβαίνει με όλα αυτά τα τέρατα, ο Σλινκτον συνήλθε
και έδειξε μια προκλητική ψυχρότητα και ηρεμία. Ή ταν
κάτασπρος, ήταν τσακισμένος, ήταν αλλαγμένος, αλλά μόνο
όπως μπορεί να είναι όλα αυτά ένας απατεώνας που έπαιξε
αποβλέποντας σε ένα μεγάλο κέρδος αλλά, όντας αντιμέτω
πος με πιο έξυπνο αντίπαλο, έχασε το παιχνίδι.
«Ακούσε με, εγκληματία», είπε ο Μπέκγουιθ, «και ας είναι
κάθε λέξη που με ακους να λέω μια μαχαιριά στη σκοτει
νή καρδιά σου. Ό ταν έπιασα αυτά τα δωμάτια για να βρε
θώ στον δρόμο σου και να σε οδηγήσω στην πλεκτάνη που
ήξερα ότι θα σκεφτόταν ένας διάβολος σαν εσένα βλέποντας
την εμφάνιση μου και ο υποτιθέμενος χαρακτήρας μου και
οι συνήθειες μου, πώς το ήξερα αυτό; Επειδή δεν μου ήσουν
άγνωστος. Σε ήξερα καλά. Και ήξερα ότι είσαι ένας απάνθρω
πος αχρείος που, για ένα χρηματικό ποσό, σκότωσε μια αθώα
κοπέλα που τον εμπιστευόταν τυφλά, και που τώρα σκότω
νε σιγά σιγά άλλη μία».
Ο Σλινκτον έβγαλε μια ταμπακιέρα, πήρε μια πρέζα ταμπά
κο και γέλασε.
«Δες εδώ όμως», συνέχισε ο Μπέκγουιθ, χωρίς να παίρνει
στιγμή τα μάτια από πάνω του, χωρίς να χαλαρώνει το πρό
σωπο του, χωρίς να ξεσφίγγει τη γροθιά του. «Δες τι κουτός
λύκος αποδείχτηκες! Ο αποβλακωμένος μεθύστακας που δεν
έπινε ποτέ ούτε το ένα πεντηκοστό από τα ποτά που του έδι
νες, που τα άδειαζε εδώ, εκεί, παντού, σχεδόν μπροστά στα
μάτια σου* που εξαγόρασε τον άνθρωπο που είχες βάλει να
τον παρακολουθεί και να τον ποτίζει μπράντι, προσφέροντας του περισσότερα από σένα, πριν περάσουν τρεις μέρες
αφότου τον προσέλαβες” με τον οποίο δεν έπαιρνες καμία
προφύλαξη, αλλά που ήταν τόσο αποφασισμένος να απαλλά
ξει τη γη από ένα άγριο θηρίο σαν εσένα ώστε θα σε νικούσε
ακόμη και αν έδειχνες κάθε δυνατή σύνεση” αυτός ο μέθυ
σος τον οποίο πολλές φορές άφησες στο πάτωμα αυτού του
δωματίου, και ο οποίος σε άφηνε να φύγεις ζωντανός και εξαπατημένος αφού τον γύριζες από την άλλη με το πόδι σου”
σχεδόν εξίσου συχνά, την ίδια νύχτα, μέσα σε μια ώρα, μέσα

σε λίγα λεπτά, σε παρακολουθούσε
άγρυπνος, είχε το χέρι του στο μαξι
λάρι σου όταν κοιμόσουν, έψαχνε τα
χαρτιά σου, έπαιρνε δείγματα από τα
μπουκαλάκια και τα σκονάκια σου,
άλλαζε το περιεχόμενο τους, και ήξε
ρε κάθε μυστικό τη ς ζωής σου!»
Ο Σλινκτον είχε άλλη μια πρέζα τα
μπάκο στο χέρι του, αλλά βαθμιαία
την άφησε να πέσει από τα δάχτυλα
του στο πάτωμα, και εκ εί την έλιωσε
με το πόδι του κοιτάζοντας κάτω.
«Αυτός ο μέθυσος», είπε ο Μπέκγουιθ, «που είχε πάντα ελεύθερη πρό
σβαση στα δωμάτια σου για να μπο
ρεί να πίνει τα δυνατά ποτά που
άφηνες στον δρόμο του για να τον
τελειώσεις μια ώρα αρχύτερα, που δεν σε εμπιστευόταν πε
ρισσότερο από όσο θα εμπιστευόταν μια τίγρη, είχε αντικλεί
δι για όλες τις κλειδαριές σου, είχε αντίδοτο για όλα τα δη
λητήρια σου, είχε το μυστικό της κρυπτογραφικής γραφής
σου. Μπορεί να σου πει, λοιπόν, τόσο καλά όσο μπορείς να
του πεις κι εσύ, πόσο καιρό σου πήρε να ολοκληρώσεις εκεί
νο το έγκλημα, τι δόσεις χρησιμοποίησες, σε ποια διαστή
ματα, με ποιες ενδείξεις βαθμιαίας φθοράς του νου και του
σώματος’ ποιες αχαλίνωτες φαντασιώσεις είχε το θύμα σου,
ποιες παρατηρήσιμες αλλαγές, ποιο σωματικό πόνο. Μπορεί
να σου πει, όπως μπορείς να του πεις κι εσύ, ότι όλα αυτά
καταγράφτηκαν μέρα προς μέρα, ως ένα μάθημα εμπειρίας
για μελλοντική χρήση. Μπορεί να σου πει, καλύτερα από όσο
μπορείς να του πεις εσύ, πού βρίσκεται εκείνο το ημερολόγιο

χ α ρ α κ τή ρ α τ ο υ

αυτή τη στιγμή».
Ο Σλινκτον σταμάτησε την κίνηση του ποδιού του και κοί
ταξε τον Μπέκγουιθ.
«Όχι», είπε αυτός, σαν να απαντούσε σε μια βουβή ερώτη
ση του. «Δεν είναι στο συρτάρι του γραφείου που ανοίγει με
ελατήριο. Δεν είναι εκεί, και δεν θα ξαναείναι ποτέ εκεί».
«Τότε είσαι κλέφτης!» είπε ο Σλινκτον.
Χωρίς καμία απολύτως αλλαγή στην άκαμπτη αποφασιστικότητά του, η οποία ήταν τρομερή ακόμη και για μένα που
την έβλεπα ως τρίτος, και από τη δύναμη της οποίας ήμουν
σίγουρος ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεφύγει αυτός ο αχρεί
ος, ο Μπέκγουιθ απάντησε: «Και είμαι η σκιά τη ς ανιψιάς
σου, επίσης».
Με μια κατάρα, ο Σλινκτον έφερε το χέρι στο κεφάλι του, ξε
ρίζωσε μια χούφτα μαλλιά και τα πέταξε κάτω. Ή τα ν το τέ
λος τη ς ίσιας χωρίστρας του. Την κατέστρεψε με αυτή την
πράξη, και όπως θα φανεί σύντομα, η χρήση τη ς ανήκε πλέ
ον στο παρελθόν.
Ο Μπέκγουιθ συνέχισε: «Κάθε φορά που έφευγες από δω,
έφευγα κι εγώ. Αν και ήξερα ότι το θεωρούσες απαραίτητο
να μη βιαστείς στην ολοκλήρωση του δεύτερου εγκλήματος
σου για να εκτρέψεις τις υποψίες, και πάλι σε παρακολου
θούσα στενά όσο ήσουν με το φτωχό κορίτσι που σε εμπι
στευόταν τυφλά. Ό ταν πήρα το ημερολόγιο, και το αποκρυ-
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πχογράφησα και μπορούσα να το διαβάσω λέξη προς λέξη
- κι αυτό έγινε μόλις τη νύχτα πριν από την τελευταία σου
επίσκεψη στο Σκάρμπορο’ τη θυμάσαι εκείνη τη νύχτα,
όταν κοιμήθηκες με ένα μικρό επίπεδο μπουκαλάκι δεμέ
νο στον καρπό σου - ειδοποίησα τον κύριο Σάμπσον, που
είχε φροντίσει να μην εμφανιστεί καθόλου όλο αυτό το δι
άστημα. Αυτός που στέκεται στην πόρτα είναι ο έμπιστος
υπηρέτης του κυρίου Σάμπσον. Εμείς οι τρεις σώσαμε την
ανιψιό σου».
Ο Σλίνκτον μας κοίταξε όλους, έκανε ένα - δυο αβέβαια βή
ματα από το μέρος όπου στεκόταν, ξαναγύρισε εκεί, και
κοίταξε γύρω του με έναν πολύ περίεργο τρόπο - όπως
μπορεί να κοίταζε ένα από τα πιο μοχθηρά ερπετά, αναζη
τώντας μια τρύπα για να κρυφτεί. Πρόσεξα ταυτόχρονα
ότι συνέβαινε μια παράξενη αλλαγή πάνω του - λες και το
σώμα του κατέρρεε μέσα στα ρούχα του, που γι’ αυτό ξαφ
νικά φαίνονταν κακοφτιαγμένα, σαν να μην του πήγαιναν
πια.
«Θα μάθεις», είπε ο Μπέκγουιθ, «γιατί ελπίζω ότι αυτή η
γνώση θα είναι πικρή και τρομερή για σένα, γιατί σε κα
ταδίωξε έτσι ένας άνθρωπος, και γιατί, ενώ η εταιρεία που
αντιπροσωπεύει ο κύριος Σάμπσον ήταν διατεθειμένη να
πληρώσει οποιοδήποτε ποσό για να σε παγιδέψει, τελικά σε
καταδίωξε και σε παγίδεψε ένας άνθρωπος πληρώνοντας
ο ίδιος ό,τι χρειαζόταν. Ακόυσα ότι πιάνεις το όνομα του
Μέλθαμ στο στόμα σου μερικές φορές;»
Είδα τώρα, εκτός από εκείνες τις άλλες αλλαγές, ένα ξαφνι
κό σταμάτημα της αναπνοής του.
«Όταν έστειλες τη γλυκιά κοπέλα που δολοφόνησες στην
εταιρεία του Μέλθαμ, πριν την πάρεις στο εξωτερικό για
να αρχίσεις τη διαδικασία που την οδήγησε στον τάφο της,
η μοίρα όρισε να τη δει ο Μέλθαμ και να μιλήσει μαζί της.
Δεν όρισε να μπορέσει να τη σώσει, αν και ξέρω ότι θα έδι
νε χωρίς δισταγμό τη ζωή του για να το κάνει. Τη θαύμα
ζε. Θα έλεγα ότι την αγαπούσε βαθιά, αν θεωρούσα δυνατό
να καταλάβεις εσύ αυτή τη λέξη. Ό ταν τη σκότωσες, ήταν
απόλυτα σίγουρος για την ενοχή σου. Αφού την έχασε, δεν
είχε παρά μόνο ένα σκοπό στη ζωή του, και αυτός ήταν να
εκδικηθεί τον θάνατο της και να σε καταστρέψει».
Είδα τα ρουθούνια του εγκληματία να ανεβαίνουν και να
κατεβαίνουν σπασμωδικά, αλλά δεν είδα καμία κίνηση στο
στόμα του.
«Αυτός ο άνθρωπος, ο Μέλθαμ», συνέχισε σταθερά ο Μπέκγουιθ, «ήταν απόλυτα σίγουρος ότι
δεν θα κατάφερνες ποτέ να του ξεφύγεις σε αυτό τον κόσμο, αν αφιε
ρωνόταν στην καταστροφή σου με
όλες του τις δυνάμεις και τη θέληση,
και αν δεν μοίραζε αυτό το ιερό κα
θήκον με κανένα άλλο καθήκον στη
ζωή, όπ(ος ήταν επίσης σίγουρος ότι
εκπληρώνοντας αυτό το καθήκον
θα γινόταν ένα όργανο στα χέρια της
Θείας Πρόνοιας, και ότι θα είχε τον
έπαινο των Ουρανών που σε διέγρα

ψε από τους ζωντανούς. Είμαι αυτός ο άνθρωπος, και ευ
χαριστώ τον Θεό που έκανα το έργο μου!»
Αν ο Σλίνκτον είχε τρέξει είκοσι χιλιόμετρα για να σώσει
τη ζωή του από γοργοπόδαρους αγρίους, δεν θα έδειχνε πιο
καταβεβλημένος και λαχανιασμένος από όσο φαινόταν τώ 
ρα κοιτάζοντας τον άνθρωπο που τον είχε καταδιώξει τό
σο ανελέητα.
«Δεν με είχες δει ποτέ με το πραγματικό μου όνομα. Με
βλέπεις με το πραγματικό μου όνομα τώρα. Θα με δεις άλ
λη μια φορά ζωντανός, όταν θα δικάζεσαι για τη ζωή σου.
Θα με δεις για άλλη μια φορά στο πνεύμα, όταν θα σφιχτεί
το σχοινί γύρω από τον λαιμό σου και το πλήθος θα φωνά
ζει εναντίον σου!»
Ό ταν ο Μέλθαμ είπε αυτά τα λόγια, ο αχρείος γύρισε ξαφ
νικά το πρόσωπο του από την άλλη, και φάνηκε να χτυπά
το στόμα του με την παλάμη. Την ίδια στιγμή, απλώθηκε
μέσα στο δωμάτιο μια νέα και δυνατή οσμή, και σχεδόν την
ίδια στιγμή επίσης, ο Σλίνκτον κυριεύτηκε από έναν τρο
μερό σπασμό και έπεσε κάτω με ένα βαρύ γδούπο που τρά
νταξε τις βαριές παλιές πόρτες και τα παράθυρα.
Αυτό ήταν το ταιριαστό του τέλος.
Ό ταν είδαμε ότι ήταν νεκρός, βγήκαμε από το δωμάτιο,
και ο Μέλθαμ, δίνοντας μου το χέρι, είπε κουρασμένα:
«Τελείωσε το έργο μου πάνω στη γη, φίλε μου. Αλλά θα τη
δω ξανά αλλού».
Μάταια προσπάθησα να τον μεταπείθω. Θα μπορούσε να
την είχε σώσει, είπε
. Δεν την έσωσε, και κατηγορούσε
τον εαυτό του γι’ αυτό. Την είχε χάσει, και ήταν απελπι
σμένος.
«Ο σκοπός που με στήριζε εκπληρώθηκε, Σάμπσον, και
δεν υπάρχει τίποτα πια που να με κρατάει στη ζωή.
Δεν έχω δυνάμεις για να ζήσω. Είμαι αδύναμος και άψυ
χος. Δεν έχω ελπίδα και δεν έχω σκοπό.
Οι μέρες μου τελείωσαν».
Πραγματικά, δεν μπορούσα σχεδόν να πιστέψω ότι ο τσακι
σμένος άνθρωπος που μου μιλούσε εκείνη τη στιγμή ήταν
ο ίδιος άνθρωπος που με είχε εντυπωσιάσει τόσο πολύ και
για τόσο διαφορετικούς λόγους όταν επεδίωκε ακόμη τον
σκοπό του. Τον παρακάλεσα με όλους τους δυνατούς τρό
πους. Αυτός όμως συνέχιζε να λέει με έναν υπομονετικό
και ήρεμο τρόπο πως τίποτα δεν μπορούσε να τον σώσει.
Ή τα ν τσακισμένος. Πέθανε στις αρχές τη ς επόμενης άνοι
ξης. Τον έθαψαν δίπλα στην καημέ
νη την κοπέλα για την οποία έτρεφε
εκείνες τις τρυφερές και ατυχείς τύ
ψεις. Και άφησε ό,τι είχε στην αδελ
φή της. Α υτή έζησε και έγινε μια
ευτυχισμένη σύζυγος και μητέρα.
Π αντρεύτηκε τον γιο της αδελφής
μου, ο οποίος διαδέχθηκε τον άτυ
χο Μέλθαμ. Ζει τώρα, και τα παιδιά
τη ς παίζουν καβάλα με το μπαστού
νι μου γύρω στον κήπο όταν πηγαί
νω να τη δω. ]
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Π Ο ΙΟ Σ Ο Α Π Λ Η Ρ Ω Ν Ε ΠΕΡΙΣΣΟ ΤΕΡΑ ΧΡ Η Μ Α ΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟ ΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Π Ρ Ο Η Γ Μ Ε Ν Ο
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ 3SS1 ΕΝΩ Μ Π Ο Ρ Ε Ι ΝΑ ΑΓΟ ΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Φ Τ Η Ν Ο
Α Λ Ε Ξ ΙΣ Φ Α ΙΡ Ο ΓΙΛΕΚΟ;
Α ρ κ ε τ ο ί δ ε ν θ α τ ο έ κ α ν α ν ή δ ε ν θ α μ π ο ρ ο ύ σ α ν . Μ ε ρ ι κ ο ί ε κ λ ε κ τ ο ί κα ι θ α
μ π ο ρ ο ύ σ α ν κα ι θ α ή θ ε λ α ν , α ν ή ξ ε ρ α ν το γιατί.
Α ν ή ξ; ρ α ν , ό,τι τα γιλέκα BSST κατασ κευάζονται από τη ν πιο
αξιόπιστη ετα ιρ ία κατασ κευής αλεξίσ φ αιρω ν γιλέκω ν παγκοσμίως στην

μικρή πόλη N ellingen της Γερμανίας απο το 1994.
Α ν ή ξ ί σ α ν , ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατα σ κευάζεται το
D y n eem a, το σύνολο των Αστυνομικώ ν Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές
μονάδες) εμπ ισ τεύονται και έχουν π ρ ομηθευτεί απ οκλειστικά και μόνο,
γιλέκα BSST.
Αν η<

p c ιν,

ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις α υσ τη ρ ότερ ες

κατα σ κευα σ τικές προδιαγραφές ISO και TUV.
Αν
ρ α ν , ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις
προδιαγραφές NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρό τερ η από όση
προβλέπεται βάσει NIJ.
Αν : ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδινω ν βολίδω ν επικαλλυμένω ν με ατσάλι 7.62x25 Tokarev,
εξ' ολοκλήρου ατσάλινω ν βολίδω ν 9x18 M akarov και ορειχάλκινω ν
βολίδω ν A ction 4 Ruag και QD-PEP Men.
, ό,τι τα γιλέκα BSST δια θέτο υν ειδικούς απ ορροφητές
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώ νουν την
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.
, ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπτότερα, πιο άνετα, πιο
εύκαμπτα, ελα φ ρ ύτερ α και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην
παγκόσμια αγορά.
, ό,τι κατασ κευάζονται και στα μέτρα τους, μέσω
ηλεκτρ ονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώ στε να καλύπτουν
ακριβώ ς οπ οιονδήπ οτε σωματότυπο, δ ια φ ο ρ ετικά για άντρες και
δ ια φ ο ρ ετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμής, άσχετα με το
μέγεθος.
, ό,τι οι φ ορείς είναι απολύτως
α ντιμ υ κη τικοί, α ντιμ ικρ οβ ια κο ί, κατασ κευασ μένοι με οικο λογικά υλικά σε
πάνω από 10 δ ια φ ο ρ ετικο ύ ς τύπους και τα βέλκρο είναι εγγυημένα γραπτώς
για π ερισσότερα απο 10.000 ανοίγματα - κλεισίματα.
Αν
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν πλήρη πλευρική προστασία.
, ό,τι φ έρ ουν ειδικές ετικέτες σήμανσης εκτυπω μένες με
ηλεκτρ ο νικό υπολογιστή που α ν α φ έ ρ ο υ ν :
τύπο, κατασκευαστή, ημ. κατασκευής, ημ. λήξης, σ ειριακό αριθμό, προδιαγραφές.
, ό,τι τα γιλέκα BSST α ντικα θ ισ τά ντα ι άμεσα σε περίπτωση
που βληθούν σε καταγεγραμμένο περιστατικό.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 1 0 ετώ ν για την
α ντιβ α λλισ τική τους ικανότητα.
, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 2 0 .0 0 0 .0 0 0 €
για όλη τη δ ιά ρ κεια τω ν 10 ετών.
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Σε μπελάδες μπήκε

ένας νεαρός τουρίστας από την Πολωνία,
ο οποίος έπεσε στα παγωμένα νερά μιας λίμνης στη δυτική Γερμανία,
μόνο και μόνο για να αποδείξει στη γυναίκα του τον έρωτά του. Ωστό
σο, το μόνο που κατάφερε ήταν να χάσει, τόσο το παντελόνι με το πορ
τοφόλι του μαζί, όσο και το να βρεθεί κατηγορούμενος. Ο καπετάνιος
του πλοίου, όταν τον είδε να πέφτει στη λίμνη, θεώρησε ότι επρόκειτο
για αυτοκτονία κι έσπευσε να καλέσει την αστυνομία και το λιμενικό
για τις πρώ τες βοήθειες. Ο παράτολμος ερωτευμένος άνδρας σώ θηκε
μεν, αλλά χω ρίς το παντελόνι και το πορτοφόλι του, που χάθηκαν στα
νερά της λίμνης, ταυτόχρονα δε του ασκήθηκε δίωξη επειδή απασχόλησε εις μάτην τις υπηρεσίες. Το χειρότερό, όμως, το εισέπραξε από τη σύζυγό του, για την οποία υπέστη όλα αυτά, η οποία ουδόλως χάρηκε με το ατόπημά του...

Τούρκοι αστυνομικοί, στην νοτιοανατολική επαρχία Γκαζιαντέπ, προκειμένου να διαπιστώ
σουν το βαθμό ευκολοπιστίας τω ν πολιτών, φόρεσαν άσπρες ιατρικές ρόμπες, κρέμασαν στηθοσκόπια
στον λαιμό κι άρχισαν να χτυπούν τις πόρτες των σπιτιών, παριστάνοντας τους γιατρούς. Τους έλε
γαν ότι μετρούν την πίεση και τους έδιναν χάπια, καθώς ήθελαν να διαπιστώσουν την αντίδραση του
κόσμου σε μια τέτοια περίπτωση παραποίησης προσώπων. Και δυστυχώς, διαπίστωσαν ότι στην πλειοψηφίας τους οι άνθρωποι, σε ποσοστό που έφθασε μέχρι και το 86%, τους άνοιξαν την πόρτα και κατά
πιαν τα χάπια που τους είχαν δώσει. Στη συνέχεια, και μετά από αυτό, έπρεπε να ξαναπεράσουν από τις
ίδιες πόρτες, με τις δικές, όμως, στολές αυτή τη φορά, προκειμένου να ενημερώσουν τους πολίτες ότι
πρέπει να είναι περισσότερο προσεχτικοί και πιο επιφυλακτικοί με όποιον τους χτυπάει την πόρτα...

59χρονος από ΤΟ Μ ίτοιγκαν, ο οποίος κέρδισε την περσινή
χρονιά δύο εκατομμύρια δολάρια στο λόττο, εξακολουθεί να χρησιμο
ποιεί τα κουπόνια απορίας του. Ο ίδιος βέβαια, δεν νιώθει καμία ενο
χή γ ι’ αυτό, κάποιοι όμως, επισημαίνουν το κενό του νόμου και ζητούν
την αλλαγή του. Κι τούτο, διότι, ο εν λόγω εκατομμυριούχος παίρνει νομίμως τα κουπόνια του, δεδομένου ότι τα κέρδη του δεν θεωρούνται εισό
δημα, η έλλειψη του οποίου στοιχειοθετεί και το δικαίωμα του στα κουπό
νια τη ς απορίας του.

«Η ασχήμια

μπορεί να
έχει και την καλή τη ς πλευ
ρά», είπε ν ικ η τή ς δι
αγωνισμού για την
ανάδειξη του ασχημό
τερου άνδρα στη Ζι
μπάμπουε.
Ο 30χρονος ν ικ η τή ς κέρδισε
τον τίτλο, 122 ευρώ καθώς
και μια κουβέρτα, κι ήταν
πανευτυχής με τη νίκη του
διότι -όπ ω ς δήλωσε- από
παιδί όλοι τον κοροΐδευαν
για το παρουσιαστικό του.
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Μ ί α Ο ΙΚ Ο γ ε ν ε ΐα από το Λέικ Σίτι των ΗΠΑ βρήκε μια μικρή
περιουσία στο καινούργιο τη ς σπίτι και παρότι προς στιγμήν σκέφθηκε να τα κρατήσει για τις τρέχουσες ανάγκες μελών της, προ
τίμησε να τα επιστρέφει. «Τα χρήματα δεν ήταν δικά μας για να
τα κρατήσουμε. Κι ύστερα, πόσες φορές σου δίνεται η ευκαιρία να
κάνεις κάτι πραγματικά έντιμο, κάτι ξεχωριστό για τον άλλον...
», δήλωσε ο πατέρας τη ς οικογένειας. Ο νέος ιδιοκτήτης, στο γκαράζ του σπιτιού βρήκε το σιδερένιο κουτί, μέσα στο οποίο, ο προη
γούμενος ιδιοκτήτης έκρυβε τυλιγμένες με επιδέσμους τις οικο
νομίες του: 40.000 δολάρια μέτρησε η οικογένεια, πριν
i
σταματήσει το μέτρημα κι αποφασίσει να επιστρέφει
τα χρήματα στους νόμιμους κληρονόμους, τα παιδιά
του ιδιοκτήτη. Αυτά γνώριζαν τη συνήθεια του πατέ
ρα τους να κρύβει χρήματα σε διάφορα μέρη του σπι
τιού, ποτέ, όμως, δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι
είχε καταφέρει να συγκεντρώσει ένα τέτοιο ποσό.

%

Χάρη σε μερικά σακουλάκια

με ξηρούς καρπούς και το χιόνι που έπεφτε
ολόγυρα κατάφερε να επιζήσει μια Καναδή που παγιδεύτηκε επ ί επτά εβδομάδες
στην έρημο Νεβάδα, όταν το αυτοκίνητό τη ς στο οποίο επέβαινε η ίδια και ο σύζυγός
τη ς κόλλησε στη λάσπη. Η 56 Ρίτα εντοπίστηκε από κυνηγούς και μεταφέρθηκε σε
νοσοκομείο του Αϊντάχο. Έ χ ε ι χάσει 10 κιλά και είναι πολύ αδύναμη, η κατάσταση
τη ς υγείας τη ς ωστόσο χαρακτηρίζεται σταθερή. Οι διασώστες, όμως, εξακολουθούν
να αναζητούν τον σύζυγό τη ς ο οποίος έφυγε πεζός, με ένα φορητό G PS, δύο ημέρες
αφότου παγιδεύτηκε το ζευγάρι, προκειμένου να βρει βοήθεια.

Δύο επίδοξοί διαρρήκτες στη Γερμανία κάλεσαν την αστυνομία, ζητώντας τη ς να παρέμβει όταν εγκλωβίστηκαν στο ασανσέρ πολυώροφου κτιρίου γραφείων, στο οποίο μπήκαν
για να κλέψουν «Ακούγεται πράγματι ανόητο, αλλά θέλαμε να κάνουμε διάρρηξη κι κόλλησε
το ασανσέρ», είπε ο ένας εκ των δύο διαρρηκτών, στον αστυνομικό που απάντησε στην κλή 
ση του. Αν και στην αρχή θεώρησαν ότι επρόκειτο για φάρσα, εντούτοις οι αστυνομικοί πήγαν
στην ενδεδειγμένη οδό, για να διαπιστώσουν ότι, πράγματι, δύο άνδρες, 31 και 37 χρόνων, εί
χαν παγιδευτεί στο ασανσέρ στην προσπάθειά τους να φθάσουν στους επάνω ορόφους κτιρίου στην Κολωνία, για να κ λέ
ψουν. Οι διαρρήκτες απελευθερώθηκαν από πυροσβέστες, για να συλληφθούν στη συνέχεια από τους αστυνομικούς.

ΑίσίΟ τέλος

είχε η περιπέτεια ενός Ιδχρονου αγοριού από χωριό τω ν Φιλιπ
πινών, το οποίο είχε πάει μόνο του για ψάρεμα μ ’ ένα κανό κι έμεινε μεσοπέλα
γα επ ί τρεις συνεχείς ημέρες, χωρίς φαγητό και νερό, καθώς οι καιρικές συνθή
κες δεν του επέτρεπαν να βγει στη στεριά. Τα κατάφερε, όμως, να βγει με το μικρό
του μονόξυλο, πεινασμένος δαμασμένος και εξουθενωμένος στην κεντρική πό
λη Ντανάο, οπότε ανέλαβαν οι αρχές την φροντίδα του. Ντυμένος μ ’ ένα πουκά
μισο κι ένα σορτς είπε στους αστυνομικούς ότι είχε απομακρυνθεί πολύ από την
ακτή του χωριού του, στη νήσο Λέιτε, και δεν είδε παρά μόνο ένα αλιευτικό, που
όμως περνούσε από πολύ μακριά για να βοηθήσει. Σύμφωνα με τα όσα αφηγήθη
κ ε στους αστυνομικούς, πήγε για ψάρεμα, έπειτα από παρότρυνση τη ς γιαγιά του,
καθώς ήταν τόσο φτωχοί, ώ στε δεν είχαν τίποτα για φαγητό.

Τ υχερός δηλώνει ένας 66χρονος Ινδός ο
οποίος έχει να φροντίσει και να νοιαστεί για την πολυ
μελή οικογένειά του, η οποία απαρτίζεται από 167 μέ
λη. Ε ξ αυτών, 39 είναι οι γυναίκες του, 94τα παιδιά
του και 33 εγγόνια. Ο Ζιόνα και η οικογένειά του ζουν
όλοι μαζί, σ ’ ένα τετραώροφο κτίριο με εκατό δωμάτια,
σ ’ ένα ορεινό χωριό στο κρατίδιο Μιζιράμ, στα σύνορα
με τη Νιανμάρ και το Μπανγκλαντές, όπως αναφέρουν
δημοσιεύματα του Τοπικού Τύπου. Οι σύζυγοι, τώρα,
μοιράζονται ένα κοιτώνα δίπλα στο δωμάτιο του, διότι
όπως δηλώνουν οι γνωρίζοντες του αρέσει να έχει δι
αρκώς κοντά του επτά-οκτώ απ’ αυτές. Οι γιοι του και
δικές τους γυναίκες και παιδιά, μένουν σε διαφορετικά
δωμάτια στο ίδιο κτίριο, αλλά με κοινή κουζίνα, στην
οποία μαγειρεύουν εκ περιτροπής. Ο Ζιόνα συνάντησε
την πρώτη του σύζυγο σε ηλικία 17 χρόνων κι έκτοτε δεν σταμάτησε να παντρεύεται. Θα πρέπει να επισημανθεί, αν αυτό λέει κάτι για το ποιον του ανθρώπου,
ότι είναι επικεφαλής τοπι
κ ή ς χριστιανικής σέκτας
ονόματι «Chana», που επι
τρέπει την πολυγαμία.

Μια ηλικιω μένη,

92 χρόνων,
από τη Φλόριντα τω ν ΗΠΑ, μη δεχό
μενη την άρνηση ενός 53χρονου γείτονά τη ς να τη ς δώσει ένα φ ιλί που
του ζήτησε, άνοιξε πυρ εναντίον του,
ευ τυ χ ώ ς χωρίς να τον πετύχει. Η επι
θετική γιαγιά οδηγήθηκε στη φυλα
κή για βίαιη επίθεση με όπλο, ενώ ο
γείτονας τη ς ακόμη δεν μπορεί να πι
στέψ ει την καλή του τύχη και τη δι
άσωσή του από βέβαιο πυροβολισμό
στο κεφάλι, όπως είπε στο πρακτο
ρείο Ρόιτερς. Αιτία ήταν η καλή του
διάθεση και καλοσύνη, η οποία πιθανότατα παρεξηγή
θηκε από τη μοναχική γιαγιά, όπως άφησε να εννοηθεί
ο ίδιος λέγοντας ότι απλώς τη βοηθούσε μεταφέροντάς
τη ς τα σκουπίδια στον κάδο αλλά προφανώς αυτή το
εξέλαβε διαφορετικά. Έ τ σ ι την τελευταία φορά που
πήγε στο σπίτι τη ς εκείνη του ζήτησε να τη φιλήσει
και δεν τον άφηνε να φύγει αν δεν έπαιρνε το φιλί.

ο αστυφύλακας Καπερνάρος, μπαίνοντας στο γρα
φείο του Αστυνόμου Στεργίου.

«Αυτή τη φορά έχουμε μια φωτογραφική μαρτυρία
αυτού που συνέβη στον τόπο της τραγωδίας. Κοιτάξτε,
κύριε Αστυνόμε», είπε ο αστυφύλακας Καπερνάρος,
δείχνοντας στον ανώτερο του τις εμφανισμένες και
μεγενθυμένες φωτογραφίες. Ο Αστυνόμος Στεργί
ου τις πήρε κι άρχισε να τις εξετάζει με μεγάλο ενδι
αφέρον. Τις είχε τραβήξει η σύζυγος του Νικολάου
Νικόλαου, κατά τη διάρκεια της τραγικής ορειβα
σίας που είχε κάνει με το σύζυγο της, σ’ ένα ψηλό
βουνό. Ο Αστυνόμος, ήταν ικανοποιημένος που δεν
βρισκόταν σε υψόμετρο 3.000 μέτρων, για να κάνει
επιτόπια έρευνα.
Η πρώτη φωτογραφία έδειχνε έναν παγετώνα με
αχνό γαλάζιο χρώμα, που έπεφτε, απότομα, πάνω
σε ένα τοίχωμα από λείο και
συμπαγή βράχο. Το ατύχημα
είχε συμβεί στην επιστροφή
από την ανάβαση: η γυναί
κα είχε κατέβει πρώτη, για
να φωτογραφήσει τον άντρα
της. Οι φωτογραφίες, πράγ
ματι, τον έδειχναν πρώτα πά
νω στη λεία, λαμπερή, πα
γωμένη επιφάνεια και μετά
καθώς κατέβαινε το βράχο.
Στα μισά του βραχώδους τοι
χώματος είχε συμβείη τραγω
δία: από μια αδιαθεσία, ο
άντρας έχασε το κράτημα του και έπεσε για να συ
ντρίβει γύρω στα εκατό μέτρα πιο κάτω.
Ο Αστυνόμος συγκέντρωσε την προσοχή του στο
πτώμα. Η εικόνα, απόλυτα καθαρή, του επέτρεψε
ακόμα και να αναγνωρίσει μερικές λεπτομέρειες
της ένδυσης του, από τα λαμπερά αντιολισθητικά
άγκιστρα κάτω από τις μπότες του, μέχρι το πα
γούρι που ήταν δεμένο στη μέση του. Ο Αστυνό
μος είχε βγάλει το συμπέρασμά του: «Νομίζω ότι δε

θα έχουμε πρόβλημα να βάλουμε φυλακή τη δολοφό
νο. Για τον καημένο τον Νικολάου το μόνο ατύχημα
ήταν η απόφαση του να παντρευτεί αυτή τη γυναίκα.
Μια λεπτομέρεια δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
ότι πρόκειται για μια σκηνοθετημένη δολοφονία».
Π οια λεπτομέρεια έκανε τον Αστυνόμο Στεργί
ου να μ ιλά για σκηνοθετημένη δολοφονία;
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(παιχνίδι 2)

1. Κάθε φορά που συναντάτε αυτή την πινακίδα:
Α. Οδηγείτε σε δρόμο με προτεραιότητα.
Β . Πρόκειται για διασταύρωση όπου εφαρμόζεται η
προτεραιότητα από τα δεξιά.
Γ . Έ χ ε τ ε προτεραιότητα μόνο στην επόμενη
διασταύρωση.

ι^ ·

«Μια τραγωδία που καταγράφηκε από τις φωτο
γραφίες που τράβηξε η σύζυγος!», είπε έκπληκτος

οδηγείτε σιοστά;

2. Ποιά είναι η σημασία του σήματος αυτού:
Α. Η κυκλοφορία των μαθητών έχει προτεραιότητα.
Β . Υποχρεωτική στάση πριν από την αμέσως επόμενη
διάβαση.
Γ . Κίνδυνος λόγω συχνής κινήσεως παιδιών (σχολεία,
γήπεδα κλπ.)

3. Πώς συμπεριφέρεοθε βλέποντας αυτό το σήμα:
Α. Μ ειώνετε την ταχύτητά σας.
Β . Ε ίστε έτοιμοι για φρενάρισμα.
Γ . Παραχωρείτε, στην αμέσως επόμενη διασταύρωση,
προτεραιότητα στα οχήματα που έρχονται από δεξιά.

σπαζοκεφαλιά

(π α ιχ ν ίδ ι 4)

Μια υπερταχεία ηλεκτρική αμαξοστοιχία
ταξιδεύει Νότια, Νότιο-ανατολικά με ταχύτητα 90
Km την ώρα. Ο άνεμος πνέει προς τα Δυτικά με
ταχύτητα 30 km την ώρα.

Προς ποια κατεύθυνση θα πηγαίνει ο καπνός
της μηχανής και τι ταχύτητα θα έχει;

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Ήταν ο Τοχός στο σχολείο λίγο πριν το σχόλασμα και λέει η δασκάλα:
- Όποιος απαντήσει την ερώτηση που θα κάνω τώρα, μπορεί να φύγει
νωρίτερα.
Φτιάχνει ο Τοτός μια σαΐτα και την πετάει στην δασκάλα.
- Ποιος μου πέταξε την σάίτα; ρωτά η δασκάλα.
- Εγώ, λέει ο Τοτός.
Σηκώνεται, φοράει το σακίδιό του
και φεύγει...

£>

αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

παιχνίδια γνώσης

(παιχνίδι 3)

1. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Τυνησίας;
Α) Μανίδα, Β) Πράγα, Γ ) Τύνιδα

2. Πού βρίσκεται ο ποταμός Αμαζόνιος;
Α) Ασία, Β) Αμερική, Γ) Ευρώπη

3. Οικιστής ή τα ν ;
Α) Άποικος, Β) Αρχηγός αποστολής, Γ) Μέχοικος

γνωρίζετε οτι...
► ...γυαλιά οράσεως τοποθετημένα σε πλαίσια
χρησιμοποιούνταν για το διάβασμα σε Ευρώπη και Κίνα,
σχεδόν ταυτόχρονα;
Αποτελεί αντικείμενο αντιγνωμίας εάν η Δύση τα έμαθε
από την Ανατολή ή το αντίστροφο. Στην Ευρώπη
γυαλιά εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ιταλία. Η
εισαγωγή τους αποδίδεται στον Αλεσάντρο ντι Σπίνα
από τη Φλωρεντία. Η πρώτη προσωπογραφία με γυαλιά
ανάγεται στο 1352. Τα πρώτα γυαλιά ήταν κυρτοί φακοί
που βοηθούσαν στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας.
Κοίλος φακός για τη μυωπία αναφέρεται στις αρχές
του 16ου αι. Το 1784 ο Βενιαμίν Φραγκλίνος επινόησε
διπλοεστιακά γυαλιά. Στην αρχή οι φακοί γίνονταν
από διαφανή χαλαζία και βηρύλλιο, αλλά οι αυξημένες
απαιτήσεις οδήγησαν στην επιλογή της οπτικής υάλου.

η γλωσσά μας
εκμεταλλεύομαι - αξιοποιώ. Η διαφορά στη ση
μασία των δύο λέξεων εί
ναι ότι το μεν αξιοποιώ έχει
θετικό περιεχόμενο, ενώ το
εκμεταλλεύομαι αρνητικό. Το εκμεταλλεύομαι υποδηλώνει
όφελος με ιδιοτέλεια και πλησιάζει στη σημ. του καρπούμαι/καρπώνομαι και του καπηλεύομαι: εκμεταλλεύεται τους
υπαλλήλους του - εκμεταλλεύεται την καλοσύνη μας - εκμε
ταλλεύεται τη θέση του για να πλουτίσει κ.τ.ό.
Αντίθετα, το αξιοποιώ δηλώνει ανιδιοτελή ωφέλεια προερχομένη από την καλή χρήση προσφερομένων δυνατοτήτων:
αξιοποιεί όλους τους έμπειρους συνεργάτες του (αντίθετο το:
«εκμεταλλεύεται όλους τους έμπειρους...») - αξιοποίησε το
έμψυχο δυναμικό της Εταιρείας και όλους τους υπάρχοντες
πόρους (διαφέρει σημασιολογικά το: «εκμεταλλεύτηκε το έμ
ψυχο δυναμικό...») - Να τον αξιοποιείς χωρίς να τον εκμεταλ
λεύεσαι - αξιοποιεί τις ευκαιρίες- δεν τις εκμεταλλεύεται,
εκλέγω - επιλέγω - διαλέγω. Το εκλέγω διαφέρει από τα
επιλέγω και διαλέγω στη συνήθη χρήση (σε λογιότερη υφολογική χρήση μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως αυτά: «θα

γιατί το λέμε έτσι;
«Θα γίνω χαλί να με πατήσεις»
Σε κάθε εποχή και σε κάθε τόπο, υπήρχαν και εξακολου
θούν να υπάρχουν οι κόλακες. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο,
υπήρχαν ειδικοί δάσκαλοι, που δίδασκαν την κολακεία σε
διάφορους, που ήθελαν να πετύχουν κάποια θέση σ τ’ ανά
κτορα. Ό λοι αυτοί ονομάζονταν «αυλοκόλακες» και πολλές
φορές με την κολακεία τους, κατόρθωναν να φτάσουν σε
μεγάλα αξιώματα και να γίνουν τύραννοι του λαού. Κάπο
τε σε μια λαϊκή εξέγερση, μερικοί επαναστάτες έπιασαν τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον Β ’ και του έκοψαν τη μύ
τη. Και οι εφτά τότε κόλακες του, έκοψαν κι αυτοί τη δική
τους μύτη, για να μην υπερέχουν σε τίποτα από αυτόν.
Ό ταν ο κύριος τους ήθελε να καβαλήσει το άλογο του, οι
κόλακες μάλωναν μεταξύ τους ποιος θα πρωτοσκύψει, για
να πατήσει εκείνος στην πλάτη του.
Άλλοτε πάλι, για να μη λερώσει τα ερυθρά του σανδάλια, οι
κόλακες έπεφταν κατάχαμα μέσα στις λάσπες και τις ακα
θαρσίες, ενώ ο αφέντης πατούσε πάνω τους, για να μπει στο
παλάτι του.
Από την τελευταία αυτή ταπεινή,
πράξη των αυλοκολάκων, έμεινε ω ς
^ ^
τα χρόνια μας η φράση: «Θα γίνω
χαλί να με πατήσεις», που ,
τη λέμε συνήθως, όταν (
θέλουμε να ευχαριστή
σουμε κάποιον.
ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις παροιμιώδεις» του Τάκιι Ναστούλτι
εκδ. Σμχιρνιωτάκτι

εκλέξει μόνη της τον άνδρα των ονείρων της»). Το εκλέγω έχει
περιοριστική σημασία· σημαίνει επιλέγω διά ψηφοφορίας αυ
τούς που θα με αντιπροσωπεύσουν στη Βουλή ή σε άλλα όρ
γανα. Έ χ ει δηλ. επίσημο και θεσμικό περιεχόμενο. Αντίθετα,
τα επιλέγω και διαλέγω δηλώνουν προτίμηση αυτού ή εκεί
νου (του προσώπου ή πράγματος) έναντι των άλλων. Από αυ
τά, το μεν διαλέγω χρησιμοποιείται στην καθημερινή γλώσ
σα, ενώ το επιλέγω είναι περισσότερο επίσημο και τυπικό και
υποδηλώνει επιλογή που γίνεται κατόπιν προσοχής και, συ
χνά, κατόπιν προκαθορισμένης διαδικασίας: «Η Επιτροπή θα
επιλέξει με διαγωνισμό και συνέντευξη τους καταλληλότε
ρους για αξιωματικούς» - «Διάλεξε ό,τι σ’ αρέσει και παρ’ το»
•Ας σημειωθεί ότι και τα τρία ρήματα είναι αρχαία: πρωτοεμφανίζονται στον Ηρόδοτο και σημαίνουν «επιλέγω» μαζί με
συναφείς σημασίες, ιδίως του «ταξινομώ». Κι αυτό γιατί και
τα τρία είναι σύνθετα με το ρ. λέγω, του οποίου η αρχική σημ.
είναι «συγκεντρώνω, μαζεύω, ταξινομώ, συγκαταλέγω, επιλέ
γω», απ’ όπου εξελίχθηκε στη σημ. «μετρώ, απαριθμώ», για να
καταλήξει στη γνωστή σημ. του «αναφέρω, διηγούμαι, λέγω».
Την αρχική σημ. τού λέγω διασώζουν και τα επίσης αρχαία
και σύγχρονα συλ-λέγω και κατα-λέγω.
Π η γρ Λεξικό τιις Ν. Ελληνικές ΓΧώοοας του Γ. Μτταμπινιώττι

σταυρόλεξο

τεστ αστυνομικών γνωσεων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Η Α η οποία βρίσκεται μέσα σε
κατάστημα καλλυντικών βάζει στην τσέπη
%■%
της μία παριζιάνικη κολόνια, αξίας 1000 €.
Η πράξη της Α θα χαρακτηριστεί ως:
η

1. Απόσπαση ηλεκτρονίων
2. Αρθρωση του σώματος - Μυθιστόρημα του Τζακ Κέρουακ
3. Αντρέα..., Ιταλός ζωγράφος του 18ου αιώνα
4. Πέρσης ποιητής του 13ου αιώνα
5. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών - Αρχαία κυπριακή πόλη
6 . 0 αιώνας του ρομαντισμού - Μαρτίνος-Λουδοβίκος..., νο
μπελίστας φυσικός
7. Έ νας αδένας - Χρονικός σύνδεσμος
8. Βασιλιάς των Λομβαρδών

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ηπειρώτικη πόλη
2. Ποταμός της Σιβηρίας - Χρονικό επίρρημα
3. Φίλιπ..., αυστραλός σκηνοθέτης - Δίφθογγος
4. Πατριάρχης του εβραϊκού έθνους - Υγρό σύμφωνο
5. Βιντιαντάρ Σουρατζπρασάντ..., νομπελίστας συγγραφέας
6. Πηγολουτήρας της γαλλικής αυλής
7. Πληθυντικός άρθρου -... ντε Μολίνα, Ισπανός θεατρικός
συγγραφέας του 17ου αιώνα
8. Πόπλιος Μούκιος..., ρωμαίος νομομαθής του 2ου π.Χ. αι
ώνα
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α) τελειωμένη κλοπή (αρ. 372 ΠΚ), διότι
αν εμπλακοϋν οι σφαίρες εξουσίας δράστη
και κατόχου (συμπέσουν χρονικά), πρώτη
σφαίρα εξουσίας τη ς Α, δεύτερη σφαίρα
εξουσίας του θύματος, υπερισχύει η στενότερη
πρώτη σφαίρα εξουσίας της Α και η αφαίρεση
θεωρείται τελειωμένη σύμφωνα με τη θεωρία
τη ς κατάληψης,
β) απόπειρα κλοπής (αρ. 42 § 1 Π Κ σε συνδ. με αρ. 372
ΠΚ), διότι η πράξη τη ς Α δεν έχει τελειώσει ακόμη,
βρισκόμενη στη δεύτερη σφαίρα εξουσίας του κατόχου
καταστηματάρχη,
γ) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ), διότι την κατοχή της
κολόνιας στο άγγιγμά τη ς την έχει η Α, οπότε η
παράνομη ιδιοποίησή της χαρακτηρίζεται έτσι.

9 3

2. Αν οε Surer market ο διευθυντής Δ αφαιρέοει ένα
(1) τενεκέ τυρί, ο δε υπάλληλος Υ, αφαιρέοει ένα (1)
τενεκέ ελιές τότε:
α) ο Δ διαπράττει κλοπή (αρ. 372 ΠΚ), ενώ ο Υ
διαπράττει υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ),
β) ο Δ διαπράττει υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ) διότι υπάρχει
μεν συγκατοχή των κινητών πραγμάτων με τους
υπαλλήλους, αλλά αυτή δεν είναι ισοβαθμισμένη, ενώ
ο Υ κλοπή (αρ. 372 ΠΚ), διότι η συγκατοχή του είναι
κατώτερη από αυτή του Δ και επομένως αφαιρεί από
αυτόν,
γ) ο Δ διαπράττει κλοπή (αρ. 372 ΠΚ) ενώ ο Υ
διαπράττει απάτη (αρ. 386 ΠΚ) διότι σκοπός του δεν
είναι μόνο να βλάψει την περιουσία του ιδιοκτήτη του
καταστήματος, αλλά και να προσπορίσει παράνομο
περιουσιακό όφελος στον εαυτό του.

■

Sudoku

m

9

3 . 0 υπαστυνόμος Α' του Τ.Τ. Κατερίνης, ο οποίος
αφαιρεί χρηματικό ποαό 5.000 €, από τον σάκο τον
οποίο μετέφερε ο Α, αιφνιδίως ασθενή σας και στη
συνέχεια αποβιώσας υπάλληλος καταστήματος
πωλήσεως αυτοκινήτων, ενώ τον διεκόμιζαν
στο Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης,
διαπράττει:
α) υπεξαίρεση (αρ. 375 ΠΚ) σε βάρος του Α,
β) κλοπή (αρ. 372 ΠΚ) σε βάρος του Α,
γ) κλοπή (αρ. 372 Π Κ)σε βάρος του εργοδότη του Α.
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ΠΗΓΗ: τον Νομικού Εγκληματαλόγου Ν. Δερμενούδη.

εορτολόγιο
I f

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ-ΝΙΚΗΤΕΣ

Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά
σ' όλους τους εορταζόμενους.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Σεπτέμβριος

(παιχνίδι 1)

Α ν πράγματι είχαν τραβήξει το χρηματοκιβώ τιο μέχρι το
δρόμο, το βουναλάκι τη ς λάσπης, δημιούργημα τη ς συ
ν εχ ο ύ ς πίεσης από το βάρος το υ , θα έπρεπε να βρίσκεται
κοντά στο δρόμο και όχι έξω από τη ν πόρτα το υ στούντιο.
Άρα σ ύ ρ θη κ ε ένα αντικείμενο από το δρόμο προς το σπίτι
για ν α σ κ η ν ο θ ετη θεί η κ λοπ ή και η έλλειψ η ιχνώ ν και
όχι το α ντίθετο.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;»

(παιχνίδι 2)

Α παντήσεις: 1. Α, 2. Α, 3. Γ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ»

(παιχνίδι 3)

Α πάντηση: 1.Α, 2 .Γ , 3.Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι

4)

Α πά ντηση: Δεν θ α βγει σ τη σ ύ ντα ξη ποτέ!
Ο υπολειπόμενος χρόνος διαιρείται συνεχώ ς στα δύο
α λλά δεν μηδενίζει.

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Α πάντηση: Ι.γ , 2.α.

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσεως)
1) Σ ερεγά κ ης Γεώ ργιος, 2) Φ ω τοπούλου Χριστίνα.

Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1, 2 , 3 και
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗ ΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι,
Τ .Κ .15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
anaskophsh(«!y ah oo.gr ή με fa x στο 210-6849352.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΙΣΜΗΝΗ, ΚΑΛΛΙΡΟΗ, ΚΑΛΛΙΣΤΗ, ΚΛΕΙΩ, ΚΛΕΟΝΙΚΗ,
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΑΛΙΑ, ΜΑΝΤΩ, ΕΥΤΕΡΠΗ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ,
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ, ΣΥΜΕΩΝ, ΣΑΠΦΩ, ΠΟΛΥΝΙΚΗ, ΕΡΑΤΩ, 1/9
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, ΑΘΗΝΑ, ΑΚΡΙΒΗ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ,
ΜΕΛΕΤΙΟΣ, ΘΕΑΝΩ, ΘΑΛΕΙΑ
ΜΑΜΑΣ
ΑΝΘΙΜΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΑ, ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, ΦΟΙΒΟΣ
ΕΡΜΙΟΝΗ, ΜΩΥΣΗΣ, ΡΟΖΑΛΙΑ.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ

2/9
3/9
4/9
5/9

ΚΑΣΣΙΑΝΗ
ΤΣAM ΠΙΚΑ

7/9
8/9

ΙΩΑΚΕΙΜ
ΚΛΗΜΕΝΤΙΝΗ, ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

9/9
10/9

ΕΥΑΝΘΙΑ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Κ0ΡΝΗΛΙ0Σ
ΘΕΟΚΛΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ, ΝΙΚΗΤΑΣ
ΕΥΦΗΜΙΑ, ΜΕΛΙΝΑ
ΑΓΑΠΗ, ΕΛΠΙΔΑ, ΠΙΣΤΗ, ΣΟΦΙΑ
ΑΡΙΑΔΝΗ
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ
Λ0ΪΖ0Σ, ΛΟΥΪΖΑ, ΦΩΚΑΣ
ΙΡΙΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΚΛΑ, ΜΥΡΣΙΝΗ , ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ

11/9
13/9
14/9
15/9
16/9
17/9
18/9
20/9
22/9
23/9
24/9
25/9
29/9

(Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη, στοιχεία σας, την
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολήτου
δώρου σας).
ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ Υ
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(*) Κινητή γιορτή

Οκτώβριος
ΑΝΑΝΙΑΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, ΣΕΡΓΙΟΣ
ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, ΒΑΛΑΝΤΙΟΣ
ΑΓΑΘΟΝΙΚΗ
ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ, ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΣ, ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
ΙΑΚΩΒΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ, ΧΡΥΣΑΦΗΣ
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Ε π ιμ έλεια :

ΔΕ/Β Μαρία Μπρακούλια

Ο Υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Αντιιπράτηγος κ. I έαίργιος Νακόπουλος με επιστολήπρος τονΓενικό
Αστυνομικό Δ/ντή Θεσσαλονίκιις Υποστράτηγο κ. Αημήτριο Παπαδόπουλο εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του για τψ πολύτιμη αρω
γή που προοέφερε το προσωπικό της Γ.ΑΛ. Θεσσαλονίκης, για την
απρόσκοπτη και απόλυτα ασφαλή διεξαγωγή του Διεθνούς Συνεδρίου
Χειρισμού Κρίσεων «ATHENA ‘11» το οποίο διοργανώθηκε από το
ΓΕΕΘΑ υπό την αιγίδα τον Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που πραγ
ματοποιήθηκε από 1 - 4 Ιουλίου 2011.
Ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Νέας Ιωνίας ΑΙΑ ’ κ. Ιωάννης Πενταγιώτης και το προσωπικό τον Τμήματος, εκφρά
ζουν τις ευχαριστίες τους στους κ. Γεώργιο Μούσα και Χρήστο Μού
σα για την άμεση ανταπόκριση, συμπαράσταση, βοήθεια και συμβολή
τους στην επισκευή υπηρεσιακών οχημάτων με δικά τους έξοδα, τα
οποία είχαν ακινητοποιηθεί εξαττίαςμηχανικώνβλαβών και λόγωέλ
λειψης κονδυλίων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προσπά
θεια για καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς
τους πολίτες.
Ο Λ ντ ιπεριφερειάρχης, περιφερεια
κής ενότητας Χανίοιν Κρήτης κ. Απόιπυλος Βουλγα/κικης, με επιστολή του

προς τον Α. Δ. Χανίοιν κ. Παντελή Μουρτζάνο, εκφράζει τις ευχαριστίες του στον ίδιο
αλλά και στους συνεργάτες του για την συμ
βολή τους στην ομαλή διεξαγωγή των εκδη
λώσεων της 70ης Επετείου της Μάχης της
Κρήτης.
Ο Δήμαρχος Θήρας κ. Αναστάσιος Νικόλαος Ζώρζος, με επιστολή του στον

Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, εκφρά
ζει τις ευχαριστίες του στο προσωπικό του
Αστυνομικού Τμήματος Θήρας για την προ
θυμία, το θάρρος και την ευσυνειδησία που
υπέδειξαν κατά την επιχείρηση διάσωσης
Αμερικανούεπισκέπτη του νησιού, όταν στις
23 Μαΐου σημειώθηκε κατολίσθηση στην
κλιμακωτή οδό Οίας-Όρμου Αρμένης.

Ο

Δήμαρχος Πεντέλης, κ. Δημήτριος Κα ψάλης-Στεργίου, με

επιστολή του, εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Ταξίαρχο κ. Ιωάννη
Καλαμάρα για την διάθεση τμήματος της μουσικής μπάντας της Ελ
ληνικής Αστυνομίας την 29η Απριλίου 2011 στη λιτάνενση της Ιερός
Εικόνας της Ζωοδόχου Πηγής στα Μελίσσια.
Ο Δήμαρχος Ραφήνας - Πικερμίου κ. Γ. Χριοτόπονλος, με
επιστολή του εκφράζει τις ευχαριστίες του στους Αρχιφύλακες Σταμάτιο Δουκάκη και Θεόδωρο Ξέρα διότι η αμεσότητα των ενεργειών
τους είχε ως αποτέλεσμα την ανεύρεση Φ/Γ οχήματος του Δήμου το
οποίο είχε κλαπεί από το σταθμό Μεταμόρφωσης στην περιοχή της
Ραφήνας.
Ο Πρόεδρος του συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κ.
Κώστας Γιαννόπουλος, με επιστολή του, εκφράζει τις ευχαριστί

ες του στον Ταξίαρχο κ. Κωνσταντίνο Βαλλιάνο για την διάθεση σας
09/04/2011 περιπολικού οχήματος και μοτοσικλετών της Ομάδας
Ζήτα, προκειμένου να κινηθείμε ασφάλεια και έγκαιρα ασθενοφόρο
το οποίο θαμετέφερεβρέφος 22 ημερώνμε
σοβαρό πρόβλημα υγείας, από το Νοσοκο
μείο Παίδων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουρ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ
γικό Κέντρο.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της Ενωσης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Επαγγελχνωχ Φερών κ. Ηλίας ΔιαΣόφια, I Σεπτεμβρίου 2011
μαντίδης, με επιστολή του, εκφράζει τα
συγχαρητήριά του στοΔ/τη και στο προσω
Προς
πικό του Α.Τ Φερών διότι οι ενέργειές τους
Αντιστράτηγο
Ελευθέριο Οικονόμου
είχαν ως αποτέλεσμα τον άμεσο εντοπισμό
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
και σύλληψη του δράστη, οοποίος τις πρώ
Αγαπητέ Στρατηγέ Οικονόμου,
τες πρωινές ώρες της 08/05/2011 διέρρηξε
δύο
καταστήματα και επιχείρησε να διαρΚαθώς ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διακοπές των δύο ομάδων παιδιών οπό
τη Βουλγαρία στις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας
ρήξει άλλα πέντε στην πόλη των Φερών.
στην Αττική, θα ήθελα να σας εκφράσω τις πιο ειλικρινείς ευχαριστίες μου για
την ευκαιρία που δόθηκε στα κορίτσια και τα αγόρια μας να περάσουν δύο

Προστασίας Πολίτη κ. Χρήστο Παπουτσή
εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς
το προσωπικό και ιδιαίτερα τη Διοικη
τή του AT. Κηφισιάς κ. Δήμητρα Αθανααοπούλου που έπραξαν εις το ακέραιον το
καθήκον τους μετά τη μηνυτήρια αναφορά
του για την ύπαρξη παράνομης κεραίας κι
νητής τηλεφωνίας εντός του Νοσοκομείου
Κ.Α.Τ.
Η Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελ
λάδος (ΟΧΕ με επιστολή προς τον Γε
νικό ΑστυνομικόΔιευθυντή Θεσοαλονίκης
Υποστράτηγο κ. Δημήτριο Παπαδοπούλα
εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το προ
σωπικό των Υπηρεσιών της Γ.ΑΔ. Θεσσα
λονίκης, για την άρτια και ασφαλή διεξα-

παραδοσιακά, έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο Υπουργεία κ οι τις δομές τους,
στον τομέα της αντιμετώπισης του διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος,
αλλά, επίσης, στις νέες δράσεις, όπως η παρούσα. Και θα έλεγα ότι το να
μεριμνούμε για τα παιδιά των συνοδέλφων μας και, γενικά, για τη νέα γενιά,
είναι εξίσου σημαντικό.
Για μίο ακόμη φορά, εκ υέρους μου και εκ μέρους των παιδιών και των

Χισνοης εκφράζει θερμότατες ευχαριστίες

επίσης στους διευθυντές των καλοκαιρινών κατασκηνώσεων κ. Ιωάννη

]
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Κηφι

Είναι προφανές ότι οι επαφές μας είναι οι πλέον εποικοδομητικές σε κάθε
τομέο που αποφασίζουμε να εξερευνήσουμε, όχι μόνο στη σχέση που,

οικογενειών τους, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την ελληνική φιλοξενία

Α/Α [ 1 2 0

Γ ά ΙΛ ο γ ο ς

σιά SOS με επιστολή προς τον Υπουργό

Ο Δήμαρχος Κορτοπίου κ. Δημήτρης

προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Χρήστο Παπουτσή, τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Ελευ
θέριο Οικονόμου και τον Διοικητή του Α.Τ.
Κορωπίου κ. Ηλία Τόλλια για το σύνολο
των υπηρεσιών που παρέχονται στο Δήμο
του παρά τις σημαντικές ελλείψεις της Υπη
ρεσίας. Ιδιαίτερα εξάρει τονΑστυνόμο κ. Γε
ώργιο Λαϊνά, για τον επαγγελματισμό του.

Ο Περιβαλλοντικός

ευχάριστες εβδομάδες στην ελληνική θάλασσα.

και γενναιοδωρία. Θα εκτιμούσα εάν οι ευχαριστίες μας διαβιβάζονταν,

Κοκκώνη, κ. Βασίλειο Τραυλό και κ. Κωνσταντίνα Κολιώνη και, επίσης στην κ.
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, Τμηματόρχη του Τμήματος ΕΕ, Διεθνών Σχέσεων και
Αποστολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας η οποία κατέβαλε κάθε
δυνατή προσπάθεια, ώστε να είναι η παραμονή των παιδιών μας στις
κατασκηνώσεις ευχάριστη κι αξέχαστη.
Με την ελπίδα ότι θα διατηρήσουμε την ίδια κατανόηση, τη στενή συνεργοσΐα
και τις αμοιβαίες δεσμεύσεις μας σε όλες τις κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες
και προσβλέποντας στη συνάντησή μας στη Σόφια στο προσεχές μέλλον, σας
εκφράζω την εκτίμησή μου.

Με εκτίμηση,

Αντιστράτηγος Kalin Georgiev
Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών

Καλησπέρα σας,
Θα ήθελα μέσω του περιοδικού σας να ευχαριστήσω το ίδρυμα Εξοχές της
Ελληνικής Αστυνομίας για την πολύτιμη οικονομική βοήθεια που μου προσέφεραν,
σχετικά με προσωπικό θέμα υγείας που αντιμετώπισα, επίσης θα ήθελα να
ευχαριστήσω θερμά και τον Α/Α ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Ιωάννη του Τ.Τ.Χίου για την
βοήθεια και το ενδιαφέρον του.
ΤΣΙΑΝΑΚΑΣ Β.Γεώργιος
Αρχιφύλακας
Υπηρετών στο Α.Τ.Χίου
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(41,9 χλμ Αττικής Οδού - Παιανία) ευχαρι
για την έμπρακτη συνεισφορά της στην
στεί θερμά τον ίδιο και τους συναδέλφους του
επίλυση του προβλήματος της παράνο
για την πρωτοβουλία τους να επισκεφθούν το
μης διακίνησης προϊόντων από πλανό
Ίδρυμα προσφέροντας στα παιδιά δώρα και
διους αλλοδαπούς και μη.
τρόφιμα την ημέρα του Πάσχα.
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονί
Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμ
κης με επιστολή του ευχαριστεί τον Δι
βουλίου Αρχιμανδρίτης π. Βασίλειος ΓιU'"! OJ^o.
οικητή του AT. Θέρμης κ. X. Σπυρόtr
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αννάκας με επιστολή προς τη Δ/νση Δημοσί
πουλο και τον Αξιωματικό Υπηρεσίας κ.
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ων Σχέσεων/ Α.Ε.Α ευχαριστεί θερμά τα μέλη
Γ. Παύλου για τον τρόπο που ενήργηααν
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της φιλαρμονικής του Αστυνομικού Σώματος
την 12-2-2011 όταν δράστες προσπάθη
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για τη πολύτιμη συμμετοχή τους στην πανήγυσαν να τους αφαιρέσουν ιδιόκτητα υλι
Tt|< κιΛ
τα
ρη του Ιερού ΝαούΑγίας Κυριακής.
κά και αντικείμενα. Ιδιαίτερα συγχαίρει
TjJO
Ο κ. Σταμάτης Μελέτιος Διοργανωτής
τους Αστ/κες κ. Ο. Χριστόφα, κ. X. Χατου «Ευία Rally Raid 2011» εκ μέρους της
τζηαξιάρη και τον Ειδικό Φρουρό κ. A
διοργάνωσης και των αγωνιζομένων ευχαρι
Τσώλα για τον επαγγελματισμό που επέστεί θερμά πς Αστυνομικές Δ/νσεις Στερεός Ελλάδας και Εύβοιας και
δειξαν.
Ο Πρόεδρος, ιο Δ.Σ. και τα μέλη του Ρ!Τ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1, εκ ειδικά τα AT. Ιστιαίας, Αιδηψού, Λίμνης, Μαντουδίου και Ψαχνών
φράζουν τις ευχαριστίες τους προς τον Διοικητή, τον Υποδιοικητή που με την πολύτιμη βοήθεια τους η διεξαγατγή του αγώνα έγινε με
και το προσωπικό του AT. Αγίου Ιωάννου Ρέντη για την άριστη απόλυτη ασφάλεια των πολιτών και της περιοχής.
αντιμετώπιση σε μέλος της εταιρείας τους, το οποίο παρά τη θέλη Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπάλεως κ. Βα
σή του ενεπλάκη σε περιστατικό που επιβαλλόταν η παρουσία της σίλειος Κλεφτάκης ευχαριστεί θερμά για την διάθεση του Τμήμα
τος Μουσικής της Ελληνικής Αστυνομίας στον εορτασμό του Ι.Ν. Αγί
Αστυνομίας.
Το Δ. Σ. του Κυνηγετικού Συλλόγου Θηβών με επιστολή του ας Τριάδας.
προς τον ΑΔ Βοιωτίας κ. Κωνσταντίνο Τουρκοχωρίτη, εκφράζει Ο Ομιλος Φιλάθλατν Ηρακλείου με επιστολή προς την Α.Δ. Ηρα
τις ευχαριστίες του στον ίδιο αλλά και στους αστυνομικούς της ομά κλείου ευχαριστεί για την συνεργασία και ταμέτρα πουελήφθηοαν για
δας Ο.Π.Κ.Ε για την συνδρομήτους έναντι του σοβαρούπροβλήμα την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ΟΦΗ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθψ
τος της παράνομης Θήρας που αντιμετωπίζει ο νομός Βοιωτίας.
Ο κ. Κων νος Μανώλης Διευθυντής ΚΕ της Ειδικής Υπη ντόν κ. Λουκάς Ζάχος με επιστολή προς τη Δ/νση Δημοσίων Σχέ
ρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης Αττικής του ΙΚΑ με επιστολή σεων/ΑΕ.Α ευχαριστεί για τη διάθεση του Τμήματος Μουσικής της
Αγώνες Στίβου -10α Αθανασιάδεια
προς τη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων/ΑΕΑ. ευχαριστεί τους Αστυνο Ελληνικής Αστυνομίας στους <■
μικούς Δ/ντές καθώς και όλους όσουςαναμείχθηκαν στη διενέργεια 2009».
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καλυβών Χαλκιδικής με επιστολή
ελέγχτσν που πραγματοποίησαν κλιμάκια της Υπηρεσίας τους από
19/8/2011 - 22/8/2011 οε επιχειρήσεις εστίασης και διασκέδασης προς τον Αστυν. Δ/ντή Χαλκιδικής κ. Κωνσταντίνο Παπουτσή εκφρά
ζει τις θερμές ευχαριστίες του για την άμεση ανταπόκριση και την αποστους νομούς Πρεβέζης, Θεσπρωτίας και Πιερίας.
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τελεσμαπκότητα των ενεργειών στο πρόβλημα της τοποθέτησης κεραί
ας στο Διοικητικό Διαμέρισμά του.
Ο κ. Σταύρος Καλπάκης εκ μέρους της Δράσης για την Άγρια
Ζωή ευχαριστεί θερμά το TEEM του Αεροδρομίου Μακεδονίας για
την συνδρομή του στη διάσωση του γερακιού «βραχοκιρκίνεζο» που
βρέθηκε τραυματισμένο στην ευρύτερη περιοχή του Αεροδρομίου.

καγιάς -εκκένωσης του ξενοδοχείου την 14/6/2011.

Ο Πρόεδρος τον Ε.Κ. κ. Χρηστός Κονταοκλένης με επιστολή
προς το Διοικητή του AT. Ελληνικού κ. Ιωάννη Κουσαρίδα τον ευ
χαριστεί για την ουσιαστική συμβολή της Αστυνομίας στην επιτυχή
περαίωση, των εργασιών της επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου του
1ου ΕΙΙΑΛ. Ελληνικού για την εισαγωγή αποφοίτων Γ Τάξης ημε
Ο Πρόεδρος και Δίνουν Σύμβουλος της εταιρίας Β. ΚΑΡΑΟ- ρησίων ΕΠΑΛ. σταΑ.Τ.Ε.Ι. σχολικού έτους 2010-2011.
ΓΛΟΥ Α.Ε. κ. Β. Καράογλον, με επιστολή του, εκφράζει πς ευχα
Ο κ. Νίκος Σερεμέτης Εμπορικός Διευθυντής της εταιρείας
ριστίες του στους Ε.Φ Γεώργιο Γιαννούλη, Γεώργιο Δρόσο, Δημήτριο
ΜΟΝΟΙΙΩΑΙΟ ΕΓΙΕ με επιστολή ευχαριστεί τον αστυνομικό κ.
Κανάρη και Συμεών Σαρόγλου που υπηρετούν στη ομάδα Μ.ΑΣ., δι Νικόλαο Κανταράκια της ΓΑΔΑ, ο οποίος εντόπισε σε περιοχή του
ότι οι άμεσες ενέργειες τους είχαν ως αποτέλεσμα την σύλληψη του Ασπροπύργου φορτηγό της εταιρείας τους που είχε κλαπεί και μερίδράστη, ο οποίος την 18.30 ώρα της 11-5-2011 διέπραξε διάρρηξη στα μνηοε για τη μεταφορά του στο A. Τ. Ασπροπύργου.
γραφεία της εταιρίας.
Ο κτηματομεσίτης κ. Πέτρος Βλαχόπονλος, ευχαριστεί τους
Η Τράπεζα Alpha Bank ευχαριστεί τον Αρχηγό του Σώματος Ε.Φ Κυριάκο Τζιβανόπουλο, Γεώργιο Παπαδημητρίου, Θεόδωρο
Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου για την άμεση κινητοποίηση Νέδο και τον Αστυφύλακα Κων/νο Χατζή που υπηρετούν στην ομά
και συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διάρρηξη του Καταστή δαΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι επενέβηοαν και συνέλλαβανμετά από καταδίωξη
ματος Ν. Μάκρης την 1/5/2011 και τους Αρχ/κα Νικηφόρο Κουφό- τρία ύποπτα άτομα πουεπιχείρησαν πς πρωινές ώρες της 11/05/2011
πούλο και Αστ/κα Παναγιώτη Νταραγιάννη του Τ. A. Ν. Μάκρης που να διαρρήξουν την οικία του στην Βούλα Αττικής.
ενεπλάκησανμε αυτοθυσίαμε τους κακοποιούς.
Ο κ. Παναγιώτης Σκαφιδάς με επιστολή προς τον Αρχηγό του
Η Π Α .Ε . Παναθηναϊκός Α.Ο. ευχαριστεί θερμά τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου, εκφράζει πς θερμές
Σώματος Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου και τις εμπλεκόμε ευχαριστίες του τόσο στον ίδισ όσο και στο προσωπικό του AT. Παλνες κατά τόπους Αστυνομικές Δ/νσεις για την
λήνης για την σύλληψη του αλλοδαπού που
άψογη συνεργασία κατά τη διάρκεια της φετι Ραίο*/ UOU ο/ν mvrlofim β*»
παραβίαζε τα ρεζερβουάρ των σταθμευμένων
JtSytll nrqen -yrr fifatna /AsO -TO
νής ποδοσφαιρικής περιόδου.
αυτοκίνητων στην περιοχή του προαστιακού
fcomyeaf ero factya cnj jacq&r*j ααμητ ira
Cf/te CKC, fapo
/ZLO <φσ cfaamrr
Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χριστοβασιλης, V'
σταθμού Κάντζας κλέβονταςβενζίνη.
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περιπολικού που απογευματινές ώρες της
άμεση ανταπόκριση και την αποτελεσματι
Hfrct τ>μ >)χ
Παρασκευής 21.1.2011 στην Εθνική Οδό
κή δράση που επέδειξε στο πρόβλημα που
i cu yh ;
M a f i a *e u
y/Q
Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος της περιοχής
αντιμετώπισε.
των Αγίων Θεοδώρων, όταν το αυτοκίνη
Ο κ. Κώστας Καλογήρον ευχαριστείτους
το που οδηγούσε παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε τέσσερις δικυκλιστές αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία στις
στην άκρη του οδοστρώματος, οι ανωτέρω αστυνομικοί τηνβοήθησαν 9.00 πμ. της 23/5/2011 στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης για
με αποτέλεσμα το πρόβλημα να λυθεί και να συνεχίσει κανονικά το τηνβοήθεια που του προσέφεραν στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε.
ταξίδι της.
Η οικογένεια τον Νικολάου Μουτζονρίδη, με επιστολή της προς
Ο κ. Χρηστός και η κ. Μάγδα Κατεβαίνη ευχαριστούν θερμά
το ΑΕ.Α,εκφράζει πς θερμές ευχαριστίες της για την συμπαράστα
όλους όσους ενεπλάκησαν την 8/7/2011, ήμερα που τραυματίστηκε ο ση της Ελληνικής Αστυνομίας και την απόδοση των προσηκουσών η
γιος τους και χρειάστηκε ναμεταφερθεί άμεσα από τον Άλιμο στο Νο μών κατά την τελετή της νεκρώσιμης ακολουθίας του αξιωματικού
σοκομείο «Μητέρα». Η συμβολή τους ήταν καθοριστική, αφού έφθα- της Ελληνικής Αστυνομίας Νικόλαου Μουτζουρίδη στο Σελεγούνι
σαν έγκαιρα και πλέον ο γιος τους είναι απόλυτα υγιής.
Λακωνίας την 24η Ιανουάριου 2011. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον Δ/τη
0 κ. Βησσαρίων Μίχαλος ευχαριστεί θερμά το προσωπικό των όσο και τον Υπ/τη του A T Γυθείου προκειμένου να πραγματοποιηθεί
AT. Ομονοίας και Καλλιθέας όπου χάρις σας συντονισμένες ενέρ η σεμνή τελετή της εξοδίου ακολουθίας και της ταφής σύμφωναμε τα
γειες τους βρέθηκε αμέσως το μηχανάκι του που είχε κλαπεί την 9- προβλεπόμενα. ]
7-2011.
Ο κ. Στέλιος Χαράκογλου συγχαίρει και ευχαριστεί από το Τμήμα
Διαβατηρίων ΝΑ Αττικής την Ανθ/μο κ. Αικατερίνη Καραμέτου για
τον επαγγελματισμό της.
Ο κ. Α}')'£'.Ιος και η κ. Ελένη Φισκίλη ευχαριστούν θερμά τους
αξιωματικούς του Τ. Α. Αγίας Βαρβάρας Δυτικής Αττικής και ιδιαί
τερα τον ανώνυμο συμπολίτη τους πουβρήκε και τους παρέδωσε την
κλεμμένη τσάντα τους, η οποία περιείχε πολύτιμα έγγραφα και σεβα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ
στόχρηματικό ποσό.
Εξουδετέρωση, ακινητοποίηση, σύλληψη
Η κ. Μαρία Αντωνίου ευχαριστεί τον Διοικητή και όλο το προσω
και συνοδεία ένοπλου ή άοπλου αντίπαλου.
πικό του Τ.Α Ν. Σμύρνης, τον Αστ/κα κ. Ιωάννη Αντωνίου και τον
Λαβές αυτοάμυνας & αστυνομική ρ ά β δ ο ς ^
Υπαρχ/κα Κων. Κούστα της Αμέσου Δράσεως Αττικής για την επιμέ
Σημεία πίεσης (pre66ure points).
α Κ β
λεια που υπέδειξαν κατά την εκτέλεση τατν καθηκόντων τους, όταν την
Ελαστικό ωράριο εκπαίδευσης.
Λ Λ φ
30-6-2011 καταδίωξαν και συνέλαβαν τους δράστες που την τραυμάτι
•TAEKWONDO
σαν σέρνσντάς την στο έδαφοςμε σκοπό την αρπαγή της τσάντας της.
Αγωνιστικό - Παραδοσιακό
jM r
0 κ. Σπόρος Μονζακίτης ευχαριστεί θερμά τον αστυνομικό που
Ειδικές τιμές για τα Σώματα
Ασφαλείας.
υπηρετεί στο Νέο Λιμάνι της Πάτρας που προστάτευοε τα ανήλικα
παιδιά του, κάλεσε το Ε.Κ.Α.Β. και με την συμπεριφορά του τον έκανε
· Ε Μ “"
να νιώσει καλύτερα μετά το σοκ που υπέστη από τον ελαφρύ τραυμα
Μ ΙΧ Α Λ Η Ι ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣυ
τισμό του την 14/7/2011.
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α.
'K W L ■ >»
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ SIN MOO HAPKIDKEEOERAT i II
Ο κ. Γαβριήλ Τσοκόπουλος ευχαριστεί το Διοικητή και όλο το
HAPKIDO 6 DAN, TAEKWONDO 5 DAN ‘
·
προσωπικό του AT. Βάρης για τον τρόπο πουχειρίστηκαν προσωπι
κή του υπόθεση.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ SIN MOO HAPKIDO ΑΤΤΙΚΗΣ.............................
Ο κ. Ιωάννης Λαζαροι ευχαριστεί θερμά τους Αστ/κες Μάριο ΠοΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΠΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣΤΖΙΤΖΙΦΙΟΝ,ΜΕΤΑΜΟΡΦΠΣΕηΣ 26, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674
ΤΗΛ.:2 1 0952 160 9,2109 521 333,KIN..-6972 2 2 9 0 8 8 , E -m a il:ags_tzitzifioniflijahoo.gr
λιτόπουλο και Παύλο Μανωλάκη καθώς και τους Αστυνομικούς της
MAPK. ΠΡ0Π0Υ: ENERGY FITNES CLUB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΚΑΛΛΗΣ ΚΟΣΤΑΣ ΤΗΛ: 6937 71 7 6 1 2
Γειτονιάς του IT Α.Τ. Περιστεριού για την ανεύρεση του αυτοκινήτου
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ:............................................................ .........................
Α.Γ.Σ ΑΝΑΛΗΨΕΟΣ : VIVA LA VITA FITNESS CLUB, ΔΕΛΦΟΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ ΑΙΤΟΛΟΥ 38
του που είχε κλαπεί στην Θήβα.
ΑΝΑΛΗΨΗ 5 4 6 43, ΤΗΛ: 2310 82 05 74
Ο κ. Διονύσιος Ρέτσης με επιστολή ευχαριστεί θερμά όλο το προ
σωπικό τουΑ.Τ. Ζακύνθου του Τμήματος Έκδοσης Διαβατηρίων και
ειδικά τον αστυνομικό κ. Γεώργιο Π ατάκα για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην οικαγένειά του εκδίδοντας άμεσα τα σχετικά έγγραφα.
a
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ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET

www.armyland.gr
ΕΚΠΤΩΣΗ 5 %
ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ ΜΑΥΡΗ - ΛΑΔΙ
Υφασμα rip-stop βαμβακερό
100%, ανεξίτηλο.

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Υφαομα rip-stop βαμβακερό
100%, ανεξίτηλο. Γυναικείο
πατρόν (χαμηλοκάβαλο)

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
χιτώνιο

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 19 €
ΧΙΤΩΝΙΟ 19 €

Ε33

Ε23
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ

Κέντημα Police, Ειδικοί φρουροί κ,λπ.

Κέντημα Police μπρος πίαω και στα μανίκια

polo

ESI

μακό

POLO ΜΕ ΕΠΩΜΙΔΕΣ

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΜΕΣΗΣ
ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ ΟΠΛΟΥ
ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΗΡΟΥ
α. Με αφαιρούμεγο πάνελ όπλου Ε £ Χ 3
β. Maxpedition ΓινΕΑ

α. Classic Η Μ
β. New I H t

ΕΧ3

α. Βαμβακερό 100% 1 1 X 3
β. Βαρύ με λάστιχο στη μέση IC T 3

EEQ

ΑΝΑΠΤΥΡΑΣ ZIPPO
fT T l

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ

ΚΑΠΕΛΟ

α. Επιαγκωνίδες F J U

ΖΩΝΗ ΜΕ ΣΗΜΑ

Μ ε κέντημα

ΔΕΡΜΑ

β. Επιγονατίδες Μ Μ

ΕΕΒ

ΓΚΟΡΝΤΟΥΡΑ

ΕΟ

OAKLEY

α. Αλυσίδα

α. M-Frame

ΙΜΙΑ
β. Μ εντεοέ
β. Five

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ

ΓΥΑΛΙΑ OAKLEY USA

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

α. Δερμάτινο t t l j
β. Γκορντούρα Q Q

Προστασίας αντιθραυσματικά

20 24 €

m M A G -L IT E

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ

ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ

Οπλου με γεμιστήρα L -

D Ανοιχτή

α. Πιστολιού I F Y

β. Κλειστή 1 ^ 4

β. Περιστρόφου {

LEATH ERM AN

STREAMUGHT

S u r v iv o r s

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
ΤΣΑΝΤΑ ΩΜΟΥ
ο. Survivors U P fA

β.5.11 ran

γ. Maxpedition Ε 3 3

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 3
ΣΗΜΕΙΩΝ

Μ ε κουμπί On - Off στο πίοω μέρος

ΦΑΚΟΙ MAGUTE U.S.A.
α. 2A Ρ Τ ΪΤ
β. 2D E H J

ο. Survivors H IM

Π0ΛΥΕΡΓΑΛΕΙ0 L&THERMAN

β. Scorpion r a n

a. Kick (12 εργαλεία) t H X 3
β. Wave (17 εργαλεία) Q Q j j

γ. NightFighter H r H

ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
με κοντό ή μακρύ μανίκι

Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά
και στα μανίκια,
α. Χωρίς επωμίδες

E7TO

β. Μ ε επωμίδες [ p n

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ran

ft
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE
Κ ένημα Police μπρος πίσω και
στα μανίκια. n t , n

a. Survivors t i l l
β. T.Tiger Ι Τ Π

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Οριζόντια
β. Κάθετη Μ Μ

γ. BlackHawk [ m

ΠΟΥΛΟΒΕΡ «V» ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!
............„ „

Μ ε επωμίδες και ενισχύσεις στους

POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ αγκώνες
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

29 / 35 €

κ π

Im po rted fro m USA

sum

ΣΤΟΛΗ TACTICAL
RESPONSE UNIFORM

TACTICAL SERIES

Χρώματα: μπλε, μαύρο,
woodland
Παντελόνι κ π
ITICRL RESPONSE ONIFORM

Χιτώνιο

Ι Λ 'Κ

SURVIVORS

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Παντελόνι m , n

α. Γερμανίας U J J

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ & ΧΙΤΩΝΙΟ 5.11

β. Σουηδίας k l ' H

Παντελόνι

Παντελόνι g i j j

Χιτώνιο

Χιτώνιο

Χιτώνιο

Ε Π

SURVIVORS

ΕΜ

Λε(λ)φ. Βουλιαγμένης 247
ΤΗΛ., FAX:

(Σταθμός Μετρά Δάφνης)

210 97 69 597

www.armyland.gr

•aieikiAL

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» ΨΗΛΟ
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM»

Αδιάβροχο. Μ ε αεροσόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT.

Διαπνέον με ενσωματομένη «αεροσόλα». Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.

Δερμάτινο με φερμουάρ. Αδιάβροχο.

Αδιάβροχο 100%. Μ ε Goretex.
Διαπνέον. · ι . ' υ |

Survivors

3 !C !il* (|

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER»
ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL
SWAT» ΦΕΡΜΟΥΑΡ

ΑΡΒΥΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
SURVIVORS

Όλο δέρμα αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.

Διαπνέον με αεροσόλα.

Αδιάβροχο με THINSULATE για το κρύο

ΜΓιΤΙ

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» STEALTH FORCE ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» USA

ΑΡΒΥΛΟ 5.11 STORM
Ύφασμα - Δέρμα. Αδιάβροχο με
φερμουάρ

ΙΠΤ3

ΑΡΒΥΛΟ 5.11 8"
Διαπνέον με φερμουάρ.

ΙΜ ]

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ «ΔΩΡΟ» 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΑΤΣΕΣ
• R IC IlV I K

U

l

ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ SWAT

AIR TRAINER LOW

Πολύ ελαφρύ με αεροσόλα.

Πολύ ελαφρύ με αεροσόλα.

Κ.·Μ<

ΕΓϋ

ΑΡΒΥΛΟ «SURVIVORS»
Διαπνέον με φερμουάρ. g j j j g

ΓΟΒΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Όλο δέρμα.

Όλο δέρμα αδιάβροχο.

Ε 3

FEE!

[f^iDag|

ΑΡΒΥΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ RIDGE

ΑΡΒΥΛΟ «BLACK HAWK» USA

Ύφασμα, δέρμα, αδιάβροχο με αερόσολα.

Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram.

■Mil

ΚΜ 3

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» CLASSIC

ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ 5.11 ATAC 6”

Δερμάτινο, με προδιαγραφές σωμάτων
ασφαλείας

Δερμάτινο με σάλο που αποροφάει τους
κραδασμούς.

ΚΑΛΩΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ 25 35 £

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ OMEGA ELITE
Γεμιστήρες / Χειροπέδες | ; f c H
Χειροβομβίδας / Γεμιστήρας | ; V H

Αδιάβροχο. Μ ε Goretex
και αεροσόλα.

I l l'll

ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ UNIVERSAL
Μαύρο, λαδί, μπλε

ΑΡΒΥΛΟ «MEINDL»

α. Survivors Q Q
β. 5.11 Η

!

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ ME
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Από πολυμερές υλικό για USP
και clock.

ran

ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ
(INSTRUCTORS GUN BELT)

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ
ΟΠΛΟΥ
α. Blackhawk Ι Λ Ι Ι Λ

α. Blackhawk

β. 5.11 E E

β. T.Tiger E L n

Υ· T.Tiger I L 1 1

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

a. Blackhawk

α. Blackhawk m i a

β. Survivors

β. Survivors

Όλοι οι Αστυνομικοί κοντά στην

«Αστυνομική Ανασκόπηση»
Συνάδελφε,
**

**
Γ*
Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι ένα από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά
περιοδικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυ
νομικών Χρονικών» της Αστυνομίας Πόλεων και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής» που
ενοποιήθηκαν και μετονομάσθηκαν σε «Αστυνομική Ανασκόπηση».

Πέραν του ενημερωτικού - επιμορφωτικού - χαρακτήρα η Αστυνομική Ανασκόπηση
ως περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ εξυπηρετεί εδώ και δεκαετίες
έτερο σκοπό, ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, και δυστυχώς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομι
κής οικογένειας.

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΕΤΗΣΙΑΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΝΝΕΑ (9) ΕΥΡΩ, διατίθενται στο μεγαλύτερο μέρος τους για
την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυνομικών η των τέκνων η των οικογενειών
τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδικού.
Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο)
και παράλληλα με το «Ίδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλ
φους που αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητες ανάγκες.
Για το σκοπό αυτό, μόνον κατά το προηγούμενο δίμηνο εδόθησαν 17.600 ευρώ.
Από την αρχή του έτους εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ξεπερνούν το χρηματικό
ποσόν των 160.000 ευρώ.

Στο τέλος δε κάθε έτους δίδονται επιπλέον χρηματικές ενισχύσεις σε
ορφανά συναδέλφων και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.
Με σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας θεωρούμε ότι εμείς
οι ίδιοι (Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα
πρέπει να αγκαλιάσουμε το περιοδικό μας αφού εκτός από την ενημέρωσή μας για επαγγελ
ματικά θέματα, λειτουργεί ανταποδοτικά για όλους μας όταν παραστεί ανάγκη.
Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην πο
λύτιμη αρωγή των συναδέλφων.
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜ ΕΤΖ Ο ΓΛ Ο Υ

3

Ε Τ Ο ΙΜ Ε Σ Σ Τ Ο Λ Ε Σ & ΕΠ Ι Π Α Ρ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ
Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ & Α Ξ Ε Σ Ο Υ Α Ρ

Κοντά σας με
καταστήματα

ΠΑΡΚΟ
ΣΧΟΛΗ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
(ΔΗΜΟΤΙΚΟ)

Μεσογείων 105
Αθήνα 11526
Τηλ.: 210 6993046-47
Φαξ: 210 6993051

Λ.Θρακομακεδόνων 85
Αχαρνές 136 79
Τηλ.: 210 2448515-16-17
Φαξ: 210 2448597

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

Προσφορά
για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο - Νοέμβριο - Δεκέμβριο
7·Μ ε την αγορά ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟΛΗΣ (Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώ νιο - Φ ούστα)

Δ Ω Ρ Ο η ραφή ενός επιπλέον π αντελονιού ή μιας φ ούστας.

2·

Με την αγορά δύο ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ Δ Ω

ένα χειμερινό υποκάμισο.

T E S
TGS

A

rveka

(§0

TACTICAL G A R M EN T SY ST EM S

ALCYON
M

M

3 ^
INDUSTRIES

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 KaGcbs και στα
Στρατιωτικά και Αστυνομικά πρατήρια

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ & CAMPING
e-mail: armymania2000@yahoo.co.uk
Τηλ. 210 7656498-420

Σύγχρονη ασπίδα μέσ α από το ΝΕΟ α ν τιβ α λλισ τικό υ λ ικό D uPont ΧΡ
εύκαμπ το - ελα φ ρ ύ και σ ύγχρονος το πλέον ισ χυρό.
λ
Σε σ υνερ γασ ία της A R M Y M A N IA και της TG S A R V E K A
<~ ζί1ΐΰ ΙΚ Κ Ι ΐ£ \
Επίσης δ ια τίθεν τα ι και με α ντιβ αλλισ τικό υλικό D YN EE M A SB21

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Α ΚΑΤΑ NIJ 0101.05

ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΚΑΛΥΨΗ
5 . 0 0 0 . ()()()€

ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ
Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΝΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗ ΒΟΛΙΔΑ ΤΩΝ 9 ΧΙΑ. ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ
ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ ΤΩΝ 24 ΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΛΙΔΑ ΤΩΝ 44 ΧΙΑ. ΤΑ 35 ΧΙΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΔΙΑΤΗΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΣΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1,4k.
Μ

SIZE

ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.
Σ η μ εία π ώ λησης
ΣΕΠΑ Λ εω φ . Β ο υ λια γμ ένη ς, Π ρ α τή ρ ιο αερ ο π ο ρ ίας, Π ρ α τή ρ ιο α σ τυ ν ο μ ία ς Λ εω φ . Σ υ γ γ ρ ο ύ
και σε όλα τα σ τρ α τιω τικ ά π ρ α τή ρ ια τη ς χώ ρας. Χ ο ν δ ρ ική π ώ ληση Α ρ ισ το μ ενό π ο υ λο ς Ε.Π.Ε
Τηλ. 2 1 0 7 6 5 6 4 9 8 , 2 1 0 7 6 5 6 4 2 0

tsismetzoglou.com

akt S

S m ia i

34

S

2103612651 - 2103613103

Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΙΠΣ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 15 ευρώ
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 30 ευρώ
Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ ΕΞ Α Ρ ΤΥ Σ Η Σ
Μ Π Ο Τ Α Κ ΙΑ B A T E S
Π Ο Υ Λ Ο Β Ε Ρ -Φ Ο Υ Τ Ε Ρ -P O L O
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
ΠΟΛΛΕΣ Λ Τ Ο Κ ΕΣ Δ Ο Σ ΕΙΣ
Μ Ε Π ΙΣ Τ Ω Τ ΙΚ Ε Σ Κ Α ΡΤΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛ

από το 1924

Ο ρισμένες μ α ς εττιβογές απ οδυκνείονται καθοριστικές!

Οι αστυψύλακεε Θ.Λ&Δ.Δτου nAnpupios ins Αμεσου Δρασεωε που ενεπλακησαν στοπεριστατικό ins Πεύκηε
και δέχτηκαν πολλαηλούε πυροβολισμοί^ εξ' εηαψ η^ οντικοΟιοτουν τα αλεξιοφοιρο γιλέκα tous ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

a rg e t Graup Ltd /
Φ

Υ περήφ ανοι που, μ ε τα προϊόντα μ α ς ,

ΣΩ ΖΟ ΥΜ Ε ΖΩΕΣ.

( TargEt G r a u p L t d /
*■ .................
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E q u ip m e n t

Mixoflononourlou, 121 115 2 7 Αθήνα ΤηΛ.: 2 1 0 7 7 1 8 8 9 0 Fax.: 2 10 7 7 1 8 8 9 7 e-mail.: sale sSta rg e tgro u p .gr
Κα ιά οιημα 2. in p n to a v o s, 16 1 1 5 22 Αμπελόκηποι Tnfl.: 2 1 0 6 4 7 0 0 1 0 Fax.: 2 10 6 4 7 0 0 1 0 e-mail.: infoStarge tgroup.gr
V ia L a C it t a d e lla s n c 9 3 1 0 0 Caltanissetta

Tel. 0 9 3 4 / 5 9 2 1 2 7

Fax. 0 9 3 4 / 5 5 7 4 5 2 · e-mail. infoStargetgroupitalia.it

Α Ρ Χ Η Γ Ε ΙΟ

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ

Επιτραπέζιο Ημερολόγιο: 4,50 €
>Ατζέντα: 1,50 €

Εκδόθηκαν και κυκλοφορούν οι ατζέντες και τα ημερολόγια
της Ελληνικής Αστυνομίας για το έτος 2012
Διάθεση/Διανομή: Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων/30 Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων, 15123 Μαρούσι
τηλ./fax: 210-6898924, 210-6828365

