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Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση που διανύουμε, 
η επιλογή έξυπνων ασφαλιστικών λύσεων δεν είναι μόνο θεμιτή, 
αλλά και επιβεβλημένη...
Θέλοντας να αποδείξω έμπρακτα τη συμπαράστασή μου στην 

| αγωνία σας και μην ξεχνώντας τις λύπες και τις χαρές που εδώ και 
I τριάντα χρόνια μοιραζόμαστε,

εξασφάλισα ειδική προσφοράγια το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας...

Για περισσότερες πληοοΦοοίεσ απευθυνθείτε στον πρώην 
συνάδελφό σας Αριστείδη Αλεξόπουλο!!!

tel: 2 1 0 -6 3 9 7 1 5 0 , 210-6014037  
FAX: 210-6016459
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από τον εκδότη

Μ έρες γ ιο ρ τινές , μέρες α γω νίας και περ ισυλλογής. Μ έρες δύσκολες, μέρες χρ ισ τού-
■ |Β

γ ε ν ν ιά τ ικ ε ς  και ελπιδοφόρες. Ό λ α  τα  συνα ισθήματα  στη  σειρά και ανάμ εικτα . Ό τ ι
4 · ·  «  mmKmm

νόημα  κ ι αν έχει γ ια  τον καθένα  μας η λέξη «ΕΛΠΙΔΑ», σ υνο ψ ίζετα ι στον αριθμό 

2012, στο νέο έτος που θα ανατείλει, σ τ ις  ελπ ίδες που θα ανατάξει και στον αρνητισμό  

που θα αποτάξει.

Σε κάθε π ερ ίπ τω σ η  ελπιδοφόρο είνα ι και το μ ή νυ μ α  τη ς  νέας ηγεσ ίας, όπου στη  θέση 

του νέου  Γεν. Γραμματέα  το π ο θετή θη κ ε ο τ. Α ρχηγός, Ε λευθέρ ιος Ο ικονόμου, και 

στη  θέση του  νέου  Α ρχη γού  του  Σ ώ ματος τοπ οθετή θηκ ε ο Α ντισ τρ ά τη γο ς  Ν ικόλαος 

Π α π α για ννό π ο υ λο ς δ ιευ κ ρ ιν ίζο ντα ς  με παρρησία , ότι: «Δεν γνωρίζω αν στο τέλος της 

μακρόχρονης προσωπικής επαγγελματικής μου διαδρομής επιτύχω  να θεωρηθώ ως άξιος 

αντικαταστάτης του ανθρώπου που αντικαθιστώ. Ξέρω όμως σίγουρα πως θα προσπαθήσω  

μ ε  όλες μου τις δυνάμεις να ανταποκριθώ στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μου απένα

ντι στην κοινωνία, τους συνανθρώπους, τους συναδέλφους, την Πατρίδα μου.

Ξέρω επίσης καλά, πως σ' αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, ετούτη την κρίσιμη για τον τόπο 

και το μέλλον εμάς και των παιδιών μας ώρα, δεν περισσεύει κανείς. Δεν χωρούν αντιθέ

σεις, αντιπαραθέσεις, διαγκω νισμοί και αναχρονιστικές εμμονές σε καταδικασμένα από 

το χρόνο και τη ζωή στερεότυπα που διασπούν αντί να ενώνουν, που αποκλίνουν αντί να 

συγκλίνουν, που καταστρέφουν αντί να αναζωογονούν... Αναγκαία προϋπόθεση για την 

ύπαρξη μας ως χώρα και ως κοινωνία είναι η συνοχή, η ηρεμία, η σύνεση. Αυτόν ακριβώς 

το ρόλο απαιτούν οι πολίτες από την Ε λληνική Αστυνομία. Το ρόλο του εγγυητή της τάξης, 

της ευνομίας, της διασφάλισης της κοινωνικής συνοχής.»

Μέσα από το μ ή νυ μ α  του νέου  Α ρχηγού  στον οποίο ευχόμαστε Καλή Δ ύναμ η , μ ετα 

φέρουμε τ ις  ευ χές μας γ ια  Κ αλές Γ ιορτές και 

Α ίσιον Έ τ ο ς  σ’ όλους το υ ς συναδέλφους.

[  3  ]  Α/Α
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Χνασκόπηση

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

Σύμφωνα με την 901011/16-γ από 5/1/01 ΚΦΕΚ. Β' -1090) 
Απόφαση τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την νπαριθμ. 901011/17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β-1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια τον 3ον Τμήματος Ιοτορίας- 
Εκδόοεων της Δ/νοης Δημοσίων Σχέοεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Αλε'ξανδρος Γεροχρήστος 
Δ ιευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχε'σεων/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768
Αρχισυνχάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Υπαστυνόμος Β ' Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
C re a tiv e  a r t  d i r e c to r
Λιάνα Ιωαννίδου

Συντάκτες
Αυτυφ. Ιω άννης Νχελέζος, Π.Υ. Μ πρακούλια 
Μαρία, Π.Υ. Μαρία Νε'ζερη.

Υπηρεσιακές φωτογραφίες
Φωτογρ. Συνεργείο 
Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
Διαχείριση-Διανομή  
Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου 
τηλ. 210/6828525 
Εκτύπωση
“Τ Υ Π Ο Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η ” Α.Ε.
Λ εύ κ η ς  1 3 4 ,14565 , Κ ρυονέρ ι, 
τη λ . 210/8161301 
Ε τή σ ιε ς  Σ υ ν δ ρ ο μ έ ς
Υπαλλήλων Ε λληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ.
Ιδιωτών 10 ευρώ.
Οργανισμοί, Ο .Τ.Α , Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: anaskophshd» yahoo.gr

policemagazinefr/ astynom ia.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

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



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

Γεννήθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων στις 12-4-1956. Καχεχάγη το Σεπτέμβριο του 
1974 στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής και αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αξιωματικών το 1981. Υπηρέτησε σε διάφορες μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες κυ
ρίως Κρατικής Ασφαλείας. Παρακολούθησε πολλαπλά εξειδικευμένα σεμινάρια, τό
σο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος και 
έλαβε μέρος σε Ομάδες Εργασίας, στ ο πλαίσι ο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έ χει συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα για την αναγνώριση του συνδικαλιστικού δι
καιώματος στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σήμερα είναι Επίτιμος Α' 
Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας. Υπήρξε ο 
πρώτος Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως, θέση την οποία υπηρέτησε από το Μάρτιο του 2001 έως το Μάρτιο του 
2006. Είχε, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την επικοινωνιακή στρατηγική κατά την 
εξάρθρωση των τρομοκρατικών οργανώσεων 17Ν και Ε Α Α ,,την άσκηση της Προε
δρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα το 2003 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004, πά
ντα από πλευράς ασφαλείας.
Ως Ανώτατος Αξιωματικός υπηρέτησε, με το βαθμό του Ταξιάρχου, ως Διευθυντής 
της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής και ως Α’ Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής μέχρι τον Μάρτιο του 2008, όταν και προήχθη στο βαθμό του 
Υποστρατήγου και τοποθετήθηκε Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Ασφάλειας Επι
σήμων.
Την 3-3-2009 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέ
ση του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος. Την 5-11-2009 με από
φαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Την 
17-10-2010 με κοινή απόφαση του τ. Πρωθυπουργού, κ. Γιώργου Παπανδρέου και 
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή ορίζεται νέος Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη.

ΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2011



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Α ντισ τράτηγος

Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε στο χωριό Καταφύγιο Ναυπακτίας Αιτωλ/νίας το ε'τος 1956. 
Είναι έγγαμος και έχει 2 κόρες.
Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλεων το έτος 1975. 
Αποφοίτησε πρώτος από τη Σχολή Αξιωματικών το έτος 1982.
Είναι πτυχιούχος: α) του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πα
νεπιστημίου Αθηνών, β) του Τμήματος Δημοσίας Διοικήσεως του Παντεί- 
ου Πανεπιστημίου και γ) της Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ιωαν- 
νίνων.
Φοίτησε στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας κατά το εκπαιδευτικό έτος 2000- 
2001.
Υπηρέτησε ως Αξιωματικός στη Δ/'νση Άμεσης Δράσης Αττικής και στη Δ/ 
νση Οργάνωσης - Νομοθεσίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
της οποίας διατέλεσε Δ/ντής από το έτος 2006 έως το 2009 με το βαθμό του 
Ταξιάρχου και Υποστρατήγου.
Τον Μάρτιο του 2009 ως Υποστράτηγος τοποθετήθηκε Προϊστάμενος του 
Κλάδου Οργάνωσης & Ανθρωπίνου Δυναμικού του Αρχηγείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας.
Την 5-11-2009 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθη
κε στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνι
κής Αστυνομίας
Την 17-10-2011 με απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. ανέλαβε καθήκοντα Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας.



Αντιστράτηγος
Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε στο Τραγανό Ηλεί
ας το 1954. Κατετάγη το 1976 
στο Σώμα της πρώην Αστυνο
μίας Πόλεων και αποφοίτησε 
από τη Σχολή Αξιωματικών 
το 1982. Κατά τα ε'τη 1983- 

2001, μέχρι και το βαθμό του ΑΙΑ', υπηρέτησε στην Άμεση Δράσης 
Αττικής. Το 2001 υπηρέτησε στο Β' AT. Νέας Ιωνίας και το 2002 στο 
Β' Α.Τ. Περιστεριού, ως Διοικητής με το βαθμό του Αστυν. Υποδ/ντή. 
Από το 2004-2006 υπηρέτησε ως Αστυν. Δ/ντής στην Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής. Υπηρέτησε με το βαθμό του Ταξιάρχου ως Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Ν/Α Αττικής και ως Διευθυντής της Διεύθυνσης Άμεσης

Δράσης Αττικής μέχρι και τον Μάρτιο του 2008, που προήχθη στο βαθμό 
του Υποστράτηγου και τοποθετήθηκε ΓΑ.Δ. Περιφέρειας Δυτικής Ελ
λάδας. Από το Νοέμβριο του 2009 μέχρι τον Μάρτιο του 2010 διετέλεοε 
ΓΑ.Δ. Αττικής και τον Μάρτιο του 2010 τοποθετήθηκε Προϊστάμενος 
Κ Ο Α Δ ./Α ΕΑ . Την 4-3-2011 προήχθη στο βαθμό του Αντιστράτηγου 
και τοποθετήθηκε στη θέση του Γεν. Επιθεωρητή Αστυνομίας Β. Ελλά
δας. Την 18-10-2011 τοποθετήθηκε στη θέση του Υπαρχηγου της Ελλη
νικής Αστυνομίας. Είναι πτυχιούχος του Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και 
Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Έ χει εκπαιδευτεί στις 
Η .Π Α  σε θέματα χειρισμού κρίσεων και ομηρίας. Είναι απόφοιτος της 
Ανώτατης Σχολής Πολέμου και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Είναι 
έγγαμος και έχει δύο κόρες και ένα γιο.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ

ΓΡΗΓ0ΡΙ0Σ ΜΠΑΛΑΚ0Σ
Αντιστράτηγος

Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος
Γεννήθηκε στην Κερασώνα-Πρέβεζας, την 15-02-1959. 
Κατετάγη το 1977 στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χω
ροφυλακής και αποφοίτησε το 1983 από την Σχολή Αξι
ωματικών, έχοντας διατελέσει και Αρχηγός της Τάξης 
του. Μέχρι και το βαθμό του AJT  υπηρέτησε κυρίως σε 
μάχιμες υπηρεσίες διαφόρων ΑΔ. και στη Διεύθυνση 

Κρατικής ΑσφάλειαςΑΕ,Α., ως Τμηματάρχης. Με το βαθμό του ΑΙΑ' 
και του Ταξιάρχου, τοποθετήθηκε διαδοχικά Προϊστάμενος των Διευ
θύνσεων Αλλοδαπών Αττικής, Δ ΑΕ.Ε.Β. και Ασφάλειας Αττικής. Με 
το βαθμό του Υποστρατήγου υπηρέτησε ως Γ.Α.Δ. Αττικής, (Μάρτιος

2010 - Μάρτιος 2011), έχοντας διατελέσει Αν. Γενικού (Μάρτιος 2009 - 
Μάρτιος 2010). Την 4-3-2011 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και 
τοποθετήθηκε στη θέση του Γεν. Επιθεωρητή Ν. Ελλάδος. Είναι απόφοι
τος του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. (αποφοίτησε πρώτος) και της Σχολής Εθνικής Ασφά
λειας. Μετεκπαιδεύτηκε, σε θέματα ναρκωτικών, αλλοδαπών, τροχαίας, 
Ολυμπιακής Ασφάλειας, κρατικής ασφάλειας, τρομοκρατίας και αντι
μετώπισης διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος. Συμμετείχε σε Ομάδες 
Εργασίας στο εξωτερικό και άλλων Περιφερειακών και Διεθνών Οργα
νισμών. Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη και δύο γιους. Γνωρίζει την Αγ
γλική γλώσσα.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ
Αντιστράτηγος

Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας
Γεννήθηκε στην Επισκοπή Ηρακλείου Κρήτης το 1957. 
Κατατάχθηκε στο Σώμα της πρώην Αστυνομίας Πόλε
ων το 1976 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών 
το 1983. Μέχρι και το βαθμό του Α/Υ υπηρέτησε σε μά
χιμες και επιτελικές Υπηρεσίες της Γ Α Δ Α , καθώς και 

ως Διευθυντής του Γραφείου Αρχηγού. Μέχρι και το βαθμό του Υπο
στρατήγου διετέλεοε διαδοχικά Διευθυντής της Δ .ΔΑ , Προϊστάμενος 
του Κλάδου Ασφάλειας - ΤάξηςΑΕ Α  και πρώτος Διευθυντής της Οι
κονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Την 18-10-2011 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθε

τήθηκε στη θέση του Προϊσταμένου Επιτελείου/ΑΕ Α  Είναι απόφοιτος 
του Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Μετεκπαιδεύθηκε 
στις Η.Π Α  σε θέματα Ολυμπιακής Ασφάλειας. Διετέλεοε Πρόεδρος του 
Σ.Ο.Δ.Ν., (Νοέμβριος του 2006 - Μάρτιος του 2010), και συμμετείχε στο 
Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Συμμετείχε, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, στο Σώμα 
του Συμβουλίου της Ε.Ε. -  COSI και στην Επιτροπή Συνεργασίας του 
SECI. Εκπροσωπεί από το 2005 το Σώμα στην Επιτροπή Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικά; Δραστηριότητες και Χρη
ματοδότησης της Τρομοκρατίας. Συμμετέχει από το Μάρτιο του 2010 στο 
Δ.Σ. του ΚΕ.ΜΕ Α  Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.

ΔΗΜΗΤΡΙ0Σ ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΑ0Σ
Αντιστράτηγος

Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος
Γεννήθηκε στο χωριό Κυανή Διδυμοτείχου το έτος 
1956. Κατετάγη στο Σώμα της πρώην Χωροφυλακής 
το 1975. Το 1983 αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωμα
τικών. Μέχρι και το βαθμό του Υπαστυνόμου υπηρέ
τησε σε διάφορες Α.Δ. της χώρας και σε μάχιμες Υπη
ρεσίες της ΓΑΔ.Θ. Από τον βαθμό του Α/Β', ως και 

το έτος 1999 υπηρέτησε στη ΔΑ. Θεσσαλονίκης. Διετέλεοε Διευθυντής, 
της νεοσύστατης Υποδ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδας από 
την έναρξη λειτουργίας της, μέχρι το 2004. Με το βαθμό του Α/Υ', Α/Α'

και του Ταξιάρχου, τοποθετήθηκε διαδοχικά Προϊστάμενος της Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. 
και της Δ Α  Θεσσαλονίκης. Από το Νοέμβριο του 2009 ως το Νοέμβριο του 
2011, με τον βαθμό του Υποστρατήγου, υπηρέτησε ωςΓΑΔ.Θεσσαλονίκης 
Την 18-10-2011 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε 
στη θέση του Γεν. Επιθεωρητή Β. Ελλάδος. Εκπαιδεύτηκε στο Κέντρο Εκ
παίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου Ρεντινας. Συμμετείχε σε Ομάδες Εργα
σίας και σεμινάρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Γ ία την υπηρεσιακή του από
δοση, του απονεμήθηκε μεταξύ άλλων και το μετάλλιο του “Αστυνομικού 
Σταυρού”. Είναι έγγαμος και έχει ένα γιο και μία κόρη. ]
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"Αληθινή ασφάλιση"

ΑΘΗΝΑ 01/01/2011

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΩΝ ΕΛ.ΑΣ.
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  α π ό  επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σ χετικά  με τη ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τιμ ο λο γ ίο υ  
(κλά δ ο ς  Α υ το κ ινή το υ ) για τα μ έλη  τη ς  Ε Λ .Α Σ ., κα τα φ έρ α μ ε  να  π ε τύ χ ο υ μ ε  τη  μ εγ α λ ύ τερ η  δ υ να τή  έκπ τω σ η  σ το 
τιμ ο λό γ ιο  μ έσ ω  τη ς  α ν ω τέρ ω  ετα ιρεία ς.
Τα β α σ ικ ά  κ ρ ιτή ρ ια  τη ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ α ς  ε ίν α ι α φ ε ν ό ς  μ εν  η α ξ ιο π ισ τ ία  το υ ς , α φ ε τ έ ρ ο υ  δ ε  η ισ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η  
σ χ έσ η  μ ε τ α ξ ύ  υ π η ρ ε σ ιώ ν  κα ι κ ό σ το υ ς .

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Ε Τ Η Σ ΙΩ Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν  Γ ΙΑ  Ε .Ι .Χ .

Ιπποι B/M Απλό Πακέτο Πτΐ μ Μ
0 3 0 3

1-6 247 ,1 6 1-6 229 ,7 2
7-8 277,31 7-8 260 ,6 5

9-10 340 ,17 Α σ τικ ή  ευθ ύνη , 9-10 325 ,1 8
11-12 344 ,1 8 11-12 329 ,2 8
13-14 353 ,6 4 Φ ρο ντίδα  - Ρ υμ ο ύλκ η σ η 13-14 339 ,0 6
15-20 4 0 1 ,8 5 σ υνεπ εία  α τυχή μ α το ς, 15-20 388 ,4 8
21-25 4 3 1 ,3 0 21 -2 5 4 1 8 ,7 0
26-30 4 4 3 ,2 6

Π ρο σ ω π ικ ό  α τύχη μ α
26-30 4 3 0 ,9 7

31-40 4 5 8 ,2 0 31-40 4 4 6 ,3 2
4 1α νω 4 7 9 ,1 4 4 1α νω 467,81

Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

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

σ υνεπ εία  α τυ χή μ α το ς  μ ε  π ρο σ θή κη  

π ρ ο α ιρ ετικ ώ ν  κ α λύψ εω ν

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  Ο Λ ΙΚ Ω Ν  Ε Τ Η Σ ΙΩ Ν  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ Ρ Ω Ν  Δ ΙΚ Υ Κ Λ Ω Ν .Ι .Χ .
CC Β/Μ Απλό Πακέτο

0 3

1-50 50 ,55
5 1-125 81,68

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

2 51 -50 0 125,28 σ υνεπ εία  α τυ χή μ α το ς
5 01 -10 0 0 142,59
1001α νω 177,23

Σ Η Μ Ε ΙΩ Σ Η : Σ τ ις  π ρ ο α ιρ ετ ικ ές  κ α λ ύ ψ εις  θα  υ π ά ρ χ ει α ν τίσ το ιχ η  έκπ τω σ η .

* Ειδικά εκ π τω τικ ά  τιμολόγια και στους υπόλοιπους ασφαλιστικούς κλά δ ο υ ς
* Αμεση ασφάλιση
* Π α ράδοσ η ασφαλιστηρίου στο  χώρο σας
* Σ υ μ β ο υ λ ευ τ ικ ές  και δ ια μ εσ ο λ α β η τ ικ ές  υπ ηρεσ ίες
*  Α π ο τελ εσ μ α τικ ή  δ ιαχείρ ισ η  α π οζημ ιώ σ εω ν

Για ο π ο ια δ ή π ο τε  π λ η ρ ο φ ο ρ ία  ή δ ιευκρ ίν ισ η  χρ ε ια σ τε ίτε , επ ικο ιν ω ν ή σ τε  μα ζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης
Λ. Σ υ γγρ ο ύ  69, Τ.Κ. 117 45  - Α θ ήνα
τηλ .: 8 0 1 .3 0 0 .3 0 6 9 , *  210  9 2 .3 3 .0 0 5  - fax: 211 8 0 0 .2 1 .6 1 , 210  9 2 .24 .7 9 7  
τηλ . α νά γκης : 6 9 4 4 .4 7 8 8 8 5
*Α σ τική χρέω ση από όλη την Ελλάδα (απ ό σ ταθερό) ή με χρέω ση σταθερού Ελλάδος (απ ό κινητό)

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



Ομιλία του νέου Αρχηγού 
Αντιστράτηγου

Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου
κατά την τελετή παράδοσης - παραλαβής της ηγεσίας 

της Ελληνικής Αστυνομίας

Εμείς οι αστυνομικοί όταν αναφερόμαστε στην υπηρεσιακή μας διαδρομή η ανάστροφη δι
αδρομή στο παρελθόν καταλήγει πάντα σε μια ημερομηνία ορόσημο, σ’ ένα όνειρο και σ’ 
έναν όρκο. Στην ημερομηνία κατάταξης στο Σώμα, στο όνειρο για μια επιτυχή και ουσια
στική σταδιοδρομία και στον όρκο για προσφορά στην πατρίδα, στην κοινωνία, στον άν
θρωπο.

Κυρίες και κύριοι,
Γνωρίζω καλά πως αναλαμβάνω την ηγεσία του Σώματος σε μια κρίσιμη για το μέλλον της χώ

ρας μας περίοδο. Σας διαβεβαιώνω πως αναγνωρίζω, συναισθάνομαι απόλυτα και αποδέχομαι την 
ευθύνη, το βάρος και τη σπουδαιότητα του ρόλου αυτού. Δεν γνωρίζω αν στο τέλος της μακρόχρο
νης προσωπικής επαγγελματικής μου διαδρομής επιτύχω να θεωρηθώ ως άξιος αντικαταστάτης 
του ανθρώπου που αντικαθιστώ. Ξέρω όμως σίγουρα πως θα προσπαθήσω με όλες μου τις δυνάμεις 
να ανταποκριθώ στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μου απέναντι στην κοινωνία, τους συνανθρώ
πους, τους συναδέλφους, την Πατρίδα μου.

Ξέρω επίσης καλά, όπως όλοι πιστεύω, πως σ' αυτόν τον αγώνα που δίνουμε, ετούτη την κρίσιμη 
για τον τόπο και το μέλλον εμάς και των παιδιών μας ώρα, δεν περισσεύει κανείς. Δεν χωρούν αντι
θέσεις, αντιπαραθέσεις, διαγκωνισμοί και αναχρονιστικές εμμονές σε καταδικασμένα από το χρόνο 
και τη ζωή στερεότυπα που διασπούν αντί να ενώνουν, που αποκλίνουν αντί να συγκλίνουν, που 
καταστρέφουν αντί να αναζίοογονούν.
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Σίγουρα το ζητούμενο για την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα την 
περίοδο αυτή, δεν είναι η απόκλιση, η διάσπαση, η αντιπαράθεση.

Βασικό ζητούμενο και αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξή μας 
ως χώρα και ως κοινωνία είναι η συνοχή, η ηρεμία, η σύνεση.

Αυτόν ακριβώς το ρόλο απαιτούν οι πολίτες από την Ελληνική 
Αστυνομία.

Το ρόλο του εγγυητή της τάξης, της ευνομίας, της διασφάλισης 
της κοινωνικής συνοχής.

Καταπολεμώντας το έγκλημα, προσφέροντας την κοινωνική και 
ανθρωπιστική της συνδρομή, παρεμβαίνοντας στις περιπτώσεις που 
η ακραία ανθρώπινη συμπεριφορά συγκρούεται με τη νομιμότητα 
και το κοινό όφελος και απειλεί να καταστρέψει ότι ακριβώς επιβάλ
λεται να διαφυλαχθεί.

Πιστεύω ακράδαντα πως η Ελληνική Αστυνομία θα εξακολου
θήσει να εκπληρώνει την αποστολή της με υπευθυνότητα, σύνεση, 
αποτελεσματικότητα και σιγουριά. Διαφυλάσσοντας τη συνοχή της 
κοινωνίας, προστατεύοντας τους πολίτες και τη χώρα και βοηθώ
ντας ουσιαστικά να ξεπεραστεί η κρίση και να διαμορφωθεί μια νέα, 
καλύτερη και σταθερή προοπτική για το μέλλον μας.

Θέλω, στο σημείο αυτό, να διαβεβαιώσω τους πολίτες πως η Ελ
ληνική Αστυνομία θα είναι πάντοτε δίπλα τους, αλληλέγγυα σε κά
θε νόμιμο και λογικό αίτημά τους, καταβάλλοντας κάθε δυνατή 
προσπάθεια για τη διαμόρφωση και διαφύλαξη ενός περιβάλλοντος 
ασφάλειας που θα τους επιτρέψει να απελευθερώσουν και να ανα
πτύξουν όλες εκείνες τις δημιουργικές παραγωγικές δυνάμεις που 
έχει ανάγκη η χώρα και η κοινωνία. Ενός περιβάλλοντος προστασί
ας και ασφάλειας για όλους τους πολίτες που ζουν ή βρίσκονται νό
μιμα στη χώρα μας, χωρίς αποκλεισμούς και εξαιρέσεις, χωρίς φυ
λετικές ή άλλες διακρίσεις, χωρίς ρατσιστικές συμπεριφορές και 
ξενοφοβικά σύνδρομα.

Θέλω, επίσης, να επισημάνω την πλήρη λειτουργική και επιχει
ρησιακή επάρκεια του Σώματος, αφού η Πολιτεία, έστω και υπό τις 
παρούσες εξαιρετικά δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, φρόντισε 
να το ενισχύσει, τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο 
και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Κυρίες και Κύριοι, αναλαμβάνω ένα συ
γκροτημένο Σώμα που έχει να παρουσιάσει 
σημαντικές επιτυχίες σε όλους τους βασικούς 
τομείς της δραστηριότητάς του και ιδίως στη 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, 
της τρομοκρατίας, της εμπορίας ανθρώπων, 
της διαφθοράς στο δημόσιο, του ηλεκτρονικού 
εγκλήματος, εσχάτως δε και στον τομέα του 
οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος.

Δεν σταματάμε την προσπάθεια. Υπάρχουν 
και θα υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης.

Θα εξακολουθήσουμε, ενωμένοι, τη δυναμι
κή προσπάθεια ανταπόκρισης στις απαιτήσεις 
μιας δοκιμαζόμενης κοινωνίας που προσβλέ
πει στην Ελληνική Αστυνομία για να ξεπερά- 
σει την κρίση και να διαμορφώσει ένα καλύ
τερο αύριο.

Θα επιμείνουμε αταλάντευτα στους βασικούς άξονες της αντε- 
γκληματικής μας πολιτικής, όπως αυτή έχει σχεδιαστεί και υλοποι
είται, εμπλουτίζοντας την επιχειρησιακή μας δράση και παρεμβαί
νοντας θεσμικά και οργανωτικά όπου αυτό απαιτείται, προκειμένου 
να εκσυγχρονιστεί η διαρθρωτική δομή του Σώματος και να εναρμο
νιστεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Θα επιδιώξουμε την περαιτέρω ενδυνάμωση της αμφίδρομης σχέ
σης πολίτη -  αστυνομικού. Θέλουμε τον πολίτη σύμμαχο, συμπαρα
στάτη, αυστηρό κριτή στα λάθη μας αλλά και αντικειμενικό αποδέ
κτη του έργου μας. Δεν είμαστε αντίπαλοι, δεν αντιμαχόμαστε τον 
πολίτη. Είμαστε μέλη της ίδιας κοινωνίας, βιώνουμε τις ίδιες δυσκο
λίες, την ίδια καθημερινότητα, ζούμε σε μια χώρα που πλήττεται 
από την οικονομική κρίση και έχουμε χρέος, χρέος εθνικό και ιστο
ρικό, να προσπαθήσουμε μαζί, συνδράμοντας ο ένας τον άλλον, να 
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, να πατήσουμε σταθερά, να βγούμε από 
την κρίση πιο δυνατοί, ενωμένοι και συμπαγείς.

Καλώ το προσωπικό του Σώματος. Άνδρες και γυνα ίκες!
Αστυνομικούς, ειδικούς φρουρούς, συνοριακούς φύλακες, πολι

τικούς υπαλλήλους. Να συνεχίσουν να επιδεικνύουν τον ίδιο ζήλο, 
την ίδια υπευθυνότητα, την ίδια συνέπεια στην κοινή προσπάθεια.

Γνωρίζω και κατανοώ, όπως και η πολιτική ηγεσία, τις οικονομι
κές δυσκολίες που, όπως όλους, πλήττουν και την αστυνομική οικο
γένεια. Γνωρίζω πως τα προβλήματα από την οικονομική δυσπρα
γία επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, τη ζωή μας.

Γνωρίζω όμως και σίγουρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι η λύση 
στο πρόβλημα δεν είναι η άρνηση, η υποχώρηση, η αδράνεια, η απαι
σιοδοξία. Είναι μια κρίση που θα περάσει. Με την προσπάθεια, την 
ενότητα, τη συνδρομή όλων μας. Ο ρόλος μας, ειδικά αυτή τη δύ
σκολη εποχή είναι σημαντικός. Η συνοχή της κοινωνίας, το μέλλον 
της χώρας και το δικό μας, το αύριο των παιδιών μας, εξαρτώνται σε 
σημαντικό βαθμό από εμάς. Δεν μπορούμε, δεν πρέπει να τους απο
γοητεύσουμε. Και δεν θα τους απογοητεύσουμε. Χαίρομαι ειλικρι- 
νά που η στάση και η υπηρεσιακή σας συμπεριφορά καταδεικνύ

ουν την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό 
και το αίσθημα του καθήκοντος από το οποίο 
διαπνέεστε.

Είμαι σίγουρος πως όλοι μαζί, με τη στήριξη 
της κοινωνίας και της Πολιτείας και τη δική 
μας προσπάθεια θα αφήσουμε την οικονομική 
κρίση και τις αρνητικές της παρενέργειες σύ
ντομα στο παρελθόν.

Κυρίες και Κύριοι,
Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Οι επιλογές 

μας ως χώρα, ως κοινωνία, ως Αστυνομία, ως 
άτομα, είναι λίγες και απολύτως συγκεκριμέ
νες.

Ενότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη, προ
σπάθεια.

Όπου, στη μακραίωνη ιστορία αυτού του 
τόπου, αυτά συνυπήρξαν ο Έ λληνας μεγα
λούργησε. Είμαστε μαθημένοι να ξεπερνού
με τις δυσκολίες, έστω κι αν καταλήγουμε

0α προσπαθήσω με 
όλες μου τις δυνάμεις 
να ανταποκριθώ 
στα καθήκοντα και 
τις υποχρεώσεις 
μου απέναντι στην 
κοινωνία, τους 
συνανθρώπους, τους 
συναδέλφους,την 
Πατρίδα μου
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σ'αυτές με δική μας, συνήθως, υπαιτιότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι, 
κι αυτή τη φορά, να τα καταφέρουμε. Να αποδείξουμε για μια ακό
μη φορά ότι ο Έλληνας, όταν αφήνει πίσω του την γκρίνια, τη μεμ- 
ψιμοιρία, τον ατομικισμό και όλα αυτά τα μικρά αλλά με τις μεγάλες 
αρνητικές επιπτώσεις ελαττώματα είναι ικανός για το καλύτερο.

Το τετράπτυχο αυτό προσδιορίζει και θα εξακολουθήσει να προσ
διορίζει τη λειτουργική και επιχειρησιακή δράση της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην εκπλήρωση της αποστολής της.

Ενότητα και Αλληλεγγύη: Μεταξύ των Υπηρεσιών και του προ
σωπικού της για την αποτελεσματική επίτευξη των στόχων τους.

- Με τα άλλα Σώματα και τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστα
σίας του Πολίτη, στο πλαίσιο της ενιαίας πολιτικής κατεύθυνσης 
και υπό το πρίσμα του ενιαίου δόγματος εσωτερικής ασφάλειας και 
πολιτικής προστασίας.

- Με την κοινωνία, ως μέρη του ίδιου συνόλου, ως συνοδοιπόροι 
στην ίδια κοινή διαδρομή, ως φορείς της ίδιας βαριάς υποχρέωσης: 
Της δημιουργίας μιας χώρας, ενός κόσμου καλύτερου για τις επό
μενες γενιές.

Δικαιοσύνη: Στη συμπεριφορά μας προς τον πολίτη, στις υπηρε
σιακές μας ενέργειες, σε κάθε μας πράξη.

Δικαιοσύνη, όχι μόνον ως αναγκαία υπηρεσιακή επιλογή αλλά ως 
αντίληψη, ως στάση ζωής.

Δεν έχουμε δικαίωμα για μεροληψία και διακρίσεις. Δεν χαριζό
μαστε σε κανέναν. Δικαιοσύνη παντού.

Προσπάθεια: Σε ατομικό, υπηρεσιακό κοινωνικό επίπεδο. Προ
σπάθεια συντεταγμένη, κοινή, ανιδιοτελή, δημιουργική. Προσπά
θεια εθνική.

Από την πλευρά μου, θέλω να δεσμευθώ στην Πολιτεία και στην 
κοινωνία, ότι θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια για μια Αστυ
νομία

σύγχρονη, δίκαιη, δημοκρατική
Για μια Αστυνομία αποτελεσματική, κοντά 

στον Πολίτη, για τον Πολίτη.
Για μια Αστυνομία που η δράση της διέπε- 

ται από τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρα
τίας, του κράτους δικαίου, του σεβασμού των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιω
δών ελευθεριών.

Για μια Αστυνομία με ανθρωπιά για την 
οποία η ζωή, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια 
αποτελούν κοινά ανθρώπινα αγαθά, η προστα
σία των οποίων αποτελεί βασική της υποχρέ
ωση, ανεξαρτήτως ιδιαίτερων φυσικών, πο
λιτισμικών, φυλετικών, θρησκευτικών και 
εθνικών ή εθνοτικών χαρακτηριστικών.

Θέλω να δεσμευτώ στο προσωπικό του Σώ
ματος ότι θα είμαι πάντοτε στο πλευρό του, 
συνεργάτης στο έργο του, συμπαραστάτης 
στις δυσκολίες του, αλληλέγγυος στα προβλή- 
ματά του.

Θέλω επίσης να δεσμευτώ για την ενίσχυση 
των κανόνων και των διαδικασιών αξιοκρατί-

ί ί
Γνωρίζω πως τα 

προβλήματα από την 
οικονομική δυσπραγία 
επηρεάζουν την 
καθημερινότητα μας, 
τη ζωή μας. Γνωρίζω 
όμως ότι η λύση στο 
πρόβλημα δεν είναι η 
άρνηση, η υποχώρηση, 
η αδράνεια, η 
απαισιοδοξία

ας σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας του Σώματος. Η ικα
νότητα, η αξία, η προσπάθεια, το ενδιαφέρον, η αποτελεσματικότητα 
αποτελούν παράγοντες τους οποίους οφείλουμε να επιβραβεύουμε, 
να επικροτούμε, να ενισχύουμε. Αντιθέτως, η ανικανότητα, η αδια
φορία, η ανεπάρκεια, ο καιροσκοπισμός και η αδράνεια συνιστούν 
τροχοπέδη στην προσπάθεια του Σώματος, αδικούν τη συντριπτική 
πλειοψηφία του προσωπικού, υπονομεύουν το έργο όλων μας και 
πρέπει να εξαλειφθούν.

Είμαι όμως υποχρεωμένος, από την άλλη πλευρά, να επισημάνω 
ότι το αστυνομικό περιβάλλον, η αστυνομική οικογένεια, δεν ανέχε
ται και αποβάλλει τα στελέχη του Σώματος, όποιον βαθμό κι όποιαν 
θέση και αν κατέχουν, εφόσον οι πράξεις και η εν γένει συμπεριφορά 
τους μαρτυρούν διαφθορά χαρακτήρα ή αποκλίνουν από τις απαιτή
σεις που ορίζει η ιδιότητά τους ως θεσμικών εγγυητών της έννομης 
τάξης και της προστασίας των πολιτών.

Αναμφίβολα η κοινωνία εξελίσσεται. Ακόμη και μέσα από κρί
σεις. Συνάμα όμως μεταβάλλονται οι αντιλήψεις της. Ειδικά για την 
Αστυνομία, η κυρίαρχη κοινωνική αντίληψη φαίνεται να ξεπερνά 
πλέον την παρωχημένη εκτίμηση ότι αυτή, η Αστυνομία δηλαδή, 
αποτελεί μια κοινωνική αναγκαιότητα, έναν όχι ιδιαιτέρως συμπα
θή προληπτικό και κατασταλτικό μηχανισμό, ένα «αναγκαίο κα
κό». Σήμερα οι πολίτες αντιλαμβάνονται την Αστυνομία ως έναν 
σημαντικό παράγοντα της ομαλής συμβίωσης και συνοχής και την 
εντάσσουν στις βασικές προϋποθέσεις για την αναβάθμιση της ποι
ότητας ζωής τους.

Υποσχόμαστε λοιπόν, θέλουμε, μπορούμε και θα επιτύχουμε, η 
αντίληψη αυτή να παγιωθεί και να ενισχυθεί περισσότερο.

Ευχαριστώ θερμά τον απερχόμενο Αρχηγό της Ελληνικής Αστυ
νομίας για τη σημαντική προσφορά του στο Σώμα και την εξαιρετι
κή συνεργασία που είχαμε, να τον διαβεβαιώσω πως θα προσπαθή
σω να συνεχίσω το άκρως επιτυχημένο έργο του, να τον συγχαρώ 

για την ανάληψη των νέων του καθηκόντων 
ως Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και 
να εκφράσω τη χαρά και την ικανοποίησή μου 
που η συνεργασία μας θα συνεχιστεί.

Θα ήθελα, τελειώνοντας, να εκφράσω την 
εμπιστοσύνη μου στο προσωπικό του Σώμα
τος για τις ικανότητες, την αίσθηση καθή
κοντος και το υψηλό αίσθημα ευθύνης του, 
να καλέσω όλους, αστυνομικούς, συνορια
κούς φύλακες, ειδικούς φρουρούς, πολιτι
κούς υπαλλήλους να θυμηθούν τον όρκο και 
τις υποχρεώσεις τους έναντι της πατρίδας και 
της κοινωνίας, να ανατρέξουν στην ιερή παρα
καταθήκη του χρέους και της προσφοράς που 
έχουν αφήσει για μας οι συνάδελφοί μας που 
θυσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκο
ντος, να ανασυνταχθούμε και να ξεκινήσουμε 
όλοι μαζί, οργανωμένα και αποφασιστικά την 
πορεία προς το μέλλον. Για μια κοινωνία ασφα
λέστερη, μια Αστυνομία ακόμη καλύτερη, ένα 
αύριο με όραμα και προοπτική. ]
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ΚΥΒΙΚΑ ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ

A
ΘΕΣ/ΚΗ

A
ΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 

A 1 Β
ΝΗΣΟΙ & ΘΡΑΚΗ 

Α | Β

0-928 0 - 6 257 € 224 € 209 € 175 € 195 € 158 €

929-1214 7 - 8 275 € 238 € 225 € 189 € 206 € 170 6

1215-1499 9 -1 0 325 € 279  € 270  € 234 € 238 € 201 €

1500-1/85 11-12 350 € 299 € 284 € 247  € 248 € 211 €

1786-20/1 13-14 368 € 321 € 304 € 267  € 274  € 237 €

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

ΚΥΒΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

50 7 4  € 6 8  € 55  €

51-125 108 € 9 8  € 7 8  €

126-250 134 € 105 € 85  €

251 -... 163 € 147 € 115 6

Εκτττω τικά π α κέτα  
π ρ ό σ θ ετω ν  κ α λ ύ ψ εω ν  

π υ ρ ό ς - κλοπ ής

Ασφάλιση κλοπής κατοικίας με 30€ / έτος! Ευέλικτα νοσοκομειακά & Συνταξιοδοτικά προγράμματα σε άτοκες δόσεις! I))
Οικογενειακές/Ομαδικές εκπτώσεις - ειδικές τιμές σε Φ.Ι.Χ. - Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ www.instealth.gr

Πακέτο 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

Πακέτο Β
Δεν περιέχει νομική προστασία & 
προσωπικό ατύχημα οδηγού

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

A. Κ. ΚΟΥΤΣΟΜ ΠΛΗΣ
Αθήνα: Λ. Α λεξά νδ ρ α ς  & Ιπποκράτους, τηλ. 210 6422225  - fax. 210 6422228

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΙΚΕΥΗ 09 :00 - 19:00

http://www.instealth.gr


Συνέντευξη
,ε τον Διευθυντή της CEPOL, Dr Ferenc Banfi
VI ' . ' X l . p A 1  ̂ /

1 Y/A' Κλεάνθης Παπαγιαννόπρύλός y
Εθνικό Τμήμα CEPOl < f  /  f —

H  CEPOL αποτελεί μία ευρωπαϊκή Υπηρεσία, εμπλεκόμενη στην Αστυνο
μική και Δικαστική Συνεργασία, σε θέματα εγκληματικότητας και ανήκει σε 
μία ομάδα Υπηρεσιών (JHA) που ιδρύθηκαν για να βοηθήσουν τα κράτη -  μέλη 
να συνεργαστούν για την καταπολέμηση του οργανωμένου και διασυνοριακού 
εγκλήματος. Βασικός της στόχος είναι να καταστεί ο θεμέλιος λίθος της Αστυνο
μικής Εκπαίδευσης στην Εκπαίδευση. Αναφορικά με το έργο της CEPOL, το πα
ρόν και το μέλλον της, ο Διευθυντής αυτής μας έκανε την τιμή να μας παραχω
ρήσει την κάτωθι συνέντευξη:

Δρ. Banfi από το 2010, είοαοχε και επισήμως ο Διευθυντής της CEPOL. Καταρχάς, θα θέλαμε να 
σας ευχαριστήσουμε που μας δώσατε την ευκαιρία να σας πάρουμε αυτή τη συνέντευξη. Προτού 
προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να παρουσιάσετε τον εαυτό σας στους 
αναγνώστες μας. Ακολούθως, θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα για την CEPOL ως Ευρωπα
ϊκή Υπηρεσία: το ιστορικό, τους στόχους, το όραμα της καθώς και το εκπαιδευτικό της έργο.

Είμαι 53 ετών, παντρεμένος και ευτυχισμένος πατέρας 6 παιδιών. Απέκτησα το πρώτο μου πτυχίο σ τψ  Αστυ
νομική Ακαδημία της Ουγγαρίας και το δεύτερο στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Szeged (Ουγγαρία). 
Κατατάγηκα στην Ουγγρική Αστυνομία το 1980 με το βαθμό του Αρχιφύλακα. Έ χω  κρατήσει εξαίρετες αναμνή
σεις εργαζόμενος στην πρώτη γραμμή μέχρι και τις πλέον ανώτερες θέσεις. Στην αρχή της καριέρας μου εργάστηκα 
στην εξιχνίαση εγκλημάταιν και στο τέλος είχα ανέλθει στον βαθμό του Υπαρχηγού της Ουγγρικής Αστυνομίας. Κα
τόπιν, δούλεψα 11 έτη σε διεθνείς θέσεις Επιβολής του Νόμον. Μου αρέσει να εργάζομαι σε πολύ-πολιτισμικό πε
ριβάλλον και να αντιμετωπίζω συγκεκριμένες προκλήσεις. Προτού εργασθώ στη CEPOL, είχα την τιμή να ηγηθώ
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του Κέντρου Επιχειρήσεων SECI για τψ  καταπολέμηση του Διασυνορια
κού Εγκλήματος στην Νόηο-ΑνατοΧική Ευρώπη, ήμουν υπεύθυνος προ
γράμματος για αποτροπή της τρομοκρατίας και την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος στον Καύκασο και ηγήθηκα της Αποστολής Με
θοριακής Συνδρομής στα σύνορα μεταξύ των Δημοκρατιών της Μολδα
βίας και Ουκρανίας.

Ζούμε οε μια εποχή όπου η εγκληματικότητα διογκώνεται. 
Με ποιο τρόπο η CEPOL μπορεί να βοηθήοει τις Ευρωπαϊκές 
Αστυνομίες και τους αστυνομικούς στην καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας;

Η εγκληματικότητα θεωρείται μέγιστος παράγοντας στη διαμόρφωση 
της ευτυχίας, της παραγωγικότητας και του αισθήματος της ασφαλείας 
του κάβε Ευρωπαίου πολίτη. Κάθε Αστυνομία βρίσκεται στην υπηρεσία 
και προστασία των πολιτών της.

Η CEPOL προσφέρει στους αστυνομικούς τη δυνατότητα να επεκτεί
νουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους νέους τύπους εγκλημάτων και τους 
καινούριους τρόπους αντιμετώπισης αυτών, τους νέους στόχους, τα και
νούρια εγκληματικά δίκτυα καθώς και τους τρόπους καταπολέμησης των 
νέων τρόπων λειτουργίας αστών (modus operandi).

Επίσης, εν μέσω της παγκοσμιοποίησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκε
ται αντιμέτωπη μ ε αυξημένες προκλήσεις ασφαλείας, οι οποίες απαιτούν 
κοινές Ευρωπαϊκές αντιδράσεις, αυξημένη συνεργασία, επαγγελματισμό 
και υπευθυνότητα.

Για να υποστηρίξει τις Δικαστικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Επι
βολής του Νόμου, όπως η EUROPOL και η EUROJUST, στις προσπά
θειες που καταβάλουν για την καταπολέμηση του εγκλήματος, η CEPOL 
αναπτύσσει εργαλεία που έχουν άμεση σχέση με τα εγκλήματα που απα
σχολούν τους ανώτερους αστυνομικούς, αυξάνει την ενημέρωση κα τη 
γνώση σχετικά με τις Κοινές Ομάδες Έρευνας, την Καθοδήγηση και την 
Διαχείριση του αστυνομικού προσωπικού όπως π.χ. με το Σεμινάριο Διοί
κησης Ανώτατων Αξιωματικών (TOPSPOC).

Στο δεύτερο εξάμηνο του 2011 η επεξεργασία του καινούρι
ου μοντέλου δομής της CEPOL θα έχει ολοκληρωθεί. Σε ού- 
γκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ποιες είναι οι προσδοκίες 
σας για αυτή την καινούρια προσέγγιση στη διακυβέρνηση της 
CEPOL;

Πρώτα από όλα, θα ήθελα να επιοημάνω πως όλες οι μελλοντικές αλ
λαγές βασίζονται στα επιτεύγματα που έχουμε καταφέρει έως τώρα. Ανα
ζητούμε καλύτερη αποδοτικότητα αναφορικά με τη διακυβέρνηση, την 
ηγεσία και τη διαχείριση του προσωπικού. Ως ευρωπαϊκή Υπηρεσία, οφεί
λουμε να προσδίδουμε αυξημένη αξία στις προσπάθειες των Εθνικών Υπη
ρεσιών Επιβολής του Νόμου και των άλλων Υπηρεσιών της Ε.Ε. όπως 
η EUROPOL, η FRONTEX και η EUROJUST.
Στόχος μας είναι να καταστεί η CEPOL ένας Οργα
νισμός παγκοσμίου εμβέλειας και φήμης σε θέματα 
αστυνομικής εκπαίδευσης, μέσω της δυναμικής ανά
πτυξης της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αλ
λαγές φθάνουν μέχρι και τσν πυρήνα των δραστηρι- 
οτήτων της CEPOL, με απώτερο σκοπό την παροχή 
ποιοτικής εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή κοινότητα 
Υπηρεσιών Επιβολής του Νόμου. Η  καινούρια δια
κυβέρνηση της CEPOL θα βασίζεται πάνω σε τρεις

(ψχες:
►Μια πιο ελαφριά και ευέλικτη δομή: όλες οι Επιτροπές που μέχρι πρό

τινος έδιναν αναφορά στο Δ.Σ. έχουν καταργηθεί. Τώρα επεξεργαζόμαστε 
πς Ομάδες Εργασίας και τις Ομάδες ad-hoc για να αξιολογήσουμε την από
δοσή τους και να επαναπροσδιορίσουμε το ρόλο και τη λειτουργία τους.

►Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα της CEPOL θα βασίζεται 
στις επιδόσεις του δικτύου των Εθνικών εκπαιδευτικών οργανισμών της.

►Προκειμένου να μεγιστοποιήσουμε την απόδοση τους, θα πρέπει να 
εξελίξουμε τις διαδικασίες μας.

Στο τεύχος Ιουνίου του διαδικτυακού περιοδικού «Εντός της 
Γραμματείας CEPOL», αναφέρετε ότι αναζητάτε τρόπους για να 
επενδύσετε πάνω στα επιτεύγματα της CEPOL και ότι θα πρέπει 
να δοθεί στην Υπηρεσία η εντολή, η δυνατότητα καθώς και τα 
μέσα ώστε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην παροχή ποιοτι
κής εκπαίδευσης στις Υπηρεσίες Επιβολής του Νόμου στην Ευ
ρώπη. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα κυριότερα επιτεύγματα 
της CEPOL αυτά τα δύο χρόνια; Πως κατέστη δυνατό να φτάσει 
σε αυτά τα επιτεύγματα και πως θα είναι πλέον δυνατό για την 
Υπηρεσία να αποκτήσει τις κατάλληλες συνθήκες προκειμένου να 
επενδύσει σε αυτά που έχει κερδίσει;

Αποτέλεσμα της πενταετούς αξιολόγησης και των επτά προτάσεων, όπως 
επισημάνθηκαν από το Συμβούλιο των Υπουργών, ήταν να ανοίξει η πόρτα 
για την επεξεργασία του καινούριου νομικού πλαισίου. Η  Ε. Επιτροπή συ
νεργάζεται στενά με τη CEPOL και αναμένεται ότι μέχρι το τέλος τον 2012 
η πρόταση για το μέλλον της CEPOL να έχει ολοκληρωθεί και θα δοθεί στο 
Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και τα άλλα ενδιαφερόμενο μέρη για ευρείες δι- 
αβουλεύσεις. Ελπίζουμε ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα εγκριθεί το 2013 και 
θα τεθεί σε εφαρμογή το 2014. Ο δρόμος για αυτό το ιδεατό καθεστώς περ
νάει μέσα από συζητήσεις, αξιολογήσεις και μελέτες σκοπιμότητας, οπότε εί
ναι πολύ νωρίς για να προχωρήσουμε σε λεπτομέρειες. Μέχρι την έγκριση 
του καινούριο νομικού πλαισίου, κινούμαστε για την εφαρμογή της στρατη
γικής, την πραγματοποίηση μικρών προτάσεων, την ενίσχυση της Γραμμα
τείας, την ανανέωση της λίστας εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βάση των 
εκπαιδευτικών αναγκών και των καινούριων μαθησιακών επιλογών που 
προσφέρονται στους αστυνομικούς.

Ποιό είναι το όραμα σας για την CEPOL; Που/πως θα είναι η 
CEPOL οε 5-10 χρόνια από τώρα;

Η  CEPOL θα είναι μία εξελισσόμενη και καινοτόμος Υπηρεσία. Θα εί
ναι μία Ακαδημία με φυσική υπόσταση, η οποία θα ενισχύεται από εμπει
ρογνώμονες. Η  CEPOL θα αναγνωρίζεται από όλα τα σινεργαζόμενα μέρη 
και αρχές, στον γενικότερο αστυνομικό και εκπαιδευτικό χώρο, ως η πρω
ταρχική πηγή μάθησης και εξέλιξης στο τομέα της εκπαίδευσης και της μόρ

φωσης, για μια ενισχυμένη συνεργασία και αστυνό
μευση στην Ευρώπη.

Τα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα θα παίζουν 
κομβικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των φιλόδοξων 
στόχων, καθώς η CEPOL λειτουργεί ως δίκτυο.

Ζούμε σε μία εποχή σοβαρών οικονομικών 
περιορισμών σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυ
τή την περίοδο, η CEPOL αποφάσισε να μει- 

I ώσει τον ετήσιο αριθμό Σεμιναρίων της. Εί-
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ναι η απάντηση στη γενικότερη οικονομική κατάσταση ή έχει 
να κάνει με τον γενικότερο στρατηγικό σχεδίασμά της Υπηρε
σίας; Είναι μέρος αυτού του σχεδιασμού η πιθανότητα της πα
ροχής εκπαίδευσης αποκλειστικά με τη χρήση εξ’ αποστάσεως 
βοηθημάτων;

Δεν υπάρχει δημοσιονομική σκοπιμότητα πίσω από αυτή την απόφα
ση. Το κίνητρο μας είναι η ανάγκη για ανανέωση και να μην προσφέρου
με ξανά τα ίδια σεμινάρια και τις ίδιες μαθησιακές ευκαιρίες κάθε χρόνο. 
Η πενταετής αξιολόγηση της απόδοσης της CEPOL, μας βοήθησε να ανα
γνωρίσουμε τα δυνατά μας σημεία και τις περιοχές όπου ήταν αναγκαία 
περαιτέρω ανάπτυξη. Είμαστε υπέρμαχοι της ποιοτικής μάθησης, οπότε 
μια ποσοτική προσέγγιση δεν είχε νόημα.

Η  εξ’ αποστάσεως μάθηση (ηλεκτρονική μάθηση) είναι ένα σύγχρονο 
εργαλείο το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί σε συγκεκριμένη ομάδα στό
χο και είναι κατάλληλη για μεγάλο αριθμό θεμάτων. Ο αριθμός αυτών 
των θεματικών ενοτήτων αναμφίβολα θα αυξηθεί μελλοντικά αλλά δεν θα 
αντικαταστήσει τη διαπροσωπική εκπαίδευση. Η  CEPOL διαθέτει επαρ
κή προϋπολογισμό για να υλοποιήσει όποια εκπαιδευτική δραστηριότητα 
κριθεί σημαντική χωρίς κάποιον περιορισμό, αλλά όλες αυτές οι δραστη
ριότητες θα πρέπει να βασίζονται σε εκτιμήσεις για τις πραγματικές εκ
παιδευτικές ανάγκες και θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ανταποκρίνονται 
στις προσδοκίες των αρχών επιβολής του νόμου.

νομική συνεργασία. Παραδείγματος χάριν, η εκπαίδευση για τις Κοινές 
Ομάδες Έρευνας ή παρόμοιας ευαισθησίας αστυνομικές επιχειρήσεις, θα 
απαιτεί προσωπική επαφή, εμπιστοσύνη και τη δημιουργία προσωπικών 
δικτύων.

Θα ήθελα να δω την CEPOL να διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη ηλεκτρονι
κή βιβλιοθήκη για θέματα επιβολής του Νόμου, η οποία θα είναι προσβά- 
σιμη σε αστυνομικούς και δικαστικούς υπαλλήλους σε όλη την Ευρώπη. 
Αναμένω άτι χιλιάδες αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν και θα λαμβάνουν 
μέρος σε σεμινάρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ηλεκτρονικής μά
θησης, καθώς και σε διαδικτυακές εκδηλώσεις συμπεριλαμβανομένων 
και συζητήσεων.

Αυτή τη στιγμή, οι χρήστες μπορούν να εγγράφονται στο δικτυακό τό
πο της CEPOL και να αποκτούν πρόσβαση: σας θεματικές ενότητες ηλε
κτρονικής μάθησης, όπου μπορούν να ενημερωθούν για την EUROPOL, 
τη Συνθήκη του Schengen όπως και να βελτιώσουν τη χρήση της Α γγλι
κής Αστυνομικής Ορολογίας, στην Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη, στις Ανοι
χτές Πλατφόρμες, όπου υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για διαφορετι
κά θέματα αστυνομικής φύσεως (Ξέπλυμα Χρήματος, Αγγλική Γλώσσα, 
η Συνθήκη του Schengen και πολλά άλλα) και να παρακολουθούν δωρε
άν διαδικτυακά Σεμινάρια / διαδικτυακάς εκπαιδεύσεις σε διάφορες, αστυ
νομικής φύσεως, θεματικές και να γίνουν μέλη μια  μεγάλης κοινότητας 
αστυνομικών και μέλη μια μεγάλης κοινότητας πρακτικών.

Ποια είναι τα προϊόντα κλειδιά που προσφέρει η CEPOL 
στους αστυνομικούς στην Ευρώπη;

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες, σεμινάρια και συνδιασκέψεις όπως το 
TOPSPOC, το οποίο προορίζεται για αστυνομικούς σε ανώτερες ηγετι
κές θέσεις και είναι μία  πολύ δημοφιλής και αξιοζήλευτη πολυμερής εκ
παιδευτική δραστηριότητα, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός και Διοίκηση στη 
Διαχείριση Κρίσεων ή τα τρία επίπεδα της Αστυνόμευσης στην Ευρώπη, 
το οποίο προσφέρει διδακτικές μονάδες, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της 
Μπαλόνια.

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης και ειδικότερα η θεματική ενό
τητα της EUROPOL, που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της CEPOL.

Το περιοδικό για την Έρευνα και Επιστήμη.
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Αξιωματικών, το οποίο επι

τρέπει σε 200 αξιωματικούς να επισκεφτούν άλλα κράτη -μ έλη  της Ε.Ε. 
το 2011.

Ποιες είναι οι προσδοκίες οας στον τομέα της ηλεκτρονικής 
μάθησης και στην εξέλιξη ενός τέτοιου εργαλείου; Ποια είναι 
τώρα και ποια θα είναι μελλοντικά, τα οφέλη γτα τους πιθανούς 
χρήστες;

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει πολύ μεγάλες προοπτικές και οφέλη ανα
φορικά με το κόστος, τον αυξημένο αριθ
μό συμμετεχόντων, την εύκολη πρόσβαση 
στη γνώση ή στην εκπλήρωση προσωπι
κών προσδοκιών. Ταυτόχρονα, πιστεύω 
ακράδαντα ότι η Ηλεκτρονική Μάθηση 
δεν αντικαταστήσει την εκπαίδευση στην 
αίθουσα, ειδικότερα σε ορισμένους τομείς 
όπου οι ικανότητες ή οι γνώσεις δεν εί
ναι επαρκείς για να υλοποιηθεί η αστυ-
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Εκτός της CEPOL, υπάρχουν διάφορες Υπηρεσίες και Ορ
γανισμοί οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματική εκπαίδευση σε 
αστυνομικούς (EUROPOL, EUROJUST, FRONTEX, OLAF, 
CEDEFOP, κλπ). Έ χουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή της 
επικάλυψης της εκπαίδευσης και τον συγχρονισμό των απο
τελεσμάτων με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέ
ρουν αυτοί οι Οργανισμοί; Τι παραπάνω έχει να προσφέρει η 
CEPOL στο ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής 
Εκπαίδευσης;

Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι κανένας από τους προαναφερόμενους Ορ
γανισμούς δεν προσφέρει πιστοποιημένη επαγγελματική εκπαίδευση. Ε ί
ναι αλήθεια ότι καμία Υπηρεσία δεν προσφέρει πτυχία ανώτερης εκπαί
δευσης αλλά η CEPOL κινείται σε αυτή την κατεύθυνση σύμφωνα με την 
στρατηγική της.

Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει συντονισμός στην Ευρωπαϊκή Αστυνομι
κή Εκπαίδευση. Η  CEPOL, η EUROPOL και η FRONTEX έχουν ανα
πτύξει κοινές ενέργειες με στόχο τον συντονισμό των προσπαθειών και 
τη δημιουργία μεγαλύτερης συνεργίας. Αυτό είναι ένα πολλά υποσχόμε
νο πρώτο βήμα αλλά δεν είναι αρκετό. Πιστεύω άτι η συγχώνευση του 
προγράμματος εκπαίδευσης των αστυνομικών επιβάλλεται, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η μείωση του κόστους και ο συντονισμός της εκπαίδευ- 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  σης καθώς και για να μπορέσουν όλες οι

Υπηρεσίες να επικεντρωθούν στον πυρή
να των δραστηριοτήτων τους.

Η  CEPOL προσφέρει την εμπειρία 
των τελευταίων δέκα ετών, την εκπαίδευ
ση καθώς και το ακαδημαϊκό της υπό
βαθρο, το οποίο βασίζεται κυρίως στο 
δίκτυο των εθνικών εκπαιδευτικών ορ
γανισμών.
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Η επίσημη γλώσσα εργασίας της CEPOL είναι η Αγγλική. Συ
νέπεια τούτου, η πλειονότητα των προϊόντων της είναι στα Αγ
γλικά. Αυτό επηρεάζει τον αριθμό των πιθανών αστυνομικών 
που μπορούν να εκπαιδευτούν, λόγω μη επαρκών γλωσσικών 
ικανοτήτων. Πως προσπαθεί η CEPOL να αντιμετωπίσει αυτό 
το ζήτημα;

Φέτος για πρώτη, φορά, μέρος του προϋπολογισμού επικοινωνκάν μας 
θα δοθεί για τη μετάφραση κομβικών εγγράφων, στις 23 γλώσσες της Ε.Ε. 
Ή δη, ο δικτυακός τόπος της CEPOL είναι μεταφρασμένος σε άλες τις 
γλώσσες της Ε.Ε.

Σύμφωνα με την Απόφαση 681/2005 του Συμβουλίου της 
Ε.Ε., η Ομάδα Στόχος της CEPOL είναι ανώτεροι αξιωματικοί 
των Αστυνομιών των Κ-Μ της Ε.Ε. Ποια είναι η δική σας προ
σέγγιση οε αυτή τον όρο και πως πιστεύετε ότι θα πρέπει να την 
ερμηνεύσουν τα K-M? Μήπως θα έπρεπε η CEPOL να προτείνει 
μια τροποποίηση της ιδρυτικής της απόφασης;

Αν και έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες για να βρεθεί κοινή ερ
μηνεία αυτού τον όρου, οι προσπάθειες αυτές έχουν απστνχει. Όσον αφο
ρά το μέλλον, όταν στέλνουμε προσκλήσεις ή όταν προτείνουμε συμμετέ- 
χσντες για δραστηριότητες, πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχουμε κατά νου 
περισσότερο τις ανάγκες για διεθνή συνεργασία παρά τους βαθμούς. Σε 
αυτό το πλαίσιο, μπορεί να σχεδιασθεί διαφορετικού τύπου εκπαίδευση, 
για άτομα που κατέχουν ηγετικές ή διευθυντικές θέσεις ή αξιωματούχους 
που εμπλέκονται στη διασυνοριακή συνεργασία.

Η CEPOL, αναγνωρίζοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
Υποψηφίων προς Ένταξη και Γειτνιαζουσών με την Ε.Ε. Χω
ρών, έχει καθιερώσει έναν αριθμό εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών 
με τη συμμετοχή αυτών. Πως αναμένεται αυτή η πρωτοβουλία 
να βελτιώσει τις συνθήκες εκπαιδεύσεις στα Κράτη - Μέλη και 
την περαιτέρω κατανόηση των Αστυνομιών οε αυτές τις Χώρες;

Οι πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, 
τη Στρατηγική για την Εσωτερική Ασφάλεια της Ε.Ε., τη Νέα Πολιτική 
της Ε.Ε. κ.α. εμπνέουν τη CEPOL να προχωρήσει τις εξωτερικές συνεργα
σίες σε ένα πιο πρακτικό επίπεδο. Οι εξωτερικές διαστάσεις της εσωτερι
κής ασφάλειας απαιτούν στενότερη συνεργασία με τους «γείτονες». Αφενός 
θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε Συμφωνίες Συνεργασίας με κάποιες Βαλ
κανικές και Ανατολικοευρωπαϊκές Χώρες και αφετέρου να διαμορφώ
σουμε συγκεκριμένες δράσεις με συνεργάτες με τους 
οποίους έχουμε ήδη επίσημες συμφωνίες. Επιπρο- 
αθέτως, θα συνεχίσουμε με στοχευόμενες δραστηριό
τητες όπως Συνδιασκέψεις.

Σε ένα άκρως απαιτητικό Ευρωπαϊκό ερ
γασιακό περιβάλλον, η ανάγκη για πιστοποί
ηση αναφορικά με τις ικανότητες του προ
σωπικού, έχει αυξηθεί. Έχει κάνει η CEPOL 
βήματα για ένα καλύτερο σύστημα πιστοποί
ησης για τους συμμετέχοντας στις δραστηρι
ότητες της; Υπάρχουν σχέδια για την εφαρ
μογή διαδικασίας απόδοσης διδακτικών

μονάδων;
Είναι μια συνεχής διαδικασία εντός της CEPOL. Πλέον διαθέτουμε 

την πρώτη δραστηριότητα (πολυμερές Σεμινάριο για την Αστυνόμευση 
στη Ευρώπη) το οποίο προσφέρει διδακτικές μονάδες. Αυτό το πιλοτικό 
πρόγραμμα, «Αστυνόμευση στην Ευρώπη», προβλέπεται να είναι Μετα
πτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Επίσης βρισκόμαστε σε συνεργασία με 
την EUROPOL, την ECTEG και την Ε. Επιτροπή και εξετάζουμε τη δυ
νατότητα να αναλάβονμε άλλο ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα, το οποίο 
εφαρμόζεται από το πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, για το έγκλημα στον 
Κυβερνοχώρο.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, η Γραμματεία της CEPOL είχε μια στε
νή συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Εθνικό Τμή
μα CEPOL. Ποια είναι η εντύπωση σας από αυτή την συνεργα
σία και πως θα μπορούσε να εξελιχθεί περαιτέρω;

Όλα τα μέλη της Γραμματείας μου έχουν μεταφέρει την αφοσίωση και 
το ζήλο που η Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία και το Τμήμα CEPOL 
έχουν επιδείξει κατά τη διοργάντύση δραστηριοτήτων με τα υψηλότερα 
στάνταρντ στη χώρα σας. Επίσης, οι γνώσεις και η εμπειρία της Ελληνι
κής Αστυνομίας σε διάφορους άλλους τομείς έχουν εκτιμηθεί δεόντως.

Θα ήθελα να δράξω της ευκαιρίας προκειμένου να σας συγχαρώ για 
την εξαίρετη δουλειά και υποστήριξη που έχετε προσφέρει γενικότερα στις 
προσπάθειες της CEPOL και να εκφράοω τις θερμές ευχαριστίες μου στην 
Ελληνική Αστυνομία για τη συνεχή υποστήριξη καθώς και για την από
σπαση του Έλληνα αξιωματικού ο οποίος διαχειρίζεται και υποστηρίζει 
τις δραστηριότητες της ηλεκτρονικής μάθησης στη Γραμματεία CEPOL.

Κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη, θα θέλαμε να μοιραστείτε με 
τους Έλληνες Αστυνομικούς, κάποιες οκέψεις σας αναφορικά 
με τη CEPOL και τις πιθανές μαθησιακές δυνατότητες που μπο
ρεί να τους προσφέρει, εφόσον εμπλακούν mo ενεργά με τις εκ
παιδευτικές της δραστηριότητες.

Το έγκλημα γίνεται όλο και πιο περίπλοκο, έξυπνο και οργανωμένο κα
θώς και πιο βίαιο και καλύπτει μεγαλύτερες γεωγραφικές περιοχές. Για 
αυτούς τους λόγους όλοι οι Ευρωπαίοι αστυνομικοί χρειάζονται τα σωστά 
εργαλεία προκειμένου να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά το έγκλημα. 
Και η γνώση, η οποία έρχεται μέσω της μάθησης και της εκπαίδευσης, εί
ναι το πλέον σημαντικό εργαλείο που χρειάζεται ένας αστυνομικός.

Η  CEPOL προσφέρει αυτές τις μαθησιακές ευκαιρίες, οι οποίες προσφέ- 
ρσνται επίσης και στους Έλληνες αστυνομικούς. Θα πρέπει να απευθυν

θούν πρώτα στο Εθνικό Σημείο Επαφής της CEPOL 
το οποίο θα επιβεβαιώσει άτι έχουν τη δυνατότητα/ 
ικανότητα να συμμετάαχουν σε μια τάσια δραστηριό
τητα. Εναλλακτικά, μπορούν να εγγραφούν στο ηλε
κτρονικό μας δίκτυο, όπου μπορούν να εκμεταλλευ
τούν όλα τα προϊόντα που προσφέρουμε εκεί.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ νέου για αυ
τή τη σπουδαία ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έρ
γο της CEPOL και να ευχαριστήσω τους Έλληνες 
συνεργάτες μας για τη συνεργασία τους. Θα ήθελα 
να μεταφέρετε τα θερμότερες ευχές μου στην Ελλη
νική Αστυνομία και σε όλους τους Έλληνες αστυνο
μικούς. \
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Του Γεωργίου Χρονόπουλου

Επιστημονικού Διευθυντή
του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Eye Clinic

Αρκετά προβλήματα όρασης, όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός, αντιμετωπίζονται, ως επί το πλεί- 
στοΓ με διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα οι 
αθλητικές, και ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων, όπου η χρήση των γυαλιών ή ακόμη και των φακών επαφής δυ
σχεραίνει την άσκησή τους ή και την εμποδίζει πλήρως. Στα επαγγέλματα αυτά συγκαταλέγονται τα στρατιωτικά καθώς 
και επαγγέλματα όπως αυτό του πυροσβέστη ή του αστυνομικού. Η Ελληνική Αστυνομία διαπιστώνοντας τη δυσκολία 
των εν ενεργεία αστυνομικών να λειτουργήσουν χρησιμοποιώντας διορθωτικά γυαλιά ή φακούς αγκάλιασε και αποδέ
χθηκε ως την πλέον ενδεδειγμένη, τη χειρουργική επέμβαση των ματιών με λέιζερ. Η χρήση του λέιζερ σ’ αυτού του 
είδους τις επεμβάσεις έδωσε άμεση και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα χιλιάδων αστυνομικών κατά την άσκη
ση των καθηκόντων τους και έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό. Η μόνιμη διόρθωση του διαθλαστικού σφάλματος, τους 
απαλλάσσει πλέον από την ανησυχία για την πρακτική δυσκολία των γυαλιών τους που θολώνουν ή των φακών επαφής 
που βγαίνουν ξαφνικά. Επίσης η ύπαρξη μίας διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελούσε και αποτελεί κριτήριο απόρριψης 
στις Στρατιωτικές Σχολές. Έτσι ακόμα και αν ο υποψήφιος πληροί όλα τα κριτήρια εισαγωγής του σε μία τέτοια σχολή η 
ύπαρξη ενός διαθλαστικού σφάλματος ακόμα και με διόρθωση με γυαλιά ή φακούς επαφής (οπτική οξύτητα 10/10) δεν 
του επιτρέπει να λάβει μέρος στις εξετάσεις.Κάθε μία από τις Στρατιωτικές Σχολές έχει τα δικά της κριτήρια όσον αφο
ρά την οπτική οξύτητα που απαιτείται και σε μερικές από αυτές γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με γυαλιά ή φακούς επαφής 
αρκεί η οπτική τους οξύτητα με διόρθωση να μην είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται. Στις Σχολές της Ελληνικής 
Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων) η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι, με ή χωρίς διόρθωση, 10/10 σε κάθε 
οφθαλμό, η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο) και ο αστιγμα
τισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.Είναι προφανές ότι ακόμα και εάν η οπτική οξύτητα με διόρθωση είναι 
ικανοποιητική, το ίδιο το ύψος της διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελεί τροχοπέδη στην συμμετοχή των υποψηφίων στις 
συγκεκριμένες σχολές. Οι διαθλαστικές επεμβάσεις είναι πλέον αναμφισβήτητα μία εξαιρετική εφαρμογή προηγμέ
νης τεχνολογίας η οποία μπορεί να ανοίξει τις πόρτες 
της μελλοντικής επαγγελματικής τους αποκατάστασης 
σε πολλούς νέους, οι οποίοι μέχρι τώρα έβλεπαν τις 
επιλογές τους να περιορίζονται λόγω της κατασκευής 
των ματιών τους, ενώ είχαν όλα τα προσόντα να ακο
λουθήσουν μία λαμπρή σταδιοδρομία.

Σχολές Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε
Αξιωματικών κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην
και Αστυφυλάκων υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικά
της Ελληνικής ισοδύναμο). 0 αστιγματισμός δεν πρέπει να
Αστυνομίας υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες

Σήμερα διανύουμε ήδη την 3η δεκαετία της χρήσης των laser και πραγματικά παρατηρούμε ότι η ακρίβεια και η ασφά
λεια είναι πλέον γεγονός. Με τη χρήση αυτής της αξιοθαύμαστης τεχνολογίας, μπορούμε να εξαλείψουμε οριστικά την 
εξάρτηση από διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής.

Υπάρχουν δύο μέθοδοι αποτελεσματικής διόρθωσης μικρών ή μεγάλων βαθμών μυωπίας, υπερμετρωπίας και αστιγ
ματισμού: η LASIK και η PRK:

Η laser in situ κεροτοσμίλευση (LASIK), ενδείκνυται για μυωπίες από -1 .00 μέχρι -12.00 D και ανάλογα με τις εν
δείξεις. Η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός έχουν περισσότερους περιορισμούς (μέχρι 6 D), ωστόσο μπορούμε να 
επέμβουμε ώστε να μειώσουμε την ανωμαλία εφόσον είναι μεγαλύτερη. 0 χειρουργός δημιουργεί έναν κρημνό (flap) 
στον κερατοειδή σαν καπάκι και το σηκώνει προς τα πίσω. To laser δρα κάτω από τη επιφάνεια και πάνω στο στρώμα 
του κερατοειδούς, σμιλεύοντας την επιφάνειά του χωρίς να την τραυματίζει. To flap κλείνει και η επέμβαση τελειώνει.



Δεν χρειάζεται προστατευτικός φακός ή ράμματα και δεν υπάρχει πόνος ή ενόχληση μετεγχειρητικά.
Μια εναλλακτική τεχνική είναι η φωτοδιαθλαστική κερατεκτομή (PRK). Στην PRK δεν δημιουργείται κανένας 

κρημνός, απλά αφαιρείται το επιθήλιο του κερατοειδούς και εφαρμόζεται απευθείας το laser. Στο τέλος της επέμ
βασης εφαρμόζεται ένας θεραπευτικός φακός επαφής μέχρι να επουλωθεί το επιθήλιο. Η τεχνική αυτή μπορεί 
να εφαρμοστεί όταν το πάχος του κερατοειδούς δεν μας επιτρέπει να κάνουμε LASIK. Η διαφορά ανάμεσα στις 
δύο μεθόδους έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη η διόρθωση γίνεται στην επιφάνεια του κερατοειδούς, ενώ 
στη δεύτερη στο εσωτερικό του. Στη μεν PRK έχουμε κάποιες μικροενοχλήσεις τις 2-3 πρώτες ημέρες, ενώ στη 
LASIK οι ενοχλήσεις είναι μηδαμινές και η αποκατάσταση της όρασης του ασθενούς είναι άμεση από την ίδια κι
όλας ημέρα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο όμως και στις δύο περιπτώσεις. Το σημαντικότερο σημείο μιας 
διαθλαστικής επέμβασης είναι ο σχολαστικός προεγχειρητικός έλεγχος, ο οποίος και θα μας καθορίσει εάν ο 
ασθενής είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη επέμβαση ή όχι. Ο λεπτομερής και σχολαστικός προεγχειρητι- 
κός έλεγχος είναι αυτός που εξασφαλίζει την επιτυχία της επέμβασης. Από πλευράς χρόνου, η επέμβαση διαρκεί 
λίγα λεπτά και πάντως δεν υπερβαίνει τα 5-6 και για τα δύο μάτια. 0 γιατρός χρησιμοποιεί τοπική αναισθησία και 
ο ασθενής δεν πονάει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διόρθωση είναι μόνιμη και ακόμη και στις πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις που παραμένει κάποιο υπόλοιπο μπορεί να γίνει συμπληρωματικό laser, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
διόρθωση. Ουσιαστικό ρόλο στην απόφαση του ασθενούς να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση παίζουν η εμπι
στοσύνη και η σχέση γιατρού-ασθενούς. Η 25ετής και πλέον χρήση των laser μας επιτρέπει να λέμε ότι η πιθα
νότητα σοβαρών επιπλοκών είναι μηδαμινή. Ακόμα και οι πολύ σπάνιες επιπλοκές αντιμετωπίζονται. Είμαστε, μά
λιστα, σε θέση να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής ξεπερνούν κατά 
πολύ τις πιθανότητες κάποιας επιπλοκής από μια διαθλαστική επέμβαση.

Έρευνα αγοράς: Τα καλά αποτελέσματα είναι συνάρτηση της καλής ενημέρωσης. Κάθε ασθενής θα πρέπει 
να κάνει μια εκτενή έρευνα αγοράς ώστε να είναι όσο το δυνατόν διασφαλισμένος. Τα δύο σημαντικότερα στοι
χεία για μια επιτυχή επέμβαση λέιζερ είναι η επιλογή ενός έμπειρου και πολύ καλά εξειδικευμένου ιατρού και η 
τεχνολογία του excimer laser. Ο χειρουργός σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί λέιζερ τελευταίας γενιάς, που έχουν 
αποδειχθεί ως πιο εξελιγμένα, ασφαλή και ακριβή στην διόρθωση.Ο στόχος του ιατρού είναι να ενημερώσει τους 
υποψήφιους ασθενείς και να τους συμβουλέψει για το κατά πόσο είναι καλοί υποψήφιοι, περιλαμβάνοντας και την 
ενημέρωση επάνω στο αναμενόμενο αποτέλεσμα, την μετεγχειρητική αγωγή και παρακολούθηση, τους ενυπάρχο- 
ντες κινδύνους καθώς επίσης και για το τι θα πρέπει να κάνει την επόμενη ημέρα.Με γνώμονα λοιπόν την εμπει
ρία, την ασφάλεια, την τεχνογνωσία, αλλά και την διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κάθε νέα επαναστατική μέθοδο 
διάγνωσης και θεραπείας, το ιατρικό δυναμικό του “Eye Clinic” είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει σε όλες τις 
τυχόν απορίες σας.

Τέλος, συναισθανόμενοι την οικονομική κρίση που υπάρχει και ως ελάχιστη συμβολή στην αντιμετώπισή της, 
αποφασίσαμε να προσφέρουμε 50% έκπτωση σε όλες τις διαθλαστικές επεμβάσεις για στελέχη και εργαζομέ
νους στην Ελληνική Αστυνομία.

Γιώργος Χρονόπουλος, Χειρουργός Οφθαλμίατρος- Επιστημονικός Διευθυντής “Eye Clinic”
(Β.Σοφίας 64 Αθήνα, τηλ: 2103614700-1, www.eyeclinic.com.gr)

http://www.eyeclinic.com.gr
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Υ/Α Αναστασιάδη Αλέξανδρου *

Ηλεκτρονικό Δίκτυο της CEPOL
Α. Εισαγωγή -  Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού δικτύου ως καθήκον της CEPOL:

Η CEPOL, ως Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπαίδευση των στελε
χών των Εθνικών Αστυνομιών των Κρατών - Μελών, μέσα από δραστηριότητες που βασίζονται είτε στις ανάγκες των 
Κρατών - Μελών ή σε αυτές που καθορίζονται από την ίδια την Ε.Ε. μέσω των θεσμικών οργάνων της.

Ενα από χα καθήκοντα της Υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη ενός Ηλεκτρονικού Δικτύου για την παροχή υποστήρι
ξής αναφορικά με την εκπλήρωσή των στόχων της, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη λήψη όλων των αναγκαίων μέ
τρων ασφαλείας.

Το Ηλεκτρονικό Δίκτυο της CEPOL αποτελεί κατ’ επέκταση την πλατφόρμα εκείνη που υποστηρίζει σε ουσια
στικό βαθμό όλες τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας, μέσα από καινοτόμες και σύγχρονες ηλεκτρονικές εφαρμογές, 
ενώ παράλληλα παρέχει επιπλέον δυνατότητες κατάρτισης του προσωπικού των Εθνικών Αστυνομιών των Κρατών 
-  Μελών, με τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων.

Β. Λόγοι δημιουργίας:

Το ηλεκτρονικό δίκτυο της CEPOL (CEPOL’s e-Net), με βάση την Απόφαση 681/2005 του Συμβουλίου της Ε.Ε., 
δημιουργήθηκε, κυρίως, προκειμένου:

►Να πραγματοποιεί και να υποστηρίζει εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
►Να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, απόψεων, εμπειριών και επιστημονικών ερευνών σε θέματα αστυ

νομικής φύσεως, μεταξύ των Αξιωματικών και του προσωπικού των Αστυνομιών των Κρατών -  Μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης.

►Να συνεισφέρει στη δημιουργία προοπτικών πρόσβασης στην «κοινωνία της γνώσης» από τους Αστυνομικούς. 

Γ. Δομή Ηλεκτρονικού Δικτύου

Η Δομή του Ηλεκτρονικού Δικτύου μεταβάλλεται σημαντικά μεταξύ των απλών επισκεπτών και των εγγεγραμμέ
νων σε αυτό χρηστών. Στην κάτωθι εικόνα δίνεται μία σχηματική απεικόνιση του Ηλεκτρονικού περιβάλλοντος.
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Ηλεκτρονικό 
Δίκτυο της 
CEPOL

Το ηλεκτρονικό δίκτυο της CEPOL, όπως φαίνεται στην εικ.1, αποτε- 
λείται σε πρώτο στάδιο από την αρχική ιστοσελίδα της CEPOL, η οποία 
είναι διαθε'σηιη και ανοικτή σε όλους τους χρήστες οι οποίοι επισκέπτο
νται την ηλεκτρονική διεύθυνση www.cepol.europa.eu και περιλαμβάνει 
γενικές πληροφορίες, όπως: μελλοντικές δραστηριότητες της Υπηρεσίας 
πρόσφατα νέα, κτλ.

Αρχική
Σελίδα
CEPOL

Ειδικότερα, στο Ηλεκτρονικό Δίκτυο και πλην της Δημόσιας Ιστοσελί
δας, περιλαμβάνονται ακόμη:
1. Forum διαλόγων (discussion forum) και δυνατότητα online άμεσης γρα
πτής επικοινωνίας - Chat της CEPOL (live chat environment), τα οποία πα
ρέχουν τη δυνατότητα σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ 
όλων των εγγεγραμμένων χρηστών.
2. Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη CEPOL (e-Library), η οποία παρέχει πρό
σβαση σε χιλιάδες τίτλους υλικού, βιβλίων, συγγραμμάτων και ερευνών 
αστυνομικού ενδιαφέροντος. Αποτελεί ουσιαστικά έναν ηλεκτρονικό θη
σαυρό αστυνομικής γνώσης με αντικείμενα που καλύπτουν όλο το φάσμα 
του αστυνομικοί) επαγγέλματος.
3. Το Σύστημα διαχείρισης της Μάθησης (Learning Management System 
-L.M.S.), το οποίο ουσιαστικά είναι ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθη
σης (βασισμένο στο λογισμικό ‘Moodle’). To LMS χρησιμοποιείται για την 
πραγματοποίηση της αυτό-υποκινούμενης και συνδυαστικής μάθησης 
των αστυνομικών / χρηστών ενώ αποτελεί ένα από τα mo διαδεδομένα ερ
γαλεία για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας των δραστηρι
οτήτων της CEPOL.

To LMS παρέχει κυρίως τα κάτωθι:

Είσοδος 
στο LMS

Αφού ακολουθήσει εγγραφή (register) ή σύνδεση (log-in) του χρήστη, 
εμφανίζεται το υπόλοιπο περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού Δικτύου της 
CEPOL, όπως παρουσιάζεται στην κάτωθι εικόνα:

Σελίδα 
CEPOL 
μετά την 
έγγραφη

α) Υποστήριξη στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της 
CEPOL: To LMS χρησιμοποιείται εκτενώς κατά τη διάρκεια υλοποίησης 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της CEPOL, παρέχοντας ουσιαστικά 
έναν υποστηρικτικό ρόλο, τόσο στη φάση προετοιμασίας όσο και στη φά
ση υλοποίησης αυτών.

Βασικός στόχος του LMS στο συγκεκριμένο κομμάτι, είναι να ενισχύει 
την επικοινωνία μεταξύ των διοργανωτών, των εκπαιδευτών και των συμ- 
μετεχόντων μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας επιτρέποντας την ευκο
λότερη διάδοση και ανάθεση εργασιών πριν από αυτή και την απευθείας 
διαδικτυακή διάθεση υλικού με βασικό στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτι
κής διαδικασίας της δραστηριότητας. Παράλληλα επιτυγχάνεται η επέκτα
ση του εκπαιδευτικού οφέλους πέραν της χρονικής περιόδου που διαρκεί η 
δράση, τόσο στη φάση πριν όσο και στη φάση μετά την υλοποίησή της.

Οι εφαρμογές που προσφέρονται στον τομέα αυτό, αποτελούν εργαλεία 
για τη δημιουργία ενός πιο άμεσου και διαδραστικού εκπαιδευτικού περι
βάλλοντος, το οποίο μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος όλων των εμπλε
κόμενων.

Για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων CEPOL, το 
LMS συγκεκριμένα παρέχει τις εξής δυνατότητες:
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►Δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
►Δημιουργία ηλεκτρονικής παραπομπής σε συγκεκριμένες ιστοσελί

δες όπου ο μαθητευόμενος μπορεί να ενημερώνεται για θέματα σχετικά με 
το μάθημα.

►Αποθήκευση εκπαιδευτικού υλικού.
►Αποθήκευση φωτογραφικού υλικού.
►Δημιουργία forum διαλόγων και chat.
►Ερωτηματολόγια σχετικά με το μάθημα ή άλλου είδους που διαμορ

φώνονται από τους εκπαιδευτές ή τον υπεύθυνο εκπαίδευσης.
►Αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με βάση εργαλεία της 

CEPOL.
►Αποθήκευση βίντεο, διαλέξεων από τους καθηγητές / εκπαιδευτές 

κλπ.
►Στατιστική ανάλυση συμμετοχής.
►Επιπροσθέτως, από το έτος 2010, το LMS χρησιμοποιείται και για τη 

διοργάνωση προπαρασκευαστικών συναντήσεων σεμιναρίων CEPOL κα
τόπιν προτάσεως της Χώρας μας.

► Ακόμη, η Χώρα μας λαμβάνει συνεχώς τα τελευταία δύο έτη την πρώ
τη θέση στη χρήση του LMS πανευρωπαϊκά, αναφορικά με τις δραστηριό
τητες που διοργανώνονται από το Εθνικό Τμήμα CEPOL. 
β) Πλατφόρμες Γνώσης στις οποίες εμπεριέχονται:

►οι Αστυνομικές βάσεις δεδομένων (θεματολογίες: Domestic Violence, 
English Language, Money Laundering , Asset Recovery and Financial 
Intelligence Prom Treaty, Schengen, Trafficking in Human Beings). Ή δη 
έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος αναφορικά με τη θεματική ενότητα 
English Language, στην οποία έχει προστεθεί χρήσιμη αγγλική ορολογία, 
ασκήσεις εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας σχετικό φόρουμ διαλόγων κα
θώς και η πρότυπη εφαρμογή πλοήγησης σε εικονικό αστυνομικό τμήμα
(virtual tour).

►Πλατφόρμα Κοινών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της CEPOL. 
►Πλατφόρμα εκπαιδευτών.

γ) Ενότητες Ηλεκτρονικής Μάθησης: Από τον Ιούνιο του 2011 είναι ήδη 
διαθέσιμη η ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης για τη EUROPOL, η οποία 
παρέχει δομημένες και αναλυτικές πληροφορίες σε σχέση με την Υπηρεσία 
και αναφορικά με τη δομή, τον σκοπό, τους στόχους την οργάνωση και 
την υποστήριξη που παρέχει στα Κράτη -  Μέλη. Τα ανωτέρω επιτυγχάνο
νται με τη συνδυαστική χρήση κειμένων, ευτόνων, σχεδιαγραμμάτων και

Είσοδοι; 
θεματικές 
ενότητες, 
βάσεις 
δεδομένων, 
σεμινάρια 
χρήστη

βίντεο πρακτικών υποθέσεων, ενώ ο ίδιος ο Διευθυντής της EUROPOL 
πραγματοποιεί, μέσω βίντεο, το καλωσόρισμα στην πλατφόρμα Επίσης 
και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να είναι διαθέσιμες και οι 
υπό ανάπτυξη αυτό-υποκινούμενες ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης 
(e-leaming modules) οι οποίες σε πρώτο στάδιο θα είναι σχετικές με το 
Έγκλημα στο Διαδίκτυο και την Συνθήκη Schengen.

Αστυνομικές
Βέίσεις
Δεδομένων

δ) Διαδικτυακά Σεμινάρια CEPOL -  Webinars: Από την 1η Ιουνίου 2011, 
μία νέα ημέρα εγκαινιάστηκε στον τομέα της Αστυνομικής Εκπαίδευσης 
σε Ευρωπαϊκό αλλά και σε Εθνικό Επίπεδο, με την πραγματοποίηση του 
πρώτου Διαδικτυακού Σεμιναρίου της CEPOL (εφεξής Webinar), με θέ
μα «Αστυνομικοί -  θύματα ατυχημάτων». Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική 
δραστηριότητα παρακολουθήθηκε από 30 συμμετέχοντες -  στελέχη των 
Αστυνομιών των Κρατών -  Μελών εκ των οποίων οι Έλληνες συμμετέ
χοντες αποτέλεσαν την πλειοψηφία (9).

Συνέχεια δόθηκε την 6η Ιουλίου 2011, με την πραγματοποίηση του 
δεύτερου Webinar με τίτλο «Η τρέχουσα απειλή μέσω διαδικτύου και η 
εξέλιξη της», για το οποίο υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση και το οποίο 
παρακολούθησαν επίσης 30 συμμετέχοντες. Για άλλη μία φορά, τα στελέ
χη της Ελληνικής Αστυνομίας αποτέλεσαν την πλειοψηφία (10).

Η αυξημένη συμμετοχή στα Webinars αποτελεί ιδιαίτερα ενθαρρυντι
κό στοιχείο αναφορικά με την αποδοχή καινοτόμων μορφών εκπαίδευσης 
σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο, ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι οι 
Έλληνες Αστυνομικοί έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις εν λό
γω δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό, τονίζεται για άλλη μία φορά η πο
λύπλευρη συνεισφορά της Χώρας μας και της Ελληνικής Αστυνομίας στο 
Ευρωπαϊκό αστυνομικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Παράλληλα, οι εμπλε
κόμενοι έχουν την ευκαιρία συμμετοχής σε μία καινοτόμο εκπαιδευτική 
προσέγγιση, η οποία αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη και εξέλιξη σε 
Ευρωπαϊκό αλλά κυρίως σε εθνικό επίπεδο.

Όσον αφορά το τεχνητό μέρος υλοποίησης των Webinars, για την 
πραγματοποίησή τους χρησιμοποιείται το σύγχρονο λογισμικό “Go to 
Training”, το οποίο διατίθεται στα Κράτη -  Μέλη πιλοτικά από τη Γραμ
ματεία CEPOL, για τη διοργάνωση συναντήσεων - σεμιναρίων μέσω δι
αδικτύου. Παρέχεται ουσιαστικά μία πλατφόρμα δομημένης συζήτησης 
σε συγκεκριμένο αριθμό συμμετεχόντων με τη χρήση οπτικοακουστικών 
μέσων. Το χρησιμοποιούμενο λογισμικό, το οποίο διατίθεται προς το πα-
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ρόν μόνο στην αγγλική γλώσσα, αποτελεί μία πλήρη σουίτα διαδικτυακής 
επικοινωνίας και παρέχει πολλαπλά οφέλη και διευκολύνσεις στον εν λό
γω τομέα, μέσα από ένα ιδιαίτερα απλό διαδρασπκό περιβάλλον το οποίο 
δεν απαιτεί ιδιαίτερες και εξειδικευμένες γνώσεις Η,/Υ.

Τονίζεται ακόμη ότι τα Webinars πραγματοποιούνται μόνο στην αγ
γλική γλώσσα, ενώ μοναδικές προϋποθέσεις συμμετοχής είναι η βασική 
γνώση χρήσης υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, εγγραφή του ενδι
αφερομένου συμμετέχοντα στο Διαδικτυακό Τόπο της CEPOL και η δι
αθεσιμότητα ενός σετ επικοινωνίας με ακουστικό και μικρόφωνο. Οδηγί
ες για τη διαδικασία εγγραφής στο Διαδικτυακό Τόπο της CEPOL, έχουν 
ήδη αποσταλεί σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω 
POL.

Οι δραστηριότητες αυτές αποτελούν μόνο την αρχή και παρόμοιες θα 
πραγματοποιηθούν και στο μέλλον, σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση, ενώ 
παράλληλα θα εκπονηθεί κατάλογος ετήσιων διαδικτυακών σεμιναρίων 
εκ των οποίων σε ορισμένα από αυτά θα δίνεται και η δυνατότητα πιστο
ποίησης. Στο πλαίσιο της προώθησης της χρήσης των εργαλείων αυτών 
σε ευρύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, η CEPOL καλεί επίσης την έκ
φραση ενδιαφέροντος από εμπειρογνώμονες -  εκπαιδευτές των Κρατών 
-  Μελών. Οι συγκεκριμένοι εμπειρογνώμονες θα μπορούν στο επερχό- 
μενο χρονικό διάστημα να λαμβάνουν μέρος σε παρόμοιες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Ηλεκτρονικού Δικτύου 
της CEPOL, συμμετέχοντας και οι ίδιοι στην παροχή εκπαίδευσης. Ουσι
αστικά, θα κληθούν να προετοιμάσουν μία μικρή συνεισφορά επάνω στο 
αντικείμενο που εξειδικεύονται, με τη χρήση του αναφερόμενου λογισμι
κού και την παροχή υποστήριξης από τη Γραμματεία CEPOL. Η εν λό
γω συνεισφορά θα αποτελέσει εν συνεχεία μέρος του προγράμματος μίας 
συναφούς εκπαιδευτικής δραστηριότητας μέσω διαδικτύου και θα απο
θηκευτεί στις Αστυνομικές Βάσεις Δεδομένων της CEPOL. Στις Βάσεις 
Δεδομένων αποθηκεύονται ακόμη βιντεοσκοπημένες εκδόσεις των ήδη 
πραγματοποιηθέντων σεμιναρίων, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα παρα

κολούθησης αυτών από χρήστες που δεν είχαν αρχικά τη δυνατότητα συμ
μετοχής σε αυτά.

Επισημαίνεται δε ότι από τη συμμετοχή κάποιου εκπαιδευόμενου ή εκ
παιδευτή στα Webinars, δεν προκαλείται καμία οικονομική επιβάρυνση 
για τον Προϋπολογισμό Εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλ
ληλα δεν προκύπτει δέσμευση διαρκούς συμμετοχής σε δραστηριότητες 
του διαδικτυακού τόπου της CEPOL, παρά μόνο αναφορικά με εκείνη για 
την οποία αυτός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θεωρείται αυτονόητο δε ότι 
η εκάστοτε εκπαίδευση μέσω διαδικτύου δεν προκαλεί καμία περαιτέρω 
υπηρεσιακή επιβάρυνση, καθότι ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να την πραγ
ματοποιήσει στα πλαίσια του ελεύθερου χρόνου του.

Συμπερασματικά, προκύπτει ότι τα Webinars και οι υπόλοιπες δραστη
ριότητες του LMS, αποτελούν τον προπομπό μελλοντικών αστυνομικών 
εκπαιδευτικών σχημάτων, που θα ακολουθηθούν κατά κόρον, τόσο σε ευ
ρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μέσω των αναφερόμενων δραστηριο
τήτων, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν τη δυνατότητα εξοι
κείωσης με την εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση, γεγονός το οποίο 
θα προετοιμάσει το έδαφος για τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα των 
σύγχρονων μορφών μάθησης. Ό λη αυτή η προσπάθεια, πραγματοποιεί
ται μέσα από μία διαδικασία ιδιαιτέρως πλούσια και ανέξοδη για την Ελ
ληνική Αστυνομία.

Webinar 
Cybercrime
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ε) Δημιουργία Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας για τους Έλληνες Εγγεγραμ
μένους Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου της CEPOL: Ακολουθώντας 
τις εξελίξεις στον τομέα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και με στόχο 
τη βέλτιστη αξιοποίηση αυτών, το Εθνικό Τμήμα CEPOL, δεν παραμέ
νει αδρανές. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Αστυνο
μικής Ακαδημίας -  CEPOL και ακολουθώντας την κατεύθυνση προώ
θησης της χρήσης νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση αστυνομικών, το 
Εθνικό Τμήμα, δια μέσω του Εθνικού Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Δικτύ
ου CEPOL, έχει συστήσει στο Διαδικτυακό Τόπο της CEPOL, την Εκ
παιδευτική Πλατφόρμα για τους Έλληνες Εγγεγραμμένους Χρήστες του 
Διαδικτυακού Τόπου της CEPOL (G.RE.e.CE. -  U -  Platform for Greek 
Registered e-Net CEPOL Users).

Η Πλατφόρμα θα τεθεί σε λειτουργία την 25η Σεπτεμβρίου 2011, θα εί
ναι πλήρως μεταφρασμένη στην Ελληνική Γλώσσα ενώ θα περιλαμβάνει 
ως μέλη όλους τους Έλληνες Εγγεγραμμένους Χρήστες του Διαδικτυα
κού Τόπου της CEPOL (στην παρούσα φάση 190 στελέχη). Επιπλέον απο
τελεί το πρώτο τέτοιας φύσεως εγχείρημα τόσο σε επίπεδο CEPOL, όσο και 
σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη, θα είναι η πρώτη φορά που εκπαιδευτική πλατ
φόρμα Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας διατίθεται πλήρως στην Ελληνική Γλώσ
σα, στοχεύοντας έτσι την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απήχηση της χρή
σης σύγχρονων αστυνομικών μεθόδων μάθησης.

Στόχος της υλοποίησής της είναι η δημιουργία ενός δικτύου στελεχών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, με επίκεντρο την αστυνομική εκπαίδευση αλ
λά και την ενίσχυση της συνεργασίας στον εν λόγω τομέα Αποκλειστι
κά, μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας, θα παρέχεται στους Έλληνες 
χρήστες:

►Δυνατότητα δικτύωσης και επικοινωνίας μεταξύ τους (με χρήση 
forum διαλόγων και υποδομών συζητήσεων chat).

►Δυνατότητα διαλόγων και συζητήσεων επί θεμάτων που τους απα
σχολούν.

►Δυνατότητα πρόσβασης σε υλικό, πραγματοποιηθέντων τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, σεμιναρίων CEPOL.

►Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης αναφορικά με επικείμενες δραστη
ριότητες CEPOL, ειδικότερα για τη διενέργεια Διαδικτυακών Σεμιναρί
ων (Webinars).

►Δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες αστυνομικού και εκπαιδευτι
κού περιεχομένου, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

►Δυνατότητα πρόσβασης σε εθνικό υλικό αστυνομικού -  εκπαιδευτι
κού περιεχομένου.

Οι παραπάνω θα είναι οι αρχικώς παρεχόμενες δυνατότητες, οι οποίες 
θα εμπλουτίζονται διαρκώς με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και προτά
σεις των συμμετεχόντων.

Εκτός των ήδη αναφερθέντων δυνατοτήτων, οι οποίες θα είναι διαθέσι
μες μόνο στην Ελληνική Πλατφόρμα, με την εγγραφή τους στο διαδικτυ
ακό τόπο της CEPOL, τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας αποκτούν 
αυτομάτως πρόσβαση και στις υπόλοιπες δυνατότητες του Ηλεκτρονικού 
Δικτύου της CEPOL (στην αγγλική γλώσσα), όπως αναπτύχθηκαν πα
ραπάνω.

Δ. Μορφές παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Όπως γίνεται κατανοητό, από την ανωτέρω ανάλυση των περιεχομέ

νων του Ηλεκτρονικού Δικτύου της CEPOL, έχοντας πάντα ως κύριο 
στόχο την υποστήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, η Ηλεκτρονική Μά

θηση (e-leaming) πραγματοποιείται μέσω αυτού, με δύο τρόπους:
Συνδυαστική -  μεικτή μάθηση (blended learning): Αποτελεί την κύ

ρια μορφή παρεχόμενης μάθησης μέσω του Ηλεκτρονικού Δικτύου της 
CEPOL. Σε αυτή την περίπτωση, τα παρεχόμενα ηλεκτρονικά εργαλεία 
(LMS, Chat Environment, Discussion Forums, E-Library, Πλατφόρμες) 
υποστηρίζουν και συμπληρώνουν τους mo παραδοσιακούς τρόπους μά
θησης (σεμινάρια, συνδιασκέψεις, κλπ). Επιπλέον στόχος της CEPOL εί
ναι η προώθηση και διατήρηση επαγγελματικών δικτύων επαφών και η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και ευρημάτων επιστημονικής έρευνας 
στο πεδίο της αστυνόμευσης.

Αυτό-υποκινούμενη -  Αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση (Self-paced or 
Self-directed Learning): διαδικασία μάθησης την οποία ο μαθητευόμενος 
ολοκληρώνει μόνος του, με χρήση του χρόνου του και του περιβάλλοντος 
του. Τέτοιου είδους εκπαίδευση μπορεί να είναι η διαδραστική εκπαίδευ
ση, η βασιζόμενη στο διαδίκτυο εκπαίδευση, η εκπαίδευση με τη χρήση 
εκπαιδευτικών CD. Η εν λόγω διαδικασία μάθησης, η οποία θα ολοκληρω
θεί σε μεγάλο βαθμό στο προσεχές μέλλον, (CEPOL e-leaming modules), 
έχει μία δυνητική ομάδα -  στόχο 200,000 ανώτερων αξιωματικών σε όλη 
την έκταση της Ε. Ένω σης ενώ το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε με τη 
δημιουργία θεματικής ενότητας για την EUROPOL.

Ε. Επίλογος

Τα τελευταία χρόνια, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια από όλες 
τις σχετικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της εκπαί
δευσης, προκειμένου αυτή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην συνολική 
εκπαίδευση των αστυνομικών των Κρατών -  Μελών. Τα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί είναι ήδη σημαντικά, όπως η διοργάνωση πλέον των 
δέκα (10) σεμιναρίων CEPOL στην Ελλάδα και τη συνολική εκπαίδευση 
σε αυτά, 350 ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών των Κρατών -  Με
λών. Στο πλαίσιο αυτό λογίζεται και η πρωτοπόρα στάση στο θέμα της εξ’ 
αποστάσεως εκπαίδευσης με τις συνολικές πρωτοβουλίες που λαμβάνο- 
νται και αποφέρουν καρπούς, κατατάσσοντας ήδη την Ελληνική Αστυ
νομία σε ιδιαίτερα υψηλές θέσεις αναφορικά με τη χρήση του Ηλεκτρονι
κού Δικτύου της CEPOL, γεγονός που έχει συντελέσει σημαντικά στην 
απόκτηση κύρους και εκτίμησης από όλους τους Αστυνομικούς Εκπαι
δευτικούς Οργανισμούς της Ε.Ε. Σε αυτή την προσπάθεια, νέες ευκαιρί
ες και εκπαιδευτικές προοπτικές ανοίγονται στον ορίζοντα για τα στελέ
χη της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες θα αποτελέσουν το εφαλτήριο 
για πληρέστερη, σύγχρονη και συνολική δια βίου εκπαίδευση, μέσω των 
υψηλότατων επιπέδων που η ίδια η CEPOL έχει θέσει. Αυτές οι ευκαιρί
ες και προοπτικές χρήζουν προώθησης και εκμετάλλευσης προκειμένου 
να επιτευχτεί το υψηλότερο δυνατό όφελος για τα στελέχη αλλά και συ
νολικά για την Ελληνική Αστυνομία. Γιατί, όπως είναι γνωστό, δεν αρ
κεί να οδηγήσεις το άλογο στην πηγή. Πρέπει και το ίδιο να θελήσει να 
πιει νερό... J

* Για οποιαδήποτε πληροφορία για το Ηλεκτρονικό Δίκτυο της CEPOL, 
μπορείτε να απευθυνθείτε στον Εθνικό Διαχειριστή Ηλεκτρονικού Δικτύου 
CEPOL, Υ/Α' ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Κλεάνθη (polacad@otenet.gr, klea 
nthispapagiannopoulos@gmail.com, 2102447093) και στη Γραμματεία του 
Τμήματος CEPOL (2102447105).
Η  ηλεκτρονική διεύθυνση της CEPOL είναι www.cepol.europa.eu.
Ο Υ/Α' ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Αλέξανδρος είναι αποσπαομένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας 

σιη CEPOL για θέματα Διαχείρισης Ηλεκτρονικής Μάθησης.
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Νοσοκομειακή περίθαήψη και 
χ ε ιρ ο υ ρ γ έ  επεμβάσειδ 

με 100% κάήυψη
Ισόβια νοσοκομειακή περίθαλψη. Επιλογή 0Eans νοσηλεία. Ετήσιο προληπτικό 

έλεγχο check up. Κάλυψη τοκετού. Καλύπτονται χ ε ιρ ο υ ρ γ έ  επεμβάσεβ ή 
θεραπείεε που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, 0nais χημειοθεραπεία, 

αιμοκάθαρση, κλπ καθώ5 και δαπάνεί πριν και μετά την περίθαλψη στο 
νοσοκομείο. Επείγουσα μεταφορά και ταξιδιωτική βοήθεια. Ελεύθερη επιλογή 

νοσοκομείου ή κλινική$. Απευθεία$ εξόφληση στα συμβεβλημένα Κάλυψη 
δαπανών ατυχήματο5 και όταν δεν χρειάζεται νοσηλεία. Δυνατότητα 

προσαρμογήε του προγράμμαχο5 oris πρόσω πά και οικογένεια^ oas επιλογέ5.

• Πολύ χαμηλό kootos σε συνδυασμό με το ταμείο ή ομαδική
• Ειδικό πρόγραμμα για παιδιά 

• Δωρεάν μελέτη και αποστολή πρότασηϊ ασφάλισή

Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ  Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ο Υ  ΚΑΙ Μ Η Χ Α Ν Η Σ
Μ ε ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  εξα σ φ ά λισ η  ίο υ  ο δ ηγο ύ , τω ν επ ιβα ινόντω ν και του  οχήματοδ

Η πιο οικονομική 
και ποιοτική ασφάήεια 
αυτοκινήτου και μηχανήδ
la s  εξασφαλίζουμε προνομιακά πακέτα αλλά 
και επιπρόσθετε$ παροχέε σύμφωνα πάντα με 
tis δικέ5 oas ανάγκε$ και υποδείξει.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΣΟΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ.
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Α. Απόταξη: Οι αστυνομικοί στους οποίους επιβλήθηκε η ποινή της απόταξης διαγράφο
νται από τη δύναμη του Σώματος μετά 15 ημέρες από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Ιδνθήμερο αυτό θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας για 
όλες τις συνέπειες. Οι αστυνομικοί που τίθενται στην κατάσταση της απόταξης δεν εγγράφο- 
νται στα στελέχη της εφεδρείας και δεν μπορούν να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία.

Β. Αργία με απόλυση: Οι αστυνομικοί στους οποίους επιβάλλεται ποινή αργίας με απόλυ
σή δεν εκτελούν υπηρεσία από την επομένη της επίδοσης σ’ αυτούς της σχετικής απόφασης, 
υποχρεούνται όμως να εμφανίζονται προς εξέταση ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών και 
ανακριτικών αρχών, εφόσον κλητεύονται. Επίσης, δεν επιτρέπεται να φέρουν στολή και υπό- 
κεινται σε όλες τις περί πειθαρχίας διατάξεις όπως οι εν ενεργεία αστυνομικοί. Υποχρεούνται 
επιπλέον να παραδίδουν τον ατομικό τους οπλισμό και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, 
οπότε εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας, η οποία φέρει φωτογραφία με πολι
τική περιβολή και τα στοιχεία της ταυτότητάς τους. Τέλος, υποβιβάζονται κατά αρχαιότητα 
στην επετηρίδα στις προβλεπόμενες για το βαθμό τους οργανικές θέσεις οι μεν Αξιωματικοί 
κατά 5% οι δε Ανθυπαστυνόμοι και Αρχιφύλακες κατά 3%, για κάθε μήνα αργίας. Για τους 
βαθμούς, των οποίων οι θέσεις είναι ενιαίες, ο αριθμός των οργανικών θέσεων υπολογίζε
ται για κάθε βαθμό στον αριθμό των θέσεων που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού 
των ενιαίων θέσεων δια του αριθμού των βαθμών που εντάσσονται στις θέσεις αυτές. Αν ο 
αριθμός των νεότερων ομοιοβάθμων δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση των θέσεων απώλειας

Του Δημήτρη Ε. Πιπεράκη
Ποινικολόγου -  Αν. Καθηγητής στην Αστυνομική Ακαδημία*

Συνέπειες επιβολής 
ανώτερων πειθαρχικών ποινών

-  Διοικητικά μέτρα
Συνέπειες ανωτέρων πειθαρχικών ποινών
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Σε διαθεσιμότητα τίθενται υποχρεωτικά οι αστυνομικοί για όλο το
χρονικό διάστημα που εκτίουν στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν σε 

προσωρινή κράτηση. Σε περίπτωση αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης 
με περιοριστικούς όρους δεν διακόπτεται η διαθεσιμότητα

αρχαιότητας, ο αριθμός αυτός συμπληρώνεται με θέσεις του 
αμέσως κατωτέρου βαθμού. Στην περίπτωση αυτή καθώς 
και όταν πρόκειται περί Υπαστυνόμων Β’ και Αρχκρυλά- 
κων, ο τιθέμενος σε αργία με απόλυση εντάσσεται στο τέλος 
των ομοιοβάθμων του και χάνει τις υπολειπόμενες θέσεις 
αμέσως μετά την προαγωγή αστυνομικών στους βαθμούς 
αυτούς. Ο χρόνος της αργίας με απόλυση σε καμιά περίπτω
ση δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και οι 
τελούντες στην κατάσταση αυτή λαμβάνουν το 50% του 
συνόλου των αποδοχών τους.

Γ. Αργία με πρόσκαιρη παύση: Οι αστυνομικοί στους 
οποίους επιβάλλεται ποινή αργίας με πρόσκαιρη παύση 
δεν εκτελούν υπηρεσία από την επομένη της επίδοσης σ’ 
αυτούς της σχετικής απόφασης, υποχρεούνται όμως να 
εμφανίζονται προς εξέταση ενώπιον των αρμοδίων δικαστι
κών και ανακριτικών αρχών, εφόσον κλητεύονται. Επίσης, 
δεν επιτρέπεται να φέρουν στολή και υπόκεινται σε όλες 
τις περί πειθαρχίας διατάξεις όπως οι εν ενεργεία αστυνο
μικοί. Υποχρεούνται επίσης να παραδίδουν τον ατομικό 
τους οπλισμό και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας, οπότε 
εφοδιάζονται με σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας, η οποία 
φέρει φωτογραφία με πολιτική περιβολή και τα στοιχεία της 
ταυτότητάς τους, ενώ λαμβάνουν το 60% του συνόλου των 
αποδοχών τους.

Δ ιο ικ η τικ ό  μέτρο τ η ς  Δ ια θεσιμ ότη τα ς
Δυνητικά: Σε διαθεσιμότητα μπορεί να τίθενται οι αστυ

νομικοί, όταν ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη για 
ποινικό αδίκημα για το οποίο απειλείται ποινή κάθειρξης 
ή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών ή διατάσσεται σε 
βάρος τους Ε.Δ.Ε., για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο 
απειλείται ανώτερη πειθαρχική ποινή. Η διάρκεια της διαθε
σιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες, 
εκτός αν πρόκειται για πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο 
απειλείται η ποινή της απόταξης οπότε μπορεί να διαρκέ
σει μέχρι είκοσι τέσσερις μήνες. Η διαθεσιμότητα μπορεί να 
λήξει και πριν την συμπλήρωση των παραπάνω χρονικών 
ορίων, με πράξη του οργάνου που την αποφάσισε, εκτός αν 
επιβλήθηκε με τελεσίδική διοικητική πράξη πειθαρχική 
ποινή, οπότε λήγει με την έναρξη εκτέλεσής της.

Υποχρεωτικά: Σε διαθεσιμότητα τίθενται υποχρεωτικά 
οι αστυνομικοί για όλο το χρονικό διάστημα που εκτίουν 
στερητική της ελευθερίας ποινή ή τελούν σε προσωρινή 
κράτηση. Σε περίπτωση αντικατάστασης της προσωρινής 
κράτησης με περιοριστικούς όρους δεν διακόπτεται η δια
θεσιμότητα. Η διάρκεια της υποχρεωτικής δεν υπολογίζε
ται στη διάρκεια της δυνητικής διαθεσιμότητας. Το αυτό 
συμβαίνει και με αστυνομικούς, στους οποίους επιβλήθηκε 
ποινή απόταξης και διαγράφηκαν από τη δύναμη του Σώμα
τος, σε περίπτωση που η απόφαση με την οποία επιβλήθηκε

η ποινή αυτή ακυρώθηκε από διοικητικό δικαστήριο. Η 
διαθεσιμότητα αυτή διαρκεί μέχρι να αποφανθεί για την 
υπόθεση το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, που επιλαμ
βάνεται μετά την ακυρωτική απόφαση και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ένα έτος.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η θέση του αστυνο
μικού σε διαθεσιμότητα δεν κωλύει την εκ νέου θέση 
αυτού στην ίδια κατάσταση για άλλο πειθαρχικό παρά
πτωμα ή ποινικό αδίκημα. Στην περίπτωση όμως αυτή η 
νέα διαθεσιμότητα αρχίζει μετά τη λήξη της πρώτης. Σε 
περίπτωση επιβολής ποινής αργίας για άλλο πειθαρχικό 
παράπτωμα, κατά το χρόνο που ο αστυνομικός τελεί σε 
διαθεσιμότητα, αναστέλλεται η κατάσταση της διαθεσι
μότητας από την έναρξη έκτισης της ποινής και συνεχί
ζεται μετά την έκτιση της. Τέλος, ο χρόνος της διαθεσι
μότητας, που διανύθηκε για πειθαρχικό παράπτωμα για 
το οποίο επακολούθησε η επιβολή της ποινής της απότα
ξης και εκείνος που διανύθηκε λόγω έκτισης στερητικής 
της ελευθερίας ποινής ή προσωρινής κράτησης, δεν θε
ωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Σε περίπτωση 
επιβολής ποινής αργίας, ο χρόνος διαθεσιμότητας λογίζε
ται ως χρόνος έκτισης της ποινής αυτής. Αν επιβλήθηκε 
κατώτερη πειθαρχική ποινή ή δεν επιβλήθηκε ποινή, ο 
χρόνος της διαθεσιμότητας λογίζεται ως χρόνος πραγμα
τικής υπηρεσίας και αίρονται οι συνέπειες αυτής.

Οι αστυνομικοί που έχουν τιμωρηθεί με το διοικη
τικό μέτρο της διαθεσιμότητας, απαγορεύεται να εκτε
λούν υπηρεσία από την επίδοση σ’ αυτούς της σχετικής 
απόφασης αλλά υποχρεούνται, εφόσον κλητεύονται, να 
εμφανίζονται για εξέταση ενώπιον των αρμοδίων δικα
στικών και ανακριτικών αρχών, οπότε έχουν τα δικαιώ
ματα και τις υποχρεώσεις των εν ενεργεία συναδέλφων 
τους, χωρίς να διακόπτεται η κατάσταση στην οποία τε
λούν. Δεν επιτρέπεται επίσης να φέρουν τη στολή ούτε 
να απομακρύνονται από την έδρα της Υπηρεσίας τους 
χωρίς έγκριση, εξακολουθούν να υπόκεινται στις δια
τάξεις περί πειθαρχίας και να παραδίδουν τον ατομικό 
οπλισμό και το υπηρεσιακό δελτίο ταυτότητας.

Δ υ νη τ ικ ό  δ ιο ικ η τικ ό  μέτρο τ η ς  π ρ ο σ ω ρ ινή ς  με
τα κ ίνη σ η ς

Σε περίπτωση που σε βάρος αστυνομικού διατάσσεται 
Ε.Δ.Ε. για πειθαρχικό παράπτωμα που επισύρει ανώτε
ρη πειθαρχική ποινή, μπορεί να διαταχθεί η προσωρινή 
μετακίνηση αυτού σε άλλη Υπηρεσία για όλο το χρονικό 
διάστημα που διαρκεί η εξέταση, αν η μετακίνηση αυτή 
κρίνεται αναγκαία για την καλύτερη διεξαγωγή της διοι
κητικής εξέτασης ή για το συμφέρον της υπηρεσίας.]

ΗΡΟΔΟΤΟΥ 7 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10674
2117100115, 6947828447 email: d_piperakis@yahoo.com
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ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΣ
Αναλογικός-Ηλεκτρονικός-Ψηφιακός

Των: Ανθυπαστυνόμου Ανέστη Αλαμπουρτζίδη 
και Υπαρχιφύλακα Δημητρίου Τσιμπλιαράκη

^Αυξονταςαι

<κη πε

ΟΤΙ

Ο Τ αχογράφ ος είναι μια συσκευή 
η οποία καταγράφει τον χρόνο, την 
ταχύτητα, την απόσταση και τις δι
άφορες δραστηριότητες των οδηγών 
πάνω σε ένα διαγραμματικό δίσκο 
(διάγραμμα).

Οι ταχογράφοι χωρίζονται σε:
1 (Αναλογικό ταχογράφο με το δίσκο καταγρα
φής (πλέον θα περάσει στην ιστορία μιας και 
δεν ταξινομούνται οχήματα με αναλογικό τα
χογράφο).

2 (Ηλεκτρονικό ταχογράφο ο οποίος είναι 
I  η τελευταία “γενιά” αναλογικών ταχογρά

φων, παρότι διαθέτουν οθόνη απεικόνισης 
έχουν το κλασικό δίσκο καταγραφής. 

3)Ψηφιακό ταχογράφο (από 1 Μαΐου 2006). Βασική 
προϋπόθεση να τον έχουν τα οχήματα που ταξινομού
νται στην ελληνική επικράτεια. Είναι εξοπλισμένοι με 
δύο σχισμές (συνήθως οριζόντιες) που τοποθετούνται οι 
έξυπνες κάρτες, είναι εξοπλισμένοι με εκτυπωτή (συνή
θως στο δεξί τμήμα του) και δεν δέχονται τον κλασικό 
δίσκο καταγραφής.

Εικόνα 1. Αναλογικός 
ταχογράφος kienzle 1318

Εικόνα 2. 
Ηλεκτρονικός 
ταχογράφος 
VDO 1324

Εικόνα 3. 
Διαγραμματικός 
δίσκος 
ταχογράφου

Αριθμός
οχήματος

Ένδειξη 
οδομέτρου 
στην αρχή & 
στο τέλος της 
βάρδιας

Συνολική 
απόσταση χιΑ.

Ημερομηνία 
αρχής & τέλος 
βάρδιας Ονοματεπώνυμο

Οδηγού
Τοποθεσία 
αρχής ταξιδιού

Τοποθεσία 
τέλος ταξιδιού

ΙΣΤΟΡΙΑ
Ο ταχογράφος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο δίκτυο 
των σιδηροδρόμων, ώστε να μπορούν να ρυθμίζονται 
και να καταγράφονται οι καθυστερήσεις. Ο εφευρέτης 
του ήταν ο MAX MARIA VON WEBER, ένας Γερμανός 
μηχανικός των σιδηροδρόμων. Στην αρχή ονομαζόταν

“καταγραφέας συμβάντων” (event recorder) και κατέ
γραφε την ώρα και την ταχύτητα.
Η Γερμανία ήταν η πρώτη χώρα η οποία επέβαλε τη 
χρήση του ταχογράφου. Ο γερμανικός νόμος 19 του 
1952 για την οδική ασφάλεια κατέστησε υποχρεωτική 
τη χρήση του ταχογράφου για όλα τα Δημόσια οχήματα 
βάρους άνω των 3,5 τόνων.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 
Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 3821/85 κατέστησε υποχρε
ωτική τη χρήση ταχογράφου σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά και στην Ελλάδα από την 29η Σεπτεμβρί
ου 1986, η χρήση του ταχογράφου είναι υποχρεωτική 
για οχήματα άνω των 3,5 τόνων καθώς και για Δημόσια 
οχήματα μεταφοράς προσωπικού άνω των εννιά επιβα
τών, εκτός από τις εξαιρέσεις όπως:
Στα Λεωφορεία:
-Αστικού τύπου-Στρατιωτικά-Δημόσιας Ασφάλειας.
-Τα κυκλοφορούντο αποκλειστικά σε κλειστές γεωγρα
φικές περιοχές(νησιά)που δεν συνδέονται με την ηπει
ρωτική Ελλάδα ή με άλλα νησιά με οχηματαγωγά πλοία, 
το δε οδικό δίκτυο, είτε λόγω κατάστασης του οδοστρώ
ματος, είτε λόγω γεωμετρικών στοιχείων, δεν επιτρέπει 
ανάπτυξη ταχύτητας μεγαλύτερη από 60χλμ σε οποιο- 
δήποτε τμήμα του.
-Εκτελούντα συγκοινωνία σε άγονες γραμμές.
Στα Φορτηγά:
-Στρατιωτικά, Δημόσιας ασφάλειας, Ασθενοφόρα, Πυρο
σβεστικά.
-Οχήματα περισυλλογής γάλακτος από κτηνοτρόφους, 
τα κυκλοφορούντο εντός αεροδρομίων και ιδιωτικών 
χώρων.
-Τα εκτελούντα δρομολόγια σε άγονες γραμμές και αυτά 
που κινούνται αποκλειστικά σε κλειστές γεωγραφικές 
περιοχές
-όσα έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μικρότερο από 
3.500 κιλά

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) Α Ρ .561/2006 
Ο οδηγός μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του 
κανονισμού ώστε να μπορέσει να φτάσει σε μια κατάλ
ληλη τοποθεσία στάθμευσης, εφόσον αυτό είναι ανα
γκαίο για την ασφάλεια των προσώπων, των οχημάτων 
ή του φορτίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυ
τό είναι να μην επηρεάζεται η οδική ασφάλεια Η εν λόγω 
παρέκκλιση πρέπει να οφείλεται σε έκτακτες περιστά
σεις όπως σοβαρό τροχαίο ατύχημα, ακραίες καιρικές 
συνθήκες, οδική παράκαμψη, έλλειψη θέση στάθμευ
σης κ.τ.λ. Η φύση και ο λόγος της παρέκκλισης πρέπει
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να καταγράφονται από τον οδηγό στο φύλλο καταγραφής 
του ταχογράφου, ή σε εκτυπωμένο αντίγραφο η στο πρό
γραμμα υπηρεσίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) ΑΡ. 
561/2006
—Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των οδηγών 
—Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας 
—Η ρύθμιση των όρων ανταγωνισμού στις χερσαίες οδι
κές μεταφορε'ς και κατά συνέπεια η αποτροπή του αθεμί
του ανταγωνισμού.

ΗΜ ΕΡΗΣΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 
Η περίοδος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις α) 9 
ώρες ημερησίως με τη δυνατότητα να αυξηθεί σε 10 ώρες 
την εβδομάδα β) 56 ώρες εβδομαδιαίως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΥΟ ΣΥ
ΝΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ
Η συνολική διάρκεια οδήγησης για κάθε δύο συνεχόμενες 
εβδομάδες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ώρες, μετά από 
οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να κάνει διάλειμμα του
λάχιστον 45 λεπτών, εκτός αν ακολουθεί περίοδος ημερήσι
ας ή εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Το διάλειμμα αυτό μπορεί να 
αντικατασταθεί από 2 διαλείμματα τουλάχιστον 15 λεπτών 
πρώτο και 30 λεπτών το δεύτερο.

4,5 ώρες οδήγησης 45 λεπτά διάλειμμα

2,5 ώρες οδήγησης Άλλη δουλειά 
για 1 ώρα

2 ώρες 
οδήγηση

45 λεπτά 
διάλειμμα

1,5 ώρες 
οδήγησης

15 λεπτά 
διάλειμμα

1,5 ώρες 
οδήγησης

30 λεπτά 
διάλειμμα

4,5 ώρες 
οδήγησης

45 λεπτά 
διάλειμμα

Πίνακας 1. Ενδιάμεσα διαλείμματα κατά τη συνεχόμενη 
οδήγηση.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜ ΕΡΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαί
νει τις 56 ώρες. Αυτό είναι υπολογισμένο από 10 ώρες για 
2 ημέρες και από 9 ώρες για 4 μέρες και προκύπτει από τον 
παρακάτω τύπο:
(10 ώρες> <2 ημέρες) + (9 ώρες > <4 ημέρες )=56 ώρες 
Τέλος και σημαντικό ο οδηγός δεν πρέπει να υπερβεί τις 
90 ώρες οδήγησης το δε
καπενθήμερο. Αυτό ση
μαίνει πως εφόσον ο οδη
γός οδηγούσε 56 ώρες την 
πρώτη εβδομάδα πρέπει 
την δεύτερη εβδομάδα να 
οδηγήσει μόνο 34 ώρες.

Πίνακας 2. Εβδομαδιαίος 
και δεκαπενθήμερος χρόνος 
οδήγησης.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 
Η συσκευή του ταχογράφου, είναι αδύνατον να λειτουρ
γήσει, εάν δεν είναι συνδεδεμένη με έναν αισθητήρα κί
νησης. Ο αισθητήρας αυτός, είναι ένας επαγωγικός αι

Κυριακή Εβδομαδιαία ανάπαυση

Δευτέρα 9 ώρες οδήγησης

Τρίτη 10 ώρες οδήγησης

Τετάρτη 9 ώρες οδήγησης

Πέμπτη 9 ώρες οδήγησης

Παρασκευή 10 ώρες οδήγησης

Σάββατο 9 ώρες οδήγησης

Κυριακή Εβδομαδιαία ανάπαυση

σθητήρας, τοποθετημένος εφαπτομενικά σε ένα γρανάζι. Το 
γρανάζι αυτό, βρίσκεται στο σασμάν του οχήματος. Ό ταν 
τα δόντια του γραναζιού διέρχονται μπροστά από τον αισθη
τήρα, στον τελευταίο δημιουργείται μαγνητική ροή. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εναλλασσόμενης τάσης. 
Η συχνότητα της εναλλασσόμενης τάσης, αυξάνει με την 
αύξηση του αριθμού των στροφών. Στο εσωτερικό του αι
σθητήρα υπάρχει μια διάταξη, η οποία μετατρέπει την ημι- 
τονοειδή τάση μεταβλητού πλάτους, σε μια σειρά τετραγω
νικών παλμών με σταθερό πλάτος και συχνότητα ανάλογη 
του αριθμού των στροφών. Οι παλμοί αυτοί μεταφέρονται 
στον ταχογράφο μέσω ενός τριπολικού η τετραπολικού κα
λωδίου. Οι κατηγορίες των αισθητήρων είναι οι στατικοί, οι 
δυναμικοί (το εύρος των οχημάτων που τους χρησιμοποιεί 
σήμερα είναι τεράστιο) και οι προγραμματιζόμενοι αισθητή
ρες (kitas) που χρησιμοποιούνται από οχήματα νέας τεχνο
λογίας. Οι νέοι ψηφιακοί ταχογράφοι, χρησιμοποιούν αυτήν 
την κατηγορία αισθητήρων. Ανήκουν και αυτοί στην κατη
γορία των επαγωγικών αισθητήρων για να λειτουργήσουν 
όμως σωστά, θα πρέπει να προγραμματιστούν, να ρυθμι
στούν δηλαδή κάποιες βασικές παράμετροι, με την βοήθεια 
μιας ειδικής συσκευής που διαθέτουν τα εξουσιοδοτημένα 
συνεργεία επισκευής ταχογράφων, το εξουσιοδοτημένο συ
νεργείο είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει λάβει 
την απαραίτητη έγκριση από την οικεία Ν.Υ.Μ.Ε. για την 
εγκατάσταση, βαθμονόμηση, έλεγχο, επιθεώρηση, επισκευή 
και απόσυρση ψηφιακών ταχογράφων. ]

Φ  ■

Εικόνα 4. Ο ταχογράφος 
1324, το ταχύμετρο και 
ο προγραμματιζόμενος 
αισθητήρας (kitas).

‘ Υπήρξε μία παράταση έως 31/5/2006 για οχήματα που είχαν πιστοποιητικό ταξινόμη
σης ( τελωνισμού) και είχαν εκδοθεί έως 28/4/2006.
‘ Γεν.25/4/1822-απεβ. 18/4/1881 Μηχανικός σχεδιασμού, εκπαιδεύτηκε στην τεχνική 
σχολή της Δρέσδης και στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, εμπνευοτής του πρώτου τα
χογράφου, πρώτο ταχύμετρο για μηχανές, την πρώτη σιδηροδρομική μηχανή κάμψης, 
κατασκευή σιδηροδρομικής διάβασης.
‘ Κανονισμός (ΕΚ) αρ.561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 15 Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον το
μέα των οδικών μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 2133/98 
καθώς και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αρ.3820/85 του συμβουλίου 
' Αισθητήρες είναι συσκευές που ανιχνεύουν ένα σήμα ή μια διέγερση και παράγουν 
από αυτήν μία μετρήσιμη έξοδος. Είναι σχεδιασμένες να μετρούν διάφορες φυσικές 
παραμέτρους όπως π  .χ .η  θέση , η ταχύτητα, η επιτάχυνση, η δύναμη, η πίεση. Επίσης 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καταγράψουν και να παρέχουν μία εικόνα της 
εξέλιξης των παραμέτρων του συστήματος π. χ. ταχογράφος.
" Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών 
- Αριθμ.οικ.2280211629113.05.08 (ΦΕΚΒ-861)

Εικόνα 3. Τρόπος 
εφαρμογής τον αισθητήρα

ΠΗΓΕΣ: Ιστοσελίδες στο internet, Wikipedia.org/wiki/Max Maria Von Weber 
i -  ts.gr, Wikipedia.org/wiki/tachograph, www.yme.gr (Υπουργείο Υποδομών 

Μεταφορών και Δικτύων).
Νομοθεσία: Έγγραφο Δ/νοη Μεταφορών με αρ.πρ.31466/1994 από 24/5/2006, Ευρω
παϊκός Κανονισμός 3821/85, Ευρωπαϊκός Κανονισμός 561/2006, Υπουργική απόφα
ση αρ.οικ.22802/1629/13.05.08 (ΦΕΚ Β-861), Φωτογραφίες συσκευών ταχογράφων 
των εταιριών VDO ,Stoneringe, Actia, Efas από πλήθος ιστοσελίδων στο internet.
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http://www.yme.gr


Του Αστυν. Υποδιευθυντή Οελόγη Τσακίρη

ΚΛΕΙΣΤΑ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΑ

Π ριν ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε ένα κλειστά σκοπευτήριο, θα πρέπει να καθορί
σουμε ποιες σκοπευτικές δραστηριότητες θα γίνουν σ’ αυτό. Η χρήση ενός κλειστού 
σκοπευτηρίου μπορεί να διαφέρει από αθλητικά πιστόλια, βασική εκπαίδευση σκοπευ
τών μέχρι εκπαίδευση ειδικών μονάδων, στην οποία οι σκοπευτές κινούνται μέσα στο
σκοπευτήριο και πυροβολούν από διάφορες αποστάσεις και θέσεις. Ο τύπος της σκοπευτικής δραστηριό
τητας που θα εκτελείται, καταδεικνύει τον τρόπο που θα πρέπει να σκεφτούμε για να σχεδιάσουμε το σκο- 

; πευτήριο αλλά και την υλικοτεχνικη υποδομή του.
Έ να  αστυνομικό σκοπευτήριο πρέπει να παρέχει δυνατότητες
1) απλής αξιολόγησης στη σκοποβολή,
2) προκεχωρημένη βολή και
3) ασκήσεις ειδικών δυνάμεων.

ΙΑΙΤΗΣΕΕ ΧΩΡΟΥ
πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για το σύστημα εξαερισμού, την βληματοδόχο και το σύστημα των

το θέμα των διαστάσεων του χώρου, είναι η πρώτη μας σκέψη στο σχεδίασμά του σκοπευτηρί
ου. Αν όμως το σκοπευτήριο χρησιμοποιείται για εκπαίδευση αστυνομικών είναι τυπικά απαραίτητο ένα 
μήκος 20-22 μέτρων. Ως στάνταρ πλάτος των σκοπευτικών θέσεων θεωρούνται τα 105 έως 120 εκατοστά, 
μπορεί όμως να είναι αποδεκτό και πλάτος μέχρι 90 εκατοστά, για τις περισσότερες σκοπευτικές δραστη
ριότητες. Το πιο λειτουργικό ύψος θεωρούνται τα 2,5 - 3 μέτρα. 'Υψη μεγαλύτερα ή μικρότερα από αυτά 
μπορεί να είναι αποδεκτά, παρουσιάζουν όμως υψηλότερο κόστος για την βαλλιστική προστασία του χώ-
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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Γίνεται μέσω ενός η/υ και προσφέρει ενιαίο και ομοιόμορφο 

χειρισμό του σκοπευτηρίου από τον αξιωματικό βολής. Ελέγ
χονται κεντρικά το σύστημα των στόχων, ο φωτισμός και ο 
εξαερισμός του χώρου.

Έ να  σύστημα φώτων τύπου «φωτεινού σηματοδότη» με
ταφέρει τις εντολές από τον αξιωματικό βολής σε 
πευτική θέση.

Επιπρόσθετα μπορεί να τοποθετηθεί σύστημα με 
γάφωνα, που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία 
τους σκοπευτές.

Τέλος, μπορούν να τοποθετηθούν προχωρημένοι στόχ

του
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ρου, το φωτισμό και το σύστημα κινησεως των στόχων. Ανά
λογα με την χρήση του σκοπευτηρίου, θα πρέπει να προβλε- 
φθεί χώρος για την αίθουσα ελέγχου, το δωμάτιο αναμονής 
σκοπευτών, τυχόν χώρο θεατών και άλλων βοηθητικών χώ
ρων αν χρειάζεται (αποθήκη στόχων, οπλουργού κ,λπ.). Για 
να υπάρχει καλύτερη ορατότητα της σκοπευτικής γραμμής, 
συνιστάται η κατασκευή μίας υπερυψωμένης θέσεως για την 
αίθουσα ελέγχου του αξιωματικού βολής.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Μία βληματοδόχος με κόκκους ελαστικού εσωτερικά είναι 

ιδανική γι’ αυτό το σκοπό, επειδή προσφέρει αυξημένη ασφά
λεια για πυροβολισμούς από μικρή απόσταση. Μία συμβατική 
βληματοδόχος κομματιάζει το βλήμα και πιθανόν να παρουσι
αστούν φαινόμενα εξοστρακισμού του βλήματος, γεγονός το 
οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των σκοπευτών σε μι
κρές αποστάσεις.

ΣΤΟΧΟΙ
Το σύστημα κίνησης των στόχων, θα πρέπει να μπορεί να 

περιστρέφει αυτούς κατά 90Ί και θα πρέπει να μπορεί να το 
χειριστεί είτε ο κάθε σκοπευτής ξεχωριστά, είτε ο αξιωματι
κός βολής συνολικά, από το κέντρο ελέγχου.

Επίσης θα πρέπει να μπορούν να ρυθμίζονται σε διάφορα 
ύψη, ώστε να μπορούν να επιτρέπουν βολή από διάφορες θέ
σεις, ακόμη και πρηνηδόν. Θα πρέπει ακόμη να κρατούν τον

στόχο σταθερό και κάθετο με μηχανισμό που ασφαλίζει.
Έ να  άλλο απαραίτητο στοιχείο για αστυνομικό σκοπευτή

ριο, είναι η ύπαρξη μεταβλητού φωτισμού πάνω σε κάθε στό
χο, έτσι ώστε να μπορεί να προσφέρει συνθήκες βολής με με
ταβλητό φωτισμό.

Επίσης θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν διαχωριστικά 
μεταξύ των σκοπευτών τα οποία θα πρέπει να προσφέρουν 
βαλλιστική και ακουστική προστασία μεταξύ τους. Πρέπει να 
είναι σταθερά τοποθετημένα στο πάτωμα, με ύψος τουλάχι
στον 150 εκατοστά, να μην βρίσκονται περισσότερο από 15 
εκατ. Μπροστά από τη γραμμή βολής, ούτε περισσότερο από 
45 εκατ. Πίσω από αυτή, για να μην παρεμποδίζεται η ορατό
τητα του αξιωματικού βολής από το κέντρο ελέγχου.



σκοποβολή όπως ανακλινόμενοι, κινούμενοι και περιστρεφόμε
νοι που ελέγχονται κεντρικά από τον η/υ ή από τον αξιωματι
κό βολής.

Ο η/υ έχει προεγκατεστημένα πάρα πολλά προγράμματα (σε
νάρια) εκπαίδευσης στη σκοποβολή, με διαφορετικές αποστάσεις 
και θέσεις στόχων και φωτισμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ
Γενικά το πάτωμα θα πρέπει να καθαρίζεται 1-2 φορές την 

εβδομάδα με χρήση ηλεκτρικής σκούπας (η οποία όμως πρέπει 
να διαθέτει ειδικό φίλτρο αέρα για την κατακράτηση της σκόνης 
μόλυβδου) και στη συνέχεια θα πρέπει να πλυθεί και να στεγνώ
σει. Ο εξαερισμός θα πρέπει οπωσδήποτε να λειτουργεί κατά τη 
διαδικασία αυτή. Το προσωπικό που θα εκτελεί αυτή τη διαδικα
σία θα πρέπει να φορά ξεχωριστά ρούχα, τα οποία θα βγάζει μετά 
το τέλος της εργασίας.

Δεν πρέπει να επιτρέπεται η κίνηση σκοπευτών και εκπαι
δευτών μπροστά από τη γραμμή βολής, (ακόμη και όταν δεν γί
νεται βολή) εκτός και αν υπάρχει σοβαρή ανάγκη. Στην περί
πτωση αυτή, πρέπει να χρησιμοποιούνται νάυλον καλύμματα 
παπουτσιών μιας χρήσης. Απαραίτητη κρίνεται και η τοποθέτη
ση αυτοκόλλητου ποδόμακτρου στην έξοδο του σκοπευτήριου, 
προκειμένου να αποφύγουμε την μεταφορά επιμολυντικών πα
ραγόντων εκτός του σκοπευτηρίου.

Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων, καφέ και ποτών μέσα 
στο σκοπευτήριο. Οι εκπαιδευόμενοι δεν θα πρέπει να μπαίνουν 
στο σκοπευτήριο με κοντά ρούχα, καθώς επίσης να μην αφήνουν 
τσάντες, μπουφάν και άλλα προσωπικά εώη. Θα πρέπει να φέρ
νουν μέσα μόνο το όπλο με τη θήκη και τα πυρομαχικά τους.

Επίσης πρέπει να επιβάλλεται καλό πλύσιμο χεριών και προ
σώπου με σαπούνι μετά την βολή.

ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος εξοστρακισμού βλημάτων, 

χρησιμοποιούνται διαχωριστικά ήχου, φύλλα ατσαλιού και άλ
λα υλικά. Καθένα από αυτά έχει την δική του σημασία σε ένα 
σκοπευτήριο.

Τα διαχωριστικά ήχου αποτελούνται από ένα λεπτό στρώμα 
ξύλου ή λάστιχου και φύλου ατσαλιού τα οποία έχουν κενό με
ταξύ τους. Το κενό που υπάρχει δέχεται μία άστοχη βολή η οποία 
μπαίνει μέσα σε αυτό αλλά δεν έχει την δύναμη να ξαναβγεί εξαι- 
τίας της απώλειας ταχύτητος λόγω του εξοστρα
κισμού του στην ατσάλινη επιφάνεια. Το πλεονέ
κτημα αυτό επιτρέπει στο βλήμα να τρυπήσει την 
μπροστινή επιφάνεια από ξύλο ή λάστιχο, να μπει 
μέσα σε αυτήν, αλλά μα μην μπορέσει να ξαναβγεί 
εξαιιίας του ότι χτυπάει την μπροστινή επιφάνεια 
με πολύ λιγότερη ταχύτητα και με γωνία βολής δι
αφορετική από αυτήν της εισόδου έτσι παραμένει 
μέσα στο κενό.

Η περιοχή 3 μέτρα μπροστά από την γραμμή βο
λής, είναι η πιο κρίσιμη σε ένα σκοπευτήριο διό-
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τι μία άστοχη βολή μπορεί να θέ
σει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
σκοπευτών.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα αυτό, ελαττώνεται ο κίνδυ
νος ζημίας ή τραυματισμού από μία κάθετη βολή στον τοί
χο, σταματώντας την πορεία της και παγιδεύοντας την μέ
σα στο κενό.

Τα διαχωριστικά ήχου τοποθετούνται οριζόντια στην ορο
φή ξεκινώντας 3 μέτρα μπροστά από την γραμμή βολής. Πά
νω από αυτά μπορούν να τοποθετηθούν και τα ηχοαπορρο- 
φητικά υλικά. Γία την περιοχή πέρα από τα 3 μέτρα μπροστά 
από την γραμμή βολής μπορούν να τοποθετηθούν είτε δια- 
χωριστικά ήχου είτε κυρτά φύλλα ατσαλιού ειδικά σε όλες 
τις προεξοχές όπως κολώνες, δοκάρια, φωτισμός, σωληνώσεις 
κ.λπ.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
Μερικοί σχεδιαστές σκοπευτηρίων θέλοντας να προσφέ

ρουν την μέγιστη βαλλιστική προστασία έχουν σχεδιάσει 
αυτά με πάρα πολλές λεπτομέρειες και ειδικές προσθήκες οι 
οποίες όμως το καθιστούν άχρηστο για οποιαδήποτε άλλη 
μελλοντική χρήση πέρα από την οποία σχεδιάστηκε αρχικά.

Αυτό μπορεί να μην έχει πολλή μεγάλη σημασία για ένα 
αθλητικό σκοπευτήριο, έχει όμως εάν πρόκειται για αστυνο
μική χρήση. Οι τοίχοι του σκοπευτηρίου θα πρέπει να είναι 
από τσιμεντόλιθο σκέτο ή γεμάτο με τσιμέντο. Σκέτοι τσιμε
ντόλιθοι είναι αποδεκτοί σε σκοπευτήρια για περίστροφα και 
πιστόλια, όμως η ηχομόνωση είναι μικρότερη σε σύγκριση με 
τους γεμάτους. Ο πιο καλός τύπος πατώματος για ένα σκο
πευτήριο είναι ένα λείο όχι απορροφητικό τσιμεντένιο πάτω
μα από την γραμμή των σκοπευτών μέχρι την βληματοδόχο. 
Το πάτωμα θα δεχτεί μεγάλο αριθμό από χαμηλές βολές, έτσι 
ένα λείο πάτωμα θα έχει σαν αποτέλεσμα λιγότερες εξοστρα- 
κίσεις.

Το ταβάνι χρειάζεται και αυτό βαλλιστική προστασία. Θα 
πρέπει να υπάρχουν προστατευτικά για τον φωτισμό τις σω
ληνώσεις τα κανάλια των ηλεκτρικών καλωδίων που υπάρ
χουν στην οροφή κατά μήκος του σκοπευτηρίου, άρα αν χρη
σιμοποιήσουμε ψευδοροφή, όλα τα παραπάνω θα συστήματα 
θα πρέπει να βρίσκονται εκτός του σκοπευτηρίου και να ει
σέρχονται σε αυτό μόνο στα σημεία τα οποία είναι απολύτως 

απαραίτητο.
Για τους άλλους τύπους οροφών, χρειάζεται 

μία σειρά επικλινών ηχοπετασμάτων ή πλακών 
εξοστρακισμού σε διάφορες θέσεις του σκοπευτη
ρίου (με γωνία 30ο από την κάθετο).

Τα ακριβή σημεία τοποθέτησης αυτών καθο
ρίζονται από το ύψος της οροφής, το μήκος του 
σκοπευτηρίου και από το αν θα γίνεται οποιαδή
ποτε άλλη σκοπευτική δραστηριότητα μπροστά 
από την καθορισμένη γραμμή βολής των σκο
πευτών. ]
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Της Δρ. Ιω άννας Η. Μ άστορα,
Γ.Γ. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»
Ηθική, κοινωνική και ψυχοπαιδαγωγική

« . . .  Η ιδέα του “Ευ Αγωνίζεσθαι” πρέπει να είναι πανταχού παρούσα σε όλους τους τύπους 
του αθλητισμού ανεξαρτήτως ηλικίας των μετεχόντων, όπως επίσης να εφαρμόζεται στην 

Φυσική Αγωγή των παιδιών και των εφήβων. Τα σχολεία, τα κολέγια και τα Πανεπιστήμια 
έχουν μεγάλη ευθύνη στο να προάγουν την ιδέα του Φίλαθλου Πνεύματος, ενώ οι 

αθλητικοί σύλλογοι θα πρέπει επίσης να δίνουν έμφαση στο “Ευ Αγωνίζεσθαι”μέσω των 
προπονητικών τους προγραμμάτων, των αγώνων και της κοινωνικής ζωής. 99 

(Από το Μανιφέστο της Διεθνούς Επιτροπής Φιλάθλου Πνεύματος, CIFP)

ερμηνεία

Όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς φίλαθλο πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει αθλητισμός. Παρόλα αυ
τά είναι αλήθεια ότι η διαφθορά, η μάστιγα της σημερινής κοινωνίας έχει αρχίσει να εισέρχεται 

και στους αθλητικούς χώρους και το χειρότερο είναι ότι αυτό σε λίγο δεν θα εκπλήσσει πλέ
ον κανέναν μας. Κάθε μέρα αυξάνονται οι φανατικοί οπαδοί, ενώ μειώνονται οι φίλαθλοι. Οι 

πανέμορφοι αθλητικοί χώροι μετατρέπονται από τόποι χαράς, φιλίας και γιορτής σε τόπους 
σύγκρουσης και διαμάχης. Τα παιδιά εκτίθενται σε σκηνές που εκφυλίζουν το “αθλητικό 
πνεύμα” κι όλοι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα καίριο ερώτημα, αν κάτω από αυτές τις 
συνθήκες ο αθλητισμός εκπληρώνει τους βαθύτερους κοινωνικούς του στόχους.

Κάθε χρόνο διεξάγονται πλήθος από συνέδρια, συγγράφονται βιβλία, εκδίδονται κώδικες 
οδηγιών και διακηρύξεις από Διεθνείς οργανισμούς, αθλητικές ομοσπονδίες και κυβερνητι

κούς φορείς, οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα. Είναι όμως οι προσπάθειες αυτές αρκετές;
Οι μέρες μας απαιτούν μια περισσότερο πρακτική, συγκεκριμένη και αποτελεσματική πα

ρέμβαση. Οι προστατευτικές μπάρες και τα σώματα ασφαλείας δεν φαίνεται να επαρκούν. Οι προ- 
σπάθειές μας θα πρέπει να οδηγούν στη ρίζα του προβλήματος, εστιάζοντας την προσοχή μας στην
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πρόληψη και όχι απλώς στην καταστο
λή των αρνητικών εκφυλιστικών φαι
νομένων που μαστίζουν τον αθλητισμό.
Η πρόληψη με αυτή την έννοια είναι η 
καλλιέργεια και η προαγωγή της ιδεολο
γίας του “Ευ Αγωνίζεσθαι” και των θε
μελιωδών παγκοσμίως αναγνωρισμένων 
αξιών, που αυτό περικλείει, στο πνεύμα 
και στην ψυχή των νέων ανθρώπων, μέ
σω μιας συστηματικής και εμπεδωμένης 
προσέγγισης.

Χωρίς αμφιβολία η προσέγγιση και η επικοινωνία αυτή πρέ
πει να ξεκινήσει από τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους όχι 
μόνο επειδή είναι πιο δεκτικοί σε ερεθίσματα, αλλά επειδή αυτοί 
είναι το μέλλον του κόσμου. Η προώθηση του Φίλαθλου πνεύ
ματος ευρύτερα μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική συνεισφο
ρά για τις αναπτυσσόμενες κοινωνίες του 21ου αιώνα και να δώ
σει σε όλους μας τη δυνατότητα να μάθουμε να ζούμε ειρηνικά. 
Την πεποίθηση αυτή μοιράζονται πολλές ηγετικές φυσιογνωμί
ες του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος, ότι δηλαδή η ιδεολο
γία του Φίλαθλου Πνεύματος μπορεί να διαμορφώσει τον ενάρε
το πολίτη που με τόση αγωνία αναζητά η ανθρωπότητα.

Το “Φίλαθλο Πνεύμα” βρίσκεται πέρα από τον ανταγωνισμό. 
Εκφράζεται με τον αλληλοσεβασμό και την επικοινωνία, την 
αλληλοκατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των ατόμων και 
των ομάδων. Εάν καλλιεργήσουμε αυτές τις κοινωνικές αξίες 
στη νέα γενιά τότε θα κτίσουμε έναν καλύτερο και πιο δίκαιο 
κόσμο. Η εφαρμογή του “Φίλαθλου Πνεύματος” μπορεί να συμ
βάλλει ως ένα σημαντικό μέσο για την προαγωγή της αδελφότη
τας των λαών και της κατανόησης των πολυπολιτισμικών ιδιαι
τεροτήτων ώστε να εμποδίσει την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, τη 
βία, τις κοινωνικές και φυλετικές διακρίσεις.

Στην κατεύθυνση αυτή οι αθλητικοί σύλλογοι μπορούν να δι
αδραματίσουν ένα τεράστιο κοινωνικό ρόλο, βοηθώντας τη νεο
λαία να διαμορφώσει χαρακτήρα με βαθιά αίσθηση επικοινωνί
ας και συνεργασίας. Αυτό θα επιτευχθεί όταν παράλληλα με την 
αγωνιστική προετοιμασία των αθλητών δίδεται ιδιαίτερη βαρύ
τητα στην καλλιέργεια και μύηση τους στις αρχές του “Ευ Αγω
νίζεσθαι”, όταν δίνονται στους νέους ευκαιρίες και κίνητρα για 
να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη για το τι είναι σωστό 
ή λάθος, δίκαιο ή όχι. Το επιθυμητό αποτέ
λεσμα θα έρθει σταδιακά όταν προετοιμα
στεί η νέα γενιά αθλητών και φιλάθλων, η 
οποία έχοντας ανατραφεί με τις αρχές του 
Φίλαθλου Πνεύματος θα είναι έτοιμη να 
δείξει υπευθυνότητα και ακεραιότητα συ
μπεριφοράς. Αυτή η γενιά θα οδηγήσει τον 
αθλητισμό και την κοινωνία σε ένα καλύτε
ρο μέλλον.

Αφορά όλους
Το “Ευ Αγωνίζεσθαι” είναι μια θετι

κή ιδέα. Ενσωματώνει τις ιδέες της φιλίας, 
της αξιοπρέπειας, του σεβασμού προς τους 
άλλους, της καλής συμπεριφοράς και των 
ίσων ευκαιριών. Σύμφωνα με το Συμβού
λιο της Ευρώπης, το Φίλαθλο Πνεύμα ορί

ζεται ως ένας τρόπος σκέψης κι όχι 
μόνο ως ένας τρόπος συμπεριφοράς. 
Περικλείει θέματα που αφορούν τον 
αποκλεισμό του κλεψίματος, της 
φαρμακοδιέγερσης, της βίας (σωμα
τικής και προφορικής) και της υπερ
βολικής εμπορευματοποίησης και 
διαφθοράς. Φίλαθλο Πνεύμα σημαί
νει ακόμη έντιμο παιχνίδι, που με τη 
σειρά του σημαίνει τήρηση των κα
νόνων και διεξαγωγή του παιχνιδιού 

με τρόπο που προσφέρει κάτι θετικό και στους συμπαίκτες 
και στους αντιπάλους. Το παιχνίδι πρέπει να παίζεται χάρη 
του παιχνιδιού κι όχι με άλλον απώτερο στόχο. Τα προβλή
ματα που περιβάλλουν τον αθλητισμό γίνονται ολοένα και 
πιο έντονα στην κοινωνική συνείδηση καθώς η εμπορική 
διαφθορά των σπορ αναπτύσσεται. Ιδιαίτερη ευθύνη έχουν 
όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα προωθούν τις αθλητικές εμπειρίες 
στους νέους ανθρώπους.

“Όπως η η έλλειψη ανοχής γεννιέται από την άγνοια 
και την παρανόηση, η ανοχή είναι αποτέλεσμα της γνώσης 
και της κατανόησης. Αυτό συνεπάγεται ότι το σημείο εκκί
νησης για όλες μας τις δραστηριότητες θα έπρεπε να είναι 
μεταξύ των νέων: στην αίθουσα διδασκαλίας, στην αθλο
παιδιά, στα σωματεία και στο σπίτι. (Επιτροπή για την Ανά
πτυξη του Αθλητισμού, Συμβούλιο της Ευρώπης, - Σχέδιο 
Διακήρυξης για το Διεθνές Πλάνο Δράσης στον Αθλητισμό, 
την Ανοχή και το Φίλαθλο Πνεύμα, 1996-2000)

Στον αθλητισμό υψηλού επιπέδου βεβαίως τα προβλήμα
τα είναι περισσότερα και εδώ παρατηρείται η εξής αντινο
μία: Από τη μια είναι το παιχνίδι για χάρη του παιχνιδιού 
και από την άλλη είναι η προσπάθεια για τη νίκη και την 
επίτευξη κάποιου ρεκόρ. Ο σύλλογος έχει διπλή κοινωνι
κή αποστολή: Από τη μια την προετοιμασία των αθλητών, 
την παραγωγή αθλητικών ρεκόρ και την προβολή της χώ
ρας μας, και από την άλλη τη διατήρηση των αρχών του 
“φίλαθλου πνεύματος” που θα καταξιώσουν την παρουσία 
της χώρας μας διεθνώς στις συνειδήσεις των φιλάθλων. Θα 
πρέπει αμέσως τώρα να αρχίσει μια μεθοδευμένη καλλιέρ
γεια και προετοιμασία, ώστε η παρουσία των αθλητών και 

φιλάθλων και οι αντιδράσεις τους να εί
ναι μέσα στα φίλαθλα πλαίσια.

"Ολοι όσοι εμπλέκονται στα σπορ 
(Διοικητικοί παράγοντες, προπονητές, 
διαιτητές, αθλητές, μάνατζερ, στελέχη, 
χορηγοί, δημοσιογράφοι, αθλητίατροι, 
δημοσιογράφοι, θεατές) είναι εξίσου 
υπεύθυνοι για το μέλλον του αθλητι
σμού υψηλού επιπέδου και την εξέλιξη 
των σπορ γενικά. Ιδιαίτερα οι προπονη
τές και οι διαιτητές είναι σημαντικό να 
ερμηνεύουν τους κανονισμούς όχι μό
νο κατά γράμμα, αναζητώντας τα “πα
ραθυράκια” που δικαιολογούν τις αδι
κίες, αλλά να ερευνούν παράλληλα το 
πνεύμα των κανονισμών, ώστε να έρ
θουν πιο κοντά στην πραγματική ουσία

Το “Φίλαθλο Πνεύμα”
βρίσκεται πέρα από τον 

ανταγωνισμό. Εκφράζεται 
με τον αλληλοσεβασμό 

και την επικοινωνία, την 
αλληλοκατανόηση και τη 
συνεργασία μεταξύ των 

ατόμων και των ομάδων

[ 3 5  ] Α/Α



[  Φ Ι Λ Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Σ  I

του αθλητισμού και να απαλλαγούν από εξω
γενείς στόχους.

Στόχος των παρακάτω οδηγιών είναι να εν
θαρρύνουμε τους νέους, όχι μόνο να συμμε
τέχουν ενεργά στα σπορ, αλλά και να παίζουν 
σύμφωνα με τους κανονισμούς και να εφαρ
μόζουν έμπρακτα το “δίκαιο παιχνίδι”. Αυτοί 
οι κώδικες συμπεριφοράς έχουν αναπτυχθεί 
για να προωθήσουν το “φίλαθλο πνεύμα” και 
την κατάλληλη αθλητική συμπεριφορά στα 
παιδιά και στους νεαρούς αθλητές. Ενθαρρύνουμε τα σωμα
τεία και τους συλλόγους, όπως και τα σχολεία να προωθήσουν 
αυτούς τους κώδικες. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα καλύτερο 
αθλητικό μέλλον.

ΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ Ί ΟΥ «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ» 
(ΚΛΡΕΔΑΚΙ)*

►Δέχομαι τη νίκη με μετριοπάθεια. Ποτέ δεν εξευτελίζω 
τον αντίπαλο.

►Αρνούμαι τη νίκη με παράνομα μέσα
► Εκτιμώ το καλό παιχνίδι του αντιπάλου.
►Θέλω να συμμετέχω επί ίσοις όροις στον αγώνα με τον 

αντίπαλο και να βασίζομαι μονάχα στην ικανότητα και το τα
λέντο μου.

►Γνωρίζω τους κανονισμούς και τους εφαρμόζω.
►Αρνούμαι κάθε λεκτική ή σωματική βία. Κρατώ την αξιο- 

πρέπειά μου σε κάθε περίσταση.
►Παλεύω για τη χαρά του αθλητισμού. Προσπαθώ να προ

οδεύω.
► Είμαι πάντα τίμιος κι ειλικρινής
►Δίνω στους αγώνες τον καλύτερο εαυτό μου κι όταν ακό

μη η νίκη φεύγει από τα χέρια μου.
►Συγχαίρω τον νικητή μετά το τέλος του παιχνιδιού.
►Καθώς οι επιδόσεις μου βελτιώνονται, καθήκον μου είναι 

να προστατεύω τις αρχές του Αθλητικού Πνεύματος. Μόνο 
έτσι θα γίνω ίνδαλμα για τους συμμαθητές μου και για τα μι
κρότερα παιδιά.

►Ηγούμαι της ομάδος μου όταν επιλεγώ γ ι’ αυτό χωρίς 
έπαρση.

►Ξεχωρίζω τους συμπαίκτες μου χωρίς να περιφρονώ τους 
υπολοίπους.

ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ (ΚΑΡΕΔΑΚΙ)
Παράγοντα, προπονητή, αθλητή, επέκτεινε το fair play σε 

όλη σου τη ζωή, στην οικογένειά σου, στο σχολείο σου, στη 
δουλειά σου στις συναναστροφές σου. Έ τσι θα συμβάλλεις σε 
μια δίκαιη και ευτυχέστερη κοινωνία.

Ο Κώδικας Αθλητικής Δεοντολογίας
Για την προαγωγή του «Ευ αγωνίζεσθαι», η Επιτροπή Αθλη

τισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει θεσπίσει τον παρα
τιθέμενο Κώδικα Αθλητικής Δεοντολογίας.

Σκοπός:
Η βασική αρχή του Κώδικα είναι ότι οι ηθικοί παράγοντες 

που οδηγούν στο τίμιο παιχνίδι είναι αναπόσπαστα και όχι 
προαιρετικά στοιχεία κάθε αθλητικής δραστηριότητας, αθλη
τικής πολιτικής και διοίκησης και ισχύουν σε όλα τα επίπεδα

της ικανότητας και της δέσμευσης, συμπε
ριλαμβανομένων των ψυχαγωγικών καθώς 
και των ανταγωνιστικών αθλημάτων.

Ο Κώδικας δίνει ένα στέρεο ηθικό πλαίσιο, 
για να αγωνιστεί ενάντια στις πιέσεις της ση
μερινής κοινωνίας που φαίνεται ότι υπονο
μεύουν τις παραδοσιακές βάσεις του αθλη
τισμού. Βάσεις που έχουν κτισθεί πάνω στο 
τίμιο παιχνίδι και στο γνήσιο αθλητικό πνεύ
μα και στην εθελοντική κίνηση.

Πρωταρχικός σκοπός και επίκεντρο του Κώδικα είναι το 
Τίμιο Παιγνίδι για τα παιδιά και για τους νέους ανθρώπους, 
αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά και οι νέοι άνθρωποι του σήμε
ρα είναι οι ενήλικες αθλητές και τα αστέρια των αθλημάτων 
του αύριο. Ο Κώδικας, όμως απευθύνεται στους συλλόγους 
και τους παράγοντες που ασκούν μια άμεση ή έμμεση επιρ
ροή πάνω στη συμμετοχή και την ασχολία των νέων ανθρώ
πων με τον αθλητισμό.

Ο Κώδικας ενστερνίζεται τις έννοιες του δικαιώματος των 
παιδιών και των νέων ανθρώπων να συμμετέχουν και να απο
λαμβάνουν τον αθλητισμό και τις ευθύνες των συλλόγων και 
των ενηλίκων να προωθούν την ιδέα του «ευ αγωνίζεσθαι» 
και να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβα
στά.

Η έννοια του «ευ αγωνίζεσθαι» ορίζεται ως κάτι πολύ πέρα 
από το να παίζει κανείς σύμφωνα με τους κανόνες. Περιλαμ
βάνει τις έννοιες της φιλίας, του σεβασμού προς τους άλλους 
και του να αγωνίζεται κανείς πάντοτε με το φίλαθλο πνεύ
μα. Το «ευ αγωνίζεσθαι» ορίζεται ως τρόπος σκέψης, όχι απλά 
ως τρόπος συμπεριφοράς. Περικλείει θέματα όπως είναι η επι
κράτηση του αντιπάλου δια της χρήσης αθέμιτων τεχνασμά
των, απαγορευμένων ουσιών, σωματικής ή λεκτικής βίας.

Ο Κώδικας αναγνωρίζει όχι η συμμετοχή και η ασχολία με 
τον αθλητισμό στην περίπτωση των παιδιών και των νέων 
ανθρώπων κινείται εντός ενός ευρύτερου κοινωνικού περι
βάλλοντος. Αναγνωρίζει ότι τα πιθανά οφέλη που η κοινωνία 
και το άτομο μπορούν να αποκομίσουν από τον αθλητισμό θα 
μεγιστοποιηθούν μόνον όταν το «ευ αγωνίζεσθαι» μεταφερθεί 
στο κέντρο της σημασίας της αθλητικής αναμέτρησης. Ανα
γνωρίζει ότι πρέπει να δοθεί η μεγαλύτερη προτεραιότητα στο 
«ευ αγωνίζεσθαι» από όλους εκείνους οι οποίοι είτε άμεσα εί
τε έμμεσα, επηρεάζουν και προάγουν τις αθλητικές δραστη
ριότητες για τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους. Αυτοί εί
ναι οι:
►Κυβερνήσεις
►Αθλητικές Οργανώσεις και τα Σωματεία.
►Γονείς, Δάσκαλοι, Προπονητές, Παράγοντες, Δημοσιογρά
φοι, Γιατροί.

ΙΙιο συγκεκριμένα:
Οι Κυβερνήσεις έχουν τις ακόλουθες ευθύνες:
►Να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση υψηλών ηθικών προτύ

πων σε όλες τις πλευρές της κοινωνίας εντός των οποίων λει
τουργεί ο αθλητισμός.

►Να υποκινούν και να υποστηρίζουν τους φορείς και τα 
άτομα που επιδεικνύουν ακέραιες αρχές στον αθλητισμό.

►Να περιλαμβάνουν την προαγωγή του αθλητισμού και
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του «ευ αγωνίζεσθαι» ως βασικό στό
χο του γενικού προγράμματος φυσικής 
αγωγής.

►Να ενθαρρύνουν αλλά και να επι
βραβεύουν την έρευνα και σε εθνικό και 
σε διεθνές επίπεδο για θέματα που αφο
ρούν το «ευ αγωνίζεσθαι».

Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες και τα 
Σωματεία έχουν τις ακόλουθες υπο
χρεώσεις:

► Να δίνουν σαφείς οδηγίες πάνω στο 
τι θεωρείται ηθική ή μη ηθική συμπερι
φορά σε όλα τα επίπεδα συμμετοχής και 
ενασχόλησης, δίνοντας με συνέπεια τα κατάλληλα κίνητρα αλ
λά και ποινές.

► Να προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι» με ενημερωτικά προ
γράμματα, βραβεύσεις και εκπαιδευτικό υλικό.

►Να υποστηρίζουν και να προτρέπουν τα ΜΜΕ για την προ
ώθηση της καλής συμπεριφοράς.

►Να εξασφαλίσουν τις ειδικές απαιτήσεις του παιδιού αλλά 
και του εφήβου, παρέχοντας τη δυνατότητα ενασχόλησης με 
τον αθλητισμό σε βαθμίδες που ξεκινούν από τον ψυχαγωγικό 
και καταλήγουν στον ανταγωνιστικό αθλητισμό.

►Να τροποποιούν τους κανόνες αθλοπαιδιάς ορισμένων 
αθλημάτων ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των πολύ νε
αρών αθλητών, δίνοντας έμφαση στο «ευ αγωνίζεσθαι» και όχι 
μόνο στην ανταγωνιστική επιτυχία.

►Να θέτουν μέτρα προστασίας και ασφάλειας, προκειμένου 
να αποφευχθεί η εκμετάλλευση των παιδιών εκείνων που πα
ρουσιάζουν πρόωρα ανεπτυγμένες ικανότητες.

►Να εξασφαλίσουν ότι όλοι εκείνοι οι οποίοι ευθύνονται για 
τα παιδιά και τους νέους ανθρώπους έχουν τα κατάλληλα προ
σόντα ώστε να τα κατευθύνουν, να τα εκπαιδεύουν, να τα μορ
φώνουν και να τα προπονούν, λαμβάνοντας υπόψη τις βιολογι
κές και ψυχολογικές αλλαγές που σχετίζονται με την ωρίμανση 
των παιδιών.

Οι γονείς:
Συγκαταλέγονται στους πιο σημαντικούς παράγοντες κοι

νωνικοποίησης στον αθλητισμό των νέων. Έ χουν γίνει πολλές 
έρευνες όσον αφορά τη στάση των γονιών έναντι του “Ευ Αγω
νίζεσθαι”. Παρόλα αυτά, στην πράξη διαπιστώνουμε: 
α, Πολλές φορές οι γονείς οι ίδιοι έσπρωξαν τα παιδιά τους σε 
αντιαθλητική συμπεριφορά
β. Πολλοί γονείς συμπεριφέρθηκαν άσχημα σε αθλητικούς αγώ
νες με το να κατηγορήσουν προφορικά διαιτητές, αθλητές της 
αντίπαλης ομάδας ακόμη και προπονητές των ομάδων, 
γ. Η στάση των γονιών, ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τον αθλη
τισμό και τον παρουσιάζουν στα παιδιά τους έχει τεράστιο αντί
κτυπο στον αθλητικό προσανατολισμό των παιδιών τους στο 
μέλλον. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες γονιών.

Α. Οσοι δεν συμπαρίσχανται:
►Αποσύρουν, παρά ωθούν τα παιδιά τους στον αθλητισμό 
►Δεν παρακολουθούν αγώνες
► Παρέχουν μικρή υλική και συναισθηματική υποστήριξη

►Δεν κατανοούν το ρόλο τους 
►Συνήθως έχουν μικρή γνώση των 
υποχρεώσεων που απαιτεί ο αθλητι
σμός

Β. Όσοι υιιερασχολούνται:
►Οι δραστηριότητες των παιδιών 
τους ίσως είναι στο κέντρο της οικο
γενειακής ζωής
► Οι γονείς αυτοί είναι υπερπροστα
τευτικοί, παρακολουθούν με φανα
τισμό ασκήσεις και αγώνες, συχνά 
επεμβαίνουν στον προπονητή και 
στη σχέση προπονητή- αθλητή.

►Δεν ικανοποιούνται με την επίδοση των παιδιών τους, κά
νουν συνεχή κριτική στον προπονητή και συχνά όχι σπάνια 
διαφωνούν με τους κριτές. Συχνά δεν είναι ικανοί να διατη
ρήσουν μια ισορροπία.
►Η ταύτιση με τα παιδιά τους οδηγεί στη χειραγώγηση των 
νεαρών αθλητών, ασκώντας τεράστια πίεση επάνω τους 
►Το υπερβολικό τους ενδιαφέρον για την επιτυχία του παι
διού τους γίνεται αιτία άγχους για τους νεαρούς αθλητές.

Γ. Υγιής Ενασχόληση
► Ενθαρρύνουν τα παιδιά τους να ασχολούνται με τον αθλη
τισμό και να κατανοούν “τι σημαίνει επιτυχία”. 
►Προτρέπουν τα παιδιά τους να αναπτύξουν το αθλητικό 
τους δυναμικό, σε μια ατμόσφαιρα η οποία δίνει έμφαση στη 
συμμετοχή, στην προσωπική τους ανάπτυξη, στη χαρά και 
στη διασκέδαση.
► Διατηρούν μια επικοινωνία συνεργασίας με τους προπο
νητές
►Συζητούν ανοικτά με το παιδί τους τις επιτυχίες και τις 
αποτυχίες του και γενικά τις αθλητικές του εμπειρίες. 
►Κατανοούν τη σημασία του ρόλου τους ως πρότυπο για το 
παιδί τους δείχνοντας αυτοκυριαρχία και φίλαθλο πνεύμα.

Το ιρίπτυχο
Η σχέση του αθλητικού τρίπτυχου γονιός - αθλητής - 

προπονητής, είναι ένα πολύτιμο συστατικό της ισορροπίας, 
απαραίτητη για την απόκτηση καλών αθλητικών εμπειρι
ών για τους νέους. Οι προπονητές πρέπει πάντα να συνερ
γάζονται με τους γονείς θεωρώντάς τους ένα αναπόφευκτο 
κομμάτι του κοινωνικού συστήματος στον αθλητισμό των 
νέων.
Οπωσδήποτε όμως:

►Οι γονείς οφείλουν να αντιληφθούν ότι δεν είναι πρέ- 
πον να έχουν ανάμειξη στον τρόπο προπονήσεων και γενι
κότερα στην αθλητική προπαρασκευή των παιδιών τους.

► Οι γονείς είναι σκόπιμο να παρίστανται στις αθλητικές 
και πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου.

►Οι γονείς οφείλουν να μην αναμειγνύονται στο διοικη
τικό ή στο αγωνιστικό πρόγραμμα του συλλόγου.

Όλα αυτά πρέπει να καθίστανται σαφή στους γονείς από 
την πρώτη ημέρα που εγγράφουν τα παιδιά τους στο σύλλο
γο. Γ ία το καλό όλων. ]

Η έννοια του «ευ 
αγωνίζεσθαι» ορίζεται ως 
κάτι πολύ πέρα από το να 
παίζει κανείς σύμφωνα με 

τους κανόνες. Περιλαμβάνει 
τις έννοιες της φιλίας, του 

σεβασμού προς τους άλλους 
και του να αγωνίζεται 
κανείς πάντοτε με το 
φίλαθλο πνεύμα
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[  Α Ν Α Λ Υ Σ Η

Της Μ αριλένας Ρ οζόκου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ

ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ
Οι κλασικοί μας πρόγονοί «επαιδεύοντο αιδείσθαι 

μάλλον η φοβείσθαι τους νόμους»

Ο σκοτεινός φιλόσοφος της Εφέσου με τη βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχι
κής ανατομίας και τη γενικότερη του ανθρωπογνωσία διακήρυξε με παρρησία: 

«ήθος ανθρώπω δαίμων» (=η ηθική συνείδηση είναι η φωνή του θεού μέσα 
μας). Αυτό το θεοειδές ήθος είναι βέβαια αγαθό ουρανόσταλτο αλλά όχι και 
ουρανοκατέβατο, και αυτού του ήθους μόνο τον πρώτο στίχο μας χαρίζουν 
οι θεοί, τους άλλους πρέπει να τους γράψουμε εμείς. Ο άνθρωπος ως βιο
λογική ολότητα δομείται, κατασκευάζεται, πλάθεται, ως ψυχολογική όμως 
οντότητα και ως ηθική και πνευματική προσωπικότητα διαμορφώνεται και 
διαπλάθεται. Για το πρώτο ευθύνεται η γενετική προικοδοσία, για το δεύτε
ρο η ηθική αγωγή (σκοποθεσία) και η πνευματική τροφοδοσία.
Επειδή λοιπόν οι κλασικοί μας πρόγονοι γνώριζαν την ειδική βαρύτητα και 

την αποτελεσματικότητα της αγωγής, αφού διαχρονικά η αγωγή του ανθρώ
που είναι συνάρτηση της καταγωγής και της αγωγής του, έδιναν ιδιαίτερη ση

μασία στην ποιότητα και την ιδιαιτερότητα αυτής της αγωγής.
Ήθελαν δηλαδή μια παιδεία που να μην μορφώνει μόνο εγκεφαλικά αλλά κυρίως 

να διαμορφώνει ψυχικά, να αυταναγκάζει και να μην εξαναγκάζει τους μαθητές και τους 
πολίτες, αφού ο έσωθεν εμπνεόμενος αυτοσεβασμός εγγυάται την «ευρυθμία και την ευαρμο- 
στία», την οποία χρειάζεται η ανθρώπινη κοινωνία.
Ο φόβος του νόμου δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ειδικής αγωγής, αφού ο άνθρωπος ενστι- 

κτωδώς έτσι και αλλιώς φοβάται. Είναι φυσικό συναίσθημα ο φόβος, αλλά ελάχιστα κολακευ
τικό ή θετικό για τον αναβαθμισμένο και αξιοβίωτο ανθρώπινο βίο.
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Ο φόβος παραπέμπει συνειρμικά στις πρω
τόγονες κοινωνίες, στις κοινωνίες όπου 
ίσχυε ο νόμος της ζούγκλας, το δίκαιο του 
φοβερότερου, το δίκαιο της πυγμής και όχι 
η πυγμή του δικαίου.
Έ χει βέβαια και ο φόβος τα πρακτικά του 

αποτελέσματα και ως αναγκαίο κακό δεν εί
ναι και τόσο κακός (θεωρείται κάπως καλός) 
αφού όπως λέει ο λαός «φυλάει τα έρμα» ή 
«όπου δεν ισχύει ο λόγος πρέπει να πίπτει ράβδος».
Ο φόβος μοιάζει με το δυνατό φάρμακο που σε περιπτώσεις

προχωρημένης κοινωνικής παθογένειας ή δυσίατης ασθένει
ας προβάλει ως το μόνο δραστικό αντίδοτο στην αυξημένη 
δοσολογία της ανηθικότητας (κακοήθειας) και της αήθους 
εγκληματικότητας.
Μια κοινωνία, όμως, που καταφεύγει στο φόβο για να συ

γκροτήσει από την εκτροπή ή την παρεκτροπή και να συ
γκροτήσει σε οργανωμένο σύνολο τα μέλη της, είναι μια 
κοινωνία υποβαθμισμένη ηθικά αφού η συνοχή της είναι 
βραχυπρόθεσμη και εύθραστη, αφού διαρκεί όσο και ο φό
βος.
Εξάλλου η δόση του φόβου βραχυπρόθεσμα (αρχικά) φοβί

ζει και αποθαρρύνει, μακροπρόθεσμα όμως αποθρασύνει τον 
παράνομο και όπως η τεχνική του διαρρήκτη βελτιώνεται 
ανάλογα με τη βελτίωση της κλειδαριάς, έτσι και η θρασύ- 
τητα και αναλγησία του παράνομου πολίτη αντιμετωπίζεται 
με αυξημένη κάθε φορά δοσολογία φόβου. Έτσι, όμως, οι 
άνθρωποι καθιστούν το φόβο μέσα στη ζωή τους όχι ανα
γκαίο κακό αλλά αναγκαίο της συστατικό και οι άνθρωποι 
καταντούν να μην φοβούνται να ζουν, αλλά να ζουν για να 
φοβούνται.
Βέβαια σε μια κοινωνία αγγέλων ο φόβος και τα άλλα κα

τώτερα συναισθήματα δεν έχουν θέση αλλά ούτε και λόγο 
υπάρξεως. Επειδή όμως οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν είναι

αγγελικά πλασμένες αλλά πιο πολύ 
σατανικά διαβρωμένες και απάνθρωπα 
ναρκοθετημένες, ο συνετός νομοθέτης 
δεν αποκλείει και το φόβο, το μαστί- 
γιο, τη σκληρή ποινή σε περιπτώσεις 
προχωρημένης εγκληματικότητας και 
ανυπακοής.
Έτσι, όμως, αυτά που κερδίζουμε εί

ναι πολύ λιγότερα από αυτά που χά
νουμε και ένας άνθρωπος φοβισμένος και ταπεινωμένος 
θυμίζει ένα ζώο συνεσταλμένο αλλά και συσπειρωμένο, 
που ετοιμάζεται, ευκαιρίας δοθείσης, να επιτεθεί και να 
μην χυμήξει, για να μην μπορέσει να εκτονωθεί και να 
ισορροπήσει.
Επειδή λοιπόν οι κλασικοί μας πρόγονοι «δυναμωμένοι 
με θεωρία και μελέτη» και άρτια πεπαιδευμένοι είχαν 
επισημάνει την αξία και τη βαρύτητα της σωστής αγω
γής και της παιδείας, της έδιναν και την ανάλογη σημα
σία. Επειδή πίστευαν πως η ανθρώπινη διαγωγή είναι 
το άνθος της διασταύρωσης της καταγωγής και της 
αγωγής, ήθελαν μια παιδεία υψηλόβαθμη και πολυδύ
ναμη που όμως να μην εξαναγκάζει αλλά να φιλοτιμεί 
και να αυταναγκάζει, να μη μορφώνει απλά εγκεφαλι
κά, αλλά να διαμορφώνει και να αρτιώνει ηθικά. 
Ήθελαν την παιδεία τους πέρα από τις γνώσεις, να 

οδηγεί στην αυτεπίγνωση, όχι στο ρηχό και συμβατικό 
καθωσπρεπισμό, αλλά σε έναν αυτόβουλο και αυτοτρο- 
φοδοτούμενο αυτοσεβασμό που αποτελεί και τη βασι
κότερη προϋπόθεση του αλληλοσεβασμού.
Γιατί όχι μόνο στη κλασική Ελλάδα αλλά διαχρονικά 

και οικουμενικά ο σεβασμός εμπνέεται έσωθεν, δεν επι
βάλλεται έξωθεν, είναι κάτι που πρώτα το φυτεύουμε 
και μετά το θερίζουμε, πρώτα το εμπνέουμε και μετά το 
εισπράττουμε και το «εισπνέουμε».
•Έ χ ε ι χυθεί πολλή μελάνι για τους γραπτούς νόμους 
αλλά υπέρπολυ αίμα για τους άγραφους.
•Ο  καλός πολίτης με τη συμπεριφορά του μετατρέπει 
τον ατελή νόμο σε τέλειο. Ο κακός πολίτης με τη στρε
ψοδικία του μετατρέπει τον τέλειο σε ατελή νόμο. 
•Ό τα ν  όλοι γύρω σκύβουν, ο αφέντης φαίνεται υψη
λότερος.
• Το βουνό που φοβάσαι κερδίζει σε ύψος.
•Για να μη φοβάσαι αυτό που όλοι φοβούνται, ή πρέπει 
να είσαι πολύ ανόητος ή πολύ σοφός.
•ο  φόβος επενδύοντας στον εξαναγκασμό και όχι στον 
αυταναγκασμό δεν δημιουργεί ούτε υπεύθυνους ούτε 
ανεύθυνους πολίτες, δημιουργεί φοβισμένους πολίτες. 
•Ο  νόμος ως θεωρητικό μόρφωμα, ως στεγνά και στυ
γνά εγκεφαλικό πλάσμα δεν αφουγκράζεται, τουλά
χιστον σε όλη της την πολυχρωμία, των ανθρώπινων 
πλασμάτων την αγωνία. Γι’ αυτό, πέρα από το «γράμ
μα» του νόμου, που προϋποθέτει ιαβέρεια συνέπεια και 
σχολαστικότητα, υπάρχει και το «πνεύμα» του, που 
απαιτεί της ανοιχτόμυαλης καρδιάς την μεγαλοψυχία 
και την πραότητα. ]

Η ανθρώπινη 
διαγωγή είναι 
το άνθος της 

διασταύρωσης της 
καταγωγής και της 

αγωγής
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[  Ι ΣΤΟΡΙ ΚΟ

Του Βασιλείου Γ. Ντόβα*

Η  Άλωση χης Κωνοχανχινούπολης από τους Σταυροφόρους, 
της παρεκκλίνουσας Δ ' Σταυροφορίας σας 12 Απριλίου 1204, έθραυ- 
σε οριστικά την πολίτικη ενότητα της Ρωμανίας. Έ να  από τα διάδοχα 
κρατικά μορφώματα της Αυτοκρατορίας, υπήρξε και το λεγόμενο Δε
σποτάτο της Ηπείρου, που επέζησε μέχρι τη 14η Μαρτίου 1449 (Άλω- 

της Άρτας από τους Οθωμανούς) με κεντρικό πυρήνα τη σημερινή Ήπειρο. 
Το Δεσποτάτο της Ηπείρου, ιδρύθηκε από τον Μιχαήλ Α' Άγγελο-Κομνη- 
νοδούκα το 1205.0  Μιχαήλ Α’, ήταν συγγενής με τις αυτοκρατορικές οικο
γένειες, προ του 1204, δηλαδή, με τους Αγγέλους, τους Κομνηνούς και τους 

Δούκες, γ ι' αυτό έφερε και τα επώνυμά τους, ενισχύοντας έτσι τη θέση του, 
ως «επίδοξου κληρονόμου», του «προσωρινά» απωλεσθέντος βυζαντινού θρό

νου, και συνεχιστή-φορέα της αυτοκρατορικής ιδέας της Κωνστα
ντινούπολης, στα εδάφη της Ρωμανίας που δεν υπέκυψαν στους 
σταυροφόρους.

Η αρχική έκταση του Δεσποτάτου της Ηπείρου, ήταν σχεδόν η 
ίδια, με αυτή του παλαιότερου βυζαντινού θέματος Νικοπόλεως.

οη

Αριστερά βυζαντινός 
στρατιώτης τον 1295pJC, δεξιά 
βονλγαρος ή πεζός στρατιώτης 
τον 1350 μ.Χ, ενώ στη μέση 
στρατιώτης του Δεσποτάτου 
της Ηπείρου, τον 14ου αι. Η 
απεικόνιση του ηπειρώτη 
στρατιώτη, βασίστηκε σε 
εικόνες από τον Άγιο Λημήτριο 
Θεσσαλονίκης. (Ian Heath- 
Anqus McBride, Byzantine 
Armies AD 1118-1461,
Oxford 1995, μετάφραση: 
Παπαθανάσης Ηλίας, Αθήνα 
1996 σ. 27 και 44)
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Από το Βορρά, ξεκινούσε από το Δυρρά
χιο και έφθανε μέχρι τη Ναύπακτο, στο 
Νότο. Δυτικά, ξεκινούσε από τις ακτές 
του Ιουνίου Πελάγους και έφθανε ανα
τολικά, μέχρι την Θεσσαλία. Κάλυπτε 
δηλαδή, όλη την τωρινή Ήπειρο, την 
Αιτωλοακαρνανία, καθώς το νότιο, σχε
δόν, ήμισυ του σημερινού αλβανικού 
κράτους. Τα σύνορα του Δεσποτάτου, 
καθ’ όλη την ιστορική του διαδρομή, 
γνώρισαν πολλές μεταβολές· επεκτά
σεις,-ιδιαίτερα επί Θεοδώρου Α' το Δε
σποτάτο έφθασε μέχρι τα πρόθυρα της 
Κωνσταντινούπολης- αλλά και εδαφι
κές απώλειες.

Η ορεινή γεωμορφία του ηπειρωτικού 
εδάφους αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα 
στην άμυνα και κατά συνέπεια στην επι
βίωση του δεσποτάτου απέναντι στους 
κατά καιρούς επίβουλους της ανεξαρ
τησίας του ( Ανδεγαυβούς, Αλβανούς 
κ.α.), σε συνδυασμό με την ύπαρξη οχυ
ρών κάστρων, τα οποία είχαν ιδιαίτερη σπουδαιότητα πολι
τική, στρατιωτική ( επιθετική και αμυντική), κοινωνική και 
οικονομική κατά το μεσαίωνα.

Τα κάστρα ( από τη λατινική λέξη castrum που σημαί
νει οχυρός πύργος) του Δεσποτάτου της Ηπείρου αλλά και 
της υστεροβυζαντινής εποχής γενικότερα μπορούν να χωρι
στούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες, 

α) Οχυρές πόλεις και οικισμοί ( πόλεις-κάστρα) 
β) Οχυρές θέσεις «φρούρια» κατά τον Καντακουζηνό.
Τα κάστρα της πρώτης κατηγορίας προστάτευαν μόνιμα 

τους άρχοντες με τις οικογένειες τους και τον αστικό πληθυ
σμό, ενώ σε περίπτωση πολιορκίας αποτελούσαν καταφύγιο 
και για τον παρακείμενο αγροτικό πληθυσμό,. Ανάλογα με 
το μέγεθος της πόλης, τα κάστρα αυτά μπορούν να διακρι- 
θούν σε δύο υποκατηγορίες:

Κάστρα των μεγάλων πόλεων που χαρακτηρίζονται στις 
πηγές ως τα κατ’ εξοχήν «κάστρα» (Π.χ. τα κάστρα της Θεσ
σαλονίκης, των Ιωαννίνων και της Άρτας)

Κάστρα των μικρότερων αστικών κέντρων, που συνήθως 
αναφέρονται στις πηγές ως «καστέλια» (Π.χ. Άγιος Δονάτος, 
Ρωγοίκ.α.)

Δεν είναι όμως λίγες οι φορές, που οι 
πηγές φαίνεται να ταυτίζουν πλήρως τα 
«κάστρα» με τα «καστέλια», δίχως να κά
νουν καμία διάκριση μεταξύ τους, με βά
ση το μέγεθος του πληθυσμού ή κάποιο 
άλλο κριτήριο.

Τα φρούρια προστάτευαν θέσεις-κλει- 
διά για τη διάβαση, την εποπτεία ή την 
προστασία και επιτήρηση ευρέων αγρο
τικών πληθυσμών ή υποβοηθούσαν την 
άμυνα ενός μεγαλύτερου κάστρου, μιας 
πόλης. Π.χ. το κάστρο των Βομπλιανών,

ως ισχυρό «χέρωμα» (οχύρω
μα) και κλειδί της Άρτας και 
του τόπου, κατά το χρονικό 

των Τόκκων.
Τα κάστρα επανδρώνονταν 

κατάλληλα ώστε να μπορούν να 
αμύνονται σε περίπτωση εχθρικής 
εισβολής, αλλά και να είναι σε θέ
ση να προστατέψουν τους άρχο
ντες από ενδεχόμενες κοινωνικές 
αναταραχές.

Τα αμυντικά τους έργα κτίζο
νταν με μέριμνα των δεσποτών, 
από τα έσοδα ενός ειδικού φόρου- 
για το σκοπό αυτό- που κατέβαλ

λαν οι ντόπιοι γαιοκτήμονες, 
οι Μονές της περιοχής και 

οι ντόπιοι κάτοικοι (πολ
λές φορές οι τελευταίοι συ- 
νεισέφεραν και με προσω
πική εργασία). Ο ειδικός 

αυτός φόρος ονομάζονταν «κα- 
στροκτισία» Ο Mark C. Bartusis στο έργο του «The 
Late Byzantine Army, Arms and Society, 1204-1453, 
Philadelphia 1992, σ 288» με βάση σωζόμενο πρακτικό 
του 13ου αι., υπολογίζει το φόρο της καστροκτισίας σε 
1/15 του υπερπύρου, ανά νοικοκυριό παροίκων.

Οι πόλεις συνεισέφεραν επίσης και με τη συγκρότη
ση μόνιμων φρουρών από αυτόχθονες κατοίκους, οι 
οποίοι συντηρούνταν από ίδια μέσα των αυτών πόλε
ων. Κάθε κάστρο είχε φρουρά, ανάλογη με την σημασία 
του. Τα καθήκοντα της φρουράς ήταν: α) η «αποβίγλι- 
ση» δηλαδή η συνεχής φρούρηση του κάστρου, β) η δι
ατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στο εσωτε
ρικό της πόλης.

Οι άνδρες της φρουράς αποτελούνταν από επαγγελ- 
ματίες στρατιώτες, όπως οι καστροφύλακες οι λεγόμε
νοι τσάκωνες ή τζάκονες και από μη επαγγελματίες, 
ένα είδος δηλαδή, λαϊκής πολιτοφυλακής τοπικού χα
ρακτήρα. Πολλές φορές οι πηγές της εποχές χαρακτη
ρίζουν και τους πολιτοφύλακες ως «τζάκονες», λόγω 
του γενικευμένου χαρακτηρισμού της υπηρεσίας στα 
κάστρα ως «τζακονικής φύλαξης», συγχέοντάς τους με 

τους επαγγελματίες τζάκονες, στους 
οποίους θα αναφερθούμε πιο κάτω 
και οι οποίοι αποτελούσαν ξεχωρι
στή κατηγορία ενόπλων ανδρών.

Ο Μιχαήλ Γαβριηλόπουλος, ημι- 
ανεξάρτητος άρχοντας της Θεσσα
λίας, σε επιστολή του προς τους κα
τοίκους του Φαναριού Θεσσαλίας, 
το 1295 ορίζει ότι οι κάτοικοι ήταν 
υποχρεωμένοι μετά παρέλευση 
τριών ετών «ϊνα δίδωσιν δουλείαν

Τα κάστρα 
επανδρώνονταν

κατάλληλα ώστε να 
μπορούν να αμύνονται 
σε περίπτωση εχθρικής 

εισβολής
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[  Ι ΣΤΟΡΙ ΚΟ

στρατιωτικήν καί ούχί έτέραν, ήγουν τζακονικήν» Εδώ προ
φανώς ο Γαβριηλόπουλος αναφέρεται περισσότερο στους 
πολιτοφύλακες του Φαναριού και όχι σε επαγγελματίες 
τζάκονες.

Η λαϊκή πολιτοφυλακή κινητοποιούνταν κυρίως σε κα
ταστάσεις υψηλού κινδύνου (τότε επιστρατευόταν όλοι οι 
άρρενες, οι οποίοι ήταν κατάλληλοι να φέρουν όπλα, της 
πόλης που κινδύνευε), όπως κατά την πολιορκία των Ιω- 
αννίνων, επί Θωμά Πρελούμπου, το Φεβρουάριο του 1379 
από τους Αλβανούς, κατά την οποία οι οπλισμένοι πολί
τες ήταν ουσιαστικά αυτοί που απέκρουσαν τους εισβο
λείς. Σύμφωνα με το Χρονικό των Ιωαννίνων, επί τρία με
ρόνυχτα πολεμούσαν γενναία οι κάτοικοι της πόλης τον 
εχθρό στις επάλξεις του κάστρου και στη λίμνη. Σε ειρη
νικές περιόδους ο αριθμός της πολιτοφυλακής ελαττωνό
ταν σημαντικά.

Το θάρρος αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους 
παράγοντες -ίσως το σημαντικότερο- κατά την πολιορκία 
ενός κάστρου της εποχής εκείνης, τόσο για τους αμυνό
μενους όσο για τους επιτιθέμενους. Π.χ. σύμφωνα με τη 
λαϊκή «Βελισαριάδα» έργο ανώνυμου ποιητή των αρχών 
του 15ου αι., οι «ταπεινής καταγωγής» αδελφοί Πετραλί- 
φη (σημειωτέον ότι η σύζυγος του Μιχαήλ Β' της Ηπεί
ρου, Αγία Θεοδώρα της Άρτας, κατάγονταν από την οι
κογένεια Πετραλείφα) ανεβαίνουν με ξύλινες σκάλες στο 
κάστρο της «Εγγλιτέρας» οδηγώντας έτσι τους συμπολε
μιστές τους στο να τους ακολουθήσουν και πολεμώντας 
θαρραλέα με τα σπαθιά τους κατά των υπερασπιστών των 
επάλξεων, τους καταβάλλουν, εκπορθώντας έτσι το κά
στρο.

Ανάμεσα στους επαγγελμα- 
τίες της φρουράς, περίοπτη 
θέση είχαν οι τζαγρατόροι.
Τζαγρατόροι ονομάζονταν οι 
στρατιώτες που χειριζόταν 
την τζάγκρα, δηλαδή ένα εί
δος μηχανικού τόξου ( βαλλί- 
στρας) που ήταν αρκετά απο
τελεσματικότερο από το κοινό 
τόξο. Η τζάγκρα θεωρούταν 
ξενόφερτο όπλο και ονομά
ζονταν και «λατινικό τόξο», 
ενώ δεν ήταν αρκετά διαδο
μένη στις χώρες της Ρωμανί
ας, ακόμη και κατά τον 14ο 
αι. Το δεδομένο αυτό, ανέβα
ζε την εκτίμηση των βυζαντι
νών προς την πολεμική αξία 
του όπλου αυτού, αλλά και 
απέναντι στους στρατιώτες 
που το χειριζόντουσαν. Λόγω 
της μεγάλης βλητικής ικανό
τητας της τζάκρας, οι τζαγρα- 
τόροι τοποθετούνταν ως ένα 
είδος επίλεκτης δύναμης στα 
κάστρα, ώστε να μεγιστοποι

ούν τη δύναμη πυρός στην αμυντική τους ικανότητα.
Το ότι ο δεσπότης Κάρολος Α ', σύμφωνα με το Χρονικό 

των Τόκκων, τοποθετούσε τζαγρατόρους στα κάστρα που 
καταλάμβανε, (δηλ. στα κάστρα Αγίου Δονάτου, Ρινιάσας, 
Βομπλιανών, Άρτας, Ρωγών και Δραγαμεστού), ίσως υπο
δηλώνει ένα ακόμη στοιχείο θαυμασμού από το χρονικο
γράφο προς τον αφέντη του, που ήταν κύριος τόσο επί
λεκτων πολεμιστών, αλλά και κάτοχος ακριβών για την 
εποχή του, όπλων.

ΟΙ ΤΖΑΚΟΝΕΣ
Ο όρος τσάκωνες ή τζάκονες ή τζέκονες, απαντάται για 

πρώτη φορά τον 9ο αι. στο «Περί βασιλείου Τάξεως» του 
αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Η ' του Πορφυρογέννητου, 
(εκδ. Βόννης τόμος 1, σ. 696) «Έάν δέ παντελώς έξαπορώσιν 
καί ού δύνανται ούδέ μετά διδομένων αύτόίς συνδοτών τή ν  
ίδιαν στρατείαν έξυπηρετεΐν, τό τε  άδορεύονται καί δίδονται 
εις άπελάτας, έ ξ  ών και τζέκω νες άφορίζονται εις τα  κά
στρα» Σχολιάζοντας το χωρίο αυτό ο Στίλπων Κυριακί- 
δης παρατηρεί ότι, οι ιππείς-στρατιώτες που για τον οπω
σδήποτε λόγο έχαναν τον πλούτο τους και κατά συνέπεια 
τη δυνατότητα συντήρησης του πολεμικού αλόγου και 
του εξοπλισμού τους, κατατάσσονταν στους απελάτες, 
από τους οποίους επιλέγονταν οι καστροφύλακες, «οί τζέ
κωνες εις τά  κάστρα».

Τα καθήκοντα των τζακόνων περιελάμβαναν, την συ
νεχή φρούρηση του κάστρου με σκοπιές, στις πύλες και 
στα άλλα παρατηρητήρια (στις βίγλες), την επιτήρηση 
του εσωτερικού του κάστρου με περιπολίες (κυρίως νυ
χτερινές), για την τήρηση της τάξης, την εφαρμογή των

νόμων, την εκτέλεση των δι
καστικών παραγγελμάτων 
(κλητεύσεων) και την πρόλη
ψη και καταστολή των πυρ
καγιών.

Έ να  σπάνιο χαρακτηριστι
κό παράδειγμα της ανάθεσης 
στους τζάκονες, καθηκόντων 
δικαστικού κλητήρα, μας πα
ραθέτει ο ΔημήτριοςΧωματη- 
νός, όπου στη Θεσσαλονίκη 
της εποχής των Κομνηνοδου- 
κάδων, το 1242, ο καστροφύ
λακας (καστελλάνος) με τους 
τζάκονες του κάστρου, επέδω
σαν απόφαση των δικαστικών 
αρχών της πόλης, σχετική με 
την επιδίκαση σε μια γυναίκα 
που λεγόταν Σαχλικίνη, των 
αμφισβητουμένων περιουσια
κών της στοιχείων (οικίας και 
αμπελώνα). Εδώ προφανώς 
ως καστροφύλακας εννοείται 
ο διοικητής της φρουράς του 
κάστρου της Θεσσαλονίκης, 
ο οποίος έχει υπό τις διαταγές

Στο βάθος, βυζαντινός πολιτοφύλακας τον 15ου αι., δεξιά, 
τραπεζούντιος στρατιώττις τον 1461 μ.Χ και αριστερά σε 
πρώτη διάσταση, βυζαντινός ιππέας του 1438 μ.Χ. (Ian 
Heath-Anqus McBride, Byzantine Armies AD 1118-1461, 
Oxford 1995, μετάφραση: Παπαθανάσης Ηλίας, Αθήνα 
1996σ.32)
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του, τους τζάκονες.
Το έτος 1346-1347 δηλαδή κατά την 

περίοδο που ο Ιωάννης Άγγελος κυβερ
νούσε την επανενωμένη Ηπειροθεσσα- 
λία ως αντιβασιλιάς του Ιωάννη Σ Τ  
Καντακουζηνού, στα «Πάτρια» των 
Μετεώρων («Πάτρια ηγουν έξήγησιν 
πέτρας της  λεγομένης Ύψηλοτέρας»), 
αναφέρεται κάποιος Πασχάλης από 
τους Σταγούς (σημερινή Καλαμπάκα), 
ο οποίος ήταν ένας από τους τζάκονες 
που φυλούσαν τα Μετέωρα «άνήρ τις 
έν  τώ  άστυ τω ν Σταγών, Πασχάλης κα
λούμενος όρμώμενος άνωθεν, εκ τω ν 
λεγομένων, τζακόνων, έίτη φυλάκων 
τή ς  έν το ΐς Σταγοΐς πέτρας»

Οι τζάκονες είχαν ως ανώτατο διοικη
τή τον στρατοπεδάρχη των τζακόνων τα κα
θήκοντα του οποίου περιγράφονται από τον 
Γεώργιο Κωδινό στο «Περί των οφφικαλίων»
(15ος αι.) ως εξής:

«Ο στρατοπεδάρχης των τζακόνων επι
μελείται των εις τα κάστρα ευρισκόμενων 
φυλάξεων, οίτινες τζάκονες ονομάζονται.»
Το αξίωμα αυτά δημιουργήθηκε πιθανότατα 
κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο, λόγω του πλήθους των 
κάστρων που διατηρούσαν τα διάδοχα κράτη του Βυζαντίου 
για ασφάλεια και από την επακόλουθη ανάγκη της επάνδρω
σής τους, από ανάλογο αριθμό καστροφυλάκων.

Ο Κωδινός περιγράφει και τη στολή των καστροφυλά
κων- τσακώνων

«ΕΪτα εύρίσκονται οί ονομαζόμενοι τζάκονες φέροντες καί 
ούτοι πιλατίκια. καί μετά τούτους έτεροι, πεζοί μέν καί ούτοι, 
ονομαζόμενοι Μυρτατοι, τόξα  έκαστος φ έροντες ' αί μέντοι 
παραμοναί μετά σκιαδίων, οί τζάκονες δέ μετά καπασίων, 
φ οροΰντες ' και έπάνω κλίβανα ήεράνεα, λέοντας περί το  στή
θος έχοντα ίσταμένους λευκούς  όρωντες αντικρύ κατά πρό- 
σωπον, ώσαύτως και όπισθεν».

Η αναφορά στα απελατίκι (είδος ροπάλου) ως κύριο όπλο 
των τζακόνων, πιστοποιεί ότι περισσότερο ήταν επιφορτι
σμένοι με την τήρηση της τάξης, παρά με τον πόλεμο. Το 
απελατίκι, αλλιώς σιδηροράβδι ή ματσούκα, φτιαχνόταν από 
σίδερο και ξύλο κρανιάς, ενώ η χρήση του προϋπέθετε με
γάλη μυϊκή δύναμη όπως και επιδεξιότητα. Επίσης η χρή
ση του από του τζάκονες, πιστοποιεί ακόμη περισσότερο, 
τη «συγγένεια» των τελευταίων, με τους απελάτες και τους 
ακρίτες της μέσης βυζαντινής περιόδου. Ο θρυλικός Διγε- 
νής Ακρίτας, είχε ως κύριο όπλο του, το «ραβδί», δηλαδή το 
απελατίκι.

Πηγές της περιόδου διαχωρίζουν τους τζάκονες- καστρο
φύλακες από τους κανονικούς στρατιώτες. Έγγραφο του 
1302 της Νεάπολης αναφέρει Έλληνες στρατιώτες στην 
Ήπειρο «zaconnos et stratiotas», αποδίδοντας ολοφάνερα 
την πιο πάνω διάκριση. Η φύλαξη των κάστρων θεωρού
νταν αρκετά βαριά, επαχθής υπηρεσία και περισσότερο μει- 
ωτική από άτι η κοινή στρατιωτική υπηρεσία

Οι τσάκωνες έπαιρναν μισθό για 
τις υπηρεσίες τους καθώς και μια 
μικρή έκταση γης. Αυτές οι εκτά
σεις γης πρέπει να ήταν οι λεγά
μενες «τσακωνικές υποστάσεις». 
Στα τέλη του 13ου αι., ο Δεσπό
της Ιωάννης, αδελφός του Μιχα
ήλ Η ' Παλαιολόγου, σε επιστολή 
του προς τον κυβερνήτη της Δη- 
μητριάδας, κάνει λόγο για την κα
τοχή κτημάτων στο χωριό Κά- 
πραινα της Θεσσαλίας, από δύο 
τζάκονες, το Χριστόφορο και τον 
Παπανικολακόπουλο. Πρόκειται 

για μία σπάνια αναφορά «τσακωνι
κών υποστάσεων» από πηγή της πε

ριόδου.
Επίσης σε χρυσόβουλο του Στεφάνου 

Ντουσάν (1345-1355), με το οποίο 
κατοχυρώνονται τα κτηματικά δι

καιώματα της Μονής Βατοπεδίου, 
γίνεται αναφορά σε κάποια «Τζακώ- 

νισσα» (γυναίκα ή χήρα-το πιθανότερο-κά- 
ποιου τζάκονα-η οποία, χάρισε ένα κτήμα 

που είχε στη Θεσσαλονίκη, στη Μονή.

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ ΦΡΟΥΡΑ- ΒΑΡΑΓΓΟΙ 
Οι Δεσπότες είχαν δική τους, προσωπική, σωματο

φυλακή. Το Χρονικό των Ιωαννίνων αναφέρει τους Νι- 
κηφοράκη, Ραινάκη, Αρτάβαστο και Αντώνιο Φράγκο, 
ως τους σωματοφύλακες του δεσπότη Θωμά Πρελού- 
μπου, οι οποίοι τον δολοφόνησαν τη νύχτα της 23ης 
Δεκεμβρίου του 1384. Η δημώδης παραλλαγή του Χρο
νικού, δεν αναφέρει τα ονόματα των (εδώ) δύο σωματο
φυλάκων, αλλά μας δίνει τους τόπους καταγωγής τους’ 
ο ένας από την Καστοριά και ο άλλος από τα Μπιτό- 
λια, ενώ η δωροδοκία από τους Γιαννιώτες αναφέρεται 
ως το κίνητρο της δολοφονίας. Δεν υπάρχουν πληρο
φορίες για τυχόν σχέση ή ταύτιση των σωματοφυλά
κων που δολοφόνησαν το Θωμά με τη φρουρά των Βα- 
ράγγων.

Βάραγγοι υπήρχαν και στο Δεσποτάτο της Ηπείρου, 
με τις ίδιες ή σχεδόν τις ίδιες αρμοδιότητες με τους Βα- 
ράγγους της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή ως έμπιστη 
και επίλεκτη προσωπική φρουρά του αυτοκράτορα 
ή του δεσπότη. Δεν γνωρίζουμε όμως αν οι Βάραγγοι 
του Δεσποτάτου, έπαιρναν μέρος σε πολεμικές επιχει
ρήσεις, όπως οι Βάραγγοι της Κωνσταντινούπολης. Οι 
αρχηγοί των Βαράγγων είχαν τον τίτλο του πριμμική- 
ριου. Το 1220 στα Γιάννενα, πριμμικήριος των Βαράγ- 
γων ήταν ο Θεόδωρος Διαβατηνός.

Οι Βάραγγοι παραδοσιακά στρατολογούνταν από 
τη βόρεια Ευρώπη (Σκανδιναβικές και Ρωσικές χώ
ρες), ενώ από το 12ο αι. απορροφάται στην Βαράγγειο 
αυτοκρατορική φρουρά, ολοένα αυξανόμενος αριθμός 
Άγγλων. Το 1272 η βαράγγειος φρουρά της Κωνστα-

[  4 3  ]  Α/Α



[  Ι ΣΤΟΡΙ ΚΟ

ντινούπολης περιλάμβανε πιθανότατα, μόνο Άγγλους 
εφόσον ο ίδιος ο Μιχαήλ Η ' Παλαιολάγος τους αποκαλεί 
«Αγγλοβαράγγειους». Ανάλογη πρέπει να ήταν και η εξέ
λιξη της εθνολογικής σύνθεσης των Βαράγγων του Δε
σποτάτου. Εξάλλου, λίγα χρόνια πιο πριν, ο Δημήτριος 
Χωματηνός κάνει λόγο σε επιστολή του, για «Εθνικούς 
Ιγκλίνους» που κατοικούσαν στην Κέρκυρα του 13ου 
αι. και παρουσιάζονται ως άνδρες με κύρος και εξουσία. 
Δεν αποκλείεται να υπηρετούσαν και αυτοί ως Βάραγγοι, 
όπως και οι ομοεθνείς τους στην Κωνσταντινούπολη. Σί
γουρα, με την πάροδο των αιώνων αλλοιώθηκε ο «βαρβα- 
ρικός» χαρακτήρας των Βαράγγων και εντάχθηκαν στις 
τάξεις τους ντόπιοι, όπως μαρτυρεί και το όνομα του πριμ- 
μικηρίου των Ιωαννίνων. Ο Καντακουζηνός ορίζει τους 
Βαράγγους από τον χαρακτηριστικό πέλεκυ που έφεραν 
(πελεκυφόροι) και όχι από την καταγωγή τους.

Οι Βάραγγοι επί Ανδρονίκου Β' Παλαιολόγου φαίνε
ται να ασκούν και καθήκοντα δεσμοφυλάκων, σε περι
πτώσεις διακεκριμένων κρατουμένων, όπως συμπεραίνε- 
ται και από την περιγραφή του Παχυμέρη σχετικά με τις 
συνθήκες θανάτου του Μιχαήλ Δούκα, γιού του Ιωάννη 
Δούκα της Θεσσαλίας, οποίος το 1307 κομματιάστηκε από 
τους Βαράγγους φρουρούς του.

Το κύριο όπλο των Βαράγγων ήταν ο βαρύς, δίκοπος, 
πέλεκύς τους, που απαντάται στις πηγές της εποχής, ως 
«σκανδιναβικός» ή «κελτικός» πέλεκυς και τον οποίο με
τέφεραν στον δεξιό τους ώμο. Δεν αναφέρεται σε καμία 
πηγή η παροχή γαιών σ’ αυτούς, αντιστοίχων με τις «πρό
νοιες» ή τις «τσακωνικές υποστάσεις». Πιθανότατα, εξακο
λουθούσαν να πληρώνονται σε νομίσματα, προκειμένου 
να εξασφαλίζεται περισσότερο η αφοσίωση στο πρόσωπο 
του δεσπότη, παρά να δένονται με τη γη.

Κάνοντας μία αντιπαραβολή μεταξύ των καθηκόντων 
των Βαράγγων και των Τζακόνων του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου, οδηγούμαστε στα εξής συμπεράσματα: Οι Βά- 
ραγγοι ήταν ένα ενιαίο πολεμικό σώμα, επιφορτισμένο κυ
ρίως με την προσωπική ασφάλεια του δεσπότη, το οποίο 
ενίσχυε σημαντικά σε ιδεολογικό επίπεδο, την εικόνα των 
ηπειρωτών ηγεμόνων, ως διαδόχων και κληρονόμων των 
βυζαντινών αυτοκρατόρων, ενώ οι τζάκονες ήταν ένοπλοι 
άνδρες επιφορτισμένοι με καθήκοντα περισσότερο αστυ
νομικού χαρακτήρα, παρά αμιγώς στρατιωτικού, οι οποί
οι υπηρετούσαν διάσπαρτοι στα διά
φορα κάστρα και σε κάθε άλλο χώρο 
που ήταν αναγκαία η ύπαρξη βίγλας 
(π.χ. Μετέωρα) Επίσης ενώ οι τζάκο
νες είχαν αναβαθμισμένο ρόλο, λόγω 
της σημασίας που είχαν αποκτήσει τα 
κάστρα στον καιρό τους, μοιάζοντας 
έτσι με «παιδιά της εποχής» τους, οι 
Βάραγγοι αντίθετα, θύμιζαν φαντά
σματα του χαμένου αυτοκρατορικού 
παρελθόντος.

ΤΙΤΛΟΙ-ΑΞΙΩΜΑΤΑ-ΑΞΙΩΜΑΤΟΥ- 
ΧΟΙ

Την πηγή όλων των εξουσιών πολιτικών, στρατιωτι
κών, δικαστικών, αστυνομικών ακόμη και σε ζητήματα 
σχετικά με την εκκλησιαστική τάξη, αποτελούσε στο Δε
σποτάτο της Ηπείρου, ο Δεσπότης (ή ο αυτοκράτορας στη 
βραχύβια αυτοκρατορία της Θεσσαλονίκης, του Θεοδώ
ρου Δούκα). Οι δεσπότες κυβερνούσαν ως απόλυτοι μο
νάρχες την επικράτειά τους, ενώ παράλληλα φρόντιζαν 
να διορίζουν έμπιστούς τους ως διοικητές, στις επαρχί
ες και στις πόλεις της του Δεσποτάτου. Στις κυριότερες 
περιτειχισμένες πόλεις, στα κάστρα δηλαδή, που λειτουρ
γούσαν ως διοικητικά και στρατιωτικά κέντρα των περι
οχών του Δεσποτάτου, υπήρχαν οι «δούκες» ή «δουκεύο- 
ντες», έχοντας προφανώς, αρμοδιότητες αντιβασιλέως.

Αμέσως μετά από τον δούκα (όπου αυτός υπήρχε), στην 
ιεραρχία της κάθε πόλη, βρίσκονταν η «κεφαλή» ή ο «κε- 
φαλικεύων». Τον τίτλο της «κεφαλής» χρησιμοποίησε αρ
χικά και ο Ιωάννης Ορσίνι το 1323 προκειμένου να τον 
αποδεχτούν οι κάτοικοι των Ιωαννίνων ως κύριό τους, 
ενώ με τον ίδιο τίτλο διορίστηκε πάλι στα Ιωάννινα, ο Ιω
άννης Άγγελος από τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Γ' Παλαι- 
ολόγο το 1337. Σύμφωνα με το χρυσόβουλλο του 1319, η 
κεφαλή είχε την ευθύνη για την περιφρούρηση της ειρή
νης και της ευνομίας στην πόλη των Ιωαννίνων, έχοντας 
το δικαίωμα να διώχνει εκτός πόλης, τους «δημοταράκτες, 
άτακτουςΈ οχλοποιούς και θορυβώδεις κατοίκους».

Ταυτόσημο ή σχεδόν ταυτόσημο με το αξίωμα της «κε
φαλής» πρέπει να ήταν το αξίωμα του «προκαθημένου», 
το οποίο ο D.M Nicol ταυτίζει με το αξίωμα του «καπετάνι
ου», δηλαδή του διοικητή της πόλης, αναφερόμενος στον 
Συμεών Στρατηγόπουλο, «καπετάνιο» των Ιωαννίνων επί 
Καρόλου Α' κατά το Χρονικό των Τόκκων.

Ανακεφαλαιώνοντας μπορούμε να χαρακτηρίσουμε το 
διοικητή μιας σημαντικής πόλης του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου (π.χ. της Άρτας ή των Ιωαννίνων) ανεξάρτητα με 
τον ακριβή τίτλο του (κεφαλή, προκαθήμενος ή καπετάνι
ος) ως ένα σημαντικότατο αξιωματούχο του Δεσποτάτου, 
ουσιαστικά απόλυτο άρχοντα της πόλης που διοικούσε, 
αλλά και όχι μόνο, όπως αποδεικνύεται από το αυξημένο 
βάρος (ουσιαστικά απόφαση) που φαίνεται να είχε η εισή
γηση του καπετάνιου Συμεών Στρατηγοπούλου, σχετικά 
με την αναγόρευση του Καρόλου Α' σε δεσπότη, σύμφωνα 
με το χρονικό των Τόκκων.

Λόγω των μόνιμα αυξημένων πολι- 
τικοστρατιωτικών ευθυνών των «κε
φαλών», κάθε κάστρο είχε τον κα- 
στροφύλακά του (καστελλάνο), ως 
άμεσο βοηθό της κεφαλής. Οι καστελ- 
λάνοι ως διοικητές της φρουράς και 
των τζακόνων όπως προαναφέρθηκε, 
είχαν επίσης την αποκλειστική φρο
ντίδα του κάστρου τους, δηλαδή την 
οχύρωση, τον εφοδιασμό, τον εξοπλι
σμό και την επάνδρωσή του. Επίσης 
στην αρμοδιότητά τους ήταν και η 
φύλαξη των κρατουμένων.

Ο ι  δ ε σ π ό τε ς
κυβερνούσαν ως 

απόλυτοι μονάρχες την 
επικράτειά τους, ενώ 

παράλληλα φρόντιζαν 
να διορίζουν έμπιστούς

ο , 9 9τους ως διοικητές
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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ-ΠΟΙΝΕΣ-ΦΥΛΑΚΕΣ
Το φαινόμενο της εγκληματικότητας δεν απούσιαζε από 

την κοινωνία της μεσαιωνικής Ηπείρου, όπως δεν απούσιαζε 
και δεν απουσιάζει από καμιά ανθρώπινη κοινωνία. Φαίνε
ται όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις ανθρωποκτονιών (εκου
σίων ή ακουσίων), οι εντεταλμένοι για τη δίωξη και την τι
μωρία των φονιάδων ενεργούσαν με υπερβάλλοντα ζήλο, για 
δικό τους προφανώς υλικό όφελος.

Ο Ιωάννης Απόκαυκος απευθυνόμενος στους «κατεπάνω» 
και στους «πράκτορες», τους απειλεί με ποινή αφορισμού 
να μη προβαίνουν σε δήμευση των περιουσιών των φονέ- 
ων «κατά πλεονεξίαν πρακτορικήν». Οι «πράκτορες» στους 
οποίους αναφέρεται ο μητροπολίτης δεν πρέπει να είναι άλ
λοι από τους εισπράκτορες προστίμων, στους οποίους κά
νει ειδική αναφορά ο -σε πολλά σημεία βυζαντινής έμπνευ
σης- «Κώδικας Νόμων» του Σέρβου αυτοκράτορα Στέφανου 
Ντουσάν.

Συγκεκριμένα το άρθρο 173 του ανωτέρω Κώδικα, το 
οποίο τιτλοφορείται «Για τους εισπράκτορες» προβλέπει τα 
εξής: «Οι εισπράκτορες προστίμων, που εδρεύουν στα δικαστή
ρια, να εισπράττουν τα πρόσημα που αποφασίζουν οι δικαστές 
και γράφουν στην απόφαση, αλλά αν οι δικαστές δεν αποφασί
σουν και δεν παραδώσουν γραπτή την απόφαση στους εισπρά- 
κτορες, αυτοί να μην έχουν το δικαίωμα να ενοχλούν κανένα»

Από έγγραφα του Δημητρίου Χωματηνού, σώζονται δι
άφορες «ομολογίες» φονέων, οι οποίοι κατέφευγαν στις εκ
κλησιαστικές συνόδους, προκειμένου να δηλώσουν τη 
μετάνοιά τους και να αποφύγουν ίσως, τη δήμευση της περι
ουσίας τους.(Π.χ η περίπτωση του βοσκού Μαύρου, ο οποίος 
φονεύθηκε «ακούσια» από τον κύριό του, κατά τη διάρκεια 
τιμωρίας του πρώτου από τον δεύτερο, με ραβδισμούς.)

Εντελώς διαφορετική ήταν η αντιμετώπιση του φόνου 
όταν διαπράττονταν από τον κάτοχο της εξουσίας. Ό ταν ο 
Θεόδωρος Α' σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τον διαβόητο 
ληστή Πετρίλα, ο Δημήτριος Χωματηνός, προσπάθησε να δι
καιολογήσει ηθικά το έγκλημα του ηγεμόνα του, ορίζοντας 
ότι οι πράξεις του κατόχου της εξουσίας ως πράξεις που απο
βλέπουν στο κοινό καλό, διαφέρουν ως προς το χαρακτήρα 
από τις πράξεις των ιδιωτών και συνεπώς τυγχάνουν διαφο
ρετικής αντιμετώπισης. Είναι φυσικά αυτονόητο, ότι ο Θεό
δωρος δεν τιμωρήθηκε για το φόνο.

Επίσης οι πάροικοι- αλλά και οι πένητες γενικότερα- δεί
χνουν απροστάτευτοι από το νόμο, απέναντι στους αφέντες 
τους και στους ισχυρούς. Π.χ στο θέμα Κολωνείας (περιο
χή Δεαβόλεως) μία κυρία επιβάλλει ως τιμωρία στον κλέφτη 
υπηρέτη της, τον ακρωτηριασμό του έκοψαν και τα δύο χέ
ρια και μετά από λίγο αυτός πέθανε, γιατί δεν του περιποιή- 
θηκαν τις πληγές.

Στην περιοχή Βονδίτζης (σημερινή Βόνιτσα), ένας φτωχός 
γέροντας πήγε στον επίσκοπο Βονδίτζης και στον Ιωάννη 
Απόκαυκο, που ήταν εκεί, να καταγγείλει τα απίστευτα πα- 
θήματά του: κάποιος Βλάχος Αυρηλιόνης, βίασε κατ' επανά
ληψη την κόρη του, σκότωσε το γαμπρό του από άλλη κόρη 
και τραυμάτισε σοβαρά και τον ίδιο. Οι δύο ιεράρχες μη μπο
ρώντας να κάνουν τίποτα άλλο, συνέταξαν μόνο τη μαρτυ
ρία τους και τον παρέπεμψαν στον πρωτοβεστιάριο του Θεο-

Σκηνή πολιορκίας σε μικρογραφία βυζαντινού χειρογράφου, 
από τη Μονή Βατοπεδίου. ( Περιοδικό Στρατιωτική Ιστορία, 
Σειρά Μεγάλες Μάχες, εκδόσεις Περισκόπιο, τεύχος 
Οκτωβρίου 2006, σ. 48)

δώρου Δούκα στην Άρτα.
Στο δύο Χρονικά καθώς και στα γραπτά του Ιωάν

νη Αποκαύκου και του Δημητρίου Χωματηνού, γίνο
νται αναφορές σε διάφορα είδη ποινών του βυζαντινού 
δικαίου, που επέβαλλε ο εκάστοτε δεσπότης ή οι άρχο
ντες, κατά περίπτωση. Αναφέρονται θανατικές ποινές, 
ακρωτηριασμοί, σωματικές τιμωρίες, διαπομπεύσεις 
και πρόστιμα.

Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εφαρμογής, της -δυ
τικής προέλευσης- θεοκρισίας με πυρακτωμένο σίδε
ρο, ως αποδεικτικού μέσου αθωότητας. Χαρακτηριστι
κό είναι το παράδειγμα της συζύγου του «υποταγάτου» 
κυρ Μανουήλ του Μονομάχου, που υποβλήθηκε σ' αυ
τή την δοκιμασία, για να αποδείξει στο σύζυγό της ότι 
δεν είχε μοιχεύσει.

Τέλος, μια εικόνα των φυλακών του Δεσποτάτου της 
Ηπείρου σχηματίζουμε από το Χρονικό των Ιωαννίνων 
και το Χρονικό των Τόκκων, που αναφέρονται στις φυ
λακές της πόλης των Ιωαννίνων Η έννοια του κατα
στήματος κράτησης, αποδίδεται με τις λέξεις: «φυλακή» 
και «φρουρά» ενώ ο λόγιος όρος «ειρκτή» δεν πολυχρη- 
σιμοποιείται. Φαίνεται, ότι ο Θωμάς Πρελούμπος, έκτι
σε και άλλες κτιριακές εγκαταστάσεις φυλακών, πέραν 
της αρχικής: τα «κλωβία» και την «παλιουρή», που χά
λασε αργότερα ο διάδοχός του, Ιζαού.

Τα κάστρα του δεσποτάτου της Ηπείρου, πέρασαν 
σε τουρκικά και σε ενετικά χέρια, ενώ οι αξιωματού- 
χοι και οι φρουροί του, εξέλειψαν. Δεν πέρασε πολύς 
καιρός όμως, που οι ηπειρώτες stradioti γινόντουσαν 
περιζήτητοι μισθοφόροι στα βασίλεια της Δύσης, ενώ 
οι κλεφταρματωλοί των ηπειρωτικών βουνών, αναδεί- 
χθηκαν σε συνεχιστές της ελληνικής πολεμικής παρά
δοσης και κληρονόμοι των βυζαντινών ακριτών και 
τζακόνων. ]

*  Ο συνάδελφος Β.Γ. Ντόβας είναι φοιτητής στη Φιλοσοφική 
Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Μεσαιωνικών Σπουδών)
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Η ιστορία της Καβάλας
ία της Καβάλας ξεκινά από τους Προϊστορικούς χρόνους. Οι αναφορές 
από την μία χάνονται στις ομηρικές αφηγήσεις και από την άλλη κατα- 

ινται στα αρχεία της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Η πόλη έγινε παγκοσμίως γνω- 
την άφιξη των στρατευμάτων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ενόψει της 

ικής μάχης των Φιλίππων και την άφιξη του Αποστόλου Παύλου, κάνοντας 
Νεάπολη (σημερινή Καβάλα) πρώτη ευρωπαϊκή πάλη που δέχτηκε το χριστια- 

Είναι διάσημη για τα μεγαλοπρεπή έργα Βυζαντινών και Τούρκων (όπως το 
;ρο και οι Καμάρες) όσο και για το ότι αποτέλεσε γενέτειρα του (αρβανίτικης 
γωγής) Μεχμέτ Αλί, αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Παράλληλα η νεότερη ιστο- 
;ης πόλης παρουσιάζει εξίσου ενδιαφέρον, τόσο για την καπνεργασία και τις 
ες απεργίες στα Βαλκάνια (1896) όσο και για την πλούσια βιομηχανική δρα- 
ιότητα με κυρίαρχη αυτή του μαύρου χρυσού.

Προϊστορικοί χρόνοι
ιάτερα ευρήματα που βρέθηκαν στο νομό Καβάλας, ήρθαν στο φως τη δε- 

ιυ 1950 στην περιοχή «τζίνες» της Θάσου (ορεινή περιοχή κοντά σταΛιμε- 
νάρια) και αφορούν εργαλεία εξόρυξης ώχρας της Νεότερης Παλαιολιθικής, περί
που 20.300 χρόνων π.Χ. (Η εξόρυξη ώχρας από κοιτάσματα αιματίτη τεκμηριώνεται 
στην Ευρώπη (Lovas Ουγγαρίας) από την Κατώτερη Παλαιολιθική, αλλά και στην 
Αφρική από την Ανώτερη Παλαιολιθική περίοδο. Το ορυχείο της Θάσου αποτελεί 
ένα από τα πρωιμότερα της Ευρώπης. Η ώχρα, που χαρακτηρίστηκε ως ο “χρυσός” 
της Παλαιολιθικής, χρησιμοποιήθηκε ως χρωστική ύλη, κατά τη δημιουργία των 
βραχογραφιών και για την κόσμηση του ανθρώπινου σώματος). Εκείνη την περί
οδο η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ χαμηλότερα από την σημερινή, με αποτέ
λεσμα η νήσος της Θάσου να συνδέεται δια στεριάς με την ενδοχώρα. Όμως κατά 
την Μεσολιθική εποχή που η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αυξήθηκε και έλιω
σαν οι παγετώνες, τα νερά της θάλασσας πλημμύρισαν την μέχρι πρότινος πεδιάδα. 
Η μετάβαση στη Νεολιθική Εποχή χαρακτηρίστηκε από την μόνιμη εγκατάστα
ση (ίδρυση πρώτων οικισμών), την εξημέρωση των ζώων και την καλλιέργεια της 
γης. Οι πρώτες οργανωμένες κοινωνίες εμφανίζονται στην Πεδιάδα των Φιλίππων 
γύρω στα 5.600 π.Χ. Πιο γνωστές θέσεις γενικότερα στον νομό Καβάλας για την
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περίοδο της Νεολιθικής είναι 
το Ντιλικί Τας (=Όρθια Πε'τρα 
στα τούρκικα), που παρουσιάζει 
κατοίκηση από την Μέση Νεο
λιθική, η θέση που βρίσκεται κοντά στο χωριό Ακροπόταμος, 
η θέση που βρίσκεται κοντά στον Παράδεισο και ο προϊστο
ρικός οικισμός των Λιμεναρίων Θάσου. Πολλοί οικισμοί πα
ρουσιάζουν συνεχή κατοίκηση και την εποχή του Χαλκού, με 
σημαντικότερα ευρήματα, αυτά από το προϊστορικό νεκροτα
φείο του οικισμού Καστρί Θάσου και της Σκάλας Σωτήρα Θά
σου (ο δεύτερος μάλιστα είναι ο μοναδικός οικισμός στα Βαλ
κάνια που είναι περιτοιχισμένος). Η τελική φάση της Εποχής 
του Χαλκού σφραγίζεται με τη μυκηναϊκή διείσδυση. Αγγεία 
μυκηναϊκά ή τοπικές μιμήσεις τους, χάλκινα μαχαίρια μυκη
ναϊκού τύπου καθώς και άλλα αντικείμενα είναι μάρτυρες 
των εμπορικών επαφών της Νότιας Θάσου με νοτιοελλαδίτες 
θαλασσοπόρους. Αν και μη χρονολογημένες, πιο γνωστές εί
ναι οι θαυμάσιες βραχογραφίες κοντά στο σημερινό χωριό Φί
λιπποι. Επίσης αξίζει να σημειώσουμε πως η σημερινή πόλη 
της Καβάλας χτίστηκε επάνω σε δύο προϊστορικές θέσεις, την 
Αντισσάρα (σημερινή Καλαμίτσα) που η ιστορίας της χάνεται 
στα ομηρικά έπη καθώς και του οικισμού της εποχής του Σι
δήρου που εντοπίστηκε ανατολικά της πόλης (περιοχή Περι
γιαλιού). Δυστυχώς, τα μόνα που διασώθηκαν από την ανε
ξέλεγκτη οικοδόμηση του 20ού αιώνα (κυρίως της δεκαετίας 
του 1950-60) είναι ένα κομμάτι του τοίχους της Αντισσάρας, 
το οποίο στέκει εγκαταλειμμένο ανάμεσα στις πολυκατοικί
ες της σύγχρονης πόλης. Αρκετά ευρήματα της προϊστορικής 
περιόδου θα βρείτε τόσο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας 
όσο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου στο Λιμένα.

Αρχαίοι χρόνοι
Μετά από μακροχρόνιους πο

λέμους (που σύμφωνα με την 
ιστορία έλαβε μέρος και ο ποι
ητής Αρχίλοχος) με τα θρακικά 
φύλα που διέμεναν στη περιο
χή, οι Θάσιοι για να αντιμετω
πίσουν αποτελεσματικότερα τις 
θρακικές επιδρομές, γύρω στα 
μέσα του 7ου αιώνα π.Χ., ιδρύ
ουν την Νεάπολη (=Νέα Πό
λη). Εκτός της στρατηγική της 
θέση, στο δρόμο που συνέδεε 

την Ανατολή με την Δύση, καθώς και το φυσικό της λιμένα, η 
Νεάπολη βρισκόταν ανάμεσα στην εύφορη και πλούσια σε με
ταλλεύματα Θάσο, κοντά στο χρυσοφόρο Παγγαίον Όρος και 
ακριβώς δίπλα στις εύφορες πεδιάδες των Φιλίππων και του 
Νέστου. Υπήρξε μέλος της Α’ και Β’ Αθηναϊκής Συμμαχίας 
η οποία και μνημονεύεται στους φορολογικούς καταλόγους. 
Τα τιμητικά ψηφίσματα του αθηναϊκού δήμου, εγκωμιάζουν 
την Νεάπολη, για την συμπαράστασή της στην Αθήνα, κατά 
την ταραχώδη περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου. Πρω
ταρχική λατρεία στην πόλη αυτήν την περίοδο ήταν η πολι
ούχος Θεά της Παρθένου. Η αυτονομία της Νεάπολης φαίνε
ται και από τα αργυρά νομίσματα (στατήρες), που αρχίζουν 
να χρησιμοποιούνται λίγο πριν το 500π.Χ. με την απεικόνιση 
της γοργούς πάντα στην μια τους όψη (που είχε ως σημασία, 
να διώχνει την κακοτυχία). Η Νεάπολη έμεινε σύμμαχος της 
Αθήνας μέχρι το 340π.Χ. όταν την κατέλαβε ο Φίλιππος προ- 
σαρτώντας την στη Μακεδονία. Η θέση της Νεάπολης σήμερα 
τοποθετείται στη χερσόνησο της Παναγίας χωρίς να γίνει σα
φές το ακριβές της σημείο (τεκμηριώθηκε μονάχα η θέση του 
ιερού της παρθένου). Τα ευρήματα της Νεαπόλεως εκτίθενται 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καβάλας.

Νεότερη ιστορία
Οι Καβαλιώτες συμμετείχαν στους εθνικοαπελευθερωτι- 

κούς αγώνες των Ελλήνων. Γνωστός Καβαλιώτης αγωνιστής 
ήταν ο οπλαρχηγός Ιλαρίων Καρατζόγλου. Επίσης, ο Κων
σταντίνος Σερδάρογλου, που κρεμάστηκε από τους Οθωμα-
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νους κατά το ξέσπασμα της επανάστασης 
του 1821. Σημαντικός Καβαλιώτης αγω
νιστής του 1821 ήταν και ο πυροβολη
τής του Ναυτικού Νικόλαος Καγιάσας. Το 
1864, μετά από άδεια που δόθηκε από τον 
σουλτάνο, η Καβάλα επεκτάθηκε οικοδο
μικά εκτός των τειχών της παλαιάς πόλης.
Το γεγονός αυτό καθώς και το ότι εκείνη 
την εποχή τα καπνά της Μακεδονίας ήταν 
γνωστά σε ολόκληρο τον κόσμο μετέτρε
ψαν την πόλη σε κέντρο επεξεργασίας και εμπορίας καπνού. 
Σε αυτό βοήθησε και η θέση της με το φυσικό λιμάνι της. 
Στην Καβάλα αξίζει να σημειωθεί πως έλαβε χώρα η πρώτη 
και η μεγαλύτερη εργατική απεργία (5.000 εργάτες) σε ολό
κληρα τα Βαλκάνια, το έτος 1896, ενώ ακόμη τουρκοκρατού
μενη σε αυτήν κυκλοφορούσαν τρεις ελληνικές εφημερίδες 
που την κατατάσσουν δεύτερη πάλη μετά την Θεσσαλονί
κη, της Βορείου Ελλάδος, σε ελληνικές εκδόσεις εφημερίδων 
(ΕΡΜΗΣ, ΣΗΜΑΙΑ και ΚΥΜΑ). Με την ίδρυση του τουρ
κικού συντάγματος το 1908 στην Καβάλα ιδρύεται και το 
πρώτο επίσημο καπνεργατικό σωματείο στα Βαλκάνια (ΕΥ
ΔΑΙΜΟΝΙΑ), που υπήρχε ήδη από το 1905 με μορφή συλλό
γου (ΕΓΚΡΑΤΕΙΑ). Από την Καβάλα ήταν οι Μακεδονομά
χοι οπλαρχηγοί Πέτρος Ιωαννίδης και Περικλής Δράκος.

Σύγχρονη Καβάλα
Η Καβάλα αν και σύγχρονο αστικό κέντρο, διαθέτει πο

λυάριθμες παραλίες, χώρους για ανάπαυση και πεζοπορικές 
διαδρομές. Είναι μια από τις λίγες πόλεις της Ελλάδας που 
μέσα στον πολεοδομικό της ιστό διαθέτει 4 οργανωμένες πα
ραλίες. Ανατολικά θα βρείτε την παραλία του Περιγιαλιού 
ενώ δυτικά την παραλία της Ραψάνης, την δημοτική πλαζ 
της Καλαμίτσας και τον πολυχώρο του Μπάτη, Διαθέτει επί
σης τρία άλση, με χώρους άθλησης που ενδείκνυνται παράλ
ληλα για μια ημερήσια εκδρομή. Πρόκειται για το άλσος της 
Παναγούδας στην συνοικία της Αγίας Παρασκευής, το πε- 
ριαστικό δάσος της Καβάλας στη Χω- 
ράφα και το άλσος των Πεντακοσίων 
στον ομώνυμο συνοικισμό. Επιπλέον, 
κεντρικά θα βρείτε το Δημοτικό Κή
πο και το πάρκο του Φαλήρου στην

Παραλία (με γήπεδο μπάσκετ, τένις, παι
δική χαρά και ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
για skateboard). Υπάρχουν αρκετές πεζο
πορικές διαδρομές οι οποίες ξεκινούν μέ
σα από την πόλη. Πρόκειται για το τμήμα 
της αρχαίας Εγνατίας Οδού στα δυτικά, 
για το μονοπάτι που ξεκινάει από την πε
ριμετρική στο ύψος του Αγ. Παντελεήμο- 
να και καταλήγει στο Σταυρό, το ιστορικό 
μονοπάτι που ακολουθεί το δρόμο του νε

ρού από το οποίο υδρεύονταν η Καβάλα στο παρελθόν (ξε
κινά από την εκκλησία του Αγ. Κωνσταντίνου) και τέλος 
το εκπληκτικό μονοπάτι που ακολουθεί το ρέμα της Παλαι- 
άς Καβάλας, το οποίο αναδείχτηκε και διαμορφώθηκε χάρις 
τον Δήμο Φιλίππων (απέχει μόλις 15 λεπτά με αυτοκίνητο 
από την Καβάλα).

Βιομηχανία - Εμπόριο
Η πόλη της Καβάλας άρχισε να μετατρέπεται σε ένα σύγ

χρονο αστικό κέντρο από την δεκαετία κιόλας του 1920, 
όταν αυξήθηκε ραγδαία ο πληθυσμός της, εξαιτίας του μεγά
λου αριθμού μεταναστών που ήρθαν και εγκαταστάθηκαν 
στην πόλη. Σήμερα κατέχει την δεύτερη θέση σε πληθυσμό 
στη Μακεδονία και Θράκη, μετά από την Θεσσαλονίκη. Η 
αύξηση του πληθυσμού οδήγησε από πολύ νωρίς και στην 
ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα. Το μεγαλύτερο μέρος 
των κατοίκων της πόλης απασχολείται στον τριτογενή το

μέα παραγωγής. Εδώ 
λειτουργεί η μοναδική 
μονάδα της χώρας, που 
εξορύσσει και αποθειώ- 
νει πετρέλαιο (Kavala 
Oil Α.Ε.). Πέρα από 
το αβαντάζ που δίνει 
το κοίτασμα του μαύ
ρου χρυσού, ανοιχτά 
της Θάσου, στην Καβά
λα λειτουργεί και η μό
νη Βιομηχανία Φωσφο
ρικών Λιπασμάτων της 
χώρας. Δεκάδες άλλες

Α/Α [  4 8  ]  Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2011



μονάδες, στην Βιομηχανική Περι
οχή της πάλης, με σημαντικότερες 
τις μονάδες επεξεργασίας μαρμά
ρου και γυαλιού, προσφέρουν χιλι
άδες θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη 
του εμπορίου κατέστησε αναγκαία 
την κατασκευή νέου λιμανιού στην 
Βιομηχανική Περιοχή της πόλης. Οι εργασίες κατασκευής 
του νέου λιμένα της Καβάλας ξεκίνησαν το 1990 και έχει 
ήδη ολοκληρωθεί το Δυτικά κρηπίδωμα. Από τον Οκτώβριο 
του 2002 έχει μεταφερθεί όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός

και η εμπορική κίνηση εξυπηρετεί
ται πλέον από αυτό. Τέλος, η Κα
βάλα είναι διάσημη για την αλι
εία της. Στην πόλη λειτουργεί μια 
από τις μεγαλύτερες ιχθυόσκαλες 
της Μεσογείου, απ’ όπου διακινού- 
νται εμπορεύματα τόσο στις εσωτε

ρικές όσο και στις διεθνείς αγορές. Η ανάπτυξη της αλιείας, 
κατέστησε επιτακτική την ανάγκη να δημιουργηθεί στην 
Καβάλα, ένα από τα τρία Ινστιτούτα Αλιευτικών Ερευνών 
(ΙΝΑΛΕ) που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ

Η περιοχή ευθύνης της Α.Δ. Καβάλας ταυτίζε
ται με τα όρια του Ν. Καβάλας και ανέρχεται σε 
έκταση 2.111,7 στρεμ. Ο πληθυσμός που αστυνο
μεύει ανέρχεται σε 145.054 κατοίκους από τους 
οποίους ποσοστό 3,5 % είναι ομογενείς παλιννο- 
στήσαντες.

Στην περιοχή ευθύνης υπάρχουν τέσσερις Δή
μοι, ήτοι Καβάλας, Παγγαίου, Νέστου και Θάσου.
Η πρωτεύουσα του Νομού, η Καβάλα με 60.802 
κατοίκους, είναι έδρα της Μητροπόλεως Φιλίπ
πων, Νεαπόλεως και Θάσου, Νομαρχίας, Μεραρχί
ας, Πρωτοδικείου, Εισαγγελίας και έδρα Τ.Ε.Ι.. στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι 13.000 σπουδαστές και φοιτούν περί
που οι 7.000. Ακόμη, στην περιοχή ευθύνης μας είναι και η 
Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως, με έδρα την ομώνυμη πό
λη.

Ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος, τόσο στην πό
λη της Καβάλας, όσο και στα θέρετρα της Νέας Ηρακλεί- 
τσας, Νέας Περάμου και παραλίας Οφρυνίου αλλά ιδιαίτε
ρα στη νήσο Θάσο. Στην περιοχή ευθύνης μας υφίστανται 
και οι αρχαιολογικοί χώροι των Φιλίππων και της Λυδίας, 
ενώ διαθέτει άπειρο φυσικό κάλλος και παραλίες μήκους 
250 χιλ. συμπεριλαμβανομένης και της Θάσου, που αποτε
λούν σημαντικό πόλο έλξης.

Στην Α.Δ. Καβάλας λειτουργούν: Στην έδρα: Το Αστυ

νομικό Τμήμα, το Τμήμα Ασφα
λείας και το Τμήμα Τροχαίας. 
Στην ύπαιθρο: Τα Αστυνομι
κά Τμήματα: Ελευθερούπολης, 
Χρυσούπολης, Θάσου, Αερολιμέ
να και το Τμήμα Δίωξης Λαθρο
μετανάστευσης Καβάλας με έδρα 
την Νέα Καρβάλη και οι Αστυ
νομικοί Σταθμοί: Κρηνίδων, Ν. 
Περάμου, Ορφανίου και Λιμενα- 
ρίων.

Λαθρομετανάστευση
Τα τελευταία χρόνια ο Ν. Καβάλας δέχθηκε μεγάλη μετα- 

ναστευτική πίεση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Α.Δ. 
Καβάλας, είναι η είσοδος λαθρομεταναστών μέσω του ποτα
μού Έβρου από την Τουρκία απ' όπου τα οργανωμένα κυ
κλώματα τους μεταφέρουν οδικώς στο εσωτερικά της χώ- 
ρας, χρησιμοποιώντας το οδικό δίκτυο που διέρχεται από 
την περιοχή ευθύνης μας, καθώς και η άφιξη στη περιο
χή μας αλλοδαπών οικονομικών μεταναστών που επίσης 
εισέρχονται παράνομα στη Ελλάδα και στη συνέχεια κα
ταφθάνουν στο Νομό για εξεύρεση εργασίας. Η είσοδος λα
θρομεταναστών Αλβανών μέσω οδικού δικτύου Ν. Εγνατί- 
ας-Ε.Ο. Σερρών-Καβάλας, Ε.Ο. Δράμας-Καβάλας.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου γίνεται ικανοποιητικά 
από τις υφιστάμενες Υπηρεσίες.
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Ναρκωτικά
Θεωρούμε ότι το θέμα αντιμετωπίζεται σε ικανοποιητικό 

βαθμό,Αυξήθηκαν οι επιτυχίες στην κατάσχεση μεγάλων 
ποσοτήτων ναρκωτικών και στη σύλληψη εμπόρων ναρ
κωτικών. Για την καλύτερη αντιμετώπιση του φαινομένου 
κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση τμήματος δίωξης Ναρκω
τικών με ανάλογη αναβάθμιση του Τ.Α. Καβάλας σε Υπο
διεύθυνση. Ασφαλείας και δημιουργία γραφείων Ναρκωτι
κών στα Α.Τ. Υπαίθρου και Α.Σ.

Μικροεγκλημαχικόχηχα
Λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά το παρελθόν έτος παρου- 

σιάσθηκε σοβαρή αύξηση των τριών βασικών εγκλημάτων 
(ληστειών, κλοπών-διαρρήξεων και κλοπών τροχοφόρων) 
η Υπηρεσία μας επαναπροσδιόρισε τα οικεία Εξειδικεσμένα 
Σχέδια Δράσης, προκειμένου κατά το τρέχον έτος να επι
τευχθούν οι στόχοι και να εμπεδωθεί στο μεγαλύτερο δυνα
τό το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.

Παίγνια - trafficking
Τα παίγνια, ηλεκτρονικά ή μη, αποτελούν στις πλείστες 

των περιπτώσεων, μείζον κοινωνικό πρόβλημα, γ ι' αυτό 
εντάσσεται στις προτεραιότητες δράσης μας και αντιμετω
πίζεται ικανοποιητικά (από το ΤΑ/ΔΑ και ΟΠΚΕ), αφού 
μάλιστα κατά το παρελθόν έτος επετεύχθησαν οι στόχοι που 
είχαν τεθεί. Η εμπορία ανθρώπων, με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση ή των εξαναγκασμό σε εργασία, αποτελούν 
τη σύγχρονη μορφή δουλεμπορίου, γ ι' αυτό και καταβάλλο
νται προσπάθειες για τον περιορισμό τους. Η Υπηρεσία μας

Τάξη
Στους λοιπούς τομείς της Γενικής Αστυνόμευσης, όπως 

είναι η αγορανομία η εφαρμογή του Γ.Ο.Κ., του υγειονομι
κού κανονισμού, των λοιπών Νόμων και στων Αστυν. Δι
ατάξεων περί κοινής ησυχίας, η δραστηριότητα κρίνεται 
ικανοποιητική.

Οδική ασφάλεια
Στην περιοχή μας υφίστανται κυκλοφοριακά προβλή

ματα λόγω της διέλευσης πολύ μεγάλου αριθμού οχημά
των και του μεγάλου οδικού δικτύου μήκους 273 χλμ. εκ 
των οποίων τα 105 χλμ. είναι αυτοκινητόδρομος (Εγνατία 
Οδός) και 234 χλμ. επαρχιακού οδικού δικτύου. Υπάρχει 
οξύ κυκλοφοριακά πρόβλημα και ιδιαίτερα στη πόλη της 
Καβάλας.

Προτεραιότητά μας ο περιορισμός των ατυχημάτων, με 
την εμφανή παρουσία και τους συνεχείς ελέγχους.

Προτείνεται η δημιουργία και στην περιοχή ευθύνης μας 
τμήματος Τροχαίας Εθνικών Οδών, με κύρια αποστολή 
την αστυνόμευση του εθνικού οδικού Δικτύου.

Η δύναμη χου προσωπικού
Προβλέπονται 33 Αξιωματικοί και υπάρχουν 27.
Προβλέπονται 94 Ανθ/μοι - Αρχ/κες, και υπάρχουν 69 

(δεν υπολογίζονται πέντε αποσπασμένοι). Προβλέπονται 
Αρχ/κες (Μ.Π.Σ.)-Υπαρχ/κες-Αστ/κες 354, υπάρχουν 287. 
Προβλέπονται 17 Π.Υ. και υπάρχουν μόνο 3. Συνολικά 
το πραγματικό έλλειμμα της Α.Δ. Καβάλας σε αστυνομικό 
προσωπικό ανέρχεται σε 125 Αστυνομικούς.

Έ χουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες, για την παραχώ
ρηση οικοπεδικής έκτασης στο πρώην στρατόπεδο Ασημα- 
κοπούλου, για την μελλοντική μεταστέγαση της Αστυν. 
Διεύθυνσης από το κέντρο της πόλης. Η Υπηρεσία μας στα 
πλαίσια της αποστολής της, της προσφοράς των αγαθών της 
έννομης Τάξης & Ασφάλειας, που είναι η βάση και ο απα
ραίτητος όρος ανάπτυξης της κοινωνίας, καταβάλλει κάθε 
δυνατή προσπάθεια να αναβαθμίσει και εκσυγχρονίσει τις 
παρεχόμενες Υπηρεσίες της και να εμπεδώσει το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών της Καβάλας που υπηρετεί. ]

στον τομέα αυτό κατά το παρελθόν έτος παρουσίασε αύξη
ση των διαπιστωθέντων παραβάσεων σε ποσοστό 11% ένα
ντι του έτους 2009.



Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ «ΒΑΡΟΝΟΣ » ΤΟΥ ΡΙΟ

Ο μεγαλύτερος βαρόνος ναρκωτι
κών του Ρίο ντε Τζανέιρο συνε- 
λήφθη από την αστυνομία, με μια 
σειρά επιχειρήσεων που σαν στόχο 
έχουν το «καθάρισμα» της φαβέλας 
Ροσίνια. Ο Αντόνιο Λόπεζ, γνωστός 
και ως «Νεμ», έπεσε στα χέρια της 
αστυνομίας καθώς προσπαθούσε 
να φύγει από την παραγκούπολη, 
η οποία ελέγχεται εξ’ ολοκλήρου από συμμορίες εδώ και 30 
χρόνια. Ο Λόπεζ κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, 
απαγωγές, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, φόνο και θεωρείται 
ο εγκέφαλος της συμμορίας «Φίλοι Φίλων». Η συγκεκριμένη

συμμορία δραστηριοποιείται στην 
μεγαλύτερη φαβέλα του Ρίο και 
το δίκτυο εμπορίας ναρκωτικών, 
που διατηρεί, αποφέρει εκατομμύ
ρια δολάρια μηνιαίως. Η αστυνο
μία του Ρίο εξέδωσε ανακοίνωση 
στην οποία αναφέρει μεταξύ άλ
λων πως: «Η συμμορία διαλύεται 
και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή 

για τους νομοταγείς πολίτες, που θέλουν να δουν τα παι
διά τους να μεγαλώνουν σε ένα υγιές περιβάλλον, να μας 
δώσουν πληροφορίες για τους κακοποιούς που κυνηγάμε». 
www.zoogla.gr

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΡΤΕΛ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Οι δυνάμεις κρούσης ιηςαατυνομίας 
και του στρατού πραγματοποίησαν 
το πρωινό της 13-11-2011 επιχείρη
ση ανακατάληψης της φαβέλας Ρο
σίνια, της μεγαλύτερης του Ρίο ντε 
Ζανέιρο, η οποία εδώ και δεκαετίες 

τελεί υπό τον έλεγχο των εμπόρων ναρκωτικών. Σύμφωνα 
με τις εκτιμήσεις των Αρχών 200 έμποροι ναρκωτικών βρί
σκονταν μέσα στη Ροσίνια. Πρόκειται για την μεγαλύτερη 
επιχείρηση που έγινε ποτέ στο Ρίο, στην οποία μετείχαν ει
δικές δυνάμεις του Ναυτικού, εκατοντάδες αστυνομικοί της 
ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων και δυνάμεις κρούσης με την 
υποστήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσω
πικού και ελικοπτέρων. Επίλεκτες δυνάμεις της αστυνομίας 
εισήλθαν στην παραγκούπολη των 120.000 κατοίκων. Όλες 
οι είσοδοι στη Ροσίνια είχαν αποκλειστεί από τις 06:30’ της 
13-11-2011, όπως μετέδωσε η τηλεό
ραση. Ο εναέριος χώρος ήταν επίσης 
κλειστός μέχρι και την επόμενη ημέρα.
Ύστερα από σχεδόν τρεις ώρες, το τοπι
κό τηλεοπτικό δίκτυο Globo μετέδωσε 
ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν υπό 
τον έλεγχό τους τη φαβέλα Ροσίνια, χω
ρίς να ριφθεί ούτε ένας πυροβολισμός!
«Το τάγμα ειδικών επιχειρήσεων μας

επιβεβαίωσε ότι έχει τον έλεγχο της φαβέλας», ανακοίνω
σε το Globo. Τα ξημερώματα πενηνταμελής δύναμη κρού
σης της αστυνομίας απέκλεισε τις εισόδους της φαβέλας 
για να ελέγχει τα διερχόμενα οχήματα. Αστυνομικοί βαριά 
οπλισμένοι είχαν λάβει θέσεις στις εισόδους της φαβέλας 
και κρατώντας φωτογραφίες υπόπτων είχαν εντείνει τους 
ελέγχους στις εισόδους και εξόδους της φαβέλας. Η επιχεί
ρηση πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψη του πλέον κα
ταζητούμενου βαρόνου ναρκωτικών του Ρίο, του Αντόνιο 
Φρανσίσκο Μπομφίμ Λόπες, του επονομαζόμενου «Νιεμ». 
Αντίστοιχη επιχείρηση διεξάγεται και στη γειτονική φαβέ
λα Βιντιγκάλ. Η Ροσίνια θα είναι η 19η φαβέλα του Ρίο που 
ανακαταλαμβάνεται από τις αρχές ύστερα από τρεις δεκαε
τίες κυριαρχίας των καρτέλ των ναρκωτικών. Οι αρχές του 
Ρίο, μιας από τις πολιτείες της Βραζιλίας με τα μεγαλύτερα 
ποσοστά εγκληματικότητας, έχουν αρχίσει από το 2008 με

γάλες επιχειρήσεις για την εκκαθάρι
ση των φτωχών συνοικιών του Ρίο, 
που ελέγχονται από τους εμπόρους 
ναρκωτικών και τις ένοπλες συμμορί
ες ενόψει του Μουντιάλ ποδοσφαίρου 
του 2014, και των Ολυμπιακών Αγώ
νων του 2016.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ- 
ΜΠΕ - www.real.gr

ΚΥΒΕΡΝΟΠΕΙΡΑΤΕΣ «ANONYMOUS»

Δεκατέσσερα άτομα συνελήφθησαν στις ΗΠΑ με την κατη
γορία της συμμετοχής στη διαβόητη ομάδα χάκερ «Οι ανώ
νυμοι». Πρόκειται για άτομα, στην πλειονότητά τους νεαρής 
ηλικίας, τα οποία φέρονται να έχουν αναμειχθεί στην επίθε
ση στην ιστοσελίδα της γνωστής υπηρεσίας ασφαλούς διαχεί
ρισης αγορών με πιστωτικές κάρτες, PayPal. Σύμφωνα, μάλι
στα, με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και το FBI, πέντε 
ακόμα άτομα συνελήφθησαν στην Ευρώπη και άλλα δύο επί

αμερικανικού εδάφους με την κατηγορία της τέλεσης αδικη
μάτων στον κυβερνοχώρο. Πράκτορες του FBI πραγματο
ποίησαν αιφνιδιαστικές εφόδους σε κατοικίες στις περιοχές 
Λονγκ Άιλαντ, Μπρούκλιν και Μπρονξ της Νέας Υόρκης. Οι 
γονείς δύο ανηλίκων, οι οποίοι συνελήφθησαν, υποστήριξαν 
στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι τα παιδιά τους 
ουδεμία σχέση έχουν με τους «Ανώνυμους». Τα δύο συγκε
κριμένα παιδιά υποστήριξαν στις Αρχές ότι άγνωστοι έκλε-
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ψαν τους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους. Σύμ
φωνα με το CNN, οι πράκτορες του FBI ανέκριναν τα μέλη 
κάθε οικογένειας ξεχωριστά και για αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα.
Στο παρελθόν, «Οι ανώνυμοι» είχαν επιτεθεί στις ιστοσελίδες 
της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, της Ένωσης Κινηματο
γραφιστών Αμερικής και της Ένωσης Δισκογραφικών Εται
ρειών Αμερικής. Εντούτοις, «Οι ανώνυμοι» έγιναν παγκοσμί- 
ως γνωστοί τον περασμένο Δεκέμβριο όταν «αχρηστέυσαν» 
ή έθεσαν «προσωρινά εκτός λειτουργίας» τις ιστοσελίδες της 
Mastercard, της Visa και της Paypal. Η ομάδα των χάκερ, μά
λιστα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις επιθέσεις, είχε 
κάνει λόγο για «εκδίκηση» για την απόφαση των παραπάνω 
εταιρειών να διακόψουν κάθε συνεργασία με τα WikiLeaks 
στον απόηχο της σύλληψης του ιδρυτή τους, Τζούλιαν Ασά- 
ντζ. «Οι ανώνυμοι» θεωρούνται επίσης υπεύθυνοι για επιθέ
σεις στους κυβερνοχώρους της Sony και του Fox News, με

ταξύ άλλων.Όσον αφορά 
τις δύο επιπλέον συλλή
ψεις στις ΗΠΑ, ο ένας 
ύποπτος κατηγορείται άτι 
εκμεταλλεύτηκε την πρόσβαση που είχε στο δίκτυο της τηλε
φωνικής εταιρείας AT&T για να «κατεβάσει» χιλιάδες έγγρα
φα και εφαρμογές, τις οποίες στη συνέχεια αναδημοσίευσε σε 
σελίδα του Διαδικτύου. Ο δεύτερος συλληφθείς φέρεται να 
αποπειράθηκε να αποκτήσει πρόσβαση στα απόρρητα αρχεία 
της εταιρείας Tampa Bay InfraGard, που ειδικεύεται στην 
προστασία κρατικών και όχι μόνο υποδομών μεγάλης σημα
σίας. Στην Ευρώπη, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λον
δίνου επιβεβαίωσε τη σύλληψη Ιθχρονου. Στη δε Ολλανδία, 
οι εκεί Αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη τεσσάρων χάκερ, οι 
οποίοι φέρονται να πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον των 
ιστοσελίδων αμερικανικών εταιρειών. 
http:llnews.kathimerini.gr

«ΣΥΝΟΔΟΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ»
Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας εντόπισε εκατό ιερό
δουλες που δεν δήλωναν κανένα εισόδημα, ενώ είχαν στην 
κατοχή τους βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα και πανάκριβα κο
σμήματα. Αναλυτικότερα οι αρχές της Βιτσέντσα, στη βόρεια 
Ιταλία, κατάφεραν να εξαρθρώσουν το δίκτυο ξεψαχνίζοντας 
τις αγγελίες που δημοσίευαν στο διαδίκτυο οι νεαρές γυναί
κες οι οποίες δήλωναν «συνοδοί». Οι περισσότερες από αυτές 
κατάγονται από χώρες της ανατολικής Ευρώπης, της νότιας 
Αμερικής και της Άπω Ανατολής. Αφού τις εντόπισαν, τα «λα
γωνικά» των οικονομικών υπηρεσιών σύγκριναν τις φορολο
γικές δηλώσεις τους με το πραγματικό επίπεδο διαβίωσής τους 
και διαπίστωσαν ότι οι περισσότερες διέθε
ταν περιουσιακά στοιχεία τεράστιας αξίας, 
όπως κατοικίες σε πασίγνωστους τουρι
στικούς προορισμούς. Για παράδειγμα μία 
νεαρή Ανατολικοευρωπαία, εγκατεστημέ
νη στην Ιταλία, ανέφερε στις αγγελίες της 
ότι δέχεται πελάτες στο Μιλάνο, τη Ρώμη, 
το Μόντε Κάρλο, το Παρίσι, τη Νέα Υόρκη 
και το Βιτσέντσε, μια πλούσια βιομηχανική

περιοχή του Βένετο. Οι γυναίκες διέθεταν επίσης πολυτελή 
αυτοκίνητα όπως Πόρσε, Λαντ Ρόβερ και Τζάγκουαρ, πανά
κριβα ρολόγια Ρόλεξ και Καρτιέ αλλά και σημαντικές καταθέ
σεις. Η νεαρή Ανατολικοευρωπαία, που «ξέχασε» να δηλώσει 
το εισόδημά της, προδόθηκε μόνη της όταν κατήγγειλε στην 
αστυνομία ότι άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της και έκλεψαν 
χρυσά ρολόγια, δαχτυλίδια, κολιέ και βραχιόλια αξίας μεγα
λύτερης των 100.000 ευρώ. Μια άλλη «επαγγελματίας», που 
επίσης δεν δήλωνε κανένα εισόδημα, φέρεται να αγόρασε αρ
χικά ένα Άουντι και στη συνέχεια ένα Ρέιντζ Ρόβερ, ενώ είχε 
καταγγείλει ότι της έκλεψαν μια τσάντα που περιείχε πολύ

τιμα ρολόγια και κοσμήματα αξίας 30.000 
ευρώ. Στην ανακοίνωσή της, η οικονομι
κή αστυνομία υπογραμμίζει ότι τα ετήσια 
έσοδα της «αγοράς του πληρωμένου έρω
τα» υπολογίζεται ότι κυμαίνονται μεταξύ 
1-5 δισεκατομμυρίων ευρώ και το μεγαλύ
τερο μέρος των χρημάτων αυτών δεν φο
ρολογείται. 
http:llnews.pathfinder.gr

ΟΜΗΡΟΙ ΕΠΙ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Η ΧΡΟΝΙΑ

Η βρετανική αστυνομία εντόπισε 24 άνδρες που κρατού
νταν παρά τη θέληση τους σχεδόν σε συνθήκες δουλείας 
σε περιοχή βόρεια από το Λονδίνο, προχωρώντας παράλλη
λα και σε πέντε συλλήψεις ατόμων που τους εκμεταλλεύο
νταν. Οι άνδρες, που ήταν Βρετανοί, Πολωνοί και Ρουμά
νοι, όπως ανάφερε το BBC κρατούνταν σε ένα εξαιρετικά 
βρόμικο και στενόχωρο περιβάλλον στο Μπέντφορντσάιρ. 
Βρίσκονταν εκεί για μερικές εβδομάδες, κάποιοι μάλιστα μέ
χρι και 15 χρόνια. Οι δεσμώτες τους, τους απειλούσαν σε πε
ρίπτωση που επιχειρούσαν να φύγουν.
Κατά την αστυνομία οι συλληφθέντες 
εντόπιζαν τους άνδρες σε συσσίτια ή σε 
γραφεία της πρόνοιας, κάποιοι μάλιστα 
ήταν πρώην αλκοολικοί. Τους υπόσχο
νταν μέχρι 80 λίρες (93 ευρώ) την εβδο-
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μάδα και ότι θα τους εξασφάλιζαν στέγη. Ό μω ς μετά τους 
κρατούσαν διά της βίας ακόμα και μέσα σε τροχόσπιτα -ακό
μα και σε σκυλόσπιτα- και τους ανάγκαζαν να δουλεύουν 
χωρίς αμοιβή και για ελάχιστη τροφή. Μερικοί κατάφερναν 
να ξεφύγουν και να καταγγείλουν την κράτηση τους στην 
αστυνομία που παραδέχτηκε ότι από το 2008 είχε 28 κα
ταγγελίες. Η κατάσταση της υγείας τους ήταν πολύ κακή, 
είπαν οι αστυνομικοί. Οι άνδρες μεταφέρθηκαν σε ιατρι
κό κέντρο. Η αστυνομία συνέλαβε ακόμη τέσσερις άνδρες 

και μία γυναίκα με τις υποψίες διάπρα- 
ξης αδικημάτων που αφορούν δουλεία, 
σύμφωνα με νόμο του 2010. Στο σημείο 
βρέθηκαν ακόμη, όπλα, ναρκωτικά και 
χρήματα. 
www.tanea.gr

http://www.tanea.gr
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Εξάρθρωοητεσσάρων εγκληματικών οργανώσεων
διακίνησης λαθραίων τσιγάρων

Ολοκληρώθηκε ευρείας κλίμακας κοινή επιχείρηση 
της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος/ 
Δ Α Α  και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενι
κού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με την 
Ε.Υ.Π., για την εξάρθρωση τεσσάρων πολυμελών εγκληματικών 
οργανώσεων, διακίνησης λαθραίων τσιγάρων. Ο αριθμός των 
ατόμων, που συνελήφθησαν, ανέρχεται στα 21 άτομα (όλοι ημεδα
ποί), μεταξύ των οποίων και πέντε Αξιωματικοί του Λιμενικού. 
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα, κατά περίπτωση, 
αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της απά
της, πλαστογραφίας νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική 
δραστηριότητα καθώς επίσης και αδικήματα, που αφορούν πα
ραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και της βλάβης των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
'Οσον αφορά ειδικότερα στους συλληφθέντες αξιωματικούς του 
Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής η δικογραφία 
περιλαμβάνει συμπληρωματικά και τα αδικήματα της παθητικής 
δωροδοκίας, της παραβίασης του υπηρεσιακού απορρήτου και 
της παράβασης καθήκοντος
Επιπλέον στην ιδία δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και άλλοι 
πέντε ιδιώτες ημεδαποί καθώς και ένας υπαξιωματικός του Λιμε
νικού, οι οποίοι δεν συνελήφθησαν λόγω έλλειψης των προϋπο
θέσεων της αυτόφωρης διαδικασίας.
Από την πολύμηνη έρευνα, που διαρκεί από τον Μάρτιο καθώς 
και από την κοινή ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Υποδιεύθυν
σης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΔΑΑ. και 
της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιμενικού Σώματος 
-  Ελληνικής Ακτοφυλακής επετεύχθησαν τα ακόλουθα:
•  αποδομήθηκαν πλήρως οι τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις 
και συνελήφθη ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών τους
• εξακριβώθηκαν και διερευνήθηκαν προανακριτικά οι περισ
σότερες περιπτώσεις οργανωμένης μεταφοράς και διακίνησης 
λαθραίων τσιγάρων, που πραγματοποίησαν.
•  εξακριβώθηκε η σύνθεση των μελών, που αποτελούσαν κάθε 
μια από τις οργανώσεις αυτές.
• εξακριβώθηκε η διασύνδεση των μελών των εγκληματικών 
ομάδων.
•  αναλύθηκε ο ειδικότερος ρόλος και η επιμέρους συμμετοχή των 
μελών.
• διακριβώθηκε η ιεραρχική δομή και σχέση των μελών.
•  εξακριβώθηκε η μέθοδος δράσης τους ( modus operandi) και οι 
μεταξύ τους ειδικότερες συνεργασίες.
Οι εγκληματικές οργανώσεις ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθο
δολογία για να εισάγουν τα λαθραία τσιγάρα στη χώρα μας καθώς 
και εξειδικευμένους τρόπους για να παραπλανούν τις αρμόδιες 
Διωκτικές και Ελεγκτικές Αρχές

Συγκεκριμένα, χρησιμοποι
ούσαν φορτηγά πλοία (που 
εκμίσθωναν ή κατείχαν) ή ει- 
σήγαγαν τα λαθραία τσιγάρα, 
μέσω containers από τρίτες 
χώρες και στη συνέχεια με 
φορτηγά διεθνών μεταφορών 
τα προωθούσαν στην ελλη
νική αγορά ή σε αγορές της 
Ε.Ε.
Τα πλωτά μέσα, που χρησιμοποιούσαν, είχαν σημαία τρίτων χω
ρών, κινούνταν στα διεθνή ύδατα και είχαν κλειστά τα συστήματα 
εντοπισμού και δήλωσης πορείας και θέσης, ώστε να αποφεύγουν 
την στοχοποίηση και τους ελέγχους του Αμενικού Σώματος -  Ελ
ληνικής Ακτοφυλακής. Για το σκοπό αυτό τα σκάφη δηλώνονταν 
είτε ως κενά φορτίου, είτε ότι μετέφεραν νόμιμο φορτίο, μη υποκεί
μενο σε ειδικό φορολογικό έλεγχο.
Τα λαθραία τσιγάρα ξεφορτώνονταν από τα πλωτά μέσα σε ερη
μικές ή απόμερες παραλίες και οδηγούνταν σε αποθήκες για την 
περαιτέρω διάθεσή τους.
Για την επιλογή «ασφαλούς» δρομολογίου, της ώρας και του σημεί
ου εκφόρτωσης αλλά και την ενημέρωση τους για τις κινήσεις των 
Αμενικών Αρχών, είχαν στρατολογήσει στελέχη του Αμενικού 
Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής. Στις έρευνες που πραγματο
ποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια της 
κοινής ευρείας κλίμακας επιχείρησης σε Αττική, Πάτρα και Ιωάν
νινα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό ποσό των 198.420 
ευρώ, που προέρχεται από την λαθρεμπορία, 18.400 ρούβλια, 4 
πολυτελή Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και 1 1.Χ.Φ. όχημα, που χρησιμοποι
ούσαν για τις μετακινήσεις τους και τη μεταφορά λαθραίων τσιγά
ρων, 3 πιστόλια και μία κυνηγετική καραμπίνα, 484 φυσίγγια, 67 
συσκευές κινητών τηλεφώνων, 156.500 πακέτα λαθραίων -  αφορο
λόγητων τσιγάρων, 54 αφορολόγητα πακέτα καπνού, μία πλαστή 
σφραγίδα, με τον τίτλο του Τελωνείου Ελευσίνας ένα γραμμάτιο 
είσπραξης τράπεζας συνολικού χρηματικού ποσού 30.214 ευρώ, 11 
βιβλιάρια τραπεζών και επτά μπλοκ επιταγών τράπεζας, 120 κερδι
σμένα δελτία ιπποδρομιών, 40 κερδισμένα δελτία του Ο.Π ΑΠ., μία 
μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, 4 laptops, μία κεντρική 
μονάδα Η/Υ, διάφορες σημειώσεις που περιγράφουν τεχνητά αγκυ- 
ροβόΜα πλοίων για παράνομη φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, 
πέντε αναλυτικοί χάρτες θαλάσσης και ατζέντες τηλεφώνων 
Οι διαφυγόντες δασμοί, από την δράση των τεσσάρων εγκληματι
κών οργανώσεων, την τελευταία τριετία, υπολογίζονται σε δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ.
Τα συλληφθέντα μέλη των εγκληματικών οργανώσεων οδηγήθη
καν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.
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εηπνχιεςτον Σώματος

Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Γ.Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΟΥ ΗΣΑΠ

Εξαρθρώθηκε πολυμελής σπείρα, μετά από 2μηνη συστη
ματική έρευνα και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση 
από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, η οποία, κατά το 
τελευταίο τουλάχιστον εξάμηνο, είχε διαπράξει σωρεία κλο
πών και ληστειών σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, εντός 
και εκτός Σταθμών του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου (ΗΣΑΠ), 
καθώς και κλοπές αντικειμένων από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα σε 
διάφορες περιοχές της Αθήνας.
Με αφορμή την επιτυχία αυτή, ο Υπουργός Προστασίας του 
Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής, συνεχάρη τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγια- 
νόπουλο, καθώς και το Διευθυντή της Δ ΑΑ., Υποστράτηγο 
Ιωάννη Δικόπουλο, για τις συνεχιζόμενες επιτυχημένες επι
χειρήσεις των δυνάμεων Ασφαλείας.
«Συνεχίστε με προσήλωση στους νόμους του κράτους δικαίου. 
Συγχαρητήρια σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες των υπη
ρεσιών Ασφαλείας. Ο αγώνας ενάντια στην εγκληματικότητα 
είναι διαρκής. Εξάλλου αυτή είναι η απαίτηση των πολιτών και 
η υποχρέοχτη της Ελληνικής Αστυνομίας να εγγυάται την ασφά
λεια στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Η  εποχή 
μας είναι ταραγμένη, βιώνουμε την οικονομική κρίση και την 
ύφεση, οι αιτίες ανάπτυξης της εγκληματικότητας είναι πολλές. 
Οι πολίτες για να ελπίζουν και να αισθάνονται ασφαλείς θέλουν 
να νιώθουν ότι οι δυνάμεις τις Ελληνικής Αστυνομίας είναι στο 
πλευρό τους σε πλήρη ετοιμότητα και εγρήγορση». 
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της συντονισμένης αστυνομι
κής επιχείρησης, συνελήφθησαν την 26-11-2011 σε διάφορα 
σημεία του κέντρου των Αθηνών, από αστυνομικούς της

Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας 
Αθηνών, 66 μέλη του κυκλώ
ματος εκ των οποίων οι 58 
είναι αλλοδαποί και οι 8 ημε
δαποί. Οι αλλοδαποί προέρχο
νται κυρίως από την Βόρειο 
Αφρική, την Βαλκανική Χερ
σόνησο, καθώς και από την 
Μέση Ανατολή.
Όπως προέκυψε από την 
αστυνομική έρευνα, η σπείρα, κατά το τελευταίο εξάμηνο, 
είχε διαπράξει 101 κλοπές πορτοφολιών και άλλων αντικει
μένων, καθώς και 18 ληστείες σε ανυποψίαστους πολίτες 
μέσα και έξω από Σταθμούς του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου 
(ΗΣΑΠ). Επίσης, όπως προέκυψε, είχε διαπράξει και 28 κλο
πές από Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα σε διάφορες περιοχές του κέντρου 
των Αθηνών.
Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε 12 διαμερίσματα στο 
κέντρο των Αθηνών, παρουσία Εισαγγελικών Λειτουργών, 
βρέθηκε μεγάλος αριθμός κοσμημάτων, κινητών τηλεφώνων, 
ηλεκτρονικών συσκευών και άλλων αντικειμένων, διάφορα 
ταξιδιωτικά έγγραφα αμφιβόλου γνησιότητας, ποσότητα 
ακατέργαστης κάνναβης βάρους 53,8 γρ, μία ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακρίβειας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 5.275 
ευρώ. Οι 66 συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί τυχόν 
συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΙ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ ΤΟΥ ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑ»

Εξαρθρώθηκε διεθνής εγκληματική οργάνωση, από το Τμήμα Εγκλημάτων 
κατά της Ιδιοκτησίας/ Δ.Α.Α., η οποία είχε πραγματοποιήσει σωρεία κλοπών του
λάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, καθώς και σε διάφορες χώρες 
της Ευρώπης. Πρόκειται για κλοπές που έγιναν με ιδιαίτερο τρόπο μεθόδου 
και δράσης σε κοσμηματοπωλεία και γνωστά καταστήματα ένδυσης, γνωστής 
εταιρείας εμπορίας χειροποίητων χαλιών, οπτικών, κινητής τηλεφωνίας κ.λπ. 
Επίσης προέβαιναν σε κλοπές αυτοκινήτων συγκεκριμένων μαρκών, καθώς και 
μοτοσικλετών που χρησιμοποιούσαν για τη διαφυγή τους.
Ειδικότερα συνελήφθησαν την 25-11-2011, ύστερα από καταδίωξη, τέσσερα 
αΡΧηΥ1κά μέλη της οργάνωσης, τα οποία λίγη ώρα νωρίτερα είχαν διαρρήξει 
κοσμηματοπωλείο στην περιοχή της Ηλιούπολης. Πρόκειται για τέσσερις αλλο
δαπούς, υπηκόους Σερβίας, από τους οποίους τρεις είναι άντρες, ηλικίας 35, 39 
και 47 ετών και μία είναι γυναίκα, ηλικίας 34 ετών. Ό πω ς προέκυψε από την 
αστυνομική έρευνα, ο τρόπος δράσης της οργάνωσης ήταν ιδιαίτερα προσεχτι
κός και μεθοδικός. Τα μέλη της έκλεβαν αυτοκίνητα, κυρίως μάρκας audi 80 
και vw transporter, με τα οποία μετέβαιναν πολύ νωρίς το πρωί έξω από κατα-
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σχήματα που είχαν στοχοποιήσει και έμπαιναν σε αυτά, 
είτε τραβώντας με ιμάντες που είχαν δέσει στα κλεμμένα 
αυτοκίνητα τα ρολά ασφαλείας, είτε προσκρούοντας με τα 
κλεμμένα αυτοκίνητα στις τζαμαρίες των καταστημάτων. 
Για τη διαφυγή τους χρησιμοποιούσαν κλεμμένες μοτοσι
κλέτες που εγκατέλειπαν σε διάφορα σημεία. Μέχρι στιγ
μής εξιχνιάστηκαν 116 περιπτώσεις κλοπών -  διαρρήξεων 
που διέπραξαν οι τέσσερις 4 συλληφθέντες μαζί με ακόμη 
δώδεκα συνεργούς τους, οι οποίοι αναζητούνται. Οι κλο
πές των αυτοκίνητων και των μοτοσικλετών, καθώς και 
οι διαρρήξεις των καταστημάτων αφορούν σε όλο το Λεκα
νοπέδιο της Αττικής. Στην κατοχή των συλληφθέντων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μικρή ποσότητα κοσμημά
των, ένα πιστόλι με γεμιστήρα με πέντε φυσίγγια, πλαστά

ταξιδιωτικά έγγραφα, μικροποσότητα ινδικής κάνναβης, 
διαρρηκτικά εργαλεία, μεγάλος αριθμός κινητών τηλε
φώνων και καρτών sim και κλεμμένα είδη ρουχισμού. Σε 
βάρος του 35χρονου συλληφθέντα έχει εκδοθεί από τις 
Γερμανικές Αρχές διεθνές ένταλμα σύλληψης για παρό
μοια αδικήματα στη Γερμανία
Οι συλληφθέντες με την σχημαχισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Οι 
κατηγορίες που τους βαρύνουν αφορούν τη σύσταση 
εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό τις κλοπές. Η αστυ
νομική έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί τυχόν 
συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις τόσο 
στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, όσο και στην υπό
λοιπη χώρα.

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών, μετά από αξιοποίηση πληροφορίας, σχετικά με αλλοδαπό που δραστη
ριοποιείται στην πλαστογράφηση και διακίνηση ταξιδιωτικών εγγράφων, εντόπισαν τον ανωτέρω σε διαμέρισμα 
στην περιοχή του Μεταξουργείου και σε έρευνα που 
διενεργήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 312 Δελτία 
Ταυτότητας προσώπων διαφόρων χωρών (112 Βελγίου,
92 Τσεχίας, 33 Γαλλίας, 11 Ρουμανίας, 11 Πολωνίας, 6 
Ελβετίας, 11 Βουλγαρίας, 19 Ισπανίας, 4 Σλοβακίας, 1 
Δανίας, 1 Φινλανδίας, 1 Ολλανδίας, 1 Μάλτας, 2 Ουγ
γαρίας, 1 Εσθονίας, 1 Γερμανίας, 5 Ιταλίας), 26 άδειες 
οδήγησης τρίτων προσώπων διαφόρων χωρών, 9 δια
βατήρια τρίτων προσώπων διαφόρων χωρών, πλήθος 
φωτογραφιών, τύπου διαβατηρίου τρίτων προσώπων, 4 χειρόγραφα σημειώματα στα οποία αναγράφονται ημερο
μηνίες γέννησης και εθνικότητες, το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ και 3 κινητά τηλέφωνα. Έ πειτα  από έλεγχο 
και αναζήτηση των κατασχεθέντων εγγράφων προέκυψε ότι 110 από αυτά είναι καταχωρημένα ως κλεμμένα- 
απολεσθέντα-εγκαταλελειμμένα. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΥΔΡΟΙΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
Α) Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκω- 
τικών/Δ.Α,Α. στην Ν. Σμύρνη, ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, 
για κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ηρωίνης καθώς και για εγκατά
σταση παράνομου εργαστηρίου νοθεύσεως και επανασυσκευασίας ναρ
κωτικών ουσιών. Ειδικότερα αστυνομικοί της Υ.Δ.Ν. αξιοποιώντας 
πληροφορία, συνέλαβαν τον ανωτέρω δράστη όταν αυτός επιχείρησε 
να μπει σε διαμέρισμα στην Ν. Σμύρνη, προκειμένου να επεξεργαστεί 
ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: ποσότητα ηρωίνης βάρους 10.308 γρ., ποσότητα κοκαΐνης βάρους 
0,5 γρ., σκόνη άγνωστης χημικής σύνθεσης βάρους 45.800 γρ., το 
χρηματικό ποσό των 1.270ευρώ, 2 υδραυλικές πρέσες συμπίεσης, μία 

ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, 1 1.Χ.Ε αυτ/το, 2 κινητά τηλέφωνα, 1 ζεύγος κλειδιών οικίας 
(καβάτζα), 1 μπλοκάκι με ιδιόχειρες σημειώσεις για αγοραπωλησίες ναρκωτικών, 1 βιβλιάριο 
καταθέσεων και πλήρης εξοπλισμός εργαστηρίου νόθευσης- επανασυσκευασίας ηρωίνης.
Β) Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ν./Δ.Α.Α. στο Μαρούσι, δύο ημεδαποί, για 
κατοχή και διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης ινδικής κάνναβης καθώς και για εγκατά
σταση παράνομης καλλιέργειας υδροπονικής κάνναβης. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: ακατέργαστη κάνναβη 16 γρ., 6 γλάστρες, με 6 φυτά ινδικής κάνναβης, 3 αεροβόλα όπλα, 
μία ζυγαριά ακρίβειας, 1 κινητό τηλέφωνο, μία λάμπα με βάση φόρτισης, 1 θερμόμετρο και 4 
σωλήνες εξαερισμού τύπου σπιράλ. Ό λοι οι ανωτέρω συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Συνελήφθη, από αστυνομικούς του Τμήματος Συντονισμού της Διεύθυνσης Αλλοδαπών 
στην Κυψέλη, ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλγερίας, για πλαστογραφία. Ειδικότερα αστυνο
μικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών συνέλαβαν στην Κυψέλη τον ανωτέρω αλλοδαπό την 
στιγμή που παραλάμβανε 2 δέματα που περιείχαν 20.000 πλαστά υδατογραφήματα ισπανι
κών διαβατηρίων αποτυπωμένα σε ζελατίνες και τα οποία χρησιμοποιούνται από πλαστο- 
γράφους για την κατάρτιση ή παραποίηση πλαστών ισπανικών διαβατηρίων. Τα ανωτέρω 
δέματα είχαν ως αποστολέα εταιρεία με έδρα την Κίνα και παραλήπτη τον συλληφθέντα. 
Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 2 δέματα που περιείχαν 20.000 πλαστά υδατογρα- 

φήματα ισπανικών διαβατηρίων, 1 κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ANGELS»

P O R N O G R A P H Y

Στοχευμένες αστυνομικές 
έρευνες και επιχειρήσεις, 
με την κωδική ονομασία 
«Angels», διενεργήθηκαν 
σε διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας, από την Υπηρεσία 
Οικονομικής Αστυνομίας 
και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος, υπό την επο- 
πτεία του αρμοδίου Εισαγ

γελέα για το Ηλεκτρονικό Έγκλημα, στο πλαίσιο της κατα
πολέμησης του φαινομένου της διακίνησης υλικού παιδικής 
πορνογραφίας μέσω του διαδικτύου. Ειδικότερα, ύστερα από 
αστυνομική διαδικτυακή ψηφιακή έρευνα στον παγκόσμιο 
ιστό, που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένους αστυνομι
κούς της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος εντοπίστηκαν, 
μέσω λογισμικών προγραμμάτων σάρωσης ηλεκτρονικών 
ιχνών διακίνησης πορνογραφικού υλικού, 118 ηλεκτρονικά 
ίχνη Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου, που διακινούσαν 
μεταξύ τους αλλά και διέθεταν ελεύθερα σε κάθε χρήστη 
σκληρό υλικό παιδικής πορνογραφίας. Στην αστυνομική 
έρευνα και ανάλυση, η οποία διήρκεσε δύο μήνες, ταυτοποι- 
ήθηκαν, σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, 10 χρήστες, που 
διακινούσαν σκληρό παιδικό πορνογραφικό υλικό, στο οποίο 
απεικονίζονταν πολύ μικρά παιδιά (νήπια από μηνών) σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες. Σε αστυνομικές έρευνες, στους 
χώρους των ηλεκτρονικών ιχνών, που διενήργησαν κλιμά

κια αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
παρουσία Εισαγγελικών Λειτουργών, στην Αθήνα, στη 
Σαλαμίνα, στα Χανιά, στη Πάτρα, στη Λευκάδα, στο Διδυ
μότειχο και στη Μυτιλήνη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
28 σκληροί δίσκοι Η/Ύ, 9 φορητοί Η/Υ, πλήθος ψηφιακών 
δίσκων cd - dvd με δεκάδες χιλιάδες ψηφιακά αρχεία βίντεο 
και εικόνας, παιδικής πορνογραφίας, συνολικής χωρητικό
τητας 11.000 gb. Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την διάρκεια 
των αστυνομικών ερευνών, διαπιστώθηκε ότι οι χρήστες, αν 
και απούσιαζαν από τις οικίες τους, είχαν ενεργοποιημένο 
ειδικό πρόγραμμα ανταλλαγής αρχείων και κατέβαζαν παι
δικό πορνογραφικό υλικό από άλλους παιδόφιλους, οι οποίοι 
βρίσκονταν σε διάφορα μέρη του πλανήτη. Στο πλαίσιο της 
ευρύτερης αστυνομικής έρευνας για την αντιμετώπιση του 
φαινόμενου της παιδικής πορνογραφίας, γίνονται ειδικότε
ρες έρευνες για να εξακριβωθεί εάν μέρος του υλικού που 
κατασχέθηκε έχει δημιουργηθεί -  βιντεοσκοπηθεί στην 
Ελλάδα. Συνολικά συνελήφθησαν 6 άτομα, στο πλαίσιο της 
αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων 2 ημεδαποί και 4 
αλλοδαποί, για «πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου 
κατά συρροή και κατά συνήθεια», ενώ για άλλα τέσσερα 
άτομα σχηματίσθηκαν ανεξάρτητες δικογραφίες με την ίδιες 
κατηγορίες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις κατά τόπους 
Εισαγγελικές Αρχές. Για όσους δεν συνελήφθησαν, ελλείψει 
των προϋποθέσεων του αυτοφώρου, οι δικογραφίες που σχη- 
ματισθήκαν σε βάρος τους υποβλήθηκαν στις κατά τόπους 
Εισαγγελικές Αρχές.

«CRACKING» ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
Εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλή
ματος, εγκληματική ομάδα, στην οποία συμμετείχαν τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 39,26,21 και 
43 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, η οποία 
με παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συστήματα διενεργούσε απάτες, μέσω υπολογιστών. 
Ειδικότερα, μετά από ψηφιακή διαδικτυακή έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος σε Απόπιες» τραπεζικές συναλλαγές, διακριβώθηκε ότι οι τέσσερις δράστες διείσ- 
δυαν παράνομα (με τη μέθοδο cracking) σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικών εμπορικών καταστημά
των (e shops) και με τη χρήση ειδικών λογισμικών υπέκλεπταν στοιχεία πιστωτικών καρτών, 
με τις οποίες στη συνέχεια διενεργούσαν παράνομες συναλλαγές. Στο πλαίσιο της αστυνομικής 

διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον το τελευταίο έτος, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε χώρες του εξω
τερικού, έχοντας υποκλέψει πλήρη στοιχεία πιστωτικών καρτών, που όπως προανακριτικά προέκυψε, έχουν χρησιμοποιηθεί σε
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περισσότερες από 58.000 παράνομες συναλλαγές, κυρίως για αγορές μέσω διαδικτύου. Από τις συναλλαγές αυτές, το κύκλωμα 
αποκόμισε παράνομα, σε βάρος των κατόχων των πιστωτικών καρτών, σημαντικά οικονομικά οφέλη, τα οποία θα προσδιο
ριστούν από την πλήρη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, καθώς υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Σε έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δραστών, σε Αττική, Καλαμάτα και Πάτρα, παρουσία Εισαγγελικών λειτουργών, βρέθη
καν και κατασχέθηκαν: 2 φορητοί η/υ, 5 σκληροί δίσκοι, 5 κινητά τηλέφωνα, 70 βιβλιάρια καταθέσεων, 1 μπλοκ επιταγών, 
4 κάρτες ανάληψης, μία πιστωτική κάρτα, μία κάρτα (ρορητής μνήμης, μία κάρτα sim και πλήθος στοιχείων πιστωτικών 
καρτών εκτυπωμένων σε χαρτί. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια υποβλήθηκαν στην Δ.Ε.Ε.

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΣ ΔΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Ύστερα από πληροφορίες που περιείλθαν στο Τ.Α. Αγ. I. 
Ρέντη και σύμφωνα με τις οποίες στην περιοχή του Κολω- 
νού άνδρας, ηλικίας περίπου 85 ετών, με γνωστά στοιχεία 
προβαίνει σε πώληση ναρκωτικών ουσιών, τις οποίες έχει 
αποθηκευμένες σε διαμέρισμα στον Κολωνό, σε άγνωστα 
τοξικομανή άτομα με ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικών 
επικοινωνιών και επιπρόσθετα, ότι ο ανωτέρω κινείται με 
συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αστυνομικοί της ανωτέρω 
υπηρεσίας προσέγγισαν τον συγκεκριμένο άνδρα τη στιγμή 
που εξέρχονταν από το εν λόγω αυτοκίνητο, προκειμένου να 
διενεργήσουν αστυνομικό έλεγχο. Από τον διενεργηθέντα 
αστυνομικό έλεγχο ανευρέθηκε στο πορτ-μπαγκάζ του ως 
άνω οχήματος 1 μαχαίρι συνολικού μήκους 19 εκ. ενώ στην 
κατοχή του ίδιου ανευρέθηκε το χρηματικό ποσό των 125 
ευρώ. Στην οικία του οδήγησε οικειοθελώς τους αστυνομι
κούς, παραδίδοντας τους μία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία 
κυλινδρικού σχήματος, φέρουσα εξωτερικώς καφέ αυτο
κόλλητη ταινία, μία νάιλον συσκευασία-σακούλα χρώματος

μπλε-πορτοκαλί, μία λευκή 
νάιλον σακούλα, μία νάι
λον σακούλα φαρμακείου, 
χρώματος λευκό-πράσινο, 
περιέχουσες άπασες φυτικά 
αποσπάσματα ινδικής κάν
ναβης, συνολικού μ.β. 1.130 
γρ. καθώς και μία μεταλλική 
ζυγαριά ακρίβειας παλαιού 
τύπου, με δύο νομίσματα των 
πέντε και δύο λεπτών του ευρώ αντιστοίχως, που χρησί
μευαν ως ισοσταθμιστές βάρους. Η συγκεκριμένη ζυγαριά 
προφανώς χρησιμοποιούταν για τη ζύγιση ναρκωτικών 
ουσιών. Επιπρόσθετα, στην κατοχή του ανευρέθηκε μία 
τηλεφωνική συσκευή (κινητό),η οποία προφανώς χρησί
μευε για την πραγματοποίηση (ραντεβού) αγοραπωλησιών 
ναρκωτικών ουσιών. Τα ανωτέρω αντικείμενα και το χρη
ματικό ποσό κατασχέθηκαν.

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...

Συνελήφθησαν ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και 
μεθοδική έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστι
κής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, 
στο 17ο χλμ της παλαιάς Εθνική οδού Θεσσαλονίκης - Κιλ
κίς, έξι ημεδαποί και ένας ομογενής, σε βάρος των οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του Νόμου «περί 
Προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστι
κής Κληρονομιάς». Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες εντο
πίστηκαν στον ανωτέρω χώρο να προβαίνουν σε παράνομη 
ανασκαφή, δημιουργώντας σε πλαγιά λόφου οπή διαμέτρου 
1,5 μέτρου και βάθους 11 μέτρων. Σε έρευνα που έγινε στο 
χώρο της λαθρανασκαφής βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 
μία γεννήτρια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ένα κομπρε
σέρ με δύο κεφαλές και δύο ζευγάρια γάντια, μία μπαλα- 
ντέζα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος μήκους περίπου 
25 μέτρων σε τροχαλία, μία μπαλαντέζα τροφοδοσίας ηλε
κτρικού ρεύματος μήκους περίπου 5 
μέτρων με λαμπτήρα, ένας ηλεκτρι
κός προβολέας, ένας πλαστικός κου
βάς με δεμένο διπλό σχοινί μήκους 9 
μέτρων, ένα σχοινί μήκους 15 μέτρων, 
ένα μεταλλικό τμήμα τσάπας και μία 
προέκταση καλωδίου μήκους ενός 
μέτρου. Σε έρευνες που ακολούθησαν

στα αυτοκίνητα των συλληφθέντων, 
τα οποία βρίσκονταν στο σημείο * ^ 2 1  
της λαθρανασκαφής, βρέθηκαν W  
και κατασχέθηκαν: δύο εξαρτήματα 
κομπρεσέρ, μία κεφαλή από τρυπάνι, „ 
ένα όργανο μέτρησης τάσης-αντί- 
στάσης ηλεκτρικού ρεύματος, μία ^  
μπαλαντέζα τροφοδοσίας ηλεκτρικού 
ρεύματος μήκους περίπου 25 μέτρων, 
μία προέκταση καλωδίου μήκους 
περίπου 10 μέτρων και 2 τρυπάνια με 
14 κεφαλές και 6 εξαρτήματα. Στην 
κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων 
βρέθηκε και κατασχέθηκε ένας ηλε
κτρονικός μετρητής αποστάσεως. 
Επίσης, σε έρευνα στην οικία ενός εκ 

των συλληφθέ
ντων, βρέθηκε 
και κατασχέ
θηκε, μία κυνηγετική καραμπίνα και 
28 φυσίγγια. Οι συλληφθέντες με τις 
δικογραφίες που σχηματίσθηκαν σε 
βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο 
εισαγγελέα.

[  5 7  ]  Α/Α



επιτυχίες
Ά :  '

του Σώματος

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση 
μετά από ερευνά του Τμήματος Δίωξης 
Εκβιαστών της Δ.Α. Θεσσαλονίκης που 
ενέχεται, τουλάχιστον κατά τους τελευ
ταίους 7 μήνες, σε υποθέσεις εκβιάσεων 
επιχειρηματιών και τουλάχιστον σε μία 
περίπτωση, αρπαγής του θύματός τους.
Σε αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη 
ο 25χρονος ομογενής «εγκέφαλος» του 
κυκλώματος, και δύο περιφερειακά μέλη 
της οργάνωσης, ένας αλλοδαπός και ένας 
ημεδαπός, ηλικίας 38 ετών αμφότεροι.
Αναλυτικότερα, προέκυψε ότι τουλάχιστον τρεις επιχειρη
ματίες, δανείστηκαν κατά τους τελευταίους μήνες, διάφορα 
χρηματικά ποσά, από τρίτα άτομα, τα οποία στη συνέχεια, 
μέσω του συγκεκριμένου κυκλώματος και με διάφορες μεθό
δους (απειλές, ξυλοδαρμούς, κ.τ.λ.), απαιτούσαν εκβιαστικά 
να τους επιστραφούν.
Ενδεικτική είναι η καταγγελία δθχρονου ελεύθερου επαγ- 
γελματία, σύμφωνα με την οποία ο 25χρονος αρχηγός της 
οργάνωσης, από τον Μάρτιο του 2011, λόγω υποτιθέμενης 
οφειλής, αξίωνε εκβιαστικά από το θύμα του διάφορα χρημα
τικά ποσά ή ακόμη και την αγορά αυτοκινήτου, στην οποία 
το θύμα προέβη δίνοντας ως αντάλλαγμα δικό του όχημα. 
Τον Αύγουστο του 2011, με απειλές κατά της ζωής και της 
σωματικής ακεραιότητας του επιχειρηματία, του αφαίρεσαν 
ένα ακόμη αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια πούλησαν, 
έναντι του ποσού των 2.500 ευρώ, ιδιοποιούμενοι τα χρή
ματα της πώλησης. Τον ίδιο μήνα, τα μέλη του κυκλώματος 
συνάντησαν και με τη βία οδήγησαν τον δΟχρονο στο σπίτι 
του αρχηγού τους, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όπου 
αφού τον ξυλοκόπησαν και τον τραυμάτισαν με ξίφος, τον

μετέφεραν και τον απομόνωσαν για δύο 
ημέρες στη δική του οικία (περιοχή Χαρι
λάου), αποκλείοντας του κάθε πρόσβαση 
σε τηλέφωνο και άλλη επικοινωνία.
Από το σπίτι του καταγγέλλοντα και από 
το γραφείο της επιχείρησής του, οι δρά
στες αφαίρεσαν χρυσαφικά, χρηματικά 
ποσά, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και 
άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Επανήλ
θαν αρχές Οκτωβρίου, όταν μετά από 
συνεχόμενες τηλεφωνικές απειλές, απέ
σπασαν από το θύμα τους το ποσό των 250 

ευρώ και το εξανάγκασαν να υπογράψει απόδειξη είσπραξης, 
ύψους 1.500 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω κατήγγειλε στην αρμόδια Υπηρεσία της 
Δ.Α. Θεσσαλονίκης ο 50χρονος επιχειρηματίας, με αποτέλε
σμα να οργανωθεί αστυνομική επιχείρηση και να κανονιστεί 
ραντεβού με τους δράστες. Στο προκαθορισμένο σημείο εμφα
νίστηκε αρχηγός και το αλλοδαπό μέλος του κυκλώματος, οι 
οποίοι έλαβαν το χρηματικό ποσό που αξίωναν, σε προσημει
ωμένα χαρτονομίσματα, με αποτέλεσμα να συλληφθούν επ' 
αυτοφώρω. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε και ο τρίτος συνερ- 
γός, ο οποίος ομοίως συνελήφθη. Επίσης, στο πλαίσιο της 
αυτόφωρης διαδικασίας διενεργήθηκαν έρευνες σε σπίτια των 
εμπλεκομένων, όπου βρέθηκαν ενδεικτικά και κατασχέθηκαν: 
3 πιστόλια, 1 αεροβόλο τυφέκιο, 11 σπάθες, 14 πολεμικά και 
κυνηγετικά μαχαίρια, μία σιδηρογροθιά, δύο πολεμικές τρίαι
νες, φυσίγγια και σφαιρίδια διαφόρων διαμετρημάτων, μέρος 
των κλοπιμαίων από την οικία και το γραφείο του καταγγέλ- 
λοντα και 4 οχήματα.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΚΑΛΠΙΚΕΣ ΛΙΡΕΣ

Συνελήφθη στην περιοχή των Σαράντα Εκκλησιών Θεσ
σαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, ημε
δαπός διότι σε αιφνιδιαστική έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στην οικία και σε εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας, ιδιοκτη
σίας του συλληφθέντα, βρέθηκε και κατασχέθηκε εξοπλι
σμός κατασκευής πλαστών λιρών Αγγλίας, ήτοι: μία λαστι- 
χιέρα με 2 πατέφια, 6 μεταλλικά καλούπια, μία ηλεκτρονική 
ζυγαριά ακρίβειας, 4 μήτρες λιρών, 1 βοηθητικό εργαλείο 
εξαγωγής λιρών από τις μήτρες, μία μήτρα σιλικόνης, μία 
μπρούτζινη πλάκα, 3 χάλκινες πλάκες, 6 κομμάτια χαλκού, 
1 κομμάτι μπρούτζου, 4 φύλλα ασημοκόλλησης, μία πλάκα 
χρυσού βάρους 320 γραμ., 10 μήτρες σιλικόνης με ανάγλυφο 
λίρες Αγγλίας, 12 τεμάχια κέρινα αντίγραφα λιρών Αγγλίας, 
8 τεμάχια χάλκινα αντίγραφα λιρών Αγγλίας, 2 χάλκινα 
τεμάχια χωρίς ανάγλυφο διαμέτρου όμοιας με λίρα, μία πλα
στή εξωτερική στεφάνη νομισμάτων 2 ευρώ και 3 πλαστά 
εσωτερικά αυτού. Επίσης στην κατοχή του συλληφθέντα
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βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία γεμιστήρα με 5 φυσίγγια 
διαμετρήματος 6,35 mm και το χρηματικό ποσό 4.000 ευρώ. 
Ό πως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο ανωτέρω 
είναι ο κατασκευαστής 1.630 πλαστών λιρών Αγγλίας, τις 
οποίες αγόρασε ως γνήσιες ημεδαπός, από το Μάρτιο έως 
τον Μάιο του 2011, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 
279.810 ευρώ. Συνεχίζονται οι αναζητήσεις για τον εντοπισμό 
ενός ακόμη ατόμου, που έδινε παραγγελίες στον 46χρονο για 
την κατασκευή πλαστών λιρών, τις οποίες διέθετε στη συνέ
χεια ως γνήσιες.
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, προηγήθηκε αστυ
νομικός 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 παραποιημένα Δελ
τία Αιτήσαντος Ασύλου. Από τα αποτελέσματα της δάκτυλο-



σκοπικής έρευνας, προέκυψαν χα πραγματικά στοιχεία ταυ
τότητας των αλλοδαπών, ενώ ταυτο'χρονα διαπιστώθηκε ότι 
δύο από αυτούς είχαν σημανθεί στο παρελθόν με διαφορε
τικά στοιχεία και είχαν εμπλακεί σε υποθέσεις κλοπών, σε 
υποθέσεις ναρκωτικών και πλαστογραφίας. Από την περαι
τέρω αστυνομική έρευνα, εντοπίστηκε στην περιοχή της 
Άνω Πόλης το διαμέρισμά τους, όπου και πραγματοποιή
θηκε έρευνα, παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Στο εσωτερικό της οικίας των μελών της συμμορίας βρέ
θηκε και κατασχέθηκε: πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων 
(αυτοσχέδια εργαλεία για διάνοιξη πόρτας, λίμες για παρα
βίαση μύλων κλειδαριών, ηλεκτρικός τροχός, κατσαβίδια, 
σφυριά, πολυεργαλεία, μεταλλικοί γάντζοι, κ.α.), κλειδα
ριές και κλειδιά πορτών ασφαλείας, ρολόγια και κοσμήματα, 
κινητά τηλέφωνα, εξαρτήματα κινητών τηλεφώνων, πλαστά

έγγραφα (κυρίως βεβαιώσεις 
παραμονής αλλοδαπών) και 
φωτογραφίες (τύπου ταυ
τότητας) που απεικονίζουν 
άγνωστα πρόσωπα. Από τα 
μέχρι στιγμής στοιχεία, προκύπτει ότι η εγκληματική οργά
νωση συγκροτήθηκε τους τελευταίους 4 μήνες, ο όγκος των 
διαρρηκτικών εργαλείων είναι ενδεικτικός της συστηματι
κής (κατ' επάγγελμα) τέλεσης κλοπών και όχι περιστασι- 
ακής 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 παραβία
σης θωρακισμένων θυρών και ότι η ποσότητα των πλαστών 
βεβαιώσεων καταδεικνύει ότι τα μέλη της ομάδας ασχολού

ΧΑΣΙΣ ΣΤΟ ΝΤΕΠΟΖΙΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Συνελήφθη από αστυνομικούς της Υ.Δ.Ν. Θεσσαλονίκης στην περιοχή του Κορδελιού, ΘΟχρονος 
αλλοδαπός διότι σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, στο 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που επέβαινε ο συλληφθείς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 15 δέματα χασίς, 
συνολικού βάρους 15 κιλών και 861 γρ., τα οποία είχε αποκρύψει στο ντεπόζιτο του υγραερίου 
του παραπάνω οχήματος. Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΥΡΟ-ΧΑΣΙΣ

Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του 
Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας, εντοπίσθηκαν να κινούνται ύπο
πτα: ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο κλειστού τύπου και ένα Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο με κατεύθυνση από Αγία Κυριακή προς Σούλι 
Θεσπρωτίας. Τα ανωτέρω οχήματα ακινητοποιήθηκαν και 
σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο οδη
γός και ιδιοκτήτης του φορτηγού οχήματος μετέφερε στο 
χώρο φόρτωσης 6 ταξιδιωτικούς σάκους οι οποίοι περιείχαν 
συνολικά 204 δέματα με κάνναβη, συνολικού βάρους 217 
κιλών και 234 γρ. ενώ στο Ι.Χ.Ε. όχημα, το οποίο προπο
ρευόταν, επέβαιναν δύο ημεδαποί οι οποίοι όπως προέκυψε 
προανακριτικιά, λειτουργούσαν ως προπομποί του Ι.Χ.Φ. 
οχήματος προκειμένου να ενημερώνουν τον οδηγό αυτού 
σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου.
Ό πως προέκυψε από τη διενεργηθείσα προανάκριση, οι 
ανωτέρω δράστες προ ενός έτους περίπου, συγκρότησαν 
δομημένη και με διαρκή δράση ομάδα, με διακριτούς ρόλους 
για τον καθένα εξ αυτών. Ο ένας εκ των δραστών παράγ- 
γελνε και προμηθευόταν ναρκωτικές ουσίες και συγκεκρι
μένα ινδική κάνναβη από αλβανικές ομάδες διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών. Στη συνέχεια τις μετέφεραν από 
κοινού σε βιοτεχνία παραγωγής γαλακτοκομικών ειδών 
(τυροκομείο) ιδιοκτησίας δεύτερου 
δράστη στο Δ.Δ. Γαρδικίου -  Σου- 
λίου Θεσπρωτίας όπου με τη χρήση 
μηχανήματος αεροστεγούς συσκευ- 
ασίας τύπου vakom, τις συσκεύαζαν 
σε ειδικά διαμορφωμένα τεμάχια, τα

| 3 Ε 5

οποία στη συνέχεια τοποθετούσαν εντός f 
δοχείων τυριού και τα εξήγαγαν ως | 
τυροκομικό προϊόν στη Στοκχόλμη της \
Σουηδίας. Ν ,
Οι ανωτέρω δράστες μετέβαιναν οι ίδιοι 
στη Στοκχόλμη, όπου παραλάμβαναν και απο 
θήκευαν τις ειδικά συσκευασμένες ποσότητες 
ινδικής κάνναβης και εν συνεχεία τις διέθεταν 
προς πώληση σε σουηδικά κυκλώματα διακίνησης 
ναρκωτικών ουσιών.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι προώθησαν και 
πούλησαν στη σουηδική αγορά τουλάχιστον 260 κιλά 
κάνναβης. Σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα στη βιοτεχνία 
παραγωγής γαλακτοκομικών ειδών, βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν: μία μηχανή επεξεργασίας τυποποίησης αεροστε
γούς συσκευασίας κάνναβης τύπου vakom και τιμολόγια 
υπηρεσιών της εταιρείας μεταφορών. Σε νομότυπη κατ’ 
οίκον έρευνα στην οικία του δεύτερου δράστη ανευρέθηκε 
ένα πιστόλι, το χρηματικό ποσό των 1.600 ευρώ και 5 πολε
μικές ξιφολόγχες. Σε νομότυπη κατ’ οίκον έρευνα στην 
οικία του τρίτου δράστη ανευρέθηκαν 2 νάιλον συσκευα- 
σίες που περιείχαν 84,02 γρ κάνναβης.

Οχήματα, ναρκωτικά, πιστόλι και 
λοιπά ως άνω ανευρεθέντα αντικεί
μενα κατασχέθηκαν.
Οι συλληφθέντες με την σχηματι- 
σθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδη
γήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΚΑΤΟΙΚΟΣ... «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»

Αστυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Ηγουμενίτσας, εντόπισαν να κινείται ύποπτα 
ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας γραφείου ενοικιάσεως, οδηγούμενο 
από ημεδαπή δράστιδα κάτοικο Κορυδαλλού Αττικής. Κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου βρέθηκαν στο χώρο αποσκευών καθώς και στην καμπίνα 
επιβατών 187 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 235 
κιλών και 398 γρ. Οι ναρκωτικές ουσίες και όχημα κατασχέθηκαν. Η 
συλληφθείσα με την σχηματισθείσα σε βάρος της δικογραφία οδηγήθηκε 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ «ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ»

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς της Υ.Α. Ηγουμενίτσας, 
κύκλωμα που είχε συσταθεί με σκοπό να νομιμοποιεί και 
να διευκολύνει την είσοδο και την έξοδο αλλοδαπών, Αλβα
νικής καταγωγής, προς και από την Ελλάδα αντίστοιχα. Οι 
αλλοδαποί, πετύχαιναν ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό να 
παρατείνουν την διαμονή τους, χωρίς τυπικά να παραβιά- 
ζονται οι προθεσμίες των τριών μηνών ελεύθερης εισόδου 
και παραμονής που προβλέπει η νέα νομοθεσία. Συνελήφθη 
ένας ομογενής, ηλικίας 37 ετών, ενώ σχηματίζεται δικογρα
φία σε βάρος ενός 45χρονου Αρχιφύλακα, που υπηρετεί σε 
Υπηρεσία Ελέγχου Διαβατηρίων Συνοριακού Σταθμού της 
Θεσπρωτίας, καθώς και κατά τριών αλλοδαπών, υπηκόων 
Αλβανίας. Η αστυνομική έρευνα και προανάκριση διενεργή- 
θηκε από την Υ.Α. Ηγουμενίτσας, ενώ τις διαδικασίες των 
ερευνών συνέδραμε και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εσωτερι
κών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ειδικότερα, ύστερα από ενδελεχή αξιοποίηση στοιχείων και 
πληροφοριών, συνελήφθη, στην Ηγουμενίτσα, ο 37χρονος 
ομογενής, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος κατείχε ένα γνήσιο 
διαβατήριο άλλου προσώπου, επίσης υπηκόου Αλβανίας, με 
σκοπό την επίθεση σε αυτό σφραγίδων εισόδου και εξόδου 
στη χώρα. Η επίθεση των σφραγίδων θα γινόταν από τον 
45χρονο Αρχιφύλακα με σκοπό τη διευκόλυνση της παρα
μονής του αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια. Όπως 
προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα πέντε μέλη της 
οργάνωσης είχαν, τουλάχιστον επί τετράμηνο, συστήσει 
εγκληματική ομάδα, με δια- 
κριτή δράση και ρόλους, με 
σκοπό τη νομιμοποίηση της 
παραμονής υπηκόων Αλβα
νίας στην Ελλάδα, αντί οικο
νομικού οφέλους. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία της έρευνας, τα 
μέλη του κυκλώματος, δρού- 
σαν με συγκεκριμένο τρόπο 
μεθόδου. Οι τρεις αλλοδαποί 
που αναζητούνται, έστελναν 
στον 37χρονο ομογενή γνήσια 
βιομετρικά διαβατήρια Αλβα
νίας, τα οποία παραλάμβαναν

από τους νόμιμους κατόχους τους, προκειμένου να παρα
δοθούν στον 45χρονο Αρχιφύλακα. Η αποστολή γίνονταν 
είτε με ασυνόδευτα δέματα μέσω του Κ.Τ.Ε.Α Θεσπρωτίας, 
είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, είτε τα παρέδιδαν σε 
αυτόν ιδιοχείρως. Μετά την παραλαβή των διαβατηρίων, ο 
45χρονος Αρχκρύλακας έθετε σε αυτά, σφραγίδες εισόδου και 
εξόδου, από και προς την Αλβανία, βεβαιώνοντας με πρόθεση 
ψευδώς περιστατικό, έτσι ώστε να μην παραβιάζονται οι δια
τάξεις που αφορούν τις προϋποθέσεις εισόδου και παραμονής 
στην ελληνική επικράτεια των υπηκόων Αλβανίας, κατόχων 
βιομετρικών διαβατηρίων.
Σε έρευνες που έγιναν, παρουσία Εισαγγελικού Λειτουρ
γού, βρέθηκαν στην κατοχή του 37χρονου συλληφθέντα : 
3 κινητά τηλέφωνα, 17 αποδείξεις ανάληψης χρημάτων, 2 
βιβλιάρια καταθέσεων τραπέζης, 2 αλβανικά διαβατήρια 
και φωτοαντίγραφα αλβανικών διαβατηρίων, χειρόγραφα 
σημειώματα με στοιχεία υπηκόων Αλβανίας, αποδείξεις απο
στολής και παραλαβής δεμάτων εταιρειών ταχυμεταφορών, 
1 αποδεικτικό άρνησης εισόδου από το Αστυνομικό Τμήμα 
Σαγιάδας, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ και ένα Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο.
Στο πλαίσιο των ίδιων ερευνών που ακολούθησαν στην 
οικία, τα αυτοκίνητα και το υπηρεσιακό ερμάριο του 45χρο- 
νου Αρχιφύλακα βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός 
φωτοαντιγράφων αλβανικών διαβατηρίων και άλλων σχε
τικών με την υπόθεση εγγράφων. Η έρευνα συνεχίζεται με

σκοπό τον εντοπισμό και τη 
σύλληψη των λοιπών μελών 
του κυκλώματος.
Ο συλληφθείς με την σχηματι- 
σθείσα σε βάρος του δικογρα
φία οδηγήθηκε στον αρμόδιο 
εισαγγελέα. Με απόφαση του 
Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας ο Αρχκρύλακας 
τέθηκε άμεσα σε διαθεσιμότητα 
και παράλληλα διατάχθηκε σε 
βάρος του Ε.Δ.Ε., με επαπει- 
λούμενη ποινή της απόταξης.
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Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΟΠΛΑ ΣΤΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Ί  Τ

Ρ

Συνελήφθη στην Ελασσόνα, από αστυνομικούς του Α.Τ. Ελασσόνας, ένας 27χρονος αλλοδαπός, υπή
κοος Βουλγαρίας, για παράνομη εισαγωγή και μεταφορά όπλων. Ειδικό
τερα, στο Ιο χλμ. Ε.Ο. Ελασσόνας -  Κοζάνης ένα Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, ιδιοκτη
σίας βουλγάρικης εταιρείας, έμφορτο και με οδηγό τον 27χρονο αλλοδαπό, 
εξετράπη της πορείας του και ανετράπη. Το φορτηγό ρυμουλκήθηκε με τη βοή
θεια γερανού και κατά τον αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα εμπορεύ
ματα πριν την επαναφόρτωση τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 21 πιστόλια εκτόξευ
σης ειδικού τύπου βολίδων κρότου -  λάμψης και φυσιγγίων αερίου αναισθητοποίησης, 
5.250 αβολίδωτα φυσίγγια κρότου, 100 φυσίγγια αερίου αναισθητοποίησης και 17 εκκε- 

^, ^  νωτές ηλεκτρικής ενέργειας διαφόρων τύπων. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για να
« μ |  μ μ |  εξακριβωθεί ο τόπος προορισμού και ο παραλήπτης των κατασχεθέντων πειστηρίων. Ο 

™ συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο
εισαγγελέα.

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΛΑΘΡΑΙΑ ΠΟΤΑ

Εξαρθρώθηκε στην περιοχή της Ερέτριας Εύβοιας, από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Α.Δ.
Εύβοιας, εγκληματική ομάδα που αποτελείτο από τέσσερις αλλοδαπούς υπηκόους Βουλγαρίας, οι 
οποίοι κατηγορούνται για λαθρεμπόριο οινοπνευματωδών ποτών. Ειδικότερα οι αστυνομικοί εντό
πισαν και έθεσαν σε διακριτική παρακολούθηση την οικία του 26χρονου αλλοδαπού στην Ερέτρια.
Στη συνέχεια διαπίστωσαν να προσέρχονται εντός της οικίας οι τρεις συνεργοί του και να παραλαμ- 
βάνουν κιβώτια, τα οποία περιείχαν φιάλες οινοπνευματωδών ποτών και να τα φορτώνουν στα πορτ 
μπαγκάζ τριών οχημάτων. Μετά από επέμβαση των αστυνομικών συνελήφθησαν οι τέσσερις δράστες 
και σε έρευνα που ακολούθησε στα οχήματα καθώς και εντός της οικίας βρέθηκαν συνολικά και 
κατασχέθηκαν: 2.988 φιάλες διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών, 4 συσκευές κινητής τηλεφω
νίας και ένας άμβυκας -  αποστακτήρας τσίπουρου. Ό πω ς προέκυψε από την αστυνομική έρευνα 
που διενεργεί το Α.Τ. Ερέτριας οι τέσσερις δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, «εγκέ
φαλος» της οποίας ήταν ο 26χρονος και το τελευταίο χρονικό διάστημα, προέβαιναν στην παρά
νομη εισαγωγή και διακίνηση οινοπνευματωδών ποτών από τη Βουλγαρία. Η εισαγωγή τους στη 
χώρα μας πραγματοποιούνταν με φορτηγά αυτοκίνητα μεταφορικής εταιρείας, αποκρύπτοντας 
αυτά ανάμεσα σε σακούλες που περιείχαν ξυλοκάρβουνα. Στη συνέχεια οι τέσσερις συλληφθέντες

τα προωθούσαν με Ι.Χ.Φ. και Ι.Χ.Ε. προς πώληση σε νυχτερινά
κέντρα διασκέδασης των Αθηνών, αφού πρώτα αφαιρούσαν την ειδική ταινία επιβολής 
φόρου των Βουλγαρικών Αρχών, αποκομίζοντας με αυτό τον τρόπο τεράστια οικονο
μικά οφέλη, ζημιώνοντας το Ελληνικό Δημόσιο. Κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ.Ε. και δύο Ι.Χ.Φ. 
αυτοκίνητα με Βουλγαρικές πινακίδες ως μέσα μεταφοράς προϊόντων εγκλήματος.
Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Αστυνομικοί της Υ.Α. Αγρινίου αξιοποιώντας κατάλληλα πληροφορίες, μετέβηκαν σε εμποροπανή- 
γυρη στον Κουβαρά Αιτωλοακαρνανίας, όπου ενήργησαν έρευνες σε Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο 
και σε ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο ιδιοκτησίας δίχρονου ημεδαπού. Κατά τις έρευνες βρέ

θηκαν και κατασχέθηκαν ανάμεσα σε εμπορεύματα t 
τα εξής: 59 αρχαία νομίσματα από ασήμι και χαλκό, 12 ι V 
αρχαία αντικείμενα, 1 μαρμάρινο δοχείο περίπου 30 εκ., \
1 πιστόλι με δυο αβολίδωτα φυσίγγια στη γεμιστήρα του,
1 κουτί με 14 αβολίδωτα φυσίγγια και μία νάιλον συσκευ- 
ασία ινδικής κάνναβης. Ο συλληφθείς με την σχηματι- 
σθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο 
εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΠΛΑΣΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συνελήφθησαν στην Κόρινθο, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κορινθίας, δύο αλλοδαποί, 
υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 18 και 24 ετών, οι οποίοι έφεραν επάνω τους 8 πλαστά χαρτονομίσματα, 
ονομαστικής αξίας των 5 και 10 ευρώ. Ό πω ς προέκυψε, στη συνέχεια, οι ανωτέρω είχαν στήσει εργαστή
ριο κατάρτισης πλαστών χαρτονομισμάτων ευρώ αποτελούμενο από σύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
στο οποίο τύπωναν χαρτονομίσματα διαφορών αξιών. Ειδικότερα, μετά από αστυνομικό 
προληπτικό έλεγχο από τους αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κορινθίας, σε Ι.Χ.Ε. αυτο
κίνητο, ιδιοκτησίας του 24χρονου, στο οποίο επέβαινε και ο Ιδχρονος, βρέθηκαν 1 χαρ
τονόμισμα των 10 ευρώ και 7 χαρτονομίσματα των 5 ευρώ, τα οποία φαίνονταν πλαστά.
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους αστυνομικούς του Τ.Α. Κορίνθου, στο 
σπίτι του 24χρονου, παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, βρέθηκαν: 144 πλαστά χαρτο
νομίσματα των 5, 10, 20 και 50 ευρώ, συνολικού ποσού 2.765 ευρώ, 1 φορητός ηλεκτρο
νικός υπολογιστής, 1 πολυμηχάνημα, διάφορα εργαλεία παραχάραξης και 17 ψηφιακοί 
δίσκοι. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΣΑΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Μετά από αξιοποίηση πληροφοιών αστυνομικοί του Α.Τ. Αγίου Κήρυκου Σάμου εντό
πισαν και κατάσχεσαν, σε αγρόκτημα ιδιοκτησίας 79χρονου ημεδαπού και του 46χρο- 
νου ημεδαπού γιου του, στην αγροτική περιοχή «Νερουλά» Μηλιωπού του Δήμου 

Ικαρίας Σάμου, 192 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ως εξής: 86 δενδρύλλια ύψους από 
1,80μ. έως 3,60μ. και 106 δενδρύλλια ύψους από 1,40μ. έως 3,20μ., τα οποία ήταν απο- 

■ ξηραμένα. Το εν λόγω αγρόκτημα ήταν εκτάσεως 600 τετραγωνικών μέρων περίπου, 
ειδικά διαμορφωμένο σε 4 επίπεδα με εγκατεστημένο σύστημα αυτόματου ποτίσματος. 
Στον ίδιο χώρο, βρέθηκαν επίσης και κατασχέθηκαν, τα παρακάτω σύνεργα και αντι
κείμενα: μία τσάπα, 1 φτυάρι, 2 χειροκίνητα χορτοκοπτικά, 8 άδεια πακέτα τσιγάρα 
και ένας αναπτήρας, 7 μπαταρίες πιθανώς για φανό, 1 μικρό πριόνι, 5 μεταλλικές βάνες 
νερού, 1 μεταλλικό ψαλίδι, μία πένσα και πλαστικό σχοινί. Προανάκριση διενεργείται 
από το Α.Τ. Αγίου Κήρυκου Σάμου.

-*γ
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Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΖΕ «ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ»

Συνελήφθησαν στη Ρόδο, από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Ρόδου, δύο ημεδαποί (ένας 42χρο- 
νος και μία 63χρονη) και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ακόμη 40χρονου ημεδαπού 
που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων για εγκληματική οργάνωση και εμπορία 
ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότερα, στον Αρχάγγελο Ρόδου, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση 
πληροφοριών και ερεύνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία της 63χρονης στην οποία παρευ- 
ρίσκονταν και ο 42χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες 
που περιείχαν ηρωίνη συνολικού βάρους 741,9 γρ., το χρηματικό ποσό των 520 ευρώ, 3 κινητά 
τηλέφωνα ως μέσα διευκόλυνσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, 2 έγγραφα τραπεζών με 

προθεσμιακές καταθέσεις στο όνομα των δραστών συνολικού χρηματικού ύψους 53.000 ευρώ και 
ένα δελτίο αποστολής μεταφοράς χρημάτων σε αλλοδαπό άτομο με ημερομηνία 19-10-2011, χρημα
τικού ύψους 500 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι οι συλληφθέντες είχαν συγκρο- 
*· -  τήσει εγκληματική οργάνωση με αρχηγό τον 40χρονο έγκλειστο των Φυλακών Τρικάλων 

f \  ν ο οποίος είναι συγγενικό τους πρόσωπο, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών
I (κυρίως ηρωίνης) σε τοξικομανείς της Ρόδου. Οι συλληφθέντες αγόραζαν ποσότητες 

\ j  /  ηρωίνης, τις έκρυβαν στην οικία της 63χρονης και στην συνέχεια ο 42χρονος τις διακι-
'  ^  '  νούσε κατ’ εντολή του 40χρονου. Οι συλληφθέντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους

δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα. ]
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Συνεληφθη την 01-12-2011 στο Ρέθυμνο, από αστυνομι
κούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, ένας 47χρονος 
ημεδαπός, εκπαιδευτικός σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευ- 
•σης της πόλης του Ρεθύμνου, που κατηγορείται, σύμφωνα με 
τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας για κατάχρηση ανηλί
κων σε ασέλγεια.
Η αστυνομική έρευνα και η σύλληψή του, ήταν αποτέλε
σμα αξιοποίησης πληροφοριών που έλαβαν αστυνομικοί της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου. Σύμφωνα με αυτές ο 
47χρονος προσέγγιζε τα ανήλικα παιδιά, λόγω της ιδιότητάς 
του, και με επιδέξιους τρόπους και προτροπές κατάφερνε να 
κάμπτει την αντίστασή τους και να συνευρίσκεται μαζί τους 
Αναλυτικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 
47χρονος εκμεταλλευόμενος την επαγγελματική ιδιότητα του 
εκπαιδευτικού σε σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της πε
ριοχής κατ του προπονητή καλαθοσφαίρισης παιδικών - εφηβι
κών τμημάτων, προσέγγιζε ανήλικους μαθητές τους μετέφερε 
σε ερημικά σημεία στις παρυφές της πόλης του Ρεθύμνου και 
με επιδέξιους τρόπους και προτροπές έκαμπτε την αντίστασή 
τους προτρέποντας τα, αρχικά να ασελγούν μεταξύ τους, και 
κατόπιν - οε αρκετές περιπτώσεις - με τον ίδιο. Οι ασελγείς πρά- 
ξεις συνέβαιναν, είτε σε σπίτια που διατηρούσε, είτε στο αυτοκί
νητό του. Οι συνεννοήσεις μεταξύ του ίδιου και των ανήλικων 
παιδιών γίνονταν είτε μέσω κινητών τηλεφώνων, είτε μέσω “ 
chat “ σε ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
Το βράδυ της 01-12-2011, αφού ισχυροποιήθηκαν τα στοιχεία 
της αστυνομικής έρευνας διενεργήθηκε αιφνιδιαστική έρευνα 
στο σπίτι του από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας πα
ρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου καταλήφθηκε να προβαί
νει σε ασελγείς πράξεις με δύο ανήλικους σε υπνοδωμάτιο του 
σπιτιού. Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 47χρο- 
νου βρέθηκε και κατασχέθηκε κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, ψηφιακοί δίσκοι και περιοδικά με πορνογραφικό 
υλικό. Οι συναντήσεις του 47χρονου με ανήλικους, επιβεβαι
ώθηκαν και από άλλους μαθητές οι οποίοι, στο πλαίσιο της 
αστυνομικής έρευνας τέθηκαν σε ψυχοκοινωνική υποστήριξη 
από παιδοψυχολόγους της Ελληνικής Αστυνομίας και παιδο- 
ψυχίατρους από τις τοπικές νοσηλευτικές υπηρεσίες 
Η αστυνομική έρευνα, καθώς και η προανάκριση συνεχίζεται 
υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου, 
με τη συμμετοχή παιδοψυχολόγων και παιδοψυχίατρων.
Ο συλληφθείς με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία 
οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου, του 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια 
κατ’ εξακολούθηση και παραπέμφθηκε σε τακτικό Ανακριτή.

Συνελήφθη
ο βιαστής του Ρεθύμνου

Δίνονται στη δημοσιότητα, ύστερα από 
εισαγγελικη διάταξη, για λόγους προ
στασίας των ανηλίκων και του εν γενει 
κοινωνικού συνόλου και την πραγμά
τωση της αξίας της Πολιτείας για τον 
κολασμό των παραπάνω αδικημάτων τα 
στοιχεία του συλληφθέντα. Πρόκειται 
για τον ΣΕΙΡΑΓΑΚΗ Νικόλαο του Ματ
θαίου, και της Κλεάνθης, γεν. 29/07/1964 
στο Ρέθυμνο, κάτοικος ομοίως Καποδι- 
στρίου 37, εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.
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Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΤΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ -  ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η τελετή πα ρά δοσ η ς -  ανά ληψ η ς των καθηκόντων του νέου Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκε (21-10-2011) στις εγκαταστάσεις της Σχολής 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας στην Αμυγδαλέζα, παρουσία του Υπουρ
γού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή και του Υφυπουργού Προστασί
ας του Πολίτη κ. Μανώλη Όθωνα.

Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντι
στράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ανέ
λαβε την ηγεσία του Σώματος από τον απερ
χόμενο Αρχηγό, Αντιστράτηγο ε.α. Ελευθέριο 
Οικονόμου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης ομιλίες εκφώνησαν 
ο νέος Αρχηγός του Σώματος, καθώς και ο απερ
χόμενος. Προηγήθηκε δοξολογία χοροσταντούντος του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Κιούλου και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με 
παρέλαση τμημάτων Δοκίμων Υπαστυνόμων.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο τ. Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Γρηγόριος Τασούλας, ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας - 
Ναυσιπλοΐας κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης, ο Διοικητής της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών Πρέσβης κ. Κωνσταντίνος Μπίκας, ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ε.Θ.Α Πτέραρχος (I) Ιωάννης Γιάγκος, ο Αρχηγός του 

Γ.Ε.Σ. Αντιστράτηγος Φράγκος Φραγκούλης, ο Αρχηγός του Γ.Ε.Ν. Αντιναύαρχος Δημήτριος Ελευσινιώτης, 
ο Αρχηγός του Γ.Ε.Α Αντιπτέραρχος (I) Βασίλειος Κλόκοζας, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Αντιναύαρ
χος Κωνσταντίνος Σούλης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού 
του Πυροσβεστικού Σώματος ο Προϊστάμενος Επιτε
λείου του Πυροσβεστικού Σώματος Υποστράτηγος Σω
τήριος Γεωργακόπουλος, εκπρόσωποι Δικαστικών και 
Εισαγγελικών Αρχών, επίτιμοι Αρχηγοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων και 
ενώσεων, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελλη
νικής Αστυνομίας, αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό, 
καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη

ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Η τελετή ορκω μοσίας των πρωτοετών Δοκίμων Υπαστυνόμων πραγμα
τοποιήθηκε (2-11-2011) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, 
ενώπιον του Προϊστάμενου του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Αδαμάντιου Σταματάκη.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος, ενώ ο Διοικη
τής της Σχολής Αξιωματικών Ταξίαρχος Γεώργιος Σταύρακας ανέγνωσε την 
Ημερήσια Διαταγή.
Παρέστησαν ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Σούλης, εκπρόσωποι της ηγεσίας των Ενόπλων 
Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωμα
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και πλήθος κόσμου.
Υπενθυμίζεται ότι αποστολή της Σχολής είναι η σύγχρονη, επιστημονική, 
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των Δοκίμων Υπαστυνόμων, η οποία αποβλέπει στην άρτια επαγγελματική κατάρτιση, τη γενική 
μόρφωση και την κατάλληλη σωματική και ψυχική προετοιμασία των εκπαιδευομένων, με στόχο τη μεγιστοποίηση της προσφοράς αυτών 
στην Πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο.
Οι εξερχόμενοι της Σχολής Υπαστυνόμοι Β’, Αξιωματικοί Γενικών Καθηκόντων, έχουν τη δυνατότητα εξέλιξης μέχρι την κορυφή της

ιεραρχικής πυραμίδας στο βαθμό του Αντιστράτηγου και του Αρχηγού της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή από το έτος 
1995 πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των Γ ενικών 
Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμά
των, για την πρόσβαση των κατόχων απολυτηρίου Ενιαίου Λυκείου στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι ισότιμη με τις Σχολές των Ανώτατων Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας και τις αντίστοιχες Παραγωγικές Σχολές 
των Ενόπλων Δυνάμεων.
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ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΤΕΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΩΝ 
-  ΣΤΕΛΕΧΩΝ, ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΡΟΙΑ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΓΑ.Δ.Θ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σ τ ις  14 Ν οεμβρίου 2011, ο Γενικός Πρόξενος ιη ς  Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη κ. Tugrui Biltekin, επισκέ- 
φχηκε χη Γενική Ασχυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης, όπου συνανχήθηκε με χον Γενικό Ασχυνομικό Δ/νχή 
Θεσσαλονίκης Υποσχράχηγο κ. Τρύφωνα Κούκιο. Καχά χη συνάντησή χους συζηχήθηκαν θέμαχα κοινού 
ενδιαφέροντος. Μεχά χο πέρας χης σχτνάνχησης, ο Γενικός Ασχχτνομικός Δ/νχής Θεσσαλονίκης προσέφερε 
σχον κ. Πρόξενο αναμνησχικό χου Σώματος.

I Π χυχία  απονεμήθηκαν (4-11-2011) σχους εβδομήντα οκχώ συνολικά αξιωμαχχκούς, 
I που αποφοίχησαν από χο Τμήμα Επαγγελμαχικής Μεχεκπαίδευσης Επιχελών -  Στελε- 
Ε χών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) χης Ελληνικής Ασχυνομίας, σε Αχχική και Βέροια.
I Ο Αρχηγός χου Σωμαχος, Ανχισχράχηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος απένειμε χα 
|  πχυχία σχους χριάνχα έξι Αξιωμαχχκούς, που αποφοίχησαν από χη Σχολή, που λειχουρ- 
I  γεί σχους Θρακομακεδόνες Αχχικής. Σχη δοξολογία χοροσχάχησε ο Προϊσχάμενος χης 

Θρησκευχικής Υπηρεσίας χης Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμανδρίχης κ. Νεκχάριος 
Κιούλος. Σχην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Υπαρχηγός χης Ελληνικής Ασχυνομίας Ανχισχράχηγος Νικόλαος Σερέχης ο Προϊσχάμενος 
χου Κλάδου Τάξης χου Αρχηγείου, Υποσχράχηγος Ανδρέας Καχσιμπέρης ο Προϊσχάμενος χου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρωπίνου Δυναμι
κού, Υποσχράχηγος Ιωάννης Καλαμαράς ο Προϊσχάμενος χου Κλάδου Οικονομοχεχνχκών 
και Πληροφορικής Υποσχράχηγος Παναγιώχης Φλήρης και ο αναπληρωχής χου Κλάδου 
Ασφάλειας Υποσχράχηγος Βασίλειος Κουσούχης
Επιπλέον ο Διευθυνχής χης Ασχυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος Δημήχριος Μπαλής ο 
Διευθχτνχής χης Σχολής Μεχεκπαίδευσης και Εχπμόρφωσης χης Ελληνικής Ασχχτνομίας 
Ταξίαρχος Κωνσχανχίνος Κονχέλας άλλοι αξιωμαχικοί χου Σωμαχος και ασχχτνομικό προ-

σωχπκό, όλων χων βαθμιδών, καθώς 
| και καθηγηχές χων Σχολών.
| Σχη Βέροια Ημαθίας σχην αντίστοι- 

χη χελεχή χα πχυχία σχους σαράνχα 
δύο Σπουδασχές απένειμε ο Γενικός 

| Εχπθεωρηχής Ασχχτνομίας Βορείου
| Ελλάδας, Ανχισχράχηγος Δημήχριος Παπαδόπουλος σχτνοδευόμενος από χον Γενικό 
| Ασχυνομικό Διευθυνχή Περιφέρειας Κενχρικής Μακεδονίας, Υποσχράχηγο Βασίλειο 
! Κανάλη.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Το χρ ον ικ ό  διάσχημα 31/10 -  3/11 πραγμαχοποχήθηκε επίσημη επίσκεψη χου Διευ- 
θχτνχή χης Ασχχτνομικής Ακαδημίας Κύπρου, Ζαχαρία Χρυσοσχόμου, ο οποίος συνοδευ- 
όχαν από χον Υπεύθυνο Γραφείου CEPOL, Γεώργιο Χρισχόπουλο. Η εν λόγω επίσκεψη 
πραγμαχοποιήθηκε ενόψει χης επερχόμενης Κυπριακής Προεδρίας χης Ε.Ε., χο δεύχερο 
εξάμηνο χου 2012.
Η κυπριακή αποσχολή επισκέφχηκε χόσο χις εγκαχασχάσεις χης Ασχχτνομικής Ακαδημίας 
και χων Σχολών αχτχής όσο και Υπηρεσίες χης Γ Α Δ Α . και χου Αρχηγείου. Ειδικόχερα, 
χην 1η Νοεμβρίου 2011, καχά χη διάρκεια χης επίσκεψης σχις εγκαχασχάσεις χης Ασχυνο

μικής Ακαδημίας, πραγμαχοποιήθηκε συνάνχηση ερ
γασίας με χο Διευθυνχή χης Ασχυνομικής Ακαδημίας 
Ταξίαρχο Δημήχριο Μπαλή, χο Διεχτθυνχή χης Διεύ
θυνσης Εκπαίδευσης / ΑΕΑ, χους Διευθυνχές χων Σχολών Αξιωμαχικών, Μεχεκπαίδευσης, Εθνικής 
Ασφάλειας και αξιωμαχικούς χων συγκεκριμένων Υπηρεσιών. Πραγμαχοποιήθηκαν σχεχικές παρουσι
άσεις χων Εθνικών Αστυνομικών Εκπαιδεχτχικών Συσχημάχων και επίδειξη διαφόρων μεθόδων εκπαί
δευσης (FATS).Ev συνεχεία, πραγμαχοποιήθηκε εχπσκεψη σχη Γ Α Δ Α , όπου η Κυπριακή αποσχολή 
σχτνανχήθηκε με χο Γενικό Ασχυνομικό Διεχτθυνχή. Ακολούθως πραγμαχοποιήθηκε συνάνχηση με αξι- 
ωμαχικοός χων ομάδων ΔΙΑΣ, και ΔΕΛΤΑ Την ίδια ημέρα πραγμαχοποιήθηκε επίσκεψη σε Υπηρεσίες 
χου Αρχηγείου χης Ελληνικής Ασχυνομίας όπου η  Κυπριακή αποσχολή συνανχήθηκε με χο Διευθυνχή 
χης ΔΔΑΣ/ΑΕΑ και χον Τμημαχάρχη χου Τμήμαχος Europol. Τέλος, η  αποσχολή έγινε δεκχή από χον 
Αρχηγό χης Ελληνικής Ασχυνομίας Ανχισχράχηγο Νικόλαο Παπαγιαννόπουλο.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Σχο πλαίσιο χου εορχασμού χης Ημέρας χης Ασχυνομίας και χου Προσχάχη χου Σώμαχος 
Μεγαλομάρχυρα Αγίου Αρχεμίου η Ασχυνομική Διεύθυνση Δράμας χην Τρίχη 18-10-2011 
πραγματοποίησε εθελοντική αιμοδοσία σχο Τμήμα Αιμοδοσίας χου Γενικού Νοσοκομείου 
Δράμας, χου αστυνομικού προσωπικού χης Ασχυνομικής Διεύθυνσης Δράμας.
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[  Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

ΔΩΡΕΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Κατά το χρ ο ν ικ ό  δ ιάστημα από 4-6/11/2 011 πραγματοποιήθηκα επίσκεψη στη χώρα μας των κ.κ Δρ. Astrid Gesang Διευθύντριας 
του Γερμανικού Νοσοκομείου Niederberg του Δήμου Velbert Γερμανίας, Xolger Richter, Προέδρου του Συλλόγου και 1ου Τμηματάρχη

του Δήμου Velber και Παπαϊώάννου Λάζαρου, δημοτικού συμβούλου του ίδιου 
Δήμου, ενόψει δωρεάς ιατρικού εξοπλισμού, εκ μέρους του εν λόγω Νοσοκομείου 
στο Ιατρείο της Σχολής Αξιωματικών, αξίας (18.000) ευρώ.
Στο πλαίσιο της εν λόγω επίσκεψης οι ανωτέρω συναντήθηκαν την 4-11-2011 με 
την Φυσική Ηγεσία του Σώματος στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ενώ 
την 5-11-2011 και ώρα 11.00 έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωμα
τικών τελετή παράδοσης-παραλαβής του δωρηθέντος ιατρικού εξοπλισμού, όπου 
παρέστησαν εκτός των ανωτέρω, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας, οι Διοικητές 
των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας και το ιατρικό προσωπικό της Σχολής 
Αξιωματικών.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Τ ην 28-11-2011 πραγμ α τοπο ιή θη κε στο Π ατριαρχείο  Κ ω νσταντινουπόλεω ς, συνάντηση του Πατριάρχη με την Ελληνική Αντι
προσωπεία αποτελούμενη από τον Υποστράτηγο κ. Καλαμαρά Ιωάννη και 
Α/Α’ Αρετή Λιασή. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του 10ου

Βαλκανικού Συνεδρίου της 
Αστυνομικής Αθλητικής 
Έ νω σηςπου έλαβε χώρα από 
28-11 μέχρι και 2-12-2011 
στην Κωνσταντινούπολη.
Η Ελληνική Αντιπροσωπεία 
προήδρευε του Συνεδρίου 
και ακολούθως παρέδωσε 
την Προεδρία στην Τουρ
κική Αντιπροσωπεία, την 
Αντιπροεδρία κατέχουν τώ
ρα οι Κύπριοι.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ 
ΤΗΣ Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ

Από το Τ μήμα Τ ροχαίας 
Κιλκίς πραγματοποιήθηκε 
κατά το χρονικό διάστημα 
από 10.10-13.10.2010 στο 
Κέντρο Πολιτισμού και 
Πληροφόρησης του Δήμου 
Παιονίας, Έκθεση Τροχαί
ας την οποία επισκέφθη- 
καν συνολικά 1.500 άτομα 
εκπρόσωποι τοπικών φο
ρέων, πολίτες και μαθητές 
σχολείων της περιοχής.

«ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑΝ... » ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Α.Δ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ
Το Τμήμα Τ ροχα ία ς Ν αυπλ ίου  σε συνεργασία με το Τμήμα Τροχαίας Άργους διοργάνωσε Έκθεση Τρο
χαίας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Αντεγκληματικής πολι
τικής του Αρχηγείου κατά το χρονικό διάστημα από 10.10- 
14.10.2010. Τα εγκαίνια της Έκθεσης πραγματοποιήθηκαν 
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του μεγάρου της Αστυ
νομικής Δ/νσης Αργολίδας. Η  Έ κθεση περιλάμβανε φω
τογραφικό υλικά τροχαίων ατυχημάτων, ενημερωτικούς 
πίνακες, σύντομη ιστορική αναδρομή του αυτοκινήτου, 
διαλέξεις, επίδειξη παροχής Α' Βοηθειών από το Τμήμα 
Σαμαρειτών του Παραρτήματος του Ερυθρού Σταυρού 
Αργολίδος, ομιλίες από εκπροσώπου του σωματείου «Άλλη 
'Οψη» και του «Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών» 
για θέματα κινητικής αναπηρίας, κ.α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ AIEYVYNXH ΚΙΛΚΙΣ 

ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑ!

1 · ffi

ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Ο Δ ήμος Α γρίνιου προκειμένου να λειτουρ
γήσει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής κατά 
το τρέχον σχολικό έτος ζήτησε τη συνδρομή της 
τοπικής Τροχαίας και υπήρξε άμεση ανταπόκρι
ση. Στις αρχές Νοεμβρίου έγιναν τα εγκαίνια 
έναρξης μαθημάτων με κεντρικό ομιλητή τον 
Δ/ντή Τροχαίας/ΑΕΑ Ταξίαρχο Ανδρέα Κορδο- 
λαίμη. ]
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■  1
Ο  Δ ρ ό μ ο ς  
i n s  ε π ι τ υ χ ία ς Μ ,
π ε ρ ν ά ε ι  
α π ό  ε δ ώ !

β

Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Σ

Φ Ρ Ο Ν Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο  Μ  Ε Σ  Η Σ  ,Ε Κ Π A I Δ  Ε Υ Σ  Η Σ

Σ υ γχ α ρ η τή ρ ια  σ τους α σ τυ φ ύ λ α κες  μαθητές μας Δ όσ η Δ ονάτο  και Χ αλά τσ η  Δημήτρη
γ ιο  τη ν  επιτυχία tous  axis Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξ ε τ ά σ ε ι του 2 0 1 1  και τη ν  ε ισ α γ ω γή  τους στην 
Σ χολή  Α ξιω μ α τικώ ν της Ε λληνικής  Αστυνομίας!

Σ υ γχ α ρ η τή ρ ια  σ τους α σ τυ φ ύ λ α κες  μαθητές pas Κ ορρό  Ε υθύ μ ιο  κα ι Δ η μητρούλη  
Π ο ρ ο σ κευ ή  για  την επ ιτυχία τους axis Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξ ε τ ά σ ε ι του 2 0 1 0  κα ι την 
ε ισ α γω γή  τους στην Σ χολή  Ρ ξιω μ ο τικ ώ ν  της Ε λληνική5 Αστυνομίας!

Ειδικά τμήματα για 
Αστυνομικούς
Στο Κέντρο (Tlcans κοι Ανώτοτη5 Εκπαίδευσης 
οριστεύειν  -  Κομνηνοκίδης έχουμε δημ ιουργήσ ει ειδ ικά  
τμήμοτο  και π ρογράμματα  σπουδώ ν γ ιο  εσ ένα  με βάση 
το ω ρ ά ρ ιο  εργασ ίας σου. ΓΠπορεί5 να π α ρ α κ ο λ ο υ θ ή σ ε ι 
τα μα θήμα τά  ο ου  στα πρωινά τμήματα, εά ν  εργά ζεσ α ι 
απ ογευματινές ώ ρες, ή στα β ρα δ ινά  τμήματα, εάν 
εργά ζεσ α ι πρωινές ώ ρες, και μάλιστα σε κα θ η μ ερ ινή  
βάση για όλη  την π ερ ίοδο της π ρ ο ετο ιμ α σ ία  σου.

Και ο ι enixuxies pas σ υνεχ ίζοντα ι γ ιο  6η  χρονιά!!! 
Α π οκλειστικά ο λ ιγ ο μ ελ ή  τμήματα με αστυφ ύλακες!!!!

(Π α θ ή μ α τα  &  O p e s
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
ΠΊαθηματικό 4 ,5  tupcs
Φ υσική 4 tupcs
Π ληροφ ορική 2 tupcs
Έκθ€ση 1.5 ώρα
Α.Ο.Δ.Ε. 1 ώρα
Α .Ο .Θ . 1 ώρα
ΠΊαθηματικό Γ.Π. 1.5 ώρα

Σύνολο 15.5  tupcs

Γ Π αθήματα  & O p e s
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαία Ελληνικά 4  tupcs
Λατινικά 2 tupcs
Λογοΐ€χνία 1,5 ώρα
Ιστορία 1,5 ώρα

Έκθ€ση 1,5 ώρα
Α .Ο .Θ . 1,5 ώρα
ΠΙαθηματικό Γ.Π. 2 tupcs

Σύνολο 14 tupcs

Γραφεία μαθημάτω ν : Α λικαρνασσού 13. Νέα Ελβετία, Βύρωνος 
Τπλ-Fax: 2 1 0 -7 5  6 3  5 5 5  Κιν. 6 9 4 5  4 9  9 8  31 -  6 9 7 2  2 2  71 8 4  

e-m ail: edu.offices@ gm ail.com

Στο Κέντρο ίΤΊέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
οριστεύειν -  Κομνηνακίδης μπ ορούμε υπ εύθυνα  
να σε β ο η θ ή σ ο υ μ ε να ηετύχεις τους επ αγγελματικούς 
στόχους σου

Τα παραπάνω εκπ α ιδευτικά  π ρογράμματα  και τμήματα  
είναι δ ια θέσ ιμα  για όσους θ έλ ο υ ν  να επιτύχουν στις 
πανελλήνιες εξετάσεις μέσω Τεχνολογικής και 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Λ όγω  τω ν π ερ ιορ ισ μένω ν 
θέσ εω ν επ ικο ινω νήσ τε μαζί μας και κλείσ τε θέση για τη 
νέα περίοδο 2011 -  201 2
Θ α  τηρ ηθεί σειρά π ροτεραιότητας στις αιτήσεις τω ν 
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Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Συνήλθε to Ανώτατο Συμβούλιο Κρίαεων της Ελληνικής Αστυνομί
ας την 18 Οκτωβρίου 2011 υπο' την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και με τη συμμε
τοχή των Αντιστράτηγων Νικόλαου Σερε'τη και Γρηγορίου Μπαλάκου και 
έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστράτηγου, για πλήρωση κενών οργα
νικών θέσεων, τους Υποστράτηγους:
>Αδαμάντιο Σταματάκη 
>Δημήτριο Παπαδόπουλο
Επίσης έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Υπο
στράτηγο Γεώργιο Μπαλάγκα, ο οποίος προήχθη στο βαθμό του Αντιστρα- 
τήγου, εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα 
ημέρες
Το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων έκρινε προς πλήρωση κενών οργανικών θέ
σεων στο βαθμό του Υποστράτηγου, προακτέους τους Ταξίαρχους:
> Ιωάννη Καλαμαρά
> Κωνσταντίνο Κρόκο 
>Τρύφωνα Κούκιο
Παράλληλα, έκρινε ως ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Τα- 
ξίαρχο Νικόλαο Βάντζο, ο οποίος προήχθη στο βαθμό του Υποστράτηγου, 
εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθεί ύστερα από τριάντα ημέρες.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, τοποθετήθηκαν οι τέσσερις Αντι
στράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:
>ο Αντιστράτηγος Νικόλαος Σερέτης αναλαμβάνει καθήκοντα Υπαρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας
>ο Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης αναλαμβάνει καθήκοντα Προϊ
σταμένου του Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
>ο Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπαλάκος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού 
Επιθεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδος και
>ο Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενι
κού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΤΉΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, τοποθετήθηκαν -  μετατέθηκαν οι 
νεοπροαχθεντες Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακο
λούθως:
>Υποστράτηγος Ιωάννης Καλαμαράς στον Κλάδο Οργάνωσης Ανθρώπινου

Δυναμικού/ΑΕΑ, ως Προϊστάμενος
>Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κρόκος στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής 
ως Διευθυντής
>Υποστράτηγος Τρύφωνας Κούκιος από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσ
σαλονίκης στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ως Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής

ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών 
Διευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσε
ων του Σώματος υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του Υπαρ
χηγού του Σώματος Αντιστρατήγου Νικόλαου Σερε'τη και του Προϊσταμένου 
Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Αδα
μάντιου Σταματάκη.
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών ορ
γανικών θέσεων του βαθμού αυτού, οι παρακάτω τέσσερις (4) Αστυνομικοί 
Διευθυντές Γενικών Καθηκόντων:
>ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 
>ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ Παναγιώτης
> ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος 
>ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 
Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, τοποθετήθηκαν -  μετατέθηκαν οι Ταξίαρ- 
χοι της Ελληνικής Αστυνομίας ως εξής:
>Ταξίαρχος Δημήτριος Μπαλής από τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής 
Αστυνομίας στην Αστυνομική Ακαδημία, ως Διευθυντής
> Ταξίαρχος Γεώργιος Σταύρακας, από την Αστυνομική Ακαδημία στη Σχολή 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ως Διοικητής
>Ταξίαρχος Νικόλαος Μάρκου, στην Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ως Διευθυντής
> Ταξίαρχος Ηλίας Παπασπυρόπουλος από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Βο
ρειοανατολικής Αττικής στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής ως Υποδιευ
θυντής
>Ταξίαρχος Παναγιώτης Αλεκρέρης από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυ
τικής Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά, ως Υποδιευθυντής.
> Ταξίαρχος Βασίλειος Γεωργακόπουλος στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσ
σηνίας ως Διευθυντής
> Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαφειρόπουλος από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Βο
ρειοανατολικής Αττικής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττι
κής ως Υποδιευθυντής

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π .Δ και αποφάσεις του Αρχηγού του Σώματος τέθη
καν οε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Ταξίαρχου οι, Νατσούλης Γεώργιος Στελιουδά- 
κης Σπυρίδων.
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή οι, Αντωνίου Μάρκος 
Γκουνόπουλος Γεώργιος Θεοδωράκης Τίτος Κυριακάτος Γεράσιμος, Κω- 
τούζας Θεόδωρος, Παρασκευόπουλος Αναστάσιος Τσιάκαλος Νικόλαος 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αγγελόπουλος 
Δημήτριος, Μπήτος Αχιλλέας Τσιλίκης Θεόδωρος.
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Μπεχράκη Σταυριανή, Παντελε- 
άκης Νικόλαος Σικοτακόπουλος Δημήτριος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Αναστασιάδης Νικόλαος Ανα- 
στασόπουλος Θεμιστοκλής Αποστολίδης Χαράλαμπος Βεριβάκης Αντώ
νιος Βετουλάκης Μιχαήλ, Γιακουμής Γεώργιος Γιαννέλος Χρήστος Γι- 
αννέτος Θεόδωρος Γρηγοριάδης Ευστάθιος Δήμος Ευάγγελος Δήμα 
Γεωργία, Ζαγκλής Παναγιώτης Ζαμπίδης Νικόλαος Θεμελιώτης Μάρ
κος Κακαζιάννης Πέτρος, Καραλής Ιωάννης Κάλλιας Θωμάς Κρητικά- 
κης Μάρκος Μαγκαφάς Γεώργιος Μακαρουνάς Ανδρέας Μακρής Ιω

άννης Μαυράκης Σπυρίδων, Μιχαλόπουλος Γρηγόριος Μπαχαράκης 
Δημήτριος Μπουραντάς Ιωάννης Ντούβαλης Ανδρέας Ξέρας Ευάγγε
λος Παναγιωτόπουλος Σταύρος, Παναγούλης Γεώργιος, Παπασπύρος 
Γεώργιος Πατρίκας Γεώργιος Τασούλας Γεώργιος Τζαγκουρνής Κων/ 
νος Τσιώκας Δημήτριος Τσολάκης Γεώργιος Τσορμπατζούδης Δήμος 
Φουντουκίδης Αλέξανδρος, Χατζηκοσμάς Κυριάκος Χατζηλαμπής Αρι
στείδης Χριστοφοριδης Θεόδωρος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αγαπάκης Γεώργιος Αγγελα- 
κούλης Κων/νος Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος Αργυρόπουλος Κων/νος, 
Αρμουτίδης - Πετριδης Πέτρος Βασιλόπουλος Φώτιος Βορίλας Γεώργι
ος Γαλανού Αικατερίνη, Γεράσιμος Νικόλαος Γιαννέτος Θεόδωρος, Γι- 
αννόπουλος Γεώργιος, Γιαννόπουλος Ιωάννης Γιαννουλάκης Δημήτρι- 
ος Γιώτης Δημήτριος Γκαβολέτσιος Αθανάσιος Γόγολος Δημοσθένης 
Γομάτος Χαράλαμπος, Δαμαλά Παναγιώτα, Ευαγγέλου Σταύρος Ζιάκας 
Μιχαήλ, Καψάλης Σπυρίδων, Κούλικας Ιωάννης Κουμπουλής Χρήστος 
Κούτσιαρης Μιχαήλ, Κουτσολάμπρος Παναγιώτης Κρομμυδάκης Από
στολος Λίτινα Ευφροσύνη, Μανταρλής Κων/νος Μαραγιάννης Ιωάννης 
Μέλλος Ιωάννης Μιχαηλιδου Βαρβάρα, Μιχαηλίδου Γεωργία, Μπέττας 
Λάμπρος Μπούσιος Παναγιώτης Μυρωδιάς Κων/νος Παναγόπουλος 
Ανδρέας Παπαγγελής Χρήστος, Παπαδάκης Παντελής Παπαδόπουλος
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Κων/νος Ποιμενίδης Μιχαήλ, Προβατάς Νικόλαος, Σέρμπος Σωτήριος, 
Σπυρόπουλος Άγγελος, Φάκας Βασίλειος Χριστόπουλος Σωτήριος Χρι- 
στοφιλόπουλος Βασίλειος.
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αδαμάκης Κων/νος Αλεξαν- 
δρίδης Πε'τρος Αλεξίου Δημήτριος Αναπλιώτου Μαρκέλλα, Αποστολά- 
πουλος Ευάγγελος Βίτσος Κων/νος Βλέτσας Ιωάννης Βόπης Βασίλει
ος Βουνχουράκης Ηλίας Γεωργακοπούλου Παναγούλα, Γεωργάπουλος 
Αθανάσιος Γιουρούκος Παναγιώτης Γκαραγκούνης Στέφανος Γκολα- 
ντάς Ιωάννης Γκουρνέλος Βασίλειος Γούσης Στέφανος Δαββέτας Χρη
στός Δημητράπουλος Παναγιώτης Διαμαντής Θεόφιλος Ευαγγελινός 
Παντελής Ευαγγελίου Χρήστος Ευσταθιάδης Ηλίας Ζαλαώρας Νικό
λαος Ζαμπέλης Ιωάννης, Ζαφειρέλης Κων/νος, Ζαχαρής Χρήστος Ζαχα- 
ρόπουλος Ιωάννης Ζάχος Δημοσθένης Ζησιμόπουλος Ιωάννης Ζωγρά
φος Γεώργιος Θεοδωρίδης Κων/νος Θραυαλός Βασίλειος Καλογεράκης 
Εμμανουήλ, Καλύβας Βασίλειος Καμπανός Κων/νος Κανέλλος Κων/νος 
Καραζέρης Μιχαήλ, Καρακύκλας Ηλίας Καραπαναγιώτης Δημοσθένης 
Καρβουνιάρης Δημοσθένης Καρδούτσος Γεώργιος Καρκάνης Χρήστος 
Κασσωτάκης Εμμανουήλ, Κατσούλης Ιωάννης Καφηράς Παναγιώτης 
Κετσετζίδης Ευστάθιος Κουκουζέλης Γεώργιος, Κουμάσης Αθανάσιος 
Κουρεμένος Χρήστος Κουρτικάκης Μίνως Κουτρουμπίλας Αντώνιος 
Κουτσογιαννόπουλος Κων,/νος Κραβαρίτης Γεώργιος Κυρίτσης Βασί
λειος Κωνσταντόπουλος Ευστάθιος Λιάγγας Δημήτριος Μακρής Από
στολος Μακρίδης Χρήστος, Μάνος Θεοφάνης Μανχζούφας Ελευθέριος 
Μηνούδης Αναστάσιος Μίλκος Παναγιώτης Μπαμίχας Ιωάννης Μπαρ- 
παγιάννης Γεώργιος Μπατσής Δημήτριος Μπεϊνάς Αθανάσιος Μπότος 
Νικόλαος Μπουκουβάλας Αναστάσιος Μπράζιας Γεώργιος, Νικηταράς 
Φώτιος Νίκου Αλέξανδρος, Ξένος Δημήτριος Ξηρομερίτης Παναγιώτης 
Παναγόπουλος Γεώργιος Παπαβασιλείου Βασίλειος, Παπαγεωργίου Κων/ 
νος Παπαγιάννης Γεώργιος Πάσσα Αικατερίνη, Πατάς Κων/νος Πατρι- 
καλάκης Στέφανος Περάκης Νικόλαος Πετροπούλου Μαρία, Πλακογι- 
άννη Αγγελική, Πουλορίνης Κων/νος Πράνταλος Αναστάσιος Πρεμέτης 
Ηλίας Ρεκατσίνας Ξενοφώνχας Ρουμπάς Δημήτριος Σαίτης Γεώργιος 
Σαράντης Χρήστος Σαρουσαββίδης Μιχαήλ, Σελτζικιώτης Ζαχαρίας Σι- 
αβελή Μαρίκα, Σιαφάκας Αθανάσιος Σουλτανά Ελένη, Στασινόπουλος 
Λεωνίδας Ταγγόπουλος Αριστείδης Τεκάκης Ιωσήφ, Τουτού Σταυρού
λα, Τσακιρίδης Αναστάσιος Τσακούμης Δημήτριος Τσαλικίδης Μόσχος 
Τσέλιος Παναγιώτης Τσιπλάκης Νικόλαος Τσιώμος Δημήτριος Τσου- 
γκράνης Βασίλειος Τσουμπανέλλης Δημήτριος Φασογιάννης Αγγελής 
Φράγκος Χρήστος Φωτεινίδης-Ρεθεμιωτάκης Εμμανουήλ, Χλαμπούνης 
Ηλίας, Χρονέας Παύλος Χρυσικός Κων/νος 
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Γιαννίκος Νικόλαος Γκούμας Μι
χαήλ, Ιορδανίδου Αθανασία, Κακογιαννάκης Σταύρος Κοίτσης Νικόλαος 
Μαγγιώρος Δημήτριος Μαζοκοπάκης Νικόλαος Τεκάκης Ιωσήφ.
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα ο, Δούμτση Βιολέτα, Παυλούπου- 
λος Σωτήριος Πλοόσκας Αθανάσιος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

>Υπαστυνόμος Β' που υπηρετεί στην A' Α Α  Δωδεκάνησου, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ Φλώρινας ή της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης, τηλ.: 6976861424.
> Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στη Γ Α Λ  Θεσσαλονίκης, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιοδήποτε A T της 
ΓΑΔ. Αττικής τηλ: 6943167578.
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α Δ Βοιωτίας, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης ή των ΑΔ Κιλκίς Χαλκιδικής Πιερίας 
Ημαθίας Πέλλας Σερρών, Δράμας, Ξάνθης Καβάλας ή Κοζάνης τηλ.: 
6944510832.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑ Δ. Θεσσαλονίκης τηλ: 6949020057.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στο A T Αλυκών Ζακύνθου, επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφο του από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑ Δ . Αττικής τηλ: 6987748055.
> 0  Αστυφύλακας Χαλβατζής Δημήτριος που υπηρετεί στο ΤΑ

Πατησίων επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποια
δήποτε υπηρεσία της ΑΔ Πέλλας τηλ.: 6949477330.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Δ. Λαθρομετανάστευσης Ελασ
σόνας επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήπο
τε υπηρεσία της ΑΔ Πιερίας τηλ: 6982980113.
> 0  Αστυφύλακας Σταύρος Στοφορίδης που υπηρετεί στο AT. 
Κρανιδίου της ΑΔ. Αργολίδας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης ή 
των Α.Δ Καβάλας, Δράμας Ξάνθης Κιλκίς Σερρών ή Χαλκιδικής τηλ: 
6948985657.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Ν/Α Αττικής επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της 
ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης, τηλ: 6972543997 & 6945580108.
> 0  Αστυφύλακας Ιωάννης Φουκάς που υπηρετεί στο Τ Α  Λαθρο
μετανάστευσης Ανατολικής Αττικής επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ Θεσπρωτίας τηλ: 
6944635265.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονί
κης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ.Μαγνησίας τηλ: 6974361780.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιά,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπη
ρεσία της ΓΑ Δ . Θεσσαλονίκης τηλ: 6943912192.
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Δ  νση Άμεσης Δράσης Θεσσα
λονίκης επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδή- 
ποχε υπηρεσία της ΑΔ. Σερρών, τηλ: 6974439573.

Η πνευματική προσφορά της θρησκευτικής 
υπηρεσίας του Σώματος κατά την Ιδχρονη διακονία 

του Π. Νεκτάριου Κιούλου
Το έργο του αστυνομικού στην εποχή μας είναι πολύ δύσκολο και συ
χνά γίνεται επικίνδυνο. Η αύξηση της εγκληματικότητας και το οργανω
μένο έγκλημα έχουν γίνει πλέον πραγματικότητα στην ζωή μας. Οι αστυ
νομικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν την καινούργια πραγματικότητα 
με την ολοκληρωμένη εκπαίδευσή τους αλλά και τις γνώσεις και εμπειρί
ες που αποκτούν στα χρόνια της υπηρεσίας τους Παλεύουν καθημερινά 
εναντίον του πολύπλευρου κακού και της κοινωνικής διαφθοράς, που δυ
στυχώς επικρατούν στην εποχή μας.
Έχουν λοιπόν ανάγκη από ηθική και πνευματική ενίσχυση αλλά και εμ- 

ψύχωση στο δύσκολο έργο τους Ιδιαίτερα στο ξεκίνημα της πορείας του, 
όταν σαν νέοι δόκιμοι εισέρχονται στις αστυνομικές σχολές έχουν τους 
οραματισμούς τους αλλά και τους προβληματισμούς τους για τον σκο
πό της ζωής και την σύγχρονη κοινωνία. Τότε έχουν μεγάλη ανάγκη από 
πνευματική ενίσχυση και ανθρωπιστική εκπαίδευση για να δημιουργή
σουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα όπως απαιτεί να έχει ο άνθρωπος του νό
μου. Στην συνέχεια (ος μάχιμοι στις διάφορες υπηρεσίες που έρχονται σε 
επαφή με τους ανθρώπους του υποκόσμου και της παρανομίας που ζουν 
άμεσα την ηθική εξαθλίωση των ανθρώπων, χρειάζονται ένα ηθικό στή
ριγμα. Η πίστη στον θεό, οι πνευματικές αξίες του λαού μας και ο αιώνι
ος νόμος του θεού, αποτελούν τα ηθικά στηρίγματα κάθε αστυνομικού. Η 
διαπίστωση αυτή ισχύει όχι μόνο για τους Έλληνες αστυνομικούς αλλά 
και για τους αστυνομικούς πολλών ευρωπαϊκών χωρών όπως εφάνη κατά 
τα συνέδρια που έχουν οργανώσει οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών υπη-
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ρεσιών της αστυνομίας σε χώρες της Ευρώπης. Η Θρησκευτική Υπηρεσία 
της Ελληνικής Αστυνομίας ιδρύθηκε μαζί με τον ναό των Παμ. Ταξιαρ
χών περίπου το 1938 από τον Αρχιμανδρίτη Γερμανό Ψαλλιδάκη μετέ- 
πειτα Επίσκοπο Συνόδων και αναδιοργανώθηκε από τους Μητροπολίτες 
σήμερα Καλαβρύτων Αμβρόσιο και Σάμου Ευσέβιο. Ο σημερινός προϊστά
μενος Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Κιουλος συμπλήρωσε δεκαπέντε χρόνια 
διακονίας συνεχίζοντας επάξια το έργο των προηγούμενων ιερέων της Ελ
ληνικής Αστυνομίας μάλιστα η I. Σύνοδος απένειμε τον έπαινο και την 
ευαρέσκεια της Εκκλησίας για το πνευματικό και κοινωνικό έργο που συ
ντελείτε στα Σώματα Ασφαλείας.
Ο π. Νεκτάριος αφού υπηρέτησε για 14 χρόνια σαν εκπαιδευτικός θεολό
γος στην Μέση Εκπαίδευση και προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Ειρήνης Γαλα
τσίου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών ανέλαβε υπηρεσία στην θρησκευτική 
Υπηρεσία τον Ιούλιο του 1996. Ξεκίνησε με την ριζική ανακαίνιση του 
Ι.Ν Παμμεγίστων Ταξιαρχών καθώς και του πνευματικού κέντρου «Άγι
ος Αρτέμιος». Πρότεινε και συνέβαλε στην 
ίδρυση πολλών παρεκκλησιών σε αστυνομι
κές σχολές και άλλες υπηρεσίες όπως στην 
Υ.Α.Τ στο Γουδί, στην Υ.ΜΕ.Τ στην Καισαρι- 
ανή, στην Γ Α Δ Α , στις σχολές της Αμυγδα- 
λέζας της Ξάνθης της Κομοτηνής του Διδυ
μοτείχου, στην Χίο, το Αγρίνιο, τη Σαντορίνη 
και αλλού. Κυκλοφόρησε το περιοδικό «Ορ
θόδοξα Αστυνομικά Μηνύματα» που διανέ
μεται δωρεάν σε όλες τις αστυνομικές σχολές 
και Υπηρεσίες. Συνέγραψε την ιστορία της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας και διάφορα έντυ
πα λατρευτικού και πνευματικού περιεχομέ
νου. Επισκέπτεται τακτικά τις Αστυνομικές 
Σχολές και τις άλλες υπηρεσίες της αστυνομί
ας και του Πυροσβεστικού Σώματος ενισχύ- 
οντας ηθικά και πνευματικά τους δοκίμους 
αλλά και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφα
λείας Διδάσκει στη Σχολή Αξιωματικών και 
οργανώνει εκδηλώσεις πνευματικού περιεχο
μένου. Καθιέρωσε ειδική εκδήλωση υποδοχής 
των πρωτοετών δοκίμων και αποχαιρετιστή
ρια με απονομή ενθυμίων για τους τεταρτοε
τείς της Σχολής Αξιωματικών. Οργάνωσε τη 
λειτουργία του πνευματικού κέντρου «Άγι
ος Αρτέμιος» με ιδιαίτερο κανονισμό και την 
«Εκκλησιαστική Κοινότητα Αστυνομικών».
Συγκρότησε χορωδία αστυνομικών και πα- 
ραδίδει μαθήματα βυζαντινής μουσικής Ορ
γάνωσε ειδικές εκδηλώσεις για την γυναίκα 
αστυνομικό (της Υπαπαντής στις 2 Φεβρουά

ριου), τα παιδιά των αστυνομικών, 
την πολύτεκνη οικογένεια, την ει
ρήνη του κόσμου, την οικολογία 
και τους ασθενείς αστυνομικούς 
Πραγματοποιεί προσκυνηματικές 
εκδρομές στο Άγιον Ό ρος στα Ιε
ροσόλυμα, στα ορθόδοξα μοναστή
ρια της Ρωσίας της Ρουμανίας και 
αλλού με σκοπό την πνευματική 
ανάταση των αστυνομικών. Διαθέτει την Καινή Διαθήκη (δωρεάν) στους 
δοκίμους Υπαστυνόμους καθώς και άλλα πνευματικά βιβλία και φυλλά
δια σε ολόκληρη την επικράτεια.
Με πρωτοβουλία του π. Νεκταρίου συγκροτήθηκαν:
>Η «Διακονία Κρατητηρίων» με σκοπό τις επισκέψεις στα κρατητήρια 
και τις φυλακές και την πνευματική και υλική ενίσχυση των κρατου

μένων.
>Η «Διακονία Εξωτερικής Ιεραποστολής» 
που συμπαραστέκεται ηθικά και υλικά σε 
πολλές χώρες της Αφρικής και της Άπω Ανα
τολής (Έργο των αστυνομικών είναι τα δύο 
σχολεία-ορφανοτροφεία που ανεγέρθηκαν 
στην Ουγκάντα και την Τανζανία).
>Η «Διακονία Ρωμιοσύνη»που έχει σκοπό τη 
συμπαράσταση από τους αστυνομικούς των 
Αγίων Τόπων του Πατριαρχείου Κωνστα
ντινουπόλεως και του Πατριαρχείου Αλεξάν
δρειας Ο ιερέας του Σώματος συμμετέχει στις 
χαρές και τον πόνο των αστυνομικών σε κά
θε δύσκολη στιγμή ενισχύοντας και νουθετώ
ντας κατάλληλα Επισκέπτεται τους ασθενείς 
στα νοσοκομεία αλλά και πολλές υπηρεσίες με
τά από κρίσιμα γεγονότα όπως το AT. Σαντο
ρίνης την υπηρεσία ΔΙΑΣ, και όπου υπάρ
χει ανάγκη για πνευματική στήριξη. Κυρίως 
όμως είναι ευεργετική η  συμβολή και η βοή
θεια στα προσωπικά προβλήματα που έχουν 
πολλοί αστυνομικοί εξαιτίας του επαγγελμα
τικού άγχους. Ο ιερέας μέσα από την προσω
πική επικοινωνία, τον διάλογο και το μυστή
ριο της εξομολογήσεως απαλύνει τον ψυχικό 
πόνο, συμβουλεύει και κυρίως γαληνεύει την 
ψυχή των αστυνομικών. Ο ίδιος γνωρίζει την 
ψυχολογία, τους προβληματισμούς και τις 
δυσκολίες των αστυνομικών αφού ζει σαν μέ
λος της «μεγάλης οικογένειας του Σώματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας».
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Ποός
Τόν Π α νοσ ιολογιότα τον Αρχιμανδρίτην 
κ. Νεκτάριον ΚιοΟλον.
Προϊστάμενον τή ςθρηοκ ευτικ ή ; Υ πηρεσίας 
τής 'Ελληνικής Αστυνομίας.
Ε ντα ύθα .

Πανοσιολυγιώτατε,
Συνοδική Αποφάσει, ληφθείση έν τή Συνεδρίρ τής Διαρκούς Ίε- 

ρδς Συνόδου τής Μ ^μ η νό ; Όκτωβρίου, κα ί κατόπιν ύμετέρον Εγγρά
φου, δΓ ού υποβάλλετε Απολογισμόν τής διακονίας ύμών έν τή Θρη
σκευτική Υ πηρεσία  τής Ε λληνικής Αστυνομίας έπί τή συμπληρώσει 
δεκαπενταετούς ύπηρεσία; (1996-2011), γνωρίζομεν ύμΤν, δτι ή 'Ιερά 
Σύνοδος, έν τή φηθείση Συνεδρία Αυτής, ?γνω έκφράσαι πρός υμάς τάς 
δλοΟύμους συγχαρητηρίους Α υτή; εΰχά; κα ί προσρήσεις δ ιά  τό  υπό 
τής ύμετέρας Π ανοσιολογιότητος έπιτελεσθέν πολύπλευρον κα ί άξιό- 
λογον έργον κ α ί τήν πάγκα ρπον κα ί άποδοτικήν ώς άνω  θητείαν ύμών 
είς τήν έν τή Ε λλην ικ ή  Αστυνομία Θρησκευτικήν Υ πηρεσίαν.

Ή  'Ιερά Σύνοδος δπιτξ εΙσέτι διεπίστωσεν, δτι δΓ άόκνω ν προσ
παθειών. κατά τήν ένάσκησιν τών άνατεθέντων ύμΤν καθηκόντων, πο- 
λυτρόπως κ α ί κα ρποφ όρος άναδείκνυται κα ί ούσιωδώς κ α ί έμπρά- 
κτως περικοσμεϊται ή μέριμνα τής ’Εκκλησίας ήμών διά  τήν ποιμαντι
κήν διακονίαν είς τά Σώματα Ασφαλείας.

‘Επ ί δέ τούτοις, συγχαίροντες κα ί αύθις ύμίν διά τήν πολυσή- 
μαντον τούτην συμβολήν ύμών, έπικαλούμεθα δαψιλή τήν Χάριν τού 
Κυρίου κα ί θεού  ημών έν οίς πράττετε άγαθοίς, κα ί διατελούμεν μετ' 
εύχών.

Γ- "0 Χ^χιγραμματ^ΰ; η

Μ· Ό  Δ ιαυλείας Γαβριήλ /

[  Σ Υ Ν Δ Ι Κ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Α  ΝΕΑ :

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Όταν η χώρα μας έχει και πάλι δυσφημισθεί παγκόσμιός, με την Ελληνι
κή Αστυνομία για άλλη μια φορά να είναι στο «κάδρο», τα πολλά λόγια εί
ναι περιττά. Είναι ανάγκη να διερευνηθεί, από ανεξάρτητη επιτροπή, για 
το ότι έγινε χθες, ποια ήταν η κατεύθυνση και το σκοπούμενο, για να μην 
υπάρχει καμία σκιά. Αντί να διασφαλιστεί το συνταγματικό δικαίωμα του 
συνέρχεσθαι και να χωροθετηθεί ο ζωτικός προς τούτο χώρος εκ μέρους της 
Αστυνομίας σε συνεργασία με τους οργανωτές των διαδηλώσεων, όλα δεί
χνουν την επιχειρησιακή της «αδυναμία» να ανταποκριθεί στην αποστολή
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της καθώς επικράτησαν οι δυνάμεις του χάους και του «μπάχαλου». Άρα
γε από ποιους και γιατί δεν αντιμετωπίζονταν εγκαίρως πριν εκδηλώσουν 
την «επανάστασή» τους; Μήπως υπήρχαν «πληροφορίες» ότι πλησίαζε η. .. 
«βελούδινη επανάσταση» με αποτέλεσμα τα όσα ιλαροτραγικά συνέβησαν 
από χθες το πρωί έως αργά τη νύχτα; Καίρια ερωτήματα ανακύπτουν από 
χθες (29 Ιουνίου) μαζί με τόσα άλλα αναπάντητα, με αφορμή ανάλογες συ
γκρούσεις και βαρβαρότητες στο παρελθόν. Επιτέλους όμως ας επικρατή
σει η λογική και ας συσταθεί η Διακομματική Επιτροπή που ζητάμε εδώ 
και χρόνια για να αναδιοργανωθεί εκ βάθρων το αστυνομικό μας σύστημα, 
ώστε να τεθεί σε νέες βάσεις λειτουργίας..



Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον τραγικό θάνατο του Αντιπυράρ- 
χου του Π.Σ., διοικητή της Π.Υ Γυθείου, Κωνσταντίνου Καστρή, στην 
προσπάθεια κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς (23 Αυγούστου).
Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων των με
λών μας στην οικογένειά του με την ελπίδα να είναι το τελευταίο θύμα στο 
βωμό του καθήκοντος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ένστολες συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στις 
4-10-2011 στα Αρχηγεία των - Σωμάτων Ασφαλείας οι Ομοσπονδίες και οι 
Ενώσεις μας στο πλαίσιο της προγραμματισμένης πανελλαδικής μας κινη- 
τοποίήσης για το Β’ δεκαήμερο του Οκτωβρίου, ενόψει της ψήφισης του 
Κρατικού Προϋπολογισμού του έτους 2012.
Παράλληλα, με αφορμή την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Διεύθυν
ση Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ζη
τήσαμε εκ νέου συνάντηση μαζί του, προκειμένου να του εκθέσουμε τα 
προβλήματα όπως τα βιώνει ο απλός συνάδελφός μας -Αστυνομικός -  Πυ
ροσβέστης -  Λιμενικός- τον οποίο καλούμε να κλείσει τα αφτιά του σε φιλ
τραρισμένες πληροφορίες και ανεύθυνες φήμες που διαδίδουν διάφορες 
«πηγές ενημέρωσης» σχετικά με τις πρωτοβουλίες που λαμβάνουμε και να 
δώσουν συντεταγμένα το δικό τους αυθεντικό, δυναμικό παρών στην επό
μενη πανελλαδική ένστολη κινητοποίησή μας στην Αθήνα.
Επίσης καλέσαμε τις Ηγεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας στις οποίες επιδώ- 
σαμε Ψήφισμα Διαμαρτυρίας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων, να 
μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία τις δυσμενείς συνθήκες και το αρνητι
κό κλίμα που διαμορφώνεται στις Υπηρεσίες μεταξύ των εργαζομένων στα 
Σώματα Ασφαλείας απαιτώντας από τους κυβερνώντες τη χορήγηση των 
αναγκαίων κονδυλίων για την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών, καθώς 
επίσης και τη δρομολόγηση μεταρρυθμιστικών τομών με στόχο τη διασφά
λιση και προάσπιση του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας που περισσότερο 
σήμερα από ποτέ έχει ανάγκη ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός..

Συναδέλφιοοες και Συνάδελφοι,
Κατατέθηκε στη Βουλή στις 6/10/2011, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Ενιαίο Μισθολόγιο-Βαθμολό- 
γιο, Εργασιακή Εφεδρεία κ.λπ.», στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που 
αν ψηφισθούν ως έχουν, συρρικνώνουν περαιτέρω το εισόδημά μας ενώ 
βάζουν οριστική “ταφόπλακα” στο εισόδημα των συνταξιούχων.
Η κυβέρνηση, αφού κατακρεούργησε μισθούς συντάξεις επιδόματα και 
επέβαλλε τα γνωστά χαράτσια, αλληλεγγύης υπέρ ΟΑΕΔ, τον ισοπεδω- 
τικό κεφαλικό φόρο στα ακίνητα, αύξησε τον ΦΠΑ και ουκ εστίν αριθμός 
των πλείστων άλλων φόρων και εισφορώνπου έχει επινοήσει για να ισοπε
δώσει τα εισοδήματά μας με το παραπάνω νομοσχέδιο ετοιμάζεται να επι
βάλλει νέες οριζόντιες περικοπές στους μισθούς και τις συντάξεις 
Ειδικότερα:
Α. Μειώνεται το αφορολόγητο στα 5.00θΟ αναδρομικά από 1-1-2011. Πρα
κτικά αυτό σημαίνει ετήσια φορολογική επιβάρυνση 700 ευρώ ή μηνιαία 
μείωση περίπου 60 ευρώ, λόγω της αύξησης της παρακράτησης για την 
εφορία.
Β. Καταργείται η οικογενειακή παροχή για τους έγγαμους ύψους 350, και 
για τους εν ενεργεία και για τους συνταξιούχους 
Γ. Προβλέπεται νέα μείωση κατά 20% για τις κύριες συντάξεις άνω των 
1.200 ευρώ, καθώς και οριζόντια περικοπή των συντάξεων άνω των 1.000 
ευρώ κατά 40% σε δικαιούχους ηλικίας κάτω των 55 ετών. Ειδικά η δεύτε
ρη περίπτωση, αγγίζει χιλιάδες ένστολους συνταξιούχους που έκαναν “το 
εγκληματικό λάθος” να συνταξιοδοτηθούν, ασκώντας το από το Σύνταγμα 
και τους νόμους του ελληνικού κράτους αναφαίρετο δικαίωμά τους Από 
την διάταξη αυτή, εξαιρούνται όσοι αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα από 
την υπηρεσία (Αρθρ.1, παρ.ΙΟα).
Δ. Προβλέπεται περαιτέρω μείωση του εφάπαξ που χορηγείται από το 
ΤΠΔΥ κατά 20% από 01/01/2011, καθώς και των επικουρικών συντάξεων 
μέχρι και 30% λόγω αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού, οι οποίες πλέον με- 
τατρέπονται σε συντάξεις “φιλοδωρήματα”.
Η φοροκαταιγιδα, όμως δεν σταματά εδώ, καθώς από το ποσόν του κατα
βαλλόμενου φόρου δεν θα αφαιρούνται κατά 20% (όπως ισχύει μέχρι σήμε
ρα) οι δαπάνες για τα ιατρικά έξοδα, οι τόκοι των στεγαστικών δανείων, οι

δαπάνες για τα φροντιστήρια κ.λπ., παρά μόνο κατά 10%.
Είναι πασιφανές ότι ουσιαστικά οι κυβερνώντες έχουν παραδώσει την δι
ακυβέρνηση της χώρας στους τροϊκανούς δανειστές της οι όποιοι ζητούν 
όλο και περισσότερο «αίμα στην αρένα», καθώς κάθε φορά που επίκειται η 
χορήγηση δόσης του τοκογλυφικού δανείου, ζητούν συνεχώς και νέα μέ
τρα Η Κυβέρνηση, το μόνο που ουσιαστικά κάνει και μάλιστα με «ταχύ
τητα φωτός» είναι να μετουσιώνει σε νομοθετικά διατάγματα τις ληστρι
κές «παραγγελιές τους», λησμονώντας ότι δεν είναι μόνο οφειλέτης έναντι 
των δανειστών, αλλά και έναντι στον λαό που τάχθηκε και ορκίστηκε να 
υπηρετεί...
Φτάσαμε στα όριά μας αλλά αρνούμαστε να μας τελειώσουν.

ματα και εμπειρίες κατά τη διάρκεια της πολυτάραχης ελληνικής πραγ
ματικότητας τόσο του απώτερου όσο και του πιο πρόσφατου παρελθόντος 
εξελίχθηκε η Ημερίδα με θέμα «Αστυνομία και Ανθρώπινα Δικαιώματα», 
που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2011 στο αμφιθέατρο της Διεύ
θυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής.
Ανοίγοντας τις εργασίες της Ημερίδας ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Ενώσεων Συντακτών, κ. Γιώργος ΣΑΒΒΙΔΗΣ επαίνεσε την πρω
τοβουλία των Ομοσπονδιών μας και αναφερόμενος σε βιαιοπραγίες εις βά
ρος λειτουργών του Τύπου, τόνισε ότι δεν είναι στις προθέσεις κανενός να 
μετατραπεί η Ημερίδα σε δικαστήριο, αλλά είναι επιβεβλημένο να κατανοη
θεί από όλους ότι προέχει ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέ
ρους των αστυνομικών δυνάμεων, υπενθυμίζοντας περιστατικά πρόσφα
των βιαιοτήτων εις βάρος φωτορεπόρτερς και δημοσιογράφων.
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία και ο χαιρετισμός που απηύθυ- 
νε ο δημοσιογράφος Μανόλης ΚΥΠΡΑΙΟΣ, ο οποίος υπέστη σοβαρή βλάβη 
της υγείας του από χειροβομβίδα κρότου λάμψης στα επεισόδια της Πλα
τείας Συντάγματος. «Αγαπητές φίλες και φίλοι, συμπολίτες μου, ένστολοι 
και μη. Δεν βρίσκομαι εδώ για να σπείρω έριδες Ούτε έχω προσωπικά με 
κανέναν.
Δεν θέλω κανείς να θυμώσει ή να οργιστεί. Κακοί σύμβουλοι και τα δύο. 

Θέλω όμως να σκεφτείτε. Είμαι εδώ, ανάμεσά σας για να σας κάνω μια έκ
κληση: Να σταματήσει η βία.
Ξέρω πως και η Αστυνομία έχει πληρώσει βαρύ τίμημα στο κυνήγι των 
κακοποιών. Και όσο η κρίση μεγαλώνει οι καταστάσεις θα χειροτερεύουν. 
Ξέρω πως κι εσείς οι απλοί αστυνομικοί, υποφέρετε από τα δυσβάσταχτα 
οικονομικά μέτρα. Ξέρω πως κι εοείς χάνετε τα σπίτια σας δεν έχετε να τα- 
ΐσετε τις οικογένειες σας δεν έχετε να πληρώσετε το ρεύμα», τόνισε μετα
ξύ άλλων.
Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Ημερίδας ο ΘΟχρονος αγωνιστής της Δημο
κρατίας κ. Μανόλης ΓΛΕΖΟΣ, τόνισε ότι «η διοργάνωση της ημερίδας απο
τελεί νίκη του ανθρωπισμού και της Δημοκρατίας όσα λίγα κι αν κατατε
θούν από τους ομιλητές». Αναφερόμενος δε στη δραματική κατάσταση της 
χώρας που προκαλεί την οργή του λαού και η οποία εκδηλώνεται ποικιλο- 
τρόπως είπε ότι «πρέπει να μετατραπεί η οργή σε πολιτική πράξη και όχι 
σε ενέργειες βίας».
Και αφού έθεσε το ερώτημα «πώς θα βοηθήσει η ΕΛΛΣ. να μην μετατρα
πεί η οργή του λαού σε αιματοκύλισμα» τόνισε ότι ο ρόλος της ΕΛΛΣ. είναι 
να αντιμετωπίζει το κοινό έγκλημα και όχι ως κατασταλτικός μηχανισμός 
τους λαϊκούς αγώνες Κάλεσε δε τους αστυνομικούς να ζητούν έγγραφη
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εντολή εφόσον υποψιάζονται ότι δεν είναι σύννομες οι εντολές που παίρ
νουν.
Στη συνέχεια εξέφρασε τον προβληματισμό του για την τοποθέτηση 480 
νεοεξερχομένων αστυνομικών στα ΜΑΤ, λέγοντας ότι είναι σαν να στέλ
νεις ανεκπαίδευτο γιατρό στο αγροτικό ιατρείο, ενώ τάχθηκε υπέρ της 
κατάργησης των ΜΑΤ και της διακοπής της παροχής ασφαλείας σε προ
έδρους δημοκρατίας που δεν την έχουν ανάγκη, σε δημοσιογράφους, μεγα
λόσχημους και σε «γραβατομένα πρόσωπα».
Ακολούθησαν οι ομιλίες των προέδρων των Ομοσπονδιών μας κ.κ. Χρή
στου ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ και Δημήτρη ΓΕΩΡΓΑΤΖΗ, οι οποίοι ανέδειξαν τον 
κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας κάνοντας έκκληση στην κοινωνία και 
την πολιτεία να διασφαλίσουν τον αστυνομικό από τους κινδύνους που 
διατρέχει σήμερα, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και του ρευστού περι
βάλλοντος όπου ενδέχεται τα Σώματα Ασφαλείας ως κατασταλτικοί μηχα
νισμοί, θα κληθούν να παρέμβουν με στόχο την απόκρουση των κοινωνι
κών αντιδράσεων.
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ αναφερό- 
μενος στο ρόλο της αστυνομίας σε μια περίοδο που οι πολίτες νιώθουν να 
απειλούνται από παντού, τόνισε ότι «είναι πολύ σημαντική η αποτελεσμα
τική προστασία της ασφάλειας με αυστηρή τήρηση των κανόνων του Κρά
τους Δικαίου και σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι αδιανό
ητο ο αστυνομικός που καλείται να υπερασπιστεί τους νόμους να γίνεται 
παραβάτης των νόμων καταπατώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Πρότεινε δε τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου βιντεοσκόπησης των δι
αδηλώσεων που θα στελεχώνεται από έγκριτους πολίτες καθολικής απο
δοχής Το οπτικό υλικό θα παραδίδεται στη Βουλή και θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά ως αποδεικτικό μέσο στις περιπτώσεις διεξαγωγής δίκης 
Όσον αφορά την ασφάλεια των δημοσιογράφων, όπως είπε, έχει ήδη προ
τείνει τη χρήση ειδικών γιλέκων που θα τους καθιστούσαν ορατούς εξ απο- 
στάσεως και θα απέκλειαν οποιαδήποτε άσκηση βίας εις βάρος τους.
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία του εκδημοκρατισμού της Αστυνομίας «της 
εξαφάνισης των όποιων αντιδημοκρατικών θυλάκων, που είχαν δημιουρ- 
γηθεί στο παρελθόν, συνεχίζεται και θα συνεχίζεται ασταμάτητα» πρόσθε- 
οε. Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Ελευθέριος 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ έκανε έκκληση να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους για να 
μην επιτρέψουμε την αποσταθεροποίηση της δημοκρατίας 
Με αφορμή τις βιαιότητες εις βάρος λειτουργών του τύπου, τόνισε ότι είναι 
«υποχρέωσή μας να διασφαλίσουμε ακώλυτες συνθήκες εργασίας Η κρι
τική, η επισήμανση υπερβάσεων μας βοηθά να γινόμαστε καλύτεροι, αλ
λά και ο αστυνομικός όταν παραπέμπεται στη δικαιοσύνη δικαιούται ίσης 
μεταχείρισης».
Εκμεταλλευόμενος δε την παρουσία του Μανόλη ΚΥΠΡΑΙΟΥ ζήτησε στο 
όνομά του συγνώμη για τον τραυματισμό που υπέστη, αλλά και για όλα τα 
θύματα βίας και αυτών που προέρχονται από την αστυνομική βία, αλλά 
και για τους αστυνομικούς θύματα βίας.
Η π. Αντιπρύτανις του Πάντειου Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια της Εγκλη
ματολογίας κα. Βάσω ΑΡΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, μιλώντας για τα όρια της κατα
στολής σε μια δημοκρατική κοινωνία, έδωσε το στίγμα του προβλήματος 
αναφέροντας ότι αν κάνει κανείς αναζήτηση στη Google θα ανακαλύψει
264.000 έγγραφά; με τις λέξεις «αστυνομική αυθαιρεσία» 1.080.000 για 
«αστυνομική βία». Αναφέρθηκε δε στις καταδίκες της χώρας από το Ευ
ρωπαϊκό δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σημειώνοντας ότι η πο
λιτική διαχείριση του προβλήματος υπολείπεται των ευρωπαϊκών κατευ
θύνσεων».
Ο Νομικός κ. Δημήτρης ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ τόνισε ότι οι προκλήσεις του 
διεθνούς περιβάλλοντος οδηγούν σε αναπροσανατολισμό της δράσης της 
αστυνομίας καθώς τα πάντα ιδιωτικοποιούνται. Ακόμα και το αγαθό της 
ασφάλειας γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης κερδοσκοπικών επιχειρήσε
ων, λόγω επικράτησης των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων. Η απόσυρση 
του κράτους από το σκληρό πυρήνα των λειτουργιών της προστασίας του 
δημοσίου συμφέροντος έχει καταστροφικά αποτελέσματα καθώς εμφανίζο
νται ακόμα και ιδιωτικά σώματα υποκατάστασης της δικαιοσύνης Η αξιω
ματικός της Υγειονομικής Υπηρεσίας κα. Βασιλική ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ανέ

λυσε τους στρεσογόνους παράγοντες και τις επιδράσεις της οικονομικής 
κρίσης στην ψυχολογία του αστυνομικού, σημειώνοντας ότι το τελευταίο 
διάστημα έχουν αυξηθεί οι συνάδελφοι που δηλώνουν αδυναμία εκτέλεσης 
καθηκόντων για ψυχολογικούς λόγους Τόνισε δε ότι το λειτούργημα του 
αστυνομικού είναι το mo στρεσογόνο που οδηγεί σε διαταραχή μετατραυ- 
ματική διαταραχή, κατάθλιψη, αντικοινωνική συμπεριφορά, αλκοολισμό, 
βία τόσο στη δουλειά όσο Km στο σπίτι, που οδηγούν σε διαζύγια κλπ. 
Ακολούθησαν παρεμβάσεις του βουλευτή του ΚΚΕ κ. ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗ 
Km του εκπροσώπου του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ κ. Τάσου ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, 
ενώ χαιρετιστήρια επιστολή κατατέθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας 
του Πολίτη κ. Μανόλη Όθωνα.

Κραυγή αγωνίας
Στις 17 Οκτωβρίου, χιλιάδες αστυνομικοί, πυροσβέστες λιμενικοί Km συ
νταξιούχοι συνάδελφοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των Ομοσπον
διών μας από κάθε γωνιά της Ελλάδας Km εκδηλώσαμε όλοι μαζί μαχητικά 
την έντονη διαμαρτυρία μας για τις δυσβάσταχτες επιπτώσεις του Μνημο
νίου τόσο στην προσωπική όσο Km στην υπηρεσιακή ζωή των ένστολων. 
Κραυγή αγωνίας ήχησε δυνατά από το Καλλιμάρμαρο Στάδιο ως την οδό 
Βασιλίσσης Σοφίας έξω από τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Μέ
γαρο Μαξίμου Km το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Το Ψήφισμα διαμαρτυρίας που επιδώσαμε ήδη στον πρόεδρο της Βουλής

κ. Φίλιππο ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟ, το οποίο θα επιδοθεί την επομένη Km στον 
Πρωθυπουργό της Χώρας (ύστερα από επικοινωνία των Ομοσπονδιών με 
το γραφείο του), περιγράφει ανάγλυφα την κατάσταση στην οποία έχουν 
περιέλθει τα Σώματα Ασφαλείας Km επισημαίνει τους κινδύνους που προ
βάλλουν απειλητικά στον ορίζοντα για όλους...

Εύγε! Είστε η προστιθέμενη αξία μας!
Συναδέλφωσες Km συνάδελφοι,
Με τη χθεσινή (17.10.2011) μεγαλειώδη συγκέντρωση Km πορεία διαμαρ
τυρίας μας αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι όχι μονάχα είναι ζωντανή η 
φλόγα του αγώνα μας αλλά αυτή ακριβώς η φλόγα, αν προσπαθήσουμε 
ακόμα περισσότερο, θα κάψει τις αντιστάσεις που συναντάμε Km θα πετύ- 
χουμε τους στόχους μας σε πείσμα όλων εκείνων που απαξιώνουν το συν
δικαλιστικό μας κίνημα, σε μια περίοδο που πρέπει να υψώοει ανάστημα 
για να μην παρασυρθεί Km το ίδιο από το τσουνάμι της οργής 
Με πλήρη συναίσθηση, λοιπόν, των οργανωτικών δυσκολιών που ενδέ-
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χεται να αντιμετωπίσουμε στις επό
μενες κινητοποιήσεις μας, σας κα
λούμε να επιδείξετε την απόλυτη 
συνδικαλιστική σας ωριμότητα, αποτελώντας παράδειγμα δυναμισμού, 
σοβαρότητας και υπευθυνότητας για τυχόν συναδέλφους μας που δεν κα
τανοούν τη σημασία της συντεταγμένης προσπάθειας των Πρωτοβαθμίων 
Οργανώσεων μας. Επιβάλλεται να διατηρήσουμε ως κόρη οφθαλμού την 
ενότητα στο χώρο μας και να μην επιτρέψουμε σε κανόναν να εκθέσει τον 
καλό και δίκαιο συλλογικό αγώνα που διεξάγουμε τούτες τις τραγικά κρί
σιμες ώρες που περνάει όλη η Πατρίδα. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
αποδείξατε και με τη χθεσινή μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας ότι είστε 
η προστιθέμενη αξία του συνδικαλιστικού μας κινήματος που δεν υπο
κύπτει και δεν χειραγωγείται από κανόναν. Σας αξίζουν πολλά συγχα
ρητήρια διότι ενισχύετε πιο μαζικά και πιο μαχητικά τις τάξεις μας, εγ- 
γράφοντας νέες αγωνιστικές σελίδες στην ιστορία μας. Πιστέψτε λοιπόν 
στις ανεξάντλητες δυνάμεις σας και μην ακούτε τις σειρήνες της ηττο
πάθειας. Αγκαλιάστε τους συναδέλφους που έχουν ακόμα τυχόν ενδοια
σμούς μιλήστε τους ανοιχτά για τον ωραίο αγώνα που κάνουμε και τό
τε θα διαπιστώσετε ότι δεν είναι δύσκολο να μας ακολουθήσουν. Από το 
αγωνιστικό μας μέτωπο δεν περισσεύει καμία και κανένας μας.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες Λιμενικοί και συνταξιούχοι συ

νάδελφοι των Σωμάτων Ασφαλείας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Δευτέ
ρα 17 Οκτωβρίου 2011 από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα, εκφράζουμε την 
έντονη διαμαρτυρία μας προς την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» τόσο 
για τη συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και των δυσβάσταχτων οι
κονομικών μέτρων που παγώνουν κάθε πτυχή ανάπτυξης της Χώρας και 
καταδικάζουν στη φτώχεια το λαό μας όσο και για το γεγονός ότι παρά τις 
προηγούμενες διαμαρτυρίες μας η τραγική κατάσταση εντείνεται με ρα
γδαίους ρυθμούς.
Καταγγέλλουμε στον Ελληνικό Λαό ότι το αγαθό της ασφάλειας κινδυ
νεύει! Ο ένστολος οδηγείται στη φτώχεια και οι υπηρεσίες των Σωμάτων 
Ασφαλείας εξωθούνται στο κλείσιμο αφήνοντας απροστάτευτο τον απλό 
πολίτη, καθώς οι έχοντες και κατέχοντες θα εξακολουθήσουν να καταφεύ
γουν στον ιδιωτικό τομέα προστασίας και ασφάλειας που δεν είναι τυχαίο 
ότι είναι ο μόνος που παρουσιάζει στη Χώρα άνθιση τα τελευταία χρόνια 
Αγωνιούμε για το μέλλον της Ελληνικής Αστυνομίας του Πυροσβεστικού 
Σώματος και του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής καθόσον 
η παρατεταμένη οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διάλυσης του 
κοινωνικού ιστού και της επιστράτευσης των ένστολων σε ρόλους μη απο
δεκτούς από τους ίδιους. Έχουμε τονίσει στο παρελθόν και επαναλαμβά
νουμε σήμερα με απόλυτη σαφήνεια την αντίθεσή μας στη χρησηιοποίησή 
μας ως τον κυματοθραύστη της λαϊκής οργής και αγανάκτησης 

Καλούμε την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» να συμμεριστούν επι
τέλους την αγωνία των ένστολων και να επαναπροσδιορίσουν τους μνημο- 
νιακούς τους στόχους φωνάζοντας δυνατά:
Βάλτε σε πρώτη προτεραιότητα την θωράκιση των ένστολων και την εύ
ρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας 
Μην παίζετε με τη φωτιά!
STOP -  ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
> ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ - Αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού.
> Προστασία του πενιχρού εισοδήματος μας αλλά και θεσμοθέτηση ενός 
δίκαιου μισθολογίου χωρίς ανισότητες με αφετηρία τον Βασικό Μισθό 
για πέντε (5) ημέρες εργασίας του Αστυφύλακα -  Λιμενοφύλακα - Πυρο

σβέστη στα 900 ευρώ, όπως επιστημονικά έχει καταγραφεί στην πρότασή 
μας.
> Εφαρμογή των όρων Υγιεινής και Ασφάλειας που υφίστανται μόνο «στα 

χαρτιά», για την διασφάλισή μας από τους πλείστους καθημερι
νούς κινδύνους
>Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με κάλυψη όλων 
των κενών οργανικών θέσεων.
>Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των Σχολών μας. 
>Αναθεώρηση του ισχύοντος συστήματος κρίσεων -  προαγω
γών - με ένα δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα που θα παρέχει όλα τα 
εχέγγυο της ανάδειξης - ανέλιξης των άξιων και ικανών.
>Η βιαχπμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως αυ
τή του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, είναι ζητή

ματα εκ των ων ουκ άνευ και γ ι’ αυτό απαιτούν πολιτικούς 
χειρισμούς και λύσεις μακριά από καιροσκοπισμούς και συντεχνιακές λο
γικές Κάποιοι για την κατάντια αυτή πρέπει να λογοδοτήσουν.
ΝΑΙ στις αξιοπρεπείς συντάξεις ΝΑΙ στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση των 
Σωμάτων Ασφαλείας με όρους κοινωνίας για τη διασφάλιση της αποστολή 
μας της εργασιακής 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 κοινω
νικό σύνολο και στην πατρίδα μας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Οι Ομοσπονδίες μας χαιρετίζουν την κοινή απόφαση των Πρωτοβαθμίων 
Ενώσεων των συναδέλφων αστυνομικών, πυροσβεστών, λιμενικών και ει
δικών φρουρών της Κρήτης να πραγματοποιήσουν στα Χανιά την προσε
χή Δευτέρα 24 Οκτωβρίου ένστολη παγκρήτια συγκέντρωση διαμαρτυρί
ας και σειρά συναντήσεων με αιρετούς εκπροσώπους της Περιφέρειας των 
πολιτικών κομμάτων και άλλων φορέων, προκειμένου να γίνει σαφές για 
άλλη μια φορά ότι έχουν τεράστιες ευθύνες όσοι επιμένουν στη μνημονι- 
ακή πολιτική των περικοπών και της υπονόμευσης του υπηρεσιακού και 
προσωπικού μας βίου...

Κάτω τα χέρια από το νυχτοκάμματο...
Με αφορμή τις περικοπές της πληρωμής των δεδουλευμένων νυχτερινών 
του μηνός Οκτωβρίου 2011 κατά 12% και την αναμενόμενη (;) εξόφλησή 
τους με τη μιοθοδοσία μηνός Ιανουάριου 2012 (ζήσε Μάη μου...), όπως έγι
νε γνωστό από το Αρχηγείοί!), είμαστε υποχρεωμένοι να εκφράσουμε την 
έντονη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για την απάνθρωπη, αιφνιδιαστι
κή και χωρίς καμία ενημέρωσή μας μεταχείριση των συναδέλφων μας εξέ
λιξη για την οποία έγκαιρα είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.
Σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία, όπως έχουμε επισημάνει πολλές 
φορές τους τελευταίους μήνες το σύνολο των συναδέλφων στενάζει οικο
νομικά ακόμα περισσότερο, από τις συνεχιζόμενες περικοπές των μισθών 
και την αναδρομική εφαρμογή των οικονομικών μέτρων, με τη συντριπτι
κή πλειοψηφία να έχει αποδοχές της τάξεως των 600 ευρώ το μήνα, μη 
συνυπολογίζοντας τα έκτακτα χαράτσια με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, 
τις εισφορές υπέρ τρίτων, τη μείωση του αφορολογήτου εισοδήματος από
8.000 σε 5.000 ευρώ κλπ, είναι ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ η Υπηρεσία να προβαίνει 
σε πρόσθετη ΦΟΡΟΛΟΓΉΣΗ (!) των αστυνομικών, μη αποδίδοντάς τους 
τα ελάχιστα δυνατά χρήματα που έχει υποχρέωση να καταβάλει έγκαιρα 
και στο ακέραιο για το ΝΥΧΤΟΚΑΜΑΤΟ του τρόμου.
Με αυτά τα αρνητικά σημάδια να συσσωρεύονται επικίνδυνα στις πλάτες 
των μη θωρακισμένων στο έγκλημα και στην ανομία συναδέλφων μας ενό- 
ψει της κατάρτισης και ψήφισης του σχεδίου του Προϋπολογισμού έτους 
2012 της Ελληνικής Αστυνομίας βροντοφωνάζουμε και πάλι προς κάθε κα
τεύθυνση εντός κι εκτός Ελλάδας ότι στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη 
δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές!
ΚΑΛΟΥΜΕ τα πολιτικά κόμματα που συμμετέχουν και στηρίζουν τη νέα 
Κυβέρνηση, να κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους κατά τις συναντήσεις 
μας με τους εκπροσώπους τους και να αποδείξουν εμπράκτως με την ψήφι
ση του προϋπολογισμού στη Βουλή ότι δεν θα αφήσουν τον ένστολο να λι
μοκτονήσει ή να γίνει βορά ποικιλώνυμων συμφερόντων.

Π ρος τους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων 
Αξιότιμοι κύριοι,
Στις 3 Δεκεμβρίου 2011 αρχίζει στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση
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του ετήσιου, τακτικού κρατικού προϋπολογισμού για το 2012, ο οποίος 
ακολουθώντας πιστά τις επιταγές του Μνημονίου και των τροϊκανών, για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά, προβλέπει δραστικές περικοπές τόσο των λει
τουργικών δαπανών της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και αυτών για την 
μισθοδοσία, τις συντάξεις και άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις προς τρίτους 
(ΟΠΑΔ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, πρατήρια καυσίμων κλπ).
Με όλη τη σοβαρότητα που διακρίνει τη συνδικαλιστική μας δράση, μα
κριά από συντεχνιακές λογικές με την παρούσα, θέλουμε να λάβετε σο
βαρά υπόψη σας άτι αν δεν αναθεωρηθεί η ακολουθητέα πολιτική και 
δεν χρηματοδοτηθεί επαρκώς η λειτουργία των αστυνομικών υπηρεσι
ών, η εσωτερική ασφάλεια της χώρας θα τιναχθεί κυριολεκτικά στον αέ
ρα. Οσο κι αν μείνει ανεπηρέαστος ο αστυνομικός από την καταβαράθρω
ση των αποδοχών του και την ηθική απαξίωση που βιώνει καθημερινά, 
το 2012 θα πολλαπλασιάσουν οι ήδη παρατηρούμενες παρενέργειες όπως 
αδυναμία έγκρισης μετακινήσεων εκτός έδρας αδυναμία εκτελέσεων με
ταθέσεων, αδυναμία αγοράς νέου εξοπλισμού και κάθε είδους αναλώσιμων 
υλικών, αδυναμία σίτισης των κρατουμένων, αδυναμία πληρωμής των λο
γαριασμών των κοινωφελών οργανισμών (φως νερό, τηλέφωνα, φυσικό 
αέριο κλπ. Σας ενημερώνουμε, επίσης ότι πέρυσι, οι ετήσιες απώλειες των 
συναδέλφων μας λόγω της στυγνής φορολογίας και των περικοπών σε μι
σθούς δώρα και επιδόματα, κυμάνθηκαν κατά μέσο όρο από 3.000 έως και
7.000 ευρώ περίπου, ενώ η ίδια και χειρότερη αφαίμαξη συνεχίζεται και φέ
τος με τις πρόσθετες φορολογήσεις και τα χαράτσια κάθε είδους που συνο
ψίζονται σε επιπλέον μειώσεις από 2.000 έως και 3.500 ευρώ.
Επιπλέον, ο συνολικός προϋπολογισμός δαπανών του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας απέχει από τις πραγματικές ανάγκες για τον ριζικό 
εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και τον εφοδιασμό των αστυνομικών με 
αξιόπιστο τεχνολογικό εξοπλισμό και ασφαλή μέσα ενάσκησης των καθη
κόντων του. Ούτε καν λαμβάνει υπόψη του το κατεπείγον αίτημά μας για 
την αναγνώριση της επικινδυνότητας της εργασίας τη σωτηρία των ασφα
λιστικών ταμείων κλπ.
Οπως είναι ήδη γνωστό, ενώ το Αρχηγείο από το 2010 ζητούσε συγκεκρι
μένες πιστώσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με τις ανά
γκες του προσωπικού και των υπηρεσιών, μετά τις οδηγίες του Υπουργεί
ου Οικονομικών το ποσό αυτό διαμορφώθηκε τελικά σε μόλις 1.782.950.000 
ευρώ, για να ακολουθήσουν νέες συμπιέσεις όλων των Κωδικών του προ
ϋπολογισμού, ώστε το τρέχον έτος 2011 τα έξοδα να διαμορφώνονται ήδη 
στα 1.520.000.000 ευρώ περίπου, δηλαδή κατά 262.000.000 ευρώ λιγότε
ρο. Ο παραλογισμός συνεχίζεται όμως και για το 2012, καθώς σύμφωνα 
με τα προσωρινά στοιχεία που αναφέρονται στον υπό ψήφιση προϋπολο
γισμό, οι ανάγκες πρέπει να καλυφτούν με μόλις 8.000.000.000 ευρώ επι
πλέον, τα οποία δεν επαρκούν ούτε καν για τις προσλήψεις νέου ένστο
λου προσωπικού. Σας επισημαίνουμε, επίσης ότι εξακολουθεί να υπάρχει η 
αβεβαιότητα με τα πενθήμερα, τα νυκτερινά, τα οδοιπορικά παρελθόντων 
ετών ύψους 25.000.000 ευρώ, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της Ηγε
σίας Το μόνο παρήγορο, ύστερα από τα αλλεπάλληλα αιτήματά μας είναι 
ότι επιτέλους αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής αποτελούμενης 
από υπηρεσιακούς παράγοντες και εκπροσώπους των συνδικαλιστικών 
μας φορέων, με έργο την εκπόνηση μελέτης σχετικά με το Ειδικό μισθο
λόγιο των Σωμάτων Ασφαλείας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τούτο δεν θα 
αποτελέσει το εύσχημο πρόσχημα για τον ντεφάκτο σφαγιασμό των αποδο
χών των ένστολων, γι’ αυτό και επισημάνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι 
έχει περάσει ανεπιστρεπτί η εποχή των ραγιάδων.
Εκ κατακλείδι, παρά το κλίμα συναίνεσης είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώ
σουμε κατηγορηματικά ότι απορρίπτουμε τα αντιαστυνομικά μέτρα που 
λαμβάνονται στο όνομα της εξυγίανσης της εθνικής οικονομίας και απαι
τούμε από την Κυβέρνηση αλλαγή πλεύσης

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011 
Προς: Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος 

κ. Λουκά ΠΑΠΑΔΗΜΟ 
Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ,

Αναλάβατε σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα μας τα ηνία της διακυβέρ
νησής της αναθερμαίνοντας τις ελπίδες του ελληνικού λαού, για την απο
τροπή της χρεοκοπίας και τη δημιουργία των στέρεων εκείνων βάσεων 
που θα δημιουργούν τις αναγκαίες συνθήκες και προϋποθέσεις για την οι
κονομική ανάκαμψη και την ευημερία του τόπου.
Γνωρίζετε, βεβαίως ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία αυτής της 
παλλαϊκής απαίτησης είναι η διαρκής ύπαρξη σταθερού περιβάλλοντος 
ασφαλείας σε όλη τη χώρα μας. Με την εφαρμοζόμενη, όμως πολιτική 
του Μνημονίου και τις δραστικές περικοπές ακόμα και των λειτουργικών 
δαπανών όλων των Σωμάτων Ασφαλείας έχουν παρατηρηθεί ήδη έντο
να προβλήματα σε πολλές υπηρεσίες και δραστηριότητες με ό,τι αυτό συ
νεπάγεται για το ένστολο προσωπικό, αλλά και για αυτήν καθ’ αυτή την 
αποστολή τους
Έχουμε την εδραία πεποίθηση ότι γνωρίζετε το μέγεθος των πραγματι
κών προβλημάτων και ευελπιστούμε ότι με τη δική σας καταλυτική συμ
βολή θα αποκαταστήσετε το τρωθέν κύρος και την αποτελεσματικότητα 
των Σωμάτων Ασφαλείας εξαιρώντας αυτή τη φορά από τις περικοπές βα
σικούς τομείς της λειτουργίας τους
Ενόψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού, Σας παρακαλούμε 

να δεχθείτε αντιπροσωπεία μας προκειμένου να σας εκθέσουμε αναλυτι
κά το μέγεθος του προβλήματος και να σας καταστήσουμε κοινωνό των 
ανιδιοτελών αξιώσεών μας για τον εκσυγχρονισμό και την αναδιάρθρωση 
των Σωμάτων Ασφαλείας, ζητήματα ύψιστης σημασίας και προτεραιότη
τας και για τον πρόσθετο λόγο ότι εφόσον υλοποιηθούν, θα λειτουργήσουν 
εξυγιαντικά και σε οπτονομικό επίπεδο.
Βασική μας επιδίωξη δεν είναι η ικανοποίηση κάποιων συντεχνιακών αι
τημάτων, αλλά η πραγματική διασφάλιση και προάσπιση της υψηλής απο
στολής του λειτουργήματος μας στην κρίσιμη και τραγική περίοδο που 
περνάει η Πατρίδα μας.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Μπήκαν στην Πόλη οι οχτροί...
Εμείς οι ένστολοι υπάλληλοι του ελληνικού κράτους οι επιφορτισμένοι 
με τη διαφύλαξη της κοινωνικής γαλήνης της τάξης και της ασφάλειας σε 
όλη την ελληνική επικράτεια, με τις σημερινές μας παραστάσεις διαμαρτυ
ρίας εκφράζουμε για άλλη μια φορά την έντονη αγανάκτησή μας διότι οι 
κυβερνώντες με τις αποφάσεις τους καλλιεργούν σε εκατομμύρια συμπο
λιτών μας τον τρόμο και την ανασφάλεια, όχι μόνο εξαιτίας των οικονομι
κών μέτρων που εφαρμόζονται στο όνομα της «σωτηρίας» της χώρας μας 
αλλά και επειδή η ανεργία και η φτώχεια που προκαλεί η πολιτική τους 
τροφοδοτούν με μεγαλύτερη ένταση την εγκληματικότητα και την ανο
μία, χωρίς την ίδια ώρα να λαμβάνονται γενναίες αποφάσεις με μέτρα εκτά
κτου ανάγκης για την αντιμετώπιση τους
Με τις επαναλαμβανόμενες διαμαρτυρίες μας ενώ αναδεικνύουμε το μέ
γεθος των προβλημάτων και των προκλήσεων που καλούνται να διαχει
ριστούν η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το Λιμενικό 
Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν αλ
λάζει η ακολουθητέα πολιτική.
Η Κυβέρνηση υπό τις οδηγίες των τροϊκανών, συνεχίζει την ισοπεδωτι- 

κή πολιτική των περικοπών σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα ολόκλη
ρες υπηρεσίες να αδυνατούν να εκτελέσουν αποτελεσματικά την αποστο
λή τους Το δε ένστολο δυναμικό απαξιώνεται διαρκώς και προσπαθεί με 
το φιλότιμο και μόνο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, ενώ οι συντα
ξιούχοι συνάδελφοί μας ωθούνται βίαια στο περιθώριο, για να γνωρίζουμε 
μάλλον από τώρα κι εμείς οι εν ενεργεία τι θα υποστούμε στο συνταξιοδο- 
τικόμαςβίο...
Προφανώς όμως οι Κυβερνώντες έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγμα
τικότητα Πως αλλιώς να εξηγηθεί το γεγονός όταν θεωρούν ότι 
οι ανάγκες όλων των Σωμάτων Ασφαλείας μαζί, μπορούν να καλυφθούν 
το 2012 με το ποσό του 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, βάσει της «ντιρεκτί
βας» του υπουργείου Οικονομικών, όταν το ίδιο ποσό είχε διατεθεί μόνο 
για την κάλυψη των αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας το 2008 και σή-
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μέρα όλοι οι προϋπολογισμοί, όλων ίων Σωμάτων αθροιστικά, υπερβαί
νουν το ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ!
Άραγε, ενώ εμείς καταγγέλλουμε τη ζοφερή πραγματικότητα και αγωνι- 
ούμε για το μέλλον των Οργανισμών μας οι Ηγεσίες τους τι θέσεις διατυ
πώνουν και με ποιες υπηρεσιακές προτάσεις πιστεύουν ότι θα εκπληρώ
σουν την αποστολή του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη; Ή  μήπως 
έχουν προσχωρήσει και οι στρατηγοί στην άποψη που τείνει να παγιω- 
θεί στην κοινωνία ότι δηλαδή μόνο κατ’ ευφημισμόν αποκαλείται έτσι το 
υπουργείο;
Θέλουν μήπως με την εκκωφαντική τους σιωπή να μας πείσουν ότι ο πόλε
μος έχει χαθεί αμαχητί, κλείνοντας πονηρά το μάτι στις ιδιωτικές επιχειρή
σεις ασφαλείας που αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς και αδιαφορώντας 
για το ότι με τη στάση τους αυτή η ελληνική κοινωνία αργά ή γρήγορα θα 
στραφεί αδιακρίτως εναντίον όλων μας; 'Οχι Κύριοι! Αρνούμαστε να πι
στέψουμε ότι μπήκαν στην πόλη οι οχτροί ...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΞΙΑ. 
www.poaxia.gr 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Την Δευτέρα 18/7/2011 στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη 
Βουλή πραγματοποιήθηκε συνάντηση των Προε
δρείων της ΠΟΑΞΙΑ, ΠΟΕΠΛΣ, ΠΕΑΛΣ, ΣΥΣΜΕΔ 
αι ΑΝΕΑΕΔ με τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώ- 
του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνη, Θ. Δρίτσα και το μέλος 

του Τμήματος Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας του 
ΣΥΝ Τάσο Μαυρόπουλο. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν εκτενώς τα 
θέματα που αφορούν τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Σωμάτων Ασφαλείας και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέ
τοχοι και μερισματούχοι τους από τις απαράδεκτες και διαλυτικές επιλο
γές της ΚυβέρνησηςΩς εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων κατα
θέσαμε τις προτάσεις μας και δηλώσαμε την αντίθεσή μας στην ενοποίηση 
των Μετοχικών Ταμείων, όπως αυτή επιχειρείται από την Κυβέρνηση, τη 
μετατροπή τους σε Επικουρικά και τη μεταφορά τους στο Υπουργείο Ερ
γασίας
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν τη συμφωνία τους με τις θέσεις των 
συνδικαλιστικών φορέων για τα Ταμεία μας Δεσμεύτηκαν, επίσης ότι θα 
ασκήσουν τον απαραίτητο κοινοβουλευτικό έλεγχο και ότι θα είναι στο 
πλευρό των εργαζομένων στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλεί
ας στο αίτημα της εκπροσώπησής μας στα Ταμεία, στην προσπάθεια εξυγί
ανσής τους και διασφάλισης της καταβολής των μερισμάτων στους δικαι
ούχους καθώς και του Βοηθήματος Επαγγελματικής Αποκατάστασης

Στη συνεδρίαση είχαν κληθεί και παρέστησαν η ηγεσία του Σώματος (ολό
κληρη η ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας).

Ανοιχτή επιστολή στον Αρχηγό του Σώματος
Κύριε Αρχηγέ,
Στο άρθρο 7, παρ. 7 του Ν. 3686/2008 “Ρυθμίσεις θεμάτων Προσωπικού 
της Ελληνικής Αστυνομίας”, προβλέπεται η προαγωγή των Ανθυπαστυ- 
νόμων στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, με τη συμπλήρωση 26 ετών πραγ
ματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στο Σώμα της Ελληνικής Αστυ
νομίας
Με την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης όμως παρατηρήθηκε το φαινόμε
νο να προάγονται στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, Ανθυπαστυνόμοι που 
συμπληρώνουν 26 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας αλλά να είναι ιεραρχι
κά κατώτεροι από άλλους Ανθυπαστυνόμους οι οποίοι δεν κατέχουν το τυ
πικό αυτό προσόν.
Το γεγονός αυτό, όπως ήταν επόμενο κ. Αρχηγέ, προκάλεσε κύμα προσφυ
γών στη δικαιοσύνη με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν αποφάσεις από 
τις οποίες άλλες μεν είναι θετικές για τους προοφεύγοντες άλλες δε όχι.
Η εξέλιξη αυτή κ. Αρχηγέ, έχει προκαλέσει όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια 
πρωτοφανή υπηρεσιακή σύγχυση και αναστάτωση, καθώς τους μεν δικαι- 
ωθέντες Ανθυπαστυνόμους η υπηρεσία τους προαγάγει υποχρεωτικά στο 
βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, οι υπόλοιποι δε, αναγκάζονται και προσφεύ
γουν όπως είναι φυσικό, είτε στα Διοικητικά Εφετεία είτε στο Συμβούλιο 
Επικράτειας τα οποία αναμένεται να εκδώσουν μελλοντικά και γι’ αυτούς 
θετικές αποφάσεις λόγω του δεδικασμένου που υπάρχει.
Η Ομοσπονδία μας, έγκαιρα είχε προβλέψει την εξέλιξη αυτή, καθώς με έγ
γραφό μας πριν τη ψήφιση του ανωτέρου νόμου, είχαμε επισημάνει τις ατέ
λειες που υπήρχαν στην εν λόγω διάταξη και είχαμε προτείνει τότε πέραν 
των 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας για την προαγωγή ενός Ανθυπαστυ- 
νόμου στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β’, να προβλέπεται συνδυαστικά και 
ένας ελάχιστος χρόνος παραμονής στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, όπως 
άλλωστε ισχύει και στις Ένοπλες Δυνάμεις 
Πρόταση τροποποίησης Ν. 3686/2008.
Αρθρο 7.
Βαθμολογική εξέλιξη Ανθυπαστυνόμων.
Παρ. 7
Οι Ανθυπαστυνόμοι της παρ. 2 του άρθρου 10, που δεν προάγονται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων, με τη συμπλή
ρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους και εφόσον 
έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια στον κατεχόμενο βαθμό, προάγονται στο βαθ
μό του Υπαστυνόμου Β’ , ύστερα από αίτησή τους...

Δαπάνη τροφοδοσίας κρατουμένων
Κύριε Αρχηγέ,
Όπως είναι γνωστό, από 1-9-2011 ο Φ .ΠΑ σε είδη εστίασης αυξήθηκε από 
13% στο 23% με αποτέλεσμα την ανάλογη αύξηση στα είδη αυτά.
Απότοκο αυτής της αύξησης ήταν και η επιβάρυνση των ειδών, τα οποία 
χρησιμεύουν για την σίτιση των κρατουμένων στις αστυνομικές υπηρε
σίες με συνέπεια να μην καλύπτεται η αξία τους από την προβλεπόμενη 
δαπάνη τροφοδοσίας. Ως εκ τούτου, προτείνουμε την άμεση τιμαριθμική 
αναπροσαρμογή της προβλεπόμενης δαπάνης τροφοδοσίας από 5,87 ευρώ 
τουλάχιστον στα 6,5 ευρώ ημερησίως ανά κρατούμενο.

ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ 
Συνεδρίασε στις 21-09-2011, στην αίθουσα Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, το διευρυμένο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
μας με τη συμμετοχή των Προέδρων και Γενικών Γραμματέων των Πρω
τοβαθμίων Ενώσεων όλης της Χώρας με θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 
α) Ενημέρωση - κατάθεση προτάσεων εν όψει του σχεδιασμού του νέου μι
σθολογίου των ένστολων.
β) Ενημέρωση για την πορεία των ασφαλιστικών - επικουρικών μας ταμεί
ων (Τ.ΕΑΠΑ.ΣΑ. - Μ.Τ.Σ.).
γ) Σχεδιασμός μελλοντικών δράσεων εν όψει των νέων δυσμενών εξελίξε
ων (περικοπών - οικονομικών μέτρων, κ.α.) που δρομολογούνται σε βάρος 
μας και σε βάρος της αξιοπιστίας της ΕΑΑΣ.
δ) Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκύψει κατά τη διάρκεια της συνεδρία
σης ή προταθεί από τους συμμετέχοντες στο διευρυμένο Δ.Σ.

Ανακοίνωση
κ.κ. Υπουργοί,
Με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Σχεδίου Νόμου, με τον τίτλο 
"Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Ενιαίο Μισθολόγιο - Βαθμολόγιο κ.λπ.”, προ- 
βλέπεται η περικοπή της κύριας σύνταξης οε ποσοστό 40% για το τμήμα 
άνω των 1.000 ευρώ, για όσους συνταξιούχους δεν έχουν συμπληρώσει το 
55ο έτος της ηλικίας τους. Στη διάταξη αυτή, εμπίπτουν και οι συνταξιού
χοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων εξαιρούμενων 
εκείνων που αποστρατεύτηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας.
Για μια ακόμη φορά δυστυχώς διαπιστώνεται μια κατάφωρη αδικία σε βά
ρος των ένστολων, καθότι ουδόλως λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι η 
κατηγορία αυτή των Ελλήνων πολιτών, προσλαμβάνονται στην υπηρεσία 
και εισέρχονται προς φοίτηση στις διάφορες σχολές σε ηλικία 18 μέχρι 20 
ετών στην συντριπτική τους πλειοψηφία, όπως η ίδια η πολιτεία έχει θε
σμοθετήσει εδώ και πολλά; δεκαετίες.
Αυτό έχει ως συνέπεια, όταν ασκούν το από τους Νόμους και το Σύνταγμα 
της Χώρας προβλεπόμενο δικαίωμα τους προς συνταξιοδότηση, η ηλικία 
τους να μην υπερβαίνει το 55ο έτος της ηλικίας τους έστω και αν έχουν 
συμπληρώσει πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα δηλαδή 35/35. Επειδή θε
ωρούμε ότι μια Δίκαιη Πολιτεία, οφείλει την ίδια μεταχείριση και αντιμε
τώπιση προς τους πολίτες της προς άρση της αδικίας αυτής προτείνουμε 
την ακόλουθη προσθήκη-τροπολογία του αρθρ. 1 παρ. 10 εδαφ. γ ' του προ- 
αναφερόμενου σχεδίου Νόμου.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
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Η παρ. 10 εδαφ. γ  του Νόμου “Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Ενιαίο Μισθο- 
λόγιο-Βαθμολόγιο κ.λπ” χροποποιείχαι ως ακολούθως: 
γ. Ειδικά από χη μείωση χου πρώχου εδαφίου χης παρ. α, εξαιρούνχαι οι 

συνχαξιούχοι Ενόπλων Δυνάμεων Σωμάχων Ασφαλείας που αποστραχεύ- 
θηκαν αυχεπάγγελχα από χην Υπηρεσία ή συνχαξιοδοχήθηκαν με αίτησή 
χους έχονχας όμως 35 ε'χη πραγματικής συνχάξιμης υπηρεσίας.

Ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωμής δανείων χου ένστολου και πολι
τικού προσωπικού χου Υπουργείου Προστασίας χου Πολίτη

Σε συνέχεια ενεργειών μας που αφορά αίτημα μας προς χα Πιστωτικά 
Ιδρύματα χης Χώρας για χην παροχή διευκολύνσεων των δανειοληπτών 
συναδέλφων μας σας γνωρίζουμε όχι υπήρξε ανταπόκριση από χο Ταχυ
δρομικό Ταμιευτήριο και χο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, από χα 
οποία σύμφωνα με χο από 17/10/2011 Δελτίο Τύπου χου Υπουργείου Προ
στασίας χου Πολίτη, αποφασίσθηκαν οι παρακάτω διευκολύνσεις:
Από χο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο:
1. Παράταση χου χρόνου διάρκειας έως (15) έτη από χην ημερομηνία εκτα- 
μίευσης για χα προεγκεκριμένα δάνεια και έως (40) έτη για χα στεγαστικά
2. Περίοδος χάριτος από (1) έτος (4) μήνες χωρίς καμία καταβολή με ταυ
τόχρονη δυνατότητα παράτασης διάρκειας έως (15) έτη από χην ημερομη
νία εκταμίευσης για χα προεγκεκριμένα δάνεια και έως (40) έτη για χα στε- 
γαστικά.
3. Περίοδος χάριτος από (1) έως (24) μήνες με καταβολή μόνο τόκων για 
όλο αυτό χο χρονικό διάστημα με ταυτόχρονη δυνατότητα παράτασης δι
άρκειας έως (15) έτη από χην ημερομηνία αρχικής εκταμίευσης για χα προ- 
εγκεκριμένα δάνεια και έως (40) έτη για χα στεγαστικά.
Από χο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για χους μήνες Οκτώβριο, 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο χου 2011:
α. Το ποσόν χης κάθε παρακρατούμενης δόσης, δεν θα υπερβαίνει χα 6/10 
χου καταβαλλόμενου μισθού

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑνιιπροσωτηΙο στην Ι-ΑΛόδα
επικοινωνία. Εταιρική Σχίση Λ ΛΙκτυο Πληροφόρησης

Λθήνα, 8 Νοεμβρίου 2011 
ΛΠΕ/μκ/ARF.S (2011)44 8 9 4 9 .6

I Ιρος την
1 Ιανελλήνιο Ομοσπονδία Λξκοματικών 
Αστυνομίας (Π .0.Α3Ι.Α)
Λεωφόρος Μεσογείων 96 
11527 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα με ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2011

Κύριοι,

Σας ευχαριστούμε για το Ψήφισμα που καταθέσατε στην Αντιπροσωπεία ιης 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα στις 17 Οκτοιβρίου 2011.

Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το ψήφισμα με αρ. πρωτ. ARF.S(20I1)1143869 
έχει, ήδη, προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία της Πυρωπαϊκής Επιτροπής, και 
συγκεκριμένα στη Γενική Διεύθυνση "Οικονομικές και Χρηματοδοτικές Υποθέσεις" για 
περαιτέρω εξέταση.

Θα λάβετε σχετική απάντηση μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης του θέματος είτε 
απευθείας από την αρμόδια υπηρεσία, είτε μέσω της Αντιπροσωπείας της Πυρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα.

Αρης 1 ΙερουλάΚης
Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Εταιρικής Σχέσης 
&  Λικτύων ΙΙληροφόρησης

ΒοοιλΙοοης Σοφίας 2. GR 1067« Αθήνα - ΕλλΟβο.
Τηλέφωνο ♦30 210 7272100 ΤηλιομοιοηιπΙα +30 2Ό  724-1620

httpv/ec europa au/adada
E-mail Argyns PeroulakisQec euicpa eu

β. To ποσό των μη παρακρατηθέντων δόσεων -για αυτούς τους τρεις μή
νες- χωρίς προσαυξήσεις με τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης κα
ταβολής να επιμεριστεί και να καταβληθεί σε 48 ισόποσες δόσεις με ευ
θύνη χης αρμόδιας Διεύθυνσης από χην 1-1-2012.

Προσθήκες -  Βελτιώσεις του Νομοσχεδίου «Συνταξιοδοιικες
Ρυθμίσεις Ενιαίο Μισθολόγιο -  Βαθμολόγιο..... Δημοσιονομικής

Στρατηγικής 2012-2015
Σχο αναφερόμενο στο θέμα νομοσχέδιο, που ψηφίσθηκε στη Βουλή, συ- 
μπεριλήφθηκαν δύο προσθήκες -  τροπολογίες στα άρθρα 1 & 2 αυτού, οι 
οποίες είχαν προταθεί από χην Ομοσπονδία μας 
Ειδικότερα:
Το άρθρο 1, παρ. 10, περ. γ ' διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
«...Ειδικά από χη μείωση χου πρώχου εδαφίου χης περίπτωσης α', εξαι
ρούνται και οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν αυ
χεπάγγελχα από χην υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ’ αυτών συνταξιοδο- 
τήθηκαν με χη συμπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών 
συνχάξιμης υπηρεσίας»
Με χη ρύθμιση αυτή, εξαιρούνται χης μείωσης κατά 40% για χο ποσό 
άνω των ΙΟΟθΟ, όσοι συνταξιούχοι είναι κάτω των 55 ετών -πέραν των 
αυτεπαγγέλτως αποστρατευθέντων από χην υπτιρεσία- και έχουν συ
μπληρώσει (35) έτη συνολικά συνχάξιμης υπηρεσίας (συμπεριλαμβανο
μένου των μαχίμων).
Σχο άρθρο 2, προστέθηκε νέα παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής: 
«...11. Σχο τέλος χου τρίτου εδαφίου χης περίπτωσης β' χης παραγρά
φου 2 χου άρθρου 38 χου Ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθενται οι λέξεις 
«, ενώ για προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των 
Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Τα
μείων.»
Με χη ρύθμιση αχτχή ποσοστό 1% χης συνολικής παρακράτησης χου 3% 
που γίνεται ήδη υπέρ χου ΟΑΕΔ, θα αποδίδεται τελικά υπέρ χου ΜΤΣ.

Λειτουργία Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής στην Θεσσαλο
νίκη

Κύριε Αρχηγέ,
Με χο ανωτέρω σχετικό, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας στη 
Θεσσαλονίκη (Α.Υ.Ε.), χα μέλη χης οποίας σύμφωνα με χο άρθρ. 4 χου 
ως άνω Π.Δ. ορίζονται με διαταγή σας ύστερα από σχετική εισήγηση 
χου Δ/ντή της Διεύθυνσης Υγειονομικού χου Αρχηγείου.
Η εν λόγω επιτροπή, σύμφωνα με χα οριζόμενα θα έχει αρμοδιότητα για 
χο αστυνομικό προσωπικό των ΓΑΔ. Περιφερειών Ανατολικής Μακε
δονίας -  Θράκης Κεντρικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Ηπεί
ρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αγαίου, χο αστυνομικά προσωπικά χης 
ΓΑΔ. Θεσ/νίκης, καθώς και για χο αστυνομικό προσωπικό των λοιπών 
Υπηρεσιών που ευρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας των παραπάνω 
Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω κ. Αρχηγέ, παρακαλούμε όπως προβείτε στην σύ
σταση χο συντομότερο δυνατόν χης αναφερόμενης σχο θέμα επιτροπής 
προκειμένου αυτή να λειτουργήσει από 01/01/2012.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.ΟΑΣ.Υ. 
www.poasy.gr

Ψηλά χο κεφάλι, ο αγώνας συνεχίζεται!
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα χο διήμερο 2-3 Νοεμ
βρίου 2011 η συνεδρίαση χου Διοικητικού και χου Γε
νικού Συμβουλίου χης Ομοσπονδίας μας με αντικείμενο 
χην εκτίμηση των τελευταίων εξελίξεων και χην πορεία 
χου συνδικαλιστικού μας αγώνα σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης 
με οξύ αντίκτυπο σχο πολιτικό σύστημα και στην κυβέρνηση χης χώ
ρας
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες οφείλουν να γνωρίζουν όχι η Ομο
σπονδία μας συνεχίζει ένα σκληρό αγώνα με καθημερινές παρεμβάσεις
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και ενέργειες. Σε ένα μήνα από χο προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο, πραγ
ματοποιήθηκαν 70 καίριες παρεμβάσεις μεταξύ των οποίων οι ένστολες δι
αμαρτυρίες που απέδειξαν και πάλι ότι κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. 
Η κυβέρνηση με τη δική μας πίεση προέβη στη βελτίωση των διατάξεων 
για τον περιορισμό των περικοπών της σύνταξης όσων δεν έχουν συμπλη
ρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ενώ η έκτακτη εισφορά θα καταλήγει 
στο ΜΤΣ. Επίσης ανακοινώθηκαν κάποια μέτρα διευκόλυνσης των δανει
οληπτών συναδέλφων μας Ιδιαίτερη επισήμανση έγινε για τους κινδύνους 
που ελλοχεύουν από ακραίες συμπεριφορές ορισμένων στις κινητοποιή
σεις που έχουν ως στόχο να οδηγήσουν το συνδικαλιστικό κίνημα στην 
απαξίωση, την απομόνωση και εσωστρέφεια.
Η Ομοσπονδία χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για περιφερειακές συγκεντρώ
σεις διαμαρτυρίας τόσο αυτών που έγιναν στο υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη από το σωματείο της Αττικής όσο κι εκείνες που πραγματο
ποιήθηκαν στα Χανιά, στη Μυτιλήνη και στη Χίο. Τονίστηκε δε η ανά
γκη μεγαλύτερου ανοίγματος των τοπικών σωματείων στην κοινωνία με 
τη διοργάνωση και ημερίδων όπως αυτή της Ομοσπονδίας στη Διεύθυν
ση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής όπου φέραμε την κοινωνία μέσα 
στην αστυνομία, σε έναν χώρο ταμπού για την κοινωνία.
Διεξοδικά ενημερώθηκε επίσης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ο οποίος επισκέφθηκε 
την 2-11-2011 τα γραφεία μας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δ.Σ.
. Εκ μέρους μας κατέστη σ’ αυτόν σαφές ότι τις κρίσιμες τούτες ώρες με 
το βάρος που καλούνται να σηκώσουν όλοι οι συνάδελφοί μας οφείλει η 
Αστυνομική Ηγεσία να συμβάλλει στη στήριξη των αιτημάτων μας τόσο 
των θεσμικών όσο και των οικονομικών.
Προμετωπίδα του αγώνα μας εξακολουθεί να είναι η αναγνώριση της επι- 
κινδυνότητας του επαγγέλματος μας η θεσμική θωράκιση του αστυνομι
κού από κάθε πλευρά, η αναμόρφωση του μισθολογίου, η μεταρρύθμιση 
της Ελληνικής Αστυνομίας η διαφύλαξη του Κώδικα Μεταθέσεων, θέμα
τα για τα οποία ο κ. Αρχηγός υπερθεμάτισε, μένει ωστόσο να δούμε απτά 
αποτελέσματα και των δικών του ενεργειών.
Στον κ. Αρχηγό τέθηκαν επίσης τα αιτήματα για την εξέλιξη των ανθυπα- 
στυνόμων, για τα οδοιπορικά και τα εκτός έδρας για τη διευκόλυνση των 
δανειοληπτών συναδέλφων, για την εξαίρεση των αστυνομικών από την 
αυτόφωρη διαδικασία και την καταβολή του παράβολου των 100 ευρώ.

Τα ταμεία
Το Γενικό Συμβούλιο ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο του ΤΕΑΠΑΣΑ Υπο
στράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα για την κατάσταση των Ταμείων 
Πρόνοιας και Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Υγείας της Αστυ
νομίας σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι δεν 
επιχορηγούνται από το Κράτος επειδή δεν είναι κύριας ασφάλισης Τα
μεία Επειδή κατέχουν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου υπάρχει προβλη
ματισμός καθώς δεν είναι εφικτό ακόμα να προσδιοριστούν οι επιδράσεις 
του «κουρέματος» του δημοσίου χρέους πάντως το γεγονός ότι ο αριθμός 
των ομολόγων είναι μικρός αμβλύνει τις ανησυχίες Εκτίμησε ότι ο Κλά
δος Υγείας έχει αναλογιστικά πλεονάσματα και με την εξυγίανση που επι- 
χειρείται στη συνταγογράφηση, θα μειωθεί το κόστος της φαρμακευτικής 
δαπάνης Για την επικουρική ασφάλιση είπε ότι ολοκληρώνονται οι ανα- 
λογιστικές μελέτες καθώς οι οικονομικές χρήσεις που είναι χώρα πλεονα- 
σματικές τα επόμενα χρόνια θα είναι ελλειμματικές λόγω της αναλογίας ερ
γαζομένων προς συνταξιούχους 1:1.
Κλείνοντας την ενημέρωση, κάλεσε το συνδικαλιστικό κίνημα να στηρίξει 
τη λειτουργία του ΤΕΑΠΑΣΑ το οποίο αποτελεί δική μας περιουσία, ώστε 
να πιέσουμε περισσότερο για την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του, 
προτού οδηγηθεί σε διοικητική κατάρρευση.

Το μισθολόγιο
Εκ μέρους των καθηγητών του Οικονομικού Πανε
πιστημίου κ. Ιωάννη Χαλικιά και Νικολάου Φράγκου 
καθώς και του πρώην Αντιπροέδρου επί οικονομικών 
θεμάτων κ. Απόστολου Ρίζου, παρουσιάστηκε η πρό
ταση διαλόγου για την αναμόρφωση του μισθολογίου 
μας προκειμένου να είναι δίκαιο και ορθολογικό, λαμ- 
βάνοντας υπόψη τις ανάγκες των συναδέλφων και 
την τραγική κατάσταση της οικονομίας.
Ακολούθησε η ολοκλήρωση των εργασιών με τη συ
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο επα

ναβεβαίωσε την καθολική βούληση όλων για ενδυνάμωση και κλιμάκω
ση των αγωνιστικών μας κινητοποιήσεων.
Η Ομοσπονδία με την αγωνιστική της δράση δεν υποστέλλει την ση

μαία του αγώνα τις δύσκολες ώρες που περνάμε και οποιεσδήποτε και 
αν είναι οι εξελίξεις εμείς οφείλουμε να προχωρούμε σταθερά και αταλά- 
ντευτα για τη διασφάλιση των χειμαζόμενων συναδέλφων μας.
Λόγω της ρευστής πολιτικής κατάστασης εξουσιοδοτήθηκε η Ε.Γ. της 
Ομοσπονδίας να καθορίσει περαιτέρω δράσεις και ενέργειές μας με γνώ
μονα την προστασία των συμφερόντων των μελών μας και την επιτυχή 
έκβαση των διεκδικήσεών μας. Αγωνιζόμαστε για να σταματήσει η πολι
τική των περικοπών και της απαξίωσης του λειτουργήματος μας 
'Οχι στη φτώχεια και στην εξαθλίωση!

Οχι στο μισθολόγιο της φτώχειας!
Συναδέλφωσες και συνάδελφοι,
Ακριβώς ένα μήνα μετά την πρώτη μας ανακοίνωση (27 Σεπτεμβρίου 

2011, Αριθ. Πρωτ.: 500/4/4) στην οποία αποτυπώνονταν οι δραματικές πε
ρικοπές των μισθών μας σήμερα διαπιστώνουμε ότι με τη νέα μισθοδοσία 
η κατάσταση γίνεται ακόμα mo τραγική για χιλιάδες συναδέλφους μας! 
Οι μειώσεις το μήνα Νοέμβριο είναι αυξημένες περίπου για 15.000 συνα
δέλφους σε σχέση με το μήνα Οκτώβριο και μάλιστα από 50-300 ευρώ 
περίπου, καθόσον η προβλεπόμενη από το άρθρο 38 του Ν. 3986/2011 ει
σφορά υπέρ ΟΑΕΔ (και νυν Μ.Τ.Σ., σύμφωνα με το ψηφισθέν την 25- 
10-2011 Πολυνομοσχεδίου), γίνεται το μήνα Νοέμβριο, και μάλιστα 
γνωρίζοντας ότι όμοιά της θα επαναληφθεί και το μήνα Δεκέμβριο. 
Επιπλέον, από τις αναλυτικές καταστάσεις της μισθοδοσίας προκύπτει 

όχι αυτή τη φορά αυξήθηκε ο αριθμός των συναδέλφων που είχαν αρνη
τικές αποδοχές (από 53 έγιναν 65) ενώ 23 αστυνομικοί έχουν μηδενικές 
αποδοχές! Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ενώ τον Οκτώβριο οι συνάδελ
φοι που έλαβαν από 1 έως 500€ ήταν 1.095 (2,179 % του συνόλου), ο αριθ
μός τους αυξήθηκε κατά 248 και είναι συνολικά 1.343 (2,693 %). Από 500 
- 1.000€ λαμβάνουν 25.472 (51,076%), ενώ τον προηγούμενο μήνα ήταν 
κατά 564 λιγότεροι (24.708 αστυνομικοί, 49,175 %). Κατά τα άλλα και στις 
υπόλοιπες κατηγοριοποιήσεις οι αριθμοί αποκαλύπτουν την μισθολογι- 
κή ένδοια και την αβεβαιότητα όλων μας για το αύριο. Ήτοι: Από 1.000 
-1.5006 λαμβάνουν 21.077 (42,263 %), δηλαδή 593 λιγότεροι οε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα Από 1.500 - 2.0006 λαμβάνουν 1.766 (3,541 %), 
δηλαδή 661 λιγότεροι. Από 2.000 - 2.300 6 λαμβάνουν 105 (0,210%), δη
λαδή 152 λιγότεροι. Αυτή είναι η αμείλικτη αλήθεια των μνημονιακών 
αριθμών που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση. Πρέπει δε να ληφθεί 
επιπλέον υπόψη ότι «τρέχουν» ήδη τα χαράτσια των έκτακτων εισφο
ρών, καθώς επίσης και η επιπλέον κράτηση που προκύπτει από τη μείω
ση του αφορολόγητου εισοδήματος από τις 12.000 ευρώ σας 5.000 ευρώ. 
Άραγε που θα σταματήσει αυτός ο κατήφορος; Καιρός να μετατρέψου
με την αγανάκτηση και το θυμό μας σε οργανωμένη, πιο δυναμική συν
δικαλιστική δράση, με ενότητα και αγωνιστική διάθεση από όλους, για 
να ανατρέψουμε την πολιτική που μας καταδικάζει στη φτώχεια και 
στην απαξίωση.Οι Ομοσπονδίες μας ενόψει της ψήφισης του προϋπο
λογισμού έτους 2012 και της κατάρτισης του νέου μας μισθολογίου, θα 
αποφασίσουν τις προσεχείς ημέρες τις επόμενες αγωνιστικές μας κινη
τοποιήσεις.

Δεν θα αφήσουμε να χαθούν 25.000.000 ευρώ 
Άμεσες απαντήσεις ζητά η Ομοσπονδία μας από το υπουργείο Προστα
σίας του Πολίτη και το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τη μη 
εξόφληση των οδοιπορικών ύψους περίπου 25.000.000 ευρώ με αποτέλε-
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σμα χιλιάδες συνάδελφοι να έχουν υποστεί πρόσθετη οικονομική ζημιά, 
από το 2008 ως και σήμερα
Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι μετακινήσεις εκτός ώρας των αστυνομι
κών αποτελούν καθημερινή ανάγκη και βασικό συστατικό της λειτουρ
γίας της Αστυνομίας αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο συνάδελφος πρέπει 
να πληρώνει από την τσέπη του και μάλιστα στους χαλεπούς καιρούς 
που περνάμε. Η μη έγκαιρη εξόφληση των οδοιπορικών, οδηγεί και στην 
ανάπτυξη εντόνου προβληματισμού μεταξύ των συναδέλφων μας κα
τά πόσον ελλοχεύει ο κίνδυνος «παραγραφής» των παραπάνω αποζημι
ώσεων.
«Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι όχι μόνο να καταγγείλουμε την απαρά
δεκτη αυτή χρονική καθυστέρηση εξόφλησης των οδοιπορικών εξόδων 
στους συναδέλφους μας οι οποίοι συνέβαλλαν από το πενιχρό εισόδημά 
τους για να πραγματοποιηθούν οι διαταχθείσες υπηρεσίες αλλά και να σας 
καταστήσουμε σαφές ότι η Ομοσπονδία μας θα κινηθεί με κάθε πρόσφο
ρο μέσο για να διαφυλάξει τα δεδουλευμένα αλλά και για να εξοφληθούν 
αυτά», τονίζει η ΠΟΑΣΥ. Με έγγραφό της ζητά από τις αρμόδιες υπηρεσί
ες τη δική τους παρέμβαση προκειμένου το όλο ζήτημα να τύχει ταχείας 
περαίωσης. Επιπρόσθετα να την ενημερώσουν το δυνατόν συντομότερο: 
Α) Εάν η δημιουργία του προβλήματος οφείλεται σε ολιγωρία υπηρε
σιακών παραγόντων, εάν υπάρχουν υπηρεσιακές ευθήνες και σε ποιον 
ανήκουν.
Β) Τον αριθμό των εκκρεμών υπομνημάτων κατ’ έτος και κατη
γορία αιτιολόγησης καθώς και τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά. 
Γ) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία, καθώς και ο χρονικός 
ορίζοντας εξόφλησης των υπομνημάτων.

Αποδέχθηκε ο Ευάγγελος Βενιζέλος βελτιωτικές προτάσεις μας 
Τι ισχύει πλέον για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος Υπέρ των 
Μετοχικών Ταμείων η έκτακτη εισφορά
Σε συνέχεια προηγουμένων εγγράφων μας και του υπ’ αριθμ. 605/13/27α 
από 13-10-2011, σας γνωρίζουμε ότι οι διαλαμβανόμενες σ’ αυτά προτά
σεις μας που πρωινές ώρες της 17-10-2011 αναπτύχθηκαν από τους αντι
προέδρους της Ομοσπονδίας μας σε μέλη της αρμόδιας Επιτροπής της 
Βουλής των Ελλήνων, συμπεριλήφθηκαν ως προσθήκες -  τροπολογίες 
στα άρθρα 1 και 2 του Πολυνομοσχεδίου «Συνχαξιοδοτικές Ρυθμίσεις 
Ενιαίο Μισθολόγιο -  Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά
ξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη
γικής 2012-2015» και επέφεραν σημαντικά; βελτιώσεις 
Ειδικότερα:
Α. Στο άρθρο 1, η παρ. 10, περ. γ ' συμπληρώθηκε ως ακολούθως: 
«...Ειδικά από τη μείωση του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α', (από 
1.11.2011 στους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν συ
μπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας μειώνεται κατά 40% το ποσό της μη
νιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ) εξαιρούνται και 
οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι που αποστρατεύθηκαν αυτεπάγγελτα από 
την υπηρεσία, καθώς και όσοι εξ’ αυτών συνταξιοδοτήθηκαν με τη συ
μπλήρωση τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ετών συντάξιμης υπηρεσίας». 
Με την ρύθμιση αυτή εκτός των Συναδέλφων μας που αποστρατεύτη
καν με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας εξαιρούνται πλέον από την περικο
πή κατά 40% της κύριας σύνταξης για το τμήμα από τα 1000€και άνω 
και όσοι Συνάδελφοι μας ανεξάρτητα από την ηλικία τους αποστρατεύ
θηκαν μετά από αίτηση τους και είχαν ή θα έχουν συμπληρώσει 35 έτη 
συντάξιμης Υπηρεσίας ως αυτά διακανονίζονται με την συνταξιοδοτική 
πράξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους βάση των ιοχυουσών δια
τάξεων (εμπεριέχεται και η μάχιμη 5ετία).
Η κατηγορία αυτή των Συναδέλφων εντάσσεται πλέον στην περικοπή 
της κύριας σύνταξης κατά 20% και για το τμήμα από τα 1200€ και άνω, 
αφού πρωτύτερα αφαιρεθεί το ποσό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συντα
ξιούχων του άρθρου 11 του Ν. 3865/2010, όπως ισχύει μετά την παρ. 13

του άρθρου 2 του Ν. 4002/2011 και της επιπλέον εισφοράς της περίπτωσης 
α' του ίδιου άρθρου και νόμου.
Β. Στο άρθρο 2, προστέθηκε νέα παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής: 
«...11. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 
2 του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 (Α' 152) προστίθενται οι λέξεις«, ενώ 
για προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενό
πλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.» 
Με τη ρύθμιση αυτή ποσοστό 1% της συνολικής παρακράτησης του 3% 
που γίνεται ήδη υπέρ του ΟΑΕΔ, θα αποδίδεται τελικά υπέρ του Μετοχι
κού Ταμείου Στρατού. Για μια ακόμη φορά καταδεικνύεται περίτρανα ότι 
τίποτα δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη του. Στις δύσκολες μέρες που 
διανύουμε, η συνεχής εγρήγορση, οι άοκνες παρεμβάσεις με σοβαρά επι
χειρήματα και ο δυναμικός αγώνας είναι προαπαιτούμενα για να αίρονται 
οι αδικίες και να υπάρχουν έστω και αυτά τα ελάχιστα αποτελέσματα. 
Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Προχωράμε όλοι μαζί μπροστά και 
ενωτικά.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Την 28.5.2011 πραγματοποιήθηκαν στη Λέσχη της ΑΔ. Καβάλας οι αρ
χαιρεσίες του Συνδέσμου για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και της 
Ε.Ε. με τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Κιοσσές Ηλίας 
Κυπραίος Δημήτριος Θωμαίδου Δάφνη, Καραολάνης Ευάγγελος Δημη- 
τρακάκης Δημήτριος Παπούλα Αλεξάνδρα και Πεχλιβάνης Χρήστος 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: 
Δερμετζόγλου Αικατερίνη, Πόντικας Χρήστος Νανούσης Μιχαήλ και Μά
ντης Σωτήριος.
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Δαγκουλης 
Αντώνιος Καλεύρας Θεόδωρος και Χαντζής Ευθύμιος.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Πρόεδρος ο Κιοσσές Ηλίας Αντι
πρόεδρος ο Δημητρακάκης Δημήτριος Αναπλ. Προέδρου ο Πεχλιβάνης 
Χρήστος Γεν. Γραμματέας ο Κυπραίος Δημήτριος Οργαν. Γραμματέας ο 
Καραολάνης Ευάγγελος,
Ταμίας η Θωμαίδου Δάφνη και Βοηθ. Ταμία η Παπουλα Αλεξάνδρα.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μετά την παραίτηση του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Αθανασίου Θεόφι
λου, λόγω εκλογής του ως Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Απο- 
στράτων Αξ/κών ΣΑ  και την παραίτηση, τη αιτήσει του, του μέχρι τούδε 
Γενικού Γραμματέα Λουμπαρδιά Νικολάου το νέο Δ.Σ. του Συνδέσμου δι
αμορφώθηκε ως ακολούθως:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Πρόεδρος ο Σιαμπανόπουλος Αθανάσιος 
Αντ/δρος ο Κουροϋμαλης Δημήτριος Γεν. Γραμ. ο Ζέππος Παναγιώτης 
Ειδ. Γραμ. ο Βαϊτσης Δήμος Ταμίας ο Γεωργιλές Ηλίας Δημ. Σχέσεων η 
Πανταζέλου Ιωάννα και Μέλη οι, Λουκάς Χρήστος Βλιώρας Χρήστος Αμ
βρόσιος Γεώργιος Μπρέκης Παναγιώτης και Κορδάτος Κων/νος 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πρόεδρος ο Κοντογιάννης Γεώργιος και 
Μέλη οι: Μαντζιάβας Δημήτριος και Ρούμπας Ιωάννης.

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Η Ένωση Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης πραγματοποίησε στις 28.5.2011, στην έδρα της Ένωσης στην Κομο
τηνή αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων αντιπροσώπων της στην Π.Ο ΑΞΙΑ 
και εκλέχθηκαν ως τακτικοί Αντιπρόσωποι οι, Αστυν. Α' Παναγιώτης Καρ- 
τάλης της Υποδ/νσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης Αστυν. Β' Παναγιώτης 
Βασιλειάδης της Σχολής Αστυφυλάκων. Ως αναπληρωματικός εκλέχτηκε ο 
Αστυν. Υποδ/ντής Αβραάμ Κοσκερίδης της ΑΔ. Καβάλας
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ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Κατά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης την 05η Ιουνίου 2011, τα αντίστοιχα 
αναγραφόμενα μέλη εκλέχθηκαν στα προβλεπόμενα συλλογικά όργανα 
, (την 09η Ιουνίου 2011 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ.).
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Πρόεδρός ο Αστυν. Δ/ντης Φρα- 
γκομιχελάκης Χαρίδημος της ΑΔ. Λασιθίου, Α' Αντιπρόεδρος.. Αστυν. 
Υπ/ντης Θεοδωρογλάκης Ιωάννης του AT. Αερολιμένα Χανιών, Β' Αντι
πρόεδρος ο Υπαστ. Β' Ζερβάκης Πέτρος, του AT. Αγ. Νικολάου Λασι
θίου, Γεν. Γραμματέας ο Αστυν. Υποδ/ντης Βιοκαδούρος Μιχαήλ του 
A' AT. Ηρακλείου, Ταμίας ο Αστυν. Β' Μακρογιαννάκης Γεώργιος της 
ΑΔ. Ηρακλείου, και Μέλη οι Υπαστ. Β' Καρακούδης Στυλιανός, του 
AT. Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου και ο Αστυν. Δ/ντης Πανταγάκης Τηλέ
μαχος του ΤΑΕ Μεσσαράς Ηρακλείου.
ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αστυν.Β' Χρυσός Εμμανουήλ 
του Α.Τ. Αγίου Μύρωνα, Αστυν.Β' Θεοδοσούλης Εμμανουήλ του AT. 
Χερσονήσου, Υπαστ. Α' Κοτσκράκης Δημήτριος του ΤΑΕ Μεσσαράς. 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ:
Νομός Ηρακλείου: Αστυν. Υποδ/ντης Βιοκαδούρος Μιχαήλ, του A' AT. 
Ηρακλείου και Αναπληρωματικός ο Ανθ/μος Φιλιππάκης Ιωάννης του 
Α.Τ. Αγίου Μύρωνα. Νομός Χανιών: Αστυν. Υπ/ντης Θεοδωρογλάκης 
Ιωάννης του AT. Αερολιμένα Χανιών και Αναπληρωματικός ο Αστυν. 
Α' Ραπάνης Σπυρίδων του AT. Βάμου. Νομός Ρεθύμνου: Αστυν. Υπ/ 
ντης Λαγουδάκης Κων/νος του ΤΑΕ Ρεθύμνου και Αναπληρωματικός 
ο Αστυν. Δ/ντης Πανταγάκης Τηλέμαχος του ΤΑΕ Μεσσαράς. Νομός 
Λασιθίου: Αστυν.Δ/ντης Φραγκομιχελάκης Χαρίδημος , της ΑΔ. Λασι
θίου και Αναπληρωματικός ο Υπαστ,Α' Παπαλεωνιδας Ιωάννης του Τ.Τ 
Αγ. Νικολάου.
Αντιπρόσωποι στην Π.ΟΑΞΙΑ: Αστυν.Δ/ντης Καραμαλάκης Μιχαήλ 
της ΑΔ.. Ηρακλείου, και Αστυν. Υπ/ντης Λαγουδάκης Κων/νος του ΤΑΕ 
Ρεθύμνης.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΠΟ- 
ΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Την 5 Ιουνίου 2011 διενεργήθηκαν στην Αθήνα Αρχαιρεσίες για την 
ανάδειξη του νέου Δ.Σ και Ε. Ε. της Π.Ο.ΑΑΣ.Α από τις οποίες εκλέ
χθηκαν οι παρακάτω, οι οποίοι συγκροτήθηκαν σε Σώμα, ως ακολού
θως.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος ο Αθανασίου Θεόφιλος Ά Αντ/δρος ο Αναγνώστου Γρηγόριος 
Β' Αντ/δρος ο Σανδραβέλης Ιωάννης Γεν. Γραμ. ο Δουμεντζιάνος Γρη- 
γόριος Ειδ. Γραμ. Παπαδήμας Χρυσόστομος Ταμίας ο Μητσιάς Παναγι
ώτης Αναπλ. Ταμία ο Βλάχος Αλέξανδρος και Μέλη οι, Παπαχρήστου 
Δημήτριος Πολύμερος Παναγιώτης Σκλήκας Δημήτριος φούντας Γε
ώργιος Παπαναγιώτου Σπυρίδων, Γεωργιλές Ηλίας Χανζαράς Νικόλα
ος και Λουμπαρδιάς Νικόλαος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πρόεδρος ο Κάππος Ιωάννης και Μέλη 
οι, Σταθόπουλος Γεώργιος Ντούφας Χρήστος.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Την 19η Οκτωβρίου 2011, συνήλθαν στα γραφεία του Εθνικού Τμή
ματος /Δ.Ε.Α. τα νεοεκλεγέντα μέλη, για τη συγκρότηση σε σώμα του 
Δ.Σ. Προεδρεύοντος του πλειοψηφίσαντος συμβούλου κ. Μαρούντα 
Νικολάου και μετά από μυστική ψηφοφορία των μελών, το Δ.Σ. συ
γκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: Πρόεδρος ο Μαρούντας Νικόλαος, Αντ/ 
δρος η Παπαδοπούλου Κων/νιά, Γεν. Γραμ. η Αντωνίου Ευθυμία, 
Οργ. Γραμ. ο Τσιώρας Χρήστος, Διαχειριστής ο Τσάγανος Ιωάννης, 
και Μέλη οι, Χριστοδουλής Χριστόδουλος, Ελευθεριάδης Παύλος, Πα
πάς Βασίλειος και Στασινός Νικόλαος.
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Πρόεδρος ο Κάρκαλης Κυριάκος και 
Μέλη οι, Βλαχόπουλος Κων/νος και Βασιλάκης Δημήτριος. ]

[  ΠΕΝΘΗ :

ΊΤαξίαρχος ε,α. Κωνσταντίνος 
Μπαλής
Γεννήθηκε το έτος 1933 στην Κέρκυ
ρα. Κατετάγη το 1956 στην τέως ΑΠ. 
και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες 
κυρίως της Δ/νσης Αστυνομίας Πει
ραιά. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωοε την 31/7/2011 από 
παθολογικά αίτια

(Ταγματάρχης ε.α της τέως Ε Χ  
Στυλιανός Γαλάτουλας.
Γεννήθηκε το έτος 1930 στη Χίο. Κα
τετάγη το 1950 στην τέως Ε.Χ. και 
υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες των 
ΑΔ. Αλεξανδρούπολης Κέρκυρας Λέ
σβου, Ηλείας Δωδεκανήσου και της 
ΓΑ ΔΑ ττικής Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας τρκάν τέκνων. Απεβίωοε την 
3-11-2011 από παθολογικά αίτια.

ρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής Υπήρξε έγγαμος Απεβίωοε την 25/9/2011 από 
παθολογικά αίτια

ίΑνθυπαστυνόμος Βασίλειος Λυρίδης. Γεννήθηκε το έτος 1962 
στη Δράμα. Κατετάγη το 1987 και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες των 
ΑΔ. Δράμας και Κομοτηνής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 
Απεβίωοε την 9/8/2011 από παθολογικά αίτια.

ίΑνθυπαστυνόμος Παναγιώτης Καραγκούνης Γεννήθηκε το 
έτος 1966 στη Λαμία Φθιώτιδας. Κατετάγη το 1988 και υπηρέτησε οε δι
άφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής και της ΑΔ. Φθιώτιδας. Υπήρξε έγ
γαμος Απεβίωοε την 20/8/2011.

ίΑρχκρύλακας Γεώργιος Μανώλης Γεννήθηκε το έτος 1978 στην 
Αθήνα Κατετάγη το 1998 και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔ. Αττικής. Υπήρξε άγαμος Απεβίωοε την 8/8/2011.

tΥπαρχιφύλακας Κωνσταντίνος Κρικώνης Γεννήθηκε το έτος 
1979 στην Αθήνα. Κατετάγη το 2000 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρε
σίες της Γ Α Δ. Αττικής. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απε- 
βιώσε την 1/9/2011.

ίΑνθυπαστυνόμος Δημήτριος Πατρινάκος Γεννήθηκε το έτος 
1966 στην Αθήνα Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε οε διάφορες υπη

ί  Αστυφύλακας Ιωάννης Αμπατζής Γεννήθηκε το έτος 1985 στην 
Αθήνα. Κατετάγη το 2008 και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔ. Αττικής Υπήρξε άγαμος. Απεβίωοε την 13/10/2011.
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Τέκνα Αστυνομικών που Π 8 Τ Ι ΐ χ ( ΐ ν  σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Αλέξανδρος Ακαδημία Εμπορίου Ναυτικού - Σχολή Μηχανικών ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Παναγιώτης Υπαστυνύμος A' - Τ.Τ. Πτολεμαϊδας
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ Αλεξάνδρα Μηχ. Σχεδύοης Προϊόντων και Συστημάτων/ Τιτμα Πανεπιστημίου Αιγαίου- Ερμούπολη Σύρου ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Φλώρινας
ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗ Ζαχαρένια Γαλλική Φιλολογία Αθήνων ΑΝΑΘΡΕΠΤΑΚΗΣ Ιωάννης Υπαστυνύμος Β’ - Επιτελείο Α.Δ. Ηρακλείου
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκ/σης Θράκης (Αεξανδρούπολης) ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμου ε.α.
ΑΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος Μαθηματικά Ιωαννίνων ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΕΛΟΥ Βασιλική Αρχιφύλακας - Α.Δ. Πρέβεζας
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Μαρία Φαρμακευτική Πάτρας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Αναστάσιος Ταξίαρχος ε.α. - Γ.Α.Δ. θεσσσαλονίκης
ΑΡΑΒΑΝΗ Σταμύια Φυσικής Ιωαννίνων ΤΣΑΤΣΗ Παρασκευή Αρχιφύλακας Α.Τ.ΚΑΡΥΑΣ Λευκύδας
ΑΡΑΒΑΝΗΣ Γεώργιος ΥΕΝ/Σχολή Μηχανικών ΤΣΑΤΣΗ Παρασκευή Αρχιφύλακας Α.Τ.ΚΑΡΥΑΣ Λευκάδας
ΑΡΝΙΟΤΗΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΑΡΝΙΩΤΗΣ Παναγιώτης Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Καρδάμυλων Χίου
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Υπαστυνύμος Β’ ε.α
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Βαοίλειος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Καβάλα ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ Πολυχράνης Υπαστυνύμος Β’ ε.α.
ΑΣΤΟΓΛΟΥ Κωνσταντίνος Σχολή Αστυφυλάκων ΑΣΤΟΓΛΟΥ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος - Υ.Ε.Ε.Β.Ε. /5ο
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Κωνσταντίνος Σχολή Αστυφυλάκων ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ Δημήτριος Αστυνόμος Α’ - Α.Τ, Χίου
ΒΑΪΤΣΗΣ Παναγιώτης Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας-Περ.Ανάτπυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΒΑΪΤΣΗΣ Ευάγγελος Ανθυπαστυνόμος Τ.Τ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΒΑΛΑΕΤΗΣ Σωτήριος Παιδαγωγικά Ιωαννίνων ΒΑΛΑΕΤΗΣ Ευάγγελος Αρχιφύλακας Επιτελείο Α.Δ. Λευκάδας
ΒΑΛΕΛΛΗ Μαρία Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατριόν ΒΑΛΕΛΛΗΣ Νικόλαος Υπαστυνύμος Β' ε.α.
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Παναγιώτης Σχολή Αστυφυλάκων ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Παύλος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Τρίπολης
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ελενα Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών /  Πολυτεχνείο Κρητης ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΑγγελος Αρχιφύλακας - Επιτελείο Α.Δ. Ηρακλείου
ΒΑΣΙΛΑΚΗ Κωνσταντίνα Χρηματοοικονομικών Τραπεζικής Διοίκησης /  Πανεπιστήμιο Πειραιά ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Χαράλαμπος Αρχιφύλακας - Τμήμα Δίωξης Ναρκωπκών Ηρακλείου
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κυριάκος ΑΕΙ Πληροφορικής Ιωαννίνων ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Σταύρος Υπαστυνύμος Β Α.Τ. Κάτω Κλεινών
ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ Βασίλειος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΣ θώμας Αρχ. MAY - ΤΕΑΠΑΣΑ
ΒΑΤΡΑΜΗΣ Γεώργιος Σχολή Δοκίμων Αστυφυλάκων ΒΑΤΡΑΜΗΣ Ευάγγελος Α/Υ - Α.Τ.Ν.Ιωνίας Μαγνησίας
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Κων/νος Ηλεκτρονικής, Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΒΑΛΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Σπυρίδων Αρχιφύλακας ΜΠΣ Α.Δ.Λήρισας
ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων ΒΛΟΥΤΕΛΛΗΣ Αρισταρ. Ανθυπαστυνόμου - Τ.Τ. Μυτιλήνης
ΒΟΓΛΗΣ Απόστολος Τ.Ε.Ι. Σερρών /  Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΒΟΓΛΗΣ Ευάγγελος Αστυνομικός Υποδ/ντης - Α.Τ. Φιλιππιάδας
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ευγενία Τ.Ε.Ι Ηπείρου/ Πληροφορικής Άρτα ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Βουργαρελίου
ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Αδαμ Σχολή Αστυφυλάκων ΒΟΥΜΒΟΥΡΑΚΗΣ Κων/νος Αρχιφύλακας Τ Α Σ Ρεθύμνου
ΒΟΥΡΛΟΚΑ Βασιλική Μαθηματικά Πανεπιστήμιου Πάτρας ΒΟΥΡΛΟΚΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Τ.Τ. Άρτας
ΓΑΛΑΝΗ Δήμητρα Τμήμα Ψυχολογίας /  Πανεπιστήμιο Κρήτης ΓΑΛΑΝΗΣ Αχχιλέας Υπαστυνύμος Β' ε.α.
ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗ Ειρήνη Λογιστική /  Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ Χαράλαμπος Αρχιφύλακας - Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου
ΓΑΤΣΙΟΣ Γεώργιος Σ.Τ.Υ.Α. ΓΑΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - Τ.Τ. Πρέβεζας
ΓΑΤΣΙΟΥ Αντωνία Χρηματοοικονομικών & Τραπεζικής Διοικητικής Πειραιά ΓΑΤΣΙΟΣ Δημήτριος Α/Υ' - Α.Δ. Χίου
ΓΕΡΜΑΝΟΥ Λούίζα Νοσηλευτική Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΓΕΡΜΑΝΟΣ θωμάς Αστυνομικός ΥποδΛκτής - ΓΑΔΘ/ΤΑΠΤΡΑΜ. Πειθ. Συμβουλών
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗΣ Νικόλαος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικά και Καποδισιριακό Πανεπιστήμιο ΠΑΛΑΖΗ Αναστασία Π Υ. Π.Ε -Λ.Ο.Ν.,Α.Ε Α
ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάοιος Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας/ Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) ΓΕΟΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευθύμιος Υπαστυνόμος Β’ ε.α.
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Καλλιόπη Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Χρήστος Αρχιφύλακας Δ Α θ /  ΤΑ Νεαπόλεως
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Αοπασίο - Μαρία Χημείας Πανεπιστημίου Πάτρας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δημήτριος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Βουργαρελίου
ΓΙΑΒΗΣ Ιωάννης Σχολή Αστυφυλάκων ΓΙΑΒΗΣ Παντελεήμων Αρχιφύλακας ε.α.
ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Βασιλική Νομική θεσοαλονίκης ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ Ευάγγελος Αστυν. Δ/ντής ε.α.
ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΗ Δήμητρα Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας /  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο ΓΙΑΝΝΑΡΕΛΗΣ Παρασκευής Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. /  Α.Τ. Ηρακλείας
ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ Ευάγγελος Τ.Ε.ΦΆ.Α. Κομοτηνής ΓΙΑΝΝΟΥΔΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - AT Λαγκαδά
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ Δήμητρα Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθ. Αιγαίου (Σάμος) ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΣ Γρηγόριος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μυτιλήνης
ΓΙΑΝΤΣΑΚΗΣ Χρήστος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι. Λαρισάς ΓΙΑΝΤΣΑΚΗΣ Νικόλαος Υπαστυνόμος Β' ε.α.
ΓΙΑΝΤΣΟΥΔΗΣ Παναγιώτης Σχολή Λογιστικής /  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΓΙΑΝΤΣΟΥΔΗΣ Χρήστος Ανθυπαστυνόμος ε .α .- Α.Τ.Ευόσμου
ΓΙΑΡΜΑΣ Θεμιστοκλής Σχολή Αστυφυλάκων ΓΙΑΡΜΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - AT Καλαμαριάς
ΓΙΑΣΟΥΜΑΚΗ Κωνσταντίνα Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι.ΘεοσαλονΙκης ΓΙΑΣΟΥΜΑΚΗΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος - Τ.Α. Πολυγύρου
ΓΚΕΡΜΑΝΗ Ευαγγελία Νοσηλευτική Διδυμοτείχου /Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΓΚΕΡΜΑΝΗΣ Ανδρέας Αρχ.(ΜΠΣ) - Α.Τ.Ν.Ιωνίας Μαγνησίας
ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ Βασίλειος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος Υπαστυνόμος Β' - Α.Τ. Περιφέρειας
ΓΟΝΗΣ Χρήστος Τμήμα Μηχαανολόγων/ Τ.Ε.Ι.Λάρισας ΓΟΝΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Δελφών
ΓΟΥΛΑ Βασιλική Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΓΟΥΛΑΣ Αθανάσιος Αστυνομικός Υποδ/ντης - Α.Τ.Πρέβεζας
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Αναστάσιος Τ.Ε.Ι. Αυτοματισμού /  Χαλκίδας ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Πέτρος Αστυν.Υποδ/ντης - Α.Τ. Πετρούπολης
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ Αρχοντούλα Μαιευτική /  Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Παναγιώτης Υπαστυνόμος Β'ε.α. Α.Τ.Σπάρτης
ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΔΗΣ Γεώργιος Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία (Αθήνα) ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΔΗΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Νίκης
ΓΡΑΦΑΣ Δημήτριος Τμήμα Ηλεκτρολόγων/Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΓΡΑΦΑΣ θωμής Αρχιφύλακας - Β’ Α.Τ. Αιγάλεω
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων / Κομοτηνής ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Χαρύλαμπος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Νίκης
ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Βαλσάμης Α.Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής Ιωαννίνων ΔΑΛΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Αγίου Νικολάου
ΔΑΜΙΡΗΣ Σωτήριος Μαθηματικών Θεσσαλονίκης ΔΑΜΙΡΗΣ Ανδρέας Αστυν.Υποδ/ντής Υ Α Χίου
ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ Μαρία Πληροφορικής & Μέσων Ενημέρωσης /  Τ.Ε.Ι. Πατρών ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ Αναστάσιος Π.Υ. Βαθμού Α' - Α.Τ. Αερολιμένα Ηρακλείου
ΔΕΡΜΑΤΑΣ Παναγιώτης Σχολή Αστυφυλάκων ΔΕΡΜΑΤΑΣ Ελευθέριος Αρχιφύλακας - AT Αναλήψεως
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών /  Α.Π.Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ιωάννης Α/Δ-Υ.Ε.Ε.Β.Ε./3ο
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Διοίκηση Επιχειρήσεων /  Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ Σοψία Π.Υ.Διοικητ. Λογ.Α’ - Α.Τ.Ν.Ερυθραίας
ΔΗΜΟΥ Γεωργία Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (Αθήνα) ΔΗΜΟΥ Σωτήριος Αστυφύλακας - Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών
ΔΗΜΟΥ Σοφία Παιδαγωγικά Δημ.Εκπ.Πάτρας ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνος Α/Β - Τ.Α. Άρτας
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Χαράλαμπος Σ.Δ.Ο.-Τμήμα Διοίκησης-Διαχ/σης Έργων, Τ.Ε.Ι.Λάρισας ΓΚΟΥΒΑΤΖΗ Ελένη Αρχιφύλακας A Τ Περ. Λάρισας
ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ιωάννης Θετικών Επιστημών/ Τμήμα Φυσικά του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΓΚΕΝΤΣΟΥΔΗ Σοφία Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Τ.Α. Κομοτηνής
ΔΙΓΚΑ Αικατερίνη Παιδαγωγικά Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΔΙΓΚΑΣ Πασχάλης Αρχιφύλακας Τ Δ Ν Αλεξανδρούπολης
ΔΙΓΚΑ Αντωνία Σχολή Βιομηχανικού Σχεδιασμού /  Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΓΚΑΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - AT Λ.Πύργου
ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Μάρκος Σχολή Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πάρων /  Τ.Ε.Ι. Αγρίνιου ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΣ Ευάγγελος Αρχιφύλακας - AT θέρμης
ΔΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΔΡΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ Υπαστυνόμος Β' Δ A Β/ A Α Επιτελείο
ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ Αθανάοιος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΔΡΑΚΟΥΔΗΣ Στέργιος Αρχιφύλακα - Α.Τ.Π. Κομοτηνής



ΔΡΟΥΛΙΑΣ Ανδρέας Τμήμα Φυσικά /  Πανεπιστήμιο Κρήτης ΔΡΟΥΛΙΑΣ Διονύσιος Αρχιφόλακας - Α.Τ. Τρίπολης;
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μαρία Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου (Αθήνα) ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κωνσταντίνου Αρχιφύλακας - Υ.Α. Μυτιλήνης
ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑ Νίνα Τμήμα Γεωλογίας /Πανεπιστήμιο Πάτρας ΖΑΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ευάγγελος Αρχιφόλακας - Α.Δ. Ευρυτανίας
ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σωτήριος Τμήμα Λογιστικής /  Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΖΑΧΑΡΙΑΣ Σπυρίδων Ανθυπαατυνΰμος ε.α.
ΖΑΧΟΥ Ιωάννα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/Σχολή Οικονομικών Επιστημών ΖΑΧΟΣ Δημοσθένης Ανθ/μος ε.α.-Υ.Ε.ΛΤΤμημα Διοικητικής Υποστήριξης
ΖΑΧΟΥ Νίκη Παιδαγωγικά Δημ.Εκπ/σης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΖΑΧΟΣ Σωτήριος Αρχιφύλακας ΜΠΣ Α.Δ,Λάρισας
ΖΕΑΚΗΣ Παναγιώτης Μηχανολογία - Τ.Ε.Ι Καβάλας ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Ευτυχία Αρχιφύλακας - Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου
ΖΗΣΗ Ζωή Τ.Ε.Ι. Φυσικοθεραπείας Θεσσαλονίκης ΖΗΣΗΣ Σπυρίδων Αρχιφύλακας - Α.Τ.Πρέβαζαΐ}
ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος Σχολή Αστυφυλάκων ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος Αν.Διευθυντής Δ.ΑΚ.Α.Θ.
ΖΗΤΟΥΔΗ Ευανθία Τεχνολογία Πληρ/κης και Τηλεπ/νιων/ Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΖΗΤΟΥΔΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α/Τ. Αλμυρού
ΖΙΟΓΑΣ Δήμος Γλώοσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) ΖΙΩΓΑΣ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Μαωούσος Σχολή Αστυφυλάκων ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ Στυλιανός Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος Σχολή Αστυφυλάκων ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος Αστυν.Υποδ/ντης - ΒΎποδιευθυντής Α.Δ.Αρκαδίας
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ Μαγδαληνή Πολυτεχνική Σχολή Ιωαννίνων /  Τμήμα Μηχανικών - Επιστήμης Υλικών ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακα - Α.Τ. Φιλύρας
ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Σχολή Φαρμακευτικής /  Α.Π.Θ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Θεόδωρος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Α.Τ. Αγ.Γεωργίου
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Νικόλαος Σ.Τ.Υ.Α. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Σάββας Υπαστυνόμος Β - ΔΑΘ/ΥΚΑ/ΤΕΕΜ
ΘΕΟΔΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος ΑΣΠΕΤΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας Υπαστυνΰμος Β' - Α.Δ. Καρδίτσας
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Αθανόοιος Τμήμα Λογιστικής / Τ.Ε.Ι.Πατρών ΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρήοτος Ανθυπαστυνόμος · Τ.Τ.Ναυπάκτου
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ελένη Παιδαγωγικά Δημότικής Εκ/σης Θράκης (Αεξανδρούπολής} ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ιωάννης Αρχιφύλακα - Τ.Τ. Αλεξανδρούπολης
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Μεσολογγίου ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία Αρχιφύλακας - Επιτελείο Α.Δ.Φωκίδας
ΙΣΑΝΟΓΛΟΥ Ευτυχία Τ.Ε.Ι.Πατρών/Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. ΙΣΑΝΟΓΛΟΥ Χαράλαμπος Ανθ/μος-Υ.Ε.Λ./Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού-Υλικού
ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ Λαμπρινή Φιλολογίας /  Α.Ε.Ι. Αθήνας ΚΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας Επιτελείο - Α.Δ. Αρκαδίας
ΚΑΖΑΚΟΥ Ειρήνη Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτική Θεσσαλονίκης ΚΑΖΑΚΟΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος · Δ Α Θ/ΥΚΑ/ΤΕΕΜ
ΚΑΚΑΛΙΑ Μαρία Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας Αθηνών ΚΑΚΑΛΙΑΣ Στυλιανός Ανθυπαστυνόμος - Α.Σ.Αμόνης Χίου
ΚΑΛΑΦΑΤΗ Ευαγγέλια Τμήμα Ψυχολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Πολυγύρου
ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ Αθανάσιος Διοίκηση Επιχειρήσεων /  Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ Δημήτριος Υπαστυνόμος Β’ - Τ.Τ. Κοζάνης
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λάμπρος Τ.Ε.Ι. Ραδιολογίας-Ακτινιβολιας, Αθηνών ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ζήσιμος Αρχ/κας-Υποδ/νση Ασφ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Σ.Μ.Υ. Τρικάλων ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχ/κας-Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΛΦΑ Γ εωργία Λογιστική,Τ.Ε.Ι. Πατρών ΚΑΛΦΑΣ Βάρων Αρχ/κας -Τ.Τ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΜΗΛΑΡΗ Θεσσαλία Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Θράκης Αλεξ/πολη ΚΑΜΗΛΑΡΗΣ Πανταζής Π.Υ. - Α.Δ. Μαγνησίας /  Επιτελείο
ΚΑΜΙΝΕΛΗΣ Θεόδωρος Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ΚΑΜΙΝΕΛΗΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακας - AT Μενεμένης
ΚΑΝΕΛΛΟΥ Ευθυμία Διοίκηση Επιχειρήσεων /  Τ.Ε.Ι.Πατρών ΚΑΝΕΛΛΟΣ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ.Ναυπάκτου
ΚΑΝΤΑΡΙΝΟΥ Ιωάννα Βρεφονηπιοκομίας, Ιωαννίνων ΚΑΝΤΑΡΙΝΟΣ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος A Τ Ραιράνης
ΚΑΠΝΙΑ Αικατερίνη Ιστορικά Αρχαιολογικά Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλος ΚΑΠΝΙΑΣ Στέργιος Ανθυπαστυνόμος - A/Τα Αλμυρού
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Μαργαρ, Υπαστυνόμου - Διοικητής Α.Τ. Τυχερού
ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Πολυτεχνείο Πατρών/ Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Ε/Α.Δ. Λέσβου
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Ελένη Κοινωνικών Επιστημών /  Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο} ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Εμμανουήλ Υπαστυνόμος Β' - Επιτελείο Α.Δ. Ηρακλείου
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Θεμιστοκλής Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων /Τ.Ε .Ι. θεσσαλανίκης ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Υ.Ε.Ε.Β.Ε. /5ο
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Εμμανουέλα Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία (Αθήνα} ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣΠαν. Υπαστυνΰμος Β A Τ Μυτιλήνης
ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Πολυξένη Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Κρήτης ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ Ευσ. Ανθυπαστυνόμος - Τ.Τ. Μυτιλήνης Λέσβου
ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ Μιχαήλ - 

ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ Ελένη
Αστυνομικός Διευθυντής - Αστυνόμος Β'

ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΥ Ιωάννα Τ.Ε.Ι.Λάρισας/Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΟΣ Στυλιανός Ανθ/μος-Υ.Ε.Λ./Τμήμα Διαχείρισης Χρηματικού-Υλικού
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Χρήοτος · 
Θεμιστοκλής

Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινον. Επιστημών/ Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ Διονύσιος Ανθυπαστυνόμος ε.α.

ΚΑΡΑΝΑΛΗ Μαγδαληνή Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινον. Επιστημών/ Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ Περσεφόνη ΔΕ/Α’ - Διεύθυνση Ελεγκτηρίου Δαπανών
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ Ηρακλής Τ.Ε.Ι. Ηπείρου /  Πληροφορικής Αρτα ΚΑΡΑΤΖΑΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Α.Τ.Π. Άρτας
ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗ Ιωάννα Τεχνολογίας-Πληροφορικής και Τηλ/νιων, Τ.Ε.Ι.Ηπείρου ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗΣ Δημήτριος Υ/Β'(ε.α) - Α.Τ.Περιφ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑ Μαρίνα Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ Σωτήριος Αστυνομοκός Υποδ/ντής Α Δ Ροδόπης
ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ Σοφία Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας/Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ Ηλίας Αρχιφύλακας - Α.Τ. Λιδορικίου
ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος Σχολή Αστυφυλάκων ΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΗΣ Αντώνιος Υπαστυνόμος Β' - ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΚΑΡΟΥΖΑΚΗ Κλειώ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΚΑΡΟΥΖΑΚΗΣ Εμμανουήλ Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ.Βριλησσίων
ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Νικόλαος Ζωικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ Ναθαναήλ Αστυνομικός Υποδ/νΤή ε.α.
ΚΑΣΚΑΝΗ Χαρίκλεια Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου /  Τμήμα Αυτοματισμών ΚΑΣΚΑΝΗΣ θωμάς Αρχιφύλακας - Τ.Τ. Πρέβεζας
ΚΑΤΗ Αργυρά) Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινα ΚΑΤΗΣ Χρήοτος Υπαρχιφύλακας - Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών
ΚΑΤΡΗ Πανωραία Τμήμα Ψυχολογίας /  Θεσσαλονίκης ΚΑΤΡΗΣ θωμάς Αρχιφύλακας Μ.Α. - Υ.Α. Ηγουμενίντσας
ΚΑΤΣΑΡΟΣ Γεώργιος Τμήμα Οικονομικών Επιστημών /  Πανεπιστήμιο Πειραιά ΚΑΤΣΑΡΟΣ Δημήτριος Υπαστυνόμος ΒΆ Τ Ελευσίνας
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Αριστείδης Μαθηματικά, Πατρών ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος Υπαστυνΰμος Β' - Α.Τ. Ευπαλίου
ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Θεόδωρος Εκπ/κων Ηλεκτρολογίας/ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Αθήνας ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ Χρήοτος Αρχιφύλακας - Υ.Α. Χίου
ΚΕΛΕΜΠΕΚΗΣ Βασίλειος Πληροφορικής της Σχολής θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ΚΕΛΕΜΠΕΚΗΣ Απόστολος Ανθυπαστυνόμος /Δ Α θ /ΥΔΕΖΙ/ΤΜ.1ο
ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Παναγιώτης Τ.Δ.Α. Κομοτηνής ως Δόκιμος Αστυφύλακας ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Α.Τ. Φιλιατών
ΚΕΣΟΓΛΟΥ Αναστάσιος Τμήμα Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Κομοτηνής ΚΕΣΟΓΛΟΥ θωμάς Αστυνόμος Β' - AT Πανοράματος
ΚΙΖΑΚΗΣ Κυριαζής Τμήμα Λογιστικής /  Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΚΙΖΑΚΗΣ Ευάγγελος Αρχιφύλακας - Υ.Ε.Ε.Β.Ε. /7ο
ΚΛΕΙΩΤΗΣ Δημήτριος-Μάριος Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία (Αθήνα) ΚΛΕΙΩΤΗΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μυτιλήνης
ΚΛΩΝΑΡΗ Χαρά Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Θεσσαλίας ΚΛΩΝΑΡΗΣ Σπυρίδων Υποστράτηγος ε.α. - ΔΎ.Α.Β/Α.Α.
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Κωνσταντίνος Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας /  Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης ΚΟΚΚΙΝΟΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας Α.Τ. Λέρου
ΚΟΚΚΙΝΟΥ Σοφία Λογιστική - Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ΚΟΚΚΙΝΟΣ Μιχαήλ Αρχιφύλακας - Τμήμα Δίωξης Ναρκωπκών Ηρακλείου
ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ Εμμανουήλ Ιατρική Σχολή Ιωαννίνων ΚΟΚΟΡΟΣΚΟΣ Κωνσταντίνος Α/Υ - Α.Τ.Χαλανδρίου
ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ Σπυρίδων Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΚΟΛΙΟΥΛΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Άρτας
ΚΟΛΟΒΟΥ Μαρία Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών /  Πανεπιστήμιο Πειραιά ΓΩΓΟΥΛΑ Αικατερίνη Αρχιφύλακας - Α.Τ. Δάφνης
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας /  Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - ΔΑΕΘ/ΤΕΛ
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Σεραφείμ Ανθυπαστυνόμος - Τ.Τ. Καρδίτσας
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΥ Ευαγγελία Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών Αθηνών ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ Σεραφείμ Ανθυπαστυνόμος - Τ.Τ. Καρδίτσας
ΚΟΝΤΟΥ Μαρία Φιλολογικό Τμήμα Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Κομοτηνής ΚΟΝΤΟΣ Δημήτριος Αστυνόμος A' - AT Ιερισσού
ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Βησσαρίων Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας Αιγαίου (Μυτιλήνη} ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ Γεώργιος Υπαστυνόμος Β' ε.α.
ΚΟΠΑΝΕΖΟΥ Νομική Μαθηματικά /  Ηρακλείου Κρήτης ΚΟΠΑΝΕΖΟΣ Δρόσος Α/Υ' - Υποδ/ντης Β1 Α.Δ. Δωδ/σου
ΚΟΣΜΙΔΟΥ Γεωργία Εμπορία και MARKETING & Διαφήμισής Θεσσαλονίκης ΚΟΣΜΙΔΗΣ Θεόδωρος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Νίκης
ΚΟΥΚΟΥΝΑ Μαρία Σχολή Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας/Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ Απόστολος Υπαστυνόμος ε.α. - ΑΤΆ.Πΰλης-Αγ.Παύλου
ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗ Ελπίδα Φιλοσοφική Σχόλη /  Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) ΚΟΥΚΟΥΡΓΓΑΚΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μοιρών Ηρακλείου
ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΥ Κων/να Ιατρική Σχολή Δημοκρ.Παν/μιου Θράκης ΚΟΥΛΩΤΣΙΟΣ Γεώργιος Υ/Β'-Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίων ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ Αικατερίνη Σ.Μ.Υ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ.Π. ‘Αρτας
ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ Αντιγόνη Τ.Ε.Ι.ΛάριααςΛμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Νικόλαος Αστυνομικός Δ/ντης Υ Α Ρεθύμνου



ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Κων/νος Ευελπίδων ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ Νικόλαος Αστυνομικός Δ/ντης Υ Α Ρέθυμνου
ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ Παναγιώτης Πολυτεχνική Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΚΟΥΡΟΥΚΛΙΔΗΣ Λεωνίδας Αστυνόμος Α’ ε.α. - ΓΑΔ Θεσσαλονίκης
ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ Δημήτριος Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Α/Τ. Βόλου
ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ Δέσποινα Α.Ε.Ν.Ηπείρου/ Σχολή Πλοιάρχων Πρεβέζης ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Δημήτριος Υπαστυνΰμος Β' - Τ.Τ. Πολυγύρου
ΚΟΥΣΙΑΝΤΑ Τριανταφυλλιά Φυσικής Θεσσαλονίκης ΚΟΥΣΙΑΝΤΑΣ Παναγιώτης Ανθυπαστυνόμου - Τ.Σ.Φ. Τυχερού
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗ Ελένη Νοσηλευτική/Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ Σταύρος Αρχιφύλακας - Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικού /  Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Α.Τ. Βλαχιώτη
ΚΡΥΟΥ Αικατερίνη Σχολή Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής Ηπείρου /  Τ.Ε.Ι. Άρτας ΚΡΥΟΣ Θεοφάνης Αρχιφύλακας - Τ.Τ. Καρδίτας
ΚΥΔΟΝΑΚΗ Μαρία Διοίκηση Επιχειρήσεων & Τεχνολογίας Τροφίμων & Αγροτικών Προϊόντων ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ Αντώνιος Ανθυπαστυνόμος - Τ.Α. Κώ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α.Τ.ΑΓ.Παρασκευάς
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Νικόλαος Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Θεσσαλονίκης ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Αθανάσιος Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΚΥΤΙΔΗΣ Γεώργιος Αριστοτέλειο Πανεπ. Θεσ/νίκης Φιλοσοφική Σχολή/Τμ Αγγλικής γλώσσας και Φιλολογίας ΚΥΤΙΔΗΣ Ιωάννης Αρχιφύλακα - Τμήμα Αστυνόμευσής Δ.Α.Κ.Α.Θ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία Τμήμα Οικονομικών Επιστημών - Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστημίου ΚΩΝΣΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Υπαστυνόμος ΒΆ Τ Καματερού
ΚΟΝΣΤΑΝΤΟΥ Αικατερίνη Διοίκηση Επιχειρήσεων /  Τ.Ε.Ι. Λάριοας ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ Βασίλειος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Τ.Α. Καρδίτσας
ΚΟΣΤΑ Σοφία Τ.Ε.Ι. Ηπείρου /  Νοσηλευτικής ΚΩΣΤΑΣ Χριστόφορος Υπαστυνόμος Β' Τ Τ Άρτας
ΚΟΤΣΑΚΟΣ Νικόλαος Διοίκηση Επιχειρήσεων /  Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης ΚΟΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος - 

ΚΙΟΥΠΑΚΗ Βικτώρια
Ανθ/μος - Β' Α.Τ. Αχαμνών - Ολυμπιακού Χωριού

ΛΑΘΥΡΗΣ Ιωάννης-Αλέξανδρος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών

ΛΑΘΥΡΗΣ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - Τ.Α. Καρπενησιού

ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ Αθανασία Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Τροχαίας Κορίνθου
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ Χάιδω Σχολή Αστυφυλάκων ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ 1 Αγγελος Υπαστυνόμος Β' · ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΛΙΓΚΑΣ Αθανάσιος Σ.Μ.Α. ΛΙΓΚΑΣ Θεόφιλος Π.Υ. - Τ.Α. Άρτας
ΑΙΩΝΑΣ Δημήτριος Νομική Κομοτηνής ΑΙΩΝΑΣ Παναγιώτης Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Α.Τ.Ναυπάκτου
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ Χρύσα Φιλοσοφικό - Παιδαγωγικό & Ψυχολογίας Ιωαννίνων ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας - Α.Τ. Ιτέας
ΜΑΛΑΜΗΣ Γρηγΰριος Διοίκ. Γεωργ.Επιχ.Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος ΜΑΛΑΜΗΣ Βασίλειος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ.Π. Άρτας
ΜΑΜΑΚΟΥ Φωτεινή Σχολή Αστυφυλάκων ΜΑΜΑΚΟΥ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - AT Βασιλικών
ΜΑΝΕΤΑΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΑΝΕΤΑΣ Παράσχος Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΜΑΝΕΤΑΣ Νικόλαος Λογιστική Ηπείρου /  Τ.Ε.Ι. (Πρέβεζα) ΜΑΝΕΤΑΣ Εμμανουήλ Ανθυπαστυνόμος ε.α.
ΜΑΝΟΛΑΚΗ Χριστίνα Σχολή Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής/ Πανεπιστημίου Μακεδονία ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - AT Συκεών
ΜΑΝΟΛΑΚΗΣ Παναγιώτης Πληροφορικής & Μέσων Ενημέρωσης /  Τ.Ε.Ι. Πατρών ΜΑΝΟΛΑΚΗΣ Μαρίνος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Αεροπιμένα Ηρακλείου
ΜΑΝΩΛΗΣ Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΑΝΩΛΗΣ Δημήτριος Υπαστυνόμος Α'ε.α.
ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη Κοινωνικής Εργασίας /  Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου (Κρήτης) ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης Υπαστυνόμος Β' - Α.Τ.Ναυπάκτου
ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ Ραφαήλ Οικονομική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ Χαράλαμ Αστυνομικός Δ/ντής A Τ Ρεθύμνου
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Γεώργιος Ηλεκτρονικών, Τ.Ε.Ι. Χανίων ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Σταμάτιος Αρχιφύλακας Τ A Ε Χανίων
ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Αντώνιος Τμήμα Μηχανικών και Επικοινωνιακών Συστημάτων /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΜΑΡΚΕΤΑΚΗΣ Παναγιώτης Αοτυν.Υποδ/ντης - ΑΆ.Τ. Περιστεριού
ΜΑΡΟΥΛΗ Γεωργία Τμήμα Νοσηλευτικής /  Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΜΑΡΟΥΛΗΣ θώμας Αρχιφύλακας - Α.Τ. Λιδορικίου
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
Αναστασία

Τμήμα Λογοθεραπείας /  Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Αθανάσιος

Αρχιφύλακας - Α.Τ. Δελφών

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος Τ.Ε.Ι. θεοσαλονίκης Παράρτημα Κατερίνης /Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Υ.Ε.Υ.Β.Ε.
ΜΑΤΣΟΥΚΗ Ελένη Φιλολογικό Θεσσαλονίκης ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Μιχαήλ Υπαστϋνΰμος Α' - ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ Νικόλαος Οργάνωοη και Διοίκηση Επιχ/σεων /  Πανεπιστήμιο Πειραιά ΜΕΡΜΙΓΚΗΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας · Αστύν.Τήμα Βραχατίου
ΜΗΛΙΟΥ Ολυμπία Κοιν.Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ Ελένη Π.Υ.- Α.Τ.Περιφ. Λάρισας
ΜΗΤΡΙΤΖΙΚΟΣ Χρηστός Σχολή Αστυφυλάκων ΜΗΤΡΙΤΖΙΚΟΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Υ.Α. Αλεξανδρούπολης
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Αναστασία Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αστυνόμος Α' Δ Α Β/ΑΑ/Επιτελείο
ΜΗΤΣΗΣ θωμάς Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών ΜΗΤΣΗΣ Χρήστος Υπαστυνόμος Β/ΓΥΑΒ/ΑΑ
ΜΟΡΦΗΣ Κωνσταντίνος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΟΡΦΗΣ Διαμαντής Αρχιφύλακα - Τ.Α. Δ.Α.Κ.Α.Θ.
ΜΟΡΦΗΣ Παναγιώτης Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης ΜΟΡΦΗΣ Διαμαντής Αρχιφύλακα - Τ.Α. Δ.Α.Κ.Α.Θ.
ΜΠΑΚΑ Ευσταθία Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Μεσολογγίου ΜΠΑΚΑΣ Χρήστος Αστυνόμος Α εα A Τ Ν Ερυθραίας
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ Στεφανία Τουρ.Επιχ/σεων, Τ.Ε.Ι. θεσ/κης ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Αντώνιος Ανθυπαστύνόμος A Τ Φαρσάλων
ΜΠΑΚΟΛΑ Ελένη Μαθηματικό, Ιωαννίνων ΜΠΑΚΟΛΑΣ Νικόλαος Υπαστυνΰμος Β' Τ Τ Ελασσόνας
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Απόστολος Τ.Ε.Ι. Λάρισας/ Ηλεκτρολογίας ΜΟΛΩΝΗ Ευτυχία Π.Υ. - Α.Τ. Άρτας
ΜΠΑΚΟΛΑΣ Δημήτριος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Ξάνθης ΜΠΑΚΟΛΑΣ Νικόλαος Υπαστυνόμος ΒΎ Τ Ελασσόνας
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Γεωργία Σχ. θετικών Επιστημών/ Τμ. Στατικής & Αναλ,Χρημ Μαθηματικών / Πανεπιστήμιου Αιγαίου ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ Τριανταφυλλιό Αρχ. MAY - ΤΕΑΠΑΣΑ
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Ευάγγελος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΛΑΣΚΑΡΗ Παναγιώτα Π.Υ. - Τ.Σ.Φ. Ιάσμου
ΜΠΑΛΚΟΥΡΑ Χριστίνα Τ.Ε.Ι. Αισθητικής και Κοσμολογίας, Θεσσαλονίκης ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ Οδυσσέας Αρχ/κας-Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΠΑΜΠΑΚΑ Νικολέτα Μοριακής βιολογίας και Γενετικής Δημοκρίτειου ΜΠΑΜΠΑΚΑΣ Ιωάννης Αρχιφύλακα - Α.Τ. Σουφλίου
ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Κων/νος Αστυφυλάκων ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ Ανδρέας Αστυνομικός Υποδ/ντής - ΔΟΝ/ΑΕΑ
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ Καλλιόπη Νομική Αθηνών ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αστυνόμος Α1 · ΒΆ.Τ. Ηρακλείου
ΜΠΕΛΤΣΟΣ Θεόδωρος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. /  Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΜΠΕΛΤΣΟΣ Σωτήριος Υπαστυνόμος Α’ ε.α.
ΜΠΕΡΝΑΡΑΣ Χρήοτος Φιλολογία /  Ιωαννίνων ΜΠΕΡΝΑΡΑΣ Ευάγγελος Υπαστυνόμος Α' - Α.Δ. Καρδίτσας
ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ Σταύρος Αστυφυλάκων ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ Νικόλ. Αρχιφύλακας Υ Α Ρεθύμνου
ΜΠΙΡΗΣ Χαράλαμπος Τ.Ε.Ι. Αθηνών Νοσηλευτικής ΜΠΙΡΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Πρέβεζας
ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη Πληροφορική/Τ.Ε.Ι. Καστοριάς ΜΠΛΕΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παναγιώτης:
Ανθυπαστυνόμος - ΓΑΔ θεοοαλονίκης

ΜΠΟΣΚΟΥ Φωτεινή Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης ΜΠΟΣΚΟΣ Χρήστος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Προμαχώνα
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Γεωργία Εφαρμογή Ξένων Γλωοσών στη Διοίκιση και στο Εμπόριο-Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ Χρήστος Αστυνόμος Α’ /  ΔΑΘΛΆΒΑΧ
ΜΠΟΥΜΠΑΚΗΣ Νικόλαος Σχολή Αστυφυλάκων ΜΠΟΥΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος τ Αρχιφύλακας - Α.Τ. Βιάνου Ηρακλείου
ΜΠΟΥΤΗ Παναγιώτα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΜΠΟΥΤΗΣ Πασχάλης Υπαστυνΰμος Β’ - Α.Τ. Περιφέρειας
ΜΠΡΑΝΤΖΟΣ Θεόφιλος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Κομοτηνής/ Σχ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ΜΠΡΑΝΤΖΟΣ Κωνσταντίνος Υπαστυνόμος Β’ ε.α. - Υ.Ε.Υ.Β.Ε
ΜΠΡΑΤΣΑ Παναγιώτα Επιοτ. Της Προσχ. Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αιγαίου (Ρόδος) ΜΠΡΑΤΣΑΣ Χρήστος Αρχιφύλακας A Τ Κήπων
ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗ Αννα Τ.Ε.Φ.Α.Α., Τρικάλων ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ Πέτρος Αρχιφύλακας A Τ Τυρνάβου
ΜΟΡΑΪΤΗΣ Νικόλαος Ηλεκτρολογία/Τ.Ε.Ι. Πατρών ΜΩΡΑίΤΗΣ Αριστείδης Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Μαραθώνα
ΝΑΚΑ Αλεξάνδρα Νομική θεσ/νικης ΝΑΚΑΣ Ευάγγελος Υπαστυνόμος Α' - Τ.Δ.Λ.Πρέβεζας
ΝΑΚΙΑ Κωνσταντίνα Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΝΑΚΙΑΣ Φώτιος Αστυνομικός Υποδ/ντης - Α.Τ. Καναλλακίου
ΝΑΚΟΥ Νικόλαος Σχολή Πληροφορικής-Τ.Ε.Ι. Καβάλας ΝΑΚΟΥ Χρήστος Αρχιφύλακας - Υ.Μ.Δ.Θ.
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αικατερίνη Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας /  Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Κεφαλληνίας ΒΑΣΙΛΑΚΗ Δέσποινα Π.Υ - Α.Τ. Χαίδαρίου
ΝΕΥΡΑΣ βασίλειος Ιατρική Θεσσαλονίκης ΝΕΥΡΑΣ Απόστολος Ανθυπαστυνόμος - Α.Δ. Καρδίτσας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ασημάκης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής /  Πανεπιστήμιο Πατρών ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος - Επιτελείο Α.Δ. Κορινθίας
ΝΙΚΟΛΕΝΔΡΗ Κυριακή Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας Αθήνας / Εθνικό και Καποδιστριακύ Πανεπιστήμιο Αθηνών ΝΙΚΟΛΕΝΔΡΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Αερολιμένα Κώ
ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ Ταξιάρχης Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ Νικόλαος Ταξίαρχος ε.α. - Δ.A.Β/Α.Α./Επιτελείο
ΝΟΥΣΙΟΥ Δήμητρα Ιατρικό Τμήμα Σ.Σ.Α.Σ. ΝΟΥΣΙΟΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας Β Α Τ  Λάρισας
ΝΤΑΛΚΑΣ Γεώργιος Τ.Ε.Ι. Σερρών - Πολιτικών Δομικών Εργών ΝΤΑΛΚΑΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Φιλιππιύδας
ΝΤΑΣΙΟΥ Μαρία Πανεπιστήμιο Οικονομικών Επιστημών Πάτρας ΝΤΑΣΙΟΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας - Τ.Α. Καρπενησιού



ΝΤΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Ηρακλείου Κρήτης ΝΤΕΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ Αστυνόμος ΒΆΕΑ/ΕΚΕ
ΝΤΕΜΗΡΗ Ελένη Ανώτατη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηρακλείου Κρήτης ΝΤΕΜΗΡΗΣ Διονύσιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μολάων
ΝΤΙΝΑ Αικατερίνη Νομική θεσ/νικής ΝΤΙΝΑΣ Κωνσταντίνος Αστυνομικός Υποδ/ντή ε.α.
ΝΤ0ΥΣΚΑ Σοφία Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΝΤΟΥΣΚΑΣ Νικόλαος Ταξιάρχου ε.ο.θ.
ΞΕΝΙΚΟΣ Εμμανουήλ Νομική Θεσ/νικης ΞΕΝΙΚΟΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας A Τ Ρεθύμνου
0ΣΣΑ Μαρία Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσής Δήμοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΟΣΣΑΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Προμαχώνα
ΠΑΛΤΣΙ0Υ Χρυσούλα Νομική Σχολή Δήμοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ΠΑΛΤΣΙΟΣ Πέτρος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Σερρών
ΠΑΝΟΥ Ζωη Τμήμα Λογιστικής Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας ΠΑΝΟΥ Χρήστος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Βεύης
ΠΑΝΤΑΖΗ Αλεξάνδρα Τμήμα Αγγλικής φιλολογίας /  θεοσαλονίκης ΠΑΝΤΑΖΗΣ Δημήτριος Υπαστυνάμος Β' - Υ.Α. Ηγουμενίτσας
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Γεώργιος Γεωπληροφορικής & Τοπογραφίας/ Τ.Ε.Ι. Σερρών ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας · Α.Τ. Πτολεμαϊδας
ΠΑΠΑΓΕ0ΡΓΙ0Υ Γεωργία-Αριοτέα φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΖΕΡΕΜΕ θεοδώρα Π.Υ.Α'
ΠΑΠΑΓΕ0ΡΓΙ0Υ Σοφία Διοίκήσή-Διαχείριση Έργων/ Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Α.Υ. Πτολεμαϊδας
ΠΑΠΑΔΑΚ0Υ θεοδώρα Εθνικό Καποδιστριακΰ Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Τμήμα Φιλοσοφίας/Σχολή Σλαβικών Σπουδών ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Παναγιών. Αστυνόμος A ΑΕΑ/ΕΚΕ
ΠΑΠΑΔΑΚ0Υ Πολύτιμη Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Φ.Π.Ψ./Τμήμα Ψυχολογίας Αθηνών ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Παναγιωτ. Αστυνόμος Α ΑΕΑ/ΕΚΕ
ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΑ0Υ Αναοτασία Πολιτικών Επιστημών /  Πανεπιστημίου Κρήτης ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Υποστράτηγος - Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης
ΠΑΠΑΘΑΝΣΙ0Υ Αθηνά Τεχνολογίας Τροφίμων/ Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Καρδίτσα ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Φλώρινας
ΠΑΠΑΡΓΥΡΙ0Υ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΠΑΠΑΡΓΎΡΙΟΥ Χαρίλαος Υπαστυνάμος Β' - Αστυ. Τμήμα Ξυλοκάστρου
ΠΑΠΑΡ0ΥΠΑΣ Νικόλαος ΤΕΦΑ Κομοτηνής/ Πανεπιστήμιο Θράκης ΠΑΠΑΡΟΥΠΑΣ Παναγιώτης Αστυν.Δ/ντής - Β' Υποδ/ντής Α.Δ. Ευρυτανίας
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ιωάννης Τμήμα Τεχν. Πλτρχρ. και Τηλεπικοινωνιών /  Σχ. Διοίκησης και Οικον. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Αρτα ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος Αστυφύλακας - Τ.Σ.Φ. Κάτω Κλεινών
ΠΑΠ0ΡΑΚΗ ΕλισάΡετ-Μαρία Ιστορία & Αρχαιολογίας /  Α.Ε.Ι. Καλαμάτας ΠΑΠΟΡΑΚΗΣ Ελευθέριος Υπαστυνάμος Β' - Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου
ΠΑΣΧΑΛΙΑ Αντωνία Πανεπ. Αιγαίου /  Σχολή Κοινωνικών Επιστημών / Τμ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακα - Τμήμα Αστυνόμευσης Δ.Α.Κ.Α.Θ.
ΠΕΤΡΟΥ Ελευθέριος Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγων Λαμίας ΠΕΤΡΟΥ Αθάνασιος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Αμυνταίου
ΠΕΤΡΟΥΖΕΛΛΗΣ Γρηγΰριος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη) ΠΕΤΡΟΥΤΖΕΛΛΗΣ Ευστράτιος Αρχιφύλακας - Α.Τ.Αγιάοου
ΠΕΤΡ0ΥΖΕΛΛΗΣ Νικόλαος Διοίκηση Μονάδων Υγείας /Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας ΠΕΤΡΟΥΤΖΕΛΛΗΣ Ευστράτιος Αρχιφύλακας - Α.Τ.Αγιάοου
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ Αθανασία Τμήμα φιλολογίας /  φιλοσοφικής Σχολή Α.Π.Θ. ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Νικόλαος Υπαστυνάμος ε.α. · AT Επανομής
ΠΗΤΑ Βασιλική Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / φιλοσοφική Σχολή/Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγική & Ψυχολογίας ΠΗΤΑΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακα - Τ.Α.Δ.Α.Κ.Α.Θ.
ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Γεώργιος Σχολή Αστυφυλάκων ΠΙΠΕΡΤΖΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας Μ.Α.Υ. - Α.Τ. Περιφέρειας
ΠΟΛΙΤΗ Μαρία Φιλοσοφική Σχολή /  Τμήμα Φιλολογίας ΠΟΛΙΤΗΣ Τριαντάφυλλος Αρχιφύλακα - Α.Τ, Κήπων
Π0ΥΛ0Υ Γ εωργία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαιδευσης/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΠΟΥΛΟΣ Σίμος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Δελφών
ΠΡΕΚΑΣ Γεώργιος Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας /  Τμήμα Λογιστικής /  Τ.Ε.Ι. Λογιστικής Χαλκίδας ΠΡΕΚΑΣ Αντώνιος Α/Υ - Α.Τ.Ν.Μάκρης
ΠΥΡΓΑ Ευτυχία Τμήμα Αυτοματισμού/ Τ.Ε.Ι Μεσολογγίου ΠΥΡΓΑΣ Γεώργιος Ανθυποστυνόμος - Τ.Τ.Ναυπάκτου
ΡΑΡΡΑ Βάγια Τ.Ε.Ι. Νοσηλευτικής, Ηπείρου ΡΑΡΡΑΣ Ευάγγελος Αρχιφύλακας A Τ Τυρνάβου
ΡΙΖΑΚΗ Αννα Μαθηματικό Ιωαννίνων ΡΙΖΑΚΗΣ Μιχαήλ Αστυνομικός Υποδ/ντης - ΔΑΕΘ/ΥΜΕΤ
ΡΙΖ0Υ Ανθή-Νιάβη Ιατρική Ιωαννίνων ΡΙΖΟΣ Ιωάννης Αστυνομικός Δ/ντής - Α.Δ. Πρέβεζας
ΡΙΖ0Υ Παρασκευή Οργάνωση κοι Διοίκηση Επιχ/σεων /  Πανεπιστήμιο Πειραιά ΡΙΖΟΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας - Δ-νοη Αστυν.Δυτικής Ατπκής-Εππελείο
Ρ0ΥΜΚ0Σ Ιωάννης Αριατοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης/ Τμ. Οικον, Επιστημών Σχολής Νομικών Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών
ΡΟΥΜΚΟΣ Θεόδωρος Αστυνόμος A' -Υ.Ε.Υ.Β.Ε.

ΣΑΚΑΛΑΚΗ Φωτεινή Εμπορίας και Διαφήμισης Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακα - Α.Τ. Αλεξανδρούπολης
ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Παναγιώτης Οικονομικό Πανεπιστήμιο /  Τρίπολης ΣΑΚΑΛΙΔΗΣ Νικόλαος Υ/Β' ε.α.
ΣΑΚΚΑ Σοφία Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. ΣΑΚΚΑΣ Δημήτριος Υπαστυνόμος ΒΆ Τ Φαρσάλων

Α γαπητοί συνάδελφοι, 32,5 χρονιά  μοιράστηκα μαζί σας την 
καθημερινότητα, δύσκολες, δυσάρεστες αλλα και ευχάριστες 
στιγμες.Η ρθε η ω ρα να  μοιραστώ  μαζί σας το Α Γ Ν Ο  Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Α  
Π Α Ρ Θ Ε Ν Ο  Ε Λ Α ΙΟ Λ Α Δ Ο  απο τον ελαιώ να μας που βρίσκεται στο 
χω ρίο Ικλαινα της Κ αλαματας. Π ιστο ί στις παραδοσιακές μεθόδους 
καλιεργειας και συγκομιδής ,ΔΕΝ  χρησιμοποιούμε φυτοφαρμακα και η 
επεξεργασία ,η  φύλαξη και εμφιαλω ση γ ίνεται κατα τα  αυστηρα διεθνή 
π ρ ο τυ π α Ι5 0  κα ιΗ Α (Χ Ρ .Ε τσ ι ώ στε να  είμαστε σ ίγουροι οτι σε κάθε 
συσκευασια  Ε Ξ Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Α  Π Α Ρ Θ Ε Ν Ο Υ  Ε Λ Α ΙΟ Λ Α Λ Ο Υ ,εκτος απο 
την πλούσια  γεύση και το μοναδικό αρω μα,πληρει προϋποθέσεις όπω ς 
0-0 ,3%  οξύτητα ,0%  ξενες υλες,0%  χοληστερόλη,Κ ρύας 
επεξεργασιας.Στοιχεια  που εξασφαλίζουν Υ Γ Ε ΙΑ  και Μ Α Κ Ρ Ο Ζ Ω ΙΑ .

Μ ε ενα τηλεφώ νημα στο 215-5103800 (μπορείτε να  παραγγειλετε και 
ηλεκτρονικά  μεσω της ιστοσελίδας μας) δω ρεάν παράδοση κατ οικον 
εντός αττικής Η παραλαβή απο την έδρα τη ς ετα ιρείας μας, 
Κ Ρ Ε Ο Ν Τ Ο Σ  110 Σ Ε Π Ο Λ ΙΑ (Δ ΙΠ Λ Α  Α Π Ο  Μ Ε Τ Ρ Ο  
Σ Ε Π Ο Λ ΙΩ Ν ).Γ ια  ολη την υπόλοιπη Ε Λ Λ Α Δ Α  παράδοση κατ οικον 
Μ Ο Ν Ο  Μ Ε  4,50 Ε Υ Ρ Ω  για  τις ακόλουθες συκευασιες(2-4  5κιλά Η 1 
16κιλο).δειτε τις προσφ ορές μας

ΕΜΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Π Α Κ Ε Τ Ο  1
2 συσκευασίες τω ν 5 κ ιλώ ν - 44€

(από 5 2 €  αρχική τιμή, κέρδος Η€)
3 συσκευασίες τω ν 5 κ ιλώ ν - 636 

(από 75€ αρχική τιμή, κέρδος 12€)

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Π Α Κ Ε Τ Ο  2
2 συσκευασίες τω ν 16 κ ιλώ ν - 130€ 

(από 14()€ αρχική τιμή, κέρδος 10€)
3 συσκευασίες τω ν 16 κιλώ ν - 188€ 

(από 2 1 0 €  αρχική τιμή, κέρδος 22€)



ΣΑΜΑΡΑ Σοφία Φιλολογία Πάτρας ΣΑΜΑΡΑΣ Παναγιώτης Αστυν. Υποδ/ντη - Ε/Α.Δ. Λέσβου
ΣΑΜΟΥΡΗ Ηλιάνα Εμπορίας Διαφήμισης Ιεράπετρας, Ανώτατο Τεχν. Ιδρυμα Κρήτης ΣΑΜΟΥΡΗΣ Βάιος Αρχιφύλακας Τ Τ Λάρισας
ΣΑΝΔΡΟΣ Μιχαήλ Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής /  Πανεπιστημίου Πατρων ΣΑΝΔΡΟΣ θωμάς Αστυνομικός Υποδ/ντης - Α.Δ. Σερρών /  Επιτελείο
ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Κυριακή Νομική Κομοτηνής, Πανεπιστήμιο Θράκης ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ Παναγιώτης Αστυν.Δ/ντης-Α.Δ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΣΑΡΛΑΝΗΣ Ιωάννης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων / Τ.Ε.Ι. Αθηνών ΔΗΜΟΥ Νίκη Π.Υ./ΔΕ/Γ - ΤΕΑΠΑΣΑ
ΣΕΪΔΟΓΛΟΥ Νικόλαος Σχολή Εμπορίας & Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων /  Τ.Ε.Ι. Φλώρινας ΣΕΪΔΟΓΛΟΥ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - AT θέρμης
ΣΕΛΙΑΜΗ Αναστασία Φαρμακευτική Σχολή / Πανεπιστήμιο Πατριόν ΣΕΛΙΑΜΗΣ θεολόγος Αρχιφύλακας M A Y / Α.Τ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΣΕΛΙΜΑΣ Δημήτριος Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών /  Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΣΕΛΙΜΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Λουτρακιού
ΣΕΝΤΟΝΑ Μαρία Ιατρική Αριοτοτέλειο /  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΕΝΤΟΝΑΣ Στέργιος Α/Δ - Δ/ντης Β’ Α.Δ. Δωδ/οου
ΣΕΡΑΦΕΙΜ Μαρία Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας-Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας -Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ Σταύρος Ανθυπαστυνόμος ΔΑΘ/ΤΑ Εχεδώρου
ΣΙΑΔΗΜΑ Γεωργία Τμήμα Ιστορικό- Αρχαιολογικό Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών ΣΙΑΔΗΜΑΣ Ευάγγελος Υπαστυνΰμος Β Α Τ  Μάνδρας
ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ Δημήτριος Σχολή Αστυφυλάκων ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ Χρήστος Ανθυπαστυνόμος ε.α. - Α.Τ.Γαβαλούς
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή Οδοντιατρική Σχολή Α.Π.Θ, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος Ανθυπαστμνόμος ε.α. - ΑΤΆ.Πΰλης-Αγ.Παύλου
ΣΙΜΟΥ Πολυξένη Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΣΙΜΟΥ Χρήστος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Άρτας
ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣ Στέφανος Σχολή Αστυφυλάκων ΣΚΑΡΛΑΤΟΥΔΗΣΙωάννης Αρχιφύλακας ΔΑΘ/ΥΚΑ/ΤΕΕΜ
ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗ Αναστασία Παιδαγωγικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΣΟΥΓΙΟΥΛΤΖΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α.Τ.Ν. Μουδανιών
ΣΟΥΜΕΛΑ Ασημίνα Τμήμα Νοσηλευτικής/ Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΣΟΥΜΕΛΑΣ Αθανάσιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μύρινας
ΣΠΑΤΙΟΤΗ Αννα Πληροφορική Οικονομικού Πανεπιστήμιού Αθηνών ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ Αθανάσιος Υπαστυνόμος Β ΔΑΒ.ΑΑ/Επιτελείο
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών / Τμήμα Κοινωνιολογίας ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας Αστυνόμος A ΑΕΑ/ΕΚΕ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΟΥ Ελένη Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών/ Πανεπιστήμιο Πειραιώς ΣΤΑΜΑΤΕΛΛΛΟΣ Ιωάννης Αστυνόμος Α’ - Α.Τ. Δελφών
ΣΤΑΜΟΣ Παναγιώτης Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου /  Α.Ε.Ι. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΣΤΑΜΟΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Κοζάνης
ΣΤΙΦΑΝΟΥΔΗΣ Γεώργιος Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τ.Ε.Ι Σερρών ΣΤΙΦΑΝΟΥΔΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακα - Α.Δ.Αλεξανδρούπολης/ ΕππελείαΤ.Τ.Υ.Ε.Π.
ΣΥΡΓΚΑΝΗΣ Δημήτριος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Τοσούλα Αρχ/κας-Α.Τ.Περιφ.ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΑΚΜΑΚΗΣ Ευστάθιος Σ.Μ.Υ.Ν. ΤΑΚΜΑΚΗΣ Γεώργιος Ανθ/μος-Τμήμα Δίωξης Λαθρομετανάστευσης Αθήνων
ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ Γρηγόριος Πολιτικών Επιστημών-Δ.Π.Θ. ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ Ιωάννης Αστυνόμος Α - ΔΑΘ/ΥΕΛ
ΤΑΜΒΑΚΗΣ Απόστολος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Μηχανικός Η/Υ και Δικτύων ΤΑΜΒΑΚΗΣ Γεώργιος Αστυνομικός Δ/ντής Α Δ Αλμυρού
ΤΑΣΟΥΛΗΣ Χρήστος Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας Κοζάνης ΤΑΣΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος Αρχιφύλακας ΜΆ. - Β'Τ.Σ.Φ. Φιλιατών (Λιάς)
ΤΑΣΣΗ Δέσποινα Τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Πόρων /  Τ.Ε.Ι. Αγρίνιου ΤΑΣΣΗΣ Χρήστος Αρχιφύλακας - Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου
ΤΑΤΣΙΩΝΑ Μαρίνα Βιβλιοθ. · Αρχειονομίας /  Ιΰνιο Πανεμιστήμιο ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Τ.Α. ‘Αρτας
ΤΑΤΣΙΟΝΑΣ Νικόλαος Τ.Ε.Ι. Καρδίτσας /  Σχεδ. & Τεχν.Ξύλου ΤΑΤΣΙΩΝΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Τ.Α. Άρτας
ΤΕΜΕΛΟΥΔΗ Άννα Μαρία Νομική Σχολή Α.Π.Θ. ΤΕΜΕΛΟΥΔΗΣ Παναγιώτης Αστυφύλακας - Υ.Μ.Δ.Θ.
ΤΕΡΖΗ Αθήνΰ Νομική Σχολή Α.Π.Θ. ΤΕΡΖΗΣ Ιωάννης Υπαστυνόμος Β’ - AT Χαριλάου
ΤΖΑΛΑΖΙΔΟΥ Αννα Ιστορίας και Εθνολογίας- Α.Ε.Ι. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΤΖΑΛΑΖΙΔΗΣ Λεωνίδας Αρχιφύλακας - Τ.Τ. Κο£άντ|£__
ΤΖΑΝΕΤΗ Ευστρατία Σχολή Αστυφυλάκων ΤΖΑΝΕΤΗΣ Ευστράτιος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ. Καλλονής
ΤΖΙΛΒΙΛΗΣ Μιχαήλ-Πρόδρομος Σχολή Αστυφυλάκων ΤΖΙΛΒΙΛΗΣ Ευστράτιος Αρχιφύλακας - Ε/Α.Δ. Λέσβου
ΤΖΙΜΑ Δήμητρα Νοσηλευτική Πατρών ΤΖΙΜΑΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Θεσπρωτικού
ΤΖΙΡΑΚΗ Ελευθερία Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολύμεσων /  Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ΤΖΙΡΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Αρκαλοχωρίου Ηρακλείου
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Αλέξανδρος Φιλολογίας Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Αθανάσιος Υπαστυνόμος Β ΓΑΔΘ/ΤΕΛ
ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ Ελένη Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Γεώργιος Ανθυπαστυνόμου ε.α.
ΤΟΤΣΙΟΣ Κωνσταντίνος Αριοτοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΦιλοσοφικήΣχολή /  Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας ΤΟΤΣΙΟΣ Ηλίας Αρχιφύλακα - Τ.Α.Δ.Α.Κ.Α.Θ.
ΤΡΙΑΝΤΟΥ Ειρήνη Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης ΤΡΙΑΝΤΗΣ Νικόλαος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Κακαβιάς
ΤΣΑΓΓΑ Γεωργία Σχολή Αστυφυλάκων ΤΣΑΓΓΑΣ Χαράλαμπος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Πρέβεζας
ΤΣΑΓΓΑΡΑΤΟΣ Παναγιώτης Γεωπονική Πανεπιστήμιο Αθηνών Γ ΑΡΔΟΥ Αγγελική Αρχιφύλακας - Α.Τ.Παιανίας
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Γεώργιος Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας/Φιλοσοφίκης Σχολής/Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακας - AT Σύκεών
ΤΣΑΚΙΡΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Ελένη Ιατρική Αλεξανδρούπολης ΤΣΑΚΙΡΜΠΑΛΟΓΛΟΥ Σταύρος Υπαστυνόμος Β' - ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΤΣΑΜΗΣ Χρήστος Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. Λαμίας ΤΣΑΜΗΣ Δημήτριος Ανθυπαστυνόμος - Τ.Τ.Αυτ/μων Μαγνησίας
ΤΣΑΝΤΑΚΗ Κερασία Τμήμα Οικονομικών Επιστημών-Πανεπιστήμιο Μακεδονία ΤΣΑΝΤΑΚΗΣ Γεώργιος Υ/Α’-Δ.Α.Θ./Τ.Α.ΠΟΛΙΧΝΗΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΤΣΑΠΑΝΗ Ιωάννα Σχολή Αστυφυλάκων ΤΣΑΠΑΝΗΣ Ζαχαρίας Αστυφύλακας Τ Σ Φ Φερών
ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ Αργύριος Αριοτοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ Αναστάσιος Αρχιφύλακας ε.α. - Τ.Α. Κομοτηνής
ΤΣΑΤΣΗΣ Αχιλλέας Σχολή Αστυφυλάκων ΤΣΑΤΣΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας - ΔΑΕΘ/ΥΑΤ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ Ηλίας Πολιτικών Μηχανικών /  Ξάνθης ΤΖΕΛΕΠΗΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας ΜΆ.Υ - Υ.Α. Σερρών
ΤΣΕΛΙΚΗ Μαργαρίτα Τμήμα Οικονομικών /  Νομική Σχολή Αθηνών ΤΣΕΛΙΚΗΣ Ηλίας Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μάνδρας
ΤΣΙΑΜΙΤΑ Χρυσοόλα Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) ΤΣΙΑΜΙΤΑΣ Γεώργιος Αρχιφύλακα - Τ.Δ.Α. Διδ/χού
ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Γεώργιος Τμήμα Μηχανολογίας /  Τ.Ε.Ι, Καβάλας ΤΣΙΚΟΥΔΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Αστυν.Τήμα Βραχατίου
ΤΣΙΡΙΚΑ Καλλΰπη Επιστημών του Ανθρώπου-Παιδ.Τμημ.Προοχ.Εκπ/σης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΤΣΙΡΙΚΑΣ Χρήστος Αρχιφύλακας A Τ Περ.Λάρισας
ΤΣΙΡΜΕΝΛΗ Μαρία Εφαρμ. Πληροφορ. Στη Διοίκηση και στην Οικονομία Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (Λευκάδα) ΤΣΙΡΜΕΝΛΗΣ Κων/νος Υπαστυνόμος Β’ ε.α.
ΤΣΙΩΤΑΣ Ιωάννης Σχολή Ικάρων ΤΣΙΩΤΑΣ Ευάγγελος Αστυνόμος A’ - Υ.Α. Σερρών
ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Βασίλειος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών / Πανεπιστήμιο Πατρών ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ Κωνσταντίνος Υποστράτηγος - ΤΕΑΠΑΣΑ
ΤΣΟΥΦΗΣ Δημοσθένης Σχολή Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. ΤΣΟΥΦΗΣ Νικόλαος Υ/Β’(ε.α.)-Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών ΛΑΡΙΣΑΣ
ΦΑΡΜΑΣΠΝΗ Αναστασία Σχολή Οικονομικών Επιστημών /  Α.Ε.Ι. Πάτρας ΦΑΡΜΑΣΩΝΗΣ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος Επιτελείο - Α.Δ Αρκαδίας
ΦΕΚΟΣ Χρυαοβαλόντης Φυσιοθεραπευτικό Θεσσαλονίκης /  Τ.Ε.Ι. Σίνδου ΦΕΚΟΣ Δημήτριος Αρχιφύλακας ε.α. - Α.Τ. Καρδίτσας
ΦΙΑΓΚΟΥΣΑΚΗ 1Ελλη Σχολή Πολιτικών Επιστημών /  Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) ΦΙΑΓΚΟΥΣΑΚΗΣ Μιχαήλ Αρχιφύλακας - Α.Τ. Περιφέρειας Ηράκλειού
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Νικόλαος Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων / Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ Ιωάννης Υπαστυνόμος Β’ - Α.Τ. Αγίου Μύρωνα Ηρακλείου
ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗ Εμμανουέλα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης ΦΟΙΝΙΚΙΑΝΑΚΗΣ Μιχαήλ Ανθυπαστυνόμος ΤΑΕ Ηρακλείου
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ Σχολή Εμπορίου και Διαφήμισης /  Τ.Ε.Ι Ιεράπετρας ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Μοιρών Ηρακλείου
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Φανούριος Σχολή Αστυφυλάκων ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ Φραγκίος Αρχιφύλακας - Τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου
ΦΡΥΣΟΥΛΗ Αναστασία Γαλλική Φιλολογία Αθήνων ΦΡΥΣΟΥΛΗΣ Παναγιώτης Υπαστυνόμος Β’ - Επιτελείο Α.Δ. Ηρακλείου
ΦΟΤΑΚΗ Λαμπρινή-Μαρία Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ιωαννίνων Α.Ε.Ι. ΦΩΤΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ.Ν.Μάκρης
ΧΑΤΖΑΚΟΣ Φώτιος Τμήμα Διοίκησης Επιχείρησης/ Τ.Ε.Ι. Λάρισας ΧΑΤΖΑΚΟΣ Νικόλαος Υπαστυνόμος Β Α Τ  Αλμυρού
ΧΑΡΙΣΗ Βασιλική Μαθηματικό Σάμου /  Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΜΠΕΛΛΟΥ Σοφία Υπαστυνόμος Β' ε.α. - Α.Τ. Καρδίτσας
ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Ευάγγελος Α.Ε.Ν. Σχολή Μηχανικών ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Βασίλειος Υπαστυνόμος Β'
ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Ελένη-Ιωάννα Σχολή Αποκατάστασης & Συντήρησης Κτιρίων Τ.Ε.Ι. Πάτρας ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Ιωάννης Αρχιφύλακας - AT Λ.Πύργου
ΧΑΤΖΗΔΕΛΛΙΟΥ Ελένη Τ.Ε.Ι.Κοινωνικής Εργασίας, Ηρακλείου Κρήτης ΧΑΤΖΗΔΕΛΛΙΟΣ Ιωάννης Αρχιφύλακας ΑΑΤ Λάρισας
ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ Αγγελική· Μαρία Διοίκηση Επιχειρήσεων Αιγαίου (Χίος) ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος - Α.Τ, Μυτιλήνης
ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΥ Σουλτάνα Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Υπολιγιστών /  Α.Ε.Ι. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΧΑΛΔΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης Αστυνόμος Β' - Α.Τ. Πτολεμαίδας
ΧΝΑΡΑΚΗΣ Αντώνιος Λογιστική /  Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου ΧΝΑΡΑΚΗΣ Γεώργιος Αρχιφύλακας - Επιπιελείο Α.Δ. Ηρακλείου
ΧΡΙΣΤΙΔΟΥ Λεμονιά Σχολή Διεθνών Οικονομικών Επιστημών /  Πανεπιστήμιο Θράκης ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ Βασίλειος Αρχιφύλακας ΜΆ.Υ. - Α.Τ. Νιγρίτας
ΧΡΙΣΤΩΠΟΥΛΟΥ Κωνσταντίνα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών /  Α.Ε.Ι. Πελοποννήσου ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης Αρχιφύλακας - Τ.Α. Τρίπολης
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ Γεώργιος Οικονομικών Επιστημών /  Πανεπιστήμιο Αθηνών ΛΟΞΑ Αναστασία ΠΎ. - Δ-νση Αστυν.Δυτικής Αττικής-Επιτελείο

Σννχεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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ARMY K m

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

Ν .Φ Λ Ο Υ Τ Ζ Η  3 1 -Κ Ε Β Ο Π , Χ Α ΪΔ Α Ρ Ι  
w w w .a rm y c a m p .g r

ΑΡΒΥΛΑ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ 

ΠΗΛΙΚΙΑ 
ΔΙΑΣΗΜΑ 

ΖΩΝΕΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ 

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ POLICE 
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χειροπέδες μεντεσέ 19 ευρώ 

Γκλόμπ (μικρό-μεγάλο) 14-18 ευρώ 
θήκη χειροπέδων 5 ευρώ 

θήκη διπλή γεμιστήρων 9 ευρώ 
θήκη διπλή ταχυγεμιστήρων περιστρδφου 8 ευρώ

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΛΝΤΡΕΣ- ΠΑΝΤΕΛ0Κ 
15 ΕΥΡΩ (ΥΦΑΣΜΑ ΠΕΛΑΤΗ)

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

« Τ Σ Π Τ Ε Λ Ο Ν Σ »  L IV E

OPENING: 30/9
J/ΝΑΡΞΗ̂ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOE: 23.0ΰ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ Κ Α Ι

Εμμανουελα A

ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΔΥΟ ΑΤΟΜΑ ΣΥΝ ΜΙΑ ΦΙΑΛΗ ΚΡΑΣΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

15 ΕΥΡΩ/ΑΤΟΜΟ
ΕΠΙΠΛΕΟΝΦ1ΑΛΗ ΚΡΑΣΙ 10 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΗ ΠΟΤΟΥ:# ΕΥΡΩ 
ΦΙΑΛΗ ΑΗΛΗ :60 ΕΥΡΩ 

+  ΦΙΑΛΗ SPECIAL: 70 ΕΙ'ΡΟ

Οδός: ΚΑΒΒΑΔΙΑ 6 ΓΑΛΑΤΣΙ 
Τηλ.: 210-2910162

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Ε ξο υ δ ετέρ ω σ η , οκινηχοπ οίησ η, σ ύ λ λ η ψ η  
και σ υνοδεία  ένοπ λου  ή  άοπ λου αντίπαλου. 

Λ α β έε  αυτοάμυναε & αστυνομική ράβδοε. 

Σ η μ εία  π ίεσ ηε (p re s 8 u re  p o in ts ).

Ελασ τικό  ω ρ ά ρ ιο  εκπ α ίδ ευσ η ε. 

TAEKWONDO
Α γω νισ τικό  - Π αρα δ οσ ια κό  

Ε ιδ ικ έε  τ ιμ έ ε  γ ια  τα  Σώ ματα  
Α σ φ α λ εία ε .

Ε γ γ ρ α φ έε  Δω ρεάν.

ΜΙΧΑΛΗΙ ΠΑΛΑΙ0Λ0Γ0&
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Γ.Γ.Α. iB B L .  
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ SIN MOO HAPKIDKEEDERATilON 
HAPKIDO 6  DAN, TAEKWONDO 5 DAN ' / ■ '

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ SIN MOO HAPKIDO ΑΤΤΙΚΗΣ.....................................
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 26, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17674 
ΤΗΛ: 2109521609,2109521333,ΚΙΝ.: 6972 22 90 88, E-mail: agstzitzifiongiyahoo.gr 
ΜΑΡΚ. ΟΡΟΠΟΥ: ENERGY FITNES CLUB ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ: ΚΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΤΗΛ: 6937 717612
ΘΕΣ/Ν ΙΚΗΣ:............................................................................................................
Α.Γ.Σ ΑΝΑΛΗΦΕΩΣ : VIVA LA VITA FITNESS CLUB, ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΑ AITQAOY 38  
ΑΝΑΛΗΨΗ 546 43, ΤΗΛ: 2310 82 05 74

hapkidonet.gr

ΡΑΦΕΙΟ
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΑΑΟΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
Α Γ.ΙΩ A N N O Y  Π ΡΑ Τ ΣΙΚ Α  96, Π Α ΤΡΑ  

Τηλ. & Φ ά ξ :  2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜ ΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ  

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://www.armycamp.gr
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος

1ο Παγκόσμιο Τουρνουά Ε.Δ. και Σ.Α. Ju Jitsu
Τ η ν  9-7-2011 πραγματοποιήθηκε στη Σόφια Β ουλγαρίας το Ιο  Π αγκόσμιο 
Τ ουρνουά Ε.Δ. και Σ.Α. τη ς  Π αγκόσμιας Ο μοσπονδίας J u  J itsu , όπου συμμε
τείχε κα ι η  αντίστο ιχη  ομάδα τη ς  Ε λλ η ν ικ ή ς Φ ίλαθλου Ε ρ ασ ιτεχν ική ς Ομο
σπονδίας στελεχω μένη αποκλειστικά από π έντε  αστυνομικούς.
Τ η ν  ομάδα αποτελούσαν: Α ρχ.κας Τ σ ιραντω νάκης Δ ημήτρ ιος του  Τ.Α. Καμι- 
ν ίω ν  ( 1η θέση στα -94 κ ιλ ά ), Α στ/κας Π αναγιω ταράκος Δ ημήτρ ιος τη ς  Δ /νσης 
Άμεσης Δράσης Α ττικ ή ς (1η θέση στα -77 κιλά), Ειδ. Φ ρουρός Γ ιακουμάκης 
Σ πυρ ίδω ν του  Τ.Α.Ε. Α ποκορώνου Χ ανιών ( 3η θέση στα -85 κιλά), Ειδ. Φ ρου
ρός Ρουσσιάδης Γ ρηγόριος του  ΤΑΕ Μ υλοποτάμου Ρ εθύμ νου  ( 2η  θέση στα 
+ 94  κ ιλά  ) κα ι Δοκ. Α στυφ. Π εράκης Π αντελής το υ  Τ.Δ.Α. Ρ εθύμ νου  ( 3η 
θέση στα -69 κιλά).
Η  Ε λλ η ν ικ ή  ομάδα κατάκτησε τη ν  2η θέση ομαδικά π ίσω  από τη  διοργανώ- 
τρια  Β ουλγαρία με διαφορά μόλις ενός μεταλλίου. Αξίζει να  σημειω θεί ότι η  
αρχή  τω ν  επ ιτυ χ ιώ ν  είχε γ ίνε ι το 2010 με τη  συμμετοχή  τη ς  ομάδας, με τέσ
σερις αθλητές - αστυνομ ικούς στο Ε υρω παϊκό  Π ρω τάθλημα αστυνομ ικώ ν τη ς 
E uropol στη  Βαλένθια τη ς  Ισπανίας με τη ν  κατάκτηση  ενός χρυσού και τρ ιώ ν 
ασημένιω ν μεταλλίω ν.

Γύρος Καλαθοσφαίρισης στην Έδεσσα
Ο  Δ ή μ ο ς  Ε δ εσ σ α ς  σε συνεργασία με το Κ έντρο Π ρόληψ ης 
Χ ρήσης Ε ξαρτησιογόνων Ο υσιώ ν «ΟΡΑΜΑ» και τον  Α Σ . «Πα- 
νεδεσσαϊκό», με αφορμή τη ν  Π αγκόσμια Η μέρα κατά  του  Κα
πνίσματος, διοργάνωσε τουρνουά καλαθοσφαίρισης στην πόλη 
τη ς Έ δεσσας από 16-5-2011 έως 31-5-2011. Στον εν λόγω  Γ ύ 
ρο έλαβε μέρος η ομάδα καλαθοσφαίρισης τη ς  Α.Δ. Π έλλας, η  
οποία κατάφερε να  προκριθεί στον τελικό μετά  από σπουδαί
ες εμφανίσεις στους προκριματικούς αγώνες, αντιμετω πίζοντας 
νικηφόρα 5 συνολικά  ομάδες. Στον τελικό τη ς  29ης Μ αϊου που 
έλαβε χώ ρα στο κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο  «ΔΑΚ Έ δεσ 
σας», η  ομάδα τη ς  Τράπεζας Κ ύπρου, επικράτησε τελικά  τη ς 
ομάδας τη ς  Α.Δ. Π έλλας με σκορ: 7 2 -6 1 .
Η σύνθεση της ομάδας της Α.Δ. Πέλλας: Α/Β' Αναστασιάδης 
I ,  Α/Β' Ο ρδουλίδης Π., Α/Β' Χ ατζηκαλλινικίδης Μ., Υ/Α' Π απαΐδης Ε. ,Υ/Α' Χ ριστοδούλου Κ„ Α νθ/μος Σιβένας L, Ανθ/μος Νικο- 
λαΐδης Σ., Ανθ/μος Δ εβεντζης Ν., Α ρχ/κας Σ ίπκας I., Α ρχ/κας Ο υρτζάνης Θ., Α στ/κας Ρά ικος Η., Α στ/κας Τσότσης Γ., Αστ/κας 
Χ ατζηγιάννης I., Αστ/κας Βαρδάρης Α , Αστ/κας Λ υπηρίδης Κ, Αστ/κας Μ πακύρτσης Ε.

11ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Αστυνομικών Διευθύνσεων

Μ ε ε π ιτ υ χ ία  ο ιε ξ ή χ θ η  σ τα  Γ ρ ε β εν ά  
α π ό  24 ε ω ς  26.5 .2011 η  ημιτελ ική  
και τελική  φάση του 11ου Π ρω ταθλή
ματος Π οδοσφαίρου Α στυνομικώ ν Δ ι
ευθύνσεω ν που διοργάνωσε η  Α.Ε.Α/
Π.Β.Ε. στο οποίο συμμετείχαν από 
τη ν αρχή τη ς χρονιάς 15 Δ ιευθύνσεις.
Π ρω ταθλήτρια  αναδείχθηκε η ομάδα 
τη ς  Α Δ . Γρεβενώ ν επικρατώ ντας, τη ς  Δ ιεύθυνσης Τροχαίας 
Θ εσ/νίκης με σκορ 5-4 στην παράταση.
Η σύνθεση της ομάδας της Α.Δ. Γρεβενών: Ισαακί- 
δης Γ. Λαχανός ω ς προπονητής, και οι Χριστοδούλου, Πα- 
παγεωργίου, Κ ύρκος, Ο ικονόμου, Τσιόπλης, Γράβαλος,

Ταμπακάκος, Γκέτσιος, Κακού- 
σιος, Λάλλος, Ιω αννίδης, Δούμας, 
Κ αραγιάννης ω ς αθλητές.
Η σύνθεση της ομάδας της Δι
εύθυνσης Τροχαίας Θεσ/νίκης: 
Τ ουρσούγκας Κ. ω ς προπονητής 
και οι Π αναγόπουλος, Π απακώστας, 
Κούσης, Δούνας, Μ αντζιώκας, Τέλ- 

λος, Μ περμπερίδης, Ν τά κη ς Αλέξης, Τελλιάδης, Κ ουκουτσής, 
Ελευθεριάδης, Π απαδόπουλος ω ς αθλητές.
Τ η ν  απονομή στην πρω ταθλήτρ ια  ομάδα τη ς  Α.Δ. Γρεβενών 
έκανε ο Ταξίαρχος κ. Βάιος Χονδρός, Ε π ιθεω ρητής Κ εντρικής 
Μακεδονίας.
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Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 8X8
Μ ε μ εγ ά λ η  ε π ιτ υ χ ία  ολοκληρώ θηκε το 3ο πρω τάθλημα πο
δοσφαίρου 8X8 τη ς  Α.Ε.Α.Ε. Η  αυλαία έπεσε με τον τελικά 
όπου το A T . Β ουλιαγμένης , κατάφερε να  φτάσει γ ια  τρ ίτη  
συνεχόμενη χρονιά  στον τελικό και επικράτησε τη ς  Δ/νσης 
Α στυνομίας Α θηνώ ν / Τ .Ε .Α  με σκορ 5 4 . Το πα ιχνίδι ήταν 
ιδιαίτερα δυνατό. Μ ετά το τέλος του  αγώ να ακολούθησε η 
απονομή τω ν τροπαίω ν στους πρω ταθλητές, τους φιναλίστ, 
καθώ ς και στην τρ ιταθλήτρια  ομάδα του A T . Ν. Ιωνίας. Ε ιδ ι
κ ή  βράβευση έγινε στον απερχόμενο πρόεδρο τη ς  Α.Ε.Α.Ε. και 
εμπνευστή  του  πρω ταθλήματος 8x8 Ιακωβάκη Π αναγιώ τη. 
Ο προπονητής του  A T . Β ουλιαγμένης κ. Δ ημήτριος Παπαγε- 
ω ργίου ευχαρίστησε όλους του ς ποδοσφαιριστές τη ς  πρωτα- 
θλήτρ ιας ομάδας που κατά  τη  διάρκεια του  χρόνου αγω νίστη
καν υ π ό  τ ις  οδηγίες του  και κατάφεραν να  κατακτήσουν δύο 
τρόπαια (πρω τάθλημα 8x8 και κύπελλο 11x11). Οι προπονη
τές τη ς  Δ.Α.Α./Τ.Ε.Λ. κ. Μ ιχαηλίδης Γεώργιος και Αποστόλου 
Αθανάσιος ευχαρίστησαν τους πα ίκτες τους γ ια  τη ν  προσπά
θεια που  κατέβαλαν. Η σύνθεση της ομάδας της Βουλιαγ
μένης: Χ αντζής Κ ωνσταντίνος, Γκαραβέλης Μ ιχαήλ, Λουρής

Ανδρέας, Δεβετζόπου- 
λος Ιωάννης, Καραλής 
Βασίλειος, Σ τυλίδης 
Φ ίλιππος, Παρασκευ- 
όπουλος Παρασκευ- 
άς, Τ σιβίκης Στέργι- 
ος, Δημητρόπουλος 
Νικόλαος, Σκούρας 
Χρήστος, Μ όκαλης Ευάγγελος, Σταμούλης Νικόλαος, Παπαγε- 
ω ργίου Απόστολος, Ν ίκας Δημήτριος, Π απαδόπουλος Αθανάσι
ος, Κ αζάκος Ιω άννης, Κ υριακίδης Δημήτριος, Μ αγγιζής Τ ρύφω- 
νας, Κ ατσιγιάννης Κ ωνσταντίνος, Π αρασκευάς Ε παμεινώ νδας 
και Σαρίκας Ορέστης.
Η σύνθεση της ομάδας της ΔΛ.Α. Τ.Ε.Λ.: Κ ούρτογλου Δη- 

μήτριος, Κ οκκαλάςΒ ενέτης, Ταφ ίλης Χρήστος, Δασκάλου Γεώρ
γιος, Γεωργόπουλος Ζαφείρης, Μ πούκας Δημήτριος, Κ ορτέσης 
Κ ωνσταντίνος, Κ οκκαλάς Σταύρος, Π απαπέτρου Χαράλαμπος, 
Κ αζιάνης Σπυρίδω ν, Κ αραλής Δημήτριος, Τσεσμελής Χρήστος 
και Τ ερτλίδης Θεόδωρος.

Τελικός Κυπέλλου Ποδοσφαίρου
Μ ε ε π ιτ υ χ ία  ο λ ο κ λ η ρ ώ θ η κ ε  τ η ν  12.5.2011 ο τελικός του  κυπέλλου ποδοσφαί
ρου  γ ια  τη ν  περίοδο 2010 -  2011. Η  ομάδα του  A T . Β ουλιαγμένης επιβεβαίωσε τον 
τίτλο  του  φαβορί και επικράτησε τη ς  ΔΑ .Ε .Ε .Β . με σκορ 3-1. Τ ιμ ήθηκαν οι δ ια ιτη
τές τη ς  αναμέτρησης και ο Ταξίαρχος ε.α. I. Καραπανάγος. Η σύνθεση της ομάδας 
της Βουλιαγμένης: Ν τογκαρής, Π αρασκευόπουλος, Δ ημητρόπουλος, Σταμούλης, 
Γκαραβέλης, Χαντζής, Κ ιτσούλης, Μ αγγίζης, Χ ανιώτης, Τσιβίκης, Σκούρας, Χαρα- 
λαμπίδης, Μ οκαλής, Π απαγεωργίου, Βαφειάδης, Λούρης ω ς αθλητές και ο Δ ημήτρι-

Καλαθοσφαίριση και Πετοσφαίριση Αστυνομικών Διευθύνσεων
Μ ε ε π ιτ υ χ ία  δ ιε ξ η χ θ η σ α ν  στην Κ έρκυρα από 1-5/6/2011 ο 7° Γύρος 
Καλαθοσφαίρισης και ο 2° Γύρος Π ετοσφαίρισης τω ν Α στυνομικώ ν 
Δ ιευθύνσεω ν που διοργάνωσε η  Α.Ε.Α/Π.Β.Ε. στο οποίο συμμετείχαν 
από τη ν  αρχή τη ς χρονιάς δέκα Α στυνομικές Δ ιευθύνσεις.
Ν ικήτρ ια  αναδείχθηκε η  ομάδα τη ς Α .Ε.Α /Π .Β.Ε. επ ικρατώ ντας στον 
τελικό που  έγινε στο Δ.Α.Κ. Κέρκυρας, τη ς  Α Δ . Κ έρκυρας με σκορ 
81-55. Δ ια ιτητές του τελικού ήταν οι: Π ολυχρονιάδης X., Ελευθερι- 
άδης Π. και γραμματεία οι Κ αρακοντινός Σ., Θ εοδωρίδης Π. και Ζεϊ- 
μπεκιέρης Α.
Η σύνθεση της ομάδας της Α.Ε.ΑΉ.Β.Ε.: Ζάχαρης-Ζουμπούλης 
ω ς προπονητές και οι Δεκουλάκος, Τσαουσίδης, Λουλουδιάδης, Μι- 
σίρλογλου, Τσιάτσιος, Κ ουρουτζίδης, Κ απετανίδης ω ς αθλητές.

Η σύνθεση της ομάδας της Α.Δ.: Ισσαρής ω ς π ροπονητής και οι Κάλ
φας, Κ αραπάννης, Γκάνας, Μ ανέτας, Μ πότσιος, Μ αύρωνας, Δ ημητρου- 
λάκης, Π λάτσης, Βλαχόπουλος, Τάρσης, Γκόγκος, Π ροβατάς ω ς αθλη
τές. Ν ικήτρ ια  του  Γ ύρου Π ετοσφαίρισης αναδείχθηκε η ομάδα τη ς 
ΑΕ.Α ./Π .Β.Ε. επ ικρατώ ντας στον τελικό π ου  έγινε στο Δ.Α.Κ. Κ έρκυ
ρας , τη ς  Α.Δ. Κ έρκυρας με σκορ 3-2 σετ. Δ ια ιτη τή ς του  τελικού ήταν 
ο Θεόφιλος Σταυριανίδης. Η σύνθεση της ομάδας της Α.Ε.ΑΠ.Β.Ε. 
είχε ως εξής: Αβραμίδης ω ς προπονητής και οι Βαγγέλης, Σταθάκης, 
Ν τελλής, Ν ικολαϊδης, Αβραμίδης, Καραπόζης, Τεμελούδης, Μ αυρίδης, 
Κάτος, Λαζαρίδης, Κιοσσές, Σ ιπητάνος ως αθλητές.
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Τελικός αγώνας Ποδοσφαίρου των Ε.Δ.και Σ.Α.
Π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε  μ ε  μ εγ ά λ η  ε π ιτ υ χ ία  στο Δημοτικό' στά
διο Νεμέας στις 21.9.2011 ο τελ ικός αγώ νας ποδοσφαίρου τω ν 
Ε.Δ. και Σ.Α. Σ τον τελικό' αναμετρήθηκαν η  Ομάδα του  Π υρο
σβεστικού Σώματος με τη ν  ομάδα του  Π ολεμικού Ν αυτικού  και 
αναδείχθηκε πρω ταθλήτρια  γ ια  το έτος 2011 η  π ρώ τη  με σκορ 4-
0. Τ ον αγώ να διοργάνωσε η Ε λλη νική  Αστυνομία, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Νεμέας, υπό  τη ν  εποπτεία του  ΑΣΑΕΔ.
Η σύνθεση της ομάδας της Ελληνικής Αστυνομίας: Α/Α' Γε- 
ωργακόπουλος Δ ιονύσιος ω ς αρχηγός αποστολής, Υ/Β' Μ πίρη Ζα- 
χαρούλα ω ς αρχηγός ομάδας, Υ παρχ/κας Τ σιμπάκης Α ντώ νιος 
ω ς προπονητής - αθλη τή ς και οι Α ρχ/κας Γρηγοριάδης Ν ικόλα
ος, Υ παρχ/κας Μ εθενίτης Σταμάτιος, Υ παρχ/κας Κ ουκουλιτάκης 
Ε υτύχιος, Υ παρχ/κας Μ ητρόπουλος Γεώργιος, Υ παρχ/κας Αγγε- 
λάκης Ν ικόλαος, Υ παρχ/κας Στόικος Στυλιανός, Αστ/κας Κ ίλιας 
Ιωάννης, Αστ/κας Λ εντάς Ν ικόλαος, Αστ/κας Τζανέτος Δ ιονύσι
ος, Α στ/κας Μ πιζιώ τας Δημήτριος, Αστ/κας Τ αμπάκης Βασίλει
ος, Ειδ. Φ ρουρός Α ργάνης Ν ικόλαος, Ειδ. Φ ρουρός Μ ητροφά-

ν η ς  Μ ιχαήλ, Ειδ. Φ ρουρός Π απαδημητρίου Αλέξανδρος, Ειδ. 
Φ ρουρός Μ πουγατσιάς Κ ω νσταντίνος, Ειδ. Φ ρουρός Τζου- 
ραμάνης Θ εμιστοκλής, Ειδ. Φ ρουρός Δ ιαμαντής Α ναστάσι
ος, Ειδ. Φ ρουρός Μ ούργος Ν ικόλαος, Ειδ. Φ ρουρός Δημητρό- 
πουλος Γεώργιος και ο Δοκ. Υ παστυνόμος Κ αϊτίδης Δ αυίδ ω ς 
αθλητές. Η  τελική ομαδική κατάταξη είχε ω ς εξής: 1η θέση το 
Π.Σ., 2η θέση το Π .Ν., 3η θέση ο Σ.Ξ., 4η θέση το Α Σ ., 5η θέ
ση η  Ε λλη νική  Α στυνομία και 6η θέση η Π.Α. Τίμησαν με 
την παρουσία τους τον τελικό: ο Υ Ε Α  ο Α ρχηγός ΓΕΝ , 
ο Α ρχηγός Π.Σ., ο Γεν. Ε π ιθεω ρητής Α στυνομίας Ν. Ε λλά
δος Α ντιστράτηγος Γρηγόριος Μ παλάκος, ο Δ ιευθ υντή ς ΑΣΑ
ΕΔ, ο Γεν. Α στυν. Δ /ντή ς Π εριφέρειας Π ελοποννήσου Ταξί- 
αρχος Η λίας Γεωργόπουλος, ο Π εριφερειακός Δ ιο ικητής Π.Υ. 
Π ελοποννήσου, ο Δ ιο ικητής Π.Υ. Κ ορίνθου, ο Αναπλ. Δ /ντής 
Α.Δ. Κ ορινθίας, Α /Α  Χαράλαμπος Οτκονομόπουλος, ο Δ ήμαρ
χος Νεμέας Ε υάγγελος Α νδριανάκος, καθώ ς και πλήθος συ
ναδέλφων.

Διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις
Α π ό  24  έ ω ς  27-06-2011 αντιπροσω πευτικές ομάδες ποδοσφαί
ρου - καλαθοσφαίρισης τη ς Α θλητική ς 'Ε νω σ η ς Α στυνομικώ ν 
Βορείου Ελλάδος πραγματοποίησαν Δ ιεθνείς φ ιλ ικές αναμε
τρήσεις ποδοσφαίρου και καλαθοσφαίρισης με αντίστοιχες ομά
δες Α στυνομίας τη ς  Προύσας και τη ς  Σ μ ύρ νη ς τη ς  Τουρκίας.
Η σύνθεση της ομάδας ποδοσφαίρου της ΑΕ.ΑΙΙ.Β.Ε.: 
Ζ ουμπούλης ω ς προπονητής και οι Μ ακρής, Ζίκος, Δαλακό- 
νης, Ά γγος, Κ ουκούτσης, Αποσέρκογλου, Κακούσιος, Ζαχαρι- 
άδης, Ιω αννίδης, Ο ικονόμου, Αναστασιάδης, Φ ιρινίδης, Ν τάλι
ας, Λάλλος, Λαουτίδης.
Η σύνθεση της ομάδας καλαθοσφαίρισης της Α.Ε.Α 
Π.Β.Ε. είχε ως εξής: Δ ελιτζάκης ω ς προπονητής και οι Κα- 
πετανίδης, Καρασαβίδης, Μ ισίρλογλου, Οξούζης, Τσαουσιδης, 
Τσάσης, Χ ιώτης, Κ ουκούτσης, Ζαχαριάδης, Ξανθιάκος, Φ ιρινί- 
δης, Γ κιόντσης ω ς αθλητές. Σ τ ις  αναμετρήσεις παρέστησαν εκ
πρόσωποι του Γ ενικού Π ροξενείου τη ς  Ελλάδος στη Σ μύρνη  
και πολιτειακοί και αστυνομ ικο ί εκπρόσωποι τη ς  γείτονος.

Αγώνες Σκοποβολής
Η  Υ .Φ Α .Α . διοργάνωσε τη ν  2-10-2011 στο Ε θν ικό  Σκοπευτήριο  Β ύρωνα, αγώ νες 
σκοποβολής αεροβόλων όπλω ν Α ' κατηγορίας. Σ τους α γώ νες έλαβαν μέρος σκοπευ
τές και σκοπεύτριες από το σύνολο τω ν  σω ματείων τη ς  δύνα μ ης τη ς  ΣΚ.Ο.Ε. που 
δραστηριοποιούνται σ την περιοχή  τη ς  πρω τεύουσας και τη ς  περιφέρειας. Στο αγω
νιστικό κομμάτι, οι αθλητές του Σώματος που έλαβαν μέρος στα αγωνίσμα- 
τά τους και διακρίθηκαν, είναι οι εξής: Υ/Β' Π αντελεήμω ν Π απα τζίκη ς 2η θέση 
στο αεροβόλο τουφ έκ ι ανδρώ ν, AJA' Δ ιονύσιος Γ εω ργακόπουλος 2η θέση στο αεροβό
λο πιστόλι ανδρών, Α ρχ/κας Α ποστολία Μ πενέκη  2η θέση στο αεροβόλο τουφ έκ ι γ υ 
να ικώ ν, Ανθ/μος Β ασιλική Π απαχρήστου 3η θέση στο αεροβόλο τουφ έκ ι γυνα ικώ ν, 
Δ.Υ. Ν ικολάου Π αρασκευή 2η θέση στο αεροβόλο τουφ έκ ι νεανίδω ν κα ι Δ.Υ. Παπα- 
δοπούλου Στέλλα  3η θέση στο αεροβόλο τουφ έκ ι νεανίδω ν.
Τους αγώνες παρακολούθησαν και απένειμαν τα μετάλλια στους νικητές: ο
Π ροϊστάμενος του Κλάδου ΤάξηςΑΕΑ , Υ ποστράτηγος Ανδρέας Κ ατσιμπέρης και ο 
Α καδημιάρχης Ταξίαρχος Δ ημήτριος Μ παλής. ]
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Του Αστυν. Δ/ντή Γεωργίου Κωτσάκη 
Της Δ/νσης Οικονομικής Επιθεώρησης/Α.Ε.Α

Ο Μαραθώνιος Δρόμος
Ο ι α ρ χ α ίο ι  Ε λ λ η ν ε ς  θεωρού
σαν όχι η  υ γ ιή ς  σκέψ η επ ιτυ γχά νε
ται όταν και το σώμα είναι υγείες. Ο 
Π λάτω ν στον «Πρωταγόρα» γράφει 
άτι στέλνουν τούς νέους σε σχολείο 
γυμ να σ τού  (παιδοτρίβου) «ίνα τα  σώ
ματα βελτίω  έχοντες υπηρετώ σι τή  
διανοία χρ η σ τή  ούση». Δηλαδή, πρέ
πει να  γυμ νά ζοντα ι τα  σώματα, ώστε 
τα  εύρω στα σώματα να  εξυπηρετούν 
τη ν  διάνοια όταν είναι υγιής. Η  υγεία  
του  σώ ματος επ ιτυ γχά νετα ι με τη ν 
εξάσκηση του  σώματος. Η  συμβατό
τη τα  σώ ματος και διάνοιας αποτελεί 
τον κ ατα λύτη  γ ια  τη ν  αρχή τη ς π νευ 
μ α τικ ή ς ανόρθω σης του  ανθρώπου.
Ο Μ αραθώ νιος Δρόμος είναι ένας 
αγώ νας α ντοχή ς δρόμου κάλυ
ψ η ς  επ ίσημης απόστασης 42,195 
χιλ ιομέτρω ν, που  περιλαμβάνεται στα σύγχρονα  ολυ
μ π ιακά  αθλήματα. Ο αγώ νας ονομάζεται έτσι από τη ν  ιστο
ρ ικ ή  διαδρομή του  Έ λ λ η ν α  στρατιώ τη  ημεροδρόμου Φ ει
δ ιππ ίδη  που μετά  τη  μ άχη  του  Μ αραθώνα (490 π.Χ.) 
έτρεξε από το πεδίο τη ς  μ ά χης σ την Α θήνα γ ια  να  μ ε
ταφέρει τα  ν ικ η τή ρ ια  νέα  με τη  λέξη «νενικήκαμεν». 
Η  ιστορική ακρίβεια α υτού  του  γεγονότος επιβεβαιώνεται 
από τον Φ ιλόστρατο π ου  αναφέρεται στο θεσμό τω ν στρατι
ω τώ ν  ημεροδρόμων αγγελιοφόρω ν, τον Ηρόδοτο, τον Π λού
ταρχο και τον Λουκιανό.

Γέννηοη του Μαραθωνίου
Σ τη ν  αρχαιότητα  δεν υπ ή ρ χε  το άθλημα του  «μαραθωνίου 
δρόμου», ούτε είχε θεσμοθετηθεί κάτι παρόμοιο. Η  ιδέα τη ς 
γέννη σ η ς α υτού  του  αθλήματος κα ι η  ένταξή του  στους σ ύ γ 
χρονους Ο λυμπιακούς Α γώ νες οφείλεται στον Γάλλο γλω σ
σολόγο και ελληνιστή  Michel B real φ ίλο του Π ιέρ ντε  Κου- 
μπερτέν που πρότεινε κατά  τη ν  αναβίω ση τω ν  Ο λυμπιακώ ν 
Α γώ νω ν του  1896 στην Α θήνα «την επανάληψ η  του  διάσημου 
εκείνου δρόμου π ου  εξετέλεσε ο στρατιώ της του  Μ αραθώνος». 
Μ άλιστα, λέγετα ι γ ια  τον  Μ. Breal, π ω ς αν κα ι είχε ασχολη
θ ε ί με τη  σ υγγραφ ή  β ιβλίω ν με θέματα από τη ν  Ε λλη νική  
Μ υθολογία και τη ν  αρχαία ελληνική  ιστορία, όταν έκανε τη ν  
παραπάνω  πρόταση δεν γνώ ριζε τη ν  πραγμ ατική  απόστα
ση. Ό τ α ν  όμως ενημερώ θηκε ότι ήταν περ ίπου 40 χλμ. προ
σπάθησε να  υπαναχω ρήσει, αλλά ήταν αργά, το αγώ νισμα εί
χε  ήδη συμπερ ιληφ θεί στο επίσημο πρόγραμμα τω ν  αγώ νω ν 
και είχε σταλεί σε διάφορες χώρες. Τελικά, προσφέρθηκε να  
αθλοθετήσει το νέο αγώνισμα, γ ια  το οποίο αθλοθέτησε κ ύ 
πελλο και ο εθνικός ευεργέτης Γεώ ργιος Αβέρωφ.

Ολυμπιακός Μαραθώνιος 
του 1896
Ο Π ρώ τος επίσημος Ο λυμ π ιακός Μ α
ραθώ νιος διεξήχθη τη ν  5η ημέρα τω ν 
Ο λυμ π ιακώ ν Α γώ νω ν το υ  1896, τω ν  
π ρώ τω ν από τη ς  αναβίω σής τους, στις 
29 Μ αρτίου του  1896 ημέρα Π αρα
σκευή. Α φετηρία ή τα ν  ο Τ ύμβος του  
Μ αραθώνα κα ι ακολουθώ ντας τη ν  π ι
θανότερη και ασφαλή κατά  τους ιστορι
κούς διαδρομή, δηλαδή διαδρομή Βρα- 
νά  - Ε κάλη  - Κ ηφισιά - Ψ υ χ ικ ό  - Α θήνα 
(λεωφόρο Κηφισίας) - Η ρώ δου Α ττι
κού, τερμάτισε εντός του  Π αναθηνα ϊ
κ ού  Σταδίου, π ου  ή τα ν  κατάμεστο από 
κόσμο.
Κ ατά τη  διαδρομή υπήρξαν πολλές αλ
λαγές στη  θέση τω ν  πρ ώ τω ν δρομέων. 
Στα  πρώ τα  10 χιλ ιόμετρα  προηγούντα ν 

σαφώς οι ξένοι δρομείς Λερμουσό (Lerm usiau), Φ λακ  (Flack) 
και Μ πλαίηκ  (Blake), μ ετά  όμως από τα  20 χλμ. π ου  αποτελού
σε το μέσο τη ς  διαδρομής άρχισαν οι Έ λ λ η ν ε ς  δρομείς Λούης, 
Βασιλάκος και Μ πελόκας ν ' αναπτύσσουν τα χύτητα .
Στο 23ο χλμ. ο Μ πλαίηκ εγκαταλείπει τον αγώνα. Στο 32ο χλμ  
ο Λερμουζό παράπεσε χάνοντας πολύτιμο χρόνο, ενώ  λίγο  με
τά  εγκαταλείπει και ο Φλακ, οπότε και τέθηκαν στην αρχή του  
αγώ να ο Λ ούης ακολουθούμενος από τον Βασιλάκο.
Ό τ α ν  ιππέας αγγελιοφόρος φτάνει στο Στάδιο κα ι αναγ
γέλλει «προηγείται Έ λ λ η ν»  ακολούθησε παραλή
ρημα. Ο τότε διάδοχος Κ ω νσταντίνος σπεύδει και 
αναμένει τον πρώ το δρομέα στη  συμβολή τω ν  οδών Λ. Κ η
φισ ίας (όπως λεγόταν τότε τη  Βασιλίσσης Σοφίας) και Η ρώ 
δου Α ττικού  όπου καταφθάνει ο Σ πύρος Λ ούης τον οποίο 
και συνοδεύει τ ιμ η τικ ά  μέχρ ι το τέρμα εντός του  Σταδίου. 
Η  είσοδος του  Λούη στο Στάδιο ξεσήκωσε όλους τους θεατές 
που όρθιοι παραληρούσαν και ζητω κραύγαζαν ρ υθμ ικά  «Λού
ης», «Λούης» και τερματίζει με χρόνο 2 ώρες, 58 ' και 50", ενώ  
δεύτερος εισήλθε στο Στάδιο, μόλις μετά  επτά  λεπτά, ο Χαρίλα
ος Βασιλάκος τερματίζοντας σε χρόνο 3 ώρες, 06 ' κα ι 30".
Οι Ο λυμ π ια κο ί Α γώ νες του  1896 έζησαν εκείνη  τη ν  ημέρα 
τη ν  σπουδαιότερη στιγμ ή  τους. Α πευθυνόμενος ο Π ιέρ ν τε  
Κ ουμπερτέν στο Σπύρο Λ ούη του  είπε «Σήμερα έγραψ ες ιστο
ρία».]

*0 Αστνχ. ΔΙντης Γεώργιος Κωταάκης συμμετείχε στους Μαραθώνιους 
του 2010 και 2011, με χρόνους 04:44'20", 03:58'29" αντίστοιχα.
Ο Υ/Β' Αεοταάκος Ιωάννης και ο Ε.Φ. Ζαμττετάκης Εμμανουήλ τιου 
υπηρετούν στη Αιεύθννοη Μεταγοτγών, συμμετείχαν στον φετινό 
μαραθτόνιο με χρόνους 04:57:05 και 04:30:21 αντίστοιχα.
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[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ

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

Η Γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού μέσα από 
την βυζαντινή εικονογραφία

Έ να από χα σωχηριώδη και κοσμογονικά γεγονότα του ιστορικού γίγνεσθαι, που 
η θρησκευτική (εκκλησιαστική) τέχνη δια της βυζαντινής εικονογραφίας απεικο
νίζει, είναι και αυτό της του Χρίστου Γεννήσεως, το οποίο όλως ιδιαιτέρως συγκι- 
νεί και γοητεύει τους πιστούς. Η εικόνα ομιλεί μέσα από την «σιωπή» της.
Η ορθόδοξη βυζαντινή εικονογραφία θέλοντας να εκφράσει όλη την θεολογική και 

δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με την ενανθρωπιση του μονογενούς 
Θεού λόγου, εικονογραφεί το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός με ιδιαίτερη προσοχή και 
πληρότητα, στο οποίο απεικονίζεται όλη η κτίση , λογική και άλογη, να μετέχει και 
να εξαιρεί όσα παράδοξα και θαυμαστά συντελούνται.

Έτσι, στην εικόνα της γεννήσεως εικονίζεται αρχικά το σπήλαιο, το οποίο πολ
λαπλό συμβολισμό. Συμβολίζει πρώτον, τον τάφο του Ιησού Χριστού και προει
κονίζει (προτυπώνει) τον σταυρικό Του θάνατο. Δεύτερον, συμβολίζει το σκοτει
νό κράτος του Άδου, το οποίο θα καταλύσει δια του σταυρικού θανάτου και της
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Αναστάσεως Του ο Νικητής της 
ζωής και του θανάτου, ο Ιησούς 
Χριστός. Και τρίτον, τον ειδωλο- 
λατρικό κόσμο που ζει στο πνευ
ματικό σκότος, το οποίο θα αφα
νίσει με την σταυρική Του θυσία 
και το φως της Αναστάσεως ο Χρι
στός ως η μόνη πηγή του αληθι
νού και ζωογόνου φωτός.

Εντός του Ιερού Σπηλαίου, πά
νω από την φάτνη όπου βρίσκεται ο σπαργανωμένος νεογέν
νητος Χριστός, εικονίζονται δύο άλογα ζώα. Ο Ορθόδοξος αγι- 
ογράφος απεικονίζει τα δύο άλογα ζώα θέλοντας να τονίσει, 
αφενός μεν την «άλογη αποστασία» του περιούσιου Ισραηλι- 
τικού λαού απέναντι στο Μεσσία Χριστό, αφετέρου δε να δη
λώσει την στάση και συμπεριφορά της αλόγου κτίσεως έναντι 
του δημιουργού της, ως παράδειγμα προς μίμηση και για τους 
ανθρώπους ως λογικών όντων.

Στη συνέχεια, μέσα στην εικόνα της γεννήσεως, τοποθε
τείται εν φάτνη το σπαργανωμένο θείο βρέφος της Βηθλεέμ, 
σύμφωνα με τα γραφόμενα του Ευαγγελιστού Λουκά. Με τον 
τρόπο αυτό τονίζεται η αληθής και τέλεια ανθρώπινη φύση 
του ενσαρκωθέντος Ιησού Χριστού, ενώ η φάτνη προτυπώνει 
την Αγία Τράπεζα επάνω στην οποία και σε κάθε θεία λειτουρ
γία ο θεάνθρωπος Χριστός αιωνίως θυσιάζεται «υπέρ ημών» 
και είναι «αεί ζων».

Το θείο βρέφος φέρει φωτοστέφανο, στο οποίο αναγράφε
ται η φράση: «Ο ΩΝ» (ο όντως ων και υπάρχων Θεός) για να 
δηλωθεί η θεότητα του γεννηθέντος και ενσαρκωθέντος Χρι
στού. Πλησίον του Θείου Βρέφους απεικονίζεται η Θεοτόκος 
Μαρία. Η μορφή της δεσπόζει σε όλη την εικόνα, ακριβώς για 
να τονισθεί η προσφορά της στην πραγματοποίηση του απρό
σιτου και ακατάληπτου μυστηρίου της θείας Οικονομίας, δη
λαδή της θείας ενσαρκώσεως και ενανθρωπήσεως. Η Θεοτόκος 
άλλοτε εικονογραφείται καθήμενη για να τονισθεί το «τεκείν 
ανωδύνως» της γεννήσεως του Χριστού, ενώ άλλοτε είναι ανα- 
κεκλιμένη ή ημιανακεκλιμένη, μετά την γέννα, για να δηλω
θεί έτσι η τελεία ανθρώπινη φύση του Ιησού Χριστού.

Στο επάνω αριστερό μέρος της εικόνος εμφανίζονται άγ
γελοι με φωτοστέφανο να δοξολογούν και να διακηρύττουν 
το υπερφυές γεγονός της ενσάρκου γεννήσεως του Υιού Θε
ού Λόγου. Οι άγγελοι έκπληκτοι, με ελαφρώς κεκλιμένη την 
κεφαλή και τα χέρια προς τα εμπρός καλυμμένα με τα ιμάτια 
τους, θεωρούν τον απρόσιτο. Στο δε δεξιά επάνω μέρος της ει
κόνος έχουμε τον ευαγγελισμό των αγραυλούντων ποιμένων 
των οποίων ο αριθμός είναι, συνήθως, δύο ή τρεις και εξ αυ
τών ο νεότερος εικονογραφείται συνήθως καθήμενος να παί
ζει φλογέρα. Χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι ο άγγελος Κυ
ρίου εξ ουρανού ευλογεί τους ποιμένες και τους αναγγέλλει 
το σωτήριο γεγονός ότι «ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ος εστί 
Χριστός Κύριος» (Λουκ. Έ , 11). Από δε τον 14ο αιώνα έχουμε 
εντός της εικόνος και τον ευαγγελισμό των ποιμένων και την 
επίσκεψή τους στο Θείο Βρέφος.

Την όλη σκηνή της γεννήσεως συμπληρώνει και η επί

σκεψη των τριών μάγων, οι 
οποίοι εικονίζονται, άλλο
τε επάνω σε τρία άλογα, ένα 
άσπρο, το δεύτερο μαύρο και 
το τρίτο κόκκινο, οδηγούμε
νο από τον ουράνιο αστέρα, 
άλλοτε πάλι εμφανίζονται 
γονυπετείς και προσκυνοά- 
ντες ενώπιον του Θείου Βρέ
φους στο οποίο προσφέρουν 

τα δώρα τους, χρυσό, λίβανο και σμύρνα. Οι τρεις μάγοι 
παρουσιάζονται σε τρεις διαφορετικές ηλικίες. Ο πρώτος 
γέροντας με άσπρα γένια, ο δεύτερος μεσήλικας με μαύ
ρα γένια και ο τρίτος νέος και αγένιος.

Στο κάτω αριστερό ή δεξιό μέρος της παραστάσεως 
της γεννήσεως εικονίζεται η μορφή του «συλλογιζομέ- 
νου και στεναχωρημένου» Ιωσήφ, ο οποίος φέρει φωτο
στέφανο και κάθεται έχοντας ακουμπισμένο το κεφάλι' 
του στο ένα χέρι του. Πλησίον του Ιωσήφ ο διάβολος ως 
ταλαίπωρος και κατηφής ποιμένας συνομιλεί μαζί του, 
εικονιζόμενος πολλές φορές με κέρατα και ουρά. Παρου
σιάζεται στον Ιωσήφ για να του ενσπείρει την αμφιβολία 
για την «ασπόρως και απειράνδρως» υπερφυσική γέννη
ση του Θεανθρώπου Χριστού από την Θεοτόκο Μαρία. Ο 
Ιωσήφ που ζει το δράμα των αμφιβολιών και των πονη
ρών λογισμών εικονίζεται εκτός του σπηλαίου για να το- 
νισθεί ακριβώς η απείρανδρος (άνευ ανδρός) και άσπορος 
γέννηση εν Αγίω Πνεύματι του Ιησού Χριστού. Αντιθέ- 
τως, η δυτική εκκλησιαστική ζωγραφική της αναγεννή- 
σεως εικονίζει τον Ιωσήφ εντός του σπηλαίου σε συμμε
τρική μάλιστα θέση με την Θεοτόκο.

Στο κάτω δεξιό ή αριστερό μέρος της εικόνος απεικο
νίζεται η σκηνή του λουτρού του Θείου Βρέφους άλλο
τε ως προετοιμασία του λουτρού και άλλοτε ως τελού
μενο λουτρό από δύο γυναίκες, την μαία και την βοηθό 
της, που κατά την διήγηση του «απόκρυφου ευαγγελί
ου» του Ιακώβ είναι η Σαλώμη. Ο βαθύτερος σκοπός της 
σκηνής του λουτρού είναι να καταδείξει ότι στο πρόσω
πο του Ιησού Χριστού έχουμε την τέλεια ενσάρκωση και 
ενανθρώπηση του Υιού Θεού Λόγου αντικρούοντας την 
αιρετική διδασκαλία ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν «κατά 
δόκηση» (φαινομενικά) άνθρωπος.

Τέλος επάνω από το σπήλαιο εικονίζεται ο ουρανός, 
συνήθως με ένα ημικύκλιο, μέσα από το οποίο ο φωτει
νός αστήρ ως φωτεινή δέσμη φθάνει ως την κεφαλή του 
θείου βρέφους, δεικνύοντας και με τον τρόπο αυτό την 
θεότητα του γεννηθέντος Χριστού.

Τελικώς, «ο μυστικός κόσμος» της εικόνος με ένα πα
ράδοξο «λόγο σιωπής» καταφέρνει να περάσει στον απλό 
και αμαθή πολλές φορές άνθρωπο υψηλά θεολογικά και 
πνευματικά μηνύματα που σχετίζονται με την σωτηρία 
και την λύτρωση του ανθρωπίνου γένους. Προσφυώς 
λοιπόν οι ιερές εικόνες έχουν χαρακτηρισθεί ως το «σχο
λείο των αγραμμάτων». ]
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Νεοκλης Σαρρης
Η αποβίωση ενός μεγάλου ανθρώπου

Τον Ν ε ο κ λ η  θ α  ΐ ο ν  θ ρ η ν ή σ ε ι  η  οικογένεια  του  και θα λείψ ει στο αμούστακο 
π α ιδ ί του. Θα λείψ ει και σε όσους από εμάς ε'τυχε να  τον γνω ρίσουμε από κοντά  και 
νοιώσαμε τη ν  ανθρω πολογική  του βαθύτητα , τη  δύναμη του  πνεύμα τός του  και τον 
τίμ ιο  και ακέραιο χαρακτήρα του. Θα λείψ ει όμως και από όσους τον γνώ ρισαν σαν 
πανεπιστημιακό δάσκαλο, σαν π νευ μ α τικ ή  μορφή και σαν μοναδικά εμβριθή γνώ σ τη  
τη ς  του ρκ ικ ή ς εξω τερικής πολ ιτ ική ς σε δύσκολα πεδία όπου η  γνώ σ η  σπανίζει και 
οι γνώ μ ες κυριαρχούν. Ό λ ο ι όσοι τον γνω ρίσαμε θα θυμόμαστε αυτό  που  συνολικά  
ήταν: Μια μεγάλη ανθρώ πινη  μορφή και ένα σπανίζω ν είδος προικισμένου φορέα τη ς 
μ ακραίω νης ελληνικότητας.

Δύο λόγια  μόνο θα π ω  όπω ς τον  γνώ ρισα  ω ς ακαδημαϊκό, ω ς άνθρωπο και ω ς φ ί
λο. Σ υνα ντη θή κα με π ρ ιν  δύο περ ίπου δεκαετίες, όταν εντά χθη κα  στο Π άντειον Π α
νεπισ τήμ ιο  όπου και αυτός δίδασκε. Ακαριαία με εντυπώσιασε η  ευ θ ύ τη τά  του, η 
ειλ ικρίνειά  του, η  καλοσύνη του  και η  βαθιά πρω τογενής και β ιω μ ατική  συνάμα 
και ακαδημαϊκή γνώ ση τη ς Τουρκίας. Ε π ίσης ο μετριοπαθής του χα ρακτήρας και η 
μετριοφροσύνη του. Συνδυασμός προτερημάτω ν που δεν συναντάς εύκολα. Π ερισ
σότερο με εντυπώσιασε το γεγονός ότι ακόμη και γ ι ’ α υτούς που του  επ ιτίθονταν 
ανελέητα και άδικα δεν ένοιωθε μίσος. Λ ίγη  π ίκρα  μόνο, συμπάθεια  γ ια  τη ν  κατά ντια  
τους και ετοιμότητα  να  συζητήσει μ αζί με όλους και γ ια  όλα.

Πιο καλά, αν όχι πολύ  καλά, τον γνώ ρισα όταν έκανε τη ν  επιμέλεια  του  β ιβλ ί
ου του  Α χμέτ Ν ταβούτογλου, Σ τρα τη γικό  Βάθος. Η  διεθνής θέση τη ς  Τ ουρκίας το 
οποίο εγώ  μεν πρότεινα  να  κυκλοφορήσει στην ελλη νική  γλώσσα, π λ η ν  τη  μετάφρα
σή του  ο Ν εοκλής επιθυμούσε διακαώς. Π έραν τη ς  γνω σ τή ς θέσης «να γνω ρίσουμε 
τον αντίπαλό μας» οι λόγοι είναι βαθύτεροι. Π ρω τίστω ς ήθελε οι συμπατρ ιώ τες του 
να  ακούσουν από έναν κορυφαίο Τούρκο η γέτη  και ακαδημαϊκό ανα λυτή  τα  ίδια 
πράγματα  π ου  ο ίδιος ε π ί δεκαετίες τους έλεγε, όταν ανάλυε τη ν  εξω τερική π ολ ιτ ική  
της Τουρκίας.

Ο Ν εοκλής Σαρρής εδώ και πολλές δεκαετίες πρόσφερε στους νεοέλληνες κάτι 
ανεκτίμητο: Μ ια βαθιά, μοναδικά εξειδικευμένη και απ ίστευτα  ακριβής γνώ ση τη ς
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Ο Νεοκλής μιλούσε

διαδρομής, τη ς συγκρότησης, του  χα 
ρακτήρα, τη ς φυσ ιογνω μίας και του 
τρόπου σκέψ ης τω ν  Τ ούρκω ν. Λαό 
που όχι μόνο δεν μισούσε αλλά και 
που ένοιωθε πως, αν και βαθύτατα  
Έ λ λ η να ς, ο ίδιος υπήρξε γέννημ α  
θρέμμα τη ς  ταραχώδους, α ντιφ α τικ ή ς 
και τρα γική ς πορείας του  νεοτουρκ ι
κού κράτους. Μ αζί τους μεγάλωσε, 
βίωσε τη ν  τουρκ ική  κοινω νία  και τις  
αντιθέσεις τη ς  και μελέτησε επ ιστη
μονικά τη  συγκρότησή τη ς και τη ν  
εξέλιξή της. Τελικά, άπως οι περισ
σότεροι Έ λ λ η ν ε ς  τη ς  Α νατολής ξερι
ζώ θηκε και βρέθηκε στο νεοελληνικό 
κράτος.

Ε ίχε τη ν  πνευ μ α τικ ή  και ηθική  
δύναμη, εν τούτοις, να  μ η ν  βλέπει 
εχθρ ικά  τον τουρκ ικό  λαό. Π αρέμεινε 
φ ίλος με όσους Τ ούρκους γνώ ριζε και επικοινω νούσε συ
χνά  μ α ζί τους.

Ο Σαρρής ουσιαστικά βίωσε απέραντα τη ν  α ντιφ α τική  
συγκρότηση του  νεοτουρκ ικού  κράτους, τη ν  επ ικ ινδυνό- 
τη τά  του, τη ν  ποικιλόμορφη ανθρω πολογική  σύνθεση τη ς 
κο ινω νίας του  και τ ις  τραγικές αντιθέσεις τη ς  αλλά και τις  
συγγένειες μ α ζί μας. Αναμφίβολα, ο Ν εοκλής Σαρρής όσο 
κανείς άλλος ήτα ν σπάνιος γνώ σ τη ς τη ς διαφοροποιημέ
νη ς  ανθρω πολογικής δομής του  λαού του νεοτουρκ ικού 
κράτους και τω ν ιδιομορφιών τη ς  τουρκ ικής εξωτερικής 
πολιτικής.

Τα δύο τελευτα ία  χρόνια  και κ υρ ίω ς στη φάση τη ς επ ι
μέλειας του  Σ τρα τη γικού  Β άθους είχαμε πολύω ρες συζη
τήσεις, οπότε και τον  κατάλαβα βαθύτερα και πλατύτερα.

Ο Ν εοκλής Σαρρής, συνθέτοντας με μοναδικό και απα
ράμιλλο τρόπο βιω ματική  γνώ ση και ακαδημαϊκή γνώση, 
πολλές φορές μου εξιστορούσε τη  διαδρομή τω ν προπάπ
πω ν του, τη ς  οικογένειάς του, τω ν  φ ίλω ν του στη Μ ικρά 
Ασία μέχρι και τον ξεριζωμό τους. Μ εταξύ σοβαρού και

αστείου του  πρότεινα  να  του πάρω  συ
νέντευξη  γ ια  να  γράψ ω  τη ν  προσω πι
κή  και π ολ ιτ ική  βιογραφία του. Θα άξι
ζε τον κόπο γ ια τ ί  ο Ν εοκλής Σαρρής, 
πνευματικά , β ιω ματικά  και γνω στικά, 
κυρ ιολεκτικά  ενσάρκωνε τη  νεότερη 
ιστορία τω ν νεοελλήνων.

Ο Ν εοκλής μιλούσε πά ντοτε ισορρο
πημένα, δίκαια, σωστά και με ακρίβεια 
που τσάκιζε κόκαλα. Έ λ α χ ε  να  βρεθώ 
μαζί του με Τ ούρκους φ ίλους του και 
σαναδέλφους του. Με άφησε άφωνο ο 
σεβασμός τω ν Τ ούρκω ν γ ια  τον Σαρρή. 
Τον θεωρούσαν τον καλύτερο τουρκο- 
λόγο. Α υτό όμως ήτα ν και το πρόβλη
μα στην προσω πική και ακαδημαϊκή 
παρουσία του στο νεοελληνικό κράτος. 
Τα εγχώ ρια  καθωσπρέπει τρω κτικά... 
τον  κτυποόσα ν ασταμάτητα και ανε

λέητα... Το εγχώριο... σύστημα... δεν ήθελε να  ακούγετα ι η 
φ ω νή  του Σαρρή. Α νθρώ πους όπω ς τον Σαρρή η συμβατι
κή  σοφία επ ιχειρεί πάντοτε να  τους κλείσει το στόμα.

Ε ίνα ι όμως σαν να  προσπαθεί κανείς να  δέσει έναν γ ίγα 
ντα  με κλωστές. Δεν κατάφεραν να  τον καταδικάσουν σε 
σιωπή. Μόνο δολοφονούσαν τον χαρακτήρα  του  νυ χθη μ ε
ρόν και είναι αλήθεια μερικές φορές τον εκνεύριζαν.

Ο Ν εοκλής παρέμεινε πά ντα  ο ίδιος: Έ ν α ς  εγγενώ ς ήπιος 
άνθρωπος, γεμάτος καλοσύνη γ ια  όλους, ταυτόχρονα  δυ
νατός, αδέκαστος και ακλόνητος, κύρ ια  έγνοια  του  οποίου 
ή τα ν  να  διατυπώ νει απερίφραστα εδραία και αληθή επ ιχει
ρήματα και να  μ η ν  αδικεί κανέναν.

Μ εγάλες ανθρώ πινες μορφές όπω ς ο Ν εοκλής Σαρρής, 
όταν αποχω ρούν από τον γή ινο  κόσμο, συνεχίζουν να  είναι 
μ αζί μας με το πνεύμα  τους, τη ν  πανίσχυρη  προσω πικότη
τά  τους και τ ις  βαθυστόχαστες αναλύσεις τους. Η  επ ιβλ η τι
κ ή  παρουσία του Ν εοκλή Σαρρή ήτα ν πάντα  ζω ντανή  και 
δυ να τή  και έτσι θα συνεχίσει να  είναι. Ο Ν εοκλής Σαρρής 
θα είναι πά ντα  μ α ζί μας. Καλό ταξίδι Νεοκλή.

πάντοτε ισορροπημένα, 
δίκαια, σωστά και με 
ακρίβεια που τσάκιζε 
κόκαλα. Έλαχε να 
βρεθώ μαζί του με 
Τούρκους φίλους του 
και συναδέλφους του. 
Με άφησε άφωνο ο 
σεβασμός των Τούρκων 
για τον Σαρρή

Βιογραφικό του Νεοκλή Σαρρή
Σε ηλικ ία  71 ετώ ν απεβίωσε τη ν  19.11.2011 τα  ξημερώματα, ο καθη γη τή ς τη ς Κ οινω νιολογίας τη ς  Ιστορίας στο Π άντειο 

Π ανεπιστήμιο  Ν εοκλής Σαρρής, ο οποίος το τελευταίο διάστημα έδινε τη  μ άχη  με τον καρκίνο.
Ο Ν εοκλής Σαρρής γεννήθη κε στην Κ ω νσταντινούπολη  και ή τα ν  απόφοιτος τη ς  Μ εγάλης του  Γένους Σχολής. Σ πού

δασε στα Π ανεπιστήμια  Κ ω νσταντινούπολης, Α θηνώ ν και Γενεύης. Διετέλεσε σύμβουλος ε π ί τω ν π ολιτικώ ν υποθέσεω ν 
του  Αοίδιμου Ο ικουμενικού Π ατριάρχου Α θηναγόρα.

Δ ιαδέχθηκε τον Ιω άννη  Ζ ίγδη στην προεδρία τη ς Έ ν ω σ η ς  Δ ημοκρατικού Κ έντρου (ΕΔΗΚ).
Ε ιδικός επ ί ελληνοτουρκικώ ν θεμάτων, εκτός από πολιτικός α να λυτή ς και ορθογράφος, διατέλεσε και κ α θη γη τή ς πα

ραγω γικώ ν και ανω τέρω ν Σχολώ ν του  υπουργείου  Ε θν ικ ή ς  Άμυνας.
Σ τις  εκλογές του  2009 ή τα ν  υποψ ή φ ιος βουλευτής, συνεργαζόμενος με τη  Δ ημοκρατική  Α ναγέννηση, τοποθετημένος 

στην τ ιμ η τικ ή  τελευτα ία  θέση του  ψ ηφοδελτίου επ ικράτειας του  κόμματος. ]
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Τ η ς  Κ αρμεν Ρ ουγγέρη
Κ έντρο Π ολιτισμού «Ε λλη νικός Κόσμος»
Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ 254 - ΤΑΥΡΟΣ

Την παράσταση υπογράφει η Κάρμεν Ρουγγέ
ρη, με το μοναδικό της ταλέντο να εμπνέει στα 
παιδιά κάθε ηλικίας την αγάπη για το θέατρο.
Είναι μια αφορμή να ξαναθυμηθούμε τους ήρω- 
ες μας σε μια εποχή που τους έχουμε τόση πολ
λή ανάγκη. Σε μια εποχή που τεχνηέντω ς έχει 
αποστεωθεί από τα αιώνια ηρωικά πρότυπα και 
στερεότυπα που ανέκαθεν ενέπνεαν τους ελλη- 
νόπαιδες. Σε μια εποχή που εναγωνίως αναζητεί 
την καταβύθιση στην αρχαία παράδοση για να 
δρέψει τα ορθά παιδευτικά διδάγματα.
Για τέταρτη χρονιά συνεχίζει το «ΘΕΑΤΡΟΝ» 
το συναρπαστικά ταξίδι στο μαγικό κόσμου του 
θεάτρου με αρωγό την Κάρμεν Ρουγγέρη. Φέτος 
ακολουθεί τον Ηρακλή και τους άθλους του.
Η αγαπημένη των παιδιών, Κάρμεν Ρουγγέρη, 
αναφέρει για  την παράσταση:
Παραμυθένια είναι η αντιμετώπισή μας αλλά 
συγχρόνως ακριβής. Βασισμένη πάνω σε άτι 
έχει γραφτεί για  τον ήρωα και τη ζωή του έτσι 
ώστε τα παιδιά να σχηματίσουν μια σαφή εικό
να του Ηρακλή, του ήρωα των ηρώων, που με 
τους άθλους του έμεινε στην ιστορία ως ο πιο 
ονομαστάς και αγαπητός ήρωας της ανθρωπότη
τας. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν:
► τη γέννηση του ήρωα
► τους άθλους του
► την καθιέρωση των Ολυμπιακών αγώνων
► το θάνατό του
► και τέλος τη μετάβασή του στον Ό λυμπο όπου θα 
απολαμβάνει άλες τις τιμές και θα ζήσει ανάμεσα στους 
δώδεκα θεούς ίσος με αυτούς.
Οι άθλοι του Ηρακλή, θα παρουσιαστούν στη σκηνή του 
«ΘΕΑΤΡΟΝ», σε μία παραγωγή διεθνών προδιαγραφών, 
πιστή στην ευρύτερη φιλοσοφία του Κέντρου Πολιτι
σμού «Ελληνικός Κόσμος» για τη χρήση της νέας τεχνο

λογίας στην εκπαίδευση και τη διά
δοση του Ελληνικού πολιτισμού. 
Αξιοποιώντας τις άρτιες εγκαταστά
σεις και τον τεχνολογικά εξοπλισμό 
του «ΘΕΑΤΡΟΝ», θα παρακολου
θήσετε μια παράσταση με χαρι
σματικούς ηθοποιούς, με πλούσια 
σκηνικά και εκπληκτικά κοστού
μια από την Χριστίνα Κουλουμπή, 
εξαιρετική μουσική από τον Γιάννη 
Μακρίδη, και εμπνευσμένη χορο
γραφία από τον Πέτρο Γάλλια. 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Κείμενο - σκηνοθεσία: Κάρμεν
Ρουγγέρη
Σκηνικά - κοστούμια: Χριστίνα 
Κουλουμπή

Μουσική διασκευή -  Σύνθεση: Γιάννης Μακρίδης 
Κίνηση - Χορογραφία: Πέτρος Γάλλιας 
Στίχοι τραγουδιών: Ανδρέας Κουλουμπής 
Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν με αλφαβητική σει
ρά οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Ευαγγελία 
Καρακατσάνη, Πέτρος Κιοσσές, Στέφανος Κοσμίδης, Γι- 
άννης Νικολάου, Τάσος Παπαδόπουλος, Σπόρος Περδί- 
ου, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ελένη Ρουσσινού, Κων
σταντίνα Σαραντοπούλου, Θανάσης Τσιδίμης, Γιάννης 
Τσουρουνάκης ]

Καθημερινές yui σχολεία στις 10: 00
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ Οβ,ΟΟ
Κυριακές στις 11:30 & 14:45
ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ϋ 15,00
ΓΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩ ΤΩΝ 20 ΑΤΟΜΩΝ Ο 12,50
Τηλ.:210-9345 378 /  210-9340 038 F ax: 210-9340 839
e-mail :info@texnis.com
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Μ Ο Ν Τ Ε Λ Ο ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/lnch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/lnch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/lnch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Ρχ4 STORM 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4,0 36/1,4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
81 FS 
CHEETAH

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

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

7,65 mm 
(.32 ACP) 7+1 Μονή/Διπλή 125/4,9 61/2,4 28/1.1 95/3,7 84/3,3 410/14,5

BERETTA 9 2  FS
Τα πιστόλια θρύλος!

BERETTA TO M C AT
Τα κορυφ α ία  πιστόλια τσ έπ ης στον κόσμο!

BERETTA 
92 FS ΙΝΟΧ:
από 1 .5 30  ευρώ
με έκπτωση -2 2 ,2 %

"mm BERETTA 81 FS CHEETAH
Α ιλουροειδ ή  με το  δάγκω μα το υ  λιονταριού!

Ένα αστέρι γενήθηκε!

m
Η Π ΡΟΙΦΟΜ  
T H E  Χ Ρ Ο Ν Ι Α Σ !

BERETTA 
Ρχ4 STORM:

BERETTA 
81 FS CHEETAH

από 1 .105  ευρώ  
με έκπτωση -2 2 ,2 %
μόλις 860 ευρώ  
(κέρδος 245 ευρώ )!

από 8 8 0  ευρώ  
με έκπτωση -39 ,8%
μόλις 530 ευρώ
(κέρδος 350 ευρώ )!

B E R E T TA  H E L L A S  ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ. 
ΤΗ Λ.: 210 33 15 2 8 1 ,3 2  50 614, 32 10 958, FAX: 210 33 18 013 
E -M ail: s a le s @ b e re tta .g r, In te rn et Site: w w w .bere ttahe llas .com

Ε π ισ κ εφ θ ε ίτε  μας στο F A C E B 0 0 K .
http://w w w .facebook.com /BerettaHeUas

©BERETTA
-------  5 0 0  Χ Ρ Ο Ν ΙΑ .  Ε Ν Α  Π Α Θ Ο Σ .

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


Επιμέλεια: Υ/Β Κωνταντίνος Κούρος

Ο  Κ Η Π Ο Σ  Τ Η Σ  Σ Ι Ω Π Η Σ  

ΜΑΡΙΑ Τ Ο Υ Λ

ΕΚΔ. ΜΙ ΧΑΛΙ! ΣΙΔΕΡΗ, ΑΝΔΡ. ΜΕΤΑΞΑ 28 & 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, 106 81 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210-33 011 61- 2  -3,
FAX: 210 33 011 64 
e-mail: info@ siderisbooks.gr 
http://www.siderisbooks.gr

Έ νας κήπος... Χίλια 
μυστικά... Η Άννα, μια νέα 
και καλοσυνάτη κοπέλα, ζει 
στη σκιά της αυταρχικής μητέ
ρας της και του ψυχικά ασθενή 
αδελφού της. 0  Λουκάς, γιος μιας 
ανεξάρτητης, μποέμ καλλιτέχνι- 
δας, την ερωτεύεται παράφορα.
Θα καταφέρουν να ξεπεράσουν 
τα εμπόδια που τους χωρίζουν και 
να ζήσουν μια ευτυχισμένη ζωή;
Η μοίρα δένει τις ζωές των ηρώων 
της ιστορίας μας και τους οδηγεί σε ένα παράξενο μονο
πάτι χαράς, πόνου και προδοσίας...

Η συγγραφέας Μαρία Τουλ γεννήθηκε στην Αθήνα. 
Τελείωσε το σχολείο κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 
και κατόπιν σπούδασε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθη
νών, απ’ όπου και αποφοίτησε κατέχοντας δύο πτυχία. 
Έ χει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Σκιές» (1988) 
και «Νυχτολούλουδα» (1998), ενώ από τις εκδόσεις Μ. 
Σιδέρη κυκλοφορούν ήδη το μυθιστόρημα «Φως Ελπί
δας» (2006), η συλλογή διηγημάτων «Χιονισμένα Μονο
πάτια» (2007), τα μυθιστορήματα «Μοιραία απόφαση» 
(2008), «Η τελευταία άνοιξη» (2009), «Το απόλυτο σκο
τάδι» (2010) και «Χάρτινες ψυχές» (2011).

Α Ν  Η Μ Ο Υ Ν  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι

ΣΙΣΣΥ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΚΔ. ΜΙΧΑΛΗ ΣΙΔΕΡΗ, ΑΝΔΡ. ΜΕΤΑΞΑ 28 & 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ, 106 81 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 210-33 011 61 -2 -3, FAX:
210 33 011 64
e-mail: info@ siderisbooks.gr 
http://www.siderisbooks.gr

Δυο παιδικές φίλες ξανασυνα- 
ντιούνται μετά από περίπου είκοσι 
χρόνια. Ξένοιαστες αναμνήσεις τις 
ενώνουν. Κι όμως κάτι... Κάποιος 
τις χωρίζει... Ερωτευμένες με τον 
ίδιο άνδρα και μέσα από συνεχείς 
ανατροπές, θα έρθουν αντιμέτωπες 
βλέποντας τη ζωή τους να εξελίσσε
ται και να επαναλαμβάνεται σαν το 
ρεφρέν ενός τραγουδιού...

Τι θα υπερισχύσει; Η φιλία; Ο έρωτας; Η αγάπη; Η 
μητρότητα; Συγκεχυμένα συναισθήματα που θα δια- 
σπαστούν και θα ενωθούν ξανά, γράφοντας τους στίχους 

για την πιο παράξενη μελωδία που θα μπορούσε να συν
θέσει η τύχη...

«Όταν οι γέφυρες γκρεμίζονται, τα μονοπάτια γεμί
ζουν από ασήκωτους λίθους, οι θάλασσες ξεραίνονται 
και η ατμόσφαιρα γίνεται ομιχλώδης σαν αφρισμένο 
αέρινο κύμα, τότε το μόνο που μένει είναι η αναζή
τηση της πραγματικότητας.

Ψεύτικη η αλήθεια που βίωνε η Ζωή. Αληθινό το 
ψέμα που ζούσε η Σάνυ. Και στη μέση ένας άνδρας με 
συνεχόμενα λάθη...»

ί Η  Π Α Ρ Α Β Ο Λ Η  Τ Ο Υ  Α Σ Ω Τ Ο Υ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΡΒΕΛΙ!
ΕΚΔ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΔΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 18, 
ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-3636514

Αθήνα, 2000. Ο μαθηματικός Αντώνης Στυλι- 
ανίδης, παρασυρμένος στο κυνήγι του εύκολου χρη
ματιστηριακού κέρδους (που γρήγορα αποδείχτηκε

καταστροφική παγίδα), έχει 
ξεστρατίσει από τη δουλειά 
του στο σχολείο, τη μετα
πτυχιακή του εργασία και 
την προσωπική του ζωή. 
Μια παλιά σοβαρή γνωριμία 
τον συνδέει με μια σκοτεινή 
υπόθεση, όπου η αποκρυ
πτογράφηση ενός e-mail 
θα αποκάλυπτε παρανομίες 
του χρηματιστή που τον 
έχει καταστρέφει. Αργότερα 
όμως, αντιγράφοντας για 
λογαριασμό ενός ανθρώπου 
της νύχτας ένα DVD που 

κρύβει ένοχα μυστικά, διαπιστώνει ότι το παρα- 
δικαστικό κύκλωμα θα ξελασπώσει τον χρη
ματιστή. Με όπλο του τη Μαθηματική Λογική 
συνεργάζεται με τον άνθρωπο της νύχτας, ώστε 
να αποκαλυφθούν οι ένοχοι, που χρησιμοποιούν 
το χρήμα και τις διασυνδέσεις τους, ακόμα και 
με τα ΜΜΕ, για την προστασία τους. Τα απρό
οπτα της περιπετειώδους αυτής διαδρομής, με 
καταλύτη το μαθηματικό ταλέντο ενός μαθητή 
του από την Αλβανία, οδηγούν τελικά τον 
“Άσωτο” στην αυτογνωσία και στο δρόμο της 
επιστροφής. Έ να  μυθιστόρημα που αποκαλύ
πτει στον αναγνώστη του, με τον πιο γοητευ
τικό τρόπο, τον αθέατο κόσμο των πολιτικο
οικονομικών συναλλαγών.
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ΣΚΑΚΙ Σ ΊΊΚΗ  ΝΟΥΒΕΛΑ
ΤΟ Υ  Σ Τ Ε Φ Α Ν  ΤΣΒ Α ΪΧ  
ΕΚ Δ. Α Γ Ρ Α
ΖΩΟΔΟΧΟΥ Π Η Γ Η Σ  99, 11473 
ΤΗ Λ . 210-7011461

Η Σ κακισπκή Νουβέλα, το τελευ
ταίο αριστούργημα του Στέφαν 
Τσβάιχ, δημοσιεύτηκε χο 1943 στη 
Στοκχόλμη. Μ εταθανάτια έκδοση, αφού ο συγγραφέας 
αυχοκτόνησε τον προηγούμενο χρόνο μαζί με τη δεύ
τερη γυναίκα του στη Βραζιλία, τον τόπο όπου πήγε 
το 1940 αυτοεξόριστος. Θεωρούσε την καταστροφή της 
Ευρώπης στη δεκαετία του ’40 ως την καταβαράθρωση 
όλου του του έργου. Η Σκακιστική νουβέλα αποτελεί 
μια μόλις καλυμμένη εξομολόγηση.

Στο πλοίο, με δρομολόγιο από τη Νέα Υόρκη στο Ρίο 
και χο Μ πουένος Άιρες, όπου αρκετοί Ευρωπαίοι επι
βάτες, φεύγοντας μακριά από τη βία και τη σύγχυση  
του ναζισμού, αναζητούν καταφύγιο στην Α ργεντινή  
και τη Βραζιλία ως τόπο εξορίας και ελπίδας, ο δρ. 
Μπ. αντιμετωπίζει σε μια παρτίδα σκακιού τον Μίρκο 
Τσέντοβιτς, τον σκοτεινό παγκόσμιο πρωταθλητή. 
Ο συγγραφέας αναπτύσσει με μεγαλειώδη τρόπο το 
θέμα του πνευματικού εγκλεισμού που δεν μπορεί να  
βρει διέξοδο παρά στην τρέλα. Ο δρ. Μπ., πριν ταξιδέ
ψει, υπέστη από τους να ζί μια ιδιαίτερη φυλάκιση σ’ 
ένα εντελώς άδειο δωμάτιο ξενοδοχείου, χωρίς τίποτα να  
μπορεί ν ’ απασχολήσει ή να  διασκεδάσει το μυαλό του, 
μέχρι που ανακάλυψε ένα εγχειρίδιο με παρτίδες σκα
κιού που άρχισε ν ’ αποστηθίζει και να  ξαναπαίζει από 
μνήμης. Έ χοντα ς εξαντλήσει τις πηγές του βιβλίου, 
το μυαλό του τον οδήγησε σε παρτίδες με αντίπαλο τον 
εαυτό του κι έτσι άρχισε να  υποβάλλεται σε μια σχιζο- 
φρενική διάλυση που επρόκειτο να  αποβεί μοιραία. 
Στο αφήγημα απεικονίζεται η πάλη του πνεύματος και 
της φαντασίας -χαρακτηριστικά του παλαιού κόσμου- 
ενάντια στον εσωτερικό δαίμονα και την πεισματική 
λογική τής σύγχρονης βαρβαρότητας.

ΛΟΥΨΙΚΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΟΙ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Τ Η Σ  Α Γ Ο Ρ Ω Σ  Τ Σ ΙΟ Υ  ΚΑΙ ΤΟΥ 
Α Λ Κ Η  Ρ Α Φ Τ Η  
ΕΚ Δ . «ΔΟΡΑ ΣΤ ΡΑ Τ Ο Υ »
ΣΧ Ο Λ ΕΙΟ Υ  8 ΠΛΑΚΑ, 10558 
Α Θ Η Ν Α
ΤΗ Λ . 210-3244395

Καμία εταιρία, κανένας ιδιώτης 
και κανένα ίδρυμα δεν τόλμησε 
να  βγάλει ένα δίσκο με τραγούδια 
ενός και μόνο χωριού. Και μάλι
στα τραγούδια εντελώς φωνητικά, 
χωρίς κανένα όργανο. Τραγούδια 
αντιεμπορικά, που δεν τα παίζει το 
ραδιόφωνο, που ούτε ένα απ’ αυτά

περιλαμβάνεται - σ ’ αυτή τη μορφή- σε κάποιο 
άλλο δίσκο. Τόσο περιθωριακά θεωρούνται. 
(Μοναδική εξαίρεση ο Α. Χατζηνικόλας από την  
Αρχάγγελο της Ρόδου).

Ο γάμος του παλιού καιρού στο χωριό περι- 
γράφεται διεξοδικά με όλα τα επεισόδια της 
τελετουργικής του διαδικασίας. Τα προξενιά, 
οι αρραβώνες, οι προετοιμασίες τα προικιά, 

το ζύμωμα των ψωμιών, το μπαργιάκι, το ασκέρι του  
γαμπρού, η  υποδοχή των συμπεθέρων, τα στέφανα, ο 
χορός στην αυλή της εκκλησίας, το τραπέζι, ο χορός στο 
σπίτι του γαμπρού, οι φιλίες. Καταγράφονται τα λόγια  
66 τραγουδιών του τραπεζιού, του χορού και άλλων 
περιστάσεων. Το ορεινό χωριό Λούψικο ήταν χτισμένο  
40 χλμ  βορειοανατολικά της Κόνιτσας. Δ εν υπάρχει 
πλέον στην παλιά του θέση και οι περισσότεροι κάτοικοι 
έχουν διασκορπιστεί Μαζί με το βιβλίο και ένα CD με 21 
αυθεντικά τραγούδια.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ Γ ΙΝ Ε ΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΣ;
ΤΟ Υ  Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Σ Τ . Χ ΡΙΣΤΟ Δ Ο Υ Λ Ο Υ  
ΕΚ Δ . ΣΤΑ Μ Ο Υ Λ Η Σ 
Α Β Ε Ρ Ω Φ  2 Α Θ Η Ν Α , 10433 
ΤΗ Λ . 210-5238305 Φ Α Ξ. 2105238959

Αγαπητέ Ανάδοχε, η από
φασή σου να  αποκτήσεις Ανα- 
δεκτό, δηλαδή βαπτιστήρι, 
αποτελεί για σένα μια ιδιαί
τερη ευλογία στη ζωή σου.
Είναι μεγάλη η τιμή που σου 
γίνεται εκ μέρους τω ν γονέω ν  
να  σου προτείνουν να  αναλά- 
βεις την Αναδοχή του παιδιού 
τους. Η τιμή γίνεται ακόμη 
μεγαλύτερη, γιατί αυτό ευλο- 
γείται και από την ίδια την  
Ορθόδοξο Εκκλησία μας που  
περιέλαβε από τα πρώτα χρι
στιανικά χρόνια τον Ανάδοχο, ως ιερό θεσμό στη ζωή 
Της. Ως εκ τούτου η θέση σου μέσα στην εκκλησιαστική  

ζωή είναι μεγάλη και σίγουρα υπεύθυνη. Οφείλεις 
πρώτα εσύ ο ίδιος να  γνωρίζεις τόσο πολλά για  
την ορθόδοξη πνευματική ζωή, ώστε όσο καθη
μερινά θα μεγαλώνει ο Αναδεκτός σου να  γίνεσαι 
συ ο ίδιος το φως, το παράδειγμα, το ήθος και ο 
κανόνας στη ζωή του. Ο Αναδεκτός σου πρέπει 
να  μάθει κάτι και από σένα που ανέλαβες να  τον 
κατευθύνεις πνευματικά με την εκ βαπτίσμα- 
τος πνευματική υιοθεσία σου.

Για τον λόγο αυτό οφείλεις να  μάθεις πολλά  
και διάφορα που πιθανόν δεν ξέρεις για την  
Αναδοχή κι όμως τόσο εύκολα προχωράς να  
βαπτίσεις. Για όλα αυτά τα θέματα σχετικά με 
τον θεσμό του Αναδόχου μπορείς να  διαβά
σεις και να  μάθεις ο  αυτό το βιβλίο.1
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Ν ε κ ρ ό ς  σε ιιυ ρ κ α γ ιά  ο  θ εα τ ρ ικ ό ς  ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ία ς  Β α γ γ έ λ η ς  Λ ιβ α δ ά ς

Ν ε κ ρ ό ς  α ν α σ ύ ρ θ η κ ε  ο 90χρο- 
νο ς  θεατρικός επ ιχειρηματίας Β αγ
γέλ η ς Λιβαδάς, από το διαμέρισμά  
του στη Γλυφάδα, έπειτα από π υ ρ 
καγιά π ου  ξέσπασε λ ίγο  μετά τις  
3 το μεσημέρι της Κ υριακής, για  
άγνω σ τους μέχρι σ τιγμ ή ς λόγους.
Στο νοσοκομείο «Σωτηρία» μετα
φέρθηκε επίσης με αναπνευστικ ά  
προβλήματα και ισχυρό σοκ η σ ύ 
ντρ οφ ος της ζω ής του, ηθοποιός 
Σμαρούλα Γ ιο ύ λ η .Έ ρ ευ νες  στο διαμέρισμα του  3 ορό
φ ου, σ τη ν οδό Κ ολοκοτρώ νη 19, στη Γλυφάδα, διεξά
γει το Α νακριτικό τη ς Π υροσβεστικής, προκειμένου  
να  διαπιστώ σει τα αίτια τη ς φ ονικ ή ς πυρκαγιάς.
Από τις πρώ τες εκτιμήσεις της Π υροσβεστικής, π ιθα
νή  αιτία τη ς φω τιάς είναι ένα  αερόθερμο σ τη ν κρε
βατοκάμαρα του διαμερίσματος, από το οποίο πήραν  
φω τιά τα κλινοσκεπάσματα. Ο Β α γγέλη ς Λιβαδάς γ ε ν 
νή θη κ ε σ τη ν Α θήνα.
Ο κατεξοχήν Έ λ λ η ν α ς  θεατρικός επιχειρηματίας, αρ- 
νιό τα ν  α υ τόν τον  τίτλο  και προτιμούσε α υ τόν του θε
ατρικού παραγω γού. Α πό παιδί ακόμα μ α γεύτη κ ε από

τον κόσμο του θεάτρου.
Η πρώ τη του δουλειά ω ς παραγω γός  
ανέβηκε στο θέατρο το 1958 και από  
τότε μ έχρι σήμερα έχει στο ενερ γη 
τικό του πάνω  από 360 παραγω γές, 
π ου  περ ιλα μ βά νου ν από το αρχαίο  
ελλ η νικ ό  θέατρο, το κλασσικά θέα
τρο, ω ς τη ν επιθεώ ρηση, τη ν  οπερέ
τα το μ ιούζικαλ, και γενικ ότερα  απά 
όλο το φάσμα του θεατρικού ρεπερ
τορίου.

Ο Β α γγέλη ς Λιβαδάς ή ταν παντρ εμ ένος με τη ν  με
γά λη  πρω ταγω νίστρια  του θεάτρου και του κ ινη 
ματογράφ ου, Σ μαρούλα Γ ιούλη , απά τα πρώ τα του  
επιχειρηματικά βήματα στο χώ ρο του θεάτρου. 
Ο Β α γγέλη ς Λιβαδάς ανέβασε στα θέατρά του  έργα  
σχεδόν όλω ν τω ν Ε λ λ ή νω ν συγγραφ έω ν. Ο κατάλογος  
τω ν πρω ταγω νιστώ ν και γεν ικ ά  τω ν ηθοποιώ ν που  
έχ ο υ ν  σ υνεργα σ τεί μ α ζί του  είναι τεράστιος, ατελείω 
τος και σ υνεχιζόμ ενος. Τ ιμήθηκε από τη ν  Εταιρεία Ε λ
λ ή νω ν Θ εατρικώ ν Σ υγγραφ έω ν (Ε.Ε.Σ) γ ια  τη ν  π ο λ ύ 
π λευρ η  π ολυετή  του  προσφορά στο Ε λλη νικ ά  Θέατρο. 
Newsroom ΔΟΛ

Α λλά ζει π ρ ό σ ω π ο  η  ΙΙλα τεία  Χ ρ η μ α τ ισ τ η ρ ίο υ  σ τη  Θ εσ σ α λ ο ν ίκ η

Τ η ν  α ν ά π λ α σ η  μιας από τις πιο ατμοσφαιρικές περιοχές του ιστορικού κ έντρ ου  τη ς Θ εσσαλονίκης, τη ς πλα
τείας Χρηματιστηρίου, ενέκρινε ομόφω να το Κ εντρικό Σ υμβούλιο Ν εω τέρω ν Μ νημείω ν. Ο χώ ρος ανάπλασης  
καλύπτει 110 στρέμματα, π ου  περικλείονται από τις οδούς Εγνατία, Ί ω νο ς  Δ ραγούμη, Τσιμισκή και Δωδεκα- 
νή σου. Η  περιοχή μείζονος παρέμβασης αφορά σε 60 στρέμματα στην τοποθεσία π ου  περικλείεται απά τις οδούς 
Εγνατία, Ιω νος Δραγούμη, Β ίκτορος Ο υγκώ, Φ ράγκω ν και Δ έοντος Σοφού.
Η μελέτη ανάπλασης περιλαμβάνει πεζοδρομήσεις, δημιουργία ποδηλατοδρόμου, διαμόρφωση πλατειώ ν, διεύ
ρυνσ η  υφ ιστάμενω ν πεζοδρομίων και τοποθέτηση βυθιζόμενω ν κάδων απορριμμάτων.

Η πλατεία Χ ρηματιστηρίου, γνω στή  και 
ως «Φραγκομαχαλάς» (εκεί συγκεντρώ θη
καν τον 19ο αιώνα οι Ευρωπαίοι κάτοικοι 
της πόλης) περιλαμβάνει πολλά σημαντικά  
κτίρια του τέλους του  19ου και τω ν αρχώ ν  
του 20ού αιώνα, όπως η Ο θω μανική Τράπε
ζα (σήμερα στεγάζει το Κρατικό Ωδείο Θεσ
σαλονίκης), το Εβραϊκό Μ ουσείο Θεσσαλο
νίκης, η Κ αθολική Ε κκλησία της Αμώμου  
Σ ύλλη ψ η ς τη ς Θ εοτόκου και η  Τράπεζα  
Θ εσσαλονίκης (σημερινή στοά Μ αλακοπή). 
Η μελέτη ανάπλασης προβλέπει τον φω τι
σμό τω ν σημαντικώ ν κτιρίω ν της περιοχής. 
Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία π ολιτι
στικώ ν διαδρομών, π ου  θα σηματοδοτού- 
νται με ενημερω τικές πινακίδες.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τ ο «Ά στρο τ ω ν  Χ ρ ισ τ ο υ γ έ ν ν ω ν »  επ ισ τρ έφ ει  
σ το  Ψ η φ ια κ ό  Π λ α νη τ ά ρ ιο

Μ ία γνω σ τή  ψ η φ ια κ ή  παράσταση για όλη τη ν οικογένεια θα πα
ρουσιάσει και φέτος το Ψ ηφιακά Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευ- 
γενίδου την περίοδο των Χ ριστουγέννω ν 2011 και τη ν Πρωτοχρο
νιά  του 2012. Πρόκειται για το «Άστρο τω ν Χ ριστουγέννω ν», που  
υπόσχεται να  γεμίσει τις καρδιές μικρώ ν και μεγάλω ν με το εορταστικά πνεύμα. Η  παράσταση διερευνά, με την 
συμμετοχή του θεατή, μερικά από τα πιο δημοφιλή ερωτήματα σχετικά με το ξεχωριστό εκείνο κοσμικό φαινόμε
νο  που οδήγησε τους τρεις Μ άγους στον νεογέννη το  Χριστό. Τι ήταν τελικά εκείνο το «Άστρο»; Ή τ α ν  άραγε μετέ
ωρο ή κομήτης; Νόβα ή σουπερνόβα; Μ ετεωρίτης ή βολίδα; Ισχύει άραγε η πεποίθηση του Κέπλερ πως επρόκειτο  
για συζυγία πλανητώ ν; Γ ιατί καμιά επιστημονική θεωρία δεν μπορεί να  επιβεβαιωθεί ή να  απορριφθεί έως σήμερα; 
Ξεκινώ ντας από τη γέννηση  του Θείου Βρέφους στη φτω χική φάτνη της Βηθλεέμ, η παράσταση «Το Άστρο των 
Χριστουγέννω ν» ξεδιπλώνει ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα, μέσα από ένα ιδιαίτερο μουσικό και οπτικό θέαμα. 
Το σενάριο και τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Π αναγιώ της Σιμόπουλος, την μουσική ο Μ πάμπης Μ πλαζουδάκης και τα  
Anim ation ο Γ ιάννης Βαμβακάς. Α φηγητές είναι ο Χρήστος Σιμαρδάνης και ο Κώστας Σεραφειμίδης, ενώ  το κείμενο  
για τον οδηγό της παράστασης έγραψε ο διευθυντής του Π λανηταρίου, Δ ιονύσης Σιμόπουλος.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ε φ υ γ ε  ο  Α ρ γ υ ρ ή ς  Κ ο υ ν ά δ η ς
Σ ε η λ ικ ία  8 7  ετώ ν απεβίωσε ο διακεκριμένος συνθέ
της, π ιανίστας και αρχιμουσικός Α ργύρης Κουνάδης. 
Ο σπουδαίος μουσουργός με τη ν ευρω παϊκή σταδιο
δρομία υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες προσω πικότη
τες τη ς σ ύγχρονη ς ελλη νικ ή ς μουσικής. Γ εννήθη κε το 
1924 στην Κ ω νσταντινούπολη , μελέτησε πιάνο με τους  
Δ. Μαρή και Σ. Φ αραντάτο στο Ωδείο Α θηνώ ν (δίπλω
μα πιάνου, 1952), ενώ  μαθήτευσε κοντά στον Γ ιάννη  
Α. Π απαϊω άννου στο Ε λλη νικ ό  Ωδείο (δίπλωμα σ ύνθε
σης, 1956) από τον οποίο πήρε μαθήματα θεωρητικών 
και σύνθεσης. Η αγάπη του για  το ρεμπέτικο τραγούδι, 
φάνηκε από νω ρίς καθώς ήταν από τους πρώ τους σ υ ν 
θέτες που  ενδιαφέρθηκαν για αυτό το είδος μουσικής. 
Τα πρώτα του μάλιστα έργα (1949 -1 9 5 7 ), ήταν επηρε
ασμένα τόσο από το είδος του ρεμπέτικου τραγουδιού  
όσο και από τη μουσική τω ν Μ πάρτοκ και Στραβίνσκι. 
Το 1958 με υποτροφ ίες της ελλη νική ς και της γερμανι
κής κυβέρνησης, πήγε στη Γερμανία, όπου συνέχισε τις 
σπουδέςτουστηνΑ νώ τατηΜ ου- 
σική Σ χολή του Φ ράιμπουργκ.
Έ γρ α ψ ε πολλά είδη κλασσι
κής μουσικής όπως μουσική  
δωματίου, μουσική για όπερες, 
αλλά και μουσική για θέατρο 
και κινηματογράφο (σε περισ
σότερες από δέκα ταινίες), κα
θώς και τη ν μουσική σύνθεση  
πολλώ ν ελληνικώ ν τραγουδι- 
ώ ν τω ν δεκαετιών του 1970 και 
1980. Από το σύνολο  τω ν έρ
γω ν του, ξεχω ρίζουν το Χορικό

για  συμφ ω νική ορχήστρα, τα Ε τεροφω νικά ιδιόμελα  
για  συμφ ω νική επίσης ορχήστρα, Κ ουϊντέτο για  π νευ 
στά, Κ ουαρτέτο για  έγχορδα κά. Ε πίσης οι, περισσότε
ρο με σαρκαστικό χαρακτήρα, όπερες: Το λαστιχένιο  
φέρετρο, Τα μαγεμένα αναλόγια, Απόδραση, Τειρεσίας, 
Βάκχαι κ.ά. Το 1950 συνεργάστηκε με το Ε λληνικό  Χο
ρόδραμα της Ρ αλλούς Μ άνου μαζί με τον Μ. Χατζιδάκι 
και τον Μ. Θεοδωράκη.
Το 1951 συνέπραξεμετηνΚ Ο Α ω ςσολίστ ,ενώ παράλληλα  
συνέθεσε μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. 
Το 1963 διορίσθηκε βοηθός του W. Fortner, διευθυ
ντ ή ς  του ενόργανου  σ υνόλου  “M usica V iva” και τω ν  
προγραμμάτω ν του Ινστιτούτου Σ ύγχρ ονη ς Μ ουσικής 
(που υπ ά γοντα ν επίσης στην πανεπιστημιακή έδρα 
σύνθεσης του Φ ράιμπουργκ).
Το 1972 εκλέχτηκε καθηγητής σ τη ν Α νώ τατη Μ ου
σική Σχολή του  Φ ράιμπουργκ. Το 1973 το έργο του  
Ετεροφω νικά Ιδιόμελα επιλέγεται από τον διεθνή δι

αγω νισμό της IGNM-SIMC. 
Α πό τα ελληνικά τραγούδια, 
π ου  έγραψε τη μουσική, ξε
χω ρίζουν περισσότερο το θα
λασσινό τραγούδι Ό ρτσ α  τα 
πανιά  με τους αλληγορικούς  
στίχους, Στη πλατεία Αβησ
συνίας και το do you like the  
Greece, π ου  απέδωσε σε πρώ
τη εκτέλεση ο Α. Κ αλογιάννης  
και άλλα πολλά που τραγου
δήθηκαν και αγαπήθηκαν από 
το κοινό.
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Ο ι μ υ σ τ η ρ ιώ δ ε ις  ζ ά ν τ ε ς  τ η ς  Ιο ρ δ α ν ία ς
Ξ ε κ ιν ο ύ ν  α π ό  ι η Σ υ ρ ία  και καχευθύνονται προς χη Σαουδική Αραβία, μπορεί να  φ α νούν από αέρος, όχι όμως 
και από χο έδαφος ενώ είναι σχεδόν άγνω σχα στο ευρύ κοινό. Πρόκειχαι για  χη Μ εσανατολική εκδοχή χω ν 
«Γραμμών χης Νάζκα» (σχέδια σχο έδαφος που εκχείνονχαι σε έρημους σχο νόχιο Π ερού) π ου  χώρα, χάρη σε νέο  
δορυφόρο χαρχογράφησης χης περιοχής και ενός εναέριου προγράμμαχος φωχογράφησης χης Ιορδανίας, ανα- 
καλύπχονχαι περισσόχερα από ποχέ. Γ ιαχί ο αριθμός χους ανέρχεχαι σε χιλιάδες. «Ζάνχες» αποκαλούν οι αρχαι
ολόγοι αυχές χις πέχρινες καχασκευές, π ου  έχουν μεγάλη ποικιλία σχεδίων, αλλά και ένα κοινό: έναν κύκλο σχο 
κένχρο χους από χον οποίοι ξεκινούν ακχίνες. Συχνά, βρίσκονχαι σε πεδία λάβας και η διάμεχρός χους κυμαίνε- 
χαι από 25 έως 70 μέχρα ενώ η χρονολόγηση χους ανάγεχαι σε χουλάχισχον 2.000 χρόνια πριν. Μ ερικές από χις 
καχασκευές είναι απομονω μένες ενώ άλλες συγκενχρω μένες σε νχουζίνες. Οι Βεδουϊνοι ονόμαζαν χις πέχρινες 
καχασκευές «έργα χου γέρου».

«Σχην Ιορδανία και μόνο υπάρχουν πέχρινες καχασκευές, που εί
να ι πολύ περισσόχερες από ο, χι οι Γραμμές Νάζκα, βρίσκονχαι σε 
πολύ πιο εκχεχαμένη περιοχή και είναι πολύ παλαιόχερες», δηλώ
νει ο Ν χέιβινχ Κ ένενχι, καθηγηχής Κ λασικών Σπουδών και Αρχαί
ας Ισχορίας σχο Πανεπισχήμιο χης Δ υχικ ή ς Αυστραλίας. Οι μελέτες 
χης ομάδας χου Κ ένενχι είναι μέρος ενός μακροχρόνιου προγράμ
ματος που αναζητεί αρχαιολογικούς χώ ρους στην Ιορδανία αλλά  
επ ί του παρόντος υπάρχει προβληματισμός για  τη χρηστικότητα  
και την ερμηνεία αυτώ ν τω ν κατασκευών. Παρόμοιες κατασκευές 
έχουν εντοπισθεί από τη ν ομάδα χου Κ ένενχι στη Σαουδική Αραβία 
αν και τα σχήματα εκεί είναι διαφορετικά.

Τ σ ο υ ν ά μ ι κ α τέσ τρ εψ ε τ η ν  Α ρ χ α ία  Ο λυ μ π ία ;

Ο κ α θ η γ η τ ή ς  χ ο υ  Π α νεπ ισ τη μ ίο υ  του Μ άινχς της 
Γερμανίας δρ. Ανχρέας Βετ, ο οποίος έχει διενεργήσει γε- 
ωμορφολογικές και γεωαρχαιολογικές έρευνες σχην πε
ριοχή της Ο λυμπίας ισχυρί
ζεται, όχι η καταστροφή της 
δεν ήρθε από σεισμό, όπως 
πιστεύαμε αλλά από τσου
νάμι - και ίσως όχι ένα αλ
λά πολλά - που κατόρθωσε 
να  φθάσει από τη θάλασσα 
ως το ιερό! Σύμφω να με τον  
Βετ χο τσοχτνάμι έγινε χον 
6ο μ. X. αιώνα, πλημμύρι
σε τη ν κοιλάδα του Αλφειού  
και στη συνέχεια «ανέβηκε» 
σχην Ο λυμπία παρά χο γεγο
νός, όχι βρίσκεται 33 μέχρα  
πάνω  από τη ν επιφάνεια της θάλασσας. Σημαντικό όμως 
είναι, όχι σχην αρχαιότητα η Ο λυμπία απείχε 14 χιλιό
μετρα - ίσως και λιγότερα - από χη θάλασσα και όχι 22 
που είναι σήμερα. Τα αποτέλεσμα τω ν ερεχχνών του μά
λιστα θα παρουσιάσει ο ίδιος σε διεθνές συνέδριο, που  
θα γίνει χον Σεπτέμβριο στην Κόρινθο σχετικά με τις 
ενεργές τεκτονικές πλάκες, χους σεισμούς και τη γεω λο
γία, τη ν αρχαιολογία και χη μηχανική. Ο δρ. Βετ ως μέ
λος χου Γεωγραφικού Ινστιτούτου χου Π ανεπιστημίου

«Johannes Gutenberg» χου Μ άινχς πραγματοποιεί 
έρευνα για τα «παλαιοχσουνάμι» τω ν τελευταίων 
11.000 ετώ ν στις ακτές της ανατολικής Μ εσογεί

ου εδώ και χρόνια. Και 
προκειμένου να  καταλή- 
ξει σ'αυτό το συμπέρα
σμα σχετικά με την κα
ταστροφή της αρχαίας 
Ο λυμπίας έκανε σειρά 
αναλύσεω ν στο υπέδα
φος τ ης (ιζηματολογικές, 
γεω χημικές, γεωμορφο- 
λογικές και γεωαρχαιο- 
λογικές) σύμφω να με τις 
οποίες: Η  σύνθεση των 
ιζημάτων της περιοχής  
δεν αντιστοιχεί στα γεω- 

μορφολογικά χαρακτηριστικά του ποταμού Κλαδέ- 
ου, ο οποίος ευθυνόταν, όπως πιστεύαμε ως σήμε
ρα, για  τις πλημμύρες στο ιερό της Ολυμπίας. Ο δρ. 
Ανχρέας Βετ έχει πραγματοποιήσει επίσης έρευνες  
και δημοσιεύσεις για  τη ν περιοχή του Δέλτα του  
ποταμού Α χελώ ου και του λιμανιού τω ν Οινιάδων 
(2005) αλλά και για  τις επιπτώσεις από τσουνάμι 
στην ακτογραμμή της Λευκάδας (2006).
Πηγές: www.tovima.gr,http://www.ikypros.com. ]
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ
“Ανήκω σε μία χώρα μικρή”

Ανήκω σέ μία χώρα μικρή.
"Ενα πέτρινο άκρωτήρι στη Μεσόγειο, πού 

δέν έχει άλλο άγαθό παρά χόν αγώνα του λαού, 
τή θάλασσα, καί τό φώς τού ήλιου.

Είναι μικρός ό τόπος μας, άλλα ή παράδοσή
Ύ  ,  , ,  ,

του είναι τεράστια και τΟ πραγμα που τή χαρα
κτηρίζει είναι ότι μάς παραδόθηκε χωρίς διακοπή.

Ή έλληνική γλώσσα δέν έπαψε ποτέ της νά μιλιέται. Δέ
χτηκε τις άλλοιώσεις πού δέχεται καθετί ζωντανό, άλλά 
δέν παρουσιάζει κανένα χάσμα.

Άλλο χαρακτηριστικό αύχής τής παράδοσης είναι ή 
άγάπη της γιά τήν άνθρωπιά, κανόνας της είναι ή δικαι
οσύνη.

Στήν άρχαία τραγωδία, τήν οργανω μένη μέ τόση 
άκρίβεια, ό άνθρωπος πού ξεπερνά τό μέτρο, πρέπει νά  
τιμωρηθεί άπό τις Έρινύες.

"Οσο γιά μένασυγκινοΰμαι παρατηρώντας πώς ή συνείδη
ση τής δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ διαποτίσει τήν έλληνική  
ψ υχή, ώστε νά γίνει κανόνας τού φυσικοΰκόσμου.

Καί ένας άπό τούς διδασκάλους μου, τώ ν άρχών 
τού περασμένου αιώνα, γράφει: «... θά χαθούμε γιατί 
άδικήσαμε...».

Αύχός ό άνθρωπος ήταν άγράμματος. Είχε μάθει νά γρά
φει στά τριάντα πέντε χρόνια τής ήλικίας του. Αλλά στήν 
Ελλάδα τών ήμερών μας, ή προφορική παράδοση πηγαί
νει μακριά στά περασμένα όσο καί ή γραπτή. Τό ίδιο καί ή 
ποίηση.

Είναι γιά μένα σημαντικό τό γεγονός ότι ή Σουηδία θέ
λησε νά τιμήσει καί τούτη τήν ποίηση καί όλη τήν ποίη
ση γενικά, άκόμη καί όταν άναβρύζει ανάμεσα σ ’ένα λαό 
περιορισμένο.

Γιατί πιστεύω πώς τούτος ό  σύγχρονος κόσμος όπου  
ζοΰμε, ό  τυρρανισμένος άπό τό φόβο καί τήν ανησυχία, τή 
χρειάζεται τήν ποίηση. Η ποίηση έχει τις ρίζες της στήν 
ανθρώπινη άνάσα -  καί τ ί θά γινόμασταν Ον ή πνοή μας 
λιγόστευε;

Είναι μία πράξη έμπιστοσύνης -  κι ένας Θεός τό ξέ
ρει Ον τά δεινά μας δέν τά χρωστάμε στή στέρηση 
εμπιστοσύνης.

Παρατήρησαν, τόν περασμένο χρόνο γύρω άπό τούτο 
τό τραπέζι, τήν πολύ μεγάλη διαφορά άνάμεσα στις

ανακαλύψεις τής σύγχρονης έπιστήμης καί 
στή λογοτεχνία, παρατήρησαν πώς άνάμεσα σ’ 

ένα άρχάίο έλληνικό δράμα καί ένα σημερινό, ή διαφορά 
είναι λίγη. Ναί, ή συμπεριφορά τού ανθρώπου δέ μοιάζει 
νά έχει άλλάξει βασικά. Καί πρέπει νά προσθέσω πώς νιώ 
θει πάντα τήν άνάγκη ν ’ άκούσει τούτη τήν ανθρώπινη  
φωνή πού Ονομάζουμε ποίηση. Αύτή ή φωνή πού κινδυ
νεύει νά σβήσει κάθε στιγμή άπό στέρηση άγάπης καί 
Ολοένα ξαναγεννιέται. Κ υνηγημένη, ξέρει πού νά ’βρει 
καταφύγιο, άπαρνημένη, έχει τό ένστικτο νά πάει νά  
ριζώσει στούς πιό άπροσδόκητους τόπους. Γι’ αύτή δέν 
ύπάρχουν μεγάλα καί μικρά μέρη τού κόσμου. Τό βασί
λειό της είναι στις καρδιές όλω ν τών άνθρώπων τής γής. 
Έχει τή χάρη ν ’ άποφεύγει πάντα τή συνήθεια, αύτή τή 
βιομηχανία.

Χροοστώ τήν εύγνω μοσύνη μου στή Σουηδική 
Ακαδημία πού ένιωσε αύτά τά πράγματα, πού ένιωσε πώς 
οί γλώσσες, οί λεγάμενες περιορισμένης χρήσης, δέν πρέ
πει νά καταντούν φράχτες όπου πνίγεται ό  παλμός τής 
ανθρώ πινης καρδιάς, πού έγινε ένας Άρειος Π άγος ικανός 
νά κρίνει μέ άλήθεια έπίσημη τήν άδικη μοίρα τής ζωής, 
γιά νά θυμηθώ τόν Σέλλεύ, τόν έμπνευστή, καθώς μάς 
λένε, τού Αλφρέδου Νομπέλ, αύτού τού ανθρώπου πού 
μπόρεσε νά έξαγοράσει τήν αναπόφευκτη βία μέ τή 
μεγαλοσύνη τής καρδιάς του.

Σ’ αύτό τόν κόσμο, πού ολοένα στενεύει, ό καθένας μας 
χρειάζεται όλους τούς άλλους. Πρέπει ν ’ αναζητήσουμε 
τόν άνθρωπο, όπου καί νά βρίσκεται.

"Οταν στό δρόμο τής Θήβας, ό Οίδίπους συνάντησε τή 
Σφίγγα, κι αύτή τού έθεσε τό αίνιγμά της, ή άπόκρισή του 
ήταν: ό  άνθρωπος. Τούτη ή άπλή λέξη χάλασε τό τέρας. 
Έ χουμε πολλά τέρατα νά καταστρέψουμε.

Ας συλλογιστούμε τήν άπόκρισή τού Οίδίποδα. 9 9

Ο μ ιλ ία  το ν Γ ιώ ρ γο υ  Σ εφ έρ η  κ α τά  τη ν  τελ ετή  π α ρ α λα β ή ς  
το ν  Β ρ α β είο υ  Ν ό μ π ελ  Λ ο γο τεχν ία ς, 11 Δ εκ εμ β ρ ίο υ  1963. ]
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Μκχ Νύχτα Πρωτοχρονιάς

Το γκαρσόνι, με ΙΟ άσπρο σακάκι και το μαύρο «παπιγιόν» είχε ένα πράσωπο συμπαθητικά. 
Έφερε το ποτά και το απόθεσε στο τραπέζι μου.
- Σε λ ίγ α  λ επ τά  θα είνα ι μ εσ ά νυ χτα , μου είπε.
Κοίταξα μηχανικά το ρολόι μου σαν να  ήθελα να  ελέγξω την πληροφορία του γκαρσονιού. Στην 
πραγματικότητα το έκανα γιατί δεν είχα τ ί άλλο να  κάνω. Η ώρα ήταν δώδεκα παρά τέταρτο.
- Ναι, είπα. Θ α είνα ι μ εσ ά νυχτα .
Το γκαρσόνι είχε διάθεση για κουβέντα. Ίσω ς πάλι με είχε λυπηθεί, που ήμουν έτσι μόνος, παραμο
νή πρωτοχρονιάς.
-Ε ρ χ εσ τε  π ρ ώ τη  φ ορά  στο « Ά ντο νμπ α ρ;»
-Ν α ι.
Πήρα το ποτά στα χέρια μου.
- Ε λπ ίζω  π ω ς το  κ έντρο  μ α ς  θα  σα ς ικα νο πο ιήσ ει.
- Ε ίνα ι σ υμ π α θ η τικ ό .
Πραγματικά ήταν συμπαθητικά. Μικρά, με καλόγουστη διακόσμηση και καλοβαλμένους πελάτες.
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- Ε υτυ χ ισ μ ένο ς ο κ α ινο ύργιο ς χρ ό νο ς, είπα. Το γκαρσόνι χα
μογέλασε.
- Α κ ό μ η  έχο υ μ ε δ εκ α π έντε λεπ τά .
Μ ’ άφησε κι έμεινα πάλι μόνος, όπως μόνος ήμουν όλον αυ
τόν τον τελευταίο καιρό. Τότε είδα τη γυναίκα που έβαφε τα 
χείλη της, σ’ ένα τραπέζι δυο μέτρα μακριά από το δικό μου. 
Είχε ένα πρόσωπο περίεργο. Μήλα προτεταμένα και δυο μά
τια κινέζικα. Την κοίταξα και δεν τράβηξε το βλέμμα από 
πάνω μου. Για μια στιγμή σκέφτηκα πως θα ήταν μια κοπέ
λα που θα ζητούσε επαγγελματικά την αντρική συντροφιά. 
Αμέσως κατάλαβα πως είχα λάθος. Υπάρχει κάτι που ξεχω
ρίζει μια αληθινή κυρία από μια επαγγελματία του έρωτα, 
όσο κι αν είναι και οι δύο ντυμένες με την ίδια πολυτέλεια. 
Σήκωσα το ποτήρι μου και φέρνοντας το στο στόμα, έκανα 
μια αδιόρατη κίνηση. Σαν να  ευχόμουν «στην υγειά» της. 
Εκείνη δεν απάντησε στο νεύμα μου, αλλά και δεν πήρε τα 
μάτια της από πάνω μου.
Έ να  ζευγάρι που καθόταν δίπλα μου, πλήρωσε και σηκώ
θηκε. Στο μικρό μπαρ δεν είχαμε μείνει τώρα παρά τέσσερα
- πέντε πρόσωπα. Σηκώθηκα και με το ποτήρι στο χέρι πή
γα προς το μέρος της.
- Δ εν  είνα ι ευχά ρ ισ το  να  π ίν ε ι κ α νείς  μ ό νο ς του, είπα. Σήκωσε 
πάνω μου τα μάτια της μ ’ ένα τρόπο που δεν τον περίμενα. 
Ούτε θυμωμένη, ούτε φιλάρεσκη, ούτε περιφρονητική, ού
τε προκλητική. Απλώς σαν να  με ζύγιζε και να  σκεπτόταν 
τα υπέρ και τα κατά της πρότασης μου.
- Ε ξα ρτά τα ι, είπε.
- Α π ό  το ν ά νθρω π ο  π ο υ  θα  μ α ς  κ ά νει συντροφ ιά ;
- Κ ι α π ό  π ο λλά  άλλα.
Το να  μιλά μια γυναίκα σε έναν άντρα που την πλησιάζει 
κάτω από τις συνθήκες που την πλησίασα εγώ, ήταν μια σι
ωπηρή συγκατάνευση. Έ δειξα με το βλέμμα μου το κάθι
σμα απέναντι της.
- Ε ίν α ι ελεύθερο; ρώτησα.
- Ό π ω ς  β λέπ ετε .
- Ώ σ τε  μ π ο ρ ώ  να  καθήσω .
Δ εν απάντησε κι εγώ κάθησα. Είχα πιει κιόλας το πέμπτο  
ποτό μου και θα μπορούσα να  αδιαφορήσω για πολλά.
- Λ ο ιπ ό ν;
Σήκωσε τους ώμους της μ ’ ένα  
τρόπο που ρωτούσε: «Τί λοιπόν;»
Ό π ω ς καθόταν, κρατούσε πάντα  
το ποτήρι της ακουμπημένο στο 
τραπέζι. Και τότε πρόσεξα τα χέρια 
της. Ό χ ι αν ήταν όμορφα η άσχημα
- που ήταν πάρα πολύ όμορφα, με 
δέρμα απαλό και δάχτυλα μακριά... 
αλλά... αλλά τα χέρια της έμοιαζαν 
να  μην είναι δικά της.
Δ εν με καταλαβαίνετε, όπως στην  
αρχή δεν κατάλαβα τι ακριβώς συ- 
νέβαινε κι εγώ. Λέω πως τα χέρια 
της έμοιαζαν να  μην είναι δικά της, 
γιατί είχαν μια τελείως διαφορετική

έκφραση απ’ ό,τι είχε ολόκληρη η υπόλοιπη αυτή ωραία γ υ 
ναίκα. Και πάλι δεν με καταλαβαίνετε, δεν είμαι όμως, τώρα 
που τα διηγούμαι όλα αυτά, ζαλισμένος, όπως ήμουν εχθές, 
όταν την πλησίασα.
Η ίδια ήταν ήρεμη, σχεδόν αδιάφορη, με κάτι ειρωνικό στον 
τρόπο που με δέχτηκε. Σαν να  είχε μια απλή περιέργεια να  δει 
ως που θα είχα το θράσος να  φθάσω. Αλλά τα χέρια της... 
Έ σφ ιγγαν νευρικά το κρύσταλλο του ποτηριού κι αμέσως 
ύστερα χαλάρωναν. Το ένα δάχτυλο νόμιζες πως αντιμαχό
ταν το άλλο. Γλιστρούσαν πάνω στο ποτήρι, καμπύλωναν, 
ίσιωναν και - είναι λιγάκι αστείο να  το λέω αλλά ακριβώς αυ
τό συνέβαινε - νόμιζες πως αγωνιούσαν.
Μια τέτοια νύχτα, είπα, είναι περίεργο να  βρίσκεστε μόνη. 
Το β ίο  θα μπορούσα να  παρατηρήσω κι εγώ για σας.
- Μ ε μ έν α  τα  π ρ ά γμ α τα  είνα ι π ο λ ύ  π ιο  ά π λα . Έ φ τα σ α  σ τη ν  
Α θ ή να  χ θ ε ς  κ α ι δ εν  έχω  φ ίλο υ ς  εδώ .
-Ή ρ θ α τε α π ό  το  εξω τερικό;
- Α π ό  τη ν  επ α ρ χ ία .
- Α λή θ εια ;
Είχε την έκφραση σαν να  μην το πίστευε...
- Γ ια τ ί το  λ έ τε  έτσ ι α υτό  το  «αλήθεια»;
- Δ εν  έχ ετε  εμ φ ά ν ισ η  επ α ρ χιώ τη .
- Ο ύτε κ ι εσ είς  τη ν  εμ φ ά ν ισ η  μ ια ς  γυν α ίκ α ς  π ο υ  μ π ο ρ ε ί να  τη ν  
α φ ή νο υν  μ ό ν η  τη ν  π α ρ α μ ο νή  τη ς  Π ρω το χρο νιά ς.
- Κ ι όμω ς, να  π ο υ  μ ε  άφ ησα ν.
- Ο  φ ίλο ς  σας;
Για μια στιγμή το βλέμμα της σκοτείνιασε.
- Α ς  π ο ύμ ε, ο φ ίλο ς  μ ο υ .
Εκείνη ακριβώς την στιγμή η μουσική από το πικ-άπ δυνά
μωσε κι αμέσως τα φώτα έσβησαν. Ακούστηκαν γέλια και 
φωνές. Μέσα στο σκοτάδι, η φωνή της γυναίκας μου χάιδε- 
ψε το αυτί.
- Ε υτυ χ ισ μ ένο ς ο κ α ινο ύργιο ς χρό νο ς.
Στη διπλανή παρέα κάποιοι είχαν φιληθεί.
- Ε υτυ χ ισ μ ένο ς, είπα κι εγώ. Τα φώτα άναψαν.
Τα όνειρα και το μεθύσι έχουν μια δική τους λογική. Α ν δεν 
υπήρχαν τα ποτά, που μου είχαν ζαλίσει το μυαλό θα σκε
πτόμουν πως αυτή η γυναίκα που καθόταν απέναντι μου, 

είχε κάτι το ανώμαλο, για να  μη πω  
ανησυχητικό. Φαινόταν γυναίκα  
του κόσμου και πολύ πλούσια. Για
τί είχε δεχθεί έτσι εύκολα τη συντρο
φιά μου;
- Θ α περά σ ο υμ ε εδώ  τη  β ρ α δ ιά  μ α ς; 
Ρώτησα.
- Κ α ι β έβ α ια  ό χι. Έ χ ω  κ ά τι κα λύτερο  
γ ια  σας.
-Τ ί;
- Θ έλετε να  το  α φ ή σ ετε σε μ ένα ;
- Π ο λύ  προ θ ύμω ς. Α κ ό μ η  ό μω ς δε ου- 
στη θή κα μ ε.
- Τ ο  β ρ ίσ κ ετε  α πα ρ α ίτη το ;
- Ό χ ι, α λλά ...
- Τ ό τε α ς π ά μ ε.

“  Τότε είδα τη 
γυναίκα που έβαφε 
χα χείλη της, σ’ ένα 
τραπέζι δυο μέτρα 
μακριά από το δικό 

μου. Είχε ένα πρόσωπο 
περίεργο. Μήλα 
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Το συμπαθητικό γκαρσόνι ήρθε δί
πλα μας και θέλησα να  πληρώσω το 
λογαριασμό. Η περίεργη φίλη μου δε 
με άφησε να  πληρώσω παρά μόνο τα 
δικά μου.
Βγήκαμε στο δρόμο. Η νύ χτα  ήταν 
ασυνήθιστα γλυκιά για παραμονή 
πρωτοχρονιάς.
- Ν α  φωνάξω ένα  τα ξί, είπα.
-Έ χ ω  π ιο  κά τω  το  α μά ξι μ ο υ . Π ερ ιμ έ
νετε εδώ .
Απομακρύνθηκε, ενώ εγώ θαύμαζα 
το ψηλό σώμα της. Το ντύσιμο της 
είχε μια κομψότητα που δεν την δί
νει μόνο ο πλούτος και η καλή μοδί
στρα, αλλά και η καλή ποιότητα της 
γυναίκας που το φορά. Παρ’ όλη τη ζαλάδα μου, σκέφτηκα 
πως αυτό το «τυχερό» μου έπεφτε πολύ. Πως δε διέθετα τί
ποτε από κείνα που μπορούσαν να  τραβήξουν μια τέτοια γ υ 
ναίκα. Την είδα που έστριβε τη γω νία κι αμέσως σκέφτηκα: 
«Αγόρι μου, δεν πρόκειται να  την ξαναδείς». Αυτό ήταν. Δια
σκέδασε με την αστεία υπόθεση μου, ποιος ξέρει γιατί και τώ
ρα έφυγε.
Παρ’ όλα αυτά έμεινα στη θέση μου και σχεδόν ξαφνιάστηκα 
όταν είδα τη μακριά άσπρη «Μερσεντές» να  σταματά κοντά  
μου. Το γαντοφορεμένο χέρι της βγήκε από το παράθυρο.
- Ε λά τε.
Μου άνοιξε την πόρτα και κάθησα δίπλα της. Ό πω ς το αμάξι 
γλιστρούσε τους άδειους δρόμους, με ρώτησε:
-Ώ σ τε ήρθ α τε σ τη ν  Α θ ή να  εχθ ές;
- Ναι.
- Κ α ι δεν έχ ετε  κα νένα  γνω στό  εδώ ;
- Μ ερ ικο ύς, α λλά  ό χ ι φ ίλο υς. Μ ια  τέτο ια  μ έρ α  β ρ ίσ κ ο ντα ι όλο ι 
μ ε  το υς δ ικ ο ύς τους. Μ πορώ  να  σα ς ρω τήσω  π ο υ  π η γα ίνο υμ ε;
- Σ το  σ π ίτι μ ο υ .
Χωρίς να  γυρίσει είδε το ξάφνιασμα μου και με ρώτησε:
- Μ ή π ω ς α υτό  δε σας ευχα ρ ισ τεί;
Α ντί γ ι’ απάντηση, έσκυψα και τη φίλησα στο λαιμό. Δ εν έκα
νε  καμία κίνηση για να  αποτραβηχτεί, αλλά το φιλί μου συ
νάντησε ένα σώμα σκληρό κι ακίνητο σαν ξύλινο. Κάποτε το 
αμάξι σταμάτησε.
- Φ τάσαμε, είπ ε.
Βρισκόμασταν έξω  από μια μονοκατοικία, απ’ ό,τι είδα, πολύ  
κοντά στον Λυκαβηττό. Η άγνωστη κατέβηκε κι άνοιξε με το 
κλειδί της. Την ακολούθησα μ ’ ένα ελαφρό τρακ.
Άναψε το φως και έριξε το παλτό της σε ένα κάθισμα.
- Α π ό  δω , είπε.
Περάσαμε σε μια αίθουσα ευρύχωρη και πλούσια επιπλωμένη. 
Δ εν είχα μεγάλη πείρα στις γυναίκες, αλλά το έβλεπα καθαρά 
πως αυτό που ζητούσε η απροσδόκητη συντρόφισσα μου της 
πρωτοχρονιάτικης νύχτας, δεν ήταν ο έρωτας. Το πρόσωπο 
της έμενε πάντοτε ακίνητο και μόνο τα μάτια της νόμιζες πως 
έβλεπαν κάτι που δεν μπορούσα να  το δω εγώ.
- Ή ρ θ α τε, μ ο υ  είπ α τε , χ θ ες , είπε.

- Ν α ι, α π ά ντη σ α , ενώ  σ κ επ τό μ ο υ ν  πω ς  
α υτή ν  τη ν  ερώ τηση μ ο υ  τη ν  έκ α νε γ ια  
δεύτερη  κ α ι τρ ίτη  φ ορά .
- Α π ό  πού;
Δε με ενθουσίαζε αυτό το ύφος του 
ανακριτού. Δε ρωτούσαν μ ’ αυτόν 
τον τρόπο οι γυναίκες που θα ζητού
σαν μια ερωτική περιπέτεια.
- Α π ό  τη  Θ εσσαλονίκη.
- Θ α το  έλεγα .
- Γ ια τί;
- Ε σ είς  ο ι Β ό ρ ειο ι Έ λ λ η ν ες  έχ ετε  κ ά τι 
ιδ ια ίτερ ο  σ τον τρ ό π ο  σας.
Το καταλάβαινα πως όλα αυτά τα 
έλεγε μόνο και μόνο για να  μιλήσει. 
Ό λ η  αυτή την ώρα την απασχολού

σε κάτι, που οπωσδήποτε δεν ήμουν εγώ. Είχα χάσει το θάρ
ρος και την αυτοπεποίθηση, που είχα πριν στο μπαρ. Ακόμη 
και η ζαλάδα του ποτού άρχισε να  φεύγει. Ντρεπόμουν να  το 
ομολογήσω και στον ίδιο μου τον εαυτό, αλλά αυτή τη στιγ
μή θα προτιμούσα να  μην είχα συναντήσει την παράξενη γ υ 
ναίκα. Είχε κάτι επάνω της που τώρα με τρόμαζε.
- Κ α ι θα  φ ύγετε;
Είχε καθήσει απέναντι μου με τα πόδια ενωμένα και τα χέρια 
στο φόρεμα της. Το πρόσωπο της έμενε πάντοτε ακίνητο, αλ
λά για ακόμη μια φορά σκέφτηκα πως τα χέρια της ήταν σαν 
να  ήταν ξένα χέρια. Έ σ φ ιγγα ν το ένα το άλλο σπασμωδικά.
- Α ύρ ιο  ή  το  π ο λ ύ  μ εθ α ύρ ιο .
-Η ρ θ α τε  σ τη ν  Α θ ή να  γ ια  δουλειές;

- Ό χ ι.
- Τ ότε, πω ς α φ ήσ α τε μ ια  τέτο ια  μ έρ α  το υς α νθ ρώ πο υς σας, ένα  
σ π ίτι, μ ια  γυν α ίκ α  ίσω ς.
- Δ εν  έχω  τίπ ο τε  α π ’ α υτά .
Να της μιλούσα για την πλήξη μιας άχαρης ζωής υπαλλήλου  
Τράπεζας, για τα όνειρα που έσβησαν στα τριάντα χρόνια, 
για το ταξίδι στην Αθήνα, που έγινε σαν να  περίμενα κι εγώ  
δεν ξέρω τί; Αλλά για ποιο σκοπό; Τώρα το ’βλεπα πως όλα 
αυτά δε θα την ενδιέφεραν. Ό π ω ς δεν την ενδιέφερα κι ο ίδι
ος. Κάθε ερωτική διάθεση, που είχα στο μπαρ έφυγε. Ναι. αν 
δεν ντρεπόμουν θα είχα σηκωθεί να  φύγω.
- Μ ου επ ιτρ έπ ετε  γ ια  λ ίγο , ε;
Σηκώθηκα.
- Έ ν α  λεπ τό , κ υρ ία , είπα, την ώρα που εκείνη έφτανε στην 
πόρτα. Γ ια τί...
- Θ α τα  π ο ύ μ ε α ργότερα , μ ' έκοψ ε. Τ α  π ο τά  ε ίνα ι εκ εί. Δ ια λέξτε  
ό ,τι θ έλετε ώ σπου να  γυρίσω .
Βγήκε και έκλεισε την πόρτα πίσω της. Πήγα στο μπαρ, πή
ρα ένα ποτήρι και το γέμισα κατά το ένα τρίτο με ουίσκι. Την 
ώρα που έψαχνα για σόδα, νόμισα πως άκουσα το γυναικείο  
κλάμα. Σταμάτησα, με το ποτήρι στο χέρι. Ναι, δεν μπορού
σα να  κάνω λάθος. Υπήρχε μια γυναίκα, που σ’ ένα διπλα
νό  δωμάτιο έκλαιγε. Μ ’ αυτούς τους σπαρακτικούς λυγμούς  
που τινάζουν τους ώμους, αλλά που πνίγονται σ’ ένα ύφα
σμα ή σ’ ένα μαξιλάρι. Φοβισμένος, πήγα προς την πόρτα από

44 Ντρεπόμουν να το 
ομολογήσω και στον 

ίδιο μου χον εαυτό, 
αλλά αυτή τη στιγμή 
θα προτιμούσα να μην 
είχα συναντήσει την 

παράξενη γυναίκα. Είχε 
κάτι επάνω της που 
τώρα με τρόμαζε
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την οποία είχε βγει η ωραία συντρό- 
φισσα μου. Ναι, απ’ αυτήν την πόρ
τα έρχονταν οι λ υ γμ ο ί Η γυναίκα  
με το κινέζικο πρόσωπο έπρεπε να  
ήταν εκείνη που κλαίει.
Αποτραβήχτηκα. Π ολύ παράξενη 
άρχισε να  γίνεται η πρωτοχρονιά
τικη περιπέτειά μου. Τα δευτερόλε
πτα αποκτούσαν μια απίστευτη διάρκεια. Πήγα στο μπαρ κι 
άδειασα το ποτήρι μου. Το γυναικείο κλάμα έπαψε τώρα να  
ακούγεται. Έ κανα  μερικά βήματα μέσα στο δωμάτιο, βήμα
τα που τα έπνιγε το χαλί. Έ νιω θα ένα φάβο ασυνήθιστο, το 
φόβο του υπερφυσικού. Είδα μια άλλη πόρτα απέναντι μου. 
Χωρίς να  το σκεφτώ, την άνοιξα. Αυτό που είδα με ξάφνια
σε.
Παρ’ όλο το καλοριφέρ, που δούλευε, ένα τζάκι με κόκκι
να  τούβλα έκαιγε στη γωνιά. Στη μέση του δωματίου είδα 
ένα τραπέζι στρωμένο για δύο, φορτωμένο με ακριβά λου
λούδια. Δε χρειαζόταν να  ξέρω πολλά για να  καταλάβω πως 
επρόκειτο για ένα ερωτικό τραπέζι, θα μπορούσα να  υποθέ
σω πως εγώ ήμουν ο άνθρωπος που περίμενε, αλλά δεν το 
υπέθεσα. Ή ξερα πως δεν ήμουν εγώ. Ετοιμαζόμουν να  γ υ 
ρίσω στη θέση μου, όταν ένα καινούργιο θέαμα με σταμάτη
σε παγωμένο.
Από μια μισάνοιχτη πόρτα μπορούσα να  δω το κρεβάτι σ’ 
ένα τρίτο δωμάτιο. Στο κρεβάτι υπήρχε ξαπλωμένος ένας 
άνθρωπος.
Κι αυτός ο άνθρωπος ήταν νεκρός!
Ή μ ο υ ν  έτοιμος για ο,τιδήποτε άλλο εκτός απ’ αυτό. Αισθάν- 
θηκα το αίμα να σταματά στις φλέβες μου. Χίλιοι φόβοι όρ- 
μησαν και με πλημμύρισαν. Δ εν ήταν φόβοι με καθαρά σχή
ματα, αλλά όλοι, μέσα στο μπέρδεμα τους, έλεγαν. Γ ί  αυτό η 
γυναίκα με τα παράξενα μάτια μ ’ έφερε εδώ. Γία να  πληρώ
σω εγώ το έγκλημα ενός άλλου.
Με κυρίεψε μια επιθυμία φυγής. Ξέχασα και τις ντροπές 
και τις περηφάνιες μου. Ή μ ο υ ν  έτοιμος να  το βάλω στα πό
δια, να  φτάσω τρέχοντας στην πόρτα και να  χαθώ στον ν υ 
κτερινό δρόμο. Γύρισα αποφασισμένος να  πραγματοποιήσω  
τις σκέψεις του πανικού μου και βρέ
θηκα μπρος στην γυναίκα του μπαρ.
Στεκόταν αλύγιστη, ωχρή, με μια 
απερίγραπτη οδύνη στο πριν ακίνη
το πρόσωπο της. Έ κανα  μια σκέψη  
εξωφρενική, τελείως ακατάλληλη για 
κείνην την ώρα. «Τώρα τα χέρια της 
μοιάζουν με το πρόσωπο της».
- Ε ίδα τε, μου είπε.
- Π ο ιο ς... το ν σ κό τω σ ε;ρώ τησ α  τρ α υ λ ί
ζοντας.
- Δ εν  το ν σκότω σαν.
- Α λλά ... ε ίνα ι νεκρός.
-Ν α ι.
Έ τριψ α το πρόσωπο μου με τη φού
χτα μου. Ή μ ο υ ν  ακόμη μεθυσμένος;

- Π ο ιο ς... είνα ι;
Δε μου απάντησε. Προχώρησε προς 
το κρεβάτι, σώθηκε μπροστά στο νε 
κρό και με μια κίνηση ασύλληπτης 
τρυφερότητος διόρθωσε στο μέτω
πο τους τα μαλλιά του.
Βρισκόμουν στα σύνορα του ονεί
ρου και της πραγματικότητας. Σαν 

μεθυσμένος πήγα δίπλα της γιατί φοβόμουν να  μένω μόνος. 
Και τότε είδα τον άνθρωπο του κρεβατιού.
Έ πρεπε να  ‘ναι νέος κι απίθανα όμορφος. Ό π ω ς θα ονειρευ
όταν ένας άντρας να  είναι σε στιγμές μεγάλου έρωτα.
Το πρόσωπο του και νεκρό διατηρούσε μια γλυκύτητα. 
Ή τα ν ντυμένος και -λεπτομέρεια παράλογη- πρόσεξα πως η 
γραβάτα του ήταν γκρίζα προς το ασημί.
- Π ώ ς...; ψ ιθύρ ισα .
- Δ εν  το ν σκότω σαν. Π έθα νε α π ό  τη ν  κα ρ διά  του, είπε η γυνα ί
κα χωρίς να  γυρίσει σε μένα.
Τότε σκέφτηκα το τραπέζι με τα κρύσταλλα και τα λουλού
δια. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που περίμενε. Αλλά εγώ; Τ ί ζη
τούσα εγώ;
Πάλι η γυναίκα έσκυψε και διόρθωσε καταπάνω στο νεκρό  
φίλο της. Η κίνηση είχε την τρυφερότητα μητέρας, που χάι- 
δευε το κοιμισμένο της παιδί.
- Π οιος είνα ι; ξαναρώτησα.
- Δ εν έχ ε ι σημ α σία . Έ ν α ς  ά νθρω π ος πο υ  το ν α γά π η σ α . Κ α ι π ο υ  
δεν ε ίχ α  το  δ ικ α ίω μ α  να  το ν α γα πήσω . Α π ό ψ ε το ν  π ερ ίμ ενα . 
Ή ρ θ ε, ή μ α σ τα ν ευ τυχ ισ μ ένο ι... κ α ι πέθα νε.
Γύρισε και κάρφωσε το βλέμμα της στα μάτια μου. Τα είχα 
χάσει.
- Γ ι ’ α υτό  σας φ ώ ναζα .
- Γ ια ... γ ι ’αυτό.
- Ν α ι. Π ιστεύω  π ω ς είσ τε τίμ ιο ς  άνθρω πος. Δ εν  π ρ έπ ε ι να  τον  
β ρ ο υ ν  εδώ .
- Π ο ιο ι; ρώτησα τελείως πια χαμένος.
- Δ ε  θα  σας ζητήσω  να  μ ε  δ ικ α ιο λο γή σ ετε. Μ π ο ρ είτε  να  μ ε  π ερ ι- 
φ ρο νή σ ετε όσο θέλετε. Σ α ς  ικετεύω  όμω ς να  μ ε  β ο ηθήσετε.
- Π ο ιος δεν π ρ έπ ε ι να το ν β ρ ε ι εδώ ; επ έμ εινα .

- Ο  ά ντρα ς μ ο υ , π ο υ  θα  γυ ρ ίσ ει το 
πρω ί.
Άλλα μου είπε μιλώντας βιαστικά κι 
άλλα τα κατάλαβα μόνος μου. Είχε 
διώξει τους υπηρέτες, είχε προφασι
στεί μια αδιαθεσία και δεν ακολούθη
σε τους δικούς της σε μια συγκέντρω 
ση χαρτιών, που θα κρατούσε ως το 
πρωί. Και δέχτηκε τον παράνομο έρω
τα της, που πέθανε απροσδόκητα στα 
πρώτα λεπτά του ερχομού του.
- Δ εν  θα σας π ω  γ ια τ ί δ εν  μ π ο ρ ο ύσ α  
να  αφ ήσω  το ν ά ντρα  μ ο υ , γ ια  να  α κο 
λουθήσω  το ν ά νθρω π ο  π ο υ  α γα πο ύσα  
μ ε  ό λη  μ ο υ  τη ν  ψ υχή . Κ ι α ν  σα ς το  έλε
γα , δεν  θα μ ε  π ισ τεύα τε. Ο ταν ξεψ ύχη -

Από μια 
μισάνοιχτη πόρτα
μπορούσα να δω το 
κρεβάτι σ’ ένα τρίτο 

δωμάτιο. Στο κρεβάτι 
υπήρχε ξαπλωμένος 

ένας άνθρωπος.
Κι αυτός ο άνθρωπος 

ήταν νεκρός!
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σε στα  χ έρ ια  μ ο υ , β γή κ α  στους δρόμους σαν 
τρελή . Δ εν  το λμο ύσα  να  γυρ ίσ ω  στο σ π ίτι 
μ ο υ . Π ή γα  στο μ π α ρ  κ ι εκ εί...
- Β ρ ή κ α τε το ν η λ ίθ ιο  πο υ  σας π ερ ίμ ενε, 
είπα με πείσμα.
Δε μίλησε. Υπήρχε μια τόση απόγνωση  
στα μάτια της, που λύγισα.
- Δ εν  β λέπ ω  τ ί  μ π ο ρ ώ  να  κά νω  εγώ .
- Δ εν  π ρ έπ ε ι να  το ν β ρ ο υ ν  εδώ . Π ρ έπ ει να  γυρ ίσ ει στο σ π ίτι 
του.
Αυτό το να  «γυρίσει» με ανατρίχιασε. Σαν να  ήταν ζωντα
νός.
- Π ρ έπ ει να ... Τότε κατάλαβα.
- Α, ό χι. Α ρ κ ετά  π α ίξα τε μ ε  τη  β λα κ εία  μ ο υ .
Μόλις το είπα μετάνιωσα. Στο βλέμμα της το είδα καθαρά 
πως αυτή η γυναίκα αγαπούσε το νεκρό άνθρωπο με όλη 
της τη δύναμη, πως κρατούσε με δυσκολία τις δυνάμεις της 
για να  σώσει ποιος ξέρει τί. Ίσω ς την ησυχία ενός παιδιού, 
κάτι άλλο πολύτιμο. Πάντως, όχι την αγάπη του συζύγου  
της.
- Α ΙΙά θα είνα ι επ ικ ίνδ υ νο , είπα. Το ήξερα όμως πως είχα ν ι
κηθεί.
Ή τα ν σαν να  γίνονταν όλα μέσα σε όνειρο. Ακόμα βλέπω το 
σφιγμένο πρόσωπο της, Ό π ω ς με βοηθούσε να  τον μεταφέ
ρουμε στην πόρτα. Ε κεί τον κρατήσαμε κι οι δυο, όπως κρα
τούν ένα μεθυσμένο.
Κάποιος πέρασε, θαύμασα το θάρρος της. Είπε κάτι δυνατά  
και γέλασε. Ύ στερα ρώτησε:
- Ε σ ύ  τ ίλ ε ς ;
Αμέσως γύρισε σε μένα.
- Φ οβάμαι π ω ς θα  π ρ έπ ε ι να  το ν π ά μ ε  σηκω τό, α γά π η  μ ο υ .
Ο άλλος πέρασε.
- Σ το  α υτο κίνη το , μου είπε.
Τον βάλαμε μέσα στο μεγάλο άσπρο αμάξι, το ίδιο αμάξι στο 
οποίο λίγη ώρα πριν είχα δοκιμάσει να  τη φιλήσω, στις πίσω 
θέσεις. Η β ία  είχε τη δύναμη να  βάλει το καπέλο στο κεφάλι 
του. Κάθισε στην θέση του οδηγού κι εγώ δίπλα της.
Δ εν ήξερα εκείνη την ώρα τί ήταν δυνατότερο μέσα μου. Η  
φρίκη μου για την ψυχραιμία της ή ο θαυμασμός. Έ ξω  από 
μια πολυκατοικία σταματήσαμε.
- Ε μ ενε μ ό νο ς  του, είπε.
Η φωνή της έσπασε. Τότε κατάλαβα πόσο πολύ έπρεπε να  
τον έχει αγαπήσει.
Η ίδια έψαξε στις τσέπες του για τα 
κλειδιά. Το διαμέρισμα είχε μια χωρι
στή είσοδο στο δρόμο. Π ριν κάνουμε 
ο,τιδήποτε περιμέναμε να  φύγει κι ο 
τελευταίος περαστικός.
Είχαμε τελειώσει σε δέκα λεπτά.
Μέσα στο αυτοκίνητο, με ρώτησε.
- Π ου θ έλετε να  σα ς αφήσω ;
Π ου; Δ εν είχα να  πάω πουθενά, δεν εί
χα κανέναν να βρω και αισθανόμουν 
την ανάγκη ενός δυνατού ποτού,
- Σ το  μ π α ρ , είπα.

Απότομα φρενάρησε, έσκυψε το κεφά
λι στο βολάν κι έκλαψε όπως την εί- 

10 χα  ακούσει να  κλαίει πίσω από την 
κλειστή πόρτα.

- Τ ο ν α γα π ο ύσ α τε π ο λύ; ρώτησα.
- Όσο μ π ο ρ ε ί να  α γα π ή σ ει κ α νείς.

Δ εν μίλησα.
- Θ α σ κ έπ τεσ θ ε το ν ά ντρ α  μ ο υ . είπε.
Αυτό σκεπτόμουν, αλλά δεν το είπα.
- Ε ίν α ι ά λλα  π ο υ  μ ε  υπ ο χρ εώ νο υν να  μ ένω  κο ντά  του, ά λλα  
π ο υ  δ εν  εξα ρτώ ντα ι α π ό  μ ένα .
- Κ α ι... εκείνος;
- Ή τα ν  ο ά νθρω π ο ς π ο υ  α γα π ο ύσ α  σ ’ όλη  μ ο υ  τη  ζω ή.
- Α π ό  π α ιδ ί. Δ εν  μ π ο ρ ε ίτε  να  κα ταλά βετε;
- Γ ιατί ττέθανε; ρώτησα.
- Α υ τό  α να ρ ω τιέμ α ι κ ι εγώ . Ή τα ν  τόσο νέος, τόσο όμορφ ος, 
τόσο κα λός. Γ ια τ ί να  π εθ ά νει; Δ ε  μ ο υ  ε ίχ ε  π ε ι π ο τέ  τίπ ο τε  γ ια  
τη ν  κα ρδιά  του.
- Ίσ ω ς  δεν  το  ‘ξερε.
- 'Ο χι. Τ ώ ρα  ε ίμ α ι β έβ α ιη  π ω ς το  ‘ξερε... Δ εν  το  ε ίπ ε  για, να  
μ η  μ ε  λυ π ή σ ει.
Μέναμε εκεί, στη μέση του δρόμου και ήταν πρωτοχρο
νιά. Η πιο περίεργη πρωτοχρονιά της ζωής μου.
- Γ ια τ ί δ ια λέξα τε εμ ένα  γ ια ...; ρώτησα.
- Δ εν  ε ίχ α  σ κ ο π ό  να  δ ια λέξω  εσάς, ο ύτε κανένα . Τ ο σ κέφ τη - 
κα  μ ό νο  ότα ν μ ε  π λη σ ιά σ α τε. Ε ίχ α τε  ένα  τόσο τίμ ιο  πρόσω 
πο.
«Τόσο ηλίθιο» σκέφτηκα, αλλά δεν το είπα. Ανόητα είπα:
- Σ α ς πρόσεξα  γ ια  π ρ ώ τη  φ ο ρά  κα θώ ς βαφ όσαστα ν.
- Γ ια  να  κρύψ ω  πόσο  ή μ ο υν  ω χρή .
Έ βαλε εμπρός. Έ ξω  από το μπαρ σταμάτησε.
- Ε ίμ α ι β έβ α ιη  π ω ς δ ε θα μ ιλή σ ετε , ε ίπ ε . Ε ξα ρ τά τα ι η ευ τυ 
χ ία  αθώ ω ν α νθρώ πω ν α π ό  αυτό.
- Δ ε  θα  μ ιλή σ ω .
Μου έδωσε το χέρι της.
- Ε υχα ρισ τώ .
Σκέφθηκα πόσο γελοίο θα ήταν να  έλεγα «ευτυχισμένος 
ο καινούργιος χρόνος». Στάθηκα έξω  από το μπαρ να  βλέ
πω το αυτοκίνητο της που έφευγε. Δ εν ήξερα ούτε καν 
το όνομα της.
Το συμπαθητικό γκαρσόνι με γνώρισε.
- Ξ α να γυρ ίσ α τε, είπε.

Είχε μια πονηρή έκφραση στο πρό
σωπο του.
- Ο  χρ ό νο ς ά ρ χ ισ ε  μ ε ... τυχερά .
- Ν α ι ε ίπ α . Τ η ν  έχ ε ις  ξαναδεί;
-Ό χι. Απόψε ήρθε για πρώτη φορά. 
Ωραία γυναίκα.
- Ν α ι. Φ έρε μ ο υ  ένα  δυνα τό  π ο τό  κ α ι 
φ έρ ε εδώ) κ α ι το  δ ικ ό  σου.
Έ φ υ γε, για να  γυρίσει σε λίγο με 
δυο ποτήρια.
- Σ τη ν  υ γε ιά  σου, του είπα.
- Σ τη ν  υ γε ιά  σας, ευ τυχ ισ μ ένο ς ο κ α ι
νο ύρ γιο ς χρ ό νο ς. ]

Τον βάλαμε μέσα
σχο μεγάλο άσπρο 

αμάξι, χο ίδιο αμάξι 
σχο οποίο λίγη ώρα 
πριν είχα δοκιμάσει 
να χη φιλήσω, στις 

πίσω θεσεις
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CESKA
{ΤΣΕΣΚΑ

S I N C E  1 9 3 5 !
Αξεπέραστος συνδυασμός των αυστηρότερων προδιαγραφών I 

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

τεχνολογικές επεξεργασίες θα βρίσκεται πάντα ένα πιστόλι CZ!

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

• Διαμέτρημα: 9mm
• Σκελετός: Αλουμίνιο 

αεροσκάφους (Aircraft G rade)
• Χωρ. Γεμιστήρα: 14+1 φυσίγγια 

I  ■ Συνολικό Μήκος: 18,4 εκ.
I  ■ Μήκος Κάννης: 9 ,25  εκ.

■  ■ Μονής & διπλής ενέργειας
■  ■ Αμφιδέξιο Decocking 
I  ■ Σκοπευτικά: Σταθερά  
I  ■ Αντιολισθητική λαβή 

I  · Χαμηλή ανάκρουση
I  · Highscores στις ενστικτώδεις βολές 

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

I  · Βάρος: 800 γρ.

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙ

CZ 75 TS CZ 75 Β STAINLESS CZ 75 ΒCZ Ρ 07 DUTY

CZ 75 COMPACT

NO Λ

CZ 2075 RAMI CZ 75 BO POLICE

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ
U T D O O R  S P O R T S

Ε ΙΔ ΙΚ Ε Σ  Τ ΙΜ Ε Σ
για τα σώματα ασφαλείας!

(ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ
210 3243129, FAX: 210 3226242

ΔΕΥΤΕΡΑ &  ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 3 0  -16.00, ΤΡΙΤΗ , Π ΕΜ Π ΤΗ  & Π Α ΡΑ ΣΚ ΕΥΗ : 0 8 .3 0  - 2 0 .3 0 , ΣΑ Β ΒΑ ΤΟ : 0 8 3 0

ΚΗΦΙΣΟΥ 100 (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 10442, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5154590, 2105154591, FAX: 210 5154589



> / I  /an οΛο τον κοσμο

Το αρχαιότερο αγκίστρι
Σχο Ανατολικό Τιμάρ, στον Ειρηνικό ωκεανό, βρέθηκε το αρχαιότερο αγκίστρι για ψάρεμα που έχει ποτέ εντοπιστεί 
και χρονολογείται πριν από 16.000 χρόνια! Το σπάνιο εύρημα είναι μία σαφής ένδειξη ότι από τότε οι προϊστορικοί άν
θρωποι ψάρευαν με πετονιά και μάλιστα στα ανοιχτά. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την αρχαιολόγο Σου Ο ’Κόνορ του  
Αυστραλιανού Εθνικού Π ανεπιστημίου στην Καμπέρα, που δημοσίευσαν τη σχετική μελέτη στο περιοδικό “Science”, 
βρήκαν δύο σπασμένα αγκίστρια από όστρακα σε ένα ασβεστολιθικό ρηχό σπήλαιο, τα οποία έχουν το γνωστό καμπύλο

σχήμα στην άκρη τους. Το ένα αγκίστρι χρονολογείται πριν από 11.000 χρόνια και το 
άλλο πριν από 16.000 έως 23.000 χρόνια. Στην ίδια τοποθεσία, οι ερευνητές ανακάλυ
ψ αν περισσότερα από 38.000 κόκαλα ψαριών. Από αυτά, το αρχαιότερο έχει ηλικία πε
ρίπου 42.000 ετών, σύμφωνα με τις μετρήσεις με βάση την μέθοδο του ραδιενεργού άν
θρακα. Πρόκειται για το αρχαιότερο δείγμα αλιείας που έχει ποτέ βρεθεί στον κόσμο. 
Star.gr

Έ ν α ς  απίστευτος σ κ ύλος
Έ να ς σκύλος στην Κίνα, μια χώρα με φήμη μάλλον κακή για τα σκυλιά, δείχνει ιδιαίτερη αφοσίωση στο αφεντικό 
του και προκαλεί μεγάλη συγκίνηση. Ανήκε στον Λάο Παν, έναν μοναχικό Κινέζο χωρικό, κάτοικο του χωριού Πανι-

.. ατούν, στην ανατολική επαρχία Σαντόνγκ. Ο Λάο δεν ήταν παντρεμένος και δεν είχε
συγγενείς εν ζωή. Ό τ α ν  πέθανε λοιπόν, ο σκύλος έμεινε μόνος. Και όταν το δωμάτιο 

λ ι  9 H |w  του Λάο άδειασε, ο σκύλος εξαφανίστηκε. Γείτονες τον εντόπισαν μία εβδομάδα αργό- 
' τέρα πλάι στο μνήμα του αφεντικού του, νηστικό όλες αυτές τις ημέρες. Μάταια προ

σπάθησαν να  τον δελεάσουν ώστε να  επιστρέψει στο χωριό. «Είδα τον σκύλο μια μέρα 
που περπατούσα στο χωράφι», δήλωσε ένας χωρικός. «Τον φώναξα και με τα πολλά τα 
κατάφερα να  τον φέρω πίσω στο σπίτι μου, όπου έχω κι έναν άλλο σκύλο. Ό τ α ν  έφτα
σε, του έδωσα να  φάει ένα γλυκ ό στρογγυλό ψωμάκι. Το άρπαξε και έτρεξε πίσω. Τον 
φώναξα, αλλά άρχισε να  τρέχει ακόμη πιο γρήγορα και επέστρεψε στον τάφο». Οι χω 
ρικοί στο Π ανιατούν έχουν εγκαταλείψει πια τις προσπάθειες. Π ηγαίνουν όμως στον 
σκύλο φαγητό και νερό.
ΤΑ ΝΕΑ

Ο m o  χ α ζό ς  ληστής
Α υτός ο ληστής κανονικά θα έπρεπε να  απαλλαχθεί λόγω βλακείας.. Γιατί το λέ
με αυτό; Γιατί ούτε μία ληστεία δεν μπόρεσε να  κάνει σωστά. Πρόκειται για ένα  
νεαρό άντρα που μπήκε σε ένα φαστφουντάδικο ξημερώματα, με σκοπό να  αδει
άσει το ταμείο. Ξαφνικά όμως του ήρθε μία λιγούρα. Ο ληστής μη μπορώντας να  
ελέγξει την πείνα του αν και γνώριζε πως ο χώρος παρακολουθούνταν από κά
μερες, σταμάτησε για να  φτιάξει ένα χάμπουργκερ. Αφού το έφτιαξε και το έφαγε,
παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία και τώρα εκτός από πρόστιμο θα περάσει και μία πενταετία πίσω από της φ υ
λακής τα σίδερα!
Star.gr

ώ ε χ α σ ε  ε ν α  ε κ α τ ο μ μ ύ ρ ι ο  σ ε  κ α φ ε τ ε ρ ί α
Στην Αυστραλία κάποιος «ξέχασε» ένα εκατομμύριο δολάρια σε καφετερία! Οι αστυνο
μικοί έψαξαν στο Σίδνεϊ, προκειμένου να  τον εντοπίσουν, αλλά μάταια. Ό λ α  ξεκίνη
σαν, όταν ένας τύπος, που φαινόταν ιδιαίτερα αγχωμένος και περίεργος, σύμφωνα με 
μαρτυρίες, μπήκε σε καφετερία της περιοχής, κάθισε κρατώντας σφιχτά το σακίδιο του  
και μια βαλίτσα, ήπιε τον καφέ του και έφ υγε... χω ρίς την βαλίτσα. Εξαιτίας της περί- 
εργης συμπεριφοράς του, οι παρευρισκόμενοι φοβήθηκαν και κάλεσαν την αστυνομία
πιστεύονταςότι πρόκειται γιαβόμβα. Αμ, δε! Μια βαλίτσα γεμάτη από δολάρια τω ν «50» είχε αφήσει ο άνθρωπος. Α υτό θα 
πει πουρμπουάρ! Από εκείνη την ημέρα οι Αρχές τον ψ άχνουν και δεν τον βρίσκουν. Λεςκαι άνοιξε η Γη και τον κατάπιε.
Star.gr
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Απίστευτο, “φ ίδι του  Φ αραώ” π ο υ  εμφανίζεται από το πουθενά ...
Έ ν α  φίδι που εμφανίζεται από το πουθενά, ακριβώς όπως εκείνα που απει
κονίζονται να  βγαίνουν από το μέτωπο των Φαραώ της Αίγυπτου, απο
τελεί σίγουρα ένα άκρως εντυπωσιακό θέαμα! Η εικόνα δημιουργεί την  
εντύπω ση πως κάτι ανεξήγητο και μεταφυσικό συμβαίνει! Το πείραμα διε- 
ξήχθη μπροστά σε εκατοντάδες ανθρώπους σε Επιστημονικό Διήμερο στην  
Π ολωνία το 2008. Στην πραγματικότητα τα όσα συμβαίνουν στο πείραμα, 
αποτελούν ένα απολύτως εξηγήσιμο φαινόμενο, για τους γνώ στες της Χη
μείας! Διαβάζοντας την επιστημονική ερμηνεία του φαινομένου, διαλύε
ται κάθε υπόνοια για “ανεξήγητο” ή “μαγικό” φαινόμενο! Ο θειοκυανικός 
υδράργυρος είναι λευκή αδιάλυτη σκόνη, και λαμβάνεται ως ίζημα στην αντίδραση του χλω ριούχου υδράργυ
ρου ί HgC12) με θειοκυανικό κάλιο. Α ν επιχειρήσουμε να  το θερμάνουμε, τότε παράγεται νιτρίδιο του άνθρα
κα ( C3N4), το οποίο μας δίνει άζωτο (Ν2) και δικυάνιο (CN)2 και Ν 2 και οδηγεί στο οπτικό αποτέλεσμα της 
φωτογραφίας. Τα “Φίδια του Φαραώ” στη Χημεία είναι ένα είδος “πυροτεχνήματος”, όπου ένα αναμμένο δισκίο 
παράγει καπνό και στάχτη σε ελικοειδή μορφή, που μοιάζει με φίδι. Το πρωτότυπο πείραμα είναι τοξικό, λόγω  
της χρήσης θειοκυανικού υδράργυρου, και παράγει δηλητηριώδη αέρια, για αυτό και πρέπει να  πραγματοποιεί
ται από γνώ στες της Χημείας! Η  ονομασία “Φίδι του Φαράω”, προέρχεται από τις τοιχογραφίες τω ν Αιγυπτίων, 
στις οποίες η κόμπρα, εμφανίζεται να  βγαίνει από το μέτωπο των Φαραώ, συμβολίζοντας την υπέρτατη σοφία! 
www.pyles.tv

Α υτό το κρανίο  να  ανήκει σε εξω γήινο;
Έ ν α  αφύσικα μεγάλο με περίεργο σχήμα κεφάλι μούμιας, που βρέθηκε πριν από χρόνια στο Περού, έχει πυροδοτή
σει κύκλο συζητήσεων για το αν θα μπορούσε να  ανήκει σε εξωγήινο πλάσμα! Σύμφωνα με ομάδα ανθρωπολόγων, 
με επικεφαλής τον Renato Davila Riquelme, από το μουσείο Privado Ritos Andinos στην πόλη Κούσκο του Περού 
όπου φυλάσσεται το κρανίο, αυτό θα μπορούσε να  ανήκει σε κάποιο μωρό, αφού τα λείψανα παραπέμπουν σε πλά
σμα μόλις 50 εκατοστών. Ό π ω ς εξηγούν οι επιστήμονες, σε πολλές φυλές υπήρχαν τεχνικές με τις οποίες διαμόρ
φω ναν τα κρανία των παιδιών από όταν ήταν μωρά ακόμα, ώστε να  αποκτήσουν μακρόστενο σχήμα.
Βεβαίως το συγκεκριμένο κρανίο, μοιάζει περισσότερο με τριγωνικό και αυτό έχει οδηγήσει ερευνητές να  δηλώ
νο υ ν  πως δεν μπορούν να  αποκλείσουν την περίπτωση να  μην είναι γήινο: “Έ χ ει μια μη ανθρώπινη εμφάνιση, 
καθώς το κεφάλι είναι τριγωνικό και το μέγεθος του είναι σχεδόν το ίδιο 
με του σώματός του. Αν ολόκληρο το σώμα είναι 50 εκατ. τότε τα 25 ανα
λογούν μόνο στο κεφάλι του! Στην αρχή πιστεύαμε ότι πρόκειται για το 
σώμα ενός παιδιού αλλά στη συνέχεια ομάδα επιστημόνων (σημ pyles.tv: 
τα ονόματα τους δεν αναφέρονται) διαπίστωσε πως αυτό αποτελείται μεν  
από μαλακά τμήματα όπως αυτά ενός μωρού, αλλά και από σκληρά που  
υπάρχουν μόνο σε ενήλικες”.

Μ ία συγκινητική  ιστορία α γάπ η ς ενός... γάτου!
Η συγκινητική ιστορία αγάπης που αποθανάτισε ο φακός δεν είναι καθόλου συνηθισμέ
νη; αφού πρωτίστως αφορά ζώα και δεύτερον έχει να  κάνει με τα τρυφερά συναισθήμα- 
τά ενός γάτου. Ο κεραμιδόγατος που βλέπετε «ερωτεύτηκε» μια γάτα σε κάποια διπλανή  
κατοικία από τη δική του. Για να  φτάσει, όμως, κοντά της πρέπει να  περνά καθημερινά 
ορισμένα φυσικά... εμπόδια που τον καθιστούν -αν μη τι άλλο- «μάρτυρα του έρωτα». 
Από το ένα πεζούλι στο άλλο υπάρχουν κατά μήκος μεταλλικά σύρματα που προεξέ
χουν, καθιστώντας το περπάτημα μια άκρως επίπονη διαδικασία για το γάτο μας. Στο τέ
λος του παραπετάσματος, όμως, βρίσκεται η αγαπημένη του, και έτσι ο «ερωτευμένος» 
γάτος αψηφά τον πόνο καθημερινά για να  φτάσει κοντά της! Άλλωστε οι μεγαλύτεροι 
έρωτες ξεκίνησαν μέσα σε δύσκολες συνθήκες και χρειάστηκε υπομονή και επιμονή για 
να  διατηρηθούν... ]
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Επιμέλεια: Αστ/κας Ιωάννης Ντελέζος *

\
αστυνομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Ο Αστυνόμος Σχεργίου μόλις είχε κληθεί από τον 
Γεράσιμο Καπόγλη. Ο άντρας, ταραγμένος από 
όλα όσα είχαν συμβεί, έλεγε όχι ήταν μάρτυρας 
ενός εγκλήματος, που το είδε από το παράθυρο 
της βίλας του και ότι δυστυχώς δεν μπόρεσε να  
κάνει τίποτα, για να  το αποτρέψει. Πάνω από δέ
κα ώρες έβρεχε ασταμάτητα. Έ τσι ο Αστυνόμος 
μουρμουρίζοντας, φόρεσε το αδιάβροχο του, πήρε 
την ομπρέλα του και μπήκε στο αυτοκίνητό του. 
Μπροστά στα κάγκελα, που περιέκλειαν τον κή
πο της κομψής βίλας του Καπόγλη, πράγματι 
κείτονταν το πτώμα ενός άντρα, πεσμένο στο έδα
φος. Σε μικρή απόσταση από το σώμα, στο δρόμο, 
υπήρχε μια κλειστή ομπρέλα, ένα καπέλο, μια 
εφημερίδα κι ένα ζευγάρι γάντια. Το πτώμα ήταν 
φανερό ότι είχε πυροβοληθεί. Ο Αστυνόμος Στερ- 
γίου άφησε τις επιπλέον έρευνες στους άντρες 
της Σήμανσης και κατευθύνθηκε με αποφασι

στικό βήμα στην είσοδο της 
βίλας για να  ανακρίνει τον 
ιδιοκτήτη. Εκείνος, φανερά 
ταραγμένος, άρχισε αμέσως 
να  διηγείται:
« Ε ίχα  δώ σει ρ α ντεβ ο ύ  μ ε  τον  
Γ εώ ργιο  Π αλαιολόγο» στο 
σ π ίτι μ ο υ . Έ π ρ επ ε  να  συνα ντη
θούμε, γ ια  να  συζητήσουμε μ ια  
υπόθεση  δουλειά ς, ιδ ια ίτερ α  
λεπ τή . Σ τή θ η κ α  στο παράθυρο  
του κ α θ ισ τικο ύ , γ ια  να  τον π ερ ι
μένω . Κ ά πο ια  σ τιγμ ή  τον είδα  
να  έρ χετα ι μ ε  τα  πόδια , στην  

ά λλη  ά κρη  του δρόμου. Ε νώ  δ ιέσ χ ιζε το  δρόμο, ένα  
α υτο κίνη το  κ ινή θ η κ ε α ργά  προ ς το  μ έρ ο ς του. Α π ό  
το  πα ρά θυρο  είδα  να  β γα ίν ε ι ένα  π ισ τό λ ι κ α ι α μ έ
σω ς ο Π α λα ιο λό γο ς έπ εσ ε χ τυ π η μ έν ο ς  θανάσιμα . 
Ξ έρω  ό π  το ν τελευτα ίο  κ α ιρ ό  ε ίχ ε  α π ο κ τή σει π ο λ 
λο ύς εχθ ρο ύς, α λλά  δε θα φ α ντα ζόμουν π ο τέ  ό π  ο ι 
α ντίπ α λο ι του θα μ π ο ρ ο ύσ α ν να  κά νουν ένα  τέτοιο  
έγκ λη μ α » !
Ό τα ν ο Καπόγλης τελείωσε την αφήγηση του, 
ο Αστυνόμος Σχεργίου άναψε ένα τσιγάρο και 
κούνησε το κεφάλι του. Χωρίς αμφιβολία, αυτή  
η εκδοχή των γεγονότων δεν τον έπειθε καθόλου 
μιας και «έπαιρνε πολύ νερό, σαν την βροχή που  
έπεφτε από τον ουρανό»!

Ποιά ήταν η λεπτομέρεια που δεν έπειθε τον 
Αστυνόμο Στεργίου;

οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2)

1. Εάν συγκρίνετε το τιμόνι με την αριθμημένη οθόνη ενός 
ωρολογίου με δείκτες, η σωστή θέση των χεριών, σε ευθεία 
πορεία, τοποθετείται στις:
Α. Έ ντεκ α  και πέντε.
Β. Ε ννέα και τέταρτο ως δέκα και δέκα.
Γ. Εννέα.

2. Όταν περιμένετε να ανάψει το πράσινο φως 
του σηματοδότη:
Α. Έ χετε  «βάλει» την 1η ταχύτητα και πιέζετε τον  
ποδομοχλό του συμπλέκτη.
Β. Έ χετε  το μοχλό ταχυτήτω ν στη «νεκρά» και πι
έζετε τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
Γ. Έ χετε το μοχλό ταχυτήτω ν στη «νεκρά» και πιέ
ζετε τον ποδομοχλό της πέδης (φρένο).

3. Σε ποιες περιπτώσεις έχετε υποχρέωση να χρησιμοποιή
σετε τους δείκτες αλλαγής κατευθύνσεως (φλας) του σχήμα
τός σας:
Α. Μ όνο όταν έχετε πρόθεση να  αλλάξετε κατεύθυνση προς τα 
αριστερά.
Β. Μόνο όταν έχετε πρόθεση να  αλλάξετε λωρίδα κυκλοφορίας ή 
κατεύθυνση.
Γ. Π ριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως ή ελιγμό.

4. Σε κανονική πορεία που δεν απαιτείται συχνή αλλαγή τα
χυτήτων, το αριστερό πόδι:
Α. Παραμένει πάνω στον ποδομοχλό του συμπλέκτη χωρίς να  τον  
πιέζει.
Β. Μένει ακίνητο απέναντι από τον ποδομοχλό.
Γ. Μένει ακίνητο στα αριστερά του ποδομοχλού.

σπαζοκεφαλιά (πα ιχν ίδι 4 )

Μια γύφτισσα ψάχνει στο δρόμο για αποτσίγαρα. Κάθε 
επτά αποτσίγαρα που μαζεύει τα κάνει ένα τσιγάρο. Αν 
βρήκε 49 αποτσίγαρα. Πόσα τσιγάρα θα καπνίσει;

[ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ]
Στο δικαστήριο, ο δικαστής ρωτάει έναν αστυνομικό:
- Μπορείτε να μας δώσετε μια απόδειξη της κατάστα
σης μέθης στην οποία βρισκόταν ο κατηγορούμενος;
- Μάλιστα, κύριε πρόεδρε. Σταμάτησε σε ένα βενζινά
δικο και ρώτησε το δρόμο για να πάει στο σπίτι του...
- Ε, αυτό μπορεί να συμβεί σε όλους, να μην ξέρουν ή 
να έχουν ξεχάσει μια διαδρομή...
- Ναι, αλλά εκείνος ρωτούσε την αντλία βενζίνης!!!
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παιχνίδια γνώσης (πα ιχνίδι 3)

1. Ποια είναι χα είδη χαρτών;
Α) Τ ο π ο γ ρ α φ ικ ο ί κ α ι ε ιδ ικο ί, Β) Ε ιδ ικ ο ί κ α ι π ο λ ιτ ικ ο ί, 
Γ) Τ ο π ο γ ρ α φ ικ ο ί κα ι π ο λ ιτ ικ ο ί

2. Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ισλανδίας;
Α) Ζ ά γκ ρ εμ π , Β) Π ρ ά γα , Γ ) Ρ ε ύ κ ια β ικ

3. Ο μεγαλύτερος και βαθύτερος ωκεανός της Γης 
είναι ο:
Α) Α τλ α ν τ ικ ό ς , Β) Α ρ κ τ ικ ό ς , Γ ) Ε ιρ η ν ικ ό ς

γνωρίζετε οτι...
► Ο ι Ρ ω μ α ίο ι ονόμ α ζα ν liq u am en  το ν  πρόγονο  το υ  κέ- 
τσαπ , μ ια  σάλτσα  π ο υ  σ υνόδευε κ υ ρ ίω ς  χα  ψ ά ρ ια  κ α ι π α 
ρ α σ κ ευα ζότα ν  από  ξίδι, λάδι, π ιπ έρ ι κ α ι π ο λ τό  από  αποξη
ρ α μ ένες  α ντζούγ ιες .
Τ ο ν  17ο αι., ο ι Κ ινέζο ι α π ολά μ βα να ν  κ ι α υ τ ο ί τα  ψ ά ρ ια  
το υ ς  σ υνοδεία  μ ια ς  π ικ ά ν τ ικ η ς  σάλτσας από  α ντζούγ ιες , 
καρύδια , μ α ν ιτά ρ ια  κ α ι φασόλια , τ η ν  οποία  ονόμ αζαν ke- 
ts iap  ή  kecap . Σ τη  σ υνέχεια , η  σάλτσα  έγ ιν ε  ιδ ια ίτερα  δ η 
μ ο φ ιλ ή ς  σ τη  Σ ιγ κ α π ο ύ ρ η  κ α ι σ τη  Μ αλαισία, α π ’ όπ ου  βρε- 
τα ν ο ί ν α υ τ ικ ο ί  τη ν  έφ εραν κ α ι τ η  διέδω σαν σ τ η ν  Α γγλ ία . 
Ε κ ε ί  π ή ρ ε  το  όνομ α  k e tch u p , κ α θ ώ ς  κ α ι ιδ ια ίτερ η  θέση  σε 
όλα  τα  β ιβ λ ία  μ α γε ιρ ικ ή ς .
Ο ι ν το μ ά τες  π ρ ο σ τέθ η κ α ν  στο μ ε ίγ μ α  το  1790, σ τη  Ν έα  
Α γ γ λ ία  τω ν  Η Π Α . Τ ο 1876, ο H e n ry  J . H einz  κ ά ν ε ι τ η ν  
π ρ ώ τη  μ α ζ ικ ή  π α ρ α γ ω γ ή  κ έτσ α π , τ η ν  εμ φ ια λ ώ νε ι κ α ι κ α 
τα κ λ ύ ζε ι τ η ν  αγορά, μ ε  το  δ ια φ η μ ισ τ ικ ό  μότο: « Ε υ λ ο γη 
μ έν η  α να κ ο ύ φ ισ η  γ ια  τη  Μ η τέρ α  κ α ι τ ις  ά λλες νο ικ ο κ υ ρ ές  
το υ  σ π ιτιού» . Α πό τότε, η  σ υ ν τα γ ή  το υ  π α ρα μ ένει η  ίδια. 
Ο ι ν το μ ά τες  ε ίνα ι π λο ύ σ ιες  σε λ υ κ ο π έν ιο , ένα  καροτενοει- 
δές (φ υ σ ικ ή  χ ρ ω σ τ ικ ή  ουσία) π ο υ  το υ ς  δ ίν ε ι το χ α ρ α κ τη 
ρ ισ τ ικ ό  κ ό κ κ ιν ο  χρ ώ μ α  το υ ς  κ α ι λ ε ιτο υ ρ γ ε ί ω ς  εξα ιρετικό  
α ντιο ξε ιδω τικ ό  κ α τά  το υ  κ α ρ κ ίνο υ , τω ν  κ α ρ δ ια κ ώ ν  π α θ ή 
σεω ν κ α ι τω ν  ελ εύθ ερ ω ν ρ ιζώ ν . Α πορροφ άτα ι, δε, κ α λ ύ τε 
ρα  από τα  μ α γε ιρεμ ένα  π ρ ο ϊό ντα  ν το μ ά τα ς  π ο υ  π ερ ιέχο υ ν  
λ ίπος, μ ια ς  κα ι ε ίνα ι λ ιποδ ια λυτό .
ΠΗΓΗ: enet.gr

η γλωσσά μας

γ ια τ ί το λέμε έτσι;
«Καλό κουμάσι είοαι»
Γ ύ ρ ω  σ τα  1895, η  Α γγ λ ία  ε ίχε  κατορθώ σει ν α  φ τιάξει τα  κ α 
λ ύ τερ α  υ φ ά σ μ α τα  π ο υ  υ π ή ρ χ α ν  ω ς  τότε  κ α ι όλες οι αγορές 
το υ  κόσμ ου ε ίχα ν  π λη μ μ υ ρ ίσ ει α π ’ α υτά . Δ υο  α να τολ ίχες 
έμποροι -που  ε ίχα ν  το  μ α γα ζ ί το υ ς  στο Γ αλα τά  τ η ς  Π όλης- 
σ κ έφ τη κ α ν  τότε, ν α  π λ ο υ τ ίσ ο υ ν  μ ε  δ ικό  το υ ς  τρόπο. Ο  ένας 
από  το υ ς  δυο  σ υνετα ίρ ο υς ταξίδεψ ε σ τη ν  Α γγλ ία  κ α ι α γό 
ρασε μ ια  μ εγά λη  π ο σ ότη τα  α πό  ρετά λ ια  π ο υ  τα  μετέφ ερε 
σ τη ν  Κ ω νσ τα ντινούπ ολη . Τ α  ρετά λ ια  α υτά , ε ίχα ν  βέβαια  
τ η  σφ ραγίδα  μ ια ς φ η μ ισ μ ένη ς  β ιομ ηχανίας, α λλά  ή τα ν  από 
το  χειρότερο  είδος π ο υ  υ π ή ρ χ ε  σ τ ις  α π οθή κ ες τη ς. Φ υσ ικά , 
οι έμ π ορ ο ί μ α ς τα  παρουσίασαν γ ια  π ρ ά γμ α  π ρ ώ τη ς  τά ξη ς 
κ α ι οι αφ ελείς έτρ εχα ν  ν α  τ ’ αγοράσουν σε τιμή ... ευ κ α ιρ ί
ας. Ό τ α ν  α να κ α λ ύ φ θη κ ε  η  α π άτη , ή τα ν  αργά. Ο ι δύο  σ υνέ
τα ιροι ε ίχα ν  εξαφανισθεί. Α πό το  π ερ ισ τα τικό , όμως, α υτό  
έμεινε κ α ι η  φράση: «είσαι καλό  κουμάσι», π ο υ  τη  λέμε 
ότα ν  θέλουμε ν α  υ π ο τιμ ή σ ο υμ ε κάποιον. Γ ια τ ί «κουμάσι» 
στα  το ύ ρ κ ικ α  σημα ίνει κ ομ μ ά τι υφ άσματος. Δ ηλαδή  ρ ετά 
λι. (Και το  «κοτέτσι» σε πολλά  μ έρη  το λένε  «κουμάσι». Ο  
Η σ ύ χ ιο ς  αναφέρει ό τι σημα ίνει ορ ν ιθ ώ να ς - κοτέτσ ι).

«Καλό τσανάκι είσαι και του λόγου σου»
«Μ εγάλο τσανάκι», «μικρό τσανάκι» λέμε γ ια  κάπ ο ιον  π ο υ  
είνα ι «μούτρο» π ο υ  λέμε, ά νθρ ω π ος «λέ- 
ρα». Η  λέξη «τσανάκι» π ο υ  χρ ή σ ιμ ο -, 
πο ιούμ ε εμ είς προέρχετα ι από τ η ν  , 
το υ ρ κ ικ ή  canak . «Τσανάκι» κ α ι ** &  
«τσανάκα» ε ίνα ι ένα  δοχείο ■ 
π ή λ ινο  σ υνήθω ς, η  γα- ^ '  
βάθα  π ο υ  λέμε, π ινά κ α , ν ; 
σκουτέλα , κ ώ θω ν. Α λλά  
κ α ι η  ελ λ η ν ικ ή  λέξη  ε ίνα ι σ α ν ν ά -1 
κ ιο ν  =  π ο τή ρ ι τω ν  Π ερσώ ν.

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράοεις παροιμιώδεις» του Τάκη Ναστοϋλη 
εκδ. Σμνρνιωτάκη

ΛΥ
εξοφλώ - ξοφλώ. Ο ι δύο λέξεις διαφέρουν σημασιολογικά, μολονότι το ξοφλώ παράγεται από 
το εξοφλώ με σ ίγηση του  αρκτικού  ε- (πβ. εξοδεύω >  ξοδεύω, ερωτώ >  ρωτώ ). Το εξοφλώ ση
μαίνει «αποπληρώ νω χρέη, επιστρέφω χρή μα τα  που  χρωστώ», ενώ  το ξοφλώ χρησιμοποιείται ιδίω ς στον αόριστο κα ι στη  μετο
χή: αυτός πάει, ξόφλησε - είναι π ια  ξοφλημένος) και σημαίνει «τελειώνω, δεν με υπολογίζουν ότι υπάρχω  ή  ότι αξίζω», 
επαγωγικός - απαγωγικός. Δ ύο διαφορετικές, α ντίθετες σ την πορεία τους, προσεγγίσεις τη ς  γνω σ τικ ή ς (επιστημονικής, δ ι
δα κτικής κ.λπ.) διαδικασίας. Η  επαγω γική  βαίνει από τα  ειδικά προς τα  γενικά, από τα  επιμέρους στο όλον, ενώ  η  απαγω γική  
προχω ρεί από τα  γενικά  προς τα  ειδικά, από το όλον προς τα  επιμέρους. Η  επα γω γική  είναι επιστημολογικά η  μέθοδος από τα  
εμπειρικά δεδομένα προς τη  συγκρότηση μ ιας ερμ ηνευτική ς τω ν πραγμάτω ν θεωρίας, ενώ  η  απαγω γική  μέθοδος, καλούμενη 
κα ι αξιωματική, είναι η  πορεία από τη  θεωρία προς τα  εμπειρικά δεδομένα, με τα  οποία επαληθεύεται, διαψεύδεται ή  διορθώνεται 
η  θεωρία. Πηγή,: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμττινιώτη



Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ
1. Μ εταπαγετώ δης περίοδος ιο υ  Τ εταρτογενούς
2. Άμεση η έμμεση εισφορά στο κράτος - Ο αριθμός τω ν 
μοιρών του  κύκλου
3. Κλάδος του αστικού δικαίου
4. Κ ινέζικο πνευστό μουσικό όργανο - Χεράρδο..., μεξικάνος 
σκηνοθέτης
5. Μ ουσική νότα  - Συνοδέυσε τον απόστολο Π αύλο στη 
δεύτερη περιοδεία
6. Δ ιαφάνειες φω τογραφ ιώ ν
7. Θ εοί τη ς  βορειοευρωπαϊκής μυθολογίας - Μία πρω τεϊν ικη  
κινάση
8. Α παραίτητο ιχνοστοιχείο

Κ Α Θ ΕΤΑ
1. Ζ ακ..., γερμανός συνθέτης και βιολοντσελίστας του  19ου
αιώνα
2. Ε παρχία  στην ιταλική  περιφέρεια της Λομβαρδίας -... ζεν, 
καθιστάς διαλογισμός
3. Σ υν ιστούν ορολογίες - Κ λειδί του  πενταγράμμου
4. Ρόμπερτ ..., γερμανός νομπελίστας γιατρός - Μ όριτς..., 
γερμανός φιλόσοφος του  περασμένου αιώνα
5. Έ λ λ ε ιψ η  τροφής

6. Έ ν α ς  από τους πρώ τους αστροναύτες π ου  ταξίδεψαν στη 
σελήνη
7. Ά ντα λ ..., Ο ύγγρος συνθέτης και δ ιευθυ ντή ς ορχήστρας 
του  προηγούμενου αιώνα
8. Δόκτω ρ του  Ιουλίου Βερν - Ιστορική ομάδα τη ς  Μ όσχας

τεστ αστυνομικών γνωσεων
1. Ο  ο δη γό ς Ο, π ο υ  εφ οδιάζει ο ίδ ιος το 
α υ το κ ίν η τό  το υ  μ ε  κ α ύ σ ιμ α  σε π ρ α τή ρ ιο  
υ γ ρ ώ ν  κ α υ σ ίμ ω ν  α υ το ε ξ υ π η ρ έ τη σ η ς  κα ι 
φ ε ύ γ ε ι χ ω ρ ίς  ν α  πλη ρ ώ σ ει, δ ια π ρ ά χτει: 
α )  υπεξα ίρεσ η  (αρ. 375 Π Κ ), α φ ο ύ  η  κ α το χ ή  
μ ετα β ιβά ζετα ι μ ε  τ η ν  σ υ γ κ α τά θ εσ η  το υ  κ υ ρ ίο υ  
το υ  π ρ α τη ρ ίο υ  κ α ι επ ο μ ένω ς δεν  αφαιρεί, 
β ) κ λ ο π ή  (αρ. 372 Π Κ ), δ ιό τ ι η  κ α το χ ή  
μ ετα β ιβά ζετα ι με τη  σ υ γκ α τά θ εσ η  το υ  κ υ ρ ίο υ  
το υ  π ρ α τη ρ ίο υ , α λλά  μ όνο  σ τ η ν  π ερ ίπ τω σ η  
π ο υ  η  π λ η ρ ω μ ή  γ ίν ε ι κ α νο ν ικ ά , 
γ )  μ ερ ικ ή  κ λ ο π ή  (αρ. 372  Π Κ ), δ ιό τ ι η  κ α το χή  το υ  
κ υ ρ ίο υ  το υ  π ρ α τη ρ ίο υ  μ ετα β ιβ ά ζετα ι α λλά  μ όνο  κ α τά  το 
ή μ ισ υ  σ τον  κ α τα να λ ω τή .

2. Ο  κ λ έ φ τη ς  Α, ο  οπ ο ίο ς α φ α ιρ ε ί από το  σ π ίτ ι του
Υ π α σ τυνό μ ο υ  Β ' το ν  η λ εκ τρ ο ν ικ ό  υ π ο λ ο γ ισ τή  αλλά  κα ι
ένα  β ιβ λ ίο  π ο υ  έχε ι δ α ν ε ισ τε ί από  τη  β ιβ λ ιο θ ή κ η  τη ς
Σ χ ο λ ή ς  το υ  Τ Δ Α  Κ ο μ ο τη νή ς , δ ια π ρ ά ττε ι:
α ) κ λ ο π ή  (αρ. 372 Π Κ ), γ ια  το ν  η λ εκ τρ ο ν ικ ό  υ π ο λ ο γ ισ τή
κ α ι υπ εξα ίρ εσ η  (αρ. 375  Π Κ ), γ ια  το  β ιβλίο ,
β )  δύ ο  (2) κ λ ο π ές  (αρ. 372 Π Κ ), μ ία  γ ια  το ν  η λ εκ τρ ο ν ικ ό
υ π ο λ ο γ ισ τή  κ α ι μ ία  γ ια  το  β ιβλ ίο ,
γ )  μ ία  (1) εν ια ία  κ λ ο π ή  (αρ. 372  Π Κ ), δ ιό τ ι π ρ ό κ ε ιτα ι
γ ια  π ρ ά ξη  α φ α ιρέσεω ς π ο υ  εμ φ α ν ίζε ι ό ν τ ω ς  μ ια  φ υ σ ικ ή
εν ό τη τα  σ το  αποτέλεσμα .

3. Α ν  ο Α, σπάσει το  π α ρ ά θ υ ρ ο  τ η ς  εκ κ λ η σ ία ς  κ α ι μ ε  
ένα  μ εγά λο  ξύλο  π ο υ  σ τ η ν  ά κ ρ η  το υ  κ α τα λ ή γ ε ι οε ένα  
α γ κ ίσ τρ ι ε ιδ ικό  μ ε  μ α γ ν ή τ η  αφ α ιρέσει το  δ ισ κοπότηρο , 
δ ια π ρ ά ττε ι:
α ) κ λ ο π ή  ευ τελ ο ύ ς  αξίας (αρ. 377 Π Κ ), 
β ) κ λ ο π ή  (αρ. 374 Π Κ ), δ ιό τ ι ισ χύ ε ι ο κανόνα ς: σώ ρευση  
τω ν  δύο  π ρ ο ϋ π ο θέσ εω ν  (α ντ ικ ε ίμ ενο  -  τό π ο ς  λατρείας), 
α λλά  κ α ι ε π ί  π λ έο ν  η  λ ε ιτο υ ρ γ ικ ή  σύνδεσ η  μ ετα ξύ  τους, 
γ )  α π λ ή  κ λ ο π ή  (αρ. 372 Π Κ )

ΠΗΓΗ: του Νομικού ΕγκληματοΧόγου Ν. Δερμενούδη.

Sudoku
5
2 4

5 8 

7  9 9  I
5

5 4 7 1
1 4
8 2 1 5

3 1 2 9  8 1
1 6 1

3 6
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)

Οι φωτογραφίες δείχνουν καθαρά άτι το ατύχημα έγινε 
στα μισά του βραχώδους τοιχώματος. 'Ο μως αν πραγ
ματικά ο Νικολάου είχε αρχίσει την κάθοδο αυτού του 
τμήματος του βουνού, θα είχε βγάλει σίγουρα τα αντιολι
σθητικά άγκιστρα, που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
σε παγωμένες επιφάνειες. Η  εκδοχή λοιπόν που έδωσε η 
γυναίκα  του δεν είναι αξιόπιστη.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)

Απαντήσεις: 1. Γ, 2. Γ, 3. Γ

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)

Απάντηση: 1.Γ, 2. Β, 3. Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)

Απάντηση: Η  αμαξοστοιχία είναι ηλεκτρική οπότε δεν 
έχει καπνό

«ΤΕΣΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ»
Απάντηση: Ι.α, 2.β, 3.γ..

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληρωοεως)
1) Π έππας Κωνσταντίνος, 2) Πλατσατούρας Νικόλαος 
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ - Λ. Κηφισίας 23 Μαρούσι, 
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
anaskophsh(uyahoo.gr ή με fax στο 210-6849352. 
(Π αρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας, την 
ηλικία  σας καθώς και τη διεύθυνση για  την αποστολή του 
δώρου σας).

^  ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΛΥΣΗ Sudoku

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0 Λ 0 Κ A I Ν 0

2 Φ 0 Ρ 0 * ■ τ Ξ

3 Ε Ν 0 X I Κ
0 ■

4 Ν Τ I Τ 0 Ρ Τ

5 Μ I Σ I Λ A Σ

6 Π Σ Λ A I Τ Σ

7 A Ζ 0 ■ ■ Ν I Κ

8 X A Λ Κ 0 Σ A

εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» εύχεται χρόνια πολλά 

σ' όλους τους εορταζόμενους.

Νοέμβριος
Ανάργυρος, Αναργυρούλα, Ανάργυρη, Δαβίδ, Δαμιανός, Κοσμάς, 1/11
Μεταξία, Γαβριήλ, Μιχαέλα, Μιχάλης, Ραφαήλ, Αγγελος, Αγγέλα, 
Σταμάτης, Σταμαιίνα, Ταξιάρχης, Ματίνα 8/11

Θεοκτίστη, Νεκτάριος, Νεκταρία 9/11
Αρσένιος, Ορέστης 10/11
Μηνάς 11/11
Δαμασκηνός 13/11
Φίλιππος, Φιλίππα 14/11

Ιφιγένεια 16/11
Δέσποινα, Μαρία 21/11

Φιλήμων 22/11

Αικατερίνη 25/11
Στέργιος 26/11
Ανδρέας, Ανδριάνα 30/11

Δεκέμβριος
Αρετή 1/12
Βαρβάρα 4/12
Σάββας 5/12
Νικόλαος, Νίκη, Νικολέτα 6/12
Αννα 9/12
Δαυίδ*, Αδάμ*, Δανάη*, Αβραάμ*, Εύα*, Ρουμπινή* 11/12
Σπυρίδων, Σπυριδούλα 12/12
Αρης 13/12
Ανθή, Ελευθέριος, Ελευθερία 15/12
Ιουλία 21/12
Αναστασία, Νατάσα 22/12
Εμμανουήλ, Χρήστος, Χριστίνα, Χρυσούλα, Χρυσαυγή 25/12
Στέφανος, Στεφανία 27/12
Ιωσήφ 30/12



Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια

Ο  Δ /ν τή ς  το ν  Λ  Κ α ρ δ ιο λ ο γ ικ ο ύ  Τ μ ή μ α το ς  κ α ι Μ ο νά δο ς Μ ε

τα μ ο σ χ εύ σ εω ν  το ν « Ω Ν Α Σ Ε ΙΟ Υ  Κ Α Ρ Δ ΙΟ Χ Ε ΙΡ Ο Υ Ρ Γ ΙΚ Ο Υ  

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ > > ια τρ ό ς  Α . Μ π α ρ α ϊκ τά ρ η ς , μ ε  επιστολή συγχαίρει 

τον Α στυνομικό Δ /ντή  Ά μεσες Δράστις Α ττικής κ. Κ. Βαλλιάνο, τον 

για  την συνδρομή της Μ ονάδος 

του προκειμενον να πραγματο

πο ιηθεί μεταμόσχευση καρδιάς 

σε 58χρονο ασθενή. Ε πίσης ευ

χα ρ ισ τεί τον Α στυνομικό Υποδ! 

ντή κ. Γ. Δ ιαμαντόπουλο, τον 

Α ρχ/κα  κ. Β. Θ εμελή καθώς 

και το πλήρω μα του π ερ ιπολι

κού, Α ρχ/κα  κ. I. Κ ολλιόπουλο  

και Α ρχ/κα  Ε. Βάρσο για  την 

συμβολή τους στην έγκαιρη και 

ασφαλή μεταφορά τον μοσχεύ

ματος.

Ο Γενικός Γραμματέας τον 
Υπουργείου Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης και Θρη
σκευμάτων κ. Ευθύμιος 
Μπάκας, μ ε  επιστολή προς 

τον Γενικό Α στυνομικό Δ/ντή,

Π εριφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

κ. Απόστολο Κ ασκάνη και τον 

Αστυνομικό Δ /ντή  Φ θιώ τιδας 

κ. Ν ικόλαο Δονβλέκα, εκφρά

ζει τις ευχαριστίες του για  την 

ομαλή διεξαγω γή τω ν εκδηλώ 

σεων του εορτασμού της Ε θνι

κής Ε πετείου της 28ης Οκτω

βρίου στην Λ α μία  στην οποία  

παραβρέθηκε ως κυβερνητικός εκπρόσω πος. Ε πίσης ευχαριστεί τους 

συνοδούς ασηκάείας Α νθ/μο κ. Δ ημήτριο Κ ολω νία και Αστ/κα κ. Σω 

τήριο Γαρτσιώ τη.

Η  ,4 V71π ε ρ ιφ ε ρ ε ιά ρ χ η ς  Φ ω κ ίδ α ς  κ . Π α να γιώ τα  Ια ζ ή , μ ε  ση

μείω μά  της, ευχαριστείμεταξύ άλλω ν τους: Α στυνομικό Δ /ντή  κ. Ιω άν

νη Πολύζο, Αστυνόμο Λ ιδω ρικίου κ. Γεώ ργιο Κ αραχάλιο και το προ

σω πικό της Α .Δ . Φ ωκίδας, που βοήθησαν μ ε  την ενεργή συμμετοχή  

τους στην πυρκαγιά  που ξέσπασε την 26-8-2011 στην περιοχή Μ αλαν- 

δρίνου Φ ω κίδας και η οποία απείλησε τα χω ριά  Α μυγδαλιά , Σώ ταινα, 

Β ράϊλα και τις Φ υλακές Μ αλανδρίνου.

Ο Δ/ντής του Κέντρου Υγείας Μήλου ιατρός Ηλίας Αποστολό- 
πουλος, μ ε  επιστολή προς τον Υπουργό Π ροστασίας του Π ολίτη, συγ

χα ίρει τον Δ ιο ικητή  και το προσω πικό του A. Τ. Μ ήλου που μ ε  την πα 

ρουσία και τους συνεχείς ελέγχους τους στους δρόμους κατάφεραν να 

μηδενίσουν το ποσοστό τροχαίω ν ατυχημάτω ν.

Ο  Σ ύ νδ εσ μ ο ς  Ε κ δ ο τώ ν  Β ιβ λ ίο υ , μ ε  επιστολή ευχα ριστεί τον

Υπουργό Π ροστασίας του Π ολίτη για  τη συνδρομή και την ασφαλή  

διεξαγω γή του 40ού Φ εστιβάλ Β ιβλίου. Ε πίσης εκφράζει θερμότατες 

ευχαριστίες στο προσω πικό της Ε λληνικής Α στυνομίας που ασχολή

θηκε μ ε  τη φύλαξη στους υπαίθριους χώ ρους του Ζ αππείου το διά

στημα από 2  έως 18-9-2011. 

Ο Διοικητής Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας Λαυρίου 
Αντιττύραρχος κ. Χαρά
λαμπος Χιώνης, μ ε  επ ι

στολή προς το Α .Τ . Λ α υρί

ου, το Τ Α . Λ αυρίου, το Α .Τ . 

Κερατέας, το Τ .Τ . Κερατέας, 

το Α .Τ . Αναβύσσου, το Τ.Α. 

Αναβύσσου και το A T . Κ έας 

εκφράζει π ς  θερμότατες ευ

χα ριστίες του για  την ουσια

σ τική  συμβολή τους κατά την  

α ντιπυρ ική  περίοδο.

Ο  Δ ή μ α χ ο ς  Κ ω  κ . Κ ό π π α ς  

Κ α ίσ ερ λή ς , μ ε  επιστολή  

προς τον Α στυνομικό Δ /ντή  κ. 

Στέργο Σεντονά, εκφράζει τα 

συγχαρητήριά  του τόσο στον 

ίδιο όσο και στο προσω πι

κό του Τ.Α . Κω για  τον υπο

δειγματικό  επαγγελματισμό  

που επέδειξαν στα γεγονότα  

μ ε  τους βανδαλισμούς στο 4ο 

Δ ημοτικό  Σ χολείο Κω.

Ο Δήμαρχος Αεβαδέων κ. 
Νικόλαος Παπογγελής, 
μ ε  επιστολή εκφράζει τις ευ

χαριστίες του στον Α στυνομικό Δ /ντή  Βοιω τίας κ. Κων. Τουρκοχω - 

ρ ίτη , για  την πολύτιμη συνδρομή του κατά τη διάρκεια τω ν εκδηλώ 

σεων ΤΡΟ Φ Ω Ν ΙΑ 2011.

Ο  Α ν τιδ ή μ α ρ χ ο ς  Φ ερτόν & Π ρ ω το γενο ύς Τ ο μ έα  κ . Ν ικ ό λ α 

ος Γ κ ό τσ η ς , μ ε  επ ιστολή προς τον Α στυνομικό Δ /ντή  Αλεξανδρού

πολης κ. Ιω ακείμ Τσουκνάδη, ευχαριστεί θερμά για  την διοργάνω 

ση της Ε τήσιας Έ κθεσης Τροχαίας στην πόλη τω ν Φ ερών από 17 

έω ς 21-10-2011 η οποία ανέδειξε την Υπηρεσία κα ι τις  δράσεις της 

μ ε  αποτέλεσμα οι μαθητές και οι πολίτες να ενημερω θούν για  την 

πρόληψη τω ν τροχαίω ν ατυχημάτω ν.

Ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπυρίδων Νικολάου, εκφράζει τις  

ευχαριστίες του προς το προσω πικό της Α στυνομικής Υποδ/νσης 

Θηβών και συγκεκριμένα του A T . Θηβώτν, του Τ .Α . Θηβών, του 

Τ. Τ. Θηβών, την Β ' Ο .Π .Κ .Ε. Β οιω τίας και της ομάδας Δ Ι.Α Σ ., για  

την ενεργό συμμετοχή τους στην ομαλή, διεξαγω γή της εμποροπανή- 
γυρης της Θήβας.

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΑΡΙΘ.ΕΓΚΡ.ΠΡ Ω Τ ·:5995/ 1995

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Κ Λ ΓΙΥΓ. 12  Τ  Κ .54 ',.’ I &  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ .U h  Τ .Κ  · 
ΤΗ  A 2 .410  5 2 5 5 1 0  FAX  . t ·,

Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η  0 1 / 1 2 / 2 0 1 1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Π ρ οέδ ρου  Ε.Α.Υ.Ν.Θ. κ. ΔΑΓΚΛΗ Δ ημηχρίου  

ΠΡΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Κ ύ ρ ιε  Δ ιε υ θ υ ν τά ,

Με τ η ν  π α ρ ο ύ σ α  ε π ισ το λ ή  θα ή θ ελα  να σ α ς σ υ γ χ α ρ ώ  γ ια  το  ε π ίπ ε δ ο  ιη ς  

ύ λη ς  που δ η μ ο σ ιε ύ ε τα ι σε κ ά θ ε  τ ε ύ χ ο ς .

Δ ια π ισ τ ώ ν ω  ό τ ι τα  τε λ ε υ τ α ία  χ ρ ό ν ια  π α ρ α τη ρ ε ίτα ι β ε λ τ ίω σ η  στη  

θ ε μ α το λ ο γ ία  το υ  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ , με α π ο τέ λ ε σ μ α  να κ ε ν τ ρ ίζ ε ι  ό λο  κ α ι π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο  το 

ε ν δ ια φ έ ρ ο ν  τό σ ο  το υ  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  το υ  Σ ώ μ α τ ο ς , ο σο  κ α ι  τ ω ν  υ π ο λ ο ίπ ω ν  

α ν α γ ν ω σ τώ ν  - σ υ ν δ ρ ο μ η τώ ν  το υ  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ .

Σ τα  τ ε λ ε υ τ α ία  σ α ς τ ε ύ χ η  με χα ρ ά  δ ια β ά ζω  ό τ ι  μ ε τα  έσοδα  που 

π ρ ο κ ύ π τ ο υ ν  α π ό  τ ι ς  σ υ ν δ ρ ο μ έ ς  κ α ι τ ι ς  δ ια φ η μ ίσ ε ις  ε ν ισ χ ύ ο ν τ α ι ο ικ ο ν ο μ ικ ά  

σ υ νά δ ε λφ ο ι μα ς π ου  α ν τ ιμ ε τ ω π ίζ ο υ ν  σο β α ρά  π ρ ο β λ ή μ α τα  υ γ ε ία ς .

Ε ίμ α ι β έ β α ιο ς  ό τ ι  η π ρ ο σ π ά θ ε ια  γ ια  τ η ν  α ν α β ά θ μ ισ η  το υ  π ε ρ ιο δ ικ ο ύ  θα 

σ υ ν ε χ ισ τ ε ί  κ α ι  γ ια  τ ο  λ ό γ ο  α υ τό  π ρ ο τε ίν ω  σε ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  να το 

α γ κ α λ ιά σ ο υ ν , ώ στε με τη  δ ικ ή  τ ο υ ς  σ υ μ μ ε το χ ή  να σ υ ν ε χ ισ τ ε ί  κ α ι  να  ε ν ισ χ υ θ ε ι η 

π ο λ ύ τ ιμ η  α υ τή  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα .

Με τιμή

ΔΑΓΚΛΗΣ Δ ημητριος  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Α.Υ.Ν.Θ.
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Α θ ή ν α  17 Ο κ τω β ρ ίο υ  2011.

Προς Βούλα 31/10/11
την εφημερίδα «Καθημερινή»

«Διν είναι όλα ζήτημα μισθών, είναι και ζήτημα αίσθησης καθήκοντος».

Κύριε Διευθυντά.

Είμαστε οι ιδιοκτήτες εξοχικού, πατρική κληρονομιά, στην Ροδοδάφνη 
Αιγιαλείας.
Επί 20 χρόνια είχαμε, κυριολεκτικά, μαρτυρήσει από την δράση σπείρας 
(Μας έχουν αφανίσει το σπίτι με περισσότερες από 15 διαρρήξεις και εμείς 
συνεχώς επισκευάζαμε το σπίτι από τις ζημιές και αγοράζαμε ξανά τον 
εξοπλισμό που μας έπαιρναν)
Τελευταία, τον Αύγουστο 2011. ξήλωσαν τα ντουλάπια τους νεροχύτες και 
6,τι άλλο υπήρχε στο σπίτι.
Καταγγείλαμε το γεγονός με μικρές ελπίδες, μετά από τόσα περιστατικά, αλλά 
μείναμε κατάπληκτοι από την κατανόηση και το ενδιαφέρον του Διοικητή του 
Τμήματος Ασφαλείας Αίγιου Κου Αθανασίου Παττανικολάου και των 
ανδρών του Σύντομος πρακτικός, αποτελεσματικός, ο Κος Παπανικολάου 
σε σύντομο χρονικό διάστημα εξάρθρωσε την σπείρα και μας παρέδωσε 
πολλά από τα κλοπιμαία
Θέλουμε να ξέρετε ότι για εμάς πιο σημαντικό από τα κατεστραμμένα 
ντουλάπια μας είναι η αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας που μας 
έδωσαν και η αναβάθμιση της εικόνας του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας
Ποιος μπορεί να μην αναγνωρίσει, στις σημερινές συνθήκες, με τις πενιχρές 
αμοιβές, τις μάχες που δίνουν αξιωματικοί σαν τον Κο Παπανικολάου,
Τον άνθρωπο αυτόν δεν τον γνωρίζαμε και ίσως δεν τον ξανασυναντήσουμε 
ποτέ Ομως το καλό που έκανε στην εικόνα του Σώματος στην περιοχή της 
Αιγιαλείας είναι σπουδαίο Θερμά Συγχαρητήρια

Με Τιμή
Τσιριγώτης Κωνσταντίνος 

Χημικός Μήχβΐ/ικός

Αναστασία Κων/ναΓσιριγώτη Βικτωράτου.
'  Ιατρός ι Ϋ

Ανδρούτσου 27 Βούλα 16673 
Τηλ 210-8954572 * < ^
Φαξ 210-8985650

Α Ν Α Φ Ο Ρ Α
Του Ειδικού Φ ρουρού  (703587 ) Μ π ουγιούκου  Δ ημητρ ίου  του Ε λευθερ ίου 

Π ΡΟ Σ
Δ ιοικητή Δ ίω ξης  Η λεκτρον ικού  Εγκλήματος,

Α σ τυνομικό  Δ ιευθυντή  κ. Σφ ακιανάκη Ε μμα νουήλ

Κ Ο ΙΝ Ο Π ΙΟ ΙΣ Η  Α σ τυνομική  Α νασ κόπ ησ η

Μ ε τη π αρούσ α ανα φ ορα θ έλω  να  ευχαρισ τήσω  π ροσ ω π ικά  Εσάς και όλο 
το προσ ω π ικό  Σας για τη π ολύ τιμη  βοήθεια  και προσ πά θεια  π ου  κατέβα λε 
π ροκειμ ένου  να  β ρεθεί σε π οιόν άνηκε  ο λογαρ ιασ μός σ το facebook  π ου  είχε 
< < χ ρ ε ω θ ε ί»  σ το ό νομά  μου και εξαιτίας αυ τού  είχα τεθεί σε δ ια θεσ ιμότητα  και 
δεν εργα ζόμουν  για 13 ο λόκλη ρο υ ς  μήνες.

Χάρις σ την  ά μεσ η  α νταπ όκρισ ή  Σας επ έσ τρεψ α  σ την Υ πηρεσ ία μου  και 
π λέον α π έδε ιξα  ότι ουδεμ ία  σχέσ η είχα με τις κα τηγορ ίες  π ου  μου π ρόσ αψ ε η 
Δ ιεύθυνσ η Εσ ω τερ ικώ ν Υ π οθέσ εω ν. Το σ ημα ντικό τερο  ό μω ς  είναι ότι 
α π οκατέσ τησ α τη τιμή και την υπόληψ ή μου

Χάρις σ ε Εσάς και σ το προσ ω π ικό  Σας το οποίο επ έδε ιξε  υψηλό 
επα γγελμα τισ μό  και αφ οσ ίω σ η στο καθήκον, η ο ικογένε ιά  μου χα μογελά ει και 
πάλι

Σας ευχαρισ τώ  γιατί μου  σ τα θήκα τε  και ω ς α σ τυνομικός και ω ς  σ υνά δελφ ος 
α λλά  και ω ς  άνθρω π ος

Π ραγμα τικά σ ας θ α υμά ζω  για την αποφασ ισ τικότητα  και την επ ιμ ονή  π ου 
επ ιδ είξα τε σ το εν  λό γω  θέμα  Π ισ τεύω  π ω ς ασ τυνομικοί και ιδίως Α ξιω μα τικο ί σαν 
εσάς εκλείπουν από το Σ ώ μ α  της Ελληνικής Α σ τυνομία ς και τους χρειαζόμασ τε

Ό π ω ς γνω ρίζετα ι πρόσ φ ατα  π ροσ τέθηκε σ την ο ικογένε ιά  μου ένα  νέο 
μ έλος, η νεογέννη τη  κόρη  μου  Ύ σ τερα  απ ό σ υζήτησ η με τη  γυναίκα μου 
απ οφασ ίσαμε να  βα φ τίσ ουμε το παιδί μας με το  ό νομά  σ ας ω ς ένδε ιξη  τιμής ως 
π ρος το π ρόσ ω π ό  Σας. Ό τα ν θα τελεσ τεί η βάφτιση θα  Σας ειδοποιήσ ω  
π ροκειμ ένου  να  π α ρευρεθε ίτε  Είναι το ελάχιστο π ου  μπ ο ρ ώ  να  κά νω  για Εσάς

Επ ιπ ρόσ θετα  θα  ήθελα  να  ευχαρισ τήσ ω  τον σ υνά δελφ ο  Α ξιω μα τικό  ειδ ικώ ν 
κα θηκόντω ν κ Μ ακρυπ ούλια, ο οπ ο ίος εργά σ τηκε π έραν του  ορα ρίου  
π ροκειμ ένου  να έχει απ οτέλεσ μα  η έρευνα  Σας π αρακα λώ  να  λ ά β ετε  υπόψ η τη 
π ροσ πά θεια  του π ρο α να φ ερ ομ ένο υ  Α ξιω μα τικού

Μ ετά  τι τιμής

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς  Κ ο ζά νη ς  

κ . Λ ά ζα ρ ο ς Μ α λο ύτα ς, 

μ ε  επιστολή προς τον Α στυ

νομικό Δ /ντή  κ. Γεώ ργιο  

Κ αραϊτση, εκφράζει την ευ

αρέσκειά τον στον ίδιο και 

στο προσω πικό της Δ /νσης 

για  την σημαντική βοήθεια  

που προσέφεραν όσον αφο

ρά  τη ρύθμιση της κίνησης, 

την ασφάλεια τω ν πολιτώ ν 

και την καταπολέμηση του 

παραεμπορίου στην διεξα

γω γή  του φ ετινού πανηγυ

ριού.

Ο Δήμαρχος Μοσχά
του - Ταύρου κ. Ανδρέ- 
ας Ευθυμίου, μ ε  επιστο

λ ή  προς τη Δ/ση Δημοσίω ν 

Σχέσεοιν/Α . Ε.Α. ευχαριστεί τον Υποστράτηγο κ. Ιω άννη Κ αλαμα

ρά  για  τη διάθεση του Τμήματος μουσικής της Ε λληνικής Α στυ

νομίας κατά τη λιτάνευση της Ιεράς Ε ικόνας του Κ αθεδρικού Ν α 

ού Εσταυρω μένου Ταύρου.

Ο  Α ν τιδ ή μ α ρ χ ο ς  Δ η μ ο τικ ή ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  κ α ι Κ α θ α ρ ιό τη 

τα ς το υ  Δ ή μ ο υ  Κ ο ζά νη ς κ . Π α ν α γ ιώ τη ς  Α ιτο σ το λ ίδ η ς , μ ε  

επιστολή προς τον Α στυνομικό Δ /ντή  Κοζάνης κ. Γεώ ργιο Καρα- 

ϊτση, ευχαριστεί θερμά τον ίδιο και το προσω πικό της Δ /νσης για  

την αποτελεσματική συνδρομή τους στην ομαλή πραγματοποίηση  

της φ ετινής εμποροπανήγυρης.

Ο Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α. κ. Σττύρος Ράλλης, μ ε  επιστολή  

προς τον Υπουργό Π ροστασίας του Π ολίτη, ευχαριστεί θερμά τον 

Δ ιο ικητή  Τροχαίας Κ ηφ ισιάς και ιδιαίτερα την Α ρχ/κα  κ. Α δα

μα ντία  Σ ιαφλά  για  την υποδειγματική εκτέλεση τω ν καθηκόντω ν 

τους σε αντιμετώ πιση προσω πικού του θέματος.

Ο  Γ εν ικ ό ς  Δ ιευ θ υ ν τή ς  το υ  Ο ρ γα ν ισ μ ο ύ  Α ιμ έν ο ς  Π ειρ α ιά  

κ . Π α ν α γ ιώ τη ς  Π ετρ ο υλή ς, μ ε  επιστολή προς το Α ρχηγείο  της 

Ε λληνικής Α στυνομίας, εκφράζει τις  ευχαριστίες του στην Τρο

χα ία  και την Τουριστική Α στυνομία Π ειραιά για  την συνδρομή 

τους στην υλοποίηση από 2-9-2011 σχεδίου που αφορούσε κυκλο- 

φοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή  του Σ ταθμού Επιβατώ ν Εξω τε

ρ ικ ο ύ  της Α κτής Ξαβερίου. Ιδιαίτερα εξάρει τον Δ ιο ικητή  Τροχαί

ας Π ειραιά κ. Σ πυρίδω να Λ ιάσκο για  την καθημερινή παρουσία  

του στο χώ ρο και τη Δ ιο ικητή  Τουριστικής Α στυνομίας κ. Γεω ρ

γία  Π ολίτη για  την ενεργή συμμετοχή της.

Η κ. Ελίνα Πολίτη εκ μέρους της εταιρείας Constantin 
Entertainment, μ ε  επιστολή προς το Α ρχηγείο  της Ε λληνι

κής Α στυνομίας, εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην κ. Ε υαγγελία  

Μ ανδύλη Τ μηματάρχη στην Δ /νση Δημοσίω ν Σχέσεω ν/Α .Ε.A ,

για  την άψογη συνεργασία που είχα ν στο πλαίσιο της υλοποίησης 

αστυνομικού trailer.
Ο  Α ρ χ η γό ς  Σ ώ μ τιτο ς  Ε θ ελ ο ν τώ ν  Σ α μ α ρ ειτώ ν , Δ ια σ ω σ τώ ν  & 

Ν α υ α γο σ ω σ τώ ν  Κ εφ α λ λ η ν ία ς  το υ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  Ε ρ υ θ ρ ο ύ  Σ τα υ 

ρ ο ύ  κ . Χ α ρ ά λ α μ π ο ς  Μ ο σ χό π ο υλο ς, μ ε  επιστολή προς τον Α στυ

νομικό Δ /ντή  Κ εφαλληνίας κ. Π αναγιώ τη Φ ιλίππου, ευχα ριστεί τον 

ίδιο και όλο το προσω πικό της Δ /νσης για  την πολύτιμη και ειλικρ ινή  

συμπαράσταση τους.

Ο Γενικός Δ ντής της εταιρείας «Louis Cruises» κ. Γεώργιος 
Κουμπενάς, μ ε  επιστολή προς τον Α ρχηγό  του Σώ ματος, εκφράζει 

τις ευχαριστίες του στο προσω πικό της Τροχαίας και της Τουριστι

κής Α στυνομίας Π ειραιά για  την επίλυση του προβλήματος της άναρ

χη ς  στάθμευσης τω ν τα ξί στην Π λατεία της Α κτής Ξαβερίου (σταθμός 

κρουαζιερόπλοιω ν).

Ο  Δ /ν τή ς  το υ  5 ου Δ η μ ο τικ ο ύ  Σ χ ο λ ε ίο υ  Κ α λ α μ α ρ ιά ς  κ . Α ντώ - 

νη ς Ζ α ρ ο γο υ λ ίδ η ς , μ ε  επιστολή προς τη Γ ενική  Α στυνομική Δ/νση 

Θ εσ/νίκης, ευχαριστεί το προσω πικό του Α .Τ . Κ αλαμαριάς και Α .Τ . 

Π ανοράματος για  την άμεση εξάρθρωση σπείρας κλεφτώ ν και εξεύρε

ση του μεγαλύτερου μέρους τω ν κλοπιμαίω ν που πραγματοποιήθηκε 

στις 6-10-2011 στο χώ ρο του 5ου Δ .Σ . Κ αλαμαριάς.

Ο Πρόεδρος & ΔΙνων Σύμβουλος της εταιρείας ΕΝΕΤ κ. Ηλι
ος Σπανός, μ ε  επιστολή, ευχαριστεί και συγχα ίρει τους αστυνομι

κούς του Τ.Α . Γρεβενώ ν για  τη διαλεύκανση κλοπής υλικώ ν από το 

εργοτάξιο της εταιρείας στην περιοχή  Π ριόνια Γρεβενών.

Ο  Π ο λ ιτ ισ τικ ό ς  Σ ύ λλο γο ς  Ν α ο ύσ ΐ]ς Ο  Π Υ Ρ Σ Ο Σ , μ ε  επιστολή  

προς τον Δ /τή  της Σ χολής Α στυφυλάκω ν κ. Θωμά Σ τίμιο , εκφράζει 

π ς  θερμές του ευχαριστίες για  την στέγαση τω ν ξένων εθνικώ ν απο

στολώ ν στη Σ χο λή  κατά τη διάρκεια του 22ου Φ εστιβάλ CIO FF Ν α- 

ούσης. Ε πίσης ευχαριστεί και όλο το προσω πικό της Σ χολής για  την
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ευπρεπή  παρουσία και συμπε

ριφ ορά  τους.

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κα
λαθοσφαίρισης Θεσ/νίκης,
μ ε  επ ιστολή προς την Υπηρε

σία Α ντιμετώ πισης Α θλητικής 

Β ίας (Ασφάλεια Θ εσ/νίκης) ευ

χα ρ ισ τεί τόσο αυτούς όσο και το 

προσω πικό τω ν Α .Δ . Κ ιλκίς,

Π ιερίας, Καβάλας, Ροδόπης,

Α λεξανδρούπολης και Ορεστιά- 

δος, για  την ασφαλή μετα κίνη

ση και διαμονή τω ν ομάδω ν κα

λαθοσφαίρισης Α Β Α  S trum ica  

(FYRO M ) και O lin E dirne 

(Τουρκία) καθώ ς και την ααιρα- 

λ ή  διεξαγω γή τω ν αγώ νω ν τον 

τουρνουά 20α Μ αυροσκούφεια 2011, που πραγματοποιήθηκαν στα 

γήπεδα P A O K  Sports A rena, Κ αλαμίτσας και Δ Α Κ  Κ ατερίνης.

Ο  Α θ λ η τικ ό ς  Σ ύ λ λ ο γο ς  ΙΙΛ .Ο .Κ ., μ ε  επιστολή προς την Αστυνο

μ ικ ή  Υποδ/νση Π τολεμαΐδας, ευχαριστεί θερμά για  την κάλυψ η και 

την ομαλή διεξαγω γή του αγώ να υδατοσφαίρισης ανδρών Π Α Ο .Κ . 

- Π Α Ν Α Θ Η Ν Α ΪΚ Ο Σ που διεξήχθη σα ς 5-11-2011 στο κολυμβητή

ρ ιο  Π τολεμαΐδας.

Το Ορφανοτροφείο θηλεων ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ μ ε  επ ι

στολή προς το Α ρχηγείο  της Ε λληνικής Α στυνομίας, ευχαριστεί θερμά  

για  τη διάθεση τον Τμήματος Μ ουσικής της Ε λληνικής Αστυνομίας 

που συνοδέυσε τη λιτανεία  της Ιερός Ε ικόνας της Π αναγίας Μ υρτιδι- 

ώτισσας σε όλη τη πα νηγυρική  τελετή.

Η  Δ ιευ θ ύ ν τρ ια  το ν  Δ η μ ο τικ ο ύ  Σ χ ο λ ε ίο υ  Π α λ ιο ύ  Α γ ιο ν ερ ίο ν  κ . 

Μ ά ρ θ α  Κ εκ ερ ίδ ο υ  και ο σύλλογος διδασκόντω ν, ευχαριστούν θερμά  

τον Δ ιο ικητή  του Α .Τ . Μ αυρονερίου κ. Ευστάθιο Κ ουρτίδη και τους 

Υπαρχιφύλακες κ. Ιω άννη Χ ατζηλαζαρίδη και κ. Π αύλο Φ λίκα, για  

την διάλεξη-ενημέρω ση στις 5-11-2011 στους μαθητές σχετικά  μ ε  θέ

μα τα  τον κώ δικα οδικής κυκλοφορίας.

Η Ενωση Αποστράτων Αστννομικτόν Νομού Φθιώτιδας, μ ε

επιστολή προς την Α στυνομική Δ /νση Φ θιώ τιδας, ευχαριστούν από  

καρδιάς την Α ρχιφ ύλα κα  κ. Ε λένη Μ πουρογιάννη και τον Α στυφύ

λακα κ. Δ ημήτριο Π ολύμερο, για  τον 

επαγγελματισμό και την ευαισθησία που 

επέδειξαν σε προσω πικό ζήτημα του ε.α.

Α ντ/ρχη Χ ω ρ/κής κ. Κοσμά Δ ημητρίου.

Ο  κ . Χ α ρ ά λ α μ π ο ς  Χ ά νο ς, μ ε  επιστολή  

προς το Υπουργείο Π ροστασίας του Π ολί

τη, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες και 

την ευγνω μοσύνη, τον ίδιου και της οικο

γένειας του στον Αστυνομικό Υποδ/ντή κ.

Λ εω νίδα Π ισκοτάκη, στον Αστυνόμο Α  κ.

Γρηγόρη Ζαχαράκη, στον Υπαστυνόμο Β ' 

κ. Αλέξανδρο Π απαδημητρόπουλο, στον

Α ρχιφ ύλα κα  κ. Κων. Δολδού- 

ρ α  καθώ ς και τους υπόλοι

πους υπηρετούντες στο Τ μή

μ α , για  την άμεση εξιχνίαση  

της ένοπλης ληστείας εις β ά 

ρο ς του την 14-10-2011 στο 

Μ οσχάτο.

Ο κ. Alek Tomazos, μ ε  επ ι

στολή προς τον Α ρχηγό  του 

Σώ ματος, εκφράζει τα θερ

μ ά  του συγχαρητήρια, για  την 

σύλληψ η από την Ε λληνική  

Α στυνομία τω ν επικίνδυνω ν 

κακοποκάν «της συμμορίας μ ε  

τα καλάσνικοφ».

Ο  κ . Χ ρ η σ τό ς  Δ η μ η τρ ίο υ , 

ευχαριστεί θερμά και συγχα ί

ρ ε ι από καρδιάς τον Α ρχηγό  του Σώ ματος και το προσω πικό της Ε λ

ληνικής Α στυνομίας, για  τη σύλληψ η της «σπείρας τω ν Αλβανώ ν μ ε  

τα καλάσνικοφ».

Ο κ. θλάσης Σαραντινός εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια  

και ευχαριστεί όλο το προσω πικό της Ε λληνικής Αστυνομίας, για  την 

εξάφθρωαη της «σπείρας τω ν ληστώτν-βιαστών μ ε  τα καλάσνικοφ».

Ο  κ . Ιω ά ννη ς  Μ π εβ ερ ά το ς, συγχαίρει θερμά την Ε λληνική  Α στυ

νομία, για  την εξάρθρωση της «συμμορίας μ ε  τα καλάσνικοφ».

Ο κ. Βαγγέλης Πεγκλής, ευχα ριστεί και συγχαίρει την Ε λληνική  

Α στυνομία για  την σύλληψ η της «σπείρας τω ν β ιαστώ ν και ληστών». 

Η  κ . Μ α ρ ιά ν θ η  Θ εο δα ψ ο π ο ύλο υ  - Δ ικ η γό ρ ο ς , μ ε  επιστολή  

προς τον Δ ιο ικητή  του Α .Τ . Π ατησίω ν, εκφράζει τις θερμές ευχαρι

στίες της στο προσω πικό του Τ μήματος και ιδιαίτερα στον Υπαστυ

νόμο Β ' κ. Ιω άννη Στούκα για  τον επαγγελματισμό που επέδειξαν σε 

υπόθεση που της ανατέθηκε.

Ο κ. Ιωάννης Γλυνός, μ ε  επ ιστολή του προς το περιοδικό «Αστυ

νομική Ανασκόπηση», ευχα ριστεί θερμά την ομάδα Μ .Α Σ . και ειδ ι

κότερα τους άνδρες οι οποίοι την 27η-8-2011 και ώρα 19.0(1 μ ε  την 

άψογη συμπεριφορά που επέδειξαν, απέτρεψ αν κλοπή  σε βάρος συγ

γενικού του προσώ που στην περ ιοχή  του Γαλατσίου. Ε πίσης ευχα

ρ ισ τε ί τον Δ ιο ικητή  του Β ' A T . Ν . Ιω νίας κ. Κων. Μ άγγο για  την  

συμβολή και την συμπαράσταση για  κά

θε θέμα που απασχολεί το Δ ήμο Ν . Ιω 

νίας.

Ο  κ . Ε υ ά γγελ ο ς  Μ ιχ α λο π ο ν λο ς , ευ

χα ρ ισ τεί την Ε λλη νική  Αστυνομία και 

ιδιαίτερα την ομάδα Δ Ι.Α Σ ., για  την 

άμεση ανταπόκριση σα ς δύο φορές που 

απαιτήθηκε να δράσουν όταν ο συναγερ

μ ό ς της οικίας του ενεργοποιήθηκε ευ- 

τυχώ ς χω ρίς να υπάρξουν δυσάρεστα 

αποτελέσματα για  εκείνον και την οικο- 

γένειά του. ]

Προς περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση

(-)« ήθελα να ευχαριστήσω το περιοδικό Αστυνομική Ανασκόπηση για την 
οικονομική βοήθεια που μου προσέφερε σε προσωπικό θέμα υγείας όπως πάντα 
υποδεικνύει άλλωστε, ότι είναι αρωγός σε. ανάγκες συναδέλφων.

Οφείλω ακόμη να ευχαριστήσω θερμά τον A/IV Καραμήτσο Μιχαήλ της Δ.Α.Δ.Θ 
ομάδα *// και το υπόλοιπο προσωπικό της ομάδας ' / '  Θεσσαλονίκης για την 
συμπαράσταση και για το αίμα που μου έδωσαν αμέσως μόλις το χρειάστηκα, όπως 
και τον γενικό γραμματέα της Ι-.Α.Υ.Ν.Θ. κ. I Ιαπαδάκη Θεόφιλο για την 
συμπαράσταση και το ενδιαφέρον του.

Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους γιατρούς, Συν/ρχη κ. I κουβά I εώργιο, και 
Αντ/ρχη κ. Μπισμπινά I Ιλία. καθώς και όλο το προσιοπικό της Α ορθοπεδικής 
κλινικής του 424 1 ,Σ.Ν.Ι·.. Θεσσαλονίκης για το ενδιαφέρον τους αλλά κυρίως για 
την άμεση και εξαιρετική βοήθεια που μου προσέφεραν κατά την νοσηλεία μου μετά 
από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που αντιμετώπισα.

Με εκτίμηση 
I σωνης Αιογένης 
I Α. Χαριλάου

Θεσσαλονίκη 10 Οκτωβρίου 2011 

Προς
Περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

Λ. Κηφισίας 23, Τ.Κ 151 23 
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η Β-525 Α1.Α.Τ. της Υ.Α.Τ./Α.Α.Ε.Θεσ/νίκης ευχαριστεί 

θερμά την οικογένεια του εκλιπόντος συναδέλφου 

ΠΑΠΑίΈΩΡΓΙΟΥ Στέφανου για την ανιδιοτελή 

προσφορά προστατευτικού εξοπλισμού 

(είκοσι 20- θώρακες anti-shock) στην μνήμη του 

αδικοχαμένου τέκνου τους.
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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 τη ν  π α λ α ιό τερ η  ε τ α ιρ ία  κ α τα σ κ ευ ή ς  όπ λω ν τη ς  Α μ ερ ικ ή ς

2009
A M E R IC A N  R IFLE M A N  

H A N D G U N  OF TH E YEAR 
XDM

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  OF T H E  YEA R  
X D  P ISTO L

2 006
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  O F T H E  YEA R  
X D  4 5 A C P  P ISTO L

2 006
SH O O TIN G  IN D U STR Y  A C A D EM Y OF EX C ELLEN C E  

HAN D G U N  OF TH E  YEA R  
XD  4 5 A C P  P ISTO L SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E 2 3  - Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ , Τ Ρ ΙΑ ΙΝ Η Σ  14 , Α Ρ Τ Ε Μ Η  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ , Τ Η Λ  / F A X : 2 2 9 4 0  8 3 1 4 4
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Π Α Ρ Θ Ε Ν Α , Α . Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ  15, Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Τ Η Λ : 2 3 1 0  8 6 0 3 9 0
Διάθεση για την Κρήτη:

Ο τ τ λ ο υ ρ γ ε ίο  Κ υ ρ ια κ ά κ η ς  Α ν τ ώ ν η ς , Β ο λ ο υ δ ά κ ιδ ω ν  10 , Χ α ν ιά , Τ Η Λ : 2 8 2 1 0  4 3 0 0 1 , 6 9 4 6  2 1 3 5 3 6  
Α σ ο ύ τ η ς , Λ . Κ ν ω σ σ ο ύ  5 6 , Η ρ ά κ λ ε ιο , Τ Η Λ : 2 8 1 0  3 6 0 4 8 4

Διάθεση για τον Πειραιά
Φ ώ τ ιο ς  Γ ε ω ρ γ α κ ό τ τ ο υ λ ο ς , Μ τ τ ο υ μ τ τ ο υ λ ίν α ς  4 , Τ Η Λ : 2 1 2  1 0 1 9 6 9 3



ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011
Επιμέλεια: Π.Υ. Ελένη Ντέντε

α. Καθ’ ύλην

ΔΙΑΦΟΡΑ
-Αθανασίου Σεραφείμ, Αναμνήσεις ενός Μοίραρχου, τ.265/96, τ.267/110, 
τ.269/92
-Παπαδήμας Στέφανος, Η έννοια της καριέρας, τ.266/38
-Έφυγε ο Μιχάλης Κακογιάννης,τ.268/82
-Νέζερη Μαρία, Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, τ.269/90
-Νέζερη Μαρία, Έφυγε ο Λάκης Σάντας, τ.267/90
-Ροζόκος Γεώργιος, Η ευτυχία και η χειραφέτηση της σύγχρονης γυναίκας,
τ.268/86
-Ήφαιστος Παναγιώτης, Νεοκλής Σαρρής, τ.270/92 

ΘΡΗΣΚΕΙΑ
- Νέζερη Μαρία, Αγιος Συμεών ο θεοδόχος, τ.265/100 
-Σιδηράς Ιωάννης, Η Παναγία Φανερωμένη της Θράκης, τ.268/44 
-Σιδηράς Ιωάννης, Η Γέννηση του θεανθρώπου Χριστού μέσα από τη Βυζα
ντινή εικονογραφία, τ.270/90

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ
-Κούρος Γ. Κων/νος, Οδοιπορικό στην Κοζάνη, τ.266/44 
-Κούρος Γ. Κων/νος, Οδοιπορικό στην Ικαρία, τ.267/40 
-Κούρος Γ. Κων/νος, Οδοιπορικό στην Καβάλα, τ.270/46

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
-Ντίκενς Τσάρλς, Αστυνομικό Μυθιστόρημα, τ.268/112, τ.269/106 
-Μια Νύχτα Πρωτοχρονιάς, Μυθιστόρημα, τ.270/102 
-Αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη, τ.270/101

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
-Κοκκίνου Αφροδίτη, Τσικνοπέμπτη, τ.265/102 
-Ράφτης Ακης, Η Διδασκαλία των Δημοτικών Χορών, τ.266/112 
-Κοκκίνου Αφροδίτη, Βαμμένα Κόκκινα Αυγά, τ.266/114 
-Κρητσιώτη Μαριγούλα, θέατρο ”  Δώρα Στρατού” , τ.269/96

ΙΣΤΟΡΙΑ
-Οι Αθηναίοι εκστρατεύουν κατά της Μήλου, τ.265/104 
-Αποστολάκης Βασίλειος, Η συμβολή της Χωροφυλακής στη μάχη της Κρή
της, τ.267/82
-Πουκαμισάς Διονύσιος, Δύο αντίθετες αντιλήψεις για το Ανατολικό ζήτημα, 
τ.266/90
-Πάνου Μαρία, Οι Ηρώίδες του Σουλίου, τ.266/100
-Σιδηράς Ιωάννης, Το φρικτό μαρτύριο του Σμύρνης Χρυσοστόμου, τ.269/88
-Αμαντος Κων/νος, 28η Οκτωβρίου, τ.269/84
-Ροζόκου Μαριλένα, Αιδώς και Φόβος, τ.270/38
-Ντόβας Βασίλειος, Φρούρηση και Αστυνόμευση στο Δεσποτάτο της Ηπέι-
ρου, τ.270/40

ΤΕΧΝΗ
- Ανάκτηση σημαντικών Αρχαίων αντικειμένων, τ.269/16 

ΙΑΤΡΙΚΗ
-Κοκκίνου Αφροδίτη, Επιχείρηση καθαρά χέρια, τ.265/116 
-Ζιάκου Μαρία, Διατροφή και αθλητική επίδοση, τ.266/108 
-Σουρέτη Νατάσα, Κέντρο διακοπής καπνίσματος Ελληνικής Αστυνομίας, 
τ.267/94
-Τακβοριάν Μαρία, Ιατρικό, τ.269/98
-Ζιάκου Μαρία, Συμπληρώματα Διατροφής, τ.267/98

ΥΓΕΙΑ
-Κοκκίνου Αφροδίτη, Για ένα καθαρό σπίτι με φυσικά υλικά, τ.267/102 
-Ζιάκου Μαρία, Μαστίχα Χίου, τ.268/102 
-Μπαλαμώτη Χριστίνα, Διατροφή και Μνήμη, τ.269/95

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
-Εορτασμός της "Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου” , τ.266/16 
-Αλαμπουρτζίδης Ανέστης-Τ σιμπλιαράκης Δημήτριος, Ταχογράφος, τ.270/28

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
-Κοκκίνου Αφροδίτη, Οάσεις πρασίνου στην Αθήνα, τ.268/90 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
-Έναρξη αντιπυρικής περιόδου 2011, τ.267/38 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
-Πανούσης Γιάννης, Ανεργία, κοινωνικός αποκλεισμός, φτώχεια και νέα γε
νιά, τ.268/42

ΑΓΩΓΗ
-Γραμμένου Αγγέλου, Τα πρότυπα των νέων, τ.269/102 

ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
-Πιπεράκης Δημήτριος, Βασικές αρχές πειθαρχικού δικαίου του Αστυνομικού 
προσωπικού, τ.265/34
-Δικογραφία σε βάρος 217 ατόμων, τ.266/10
-Περί πειθαρχικών παραπτωμάτων, τ.266/24
-Πιπεράκης Δημήτριος, Πειθαρχικό Δίκαιο, τ.267/36
-Πιπεράκης Δημήτριος, Περί πειθαρχικών παραπτωμάτων, τ.269/32
-Πιπεράκης Δημήτριος, Συνέπειες ανώτερων πειθαρχικών ποινών, τ.270/26

ΓΡΑΦΟΛΟΓΙΑ
-Μακρής Ιωάννης, Η σύγχρονη εξέταση των εγγράφων, τ.269/40 

ΛΗΣΤΕΙΕΣ
-Εξιχνίααη ληστείας στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τ.269/18 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗ
-Πανούσης Γιάννης, Ο α-νους εγκληματίας είναι πάντοτε <  <  αθώος >  > , 
τ.265/16
-Σπεντζούρη Πηνελόπη, Ο ψυχολογικός άξονας των τεχνικών διαπραγμάτευ
σης σε καταστάσεις ομηρίας, τ.265/30
-Σπεντζούρη Πηνελόπη, Από τη θεωρία του Lobroso στη σύγχρονη αστυνομι
κή εύρευνα, τ.266/28
-θεολόγη Βασιλική, Ενδοοικογενειακή Βία, τ.266/34 
-Αδαμοπούλου Ειρήνη, Ανήλικοι: θύματα ενδοοικογενειακής βίας και εκφο
βισμού, τ.268/38
-Κεβόπουλος Γεώργιος, Βία και εκφοβισμός στο οχολείο, τ.269/40 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
-Λόγος Δημήτριος, Η βία με αφορμή τις αθλητικές εκδηλώσεις, τ.265/24 
-Νέζερη Μαρία, Παναθηναϊκό Στάδιο, τ.265/114 
-Παγκόσμιοι αγώνες <  <  Special Olympics Athens 2011 >  > , τ.267/80, 
τ.268/34
- Ποταμιάνος Πέτρος, Ελεύθερη πτώση <  <skydiving> > , τ.268/96 
-Ντελέζος Ιωάννης, Αερομοντελισμός, τ.268/93
-Σακελλαρίου Ιωάννης, Το παράκτιο ψάρεμα του ροφού, τ.268/108 
-Μάστορα Ιωάννα, “Ευ αγωνίζεσθαι” , τ.270/34 
-Κωτσάκης Γεώργιος, Ο Μαραθώνιος Δρόμος, τ.270/89

ΕΡΕΥΝΑ
-Τσαλής Γρηγόρης, Η έξοδος του Άρεως, τ.266/98 
-Νέζερη Μαρία, Οι ωκεανοί πεθαίνουν, τ.268/106
- θεολόγη Βασιλική, Ανήλικοι και Μ.Μ.Ε., τ.269/35 
-Παπαδήμας Στέφανος, Παρακίνηση και Αφοσίωση, τ.269/76
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΓΕΝΙΚΑ
-Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, τ.265/10
-Μείωση στην είσοδο μεταναστών στα ανατολικά χερσαία σύνορα μας με την
Τουρκία, τ.265/14
-Τσαγκάρη Αγγελική, Επιτυχόντες,τ.265/92 
-Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τ.267/14 
-Ομιλία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στην Επιτροπή θεσμών και Δι
αφάνειας της Βουλής για τα φαινόμενα βίας, τ.268/6 
-Ομιλία του κ. Αρχηγού στην Επιτροπή θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής 
για τα φαινόμενα βίας, τ.268/10 
-Οδός Αστυν. Δ/ντή Γεωργίου Βασιλάκη, τ.268/29 
-Επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Οικονομική Αστυνομία και στη Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τ.269/6 
-Συνέντευξη Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, τ.269/8 
-Διάλεξη του κ. Λυσσαρίδη με θέμα το Κυπριακό, τ.269/10 
-Νέος Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης,τ.270/6 
-Νέα Ηγεσία Ελληνικής Αστυνομίας,τ.270/7 
-Ομιλία του νέου Αρχηγού, τ.270/10 
-Τσακίρη θεολόγη, Κλειστά σκοπευτήρια, τ.270/30 
-Νέζερη Μαρία, Εππυχόντες, τ.270/80

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-Στεφάνου Νικόλαος, Συντηρητική εκπαίδευση διαπραγματευτών, τ.268/36 
-θεοχάρης Χαράλαμπος, Η άμυνα ως λόγος άρσης του αδίκου, τ.269/20 
-Καμπανάκης Ιωσήφ, Η περίπτωση του μαθήματος της ανακριτικής, τ.269/24

ΤΡΟΧΑΙΑ
-Γιαννάκου Μαρία, Κρανιοεγκεφαλική κάκωση, τ.265/42 
-Καλατζής Διονύσιος, η εξέλιξη του τροχού και το αυτοκίνητο, τ.265/48

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
-Έρευνες και συλλήψεις σχετικά με την τρομοκρατία, τ.265/6 
-Συλλήψεις σχετικά με την τρομοκρατία, τ.266/8 
-Κωζαδίνος Αλέξανδρος, Τα εγκλήματα τρομοκρατίας στον Ελληνικό Ποινικό 
Κώδικα, τ.267/28

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
-Λάσκαρης Αναστάσιος, θέματα διεθνούς ευθύνης, τ.266/20 
-Πλουμής Μανώλης κ Σταμούλης Ιωάννης, Εκπαιδευτικό ταξίδι στη σχολή 
Εθνικής Ασφάλειας, τ.266/42
-Εθνική επιχείρηση επιστροφής 59 υπηκόων Νιγηρίας στη χώρα τους, 
τ.267/12
-Στεργιούλης Ευάγγελος, Η συμβολή της Interpol στην καταπολέμηση της δι
εθνούς εγκληματικότητας, τ.267/22
-Σολδάτος Κων/νος, Υπεύθυνη Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών 
Συνόρων, τ.268/20
-Απολογισμός του έργου Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσε
ων, τ.268/30
-Παπαγιαννόπουλος Κλεάνθης, Συνέντευξη με τον Διευθυ
ντή της Cepol, τ.270/14
-Παπαγιαννόπουλος Κλεάνθης - Αναστασιάδης Αλέξαν
δρος, Τμήμα Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, τ.270/20

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
-Ένοπλη συμπλοκή Αστυνομικών με 
κακοποιούς στον Αγιο Ιωάννη Ρέ- 
ντη, τ.266/6
-Ίδρυση της Υπηρεσίας Οικονομικής 
Αστυνομίας, τ.266/14 
-Εξιχνίαοη της δολοφονίας των δύο 
Αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ στην 
περιοχή του Ρέντη, τ.267/6 
-Συμπλοκή στην Πεύκη, τ.267/8 
-Σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνω
σης, τ.268/28
-Εξαρθρώθηκε η σπείρα με τα καλάσνι- 
κοφ, τ.269/14

β. Κατά συγγραφείς
- Αθανασίου Σεραφείμ, τ.265/61, 
τ.267/110, τ.269/92
- Αποστολάκης Βασίλειος, τ.267/82 
-Αδαμοπούλου Ειρήνη, τ.268/38 
-Άμαντος Κων/νος, τ.269/84 
-Αλαμπουρτζίδης Ανέστης τ.270/28 
-Αναστασιάδης Αλέξανδρος, τ.270/20 
-Γιαννάκου Μαρία, τ.265/42 
-Γραμμένος Άγγελος, τ.269/102 
-Ζιάκου Μαρία, τ.266/108, τ.267/98, 

τ.268/108
-Ήφαιστος Παναγιώτης, τ.270/92 
-θεολόγη Βασιλική, τ.266/34, τ.269/35 
-θεοχάρης Χαράλαμπος, τ.269/20 
-Καλατζής Διονύσιος, τ.265/48 
-Κοκκίνου Αφροδίτη, τ.265/116, 

τ.265/102, τ.266/114, τ.267/102, 
τ.268/90
-Κούρος Κων/νος, τ.266/44, τ.267/40 
-Κεβόπουλος Γεώργιος, τ.269/40 
-Κρητσιώτη Μαριγούλα, τ.269/96 
-Καμπανάκης Ιωσήφ, τ.267/18 
-Κωζαδίνος Αλέξανδρος, τ.267/28 
-Κωτσάκης Γεώργιος, τ.270/89 
-Λόγος Δημήτριος, τ.265/24 
-Λούκος Δημήτριος, τ.269/88 
-Μακρής Ιωάννης, τ.269/30 
-Μπαλαμιώτη Χριστίνα, τ.269/95 
-Μάστορα Ιωάννα, τ.270/34 

-Νέζερη Μα
ρία, τ.265/100, τ.265/114, 
τ.267/90, τ.268/106, τ.269/90, τ.270/80 
-Ντελέζος Ιωάννης, τ.268/93 
-Ντίκενς Τσάρλς, τ.268/112, τ.269/106 
-Ντόβας Βασίλειος, τ.270/40 
-Πανούσης Γιάννης, τ.265/16, τ.268/42 
-Παπαδήμας Στέφανος, τ.266/38, τ.269/76 
-Πάνου Μαρία, τ.266/100

ΟΜΙΚΗ

ΖΩΟΦΙΛΙΑ
- Παγκρήτια σύσκεψη φορέων για την προστασία των ζώων, τ.267/104

ΔΩΡΕΕΣ
-Δωρεάν παραχώρηση χρήσης θωρακισμένου επιβατηγού οχήματος, 

τ.268/32

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
-Χριστοδούλου Βασιλική, Το στρες 
των Αστυνομικών, τ.265/38 
-Καμπανάκης Ιωσήφ, Το γεωγραφικό 
προφίλ του εγκληματία στην Αστυνο
μική έρευνα, τ.267/18



-Πιπεράκης Δημήτριος, τ.265/34, τ.267/36, τ.269/32,
Τ270/26
-Πλούμης Μανώλης, χ.266/42 
-Ποταμιάνος Πέτρος, τ.268/96 
-Πουκαμισάς Διονύσιος, τ.266/90 
-Παπαγιαννόπουλος Κλεάνθης, χ.270/14, τ.270/20 
-Ράφτης Αλκής, τ.266/112 
-Ροζόκος Γεώργιος, τ.268/86 
-Ροζόκου Μαριλένα, τ.270/38 
-Σακελλαρίου Ιωάννης, τ.267/114, τ.268/108 
-Σπενζούρη Πηνελόπη, χ.265/30, τ.266/28 
-Σιδηράς Ιωάννης, τ.268/44, τ.269/88, τ.270/90 
-Σουρέτη Νατάσσα, τ.267/94 
-Στεργιούλης Ευάγγελος, τ.267/22 
-Στεφάνου Νικόλαος, τ.268/36 
-Σολδάτος Κων/νος, τ.268/20 
-Τσακίρη θεολόγη, τ.270/30 
-Τσιμπλιαράκης Δημήτριος, τ,270/28 
-Τσαγκάρη Αγγελική, τ.265/92 
-Τσαλής Γρηγόριος, τ.266/98 
-Τακβοριάν Μαρία, τ.269/98 
-Χριστοδούλου Βασιλική, τ.265/38

γ. Κατά θέματα
Αθλητισμός, τ.265/24, τ.265/114, τ.267/80, τ.268/34, τ.268/93, τ.268/96, 

τ.268/108, τ.270/34, τ.270/89, τ.270/34, τ.270/89 
Αγωγή, τ.269/102
Αστυνομία Γενικά, τ.265/10, τ.265/14, τ.265/92, τ.267/14, τ.268/6, τ.268/10, 

τ.268/29, τ.269/6, τ.269/8, τ.269/10, τ.270/6, τ.270/7, τ.270/10, τ.270/30, 
τ.270/80
Βία, τ.269/40, τ.268/38 
Γραφολογία, τ.269/40

Δωρεές, τ.268/32
Διάφορα, τ.265/96, τ.267/110, τ.269/92, τ.266/38, 
τ.268/82, τ.268/112, τ.269/106, τ.269/90, τ.267/90, 
τ.268/86, τ.270/92

Διεθνής Αστυν. Συνεργασία, τ.266/20, τ.266/42, 
τ.267/12, τ.267/22, τ.268/20, τ.268/30, τ.270/14, 
τ.270/20
Δικαιοσύνη-Δίκαιο, τ.265/34, τ.266/10, τ.267/36, 
τ.269/32, τ.270/26
Εγκληματολογία-Σωφρονιστική, τ.265/16, τ.265/30, 
τ.266/28, τ.266/34

Εκπαίδευση, τ.268/36, τ.269/20, τ.269/24 
Επιστημονική Αστυνομία, τ.265/38, τ.267/18 

Έρευνα, τ.266/98, τ.268/106, τ.269/35, τ.269/76 
Ζωοφιλία, τ.267/104
θρησκεία, τ.265/100, τ.268/44, τ.270/90
Ιατρικά, τ.265/116, τ.266/108, τ.267/94, τ.267/98, τ.269/98
Ιστορία, τ.265/104, τ.266/90, τ.266/100, τ.267/82, τ.269/84, τ.269/88,

τ.270/38, τ.270/40
Κοινωνία, τ.268/42
Λαογραφία, τ.265/102, τ.266/112, τ.266/114, τ.269/96 

Λογοτεχνία, τ.268/112, τ.269/106, τ.270/102, τ.270/101 
Ληστείες, τ.269/18
Οδοιπορικά, τ.266/44, τ.267/40, τ.270/46 
Παρουσίαση Υπηρεσιών, τ.266/6, τ.266/14, τ.267/6, τ.267/8, τ.268/28, 

τ.269/14
Περιβάλλον, τ.268/90 
Πολιτική Προστασία, τ.267/38 
Τεχνολογία, τ.266/16, τ.270/283 
Τρομοκρατία, τ.265/6, τ.266/8, τ.267/28 
Τροχαία, τ.265/42, τ.265/48 
Υγεία, τ.267/102, τ.268/102, τ.269/95

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

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

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

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

•  Με συστημένη επιστολή σας αποστέλλω το ποσό των...........ευρώ.

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

Ε π ισ ή μ α ν σ η  : Παοακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.

Α/Α [  1 2 0 ]  Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2010



Π Ο ΙΟ Σ ΟΑ Π ΛΗ Ρ Ω Ν Ε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜ ΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Π ΡΟ Η ΓΜ ΕΝ Ο  
Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Α Λ Ε Ξ ΙΣΦ Α ΙΡ Η Σ  Π ΡΟ ΣΤΑ ΣΙΑ Σ 3SS1 ΕΝΩ Μ ΠΟ ΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ Φ ΤΗ Ν Ο  
Α Λ Ε ΞΙΣΦ Α ΙΡ Ο  ΓΙΛΕΚΟ;

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

Αν ή ξ ;  ραν, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST κα τα σ κευά ζοντα ι από τη ν  πιο 
α ξιόπ ισ τη  ετα ιρ ία  κα τα σ κευής  α λεξίσ φ α ιρω ν γ ιλέκω ν παγκοσμίω ς σ την 
μ ικρή  πόλη N e llin ge n  τη ς  Γερμανίας απο το  1994.

Αν ή ξ ί σαν, ό ,τι σ την  Ο λλανδία, σ τη  χώ ρα που κα τα σ κευά ζετα ι το  
Dyneema, το  σ ύνολο τω ν Α σ τυνομ ικώ ν Υπηρεσιώ ν (ένσ τολο ι, ασφάλεια, ε ιδ ικές  
μονά δες) εμπ ισ τεύοντα ι και έχουν π ρ ο μ η θ ευ τε ί απ οκλεισ τικά  και μόνο, 
γ ιλέκα  BSST.

Αν η< pcιν, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST π ληρούν τις  α υ σ τη ρ ό τερ ες  
κα τα σ κευα σ τικές  π ροδ ια γρα φ ές  ISO και TUV.

Αν ραν, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST π ληρούν και ξεπ ερ νο ύ ν  τις 
π ροδ ια γρα φ ές NIJ ΜΙΑ, π ληρούν τη ν  π ροδ ια γρα φ ή  SK 1 τη ς  Γερμανικής 
Ασ τυνομ ίας, η οποία π ροβλέπ ει β ολές  ε ξ ' επ αφ ής με 10 κιλά πίεση το υ  
όπλου επί το υ  γ ιλέκο υ  και βύθιση ίση ή μ ικ ρ ό τερ η  από όση 
π ροβλέπ ετα ι βάσει NIJ.

Αν : ραν, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν γραπ τή  π ιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδ ινω ν β ολίδω ν επ ικα λλυμένω ν με ατσάλι 7.62x25 Tokarev, 
ε ξ ' ο λ ο κλή ρ ο υ  ατσ άλινω ν β ολίδω ν 9x18 M akarov και ορειχάλκινω ν 
β ολίδω ν A c tio n  4 Ruag και QD-PEP M en.

, ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST δ ια θ έτο υ ν  ε ιδ ικο ύ ς  α π ορ ρ ο φ ητές  
κρούσ ης σ το  ηλ ιακό  π λέγμα  και στη σ π ονδυλική  σ τήλη , που μειώ νουν τη ν  
βύθιση κατα  15 χιλιοστά.

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST είναι τα  λεπ τό τερ α , πιο άνετα , πιο 
εύκαμπ τα , ελ α φ ρ ύ τερ α  και πιο π ροηγμένα , κατασ κευασ τικά , γ ιλέκα  σ την 
παγκόσμια  αγορά.

, ό ,τι κα τα σ κευά ζοντα ι και σ τα μ έτρ α  τους, μέσω 
η λεκ τρ ο ν ικο ύ  υπολογισ τή  σε 30.000 μεγέθη , ώ σ τε να καλύπ τουν 
ακρ ιβώ ς ο π ο ιο νδ ήπ οτε  σ ω ματότυπ ο, δ ια φ ο ρ ετικά  για ά ν τρ ες  και 
δ ια φ ο ρ ετικά  για γυναίκες, χω ρίς καμία  επ ιβάρυνση τιμής , άσχετα  με το  
μέγεθος.

, ό ,τι οι φ ο ρ είς  είναι απ ολύτω ς
α ντιμυ κητικο ί, α ντιμ ικρ ο β ια κο ί, κα τα σ κευα σ μένο ι με ο ικολογ ικά  υλικά σε 
πάνω από 10 δ ια φ ο ρ ετ ικ ο ύ ς  τύπ ους και τα  β έλκρ ο  είναι εγγυ η μ ένα  γραπτώ ς 
για π ερ ισ σ ότερα  απο 10.000 α νο ίγμα τα  - κλεισ ίματα .

Αν , ό ,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν π λήρη π λευρ ική  προστασία.
, ό ,τι φ έρ ο υ ν  ε ιδ ικές  ε τ ικ έ τε ς  σ ήμανσης εκ τυπ ω μ ένες  με 

η λ εκ τρ ο ν ικό  υπολογισ τή  που α ν α φ έ ρ ο υ ν :
τύπο, κα τα σ κευα σ τή , ημ. κα τασ κευής, ημ. λή ξη ς, σ ειρ ιακό  αριθμό , π ροδιαγραφ ές.

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST α ντικα θ ισ τά ντα ι άμεσα σε περίπτω ση 
που β ληθ ού ν  σε κα τα γεγρ α μ μ ένο  π ερ ισ τατικό .

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν γρα π τή  εγγύησ η  10 ετών για τη ν  
α ντιβα λλ ισ τική  το υ ς  ικα νότη τα .

, ό,τι τα  γ ιλέκα  BSST έχουν  γραπ τή  εγγύησ η  20.000.000 € 
για όλη  τη  δ ιά ρ κεια  τω ν  10 ετώ ν.

Τ Ω Ρ Α  Ξ Ε Ρ Ο Υ Ν

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

Αποκλειστική εισαγωγή Ε 2 3  - Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Κ Ο Π Ε Λ Α Κ Η Σ , Τ Ρ ΙΑ ΙΝ Η Σ  1 4 , Α Ρ Τ Ε Μ Η  
Α Τ Τ ΙΚ Η Σ , Τ Η Λ  /  F A X : 2 2 9 4 0  8 3 1 4 4

Διάθεση: Ως άνω, Γεω ργακόπ ουλος Φ ώ τιος, Α κτή Μ ιαούλη 17-19, Μ π ουμπ ουλίνας 4 Π ειραιάς 
ΤΗ Λ / ΦΑΞ: 210 4174784, 212 1019693 

Μ παλλής, Ηφαίστου 4-6-8 Μ οναστηράκι. Τηλ: 210 3215462 - 4, 210 3217493 
Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  Π Α Ρ Θ Ε Ν Α , Α . Π Α Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ  15 , 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Τ Η Λ : 2 3 1 0  8 6 0 3 9 0



Όλοι οι Αστυνομικοί κοντά στην
«Αστυνομική Ανασκόπηση»

Συνάδελφε,

Η  «Α στυνομική Ανασκόπηση» είναι από τα  μεγαλύτερα  και αρχαιότερα ελληνικά  περιο
δικά  με συνεχή  ροή έκδοσης από το 1953. Α ποτελεί τη  φ υσ ική  συνεχεία  τω ν «Α στυνομικών 
Χρονικών» κα ι τη ς  «Επιθεώρησης Χωροφυλακής».

Π έραν το υ  ενημερω τικού  -  επ ιμορφω τικού -  χαρακτήρα  η Αστυνομική Ανασκόπηση 
ως περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ εξυπηρετεί εδώ και χρόνια  σκο
πό, Κ ΟΙΝΩΦΕΛΗ (δυστυχώς, άγνοχπο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομικής οικογένειας).

Τα έσοδα που πρ ο κ ύπ το υν  κ υρ ίω ς από τ ις  διαφημίσεις κα ι από μέρος τη ς  Ε Τ Η ΣΙΑ Σ 
ΣΥ Ν ΔΡΟ Μ Η Σ ΤΩΝ Ε Ν Ν Ε Α  (9) ΕΥΡΩ, διατίθενται για την ενίσχυση αναξιοπαθού- 
ντων Αστυνομικών ή των τέκνων ή των οικογενειών τους.

Ε π ί τη ς  ουσίας, η  «Α στυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα  με τον  «Λο
γαριασμό Έ σοδα  από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφ ω νικό  κατάλογο) 
και παράλληλα με το «Τδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομ ική βοήθεια στους συναδέλ
φ ους που  αντιμετω πίζουν Α Ν Υ Π ΕΡΒΛ Η ΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Για το σκοπό αυτό, κατά  το έτος 2011, εδόθησαν 250.000 ευρώ.

Στο τέλος κάθε έτους δίδονται επιπλέον χρηματικές ενισχύσεις σε ορφανά συνα
δέλφων και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.

Με σαφή επίγνω ση τω ν δυσκολιώ ν π ου  αντιμετω πίζει η  πατρ ίδα  μας θεωρούμε ότι εμείς 
οι ίδιοι (Α στυνομικοί, Π ολ ιτικο ί Υπάλληλοι, Ε ιδ ικο ί Φ ρουροί κα ι Σ υνορ ιακο ί Φ ύλακες) θα 
πρέπει να  αγκαλιάσουμε το περιοδικό μας αφού εκτός από τη ν  ενημέρωσή μας γ ια  επαγγελ
μ ατικά  θέματα, λ ειτουργεί ανταποδοτικά γ ια  όλους μας όταν παραστεί ανάγκη.

Η  προσπάθεια που  εδώ και χρόνια  καταβάλλει η  «Α στυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να  
συνεχισθεί και να  ενισχυθεί. Ε μείς πασχίζουμε γ ια  τη  βελτίω ση τη ς  ύ λ η ς  το υ  περιοδικού 
και γ ια  τη ν  ενίσχυση τω ν ο ικονομ ικώ ν αποτελεσμάτων, προσδοκώ ντας πάντοτε στην Π Ο 
ΛΥΤΙΜ Η Α ΡΩ ΓΗ  ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.

Α/Α [  1 2 2  ]  Ν0ΕΜΒΡΙ0Σ-ΔΕΚΕΜΒΡΙ0Σ 2011



Πρακτικοί, με ελάχιστο βάρος 
Λειτουργούν άμεσα & αποτελεσματικά 
Οικολογικοί

Μ Ε Δ ΙΕ Θ Ν Η  Π ΙΣ Τ Ο Π Ο ΙΗ Τ ΙΚ Α  Π Ο ΙΟ Τ Η ΤΑ Σ
World
Exclusive
Distributor

Π Ρ Ο Υ Σ Ο Υ  Π  (Ο Π ΙΣ Θ Ε Ν  Γ .Α .Δ .Α .), Τ.Κ. 1 1 5 2 2  Α Μ Π Ε Λ Ο Κ Η Π Ο Ι, Α Θ Η Ν Α  · τηλ.: 2 1 0  6 4 7 0  5 2 9  - fax: 2 13  0 4 0  4 7 0 6
e -m a il: k le is tro @ h o l.g r · W EB: w w w .k lis tro .g r

mailto:kleistro@hol.gr
http://www.klistro.gr


2012

2012

aΕπιτραπέζιο 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/3" Τμήμα Ιστορίας - Εκδόσεων, 15123 Μαρούσι
τηλ./fax: 210-6898924, 210-6828365



( j /  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ · ΣΤΟΛΕΣ

Q J Σ Ι Σ Μ Ε Τ  Ζ Ο Γ Α Ο Υ
Ε Τ Ο ΙΜ Ε Σ  Σ Τ Ο Λ Ε Σ  & Ε Π 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 

(ΔΗΜΟΠΚΟ)

Μεσογείων 7 05  
Αθήνα ΊΊ526
Τηλ.: 210 6993046 -47  
Φαξ: 210 6993051

WrMttD»
ΛΝ&ΤφΓ----- Ί  α ζ

SKBBKr̂  LV-

Λ.Θρακομακεδόνων 85 
Αχαρνές Ί36 79
Τηλ.: 210 2448515-16-17 
Φαξ: 210 2448597

Λ.Νίκης & Κομνηνών 
Θεσσαλονίκη 546 24
Τηλ./fax: 2310224147

Προσφορά
για τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο -

t  ..................................................  ..................................
7 .Μ ε  την α γ ο ρ ά  Χ Ε ΙΜ Ε Ρ ΙΝ Η Σ  Σ Τ Ο Λ Η Σ  (Χ ιτώ ν ιο  - Π α ν τελ ό ν ι ή Χ ιτώ ν ιο  - Φ ο ύ σ τα )

Δ Ω Ρ Ο  η ρ α φ ή  εν ό ς  επ ιπ λέον π α ν τελ ο ν ιο ύ  ή μ ια ς  φ ο ύ σ τα ς .

2 φ Μ ε την α γ ο ρ ά  δ ύ ο  Χ Ε ΙΜ Ε Ρ ΙΝ Ω Ν  Π Α Ν Τ Ε Λ Ο Ν ΙΩ Ν  Δ Ω Ρ Ο  έν α  χ ε ιμ ε ρ ιν ό  υ π ο κά μ ισ ο .
^ ^ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _



A R M Y  ia M d

ME ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET
w w w .arm yland.gr
ΕΚΠΤΩΣΗ 5%

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
ΜΑΥΡΗ - ΛΑΔΙ
Υφασμα rip-stop βαμβακερό

100%, ανεξίτηλο.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 19  €
ΧΙΤΩΝΙΟ 1 9  €

ΠΟΛΗ ΜΠΛΕ
Ύφασμα rip-stop βαμβακερό 
100%, ανεξίτηλο. Γυναικείο 
πατρόν (χαμηλοκάβαλο) 
Π ΑΝΤΕΛΟΝΙ Ε Ε  
ΧΙΤΩΝΙΟ Ε33 ΤΜ*η

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police, Ειδικοί φρουροί κ.λπ.
POLO m3 ΜΑΚΟ ED 
POLO ΜΕ ΕΠΟΜΙΔΕΣ CD

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ
Κέντημα Police μπρος πίσω και στα μανίκια.
α. Βαμβακερό 100% Q X 1  
β. Βαρύ με λάστιχο στη μέση ΓΕ ΤΤ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΗΡΟΥ
α. Με αφαιρούμενο πάνελ όπλου 
β. Maxpedition f a l i l

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
α. Επιαγκωνίδες 
β. Επιγονατίδες Ρ -ΙιΙΗ

Police ^ ^ ^ ^ Ύ Τ Π .Κ .Ε .

ΚΑΠΕΛΟ
Με κέντημα

ΖΩΝΗ ΜΕ ΣΗΜΑ
Δ Ε Ρ Μ Α  C 1 3  Γ Κ0ΡΝ Τ0Υ Ρ Α  E H

α. Αλυσίδα
O A K L G Y

β. Μεντεσέ / /

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο Ι Η Η

; a ;^ ' τ η ' j
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

β. Γκορντούρα ι Ι Ί Ι

. Five
l% H  

ΓΥΑΛΙΑ OAKLEY USA
Προστασίας αντιθραυσματικά

" GER Η  % J k ·

§ it
ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
Οπλου με γεμιστήρα 1C α. Ανοιχτή H Q  α. Πιστολιού [ Q 3  

β. Κλειστή l U A  β. Περιστρόφου I

. M A G - L I T E 5TREAMLIGHT L E A T H E R M A N Survivors
ISdlUITARV C L O T H IN G

ΤΣΑΝΤΑ ΩΜΟΥ
ο. Survivors m r H  
β. 5.11 Γ Ε Π  
γ. Maxpedition l .'trH

ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A.
α. 2A Ε Ε Π  
β. 2D E S Q

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
Με κουμπί On - Off στο πίσω μέρος 

a. Survivors Ε ί ι ΙΤ  
β. Scorpion l r £ I *  
γ. NightFighter L'lrK^

ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ LEATHERMAN
a. Kick (12 εργαλεία) 
β. Wave (17 εργαλεία) ι ι μ η

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 3 
ΣΗΜΕΙΩΝ
α. Survivors I L U  
β. T.Tiger Γ Τ Π  
γ. BlackHawk H H

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Οριζόντια Ρ ϋ ι Ι  
β. Κάθεπι Ρ λ Ώ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
με κοντό ή μακρύ μανίκι
g n u

ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά 
και στα μανίκια, 
α. Χωρίς επωμίδες 
β. Με επωμίδες E k t <

τι
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΥΛΟΒΕΡ «V» ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Μ ε επωμίδες και ενισχύσεις στους

Κέντημα Police μπρος πίσω και Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά, 
στα μανίκια. t n n  Β 2 3

αγκωνές.
29 / 35 €

Imported from USA

ΠΟΛΗ TACTICAL 
RESPONSE UNIFORM
Χρώματα: μπλε, μαύρο, 
woodland 
Παντελόνι Q Q  
Χιτώνιο R T 1

SURVIVORS
Παντελόνι I d - t i l  
Χιτώνιο P i U

5.1119
TACTICAL SERIES

ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
α. Γερμανίας Q Q  
β. Σουηδίας K l ' t *

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ & ΧΙΤΩΝΙΟ 5.11 SURVIVORS ■  Μ
Παντελόνι Παντελόνι

Χιτώνιο t T H Χιτώνιο t ! i n

http://www.armyland.gr


Λεωφ. Βουλιαγμένης 247 (Σταθμός Μετρά Δάφνης)

ΤΗΛ., FAX: 2 1 0  9 7  6 9  5 9 7  w w w . a r m y l a n d . g r
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σ ε  oK " - rt
1

ΑΡΒΥΛΟ «RIDGE» ΨΗΛΟ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΟ
Αδιάβροχο. Με αεροσόλα.

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Όλο δέρμα αδιάβροχο 100%. Διαπνέον.
u n i *

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT» ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» STEALTH FORCE ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» USA
Διαπνέον με ενσωματομένη «αεροσόλα». Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Δερμάτινο με φερμουάρ. Αδιάβροχο. Αδιάβροχο 100%. Με Goretex.
E H  i k m  Διαπνέον.

ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL 
SWAT» ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Διαπνέον με αεροσάλα.

ΑΡΒΥΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ 
SURVIVORS
Αδιάβροχο με THINSULATE για το κρύο
ΕΖΕ

ΑΡΒΥΛΟ 5.11 8"
Διαπνέον με φερμουάρ.
Β Μ * ·

Survivors

ΑΡΒΥΛΟ 5.11 STORM
Ύφασμα - Δέρμα. Αδιάβροχο με 
φερμουάρ
IE C I1

5.11

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ «ΔΟΡΟ» 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΛΤΣΕΣ

ΑΡΒΥΛΟ «SURVIVORS»
Διαπνέον με φερμουάρ.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» CLASSIC
Δερμάτινο, με προδιαγραφές σωμάτων 
ασφαλείαςΑΡΒΥΛΟ «BLACK HAWK» USA

Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram.
IC T 1

ΙΝΙΟΥ UNIVERSAL
α. Survivors Q j |  
β. 5.11 D U ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 

(INSTRUCTORS GUN BELT)
ο. Blackhawk kW tii 
β. T.Tiger E k ls l

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

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ
α. Blackhawk 
β. Survivors iF -ls l

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 
ΟΠΛΟΥ
α. Blackhawk T.i'Xsi 
β. 5.11 Γ Χ Π  
γ. T.Tiger t l ' H

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

α. Blackhawk Q Q  
β. Survivors U l r t i

ΑΡΒΥΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ RIDGE
Ύφασμα, δέρμα, αδιάβροχο με αερόσολα.
Ι Ε Τ Π

ΓΟΒΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλο δέρμα.
Ε Ξ Ι

ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Όλο δέρμα αδιάβροχο.

ΑΡΒΥΛΟ «MEINDL»
Αδιάβροχο. Με Goretex 
και αεροσάλα.

ΖΩΝΗ ΠΑΝΙ
Μαύρο, λαδί, μ

ΚΑΛΩΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ OMEGA ELITE
Γεμιστήρες /Χειροπέδες i ; v n  
Χειροβομβίδας/Γεμιστήρας Ι ι Ι Ή

t«R icio*LH cna

ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ SWAT
Πολύ ελαφρύ με αεροαδλα.
Β'ΜΒ

AIR TRAINER LOW
Πολύ ελαφρύ με αεροοάλα.
ΒΤΤΒ

m m m

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
Μαύρο, μπλέ, λαδί. Ύφασμα rip-stop
EVU

ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ 5.11 ATAC 6”
Δερμάτινο με σάλα που αποροφάει τους 
κραδασμούς.

http://www.armyland.gr


TCS
A r v e k a
TACTICAL GARMENT SYSTEMS

ALCYON

ALPHA
INDUSTRIES

Από το 1958 με συνέπεια φέρνει κοντά o a s  
τα πλέον αξιόπιστα και σύγχρονα επιχειρησιακά 

προϊόντα από όλον τον κόσμο τα οποία 
θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα 

που έχουν το σήμα pas Ka0c0s και στα 
Στρατιωτικά και Αστυνομικά πρατήρια

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ & CAMPING

e-mail: arm ym ania2000@ yahoo.co.uk 
Τηλ. 210 7 6 5 6 4 9 8 -4 2 0

mailto:armymania2000@yahoo.co.uk


M ODEL ARGO
DESIGNED & PRODUCED
FOR THE A R M Y FORCES OF THE EU

( TGS
A r v e k a
n  h a l  ( p a g p M p a

Σύγχρονη ασπίδα μέσα από το ΝΕΟ αντιβαλλιστικό υλικό DuPont ΧΡ  
εύκαμπτο - ελαφρύ και σύγχρονος το πλέον ισχυρό.

Σε  συνεργασία της ARM YM AN IA και της TG S  A R V E K A  
Επίσης διατίθενται και με αντιβαλλιστικό υλικό D YN EEM A SB21

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Α ΚΑΤΑ NIJ 0 1 0 1 .0 5»Π ΙΣΤΟ Π Ο ΙΗ Μ Ε Ν Η  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  

»ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΣΗ Π ΙΣΤΟ Π Ο ΙΗ ΣΗ Σ  
»ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ Κ Α Λ Υ Μ Μ Α  Α Ν ΤΙΒ Α ΛΙΣΤΙΚ Ο Υ ΥΛΙΚΟΥ
»Σ Υ Σ Τ Η Μ Α  Α Π Ο Ρ Ο Φ Η ΣΗ Σ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ Ο ΛΗ ΤΗ Ν  ΕΠΙΦ ΑΝΕΙΑ ΤΟ Υ ΓΙΛΕΚΟΥ  
* Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨ Η ΤΗ Σ  ΑΓΟΡΑΣ Α Ν ΤΙΒ Α ΛΙΣΤ ΙΚ Ο Υ ΥΛΙΚΟΥ  
ΑΝΑ ΑΛΕΞΙΣΦ Α ΙΡΟ  
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨ Η

> Ο Μ ΕΓΙΣΤΟ Σ Ο ΡΟ Σ ΣΤΗ ΒΟΛΙΔΑ ΤΩΝ 9 ΧΙΑ . ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ  
ΤΟ Β ΥΘ ΙΣΜ Α  ΤΩ Ν 2 4  ΧΙΑ  ΚΑΙ ΣΤΗ Ν  ΒΟΛΙΔΑ ΤΩ Ν 4 4  Χ ΙΑ . ΤΑ 35 Χ ΙΑ .
Ο ΛΑ  ΤΑ ΑΛΕΞΙΣΦ ΑΙΡΑ ΔΙΑΤΗΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ 
Μ Ο Ν Α Δ ΙΚ Ο  ΤΡΟ ΠΟ  ΣΧ Ε ΣΙΑ ΣΜ Ε Ν Ο  ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΟ ΠΟ Θ ΕΤΗΣΗ  
Α Ν ΤΙΒ Α Λ ΙΣΤ ΙΚ Η Σ ΠΛΑΚΑΣ. ^

1,4 .
Μ SIZE

Σ η μ εία  πώλησης
ΣΕΠΑ Λ εω φ . Β ουλιαγμένης, Π ρ α τή ρ ιο  αεροπ ορίας, Π ρ α τή ρ ιο  α σ τυ νο μ ία ς  Λ εω φ . Συγγρου  

και σε όλα τα  σ τρ α τιω τικά  π ρατήρ ια  τη ς  χώ ρας. Χ ονδρ ική  πώληση Α ρ ισ τομενόπ ουλο 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
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tsismetzoglou.com από το 1924

αφΛοιΑ
34 @2103612651 - 2103613103

Σπκ0μο( ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΣΤΟΛΗ ΜΠΑΤΛ-ΝΤΡΕΣ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 15 ευρώ^'" 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 30 ευρώ

^ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ 
ΜΠΟΤΑΚΙΑ BATES 

1 ΠΟΥΑΟΒΕΡ-ΦΟΥΤΕΡ-POLO
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜ ΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
Π Ο ΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟ ΣΕΙΣ  
Μ Ε Π ΙΣΤΩ Τ ΙΚ Ε Σ Κ Α ΡΤ Ε Σ ,
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ!



Ορισμένες μας εττφογές αποδυκνείονται καθοριστικές!
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Οι ασιυφύλακε5 Θ.Λ & Λ.Λ του nA npup ios  ins Αμέσου Δράσεως που ενεπλάκησαν στο περιστατικό ins Πεύκηε, 
και δέχτηκαν πολλαπλούε πυροβολισμούε εξ επαφήδ, αντικαθιστούν ίο αλεξίσφαιρα γιλέκα tous ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

a r g e t  E r a u p  L t d  J
Υπερήφανοι που, με τα προϊόντα μας, 

ΣΩΖΟΥΜΕ ΖΩΕΣ.
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□ E f e n s i v B  E q u i p m e n t

ΜιχαΑακοπούΑου, 121 115 27 Αθήνα TnrL 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.gr
Δημηισάναε, 16 11 5 22 Αμπελόκηποι TnrL 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr
Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail.info@targetgroupitalia.it
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w w w . t h e t o u r i s t . g r
Μία προσφορά
για τα Σώματα Ασφαλείας
από τη

Ν Ι Ν Ο
Χαριλάου Τρικούπη 141, 146 71 Ν. Ερυθραία, τηλ. κέντρο: 213 022 1636, κιν. 6974 322 921, e-mail: ninogroup1@gmail.com

Συμπληρώστε τα  στοιχεία σας και στείλτε τα  ταχυδρομικά ή μέσω internet από την φόρμα που θα βρείτε στο www.thetourist.gr
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