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Η ECO  H EP H A EST U S διαθέτει:

^  τη μεγαλύτερη έκθεση (800τ.μ.) 
συστημάτων θέρμανσης στη Βόρεια Ελλάδα

Ειδική προσφορά

ο έκπτωση

ECO HEPHAESTUS
'TfofU 7

^  τη μεγαλύτερη γκάμα ετοιμοπαράδοτων 
συστημάτων (από θερμάστρες αέρα 6kw, 
μέχρι και λέβητες πέλλετ, μπρικέτας ή 
ξύλου εώς 400kw)

^  τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς

^  παραγωγή πελλετών - μπρικετών στο 
ιδιόκτητο εργοστάσιό της στο Δυτικό Ν. Πέλλας 
με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της Ε.Ε. 
Έτσι έχει τη δυνατότητα να εγγυάται:

* σταθερή ποιότητα & επάρκεια καυσίμου
► σταθερή τιμή
► συνεπή παράδοση

Κεντρικά γραφεία:
Κουντουριώτου 11, 54625 Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 500958, F. 2310 314830

Καταστήματα:
Κουντουριώτου 11, 54625 Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 500958, F. 2310 314830 

Εθνικής Αντιστάσεως 30, 55133 Θεσσαλονίκη, Τ. 2310 480475

Ουρανούττολη: Τ. 23770 71650

Γρεβενά: 13ης Οκτωβρίου 98 & Βυζαντίου, 51100 Γρεβενά

Εργοστάσιο:
Δυτικό Πέλλας, 58005 Γιαννιτσά, Τ. 23820 93200, F. 23820 93210 

info@ecohephaestus.com - www.ecohephaestus.com

*Σε οικογένειες ορφανών 
και πολυτέκνων 

της Ελληνικής Αστυνομίας 
γίνεται και επιπλέον έκπτωση

Η προσφορά ισχύει για την 
αγοοά συστήματος θέρμανσης.

για τους υπηρετούντες 
στα σώματα ασφαλείας

mailto:info@ecohephaestus.com
http://www.ecohephaestus.com


[  ΣΗΜΕΙΩΜΑ :

από τον  εκδότη

ιουρ\Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς  Π ρ ο σ τα σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτη  κ. Μ ιχ ά λ η ς  Χ ρ υ σ ο χ ο ΐδ η ς  με τ η ν  ε υ κ α ιρ ία  τ η ς  π α 

ρ ο υ σ ία σ η ς  τω ν  π ρ ώ τ ω ν  200 α σ τ υ ν ο μ ικ ώ ν  -  ε ιδ ικ ώ ν  φ ρ ο υ ρ ώ ν  π ο υ  εν ίσ χ υ σ α ν  σ τ ις  α ρ χέ ς  

Α π ρ ιλ ίο υ  τ η ν  ομ άδα  Δ Ι.Α Σ . α π η ύ θ υ ν ε  β α σ ικ ές  π α ρ α ιν έ σ ε ις  κ α ι π ρ ο τ ρ ο π έ ς  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν  

κ α ι ισ χ ύ ο υ ν  γ ια  ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς .

«Θ έλω  να  α π ευθ υνθ ώ  σε όλο υς εσά ς, π ο υ  σ ή μ ερ α  α ν α λα μ β ά νετε, μ ε τά  τη ν  εκ π α ίδ ευ σ ή  σας, 

τα  κ α θ ή κ ο ντά  σας κ α ι να  σα ς πω  ό τι το  έρ γο  σα ς ε ίν α ι π ο λ ύ  σ π ο υδα ίο , π ο λ ύ  σ η μ α ν τικ ό  κ α ι 

π ρ ω τίσ τω ς ε ίν α ι κ ο ινω ν ικ ό  έργο . Ε ίν α ι έρ γο  π ο υ  θα σας φ έρ ε ι π ιο  κ ο ντά  μ ε  το υς 'Ε λ λ η ν ες  

π ο λ ίτες . Α υ τό  σ η μ α ίν ε ι ό τι η δράση κ α ι σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  σας θα π ρ έπ ε ι να  δ ιέπ ε τα ι α π ό  σ εβ α 

σμό  σ τη ν  α ξ ιο π ρ έπ εια , σ τη ν  π ρ ο σ ω π ικ ό τη τα  του  κ ά θ ε π ο λ ίτη . Σ εβ α σ μ ό  σ το υς π ιο  ευά λω το υς, 

στο υς π ιο  φ τω χο ύς, σ υ μ π ο λ ίτε ς  μ α ς , σ το υς α νθ ρ ώ π ο υς τη ς  γ ε ιτο ν ιά ς , σ το υς ερ γα ζό μ ενο υς, 

σ το υς α ν ή μ π ο ρ ο υ ς  π ο υ  π ρ έπ ε ι να  β ο η θ ή σ ο υμ ε. Π ρ ο σ εγγίζο ν τα ς , π ά ντα  το ν  π ο λ ίτη , μ ε  ά ρ ι- 

ο ιη  σ υ μ π ερ ιφ ο ρ ά  κ α ι α γά π η , ο ο π ο ίο ς α να ζη τά  α υ τή  τη  σ τ ιγ μ ή  α σ φ ά λεια . Ε ίν α ι χ ρ έο ς  κ α ι 

κ α θ ή κ ο ν  μ α ς  να  σ εβό μ α στε τα  α ν θ ρ ώ π ινα  δ ικ α ιώ μ α τα , το  Σ ύ ν τα γμ α , το υς Ν ό μ ο υς, τη ν  α ξ ιο 

π ρ έπ ε ια  του  κ α θ ενό ς. Έ χ ο υ μ ε  χ ρ έο ς  κ α ι κ α θ ή κ ο ν  να  ε ίμ α σ τε  α π ο τελ εσ μ α τικ ο ί σ τη ν  π ά τα ξη  

του  ε γκ λ ή μ α το ς , όλω ν εκ είνω ν , π ο υ  π ισ τεύ ο υ ν  ό τι μ π ο ρ ο ύ ν  να  λη σ τεύ ο υ ν , να  κ ά νο υν  δ ια ρ ρ ή 

ξ εις , όλω ν εκ ε ίνω ν  π ο υ  π ισ τεύ ο υ ν  ό τι η χ ώ ρ α  α υ τή  τη  σ τ ιγ μ ή  ε ίν α ι έρ μ α ιο  τω ν κ α κο π ο ιώ ν . 

Κ α ι να  το υς δώ σουμε μ ια  σ κ λ η ρ ή  α π ά ντη σ η , όπω ς α κ ρ ιβ ώ ς, έχ ο υ ν  δώ σει μ έ χ ρ ι σ ή μ ερ α  οι 

εν ερ γο ί σ υ ν ά δ ελφ ο ί σα ς τω ν δυνά μ εω ν τη ς  Δ Ι.Α Σ ., π ο υ  ε ίν α ι ένα  α π ό  τα  π ιο  α γα π η τά  Σ ώ μ α 

τα  μ α ζ ί μ ε  τη ν  Ά μ εσ η  Δ ρά ση , όπω ς κ α ι ά λ λες  υ π η ρ εσ ίες , σ τον ελ λ η ν ικ ό  λ α ό  κ α ι τη ν  ε λ λ η ν ικ ή  

κ ο ινω νία . Τ α υτό χρ ο να , θέλω  να  έχ ε τε  ω ς πρ ώ το  μ έλ η μ ά  σας τη ν  π ρ ο σ τα σ ία  τη ς  α ν θ ρ ώ π ινη ς  

ζω ής κ α ι τω ν π ο λ ιτώ ν  κ α ι τη  δ ικ ή  σας. Θ έλω  να  έχ ε τε  μ έ λ η μ ά  σα ς κ α ι να  π ρ ο σ τα τεύ ετε  τη  

σ ω μ α τικ ή  σα ς α κ ερ α ιό τη τα , τη  ζω ή  σα ς...» .

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση», εύχεται σ’ ό λ ο υ ς  τ ο υ ς  σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.
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[  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

ΤΕΥΧΟΣ 272 Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ - Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 2

6  Νέα Ηγεσία, δ τ ε λ ε τ ή  ανάληψης καθηκόντων νέου Υπουργού, 1 0  Παρουσίαση των τριών νέων δομών του

12Υπουργείου, - I-  Ομιλία Υφυπουργού και Αρχηγού στο Γενικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΑΣ.Υ,

90 94LJ f Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, , J - 2. Ξαναζωντανεύει ο χώρος

της πρώην Σχολής Αξιωματικών.

28
42
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Νόμος και Ηθική, 32
Το φαινόμενο του εκφοβισμού,

6 0

Στενή Προσωπική Προστασία, 

•ία στα σχολεία,

Ιθελοντισμός, Το ποδήλατο,

4 a
63

38
52

Αντιμέτωποι με το σεισμό,

ΙΑνεργία και νεανική παραβατικότητα,

Πολεμικά; τέχνες.



6 6  
76 
114

Οδοιπορικό στην Αιτωλοακαρνανία, 

Αναμνήσεις ενός μοιράρχου, 113Συνταγές

Εις Άδου Κάθοδος Του Κυρίου.

80 
84 
102 
119 
124

Μόνιμες Στήλες

82,

94
Βιβλία, W  Διεθνή αστυνομικά νέα,

94Επιτυχίες του Σώματος, KJ -1-Επικαιρότητα, 

Υπηρεσιακά νέα, -L. JL  \J  Αθλητισμός,

Παράξενα, 

Αλληλογραφία.

116 
120Ψυχαγωγία,

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Χνασκόπηση

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

Σύμφωνα με την 9010/1116-γ από 5111011(ΦΕΚ. Β' -1090) 
Απόφαση τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπαριθμ. 901011117-ααπό 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β -1244) 
το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 
και εκδίδεται υπό την επιμέλεια του 3ου Τμήματος Ιστορίας- 
Εκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων ΣχέοεωνΙΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Αλε'ξανδρος Γεροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768
Αρχισυντάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Υπαστυνο'μος Β' Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
Creative art director 
Λιάνα Ιωαννίδου 
Συντάκτες
Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη, Αρχ/κας Ιωάννης 
Ντελέζος, Π.Υ. Μαρία Νέζερη, Π.Υ. Μαρίνα 
Βασαρμίδου.

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

Ετήσιες Συνδρομές
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας σε ενέργεια 
και αποστρατεία 9 ευρώ. Ιδιωτών 10 ευρώ. 
Οργανισμοί, Ο.Τ.Α., Εταιρίες 20 ευρώ. 
Συνδρομητές εξωτερικού 30 ευρώ.

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

pohcemagazine@astynomia.gr 
Κωδ. Γεν. Γραμ. Ενημέρωσης: 1061

Τα κείμενα των συντακτών και σύνεργα ιών απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
mailto:pohcemagazine@astynomia.gr


ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

Ημερομηνία Γέννηαης: 31/10/1955 
Τόπος Γέννησης: Νησί Ημαθίας 
Σπουδές: (1978) Απόφοιτος Νομικής Σχολής 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
1978 -1987: Εργάζεται ως δικηγόρος στη Βέροια 
Ξένες Γλώσσες: Αγγλικά

Στην Κυβέρνηση:
►Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
(Μάρτιος 2012 - σήμερα)
►Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
& Ναυτιλίας (Σεπτέμβρης 2010 - Μάρτιος 2012) 
►Υπουργός Προστασίας του Πολίτη 
(Οκτώβριος 2009 - Σεπτέμβριος 2010) 
►Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
(Φεβρουάριος 1999 - Ιούλιος 2003) 
►Υφυπουργός Ανάπτυξης & Εμπορίου 
(Ιανουάριος 1996 - Φεβρουάριος 1999)
► Υφυπουργός Εμπορίου 
(Ιούλιος 1994 - Ιανουάριος 1996)

Στο Κοινοβούλιο:
►Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
►Βουλευτής Β' Αθήνας (2009 έως σήμερα)\ 
►Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου
► Βουλευτής Β' Αθήνας (2007 - 2009)
►Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου
► Βουλευτής Ημαθίας (1989 - 2007 *)

Α/Α [ 6 ]  ΜΑΡΤΙ0Σ-ΑΠΡΙΛΙ0Σ 2012

(* Συμμετείχε και εκλεγόταν πρώτος Βουλευτής του Ν. 
Ημαθίας σε 6 συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις)

Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση:
► Νομάρχης Καρδίτσας (Ιούνιος 1987 - Μάιος 1989)

Στο Κόμμα:
►Πολιτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα 
Ανάπτυξης (2007 - 2009)
►Πολιτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα 
Παιδείας (2006-2007)
►Πολιτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για θέματα 
Εξωτερικής Πολιτικής & Άμυνας (2005 - 2006) 
►Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ 
(2003-2005)
►Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Διεθνών Σχέσεων 
του ΠΑΣΟΚ (1992 -1994)
►Μέλος του Προεδρείου & Αναπλ. Γραμματέας της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ (1993)
►Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και του 
Εθνικού Συμβουλίου (1990 - σήμερα)
►Γραμματέας Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ημαθίας (1982 - 
1987)
►Μέλος του ΠΑΣΟΚ από το 1974

Άλλες Δραστηριότητες:
►Μέλος του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος (1994 -1996). ]



ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

Γεννήθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων στις 12-4-1956.
Κατετάγη το Σεπτέμβριο του 1974 στο Σώμα της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής και αποφοίτησε από τη 
Σχολή Αξιωματικών το 1981.
λ  π η ρ ε τ η σ ε  σε διάφορες μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες κυρίως Κρατικής Ασφαλείας.
Παρακολούθησε πολλαπλά εξειδικευμένα σεμινάρια, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό, για θέματα 
αστυνομικού ενδιαφέροντος και έλαβε μέρος σε Ομάδες Εργασίας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έ χει συμμετάσχει ενεργά στον αγώνα για την αναγνώριση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στο 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και σήμερα είναι Επίτιμος Α' Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας.
Υπήρξε Ο πρώτος Εκπρόσωπος Τόπου της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Δημοσίας 
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 Λ Α , την άσκηση της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα το 2003 και τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 
2004, πάντα 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 Επισήμων.
TrjV  3-3-2009 προήχθη στο βαθμό του Αντιστρατήγου και τοποθετήθηκε στη θέση του Γενικού 
Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.
Την 5-11-2009, ιε απόφαση του ΚΥΣΕΑ, τοποθετήθηκε στη θέση του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
Δίετελεσε Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας από τις 5-11-2009 έως τις 17-10-2011.
Με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, την 5-11-2011, 
ορίστηκε Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
Με απόφαση του Πρωθυπουργού κ. Λουκά Παπαδήμου, την 07-03-2012, ορίστηκε Υφυπουργός 
Προστασίας του Πολίτη.
Είναι έγγαμος και έχει μία κόρη. ]
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ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ 
ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ .. 
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ

ΘΕΛΟΥΜΕ ν α

ΖΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΣΕ 

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Τ
ον κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και τον κ. Ελευθέριο Οικονόμου υπο
δέχτηκε στην ηγεσία του Υπουργείου ο Υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Μανώλης Όθωνας, ο οποίος στην ομιλία του ανέφερε «.Κύριε 
Υπουργέ, Κύριε Υφυπουργέ, Η  εμπιστοσύνη που επιδεικνύει και στην πα
ρούσα συγκυρία ο Πρτοθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος σε όλους εμάς, πέραν 
του ότι αποτελεί τιμή, μας επιφορτίζει και μ ε μ ια  μετγάλη ευθύνη, την οποία 
πρέπει να φέρουμε εις πέρας: να συνεχίσουμε μ ε την ίδια προσήλωσή και μ ε  
ακόμα περισσότερη δουλειά την προσπάθεια, που υπερβαίνει την προσωπι

κή μας θέση. Προσπάθεια συλλογική, εθνική και σε ορισμένες διαστάσεις της ευρωπαϊκή. Θέλω κύ
ριε Υπουργέ να σας διαβεβαιώσω πως σε ό,τι μ ε αφορά, η συστηματική, επίπονη καθημερινή ενα
σχόλησή μου με τα θέματα αρμοδιάτητάς μου, η ειλικρινής διάθεση συνεργασίας και στήριξης στην 
κοινή μας προσπάθεια, θα είναι η βάση που θα κινηθώ με προσήλωση και το επόμενο διάστημα, 
όπως ελπίζω ότι όλοι αναγνωρίζουν πως έπραξα όλο το διάστημα αυτών των 18 μηνών».
Από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έθεσε τις προ
τεραιότητες του έργου που πρέπει να επιτελεστεί. Αστυνόμευση . Καταπολέμηση της εγκλη
ματικότητας και της ανομίας και εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας και βελτίωση της ποιό
τητας ζωής των πολιτών στο κέντρο της Αθήνας. Ο κ. Χρυσοχοϊδης ανέφερε χαρακτηριστικά 
μεταξύ άλλων «παντού θα δημιουργήσουμε προϋποθέσεις για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι ο δημό
σιος χώρος, ο χώρος που κινείται καθημερνά ο πολίτης, η αγορά, ο χώρος διασκέδασης, ο χώρος 
εργασίας δεν είναι χώρος ανομίας, αλλά είναι χώρος ασφάλειας, κοινωνικής ειρήνης, δημοκρατί-
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5ΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ κ α ι ο ι  μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ε ς  π ο λ ί τ ι κ ε ς  π ε ρ ν ο ύ ν  μ έ σ α

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ας, σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθερίας. Θέλουμε να ζήσουμε σε μ ια  χώρα και εμείς και τα παιδιά μας, 
μια  χώρα ελευθερίας. Μια χώρα όπου το δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να αισθάνεται ασφαλής πρέπει να είναι κυρίαρ
χο». Στο πλαίσιο αυτό όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άμεσα θα αναλάβουν υπηρεσία συνολικά 3.000 
αστυνομικοί της ΔΙΑΣ.
Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, στην ομιλία του για την ανάληψη των καθη
κόντων του τόνισε «αντιμετωπίζουμε νέες πραγματικότητες, πρωτοφανείς για την πατρίδα και την κοινωνία. Η  παράνομη 
μετανάστευση, η τρομοκρατία, η εγκληματικότητα και η οικονομική κρίση συνθέτουν τη νέα κοινωνική μας πραγματικότητα. 
Η  ανάγκη για προσαρμογή στις απαιτήσεις των καιρών, θα ισχυροποιείται διαρκώς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, προκειμέ- 
νου να πάμε μπροστά. Ό λοι μας οφείλουμε να είμαστε συνοδοιπόροι στην κοινή προσπάθεια χωρίς κομματικά κουστούμια, 
χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς διαιρέσεις. Αυτή είναι η μοναδική μας συνισταμένη, στα 
πλαίσια της νέας πραγματικότητας. Η  διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να ζουν, να εργάζονται και να δημιουργούν 
σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Γ ιατί οι μεγάλοι στόχοι και οι μακροπρόθεσμες πολιτικές περνούν μέσα από την καθημερινότη
τα των πολιτών ».
Στην τελετή παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος, ο Γενι
κός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης, ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους κ. Αναστασόπουλος 
Δημήτριος, ο Αντεισαγγελέας Εφετών Πρόεδρος του Συμβουλίου Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών κ. Αγγελόπου- 
λος Παναγιώτης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος, ο Αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Σούλης, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού 
Σώματος Αντιστράτηγος Παναγιώτης Μπονάτσος, ο Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών κ. Κων/νος Μπί- 
κας. Επίσης παρέστησαν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος Ελ
ληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και ανώτατοι Αξιωματούχοι της Πολιτείας.
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ 
ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ,
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Η
 παρουσίαση των τριών νέων δόμων του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, της 
Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Πρώ
της Υποδοχής και της Αρχής Προσφυ
γών πραγματοποιήθηκε την 1η Μαρτί
ου 2012, ενώπιον της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου, στις εγκαταστάσεις της 
πρώην Σχολής Αξιωματικών της Ελληνι

κής Αστυνομίας (Α Μεσογείων 96, Αθήνα). Στην ομιλία του, κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. 
Μανώλης Όθωνας, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Μεταναχπευπκών Ροών είναι συνεκτι
κό, ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό, γιατί απαντά σε άλα αυτά τα αί
τια που γεννούν και αναπαράγουν το πρόβλημα. Με την Ίδρυση των τρι
ών Υπηρεσιών που εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ αλλάζουν πολλά.
Η  ίδρυση της νέας Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών και η 
στελέχωσή τους με ειδικό επιστημονικό προσωπικό εξειδικευμένο στις 
απαιτήσεις του συστήματος ασύλου σε συνδυασμό με την αποκέντρωση 
τον συστήματος συνισιούν πρωτοβουλίες που ανατρέπουν πρακτικές δε
καετιών στον τομέα αυτό και δημιουργούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να 
μιλάμε για μια νέα εποχή στην ελληνική πολιτική ασύλου.
Και το μετάναστευτικό πρόβλημα όπως και το οικονομικό είναι κατά βά
ση κυρίως Ευρωπαϊκό πρωτίστως πρόβλημα. Η  Ελλάδα το διαχειρίζε
ται ως εμπροσθοφυλακή της Ε.Εως χώρα μέλος της που τα σύνορα της 
ταυτίζονται με τα ευρωπαϊκά σύνορα και ως χώρα transit της αγωνιώ
δους προσπάθειας χιλιάδων ανθρώπων να φτάσουν στην κεντρική Ευ
ρώπη.
Το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο να επιτε-

V

λύσουμε για να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια μας. Θα πρέπει να δη
μιουργήσουμε και ανάλογο αριθμό κέντρων πρώτης υποδοχής. Δέκα τέσ
σερα τον αριθμό. Αυτά υποχρεωτικά θα είναι σε διάφορες περιοχές της 
επικράτειας. Προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς στη δημιουργία του πρώ
του τέτοιου κέντρου, το οποίο έχουμε σχεδιάσει με κάθε λεπτομέρεια, έτσι 
ώστε και τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης να εξασφαλίζει, και να 
επιτρέπει να γίνονται οι διάφορες διαδικασίες που προανέφερα. Η  Ευ
ρωπαϊκή Ένωση και οι λοιποί ευρωπαϊκοί μας εταίροι θα μας βοηθή
σουν με τη χρηματοδότηση τόσο της κατασκευής όσο και της λειτουργίας. 
Αυτό που μας λείπει είναι οι κατάλληλοι χώροι.
Αυτό είναι το σημείο-κλειδί που προσκρούει στις γνωστές αντιδράσεις 
των τοπικών κοινωνιών που γειτνιάζουν έστω και εκ του μακρόθεν με 
τις σχετικές σχεδιαζόμενες υποδομές. Χωρίς αυτές, όμως, η ωμή αλήθεια 
είναι όπ θα υπάρχει άλλοτε μία καλύτερη, άλλοτε μία λιγότερο καλύτερη 
διαχείριση του προβλήματος, χωρίς όμως το ουσιαστικό αποτέλεσμα που 
επιδιώκουμε. Πρέπει να μπει τέλος και σε αυτό το θέμα με τους τοπικι
σμούς και τις δημαγωγίες. Η  Ελληνική Πολιτεία σε άΐα τα επίπεδα, πρέ
πει να ανταποκριθεί στην ευθύνη της να απαλλάξει την ελληνική κοινω
νία από αυτήν τη βαθιά πληγή.
Και πρέπει να αναληφθούν άμεσα εντός του χρονικού πλαισίου αυτής 
της κυβέρνησης από τσν Λ. Παπαδήμο, κεντρικές, συντονισμένες, διυ
πουργικές και διακομματικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες στην κατεύθυν
ση αυτή.
Με τη βοήθεια και τη συνεργασία άΐων, με την ευθύνη και την πρωτοβου
λία των εκλεκτών ανθρώπων που έχουν επιλεγεί να ηχηθούν αυτών των 
υπηρεσιών είμαι βέβαιος όπ θα τα καταφέρουμε.»
Στη συνέχεια, η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Ασύλου κα Μαρία Σταυ- 
ροπούλου έδωσε το στίγμα των νέων δομών του Υπουργείου στη δι-
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Λ

αχείριση των μετα- 
νασιευιικών ροών, 
επιοημαίνοντας, με
ταξύ άλλων:
«Πριν ένα χρόνο οη- 
ματοδοτήθηκε η με
γαλύτερη νομοθετική 
και θεσμική αλλαγή 
στη χώρα μας στον 
τομέα του πολιτικού 
ασύλου και της μετα
νάστευσης. Η  αλλαγή 
αυτή έχει δύο άξονες: 
Ο πρώτος είναι η αυ
τονόμηση της κρίσης 
εάν κάποιος αλλοδα
πός είναι πρόσφυγας, 
εάν δηλαδή δικαιού
ται να του χορηγηθεί 
πολιτικό άσυλο στην 

Ελλάδα. Πλέον η κρίση αυτή περνά σε πολιτικούς υπαλλήλους που απαρ
τίζουν την Υπηρεσία Ασύλου και σε ανεξάρτητες επιτροπές. Έτσι, εναρ
μονίζεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο 
δεύτερος άξονας είναι η δημιουργία σύγχρονων δομών, που θα συντονίζο
νται από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, όπου θα παραμένουν για μ ι
κρό χρονικό διάστημα όσοι αλλοδαποί συλλαμβάνσνται, προκειμένου να 
διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς τους, να γίνει ο απαραίτητος ιατρικός 
έλεγχος και να εντοπισθούν τυχόν ευάλωτα άτομα, όπως για παράδειγμα 
οι ανήλικοι αλλοδαποί».
Επιπλέον, η κα. Σταυροπούλου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, 
ανέφερε «θα ρωτήσετε, πώς, την εποχή της μεγαλύτερης λιτότητας, και 
του περιορισμού του δημόσιου τομέα, είναι δυνατό να ελπίζει κανείς πως 
τάσια δομή θα στηθεί; Προσκαλούμε όσους δημοσίους υπαλλήλους ενδια- 
φέρανται να έρθουν κοντά μας να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση. Και κά
νουμε έκκληση στις υπηρεσίες τους να αντιληφθούν την εθνική σπουδαιό- 
τητα του έργου μας, και να βοηθήσουν κι αυτές με τη σειρά τους. Όλοι, και 
όταν λέω όλοι, εννοώ κρατικές υπηρεσίες, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργα
νισμοί που ασχολούνται με τους πρόσφυγες, μη-κυβερνητικές οργανώσεις 
που τόσα χρόνια παλεύουν για τα αυτονόητα σε αυτά τα ζητήματα, πρέπει 
να βοηθήσουν τώρα, για να πάμε μπροστά και σε αυτόν τον τομέα». 
Ακολούθως, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής κ. Πανα
γιώτης Νίκας παρουσίασε τη βασική φιλοσοφία της Υπηρεσίας Πρώ

της Υποδοχής, τονίζοντας:
«Π αποστολή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής είναι η υποδοχή των αλ- 
λοδαπτάν που συλλαμβάνσνται λόγω παράνομης εισόδου ή παράνομης 
διαμονής στην Ελλάδα και η φιλοξενία τους σε συνθήκες που να διασφα
λίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματά τους.
Με τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής εγκαινιάζεται ένα νέο σύστημα διαχω
ρισμού και καταγραφής των μεταναστών και κυρίας έγκυρης πιστοποί
ησης της πραγματικής προέλευσής τους, κάτι που θα γίνει εφικτό με τη 
μεταφορά τεχνογνωσίας και την εκπαίδευση του προσωπικού μας σε συ
νεργασία τόσο με τον FRONTEX όσο και με την EASO (Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Στήριξης Ασύλου).
Εκτός αυτού του διαχωρισμού, στα ΚΕΠΥ θα καλύπτονται οι άμεσες βιο
τικές ανάγκες των αλλοδαπών και θα περιλαμβάνεται ιατρικός έλεγχος. 
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο οι αλλοδαποί θα δέχονται ιατρική περίθαλψη 
για την αντιμετώπιση άμεσων ιατρικών ζητημάτων και ψυχο-κοινωνική 
υποστήριξη. Θα παρέχεται ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υπο
χρεώσεις τους, προστασία της οικογενειακής ζωής, διασφάλιση της απρό
σκοπτης επικοινωνίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και μέριμνα 
για τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες όπως τα παιδιά και τα θύ
ματα βασανιστηρίων».
Τέλος, η Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγιάν καΑαμπρινή Κωλέττα επε- 
σήμανε ότι «στόχος μας είναι να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τη βού
ληση της Πολιτείας, όπως αυτή περιγράφεται στο ν.390712011, ξεπερνώ- 
ντας τις αδυναμίες του παρελθόντος που μας έχουν κοστίσει μια σειρά 
από καταδίκες για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μας έχουν 
καταστήσει δέκτες αυστηρότατης κριτικής τόσο από τη διεθνή όσο και 
από την εσωτερική κοινότερα. Πιστεύουμε ότι αστό θα συμβεί αξιοποιώ- 
ντας τα συμπεράσματα και την εμπειρία που έχουμε αντλήσει από τη μέ
χρι τώρα λειτουργία του συστήματος παροχής διεθνούς προστασίας και 
ταυτόχρονα, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που απλόχερα μας προσφέ
ρουν στον τομέα αστό οι διεθνείς οργανισμοί, με προεξέχουσα την' Υπατη 
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά 
και Μ.Κ.Ο. που δρουν στο χώρο του ασύλου».
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης, ο απερχόμενος Υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής ο Γενικός Γραμμα
τέας Δημόσιας Τάξης και νυν Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 
κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσι
πλοΐας κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος ο Γενικός Γραμματέας Πολιτι
κής Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης, η Γενική Γραμματέας Πλη
θυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών κα. 
Βασιλική Κορδάτου, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ο Αρχηγός του Λιμενικού 

Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρ
χος Κωνσταντίνος Σούλης, ο Αρχηγός του Πυρο
σβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Παναγιώτης 
Μπονάτσος, εκπρόσωποι των Υπουργείων Εσωτε
ρικών, Οικονομικών, Εξωτερικών, Υγείας και Κοι
νωνικής αλληλεγγύης, πρέσβεις και εκπρόσωποι 
διπλωματικών αντιπροσωπειών, εκπρόσωποι του 
Συνηγόρου του Πολίτη και της Εθνικής Επιτρο
πής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εκπρόσωποι 
της Task Force, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες, καθώς και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του FRONTEX, ανώτατοι Αξιωμα
τικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και εκπρό
σωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. ]
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«ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ. 
Δικαίωμα; Ταμπού; Αναγκαιότητα!»
Ομιλία του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
κ. Ελευθέριου Οικονόμου
κατά τη διάρκεια των εργασιών του διευρυμένου 
Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΑΣΥ

Το σημερινό διευρυμένο Γενικό
Συμβούλιο της ΠΟΑΣΥ συνέπεσε με την κρισιμότερη ημέ
ρα της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας. Αυτήν την ώρα, 
λίγα μέτρα μακριά από εδώ λαμβάνονται ιστορικές αποφά
σεις για το μέλλον της Ελλάδας, για το μέλλον το δικό μας 
και των παιδιών μας. Ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρ
χηγοί των τριών κομμάτων που στηρίζουν την Κυβέρνηση 
καλούνται είτε να συμφωνήσουν σε νέα μέτρα που θα αλλά
ξουν τη ζωή όλων μας με πρωτοφανείς ανατροπές στα εργα
σιακά κυρίως θέματα είτε να μην αποδεχτούν τις απαιτήσεις 
των εταίρων μας και να οδηγηθούμε στην χρεοκοπία. 
Γίνεται εύκολα αντιληπτό λοιπόν ότι στην παρούσα χρο
νική στιγμή τα μεγάλα λόγια, οι υποσχέσεις, οι συντεχνια
κοί εκβιασμοί και οι βαθυστόχαστες αναλύσεις δεν βρίσκουν 
πρόσφορο έδαφος.
Ό λος ο ελληνικός λαός παρακολουθεί με δέος την κατάστα
ση της χώρας μας αλλά και την διαρκώς επιδεινούμενη κα

τάσταση στην ίδια την Ευρώπη. Παρακολουθούμε μια κα
ταστροφή που ήταν φυσικό επακόλουθο των παθογενειών 
που είχαν για χρόνια ριζώσει στην κοινωνία, στην οικονο
μία και στο πολιτικό μας σύστημα.
Πριν από δύο χρόνια περίπου, η χώρα μας τέθηκε υπό καθε
στώς ευρωπαϊκής επιτήρησης. Η  δρακόντεια δανειακή σύμ
βαση που υπογράψαμε με τους εταίρους μας προκειμένου 
να μας δοθεί μια παράταση ζωής υπό όρους, ήταν κατά βά
θος ένα στοίχημα με τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεσμευθήκα- 
με ν ’ αλλάξουμε ριζικά, για να μη βρεθούμε εκτός ευρωπαϊ
κής τροχιάς. Δηλώσαμε έτοιμοι ν ’ αποδομήσουμε συθέμελα 
το πελατειακό κράτος για να μη χρεοκοπήσουμε συλλογι
κά. Αποδεχθήκαμε την αδήριτη ανάγκη να φτωχύνουμε 
πρόσκαιρα ως λαός για να μην πτωχεύσουμε οριστικά ως 
έθνος.
Μέσα στο διάστημα αυτό διανύσαμε μια επώδυνη πορεία. 
Μισθοί και συντάξεις μειώθηκαν, φόροι αυξήθηκαν, έκτα-
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κτες εισφορε'ς επιβλήθηκαν, επιχειρήσεις έκλεισαν, οι άνερ
γοι πολλαπλασιάστηκαν. Η κρίση έφερε τη χώρα μας αντιμέ
τωπη με την πρόκληση μιας ριζικής αλλαγής. Ζητήθηκε μια 
τεράστια δημοσιονομική προσαρμογή σε ασφυκτικές χρο
νικές προθεσμίες με σκληρά μέτρα τα οποία δοκίμασαν τις 
αντοχές της κοινωνίας μας.
Κι όμως, διάχυτη είναι πλέον η πεποίθηση ότι βρισκόμαστε 
σε χειρότερο σημείο απ’ αυτό που ξεκινήσαμε. Έ να  αίσθη
μα ματαιοπονίας και κατάθλιψης κυριαρχεί στην κοινωνία. 
Σαν οι θυσίες μας να μην έπιασαν τόπο. Η κρίση παραμένει 
χωρίς ορατή διέξοδο.
Έ γ ινε  όμως εξαρχής ένα μεγάλο 
στρατηγικό λάθος. Δεν αντιλη- 
φθήκαμε επαρκώς πόσο τραγι
κά δύσκολη είναι η κατάσταση, 
πόσο επώδυνα τα μέτρα που θα 
απαιτηθούν, πόσο μακρύς ο δρό
μος μέχρι να ξανασταθεί στα πό
δια της η χώρα.
Ο Γάλλος πολιτικός στοχαστής 
Τοκβίλ έχει πει ότι «το μεγαλείο 
ενός έθνους έγκειται στην ικα
νότητά του να αναγνωρίζει τα 
λάθη του». Ας κοιτάξουμε λοιπό 
κατάματα το πρόβλημα και ας 
παραδεχτούμε τη σκληρή πραγ
ματικότητα. Δεν φταίει μόνο το 
ευρώ ή οι εταίροι μας για την 
σημερινή κατάσταση αλλά και ο 
κακός μας εαυτός.
Ό μ ς ο χρόνος μας τελείωσε. Μαζί και τα ψέματα. Ο κίνδυ
νος της χρεοκοπίας με τη συνεπαγόμενη δραματική μείωση 
του βιοτικού μας επιπέδου και τη διεθνή περιθωριοποίηση 
της χώρας μας, είναι πλέον πιο ορατός από ποτέ. Τα μέτρα 
που χρειάζεται να ληφθούν, πρέπει να ληφθούν τώρα. Με το 
όποιο κόστος. Ό λες οι διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να προ
χωρήσουν τώρα. Κάθε μέρα που χάνεται, προσθέτει σκοτά
δι στο μέλλον μας.
Μέσα από αυτή την κρίση, η Ελλάδα καλείται είτε να μετα- 
σχηματισθεί σε μια πραγματικά ευρωπαϊκή χώρα, σε επίπε
δο θεσμών, πρακτικών και κράτους δικαίου, είτε να βυθιστεί 
στην κοινωνική εξαθλίωση και το διεθνές περιθώριο. 
Έ κανα αυτή τη μικρή εισαγωγή για να περιγράψω με απλά 
λόγια τη σημερινή ζοφερή πραγματικότητα. Για να γνωρί
ζουμε όλοι σε αυτή την αίθουσα τα ίδια πράγματα. Πάνω 
σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να πατήσου
με και να χαράξουμε τα επόμενα βήματά μας.
Και θέλω στο σημείο αυτό να διευκρινίσω ότι 
βρίσκομαι σήμερα εδώ με τριπλή ιδιότητα.
Αυτή του συνδικαλιστή, του συναδέλφου 
και του πολιτικού προϊσταμένου. Και σας 
διαβεβαιώνω ότι δεν είναι καθόλου τυχαία 
η σειρά με την οποία επέλεξα να αναφέρω

τις ιδιότητάς αυτές.
Οι δύσκολες στιγμές, που όλοι βιώνουμε, θέτουν αναμφισβή
τητα σε κίνδυνο τη συνοχή του κοινωνικού ιστού. Η παθο- 
γένεια που διέπει το σύγχρονο «κοινωνικό γίγνεσθαι» έχει 
ως απόρροια την ανάδυση νέων μορφών προβλημάτων με 
δαιδαλώδεις εκφάνσεις.
Η Ελληνική Αστυνομία, ως θεματοφύλακας αξιών, καλείται 
να επιτελέσει το δύσκολο έργο της στη βάση πλέον άλλων 
δεδομένων.
Θα ήθελα όμως να επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό για να 
καταλάβουμε όλοι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Ακόμη κι 

αν συμφωνήσουμε για τη νέα 
δανειακή σύμβαση και όλα πάνε 
καλά με το PSI, οι δανειστές μας 
έχουν καταστήσει σαφές ότι από 
εδώ και στο εξής θα χρηματοδο
τούν μόνον το υφιστάμενο εξω
τερικό χρέος μας. Τι σημαίνει 
πρακτικά αυτό; Είμαστε, υπο
χρεωμένοι άμεσα να πετύχου- 
με πρωτογενές πλεόνασμα μέ
σα από τη δραστική μείωση του 
όγκου των δαπανών του κρά
τους, καθώς και την προώθη
ση των διαρθρωτικών αλλαγών. 
Δεν θα υπάρχει πλέον περιθώ
ριο για οποιαδήποτε παρέκκλι
ση ή ολιγωρία.
Αναμφισβήτητα αυτό θα επηρε

άσει και την Ελληνική Αστυνομία. Περιορισμός των προ
σλήψεων και μείωση των λειτουργικών δαπανών, είναι με
ρικές μόνο από τις παρενέργειες που θα προκαλέσουν τα νέα 
μέτρα. Ταυτόχρονα, η αύξηση των κρουσμάτων βίας, της 
εγκληματικότητας και της παράνομης μετανάστευσης που 
χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη πραγματικότητα θα καθιστούν 
το έργο του Έ λληνα Αστυνομικού πιο δύσκολο και απαιτη
τικό.
Αυτή είναι η αλήθεια κύριοι. Οφείλουμε εμείς, η πολιτική 
και φυσική ηγεσία του Σώματος αλλά και οι συνδικαλιστι
κοί φορείς να δείξουμε το δρόμο στο προσωπικό μας και αυ
τός πρέπει να βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα. Χειρό
τερο από το να είσαι τυφλός είναι να βλέπεις κάτι που δεν 
υπάρχει.
Και η σκληρότερη αλήθεια σήμερα είναι ότι είμαστε ανα

γκασμένοι να επιδείξουμε πολύ μεγαλύτερη υπομονή και 
επιμονή. Να μειώσουμε τις προσδοκίες μας. Και 

να οπλιστούμε ηθικά και ψυχικά, γιατί ο δρό
μος θα είναι μακρύς. Δεν έχουμε ωστόσο άλ

λη επιλογή. Μπροστά μας βρίσκεται μια 
δύσβατη ανηφόρα, αλλά πίσω μας είναι ο 
γκρεμός.
Το συνδικαλιστικό δικαίωμα σε κάθε εργα
σιακό χώρο είναι δημοκρατική και πρωτί-

Η ΑΥΞΗΣΗ
ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ.
ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 

ΘΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

ΕΛΛΗΝΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΟ 
ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟ
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στως συνταγματική κατάκτηση. Οι συνδικαλιστικοί 
φορείς της Ελληνικής Αστυνομίας διαφυλάττουν με 
σθένος τα κεκτημένα δικαιώματα και αφουγκραζόμε- 
νοι τα μηνύματα των καιρών προωθούν νέα αιτήματα.
Ο ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος είναι ιδιαίτε
ρα σημαντικός σήμερα, που θεσμοί, αξίες και κεκτημέ
να αγώνων αμφισβητούνται. Συγκεκριμένα, φαντάζει 
να ακροβατεί μεταξύ της σκληρής πραγματικότητας 
και της διεκδίκησης των αιτημάτων του προσωπικού 
που εκπροσωπεί.
Ωστόσο, η ισορροπία που πρέπει να τηρηθεί είναι ιδι
αίτερα λεπτή. Θεμιτή και συνάμα σεβαστή κάθε προ
βαλλόμενη απαίτηση για βελτίωση των όρων εργασίας, 
όπως και κάθε προσπάθεια αναβάθμισης του υπηρε
σιακού έργου και της αναγνώρισης αυτού. Η ρωγμή, 
όμως, θα επέλθει όταν τα προς ικανοποίηση αιτήματα 
δεν συνάδουν με την εικόνα που περιβάλλει το κοινω
νικό πλαίσιο.
Ας κοιτάξουμε την κατάσταση γύρω μας. Μία στις τέσ
σερις εμπορικές επιχειρήσεις έβαλε λουκέτο. 256.000 
συνάνθρωποί μας έμειναν άνεργοι σε έναν μόλις χρό
νο ενώ από το 2009 μέχρι σήμερα ο αριθμός αυ
τών που έχασαν τη δουλειά τους αυξήθηκε \  c , , , ,Λ 1 ’  1 ^νλ/\\Α  δηλώσεις περί «λευκής απεργίας» απα

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΕΡΙ -ΛΕΥΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ» 

ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΠΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ 

Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ

κατά 90%.
Αν θέλουμε να βρουν πρόσφορο έδα
φος τα αιτήματά μας θα πρέπει να μην 
ξεχνάμε ένα πράγμα. Ό τ ι χρειαζόμα
στε την υποστήριξη του ελληνικού 
λαού, χρειαζόμαστε την υποστήριξη 
της μεγαλύτερης τουλάχιστον μερί
δας αυτής της κοινωνίας.
Οι σημαντικές επιτυχίες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τα τελευταία χρόνια, όπως η 
σύλληψη ατόμων για συμμετοχή σε τρομοκρατι
κές ενέργειες οι εξαρθρώσεις οργανωμένων εγκλημα
τικών ομάδων και οι σημαντικές επιτυχίες στη δίωξη 
του οικονομικού εγκλήματος με την παράλληλη αυξη
μένη συνεχή εμφανή παρουσία των αστυνομικών δυ
νάμεων σε κάθε γειτονιά, έχει επαναπροσδιορίσει τη 
σχέση αστυνομίας - πολίτη. Η προσπάθεια που κατα
βάλαμε όλοι μαζί, απέδωσε και αποδίδει συγκεκριμένα, 
απτά αποτελέσματα. Αποτελέσματα που ενίοχυσαν την

εμπιστοσύνη των πολιτών στην Αστυνομία.
Όμως, κυρίως στην εποχή μας όπου πρωτόγνω
ρα κοινωνικά προβλήματα καθημερινά αναδεικνύ- 
ονται όλο και περισσότερο, κάθε κίνηση επιβάλλε

ται να γίνεται με σύνεση και ψυχραιμία. Οι

ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΤΥΦΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ 

ΒΛΕΠΕΙΣ ΚΑΤΙ ΓΙΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

ξιώνουν τη δράση και την προσπά
θεια που καθημερινά καταβάλλει ο 
Έ λληνας Αστυνομικός, κλονίζουν 
το αίσθημα εμπιστοσύνης των πο
λιτών και εξασθενίζουν την όποια 
επιτυχία έχει κατακτήσει το σώμα 

της Ελληνικής Αστυνομίας.
Η αντίδραση της κοινωνίας ενάντια 

στις ασφυκτικά οικονομικές πιέσεις που 
υφίσταται, ο φόβος και η ανασφάλεια για το 

μέλλον καθώς και ο κίνδυνος διάρρηξης του κοινω
νικού ιστού εκτιμώ ότι δεν επιτρέπουν τη σκέψη 
τέτοιων προτάσεων τη δεδομένη χρονική περίοδο. 
Ειδικότερα σήμερα, όπου η χώρα διέρχεται την πιο 
δύσκολη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της. 
Εγωισμοί, προσωπικές στρατηγικές και αυτάρεσκη 
περιχαράκωση δεν οδηγούν πουθενά.
Το διακύβευμα δεν είναι πλέον αν θα κατοχυρωθεί 
το δικαίωμα απεργίας στον Αστυνομικό, αν θα απα
σχοληθούν και πόσοι Αστυνομικοί στα μέτρα τάξης. 
Το διακύβευμα είναι αν θα πτωχεύσουμε ή όχι. Αν 
θα παραμείνουμε στη χορεία των ευρωπαϊκών κρα
τών ή αν θα γίνουμε οι παρίες των Βαλκανίων. 
Σήμερα, πρωτίστως οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε 
ότι σταθερή απόφασή μας είναι αυτή που πηγάζει 
από το πατριωτικό μας καθήκον να αγωνισθούμε με 
όλες μας τις δυνάμεις για να παραδώσουμε στα παι
διά μας την Ελλάδα ανεξάρτητη και ξανά περήφανη. 
Σας ευχαριστώ πολύ. (9-2-2012). ]
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BERETTA 81 FS CHEETAH
Αιλουροειδή με το δάγκωμα του λιονταριού!

Έ ν α  α σ τ έ ρ ι Υ ε ν ή θ η κ ε !

Μ ΠΡΟΣΦΟΡΙΓ
TUT ΧΡΟΝΙΛΣ!

από 880 ευρώ 
με έκπτωση -39,8%

μόλις 530 ευρώ
(κέρδος 350 ευρώ)!

από 1.105 ευρώ 
με έκπτωση -22,2%

μόλις 860 ευρώ 
(κέρδος 245 ευρώ)!

BERETTA TOMCAT
Τα κορυφαία πιστόλια τσέπης στον κόσμο!

BERETTA 92 FS
Τα πιστόλια θρύλος!

από 1.085 ευρώ 
με έκπτωση -22,1%

μόλις 845 ευρώ
(κέρδος 240 ευρώ)!

από 1.530 ευρώ 
με έκπτωση -22,2%

μόλις 1.190 ευρώ
(κέρδος 340ευρώ)!

ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή 
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή 
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS. 
To 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα 
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Το 2009 
η BERETTA κέρδισε το μεγαλύτερο συμβόλαιο πιστολιών του 
Αμερικανικού Στρατού από την εποχή του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου με 450.000 πιστόλια 92 FS. Εδώ και 
πολλά χρόνια αμέτρητες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε όλο 
τον κόσμο, έχουν υιοθετήσει τα πιστόλια BERETTA λόγω της 
αξεπέραστης αξιοπιστίας που προσφέρουν. Οι ειδικές τιμές ισχύουν μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας BERETTA HELLAS

BERETTA 
81 FS CHEETAH

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/lnch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/lnch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/lnch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(gr/oz)

Px4 STORM 9 mm x 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4,0 36/1,4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
81 FS 
CHEETAH

7,65 mm 
(.32 ACP) 12+1 Μονή/Διπλή 172/6,8 97/3,8 35/1.4 122/4,8 124/4,9 685/24,1

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

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

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

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

©BERETTA
V — '  500 ΧΡΟΝΙΑ. ΕΝΑ ΠΑΘΟΣ.
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«ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΣΤΟΛΩΝ.
Δικαίωμα; Ταμπού; Αναγκαιότητα!»
Ομιλία του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Νικόλαου 
Παπαγιαννόπουλου κατα τη διάρκεια 
των εργασιών του διευρυμένου Γενικού 
Συμβουλίου της Π .Ο .Α Σ Χ

Διανύουμε ήδη „„ ^
ΙΟετία της μεταπολιτευτικής μας περιόδου. Μιας περιόδου κα
τά τη διάρκεια της οποίας η χώρα επανήλθε στη δημοκρατική 
ομαλότητα και παρά τις όποιες τυχόν ενστάσεις και κριτικές, 
ιδεολογικοπολιτικού χαρακτήρα που μπορεί να διατυπώνονται 
για επιμέρους πολιτικές, εκείνο που ουδείς δυνατοί να αμφι
σβητήσει για την περίοδο αυτή είναι η ανάδειξη και συνταγμα
τική κατοχύρωση των ατομικών, κοινωνικών και εργασιακών 
ελευθεριών και δικαιωμάτων των πολιτών.
Ό λοι οι εργαζόμενοι, όλοι οι πολίτες της πατρίδας μας, έτυχαν 
της απλόχερης και δημοκρατικής συνταγματικής προστασίας, 
μηδέ της Αστυνομίας εξαιρουμένης.
Ο Έ λληνας αστυνομικός, την περίοδο αυτή, μέσω και των προ
σπαθειών, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, των συνδικαλιστι
κών του εκπροσώπων κατάφερε πάρα πολλά. Και τούτη ακόμη 
η συνδικαλιστική του εκπροσώπηση αυτή την περίοδο κατα
κτήθηκε.

V

Αν ανατρέξουμε στην ακολουθία των δικαιωμάτων του ένστο
λου προσωπικού του Σώματος που θεσμοθετήθηκαν και κα
τοχυρώθηκαν την περίοδο αυτή θα θυμηθούμε, ανάμεσα στα 
άλλα, την εξασφάλιση της πενθήμερης εργασίας, τη σταδιακή 
αναβάθμιση του μισθολογικού και ασφαλιστικού του επιπέδου, 
τη διαμόρφωση και νομοθετική διασφάλιση του χρόνου εργα
σίας του, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού 
του, τη διεύρυνση της βαθμολογικής του προοπτικής, τη θε
σμοθέτηση ενός ορθολογικού και κατά το δυνατόν αντικειμε
νικού συστήματος μεταθέσεων.
Ακόμη και αυτή την κρίσιμη συγκυρία που οι δημοσιονομικές 
ανάγκες έχουν οδηγήσει στη δραστική περιστολή κεκτημένων 
οικονομικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων των εργα
ζομένων, έχουν καταβληθεί και εξακολουθούν να καταβάλ
λονται προσπάθειες ώστε οι επιπτώσεις της δημοσιονομικής 
προσαρμογής να περιοριστούν για το ένστολο προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας στο μικρότερο δυνατό βαθμό.
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Όμως, η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι μια οποιαδήποιε Υπη
ρεσία ούτε ο ένστολος που υπηρετεί σ’ αυτήν ο οποιοσδήποτε 
απλός δημόσιος υπάλληλος. Ο συνταγματικός νομοθέτης, ανα
θέτοντας την ευθύνη της διασφάλισης της έννομης τάξης, της 
εσωτερικής ασφάλειας της χώρας και της προστασίας των πο
λιτών στην Ελληνική Αστυνομία, αναγνώρισε τη σπουδαιότη- 
τα, την ιδιαίτερη σημασία και τον εξέχοντα ρόλο του Σώματος 
και του αστυνομικού προσωπικού στην κρατική λειτουργία 
και στην κοινωνική πραγματικότητα.
Παράλληλα λόγω αυτής ακριβώς της σπουδαιότητας και της 
ανάγκης συνεχούς παροχής αστυνομικού έργου, έκρινε σκό
πιμο και απολύτως απαραίτη
το να διασφαλίσει τους πολίτες 
και τη χώρα από το ενδεχόμενο 
αιφνίδιας διακοπής του έργου 
αυτού αποκλείοντας από το δι
καίωμα της απεργίας το ένστο
λο αστυνομικό προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας και γε
νικά τους ένστολους κρατι
κούς υπαλλήλους και τους δι
καστικούς λειτουργούς.
Η απεργία των ένστολων έχει 
σίγουρα εξαιρετικό ενδιαφέρον 
τόσο ως θεωρητικό αντικείμε
νο προβληματισμού όσο και ως 
επιστημονικό ζήτημα.
Η πρακτική του, ωστόσο, εφαρ
μογή παρουσιάζει αρκετές, ση
μαντικές, ανυπέρβλητες κα
τά την άποψή μου, δυσχέρειες 
τις οποίες αν συνεκτιμήσουμε 
αντικειμενικά, ψύχραιμα και 
ορθολογικά σίγουρα θα αντικαθιστούσαμε τη διαπίστωση που 
περιλαμβάνεται στην πρώτη θεματική ενότητα του Συμβουλί
ου με ένα ακόμη ερώτημα. Αποτελεί λοιπόν αναγκαιότητα η 
συνταγματική κατοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας και 
για τον ένστολο πολίτη; Τον αστυνομικό εν προκειμένω;
Κι αν δεχθούμε ότι πράγματι αποτελεί αναγκαιότητα ποιες θα 
είναι οι επιπτώσεις για τη χώρα και τους πολίτες; Κι ακόμη, αν 
καταφέρουμε και βρούμε έναν αντίμετρο σ’ αυτό και υποκα
ταστήσουμε τον ένστολο κρατικό λειτουργό, προκειμένου αυ
τός να ασκήσει το δικαίωμα στην απεργία, σίγουρα το θέλει ο 
ίδιος αυτό; Ή  για να το πω πιο απλά. Τον συμφέρει πραγματι
κά αυτό;
Ας σημειωθεί, στο σημείο αυτό, πως καμία από τις 
ευρωπαϊκές χώρες με ομοειδείς προς την Ελλάδα 
αστυνομικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες (Ισπα
νία, Πορτογαλία, Κύπρος) δεν επιτρέπει την 
απεργία στο ένστολο αστυνομικό προσωπικό 
ενώ ακόμη και χώρες, όπως η Μεγάλη Βρετα
νία, η Γαλλία και η  Δανία θεωρούν την απερ
γία των αστυνομικών ως ασύμβατη με την

εσωτερική τους ασφάλεια και την απαγορεύουν.
Ορισμένες, Σκανδιναβικές κυρίως χώρες (Σουηδία και Φινλαν
δία) στις οποίες επιτρέπεται η απεργία στο αστυνομικό προ
σωπικό, έχουν σαφώς διαφορετικές δομές, ανάγκες και αντι
λήψεις, ωστόσο και εκείνες ακόμη έχουν θεσπίσει όρια και 
δικλείδες ασφαλείας στην άσκηση του δικαιώματος αυτού (δι
άθεση επαρκούς προσωπικού ασφαλείας ώστε να καλύπτονται 
όλες οι ανάγκες δημόσιας τάξης και ασφάλειας, δυνατότητα 
απαγόρευσης της απεργίας αν θεωρηθεί ότι απειλείται η δημό
σια ασφάλεια κ.λπ.).
Η εσωτερική ασφάλεια της χώρας μας, η προστασία και η ασφά

λεια του πολίτη, η διαφύλαξη 
της κοινωνικής συνοχής συ- 
νιστούν εξόχως σημαντικούς 
παράγοντες για τη λειτουρ
γία της, όπως και για κάθε συ
ντεταγμένη χώρα, αποτελούν 
ύψιστα αγαθά για τους πολί
τες της και δεν επιδέχονται εκ
πτώσεις και πειραματισμούς. 
Αν προτάξουμε ως προτεραι
ότητα το δικαίωμα του αστυ
νομικού στην απεργία έναντι 
του δικαιώματος του πολίτη 
στην ασφάλεια και την προ
στασία της ζωής και της πε
ριουσίας του, αν θεωρήσουμε 
το δικαίωμα αυτό ως υπέρτε
ρο εκείνου της διασφάλισης 
της τάξης, της ευνομίας και 
της εσωτερικής ασφάλειας της 
χώρας, ποιος είναι εκείνος που 
θα λογοδοτήσει στον ελληνικό 

λαό, στον κάθε πολίτη, για ότι αρνητικό, επικίνδυνο και κατα
στροφικό συμβεί στη χώρα και την κοινωνία κατά το χρονικό 
διάστημα που οι αστυνομικοί θα απεργούν για να διεκδικήσουν 
λ.χ. μια μικρή αύξηση στην αποζημίωση για την πενθήμερη ερ
γασία;
Βεβαίως, είναι αυτονόητο και δεν αμφισβητείται από κανέναν, 
ότι στα δίκαια αιτήματα του ένστολου προσωπικού η ίδια η Πο
λιτεία αυτοβούλως θα πρέπει να παρεμβαίνει και να τα διευθε
τεί, ώστε να μην είναι απαραίτητη η ικανοποίησή του μέσω 
ακραίων πρακτικών και διεκδικήσεων.
Ποιος αστυνομικός θα μπορέσει να πει στον πολίτη, ακόμη 

και στα μέλη της οικογένειάς του ίσως, ότι δεν σας προ
στάτεψα γιατί απεργούσα, δεν πρόσφερα τις υπηρε

σίες μου, δεν έσωσα τη ζωή σας, δεν έτρεξα στην 
κραυγή βοήθειάς σας επειδή απαιτώ μεγαλύτε
ρη αμοιβή;
Ποιος Φορέας, ποια Υπηρεσία, ποιος Οργανι
σμός θα αναλάβει να καλύψει το τεράστιο αυ
τό κενό στην ασφάλεια κατά το χρόνο απεργί

ας των ένστολων κρατικών λειτουργών;

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΕΣ 
κ υ ρ ίω ς  ΧΩΡΕΣ

(ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ)

σ τ ις  ο π ο ίε ς  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, 

ΕΧΟΥΝ ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ, 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ 

ΕΚΕΙΝΕΣ ΑΚΟΜΗ ΕΧΟΥΝ ΘΕΣΠΙΣΕΙ ΟΡΙΑ 
και ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
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Κι αν υποτεθεί όχι βρίσκεται, ανα
καλύπτεται, θεσμοθετείται αυτός ο 
Φορέας, αυτή η Υπηρεσία αναπλή- 
ρωσης, τότε μοιραία δεν αναιρεί
ται η συνταγματική διάταξη με την 
οποία κατοχυρώνεται ο ιδιαίτερος, 
μοναδικός και εξόχως σημαντικός 
ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας 
ως αποκλειστικός Κρατικός Φορέ
ας διασφάλισης της έννομης τάξης;
Δεν υποβαθμίζεται με τον τρόπο αυ
τό η σημασία, το κύρος και εντέλει 
η αναγκαιότητά της; Δεν μεταπί
πτει στην περίπτωση αυτή ο αστυ
νομικός από απολύτως αναγκαίος 
κρατικός λειτουργός σ’ έναν οποι- 
ονδήποτε απλό και εύκολα αντικα- 
ταστήσιμο διοικητικό υπάλληλο;
Το θέλουμε σίγουρα αυτό;
Κι αν εμείς το θέλουμε η κοινωνία 
το θέλει;
Μπορούμε εμείς μονομερώς, αδια
φορώντας για τη θέση και τη στά
ση της κοινωνίας, να το πράξου- 
με; Κι αν το διεκδικήσουμε και το 
επιτύχουμε τελικά ποια θα είναι η 
αντιμετώπιση μας από την κοινω
νία, από τους πολίτες; Μήπως τε
λικά διακινδυνέψουμε και τελικά 
απωλέσουμε την κοινωνική αποδο
χή που με τόσες θυσίες, κόπους και προσπάθειες κερδίσαμε; 
Αυτά είναι μερικά μόνον απλά αλλά σημαντικά ερωτήματα που 
γεννώνται από τον προβληματισμό αν το δικαίωμα στην απερ
γία των ένστολων κρατικών λειτουργιών αποτελεί πράγματι 
αναγκαιότητα κι αν οι συνέπειες από την πρακτική άσκηση 
του δικαιώματος αυτού είναι συμβατές ή ανάλογες με την αντι
κειμενική του σπουδαιότητα.
Το θέμα της απεργίας των ένστολων, ανεξάρτητα από την οπτι
κή γωνία που προσεγγίζεται, είναι αναμφίβολα ένα σημαντι
κότατο ζήτημα που άπτεται του στενού πυρήνα λειτουργίας 
του κράτους και συναρτάται άμεσα με το επίπεδο ασφάλειας 
και προστασίας της χώρας και των πολιτών.
Συνεπώς, οι συζητήσεις για το θέμα αυτό εντός του θεωρητικού 
και επιστημονικού πλαισίου είναι απολύτως θεμιτές, η μετα
τροπή τους όμως ως βασικό διεκδικητικό αντικείμενο 
και επιδίωξη από μια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία 
όπως η Π.Ο.ΑΣ.Υ., η οποία έχει διαχρονικά επι- 
δείξει ωριμότητα, υπευθυνότητα και υψηλό 
αίσθημα ευθύνης τόσο απέναντι στα μέλη της 
όσο και στην κοινωνία, προσωπικά θα με εκ- 
πλήξει αρνητικά, καθώς μια τέτοια στόχευση 
και επιδίωξη ούτε προς το συμφέρον των συ-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ

ΜΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΟΥΤΕ Ο ΕΝΣΤΟΛΟΣ
ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ Σ’ ΑΥΤΗΝ 

Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ 

ΑΠΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΣΤΟΛΩΝ 

ΕΧΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΣΟ ΩΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΟΣΟ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ναδέλφων ούτε προς το συμφέρον 
της χώρας και των πολιτών είναι. 
Ειδικά δε αυτή την εξαιρετικά κρί
σιμη για την πατρίδα και το μέλ
λον όλων μας περίοδο που η χώρα 
και οι πολίτες θεωρούν ως απολύ
τως αναγκαία προϋπόθεση, για να 
ξεπεράσουν την κρίση, να ανατά
ξουν τις δυνάμεις τους και να επα- 
νέλθουν σε ρυθμούς ανάπτυξης και 
προόδου, την εξασφάλιση της τά
ξης, της ομαλότητας και της ευ
νομίας, η ανάδειξη και διεκδίκηση 
του δικαιώματος της απεργίας από 
το ένστολο προσωπικό της Ελλη
νικής Αστυνομίας είναι εντελώς 
άκαιρη, επικίνδυνη για την ασφά
λειας της χώρας και φοβούμαι πως 
θα αποδειχθεί όχι απλώς ατελέσφο
ρη αλλά και σε βάρος του ίδιου του 
προσωπικού.
Είμαι όμως βέβαιος, γνωρίζοντας 
την υπευθυνότητα, την κοινωνι
κή ευαισθησία και το υψηλό αίσθη
μα καθήκοντος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Π.Ο.ΑΣ.Υ. και του 
αστυνομικού προσωπικού το οποίο 
εκπροσωπεί, πως τα συμπεράσματα 
και κατ’ επέκταση οι επιλογές τους 
στο σημαντικό αυτό ζήτημα θα εί

ναι ανάλογες της ιστορίας τους και προσαρμοσμένες στο εθνικό 
και το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.
Γνωρίζοντας ότι καταχράστηκα το χρόνο σας θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω όλους, να μεταφέρω για μια ακόμη φορά, μέσω 
της Π.Ο.ΑΣ.Υ. την ευαρέσκειά μου στο προσωπικό της Αστυ
νομίας για το πραγματικά εξαιρετικό και υπεύθυνο έργο που 
παράγει παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζει και να διαβε
βαιώσω όλους πως η ηγεσία του Σώματος, φυσική και πολιτι
κή, είναι πάντα κοντά του, πάντα δίπλα του, έτοιμες να συμπα
ρασταθούν και να συμβάλλον στην ευόδωση κάθε δίκαιου και 
ορθολογικού αιτήματος του.
Ολοκληρώνω το χαιρετισμό μου με τη σκέψη και την πεποίθη
ση ότι ο διάλογος που θα αναπτυχθεί στη διάρκεια του Συμβου
λίου και οι απόψεις που θα διατυπωθούν αναφορικά με το θέ

μα της απεργίας των ένστολων κρατικών λειτουργών, 
έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και θα αναδείξουν 
όλες τις παραμέτρους ενός σημαντικού ζητήμα

τος ώστε τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν 
θα δώσουν πάγιες πειστικές, ουσιαστικές και 
ορθολογικές απαντήσεις στα ερωτήματα που 
έχουν διατυπωθεί για το ζήτημα αυτό. Σας ευ
χαριστώ. (8.2.2012). ]
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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"
• 3 Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής \  

. 3 Εναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη

• Επιχειρησιακή σκανδάλη 
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

·40αρι 17σφαιρο
• Γραπτή εγγύηση εφ' όρου ζωής 

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 - XDM40 
Απο την παλαιότερη εταιρία κατασκευής όπλων της Αμερικής

2009
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

H A N D G U N  O F  T H E  Y E A R
X D M

2003
AM ERICAN RIFLEM AN 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD PISTOL

2006
AM ERICAN RIFLEM AN 

HANDGUN O FTH EY EA R  
XD 45 ACP PISTOL

2006
SHOOTING INDUSTRY ACADEM Y OF EXCELLENCE 

HANDGUN OF THE YEAR 
XD 45ACP PISTOL

MEET YOUR MATCH
SPRINGFIELD ARMORY'S

M
/  ilf lix

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή:

E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
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™  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ & δ ί ω ξ η ς
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

Ι
διαίτερα θετική είναι η συμβολή της Υπηρεσίας 
Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος στην αντιμετώπιση του οικονομικού και 
του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Από τις αρχές Αυγού- 
στου 2011 που άρχισε τη λειτουργία της, έχει θέσει 
ικανοποιητικές βάσεις, στο πλαίσιο της παράλληλης 
δράσης και της συμπληρωματικότητας των Υπηρε
σιών, για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας, της 
φοροδιαφυγής και στην προστασία της εθνικής οικονομίας και της 

δημόσιας περιουσίας. Στη δράση της περιλαμβάνονται εκείνες οι 
εγκληματικές δραστηριότητες που τελούνται με φυσικό ή ηλε
κτρονικό τρόπο και αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα εγκληματικών 
συμπεριφορών του ποινικού νόμου. Στις σημαντικές επιτυχίες 
της συγκαταλέγεται, μεταξύ άλλων, η εξάρθρωση εγκληματι
κών οργανώσεων με πολύχρονη δράση που έκαναν απάτες κατά 
ασφαλιστικών οργανισμών, ασφαλιστικών εταιρειών και χρη
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων με κέρδος χρηματικά ποσά πολλών 
εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, η οργάνωση και υλοποίηση ευρειών 
αστυνομικών επιχειρήσεων εντοπισμού και σύλληψης διαδικτυ
ακών παιδόφιλων, η σύλληψη εμπλεκόμενων σε ηλεκτρονικές 
απάτες και υποκλοπές δορυφορικού ή τηλεοπτικού σήματος. Η 
Αστυνομική Ανασκόπηση σταθερά προσανατολισμένη, μεταξύ άλ
λων, στην προβολή των αστυνομικών Υπηρεσιών συναντήθηκε 
με τον Διοικητή της ΥΠ.ΟΑΔ.Η.Ε. Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Μάρκου 

ο οποίος μας κατατόπισε λακωνικά και 
με σαφήνεια για το έργο που έχει επιτε- 
λεσθεί.

Α.Α.: Κύριε Ταξίαρχε, πριν από λί
γους μήνες τεθήκατε επικεφαλής της 
νεοσυσταθείοας Υπηρεσίας Οικονομικής 
Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος. Είστε ο δεύτερος κατά σειρά Διοικητής της Υπηρεσί
ας διαδεχόμενος τον νυν Επιτελάρχη. Πώς θα κρίνατε το έργο της 
Υπηρεσίας μέχρι στιγμής;

ΑΠ.: Την 20-10-2011 ανέλαβα τα καθήκοντα του Δ/ντη της

ΥΠ .Ο ΑΛ.Η .Ε., διαδεχόμενος τον Επιτελάρχη τον Σώματος Αντι- 
στράτηγο Αδαμάντιο Σταματάκη, ο οποίος με τη σκληρή δουλειά και 
την επαγγελματική αφοσίωση που τσν διακρίνει, είχε καταφέρει μέσα 
σε λίγους μήνες, όχι απλά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας (που 
έγινε την 1-8-2011), αλλά και την επίτευξη των Πρώτων Επιτυχιών. 
Θα θυμάστε την εξάρθραχ)η κυκλώματος Κακουργηματικής Απάτης 
σε βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής στη Θεσσαλονίκη.

Η  μέχρι στιγμής δραστηριότητα και τα αποτελέσματα της Υπηρεσί
ας, κρίνσνται ενθαρρυντικά, γεγονός που καταδεικνύεται όχι μόνο από 
την επιβράβευση που έχει εκφράσει η πολιτική και φυσική ηγεσία του 
Σώματος, αλλά ιδίως από την επιδοκιμασία και την αναγνώριση του 
παραγόμενου έργου, από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Παράλ-

α) ΥΠ.Ο.Α.

ΣΥΝΟΛΟ συλλήψεων 315
ΣΥΝΟΛΟ συλλήψεων για οφειλές 36 (ύψος οφειλών: 40.738.570 €)

Υπολογισθείσα ζημία παθόντων Άνω των 12.000.000 €
Κατασχεθέντα ποσά 1.156.828 €
Αρχικά Πρόστιμα για ανασφάλιστη εργασία 26.500 €
ΑΥΤΟΦΟΡΑ ΥΠΟΑΔΗΕ 181

β) Υ.Δ.Η.Λ.Ε
ΣΥΝΟΛΟ καταγγελιών 1.080
ΣΥΝΟΛΟ σχηματισθεισών δικογραφιών 1.025
ΣΥΝΟΛΟ συλλήψεων 106

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Δορυφορική Πειρατεία 39
Πνευματικά Δικαιώματα 26
Κοινωνική Ασφάλιση 9
Διαδικτυακά Εμπόριο 18
Παράνομα Παίγνια 12
Ψευδείς Φορ. Δηλώσεις 5
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ληλα η δράση και η αποτελεσματικότητα της Υπηρεσίας έχει ανοίξει τον 
δρόμο της καταξίωσης της, στη συνείδηση των πολιτών.

Οι ανωτέρω αναλυτικοί πίνακες είναι όντως χαρακτηριστικοί του 
έργου που επί τελείτε. Ποιες είναι οι προοπτικές της Υπηρεσίας;

Η  προοπτική της Υπηρεσίας, δύναται να παρομοιασθεί ως μ ία  σχε
διασμένη σκάλα, την οποία βημα-βημα ανεβαίνουμε και απαιτείται 
συνέχεια και εντατικοποίηση της προσπάθειας, υπομονή και επιμονή 
ώστε να επιτυγχάνεται σταθερά η ανοδική πορεία. Η  ηθική ικανοποίη
ση που εισπράττει όλο το προσωπικό μετά από μία  επίτευξη στόχου της 
Υπηρεσίας, συμβάλλει στη καλλιέργεια πνεύματος εργασιακής κουλ
τούρας, με διάθεση για προσφορά έργου. Με την αύξηση του ποσοστού 
εξάρθρωσης δικτύων οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, τα οποία 
τελούνται μ ε φυσικό ή ηλεκτρονικό τρόπο σε βάρος των οικονομικών 
συμφερόντων του Δημοσίου και της εθνικής οικονομίας γενικότερα, η 
Υπηρεσία θα συμβάλλει αποφαισιστικά στη μείωση διαφυγάντων εσό
δων του Κράτους. Η  συνεχής μετεκπαίδευση του προσωπικού (Γενικών 
και Ειδικών καθηκόντων), μ ε σκοπό την πληρέστερη θεωρητική και 
πρακτική κατάρτισή του, θα συμβάλλει αποφασιστικά στην διαμόρφω
ση φυσιογνωμίας της Υπηρεσίας ως «Πρότυπο», στα πλαίσια λειτουρ
γίας του Σώματος, που συγχρόνως όμως, θα πληροί τα ευρωπαϊκά και 
διεθνή κριτήρια και χαρακτηριστικά.

Ποιά η συνεργασία της Οικονομικής Αστυνομίας με τις λοιπές 
Αστυνομικές Υπηρεσίες και τις λοιπές Οικονομικές Κρατικές Υπηρε- 
σίες, Δικαστικές και Διεθνείς Οργανισμούς;

Η  ΥΠ .Ο ΛΔ.Η .Ε., συστάθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο της πα
ράλληλης δράσης με τις ήδη υπάρχουσες υπηρεσίες, και εκτός από τις 
λοιπές Υπηρεσίες του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας συνεργάζε
ται και με:
1. Την Προϊστάμενη κα. Ε. Ράικου και τους Εισαγγελείς της Εισαγγε
λίας Πρωτοδικών Αθηνών και τον αρμόδιο για το οργανωμένο έγκλη
μα Αντιεισαγγελέα Εφετών κ. Π. Αγγελόπουλο.
2. Την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη
ματικές Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και 
Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

3. Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΛ.Ο.Ε. -Δ .Ο .Υ . Χώ
ρας -  Τελωνεία), το Λιμενικό Σώμα -  Ελληνική Ακτοφυλακή και την 
Ε.Υ.Π.
4. Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλά
δα.
5. Διευθύνσεις Υπουργείων (Ανάπτυξης, Εξωτερικών, κ ΐπ .).
6. Αξιωματικούς Συνδέσμους ΥΠ.Ο.ΑΑ.Η.Ε. σε κάθε Αστυν. Δ/νση 
της χώρας.
7. Αξιωματικούς συνδέσμους της χώρας μας στο εξωτερικό και Ευ
ρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς (Europol -  Interpol -  SECI 
κλπ.).

Ποιά τα αποτελέσματα της πρόσφατης επίσκεψης στο Λονδίνο;
Στο πλαίσιο της Διεθνούς Συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφορι

ών μ ε Υπηρεσίες Οικονομικής Αστυνομίας άλλων χωρών, εντάσσεται 
και η συμμετοχή μου ως Δ/ντή της Υπηρεσίας στην Αντιπροσωπεία 
της χώρας μας, η οποία μ ε επικεφαλής τον Υφυπουργό και τότε Γενι
κό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Π., κ. Ελευθέριο Οικονόμου και τον Αρχηγό 
του Σώματος κ. Νικόλαο'Παπαγιανόπουλο, πραγματοποίησε (30- 
31/1/2012) επίσημη επίσκεψη στο Λονδίνο.

Αναφορικά μ ε τον τομέα του οικονομικού οργανωμένου εγκλήμα
τος, αυμφωνήθηκε συμμετοχή Συναδέλφων της ΥΠ .Ο ΛΛ.Η .Ε. σε 
ειδικές εκπαιδεύσεις, πάνω στις νέες τεχνολογίες και τις πρακτικές 
που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμησή του και για το ξέπλυ
μα μαύρου χρήματος. Ή δη μια  Αξιωματικός (Ε.Κ.) της ΥΛ.Η Λ.Ε., 
μετέβη στο Λονδίνο και παρακολούθησε εκπαιδευτικό σεμινάριο, με 
θέμα «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», που διοργανώθηκε από την Εθνι
κή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (SOCA), το χρονικό διάστημα 
από 121312012 εώς 15/3/2012.

Κύριε Ταξίαρχε σας ευχαριστούμε για την σύντομη αλλά κατατο
πιστική συνομιλία που είχαμε και σας ευχόμαστε καλή δύναμη, στο 
πράγματι δύσκολο έργο που σας έχει ανατεθεί.

Εγώ σας ευχαριστώ και προσδοκώ στην καλύτερη δυνατή προβολή 
της Υπηρεσίας μέσα από τις σελίδες της Αστυνομικής Ανασκόπησης. ]

[ 21 ] Α/Α



ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

GREEK HACKING SCENE (G.H .S.)
(20-2-2012)

Εξιχνιάστηκε από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας 
και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, η οργανωμένη ηλε
κτρονική επίθεση που είχε δεχθεί η ιστοσελίδα του Υπουρ

γείου Δικαιοσύνης στις αρχές Φεβρουάριου (2-2-2012). Την παρά
νομη διείσδυση στα υπολογιστικά συστήματα και τον ιστότοπο του 
Υπουργείου, είχε αναλάβει ομάδα νεαρών Cracker, με το ψευδώνυμο 
Greek Hacking Scene (G.H.S.), οι οποίοι στο μήνυμά τους δήλωναν 
άτι εκπροσωπούν τους «Anonymoys». Στο πλαίσιο των ερευνών, συ- 
νελήφθη την 20-2-2012 ένας 18χρονος ημεδαπός, στην Αθήνα, μέ
λος της ομάδας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η δι
κογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνει ακόμα δύο νεαρούς 
ημεδαπούς, ηλικίας 16 και 17 ετών, όλοι τους μαθητές Λυκείου, οι 
οποίοι κατηγορούνται για παράνομη πρόσβαση σε υπολογιστικά συ
στήματα. Ειδικότερα, εξειδικευμένα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος, ύστερα από διαδικτυακή ψηφιακή έρευνα που 
διενήργησαν σε ιστότοπους, οι οποίοι είχαν παραβιασθεί, εντόπισαν 
τα ηλεκτρονικά ίχνη χρηστών οι οποίοι, όπως προέκυψε, συμμετέ
χουν σε οργανωμένα κτυπήματα κατά ελληνικών ιστοτόπων και 
χρησιμοποιούν το ψευδώνυμο «GHS». Οι εν λόγω Cracker, εκτός 
του ψευδώνυμου της ομάδος τους, χρησιμοποιούσαν και προσωπι
κά ψευδώνυμα όπως «delirium», «nikpa» και «extasy». Σε έρευνες 
που διενεργήθηκαν, παρουσία Εισαγγελικού Λειτουργού, στις οικί
ες των τριών ημεδαπών στην Αθήνα, κατασχέθηκαν: 12 σκληροί δί
σκοι Η/Υ και 3 φορητοί υπολογιστές. Διενεργείται ψηφιακή ανάλυ
ση στα κατασχεθέντα πειστήρια για να ταυτοποιηθούν οι ψηφιακοί 
«βανδαλισμοί» των εν λόγω ατόμων σε ιστοσελίδες της χώρας μας, 
καθόσον σύμφωνα με αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο έχουν διαπρά- 
ξει δεκάδες ψηφιακές επιθέσεις.
(2-3-2012)

Από τις μεθοδικές ψηφιακές και φυσικές έρευνες της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την αντιμετώπιση των ορ
γανωμένων ψηφιακών «επιθέσεων» σε διάφορες ηλεκτρο

νικές ιστοσελίδες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ταυ- 
τοποιήθηκαν άλλα τρία μέλη της ομάδας που ενέχονται σε μεγάλο 
αριθμό διαδικτυακών «εισβολών». Στο πλαίσιο των ερευνών, εκ- 
δόθηκε Βούλευμα για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών 
και εξειδικευμένα στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 
κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ψηφιακά, ως μέλη της οργάνωσης 
Greek Hacking Scene (G.H.S), τα τρία από τα άτομα αυτά, ενώ για 
το τέταρτο άτομο διερευνάται η δράση του, μέσω της ανάλυσης των 
κατασχεθέντων ψηφιακών πειστήριων.

Την 1-3-2012 διενεργήθηκαν έρευνες σε 7 οικίες, στην Αθήνα, την 
Τρίπολη, το Ναύπλιο, την Κατερίνη και τη Χαλκίδα, παρουσία δικα
στικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 18 σκληροί 
δίσκοι, 5 φορητοί υπολογιστές, 4 router, 2 servers ,7 usb stick ,πλή
θος cds και αρκετές χειρόγραφες σημειώσεις. Σε προκαταρκτική διε- 
ρεύνηση των πειστηρίων διαπιστώθηκε ψηφιακά ότι τα άτομα αυτά, 
με τη μέθοδο των διαδικτυακών «εισβολών», πραγματοποίησαν ηλε
κτρονικά «επιθέσεις» και παράλληλα αλλοίωση της ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης, της PROTON Bank, της Τράπεζας Πει
ραιώς, της Ελληνικής Τράπεζας και του Ο.Α.Σ.Α. Επίσης, ένας από 
τους παραπάνω διαδικτυακούς εισβολείς έχει αναλάβει την ευθύνη 
για την «επίθεση» στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
και τα σχετικά ψηφιακά πειστήρια διερευνώνται. Οι έρευνες της Δί
ωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό και άλλων με
λών της ομάδας συνεχίζονται.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ « EGMA »

Στοχευμένες έρευνες, στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης με 
την κωδική ονομασία « EGMA », διενεργήθηκαν σε διάφο
ρες περιοχές της χώρας μας, από την Υπηρεσία Οικονομικής 

Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για την κατα
πολέμηση του φαινομένου της διακίνησης υλικού παιδικής πορνο
γραφίας, μέσω του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής 
επιχείρησης συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία, 4 ημεδα
ποί για «πορνογραφία ανηλίκων», ενώ για άλλους πέντε ημεδαπούς 
σχηματίσθηκαν ανεξάρτητες δικογραφίες με την ίδια κατηγορία. Ει
δικότερα, ύστερα από αστυνομική διαδικτυακή ψηφιακή έρευνα στο 
διαδίκτυο από εξειδικευμένους αστυνομικούς της Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος, εντοπίστηκαν 26 ηλεκτρονικά ίχνη ημεδαπών 
χρηστών του διαδικτυακού προγράμματος peer to peer “ e DONKEY 
2000”, που κατείχαν και διαμοίραζαν σκληρό υλικό παιδικής πορ
νογραφίας. Από την αστυνομική έρευνα και ανάλυση, ταυτοποιή- 
θηκαν, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, 9 χρήστες, που διακινού
σαν σκληρό παιδικό πορνογραφικό υλικό, στο οποίο, μεταξύ άλλων, 
απεικονίζονταν πολύ μικρά παιδιά (βρέφη) σε σεξουαλικές δραστη
ριότητες με ενήλικες, ακόμη και με ζώα. Πραγματοποιήθηκαν από 
κλιμάκια αστυνομικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, 
αστυνομικές έρευνες, παρουσία εισαγγελικών λειτουργών, σε σπί
τια και επαγγελματικούς χώρους των εμπλεκομένων, στην Αθήνα, 
το Μαρούσι, τον Πειραιά, το Μοσχάτο, την Ραφήνα, την Πάτρα και 
την Καστοριά, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 51 σκληροί δίσκοι 
Η/Υ, 2 φορητοί Η/Υ και 298.398 ψηφιακά αρχεία βίντεο και εικό
νας, παιδικής πορνογραφίας. Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια, 
εστάλησαν για τις ανάλογες εργαστηριακές εξετάσεις στα Εγκλημα- 
τολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, προκειμένου να 
εξεταστεί και να προσδιο
ριστεί ο ακριβής αριθμός 
των επίμαχων αρχείων, 
το είδος τους και η ημε
ρομηνία, κατά την οποία 
υπερφορτώθηκαν. Οι συλ- 
ληφθέντες με την σχημα- 
τισθείσα σε βάρος τους δι
κογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΠΛΟΥΤΙΖΑΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ TOY Ι.Κ.Α.

Από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλε
κτρονικού Εγκλήματος, μετά από δίμηνη και πλέον μεθοδι
κή αστυνομική έρευνα, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνω

ση, που ενέχεται σε μεγάλη υπόθεση απάτης, απιστίας, κατάχρησης 
και «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» σε βάρος του Ιδρύματος Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων. Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που εξε
λίχθηκε σε περιοχές της Αττικής και της Λακωνίας, συνελήφθη- 
σαν για την υπόθεση αυτή, συνολικά 6 άτομα και συγκεκριμένα 4 
γυναίκες υπάλληλοι του ΙΚΑ και οι σύζυγοι 2 εξ αυτών. Στην ίδια 
υπόθεση εμπλέκεται μία ακόμα γυναίκα, πρώην υπάλληλος του 
ΙΚΑ, καθώς και απροσδιόριστος, μέχρι τώρα αριθμός συμμέτοχων, 
ασφαλισμένων του Ιδρύματος. Ό πως προέκυψε από την αστυνομι
κή έρευνα, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι, εκμεταλλευόμενοι την ιδι
ότητά τους, καθώς και τη θέση τους σε διαφορετικά Τμήματα του 
ίδιου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ, που εδρεύει σε περιοχή της Ατ
τικής, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα, εγκρίνοντας παρά
νομα και χορηγώντας διάφορα χρηματικά ποσά, σε άτομα (ασφα
λισμένους ή μη του Ιδρύματος). Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας 
διαφορετικούς τρόπους, κατά περίπτωση, πιστοποιούσαν αναλη- 
θώς την ασφαλιστική ικανότητα των «δικαιούχων» και εξέδιδαν 
παράνομα αποφάσεις για χορήγηση παροχών και επιδομάτων. Στη 
συνέχεια εισέπρατταν τα ανάλογα ποσά, είτε σε συνεργασία με τους 
«δικαιούχους», ασφαλισμένους του Ι.ΚΑ, αποδίδοντάς τους μέρος 
των παρανόμως χορηγηθέντων ποσών, είτε διένειμαν μεταξύ τους 
τα ποσά. Συγκεκριμένα, οι περιπτώσεις αυτές αφορούσαν κυρίως 
παροχές και επιδόματα τοκετών, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
νοσηλείας, λουτροθεραπείας και αποκλειστικών νοσηλειών. Ό πως 
διαπιστώθηκε, οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι, ανέπτυξαν τη συγκε
κριμένη εγκληματική δραστηριότητα από το έτος 2003, ενώ πολλές 
φορές εμφανίζονταν ως «δικαιούχοι» οι ίδιες, αλλά και συγγενικά ή 
φιλικά τους πρόσωπα. Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί 244 περι
πτώσεις, οι οποίες εξετάζονται περαιτέρω και αφορούν στην έκδοση 
αποφάσεων για παροχές και επιδόματα, χωρίς να υπάρχουν τα απα
ραίτητα παραστατικά έγγραφα. Εκτιμάται ότι η συνολική οικονο
μική ζημιά για το ΙΚΑ, θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 6 εκατομμύρια 
ευρώ, που έχουν πιστοποιηθεί, από τη μέχρι τώρα έρευνα της Γε
νικής Διεύθυνσης Επιθεώρησης του Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ. Επιπλέον, σύμ
φωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από Πιστωτικά Ιδρύματα, 
Οικονομικές Υπηρεσίες και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των εμπλε
κόμενων υπαλλήλων, διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις με
ταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων, των τραπεζικών καταθέσεων 
και των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων, από το έτος 2003 
έως και σήμερα. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, σε 
έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των εμπλεκομένων στην Ατ
τική και τη Λακωνία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: το χρηματικό 
ποσό των 966.900 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500,200,100 και 50 
ευρώ, 4 φύλλα επιταγών συνολικής αξίας 110.000 ευρώ, 45 ατομι
κά βιβλιάρια διαφόρων ασφαλισμένων του ΙΚΑ, καρτέλες ενσήμων 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 13 σφραγίδες υποκαταστήματος του ΙΚΑ, διαφό
ρων Τμημάτων, καθώς και φυσικών προσώπων και επαγγελματι- 
ών. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν 4 πολυτελή 
αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, ιδιοκτησίας τους. Οι συλληφθέ- 
ντες με την σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα. Επίσης, η υπόθεση διερευνάται και από 
την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκλη

ματικές Δραστηριότη
τες και Χρηματοδότησης 
της Τρομοκρατίας, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτή
των της. Τις αστυνομικές 
έρευνες, οι οποίες συνεχί
ζονται για την ταυτοποί
ηση και άλλων συνεργών 
τους, διεξάγει το Τμήμα 
Κοινωνικής και Ασφαλι
στικής Προστασίας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, 
σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Επιθεώρησης του Ι.ΚΑ.

ΛΑΘΡΑΙΟΣ ΚΑΠΝΟΣ

Δ
ικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σχηματίσθηκε από την 
Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρο
νικού Εγκλήματος, σε βάρος 5 αλλοδαπών (4 υπήκοοι Κί

νας και ένας Βιετνάμ), ηλικίας 32, 29, 27, 25 και 44 ετών, για λα
θρεμπόριο μεγάλων ποσοτήτων καπνού. Ειδικότερα αστυνομικοί 
της Δ.Α.Δ.Αττικής, σε έλεγχο που πραγματοποίησαν σε Ι.Χ φορτη
γό στο Αιγάλεω, εντόπισαν ποσότητες λαθραίου καπνού. Στο όχη
μα επέβαιναν 3 από τους συλληφθέντες (32χρονος, 29χρονος και 
27χρονος), ενώ οι άλλοι δυο (25χρονος και 44χρονος) συνελήφθη- 
σαν εξερχόμενοι από παραπλήσια αποθήκη, όπου επίσης εντοπίστη
καν ποσότητες λαθραίου καπνού. Την προανακριτική διερεύνηση 
της υπόθεσης χειρίστηκε το Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης 
της Οικονομικής Αστυνομίας, το οποίο σχημάτισε και τη σχετική 
δικογραφία. Στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: 9 τόνοι περίπου λαθραίου καπνού σε 2.265 νάιλον συσκευα- 
σίες, το φορτηγό αυτοκίνητο, μία ηλεκτρονική ζυγαριά, ένας φο
ρητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, 2 φορητές μονάδες μνήμης και 
6 κινητά τηλέφωνα. Στις συσκευασίες του λαθραίου καπνού, ανα
γράφονταν, σε λατινική και ασιατική γραφή, ότι περιέχουν κινέ
ζικο τσάι, ενώ ήταν τοποθετημένες σε μεγάλα χαρτοκιβώτια και 
σακιά. Εκτιμάται ότι από την παράνομη αυτή δραστηριότητα οι δι- 
αφυγόντες δασμοί και φόροι για το Ελληνικό Δημόσιο ξεπερνούν 
τα 1.200.000 ευρώ. Για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση αναζη- 
τούνται ένας 32χρονος υπήκοος Κίνας, ιδιοκτήτης του φορτηγού 
και δύο ομοεθνείς του, ενοικιαστές της αποθήκης. Σε βάρος των 
εμπλεκομένων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χα
ρακτήρα για λαθρε
μπόριο, ενώ επιπλέον 
οι 3 από τους συλλη
φθέντες (32χρονος,
29χρονος και 27χρο- 
νος) και για παράνομη 
είσοδο στη χώρα.
Οι συλληφθέντες με 
την σχηματισθείσα σε 
βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν στον αρμόδιο εισαγγε
λέα, ενώ η ποσότητα λαθραίου 
καπνού εστάλη στο αρμόδιο Τε
λωνείο για τον ακριβή προσδι
ορισμό των διαφυγόντων δα
σμών και φόρων. ]
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S P  ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ
W  ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Επαναλειτουργία αίθουσας εκδηλώσεων, 
εστιατορίου και κυλικείου στον ιστορικό χώρο

Του Ταξιάρχου Αθανασίου Ματσίκα
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε.Λ./Κ.Ο.Α.Δ./Α.Ε.Α.

Όπως:
ώστε να καταστήσουν λειτόυρ

είναι γνωστό στον ευρύτερο χώρο του Υπουργείου, υπάρχουν οι κτιριακές εγκα- 
• ταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών, στις οποίες τα τελευταία χρόνια έγι
ν α ν  προσπάθειες αποκατάστασης φθορών, συντήρησης και βελτίωσης ούτως 

[ καταστήσουν λειτόυργικές, με αποτέλεσμα, στη συνέχεια, πολλές Υπηρεσίες του Αρχηγείου να μετα
φερθούν στους χώρους της.
Στις δύο αίθουσες του ισογείου πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις, όπως: Γιορτή Ελληνικής Αστυνομί
ας, Αποστράτων, Πολιτικών Υπαλλήλων, ΠΟΑΣΥ, Βραβεύσεις παιδιών αστυνομικών από τον Ο.Φ.Α Αθηνών 
κ.λπ., ενώ σε εβδομαδιαία βάση η μια αίθουσα χρησιμοποιείται από τις Σχολές Χορού και Πολεμικών Τεχνών της 
Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και για πρόβες από τη Θεατρική Ομάδα του Σώματος.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας που αποτελεί ένα σύνολο από 55.000 άτομα, στε
ρείται ενός χώρου εστίασης και κοινωνικών εκδηλώσεων. Η πρόταση της αναβάθμισης και εκμετάλλευσης των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων μπορεί να μελετηθεί και αξιολογηθεί παράλληλα με την κάλυψη της ανάγκης δη
μιουργίας χώρων εστίασης και κοινωνικών εκδηλώσεων στον ευρύτερο χώρο του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Η τριακοσίων περίπου τ.μ. αίθουσα εστιατορίου, ο περιβάλλοντας χώρος και τα μαγειρεία της πρώ-
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ην Σχολής Αξιωματικών μπορούν με τις κατάλληλες τροποποιήσεις 
να αποτελόσουν τους ιδανικότερους χώρους εστίασης πολιτιστικών 
και κοινωνικών εκδηλώσεων του ανθρώπινου δυναμικού της Ελλη
νικής Αστυνομίας.
Η χρησιμότητα της δημιουργίας ενός χώρου εστίασης και κοινωνικών 
εκδηλώσεων στους κόλπους της Ελληνικής Αστυνομίας είναι αναμφί
βολη και επιτακτική για τους εξής λόγους:
1. Η 300 τ.μ. αίθουσα εστιατορίου και τα μαγειρεία της Σχολής Αξιω
ματικών μπορούν να αποτελεσουν ένα χώρο σίτισης ή παροχής αφε
ψημάτων στα πρότυπα λειτουργίας των Λεσχών των Ενόπλων Δυ
νάμεων σε όλους τους εν ενεργεία και αποστράτους αστυνομικούς ως 
και στο λοιπό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ιδιαιτερότη
τα της αποστολής και του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας καθιστά 
απαραίτητη την πολύωρη παραμονή της ηγεσίας και των επιτελών 
αξιωματικών στο χώρο εργασίας του Αρχηγείου. Η δημιουργία, λοι
πόν, μιας λέσχης εστίασης και σίτισης στο χώρο του Αρχηγείου μπορεί 
να αποτελέσει μια ουσιαστική λύση στη πραγματική αυτή ανάγκη των 
επιτελών αξιωματικών και αστυνομικών γενικότερα.
2. Οι αλλαγές που έχουν επέλθει στο σύγχρονο τρόπο διαβίωσης του 
αστυνομικού προσωπικού, καθιστούν αναγκαία τη συνεύρεση αστυ
νομικών κάθε βαθμού, ηλικίας και διαφορετικών βιωμάτων, έτσι ώστε 
να είναι δυνατή η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και γενικότερα η 
καλλιέργεια και ανάπτυξη αστυνομικής κουλτούρας παράγοντας ιδι
αίτερα σημαντικός για τα συναισθήματα ομοψυχίας και αλληλεγγύης 
που πρέπει να χαρακτηρίζουν τους αστυνομικούς με βάση τα οποία 
πορεύτηκαν στο πέρασμα του 
χρόνου...
3. Στον ευρύτερο χώρο της 
πρώην Σχολής Αξιωματικών 
στεγάζεται η εκκλησία των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών όπου 
τελούνται διάφορα μυστήρια 
(γάμοι, βαπτίσεις) των εν ενερ- 
γεία και αποστράτων αστυνομι
κών. Είναι γνωστό ότι οι ανω
τέρω θρησκευτικές εκδηλώσεις 
συνοδεύονται κατά κανόνα με 
κοινωνικές εκδηλώσεις εστία
σης και αναψυχής Η ανάπλα
ση και αναβάθμιση των χώρων 
της πρώην Σχολής Αξιωματι
κών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση των εν ενερ- 
γεία και αποστράτων αστυνομικών με τη διοργάνωση των ανωτέρω 
κοινωνικών εκδηλώσεων στους χώρους αυτούς σε συνέχεια κάθε θρη
σκευτικής εκδήλωσης που θα λαμβάνει χώρα στην εκκλησία. Τα οφέ
λη της ανωτέρω χρήσης θα είναι διπλά. Οι ενδιαφερόμενοι θα εξοικο
νομούν χρήματα, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου κόστους αυτών 
των συνεστιάσεων, αλλά και η λέσχη θα αποκομίζει αρκετά έσοδα από 
τις εκδηλώσεις αυτές παρά την χαμηλή τιμολόγηση.
Σημειώνεται εδώ, ότι για πολλές γενιές αξιωματικών ο ευρύτερος χώ
ρος της Σχολής αποτελεί έναν τόπο έντονων συναισθηματικών βιω
μάτων, τον οποίο θα ήθελαν να συνδυάσουν με σημαντικά κοινωνικά 
γεγονότα της ζωής τους, αλλά και ευρισκόμενοι στην περιοχή για λό
γους αναψυχής να έχουν τη δυνατότητα να γευματίσουν ή να λάβουν 
κάποιο είδος αφεψήματος.
4. Επιπλέον, στο χώρο αυτό θα μπορεί να πραγματοποιείται κάθε εί

δους εκδήλωση για τα παιδιά των αστυνομικών σε διάφορες ετήσιες 
εορτές (Χριστούγεννα, Αποκριές κ,λπ.) ως είθισται να διοργανώνεται 
από τη Δ/νση Δημοσίων Σχέσεων μέχρι σήμερα σε αίθουσες διαφόρων 
ξενοδοχείων με κόστος αρκετά υψηλό. Η χαρά των παιδιών και του 
προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ιδιαίτερα έντονη σε τέ
τοιες εκδηλώσεις γεγονός που τις καθιστά αναγκαιότητα.
5. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται από το Αρχηγείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας, τιμητικές εκδηλώσεις προς τιμήν των αποστράτων 
αστυνομικών με παράθεση δεξιώσεων. Αυτές λοιπόν, οι εκδηλώσεις 
θα μπορούσαν να διοργανωθούν στους αναβαθμισμένους χώρους της 
πρώην Σχολής Αξιωματικών με κάθε επισημότητα προς τους καλε
σμένους Στο σημείο αυτό δεν θα πρέπει να παραλείψουμε και τις ανά
λογες τιμητικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται προς τιμήν του 
Προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου.
6. Η αίθουσα αυτή να είναι διαθέσιμη για κάθε είδους γεύματα -  δεξι
ώσεις που θα μπορούν να παρέχουν η πολιτική και αστυνομική ηγε
σία προς τιμήν φιλοξενούμενων πολιτικών ή ανωτάτων στελεχών 
Σωμάτων Ασφαλείας άλλων κρατών. Βασικά πλεονεκτήματα του χώ
ρου αυτού για το σκοπό αυτό είναι οι συνθήκες ασφάλειας που παρέ
χει, αφού πρόκειται για μόνιμα φυλασσόμενο χώρο σε σύγκριση με 
κάθε άλλο χώρο εστίασης για τον οποίο θα πρέπει να ληφθούν ειδικά 
μέτρα ασφάλειας και τάξης με διάθεση ανάλογης αστυνομικής δύνα
μης, καθώς και η εγγύτητα στο Υπουργείο και το Αρχηγείο με γνώ
μονα την οικονομία του χρόνου των συμμετεχόντων του γεύματος -  
δεξίωσης και την αποφυγή κυκλοφοριακών συμφορήσεων κατά την

μετακίνησή τους.
7. Στις εγκαταστάσεις των μα
γειρείων που θα λειτουργούν 
παρακείμενα του χώρου της 
λέσχης θα μπορούν να ετοιμά
ζονται διάφορα είδη εστίασης 
(π.χ. είδη μπουφέ), προκειμέ- 
νου να μεταφερθούν και προ- 
σφερθούν στις εκδηλώσεις της 
Ελληνικής Αστυνομίας που 
πραγματοποιούνται σε άλλους 
χώρους εντός Αττικής υποκα- 
θιστώντας τις διάφορες εται
ρίες παρασκευής γευμάτων 
(catering) που μέχρι σήμερα 
αναλαμβάνουν συμβατικά με 

το ανάλογο τίμημα να καλύψουν την ανάγκη αυτή.
Αξίζει να προσθέσουμε την ανάγκη προβολής του έργου της Ελλη
νικής Αστυνομίας και της συμβολής της στην διαπαιδαγώγηση της 
νεολαίας καθώς και την καλλιτεχνική καλλιέργεια του αστυνομικού 
προσωπικού, όπως και των μελών των οικογενειών αυτών, κυρίως 
των τέκνων τους, εκμεταλλευόμενοι την υπάρχουσα καλλιτεχνική 
ομάδα θεάτρου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία στεγάζεται στο 
χώρο του πρώην κινηματογράφου της πρώην Σχολής Αξιωματικών 
250 τ.μ.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να αξιοποιηθεί καλύτερα και να 
αναβαθμιστεί ο χώρος αυτός, μέσω κάποιων παρεμβάσεων, προκειμέ- 
νου να αποτελεί ένα χώρο καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ικανό να εξυ
πηρετεί τους ειδικότερους σκοπούς:
Α. Να αποτελεί ένα χώρο όπου θα υποδέχεται επισκέπτες μαθητές δι
αφόρων βαθμιδών εκπαίδευσης μετά από συνεννόηση και πρόγραμμα

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ 

ΘΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ,

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΛΕΣΧΗ

ΘΑ ΑΠΟΚΟΜΙΖΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ,

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
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επισκέψεων που θα καταρτίζεται σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και οι οποίοι θα παρακολουθούν θεατρική παράσταση που 
θα ανεβαίνει από τη θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας με 
θέμα που όσο το δυνατόν θα προσπαθεί να μεταδώσει στους μαθη
τές μηνύματα σχετικά με τα κοινωνικά αγαθά της τάξης της ασφά
λειας και του κοινωνικού έργου της αστυνομίας ή θέματα που απα
σχολούν τους νέους όπως η πρόληψη της βίας των ναρκωτικών 
της εφηβικής εγκληματικότητας κ.λπ. Επίσης πέραν της θεατρι
κής παραστάσεως να μπορεί να διεξάγεται παρουσίαση δράσεων της 
Ελληνικής Αστυνομίας με τη χρήση οπτ ικοαουστ ικών μέσων που 
θα είναι εγκατεστημένα στο χώρο με ιδιαίτερη έμφαση στους το
μείς που είναι ιδιαίτερης σημασίας 
αναλογιζόμενης και της ηλικιακής 
ομάδας των κάθε φορά επισκεπτών 
μαθητών, όπως για παράδειγμα δρά
σεις σε θέματα ναρκωτικών, βίας 
στους αθλητικούς χώρους και εφη
βικής εγκληματικότητας Με τον 
τρόπο αυτό θα συμβάλλει η αστυνο
μία μέσα από τον προληπτικό ρόλο 
της στην προφύλαξη της νεολαίας 
από μορφές εγκληματικότητας που 
την απασχολούν, αλλά και θα ανα- 
δείξει το έργο της και θα προσεγ
γίσει την νεολαία, που αποτελεί το 
φυτώριο για την άντληση ανθρώπι
νου δυναμικού.
Β. Να διεξάγονται στο χώρο αυτό 
θεατρικές παραστάσεις τόσο από 
την θεατρική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και από προ
σκεκλημένες άλλες θεατρικές ομάδες κυρίως σχολών θεάτρου, προ- 
κειμένου να ανεβάζουν παιδικές θεατρικά; παραστάσεις για τα παι
διά των αστυνομικών σε διάφορες ετήσιες εορτές (Χριστουγέννων, 
Πάσχα, κ.λπ.) αντί απτές να διοργανώνονται από επαγγελματικές 
θεατρικές ομάδες σε εμπορικά θέατρα, μειώνοντας με τον τρόπο αυ
τό το κόστος αυτών των εκδηλώσεων. Επίσης, θα μπορούν να διε
ξάγονται θεατρικές παραστάσεις με κοινό αστυνομικούς όλων των 
βαθμών ή αποστράτους με σκοπό την καλλιέργεια πτυχών της προ
σωπικότητας αυτών πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για την 
εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.
Γ. Στο χώρο αυτό να διεξάγονται διαφόρων μορφών επετειακές, τε
λετές, ομιλίες ή εκδηλώσεις προς τιμήν εν ενεργεία ή αποστράτων 
αστυνομικών, όπως για παράδειγμα τιμητικές απονομές που λαμ
βάνουν χώρα σε διάφορους άλλους χώρους, σήμερα, όπως η βρά
βευση αριστούχων μαθητών από τον Ο.Φ.ΑΑ, οι οποίες τελετές 
και εκδηλώσεις θα μπορούν να συνοδεύονται από κοινωνική εστία
ση στο διπλανό χώρο της λέσχης, σύμφωνα με τα προτεινόμενα στις 
προηγούμενες παραγράφους.
Η λειτουργία των παραπάνω χώρων θα γίνει εντάσσοντας αυτούς 
στην υφιστάμενη λέσχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Λειτουργιών 
του Α.Ε.Α. με την ανάλογη ενίσχυση αυτής με ολιγάριθμο προσω
πικό τόσο για την κάλυψη των θέσεων μαγείρων, τραπεζοκόμων, 
και λοιπών καθηκόντων, αλλά και διοικητικού προσωπικού που θα

είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των προτάσεων αυτών. Τα 
έσοδα από τη λειτουργία αυτών, τα οποία υπολογίζεται να είναι αξι
οσημείωτα, θα διατίθενται μέσω της λέσχης και της Διεύθυνσης Οι
κονομικών του Α.Ε.Α. σε ταμεία αρωγής αστυνομικών και λοιπούς 
κοινωνικούς σκοπούς.
Οι κάθε είδους παρεμβάσεις στους προαναφερόμενους χώρους, προ- 
κειμένου να χρησηιοποιηθούν για τους παραπάνω σκοπούς εκτι- 
μάται ότι θα είναι περιορισμένες, αφού η κατάσταση των χώρων 
αυτών είναι καλή. Η εξοικονόμηση πόρων από την πραγματοποί
ηση εκδηλώσεων εκεί, αντί για άλλους μισθωμένους για το σκοπό 
αυτό χώρους, αλλά και η αύξηση των εσόδων της λέσχης θα είναι

σημαντική. Η συναισθηματική και 
καλλιτεχνική πλευρά του θέματος, 
όπως η προβολή του έργου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και η συμβο
λή της στην καλλιέργεια των νέων 
σε εποχές ιδιαίτερα κρίσιμες, αποτε
λούν σημαντικές πτυχές της πρότα
σης αυτής.
Η παρούσα πρόταση είναι θεμιτό να 
εξεταστεί και να αξιολογηθεί υπό το 
πρίσμα της γενικότερης έλλειψης 
διοικητικών υποδομών και υπη
ρεσιών διοικητικής υποστήριξης 
προς το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας. Αν και στην Ελληνική 
Αστυνομία υπηρετεί μεγαλύτερο σε 
αριθμό μόνιμο προσωπικό από οποι- 
οδήποτε- άλλο- Σώμα των Ενόπλων 

Δυνάμεων ή των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, αναμφισβήτητα 
παρέχονται σε αυτό οι λιγότερες υπηρεσίες διοικητικής υποστή
ριξης, αφού τα λοιπά σώματα διαθέτουν υποδομές λεσχών σίτι
σης και κοινωνικών εκδηλώσεων, οικήματα στέγασης προσωπικού 
και των οικογενειών αυτού, νοσοκομεία, τουριστικά θέρετρα, παι
δικούς σταθμούς χώρους ψυχαγωγίας και εκδηλώσεων κ.λπ. και 
παρέχουν στο προσωπικό τους τις αντίστοιχες υπηρεσίες κάνοντας 
χρήση αυτών.
Συμπερασματικά, λοιπόν, θα πρέπει να τονίσουμε τα συνολικά οφέ
λη από την υιοθέτηση και πραγμάτωση της πρότασης αυτής τό
σο προς το συμφέρον της Ελληνικής Αστυνομίας, του προσωπικού 
της όσο και υπέρ του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα. ]

*Σε συνάντηση που είχε η Αστυνομική Ανασκόπηση με τον Πρόεδρο της Επιτρο
πής υλοποίησης του έργου, Αστυν. Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Σολδάτο, ενημερω
θήκαμε ότι ολοκληρώνονται, ήδη, τα έργα ανακαίνισης στο χώρο που θα σιεγα- 
οθεί το κυλικείο-καφενείο, ενώ παράλληλα η Επιτροπή έχει μελετήσει διάφορες 
προτάσεις για τη διαρρύθμιση του εστιατορίου, προκειμένου να στεγααθούν σύγ
χρονα μαγειρεία και βοηθητικοί χώροι. Σκοπός της Επιτροπής είναι να λειτουρ
γήσει το συντομότερο το καφενείο, από το οποίο θα εξυπηρετούνται, εκτός από το 
προσωπικό των υπηρεσιών, και απόστρατοι συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να 
επισκέπτονται το γνώριμο χώρο των Σχρλών. Σε αυτή την προσπάθεια, οποια- 
δήπστε συνδρομή είναι ευπρόσδεκτη. Τηλέφοχνα επικοινωνίας μ ε την Επιτροπή 
(210- 7481538, 210- 7774688, 210- 6977246).

ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΜΕ, 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ 
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ’ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ 

ΥΠΗΡ ΕΤΟΥΜΕ
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ΠΟΙΟΣ ΟΑ ΠΛΗΡΩΝΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3SS1 ΕΝΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΤΗΝΟ 
ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ ΓΙΛΕΚΟ;

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

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

Αν ήξί σαν, ό,τι στην Ολλανδία, στη χώρα που κατασκευάζεται το 
Dyneema, το σύνολο των Αστυνομικών Υπηρεσιών (ένστολοι, ασφάλεια, ειδικές 
μονάδες) εμπιστεύονται και έχουν προμηθευτεί αποκλειστικά και μόνο, 
γιλέκα BSST.

Αν η< pcιν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν τις αυστηρότερες 
κατασκευαστικές προδιαγραφές ISO και TUV.

Αν ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST πληρούν και ξεπερνούν τις 
προδιαγραφές NIJ ΜΙΑ, πληρούν την προδιαγραφή SK 1 της Γερμανικής 
Αστυνομίας, η οποία προβλέπει βολές εξ' επαφής με 10 κιλά πίεση του 
όπλου επί του γιλέκου και βύθιση ίση ή μικρότερη από όση 
προβλέπεται βάσει NIJ.

Αν : ραν, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή πιστοποίηση για
αναχαίτιση μολύβδινων βολίδων επικαλλυμένων με ατσάλι 7.62x25 Tokarev, 
εξ' ολοκλήρου ατσάλινων βολίδων 9x18 Makarov και ορειχάλκινων 
βολίδων Action 4 Ruag και QD-PEP Men.

, ό,τι τα γιλέκα BSST διαθέτουν ειδικούς απορροφητές 
κρούσης στο ηλιακό πλέγμα και στη σπονδυλική στήλη, που μειώνουν την 
βύθιση κατα 15 χιλιοστά.

, ό,τι τα γιλέκα BSST είναι τα λεπτότερα, πιο άνετα, πιο 
εύκαμπτα, ελαφρύτερα και πιο προηγμένα, κατασκευαστικά, γιλέκα στην 
παγκόσμια αγορά.

, ό,τι κατασκευάζονται και στα μέτρα τους, μέσω 
ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 30.000 μεγέθη, ώστε να καλύπτουν 
ακριβώς οποιονδήποτε σωματότυπο, διαφορετικά για άντρες και 
διαφορετικά για γυναίκες, χωρίς καμία επιβάρυνση τιμής, άσχετα με το 
μέγεθος.

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

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

ηλεκτρονικό υπολογιστή που αναφέρουν:
τύπο, κατασκευαστή, ημ. κατασκευής, ημ. λήξης, σειριακό αριθμό, προδιαγραφές.

, ό,τι τα γιλέκα BSST αντικαθιστάνται άμεσα σε περίπτωση 
που βληθούν σε καταγεγραμμένο περιστατικό.

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 10 ετών για την 
αντιβαλλιστική τους ικανότητα.

, ό,τι τα γιλέκα BSST έχουν γραπτή εγγύηση 20.000.000 € 
για όλη τη διάρκεια των 10 ετών.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ

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

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

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390



[  ΝΟΜΟΣ & ΗΘΙΚΗ ϊ

Του Κωνσταντίνου Γ. - Α. Νιάρχου
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (Φ.Σ.Π. ΑΘΗΝΩΝ)

της υπάρξεως του προς το Εσύ της υπάρξεως του Άλλου. 
Διά του ερωτήματος αυτού ο άνθρωπος υπερβαίνει την 
κατανόησιν της πραγματικότητας που του παρέχει η επι
στημονική γνώσις και δια της πράξεως του επιχειρεί να 
καταστήση ον, πραγματικότητα, εκείνο που είναι «μη 
όν». Άλλωστε δια του ερωτήματος «τι πρέπει να πράξω» 
ο άνθρωπος έλκεται από την ικανοποίησιν του υπερτά- 
του στόχου του, την ελπίδα του προς το απόλυτον και την 
ικανοποίησιν της ενδογενούς φοράς του είναι του προς το 
πλέον είναι της υπάρξεως μέσω της δημιουργικής πράξεως, 
ως αυταποδείκτου καταξιώσεως της εσωψυχικής λαχτά
ρας του να γίνη μέρος της δημιουργίας εντός της κοσμικής 
πραγματικότητος. Η ζωή αυτή καθ’ εαυτήν υπάρχει και

ο και’ εξοχην πρόβλημα της φιλοσοφί
ας, ως ελευθέρας διαλλεκτικής του λόγου, είναι αυτό της 
ηθικής και της εφαρμογής της εντός της κοινωνίας δια της 
πολιτικής. Το ηθικό πρόβλημα της ανθρώπινης ζωής είναι 
κυκλικό, διαλεκτικό και αιώνιο, είχε, έχει και θα έχει ισχύ 
εφόσον θα υπάρχουν άνθρωποι ως όντα-ζώα πολιτικά και
κοινωνικά.

Το θεμελιώδες ερώτημα της ηθικής είναι «τί πρέπει να 
πράξω». Πρόκειται περί του πλέον κατεπείγοντος ερωτή
ματος το οποίον τίθεται ενώπιον κάθε ανθρώπου άμα τη 
εισόδω του, πρωτίστως δια της συνειδήσεως του εις την 
ζωήν, δηλονότι όταν ωριμάση ηθικώς και πνευματικώς 
και καταστήση νοητήν την δυμανικήν σχέσιν του Εγώ

ΝΟΜΟΣ , 
κ α ι ηθικη
ΤΩΝ 1 
ΣΎΝΕΙΔΗΣ]
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Η ΗΘΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΕΙ

ζητεί από τον άνθρωπον να  την επιβε
βαίωση δια τη ς πράξεώς του. Το ερώ
τημα «τί πρέπει να  πράξω» είναι πολύ 
πλησίον τη ς ζωής παρά η  θεωρητική 
γνώ σις του κόσμου και η απόκοσμη 
επαγγελία της θρησκείας. Ό ν τ ω ς  το 
πρόβλημα τη ς ηθικής εμπεριέχει την  
άμεσον αγωνίαν της ζωής, καθώς 
και τη ν  τραγικήν τη ς απορίαν, όταν 
ενσυνειδήτω ς γίνεται η  ιδία η ζωή 
πράξις. Άλλωστε η  καθημερινή βιω
ματική  εμπειρία της ζωής θρυμματί
ζεται από ερωτήματα περ ί του πρα- 
κτέου και συγκεφαλαιουται μέσω 
τη ς δημιουργικής ενεργείας μας. Δεν 
υπάρχει δυνατότης ν ’ απαλλαγή η 
ζωή από τη ν  σκληρόν πραγματικό
τητα  της φοράς πρός δημιουργίαν, 
αφού αυτή  είναι η  ιδία η ουσία και η 
φύσις τη ς υπάρξεως της. Δ ίχω ς την  
δημιουργικήν τάσιν η  ζωή είναι αδι
ανόητος. Ό ντω ς, κάθε φοράν, κατά 
την  οποίαν ο άνθρωπος θα θέση το 
ερώτημα «τί πρέπει να  πράξω» είναι 
ηθικώ ς μόνος του, διότι μόνος του 
καλείται ν ’ αποφασίση δια τη ν  εκτέ- 
λεσιν της πράξεως. Α υτήν η πράξις 
είναι μοναδική, έχει ιδικό της νόημα, 
είναι ανεπανάληπτος, δηλαδή ανήκει 
εις τη ν  πραγματικότητα, ούτε ξανα
γίνεται και ασφαλώς ούτε απογίνεται.
Ε π ί πλέον η στιγμή, όπου η  πράξις 
συνετελέσθη, είναι κ ι αυτή  μοναδική 
και ανεπανάληπτος, είναι η υπερτάτη στιγμή  τη ς δημιουρ
γίας, τη ς καταφάσεως τη ς ανθρώ πινης υπάρξεως εντός του 
ιστορικού γίγνεσθαι.
Είς όλην αυτήν την  διαδικασίαν της δημιουργίας, εκ- 
φραζομένης ως αγωνία της ζωής η ηθική  παραμένει, ω ς επι
στήμη, εκτός αυτής, καθ’ όσον δεν διδάσκει πότε «τί πρέπει 
να  πράξω», διότι αυτό είναι ζήτημα τη ς προσωπικής ευθύ
νη ς του πράττοντος. Η  ηθική  διδάσκει «τι γενικώ ς πρέπει 
να  πράττεται, τι πρέπει να  γίνεται». Αν η ηθική  όριζε και το 
τ ί  τώρα, κάθε φορά, πρέπει ο κάθε άνθρωπος να  πράττη, τό
τε θα καταργούσε τόσον τη ν  ευθύνη  του πράττοντος όσον 
και τη ν  ελευθερίαν τη ς ζωής.

Ε ίναι προφανές ότι η  έννοια τη ς ευθύνης συνδυάζεται 
αρρήκτω ς μετά της ελευθερίας τη ς προσωπικότητος, η  
οποία προσωπικότης χω ρεί και εις τη ν  επιλογήν του πρα- 
κτέου. Η  ηθική ορίζει μόνον τα γενικά  κριτήρια  τη ς πρά
ξεως, το δέον γενέσθαι και ο υχ ί το γίγνεσθαι αυτό καθ’ 
εαυτό, καθ’ όσον η ανθρώ πινη ζωή θεμελιούται επ ί της 
αενάου ροής του ιστορικού χρόνου, όπου αποκαλύπτεται 
το μέγεθος της ελευθερίας της προσωπικής δημιουργίας.

Ως εκ τούτου η  ηθική  δεν είναι κωδικοποιημένον σύνο- 
λον προσταγών ή απαγορεύσεων, καθ’ όσον δεν εξαναγκά
ζει τον άνθρωπο, αλλά θέτει τη ν  αρχήν του αυταναγκα-

σμού και εν συνεχεία την ερμηνεύει. 
Ε ν  προκειμένω τονίζεται ότι τη ν  
συγκεκριμένην μορφήν του αυτα- 
ναγκασμού τη ν  προσδιορίζει ο ίδιος 
ο δημιουργός, αναλαμβάνοντας ταυ
τοχρόνους και τη ν  όλην ευ θύνη ν  της 
πράξεως. Τ ούτου ένεκα ο Αριστοτέλης 
χαρακτηρίζει την  ηθικήν ω ς πρακτι
κήν  φιλοσοφίαν, καθ’ όσον δ ι’ αυτής 
ωριμάζει και εκδηλούται εμπράκτως 
η  δημιουργική φορά του  ενεργούντος 
ανθρώπου: «Πάσα διάνοια ή πρακτική  
ή πο ιητική  ή θεωρητική», λέγει ο Αρι
στοτέλης (Η θικά Ν ικομάχεια 1139 
β), και προσθέτει «θεωρητικής φιλο
σοφίας τέλος αλήθεια, πρακτικής δ' 
έργου» (αυτόθι, 993 β 21). Η θικώ ς ο 
άνθρωπος αυτοδεσμεύεται αφ ' εαυ
τού, δεν δέχεται έξωθεν επιδράσεις και 
ούτω  πω ς παραμένει αγω νιστής της 
ελευθερίας του, δεδομένου ότι ο ηθι
κός νόμος εδράζεται επ ί τη ς  αυτενερ- 
γείας και τη ς αυτοδημιουργίας του 
ανθρώπου.
Κατά την νεωχέρα εποχή ο
Καντ έθεσε το ηθικόν πρόβλημα τη ς 
ζωής, τη ς αξίας και τη ς  ελευθερίας 
του ανθρώπου μέσω τη ς Κ ατηγορικής 
Προσταγής, η  οποία, δ ίχω ς το κάλλος 
τη ς  ιδέας του Αγαθού κατά τον Πλά
τωνα και το ανυπέρβλητω ν μεγαλείον 
τη ς  σωκρατικής αρετής, είναι η  πλέον 
σημαντική σύλληψ ις τη ς  η θ ικής ιδέ

ας. Η  Κ ατηγορική Π ροσταγή του Καντ δεν είναι απηλλαγ- 
μένη από σκληρότητα και στυγνότητα, παρά ταύτα παρα
μένει σημαντικώ ν αθλοθέτημα τη ς  ηθικής νοημοσύνης του 
ανθρώπου. Η  πλατω νική  διάκρισις μεταξύ του νοητού και 
του αισθητού κόσμου αποτελεί δια τον Καντ το θεμέλιων 
τη ς ελευθερίας του ανθρώπου, η  οποία, όμως τιθασσεύεται 
από τη ν  ύπαρξιν τη ς ιδέας του  απολύτου όντος. Πράγματι, 
η  κατάφασις τη ς  ιδέας του απολύτου όντος αποκαλύπτει 
τη ν  αποδοχή τη ς ω ς αφετηρίας και απω τάτης αρχής τω ν 
όντων, τα οποία εξαρτώνται εξ αυτής. Επομένως η ιδέα τη ς 
ελευθερίας είναι αρρήκτω ς συνδεδεμένη μετά του απολύ
του όντος, αποτέλεσμα δε τη ς  εξαρτήσεως αυτής είναι ο πε
ριορισμός της, υπό  τη ν  έννοιαν ότι αίτιος τω ν λεγομένων 
ελευθέρων πράξεων δεν είναι ο άνθρωπος τη ς  ελευθερίας 
αλλά το υπέρτατον όν εκ του οποίου εξαρτάται. Το όλον 
πρόβλημα τη ς σχετικής ή πλήρους ελευθερίας απησχόλησε 
τον Κάντ και κατέληξε ότι «η ελευθερία του ανθρώπου εί
ναι εφ ικτή  μόνον αν ο άνθρωπος, ω ς υποκείμενον τω ν πρα- 
ξεών του  είναι δυνατόν να  νοήση τον ευατόν του όχι μόνον 
εμπειρικώς αλλά και νοητώς». Π ροκειμένου να  υπερκερα- 
σθή η προφανής αντινομία του νοητού και του εμπειρικού 
χαρακτήρος της πράξεως, ο Κάντ υποστηρίζει ότι η  αυτο- 
συνειδησία του ανθρώπου απα ιτεί δ ιπλήν αυτοθεώρησιν:

«ΤΙ ΓΕΝΙΚΩΣ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΠΡΑΤΤΕΤΑΙ, ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ».

ΑΝ Η ΗΘΙΚΗ ΟΡΙΖΕ ΚΑΙ ΤΟ ΤΙ 

ΤΩΡΑ, ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ, ΠΡΕΠΕΙ Ο 

ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΠΡΑΤΤΗ,

ΤΟΤΕ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΟΥΣΕ ΤΟΣΟΝ 

ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΡΑΤΤΟΝΤΟΣ 

ΟΣΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ 
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δια της εμπειρίας η πράξις καθίσταται απλούς κρίκος του 
αισθητού κόσμου, ένα σημείον τη ς χρονικής α ιιιόχητος 
και ακολουθίας και ω ς εκ τούτου η  ελευθερία είναι περι
ορισμένη. Όμαχ;, η  θεώρησις του ενεργούντος προσώπου 
ω ς νοητού χαρακτηρος συνεπάγεται τη ν  αποδέσμευσιν του 
εκ τω ν χρονικώ ν περιορισμών, καθ’ όσον δεν υπόκειται εις 
τη ν  χρονικήν αιτιοκρατίαν αλλά εις τους νόμους, που ο ίδι
ος ο άνθρωπος θέτει εις τον εαυτόν του, διό και είναι ελεύ
θερος. Ο εμπειρικός χαρακτήρ είναι ετερόνομος, ενώ ο νοη
τός χαρακτήρ είναι αυτόνομος.
Η υπαρκίη αντίφασις μεταξύ τη ς εμπειρικής και της 
νοητής ελευθερίας οφείλεται εις το ότι έχουμε εντός μας τό
σο τον φυσικόν νόμον τη ς  αιτιότητος, υπό  του οποίου νό
μου κυριαρχούμεθα, όσον και τη ν  νοητήν ελευθερίαν. Ο 
συγκερασμός τω ν δυο αυτώ ν παραγόντων, κατά τον Καντ, 
επ ιτυγχάνεται δια της αποδοχής ότι η πράξις είναι αναγκαί- 
ον αποτέλεσμα της εμπειρίας αρρήκταχ; συνδεδεμένης με
τά του νοητού στοιχείου τη ς υπαρξεώς μας, διό και η  πρά
ξις μας δύναται να  θεωρηθή ως έκφρασις ελευθερίας, καθ’ 
όσον ο εμπειρικός χαρακτήρ είναι δημιούργημα του νοη
τού χαρακτήρος και συνεπώς είναι έργο ελευθερίας. 
Υπαρχεί σαφής διαφορά και αντιδιαστολή της 
ηθικής από τον νόμον και το δίκαιον. Ο Αριστοτέλης σα
φώ ς τονίζει ότι: «Η προαίρεσις δοκεί μάλλον τα ήθη  κρίνειν 
τω ν πράξεων» (Ηθικά Ν ικομάχεια ΙΙΙΙ β6). Η  αντιδιαστο
λή της ηθικής προς το δίκαιον αποδεικνύει το εσωτερικό 
της νόημα. Το δίκαιο και οι νόμοι, θεσμοθετούνται υπό  της 
πολιτείας προκειμένου να  εξυπηρετηθή μια σκοπιμότης η 
οποία αναφέρεται εις τη ν  ευημερίαν του πολίτου, τη ν  κα
νονικήν λειτουργία  τω ν θεσμών, την  ασφάλειαν τη ς  ζωής, 
την  κατά  το δυνατόν ορθολογιστικήν διανομήν του εθνι
κού και κοινω νικού πλούτου κ.λπ. Π άντα τ ’ ανωτέρω κεί- 
νται έξωθεν τω ν νόμω ν της πολιτείας και του δικαίου, είτε 
«φύσει» είτε «θέσει» νοούνται, όπως χαρακτηριστικώ ς λέ
γει ο Αριστοτέλης: «του πολιτικού δικαίου το μεν φυσικόν 
εστί, το δε νομικόν» (Η.Ν. 1134 β 18).

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα τη ς ηθικής είναι η εξ 
αυτής απόρροια του “χρέους”, το οποίον νοείται ω ς απει- 
κόνισις τη ς ηθικής, δεδομένου ότι εμπεριέχει το ελατήριον 
του είναι του καθώ ς και την  δικαιωσίν του, ω ς προς την  
δίχω ς σκοπιμότητα ενέργειάν του. Το ηθικόν χρέος είναι 
ότι είναι δια τον εαυτόν του και ο σκοπός του είναι κ α τ’ 
αποκλειστικότητα «αυτοσκοπός», εν αντιθέσει προς το 
δίκαιον, το οποίον δεν είναι «εντελέχεια». Κατά τον Κάντ 
το ηθικόν χρέος δεν πρέπει να  γίνετα ι από κλίσιν, δηλαδή 
από προσωπικήν εγω ιστικήν ευχαρίστησιν, καθ’ όσον ο 
ηθικός νόμος πρέπει ν ’απαλλαγή από τα πάθη και τον εγω
ισμόν. Ε ν  προκειμένω επιστρατεύεται η  βούλησις και ο 
λόγος δια να  καταστή το ηθικόν χρέος ελεύθερον υποκει
μενικώ ν υπολογισμών και «εγωπαθών» σκοπιμοτήτων. 
Αυτό ακριβώς είναι το νόημα της φράσεως του Κάντ: «το 
χρέος ένεκα του χρέους», υπό  τη ν  έννοια της προσφοράς, 
δίχαχ; σκοπιμότητα. Με τη ν  θεωρίαν του α υτήν απέκλεισεν 
ο Κάντ τον εγωισμόν και το συναίσθημα από τον χώρον 
της ηθικής.
Σχοχος της ηθικής, ως του κα τ’ εξοχήν προσωπι-

& ΗΘΙΚΗ :

κού αγωνίσματος, είναι η επικράτησις της βουλήσεοος και 
της προαιρέσεως έναντι τη ς  επιθυμίας και τη ς  αυθαιρεσί
ας. 'Οντως, δ ίχω ς τον αγώνα μεταξύ χρέους και πάθους 
δεν υπάρχει, ούτε είναι νοητή  η αρετή εις τον άνθρωπον, 
ο οποίος μετέχει του τε αισθητού και του νοητού κόσμου. 
Π ράγματι, η  ηθική  πάλη του ανθρώπου είναι συνεχής, δί
χω ς τέλος και φυσικά δίχοος έπαθλον, διότι αν συνέβαινεν 
αυτό θα ισοδυναμούσε με τη ν  αλαζονίαν. Ε ίναι δε προφα
νές ότι ο ηθικώ ς αγωνιζόμενος άνθρωπος δυσκόλως γίνετα ι 
αιχμάλωτος τη ς αλαζονείας.
Ε ν  προκειμένω καλείται ο άνθρωπος δια του νού να  υπερ- 
βή το πάθος του, αλλά μόνον στιγμιαίως, καθ’ όσον το πά
θος επανέρχεται, είναι παρόν και ακοίμητος εντός μας, και 
απαιτείται εκ νέου προσπάθεια δια να  υπερνικηθή. Ασφα
λώ ς πρόκειται δια «σισύφειου» έργου του ανθρώπου. Τού
του ένεκα δεν είναι δυνατόν να  καυχηθή  ο άνθρωπος ότι 
είναι ηθικώ ς τέλειος. Έ ν α ς  τέτοιος ισχυρισμός είναι ηθι
κή  φαντασιοκοπία. 'Ο ντω ς η καύχησις δια δήθεν ηθικήν 
τελειότητα αποτελεί επιστροφήν εις τον εγωισμόν και την 
φ ιλαυτίαν, άρνησιν τη ς  πνευματικής δομής τη ς  ανθρώ πι
ν η ς  προσωπικότητος.

Ε ν αντιθέσει προς τη ν  ηθικήν και το χρέος, η  επιβολή του 
δικαίου επ ί του εσωτερικού φρονήματος του πολίτου συνε
πάγεται και τη ν  βαθμιαίαν αυτού αλλοίωσιν και μετάλλα- 
ξιν. Το δίκαιον, όπως ετονίσθη ήδη, δεν είναι «εντελέχεια», 
δηλαδή ο σκοπός του κείται έξωθεν αυτού, δηλαδή εις την 
κοινω νικήν και πολιτικήν  ευταξίαν: «Τίνος χάριν συνέστη- 
κεν η  πόλις», λέγει ο Αριστοτέλης, «ου του ζήν ένεκεν, ουδέ 
συμμαχίας, ουδέ του μη αδικείν σφάς αυτούς, ουδέ δια τάς 
αλλαγάς και τη ν  χρήσιν, αλλά του  ευ ζήν ένεκεν» (Πολι
τικά  1278 β 16, 1280 α 31, β 30,1261 α25). Το δίκαιον δεν 
ενδιαφέρεται να  γνω ρίση τα  κ ίνητρα  που ω θούν τον πολί
τη ν  να  συμμορφωθή πρός τας επ ιταγάς του, ούτε εξετάζει 
τα  φρονήματα του, μήτε ερευνά τη ν  ευδιάθετον προαίρε- 
σιν του, διότι θα περιώριζε ασφυκτικούς τη ν  εσωτερικήν 
του ελέυθερίαν. Η  έννοια του δικαίου συνάπτεται προς την  
π ιστήν τήρησιν τω ν νόμων, είτε από φόβον κάποιας ποινής 
είτε διότι αυτό συμφέρει τη ν  εξουσίαν. Ό μ ω ς  εις ουδεμίαν 
περίπτω σιν η τήρησις τω ν νόμω ν εξαρτάται από τη ν  θυμι- 
κήν  κατάστασιν του πολίτου.

Το κράτος θεμελιώνεται επ ί τη ς  τηρήσεοος και τη ς  ισχύος 
τω ν νόμων, όπου η άσκησις εξαναγκασμού επ ί τω ν συνει
δήσεων τω ν πολιτώ ν είναι πλέον ή εμφανής, πράγμα 
το οποίον είναι αδιανόητον εις τη ν  περιοχήν του ηθικού 
νόμου και της ηθικότητος εν γένει. Ο ηθικός νόμος πηγάζει 
εκ του εσωτερικού τω ν πολιτώ ν κόσμου και υπαγορεύεται 
από τη ν  ελευθερίαν τη ς βουλήσεως των. Ε ις ην περίπτω- 
σιν ο ηθικός νόμος ήθελε καταφύγει εις τον εξαναγκασμόν 
τότε θα καθίστατο «ανήθικος», καθ’ όσον θα απούσιαζε η 
ελευθερία της βουλήσεως.

Ό ν τω ς  η ηθική  απαιτεί τη ν  εσωτερικήν συγκατάθεσιν 
του δρώντος υποκειμένου πρός πραγμάτωσιν του ηθικού 
νόμου. Ε ίναι προφανές ότι εις τη ν  περίπτω σιν τη ς  ηθι
κής απαιτείται κατάφασις τη ς  ελευθέρας συνειδήσεως. 
Ε ίναι εμφανής εις τη ν  ηθικήν η  «ηθική νοημοσύνη» του 
ανθρώπου. Επομένως υφ ίσταται σαφής διάκρισις μεταξύ
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ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ
του νόμου, τη ς νομιμότητας και της 
ηθικής, της ηθικότητος. Τα προστάγ
ματα του δικαίου είναι εξωτερικά και 
δεν άπτονται του εσωτερικού ψ υ χ ι
σμού του ανθρώπου, εν αντιθέσει 
προς τη ν  επιταγήν του ηθικού χρέ
ους, όπου έχομεν ανάγλυφον την  
εικόνα τη ς προσωπικότητος του πολί
του. Το δίκαιον δεν θίγει τη ν  προάιρε- 
σιν του πολίτου, απλώς διότι δεν ενδι- 
αφέρεται δ ι’αυτήν, ούτε τη ν  θεωρεί 
ω ς εργαλείον επιβολής τω ν νομικώ ν 
κανονιστικών διατάξεων.
Το ηθικόν χρέος, ω ς το κύριον 
στοιχείον τη ς ηθικότητος, αποκαλύ
πτει τη ν  ηθ ικήν  αυτονομίαν του πο
λίτου, η οποία θεμελιώνεται επ ί της 
εσωτερικής καταφάσεως της ελευθε
ρίας της συνειδήσεως. Ε ν προκειμένω 
η ιδία η πράξις είναι δυνατόν να  είναι 
«πράξις δικαίου» και ταυτοχρόνως 
«πράξις ηθικής». Έ ξω θεν  θεωρούμε
νη  είναι πράξις δικαίου και έσωθεν 
υποκινουμένη είναι πράξις ηθικής, 
δηλονότι, αυτοδέσμευσις του ανθρώπου. Η  εσωτερική ηθι
κή  ελευθερία είναι το θεμέλιον τη ς  εκφραζομένης δ ι 1 έργου 
ηθικότητος, η οποία καταργείται όταν υπερισχύση το α ίτη
μα του δικαίου. Επομένως υπό  τη ν  έποψ ιν της η θικής δεν 
νοείται εξωτερικός νομοθέτης προς επιβολήν εξαναγκα
σμού. Ισχύει μόνον και αποκλειστικώς εσωτερική αυτιδέ- 
σμευσις και βουλητική προαίρεσις, εκφραζομένη ως προθε- 
τικότης της συνειδήσεως του δρώντος υποκειμένου.
Ε ίναι προφανές ότι τυχόν  υπερίσχυσις του εξωτερικού εξα
ναγκασμού, αυτομάτως καταργείται το νόημα του ηθικού 
νόμου. Άλλωστε είναι αυταπόδεικτον ότι ο εξαναγκασμός 
ακυρώνει κάθε μορφήν ηθικής κοινωνίας τω ν συνειδήσε
ων, όπου φυσιολογικώς αναζητείται η κατάφασις του ηθι
κού αιτήματος. Ενδεχομένως δια τη ς  επιβολής του νόμου, 
και του εξ’ αυτού απορρέοντος εξαναγκασμού, καταλύεται 
η  η θική  αξιοπρέπεια του ανθρώπου.
Πολλάκις, τινές τω ν συνανθρώπων μας, και δη και οι έχο- 
ντες  κοσμικήν εξουσίαν, επιμόνως καλύπτονται υπό  την 
σκιάν της νομιμότητας δια να  δικαιολογήσουν πράξεις και 
ενεργείας τω ν γενικώς, αι οποίοι, έχουν νομ ικήν ισχύν, αλ
λά αποτελούν κατάφωρον παραβίασιν τω ν αρχώ ν τη ς ηθι
κότητος και του πλέγματος τω ν ανθρω πίνων αξιών. 
Προσφάτως κατέστημεν αυτήκοοι και αυτόπται μάρτυρες 
τοιούτου είδους αναισχύντου διακηρύξεως υπό τινω ν προ
σώπων του πολιτικού και του νομικού χώρου, προκειμέ- 
νου  να  καλυφθούν με απορριπτέαν ηθικώ ς νομιμοφάνειαν. 
Ο νόμος και η εξ’ αυτού πηγάζουσα νομιμότης είναι μετα
βαλλόμενοι διατάξεις, ενώ η ηθικότης είναι καταστάλαγμα 
μακροχρονίου δυναμικής μεθέξεως τω ν συνειδήσεων εις 
τη ν  δομι^ν τω ν ανθρω πίνω ν κοινωνιών.
Ο ΕπΐΚΤΓ]Τθς, στωικός φιλόσοφος (60-140 μ.Χ.), κα
τά μαρτυρίαν του Αρριανού, εχώριζε τα «εφ’ ημίν» από τα

«ουκ εφ’ ημίν», δηλαδή όσα είναι απο
λύ τω ς ιδικά μας, από όσα δεν είναι ιδι- 
κά μας. Ο αναγκαίος αυτός χωρισμός 
γίνετα ι δια να  φανή ότι η  ηθική  συ- 
νείδησις του ανθρώπου είναι αναφαί- 
ρετον αγαθόν. Και προσθέτει ο Αρρια- 
νός: «εάν ένας τύραννος με διατάξη να  
ομολογήσω τα απόρρητα», δηλαδή αν 
μου ειπή: «ειπέ τα απόρρητα», θα του 
απαντήσω: «ου λέγω, τούτο γαρ επ ’ 
εμοί έστιν». Αν ο τύραννος απαντήση: 
«αλλά δήσω σε». Αγώ θα του  απαντή
σω: «άνθρωπε, τ ι λέγεις εμέ, το σκέλος 
μου δήσεις, τη ν  προαίρεσιν δε ουδ’ ο 
Ζεύς νικήσαι δύναται». Και συνεχί
ζει: ο τύραννος απειλεί «εις φυλακήν 
σε βαλώ», ο φιλόσοφος απαντά «το σω
μάτω ν θα φυλακίσης». Και ο τύραν
νος συνεχίζει «αποκεφαλίσω σε», ο φ ι
λόσοφος απαντά «ποτέ ουν σοι είπον, 
ότι μόνος εμού ο τράχηλος αναπότμη- 
τος εστίν». Ε κ του ανώτερου διαλό
γου  είναι προφανές ότι ο εξαναγκα
σμός, δηλαδή ο νόμος και η  νομιμότης 

αντιτίθενται πρός τη ν  συνείδησις, τον αυταναγκασμόν του 
ανθρώπου. Ο αυταναγκασμός αντιμάχεται τη ν  «ετερονομί
αν», δηλαδή ότι νόμιμον, ω ς νομιμοφανές, αντιτίθετα ι πρός 
το ηθικόν χρέος, δηλαδή τη ν  αυτονομίαν.
Εκ των ανωτέρω σαφώς προκύπτει ότι η κοινωνία 
μας κατακλύζεται υπό  πολλών και δυσαναγνώστων η θ ι
κώ ν αντινομιών. Κ υρίως υφίσταται διαλεκτική και ουσι
αστική αντινομία μεταξύ της ηθικής και τη ς πολιτικής, 
όπου σπανίως η πολιτική είναι αυτή  καθ’εαυτήν εφηρ- 
μοσμένη ηθική, όπως εν το ις πράγμασιν πρέπει να  είναι. 
Ό ν τω ς  η  ηθική  είναι ο κα τ’εξοχήν ανθρώ πινος άθλος, το 
πρώτον ολυμπιακόν αγώνισμα κάθε γρηγορούσης συνει- 
δήσεως. Άλλωστε η ηθική  αξία της ζωής έγκειται ακριβώς 
εις τη ν  έντασιν που  δημιουργείται μεταξύ του φυσικού νό
μου και του ηθικού νόμου, έντασις ακατάλυτος και ανερ
μάτιστος δια τον άνθρωπον διαχρονικώς. Π ράγματι η ηθι
κή  ελευθερία αντιμάχεται την  νομικήν δικαιϊκή επιβολή, 
όταν και εφ ’ όσον ο νόμος και το εξ’ αυτού απορρέον δίκαι
ον δεν εναρμονίζεται προς τη ν  δυναμικήν τη ς ηθικότητος. 
Ε ντός της πάλης αυτής παρεμβαίνει η  ελευθερία, η  οποία 
περιορίζει τη ν  αναγκαιότητα και η  αναγκαιότης αντιπερι- 
ορίζει τη ν  ελευθερία.
Η  ελευθερία προκαλεί τον θάνατον και δυναμώνει τη ν  ζω
ήν. Ο θάνατος είναι μια κλεψύδρα τη ς ζωής και η ζωή είναι 
μια κλεψ ύδρα του θανάτου. Ε ν προκειμένω ο ηθικός θάνα
τος, που προκαλείται από τη ν  πάλην μεταξύ νομιμότητος 
και ηθικότητος, αποκαλύπτει κάθε ακαταξίωτον σ τιγμήν 
τη ς ζωής, αφανίζει το πρόσωπον της ζωής, ενώ η ηθικότης 
καταξιώνει την  ζωήν και χαρίζει εις τη ν  γρηγορούσαν συ- 
νείδησιν τη ν  αυτάρκειαν και τη ν  πληρότητα  τη ς “θεοφι
λούς φύσεως του ανθρώ που”, ο οποίος κατά  τον Π λάτωνα 
είναι: «φυτόν ουράνιον ουχ έγγεον». ]

ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ 

Η «ΗΘΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΣΑΦΗΣ 

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ, ΤΗΣ 

ΗΘΙΚΟΤΗΤΟΣ
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[  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ :

Του Υ/Β Παναγιώτη Τσιούστα

Εκπαιδευτή της Γ.Δ.Α.Ε.

ΣΤΕΝΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ^προστασία

Η προστασία τω ν επίσημων
προσώπων είναι σκέψη. Υπάρχουν πέ
ν τε  πρω ταρχικές σκέψεις: ποιος, τί, 
πότε, πού και γιατί. Εμείς προσθέτου
με και το πώς. Με τα στοιχεία αυτά και 
τα  μέσα που διαθέτουμε θα φροντίσου
με για  την  ασφάλεια του επίσημου μας. 

,Ε ξ’ ίσου σημαντικά είναι να  γνω ρίζου
με τον σκοπό της Συνοδευτικής Ομά

δας Ασφαλείας (Σ .Ο Α ), τ ις  θέσεις - ρόλους 
που περιλαμβάνει και τα  στοιχεία του επαγγελματισμού που θα 
πρέπει να  δ ιακρίνουν τους συμμετέχοντες στη συνοδεία. 

Σ Κ Ο Π Ο Σ
Ο κύριος σκοπός της Σ .Ο Α , είναι να  προστατεύσει τη ν  ζωή 

του επισήμου Οπό εγκληματικές ενέργειες ή  σωματικές βλάβες 
και να  αποφύγει ή να  προλάβει κάθε επιθετική κ ίνηση εναντί
ον του και ο δευτερεύων σκοπός, η προστασία της τιμής και της 
αξιοπρέπειάς του και η διαφύλαξή του από παρενοχλήσεις και 
απρόβλεπτες καταστάσεις. Α ποτελεί «νησίδα γαλήνης» και συ- 
νιστά αποτρεπτικό παράγοντα χρησιμοποιώντας τ ις  γνώσεις 
της ως τακτικό πλεονέκτημα.

Να θυμάστε ότι πάντα θα σας κοιτάζουν (αθώοι παρευρισκό- 
μενοι και επιτιθέμενοι). Ανάλογα με τα  άτομα που συμμετέχουν 
στους σχηματισμούς η  κάλυψ η τω ν 360ο καταμερίζεται σε ατο
μικές περιοχές ευθύνης.

Η  Σ.Ο Α . δεν εμπλέκεται σε καταστολή, επομένως δεν παραμέ
νει στο χώρο της επίθεσης για  να  ανταποδώσει πυρά. Εξασφαλί
ζει τη  διαφυγή του προστατευόμενου. Επιτίθεστε σε αυτόν που 
κάνει επίθεση μόνο για  να  κερδίσετε χρόνο, ώστε να  παρέχετε 
κάλυψ η και να  εκκενώσετε την  περιοχή. Για την  σύλληψ η του 
δράστη αρμόδιες είναι άλλες Α στυνομικές δυνάμεις, εκτός και 
αν αυτή  η  ενέργεια είναι εφ ικτή  χω ρίς να  θέτει σε κ ίνδυνο τον 
επίσημη.

Γ Ν Ω Ρ ΙΜ ΙΑ  Μ Ε Τ Ο Ν  Ε Π ΙΣ Η Μ Ο
Κάθε επίσημος έχει το δικό του προφίλ, τ ις  δικές του ιδιαιτε

ρότητες και διαφορετική α ντίληψ η  για  τη ν  προστασία.
Τί πρέπει να  γνωρίζετε;
Τ η στάση του όσον αφορά στην Ασφάλεια. Τα πάει καλά με 

την  Ασφάλεια ή δεν του αρέσει και του επιβάλουν να  έχει προ
στασία;

Τα πράγματα που του αρέσουν και αυτά που αντιπαθεί π.χ. 
του αρέσει το κάπνισμα ή  το αντιπαθεί, του αρέσει να  είναι ακρι
βής στα ραντεβού του ή να  καθυστερεί;

Συνήθειες και συμπεριφορά -  υγεία  -  χόμπι - δημόσια εικόνα

- ντύσιμο -οπλοφορία.
Συνήθειες και συμπεριφορά: π.χ. φεύγει τακτικά  εκτός 

γραφείου γ ια  το μεσημεριανό ή  βραδινό γεύμα, μεταβαίνει 
καθημερινά στο ίδιο μέρος; Έ χ ε ι  κάποια αγαπημένα μαγαζιά, 
καταστήματα, εστιατόρια, θέατρα ή  άλλα σημεία που  επισκέ
πτεται τακτικά;

Υγεία: ιατρικό ιστορικό, εάν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρό
βλημα με τη ν  υγεία  του  π.χ . ομάδα αίματος, καρδιοπαθής, δ ι
αβητικός, αλλεργικός κ.λπ.

Χόμπι: πρω ινό τρέξιμο, τένις, γκολφ  ή άλλες αθλητικές 
δραστηριότητες εκτός προγράμματος.

Δημόσια εικόνα: είναι εύκολα αναγνωρίσιμος; είναι 
αγαπητός στο ευρύ  κοινό ή όχι; προβάλλεται σ υχνά  στα 
Μ.Μ.Ε.;

Ντύσιμο: είναι διακριτικό ή  ξεχωρίζει ανάμεσα στο πλή
θος;

Οπλοφορία: φέρει όπλο πάνω  του ή στο σπίτι του και τι 
είδους;

Αλλαγές προγράμματος-μεχακινήσεων: τη ρεί το πρό
γραμμα ή  συχνά  το αλλάζει απρόβλεπτα;

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η  Ε Π ΙΣ Η Μ Ο Υ
Πρέπει να  υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της 

Σ.Ο Α . και του επισήμου. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μια αμ- 
φίδρομη κατανόηση μεταξύ τω ν επιθυμιώ ν του και τω ν αρ
μοδιοτήτων τη ς Σ .ΟΑ.

Αρχική ενημέρωση
Η  ενημέρωση γίνετα ι γ ια  το τ ί  σκεφτόμαστε σχετικά με 

τη ν  παροχή προστασίας προκειμένου να  τύχουμε της έγκρι
σης ή όχι τω ν ενεργειών μας, από τον επίσημο, που  μπορεί να 
έχει διαφορετική άποψη και αυτό σημαίνει αλλαγή και προ
σαρμογή του σχεδιασμού τη ς  παρεχόμενης προστασίας. Α υτή 
πρέπει να  γίνετα ι σε χρόνο που  δεν επηρεάζουν τ ις  εργασίες 
του, για  να  μπορεί να  δώσει τη  δέουσα προσοχή στους προ
βληματισμούς μας και στις θέσεις μας. Τον ενημερώνουμε για  
ενέργειες επιχειρησιακές που θα γ ίνουν  σε καταστάσεις τα 
κτικώ ν ή έκτακτω ν αναγκών, όπω ς π.χ. άσκηση ελεγχόμε
νη ς  βίας προκειμένου να  σώσουμε τη  ζωή του. Ε πίσης πρέ
πει να  ενημερωθεί και γ ια  τ ις  τυχόν  τελευταίες απειλές που 
προέκυψαν, π.χ. συγκέντρω ση εχθρικού πλήθους στο χώρο 
προορισμού.

Τ ην ενημέρωση αναλαμβάνει ο προσωπικός συνοδός επει
δή βρίσκεται πλησιέστερα στον επίσημο.

Θ Ε Σ Ε ΙΣ  -  Ρ Ο Λ Ο Ι
Ο ρόλος της Σ .Ο Α  είναι αποκλειστικά γ ια  τη ν  παροχή της
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προστασίας και όχι γ ια  εξυπηρέτηση άλλων αναγκώ ν του επίση
μου όπως ψώνια, θελήματα κ.λπ.
► Ε πικεφαλής ομάδας
► Προσωπικός συνοδός
► Προπομπός
► Ο δηγοί
► Άλλα μέλη τη ς  ομάδας

Επικεφαλής ομάδας:
Σχεδιάζει, διαχειρίζεται και επιβλέπει το σώμα ασφαλείας έχο

ντα ς την  γενική  επιχειρησιακή ευθύνη  και τον έλεγχο όλης της 
ομάδας. Δ ιατηρεί σύνδεσμο με τον προσωπικό συνοδό του επι
σήμου. Δ ίνει τ ις  περισσότερες εντολές και είναι αυτός που μ ι
λά πιο συχνά  στον ασύρματο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν 
υπάρχει πρόβλημα είναι ο εναλλακτικός προσωπικός συνοδός. 
Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να  είναι και βασικός προσωπικός 
συνοδός και επικεφαλής. Σ την  περίπτω ση αυτή  έχει διπλό ρόλο 
κάτι που δεν είναι σωστό.

Εκχωρεί, κατά βούληση, τ ις  αρμοδιότητες του σώματος ασφα
λείας. Επιβαίνει στην δεξιά μπροστινή θέση του συνοδευτικού 
οχήματος και είναι ο ανώτερος στο βαθμό ή ο αρχαιότερος μετα
ξύ τω ν συνοδών. Αναλαμβάνει τη ν  ευθύνη  του εξοπλισμού της 
ομάδας και συνήθω ς παίρνει τη ν  πίσω θέση του σχηματισμού 
έτσι ώστε να  μπορεί να  επιβλέπει όλα τα  μέλη.

Π ροσω πικός συνοδός:
Εστιάζει τη ν  προσοχή του κυρ ίω ς στον προστατευόμενο. 

Σχεδόν πάντα  είναι το πρόσωπο που βρίσκεται πιο κοντά στον 
επίσημο. Σ υνήθω ς είναι προσωπική επιλογή του επισήμου χω 
ρ ίς αυτό να  θεωρείτε απαραίτητο. Ε ξηγεί τον ρόλο τη ς ασφάλει
ας στον επίσημο, παρακολουθεί τ ις  συνομιλίες στον ασύρματο 
μεταφέροντας πληροφορίες από και προς τον επίσημο. Διαθέτει 
γνώσεις και βρίσκεται πάντοτε σε εγρήγορση. Το μεγαλύτερο 
προσόν του είναι η αυτοθυσία. Α ποτελεί τη ν  ασπίδα προστασίας 
του επισήμου και σε περίπτωση επίθεσης ενεργεί ενστικτωδώς 
καλύπτοντας και μετακινώ ντας τον σε ασφαλές μέρος, γ ι’ αυτό 
πρέπει να  φοράει αλεξίσφαιρο. Ε ίναι άρτια εκπαιδευμένος και 
έχει άριστη σωματική και φ υσική κατάσταση. Μ πορεί να  είναι ή 
να  μην είναι ανώτερος του επικεφαλής, αλλά ο επικεφαλής πά
ντα  έχει τη ν  επιχειρησιακή ευθύνη  τη ς  ομάδας.

Προπομπός:
Έ ν α  μέλος ή ομάδα ατόμων που ανήκουν στην προσωπική 

ασφάλεια του επισήμου. Ενσωματώνεται στον πεζό σχηματισμό 
αχ; μπροστινός συνοδός και αναλαμβάνει να  διεκπεραιώσει συγκε
κριμένους ελέγχους και διαδικασίες ώστε με τον σχεδίασμά να  κα
ταστεί ασφαλής και άνετη η άφιξη, παραμονή, μετακίνηση και 
αναχώρηση του επισήμου. Είναι η καρδιά και η ψ υ χή  της Σ.Ο A

Οδηγοί:
Καθήκον έχουν την  ασφαλή μεταφορά της αυτοκινητοπο- 

μ πής κατά τη ν  κίνηση στο δρόμο. Ε ίναι γνώ στες όλων τω ν 
δρομολογίων κύρια  και εναλλακτικά, καθώς και του δρομο
λογίου έκτακτης ανάγκης. Ε ίναι υπεύθυνοι για  τη ν  ασφά
λεια τω ν οχημάτων όταν αυτά είναι σταθμευμένα γ ι ’ αυτό 
παραμένουν πάντα  μαζί τους. Δεν συμμετέχουν ποτέ στον 
πεζό σχηματισμό. Ε ίναι υπεύθυνοι για  τα κλειδιά τω ν οχη
μάτω ν φέροντας πάντα  εφεδρικά.

Έ χ ο υ ν  εξοικείωση με τον εξοπλισμό τω ν οχημάτω ν πα
ρακολουθούν τη ν  τακτική  ραδιοεπικοινωνία στον χώρο και 
αναλαμβάνουν τον χειρισμό του ασυρμάτου όταν απουσιά
ζουν οι συνοδοί. Ο οδηγός τη ς  λιμουζίνας είναι γνώ σ της τω ν 
τακτικώ ν αντίδρασης στις απειλές εναντίον της αυτοκινητο- 
πομπής. Ο οδηγός του συνοδευτικού είναι γνώ σ της τη ς  τα
κ τική ς κ ίνησης και κάλυψ ης γύρω  από τη ν  λιμουζίνα.

Π ολλοί επίσημοι έχουν οδηγούς ηλικιω μένα άτομα ή  οδη
γούς που είναι υπάλληλοι άλλων Υπηρεσιών (άστε να  δημι- 
ουργείται αυτόματα πρόβλημα στην ασφάλεια τη ς ομάδας 
(οδηγοί γλάστρες).

Άλλα μέλη της ομάδας:
Διατηρούν οπτική  περιοχή ευθύνης. Ενημερώ νουν τον 

οδηγό γ ια  τ ις  κυκλοφοριακές συνθήκες. Αναφέρουν στον 
επικεφαλής της ομάδας για  οτιδήποτε υποπέσει στην αντί
λη ψ ή  τους. Ε ίναι υπεύθυνοι για  τα  όπλα και τη ν  λειτουργία 
τους. Συμμετέχουν στον πεζό σχηματισμό και στην αυτοκι- 
νητοπομπή. Δ ιατηρούν θέσεις γύρω  από τη ν  λιμουζίνα κατά 
τη ν  άφιξη ή τη ν  αναχώρηση. Π αίρνουν θέσεις φρούρησης 
αν τους εκχω ρηθεί τέτοια αρμοδιότητα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η  Σ.Ο.Α. εμπνέει εμπιστοσύνη στον προστατευόμενο για 

τ ις  ικανότητες της. Το πόσο καλή είναι φαίνεται στον κό
σμο και έχει ω ς αποτέλεσμα να  αποτρέπει πιθανούς επ ιτιθέ
μενους.

Το ντύσιμο παίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία, διότι 
ενσωματώνει τον επίσημο στην ομάδα και δεν τον ξεχωρίζει, 
ώστε να  αποτελέσει εύκολο στόχο από απόσταση π.χ. κου
στούμι στις επαγγελματικές δραστηριότητες του  επισήμου 
και προσαρμογή στις εκάστοτε περιπτώσεις (αθλητισμός, δι
ασκέδαση). Η  στάση του σώματος και γενικά  η  συμπεριφορά 
τους προκαλεί διαφορετική εντύπωση στον κόσμο που τους 
βλέπει, και φαίνονται αν είναι νω χελικο ί ή  δραστήριοι, αν εί
ναι εκπαιδευμένοι ή  όχι, ή ότι έχουν αυτοπεποίθηση σ’ αυτό 
που κάνουν. Ο λόγος τους, όταν απευθύνονται στον επίσημο 
πρέπει να  είναι ευγενικός και αποφασιστικός. Δεν χρήσιμο
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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ
ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ 
ΚΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΥΙΊΕΡ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ

ποιούν εκφράσεις πεζοδρομίου.
Α Ξ ΙΟ Λ Ο Γ Η Σ Η  Κ ΙΝ ΔΥ Ν Ο Υ  - Α Π Ε ΙΛ Η Σ  

Η  αξιολόγηση κ ίνδυνου  και τω ν απειλών θα καθορίσει τον 
αριθμό του προσωπικού που θα χρειαστεί κ ι ε'τσι θα καθοριστεί 
και το επίπεδο τω ν αμυντικώ ν μέτρων υπέρ του προστατευό- 
μενου. Η  αξιολόγηση αυτή  έχει να  κάνει πολλά με τη  δουλειά 
του προπομπού και με τον εν γένει σχεδίασμά και τη ν  προετοι
μασία τω ν μέτρω ν ασφαλείας γ ια  τη ν  αντιμετώ πιση κάθε κ ιν 
δύνου. Κατά τη ν  αξιολόγηση τη ς  απειλής αρχίζουμε από το μ η 
δέν, έστω και αν έχουμε πληροφόρηση η δελτίο πληροφοριών.

Η αξιολόγηση της απειλής έχει σχέση με το κάθε τι που θα 
αποτελούσε απειλή γ ια  τον επίσημο.

Ενδεικτικά οι σημαντικότερες απειλές είναι: 
►Τρομοκρατία
► Δολοφονικές ενέργειες από οργανωμένο ή κοινό έγκλημα.
► Αναρχισμός ή  ανατρεπτισμός.
► Ακτιβιστές η ακτιβιστικές ενέργειες, αναρτήσεις πανό διαμαρ
τυρίας ή αναγραφής συνθημάτων / διαμαρτυριών με στόχο τη 
δημοσιοποίηση διαφόρων σκοπών τους.
► Απεργιακές κινητοποιήσεις, διαδηλώσεις ή  συναθροίσεις σε 
δημόσιους χώρους.
► Αυτοπυρπόληση ατόμων σε διάφορους χώρους εκδηλώσεων ή 
οπουδήποτε αλλού.
► Φ υσικές καταστροφές, καιρικά φαινόμενα.
► Διάφορες βλάβες ή  διακοπές ηλεκτρικής ενέργειες, νερού, 
τηλ/νιών κ.α.
► Ιατρικά ατυχήματα και ατυχήματα γενικώς.

Η  έρευνα γύρω  από την  αξιολόγηση τη ς απειλής αποτελεί 
μέρος του σχεδιαομού τη ς  επιχείρησης. Δεν είναι χρονοβόρα 
εργασία. Υπάρχει φόρμα εργασίας που αφορά όλους τους επι
σήμους. Α υτή  είναι:
1. Δημιουργία φακέλου με συλλογή όλων τω ν πληροφοριών 
που αφορούν τον επίσημο. Οι πληροφορίες αυτές ποικίλουν 
ανάλογα με τον προστατευόμενο και μπορεί να  προέρχονται 
από τη ν  Ασφάλεια, τη ν  INTERPOL, τη ν  Ε.Υ.Π., τη ν  Κ ρατική 
Ασφάλεια, το Υπ. Εξωτερικών, την  Πρεσβεία τη ς  χώ ρας που 
ανήκει ο επίσημος ή απ’ οπουδήποτε μπορεί να  προέλθει πρό
σθετη πληροφόρηση.
2. Δημιουργία φακέλου απαγορευμένων ζωνών. Ορίζεται ανά
λογα με το θρήσκευμα, τα πολιτικά του πιστεύω, το κράτος 
που προέρχεται κ.λπ.
3. Δημιουργία φακέλου προφίλ αποστολών: 
α) Κρίσιμου επιπέδου (μη διακριτικό)
β) Υψηλού επιπέδου (μη διακριτικό) 
γ) Μεσαίου επιπέδου (μη διακριτικό ή διακριτικό) 
δ) Χαμηλού επιπέδου (μη διακριτικό ή διακριτικό)

4. Δημιουργία φακέλου μετακίνησης επισήμου που περιλαμβά
νει:
α) Ημερομηνία τόπο και ώρα άφιξης, 
β) Ημερομηνία τόπο και ώρα αναχώρησης.

γ) Επιλογή προσωπικού συνοδού και συνοδευτικής ομάδας, 
δ) Ορισμός υπεύθυνου αποστολής, 
ε) Ο ικονομικοί πόροι του προσωπικού Ασφαλείας:
► Μ ικρός φάκελος (έξοδα ημέρας).
►Μεγάλος φάκελος (έξοδα όλης της αποστολής).
στ) Ενδυμασία προσαρμοσμένη στον επίσημο και στο περιβάλ
λον.
ζ) Δημιουργία κύριω ν εναλλακτικών και έκτακτω ν δρομολο

γίω ν (καρτέλα δρομολογίων, χάρτες πόλεων κ.λπ.). 
η ) Επικοινωνίες - τηλέφωνα:
►Τρόποι επικοινωνίας (ασύρματοι, κ ινητά  και αριθμοί τηλε
φώνων ).
► Συχνότητες (κύρια, βοηθητική). Κωδική ονομασία τω ν με
λών.
► Κωδική ονομασία σημείων και τόπων.
θ ) Έ λ εγχο ς  όλων τω ν χώρων αναχώρησης και άφιξης που θα 
κινηθεί, 
ι) Οπλισμός.
κ) Ιατρική κάλυψ η της αποστολής.
λ) Ειδικά θέματα: Υλικά που υπάρχουν στα οχήματα (εξοπλι

σμός οχημάτων, αντιβαλλιστική προστασία κ,λπ.). 
Π Α Ρ Α Γ Ο Ν Τ Ε Σ  Κ ΙΝ Δ Υ Ν Ω Ν  

Προβολή
Η  προβολή σχετίζεται με το πόσο αναγνωρίσιμος είναι ή  θα 

είναι ο προστατευόμενος στο περιβάλλον που μπορεί να  εκδη
λω θεί μια απειλή.

Η  δημοσιότητα από τη  φύση της και μόνο αυξάνει τη ν  προ
βολή. Πρέπει να  αποφευχθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η δη
μοσιοποίηση της επίσκεψης, του δρομολογίου και τω ν μέτρων 
ασφαλείας. Φωτογραφίες και ρεπορτάζ στις ειδήσεις σχετικά με 
τον προστατευόμενο αυξάνουν σημαντικά τους κινδύνους.

Ο βαθμός στον οποίο ο προστατευόμενος είναι αναγνωρίσι
μος από το ευρύ κοινό, καθώς και η γενική  άποψη του κόσμου 
γ ι’ αυτόν μπορούν να  επηρεάσουν τον σχετικό κίνδυνο. Έ ν α  
επίσημο πρόσωπο που είναι προσφιλής σε ένα συγκεκριμένο 
κομμάτι της κοινωνίας μπορεί να  είναι το ίδιο αντιπαθής σε 
κάποιο άλλο.

Δ ιακριτική ενδυμασία, όπως Ε θνική  ή Θ ρησκευτική ενδυ
μασία, Στρατιω τικές στολές, φανταχτερά ή εξεζητημένα ρού
χα  και ακριβά κοσμήματα μπορεί να  προσελκύσουν ανεπι
θύμητη  προσοχή. Δραστηριότητες όπως ομιλίες, παρελάσεις, 
συνεντεύξεις τύπου, εγκαίνια και άλλες τελετές, συναντήσεις 
με σημαντικά πρόσωπα και η  συμμετοχή του σε κοσμικές συ
γκεντρώσεις θα αυξήσουν αναμφισβήτητα την  προβολή του 
προστατευόμενου. Η  συναναστροφή με διάσημους, υψ ηλού 
προφίλ ανθρώπους, με άτομα που τους ακολουθεί αρνητική  
δημοσιότητα και φήμη, καθώς και με ισχυρούς του Κυβερνη
τικού  ή  βιομηχανικού και επιχειρηματικού κόσμου μπορεί να 
αυξήσει τη ν  προβολή του προστατευόμενου σε άτομα με δόλι
ες προθέσεις.
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Τρωτότητα
Η  τρω τότητα σχεχίζεχαι με π ιθανές αδυναμίες σχην Ασφάλεια 

χου προσχαχευόμενου, χ ις οποίες θα μπορούσε να  εκμεχαλλευχεί 
ένας επιχιθέμενος.

Ό σο  πιο προβλέψιμο είναι χο ημερήσιο πρόγραμμα, χόσο πιο 
χρωχό γίνετα ι σε μια πιθανή  επίθεση. Αξιωμαχούχοι που επισκέ- 
πχονχαι μια ξένη χώ ρα γίνονχαι προβλέψιμοι λόγω χων επίση
μω ν και προγραμμαχισμένων δρομολογίων και δρασχηριοχήχων 
χους. Έ χ ε ι σημασία να  εξεχάζεχε χο δρομολόγιο και χο ημερήσιο 
πρόγραμμα χου προσχαχευόμενου σε μια προσπάθεια να  ενχοπι- 
σχεί πού και πόχε και ο προσχαχευόμενος θα είναι προσβάσιμος 
γ ια  οποιονδήποχε έχει αρνηχικές προθέσεις. Μ ια σωσχή ενημέ
ρωση γύρω  από θέμαχα ασφάλειας από χη μεριά χου προσχαχευ
όμενου μπορεί να  μειώσει χις πιθανόχηχες που έχει να  γίνει θύμα 
ενός εγκλήμαχος. Η  έλλειψη αυχής μπορεί να  θέσει σε κ ίνδυνο 
χη ζωή χου. Μια ομάδα Ασφαλείας που χαλαρώνει σχα καθήκο- 
νχά  χης καθισχά χον προσχαχευόμενο χης πιο χρωχό.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΗΣ ΤΡΩΤΟ ΓΗΤΑΣ 
Καθημερινή μετακίνηση - ρουτίνα  

►Τι ώρα φεύγετε για την  εργασία σας κάθε μέρα;
► Τι ώρα φεύγετε από χην εργασία σας για  να  επισχρέψετε σπίτι;
► Έχετε κάποια τακτικά προγραμματισμένες ή επαναλαμβανό
μενες συσκέψεις που περιλαμβάνουν μετακινήσεις πότε, προς και 
από πού;
►Φεύγετε τακτικά εκτός γραφείου για χο μεσημεριανό γεύμα κά
θε μέρα; Αυτό γίνεται χην ίδια ώρα ή προς χο ίδιο μέρος;
► Σταματάτε πουθενά από συνήθεια στο δρόμο σας για χο σπίτι 
από χην εργασία σας;
►Αθλείσχε ή ασχολείστε με άλλες δραστηριότητες αναψυχής τα
κτικά; Πόχε και πού;
►Έχετε κάποια αγαπημένα μαγαζιά, καταστήματα, εστιατόρια, 
θέατρα ή άλλα παρόμοια σημεία που επισκέπτεστε τακτικά ή βάσει 
προγράμματος; Πόχε; Πού;
►Παρευρίσκεστε σε κοινωνικά γεγονότα τα οποία προγραμματί
ζονται τακτικά; Πότε; Πού;
► Ασχολείστε με οποιοσδήποτε είδους εκπαίδευση ή ενασχολήσεις 
εκτός των ωρών εργασίας; Πότε; Πού;
► Πάτε τακτικά στην Εκκλησία, σε αθλητικά γεγονότα ή  άλλες 
επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες; Πότε; Πού;
► Έχετε μια καθορισμένη ημέρα/ ώρα για ψώνια (καταστήματα, 
σούπερ μάρκετ, κουρείο ή παρόμοια δραστηριότητα); Πότε; Πού;
► Υπάρχουν άλλα μέλη της οικογένειας που έχουν τακτικά προ
γραμματισμένες δραστηριότητες, στις οποίες χρειάζεται η παρου
σία σας; Πότε; Πού;

Ασφαλεία Τρόπω ν Μ ετακίνησης 
►Αλλάζετε ποτέ τον τρόπο μετακίνησής σας; Πόσο συχνά;
► Χρησιμοποιείτε το ιδιωτικό σας αυτοκίνητο, συγκοινωνιακά μέ
σα, σας έχει παραχωρηθεί κάποιο όχημα, Κρατικό ή εταιρικό μέσο 
μεταφοράς;
►Το όχημα που μετακινείστε είναι άμεσα αναγνωρίσιμο εξαιτίας 
του χρώματος, των επίσημων διακριτικών, ή χης πινακίδας κυ
κλοφορίας;
► Σας κάνει το όχημα να φαίνεστε σημαντικό πρόσωπο;
►Το όχημά σας συμβαδίζει με το τοπικό οικονομικό επίπεδο;
► Ο οδηγός σας είναι πολίτης ή Αστυνομικός;
►Έχει εκπαιδευθεί ποτέ σε οδήγηση τακτικών διαφυγής; Εάν 
ναι, τι κάλυψε η εκπαίδευση; Συμπεριλαμβάνει αυτή ανίχνευση 
παρακολούθησης;
►Έχει ανχικατασταθεί ποτέ χωρίς να το γνωρίζετε; Εάν ναι, βε

βαιώθηκε η ταυτότητά του;
► Πόσο νω ρίς γνωρίζει τα σχέδια και τα δρομολόγια τω ν με- 
τακινήσεών σας;
► Έ χετε  καθιερώσει έναν κώδικα έκτακτης ανάγκης για να 
σας προειδοποιεί όταν δεν είναι ασφαλές να  εισέλθετε στο όχη
μα;
► Είναι οπλισμένος, εκπαιδευμένος, και φέρει όπλο;
► Επιθεωρεί τακτικά το όχημα πριν έλθει να σας πάρει;
► Έ χ ε ι εκπαιδευθεί στην έρευνα και αναγνώριση αυτοσχέδι
ων εκρηκτικώ ν μηχανισμών;
►Παραμένει στο όχημα ενώ είναι σχαθμευμένο σε δημόσιους 
δρόμους ή  άλλα επισφαλή σημεία;
► Είναι το όχημά σας σχαθμευμένο σε ασφαλές σημείο στην 
κατοικία σας ή στην εργασία σας;
► Υπάρχουν άτομα αξιόπιστα και έμπιστα που κάνουν τη συ
ντήρηση στο όχημά σας;
► Το όχημα με το οποίο μετακινείστε είναι εφοδιασμένο με 
αμφίδρομη ασύρματη επικοινωνία ή κ ινητό τηλέφωνο; Τι 
εμβέλεια έχει; Υπάρχουν σημεία σχην τακτική  σας διαδρομή 
που η ασύρματη επικοινωνία δεν πιάνει;
► Είναι το όχημά σας θωρακισμένο;
► Σας έχει δοθεί σωματική θωράκιση;
Ανάλυση διαδρομών
► Με πόσους τρόπους μπορεί να  γίνει αλλαγή δρομολογίου 
προς και από τα σημεία άφιξης και αναχώρησης στις καθημε
ρινές μετακινήσεις;
► Με τις αλλαγές τω ν δρομολογίων, πόσες περιοχές προβλέ
ψ ιμης μετακίνησης (Π.Π.Μ.) υπάρχουν και ποια είναι τα άρια 
αυτών;
► Υπάρχουν σημεία επίθεσης εντός Π.Π.Μ .;
► Π ού βρίσκονται οι προβληματικές περιοχές της κάθε δια
δρομής εκτός Π.Π.Μ.;
► Κάνετε ιεράρχηση τω ν Π.Π.Μ. και των προβληματικών 
περιοχών σε σχέση με την αξία τους για τον επιτιθέμενο.

ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δ ίκτυο πληροφόρησης: περιλαμβάνει τ ις  επίσημες Κ ρατι

κές Υπηρεσίες πληροφοριών.
Πρεσβεία: είναι το γραφείο Ασφαλείας τω ν πρεσβειών όταν 
πρόκειται για  επισκέψεις του επισήμου σε ξένες χώρες. 
Ανασκόπηση: σε δελτία τύπου, εκπομπές ραδιοφώνου/ 
τηλεόρασης. Η  ανασκόπηση στα Μ.Μ.Ε. προειδοποιεί την 
Σ.Ο.Α. γ ια  το προφίλ και τη ν  δημοσιότητα που δημιουργεί- 
ται μέσω αυτώ ν γ ια  τον επίσημο.
Άλλες πηγές: μπορεί να  είναι το in ternet, οι ανώ νυμοι πλη 
ροφοριοδότες αλλά και μέλη της Σ.Ο.Α. π χ  ο προπομπός που 
συλλέγει πληροφορίες γ ια  τον σχεδίασμά τη ς  επιχείρησης, 
στους χώ ρους που κάνει αυτοψία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Π ω ς λαμβάνονται οι πληροφορίες; Π ια η αξιοπιστία της 

αρχικής πηγής; Οποιαδήποτε πληροφορία πρέπει να  επι
βεβαιωθεί ή να  διαψευσθεί. Οι πληροφορίες μπορεί να  εί
ναι επίσημες και να  αφορούν αναφορές Υπαλλήλων, έγγρα
φα Κ ρατικών Υπηρεσιών, Αστυνομίας, Τ ύπου και Μ.Μ.Ε., 
προανακριτικό υλικό κ.λπ. ή ανεπίσημες που είναι όσες δεν 
ανήκουν στις επίσημες ή  προέρχονται από άτομα που  δεν 
συνδέονται με τη ν  Αστυνομία. Άλλη βαρύτητα  έχει η  π λη 
ροφορία που προέρχεται από επίσημη πηγή, δ ίνοντας προ
τεραιότητα σε αυτή  και άλλη γ ι ’ α υτήν που  προέρχεται από 
ανεπίσημες πηγές. Καμιά όμως πληροφορία δεν αγνοείται.

[ 35  ] Α/Α



[  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ

Πρέπει να  ελεγχθούν όλες με βάση τη ν  διαβάθμιση τους και να  
επιβεβαιωθούν ή να  διαψευσθούν.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ
Η απειλή καθορίζει τους κ ινδύνους που θα διατρέξει η  ομάδα 

Ασφαλείας και θα σχεδιάσει τα κατάλληλα αμυντικά  μέτρα.
Η  Σ.Ο Α  μπορεί και πρέπει να  συλλέξει πληροφορίες, (χρήση 

του προπομπού ή  ανάπτυξη ομάδων αντιπαρακολούθησης) για  
τ ις  διαδρομές και τα μέρη που  θα επισκεφτεί ο επίσημος, ενδυνά
μωση του μέσου (τεχνητού) και έσω (φυσικού) δακτυλίου. Α υ
τά σημαίνει άτι καθορίζονται και τα αμυντικά  μέτρα προστασί
ας, όπως να  ενισχυθεί η  όχι ο τεχνικός εξοπλισμός καθώ ς και το 
ανθρώπινο δυναμικό τη ς  Σ.Ο.Α. ώστε να  αποτραπεί να  εξουδε
τερω θεί ένας κ ίνδυνος που θα προκόψ ει αφού έχει έγκαιρα προ- 
βλεφθεί. Μ πορεί ανάλογα με το μέγεθος τη ς  απειλής να  χρησι
μοποιηθούν πέραν από τους άντρες τη ς Σ.Ο.Α. και άλλα μέτρα 
προστασίας όπως η χρήση και άλλων Α στυνομικών δυνάμεων 
(π.χ. σε εχθρικό πλήθος μια διμοιρία Μ.Α.Τ.). Η  αξιολόγηση της 
απειλής είναι η βάση για  τη  συγκρότηση και το σχεδίασμά της 
προστατευτικής ομάδας η οποία:
►Αναγνωρίζει κινδύνους και απειλές.
► Προειδοποιεί τοπικές Αστυνομικές Αρχές.
► Τοποθετεί ακροβολισμένους Αστυνομικούς Ασφαλείας.
► Συνεργάζεται με τις προστατευτικές υπηρεσίες πληροφοριών.
► Ειδοποιεί τις διατεταγμένες ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών 
Τ.Ε.Ε.Μ.

Οι τοπικές Α στυνομικές αρχές ασκούν επ ιτακτική  επίδραση 
στο κοινό, αποτρέπουν ενδεχόμενη ευμετάβλητη συμπεριφορά 
κάποιων, είναι εξοικειωμένες με τη ν  περιοχή, τη ν  κουλτούρα, τα 
έθιμα και την γλώσσα. Δ ιευκολύνουν και απομονώνουν από τον 
κόσμο τα αυτοκίνητα  της πομπής, διατηρούν σύνδεσμο με τις 
προστατευτικές υπηρεσίες πληροφοριών και παρέχουν στήριξη 
στους προ-ακροβολισμένους Α στυνομικούς Ασφαλείας οι οποί
οι έχουν επιφορτιστεί με τη ν  παρακολούθηση τω ν σημείων πρό
σβασης. Π αραμένουν στην θέση τους έως ότου ανακληθούν και 
δεν συμμετέχουν στους πεζούς και εποχούμενους σχηματισμούς. 
Οι προστατευτικές υπηρεσίες πληροφοριών χρησιμοποιούν ται 
σε συνοδείες επισήμων κρίσιμης/ υψ ηλής επικινδυνότητας. Κα
λύπτουν τις αφίξεις, τ ις  αναχωρήσεις, και τ ις  αυτοκινητοπομπές. 
Ειδοποιούν τη ν  ομάδα ασφαλείας γ ια  ύποπτες δραστηριότητες. 
Γνωρίζουν τη ν  γεωγραφία και τη ν  κουλτούρα μιας περιοχής. 
Τοποθετούνται σε σημεία επίθεσης ή επ ικ ίνδυνες περιοχές ανα
ζητώ ντας ενδείξεις ενέδρας. Εξουδετερώνουν οποιαδήποτε ύπο
πτη  δραστηριότητα και αναφέρουν ή λαμβάνουν εντολές από τον 
επικεφαλής της ασφάλειας. Σ τις ομάδες εξουδετέρωσης εκρη
κτικώ ν  Τ.Ε.Ε.Μ. έχει ανατεθεί η  έρευνα περιοχών/ αντικειμέ
νω ν για  τη ν  επισήμανση εκρηκτικώ ν μηχανισμών. Ε ίναι άριστα 
εκπαιδευμένοι και ειδικευμένοι στην εξουδετέρωση εκρηκτικώ ν 
υλώ ν και καλούνται να  καταστήσουν ασφαλή, περιοχές ή  οποια
δήποτε αντικείμενα έχουν βρεθεί και που πιθανόν είναι βόμβες. 
Διερευνούν αναφορές γ ια  ύποπτα  δέματα και αναφέρουν στον 
επικεφαλής ασφαλείας. Μ ετά τη ν  έρευνα, οι συνοδοί ασφαλείας 
διασφαλίζουν την περιοχή.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΜΠΗΣ
Προπομπός:

► Ένα μέλος ή ομάδα ατόμων της προσωπικής Ασφάλειας του επι
σήμου.
►Ενσωματώνεται στον πεζό σχηματισμό ως μπροστινός συνοδός.

Σκοπός:
Καθήκον του είναι να  εντοπίζει ακριβώς τα  προβλήματα 

και να  καθορίζει τον τρόπο αντιμετώ πισής τους ή τη ν  απο
φ υ γή  τους. Το «επιχειρησιακό σχέδιο» που καταρτίζει τον βο
ηθά να  είναι συγκεντρω μένος σ’ αυτό. Σχεδιασμός σημαίνει 
προετοιμασία. Γνωρίζω  εκ  τω ν προτέρων τα  προβλήματα και 
είμαι προετοιμασμένος να  τα αντιμετω πίσω  σωστά όταν προ
κόψ ουν. Προετοιμασία σημαίνει αυτοπεποίθηση. Έ χ ω  λύ 
σεις γ ια  όλα, δεν φοβάμαι ότι και αν μου συμβεί. Γνωρίζω  ότι 
θα τα καταφέρω και έχω  εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Αυτο
πεποίθηση σημαίνει επαγγελματισμός. Ό τ α ν  έχω  εμπιστοσύ
νη  στον εαυτό μου θα πετύχω  στην αποστολή μου και αυτό 
δείχνει το επίπεδο επαγγελματισμού «ξέρω ακριβώς τ ι κάνω, 
ποια είναι η  δουλειά μου».

Η  προπομπή είναι δυο ειδών:
1. Η προ-επιχειρηοιακή:
Αφορά τη ν  επιθεώρηση τω ν δρομολογίων κ ίνησης τω ν 

ανοικτώ ν ή  κλειστών χώ ρω ν του προγράμματος, γ ια  τη ν  κα
ταγραφή προβλημάτων και την  εξεύρεση λύσεων, τουλάχι
στον μ ιας μέρας πρ ιν  τη ν  μετακίνηση του  επισήμου (για ειδι
κές περιπτώσεις επισήμων μπορεί να  είναι δέκα ημέρες ή  ένα 
μήνα πριν, όπως γ ια  αρχηγούς κρατώ ν υψ ηλής επικ ίνδυνο
ι  η ι α ς ).

2. Η προπομπή της τελευταίας στιγμής:
Είναι η προπομπή τη ς  μ ιας ώρας ή τω ν 5 λεπτώ ν πρ ιν  τη ν  

μετακίνηση του επισήμου. Βασικό καθήκον αυτού του προ
πομπού είναι να  κ ινη θεί λίγο πριν τη ν  εκκίνηση του επισή
μου και τη ς πομπής, και να  κάνει αναγνώριση τω ν πραγματι
κώ ν συνθηκώ ν τη ς  μετακίνησης. Ε λέγχουν τη  διαδρομή για 
απρόβλεπτα προβλήματα: κυκλοφοριακό, πλήθη  ή διαδηλώ
σεις, ατυχήματα, κατασκευαστικά έργα, πυρκαγιές κ.α.

Σκοπό έχει:
Να ακολουθήσει το επιλεγμένο δρομολόγιο απ’ το σημείο 

αναχώρησης στο σημείο άφιξης, γ ια  να  το ελέγξει και να  επιβε
βαιώσει τα προβλεφθέντα στο σχεδίασμά. Σε περίπτω ση αλλα
γή ς  τω ν συνθηκώ ν (αποκλεισμός του δρόμου λόγω τροχαίου 
ή  δημοσίων έργων, διαδηλώσεις, μποτιλιάρισμα κ.α.) ενημε
ρώνει για  χρήση εναλλακτικού δρομολογίου. Στο σημείο άφι
ξης ελέγχει το χώρο για  να  διαπιστώσει τυχώ ν  αλλαγές από 
τον προβλεπόμενο σχεδίασμά (ενημερώνοντας σχετικά) και 
αναμένει διακριτικά τον επίσημο και την  πομπή για  να  τους 
υποδεχτεί. Ε ίνα ι υπεύθυνος γ ια  το ακριβές σημείο στάσης, 
του οχήματος του επισήμου, στο χώρο άφιξης και στη συνέ
χεια ενσωματώνεται στο σχηματισμό ως μπροστινός συνοδός 
για  να  τους κατευθύνει. Γ ια να  καταγραφούν όλες οι λεπτο
μέρειες και στα δυο είδη προπο- 
μ π ή ς πρέπει να  χρησιμοποιούνται 
λίστες, γ ια τ ί μόνο έτσι δεν θα πα- 
ραβλεφθεί τίποτα, που μπορεί να  
είναι καθοριστικό, κατά τη ν  επι
χείρηση τη ς κ ίνησης ή τη ς  επίσκε
ψ η ς  του επισήμου. ]

Από το βιβλίο μ ε τίτλο «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -  

ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟΧΩΝ- του 

Υ/ΙΤ Παναγιώτη Τσιούστα.

ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΡΟΥΡΗΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

"Αληθινή α σ φ ά λ ισ η "

ΑΘΗΝΑ 01/11/2011

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

Έπειτα από επισταμένη έρευνα που έγινε στην Ασφαλιστική αγορά σχετικά με την προσφορά τιμολογίου 
(κλάδος Αυτοκινήτου) για τα μέλη της ΕΛ.ΑΣ., καταφέραμε να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή έκπτωση στο 
τιμολόγιο μέσω της ανωτέρω εταιρείας.
Τα βασικά κριτήρια της έρευνας μας είναι αφενός μεν η αξιοπιστία τους, αφετέρου δε η ισορροπημένη 
σχέση μεταξύ υπηρεσιών και κόστους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ Ε.Ι.Χ.

Ιπποι B/M Απλό Πακέτο
0 3

1-6 247,16
7-8 277,31

9-10 340,17 Αστική ευθύνη,
11-12 344,18
13-14 353,64 Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση

15-20 401,85 συνεπεία ατυχήματος,
21-25
26-30

431,30
443,26

Π ροσω πικό ατύχημα

31-40 458,20
41ανω 479,14

Ιπποι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

1-6
0 3

229,72
7-8 260,65

9-10 325,18
11-12 329,28 Α στική ευθύνη, Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση
13-14 339,06 συνεπεία ατυχήματος μ ε  προσθήκη
15-20 388,48
21-25 418,70 προαιρετικώ ν καλύψεω ν

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

41ανω 467,81

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΛΙΚΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ Δ ΙΚΥΚΛΩ Ν.Ι.Χ .
CC Β/Μ Απλό Πακέτο

0 3

1-50 62,38
51-125 101,98

126-250 124,64 Αστική ευθύνη, Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση

251-500 157,46 συνεπεία ατυχήματος
501-1000 179,50
1001ανω 223,60

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις προαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτωση.

* Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και στους υπόλοιπους 
ασφαλιστικούς κλάδους

* Αμεση ασφάλιση
* Παράδοση ασφαλιστηρίου στο χώρο σας

* Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
* Ανάλυση αναγκών
* Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Συμβάσεων
* Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, επικοινωνήστε μαζί μας.

Υπεύθυνος: Κος Τσαγκαράκης Ιωάννης
Λ. Συγγρού 69, Τ.Κ. 117 45 - Αθήνα
τηλ.: 801.300.3069,* 210 92.33.005 - fax: 211 800.21.61
τηλ. ανάγκης: 6944.478885
*Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

Μερικές από τις συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές εταιρείες ε ίνα ι:

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ARAG, ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.Γ.Α., ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΒΓΑ, ATRADIUS, ΔΥΝΑΜΙΣ 
ΑΕΓΑ, E.F.G EUROLIFE, ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, ΕΥΡΩΠΗ ΑΕΓΑ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ  -  ΜΙΝΕΤΤΑ, 
ERGO Α.Α.Ε.Ζ., 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, MALAYAN INC., METUFEAUCO, κ.α.



[  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ I

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ 
ΜΕ ΤΟ

Το Σωματείο Εθελοντών Π ολιτικής Προστασίας Β/Α Τομέα Υ μηττού
στο πλαίσιο τη ς  συνεχούς εκπαίδευσης τω ν  μελών του αποτελεί ενεργή ομάδα του Δ ικτύου  
Εθελοντικώ ν Ομάδων Α ντιμετώ πισης Σεισμών τα  τελευταία τρ ία  χρόνια.

Οι εκπαιδεύσεις ξεκινούν κάθε χρόνο με θεω ρητικά σεμινάρια και κατόπιν  πραγματο
ποιούνται δύο φορές το μήνα  πρακτικές εκπαιδεύσεις σε χώ ρους οι οποίοι αποτελούνται 
από εγκαταλελειμμένα ερείπια τα  οποία προσομοιάζουν τ ις  συνθήκες ενός σεισμού ευρεί- 
ας κλίμακας σε σενάρια πραγματικώ ν συνθηκώ ν. Εκπαιδεύσεις επιπλέον γ ίνοντα ι ετησί- 
ως και στους χώ ρους τη ς  1ης ΕΜΑΚ από μέλη της. Οι ομάδες που αποτελούν το δ ίκτυο  και 
το Σ.Ε.Π.Π.Β/Α.Τ.Υ. είναι πλέον αρκετά έμπειρες και συνεργάζονται σε ημερήσιες αλλά και 
νυχτερ ινές ασκήσεις με πολύ καλά αποτελέσματα στα ποικίλα  σενάρια τα  οποία θα τους πα
ρουσιαστούν.

Σ τα  πλαίσια της ενημέρωσης τω ν συμπολιτώ ν μας γ ια  τη  σωστή προετοιμασία και προ
φύλαξη σε περίπτω ση σεισμών, το Σ.Ε.Π.Π.Β/Α.Τ.Υ. θα ήθελε να  σας ενημερώσει γ ια  τα κά
τωθι μέτρα σωστής πρόληψ ης και αντιμετώπισης.

Τί κάνουμε οε περίπτωση σεισμού
► Ό λ α  τα μέλη τη ς  οικογένειας πρέπει να  γνω ρίζουν τ ι να  κάνουν σε περίπτω ση σεισμού.
► Στερεώστε καλά στους τοίχους, τα  ράφια και τ ις  βιβλιοθήκες, σύνθετα με υαλικά  ("σκρί
νιο", "βιτρίνα").
►Βιδώστε καλά στους τοίχους, δεξαμενές καυσίμω ν και νερού καθώ ς και θερμοσίφωνες.
► Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.
► Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω  από κρεβάτια και καναπέδες.
► Στερεώστε καλά τα φ ω τιστικά  σώματα.
► Τοποθετήστε σύρτες ή άλλες ασφάλειες στα ντουλάπια  γ ια  να  μ ην ανοίγουν εύκολα. 
► Συζητήστε με τη ν  οικογένειά σας και καταστρώστε σχέδιο έκτα κτη ς ανάγκης. 
►Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώ ρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού, όπως:
► Κάτω από ανθεκτικά  γραφεία ή τραπέζια.
►Μακριά από γυάλ ινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες.
►Μακριά από εξωτερικούς τοίχους.
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I Εάν δεν υπάρχει κοντά σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο 
καθίστε στο πάτωμα με το πρόσωπό σας στραμμένο σε 
εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα και έπιπλα που 

μπορούν να πέσουν πάνω σας

► Καθορίστε ασφαλείς χώ ρους έξω από το σπίτι:
►Μακριά από κτίρ ια  και δέντρα.
► Τηλεφωνικά και ηλεκτρικά  καλώδια.
►Ελέγξτε τη  σωστή λειτουργία  του  ηλεκτρικού δ ικτύου  καθώς και τω ν συνδέσεων του δι
κ τύου  φυσικού αερίου.
► Ενημερώστε όλα τα μέλη τη ς οικογένειας για  το πώ ς κλείνουν οι γεν ικο ί διακόπτες (ηλε
κτρικού, νερού, φυσικού αερίου).
► Ενημερώστε όλα τα μέλη τη ς  οικογένειας γ ια  τα παραπάνω μέτρα.
► Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώ τω ν βοηθειών, 
πυροσβεστήρα.
► Ενημερώστε, ειδικά τα  παιδιά τη ς  οικογένειας, γ ια  τα τηλέφω να έκτακτης ανάγκης (112, 
100 ,166 ,199  κ.τ.λ.).
► Συμφω νείστε όλοι γ ια  ένα συγκεκριμένο τόπο συνάντησης μετά το σεισμό.

Κατά τη διάρκεια του σεισμού
Αν είστε μέσα στο σπίτι ή μέσα σε κάποιο κτίριο:
► Π αραμείνετε ψύχραιμοι.
► Κ αλυφθείτε κάτω  από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και ταυτόχρονα προστατέψτε τα μάτια 
σας με το εσωτερικό τμήμα του χεριού σας.
►Εάν δεν υπάρχει κοντά  σας κάποιο ανθεκτικό έπιπλο καθίστε στο πάτωμα με το πρόσωπό 
σας στραμμένο σε εσωτερικό τοίχο, μακριά από παράθυρα και έπιπλα που μπορούν να  πέ
σουν πάνω  σας.
►Εάν είστε στο κρεβάτι, μείνετε ακίνητοι και προστατέψ τε το κεφάλι σας με ένα μαξιλάρι. 
►Μην προσπαθείτε να  απομακρυνθείτε από το σπίτι.
►Μην χρησιμοποιείτε τον ανελκυστήρα.
►Μην βγαίνετε στα μπαλκόνια.
► Εάν βρεθείτε σε ψ ηλό κτίριο, απομακρυνθείτε από τζάμια και εξωτερικούς τοίχους.
► Εάν βρεθείτε σε χώρο ψ υχαγω γίας ή  σε κάποιο κατάστημα ή  εμπορικό κέντρο, δ ιατηρή
στε τη ν  ψ υχρα ιμ ία  σας και να  αποφύγετε τον πανικό.
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[  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κλείστε τους γενικούς διακόπτες
( ηλεκτρικού ρεύματος, γκαζιού, 

φυσικού αερίου, νερού).
Πάρετε μαζί σας τα άμεσα απαραίτητα:
φακό, νερό ή ότι άλλο έχετε ανάγκη

► Μ είνετε μακριά από το πανικόβλητο πλήθος που κινείται 
άτακτα προς τ ις  εξόδους.

Αν βρίσκεστε έξω από κτίριο:
►Μείνετε έξω.
► Μ ην μπαίνετε μέσα σε κτίρια.
► Απομακρυνθείτε από κτίρια, μαντρότοιχους, τηλεφω νικά 
ή ηλεκτρικά καλώδια.
► Κ αταφύγετε σε ανοιχτά ασφαλή χώρο όπως: πλατεία ή πάρ
κο.
► Κ αλύψ τε το κεφάλι σας με κάποια τσάντα ή χαρτοφύλακα 
που μπορεί να  έχετε στη διάθεση σας.
Αν είστε μέσα στο αυτοκίνητο:
► Κ αταφύγετε σε ανοιχτό χώρο και σταματήστε αμέσως το 
αυτοκίνητο.
► Παρκάρετε το αυτοκίνητο σε ασφαλές μέρος που  δεν εμπο
δίζει τη ν  κυκλοφορία.
►Μείνετε μέσα στο αυτοκίνητο μέχρι να  σταματήσει η δό
νηση.
► Αποφύγετε πολυώροφα κτίρια, φω τεινούς σηματοδότες, 
γέφυρες ή τ ις  υπέργειες διαβάσεις.

Τι πρέπει να  κτινετε ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ το σεισμό:
► Κλείστε τους γενικούς διακόπτες ( ηλεκτρικού ρεύματος, 
γκαζιού, φυσικού αερίου, νερού).
► Πάρετε μαζί σας τα άμεσα απαραίτητα: φακό, ραδιοφωνάκι, 
νερό ή  ότι άλλο έχετε ανάγκη.
► Βγείτε προσεκτικά έξω από το κτίριο. Π ερπατάτε γρήγορα 
και μην τρέχετε. Μη χρησιμοποιείτε ανελκυστήρα.
► Κ αταφύγετε σε ανοικτό ασφαλή χώρο όπως: Π λατεία ή 
Πάρκο. Μ ην πλησιάζετε τ ις  ακτές.

Η συμπεριφορά μας μετά το σεισμό:
► Μη χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο γ ια τ ί προκαλείτε 
υπερφόρτωση του τηλεφω νικού δικτύου.
►Μη χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητό  σας γ ια τ ί προκαλείτε 
μποτιλιάρισμα και καθυστερείτε τα οχήματα παροχής βοή
θειας (τα συνεργεία διάσωσης).
►Ακολουθείστε π ιστά  τ ις  οδηγίες τω ν αρχών.
► Ενημερωθείτε από τους αρμόδιους φορείς. Μ ην πιστεύετε 
τ ις  φήμες, δημιουργούν σύγχυση. Α κολουθείτε τ ις  οδηγίες 
τω ν αρχώ ν και μην πιστεύετε τ ις  ανυπόστατες φημολογίες.
► Π ρέπει να  γνω ρίζετε άτι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί. 
Μ είνετε προετοιμασμένοι για  τους μετασεισμούς.
► Ελέγξτε τον εαυτό σας και τους γύρω  σας για  πιθανούς

τραυματισμούς. Μην μετακινείτε τους βαριά τραυματισμέ
νους.
►Αποφύγετε την είσοδο στο σπίτι ειδικά εάν παρατηρείτε 
ζημιές ή αισθάνεστε τη μυρωδιά γκαζιού ή βλέπετε κομμέ
να καλώδια.
► Ο σεισμός αποτελεί μια φυσική προειδοποίηση για επερ- 
χόμενο τσουνάμι. Μετά από έναν ισχυρό σεισμό απομα
κρυνθείτε από παραθαλάσσιες περιοχές ή περιοχές χαμηλού 
υψομέτρου που γειτνιάζουν με τη θάλασσα.
► Παραμείνετε μακριά από τις παραθαλάσσιες περιοχές μέ
χρι να ενημερωθείτε από την αρμόδια Υπηρεσία ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος.
► Ένα τσουνάμι δεν αποτελείται από ένα και μόνο κύμα, 
αλλά από μια σειρά από κύματα με διαφορετικό χρόνο άφι
ξης στην ακτή.
►Μην πλησιάζετε τις ακτές για να παρακολουθήσετε ένα 
επερχόμενο τσουνάμι.
► Όταν δείτε το τσουνάμι είναι πιθανά πολύ αργά για να το 
αποφύγετε.
► Σε πολλές περιπτώσεις, ενός επερχόμενου τσουνάμι προ
ηγείται μια σημαντική αύξηση ή πτώση της στάθμης του 
ύδατος. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί φυσική προειδοποίηση 
και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.
► Όλοι οι σεισμοί δεν προκαλούν τσουνάμι. Όταν όμως αι
σθανθείτε κάποιο σεισμό, μείνετε σε εγρήγορση. Μπορεί να 
ακολουθήσει προειδοποίηση για επερχόμενο τσουνάμι.
► Ένα σχετικά μικρού μεγέθους τσουνάμι σε ένα σημείο μι
ας ακτής μπορεί να μεταβληθεί σε ένα εξαιρετικά μεγάλου 
μεγέθους σε μερικά χιλιόμετρα απόσταση.

Μάθετε για την προστασία από σεισμό, ασχοληθείτε με το 
να αποκτήσετε εσείς και το περιβάλλον σας σωστή αντισει
σμική συμπεριφορά. ]

Πηγή: r r n n i w w w .gscp.gr
Π η γή : Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμοϋ και Προστασίας

Σ ε αυτό το σημείο θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τιχ φιλοξε
νία στις σελίδες σας και για  τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία που 
υπάρχει μεταξύ του περιοδικού σας «ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Η  Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η 
ΣΗ» και του Σωματείου μας.

Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας, ΒΙΑ Τομέα Υμηττού 
Στοιχεία ετιικοινωνίας:Έδρα: Λ. Λαυρίου 25, Παλλήνη.
Τηλ.: 6978-808990. Tel-Fax:210-6658808. e-mail:info@ seppvaty.com  
web-site: ww w.seppoaty.com
Φυλάκιο: «Μοναστήριον» Π εριοχή ΣΑΑΜ , Γλυκά Νερά, οδός Αγίου  
Ιωάννη του Κυνηγού.
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ΝΗΣΟΙ & ΘΡΑΚΗ 
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ΛΟΙΠΗ
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929-1214 7 - 8 2 7 5  € 238 € 225 € 189 € 2 0 6  € 170 € 51-125 108 € 9 8  € 7 8  €
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1500-1785 11-12 35 0  € 2 9 9  € 28 4  € 2 4 7  € 24 8  € 211 € 251 163 € 147 € 115 €

1786-2071 13-14 368 € 321 € 3 0 4  € 2 6 7  € 2 7 4  € 2 3 7  € Εκπτω τικά πακέτα  
πρόσθετω ν καλύψ εων

L  2072+ 15+ 39 9  € 348 € 333 € 29 6  € 3 0 0  € 263  €

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

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 πυράς 

Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες 
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημιές 

Αστική ευθύνη κατά τη μεταφορά 
Νομική προστασία 3.000 

Προσωπικό ατύχημα οδηγού 15.000 
Προστασία bonus malus 

Φροντίδα ατυχήματος 
Ρυμούλκιση συνέπεια ατυχήματος 

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. ΚΟΥΤΣΟΜΠΛΗΣ
Αθήνα: Λ. Αλεξάνδρας & Ιπποκράτους, τηλ. 210 6422225 - fax. 210 6422228

ΔΕΥΤΕΡΑ -Π Α ΡΑΣΚΕΥΗ  09:00-19:00

http://www.instealth.gr


[  ΕΡΕΥΝΑ :

(Εμπειρική έρευνα στο ΤΔΑ Κομοτηνής)
Βάσω Κ. Θεολόγη
ΔΡ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΠΘ, ΕΙΔΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΠΘ 
Ειρήνη Δ. Αδαμοττούλου 
ΔΡ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ NATI0NAL-L0UIS 
UNIVERSITY, CHICAGO, USA

„  ,  1 .Ε ισ α γω γήεκφορίσμος είναι ένα φαινόμενο που  αγγίζει τα  παιδιά σχολικής 
ηλικ ίας σε πολλές χώρες. Ως εκφοβισμός (bullying) στο σχολείο χαρακτηρίζε

ται η  επ ιθετική  συμπεριφορά η οποία: (α) έχει τη ν  πρόθεση να  προκαλέσει ανη
συχία ή  κακό σε έναν ή περισσότερους μαθητές, (β ) εμπεριέχει μία ανισορροπία 

δυνάμεων-το θύμα δυσκολευέται να  υπερασπίσει τον εαυτό του λόγω  σω ματικής 
ή  ψ υχολογ ικής αδυναμίας σε σχέση με το δράστη, και (γ) συμβαίνει συνήθω ς επανει

λημμένα στην πάροδο του χρόνου (Nansel e t al., 2001, Olweus, 1993).
Τ ις περισσότερες φορές η επ ιθετική  συμπεριφορά συμβαίνει χω ρ ίς κάποια πρόκληση από τον μα

θητή  που δέχεται τον εκφοβισμό (Olweus, 2003). Ο εκφοβισμός εκδηλώνεται με διαφορετικές μορ
φές όπως, λεκτικός εκφοβισμός (π.χ. πειράγματα, απειλές, βρισιές), σωματικός εκφοβισμός (π.χ. 
χτυπήματα, σπρωξίματα) και ψ υχολογικός εκφοβισμός (π.χ. διασπορά κακόφημων διαδόσεων, κοι
νω νικός αποκλεισμός). Σ την  νεώ τερη μορφή του, ο εκφοβισμός μέσω της διαμεσολάβησης και αξιο
ποίησης τη ς  τεχνολογίας (ηλεκτρονικός εκφοβισμός) επιτρέπει τη ν  ανωνυμία, είναι συνεχιζόμενος

Α/Α [ 42  ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012



που δεν παρατηρείται σε περιστατικά σχολικού εκφο
βισμού.)

Ειδικότερα, οι συγκεκριμένες πράξεις έχουν ως δρά
στες, πρόσωπα που συμμετέχουν και εμπλέκονται στο 
σχολικό περιβάλλον, όπως είναι οι μαθητές, οι εκπαι
δευτικοί, αλλά και οι γονείς. Υπό αυτή  τη ν  έννοια, α ντί
στοιχη με το πρόσωπο που εκφοβίζει με ηλεκτρονικά 
μέσα είναι και η νομ ική  αντιμετώ πισή του, στη χώρα 
μας. Οι καταγεγραμμένες περιπτώ σεις ηλεκτρονικού 
εκφοβισμού -ό πω ς προκύπτει από τη  διεθνή βιβλιογρα
φία (Auerbach 2009, Erb, 2008, Hoder, 2009)- διαμορ
φώ νουν τα  εξής εγκληματικά  ζεύγη: 

α) από μαθητή  σε μαθητή, β) από μαθητή  σε εκπαι
δευτικό, γ) από εκπαιδευτικό σε μαθητή, δ ) από εκπαι
δευτικό σε εκπαιδευτικό, και ε) από γονιό σε μαθητή. 

Συνεπώς, ανάλογη με τη ν  βασική τους διάκριση, αν

και μπορεί να τα αποτελέσματά του να  γίνοντα ι γνω στά σε 
πολυάριθμο και άγνωστο κοινό, προκαλώ ντας τραυματικές 
συνέπειες στα θύματά του.

2 .  Η  Ν ο μ ικ ή  Α ντιμ ετώ π ισ η  
Ο αριθμός τω ν παιδιών που είναι θύματα εκφοβισμού 
στο σχολικό περιβάλλον από συμμαθητές τους, αυξάνεται κα
θημερινά, όπως αποδεικνύεται από εμπειρικές έρευνες στην 
Ευρώ πη (EUKIDS) και στην Ελλάδα, με τοπικά ή πανελλή
ν ια  χαρακτηριστικά.

Σ τις περιπτώσεις εκείνες που  τα πειράγματα, οι απειλές, οι 
προσβλητικές εκφράσεις μειονεξίας έναντι τω ν συμμαθητών, 
σημειώνονται στο σχολείο αποτελεί ευθύνη  και παράλληλα, 
νομικό καθήκον του Δ ιευθυντή  και τω ν εκπαιδευτικώ ν του 
εργάζονται σε αυτό να  αντιμετω πίσουν άμεσα το πρόβλημα.

Το σχολείο συνήθω ς διαθέτει «χαμηλού ρίσκου» μέσα για  
να  επιλύσει το πρόβλημα στη χώρα μας, όπως για  παράδειγμα 
απαρχαιωμένα νομοθετήματα που αντιμετω πίζουν τον εκφο
βισμό με αποβολή τω ν μαθητών, ενώ απαιτούνται πιο δραστι
κές λύσεις, προληπτικού και όχι κατασταλτικού χαρακτήρα. 
(Θεολόγη, Α στυνομική Ανασκόπηση 2011).

Στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, που  αναπτύσσεται μέσα στο 
εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρατηρείται διαφορετική αντιμε
τώπιση του ζητήματος, για  δύο κυρ ίω ς λόγους: αφενός της 
αντανάκλασης τη ς συμπεριφοράς σε ευρύτερο αριθμό θυμά
τω ν και αφετέρου λόγω της καταγγελίας ορισμένων από τα 
συγκεκριμένα περιστατικά στις αστυνομικές αρχές (στοιχείο
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[  ΕΡΕΥΝΑ ϊ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ 
ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 
ΑΙΙΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

δηλαδή επρόκειτο γ ια  συμπεριφορά που  επέδειξε ανήλικος 
ή ενήλικος, είναι και η αντιμετώ πισή τους. Οι κυριότερες 
παραβατικές συμπεριφορές που  παρατηρούνται στο εκ
παιδευτικά πλαίσιο, δηλαδή στο σχολικό περιβάλλον, οδη
γούν σε παραβίαση συγκεκριμένω ν διατάξεων του  Π οινι
κού Κώδικα. Π ιο συγκεκριμένα:

► του άρθρου 361 ΠΚ, όπως η εξύβριση μέσω κειμένω ν 
ή  εικόνω ν με περ ιπα ικτική  διάθεση που  αναρτώ νται στο 
Youtube.

► τω ν άρθρων 362 Π Κ  (δυσφήμηση) και 363 Π Κ  (συκο
φ αντική  δυσφήμηση), για  παράδειγμα μέσω sm s ομαδικής 
αποστολής.

► 333 Π Κ  (απειλή), όπως η  απειλή μαθήτριας από συμ
μαθητή  της, ότι θα δημοσιευτούν βίντεο ή προσωπικές της 
φωτογραφίες.

Π αρατηρείται επίσης, παραβίαση τω ν προσω πικώ ν δεδο
μένων. Σ τη ν  ελληνική  έννομη τάξη δεν υπάρχουν ειδικές 
διατάξεις που  να  προστατεύουν τους ανηλίκους από τη ν  
επεξεργασία τω ν προσω πικώ ν τους δεδομένων σ τις σελίδες 
κο ινω νικής δικτύωσης. Η  προστασία τω ν δεδομένων προ
σω πικού χαρακτήρα και της ιδ ιω τικής ζωής (Μανωλεδά- 
κης, 2005) στον τομέα τω ν ηλεκτρονικώ ν επικοινω νιώ ν, 
ρυθμίζεται από τ ις  διατάξεις του Νόμου 3471/2006 - Φ ΕΚ  
133/Α728.6.2006, που τροποποίησε τον Νόμο 2472/1997. 
Τα ζητήματα υποκλοπής στοιχείων ή κω δικώ ν ρυθμίζο
ντα ι από το περιεχόμενο του  άρθρου 2, οι κανόνες επεξερ
γασίας προβλέπονται στο άρθρο 5, όπως άλλωστε και το 
ζήτημα της συγκατάθεσης από το χρήστη  για  τη ν  επεξερ
γασία τω ν προσω πικώ ν του δεδομένων (άρθρο 5 παρ. 3), 
ενώ  στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 επισημαίνεται άτι 
η  Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
επιβάλλει δ ιο ικητικές κυρώσεις, σε περίπτω ση παράβασης 
τω ν διατάξεων τω ν άρθρων 1 έως 17 του  παρόντος νόμου.

Η  παραπάνω διασφάλιση τη ς συναίνεσης τω ν χρηστών, 
εκτείνεται ρητά  και στα εξωτερικά στοιχεία της επ ικοινω 
ν ίας (Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, 2007) δηλαδή στα 
δεδομένα κίνησης, (όπως ο αριθμός, η  διεύθυνση, η ταυτό
τητα  τη ς  σύνδεσης, ο χρόνος έναρξης και λήξης τη ς  επικοι
νωνίας, η διάρκειά της) και στα δεδομένα θέσης δηλ. της

γεω γραφ ικής θέσης του τερματικού εξοπλισμού του  χρ ή 
στη. Ε νδεικτικές οι περιπτώ σεις αφαίρεσης φω τογραφιώ ν 
από το προφίλ του ανηλίκου ή  δασκάλου στο Facebook.

Οι ανίδεοι ανήλικοι, δε γνω ρίζουν τα  θεμελιώδη δικαιώ- 
ματά τους σε σχέση με τον τρόπο που  θα εκχωρήσουν τη ν  
ιδ ιω τικότητά τους, όπως επίσης και για  το ποια προσωπικά 
στοιχεία θα πρέπει να  αποκαλύψ ουν προκειμένου να  λά
βουν ορισμένες υπηρεσίες ή  άλλα προνόμια του  Δ ιαδικτύ
ου. Με το να  αγνοούν λοιπόν το ιδιαίτερο ζήτημα τη ς  «συ
γκατάθεσης», εκχωρούν πολύ περισσότερα στοιχεία από 
εκείνα που χρειάζονται στην πραγματικότητα, γ ια  τη  δι
ατήρηση της «ηλεκτρονικής τους φιλίας». Ακόμη και στο 
ακανθώδες ζήτημα τη ς  επεξεργασίας προσω πικώ ν δεδομέ
νω ν, ούτε α υτή  η διαδικασία γίνετα ι αντιλη πτή  από τον 
ανήλικο, αφού διενεργείται εκτός του υλ ικού  πεδίου του 
ιδιω τικού του  β ίου και σε χρόνο διάφορο της πράξης προ
σβολής (Μ αντζούφας, 2007), γ ια  παράδειγμα, δίδει χω ρίς 
δεύτερη σκέψη τα προσωπικά του στοιχεία, τη  χρονική  
στιγμή  της εγγραφής του στο χώρο κο ινω νικής δ ικ τύω 
σης (Facebook). Σ τις  περιπτώ σεις εκείνες που  οι ανήλικοι 
δέχθηκαν προσβολή τη ς  προσω πικότητάς τους, μπορούν 
να  ζητήσουν αποκατάσταση της ζημίας ή  αντίστοιχα  απο
ζημίωση για  τη ν  παράνομη προσβολή τη ς προσω πικότη
τας ή να  εγείρουν αξίωση για  ικανοποίηση της η θ ική ς βλά
βης, κ α τ’ εφαρμογήν τω ν άρθρων 57 παρ.1 και 2 ΑΚ και 
59 ΑΚ.

Η  εμπειρική έρευνα αποδεικνύει ότι, τα περιστατικά που 
καταγγέλλονται, δεν καταλήγουν στα Δικαστήρια, αντιμε
τω πίζονται είτε με συστάσεις προς τους γονείς, είτε με επ ί
πληξη, οπωσδήποτε όμως με έκφραση συγνώ μης μεταξύ 
τω ν δύο πλευρώ ν και συνήθω ς δεν οδηγούνται στο ακρο
ατήριο, κ α τ’ εφαρμογήν του άρθρου 45Α ΚΠΔ. (Αλεξιάδης 
2007, Δημόπουλος & Κοσμάτος, 2010β). Σε αρκετές περι
πτώ σεις οι μαθητές προχω ρούν σε έκφραση συγνώ μης κα
τά τη ν  εξέτασή τους από τους ανακριτικούς υπαλλήλους, 
ομολογώντας ότι δ ιακρίνονταν από περ ιπα ικτική  διάθεση 
και δεν είχαν σκοπό να  βλάψ ουν τους συμμαθητές τους.

Για τους λόγους αυτούς, εφαρμόζονται ήπια, εξωιδρυμα- 
τικά, αναμορφω τικά μέτρα, όπως το μέτρο της επίπληξης, 
της ανάθεσης της υ π εύ θυ νη ς επιμέλειας του  ανηλίκου 
στους γονείς ή  τους επιτρόπους του, τη ς συνδιαλλαγής με
ταξύ ανηλίκου δράστη και θύματος γ ια  έκφραση συγνώ 
μης, δηλαδή μέτρα που  αφορούν στην εξώδικη διευθέτηση 
τω ν συνεπειώ ν τη ς  πράξης (άρθρο 122 Π.Κ.) (Δημόπουλος 
& Κοσμάτος, 2010α, Κουράκης, 2004, Π ιτσελά, 2008).

Ο Εισαγγελέας συνήθω ς απέχει από τη ν  άσκηση της 
πο ινικής δίωξης, αφού προηγηθεί -σ ε  κάθε περίπτωση- η 
ακρόαση του ανηλίκου (κατά το τελευταίο εδάφιο τη ς  παρ. 
1 που προστέθηκε με το άρθρο 5 του Ν  3860/2010, Φ ΕΚ  Α' 
111/12.7.2010).

Από τη ν  ίδια διάθεση, δηλαδή της αποφ υγής του ψ υ χ ι
κού τραυματισμού προς τον ανήλικο, εμφορούνται και οι 
προτάσεις του Σ υνηγόρου του Παιδιού, σύμφω να με τ ις  
οποίες, το πρόσωπο του Εισαγγελέα Α νηλίκω ν θα πρέπει 
να  εμφανίζεται με τον αστικά του ρόλο και να  λειτουργεί 
προς τη ν  κατεύθυνση τω ν γονέων, κ α τ’ εφαρμογήν του
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Η ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ, ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ, 
ΕΙΤΕ ΜΕ ΕΠΙΠΛΗΞΗ

άρθρου 1532 ΑΚ που περιγράφει τ ις  συνέπειες τη ς κακής 
άσκησης τη ς  γονικής μέριμνας. Π ροτεινόμενη διαδικασία η 
οποία θα μπορούσε να  λάβει χώ ρα στο εκπαιδευτικά πλαίσιο 
όταν οι πράξεις έχουν ως δράστες μαθητές θα ήταν η διαμε- 
σολάβηση (mediation) στο σχολείο με καταρτισμένους εκπαι
δευτικούς (Αλεξιάδης 2007, Γ ιοβάνογλου 2007, Μ όσχος 2010, 
Συκιώ του 2007).

3. Ε μ π ειρ ικ ή  Ε ρ ευ να  γ ια  χ ο ν  Ε κ φ οβ ισ μ ό  
Τθν Ιανουάριο του 2011 διεξήχθει έρευνα για  τη  με
λέτη  του εκφοβισμού με συμμετέχοντες Δόκιμους Α στυφύ
λακες. Η  συγκεκριμένη  έρευνα αποτελεί μέρος ενός μεγα
λύτερου ερευνητικού έργου που έχει ω ς σκοπό να  εξετάσει 
τον παραδοσιακό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό μελετώ ντας τις 
εμπειρίες και απόψεις Ε λλήνω ν προπτυχιακώ ν φοιτητών. 
Το δείγμα περιλάμβανε 160 φ οιτητές ηλικ ίας 18 με 23 χρο- 
νώ ν, 123 άνδρες και 37 γυναίκες, από τμήμα Δοκίμω ν Α στυ
φυλάκω ν στη Βορειανατολική Ελλάδα.

Α) Χαρακτηριστικά του Εκφοβισμού
Από το συνολικό δείγμα τη ς  έρευνας, 64 συμμετέχοντες 

(40%) δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα εκφοβισμού στο σχο
λείο. Η  μορφή του εκφοβισμού που φάνηκε να  είναι η  πιο 
συχνή, αφορούσε τον ψ υχολογικό εκφοβισμό με λεκτικές 
απειλές ή  υβριστικά λόγια  (30.6%). Οι δόκιμοι αστυφύλακες 
ανάφεραν επιπλέον και άλλες μορφές ψ υχολογικού  εκφοβι
σμού μέσω της χρήσης αρνητικώ ν σχολίων ή διάδοση φ η 
μώ ν με στόχο τη ν  κο ινω νική  απομόνωση του θύματος (15%). 
Ακολουθούν τα  ρατσιστικά υβριστικά  σχόλια (12.5%), η  σω
ματική  επ ιθετικότητα  (8.8%) και η ζημιά ή  καταστροφή προ
σω πικώ ν αντικειμένω ν (3.1%). Τα φαινόμενα του εκφοβι
σμού ήταν συχνότερα στο Γυμνάσιο (25%) και ακολούθως 
στο Λύκειο (12.5%).

Π ενήντα  εφτά (35.6%) δόκιμοι αστυφύλακες ανάφεραν 
ότι υπήρξαν μάρτυρες περιστατικών εκφοβισμού στο σχο
λείο. Οι συμμετέχοντες ρω τήθηκαν να  δηλώσουν τα πρόσω
πα στα οποία ανέφεραν το περιστατικό και ζήτησαν βοήθεια. 
Υψηλότερα στις προτιμήσεις τω ν φ οιτητώ ν ήταν  οι φίλοι 
(22.5%), ακολουθούν οι γονείς (11.8%) και οι εκπαιδευτικοί 
(10%). Πρόσωπα τω ν επίσημων αρχώ ν (αστυνομία) ήταν από 
τ ις  τελευταίες επιλογές τω ν φοιτητώ ν. Υ πήρχε και ένα ποσο
στό φ ο ιτητώ ν (17.4%) που ανάφεραν ότι δεν αντέδρασαν ή 
ότι προσπάθησαν να  το λύσουν μόνοι τους.

Β) Χρήση του Διαδικτύου
Η μέση ηλικ ία  έναρξης χρήσης του διαδικτύου από τους 

δόκιμους αστυφύλακες είναι τα 14 χρόνια. Οι γονείς περί
που  τω ν μισών δόκιμων αστυφύλακω ν (48.6%) τους επισή- 
μαναν τους κ ινδύνους του διαδικτύου. Παράλληλα, το 40.4% 
τω ν δόκιμων αστυφύλακω ν ανάφεραν ο τ ί οι γονείς τους δεν 
γνω ρίζουν πω ς να  χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Σημειωτέ-

ον ότι, τη ν  παρούσα στιγμή, η  σ υντρ ιπτ ική  πλειοψη- 
φ ία χρησιμοποιούν το διαδίκτυο συχνά, από 3-5 φορές 
τη ν  εβδομάδα με καθημερινή χρήση. Ως προς τους λό
γους για  τους οποίους χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, το 
53.8% τω ν δοκίμων επέλεξαν ω ς πρώ τη  επιλογή τη ν  
επικοινω νία-chatting  (π.χ. MSN, Skype, Facebook). Η 
δεύτερη πιο δημοφιλής επ ιλογή (31.9%) ήταν  η  χρησ ι
μοποίηση του διαδικτύου για  διασκέδαση/ ψ υχαγω γία  
(παιχνίδια, μουσική). Σ τη ν  τρ ίτη  θέση είναι η  ενημέρω
ση (10%) και ακολουθούν το άνοιγμα του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, η  εκπαίδευση, οι πληροφορίες γ ια  υ π η 
ρεσίες, και οι αγορές.

Γ) Χαρακτηριστικά του Η λεκτρονικού Εκφοβι
σμού

Από τους 160 συμμετέχοντες, 48 (30%) απάντησαν θε
τικά  σε τουλάχιστον μία από τ ις  εννιά  ερωτήσεις σχετι
κά με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Οι πιο συχνές μορ
φ ές ηλεκτρονικού εκφοβισμού ήταν  η  παραλαβή ενός 
θυμωμένου, αγενούς ή χυδαίου μηνύματος στο κ ινητό  
τηλέφωνο (17.5%) και στο διαδίκτυο ή στο ηλεκτρονι
κό ταχυδρομείο (15%). Δεκαέξι φοιτητές (10%) φοβό
ντουσαν να  διαβάσουν τα μηνύματα στο κ ινητό  τους 
τηλέφωνο μήπω ς δουν τα προσβλητικά αυτά μηνύμα
τα. Δέκα φ οιτητές (6.2%) δήλωσαν ότι ήταν  αντικείμενο 
ανεπ ιθύμητω ν σεξουαλικών υποδείξεων στο διαδίκτυο 
ή  μέσω μηνυμάτω ν στο κ ινητό  τους τηλέφωνο. Ε π ιπλέ
ον, 6.2% τω ν φ οιτητώ ν ανάφεραν ο τ ί κάποιος έστειλε 
ή  δημοσίευσε προσβλητικές φήμες, κουτσομπολιά ή άλ
λο προσβλήτικό υλ ικό γ ια  αυτούς στο διαδίκτυο. Ε φτά 
φ οιτητές (4.4%) συνέχισαν να  λαμβάνουν τα προσβλη
τικά  αυτά μηνύματα ακόμα και όταν ζήτησαν από τον 
αποστολέα να  σταματήσει. Ε πτά  φ οιτητές (4.4%) αντι
μετώ πισαν τη  δημοσίευση ευαίσθητω ν προσωπικών 
πληροφοριών ή  φω τογραφιώ ν χω ρ ίς τη ν  άδειά τους στο 
διαδίκτυο. Υπήρχε επίσης ένα μικρότερο ποσοστό φοι
τητώ ν που είτε ανακάλυψ αν ότι κάποιος άλλος προ- 
σποιόταν τους ίδιους στο διαδίκτυο για  να  βλάψει την  
φήμη ή  τ ις  φ ιλίες τους (2.5%) είτε ανάφεραν ο τ ί έλαβαν 
ένα απειλητικό μήνυμα  από έναν άλλο μαθητή  που τους 
έκανε να  φοβούνται (2/5%).

Κατά το ήμισυ οι δόκιμοι είχαν πέσει θύματα  εκφο
βισμού στο Λύκειο και σε δεκατρείς περιπτώσεις (27%) 
στο γυμνάσιο. Περισσότεροι από τους μισούς δόκιμους 
(55.2%) γνώ ριζαν τον δράστη. Σ τις μισές από αυτές 
τ ις  περιπτώσεις, ο δράστης ήταν ένας ή περισσότεροι 
συμμαθητές από το περιβάλλον του θύματος. Οι δόκι
μοι έδωσαν διαφορετικές εξηγήσεις όσον αναφορά τους 
λόγους που  ήταν  θύματα. Για τα δυο τρ ίτα  τω ν δοκί
μων, οι γονείς και οι φίλοι συγκέντρω σαν τις  προτιμή-
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Η ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ
ΠΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 
Η ΠΙΟ ΣΥΧΝΗ, ΑΦΟΡΟΥΣΕ 
ΤΟΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ 
ΜΕ ΛΕΚΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
Ή  ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ (30.6%)

σεις τους ω ς τα πρόσωπα στα οποία θα μιλούσαν. Έ ν τε κ α  
(6.9%) δόκιμοι θα το κρατούσαν μυστικό και 6 (3.8%) φοι
τητές θα το ανέφεραν στην αστυνομία, ενώ είναι πολύ μ ι
κρό το ποσοστό τω ν μαθητώ ν που θα κατέφευγαν για  βοή
θεια σε κάποιον εκπαιδευτικό.

Τέλος, είναι ενδιαφέρον ότι σχεδόν ένας στους δέκα δοκί
μους ανάφεραν ότι οι ίδιοι έχουν παρενοχλήσει ή  εκφοβί
σει κάποιον άλλον στο διαδίκτυο είτε μέσω τω ν chat rooms, 
emails, sm s ή άλλων τρόπω ν επικοινωνίας. Παράλληλα, 2 
στους 10 δοκίμους γνώ ριζαν κάποιον που  έχει πληγω θεί 
πολύ από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό.

Δ) Λύσεις και Α πόψεις για  το Η λεκτρονικό Εκφοβισμό
Ως προς τ ις  λύσεις γ ια  τη ν  αντιμετώ πιση του ηλεκτρονι

κού εκφοβισμού, οι επικρατέστερες τρεις απαντήσεις τω ν 
δοκίμων ή ταν οι ακόλουθες:

1. Α υστηρή τιμωρία τω ν δραστών ηλεκτρονικού εκφο
βισμού (31.2%).

2. Α νάπτυξη προγραμμάτων για  να  διδαχθούν οι μαθη
τές σχετικά  με τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και τα αποτε- 
λέσματά του (25%).

3. Α νοικτές γραμμές τηλεφω νικής επικοινω νίας όπου 
τα θύματα/ μάρτυρες θα αναφέρουν ανώ νυμα περιστατικά 
ηλεκτρονικού εκφοβισμού (16.2%).

Οι δόκιμοι ανάφεραν στην πλειοψ ηφία τους ότι οι μαθη
τές θα ανέφεραν περιστατικά ηλεκτρονικού εκφοβισμού 
εάν μπορούσαν να  το κάνουν ανώ νυμα (69%). Επίσης, πε
ρισσότεροι από τους μισούς συμφώνησαν ότι ο ηλεκτρο
ν ικός εκφοβισμός είναι μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα από 
ότι υπήρξε ένα χρόνο π ρ ιν  (56.7% ) και ότι ο ηλεκτρονικός 
εκφοβισμός είναι διαφορετικός από τον εκφοβισμό κατά 
πρόσωπο (54.6% ). Οι δόκιμοι θεώρησαν μεγαλύτερη τη ν  
ευθύνη  του σχολείου για  τη ν  αντιμέτω πιση του ηλεκτρο
ν ικού  εκφοβισμού παρά τω ν  γονέων.

4. Σ υ μ π έρ α σ μ α
Καταφαίνεται ότι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός 
στην Ελλάδα είναι ένα αναδυόμενο φαινόμενο που σχετί
ζεται με τη ν  ολοένα αυξανώμενη χρήση τω ν ηλεκτρονι
κώ ν μέσων.

Προτάσεις
► Εισαγωγή από το ΥΠΕΠΘ προγραμμάτω ν πρόληψ ης 
και ενημέρωσης του φαινομένου του ηλεκτρονικού εκφο
βισμού.
► Κρίσιμος όμως, για  τη ν  περιστολή τω ν περιστατικώ ν εκ
φοβισμού, κρίνεται ο ρόλος του σχολείου. Θ ετική θα ήταν

η σύνταξη ενός νέου Σχολικού Κανονισμού Λ ειτουργίας 
που  θα επικουρείται από το ΥΠΕΠΘ, τη ν  Α νεξάρτητη Αρ
χή  του Σ υνηγόρου του παιδιού και θα εφαρμόζεται από το 
σχολείο.
^Δ ιοργάνω ση με πρωτοβουλία του σχολείου σεμιναρίων, 
με αντικείμενο τη  διαχείριση κρίσεων και διενέξεων με το 
παιδί.
►Μαθήματα γ ια  το διαδίκτυο υπό  τη ν  μορφή πρακτικώ ν 
ασκήσεων, ώστε οι μαθητές να  α ντιληφ θούν τ ις  συνέπειες 
εμπλοκής τους στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. 
► Ενημερωτική εκστρατεία όπου γονείς θα ενημερώνο
ντα ι γ ια  τη ν  ασφαλή χρήση του  διαδικτύου. Έ ν α  παρά
δειγμα είναι η  ανο ιχτή  γραμμή καταγγελιώ ν Safeline.gr 
όπου μπορεί κάποιος να  απευθυνθεί γ ια  παράνομο περιε
χόμενο ή παράνομη συμπεριφορά στο διαδίκτυο.
Συνεπώς, μέσω τη ς  ανάληψ ης πρω τοβουλιώ ν τόσο από τις 
σχολικές μονάδες (M eredith 2010, W orley 2011), όσο και 
από τη ν  Π ολιτεία είναι δυνατή  η αντιμετώ πιση  του φαι
νομένου. ]
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η απόλυτη εξασφάλιση για ότι πολυτιμότερο έχουμε, την Υγεία

Νοσοκομειακή περίθαήψη και 
χ ε ι ρ ο υ ρ γ έ  επεμβάσεΐΞ 

με 100%  κάήυψη
Ισόβια νοσοκομειακή περίθαήΐψπ. Επιλογή θέσηε νοσηλεία5. Ετήσιο προληπτικό 

έλεγχο check up. Κάλυψη τοκετού. Καλύπτονται χειρουργικά επεμβάσεκ ή 
θεραπείεε που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, 0ncos χημειοθεραπεία, 

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

νοσοκομείου ή κλινικήε. Απευθείαε εξόφληση στα συμβεβλημένα Κάλυψη 
δαπανών ατυχήματο5 και όταν δεν χρειάζεται νοσηλεία. Δυνατότητα 

προσαρμογή$ του προγράμματο5 eras προσωπικέε και οικογένεια^ oas επιλογέε.

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

• Δωρεάν μελέτη και αποστολή πρότασσε ασφάλισηε

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΣ
Με ολοκληρωμένη εξασφάλιση ίου οδηγού, ίων επιβαινόντων και του oxnpaios

Η πιο οικονομική 
και ποιοτική ασφάήεια 
αυτοκινήτου και μηχανή$
las εξασφαλίζουμε προνομιακά πακέτα αλλά 
και επιπρόσθετε3 παροχέε σύμφωνα πάντα με 
tis δικέε oas ανάγκε$ και υποδείξει.

ΣΕ ΣΥ Ν Ε Ρ ΓΑ ΣΙΑ  Μ Ε  ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Ε Σ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ. 

ΕΙΔ ΙΚΕΣ Τ ΙΜ Ε Σ  Κ Α Ι ΕΠ ΙΠ Λ Ε Ο Ν  Κ Ο Υ Π Ο Ν Ι Π Ρ ΙΜ Ο Δ Ο ΤΗ Σ Η Σ .

© ΛΥΡΗΣ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ

Κοντά oas σε κάθε περίπτωση Ά μ ε σ η  ε ξ υ π η ρ έ τ η σ η  π α ν ε λ λ α δ ικ ά

Ασφαλιστείτε Κερδίζονταε
ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Α. 0811
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 7 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η πριμοδότηση 10% Είναι Επί των καθαρών ασφαλίστρων και για τιμολογημένοι^ k iv 6 l iv o u s



[  ΕΡΕΥΝΑ :
Τ.Δ.Α. Κομοτηνής. Εργασία στο πλαίσιο του μαθήματος: «Εγκληματολογία 
Διδάσκουσα: Β. θεολόγη,
Υπεύθυνος εργασίας: Ευάγγελος Λιάκος, 4η Διμοιρία

ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ

»

ΟΡΙΣΜΟΣ
►Φαινόμενο νεανικής παραβατικότητας που αναφέρεται σε ένα εύ
ρος συμπεριφορών και χαρακτηριστικό του είναι η χρήση βίας μετα
ξύ μαθητών και συνομήλικων παιδιών με στόχο να προκληθεί πόνος 
ή αναστάτωση.
►Εσκεμμένη πράξη που αποσκοπεί στην πρόκληση σωματικού ή ψ υ
χικού πόνου και στην υποταγή του θύματος (Ποπάνης Ε., 2008).
►Η σχολική βία αναφέρεται στην επιβολή της βούλησης ενός μέρους 
προς ένα άλλο με σκοπό την πρόκληση ζημιάς ή βλάβης μέσα στα πλαί
σια της εκπαιδευτικής διαδικασίας ( Αλαμπρίτης Μ., 2008).

Μορφές σχολικής βίας
Α. Σωματική:
►χτυπήματα ( κλωτσιές, μπουνιές, τρικλοποδιές)
►φτύσιμο
►σπρώξιμο
►σωματικές πράξεις που ταπεινώνουν 
►απειλή με όπλο
►βίαιη είσπραξη χρηματικού ποσού 

Β. Λεκτική:
►αρνητικά σχόλια ή πειράγματα για εμφάνιση, ντύσιμο, συμπεριφο
ρά
►κουτσομπολιά ή διάδοση φημών 
►ντρόπιασμα ή δημόσια διαπόμπευση 
►βρισιές χλευασμούς απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς 
►απειλή για δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών 

Γ. Ψυχολογική:
►απόρριψη / εκτοπισμός / συστηματικός αποκλεισμός από την ομάδα 
►τρομοκρατία 
►ντρόπιασμα 
►ρατσιστικά σχόλια 

Δ. Σεξουαλική:
►σεξουαλική κακοποίηση 
►σεξουαλικά υπονοούμενα 
►παρακολούθηση ιδιωτικής ζωής του θύματος 

Ε. Ηλεκτρονική ( cyberbulling):

►απειλητική -  προσβλητικά μηνύματα μέσω διαδικτύου ή κινητού 
►ψηφιακός τραμπουκισμός
►ανάρτηση φωτογραφιών με χυδαίο ή προσβλητικό περιεχόμενο

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
►Αφορμή για να εμπλακεί κάποιος ως θύμα ή θύτης ενδέχεται να εί
ναι παράγοντες όπως εμφάνιση, σωματότυπος σχολικές ή αθλητικές 
επιδόσεις καταγωγή
►Κίνητρο της πράξης είναι η ενόχληση ή ακόμη και η πρόκληση πό
νου από τα οποία αντλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση ο δράστης 
►Η συμπεριφορά λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα 
►Τα παιδιά θύτες έχουν Ό  πιθανότητες να οδηγηθούν στη διάπρα- 
ξη εγκλήματος μέχρι την ηλικία των 30 ετών
► Πολλές φορά? τα περιστατικά βίας « κουκουλώνονται», επειδή 
στιγματίζουν θύτες και θύματα και υποβαθμίζουν το « κύρος » του 
σχολείου

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
► Κορύφωση του φαινομένου της σχολικής βίας και της θυματοποί- 
ησης κυρίως ανάμεσα στις ηλικίες των 1 1 -1 3  ετών
►Τα παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες / ευαισθησίες με αναπτυγμένη τη 
μαθητική τους κουλτούρα καθώς και παιδιά διαφορετικής εθνικότη
τας ή θρησκείας κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα στιγ- 
ματισμού / κακοποίησης/εξευτελισμού στο σχολικό πλαίσιο 
►Χώροι που διαδραματίζονται σκηνές σχολικής βίας:
•  προαύλιο
•  διάδρομοι
•  τουαλέτες
•  τάξεις

► Τα αγόρια συχνότεροι δράστες και θύματα σχολικής βίας
► 1/10 παιδιά φοβάται και αγωνιά ότι θα πέσει θύμα σχολικής βίας.

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΉΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛ
ΛΑΔΑ
Σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΚΕ, (2006) ως σχολική βία στη χώρα 
μας θεωρούνται:
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“ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ
ΠΟΥ ΔΕ ΜΕ ΕΚΑΝΑΝ
ΠΑΡΕΑ,
ΕΙΧΑΝ ΑΠΕΙΛΗΣΕΙ ΚΙ ΟΛΑ 
ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
ΟΤΙ ΟΠΟΙΑ ΜΟΥ ΜΙΛΑΓΕ 
ΘΑ ΕΒΡΙΣΚΕ ΤΟ ΜΠΕΛΑ 
ΤΗΣ”, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 
ΜΑΘΗΤΡΙΑ -  ΘΥΜΑ

►Καταστροφές σχολικού εξοπλισμού
►Βανδαλισμοί
►Λεκτική βία
►Εκφοβισμοί μέσω διάδοσης φημών 
►Αποκλεισμός από παρέες 
►Αλληλοξυλοδαρμοί
Το μεγαλύτερο ποσοστό εμφανίζεται σε αστικές περιοχές.
Οι μαθητές με υψηλότερη βαθμολογία εμπλέκονται λιγότερο σε βιαι
ότητες, είτε ως θύτες είτε ως θύματα
Οι σχολικές μονάδες με υψηλά ακαδημαϊκά αποτελέσματα παρουσιά
ζουν χαμηλότερα επίπεδα σχολικής βίας

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ
Ισότιμη σχέση μεταξύ των μελών Ανιση κατανομή δύναμης

Συχνή ύπαρξη φιλικής σχέσης Δεν υπάρχει φιλική σχέση

Λαμβάνει χώρα τυχαία Έχει προγραμματιστεί

Μπορεί να συμβεί μόνο μία φορά Επαναλαμβανόμενη
συμπεριφορά

Δεν επιφέρει σοβαρές 
συνέπειες στο θύμα

Απειλεί σοβαρά τόσο την 
σωματική όσο και την 
ψυχική υγεία του ατόμου

Δεν αποσκοπεί στην απόκτηση 
δύναμης

Στόχος η επιβεβαίωση

Συνήθως ακολουθεί μεταμέλεια 
-  ανάληψη ευθύνης από το 
δράστη

Επίρριψη ευθυνών στο 
θύμα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΘΥΜΑ
ΤΩΝ
1. Χαμηλή αυτοεκτίμηση
2. Συναισθήματα μοναξιάς

3. Μειωμένες κοινωνικές σχέσεις
4. Σχολική εγκατάλειψη
5. Συμπτώματα άγχους / κατάθλιψης
6. Ψυχοσωματικές εκδηλώσεις
7. Τάσεις αυτοκτονίας

ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΤΗ
1. Αυταρχική προσωπικότητα
2. Επιθετικό -  παρορμητικό άτομο
3. Ανάγκη για κυριαρχία και έλεγχο
4. Υπερβολική αυτοεκτίμηση
5. Κακή σχέση με τους συνομηλίκους του
6. Συνήθως προέρχεται από οικογένεια όπου ασκείται ενδοοικο- 
γενειακή βία
7. Αντλεί ευχαρίστηση από την κακομεταχείριση των άλλων
8. Χαμηλές σχολικές επιδόσεις

ΠΡΟΦΙΛ ΘΥΜΑΤΟΣ
1. Αγχώδες και ανασφαλές άτομο
2. Ή συχο / ευαίσθητο / εσωστρεφές άτομο
3. Μειωμένη αυτοπεποίθηση
4. Εκδηλώνει την ψυχική του αναστάτωση με απόσυρση, κλά
μα ή θυμό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ: Υπερκινητικά μη συνεργάσιμα 

άτομα και με ενεργητικό τρόπο προκαλούν τις επιθέσεις των συ
νομηλίκων τους καθώς έχουν την τάση να παρενοχλοόν τους 
άλλους

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΘΥΜΑΤΑ: Αγχώδη, ανασφαλή, εξαιρετικά ήρε
μα άτομα, ευαίσθητα, μοναχικά, μυϊκά αδύναμα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ
►Με τη σιωπηρή στάση τους ενισχύουν τις τάσεις των θυτών
►Οι θύτες έχουν την εντύπωση ότι τους επιβραβεύουν και τους
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[  ΕΡΕΥΝΑ I

5% ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΧΕΙ ΔΕΧΘΕΙ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΕΣΩ Η/Υ, 
ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΩΣ ΠΙΘΑΝΟΥΣ ΘΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

νται τα συναισθήματά τους προς τα παιδιά 
►Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες θα περιλαμβάνουν 
ατομική συμβουλευτική σε θύτες ή θύματα 
►Διοργάνωση Ημερίδων κι εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση / 
ευαισθητοποίήση και την κινητοποίηση των Φορέων και της Κοινό
τητας με στόχο τη συλλογική αντιμετώπιση του φαινομένου της σχο
λικής βίας

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΛΕΙΦΘΕΙ ΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ:
•  ψυχολόγος
•  κοινωνικός λειτουργός
•  ειδικός παιδαγωγός
•  αστυνομικές αρχές
•Ενθάρρυνση θυμάτων να αναφέρουν το γεγονός 
•Απομυθοποίηση δράστη. ]
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σέβονται
► Δεν επεμβαίνουν, γιατί φοβούνται τις συνέπειες
►Φοβούνται να καταγγείλουν τους θύτες για να μη θεωρηθούν
«καρφιά»
►Τείνουν να ταυτίζονται με την ομάδα των δυνατών / θυτών

ΦΥΛΟ
ί. Τα αγόρια πέφτουν θύματα άμεσης βίας ( σωματικής σεξουαλικής 
παρενόχλησης), ενώ τα κορίτσια έμμεσης ( βρισιές πειράγματα, απο
κλεισμός από παρέες)
ϋ. Τα αγόρια θύτες χρησιμοποιούν περισσότερο σωματική βία 
ίϋ. Τα κορίτσια συνήθως χρησιμοποιούν έμμεσες μορφές βίας 
ΐν. Τα κορίτσια θυματοποιούνται από τα αγόρια σε ποσοστό 60 % 
ν. Τα αγόρια θυματοποιούνται από τα αγόρια σε ποσοστό 80 %

ΓΕΝΕΣΙΟΥΡΓΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
►Ρόλος οικογένειας ( συναισθηματικοί δεσμοί με γονείς σχέση γονέ
ων, γονικοί τύποι συμπεριφοράς)
►Επιρροή ομάδων συνομηλίκων
►Μ.Μ.Ε. και ηλεκτρονικά παιχνίδια (προβολή βίαιων συμπεριφο
ρών)
►Επίδραση κοινωνίας:
•  Απρόσωπες σχέσεις
•  Ηρωοποίηση της βίας
•  Αύξηση επιπέδων φτώχειας / εγκληματικότητας
•  Κοινωνικός ρατσισμός
•  Πολυπολιτισμικές κοινωνίες

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

1. ΠΡΟΛΗΨΗ
α) Πρωτογενής: παρέμβαση πριν την εκδήλωση ενός προβλήματος 
β) Δευτερογενής: πρώιμη ανίχνευση ενός ήδη αναπτυσσόμενου προ
βλήματος
γ) Τριτογενής: περιορισμός των επιπτώσεων ενός προβλήματος συ
μπεριφοράς στα πρώτα στάδιά του

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ -  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -  ΚΟΙΝΩ
ΝΙΑΣ
►Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων προσώπων 
►Επισκέψεις ειδικών στους σχολικούς χώρους με σκοπό την ενη
μέρωση εκπαιδευτικών και μαθητών προκειμένου να λάβουν γνώση 
για το τι ακριβώς είναι η σχολική βία
►Δημιουργία Σχολών Γονέων όπου μαθαίνουν πώς να διαχειρίζο-

http://www.enet.gr
http://www.specialeducation.gr
http://www.metarithmisi.gr
http://www.e-tipos.gr
http://www.iatronet.gr
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[  ΕΡΕΥΝΑ :

Της Μαριλένας Ροζοκου
ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ, ΚΑΟΗΓΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΚΛΑΣΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Η  εργασία γ ια  τον  άνθρω πο δεν είνα ι μόνο π ρ α κ τ ικ ή  α νά γκ η  αλλά 
και η θ ικ ή  αναγκα ιότη τα  αφού ο άνεργος έχει το α ίσθημα όχι μόνο 
του  επα γγελμ α τικά  αποτυχη μ ένου  αλλά και του  ψ υ χο λ ο γ ικ ά  ανα
σφαλούς και η θ ικ ά  υποβαθμισμένου.

Έ χ ο υ ν  πει πω ς ο άνθρω πος που  δεν θα μπορέσει να  βρει τη  χα 
ρά  σ τη ν  εργασία του είνα ι πολύ  π ιθανόν πω ς δε θα μπορέσει να  τη  

βρει πουθενά. Ο άνεργος άνθρω πος, επομένω ς, έχει μηδενισ μέ
ν ες  όχι μόνο τ ις  π ιθα νό τη τες τη ς  χα ράς σ τη  ζωή το υ  αλλά και 
τη ς  π ρ α κ τ ικ ή ς  ευδοκίμησ ης και τη ς  σ υνακόλουθης κ ο ινω ν ικ ή ς  

αναγνώ ρισης. Η  ανεργία  δεν είναι το ίδιο με τη ν  αεργία. Ο άεργος είναι ο σ υ
νειδητά  αργός, ο οκνηρός, αυτός που  δε θέλει να  εργάζεται. Ο άνεργος είναι α υ 
τός που  θέλει και μπορεί να  εργαστεί, αλλά δε βρίσκει τη ν  ανάλογη εργασία. Α ι
σθάνεται, λοιπόν, ότι ζει παρασιτικά σε βάρος τω ν  άλλω ν ανθρώ πω ν, συνήθω ς 
τω ν γονιώ ν ή  τω ν σ υγγενώ ν  του, που  αναγκαστικά  αναλαμβάνουν το βάρος 
τη ς  π ρ α κτικ ή ς του  συντήρησης. Αυτό, όμως, το αίσθημα του  αποτυχημένου, 
του αναξιοποίητου ταλέντου , του  ανενεργού ή  του  θαμμένου, έχει σοβαρότατες 
παρενέργειες όχι μόνο στον πρακτικό  αλλά κ υρ ίω ς στον ψ υ χολογ ικό  και στον 
ηθικό τομέα. Ο άνεργος αισθάνεται πω ς η  κο ινω νία  που  τον  υποχρεώ νει σε ερ
γασιακή απραξία, τον  τιμ ω ρεί ή  τον  εκδικείται, τον μειώ νει η θ ικά  και τον  τα
πεινώ νει ψ υχολογ ικά  και κοινω νικά.

Η  αδυναμία δε του άνεργου νέου  να  μετάσχει όχι μόνο στην καταναλω τική  
- αυτό, όπως είπαμε, γ ίνετα ι σε βάρος άλλω ν - αλλά κ υρ ίω ς σ την  παραγω γική  
διαδικασία, να  εντα χθ εί σωστά μέσα σ την κο ινω νία  και δημ ιουργικά  να  δράσει, 
τον  ω θεί σ την απόδραση, στο κοινω νικό περιθώριο και από κει σ την  αντίδρα
ση. Γ ια  αυτό και όλοι οι γυρολόγοι τω ν  πο ικ ίλω ν στρατεύσεω ν και τω ν  φ ανα
τικ ώ ν  εκστρατειώ ν επ ιστρατεύουν οπαδούς από στρατιές τω ν ανέργων. Α φού
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Η εργασία λοιπόν είναι αυτή που θα δώσει στο νέο το πρακτικό 
εισιτήριο, το ψυχολογικό έρεισμα, το πνευματικό εφαλτήριο και το ηθικό 

διαπιστευτήριο για την ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό σώμα

έτσι α ισθάνονται οι νέοι πω ς το κάτι, έστω κ ι αν είναι α ρνη τι
κό ή ανορθόδοξο, είναι καλύτερο από το τ ίποτα  αισθάνονται 
πω ς με τη ν  α ντικο ινω νική  συμπεριφορά τους δεν επ ιτίθεντα ι 
αλλά α ντιτ ίθεντα ι και αμύνοντα ι ενάντια  σ την  “άδικη κοι
νω ν ία ” .

Για αυτά δίκαια  έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι πω ς η αργία 
είναι “μ ήτηρ  πάσης κακίας” και πω ς όταν ο διάβολος δεν έχει 
δουλειά δέρνει τα  παιδία του.

Η  εργασία με τον κο ινω νικό  στόχο που  εξυπηρετεί, με το 
συνεργατικό χαρακτήρα  που πολύ  συχνά  έχει, με τους εργα
σ ιακούς όρους ή τους επαγγελμα τικούς κανόνες που  τη  δι- 
έπουν, με το σύνθετο πλέγμα και πλαίσιο τω ν δικαιω μάτω ν 
και τω ν υποχρεώ σεων που  τη ν  χαρακτηρίζουν, συνηθίζει 
τον άνθρω πο από τα  πρώ τα  του συνειδητά  επαγγελματικά  
βήματα να  αντιμετω πίζει συνειδητότερα και υπευθυνότερα  
τη  Ζώη του  εμπεδώνει τη  άποψ η πω ς δεν πρέπει κα ι δεν μ πο
ρ ε ί να  αποτελεί το μοναχικό, ασυντόνιστο όργανο και τη ν  πα
ράφ ω νη  φ ω νή  σ την κο ινω νική  ορχήστρα και πω ς η  ποθητή  
κοινω νικοποίηση προϋποθέτει τη ν  κο ινω νική  αλληλοκατα
νόηση και αλληλεγγύη αλλά και τη ν  εύρυθμη  και αρμονική 
συνεργασία σε όλους τους τομείς τη ς κ ο ινω νική ς προσφοράς 
και θητείας.

Και η συνεργασία έχει τη ν  εργασία όχι μόνο δεύτερο ετυ 
μολογικό σ υνθετικό  αλλά και καίριο στοιχείο και ουσιαστικό 
συστατικό.

Ο νέος ιδιοσυγκρασιακά και ηλικ ια κά  ακμαίος διψ ά για  τη

δράση, γ ια  τη  αμείω τη δραστηριότητα για  τη ν  ασ υνθη
κολόγητη  επαναστατικότητα  διακατέχετα ι από ανησυ
χία, σφύζει από β ιολογική  ενέργεια και υγεία . Θέλει λο ι
πόν ρόλο πρω ταγω νιστικό  στο κο ινω νικό  σκηνικό.

Και όταν τα φώ τα τη ς  κεντρ ική ς σ κηνής στο θέατρο 
του  παραλόγου τη ς  ζωής, όπω ς τουλάχιστον ο ίδιος πο
λύ  σ υχνά  το αντιλαμβάνεται κα ι το β ιώ νει, π έφ τουν πά 
νω  σε πρόσωπα που  εκφράζουν το ηλικιακό, οικονομικό, 
πολιτικό, συντηρητικό , μισονεϊκό γεν ικ ά  κατεστημένο, 
ο νέος αισθάνεται παραγκω νισμένος και αδικημένος και 
αφού δεν μπορεί στο προσκήνιο υ γ ιώ ς να  δράσει ανα
γκάζεται στο παρασκήνιο να  αποδράσει κα ι από το χώ 
ρο του  κο ινω νικού  π ια  περιθω ρίου ανορθόδοξα και α ν τ ι
κο ινω νικά  να  λειτουργήσει και να  αντιδράσει.

Η  εργασία λοιπόν είναι α υτή  που  θα δώσει στο νέο το 
πρακτικό  εισιτήριο, το ψ υχολογ ικό  έρεισμα, το π νευ 
ματικό  εφαλτήριο και το ηθικό  διαπιστευτήριο  γ ια  τη ν  
ομαλή ένταξη του  στο κο ινω νικό  σώμα. Χ ωρίς αυτά  τα 
εχέγγυ ο  δεν θα μπορεί ούτε ν α  αισθάνεται ούτε να  είναι 
φερέγγυος.

Και μολονότι η  εργασία, η  δουλειά αποτελεί τον ική  
παραλλαγή τη ς  δουλείας, ο άνθρω πος μετά  τη ν  έκπτω ση 
του  από τη ν  ουράνια μακαριότητα  και αεργία, είναι υπο 
χρεω μένος στη γή ινή  του θητεία  μέσω τη ς  εργασίας και 
τον επιούσιο άρτο να  κερδίζει και τη  μεταθανάτια  δ ικαί
ωση και αθανασία να  προσεγγίζει. ]
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ε ι ρ ο υ ρ π μ
Του Γεωργίου Χρονόπουλου

Επιστημονικού Διευθυντή
του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Eye Clinic

\ρκεΑρκετά προβλήματα όρασης, όπως η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός, αντιμετωπίζονται, ως επί το πλεί- 
5ιορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής. Υπάρχουν, όμως, ορισμένες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα οι 

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 (οππκή 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 (σφαιρικό
της Ελληνικής ισοδύναμο). Ο 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 κερατοσμίλευση (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. Ο 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.
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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.

Ερευνα 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. 0 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 επαναστατ,κή 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, mfw.eyeclinic.com.gr)
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της Ιωάννας Η. Μάστορα
ΔΡ. ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

Η ΚΑΡΔΙΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ

Όλοι γνωρίζουμε τον Ελληνικό' 
μύθο όπου ο Ηρακλής βρέθηκε 
στο σταυροδρόμι της αρετής 
και της κακίας. Ο δρόμος της 
κακίας θα ήταν εύκολος και θα 
του προσεφερε πλούτη και υλικά 
αγαθά, ενώ ο δρόμος της αρετής 
και της κοινωνικής προσφοράς 
θα ήταν δύσκολος κι επίπονος.
I Ιαρόλα αυτά, ο Ηρακλής επε'λεξε 
τον δεύτερο δρόμο για το καλό 
ιων αθρώπων. Όλοι επίσης 
γνωρίζουμε την παραβολή του 
καλού Σαμαρείτη που είναι έως 
σήμερα σύμβολο της ανθρώπινης 
αγάπης κι αλληλεγγύης. Αυτά 
τα φωτογόνα ανθρωπιστικά 
μηνύματα έχουν χαραχθεί 
ανεξίτηλα στις καρδιές όλων μας.

Σ τη ν  Ε υρώ πη , εξα ιρετικά  σ ημ αντικά  ποσοστά τω ν  ορ
γα ν ισ μ ώ ν και φορέω ν που  προσφέρουν στο κο ινω νικά  
σύνολο βασίζεται σ τη ν  εθ ελ ο ντ ική  προσφορά. Π ολλά 
προγράμματα  που  αφορούν σ τη  μ έρ ιμ ναευπαθώ ν κ ο ι
νω ν ικ ά  ομάδων, σ τη ν  π ερ ίθαλψ η , σε π ερ ιβαλλοντικά  
σχέδια κ ι εκ π α ιδευ τ ικ ά  προγράμματα  υλοπο ιούντα ι χά 
ρη  σ τη ν  ανιδ ιοτελή  προσφορά τω ν  εθελοντώ ν. Σ τη  χ ώ 
ρα μ α ς έχει αρχίσει σταδιακά ν α  καθιερώ νετα ι η ενεργός 
σ υμμετοχή  σε α ντίσ το ιχα  προγράμματα. Έ τ σ ι  έχουμε 
τη ν  καθιέρω ση νέω ν  θεσμών, όπω ς για  παράδειγμα  του  
σχολικού τροχονόμου, που  τόσο α ποτελεσ ματικά  εξυπ η 
ρ ε τ ε ί σήμερα τη ν  ελ λη ν ική  ο ικογένεια  και τη ν  εκ π α ι
δ ευ τ ικ ή  κο ινότητα .

Σε μ ία  εποχή  π ο υ  επ ικ ρ α τε ί ο ατομ ικ ισμός, ο υλ ισ μός 
και η χρησ ιμοθηρία , υ π ά ρ χο υ ν  άνθρω ποι που  εξακολου
θούν να  επ ιθυ μ ο ύ ν  να  προσφέρουν στο κ ο ινω νικό  σ ύ 
νολο α να κ α λύ π το ντα ς σε α υ τή ν  τη  διαδικασία τη ν  δ ική  
το υ ς  αυτοπραγμ άτω ση . Έ τ σ ι,  ο εθελοντισμός συνδέετα ι 
με τη ν  φ ιλανθρω π ίακα ι τον  μαχόμενο ανθρω πισμό κ ι 
εμπνέει περισσότερο από ποτέ. Ε θελοντισ μός σημαίνει 
προπα ντός σ υνά ντη σ η  α νθρώ πω ν με κο ινό  γνώ ρισμα 
τη ν  επ ιθυ μ ία  για  προσφορά χω ρ ίς  κανένα  αντάλλαγμα. 
Σ ημαίνει τη ν  ικανοποίηση  μέσω τη ς  επαφ ήςμε το χαμό
γελο τω ν  άλλω ν ανθρώ πω ν. Μ ε τη ν  προσφοράοι εθελο
ν τ έ ς  ε ισ πρά ττουν  ζεστασιά κ ι αγάπη , αξίες π ο υ  είνα ι ζω
τικ ές  γ ια  τη ν  α νθρώ π ινη  ολοκλήρω ση.Π ροσφ έρουν τ ις
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υπηρεσ ίες του  σε όσους το υ ς  έχουν  ανάγκη , ή περνούν  
δυσκολίες όχι από ο ίκτο  αλλά ισότιμα.

Οι εθελοντές α νή κου ν  σε όλα τα κ ο ινω νικά  στρώ ματα 
και τ ις  η λ ικ ια κές κα τη γορ ίες (φοιτητές, γονείς, εκπα ιδευ
τικο ί, ελεύθεροι επαγγελματίες, καλλ ιτέχνες, συνταξιού
χοι). Ό λ ο ι δ ιαφ ορετικο ί κα ι όμω ς τόσο ίδιοι. Δ ιαθέτου- 
νανιδ ιοτελώ ς τον  πολύτιμ ο  χρόνο τους, το χαμόγελο, το 
κέφι, το προσω πικό το υ ς  αποτύπω μ α  προς όφελος τω ν 
άλλω ν. Οι εθελοντές εκπα ιδεύοντα ι κ ι εξειδικεύονται σε 
ένα ευ ρύ  φάσμα θεμ α τικώ ν  πεδίω ν, παρακολουθώ ντας 
πο ικ ίλα  σεμινάρια που  οργανώ νοντα ι ειδικά γ ια  εκεί
νους. Π ροσφέρουν έργο πολλαπλό κ ι αθόρυβο κ α λ ύ π το 
ντα ς  με α υ τό ν  τον  τρόπο βασικές κο ινω ν ικές ανάγκες. 
Ε ίνα ι κ ο ινω νο ί μ ιας ιδ ια ίτερης π ολ ιτισ τική ς , εκ π α ιδευτι
κ ή ς  και ψ υ χ α γ ω γ ικ ή ς  δραστηριότητας, α ποκτώ ντα ς ν έ 
ες α νεκ τίμ η τες  εμπειρίες. Εκπρόσω ποι φορέω ν κ ι α πλο ί 
εθελοντές μοιράζονται μ α ζ ί μ ας τον  ενθουσιασμό και τ ις  
π ο λύτ ιμ ες εμ πειρ ίες το υ ς  π ροτρέποντας μαςνα  ακολου
θήσουμε έμ πρακτα  το  παράδειγμά τους. Ο Ε θελοντισμός 
συμπληρώ νει τη  δημόσια δράση.

Τα προγράμματα  εθελοντισμού αποσκοπούν κυρ ίω ς 
σ τηνενεργοποίηση  ατόμω ν και ομάδων γ ια  α τομ ική  και 
κ ο ινω ν ικ ή  προσφοράμέσα απά τη ν  προώ θηση τη ς  ενερ
γο ύ ς  σ υμ μ ετοχή ς τω ν  π ολ ιτώ ν  με τους ακόλουθους κ υ 
ρ ίω ς στόχους:
1. Τ ην υποστήριξη κοινω νικώ νκαι ανθρω πιστικώ νπρω -

τοβουλιώ νεθελοντικής δράσης.

2. Τ ην προβολή τη ς  διοργάνω σης και τη ς  υλοποί- 
ησηςκοινω φελώ ν πολιτισ τικώ ν, εκπα ιδευτικώ ν κ ι 
αθλη τικώ ν  προγραμμάτω ν σε συνεργασία με τους 
σ ημαντικότερους κο ινω νικούς και θεσμ ικούς φο
ρείς.

3. Τ η ν  ευαισθητοποίηση γ ια  τ ις  καθημερινές ανά
γκ ες  όλω ν τω ν  πολιτώ ν, ιδιαίτερα γ ια  όσους έχουν 
τη ν  ανάγκη  βοήθειας ή φροντίδας (ευπαθείς κο ινω 
ν ικ ά  ομάδες, άτομα με αναπηρίες κ.α).

4. Τ η  δραστηριοποίηση τω ν  πολιτώ ν να  προσφέρουν 
τ ις  υπηρεσίες τους σε διάφορους τομείςβοηθώ ντας 
τους να  αποκτήσουν ξεχωριστές δεξιότητες (όπως 
λή ψ η  αποφάσεων και λύση προβλημάτω ν, ομαδο-συ- 
ν ερ γα τ ικ ή  δράση, διαχείριση πληροφορίας, αυτοπρο
στασία, παροχή πρώ τω ν βοηθειών, διασώσεις).

5 Τ η ν  ενημέρωση κ ι εκπαίδευση για  τον τρόπο που 
θα βοηθήσουν οι πολίτες τον εαυτό τους, τη ν  οικο- 
γένειά  τους και τους συμπολίτες τους σε περίπτω ση 
κ ινδύ νου  ή  κρίσ ιμω ν καταστροφώ ν (σεισμοί, π υ ρ κ α 
γιές, θαλάσσια ατυχήματα , προστασία θαλάσσιου πε
ριβάλλοντος ).

[ 57  ] Α/Α



[  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Τ η ν  άμβλυνσ η  τω ν  διακρίσεω ν στη  σ ύγχρονη  πολύ -πολ ιτισ μ ική  ο ικου μ εν ική  κο ινω νία  
(φ υλετικές, θρησ κευτικές, ταξικές) και τη ν  επιμόρφω ση ειδ ικώ ν  ομάδων που  α πειλού ντα ι 
από κο ινω νικά  αποκλεισμό.

Τ η ν  κ ο ινω νικο -π ολ ιτισ τική  εκπαίδευση και επ ιμόρφω ση που  αφορά σε θέματα  κ ο ινω ν ι
κά, π ολ ιτισ τικά , ευρω παϊκά.

8 Τ η ν  ενίσ χυσ η  τη ς  α γάπης γ ια  τη ν  φ ύσ η  και τη ν  προβολή πρω τοβουλιώ ν γ ια  τη ν  προστα
σία του  περ ιβάλλοντος (καθαριότητα , δεντροφ υτεύσεις, εκσ τρατείες ενημέρω σης γ ια  τη ν  
προστασία σ πά νιω ν φ υ τώ ν  και προς εξαφάνιση ζώ ω ν κ.α)

9 Τ η ν  ενημέρω ση γ ια  τα  οργανω μένα δ ίκ τυ α  διαχείρ ισης εθ ελ οντική ς δράσης δ ίνο ντα ς τη ν  
ευκα ιρ ία  στον καθένα  να  δ ιασ υνδεθεί με α υτά  και να  εμ πλ α κεί ενεργά  στο α ντίσ το ιχο  πρό- 
ΥΡαμμα.

Μ ερικο ί μόνο από το υ ς  σ ημ αντικότερους κ ο ινω ν ικο ύ ς και θεσμ ικούς Φ ορείςμαχόμενου α ν 
θρω πισμού κ α ιεθελοντική ς δράσης είνα ι οι κάτω θι:
-Γ ενική  Γραμματεία  Π ο λ ιτ ικ ή ς  Π ροστασίας 
-«Εθελοντώ ν Κ οινωνία»
-Ο ργανισμός Α ντισεισ μ ικού  Σχεδιασμού και Π ροστασίας 
-Γ ενική  Γραμματεία  Ε κπα ίδευσ ης Ε νη λ ίκω ν  
-Γ ενική  Γραμματεία  Ν έας Γενιάς/ Π ρόγραμμα Ε θελοντισ μού 
-Κ ινη τή  Μ ονάδα Α ντιμ ετώ π ισ η ς Κ αταστροφώ ν 
-Π υροσβεστικό Σώ μα και εθελοντές πυροσβέστες 
-Λ ιμενικό Σώμα
-Ε λλη ν ικό  Κ έντρο Π ροώ θησης Ε θελοντισ μού 
-Ε λλη ν ικός Ε ρυθρός Σ ταύρος
-Π ρογράμματα Α νάπτυξης Κ ο ινω νικής Σ τή ρ ιξης και Ια τρ ική ς Σ υνεργασ ίας 
-Το χαμόγελο του  παιδιού 
- Σ ύλλογος Κ αρκινοπαθώ ν «Η ελπίδα»
-Γ ιατροί χω ρ ίς  Σύνορα 
-Γ ιατροί του  Κόσμου 
-Σ ύλλογοι Ε θελοντώ ν  Α ιμοδοτώ ν
-Σύνδεσμος Α ιμοδοτών, Δ ω ρητώ ν Ο ργάνω ν Σ ώ ματος και Μ έριμνας Υ γείας
-Σώμα Ε λλ ή νω ν  Π ροσκόπω ν
-G reenPeace
-Ε θελοντής στο Π εριβάλλον «Αρκτούρος»
-Χωριά SOS
-Α θλητικά  Σω ματεία , Σ ύλλογοι 
-E uropeanV oluntaryService 
-Εκκλησ ία  τη ς  Ελλάδας
Οι εθελοντές ε ίνα ι η  καρδιά  τη ς  κ ο ινω νία ς μας. Ε ίνα ι οι πρω τοπόροι μ ια ς κ ο ινω νία ς δ ικα ιό 
τερης, ε ιρηνικότερης, ευ τυχέσ τερ η ς και π ρ οπά ντω ν  π ιο  α νθρ ώ π ινη ς γ ια  όλους μας. ]
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Συγχαρητήριο otous αστυφύλακες μαθητή pas Δόση Δονάτο και Χαλάτση Δημήτρη
για την επιτυχία tous otis Πανελλήνιες Εξετάσει του 2011 και την εισαγωγή tous στην 
Σχολή Αξιωματικών ins Ελληνικής Αστυνομίας!

Συγχαρητήρια otous αστυφύλακες μαθητές pas Καρρά Ευθύμιο και Δημητρούλη 
Ποροσκευή για την επιτυχία tous otis Πανελλήνιες Εξετάσει του 2010 και την 
εισαγωγή tous στην Σχολή Αξιωματικών ins Ελληνικής Αστυνομίας!

Ειδικά τμήματα γιο 
Αστυνομικοί^
Στο Κέντρο ΙΤΙέσης κοι Ανώτατης Εκηοι'δευση5 
οριστεύειν -  Κομνηνακίδης έχουμε δημιουργήσει ειδικά 
τμήματα και προγράμματα σπουδών για εσένα με βάση 
το ωράριο εργασία5 σου. ITInopeis να παρακολουθήσει 
τα μαθήματά σου στα πρωινό τμήματα, εάν εργάζεσαι 
απογευματινέ5 ώρες, ή στα βραδινά τμήματα, εάν 
εργάζεσαι πρωινές ώρες, και μάλιστα σε καθημερινή 
βάση για όλη την περίοδο Tns προετοιμασίας σου.

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

(Π α θ ή μ α τα  & O p e s
Θεωρητικής Κατεύθυνσης
Αρχαίο Ελληνικά 4 uLipcs

Λατινικά 2  u jp es

Λογοτ€χνία 1,5 ώρα
Ιστορία 1,5 ώρα
Έκθ€ση 1,5 ώρα
Α.Ο.Θ. 1,5 ώρα
ΓΠαθηματικά Γ.Π. 2  t jp e s

Σύνολο 14 tupcs

ΓΠοθήμοτο & 'Opes
Τεχνολογικής Κατεύθυνσης
ΓΠαθηματικά 4,5 LUp€S

Φυσική 4 UJp€S

Πληροφορική 2  u ip cs

Έκθ€ση 1.5 ώρα
Α.Ο.Δ.Ε. 1 ώρο
Α.Ο.Θ. 1 ώρο
ΓΠαθηματικά Γ.Π. 1.5 ώρο

Σύνολο 15.5 ώρες

Γραφεία μαθημάτων : Αλικαρνασσού 13, Νέα Ελβετία, Βύρωνος 
Τηλ-Fox: 210-75 63 555 Κιν. 6945 49 98 31 -  6972 22 71 84 

e-mail: edu.offices@gmail.com

Στο Κέντρο ΓΠέσης κοι Ανώτατης Εκπαίδευσης 
οριστεύειν -  Κομνηνακίδης μπορούμε υπεύθυνα 
να σε βοηθήσουμε να πετύχεις τους επαγγελματικούς 
στόχους σου

Τα παραπάνω εκπαιδευτικά προγράμματα και τμήματα 
είναι διαθέσιμα για όσους θέλουν να επιτύχουν στις 
ηανελλήνιε5 εξετάσεις μέσω Τεχνολογικής κοι 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Λόγω των περιορισμένων 
θέσεων επικοινωνήστε μαζί μας και κλείστε θέση για τη 
νέο περίοδο 2011 -  2012
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις των 
ενδιαφερομένων.

Η διεύθυνση σπουδών

α,ριατεχ/ειν
|  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Σ

E N fiP IH  Π ΐη θ Η ίη θ Τ Ω Ν  
15 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ KRI 15 ΣΕΠΤΕΓΠΒΡΙΟΥ

Προσφορά για 
Αστυνομικούς και 

πολιτικό προσωπικό 
- 25% στα γυαλιά 
ηλίου και οράσεως

Εντελώς δωρεάν οι 
πρώτοι δοκιμαστικοί 

φακοί επαφής

ΝΙ ΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Λ 
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ & Σ. ΣΛΗΜΑΝ 

(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟΣ ΝΟΣΟΚ 
ΤΗΛ./FAX: 210 69 

e-mail: nikolopoulos_opt

mailto:edu.offices@gmail.com
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

συνθήκες γ ι’ αυτό γ ίνονταν όλο και m o εχθρικές, ευχάριστα ξαφνιασμένοι, βλέπουμε ποδηλάτες να  
εμφανίζονται από το «πουθενά». Κ ατακτούν δικαιώματα, ελίσσονται με τα χύτη τα  ανάμεσα στα ακι- 
νητοποιημένα  αυτοκίνητα, γυμνάζονται, σταθμεύουν οπουδήποτε, δεν πληρώ νουν τίποτα  και σ υγ
χρόνω ς δεν καταλαμβάνουν χώρο, δε ρυπαίνουν, δε θορυβούν. Το ποδήλατο προβάλλει ω ς απάντη
ση υγείας, περιβάλλοντος και πολιτισμού απέναντι στα αδιέξοδα που  κληρονομήθηκαν από τον 20° 
αιώνα.

Στον πλανήτη  κυκλοφορούν σήμερα ένα δισεκατομμύριο ποδήλατα. Το 1/3 από αυτά  κυκλοφο
ρούν στην Κίνα. Τα περισσότερα βρίσκονται στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Σ τη  δυ τ ικ ή  Ε υρώ πη, τη ν  
τελευταία δεκαετία, έχει αναδειχθεί σε ένα από τα  πιο σύγχρονα εργαλεία του συγκοινω νιακού σχε- 
διασμού που  έχει ω ς στόχο τον περιορισμό της χρήσης του αυτοκινήτου. Ενώ  λοιπόν στη δυτική  
Ευρώ πη προωθούνται πολιτικές υπέρ του ποδηλάτου, σε άλλα μέρη του  κόσμου, όπως σ την Κίνα, 
συμβαίνει το αντίθετο. Εκεί, προσπαθούν να  απελευθερώσουν το δρόμο γ ια  το, ταυτισμένο με την  
«ανάπτυξη», αυτοκίνητο. Φ υσικά η ίδια πολιτική  ακολουθήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του  20ου 
αιώνα και στην Ευρώ πη, όπου το αυτοκίνητο αφέθηκε ελεύθερο να  εκτοπίσει το ποδήλατο.

Ακόμη και σήμερα, η  Ε υρώ πη δεν είναι ενιαία ω ς προς το ποδήλατο. Ε νώ  σε κάποιες χώρες, όπως 
η Ολλανδία, η  Δανία, η  Γερμανία και η  Γαλλία για  το ποδήλατο γ ίνοντα ι πολλά, σε άλλες, όπω ς η δι
κή  μας, απαξιώνεται.

Σήμερα το ποδήλατο, με ξεχασμένο από τους περισσότερους το μεγαλοπρεπές παρελθόν του, ζητι
ανεύει λ ίγο χώρο στο δρόμο. Δεν το χλευάζουν γ ια τ ί το συμπαθούν, όμως αδιαφορούν... Η  τύ χ η  του 
ποδηλάτη είναι ταυτισμένη με του πεζού. Ό π ο υ  υπάρχει αξιοπρεπής χώ ρος γ ια  το δεύτερο εμφανί
ζεται και ο πρώτος. Π ερίπου τον ίδιο ελάχιστο χώρο έχουν ανάγκη και οι δύο. Το ποδήλατο ανεβαί
νει τ ις  σκάλες, μεταφέρεται από το λεωφορείο, μπαίνει στον ανελκυστήρα, περνάει από πόρτες. Ο 
ποδηλάτης δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένας γρήγορος πεζός.

Το ποδήλατο έβαλε τα θεμέλια στο σημερινό κόσμο του αυτοκινήτου. Ε ίνα ι το πρώ το όχημα που 
εφηύρε ο άνθρωπος τη ς  β ιομηχανικής εποχής, που να  κ ινείται με τ ις  δικές του  δυνάμεις και όχι τω ν 
ζώων. Π ρακτικό και φτηνό, τον μύησε στη γοητεία της αυτόνομης μετακίνησης και προετοίμασε το 
έδαφος γ ια  τη  μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο. Σ τις πρώ τες δεκαετίες του  20ου αιώνα το ποδήλατο 
δεν είχε ανταγω νιστές και κατέκλυσε τη ν  Ευρώ πη, το ίδιο συνέβη και στις Η.Π.Α. γ ια  μερικά χρό
ν ια  τουλάχιστον. Εκεί, η  αντικατάσταση του από τη  μοτοσικλέτα και το αυτοκίνητο  έγινε με πολύ 
πιο γρήγορους ρυθμούς.

Το ποδήλατο έδωσε στον κάτοικο τη ς  πόλης τη  δυνατότητα  να  ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις.
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Ειδικότερα, στην εργατική  τάξη, τη ς  έδωσε τη ν  ευκαιρία να  μοιραστεί το δρόμο με εκείνους που 
ως τότε τον νέμονταν κ α τ’ αποκλειστικότητα με τα  άλογα και τ ις  άμαξες. Η  τα χύτη τα  έπαψ ε να  εί
να ι προνόμιο τω ν λίγω ν. Ακόμα και οι γυνα ίκες άλλαξαν... Χάρη στο ποδήλατο οι γυνα ίκες απαλλά
χτη κα ν  από βαριά ρούχα και τουαλέτες που κάλυπταν το κορμ ί τους και τους περιόριζαν κινήσεις 
και ελευθερίες.

Οι δρόμοι, και αυτο ί για  χάρη του ποδηλάτου, που ήταν το πρώτο όχημα που κυκλοφόρησε, άρχι
σαν να  φ τιάχνονται και να  ασφαλτοστρώνονται.

Η  εμπειρία από το σχεδίασμά και τη ν  παραγω γή του ποδηλάτου βρίσκεται επίσης στην αφετη
ρία της μοτοσικλέτας, του αυτοκινήτου  αλλά και του αεροπλάνου. Π ολλοί από τους πρωτοπόρους 
κατασκευαστές α υτοκινήτω ν όπως ο H enry Ford  και ο Charles D uryea ξεκίνησαν ω ς μ η χα νικο ί πο
δηλάτων.

Οι Orville και W ilbur W right ήταν έμπειροι μ ηχα νικο ί ποδηλάτων που χρησιμοποιώντας τεχνικές 
επεξεργασίας ξύλου και μετάλλου και εξαρτήματα (αλυσίδα, ρουλεμάν, ελαστικοί τροχοί) που  χρησ ι
μοποιούνταν για  το ποδήλατο, κατασκεύασαν το πρώτο επ ιτυχές αεροπλάνο. Α υτά τα αδέλφια, γ ια  να 
ολοκληρώσουν τα σχέδια τους ω ς προς τη ν  αεροδυναμική του αεροπλάνου, χρησιμοποίησαν ποδήλα
τα στα οποία προσέθεσαν φτερά και έκαναν σχετικές μετρήσεις. Ο G lenn C urtis επίσης, αρχικά μηχα
ν ικός ποδηλάτων, συνέβαλε στην ανάπτυξη τη ς  μοτοσικλέτας, του πρώ του υδροπλάνου και τω ν πο
λεμικώ ν αεροπλάνων που χρησιμοποιήθηκαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο.

Τ ο ι σ τ ο ρ ι κ ό  τ ο υ  π ο δ η λ ά τ ο υ
15ος αιώνας. Ο Leonardo D a Vinci σχεδίασε ένα όχημα που θα προωθείτο από τη  δύναμη του ανα

βάτη του.
1696. Ο Γάλλος Μ αθηματικός Jacques O zanam  είχε τη ν  ιδέα γ ια  ένα κάρο χω ρίς ζώα που  θα προω

θείτο από τη  δύναμη του αναβάτη. Ιδέα που έμεινε στα χαρτιά.
1779. Κατασκευή του πρώ του τετράτροχου αυτοκινούμενου οχήματος.
Το 1774 το λονδρέζικο περιοδικό U niversal M agazine, παρουσίασε σχέδια της πρότασης του 

O zam an και τελικά το 1779 ο Γάλλος εφευρέτης, ο Jean-P ierre B lanchard (με τη  βοήθεια του Μ. 
M asurier) κατασκεύασε το πρώτο αυτοκινούμενο όχημα, με τέσσερις ξύλινες ρόδες.

1817. Α νακάλυψ η του ποδηλάτου που  προχωρούσε, σπρώ χνοντας με τα  πόδια στο έδαφος. Η  ανα
κάλυψ η  αυτού του δίτροχου παιχνιδιού ήταν  μια επανάσταση, γ ια τ ί μύησε τον άνθρωπο στην ισορ
ροπία σε δύο ρόδες.

1860. Τοποθετούνται πετάλια α π ’ ευθείας στον άξονα του μπροστινού τροχού. Του δόθηκε η
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Με το ήσυχο και μαλακό ποδήλατο με σαμπρέλα, πολλοί 
πίστεψαν ότι οι πόλεις θα απαλλάσσονταν από την κοπριά
των ζώων, από το θόρυβο, την ένταση και τη νευρικότητα

μασία «δονητής κοκάλων» (boneshaker). Σε μερικούς μήνες, 
άρχισαν να  οργανώνονται οι πρώ τες ομαδικές βόλτες από το 
Παρίσι στις Βερσαλλίες. Ό μ ω ς, ω ς εφευρέτη του  σημερινού 
ποδηλάτου πολλοί θεωρούν το Σκοτσέζο βαρελοποιό Gavin 
Dalzell (1845).

Στα μέσα τη ς  δεκαετίας του 1860, στην Ε υρώ πη και στις 
ΗΠΑ, δημιουργήθηκαν πίστες όπου πλήρω νες ακριβά, γ ια  τη ν  
είσοδο. Εκεί, γ ίνονταν  μαθήματα και αγώ νες ταχύτητας. Οι ν ι
κητές έπιαναν περίπου 19 χλμ/ώρα.

1878. Ιδρύθηκε στην Α γγλία το Bicycle Touring Club. Σκο
πός του ήταν  η οργάνωση εκδρομών και η  εξασφάλιση ενός δι
κ τύου  συνεργείων και ξενοδοχείων. Οι οργανωμένες εκδρομές 
ήταν  πιο ασφαλείς γ ια τ ί τα  τεχν ικά  προβλήματα ήταν  πολλά 
και αποφεύγονταν οι μικροεπιθέσεις από χωρικούς. To Bicycle 
Touring Club ανέλαβε επίσης τη ν  ασφαλτόστρωση δρόμων, τη  
σήμανση και τη  διεκδίκηση από τους δήμους βελτιώσεων στην 
υποδομή.

1869. Ο J. K lam roth, έκανε τη ν  απόσταση Λονδίνο - Εδιμ
βούργο (800 χλμ.) σε 6 μέρες, ποδηλατώ ντας συνολικά 65 ώρες 
με κατά μέσο όρο 12,4 χλμ/ώρα.

1869. Εφαρμόζεται στις ρόδες συμπαγές ελαστικό.
1870. Αύξηση τη ς  διαμέτρου του μπροστινού τροχού. Με το 

ποδήλατο αυτό α ναπτύχθηκαν τα χύτητες σχεδόν 25 χλμ / ώρα.
1875. Το ποδήλατο «υψηλού τροχού». Ο μπροστινός ξεπέρα- 

σε σε διάμετρο τα 135 εκ. και ο π ίσω  έμεινε στα 45 εκ.
Σ τη  Γαλλία άρχισαν να  το χρησιμοποιούν και επαγγελμα

τικά. Οι πρώ τοι couries με ποδήλατο μετέφεραν έγγραφα από 
τη  Βουλή στο εθνικό τυπογραφείο, που ήταν  στις Βερσαλλίες, 
καλύπτοντας τη ν  απόσταση τω ν 16 χλμ. σε λιγότερο από μια 
ώρα.

1879.0  Βρετανός H enry J. Lawson παρουσίασε το «Ασφαλές 
Ποδήλατο». Ο μπροστινός τροχός εξακολουθούσε να  είναι με
γαλύτερος από τον πίσω αλλά όχι πολύ. Τα πετάλια έδιναν κ ί
νηση σε δίσκο που βρισκόταν χαμηλά, ανάμεσα στους δύο τρο
χούς και η  κ ίνηση μεταδιδόταν στον πίσω τροχό με αλυσίδα. 
Το ποδήλατο έχει πάρει πια, τη  μορφή του σημερινού. Άρχισε η 
μαζική παραγωγή. Το 1885 στη Βρετανία εργάζονταν στην κα
τασκευή ποδηλάτων 50.000 άτομα, σε 200 επιχειρήσεις και το 
1890 κυκλοφορούσαν 500.000 ποδήλατα. Ακολουθούσε η  Γερ
μανία με 200.000 και η  Γαλλία με 100.000.

1888. Η  εφεύρεση τη ς  σαμπρέλας από τον Jo h n  Dunlop, έκα
νε το ποδήλατο πολύ πιο γρήγορο (η ταχύτητα  του ξεπέρασε τα 
40 χλμ/ώρα) και πιο μαλακό στην οδήγηση.

Με το ήσυχο και μαλακό ποδήλατο με σαμπρέλα, πολλοί π ί
στεψ αν ότι οι πόλεις θα απαλλάσσονταν από τη ν  κοπριά τω ν 
ζώων, από το θόρυβο, τη ν  ένταση και τη  νευρικότητα. Δ υσ τυ
χώς, σε πολύ λ ίγα  χρόνια  άρχισαν να  αντικαθίστανται με μοτο
σικλέτες και αυτοκίνητα.

1898. Αρχίζει η βιομηχανική παραγω γή μοτοσικλέτας.
1898. Η  εταιρεία κατασκευής ποδηλάτω ν W altham  

M anufacturing Com pany τη ς  Μ ασαχουσέτης, ξεκίνησε τη ν  
πρώ τη  επ ιτυχημένη  σειρά παραγω γής μοτοσικλετών. Η  χρο
ν ιά  α υτή  συμπίπτει με τη ν  αφετηρία τη ς  πτώ σ ης στις πωλή- 
σεις ποδηλάτων.

Στο ξεκίνημα του αιώνα η οικονομική δραστηριότητα τω ν 
ευρω παϊκώ ν πόλεων στηρίζεται στο ποδήλατο. Χιλιάδες πο
δήλατα εξασφάλιζαν τη ν  τροφοδοσία και τη  μεταφορά εμπο
ρευμάτω ν στις πόλεις. Σ τη  Γερμανία η  ζήτηση για  ποδήλατο, 
κυρ ίω ς από τη ν  εργατική  τάξη, ή ταν  τεράστια.

Το 1910 στην Ιαπωνία, η  χρήση του ποδηλάτου είχε γ εν ι
κευτεί. Το ειδικά σχεδιασμένο για  επαγγελματική  χρήση πο
δήλατο, γ ια  μεταφορείς, αστυνομικούς, πυροσβέστες και οπλί
τες, προτείνεται στην αγορά από τη ν  Pope M anufacturing 
Com pany το 1909 (το Seattle είναι από τ ις  πρώ τες πόλεις 
που  σχημάτισαν το 1987 αστυνομικό απόσπασμα ποδηλατι
στώ ν και ένα χρόνο πρ ιν  είχαν επίσης ξεκινήσει περιπολίες 
από αστυνομικούς με ποδήλατα στο C entral P a rk  τη ς  Νέας 
Υόρκης, όσο δε γ ια  το στρατιω τικό ποδήλατο εντάχθηκε στον 
εξοπλισμό του στρατού αρκετώ ν χωρών).

Το 1913 κυκλοφορούσαν στη Γαλλία 3.000.000 ποδήλατα,
100.000 μοτοποδήλατα και λιγότερα αυτοκίνητα. Σ τις  ΗΠΑ 
τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Εκεί, η  είσοδος του αυτοκι
νή του  ήταν  χιονοστιβάδα. Γ ια  παράδειγμα, το 1920 οι ετήσι
ες πωλήσεις του μοντέλου Τ  του H enry  Ford ήταν  750.000 
οχήματα.

Το 1925 οι ΗΠΑ, με πληθυσμό 110.000.000, είχαν μόνο όσα 
ποδήλατα κυκλοφορούσαν και στην Α γγλία  (δέκα χρόνια  με
τά, στα μέσα της δεκαετίας του 30, ο αριθμός τω ν ποδηλάτων 
που  κυκλοφορούσαν σ τις ΗΠΑ ήταν μεταξύ 2 και 3 εκ.).

Η  Γερμανία με το μισό πληθυσμό είχε 15 εκ. Η  Βρετανία 
και η Γαλλία είχαν καθεμιά 7 εκ. ποδήλατα. Η  Ιταλία είχε 4 
εκ. Η  Ολλανδία 3 εκ. Το 1933 το περιοδικό F o rtune υπολόγι
ζε ότι στην Ε υρώ πη αντιστοιχούσαν σε 1 αυτοκίνητο  7 ποδή
λατα, ενώ στην Α μερική σε 1 αυτοκίνητο μόλις 0,06 ποδήλα
τα (116 φορές λιγότερα). Η  τελευταία  είχε πλέον κατακτηθεί 
από το αυτοκίνητο.

1919.0  C.H. C lark  κατασκευάζει το πρώ το φορητό ποδήλα
το. Ε ίνα ι το ποδήλατο που  τοποθετείται στο χώ ρο αποσκευών 
όλων τω ν αυτοκινήτω ν, ώστε να  χρησιμοποιείται εκεί όπου 
τα  τελευταία  δεν θα επιτρέπεται να  κυκλοφορούν. Ε ίνα ι μια 
σοβαρή πρόταση στα κυκλοφοριακά προβλήματα. ]

Βασική πηγή: Ποδήλατο, Οδηγός Σχεδιαομού και Αξιολόγησης Δικτύων, 

Θάνον Βλαστού, Νίκου Μπαρμπόπουλου και Δημήτρης Μηλάκης. Εκδ.

ΤΕΕ, 2007
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Του Ανθ/μου Πασχάλη Α. Παρθένη
Πτυχιούχου Τμήματος Ψυχολογίας/ΑΠ0

Ε

χ ε χ ν ε ς
1 Τ  Γ Λ /■ /■Ψυχολογική επιρροή από χον

εκ π α ιδ ευ ιη
και από το περιβάλλον

εκπαίδευσης
ε βάση τη ν  πεποίθηση που επικρατεί σε πολλούς ειδικούς στις μέρες 
μας, οι Παραδοσιακές Πολεμικές Τέχνες (ΠΠΤ) είναι πολυποίκιλα μελετημέ
νοι οργανισμοί παραγω γής προτύπω ν συνυφασμένοι με μακραίωνη ιστορία 
που προσδίδει κύρος και αξία. Η  εμπλοκή του ασκούμενου σε καταστάσεις 
ρεαλιστικές η  μη, αλλά τουλάχιστον σχετικές με το αίσθημα της επιβίωσης 
ή της επιθετικότητας είναι παράγοντας που αναμένεται να  έχει ουσιαστι
κές ψ υχολογικές επιπτώσεις στο υποκείμενο εμπλοκής. Τα παραπάνω κατα
δεικνύουν ότι και τα  μαχητικά  συστήματα δεν παύουν να  είναι μηχανισμοί 
επιρροής κυρίω ς λόγω τη ς  μαχητικής τους φύσης.

Σ χ ε τ ικ έ ς  ψ υ χ ο λ ο γ ικ έ ς  θ εω ρ ίε ς
Ερχόμενοι στον τομέα τη ς ψ υχολογ ικής θεώρησης και έρευνας, πρέπει να  επικεντρω θούμε στα 

συμπεράσματα τω ν κοινω νικογνω στικώ ν θεωριών μάθησης για  να  καταδείξουμε πόσο μεγάλη 
σημασία έχει η  συμπεριφορά και η  θέση του δασκάλου στο χώρο εκπαίδευσης.

Αυτά συνοψίζονται ως εξής:
Η μάθηση με παρατήρηση και μίμηση τη ς  συμπεριφοράς του προτύπου είναι πιο αποτελεσμα-

[ 63  ] Α/Α



[  ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ I

Πανγκράτιο Shifu <fe dashifu

τική  και πιο σταθερή, όταν το πρότυπο:
1 ίμοιάζει με τον παρατηρητή
2) διαθέτει κοινω νικό γόητρο και ανώτερη κοινω νική  δύναμη
3) κατέχει ειδικές γνώσεις και
4) όταν πολλά πρότυπα παρουσιάζουν τη ν  ίδια συμπεριφορά 
κάτω  από ποικίλες συνθήκες. (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2010), 
(ΚολιάδηςΕ. 2005).

Ο χώρος λοιπόν ενός ντότζο η γενικότερα μιας σχολής πολε
μ ικώ ν τεχνώ ν πληροί αν όχι όλες ίσως τ ις  περισσότερες προϋ
ποθέσεις για  να  αποτελεί έναν δυνατό μηχανισμό μ ίμησης αλλά 
και παραγω γής προτύπω ν. Γ ί  αυτό και οι συμπεριφορές τω ν 
εκπαιδευτών ή δασκάλων θα πρέπει να  είναι υπεύθυνες και 
προσεγμένες, ιδιαίτερα όταν αυτές απευθύνονται σε παιδιά ή 
έφηβους.

Βίαιο το σύστημα ή ο εκπαιδευτής;
Είναι εύκολο να  προβούμε στο συμπέρασμα ότι ο βαθμός επι

θετικότητας του εκπαιδευτή παίζει σημαντικό ρόλο και στην 
επιθετικότητα τω ν μαθητώ ν του. Αν εμβαθύνουμε όμως λίγο 
περισσότερο θα μπορούσαμε να  ελαφρύνουμε τη ν  θέση του 
και να  δώσουμε εξίσου βάρος και σ την φύση της εκπαίδευσης 
που από το όνομα τη ς παραπέμπει στον πόλεμο και τη ν  ανα
γκαστική  βία που αυτός απ α ιτε ί Π ολλοί εκπαιδευτές θα μπο
ρούσαν να  δικαιολογηθούν σε αυτό το σημείο και να  μεταθέ
σουν τ ις  ευθύνες γ ια  τους βίαιους και επιθετικούς μαθητές στο 
σύστημα που διδάσκουν, που σίγουρα θα είναι σκληρό, αλλά 
και στο γεγονός ότι η διδασκαλία της βίας όπως και να  έχει είναι 
βία. Γ ί  αυτό τον σκοπό υπάρχουν και οι ανάλογες ψυχολογι
κές έρευνες που σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να  ξεχωρίζουν όλους 
αυτούς τους παράγοντες όπω ς το περιβάλλον, τη  σκληρότητα 
της κάθε τέχνης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα  χαρακτηρι
στικά τη ς προσωπικότητας αυτώ ν που  έρχονται να  εκπαιδευ
τούν αλλά και τ ις  προσωπικότητες τω ν εκπαιδευτών.

Σχετικές ψ υχολογικές έρευνες
Αναφορικά λοιπόν με τον εκπαιδευτή και τα χαρακτηριστικά 

τη ς  προσωπικότητας του, το 1990 σε μια έρευνα, (Regets, 1990), 
αναφέρθηκε μια θετική συσχέτιση μεταξύ της επιθετικότητας 
του εκπαιδευτή και της επ ιθετικότητας τω ν μαθητών/τριών 
του. Ό σο  πιο επ ιθετικός ήταν  ο εκπαιδευτής τόσο πιο επιθετι
κούς μαθητές έπλαθε. Μια βασική ερμηνεία που δόθηκε είναι 
ότι ο δάσκαλος επηρεάζει την  συμπεριφορά τω ν εκπαιδευομέ- 
νω ν  διαμέσου του μοντέλου που παρουσιάζει. Παρόμοια ήταν

και τα αποτελέσματα τω ν ερευνών του Trulson, (1986).
Επίσης, είχε παρατηρηθεί μια αρνητική  συσχέτιση μεταξύ 

τω ν παραδοσιακών χαρακτηριστικώ ν του δασκάλου (Επικέ
ντρω ση στις φόρμες σκιαμαχίας, περισσότερες διαλογιστικές 
τακτικές, σεβασμός στον χώρο και στους συνασκούμενους, 
λ ιγότερη επαφή σε ζωτικά σημεία) και τη ς  επιθετικότητας 
τω ν εκπαιδευομένων του. Ό σ ο  πιο πολύ επικεντρω νόταν 
σε αυτά ο δάσκαλος τόσο πιο συγκρατημένους και συνετούς 
μαθητές έπλαθε.

Τα παραπάνω σίγουρα δεν ενοχοποιούν τους δασκάλους που 
ασχολούνται με μαχητικά συστήματα. Η  έρευνα του H usm an, 
(1955), έδειξε ότι σε ένα κολλέγιο οι μαθητές τη ς  πυγμαχίας 
(Boxing) οι οποίοι δεν είχαν καμία από τις  παραπάνω συνει
σφορές που αποδίδονται στα παραδοσιακά συστήματα, κατέ- 
δειξαν λιγότερη επιθετικότητα με τη ν  προπόνηση. Μια από 
τις βασικές υποθέσεις της έρευνας για  το παραπάνω αποτέλε
σμα ήταν ο δάσκαλος και ο ρόλος του ως πρότυπο. Το γεγονός 
αυτό μας επικυρώνει τη ν  σημαντικότητα τη ς  συνιστώσας του 
εκπαιδευτή και τω ν χαρακτηριστικώ ν του στους παράγοντες 
που επηρεάζουν την  μείωση της επιθετικότητας.

Γενικευμένα πρότυπα με βάση το πολιτιστικό υπόβαθρο
Εκείνο που πρέπει να  προσεχθεί ιδιαίτερα γ ια τ ί δεν είναι 

άμεσα ορατό και ίσως να  περνά από πολλούς απαρατήρητο, 
είναι η  διαφορετικότητα τω ν πολιτισμικώ ν προτύπω ν μεταξύ 
ανατολής και δύσης. Η  μια υπόθεση λοιπόν και αυτή  που μας 
ενδιαφέρει εδώ είναι ο δάσκαλος και οι δράσεις του ω ς ρόλο 
μοντέλο, κάτι που ούτως η άλλως χρησιμοποιήθηκε έντονα 
στην κινεζική ιστορία και παράδοση από την  αρχαιότητα 
μέχρι τη ν  αλλαγή του καθεστώτος και έπειτα, υπό άλλη όμως 
μορφή (Garland, 1995). Αναφερόμαστε στην Κίνα γ ια τ ί ίσως 
είναι το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα της ανατολικής 
κουλτούρας. Η  φιλοσοφία λοιπόν αυτή  διαφέρει κατά πολύ 
από την  δυτική  που στηρίζεται κυρίω ς στην ατομικότητα 
και τη ν  ανάπτυξη τω ν ατομικών ιδιαιτεροτήτων και προοπτι
κών, κυρίω ς μέσω του ανταγω νιστικού πνεύματος. Η  κινέ
ζικη παράδοση βρίθει από ιστορικές και μη μορφές που εξυ
μνούνται γ ια  τη ν  δημιουργικότητα, τη ν  εργατικότητα τους, 
την  δίκαια και αγω νιστική φύση τους και τη ν  πληρότητα του 
χαρακτήρα τους που έχει ω ς αποδέκτη και ευεργετημένο το 
κοινωνικό σύνολο (Garland, 1995). Α υτό πρέπει να  το λάβουμε 
πολύ σοβαρά υπόψ η μας γ ια τ ί στη δύση η  εκπαίδευση αυτού 
του είδους στα πλαίσια του ανταγω νιστικού περιβάλλοντος 
χω ρίς τη ν  έννοια της συλλογικότητας να  επικρατεί, μπορεί
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να  οδηγήσει τα πράγματα στο να 
πάρουν άλλη τροπή.

Δάσκαλος με παραδοσια
κές αρχές ή παραδοσιακό 
σύστημα

Σίγουρα δεν είναι μόνο η προ
σωπικότητα του δασκάλου που 
επηρεάζει, αλλά και το περιβάλ
λον τη ς εκπαίδευσης. Ο διαχωρι
σμός του όμως από τους άλλους 
παράλληλους παράγοντες επιρ
ροής είναι αρκετά δύσκολος 

καθώς οι περισσότερο παραδοσιακοί εκπαιδευτές επιλέγουν 
κατά προτίμηση παραδοσιακά συστήματα και περιβάλλοντα. 
Έ ν α ς  τέτοιος διαχωρισμός για  τις ανάγκες της μελέτης ίσως να 
ήταν και άτοπος αφού οι διάφοροι παράγοντες με την  ταυτό
χρονη εμπλοκή τους οδηγούν σε πολύ διαφορετικές συνέπειες 
από αυτές στις οποίες θα οδηγούσε η μεμονωμένη παρουσία 
τους. Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν εύλογα στο συμπέ
ρασμα πω ς στις πολεμικές τέχνες πίσω από τα λακτίσματα, 
τ ις  γροθιές και τ ις  ρ ίψ εις υπάρχει κάτι πολύ περισσότερο. Ως 
εκ τούτου θα ήταν αδύνατο να  γενικεύσουμε τα ψυχολογικά 
οφέλη σε όλα τα μαχητικά συστήματα από τη  στιγμή που οι 
διαφορές μεταξύ τω ν συστημάτων είναι τεράστιες και επομέ
νω ς και τω ν δασκάλων που εκκολάπτονται από αυτά. (Binder, 
1999). Μ πορεί πραγματικά η απομόνωση του παράγοντα «προ
σωπικότητα του εκπαιδευτή» να  είναι δύσκολη για  τ ις  ανά
γκες κάποιας μελέτης, αλλά ταυτόχρονα μας ενθαρρύνει έτσι 
(όσιε να  προβούμε εύκολα στο συμπέρασμα πω ς μπορούμε να 
προβλέψουμε τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός 
δασκάλου παραδοσιακών τεχνών. Η  πολύχρονη εμπλοκή του 
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που προσφέρει δοκιμασμένη 
για  εκατονταετίες ίσως και επ ί χιλ ιετίες πολύπλοκη και πολυ
διάστατη σωματική και ψ υ χ ική  καθοδήγηση, δεν έχει παρά να  
μας αποδείξει την  συνεισφορά του.

τω ν παραγόντων αυτώ ν αποτρέπει την  ψ υχολογική  σύγχυση 
και οδηγεί σε αποφάσεις τουλάχιστο συνειδητές. Ε ίναι πολύ 
σημαντικό να  τονίζουμε στους εκπαιδευόμενους ότι αυτό που 
μαθαίνουν και που μπορεί να  τους σώσει από μία δυσμενή 
κατάσταση μπορεί να  τους επιφέρει μια άλλη χειρότερη αν το 
διαχειριστούν υπερβολικά ή  μη  επιτρεπτά. Αυτό είναι ίσως 
και το σημαντικότερο γνω στικό σχήμα που πρέπει να  υιοθε
τηθεί. Τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα όταν από τη ν  αρχή ο 
εκπαιδευτής μας βάζει να  αναρωτηθούμε αν γνωρίζουμε τον 
λόγο γ ια  τον οποίο είμαστε σε ένα ντότζο και αν αυτός ο λόγος 
θα μπορούσε να  μας κάνει πιο ευάλωτους α ν τ ί γ ια  πιο ισχυ
ρούς.
2) Να δίνουν έμφαση στο να  εκλαμβάνεται η  εκπαίδευση από 
τους συμμετέχοντες ω ς συλλογική προσπάθεια βελτίωσης 
και να  έχει πνεύμα ευγενούς άμιλλας κ  συναγωνισμού και 
όχι ανταγωνιστικότητας. Έ ν α ς  συνασκούμενος που συνεχώς 
βελτιώνεται είναι πάντα  μία πρόκληση. Η  διδασκαλία, γ ια τ ί 
γ ια  διδασκαλία μιλάμε και όχι χρόνο αγώνων, προσφέρεται 
καλύτερα σε ένα χαλαρό περιβάλλον στο οποίο εμπιστεύεσαι 
τον συνασκούμενο σου και αφήνεσαι σε έναν ασφαλές χώρο 
να  αναπτύξεις τ ις  σκέψεις σου και να  επικεντρω θείς στην 
τεχνική.
3) Α υτό που δεν δίνουν σημασία οι περισσότεροι δάσκαλοι 
είναι το πω ς παρουσιάζουν τον εαυτό τους στους εκπαιδευό
μενους και μέσα υπό ποια πλαίσια, είδαμε όμως παραπάνω ότι 
αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι αποτελούν πολύ ισχυρά πρό
τυπα  μίμησης. Η  καλοπροαίρετη φυσιογνω μία ενός δασκάλου 
η πραότητα που εκπέμπει, παρά τη ν  σκληρή του κράση, μπο
ρ εί να  κάνει τ ις  τεχνικές βίας να  φαίνονται ω ς αναγκαστικό 
επακόλουθο μιας επ ικ ίνδυνης κατάστασης και όχι ιδίωμα του 
χαρακτήρα του ή  τη ς  τέχνης που πρεσβεύει.
4) Τα παραπάνω, όπως δείχνουν οι περισσότερες έρευνες, 

όταν παντρεύονται σε ένα περιβάλλον που  επικεντρώ νεται 
στον σεβασμό όλων και τον παραδοσιακό τρόπο εξάσκησης με 
τη ν  υπομονή και επιμονή που απαιτεί, ίσως να  φέρνουν τα 
καλύτερα αποτελέσματα. ]

Γ ε ν ετ ικ ο ί π α ρ ά γ ο ν τε ς  κα ι η  θέσ η  τ ο υ ς
Γία να  καλύψουμε και την  άποψη της γενετικής προδιά

θεσης, μπορούμε να  θεωρήσουμε πω ς τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας είναι αυτά που συνήθως οδηγούν στην επι
λογή του συστήματος και στη συνέχεια στην υιοθέτηση των 
αρχών του. Ό π ω ς και να έχει, όσο σοβαρή και να είναι η επιρ
ροή της προσωπικότητας του εκπαιδευτή, ο συσχετισμός της 
ή μη με τ ις  αρχές τω ν παραδοσιακών συστημάτων επικυρώνει 
είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο ότι οι Π Π Τ ω ς ολοκλη
ρωμένα μοντέλα έχουν πολλές ευεργετικές ψυχολογικές συνέ
πειες στην προσωπικότητα του εκκολαπτόμενου δασκάλου.

Προτάσεις
Συνοψίζοντας, με βάση τις π τυχές που αναλύσαμε θεω

ρούμε πω ς οι εκπαιδευτές θα πρέπει να  δώσουν κυρίω ς βάση: 
1) Στον σχηματισμό ξεκάθαρων γνω στικώ ν σχημάτων στους 
εκπαιδευόμενους σχετικά για  τον λόγο τη ς εκπαίδευσης τους 
και το πότε και πω ς αυτή  πρέπει να  χρησιμοποιηθεί καθώς 
και τ ις  συνέπειες που αναμένεται να  έχει. Η  γνώση και μόνο

*  Από τη Διπλωματική εργασία πον εκπονήθηκε στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ψυχολογίας, το 2007, με 
τίτλο: Οι Παραδοσιακές Πολεμικές Τέχνες και οι Ψυχολογικές τους 
Συνέπειες)
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and Levels o f  Involvement in Aikido. ProQuest Dissertation Abstracts. 
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Ο Νομός Αιτωλίας και Ακαρνανίας βρίσκεται σ τ ο ίυ τ ικ ό  μέρος
τη ς  Ελλάδας. Συνορεύει ανατολικά με τους νομούς Φθιώτιδας, Φ ωκίδας και Ευρυτανίας, βόρεια 
με τους νομούς Καρδίτσας και Άρτας, βρέχεται προς τα ΒΔ από τον Αμβρακικό-κόλπο, δυτικά  
από το Ιόνιο πέλαγος και νότια  από τον Πατραϊκό και Κορινθιακό κόλπο.

Πρωτεύουσά του νομού γ ια  ιστορικούς λόγους είναι η Ιερά Π όλη του Μ εσολογγίου και μεγα
λύτερη  πόλη και οικονομικό κέντρο του Νομού το Αγρίνιο. Άλλες σημαντικές πόλεις είναι η  Ν αύ

πακτος, το Αιτωλικό, η  Αμφιλοχία, η  Βόνιτσα, ο Αστακός και το Θέρμο. Η  περιοχή είναι συνδεδεμέ- 
νη  από το 2004 με τη ν  Πελοπόννησο μέσω της γέφυρας Ρ ίου - Αντιρίου, ενώ  συνεχίζει να  λειτουργεί 

η σύνδεση με πορθμείο. Τα σημαντικότερα λιμάνια του νομού είναι τα λιμάνια του Αστακού, της Ν αύ
πακτού και τη ς Αμφιλοχίας. Ε ίναι ο μεγαλύτερος νομός οε έκταση (5.461 τ.χλμ.) στην Ελλάδα.

Τα νοτιοδυτικά παράλια χαρακτηρίζονται α π ’ τη ν  παρουσία λιμνοθαλασσών, με γνωστότερες αυ-



τές to u  Μ εσολογγίου και του Αιτωλικού. Ο μεγαλύτερος και 
κύριος ποταμός είναι ο Αχελώος ο οποίος αποτελεί το φυσι
κό όριο ανάμεσα στην Α ιτωλία και τη ν  Ακαρνανία, ενώ άλλοι 
αξιόλογοι ποταμοί είναι ο Εύηνος κ ι ο Μόρνος. Σ την ενδοχώ- 
ρα του νομού δεσπόζει η Τριχωνίδα, η οποία είναι και η με
γαλύτερη λ ίμνη  τη ς Ελλάδας (96 km 2). Στο Νομό υπάρχουν 
επίσης οι λίμνες: Αμβρακία, Λυσιμαχεία και Οζερός και οι τε
χνη τές λίμνες του Καστρακίου τω ν Κρεμαστών και Στράτου. 
Τα βουνά τη ς Αιτωλοακαρνανίας περιλαμβάνουν το Παναι- 
τω λικό (1.924 μ.), τα Α καρνανικά όρη, τα Ό ρ η  του Βάλτου, 
το όρος Ακάρυνθος, τα Ό ρ η  Ν αυπακτίας γνω στά και ως Κρά
βαρα και τέλος ανάμεσα στα Ν αυπάκτια Ό ρ η  και το Παναιτω- 
λικό Ό ρ ο ς βρίσκονται τα Ό ρ η  Λιδωρικίου.

Ιστορία
Από τη μυθ ική  ακόμη εποχή διαφαίνεται η αντίθεση Ακαρνά- 

νω ν και Α ιτωλών που θα σφραγίσει όλη τη ν  ιστορία τους ως τη  
Ρωμαϊκή κατάκτηση: με ξεχωριστά πολιτικά και θρησκευτικά 
κέντρα (Θέρμος οι Αιτωλοί, Στράτος και Ό λ π α ι οι Ακαρνάνες), 
τοποθετημένοι πάντα σε αντίπαλα στρατόπεδα, θα πολεμήσουν 
επανειλημμένα μεταξύ τους, ως τη ν  εποχή που ο Οκτάβιος θα 
τους υπαγάγει στη ρωμαϊκή επαρχία τη ς Αχάίας. Από τότε οι 
δρόμοι τους είναι κοινοί. Σ την  αρχαιότητα οι πόλεις τη ς  Ακαρ
νανίας (Στράτος, Αμφιλοχικόν, Άργος, Λιμναία, Ό λπαι, Οινι- 
άδαι, Ανακτόριον, Ά κτιον κ.α.) είναι οργανωμένες στο Κοινόν. 
Οι Α καρνάνες είναι κατά κανόνα φίλοι και σύμμαχοι τω ν Αθη
ναίων, συμπράττουν μαζί τους στους Περσικούς πολέμους και 
στον Πελοποννησιακό, ενώ οι Α ιτωλοί μένουν σχεδόν αμέτο
χοι, όπως και αργότερα στον αγώνα εναντίον του Φ ιλίππου. 
Το 391 υποτάσσονται στη Σπάρτη, αργότερα παρακολουθούν 
τους Θηβαίους, το 255 γίνονται υπήκοοι της Μ ακεδονίας και 
μετά τη ν  εν Κ υνός Κεφαλαίς μάχη  (197 π.Χ.) παραδίδονται 
στους Ρωμαίους. Οι Α ιτωλοί εμφανίζονται ενωμένοι το 426 
όταν αποκρούουν τους Αθηναίους. Ενεργό ρόλο στα ελληνικά 
πράγματα αρχίζει να  διαδραματίζει η  Α ιτωλία με την  ίδρυση 
της Α ιτω λικής Συμπολιτείας στην οποία συμμετέχουν όλες οι 
Α ιτωλικές αλλά και οι κατακτημένες πόλεις. Το γόητρο τω ν 
Α ιτωλών ενισχύεται όταν ανάγκασαν τους Δελφούς να  μετά- 
σχουν στη Συμπολιτεία (298), απέκρουσαν τους Γαλάτες και 
απέκτησαν δικαίωμα να  συμμετάσχουν στις Αμφικτυονίες. Ε ι
σχωρούν ύστερα στην Πελοπόννησο συγκροτούν ομοσπονδία 
τω ν αρκαδικών πόλεων και εγκαινιάζουν ναυτική  πολιτική 
βασιζόμενη στην πειρατεία και τη ν  απαλλαγή από τους φόρους. 
Η  παρακμή αρχίζει με τη  συμμαχία Φ ιλίππου Ε ’ και Α χαϊκής 
συμπολιτείας, που οδήγησε τ ις  δυο Συμπολιτείες σε πόλεμο 
(220 - 217 π.Χ.) και εξώθησε τους Α ιτωλούς προς τους Ρωμαί
ους, οι οποίοι τους αφαιρούν πολλές περιοχές, ενώ ο Α ιμίλιος

Π αύλος εκτοπίζει όλα τα αντιτιθέμενα προς τη  Ρώ μη στοιχεία. 
Από τον 3ο μ.Χ. αι. η Α ιτωλοακαρνανία δέχεται κύμα  επιδρο
μώ ν τω ν βαρβαρικών φύλων. Σ τη  βυζαντινή  περίοδο η Α ιτω 
λία  και η  Ακαρνανία υπάγονται σε διαφορετικά θέματα. Ακο
λουθεί νέο κύμα επιδρομών από την  ξηρά και από τα παράλια. 
Μ ετά τη ν  κατάκτηση της Κ ωνσταντινουπόλεως από τους 
Φ ράγκους (1204), η  Α ιτωλοακαρνανία υπάγεται στο Δεσποτά
το της Η πείρου ως τη ν  κατάλυσή του (1339). Αργότερα εισδύ
ουν Αρβανίτες τω ν οποίων τη ν  εξουσία καταλύει ο αυθέντης 
Κ εφαλληνίας και Ζακύνθου Κάρολος Α’ Τόκκος, ο οποίος (αρ
χές 15ου αι.) εισχωρεί στην Α ιτωλοακαρνανία, όπως και στην 
Ή πειρο, αποβλέποντας να ανασυστήσει το Δεσποτάτο της 
Ηπείρου. Ακολουθεί ύστερα η τουρκική  διείσδυση από την 
οποία θα μείνει έξω η Ναύπακτος, που τη ν  κρατούν οι Ενετοί. 
Από τη ν  εποχή αυτή  η Δ υτική  Στερεά και ειδικότερα η Ακαρ
νανία θα γίνει το κέντρο όπου θα δημιουργηθούν οι πρώτοι 
πυρήνες τη ς  ελληνικής ανεξαρτησίας. Ο ρεινή και απομονω
μένη δεν θα κατακτηθεί ποτέ ολοκληρωτικά. Ε κ εί θα κατα
φ ύγουν οι πληθυσμοί άλλων περιοχών και οι κάτοικοί της θα 
ζήσουν επ ί τέσσερις αιώνες με το όπλο στο χέρι, είτε ω ς αρματο
λο ί είτε ως κλέφτες. Π ριν  ακόμη από τη ν  επανάσταση του '21 
στην Αιτωλοακαρνανία υπήρχαν αρματολίκια. Το Ξηρόμερο 
ιδίως, με την  ασφάλεια που παρέχουν τα δασωμένα βουνά του 
και τα  απέναντι βενετοκρατούμενα νησιά, γίνετα ι ο τόπος συ- 
γκεντρώσεως τω ν κλεφτών. Γενικά η Αιτωλοακαρνανία ήταν 
μια από τις  εστίες όπου κα τ’ εξοχήν πυρώ θηκε το επαναστατι
κό πνεύμα τω ν Ε λλήνω ν επ ί Τουρκοκρατίας. Οι μορφές και 
η  δράση του Ευγένιου του Αιτωλού, και ένα αιώνα αργότερα 
του Κοσμά του Αιτωλού, αποτελούν ορόσημα, ενώ η  αντίστα
ση του Μ εσολογγίου στα χρόνια της επαναστάσεως παραμένει 
ένα αξεπέραστο γεγονός. Η  Αιτωλοακαρνανία απελευθερώθη
κε και απετέλεσε τμήμα του ελληνικού κράτους το 1829.

Μεσολόγγι
Το όνομα Μ εσολόγγι πρωτοαναφέρθηκε από έναν Βενετό, ο 

οποίος περιέγραφε την  μάχη του Λεπάντο. Αρκετές ιστορικές 
πηγές αναφέρουν πω ς το όνομα Μ εσολόγγι προέρχεται από την  
ένωση τω ν δύο ιταλικώ ν λέξεων, MEZZO/MESSO και LAGHI
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το οποίο σημαίνει «ένα μέρος εν μέσω λιμνών» ή 
«ένα μέρος που περιβάλλεται από λίμνες». Μ έχρι 
το 1700 η πάλη βρισκόταν υπό  Βενετική κατοχή 
και οι κάτοικοί του ήταν κυρίω ς ψαράδες.

Σ τα  βορειοδυτικά του Μ εσολογγίου υπάρχουν 
τα ερείπια της Π λευρώνας (Ασφακοβούνι), μίας 
πάλης η  οποία αναφέρεται στα έργα του Ομήρου.
Συμμετείχε στον Τρωικά πόλεμο και καταστράφηκε από 
τον Δημήτριο τον Αιτωλικό. Η  νέα πόλη, η  οποία χ τ ί
στηκε στα ερείπια τη ς  παλιάς, ήταν μία από τις  πιο ση
μαντικές της Αιτωλίας και είχε 30 πύργους και 7 πύλες. 
Διασώζονται ακόμη τα ερείπια ενός αρχαίου θεάτρου.
Κατά τη  διάρκεια τη ς  επανάστασης του 1770, ο στρατός 1 
της πόλης ηττήθηκε από τους Οθωμανούς. Το Με
σολόγγι επαναστάτησε ξανά στις 20 Μ αΐου του 1821 
και ήταν μία από τ ις  κύριες ελληνικές δυνάμεις που 
πρωτοστάτησαν στον απελευθερωτικό αγώνα. Οι 
κάτοικοι αντιστάθηκαν στις επιθέσεις τη ς Οθωμανι
κής αυτοκρατορίας το 1822 και το 1823 (Δεύτερη πο- _ _ _ _ _ _
λιορκία). Η  τρ ίτη  επίθεση ξεκίνησε στις 15 Απριλίου 
του 1825 από τον Κ ιουταχή, του οποίου ο στρατός αριθμού
σε 30.000 άντρες και αργότερα ενισχύθηκε με άλλους 10.000 
οι οποίοι καθοδηγούνταν από τον Ιμπραήμ. Μ εταξύ του οθω
μανικού στρατού υπήρχαν και 3.000 Μιρδίτες, δηλαδή Κα
θολικοί από τη  Βόρεια Αλβανία (αναφερόμενοι στα σχετικά 
δημοτικά ως “Λ ατίνοι”) και 700 Ρώσοι Κοζάκοι του Ντον. 
Μ ετά από ένα χρόνο συνεχόμενων επιθέσεων και πείνας, οι 
κάτοικοι του Μ εσολογγίου αποφάσισαν να  πραγματοποιή
σουν έξοδο από τη ν  πόλη, την  νύ χτα  τη ς 10ης Απριλίου του 
1826, η  οποία έμεινε ονομαστή ως «Έξοδος του Μ εσολογγί
ου». Εκείνη  τη ν  περίοδο οι κάτοικοι τη ς  πόλης ήταν 10.500 
από τους οποίους οι 3.500 ήταν οπλισμένοι. Λίγοι ήταν οι

Μ εσολογγίτες που επιβίωσαν 
κατά τη ν  Έξοδο. Οι περισ
σότεροι κατεσφάγησαν ή  που
λήθηκαν στα σκλαβοπάζαρα 
της Ανατολής. Εξαιτίας της

ηρω ικής στάσης τω ν Μ εσολογγιτών, η  πόλη δέ
χθηκε την  τιμή να  τη ς αποδοθεί ο τίτλος της ΙΕ
Ρ Η Σ  ΠΟΛΗΣ, η  οποία είναι μοναδική στην Ε λ
λάδα.

Ο γνωστός φιλέλληνας Ά γγλος πο ιητής Λόρδος 
Βύρων, ο οποίος υποστήριζε τη ν  ελληνική  προ
σπάθεια για  απελευθέρωση. Απεβίωσε στο Μεσο- 

ό γγ ι στις 19 Α πριλίου 1824 ύστερα από πυρετό. Το 
ένθος γ ια  τον θάνατό του ήταν  γενικό και ο Διονύσιος 

ιλωμός συνέθεσε μακρά ωδή στη μνήμη του. Η  καρ- 
ιά  του ενταφιάστηκε στο Μεσολόγγι.

Σ την  πόλη βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η κατοικία της 
Ίκογένειας Τρικούπη, του ποιητή  Κωστή Παλαμά, η 

3άλβειος βιβλιοθήκη με σπάνια βιβλία και ντοκου- 
ιέντα, η  γκαλερ ί σύγχρονης τέχνης τω ν Χρήστου 
ιαι Σοφίας Μοσχανδρέου με πλήθος έργων σημαντι
κόν Ε λλήνω ν δημιουργών. Ε πίσης υπάρχουν εκεί, 
;ο Κέντρο Λόγου και Τ έχ ν η ς  η Διέξοδος ένα από 
ta  σημαντικότερα πολιτιστικά κύτταρα όχι μόνο
τη ς πόλης, αλλά ολόκληρης τη ς  Δ υτική ς Ελλάδας 

και το Μουσείο Ιστορίας και Τ έχνης στην πλατεία Μ άρκου 
Μπότσαρη με πλούσια ενθυμήματα του Αγώνα του 1821. Τα 
τείχη  και η πύλη  της πόλης παραμένουν επιβλητικά και κα
νείς μπορεί να  επισκεφθεί τον Κήπο τω ν Η ρώω ν όπου έχουν 
θαφ τεί πολλοί γνω σ τοί και άγνωστοι ήρωες που  πολέμησαν 
στην Η ρωική Έξοδο. Κάθε χρόνο η Κ υριακή τω ν Βαϊων γ ι
ορτάζεται ως ημέρα μνήμης τη ς Εξόδου. Ε ίναι η  πιο σημα
ντ ικ ή  τοπική  εορτή τη ν  οποία τιμούν με τη ν  παρουσία τους 
πολλές πολιτικές προσωπικότητες, όχι μόνο της Ελλάδας αλ
λά και άλλων χωρών.

Σήμερα το Μεσολόγγι είναι γνω στό για  τα αλιευτικά του 
προϊόντα, ιδιαίτερα το αυγοτάραχο, μ ιας και η  παρακείμενη 
λιμνοθάλασσα είναι ιδανικό μέρος γ ια  ιχθυοκαλλιέργειες. Η  
λιμνοθάλασσα με τ ις  γραφικές «πελάδες» της-τα μ ικρά ξύλι
να  σπιτάκια πάνω  σε πασσάλους, μέσα στο νερό- προστατεύε
ται από τη ν  γνω στή Σ υνθήκη  R am sar και αποτελεί περιβαλ
λοντικό πάρκο και οικοσύστημα.
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Αιχωλικό
Το Αιχωλικό, η  νερένια πόλη, με πληθυσμό 5.349 κατοί

κους, απέχει δέκα χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Μ εσολογγί
ου). Η  πόλη του Α ιτωλικού είναι ανεπτυγμένη σ’ ένα μικρό 
νησάκι ριζωμένο στο νερό στο μέσον περίπου τη ς λιμνοθά
λασσας Αιτωλικού-Μ εσολογγίου. Συνδέεται ανατολικά και 
δυτικά  με τη ν  ξηρά με δύο πέτρινα τοξοτά γεφύρια αρχικού 
μήκους περίπου 300 μέτρω ν το καθένα.

Από τους πιο φημισμένους ψαρότοπους και αποτελεί το με
γαλύτερο τμήμα του πολύτιμου οικοσυστήματος που ορίζε
ται από τ ις  εκβολές του Ε ύηνου έως τ ις  εκβολές του Αχελώου. 
Π ηγή  πλούτου και ευημερίας η  λιμνοθάλασσα και για  τ ις  δύο 
πόλεις: Α ιτωλικού και Μεσολογγίου, ιδιαίτερα δε για  τη ν  πό
λη  του Α ιτωλικού που γεννήθηκε (αρκετές εκατοντάδες χρό
ν ια  πρ ιν  αυτής του Μεσολογγίου) κυριολεκτικά μέσα στην 
καρδιά της λιμνοθάλασσας και αποτελεί αναπόσπαστο στοι
χείο του μεγάλου αυτού οικοσυστήματος, του μεγαλύτερου 
στην Ευρώπη. Ό λ α  τα είδη ψαριώ ν αφθονούσαν στη λιμνο
θάλασσα, ιδιαίτερα η περίφημη τσιπούρα και ο κέφαλος, από 
το θηλυκό του οποίου -την «μπάφα»- βγαίνει το αυγοτάραχο. 
Οι περισσότεροι κάτοικοι πρ ιν  λίγα χρόνια ήταν αλιείς. Με
γάλη η  αλιευτική παράδοση του Α ιτωλικού αλλά και η να υ 
τική. Το Αιχωλικό ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο διατηρούσε 
στόλο από περίπου 35 εμπορικά ποντοπόρα πλοία πλέον τω ν 
μικρότερων.

Μ ετά τον Β ’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Α ιτωλικιώτες πλοιοκτή
τες δεν ανανέωσαν το στόλο και έτσι άδοξα τελείωσε η παρου
σία του Α ιτωλικού στη ναυτιλία. Σήμερα το ποσοστό τω ν ψ α
ράδων, λόγω της αλόγιστης αποξήρανσης και καταστροφής 
(δεκαετία 1980) του 50% περίπου της λιμνοθάλασσας, έχει 
μειωθεί στο ελάχιστο όπως και τα ιχθυοαποθέματα της λιμνο
θάλασσας και η ιχθυοπαραγωγή. Επίσης αρκετοί κάτοικοι εί
ναι αγρότες - κτηματίες λόγω του εύφορου κάμπου του, και 
φυσικά ένα ποσοστό έμποροι και επαγγελματίες.

Αντίρριο
Το Αντίρριο είναι ακρωτήριο και χωριό τη ς Αιτωλοακαρ

νανίας απέναντι από το Ρίο, με 1.064 κατοίκους. Ε ίναι το βό
ρειο όριο του στενού Ρ ίου - Αντίρριου. Σ την  αρχαιότητα ονο
μαζόταν Μ ολύκριον Ρ ίον από τη ν  αρχαία πόλη Μ ολύκρεια 
ή Μ ολυκρία που ήταν εκεί κοντά. Στο Αντίρριο υπάρχει το 
ομώνυμο κάστρο, στο οποίο πραγματοποιούνται διάφορες εκ
δηλώσεις, ιδίως τους θερινούς μήνες. Η  οχύρωσή του κατά 
τους νεότερους χρόνους φανερώνει τη  σημαντικότητα της 
στρατηγικής του θέσης. Ε π ί Τουρκοκρατίας μαζί με το Ρίο 
ονομαζόταν Μ ικρά Δαρδανέλια.

Σήμερα, το Αντίρριο είναι συγκοινωνιακός κόμβος τη ς Δ υ
τική ς Στερεάς με τη ν  Πελοπόννησο. Η  σύνδεση γίνετα ι με 
τη ν  γνω στή καλωδιωτή γέφυρα και με φέρι - μπόουτ που 
εκτελεί το δρομολόγιο Α ντίρριου - Ρίου.

Αστακός
Ο Αστακός είναι κωμόπολη του νομού Αιτωλοακαρνανίας, 

χτισμένη  σε υψόμετρο 10 μ. στον μυχό του ομώνυμου κόλ
που και με πληθυσμό 2.538 κατοίκους. Α ποτελεί τη ν  έδρα

του Δήμου Ξηρομέρου, ενώ ήταν πρώ
ην  έδρα του δήμου Αστακού. Ανάμε
σα στα αξιοθέατά του περιλαμβάνονται 
μοναστήρια και ιστορικοί χώροι. Ο 
Αστακός χρονολογείται στις αρχές του 
1700 από κατοίκους τω ν Ιονίων νήσων 
της Η πείρου και τη ς Ευρυτανίας. Η  αρχική θέση του ήταν στη 
Σκάλα Δραγαμέστου.

Παλιότερα ο Αστακός ήταν σημαντικό κέντρο εξαγωγής βε
λανιδιού από το γειτονικό βελανιδόδασος Ξηρομέρου.

Ναύπακτος
Η Ν αύπακτος έχει πληθυσμό 12.924 κατοίκων. Για πρώ τη 

φορά εμφανίζεται το 1104 π.Χ. με τους Δωριείς, οι οποίοι στην 
κάθοδό τους, χρησιμοποίησαν τη  Ν αύπακτο γ ια  να κατασκευ
άσουν υποτυπώ δη πλοιάρια (σχεδίες). Η  πόλη αρχικά ανήκε 
στους Εσπέριους Λοκρούς. Το 454 π.Χ. οι Αθηναίοι αφαίρεσαν 
τη ν  Ν αύπακτο από την  κυριαρχία τω ν Λοκρών και στην πόλη 
εγκαταστάθηκαν οικογένειες Μ εσσηνίων, που είχαν εκδιω χθεί 
από τους Σπαρτιάτες.

Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο η Α θήνα έστειλε τον Φορ
μίωνα μαζί με πλοία, ενώ η Σπάρτη τον Κνήμο, που τελικά ητ- 
τήθηκε στη ναυμαχία  που ακολούθησε (429 π.Χ.).

Το 426 π.Χ., με προτροπή τω ν Μ εσσηνίων της πόλης, εκστρά- 
τευσε κατά τω ν Α ιτωλών ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης. 
Οι Α ιτωλοί τον αντιμετώπισαν στο Α ιγίτιο και τον ανάγκασαν 
να υποχωρήσει. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Ευρύλοχος, με την 
βοήθεια τω ν Εσπερίων Λοκρών, με επικεφαλής τη ν  Άμφισσα, 
προέλασε στην Ναύπακτο.

Το 369 π.Χ. μετά την  ήττα  τω ν Αθηναίων στους Αιγός Π οτα
μούς (405 π.Χ.), οι Μεσσήνιοι εγκαταλείπουν τη ν  πόλη και ανα
χω ρούν για  τη  Σικελία. Η  Ν αύπακτος περνά ξανά στον έλεγχο 
τω ν Λοκρών. Οι Α χαιοί κυρ ιεύουν τη ν  πόλη, αλλά τελικά τους 
διώχνει ο Θηβαίος στρατηγός Επαμεινώνδας, το 361 π.Χ.. Το 
350 π.Χ. ο Φ ίλιππος Β’ της Μακεδονίας παραχωρεί την  πόλη
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στους Αιχωλούς. Από το 338 π .Χ  η  πόλη γίνετα ι κέντρο της Αι- 
τω λικής Συμπολιτείας. Μ ετά και τους πολέμους με τους Αχαι
ούς και την  καταστροφή της πόλης του Θέρμου, η  Ν αύπακτος 
γίνετα ι κα τ’ ουσία πρωτεύουσα τη ς  Αιτωλίας. Το 191 π.Χ. οι 
Ρωμαίοι αφού πολιόρκησαν την  πόλη, έλυσαν τη ν  πολιορκία 
υπογράφοντας ανακω χή με τους Αιτωλούς.

Κατά τη  διάρκεια τη ς  κυριαρχίας τω ν Ρωμαίων γνώρισε ακ
μή. Ακμή γνώρισε και τη  βυζαντινή  εποχή, καθώς αποτελού
σε λιμάνι τω ν ταξιδιωτών προς τη ν  Ιταλία και τη ν  Κ ω νσταντι
νούπολη. Το φρούριό τη ς επισκευάστηκε ριζικά τα χρόνια του 
Ιουστινιανού, αλλά το 553, η  πόλη καταστράφηκε από σεισμό. 
Επίσης, καταστροφές υπέστη από επιδρομές διάφορων λαών, 
όπως οι Σλάβοι (6ος - 10ος αιώνας). Μ ετά τη ν  άλωση της Κ ων
σταντινούπολης από τους σταυροφόρους, η πόλη έγινε μέρος 
του Δεσποτάτου της Η πείρου (1204-1294). Το 1294 ο Δεσπό
της της Ηπείρου, Ν ικηφόρος Α’ Κ ομνηνός Δούκας, πάντρεψε 
την  κόρη του, Θαμάρ, και έδωσε τη ν  πόλη προίκα στον γαμπρό 
του Φ ίλιππο, πρ ίγκιπα  του Τάραντα. Α υτός οχύρωσε τη ν  πόλη 
και έκοψε νομίσματα. Αργότερα όμως η πόλη ήρθε στην επι
κράτεια του Δουκάτου τω ν Νέων Π ατρώ ν και αργότερα πέ
ρασε στην κυριαρχία του Αρβανίτη Μ πούα Σπάτα. Τ ην περί
οδο εκείνη η πόλη ονομαζόταν από τους Έ λ λ η νες  'Ε πακτός ή 
Επαχτος, από τους Φ ράγκους Νεοπάντ-Νεπάντ-Λεπάντ ή Αε- 
πάντο.

Το 1571 έγινε η Ν αυμαχία τη ς Ν αυπάκτου. Η  μεγάλη ν ίκη  
τω ν χριστιανώ ν εναντίον τω ν Τούρκων απετέλεσε ορόσημο 
για την  ιστορία της Ευρώπης.

Το 1821 οι κάτοικοι της περιοχής πήραν μέρος στην Επανά
σταση. Σ τις 18 Α πριλίου 1829, απελευθερώθηκε οριστικά από 
τους Τούρκους, όταν ο Ανδρέας Μ ιαούλης απέκλεισε το λιμά
ν ι της πόλης και ανάγκασε τους Τούρκους να  παραδώσουν το 
φρούριο.

Αγρίνιο
Κατά τη  μυθολογία χτίστηκε από το Βασιλιά Άγριο, που ήταν 

απόγονος του γενάρχη Α ιτωλού και του γιου  του Πλευρώνα. Η 
πόλη, χτισμένη δίπλα σχεδόν στον ποταμό Αχελώο που ήταν το 
φυσικό σύνορο ανάμεσα στη Αιτωλία και τη ν  Ακαρνανία βρέ
θηκε αρκετές φορές υπό τη ν  κυριαρχία  και τω ν δύο πλευρών 
και το 314 π.Χ. καταστράφηκε από τον Κάσσανδρο. Οι ανασκα- 
φές του Μ ηλιάδη το 1920 έδειξαν ότι η  αρχαία πόλη βρίσκο
ντα ν  στο γειτονικό Ζαπάντι (σημ. Μ εγάλη Χώρα), τα τελευταία 
χρόνια  όμως έχουν βρεθεί πολλά αρχαία ακόμα και στο κέντρο 
της σημερινής πόλης.

Μετά από κάποιους αιώνες στην αφάνεια, η πόλη ξαναεμφα- 
νίζεται επ ί Τουρκοκρατίας με το όνομα Βραχώρι (Imbrahoar) 
και στις αρχές του 18ου αιώνα έγινε έδρα του Σαντζακιού του 
Κάρλελι. Έ λαβε ενεργό μέρος στην Επανάσταση του 1821 και 
εντάχθηκε οριστικά στα σύνορα του ελεύθερου ελληνικού κρά
τους το 1832.

Μ ετά τη ν  απελευθέρωση το Βραχώρι πήρε ξανά το αρχαίο 
του όνομα Αγρίνιον. Η  πόλη άρχισε να  αναπτύσσεται με γορ
γούς ρυθμούς, ειδικά μετά τα τέλη του 19ου - αρχές 20ου αιώ
να  όταν στράφηκε μαζικά στην καλλιέργεια του καπνού. Χ τί
στηκαν τεράστιες αποθήκες και εργοστάσια επεξεργασίας του 
καπνού, με κυριότερες αυτές τω ν οικογενειών Παπαστράτου,
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Π απαπέτρου και Π αναγόπουλου. Μ ετά τη ν  Μ ικρασιατική Κα
ταστροφή πλήθος προσφύγων έφτασαν στην πόλη και εγκατα
στάθηκαν στην περιοχή του Α γίου Κ ω νσταντίνου ενώ μεγάλη 
μετακίνηση πληθυσμών είχαμε και από τη ν  Ή π ε ιρ ο  και την 
Ευρυτανία. Μ αζί με τη ν  Π άτρα και τα Ιω άννινα αποτελούν 
τα 3 μεγαλύτερα αστικά κέντρα στο δυτικό  τμήμα τη ς  χώρας. 
Α ποτελεί έδρα του ομώνυμου Δήμου, με συνολικό πληθυσμό 
96.321 κατοίκους

Θερμό
Το Θέρμο είναι κωμόπολη με επίση

μο πληθυσμό 2.266 κατοίκων και έδρα 
του ομώνυμου δήμου με πληθυσμό 
9.299 κατοίκων. Ε ίν α ι  χτισμένο στα 
ορεινά της επαρχίας Τριχωνίδας και ο 
δήμος είναι πολύ εκτεταμένος και περι
λαμβάνει πολλά ορεινά κυρίω ς χωριά.

Η  αρχαία πόλη του Θέρμου ήταν η 
σημαντικότερη σε ολόκληρη τη ν  Αι- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
τωλία και διοικητικό και θρησκευτι
κό κέντρο του Κοινού τω ν Α ιτωλών (Αιτωλική Συμπολιτεία). 
Μ άρτυρας τη ς  ιστορίας τη ς πόλης είναι ο αρχαιολογικός χώ 
ρος με το μεγάλο πλήθος από δημόσια κτίρια  και ναούς. Σήμε
ρα εκεί βρίσκεται και το Αρχαιολογικό μουσείο Θέρμου.

Σύμφω να με τον Πολύβιο, η πόλη βρισκόταν σε οροπέδιο 
που  το αποκαλεί “τω ν θερμίων πεδίον”, ενώ  ονομάζει και την  
ίδια την  πόλη ακρόπολη όλων τω ν Αιτωλών. Κάθε χρόνο, τον 
Σεπτέμβριο, μαζεύο
νταν  στην πόλη Αι- 
τω λοί που είχαν δι
καίωμα ψ ήφου, για  
να  αποφασίσουν για 
θέματα πολέμου, ει
ρήνης και συμμαχι- 
ών και για  να  προ-
βούν σε αρχαιρεσίες — ■— — — — ■— ι ι m ι ■ ι 
τω ν οργάνων της Σ υ
μπολιτείας. Η  πόλη δεν είχε τείχη. Κ αταστράφηκε δύο φορές 
το 218 και το 206 π.Χ, από τον Φ ίλιππο τον Ε ’.

Σ την πόλη υπήρχε ο μεγάλος ναός του “Θ ερμίου” Απόλλω
να. Ο ναός έχει διαστάσεις 12 μέτρα πλάτος επί 38 μέτρα ύψος. 
Ε ίχε δύο κύριες αρχιτεκτονικές φάσεις: τη ν  αρχαϊκή, με ση
μαντικό κεραμοπλαστικό διάκοσμο και τη  φάση του 3ου αιώ
να  π.Χ. Οι κίονές του ήταν ξύλινοι και οι βάσεις τους λίθινες. 
Επίσης, υπήρχαν άλλοι δύο ναοί, μικρότεροι, του “Λυσείου” 
Απόλλωνακαι της “Λαφρίας” Αρτέμιδας. Άλλα κτίσματα που



υπήρχαν στην πόλη είναι δύο στοές, ανατολικά και δυτικά, το 
“Βουλευτήριο” μία κρήνη  καθώς έχουν βρεθεί και προϊστορι
κά ελλειψοειδή και τετράπλευρα κτήρια και δύο μέγαρα.

Η  νέα κωμόπολη βρίσκεται περίπου ένα χιλιόμετρο από την  
αρχαία πόλη. Στο χωριό Μ έγα Δένδρο λίγο έξω από τη ν  πόλη 
γεννήθηκε ο Κοσμάς ο Αιτωλός.

Αμφιλοχία
Ο Δήμος Αμφιλοχίας είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος δήμος 

του νομού σε πληθυσμό με 12.834 κατοίκους. Η  οικονομική 
ζωή του Δήμου στηρίζεται στο εμπόριο και στον τουρισμό

στην πόλη τη ς Αμφιλοχίας και στην παραγωγή αγροτικών 
προϊόντων, στην αλιεία και στην κτηνοτροφία στην περιφέ
ρεια του δήμου. Σημαντική  θέση στην οικονομική ζωή δια
δραματίζουν οι μονάδες επεξεργασίας γάλακτος, που λειτουρ
γούν και παράγεται η  πασίγνωστη γραβιέρα Αμφιλοχίας, η  
κεφαλογραβιέρα, το πεκορίνο και το ανθότυρο. Πασίγνωστα, 
επίσης, είναι και τα θαλασσινά της Αμφιλοχίας και ιδιαίτερα η 
μοναδική γαρίδα του Αμβρακικού ή «γάμπαρα». Ιδιαίτερα αν
θηρός είναι και ο τομέας της κτηνοτροφίας με τη ν  εκτροφή 
αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοίρων. Τέλος, σημαντική είναι 
και η τοπική παραγωγή σε κάρβουνο.

Βόνιτσα
Η  Βόνιτσα είναι παραλιακή πόλη χτισμένη  στη νότια  πλευ

ρά του Αμβρακικού κόλπου και έχει πληθυσμό 4.100 περίπου 
κατοίκων. Η  σύγχρονη πόλη είναι χτισμένη πολύ κοντά στο 
αρχαίο Ανακτόριο. Το αρχαίο Ανακτόριο ήταν σημαντική πό
λη  της Ακαρνανίας και ιδρύθηκε από τους Κορίνθιους το 630 
π.χ. Ό π ω ς και οι περισσότερες πόλεις της Ακαρνανίας παρήκ- 
μασε όταν οι Ρωμαίοι ίδρυσαν τη Ν ικόπολη στην απέναντι 
πλευρά του Αμβρακικού και ανάγκασαν τους κατοίκους της 
περιοχής να  μεταφερθούν εκεί. Με τον καιρό, στα Β υζαντινά 
χρόνια η  πόλη άκμασε ξανά, με το όνομα Βόνιτσα αυτή  τη  φο

ρά και στο ακριβές σημείο όπου βρίσκεται σήμερα. Κατά τη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας η  πόλη πέρασε για  ένα μεγάλο 
διάστημα υπό τον έλεγχο τω ν Βενετών, και συγκεκριμένα 
από το 1684 έως το 1797. Το 1832 αποτέλεσε τμήμα του νέ
ου ελληνικού κράτους. Κυριότερο αξιοθέατο τη ς πόλης εί
ναι το βενετσιάνικο κάστρο της, το οποίο είναι από τα πιο 
καλοδιατηρημένα της Ελλάδας. Σ την περιοχή υπάρχουν 
επίσης πολλοί παλαιοί ναοί, ενώ το όμορφο νησάκι στον 
κόλπο μπροστά από τη ν  πόλη ενώνεται με γέφυρα και προ- 
σφέρεται γ ια  περιπάτους.

Οινιάδες
Οι Οινιάδες ήταν αρχαία πόλη της Ακαρνανίας, χτισμένη 

κοντά στις εκβολές του Αχελώου. Ή τ α ν  η  δεύτερη ισχυ
ρότερη πόλη τω ν Α καρνάνων μετά τη ν  Στράτο. Η  πόλη 
ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από Κορίνθιους και αργότε
ρα εντάχθηκε στο κοινό τω ν Ακαρνάνων. Σύμφω να με την  
παράδοση ιδρυτής της πόλης ήταν ο Αργείος μυθικός ήρω- 
ας Αλκμαίων, ο οποίος πολέμησε τους Ακαρνάνες για  λο
γαριασμό του Α ιτωλού βασιλιά Οινέα. Από το όνομα του 
Οινέα θεωρείται πω ς πήρε το όνομά της και η πόλη. Κατά 
τη ν  διάρκεια του Π ελοποννησιακού πολέμου η πόλη κρά
τησε διαφορετική στάση από τους υπόλοιπους Ακαρνάνες 
και συμμάχησε με τους Πελοποννήσιους. Τελικά τον όγδοο 
χρόνο του πολέμου, πιεζόμενη από τους υπόλοιπους Ακαρ
νάνες και τους Α θηναίους εντάχθηκε στην Α θηναϊκή συμ- 
μαχία.

Πάλαιρος
Η Πάλαιρος είναι κωμόπολη έδρα του δήμου Κεκροπί- 

ας και έχει πληθυσμό 2.474 κατοίκων. Μ έχρι το 1928 ονο

μαζόταν Ζαβέρδα. Η  σημαντικότερη θέση στην περιοχή εί
ναι η Αρχαία Πόλη της Παλαίρου, η οποία βρισκόταν στη 
σημερινή Κεχροπούλα στα ΝΑ τη ς Χερσονήσου. Η  Πόλη 
θεωρείται ότι υπήρχε από τη ν  Μ υκηναϊκή περίοδο. Το λ ι
μάνι της Αρχαίας Παλαίρου βρισκόταν στη θέση της ση
μερινής Πογωνιάς, στο ΝΑ τμήμα της Χερσονήσου, όπου 
έχουν εντοπιστεί λείψανα τω ν λιμενικώ ν εγκαταστάσεων. 
Στο κέντρο περίπου της Χερσονήσου της Π λαγιάς στη θέ
ση Στέρνα υπήρχε φρούριο (5ου αιώνα), που έλεγχε τη ν  πε
ριοχή ΒΔ και ΝΑ.

Τα ενδιαφέροντα τω ν Αθηναίων από το 454 π.Χ., οδη
γούν σε συγκρούσεις, στις οποίες εμπλέκονται οι Ακαρνα- 
ν ικές πόλεις. Η  Ακαρνανία στον Πελοποννησιακό Πόλεμο 
βρίσκεται στο πλευρό τω ν Αθηναίων.
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Βόρεια της πάλεως της Παλαίρου απλώνεται η  Λ ίμνη Βουλ- 
καριά, π ιθανόν κατάλοπιο της λιμνοθάλασσας που  κατέκλειε 
την  έκταση τη ς  σημερινής πεδιάδας της Παλαίρου κατά τα 
Ο μηρικά χρόνια. Η  λιμνοθάλασσα αυτή  ήταν κατά τη ν  πα
ράδοση σωτήρας της Βασίλισσας Κλεοπάτρας, όταν κατά την  
Ν αυμαχία του Α κτίου κυνηγημένη  από τους διώ κτες της πέ
ρασε εύκολα με τα πλοία τη ς από το ρηχό αύλακα της Παλαί
ρου. Ανάμνηση του παραπάνω περάσματος τη ς  Βασίλισσας 
τη ς Α ιγύπτου αποτελεί η  διατήρηση τη ς Επω νυμίας του αρ
χαίου περάσματος ως “Μ όλος τη ς  Κλεοπάτρας”.

Μ ετά την  ν ίκ η  τω ν Ρωμαίων στο Ά κτιο το 31 π.Χ., χάνο
ντα ι τα  ίχνη  της αρχαίας Παλαίρου και ιστορικά αυτό αποδί
δεται στην ίδρυση της Ν ικοπόλεως μετά τη ν  Ν αυμαχία του 
Ακτίου. Η  ίδρυση της Νικοπόλεως το 30 π.Χ. είναι σημαντικό 
γεγονός για  τη ν  κατανομή τω ν πληθυσμών και την  οικονομία 
σε ολόκληρη την  Αιτωλοακαρνανία. Ε π ί Τραϊανού ολόκλη
ρη η Ακαρνανία υπάγεται στη αυτοκρατορική επαρχία της 
Ηπείρου, που είχε έδρα τη ν  Νικόπολη. Αργότερα, η  Ν ικόπολη 
ανακηρύσσεται έδρα της Ε παρχίας Π αλαιός Η πείρου από τον 
Διοκλητιανό, στην οποία περιλαμβάνεται και η  σημερινή Αι
τωλοακαρνανία. Έ κ το τε  όλη η  Αιτωλοακαρνανία ακολουθεί 
τ ις  τύχες της Β υζαντινής Αυτοκρατορίας, στην οποία ανήκε. 
Η  Πάλαιρος ήταν μεταξύ τω ν πόλεων που εμφανίζονται και 
στην αρχαιότητα, στην Μ υκηναϊκή περίοδο, και στην Ρωμα
ϊκή  περίοδο.

Γύρω στην 2η χιλ ιετία  π.Χ. η χερσόνησος τη ς σημερινής 
Π λαγιάς ήταν αυτόνομο νησί. Η  Π λαγιά βρίσκεται στο βορει
οδυτικό άκρο του Ν. Α ιτωλ/νίας και χωρίζεται από τη ν  Λευ
κάδα με διώρυγα που αρχικά κατασκεύασαν οι Κορίνθιοι το 
600 π.Χ. περίπου. Το κανάλι αυτό απέκοψε το σημερινό νη σ ί 
από τη ν  Αιτωλοακαρνανία, με τη ν  οποία ενωνόταν με μια σει
ρά από βάλτους και νησίδες.

Η  άποψη ότι η  Π λαγιά ήταν ν η σ ί κατά τα Ομηρικά χρόνια 
πυροδοτεί θεωρίες σχετικές με τη  αμφισβητούμενη θέση της 
Ο μηρικής Ιθάκης.

Παραβόλα
Η Παραβόλα είναι οικισμός στη βόρεια πλευρά της λ ίμνης 

Τριχωνίδας και κοντά στους πρόποδες του Π αναιτωλικού 
όρους. Απέχει 10 km  ανατολικά από το Αγρίνιο. Στο κέντρο 
του οικισμού υψ ώ νεται ένας λόφος, ονόματι Παλιόκαστρο, με 
πανοραμική θέα στη λ ίμνη  Τριχωνίδα, στην κορυφή του οποί
ου σώζονται τα ερείπια του αρχαίου αιτω λικού οχυρού Βου- 
κάτιον. Από το μικρό αυτό οχυρό σώζονται τμήματα τω ν τει
χώ ν που ανήκουν στον 3ο αι π.Χ. καθώς κ ι ένας ημικυκλικός 
πύργος. Από τη  Β υζαντινή περίοδο σώζεται ο κοιμητηριακός 
ναός της Θεοτόκου, ο οποίος είναι περιορισμένος στο ανατολι
κό μέρος του μεσαίου κλιτούς παλαιοχριστιανικής βασιλικής 
του 6ου αι. Ο ναός περιορίστηκε στο σημερινό του μέγεθος κα
τά τη  εποχή του Δεσποτάτου, τον 13ο αι. Η  Παραβόλα, σύμ
φωνα με την  απογραφή πληθυσμού του Μ αρτίου 2001 έχει 
2.021 κατοίκους, οι οποίοι ασχολούνται κυρίω ς με τη  γεωργία 
και την  κτηνοτροφία.

Σιράιος
Η  Στράτος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 10 χλμ  από την  

πόλη του Αγρίνιου.
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Η  Αρχαία Στράτος βρίσκεται Β. του σημερινού χω ριού χ τ ι
σμένη στη Δ. όχθη του Αχελώου, που ήταν το φυσικό σύνορο 
ανάμεσα στην Α ιτωλία και τη ν  Ακαρνανία. Ο Αχελώος ήταν 
πλω τός κατά τη ν  Κλασική και Ε λληνιστική  εποχή (μέχρι και 
τ ις  Οινιάδες). Η  Στράτος υπήρξε μια από τις  μεγαλύτερες και 
καλύτερα οχυρωμένες πόλεις τη ς Ακαρνανίας. Ο λόφος της 
Στράτου είχε κατοικηθεί ήδη από τη ν  Υστεροελλαδική περί
οδο (1600-1100 π,Χ). Α πέκτησε σημασία λόγω της γεωστρα- 
τη γική ς της θέση κατά τον 4ο αιώνα π.Χ οπότε και υπήρξε 
πρωτεύουσα του Κοινού τω ν Α καρνάνων έτος και το 2ο αι. 
π.Χ., όταν τη  θέση αυτή  ανέλαβε το Θύρρειο. Τον 5ο και 4ο 
αι. π .Χ  γνώρισε μεγάλη ακμή και ως εμπορικό κέντρο τη ς  πε
ριοχής. Τ ην πόλη μνημονεύουν και αρχαίοι συγγραφείς για 
τη ν  σπουδαιότητα της, αφού υπήρξε μ ία  από τ ις  μεγαλύτερες 
και καλύτερα οχυρωμένες πόλεις. Χαρακτηριστικά, ο Θ ουκυ
δίδης τη ν  χαρακτηρίζει πόλιν μεγίστη τη ς  Ακαρνανίας, ενώ  ο 
Πολύβιος ονομάζει Στρατική  τη ν  εύφορη πεδιάδα που  εκτει
νόταν έξω από τη ν  πόλη, οι ίπποι τη ς  οποίας ήταν ονομαστοί 
και αποτελούσαν π η γή  πλούτου. Κατά τη  διάρκεια του Πελο- 
ποννησιακού πολέμου η  πόλη σ υντάχτηκε με τους Α θηναί
ους και πολιορκήθηκε από τους Σπαρτιάτες χω ρίς επιτυχία. 
Το 379 π.Χ. έχουμε τη ν  πρώ τη  αναφορά ω ς πρωτεύουσας του 
Κοινού τω ν Ακαρνάνων. Η  κυριαρχία  όμως τη ς Στράτου δια
κόπτεται το 338 π.Χ όταν η  Ν αύπακτος γίνετα ι το κέντρο της 
Α ιτω λικής Συμπολιτείας με αποτέλεσμα τη ν  παρακμής της. 
Ο Βασιλιάς Κάσσανδρος το 314 τη ν  κατέλαβε χρησιμοποιώ
ντα ς τη ν  ω ς οχυρό ενάντια  τω ν  Α ιτωλών, οι οποίοι το 263 π.Χ 
τη ν  προσάρτησαν στην Αιτωλία. Κατά το 169 π.Χ συμμάχη
σε (μαζί με άλλες ελληνικές πόλεις) με τους Ρωμαίους ενάντια 
του Βασιλιά Περσέα τη ς  Μ ακεδονίας και τότε ξεκίνησε η Ρω 
μαϊκή κυριαρχία. Από το 31 π.Χ (που ιδρύθηκε από τον Οκτα- 
βιανό η Ν ικόπολη, μετά τη ν  ναυμαχία  του Α κτίου), η  Στρά
τος αποτελούσε πλέον ένα ασήμαντο χωριό.

Το θέατρο τη ς Στράτου, χρονολογημένο στο τέλος του 4ου 
αι. π.Χ., αποτελεί το μεγαλύτερο σε χω ρητικότητα  της Α ιτω
λοακαρνανίας, αφού η χω ρητικότητά  του ήταν περίπου 7.000 
ατόμων. Ε ίναι σκαλισμένο ολόκληρο στο φυσικό βράχο (γκρι- 
ζοπράσινος ψαμμιτόλιθος).

Το ιερό του Δία στην Στράτο ήταν  λατρευτικό και πολιτι
κό κέντρο όλων τω ν Ακαρνάνων. Βρίσκεται στο βορειοδυτι
κό άκρο εντός της ακρόπολης.

Η  παλαιότερη ονομασία της Στράτου ήταν Σουροβίγλι ή 
Σωροβίγλι ή  Γ ιαννίκα  και το χωριό βρισκόταν στο λόφο της 
αρχαίας πόλης. Μ ετά τη ν  αναγκαστική απαλλοτρίωση του 
1960, το 1962-1963, μεταφέρθηκε νοτιότερα, επ ί της εθνικής 
οδού για  να  πραγματοποιηθούν ανασκαφές. Η  άλλοτε κραταιά 
πόλη σήμερα είναι ένα χωριό 1.078 κατοίκων. Κύρια ασχολία 
τω ν ανθρώ πω ν τη ς περιοχής είναι η  γεωργία και η  κτηνοτρο
φία. Δ ίπλα στο χω ριό και στη θέση τη ς γέφυρας του Αχελώ
ου κατασκευάστηκε το Υδροηλεκτρικό φράγμα του Στράτου 
που δημιούργησε την  ομώνυμη τεχνητή  λίμνη.



ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΙΤΩΛΙΑΣ
Η Α.Δ. Αιτωλίας αστυνομεύει το κεντρικό και βορειοανατολικό τμήμα του Νομού

Αιτωλοακαρνανίας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ Α.Δ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΣΤΑΚΟΥ

POLICE DEPARTMENT

ΛΗΣΤΕΙΕΣ -  ΚΛΟΠΕΣ -  ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ 
Κατά το παρελθόν έτος παρατηρήθηκε ικα

νό ποσοστό στην εξιχνίαση ληστειών, κλοπών 
-  διαρρήξεων και κλοπώ ν τροχοφόρων σε σχέ
ση με το έτος 2010 (102 εξιχνιασθείσες από τις  
331 κλοπές -  διαρρήξεις, 7 εξιχνιασθείσες από 
τ ις  12 ληστείες και 25 εξιχνιασθείσες από τ ις  96 
κλοπές οχημάτων.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Από τις 49 βεβαιωθείσες περιπτώσεις ναρκω τικώ ν κατη- 

γορήθηκαν 63 άτομα και κατασχέθηκαν 50 γρ. ηρωίνης, 
3 γρ. κοκαΐνης, 8,5 κ ιλά ινδ ικής κάνναβης 250 δισκία, 150 
ml μεθαδόνης, και εκριζώθηκαν 44 δενδίλλια ινδικής κάν
ναβης.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Η  περιοχή αποτελεί κέντρο διέλευσης λαθρομεταναστών. 

Αλλοδαποί υπήκοοι με κύριο σημείο αναχώρησης τους από 
Α θήνα -  εγκαταλείπονται από κυκλώ ματα λαθροδιακίνησης 
με σκοπό τη ν  διαμετακόμιση σε άλλες χώ ρες τη ς Ε.Ε. Το πα
ρελθόν έτος σημειώθηκαν 415 συλλήψ εις λαθρομεταναστών 
και 9 συλλήψ εις δ ιακ ινητώ ν λαθρομεταναστών.

ΟΠ ΛΑ-ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ
Κ ατασχέθηκαν 35 όπλα και 221 φ υ 

σίγγια.

►Μία εξιχνίαση ληστείας σε οικία στο Χρυσόβεργι.
►Σύλληψη δυο ημεδαπών λαθροδιακινητών, οι οποίοι μετέφεραν με ΙΧΦ αυτ-το, (21) λαθρομετανάστες. 
►Σύλληψη δυο ημεδαπών λαθροδιακινητών, οι οποίοι μετέφεραν με ΔΧΦ αυτ-το, σε νταλίκα-κοντέινερ (20) 
λαθρομετανάστες.
► Σύλληψη (151) λαθρομεταναστών συνολικά, για τους οποίους κινήθηκε η διαδικασία της διοικητικής απέ
λασης.
►Μία εξιχνίαση ληστείας σε βάρος Αφγανού υπηκόου στο σταθμά Αιτωλικού την 12-7-2011 από πέντε ομο
εθνείς του, οι οποίοι συνελήφθησαν στην περιοχή Ρίου.
► Σύλληψη 19χρονου ημεδαπού στο Μεσολόγγι, ο οποίος εκβίαζε περιπτερούχο και του αποσπούσε χρήματα.
► Εξιχνίαση (5) κλοπών σε καταστήματα στο Αγγελόκαστρο, και σύλληψη (3) ημεδαπών δραστών. 

►Ανεύρεση κλαπέντος Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, μεγάλου κυβισμού, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή 
στο Τ.Α. Αγίου Στεφάνου Αττικής και έφερε πινακίδες κυκλοφορίας ετέρου Ι.Χ. αυτοκινήτου, για 
τις οποίες, είχε δηλωθεί κλοπή στην ίδια ως άνω υπηρεσία
► Εξιχνίαση (5) υποθέσεων εμπρησμού δασών και σύλληψη ενός δράστη (Αλβανού υπηκόου). 
►Εξιχνίαση ληστείας σε βάρος υπαλλήλου της εταιρίας «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ»
► Σύλληψη δύο ημεδαπών για κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
►Εξιχνίαση μίας υπόθεσης παράνομης αλιείας στη λίμνη Τριχωνίδα.
►Σύλληψη (5) λαθροδιακινητών, οι οποίοι μετέφεραν με σκάφος 46 λαθρομετανάστες.
►Εξιχνίαση ληστείας σε βάρος 72χρονης ημεδαπής, που έλαβε χώρα στην ΑΒασιλική .
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Η Α.Δ. Ακαρνανίας αστυνομεύει το Βόρειο και μεγαλύτερο τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας 
με πληθυσμό (137.505) σύμφωνα με τη τελευταία απογραφή αλλά πραγματικό (160.000) περίπου

και έκταση (3.300) τ.μ.

ΛΗΣΤΕΙΕΣ -  ΚΛΟΠΕΣ -  ΔΙΑΡΡΗΞΕΙΣ
Παρατηρήθηκε οημαντική μείωση στην 

διάπραξη εγκλημάτων ληστειών, κλοπών 
-  διαρρήξεων και κλοπών τροχοφόρων σε 
σχέση με το έτος 2010 ενώ παράλληλα ση
μειώθηκε αύξηση των εξιχνιάσεων των 
ανωτέρω εγκλημάτων.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Το σοβαρότερο θέμα λόγω της γεωγραφι

κής θέσης του Νομού είναι η παράνομη ει
σαγωγή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων 
ναρκωτικών ουσιών από τη γειτονική χώ
ρα που διέρχονται από την περιοχή μας με 
προορισμό την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας. Για την αντιμετώπιση 
του προβλήματος δραστηριοποιούνται όλες 
οι υπηρεσίες με το κύριο βάρος να φέρει το 
Τ.Δ.Ν. Αγρίνιου και η Ο.Π.Κ.Ε. που έχουν 
σημειώσει σημαντικές επιτυχίες στο τομέα 
αυτό. Η καλλιέργεια κάνναβης παρά τις 
ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες παραμένει σε χαμηλό επί
πεδο.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Στην περιοχή μας διαμένουν και εργάζο

νται (2.000) περίπου αλλοδαποί κυρίως αλ
βανικής καταγωγής με περιορισμένο αριθμό 
αυτών που στερούνται αδειών παραμονής.
Οι περισσότεροι έχουν ενταχθεί στις τοπικές 
κοινωνίες.

Τα κυριότερα προβλήματα αποτελούν:

- Η οργανωμένη είσοδος λαθρομεταναστών από την Αλβανία 
μέσω του οδικού άξονα Ιωαννίνων -  Αντιρρίου 
με σκοπό την διακίνησή τους στην υπόλοιπη 
Ελλάδα

- Παράνομη έξοδος μέσω Αερολιμένα Ακτίου: 
Τους θερινούς μήνες όταν πραγματοποιούνται 
διεθνείς πτήσεις παράνομοι αλλοδαποί προερχό
μενοι από χώρες τρίτου κόσμου (Ασία-Αφρική) 
με χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων επι
χειρούν να μεταβούν σε χώρες της Ε.Ε..

- Παράνομη είσοδος από την γείτονα χώρα: 
Λόγω της γεωγραφικής θέσης της περιοχής 
αστυνόμευσης του A T. Βόνιτσας (κοντινή από
σταση από αυτή, μέρος του οδικού άξονα Σαγι- 
άδα - Ηγουμενίτσα -  Πρέβεζα -Πάτρα -Αθήνα) 
παρατηρείται ότι σημαντικό μέρος των παράνο
μων λαθρομεταναστών αποτελούν αλλοδαποί 
υπήκοοι Αλβανίας οι οποίο έχουν εισέλθει λά
θρα στην χώρα μας.

- Παράνομη έξοδος δια θαλάσσης: Αλλοδαποί 
υπήκοοι κυρίως τρίτων χωρών (Αφρικής -  Ασί

ας) και με κύριο σημείο αναχώρησης τους από Αθήνα -  εγκατα- 
λεύιονται από κυκλώματα λαθροδιακίνησης στα παράλια του 
Ιονίου με την υπόσχεση της μετεπιβίβασης αυτών σε πλοιάρια 
ώστε να μεταφερθούν στην Ιταλία. Το δυτικό τμήμα των ορί

ων μας (Ακτογραμμή από Άκτιο -  Πλαγιά- 
Πογωνιά -  Πάλαιρος - Μύτικας) αποτελούν 
παράλια του Ιονίου πελάγους.

ΟΠ ΛΑ-ΕΚ ΡΗΚ ΤΙΚ Α
Σημαντική αύξηση καταγράφηκε το 

έτος 2011 του αριθμού των κατασχεθέντων
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΚΑ ΤΟ ΥΝΑ Σ

^HNIKH|TVNOM,a
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ

όπλων και εκρηκτικών ενώ 
παρατηρήθηκε μείωση του 
αριθμού των κατασχεθέ- 
ντων πυρομαχικών.

ΤΡΟΧΑΙΑ
Οι υπηρεσίες της Αστυ

νομικής Δ/νσης αστυνο
μεύουν (249 χλμ.) Εθνικού 
οδικού δικτύου, (934) χλμ. 
επαρχιακού και (930 χλμ.) 
δημοτικού -  κοινοτικού.
Από τον Ιούνιο 2009 δόθη- «< ■— '
καν στην κυκλοφορία (35
χλμ.) της Ιόνιας οδού (παράκαμψη Αγρίνιου) που βελτίωσε τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες κυρίως στο τμήμα που οδηγεί και διέρχεται από το Αγρίνιο. Παρά 
την ύπαρξη Δημοτικής Αστυνομίας στη πόλη του Αγρίνιου τα σοβαρά κυκλο- 
φοριακά προβλήματα της πόλης απασχολούν σε καθημερινή βάση δυνάμεις της 
Τροχαίας με αποτέλεσμα να μειώνεται η παρουσία της σε άλλα σημεία.

Κατά το έτος 2011 παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού όλων των τροχαίων 
ατυχημάτων με αντίστοιχη μείωση του αριθμού των παθόντων.

ΑΣΤΥΝΟΜ ΙΚΟ
©ΕΡΜΟΥ

POLICE

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η προστασία του περιβάλλοντος σ’ ένα νομό με εξαίρετο δασικό πλού

το, λίμνες, ποταμούς, φράγματα και παραλίες είναι θέμα προτεραιότητας 
για τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης. Η συμμετοχή τους στην πρόληψη των 
πυρκαγιών και στη προστασία των ποταμών από τις παράνομες αμμοχα- 
λικοληψίες ήταν έντονη το 2011 και τα αποτελέσματα πολύ θετικά. Με το 
πλωτό μέσο που διαθέτει η Υπηρεσία μας και σε συνεργασία με τις άλλες 
εμπλεκόμενες Αστυνομικές Υπηρεσίες διενεργούνται έλεγχοι στη Λίμνη Τρι

χωνίδα με θετικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα για την προστασία από την πα
ράνομη αλιεία.
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[  ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΕΝΟΣ ΜΟΙΡΑΡΧΟΥ ϊ

Του Μοιράρχου ε.α.: Σεραφείμ Αθανασίου

Προσβολή
δημοσίας

ΕmmtmaMtmKm ιος1960ή 61 οχ; υπαξιω-
ματικός Χωροφυλακής, υπηρετούσα στο Αστυνομικό Τ μή
μα της Κω.

Στο πανέμορφο παραθαλάσσιο κτίριο, εκτός από τις 
αστυνομικές υπηρεσίες, συστεγαζόντουσαν και οι δικαστι
κές. Αυτό, από τη ν  ανατολική του πλευρά συνορεύει με 
τη ν  παραλιακή λεοχρόρο και από τη  δυτική , με τον ιστο
ρικό πλάτανο του Ιπποκράτη!

Σε εκατοντάδες μέτρα κατά μήκος της παραλιακής λεω
φόρου, υφίσταται φαρδύ πεζοδρόμιο στο οποίο περίκαλα 
κάγκελα, προστατεύουν τους περιπατητές προς το χώρο 
τη ς  θάλασσας.

Τα χρόνια εκείνα, οι κάτοικοι της Κω τους καλοκαιρι
νούς μήνες, έκαναν το μπάνιο τους απέναντι από το Α στυ
νομικό Τμήμα και, επειδή ο τουρισμός ήταν στα σπάργανά 
του, η  περιβολή τω ν γυνα ικώ ν ήταν με το γνωστό- στους 
παλαιοτέρους-ολόσωμο μαγιό.

Δεν υπήρχε η σημερινή «χαλαρή» περιβολή τω ν λουσ
μένων γυνα ικώ ν με τα αποκαλυπτικά «μπικίνι» ή  άλλα... 
σχοινιά, με τα  οποία προφυλάσσουν τα., απροφύλακτα!

Οι γυνα ίκες της Κω, συνοδευόμενες από τους άνδρες 
τους και φορώντας το ολόσωμο μαγιό τους, κρατώ ντας ανά 
χείρας τα  κουτσούβελά τους, κατέβαιναν στη θάλασσα, 
μπροστά στην αστυνομία για  το μπάνιο τους.

Φυσικά, δειλά-δειλά ανάμεσά τους παρουσιαζόταν και 
καμιά «άτακτη» με μπ ικ ίν ι, την  οποία όμως, οι με το ολό
σωμο μαγιό γυνα ίκες τη ν  «αγριοκοίταζαν» αλλά, τα  έτερα 
ήμισυ αυτών, ξαπλωμένα στη χρυσή αμμουδιά, έκαναν 
«τρύπες» στις εφημερίδες που  έριχναν στο πρόσωπό τους

για  να  προστατευτούν -δήθεν- από τον καυτό ήλιο, η  αλή
θεια όμως ήταν άλλη:

Ή θ ελ α ν  μέσα από τις  μ ικρές τρυπούλες, να  κοιτάζουν 
και στον... πέρα μαχαλά, αφήνοντας τη  φαντασία τους να  
οργιάζει...

Έ να πρωινό...
Έ ν α  πρωινό, ήμουν7 υπαξιωματικός υπηρεσίας και στο 

γραφείο μου, μπήκε φουριόζα μια νέα κοπέλα, η  οποία ήταν 
ξυπόλητη, έκλαιγε και φόραγε ένα τόσο δα «μπικίνι». Μου 
είπε ότι έμεινε στην Αθήνα, και στην Κω τη  φιλοξενούσε 
μια φ ίλη της.

Ε κ εί στη θάλασσα ενώ έκανε το μπάνιο της, κάποια 
στιγμή  διαπίστωσε πω ς της είχαν κλέψει το ενοικιασμένο 
ποδήλατό της, το οποίο είχε αφήσει στη σκιά ενός δένδρου, 
κοντά στο Τμήμα.

Κράτησα τα στοιχεία της και ετοιμάστηκε να  φύγει. Π ριν 
όμως βγει στον κυρ ίω ς δρόμο που  τη ν  περίμενε η φ ίλη  της, 
πέρασε από ένα μικρό δικό μας αυλόγυρο. Το κτίριο είναι 
διώροφο. Στο ισόγειο ή ταν  τα  γραφεία του  Τμήματος, στον 
Α ' όροφο η  Διοίκηση και στον Β', τα δωμάτια τω ν αγάμων 
αστυνομικών.

Ακούγεται μια χοντρή  φωνή: «Για στάσου εσύ» και, αμέ
σως μετά.

-Υπαξιωματικός, υπαξιωματικός.
-Διατάξτε κύριε Διοικητά, απάντησα και βγήκα στον 

αυλόγυρο.
Ο Δ ιοικητής από το γραφείο του και όρθιος στο παρά

θυρο με ρωτά:
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-Τι θέλει αυτή  η γυμνή;
-Της κλέψ ανε το ποδήλατο και ήρθε να  το δηλώσει.
-Και έρχεται στο Τμήμα έτσι «ξεβράκωτη» και εσύ την  

αφήνεις και φεύγει; Ο χτώ  μέρες φυλακή!
Με πρόλαβε και απάντησε η... γυμ νή  για  μένα.
-Μα κύριε, από τη  θάλασσα ήρθα.
-Πάψε εσύ. Δε σε ρώτησα και γυρίζοντας προς εμένα:
-Κλείδωσε' την μέσα για  προσβολή της δημοσίας αιδούς 

και στείλτε τη ν  στο αυτόφωρο, για  να  μάθει να  μ η  γυρίζει 
ξεβράκωτη.

-Κύριε, σας παρακαλώ, τι έκανα;
-Να μη  με παρακαλείς καθόλου και γυρίζοντας την  

πλάτη, μπήκε στο γραφείο του.
Έ πραξα  τα... δέοντα. Συνέταξα τη  δικογραφία, ετοίμασα 

το διαβιβαστικό προς τον Εεισαγγελέα και ετοιμαζόμουνα 
να  πάρω τη ν  υπογραφή του Αστυνόμου.

Να και πάλι η  βραχνή αυστηρή φωνή:
-Υπαξιωματικός, υπαξιωματικός.
-Διατάξτε κύριε Διοικητά.

-Πού είναι αυτή;
-Στο κρατητήριο και κλαίει. Μ ια φ ίλη  της, τη ς έφερε 

ρούχα και ντύθηκε.
-Καλά, άφησε' τη ν  να φύγει.
-Μάλιστα.
Έ λ α  όμως που είχα ετοιμάσει τη  δικογραφία και δεν 

έπρεπε να  τη ν  αφήσω! Δεν τη ν  έδιωξα και περίμενα τον 
Αστυνόμο που βρισκόταν εκτός γραφείου. Ό τα ν  σε λίγο 
ήρθε, του ανέφερα τα όσα είχαν προηγηθεί κατά τη ν  απου
σία του.

Αστυνόμος ήταν ο τότε Μοίραρχος και αργότερα ταξίαρ- 
χος Χωροφυλακής -μακαρίτης σήμερα- Γεράσιμος Ζαγορί- 
της, πατέρας του γνωστού πολιτικού κ. Λευτέρη Ζαγορίτη.

Με ρώτησε εάν ενημέρωσα τον Δ ιοικητή ότι η δικογρα
φία, είχε ήδη σ χηματισ τεί Απάντησα αρνητικά  και ο Α στυ
νόμος, αφού μου είπε «καλά έκανες και δεν τη ν  άφησες», 
με διέταξε να  στείλω τη ν  κρατούμενη στον Εισαγγελέα, ως 
τον πλέον αρμόδιο -στην προκειμένη περίπτωση- να  απο
φασίσει...

-ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ;
-ΣΤΟ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΛΑΙΕΙ. ΜΙΑ ΦΙΛΗ ΤΗΣ 
ΤΗΣ ΕΦΕΡΕ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΝΤΥΘΗΚΕ.
-ΚΑΛΑ, ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΝΑ ΦΥΓΕΙ
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Ο κ. Εισαγγελέας στον οποίο συνοδεία οργάνου έστειλα 
τη ν  κρατούμενη, τη ν  άφησε αμέσως ελεύθερη ορίζοντας 
τακτική  δικάσιμο.

Τι έμαθα λίγο αργότερα από τον συνοδό χωροφύλακα; 
Η  είσοδος τη ς Ε ισαγγελίας βρίσκεται απέναντι από τον 
ιστορικό γερο-πλάτανο του Ιπποκράτη. Μ όλις η  κοπέλα 
βγήκε ελεύθερη στην πλατεία, έτρεξε κλαίγοντας προς 
ένα ζευγάρι που έρχονταν από την  αντίθετη  κατεύθυνση 
και έπεσε στην αγκαλιά του, κλαίγοντας γοερά. Ή τ α ν  οι 
γονείς της! Και οι δυο δικαστικοί λειτουργοί, ο δε πατέρας 
της Ε ισαγγελέας Εφετών!

Η  φ ίλη της που την  περίμενε έξω από το Τμήμα, και είχε 
δει όλα τα... παρατράγουδα με τ ις  φωνές του Διοικητού 
και λοιπά, αφού τ ις  έφερε τα ρούχα της, έφυγε τροχάδην.

Φ αίνεται πω ς επικοινώνησε με τους γονείς τη ς  που 
παραθέριζαν στην Κω και συνεπεσε να  βρίσκονται εκτός 
πόλεως και ο πατέρας της ή κάποιος άλλος, τηλεφώνησε 
στον Δ ιοικητή  και μου έδωσε εντολή να  τη ν  αφήσω.

Είχαμε εντυπωσιαστεί! Μ αθαίναμε πω ς η κοπέλα, 
ήταν κόρη ανωτάτου δικαστού και όμως, στον Δ ιοικητή 
δεν είπε τίποτα! Προτίμησε τα «σίδερα» παρά να  εκθέ
σει τον πατέρα της ή  στο κάτω-κάτω, να  κάνει και τον 
«κάμποσο».

Τ ην σήμερον ημέρα, εξέλειπε ο σεβασμός προς τ ις  αρχές 
και οι άνθρωποι δε σέβονται τίποτα. Και εκτός από εκείνο 
το «ξέρεις ρε εσύ ποιος είμαι ΕΓΩ;» στους περισσότερους 
από εμάς, είναι άγνωστες οι όμορφες λέξεις τη ς πλούσιας 
γλώσσας μας, αλλά και η ταπεινοφροσύνη.

Τα όργανα της τάξεως ακούνε μόνο απειλές και τίποτε 
άλλο και, εκτός τω ν απειλών με κάποια καλάζνικοφ, 
ξαπλώνονται φαρδιά πλατιά ... «άμα λάχει να  πούμε».

Α υστηρός λοιπόν με το γράμμα του νόμου ο -τότε- Διοι
κη τή ς μας Δ. Π. και ιδιαίτερα στον ηθικό τομέα, μπορώ να 
πω, ότι ή ταν  «αγύριστο κεφάλι».

Έ β γ α ινε  στη βεράντα του γραφείου προς τη ν  παραλία 
και εάν έβλεπε στη θάλασσα καμιά «ξεβράκωτη», τον έπ ι
αναν τα μπουρίνια  του. Δεν μπορούσε όμως να  παρέμβει 
γ ια τ ί η  αμμουδιά, ήταν αρμοδιότητα του λιμεναρχείου.

Και καλλίτερα γ ια τ ί σε περίπτωση που ήταν της αστυ
νομίας, εκτελώ ντας τ ις  αυστηρές του διαταγές, τα καλο
καίρια θα γεμίζαμε τα κρατητήρια από γυναικείο «ξεβρά
κωτο» πληθυσμό!

Θέλω εδώ να  συμπληρώσω κάτι που τώρα θυμήθηκα: 
Τ ις ημέρες εκείνες που  έγινε αυτό το συμβάν, στην Κω 
βρισκόντουσαν και αρκετοί γνω στοί ηθοποιοί επειδή 
γύριζαν μια ταινία, νομίζω τη «Μαργαρίτα». Θυμάμαι και 
κάποιους ηθοποιούς:

Τζένη Καρέζη, Κώστας Καράς, Δ ημήτρης Νικολαίδης, 
Θανάσης Βέγγος καθώς και άλλοι.

Αρκετά αστυνομικά όργανα, σχεδόν κάθε μέρα, λαμβά- 
ναμε μέτρα τάξεως και δεν αφήναμε τον κόσμο να  πλησι
άσει στο συνεργείο τω ν ηθοποιών τη ν  ώρα που  γύριζαν 
πλάνα. Σ την  ανάπαυσή τους όμως, έτρεχαν όλοι κοντά 
τους για  αυτόγραφα και να  συνομιλήσουν μαζί τους. 
Αλλά και εκεί, ιδιαίτερα στο κέντρο Ακταίο κοντά στην 
Αστυνομία που έπαιρναν το αναψ υκτικό  τους, πηγα ί
ναμε κ ι εμείς γ ια  να  βγάλουμε καμιά φω τογραφία μαζί με 
τους δημοφιλείς αυτούς ηθοποιούς.

Θυμάμαι τους αείμνηστους Ν ικολαίδη και Βέγγο οι 
οποίοι γελώντας, ρωτούσαν εμένα αλλά και άλλους συνα
δέλφους μου: «Δηλαδή αν και οι δικές μας γυνα ίκες ή 
φιλενάδες, τολμήσουν και κάνουν κανένα μπάνιο με μ π ι
κ ίνι, θα τ ις  κλείσετε μέσα; Σας παρακαλούμε, κάντε το 
αυτό να  ησυχάσουμε»! Και... να  τα  γέλια!

Να όμως και μια ανθρώ πινη  ιστορία που προέκυψε 
μέσα από τα άρθρα του Π οινικού Κώδικα!

Ο συνοδός χω ροφύλακας τη ς  τότε κρατούμενης για  
ποινικά κολάσιμη πράξη, ύστερα από λίγα  χρόνια, ως 
αξιωματικός τη ς Χωροφυλακής, στη δικηγορίνα πλέον 
και με τη ν  ευλογία τη ς Εκκλησίας, έγινε ο επ ί 24ώρου 
βάσεως «δεσμοφύλακάς» της και πατέρας του μονάκρι- 
βου (γιατρού σήμερα) γ ιου  τους!

Σήμερα οι καλοί μου φίλοι, διαμένουν ως συνταξιού
χοι σε νη σ ί τω ν Κυκλάδων. Δεν έχω  τη ν  έγκρισή τους να  
αναφέρω εδώ τα  ονόματα τους και τούτο γ ια τ ί δεν τους 
έχω ενημερώσει ότι κάτι σχετικό θα έγραφα...

Θα τους στείλω όμως τη ν  Α στυνομική Ανασκόπηση 
(εάν δεήσει ο αρχισυντάκτης, με το παρατσούκλι «ο ανι
ψιός», να  το δημοσιεύσει), γ ια  να  διαβάσουν και να  θυμη
θούν εκείνα τα παλιά και ανέμελα χρόνια!

Θα τους αναγκάσω έτσι ξεσκονίζοντας θύμησες, να  
πάνε καμιά βόλτα στη Ρόδο και στην Κω που  τόσο αγα
πούν, για  να  ξεμουδιάσουν περπατώ ντας στην παλιά και 
τη νέα πόλη της Ρόδου, αλλά και στην Κω, πηγαίνοντας 
να  καθίσουν με σεβασμό στις ρίζες του πλάτανου του 
Ιπποκράτη, επειδή από εκεί άρχισε και η ενδιαφέρουσα 
γνω ριμ ία  τους!

Γνωρίζω  καλά πω ς και οι δυο τους ευγνωμονούν τον 
τότε Δ ιοικητή Χ ωροφυλακής Κω, γ ια τ ί χω ρίς αυτόν, και 
χω ρίς τη ν  αυστηρή του εκείνη διαταγή στο να  σταλεί 
στον Εισαγγελέα η κοπελιά επειδή. . .τόλμησε να  παρουσι
αστεί στο Τμήμα με σούπερ μικροσκοπική περιβολή λου
σμένης, ίσως να  μη είχαν ποτέ γνωριστεί!

Α ν ζούσε σήμερα ο κατά τα  άλλα καλός μας εκείνος 
Δ ιοικητής, διαφορετικά θα σκεπτόταν. Με τη  χαλάρωση 
ηθών και εθίμων που επικρατεί και με τη ν  εξέλιξη του . . 
ευρωπαϊκού πολιτισμού μας, μάλλον και εκείνος θα λοξο
κοίταζε αδιάφορα κατά γιαλό μεριά...]
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Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η , 
Ο Π Λ ΙΣΜ Ο Σ, 
Τ Α Κ ΤΙΚ ΕΣ Μ ΑΧΗ Σ  
ΚΑΙ Σ Τ ΡΑ Τ ΙΩ Τ ΙΚ Ε Σ  
Μ Ε Τ Α ΡΡ Υ Θ Μ ΙΣ Ε ΙΣ  
ΤΟ Υ Χ ΡΗ Σ Τ Ο Υ  I. 
Κ Ο Ν Τ Α Ρ ΙΔ Η ,
Εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ,
ΤΗΛ. 210-3614968, 
eurasian@otenet.gr

Η :| παρούσα μελέτη εξετάζει 
Ιτο ν  ρόλο του  Ο θω μανι

κού Σ τρατού από τη ν  ίδρυση της 
Ο θω μανικής Α υτοκρατορίας έως τ ις  αρχές του 20ού αιώ
να.

Ε πίσης εξετάζεται η σταδιακή μετεξέλιξη του  οπλι
σμού και οι ακολουθητέες πολεμικές τακτικές μάχης τω ν 
Ο θωμανών, από τ ις  απαρχές της γένεσης του Ο σμανικού 
Εμιράτου, από τότε δηλαδή που ο Οσμάν Χαν, ο γ ιος του 
Ε ρντογούλ, έρχισε να  ενώνει σταδιακά τα  τουρκικά  μπε
ηλίκ ια  τη ς  Μ ικρός Ασίας, τα  οποία οι διάδοχοί του μετέ
τρεψ αν σε μ ια  αχανή  αυτοκρατορία, προσδιορίζοντας έτσι 
γ ια  έξι περίπου αιώ νες τ ις  εξελίξεις όλου του παραδοσια
κού  γεω πολ ιτικού  χώ ρου τη ς  ανατολικής λεκάνης της 
Μεσογείου, αλλά και μεγάλου μέρους τη ς  νοτιοανατολι
κής Ευρώ πης, έως τη ν  οριστική διάλυση της αυτοκρατο
ρίας το 1922. Το βιβλίο «Ο οθωμανικός στρατός» έρχεται 
να  καλύψ ει ένα σημαντικό κενό σ την  ελληνική  βιβλιο
γραφία για  τη ν  εξέλιξη τη ς  τουρκ ική ς κρα τική ς οντότη 
τας. Η  μελέτη τη ς  δομής και τη ς  οργάνωσης του  στρατι
ω τικού  σκέλους τη ς Ο θω μανικής Αυτοκρατορίας, αναδει- 
κνύει δ ιαχρονικά στοιχεία τα  οποία είναι τα  θεμέλια και 
η παράδοση του τουρκικού  θεσμικού κατεστημένου. Ο 
μελετητής παρουσιάζει μεθοδικά και διεξοδικά τη  σταδι
ακή μετεξέλιξη του  Ο θω μανικού Στρατού από θεματοφύ- 
λακα και ενσαρκω τή ολόκληρης της εθν ικής ιδεολογίας 
που υποστήριζε η Ο θω μανική Α υτοκρατορία σε ισχυρό 

θεσμικό στοιχείο τη ς  εθνικής 
ταυτότητας.

300  Π Ρ Α Κ Τ ΙΚ Ε Σ  
Α Σ Κ Η Σ Ε ΙΣ  Π Ο ΙΝ ΙΚ Ο Υ  
ΔΙΚ ΑΙΟ Υ,
Ε ΙΔΙΚ Ο Υ  Μ ΕΡΟ Υ Σ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ, ΤΗΛ. 25410 
77560 -  Fax: 25410 67205, κιν.: 
6979847227,
e-mail:al-kat(i< xan.forthnet.gr
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σωστή κατανόηση -  εμβάθυνση του Π οινικού Δια- 
καίου προϋποθέτει, εκτός από τη  θεω ρητική  ενημέ

ρωση και τη ν  πρακτική. Π ρος τη ν  κατεύθυνση αυτή  από 
τον Νικόλαο Αθ. Δερμενούδη -  Νομικό Εγκληματολόγο, 
εκδόθηκε το βιβλίο αυτό με τη ν  πλήρη ανάλυση 300 Πρα
κτικώ ν Ασκήσεων, όπου τα δεδομένα και οι λύσεις βασίζο
ντα ι στη νομολογία του ακυρω τικού μας δικαστηρίου του 
Αρείου Πάγου, έτσι ώστε να  μη χω ρεί ουδεμία αμφισβήτη
ση για  τη  σωστή επίλυση του θέματος. Και με το βιβλίο αυ
τό τω ν 300 Π ρακτικώ ν Ασκήσεων Π οινικού Δ ικαίου του 
Ε ιδικού Μέρους, αλλά και με τ ις  ήδη υπάρχουσες 300 Π ρα
κτικές Ασκήσεις του Γενικού Μ έρους που  κυκλοφορούν 
προσφέρεται ένα πολύτιμο βοήθημα -  εργαλείο για  κάθε 
εφαρμοστή του δικαίου αλλά ειδικότερα για  κάθε ανακρι- 
τικό υπάλληλο τη ς  Ε λληνικής Αστυνομίας.

IC E M A N  Π Α ΓΚ Ο ΣΜ ΙΟ  
B E S T  S E L L E R  
Ε Ξ Ο Μ Ο Λ Ο ΓΗ Σ Ε ΙΣ  
Ε Ν Ο Σ
Ε ΙΙΑ Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΑ  
Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Τ Η  
ΤΉ Σ Μ Α Φ ΙΑΣ
TOY PHILIP CARLO,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ EUROBOOKS 
ΤΗΛ. 210-3630697,
1ΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 112 ΑΘΗΝΑ, 
info@eleftheriskepsis.gr

Αφοσιωμένος Σύζυγος,
Σ τοργικός Πατέρας, Ψ υ χρ ό ς Δολοφόνος. Ε π ί 30 χρό

νια, ο Ρ ίτσαρντ Κ ουκλίνσκι, ο επονομαζόμενος «Iceman», 
ζούσε μία  σοκαριστική δ ιπλή  ζωή: υπήρξε ο κορυφαίος 
εκτελεστής τη ς  Μ αφίας σ την  αμερικανική  ιστορία την  
ίδια ώρα που φιλοξενούσε τους γείτονές του σε χαρούμενα 
οικογενειακά μπάρμπεκιου στα προάστια του  Ν ιού Τζέρ- 
σι. Ο Ρ ίτσαρντ Κ ουκλίνσκι ή τα ν  ο συνέταιρος του Σάμυ 
Γκραβάνο «του Ταύρου» σ την εκτέλεση του  Π ω λ Καστε- 
λάνο, του  επ ικεφαλής τη ς  φαμίλιας τω ν Γκαμπίνος. Ο αρ
χιμαφιόζος Τζω ν Γκότι τον προσέλαβε για  να  βασανίσει 
και να  σκοτώσει τον γείτονα  ο οποίος κατά  λάθος πάτησε 
με τον α υτοκίνητό  του το π α ιδ ί του. Έ ν α ν τ ι μ ιας πρόσθε
τη ς  αμοιβής, ο Κ ουκλίνσκι μπορούσε να  κάνει τα  θύματά  
του  να  υποφέρουν. Ε κτελούσε αυτά  τα  συμβόλαια θανά
του  με ανατριχιαστική  ψ υχρα ιμ ία  και αποτελεσματικότη- 
τα, δ ίχω ς ποτέ να  απογοητεύει τους πελάτες του. Σ ύμφ ω 
να  με τη ν  δική  του εκτίμηση, σκότωσε περισσότερους από 
200 άνδρες, και ήταν  πολύ  περήφανος γ ια  τη ν  ποικιλία  
και τη ν  αγριότητα  τω ν τεχν ικώ ν  του. ]
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C E S K A  Z B R O J O V K A
SINCE 1 936

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

Εκεί που ο πρωτοποριακός σχεδιασμός συναντάει τις υπερσύγχρονες 
τεχνολογικές επεξεργασίες θα βρίσκεται πάντα ένα πιστόλι CZ!

C Z 7 5
Ρ-07 D Q T V

To CZ 75 D-COMPACT είναι το πιο 
πολυχρησιμοποιημένο πιστόλι 
σε όλο τον κόσμο. Σε πάνω από 60 
χώρες χρησιμοποιείται ως βασικός 
φορητός οπλισμός σε στρατό, 
κρατικές δυνάμεις, εταιρίες security 
και σε άλλες ένοπλες δυνάμεις.

CZ 75 Ρ-07, η νέα γενιά υπηρεσιακών όπλων της CZ! 
Εξοπλισμένο με νέο μηχανισμό σκανδάλης και ασφάλεια 
που εναλλάσσεται πολύ εύκολα σε decocking 
ή αντίστροφα, με ανταλλακτικά που παρέχονται 
μαζί με το όπλο!

■ Μονής & διπλής ενέργειας
■ Αμφιδέξιο Decocking
■ Σκοπευτικά: Σταθερά
■ Αντιολισθητική λαβή 
• Χαμηλή ανάκρουση
■ Βάρος: 800 γρ.

■ Διαμέτρημα: 9mm
■ Σκελετός: Αλουμίνιο αεροσκάφους 
• Χωρ. Γεμιστήρα: 14+1 φυσίγγια
■ Συνολικό Μήκος: 18,4 εκ.
■ Μήκος Κάννης: 9,25 εκ.

• Διαμέτρημα: 9mm · Μειωμένο βάρος
• Σκελετός: Πολυμερικός · Κρίκος για ασφάλιση
• Χωρ. Γεμιστ.: 16 φυσίγγια στην εξάρτηση
• Συνολικό Μήκος: 18,5 εκ. · Ράγα προσαρμογής
• Μήκος Κάννης: 9,5 εκ. αξεσουάρ
• Βάρος: 770 γρ. · Επεξεργασία εναζώτωσης
• Μονής & Διπλής ενέργειας (επισκλήρυνση) στην
• Σκοπευτικά: Σταθερά κάυνη και το κλείστρο!
• Νέος μηχανισμός · Χαμηλή ανάκρουση

σκανδάλης OMEGA

Πιστοποίηση ΝΑΤΟ
NSN 1005-16-000- 8619

ΝΟ.1
ΣΕ ΜΙΛΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟΣ
B o u t d o o r  s p o r t s ·

ΑΘΗΝΑΣ 63 (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3243369, 210 3243129, FAX: 210 3226242

ΚΗΦΙΣΟΥ 1 0 0  (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 1 0 4 4 2 , ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5154590, 210 5154591, FAX: 210 5154589

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 08.30-16.00, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08.30 - 20.30, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:30-15.00
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ΝΕΚΡΟΣ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΛΕΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΛΟΥΖΗ

Ο λοκληρώ θηκε η επιχείρηση ιη ς αστυνομίας στο διαμέρισμα 
του δολοφόνου της Τουλούζης, Μ οχάμεντ Μεράχ, ο οποί
ος έπεσε νεκρός κατά τη  διάρκεια τη ς ανταλλαγής πυρών, 
όπως ανακοινώθηκε επισήμως από τις  γαλλικές αστυνομικές 
Αρχές. Οι άνδρες τω ν ειδικών δυνάμεων που πραγματοποί
ησαν τη ν  επιχείρηση στο διαμέρισμα του Μ οχάμεντ Μ έραχ 
στην Τουλούζη, σκότωσαν τον 23χρονο «με μια σφαίρα στο 
κεφάλι» ενώ  βρίσκονταν σε νόμιμη άμυνα, όπως ανακοίνωσε 
η εισαγγελία του Παρισιού. Η  Raid, η  ειδική μονάδα τη ς  γαλ
λικής αστυνομίας, είχε λάβει εντολή να  κάνει τα πάντα  για  
να  συλλάβει τον Μ έραχ ζωντανό και να  μ η ν  τον πυροβολήσει 
παρά μόνο αν οι άνδρες τη ς  βρεθούν σε νόμιμη άμυνα, δή
λωσε ο εισαγγελέας Φρανσουά Μολέν σε συνέντευξη Τ ύπου 
που παραχώρησε. «Ακριβώς επειδή έγινε ό,τι ήταν  δυνατόν, 
η επιχείρηση (σ.σ. η πολιορκία του διαμερίσματος όπου είχε 
ταμπουρω θεί ο 23χρονος) διήρκησε τόσο μεγάλο διάστημα, 
με κ ίνδυνο για  τους άνδρες της Raid», συνέχισε ο εισαγγε
λέας. Από τη ν  επιχείρηση τραυματίστηκαν πέντε αστυνο
μικοί, εκ τω ν οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. 
Καταιγισμός πυρώ ν ακούστηκε από το εσωτερικό του διαμερί
σματος όπου παρέμενε οχυρωμένος ο Μεράχ. Τα μέλη τη ς  επί
λεκτης ομάδας Raid τη ς γαλλικής αστυνομίας προχωρούσαν 
βήμα-βήμα με την  επιχείρηση, υπό  τον φόβο το διαμέρισμα 
να  ήταν παγιδευμένο. Σύμφω να με το Reuters, η αστυνομία 
έκανε χρήση χη μ ικώ ν  προκειμένου να  παραλύσει τον Μεράχ. 
Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Κλοντ Γκεάν, επ ι
βεβαιώνοντας τον θάνατο του Μ οχάμεντ Μεράχ, δήλωσε ότι ο 
ύποπτος σκοτώθηκε πέφτοντας από το παράθυρο του μπάνι
ου του διαμερίσματος του, όπου είχε οχυρω θεί περιμένοντας 
τους αστυνομικούς με τα όπλα στα χέρια. 
www.real.gr

ΧΑΚΤΙΒΙΣΤΗΣ Ο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΗΣ 
TOY FBI

Ο  πιο γνω στός χακτιβ ισ τής (χάκερ +  ακτιβιστής) στον κό
σμο, ο Sabu, αποδείχθηκε πω ς είναι εδώ κι έναν χρόνο πληρο
φοριοδότης του FBI. Και μάλιστα χάρη σ’ αυτόν οι αμερικανι
κές Α ρχές ανακοίνωσαν τη  σύλληψ η άλλων πέντε υπόπτω ν 
ω ς στελεχών του δ ικτύου  Anonymous. Οι Anonym ous απά
ντησαν με καταλήψ εις ιστότοπων και εκφράζοντας τη  λ ύ πη  
τους για  τη ν  «προδοσία» του Sabu. Ο 28χρονος Έ κ το ρ  Ξέι- 
βιερ Μ ονσίγκουρ, ο αποκαλούμενος Sabu, συνελήφθη πέρυ
σι τον Ιούνιο στο διαμέρισμά του  στο Μ ανχάταν και στις 15 
Α υγούστου εμφανίσθηκε με πλήρη μυσ τικότητα  ενώ πιον δι
καστή. Δήλωσε ένοχος στις 12 κατηγορίες εναντίον του και 
δέχθηκε να  συνεργαστεί με το FBI. Α πειλούνταν με μέγιστη 
ποινή κάθειρξης 124 ετώ ν και 6 μ ηνώ ν και οι ομοσπονδιακοί 
πράκτορες τον απείλησαν ότι 
αν δεν συνεργαστεί, δεν θα ξα- 
ναδεί ελεύθερος τα  δύο παιδιά 
του. Ε κείνος δέχθηκε, πλή 
ρωσε εγγύηση  50.000 δολαρί
ω ν και του επετράπη να  επι
στρέφει στο διαμέρισμά του.
Οι πληροφορίες που έδωσε 
οδήγησαν στη σύλληψ η τω ν 
άλλων πέντε στελεχών τη ς 
ένωσης χακτιβ ιστώ ν LulzSec 
- δύο Βρετανοί και δύο Ιρλανδοί, ενώ  ο πέμπτος είναι ο Τζέ- 
ρεμι Χάμοντ, γνωστότερος με το ψ ευδώ νυμο Anarchaos, ο 
οποίος συνελήφθη τη  Δευτέρα στο Σ ικάγο κατηγορούμενος 
για  πειρατεία στον ιστότοπο S tra tfor που  ειδικεύεται σε θέ
ματα ασφάλειας.
Σύμφω να με το εις βάρος του 27σέλιδο κατηγορητήριο, ο 
Sabu ήταν  μέλος τω ν ενώσεων χα κτιβ ισ τώ ν Anonymous, 
In te rn e t Feds και LulzSec. Σ τις  ενώσεις αυτές έργο του 
ήταν  να  εντοπίζει τα  ευάλωτα σημεία τω ν πληροφορικών 
συστημάτων δυνάμει θυμάτω ν τους. Τον Δεκέμβριο του 
2010 ως μέλος τω ν Anonym ous φέρεται να  είχε συμμετά- 
σχει στην «Επιχείρηση Ανταπόδοση» (Operation Payback), 
μια σειρά επιθέσεων εναντίον ιστότοπων τω ν M astercard, 
Visa και PayPal που είχαν παγώσει τα  περιουσιακά στοι
χεία του WikiLeaks. Τ ην άνοιξη του 2011 είχε συμμετάσχει 
στις επιθέσεις εναντίον θεσμικών ιστοτόπων τω ν καθεστώ
τω ν τη ς  Τυνησίας, τη ς Αλγερίας και τη ς  Υεμένης. Ως μέλος 
τη ς  LulzSec είχε κλέψ ει εκατομμύρια προσωπικά δεδομένα 
από τον ιστότοπο τη ς  Sony Pictures. Επιπλέον, LulzSec και 
A nonym ous είχαν αναλάβει τη ν  ευ θύνη  για  επιθέσεις κατά 
τη ς  CIA, τη ς  Β ρετανικής Υπηρεσίας Σοβαρού Ο ργανωμένου 
Εγκλήματος, ιστοτόπων της μεξικανικής κυβέρνησης, της 
ιρλανδικής Αστυνομίας, καθώς και του News In ternational 
και του Fox Broadcasting του Ρούπερτ Μ έρντοκ. 
www.tanea.gr
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«A N O N Y M O U S»
A. Μ έλος τη ς ομάδας ακτιβι-

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η  In fra  
SE A »

στώ ν χάκερ Anonymous συνελήφθη στη Σερβία για  συμμε
τοχή σε επιθε'σεις σε ιστοσελίδες κρατικώ ν οργάνων, δήλωσε 
ο εισαγγελέας εγκλημάτω ν υ ψ η λ ή ς τεχνολογίας, Μ πράνκο 
Σταμένκοβιτς. Ο συλληφθείς κατηγορείται γ ια  δολιοφθορά. 
«Είναι το πρώτο περιστατικά που καταγράφεται στη Σερβία 
καθώς πράκειται γ ια  άμεσο εντοπισμό, επ ιτυχή  ταυτοποίηση 
και συλλογή στοιχείων που αφορούν μέλος τη ς  ομάδας τω ν 
«Anonymous», τη ς  πιο γνω σ τής και πιο ισχυρής ομάδας χάκερ 
στον πλανήτη» ανέφερε ο κ. Σταμένκοβιτς. Οι έρευνες συνε
χίζονται με στόχο τον εντοπισμό όλων τω ν μελώ ν τη ς  οργά
νω σης «Anonymous Serbia», που  συμμετείχαν στις επιθέσεις 
στις ιστοσελίδες σερβικών κρατικώ ν οργάνων, πρόσθεσε.
Β . Συνολικά 25 ύποπτοι ω ς μέλη του κινήματος χακτιβι- 
στώ ν Anonymous, ηλικίας 17 έως 40 ετών, συνελήφθησαν 
σύμφωνα με τη ν  Interpol σ την Α ργεντινή, τη  Χιλή, τη ν  Κο
λομβία και τη ν  Ισπανία από τ ις  τοπικές Α ρχές που  έδρασαν 
με τη  στήριξη τη ς Δ ιεθνούς Οργάνωσης Εγκληματολογικής 
Αστυνομίας - Interpol. Οι συλληφθέντες βαρύνονται με υπο
ψ ίες ότι σχέδιασαν συντονισμένες κυβερνοεπιθέσεις εναντίον 
στόχων όπω ς το κολομβιανό προεδρικό γραφείο και το υπουρ
γείο Αμυνας, η χιλ ιανή  εταιρεία ηλεκτρ ικής ενέργειας Endesa 
καθώς και ισπανικά πολιτικά κόμματα. Σύμφω να πάντα  με 
την  Interpol, οι συλλήψ εις εντάσσονται στο πλαίσιο μιας συ
νεχιζόμενης από τα μέσα Φεβρουάριου επιχείρησης η οποία 
έχει επίσης οδηγήσει στην κατάσχεση 250 αντικειμένω ν τε
χνολογικού εξοπλισμού και κ ινη τή ς τηλεφω νίας κατά τη 
διάρκεια ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε 40 διαφορετι
κούς χώ ρους σε 15 πόλεις. 
www.protothema.gr,www.tanea.gr

20Χ Ρ Ο Ν Ο Σ  Κ Ρ Α Κ Ε Ρ
Ε ικοσάχρονο κράκερ συνέλαβαν οι αρχές στη Ρουμανία με 
τη ν  κατηγορία ότι είχε επ ιτεθεί σε ηλεκτρονικό σύστημα του 
Π ενταγώ νου και τη ς  NASA, με σκοπό να  πάρει εμπιστευτικές 
πληροφορίες. Σύμφω να με ανακοίνωση του DIICOT, ο νεα
ρός προέβη σε «επιθέσεις» και απέκτησε πρόσβαση σε υπολο
γιστές του Α μερικανικού Στρατού, με στόχο να  πάρει εμπι- 
στευτικές πληροφορίες, τ ις  οποίες αντέγραψε και μετάφερε 
στο σύστημά του χω ρίς εξουσιοδότηση. Με τον ίδιο τρόπο, ο 
δράστης εξέθεσε σε κ ίνδυνο διακομιστή που ανήκει στη NASA 
και επιπλέον εισήλθε σε ιστοχώρο και σύστημα που ανήκει

στην κυβέρνηση τω ν 
ΗΠΑ, συγκεκριμένα 
στο υπουργείο Ά μυ
νας, το Πεντάγωνο. 
Ο 20χρονος ανακρίνε- 
ται στο Βουκουρέστι 
γ ια  κακουργηματικές 
πράξεις. 
ww.skai.g
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Ο λοκληρώ θηκε η επιχείρηση της 
Ιντερπόλ με κω δική ονομασία «Infra SEA» για  τον εντοπισμό 
«παιδεραστών-τουριστών» στη νότιο-ανατολική Ασία.
Είκοσι ενήλικες, που  εκμεταλλεύονταν σεξουαλικώς παιδιά, 
όταν έκαναν τουρισμό, εντοπίστηκαν και σε μερικές περιπτώ 
σεις αντιμετώπισαν ήδη, ή  πρόκειται να  υποστούν διώξεις. 
Σύμφω να με τη ν  Ιντερπόλ η  επιχείρηση για  συντονιστικό κέ
ντρο  είχε τη ν  Ταϊλάνδη. Συνολικά, διερευνήθηκαν καταγγελί
ες που  αφορούσαν 60 ενήλικες, προερχόμενους από 21 κράτη 
στην Ασία, στην Ε υρώ πη, στην αμερικανική ήπειρο, όλοι ύπο
πτοι γ ια  το ανωτέρω αδίκημα. «Οι εγκληματίες στο σεξουαλικό 
πεδίο δεν θα έχουν π ια  καταφύγια, αυτή  η  επιχείρησή μας ήταν 
ακριβώς η υπενθύμιση, για  όσους π ιστεύουν ότι ταξιδεύοντας 
στην άλλη άκρη του κόσμου, γ ια  να  κάνουν σε παιδιά σεξ, θα 
αποφύγουν εντελώ ς τ ις  διώξεις» σχολίασε ο Ερβιν Π ρέντσι, 
που υλοποιεί στην Ιντερπόλ το πλέον πρόσφατο πρόγραμμα 
του Ο Η Ε κατά τη ς  παιδεραστίας. «Κάθε μία ξεχωριστή ενέρ- 
γειά μας αποτελεί φω τεινό σήμα γ ι ’ αυτούς τους παραβάτες 
του νόμου, ακόμα κ ι αν π ιστεύουν ότι επειδή παρήλθε χρόνος 
από το έγκλημά τους, ή επειδή εγκλημάτησαν πολύ  μακριά 
από τον τόπο μόνιμης διαμονής τους, θα τυγχά νουν  πάντοτε 
ατιμωρησίας» συμπλήρωσε ο στενός συνεργάτης του Π ρέντσι, 
Στέφανο Καρβέλι, ειδικός τη ς  Ιντερπόλ στους «φυγάδες».Σε 
μερικές περιπτώσεις, τεκμηριώ νονται μεν οι καταγγελίες μέ
σω διασταύρωσης στοιχείων, όμως δυσχεραίνεται λόγω  της 
παρέλευσης του χρόνου ο εντοπισμός του «φυγά»-παιδεραστή, 
παραδέχεται επίσης η  Ιντερπόλ. 
www.inews.gr

Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Η  « ΙΚ Α Ρ Ο Σ »
Σ ε  συλλήψ εις 112 ατόμων από 22 χώ ρες ιη ς  Ε υρώ πης προχώ
ρησε η  Europol στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης 
για  τη ν  εξάρθρωση δ ικτύου  παιδικής πορνογραφίας. «Συνεχί
ζονται οι έρευνες και αναμένονται νέες συλλήψεις», τονίζεται 
στην σχετική  ανακοίνωση. «Μέχρι σ τιγμής ταυτοποιήσαμε 
269 υπόπτους και συλλάβαμε 112 άτομα» δήλωσε ο δ ιευθυντής 
τη ς Europol Ρομπ Γουέινραιτ, κατά τη  διάρκεια συνέντευξης 
Τ ύπου στη Χάγη. Η  αστυνομική επιχείρηση, με τη ν  επω νυμία 
«Επιχείρηση Ίκαρος» είχε ω ς στόχο άτομα που  ανταλλάσσουν 
ακραίου περιεχομένου υλικό μέσω διαδικτύου. Κατά τη  διάρ
κεια τη ς  προηγούμενης αστυνομικής επιχείρησης υπό  τον συ
ντονισμό τη ς  Europol είχαν συλληφθεί, τον περασμένο Μάρ
τιο, 200 άτομα στο πλαίσιο 
ευρείας επιχείρησης κατά διε
θνούς δικτύου παιδικής πορ
νογραφίας στο διαδίκτυο, το 
οποίο συγκροτήθηκε επ ί βά
σης 70.000 μελών. ]
www.skai.gr 
www.kathim erin i.gr
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ

Γία διακεκριμένη κατοχή  όπλων, πυρομαχικώ ν και 
συμμέτοχη σε εγκληματική  οργάνωση με σκοπό τη  
διακίνηση τους συνελήφθησαν, στην περιοχή της 
Αρτέμιδας Α ττικής, 2 ημεδαποί, ένας άνδρας και μια 
γυναίκα , 56 και 49 ετώ ν αντίστοιχα. Γ ια  τη ν  ίδια 
υπόθεση κατηγορείτα ι ένας 50χρονος ημεδαπός 
που  διαφεύγει της αυτόφω ρης σύλληψ ης, καθώ ς 

και άλλα πρόσωπα που  φέρονται ω ς ταχυδρομικοί αποστολείς δεμάτων από χώ ρες του εξω
τερικού προς τον δθχρονο ημεδαπό.
Σε τριώροφο οίκημα της Α ρτέμιδας Α ττική ς βρέθηκε και κατασχέθηκε, από Α στυνομικούς
τη ς Υ ποδιεύθυνσης Κ ρατικής Ασψάλειας'Δ.A.Α., μεγάλος αριθμός από πυροβόλα όπλα, κυρ ίω ς πολεμικά τυφ έκ ια  και πιστό
λια, σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτω ν και πλήθος εξαρτημάτων από όπλα σε κούτες αποθήκευσης.
Από τη ν  αστυνομική  έρευνα που διενεργείται προκύπτει ότι οι κατηγορούμενοι τα  τελευταία  οκτώ  χρόνια  είχαν συστήσει 
εγκληματική  ομάδα και παράνομα εισήγαγαν, μετέφεραν και κατείχαν πλήθος πυροβόλω ν και πολεμικώ ν όπλω ν από τη  Γερ
μανία και τ ις  Η.Π.Α., με σκοπό τη  διακίνηση και τη  διάθεσή τους σε άγνω στους μέχρι σ τιγμ ή ς παραλήπτες.
Από τ ις  έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σ τιγμής σε δύο οικίες και ένα γραφείο, σε Α ρτέμιδα και Π ικέρμι, τα οποία 
ανήκουν στους τρεις ημεδαπούς, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 13 πολεμικά τυφ έκ ια  τύπ ου  Καλάσνικοφ, 3 πολεμικά τυφ έκ ια  
τύπου M l, 1 υποπολυβόλο, 16 πιστόλια  διαφόρων διαμετρημάτων, 2 κάνες πολεμικώ ν τυφ εκ ίω ν, 700 φ υσ ίγγ ια  διαφόρων δια

μετρημάτω ν, 2 μαχαίρια, πλήθος εξαρτημάτων που  αφορούν πιστόλια, πολεμικά τυφ έκ ια  
και αυτόματα όπλα και κεντρ ικές μονάδες ηλεκτρονικώ ν υπολογιστώ ν. Λόγω του αριθ
μού τω ν πυροβόλων και πολεμικώ ν όπλων, που έχουν βρεθεί σ την  οικία τη ς  Αρτέμιδας, 
αστυνομ ικοί τη ς  Υ ποδιεύθυνσης Κ ρατικής Ασφάλειας και τη ς  Δ ιεύθυνσ ης Εγκληματο- 
λογικώ ν Ε ρευνώ ν σ υνεχίζουν τη  λεπτομερή έρευνα και εγκληματολογική  εξερεύνηση 
τω ν χώ ρω ν όπου βρέθηκε ο οπλισμός. Τα όπλα, τα εξαρτήματα και οι ηλεκτρονικο ί υπο 
λογιστές, που  μέχρι σ τιγμής κατασχέθηκαν, έχουν σταλεί στη  Δ.Ε.Ε. γ ια  εργαστηριακές 
εξετάσεις. Οι δύο συλληφ θέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγή
θηκαν σ την αρμόδιο εισαγγελέα.

ΣΤΗ ΦΑΚΑ ΤΗΣ ΔΙ.ΑΣ ΟΙ «ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΕΣ»

Συνελήφθησαν στην Καλλιθέα μετά  από καταδίωξη και 
συμπλοκή που  ακολούθησε, από αστυνομικούς τη ς  Άμεσης 
Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 2 αλλοδαποί υπήκοοι Σερβίας ηλ ι
κίας 36 και 20 ετών. Συνελήφ θη  επίσης βραδινές ώρες της 
ιδίας ημέρας (12-3-2012) στο Χολαργό, από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ε γκλημ άτω ν κατά  Ιδιοκτησίας/Ύ.Δ.Ε.Ζ.Ι./ 
Δ.Α.Α. 43χρονη αλλοδαπή υπήκοος Σερβίας, συνεργός τω ν 
ανωτέρω. Από τη ν  αστυνομική  έρευνα που  διενεργήθηκε 
από το Τ μήμα Ε γκλημ άτω ν κατά Ιδιοκτησίας, προέκυψ ε άτι 
οι συλληφ θέντες είναι μέλη της διεθνούς 
εγκλημ ατικής ομάδας με τη ν  επω νυμία  
«ροζ πάνθηρες», μέλη τη ς  οποίας είχαν 
συλληφ θεί από αστυνομικούς τη ς  ίδιας 
Υπηρεσίας, τη ν  26-11-2011 για  ληστείες, 
διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις 
κυρ ίω ς σε κοσμηματοπωλεία αλλά και 
σε καταστήματα ένδυσης, οπτικώ ν και 
ειδών κ ινη τή ς  τηλεφω νίας σε διάφορες 
περιοχές της Αθήνας. Ο 36χρονος και η 
43χρονη μάλιστα, συμπεριλαμβάνονται
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στη δικογραφία που  είχε σχηματισθεί γ ια  τη ν  υπόθεση αυτή. 
Συγκεκριμένα  οι δύο άνδρες εντοπίσθηκαν από αστυνομικούς 
της Ομάδας Δ ΙΑ Σ , να  κ ινούντα ι στην οδό Θησέως στην Καλ
λιθέα, φορώντας περούκες και όταν οι αστυνομ ικοί αποφάσι
σαν να  τους ελέγξουν τράπηκαν σε φυγή . Ακολούθησε κατα
δίωξη κατά τη ν  οποία ακ ινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο 
20χρονος, ενώ  ο 36χρονος εντοπίσθηκε σε π υλω τή  πολυκα
τοικίας και όταν του ζητήθηκε να  παραδοθεί πυροβόλησε με 
ανθρωποκτόνο πρόθεση και τραυμάτισε έναν αστυνομικό. Οι 

αστυνομ ικοί που τον καταδίωκαν αντα
πέδωσαν τα πυρά και κατάφεραν να  τον 
ακ ινητοποιήσουν και ν α  τον  συλλάβουν. 
Ό π ω ς  προέκυψ ε από τη ν  έρευνα οι ανω
τέρω δράστες είχαν σκοπά να  λησ τέψ ουν 
κοσμηματοπωλείο που  βρίσκεται κοντά  
στο σημείο που εντοπίσθηκαν.
Σ τη ν  κατοχή  του  36χρονου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα 
με πέντε  φυσ ίγγια , μ ία  θή κ η  όπλου, μια 
περούκα, ένα ζευγάρι χειροπέδες, ένα
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ζευγάρι γάντια  εργασίας, μια μονω τική  ταινία, ένα τσαντάκι 
και ένα πλαστό διαβατήριο.
Σ τη ν  κατοχή  του  20χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
μια  περούκα, ένα ζευγάρι χειροπέδες με κλειδιά, ένα ζευγάρι 
γά ντια  και μ ια  μ ονω τική  ταινία.
Στο διαμέρισμα στο Χολαργο που  συνελήφθη η 43χρονη, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμ ιστήρα με 
πέντε φυσίγγια , θήκες πιστολιού, ένα σπρέι π ιπεριού, πλή 

θος διαρρηκτικώ ν εργαλείων (κατσαβίδια, κόφτες, σκύλες, 
σφυριά, κάβουρες κ.α.), αντικλείδια, κ ινη τά  τηλέφωνα, μεγά
λος αριθμός καρτώ ν κ ιν η τή ς  τηλεφωνίας, κοσμήματα, ψ εύ 
τικα  γένια  και μουστάκια καθώ ς και πλαστά ταξιδιω τικά 
έγγραφα.
Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ ερευνάται 
η  συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ Ο «ΔΡΑΚΟΣ» ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Σ υνελήφ θη  από αστυνομ ικούς του Τμήματος Ε γκλημάτω ν κατά Ιδιοκτησίας/Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./Δ.Α.Α. σ την περιοχή του Ζωγρά
φου 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για  ληστείες, απόπειρα ληστείας και αδικήματα κατά  της γενετήσιας ελευθερίας, σε 
βάρος γυνα ικώ ν. Ό π ω ς  εξακριβώθηκε από τη ν  αστυνομική  έρευνα ο συλληφθείς πρω ινές ώρες ακινητοποιούσε με απειλή

πολυκατοικ ία  που διέμεναν και τ ις  εξανάγκαζε να  τον οδηγήσουν στο 
διαμέρισμά τους, όπου στη συνέχεια προέβαινε σε ληστεία και σε ασελ
γε ίς πράξεις σε βάρος τους. Από τη ν  αστυνομική  έρευνα διαπιστώ θηκε 
ότι ο συλληφθείς έχει διαπράξει κατά  το τελευταίο τρίμηνο, σ τις περ ι
οχές του Ζωγράφου και Α μπελοκήπω ν 5 ληστείες και μία απόπειρα 
ληστείας, σε 2 από τ ις  οποίες προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος 
γυνα ικώ ν. Σ τη ν  κατοχή  του  βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα  κ ινη τά  
τηλέφω να που  αφαίρεσε από τ ις  παθούσες, 1 περίστροφο με 6 φ υσ ίγ
για  κρότου, 1 μαχαίρι, μία συσκευή-σπρέυ με αναισθητικό υγρό, μία 
κουκούλα τύπου  full face, 2 ζεύγη γαντιώ ν, 1 ξύλινο ρόπαλο, 2 μεταλ
λ ικά  πτυσσόμενα κλομπ, μ ία  σιδερογροθιά, 129 κροτίδες, 51 φ υσ ίγγ ια  
κρότου, 1 πιστόλι φωτοβολίδων, 13 φ υσ ίγγ ια  τω ν 6 m m  και 1 Ι.Χ.Ε 
αυτοκίνητο.
Ο συλληφθείς με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος του δ ικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ  συνεχίζεται η  έρευνα γ ια  τη  συμ
μετοχή  του και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.

ΑΠΟ ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ΣΕ ... ΟΙΚΟΥΣ ΑΝΟΧΗΣ

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Κ αταπολέμησης Εμπορίας Α νθρώ πω ν τη ς  Υ ποδιεύθυνσης Α ντιμετώ 
πισης Ο ργανω μένου Εγκλήματος/Δ.Α,Α. εγκλημ ατική  οργάνωση σωματεμπορίας και μαστροπείας 
αλλοδαπών γυνα ικώ ν. Ε ιδικότερα μετά από καταγγελία  αλλοδαπής Ρ ουμανικής καταγω γής και διε- 
ρεύνηση τη ς  υπόθεσης εξακριβώθηκε ότι τα  μέλη τη ς  οργάνωσης εντόπιζαν στις χώ ρες προέλευσης 
τους, αλλοδαπές γυνα ίκες και εκμεταλλευόμενοι τη ν  δεινή τους ο ικονομική κατάσταση με τη ν  υπό
σχεση ότι θα τ ις  φέρουν στη χώ ρα μας γ ια  να  εργασθούν σαν καμαριέρες, αποσπούσαν τη ν  συναίνεση 
τους και τ ις  μετέφεραν στην Ελλάδα. Σ τη  συνέχεια με ψ υ χολογ ική  βία και απειλές τ ις  εξανάγκαζαν 
να  εκδίδονται σε οίκους ανοχής, παρακρατώ ντας σε πολλές περιπτώ σεις το σύνολο τω ν εισπράξεών 
τους. Κατά τη  διάρκεια αστυνομ ικής επ ιχείρησης που  έγινε σε διάφορες περιοχές τη ς  Α θήνας εντο
πίσθηκαν και συνελήφθησαν 4 αλλοδαποί (3 υπήκοοι Ρουμανίας και 1 Αλβανίας) και μία ημεδαπή 
μέλη τη ς  εγκλημ ατικής οργάνωσης. Οι κατηγορίες που  τους βαρύνουν, αφορούν κατά  περίπτω ση τα 
αδικήματα τη ς  εγκληματικής οργάνωσης, τη ς  σωματεμπορίας κ α τ ' επάγγελμα και κατά  συρροή, τη ς  
αρπαγής, της απειλής και τη ς  αντίστασης. Ε π ίσ ης διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 4 οίκους ανοχής, στους 
οποίους τα  μέλη τη ς  εγκληματικής οργάνωσης προωθούσαν αλλοδαπές γυνα ίκ ες προκειμένου να  
εκδίδονται και συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα γ ια  τα αδικήματα τη ς  δ ιευκόλυνσης ακολασίας άλλων και τη ς  παραβίασης 
σφραγίδων που  έθεσε η Αρχή. Κατά τη ν  αστυνομική  έρευνα βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό τω ν 740 ευρώ  
και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο  που  χρησιμοποιούσαν τα  μέλη τη ς  οργάνωσης. Στο πλαίσιο τη ς  επ ιχείρησης προσήχθησαν στο 20 
άτομα εκ τω ν οποίων συνελήφθησαν 4, γ ια  καταδικαστικές αποφάσεις και παράβαση του νόμου π ερ ί αλλοδαπών. Η  παθούσα 
αλλοδαπή φιλοξενείται σε ξενώνα του Ε .Κ .Κ Α , ενώ έχει α ιτηθεί τον  επαναπατρισμό της.
Οι σ υλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στην αρμόδιο εισαγγελέα.

περιστρόφου γυνα ίκ ες τη ν  ώρα που  εισέρχονταν
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επιτυχίες
Ί  0 V  Σΐό/ΚΠ(Κ__________
Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Π ΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ...

Συνελήφθησαν ύστερα από στοιχεία γ ια  κατοχή  αρχαίω ν α ντι
κειμένω ν, που  συνέλλεξαν αστυνομ ικο ί του  Τμήματος Π ολιτι
σ τικής Κληρονομιάς και Α ρχαιοτήτω ν τη ς  Δ.Α. Θ εσσαλονίκης 
και έπειτα  από οργανω μένη επιχείρηση που  πραγματοποίησαν 
ταυτόχρονα σε δύο οικίες στην περιοχή τη ς  Καλαμαριάς και 
του κέντρου, μέλη οικογένειας ημεδαπών. Π ρόκειται γ ια  έναν 
70χρονο ημεδαπό και τον 38χρονο γιο του, σε βάρος τω ν οποίων 
σχηματίστηκε δικογραφία γ ια  τ ις  κατά  περίσταση κατηγορίες 
της παράβασης του Ν όμου «Για τη ν  προστασία τω ν Αρχαιο
τή τω ν  και εν γένει τη ς  Π ολιτισ τικής Κληρονομιάς» και του 
Ν όμου «περί Ό πλω ν» . Ε ιδικότερα, σε έρευνα που  πραγματο
ποιήθηκε σ την ο ικία  του  70χρονου, βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν αντικείμενα, τα  οποία σύμφω να με γνω μάτευση αρμό
διας αρχαιολόγου εμ πίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του 
Ν όμου «Για τη ν  προστασία τω ν  Α ρχαιοτήτω ν και εν γένει τη ς 
Π ολιτιστικής Κληρονομιάς» και συγκεκριμένα:
Α ντικείμενα  Π ροϊστορικών έως και Ρ ω μαϊκώ ν χρόνων: 2 χά λ
κ ινα  σπάνια φακόσχημα νομίσματα, μ ία  χά λκ ινη  α ιχμή  βέλους, 
1 χάλκ ινο εγχειρίδιο, 3 απολιθώματα (τριλοβίτης και τρίτωνες),

3 νομίσματα ένα αργυρό 
και δύο χά λκ ινα  αρχαίω ν 
και ρω μαϊκώ ν χρόνω ν.
Α ντικείμενα  βυζαντινώ ν 
και νεότερω ν χρόνων: μία 
π ή λ ινη  π ίπα  Τουρκοκρα
τίας, 2 χά λκ ινα  κλείστρα 
κιβω τιδίου, 1 χάλκ ινο  
δαχτυλίδι, 1 σκουλαρίκι 
Α νατολικής Ρ ω μυλίας 
και Θράκης, 3 χά λκ ινα  βραχιόλια, 1 χά λκ ινο  νόμισμα Τουρ
κοκρατίας.
Στο ίδιο σπίτι εντοπίστηκαν: 11 βιβλία που  απεικόνιζαν 
αρχαία νομίσματα, μ ία  ξιφολόγχη, 1 σπαθί, 1 ξίφος, 3 χά λκ ινα  
αντικείμενα, 13 νομίσματα, 4 πιστόλες, μ ία  χρυσ ή  μάσκα. 
Σ τη ν  οικία του  38χρονου γιου, βρέθηκαν: ένας γεμ ιστήρας 
από τυφ έκ ιο  G3 και φ υσ ίγγ ια  και κάλυκες, διαφόρων διαμε
τρημάτων. Οι συλληφ θέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τ.Α. Καλαμαριάς, τετρα
μελής εγκλημ ατική  οργάνωση, τα  μέλη τη ς  οποίας εμπλέκονται 
σε πολυάριθμες υποθέσεις απάτης και υπεξαίρεσης πολυτελώ ν 
οχημάτω ν, από ανυποψ ίαστα  θύματα. Συνελήφθη  ο ΘΟχρονος 
ημεδαπός, ιθύνω ν  νο υ ς  του  κυκλώ ματος, ο 28χρονος γιος του 
και μία 28χρονη Γεω ργιανή, ενώ  αναζητείται ο 64χρονος αδερ
φός του  «εγκεφάλου», γ ια  τ ις  κατά  περίσταση κατηγορίες της 
«Συγκρότησης Ε γκ λη μ α τικ ή ς Οργάνωσης», της «Ληστείας», 
τη ς  «Υπεξαίρεσης» και τη ς  «Απάτης 
κατ'επάγγελμα». Ό π ω ς  διαπιστώ 
θηκε από τη ν  αστυνομ ική  έρευνα, η 
δράση τη ς  εγκλη μ α τική ς οργάνωσης, 
η οποία ξεκίνησε από τον  Ιούνιο  του 
2009 και εκτείνετα ι σε διάφορες πόλεις 
τη ς  Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Π εριστέρι 
Α ττικής, Κόρινθο, Α ίγιο, Πάτρα), συνί- 
στατο αρχικά, στη  προσέγγιση ιδ ιοκτη
τώ ν, οι οποίοι σκοπέυσαν να  πουλή

σουν τα πολυτελή  οχήματά τους. Σ τη  συνέχεια, με διάφορα 
έντεχνα  μέσα και προσχήματα, οι δράστες έπειθαν τα  θύματά  
τους να  προβούν σε μεταβίβαση τω ν αυτοκ ινή τω ν  τους, 
ισχυριζόμενοι ψευδώς, ότι σε μελλοντικό χρόνο, θα κατέβα
λαν το ακριβές αντίτιμο  γ ια  τη ν  αγοραπωλησία. Α ντί αυτού 
όμως, τα  μέλη τη ς  οργάνωσης, είτε εξαπατώντας, είτε με 
ιη  χρήση βίας, αποσπούσαν τα  α υτοκ ίνη τα  τω ν  ανυποψ ία 
στω ν ιδ ιοκτητώ ν και άλλαζαν συνεχώ ς διευθύνσεις διαμο

νής, ώ στε να  καθίσταται δυσχε
ρ ή ς ο εντοπισμός τους. Με αυτόν 
τον τρόπο κατόρθωσαν να  απο
σπάσουν 12 πολυτελή  ΕΧ και 1 
μηχάνημα  έργων, η συνολική 
αξία τω ν  οποίων υπερβαίνει τ ις  
310.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες 
με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα

ΤΥΧΕΡΑ ΙΙΛΙΓΝΙΑ

Συνελήφθησαν στην περιοχή τη ς  Α νάληψης, ύστερα από αιφνιδιαστική  επιχείρηση αστυνομικώ ν του Τ μήματος Προστασίας 
Π εριουσιακών Δικαιωμάτων/Δ.Α . Θεσσαλονίκης σε κατάστημα παροχής υπηρεσιώ ν διαδικτύου, 20 ημεδαποί και 2 αλλοδαποί 
(16 άνδρες και 6 γυναίκες), ηλικ ίας 30 έως 81 ετών, γ ια  διενέργεια τυχερώ ν -  απαγορευμένω ν παιγνίω ν. Κ ατά τη  διάρκεια της 
αστυνομ ικής έρευνας, δ ιαπιστώ θηκε ότι ο δΟχρονος υπεύ θυνος του καταστήματος, είχε εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουρ
γ ία  19 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, στους οποίους διενεργούνταν τυχερά  πα ίγν ια  από 
18 θαμώνες, ενώ  συνελήφθησαν και οι τρεις 3 υπάλληλοι του  καταστήματος. Συνολικά  
κατασχέθηκαν 19 ηλεκτρονικο ί υπολογιστές και το χρημ ατικό  ποσό τω ν 420 ευρώ, ως 
προερχόμενο από τη  διενέργεια απαγορευμένω ν π α ιγνίω ν. Οι συλληφ θέντες με τη ν  σχη- 
ματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ  διεξάγο
ντα ι έρευνες γ ια  τον εντοπισμό και τη  σύλληψ η του ιδιοκτήτη.
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Ο λοκληρώ θηκε ΐη ν  4-3-2012, η  ευρεία αστυνομική  επιχεί
ρηση της Α.Δ. Χαλκιδικής, που ξεκίνησε τη ν  3-3-2012 για  
τη ν  εξάρθρωση πολυμελούς εγκλημ ατικής οργάνωσης, η 
οποία ενέχεται σε μεγάλο αριθμό υποθέσεων αρχαιοκαπη
λίας με πεδίο δράσης 13 νομούς τη ς  χώρας, στη Μ ακεδονία, 
τη  Θεσσαλία και τη  Στερεά Ελλάδα.
Η  αστυνομική  επιχείρηση για  τη ν  εξάρθρωση τη ς  εγκλη
μ α τική ς ομάδας, είναι αποτέλεσμα πολύμ ηνω ν μεθοδικών 
αστυνομ ικώ ν ενεργειώ ν και ερευνών, στις οποίες συμμε
τείχαν -  συνεργάστηκαν οι, κατά τόπους, αρμόδιες Α στυνο
μ ικές Υπηρεσίες, ενώ  σ ημαντική  είναι και η  συμβολή τη ς 
Δ.Α.Ε.Ε.Β. Στο πλαίσιο τη ς  εκτεταμένης αστυνομ ικής επ ι
χείρησης συνελήφθησαν με τη ν  αυτόφω ρη διαδικασία, 44 
συνολικά άτομα και συγκεκριμένα  ο «εγκέφαλος» τη ς  εγκλ η 
ματικής οργάνωσης (66χρονος, που  διαμένει στην ευρύτερη  
περιοχή τη ς  Θ εσ σα λονίκης) και 43 κύρ ια  και περιφερειακά 
μέλη, ηλ ικ ίας από 25 έως 74 ετών. Σ τους συλληφθέντες, που 
είναι όλοι ημεδαποί, περιλαμβάνονται συνταξιούχοι, δημο
τ ικ ο ί και ιδ ιω τικο ί υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. 
Από τη ν  εμπεριστατω μένη αστυνομική  έρευνα προέκυψ αν 
σημαντικά  στοιχεία για  το εύρος τω ν παράνομων δραστηρι
οτήτω ν της εγκλημ ατικής οργάνωσης και συγκεκριμένα: α) 
διαπιστώ θηκε η σύνθεση τω ν μελών, που  αποτελούσαν τη ν  
εγκληματική  οργάνωση, β) δ ιευκρ ινίστηκε ο ρόλος τους και 
η  ιεραρχική τους σχέση, γ) διακριβώ θηκαν οι μεταξύ τους 
συνεργασίες και διασυνδέσεις, δ) εξακριβώθηκε ο τρόπος -  
μέθοδος δράσης τους (m odus operandi), ε) προσδιορίστηκαν 
οι επιμέρους παράνομες ενέργειες τω ν μελώ ν τη ς  οργάνω
σης, στ) διαπιστώ θηκε ο τρόπος της παράνομης απόκτησης 
και διάθεσής τους, κυρ ίω ς στο εξωτερικό και ζ) προσδιορί
στηκε ο τρόπος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δρα
στηριότητα  («ξέπλυμα βρώ μικου χρήματος»).
Ειδικότερα, ω ς προς τον τρόπο και τη  μεθοδολογία δράσης, 
προέκυψ ε ότι ο 66χρονος είχε συστήσει τη ν  εγκληματική  
οργάνωση, με σκοπό τη ν  εμπορία αρχαίω ν αντικειμένω ν, 
κυρ ίω ς σε χώ ρες του  εξωτερικού. Τα αρχαία αντικείμενα 
προέρχονταν από παράνομες αρχαιολογικές ανασκαφές, που 
ενεργούσαν τα  μέλη τη ς  οργάνωσης, σε διαφορές περιοχές 
τη ς  χώρας, κυρ ίω ς στη Μ ακεδονία και τη  Θεσσαλία αλλά 
και τη  Στερεά Ελλάδα. Ο 66χρονος, αφού παραλάμβανε τα 
αρχαία αντικείμενα  -  ευρήματα, τα  αξιολογούσε και τα προ
ωθούσε για  πώληση σε χώ ρες του εξωτερικού, μέσω δικτύου  
που είχε αναπτύξει. Γ ια  το σκοπό αυτό μετέβαινε ο ίδιος σε 
χώ ρες τη ς  αλλοδαπής ή τα  απέστελνε, 
μέσω εταιρειών, σε ειδικό φάκελο και 
σε μικρό αριθμό γ ια  να  μην κ ινήσουν 
υποψίες, λόγω του βάρους τους. Από 
τη ν  έρευνα έχουν διακριβω θεί συχνές 
μεταβάσεις του  σε Βουλγαρία, Γερ
μανία, Ελβετία  και Α γγλία  και έχουν 
εντοπ ισ τεί χρημ ατικά  εμβάσματα από 
το εξωτερικό, με παραλήπτη  τον ίδιο.
Ό π ω ς  διαπιστώ θηκε το πεδίο δράσης

Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΙΣΧΥΡΟ ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΩΝ

τη ς  εγκλημ ατικής ομάδας
εκτείνετα ι σε 13 νομούς τη ς 
Μ ακεδονίας, τη ς  Θεσσαλίας και 
τη ς  Στερεάς Ελλάδας 
και ιδίως σε Χ αλκιδική,
Θεσσαλονίκη, Κ ιλκίς,
Πέλλα, Ημαθία, Π ιε
ρία, Σέρρες, Καβάλα,
Δράμα, Καρδίτσα, Τ ρ ί
καλα, Λάρισα και Φ θ ι
ώτιδα. Από τ ις  αστυ
νομ ικές έρευνες, που 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ α ν  
σ τις παραπάνω  περιο
χές, σε οικίες εμπλεκομένω ν ατόμων και σε άλλους χώρους, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χιλ ιάδες νομίσματα, πλήθος 
αρχαίων αντικείμενω ν, α ν ιχνευ τές μετάλλω ν, όπλα, βιβλία, 
υλ ικό  που  χρησιμοποιείται γ ια  το χαρακτηρισμό αρχαίων 
νομισμάτω ν και διάφορα χρημ ατικά  ποσά.
Ε ιδικότερα βρέθηκαν: άνω τω ν  οκτώ  χιλ ιάδω ν νομισμάτω ν, 
κάθε μορφής και εμφάνισης τα οποία χρονολογούνται από 
τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τα  Β υζαντινά  χρόνια  και σ την  πλει- 
οψ ηφ ία  τους είναι χάλκινα , πλήθος αρχαίων αντικειμένω ν 
ανυπολόγιστης αξίας, βυζαντινές ξύλινες δύ ιτυ χες εικόνες 
διαστάσεων 37X25 και 14X11 εκατοστώ ν που  απεικονίζουν 
μορφές Α γίων, όπλα (3 πολεμικά τυφέκια, 1 μονόκαννο 
κ υνη γετικ ό  όπλο, 1 τροποποιημένο κ υ νη γετικ ό  όπλο, 3 
πιστόλια, 7 περίστροφα και 1 πιστόλι φωτοβολίδων), 19 α ν ι
χνευ τώ ν  μετάλλων, υλ ικό  και βιβλία αρχαιολογικώ ν θεμά
τω ν οποία χρησιμοποιούνται γ ια  τεκμηρίω ση τω ν νομισμά
τω ν, συνολικά το χρηματικό  ποσό τω ν  8.350 ευρώ  και 69 
Λέβα, 47 κ ινη τά  τηλέφω να που  χρησιμοποιούσαν γ ια  τ ις  
παράνομες πράξεις τους, 5 πλαστά έντυπ α  ασυμπλήρω 
τω ν αδειών κυκλοφορίας Ε λληνικώ ν Α ρχών, καθώ ς και 
2 Α ρχώ ν Ο λλανδίας και 1 Α ρχώ ν Δανίας, μ ικροποσότητα 
ναρκω τική ς ουσίας. Μ εταξύ τω ν νομισμάτω ν και αρχαίων 
αντικειμένω ν, τα  οποία σύμφω να με γνω μάτευση  υπαλλή
λω ν τη ς  Δ ιεύθυνσ ης Τ εκμηρίωσης και Προστασίας Π ολιτι
στικώ ν Α γαθών και τη ς  ΙΣ Τ ' Εφορείας Π ροϊστορικών και 
Κλασσικών Α ρχαιοτήτω ν του Υ πουργείου Π ολιτισμού και 
Τουρισμού εμ πίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις γ ια  
τη ν  προστασία τω ν Α ρχαιοτήτω ν και εν γένει της Π ολιτι
σ τικής Κληρονομιάς, περιλαμβάνονται αντικείμενα  ανυπο

λόγισ της ιστορικής - αρχαιολογικής 
αξίας, τα οποία χρονολογούνται από 
τον 6ο αιώνα π.Χ. έως τα  Β υζαντινά  
χρόνια  όπως: 3 χρυσά επιστόμια, πλή 
θος κοσμημάτων, μ ικρά αγαλματίδια 
χά λκ ινα  αναθηματικού τύπου , χά λ κ ι
νες χά ντρες περιδέραιων και πήλινες 
επιχρυσω μένες χά ντρες περιδέραιων, 
α ιχμές βέλω ν και μαρμάρινο τμήμα 
γυνα ικείας κεφαλής π ιθανά  από επι-
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επιτυχίες
ίο υ  Σ ιό μ α κ κ ________

ιύμ β ια  στήλη.
Οι συλληφ θέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα. Ο ι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται σε εθνικό επίπεδο 
και στο πλαίσιο τη ς ευρω παϊκής - δ ιεθνούς αστυνομ ικής συνεργασίας, προκει- 
μένου να  διακριβω θεί το σύνολο και το χρονικό  εύρος τω ν  δραστηριοτήτω ν τη ς  
εγκλημ ατικής οργάνωσης και να  προσδιοριστεί ο αριθμός τω ν αρχαίω ν αντικειμέ
νω ν  που  δ ιοχετεύθηκαν παράνομα στο εξωτερικό.

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ
ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ» ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΣΠΕΙΡΑΣ

Σ υνελήφ θη  ο «εγκέφαλος» σπείρας ληστώ ν, που  δρού- 
σαν τους τελευταίους τέσσερις τουλάχιστον μήνες, σε διά
φορες περιοχές τη ς  Α ττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κέρ
κυρας, έχοντας διαπράξει, στο πλαίσιο τη ς  δράσης τους, 
μια ανθρω ποκτονία  και σωρεία βίαιων ενόπλων ληστειώ ν 
και διακεκριμένω ν κλοπών. Π ρόκειται γ ια  έναν 31χρονο 
αλλοδαπό Α λβανικής καταγω γής, ο οποίος πυροβόλησε 
και τραυμάτισε θανάσιμα 68χρονο ημεδαπό, τη ν  22-01- 
2012 σ την Π αραλία Αυλίδας Ε ύβοιας και που 
μαζί με τα  μέλη τη ς  εγκλημ ατικής οργάνωσης, που  είχε 
συγκροτήσει, ενέχεται και σε 22 ένοπλες ληστείες και 4 
διακεκριμένες κλοπές. Η  σ ύλληψ η του  πραγματοποιή
θηκε τη ν  6-3-2012 στην Π εντέλη  Α ττική ς και είναι απο
τέλεσμα σ υστηματικής και μεθοδικής έρευνας, του  Τ.Α. 
Χαλκίδας, με τη ν  συνδρομή τη ς  Δ.Α.Ε.Ε.Β. Στο πλαίσιο 
τη ς  ασ τυνομ ικής έρευνας προέκυψ ε ότι ο 31χρονος είχε 
αρχηγπτό ρόλο σ την εγκλημ ατική  ομάδα, που  είχε ο ίδιος 
συστήσει το τελευταίο τουλάχιστον 4μηνο, με σκοπό τη  
διάπραξη ενόπλω ν ληστειώ ν. Η  εγκληματική  ομάδα διέ
θετε ιεραρχική δομή και συγκρότηση, ενώ  συμμετείχε 
άγνω στος αριθμός μελώ ν -  συνεργώ ν του, που  λειτουρ
γούσαν με διαφορετική σύνθεση και προκαθορισμένους 
ρόλους, κατά  περίπτω ση. Τα μέλη τη ς  εγκλη μ α τική ς ομά
δας χρησιμοποιούσαν ω ς «ορμητήριο» περιοχές τη ς  Α ττι
κή ς και πραγματοποιούσαν εξορμήσεις, κυρ ίω ς σε περιοχές 
της Β ορειοανατολικής και Ν οτιοανατολικής Α ττικής, της 
Βοιωτίας και τη ς  Εύβοιας, όπου ανέπτυσσαν τη ν  εγκλη
ματική  τους δραστηριότητα. Από τα μέχρι σ τιγμ ής στοι
χεία, έχει εξακριβωθεί η συμμετοχή  τους και σε ληστεία 
σε περιοχή τη ς  Κέρκυρας, ενώ  ερευνάται το ενδεχόμενο 
δραστηριοποίησης τους και σε άλλες περιοχές τη ς  επ ικρά
τειας. Σ ύμφω να με τη  μεθοδολογία τω ν δραστών (modus 
operandi) επέλεγαν σπίτια  σε απομονωμένες περιοχές, με 
λιγοστή κυκλοφορία πεζών και οχημάτω ν, ενώ  η επιλογή 
τω ν  στόχω ν τους γινότα ν  με βασικό κριτήρ ιο  οι ένοικοι 
τω ν σ π ιτιώ ν να  είναι υπερήλ ικες ή  μεσήλικες, προκειμέ- 
νου  να  ελαχιστοποιούν τ ις  π ιθανότητες αντίδρασης. Οι 
δράστες επεδείκνυαν ιδιαίτερη σκληρότητα κατά  τη  διά
πραξη τω ν ληστειών, χρησιμοποιώ ντας μαχαίρια, σκεπάρ- 
ν ια  και άλλα αιχμηρά αντικείμενα  καθώ ς και πυροβόλα 
όπλα (πιστόλι και κ υ νη γη τ ικ ά  όπλα), ενώ  σε πολλά περι
στατικά έκαναν σκόπιμα αισθητή τη ν  παρουσία τους στον

περιβάλλοντα χώ ρο τω ν  οικιώ ν 
και στη συνέχεια, όταν οι ένοι
κοι έβγαιναν από τα σπίτια, 
τους ακ ινητοποιούσαν και 
τους λήστευαν. Η  λεία που 
αποκόμισαν από τ ις  ληστείες 
-  κλοπές ξεπερνά τα  25.000 
ευρώ, ενώ  επιπλέον αφαίρε- 
σαν πολλά κ ινη τά  τηλέφωνα,
3 κ υ νη γετ ικ ά  όπλα, πλήθος κοσμη
μάτων, μεγάλο 
αριθμό ηλεκτρ ικώ ν 

ηλεκτρονικώ ν 
συσκευώ ν (τηλεο
ράσεις, φορητούς 
υπολογιστές κ.λπ), 
ρολόγια, είδη ρου
χισμού καθώ ς και 
άλλα αντικείμενα.
Επίσης, γ ια  να  διευ
κολύνουν τη  δια
φ υ γή  τους σε τέσ
σερις περιπτώ σεις αφαίρεσαν ισάριθμα I. X. Ε. αυτοκ ίνητα  
από τα θύματά  τους. Κατά τη ν  έρευνα, που  διενεργήθηκε 
προχθές το μεσημέρι, παρουσία δικαστικού λειτουργού, 
στο σ πίτι όπου διέμενε ο 31χρονος μαζί με 60χρονο ημε
δαπό, σ την Π εντέλη  Α ττικής, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: 70,662 κ ιλά  κάνναβης συσκευασμένα σε δέματα, ένα 
πιστόλι με γεμ ιστήρα και 8 φ υσ ίγγια , το χρηματικό  ποσό 
τω ν  3.150 ευρώ, ένα αεροβόλο (πιστόλι), μ ια  σιδερογροθιά, 
μεγάλος αριθμός ηλεκτρ ικώ ν-ηλεκτρονικώ ν συσκευών, 
πλήθος από κουκούλες τύ π ο υ  Full Face, γά ντια  και άλλα 
αντικείμενα, δηλω τικά  τη ς  παράνομης δραστηριότητάς 
του και 2 Ι.Χ.Ε. αυτοκ ίνη τα  ιδιοκτησίας του. Ο 60χρονος 
αναζητείται γ ια  να  σ υλληφ θεί και σε βάρος του  σχημα
τίσ τηκε δικογραφία γ ια  κατοχή  και διακίνηση να ρκω τι
κώ ν ουσιών.Στο πλαίσιο τη ς  ασ τυνομ ικής έρευνας εξετά
ζεται επ ίσης η συμμετοχή τη ς  εγκλ η μ α τική ς ομάδας και 
σε υποθέσεις εμπορίας να ρκω τικώ ν  ουσιών. Τ ις  αστυνο
μ ικές έρευνες και τη ν  προανάκριση δ ιενεργεί το Τ.Α. Χαλ
κίδας, ενώ  ο συλληφθείς με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος 
του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. ΚΑΒΑΛΑΣ:
ΚΑΝΝΑΒΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Μ ετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, οι αστυνομ ικο ί τη ς  Ομάδας Δίω 
ξης Ν αρκω τικώ ν, με τη ν  συνδρομή και άλλων αστυνομικώ ν του Τ.Α. Καβάλας, 
εντόπισαν δ ίχρονο , αλλοδαπό υπήκοο Αλβανίας, να  επιβαίνει σε Ι.Χ.Ε. αυτο
κ ίνητο  και τον προσήγαγαν σ την Υπηρεσία. Ακολούθως, σε έρευνα που 
πραγματοποίησαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου , εντόπισαν 10 νά ιλον 
συσκευασίες, με ακατέργαστη ινδ ική  κάνναβη, συνολικού βάρους 10.635 
γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Σ τη ν  κατοχή του δράστη βρέθη
καν επίσης και κατασχέθηκαν: το χρηματικό  ποσό τω ν 120 ευρώ, 2 κ ινη τά  
τηλέφωνα, 2 κλειδιά και αποδείξεις πληρω μής διοδίων. Από τη ν  αστυνομική 
έρευνα π ου  ακολούθησε, προέκυψ ε ότι 26χρονος, επέβαινε σε έτερο αυτοκ ί
νη το  και λειτουργούσε σαν προπομπός του δ ίχρονου , π λ η ν  όμως δεν εντο
π ίσθηκε και αναζητείται. Ο συλληφθείς με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος του 
δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα..

*

»

Α.Δ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
ΤΟΝ «ΤΣΙΜΠΗΣΑΝ»

Συνελήφ θη  από αστυνομικούς του  Τ.Δ. Ν αρκω τικώ ν Ηγουμενίτσας, 
ένας δδχρονος ημεδαπός, σε βάρος του  οποίου σχηματίστηκε δικογρα
φ ία  γ ια  κατοχή, μεταφορά και εμπορία μεγάλης ποσότητας ναρκω τικώ ν s  
ουσιών. Η  σύλληψ η πραγματοποιήθηκε στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, όταν 
διερχόμενο όχημα, κ ίνησε τ ις  υποψ ίες τω ν αστυνομικώ ν, οι οποίοι πραγματο
ποίησαν σήμα στάσης γ ια  να  το ελέγξουν. Από τη ν  έρευνα του οχή 
ματος που  οδηγούσε ο δδχρονος ημεδαπός, βρέθηκαν σ την καμπίνα  
επιβατώ ν και στον χώρο αποσκευών, πέντε ταξιδιω τικοί σάκοι, που 
περιείχαν 140 δέματα με ινδ ική  κάνναβη συνολικού βάρους 156.670 
γραμμαρίων. Οι ναρκω τικές ουσίες και το όχημα κατασχέθηκαν. Ο 
συλληφθείς με την  σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγή
θηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΜΕ ΟΠΛΟ ΤΟ ... ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΟ

Συνελήφ θη  ο δδχρονος ημεδαπός, ο οποίος τα  ξημερώματα τη ς  18.02.2012, στο 
Ηράκλειο, σπάζοντας τη  τζαμαρία καταστήματος εμπορίας ρολογιών με τσιμεντό
λιθο, είχε προβεί στη διάρρηξη και κλοπή από το εσωτερικό του, 15 ρολογιώ ν συνο
λ ική ς αξίας 2.500 ευρώ, ενώ  οι ζημιές που  προκάλεσε ανέρχονται στο ποσό τω ν 
600 ευρώ. Τονίζεται πω ς στο σημείο είχε μεταβεί με κλεμμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. 
Ειδικότερα, κατελήφ θη  επ ’ αυτοφώρω, το βράδυ τη ς  επόμενης ημέρας, μ α ζί με έναν 
26χρονο σύνεργό του, να  αφαιρούν ηλεκτρονικές συσκευές από εργοτάξιο του Π ολι
τ ισ τικού  Κ έντρου Η ρακλείου και συνελήφθησαν από αστυνομ ικούς τη ς  Υποδιεύ
θυνσ ης Ασφάλειας Η ρακλείου, οι οποίοι ειδοποιήθηκαν από το φύλακα  του εργο
ταξίου. Επιπλέον, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο  που είχε χρησιμοποιήσει γ ια  τη  διάρρηξη, 
ανήκει σε 41χρονο ημεδαπό και βρέθηκε καμμένο στο Δ ημοτικό Διαμέρισμα Α χλά
δας του  Δ ήμου Η ρακλείου. Π ροανάκριση δ ιενεργεί η  Υ ποδιεύθυνση Ασφάλειας Η ρα
κλείου. Οι συλληφ θέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθη
καν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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επιτυχίες
ίο υ  Σ ώ μ α το ς ___

Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΟΠΛΑ

\
I Στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριώ ν που  ανέφεραν ότι ημεδαπός σ την Κ άλυμνο 

κατέχει και δ ιακ ινε ί μεγάλες ποσότητες ναρκω τικώ ν ουσιών, οργανώ θηκε και πραγ
ματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική  επιχείρηση κατά  τη ν  οποία βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκω τικώ ν ουσιών και μεγάλος αριθμός αρχαίω ν αντικειμέ
νω ν. Ε ιδικότερα πραγματοποιήθηκε έρευνα παρουσία Δ ικαστικού Λ ειτουργού σε επ ιχεί

ρηση ξυλουργείο 46χρονου ημεδαπού, όπου παρευρίσκονταν και οι δυο άλλοι ημεδαποί συλληφθέντες, 
κατά  τη ν  οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: Π οσότητα κάνναβης 15 γρ. πάνω  σε τραπε
ζά κ ι^  συσκευασίες που  περιείχαν συνολικά 33 γρ. κά ννα βη ς, μ ία  ζυγαριά ακρίβειας επιμε- 
λώ ς κρυμμένη  και 4 κ ινη τά  τηλέφω να Ε πίσης σε Ι.Χ. επιβατικό αυτο ίνητο  του  46χρονου 
παρευρισκόμενου βρέθηκε μία συσκευασία που  περίεχε κάνναβη βάρους 5 γρ. Α κολού
θησε έρευνα παρουσία Δ ικαστικού Λ ειτουργού σε αποθήκη του 46χρονου επιχειρηματία  
σ την  πόλη τη ς  Κ αλύμνου, οπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 18 ισοβαρείς συσκευασίες 
που  περιείχαν κοκαΐνη συνολικού βάρους 92 γρ., 8 συσκευασίες που  περιείχαν ινδική  κάν
ναβη συνολικού βάρους 394 γρ., μ ία  ζυγαριά ακρίβειας, μία ξύστρα ινδικήςκάνναβης, μία 
π ίπα  γ ια  χρήση καπνισ τής κοκαΐνης, 32 αρχαίοι αμφορείς διαφόρων χρονικώ ν περιόδων,
2 μυλόπετρες, διάφορα ασαφή όστρακα από κλειστά αγγεία  (πιθανώ ς αμφορείς), 10 πήλινα  
και χά λκ ινα  ειδώλια μ ινω ική ς περιόδου, το χρηματικό  ποσό τω ν  2.970 ευρώ  και 100 δολα
ρ ίω ν Αυστραλίας, 36 παραστατικά αποστολής χρημ άτω ν συνολικής αξίας πάνω  από 70.000 
ευρώ  και 2 κ υ νη γετ ικ ά  όπλα. Ό λ ο ι οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Εξαρθρώθηκε στην Ρόδο από αστυνομ ικούς του Τ μήματος Δ ίωξης Ν αρκω τικώ ν Ρόδου, εγκλη μ α τική  οργάνωση, που  εμπο
ρευόταν στο ν η σ ί ναρκω τικές ουσίες (ηρωίνη), αποκομίζοντας 
μεγάλα χρημ ατικά  ποσά. Σ τη ν  εγκληματική  οργάνωση συμμε
τείχαν τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας ηλ ικ ίας 26, 19 και 21 
ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν κατηγορούμενοι για  συμμετοχή σε 
εγκληματική  οργάνωση, κατοχή, διακίνηση και εμπορία ναρκω τι
κώ ν ουσιών. Για τη ν  ιδία υπόθεση κατηγορείται ακόμα ένας ομο
εθνής τους, ηλ ικ ία ς 34 ετώ ν που  βρίσκεται έγκλειστος σε φ υλακή  
της Χώρας γ ια  υποθέσεις ναρκω τικώ ν. Ε ιδικότερα στην πόλη της 
Ρόδου, από περιπολούντες αστυνομικούς τη ς  Ομάδας Δ ΙΑ Σ , εντο
π ίστηκαν ο 19χρονος με τον 21χρονο και σε έρευνα που  έγινε, βρέ
θηκε στην ο ικία  τους και κατασχέθηκε μια ζυγαριά ακρίβειας. Α πό 
τη  διερεύνηση τη ς  υπόθεσης διαπιστώ θηκε ότι από τον Νοέμβριο 
του 2011, ο έγκλειστος σ την  φυλακή, είχε συστήσει εγκλημ ατική  οργάνωση και έχοντας αρχηγικό  ρόλο ενέταξε, ω ς μέλη, 
τους τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι διακινούσαν τ ις  ναρκω τικές ουσίες (κυρίω ς ηρω ίνη) και πραγματοποιούσαν τ ις  αγοραπω
λησίες σε τοξικομανείς τη ς  Ρόδου, κ α τ’ εντολή του. Στο πλαίσιο αξιοποίησης στοιχείω ν που  προέκυψ αν από τη ν  διερεύνηση 
τη ς  υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε υπαίθριο  χώ ρο πλησίον τη ς  ο ικίας τω ν δυο σ υλληφ θέντω ν όπου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 8 πλαστικές συσκευασίες που  περιείχαν ηρω ίνη  συνολικού βάρους 448,6 γρ. και 2 κ ινη τά  τηλέφω να ω ς μέσα 
δ ιευκόλυνσης διακίνησης ναρκω τικώ ν ουσιών. Ο 26χρονος συνελήφθη στην πόλη τη ς  Ρόδου, όταν μετά  από έρευνα που

έγινε σε υπαίθριο χώ ρο πλησίον της ο ικίας του, βρέθηκαν επιμελώ ς κρυμμέ
νες μέσα σε 9 πακέτα τσιγάρω ν 40 πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν ηρω 
ίνη  συνολικού βάρους 393,8 γρ. Ε πιπλέον κατά  τη ν  ασ τυνομ ική  επιχείρηση 
και έρευνα παραδόθηκαν από τον 26χρονο και κατασχέθηκαν: 5 πακέτα  τσ ιγά
ρω ν κενά περιεχομένου, μ ία  κάρτα  μέλους εταιρίας ταχυμεταφοράς χρημάτω ν, 
2 κ ινη τά  τηλέφω να ω ς μέσα δ ιευκόλυνσης διακίνησης να ρκω τικώ ν  ουσιών, το 
χρηματικό  ποσό τω ν  1.500 ευρώ  και 4 παραστατικά κατάθεσης χρημάτω ν συνο
λ ικού  ύ ψ ο υ ς 8.000 ευρώ. Οι σ υλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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Α.Δ. Α Κ Α Ρ Ν Α Ν ΙΑ Σ
ΣΥΝΈΒΗ ΣΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟ 201 Ι 

Α. Συνελήφθησαν στην ευρύτερη  περιοχή του Δήμου 
Α γρίνιου από αστυνομικούς τη ς  Υ ποδιεύθυνσης Ασφα
λείας Α γρίνιου και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 4 ημεδαποί ηλι
κ ίας 25,36,23 και 36 ετών, κατηγορούμενοι για, απόπειρα 
ανθρωποκτονίας, εγκληματική  οργάνωση και παράβαση 
του Νόμου «Περί όπλων». Ε ιδικότερα οι δράστες από κοι
νού  ενεργούντες επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο  κατα
δίωξαν Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο  στο οποίο επε'βαιναν 2 ημε
δαποί ηλ ικ ίας 48 και 37 ετώ ν (ως οδηγός -  συνοδηγός 
αντίστοιχα) και πυροβόλησαν κ α τ ' επανάληψ η εναντίον 
τους χρησιμοποιώ ντας πυροβόλο όπλο αγνώ στου μάρκας 
και διαμετρήματος, με αποτέλεσμα να  βληθεί μία φορά το 
όχημα τω ν παθόντω ν στο πίσω  δεξιό μέρος. Από τη ν  αστυ
νομ ική  έρευνα που διενεργήθηκε από τη ν  Υ ποδιεύθυνση 
Ασφαλείας Α γρίνιου, προέκυψ ε ότι ο δεύτερος τω ν παθό
ν τω ν  είχε οικονομικές διαφορές με τον πρώ το δράστη 
στον οποίον οφείλε το χρηματικό  ποσό τω ν  55.000 ευρώ 
από τη ν  αγορά πολυτελούς αυτοκινήτου.
Κατά τη ν  έρευνα που διενεργήθηκε εντός του οχήμα
τος τω ν  δραστών βρέθηκε ένα πλήρες φυσ ίγγιο  πυροβό
λου όπλου διαμετρήματος 7,65 m m  και στο εσωτερικό 
του οχήματος τω ν παθόντω ν μία παραμορφωμένη βολίδα. 
Κ ατασχέθηκαν το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο  στο 
οποίο επε'βαιναν οι δράστες, 1 φυσ ίγγιο  και μία βολίδα.
Β. Συνελήφθησαν έπειτα από οργανω μένη επιχείρηση 
Α στυνομικώ ν τη ς  Υ Α  Α γρίνιου, τρεις ημεδαποί ηλ ικ ίας 
20,31 και 36 ετώ ν (μία γυναίκα), σε βάρος τω ν οποίων 
σχηματίσθηκε δικογραφία για  παράβαση τω ν Ν όμων 
«Περί όπλω ν και εκρηκτικώ ν, βεγγαλικώ ν και προστα
σίας αρχαιοτήτων».
Ειδικότερα σ την Π αντάνασσα Α γρίνιου Αιτ/νίας, κατό
π ιν  κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριώ ν ενεργήθηκε 
νομότυπη  κ α τ’ οίκον έρευνα σ την κο ινή  κατοικία  τω ν 
συλληφθέντω ν, κατά τη ν  οποία βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν, ω ς παρανόμως κατεχόμενα: 15 ανισοβαρή μασού
ρια ζελατοδυναμίτιδας συνολικού βάρους 24.158 γρ., 
6 ανισοβαρή μασούρια αμμω νίτιδας συνολικού βάρους 
8.700 γρ., υπολείμματα αμμω νίτιδας συνολικού βάρους 
760 γρ., 4 τεμάχια  προω θητικής εκρη κτική ς ύ λ η ς  βάρους 
144 γρ., 25 κοινά καψ ύλλια  (πυροκροτητές), ΙΟ,δΟμέτρα 
βραδύκαυστο φ υτ ίλ ι χρώ ματος μαύρου, 1,25με'τρα ακα
ριαίο φ υτ ίλ ι χρώ ματος κόκκινου, 11 φ υσ ίγγια  πολεμι
κώ ν όπλω ν διάφορων διαμετρημάτων, 2 δ ίκαννα  παλαιού 
τύπου, 1 μαχαίρι εντός θή κη ς μήκους 21 εκ., 79 κροτί
δες, 2 πιστόλια κρότου, 2 μηχανήματα α νίχνευσης μετάλ
λων, 1 αρχαίος αμφορέας πήλινος με πώ μα ύψ ο υ ς 43,5 εκ., 
1 αρχαίο πήλινο  ειδώλιο ύψ ο υ ς 12 εκ., 1 αρχαίο πήλινο  
ειδώλιο γυνα ικείας μορφής ύψ ο υ ς 9,5 εκ., 1 αρχαίο πήλινο  
ειδώλιο πτη νού  ύ ψ ο υ ς 8,5 εκ., 1 αρχαίο μαχαιρίδιο σιδερέ
νιο μήκους 23,5 εκ., το χρηματικό  ποσό τω ν 2.000 ευρώ. 
Τα κατασχεθέντα αρχαία αντικείμενα  επιδείχθησαν σε

αρμόδιο αρχαιολόγο ο οποίος αποφάν- j 
θηκε ότι εμ π ίπτουν στις διατάξεις του ^
Ν όμου 3028/2002 «Για τη ν  προστασία 
τω ν αρχαιοτήτω ν και εν γένει τη ς πολιτισ τι
κ ή ς κληρονομιάς» και χρονολογούνται στην 
κλασσική περίοδο (490-323 π.χ.).
Γ. Α στυνομικοί τη ς  Υ.Α. Α γρίνιου συνέλαβαν 49χρονο 
ημεδαπό, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλλη
ψ η ς  για  απάτη και 14 καταδικαστικές αποφάσεις του Π ρω 
τοδικείου Κ ορίνθου γ ια  ακάλυπτες επιταγές. Το άθροισμα 
τω ν  πο ινώ ν τω ν  καταδικαστικώ ν αποφάσεων του  49χρο- 
νου  συλληφθέντα  είναι 141 μήνες φ υλάκισης και χρημα
τ ικ ή  πο ινή  14.500 ευρώ.
Δ. Α στυνομικο ί τη ς  Υ.Α. Α γρίνιου αξιοποιώντας κατάλ
ληλη πληροφορία εντόπισαν και συνέλαβαν τον 32χρονο 
αλλοδαπό σε βάρος του  οποίου εκκρεμούσε Ε υρω πα
ϊκό  ένταλμα σ ύλληψ ης γ ια  απαγω γή, παράνομη κατα
κράτηση και παραβίαση οικιακού ασύλου, αδικήματα τα 
οποία είχε διαπράξει στη χώ ρα του.
Ε. Συνελήφθησαν από αστυνομ ικούς του Τ.Δ.Ν. Α γρί
νιου, 3 αλλοδαποί, υπήκοοι Ιράκ, Τυνησίας και Αλβα
νίας, ηλ ικ ίας 3 2 ,2 9 ,2 5  ετώ ν αντίστοιχα, κατηγορούμενοι 
γ ια  εμπορία και κατοχή ναρκω τικώ ν ουσιών. Ειδικότερα, 
μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριώ ν στο Γαλά
τσι Α ττικής, αστυνομικός το υ  Τ.Δ.Ν. Α γρίνιου, προσποι
ούμενος τον πελάτη, συνάντησε τους συλληφθέντες, οι 
οποίοι του παρέδωσαν 3 νά ιλον ουσκευασίες που  περιεί
χα ν  ηρω ίνη  βάρους 204 ,98  και 3 γρ. αντίστοιχα, α ν τ ί του 
χρηματικού  ποσού τω ν  5.100 ευρώ.
Οι παραπάνω  ναρκω τικές ουσίες κατασχέθηκαν, καθώ ς 
και 4 κ ινη τά  τηλέφω να και πέντε κάρτες που  βρέθηκαν 
στη κατοχή  τω ν δραστών, Ε πιπλέον κατασχέθηκε και το 
αυτοκίνητο, με το οποίο οι δράστες μετέβησαν στο σημείο 
συνάντησης, ω ς μέσο μεταφοράς ναρκω τικώ ν ουσιών. 
ΣΤ. Συνελήφ θη  στο Α γρίνιο από Α στυνομικούς τη ς  Υ.Α. 
Α γρίνιου ένας αλλοδαπός ηλικ ίας 34 ετώ ν διότι από κοι
νού  με σύνεργό του, ο οποίος αναζητείται, με τη  μέθοδο 
της αναρρίχησης είχαν διαπράξει τουλάχιστον δέκα κλο
πές - διαρρήξεις σε ο ικίες στη περιοχή του  Α γρίνιου.
Ο 34χρονος αλλοδαπός, με τη  μέθοδο τη ς  αναρρίχησης 
δρούσε σε περιοχές του Α γρίνιου, έχοντας αποκομίσει 
μέχρι σήμερα μεγάλα παράνομα περιουσιακά οφέλη. Εξε
τάζεται η συμμετοχή του  και σε άλλες αξιόποινες πράξεις. 
Ζ. Από τη ν  Υ.Α. Α γρίνιου εξιχνιάσθηκαν 7 περιπτώ σεις 
εξαπάτησης ηλικ ιω μένω ν ατόμων σ την ευρύτερη  περι
οχή  του Δ ήμου Α γρίνιου. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι 
σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονου ημεδαπού, 
ο οποίος ενεργούσε άλλες φορές μόνος του  και άλλοτε 
με σύνεργό, προβαίνοντας σε εξαπατήσεις ηλικ ιω μένω ν 
κυρ ίω ς ατόμων αποσπώ ντας τους χρημ ατικά  ποσά, προ
σποιούμενοι υπαλλήλους τη ς  εφορίας, άλλων δημοσίων
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υπηρεσιών, ή  φ ιλ ικά  πρόσωπα σ υγγεν ικώ ν τους ατόμων. 
Το συνολικό ποσό που  είχαν καταφέρει να  αποσπάσουν 
ανήλθε στα 13.090 ευρώ.
Η. Σ υνελήφ θη  στο Λουτρό Β άλτου Α ιτωλοακαρνανίας 
1 αλλοδαπός υπήκοος Αλβανίας, ηλ ικ ίας 20 ετών, γ ια  
παράβαση του νόμου που  αφορά τα  ναρκω τικά. Ε ιδι
κότερα, ασ τυνομ ικο ί του  Α.Τ. Α μφιλοχίας και του  Σ.Τ. 
Αμφιλοχίας, ενεργούντες από κοινού αστυνομικούς ελέγ
χους, στο ανω τέρω  σημείο, στάθμευσαν για  έλεγχο Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητο, με ελληνικές πινακίδες, το οποίο οδηγούσε 
ο παραπάνω  αλλοδαπός και κ ινούντα ν  με κατεύθυνση 
από Ιω άννινα  προς Α ντίρριο. Κατά τη  διάρκεια του  ελέγ
χου  ο οδηγός κατελήφ θη  να  μεταφέρει εντός τη ς  καμ π ί
νας του αυτ/του  και στο πορτ-παγκάζ αυτού  60 συνολικά 
ανισοβαρή δέματα που  περιείχαν αποξηραμένη ακατέργα
στη ινδ ική  κάνναβη, συνολικού μ.β. 64,795 γρ. Γ ια συμ
μετοχή στην παραπάνω  πράξη συνελήφθη το απόγευμα 
της ίδιας ημέρας σ την  Π άτρα Α χαΐας και ο ιδ ιοκτήτης του 
οχήματος (Έ λ λ η να ς  υπήκοος) ηλ ικ ίας 20 ετών. Οι ναρ
κω τικές ουσίες κατασχέθηκαν. Ε π ίσης κατασχέθηκε και 
το Ι.Χ.Ε. ω ς μέσο τέλεσης τη ς  παράνομης πράξης 
Θ. Συνελήφθησαν, από Α στυνομικούς του  Τ.Δ.Ν., Α γρί
νιου, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομ ικής επ ιχείρη
σης, 2 ημεδαποί ηλ ικ ίας 52 και 38 ετώ ν και ένας αλλοδα
πός υπήκοος Α λβανίας ηλ ικ ίας 38 ετών, διότι στη περιοχή 
τω ν λουτρώ ν Τ ρύφου Κ ατούνας Αιτωλοακαρνανίας, 
εντός εκχερσω μένης δασικής έκτασης, καλλιεργούσαν 
από κοινού με άλλα δύο άτομα, τα οποία αναζητούνται, 
1.295 φ υ τά  κάνναβης, ύ ψ ο υ ς δυόμισι έως τρ ιώ ν μέτρω ν 
τα  καθένα. Η  έκταση τη ς  φ υτείας ή τα ν  περ ίπου 8 στρέμ
ματα περιβαλλόμενη από φ υσ ική  κά λυψ η  και οι καλλι
εργητές είχαν κατασκευάσει 7 πρόχειρα παραπήγματα με 
οικιακό εξοπλισμό και τρόφιμα προκειμένου να  παραμέ
νουν  στο χώρο όλη τη ν  ημέρα. Σ την  κατοχή  τω ν συλλη- 
φ θέντω ν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 6 νά ιλον δέματα 
που  περιείχαν ακατέργαστη ινδ ική  κάνναβη βάρους περ ί
που 40 κιλώ ν, 1 ημιαυτόματο πολεμικό τυφ έκιο  τύπου  
Kalashnikov, 2 γεμιστήρες, 23 σφαίρες, 2 κάλυκες, 6 
κ ινη τά  τηλέφω να, 9 κάρτες sim, to  χρημ ατικό  ποσό τω ν 
4.500 ευρώ  και τω ν 3.700 Leke Α λβανίας και πολλά καλ
λ ιεργητικά  εργαλεία και λάστιχα ποτίσματος.
I. Συνελήφ θη  στο Α γρίνιο από Α στυνομικούς τη ς  Υ.Α. 
Α γρίνιου, ένας αλλοδαπός άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, 
ηλ ικ ίας 49 ετώ ν διότι είχε διαπράξει σ την  ευρύτερη  περι
οχή του Α γρίνιου, 18 συνολικά κλοπές -  διαρρήξεις, 
κυρ ίω ς με τη  μέθοδο τη ς  αναρρίχησης αφαιρώ ντας χρ ή 
ματα, τιμαλφή, κ ινη τά  τηλέφωνα, φορητούς ηλεκτρονι
κούς υπολογιστές αλλά και είδη ρουχισμού και τρόφιμα. 
Από τον έλεγχο τω ν  στοιχείω ν ταυτότη τα ς του  δράστη 
διαπιστώ θηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσαν 3 καταδικα- 
στικές αποφάσεις. Ε κτιμάτα ι ότι ο δράστης από τη ν  παρά

νομη δραστηριότητά του είχε αποκομίσει παράνομα περ ι
ουσιακά οφέλη π ο υ  ανέρχονται στο ποσό τουλάχιστον 
τω ν 10.000 ευρώ.
Κ. Ε ντοπ ίσ τηκαν στο Μ ύτικα  Α ιτ/νίας από Α στυνομι
κούς τη ς  Ο.Π.Κ.Ε. 53 αλλοδαποί οι οποίοι μεταφέρθηκαν 
στο σημείο από τη ν  Α θήνα, προκειμένου επιβιβαστούν σε 
πλω τό  μέσο με προορισμό τη ν  Ιταλία  με α ντίτιμ ο  2.500 
ευρώ  ο καθένας. Από τους 53 συνολικά αλλοδαπούς, συνε
λήφθησαν οι 16 για  παράνομη είσοδο και παραμονή στη 
χώρα, σε βάρος τω ν οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία.
Λ, Ύ στερα  από ευρεία α σ τυνομ ική  επιχείρηση που  πραγ
ματοποιήθηκε σ την  περιοχή Σταδίου παρουσία δύο δικα
στικώ ν λειτουργώ ν, ελέγχθησαν 45 άτομα και 25 οχήματα, 
προσήχθησαν 21 άτομα σ την Υ.Α.Αγρίνιου, σ υνελήφ θη
σαν 9 άτομα, κατασχέθηκαν 2 δ ίκυκλα  μοτοποδήλατα, μία 
κ εντρ ική  μονάδα ηλεκτρονικού  υπολογιστή , μ ία  οθόνη, 
ένας εν ισ χυτής και ένα play sta tion , εξιχνιάστηκαν 2 υπο
θέσεις κλοπώ ν δ ικύκλω ν και μ ία  υπόθεση κλοπής ηλε
κτρ ικώ ν  -  η λεκτρονικώ ν συσκευώ ν και δ ιενεργήθηκαν 
18 νομότυπες κ α τ’ οίκον έρευνες. Ε π ίσης συνελήφθησαν 
8 άτομα τα  οποία πραγματοποιούσαν κλοπή ηλεκτρ ικού  
ρεύματος από κεντρ ικό  π υλώ να  τη ς  Δ.Ε.Η.
Μ. Σ υνελήφθησαν στον Εμπεσό Α ιτ/νίας από Α στυνομι
κούς του  Α.Τ. Εμπεσού 3 ημεδαποί ένας άνδρας και δύο 
γυναίκες, ηλ ικ ία ς 35, 30 και 38 ετώ ν αντίστοιχα, γ ια  
κλοπή  αντιποίηση και κατοχή  να ρκω τικώ ν  ουσιών. 
Ε ιδικότερα οι δράστες προσποιούμενοι Υ παλλήλους της 
Π ρόνοιας του  Υ πουργείου Υγείας εισέρχονταν σε οικίες 
ηλικ ιω μένω ν όπου με τη  μέθοδο τη ς  απασχόλησης αφαι- 
ρούσαν χρη μ α τικά  ποσά. Σ τη ν  κατοχή  τη ς  38χρονης, 
βρέθηκαν κατά  τη  σ ύλληψ ή  τη ς  και κατασχέθηκαν 9 
ναρκω τικά  χά π ια  Xanax, ενώ  από τον  έλεγχο τω ν στοι
χε ίω ν ταυτότη τα ς του  35χρονου προέκυψ ε ότι σε βάρος 
του εκκρεμούσε καταδικαστική  απόφαση φ υλάκισ ης 14 
μηνώ ν.
Ν. Σ υνελήφ θη  στον Κ ουβαρά Α ιτ/νίας από Α στυνομικούς 
τη ς  Υ.Α. Α γρίνιου ένας ημεδαπός άνδρας, ηλ ικ ίας 61 ετώ ν 
για  παράνομη κ ατοχή  όπλου και πυρομαχικώ ν, αρχαιοκα
πηλία  και κατοχή  να ρκω τικώ ν  ουσιών.
Ξ. Μ ετά από σ υντονισμένες αστυνομ ικές έρευνες τη ς  Υ.Α. 
Α γρίνιου, εξαρθρώθηκε εγκλη μ α τική  ομάδα αποτελού- 
μενη  από δύο αλλοδαπούς υπηκόους Α λβανίας η λ ικ ία ς 25 
και 23 ετώ ν ( συνελήφθησαν στη  Π άλαιρο Αιτ/νίας), μία 
αλλοδαπή υπήκοο Ρουμανίας ηλ ικ ίας 29 ετώ ν και άλλα 
τρία  άτομα Α λβανικής υπηκοότητας τα οποία αναζητού- 
νται.
Η  σ υγκεκριμένη  εγκλη μ α τική  ομάδα κατείχε βαρύ οπλι
σμό, διέπραττε διαρρήξεις και κλοπές κ α τ’ εξακολούθηση 
σε χρυσοχοεία και οχήματα. Η  αξία τω ν κοσμημάτω ν που 
αφαίρεσαν οι δράστες ανέρχεται στο ποσό τω ν 70.000 
ευρώ. ]
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΣΤΟΛΕΣ

ΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ

καταστήματα
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Λ.Θρακομακεδόνων 85 
Αχαρνές Ί36 79
Τηλ.: 210 2448515-7 6-17  
Φαξ: 210 2448597

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

Κοντά σας με 3
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ & ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Προσφορά
7 · Με την αγορά ΣΤΟΛΗΣ Χιτώνιο - Παντελόνι ή Χιτώνιο - Φούστα, 

Δ ί (η ραφή ενός επιπλέον παντελονιού ή μιας φούστας)*.
2 · Με την αγορά δύο ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΩΝ ΛΩΡΟ ένα υποκάμισο.

* Παντελόνι ή φούστα καθημερινής στολής



[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ζ

Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΟΥΤΣΗ

Τελετή για τον αποχαιρετισμό και τον απολογισμό της θητείας χου 
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Χρήστου Παπουτσή, πραγματο
ποιήθηκε την Τετάρτη 29 Φεβρουάριου 2012.
Ο κ. Παπουτσής παρουσίασε τον απολογισμό του έργου της 17μηνης 
παραμονής του στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στην ομιλία 
του μεταξύ άλλων τόνισε: «Με τη νέα διάρθρωση του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη ολοκληρώθηκε για πρώτη φορά στο Ελλη
νικό Κράτος ένας σταθερός, ενιαίος σχηματισμός, για εποπτεία και 
συντονισμό, όλων των κρατικών φορέων εσωτερικής ασφάλειας και 
πολιτικής προστασίας της χώρας. Δεκαεπτά μήνες στο Υπουργείο κι
νηθήκαμε με στόχο να εγγυηθούμε την αποτελεσματική προστασία 
της ασφάλειας των κατοίκων της χώρας μας αυστηρά μέσα στο πλαί
σιο του Κράτους Δικαίου. Κληθήκαμε κυριολεκτικά «εδώ και τώρα» 
να λύσουμε ταχύτατα τα συσσωρεμένα προβλήματα δεκαετιών που 
αφορούν την εγκληματικότητα, το άσυλο, την παράνομη μετανά
στευση, την υποβάθμιση των αστικών περιοχών. Εργαστήκαμε σε μια 
ιδιαίτερα κρίσιμη και ταραγμένη για την Ελλάδα περίοδο. Σε πρωτό
γνωρες συνθήκες για τη χώρα μας αλλά και για την κοινωνία».
Εθιμοτυπικά δώρα στον κ. Παπουτσή έδωσαν ο Γενικός Γραμματέ
ας Δημόσιας Τάξης και νυν Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.
Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Ασφάλειας Ναυσιπλο-

ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΗ ΔΕΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Τελετή επιμνημόσυνης δέησης υπέρ των αστυνομικών που «θυ
σίασαν» τη ζωή τους στο «βωμό» του καθήκοντος για την προάσπιση 
της ανθρώπινης ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολι
τών, πραγματοποιήθηκε στις 18 Φεβρουάριου, στον Ιερό Ναό Παμ- 
μεγίστων Ταξιαρχών. Από την ίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας, 
το 1984, μέχρι σήμερα (108) αστυνομικοί τραυματίσθηκαν θανάσιμα, 
είτε βρίσκονταν σε διαταγμένη υπηρεσία είτε όχι, υπερασπιζόμενοι το 
καθήκον τους τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα και την περιουσία 
των πολιτών. Οι θανάσιμοι τραυματισμοί προήλθαν κατά τη διάρκεια 
αιματηρών ένοπλων συμπλοκών, καταδιώξεων ένοπλων κακοποιών, 
τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και ατυχημάτων που συνέβησαν κα
τά την ενάσκηση των αστυνομικών τους καθηκόντων.
Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ο εκπρόσωπος του Μακαρι- 
ωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σεβασμιώτατος 
Μητροπολίτης Βελεσχίνου κ. Δαμασκηνός μαζί με τον Προϊστάμενο 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Αρχιμαν
δρίτη κ. Νεκτάριο Κιούλο.

Στην τελετή παρέστησαν Βουλευτές -  εκπρόσωποι των πο
λιτικών κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Γενικός 
Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και νυν Υφυπουργός Προστα
σίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, σύσσωμη η υπη
ρεσιακή ηγεσία του Σώματος, με επικεφαλής τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Νικόλαο Παπαγιαννό- 
πουλο, αξιωματικοί και λοιπό προσωπικό, εκπρόσωποι των 
συνδικαλιστικών φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας συγγε
νείς των θυμάτων αστυνομικών και πλήθος κόσμου.
Μετά τις σύντομες ομιλίες του κ. Γενικού και του Αρχηγού 
του Σώματος κατατέθηκαν στεφάνια στο Μνημείο Πεσόντων 
Αστυνομικών, που βρίσκεται στην είσοδο των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Α/Α [ 9 4  ] ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΐας κ. Αθανάσιος Χριστόπουλος ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος ο Αρχηγός του 
Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής Αντιναύαρχος Κων/ 
νος Σούλης ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος 
Παναγιώτη Μπονάτσος και ο Διοικητής της Ε.Υ.Π. κ. Κων/νος Μπί- 
κας, οι οποίοι εξέφρασαν τις θερμές τους ευχαριστίες για τη συνεργα
σία που είχαν με τον κ. Υπουργό.



ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΑΜΙΝΗ

Στην ενίσχυση της συνεργασίας του 
Υπουργείου Προστασίας χου Πολίτη και 
του Δήμου της Αθήνας με σειρά κοινών 
δράσεων συμφώνησαν κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης που είχαν (14.3.2012) ο 
Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχά- 
λης Χρυσοχοΐδης και ο Δήμαρχος Αθηναί
ων Γιώργος Καμίνης.
Κοινό στόχο αποτελεί η αναβάθμιση του 
Κέντρου της Αθήνας, η ενίσχυση του αι
σθήματος ασφάλειας και η βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών.
Ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα σημεία που διαμορφώνουν 
το πλαίσιο συνεργασίας Αστυνομίας και Δήμου και εστιάζονται στα 
εξής:
► Δραστική πάταξη του παραεμπορίου σε όσους χώρους του αστικού 
ιστού εξακολουθούν να λειτουργούν σαν άβατα παραβατικότητας και 
ανομίας.

► Δημιουργία μικτών συνεργείων για: το 
παραεμπόριο και τα Σαββατοκύριακα, τα 
εγκαταλελειμμένα κτίρια, τις εκδιδόμενες 
γυναίκες και τη σφράγιση των παράνομων 
οίκων ανοχής.
► Σύσταση μεικτής ομάδας ΕΛ.ΑΣ και Δή
μου, η οποία σε καθημερινή βάση θα ανταλ- 
λάσει πληροφορίες, θα σχεδιάζει και θα υλο
ποιεί στοχευμένες επιχειρήσεις στο Κέντρο.
► Ανεύρεση και λειτουργία από το Δήμο 
και άλλων χώρων «προένταξης» εκτός ιστο

ρικού κέντρου, με στόχο την αποκέντρωση του προβλήματος των χρη
στών τοξικών ουσιών.
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Προστασίας του 
Πολίτη Μανώλης Όθωνας ο Υφυπουργός Ελευθέριος Οικονόμου, ο 
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας κ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος 
και Ανώτατοι Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Με παρελάσεις και ομιλίες σε όλες τις 
αστυνομικές Υπηρεσίες γιορτάστηκε και φέ
τος η επέτειος της Εθνικής Παλιγγενεσίας.
Στο μήνυμά του ο Υπουργός Προστασί
ας του Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης 
τόνισε:
«Η Ελλάδα σήμερα, συνεχίζει να δοκιμάζε
ται σαν έθνος, σαν λαός.
Δοκιμάζεται και δίνει μάχες σε πολλά μέτω
πα, εσωτερικά και διεθνώς, σε ένα εξαιρετι
κά δύσκολο και ρευστό παγκόσμιο 
περιβάλλον.
Κατορθώσαμε να επιτύχουμε προ- 
σφάτως μια σημαντική νίκη και 
αυτό ήταν ένα πρώτο βήμα για να 
μπορέσουμε να κατευθυνθούμε <π- 
γά-σιγά αλλά σταθερά προς την έξο
δο από την κρίση.
Μια κρίση κατ’ αρχάς οικονομική, 
με επεκτάσεις όμως κοινωνικές και 
πολιτικές. Το διακύβευμα είναι σύν
θετο και πρωχίστως εθνικό.
Αυτό που χρειαζόμαστε τούτη την 
ώρα, στην παρούσα συγκυρία, είναι 
ενότητα και ομοψυχία.
Η ενότητα όλων μας, όλων των πολιτικών δυνάμεων αλλά και όλων 
των πολιτών, είναι η βάση ώστε να ανασυντάξουμε τη χώρα.
'Ωστε να οδηγήσουμε, όλοι μαζί, την Ελλάδα σε μια διαδρομή περηφά
νιας και ανάπτυξης.
Μια πορεία επίπονη, που χρειάζεται αλήθειες, υπευθυνότητα μα πάνω 
απ' όλα δικαιοσύνη. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε ανάγκη να 
εμπνευστούμε, να οδηγηθούμε από τα ιδανικά και τις αξίες των αγωνι
στών του 1821 που σήκωσαν τη σημαία της Ελληνικής Επανάστασης, 

για Ελευθερία και Εθνική ανεξαρτησία.
Ο ελάχιστος φόρος τιμής που μπορούμε 
να αποτίσουμε στη μνήμη όλων εκείνων 
των ηρώων, που υπερασπίστηκαν με 
ελάχιστα μέσα αλλά πάνω από όλα με την 
αυτοθυσία τους, την πατρίδα, το έθνος, το 
λαό: Είναι να διατηρήσουμε την εθνική 
ομοψυχία και ενότητα

Οφείλουμε, ειδικά σήμερα, αλλά και πάντα, 
να πράττουμε το ελάχιστο στη μνήμη τους, 
που δεν είναι άλλο από το να δρούμε αποφα
σιστικά, υπεύθυνα, ώριμα, πέρα από μισαλ
λοδοξίες και φανατισμούς.
Σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, για να αποκτήσει 
ελπίδα και προοπτική η χώρα μας, με απτά 
αποτελέσματα ανάπτυξης χρειάζεται όλοι να 
συνεργαστούμε με αποφασιστικότητα, αλλη
λεγγύη, υπευθυνότητα, επιλέγοντας το διά

λογο και απορρίπτοντας τη βία.
Τη σημερινή ημέρα επετείου της 
25ης Μαρτίου, επετείου του Μεγά
λου Αγώνα των Ελλήνων, οφείλου
με να δώσουμε μόνο μια υπόσχεση, 
όλοι μαζί από κοινού: ότι θα κάνουμε 
την Ελλάδα μια χώρα η οποία θα εί
ναι ένας χώρος ασφάλειας, ειρήνης, 
ελευθερίας δικαιοσύνης και ίσης 
μεταχείρισης.
'Εχουμε ιερό χρέος στη μνήμη των 
αγώνων του Έθνους και ιερή υπο
χρέωση στις επερχόμενες γενιές να 
αφήσουμε κι εμείς τη δική μας παρα
καταθήκη και να οικοδομήσουμε τα 

θεμέλια του μέλλοντος της Ελλάδας στις αρχές της Δημοκρατίας, της 
Ισονομίας και Ισοπολιτείας.
Στον αγώνα αυτό της Πολιτείας όλα τα στελέχη των Σωμάτων Ασφα
λείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης υπηρετούν το καθήκον τους για τη 
διασφάλιση της νομιμότητας την προστασία της κοινωνικής ειρήνης 
και την ασφάλεια των πολιτών. Υλοποιώντας τη θεσμική τους απο
στολή με γνώμονα τις αρχές του Κράτους Δικαίου, το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας».
Στο μήνυμά του ο Υφυπουργός Προ
στασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οι
κονόμου μεταξύ άλλων τόνιοε: «Τιμούμε 
την επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, μίας 
ιστορικής στιγμής που σφράγισε την εθνική 
μας πορεία. Οι αγωνιστές του '21, με αυτα
πάρνηση και ηρωισμό, θυσιάστηκαν στο 
όνομα της Ελευθερίας και της Ανεξαρτησίας
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Συνέβαλαν στο να ενταχθεί η Ελλάδα στον αστερισμό της Δημοκρατίας και στον πο
λιτικό χάρτη των ανεξάρτητων κρατών της γης. Άλλαξαν την πορεία της νεώτερης 
ελληνικής ιστορίας, μεταδίδοντας το μήνυμα: «Ελευθερία ή Θάνατος». Δίδαξαν ότι η 
υπεράσπιση της ελευθερίας δεν είναι ζήτημα αριθμών και υποδομών. Είναι ζήτημα 
αδούλωτου πνεύματος. Η ιστορική αυτή επέτειος έχει οικουμενικές διαστάσεις. Η 
Επανάσταση του 1821 είναι ένα από τα μεγάλα γεγονότα της παγκόσμιας ιστορί
ας κατά τον 19ο αιώνα. Σηματοδοτεί την αρχή του τέλους μιας αυτοκρατορίας που 
δυνάστευσε την Ανατολή για περισσότερους από τέσσερις αιώνες. Απασχόλησε την 
ευρωπαϊκή διπλωματία, ενεργοποίησε τις φιλελεύθερες συνειδήσεις και όπλισε με 
ελπίδα τους λαούς που αναζητούσαν την εθνική τους δικαίωση.
Στο πλαίσιο της ασταθούς παγκόσμιας συγκυρίας, η κορυφαία αυτή στιγμή της ιστο

ρίας καλεί τους 'Ελληνες να απελευθερώσουμε τις δυνάμεις και τη δημιουργικότητά μας και να ξαναγράψουμε ιστορία, μέσα από θυσίες που η 
εποχή απαιτεί Με τη σκέψη στον ηρωισμό και την ανιδιοτελή προσφορά των ηρώων του '21, οφείλουμε να αναμορφώσουμε την Ελλάδα, απαλ
λάσσοντας την από παθογένειες μεταδίδοντας το μήνυμα ότι οι Έλληνες παλεύουμε με αξιοπρέπεια για όσα μας ανήκουν ...».

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΩΝ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ»ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Εθνική Υπη
ρεσία Πληροφοριών, διοργάνωσε (29-3-2012) εκδήλωση, σχετικά με την ανάγκη 
θωράκισης απέναντι στις διαδικτυακές επιθέσεις και την προστασία της πληροφο
ριακής υποδομής κρίσιμων δομών και εταιρειών.
Στη συνάντηση παραβρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίσης χαιρετισμό απηύθυνε ο Εισαγγελέας 
της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Ιωάννης Δραγάτσης.
Επίσης παρέστησαν εκπρόσωποι κρίσιμων εθνικών υποδομών και εταιρειών της 
χώρας, από ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Υπουργείο Υγείας, Γενική Γραμματεία Πληρο
φοριακών Συστημάτων - Υπουργείο Οικονομικών, Διεύθυνση Πληροφορικής της 
Ελληνικής Αστυνομίας, Διεύθυνση Πληροφορικής του Πυροσβεστικού Σώματος,
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, COSMOTE, CYTA, FORTHNETGROUP, HOL,
VODAFONE, WIND, ΑΛΦΑ Τράπεζα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος, Τράπεζα E.F.G. EUROBANK, Τράπε
ζα Πειραιώς, Τράπεζα της Ελλάδος, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΣΤΑΣΥ Α Ε , ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις πρόσφατες διαδικτυακάς επιθέσεις σε κρατικές οργανώσεις, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις και 
αποτελεί την αρχή μιας στενής συνεργασίας και συντονισμένης προσπάθειας όλων των φορέων και θεσμών, για την αντιμετώπιση των διαδικτυ
ακών «απειλών» και των κυβερνοεπιθέσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2.000 ΑΤΟΜΩΝ -  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ξεκίνησε (2.4.2012) ιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των δύο χιλιάδων (2.000) ατόμων, που αποτελούν το προσωπικό φύλαξης των μουσείων 
και των αρχαιολογικών μας χώρων, με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών.
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε είκοσι τρεις πόλεις, σε όλη την επικράτεια, με την επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνδρομή 
του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α) και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 9 Απριλίου.
Κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος, στις εγκαταστάσεις του (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στην Αθήνα, παραβρέθηκαν και απηύθυναν σύντο

μους χαιρετισμούς ο Υπουργός Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Παύλος Γερουλάνος και 
ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου.
Παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλα
ος Παπαγιαννόπουλος ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας Αντι
στράτηγος Γρηγόριος Μπαλάκος, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, Αντιστράτηγος 
Αδαμάντιος Σταματάκης, ο Πρόεδρος του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α), 
κ. Μιχάλης Τσινισιζέλης η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Μουσείων -  Εκθέσεων και 
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού κα. Μα
ρία Λαγογιάννη, η Διευθύντρια της Εφορίας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολο- 
γίας κα Ελένη Παναγοπούλου, ο Διευθυντής του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου 
κ. Νικόλαος Καλτσάς, η Διευθύντρια της Γ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών 
Αρχαιοτήτων κα. Ελένη Μπάνου, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνι
κής Αστυνομίας και στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΟΝ  
Π ΡΕΣΒΗ  ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης και νυν Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέ
ριος Οικονόμου συναντήθηκε (1.3.2012), στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τον Πρέσβη 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Qiwen DU, στο πλαίσιο προγραμματισμένης επίσκεψης.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, επιβεβαιώθηκε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας των δύο χω
ρών σε θέματα εσωτερικής ασφάλειας και αμοιβαίου ενδιαφέροντος, ενώ εκφράστηκε η ισχυρή 
πολιτική βούληση για περαιτέρω ενδυνάμωση και διεύρυνση της διμερούς συνεργασίας.
Ο Κινέζος Πρέσβης, μεταξύ των άλλων, εξέφρασε τις ευχαριστίες της χώρας του για τον πολύτι
μο και καθοριστικό ρόλο των Ελληνικών Αρχών στη μεταφορά 13.000 υπηκόων Κίνας από τη 
Λιβύη, ενώ απηύθυνε πρόσκληση στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης για επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ  
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ »

Ο Υ φ υπουργός Π ροστασίας του  Π ολίτη, κ. Ελευθέριος Οικονόμου, παρευρέθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2012, και απηύθυνε χαιρετισμό σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πόνος Μυλωνάς». Η εκδήλωση

πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια, στο Κέντρο Πολιτι
σμού «Ελληνικός Κόσμος» (Πειραιώς 254, Ταύρος).
Στην ίδια εκδήλωση βραβεύτηκαν οι καλύτεροι τροχονόμοι για το 2011.
Στο χαιρετισμό του ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου ανέ
φερε χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων ότι «η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο ζήτημα νομοθε
σίας, έργων και υποδομών. Απαιτεί βαθιά και ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας και στάσεων. 
Αυτή την αλλαγή ενισχύουν πρωτοβουλίες όπως αυτή. Ό χ ι μόνο γιατί αποδεικνύουν 
περίτρανα τη δύναμη της κοινωνίας πολιτών, αλλά γιατί, αναγνωρίζοντας την προσπά
θεια των ανθρώπων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, τους δίνουν δύναμη να 
συνεχίσουν.
Εφαρμόζουμε ένα Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για την οδική ασφάλεια, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με 
πολύ καλά αποτελέσματα. Είμαι όμως ο τελευταίος που θα υποστήριζα ότι έχουμε πετύχει 
όλους τους στόχους μας. Στον αγώνα μας για την επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου 
οδικής ασφάλειας έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας»
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας 
Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπαλάκος, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής 
Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Κρόκος, ο Διευθυντής Τροχαίας του Αρχηγείου της ΕΑΑΣ 
Ταξίαρχος Ανδρέας Κορδολαίμης και άλλοι αξιωματικοί της Τροχαίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜ ΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (S.O.C.A.) ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο λοκληρώθηκε με επ ιτυ χ ία  το πενθήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο σε θέματα Ανάλυσης Εγκληματολογικών Πληροφοριών, που πραγματο
ποιήθηκε από την Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συνεργασία της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυ
νομίας, από την 13 έως και την 17-02-2012, σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.
Στους συμμετέχοντες, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του σεμιναρίου απονεμήθηκαν πτυχία από τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου 
στην Αθήνα κ. David Landsman και τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης και νυν Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριο Οικο
νόμου. Στο σύντομο χαιρετισμό που απηύθυνε ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου ευχαρίστησε τόσο τους εκπαιδευόμενους, όσο και τους 
εκπαιδευτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, για τα εποικοδομητικά αποτελέσματα που επήλθαν την εβδομάδα αυτή.
Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο κ. Γενικός, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω το SOCA και την Βρετανική Πρεσβεία στην Αθή
να για την εκπαίδευση που παρείχαν στους Έ λληνες Αστυνομικούς...Η 
συγκεκριμένη εκπαίδευση ήταν υψηλού επιπέδου, με διαδικασίες εκμά
θησης που στηρίζονταν στην ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευομένων, με 
πρακτικές ασκήσεις και σενάρια, βασισμένα στην πραγματική αστυνομι
κή έρευνα. ».
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας με την Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος 
( Serious Organized Crime Agency - S.O.CA) του Ηνωμένου Βασιλείου, 
μετά από πρωτοβουλία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι- 
στρατήγου Νικολάου Παπαγιαννόπουλου.
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Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ  
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜ ΑΝΙΑΣ

Ο Α ρχηγός τη ς  Ε λλη νικ ής Α στυνομίας, Αντιστράτηγος Νικόλαος Παπαγιαννόπουλος συναντή
θηκε (15-3-2012) με τον Αρχηγό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας κ. Matthias Seeger, 
στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που πραγματοποίησε στη χώρα μας.
Η  επίσκεψη του Αρχηγού της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο των διμερών σχέσεων των δύο Αστυνομικών Σωμάτων για την αναβάθμιση και ενδυνάμωση 
της αστυνομικής συνεργασίας στο ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης.
Στη συνάντηση, συμμετείχαν από ελληνικής πλευράς ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αλλοδαπών του 
Αρχηγείου Υποστράτηγος Εμμανουήλ Κατριαδάκης, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αερολιμένα Αθη
νών Ταξίαρχος Γεώργιος Τσερλεντάκης και η Τμηματάρχης του Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένω σης Δι
εθνών Σχέσεων και Αποστολών της Δ.Δ Α Σ ., Αστυνομική Διευθύντρια Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ενώ 
τον Αρχηγό της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας συνοδέυσαν ο Αστυνομικός Διευθυντής 
κ. Alexander Fritsch και ο Αξιωματικός Σύνδεσμος κ. Wolfgang Hohler -  Brockmann.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, από ελληνικής πλευράς παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών 
ροών ( Action Plan ), καθώς και το Ειδικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης μέσω των Διεθνών Αερολιμένων 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, έγινε αναφορά στη συνεργασία με τον Frontex και τη συνεισφορά της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Αστυ
νομίας, μέσω του Ευρωπαϊκού αυτού Οργανισμού.
Στο πλαίσιο της συνάντησης οι δύο Αρχηγοί συναποφάσισαν την ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας καθώς και την ανταλλαγή Αστυνομι
κών Συνδέσμων, στους Διεθνείς Αερολιμένες Ελλάδας και Γερμανίας με καθήκοντα καθαρά συμβουλευτικού χαρακτήρα.
Από την πλευρά του, ο Αρχηγός της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας υποστήριξε τις ελληνικές θέσεις σχετικά με τη Συμφωνία Επα- 
νεισδοχής Ελλάδας -  Τουρκίας.
Η επίσκεψη του Αρχηγού της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Γερμανίας συνεχίστηκε με τη μετάβασή του στην περιοχή του Έβρου, όπου είχε 
συναντήσεις με τους επικεφαλής Αξιωματικούς στην περιοχή. Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης, καθώς και τους Αστυνομικούς Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων Ορεστιάδας και Αλεξανδρούπολης.

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

Π τυχία  α πονεμ ήθηκαν (17-02-2012) στους είκοσι εν
νέα (29) συνολικά Αξιωματικούς, που αποφοίτησαν από 
το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών 
-  Στελεχών (Τ.Ε.Μ.Ε.Σ.) της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας 
Ο Αρχηγός του Σώματος, Αντιστράτηγος Νικόλαος Πα- 
παγιαννόπουλος απένειμε τα πτυχία στους ανώτερους 
πλέον Αξιωματικούς, που αποφοίτησαν από τη Σχολή, η 
οποία λειτουργεί στους Θρακομακεδόνες Α ττικής 
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Προϊστάμενος της Θρη
σκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κι- 
ούλος
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Βουλευτής Βασίλειος Οι
κονόμου, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι

στράτηγος Νικόλαος Σερέτης, ο Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος, Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπαλάκος, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου 
του Αρχηγείου Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Α ττικής Υποστράτηγος Ιωάννης Λιούκας ο 
Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής, Υποστράτηγος Παναγιώτης Φ λήρης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης 
Υποστράτηγος Ανδρέας Κατσιμπέρης ο Αναπληρωτής του Κλάδου Ασφάλειας, Υποστράτηγος Βασίλειος Κουσούτης ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Δημήτριος Μπαλής, ο Διευθυντής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Κωνσταντίνος 
Κοντέλας, Διευθυντές των Διευθύνσεων των Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, άλλοι Αξιωματικοί του Σώματος και αστυνομι
κό προσωπικό, καθηγητές των Σχολών, αντιπροσωπείες εκπαιδευομένων και μετεκπαιδευόμενων των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας, 
καθώς μέλη και συγγενείς των αποφοιτήσαντων Αξιωματικών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τελετή απονομ ής Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων, πραγματοποιήθηκε 
την 28.03.2012, στην έδρα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελλη
νικής Αστυνομίας στους Θρακομακεδόνες Α ττικής σε είκοσι τέσσερις 
(24) αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας του 
Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής του Πυροσβεστικού 
Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων και ανώτερων υπαλλήλων του ευ
ρύτερου Δημόσιου τομέα.

Ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μανώλης 'Οθωνας απένει- 
με τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα στους απόφοιτους της Σχολής.
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιλίου 
Αχαρνών & Πετρουπόλεως κ.κ. Αθηναγόρας μετά του Προϊστάμενου 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσι
ολογιότατου Αρχιμανδρίτη κ. Νεκτάριου Κιούλου. Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκαν ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Κοινοβου-
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λευτικής Ομάδας χης Ν.Δ. κ. Αθανάσιος Μπούρας, ο εκπρόσωπος ίου 
ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γεώργιος Γεωργίου, ο ανεξάρτητος βουλευτής Περιφέρει
ας κ. Βασίλειος Οικονόμου και καθηγητές των Σχολών της Ελληνι
κής Αστυνομίας.
Επιπλέον παρέστησαν, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας,
Αντιστράτηγος Νικόλαος Σερέτης, ο Προϊστάμενος του Επιτελείου 
Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης, εκπρόσωποι των Αρχηγών 
του ΑΣ. -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Π.Σ., των Γενικών Επιτε
λείων Στρατού και Αεροπορίας ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακα
δημίας ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας ο Υποδιοικητής
της Σχολής Εθνικής Άμυνας άλλοι ανώτεροι και ανώτατοι Αξιωματικοί του Σώματος και αστυνομικά προσωπικό, όλων των βαθμιδών.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Π τυχία  απονεμήθηκαν (30.03.2012) στους 
ογδόντα έξι (86) συνολικά Αξιωματικούς Ει
δικών Καθηκόντων, που αποφοίτησαν από το 
Τμήμα Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών της Σχο
λής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, στους Θρακομακεδόνες 
Αττικής.
Ο Αρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Νι
κόλαος Παπαγιαννόπουλος απένειμε τα πτυχία 
στους νέους αξιωματικούς οι οποίοι κατέχουν 
ειδικότητες όπως Οικονομικοί, Πληροφορικής,
Τεχνικοί, Υγειονομικοί, Νομικοί, Διοικητικοί,
Εγκληματολογικών Εργαστηρίων και θα στε
λεχώσουν, στους αντίστοιχους τομείς τις Υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Προϊστάμενος 
της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιμανδρίτης κ. Νεκτάριος Κιούλος. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Βουλευτής

της Ν.Δ. κ. Νικόλαος Καντερές ο Αντιδήμαρχος Αχαρνών κ. Νικόλαος Κατσανδρής και 
καθηγητές των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας
Επιπλέον παρέστησαν, ο Υπαρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Νι
κόλαος Σερέτης, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος Αντιστράτηγος 
Γρηγόριος Μπαλάκος ο Προϊστάμενος του Επιτελείου, Αντιστράτηγος Αδαμάντιος 
Σταματάκης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονομοτεχνικών και Πληροφορικής Υπο
στράτηγος Παναγιώτης Φλήρης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφαλείας Υποστράτη
γος Χρήστος Καλλίνης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος Ανδρέας 
Κατσιμπέρης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Υποστράτηγος Ιωάννης Καλαμαράς, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρ- 
χος Δημήτριος Μπαλής ο Διευθυντής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
της Ελληνικής Αστυνομίας Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κοντέλας άλλοι αξιωματικοί του 
Σώματος και αστυνομικό προσωπικό όλων των βαθμιδών.

ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΦΙΛΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ ην κ οπή  τη ς  π ρ ω τοχρ ονιά τ ικη ς π ίτα ς  στα Γραφεία του Ομίλου 
(13.2.2012) πραγματοποίησε ο Ό μιλος Κυριών Φίλων Αστυνομίας 
Πειραιά, με πρωτοβουλία της προέδρου κ. Ό λγας Ρούσσου και του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου.
Με την ευκαιρία της εκδήλωσης ο Ό μιλος βράβευσε τριάντα πέντε 
(35) παιδιά αστυνομικών των Υπηρεσιών του Πειραιά, που εισήχθη- 
σαν σε Ανώτατα και Τεχνολογικά Ιδρύματα κατά το τρέχον εκπαιδευ
τικό έτος, προσφέροντας σε καθένα οικονομι
κή ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ευρώ.
Η πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ομίλου 
παρέδωσαν επίσης στην Διεύθυνση της Αστυ
νομίας Πειραιά για την κάλυψη των αναγκών 
της εξήντα (60) αλεξίσφαιρα γιλέκα εκφράζο
ντας μ ’ αυτόν τον τρόπο την συμπαράσταση 
και την εκτίμηση που τρέφουν για το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υποστράτηγος κ. 
Παναγιώτης Φλήρης ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, ο Α'Αναπλ. Δ/ντή της Δ/νσης Αστυνομίας Πειραιά κ. Πα
ναγιώτης Αλειφέρης, ο Αστυν. Δ/ντής π. Ιωάννης Κοκκώνης που ευ
λόγησε και την πίτα του Ομίλου, ο Αστυν. Δ/ντής Χρήστος Κονδύλης 
της Δ.Ε.Υ, ο πρόεδρος της ΔΕΑ Πειραιώς και Νήσων Αστυν. Δ/ντής 
Σταύρος Μπαζάκος, ο εκπρόσωπος του εθνικού τμήματος της ΔΕΑ 

Εμμανουήλ Στρατουδάκης, ο Διοικη
τής Τροχαίας Πειραιά Αστυν. Α' Σπυ
ρίδων Λάσκος, ο πρόεδρος της Λέσχης 
Αστυνομικών Πειραιά Αντιστράτηγος 
ε.α. Ιωάννης Τετράδης, ο Αντιστράτη
γος ε.α. Γεώργιος Κορφοξυλιώτης, οι 
τ. Αρχηγοί κ. Λάος και κ. Λεμονής, ο 
Δ/ντής του «Παιδικό Σπίτι Πειραιά» κ. 
Λαλαούνης και πλήθος κόσμου.
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[  ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ :

ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Ό μ ιλ ο ς  Φ ίλω ν Ε λλη νικ ής Α στυνομίας 
Δ υ τικ ή ς  Α ττικής τέλεσε την Κυριακή 
19 Φεβρουάριου 2012 και ώρα 11.30 το ετήσιο 
μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως, 
των Ειδικών Φρουρών: Ιωάννη Ευαγγελινέλη 
και Γεώργιου Σκυλογιάννη, 
στο σημείο που εκτελέστηκαν εν ψυχρώ εν ώρα 
καθήκοντος.
Στο μνημόσυνο ιερούργησε ο Μητροπολίτης 
Πειραιά κ..κ. Σεραφείμ,
ο Αστ. Δ/ντης πατέρας Ιωάννης και ιερείς από 
την ενορία του Αγ. I. Ρέντη.

Παρέστησαν οι οικογένειες των δύο Ειδ. Φρουρών και τίμησαν την μνήμη τους, 
αξιωματικοί και αστυνομικοί από όλη την Αττική, μέλη του Ομίλου και πλήθος κόσμου, 
στο τέλος του μυστηρίου κατέθεσαν στεφάνια, εκπρόσωπος του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας εκπρόσωποι από τα κόμματα του 
κοινοβουλίου, ο Δήμαρχος Νίκαιας -  Αγ. I. Ρέντη και ο πρόεδρος του Ομίλου.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΣΤΟ ΛΑΓΟΝΗΣΙ

Σε μ ια  σεμνή τελετή απονεμήθηκαν 
π τυ χ ία  σε εκπαιδευτές Αστυνομικής 
Αυτοάμυνας -  Αυτοπροστασίας -  Οπλο- 
τεχνικής -  Σκοποβολής, στις εγκατα
στάσεις του Τ.ΕΙΔ Α Ε . Λαγονησίου την 
10.3.2012. Την τελετή τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Διευθυντής της Αστυ
νομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Δημή- 
τριος Μ παλής ο Διευθυντής της Σχολής 
Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Κωνσταντίνος Κοντέλας, ο Διοικητής της Αερονομίας και ο Διοικητής 
του Τ.ΕΙΔ.ΑΕ. Λαγονησίου Υ/Α' Θωμάς Χαραλάμπης.

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ -  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦ ΕΔΡΩ Ν ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Η Έ ν ω σ η  Α ποστράτων -  Σ υντα ξιούχω ν Ε φέδρω ν Σω μάτω ν Ασφαλείας Α ιγιαλείας 
«Η Πατρίς» (πρόεδρος ο Αναστάσιος Κατσωνόπουλος), πραγματοποίησε σε εκδήλωση του 
έλαβε χώρα στις 24.1.2012 σε αίθουσα του Ιδρύματος «Αγάπης Μέλαθρον ο Άγιος Χαράλα
μπος» στο Α γιο, την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Δ/ντής της ΑΔ. Αχαΐας Ταξίαρχος Δημήτριος Δριβήλας, ο Αστυν. Δ/ντής 
Κωνσταντίνος Κλουκινιώτης ο Δ/ντής της Αστυν. Υποδ/νσης Α γίου  Αστυν. Υποδ/ντής 
Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, οι Διοικητές των Αστυνομικών Υπηρεσιών Α γίου, εκπρόσωπος 
των Πολιτικών Υπαλλήλων της Αστυν. Υποδ/νσης Α γίου  και το σύνολο των μελών της 
Ένωσης.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ Τ.Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ

Την Π έμπτη 12.1.2012 πραγματοποιήθηκε Αγιασμός και κοπή πρωτο
χρονιάτικης πίτας στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης με την 
παρουσία του Προϊσταμένου της Θρησκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος

Φ ω τογραφικό στιγμ ιότυπο  από τις εκδηλώσεις της ΑΔ. Πέλλας με αφορμή τις εορτές του Δω- 
δεκαημέρου που πραγματοποίησε η Αστυνομική Διεύθυνση για τα παιδιά του προσωπικού των 
Αστυνομικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.
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Όλοι οι Αστυνομικοί κοντά στην
«Αστυνομική Ανασκόπηση»

Σ υνάδελφ ε,

Η «Αστυνομική Ανασκόπηση» είναι από τα μεγαλύτερα και αρχαιότερα ελληνικά περιο
δικά με συνεχή ροή έκδοσης από το 1953. Αποτελεί τη φυσική συνέχεια των «Αστυνομικών 
Χρονικών» και της «Επιθεώρησης Χωροφυλακής».

Πέραν του ενημερωτικού -  επιμορφωτικού τομέα, η  Α στυνομική  Α νασκόπηση ω ς 
περιοδικό ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ εξυπηρετεί εδώ και χρόνια σκοπό, 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ, (δυστυχώς, άγνωστο στον ευρύτερο κύκλο της αστυνομικής οικογένειας)

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της διμηνιαίας 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΜΙΣΙ (1,5) ΕΥΡΩ, διατίθενται για  τη ν  ενίσ χυσ η  αναξιοπα- 
θούντω ν Α στυνομικώ ν η  τω ν τέκνω ν η  τω ν οικογενειώ ν τους.

Επί της ουσίας, η «Αστυνομική Ανασκόπηση» δραστηριοποιείται ταυτόχρονα με τον «Λο
γαριασμό Έσοδα από Διάφορες Εκδόσεις» (ατζέντες, ημερολόγια, τηλεφωνικό κατάλογο) 
και παράλληλα με το «Ίδρυμα Εξοχές», παρέχοντας οικονομική βοήθεια στους συναδέλ
φους που αντιμετωπίζουν ΑΝΥΠΕΡΒΛΗΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.

Για το σκοπό αυτό, κατά το προηγούμενο έτος εδόθησαν 274.990 ευρώ.

Α κόμη, στο τέλος κάθε έτου ς δίδονται χρηματικές ενισ χύσ εις σε ορφ ανά
συναδέλφ ω ν και σε τέκνα υπερπ ολύτεκνω ν οικογενειώ ν συναδέλφ ω ν.

Με σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας θεωρούμε ότι εμείς 
οι ίδιοι (Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) θα 
πρέπει να αγκαλιάσουμε το περιοδικό μας αφού εκτός από την ενημέρωση μας για επαγγελ
ματικά θέματα, λειτουργεί ανταποδοτικά για όλους μας όταν παραστεί ανάγκη.

Για τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε ότι η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η 
«Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για 
τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμά
των, προσδοκώντας πάντοτε στην ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΑΡΩΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ.
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[  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ I

Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα Π .Δ και αποφάσεις του Α ρχηγού του Σώματος τέθη
καν σε αποστρατεία,

>Με το βαθμό του Ταξίαρχου η, Χρισταρά Ελένη (ΥΓ).
>Με το βαθμό του Αστυνομπτού Διευθυντή οι, Κρητικάκης Ιωάννης 
Σκαμπούλος Ιωάννης
>Με το βαθμό του Αστυνομπτού Υποδιευθυντή οι, Λαψανάς Ιωάν
νης Μούμας Σπυρίδων.
>Με το βαθμό του Α στυνόμου Α' ο, Παπαδόπουλος Θεόφιλος 
>Με το βαθμό του Α στυνόμου Β' οι, Ανεθρεπχάκης Ιωάννης Γιδαράκος 
Ηλίας Γκουλιάκος Ιωάννης Καββαδίας Ευάγγελος Καλογερόπουλος Αλέ- 
ξιος, Καπερώνης Χρηστός, Καράμπαλης Κωνσταντίνος Καραολανίδης Χρη
στός Κιχίδης Γεώργιος Κλαδούχος Αντώνιος Κονιάρης Νικόλαος Κοντογι- 
άννης Αθανάσιος Κοντός Παναγιώτης Κουβαράκης Αντώνιος Λαδογιάννης 
Αθανάσιος Λάμπρου Βασίλειος Λάμπρου Κωνσταντίνος Μάνδαλος Γεώργι
ος, Μαραζής Γ εώργιος Μετζιδάκης Νικόλαος, Μούρας Αντώνιος Μποζονέλος 
Ιωάννης Πάκος Θεόδωρος Πάκος Πέτρος, Πανταζής Κωνσταντίνος Παπαμι- 
χαήλ Αναστάσιος Παπαχρηστος Ιωάννης Πασχαλίδου Καλλιόπη, Πλαστηρας 
Δημήτριος Πριονάς Μιχαήλ, Τρακάς Απόστολος Τρουβάς Δημήτριος Χρο- 
νόπουλος Φώτιος Χρυσικός Δημητριος
>Με το βαθμό του Υ παστυνόμου Α' οι, Ταγαρής Χρηστός Χατζηιωάν- 
νουΧρήστος.
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Αβραάμ Αντώνιος Αθανασίου 
Αλέξιος Αλεξόπουλος Γεώργιος Αμουτζάς Χρύσανθος Ανδρούτσος Παρα- 
σκευάς Αντωνάκης Γεώργιος Αστεριώτης Γεώργιος Αχινός Θεόδωρος Βα- 
κασίρας Ιωάννης Βαρβάκης Ξενοφών, Βασιάκος Νικόλαος Γαϊτάνης Απόστο
λος Γαϊτάνης Γεώργιος Γερόσταθος Κωνσταντίνος, Γκαρλαούνης Βασίλειος 
Γκατζόπουλος Θωμάς Γκουντανάς Στυλιανός Δανιηλίδης Δημητριος Δημη- 
τριάδου Ζηνοβία, Δρακόπουλος Κωνσταντίνος Ευθυμίου Ηλίας Ζάρρας Χρη
στός Ζερβάκης Γεώργιος Θεοδώρου Ιωάννης Ιωάννου Βλαδίμηρος Καλαμα
τιανός Ευάγγελος Κάλτση Λαμπρινή, Καραμαλάκος Στυλιανός, Κατσαντώνη 
Παρασκευή, Καψοκαβάδης Δημήτριος Κεραμάρης Βάιος Κεσαπίδης Φίλιπ
πος Κογιός Παναγιώτης Κόκκινος Δημήτριος Κοκκόλης Δημήτριος Κολο- 
κυθάς Κωνσταντίνος Κόνης Γεώργιος Κοντοστεργίου Βασιλική, Κορδονού- 
ρης Τρύφων, Κοταμπάσης Δημήτριος Κουρνιάνος Αντώνιος Κουτουμάνος 
Νικόλαος Κουφός Αθανάσιος Κρίθυμος Γεώργιος Κωνσταντίνου Ευτυχία, 
Κωστόπουλος Παύλος, Λενακάκης Νικόλαος Λιάσκος Παναγιώτης Λίβανός 
Δημήτριος Λιοντής Κωνσταντίνος Μανώλης Βασίλειος Μαριάτος-Μεταξάς 
Γεράσιμος Μάρκος Γεώργιος Μαρτίνης Κωνσταντίνος Μεραμβελιωτάκης 
Γεώργιος Μερτσιώτης Χρήστος Μιχαήλ Αθανάσιος Μπακανδρίτσου Όλγα, 
Μπουγάνης Χρήστος Μπουκλάκος Θεόδωρος Μπούσιας Νικόλαος Μωραϊ- 
της Σταύρος Νικήτας Θεόδωρος Νικολαϊδης Νικόλαος Νούτσης Βασίλειος 
Οικονόμου Βασίλειος Παλαμούτης Γεώργιος Παπαδημητράκης Εμμανουήλ, 
Παπάζογλου Ν ικόλαος Παπακώστας Βασίλειος Παπακώστας Γεώργιος Παπ- 
πάς Ιωάννης Πετράκης Πέτρος Ρούσσος Μιχαήλ, Σδρακάς Βησσάριος Σια- 
λάρης Νικόλαος, Σορόπουλος Αθανάσιος Σοφουλάκης Χρήστος Σταθόπου- 
λος Ευάγγελος Σταμάτης Αθανάσιος Σταμίδης Δημήτριος Στραταντωνάκης 
Γεώργιος Σάρπας Αριστείδης Τάτσιος Χρήστος Τατσιώνας Γεώργιος Τζια- 
νακόπουλος Αναστάσιος Τουτούζης Αχιλλέας Τρουπάκη Αντωνία, Τσακί
ρης Γεώργιος, Τσεκουρά Χρυσούλα, Τσιούκας Σπυρίδων, Φουλίδης Νικόλα
ος Χαριτίδης Γεώργιος Χατζηιωάννου Χρήστος Χατζής Νικόλαος Χατούδης 
Νικόλαος Χουλιάρας Νικόλαος Χριστοφιλόπουλος Νικόλαος 
>Με το βαθμό του Α νθυπαστυνόμου οι, Αγγελόπουλος Ηλίας Αλυ- 
φαντάρος Παρασκευάς Ανδριόπουλος Νικόλαος Βουλγαρόπουλος Θωμάς 
Γέρου Αργύριος Γιαννίκος Νικόλαος Εμμανουήλ Μαρία, Εμμανουηλίδης 
Λεωνίδας Ζαχαριάς Γεώργιος Ζάχος Ευάγγελος Θεοδωρίδης Ιωάννης Θω- 
μαδάκης Κωνσταντίνος Καλαϊτζιδης Άνθιμος Καπνόπουλος Νικόλαος Κα- 
ραγιάννης Κωνσταντίνος Καραμανιδης Δημήτριος, Καραμπεάζης Γεώργιος 
Καρανάσος Παναγιώτης Καρυδάκης Ανδρέας Καττπώτης Παναγιώτης Κοκ- 
κινόζης Χρήστος Κωνσταντακάκης Εμμανουήλ, Λαχανάς Γεώργιος Λιακό- 
πουλος Νικόλαος Μαλταμπές Γεώργιος, Μανδαμαδιώτης Θεόφιλος Μανδάς 
Αλέξανδρος Μανιάτης Γεώργιος Μαντάς Βασίλειος Μητρόπουλος Ιωάννης, 
Μιχάλης Αλέξανδρος Μιχαλόσταμος Ιωάννης Μόσχος Παναγιώτης Μάται

ος Χαράλαμπος Μπεκιάρη Κωνσταντίνα, Μπόκος Αλκιβιάδης Μπονές Θε
όδωρος Νεντίδου Ιωάννα, Νίκας Ζώης Νικολόπουλος Γεώργιος, Οτεμπέρης 
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος Παναγιώτης Παναγιώτου Σωτήριος Παπα- 
σούλης Ιωάννης, Πασχάκη Βικτωρία, Πασχάκης Ηλίας Πατεράκης Γεώργι
ος Πατσαλιά Πηνελόπη, Περιστέρας Γεώργιος Πλαστήρας Κωνσταντίνος 
Πόζιος Χρυσόστομος Πρωτούλης Παναγιώτης Σαββίδης Χρήστος, Σανίδάς 
Χρήστος Σιγάλα Παρασκευή, Τελίδης Αλέξανδρος Τσακαλίδης Αθανάσιος 
Τσακιρίδης Δημοσθένης Τσάμης Κωνσταντίνος Τσάτσης Βασίλειος Τσιού
κας Θωμάς, Τσούλος Δημήτριος Τσοχαντάρης Γεώργιος Τσώλος Κωνστα
ντίνος Υφαντής Βασίλειος Φρακάσης Γεώργιος Φωτίου Κωνσταντίνος Χά- 
νης Θωμάς Χαντζίκος Λάμπρος Χιώτης Γεώργιος.
>Με το βαθμό του Αρχκρϋλακα οι, Γκόβας Νικόλαος, Ευθυμιάδης Πα
ναγιώτης Κοντόνης Χαράλαμπος Κρατημένου Σταυρούλα, Λουριδάς Θεό
δωρος Μουρδουκουτάς Γεώργιος Μπορμπόκης Θεολόγος Νικολαϊδης Σταύ
ρος Πανταζής Δημήτριος
> Με το βαθμό του Υπαρχκρύλακα οι, Ευθυμιάδης Παναγιώτης Τσιμρι- 
κίδης Δημήτριος Τσοχανταρίδης Σάββας
>Με το βαθμό του Αστυφύλακα οι, Εκουτσίδης Ελευθέριος Τσέλιος 
Μάριος

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

> Αστυνόμος Β' που υπηρετεί οε Τ Α  της Δ/νσης Ασφάλειας Θεσσαλο
νίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Αρκαδίας ή με συνάδελφό του που υπηρετεί στο επιτελείο 
τηςΓΑΔ.Π. Πελοποννήσου, τηλ.: 6946124282,6948924370,2310-644341. 
>Αοτυνόμος Β' που υπηρετεί στο AT. Άρτας, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ ΑΔ. Αττικής 
τηλ: 6972620672.
>Αρχιφύλακας (καταλαμβάνει θέση Αστυφύλακα) που υπηρετεί στην 
Α Α  Ηρακλείου Κρήτης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Άρτας και Πρέβεζας, τηλ: 6932669828. 
>Αρχιφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνομίας Αερολιμένα Αθη
νών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης ή Α.Δ. Σερρών, τηλ.: 6936475275. 
>Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στη Γ Α Α  Θεσσαλονίκης (AT. Πλα
τείας Δημοκρατίας), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, 
από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Δράμας, Καβάλας και Ξάνθης τηλ: 
6942212005,2310-638088.
>Υπαρχιφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Σ.Φ. Ίασμου Ροδόπης, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. 
Κοζάνης τηλ.: 6947003434.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα 
Αθηνών, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό της από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΑΔ. Δράμας τηλ: 6972289320.
> 0  Αστυφύλακας Φούκας Ιωάννης που υπηρετεί στο Τ Α Α  Ανατολι
κής Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποια
δήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Θεσπρωτίας τηλ: 6944635265.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ Α Α  Αττικής, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Λευκάδας 
Ατωλ'ας και Ακαρνανίας τηλ.: 6989848419.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Γ Α Α  Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Σερ
ρών, τηλ: 6974439573.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στη Δ/νση Ασφάλειας Ν/Α Αττικής, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία 
τηςΓΑΔ. Θεσσαλονίκης τηλ: 6934719144.
> Αστυφύλακας που υπηρετεί στο A T . Γρεβενών της Α Α  Γρεβενών,
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης ή των ΑΔ. Ημαθίας και Κιλκίς τηλ: 6972898404. 
>Αστυφύλακας που υπηρετεί στην Α Α  Βοιωτίας, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία των ΑΔ. Δράμας
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Καβάλας ή Ξάνθης τηλ.: 6938000166.
> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί οτο Α.Τ. Πλατείας Δημοκρατίας 
Θεσσαλονίκης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποι
αδήποτε υπηρεσία της Α.Δ. Κοζάνης τηλ.: 6938434468.

> Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στο AT. Ακροπόλεως, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης ή της ΑΔ. Κιλκίς τηλ.: 6936131527.
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Τέκνα Αστυνομικών που Π έ ΐ υ χ α ν  σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΕΚΝΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΑΣ ΒΑΘΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ Ασπασία Τμ. Βαλκανικών Σπουδών/ Παν. Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Κ0ΥΡΚ0ΥΤΑΣ Κωνσταντίνος Αρχιφύλακας - Α.Τ. Κοζάνης
ΜΑΝΤΖ0ΥΝΗ Κωνσταντίνα Τμ. Επιστημών & Προσχολ. Αγωγής & Εκπαίδευσης/Παν. Αιγαίου ΜΑΝΤΖ0ΥΝΗΣ Ιωάννης Ανθυπαστυνόμος. ε.α..
ΝΤΑΓΚΑ Παναγιώτα Παιδαγωγικό Δημ. Εκπαίδευσης Αλεξανδρούπολης ΝΤΑΓΚΑΣ Βασίλειος Ανθυπαστυνΰμος. ε.α.
ΠΑΓ0ΥΡΤΖΗ Ουρανία Τμ. Ψηφιακών Συστημάτων/ Παν. Πειραιά ΠΑΓ0ΥΡΤΖΗΣ Λάμπρος Αστυνόμος Β' - Α.Τ. Κορυδαλλού
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α.
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Σ υ νεδ ρ ία σ ε (23  02 /2012) στα γραφεία της Π .Ο Α Ξ ΙΑ  το 
Δ.Σ. της Ο μοσπονδίας μας με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση -  Προτάσεις μελών του Δ.Σ. για τρόπους διεκδίκησης -  επί
λυσης επειγουσών προβλημάτων, όπως αυτά έχουν κυρίως καταγραφεί 
κατά το 21ο Συνέδριά μας ή έχουν προκόψει στη συνέχεια.

Ενημέρωση από το Νομικά Σύμβουλο της Ομοσπονδίας σχετικά με τη 
δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης των μισθολογικών ωριμάνσεων και 
χρονοεπιδομάτων, τα οποία έχουν ανασταλεί με το Ν. 3686/2011 αρθρ. 38, 
παρ. 5.

Ενημέρωση για την κατάσταση των επικουρικών ταμείων και των Τα
μείων Πρόνοιας του ΤΕΑΠΑΣΑ, καθώς και του Μ.Τ.Σ. -  Συζήτηση της 
εναλλακτικής πρότασης της Ομοσπονδίας για το θέμα του εφάπαξ του 
Τ.ΠΑ

Οποιοδήποτε άλλο θέμα ήθελε προκόψει κατά τη διάρκεια της συνεδρί
ασης ή προταθεί από μέλος του Δ.Σ.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και έλαβαν μέρος και οι Πρόεδροι των 
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, προκειμένου να εκφέρουν τις απόψεις τους και 
καταθέσουν τις θέσεις τους εν όψει των εξελίξεων και σημαντικών απο
φάσεων που πρόκειται να ληφθούν αναφορικά με τις επικείμενες μειώσεις 
των ειδικών μισθολογίων που προβλέπονται στο νέο μνημόνιο που ψηφί- 
οθηκε πρόσφατα στη Βουλή, καθώς και τις δρομολογούμενες αλλαγές στα 
επικουρικά μας ταμεία και στο Μ.Τ.Σ.
Παράλληλα, από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας έγινε μία πρώ
τη προσέγγιση για τη δυνατότητα δικαστ ικής διεκδίκησης άρσης της ανα
στολής χορήγησης των μισθολογικών ωριμάνσεων και του χρονοεπιδόμα- 
τος καθώς και για την πορεία των μέχρι σήμερα προσφυγών και αγωγών 
που έχουν κατατεθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αναφορικά με 
την διεκδίκηση των 176 , του επιδόματος ειδικής απασχόλησης και των 
νυχτερινών.
Κατά τη συνεδρίαση αποφασίσθηκαν τα ακόλουθα:

Διατρανώθηκε η καθολική αντίθεση όλου του Δ.Σ. σε οποιαδή
ποτε περαιτέρω μισθολογική περικοπή, καθώς οι μειώσεις που 
έχουμε υποστεί -ιδίως οι αξιωματικοί- αγγίζουν και το 40% 
των αποδοχών μας. Εμμένουμε και αποτελεί για εμάς "κόκκι

νη γραμμή", η κοινή απόφαση -  πρόταση που κατέληξαν και 
οι έξι Ομοσπονδίες των ένστολων αναφορικά με το μισθολόγιο, η

οποία είναι μία εμπεριστατωμένη και πλήρως κοστολογημένη πρόταση, 
που αίρει τις αδικίες και εδραιώνει ένα αίσθημα εσωτερικής δικαιοσύνης 
στη Χώρα μας.

.Καταγγέλλουμε το φαινόμενο της καταστρατήγησης του ωραρίου, που 
ιδίως το τελευταίο χρονικό διάστημα τείνει να γίνει κανόνας με αφορμή 
τα αυξημένα και διαρκή μέτρα τάξης και ασφάλειας λόγω των συχνών εκ
δηλώσεων διαμαρτυρίας και συλλαλητηρίων, όπως και αυτό της ανάκλη
σης Η Α  που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να συντρέχουν ιδιαίτερα εξαι
ρετικοί λόγοι. Η Ομοσπονδία μας καλεί τους συναδέλφους να επιμείνουν 
στην πιστή τήρηση του ωραρίου, όπως αυτό προβλέπεται άλλωστε από 
την υφιστάμενη νομοθεσία και τις δ/ξεις που διέπουν την λειτουργία του 
Σώματος και να μην ενδίδουν στις πιέσεις και απειλές που ενδεχομένως 
δέχονται από ανωτέρους τους για καταστρατήγησή του. Υπενθυμίζουμε 
σε όλους ότι η χωρίς ουσιαστικό λόγο καταστρατήγηση του ωραρίου, ενέ
χει και ποινικές ευθύνες τις οποίες δεν θα διστάσουμε ν ’ αναζητήσουμε 
προκειμένου να προστατέψουμε τα μέλη μας από τέτοιου είδους αυθαίρε
τες συμπεριφορές

Χαιρετίζουμε την κατάθεση νομοθετικών ρυθμίσεων από το Υπουρ
γείο Προστασίας του Πολίτη, με τις οποίες δρομολογείται η επίλυση μι
ας σειράς διαχρονικών αιτημάτων, μεταξύ των οποίων αυτό της προαγω
γής των ανθυπαστυνόμων στο Βαθμό του Υ/Β' - η οποία όμως δεν επιλύει 
ριζικά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, παρότι υπάρχει συγκεκριμέ
νη πρότασή μας προς τούτο - της μη εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικα
σίας σε βάρος των αστυνομικών για αδικήματα που διαπράττονται κατά 
την εκτέλεση της υπηρεσίας τους την κατάργηση του παράβολου για την 
υποβληθείσα έγκληση από τους αστυνομικούς θέσπιση πόρων υπέρ του 
Μ.Τ.Σ. και των επικουρικών ταμείων κ,λ,π.

Καλούμε την πολιτική και την φυσική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ., να εγκύ-
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ψουν ουσιαστικά για να επιλύσουν και τα άλλα θεσμικά και οικονομικά 
αιτήματά μας, ολοκληρωτικά, όπως αυτά έχουν προταθεί από την Ομο
σπονδία μας με μια σειρά εγγράφων το τελευταίο χρονικά διάστημα, (ίδρυ
ση υπηρεσιών Διοικητικών Εξετάσεων στις έδρες των Α.Δ. -  θέσπιση θέ
σης δημόσιου κατηγόρου για κάθε νομό κ.λπ.)

Αναφορικά με το Μ.Τ.Σ., θωρούμε ότι η ρύθμιση των χρεών του Τα
μείου προς το Ελληνικό Δημόσιο, που προωθείται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εθνικής άμυνας και οπτονομικών, αποτελεί ένα πρώτο βήμα 
για την εξυγίανση του ταμείου και παράλληλα δικαίωση του συνδικαλι
στικού μας κινήματος που όλα τα προηγούμενα χρόνια δώσαμε με σθένος 
τη μάχη προς αυτή την κατεύθυνση, όταν οι διάφορες "κασσάνδρες" ζη
τούσαν μετ’ επιτάσεως την αποπομπή μας από το Μ.Τ.Σ ως μόνη προϋπό
θεση οικονομικής ανάκαμψης του Ταμείου. Καλούμε δε τους υπουργούς 
Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, να προχωρήσουν ένα βή
μα παραπέρα, προβαίνοντας στην ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. 
με την συμμετοχή συνδικαλιστικό)ν εκπροσώπων των Ομοσπονδιών των 
αστυνομικών.

Σχετικά με την ενοποίηση των επικουρικών ταμείων -όπως προβλέπε- 
ται σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας στη Βου
λή- και το ζήτημα της ένταξης των επικουρικών μας ταμείων ή μη σ’ αυ
τό, αποφασίσθηκε η ανάθεση και εκπόνηση σε ειδικό επιστήμονα σχετικής 
οικονομοτεχνικής μελέτης σε συνεργασία με την Π.ΟΑΣ.Υ. προκειμένου 
να επιλεγεί η πιο συμφέρουσα για τους μετόχους λύση.

Καταγγέλλουμε την εν κρυπτώ προώθηση νομοθετικής δ/ξης, με την 
οποία εξαιρούμαστε από την χορήγηση εκλογικού επιδόματος παρότι εί
ναι γνωστό σε όλους ότι η συμβολή της ΕΛΑΣ. είναι καθοριστική για την 
ομαλή διεξαγωγή των εκλογών. Η θεσμοθέτηση με Νόμο της χορήγησης 
του εκλογικού επιδόματος αποτέλεσε μία από τις κατακτήσεις του συνδι
καλιστικού μας κινήματος η οποία δυστυχώς σαρώθηκε εν μια νυκτί από 
τον "τυφώνα της Τρόικας" - αντιστάοεως μη ούσης - δυστυχώς από την 
πολιτική και φυσική μας ηγεσία.

Τέλος από τον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας μας αναλύθηκε η πι
θανότητα ευνοϊκής απόφασης σε περίπτωση προσφυγής για διεκδίκηση 
δικαστικά της αναστολής της άρσης χορήγησης των μισθολογικών ωρι- 
μάνσεων και του χρονοεπιδόματος Κατά την εκτίμησή του, είναι εξαι
ρετικά περιορισμένη η πιθανότητα θετικής έκβασης μιας τέτοιας προ
σπάθειας λαμβανομένου υπόψη και των μέχρι σήμερα αποφάσεων της 
Ελληνικής Δικαιοσύνης αναφορικά με το μνημόνιο κ.λπ. Όσον αφορά τις 
εκκρεμείς πρόσφυγά; μας γνώρισε τα ακόλουθα: για τα 176 D έχουν πα- 
ραπεμφθεί όλες στο Συμβούλιο της Επικράτειας προκειμένου να εκδοθεί 
μία πρότυπη συνολική απόφαση, όπου και εκκρεμεί μέχρι σήμερα, ενώ 
για το επίδομα Ειδικής Απασχόλησης όλες οι προσφυγές έχουν απορρι- 
φθεί πλην μιας που ήταν θετική και έχει υποβληθεί κατ’ αυτής έφεση από 
το Ελληνικό Δημόσιο.
Η Ομοσπονδία μας ακολουθώντας διαχρονικά και αταλάντευτα μια συ
νεπή αγωνιστική πορεία, έχοντας πλήρη συναίσθηση της κρισιμότητας 
των καιρών και με γνώμονα την υπεράσπιση των συμφερόντων τόσο των 
συναδέλφων μας αλλά και του παρεχόμενου αγαθού της ασφάλειας στους 
συμπολίτες μας συνεχίζει στον δρόμο του ανειρήνευτου αγώνα Την Τρί
τη 28/02/2012 δίνουμε όλοι μαζί ξανά δυναμικό παρόν στην πανελλαδική 
Ένστολη Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας στην Αθήνα όλων των Σωμάτων 
Ασφαλείας προκειμένου:
►Να αποτρέψουμε τη νέα μείωση κατά 10% των εισοδημάτων μας που 
δρομολογείται από τον προσεχή Ιούλιο.
► Να βροντοφωνάξουμε όχι στην εξαθλίωση των συνταξιούχων συναδέλ
φων μας τις συντάξεις των οποίων κατάντησαν φιλοδωρήματα.
► 'Οχι στην κατάργηση του κοινωνικοί) κράτους. Το αστυνομικό προ

σωπικό πρέπει να έχει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τα ίδια κοινωνικά 
και οικονομικά δικαιώματα, όπως οι συνάδελφοί μας στην Ε.Ε. Πρέπει να 
λαμβάνει τις κατάλληλες απολαβές και κοινωνικές ασφαλίσεις και να του 
παρέχονται ειδικά ιατρικά και ασφαλιστικά μέτρα, λαμβανομένου υπόψη 
του ιδιαίτερου χαρακτήρα των Αστυνομικών Καθηκόντων.
► Να πούμε STOP επιτέλους στις συνεχείς περικοπές των πιστώσεων του 
Υπουργείου μας που έχουν οδηγήσει σε μαρασμό τον Οργανισμό και τις 
Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με αποτέλεσμα την πλήρη απαξί
ωσή μας
Η ανατροπή των αποφάσεων της Κυβέρνησης και της Τρόικας 
είναι υπόθεση όλων μας...!!!

Α Ν Α ΣΤ Ο Λ Η  ΤΩ Ν  Μ ΙΣΘ Ο ΛΟ ΓΙΚ Ω Ν  Ω ΡΙΜ Α Ν Σ Ε Ω Ν
Κύριοι συνάδελφοι,

Ως γνωστόν, με την ψήφιση του μεσοπρόθεσμου προγράμματος (Ν. 
3986/2011) και ειδικότερα στην παρ. 5 του αρθρ. 38 αυτού, προβλέπεται 
η αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων και των χρονοεπιδομάτων για 
το ένστολο προσωπικό. Οι εν λόγω διατάξεις παραμένουν σε ισχύ και με
τά την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου για τους υπαλλήλους του υπό
λοιπου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 άρθρ. 27 του 
Ν. 4024/2011.
Οι διατάξεις αυτές σύμφωνα με τα ανωτέρω οριζόμενα, θα έπαυαν να 

ισχύουν από την στιγμή της ψήφισης νέου μισθολογίου για τους ένστο
λους Επειδή με τα μέχρι σήμερα δεδομένα, έχει ανασταλεί η ψήφιση των 
ειδικών μισθολογίων για το απώτερο μέλλον και χωρίς συγκεκριμένο χρο
νοδιάγραμμα της ψήφισης και εφαρμογής του, καθίσταται επιτακτική η 
ανάγκη της άμεσης ανάκλησης των διατάξεων, που προβλέπουν την ανα
στολή των μισθολογικών προαγωγών και των χρονοεπιδομάτων για τους 
ένστολους καθώς αποτελεί τον μόνο τρόπο αναπλήρωσης έστω και κατ’ 
ελάχιστο των απωλειών που μέχρι σήμερα έχουμε υποστεί.
Κατόπιν τούτου και επειδή στις μέχρι σήμερα εκκλήσεις μας προς την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου μας όσο και προς το υπουργείο οικονο
μικών, για το ζήτημα αυτό, ουδεμία ανταπόκριση έχει υπάρξει, η Ομο
σπονδία μας έχει αποφασίσει να εξετάσει τη δυνατότητα δικαστικής διεκ
δίκησής τους. Για το σκοπό αυτό, ανέθεσε στο νομικό μας σύμβουλο τη 
διερεύνηση του θέματος και την επεξεργασία των σχετικών προσφυγών 
και εντός των προσεχών ημερών θα σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για 
τις περαιτέρω ενέργειες μας

ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ

Κύριε Υπουργέ,
Με αφορμή το γεγονός ότι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη οι ετήσιες τακτικές 
κρίσεις των Αξ-κών της Ελληνικής Αστυνομίας και σε συνδυασμό με φε- 
ρόμενη ως δήλωση σας στα Μ.Μ.Ε., ότι η πραγματοποίηση ή μη αυτών θα 
εξαρτηθεί από τον χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών επισημαίνου
με τα ακόλουθα:
Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο περί κρίσεων και προαγωγών, ορίζει 
επακριβώς τόσο την περίοδο έναρξης των κρίσεων, όσο και το χρονικό διά
στημα εντός του οποίου αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί, όπως επί
σης και για το, για ποιους λόγους και για πόσο χρόνο δύναται αυτά; να ανα
βληθούν. Επειδή για εμάς προέχει η τήρηση της νομιμότητας καλούμε την 
Πολιτική αλλά και την Φυσική μας Ηγεσία να πάρουν άμεσα ξεκάθαρη θέ
ση, για το τι μέλλει γενέσθαι για το ζέον αυτό ζήτημα, που απασχολεί όπως 
είναι φυσικό τους Αξ-κούς της ΕΛΑΣ., προκειμένου αυτοί ν ’ αφοσιωθούν 
απερίσπαστοι στα καθήκοντα τους
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Παράλληλα και με την ευκαιρία αυτή, επαναφέρουμε την πρόταση μας 
που είχαμε καταθέσει για πολλοστή φορά και κατά τη διάρκεια της προη
γούμενης θητείας σας ως Υπουργού στο Υπουργείο μας για την αναγκαιό
τητα αλλαγής του υφιστάμενου καθεστώτος κρίσεων και προαγωγών και 
την εφαρμογή ενός νέου δίκαιου και αξιοκρατικού συστήματος Γιατί η 
κορυφαία αυτή διαδικασία της αξιολόγησης της προσφοράς και των ικανο
τήτων διοίκησης του καθενός δεν πρέπει να εξαρτάται από έξωθεν παρεμ
βάσεις αλλά να καταστεί μια καθαρά εσωτερική διαδικασία ανάδειξης στα 
ανώτατα αξιώματα, των αρίστων και όχι των αρεστών της εκάστοτε πολι
τικής κατάστασης και να σταματήσει να αποτελεί κάθε φορά πεδίο κομμα
τικής αντιπαράθεσης
Η Ομοσπονδία μας σεβάστηκε και θα σέβεται πάντα το διακριτό ρόλο κά

θε θεσμικού προσώπου και φορέα, λόγος άλλωστε για τον οποίο απεφευγε 
και θα αποφεύγει κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως από
πειρα χειραγώγησης ή παραγοντισμού.
Εμμένει όμως στις πρωτοποριακές προτάσεις της για εξέλιξη -  ανάδειξη 
-  επιλογή των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., οε συνδυασμό με τη μεταρρύθμιση 
του εκπαιδευτικού συστήματος των αστυνομικών Σχολών και τη συμμε
τοχή αιρετών εκπροσώπων μας στα αρμόδια συμβούλια κρίσεων -  προα
γωγών.

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ψ Η Φ ΙΣ Μ Α  Δ ΙΑ Μ Α ΡΤ Υ ΡΙΑ Σ
Εμείς οι Αστυνομικοί, Πυροσβέστες Λιμενικοί και συνταξιούχοι συνά

δελφοι των Σωμάτων Ασφαλείας που συγκεντρωθήκαμε σήμερα Τρίτη 28 
Φεβρουάριου 2012 από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα, εκφράζουμε για μια 
ακόμη φορά την έντονη διαμαρτυρία μας προς την Κυβέρνηση και τους 
«τροϊκανούς» τόσο για τη συνεχιζόμενη πολιτική των περικοπών και των 
δυσβάσταχτων οικονομικών μέτρων που παγώνουν κάθε πτυχή ανάπτυ
ξης της Χώρας και καταδικάζουν στη φτώχεια το λαό μας όσο και για το 
γεγονός ότι παρά τις προηγούμενες διαμαρτυρίες μας η τραγική κατάστα
ση εντείνεται με ραγδαίους ρυθμούς.
Για μια ακόμη φορά καταγγέλλουμε στον Ελληνικό Λαό ότι το αγαθό της 
ασφάλειας κινδυνεύει! Ο ένστολος οδηγείται στη φτώχεια και οι υπηρεσί
ες των Σωμάτων Ασφαλείας εξωθούνται στο κλείσιμο αφήνοντας απρο
στάτευτο τον απλό πολίτη, καθώς οι έχοντες και κατέχοντες θα εξακολου
θήσουν να καταφεύγουν 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 Πυροσβεστι
κού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος -  Ελληνικής Ακτοφυλακής, 
καθόσον η παρατεταμένη οικονομική ύφεση ενέχει τον κίνδυνο της διά
λυσης του κοινωνικού ιστού και της επιστράτευσης των ένστολων οε ρό
λους μη αποδεκτούς από τους ίδιους. Έχουμε τονίσει στο παρελθόν και 
επαναλαμβάνουμε σήμερα με απόλυτη σαφήνεια την αντίθεσή μας στη 
χρησιμοποίησή μας ως τον κυματοθραύστη της λαϊκής οργής και αγανά
κτησης Καλούμε την Κυβέρνηση και τους «τροϊκανούς» να συμμερι
στούν επιτέλους την αγωνία των ένστολων και να επαναπροσδιορίσουν 
τους μνημονιακούς 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!
Την 22/02/2012 στο Υπουργείο Οικονομικών μας ανακοίνωναν ότι στο 
υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τις περικοπές των μισθολογικών δαπανών 
του δημόσιου τομέα προβλέπεται, όπως αναφέρεται και στο νέο Μνημό
νιο, μια περικοπή της τάξεως του 10% για όλα τα ειδικά μισθολόγια, χωρίς 
να είναι σε θέση να προσδιορίσουν τον τρόπο εφαρμογής των περικοπών 
και ποιους συγκεκριμένα αφορούν. Είμαστε υποχρεωμένοι όχι μόνο να δι
ατηρήσουμε τις επιφυλάξεις μας αλλά και να υψώσουμε φωνή διαμαρτυ
ρίας: για τις περικοπές που έγιναν, γ ι’ αυτές που ήδη γίνονται, αλλά και 
γ ι’ αυτές που θα γίνουν, αφού όλοι ma αναγνωρίζουν ότι δεν τους βγαίνει 
ο λογαριασμός Μας χρωστάν, δεν τους χρωστάμε!
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γνωρίζουν όλοι ότι οι τρόίκανοί με βάση τα 
όσα έχουν γίνει γνωστά, απαίτησαν και εξασφάλισαν:
► μείωση κατά 205 εκατ. ευρώ των ειδικών μισθολογίων (10%)
►νέα μείωση συντάξεων κατά 12% για τις άνω των 1.300 ευρώ, καθώς 
και των
επικουρικών, ένας Θεός οίδε, πόσο
►νέα περικοπή των δαπανών του Προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη τουλάχιστον κατά 30.000.000,00 ευρώ με ό,τι αυ
τό συνεπάγεται στη λειτουργία των Υπηρεσιών μας 
►νέο ασφαλιστικό και άγνωστο τι άλλο απεργάζονται ερήμην μας! 
►περιορισμό των εκλογικών δαπανών, με πλήρη κατάργηση του εκλογι
κού επιδόματος μας παρότι η συμβολή μας στην διαδικασία είναι καθορι
στική και κατά πολύ μεγαλύτερη από κάθε άλλο εμπλεκόμενο.
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 - Πυροσβέστη στα 
900 D, 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 καθημερινούς κιν
δύνους.
►Πραγματική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών με κάλυψη όλων των κε
νών οργανικών θέσεων.
►Αναβάθμιση της εκπαίδευσης και των Σχολών μας.
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► Αναθεώρηση του ισχύονχος συστήματος κρίσεων -  προαγωγών - με ένα δί
καιο και αδιάβλητο σύστημα που θα παρέχει άλα τα εχέγγυα της ανάδειξης - 
ανέλιξης των άξιων και ικανών.
► Η βιωσιμότητα των Ασφαλιστικών Ταμείων, όπως αυτή του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού, είναι ζητήματα εκ των ων ουκ άνευ. Για την κατάντια αυ
τή κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν. Απαιτούνται άμεσες λύσεις μακριά από 
καιροσκοπισμούς και συντεχνιακές λογικές
ΝΑΙ στις αξιοπρεπείς συντάξεις.
ΝΑΙ στην εκ βάθρων ανασυγκρότηση των Σωμάτων Ασφαλείας με όρους κοι
νωνίας για τη διασφάλιση της αποστολή μας της εργασιακής μας αξιοπρέπει
ας και την θωράκιση του αγαθού της ασφάλειας ως δημόσιου και κοινωνικού 
αγαθού.
Ο αγώνας μας δεν είναι συντεχνιακός Εκφράζει την αγωνία μας για διαρκή 

προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα μας 
ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΜΑΣ!
ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ!
Στην ασφάλεια του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις και περικοπές!

Α Ν Ο ΙΧ Τ Η  ΕΠ ΙΣ Τ Ο Λ Η  

Προς: Τ ον Π ρωθυπουργό της Χώρας 
κ. Λ ουκά ΠΑΠΑΔΗΜΟ 

Κοιν.: Πολιτικά Κόμματα

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή μας απευθυνόμαστε προσωπικά σε Σας προκειμέ- 
νου να Σας ζητήσουμε να συμμεριστείτε την αγωνία των συναδέλφων μας και 
να συμβάλλετε στην αποτροπή της αδικίας που θα υποστούν εάν τελικώς δεν 
χορηγηθεί σε αυτούς η θεσμοθετημένη από πολλών ετών, εκλογική αποζημί
ωση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου 4051 /2012.
Επειδή εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργείων και του Υπουργείου Προστασί
ας του Πολίτη, καίτοι έχει αναγνωριοθεί το δίκαιο του αιτήματος μας πολύ 
φοβόμαστε ότι δεν θα προωθηθεί προς ψήφιση, στον εναπομείναντα ελάχιστο 
πλέον χρόνο λειτουργίας της Βουλής των Ελλήνων, σχετική διορθωτική τρο
πολογία και επειδή ήδη εκ μέρους του υπεύθυνου του Τομέα Πολιτικής Ευ
θύνης Προστασίας του Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας κ. Αθανάσιου Νάκου 
και του βουλευτή του ίδιου κόμματος κ. Απόστολου Γρηγοράκου έχει κατα
τεθεί στο Κοινοβούλιο σχετική τροπολογία, η οποία τυγχάνει της στήριξης 
πολλών άλλων βουλευτών όλων των πολιτικών κομμάτων, οι οποίοι αφου- 
γκράστηκαν το δίκαιο του αιτήματος μας και έχουν ήδη υποβάλει σχετικές 
ερωτήσεις στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου,
Σας καλούμε επιδεικνύοντας την δέουσα κατανόηση να ζητήσετε από τα αρ

μόδια Υπουργεία την άμεση υιοθέτηση της προαναφερόμενης πρότασης είτε 
οποιοσδήποτε άλλης εναλλακτικής πρότασης που θα απαλύνει την συντελού- 
μενη αδικία.
Εξάλλου, εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών έχουν 
κατατεθεί ανάλογες ρυθμίσεις για άλλες κατηγορίες εργαζομένων (Τοπική 
Αυτοδιοίκηση κ.α.) και στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα 
αντιμετωπιστούμε ως πολίτες Β’ κατηγορίας ιδίως όταν ο ρόλος και η συμ
μετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας στην ομαλή διεξαγωγή της επικειμένης 
εκλογικής αναμέτρησης των πολιτικών κομμάτων, είναι καθοριστική και αδι
αμφισβήτητη.

Α Ν Ο ΙΧ Τ Η  Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η  ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ  

Π Α  Τ Ο  Ε Κ ΛΟ ΓΙΚ Ο  ΕΠ ΙΔΟ Μ Α  
Αθήνα 29 Μαρτίου 2012 
Κύριοι Βουλευτές,
Με ιδιαίτερη ανησυχία και αγανάκτηση απευθυνόμαστε σήμερα σε σας προ
σωπικά, έχοντας ήδη ενημερώσει και τον πολιτικό σας φορέα, ότι η εξαίρεση 
των Αστυνομικών από την χορήγηση του εκλογικού επιδόματος με το άρθρο

3 του μνημονιακού Νόμου 4051/2012, αποτελεί ενέργεια εμπαιγμού, 
υποκρισίας και κατάφωρης απαξίωσης της καθοριστικής συμβολής 
της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διασφάλιση της ομαλότητας διεξα
γωγής των επικείμενων βουλευτικών εκλογών.
Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή ελήφθη εν θερμώ 
και χωρίς να σταθμιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις στα μέλη μας σας 
ενημερώνουμε ότι κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβου
λίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, απο- 
φασίστηκε εντός της σήμερον, όλες οι Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις να 
απευθύνουν, προσωπικά στον καθένα σας έκκληση για αποκατάστα
ση της αδικίας που συντελείται εις βάρος του Έλληνα Αστυνομικού, 
με την άμεση προώθηση σχετικής διορθωτικής τροπολογίας πριν ολσ 
κληρωθούν οι εργασίες της παρούσας Βουλής.
Ήδη, εκ μέρους των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, έχει 
κατατεθεί ανάλογη ρύθμιση για άλλη κατηγορία εργαζομένων (Τοπι
κή Αυτοδιοίκηση) και στο πλαίσιο αυτό, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα 
στηρίξετε και τη δική μας προσπάθεια.
Επιτέλους η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει τον ένστολο, όπως 

του αξίζει ως θεματοφύλακα των θεσμών, και όχι ως το σύνηθες υπο
ζύγιο του Δημόσιου Τομέα, που θα του φορτώνει την εκτέλεση των 
όποιων αποφάσεων της και μάλιστα να ενοχλείται όταν διαμαρτύρεται 
και απαιτεί ισονομία και ίση μεταχείριση.

ΟΙ ΕΠ Α ΧΘ ΕΙΣ ΡΥΘ Μ ΙΣ ΕΙΣ  ΤΟΥ Ν Ε Ο Υ  Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΟ Υ  
Γ ΙΑ  Τ Η Ν  Α ΣΤΥΝΟΜ ΙΑ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Ενόψει της ψηφοφορίας στη Βουλή του νέου Μνημονίου, που περιέ

χει νέες καταστρεπτικές ρυθμίσεις και για τον αστυνομικό οργανισμό 
και τους ένστολους καταθέτουμε εκ νέου την έντονη διαμαρτυρία μας 
και καλούμε τους Έλληνες Βουλευτές όλων των Πολιτικών Κομμά
των να το καταψηφίσουν ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ.
Με τη σημερινή δημοσιοποίηση του κειμένου του Μνημονίου, αποκα
λύπτεται και ειποήμως αυτό που διοχετευόταν από μέρες στα ΜΜΕ, 
ότι: «Μέχρι τον Ιούνιο του 2012 η Κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθετικά 
μία μείωση κατά μέσο όρο 10% στα αποκαλούμενα «ειδικά μισθολόγια» 
του δημοσίου τομέα, στα οποία το νέο μισθολόγιο δεν ισχύει. Τούτο θα 
εφαρμοσθεί από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 και εντεύθεν και θα επιφέ
ρει εξοικονομήσεις της τάξεως των 114 εκατομμυρίων Ευρώ τουλάχι
στον (με αντίκτυπο μεταφοράς 226 εκατομμυρίων Ευρώ το 2013) (κα
θαρό ποσάν αφού ληφθεί υπ’ όψιν η επίπτωση επί των φόρων και των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης)».
Σε άλλο σημείο για τη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων και τις προσλή
ψεις στο δημόσιο, αναφέρεται ότι «η συνολική είσοδος στις επαγγελμα
τικές σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνομικές Ακαδημίες) ελαττώ
νεται σε επίπεδο που να συνάδει προς τα πλάνα προσλήψεων». 
Επιπρόσθετός εισάγει νέες διατάξεις χωρίς να διευκρινίζει αν αφο

ρούν και τους ένστολους ενώ προϊδεάζει για άγριες περικοπές στις συ
ντάξεις και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο για νέο ασφαλιστ ικό-συντα- 
ξιοδοτικά σύστημα.
Είναι, λοιπόν, επόμενο, η Ομοσπονδία μας να μην εφησυχάζει προ αυ
τής της νέας λαίλαπας μέτρων που λαμβάνονται δήθεν για τη σωτη
ρία της χώρας μας.
Μετά τις ιστορικές αποφάσεις του Διευρυμένου Γενικού Συμβουλίου 
για κλιμάκωση του αγώνα μας σε όλα τα επίπεδα, σας καλούμε να εμπι
στευτείτε όλοι μα όλοι τα συνδικαλιστικά μας όργανα και να στηρίξετε 
τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις
Το Προεδρείο έχει εξουσιοδοτηθεί να προβεί το αμέσως προσεχές διά
στημα στις ενδεικνυόμενες ενέργειες για την απόκρουση της οικονομι
κής μας καταβαράθρωσης της διάλυσης των υπηρεσιών και της απα-
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ξιώσης του λειτουργήματος μας.
Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι έχουμε προσφύγει ήδη στο Συμβούλιο της 

Επικράτειας για την ακύρωση της επίμαχης υπουργικής απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας κ. Γιώργου Κουτρουμάνη, που προβλέπει ότι το εφά
παξ του ΤΕΑΠΑΣΑ θα καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 31 ετών ασφάλι
σης ανεξάρτητα από το χρόνο θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
Η απόφαση είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρω
παϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και ως τέτοια πρέ
πει να ακυρωθεί.
Στο αγαθό της ασφάλειας του πολίτη δεν χωρούν εκπτώσεις. Σε ανασφα

λές περιβάλλον, οικονομική ευημερία και ανάπτυξη δεν επιτυγχάνεται. 
Αυτά γιατί τα αγνοούν; Ποιους νομίζουν ότι κοροϊδεύουν;

Ε Ρ Γ Α Σ ΙΕ Σ  Γ Ε Ν . ΚΑΙ Δ .Σ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. Τ Η Σ  27 & 28/03/2012 
Πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, χθες και προχθές οι 

προγραμματισμένες συνεδριάσεις του Διοικητικού 
και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας 
και για μια ακόμα φορά διατρανώθηκε η αναγκαιό
τητα της άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση και 

στην παρούσα φάση, κατά την οποία η χώρα οδεύει σε 
πρόωρες εθνικές εκλογές.

Είναι χρέος των πολιτικών κομμάτων να αναλάβουν τις ευθύνες τους 
και να δεσμευτούν ενώπιον της κοινωνίας και ημών των ένστολων ειδι
κότερα, ότι οφείλουν να διασφαλίσουν το αγαθό της ασφάλειας των πολι
τών, αντιμετωπίζοντας τον άνθρωπο αστυνομικό οχ; άνθρωπο και όχι αχ; 
υποζύγιο! Διότι, η πρόσφατη αιφνιδιαστική απόφαση των κομμάτων που 
στηρίζουν την Κυβέρνηση, να καταργήσουν το εκλογικό επίδομα μέσα 
στις τόσες άλλες περικοπές-παλιές και νέες-, μόνο οχ; πράξη απαξίωσης των 
αστυνομικών εκλαμβάνεται από όλους
Απαίτησή μας είναι άμεσα να υπάρξει διορθωτική νομοθετική ρύθμιση, 

που θα αποκαθιστά το περί δικαίου αίσθημα, την ισονομία των υπαλλή
λων που εμπλέκονται στην επικείμενη κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση. 
Προς τούτο, αποφασίστηκε σήμερα κιόλας να υπάρξει συντονισμένη πρω- 
τοβουλία εκ μέρους της Ομοσπονδίας και όλων των Πρωτοβαθμίων Οργα- 
νώσεών της προκειμένου τις αμέσως προσεχείς ημέρες και πριν κλείσει η 
Βουλή για τις εκλογές να ψηφιστεί σχετική τροπολογία.
Στο Γενικό Συμβούλιο, εκ μέρους της Εκτελεστικής Γραμματείας υπήρ

ξε εκτενής ενημέρτοση για τις δράσεις της Ομοσπονδίας από το προηγού
μενο Γενικό Συμβούλιο (28/2/2012) με την επισήμανση ότι γίνονται υπερ
βάσεις ανοίγονται νέα θέματα χωρίς να παραιτούμαστε από τα παλιά, (π.χ. 
απεργία, αντιμετώπιση διαγραφών συναδέλφων, Ημέρα Μνήμης Πεσό- 
ντων Αστυνομικών κλπ), τα οποία πρέπει να ζυμωθούν στη συνέχεια στις 
Ενώσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι εύλογες διαμαρτυρίες των συναδέλ
φων, που πολλές φορές συγχέουν τη λειτουργία του σωματείου με αυτή 
της Ομοσπονδίας
Με δεδομένο, όμως ότι θα οξύνονται τα προβλήματα, επιβάλλεται από 

όλους να καταδειχθεί στην πράξη το ενδιαφέρον μας για τα κοινά, η ενότη
τα και η συμμετοχή στον αγώνα μας ως ο μόνος δρόμος για την απόκρου
ση της καταστροφικής πολιτικής των Μνημονίων και της διάσωσης των 
κατακτήσεών μας.
Τούτο αποδεικνύει και ο πολύμηνος αγώνας μας για την υιοθέτηση από 

την Κυβέρνηση και ψήφιση, τελικά, στις 21-03-2012 ορισμένων εκ των 
πολλών χρόνιων αιτημάτων μας όπως η εξαίρεση της αυτόφωρης διαδι
κασίας σε βάρος αστυνομικών, η θέσπιση πόρων υπέρ του ΜΤΣ και ΤΑΥ- 
ΑΠ, οι προαγωγές Ανθυπαστυνόμων και η ένταξη της Σχολής Αστυφυλά

κων - ΤΕΜΑ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Είναι φανερό ότι για τα αυτονόητα, πρέπει να δίνουμε καθημερινές μάχες 
και στο προσκλητήριο αυτό έχουν θέση όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις 
και όλες οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι, διότι Ομοσπονδία είσαστε 
όλοι εοείς είμαστε όλοι μαζί και όχι μόνο ο πρόεδρος και όσοι άλλοι συνά
δελφοι στοχοποιούμεθα και κατηγορούμεθα για αδράνεια και ολιγωρία, 
όπως κακοηθέστατα καλλιεργούν συστηματικά οι πολέμιοί μας με χυδαίο 
και προκλητικό τρόπο, ιδίως από συγκεκριμένους «μπλόκερς», για τους 
οποίους ζητήθηκε να εξεταστεί η ποινική τους δίωξη για τη λάσπη και τη 
συκοφαντία που εκτοξεύουν.
Με γνώμονα, λοιπόν, το συμφέρον της αστυνομικής οικογένειας τονί

στηκε και πάλι η αταλάντευτη βούληση της Ομοσπονδίας να δυναμώσει 
τον αγώνα της για την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής που θα σέβεται το 
συνάδελφο και θα τον διευκολύνει στο λειτούργημα που επιτελεί, αντί να 
τον απαξιώνει και να ληστεύει εν ψυχρώ το εισόδημα και την περιουσία 
του, όπως έγινε τις τελευταίες ημέρες ακόμα και με τον ειδικό λογαριασμό 
του Ιδρύματος Παιδικές Εξοχές, όπου εν μια νυκτί οι εισφορές των συνα
δέλφων ύψους 23,3 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν κατατεθεί στην Τρά
πεζα της Ελλάδος και διατίθεντο οε αναξιοπαθούντες συναδέλφους ή στις 
οικογένειες θυμάτων εν ώρα καθήκοντος, «κουρεύτηκαν» στα 13.000.000 
ευρώ (ονομαστική αξία) και με τρέχουσα αξία 7.000.000 ευρώ χωρίς να εί
ναι εφικτή η άμεση εκταμίευσή τους!
Στο Γενικό Συμβούλιο αναδείχθηκε επίσης η αγωνία όλων των αιρετών 

οργάνων του συνδικαλιστικού μας κινήματος για τη διόγκωση των προ
βλημάτων που προκαλεί αφενός η εφαρμογή του Μνημονίου (περικοπές 
λειτουργικών δαπανών, νέα μείωση κατά 10% των ειδικών μισθολογίων 
κλπ) όσο και η αρτηριοσκληρωτική νοοτροπία της αστυνομικής διοίκη
σης η οποία αρέσκεται στην επιβολή εξοντωτικών προστίμων για ψύλ
λου πήδημα, επιδεικνύει τα φοβικά της σύνδρομα στη λήψη μέτρων με 
την αλόγιστη μετακίνηση διμοιριών, αδιαφορώντας για την καταστρατή- 
γηση του ωραρίου και την καταπόνηση των συναδέλφων, ενώ πρέπει να 
υπάρχει σαφής κοστολόγηση κάθε ανάλογης απόφασης όπως έχουμε προ
τείνει να γίνεται στο πλαίσιο μιας διοίκησης που λειτουργεί ορθολογικά, 
βάσει κανόνων κόστους -οφέλους ώστε να αναζητούνε και να καταλογί
ζονται τυχόν ευθύνες
Εκ μέρους του Νομικού Συμβούλου μας κ. Χάρη Μπουκουβάλα ενημε

ρώθηκε το Σώμα ότι κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης κατά της υπουργικής 
απόφασης που αυξάνει τα όρια ηλικίας για καταβολή εφάπαξ από το ΤΕΑ
ΠΑΣΑ ενώ οι αιτήσεις αναστολής υποβάλλονται ατομικά από τα μέλη με 
το επιχείρημα της δύσκολα επανορθώσιμης βλάβης που έχουν υποστεί. 
Όσον αφορά τη διεκδίκηση για τα 176 ευρώ, το ΣΤ’ Τμήμα του ΣτΕ εξέ
δωσε μη ευνοϊκή απόφαση (αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους) και το 
θέμα παραπέμπεται στην Ολομέλεια του ΣτΕ, ενώ επέστησε την προσοχή 
όλων για την τήρηση των νέων διατάξεων του νόμου για τη συνδικαλι
στική λειτουργία των Ενώσεων και της Ομοσπονδίας 
Στο Γενικό Συμβούλιο, επίσης προσήλθαν και κλήθηκαν να δώσουν 

απαντήσεις στα καίρια ζητήματα που τέθηκαν εκ μέρους της Ε.Γ. και των 
προέδρων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων, ο Υφυπουργός Προστασί
ας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου και ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Νικόλαος Παπαγιανόπουλος.
Κοινό συμπέρασμα είναι ότι πέρα από την κατανόηση που εξέφρασαν για 
το δίκαιο των αιτημάτων μας (π.χ. εκλογικό επίδομα) και το αναφαίρετο 
δικαίωμά μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μας η απαιτούμενη εγρήγορση 
για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας δεν διεφάνη από τις τοποθετή
σεις τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ενώ ο νέος υπουργός Προστασίας
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χου Πολίτη κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης είχε υπογράψει σχετική τροπολογία 
για τους αστυφύλακες (βαθμολογική προαγωγή) δεν κατέστη δυνατόν να 
ετοιμαστεί εγκαίρως για να υποβληθεί εμπρόθεσμα στη Βουλή. Για την 
ανακούφιση των συναδέλφων που συναντούν «κλειστές πόρτες» ιδίως 
στη ΓΑΔΑ και σε απομακρυσμένες περιοχές και κυρίως της νησιωτικής 
Ελλάδας και δεν μετατίθενται στον τόπο συμφερόντων τους επίσης ουδε- 
μία κατηγορηματική δέσμευση -  πρόνοια διεφάνη. Για την μη διεκπεραί
ωση του συνόλου των 8.000 αιτήσεων αναγνώρισης της μάχιμης πενταε
τίας αποδέχθηκαν ότι υπάρχει ολιγωρία και ειπώθηκε ότι θα εξεταστεί το 
θέμα. Για την παλιά μας πρόταση να υπάρξει ειδική υπηρεσία διοικητικής 
μέριμνας παραδέχτηκαν ότι δεν έχουν κάνει τίποτε. Για τα ανεξόφλητα 
οδοιπορικά παρελθόντων ετών ειπώθηκε ότι είναι λογικό να υπάρχει ανη
συχία. Για τα νυχτερινά αν και ζητήθηκε επίμονα να υπάρξει εξορθολογι- 
σμός και πειθαρχικός έλεγχος για την τιμωρία και ποινική δίωξη όσων τα 
καρπούνται παρανόμως δεν δόθηκε σαφής απάντηση. Για τα κέντρα κρά
τησης παράνομων αλλοδαπών, διατυπώθηκε μομφή περί παραπληροφό
ρησης των τοπικών κοινωνιών, ενώ οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες. Για το 
γεγονός ότι η αστυνομία εγκαλείται διαρκώς για τη βία στα γήπεδα, ενώ 
μετράμε συνεχώς τραυματίες αστυνομικούς και δεν εξασφαλίζεται η προ
στασία τους ως μαρτύρων στην ποινική διαδικασία, απλές διαπιστώσεις 
εκ μέρους της Ηγεσίας.. Για το «κούρεμα» των αποθεματικών του ΤΕΑ- 
ΠΑΣΑ, σιωπή, κλπ...
Και ενώ όλα αυτά και πολλά άλλα καθημερινά μικρά και μεγάλα προβλή
ματα κάνουν τον ένστολο να αγανακτεί και να στρέφεται και κατά της 
Ομοσπονδίας χωρίς να συνειδητοποιεί ότι η Ομοσπονδία δεν νομοθετεί 
και δεν καθορίζει την πολιτική της Κυβέρνησης το τελευταίο διάστημα 
βιώσαμε και πάλι τη χρησιμοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας για να 
σταθεί όρθιο το πολιτικό σύστημα, ενώ εκείνοι που με τη στάση τους απα
ξίωσαν τους θεσμούς δεν ήθελαν να αντιληφθούν ότι ο οφειλόμενος φό
ρος τιμής στους Ήρωες του 21 δεν επιβάλλεται.
Η Ομοσπονδία επαναλαμβάνει ότι ελλοχεύει ο σοβαρός κίνδυνος η εντει- 

νόμενη διαμαρτυρία της κοινωνίας να στραφεί με ιδιαίτερη ένταση και 
οξύτητα κατά της Ελληνικής Αστυνομίας οδηγώντας μας σε άλλες επο
χές. Αυτήν την παράμετρο οφείλουμε όλοι να τη λάβουμε υπόψη μας γι
ατί αν χάσουμε τη στήριξη της κοινωνίας θα μηδενιστούν οι διαπραγμα
τευτικές μας ικανότητες και οι όποιες κινητοποιήσεις μας θα είναι άνευ 
αντικρίσματος.
Εν κατακλείδι, εδραία πεποίθηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος εί

ναι ότι παρά τις έντονες διαμαρτυρίες μας η Κυβέρνηση ενώ επιδεικνύει 
«υποδειγματική συνέπεια έναντι των ξένων δανειστών, δεν θέλει να αντι- 
ληφθεί ότι με την πολιτική που εφαρμόζει, συμπαρασύρει τον Έλληνα 
αστυνομικό στα τάρταρα της αναξιοτπστίας και σε προσωπικό επίπεδο, βά
ζοντας σε περιπέτειες την ίδια την ασφάλεια των συμπολιτών μας 
Εμείς είμαστε ταγμένοι να αντισταθούμε για να το αποτρέψουμε!
Κάτω από τη στολή υπάρχουν άνθρωποι με ψυχή, ιδέες και οράματα για 

ένα καλύτερο αύριο.
Γ ί αυτούς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, αντλώντας δύναμη από όλες 
τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις από όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλ- 
φισσες που πιστεύουν στον τίμιο συνδικαλιστικό μας αγώνα, έτσι όπως 
αυτός καθορίζεται και από τις διατάξεις του νέου συνδικαλιστικού νόμου, 
που όλοι έχουμε χρέος να εφαρμόσουμε στις τακτά; προθεσμίες που προ- 
βλέπονται (ίδρυση νέων σωματείων, εκλογή νέων οργάνων). Όλοι ενόψει 
του εκλογοαπολογιστικού μας Συνεδρίου (μέσα Ιουνίου 2012), οφείλουν 
εγκαίρως να συνταχθούν με τις διάφανες δημοκρατικές μας διαδικασίες 
όπως προβλέπονται και στο νέο Καταστατικό μας και με την αδιαμφισβή
τητη στήριξη των συναδέλφων να πιστοποιήσουν τη συνδικαλιστική -  
συναδελφική αξία τους.
Τέλος εκ μέρους της Ομοσπονδίας για άλλη μια φορά ζητήθηκε δημο

σίως συγνώμη για όποια λάθη και παραλείψεις σημειώθηκαν και μας πό

νεσαν στο παρελθόν. Την αλήθεια αυτή ουδείς δικαιούται πλέον να 
παραβλέπει, πόσω μάλλον να εκμεταλλεύεται για ίδιο συμφέρον, καλ
λιεργώντας πλαστά διλήμματα και τη σύγχυση μεταξύ των συναδέλ
φων μας σε μια περίοδο κατά την οποία όλοι πρέπει να επιδείξουμε ενω
μένοι τη δύναμή μας.

ΕΠ ΙΤΕΛΟ ΥΣ Ν Α  Ε Φ Α ΡΜ Ο ΣΤΟ ΥΝ  ΟΙ Κ Α Ν Ο Ν Ε Σ  Υ ΓΙΕ Ι

Ν Η Σ  ΚΑΙ Α ΣΦ Α Λ Ε ΙΑ Σ  ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ Σ ! 
Α θήνα 2 Απριλίου 2012 
Προς: Τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις 
Συνάδελφοι.
Με αφορμή τις τελευταίες εξαγγελίες των Υπουργών Προστασίας του 
Πολίτη και Υγείας για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίν
δυνο εξάπλωοης μολυσματικών ασθενειών εξαιτίας της ανεξέλεγκτης 
εισόδου και διαμονής στη χώρα απροσδιόριστου και σε κάθε περίπτω
ση τεράστιου πλέον αριθμού μη νόμιμων αλλοδαπών, επισημαίνονται 
εκ μέρους μας οι τεράστιες ευθύνες της Πολιτείας και το όψιμο της εν
διαφέρον, χωρίς και πάλι να γίνεται η στοιχειώδης έστω αναφορά στην 
προστασία της ζωής των συναδέλφων μας που καθημερινά ζουν την 
ανασφάλεια και την εγκατάλειψη της Πολιτείας ερχόμενοι σε επαφή 
με εκατοντάδες αλλοδαπούς.
Ο ελληνικός λαός πρέπει να γνωρίζει ότι η Πολιτεία παρά τις επανει
λημμένες μας προειδοποιήσεις και αναφορές για την απαράδεκτη κα
τάσταση που επικρατεί τόσο στα κέντρα κράτησης αλλοδαπών όσο και 
στα αστυνομικά κρατητήρια, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας είναι 
αποσπασματικά έως ανύπαρκτα.
Ακόμα και ο θεσμός του «Ιατρού εργασίας», αναγκαίος όρος λειτουργί
ας οποιοσδήποτε σύγχρονης εταιρείας ή οργανισμού, για την Ελληνι
κή Αστυνομία αποτελεί έννοια άγνωστη. Εδώ και δυο χρόνια, καίτοι 
έχει ζητηθεί μετ’ επιτάσεως εκ μέρους μας να τύχει εφαρμογής και στο 
χώρο μας με προσλήψεις αναγκαίου αριθμού ιατρών, οι αρμόδιοι χάνο
νται στις διαδικασίες, καίτοι ο αστυνομικός παραμένει εκτεθειμένος σε 
νέους κινδύνους αλλά και απροστάτευτος στις χρόνιες επαγγελματι
κά; ασθένειες
Επειδή για άλλη μια φορά, όπως και σεις διαπιστώνετε, η Πολιτεία, περί 
άλλων τυρβάζει, σας καλούμε να ανατρέξετε στις ανακοινώσεις μας για 
το Γενικό Συμβούλιο της 27 Μαϊου 2011 (Αρ. Πρωτ.: 200/3/16), όπου 
αναδείξαμε την αναγκαιότητα εντατικοποίησης του αγώνα μας και λή
ψης οειράς νέων πρωτοβουλιών για να εφαρμοστεί πλήρως η ισχύου- 
σα νομοθεσία όσον αφορά τις προσλήψεις ιατρών εργασίας τεχνικών 
ασφαλείας στις υπηρεσίες αλλά και για την εκλογή συναδέλφων ως 
μελών σε Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας με στόχο τη στενή κατα
γραφή -  ανάδειξη των συναφών προβλημάτων και την απαίτηση εφαρ
μογής των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση των παντοειδών 
κινδύνων και των επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο μας 
Παρακαλούμε, να αναπτύξετε σχετικές πρωτοβουλίες και με αφορμή 
τις εκτεταμένες επιχειρήσεις ελέγχου αλλοδαπών, μεριμνήοετε ώστε 
από την Υπηρεσία τους οι συνάδελφοι που απασχολούνται, να είναι 
πλήρως εφοδιασμένοι, τουλάχιστον με σχετικές μάσκες ή και ειδικές 
φόρμες εφόσον τούτο θεωρείται σκόπιμο.
Είναι αδιανόητο να δηλώνεται από τον υπουργό Υγείας ότι «το 35% των 
χρηστών ναρκωτικών στην Ομόνοια είναι οροθετικοί και εμείς έχουμε 
γίνει παρατηρητές όλο αυτό το χρονικό διάστημα» και την ίδια ώρα να 
μην αρθρώνεται λέξη για τους κινδύνους που διατρέχουν οι αστυνομι
κοί που αστυνομεύουν την περιοχή.
Έχουμε χρέος να αγωνιστούμε για να σταματήσει η υποτίμηση και η 
υποβάθμιση της ζωής του Έλληνα Αστυνομικού.
Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ψηφίζονται για να εφαρμόζονται και 
όχι για να μας κάνουν να εφησυχάζουμε.
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Κ Ο Υ Ρ Σ Ε Ψ Α Ν  ΑΚΟΜ Α ΚΑΙ ΤΟ  ΤΑΜ ΕΙΟ  Α Λ Λ Η Λ Ο ΒΟ Η 

Θ ΕΙΑ Σ ΓΙΑ  ΤΟΥΣ Α ΝΑ ΞΙΟ ΙΙΑ Θ Ο ΥΝ Τ ΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦ Ο ΥΣ  
Α θήνα 29 Μ αρτίου 2012

Όπως πληροφορηθήκαμε, τελευταίο θύμα των περικοπών του Μνημο
νίου, υπήρξε το «Ίδρυμα Παιδικές Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας» και 
ο ειδικός λογαριασμός που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με τις ει
σφορές που κρατούνται μηνιαίως αποκλειστικά από όλους τους αστυνομι
κούς, για την οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων αστυνομικών και 
θυμάτων εν ώρα υπηρεσίας.
Καταγγέλλουμε στον ελληνικό λαό και σε όλους τους συναδέλφους και τις 
συναδέλφωσές μας ότι η Κυβέρνηση δεν σεβάστηκε ούτε τον ιερό σκοπό 
για τον οποίο είχε ιδρυθεί αυτός ο λογαριασμός και προχώρησε στην κλο
πή των χρημάτων που είχαν αποταμιευθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέ
λεσμα τα αποταμιευμένα 23.444.000 ευρώ να μεταπέσουν στα 13.000.000 
(ονομαστική αξία) και η τρέχουσα να είναι 7.000.000 ευρώ και μάλιστα χω
ρίς να είναι δυνατή η άμεση εκταμίευσή τους.
Επιπρόσθετα σ’ ό,τι αφορά τα έξοδα λειτουργίας των κατασκηνώσεων 

των παιδιών μας το ποσό που ανερχόταν στις 805.000 ευρώ, η ονομαστι
κή του αξία είναι πλέον 460.000 ευρώ και η τρέχουσα 246.000 ευρώ με 
αποτέλεσμα να τινάζεται στον αέρα το κατασκηνωτικό πρόγραμμα έτους 
2012.
Η απροκάλυπτη αυτή επέλαση στην αστυνομική περιουσία, που απσ 
κτήθηκε από το υστέρημά μας συνιστά πρωτοφανή πρόκληση, η οποία 
μάλιστα έρχεται λίγες μέρες μετά το απροσχημάτιστο «κούρεμα» των 
αποθεματικών του ΤΕΑΠΑΣΑ, τις συνεχιζόμενες περικοπές μισθών και 
συντάξεων και την περιστολή των εξόδων λειτουργίας των αστυνομικών 
υπηρεσιών. Είναι αδιανόητο έναν λογαριασμό, ερανικού χαρακτήρα, να 
τον αξιοποιεί η Κυβέρνηση στο όνομα της διάσωσης της χώρας αφήνο
ντας στο απυρόβλητο τους λυμεώνες του εθνικού πλούτου και τα κυ
κλώματα της διεθνούς τοκογλυφίας
Μετά και από αυτήν την ληστρική πράξη, η Ομοσπονδία μας όπως το

νίστηκε και κατά τη διάρκεια των εργασιών του Γενικού Συμβουλίου, 
θα αναζητήσει τρόπους επανάκτησης των κεφαλαίων που εξαϋλώθηκαν 
εν ριπή οφθαλμού, αγνοώντας τις ανάγκες της αστυνομικής οικογένει
ας και τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος μας. Επίσης θα αναζητη
θούν τυχόν ευθύνες σε κάθε επίπεδο για την απαράδεκτη και επιζήμια 
αυτή απόφαση.

Κ Α Τ Α Σ Τ ΡΑ Τ Η ΓΗ Σ Η  Χ ΡΟ Ν Ο Υ  Ε ΡΓ Α Σ ΙΑ Σ  Α ΣΤΥΝ Ο Μ Ι
ΚΟΥ Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο Υ  
Κύριε Αρχηγέ,
Το υπ’ αριθ. 302/9/36α από 13/02/2012 έγγραφό μας σχετικά με την έκτα
κτη κινητοποίηση Αστυνομικής δύναμης των Α.Δ. Θεσσαλίας στα εργο
στάσια Χαλυβουργίας Ελλάδος (ΒΙΠΕ Βόλου) στη Μαγνησία άνευ λό
γου και αιτίας η επισυναπτόμενη από 21-02-2012 κοινή ανακοίνωση της 
Ένωσης Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. Στερεάς Ελλάδας -  Ένωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων Φθιώτιδας περί έκτακτης εκ νέου αστυνομικής κινητο
ποίησης -  ενίσχυσης της Α.Δ. Μαγνησίας άνευ λόγου και αιτίας και το 
επισυναπτόμενο 315/2/22 από 21-02-2012 έγγραφο της Ένωσης Αστυνο
μικών Υπαλλήλων Ηρακλείου για έκτακτη αστυνομική κινητοποίηση -  
ενίσχυση σε προγραμματισμένο ποδοσφαιρικό αγώνα αποδεικνύουν ότι ο 
θεσμός της Ελληνικής Αστυνομίας ευτελίζεται καθημερινά ως υποχείριο 
συμφερόντων επιχειρηματιών. Ο Έλληνας αστυνομικός απαξιώνεται 
καθημερινά αφού ούτε ωράριο τηρείται, ούτε κανονισμοί εφαρμόζονται.

Ως φαίνεται καμία κρίση δεν είναι ικανή να φυλάξει τη ρότα αναχρονι
στικών νοοτροπιών που μεταλλάσουν το αστυνομικό σε «χωροφύλακα» 
και άβουλο όργανο.
Η συνεχής καταστρατήγηση των εσωτερικών κανονισμών και το αίσθη
μα του «εργασιακού μεσαίωνα» που διακατέχει τον συνάδελφο, αφού οι 
διατάξεις του χρόνου εργασίας καθίστανται πρακτικά διάτρητες συνεχί
ζονται κατά τρόπο πλέον προκλητικό. Αυτό οε συνδυασμό και με τον οι
κονομικό ευτελισμό μας, ολοκληρώνουν το νοσηρό «έργο».
Κύριε Αρχηγέ, για μια ακόμη φορά απευθυνόμαστε σε εσάς επιζητώντας 
τη διασφάλιση του κανονισμού εργασίας
Επιβάλλεται το μείζον αυτό πρόβλημα να αντιμετωπιστεί άμεσα για να 
αποφύγουμε επιτέλους τον εργασιακό ευτελισμό μας ώστε να μην ανα- 
δεικνύονται οι δυσμενείς συνέπειες στους εργαζόμενους διαμέσου των 
δικών τους δυναμικών αντιδράσεων και κινητοποιήσεων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.0.ΣΥ.ΦΥ. 
www.posyfy.gr
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Με αφορμή τις πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργού Προστα- σίας του 
Πολίτη για την δημιουργία κλειστών κέντρων φιλοξενίας λαθρομετανα
στών, αλλά και τις κωμικοτραγικές καταστάσεις που βιώνουμε για μια 
ακόμη φορά από την ώρα εκείνη, θεωρούμε ότι σαν εκπρόσωποι αυτών 
των εργαζομένων που έχουν σαν αντικείμενο εργασίας την λαθρομετα
νάστευση και γνωρίζουν το πρόβλημα καλύτερα από τον καθένα, έχουμε 
υποχρέωση να επανακαταθέσουμε την γνώμη μας και τις προτάσεις μας. 
Ακούγοντας τον κάθε ειδικό και μη, να εκφράζει απόψεις του τύπου «να 
καθαρίσει το κέντρο της Αθήνας από τους λαθρομετανάστες» αλλά να μην 
προτείνει που θα πάνε και τι πρέπει να απογίνουν οι λαθρομετανάστες αυ
τοί, ή «ναι να γίνουν κέντρα φιλοξενίας» αλλά κάπου αλλού μακριά από 
εμάς, εμείς λέμε ξεκάθαρα πως τα κέντρα αυτά είναι ένα μέρος των ενερ
γειών που απαιτούνται για την καταπολέμηση του προβλήματος της λα
θρομετανάστευσης. Λέμε λοιπόν ναι στην δημιουργία των κέντρων φι
λοξενίας αλλά μόνο με αυστηρά; προϋποθέσεις που θα διασφαλίζουν την 
ομαλή λειτουργία τους τις απαραίτητες και αναγκαίες συνθήκες εργασί
ας του προσωπικού, τις απαραίτητες και ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης 
των παράνομων μεταναστών, την διασφάλιση της αρμονικής διαβίωσης 
των τοπικών κοινωνιών, της εξασφάλιση όλων των συνθηκών ασφάλειας 
για το προσωπικό και την τοπική κοινωνία, την εξασφάλιση κάθε είδους 
υγειονομικού και περιβαλλοντολογικού απαραίτητου πλαισίου λειτουρ
γίας την πρόσληψη αναγκαίου αριθμού αστυνομικού προσωπικού και 
την προμήθεια σύγχρονων υλικοτεχνικών
μέσων και οχημάτων. Η σκοπιμότητα της δημιουργίας των κέντρων φιλο
ξενίας είναι να καταλάβει ο παράνομος μετανάστης ότι δεν έχει πλέον κα
μία πιθανότητα να κυκλοφορήσει ελεύθερος στην χώρα και μετά από κά
ποιο χρονικό διάστημα να αποκαλύψει μόνος του την χώρα από την οποία 
κατάγεται και να ζητήσει να επιστρέφει σε αυτή. Ταυτόχρονα και σε πολύ 
μικρό χρονικό διάστημα θα γνωρίζουν όλοι στις χώρες από τις οποίες ξε
κινούν την οδύσσεια τους οι μετανάστες ότι η πιθανότερη κατάληξη τους 
θα είναι η διαβίωσή τους στα κλειστά κέντρα φιλοξενίας αν επιχειρήσουν
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να έρθουν στην Ελλάδα, γεγονός που θα αποιρέψει να ξεκινήσουν νέα κύ
ματα λαθρομεταναστών με προορισμό την χώρα μας. Την ίδια ώρα θα πρέ
πει να κατασκευαστούν κτίρια και εγκαταστάσεις εντός του κέντρο για 
την στέγαση, την σίτιση, την καθαριότητα, την υγειονομική περίθαλψη, 
την διοικητική μέριμνα κτλ. έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί ,που σε κάποι
ες περιπτώσεις θα χρειαστεί να φιλοξενηθούν για μεγάλο χρονικό διάστη
μα, να ζουν σε συνθήκες που σέβονται τον άνθρωπο, και όχι σε συνθή
κες εξαθλίωσης Γίνεται εύκολα αντιληπτά πως οι προϋποθέσεις αυτές θα 
πρέπει να υπάρχουν χωρίς καμία απολύτως έκπτωση, πριν από την εγκα
τάσταση του πρώτου λαθρομετανάστη στο κέντρο. Κάποιοι θα αναρωτη
θούν δικαίως αν αυτό θα λύσει το πρόβλημα Με χίλιους ή πέντε ή δέκα 
χιλιάδες στα κέντρα αν θα λυθεί το πρόβλημα, όταν μιλάμε πως αυτή τη 
στιγμή οι λαθρομετανάστες στην χώρα μας είναι αρκετές εκατοντάδες χι
λιάδες και ακόμα περισσότερο όταν αυτοί καθημερινά αυξάνονται καθώς 
εισέρχονται από τα σύνορα μας νέοι λαθρομετανάστες και σε λίγες μέρες ή 
εβδομάδες θα έχουν εισέλθει περισσότεροι από αυτούς που θα μπορούν να 
φιλοξενήσουν τα κέντρα. Η σκοπιμότητα των κέντρων όμως δεν είναι να 
απορροφήσει όλο και πιο πολλούς παράνομους μετανάστες αλλά να προβά
λει την εικόνα, πως κάθε μετανάστης που εισέρχεται παράνομα στη χώρα 
μας δεν μπορεί να διαβιεί ελεύθερα, αποτρέποντας αυτούς που πιστεύουν 
το αντίθετο, να ξεκινήσουν από τους τόπους καταγωγής τους να μετακι
νηθούν στην «γη της επαγγελίας». Επιγραμματικά οι προτάσεις μας για 
την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης όπως τις έχουμε ήδη καταθέ
σει αναλυτικά στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:
► Απαραίτητο και πρωταρχικό μέλημα θεωρούμε πως αποτελεί η θωράκι- 
ση των συνόρων ( με ενίσχυση νέου προσωπικού Συνοριακών Φυλάκων, 
με την άμεση ενίσχυση επιτέλους σύγχρονου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, 
με την ενίσχυση των δυνάμεων με αστυνομικούς σκύλους, με την κάλυ
ψη του χερσαίου τμήματος του Έβρου με σύγχρονο φράχτη, κλπ).
► Δεύτερος πυλώνας μετά την θωράκιση των συνόρων αποτελεί η επανα- 
δραστηριοποίηση των Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης προάγο- 
ντας μέσω των ελέγχων το αίσθημα ασφάλειας σε κάθε τοπική κοινωνία. 
Απαιτείται συνεχείς και αδιάλειπτη παρουσία κλιμακίων αστυνομικής δύ
ναμης τόσο στο εθνικό όσο και επαρχιακό οδικό δίκτυο της χώρας με την 
πραγματοποίηση εντατικών ελέγχων για την καταπολέμηση των κυκλω
μάτων λαθροδιακίνησης και των παραγώγων αυτής ώστε η μετακίνησή 
τους στο εσωτερικό της χώρας να αποτρέπεται και να μην δρουν ανενό
χλητοι.
► Ως τρίτο πλαίσιο της αντιμετώπισης της λαθρομετανάστευσης τίθε
ται η διαχείριση των ήδη υπαρχόντων παράνομων μεταναστών στη χώ
ρα. Στο πλαίσιο αυτό η σύσταση των κλειστών κέντρων φιλοξενίας των 
παράνομων -  κατά την είσοδό τους στη χώρα -  μεταναστών , κρίνεται 
απαραίτητη. Θα ήμασταν αφελείς αν πιστεύαμε ότι ακόμη και αν όλα αυ
τά εφαρμοστούν, το πρόβλημα θα λυθεί εύκολα ή γρήγορα. Το πρόβλημα 
της λαθρομετανάστευσης γιγαντώθηκε από λάθη και ελλείψεις μέτρων 
και πρωτοβουλιών για πολλά χρόνια και θα χρειαστούν χρόνια πιστής 
εφαρμογής σοβαρού προγράμματος για να φανούν αποτελέσματα. Σίγου
ρα όμως δεν θα λυθεί από θαύμα, με ευχολόγια και με την απραξία των 
κέντρων αποφάσεων και των φορέων υλοποίησης. Σαν συνδικαλιστικός 
φορέας - ομοίως των άλλων -, θα περίμεναν ίσως κάποιοι, να προτείνου
με ακριβώς τα αντίθετα από αυτά που λέμε. Έτσι συνηθίζεται στον τόπο 
μας Θα περίμεναν πολλοί να λέγαμε για την θετική έως σήμερα λειτουρ
γία των τμημάτων συνοριακής φύλαξης, γιατί συμφέρων των μελών μας 
είναι να βρίσκονται τρυπωμένοι σε γραφεία και σε πιο «εύκολες» υπηρε
σίες. Δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμό, γιατί θα πρέπει να τον λειτουργήσου
με. Δεν χρειάζονται τα κέντρα φιλοξενίας, γιατί θα υπάρχει επιπλέον έργο 
και μάλιστα δύσκολο. Η εξυπηρέτηση ατομικών, συντεχνιακών, κομματι
κών μικροσυμφερόντων σε βάρος του συνολικού καλού, έφεραν την χώρα 
μας σε αυτή την κατάσταση. Επιτέλους πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι 
προέχει το συμφέρον της πατρίδας μας Όταν θα λυθούν τα προβλήματα

που εμείς έχουμε δημιουργήοει, τότε θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερο όφε
λος σαν άτομα και σαν συντεχνίες Κάνουμε έκκληση σε όλες τις πλευ
ρές σε όλα τα κόμματα ,σε όλους τους αρμόδιους Το πρόβλημα της λα
θρομετανάστευσης δεν χωράει άλλες αναβολές, λάθη και δισταγμούς 
Θέλει λύση σήμερα. Χωρίς αοριστολογίες η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συνοριακών Φυλάκων, βιώνοντας το πρόβλημα καθημερινά, απαιτεί 
σήμερα την υλοποίήση ενός οργανωμένου πλαισίου αντιμετώπισης της 
παράνομης μετανάστευσης. Συνέχεια της απεγνωσμένης έκκλησης που 
πραγματοποιήσαμε πριν λίγο καιρό με ανοικτή επιστολή μας στον Πρω
θυπουργό της χώρας (www.posyfy.gr) προαναγγείλαμε τα χειρότερα. 
Σήμερα, ευελπιστούμε οι κινήσεις του Υπουργείου Προστασίας του Πο
λίτη να μην είναι σπασμωδικές και να αποτελούν ένα ουσιαστικό πρώ
το βήμα για την υλοποίήση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπι
σης της παράνομης μετανάστευσης.

Α ΔΥΝΑΜ ΙΑ Μ Ε ΤΑ Κ ΙΝ Η ΣΗ Σ  ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ω Ν  -Π Ρ Ω Η Ν  
Σ.Φ . Σ Ε  Ε Β Ρ Ο  ΚΑΙ Ν Η Σ ΙΑ  Σ Ε  Α Ν Τ ΙΘ Ε Σ Η  Μ Ε ΟΤΙ Π Ρ Ο 
Α Ν Α ΓΓΕ Λ Θ Η Κ Ε  Α Π Ο  Τ Ο Ν  Υ Π Ο Υ ΡΓΟ  Π ΡΟ Σ Τ Α Σ ΙΑ Σ  

ΤΟΥ Π Ο Λ ΙΤΗ  
Κύριε Υπουργέ,
Αποδείχθηκε για ακόμη μία φορά η αδυναμία των Υπηρεσιών του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας να σταθούν στο ύψος των περιστά
σεων και μάλιστα σε εκείνες που είναι συναφή με το εθνικό συμφέρον, 
με την αντιμετώπιση του φαινομένου λαθρομετανάστευσης στις ευαί
σθητες περιοχές εισροής λαθρομεταναστών όπως είναι σήμερα ο Έβρος 
και τα νησιά του Αιγαίου. Δυστυχώς τον κίνδυνο που διατρέχουμε ως 
χώρα από τα κύματα λαθρομεταναστών που εισέρχονται, κάποιοι αρ- 
νούνται να τον αντιμετωπίσουν.
Η ΠΟΣΥΦΥ εδώ και 2 έτη ζητά ενίσχυση αυτών των ευαίσθητων περι
οχών με κάθε τρόπο. Οι προσλήψεις που ζητήσαμε για αυτές τις περι
οχές θα αντιστάθμιζαν τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό που αντι
μετωπίζονται σήμερα ή μάλλον εδώ και δύο χρόνια με πάνω από 2000 
συνολικά μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων. Οι τελευταίοι Συνορι
ακοί Φύλακες προσλήφθηκαν το 2002 και από τότε έχουμε να δούμε 
νέο προσωπικό στις Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης. Πόσο δε σήμερα 
που το φαινόμενο έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις Όμως με την από
φασή σας να μετακινηθούν οι συνάδελφοι μας αστυφύλακες προερχό
μενοι από συνοριακούς φύλακες που επιθυμούν σε αυτά; τις περιοχές 
που με τροποποιητικές διατάξεις στον Ν.3686/2008 που προτείνατε και 
ψηφίστηκαν, πιστέψαμε στην πραγματική διάθεση για την αντιμετώ
πιση του προβλήματος της έλλειψης προσωπικού. Παρόλο που με το 
Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από 12.12.2011 
περιγράφεται η σωστή προσέγγιση για την άμεση αντιμετώπιση της 
λειψανδρίας βλέπουμε σήμερα πως αυτή η διάθεση δεν αντανακλάται 
στις θέσεις που κοινοποίησε το Αρχηγείο για τις τακτικές μεταθέσεις 
Πως είναι δυνατόν να μετακινηθεί ο συνάδελφος από ΤΣΦ & ΤΔΛ που 
επιθυμεί στην Αλεξανδρούπολη όταν ανοίγουν 10 θέσεις (με ανθ/μους 
αρχ/κες αστ/κες), στην Ορεστιάδα όταν ανοίγουν 5, στην Χίο όταν ανοί
γουν 2, στην Λέσβο όταν ανοίγουν 3; Και μάλιστα για όλες τις Υπηρεσί
ες τις κάθε Διεύθυνσης και όχι αποκλειστικά ή μάλλον καθόλου για τις 
Υπηρεσίες Δίωξης Λαθρομετανάστευσης; Αποδεικνύεται περίτρανα ότι 
όχι μόνο δεν θα ακολουθηθεί το σκεπτικό σας για το οποίο γίνανε και οι 
ανάλογες τροποποιήσεις στη νομοθεσία αλλά κυρίως δεν θα αντιμετω
πιστεί το ήδη διογκωμένο πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης 
Ευελπιστούσαμε τουλάχιστον στην υλοποίηση των εξαγγελιών σας αλ
λά αποδεικνύεται τελικά πως η Φυσική Ηγεσία διαφορετική γνώμη εί
χε. Το σχέδιο της οχυρωμένης Αθήνας δημιουργεί παράλληλα και την 
ανοχύρωτη Ελλάδα στο έγκλημα και την λαθρομετανάστευση. Η Ομο
σπονδία για ακόμη μια φορά ζητά την ενίσχυση των Υπηρεσιών Συνο
ριακής Φύλαξης με νέες προσλήψεις αλλά και την μετακίνηση αυτών
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[  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

που επιθυμούν οε ευαίσθητες περιοχές εισροής λαθρομεταναστών όπως 
εξάλλου είχατε προαναγγείλει.
Αποτελεί μονόδρομο η μετακίνηση με μετάθεση όσων επιθυμούν σε αυ
τές τις περιοχές αντί του να ξοδεύονται χρήματα και τεράστια ποσά από 
την Ε.Ε. για τις μετακινήσεις με αποσπάσεις στα σύνορα της χώρας μό
νο και μόνο για να αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί να απορροφούμε πό
ρους και κονδύλια!
Ευελπιστούμε ότι θα επάνελθετε στο θέμα και αυτή τη φορά η Φυσική 
Ηγεσία του Σώματος θα σας ακούσει.

Π Ε Ρ ΙΚ Ο Π Ε Σ  Α Π Ο  ΤΟ  Ν Ε Ο  Μ Ν Η Μ Ο Ν ΙΟ  
ΣΤΟ ΥΣ ΕΝΣΤΟ Λ Ο Υ Σ

Αναφορά στις περικοπές στα ειδικά μισθολόγια κάνει το μνημόνιο συνεν
νόησης στις συγκεκριμένες προϋποθέσεις οικονομικής πολιτικής που ψη
φίστηκε την 12.2.2012 από τη Βουλή. Ειδικότερα αναφέρεται ο μέσος όρος 
περικοπών του 10% των ειδικών μισθολογίων προκειμένου να εξοικονο
μηθούν 114 εκατ. Ευρώ για το 2012 και 226 εκατ. ευρώ το 2013. Η θέσπι
ση των προϋποθέσεων και των σχετικών κλαδικών περικοπών στα ειδι
κά μισθολόγια θα πραγματοποιηθεί έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους 
και θα εφαρμοστεί από 1 Σεπτεμβρίου με αναδρομική ισχύ από 1 Ιουλί
ου 2012. Με την ένταξη των χαμηλόμισθων και κατωτέρων αστυνομικών 
και συνοριακών φυλάκων στα ειδικά μισθολόγια, η Κυβέρνηση επαληθεύ
ει σήμερα τις ανησυχίες μας τις οποίες και διατυπώσαμε, καθώς ένταξε την 
κατηγορία των ένστολων στα ειδικά μισθολόγια μαζί με κάθε υψηλό μι
σθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.
Γίνεται σαφές πλέον με την ψήφιση του νέου μνημονίου και την προ-

--------------------------------------------  [  ΠΕ

t  Α στυνόμος Α' Χριστίνα Μάκρη. Γεννήθηκε το έτος 1976 στη 
Ρίγανη Αιτωλοακαρνανίας. Κατετάγη το 1995 και υπηρέτησε σε δι
άφορες υπηρεσίες της ΑΔ. Πέλλας. Υπήρξε έγγαμη και μητέρα δύο 
τέκνων. Απεβίωσε την 18/11/2011.

t  Υ παστυνόμος Β' Ν ικόλαος Δημητράκης. Γεννήθηκε το έτος 
1968 στην Αθήνα Κατετάγη το 1989 και υπηρέτησε σε διάφορες υπη
ρεσίες της Γ Α Δ. Αττικής και των ΑΔ. Σάμου και Αργολίδας Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων. Απεβίωσε την 7/1/2012.

t  Υ παστυνόμος Β' Δημήτριος Σακκάς. Γεννήθηκε το έτος 1966 
στο Αστροχώρι Άρτας Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ Α Δ. Αττικής και των ΑΔ. Ιωαννίνων, Λάρισας και 
Δωδεκανήσου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε 
την 17/11/2011 από παθολογικά αίτια.

t  Υ παστυνόμος Β' Εμμανουήλ Ανέφαλος Γεννήθηκε το έτος 
1965 στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατετάγη το 1984 και υπηρέτησε οε 
διάφορες υπηρεσίες των ΑΔ. Δωδεκανήσου και Ρεθύμνου. Υπήρξε 
έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. Απεβίωσε την 5/2/2012.

αναγγελία -  δέσμευση από μέρους της οι επιπλέον περικοπές στις εισο
δηματικές τάξεις του ειδικού μισθολογίου. Αυτό που δεν λήφθηκε όμως 
υπόψη, είναι πως ήδη οι αστυνομικοί με τις έως τώρα περικοπές του 1ου 
Μνημονίου βρίσκονται στο όριο της φτώχειας ή ακόμη και ότι το έχουν 
ξεπεράσει.
Πως είναι δυνατόν να ομοιογενοποιείς κατηγορίες που βρίσκονται στα ρε
τιρέ και μια από αυτές να βρίσκεται ήδη στον πάτο των αποδοχών με τερά
στιες οικονομικές αποκλίσεις; Πας είναι δυνατόν να προχωρείς σε ενιαίο 
ποσοστό περικοπής αυτών που λαμβάνουν υψηλές αποδοχές και αυτών 
που έχουν ήδη επέλθει στην οικονομική εξαθλίαχιη;
Πώς είναι δυνατόν να ζητάς την προστασία του κράτους, της κοινωνίας 
των πολιτών αλλά και του πολιτικού συστήματος από μια κατηγορία προ
σωπικού που την έχεις οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση και την θέ
τεις στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης αυτής της πολιτικής αλλά και αυ
τών που την διαμόρφωσαν;
Πώς είναι δυνατόν να απαιτείς να σφραγίσει τα σύνορα από τους εκατο
ντάδες χιλιάδες λαθρομετανάστες που αναζητούν διόδους προς την Ευρώ
πη τη στιγμή που η Ευρώπη επιβάλλει τον οικονομικό μαρασμό σε όλες 
τις εργατικές τάξεις και οδηγεί την Χώρα σου στην οικονομική ταπείνω
ση ; Εμείς ως εργαζόμενοι χαμηλόμισθοι στην Ελληνική Αστυνομία, θα 
αντισταθούμε σε κάθε μορφή αφαίμαξης του εισοδήματος μας που οε κα
μία περίπτωση δεν μπορεί να σταθεί οε παροχή της αμοιβής μας ως αντα
ποδοτική της εργασίας μας.
Οφείλετε να αναζητήσετε αλλού τις περικοπές σε μισθολόγια και επιδόμα
τα που ακόμη και σήμερα εξοργίζουν το λαϊκό αίσθημα.
Σε διαφορετική περίπτωση, το όλο εγχείρημά σας θα αποτύχει.

Ν0Η :

t  Υπαστυνόμος Β' Αθανάσιος Σταμάτης. Γεννήθηκε το έτος 
1965 στο Βελβεντό Κοζάνης Κατετάγη το 1987 και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες της ΑΔ. Κοζάνης. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός 
τέκνου. Απεβίωσε την 28/11/2011 από παθολογικά αίτια

t  Αρχκρύλακας Γεώργιος Δερμεντζής. Γεννήθηκε το έτος 1980 
στο Μόναχο Γερμανίας Κατετάγη το 1999 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες της Γ Α Δ. Αττικής και της ΑΔ. Λάρισας. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωσε την 10/1/2012.

t  Υπαρχιφύλακας Παντελής -  Χρυσοβαλάντης Κ αλαντζής
Γεννήθηκε το έτος 1987 στην Αθήνα. Κατετάγη το 2005 και υπηρέ
τησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑ Δ. Αττικής και της ΓΑ Δ . Θεσ
σαλονίκης. Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 28/11/2011 από παθολογικά 
αίτια.

+ Αστυφύλακας Αθανάσιος Στέφος. Γεννήθηκε το έτος 1987 στη 
Λάρισα. Κατετάγη το 2007 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
ΓΑΔ. Αττικής. Υπήρξε άγαμος Απεβίωσε την 14/1/2012 συνέπεια 
τροχαίου ατυχήματος.
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΤΕΛΙΟ ΠΑΡΛΙΑΡΟ

κεϊκ με γλυκό κρασί και ελαιόλαδο
ΥΛΙΚΑ:
► 250 γρ. ελαιόλαδο
► 250 γρ. λευκό γλυκό κρασί
► 220 γρ. ζάχαρη άχνη 
►400 γρ. αλεύρι
► 60 γρ. αμύγδαλο σε σκόνη
► 1 κουτ. του γλυκού μπέικιν

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:
Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το ελαιόλαδο, το κρασί και τη ζάχα
ρη. Προσθέτουμε τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύουμε πολύ 
καλά. Αδειάζουμε το μείγμα σε ένα βουτυρωμένο και αλευρωμέ
νο ταψί διαμέτρου 24 εκ. ή σε ένα τσέρκι. Ψήνουμε σε προθερ- 
μασμένο φούρνο στους 170oC για 50 λεπτά.



[  ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ :

Του Ιωάννου Ελ. Σιδηρά
ΘΕΟΛΟΓΟΥ -  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ -  ΝΟΜΙΚΟΥ

Η ΕΙΣ ΑΔΟΥ ΚΑΘΟΔΟΣ 
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΙΚΟΝΟΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Στην συγκεκριμένη 
λοιπόν εικόνα της 
Αναστάσεως το κυρίαρχο 
και ιδιαίτερα εξέχων 
πρόσωπο είναι εκείνο του 
Αναστάντος θεανθρώπου 
Χρήστου ως νικητού και 
θριαμβευτοϋ του θανάτου

Στην ορθόδοξη εικονογραφία και αγι
ογραφία χης εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου, η δογματική 
και θεολογική διδασκαλία της ορθοδόξου Εκκλησίας περί της 
«Εις Άδου καθόδου» του Σωτήρος Χριστού είναι απόλυτα και 
λεπτομερέστατα εκπεφρασμένη και αποτυπωμένη.

Στην συγκεκριμένη λοιπόν εικόνα της Αναστάσεως το κυ
ρίαρχο και ιδιαίτερα εξέχων πρόσωπο είναι εκείνο του Αναστά- 
ντος θεανθρώπου Χρίστου ως νικητού και θριαμβευ ιού του θα
νάτου. Ο Αναστάς Χριστός εικονίζεται ως απόλυτος κύριος και 
δ υ ν ά σ τ η ς  του κράτους του Άδου που συνθλίβει κυριολεκτικώς 
τα  κ α τ α χθ ό ν ια  του σκότους και του θανάτου και χορηγεί ως αι
ώνια δωρεά την αιώνια ζωή και την αθανασία σε ολόκληρη την 
κτιστή δημιουργία, αφού ο ίδιος μόνος Ιησούς Χριστός είναι η 
όντως αυτοζωή, η μόνη πηγή της ζωής που καταισχύνει και 
αφανίζει τον θάνατο.

Ο Ιησούς Χριστός είναι ενδεδυμένος την πάνλευκη, υπέρ την 
χιόνα, στολή της αφθαρσίας και της αθανασίας που φωταγω
γεί απαστράπτουσα τα ουράνια, τα επίγεια και τα καταχθόνια. 
Ο απαστράπτων Αναστάς Χριστός ως αυτόφως που κυριαρχεί 
στην εικόνα, εξαφανίζει, ασημαντοποιεί και εκμηδενίζει το σκό
τος του κράτους του θανάτου και του Άδου. Η αντίθεση φωτός 
και σκότους, Αναστάντος Χριστού και θανάτου, επουρανίων 
και καταχθονίων δεικνύουν την πάλη της ζωής με το θάνατο. 
Τελικά στο πρόσωπο του Χριστού νικά το φως και καταισχύνε
ται το σκότος.

Ο  Ι η σ ο ύ ς  Χ ρ ισ τ ό ς  α π ε ικ ο ν ίζ ε τ α ι  α ν ιο τ ά μ ε ν ο ς  ή  ιπ τ ά μ ε 
ν ο ς  μ ε  τ ο υ ς  π α ν α χ ρ ά ν τ ο υ ς  π ό δ ε ς  τ ο υ  ε π ί  τ ω ν  δ ια λ ε λ υ μ έ -  
ν ω ν  θ υ ρ ώ ν - π υ λ ώ ν  τ ο υ  κ ρ ά τ ο υ ς  τ ο υ  θ α ν ά τ ο υ  κ α ι τ ο υ  κ ά 
τω  κ ό σ μ ο υ  π ο υ  έ χ ο υ ν  τ ο  σ χ ή μ α  X ,  ε ν ώ  σ ε  ο ρ ισ μ έ ν ε ς  ά λ λ ε ς  
ε ικ ο ν ο γ ρ α φ ικ έ ς  π α ρ α σ τ ά σ ε ις  τ η ς  Α ν α σ τ ά σ ε ω ς  ο ι  π ύ λ ε ς  
τ ο υ  κ ρ ά τ ο υ ς  τ ο υ  θ α ν ά τ ο υ  σ τ η ν  ά β υ σ σ ο  τ ω ν  κ α τ α χ θ ο ν ί 
ω ν  έ χ ο υ ν  τ ο  σ χ ή μ α  τ ο υ  Σ τ α υ ρ ο ύ  ε π ί  τ ο υ  ο π ο ίω ν  ίσ τ α τ α ι ο  

Α ν α σ τ ά ς  Χ ρ ισ τ ό ς  δ η λ ώ ν ο ν τ α ς  τ η ν  δ ια  τ ο υ  Σ τ α υ ρ ο ύ  θ α ν ά 
τ ω σ η  κ α ι  τ η ν  ε ν  Σ τ α υ ρ ώ  ν ί κ η  α υ τ ο ύ  κ α τ ά  τ ο υ  θ α ν ά τ ο υ .

Η όψη, το βλέμμα του Σωτήρος Χριστού είναι αγέρωχα, στα
θερά, αυστηρά και απαστράπτοντα. Ο πρωτότοκος εκ των νε-
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κρών ίσταται ως Βασιλεύς και νικητής του θανάτου και χο
ρηγός της αιωνίου ζωής και αφθαρσίας.

Στο φωτοστέφανο το οποίο περιβάλλει την κεφαλή του 
Αναστάνχος Χριστού, αναγράφεται η φράση «Ο ΩΝ» ο μόνος 
υπάρχων Θεός, ο όντως ών αληθής σωτήρας και λυτρωτής 
Κύριος ο οποίος περιβάλλεται και από την απαστράπτουσα 
και ολόφωτη «κυκλική δόξα» της θεότηχός του. Ο κυκλικός 
δίσκος η «κυκλική δόξα» όπως ονομάζεται, το ολόσωμο πάν- 
λευκο στεφάνι, το οποίο λούζει το σώμα του Κυρίου, δεικνύει 
ότι το σκότος του Άδου και του κράτους του θανάτου έχουν 
νικηθεί, διαλυθεί, αφανισθεί και πλέον το ανέσπερο και άδυ
το φως που εκπηγάζει εκ του κενού μνημείου είναι ο ίδιος 
ο νικητής του θανάτου Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατά τον 
Ευαγγελιστή Ιωάννη εκπέμπει το μήνυμα της αιωνίου ζωής: 
«Εγενόμην νεκρός και ιδού ζων ειμί εις τους αιώνας των αι
ώνων» (Αποκ. 1,17).

Οι πληγές, «οι τύποι των ίλών» στις πανάγιες χείρες και 
στους παναχράντους πόδες, καθώς και η πληγή από την λόγ
χη στην πάναγνη πλευρά του Αναστάνχος Χριστού απεικο
νίζονται στην εικόνα της Ανασχάσεως για να μας υπενθυμί
ζουν και κυρίως να πιστοποιούν το αληθές του σταυρικού 
θανάτου και το αδιάψευστο και βεβαιωμένο γεγονός της εκ 
νεκρών Ανασχάσεως του Θεανθρώπου Χριστού.

Ο Αναστάς Κύριος με τα πανάχραντα χέρια του ανασύ
ρει από τα σκοτεινά έγκατα της γης, από τα καταχθόνια 
της αβύσσου και του κράτους του θανάτου δυο υπάρ
ξεις, έναν άνδρα και μια γυναίκα. Αυτές οι δυο ανθρώπι
νες υπάρξεις είναι ο Αδάμ και η  Εύα, οι πρωτόπλαστοι άν
θρωποι, τους οποίους αναγεννά ο ζωοδότης Χριστός και τους 
ανασύρει από την ανυπαρξία των μνημείων στην αφθαρσία 
της εν Χριστώ αιωνίου ζωής. Έχουμε πια τον «καινό Αδάμ» 
και την «καινή Εύα» που στο πρόσωπο τους απεικονίζεται η 
ανακαινισμένη εν Χριστώ ανθρώπινη φύση.

Στην εικονογραφική παράσταση της Ανασχάσεως ο Αδάμ 
και η Εύα απεικονίζονται εξερχόμενοι μέσα από τους τάφους 
τους με ζωηρή ετοιμότητα κινήσεως και ταχύτητος σε όλο το 
σώμα τους. Και οι δύο έχουν το ένα χέρι τους ανασηκωμένο 
σε παρακλητική και ικετευτική στάση δεόμενοι προς τον νι
κητή του θανάτου Ιησού Χριστό να απελευθερώσει και τους 
ίδιους από τα δεσμά του θανάτου και το κράτος του Άδου. 
Ολόκληρη η ψυχοσωματική ύπαρξη τους θέλγεται από το 
ανέσπερο και ζωογόνο φως του Αναστάνχος Χριστού κα
θώς επιθυμούν διακαώς να λυτρωθούν και να απελευθερω
θούν από τα αιώνια δεσμά του θανάτου και του σκότους της 
αβύσσου του Άδου. Λαχταρούν να ακολουθήσουν την ανοδι
κή πορεία του Αναστάνχος Κυρίου στην όντως ζωή της ατε- 
λευτήτου Βασιλείας του. Για το λόγο αυτό οι πρωτόπλαστοι 
(με πάθος σφίγγουν ο καθένας τα χέρια του λυτρωτού και 
απελευθερωχού Ιησού Χριστού. Δεν αντέχουν το σκότος του 
Άδου και την ανυπαρξία της φθοράς. Έφθασε πια η ευλογη
μένη ώρα που ανέμεναν επί αιώνες καθώς βλέπουν και ζούν 
την πραγματοποίηση της υποσχέσεως του θεού, την οποία 
τους είχε δώσει όταν εξήλθαν του παραδείσου. Ο Αναστάς κύ
ριος τους θέλει δίπλα του στη Βασιλεία του και όντως τους 
εισάγει στην άφθαρτη δόξα του. Στο δε πρόσωπο των πρωτό
πλαστων ο ζωοδότης Χριστός αφθαρτοποιεί όλη την ανθρω
πότητα.

Σ τ α  δ ε ξ ιά  κ α ι  α ρ ισ τ ε ρ ά  τ ο υ  Α ν α σ τ ά ν τ ο ς  Χ ρ ισ τ ο ύ  
α π ε ικ ο ν ί ζ ο ν τ α ι  δ ιά φ ο ρ ε ς  φ ω τ ο σ τ ε φ α ν ο φ ό ρ ε ς  υ π ά ρ 

ξ ε ις  π ο υ  ίσ τ α ν τ α ι  π ε ρ ιχ α ρ ε ίς .  Τα πρόσωπα αυτά είναι 
ο τίμιος πρόδρομος, ο προφητάναξ Δαυίδ, ο Βασιλεύς Σο
λομών, οι δίκαιοι, οι όσιοι, οι προφήτες και οι εν γένει ευ
σεβείς της Παλαιός Διαθήκης, οι οποίοι κατά την επίγεια 
ζωή τους επροφήτευσαν, εδίδαξαν και επίστευσαν στην 
ενανθρώπιση και στο απολυτρωτικά έργο του Μεσσία Ιη
σού Χριστού. Και τα πρόσωπα αυτά απεικονίζονται λυ
τρωμένα, απελευθερωμένα και σεσωσμένα εν Χριστώ από 
την φθορά του θανάτου. Υψώνουν δοξολογικά τα χέρια 
τους και ανυμνούν τον λυτρωτή και Σωχήρα Ιησού Χρι
στό.

Τέλος στο κάτω μέρος της Αναστάσιμης εύτονος 
και υποκάτω της θριαμβευτικής μορφής του Ανα
στάντος Χριστού απεικονίζεται προσωποιημένος και 
αλυσοδεμένος χειροπόδαρα και οτπσθάγκωνα ο θάνα
τος. Ο Χριστός ως «πρωτότοκος εκ των νεκρών» ίσταται 
κραταιός νικητής επί του ανθρωπόμορφου αδύναμου θα
νάτου, ο οποίος φαντάζει θλιμμένος, απορημένος και σα
στισμένος από την συντριπτική ήττα την οποία υπέστη 
από τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. ΓΓ αυτό ο Απ. Παύλος 
και ο Ιερός Χρυσόστομος ερωτούν ειρωνικά χλευάζονχες 
τον θάνατο: «πού σου Άδη το κέντρον; πού σου Άδη το νί- 
κος; Ανέστη Χριστός... και θάνατοςεπικράνθη...».

Ο Άδης απώλεσε πια τις ψυχές των κεκοιμημένων που 
επί αιώνες είχε αλυσοδεμένες στα φυλακτήρια του κά
τω κόσμου και στα καταχθόνια μέρη του κράτους του. 
Ο Ιησούς Χριστός κατήλθε στα έγκατα του Άδου και δι
έλυσε τις πύλες, τις φυλακές και τα τείχη του κράτους 
του θανάτου απελευθερώνοντας τις ανθρώπινες ψυχές, 
τις οποίες ζηλότυπα κρατούσε ο θάνατος ως δέσμια τρό
παια. ΓΓ αυτό και στην εικόνα της Ανασχάσεως ο εγερ- 
θείς εκ των νεκρών Χριστός ως δυνάστης του θανάτου 
πατεί επί των διαλελυμένων πυλών του Άδου και παντού 
υπάρχουν διασκορπισμένα κλειδιά, καρφιά, πύλες, αλυσί
δες και οστά νεκρών. Ο Σωτήρας Χριστός κυριολεκτικώς 
διέλυσε, συνέτριψε, αφάνισε το βασίλειο του θανάτου. Ο 
Χριστός σταυρωμένος εσταύρωσε τον θάνατο και χάρισε 
την άφθαρτη και αιώνια ζωή στους κεκοιμημένους. Χρι
στός Ανέστη.]
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Αγώνες Ανωμάλου Δρόμου Ε.Δ. και Σ.Α.
ιεξηχθησαν σας εγκαταστάσεις της Σχολής Ικάρων στο Τατόι την Παρασκευή 24 Φεβρουάριου 2012 οι αγώ
νες Ανωμάλου Δρόμου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας με την ονομασία Day Run. Στους αγώ

ν ες  έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες Ανωμάλου Δρόμου των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και 
των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η διοργάνωση των αγώνων ανατέθηκε στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας υπό την εποπτεία του Α.Σ.Α.Ε.Δ. και με τη συνδρομή της 
Τεχνικής Επιτροπής Ανωμάλου Δρόμου και Στίβου της Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ.
Τ η ν  α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε υ τ ικ ή  ο μ ά δ α  τ ο υ  Σ ώ μ α τ ο ς  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  ο ι: Α/Α' Γεωργακόπουλος Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής -  ομά

δας, Υ/Β' Ανδριόπουλος Παναγιώτης και Αρχ/κας Βαξεβάνης 
Χρήστος ως προπονητές ομάδας και οι Υ/Α’ Τσιώνης Αθα
νάσιος (32η θέση στα 6.200μ ανδρών), Ανθ/μος Δριτσάκος 
Δημήτριος (13η θέση στα 6.200μ ανδρών), Υπαρχ/κας Με- 
ρούσης Χριστόφορος (1η θέση στα 6.200μ ανδρών), Αστ/κας 
Τσιδώνης Νικόλαος (42η θέση στα 6.200μ ανδρών), Αστ/κας 
Καδρέφτση Αικατερίνη (22η θέση στα 3.300μ γυναικών), 
Αστ/κας Παγουνάδης Αθανάσιος (29η θέση στα 6.200μ αν
δρών), Αστ/κας Έξαρχος Γεώργιος (47η θέση στα 6.200μ αν
δρών), Αστ/κας Δη- 
μοπούλου Ευαγγελία 
(5η θέση στα 3.300μ

γυναικών), Ειδ. Φρ. Λαγός Χριστόφορος (44η θέση στα 6.200μ ανδρών), Ειδ.Φρ. Μπαλαγιάν- 
νης Κων/νος (27η θέση στα 6.200μ ανδρών), Ειδ. Φρ. Χορτιατινός Γεώργιος (45η θέση στα 
6.200μ ανδρών), Ειδ. Φρ. Ξυδάς Ελευθέριος (25η θέση στα 6.200μ ανδρών), Ειδ. Φρ. Δόντα 
Ελένη (6η θέση στα 3.300μ γυναικών) ως αθλητές-αθλήτριες.
Η  ο μ α δ ικ ή  κ α τ ά τ α ξ η  σ τ α  6 .2 0 0 μ . α ν δ ρ ώ ν  ε ίχ ε  ω ς  εξ ή ς : 1η θέση ο Στρατός Ξηράς, 2η θέ
ση η Πολεμική Αεροπορία, 3η θέση η Ελληνική Αστυνομία, 4η θέση το Λιμενικό Σώμα, 5η θέ
ση το Πολεμικό Ναυτικό, 6η θέση το Πυροσβεστικό Σώμα. Η ομαδική κατάταξη στα 3.300μ. 
γυναικών είχε ως εξής: 1η θέση η Πολεμική Αεροπορία, 2η θέση η Ελληνική Αστυνομία, 3η θέση το Πολεμικό Ναυτικό, 4η θέση το 
Πυροσβεστικό Σώμα, 5η θέση ο Στρατός Ξηράς, 6η θέση το Λιμενικό Σώμα. Τους αγώνες παρακολούθησαν η Α/Δ' Λατσώνα Ευαγγε
λία της Α' Υποδ/νσης Β/Α Αττικής και αντιπροσωπεία αστυνομικών.

Αγώνες Χιονοδρομίας Ε.Δ. και Σ.Α.
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Πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2012 στο χιονοδρομικό κέντρο Κα
λαβρύτων, το Πρωτάθλημα Χιονοδρομίας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμά
των Ασφαλείας. Η διοργάνωση των αγώνων είχε ανατεθεί στο Αρχηγείο 
της Ελληνικής Αστυνομίας, υπό την εποπτεία της Γραμματείας Α.Σ.Α.Ε.Δ.. Στην 

διεξαγωγή του πρωταθλήματος, συνέβαλαν τα μέγιστα για την πραγματοποίηση 
του, με την συνδρομή τους, η Ελληνική Ομοσπονδία Χιονοδρομίας, ο Δήμος Καλα
βρύτων, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Πατρών και το Σώμα Εθελοντών Σα- 

μαρειτών-Διασωστών και Ναυαγωσωστών Πάτρας. Στους αγώνες έλαβαν μέρος αθλητές και αθλήτριες Χιονοδρομίας του Πολεμικού 
Ναυτικού, της Πολεμικής Αεροπορίας και των Αρχηγείων των Σωμάτων Ασφαλείας. Τ η ν  α ν τ ιπ ρ ο σ ω π ε υ τ ικ ή  ο μ ά δ α  τ ο υ  Σ ώ μ α 
τ ο ς  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  οι: Α/Α Γεωργακόπουλος Διονύσιος ως αρχηγός αποστολής, Υ/Α' Αβανίδης Δημήτριος ως αρχηγός ομάδας, Αρχ/ 
κας Αλεξίου Δημήτριος ως προπονητής και οι Αρχ/κας Κυριαζίδου Ελένη (3η θέση στη γιγαντιαία τε

χνική κατάβαση γυναικών), Αρχ/κας Γιαλούρης Νεκτά
ριος (5η θέση στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση ανδρών),
Υπαρχ/κας Δούμτσης Κυριάκος (6η θέση στη γιγαντιαία 
τεχνική κατάβαση ανδρών), Αστ/κας Φινές Αθανάσιος,
Αστ/κας Δήμου Φώτιος (10η θέση στη γιγαντιαία τεχνι
κή κατάβαση ανδρών), Αστ/κας Τόκας Δημήτριος (4η θέ
ση στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση ανδρών), Αστ/κας 
Κακουλής Ιωάννης (3η θέση στη γιγαντιαία τεχνική κα
τάβαση ανδρών), Αστ/κας Σαρακατσιάνου Ελένη, Ε.Φ.



Τσεκούρας Π αναγιώ της, Δόκ. Υ παστυν. Ζηλάκης 
Βασίλειος (1η θέοη στη γ ιγα ντια ία  τεχν ικ ή  κατά
βαση ανδρών), Δόκ. Υπαστυν. Τόκας Γεώργιος ω ς 
αθλητές-αθλήτριες.
Η  ο μ α δ ικ ή  κ α τ ά τ α ξ η  α ν δ ρ ώ ν  ε ίχ ε  ω ς  έξ η ς :  1η
θέση η Ε λλη νική  Α στυνομία, 2η  θέση το Π .Σ., 3η 
θέση το Λ.Σ., 4η θε'ση η  Π.Α., 5η θε'ση το Π .Ν. Η  Τε
λετή  έναρξης του  Π ρω ταθλήματος και οι απονομές τω ν  αγω νισμάτω ν τη ς  πρ ώ τη ς ημέρας, πραγμα

τοποιήθηκαν στην πλατεία  τη ς πόλης τω ν Κ αλαβρύτων τη ν  7η Μ αρτίου 2012, με τη ν  παρουσία τω ν  τοπ ικώ ν αρχών, εκπροσώπων 
τω ν Κλάδων τω ν Ε πιτελείω ν και τω ν Α ρχηγείω ν τω ν Σω μάτω ν Ασφαλείας και πολλώ ν κατο ίκω ν τη ς  πάλης. Τα αγω νίσματα τη ς  δεύ
τερης ημέρας, ακυρώ θηκαν λόγω  δυσμενών κα ιρ ικώ ν συνθηκώ ν. Η  τελετή λήξης και οι απονομές πραγματοποιήθηκαν στις εγκατα
στάσεις του Χιονοδρομικού Κ έντρου Κ αλαβρύτων τη ν  8η Μ αρτίου 2012. Σ τ ις  τελετές έναρξης και λήξης και στις απονομές, παρευρέ- 
θησαν: ο Δήμαρχος Κ αλαβρύτω ν κ. Γεώ ργιος Λαζουράς με αντιπροσω πεία του  Δ.Σ., ο Δ ιευθύνω ν Σύμβουλος του  Χ.Κ. Κ αλαβρύτων 
κ. Ε υθύμ ιος Βαζαίος, ο Δ ιο ικητής Πυροσβεστ ικώ ν Υπηρεσιών Π εριφέρειας Δ υ τικ ή ς Ελλάδος Υ ποστράτηγος Κ ων/νος Δ εσιν ιώ της και 
ο Δ ιευθυντή ς τη ς  Α.Δ. Α χαΐας Ταξίαρχος Δ ημήτριος Δριβίλας.

Αποτελέσματα συμμέτοχης αστυνομικών 
σε αγώνες Χιονοδρομίας

Πραγματοποιήθηκε από 28 - 29 Ιανουάριου 2012 στο χ ιο ν ο δ ρ ο μ ικ ό  
κ έ ν τ ρ ο  Ε λ α τ ο χ ω ρ ίο υ , ο διεθνής αγώ νας (FIS) - ΑΓΕΝ  κατάβασης 
γ ιγαντια ίο  slalom (GS). Σ τους ανωτέρω  αγώ νες έλαβαν μέρος αθλητές 

από χώ ρες του  εξωτερικού, αθλητές τω ν ελληνικώ ν συλλόγω ν από όλη τη ν  
Ελλάδα συμπεριλαμβανομένω ν και τω ν  αθλητώ ν τη ς εθνικ ή ς ομάδας τη ς χώ 
ρας μας και οι αθλητές τη ς  ομάδας Χ ιονοδρομίας τη ς  Ε λλη νικ ής Αστυνομίας.
Τ ην 28-1-2012 στο αγώνισμα GS ο Δοκ. Υπ/μος Ζ ηλάκης Βασίλειος κατέλαβε τη ν  
4η θέση, ο Αστ/κας Φ ινές Αθανάσιος τη ν  11η θέση, ο Ειδ. Φρ. Τσεκούρας Π αναγι
ώ της τη ν  14η θέση και ο Αστ/κας Δ ήμου Φ ώ τιος τη ν  19η θέση.
Τ ην 29-1-2012 στο αγώνισμα GS ο Αστ/κας Φ ινές Αθανάσιος κατέλαβε τη ν  5η θέ
ση, ο Αστ/κας Κ ακουλής Ιω άννης τη ν  8η θέση και ο Αστ/κας Τόκας Δ ημήτριος 
τη ν  9η θέση.
Π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε  τη ν 14 και 15 Ιανουάριου 2012 σ τ ο  χ ιο ν ο δ ρ ο μ ικ ό  κ έ ν τ ρ ο  Μ ετ σ ό β ο υ , ο διεθνής αγώ νας (FIS) - Α ΓΕΝ  δρόμου 
αντοχή ς 1,2 χλμ. sp rin t και απόσταση 10 χλμ., αντίστοιχα. Σ τους ανωτέρω  αγώ νες έλαβαν μέρος αθλητές από χώ ρες του  εξωτερικού 
κυρ ίω ς τω ν Β αλκανίων, αθλητές τω ν  ελληνικώ ν συλλόγω ν από όλη τη ν  Ελλάδα και αθλητές τη ς  ομάδας Χιονοδρομίας.
Τ ην 14-1-2012 στο αγώνισμα 1,2 χλμ. sprin t, ο Ειδ. Φρ. Καρασαββίδης Π αναγιώ της κατέλαβε τη ν  30η θέση ενώ ο Ειδ. Φρ. Γ ιάνκου

Αθανάσιος τη ν  34η.
Τ η ν  15-1-2012 στο αγώνισμα τη ς απόστασης 10 χλμ., ο Ειδ. Φρ. Γ ιάνκου Αθανάσιος κατέλαβε τη ν  35η θέση ενώ  ο Ειδ. Φρ. Καρασαβ

βίδης Π αναγιώ της τη ν  36η.

Ομάδα Βόλεϋ Τ.Δ.Α. Γ ρεβενών
MOiornwim-AmofAc ικ

_

ΜΤΥΝΟΜΙΚίΙΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΓΡΕΒΕΝΟΝ

0 »  Μ  Β Ι Α  I

Γ.ΐηΟΥΪΐότ "  ΤΜΑ.74Μ0**3Ηβ

Φιλικό αγώ να προετοιμασίας πραγματοποίησε τη ν  14-3-2012 
στο κλειστό γυμναστήριο  Γρεβενών, η  ομάδα βόλεϋ του  
Τ.Δ.Α. Γρεβενών αντιμετω πίζοντας τη ν  αντίστο ιχη  ομάδα 

του  Α θλητικού Γ υμναστικού Συλλόγου Ιω αννίνω ν (Α.Γ.Σ.Ι.) ενό- 
ψ ει τω ν  τελ ικώ ν του  Π ανελληνίου Π ρω ταθλήματος Βόλεϋ Σχο
λώ ν Σω μάτω ν Ασφαλείας που θα πραγματοποιηθεί σ τις εγκατα
στάσεις τη ς  Σ.Τ.Υ.Α. στην Αθήνα, όπου τη ν  Ε λλη νική  Α στυνομία 
θα αντιπροσω πεύσει η  ομάδα τω ν Γρεβενών. Οι φιλοξενούμενοι 
επ ιβλήθηκαν με 3-0 σετ.
Σ τις εξέδρες το παρόν έδωσε και ο Α ντιπεριφερειάρχης Γρεβενώ ν κ. Δ ασταμάνης ο οποίος απένειμε σ χετική  αναμνηστική  πλακέτα 

στους νικητές.
Τ η ν  ο μ ά δ α  τ ο υ  Τ Δ .Α . Γ ρ ε β ε ν ώ ν  α π ο τ ε λ ο ύ σ α ν  οι: Υ/Β' Π απαδόπουλος Βασίλειος ω ς αρχηγός αποστολής, Α ρχ/κας Μ πιρμπιλης 
Η λίας ω ς προπονητής ομάδας και οι Π άγιαλος, Βουλτσίδης, Γαλάνης, Αλαμάνος, Αρλέτος, Σελιμός, Μ άντζιος, Λιώτος, Μ άκας, Μεντζε- 
λόπουλος, Μαμασούλας,Τσίκος, Μ πάσελος ω ς αθλητές.
Δ ια τη τή ς του  αγώ να ήτα ν  ο Γ κατζούλης Βασίλειος.
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ

«ΧΡΥΣΟΣ» ο Χονδροκούκης!
Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην 

Κωνσταντινούπολη

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβασε την Ελλάδα ο Δημήτρης Χονδροκούκης 
στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου που διεξάγεται στην Κωνσταντι
νούπολη. Περνώντας τα 2,33μ. με την πρώτη προσπάθεια στον τελικό του ύψους 

ο 24χρονος άλτης κατέρριψε το ατομικό του ρεκόρ κατά ένα εκατοστό, αναδείχθηκε κο
ρυφαίος στον κόσμο και άφησε υποσχέσεις ενόψει των Ολυμπιακών αγώνων του Λονδί
νου το καλοκαίρι.
(Πέρασε με την πρώτη τα 2,20μ., 2,24μ., 2,33μ., ενώ δύο φορές χρειάστηκε να προσπαθή
σει στα 2,28μ. και 2,31μ. Προσπάθησε και στα 2,35μ. αλλά δεν χρειάστηκε να τα υπερβεί 
αφού ο “χρυσός” Ολυμπιονίκης του Πεκίνου, Σιλνόφ, είχε τρία αποτυχημένα άλματα). 
Τυλιγμένος με την ελληνική σημαία, φωνάζοντας «ΕΛΛΑΣ», «ΕΛΛΑΣ» προς τις κερκίδες 
του Atakoy όπου κάθονταν οι Έλληνες φίλαθλοι, πανηγύρισε ο παγκόσμιος πρωταθλη
τής μας. Αυτό είναι το πρώτο μετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση μετά το αργυρό 
της Πηγής Δεβετζή στο τριπλούν το 2008!

0 Πύρρος Δήμας γίνεται σταθμός του Μ ετρά, .στο Λονδίνο.
κάνε τους Έλληνες να δακρύσουν από χαρά δεκάδες φορές. Προκάλεσε όλο τον πλανήτη να τον προσέξει. Και τώ- 

|" 1  .Ρα μετά τα μετάλλια που χάρισε στη χώρα μας ήρθε η ώρα να τον τιμήσει ακόμη και η Αγγλία. Ο Πύρρος Δήμας 
1  Λ  γίνεται σταθμός του μετρό . .στο Λονδίνο.

Το όνομα του Ολυμπιονίκη μας στην Άρση Βαρών επιλέχτηκε μαζί με αυτά άλλων 361 Ολυμπιονικών από όλο τον κόσμο, 
τα οποία οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν για σταθμούς του Μετρό στο πλαίσιο της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων στο 
Λονδίνο. Ο μοναδικός Έλληνας που επιλέχθηκε ήταν ο Πύρρος Δήμμας, ο οποίος είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στους 
αγώνες της Βαρκελώνης (1992), της Ατλάντα ί 1996) και του Σίδνεϊ (2000), αλλά και το χάλκινο στους αγώνες της Αθήνας 
το 2004.
Οι Βρετανοί έχουν επιλέξει να τοποθετήσουν τα ονόματα των Ολυμπιονικών στις γραμμές που οδηγούν σε αντίστοιχες εγκα

ταστάσεις, βάζοντας για παράδειγμα τον Φέ- 
ρεντς Πούσκας, τον Λιονέλ Μέσι, τον Σάμι- 
ουελ Ετό κι άλλους στην κατεύθυνση που 
οδηγεί στο γήπεδο ποδοσφαίρου κτλ.
Σε κεντρικούς σταθμούς μάλιστα έχουν δώ
σει τα ονόματα των κορυφαίων στην εποχή 
μας. Για παράδειγμα η Βικτόρια μετονομά
στηκε σε Γιουσέιν Μπολτ.
Όσο για τον ελληνικό σταθμό του Πύρρου 
Δήμα, έχει ενταχθεί στη γραμμή που αφο
ρά σε όλα τα υπόλοιπα στάδια όπως αναφέ- 
ρεται και είναι δύο στάσεις πριν τον τερμα
τικό που έχει πάρει το όνομα του θρυλικού 
Βασίλι Αλεξέγιεφ. ]
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τταράξενα
αιι ό λ ο  ιό ν  κ ό σ μ ο
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Σ ε δ η μ ο π ρ α σ ία  17 π ρ ο κ η ρ ύ ξ ε ις  ίω ν  « Ε ρ υ θ ρ ώ ν Τ α ξια ρ χ ιώ ν»

ροκηρύξεις της ιταλικής οργάνωσης «Ερυθρές Ταξιαρχίες», μερικές από τις οποίες 
αφορούν την απαγωγή και τη δολοφονία του Χριστιανοδημοκράτη πρωθυπουργού, 
Αλντο Μόρο, θα βγουν σε δημοπρασία στις 29 Μαρτίου. Οι 17 προκηρύξεις, οι οποί
ες γράφτηκαν και διανεμήθηκαν από το 1974 έως το 1978, θα βγουν σε δημοπρασία 

στο Μιλάνο με τιμή εκκίνησης τα 1.700 ευρώ για το σύνολό τους. Μεταξύ των ντοκουμέντων 
αυτών περιλαμβάνεται η προκήρυξη της 15ης Απριλίου 1978 που ανακοίνωνε άτι «η ανάκριση 

του κρατούμενου Αλντο Μόρο τελείωσε» και πως αυτός ο τελευταίος «είναι ένοχος και καταδικάσθηκε συνεπώς σε θάνατο». 
Ο Αλντο Μόρο απήχθη στις 16 Μαρτίου 1978 στη Ρώμη από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, που δολοφόνησαν τους πέντε σωματο
φύλακες του. Η σοράς του βρέθηκε μέσα στο πορτ-μπαγκάζ αυτοκινήτου, 55 ημέρες αργότερα.
«Αυτή η δημοπρασία μου φαίνεται πολύ κυνική» αντέδρασε η Ανιέζε Μόρο, η κόρη του Αλντο Μόρο, μιλώντας στην εφημε
ρίδα La Stampa. Οι επιχειρήσεις των Ερυθρών Ταξιαρχιών στοίχισαν τη ζωή σε 415 ανθρώπους που πραγματοποιήθηκαν 
από το 1969 έως το 1988.

—

Η  8 6 χ ρ ο ν η ... Κ ομ α νέχσ ι

ην παράσταση στο πλαίσιο των γυμναστικών επιδείξεων στο Κότμπους της 
Γερμανίας, πριν λίγες ημέρες, έκλεψε μία 86χρονη γιαγιά, που άφησε τους 
παρευρισκόμενους με ανοιχτό το στόμα.Η περί ης ο λόγος “σούπερ” γιαγιά, 
Γιοχάνα Κουάας, είναι Γερμανίδα αθλήτρια, που έλαβε μέρος σε ασκήσεις 

εδάφους, αποδεικνύοντας πως σημασία δεν έχει πόσο είσαι, αλλά πόσο νιώθεις.
Η συμμετοχή της ήταν φυσικά εκτός συναγωνισμού και η 86χρονη “Κομανέτσι” απο
θεώθηκε από τους θεατές.

Π λη σ ιά ζει το  τύ λος τ ο υ  κ ό σ μ ο υ

άρχουν συνάνθρωποί μας που προετοιμάζονται για το τέλος του κόσμου.
Ενας απ’ αυτούς είναι και ο 42χρονος τεχνικός υπολογιστών Larry Peters ο οποίος αναμένει το τέλος του κόσμου 

μέσα στο 2012 εξαιτίας μιας γιγαντιαίας ηλιακής έκλαμψης, η οποία θα προκαλέσει προβλήματα στις επικοινωνίες, 
θα μειώσει τα αποθέματα τροφίμων και ενέργειας και θα οδηγήσει σε... παγκόσμια αναρχία!

Ο Larry εδώ και λίγο καιρό έχει αρχίσει να μαθαίνει στην 9χρονη κόρη του Lily, να 
αποθηκεύει νερό και τρόφιμα, να κυνηγά και να σκοτώνει ζώα για τροφή. Έκανε 
“επιδιορθώσεις” στη μονοκατοικία που διαθέτει στην Κορνουάλη, τοποθετώντας σε 
αυτό μια γεννήτρια, αποθηκεύοντας τρόφιμα, ενώ έχει αγοράσει και δέκα κότες για 
να παίρνει τα αυγά τους και καλλιεργεί λαχανικά.
Ο 42χρονος ξόδεψε όσα χρήματα είχε για να αγοράσει ένα καλό 4x4, όπλα, πυρο- 
μαχικά και δεξαμενές για αποθήκευση νερού. “Μέχρι το τέλος του 2012 μια τερά
στια φλόγα θα μας καταστρέφει. Θα επικρατήσει η απόλυτη αναρχία και θα πεθάνει 
πολύς κόσμος. Η κυβέρνηση και οι πλούσιοι αυτού του κόσμου το γνωρίζουν και 
έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα. Οι υπόλοιποι πρέπει να φροντίσουμε μόνοι μας 
τους εαυτούς μας” είπε 42χρονός.

Έ κ α ν ε  εγ χείρ ισ η  κ α ι α π ό  χόχε γελά  α σ χα μ ά χη χα
ανείς δε περίμενε όταν βγήκε από το χειρουργείο από μια επέμβασης ρουτίνας στο 
ισχίο θα του έκανε τέτοιου είδους επιπλοκή... να μη σταματά να γελά! Το περιστα- 

|  -> & τικό συνέβη στην Ολλανδία και η επιπλοκή οφείλεται στην αναισθησία. Ο νευρο-
j l L  - λόγος Dr. Erik Pioro, της Cleveland Clinic προσπαθεί με απλά λόγια να μας εξηγή

σει την συμπεριφορά από την ιατρική πάθηση.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το περιστατικό μοιάζει με “κλασικό συμβάν” πάθησης που 
ονομάζεται ψευδοπρομηκική παράλυση. Πρόκειται για νευρολογική διαταραχή που προκα- 
λεί ανάρμοστα συναισθηματικά ξεσπάσματα. Άνθρωποι με πολλαπλή σκλήρυνση ή τραύμα 

στον εγκέφαλο μπορεί ενδεχομένως να εμφανίσουν την πάθηση. Ο Pioro δήλωσε ότι η πάθηση χαρακτηρίζεται από εκρηκτι
κό γέλιο, ενώ μπορεί να εμφανιστεί και κλάμα κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης συναισθηματικής αντίδρασης. Πρόσθεσε ότι 
θα ήταν συναρπαστικό να ελεγχθεί ο εγκέφαλος του Ολλανδού με μαγνητική τομογραφία για ενδείξεις εγκεφαλικού επεισο
δίου ή άλλου τραύματος στον εγκέφαλο. ]
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ψυχαγωγία
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

'

CXσ ιν ν ο μ ικ ό  πρόβλημα (παιχνίδιΐ)
Ενώ άκουγε την κατάθεση του Ιωάννη Λαδά, ανι
ψιού του θύματος, ο Αστυνόμος Στεργίου έριξε 
μια ματιά τριγύρω... Το δωμάτιο ήταν ζεστό, δι
ακοσμημένο με κομψότητα και διακριτικότητα. 
Πήρε στο χέρι ένα ζευγάρι γυαλιά με φακούς σχε
τικά χοντρούς και τα δοκίμασε. Σκέφτηκε ότι ο 
νεκρός θα πρέπει να είχε μεγάλη πρεσβυωπία από 
τη στιγμή που φορούσε τέτοιους φακούς.
Ο Λαδάς του έλεγε: «Όπως κάθε μέρα, ενώ ήμουν 
εδώ και τον περίμενα, ο θείος μου είχε πάει στο 
δασάκι με τις ιτιές. Πήγαινε εκεί πάντα για να δι
αβάσει. Εκεί έχει ηρεμία και ησυχία και έβρισκε 
πάντα την κατάλληλη αυτοσυγκέντρωση για να 
αφοσιωθεί στις μελέτες της παραψυχολογίας. 
Όταν κατάλαβα ότι άρχιζε να αργεί, πράγμα που 
ήταν ένα ασυνήθιστο, γιατί ήταν πάντα μεθοδικό 
άτομο και δεν αργούσε ποτέ, αποφάσισα να πάω 
να τον βρω. Τότε έκανα τη μακάβρια ανακάλυ

ψη. Κείτονταν ακίνητος, 
νεκρός πια, χτυπημένος από 
μια σφαίρα. Κάλεσα αμέσως 
την αστυνομία. Φυσικά δεν 
άγγιξα τίποτα».
Ο Αστυνόμος σκέφτηκε ότι 
η Σήμανση θα έπρεπε να εί
χε τελειώσει τη δουλειά της 
και ότι ήταν η κατάλληλη 
στιγμή για να κάνει μια 
προσεκτική επιτόπια έρευ
να. Έτσι κατευθύνθηκε 
προς το δασάκι. Ο άντρας 
κείτονταν ανάσκελα, με το 
πουκάμισο του βαμμένο στο 

αίμα. Είχε τα μάτια ορθάνοιχτα, λες και πριν πε- 
θάνει να είχε ζήσει μια στιγμή τρομερού φόβου. 
Στο χώμα ήταν πεσμένο ένα βιβλίο που μιλούσε 
για τη μετεμψύχωση. Ο Αστυνόμος ρώτησε τους 
άνδρες της Σήμανσης αν βρήκαν τίποτα άλλο και 
τότε ένας εξ αυτών του απάντησε ότι η σκηνή 
ήταν ακριβώς όπως τη βλέπει και ότι δε θα ήταν 
τόσο εύκολο να λύσουν αυτήν την υπόθεση. 
Μπροστά στην απαισιοδοξία του άνδρα της Σή
μανσης, ο Αστυνόμος Στεργίου φάνηκε, αντίθετα, 
παράξενα αισιόδοξος. Μια λεπτομέρεια τον είχε 
πείσει ότι τα γεγονότα δεν είχαν γίνει όπως τα δι- 
ηγήθηκε ο ανιψιός του θύματος. Ίσως ο πιθανός 
δολοφόνος να ήταν πιο κοντά απ’ όσο θα μπορού
σαν να φανταστούν...

Σ ε  π ο ι α  ύ π ο π τ η  λ ε π τ ο μ έ ρ ε ια  α ν α φ έ ρ ε τ α ι  ο  
Α σ τ υ ν ό μ ο ς  Σ τ ε ρ γ ίο υ ;

Ο δ η γ,είτ ε  σ ω στά ; (παιχνίδι 2)

1 . 0  ή χ ο ς  π ο υ  ε κ π έ μ π ε τ α ι  α π ό  τ ο  η χ η τ ι κ ό  ό ρ γ α ν ο  
τ ο υ  ο χ ή μ α τ ο ς  ( κ ό ρ ν α )  π ρ έ π ε ι  ν α  ε ίν α ι:
Α . Συνεχής με ίδιο τόνο.
Β . Διαπεραστικός.
Γ . Εναλλασσόμενος.

2 . Η  χ ρ ή σ η  ζ ώ ν η ς  α σ φ α λ ε ία ς  ε ί ν α ι  α π α ρ α ί τ η 
τ η  κ α ι  α π ό  τ ο υ ς  ε π ιβ ά τ ε ς  τ ω ν  π ίσ ω  κ α θ ισ μ ά 
τ ω ν :

Α . Όχι, γιατί προστατεύονται από τα μπροστινά 
καθίσματα.
Β . Ναι, γιατί δεν προστατεύονται σε περίπτωση ατυχήματος. 
Γ . Όχι, γιατί δεν προβλέπεται στον Κ.Ο.Κ.

3 . Π ο ια  ε ί ν α ι  τ α  φ ώ τ α  δ ια σ τ α υ ρ ώ σ ε ω ς  τ ο υ  α υ τ ο κ ι ν ή τ ο υ :
Α . Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 100 m.
Β . Τα μικρά φώτα στο εμπρόσθιο μέρος.
Γ . Τα φώτα που έχουν εμβέλεια τουλάχιστον 40 m.

4 . Ό τ α ν  δ ε ν  λ ε ι τ ο υ ρ γ ο ύ ν  τ α  φ ώ τ α  τ ρ ο χ ο π ε δ ή σ ε ω ς  τ ο υ  ο χ ή μ α 
τ ο ς  σ α ς , μ ε  π ο ι ο ν  τ ρ ό π ο  ο φ ε ίλ ε τ ε  ν α  ε ιδ ο π ο ιή σ ε τ ε  α υ τ ό ν  π ο υ  
α κ ο λ ο υ θ ε ί ,  ό τ ι  έ χ ε τ ε  π ρ ό θ ε σ η  ν α  σ τ α θ μ ε ύ σ ε τ ε :
Α . Χρησιμοποιώντας τα φώτα οπισθοπορείας.
Β . Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα κάτω.
Γ . Κάμπτοντας το βραχίονα προς τα πάνω.

5 . Σ ε  π ο ια  ο χ ή μ α τ α  ε ίν α ι  υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ έ ς  ο ι  ζ ώ ν ε ς  α σ φ α λ ε ία ς  
σ τ α  μ π ρ ο σ τ ιν ά  κ α θ ίσ μ α τ α :
Α . Σε όλα τα επιβατηγό και φορτηγά αυτοκίνητα.
Β . Σε όλα τα επιβατηγό αυτοκίνητα.
Γ . Σε όλα τα επιβατηγό και φορτηγά αυτοκίνητα μεγίστου επιτρε
πόμενου βάρους μέχρι και 3.500 kg

( J πα ίοκειρα λιά  (παιχνίδ ι 4)

Ένας πατέρας αποφασίζει να κάνει μια επένδυση για τσν δεκάχρονο 
γιο τον. Κάθε επέτειο των γενεθλίων του, κάνει γι ’ αυτόν μια κατάθεση 
στην τράπεζα 50 ευρώ. Όταν ο μικρός έγινε είκοσι χρσνών πάει στην 
τράπεζα να εισπράξει το ποσό. Προς έκπληξη του όμως διαπιστώνει 
άτι στον λογαριασμό του έχουν κατατεθεί μόνο 250 ευρώ. Πως γίνεται 
αυτό;

Ο ίνέκ δ ο το

Γυναίκα: Γκούχ...Γκούχ...
Άντρας: Να σου πάρω κάτι για τον λαιμό σου; 
Γυναίκα: Ναι,ναι.. .Εκείνο το κολιέ με τα διαμάντια!

Trie, Μαριάννας Ταακαλωφά
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Π α ιχ ν ίδ ια  γνώ σ η ς (πα ιχνίδ ι 3)

1. Η αδράνεια είναι ιδιότητα:
Α) Μόνο των στερεών σωμάτων, Β) Μόνο των υγρών σωμάτων, Γ) Μόνο των αερίων σωμάτων, Δ) Όλων των σωμάτων
2. Ένα κύμα, εκτός από ενέργεια, μεταφέρει και: Α) Ορμή, Β) Μάζα, Γ) Αδράνεια, Δ) Όλα τα παραπάνω
3. Ποια είναι η πρωτεύουσα του νομού Αιτωλοακαρνανίας; Α) Μεσσολόγγι, Β) Αγρίνιο, Γ) Ναύπακτος, Δ) Καρπενήσι

« Μ α ς  κ ά ν ε ι  χ ο  Γ κ ιο υ λ έ κ α »
Τη φράση αυτή τη μεταχειριζόμαστε για κάποιον που θέλει 
να μας κάνει τον κάμποσο, τον πολύξερο, τον αρχηγό.
Το σωστό είναι « Γιολεκας» και είναι όνομα κύριο και που 
ολόκληρο προφερόταν «Γκιώνης Λέκας Ζεϊνέλμπεης». Αυ
τός ήταν ένας τοπάρχης στη Νότιο Αλβανία, που έκανε, το 
1847, επανάσταση κατά των Τούρκων. Μπήκε με πολλούς 
άτακτους στην περιοχή του Πωγωνίου και ζύγωσε στα 
Γιάννενα. Εκεί τον περίμεναν οι στρατιώτες του Σουλτά
νου, που τον κατατρόπωσαν. Όπως, μάλιστα, αναφέρει η 
ιστορία, τα άτακτα στίφη του Γκιώνη Λέκα, απ’ όπου και 
αν πέρασαν, δεν άφησαν πέτρα στην πέτρα. Λεηλατούσαν, 
αφάνιζαν και έκαιγαν τα πάντα. Ακόμα και το αρχοντικό 
του Μάρκου Μπότσαρη, στον Κακόλακκο, πυρπολήθηκε. 
Ο Γκιώνης Λέκκας, λοιπόν, που από τον αυταρχικό χαρα
κτήρα του επαναστάτη μας άφησε τη φράση, σκοτώθηκε 
στα 1852, πολεμώντας τους Μαυροβούνιους.

« Κ ο υ ρ ε μ έ ν ο  γ ίδ ι»  - « Κ ο ρ ό ιδ ο »
Οι Βυζαντινοί όταν είχαν πένθος έκοβαν τα μαλλιά τους, 
αλλά επίσης, τα έκοβαν και για να τιμωρήσουν κάποιον, 
που έκανε μια άδικη πράξη. Βέβαια, αργότερα, το κόψιμο 
των μαλλιών ήταν σημάδι των κομψευόμενων, αλλά στο 
Βυζάντιο ο νέος για να είναι κομψός θα έπρεπε να «φέρη 
τόν έπί κεφαλής κόσμον», δηλαδή να έχει μακριά τα μαλλιά 
του.
Αυτός που κουρευόταν και μάλιστα άτεχνα, προκαλούσε 
τα γέλια των άλλων και τον συσχέτιζαν με το γίδι, που τό
σο άκομψα το κουρεύει ο βοσκός. Και σήμερα, όταν θέλουν 
να πειράξουνε κανένα, (πιο πολύ τα παιδιά), του φωνάζουν: 
κουρεμένο γίδι! Στην 'Ηπειρο, μάλιστα, και ο άκομψος κι 
αυτός που δεν ξέρει να ντυθεί όμορφα τονλένε «κουρεμένο 
γίδι».
Εκείνος, λοιπόν, που ήταν σαν κουρεμένο γίδι, τον έλεγαν 
κοροϊδευτικά
κουρόγιδο ή κορόγιδο ή κορόιδο και από δω 
βγαίνει και το ρήμα κοροϊδεύω, 
που θα πει «εμπαίζω».

γ  γλώ σσα μ α ς

σ υ μ β α τ ικ ό ς  - σ υ μ β α τ ό ς  - α υ θ α ίρ ε τ ο ς . Τ ο  σ υ μ β α τ ικ ό ς  ση
μαίνει κυρ. «κάτι που γίνεται δεκτό με ρητή ή σιωπηρή συμ
φωνία των μελών μιας ομάδας»: Οι χαρακτηρισμοί αυτοί έχουν 
συμβατικό χαρακτήρα και δεν έχουν ιδιαίτερη αποδεικτική 
αξία - Η σημασία τής λέξης είναι καθαρώς συμβατική· δεν έχει 
αιτιακό χαρακτήρα. Τ ο  α υ θ α ίρ ε τ ο ς  σημαίνει «κάτι που γίνεται 
χωρίς καμιά συμφωνία, γνώση ή συμμετοχή άλλων»: Κανείς 
δεν μπορεί να επιδοκιμάσει τέτοιες αυθαίρετες ενέργειες, που 
προσβάλλουν το κοινωνικό σύνολο. Υπ’ αυτή την έννοια το αυ
θαίρετος είναι αντίθετο προς το συμβατικός, που προϋποθέτει 
ευρύτερη συμμετοχή, γνώση και συμφωνία. Τ ο  σ υ μ β α τ ό ς  ση
μαίνει ό,τι το συμβιβάσιμος- δηλώνει αυτό που συμβιβάζεται, 
συμβαδίζει, ταιριάζει με κάτι άλλο: Το πρόγραμμα είναι συμ

Ύ ια τ ί  το λ έμ ε  έτ σ ι;
« Λ ιλ ιπ ο ύ τ ε ιο ς »
Λέξη που χρησιμοποιούμε, όταν θέλουμε να πούμε για κά
ποιον που είναι μικροσκοπικός, μικρός στις διαστάσεις και 
το ανάστημα. Η λέξη προέρχεται από το όνομα του φαντα
στικού βασιλείου «Λίλιπουτ», στο οποίο ζούσε μια φυλή 
μικροσκοπικών ανθρώπων, που αναφέρονται στο βιβλίο 
του Άγγλου συγγραφέα Ιωνάθαν Σουίφτ «Τα ταξίδια του 
Γκιούλιβερ», και το ύψος τους δεν ξεπερνούσε τα 15 εκ. 
του μέτρου.

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φρά
σεις παροιμιώδεις» του 
Τάκιι Ναστούλη εκδ. 
Σμυρνιαπάκη

βατό με μηχανήματα άλλων εταιρειών (αντίθ. ασύμβατο). 
Το συμβατός, ενώ πλάστηκε μόλις τα τελευταία χρόνια, 
για να δηλώσει το ξέν. compatible, που χρησιμοποιείται 
κυρ. στην πληροφορική, έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται 
μεταφορικώς και σε άλλες χρήσεις: Τέτοια πολιτική δεν 
είναι συμβατή (= σύμφωνη) με τις αρχές του κόμμα
τος.

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη



ψυχαγωγία
( Τ τανρόλεξο

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Το μέτρο της αταξίας ενός συστήματος
2. Μυθιστόρημα του Ντοστογιέφσκι
3. Τζον Χάνινγκ..., Βρετανός εξερευνητής του 19ου αιώνα - Νευ
ρική σύσπαση
4.... Ουέστ, η δυτική πλευρά των ηνωμένων πολιτειών - Γκου- 
στάβ..., Γάλλος ζωγράφος του 19ου αιώνα
5. Είναι το επίθετο στην ελληνική γραμματική - Αραβικό άρθρο
6. Χαρουν αλ..., χαλίφης της Βαγδάτης από τη δυναστεία των 
Αββασιδών
7. Ιερή συλλαβή των ινδουιστών - Πρωτεύουσα του Μπαγκλα
ντές
8. Κάρλος..., διάσημος Αμερικανός μουσικός

Κ Α Θ Ε Τ Α
1.0 πλανήτης Αφροδίτη στην αρχαιότητα
2. Διώρυγα που ενώνει τον ειρηνικό με τον ατλαντικό
3. Αποξηραμένο σκουμπρί
4. Φωκίων..., Έλληνας γλύπτης του περασμένου αιώνα - Τζέιμς 
..., Άγγλος νομπελίστας οικονομολόγος
5. Αρχαία αναφορική αντωνυμία - Το μεγαλύτερο σελάχι
6. Ανρί..., Γάλλος υδραυλικός μηχανικός του 18ου αιώνα - Αιτια
τική δωρικού άρθρου
7. Νηρηίδα της ελληνικής μυθολογίας - Συντομογραφία κυρίας
8. Γιορτή στην αρχαία Αθήνα

Τ εσ τ  α σ τυ νο μ ικ ώ ν γνώ σεω ν

1. Α ν τα  τρ ία  (3) σεντόνια  και οι τρεις (3) μαξιλαρο
θήκες « Π ειρ α ϊκ ή ς- Π ατραϊκής» που  π λ ύ θη κ α ν  και 
α πλώ θηκαν να  στεγνώ σουν από τη ν  Γ, φυσήξει 
αέρας και τα  ρίξει στο μπαλκόνι τη ς  νο ικοκυράς 
Ν , α υτή  δε, στη  συνέχεια  τα  συμμαζέψει και τα  
κάνει δικά της, διαπράττει: 
α) α πλή  κλοπή  (αρ. 372 ΠΚ), 
β ) α τιμ ώ ρη τη  υπεξαίρεση χρήσης, 
γ )  υπεξαίρεση (αρ. 375 § 1 ΠΚ) διότι περ ιήλθαν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή  τη ς  Ν.

2. Ό τ α ν  ο εντολέας Ε, δίνει στον εντολοδόχο Α  ν α  πουλήσει 
στη  Λ αϊκή αγορά τω ν  Τ ρικάλω ν 20 πρόβατα γ ια  2.000 ευρώ  
και μετά  τη ν  πώ ληση δεν επιστρέφει το τίμημα, τότε αυτός 
διαπράττει:
α ) υπεξαίρεση -  εξομοίωση με το ξένο πράγμα υπεξαίρεση του 
υποκατάστατου  (αρ. 375 § 3α ΠΚ), διότι με το ξένο πράγμα 
(20 πρόβατα) εξομοιώνεται και το τίμ η μ α  που έλαβε ο δράστης 
από το πράγμ α  π ο υ  του  είχε εμ π ισ τευθεί ν α  το πωλήσει ο Ε, 
β) απάτη  (αρ. 386 ΠΚ), διότι ο σκοπός του  Α  είναι ν α  αποκο
μίσει ο ίδιος παράνομο περιουσιακό όφελος βλά πτοντας τη ν  
περιουσία του  Ε  με εξαπάτηση, 
γ )  α πλή  κ λοπή  (αρ. 372 ΠΚ), διότι με θετικ ή  ενέργεια  ο 
δράστης θραύει τη ν  ξένη κ ατοχή  του  Ε , οπότε ω ς κάτοχος δεν 
μ πορεί πλέον δ ίχω ς άλλο να  έχει πρόσβαση στο πράγμα.

3. Γ ια  να  εφαρμοστεί ο θεσμός τη ς  έμ π ρακ τη ς μετάνοιας, πρέ
πει το Δ ικαστήριο να  επιβεβαιώσει προηγουμένω ς ότι:
α ) το έγκλη μ α  έχει πρ αγμ α τω θεί μόνο στο στάδιο τη ς  απόπει
ρας, οίκος ακριβώ ς συμβαίνει και με τη ν  εκούσια υπα να χώ ρη 
ση (αρ. 44 ΠΚ),
β ) στο έγκλημ α  έχουν π ρ αγμ α τω θεί μόνο τα  στοιχεία  τη ς 
α ντικε ιμ εν ική ς υπόστασης,
γ ) στο έγκλη μ α  έχουν πρ αγμ α τω θεί όλα τα  στοιχεία, τόσο τη ς 
α ντικε ιμ εν ική ς όσο και τη ς  υπ οκ εη ιεν ικ ή ς υπόστασης (τετελε
σμένο έγκλημα).

4. Α ν ο δράστης Δ, σπάσει τα γυαλιά  μ υω π ία ς του θύματος Θ 
και τον  ακινητοποιήσει, αφαιρώ ντας στη  συνέχεια  από τη ν  
τσέπη του  50 χρυσές λ ίρες με σκοπό να  τ ις  ιδ ιοποιηθεί παρά
νομα, τότε α υτός διαπράττει:
α) απλή  κ λοπή  (αρ. 372 § 1 Π Κ), διότι από τη ν  κ ατοχή  το υ  Θ, 
ο Δ αφαιρεί ξένο κ ινη τό  πράγμα (50 χρυσές λίρες) με σκοπό να  
το ιδιοποιηθεί παράνομα,
β ) ληστεία  με στενή  έννοια  (αρ. 380 § 1, εδ. α, ΠΚ), διότι η  
σω ματική  βία  μ πορεί ν α  έχει κα ι τη  μορφή επενέργειας σε 
α ντα λλα κτικά  του  σώ ματος (γυαλιά  μυω πίας), τα  οποία αποτε
λ ο ύν  προσβολή του  ίδιου του  σώματος του  Θ (επενέργεια επ ί 
του  πράγμ ατος εξομοιώνεται με επενέργεια  ε π ί του  σώματος), 
γ )  λ η σ τρ ική  κ λοπή  (αρ. 380 § 3 ΠΚ), διότι το σπάσιμο τω ν γ υ 
αλιώ ν (ανταλλακτικώ ν του  σώματος) αποτελεί επ ιβα ρυντική  
περ ίπτω σ η  τη ς  απλή ς κλοπής, αν στη  συνέχεια  γ ίνε ι αφαίρεση 
κ ινη τώ ν  από τον παθόντα  μ ε σκοπό τη ν  παράνομη ιδιοποίηση.
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Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (παιχνίδι 1)
Η  λεπτομέρεια που δεν έπειθε τον Αστυνόμο Στεργίόυ 
ήταν το χλιαρό καπό του αυτοκινήτου, που αποδείκνυε 
ότι ο κ ινητήρας του αυτοκινήτου είχε σβήσει πρόσφατα.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1.B, 2.Β, 3.Β, 4.Α

«ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝΩΣΗΣ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1.Γ, 2.Γ, 3.Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Έ π ρ επ ε να  απαντήσει «τέσσερα». Ό σ α  και 
τα γράμματα της λέξης που του είπε ο σκοπός!

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

ΝΙΚΗΤΕΣ: (κατόπιν κληριόσειες)
1) Σδούγκας Στυλιανός, 2) Σιαννούδης Πασχάλης. 
Μ π ορείτε ν α  κερδίσ ετε α ξ ιό λ ο γ α  δ ώ ρα , σ τ έλ ν ο ν τ α ς  
τ ις  α π α ν τ ή σ ε ις  σ α ς  γ ια  τα  π α ιχ ν ίδ ια  1 ,2 ,3  κ α ι  
4  σ τη  δ ιεύ θ υ νσ η : «Α ΡΧ Η Γ Ε ΙΟ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  
Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  - Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η  
Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η  -  Λ . Κ η φ ισ ία ς  23  Μ α ρ ού σ ι, 
Τ .Κ .15123  ή  σ τ η ν  η λ ε κ τ ρ ο ν ικ ή  δ ιεύ θ υ νσ η :  
a n a sk o p h sh (a )y a h o o .g r  ή  μ ε  fa x  στο  2 1 0-6849352 . 
(Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας, την 
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή τον 
δώρου σας).

Μάρ τιος
Ευδοκία 1/3
Ευθαλία, θάλεια 2/3
Κλεόνικος, Κλεονίκη, Θεόδωρος*, θεοδώρα* 3/3
Ευγένιος 7/3
Ιλιάνα, Σαράνιης, Σμαράγδα 9/3
Λέανδρος, Μάριος 13/3
Χριστόδουλος 16/3
Χρύσανθος, Χρυσάνθη 19/3
Ροδή, Ροδιανός 20/3
Δρόσος, Δροσούλα 22/3
Ευάγγελος, Ευαγγελία 25/3
Σύλας, Σύλια 26/3
Λυδία 27/3

Α π ρ ί λ ι ο ς

Ευτύχιος 6/4
Δημοσθένης, Διονύσιος, Διονυσία, Θεμιστοκλής, 
Όμηρος, Τιμόθεος 10/4

Αντύπας 11/4
Αναστάσιος, Αναστασία, Λάμπρος, Λαμπρινή, Πασχάλης* 15/4
Ειρήνη* 17/4
Γεώργιος, Γεωργία * 23/4
Ιάσων 29/4
Ασημάκης, Ασημίνα, Ιάκωβος 30/4

(*) Κινητή γιορτή

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

Σκίτσο: Ν ικόλαος Χατζής

% ® ·

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ε Ν Τ Ρ 0 Π I A
2 η Σ Ω Σ I A Σ
3 Σ η I Κ Τ I Κ
4 Φ A Ρ Μ 0 Ρ Ω
5 0 Ν 0 Μ A A Λ
6 Ρ A Σ I Ν τ I
7 0 Μ Ν Τ A Κ A
8 Σ A Ν Τ A Ν A

8 6 5 3 9 4 I
7 3 2 9 4 8 1 6

I
4 5 9 6 1 2 7 3
1 6 4 8 5 9 2 Λ
2 8 5 7 9 1 3 4 6
9 7 3 2 6 8 5 '

6 2 1 4 3 7 5 9
3 4 7 8 5 9 6 1 2

6 4 3

ΛΥ ΣΗ  S udoku



αλληλογραφία
Επιμέλεια: Π.Υ. Ελένη Ντέντε, Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Η κα Ρέτη Ζησημοπούλον με επιστολή 
της προς το τμήμα Τροχαίας Πατριόν 
ευχαριστεί και συγχαίρει τον αστυνομικό 
Πατεντά Κων/νο, διότι κατά την εκτέλεση 
της υπηρεσίας του καταδίωξε και συνέ
λαβε τους δύο ληστές που είχαν αρπάξει 
την τσάντα της.

Η πρέσβης της Αυστραλίας ι<α Jenny 
Bloomfield με επιστολή προς το γρα
φείο του Υπουργού Προστασίας του Πο
λίτη και προς την ηγεσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας τους ευχαριστεί και ειδικό
τερα τον κ. Αμοιρίδη για την συμβολή 
τους στη σύσφιξη των σχέσεων των δύο 
χωρών.

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διεθνούς 
Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ με επιστο
λή προς την Δ/νση Τροχαίας Αττικής 
εκφράζουν τις ευχαριστίες όλων των 
αθλητών και πληρωμάτων προς τους 
Αστυνομικούς της Τροχαίας που έλαβαν 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ασφαλής δι
έλευση των δρομέων χωρίς να 
παρουσιαστεί κανένα ατύχημα 
σε όλη τη διαδρομή.

Ελληνικής Αστυνομίας ευχαριστεί και 
συγχαίρει τον Δ/ντή της Τροχαίας Ταξί- 
αρχο κ. Α. Κορδολαίμη για την επίσκεψη 
στο σχολείο τους, την πραγματοποίηση 
ομιλίας και προβολή άυά σχετικά με την 
κυκλοφοριακή αγωγή, οδική ασφάλεια, 
πρόληψη ατυχημάτων και διανομή φυλ
λαδίων, βιβλίων Κ. Ο.Κ.

Ο Πρόεδρος κ. Παύλος Γερακάρης και 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνί
ου Συνδέσμου Αθλητικών Συντακτών με 
επιστολή του ευχαριστεί θερμά τον Αστυν. 
Δ/ντή της Γ.Α.Δ.Α κ. Ανδρέα Βασιλόπου-

Π λ Π Χ φ β ΙΟ  Κ Θ Ν Τ Ρ Ο  Π ,Μ Α ΙΚ Η Ο  Μ βΡ ΙΜ Ν Χ Ο
χ ρ ρ β Ν ω Ν  e e c o x -v o N iK H c  ο  Μ β λ , ιτ β γ ο ·
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Ο Πρόεδρος και το Διοικητι
κό Συμβούλιο του ιδρύματος 
εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους 
προς τις Δημόσιες Σχέσεις του 
Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη για την έμπρακτη αγά
πη που έδειξαν στα παιδιά των 
υπιιρετούντων στο Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας συμμε
τέχοντας στις εκδηλώσεις Χρι
στουγέννων και Θεοφανείων 
του Ιδρύματος.

Ο Σύλλογος Γονέων Δημοτικού 
Σχολείου Δολιανών με επιστο
λή του προς τον Αρχηγό της

Τμήμα : Διεύθυνση 
Ταχ.Δ/νση: Παπάφη 33
546 38 Θεσσαλονίκη
πληροφορίες: I Ιρωτ/ρος Απόστ. Κατσούκης 
I  2313 320 211 
* 2310214410

htip://vs \\ \ν papalVio.^r

Π Ρ Ο  Σ:
I) Εξοχότατο
κ. Νικόλαο Πατταγιαννόπουλο 
Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας

ΚΟΙΝ:
1) Γ ραφείο
Υ «αρχηγού κ. Νικολάου Σερέτη
2) Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή θεσ /ν ίκη ς  
κ. Τρίφωνα Κούκιο
3) Αστυνομικό Διευθυντή 
Διοικητή -  ΛΑΕ θεσ /ν ίκη ς  
κ. Κων/νο Τζιμόπουλο
4) Αστυνομικό Υποδιευθυντή 
Διοικητή -  ΥΜ ΕΤ θεσ /ν ίκη ς  
κ. Μ ιχαήλ Ριςάκη
5) Πρόεδρο Έ νω ση ς Αξιωματικών 
Ν. θεσ /νίκης κ. Κων/νο Νουμάκη
6) Πρόεδρο Αστυνομικών Υ παλλήλων 
Ν. θεσ /ν ίκη ς  κ. Λημήτριο Λαγκλή

ΘΕΜΑ: Ευχαριστήριο

Θα ήθελα με την επιστολή αυτή να μεταφέρο» τις ευχαριστίες και ευλογίες του Ιΐροέ- 
δρου μας, Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου, των Μελιάν του Διοικητι
κού Συμβουλίου, των παιδιών του Ιδρύματος και εμού προσωπικά, προ τον Διμοιρίτη - Υπαστυ- 
νόμο Β ’ κ. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗ ΣΑΒΒΑ και τους κάτωθι αστυνομικούς της ΔΑΕΘ/ΥΜΕΤ κ. ΘΕΟ
ΔΩΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟ, κ. ΣΙΔΕΡ1ΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. κ. ΣΑΪΒΑΝ1ΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. κ. ΜΑΡΝΕ- 
ΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, κ. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, κ. ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ. κ. ΧΡΙΣΤΟ- 
ΔΟΥΛΙΔΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, και κ. ΝΟΥΚΑΡΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, οι οποίοι με την άψογη συμπεριφορά 
τους και με ειλικρινή αισθήματα σεβασμού και αγάπης, στην παιδική προσωπικότητα εκτός υπη
ρεσίας, στον ελεύθερο χρόνο τους προσφέρουν ανεκτίμητη βοήθεια στο έργο που επιτελεί το 
Παπάφειο Ορφανοτροφείο από το έτος 1903 μέχρι σήμερα. Με τον τρόπο αυτό δυναμώνουν το 
αίσθημα ασφαλείας όχι μόνο του προσωπικού, αλλά και των παιδιών του ορφανοτροφείου, συμ
βάλλοντας στην εμπέδωση του αισθήματος της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της ανιδιοτε
λούς αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Μετά τιμής
Ο Διευθυντής

ΓΙρωτ/ρος π. Απόστ. Κατσούκης

.Ιο για την συμβολή του στην επιτυχία της 
γιορτής του Ελληνικού Αθλητισμού του 
Συνδέσμου.

Ο Διοικητής και οι Δημόσιες Σχέσεις 
εκ μέρους των παιδιών του κέντρου προ
στασίας του παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕ
ΡΑ» με επιστολή τους προς το περιοδικό 
Αστυνομική Ανασκόπηση ευχαριστούν 
το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Ασφά
λειας Β/Α Αττικής για την ευγενική προ
σφορά τους σε ιματισμό και φαρμακευ
τικό υλικό για τις ανάγκες τοον παιδιών 
του κέντρου.

Η WORLD BRANDS ASSOCIA TION 
και οι εταιρείες που την απαρτίζουν με 
επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας 
του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνι
κής Αστυνομίας, συγχαίρει την Ελληνι
κή Αστυνομία για τις σημαντικές επιτυ
χίες της στον αγώνα για την πάταξη του 
παράνομου εμπορίου απομιμητικών 

προϊόντων σε όλη την Ελλάδα 
και κυρίως στο λεκανοπέδιο 
Αττικής, και εξάρει την αφο- 
σίωση του Α/Δ' κ. Γ. Δροσάκη 
που διαδραμάτισε πρωταρχικό 
ρόλο στο συντονισμό της επιχεί
ρησης εύρεσης, κατάσχεσης και 
καταστροφής των προϊόντων 
αυτών έτσι ώστε να μη διανεμη
θούν παράνομα στην ελληνική 
αγορά.

Η πρεσβεία τον Ισραήλ στην 
Αθήνα με επιστολή προς την 
Γ. ΑΛΑ εκφράξει την ειλικρινή 
εκτίμησή της για την Ελληνική 
Αστυνομία και ιδιαίτερα για τον 
Γενικό Δ/ντή κ. Ιωάννη Αιού- 
κα για την άριστη συνεργασία 
και τα υψηλού επαγγελματικού 
επιπέδου μέτρα ασφαλείας που 
ελήφθησαν κατά την επίσκεψη 
του Ισραηλινού Υπουργού Άμυ-
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νας κ. Ehud Barak.

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά κ. Ιωάν
νης Ταχματζίδης με επιστολή προς ττ[ 
Γ.ΑΛ.Α. και το Κεντρικό Ιατρείο Θεά! 
νίκης ευχαριστεί και συγχαίρει το Σώμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότε
ρα τους Ιατρούς του Κεντρικού Ιατρείου 
Θεοί νίκης για την κατ' επανάληψη εθε
λοντική προσφορά τους στα χωριά του 
Δήμου του.

Ο Αρχιφύλακας Διγενάκης Αντώνιος 
που υπηρετεί στο A.T. Άρνισσας - Πέλ
λας με επιστολή προς το περιοδικό 
Αστυν. Ανασκόπηση ευχαριστεί και εκ
φράζει την απέραντη ευγνωμοσύνη του 
στην Ηγεσία και το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την υλική και ηθική συ
μπαράσταση στο σοβαρό πρόβλημα της 
υγείας του.

Η κα Σκαρμαλιωράκη Ελλη με επι
στολή της προς τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας εκφράζει τις θερμό
τατες ευχαριστίες της στον ίδιο και στην 
αντιπροσωπεία των Αστυνομικών που 
συμπαραστάθηκαν στην δύσκολη στιγμή 
της ζωής της.

Ο Πρόεδρος, τα μέλη τον ΑΣ. και το 
προσωπικό τον ΚΕ.ΜΕΑ. με επιστολή 
προς τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ
γείου Προστασίας του Πολίτη εκφρά
ζουν τις θερμές ευχαριστίες τους για τη 
στήριξη που παρέχει στο κέντρο για την 
εκπλήρωση της αποστολής του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τον ΣΕΓΑΣ 
και η οργανωτική επιτροπή με επιστο
λή προς τον Υπουργό Προστασίας του 
Πολίτη εκφράζουν τις ευχαριστίες τους 
προς την Δίνση Τροχαίας Αττικής για 
την άρτια και ομαλή διεξαγωγή του 29ου 
κλασικού Μαραθωνίου Δρόμου Αθηνών 
καθώς και προς το προσωπικό των ΔΙ

Το» Αρχ-κο (25 0 0 3 5 ) Κ Λ ΡΛΓΙΛΝΜ Ι Σταύρον  το» Χρήστου υπηρετών στο Α.Τ. Μεγάρων

Με την παρούσα επιστολή βο ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες τάοο α ς  δικές μο» άσο και της οκσγενείας μου για την άμεση 
και ίγκαιρη οικονομική ενίσχυση που μου παρείχατε μετά οκά τον τραυματισμό μου σε ίνοιτλη συμπλοκή που είχα σ α ς  13-01 -2012
στην περιοχή των Μεγάρων με σεσημασμένους κακοποιούς. ___  ___

Εκάτης επιθυμώ να ευχαριστήσω από καρδιάς τον συνάδελφο μ ο υ  Ειδικό Φρουρό (706242 )  Κ  Α Λ Ι Β Ρ Ε Τ Α Κ 1 1  Α ν θ ι μ ο  ο σπόιος 
υπηρετεί στο Α.Τ.Μεγάρων για τον επαγγελματισμό που επίδοξε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ,εκτελώντας με άψογο τρόπο τα
καθήκονια του. , .  . . .

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω το προσωκικό του Αστυνομικού Τμήματος Μεγάρων ,όλους τους συναδέλφους των 
Αστυνομικών Τμημάτων της Δυτικής Αττικής, τους συναδέλφους των ομάδων Δ ΙΑ Σ., τους συναδέλφους της Αμεσης Δράσης για την 
άμεση κινητοποίηση και την ετοιμότητα που εκίδειξαν σε μια τέτοια δύσκολη επιχείρηση καθώς και όλους όσους μου 
συμπαραστάθηκαν στις δύσκολες στιγμές «*> ανπμετώκιοα .

Μετά τιμής
Σταύρος Καρσγίάννης

Αρχιφύλακας

νσεων Τροχαίας Αγ. Παρασκευής, Και- 
σαριανής και το Α.Τ. Παγκρατίου που 
συνέβαλαν στην επιτυχία της εν λόγω 
διοργάνωσης.

Ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ποδο
σφαίρου Ανατολικής Αττικής κ. Ξα- 
γοράρης Ν. με επιστολή του προς την 
Γ.ΑΛ.Α συγχαίρει το αστυνομικό προ
σωπικό για την άψογη συνεργασία κατά 
την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώ
να Μαρκόπουλο- Κερατέα.

Το γραφείο τον Γενικού επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος εκφράζει τις ευχαριστίες 
του για τη συνεργασία και συνδρομή της 
ΕΥΕΠ από την Ελληνική Αστυνομία για 
τον έλεγχο υποθέσεων παράνομης δια
χείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.

Η κα Πάνου Αρετή με επιστολή της συγ
χαίρει και ευχαριστεί την ομάδα 104.1. 
της ΔΙ.ΑΣ. Αθηνών με επικεφαλής τον 
Αρχ/κα κ. Τυπάλδο και μέλη τους Τζώρ- 
τζη Αντώνιο και Τσαούση Ιωάννη για την 
άμεση σύλληψη των δραστών, οι οποίοι 
είχαν αρπάζει την τσάντα της.

Ο κ. Κριαράς Ευστάθιος Διδάκτωρ Οι
κονομολόγος με επιστολή του προς τον 
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη συγχαί
ρει και ευχαριστεί τους άνδρες της Τρο
χαίας Νεστάνης: AIR κ. Τζάτζου Αστέριο, 
Αρχ/κα Θεοδωρίδη Πέτρο και τους ΑστΙ 
κες Καραμανάβη Αντώνιο και Καραμπέ- 
ση Δημήτριο που με άρτια κατάρτιση, ευ
αισθησία και ανθρωπισμό επελ ήφθησαν 
του τροχαίου συμβάντος του.

Ο κος Απόστολος Κουβαράς, κάτοικος 
Κηφισιάς, με επιστολή προς το Αρχη
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας - Δίνση

Δημοσίων Σχέσεων συγχαίρει την Ελλη
νική Αστυνομία και ιδιαίτερα τον Υποδι
οικητή Ασφαλείας Κηφισιάς κ. Χρήστο 
Ηλιάδη, που με τις προσπάθειες τον και 
την προσήλωση στο έργο του κατάφερε 
να συλλάβει το δράστη που είχε κλέψει 
μεγάλο χρηματικό ποσό από την οικία 
του και να επιστραφεί το κλαπέν ποσό.

Η δικηγόρος κα Σταματίνα Γορανί- 
τον συγχαίρει τον Δ/ντή και τους άνδρες 
Ασφαλείας Β/Α Αττικής διότι με την 
έγκαιρη επέμβασή τους απεφεύχθη όχι 
μόνο η καταστροφή του αυτοκινήτου 
της (άγνωστοι είχαν τοποθετήσει σ' αυτό 
εκρηκτικό μηχανισμό) αλλά και ολοκλή
ρου του τετραγώνου.

Η κα Μπαμπαρούτση - Εναγγελάτον 
Δήμητρα και η οικογένεια της με επιστο
λή προς τον Δ/ντή Άμεσης Δράσης Ταξί- 
αρχο κ. Βαλλιάνο Κων/νο ευχαριστεί το 
πλήρωμα του Β54 περιπολικού: Αρχ/κα 
Μουκουλή Κων/νο και Αστ/κα Χατζή Νι
κόλαο καθώς και την ομάδα Ζ36: ΑρχΙ 
κα Δουλγέρη Χρήστο και Αστ/κα Κοσμί- 
δη Γεώργιο για την ταχεία, ασφαλή και 
απρόσκοπτη μεταφορά μοσχεύματος στο 
Αιγινήτειο Καποδιστριακό Νοσοκομείο 
που νοσηλευόταν το ανήλικο τέκνο τους.

Οι συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί κ. Γι- 
αννάκης Ευστ. και Παπανικολάου Θ. 
με επιστολή τους προς την Τροχαία Αυτ/ 
των Αττικής διαβιβάζουν τις ευχαριστίες 
τους και συγχαίρουν τον Αρχιφύλακα 
Παπαδοπούλα Κων/νο και τον ΥπαρχΙ 
κα Κορρέ Σωκράτη, για τις πολύτιμες 
υπηρεσίες πς οποίες προσέφεραν στους 
διαλαμβανόμενους στο θέμα ιδιώτες επι
δεικνύοντας επαγγελματισμό, κοινωνική 
ευαισθησία και ανθρωπιά μεριμνώντας 
για την άμεση παροχή βοήθειας.
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ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
ΜΑΥΡΗ - ΛΑΔΙ
Υφασμα rip-stop
100%, ανεξίτηλο.
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 22  £

ΧΙΤΩΝΙΟ 22 €

ΦΟΥΤΕΡ ΜΕ ΚΕΝΤΗΜΑ
Κέντημα Police μπρος πίσω και στα μανίκια.
α. Βαμβακερό 100% U U  
β. Βαρύ με λάστιχο στη μέση Γ Γ Τ Τ

ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΣΩ INTERNET
w w w .arm yland.gr
ΕΚΠΤΩΣΗ 5%

ΣΤΟΛΗ ΜΠΛΕ
Ύφασμα rip-stop βαμβακερό 
100%, ανεξίτηλο. Γυναικείο 
πατρόν (χαμηλοκάβαλο) 
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ Ε Ζ 3  

χιτώνιο ΕΕΕ

ΤΣΑΝ
ΑΠΟΚ

ΣΑΚΙΔΙΟ ΜΗΡΟΥ
α. Μ ε αφαιρούμενο πάνελ όπλου Ε ί Χ Ι  α· C|aS!
β. Maxpedition [ j j j j s j β. New

3 9  & -

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
α. Επιαγκωνίδες [ J B  
β. Επιγονατίδες f j i l H

Police ^ ^ ^ ^ ^ ) . Π . Κ . Ε .

ΚΑΠΕΛΟ
Με κέντημα

ΖΩΝΗ ΜΕ ΣΗΜΑ
ΔΕΡΜΑ EE13 ΓΚ0ΡΝΤ0ΥΡΑ IH

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police, Ειδικοί φρουροί κ.λπ.
POLO [Q Q  ΜΑΚΟ E D  

POLO ΜΕ ΕΠΟΜΙΔΕΣΙ Ε Β

ο. Αλυσίδα
OAKLEY

. Μεντεσέ

m ,

ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ

π. Μ-Frame
ΓΚΊ1

. Five
m i

ΓΥΑΛΙΑ OAKLEY USA
Προστασίας αντιθραυσματικά

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ ΘΗΚΗ ΧΕΙΡΟΠΕΔΑΣ ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ
α. Τ.Τ. Όπλου με γεμιστήρα 1 2 1 3  
β. Survivors Όπλου .ΓΓΠ

S T R 6 A M U G H T

με γεμιστήρα

L E A T H E R M A N

ο. Ανοιχτή l E I i  
β. κλειστή i m

α. Πιστολιού { £ £ )  
β. Περιστρόφου

S urv ivors

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ
Μ ε κουμπί On - Off στο πίσω μέρος 

α. Survivors E ! iH  
β. Scorpion IrL'XA 
γ. NightFighter ^ Ε Β

ΠΟΛΥΕΡΓ ΑΛΕΙΟ
α. Kick (12 εργαλεία) K H  
β. Wave (17 εργαλεία) i i m

ΖΩΝΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 3 
ΣΗΜΕΙΩΝ
α. Survivors E c u  
β. T.Tiger Ε Ε Π  
γ. BlackHawk t ' H

ΘΗΚΗ ΩΜΟΥ
α. Οριζόντια 
β. Κάθετη k t t i

ΜΠΕΡΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
(ΓΑΛΛΙΚΟΣ)

ΤΣΑΝΤΑ ΩΜΟΥ
α. Survivors Β Β  
β. 5.11 Β Β  
γ. Maxpedition Β Β

ΠΟΡΤΟΦΟΛΙΑ
α. Δερμάτινο L E U  
β. Γκορντούρα i m

(Λ  M A G - L I T E

ΦΑΚΟΙ MAGLITE U.S.A
0.2ΑΕΡΠ 
β. 20 B B

■*ϋΓ

ΠΟΥΚΑΜΙΣΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
με κοντό ή μακρύ μανίκι

ΦΛΑΙ ΤΖΑΚΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά 
και στα μανίκια, 
α. Χωρίς επωμίδες β Β  
β. Μ ε επωμίδες Ε Ι Ή

ΤΤ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ POLICE POLO ΜΑΚΡΥΜΑΝΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Κέντημα Police μπρος πίσω και Κέντημα Police πίσω, σήμα μπροστά.

ι μανίκια. β Τ Π ICT1

ΠΟΥΛΟΒΕΡ «V» ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Μ ε επωμίδες και ενισχύσεις στους 
αγκώνες.

29 35£

TACTICAL RESPONSE UNIFORM

Imported from USA

ΣΤΟΛΗ TACTICAL 
RESPONSE UNIFORM
Χρώματα: μπλε, μαύρο, -  
woodland
Παντελόνι Q Q  ’  

Χιτώνιο E C U  

SURVIVORS
Παντελόνι Ε ΐ Π  
Χιτώνιο Γ Γ ί Τ Ι

5.1113
TACTICAL SERIES

ΠΑΤΟΙ ΓΙΑ ΑΡΒΥΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ
α. Πάτοι Magnum I H L ' t i H  
β. Πάτοι gel Survivors » W r l

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ & ΧΙΤΩΝΙΟ 5.11
Παντελόνι E t H  
Χιτώνιο ΙΛ 'Χ  Λ

SURVIVORS
Παντελόνι m f |  
Χιτώνιο i ! iH

http://www.armyland.gr
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Αεωφ. 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

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» STEALTH II
ΑΡΒΥΛΟ «ORIGINAL SWAT» 
ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΑΡΒΥΛΟ «SURVIVORS» ΑΡΒΥΛΟ 5.11 8" ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» FORCE 8

MAGNUM
;

Διαπνέον με ενσωματωμένη «αεροσόλα». Διαπνέον με αεροσόλα.
ΓΐΠ  Ε Π Ι

Διαπνέον με φερμουάρ. Διαπνέον με φερμουάρ. Υφασμα δέρμα με φερμουάρ. Ελαφρύ.
ΚΕ3 3  γτγπ

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» USA
Αδιάβροχο 100%. Μ ε Goretex. 
Διαπνέον.

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» SHIELD
Αδιάβροχο. Μ ε οίδερο. Ανππυρικό.
■Κ11

COBRA 8.0
Ύφασμα δέρμα με φερμουάρ.

ΑΡΒΥΛΟ «DANNER» ΦΕΡΜΟΥΑΡ ΑΡΒΥΛΟ 5.11 8"
Όλο δέρμα αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Διαπνέον με φερμουάρ.
ni'i* iron

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΑ ΑΡΒΥΛΑ «ΔΩΡΟ» 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΛΤΣΕΣ

ΑΡΒΥΛΟ ΚΟΝΤΟ SWAT
Πολύ ελαφρύ με αεροοΰλα. 
Ht'M*

COBRA 6.0
Κοντό άρβυλο. Πολύ ελαφρύ.

AIR TRAINER LOW
Πολύ ελαφρύ με αεροαόλα. ΗΜΙΑΡΒΥΛΟ 5.

Δερμάτινο με οόλα που αποροφάει τους κραδασμούς.
COBRA 3.0
Αθλητικό Πολύ ελαφρύ.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΕΓΕΘΗ

5.UD

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM»
STEALTH FORCE
Αδιάβροχο. Όλο δέρμα. Μ ε δυο φερμουάρ

ΑΡΒΥΛΟ «MAGNUM» 
COMMAND 8.0 ΜΕ ΦΕΡΜΟΥΑΡ
Ύφασμα δέρμα. Αδιάβροχο.
1ΡΧ11

ΑΡΒΥΛΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ SURVIVORS
Αδιάβροχο με THINSULATE για το κρύο

ΑΡΒΥΛΟ «BLACK HAWK» USA
Αδιάβροχο 100%. Διαπνέον. Σόλα Vibram.
ir e ii

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
α. Σκαρπίνι E k H  
β. Γόβα Γ ΐ Π

ΚΑΛΩΔΙΟ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΟΥ I

ΖΩΝΗ ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΟΥ UNIVERSAL
Μαύρο, λαδί, μπλε α. Survivors F T P  
β. 5.11 [ ] j J 3  γ. Blackhawk [ J J J

16 25 35 £

ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΥ OMEGA ELITE
Γεμ ισ τήρες/Χ ειροπέδες J j J f J j  
Χειροβομβίδας /  Γεμιστήρας i . ' v n

*•11

ΖΩΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ 
(INSTRUCTORS GUN BELT)
α. Blackhawk E J j j  
β. T.Tiger [ k P

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

49 59 €

ΘΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
ΜΕ ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ
α. Blackhawk 
β. Survivors I H 1

ΤΣΑΝΤΑΚΙ ΑΠΟΚΡΥΨΗΣ 
ΟΠΛΟΥ
α. Blackhawk π π  
β. 5.11 Ε ΐ Ρ  
γ. T.Tiger Ι ί Τ τ

ΟΗΚΗ ΟΠΛΟΥ 
(ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ)

α. Blackhawk Q Q  
β. Survivors π π

http://www.armyland.gr


ALCYON

ALPHA
INDUSTRIES

Από το  1958 με συνέπεια φέρνει κονία  o a s  

ία  πλέον αξιόπιστα και σύγχρονα επιχειρησιακά 
προϊόντα από ό λο ν  το ν  κόσμο τα οποία 

θα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλπ τπν Ελλάδα 
που έχουν το  σήμα p a s  KaGcos και στα 
Στρατιωτικά και Αστυνομικά πρατήρια

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Ε.Π.Ε.
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ & CAMPING

e-mail: armymania2000@yahoo.co.uk 
Τηλ. 210 7656498 - 420

mailto:armymania2000@yahoo.co.uk


Σύγχρονη ασπίδα μέσα από το ΝΕΟ αντιβαλλιστικό υλικό DuPont ΧΡ 
εύκαμπτο - ελαφρύ και σύγχρονος το πλέον ισχυρό. >

Σε συνεργασία της ARMYMANIA και της TGS ARVEKA ^  
Επίσης διατίθενται και με αντιβαλλιστικό υλικό DYNEEMA SB21
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
»ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΠΕΔΟΥ III Α ΚΑΤΑ NIJ 0101.05 
»ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
»ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
»ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΛΕΚΟΥ 
' Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΑΝΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΟ 
ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ ΣΤΗ ΒΟΛΙΔΑ ΤΩΝ 9 ΧΙΑ. ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ 
ΤΟ ΒΥΘΙΣΜΑ ΤΩΝ 24 ΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΟΛΙΔΑ ΤΩΝ 44 ΧΙΑ. ΤΑ 35 ΧΙΑ.
ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΔΙΑΤΗΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΙ 
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΣΧΕΣΙΑΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΑΝΤΙΒΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.

Σημεία πώλησης
ΣΕΠΑ Λεωφ. Βουλιαγμένης, Πρατήριο αεροπορίας, Πρατήριο αστυνομίας Λεωφ. Συγγρού 

και σε όλα τα στρατιωτικά πρατήρια της χώρας. Χονδρική πώληση Αριστομενόπουλος Ε.Π.Ε
Τηλ. 210 7656498, 210 7656420

Μ  SIZE



·ΣΤ0ΛΕΣ;0ΛΩΝ;ΤΩΝ ΣΩΜΛΤΩΝΙ ΕΤΟΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

ΤΤϋρο̂ έσπκοαΖώμπΓος
l i p m m r n

Πολεμικού 
νϊφενικου Ι υ β τ ΰ ς Μ β

tsismetzoglou.com CL710 TO 1 9 2 4

α ^ ϊ Ι Σ Μ Ε Τ Ζ Ο Γ Α Ο Υ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3 4  b U S S I
Σταθμοί ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  Θ Ε Ρ ΙΝ Ω Ν  Σ Τ Ο Λ Ω Ν
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 
ΔΙΚΟ Μ ΑΣ

40 ΕΥΡΩ
ΠΑΝΤΕΛΟ ΝΙ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 

ΔΙΚΟ ΣΑΣ

30 ΕΥΡΩ

ΥΠ Ο Κ Α Μ ΙΣΟ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 

ΔΙΚΟ Μ ΑΣ

20 ΕΥΡΩ
Υ Π Ο Κ Α Μ ΙΣΟ
ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 

ΔΙΚΟ ΣΑΣ

1 5  ΕΥΡΩ
ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜ ΕΣ ΣΥ Μ Π ΕΡΙΛΑ Μ ΒΑΝ ΕΤΑΙ Ο Φ .Π .Α.

ΑΤΟΚΕΣ Α ΡΣΕΙΣ Μ Ε Π ΙΣΤΩ ΤΙΚ ΕΣ Κ ΑΡΤΕΣ  
ΚΑΙ ΥΠ ΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜ ΙΚΗΣ  

ΑΠ ΟΣΤΟΛΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΝΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ 

ΕΜΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΛΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ



Ορισμένες μας επιβογές οηοδνκνείονι,αι καθοριστικές!

I* '

Οι ασιυφύλακεΕ Θ.Λ & Λ.Δ ίου nAnpapios ins Αμέσου Δράσετε που ενεηλάκησαν σιο περιστατικό ins flsuKns 
και δέχτηκαν πολλαπλούε πυροβολισμοί̂  εξ' επαφη5. αντικαθιστούν τα αλεξίσφαιρα γιλέκα tous ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

a r g e t  E ra u p  L td  /

Υπερήφανοι που, με ια προϊόντα μας, 
ΣΩΖΟΥΜ Ε ΖΩΕΣ.

ί
f  T a r g e t  E r a u p  L t d  /
ι --------------  j

D e f e n s i v e  E q u i p m e n t

Μιχαήακοπούήου, 121 11527 Αθήνα Τηή : 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@targetgroup.sr
Anpntoovas, 16 115 22 Αμπελόκηποι Tnfl.: 210 6470010 · Fax.: 210 6470010 e-mail.: info@targetgroup.gr
Via La Cittadellasnc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail.info@targetgroupitalia.it

mailto:sales@targetgroup.sr
mailto:info@targetgroup.gr
mailto:e-mail.info@targetgroupitalia.it
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Qu a l i t y

W A L T H E R  P P Q  N A V Y
ME ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

Π DTE:
ΒΑΡΟΣ: Ξ5Ν (E500G)
ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 7ΜΜ 
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ: ΜΟΝΟ Ξ,ΞΜΜ

I Target Group Ltd /

learn  more: at w w w .targetgrciup.gr D e fe n s iv e  E q u ip m e n r

Καιάσιημα' Μιχαλακοπούλου, 121 11 5 27 Αθήνα Tnfl.: 210 7718890 Fax.: 210 7718897 e-mail.: sales@target5 r0up.gr 
ίatόc a t Δημηχσάναε, 16 115 22 Αμπελόκηποι-Tnfl.: 210 6470010 Fax.: 210 6470010 e-mail.:info@targetgroup.gr

i: Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta Tel. 0934/592127 Fax. 0934/557452 e-mail.info@targetgroupitalia.it
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