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π ECO HEPHAESTUS διαθέτει:

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

^  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

Ειδική προσφορά: 

10% έκπτωση
για τους υπηρετούντες 
στα σώματα ασφαλείας

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

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

Εθνικής Αντιστάσεως 30, 55133 Θεσσαλονίκη, T. 2310 480475
Ουρανούττολη: T. 23770 71650

Γρεβενά: 13ης Οκτωβρίου 98 & Βυζαντίου, 51100 Γρεβενά
Εργοστάσιο:

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

in fo @ e c o h e p h a e s tu s .c o m  - w w w .e co h e p h a e s tu s .co m

*Σε ο ικογένειες ορφανώ ν  
και πολυτέκνω ν  

της Ελληνικής Αστυνομ ίας  
γίνετα ι και επ ιπλέον έκπτω ση

Η προσφορά ισχύει για την  
αγορά συστήματος θέρμανσης.

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


[  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α  :

από τον εκδότη
Τ η ν  Π α ρ α σ κ ευ ή  22 Ιο υ ν ίο υ  2012  π ρ α γ μ α τ ο π ο ιή θ η κ ε  τ ε λ ε τ ή  α ν ά λ η ψ η ς  τ ω ν  κ α θ η κ ό ν τ ω ν  το υ  ν έ ο υ  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  Δ η 

μ ό σ ια ς  Τ ά ξη ς  κ α ι Π ρ ο σ τα σ ία ς  το υ  Π ο λ ίτη  Ν ικ ο λ ά ο υ  Δ έ ν δ ια  π α ρ ο υ σ ία  το υ  α π ε ρ χ ό μ ε ν ο υ  υ π η ρ ε σ ια κ ο ύ  Υ π ο υ ρ γ ο ύ  

Ε λ ε υ θ έ ρ ιο υ  Ο ικ ο νό μ ο υ .

Ο ν έ ο ς  Υ π ο υ ρ γ ό ς  έθεσ ε τ ι ς  π ρ ο τ ε ρ α ιό τ η τ ε ς  τ ο υ  έ ρ γ ο υ  π ο υ  π ρ έ π ε ι 

ν α  ε π ιτ ε λ ε σ τ ε ί  λ έ γ ο ν τ α ς  χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ά : «Η  α π ο κ α τά σ τα σ η  του  

α ισ θ ή μ α το ς  α σ φ ά λεια ς  τω ν π ο λ ιτώ ν  ε ίν α ι κ υ ρ ία ρ χ ο  κ ο ινω ν ικ ό  α ίτη 

μ α ...Σ τό χ ο ς  ε ίν α ι να  κ ιν η το π ο ιη θ ε ί κ ά θ ε μ έσ ο , να  α ξ ιο π ο ιη θ ε ί κά θε  

δυνα τό τη τα , π ρ ο κ ειμ έν ο υ  οι π ο λ ίτες  να  α ισ θ α νθ ο ύν  ξανά  α σ φ α λείς:

Σ τα  σ π ίτ ια , σ το υς δρ ό μ ο υς, σ τ ις  π ό λ ε ις , σ τη ν  π ερ ιφ έρ ε ια .

Σ τό χ ο ς  ε ίν α ι, επ ίσ η ς , να  α ν τ ιμ ε τω π ισ θ ε ίμ ε  α π ο φ α σ ισ τικ ό  τρ ό π ο  η λ α 

θ ρο μ ετα νά σ τευσ η  κ α ι η π ρ ο ϊο ύσ α  γκ ετο π ο ίη σ η  γε ιτο ν ιώ ν  ο λό κλη ρ ω ν  

τη ς  π ρ ω τεύο υσ α ς του  κ ρ ά το υς, τη ς  Α θ ή ν α ς  κ α ι τω ν ά λλω ν α σ τικ ώ ν  

κ έντρω ν. Θ α π ρ ο σ π α θ ή σ ο υ μ ε μ ε  τα  μ έσ α , τα  ο π ο ία  δ ια θ έτο υ μ ε κ α ι μ ε  

α υτά  τα  ο π ο ία  μ α ς  π α ρ έχ ε ι η Ε υ ρ ω π α ϊκ ή  Έ ν ω σ η  να  εν ιο χύ σ ο υ μ ε  τη ν  

α σ τυνό μ ευσ η , να  εν ιο χύ σ ο υ μ ε  τη  φ ύλα ξη  τω ν συνόρω ν κ α ι να  δ ιευ κ ο 

λ ύ ν ο υ μ ε  τον επ α ν α π α τρ ισ μ ό  τω ν λα θ ρ ο μ ετα ν α σ τώ ν .....

Θ έλω  μ ε  α υ τή ν  τη ν  ευ κ α ιρ ία  να  ξεκα θ α ρ ίσ ω  π ρ ο ς π ά σα  κ α τεύ θ υ ν 

ση ό τι η υπ ο κ α τά σ τα σ η  τω ν Σ ω μ ά τω ν Α σ φ α λ εία ς  στο έρ γο  το υς δεν  

π ρ ο β λ έπ ετα ι ο ύτε α π ό  το δ ικ α ιϊκ ό  ο ύτε α π ό  το  α ξ ια κ ό  μ α ς  σ ύσ τη μ α .

Γ νω ρίζω  ό τι δ ιερ χ ό μ α σ τε  τη ν  ύ ψ ισ τη  π ρ ό κ λη σ η  τη ς  α μ φ ισ β ή τη σ η ς , 

α π ό  τη  μ ία  α κ ρ α ία  εκ δ ο χ ή  του π ο λ ιτ ικ ο ύ  φ ά σ μ α το ς κ α ι τη ς  α π ό π ειρ α ς  

υπ ο κ α τά σ τα σ η ς, α π ό  τη ν  α ν τίπ ερ α  α κ ρ α ία  εκ δ ο χή .

Ε π ιτρ έψ τε  μ ο υ , όμω ς, να  δ ια τυπ ώ σ ω  τη ν  εδ ρ α ία  π επ ο ίθ η σ η  ό τι ο ι γ υ 

ν α ίκ ες  κ α ι ο ι ά ν τρ ες  τω ν Σ ω μ ά τω ν Α σ φ α λ εία ς  τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Δ η μ ο 

κ ρ α τία ς , θα σ τα θ ο ύν σ υ ν τα γμ α τικ ο ί φ ρ ο υρο ί, ό χ ι μ ό ν ο  τη ς  α σ φ ά λεια ς

κ α ι τη ς  κ α θ η μ ερ ι

νό τη τα ς του  π ο λ ίτη , 

α λλά  κ α ι τη ς  ο υσ ία ς του  π ο λ ιτεύ μ α το ς .

...Π ρ ο σ ω π ικ ή μ ο υ  φ ιλο δ ο ξ ία  ε ίν α ι να  υπ η ρ ετή σ ω  μ α ζ ί σα ς, να  μ ε  ν ιώ 

θ ετε κ ο ντά  σας, π λ ά ι σας σ ’ α υ τή  τη ν  τ ιτά ν ια  π ρ ο σ π ά θ εια » .
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[  π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α :

ΤΕΥΧΟΣ 2 7 4  Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ  2 0 1 2

6 ^^Συν |Ν έα Π ο λ ίτ ικ η  κ α ι Α σ τυ νο μ ικ ή  Η γεσία ,

12J L  Σ υμβουλές και Συστάσεις προς το υ ς  πολίτες, 

16 Κ α τά θ λ ιψ η  κα ι Π α ρα βα τικά τη τα , 20

έντευξη  Υ πουργού Δημόσιας Τάξης και Π ροστασίας Τ ου Π ολίτη,

14Η λ εκ τρο ν ικ ά  Δ ημόσ ιο  Έ γ γ ρ α φ ο , 

Π ροβλήματα υποτροπής νεαρώ ν κρατουμένω ν.

94 20 24*m J J L Υ πόθεση M a ria  P up ino , ( J  \  J  Α μ φ ισ β ή τη σ η  κ α ι Ν εότη τα , L /  Χ Α σ φ α λ η ς  Π ροσέγγιση,

28 44 4Κ^' .^ Ο λ υ μ π ια κ ο ί  Α γώνες, JL JL'1'ιμ ητικά  Θ εομητορικά Π ροσω νυμία, -ΙΑ ,,/Ο δ ο ιπ ο ρ ικ ό  σ τη  Θ εσπρωτία,

κ α  0 9
* J  ν - /Ε π ιτ υ χ ίε ς  Α Δ . Θεσπρωτίας, K J  Α ^ Μ ετα φ ο ρ ά  με μουλάρια.
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96c"Ο μηχανισμός τω ν  Α ντικυθήρω ν, 

μασία τη ς  Ε λ λ η ν ικ ή ς  Γλώσσας, 

112
104

γε ια κή  Διατροφή,
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114

οικονομική  ση-

*0 Σηκιός, 110Μεσο-

i Σ υνταγές, Δ ιήγημα.

58 
74 
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120

Δ ιεθ νή  α σ τυ νο μ ικ ά  νέα, 

Ε π ικ α ιρ ά τη τα ,

Βιβλία,

Ψ υ χ α γ ω γ ία ,

Μόνιμες Στήλες

64
78 

102
124

Ε π ιτυ χ ίες  του  Σώματος,

92Υ πηρεσ ιακά  νέα , K J  Αθλητισμός,

1  1  Q
Π ολιτισ μός, -L . J L  U Π αράξενα, 

Α λληλογραφ ία .

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
(Χνασκόπηση

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

Σύμφωνα μ ε  την 9010/1/16-γ από 511101 ΚΦΕΚ. Β ' -1090) 

Απόφαοη τον κ. Υπουργού Δημ. Τάξης, όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ'αριθμ. 9010/1/17-α από 18.9.2002 (ΦΕΚ.Β'-1244) 

το περιοδικό εποπτεύεται από Διοικούσα Επιτροπή 

και εκδίδεται υπό την επιμέλεια τον 3ου Τμήματος Ιοτορίας- 

Εκδόοεων της Δ/νσης Δημοσίων Σχέοεων/ΑΕΑ

Εκδότης-Διευθυντής
Αλέξανδρος Γ εροχρήστος 
Διευθυντής Δ/νσης Δημ. Σχέσεων/ΑΕΑ 
τηλ. 210/6911768
Αρχισυνχάκτης-Υπ. Διαφήμισης
Υπαστυνόμος Β' Κων. Γ. Κούρος 
τηλ. 210/6854609 
Creative art director 
Διάνα Ιωαννίδου 
Συντάκτες
Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη, Αρχ/κας Ιωάννης 
Ντελέζος, Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας, 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
“ΤΥ Π Ο ΕΚ ΔΟ ΤΙΚ Η ” 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: Λεωφ. Κηφισίας 23, Μαρούσι, 15123 
τηλ,210/6854609
23 Kifisias Ave. Marousi, 15123, Hellas 
tel.: 210/6854609, fax: 210/6849352
e-mail: anaskophsh@yahoo.gr

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

Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν 
τις δικές τους απόψεις και όχι απαραίτητα εκείνες του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Κατάγεται από 
τους Παξούς. Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου 
Αθηνών και αριστούχος της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος 
μεταπτυχιακού τίτλου Master of Laws (LL.
Μ.) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με ει
δίκευση στο Ναυτικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο στο University College 
(U.C.L.) και στην Εγκληματολογία στο London School of Economics 
and Political Science ( L . S . E .). Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πά- 
γω. Γνωρίζει Αγγλικά και Ιταλικά. Δραστηριοποιείται πολιτικά στη 
Νέα Δημοκρατία από το 1978. Υπήρξε μέλος της ΔΑΠ/ΝΔΦΚ, της 
Γραμματείας Φοιτητικού της ΟΝΝΕΔ και της συντακτικής επιτρο
πής της εφημερίδας της ΟΝΝΕΔ «Δημοκρατική Πρωτοπορία» από 
το 1979 ως το 1981.

Το Μάρτιο του 2004 εξελέγη Βουλευτής Κέρκυρας με τη Νέα Δη
μοκρατία. Επανεξελέγη το Σεπτέμβριο του 2007, τον Οκτώβριο του 
2009 και τον Μάρτιο του 2012, κερδίζοντας τη μοναδική έδρα για τη 
Νέα Δημοκρατία στην Κέρκυρα.

Διετέλεσε Υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση της Νέας Δη
μοκρατίας από τον Ιανουάριο του 2009 έως τις εθνικές εκλογές της 
4ης Οκτωβρίου 2009.

Τον Δεκέμβριο του 2009 ορίσθηκε Τομεάρχης Προστασίας του 
Πολίτη και ένα χρόνο αργότερα Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της

Νέας Δημοκρατίας, κατόπιν αποφάσεων του 
Προέδρου του κόμματος Αντώνη Σαμαρά.

Έχει διατελέσει μέλος πολλών Επιτροπών 
της Βουλής: Αναθεώρησης του Συντάγμα
τος, Παραγωγής & Εμπορίου, Δημόσιας Δι
οίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, 

Προστασίας Περιβάλλοντος και Παρακολούθησης Προγραμμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και Τομεάρχης Προστασίας του 
Πολίτη της Νέας Δημοκρατίας.

Έχει εκλεγεί Πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης του Συμ
βουλίου της Ευρώπης για το 2013 και Αντιπρόεδρος για το 2012. 
Είναι μέλος της Επιτροπής από το 2004.

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων του 
Συμβουλίου της Ευρώπης.

Από το Μάρτιο του 2008 μέχρι το Φεβρουάριο του 2009 ήταν Πρό
εδρος του Παραρτήματος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας 
στην Κέρκυρα.

Είναι πρόεδρος του Πολιτιστικού Σωματείου «Επτανησίων Πολι
τεία» και μέλος των περισσότερων Κερκυραϊκών σωματείων, όπως 
της Αναγνωστικής Εταιρείας, της Φιλαρμονικής Εταιρείας «Μά- 
ντζαρος», της Λέσχης Προστασίας Περιβάλλοντος κλπ.

Είναι παντρεμένος με τη Δάφνη Λάλα και έχει δύο γιούς, το Σπύρο 
και το Στέφανο.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕ0ΥΑΑΚ0Σ 
Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης

Ο Αθανάσιος Ανδρεουλάκος, γεν
νήθηκε το έτος 1938 στο Μαλανδρίνο 
Φωκίδας. Είναι απόφοιτος της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Διορίστηκε δικηγόρος Αθηνών το 1963 
και εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 
1964 απ’ όπου αποχώρησε το 2005 με 
το βαθμό του Αντιεισαγγελέα Αρείου 
Πάγου ε.τ.

Διετέλεσε κατά το παρελθόν:
► Γενικός Γραμματέας του Υπουρ

γείου Δικαιοσύνης (2009)
► Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί

ου Δημόσιας Τάξεως (2008)
► Σύμβουλος του τότε Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύ
νης Αθανάσιου Κανελλόπουλου

► Μέλος της κεντρικής νομοπαρα
σκευαστικής επιτροπής και των νομοπα
ρασκευαστικών επιτροπών του Υπουργεί
ου Δικαιοσύνης

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων.
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Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς  ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ 
Υπαρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε στην Επισκοπή Ηρακλείου Κρήτης χο 1957. Καχαχά- 
χθηκε σχο Σώμα χης πρώην Ασχυνομίας Πόλεων χο 1976 και αποφοί- 
χησε από χη Σχολή Αξιωμαχικών χο 1983. Μέχρι και χο βαθμό χου A/
Υ υπηρέχησε σε μάχιμες και επιχελικές Υπηρεσίες χης Γ.Α.Δ.Α., κα
θώς και ως Διευθυνχής χου Γραφείου Αρχηγού. Μέχρι και χο βαθμό 
χου Υποσχραχήγου διεχέλεσε διαδοχικά Διευθυνχής χης Δ.Δ.Α, Προ
ϊστάμενος χου Κλάδου Ασφάλειας - Τάξης/Α.Ε.Α. και πρώχος Διευθυ- 
νχής χης Οικονομικής Ασχυνομίας και Δίωξης Ηλεκχρονικού Εγκλή- 
μαχος. Την 18-10-2011 προήχθη σχο βαθμό χου Ανχισχραχήγου και 
χοποθεχήθηκε σχη θέση χου Προϊσταμένου Επιχελείου/Α.Ε.Α. Την 
16-07-2012 χοποθεχήθηκε σχη θέση χου Υπαρχηγού χης Ελληνικής

Ασχυνομίας. Είναι απόφοιχος χου 
Τ.Ε.Μ.Ε.Σ. και χης Σ.Ε.Α.. Μεχεκ- 
παιδεύθηκε σχις Η.ΠΑ. σε θέμαχα 
Ολυμπιακής Ασφάλειας. Διεχέλεσε Πρόεδρος χου Σ.Ο.Δ.Ν., (Νοέμβριος 
χου 2006 - Μάρχιος χου 2010), και συμμεχείχε σχο Δ.Σ. χου O.KA.NA. 
Συμμεχείχε, ως εκπρόσωπος χης Ελλάδας, σχο Σώμα χου Συμβουλίου 
χης Ε.Ε. -  COSI και σχην Επιχροπή Συνεργασίας χου SECI. Εκπροσω
πεί από χο 2005 χο Σώμα σχην Επιχροπή Καχαπολέμησης χης Νομιμο
ποίησης Εσόδων από Εγκλημαχικές Δρασχηριόχηχες και Χρημαχοδόχη- 
σης χης Τρομοκραχίας. Συμμεχέχει από χο Μάρχιο χου 2010 σχο Δ.Σ. 
χου ΚΕ.ΜΕ.Α Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.

Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔ0Π0ΥΛ0Σ 
Γενικός Επιθεωρητής Βορείου Ελλάδος

Γεννήθηκε σχο χωριό Κυανή Διδυμοτείχου χο έχος 1956. Καχεχάγη 
σχο Σώμα χης πρώην Χωροφυλακής χο 1975. Το 1983 αποφοίχησε από 
χη Σχολή Αξιωμαχικών. Μέχρι και χο βαθμό χου Υπασχυνόμου υπηρέ- 
χησε σε διάφορες Α.Δ. χης χώρας και σε μάχιμες Υπηρεσίες χης Γ Α.Δ.Θ. 
Από χον βαθμό χου Α/Β', ως και χο έχος 1999 υπηρέχησε σχη ΔΛ  Θεσ
σαλονίκης. Διεχέλεσε Διευθυντής, χης νεοσύσχαιης Υποδ/νσης Εσωτερι
κών Υποθέσεων Β. Ελλάδας, από χην έναρξη λειτουργίας χης, μέχρι χο 
2004. Με χο βαθμό χου Α/Υ', ΑΙΑ' και του Ταξιάρχου, χοποθεχήθηκε δι
αδοχικά Προϊστάμενος χης Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι. και χης ΔΑ. Θεσσαλονίκης. Από 
χο Νοέμβριο χου 2009 ως χο Νοέμβριο χου 2011, με τον βαθμό χου Υπο

στρατήγου, υπτιρέχηοε ως ΓΑΔ.Θεσσαλονίκης.
Την 18-10-2011 προήχθη σχο βαθμό χου Αντισχρα- 
χήγου και χοποθεχήθηκε στη θέση χου Γεν. Επιθε
ωρητή Β. Ελλάδος, θέση σχην οποία παρέμεινε και 
μετά τις κρίσεις χον Ιούλιο του 2012. Εκπαιδεύτη
κε σχο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέ
μου Ρεντίνας. Συμμεχείχε σε Ομάδες Εργασίας και σεμινάρια σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Για την υπηρεσιακή χου απόδοση, του απονεμήθηκε μετα
ξύ άλλων και χο μετάλλιο χου “Αστυνομικού Σταυρού”.

Είναι έγγαμος και έχει ένα γιο και μία κόρη.

Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΛΗΡΗΣ 
Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας

Γεννήθηκε σχο Σουλάρι Αρκαδίας χο 1958. Κατατάχθηκε σχο Σώμα 
χης πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής το 1977 και αποφοίχησε από τη 
Σχολή Αξιωματικών χο 1984. Μέχρι και χο βαθμό του Αστυνόμου Α' 
υπηρέχησε σε μάχιμες υπηρεσίες, κυρίως χης Γενικής Αστυνομικής Δι
εύθυνσης Αττικής. Με χο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή διετέλεσε 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικών χου Αρχηγείου χης Ελληνικής 
Ασχυνομίας και στη συνέχεια, ως Ταξίαρχος Διευθυντής της Διεύθυν
σης Οικονομικών χου Αρχηγείου. Την 03/03/2010 προήχθη στο βαθμό

χου Υποσχραχήγου και χοποθεχήθηκε σχη θέση 
χου Προϊσταμένου Κλάδου Οικονομικοχεχνικών 
και Πληροφορικής. Είναι απόφοιτος χης Σχολής 
Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας.
Την 16/7/2012 προήχθη στο βαθμό χου Αντιστρά
τηγου και χοποθεχήθηκε σχη θέση χου Προϊσταμέ
νου Επιτελείου χου Αρχηγείου χης Ελληνικής Αστυνομίας 

Είναι έγγαμος και έχει δύο κόρες.

Α ν τ ι σ τ ρ ά τ η γ ο ς  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ 
Γενικός Επιθεωρητής Νοτίου Ελλάδος

Γεννήθηκε σχο Τρίκωμο Γρεβενών χο έχος 1957. Κατατάχθηκε στο 
Σώμα της πρώην Χωροφυλακής χο 1976 και αποφοίχησε από χην Σχολή 
Αξιωματικών χο έχος 1985.

Υπηρέχησε σχη ΔΑΕ. Θεσσαλονίκης και σχην Υ.Δ.Ν Θεσσαλονίκης 
μέχρι και χο Μάρτιο του 1994. Μέχρι και χο Μάρτιο χου 2000, με χον 
βαθμό χου Ασχυν. Α’, υπηρέτησε ως Διοικητής σε μάχιμες Υπηρεσίες χης 
Γ ΑΔ. Θεσσαλονίκης. Επιλέχθηκε για χη σχελέχωση χης Υποδιεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων Β. Ελλάδος, ως Προϊστάμενος χου Τμήματος 
Ερευνών και Δίωξης μέχρι χον Νοέμβριο χου 2004 και σχην συνέχεια ως 
Διευθυντής μέχρι χον Ιούνιο χου 2006. Υπηρέχησε επίσης ως Προϊστάμε
νος των Υ.Δ.Ν. και Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, μέχρι χον Ιούνιο 
2007. Διεχέλεσε Διευθυντής χης Υποδ/νσης ΑΕ.Ε.Β. Βορείου Ελλάδος,

από χην έναρξη λειτουργίας χης μέχρι τον Μάρ
τιο χου 2009. Με χην προαγωγή χου σε Ταξίαρχο 
χοποθεχήθηκε σχην Δ Α  Θεσσαλονίκης, αρχικά ως 
Υποδιευθυντής και στη συνέχεια ως Διευθυντής 
μέχρι χο 2010. Τον Μάρτιο χου 2010 προήχθη στον 
βαθμό χου Υποστρατήγου και χοποθεχήθηκε σχην 
ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης. Τον Μάρτιο του 2011 χοποθεχήθηκε ως Γ ΑΔ. Πε
ριφέρειας Ηπείρου.

Την 16/7/2012 προήχθη στον βαθμό χου Ανχισχραχήγου και χοποθεχή
θηκε ως Γενικός Επιθεωρητής Ασχυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Είναι απόφοιτος του ΤΕΜΕΣ και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα.
Είναι έγγαμος και έχει ένα γιο και δύο κόρες.
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Κύριε Υπουργέ, αναλάβατε επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστα
σίας του Πολίτη σε μια κρίσιμη συγκυρία γενικά για τη χώρα και σε ένα Υπουργείο που χαρακτηρίζεται σαν 
«δύσκολο», λόγω του αντικειμένου του. Ποιες είναι οι πρώτες εντυπώσεις σας;
Είναι αλήθεια ότι η χώρα μας βιώνει μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Τα οικονομικά προβλήματα και η ανάγκη πε
ρικοπών, προκαλοϋν με τη σειρά τους διαδοχικά προβλήματα στον τομέα των μέσων που έχουμε στη διάθεσή μας 
στο Υπουργείο μας. Επιτρέψτε μου όμως στο σημείο αυτό να επικαλεστώ το πατριωτικό καθήκον όλων μας. Στο 
σημείο που βρίσκεται η Ελλάδα χρειάζεται πραγματική συατράτευση δυνάμεων απ’όλους, χωρίς μικροκομματική, 
συντεχνιακή ή οποιαδήποτε άλλη υστεροβουλία. Μια αποτυχία δεν θα είναι απλώς μια αποτυχία της σημερινής 
κυβέρνησης, αλλά μια αποτυχία της χώρας. Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τους άνδρες και τις γυναίκες των Σωμάτων 
Ασφαλείας, κατανοώ απολύτως τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο 
λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και θα είμαι στο πλευρό τους. Ουδείς όμως μπορεί να επικαλεστεί τα 
συγκεκριμένα προβλήματα την ώρα της μεγάλης μάχης με την εγκληματικότητα.

Συνέντευξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και 
Προστασίας του Πολίτη Νικολάου Δένδια

στην «Αστυνομική Ανασκόπηση»



Στον τομέα της Δημόσιας Τάξης, ποιο θεω
ρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα;
Τα προβλήματα είναι πραγματικά πολλά και σε 
όλους τους τομείς. Θεωρώ όμως ότι το υπ’αριθ
μόν ένα πρόβλημα, ως γενεσιουργός αιτία αρκε- 
τών εκ των υπολοίπων, είναι η κατάσταση που 
επικρατεί με τη λαθρομετανάστευση. Θα πρέπει 
να ανακαταλάβουμε τις πόλεις μας και τα χω
ριά μας, από απρόσκλητους «επισκέπτες» που 
τα σύγχρονα κυκλώματα εκμεταλλεύονται και 
τους φέρνουν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία είναι αδύνατον να 
τους θρέφει και όπου είναι αναγκασμένοι να ζουν σε συνθήκες ανέχει
ας και να γίνονται υποχείρια κάθε μορφής οργανωμένου εγκλήματος. 
Αυτή η κατάσταση πραγματικά «δεν πάει άλλο» και θα την αλλάξου
με. Αλλά θα πρέπει να γίνει και συνείδηση στον Έλληνα πολίτη ότι δεν 
μπορεί σήμερα να πορεύεται με ιδεοληψίες περασμένων δεκαετιών. Το 
ζήτημα δεν είναι «φυλετικό». Ακόμη και πολίτες από ανεπτυγμένες 
χώρες της Ευρώπης να ζούοαν σε παρόμοιες συνθήκες, είναι πιθανό 
στην ενασχόληση με το οργανωμένο έγκλημα να κατέληγαν.

Όσον αφορά τη λαθρομετανάστευση, ετοιμάζετε κάποιος αλλαγές 
στον σχεδίασμά;
Εκ του αποτελέσματος και μόνο φαίνεται ότι υπάρχουν προβλήματα. 
Εξετάζουμε αλλαγές οε αία τα επίπεδα, αλλά η πολιτική μας δεν στο
χεύει να γκρεμίσει όσα βρήκαμε. Ο φράχτης στον Έβρο για παράδειγ
μα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, παρότι είχα αμφιβολίες για τον 
βαθμό της χρησιμότητάς του. Θα ολοκληρωθούν όμως και τα κέντρα 
προσωρινής φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών, σε συνδυασμό με 
τα κέντρα πρώτης υποδοχής και την πλήρη λειτουργία των Υπηρεσιών 
Ασύλου. 0  κύριος στόχος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχει 
αυξηθεί σημαντικά ο ρυθμός επαναπροώθησης των παράνομων μετα
ναστών στις χώρες υποδοχής τους. Αλλά αν δεν δημιουργηθούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, κάτι τέτοιο δεν 
μπορεί να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό. Θα δώσουμε επίσης την μάχη 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπάρξουν αλλαγές και βελτι
ώσεις στο «Δουβλίνο 2». Πρέπει να το καταλάβουμε: χωρίς όλα αυτά 
και χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης κοινωνική και πολιτική συναίνε
ση δεν θα είναι εύκολο καν να περπατήσουμε 
με ασφάλεια στις περιοχές που έχουν «κατα
ληφθεί» από την εγκληματικότητα. Απλώς θα 
κάνουμε ανακύκλωση του προβλήματος από 
περιοχή σε περιοχή.

ί ί

Κατά καιρούς έχει γίνει μεγάλη συζήτηση 
για το εάν είναι μεγάλος η μικρός ο αριθμός 
των αστυνομικών. Εσείς τι πιστεύετε;
Σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας μας η 
Ελληνική Αστυνομία είναι μια πολυάριθμη 
Αστυνομία, καθώς έχουμε 55.000 αστυνομι
κούς. Μπορούμε και πρέπει όμως να έχουμε

Η πατρίδα μας 
σήμερα βρίσκεται σε 
πόλεμο διάρκειας 
με την ανομία, την
παραβατικότητα, το 
οργανωμένο έγκλημα 
την παράνομη 
μετανάστευση”

μια διαφορετική Αστυνομία από αυτήν που 
έχουμε σήμερα, διαρθρωμένη διαφορετικά 
και με λιγότερα επίπεδα διοίκησης. Χρειαζό
μαστε καλύτερη Αστυνομία και όχι περισσότε
ρους αστυνομικούς. Το μεγάλο ζήτημα είναι 
να αυξήσουμε τον αριθμό των αστυνομικών 
που βρίσκονται εκεί όπου τους έχει ανάγκη 
περισσότερο σήμερα το κοινοχνικό σύνολο, 
στον δρόμο, εκεί που βρίσκεται η εγκλημα
τικότητα. Και να τους απαλλάξουμε έτσι από 

τον άχαρο ρόλο της διεκπεραίωσης γραφειοκρατικών διαδικασιών. 
Για τον ίδιο λόγο έχω ζητήσει μία μελέτη από τον Αρχηγό της Ελλη
νικής Αστυνομίας και ήδη μου έχει παραδοθεί το προσχέδιο, με την 
οποία 5.000 αστυνομικοί περίπου, οι οποίοι εκτελούν υπηρεσίες γρα
φείου, μπορούν να υποκατασταθούν μέσω των μετατάξεων από εργα
ζόμενους, οι οποίοι απελευθερώνονται από τους καταργούμενους δη
μόσιους φορείς.

Το τελευταίο διάστημα έχει παρατηρηθεί μια προσπάθεια υποκα
τάστασης του έργου της Ελληνικής Αστυνομίας; Ποιο είναι το δι
κό σας μήνυμα για αυτό το ζήτημα;
Το είπα από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου αχ; 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και δεν θα 
σταματήσω να το λέω: καμία -μα καμία- προσπάθεια υποκατάστασης 
του ρόλου των εντεταλμένων διωκτικών αρχών του Κράτους δεν θα 
γίνει ανεκτή. Αυτό ισχύει προς πάσα κατεύθυνση.

θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα στους άνδρες και τις γυναίκες της 
Ελληνικής Αστυνομίας;
Όπως είπα όταν ανέλαβα τα καθήκοντά μου, προσωπική μου φιλο
δοξία είναι να υπηρετήσω ο ίδιος μαζί με το προσωπικό των Σωμά
των Ασφαλείας, να με νιώθουν κοντά τους, πλάι τους οι αστυνομι
κοί, στην τιτάνια προσπάθεια για την τήρηση της έννομης τάξης, μέσα 
σε πολύ δύσκολες συνθήκες, λόγω της οικονομικής κρίσης. Γνωρίζω 
και κατανοώ τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των 
καθηκόντων τους και θα είμαι συμπαραστάτης στην προσπάθεια να 
επιλυθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από αυτά. Θα πρέπει όμως να 

συνειδητοποιήσουμε ότι η αποκατάσταση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών είναι 
κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα. Στόχος μας εί
ναι να κινητοποιηθεί κάθε μέσο, να αξιοποι- 
ηθεί κάθε δυνατότητα, προκειμένου οι πολί
τες να αισθανθούν ξανά ασφαλείς στα σπίτια, 
στους δρόμους, στις πόλεις, στην περιφέρεια. 
Η πατρίδα μας σήμερα βρίσκεται σε πόλεμο 
διάρκειας με την ανομία, την παραβατικότη
τα, το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη 
μετανάστευση. Και αυτό τον πόλεμο, μαζί με 
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες αστυνομι
κούς, φιλοδοξώ να τον κερδίσουμε. ]
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Του Γεωργίου Χρονόπουλου

Επιστημονικού Διευθυντή
του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Αθηνών Eye Clinic

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

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.

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



και Α ίπ η ΰ ίύ ΐΛ

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 αυπί 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. 0  λεπτομερής και σχολαστικός προεγχειρητι- 
κός έλεγχος είναι αυτός που εξασφαλίζει την επιτυχία της επέμβασης. Από πλευράς χρόνου, η επέμβαση διαρκεί 
λίγα λεπτά και πάντως δεν υπερβαίνει τα 5-6 και για τα δύο μάτια. 0  γιατρός χρησιμοποιεί τοπική αναισθησία και 
ο ασθενής δεν πονάει. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η διόρθωση είναι μόνιμη και ακόμη και στις πολύ σπάνιες 
περιπτώσεις που παραμένει κάποιο υπόλοιπο μπορεί να γίνει συμπληρωματικό laser, ώστε να επιτευχθεί η πλήρης 
διόρθωση. Ουσιαστικό ρόλο στην απόφαση του ασθενούς να προχωρήσει σε μια τέτοια επέμβαση παίζουν η εμπι
στοσύνη και η σχέση γιατρού-ασθενούς. Η 25ετής και πλέον χρήση των laser μας επιτρέπει να λέμε ότι η πιθα
νότητα σοβαρών επιπλοκών είναι μηδαμινή. Ακόμα και οι πολύ σπάνιες επιπλοκές αντιμετωπίζονται. Είμαστε, μά
λιστα, σε θέση να πούμε με απόλυτη σιγουριά ότι οι πιθανότητες μόλυνσης από φακούς επαφής ξεπερνούν κατά 
πολύ τις πιθανότητες κάποιας επιπλοκής από μια διαθλαστική επέμβαση.

Έρευνα αγοράς: Τα καλά αποτελέσματα είναι συνάρτηση της καλής ενημέρωσης. Κάθε ασθενής θα πρέπει 
να κάνει μια εκτενή έρευνα αγοράς ώστε να είναι όσο το δυνατόν διασφαλισμένος. Τα δύο σημαντικότερα στοι
χεία για μια επιτυχή επέμβαση λέιζερ είναι η επιλογή ενός έμπειρου και πολύ καλά εξειδικευμένου ιατρού και η 
τεχνολογία του excimer laser. 0  χειρουργός σας θα πρέπει να χρησιμοποιεί λέιζερ τελευταίας γενιάς, που έχουν 
αποδειχθεί ω ς πιο εξελιγμένα, ασφαλή και ακριβή ιπην 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
ντας κινδύνους καθώς επίσης και για το τι θα πρέπει να κάνει την επόμενη ημέρα.Με γνώμονα λοιπόν την εμπει
ρία, την ασφάλεια, την τεχνογνωσία, αλλά και την διαρκή επαγρύπνηση πάνω σε κάθε νέα επαναστατική μέθοδο 
διάγνωσης και θεραπείας, το ιατρικό δυναμικό του “Eye Clinic” είναι στη διάθεσή σας να απαντήσει σε όλες τις 
τυχόν απορίες σας.

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

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

http://www.eyeclinic.com.gr


Συμβουλές και συστάσεις 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΩΝ

__________________________

Ο ι α ρ μ ό δ ι ε ς  Υ π ί ίρ ε ο ίε ς  της Ελληνικής Αστυνομίας δραστη
ριοποιούνται καθημερινά για τον εντοπισμό προσώπων που επιχει
ρούν να εξαπατήσουν με διάφορους τρόπους και μεθόδους πολίτες, 
και ιδίως ηλικιωμένους. Ταυτόχρονα, σε περιπτώσεις καταγγελιών 
αναζητούν τους ανθρώπους αυτούς, προκειμένου να τους οδηγη
σουν στη Δικαιοσύνη.

Με αφορμή πρόσφατα περιστατικά που ηλικιωμένοι, κυρίως, 
πολίτες εξαπατήθηκαν, σε διάφορες περιοχές της χώρας, από επι
τήδειους που τους προσέγγισαν και με διάφορα προσχήματα και 
τεχνάσματα τους απέσπασαν χρηματικά ποσά, το Αρχηγείο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και της αποτροπής 
τέτοιων περιστατικών, συνιστά τα ακόλουθα:

ΠΝα μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” 
ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων.

ΟΝα είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επι
χειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην 
οικία σας.

ΠΕφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήπο
τε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευνας, πώληση κάποιου προϊόντος, 
ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κ.λπ.), να μην επιτρέπετε 
να μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας πέραν αυτών που 
χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε την οπτική επαφή μαζί του.

ΟΣτην περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντι
κείμενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους 
με τη μέθοδο της απασχόλησης.

ΠΝα είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθή
σουν να σας πείθουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το 
πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου 
(π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και 
τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές 
για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Ο Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη 
γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδι
οι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρό
σωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να 

γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας 
πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτο
μο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

ΠΣε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκει
ται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι

ΟΝα μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας 
οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρημα
τικού ποσού.

ΟΝα μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που 
σας προτείνουν άγνωστα άτομα, ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα 
τα προϊόντα αυτά.

ΟΝα μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως 
υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθω
ση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προη
γουμένως καλέσει.

ΟΝα μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε 
χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημό
σιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προ- 
σφορά υπηρεσιών.

ΟΕπισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες 
δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε 
οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την κατα
βολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

ΟΝα έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, 
με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης 
(Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

ΟΠροσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δρα
στών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλο
φορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο 
των διωκτικών αρχών.

ΠΝα ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε 
περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Υπενθυμίζουμε τις συνηθέστερες μεθόδους που μετέρχονται οι 
δράστες τέτοιων συμπεριφορών, προκειμένου να ενημερωθούν οι 
πολίτες, κυρίως οι ηλικιωμένοι, και να αποφεύγουν το ενδεχόμενο 
εξαπάτησή τους:

Απάτη με τη μέθοδο προσέγγισης εκ μέρους συγγενικού προσώ
που (κυρίως σε βάρος ηλικιωμένων ατόμων)

Οι δράστες επιλέγουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους, για τους 
οποίους πληροφορούνται με οποιανδήποτε τρόπο τα στοιχεία ταυτό
τητας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών τους προσώ
πων, συνήθως των παιδιών ή των εγγονιών τους.

Τους προσεγγίζουν «δήθεν» ως απεσταλμένοι των συγγενών τους 
και με το πρόσχημα άμεσης και επείγουσας ανάγκης χρημάτων, επι
διώκουν να τους αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Η προσέγγι-



ση συνήθως γίνεται κατά την έξοδο η λίγο πριν την είσοδο στην κατοι
κία τους, έξω από Τράπεζες ή εμπορικά καταστήματα κ.λπ.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούν οι δράστες για να πείσουν τους ηλι
κιωμένους να τους δώσουν τα χρήματα για λογαριασμό των οικείων 
τους, είναι ο αιφνιδιασμός και η παρουσίαση μιας αληθοφανούς οικο
νομικής ανάγκης που πρέπει να ικανοποιηθεί χωρίς αναβολή. Με τον 
τρόπο αυτό, αλλά και με την αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα με ιδι
αίτερη οικειότητα, επιδιώκουν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και να 
μην αφήσουν περιθώρια δεύτερης σκέψης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι 
δράστες για να ισχυροποιήσουν τα επιχειρήματά τους, προσποιούνται 
πως τηλεφωνούν στα οικεία πρόσωπα για να επιβεβαιώσουν την οι
κονομική ανάγκη, πλην όμως οι ηλικιωμένοι μέσα στην αναστάτωση 
τους δεν αντιλαμβάνονται ότι συνομιλούν με συνεργούς των δραστών 
και όχι με τους συγγενείς τους.

Οι λόγοι που επικαλούνται οι δράστες για να αποσπάσουν χρήματα 
είναι συνήθως η εξόφληση ενός χρέους, η πληρωμή ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων, η αγορά ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικών αυτο
κινήτων κ.λπ., για λογαριασμό «δήθεν» συγγενικών προσώπων.

Τα χρηματικά ποσά που ζητούν οι δράστες κυμαίνονται από μερι
κές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες Ευρώ, ποσά τα οποία μεταβάλ
λονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τη δεκτικότητα και ευπιστία 
των ηλικιωμένων. Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο παρελθόν δράστες 
έχουν μεταφέρει με αυτοκίνητο ηλικιωμένους ακόμα και σε Τράπε
ζες, προκειμένου να αναλάβουν μεγάλα χρηματικά ποσά και να τους 
τα παραδώσουν.

Απάτη με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού προσώπου
Οι δράστες επιλέγουν συνήθως ηλικιωμένους και πληροφορούνται 

με οποιανδήποτε τρόπο τα στοιχεία ταυτότητας τόσο των ιδίων, όσο 
και προσφιλών συγγενικών τους προσώπων, συνήθως των παιδιών 
τους. Ακολούθως, επικοινωνούν τηλεφωνικούς μαζί τους κυρίως τις 
νυχτερινές ώρες (συνήθως μετά τα μεσάνυχτα) και εκμεταλλευόμενοι 
την αναστάτωση που προκαλείται, τους αναγγέλλουν ότι ένας στενός 
συγγενής τους (π.χ. γιος, κόρη, γαμπρός ή νύφη) εισήχθη εσπευσμένα 
σε κάποιο νοσοκομείο, λόγω τροχαίου ατυχήματος ή κάποιου άλλου 
εκτάκτου λόγου και απαιτούν χρήματα για να γίνει άμεσα κάποια ια
τρική πράξη, συνήθως χειρουργική επέμβαση.

Οι δράστες ζητούν από τους ηλικιωμένους να μεταβούν αμέσως σε 
συγκεκριμένο σημείο (που νωρίτερα οι ίδιοι έχουν επιλέξει τος κατάλ
ληλο, συνήθως κοντά στο σπίτι τους), όπου τους «αναμένει» άνθρω
πος του νοσοκομείου π.χ. ένας νοσηλευτής ή υπάλληλος του ΕΚΑΒ, 
για να παραλάβει τα χρήματα και να τα παραδώσει το ταχύτερο δυνα
τό στους γιατρούς.

Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν συνήθως την ίδια τηλεφωνική συ
σκευή στην οποία δέχθηκαν την κλήση για να καλέσουν στο κινητό 
τηλέφωνο το συγγενικό τους πρόσωπο, που «δήθεν» νοσηλεύεται σε 
κρίσιμη κατάσταση. 'Ομως, μέσα στη σύγχυση τους δεν αντιλαμβά
νονται ότι η «γραμμή» είναι ακόμη ανοιχτή με τους δράστες, οι οποίοι 
δεν τερμάτισαν την προηγούμενη κλήση. Οι δράστες προσποιούνται 
ότι απαντούν στην κλήση των θυμάτων και «επιβεβαιώνουν» την

άσχημη είδηση, παριστάνοντας για παράδειγμα κάποιον τραυμα
τιοφορέα που κρατάει το κινητό του νοσηλευόμενου.

Απάτη με τη μέθοδο πώλησης κατασχεμένων από την Τράπεζα Γ 
ακινήτων ή οχημάτων σε συμφέρουσα τιμή

Οι δράστες εμφανίζονται συνήθως ως δικηγόροι Τραπεζών, οι ; 
οποίες προτίθενται να προχωρήσουν σε πλειστηριασμό κατασχε
μένων ακινήτων και αυτοκινήτων. Με τη χρήση πλαστών εγ- , 
γράφων και συνήθως με το πρόσχημα ότι οι ίδιοι ελέγχουν τη 
διενέργεια των πλειστηριασμών, πείθουν ότι μπορούν να μεσο
λαβήσουν στην κατακύρωση του πλειστηριαζόμενου αντικειμέ
νου σε πολύ χαμηλή τιμή και αποσπούν έτσι μεγάλα χρηματι- ι 
κά ποσά. Έ χει παρατηρηθεί ότι μέλη αυτών των εγκληματικών 
ομάδων για να γίνονται περισσότερο πιστευτοί μισθώνουν πολυ
τελή διαμερίσματα και ακριβά αυτοκίνητα, προκειμένου να τα 
παρουσιάζουν ως προοριζόμενα για εκποίηση από τις Τράπεζες.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι δράστες «αλιεύουν» 
υποψήφιους συναλλασσόμενους, ακόμα και μέσα από τον κύ
κλο γνωριμιών άλλων ατόμων που έχουν εξαπατήσει, πριν αυτά 
αντιληφθούν την απάτη.

Απάτη με τη μέθοδο της απασχόλησης σε ΑΤΜ (συνήθως σε 
βάρος ηλικιωμένων ατόμων)

Οι δράστες προσεγγίζουν ένα άτομο τη στιγμή που πραγματο
ποιεί συναλλαγή σε ΑΤΜ και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί υπο
κλέπτουν οπτικά το «ΡΙΝ» κατά την πληκτρολόγησή του, ενώ 
στη συνέχεια περιμένουν να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Τη στιγμή της εξόδου της κάρτας από το ΑΤΜ ένας από τους 
δράστες ρίχνει στα πόδια του συναλλασσόμενου ένα χαρτονόμι
σμα και τον προτρέπει να το πάρει με το πρόσχημα ότι του έπε
σε από τη τσέπη.

Οι δράστες εκμεταλλεύονται το χρονικό διάστημα που ο συ
ναλλασσόμενος απασχολείται με το πεσμένο χαρτονόμισμα και 
αφαιρούν την κάρτα του από το στόμιο εξόδου του ΑΤΜ, τοποθε
τώντας στη θέση της μία άλλη. Μετά την αποχώρηση του συναλ
λασσόμενου, που δεν έχει αντιληφθεί τη αλλαγή της κάρτας, οι 
δράστες αφαιρούν το υπόλοιπο του λογαριασμού.

Κάθε πολίτης, κάθε φορά που διαπιστώνει τέτοιου είδους συ
μπεριφορές ή άτομα που προσεγγίζουν είτε τους ίδιους είτε κά
ποιον από το οικείο περιβάλλον τους, με πρόθεση εξαπάτησης, 
αλλά και σε περίπτωση που τους αποσπάσουν χρηματικό ποσό, 
εξαπατώντας τους, καλό είναι να ενημερώνουν άμεσα τις Αστυ
νομικές Αρχές και να καταγγέλλουν, αντίστοιχα, το περιστατι
κό. Μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ασφαλείας της πε
ριοχής τους, ενώ για άμεση αστυνομική επέμβαση μπορούν να 
επικοινωνούν με την Άμεση Δράση, καλώντας τον τριψήφιο 
αριθμό 100, ακόμα και στέλνοντας δωρεάν μήνυμα (SMS) στον 
ίδιο αριθμό. Επισημαίνεται ότι οι συστάσεις και οι μέθοδοι που 
περιγράφονται παραπάνω θα βρίσκονται στην ιστοσελίδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, στη θέση: Οδηγός του Πολίτη/Χρήσι- 
μες Συμβουλές. ]
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ δημόσιο 
ΕΓΓΡΑΦΟ
Στο ΦΕΚ υπ. Αριθμ. 1317, τεύχος Β' την 23 Απριλίου 2012 
δημοσιεύθηκε η υπουργική Απόφαση με την οποία ρυθμίζονται 
θέματα σχετικά με το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΙΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Αρθρο 1 
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας νοείται ως:
ί  Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο κάθε ηλεκτρονικό έγγραφο 

με την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011 που εκδίδεται από δη
μόσια υπηρεσία ή φορέα από το οποίο προκύπτει με μηχαναγνώσι- 
μο τρόπο η εκδούσα αρχή, η ημερομηνία έκδοσης και είναι δυνατή 
η ανίχνευση οποιοσδήποτε αλλοίωσης του ηλεκτρονικού εγγράφου 
μετά την έκδοση ή υπογραφή του.

2. Μεταδεδομένα ηλεκτρονικών εγγράφων: Σύνολα πληροφο
ρίας που συνοδεύουν και χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρονικά έγγρα
φα και επιτρέπουν την ανεύρεση, κατανόηση και επιβεβαίωση της 
γνησιότητάς τους από ανθρώπους ή συστήματα.

3. Μορφάτυπος ηλεκτρονικών εγγράφων συνδυασμός προτύ
πων και τεχνικών προδιαγραφών που συνθέτουν τη μορφή ενός 
ηλεκτρονικού εγγράφου.

4. Ωφέλιμο φορτίο ηλεκτρονικού δημόσιου εγγράφου: Αποτελεί 
το μέρος του ηλεκτρονικού εγγράφου που περιλαμβάνει όλη την 
επιχειρησιακή πληροφορία ενός εγγράφου και ακολουθεί είτε κά
ποιο διεθνές ή διαδεδομένο πρότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου είτε 
προκύπτει από την ψηφιοποίηση ενός εγγράφου που ήταν σε έντυ
πη μορφή.

5. Ηλεκτρονική Θυρίδα: Ηλεκτρονικός χώρος στον οποίο τηρού
νται με ασφάλεια ηλεκτρονικά έγγραφα μεταξύ των οποίων και αυ
τά που προκύπτουν από τις συναλλαγές του κατόχου της (πολίτη ή 
επιχείρησης) με τη διοίκηση.

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά έγγραφα της θυρίδας δίνεται κατό
πιν εξουσιοδότησης που χορηγεί ο κάτοχός τη ς

Η ηλεκτρονική θυρίδα παρέχει επιβεβαίωση λήψης του εγγρά
φου στον αποστολέα.

Αρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής -  Αντικείμενο

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση αφορά τα έγγραφα που συντάσ- 
σονται, εκδίδονται ή διακινούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες και 
φορείς του Δημόσιου Τομέα με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορι
κής και Επικοινωνιών, με τους περιορισμούς και τις διακρίσεις του 
άρθρου 5 του Ν. 2690/1999.

Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα 
που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης των ηλεκτρονικών δημοσίων 
εγγράφων, το κύρος και την αποδεικτική ισχύ τους την πρόσβαση 
σε αυτά, τη διακίνησή τους καθώς και τα πρότυπα και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της μορφής τους και κάθε άλλο σχετικά θέμα.

Άρθρο 3
Πρότυπα και Δομικά Στοιχεία των Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Εγγράφων
1. Κάθε ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο περιλαμβάνει το ωφέλιμο 
φορτίο του, τα μεταδεδομένα που το χαρακτηρίζουν, καθώς και στοι
χεία που επιβεβαιώνουν τη γνησιότητά του.
2. Το ωφέλιμο φορτίο του ηλεκτρονικού δημόσιου εγγράφου είναι: 
ϊ. ψηφιοποιημένη εικόνα συμβατή με τα πρότυπα ευτόνων του πα
ραρτήματος II του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δι
ακυβέρνησης,
ϋ. δομημένη αναπαράσταση του περιεχομένου του εγγράφου η 
οποία περιλαμβάνει μεταδεδομένα για τα αναλυτικά στοιχεία περι
γραφής κάθε πεδίου του εγγράφου με βάση τα προβλεπόμενα στο 
παράρτημα II του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Δι
ακυβέρνησης
ϋΐ. αναγνωρισμένα διεθνή ή διαδεδομένα πρότυπα ηλεκτρονικών 
εγγράφων όπως IS0/TEC 15445:2000 (HTML), ISO 19005-1:2005 ή 
ISO 32000-1:2008 (PDF), ISO/IEC 26300:2006 (ODF).
3. Τα μεταδεδομένα που χαρακτηρίζουν το έγγραφο αφορούν τα γε
νικά στοιχεία του εγγράφου όπως αυτά προβλέπονται στο παράρτη
μα II του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρ
νησης Επιπλέον ένα μεταδεδομένο του εγγράφου προσδιορίζει αν το 
ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο αποτελεί πρωτότυπο ή ακριβές αντί
γραφο.
Συμπληρωματικά μεταδεδομένα δύναται να προστίθενται, εφόσον 
προκύπτει ανάγκη περιγραφής ειδικών χαρακτηριστικών των ηλε
κτρονικών εγγράφων.
4. Η γνησιότητα ενός εγγράφου επιβεβαιώνεται με ψηφιακή υπο
γραφή με βάση τα τεχνικά πρότυπα που ορίζονται στην απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2011/130/ΕΕ της 25ης Φεβρουάριου 
2011.
5. Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές ενός ηλεκτρονικού δημοσίου εγ
γράφου ειδικού σκοπού δύναται να διαφοροποιούνται από αυτά του 
παρόντος άρθρου μόνο εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω ιδι
αίτερων χαρακτηριστικών του εγγράφου ή για την διατήρηση της 
αξιοπιστίας του όταν αυτά αποτελεί ηλεκτρονικό αποδεικτικό στοι
χείο και εφόσον στα μεταδεδομένα του εγγράφου υπάρχει η ηλεκτρο
νική διεύθυνση αυτοματοποιημένης υπηρεσίας όπου μπορεί να γίνει 
επιβεβαίωση της γνησιότητας του εγγράφου.

Άρθρο 4
Διαδικασία Έκδοσης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Εγγράφου
1. Τα Ηλεκτρονικά Δημόσια Έγγραφα παράγονται είτε πλήρως αυ-
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τοματοποιημένα μέσω ειδικού πληροφοριακού συστήματος που 
συνθέτει κατάλληλα στοιχεία δεδομένων, είτε μέσω ηλεκτρονικής 
εφαρμογής γραφείου, είτε μέσω ψηφιοποίησης έντυπου εγγράφου.
2. Ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα που προέρχονται από ψηφιοποί- 
ηση εντύπων νοούνται ως πιστά αντίγραφα των αρχικών εφόσον: 
ί. Έ χουν ελάχιστη ανάλυση της ψηφιακής εικόνας 200 εικονοστοι- 
χεία ανά ίντσα.
ϋ. Ακολουθούν την διαμόρφωση των πρωτότυπων εντύπων σχετι
κά με τις διαστάσεις και τις αναλογίες αυτών, 
ίϋ. Δεν περιέχουν χαρακτήρες ή γραφικά που δεν περιλαμβάνονται 
στα αρχικά έντυπα.
3. Κάθε φορέας της διοίκησης μεριμνά για την ενσωμάτωση των 
μεταδεδομένων στο ωφέληιο φορτίο του ηλεκτρονικού δημόσιου 
εγγράφου και τηρεί μόνιμα τη συσχέτιση αυτών χωρίς δυνατότη
τα αλλαγής τους μετά την έκδοση του ηλεκτρονικού δημοσίου εγ
γράφου. Οι τιμές των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων μεταδεδομέ
νων καταχωρούνται σύμφωνα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του 
κάθε μεταδεδομένου και τις ιδιότητες του εγγράφου, υπό την ευθύ
νη του φορέα που εκδίδει το ηλεκτρονικό έγγραφο.
4. Τροποποίηση των μεταδεδομένων δεν επιτρέπεται σε κανέ
να στάδιο της διαδικασίας διαχείρισης, με εξαίρεση των αλλαγών 
εκείνων που απαιτούνται για τη διόρθωση λαθών ή παραλείψεων 
στις αρχικά οριζόμενες τιμές πριν από την έκδοση του ηλεκτρονι
κού δημοσίου εγγράφου. Οι φορείς της δημόσιας διοίκησης που εκ
δίδουν ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα τα υπογράφουν με προηγ
μένη ηλεκτρονική υπογραφή XML ή CMS ή PDF σε μορφότυπο 
BES ή EPES, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της απόφα
σης 2011/130/ΕΕ.

Η ψηφιακή υπογραφή εφαρμόζεται στο ωφέλιμο φορτίο του 
ηλεκτρονικού εγγράφου και στα μεταδεδομένα που το συνοδεύ
ουν.
5. Οι εκδούσες αρχές που υπογράφουν τα ηλεκτρονικά δημόσια έγ
γραφα με χρήση μορφότυπων ηλεκτρονικών υπογραφών άλλων 
από τους αναφερόμενους στη παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, 
παρέχουν δυνατότητες επικύρωσης που επιτρέπουν στους παραλή
πτες των εγγράφων να επικυρώνουν τις ηλεκτρονικές υπογραφές 
τις οποίες λαμβάνουν επιγραμμικά, δωρεάν και με τρόπο κατανοη
τό από άλλα πληροφοριακά συστήματα.
6. Σε περίπτωση που απαιτείται η  υπογραφή ενός εγγράφου ή πρά
ξης ή σχεδίου εγγράφου από περισσότερα πρόσωπα, αυτό αποστέλ- 
λεται με τη χρήση ΤΠΕ στους εμπλεκόμενους και υπογράφεται δια
δοχικά σύμφωνα με τα πρότυπα του παρόντος άρθρου. Το έγγραφο 
συνοδεύεται με περισσότερες της μίας υπογραφές με βάση τη δομή 
του παραρτήματος I της παρούσης.

Άρθρο 5
Κύρος και Αποδεικτική Ισχύς
1. Τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που παράγοντα! με τη χρήση ΤΠΕ 
σύμφωνα με το αρ.14 του Ν.3979/2011, έχουν ισχύ ακριβούς αντι
γράφου.
2. Για τα ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία φέρουν ηλεκτρονικές υπο
γραφές επιβεβαιώνεται το κύρος της υπογραφής τους με βάση τα 
προβλεπόμενα στις αποφάσεις 2009/767.ΈΚ και 2010/425/ΈΕ και 
επέχουν θέση πρωτότυπου ή ακριβούς αντιγράφου ανάλογα με το 
σχετικό μεταδεδομένο που συνοδεύει το έγγραφο.

Άρθρο 6
Ασφαλής διακίνηση ηλεκτρονικών εγγράφων
1. Κάθε διακινούμενο ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελείται από τα 
δομικά στοιχεία του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Τα ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα διακινούνται νόμιμα εφό
σον, η αποστολή τους γίνεται με χρήση της δομής του Παραρτή
ματος I, ανεξάρτητα από την εφαρμογή ειδικότερων προτύπων 
που προβλέπονται από το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλε
κτρονικής Διακυβέρνησης και την απόφαση 2011/130/ΕΕ.
3. Η διακίνηση μεταξύ των φορέων της δημόσιας διοίκησης γί
νεται σύμφωνα με τα πρότυπα για τη ασφαλή μετάδοση δεδομέ
νων του παραρτήματος Π της Υπουργικής απόφασης κύρωσης 
του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη
σης αξιοποιώντας κατά προτεραιότητα τις υποδομές του Δικτύ
ου Δημόσιου Τομέα του Ν. 3979/2011.
4. Κατά τη  διακίνηση ηλεκτρονικού εγγράφου, ο αποστολέας 
του υποχρεούται να ελέγχει την αυθεντικότητα και την ακεραι
ότητά του κατά τη στιγμή που γίνεται η διακίνηση μεταξύ των 
φορέων της δημόσιας διοίκησης στα πλαίσια των μόνιμων υπο- 
χρεώσεών του στη διαχείριση εγγράφων.

Άρθρο 7
Θέματα πρόσβασης και χορήγησης ηλεκτρονικών δημο
σίων εγγράφων
α) Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι δυνατή είτε με μελέ
τη του εγγράφου είτε με χορήγηση αντιγράφου του με τη χρή
ση ΤΠΕ. Η  σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτού- 
ντα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, 
β) Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5 του Ν. 
2690/1999, οι αιτήσεις για την χορήγηση αντιγράφων από δημό
σια έγγραφα υφίστανται ταχεία επεξεργασία. Με την κατάθεση 
της αίτησης από τον αιτούντα με τη χρήση ΤΠΕ, αποστέλλεται 
σε αυτόν αποδεικτικό παραλαβής.
γ) Η μελέτη των δημοσίων εγγράφων μπορεί να γίνει είτε με 
πρόσβαση που παρέχεται από τους διαδικτυακούς τόπους των 
δημόσιων φορέων εξασφαλίζοντας την ασφαλή επικοινωνία με
ταξύ ενδιαφερομένων και διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο παράρτημα I του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε με χορήγηση αντιγράφου 
που αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερομέ
νου. Η αποστολή αντιγράφου πέραν της χρήσης της θυρίδας 
μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον εξα
σφαλίζεται η λήψη από εξουσιοδοτημένο παραλήπτη και λαμβά- 
νεται αποδεικτικό παραλαβής.

Άρθρο 8
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που εκδίδουν δημόσια έγ
γραφα οφείλουν σε διάστημα δύο ετών από την έναρξη ισχύος 
της παρούσας, να τα εκδίδουν και ως ηλεκτρονικά δημόσια έγ
γραφα τηρώντας τις προδιαγραφές της παρούσας.

Άρθρο 9
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη

μερίδα της Κυβέρνησης. ]

[ 1 5 ]  Α /Α



[  ΕΡΕΥΝΑ ϊ

Του Υ/Α (ΥΓ) Αθανασίου Κανάκη
ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ Κ.Ι.Θ

Ο όρος Κατάθλιψη στην Ψυχιατρική υποδηλώνει μια συ
γκεκριμένη νόσο, δηλαδή μια διαταραχή η οποία προκαλεί έναν 
συνδυασμό συμπτωμάτων που δεν συναντάται σε άλλη νόσο. 
Έ να  από τα κύρια χαρακτηριστικά του συνδρόμου της Κατά
θλιψης είναι και η άσχημη διάθεση, οπότε και ονομάστηκε έτσι. 
Σαν αρρώστια, η Κατάθλιψη έχει κάποιους προδιαθεσικούς 
και αιτιολογικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνι
σή τη ς  μια συγκεκριμένη πορεία, πρόγνωση και θεραπεία. Στο 
παρόν άρθρο θα ετπχειρηθεί η μελέτη της συσχέτισή της με την 
παραβατικότητα καθώς και το αντίστοιχο συμπερκρορικό της 
πλαίσιο.

Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας φαίνεται να κατα
λήγει στο συμπέρασμα άτι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εγκλη
ματικότητας και βίαιης συμπεριφοράς σε ασθενείς με συναισθη
ματικές διαταραχές και ειδικότερα με κατάθλιψη, μονοπολική ή 
διπολική, ή και δυσθυμία. Παράγοντες κινδύνου για την εκδή
λωση παραβατικότητας σε ασθενείς με κατάθλιψη αποτελούν 
η συννοσηρότητα με διαταραχές προσωπικότητας, κατάχρηση 
αλκοόλ και ουσιών και με την διαταραχή διαγωγής κατά την 
παιδική και εφηβική ηλικία. Οι ασθενείς με κατάθλιψη εμπλέ
κονται σπανιότερα σε παραβάσεις αλλά όταν αυτό συμβεί δια- 
πράττουν συχνά βίαια εγκλήματα, παρά την κρατούσα γενικά 
άποψη ότι η κατάθλιψη συσχετίζεται αρνητικά με την παρα
βατικότητα. Οι παραβατικές συμπεριφορές με τις οποίες η κα
τάθλιψη έχει συχνότερα συσχετιστεί είναι: η «επεκτεινόμενη 
αυτοκτονία», η παιδοκτονία και η  «κλοπή από καταστήματα» 
(shoplifting). Επιπλέον γίνεται αναφορά στη συσχέτισή της 
εφηβικής κατάθλιψης με παραβατικές συμπεριφορές και σεξου
αλικά αδικήματα, καθώς και στην πιθανή επίδραση της κατά

θλιψης της μητέρας κατά την κύηση στην εκδήλωση παραβατικό
τητας των αρρένων τέκνων της στην ενήλικη ζωή τους. 
Παραβατικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατάθλιψη

Α) Αλτρουιστική δολοφονία και αυτοκτονία ή επεκτεινόμε- 
νη αυτοκτονία (extended suicide)

Παραδοσιακά, η ετεροκαταστροφική και παραβατική συμπερι
φορά δεν συσχετίζεται με την κατάθλιψη. Αντίθετα, η σχέση της 
μείζονος κατάθλιψης με την αυτοκαταστροφική συμπεριφορά εί
ναι γνωστή και επαρκώς μελετημένη από παλιά. Κατά τα τελευταία 
25-30 χρόνια δόθηκε έμφαση στη διεθνή βιβλιογραφία στη σχέση 
της κατάθλιψης με περιπτώσεις αλτρουιστικής δολοφονίας και αυ
τοκτονίας (ΑΔΑ)1-3

Στις περιπτώσεις αλτρουιστικής δολοφονίας και αυτοκτονίας, 
κατά τις οποίες η αυτό- και ετεροκαταστροφική συμπεριφορά συνυ
πάρχουν, η ανθρωποκτονία (συνήθως ενός ή περισσοτέρων μελών 
της οικογένειας) ακολουθείται εντός εβδομάδας από αυτοκτονία (ή 
απόπειρα αυτοκτονίας) του δράστη. Η  μελέτη των περιπτώσεων 
αυτών δυσχεραίνεται από το γεγονός ότι μικρό ποσοστό των δρα
στών εμφανίζονται τελικά στο δικαστήριο, καθώς πολύ συχνά επι
τυγχάνει η απόπειρα αυτοκτονίας.

Μια πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη του τραγικού αυτού φαινο
μένου παρουσιάστηκε από τον West το 1966, βάσει σειράς περιπτώ
σεων από την Ουαλία και την Αγγλία κατά τα έτη 1954-19614. Ο 
Coid παρατήρησε αργότερα ότι το φαινόμενο, που είναι σχετικά 
σπάνιο, εμφανίζεται με σχετικά σταθερή επικράτηση στις διάφορες 
χώρες που κυμαίνεται από 0,21-0,27/100.0005. Αντίθετα, τα αντί
στοιχα ποσοστά για την ανθρωποκτονία κυμαίνονται ευρέως μετα
ξύ των διαφόρων χωρών (10/100.000 στις Η.Π Α ). Έ τσ ι το ποσοστό 
των ΑΔΑ (αλτρουιστική δολοφονία και αυτοκτονία) επ ί του συνό-
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λου των ανθρωποκτονιών ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα 
(4% στις Η .Π Α , 33% στην Αγγλία, 42% στη Δανία) και είναι αντί
στροφούς ανάλογο του ποσοστού επικράτησης των ανθρωποκτονιών 
στην κάθε χώρα. Οι παρατηρήσεις αυτές ώθησαν το συγγραφέα να π ι
θανολογήσει άτι η σταθερότητα της επικράτησης των ΑΔΑ αντανα
κλά τη συσχέτισή τους με κάποια ψυχική διαταραχή, πιθανότατα την 
κατάθλιψη.

Ο Rosenbaum μελέτησε περιπτώσεις ΑΔΑ σε 12 ζευγάρια σε σύ
γκριση με περιπτώσεις ανθρωποκτονίας (μη ακολουθούμενης από 
αυτοκτονία) σε 24 ζευγάριαθ. Διαπίστωσε ότι οι δράστες ΑΔΑ ήταν 
στην συντριπτική τους πλειοψηφία άνδρες και κατά 75% καταθλι- 
πτικοί, ενώ οι δράστες ανθρωποκτονίας ήταν 50% άνδρες και κανένας 
τους δεν έπασχε από κατάθλιψη. Τα ποσοστά συννοσηρότητας με δι
αταραχές προσωπικότητας και κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών ήταν ση
μαντικά υψηλότερα στους δράστες (αλλά και στα θύματα) ανθρωπο
κτονίας. Στις περιπτώσεις ΑΔΑ, τα ζευγάρια είχαν μια μακροχρόνια 
σχέση, χαρακτηριζόμενη από χρόνια δυσαρμονία, περιστατικά σωμα
τικής κακοποίησης ή βίας, συχνούς χωρισμούς και επανασυνδέσεις. 
Στις περιπτώσεις ανθρωποκτονίας, τα ζευγάρια ήταν χαμηλότερης 
κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και είχαν σχετικά βραχεία σχέση 
ή συγκατοίκηση. Το έγκλημα συνέπιπτε χρονικά με τον επαπειλού- 
μενο χωρισμό ή την εγκατάλειψη. Κοινό χαρακτηριστικό στους δρά
στες και των δύο ομάδων ήταν η αυξημένη συχνότητα εμφάνισης νο
σηρής ζηλοτυπίας.

Πληθώρα μελετών σε διάφορους πληθυσμούς επιβεβαίωσαν τις πα
ραπάνω αρχικές παρατηρήσεις Οι δράστες είναι στην πλειοψηφία 
τους άνδρες >30 ετών που σκοτώνουν τις (νυν ή πρώην) συντρόφους 
τους ή (σε μικρότερο ποσοστό) τα μικρά παιδιά το υ ς . Άλλοτε είναι άν
δρες με καταθλιπτικές μητέρες ή απελπισμένοι ηλικιωμένοι με άρρω
στες συζύγους. Κατά δεύτερο λόγο, οι δράστες είναι γυναίκες που σκο
τώνουν τα παιδιά τους. Τα θύματα (συνηθέστερα ένα κάθε φορά) είναι 
στην πλειοψηφία τους γυναίκες και σπανιότερα παιδιά. Το φονικό όρ
γανο που χρησιμοποιείται συχνότερα είναι πυροβόλο όπλο, με ελάχι
στες εξαιρέσεις7. Το συμβάν συμβαίνει συνήθως στο σπίτι. Η μεγάλη 
πλειοψηφία των δραστών πάσχει από μείζονα κατάθλιψη, με ή χωρίς 
ψυχωσικά στοιχεία.

Στις περιπτώσεις ψυχωσικής κατάθλιψης η αυτοκαταστροφική 
συμπεριφορά του ασθενούς επεκτείνεται σε μέλη της οικογένειάς του 
σε μια προσπάθεια λύτρωσής τους από μια υποθετική αναπόφευκτη 
καταστροφή ή αποφυγής του στίγματος από τη σχεδιαζόμενη απόπει
ρα αυτοκτονίας του 8. Στις περιπτώσεις όπου συνυπάρχει κτητικότη- 
τα και νοσηρή ζηλοτυπία, ο δράστης δρα παρορμητικά. Συχνά υπάρ
χει ιστορικό χαοτικών σχέσεων, χρονιάς δυσαρμονίας, φυσικής βίας 
κω  επανειλημμένων λεκτικών απειλών. Επομένως ο όρος «επεκτει- 
νόμενη αυτοκτονία» είναι προτιμότερος του όρου ΑΔΑ αφού τα κίνη

τρα δεν είναι πάντοτε αλτρουιστικά, όπως διαπιστώθηκε. Στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, το εκλυτικό γεγονός είναι η απο
χώρηση (πραγματική ή επαπειλούμενη) της συζύγου. Διάφοροι 
άλλοι παράγοντες (κατάχρηση αλκοόλ, οικονομικά προβλήματα, 
συνυπάρχουσα διαταραχή προσωπικότητας) συμμετέχουν άλλο
τε σε άλλο βαθμό.

Μεγαλύτερο κίνδυνο για διάπραξη ανθρωποκτονίας (ακολου
θούμενης ή μη από απόπειρα αυτοκτονίας) έχουν οι καταθλι- 
πτικοί ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης αλκοόλ ή παράνομων 
ουσιών, κακοποίησης κατά την παιδική ηλικία, προηγούμενης 
απόπειρας αυτοκτονίας κω  συννοσηρή διαταραχή προσωπικό
τητας καθώς κω  εκείνοι για του οποίους ο εκλυτικός παράγο
ντας της κατάθλιψης είνω η σεξουαλική απιστία (πραγματική 
ή φανταστική) του ερωτικού συντρόφουθ. Σε πρόσφατη μελέτη 
επί 9 Αυστριακών γυναικών με απόπειρα ΑΔΑ, που έπασχαν από 
μείζονα κατάθλιψη με ή χωρίς ψυχωσικά στοιχεία, διαγνώστη- 
κε επίσης αποφευκτική, παρανοειδής, μικτή κω  μεθοριακή δια
ταραχή προσωπικότηταςΙΟ. Επτά από αυτές είχαν προηγούμενο 
ψυχιατρικό ιστορικό, τέσσερις είχαν διαπράξει τουλάχιστον μια 
απόπειρα αυτοκτονίας στο παρελθόν, ενώ πέντε από αυτές είχαν 
κατάθλιψη με μελαγχολικά στοιχεία. Τα κίνητρα της απόπειρας 
ήταν αλτρουιστικά στις περιπτώσεις μελαγχολικής κατάθλιψης 
κω  εγωκεντρικά στις υπόλοιπες.

Ιδιαίτερη συσχέτισή έχει επίσης βρεθεί ανάμεσα στην παιδική 
κακοποίηση κω  ειδικά την παιδοκτονία κω  την κατάθλιψη με 
ή χωρίς ψυχωσικά στοιχεία της μητέρας (είτε κατά τη λοχεία ή 
κω  πολύ αργότερα). Η κακοποίηση στις περιπτώσεις αυτές συνι- 
στά απόπειρα δολοφονίας η οποία για κάποιο λόγο δεν ολοκλη
ρώθηκε. Η μητέρα που συλλαμβάνετω μετά από ένα τέτοιο πε
ριστατικό ομολογεί ότι σκόπευε να πεθάνει κω  η ίδια. Ομοίως, η 
καταθλιπτική μητέρα που σκοτώνει το παιδί της μερικές εβδο
μάδες μετά τη γέννησή του συνήθως αυτοκτονεί στη συνέχεια 
(ΑΔΑ)11 Μελέτες στον ελληνικό πληθυσμό έχουν επιβεβαιώσει 
τις παραπάνω συσχετίσεις12-14. Διαφορική διάγνωση παρόμοι
ων περιστατικών πρέπει να γίνει από το «σύνδρομο της Μήδει
ας», κατά το οποίο ο στόχος είνω πάλι η δολοφονία ακολουθού
μενη από αυτοκτονία, αλλά το κίνητρο διαφέρει σημαντικά 
(εκδίκηση). Ειδικά στην περίπτωση της βρεφοκτονίας η ιδιοσυ
γκρασία του βρέφους φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο. Το βρέ
φος που κλαίει αδιάκοπα ή δεν ανταποκρίνετω στην επικοινωνία 
της μητέρας με έναν τρόπο ενισχυτικό με την μητέρα διατρέχει 
υψηλότερο κίνδυνο για κακοποίηση ή κω  παιδοκτονία.

Ε ίνω  προφανές λοιπόν, ότι είνω  πάντοτε απαραίτητη η διε- 
ρεύνηση ανθρωποκτονικού (όπως κω  αυτοκαταστροφικού) ιδε- 
ασμού σε κάθε καταθλιπτικό ασθενή. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί
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ότι η πλέον πιθανή χρονική στιγμή για τη διάπραξη ΑΔΑ είναι με
ρικούς μήνες μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, οπότε η βούληση 
του ασθενούς έχει ισχυροποιηθεί, χωρίς όμως να έχει λυθεί πλήρως 
η βασική νόσος 15.

Β. Κλοπή από καταστήματα (shoplifting)
Η κατάθλιψη έχει συσχετιστεί σε αρκετές περιπτώσεις με την 

κλοπή από καταστήματα. Ο όρος «κλεπτομανία» δεν χρησιμοποιεί
ται στο παρόν άρθρο, αν και σε μερικές περιπτώσεις περιγράφει την 
«κλοπή από καταστήματα», γιατί μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση 
αναφορικά με την διαταραχή που ευθύνεται γ ι’ αυτή την συμπερι
φορά. Κάποιες αρχικές μελέτες, διαπίστωναν υπεροχή του γυναι
κείου φύλου, που όμως αμφισβητήθηκε από νεότερες μελέτεςίδ. Η 
ηλικιακή καμπύλη των δραστών γυναικείου φύλου είναι δικόρυ- 
φη, με αιχμές στην εφηβεία και στη μέση ηλικία (50-60 έτη). Η συ
χνότητα των καταγεγραμμένων περιπτώσεων αυξάνεται σταθερά 
τα τελευταία χρόνια.

Ψυχιατρικές διαταραχές ενοχοποιούνται σε ένα μικρό, αν και όχι 
αμελητέο ποσοστό των περιπτώσεων. Οι πρώτες μελέτες εκτιμού
σαν το ποσοστό αυτό σε περίπου 15%.Μεταγενέστερες μελέτες έδω
σαν περισσότερο συντηρητικές εκτιμήσεις. Οι Gibbens et al βρήκαν 
ότι 5% μεγάλου δείγματος γυναικών που κρατούνταν λόγω κλο
πής από καταστήματα έπασχαν από μείζονα ψυχιατρική διαταρα
χή, η οποία απαιτούσε θεραπεία, 24% έπασχαν από καταθλιπτική δι
αταραχή (ασαφώς προσδιορισμένη) και 2% από μανιοκαταθλιπτική 
διαταραχή.. Σε κάποιες από τις μεγαλύτερες «σειρές» περιπτώσεων 
γίνεται η πρώτη προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ των δρα
στών: γυναίκες μέσης ηλικίας έγγαμες, εργαζόμενες που πάσχουν 
από μια «καταθλιπτική νεύρωση», έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση, εί
ναι αγχώδεις και κλέβουν αντικείμενα άχρηστα για τις ίδιες ή ευ
τελούς αξίας Αντίθετα, οι άρρενες δράστες λειτουργούν συνήθως 
περισσότερο παρορμητικά. Ο Gudjonssonl6, αναγνωρίζει μικτούς 
κλινικούς χαρακτήρες στις γυναίκες δράστες με ψυχιατρική διατα
ραχή και συμπληρώνει το προφίλ τους: εμφορούνται συχνά από κα
ταπιεσμένα και ανέκφραστα συναισθήματα λόγω των αλλαγών στη 
ζωή τους κατά τη μέση ηλικία και της έλλειψης ευκαιριών, απογο
ήτευση από την αλλαγή στις ενδοοικογενειακές σχέσεις εχθρότητα 
και θυμό λόγω σειράς ψυχοπιεστικών γεγονότων ζωής ή σωματι
κών νόσων. Οι βιολογικοί χαρακτήρες της κατάθλιψης είναι πιθα
νό να απουσιάζουν και η  φαρμακευτική αγωγή με αντικαταθλιπτι
κά είναι από μόνη της σπάνια αποτελεσματική. Σε mo πρόσφατες 
μελέτες βάσει μεγάλων «σειρών» περιστατικών, το ποσοστό των 
δραστών με ψυχιατρική διαταραχή εκτιμάται περίπου στο 3,2% και 
ανιχνεύεται σαφής συσχέτιση με συναισθηματικές διαταραχές (και 
δευτερευόντως με την ουσιοεξάρτηση). Επίσης, επιβεβαιώνονται 
τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά του προφίλ των δραστών που ανα
φέρθηκε παραπάνω και καταγράφονται δυσλειτουργικές πεποιθή
σεις σχετικές με την κλοπή, ιδίως όταν συνυπάρχει κατάθλιψη.

Μεταξύ των άλλων ψυχικών διαταραχών που ανιχνεύονται 
στους δράστες κλοπών από καταστήματα περιλαμβάνονται (εκτός 
από την κατάθλιψη) η δυσθυμική διαταραχή, το χρόνιο άγχος, οι 
διαταραχές προσωπικότητας οι διαταραχές διατροφής (βουλιμία), 
η σχιζοφρένεια, η διαταραχή προσαρμογής σε χρόνιες σωματικές 
ασθένειες (γυναικολογικές άσθμα, διαβήτη), η κατάχρηση αλκοόλ 
ή παράνομων ουσιών, η επιληψία, τα οργανικά ψυχοσύνδρομα.

Είναι, επομένως απαραίτητη η ψυχιατρική εκτίμηση των συλ- 
λαμβανομένων δραστών. Έ χε ι αναφερθεί επιτυχής αντητετώπιση

Α/Α [  1 8  ]  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

καταθλιπτικού δράστη κλοπής από καταστήματα με γνωσιακή-συ- 
μπεριφορική Θεραπεία17. Τέλος θα πρέπει να εκτιμηθεί και η πι
θανή συμμετοχή της καταθλιπτικής «ψευδοάνοιας» στην τέλεση 
της παράβασης

Ολοκληρώνοντας θα λέγαμε ότι τα αποτελέσματα πληθώρας με
λετών φαίνεται να συντείνουν σε αυξημένο κίνδυνο εγκληματικό
τητας και βίαιης συμπεριφοράς στους ασθενείς με συναισθηματι
κές διαταραχές (και ειδικότερα με την κατάθλιψη, μονοπολική ή 
διπολική, και τη δυσθυμία. Ωστόσο αρκετά μεθοδολογικά προβλή
ματα ανακύπτουν στις μελέτες που έχουν προσπαθήσει να συσχε
τίσουν την κατάθλιψη με την παραβατική συμπεριφορά. Συνεποός 
η εξαγωγή συμπερασμάτων δεν είναι πάντα εύκολη. Για παράδειγ
μα, είναι δύσκολο να γίνει διάκριση αν η κατάθλιψη προηγείται 
της παραβατικής συμπεριφοράς ή είναι δευτεροπαθής μετά από τη 
σύλληψη του δράστη. Εξάλλου, η κατάθλιψη συχνά συνυπάρχει 
με διαταραχές προσωπικότητας ή με κατάχρηση αλκοόλ K m  ουσι
ών, ενώ η συμμετοχή διαφόρων κοινωνικών παραγόντων συχνά 
επιτείνει τη σύγχυση. Η  ακριβέστερη διερεύνηση της σχέσης ανά
μεσα στην κατάθλιψη K m  την παραβατικότητα αναμένεται να βελ
τιώσει την ευστοχία K m  την αποτελεσματικότητα των στρατηγι
κών πρόληψης Km των θεραπευτικών παρεμβάσεων ]
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ΠΙΣΤΟΛΙΑ BERETTA
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ!
To BERETTA 92 FS έχει υιοθετηθεί από τη Γαλλική Εθνοφυλακή 
και τη Γαλλική Αεροπορία. Το 2002 η Ισπανική Πολιτοφυλακή 
συμφώνησε την προμήθεια 45.000 πιστολιών BERETTA 92 FS. 
Το 2007 η Συνοριοφυλακή του Καναδά επέλεξε το BERETTA 
Ρχ4 STORM, το οποίο κατά την αξιολόγηση ξεπέρασε όλα τα 
όρια δοκιμών, ακόμη και τη δοκιμή στους -40°C. Το 2009 
η BERETTA κέρδισε το μεγαλύτερο συμβόλαιο πιστολιών του 
Αμερικανικού Στρατού από την εποχή του Δευτέρου 
Παγκοσμίου Πολέμου με 450.000 πιστόλια 92 FS. Εδώ και 
πολλά χρόνια αμέτρητες υπηρεσίες εφαρμογής του νόμου σε όλο 
τον κόσμο, έχουν υιοθετήσει τα πιστόλια BERETTA λόγω της 
αξεπέραστης αξιοπιστίας που προσφέρουν. Οι ειδικές τιμές ισχύουν μόνο με την εγγύηση της 

Επίσημης Αντιπροσωπείας BERETTA HELLAS
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Ενα αστέρι γενήθηκε!

BERETTA U.S.A. ΝΑΝΟ
Η απόλυτη εξέλιξη στα πιστόλια τσέπης!

BERETTA  
Ρχ4 STO RM
από 1.105 ευρώ 
με έκπτωση -22,2%
μόλις 860 ευρώ 
(κέρδος 245 ευρώ)!

η  m u a i m

από 1.020 ευρώ 
με έκπτωση -22,1%
μόλις 795 ευρώ
(κέρδος 225 ευρώ)!

ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΗΜΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΜΙΣΤΗΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΜΗΚΟΣ

(mm/inch)

ΜΗΚΟΣ
ΚΑΝΝΗΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΟΣ

(mm/inch)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΥΨΟΣ

(mm/inch)

ΑΠΟΣΤΑΣΗ
ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΩΝ

(mm/inch)

ΒΑΡΟΣ
ΑΔΕΙΟ
(9r/oz)

Ρχ4 STORM 9 mm χ 19 17+1 Μονή/Διπλή 192/7,5 102/4,0 36/1,4 140/5,5 146/5,7 785/27,7
ΝΑΝΟ 9 mm χ 19 6+1 Διπλή 143/5,6 78/3,1 23/0,9 106/4,2 125/4,9 562/20,0
92 FS 9 mm χ 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 ΙΝΟΧ

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

BERETTA 92  FS
Τα πιστόλια θρύλος!

BERETTA U.S.A. TOMCAT
Πιστόλια τσέπης κορυφαίας ποιότητας!

BERETTA
92 FS STANDARD
από 1.335 ευρώ 
με έκπτωση -22,1%
μόλις 1.040 ευρώ
(κέρδος 295 ευρώ)!

m  *04* TOMCAT-42 AUTO ■»·* ■ mx

BERETTA U.S.A. 
TOMCAT INOX:
από 1.085 ευρώ 
με έκπτωση -22,1%
μόλις 845 ευρώ
(κέρδος 240 ευρώ)!

B E R E T T A  H E L L A S  ΑΙΣΧΥΛΟΥ 10, 105 54 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΘΗΝΑ. 
ΤΗΛ.: 210 33 15 281, 32 50 614, 32 10 958, FAX: 210 33 18 013 
E-Mail: sales@beretta.gr. In te rn e t S ite : w w w .b e re tta h e lla s .c o m

Π
Επισκεφθείτε μας στο FACEB00K.
http://www.facebook.com/BerettaHellas
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1. Η εισήγηση επικεντρώνεται στα πορίσματα έρευνας 
που διενεργήθηκε από τον Μώο 1999 έως τον Ιούνιο 2000 με 
φορέα το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευ
νών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνα χαρακτηρίζεται ως 
επαναληπτική (follow-up) διότι ως βασικό στόχο είχε να διαπι
στώσει πρώτον, τι απέγιναν οι Έ λληνες ανήλικοι κρατούμενοι 
από τους οποίους είχαν ληφθεί συνεντεύξεις κατά την προγενέ
στερη φάση της έρευνας (1993) στα Σωφρονιστικά Καταστήμα
τα Κορυδαλλού και Κασσαβέτειας και δεύτερον, τι επιπτώσεις 
είχε αργότερα στη ζωή τους ο εγκλεισμός σε φυλακή.

Στην έρευνα συμμετείχαν ως ερευνητές, για μεγαλύτερα χρο
νικά διαστήματα, 30 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
της Νομικής Σχολής Αθηνών**, με επιστημονικό υπεύθυνο τον 
υπογράφοντα και συντονίστρια την Εγκληματολόγο κ. Φωτει
νή Μηλιώνη. Στους νεαρούς ερευνητές δόθηκε οικονομική 
ενίσχυση από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Για τις συνεντεύξεις 
χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι ερωτηματολογίων ημιδομημέ- 
νης συνέντευξης, ένα με 31 ερωτήσεις για όσους νεαρούς εντο
πίσθηκαν εκτός φυλακής («μη έγκλειστοι») και ένα με 29 ερω
τήσεις για όσους βρέθηκαν να κρατούνται («έγκλειστοι»). Από 
τους 156 ανήλικους κρατουμένους που είχαν εξετασθεί στις Φυ
λακές Ανηλίκων το 1993, κατέστη δυνατόν, μετά από επίπονες 
προσπάθειες, να εντοπισθούν εκ νέου οι 113. Οι 50 βρέθηκαν 
και πάλι στις φυλακές (μόνον ένας όμως εξέτιε ποινή που του 
είχε επιβληθεί από το 1993), άλλοι 53 εκτός φυλακής, ενώ για 
10 ακόμη νεαρούς διαπιστώθηκε ότι είτε δεν βρίσκονταν πλέον 
στη ζωή (5), σύμφωνα με δήλωση των συγγενών τους είτε νο
σηλεύονταν σε ψυχιατρείο (1), είτε κατοικούσαν στο εξωτερικό 
(1), είτε αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα (3).
2. Κυρίότερο ερευνητικό πόρισμα: Από το 1993 και έως το 
1999-2000, δηλ. σε διάστημα 6-7 ετών, μόνον ο ένας στους πέ
ντε πρώην κρατούμενους ανηλίκους που εντοπίσθηκαν εκ νέ
ου (ποσοστό 19,8%) δεν οδηγήθηκε κάποια στιγμή και πάλι στις

φυλακές ούτε και του επιβλήθηκε κάποια ποινή. Γεγονός που 
φαίνεται να επιβεβαιώνει τη βασική υπόθεση της έρευνας ότι η 
διαδικασία βαθμιαίας προσαρμογής αυτών των ανηλίκων στον 
ιδρυματικό υποπολιτισμό της φυλακής δυσχεραίνει αποφασι
στικά ή και καθιστά ανέφικτη την κοινωνική τους (επαν)ένταξη 
μετά την αποφυλάκισή τους. Και ότι οι περισσότεροι ανήλικοι 
(ποσοστό άνω του 80%), έχοντας ενστερνισθεί τα πρότυπα αυ
τού του υποπολιτισμού, οδηγούνται εν συνεχεία στη διάπραξη 
νέων αξιόποινων πράξεων. Ποια είναι όμως τα ειδικότερα χαρα
κτηριστικά των ενλόγω νεαρών και γιατί ακολουθούν οι περισ
σότεροι απ’ αυτούς μετά την αποφυλάκισή τους μιαν εγκλημα
τική σταδιοδρομία;

3. Ήδη κατά την πρώτη φάση της έρευνας το 1993, είχε δι
απιστωθεί ότι οι νεαροί αυτοί, μέσης ηλικίας τότε περί τα 20 έτη 
και κυρίως άρρενες ήσαν παιδιά φτωχά και αμόρφωτα, με δι- 
αταραγμένες οικογενειακές σχέσεις και πρόωρη απομάκρυν
σή τους από το σπίτι και το σχολείο. Συγκεκριμένα, οι γονείς 
τους σε μεγάλο ποσοστό ήσαν αγράμματοι (46% έναντι 8% του 
γενικού πληθυσμού) και, ως επ ί το πλείστον, χαμηλής εισοδη
ματικής κατάστασης (τεχνίτες βιοτέχνες κ,λπ.). Επιπλέον, σε 
ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό (39%) ο ένας τουλάχιστον από τους 
φυσικούς γονείς είχε ήδη τότε φύγει από το σπίτι ή και από τη 
ζωή. Αλλά και εκεί όπου οι γονείς ζούσαν μαζί, διαπληκτίζονταν 
μεταξύ τους (35%) και ξεσπούσαν στα παιδιά τους με άσκοπες 
σωματικές τιμωρίες (32%). Μέσα στο έκρυθμο αυτό οικογενεια
κό πλαίσιο, το σχολείο δεν φάνηκε να προσφέρει στον ανήλικο 
κάποια εναλλακτική δυνατότητα ψυχικής ηρεμίας και κοινω
νικοποίησης. Πολλοί ανήλικοι δεν πήγαν έτσι σχεδόν καθόλου 
σχολείο (27% αγράμματοι), αλλά και όσοι πήγαν το αποστράφη
καν, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι απ’ αυτούς (56%) να μεί
νουν στην ίδια τάξη λόγω απουσιών. Άρχισαν συνακόλουθα 
να μπαίνουν στη βιοπάλη, κυρίως από τη μικρή ηλικία των 13
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ετών, αλλά χωρίς και πάλι να νιώθουν 
ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι από 
τη δουλειά τους. Αγκιστρώθηκαν έτσι σε 
παρέες όπου κυριαρχούσαν (σε ποσοστό 
43% του συνόλου) οι «πρεζάκηδες» και 
οι «χαπάκηδες». Σύντομα άρχισαν όμως 
και οι ίδιοι να εθίζονται στις ναρκωτικές 
ουσίες. Μάλιστα, κατά την έρευνα παρα
δέχθηκαν σε ποσοστό 61% ότι είχαν ήδη τότε δοκιμάσει ναρκωτι
κά (κυρίως πριν από τον εγκλεισμό τους) και ότι τουλάχιστον το 
1/3 από αυτούς (37%) έκαναν «συχνά» χρήση ουσιών, δηλ. ότι εί
χαν εξάρτηση από αυτές. Από το σημείο αυτό και έως την πρώτη 
τους (μικρο)κλοπή για να επιβιώσουν και να εξασφαλίσουν τη δό
ση τους η απόσταση ήταν μικρή και η  πορεία τους προδιαγεγραμ
μένη. Ή δη  στην ευαίσθητη ηλικία των 13 ή 14 ετών σημειώνεται 
η πρώτη εμπλοκή τους με τη Δικαιοσύνη και ο εγκλεισμός τους 
σε ίδρυμα ή σωφρονιστικό κατάστημα για 10-12 μήνες. Ο χρόνος 
αυτός ήταν βέβαια αντικειμενικά σύντομος αλλ’ αρκετός από μι
αν άλλη σκοπιά, για να εξοικειωθούν οι ανήλικοι με την έννοια 
της φυλακής και τον ιδρυματικό υποπολιτισμό τη ς  να διδαχθούν 
τη «τεχνογνωσία του εγκληματείν» από άλλους εμπειρότερους συ- 
γκρατούμενούς τους και, τελικά, να εξέλθουν από τη φυλακή με 
όλα τα εφόδια για να διαπράξουν όχι πλέον μόνο (μικρό(κλοπές, 
αλλ’ επίσης ληστείες ανθρωποκτονίες βιασμούς κ,λπ. Μάλιστα, 
ένα από τα βασικότερα πορίσματα σ’ αυτή την πρώτη φάση της 
έρευνας ήταν ότι όσοι ανήλικοι κρατούνταν τότε για σοβαρές αξι
όποινες πράξεις με ποινή στέρηση της ελευθερίας από δύο έτη 
και πάνω, είχαν ήδη στην συντριπτική τους πλειονότητα (96,7%) 
εγκλεισθεί και πρωτύτερα σε σωφρονιστικό κατάστημα. Γεγονός 
που αποδεικνύει την απόλυτη αναποτελεσματικότητα του λεγάμε
νου «σαχρρονισμού» στις φυλακές ανηλίκων, αλλά και την αναπό
φευκτη, τις περισσότερες φορές στροφή των ανηλίκων στο έγκλη
μα και την «εγκληματική σταδιοδρομία», ως μόνη πλέον διέξοδο

στα αδιέξοδα της ναρκοθετημένης 
και ναρκοεξαρτημένης ζωής τους.

4. Με ένα τόσο προβληματι
κό υπόβαθρο, οι ανήλικοι που συνα
ντήσαμε μετά από 6-7 χρόνια, δηλ  
κατά τη  δεύτερη φάση της έρευ- 
νάς μας (1999-2000), δεν φάνηκε ότι 

μπόρεσαν στην πλειονότητά τους να ορθοποδήσουν και να 
αποφύγουν την εκ νέου εμπλοκή τους με την ποινική Δι
καιοσύνη. Όπαχ; τονίσθηκε ήδη, μόνον ένας στους πέντε νε
αρούς, ηλικίας τότε 26-27 ετών, κατάφερε να μην ξαναπάει 
φυλακή και να μην του επιβληθεί κάποια ποινή για διαπρα- 
χθέν έγκλημα. Μάλιστα, όσοι βρέθηκαν να κρατούνται και 
πάλι στις φυλακές (συνολικά 53) είχαν ΟΛΟΙ εγκλεισθεί κα
τά μέσο όρο τουλάχιστον δύο φορές. Κυριότερα αδικήματα 
για τα οποία κρατούνταν τότε οι έγκλειστοι ήταν η ληστεία 
(42%) και η κλοπή (32%), δηλ. αδικήματα κατά της ιδιοκτη
σίας προφαντός σε σχέση με απόκτηση της δόσης τους ενώ 
σε μικρότερα ποσοστά κρίθηκαν ένοχοι για προμήθεια και 
κατοχή ναρκωτικών ουσιών (12%), απλή σωματική βλάβη 
(8%) αλλά και ανθρωποκτονία (4%). Οι β ίοι αυτοί κρατού
μενοι παραδέχθηκαν ότι είχαν διαπράξει και αδικήματα για 
τα οποία δεν συνελήφθησαν ποτέ, πρωτίστως κλοπές (18%), 
ενώ σε ανάλογες παραδοχές προέβησαν και οι 53 μη έγκλει
στοι, κυρίώς σε σχέση με μη αποκαλυφθείσες κλοπές (26%) 
και απλά; σωματικά; βλάβες (32%).

5. Πέρα όμως από την επανειλημμένη εμπλοκή τους με 
τη Δικαιοσύνη, αλλά και σε προφανή συνάφεια με την εμπλο
κή τους αυτή, οι νεαροί που συναντήσαμε κατά τη δεύτερη 
φάση της έρευνάς μας φάνηκαν να είναι ακόμη δέσμιοι της 
εξάρτησης ή του εθισμού από ναρκωτικές ουσίες Πράγματι,
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“ Ό π ω ς  μ α ς  δ ή λ ω σ ε  κ ά π ο ιο ς  απο τ ο υ ς  ε ρ ω τ η θ έ ν τ ε ς  «ία  ναρκωτικά είναι 
υπεύθυνα  για την αλλαγή της συμπεριφοράς, για τα εγκλήματα και τα αδικήματα 
που διέπραξα (...) και που διαπράττονται από τους νέους»”

από το σύνολο των ουσιαστικών απαντήσεων που 
μας δόθηκαν προέκυψε όχι μόλις 27% των ερω- 
τηθέντων δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ' ναρκωτικά, 
ενώ περίπου 37% των ερωτηθέντων παραδέχθη
καν ότι κάνουν «συχνά» χρήση ναρκωτικών ου
σιών (στους εγκλείστους το ποσοστό είναι 43% και 
στους μη εγκλείστους 33%). Ενδιαφέρον είναι ότι 
19% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι επηρεάστη
καν στο να παίρνουν ναρκωτικά από τον εγκλεισμό τους στη φυλα
κή, ενώ μικρά είναι, από την άλλη πλευρά, τα ποσοστά όσων απευ
θύνθηκαν σε κάποια θεραπευτική κοινότητα για να απεξαρτηθούν 
(23% έγκλειστοι και 17,5% μη έγκλειστοι). Ως «δημοφιλέστερη» ου
σία για το 58% των εγκλείστων (έναντι 27% των μη εγκλείστων) 
αναδεικνύεται το χασίς, ενώ ακολουθούν τα σκληρά ναρκωτικά 
(ηρωίνη και κοκαΐνη) για 54% των εγκλείστων (έναντι 10 %) και 
τα χάπια που παρέχονται με ειδική συνταγή γιατρού (36% για τους 
εγκλείστους, έναντι 17 % των μη εγκλείστων). Παρά ταύτα, οι νε
αροί στην πλειονότητά τους πιστεύουν ότι «δεν πρέπει να παίρνει 
κανείς ναρκωτικά» (67% των εγκλείστων και 73% των μη εγκλεί
στων), αλλά τούτο, βέβαια, μόνο σε επίπεδο ρητορικών διακηρύξε
ων. Αντίθετα σε πρακτικό επίπεδο η εμπλοκή με τα ναρκωτικά και 
τη συνακόλουθη εγκληματικότητα φαίνεται να είναι καθοριστική 
για τους νεαρούς αποφυλακιζόμενους. 'Οπως μας δήλωσε κάποιος 
από τους ερωτηθέντες «τα ναρκωτικά είναι υπεύθυνα για την αλ
λαγή της συμπεριφοράς, για τα εγκλήματα και τα αδικήματα που 
διέπραξα (...) και που διαπράττονται από τους νέους».

6 . Μ ί α  Τ ρ ί τ η  π τ υ χ ή  στη ζωή των νεαρών, πέρα από την 
εμπλοκή με τη  Δικαιοσύνη και τα ναρκωτικά, είναι οι δυνατότη
τες που έχουν για επαγγελματική απαοχόληση και αποκατάσταση. 
Και εδώ τα προβλήματα εμφανίζονται ανυπέρβλητα. Πέρα από την 
ελλιπή επαγγελματική επιμόρφωση και εξειδίκευση, που προϋπήρ- 
χε ήδη κατά την εφηβική τους ηλικία και που ασφαλώς δεν βελ
τιώθηκε με τα λιγοστά προγράμματα επιμόρφωσης των φυλακών, 
η εξεύρεση εργασίας των νεαρών δυσχεραίνεται αποφασιστικά και 
από ορισμένους άλλους, τρεις συγκεκριμένα, παράγοντες:

Εν πρώτοις, η φυλακή έχει στην προσωπικότητά τους αποδο- 
μητικές επιπτώσεις, με την έννοια ότι τους καθιστά οκνηρούς Αν 
μάλιστα σε αυτό προσθέσει κανείς και την αποδόμηση που επέρχε
ται λόγω της εξάρτησης από τις ναρκωτικές ουσίες εύκολα γίνε
ται αντιληπτή η δυσκολία ν ’ ανταποκριθεί ένας τέτοιος νεαρός στις 
απαιτήσεις ενός επαγγέλματος ή, έστω, μιας θέσης εργαζομένου. 
Κατά δεύτερον, προβλήματα δημιουργούνται και από την ιδιότη
τα του νεαρού ως πρώην κρατουμένου, που ενδεχομένως έχει σχέ
ση με τις ναρκωτικές ουσίες. Η προκατάληψη και ο στιγματισμός 
αποτρέπουν εδώ τους περισσότερους εργοδότες να προσλάβουν στη 
δουλειά τους τέτοιους νεαρούς. Με αποτέλεσμα, οι νεαροί αυτοί να 
καταφεύγουν και πάλι στα ηρεμιστικά και στις ναρκωτικές ουσί
ες. Τέλος κατά τρίτο λόγο, ελάχιστη είναι η βοήθεια για εξεύρε
ση εργασίας και γενικότερη στήριξη που παρέχεται στους νεαρούς 
αποφυλακιζόμενους από τους αρμόδιους φορείς. Στη συντριπτι
κή τους πλειονότητα οι φορείς αυτοί δεν τηρούν αρχείο, ούτε και

προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στους νεαρούς 
Από επαφή που είχε η Ερευνητική μας Ομάδα 
με 24 φορείς δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτή
ρα και με 14 πιστοποιημένες δομές αμιγούς επαγ
γελματικής αποκατάστασης (ΚΕΚ) με προγράμ
ματα για ανήλικους παραβάτες διαπιστώθηκε 
ότι 7 μόνο τέτοιοι φορείς και δομές μας έδωσαν 
κάποια στοιχεία για τους νεαρούς που αναζη

τούσαμε και ότι ελάχιστοι νεαροί του αρχικού μας δείγματος (συ
νολικά 14 περιπτώσεις) ζήτησαν από αυτούς και έτυχαν κάποιας 
βοήθειας κυρίως χρηματικής. Εξάλλου, οι θέσεις εργασίας που 
προκηρύσσονται από τον ΟΑΕΔ και που είναι επιδοτούμενες δεν 
επαρκούν να καλύψουν το πρόβλημα της ανεργίας αυτών των 
νεαρών, αφού συνήθως αφορούν «κοινωνικά αποκλεισμένους», 
«αποφυλακισμένους», «πρώην χρήστες» κ.λπ., δηλ στερεότυπες 
κατηγορίες που, ήδη με το όνομά τους διαιωνίζουν το πρόβλημα 
του στιγματισμού και, άρα, της εξεύρεσης εργασίας Συνακόλου
θα, δεν προκαλεί απορία το γεγονός ότι μόλις το 15% των ερωτη
θέντων έτυχε συνδρομής από τον ΟΑΕΔ.
Ενόψει των ανωτέρω προβλημάτων, οι νεαροί ακόμη και όταν 
βρίσκουν κάποια πλήρη εργασιακή απασχόληση (40% οι έγκλει
στοι και 30% οι μη έγκλειστοι), θεωρούν ότι αυτοί δεν τους ικανσ 
ποιεί, καθώς τα χρήματα που κερδίζουν μέσω αυτής δεν επαρκούν 
για τις βιοτικές τους ανάγκες (61% οι έγκλειστοι και 58,5% οι μη 
έγκλειστοι). Αλλωστε, το είδος επαγγέλματος στο οποίο καταφέρ
νουν οι νεαροί ν ’ απασχοληθούν είναι συνήθως χαμηλής εισοδη
ματικής εμβέλειας: βιοτέχνες τεχνίτες μικροέμποροι, εργάτες ή 
αυτοκινητιστές (42% για τους εγκλείστους και 30% για τους μη 
εγκλείστους). Σε κάθε περίπτωση, η  επίτευξη μιας απασχόλησης 
για τους νεαρούς φαίνεται ρεαλιστική μόνον όταν υπάρχει προ
σφορά εργασίας για ανειδίκευτους ή όταν είναι εξασφαλισμένη 
κάποια επιχειρησιακή υποδομή στο πλαίσιο της οικογένειας του 
νεαρού.

7 . 0 Q  π ρ έ π ε ί  ε δ ω  να σημειωθεί ότι και γενικότερα η οικογέ
νεια των νεαρών θεωρείται από αυτούς αλλά και αποτελεί πράγ
ματι τον σημαντικότερο συμπαραστάτη τους. Πιστεύουν, έτσι, οι 
νεαροί ότι μπορούν να βασίζονται πράγματι στην εμπιστοσύνη 
«των δικών τους ανθρώπων» και δη των συγγενών τους (46%), 
του συζύγου ή συντρόφου (20%) και των παιδιών τους (6%), ενώ 
εντυπωσιακό είναι, αντίστροφα, και το ποσοστό 7% των νεαρών 
που δήλωσαν ότι δεν υπάρχει κανείς τον οποίον να θεωρούν «δι
κό τους άνθρωπο».

8 .  Ω(ζ Π ρ ο ς  τα προβλήματα και τις δυσκολίες που φοβούνται 
ότι θα αντιμετωπίσουν οι νεαροί αποφυλακιζόμενοι στο σύνολό 
τους (έγκλειστοι και μη έγκλειστοι), πρώτη ιεραρχικά έρχεται η 
ανεύρεση εργασίας (39%) και ακολουθούν οι οικονομικές δυσκο
λίες (32%) και τα προβλήματα χρήσης ουσιών (5%). Τα προβλή
ματα αυτά οδηγούν το 1/5 περίπου των ερωτηθέντων (20,4%) να 
αποδέχονται ρητά το ενδεχόμενο της διάπραξης νέων εγκλημάτων 
εφόσον βιώσουν ματαίωση των προσπαθειών τους. Οι περισσότε-
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^  *ροι βέβαια, περί το 55% των ερωτηθέντων, θεωρούν ότι η  βαθύτε
ρη τους επιθυμία είναι να ξεχύσουν τον «εφιάλτη» τη φυλακής και, 
σε μικρότερο βαθμό, «να κάνουν μια καινούρια αρχή». Στην πράξη 
όμως, όπως προκύπτει από άλλες αντίστοιχες ερωτήσεις και σημειώ
θηκε ήδη ανωτέρω, πάνω από τα 4/5 των ερωτηθέντων, δηλ. άνω του 
80%, δεν καταφέρνουν να αποφύγουν την υποτροπή στα επόμενα 6- 
7 χρόνια μετά την αποφυλάκισή τους

9. Τι φταίει γ ί  αυτό;
'Οπως συνάγεται από απαντήσεις που μας έδωσαν οι ερωτηθέντες 

για τις επιδράσεις που έχει η φυλακή στην προσωπικότητά τους 
ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς (34% του συνόλου αλλά 77% των 
μη εγκλείστων) θεωρούν ότι υιοθέτησαν στη φυλακή κανόνες συ
μπεριφοράς που τους ακολουθούν ακόμη και σήμερα, όπως «να κοι
τάνε μόνο τον εαυτό τους», «να μην ενδιαφέρονται για τους άλλους», 
«να μαθαίνουν πώς να παρανομούν» και να τηρούν το αξίωμα «βλέ
πε, άκου, σώπα», γενικότερα, δε, όπως προκύπτει και από τις συζη
τήσεις μαζί τους να πειθαρχούν σε κανόνες μόνο και μόνο επειδή 
αυτοί τους επιβάλλονται άνωθεν, χωρίς και να συνειδητοποιούν την 
αξία της πειθαρχίας Περαιτέρω, ο εγκλεισμός φαίνεται ότι αλλοίω
σε βαθύτερα την προσωπικότητά τους αφού όχι μόνο τους έθισε, 
όπως επισημάνθηκε ήδη, στην οκνηρία, αλλ’ επιπλέον τους εξοικεί
ωσε βαθμιαία με τον ιδρυματικό υποπολιτισμό της φυλακής η σκέ
ψη της οποίας αντί να τους εκφοβίζει, τους φαίνεται να είναι, όπως 
θα έλεγε και ο Καβάφης «μια κάποια λύση». Χαρακτηριστική είναι, 
εν προκειμένω, η εξομολόγηση ενός από τους ερωτηθέντες νεαρούς: 
«Στην κοινωνία των φυλακών ζούμε καλύτερα. Εξω υπάρχουν οι
κονομικές απρόβλεπτες καταστροφές... Έ ξω  είναι πιο επικίνδυνα, 
μέσα είμαστε mo ασφαλείς». Πρόκειται βεβαίως για τη λεγάμενη νο
οτροπία της «ιδρυματοποίησης», που τόσο διεισδυτικά έχει περιγρά
φει από τον Goffman στο έργο του «Άσυλα» (1961 και ελλην. μτφρ. 
από τις εκδόσεις Ευρύαλος 1994). 10. Τελευταίο ερώτημα: Τι μπορεί 
να γίνει για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση;

Φοβούμαι ότι στους πολυυπότρπους εγκληματίες, όπως οι νεα
ροί που ξανασυναντήσαμε στη δεύτερη φάση της έρευνάς μας, τα 
περιθώρια ανάσχεσης της υποτροπής είναι μικρά, λόγω της βαθει- 
άς αλλοίωσης που συντελείται λόγω του εγκλεισμού στην ίδια την 
προσωπικότητά τους. Ακόμη όμως και σε τέτοιους πολυυπότροπους 
εγκληματίες ο εκ νέου εγκλεισμός μόνο κακό μπορεί να κάνει στους 
ίδιους Km την κοινωνία, αφού τα τελούμενα από αυτούς εγκλήματα, 
έπειτα από κάθε νέα αποφυλάκισή, θα είναι όλο Km βαρύτερα. Μία 
στήριξη αυτών των ανθρώπων από τη οικογένειά τους ή Km η δημι
ουργία από αυτούς αυτόνομης οικογένειας σε συνδυασμό με την εκ
μάθηση κάποιας τέχνης την εξεύρεση εργασίας Km την ψυχολογι
κή τους ενίσχυση από κοινωνικούς λειτουργούς θα μπορούσε ίσως 
να συντελέσει αποφασιστικά σε μια καθυστερημένη, έστω, ένταξή 
τους στην κοινωνία. Περισσότερες δυνατότητες επιτυχίας υπάρ
χουν βέβαια για τους μικρότερης ηλικίας παραβατικούς ανηλίκους 
εκεί όπου το δένδρο δεν έχει ακόμη «στραβώσει». Ηδη σε μια πολύ 
σημαντική Έκθεση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτρο
πής για την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας 
(Αθήνα, Ιούλιος 1994 - βλ. το κείμενό της εις: Ν. Κουράκη (κ. ά.),

Έ ρευνα στις Ελληνικές Φυλακές Α’, Α Ν . Σάκκουλας σειρά 
«Ποινικά», αρ. 44, Αθήνα/ Κομοτηνή 1995, σελ. 263 επ., ιδίως 
σελ. 308 επ. Km αρ. 50) είχε τονισθεί η ανάγκη «να εισαχθούν 
νέες μορφές ποινικών κυρώσεων διακρινόμενες από περισσό
τερη φαντασία Km προσαρμοσμένες στην ψυχολογία του συ
γκεκριμένου έφηβου παραβάτη», ενώ είχε επισημανθεί Km η 
ανάγκη «να επιδειχθεί προσοχή στο μεγάλο θέμα του ποιους 
ανηλίκους προφυλακίζουν οι αρμόδιες αρχές, δεδομένου ότι η 
νομοθεσία μας (...) επιτρέπει τούτο μόνο εάν η πράξη που φέρε
ται ότι τέλεσε ο ανήλικος τηιωρείται με ποινή κάθειρξης άνω 
των 10 ετών». Ή δη, όπως είναι γνωστό, υπάρχει από το τέλος 
του 2003 μια νέα νομοθεσία περί ανηλίκων, με την οποία ει- 
σήχθη σειρά ολόκληρη εξωιδρυματικών αναμορφωτικών μέ
τρων για παραβατικούς ανηλίκους όπως η ανάθεση της υπεύ
θυνης ειπμέλειας του ανηλίκου σε ανάδοχη οικογένεια Km η 
συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη Km θύματος για έκφρα
ση συγγνώμης Km εν γένει για εξώδικη διευθέτηση των συ
νεπειών της πράξης (ά. 122§1 περ. γ ’ Km ε’ ΠΚ). Επίσης δό
θηκε στις εισαγγελικές αρχές η δυνατότητα να απέχουν από 
ποινική δίωξη ανηλίκου αν κρίνουν, υπό προϋποθέσεις ότι η 
άσκησή της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλι
κος από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. Πρέπει μάλι
στα να ομολογηθεί ότι ήδη πριν από τη θέσπιση αυτής της νέ
ας νομοθεσίας αλλά Km τώρα, ακόμη περισσότερο, τα ελληνικά 
Δικαστήρια ήσαν Km είναι ιδιαίτερα φειδωλά στο να εγκλεί
ουν ανηλίκους σε φυλακές ή ιδρύματα (π.χ. ποσοστό 10% το 
2003/2004), προφανώς τελώντας εν γνώσει των ολέθριων συ
νεπειών που έχει ο εγκλεισμός στην περαι τέρω εξέλιξη ενός πα- 
ραβατικού ανηλίκου. Επομένως, με τη νέα νομοθεσία οι εφαρ
μοστές του δικαίου μας, σε συνεργασία Km με τους Επηιελητές 
Ανηλίκων, έχουν πλέον μια μεγάλη «γκάμα» εξωιδρυματικών 
αναμορφωτικών μέτρων (ένδεκα συνολικά), ώστε όχι μόνο να 
ανακόψουν με ήπιο τρόπο την εγκληματική σταδιοδρομία ενός 
εκκολαπτόμενου παραβατικού ανηλίκου, αλλά Km να επιτύ
χουν τη έγκαιρη (επαν)ένταξή του στον κοινωνικό κορμό. Δεν 
μένει παρά να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες κατά το δυ
νατόν περισσότερο, προς το συμφέρον των ανηλίκων Km της 
κοινωνίας μ α ς]

* Κ είμενο Εισήγησης που παρουσιάοθηκε και συζητήθηκε στο 12ο Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης της Εθνικής Σχολής Δικαστών (Κομοτηνή, 11-14.10.2005). 

Εκτενέστερη παράθεση των ερευνηπκών πορισμάτων γίνεται εις: Ενγ. 

ΣταθουλοπούλουΙ Φωτ. Μ ηλιώνηΙ Ν . Κουράκη, Ν εαροί κρατούμενοι μετά την 

αποφυλάκισή τους, περ. «Ποινικός Λόγος», 2004,2895-2912.

** Αδαμοπούλον Αγάπη, Αυγέρη Θεοδώρα, Κατσίγιαννη Βασιλική, Κ ικ ιλή  

Σοφία, Κούβελος Γιάννης, Κουλούρης Ν ίκος, Λάπα Εφη, Αυμπέρης Βασίλης, 

Μήτσης Γιώργος, Ντούρα Φωτεινή, Ξουρή Ευδοξία, Π αναγοπούλου Φερενίκη, 

Π απαγεωργίου Αναστασία, Παπαγεωργίου Χαρά, Παπαευστρατίου Αθηνά- 

Ανασναοία, Παπαϊωάννου Χρήστος, Παπαπαναγιώτου Χριστίνα, Πατάκας 

Σταμάτης, Πατουλιώτης Παναγιώτης, Πετροπούλου Ελένη-Αντιγάνη, Σιώ χρυ 

Βασιλική, Σόμπαλου Ανθή, Σταθοπούλου Αναστασία, Σφενδυλάκης Γιάννης, 

Ταταράκης Μάνας, Τσίχλη Δάφνη, Τσουμάνης Ν ίκος, Φερετζάκης Γιώργος, 

Χατζηλσγίου Σοφία και Χιόνης Δισνύσης.
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Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α  ϊ  
Γράφουν οι: Γιαγκοζίδου Ηλιάνα, Ζαχαρίδου 
Βερόνικα, Σαμανίδου Μαρία, τριτοετείς φοιτι 
Πολιτικών Επιστημών Δ.Π.0

γ' ΫίΥ

1 Τα πραγματικά περιστατικά
Από την υπόθεση C-105/03 προκύπτουν τα ακόλουθα πραγμα

τικά περιστατικά. Η νηπιαγωγός Maria Pupino κατηγορήθηκε ότι 
τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2001 προέβη κατ’ επανά
ληψη σε «καταχρηστική χρήση σωφρονιστικών μέσων», σύμφω
να με το άρθ.571 του Ιταλικού Ποινικού Κώδικα, σε βάρος μαθη
τών της που δεν είχαν συμπληρώσει το 5ο έτος της ηλικίας τους. 
Η προαναφερθείσα ασκούσε ταυτοχρόνως σωματική και ψυχική 
βία κατά των ανηλίκων μαθητών της με διάφορους τρόπους. Πιο 
συγκεκριμένα, τους χτυπούσε κατά σύστημα, τους απειλούσε ότι 
θα τους χορηγήσει ηρεμιστικά και ότι θα τους κλείσει το στόμα με 
λευκοπλάστη και τέλος τους εμπόδιζε να πηγαίνουν στην τουα
λέτα. Η Maria Pupino κατηγορήθηκε επίσης ότι το Φεβρουάριο 
του 2001 προκάλεσε «βαριές» σωματικές βλάβες σύμφωνα με την 
ερμηνεία των αρθ. 582,585,576 του ιταλικού ποινικού κώδικα, σε 
συνδυασμό με το αρθ.61, σημεία 2 και 11 του Π.Κ, καθώς γρον- 
θοκόπησε μια από τις μαθήτριες και της προκάλεσε μ ’ αυτόν τον 
τρόπο ελαφρό οίδημα στο μέτωπο.

Με αφορμή την συγκεκριμένη υπόθεση υποβλήθηκε αίτηση 
του (GIP) αρμόδιου δικαστή για την έκδοση προδικαστικής από
φασης από το ΔΕΚ(ΔΕΕ) που θα αποσαφηνίζει τα ειδικότερα ζη
τήματα που προκύπτουν από την απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ 
ΔΕΥ σχετικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικα
σίες. Και στις δυο υποθέσεις παρατηρείται ότι ζητείται από τον δι
καστή να διευκρινίσει το περιεχόμενο των άρθρων 2,3,8, της από- 
φασης-πλαισίου και η σχέση τους με την συντηρητική απόδειξη. 
Σημειώνεται ότι κατά το ιταλικό ΠΔΔ δύναται να εφαρμοστεί 
πρόωρη διεξαγωγή αποδείξεων κατά το στάδιο της προδικασίας 
όταν το θύμα είναι ανήλικο.

Τα ίδια ζητήματα απασχόλησαν και τον δικαστή της Φλωρεντί
ας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για την έκδοση προδικαστικής απο-

φάσεως (υπόθεση C507/10) ζητώντας διευκρινίσεις που σχετίζο
νται με την κανονιστική ρύθμιση που διέπει την συντηρητική 
απόδειξη.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση, διαφαίνεται ότι, τον Ιούνιο του 
2007 οι X και Υ γονείς της ανήλικης Ζ, διέκοψαν την μεταξύ τους 
ελεύθερη συμβίωση διότι -μεταξύ άλλων- η Υ είχε την υπόνοια ότι 
ο X ασκούσε σεξουαλική βία σε βάρος της ανήλικης κόρης τους. 
Την συμπεριφορά αυτή η Υ την κατήγγειλε στις αστυνομικές αρ
χές. Ο GIP αρχειοθέτησε την υπόθεση, η εκπρόσωπος του θύμα
τος αντιτάχθηκε στην παραγγελία του εισαγγελέα και για το λόγο 
αυτό ο GIP, έθεσε προδικαστικό ερώτημα ενώπιον του δικαστηρί
ου στο οποίο ζητούσε επεξηγήσεις σχετικά με τα άρθρα 2,3 και 8 
της αποφάσεως-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ και την δυνατότητα τους 
να απαγορεύουν εθνική κανονιστική ρύθμιση, όπως το άρθρο 392 
του Ιταλικού Κ.Π.Δ., δηλαδή την εφαρμογή της συντηρητικής 
απόδειξης για τη λήψη μαρτυρικής κατάθεσης ανηλίκου.

2. Τα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν
Με αφορμή τις συγκεκριμένες υποθέσεις δημιουργήθηκαν μια 

σειρά ερωτημάτων που έχριζαν ερμηνειών, τα οποία συμπυκνώ
νονται στο εξής:
►Ποια είναι η έννοια του θύματος;
►Ποια είναι η έννοια του ιδιαιτέρους ευάλωτου θύματος;
►Πώς εξειδικεύεται η έννοια της συντηρητικής απόδειξης κατά 
το στάδιο της κύριας διαδικασίας;
Μέσα από μια ενδελεχή ανάγνωση των δύο αποφάσεων προκύ
πτουν τα εξής:
►Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊ
κής Έ νω σης η έννοια του θύματος στο άρθρο A 3 α’ ορίζεται ως 
εξής: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο υπέστη σωματική η ψ υχι
κή βλάβη, συγκινησιακή δοκιμασία ή οικονομική απώλεια που
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“Η προαναφερθείσα ασκούσε ταυτοχρόνου σωματική και ψυχική βία καχά χων ανηλίκων 
μαθητών της με διάφορους τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, τους χτυπούσε καχά σύστημα, 
τους απειλούσε άτι θα τους χορηγήσει ηρεμιστικά και άτι θα τους κλείσει το στόμα με 
λευκοπλάστη και τέλος τους εμπόδιζε να πηγαίνουν στην τουαλέτα”

προκλήθηκε απευθείας από πράξεις ή  παραλείψεις που παραβιά
ζουν την ποινική νομοθεσία ενός κράτους με'λους.
►Η έννοια του ιδιαιτέρους ευάλωτου θύματος προβλέπεται και 
στις δύο υποθέσεις. Στην υπόθεση C 105/03 βρίσκεται στην σκέ
ψ η 53 όπου ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα χαρακτηρίζονται παιδιά μι
κρής ηλικίας τα οποία κακοποιήθηκαν, όπως συμβαίνει και στην 
κύρια υπόθεση. Η εν λόγω έννοια αναφέρεται και στην υπόθεση 
C 507/10 στην σκέψη 36 όπου για να αποδοθεί σε κάποιον η  έννοια 
του ιδιαιτέρως ευάλωτου θύματος πρέπει να είναι ανήλικος. 
►Ειδικότερη αναφορά στην έννοια της συντηρητικής απόδειξης γ ί
νεται στην υπόθεση C 105/03 στην σκέψη 56 και στην C 507/10 
στην σκέψη 41. Σύμφωνα με την νομοθεσία κράτους μέλους η συ
ντηρητική απόδειξη ορίζεται ως η διαδικασία που ανταποκρίνεται 
με τον καλύτερο τρόπο στην κατάθεση των θυμάτων και είναι ανα
γκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας των αποδει
κτικών στοιχείων ή να μειωθεί στο ελάχιστο η επανάληψη της εξέ
τασης και να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα είχε για 
τα θύματα η επανάληψη της εξέτασης. Περαιτέρω, σχετικά με τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες θα συγκεντρωθεί το αποδεικτικό υλι
κό στο στάδιο της προδικασίας, όταν πρόκειται για ιδιαιτέρως ευά
λωτο θύμα η απόφαση C 105/03 αναφέρεται σχετικά στις σκέψεις 
55 και 16 αντίστοιχα. Ειδικότερα, στην σκέψη 55 αιτιολογείται η 
αναγκαιότητα επανάληψης μαρτυρικής κατάθεσης στην ακροαμα
τική διαδικασία. Σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις η μαρτυρική κατά
θεση πραγματοποιείται μια μόνο φορά αλλά υπό ειδικές συνθήκες 
και έχει την ίδια αποδεικτική ισχύ. Στην σκέψη 16 γίνεται αναφο
ρά στην ειδική μεταχείριση των μικρής ηλικίας μαρτύρων, όπου 
η μαρτυρική κατάθεση πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο και υπό ειδικές συνθήκες που διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια 
και την ψυχική γαλήνη των ανηλίκων.

3. Η αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών με βάση την απόφαση- 
πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ.

Και στις δύο υποθέσεις γίνεται επίκληση της απόφασης-πλαισίου 
2001/220/ΔΕΥ και ειδικότερα στα άρθρα 2 ,3  και 8 αυτής. Σύμφωνα

με την απόφαση πλαίσιο για τα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα το 
άρθρο 2 προβλέπει τα εξής:

«Κάθε- κράτος μέλος παρέχει στα θύματα ουσιαστικό και κα
τάλληλο ρόλο στο πλαίσιο του συστήματος της ποινικής τους δι
καιοσύνης. Καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να δια
σφαλίσει την αξιοπρέπεια και τα έννομα συμφέροντα τους στο 
πλαίσιο ποινικής διαδικασίας»

«Κάθε κράτος-μέλοςδιασφαλίζει ότι τα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύ
ματα μπορούν να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης, που ανταπο- 
κρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στην κατάσταση τους».

Το άρθρο 3 εξειδικεύει την δυνατότητα των θυμάτων να ακού- 
γονται κατά την ακροαματική διαδικασία και να προσκομίζουν 
αποδεικτικά στοιχεία.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης-πλαισίου προβλέπονται 
διάφορα δικαιώματα προστασίας του θύματος, περιλαμβανομέ- 
νου του δικαιώματος των ευάλωτων θυμάτων να καταθέτουν ως 
μάρτυρες υπό συνθήκες που σέβονται την αξιοπρέπεια τους και 
την ειδική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Επιπλέον, στο ίδιο 
άρθρο αιτιολογείται η διαδικασία συντηρητικής απόδειξης γίνε
ται αναφορά στην έννοια του κινδύνου αντίποινων, αιτιολογού
νται επίσης οι ειδικές συνθήκες μαρτυρικής κατάθεσης που προ- 
βλέπονται στην παράγραφο 3, δηλαδή η δημιουργία χωριστών 
χώρων αναμονής για τα θύματα.

4. Η επιμέρους επεξεργασία από το νομοθετικό πλαίσιο του δι
καίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νομοθετικό πλαίσιο του δικαίου της Ε.Ε. επεξεργάζεται τα 
επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τις δύο αποφάσεις σε συ
γκεκριμένες διατάξεις του. Ειδικότερα, στο άρθρο Α4α: Το εν λά- 
γω άρθρο επεξηγεί την ανάγκη να επιφυλάσσεται η ειδική με
ταχείριση στα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα. Προκειμένου να 
επιτευχθεί η ειδική αυτή μεταχείριση τα κράτη μέλη προβαί
νουν στους εξής τρόπους:

Το κάθε κράτος μέλος παρέχει στο θύμα ουσιαστικό και κα
τάλληλο ρόλο στο πλαίσιο του συστήματος της ποινικής δίκαιο
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“Το γεγονός όχι το θύμα αξιόποινης πράξης είναι ανήλικος αρκεί για να χαρακτηριστεί το 
θύμα ως ιδιαίτερο ευάλωτο κατά την έννοια της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ”

σύνης. Καταβάλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει την 
αξιοπρέπεια και τα έννομα συμφέροντα τους στο πλαίσιο της ποινι
κής διαδικασίας. Κάθε κράτος μέλος διασφαλίζει ότι τα ιδιαιτέρως 
ευάλωτα θύματα μπορούν να τυγχάνουν ειδικής μεταχείρισης που 
ανταποκρίνεται με το καλύτερο τρόπο στην κατάσταση τους.

Το άρθρο 3 εξειδικεύει την δυνατότητα των θυμάτων να ακού- 
γονται κατά την διαδικασία και να προσκομίζουν αποδεικτικά στοι
χεία. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νομοθετικού πλαισίου του δικαίου 
της Ε.Ε. προβλέπονται διάφορα δικαιώματα προστασίας του θύματος 
περιλαμβανομένου του δικαιώματος των ευάλωτων θυμάτων να κα
ταθέτουν ως μάρτυρες υπό συνθήκες που σέβονται την αξιοπρέπεια 
τους και την ειδική κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Επιπλέον, 
στο άρθρο 8 αιτιολογείται η διαδικασία της συντηρητικής απόδειξης, 
γίνεται αναφορά στην έννοια του κινδύνου αντιποίνων και αιτιολο
γεί τις ειδικές συνθήκες λήψης μαρτυρικής κατάθεσης που προβλέ- 
πονται στην παράγραφο 3 την δημιουργία χωριστών χώρων αναμο
νής για τα θύματα.

Η σκέψη 35 (C 507/10), η  οποία τοποθετείται στην κορυφή των δια
τάξεων του συστήματος που θεσπίζει η απόφαση-πλαίσιο 20001/220/ 
ΔΕΥ καθιερώνει την διαφορετική μεταχείριση υπέρ των ιδιαιτέρως 
ευάλωτων θυμάτων.

Η σκέψη 36 της ίδιας υπόθεσης αιτιολογεί γιατί τα ανήλικα ανή
κουν στην κατηγορία των ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων καθώς 
όπως έκρινε το δικαστήριο στην υπόθεση Pupino «το γεγονός ότι το 
θύμα αξιόποινης πράξης είναι ανήλικος αρκεί για να χαρακτηριστεί 
το θύμα ως ιδιαίτερο ευάλωτο κατά την έννοια της απόφασης-πλαι- 
σίου 2001/220/ΔΕΥ.

Στη σκέψη 37 κατατίθεται το επιχείρημα ότι ιδιαιτέρως ευάλωτο 
θύμα είναι το θύμα της κύριας διαδικασίας που φέρεται ότι κακοποι
ήθηκαν σεξουαλικά στην ηλικία των 5 ετών από τον γονέα του.

Στη σκέψη 39 γίνεται αναφορά στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της 
απόφασης-πλαισίου όπου τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα 
«αναγκαία μέτρα» «καθόσον είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της 
ποινικής διαδικασίας. Λαμβάνοντας υ π ’ όψιν την χρήση του όρου 
«αναγκαία» καθιστά σαφές ότι το άρθρο 3 αναφέρεται στην αρχή της 
αναλογικότητας υποχρεώνοντας τα κράτη μέλη να μεριμνούν για 
την λήψη κατάλληλων και αναγκαίων μέτρων.

Η σκέψη 40 αιτιολογεί την προστασία των ιδιαιτέρως ευάλωτων 
θυμάτων από «τις συνέπειες της κατάθεσης τους σε δημόσια συνε
δρίαση». Προς διασφάλιση της προστασίας αυτής αναγνωρίζεται στα 
θύματα το δικαίωμα να καταθέτουν υπό συνθήκες με τις οποίες επι
τυγχάνεται η  προστασία τους μετά από οχετική δικαστική απόφα
ση που να συμβαδίζει με τις θεμελιώδεις αρχές του οικείου κράτους 
μέλους.

Η σκέψη 41 αιτιολογεί την σκοπιμότητα της διαδικασίας συντη
ρητικής απόδειξης εφόσον η διαδικασία αυτή ανταποκρίνεται με το 
καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατάθεση των θυμάτων και είναι ανα
γκαία προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας των αποδει
κτικών στοιχείων ή να μειωθεί στο ελάχιστο η επανάληψη της εξέ
τασης μαρτύρων και να προληφθούν οι αρνητικές συνέπειες που θα 
είχε για τα θύματα η επανάληψη της ακροαματικής εξέτασης.

Στη σκέψη 42 επισημαίνεται ότι το δικαστήριο σε καμία περί
πτωση δεν διαπιστώνει ότι η συντηρητική απόδειξη αποτελεί το 
μοναδικό μέσο επίτευξης σκοπού. Αντίθετα προβλέπεται από το δι
καστήριο και άλλο ένα μέσο που αφορά την δυνατότητα του δικα
στικού οργάνου να χρησιμοποιεί ειδική διαδικασία πρόωρης διεξα
γωγής αποδείξεων.

Η σκέψη 45 προβλέπει την διαδικασία συντηρητικής απόδειξης 
και στις περιπτώσεις καταπολέμησης της ενδοοικογενειακής βίας.

Στη σκέψη 46 γίνεται αναφορά στο άρθρο 24 παρ. 1 του Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σύμφωνα με την οποία η γνώμη των 
παιδιών σχετικά με τα ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπ 
όψιν σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητα τους. Η εν 
λόγω διάταξη εμπνεύστηκε από το άρθρο 12 της Συμβάσεως της Ν. 
Υόρκης για τα δικαιώματα του παιδιού η οποία προβλέπει ότι δύ- 
ναται στο παιδί η δυνατότητα να εκφράζεται είτε άμεσα είτε μέσω 
εκπροσώπου.

Τέλος η σκέψη 48 αναφέρει την υπόθεση Aguire Zarraga σχε
τικά με το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού σε αστική δίκη. Ό πω ς 
στην υπόθεση Pupino το δικαστήριο απαιτεί την ύπαρξη διαδικα
σιών που εξασφαλίζουν την προστασία των δικαιωμάτων των ανη
λίκων κατά την διάρκεια ειδικών διαδικασιών. Βάσει της άποψης 
αυτής το δικαστήριο καταλήγει στο συμπέρασμα αντίθετα με το 
περιεχόμενο του άρθρου 24, ότι η ακρόαση δεν μπορεί να συνιστά 
απόλυτη υποχρέωση αλλά πρέπει να συνεκτιμάται με τα συμφέρο
ντα  του παιδιού.

5. Συμπέρασμα
Συνοψίζοντας το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το ΔΕΚ (ΔΕΕ) 

και στις δυο υποθέσεις ( C105/03 -  C507/10) όσον αφορά την αστυ
νομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις με βάση 
την απόφαση-πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ σχετικά «με το καθεστώς των 
θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες, την προστασία των ευάλωτων 
προσώπων και την εξέταση των ανηλίκων ως μάρτυρες», καταλή
γουμε στα εξής σημεία:

Το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι ο εθνικός δικαστής ανεξάρτητα από τα 
αποτελέσματα της κοινοτικής νομοθεσίας είναι υποχρεωμένος να 
ερμηνεύσει το εθνικό δίκαιο ακολουθώντας τις ρυθμίσεις του κοι
νοτικού δικαίου.

Τα άρθρα 2 ,3  και 8 της αποφάσεως-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ, σχε
τικά με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες έχουν 
την έννοια ότι δεν απαγορεύουν εθνική κανονιστική ρύθμιση, 
όπως τα άρθρα 392,394 Ιταλικού ΚΠΔ., δηλαδή ο εισαγγελέας έχει 
την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει την διαδικασία λήψης μαρτυ
ρικής κατάθεσης ( άρα δεν υποχρεούται στην εφαρμογή της συντη
ρητικής απόδειξης). Επίσης, ο εισαγγελέας έχει την δυνατότητα να 
απορρίψει την αίτηση του θύματος να εξετασθεί με την διαδικασία 
της συντηρητικής απόδειξης.

Η  παρούσα αποτελεί εργασία η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος: «Η 

εναρμόνιση του ποινικού δικαίου και της απονομής του στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση» και 

διδάσκεται στο Σ Τ ’ είρμηγο στο Τμήμα Π ολιτικώ ν Επιστημών τον Δ. Π. Θ.
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Ορισμένες προλογικές σκέψεις γύρω από τα ευάλωτα θύματα και τα ιδιαιτέρως 
ευάλωτα θύματα με αφορμή τις υποθέσεις C 105/03 (Υπόθεση Pupino) και της, 
C 507/10 της 20ης Οκτωβρίου 2011 (Υπόθεση X κατά Υ), του ΔΕΚ.

1. Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου.
Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, ο τομέ

ας δράσης που υπέστη τις βασικότερες αλλαγές, ήταν η Δικαστική 
Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέσεις. (Παπαδοπούλου, 2011)

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Έ νω σης προέβλεπε την ειδικότε
ρη συνεργασία στον Ποινικό Τομέα, ως μέσο που θα επέτρεπε στην 
Έ νωση να καταστεί ταχύτερα ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας 
και δικαιοσύνης. Τούτο θα επιτυγχάνονταν και μέσω της ανάπτυ
ξης ευέλικτων μηχανισμών στο πεδίο της απονομής Ποινικής Δι
καιοσύνης.

Ή δη  με την διάταξη του άρθρου 35, παρ. 1-3, ΣυνθΕΕ προβλέ- 
πονταν ότι, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα απο- 
φαίνεται, μετά από προδικαστική παραπομπή από τα εθνικά δικα
στήρια, επ ί των νομικών πράξεων που εκδίδονταν στο πλαίσιο της 
συνεργασίας στις ποινικές υποθέσεις. (Μουζάκης 2011).

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές αποφάσεις, κατά τις οποίες 
το ΔΕΚ αποφάνθηκε για προδικαστικό ζήτημα σχετικό με την 
«Αστυνομική και Δικαστική Συνεργασία στις Ποινικές Υποθέ
σεις», υπήρξε η C 105/2003.

Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως και η C 507/2010 που ακολού
θησε- και βασίστηκε σε αυτή- αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της άρ
σης της διστακτικότητας των κρατών-μελών να απευθυνθούν στο 
ΔΕΚ αφενός και της προσπάθειας που καταβάλλεται για ομοιόμορ
φη εφαρμογή του Δικαίου της Έ νωσης αφετέρου, δίχως όμως να 
παραμερίζεται η επιμέρους εθνική νομοθεσία. (Ζημιανίτης, 2006).

2. Εννοιολογικός προσδιορισμός.
Μετά την συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Έ νωση έχει 

διευρύνει τις εξουσίες παρέμβασής της στο πεδίο του Ποινικού Δι
καίου.

Το ποινικό δίκαιο εντάχθηκε σε έναν από τους τρεις πυλώνες 
της Ευρωπαϊκής Έ νωσης και μάλιστα στον τρίτο 
που αφορά στον ευρύτερο χώρο Ελευθερίας Ασφά
λειας και Δικαιοσύνης και προβλέπει την διακυβερ
νητική συνεργασία.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κάθε πρωτοβουλία που 
ελάμβαναν τα Κράτη-Μέλη και απαιτούσε ομοφω
νία, αποκτούσε τη μορφή της απόφασης- πλαισίου.
Η απόφαση-πλαίσιο, είχε τυπικά δεσμευτική ισχύ, 
με την ψήφιση ενός εθνικού νόμου από κάθε κρά
τος- μέλος, διαδικασία που την μετέφερε στην εθνι
κή νομοθεσία. (Κιούπης, 2011).

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την ελεύθερη διακίνηση των 
ποινικών και ποινικών δικονομικών κανόνων, δίχως να ση
μειώνεται κάποια παρέμβαση στις δικονομικές διαδικασίες 
που προβλέπονται από κάθε κράτος- μέλος αλλά με εμπιστο
σύνη στα όργανα λήψης των αποφάσεων.

Η προβληματική που διατυπώθηκε -αρχικά στη θεωρία 
και μετέπειτα στη νομολογία, μέσω των προδικαστικών 
ερωτημάτων, των κρατών μελών προς το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης- είναι αν η αμοιβαία αναγνώριση των 
ποινικών, δικονομικών κανόνων από πλευράς της Ευρωπα
ϊκής Έ νω σ ης «παραγνωρίζει σκόπιμα ή ασυνείδητα τις ση
μαντικές αποκλίσεις των εθνικών συστημάτων, μεταξύ των 
κρατών-μελών.» (Κιούπης 2011)

3. Νομοθετική τυποποίηση και ερμηνευτική προσέγγιση.
Διατρέχοντας στις δύο αυτές αποφάσεις του Δικαστηρίου 

της Ευρωπαϊκής Έ νω σης μπορούμε να διαρθρώσουμε τα 
ενδιαφέροντα στοιχεία της νομολογίας του δικαστηρίου σε 
τέσσερις κεντρικούς άξονες: την οριοθέτηση της θέσης του 
δικαστηρίου απέναντι στα εθνικά δικαστήρια όταν ελέγχει 
ζητήματα ιδιαιτέρως ευάλωτων θυμάτων, τις γενικές αρχές 
που διαπνέουν τις θέσεις του αναφορικά με την ΕΣΔΑ, την 
οριοθέτηση της έννοιας των ιδιαιτέρως ευάλωτων θυμάτων, 
και τέλος τα αναγκαία μέτρα εξέτασης των θυμάτων και τον 
τρόπο ελέγχου τους από το δικαστήριο.

Έ να  πρώτο στοιχείο που αξίζει να επισημανθεί, είναι ότι 
η απόφαση πλαίσιο 2001/220 ΔΕΥ/, η οποία προβλέπει το 
γενικό καθεστώς που εφαρμόζεται για όλα τα θύματα στην 
ποινική δίκη, διασφαλίζει την ειδική μεταχείριση της οποίας 
τυγχάνουν τα ιδιαιτέρως ευάλωτα θύματα.

Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 καθιερώνει την κατευ
θυντήρια αρχή που υποχρεούνται να ακολου
θήσουν τα κράτη μέλη, αποφεύγοντας τη λήψη 
οποιουδήποτε μέτρου αυθαίρετης εξομοίωσης 
που αγνοεί την ειδική κατάσταση στην οποία 
βρίσκονται τα θύματα αυτά.

Διαπιστώνεται λοσιόν, ότι η απόφαση-πλαί
σιο, εξασφαλίζει επίπεδο προστασίας υψηλό
τερο όταν μια εθνική πράξη αφορά ιδιαιτέ
ρως ευάλωτο θύμα (σκέψη 35, απόφασης C 
507/2010).

Σε δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να τονιστεί ότι,
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“Έ να  ακόμη επιχείρημα που ισχυροποιεί χην επίκληση χου εθνικού δικαίου από χον 
εθνικό δικασχή είναι όχι χο θύμα αποχελεί «ανχικείμενο προσχασίας και όχι φορέα χων 
εξουσιών που σκοπούν σχην προσχασία αυχή», συνεπώς πρέπει να ακολουθοιίνχαι χα 
όρια που θέχουν οι θεμελιώδεις αρχές χης εσωχερικής έννομης χάξη”

χο Δίκαιο χης Έ νωσης δεν διευκρινίζει ποιο αποχελεί ιδιαίχερα 
ευάλωχο θύμα, δηλαδή «σιωπά» (σκέψη 36 C 507/2010). Ό πω ς 
προέκυψε όμως, από χην ειδική και εμπερισχαχωμένη αιτιολο- 
γία χης υπόθεσης Maria Pupino (C 105/2003), «χο γεγονός όχι 
χο θύμα αξιόποινης πράξης είναι ανήλικος αρκεί καχά κανόνα 
για να χαρακχηρισχεί χο θύμα ως ιδιαίχερα ευάλωχο καχά χην 
έννοια χης απόφασης-πλαισίου». (σκέψη 23). Τη σκέψη αυχή 
επικαλείχαι και η νεώχερη υπόθεση χου ΔΕΚ, C 507/2010.

Περαιχέρω, η παράγραφος 2 χου άρθρου 3 χης αποφάσεως 
πλαισίου «απαιχεί» από χα κράχη-μέλη να λαμβάνουν χα ανα
γκαία μέχρα εξέχασης χων θυμάχων, αφού πρώτα σχαθμίσουν 
όλα χα διακυβευόμενα μεγέθη.

Από χη διαχύπωση χου εν λόγω άρθρου, γίνεχαι σαφές όχι, 
αποχελεί έκφανση χης αρχής χης αναλογικόχηχας.

Πρόκειχαι για αρχή με χην οποία οριοθεχείχαι η  κοινοχική 
εξουσία. Σύμφωνα με χην εν λόγω αρχή, καμία δράση χης Κοι- 
νόχηχας δεν επιχρέπεχαι να υπερβαίνει χο αναγκαίο μέχρο για 
χην επίχευξη χων στόχων χης συνθήκης. (Γ. Ε. Φ. Καλαβρός, Θ. 
Γ. Γεωργακόπουλος 2010). Καχ’ ανχισχοιχία χης γενικής αρχής 
χου δημοσίου δικαίου, μεχαξό χων διοικηχικών μέχρων και χου 
επιδιωκόμενου σκοπού, πρέπει να υπάρχει εύλογη σχέση, δηλα
δή χο μέχρο να είναι καχάλληλο για χον επιδιωκόμενο σκοπό, 
καχά ανχικειμενική κρίση.

4. Νομολογιακή επεξεργασία
Ό πω ς προκύπχει από χα πραγμαχικά περισχαιικά, και σχις 

δύο περιπτώσεις, καχ’ εφαρμογήν χων οικείων διατάξεων του 
Ιταλικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ακολουθήθηκε η διαδι
κασία χης συνχηρηχικής απόδειξης και η εξέχαση χου ανήλικου 
μάρχυρα πραγμαχοποιήθηκε εκχός δικασχηρίου. Σχην ιχαλική 
νομοθεσία προβλέπεχαι όχι αυχή πραγμαχοποιείχαι σε ειδικούς 
χώρους φορέων κοινωνικής πρόνοιας ή, αν δεν υπάρχουν χέ- 
χοιοι χώροι, σχην καχοικία χου ανηλίκου. Επίσης, προβλέπεχαι 
όχι η μαρχυρική καχάθεση πρέπει να αποχυπώνεχαι στο σύνολό 
της σε ακουστικά ή οπτικοακουσχικά μέσα αναπαραγωγής, (άρ
θρο 392 Ιταλικού ΚΠΔ).

Η συγκεκριμένη διαδικασία αποχελεί αναγκαίο μέτρο για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό, όχι όμως το μοναδικό αναγκαίο μέ
χρο. Το ευρύ περιθώριο εκχιμήσεων που διαθέχουν χα κράχη 
μέλη, ώσχε να εκχιμούν χα μέχρα που λαμβάνονχαι, ανάλογα με 
χις περισχάσεις αναφέρονχαι η υπόθεση Aguirre Zarraga (30), 
σχεχικά με δικαίωμα ακροάσεως χου παιδιού σε ασχική δίκη για 
χην επιμέλεια ανηλίκου, όπως και η υπόθεση Pupino, όπου χο 
Δικασχήριο επανέλαβε ότι χο δίκαιο χης Έ νω σης απαιτεί την 
ύπαρξη διαδικασιών, όχι όμως μίας και συγκεκριμένης που να 
εξασφαλίζουν την προσχασία χων δικαιωμάτων των ανηλίκων 
κατά τη διάρκεια των ένδικων διαδικασιών.

Περιθώρια διακριτικής ευχέρειας στα κράχη-μέλη, να αποφα
σίσουν χα προσχαχευχικά μέχρα, χα οποία θα χρησιμοποιήσουν,

προσδίδουν χόσο χο άρθρο 24 παράγραφος 1 χου Χάρχη χων 
θεμελιωδών δικαιωμάχων, καχά χο οποίο η γνώμη του παιδι
ού λαμβάνεχαι υπόψη ανάλογα με χις ειδικές περιστάσεις που 
το περιβάλλουν, όσο και το άρθρο 12 της Σύμβασης της Νέας 
Υόρκης για τα δικαιώματα του παιδιού, που προβλέπει το αντί
στοιχο δικαίωμα.

Ακόμη και η απόφαση πλαίσιο 2001/220 ΔΕΥ, που εκδόθηκε 
πριν τεθεί σε ισχύ ο Χάρτης Θεμελιωδών δικαιωμάτων, πρέπει 
να ερμηνεύεται καχά τρόπο που να συνάδει με χα θεμελιώδη 
δικαιώματα που ο Χάρτης αυτός κατοχυρώνει (σκέψη 49 υπό
θεσης 507/2010).

Ό πω ς εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς από το κανονι
στικό πλαίσιο στις εν λόγω αποφάσεις του ΔΕΚ, δεν επιβάλλε
ται εξατομικευμένη διαδικαστική πράξη, αλλά χα κράχη μέλη 
έχουν χο περιθώριο χων εκχιμήσεων ώσχε να καταλήξουν σε 
έναν οδηγό-χρήσιμο όχι μόνο για χο νομοθέχη, αλλά και για τα 
δικαστικά όργανα.

Από χην άλλη πλευρά, ο εθνικός δικαστής υποχρεούται μεν 
σχην καχά περίπτωση ερμηνεία χης εθνικής διάταξης με χο ενω- 
σιακό δίκαιο, ώστε να εξασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή και η 
πλήρης αποτελεσματικότητά χου (Ζημιανίτης 2006), όπως η 
αρχή χης υπεροχής του Ενωσιακού Δικαίου υπαγορεύει (Καλα- 
βρός-Γεωργόπουλος 2010). Σε κάθε περίπτωση όμως, οφείλει να 
ανατρέξει στο εθνικό δίκαιο ώσχε να ερμηνεύσει ζητήματα που 
σχετίζονται με χα ιδιαιτέρους ευάλωτα θύματα, χωρίς ωστόσο να 
οδηγηθεί σε contra legem ερμηνεία.

Έ ν α  ακόμη επιχείρημα που ισχυροποιεί χην επίκληση χου 
εθνικού δικαίου από χον εθνικό δικαστή είναι όχι χο θύμα απο
χελεί «ανχικείμενο προστασίας και όχι φορέα των εξουσιών που 
σκοπούν στην προσχασία αυχή», συνεπώς πρέπει να ακολου
θούνται χα όρια που θέχουν οι θεμελιώδεις αρχές χης εσωτερι
κής έννομης τάξη (σκέψη 53, υπόθεσης C 507/2010).

Στις υποθέσεις Pupino, και X κατά Υ, το ΔΕΚ, κλήθηκε να 
ερμηνεύσει τα άρθρα 2,3 και 8 της απόφασης-πλαισίου, που ανα- 
φερεχαι στο καθεστώς χων θυμάχων σε ποινικές διαδικασίες, με 
βάση χα αντίστοιχα προδικαστικά ερωτήματα που τέθηκαν από 
τους Ιταλούς δικαστές.

Σχην υπόθεση Pupino, χο ΔΕΚ σημειώνει στη σκέψη 61 όχι, 
«χο εθνικό δικαστήριο οφείλει να λαμβάνει υπόψη χο σύνολο 
χων κανόνων χου εθνικού δικαίου και να τους ερμηνεύει, καχά 
χο μέχρο χου δυνατού, υπό χο πρίσμα χου κειμένου και χου σκο
πού χης απόφασης πλαισίου.»

Την προτεραιότητα χης προστασίας του ευάλωτου θύματος, 
επισημαίνει και η  υπόθεση X καχά Υ υπό συγκεκριμένους όμως 
όρους που συνοψίζονται στους ακόλουθους:

Α. Η  κατάλληλη διαδικαστική πράξη με χην οποία εξασφαλί
ζεται η προστασία αυχή εμπίπτει σχην ευρεία εξουσία εκχιμήσε- 
ως που διαθέτουν οι εθνικές αρχές.

Β. Η απόφαση-πλαίσιο υποχρεώνει χα κράχη μέλη να αναθέ-
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τουν σε δημόσια αρχή την αρμοδιότητα σχετικά με τις διαδικαστι
κές πράξεις που αφορούν την μαρτυρική κατάθεση που λαμβάνε- 
ται σε πρώιμο στάδιο, υπό τον όρο ότι η εν λόγω δημόσια αρχή είναι 
«δικαστική».

Με βάση την παραπάνω ανάλυση, προκύπτει ότι η απόφαση 
του ΔΕΚ στην υπόθεση X κατά Υ, έδωσε μια λύση που στηρίζει τα 
συμφέροντα της Έντασης, χωρίς όμτας να παραμερίζει το ρόλο και 
την σημασία των εθνικών δικαστηρίων, κατά την εφαρμογή τους. 
Ειδικότερα, τα άρθρα 2 ,3  και 8 της αποφάσεως πλαισίου 2001/220 
δεν απαγορεύουν την εθνική κανονιστική ρύθμιση, δηλαδή τη δυ
νατότητα του εισαγγελέα να απορρίψει την αίτηση του ανήλικου 
θύματος να εξετασθεί με την συντηρητική απόδειξη, (σκέψεις 68, 
70).

Τέλος, και στις δύο υποθέσεις επισημαίνεται ότι, οι αποφάσεις- 
πλαίσιο πρέπει να ερμηνεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να γίνο
νται σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπως είναι το 
δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα του θύματος να ενημερώ
νεται για όλες τις πράξεις που το αφορούν και να καταθέτει μέσα 
από ειδικές διαδικασίες.

5. Η θεωρία.
Από θυματολογικής απόψεως, τα παιδιά, ανήκουν στην κατη

γορία των «πλήρως αθώων θυμάτων». Κατά τον Mendelsohn, θε
ωρούνται ως «ιδανικά θύματα» τα οποία προσβάλλονται από ένα 
έγκλημα ενώ τα β ία  είναι ανυποψίαστα (Δημόπουλος 2006).

Εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι ανήμπορα να αντβράσουν και 
να υπερασπίσουν τον εαυτό τους, θυματοποιούνται με μεγαλύτε
ρη ευκολία και πιο συχνά. Για το λόγο αυτό, επιδεικνύεται βιαί- 
τερη μέριμνα στην αποκατάσταση και αποζημίωσή τους, καθώς 
ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς κατηγορίες θυμάτων.

Ακόμη όμως και για την αποκατάσταση και την αποζημίωση 
των θυμάτων, «η επιστημονική προβληματική αναγνωρίζει την 
εθνική προτεραιότητα στη θεσμική προστασία, η οποία προβάλ
λεται υπό δύο όρους: α) Οι επιμέρους έννομες τάξεις να σέβονται 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαι- 
αίματα των θυμάτων, β) να δίνεται θεσμική προτεραιότητα στις 
σχετικές διεθνείς νομικές προβλέψεις, όταν οι εθνικές νομοθεσίες 
υπολείπονται». (Δημόπουλος 2006).

Σχετική η οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της 29.4.2004 
«για την αποζημίωση θυμάτων εγκληματικών πράξεων»

6. Επίμετρο.
Η  ανάλυση που προηγήθηκε, βασισμένη στις δύο 

αποφάσεις του ΔΕΚ, υποδηλώνει τα συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά που οι αποφάσεις πλαίσιο φέρουν 
σε θέματα ποινικού δικαίου, ουσιαστικού και δικο- 
νομικού.

Στις αποφάσεις πλαίσιο αποδίδονται περιορισμέ

νες συνέπειες των οδηγιών με αποτέλεσμα να επηρεάζουν σε 
ένα βαθμό τα εθνικά δίκαια, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς 
τη μεταφορά τους στα κράτη μέλη, μέσω της ερμηνείας του 
εθνικού δικαίου (Καϊάφα-Γκμπάντι, 2006).

Αναδεικνύεχαι επίσης η λειτουργία του ΔΕΚ, στην κατεύ
θυνση της εναρμόνισης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης του ποινικού δικονομικού δικαίου των κρατών-μελών, 
μέσω των αποφάσεων πλαίσιο (αρχικά, των οδηγιών πλέον).

Τα εθνικά κοινοβούλια όμως και τα δικαστήρια των κρα
τών μελών προχωρούν σε αρκετά; περιπτώσεις σε ερμηνεία 
των αποφάσεων πλαίσιο, που δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνι
κό δίκαιο, περιορίζοντας με αυτό τον τρόπο τα δικαιώματα 
των κατηγορουμένων ή ανατρέποντας την ισορροπία του 
εθνικού δικονομικού συστήματος.

Ευχής έργο θα ήταν, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής 
Έ νωσης να επικεντρωθούν στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 
των κρατών-μελών στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης 
στην κοινή δέσμευσή τους γύρω από αρχές όπως ο σεβασμός 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 
και του κράτους δικαίου, ώστε η να εγκαταλειφθεί η εθνο- 
κεντρική προσέγγιση των ζητημάτων και να αναγνωριστεί 
η διακρατική ισχύς δικαστικών αποφάσεων, θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, κατ’ εφαρμογήν της αρχής της αμοιβαίας ανα
γνώρισης ]
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Του Γ. Ροζόκου
ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ Σ.Α.Ε.Α.

αλλά και συνεχιστές ενός αναχρονιστικού νεοσυντηρητισμού, 
μιας άγονης τυπολατρίας και ενός στείρου κομφορμισμού δεν 
μπορούν να  αρθούν και να  αναχθούν στην περιοχή και στην πε
ριωπή του υγιούς προβληματισμού και του αγωνιστικού κοινω
νικού βηματισμού.

Συμμορφωμένοι πλήρω ς «προς τας υποδείξεις» της ποικιλώ
νυμης ηγεσίας και εξουσίας αντιλαμβάνονται τ ις  επιταγές της 
ως διαταγές που τις ακολουθούν πιστά και τ ις  υπηρετούν παθη
τικά, αδιαμαρτύρητα, σχεδόν δουλικά.

Π ειθήνια όργανα και άβουλα όντα, υπηρέτες όχι δύο αλλά 
όλων τω ν αφεντάδων, υποτάσσουν τη  γερασμένη τους νεότητα 
σε μια αυστηρά προκαθορισμένη πορεία χω ρίς ξέστρα ιίομα ια  
και χρονοτριβές αλλά και χω ρίς όραμα και φαντασία, αποβλέπο
ντας παρωπιδικά στον επιθυμητό στόχο, στον προαποφασισμέ
νο σκοπό, που δεν είναι άλλος από την  επαγγελματική επιτυχία, 
την κοινωνική και οικονομική ανέλιξη και καταξίωση και ίσως 
κα τη  λαμπρή πολιτική σταδιοδρομία.

Η  ετεροκαθοριζόμενη και ετερόνομη αυτή  νεότητα δεν διακρί- 
νεται για  τη ν  ευαισθησία τη ς ή  γ ια  την  υπερατομική της συνεί
δηση απέναντι σε προβλήματα κοινωνικά, πολιτικά, ηθικά. Οι 
νέοι αυτοί περιχαρακωμένοι και προστατευμένοι ερμητικά μέσα 
στο στιλπνό κουκούλι της προσωπικής τους αυταρέσκειας και 
ευδαιμονίας, προσωπικότητες ελλιποβαρείς εσωτερικά, αποστε- 
ωμένες και αποστραγγισμένες πλήρως από κάθε ψ υχικό  παλμό 
και δροσιά περιφέρουν το θλιβερό αλλά καλοθρεμμένο τους σαρ
κίο μέσα στην κοινω νική συμβατικότητα, τη ν  υποκρισία και 
την ψευτιά. Βέβαια οι νέοι αυτο ί οι «λαμπροί», οι νομιμόφρο- 
νες και οι νομοταγείς, τα παιδιά του «σώφρονος» υπολογισμού, 
του ηττοπαθούς συμβιβασμού και του άκαπνου εφησυχασμοί] 
διαθέτουν «την έξωθεν καλήν μαρτυρίαν» και μια πλατιά κοι
νω νική  αποδοχή και επιδοκιμασία, αφού η κοντόφθαλμη κοινή 
γνώ μη και η απλουστευτική και απλοϊκή κοινωνική λογική βα
φτίζει καλό ότι δεν είναι κραυγαλέα κακό, ότι δεν την  αφ υπνί
ζει, δεν την ερεθίζει και δεν τη ν  ενοχλεί.

Δέσμια του συμβατικού καθωσπρεπισμού της δεν μπορεί να 
απεμπλακεί από τα γρανάζια του χρησιμοθηρικού ορθολογι
σμού τη ς και του μυω πικού και βραχυπρόθεσμου ωφεληπσμού
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«Οι χειρότεροι νέοι», γράφει ο Κ,Τσάτσος, 
«είναι αυτοί που βολεύονται μέσα στα 
έτοιμα σχήματα της συμβατικής καθη
μερινότητας, που αποδέχονται και συμ- 

με το εκάστοτε κατεστημέ- 
λιγότερο κακοί είναι αυτοί που το 

φανατικά, ισοπεδωτικά, ασυμ- 
και ριζοσπαστικά. Καλοί, τέ

λος, είναι οι νέοι εκείνοι που αντιτάσσο
νται υπό όρους για να  μην υποτάσσονται 
άνευ όρων, οι αμφισβητίες με άποψη, οι 
επαναστάτες με αιτία».

Η αίγλη της νεότητας-γράφει ο Ελύτης- είναι, ω ς ένα σημείο, 
αίγλη του σφάλματος. «Ζηλιάρηδες γέροι, που όλα σας τά ‘χετε 
προβλέψει, δε θα ‘ρθει ποτέ το αηδόνι να  λαλήσει πάνω στη σω
φροσύνη σας».

Τα λόγια αυτά του ποιητή περιγράφουν και υπονοούν μια νεό
τητα ρηξικέλευθη και πληθωρική, ασυμβίβαστη και αντισυμβα- 
τική μια νεότητα που με τα αναπόφευκτα λάθη της και τα δημι
ουργικά πάθη της διαφοροποιείται και αντιδιαστέλλεται από τη 
γενιά τω ν ωρίμων, τω ν μεγάλων, του άγονου συντηρητισμού, 
του χρησιμοθηρικού σκεπτικισμού, που έχει ξεχάσει να ονειρεύ
εται και που δεν μπορεί πια να  εκφράζεται και να  διαλέγεται «με 
επιχειρήματα που δικαιωματικά μόνο η Άνοιξη διαθέτει».

Ό μ ω ς και αυτή  η  νεότητα δεν είναι στην ολότητα της συμπα
γής, ομογενοποιημένη και αδιαφοροποίητη.

Υπάρχει η  μερίδα εκείνη τω ν νέων που εκφράζει τον απαθή 
εφησυχασμό, τον συμβατικό καθωσπρεπισμό, τον άγονο και πα- 
ρακμιακό συντηρητισμό. Ε ίναι τα λεγάμενα «καλά παιδιά» της 
άρχουσας ιδεολογίας, της μεγαλοαστικής κατά κανόνα προέλευ
σης αλλά και του ευθυνοφοβικού συμπλέγματος και της μικρο
αστικής νοοτροπίας. Οι νέοι αυτοί παρά το γυαλιστερό τους πε
ριτύλιγμα, τα πιστοποιητικά «νομιμοφροσύνης» που διαθέτουν, 
τις ταξικές περγαμηνές που έχουν, κατατάσσονται από τον στο
χαστή στην κατώτατη βαθμίδα της κλίμακας της αξιολογικής.

Δεν είναι η μαγιά για τη ζύμη του αύριο, γ ια τ ί αποτελούν το 
ξυνισμένο και αχρηστευμένο προζύμι του σήμερα. Εκφραστές



της, δεν διεισδύει στο βάθος και στην ουσία τω ν προσώπων και 
τω ν πραγμάτων, δεν ανατέμνει κάθετα και ριζικά τη  νεανική ψ υ 
χοδομή και προσωπικότητα και έτσι δεν μπορεί να  επιχειρηματο
λογήσει πειστικά και να  μας μιλήσει αξιόπιστα για την  ποιότητα. 
Μένει λοιπόν στην ρηχή  σύμβαση, στην στιλπνή επιφάνεια, στο 
δοκείν και στο θεαθήναι και όχι στο ενδοσκοπείν και στο είναι.

Οι νέοι μας λοιπόν αυτοί, οι βολεμένοι και οι συμβιβασμένοι, 
οι απροβλημάτιστοι αλλά και προβληματικοί, οι «κοινωνικοποιη
μένοι» και πλήρως εναρμονισμένοι με την περιρρέουσα ατμόσφαι
ρα, με την τρέχουσα ηθικολογία, με το φαρισαϊκό πνεύμα και κλί
μα της εποχής μπορεί να  αποτελούν το αγλάισμα της άρχουσας 
τάξης, ουσιαστικά όμως είναι «άχθος αρούρης», είναι όχι το αλάτι 
αλλά το βάρος της γης.

Ως άνευροι, άκριτοι και αφιλοσόφητοι αποδέκτες του ποικιλώ
νυμου κατεστημένου γίνονται αυτόματα και υπηρέτες και συνεχι
στές και του κακού κατεστημένου και επομένως δέσμιοι, υποχείρι
οι και υποκείμενοι και σε όλες τις κακές εκδοχές και εκτροπές του, 
σε όλα του τα κακώς κείμενα.

Η έλλειψη του υγιούς νεανικού προβληματισμού, της γόνιμης 
αμφισβήτησης, της οικοδομητικής ανησυχίας ισοδυναμεί με την 
απουσία της δυναμικής αντίθεσης στην υπάρχουσα κουρασμένη 
θέση, έτσι ακυρώνεται η δημιουργική σύνθεση και αυτή  η ματαί
ωση και αδυναμία οδηγεί μαθηματικά στην οπισθοδρόμηση και 
στην αποσύνθεση. Οι νέοι αυτο ί της παθητικής εκδοχής και της 
πλαδαρής αποδοχής, της ανύπαρκτης επαναστατικότητας και της 
μειωμένης ή  επιλεκτικής αγωνιστικότητας δεν υδροδοτούν με την 
δέουσα ποσότητα το ρυάκι της ιστορίας. Δεν ευαγγελίζονται ως 
υποκείμενα τη ς εξέλιξης την  αλλαγή προς το καλύτερο, αλλά ούτε 
και ως αντικείμενα τω ν εξελίξεων την  απαλλαγή από το χειρότερο. 
Δεν είναι οι ρηξικέλευθοι σκαπανείς και οραματιστές του ωραίου 
αύριο αλλά οι ταπεινοί και άβουλοι υπηρέτες και συνεχιστές του 
φθαρμένου σήμερα.

Στον ιδεολογικό αντίποδα του «ναι σε όλα», του άνευρου ναινε- 
δισμοό έρχεται το «όχι σε όλα» του ακραίου και ασυνθηκολόγητου 
αρνητισμού. Οι νέοι αυτής της δεύτερης κατηγορίας είναι τα θε
ωρούμενα από την  ευυπόληπτη κοινωνία «κακά παιδιά». Η αφε
λής κοινή γνώμη που «όντας σεμνότυφη πολύ» διαχρονικά και δι-

ατοπικά «συσχετίζει κουτά», τοποθετεί ιεραρχικά τα παιδιά 
αυτά χαμηλότερα από τα προηγούμενα. Θεωρεί δηλαδή τους 
βουτυρομπεμπέδες τω ν ευνοημένων συνοικιών και τω ν ευ
πορών σπιτιών και προαστίων καλύτερους από τους ασυν
θηκολόγητους εικονοκλάστες τω ν διαδηλώσεων, από τους 
άκρατους αμφισβητίες και ανχιεξουσιαστές τω ν Εξαρχείων.

Α υτοί οι νέοι όμως κατηγοριοποιούνται από τον 'Ε λληνα  
στοχαστή όχι ως καλύτεροι από τους πρώτους, αλλά ως λιγό
τερο χειρότεροι, ως λιγότερο κακοί.

Συνιστούν βέβαια οι ριζοσπαστικοί αυτοί νέοι για την  κα
τεστημένη νοοτροπία, την άρχουσα τάξη και την  κρατούσα 
ιδεολογία απειλή ορατή. Θέλουν κοντά στα ξερά να  καούν 
και τα χλωρά θέλουν με επαναστατικό μένος, ανειρήνευτη 
οργή, αμείωτη αδιαλλαξία και εμπαθή μισαλλοδοξία την π λή
ρη ανατροπή, κατακρήμνιση και κατάργηση τω ν υπαρχου- 
σών θεσμικών δομών, τω ν τρεχουσών και παραδοσιακών αξι
ών της κοινωνίας.

Οι νέοι αυτο ί συνεπείς στην ασυνέπεια τους δεν είναι τό
σο, όσο φαίνονται, κακοί έχουν τη δική τους κακή ίσως ιδέα 
για  το καλό. Ξ ιφουλκούν λοιπόν κατά του κατεστημένου, με 
εμμανή εμμονή και ανυποχώρητη ορμή. Π ίνουν άκρατο και 
όχι αραιωμένο τον οίνο της αδιάλλακτης επιθετικότητας, της 
σαρωτικής αμφισβήτησης, της μισαλλόδοξης επαναστατικό
τητας.

Με την  μηδενιστική τους συμπεριφορά, το εικονοκλαστι
κό τους πάθος και την  ανοικτίρμονα εναντίον τω ν πάντω ν 
καταφορά”, κρημνίζουν ισοπεδωτικά, αρνούνται φανατικά, 
και επομένως δεν σκέπτονται γόνιμα και εποικοδομητικά. 
Σχετικοποιούν το απόλυτο, απολυτοποιούν το σχετικό, απο- 
στρέφονται το παραδοσιακό, ακυρώνουν χω ρίς αντιπρόταση 
το δοκιμασμένο και το ιδανικό.

Ό μ ω ς επειδή βρίσκονται συνεχώς εν κινήσει και καθ’ οδόν 
αυτή τους η διαρκής έστω και αρνητική κ ινητικότητα  και η 
οιστρηλατημένη τους αγωνιστικότητα και επαναστατικότη- 
τα μπορεί να  αποφέρει από το μηδέν και από το πουθενά, π ι
θανά αντισταθμιστικά οφέλη.

Οι νέοι αυτοί με τα αρνητικά πρόσημα και τα αντικοινωνι-
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κά παράσημα, αγνοί στην αφέλεια το υ ς  ονειροπόλοι στην επι
πολαιότητα το υ ς  ανιδιοτελείς στις βαθύτερες προθέσεις και 
διαθέσεις τους μπορούν κάτω από ανάλογες προϋποθέσεις να 
βρουν ή έστω να ετοιμάσουν για  άλλους το δρόμο της γόνιμης 
δράσης της δημιουργικής θέσης της αναγεννητικής διάθεσης 
και της αναζωογονητικής σύνθεσης.

Και τότε στη θέση της ηττοπαθούς απόδρασης του απαθούς 
εφησυχασμού έρχεται η άρση τη ς εμπαθούς αντίδρασης του 
ακραίου αναρχισμού, του μηδενιστικού αντικομφορμισμού. 
Τ ην σκυτάλη από την  καταργημένη θέση και την  εγκαταλειμ
μένη και ανυπεράσπιστη

άρση έρχεται να  παραλάβει η  τρ ίτη  κατηγορία τω ν νέων, η 
ευέλτπδα γενιά της δημιουργικής σύνθεσης, τη ς γεφύρωσης 
των ακροτήτων, της αποκλιμάκωσης τω ν ατελέσφορων εντά
σεων και τω ν μηδενιστικών οξυτήτων.

Οι νέοι της κατηγορίας αυτής είναι τα πραγματικά καλά παι
διά του στοχαστή. Είναι οι νέοι που «με λογισμό και με όνει
ρο» ονειρεύονται τα πράγματα αλλά και πραγματοποιούν τα 
όνειρα, που αντιπαρα τάσσουν στη ναρκισσιστική αυταρέσκεια 
του αυθαίρετου υποκειμενισμού την  αντικειμενική επάρκεια 
και αρτιότητα του τεκμηριωμένου λογισμού και του νηφάλι
ου στοχασμού.

Οι νέοι αυτοί δεν αμφισβητούν για να αμφισβητήσουν, δεν 
αρνούνται για  να  αρνηθούν. Αμφισβητούν το γηρασμένο πα
ρελθόν και το καταπονημένο και αφυδατωμένο παρόν για  να 
οικοδομήσουν ένα δυναμικό και ελπιδοφόρο μέλλον.

Με τα ευήκοα ώ τα που διαθέτουν συλλαμβάνουν τα κοινωνι
κά μηνύματα, ανταποκρίνονται στις δραματικές εκκλήσεις και 
στα ποικιλώνυμα αιτήματα των καιρών, αντίθετα με την  ένοχη 
ραθυμία, την  ευρύχωρη συνείδηση και την απαμβλυμένη ευαι
σθησία της νωθρότητας και της απραξίας, που ξέρει να  καρπώ
νεται τα έτοιμα, να  επαναπαύεται στα κατακτημένα, να  χω νεύ
ει τα αποκτημένα, να  κωφεύει και να  αδιαφορεί για  ότι δεν την  
απειλεί, δεν την  ενδιαφέρει και δεν την  συμφέρει. Α ντιτίθενται 
όμως οι νέοι αυτοί και στην ισοπεδωτική λογική και την μηδε- 
νιστική αντίδραση τω ν οργισμένων αναρχικών, που όπως οι 
προλετάριοι της βιομηχανικής επανάστασης έσπαζαν τ ις  μηχα
νές α ντί να  στραφούν ενάντια στην πραγματική πη γή  τω ν δι
κών τους δεινών.

Οι νέοι της τρ ίτης αυτής κατηγορίας, οι αμφισβητίεςμε άπο
ψη, οι αναθεωρητές με όραμα, οι αρνητές με αντιπρόταση, οι 
επαναστάτες με αιτία έχουν αντικαταστήσει το ασαφές ιδεολό
γημα της νωθρότητας και τη  σκοταδιστική ιδεοληψία της αντι- 
δραστικότητας με την  δίκη τους κοινωνική αγωνιστικότητα 
και πρακτική, με τη  δική τους καθαρή ιδεολογία και ηθική.

Αρνούνται διαρρήδην το κακό, το παρωχημένο, το ανεδαφικό 
αλλά δεν το αναθεματίζουν συλλήβδην. Το αμφισβητούν επιλε
κτικά, το αντιμάχονται αποφασιστικά αλλά και διακριτικά δεν 
συγκρούονται μαζί του κάθετα, μετωπικά, απόλυτα, ασυμβίβα
στα, ανελαστικά. Δεν βάλλουν αδιακρίτως επ ί δικαίων και αδί
κων. Ξέρουν να  εναντιώνονται, να  πολεμούν Γνωρίζουν όμως 
και να συμφιλιώνονται και να  υποχωρούν. Ερωτοτροπούν με 
το πάθος, δεν αποφεύγουν αλλά και δεν συμφιλιώνονται με το 
λάθος. Δεν δίνουν συγχωροχάρτι στην διαπλοκή, στην αδικία, 
αντιστρατεύονται τον ισοπεδωτικό συμψηφισμό τω ν ευθυνώ ν 
και την κοινωνική υποκρισία.

Ξέρουν πω ς για την  έλευση ενός καινούργιου κόσμου και 
για την  «αλλαγή της κοινωνίας» δεν αρκούν τα ανέξοδα ευ-
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χολόγια και οι μεγαλόστομες υποσχέσεις, αφού η κοινωνική 
κακοδαιμονία και παραβατικότητα δεν πατάσσονται μόνο με 
εξορκισμούς και με τη ν  τακτική του στρουθοκαμηλισμού ξέ
ρουν πω ς «για να  γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή» αλλά 
με μέθοδο, με πράξεις, με τεκμηριωμένες και ξεκάθαρες θέσεις, 
αφού, ως γνωστόν, ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος 
με αγαθές προθέσεις.

Δυσπιστούν στην κεντρική  εξουσία, στις αποφάσεις που λαμ- 
βάνονται για  εκείνους χω ρίς εκείνους αντιπαρατίθενται όμως 
με τόλμη και παρρησία αλλά πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια 
της κοσμιότητας, της σύνεσης και της ευθυκρισίας.

Π ροτιμούν τα τεκμηριωμένα επιχειρήματα από τα ηχηρά 
συνθήματα, την  ακριβή αλήθεια από το εύπεπτο ψέμα, τον 
αγωνιώδη προβληματισμό από τον ηττοπαθή συμβιβασμό, τον 
δονκιχωτικό ρομαντισμό τη ς ονειρικής υπερβατικότητας από 
τον αφυδατωμένο ρεαλισμό της πεζής και προβλέψιμης καθη
μερινότητας.

Οι νέοι αυτοί που δεν είναι ούτε πρόωρα γηρασμένοι ούτε 
όμως και κοινωνικά αποσυνάγωγοι και περιθωριοποιημένοι, 
ζουν την  κάθε στιγμή  τη ς  ηλικίας τους, χαίρονται την  νεότητα 
τους, γεύονται χω ρίς εξαλλοσύνη και ξιπασιά τ ις  χάρες και τ ις  
χαρές της ηλικιακής ιδιαιτερότητας τους χω ρίς μισονεϊκό μέ
νος και αντιδραστικό πάθος.

Απέναντι λοιπόν στους «ιδιώτες» νέους της πρώ της κατη
γορίας και τους αναρχικούς και περιθωριακούς τη ς δεύτερης 
έχουμε τους πολίτες-νέους τη ς τρ ίτης κατηγορίας. Οι νέοι αυ
το ί είναι η  υγ ιής συνείδηση της κοινωνίας, που δεν εφησυχά
ζει, αλλά επαγρυπνεί και αμφιβάλλει που στοχάζεται, προβλη
ματίζεται και παθιάζεται, που αντιμετωπίζει τα τοπικά αλλά 
και οικουμενικά προβλήματα κατάματα με καθαρό βλέμμα και 
άδολη ψ υ χή  χω ρίς τους παραμορφωτικούς φακούς της ταπει
νή ς σκοπιμότητας και της χρησιμοθηρικής λογικής.

Σ την εποχή της παγκοσμιοποίησης, τη ς ποικιλώ νυμης συ
ναλλαγής και διαπλοκής, όπου τα πάντα έχουν το τίμημα τους 
αλλά έχουν χάσει την  τιμή τους, όπου ο παραδοσιακός αξιακός 
κώδικας υποκαταστάθηκε από την εμπορευματοποίηση των 
αξιών, καλούνται οι νέοι αυτο ί να  ορθώσουν αποφασιστικό το 
ανάστημα τους και με το παράδειγμα τους να  λειτουργήσουν 
ως ανάχωμα στην παντοειδή ασχημοσύνη του κόσμου τούτου 
και τούτου του αιώνος του εν πολλοίς αμαρτωλού και απατε- 
ώνος.

Διαχρονικά οι νέοι είναι αυτο ί που κινούν τον τροχό της εξέ
λιξης και προικοδοτούν με φρέσκο νερό το ποτάμι τη ς ιστορί
ας, που κυλώ ντας πιο ανατρεπτικό, πιο δυναμικό και πιο ορ
μητικό παρασύρει στη ροή του κάθε τι άχρηστο, ψ εύτικο και 
σαθρό.

Με βάση τα παραπάνω λοιπόν είναι αυτονόητο και φυσικό 
πω ς τόσο οι νέοι που επαναστατούν για  να  επαναστατήσουν 
όσο και αυτοί που επαναπαύονται και βολεύονται χω ρίς να  
αγωνιούν και να  βουλεύονται, δεν θα είναι παρόντες στο π ρ σ  
σκλητήριο της ιστορίας.

Τ ις σελίδες τη ς μελλοντικής ιστορίας θα τις γράφει εκείνη 
η μερίδα τω ν νέω ν που στον φιλοσοφικό της προβληματισμό, 
στον ιδεολογικό της προσανατολισμό αλλά και στον αγωνιστι
κό, κοινωνικοπολιτικό της βηματισμό, οδεύοντας ανάμεσα στη 
λογική θέση και στην ονειρική άρση, στην πραγματικότητα 
και στην ουτοπία δεν θα ξεχάσει να  πάρει μαζί της το φυλακτό 
της προσωπικής της μυθολογίας. ]
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Ασφαλής τρόπο ς ελ ατόμων

6. Ό τ α ν  προσεγγίζουμε χω ρ ίς  τη ν  υποστήριξή τουλάχι
στον δεύτερου συναδε'λφου.
7 . Ό τανούποπτοςείνα ιένοπλοςήαπειλε ίό τιθακάνειχρήσ η  
όπλου, απειλεί τρίτον, κρατά  ομήρους η είναι ένοπλος σε 
δημόσιο χώρο και προσεγγίζουμε χω ρ ίς  οδηγίες, υποσ τή
ριξη και κάλυψ η.
Ο ελέγχω ν νομιμοποιείται, ω ς έκτη ς φυσεως τω ν  καθηκό
ντω ν  του, στην πραγματοποίηση του  ελέγχου ή τη ς  σύλ
λ η ψ η ς του πολίτη , σεβόμενος τους κανόνες που πρ ιν  από 
πολλά χρόνια  θεσπίστηκαν γ ια  τη ν  προστασία τω ν ανθρω 
π ίνω ν  δικαιω μάτω ν και τω ν  ατομ ικώ ν ελευθεριών. Ο ι κα
νόνες α υτο ί που  για  πρώ τη  φορά ορίστηκαν στην Γαλλική 
«Διακύρηξη τη ν  δικαιω μάτω ν του ανθρώ που και του πο
λίτη» το έτος 1789, αποτέλεσαν το κύριο  αντικείμενο της 
Ο ικουμενικής Δ ιακύρηξης τω ν  δικαιω μάτω ν του  ανθρώ 
που  (Ο.Η.Ε.) 1948 και τη ς  Ε υρω παϊκής «Σύμβασης για  
τη ν  προστασία τω ν δικαιω μάτω ν του  ανθρώ που και τω ν 
θεμελιωδών ελευθεριών» 1950. Α ντίστοιχες διατάξεις που 
προστατεύουν τη ν  αξία, τη ν  προσω πικότητα και τη ν  αν
θρώ πινη  αξιοπρέπεια προβλέπονται από όλα τα  σύγχρονα 
Σ υντάγμ ατα  τω ν Ε υρω παϊκώ ν Κρατών. (Υπενθυμίζουμε 
το άρθρο 25. παρ. 1, 2 και 3 του Ε λληνικού  Σ υντάγμ ατος 
του 1975).

Επομένως η αυθαιρεσία κατά τον έλεγχο υποδηλώνει 
τη ν  άγνοια  του Α στυνομικού και δημ ιουργεί παρεκτρο
πές με δυσάρεστα αποτελέσματα τόσο γ ια  τον ίδιο, όσο και 
για  τον συλλάμβανα μενο πολίτη. Σε κάθε περίπτω ση δεν 
επιτρέπεται η καταχρηστική  άσκηση βίας και η  εφαρμογή 
τω ν  διδασκόμενων στο παρόν βιβλίο τεχν ικώ ν αυτοάμυ
να ς πρέπει να  γ ίνετα ι με τον  πλέον α κ ίνδυνο και ανώδυνο 
τρόπο, να  εφαρμόζονται δε αυστηρά μόνο σ τις ειδικές περι
πτώ σεις τη ς  λεγάμενης «σκληρής» αντιπαράθεσης.

ΕΝΝΟΙΑ Τ Η Σ ΣΚ Λ Η ΡΗ Σ Α Ν ΤΙΠ Α ΡΑ Θ ΕΣΗ Σ
Σ κληρή είναι η  αντιπαράθεση όταν π ρ ιν  τη ν  έναρξη ή 

κατά τον έλεγχο ο ύποπτος προκειμένου να  διαφύγει, κα
ταφεύγει ή  αποπειράται να  ασκήσει βία ένοπλα ή άοπλα 
κατά του Α στυνομικού, τον οποίο αναγκάζει να  εφαρμό
σει σκληρά μέτρα προς εξουδετέρωση του  και προστασία 
τη ς  ίδιας της ζωής του.
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Ε ίναι (ιπαραί ι ητ για  απόλυτη  κατανόηση κάθε τεχνικής, 
να  γίνει πλήρης περιγραφή τη ς λανθασμένης στάσης του 
Α στυνομικού και τους κ ινδύνους που  διατρέχει σ ’ αυτή  
τη ν  περίπτωση.
1. Ό τ α ν  πλησιάζουμε πολύ κοντά  στον ύποπτο και δεν 
τηρούμε τη ν  προβλεπόμενη απόσταση ασφαλείας.
2. Ό τα ν  δεν φέρουμε κανονικά τη  στολή μας και τον προ- 
βλεπόμενο οπλισμό.
3. Ό τ α ν  δεν παίρνουμε σωστά τη  θέση ελέγχοντος.
4. Ό τ α ν  η στάση και το ύφ ος μας δείχνουν δειλία ή  αναπο 
φασιστικότη τα.
5. Ό τ α ν  παρασυρθούμε σε άσκοπο διάλογο ο οποίος δη
μ ιουργεί ο ικειότητα με τον ελεγχόμενο, τονώ νει το ηθικό 
του και δίνει δυνατότητα  διαφυγής.

1 2

Ποτέ δεν πλησιάζουμε το ελεγχόμενο άτομο και δεν θα πρέπει 
να είμαστε εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενη επίθεση του, διότι 
κινδυνεύουμε να δεχτούμε χτυπήματα στο πρόσωπο στο σώμα 
μας στα γεννητικά μας όργανα



Τέτοια μέτρα είναι:
α) Η  εξουδετέρωση του  κακοποιού με χρήση τεχν ικώ ν  αυ
τοάμυνας.
β) Η  χρήση χημικώ ν.
γ) Η  χρήση τη ς  αστυνομικής ράβδου.
δ ) Η  χρήση του όπλου.

Ο ΡΘ Η  Θ ΕΣΗ  ΕΛΕΓ’ΧΟΝΤΟΣ 
1 2

Ο Αστυνομικός θα πρέπει να έχει απόστασιι ασφαλείας από τον 
ελεγχόμενο τουλάχιστον 2 μέτρα και η θέση του σώματος του να 
είναι τέτοια ώστε να μπορεί να αντιδρά σε οποιαδήποτε επιθετική 
ενέργεια του με το ένα πόδι εμπρός και τα χέρια  σε θέση άμυνας.

ΟΡΘ Ο Σ Τ ΡΟ Π Ο Σ Π ΡΟ ΣΕ ΓΓΙΣΗ Σ ΥΠΟΠΤΟΥ 
Δ υσ τυχώ ς πάρα πολλοί συνάδελφοι βρέθηκαν σε δυσχερή 

θέση αντιμετώ πισης υπόπτου  γ ια τ ί δεν είχαν τη ν  απαραίτη
τη  υποστήριξη από τον/την συνάδελφο. Το μ ήνυμα  που  θα 
πρέπει να  περάσει από τα παρακάτω  είναι: α) Π οτέ ο Α στυ
νομικός δεν λε ιτουργεί μόνος του. Α ντιθέτω ς επιβάλλεται 
να  λειτουργεί υποστηριζόμενος, β) Ο διάλογος με σωστή πα
ρουσία και στάση ετοιμότητας αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
στην ιεράρχηση τω ν μέσων άσκησης ελέγχου και υποδηλώ 
νει κ α τ’ αρχήν απλή αντιπαράθεση. (Βλ. π ίνα κας σελ 378)

Μ παίνοντας πλέον ουσιαστικά στο κύριο  αντικείμενο 
έρευνας και διδασκαλίας του βιβλίου θεωρούμε σκόπιμο να 
κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις και επισημάνσεις στοχεύ
οντας αποκλειστικά στον εμπλουτισμό τω ν γνώ σεω ν του 
Α στυνομικού ο οποίος, προσερχόμενος στο σημείο ελέγχου, 
έρευνας, σ ύλληψ ης και χειρο-πέδησης υπόπτου, πρέπει να 
γνω ρίζει τους κανόνες ασφαλούς προσέγγισης, ώστε και τα 
καθήκοντα του να  εκτελέσει ορθά και απρόσκοπτα και τη

ζωή του  ίδιου, του δράστη ή απειλούμενω ν τρ ίτω ν  να  
προστατεύσει.

ΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ Π ΡΟ Σ Ε Γ 
ΓΙΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ

Γ ία ορθή και ασφαλή προσέγγιση του Α στυνομικού 
στο σημείο ελέγχου απαιτείται:

Ορθή πληροφόρηση για  τον ύποπτο  και ενημέρωση 
για  κάθε στοιχείο που αφορά την  προσω πικότητα του 
(π.χ ηλικία , φύλο, εθνικότητα), το έγκλημα το οποίο δι- 
έπραξε ή απειλεί να  διαπράξει, αν είναι ή  όχι ένοπλος 
και τ ις  ειδικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο 
προσέγγισης (π.χ δημόσιος χώρος, κατοικία, σχολείο 
κ.λ.π).

Ορθός σχεδιασμός προσέγγισης ο οποίος εξαρτάται 
από τα ανωτέρω  (παρ. 1) αναφερόμενα.

Καλή φ υσ ική  κατάσταση τω ν επιλαμβανόμένων 
Αστυνομικών.

Ε παρκής γνώ ση μεθόδων αυτοάμυνας και αυτοπρο
στασίας, πλήρης υπηρεσιακή εξάρτηση και άριστη κα
τάσταση του φερόμενου οπλισμού.

Συνεργασία τουλάχιστον δύο Α στυνο μ ικ ώ ν  κατά 
τη ν  προσέγγιση.

Ύ παρξη εναλλακτικού σχεδίου επέμβασης.
Ψ υ χολογ ική  προετοιμασία - αποφ υγή  πανικού.
προσεγγίζοντας τον ύποπτο
Η απροσεξία και η  επιπολαιότητα κατά τον κρίσιμο 

χρόνο τη ς  προσέγγισης, η  λάθος εκτίμηση τη ς κατάστα
σης ή η  υποτίμησ η  τω ν  ικανοτήτω ν και δυνατοτήτω ν 
του υπόπτου  οδήγησαν πολλές

φορές μέχρι σήμερα σε θλιβερά λάθη που κόστισαν 
τη  ζωή πολλώ ν συναδέλφων. Ο Α στυνομικός πλησιάζο
ντα ς τη ν  περιοχή όπου εκτυλίσσεται ένα επεισόδιο ή  ευ- 
ρίσκεται κάποιος δράστης ή ύποπτος, θα πρέπει να  είναι 

προετοιμασμένος να  αντιμετω πίσει μια 
πολλή δύσκολη, ενδεχομένως και ένοπλη 
αντιπαράθεση. Η  συνεργασία με τον συ
νάδελφο του πρέπει να  είναι άψ ογη και οι 
τρόποι προειδοποίησης και συνεννόησης 
να  είναι γνω σ τοί πρ ιν  από τη ν  επέμβαση. 
Η  γνώ ση τω ν στοιχείω ν που  προαναφέρα- 
με και η  έγκαιρη  α ντίληψ η  τω ν  π ιθανώ ν 
ενδείξεων κ ινδύνου  και τω ν πραγματικώ ν 
περιστατικώ ν που αντιμετω πίζουν, απαλ
λάσσουν τους προσεγγίζοντες Α στυνομι
κούς από το άγχος το οποίο είναι, σε αυτές 
τ ις  περιπτώσεις, αναμφισβήτητα σύμμα
χος τη ς  ήττας. Η  σύγχυση, ο πανικός και 
το άγχος αλλά καμιά φορά και η υπερβο

λ ική  αυτοπεποίθηση ή οι παλληκαρισμοί οδηγούν στις 
περισσότερες τω ν  περιπτώ σεω ν σε δυσάρεστα αποτελέ
σματα γ ια  τη  ζωή του Α στυνομικού και σπιλώ νουν την  
εικόνα τη ς  Ε λληνικής Αστυνομίας.

Η  προσέγγιση του  Α στυνομικού στον ελεγχόμενο και 
η  έναρξη του  ελέγχου είναι το κρισιμότερο σημείο της 
Α στυνομικής παρεμβατικής διαδικασίας και είναι θέμα 
λ ίγω ν δευτερολέπτω ν τόσο η επ ιτυ χή ς όσο και η  ατυ-

'Ελεγχος - διάλογος με άτομο σε ορθή γωνία. 
Η τακτική αυτή καταβάλλει ψυχολογικά τον 
αντίπαλο και μειώνει τη διάθεσή του για  
αντίδραση.

Προσεχτική προσέγγιση 
και ταυτόχρονη σύλληψη.
Η παρουσία του δεύτερου 
συναδέλφου είναι καθοριστική.
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χή ς  έκβαση της. Οι επεμβαίνοντες πλησιάζουν τον ελεγχό
μενο από ξεχωριστές κατευθύνσεις, ώστε ο ένας να  ελέγχει 
και ο άλλος ευρισκόμενος πλάγια  σε γω νία  9 0 0 σε σχέση με 
τον ύποπτο  να  είναι σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, 
με το χέρι στο όπλο, δεδομένου ότι κα ι ο π ιο απλός έλεγχος 
ρουτίνας σε ένα άτομο μπορεί να  εξελιχθεί κάθε σ τιγμή  σε 
επ ικ ίνδυνη  και δυσάρεστη αντιπαράθεση.

Εφόσον αυτό δε συμβεί και ο ύποπτος υπακούσει, ακο
λουθεί η  διαδικασία εξουδετέρωσης, σύλληψης, χειροπέ
δη σης, έρευνας και συνοδείας, όπως στη συνέχεια περ ι
γράφουμε.

Π Α ΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ Ν  Π ΡΟ Σ Ε ΓΓΙ
ΣΗ ΥΠΟΠΤΟΥ

Οι τρόποι προσέγγισης, επέμβασης και σύλληψ ης ποικί- 
λουν και εξαρτώνται κάθε φορά από διαφορετικούς παρά
γοντες. Α ναφέρουμε τους κυριότερους α π ’ αυτούς.

Ο αριθμός τω ν  υπόπτω ν  και ο βαθμός επικ ινδυνότη- 
τας τους (π.χ άοπλος, ένοπλος, εγκληματική  οργάνωση 
κ.λ.π).

Ο χώ ρος στον οποίο βρίσκεται ο ύποπτος (π.χ α υτοκ ίνη 
το, πλατεία, οικία, πολυκατοικία, εκκλησία κ.λ.π).

Το φύλο, η  ηλικία, η εθνικότητα  και η  ιδιότητα του ελεγ
χόμενου.

Η διάθεση του υπόπτου  να προβάλλει αντίσταση.
Η  αιφνίδια αντίδραση του.
Η συμπαράσταση που έχει από τρίτους.
Ο αριθμός τω ν συμμετεχόντω ν Α στυνομικών.
Οι καιρικές συνθήκες.
Ο φωτισμός.
Το κοινω νικό περιβάλλον.
Οι εδαφολογικές και μορφολογικές ιδιαιτερότητες του 

χώ ρου προσέγγισης.
Σκόπιμα αναφέραμε στο 2° παράγοντα τη  λέξη εκκλη

σία και στον 3° τη  λέξη ιδιότητα, διότι όπως περιληπτικά  
θα δούμε στη συνέχεια υπάρχουν χώροι που απαγορεύεται 
η σύλληψ η καθώς και πρόσωπα τα οποία δεν συλλαμβάνο- 
ντα ι ή  δεν δεσμεύονται.

Χ ΡΗ ΣΙΜ ΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η διαδικασία επέμβασης, σ ύλληψ ης και το δικαίωμα 

προβολής αυτοάμυνας και χρήσ ης όπλω ν δεν είναι αυθαί
ρετες ενέργειες του Α στυνομικού αλλά καθορίζονται από 
τους Ν όμους του Κράτους.

Π εριπτώ σεις που  επιτρέπεται η  σύλληψ η Η  σύλληψ η 
με τη ν  οποία ο πολ ίτης στερείται του συνταγματικά  κα
τοχυρω μένου ατομικού δικαιώματος τη ς  προσω πικής του 
ελευθερίας, επιτρέπεται μόνο: α) αν πρόκειται γ ια  αυτό
φωρο κακούργημα, πλημμέλημα ή  πταίσμα και β) αν πρό
κειται γ ια  πρόσωπο που  καταδιώκεται νόμιμα.(Άρθρο 107 
Π.Δ. 141/91).

Κ ανόνες που  πρέπει να  τηρούνται κατά  τη  σύλληψ η 
Η σύλληψ η ω ς κρίσιμη σ τιγμή  για  το συλλαμβανόμενο

και το συλλαμβάνοντα είναι η  κ εντρ ική  εστία, ο πυρήνας 
θα λέγαμε της όλης διαδικασίας ο οποίος και γ ια  ασήμα
ν τη  αφορμή είναι δυνατό να  δημιουργήσει προϋποθέσεις 
απλής ή  και σκληρής αντιπαράθεσης. Υ πάρχει περίπτωση, 
γενεσιουργός α ιτία  του φαινομένου να  είναι τα  λάθη και η 
άγνοια  από τον Α στυνομικό βασικών κανόνω ν που θέσπι
σε ο νομοθέτης και πρέπει να  τηρούντα ι κατά τη  σύλλη
ψ η. Η  γνώ ση  τω ν  κανόνω ν αυτώ ν είναι απαρα ίτητη  διότι 
πέρα από τη ν  αναγκαία σειρά μέτρω ν αυτοπροστασίας και 
αυτοάμυνας που  εξασφαλίζουν τη  σω ματική του  ακεραιό
τητα, τον  θω ρακίζουν νομ ικά  και αποφεύγονται συνέπει
ες γΓ αυτόν ειδικά και το Α στυνομικό σώμα γενικότερα.

Σύμφω να με τα  άρθρα 118, 119,120 και 121 του Π. Δ. 
141/91:
α) Οι ανήλικοι που  εκούσια ή  ακούσια έχουν εξαφανιστεί, 
οι ψ υχοπαθείς και οι μεθυσμένοι δεν συλλαμβάνονται, 
απλώ ς περισυλλέγονται γ ια  προστατευτική  φύλαξη, μέχρι 
να  παραδοθούν στους οικείους τους, 
β) Π ρέπει να  αποφεύγεται η  σ ύλληψ η ατόμων που  βρί
σκονται μέσα σε πλήθος ή  ομάδα που  είναι σε ευθυμ ία  ή 
κάτω  από συνθήκες ή  περιστάσεις που  μπορεί να  προκα- 
λέσουν εξέγερση του π λήθους εναντίον τω ν Α στυνομικώ ν 
με συνέπεια διατάραξη τη ς  κο ινής ησυχίας και ματαίωση 
τη ς  σύλληψης, αν δεν υπάρχει κ ίνδυνος απόδρασης ή  εξα
φάνισης. Σ ’ α υτή  τη ν  περίπτω ση η σύλληψ η πρέπει να  
αναβάλλεται, διαφορετικά πρέπει να  επιχειρείται με ενι- 
σχυμένη  δύναμη και εφόσον πρόκειται γ ια  σοβαρή περί
πτωση. Γ ια ασήμαντα αυτόφω ρα πλημμελήματα καλό εί
να ι να  αποφεύγεται η  σ ύλληψ η σ’ αυτές τ ις  περιπτώσεις, 
προκειμένου να  μη δημιουργούνται χειρότερες καταστά
σεις.
γ )  Π ρέπει να  εξακριβώνεται κατά  τη  σύλληψ η, η  ταυτό
τη τα  και να  κοινοποιείται στον συλλαμβανόμενο το κατα
διω κτικό έγγραφο.
δ ) Η  σω ματική έρευνα γίνετα ι μετά τη  σύλληψ η η δε χει- 
ρο-πέδηση επιβάλλεται σε πρόσωπα επ ικ ίνδυνα  ή  ύποπτα  
φυγής.
ε) Ν α μ ην συλλαμβάνουν βάσει καταδιω κτικού εγγράφου 
άτομα που ασθενούν σοβαρά, ψ υχοπαθείς, εγκύους ή μη
τέρες βρεφών ηλικ ίας μέχρι τρ ιώ ν μ ηνώ ν και να  τη  ρουν 
τ ις  διατάξεις του  άρθρου 121τουΠ.Δ. 141/91. 
οχ) Ε πίσης κατά τη ν  αστυνομ ική  δράση, τη  σύλληψη, 
τη ν  προανάκριση και τη ν  κράτηση πολιτώ ν, ο Α στυνομι
κός οφείλει σύμφω να με τη  διαβεβαίωση που  δίνει στον 
Ε λληνικό  λαό κατά  τη ν  ανάληψ η τω ν καθηκόντω ν του 
ω ς δημόσιος λειτουργός, ν α  τη ρ εί στο έπακρο τ ις  διατάξεις 
του Κώδικα Δεοντολογίας Α στυνομικού που καθορίζει το 
Π.Δ. 254/04, σεβόμενος τα οριζόμενα από το Σ ύνταγμ α  και 
τους Ν όμους για  εξυπηρέτηση και προστασία τω ν  δικαι
ω μάτω ν τω ν  πολιτώ ν, αποφεύγοντας ακρότητες, απαγο
ρευμένες συμπεριφορές και ενέργειες που  απαξιώ νουν τον 
κοινω νικό του ρόλο.

Τόπος και χρόνος σ ύλληψ ης
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1. Η σύλληψ η διωκόμενων προσώπων εφόσον συντρέχουν 
οι νόμιμες προϋποθέσεις, ενεργείται οποιαδήποτε ώρα της 
ημέρας ή  τη ς  νύχτας:
α) Σε δημόσιους χώ ρους χω ρ ίς κανένα περιορισμό, 
β) Σε κατοικίες εφόσον ο ένοικος ζητήσει ρητά  τη ν  είσοδο, 
χω ρ ίς καμία διατύπωση. Η  παρά τη  θέληση του ενοίκου είσο
δος σε κατοικία  για  σύλληψ η νόμιμα καταδιωκόμενού προ
σώπου επιτρέπεται μόνο σε ανακριτικό υπάλληλο παρουσία 
εκπροσώπου τη ς δικαστικής εξουσίας. Μ έχρις αφίξεως τω ν 
αρμοδίων οι επ ιληφθέντες Α στυνομικοί φρουρούν τη ν  κα
τοικία προς πρόληψ η απόδρασης και ειδοποιούν τη ν  υπηρε
σία τους.
2. Δεν επιτρέπεται η  σύλληψ η κατά τη  διάρκεια τη ς  ιερουρ
γίας μέσα σε οικοδόμημα προορισμένο γ ια  τη  θεία λατρεία 
οποιοσδήποτε θρησκείας. (Άρθρο 108 Π.Δ. 141/91).

Πρόσωπα τω ν οποίων δεν επιτρέπεται ·η σύλληψ η
1. Δεν υπόκειντα ι στη δικαιοδοσία τω ν ελληνικώ ν δικαστηρί 
ω ν και κατά συνέπεια δεν συλλαμβάνονται:
« ) Οι αρχηγο ί τω ν ξένων Κρατών.
β) Οι δ ιπλω ματικο ί αντιπρόσωποι αυτών, οι διαπιστευμέ
νοι σ την Ελλάδα. Ως διπλω ματικο ί αντιπρόσωποι νοούνται 
οι πρεσβευτές, οι έκτακτοι απεσταλμένοι, οι πληρεξούσιοι 
Υπουργοί, οι πρόσεδροι Υ πουργοί και οι εντεταλμένοι τω ν 
διεθνώς αναγνω ρισμένω ν Κρατών.

Το προσωπικό του προξενείου δεν θεωρείται διπλωματικό,

εκτός αν είναι επιφορτισμένο με διπλω ματική  αποστο
λή.
γ) Το προσωπικό της διπλω ματικής αντιπροσω πίας ξέ
νου Κράτους, το διαπιστευμένο στην Ελλάδα. Ως προ
σωπικό δ ιπλω ματικής αντιπροσωπείας θεωρούνται οι 
στρατιωτικοί, οι τεχν ικο ί ακόλουθοι και το διοικητικό 
προσωπικό (γραμματείς, αρχειοφύλακες, ιερείς κ.λ.π.) 
ω ς και τα μέλη του δ ιο ικητικού και τεχνικού  προσω
π ικού  διπλω ματικής αποστολής, 
δ) Τα μέλη της οικογένειας τω ν προσώπων που ανα- 
φέρονται στις περιπτώ σεις α και β που κατοικούν μα
ζ ί τους.
ε) Το υπηρετικό  προσωπικό τω ν προσώπων που  ανα- 
φέρονται στις περιπτώ σεις α και β όταν είναι τη ς  ίδιας 
υπηκοότητας.
οχ) Ό λ α  τα άλλα πρόσωπα που  απολαμβάνουν του προ
νομίου τη ς  ετεροδικίας λόγω  τω ν συμβάσεων με άλλα 
Κ ράτη ή  τω ν γενικά  παραδεκτών διεθνών εθίμων.
2 Δε συλλαμβάνονται οι βουλευτές κατά τη  διάρκεια 
τη ς  βου λευτική ς περιόδου χω ρίς τη ν  άδεια τη ς  Βουλής, 
εκτός αν πρόκειται γ ια  αυτόφωρο κακούργημα. Ε πίσης 
δε συλλαμβάνονται γ ια  πολι τικά  εγκλήματα οι βουλευ
τές τη ς  Βουλής που  διαλύθηκε, από τη  διάλυση τη ς  και 
ω ς τη ν  ανακήρυξη τω ν βουλευτώ ν τη ς  νέας Βουλής. 
(Άρθρο 109 Π.Δ 141/91). ]
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Το ιστορικό ΤΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Η  α ν α γ έ ν ν η σ η  στη Δύση (15ος -18ος α ι.) και η αναβίωση τω ν 
σύγχρονω ν Ο λυμπιακώ ν Α γώ νω ν το 1896 σ την Α θήνα στηρίχθηκαν στις 
ακατάλυτες αξίες, στις συνιστώσες τη ς  Ο λυμπιακής Αρετής. Για τη  δ ι
ατήρηση αυτού  του Ο λυμπιακού Ιδεώδους επανιδρύθηκαν οι Ο λυμπια
κ ο ί Α γώ νες με σκοπό να  συγκεντρώ νοντα ι ανά τετραετία  οι νέοι από όλες 
τ ις  γω νιές τη ς  Γης σε ένα προσκλητήριο ευγενούς άμιλλας και ειρηνικού 
συναγωνισμού. Το βαθύ νόημα τω ν  Α γώ νω ν που  εμπνεύστηκε ο ιδρυ
τή ς  τους Π ιέρ ν τε  Κ ουμπερτέν από τη ν  Αρχαία Ελλάδα δεν ήταν τυχαίο, 
αφού το αγω νιστικό πνεύμα και το αθλητικό ιδανικό απόκτησαν πράγμα
τι, για  πρώ τη  φορά στην ανθρώ πινη  ιστορία, καίρια θέση στην κο ινω νι
κή ζωή τη ς  Αρχαίας Ελλάδας. Ο O sterhoudt ισχυρίζεται ότι τον Κ ουμπερ
τέν τον συγκινούσε η δυνατότητα  του αθλητή  γ ια  τελειότητα, η  επίτευξη 
αυτού που οι Έ λ λ η ν ες  αποκαλούσαν «Αρετή», και γ ια  αυτό δημιούργησε 
ένα κίνημα, μία φιλοσοφία «σκοπός της οποίας ήταν  να  υλοποιήσει αυτές 
τ ις  δυνατότητες στην α θλητική  κονίστρα».

Η  σύγχρονη  αναβίωση τω ν Ο λυμπιακώ ν Α γώ νω ν τον 19ο αιώνα ήταν 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο Π ιερ ν τε  Κ ουμπερτέν εκτός από εκπαι
δευτικός, ή ταν  επίσης φιλόσοφος, αστρονόμος, ιστορικός, δημοσιογράφος, 
καλλιτέχνης, πολιτικός, και φίλαθλος. Ξεκίνησε ένα πρόγραμμα σωματι
κή ς αγω γής μέσα στο πλαίσιο του Ε θνικού  εκπαιδευτικού προγράμματος. 
Ό π ω ς  και οι περισσότεροι Ευρω παίοι του τέλους του 19ου αιώνα, είχε 
ενθουσιαστεί από τ ις  νέες τότε αρχαιολογικές ανακαλύψ εις τη ς μ υθ ική ς 
Τροίας και τω ν ερειπίων τη ς Αρχαίας Ο λυμπίας. Κ άποτε ο Π ιέρ ν τε  Κου-

“Κάποτε ο Πιέρ ντε Κουμπερτέν έγραψε: «τίποτε άλλο στην αρχαία ιστορία 
δεν μου έχει δώσει περισσότερη τροφή για σκέψη από την Ολυμπία»
(Κ ουμπερτέν Π ., 1908, 89)
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“Επιθυμία του Γάλλου μεταρρυθμιστή ήταν να δημιουργήσει ένα πλαίσιο 
στο οποίο μπορούν να ενταχθούν όλοι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από 
θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις.

μπερτέν έγραψε: «τίποτε άλλο στην αρχαία ιστορία δεν μου 
έχει δώσει περισσότερη τροφή γ ια  σκέψη από τη ν  Ολυμπία» 
(Κουμπερτέν Π., 1908, 89).

Ε π ιθυμ ία  του Γάλλου μεταρρυθμιστή ήταν  να  δημιουρ
γήσει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορούν να  ενταχθούν όλοι οι 
άνθρωποι, ανεξάρτητα από θρησκευτικές και πολιτικές πε
ποιθήσεις. Ο Κ ουμπερτέν επηρεάστηκε πάρα πολύ από τον 
Ά γγλο παιδαγωγό Thom as Arnold, ο οποίος διεύθυνε το σχο
λείο «Rugby School». Π ίστευε μάλιστα άτι το σχολείο αυτά 
είχε πολλές ομοιότητες με τη ν  κλασσική αρχαιότητα. Ε κεί 
ο συναγωνισμός αποτελούσε βασικό μέρος τη ς  αγω γής τω ν 
παιδιών. Ο Κ ουμπερτέν έγραψ ε και βιβλίο σχετικά με το σύ
στημα του Arnold με τίτλο  «L’ Education en Angletere».

Προσπάθησε να  εισάγει σ την πατρίδα του το Α γγλικό 
αυτό σύστημα, το οποίο τόσο θαύμαζε, αλλά χω ρ ίς επ ιτυ 
χία, καθώ ς σ την πατρίδα του η Φ υσ ική  Α γω γή βρισκόταν σε 
νηπ ιακό  στάδιο. Υπήρχε η  εντύπω ση ότι ο αθλητισμός «δια
μορφώνει το χαρακτήρα», αν εκτελείται με έντιμο τρόπο και 
ότι η αλληλεπίδραση στον αθλητικό χώρο προάγει τη ν  φ ι
λία και την  καλή θέληση. Σε αυτό το πνεύμα ο Κουμπερτέν 
έλεγε: «Γιατί να  μ η ν  επεκτείνουμε αυτή  τη ν  ιδέα πέρα από 
τα σχολικά προαύλια σε έναν παγκόσμιο αθλητικό στίβο;» Οι 
Ο λυμπιακοί Α γώνες θα πάντρευαν τα ιδεώδη τω ν Α γγλικώ ν 
ιδιωτικώ ν σχολείων και την  α γγλ ική  αθλητική  συμπεριφο
ρά με ένα αναθεωρημένο κλασσικό-ελληνικό αθλητικό πρό
τυπο, στο πλαίσιο ενός ευγενούς αγώνα.

Έ τσ ι, ο Κ ουμπερτέν συνέδεσε τη ν  ιδέα μιας διεθνούς 
αθλητικής εκδήλωσης, που θα προσέλκυε αθλητές από όλο 
τον κόσμο, με τη ν  ιδέα τω ν αρχαίων Ε λληνικώ ν Ο λυμπια
κώ ν Α γώνων. Η  ελπίδα του ήταν  να  τιμηθούν οι νέοι, η  υγεία  
τους, οι αξίες τους και το αθλητικό τους ταλέντο, να  εξάρει 
τον αθλητή  και να  συνενώσει τη ν  κοινωνία και ολόκληρο 
τον κόσμο. Αφιέρωσε τη  ζωή του σε αυτό το όνειρο. Με κύριο 
μέλημά του, την  αγω γή τω ν παιδιώ ν τη ς  Γαλλίας και συνεχή 
επιδίωξή του τη ν  εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ο Κ ουμπερτέν 
έγραψ ε συνολικά περίπου 25 βιβλία και περισσότερα από 200 
άρθρα σχετικά με τη  μόρφωση τω ν νέων, τη ν  Φ υσική αγωγή,

τους Ο λυμπιακούς αγώ νες και τη ν  φιλοσοφία τους κα
θώς και τη ν  ανάγκη τη ς ανασύστασής τους. Σε ένα από 
τα βιβλία του έγραφε ότι οι Γερμανοί έχουν προ καιρού 
ανακαλύψ ει τη ν  Ολυμπία, ενώ οι Γάλλοι πρέπει ν α  δώ
σουν στο θεσμό τη ν  παλιά του αίγλη.

Μ έχρι να  καθιερώσει τους Ο λυμπιακούς Α γώνες συ
νάντησε πολλές δυσκολίες καθώ ς πολλοί π ίστευαν ότι ο 
θεσμός αυτός, που  είχε πεθάνει πρ ιν  από 2.500 χρόνια, 
δε θα ήταν  δυνατόν να  αναβιώσει. Δεν πρέπει να  παρα
βλέπουμε το γεγονός ότι τη ν  εποχή εκείνη ο αθλητισμός 
θεωρείτο απασχόληση αναψ υχής και σω ματικής αγω 
γ ή ς  προαιρετικού και διόλου υποχρεω τικού χαρακτή
ρα. Ό τ α ν  έπειτα από αρκετά έτη οι Ο λυμπιακοί Α γώ
νες είχαν πλέον στερεωθεί στη συνείδηση τω ν λαών, ο 
εμπνευστής τους και δημιουργός του  ιδεολογικού τους 
πλαισίου, ο Π ιερ ν τε  Κ ουμπερτέν έγραφε:

«Αυτό το έργον, όταν το ήρχιοα, κανείς δεν έδειχνε 
διάθεσιν να το καταλάβτι, (νόμισαν ότι εττίστευα εις μ ι
αν φαντασίαν, που ευρίσκετο πέραν από την σύγχρονον 
πραγματικότητα. Ό μω ς παρόμοιαι κ ρ ιτικα ί μ ε  άφηναν 
αδιάφορον, διότι τας είχα  προϊδεί... Α π  ’ όλος τας δυνάμεις 
που συγκλονίζουν τον σύγχρονον κόσμον και γσνιμοποι- 
ούν τον πολιτισμό του, δεν υπάρχει καμμία, εις την οποί
αν ημπορεί κανείς να βασισθη καλύτερον, όσο και όπω ς 
εις τον Α θλητισμόν. Δ ιότι ο Α θλητισμός είναι δύναμις, που 
ανταποκρίνεται προς όλος τας σημερινός ανάγκας του αν
θρώ που...»

Θεμελιώδες στοιχείο τω ν Α γώνων ήταν ο τρόπος με 
τον οποία οι αθλητές θα συμμετείχαν στην Ο λυμπιακή 
αναμέτρηση. Θεσπίστηκε ένας αθλητικός κώ δικας συ
μπεριφοράς παρόμοιος με εκείνον τω ν Ιδιω τικώ ν Σχο
λείων τη ς  Α γγλίας του 19ου αιώνα. Ο κώδικας αυτός, 
που  θεωρείτο ένα βασικό στοιχείο της έννοιας που  τώ 
ρα αποκαλείται «Ολυμπισμός», ήταν  μέρος μ ιας κοινω 
ν ικ ή ς  φιλοσοφίας που  εξήρε τη  δυνατότητα  του αθλη
τισμού να  λειτουργεί ω ς μέσον / παράγοντας ηθικής, 
υπό  τη ν  προϋπόθεση ότι οι αγώ νες θα διεξάγονταν δί-

[  3 9  ]  Α /Α



τ
[  ολ υμπι ακωΜ γ ωνες  :

καια και έντιμα. Α υτή  η  ηθική  επ ιταγή  της 
έντιμης συμμετοχής τω ν αθλητώ ν στους 
Ο λυμπιακούς Α γώνες ήταν  συμβιω τική εν
σωμάτωση του αρχαίου Ε λληνικού  αθλη
τισμού και του αθλητικού πο ιοτικού  ιδεώ
δους του Κουμπερτέν.

Το 1889 ο C oubetrin μόλις 26 ετώ ν ανέ
λαβε τη  διοργάνωση Συνεδρίου Φ υσικής 
Αγωγής, με εντολή της Γαλλικής Κυβερ- 
νήσεως. Ε φτά χρόνια  αργότερα, το 1906, 
συγκάλεσε τη  Σ υμβουλευτική  Σύνοδο για  
τη ν  Τέχνη, τη  Λ ογοτεχνία και τον Α θλητι
σμό. Κατά τη ν  εναρκτήριο ομιλία του εξήγησε ότι η  ιδέα 
του ήταν «να ενώσει με νόμιμο γάμο, τους δύο πάλαι πο
τέ διαζευγμένους: τους Μ ύες και το Πνεύμα». Πρόσθεσε 
δε, με σαρκασμό: «δε θα ήταν  σύμφωνο με τη ν  αλήθεια το 
να  διακινδυνεύσει κανείς τη ν  υπόθεση ότι φλογερά συ
ναισθήματα τους παροτρύνουν σήμερα να  προχωρήσουν 
με αμοιβαία συνύπαρξη». Το 1912 χάρη στις προσπάθειες 
του Κ ουμπερτέν εγκαινιάσθηκαν οι Ο λυμπιακοί Α γώνες 
Τ έχνης και Λ ογοτεχνίας οι οποίοι επιβίωσαν ω ς το 1952, 
όταν δυνάμει μ ιας ατυχέστατης απόφασης του τότε Π ρο
έδρου τη ς  Δ.Ο.Ε., Ζ ίγκφρηντ Έ ντσ τρομ , η  ευγενής αυτή 
άμιλλα ανεστάλη. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο τω ν υπο 
βαλλόμενων έργω ν τέχνη ς και λογοτεχνίας στο δ ιαγω νι
σμό αυτό ήταν  αφιερωμένα στο θέμα τω ν αρχαίω ν αγώ 
νω ν  ή συνδεδεμένα με αυτούς. Τ ην αρχή τη ς  Ο λυμπιάδος 
Λ ογοτεχνίας έκανε ο ίδιος ο Κ ουμπερτέν στέλνοντας το 
1912 στους Α γώνες της Στοκχόλμης το ποίημά του με τ ίτ 
λο «Ωδή στον Αθλητισμό». Α ποτελεί μ ία  από τ ις  πιο θεα
ματικές εκφράσεις τω ν αιω νίω ν ιδανικώ ν του αθλητισμού 
και τω ν δεσμών τους με τη ν  αρχαία έννοια μιας εξισορρο
πημένης ομορφιάς που  έχουν γραφ τεί επ ί παγκοσμίου επ ι
πέδου.

Το 1892, στο αμφιθέατρο τη ς  Σορβόννης, εορτάστηκαν 
τα 5 χρόνια  από τη ν  ίδρυση τη ς  ένωσης τω ν Γαλλικών 
Α θλητικώ ν Σωματείων. Ο Κουμπερτέν, Γενικός Γραμμα
τέας της 'Ενω σης, εκφώνησε εμπνευσμένο και πρω τοπο
ριακό λόγο, στον οποίο γ ια  πρώ τη  φορά αναφέρθηκε δημό
σια «εις της ανασυστάσεως τω ν Ο λυμπιακώ ν Α γώνων, επ ί 
βάσεων συγχρονισμένω ν και συμφώ νω ν προς τον νεώτε- 
ρον βίον». Το νόημα τω ν λόγω ν του δεν κατανοήθηκε και 
η ευχή  του δε βρήκε καμία ανταπόκριση. Ο Κ ουμπερτέν 
δεν αποθαρρύνθηκε, αλλά επωφελούμενος προγραμματι
σμένου Δ ιεθνούς Συνεδρίου με θέμα τον φιλαθλητισμό,

εντάσσει ω ς όγδοο και τελευταίο θέμα το: 
«Π ερί δυνατότητας τη ς  ανασυστάσεως τω ν 
Ο λυμπιακώ ν Αγώνων». Ο Κ ουμπερτέν έχο
ντα ς τη ν  προηγούμενη  π ικρή  εμπειρία και 
φοβούμενος ειρω νικά σχόλια ή τα ν  επ ιφυλα
κτικός και προσπαθούσε να  δημιουργήσει 
τ ις  κατάλληλες συνθήκες. Γ ια να  προδια
θέσει ευνοϊκά τους συνέδρους δημιούργη
σε μια περιρρέουσα Ε λληνική  ατμόσφαιρα. 
Εξασφάλισε τη  συμμετοχή του Διαδόχου 
του Ε λληνικού  θρόνου Κ ω νσταντίνου με
ταξύ τω ν  επ ίτιμ ω ν μελώ ν του Συνεδρίου, 

επεδίωξε κ ι επέτυχε τη ν  αποστολή ευχετηρίου τηλεγραφή
ματος του Βασιλέαν; τω ν Ε λλήνω ν Γεω ργίου Α ' και ανέθε
σε τη ν  επ ίτιμη  αντιπροεδρία στον Πρόεδρο του Π.Γ.Σ., Ιω
άννη  Φωκιανό. Ε υτύχησ ε ν α  έχει συμπαραστάτη του  τον 
αντιπρόσωπο του Π ανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, 
Δ ημήτριο Βικέλα. Από το 1892 έω ς το 1894 ο Κ ουμπερτέν 
έκανε ότι μπορούσε για  να  πείσει ακόμη και τους πιο δύ
σπιστους για  τη ν  αναβίωση του  θεσμού. Από τις  16 έω ς 23 
Ιουνίου 1894, στο Παρίσι, στο επιβλητικό αμφιθέατρο του 
Π ανεπιστημίου τη ς  Σορβόννης, παρουσία 2.000 ακροατών 
και εκπροσώπων αθλητικώ ν συλλόγω ν από 13 χώρες, έλα
βε χώρα το «Διεθνές Α θλητικό Συνέδριο». Εμπνευστής, δ ι
οργανω τής και εμ ψ υχω τή ς του  Συνεδρίου ο Γάλλος πα ι
δαγω γός και οραματιστής Βαρώνος P ierre de Coubertin. 
Π ρω ταγω νιστική  φυσιογνω μία  του Συνεδρίου, ο Έ λ λ η 
νας λόγιος Δ ημήτριος Βικέλας, που  τύχη  αγαθή εκπροσώ
πησε στο Συνέδριο τον Π ανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο 
(Π. Γ. Σ.).

Η  πρόθεση του Κ ουμπερτέν ήταν  να  αναβιώσει τους 
Ο λυμπιακούς Αγώνες, να  τους εκλαϊκεύσει μέσω της πρα
κ τ ικ ή ς  του αθλητισμού ω ς εξαιρετικού παράγοντα υγε ί
ας και γ ια  τη ν  αρμονική ανάπτυξη  του ατόμου. Επιπλέον, 
να  προάγει την  καλή θέληση τω ν λαών ανεξαρτήτως εθνι
κότητας, φυλής, θρησ κευτικής π ίστης και πολιτικώ ν «πι
στεύω». Η  εκπλήρωση ενός τόσο ευγενούς στόχου με επ ί 
πλέον τόσο αξιόλογο ιστορικό παρελθόν, απαιτούσε διορα
τικότητα  και επιμονή - ιδιότητες τ ις  οποίες ο Κ ουμπερτέν 
όχι μόνο κατείχε αλλά ήξερε και πώ ς να  κ ινείτα ι γ ια  να  ξε
περνάει τη ν  πρόκληση τω ν  πολλαπλώ ν δυσκολιών.

Ο Κουμπερτέν, σε όλη τη  διάρκεια τη ς  σταδιοδρομίας 
του, είχε α ντιλη φ θεί τη ν  οικουμενική  σημασία του Ο λυ
μπιακού Κινήματος. Ή δ η , από το τέλος του 19ου αιώνα, 
είχε καταλάβει ότι ο αθλητισμός επρόκειτο να  γίνει ένα βα-

“'Ηδη, από το τέλος τον 19ον αιώνα, ήχε καταλάβει ότι ο αθλητισμός επρόκειτο 
να γίνει ένα βαχπκό εφαλτήριο ανάπτυξης στη λαϊκή καλλιέργεια, και ότι ως 
σωματική δραστηριότητα ήταν πρσφανώς παγκοσμιοποιήσιμος και αποτελούσε 
ένα μέσο επαφής κι επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών ”
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a Ό Κουμπερτέν υιοθέτησε μια λογική δομή του Κινήματος 
Το θεώρησε ηθική πρόκληση για τη δημοκρατική και διεθνή 
του αθλητισμού και θεώρησε ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην ειρήνη

σικά εφαλτήριο ανάπτυξης στη λαϊκή  καλλιέργεια, και ότι ως 
σωματική δραστηριότητα ήταν προφανώς παγκοσμιοποιήσι- 
μος και αποτελούσε ένα μέσο επαφής κ ι επ ικοινω νίας μεταξύ 
τω ν διαφόρων πολιτισμών. Μ ιλώ ντας μάλιστα γ ια  τους αγώ 
νες έλεγε: «Η  γοητεία τους έγκειτα ι στο γεγονός ότι έχουν αρκετά  
ανθρώ πινη κλίμακα  ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες όλων των 
ανθρώ πω ν από ημιάγρια  σε υπερπολιτισμένη κατάσταση».

Οι εργασίες του συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με τη ν  έκ
φραση τη ς  ευχής να  διοργανωθούν στην Α θήνα οι Α ' Διε
θνείς Ο λυμπιακοί Α γώνες το 1896. Επίσης, συγκροτήθηκε 
η πρώ τη  14μελής Δ ιεθνής Ο λυμπιακή Ε π ιτροπή  (Δ.Ο.Ε.) 
με Πρόεδρο το Δ ημήτριο Βικέλα και Γενικό Γραμματέα τον 
Κουμπερτέν, ο οποίος και είχε τη  μεγαλύτερη  επιρροή σε όλα 
τα μέλη.

Στο Συνέδριο αυτό, τη ν  οργάνωση τω ν Α γώ νω ν του  1896, 
διεκδίκησαν ακόμη η Σουηδία και η  Ο υγγαρία, αλλά ο Κ ου
μπερτέν και ο Βικέλας επέμειναν οι αγώ νες να  γ ίνο υν  στην 
Αθήνα, όπω ς κι έγινε. Κατά αυτόν τον τρόπο, ο Κ ουμπερτέν 
και οι συνεργάτες του συνέδεσαν τους Ο λυμπιακούς Α γώνες 
και τη ν  εργασία τη ς  Δ ιεθνούς Ο λυμπιακής Ε π ιτροπής με τη ν  
Ο λυμπιακή φιλοσοφία που  είναι γνω σ τή  ως «Ολυμπισμός». 
Έ τσ ι, ο Π ιερ ν τε  Κ ουμπερτέν έγινε ο πατέρας τω ν σύγχρο
νω ν  Ο λυμπιακώ ν αγώ νω ν δημιουργώ ντας εκούσια ένα κ ίν η 
μα που  έφθανε στο αποκορύφωμά του κάθε τέσσερα χρόνια, 
με τη  μορφή τω ν Ο λυμπιακών. Α υτό το κ ίνημα  που ονομά
στηκε από τον Κ ουμπερτέν «Ολυμπιακό» δεν μπορούσε στα 
μάτια του ιδρυτή  του - να  περιοριστεί στον οργανω τικό και 
θεσμικό τομέα (Δ.Ο.Ε., Ε.Ο.Ε., Δ.Ο.Α, Ο λυμπιακοί Αγώνες), 
αλλά χρειαζόταν και πνευματική  υποστήριξη. Ο Κ ουμπερτέν 
ονόμασε αυτή  τη ν  φιλοσοφία «Ολυμπισμό».

Οι μεταρρυθμίσεις στις μεθόδους διδασκαλίας που  ήθελε 
ο Κ ουμπερτέν βασίζονται σ την ιδέα της ενότητας, πνεύματος 
και σώματος στην ανάπτυξη  τω ν ανθρώ πω ν και τη ν  ατομι
κή  βελτίωση μέσω τη ς  συμμετοχής στον αθλητισμό. Ο Κου
μπερτέν πίστευε επίσης στο ιδεώδες του ερασιτεχνισμού, το 
οποίο θεωρούσε ότι προστατεύει τον αθλητισμό από τον «πό
θο για  νίκη». Ή θ ελ ε  να  συνδέσει τη  φιλοσοφία του με τ ις  
αθλητικές αρχές, όπως τη ν  άμιλλα, τη ν  τήρηση γραπτώ ν και 
προφορικών κανόνω ν του αθλητισμού και με τη ν  «άρνηση 
χρήσης αθέμιτου ανταγωνισμού». Ο Κ ουμπερτέν αφιέρωσε 
το υπόλοιπο τη ς ζωής του και τη ς περιουσίας του γ ια  την  
προώθηση τη ς φιλοσοφίας του.

Ο Κ ουμπερτέν επισήμανε επανειλημμένα τη ν  άποψη ότι 
οι Ο λυμπιακοί Α γώνες αποτελούν τη ν  ευκαιρία γ ια  να  έρθει 
στην επιφάνεια η εκπαιδευτική  τους βάση και να  θυμηθεί ο 
κόσμος τους πρω ταρχικούς και αθάνατους στόχους του Ο λυ
μπισμού. Τα γραπτά  του Κ ουμπερτέν και τω ν οπαδών του εί
να ι γεμάτα από ηθικές ρήσεις που  συνδέουν τον αθλητισμό 
με τη ν  ηθική  παιδεία. Ο αθλητισμός διαθέτει «τη δύναμη μ ι

ας ελεύθερα εκφρασμένης ηθικότητας», μια «μεγαλο
πρέπεια έκφρασης», μπορεί να  είναι «έντιμος», να  «δια
μορφώνει χαρακτήρες». Η  γλώσσα του αθλητισμού, και 
ιδιαίτερα τω ν Α γώ νω ν έχει ηθικές προεκτάσεις, υπονο
ώ ντας ότι το αποτέλεσμα δεν είναι το μόνο πράγμα που 
λαμβάνεται υπόψ η, και ότι αν η  ν ίκη  δεν επ ιτυγχάνετα ι 
με τον δέοντα τρόπο, τότε όλη η δραστηριότητα είναι 
απλώ ς μία μονομαχία. Η  ευγενής άμιλλα είναι στοιχείο 
κλειδί τη ς  φιλοσοφίας του Ο λυμπισμού, και προσδοκία 
του Κ ουμπερτέν ήταν  ο Ο λυμπιακός αθλητής να  κατα
σ τεί πρότυπο γ ια  τους νέους.

Άλλωστε, μια από τ ις  τέσσερις θεμελιώδεις π τυ χές  
του  αθλητισμού -σύμφωνα με τον Κ ουμπερτέν - ήταν 
το παιδαγω γικό περιεχόμενό του. Ο αναγεννημένος 
Ο λυμπισμός εμφανίστηκε άρρηκτα συνδεδεμένος με 
μια παιδαγω γική  αποστολή ανά τον σύμπαντα κόσμο 
(ArweihUer Ε., 1999, 55-6). Ο Bilinski Β. (1989, 52) ονο
μάζει τον Κ ουμπερτέν αληθινό απόστολο του αθλητι
σμού και λαϊκό θεολόγο τη ς  Ο λυμπιακής Ιδέας. Ή τ α ν  
κατά τον Bilinsky, «κυρίως παιδαγωγός και αναμορφω
τή ς τη ς  παιδείας». Η  αναβίωση τω ν Ο λυμπιακώ ν αγώ 
νω ν  από μέρους του και η προσπάθεια ώθησης τω ν 
νέω ν γ ια  τη ν  ενασχόλησή τους με το χώρο του  αθλητι
σμού, ξεκίνησαν περισσότερο ω ς προσπάθεια συμβολής 
σ την εκπαίδευση και λιγότερο ω ς προσπάθεια προβο
λής του αθλητισμού ω ς δραστηριότητας. Α νάλογες από
ψ εις εκφράζονται και στην «Ο λυμπιακή Χάρτα», όπου 
αναφέρεται ότι ένας από τους στόχους τη ς  Ο λυμπιακής 
Κ ίνησης είναι η διαπαιδαγώγηση τω ν νέω ν μέσω του 
αθλητισμού.

Έ τσ ι, ο Κ ουμπερτέν και οι συνάδελφοί του με την  
οργάνωση τω ν Α γώ νω ν και τ ις  εργασίες τη ς  Δ ιεθνούς 
Ο λυμπιακής Ε π ιτροπής διαμόρφωσαν μ ία  σειρά ιδανι
κώ ν και καθιέρωσαν τον «Ολυμπισμό». Ο ι πρω τότυπες 
εκδόσεις της Ο λυμπιακής Χάρτας, η οποία καταρτίστη
κε από τον Κ ουμπερτέν και τη  Δ ιεθνή Ο λυμπιακή Ε π ι
τροπή, παρέθεταν τέσσερις γενικούς στόχους:
1. Τ ην προώθηση της ανάπτυξης τω ν φυσ ικώ ν και ηθι
κώ ν αξιών που αποτελούν τη ν  βάση του αθλητισμού.
2. Τ ην εκπαίδευση τω ν νέω ν μέσω του αθλητισμού στο 
πνεύμα της καλύτερης κατανόησης αλλήλω ν και σε 
πνεύμα φιλίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία  ενός κα
λύτερου και πιο ειρηνικού κόσμου.
3. Τ η  διάδοση τω ν Ο λυμπιακώ ν αρχώ ν σε όλο τον κό
σμο, δημιουργώ ντας έτσι κλίμα διεθνούς συνεργασίας.
4. Τ η  σύσφιξη τω ν  σχέσεων μεταξύ τω ν αθλητώ ν του 
κόσμου σε μια μεγάλη γιορτή  του αθλητισμού, τους 
Ο λυμπιακούς Αγώνες.

Ο Κ ουμπερτέν υιοθέτησε μια λογική  δομή του Κινή-
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66Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν το 1896 στην Αθήνα, στο 
Παναθηναοκό στάδιο. Συμμετείχαν 13 κράτη και 311 αθλητές ”

ματος Ε ιρήνης. Το θεώρησε η θική  πρόκληση γ ια  τη  δημο
κρατική  και διεθνή διάρθρωση του αθλητισμού και θεώ
ρησε ότι συμβάλλει ουσιαστικά στην ειρήνη. Δεν υπέταξε 
όμως τη ν  Ο λυμπιακή Κ ίνηση στο Κ ίνημα Ε ιρήνης, αλλά 
εξάγνισε τον αθλητισμό μέσω αυτού:

«Ο Κ ουμπερτέν χρησιμοποιεί τη  νεφέλη τη ς  Ο λυμπίας 
ω ς μέσο επιρροής γ ια  ένα σύγχρονο σχέδιο, το οποίο θέλει 
να  το διαποτίσει και να  το στηρίξει με μοντέρνο Ε λληνι
σμό και να  το συμβολίσει σε νέους Ο λυμπιακούς Αγώνες. 
Το σχέδιό του δεν είναι ένα θέαμα που  έχει ξαναϊδωθεί 
όπως τα «επίκαιρα» τη ς εποχής του, αλλά πρέπει να  υ π η 
ρετήσει τ ις  εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στον αθλητισμό 
και τη ν  εδραίωση τη ς  ειρήνης.

Τα παρακάτω  λόγια απηύθυνε ο Π ιερ ν τε  Κ ουμπερτέν 
προς τη  νεολαία όλου του κόσμου στις 17 Α πριλίου του 
1927 μ ιλώ ντας σ την αρχαία Ολυμπία, επ ί τη  ευκαιρία της 
αποκάλυψ ης της αναμνηστικής στήλης τη ς  αναβίωσης 
τω ν Ο λυμπιακώ ν Α γώνων. Ε ίπε λοιπόν τα  εξής:

«Στον σύγχρονο κόσμο, τον γεμάτο αττό ατελείω τες δυνα
τότητες, αλλά  που ταυτόχρονα α πειλείτα ι από επικίνδυνες κα

ταπτώ σεις, ο Ο λυμπισμός μ π ο ρ εί να αποτελέσει ένα σχολείο  
ηθικής αγνότητας κ ι ευγένειας όσο και φυσικής ενέργειας και 
αντοχής. Α υτό  όμως, μ ε  την προϋπόθεση ότι θα αναπτύσσε
τε συνεχώ ς την αντίληψ η σας για  την αθλητική τιμή  και την  
αφιλοκέρδεια στο ύψος της μ υ ϊκ ή ς σας ανάπτυξης. Το μέλλον  
εξαρτάται από εσάς».

Ο Κ ουμπερτέν έμεινε γ ια  πολλά χρόνια  Πρόεδρος τη ς 
Δ.Ο.Ε. και παραιτήθηκε το 1925, ένα χρόνο δηλαδή μετά 
τους αγώ νες του Παρισιού, τους τελευταίους που  παρακο
λούθησε πρ ιν  αποσυρθεί στη Γενεύη.

Σ τους Α γώνες του Ά μστερνταμ το 1928 και του Λος 
Ά ντζελες το 1932 δεν παρευρέθηκε. Έ ν α ς  από τους βασι
κούς λόγους ήταν κυρ ίω ς οικονομικός καθώς είχε ξοδέψει 
τη ν  άλλοτε μεγάλη του περιουσία γ ια  να  ξαναδώσει ζωή σε 
έναν ευγενή  θεσμό.

Ο Κ ουμπερτέν πέθανε το 1937 στη  Γενεύη. Ε νώ  βά
διζε στο μεγάλο πάρκο τη ς  Γ ενεύης έπεσε ξαφνικά νε
κρός. Ό π ω ς  και είχε ζητήσει, το σώμα του  ενταφιάστηκε 
στη Λωζάννη ενώ  η καρδιά του μεταφέρθηκε σε υδρία  και 
ενταφιάστηκε στην Ολυμπία.

Δ ημήτρης Βικέλας (1835-1908) -  
Η  ελληνική  επιρροή

Ο Δ ημήτρης Βικέλας γεννήθηκε στην Ερμούπολη τη ς  Σύρου. Από πολύ  μ ικρός είχε κλίση στα γράμματα και με
γάλη δίψ α για  τη  μάθηση. Οι θείοι του, που  ήταν έμποροι στο Λονδίνο, τον έπεισαν να  πάει μ αζί τους. Τον πήραν 
κοντά  τους και τον έκαναν συνέταιρό τους. Από το 1872 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι και αφοσιώθηκε στα γράμμα

τα. Ε κτός από τη  συγγραφ ική  ανέπτυξε έντονη  κοινω νική  και εθνική  δράση. Συνεργάστηκε με τον Π ιερ ν τε  Κουμπερ
τέν. Στο Α θλητικό Συνέδριο του Παρισιού το 1894 εκπροσώπησε τη  χώ ρα μας τη ν  Ελλάδα. Συνέβαλε καθοριστικά στην 
αναβίωση τω ν Ο λυμπιακώ ν Α γώ νω ν καθώ ς επίσης στο να  τελευτούν οι πρώ τοι Ο λυμ πιακοί Α γώ νες τω ν νεότερω ν χρό

νω ν  στην Αθήνα.
Ο Δ ημήτρης Βικέλας ήταν ο πρώ τος Πρόεδρος τη ς  Δ ιεθνούς Ο λυμπιακής Ε π ι

τροπής. Ο Έ λ λ η ν α ς  ευπατρίδης αφιέρωσε τη  ζωή του στα Ο λυμπιακά ιδεώδη και 
στην υπηρεσία τω ν συνανθρώ πω ν του. Η  Ε πιτροπή  Ο λυμπιακώ ν Α γώ νω ν ανέθεσε 
τη  συγγραφή τη ς  ζωής και του έργου του Βικέλα στον ιστορικό και δημοσιογράφο 
Π έτρο Λινάρδο, ο οποίος καα αφιλοκερδώς το αποδέχτηκε. Ο Π έτρος Λινάρδος είναι 
ο άνθρωπος που έφερε στο προσκήνιο τη ν  καθοριστική συμβολή του Βικέλα στην 
αναβίωση τω ν  Ο λυμπιακώ ν Α γώνων.

Οι πρώ τοι σύγχρονοι Ο λυμπιακοί αγώ νες έγ ιναν το 1896 σ την Αθήνα, στο Π α
ναθηναοκό στάδιο. Συμμετείχαν 13 κράτη  και 311 αθλητές.

«Με την χειρονομία αυτή της Ε λληνικής Κυβερνήσεω ς, η πρω τοβουλία της αναβίω- 
____ _____________________  σης των Ο λυμπιακώ ν Αγώ νω ν την οποίαν θέλησε να τιμήσει, πήρε τη θέση της στην ιστο

ί _______________________________ί >ια· οαC απομένει να ιη διατηρήσετε. Δεν εργασθήκαμε, οι φ ίλοι μου  κι εγώ  να σας
ξαναδαισοεμε τοιχ Ολνμπιακουε Αγωνεε για να τόνε μπαιρεφετε σε μουσειακό α νιικει- 
μενο ή  κινηματογραφικό έργο, ούτε για  να τους υφαρπάζουν εμπορικά  ή  εκλογικά  συμ
φέροντα. Θ ελήσαμε, ανανεώ νοντας ένα θεσμό 25  αιώνιων, να σας καταστήσουμε μύστες 

της θρησκείας του αθλητισμού, όπω ς την είχαν συλλάβει οι μεγά λο ι πρόγονοι».

Το κείμενο αποτελεί απόσπασμα (διασκευή) από τον συλλεκτικό τόμο:
Μάστορα, I. (2012) Η  Ιστορία τη ς Ο λυμπιακής Παιδείας. Το Ο λυμπιακό Ιδεώδες ω ς μορφω τική  πράξη-Ιστορική κι 

επιστημολογική προσέγγιση. Εκδόσεις Αρναούτη, Ό μ ιλ ο ς  Κ ύκλος, Αθήνα. ]
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ΠΡΟΣΩΝΥΜΙΑ

Π Α Ν Α Γ ΙΑ  Η  Κ Ο ΥΚ Ο ΥΖΕ Α ΙΣΣ Α Π Α Ν Α Γ ΙΑ  Η  Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΣΣΑ

Ο δεκαπενταυγουστος, η μεγίστη  θεομητορική εορτή τη ς  ενδόξου
Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι το «Πάσχα του θέρους» και αποτελεί μ ία  εκ 
τω ν δημοφιλέστερων εορτών της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η  θεολογική επιστήμη αναφέρει όχι στο πρόσωπο της Θεομήτορος Μαριάμ έχουν 
αποδοθεί περίπου 3.500 τιμητικά  -  κοσμητικά προσωνυμία. Υπάρχει όμως και μια άλλη 
ιδιαίτερη κατηγορία προσωνυμίων, τα  οποία διαχρονικά έχουν αποδοθεί στο πάνσεπτο 
πρόσωπο τη ς Υπεραγίας Θεοτόκου λόγω κάποιων ιστορικών συμβάντων που συνδέο
ντα ι με τη ν  «ιστόρηση» (αγιογράφηση), ανεύρεση, διάσωση, θαυματουργική ενέργεια 
και μόνιμη εγκατάσταση κάποιας εκ τω ν ιερών εικόνω ν της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ορι
σμένα εκ τω ν προσωνυμίων τούτω ν είναι τα εξής:

1. Π Α Ν Α ΓΙΑ  Τ Ω Ν  Β Λ Α Χ ΕΡΝ Ω Ν
Η  θαυματουργός εικόνα της Π αναγίας τω ν Βλαχερνών ή  Βλαχέρνας Π αναγίας ευρί- 

σκεται στο ομώνυμο ιερό ναό της Κ ωνσταντινουπόλεως και αποτελεί το πλέον γνωστό 
και φημισμένο ιερό προσκύνημα της Π αναγίας στην Πόλη, αλλά και σε ολόκληρο τον 
Ορθόδοξο κόσμο. Τον ιερό τούτο ναό ανήγειρε η θεοσεβής αυτοκράτειρα Πουλχερία, 
στον οποίο επ ί αυτοκράτορα Λέοντος Α ' κατετέθησαν το ωμοφόριο και η  Τ ίμια Εσθής 
(Ζώνη) της Θεοτόκου, ενώ ανηγέρθη και ιερό προσκύνημα εντός του οποίου ευρίσκεται 
μέχρι και σήμερα η ακένωτη πηγή  του ιερού αγιάσματος τω ν Βλαχερνών.

Κατά τη ν  περίοδο τη ς εικονομαχίας η  ιερά εικόνα εξηφανίσθη, αλλά σύμφωνα με την  
ιερά παράδοση ανευρέθη κατά το έτος 1030 μ.Χ. κρυμμένη σε κάποιο από τους τοίχους 
τη ς εκκλησίας. Η  θαυματουργός εικόνα της Βλαχερνίτισσας Π αναγίας συνδέεται με τη ν  
σωτηρία της Κωνσταντινουπόλεως. Ή τ α ν  το έτος 626 μ.Χ., όταν η βασιλεύουσα πολιορ- 
κούταν από τους Αβάρους και η εικόνα τη ς Π αναγίας της Βλαχέρνας λ ιτανεύτηκε στις 
οχυρωματικές επάλξεις από τον τότε Π ατριάρχη Σέργιο και τον υ ιό του αυτοκράτορα 
Ηρακλείου, ο οποίος έλειπε από τον Πόλη.

Τότε ήταν που ο λαός αγρύπνησε ικετευτικά προς τη ν  Θεοτόκο ψάλλοντας για  πρώ τη 
φορά τον «Ακάθιστο Ύμνο». Το δε 843 μ.Χ. από τον ιερό ναό τω ν Βλαχερνών καθιε
ρώθηκε η  εορτή της Ορθοδοξίας επ ί τη  αναστηλώσει τω ν ιερών εικόνων μετά τη  λήξη 
της φοβεράς αιρέσεως μέσα στο διάβα τω ν αιώνων υπό  τη ν  κατοχή τω ν Λατίνων, τω ν 
Οθωμανών και κατά τον 18ο αιώνα και πάλι του Ο ικομενικού Πατριαρχείου. Ο υπάρ
χω ν ναός ανηγέρθη (1955 -1 9 6 0 ) υπό του Π ατριάρχου Αθηναγόρου Α ' ύστερα από την 
καταστροφή του προτέρου ναού κατά γεγονότα τω ν Σεπτεμβριανών του 1955.

2. Π Α Ν Α ΓΙΑ  Η  Β Η Μ Α Τ Α ΡΙΣ Σ Α
Το 808 μ.Χ. σε επίθεση τω ν αλγερινών πειρατώ ν κατά τη ς Ιεράς Μ ονής Βατοπεδίου, ο 

βημαχάρης τη ς  I. Μ ονής έκρυψ ε τον τίμιο Σταυρό και τη ν  εικόνα τη ς  Π αναγίας σε ένα 
πηγάδι, όπου άναψε μπροστά στην εικόνα μια λαμπάδα και κάλυψ ε το πηγάδι με ξύλα 
και πέτρες. Οι πειρατές άλλους μοναχούς τους σκότωσαν, ενώ  άλλους του πήραν ως

Π Α Ν Α Γ ΙΑ  Τ Ω Ν  Β Λ Α Χ Ε Ρ Ν Ω Ν

Α /Α  [  4 4  ]  Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2012



ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΗΜΛΊΆΡ1ΣΣΛ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΊΣΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ

αιχμαλώτους. Ό τα ν  μετά από χρόνια ο αυτοκράτορας Ν ικηφό
ρος νίκησε τους πειρατές στην Κ ρήτη, ελευθέρωσε τους αιχμα
λώ τους μοναχούς μεταξύ τω ν οποίων ήταν και ο Βηματάρης της
I. Μονής, ο οποίος όταν επέστρεψε στο Άγιο Ό ρος, άνευρε στο 
πηγάδι τη ν  λαμπάδα να  καίει ακόμη ενώπιον της θαυματουρ
γού  εικόνος της Θεομήτορος. Η  εικόνα τοποθετήθηκε στην πα
λαιό θέση της και μέχρι σήμερα ενώπιον αυτής υπάρχει πάντοτε 
αναμμένη λαμπάδα.

Η  ιερά εικόνα ονομάζεται έκτοτε «Κτιτόρισσα ή  Βηματάρισ- 
σα» από τον Βηματάρη μοναχό.

3. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΙΣΣΑ
Ο Ό σ ιος Ιω άννης Κ ουκουζέλης ήταν καλλίφωνος ψ άλτης και 

έζησε την  εποχή τω ν Κομνηνών. Κάποια στιγμή  εγκατέλειψε 
την  Κ ωνσταντινούπολη και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μ ονή 
Μ εγίστης Λαύρας του Αγίου Ό ρους, όπου έψαλλε μονίμως στην 
εκκλησία τη ς Μονής. Κάποτε στους χαιρετισμούς της Π αναγίας 
από τη ν  κούραση απεκοιμήθη στο ψ αλτήρι και τότε ενεφανίσθη 
η  Θεοτόκος, η  οποία αφού τον εχαιρέτησε, του εζήτησε να  ψ άλ
λει για  να  έχει πάντοτε την  χάρη της και του έδωσε ένα χρυσό 
νόμισμα. Κάποτε από τη ν  πολύωρη ορθοστασία στο ψ αλτήρι 
εσάπισαν τα πέλματα τω ν ποδών του. Τότε επικαλέσθηκε την  
Θεοτόκο, η  οποία όντω ς τον εθεράπευσε. Η  εικόνα στην οποία 
αδιαλείπτως έψαλλε ο Ιω άννης Κ ουκουζέλης ονομάζεται Κου- 
κουζέλισσα και ευρίσκεται στο παρεκκλήσι της Μονής.

4. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΑ
Σ την Ιερά Μονή Π αντοκράτορος του Αγίου Ό ρ ο υ ς φυλάσσε

ται η  Ιερά εικόνα τη ς  Π αναγίας τη ς «Γερόντισσας». Έ λα β ε δε 
τη ν  ονομασία αυτή  από το θαύμα κατά τη  διάρκεια της προε
τοιμασίας του θανάτου ενός γέροντος Ορθοδόξου Η γουμένου. Η  
ιστορία έχει ω ς εξής. Σε έναν ασθενή ευσεβέστατο ηγούμενο ο 
Θεός απεκάλυψε τη ν  ακριβή ημέρα του θανάτου του. Η  γέρων 
ηθέλησε πριν  πεθάνει να  κοινωνήσει τω ν αχράντων μυστηρίων. 
Ζήτησε λοιπόν από τον εφημέριο ιερομόναχο να  βιαστεί γ ια  να  
προλάβει να  τον κοινωνήσει. Ε κείνος όμως καθυστέρησε και ο 
γέροντας εκινδύνευσε ν ’ αποθάνει χω ρίς να κοινωνήσει. Τότε 
από την  εικόνα τη ς Θεοτόκου ακούστηκε μια οργισμένη φωνή 
να ερωτά τον ιερομόναχο γ ια τ ί καθυστερούσε και δεν συμμορ
φωνόταν με την  παράκληση του γέροντος. Ό π ω ς  ήταν φυσικό ο 
ιερομόναχος συμμορφώθηκε και τρέμοντας σύγκορμος έκανε το 
λειτούργημά του. Έ κ το τε , η  εικόνα αυτή ονομάσθηκε «Παναγία 
η Γερόντισσα», επειδή υπεστήριξε τη ν  παράκληση του ευσεβούς 
γέροντος.

5. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΣΣΑ
Ό τ α ν  εκτίζετο η  Ιερά Μ ονή τη ς  Μ εγίστης Λαύρας από 

τον Ό σ ιο  Αθανάσιο και είχαν τελειώσει τα χρήματα, ο 
Ό σ ιος Αθανάσιος ξεκίνησε να  συναντήσει τον πρωτεπι- 
στάτη τη ς  Α γίου Ό ρ ο υ ς  για  να  τον βοηθήσει. Καθ’ οδόν 
όμως συνάντησε μια γυναίκα, η  οποία τον ρώτησε από 
πού  έρχεται. Ε κείνος τη ν  ρώτησε ποια ήταν και στην απά
ντησ ή  τη ς ότι είναι η  μητέρα του Κ υρίου Ιησού Χριστού, 
ζήτησε ένα θαύμα γ ια  να  τη ν  πιστέψει. Τότε του είπε να  
επιστρέψει στο μοναστήρι και θα βρει πλήρεις τ ις  απο
θήκες με τρόφιμα και υλ ικά  αγαθά μέχρι να  περατω θεί η 
ανέγερση τη ς Μονής. Του είπε ακόμη ότι αυτή  πάντοτε θα 
είναι η  οικονόμος τη ς Μ ονής και δεν θα λείψει τίποτε από 
τους μοναχούς. Έ κ το τε , η εικόνα τη ς Π αναγίας έλαβε την  
ονομασία «Οικονόμισσα» και στην Ιερά Μ ονή υπάρχει μό
νον κάποιος μοναχός «παραοικονόμος», επειδή η μόνιμος 
οικονόμος είναι η Θεοτόκος.

6. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΤΡΙΧΕΡΟΥΣΑ
Η  εικόνα τη ς Π αναγίας τριχερούσας ευρίσκεται στην 

Ιερά Μ ονή Χιλανδραρίου του Αγίου Ό ρ ο υ ς και το τρίτο 
χέρι που υπάρχει στην εικόνα είναι αφιέρωμα του Οσίου 
Ιωάννου Δαμασκηνού. Ό τ α ν  λοιπόν ο Ό σ ιος Ιω άννης 
Δαμασκηνός αγωνιζόταν κατά τη ς  εικονομαχικής έριδος, 
ο αυτοκράτωρ Λέων ο Ίσ αυρος τον κατήγγειλε στον άρ
χοντα της Δαμασκού, ο οποίος διέταξε να  κόψουν το χέρι 
του Οσίου για να  μην ξαναγράψει ύμνους και για παρα
δειγματισμό να  κρεμάσουν το χέρι του στην πλατεία της 
πόλεως. Ύ στερα όμως από τις  παρακλήσεις τω ν φίλω ν 
του Ιωάννου, ο άρχω ν επέστρεψε το αποκομμένο χέρι 
στον απαρηγόρητο υμνογράφο, ο οποίος κρατώ ντας το χέ
ρ ι του εστάθη ενώπιον τη ς  εικόνος της Θεοτόκου και πα- 
ρεκάλεσε τη ν  Μ ητέρα του Θεού να  επικολλήσει και πάλι 
το χέρι του. Το θαύμα έγινε και το χέρι του επικολλήθηκε. 
Τότε ο Ό σιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός για  να  ευχαριστήσει 
την  Π αναγία μας κατασκεύασε σε ανάμνηση του θαύμα
τος ένα χέρι από καθαρό ασήμι και το τοποθέτησε στην 
εικόνα της Θεοτόκου, η  οποία έκτοτε έλαβε τη ν  ονομασία 
«Τριχερούσα».

7. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΣΦΑΓΜΕΝΗ
Κάποτε στην Ιερά Μ ονή Βατο- 

παιδίου του Αγίου Ό ρ ο υς υπήρχε 
ένας διάκονος, ο οποίος ασκούσε τα 
καθήκοντα του Εκκλησιάρχου και 
ήταν ιδιαίτερα οξύθυμος, αμελής 
και ανυπάκουος. Μια ημέρα επειδή 
καθυστέρησε να  πάει στην τράπεζα 
και δεν βρήκε φαγητό, εκδήλωσε 
τη ν  οργή του στην εικόνα της Π α
ναγίας, αφού εκτύπησε με ένα μαχαίρι στο πρόσωπο την  
εικόνα τη ς Παναγίας. Τότε από την  πληγή  άρχισε να  ρέει 
αίμα και να  χλωμιάζει το πρόσωπο της Παναγίας. Από το 
γεγονός αυτό, η  εικόνα της Θεοτόκου ονομάσθηκε «Πανα
γία  η  εσφαγμένη».
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8. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΑΙΟΒΡΥΡΕΣΑ η ΔΟΧΕΙΑΡΙΣΣΑ
Ό τα ν  κάποτε «Δοχειάρης» στην Ιερά Μ ονή Βατοπαιδίου 

ήταν ο Ό σ ιος Γεννάδιος και είχε μείνει 
μόνο ένα δοχείο λάδι, εκείνος ηρνείτο 
να  δώσει λάδι στους μοναχούς επειδή 
θεωρούσε άτι το άναμμα τω ν κανδή- 
λω ν ήταν σημαντικότερο διακόνημα. Η  
ηγούμενος τότε τη ς Μ ονής του είπε να  
δώσει λάδι στους μοναχούς και η  Π ανα
γία  δεν θα άφηνε τη ν  I. Μ ονή χω ρίς λά
δι. Πράγματι, κάθε φορά που εφαίνετο 
ότι το λάδι τελείωνε, κατέβαινε ο δοχει

άρης να  ελέγξει τα πυθάρια και έβλεπε πω ς ήταν κατά θαυμα
στό τρόπο υπερπλήρη ελαίου. Έ τσ ι, οι μοναχοί ονόμασαν την  
εικόνα τη ς Θεοτόκου «Δοχειάρισσα» ή  «Ελαιοβρύρις».

9. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΝΤΊΦΩΝΗΤΡΙΑ
Σ την Ιερά μονή Βατοπαιδίου ευρίσκεται η εικόνα της Πανα

γίας τη ς «Αντκρωνήτριας», η  οποία ονομά
σθηκε έτσι όταν η  θυγατέρα του αυτοκρά- 
τορος Θεοδοσίου, Πλακίδια, φεύγοντας 
από τη ν  Ρώ μη όπου ήταν παντρεμένη, 
ηθέλησε να  προσκυνήσει στο Άγιο Ό ρος, 
πρ ιν  φθάσει στην Κωνσταντινούπολη. Οι 
μοναχοί τη ν  υποδέχθηκαν στον Αρσανά 
(μικρό λιμήν), αλλά εκείνη ηθέλησε να  
προσκυνήσει στο ναό. Τότε ακούσθη φω
νή  επ ιτακτική  από τη ν  εικόνα τη ς Θεο

τόκου που έλεγε: «Τι θέλει η  γυνα ίκα  αυτή  στον τόπο αυτό, 
όπου μία είναι η  Βασίλισσα;» Η  Π λακίδια τρόμαξε, γονάτισε 
και εζήτησε συγνώ μη από τη ν  Θεοτόκο. Φ εύγοντας διέταξε να  
τοποθετήσουν στη σημείο εκείνο την  εικόνα τη ς Παναγίας, η 
οποία ονομάσθηκε «Αντκρωνήτρια». Λέγεται, ότι το γεγονός 
αυτό εστάθη αφορμή για  να  καθιερωθεί το «άβατον» του Αγίου 
Ό ρ ο υ ς για  τ ις  γυναίκες.

ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ
Σ την εικόνα αυτή  απεικονίζεται η 

Θεοτόκος να  καταφιλά στοργικά τον μ ι
κρό Ιησού. Η  συγκεκριμένη Ιερά εικό
να  έφθασε στο Άγιο Ό ρος, στο λιμανάκι 
τη ς Μ ονής Φιλοθέου, όταν η Βικτώρια, 
σύζυγος του συγκλητικού Συμεών, 
εξαναγκάσθηκε να  ρίψ ει τη ν  εικόνα 
στη θάλασσα για  να  τη ν  σώσει από την  
πυρά. Τότε η  εικόνα α ν τ ί να  πέσει πλα- 
γίως, εκινείτο όρθια επ ί τη ς  θάλασσας 

και έφθασε στο Άγιο Ό ρος, όπου στη σημείο που ευρέθη, ανέ- 
βλυσε αγίασμα.

11. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ
Η  ιερά εικόνα τη ς  Θεομήτορος προσέλαβε το προσωνύμιο 

τούτο, επειδή είναι τοποθετημένη στο παρεκκλήσιο τη ς  Ιεράς 
Μ ονής Ιβήρων, το οποίο ευρίσκεται αριστερά τη ς κεντρ ικής

πύλης (Πορτάρα). Η  εικόνα αυτή 
εσώθη από τα μιαρά χέρια τω ν αι
ρετικώ ν εικονοκλαστών (εικονο- 
μάχων), όταν μια χήρα γυναίκα  
από τη ν  Ν ίκαια άφησε τη ν  εικόνα 
στα κύματα της θαλάσσης. Ο μο
ναχός Γαβριήλ ανεύρε τη ν  εικόνα 
και παρά τις  συνεχείς προσπάθειες 
τω ν πατέρων να  τεθεί στο Άγιο βή
μα του καθολικού της Μονής, εκείνη έφευγε από τη ν  θέση 
της και ίστατο πάνω  από τη ν  παλαιό Π ύλη  τη ς Μονής, επ ί 
τω ν τειχών, ως θυρωρός και φύλακας τη ς  Μονής. Τελικώς, 
οι μοναχοί έθεσαν τη ν  ιερά εικόνα στο σημείο που εκείνη είχε 
επιλέξει. Λέγεται, μάλιστα, ότι εάν η εικόνα αλλάξει τη  θέση 
της, τότε θ ’ αρχίσει η  αντίστροφη μέτρηση για  τη ν  «Δευτέρα 
Παρουσία» του Κυρίου. Η  αγία αυτή  εικόνα φέρει στο κάτω 
μέρος τη ς σιαγόνας τη ς  Θεοτόκου μια ουλή από τη ν  μάχαιρα 
ενός πειρατή. Από τη ν  ουλή αυτή  έρρευσε αίμα, το οποίο π η γ 
μένο διακρίνεται και σήμερα επάνω σ την εικόνα.

12. ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΓΑΛΑΚΡΟΤΡΟΦΟΥΣΑ
Η εικόνα της Π αναγίας της 

«Γαλακτοτροφούσης» ανήκε 
στον Ό σ ιο  Σάββα του Ηγιασμέ
νο, ο οποίος τη ν  είχε στην «Λαύ
ρα» του, στην Π αλαιστίνη. Ό τ α ν  
πλησίαζε ο θάνατός του, εζήτησε Ι"Λ,Τ*"’ 
από τους μοναχούς να  δώσουν 
την  εικόνα της Παναγίας, η 
οποία απεικονίζεται θηλάζουσα 
τον μικρό και γλυκύτατο  Ιησού, 
σε ένα βασιλόπουλο από τη ν  Σερ
βία που επρόκειτο να  επισκεφθεί 
το μοναστήρι μετά από πολλά 
έτη. Έ τσ ι, κατά τον 13ο αιώνα, επεσκέφθη τη ν  Μ ονή ο Άγιος 
Σάββας, Π ρίγκ ιπας της Σερβίας, ο οποίος υπήρξαν μαζί με τον 
πατέρα του κτήτορες τη ς Ιεράς Μ ονής Χιλανδαρίου. Α υτός 
είχε λάβει τη ν  Θεομητορική εικόνα και τη ν  αφιέρωσε στην 
Α γιορείτικη Μ ονή Χιλανδραρίου.

13. ΠΑΝΑΓΙΑ Η I ΙΟΙ ΙΣΚΑ ΓΙΑ (η ΠΑΠΑΔΙΚΗ)
Σ την Ιερά Μ ονή Χιλανδαρίου υπάρχει η  εικόνα της Πα

ναγίας με τη ν  ονομασία «Πόπσκαγια», που σημαίνει Π ανα
γία  τω ν παπάδων. Κάποτε λοιπόν παρουσιάστηκε στην Ιερά 
Μ ονή ένας άγνωστος παπάς, ο 
οποίος αυτοσυστήθηκε με το 
όνομα Ιερώνυμος. Ή τ α ν  όμως 
αιρετικός και στόχος του ήταν 
να  παρασύρει και άλλους μο
ναχούς στην κακόδοξη αίρεσή 
του. Ό τα ν  κάποτε κρατούσε 
κατά την  λιτανεία την  εικόνα 
της Θεοτόκου ηκούσθη φω 
νή  από το Θείο Βρέφος να  τον
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αποκαλεί υποκριτή, ασεβέστατο και αιρετικό. Το Θείο Βρέφος 
μάλιστα σήκωσε απειλητικά το χέρι του σαν αν ήθελε να  τον 
ραπίσει. Αμέσως ο αιρετικός ιερεύς έπεσε κάτω  νεκρός. Έ τ σ ι 
η  εικόνα έλαβε την  ονομασία «Παναγία τω ν Παπάδων», επειδή 
προστάτευσε τους πατέρες από τον αιρετικό.

14. Π Α Ν Α ΓΙΑ  Η  Π Ρ Ο Υ Σ ΙίϊΤ ΙΣ Σ Α
Ευρίσκεται στην ομώνυμη Ιερά Μ ονή τη ς Θεοτόκου στο Καρ

πενήσι. Θεωρείται έργο του Αποστόλου Λουκά και έλαβε την 
συγκεκριμένη ονομασία επειδή αρχικώ ς ευρίσκετο στην Π ρού
σα της Μ ικράς Ασίας. Τ ην περίοδο της εικονομαχικής αιρέσεως, 
ένας νεαρός μετέφερε την εικόνα στην Ελλάδα, αλλά ξαφνικά 
τη ν  απώλεσε στην πόλη της Πάτρας. Ό τα ν  μετέβη στην Ε υρυ
τανία, ανεγνώρισε την  εικόνα, η οποία ευρίσκετο εντός σπηλαί
ου όπου ευρέθη η εικών, σώζονται αποτυπώματα από βήματα 
επ ί καθέτου υψ ηλού βράχου και το συγκεκριμένο σημείο ονο
μάζεται «πάτημα της Παναγίας».

15. Π Α Ν Α ΓΙΑ  Η  Γ Ο Ρ Γ Ο Υ Π Η Κ Ο Ο Σ
Η  θαυματουργός εικόνα τη ς Θεομήτορος ευρίσκεται στην 

Ιερά Μ ονή Δοχειραρίου του Αγίου Ό ρους, μπροστά από την 
τράπεζα τη ς Μ ονής και είναι αγιογραφημένη επάνω στον τοίχο. 
Λόγω της θέσεως της εικόνας, οι μοναχοί συνεχώς περνούσαν 
από μπροστά τη ς και μεταξύ αυτώ ν ο τραπεζάρης τη ς  Μ ονής 
ο οποίος κρατούσε δαδιά και κάπνιζε τη ν  εικόνα. Η  φω νή της 
Θεοτόκου παρόλο που τον είχε προειδοποιήσει να  μην καπνίζει 
την εικόνα της, εντούτοις εκείνος συνέχιζε και έτσι ετυφλώθη.

Οι παρακλήσεις τω ν μοναχών προς τη ν  Π αναγία έγιναν 
το μέσο προς τον Θεό και ο τραπεζάρης ανέβλεψε. Είδε 
όμως στον ύπνο του την  Θεοτόκο, η οποία μόνον εκείνη 
στο εξής θα φροντίζει γοργώ ς κάθε ανάγκη της Μ ονής και 
τω ν μοναχών. Από το όραμα εκείνο έλαβε τη ν  ονομασία 
«Γ οργούπήκοος».

16. Π Α Ν Α ΓΙΑ  Η  Π Α ΡΑ Μ Υ Θ ΙΑ  (Π Α Ρ Η Γ Ο Ρ ΙΑ )
Τον Ιανουάριο του 807 

μ.Χ. Α λγερινοί πειρατές προ- 
σορμίσθηκαν στον μικρό 
λιμένα της Ιεράς Μ ονής Βα- 
τοπαιδίου για  να  επιτεθούν 
και να  την  καταλάβουν. Τό
τε όμως φ ω νή  ηκούσθη από 
τη ν  εικόνα της Θεομήτορος 
η  οποία είπε στην ηγούμενο 
να  μην ανοίξουν εκείνη την  
ημέρα τ ις  πύλες της Μ ονής 
και έτσι τελικώς εσώθη. Από 
τότε η εικόνα τη ς  Θεοτόκου 
ονομάζεται «Παραμυθία», δηλαδή Παρηγοριά.

Τα παραπάνω είναι ελάχιστα μόνο από τα αναρίθμητα 
προσωνυμία τη ς Θεοτόκου, τα οποία διαχρονικά ο ευσε
βής λαός μας συνεχίζει να  επαυξάνει τ ιμώ ντας το υπερευ- 
λογημένο όνομά της. ]

-  Ί

Ο  Δρόμος  
ins επιτυχίας
περνάει 
οπό εδώ ! Ί f  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Ι

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ  Μ ΕΣΗΣ Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Σ

Συγχαρητήρια στους Αστυφύλακες μαθητές p a s :

Καραμπετσο Σταύρο Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξ ε τ ά σ ε ι  2 0 1 2  
ΤσαμπαρΑή ΓΠιχάπη (laverTrlhvies Ε ξε τ ά σ ε ι 2 0 12 
Βέλκο Νικόλαο Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξε τ ά σ ε ι 2 0 1 2  
Τσανεκλίδη Κωνσταντίνο Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξετάσ εις 2 0 1 2  
Ηλιάδη Ευθύμιο - Π α ν ε λ λ ή ν ιέ  Ε ξε τ ά σ ε ι 2 0 1 2

Δόση Δονάτο Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξ ε τ ά σ ε ι  201 1 
Χαλάτση Δημήτρη - Π α ν ελ λ ή ν ιε ; Ε ξε τ ά σ ε ι 2011 
Καρρό Ευθύμιο - Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξε τ ά σ ε ι 2 0 1 0  
Δημητρούλη Παρασκευή Π α ν ελ λή ν ιες  Ε ξετάσ εις 2 0 1 0

Ειδικό τμήματα για 
Αστυνομικοί^
Στο Κέντρο (Deans και Ανώτατης Εκπαίδευσης 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδης έχουμε δημ ιουργήσ ει ειδ ικά  
τμήματα και προγράμματα  σπουδώ ν γιο εσένα με βάση 
το ω ρ ά ρ ιο  εργασίας σου. fDnopeis να π αρακολουθήσ εις  
τα μαθήματά  σου στα πρωινά τμήματα, εάν εργάζεσα ι 
απογευματινές ώ ρες, ή στα βρα δ ινά  τμήματα, εάν 
εργά ζεσ α ι πρωινές ώ ρες, και μάλιστα σε καθημερ ινή  
βάση για όλη  την π ερ ίοδο της προετοιμασίας σου.

Στο Κέντρο ΓΓΙέσης κοι Ανώτατης Εκπαίδευσης 
αριστεύειν -  Κομνηνακίδης μπ ορούμε υπεύθυνο 
να σε β ο ηθήσ ουμε να πετύχεις τους επ αγγελματικούς 
στόχους σου.

για  την επιτυχία τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και την ε ισ α γω γή  τους 
σ την Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και μ ε  κ α λ ή  σειρά!! 
Τους ευ χ όμ α σ τε  κ α λ ή  σ τα δ ιο δ ρ ο μ ία !!

( Αυστηρά ολιγομελή κυλιόμενο τμήμοχο 
αποκλειστικά με αστυφύλακες )

Τα παραπάνω εκπ αιδευτικά  προγράμματα  και τμήματα 
είναι δ ια θέσ ιμα  για όσους θ έλ ο υ ν  να επιτύχουν στις 
πανελλήνιες εξετάσεις μέσω Τεχνολογικής και 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης. Λόγω  τω ν π ερ ιορ ισμένω ν 
θέσ εω ν επ ικοινω νήστε μαζί μας και κλείσ τε θέση για τη 
νέα περίοδο 2012 -  2013
Θ α  τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις αιτήσεις τω ν 
ενδ ια φ ερ ο μ ένω ν .

Τροφεία μαθημάτω ν : Αλικαρνασσού 13, Νέα Ελβετία, Βύρωνος 
Τηλ-Fox: 2 1 0 -7 5  6 3  5 5 5  Κιν. 6 9 4 5  4 9  9 8  31 -  6 9 7 2  2 2  71 84  

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

Η διεύθυνση σπουδών

α ρ ι ^ τ ε ν ' ε ι ν
|  Κ Ο Μ Ν Η Ν Α Κ Ι Δ Η Ι

ΕΝΑΡΞΗ ΓΤΙΑΘΗίΤΙΑΤΩΝ 
15 ΙΟ ΥΝ ΙΟ Υ ΚΑΙ 15 ΕΕΠΤΕΡΠΒΡΙΟΥ

mailto:edu.offices@gmail.com
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Ο  ( Χ κ ρ ί τ ί κ ο ς  νομός Θ εσπρωτίας είναι ο βορειοδυτικότερος τη ς  ηπειρώ 
τικ η ς χώ ρας και ένας από τους τέσσερις νομούς τη ς  γεω γραφ ικής και δ ιοικη
τικ ή ς περιφέρειας τη ς  Η πείρου. Απο τελείται από τους Δ ήμους Η γουμενίτσας, 

Σαγιάδας, Αχέρωντα, Συβοτών, Μ αργαριτίου, Παραποτάμου, Π αραμυθιάς και 
Φ ιλιατώ ν και τ ις  Κ οινότητες Π έρδικας και Σουλίου. Ο πληθυσμός ταυ νομού 

ανέρχεται στους 44.188 κατοίκους και πρωτεύουσα είναι η  Η γουμενίτσα.

ο δ ο ι π ο ρ ι κ ο  :

Επιμέλεια, φωτογραφίες: Υ/Β Κων. Γ. Κούρος

1 m  * h  3 * 9 Ε μ

:
V
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Μ υ θ ο λ ο γ ία
Σ την ελληνική μυθολογία ο Θεσπρωτός ήταν ο δευτερό

τοκος από τους 50 γιους του βασιλιά Λυκάονα και εγγονός 
του Πελασγού και τηςΜ ελίβοιας (ή τη ς νύμ φ η ς Κυλλήνης). 
Ο Θεσπρωτός εγκατέλειψε τη  γενέτειρά του, τη ν  Αρκαδία 
και πήγε σε άλλη χώρα, στην οποία έδωσε το όνομά του (Θε
σπρωτία), καθιστάμενος έτσι ο «ήρωας» τω ν Θεσπρωτών. Ο 
Θεσπρωτόςαπέκτησε ένα γιο, τον Άμβρακα. Σύμφω ναμε κά- 
ποιεςπαραδόσεις, στον Θ εσπρωτόείχε καταφύγει ο Θυέστης.

Α ρ χ α ιό χ η ς
Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς οι Θεσπρωτοί 

είναι απόγονοι τω ν Πελασγών. Στα κείμενα τω ν αρχαίων 
συγγραφέων η ιστορική αλήθεια καλύπτεται από τον μύθο, 
ωστόσο είναι αλήθεια ότι η  Θεσπρωτία υπήρξε από τις  κοι
τίδες του Ελληνισμού. Άλλωστε μία από τις  σπουδαιότερες 
προϊστορικές πολιτείες της ήταν η  Έ λλα .

Σ την αρχαιότητα είχε περίπου τη ν  ίδια έκταση με σήμερα 
αλλά το όριό της στο νότο ήταν ο ποταμός Αχέροντας και 
τα Κασώπεια όρη. Κοντά στις εκβολές του Αχέροντα ήταν 
άλλη μια σπουδαία προϊστορική πόλη η Εφύρα, ιδρυμένη 
από τον Εφύρο απόγονο του Θεσπρωτού. Στον βασιλιά 
αυτής της πόλης τον Φείδωνα προσήλθε ο Οδυσσέας να  
αγοράσει δηλητήριο για  τα βέλη του προκειμένου να  σκο
τώσει τους μνηστήρες. Σ αυτή  την  περιοχή βρίσκεται το 
περίφημο Νεκρομαντείο, (ανακαλύφθηκε από τους Σ. Δά- 
καρη και Σ. Μ ουσελίμη το 1958) όπου οι ζω ντανοί έρχο
ντα ν  σε επαφή με τ ις  ψ υ χές τω ν νεκρών. Ε κ εί βρισκόταν 
και το βασίλειο του Άδη που είχε τ ις  πόλεις του στην Αχε- 
ρουσία λίμνη. Η  λίμνη αυτή  μάζευε τα 
νερά του Αχέροντα, του Κ ω κυτού (πο
ταμός τη ς Παραμυθιάς) και τη ς Στύγας.
Ό τα ν  στην Εφύρα που ονομαζόταν και 
Κ ίχυρος βασιλιάς ήταν ο Αηδονέας ήρ
θαν εναντίον του ο Θησέας με τον φίλο 
του Περίθοο για  να  κλέψ ουν τη ν  γυνα ί
κα του βασιλιά τω ν Θεσπρωτών. Ο Αηδο
νέας όμως τους έπιασε και τους φυλάκισε 
για  να  ελευθερωθούν από τον Η ρακλή 
όταν κατήλθε στον Άδη για  να  πάρει τον 
Κέρβερο, το τρομερό σ κυλ ί που φύλαγε 
τ ις  πύλες του Άδη. Σ τους προϊστορικούς 
χρόνους ο Στράβων αναφέρει σαν μεγα
λύτερες πόλεις εκτός από τη ν  Κίχυρο 
τη ν  Πανδοσία (στο σημερινό Καστρί του

Φαναριού) τη ν  Ελλάτρια και τ ις  Βατίες.
Το 433 π.Χ. γίνετα ι η  περίφημη ναυμαχία  μεταξύ Κο- 

ρ ινθίω ν και Κερκυραίων στα Σύβοτα. Τον 4ο αιώνα οι 
Θεσπρωτοί ενώνονται και δημιουργούν το Κοινό τω ν Θε
σπρωτών. Πρωτεύουσα του Κοινού τω ν Θεσπρωτών είναι 
αρχικά η Ελέα (Χρυσαυγή - στην Βέλιανη Παραμυθιάς) 
και μετέπειτα η  Γ ιτάνη  στην περιοχή Γκούμανη Φ ιλιατών. 
Το 375 π χ  οι Θεσπρωτοί ενώνονται με τους άλλους λαούς τη ς 
Ηπείρου και συγκροτούν τη ν  συμμαχία τω ν Η πειρωτών. Ο 
βασιλιάς της Η πείρου Π ύρρος (318- 272 π.Χ.) είχε το παλάτι 
του στην Πανδοσία ενώ στις εκστρατείες του εναντίον της 
Ρ ώ μης εξέχων στρατηγός του ήταν ο Μ ίλων ο Θεσπρωτός. 
Ό τ α ν  το 167 π,Χ. ο Ρωμαίος στρατηγός Α ιμίλιος Π αύλος ισο
πέδωσε 70 πόλεις της Ηπείρου, μεταξύ αυτώ ν η Φ ανω τή (στην 
Ρίζανη) η  Γ ιτάνη  (στην Γκούμανη δίπλα στο φράγμα του Κα- 
λαμά) στις ανασκαφές τη ς οποίας βρέθηκε θέατρο 2.500 θεα
τών. Άλλες πόλεις ήταν η  Ελίνα (πιθανόν το Δημόκαστρο στο 
Καραβοστάσι) και η  Τορώνη (στην χερσόνησο τηςΛ ιγιάς).

Εκτός από τα ερείπια αυτώ ν τω ν πόλεων η Θεσπρωτία είναι 
κατάσπαρτη από απομεινάρια της αρχαίας εποχής. Βρέθηκε μα
ντείο στην Δράμεση, ακροπόλεις στον πύργο Ραγίου και στην 
Βέλιανη, αρχαία τείχη  στην Ραβενή και στην Καλλιθέα, φ ρυ
κτωρία στην Σίδερη, τύμβος στο Προδρόμι με τάφο πολεμιστή, 
τάφος στο Κεφαλοχώρι με ανεκτίμητα  κτερίσματα, τάφος της 
εποχής του χαλκού στην Παραμυθιά. Επίσης βρέθηκαν αρχαί
οι οικισμοί στην Φασκομηλιά, στο Καρτέρι και στο Πολυνέρι.

Ρ ω μ α ϊκ ή  κ α ι β υ ζ α ν τ ιν ή  π ερ ίοδος
Σ την Ρωμαϊκή και πρώτη Βυζαντινή περίοδο οι ποιο ονομα- 

στές πόλεις ήταν η  Φ ω τική  (Παραμυθιά) και η Εύροια (Χό'ίκα). 
Ή τ α ν  και οι δύο έδρες επισκόπων. Ο σπουδαιότερος επίσκοπος 

της Φ ω τικής ήταν ο Άγιος Διάδοχος (516 μ.Χ.) 
του οποίου σώζονται αρκετά συγγράμματα, 
ενώ στην Ευροία το 380 μ.Χ. ο επίσκοπός της 
Άγιος Δονάτος σκότωσε το δράκο που  φώ λι
αζε στις πηγές του Αχέροντα κι έκανε το νερό 
θανατηφόρο για  ζώα και ανθρώπους. Ευλό
γησε το νερό και το έκανε γλυκό. Από αυτό 
το θαύμα ονομάστηκε και το χωριό Γλυκή. 
Γύρω  στο 550 μ.Χ. ο Ιουστινιανός κ τ ί
ζει το κάστρο του Α γίου Δονάτου στη 
Φ ω τική  και μεταφέρει τη ν  Εύροια δί
πλα στα ερείπια τη ς αρχαίας Πανδαισί
ας. Ε ίχαν προηγηθεί οι επιδρομές τω ν 
Γότθων και τω ν Βανδάλων, ενώ  το 551
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μ.Χ. γίνετα ι ένας τρομερός σεισμός και ο βασιλιάς της Ιτα
λίας Τωτίλας λεηλατεί όλα τα παράλια της Θεσπρωτίας. 
Η Νέα Εύροια καταστράφηκε το 850 μ.Χ. από τους Βούλγα
ρους και η κάτοικοι τη ς  πήραν το λείψανο του Αγίου Δονά- 
του και πήγαν στην Κέρκυρα. Η  Φ ω τική  έζησε ω ς τον 11ο 
αιώνα και μάλιστα μετά την  καταστροφή της Ν ικόπολης το 
925 η διοίκηση της παλαιός Ηπείρου είχε μεταφερθεί σ ' αυτή. 
Σ την περίοδο του δεσποτάτου τη ς Ηπείρου (1200-1429) μετά 
την  εκδίωξη τω ν Νορμανδών από τη ν  'Η πειρο κτίζεται η  μονή 
Ραγίου (1200 μ.Χ.) η  οποία μένει ζωντανή ω ς το 1725 οπότε κατα- 
στρέφεται από τους Τούρκους. Επανοικοδομήθηκε το 1866. Ε π ί 
Μ ιχαήλ Γ' του Αγγέλου κτίζεται η μονή Γηρομερίου. Υπάγονταν 
κατ' ευθείαν στο Πατριαρχείο και το 1911 λειτουργούσε στο μο
ναστήρι αυτό ιερατική σχολή. Άλλες Β υζαντινές πόλεις ήταν η 
Καμίτζιανη που ιδρύθηκε το 560 μ.Χ. από τον Βυζαντινό στρα
τηγό Καμίτζη και η  Οσδίνα (στις Π έντε Εκκλησίες). Η  Οσδίνα 
καταστράφηκε από τους Τούρκους της Νεράιδας τον 17ο αιώνα. 
Τον 14ο αιώνα η Θεσπρωτία δέχεται επιδρομές από Σέρβους και 
Αλβανούς, ενώ  οι Ε νετο ί καταλαμβάνουν τα παράλια. Το1452 η 
Παραμυθιά κυριεύεται από τον Σουλεϊμάν Μ εχμέτ Πασά, ενώ 
η Σαγιάδα από τους Ενετούς πέφτει στα χέρια τω ν Τούρκων. Οι 
Ε νετοί ονόμαζαν τη ν  Σαγιάδα Bastia και εκμεταλλεύονταν τις 
αλυκές αλατιού που υπήρχαν στην περιοχή.

Τ ο υ ρ κ ο κ ρ α τ ία
Στα χρόνια τη ς Τουρκοκρατίας οι σημαντι

κότερες πόλεις ήταν η Π αραμυθιά οι Φ ιλιάτες 
και το Μαργαρίτι. Σημαντικά για την  διακί
νηση τω ν προϊόντων προς τα  Γιάννενα ήταν 
η Σαγιάδα και το πέρασμα του Ελευθεροχω
ρίου, όπου ο Αλη Πασάς τω ν Ιω αννίνω ν έχτι
σε το σωζόμενο και σήμερα κάστρο του. Το 
1604 ο Διονύσιος ο Σκυλόσοφος προσπάθησε 
να ξεσηκώσει σε επανάσταση το Φανάρι, εξα
σφαλίζοντας τη ν  βοήθεια του αντιβασιλέα.... 
της Νεάπολης και τω ν ιπποτώ ν της Μάλτας, 
αλλά τα σχέδιά του προδώθηκαν. Μ ετά την  
αποτυχία της επανάστασης στα Γιάννενα το 
1612 ο Διονύσιος ο Σκυλόσοφος και ο επίσκο
πος Φαναριού Σεραφείμ βρίσκουν μαρτυρικό
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θάνατο από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι αγάδες τη ς  Θεσπρω
τίας ήταν φεουδάρχες και οι πύργοι τους (κουλιές) υπάρχουν 
και σήμερα στην Π αραμυθιά το Μ αραγαρίτι και στον πύργο 
Ραγίου. Στον χώρο τη ς  Θ εσπρωτικής γη ς  μια ομάδα χω ριώ ν 
δεν μπορούσε να  ανεχθεί τη ν  δουλεία. Σούλι, Αβαρίκος, Σαμο- 
νίβα, Κιάφα και άλλα 7 χω ριά κτισμένα στις πλαγιές ενός άγο
νου  οροπεδίου συγκροτούν μια μ ικρή  Σουλιώ τικη δημοκρα
τία με κόμματα-φάρες όπως οι Τζαβελαίοι και οι Μποτσαραίοι. 
Α υτή η κοινοπολιτεία τω ν 14 χω ριώ ν εισέπραττε «χρη
ματικές εισφορές» από τους μπέηδες και τους αγά
δες τη ς  Παραμυθιάς, του Μ αργαριτίου και τη ς Μα- 
ζαρακιάς, γ ια  να  μ η ν  διαρπάζονται τα  κτήματά τους. 
Το 1792 ο Αλή Πασάς εκστρατεύει εναντίον του Σουλί- 
ου και υφίσταται πανωλεθρία. Το 1799 επιχειρεί και πάλι 
τη ν  κατάληψ η του Σουλίου. Μ ετά από 3ετή αποκλεισμό 
οι Σουλιώτες αναγκάζονται να  συμφωνήσουν σε εκπατρι
σμό. Ο καλόγερος Σαμουήλ παραμένει στο Κ ούγκι και όταν 
φτάνουν οι Τούρκοι το ανατινάζει. Οι Τούρκοι αντίθε
τα μ ’ όσα είχαν συμφωνήσει, κυνηγούν τους Σουλιώτες. 
Ε ξήντα γυνα ίκες στο Ζάλογγο πέφτουν στο γκρεμό για  να  
αποφύγουν τη ν  αιχμαλωσία και τα παγωμένα νερά του Αχε
λώου, στο Σέλτζο γίνονται τάφος γ ια  εκατοντάδες γυνα ικό
παιδα. Από τους ξεριζωμένους Σουλιώτες μόνο ένα τμήμα που 
έφτασε στην Πάργα κατάφερε να  σωθεί. Η  Πάργα ω ς το 1797 

ήταν  στην εξουσία τω ν Ενετών. Μ ετά περ
νάει διαδοχικά στα χέρια Γάλλων, τω ν  Ρ ώ 
σων και τω ν Ά γγλω ν οι οποίοι το 1819 την  
πουλάνε στον Αλή Πασά και οι κάτοικοί της 
αναγκάζονται να  εκπατριστούν. Μ ετά τον 
θάνατο του Αλή Πασά το 1822 η  Θεσπρωτία 
επιστρέφει στην κυριαρχία  του Σουλτάνου 
ω ς το 1913, οπότε ελευθερώνεται από τον 
Ελληνικό Στρατό κατά τη  διάρκεια τω ν 
Βαλκανικών Πολέμων.

Αρχικά, ολόκληρη η περιοχή ανήκε στο 
Νομό Ιωαννίνων.

Το 1922 μετά τη ν  Μ ικρασιατική κατα
στροφή, ο μουσουλμανικός πληθυσμός της 
Θεσπρωτίας οι λεγόμενοι Αλβανοτσάμηδες 
εξαιρέθηκαν από τη ν  ανταλλαγή τω ν πλη-



θυσμών. Σ την πλειοψηφία ήσαν 
Έ λ λ η νες  και Αλβανοί εξισλαμισμέ- 
νοι. Σύμφωνα με την  επικρατέστερη 
εκδοχή οι λέξεις «τσάμης» και «τσά
μικος» προέρχονται από παραφθορά 
του Θ ύαμις (Καλαμάς). Ό μ ω ς κατά 
την  διάρκεια της ιταλογερμανικής 
κατοχής οι Αλβανοτσάμηδες συ- 
νεργάσθηκαν με τους κατακτητές 
και με υπόδειξή τους εκτελέσθηκαν 
στην Παραμυθιά τη ν  29-9-1943 οι 
49 πρόκριτοι της πόλης. Γία αυτά και αλλά εγκλήματά τους, 
εγκατέλειψαν την  Θεσπρωτία μαζί με τα κατοχικά στρατεύ
ματα το 1944 και κατέφυγαν στην Αλβανία.

Το 1946 ο Νομός Θεσπρωτίας αποσπάσθηκε από τον Νομό 
Ιωαννίνων, αφού πρώτα ακρωτηριάσθηκε το νότιο άκρο του. 
(Οι περιοχές Π άργας και Φαναριού δόθηκαν στον Νομό Πρε- 
βέζης.) Πρωτεύουσα του Ν ομού έγινε η Η γουμενίτσα που 
αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική θαλάσσια πύλη  εισόδου στην 
ελληνική επικράτεια, ενώ η προνομιακή της θέση αναβαθμί
στηκε με τη ν  ολοκλήρωση τω ν εργασιών επέκτασης του λ ι
μανιού της και της κατασκευής της Εγνατίας οδού.

Τ ο  Σ ο ύ λ ι
Η σύγχρονη Κ οινότητα του Σουλίου ιδρύθηκε την 

01.01.1999 με το πρόγραμμα «Καποδίστριας», ακριβώς 196 
χρόνια μετά από τη ν  εγκατάλειψη της 
ιστορικής «Σουλιώτικης Συμπολιτεί
ας» (στις 12 Δεκεμβρίου του 1803).
Τη “Σουλιώ τικη Συμπολιτεία” απο
τελούσαν τα χωριά Σούλι, Σαμονίβα,
Κιάφα, Αβαρίκος, Τσεκουράτι, Πε- 
ρεχάτι, Βίλια, Αλποχώρι, Κοντάτες,
Γκιονάλα και Ρουσιάτσα που βρισκό
ταν στους πρόποδες τω ν Κασσιώπιων 
βουνών και τα  οποία δημιουργήθηκαν 
από τη ν  προσέλευση στα μέρη αυτά 
πολλών κυνηγημένω ν από τους Τούρ
κους χριστιανών (γύρω στο 1550).
Το 1956 το Σούλι ανακηρύχθηκε διατη

ρητέος οικισμός και τα  καινούργια 
σπίτια κτίστηκαν στο πρότυπο τω ν 
παλαιοτέρων, υπό  τη ν  εποπτεία τη ς 
Εφορίας Β υζαντινών Α ρχαιοτήτων 
τω ν Ιωαννίνων.

Κ ο ιν ό τ η τ α  
Π έρ δ ικ α ς

Η  Πέρδικα απέχει μόλις λ ίγα  
χιλιόμετρα από τα Σύβοτα. Ε ίναι 
χτισμένη πάνω  σε βουνό με θέα 

μπροστά της τα γαλάζια νερά του Ιονίου Πελάγους. Το τοπίο 
στην Πέρδικα συναγωνίζεται σε ομορφιά το τοπίο που συναντά 
κανείς στα Σύβοτα. Η  περιοχή διαθέτει πλούσια βλάστηση και 
όπως είναι φυσικό καταπληκτικές παραλίες.

Δ ή μ ο ς  Φ ιλ ια τώ ν
Κωμόπολη που βρίσκεται στο ΒΔ άκρο της Η πείρου και σε 

απόσταση 10 χλμ  από τα αλβανικά σύνορα και το Ιόνιο πέλαγος. 
Σήμερα είναι έδρα ομώνυμου Δήμου, του μεγαλύτερου σε συ
νένωση χω ριώ ν και έκταση Δήμου της Ελλάδας. Περιλαμβάνει 
στο δυναμικό του 41 Δημοτικά Διαμερίσματα και 16 σπασμούς, 
με πληθυσμό 9.780 κατοίκω ν και έκταση 490.430 στρεμμάτων 
Η  κωμόπολη τω ν Φ ιλιατών είναι κτισμένη στους πρόποδες του 
βουνού Αϊ Λιάς, πάνω  σε μικρούς λόφους και μ ικρές πεδινές 
εκτάσεις, με υψόμετρο 180- 230 μ. περιβαλλόμενη από τεχνητό 

δάσος πεύκης. Έ χ ε ι  2.537 κατοίκους οι 
I οποίοι ασχολούνται κυρίω ς με το εμπό- 
[ ριο, τ ις  τέχνες, τη ν  παροχή υπηρεσιών 

και σε μικρότερη κλίμακα με αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις και τη ν  κτηνοτροφία. Η 

I μετανάστευση ευδοκιμούσε ανέκαθεν, 
I στην περιοχή και την ευρύτερη Ή πειρο. 
I Π όλη - αγορά τη ς  ομώ νυμης και εκτετα- 
I μένης Επαρχίας, τω ν 46 χωριών, συγκε- 
I ντρώ νει τ ις  διοικητικές, στρατιωτικές, οι- 
I κονομικές, εκπαιδευτικές, νοσηλευτικές 

κ.λπ. Αρχές τη ς  επαρχίας. Κάποια σημεία 
τη ς  πόλης διατηρούν αρχιτεκτονικά πα-
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ραδοσιακά στοιχεία, όπως ο Βλαχομαχαλάς.

Δ ή μ ο ς  Σ υ β ό τω ν
Περίπου μίση ώρα μακριά από τη ν  Η γου

μενίτσα βρίσκονται τα μαγευτικά Σύβοτα. 
που αποτελούν το μικρό κοσμοπολίτικο θέρε
τρο της Θεσπρωτίας. Το απαράμιλλης φυσι
κής ομορφιάς τοπίο μαγεύει το μάτι του επι
σκέπτη. Τα Σύβοτα είναι χτισμένα γύρω  από ένα θαλάσσιο 
κόλπο στον οποίο σχηματίζονται μικρά νησάκια σαν φιόρδ. 
Ιδιαίτερα το καλοκαίρι πολλοί ξένοι και Έ λ λ η νες  τουρίστες 
επισκέπτονται τη ν  περιοχή για να  περάσουν τ ις  διακοπές τους.

Δ ή μ ο ς  Σ α γ ιά δ α ς
Η Σαγιάδα βρίσκεται στα Β.Δ του Ν. Θεσπρωτίας (τελευταίο 

χωριό πριν από τα σύνορα) απέναντι από τη ν  πόλη τη ς Κ έρκυ
ρας. Με κέντρο τον οικισμό της παλιάς Σαγιάδας (ο οποίος απο
τελεί και τον κύριο πόλο έλξης με τ ις  εκκλησίες, τα καλντερί
μια, τα  αλώνια, και τα σπίτια του που παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον), ο επισκέπτης μπορεί να  επισκεφτεί 
πλήθος αρχαιολογικών χώ ρω ν στην περιοχή, καθώς και χώρους 
ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Δ ή μ ο ς  Π α ρ α π ο τά μ ο υ
Ο Δήμος Παραποτάμου αποτελείται από τα Δημοτικά Διαμε

ρίσματα: Παραποτάμου, Κορύτιανης, Δριμίτσας και Γεροπλά
τανου. Απείρου κάλλους 
φυσικό τοπίο αποτελεί η 
παραποτάμια ζώνη του 
Καλαμά η  οποία κεντρίζει 
το ενδιαφέρον τω ν επι
σκεπτών και αποτελεί ένα 
είδος βιότοπου που αξιο- 
ποιείται ω ς ήπια μορφή 
τουρισμού σε συνδυασμό 
με τους αρχαιολογικούς 
χώ ρους του Δήμου.

Δ ή μ ο ς  Π α ρ α μ υ θ ιά ς
Η  Π αραμυθιάβρίσκεται έχει 9.000 κατοίκους 

και είναι η έδρα του ομώνυμου Δήμου ο οποίος 
απαρτίζεται από 22 κοινοτικά διαμερίσματα. Η  
Π αραμυθιά συνδυάζει με τον καλύτερο τρόπο 
τη ν  πεδιάδα με τον ορεινό όγκο του βουνού 
Κορύλας (1.658μ.). Ε ίνα ι αμφιθεατρικά χ τ ι
σμένη στους πρόποδες του βουνού και μπρο
στά τη ς  ξανοίγεται ο κάμπος του Κοκυτού.

Δ ή μ ο ς  Μ α ρ γ α ρ ιτ ίο υ
Ο Δήμος Μ αργαριτίου αποτελείται από τα Δημοτικά Δια

μερίσματα: Ελευθερίου, Καρτεριού, Καταβόθρας, Μαζαρακι- 
άς, Μ αργαριτίου, Μ εσοβουνίου και Σπαθαραίων. Η  περιοχή 
του Μ αργαριτίου αποτελεί κλειστή λεκάνη όπου τα νερά των 
χειμάρρων καταλήγουν και δημιουργούν έλη. Ο υπόγειος 
υδατικός ορίζοντας στην εκτός τω ν ελών ζώνη, βρίσκεται σε 
κυμαινόμενο βάθος χω ρίς να  προκαλεί προβλήματα στις χει
μερινές καλλιέργειες. Στα έλη τα εδάφη στραγγίζουν προο
δευτικά και τους θερινούς μήνες αποξηραίνονται δημιουργώ
ντα ς χαρακτηριστικές σχισμές στην επιφάνεια του εδάφους . 
Μ οναδικό πετρογραφικό σχηματισμό αποτελεί το έλος του Κα- 
λοδ ικ ίου , που χαρακτηρίζεται σαν ένας πρόσφατος αλλουβια- 
κός σχηματισμός με πετρώματα, ιζηματογενούς προέλευσης. 
Α υτή η λεκάνη απορροής, έκτασης 3.500 στρεμμάτων, απο
τελεί σήμερα προστατευόμενο υδροβιότοπο, ενώ  προβλέπεται

να  χρησιμοποιηθεί σαν ταμι- 
ευτήρας αρδευτικού νερού.

Δ ή μ ο ς
Η γ ο υ μ ε ν ίτσ α ς

Η  Ηγουμενίτσα, πρω τεύ
ουσα του Νομού Θεσπρωτίας, 
είναι μια πόλη 10.000 περί
που  κατοίκων. Το λιμάνι της 
αποτελεί συνδετικό κρίκο 
τη ς  Ελλάδας με τη ν  Ευρώπη.

[  ο δ ο ι π ο ρ ι κ ο  :
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A uto  την  καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους 
εμπορικούς κόμβους τη ς χώρας. Η  πόλη συνδέ
εται ακτοπλοϊκά με τους Παξούς, την  Κέρκυρα 
την  Π άτρα και λιμάνια της Ιταλίας όπως το 
Μπάρι, το Πρίντεζι, η Βενετία και η Ανκόνα.

Δ ή μ ο ς  Α χ έ ρ ο ν τα
Η περιοχή Αχέροντα, βρίσκεται στο Ν.Α. 

άκρο του Νομού Θεσπρωτίας βόρεια συνορεύει 
με το Δήμο Παραμυθιάς, ανατολικά με τη  δι- 
ευρυμένη πλέον κοινότητα Σουλίου, νότια με 
το Δήμο Φαναριού του Νομού Πρεβέζης και 
τέλος Δ υτικά  με το Δήμο Μαργαριτίου.

Κατά τη ν  αρχαιότητα και ιδιαίτερα τη ν  επο
χή  του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου, όπου έζησε 
και έδρασε ο Ά γιος Δονάτος, η  περιοχή αυτή 
ήταν θάλασσα και αποτελούσε τμήμα του Γλυ
κ ύ  Κόλπου και της Αχερουσίας Λίμνης.

ΟΒορειοδυτικότερος νομός τη ς  πατρίδας μας, συνδυάζει 
το γαλάζιο τη ς  θάλασσας του Ιονίου, το πράσινο τω ν 
απολήξεων τη ς  Π ίνδου, το σ τα χτ ί τη ς  αρχαίας πέτρας 

που  βρίσκεται διάσπαρτη σε κάθε γω νιά  τη ς  Θ εσπρω τικής γή ς ...
Έ ν α ς  τόπος όμορφος και συνάμα ιδιαίτερος. Τρία σύνορα έχει 
να  φυλάξει η ΑΔ Θεσπρωτίας. Τα εξωτερικά σύνορα με τη ν  
Αλβανία...Το λιμάνι τη ς  Η γουμενίτσας, τη  Δ υτ ική  Π ύλη  της 
χώ ρας από και προς τη ν  Ευρώπη...Και τα εσωτερικά σύνορα... 
τη ν  Ε γνατία  Οδό, εθνικές οδούς προς Γ ιάννενα και Πρέβεζα 
και εκατοντάδες χιλ ιομέτρω ν επαρχιακού οδικού δικτύου.
Μέσα σ’ αυτό το ιδιότυπο περιβάλλον, η  Α στυνομική Δ ι
εύθυνση Θεσπρωτίας, έχει κατορθώσει τα τελευταία  χρό
ν ια  να  εμπεδώσει το αίσθημα ασφάλειας τω ν συμπολιτών. 
Κυρίως, αφουγκραζόμενη τ ις  ανησυχίες και τ ις  ανάγκες 
τους και δρώ ντας - όποτε χρειάζεται - με σύνεση και αποτε- 
λεσματικότητα. Ο “πόλεμος” κατά τω ν οργανωμένων κ υ 
κλω μάτων διακίνησης ναρκω τικώ ν έδωσε στη Δ ιεύθυνση 
τη ν  πρω τιά  σε κατασχέσεις τόννω ν κάνναβης και στους 
επίδοξους διακ ινητές το μήνυμα  ότι η  Θεσπρωτία δεν εί
ναι αφύλακτο πέρασμα για  τη ν  εγκληματική  τους δράση. 
Αντίστοιχες, είναι οι επ ιτυχ ίες και στην αντιμετώ π ι
ση τω ν δουλεμπόρων - δ ιακ ινητώ ν παράνομων με
ταναστών, με καθημερινές συλλήψεις. Μ ε μεγά
λη επ ιτυχ ία  αλλά και τον απαιτούμενο ανθρωπισμό, 
αντιμετω πίστηκε - μετά τη  λή ψ η  τω ν πολιτικώ ν αποφάσεων 
που απαιτούνταν - η  συγκέντρω ση χιλ ιάδων παράνομων με
ταναστώ ν το Μάιο του 2011 στο λιμάνι τη ς Ηγουμενίτσας.
Αλλά και στον τομέα τη ς  καθημερινότητας, η  αποτελεσματι- 
κότητα  είναι ορατή. “Δεν υπάρχει ανεξιχνίαστο έγκλημα στη 
Θ εσπρωτία” τονίζουν πολλάκις τα  τοπικά ΜΜΕ. Και η ανα
γνώ ριση αυτή, είναι ίσως και η  καλύτερη ανταμοιβή.
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Θα αναφερθώ μόνον στο α ' τετράμηνο του  τρέχοντος έτους. Η  εισροή οικονομικώ ν μεταναστώ ν από τ ις  Β αλκανικές 
κυρ ίω ς χώρες, αποτέλεσαν έναν εξαιρετικά επ ιβαρυντικό  παράγοντα γ ια  τη ν  αύξηση τη ς  εγκληματικότητας. Οι 
υπηρεσίες μας όμως, τελούν σε δ ιαρκή ετοιμότητα.

Να ξεκινήσουμε με το ζήτημα τω ν  ναρκω τικώ ν. Οι αρμόδιες υπηρεσίες τη ς  διευθύνσεώ ς μας επ ιλήφ θηκαν συνολικά 
σε 13 υποθέσεις ναρκω τικώ ν, από τ ις  οποίες εξιχνιάσθηκαν οι 11, με 28 κατηγορηθέντα  άτομα, εκ τω ν  οποίων συνε- 
λήφθησαν οι 24. Κ ατασχέθηκαν 770 κ ιλά  ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης και 12,5 
γραμμάρια ηρωίνης.

Για τη ν  αντιμετώ πιση  τη ς  μ ικροεγληματικότητας: σημειώ θηκαν 49 κλοπές -  διαρρήξεις 
(και 3 απόπειρες) έναντι 22 κλοπώ ν (και 2 αποπειρών) που  σημειώ θηκαν το αντίστοιχο  χρο
ν ικό  διάστημα του  2011, ήτοι παρατηρήθηκε μείωση 116% ενώ εξιχνιάσθηκαν οι 12 (24,4%).
Σημειώ θηκαν 3 ληστείες εκ τω ν οποίων εξιχνιάσθηκε για  τη  σ τιγμή  η  μία, ήτοι το 33,3% 
έναντι 4 το αντίστοιχο  χρονικό  διάστημα του 2011, ήτοι παρατηρήθηκε μείωση 25%. Σ η 
μειώ θηκαν 18 κλοπές τροχοφόρων έναντι 28 κλοπώ ν του  έτους 2011, (36% μείωση) ενώ 
ανευρέθησαν 10 αφαιρεθέντα τροχοφόρα. Η  κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Σ χετικά  με τη  οδική ασφάλεια, από τη ν  μελέτη  και ανάλυση τω ν  σ τατισ τικώ ν στοιχείων, 
προκύπτει αύξηση τω ν  τροχαίω ν α τυχημάτω ν που  έλαβαν χώ ρα το α ' τετράμηνο 2012 σε 
σύγκριση  με το α ' τετράμηνο 2011 σε ποσοστό 16,66% ενώ  προκύπτει μείωση τω ν παθόντω ν 
σε ποσοστό 13,33%. To trafficking (εμπορία ανθρώ πω ν) είναι ένα πρόβλημα που  έχει λάβει 
μεγάλες διαστάσεις τα  τελευταία  χρόνια  στη Βαλκανική. Η  χώ ρα μας λόγω  τη ς  γεω γραφ ικής 
τη ς  θέσης αποτελεί μ ια  από τ ις  κύρ ιες χώ ρες προορισμού τω ν  παράνομα διακ ινούμενω ν αν
θρώ πω ν με σκοπό τη  σεξουαλική και ο ικονομική τους εκμετάλλευση.

Α ναφορικά με το 2011 παρατηρήθηκε μείωση 100%. Δεν αντιμετω πίζουμε προβλήματα
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ Δ ΝΣΗ ΟΕΣΠΡΟΤΙΑΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΓΟΥΜΙΜτΛτ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΥΒΟΤΩΝ 
P O L I C E

ο ΐ ϊ Α" » Μ βί
^ __  και όχι ανακύπτει αντιμετω πίζετα ι επ ιτπ χώ ς εν τη γενέση του.

Ό σ ον αφορά στη λαθρομετανάστευση η κύρ ια  μεταναστευτι- 
κή  πίεση που δέχεται η  περιοχή μας, προέρχεται απά υπηκόους 
Αλβανίας, Ιράκ, Α φγανιστάν, Π ακιστάν, Π αλαιστίνης, Μαρόκου, 

^  Αλγερίας, Σομαλίας και Τυνησίας. Λάγω ιδια ιτερότητας τη ς  πε
ρ ιοχής μας και σύμφω να με το σχέδιά μας, διενεργούνται έλεγχοι 
σε άλο το μήκος τη ς  χερσαίας οριογραμμής και τα  νομοθετημένα 
σημεία εισόδου -  εξόδου δικαιοδοσίας μας, εντατικοποιούμε 
τους ελέγχους γ ια  τη ν  εξάρθρωση κυκλω μ άτω ν διακίνησης 
αλλοδαπών, λαθρεμπορίου, πλαστογραφήσεως ταξιδιω τικώ ν 
κλπ. εγγράφω ν, δ ιακίνησης όπλων, ναρκω τικώ ν, διαρρη
κτώ ν  κλεφ τώ ν και γενικά  τη ν  πάταξη τη ς  παράνομης δρα
στηριότητας τω ν Α λβανών σε βάρος τω ν ελληνικώ ν χω ριώ ν 
τη ς  παραμεθορίου, ελέγχουμε τα σημεία διέλευσης και στή
νουμε ενέδρες, επ ιτηρούμε σταθερά σημεία, μέρα και νύχτα .

Α υτά είναι τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τη Δ ι
εύθυνση. Η  κατάσταση στην περιφέρειά μας σ’ όλους τους 
τομείς δράσης εκτιμάται ω ς λίαν ικανοποιητική. Τα σχέδιά 
μας αποδείχτηκαν επαρκή, πλήρη και ουσιαστικά και δεν 
απαιτείται αναμόρφωση ή συμπλήρωση. Απαιτείται, όμως, η 
αναδιάρθρωση τω ν Υπηρεσιών και η αύξηση τη ς  οργανικής 

δύναμης, ανακατανομή αυτής και ενίσχυση τη ς  Δ ιεύθυνσης με Α νακριτικούς Υπαλλήλους γ ια τ ί η 
έλλειψ η αυτώ ν δημιουργεί δυσλειτουργίες γ ια  τη ν  εύρυθμη και ομαλή λειτουργία  της. —■
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΜΕ ΝΤΑΛΙΚΑ
Α στυνομικοί του Τ.Δ.Ν. Η γουμενίτσας, ύστερα από μεθοδική 

έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών, πέτυχαν τη ν  εξάρθρωση 
κυκλώ ματος εισαγω γής μεγάλω ν ποσοτήτω ν ναρκω τικώ ν ου
σιών στη χώ ρα μας, γ ια  τη ν  περαιτέρω διακίνηση τους. Σ υγκ ε
κριμένα στη Λωρίδα Σαγιάδας Θεσπρωτίας, πραγματοποιήθηκε 
αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο τη ς  οποίας συνελήφθησαν 
ένας 45χρονος ημεδαπός και ένας 23χρονος αλλοδαπός, υπήκο
ος Αλβανίας, ενώ  για  τη ν  ίδια υπόθεση αναζητείται ένας 35χρο- 
νος ημεδαπός, ηγετικό μέλος του κυκλώματος. Ειδικότερα, σε 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε νταλίκα, ιδιοκτησίας του 
45χρονου ημεδαπού που οδηγούσε ο ίδιος, βρέθηκαν στο χώ 
ρο του επικαθήμενου 16 ταξιδιω τικοί σάκοι που  περιείχαν 701 
δέματα με κάνναβη, βάρους 750 κ ιλώ ν και 600 γρ. Ό π ω ς  προ- 
έκυψ ε από τη ν  αστυνομική  έρευνα, ο δεύτερος τω ν συλληφθέ- 
ν τω ν  (23χρονος Αλβανός) επιτηρούσε τη ν  περιοχή φόρτωσης 
και μεταφοράς τω ν ναρκω τικώ ν ουσιών, γ ια  αποφυγή αστυνο
μ ικώ ν ελέγχων. Από τα στοιχεία τη ς  έρευνας, προέκυψ ε επίσης 
ότι οι συλληφθέντες ενεργούσαν καθ ' υπόδειξη του 35χρονου 
ημεδαπού, ο οποίος είχε οργανώσει τη ν  όλη επιχείρηση μεταφο
ράς τω ν ναρκω τικώ ν ουσιών. Οι ναρκω τικές ουσίες, το Φ.Δ.Χ.

μαζί με το επικαθήμενο και ένα 
κ ινητό  τηλέφωνο κατασχέθη
καν. Οι συλληφθέντες με τη ν  
σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον 
αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε κύκλω μα που  μετέφερε με πλω τά  και χερσαία 
μέσα αλλοδαπούς από τη ν  Ελλάδα στην Ιταλία, στο πλαίσιο συ
ντονισμένης επιχείρησης αστυνομικώ ν της Α.Δ. Θεσπρωτίας. 
Συνελήφθησαν για  τη ν  υπόθεση αυτή  τρεις διακινητές, δύο 
υπήκοοι Βουλγαρίας, ηλικ ίας 36 και 30 ετώ ν και ένας 30χρονος 
υπήκοος Ιράκ, οι οποίοι οργάνωσαν και επιχείρησαν να  μεταφέ
ρουν 27 αλλοδαπούς Α φρασιατικής καταγω γής από τη ν  Ελλά
δα στην Ιταλία. Οι συλλήψ εις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
συντονισμένης επιχείρησης αστυνομικώ ν της Υ.Α. Η γουμενί
τσας, του Α.Σ. Πέρδικας, του Α ' Τ.Σ.Φ. Φ ιλιατώ ν και του Τ μή
ματος Αλλοδαπών Η γουμενίτσας. Ειδικότερα εντοπίστηκε από 
το Κ εντρικό Λ ιμεναρχείο Η γουμενίτσας ανοικτά τη ς  παραλίας 
Καραβοστάσι της Π έρδικας Θεσπρωτίας, ιστιοφόρο σκάφος,

ακυβέρνητο και χω ρίς επιβαίνο- 
ντες. Μ ετά από εκτεταμένες ανα
ζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπι
σαν και συνέλαβαν στην παραλία 
και στην ευρύτερη  περιοχή 27 
αλλοδαπούς Α φρασιατικής κατα

γω γή ς καθώ ς από τον έλεγχο τω ν εγγράφω ν τους διαπιστώ 
θηκε η μη  νόμιμη  είσοδος και παραμονή στη χώ ρα μας. Στο 
πλαίσιο διερεύνησης τη ς υπόθεσης, εντοπίστηκε στην πόλη 
της Η γουμενίτσας Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο  στο οποίο επέβαιναν οι 
δύο διακινητές, υπήκοοι Βουλγαρίας, ο ένας εκ τω ν οποίων 
κατά τον έλεγχο επέδειξε πλαστά ταξιδιω τικά έγγραφα ενώ 
παράλληλα σε άλλη περιοχή τη ς  Η γουμενίτσας συνελήφθη 
και το άλλο μέλος του  κυκλώματος, ο 30χρονος Ιρακινός. Από 
τη ν  αστυνομική έρευνα προέκυψ ε ότι οι αλλοδαποί μεταφέρ
θηκαν με φορτηγό όχημα από τη ν  Ομόνοια Α ττικής σε όρμο 
κοντά  στην παραλία Καραβοστάσι τη ς Π έρδικας Θεσπρωτίας 
και επιβιβάστηκαν στο σκάφος προκειμένου μεταβούν στην 
Ιταλία, όμως λόγω  μ η χα νική ς βλάβης, αποβιβάστηκαν από 
τους δ ιακινητές στο ίδιο σημείο. Σημειώ νεται ακόμα ότι οι 
τρεις συλληφθέντες, καθώ ς και τουλάχιστον δύο ακόμα αλλο
δαποί, υπήκοοι Ιράκ, οι οποίοι αναζητούνται, κατά το τελευ
ταίο έτος συνέστησαν δομημένη ομάδα με διαρκή δράση, με 
σκοπό τη  μεταφορά παράνομων μεταναστώ ν από τη ν  Ελλάδα 
σ την Ιταλία, ενώ  αρχηγικό  ρόλο φέρεται να  έχει ο 36χρονος 
Βούλγαρος. Ε κτιμάτα ι ότι το οργανωμένο κύκλωμα, από τη  
δράση του αποκόμιζε παράνομα μεγάλα χρηματικά  ποσά ενώ 
γ ια  τη  συγκεκριμένη  μεταφορά, οι αλλοδαποί είχαν καταβάλει 
σε μέλη  του κυκλώ ματος το χρηματικό  ποσό τω ν 2.500 ευρώ, 
ο καθένας. Επίσης, στο πλαίσιο τω ν  ερευνώ ν διαπιστώ θηκε 
ότι σε βάρος του 36χρονου υπηκόου Βουλγαρίας εκκρεμεί 
ευρωπαϊκό ένταλμα σ ύλληψ ης για  συμμετοχή σε εγκλημα
τική  οργάνωση, που δραστηριοποιούνταν σε διάφορες χώ ρες 
τη ς  Ε υρώ πης στη διακίνηση εγκύω ν γυνα ικώ ν  με σκοπό την  
αγοραπωλησία βρεφών. Το σκάφος, το όχημα, τρία κ ινητά  
τηλέφωνα, πλαστά και λοιπά έγγραφα κατασχέθηκαν από το 
Τμήμα Αλλοδαπών Η γουμενίτσας που  διενεργεί τη ν  προανά
κριση. Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΜΑΤΟ ΚΑΝΝΑΒΗ
Συνελήφ θη  στους Ά γιους Π άντες Φ ιλιατώ ν Θεσπρωτίας 

από αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Η γουμενίτσας σε συνεργασία 
με αστυνομικούς της Υ.Α. Η γουμενίτσας και του  Α ' Τ.Σ.Φ. 
Φ ιλιατών, ένας ημεδαπός άνδρας, ηλ ικ ίας 24 ετών, γ ια  εισα
γω γή  στην ελληνική  επικράτεια  και εμπορία μεγάλω ν ποσο
τή τω ν  κάνναβης. Επίσης, αναζητείται ένας αλλοδαπός συνερ- 
γός του, ο οποίος συμμετείχε στη διακίνηση τω ν  ναρκω τικώ ν 
ουσιών. Ειδικότερα, οι αστυνομ ικοί εντόπισαν στους Ά γιους 
Π άντες Φ ιλιατώ ν Θεσπρωτίας, ένα Ι.Χ. Φ ορτηγό αυτοκίνητο 
το οποίο οδηγούσε ο 24χρονος.

Σ τη  θέα τω ν αστυνομικώ ν 
και προκειμένου να  αποφύγει 
τη σύλληψ ή του, ο οδηγός του 
οχήματος ενήργησε οπισθοπο- 
ρεία, αναπτύσσοντας ταχύτη τα
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και τελικά εγκατέλειψ ε το όχημα 
και τράπηκε σε φ υγή  πεζός, εκμε
ταλλευόμενος το σκοτάδι και το 
κατάφυτο τη ς περιοχής. Ύ στερα από επιτεταμένες αναζητήσεις 
τω ν αστυνομικών, ο δράστης εντοπίστηκε τελικά και συνελή- 
φ θη  κοντά  στο χω ριό Ά γιος Νικόλαος Φ ιλιατών. Σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο όχημα του δράστη, οι αστυνομικοί βρή
καν και κατάσχεσαν στο χώρο τη ς  καμπίνας και τη ς  καρότσας 
283 δέματα κάνναβης συνολικού βάρους 300.904 γρ. Από τη ν  
αστυνομική έρευνα προέκυψ ε επίσης ότι το φορτηγό αυτοκί
νητο  ήταν κλεμμένο και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. 
Το όχημα και ένα κ ινητό  τηλέφωνο κατασχέθηκαν.

ΕΙΧΕ «ΚΑΒΑΤΖΑ» ΚΑΝΝΑΒΗ
Συνελήφθησαν σ την Π αραμυθιά 

Θεσπρωτίας από αστυνομικούς του 
Τ.Δ.Ν. Η γουμενίτσας σε συνεργασία 
με αστυνομικούς τη ς  Α.Δ. Θεσπρωτί
ας, ένας 58χρονος ημεδαπός και ένας 
30χρονος υπήκοος Αλβανίας, γ ια  εισα
γω γή  στην Ε λληνική  Ε πικράτεια  και 
διακίνηση παραπάνω από 167 κιλών 
κάνναβης.

Ε ιδικότερα στην Π αραμυθιά Θεσπρωτίας, οι αστυνομικοί, με
τά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών για  μεταφορά με
γάλης ποσότητας ναρκω τικώ ν, οργάνωσαν συντονισμένη επι
χείρηση, στο πλαίσιο τη ς  οποίας εντόπισαν και ακινητοποίησαν 
ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, προκειμένου να  διενεργήσουν αστυνομι
κό έλεγχο. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο αυτοκίνητο, 
το οποίο οδηγούσε ο 58χρονος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 77 
δέματα κάνναβης, συνολικού βάρους 85.556 γρ.

Από τη ν  αστυνομική έρευνα που ακολούθησε προέκυψ ε ότι 
ο 58χρονος είχε παραλάβει τη ν  παραπάνω ποσότητα ναρκω τι
κώ ν ουσιών από «καβάτζα» σε αγροτική  περιοχή κοντά  στην 
πόλη τη ς  Παραμυθιάς, όπου και βρέθηκαν κρυμμένα μέσα σε 
θάμνους και χόρτα, άλλα 74 δέματα με κάνναβη, βάρους 82.328 
γρ. Κατά τη ν  εξέλιξη τω ν ερευνώ ν διαπιστώθηκε επίσης ότι 
30χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος συνελήφθη στην ίδια 
περιοχή, επέβαινε σε άλλο αυτοκίνητο και λειτουργούσε σαν 
προπομπός του 58χρονου. Τα δύο οχήματα, τα οποία χρησιμο
ποιήθηκαν για  τη ν  διακίνηση τω ν ναρκω τικώ ν ουσιών καθώς 
και 3 κ ινητά  τηλέφω να κατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικο
γραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Εξαρθρώθηκε, μετά από συστηματική 
και μεθοδική έρευνα τη ς  Υ.Α. Η γουμενί

τσας, εγκληματική  ομάδα που είχε 
διαπράξει τα  τελευταία  δύο χρόνια, 
περισσότερες από 27 κλοπές σε σπίτια 
και καταστήματα και μία ληστεία σε σπίτι στην Πάργα.

Για τη ν  εμπλοκή τους στην υπόθεση συνελήφθησαν 
ύστερα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση τα 
ξημερώματα στην Νέα Κερασούντα Πρεβέζης, δύο αλλο
δαποί, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικ ίας 27 και 28 ετώ ν και μία 
37χρονη ημεδαπή ενώ συνελήφθη και ένας 47χρονος ημε
δαπός για  υπόθαλψ η εγκληματία  και παράνομη οπλοκα
τοχή. Από τη ν  αστυνομική έρευνα που  διενεργήθηκε: α) 
Δ ιαπιστώθηκε ότι η συγκρότηση τη ς εγκληματικής οργά
νω σης πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον από τον  Ιανουάριο 
του 2011, με σκοπό τη  διάπραξη διαρρήξεων σε οικίες και 
επιχειρήσεις, β) Εξακριβώθηκε η σύνθεση τω ν μελώ ν που 
αποτελούσαν τη ν  εγκληματική  οργάνωση, γ) Δ ιευκρ ιν ί
στηκαν οι ρόλοι και ο τρόπος -  μέθοδος δράσης της ομάδας 
(modus operandi), τα  μέλη της οποίας παραβίαζαν οικίες με 
τη  χρήση α ιχμηρώ ν αντικειμένω ν ιδίως κατά τ ις  νυ χτερ ι
νές  ώρες όταν οι ιδιοκτήτες κοιμόνταν, δ) Προσδιορίστηκε 
η γεω γραφ ική  περιοχή δράσης τους, η οποία, εκτός από 
περιοχές της Η πείρου, επεκτεινόταν και σε περιοχές τη ς 
Κ έρκυρας και τη ς Α ιτωλοακαρνανίας και ε) Προσδιορί
στηκε το είδος τω ν αντικειμένω ν που αφαιρέθηκαν, που 
στην πλειοψ ηφία τους αφορούσαν κοσμήματα, χρηματικά  
ποσά, ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές, είδη ρουχι
σμού, δύο κυνηγετικά  όπλα ενώ σε 4 περιπτώσεις αφαιρέ
θηκαν ισάριθμα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα  και ένα μοτοποδήλατο, 
προκειμένου οι δράστες να  διευκολύνουν τη δ ιαφ υγή  τους 
και στ) Ε κτιμήθηκε η λεία τω ν κλοπιμαίων, η  οποία υπερ
βαίνει τ ις  60.000 ευρώ.

Από τη ν  έως τώρα έρευνα, η οποία είναι σε εξέλιξη, προ
έκυψ ε ότι τα  μέλη τη ς  σπείρας δρώ ντας από κοινού, έχουν 
διαπράξει 27 κλοπές -  διαρρήξεις σε σπίτια και καταστή
ματα ενώ εμπλέκονται και σε μία υπόθεση ληστείας στην 
περιοχή τη ς Πάργας. Ε πίσης προέκυψ ε ότι ο 27χρονος ενέ
χετα ι και σε 4 κλοπές τιμαλφώ ν από λουόμενους, που δια- 
πράχθηκαν στην περιοχή της Π άργας κατά το τελευταίο 
χρονικό διάστημα. Σημειώνεται επίσης ότι σε βάρος τω ν 
δύο αλλοδαπών, εκκρεμούν εντάλματα σ ύλληψ ης τω ν κ. 
Α νακριτώ ν Πρέβεζας και Κ έρκυρας για  ληστεία και διακε
κριμένες κλοπές.

Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους 
δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ενώ  οι 
έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να  διαλευκαν- 
θε ί πλήρω ς η δράση τη ς σ υγκεκριμένης εγκληματικής ορ
γάνωσης. ]
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΣΙΣ 
ΣΤΟ ΛΑΖΑΡΑΤΙ

Η αλβανική  αστυνομία  κρατάει 
αποκλεισμένο ένα ορεινό χω ριό  
σ την  περιοχή  του  Α ργυροκά
στρου, το Λαζαράτι. Ε ίνα ι η πε
ρίοδος σποράς τη ς  ινδ ικ ή ς κάν
ναβης και στο χω ριό επ ικρα τεί 

οργασμός. Ο ι ειδικές δυνάμεις τη ς  αποφ εύγουν να  επέμβουν, 
καθώ ς οι βαριά οπλισμένοι Λ αζαριτινοί εμφανίζονται αποφα
σισμένοι να  υπερασπιστούν δυναμ ικά  τη  σοδειά, π ο υ  τους 
αφήνει ένα αστρονομικό γ ια  τα  αλβανικά δεδομένα εισόδη
μα. Σ τή νο υ ν  λοιπόν μπλόκα  σ τις εισόδους γ ια  να  εμποδίσουν 
τη  μεταφορά εποχικώ ν εργατώ ν από τη ν  ευρύτερη  περιοχή, 
τους οποίους προσλαμβάνουν οι χασισοκαλλιεργητές για  
να  τους βοηθήσουν στη  σπορά. Δεν επ ιτρέπουν επ ίσ ης τη  
διέλευση βυτιοφόρω ν που  μεταφέρουν νερό για  το πότισμα 
τω ν  χασισόδεντρων. Τ αυτόχρονα  ελικόπτερα τη ς  ιτα λ ική ς 
καραμπινιερίας, που  συνεργάζεται με τ ις  αλβανικές αρχές, 
καθώ ς μεγάλες ποσότητες χασίς από το Λαζαράτι φ εύγουν 
γ ια  τη ν  Ιταλία, προβλέπεται να  περιπολούν, δ ιαρκούντος 
του  αποκλεισμού, από αέρος γ ια  τον  εντοπισμό φ υτειώ ν  
ώστε να  επέμβει η  αστυνομία  γ ια  να  τ ις  καταστρέφει. Δεν εί
να ι ωστόσο καθόλου βέβαιο ότι η  όλη επιχείρηση θα αποδώ
σει. Το σ κηνικό  πολέμου με «πολιορκία» το υ  θεω ρούμενου 
χασισοβολώνα τη ς  Ε υρώ π ης στήνεται τα  τελευτα ία  χρόνια  
τέτοια  εποχή  ή  το φθινόπω ρο κατά  τη ν  περίοδο τη ς  σ υγκο
μιδής, χω ρ ίς  αποτέλεσμα. Οι κάτοικοι το υ  Λαζαράτι, α ν τ ί  να  
αποθαρρυνθούν, αυξάνουν τη ν  παραγω γή και επ ’ αυτού  τα 
στοιχεία είναι αποκαλυπτικά : τους τελευτα ίους μ ήνες οι αρ
χές κατάσχεσαν περισσότερους από πέντε  τόνους χασίς στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα π ου  προορίζονταν μόνο γ ια  τη ν  ελ
λ η ν ικ ή  αγορά! «Αν π ιάστηκαν α υτές οι ποσότητες σκεφθείτε 
πόσες άλλες πέρασαν ή  έφ υγαν γ ια  τη ν  Ιταλία  και τ ις  άλλες 
χώ ρες τη ς  δ υ τ ικ ή ς  Ευρώ πης» σχολίαζε αξιωματούχος της 
δ ιεθνούς δίω ξης ναρκω τικώ ν. Ο αστυνομ ικός δ ιευ θ υ ντή ς 
Α ργυροκάστρου Χ ούσνι Μ πουργκάι δήλωσε σε τοπ ικά  μέσα 
άτι «ο πόλεμος ξεκινάει από τη ν  περίοδο τη ς  σποράς με απο
κλεισμούς τω ν  δρόμων προς το χωριό» και ανέφερε ότι έως 
τώ ρα εμποδίστηκαν περισσότεροι από 200 επ οχ ικ ο ί εργάτες 
να  φτάσουν στο Λαζαράτι. Με αφ οπλισ τική  ειλ ικρ ίνεια  πα 
ραδέχθηκε ωστόσο τη ν  αδυναμία τη ς  αστυνομ ίας να  εισβά
λει στο χωριό, όπου η υπηρεσία  το υ  δεν έχει σαφή εικόνα του 
τι επικρατεί. Μ άλιστα υποστήριξε ότι οι πληροφορίες που  
έχει γ ια  τη ν  ύπαρξη καλλιεργειώ ν ινδ ική ς κάννα βης προ
έρχονται κ υρ ίω ς από ένα βίντεο Ο λλανδώ ν τουρ ισ τώ ν που  
δείχνει μ ικρά  παιδιά  να  δ ιασχίζουν φ υτείες γ ια  να  μεταβούν 
στο σχολείο τους!
Στο ερώ τημα πώ ς είναι δυνατόν ένα  ολόκληρο κράτος να  
μην μπορεί να  επιβάλει τον  νόμο σε ένα  χωριό, οι απαντήσεις 
ποικίλλουν. Οι αρχές, όταν δεν προσπαθούν να  υποβαθμί
σουν το μέγεθος του  προβλήματος, προβάλλουν τον κ ίνδυνο  
α ιματοκυλίσματος σε περ ίπτω ση  που  επ ιχε ιρη θεί οργανω μέ

νη  επιχείρηση και οι ανησ υχίες τους δεν είναι αβάσιμες. Οι 
Λ αζαριτινοί δ ιαθέτουν βαριά όπλα, προερχόμενα από τη  λε
ηλασία σ τρατιω τικώ ν αποθηκώ ν σ τη ν  εξέγερση του  1997, 
και οι βαρόνοι τη ς  κάνναβης, οι αποκαλούμενοι «νταϊοί», 
«θείοι» δηλαδή, έχουν  οργανώσει το υ ς  ανθρώ πους τους στα 
πρότυπα  τω ν  σ τρατώ ν του  Εσκομπάρ. Ο νόμος τη ς  σ ιω πής 
βασιλεύει κα ι σπάνια  διαρρέουν πληροφορίες γ ια  το τ ι συμ
βαίνει σ τη ν  αποκαλούμενη  «Κολομβία τη ς  Ε υρώ πης».
Μ ε τη ν  έναρξη του  αποκλεισμού το υ  χω ρ ιού  οι Λ αζαριτινοί 
τ ις  ν ύ χ τ ε ς  πυροβολούν στον αέρα αναγκάζοντας του  κα 
το ίκους χω ρ ιώ ν  του κάμπου, όπω ς η Δερβιτσάνη, να  κλεί- 
νοντα ι στα σ π ίτ ια  τους. «Είναι οι α γω ν ισ τ ικ ο ί χα ιρετισμοί 
τω ν  Λ αζαριτινώ ν προς τ ις  δυνάμεις τη ς  τάξης που  δήθεν 
τους κρα τούν  αποκλεισμένους», λέει ένας εξ αυτώ ν. Μ ια 
απόπειρα παλαιότερα τη ς  αστυνομ ίας να  εισέλθει στο χω 
ριό γ ια  να  συλλάβει έναν «νταϊό» α π έτυχε  και σε α ντίπο ινα  
οι συμμορίες επέδραμαν στο Α ργυρόκαστρο και έκαψ αν  το 
κ τίρ ιο  τη ς  αστυνομίας. Μ ερικο ί υποσ τηρ ίζουν  ότι οι βα
ρόνοι του Λαζαράτι δ ιαθέτουν υ ψ η λ ές  διασυνδέσεις στα 
Τ ίρανα που  τους προσφέρουν κ άλυψ η , όμως υπάρχει και 
μ ια  άλλη παράμετρος που  μ π ορεί να  εξηγήσει τη ν  ιδ ιότυ
π η  ασυλία α υτού  του  μουσ ουλμανικού  χω ριού: το χρήμα  
από τα  να ρκω τικά  α ιμοδοτεί τη ν  οικονομία τη ς  περιοχής. 
Οι κά το ικο ί του  με το υ ψ η λ ό  εισόδημα αγοράζουν σπίτια, 
εκτάσεις, ξοδεύουν με άνεση εν ισ χύοντα ς τη ν  αγορά, δ ί
νο υ ν  δουλειά προσλαμβάνοντας εργάτες στη  σπορά και τη 
συγκομιδή  και σ υντη ρ ώ ντα ς κυκλώ μ ατα  μεταφοράς του 
χασίς.
w w w .k a th im e r in i .g r

ΧΑΚΕΡΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΥΙΙ. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Π η γ έ ς  του  Τ ουρκ ικού  ΥΠ .ΕΞ δήλωσαν πω ς το επίσημο 
site του  υπουργε ίου  έπεσε θύμα  χάκερς. Ο ι η λεκτρονικ ο ί 
εισβολείς υ πέκλεψ α ν  αρχεία με τ ις  τα υ τό τη τες  ξένω ν δ ι
πλω ματώ ν που  εργάζονται σε πρεσβείες σ την  Τουρκία, 
τ ις  οποίες δημοσίευσαν στο διαδίκτυο. Σ ύμ φ ω να  με το 
κρατικό  κανάλι TRT, οι δράστες είναι μέλη  ομάδας χάκερς 
με το όνομα R edH ack π ο υ  έχει δράσει με παρόμοιο τρόπο 
και κατά  το παρελθόν. Π ρ ιν  από μερικές μέρες το εν λόγω  
group ανάρτησε στο tw itte r  του  μ ία  σελίδα του  Υ Π ΕΞ που 
χα ρακτήριζε τους Σ ύρ ιους «αδερφούς του  χθες, εχθρούς 
του  σήμερα», σε μ ία  προσπάθεια ανάδειξης τη ς  δ ιπλω ματι
κή ς διγλω σσίας τη ς  
τουρκ ικήςκυβ έρνη- 
σης. Παρόλο που  τα 
ευαίσθητα  δεδομένα 
του υπουργε ίου  εί
να ι πλέον ασφαλή, 
οι RedH ack προει
δοποιούν γ ια  νέες 
επιθέσεις. 
w w w .k a th im e r in i .g r
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ΤΟ Π ΙΣ Τ Ο Λ Ι ΤΗ Σ Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Σ  Σ Τ Η Ν  Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η .
ΓΙΑ Α Υ ΤΟ Υ Σ Π Ο Υ  Θ ΕΛΟ ΥΝ  Μ Ο Ν Ο  ΤΟ Α Π Ο Λ Υ ΤΟ  ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΙ 

Δ Ε  ΣΥ Μ Β ΙΒ Α ΖΟ Ν Τ Α Ι Μ Ε  ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟ ΤΕΡΟ .

• Μήκος κάννης 4.5"
• ? Ασφάλειες και ασφάλεια λαβής

• 3 Ρναλλάξιμες ράχες λαβής
• Αγωνιστική κάννη 

• Επιχειρησιακή σκανδάλη
• Αμφιδέξια απελευθέρωση γεμιστήρας

• Τελευταίας γενιάς σκοπευτικά
·9αρι 20σφαιρο 

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

Κλείστρο XtremeTenifer ή Ανοξείδωτο ατσάλι

SPRINGFIELD ARMORY XDM9 XDM40 
Απο τη ν  π α λα ιό τερ η  ε τα ιρ ία  κα τα σ κευή ς όπλων τη ς  Α μερ ικής

2 0 0 9
A M E R IC A N  R IF L E M A N  

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

2003
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  OF T H E  YEA R  
X D  P ISTO L

2 006
A M ER IC A N  R IFLEM A N  

HAN D G U N  O F T H E  YEA R  
X D  4 5 A C P  P ISTO L

2 006
SH O O TIN G  IN D U STR Y  A C A D EM Y OF EX C ELLEN C E  

HAN D G U N  OF TH E  YEA R  
XD  4 5 A C P  P ISTO L

SPRINGFIELD ARMORV'S

HAS ARRIVED!
Αποκλειστική εισαγωγή

E23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144
Διάθεση για τη Θεσσαλονίκη:

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ, Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 15, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ: 2310 860390
Διάθεση για την Κρήτη:

Οττλουργείο Κυριακάκης Αντώνης, Βολουδάκιδων 10, Χανιά, ΤΗΛ: 28210 43001, 6946 213536 
Ασούτης, Λ. Κνωσσού 56, Ηράκλειο, ΤΗΛ: 2810 360484

Διάθεση για τον Πειραιά
Φώτιος Γεωργακόττουλος, Μττουμττουλίνας 4, ΤΗΛ: 212 1019693



ΑΝΑΡΧΟ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Σ ε  σειρά σ υλλήψ εω ν μελώ ν τη ς  αναρχικής οργάνω σης FAI, 
ύ π ο π τη ς  γ ια  πρόσφατες επιθέσεις -περιλαμβανόμενων τω ν

επιθέσεων με παγι- 
δευμένες επιστολές 
εναντίον  τη ς  υ π η 
ρεσίας είσπραξης 
φόρω ν Equitalia, 
τη ς  D eutsche B ank 
στη  Φ ρανκφ ούρτη  
και τη ς  ελληνι
κ ή ς  πρεσβείας στο 

Παρίσι το 2011- προχώ ρησε η ιτα λ ική  αστυνομία. Γ ια  συ
ντονισμ ένη  δράση τω ν  αναρχικώ ν με τη ν  Ελλάδα και πολύ  
στενή  συνεργασία Ε λλ ή νω ν και Ιταλώ ν αναρχικώ ν, έκαναν 
λόγο οι δ ιω κτικές αρχές, αναφέροντας ότι στο δ ίκ τυο  εμπλέ
κοντα ι 6 μέλη τω ν  Π υρ ή νω ν  τη ς  Φ ωτιάς. Σ ύμφ ω να  με τη  
σ χετική  ανακοίνωση, η  αστυνομία  τη ς  Π ερούτζια  διέταξε να  
γ ίνο υν  τουλάχισ τον 40 έφοδοι καραμπινιέρω ν σε ολόκληρη 
τη ν  Ιταλία, στη  διάρκεια τω ν  οποίων συνελήφ θησαν όσοι 
ύποπτο ι αναρχικοί, μέλη τη ς  FAI (Ανεπίσημη Α ναρχική  
Ομοσπονδία) βρίσκονται εντός τω ν  ιτα λ ικώ ν  συνόρων. Οι 
περισσότεροι σ υλληφ θέντες είναι Ιταλοί. Μ ηνύματα  με τη ν  
υπογραφ ή  τη ς  οργάνω σης είχαν βρεθεί, όπω ς είναι γνω στό, 
στις επιστολές-βόμβες που  εστάλησαν σ την E quita lia  και 
στην D eutsche Bank. Ο ι ιταλ ικές αρχές γνω στοποίησαν 
ότι σ την  έρευνα εμπλέκονται και άλλα 24 άτομα, από τον 
αναρχικό χώ ρο εκ  τω ν  οποίων 6 είναι Έ λ λ η ν ες , μέλη τω ν 
Π υρή νω ν τη ς  Φ ω τιάς και βρίσκονται έγκλειστα  σ τις ελλη
ν ικ ές  φυλακές. Ε π ίσ ης σύμφω να με όσα δήλωσε ο επ ικεφα
λή ς τω ν  ειδ ικώ ν δυνάμεω ν τω ν  καραμπινιέρω ν, Τζαμπάολο 
Γκάντζερ, μερίδα τω ν  σ υλληφ θέντω ν δ ιατηρεί επαφές με 
όσους ανέλαβαν τη ν  ευ θύ νη  γ ια  τη ν  πρόσφατη επίθεση κα 
τά  το υ  μάνατζερ  τη ς  εταιρείας A nsaldo N ucleare, Ρομπέρ- 
το Α ντινόλφ ι, στη  Γένοβα. Σ ύμφ ω να  με τον ίδιο κλήση σε 
απολογία  πρόκειτα ι να  αποσταλεί και σ την  Ε λληνίδα  Ο λγα 
Ο ικονόμου, σ τη ν  οποία έκανε αναφορά η ανάληψ η  ευ θύ νη ς 
τη ς FAI, αμέσως μετά τον  τραυματισμό του  Α ντινόλφ ι. Η  
λεπτομέρεια  α υ τή  δείχνει τη  στενότατη  συνεργασία Ε λλ ή 
νω ν  και Ιταλώ ν αναρχικώ ν. Ο ι σ υλληφ θέντες ή τα ν  έτοιμοι 
να  προχω ρήσουν σε νέες επιθέσεις με βομβιστικούς μ η χα νι
σμούς και χρήση όπλω ν, εξήγησε ο αξιωματούχος τω ν  καρα- 
μπ ινιέρω ν, κα τά  τον  οποίον, οι προσπάθειες απόδρασης από 
τ ις  φ υλακές τη ς  Θ ήβας τον Δεκέμβριο του  2011, τη ν  ώρα 
που σ την Ιταλία  αποστέλλονταν βομβιστικά πακέτα  από τη  
FAI, ή τα ν  σαφώς αποτέλεσμα μ ιας καλά συντονισμένης δρά
σης. Οι υπ εύ θυνο ι τω ν  ερευνώ ν σ την Ιταλία  μ ίλησαν για  
«αναρχο-τρομοκράτες», οι οποίοι φέρονται να  στοχεύουν 
κατά  ο ικονομικώ ν κέντρω ν σε διεθνές επίπεδο. Ε ντάλματα  
σ ύλλ η ψ η ς εκδόθηκαν συνολικά  εναντίον  δέκα ατόμων, τα 
δύο από τα  οποία ήδη  κρα τούνταν  ενώ  τα  υπόλοιπα  συνελή
φθησαν. Σ τ ις  κατηγορ ίες περιλαμβάνεται κα ι η  βομβιστική 
επίθεση σε τούνελ  του  Μ ιλάνου, τον  Δεκέμβριο το υ  2009.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΜΑΦΙΟΖΩΝ
Η χήρα  ενός δολοφονηθέντος επ ικεφ αλής τη ς  μαφίας τη ς  
Ν άπολης, η  οποία φέρεται ότι ανέλαβε σ τη ν  θέση το υ  ύσ τε
ρα  από τον  θάνατό του, σ υνελήφ θη  μ α ζ ί με άλλους 65 ύπο 
π το υς γ ια  συμμετοχή  σ την 
οργάνωση, ανακοίνω σαν 
αξιωματούχοι τη ς  ιτα λ ική ς 
αστυνομίας. Η  Ραφαέλα Ν τ ’
Α λτέριο τέθηκε υπό  κρά τη 
ση ύστερα από επιχείρηση 
που  διεξήγαγε η αστυνομία  
τα  ξημερώματα στο Καστέλο 
ν τ ι  Τσιστέρνα, μ ια  σ υνοι
κ ία  βόρεια τη ς  Νάπολης. Η  
Ν τ'Α λτέριο και άλλα μέλη 
τη ς  οικογένειας Π ιανέζε- 
Ν τ ’Αλτέριο (μιας από τ ις  δεκάδες συμμορίες τη ς  Καμάρα 
που  δραστηριοποιούνται σ τις περιοχές τη ς  Ν άπολης) είναι 
ύποπτο ι γ ια  ανάμειξη σε ένοπλες ληστείες, δ ιακ ίνηση  να ρ 
κ ω τικώ ν  και εκβιασμό. Η  Ν τ'Α λτέριο  θεωρείται ότι ηγείτα ι 
τη ς  συμμορίας από το 2006 που  δολοφονήθηκε ο σ ύζυγός 
τη ς  Ν ικόλα Π ιανέζε. Οι αρχές δήμευσαν διάφορα ακ ίνη τα  
που  θεωρείται ότι α νή κου ν  σ την  συμμορία όπω ς μπαρ, σού
περ μάρκετ, αντιπροσω πείες α υ το κ ινή τω ν  και κατάσχεσαν 
τραπεζικούς λογαριασμούς.
ΑΜ ΠΕ

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΟΚΑΪΝΗΣ 
ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ

Π ο σ ό τη τα  ρεκόρ κοκα ΐνη ς αξίας περ ίπου  760 εκατομ μυρ ί
ω ν δολαρίω ν Χ ονγκ Κ ονγκ  (98 εκατομμύρια  δολάρια ΗΠΑ) 
εντοπ ίσ τηκε στην 
πόλη στη  διάρκεια 
κο ινής επ ιχε ίρη 
σης τω ν  αρχώ ν του 
Χ ονγκ Κ ονγκ  και 
τω ν αμερικανικώ ν 
αρχών. Σε ανακοί
νω ση  που  εξέδω
σε η κυβέρνηση 
του  Χ ονγκ Κ ονγκ  
αναφέρει ότι οι τελω νειακός αρχές εντόπισαν 649 κ ιλά  
κοκα ΐνης σε ξυλεία που  είχε φ ορτω θεί από τον  Ισημερινό. 
Σ υγκεκρ ιμ ένα  εντοπ ίσ τηκαν 22 νά ιλον  σακούλες, οι οποί
ες περ ιείχαν 541 πλάκες κοκαΐνης, καθεμ ία  από τ ις  οποίες 
ζύγιζε περ ίπου  1,2 κιλά. Τρεις κάτοικοι του  Χ ονγκ  Κ ονγκ 
συνελήφ θησαν και α ντιμ ετω π ίζουν  πο ινή  ισόβιας κάθειρ
ξης και πρόστιμο 5 εκατομ μυρίω ν δολαρίω ν Χ ονγκ  Κ ονγκ  
γ ια  λαθρεμπόριο επ ικ ίνδυ νο υ  ναρκω τικού . Τον Σ επτέμβριο 
το υ  2011 η αστυνομ ία  του  Χ ονγκ Κ ονγκ  εξάρθρωσε δ ίκ τυο  
λαθρεμπόρω ν να ρκω τικώ ν , συλλαμβάνοντας οχτώ  άτομα 
και κατάσ χοντας κοκα ΐνη  αξίας 600 εκατομ μυρίω ν δολαρί
ω ν Χ ονγκ  Κ ονγκ. ]

ΑΠ Ε ΑΜ Π Ε

Α /Α  [  6 0  ]  Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2012



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

Α ρ κ ε τ ο ί  δ εν  θ α  το  έ κ α ν α ν  ή δ εν  θ α  μ π ο ρ ο ύ σ α ν .  Μ ε ρ ικ ο ί  ε κ λ ε κ τ ο ί  κα ι θα  
μ π ο ρ ο ύ σ α ν  και θ α  ήθελα ν ,  αν  ή ξ ε ρ α ν  το  γ ιατί.

Α ν  ή ξ ;  ρ α ν , ό ,τι τα  γ ιλ έκ α  BSST κ α τ α σ κ ε υ ά ζο ν τα ι απ ό τη ν  πιο 
α ξιό π ισ τη  ε τα ιρ ία  κ α τ α σ κ ε υ ή ς  α λ εξ ίσ φ α ιρ ω ν  γ ιλ έκ ω ν  π αγκο σ μ ίω ς σ τη ν  
μ ικ ρ ή  π όλη N e llin g e n  τη ς  Γ ερ μ α ν ία ς  απο το  1 99 4 .

Α ν  ή ξ ί  σ α ν , ό ,τ ι σ τη ν  Ο λ λ α ν δ ία , σ τη  χώ ρ α  που κ α τ α σ κ ε υ ά ζ ε τα ι το  
Dyneem a, το  σ ύ ν ο λ ο  τω ν  Α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  Υ π η ρ εσ ιώ ν  (έν σ το λ ο ι, α σ φ ά λ ε ια , ε ιδ ικ ές  
μ ο ν ά δ ες ) ε μ π ισ τε ύ ο ν τα ι κα ι έχ ο υ ν  π ρ ο μ η θ ε υ τε ί α π ο κ λ ε ισ τ ικ ά  και μόνο, 
γ ιλ έκ α  BSST.

Α ν  η< p c ιν, ό ,τι τα  γ ιλ έκ α  BSST π λ η ρ ο ύ ν  τ ις  α υ σ τ η ρ ό τ ε ρ ε ς  
κ α τ α σ κ ε υ α σ τ ικ έ ς  π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές  ISO και TUV.

Α ν  ρ α ν , ό ,τ ι τα  γ ιλ έκ α  BSST π λ η ρ ο ύ ν  και ξεπ ερ ν ο ύ ν  τις  
π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές  NIJ ΜΙΑ, π λη ρ ο ύ ν  τη ν  π ρ ο δ ια γ ρ α φ ή  SK 1 τη ς  Γ ερ μ α ν ική ς  
Α σ τυ ν ο μ ία ς , η οπ ο ία  π ρ ο β λ έπ ει β ο λ ές  εξ ' επ α φ ή ς μ ε 10 κ ιλά  π ίεση το υ  
ό π λο υ  επί το υ  γ ιλ έκ ο υ  και β ύ θ ισ η  ίση ή μ ικ ρ ό τε ρ η  απ ό όσ η  
π ρ ο β λ έπ ετα ι β ά σ ει NIJ.

Α ν : ρα ν, ό ,τι τα  γ ιλ έκ α  BSST έχ ο υ ν  γ ρ α π τή  π ισ το π ο ίη σ η  γ ια
α να χ α ίτ ισ η  μ ο λ ύ β δ ιν ω ν  β ο λ ίδ ω ν  επ ικα λ λ υ μ έν ω ν  μ ε α τσ ά λ ι 7 .6 2 x 2 5  Tokarev , 
εξ ' ο λ ο κ λ ή ρ ο υ  α τσ ά λ ιν ω ν  β ο λ ίδ ω ν  9 x 1 8 M a k a ro v  κα ι ο ρ ε ιχ ά λ κ ιν ω ν  
β ο λ ίδ ω ν  A c tio n  4  Ruag και Q D -P E P  M e n .

, ό ,τ ι τα  γ ιλ έκ α  BSST δ ια θ έ τ ο υ ν  ε ιδ ικ ο ύ ς  α π ο ρ ρ ο φ η τές  
κ ρ ο ύ σ η ς  σ το  η λ ια κ ό  π λέγ μ α  και σ τη  σ π ο ν δ υ λ ική  σ τή λ η , π ου μ ε ιώ ν ο υ ν  τη ν  
β ύ θ ισ η  κ α τα  15 χ ιλ ιο σ τά .

, ό ,τ ι τα  γ ιλ έκ α  BSST ε ίν α ι τα  λ επ τό τερ α , πιο ά ν ετα , πιο 
εύ κ α μ π τα , ε λ α φ ρ ύ τ ε ρ α  και πιο π ρ ο η γ μ έν α , κ α τα σ κ ε υ α σ τ ικ ά , γ ιλ έκ α  σ τη ν  
π α γ κό σ μ ια  α γ ο ρ ά .

, ό ,τ ι κ α τ α σ κ ε υ ά ζο ν τα ι κα ι σ τα  μ έ τ ρ α  το υ ς , μέσ ω  
η λ ε κ τρ ο ν ικ ο ύ  υπ ο λ ο γ ισ τή  σ ε 3 0 .0 0 0  μ εγ έθ η , ώ σ τε  να  κα λ ύ π το υ ν  
α κ ρ ιβ ώ ς  ο π ο ιο ν δ ή π ο τε  σ ω μ α τό τυ π ο , δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  γ ια  ά ν τρ ε ς  και 
δ ια φ ο ρ ε τ ικ ά  γ ια  γ υ ν α ίκες , χω ρ ίς κ α μ ία  επ ιβ ά ρ υ ν σ η  τ ιμ ή ς , ά σ χ ετα  μ ε το  
μ έγ εθ ο ς .

, ό ,τ ι ο ι φ ο ρ ε ίς  ε ίν α ι α π ο λύτω ς
α ν τ ιμ υ κ η τ ικ ο ί, α ν τ ιμ ικ ρ ο β ια κ ο ί, κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο ι μ ε ο ικ ο λ ο γ ικ ά  υ λ ικά  σε 
πάνω  απ ό 10 δ ια φ ο ρ ε τ ικ ο ύ ς  τύ π ο υ ς  και τα  β έλ κ ρ ο  ε ίνα ι ε γ γ υ η μ έ ν α  γρ απ τώ ς  
γ ια  π ερ ισ σ ό τερ α  απ ο 1 0 .0 0 0  α ν ο ίγ μ α τ α  - κ λ ε ισ ίμ α τα .

Α ν  , ό ,τ ι τ α  γ ιλ έκ α  BSST έχ ο υ ν  π λήρ η  π λ ευ ρ ικ ή  π ρο σ τασ ία .
, ό ,τ ι φ έ ρ ο υ ν  ε ιδ ικ έ ς  ε τ ικ έ τ ε ς  σ ή μ α ν σ η ς  εκ τυ π ω μ έν ες  με  

η λ εκ τρ ο ν ικ ό  υπ ο λ ο γ ισ τή  π ου α ν α φ έ ρ ο υ ν :
τύπ ο, κ α τα σ κ ε υ α σ τή , ημ . κ α τα σ κ ευ ή ς , ημ . λ ή ξη ς , σ ε ιρ ια κ ό  α ρ ιθ μ ό , π ρ ο δ ια γ ρ α φ ές .

, ό ,τ ι τ α  γ ιλ έκ α  BSST α ν τ ικ α θ ισ τά ν τ α ι ά μ εσ α  σ ε π ερ ίπ τω σ η  
π ου β λ η θ ο ύ ν  σ ε κ α τ α γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο  π ερ ισ τα τικ ό .

, ό ,τ ι τα  γ ιλ έκ α  BSST έχ ο υ ν  γ ρ α π τή  ε γ γ ύ η σ η  10 ετών γ ια  τη ν  
α ν τ ιβ α λ λ ισ τ ικ ή  το υ ς  ικ α ν ό τη τα .

, ό ,τ ι τα  γ ιλ έκ α  BSST έχ ο υ ν  γ ρ α π τή  εγ γ ύ η σ η  20.000.000 € 

γ ια  ό λ η  τη  δ ιά ρ κ ε ια  τω ν  10 ετώ ν.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΟΥΝ

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

Α ποκλειστική εισαγω γή Ε23 - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ, ΤΡΙΑΙΝΗΣ 14, ΑΡΤΕΜΗ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ / FAX: 22940 83144

Δ ιάθεση: Ω ς 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



Μεταφορά με μουλάρια

\

“Ενδεικτικό 
είναι ότι για
τη μεταφορά, 
μέρους των 
εκριζωθέντων 
φυτών, λόγω 
του απόκρημνου 
εδάφους επελέγη 
ως μόνη δυνατή ! 
λάοη η χρήση 
ζώων (ημιόνων)”

Εξαρθρώθηκε, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πλη
ροφοριών και επίπονες - μεθοδικές έρευνες αστυνομικών του Τ.Δ.Ν. Λάρισας, εγκλημα
τική ομάδα, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην καλλιέργεια ιδιαίτερα μεγάλου αριθ
μού δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία προόριζαν για  περαιτέρω διακίνηση και εμπορία στο 
εσωτερικό της χώρας μας. Εντοπίστηκαν 9 μεγάλες «φυτείες», με περισσότερα από 4.000 
δενδρύλλια, σε δυσπρόσιτη, δύσβατη και σε μεγάλο υψόμετρο (άνω των 900μ.) δασική πε
ριοχή της Ρεντίνας του Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας, η οποία γειτνιάζει με τους Νομούς 
Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. Οι «φυτείες» ήταν σε διαφορετικά σημεία και κάλυπταν συνο
λική έκταση 24,5 στρεμμάτων περίπου.

Ειδικότερα, από τα μέχρι τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας προκύπτει ότι 3 ημε
δαποί, ηλικίας 41, 44 και 38 ετών αντίστοιχα και 4 αλλοδαποί, υπήκοοι Αλβανίας είχαν 
συστήσει εγκληματική «ομάδα» με διαρκή δράση, δομή και ρόλους, η οποία προέβαινε σε 
εκτεταμένη καλλιέργεια κάνναβης, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση και εμπορία. Συ
γκεκριμένα, υπό την εποπτεία του 41χρονου και του 44χρονου ημεδαπού και με την άμε
ση καθοδήγηση -  επιτήρηση του 38χρονου ημεδαπού, οι 4 αλλοδαποί δράστες προέβαι- 
ναν σε καλλιεργητικές εργασίες στις συγκεκρηιένες «φυτείες». Παράλληλα διέμεναν σε 
πρόχειρα παραπήγματα εντός τω ν «φυτειών», από τα οποία ταυτόχρονα επιτηρούσαν και 
κατόπτευαν την ευρύτερη περιοχή, ώστε άμεσα και έγκαιρα να αντιλαμβάνονται τυχόν 
προσέγγιση των διωκτικών Αρχών. Σημειώνεται ότι η χωροθέτηση των παραπηγμάτων 
παρείχε πλήρη κατόπτευση του περιβάλλοντα χώρου σε απόσταση άνω των 10 χιλιομέ
τρων.

Στα παραπήγματα βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, οικιακά σκεύη, είδη κλινο
στρωμνής, συσσωρευτές αυτοκινήτων με ενσωματωμένους φορτιστές κινητώ ν τηλεφώ
νων και άλλα αντικείμενα, που τους παρείχαν τη δυνατότητα να διαβιούν εκεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Εντός των φυτειών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν γεωργικά εργαλεία, 
ποσότητες λιπασμάτων και αυτοσχέδια συστήματα άρδευσης πολλών χιλιομέτρων από 
πλαστικούς σωλήνες.

Η διάταξη των φυτειών στον περιβάλλοντα χώρο είχε γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε ακόμη 
κι από αέρος να είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, αφού στα σημεία που είχε γίνει η φ ύ
τευση των δενδρυλλίων κάνναβης είχαν αφεθεί ενδιάμεσα σποραδικά δένδρα και θάμνοι, 
που εξασφάλιζαν «φυσική κάλυψη».

Οι «διαδικασίες καλλιέργειας» περιελάμβαναν οργανωμένο δίκτυο άρδευσης, που κά-
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λυπτε όλη την έκταση των φυτειών, χρήση γεωργικών λιπασμάτων - ζωικής κοπριάς και 
άλλες συναφείς δραστηριότητες. Ανάμεσα στις φυτείες οι δράστες είχαν διαμορφώσει κα
τάλληλο χώρο, τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως στεγνωτήριο -  ξηραντήριο των φυτών, προ- 
κειμένου μετά από κατάλληλο διαχωρισμό να καθίσταται άμεσα δυνατή η περαιτέρω διά
θεση των ποσοτήτων κάνναβης.

Από τη επιλογή του χώρου και τη συνολική διάταξη των «φυτειών», καθώς και τις μεθό
δους καλλιέργειας και απόκρυψης που χρησιμοποιούσαν οι δράστες, προκύπτει ότι δρού- 
σαν με «μεθοδικότητα», «επαγγελματισμό» και προγενέστερη γνώση στο συγκεκριμένο εί
δος καλλιέργειας σε «απόλυτο βαθμό».

Ενδεικτικό είναι ότι για τη μεταφορά, από τις αστυνομικές Αρχές, μέρους των εκριζω- 
θέντων φυτών, λόγω του απόκρημνου εδάφους και της αδυναμίας προσέγγισης οχημάτων 
στο χώρο, επελέγη ως μόνη δυνατή λύση η χρήση ζώων (ημιόνων).

Εκτός από τους αστυνομικούς του Τ.Δ.Ν. Λάρισας, στις διαδικασίες και τις αστυνομι
κές έρευνες για την αναζήτηση, τον εντοπισμό -  σύλληψη των δραστών, την κατάσχε
ση -  εκρίζωση των καλλιεργούμενων φυτώ ν και λοιπών πειστηρίων και την τεκμηρίωση 
των διαπραχθέντων αδικημάτων, εντάχθηκαν στην επιχείρηση και περισσότεροι από 100 
αστυνομικοί των Α.Δ. Λάρισας και Καρδίτσας καθώς και του Τμήματος Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών της Γ.Α.Δ.Π. Θεσσαλίας. Τ ις έρευνες συνέδραμε επίσης και ελικόπτερο της 
Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη ο 38χρονος ημεδαπός, που 
είχε κεντρικό ρολό καθοδηγητή-επιτηρητή και ταυτοποιήθηκαν οι άλλοι δυο ημεδαποί, 
για τους οποίους έχουν κ ινηθεί όλες οι προβλεπόμενες Οικονομικές διαδικασίες. Στην κα
τοχή του 38χρονου βρέθηκαν επίσης και δύο φυσίγγια διαμ. 0,32mm. Σε βάρος του σχη
ματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συμμετοχή σε εγκληματική ορ
γάνωση και παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων. Προσήχθη την 16-07-2012 
στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καρδίτσας, παραπέμφθηκε στον αρμόδιο Ανακριτή 
από τον οποίο ζήτησε κ ι έλαβε 48ωρη προθεσμία να απολογηθεί. Εκτιμάται ότι η ποσότη
τα που θα διοχέτευαν από την «παραγωγή» των συγκεκριμένων «φυτειών» ξεπερνά τους 6 
τόνους και η αξία τους υπερβαίνει τα 12.000.000 ευρώ.

Οι έρευνες που ξεκίνησαν πρώτες πρωινές ώρες της 15-07-2012 συνεχίζονται με σκο
πό τον εντοπισμό -  σύλληψη και των λοιπών δραστών, καθώς και την αναζήτηση άλλων 
εκτάσεων (φυτειών) καλλιεργούμενων δενδρυλλίων κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή. ]

“Η διάταξη των 
φυτειών στον 
περιβάλλοντα 
χώρο είχε γίνει 
με τέτοιο τρόπο 
ώστε ακόμη κι 
από αέρος να 
είναι δύσκολος ο 
εντοπισμός τους”
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επιτυχίες
τον Σώματος
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνελήφθησαν στην Ελευσίνα και στον Ασπρόπυργο, από 
αστυνομικούς της Υποδ/νσης Ασφάλειας Β/Α Α ττικής και την  
συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., 4 μέλη σπείρας (3 ημεδαποί, 28, 25 
και 57 ετών, και ένας 36χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ιράκ) που 
διέπραττε απάτες ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας κα τ’ εξακολούθη
ση, σε βάρος επιχειρηματιών και ιδιωτών.
Συγκεκριμένα, μετά από διερεύνηση καταγγελίας επιχειρη
ματία από τη ν  Κ ρήτη για  εξαπάτησή του, εξακριβώθηκε ότι 
οι 4 συλληφθέντες, μαζί με τους συνεργούς τους που αναζη- 
τούνται, παρουσιάζονταν ως έμποροι με μεγάλη οικονομική 
επιφάνεια σε επιχειρηματίες από όλη τη ν  Ελλάδα και, αφού 
κέρδιζαν την  εμπιστοσύνη τους, προχωρούσαν στην αγορά με
γάλων ποσοτήτων προϊόντων ή μηχανημάτω ν που διέθεταν 
προς πώληση, τα  οποία εξοφλούσαν με ακάλυπτες επιταγές ή  
συναλλαγματικές χω ρίς αντίκρισμα. Επίσης, με τον ίδιο τρό
πο εξαπατούσαν ιδιώτες, που είχαν αναρτήσει αγγελίες πώ λη
σης τω ν αυτοκινήτω ν τους στο διαδίκτυο. Τα μέλη της σπεί
ρας, στη συνέχεια, πωλούσαν τα προϊόντα, τα μηχανήματα και 
τα αυτοκίνητα  σε άλλους εμπόρους και ιδιώτες, σε χαμηλές τ ι
μές. Τα κέρδη από τ ις  παράνομες δραστηριότητες τους ξεπερ
νούν το 1.300.000 ευρώ. Από τη ν  μέχρι στιγμής έρευνα, εξιχνι-

.-i

απάτης σε βάρος επιχει
ρηματιώ ν και 8 σε βάρος ιδι
ωτών. Σ την  κατοχή τω ν συλ- 
ληφθέντω ν βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 1 πιστόλι, μία 
κυνηγετική  καραμπίνα, 141 
φυσίγγια, γεμιστήρας με 5 φ υσ ίγ
για, 5 1.Χ.Ε. αυτοκίνητα, 8 κ ινητά  τη 
λέφωνα, το χρηματικό ποσό τω ν 3.000 
ευρώ, βιβλιάρια καταθέσεων, μπλοκ 
επιταγώ ν και διάφορα έγγραφα. Μετά 
από αναζητήσεις, εντοπίσθηκαν σε δι
άφορες περιοχές τη ς  Ελλάδας, 6 Ι.Χ.Ε. 
αυτοκίνητα  προερχόμενα από απάτες, 
τα  οποία αποδόθηκαν στους νόμιμους 
κατόχους τους. Επίσης, σε αποθήκες που  διατηρούσε η σπεί
ρα στη Μ αγούλα Α ττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσό
τητες εμπορευμάτων, τα οποία αποδόθηκαν στους κατόχους 
τους. Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δι
κογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΝΟΠΛΗ ΣΥΜΠΛΟΚΗ

Α στυνομικοί της Ομάδας Δ ΙΑ Σ  επιχείρησαν να  ελέγξουν 2 
άτομα τα οποία θεώρησαν ύποπτα, στην οδό Α γνάντω ν στα 
Πετράλωνα. Τα άτομα προσπάθησαν να  διαφύγουν και κατά 
τη ν  καταδίωξη που  ακολούθησε, ένας από αυτούς πυροβόλησε 
δύο φορές κατά τω ν αστυνομικών. Από πυροβολισμό αστυνο
μικού, ο οποίος ανταπέδωσε, το άτομο τραυματίστηκε και με
ταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και κατέληξε. Το περίστροφο 
που χρησιμοποίησε ο δράστης κατασχέθηκε^ ενώ το δεύτερο 
άτομο, το οποίο έφερε επίσης περίστροφο, συνελήφθη. 'Ο πω ς 
προέκυψε από τη ν  έρευνα που διενεργήθηκε από το Τμήμα 
Εγκλημάτω ν κατά Ζωής και Π ροσωπικής Ελευθερίας/Δ.Α.Α., 
πρόκειται για  2 Γεωργιανούς, 33 ετώ ν ο συλληφθείς και 38 
ετώ ν ο θανών. 'Ο πω ς εξακριβώθηκε, λίγο πρ ιν  τη  συμπλοκή, 
είχαν εισέλθει σε διαμέρισμα ζεύγους ημεδαπών σε παρακεί

μενο δρόμο, όπου με τη ν  απειλή τω ν 
περιστρόφων αφαίρεσαν χρήματα, τ ι
μαλφή και άλλα αντικείμενα από τους 
ιδιοκτήτες. Σ τον τόπο τη ς  συμπλοκής 
βρέθηκαν το χρηματικό ποσό, τα  τ ι
μαλφή και τα υπόλοιπα αντικείμενα 
που είχαν αφαιρέσει από τη ν  παραπά
νω  κατοικία, καθώ ς και προσωπικά 
αντικείμενα τω ν δραστών. Από την  
αστυνομική έρευνα προέκυψε, ότι οι
δύο δράστες δύο ημέρες νω ρίτερα είχαν απειλήσει με όπλο πλή 
ρωμα περιπολικού στην περιοχή τω ν Π ετραλώνων. Ο συλλη
φθείς με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθη
κε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο οργανωμένης αστ υνομικής επιχεί
ρησης που πραγματοποιήθηκε από τη ν  Υποδ/νση Α ντιμετώ
πισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων/ 
Δ.Α.Α. σε Αθήνα, Ζάκυνθο και Κρήτη, 3 ημεδαποί, οι οποί
οι κατηγορούνται γ ια  συμμετοχή σε διεθνές οργανωμένο κ ύ 
κλωμα διακίνησης και παράνομης εισαγωγής οπλισμού στη 
χώρα μας. Ειδικότερα, τους τελευταίους τέσσερις μήνες, 
αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, διερευνούσαν 
παράλληλα με την  Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Μετα
νάστευσης και Τελωνείων τω ν Η .Π Α , υπόθε
ση σχετικά με τη  δράση εγκληματικής οργά

νω σ η ς που δραστηριοποιούταν στην παράνομη εισαγωγή και 
διακίνηση μεγάλου αριθμού όπλων και πυρομαχικώ ν από τις 
Η.Π.Α. στην Ελλάδα. Από τη ν  έρευνα προέκυψ ε ότι ο αρχηγός 
της εγκληματικής οργάνωσης (45χρονος Ελληνοαμερικανός) 
αγόραζε στην Αμερική όπλα και πυρομαχικά, τα φόρτωνε σε 

οχήματα ιδιοκτησίας του και με το πρόσχημα της εξαγω
γή ς  τω ν οχημάτω ν στη χώρα μ α ς  τα έστελνε 

στη Ν άπολη Ιταλίας, μέσα σε εμπορευματο
κιβώτια. Ε κεί τα παραλάμβαναν μέλη του 
κυκλώ ματος και τα προωθούσαν οδικώς 

στην Ελλάδα. Με τη  μεθοδολογία αυτή, τον
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Ιανουάριο του 2010 εισήγαγαν 40 όπλα (κυρίως περίστροφα 
και πιστόλια) και 1.500 σφαίρες, τα οποία κατέληξαν στη Ζά
κυνθο. Τον Μάρτιο του 2012 με τη ν  ίδια μεθοδολογία οργάνω
σαν τη ν  αποστολή 69 όπλων, διαφόρων τύπω ν και διαμετρη
μάτων και μεγάλου αριθμού πυρομαχικών. Ο οπλισμός αυτός 
φορτώθηκε σε δύο οχήματα, από τα οποία το ένα θα κατέλη
γε στην Κ ρήτη και το δεύτερο στην Τσεχία. Π ριν την  εκφόρ- 
τωση τω ν εμπορευματοκιβωτίων στη Νάπολη, το φορτίο ανα
κλήθηκε από τις Αμερικανικές διω κτικές αρχές και τα όπλα 
κατασχέθηκαν τελικά στις Η.Π.Α. Ύ στερα από τη  σύλληψη 
του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης στις Η .Π Α  και 
μετά την  αξιολόγηση και αξιοποίηση τω ν στοιχείων που είχαν 
προκόψει από τη  συνεργασία τω ν διω κτικώ ν αρχών και τη 
γενικότερη αστυνομική έρευνα, διενεργήθηκαν ταυτόχρονες 
αστυνομικές επιχειρήσεις σε Αθήνα, Κ ρήτη και Ζάκυνθο. Στη 
Ζάκυνθο συνελήφθησαν δύο από τα μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης (ημεδαποί, ηλικίας 37 και 44 ετών), που  είχαν δι- 
ακριτό ρόλο στην αποδοχή, αποθήκευση και περαιτέρω διάθε
ση του φορτίου τω ν όπλων. Σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη,

βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μακρόκαννο τυφέκιο και ένα πε
ρίστροφο, που ανήκαν στο φορτίο Ιανουάριου του 2010. Σ την 
Αθήνα, στο σπίτι του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις συσκευές ηλεκτρικής εκκέ
νωσης, μία κυνηγετική  καραμπίνα και διάφορα έγγραφα σχε
τικά με την  άφιξη στη χώρα μας και τη  μετάβαση στην Ιταλία, 
μελών της οργάνωσης το Μάρτιο του 2012 για  την  παραλα
βή του κατασχεθέντος τελικά φορτίου όπλων. Επίσης, σε χω 
ριό του Ρεθύμνου συνελήφθη άλλο ένα μέλος της εγκληματι
κής οργάνωσης (76χρονος ημεδαπός), που φέρεται ως ο τελικός 
αποδέκτης του φορτίου τω ν όπλων, το οποίο κατασχέθηκε από 
τις  αμερικανικές Αρχές. Σε έρευνα στην οικία του, βρέθηκε 
ένα πολεμικό τυφέκιο, μία σκοπευτική διόπτρα, εξαρτήματα 
όπλων και σφαίρες διαφόρων τύπω ν και διαμετρημάτων, ενώ 
στην κατοχή του εντοπίστηκε και ο αριθμός τηλεφώνου που 
επικοινωνούσε με τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. 
Οι συλληφθέντες με την  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογρα
φία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Η ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτω ν Κατά Ζω
ής και Π ροσωπικής Ελευθερίας τη ς  Υ.Δ.Ε.Ζ.Ι./
Δ.Α.Α. και με συνδρομή τη ς Ε.Υ.Π., εξαρθρώθη
κε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας 
είχαν διαπράξει το τελευταίο 7μηνο 5 απαγωγές 
σε βάρος επιχειρηματιών ή  μελών τω ν οικογενει
ώ ν τους. Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρη
ση συνελήφθησαν τα  9 μέλη της εγκληματικής 
οργάνωσης και συγκεκριμένα 7 ημεδαποί και 2 
αλλοδαποί, ηλικίας από 29 έως 35 ετών, σου δι
αμένουν σε διάφορες περιοχές κυρ ίω ς τη ς  Δ υτι
κής Α ττικής. Κατά τη  διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης 
πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες και χώ ρους που χρησι
μοποιούσαν οι συλληφθέντες, όπου βρέθηκαν και κατασχέθη
καν: διάφορα χρηματικά  ποσά εκ τω ν οποίων 1.000 ευρώ από

προσημειωμένα χαρτονομίσματα καταβολής λ ύ 
τρων, πλήθος κ ινητώ ν τηλεφώ νω ν και καρτών 
sim, χειρόγραφο σημείωμα όπου αναγράφονταν 
ο διαμοιρασμός τω ν χρημάτω ν μεταξύ τω ν συλ- 
ληφθέντω ν δραστών με συγκεκριμένα ποσά που 
πήρε ο καθένας από τη ν  τελευταία απαγωγή, 19 
σφαίρες τω ν 9 m m , μία σφαίρα Kalashnikov, μία 
τω ν 45 m m  καθώς και διάφορα άλλα αντικείμενα 
που αποδεικνύουν τη συμμετοχή τους στις απα
γωγές. Σ την  πλήρη διερεύνηση τω ν υποθέσεων 
σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν η ομάδα διαπραγ

ματευτώ ν και οι ψυχολόγοι της Ε λληνικής Αστυνομίας, που 
συνέδραμαν καθοριστικά στο έργο τω ν αστυνομικών Υπηρεσι
ών. Οι συλληφθέντες με την  σχηματισθείσα σε βάρος τους δι
κογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Εντοπίσθηκε στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα, από αστυνομικούς του Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα και της 
Ο.Π.Κ.Ε. Κολωνού, εργαστήριο κατασκευής πλαστών ταξιδιωτικών και άλλων εγγράφων. Μετά από επιχεί
ρηση, συνελήφθη ένας 25χρονος Ιρανός, ενώ αναζητείται ομοεθνής συνεργός του. Συγκεκριμένα, μετά από 
αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη  δράση δύο Ιρανών, οι οποίοι κατάρτιζαν και διακινούσαν σε αλλοδα
πούς πλαστά νομιμοποιητικά έγγραφα έναντι χρηματικής αμοιβής το ύψ ος της οποίας κυμαινόταν από 500 
έως 1.500 ευρώ, ανάλογα με τη ν  ποιότητα και τη  χώρα προέλευσης του πλαστού εγγράφου, αστυνομικοί του 
Τ.Α. Αγ. Παντελεήμονα από κοινού με αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. Κολωνού, εντόπισαν διαμέρισμα επ ί της 
οδού Μακεδονίας στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα, εντός του οποίου βρέθηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο κατα
σκευής -  κατάρτισης πλαστών νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και πλήθος πλαστών εγγράφων. Ο συλληφθείς με την  σχημα- 
τισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΣΠΕΙΡΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΩΝ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

Εξαρθρώθηκε, από την  Υ.Α. Β/Α Α ττικής σε συνεργασία με το 
Τ .Α  Παιανίας, σπείρα παραχαρακτών χαρτονομισμάτων.Ει- 
δικότερα συνελήφθησαν στην Παιανία, στην Αρτέμιδα, στην

Κ υψέλη και στην Καλλιθέα, 4 μέλη τη ς σπείρας, 3 ημεδαποί 
ηλικίας 29,31 και 63 ετώ ν και 1 Ιταλός ηλικ ίας 54 ετών. Μετά 
τη σύλληψη, από αστυνομικούς του Τ.Α. Παιανίας, του 31χρο-
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νου  ημεδαπού, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μικροποσότητα ηρω ίνης και 5 παραχαραγμένα 
χαρτονομίσματα τω ν 50 ευρώ, διενεργήθηκαν εκτεταμένες έρευνες και εντοπίσθηκαν και τα  υπό
λοιπα μέλη τη ς σπείρας. Σ την κατοχή του 54χρονου Ιταλού βρέθηκαν 20 παραχαραγμένα χαρτο
νομίσματα τω ν 50 ευρώ έκαστο. Σε έρευνα που έγινε στην κατοικία του 63χρονου στην Καλλιθέα 
βρέθηκε εγκατεστημένο πλήρες εργαστήριο κατασκευής παραχαραγμένων χαρτονομισμάτων και 
άλλων εγγράφων. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 25 πλαστά χαρτονομίσματα τω ν 50 ευρώ 
και άλα τα πειστήρια της παραχάραξης. Ο 63χρονος τη ν  8-2-2007 είχε συλληφθεί από τη  Δ/νση Αλ
λοδαπών Α ττικής για  παρόμοιο αδίκημα (πλαστογράφηση εγγράφω ν νομιμοποίησης αλλοδαπών).

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τρία άτομα, τα οποία ενέχονται στα επεισόδια 
που έγιναν τη ν  17 προς 18-06-2012 στα Άνω Λι
όσια Α ττικής, συνελήφθησαν από τ ις  αστυνομι
κές αρχές. Σε βάρος τω ν συλληφθέντω ν και τω ν 
υπόλοιπων δραστών σχηματίστηκε δικογραφία 
για  κλοπές, διακεκριμένες κλοπές, φθορές, λη 
στεία κατά συναυτουργία  και παράβαση του νό
μου περ ί όπλων. Υπενθυμίζεται ότι τ ις  βραδινές 
ώρες της 17 και τ ις  πρώ τες πρω ινές ώρες τη ς  18-06-2012 ομάδα 
ατόμων, που συγκεντρώ θηκε στη Λεωφόρο Φ υλής στα Άνω Λιό
σια, προκάλεσαν φθορές και κλοπές σε καταστήματα και οχήματα 
στη συγκεκριμένη περιοχή. Επιπλέον, πυροβόλησαν αρκετές φο
ρές με κυνηγετικά  όπλα, καθώ ς στο χώρο τω ν επεισοδίων βρέθη
καν και περισυνελέγησαν 26 κάλυκες κ υνηγετικώ ν φυσιγγίων. 
Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και κατά τη  
διάρκεια τη ς  αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθη τις  πρώ τες 
πρωινές ώρες τη ς  18-06-2012 από αστυνομικούς της Υ.Α.Τ. ένας 
56χρονος ημεδαπός, καθώς προσπαθούσε να  αφαιρέσει εμπορεύ
ματα από κατάστημα ρούχων, το οποίο προηγουμένως είχε υπο-

σ τεί φθορές και κλοπή εμπορευμάτων από άλ
λα άτομα. Από τη ν  έρευνα που διενήργησε 
στη συνέχεια η  Υ Α Δ Α , ταυτοποιήθηκε, ως 
ένας από τους δράστες που πυροβολούσαν με 
τ ις  κυνη γετικές καραμπίνες, ένας 54χρονος 
ημεδαπός, κάτοικος της περιοχής. Σε έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του τη ν  19- 
06-2012, βρέθηκε μ ια  κυνη γετική  καραμπί- 

να, χω ρίς νόμιμη άδεια, η  οποία, όπως προέκυψ ε από τις  εργα
στηριακές εξετάσεις τη ς  Δ.Ε.Ε., είχε πυροδοτήσει 20 από τους 
26 ανευρεθέντες κ υνηγετικούς κάλυκες. Κατά τη  διάρκεια 
τη ς  έρευνας συνελήφθη η 52χρονη σύζυγός του, που βρέθη
κε εντός τη ς  ο ικ ία ς ενώ  ο ίδιος συνελήφθη με ένταλμα σύλλη
ψ η ς του 18ου Α νακριτή Α θηνών. Οι δύο πρώτοι δράστες οδη
γήθηκαν τη ν  19 και 20-6-2012 αντίστοιχα στον Εισαγγελέα 
Π ρωτοδικών Α θηνών, ενώ  ο τρίτος οδηγήθηκε στον Ε ισαγ
γελέα Εκτελέσεως Π οινών. Η  έρευνα από τη ν  Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας Δ υτική ς Α ττικής συνεχίζεται για  τη ν  ταυτοποίη
ση και τω ν υπολοίπω ν δραστών.

ΥΠΟΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΩΝ

Συνελήφθη στο Ηράκλειο Α ττ ικ ή ς  από τη ν  Υπηρεσία Ο ικονομι
κής Αστυνομίας και Δίωξης Η λεκτρονικού Ε γκλήμ ατος 33χρο- 
νος ημεδαπός, διαχειριστής ιστοσελίδας πώλησης ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού, ο οποίος κατηγορείται για  κακουργηματικές παρα
βάσεις που αφορούν στο απόρρητο τω ν τηλεφω νικώ ν συνομι
λιώ ν και στην πρόκληση γ ια  τέλεση κακουργήματος, από ενδι
αφερομένους αγοραστές συσκευών υποκλοπής τηλεφω νικώ ν ή 
προφορικών συνομιλιών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο διαδικτυακής 
έρευνας εντοπίστηκε ιστοσελίδα που  διαφήμιζε ειδικό λογισμι
κό πρόγραμμα, κατάλληλο για  την  υποκλοπή και καταγραφή τη 
λεφωνικών συνομιλιών, μέσω ηλεκτρονικώ ν συσκευών τύπου 
sm artphones. Το λογισμικό παρείχε τη  δυνατό
τητα σύνδεσης στο δίκτυο τηλεφωνίας και πρό
σβασης -  καταγραφής τω ν τηλεφω νικώ ν συνο
μιλιών, παρακάμπτοντας την  ασφάλεια του 
δικτύου. Πέραν τη ς υποκλοπής - καταγραφής 
της «φωνής» είχε τη  δυνατότητα καταγραφής 
τω ν γραπτώ ν μηνυμάτω ν (SMS), αλλά και της 
γεωγραφικής θέσης του κινητού, εφόσον ήταν 
εφοδιασμένο με σύστημα εντοπισμού θέσης 
(GPS). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρείχε τη  
δυνατότητα στον χρήστη, σε περίπτωση που δε

χόταν η συσκευή κλήση από «απόρρητο» νούμερο, να  προωθεί 
τη ν  κλήση σε εταιρεία του εξωτερικού, μέσω του διαδικτύου, 
και στη συνέχεια να  ενημερώνεται γ ια  τον αριθμό κ λ ή σ η ς πα
ρακάμπτοντας το απόρρητο τω ν επικοινωνιών. Επίσης, δια
φήμιζε -  προωθούσε στην αγορά συσκευές που  τοποθετούνται 
σε χώ ρους με σκοπό τη ν  υποκλοπή προφορικών συνομιλιών 
και εν συνεχεία τη ν  αποστολή τους σε συγκεκριμένο αποδέ
κτη , μέσω του  δ ικτύου  της τηλεφωνίας. Ο συλληφθείς με τις 
καταχωρήσεις - διαφημίσεις στην ιστοσελίδα τη ς  εταιρείας πα
ρότρυνε ενδιαφερόμενο άτομα, να  προβούν στην αγορά τους, 
με σκοπό τη  διάπραξη τηλεφω νικώ ν υποκλοπώ ν και κατα

γραφής προφορικών συνομιλιών. Σε έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε, παρουσία Δ ικαστι
κού Λειτουργού, στην οικία του 33χρονου, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3 εξωτερικοί 
σκληροί δίσκοι Η/Υ, 2 εσωτερικοί σκληροί δί
σκοι Η/Υ, ιδιόχειρες σημειώσεις κατάλογος 
με ονόματα πελατώ ν που  είχαν προμηθευτεί 
ανάλογο εξοπλισμό, 1 κ ινητό  τηλέφωνο και 
το ποσό τω ν 38.200 ευρώ. Ο συλληφθείς με 
τη  σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία 
οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ

Ολοκληρώθηκε η τριήμερη ευρείας κλίμακας αστυνομική 
επιχείρηση της Υπηρεσίας Ο ικονομικής Αστυνομίας και Δ ί
ωξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος, που είχε σαν αποτέλεσμα 
την εξάρθρωση πολυμελούς οργανωμένης εγκληματικής 
ομάδας, η  οποία εμπλέκεται σε σωρεία εγκλημάτω ν και αδι
κημάτω ν οικονομικού και φορολογικού χαρακτήρα, κακουρ- 
γηματικής μορφής. Σ την επιχείρηση που πραγματοποιήθη
κε ταυτόχρονα σε Α ττική, Αχαϊα, Εύβοια και Θεσσαλονίκη, 
συμμετείχαν περισσότεροι από 20 Εισαγγελικοί Λειτουργοί 
και 300 περίπου αστυνομικοί από την  Ο ικονομική Αστυνο
μία, τη  Γ.Α.Δ.Α. και τ ις  κατά τόπους Α.Δ. Συνελήφθησαν 29 
ημεδαποί - μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας από 
24 έως 68 ετώ ν (20 γυνα ίκες και 9 άνδρες), μεταξύ τω ν οποί
ω ν και αρχηγικά στελέχη, ενώ μέχρι στιγμής έχει προκύψει 
η  εμπλοκή άλλων 53 ατόμων. Η  εγκληματική  οργάνωση απο
τελείτο κυρίω ς από ημεδαπούς ROM A μεγάλης οικονομικής 
επιφάνειας, που είχαν ως «έδρα» την  περιοχή της Κάτω Αχάί- 
ας. Η  Ο ικονομική Αστυνομία διερευνούσε πάνω  από 7 μήνες 
τη  συγκεκριμένη υπόθεση, που σχετίζεται με κα τ’ εξακολού
θηση και κα τ’ επάγγελμα τέλεση πράξεων κακουργηματικής 
μορφής απάτης, πλαστογραφίας, κλοπής, λαθρεμπορίας και 
σοβαρών φορολογικών αδικημάτων και παραβάσεων. Σ ύμ
φωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τη  δράση τη ς εγκλημα
τικής οργάνωσης εξαπατήθηκαν εμπορικοί οίκοι, που εδρεύ
ουν σε χώ ρες της Ε υρώ πης (Βέλγιο, Ισπανία, Γερμανία) και 
Ασίας (Κίνας, Ινδίας, Ταϊβάν, Πακιστάν, Ν. Κορέα), διάφορα 
π ιστω τικά ιδρύματα τη ς χώρας μας, πολυεθνικές εταιρείες τα- 
χυμεταφοράς αλληλογραφίας και εμπορευμάτων, καθώς και 
το Ελληνικό Δημόσιο. Η  οργανωμένη εγκληματική ομάδα 
δρούσε τουλάχιστον από το 2009 εφαρμόζοντας εξειδικευμέ- 
νες μεθοδολογίες και τεχνικές, τις οποίες μετάλλασε και δια
φοροποιούσε κατά διαστήματα, με σκοπό να  διευκολύνει την  
εγκληματική  τη ς δραστηριότητα και να  δυσχεραίνει τ ις  έρευ
νες τω ν διω κτικώ ν Αρχών.
Ειδικότερα, η  εγκληματική  ομάδα, επιδιώκοντας να  εξαπα- 
τήσει εμπορικούς οίκους του εξωτερικού και να  «κλείνει» 
εμπορικές συμφωνίες μαζί τους, εμφανιζόταν με τη  μορφή ει
κονικώ ν εταιρειών, με εκπροσώπους άτομα κυρ ίω ς του στε
νότερου ή συγγενικού τους περιβάλλοντος, οι οποίες λειτουρ
γούσαν για  περιορισμένο χρονικό διάστημα. Για να  ενισχύουν

ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ

τη ν  αξιοπιστία τους, έστελναν, 
κάθε παραγγελία εμπορευμάτο 
προκαταβολή μ ικρής αξίας, σε σχέση με την  πραγματική τους 
αξία, μέσω τη ς  offshore εταιρείας «bellair m anagem ent s.a.» 
που  εδρεύει στα νησιά Μάρσαλ. Οι παραγγελίες τω ν εμπορευ
μάτων αφορούσαν κυρίω ς ρούχα διαφόρων τύπω ν και ειδών, 
δερμάτινα ενδύματα, οικιακό εξοπλισμό, χαλιά, σεντόνια, 
κουβέρτες, υποδήματα, είδη οικιακής χρήσης και δεκάδες άλ
λα προϊόντα, τα  οποία στη συνέχεια διοχέτευαν στην εγχώρια 
αγορά. Για να  επ ιτυγχάνουν την  εισαγωγή τω ν προϊόντων 
αυτών, στρατολογούσαν, έναντι αμοιβής, υπαλλήλους ταχυ- 
μεταφορικών εταιρειών και υπαλλήλους τραπεζών, προκει- 
μένου να  αποσπούν δόλια διάφορα συνοδευτικά έγγραφα, που 
ήταν απαραίτητα για  τον εκτελωνισμό τω ν εμπορευμάτων. 
Εξασφαλίζοντας με διάφορες παράνομες τεχνικές παραποι
ημένα συνοδευτικά έγγραφα, κατάφερναν να  εκτελωνίζουν 
και να  παραλαμβάνουν εμπορεύματα, χω ρίς να  καταβάλλουν 
το αντίτιμο της αξίας τους στα ελληνικά π ιστω τικά ιδρύμα
τα, αποφεύγοντας έτσι την  εξόφληση, μέσω του διατραπεζι
κού συστήματος, τω ν εμπορικών οίκων του εξωτερικού που 
συναλλάσσονταν. Παράλληλα αντικαθιστούσαν τα πρωτό
τυπα  τιμολόγια με πλαστά, που είχαν κατά πολύ μικρότερη 
αξία από την  πραγματική, εξασφαλίζοντας με τη ν  υποτιμο- 
λόγηση αυτή  επιπρόσθετο παράνομο όφελος από διαφυγό- 
ντες δασμούς, φόρους και άλλες επιβαρύνσεις. Από τη  μέχρι 
τώρα διερεύνηση υπολογίζεται ότι η ζημιά που έχει υποστεί 
το ελληνικό Δημόσιο, από την παράνομη δραστηριότητα της 
εγκληματικής οργάνωσης, ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ. 
Μεταξύ τω ν συλληφθέντω ν είναι και συνταξιούχος τραπεζι
κός υπάλληλος, που είχε ηγετικό ρόλο στη δομή τη ς εγκλη
ματικής οργάνωσης, καθώ ς λόγω της ιδιότητας και τω ν 
γνώσεων του, συντόνιζε και καθοδηγούσε τ ις  επιμέρους δια
δικασίες, που αφορούσαν τις  χρηματοπιστω τικές πράξεις και 
συναλλαγές. Μ έχρι στιγμής έχουν εξακριβωθεί 110 περιπτώ 
σεις παράνομου εκτελωνισμού και ιδιοποίησης εμπορευμά
των. Επίσης κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό τω ν 302.195 
ευρώ, 616 χρυσές λίρες Αγγλίας, 3 πιστόλια, 3 περίστροφα, 9 
κυνηγετικές καραμπίνες, 397 φυσίγγια  και 17 επιβατικά αυ
τοκίνητα. Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος 
τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

13ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ GREEK HACKING SCENE

Από τις μεθοδικές ψ ηφιακές και φυσικές έρευνες της Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για  την  αντιμετώπιση τω ν οργα
νω μένω ν ψ ηφιακώ ν «επιθέσεων» σε διάφορες ηλεκτρονικές 
ιστοσελίδες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ταυτο- 
ποιήθηκε άλλο ένα μέλος της ομάδας, με την  
ονομασία Greek Hacking Scene (G.H.S), που 
ενέχεται σε μεγάλο αριθμό διαδικτυακών «ει
σβολών». Ειδικότερα, κατά τη  διάρκεια της 
διαδικτυακής διερεύνησης τη ς συγκεκριμέ
νη ς υπόθεσης, εντοπίστηκε στην Α ττική  ένα 
ακόμα μέλος, ανήλικος ημεδαπός, ηλικίας 13

ετών, μετά από ανάλυση ιχνώ ν διαδικτυακής καταγγελίας. Για 
τον 13χρονο σχηματίσθηκε δικογραφία, αλλά δεν συνελήφθη, 
καθώς είχαν παρέλθει τα όρια τη ς αυτοφώρου διαδικασίας. Δι- 
ενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λει

τουργού, όπου βρέθηκαν Km κατασχέθηκαν 1 
σκληρός δίσκος σταθερού Η Ύ  Km 1 σκληρός 
δίσκος φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι 
οποίοι απεστάλησαν για  εργαστηριακές εξετά
σεις στη Δ.Ε.Ε.. Από τη ν  αστυνομική έρευνα 
προέκυψε επίσης ότι ο ανήλικος δράστης με ειδι
κή τεχνική  υφάρπαζε κωδικούς από profil χρη-
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στών της ιστοσελίδας κοινω νικής δικτύω σης facebook.com. 
Από την  εξάμηνη έρευνα τη ς Δίωξης Η λεκτρονικού Ε γκλήμα
τος έχουν ταυτοποιηθεί ψ ηφιακά μέχρι σήμερα σε όλη τη  χώ 
ρα άλλα 6 μέλη τη ς  οργάνωσης (G.H.S.). Στις κα τ’ οίκον έρευ
νες που διενεργήθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο σε Αθήνα, 
Τρίπολη, Ναύπλιο, Κατερίνη, Χαλκίδα παρουσία δικαστικού 
λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, 30 σκληροί δίσκοι, 
8 φορητοί υπολογιστές, 4 routers, 2 servers, 7 usb sticks, πλή 
θος cd's, καθώς και αρκετές χειρόγραφες σημειώσεις. Σε προκα

ταρκτική  διερεύνηση τω ν πειστηρίων διαπιστώθηκε ψηφιακά 
ότι τα  άτομα αυτά, με τη  μέθοδο τω ν διαδικτυακών «εισβολών», 
πραγματοποίησαν ηλεκτρονικά «επιθέσεις» και παράλληλα αλ
λοίωση της ιστοσελίδας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Ε λ
ληνικού Κοινοβουλίου, τη ς PROTON Bank, της Τράπεζας Π ει
ραιώς, της Ε λληνικής Τράπεζας και του Ο.Α.Σ.Α., καθώς και 
άλλων εμπορικών ιστοσελίδων. Οι έρευνες τη ς  Δίωξης Η λε
κτρονικού Ε γκλήματος για  τον εντοπισμό και άλλων μελών 
της ομάδας συνεχίζονται.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «SHADOW DASH >

Στοχευμένες αστυνομικές έρευνες και επι
χειρήσεις, με τη ν  κω δική ονομασία «Shadow 
Dash», διενεργήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, την  
Κ ομοτηνή και τη ν  Κατερίνη, από τη ν  Υπη
ρεσία Ο ικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Η λεκτρονικού Εγκλήματος, υπό  την  επο- 
πτεία  του αρμοδίου Εισαγγελέα για  το Η λε
κτρονικό Έ γκ λη μ α , στο πλαίσιο τη ς κατα
πολέμησης του φαινομένου τη ς  διακίνησης 
υλ ικού παιδικής πορνογραφίας, μέσω του δι
αδικτύου. Συνελήφθησαν με τη ν  αυτόφωρη διαδικασία 3 ημε
δαποί, ηλικ ίας 17, 46 και 42 ετών, για  «πορνογραφία ανηλί
κων μέσω διαδικτύου», ενώ για  άλλους τέσσερις ημεδαπούς 
σχηματίσθηκαν ανεξάρτητες δικογραφίες με τ ις  ίδιες κατηγο
ρίες. Ο 46χρονος συλληφθείς, ο οποίος είναι γυμναστής και 
προπονητής μπάσκετ ομάδων παίδων στη Θεσσαλονίκη, κα
τείχε βιντεοκασέτες με βιντεοσκοπημένο από τον ίδιο, ανή
λικο άτομο να  επιδίδεται σε σεξουαλικές πράξεις. Ειδικότερα, 
κατόπιν συνεργασίας τω ν αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Η λεκτρονικού Εγκλήματος με αλλοδαπές Α ρχές δια
πιστώθηκε ότι δύο από τους κατηγορουμένους, μεταξύ τω ν 
οποίων και ο 46χρονος συλληφθείς αγόρασαν, είτε σε μορφή 
ψηφιακού δίσκου (dvd), είτε σε μορφή συνδέσμου (link) του 
διαδικτύου, βίντεο υλ ικού  πορνογραφίας ανηλίκων, τα  οποία

παρήγγειλαν από κρυφ ή  ιστοσελίδα, που  λει
τουργούσε στο εξωτερικό. Επιπλέον, από την  
αστυνομική διαδικτυακή ψ ηφ ιακή  έρευνα, 
προέκυψ ε ότι άλλοι δύο από τους κατηγορού
μενους, μεταξύ τω ν οποίων και ο 17χρονος 
συλληφθείς, προφασιζόμενοι τους συνομήλι
κους, προσέλκυαν ανήλικα άτομα μέσω διαδι
κτυακώ ν καναλιών συνομιλίας (chat rooms) 
και γνω στώ ν ιστοσελίδων (forum), με σκοπό 
να  αποσπάσουν φωτογραφίες και βίντεο πορ

νογραφικού περιεχομένου. Οι ίδιοι διαμοίραζαν σε άλλα μέλη 
τω ν παραπάνω διαδικτυακώ ν τόπων υλικό πορνογραφίας ανη
λίκω ν, και αναζητούσαν πιθανούς «συλλέκτες» παρόμοιου υ λ ι
κού, με σκοπό τη ν  ανταλλαγή. Περαιτέρω διαδικτυακή έρευ
να  και ανάλυση τω ν ανευρεθέντω ν ιχνώ ν αποκάλυψε ότι δύο 
ακόμη από τους κατηγορουμένους, μεταξύ τω ν οποίων και ο 
42χρονος συλληφθείς, «κατέβασαν» από το διαδίκτυο και είχαν 
πρόσφορα σε άλλους χρήστες, βίντεο και φωτογραφίες υλ ικού 
πορνογραφίας ανηλίκων. Τέλος, ένας από τους κατηγορουμέ
νους εκδήλωνε προδήλως μέσω τη ς  ιστοσελίδας κο ινω νικής δι
κτύω σης facebook, τη ν  επιθυμία να  βρει εικόνες και βίντεο υ λ ι
κού παιδικής πορνογραφίας. Σε αστυνομικές έρευνες, στους 
χώ ρους τω ν ηλεκτρονικώ ν ιχνώ ν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
τα πειστήρια της εγκληματικής δραστηριότητας.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ AT. I. ΡΕΝΤΗ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Α. Κ ατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που  περιήλθαν στο Τ.Α. Αγ. I. Ρέντη , ειδική ομάδα αστυνομικών για  την  
πρόληψ η διακίνησης ναρκω τικώ ν ουσιών κατάφερε να  συλλάβει στην Καλλιθέα Α ττικής αλλοδαπό υπήκοο, ο 
οποίος προέβαινε με έτερο αλλοδαπό άνδρα, που δεν συνελήφθη, σε πώληση ναρκω τικώ ν ουσιών, τ ις  οποίες είχαν 
αποθηκευμένες σε υπόγειο διαμέρισμα επ ί της οδού Σ ιβιτανίδου 18 στην Καλλιθέα, σε άγνωστα τοξικομανή άτομα 
κατόπιν ραντεβού. Κατά τη  διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν: ινδική  κάνναβη, συνολικού 
βάρους 4.008 γρ., μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, 1 ξύλινο θραυστικό αντικείμενο κυλινδρικού σχήματος, 
το οποίο χρησίμευε για  τη ν  θραύση τω ν ναρκω τικώ ν ποσοτήτων, 2 μαχαίρια, 7 κ ινητά  τηλέφω να και 553 νάιλον 
συσκευασίες που προορίζονταν για  τη  συσκευασία τω ν ναρκωτικών.
Β. Α στυνομικοί τη ς  ανωτέρω υπηρεσίας συνέλαβαν ημεδαπό στο Β ύρωνα Α ττικής να  έχει σ την κατοχή του και 
συγκεκριμένα εντός τη ς οικίας του τα κάτωθι: μία νάιλον σακούλα, περιέχουσα ινδική κάνναβη 372 γρ., δύο μαύ
ρες σακούλες απορριμμάτων με ινδική κάνναβη συνολικού 1.014 γρ., μία νάιλον σακούλα περιέχουσα λευκή σκό
νη  (σε μορφή βράχου), προφανώς κοκαΐνη, συνολικού 68γρ., μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακρίβειας, 1 πιστόλι μαζί 
με τον γεμιστήρα του και 50 φυσ ίγγια  καθώς και 2 κ ινητά  τηλέφωνα.
Γ. Α στυνομικοί τη ς ανωτέρω υπηρεσίας συνέλαβαν επ ί τη ς συμβολής τω ν οδών Χρυσ.
Σ μύρνης και Μ παλτατζή στον Αγ. I. Ρ έντη  αλλοδαπό υπήκοο, διότι είχε στην κατοχή του 
4 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ινδική κάνναβη, συνολικού 3 γρ., 3,3 γρ., 3,2γρ. και
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3,1γρ. έκαστη και 1 μαχαίρι 25cm. Οι ανωτέρω συσκευασίες ήταν πρόσφορες προς άμεση πώληση. Ε ν  συ
νεχεία ο ανωτέρω, οδήγησε οικιοθελώς τους αστυνομικούς στην οικία του, όπου και τους παρέδωσε μία 
αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία περιέχουσα ινδική κάνναβη 1.042γρ.
Δ. Σ υνελήφθη στην Μ αρίνα Ζέας στον Πειραιά από αστυνομικούς τη ς ανωτέρω υπηρεσίας ημεδαπός, 
διότι είχε στην κατοχή του μία λευκή νάιλον σακούλα περιέχουσα ινδική κάνναβη, 213γρ. Επιπλέον ο 
συλληφθείς παρέδωσε οικιοθελώς στους αστυνομικούς μέσα από τη ν  οικία του που βρίσκεται στη Ν ί
καια Α ττικής μία νάιλον σακούλα περιέχουσα φ υτικά  αποσπάσματα κάνναβης 188γρ., καθώς και μία ζυ
γαριά ακρίβειας.
Ό λο ι οι ανωτέρω συλληφθέντες με τ ις  σχηματισθείσες σε βάρος τους δικογραφίες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Γ.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΚΑΪΝΗΣ

D.E.A. της Πρεσβείας τω ν Η.Π.Α. στην Αθήνα. Κατά τη  διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθη- 
σαν συνολικά 4 αλλοδαποί, μεταξύ τω ν οποίων οι 3 εγκέφαλοι-οργανωτές της διακίνησης, ηλι- Λ - 1  
κιας 43, 50 και 58 ετώ ν και 1 περιφερειακό μέλος ηλικίας 40 ετών. Οι δυο είναι υπήκοοι Ισπανι-

Ο λοκληρώθηκε με επ ιτυχία  η  αστυνομική επιχείρηση της Υ.Δ.Ν. της Δ ιεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης 
για την  εξάρθρωση διεθνούς κυκλώ ματος διακίνησης και εμπορίας μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης. Για φ φ Μ ?  
την  εξάρθρωση του κυκλώ ματος υπήρξε στενή συνεργασία τω ν ελληνικώ ν Α ρχών και του Γραφείου

Ο
ας και Π ορτογαλίας αντίστοιχα και οι άλλοι δυο υπήκοοι Βουλγαρίας. Σε βάρος τω ν συλληφθέντων 
σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα με τις κατηγορίες τη ς σύστασης και συμ- ^  
μετοχής σε εγκληματική  οργάνωση και τη ς  εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας ναρκω τικώ ν στην 
ελληνική επικράτεια. Από τ ις  μέχρι τώρα αστυνομικές έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 167 κ ι
λά και 977 γρ. κοκα ΐνη ς 1 1.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο διακίνησης ναρκω τικώ ν ουσιών και 4.000 ευ
ρώ  ω ς προερχόμενα από εμπορία ναρκωτικών.
Η  αστυνομική επιχείρηση ξεκίνησε έπειτα από σχετικές πληροφορίες ότι τα μέλη του κυκλώ ματος 
μέσω του λιμανιού της Θ εσσαλονίκης εισήγαγαν παράνομα, μέσα σε εμπορευματοκιβώτια (κοντέι- 
νερς), μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από χώ ρες τη ς Λ ατινικής Αμερικής. Στο πλαίσιο της αστυνομι
κής επιχείρησης στην περιοχή τω ν Μ αλγάρων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο 
οποίο επέβαιναν ο δθχρονος και ο 58χρονος, εντός του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35 δέμα
τα κοκαΐνης συνολικού βάρους 36 κιλώ ν και 393 γρ. Παράλληλα, σε έλεγχο που  πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο σε χώρο 
στάθμευσης ξενοδοχείου τη ς Θ εσσαλονίκης στο οποίο διέμεναν ο 43χρονος και ο 40χρονος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 127 δέμα
τα κοκαΐνης συνολικού βάρους 131 κιλώ ν και 584 γρ.
Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ 2ΕΥΡΩΝ

Συνελήφθησαν έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφορι
ώ ν και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος 
Προστασίας Περιουσιακών Δ ικαιωμάτων της Δ.Α. Θεσσαλονί
κ η ς  στη Νέα Καλλικράτεια Χ αλκιδικής δύο ημεδαποί ηλικίας 
59 και 41 ετώ ν σε βάρος τω ν οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία 
για  «Εγκληματική οργάνωση», «Παραχάραξη», και παράβαση 
Νόμου «Περί Ό πλω ν». Ό π ω ς προέκυψε από τη ν  αστυνομι
κή  έρευνα που διενεργήθηκε, οι δύο συλληφθέντες μαζί 40χρο- 
νο ημεδαπό που αναζητείται και με ιθύνοντα νου  τον 59χρο- 
νο, έχοντας ως σκοπό να  τελέσουν το αδίκημα της παραχάραξης 
εγκατέστησαν τουλάχιστον από το Μάιο του 2012 σε αγροτι
κή περιοχή της Επανομής Θεσσαλονίκης, σε υπόγειο οικίας 
του 40χρονου, εργαστήριο παραχάραξης νομισμάτων τω ν 2 ευ
ρώ. Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: μία 
υδραυλική πρέσα εκτύπω σης κερμά
τω ν τω ν ευρώ, 1 πιεστικό μηχάνημα,
1 μηχάνημα διαμόρφωσης εξωτερικού 
δακτυλίου και εσωτερικού πυρήνα

κέρματος 1 μηχάνημα απεικόνισης της περιμέτρου του εξωτε
ρικού δακτυλίου, μία ζυγαριά ακρίβειας 3 κάλυκες, 2 βλήματα, 
2 φυσίγγια, 7 παραχαραγμένα κέρματα τω ν 2 ευρώ άλλης ευρω
παϊκής χώ ρ α ς 4.200 πυρήνες και εξωτερικοί δακτύλιοι κερμά
τω ν τω ν 2 ευρώ. Σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο του 59χρονου βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν: 63.000 εσωτερικοί μπρούτζινοι πυρήνες 
και εξωτερικοί νικελένιοι δακτύλιοι τω ν 2 ευρώ, πλήθος νομι
σμάτων διαφόρων χω ρώ ν η γνησιότητα τω ν οποίων εξετάζεται, 
1 παχύμετρο, 1 μηχάνημα που περιείχε μήτρα εκτύπω σης της 
περιμέτρου εξωτερικού δακτυλίου του κέρματος τω ν 2 ευρώ, 
χειρόγραφες σημειώσεις και 6 κ ινητά  τηλέφωνα Σημειώνεται 
ότι τόσο οι διαστάσεις όσο και το βάρος τω ν παραχαραγμένων 
νομισμάτων και τω ν μη τυπω μένω ν πυρήνω ν και δακτυλίω ν 

είναι ίδια ακριβώς με αυτά τω ν γ ν η 
σίων κερμάτων τω ν 2 ευρώ. Ε πιπλέ
ον προέκυψ ε ότι σε βάρος του 59χρο- 
νου  εκκρεμούν τρεις καταδίκασε ικές 
αποφάσεις για  παραβάσεις τη ς Νομο

ί 6 9  ] Α/Α



m επιτυχίες,
τον Σώματος

θεσίας «Περί Επιταγών» και μία για  παράβαση Κ.Ο.Κ. και σωματική βλάβη, ενώ  σε οικίες του 
41χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικά ποσό τω ν 2.000 ευρώ περίπου και 6 κ ινητά  τη 
λέφωνα. Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρ
μόδιο εισαγγελέα.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
Εξαρθρώθηκε έπειτα από ευρεία αστυνομική 
επιχείρηση του Τμήματος Ε γκλημάτω ν κατά 
Ιδιοκτησίας της Δ.Α. Θεσσαλονίκης, εγκλημα
τική  οργάνωση η οποία ενέχεται σε 5 περιπτώ 
σεις ένοπλων ληστειών σε τράπεζες, με χρήση 
βαρέως οπλισμού στις περιοχές τη ς Κ αβάλας 
Σερρών, Κ ομοτηνής και Θεσσαλονίκης, κα
τά το χρονικό διάστημα από 3-4-2012 έως 18- 
6-2012. Επίσης, προέβησαν σε 10 διαρρήξεις Α.Τ.Μ. στις πε
ριοχές τη ς Καβάλας, Κομοτηνής, Ξάνθης, Δράμας, Σ ίνδου και 
Έ βρου, 9 εκ τω ν οποίων με χρήση εκρηκτικώ ν υλών, κα
τά το χρονικό διάστημα από 1-4-2011 έως 3-6-2012. Συνελή- 
φθησαν στην πόλη τη ς Καβάλας, 23 άτομα, ηλικίας 24 έως 50 
ετών. Από τη ν  αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε: α) Δ ι
απιστώθηκε ότι η  συγκρότηση της ορ
γάνωσης πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο 
του 2011, με σκοπό τη  διάπραξη ενόπλων 
ληστειών και διαρρήξεων Α.Τ.Μ. με χρή 
ση εκρηκτικώ ν υλώ ν και β) Εξακριβώ
θηκε η  σύνθεση τω ν μελών που αποτε
λούσαν την  εγκληματική  οργάνωση και

διευκρινίστηκαν οι ρόλοι (αρχηγοί, εκτελεστι
κά μέλη, προμηθευτές οπλισμού, τσιλιαδόροι, 
προπομποί) και ο τρόπος -  μέθοδος δράσης τους 
(modus operandi). Επιπρόσθετα, οι ανωτέρω, σε 
2 περιπτώσεις πυροβόλησαν εναντίον αστυνο
μ ικώ ν δυνάμεων, προκειμένου να  αποφύγουν 
τη  σύλληψη, ενώ  για  τη  διαφυγή τους χρησι
μοποιούσαν μοτοσικλέτες και αυτοκίνητα, τα 

οποία είχαν αφαιρέσει νω ρίτερα από διάφορες περιοχές. Ε π ί
σης, μέλος τη ς  οργάνωσης προέβη σε 4 ληστείες τραπεζών και 
2 πρατηρίων υγρώ ν καυσίμω ν το χρονικό διάστημα από 16-7- 
2011 έως 23-8-2011, στις περιοχές της Ελευθερούπολης, Δρά
μας, Μ αυροθάλασσας και Α λιστράτης Σερρών. Σε έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα  πειστή

ρια τη ς  εγκληματικής δραστηριότητας. 
Επίσης, αναζητούνται επιπλέον 7 άτομα 
για  διάφορα αδικήματα (παραχαραγμέ- 
να  χαρτονομίσματα, όπλα, ναρκωτικά). 
Οι συλληφθέντες με τη ν  σχηματισθείσα 
σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν 
στον αρμόδιο εισαγγελέα

Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ
«ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΑΝ > ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Εξαρθρώθηκε, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση της Α.Δ. Χανιών, εγκληματική  ομάδα 
που  διευκόλυνε μετανάστες, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα, να  ταξιδέψουν σε χώ ρες τη ς Ευρω 
παϊκής Έ νω σης. Μ έχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 2 μέλη του κυκλώματος, μία 40χρονη υπήκοος Βουλ
γαρίας και ένας 44χρονος υπήκοος Α ιγύπτου, ενώ αναζητείται ένα ακόμα μέλος του κυκλώματος. Σ την 
αστυνομική επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υ Α  Χανιών, του Α.Τ. Αερολιμένα Χ ανιών και 

της ομάδας πεζών περιπολιών της Α.Δ. Χανιών. Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφο- 
-  ριών, συνελήφθησαν στον Κρατικό Αερολιμένα Χανιών, η  40χρονη και ο 44χρονος, να  συνοδεό- 

ψ  ουν 3 υπηκόους Συρίας και 2 υπηκόους Α ιγύπτου, αφού προηγουμένως τους είχαν προμηθεύσει, 
έναντι χρηματικού ποσού, με πλαστά δελτία ταυτότητας υπηκόω ν χω ρώ ν Ε υρω παϊκής Έ νω σ η ς 

(Βουλγαρίας και Ρουμανίας). Σ την  κατοχή τους βρέθηκαν τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, με φωτογραφίες 
τω ν αλλοδαπών που θα ταξίδευαν, αεροπορικά εισιτήρια και το χρηματικό ποσό τω ν 1.600 ευρώ. Οι συλλη
φθέντες με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Εξαρθρώθηκε, από τη ν  Υ Α  Ηρακλείου, κύκλω μα το οποίο δρούσε τουλάχιστον εδώ και τρία χρόνια  και εφόδιαζε πολίτες -  υπο
ψήφ ιους οδηγούς, με διπλώματα οδήγησης, έναντι χρηματικού ποσού, χω ρίς οι ίδιοι να  έχουν συμμετάσχει στις εξετάσεις που 
απαιτούνται για  τη ν  απόκτηση αυτών. Το κύκλω μα αποτελούσαν 14 άτομα, μεταξύ τω ν οποίων 8 υπάλληλοι τη ς Δ ιεύθυνσης 
Μεταφορών, 5 εκπαιδευτές υποψ ηφ ίω ν οδηγών και ένας 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος «λειτουργούσε» ως υποψ ήφ ιος εξεταζό
μενος για  τη ν  απόκτηση τω ν διπλωμάτων. Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο συνελήφθησαν οι 8 εμπλεκόμενοι 
υπάλληλοι της Δ ιεύθυνσης Μ εταφορών της Περιφερειακής Ενότητας και 4 από τους εκπαιδευτές υ ποψ ηφ ίω ν οδηγών. Δ ικο
γραφίες σχηματίστηκαν επιπλέον για  19 άτομα, οι 17 από τους οποίους ήταν «υποψήφιοι» οδηγοί γ ια  τη ν  απόκτηση διπλώματος

α/α 1 7 0  ] Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2012



και οι 2 είχαν το ρόλο του μεσολαβητή στις υποθέσεις. Αναλυτικότερα, η  διερεύνηση της 
υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών της Υ.Α. Ηρακλείου, 
για  τη  δράση οργανωμένου κυκλώματος, από υπαλλήλους της Δ ιεύθυνσης Μ εταφορών 
και εκπαιδευτές οδήγησης, οι οποίοι έναντι χρηματικού ποσού, που κυμαινόταν από 1.000 
έως 2.500 ευρώ περίπου, προέβαιναν στην έκδοση πιστοποιητικώ ν επ ιτυχίας τω ν υποψ ηφ ί
ω ν στις θεωρητικές εξετάσεις (σήματα), αλλά και στην έκδοση τω ν αδειών ικανότητας οδήγη
σης. Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι οι υπάλληλοι της Δ ιεύθυνσης Μ εταφο
ρών, λόγω τη ς ιδιότητάς τους συμμετείχαν ως εξεταστές στη διαδικασία θεω ρητικής εξέτασης τω ν 
υποψ ηφίω ν (σήματα). Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές τω ν σχολών οδήγησης, προσέγγιζαν είτε οι 
ίδιοι είτε μέσω τρίτω ν, υποψ ηφ ίους που δεν μπορούσαν να  επ ιτύχουν στις εξετάσεις γ ια  διάφορους λόγους, 
όπως άτομα με δυσλεξία, άτομα που δεν είχαν γραμματικές γνώσεις, αλλοδαποί κ.ά., και έναντι χρηματικού 
ανταλλάγματος κατάφερναν να  επεμβαίνουν στο σύστημα τω ν εξετάσεων και να  πετυχα ίνουν τη ν  έκδοση βε
βαίωσης επ ιτυχίας τω ν υποψ ηφ ίω ν στα σήματα και στην εν συνεχεία έκδοση τω ν αδειών οδήγησης. Τ ις ασ τυνομ ικές /  *
έρευνες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και το προανακριτικό έργο διενεργεί η  Υ.Α. Ηρακλείου. Οι σ υλληφθέντε^με την  
σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα .

Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ 
ΛΑΘΡΑΙΑ ΤΣΙΓΑΡΑ

Συνελήφθη στο Συνοριακό Σημείο Διέλευσης Εξοχής, από αστυνομικούς του Α.Τ. 
και Τ.Σ.Φ. Κάτω Ν ευροκοπίου τη ς Α.Δ. Δράμας, 21χρονος ημεδαπός, για  μεταφο
ρά λαθραίων τσιγάρων. Ε ιδικότερα αστυνομικοί εντόπισαν τον 21χρονο, στο Σ υ
νοριακό Σημείο Διέλευσης Εξοχής, να  οδηγεί λεωφορείο με γερμανικές πινακίδες 
και να επιχειρεί να  εξέλθει από τη ν  χώρα. Σε έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερι
κό του λεωφορείου, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, σε ειδικά διαμορφωμένη κρύ
πτη, στην οροφή του, 17.500 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, για  τα οποία δεν είχαν 
καταβληθεί οι ανάλογοι δασμοί και φόροι. Κατασχέθηκαν 1 λεαχρορείο και 17.500 
λαθραία πακέτα τσιγάρων. Ο συλληφθείς με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος του δικο
γραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΚΑΝΝΑΒΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του Τ.Α. Τρίπολης σε Τ οπική Κοινό
τητα τω ν Κ αλαβρύτων Αχαΐας, ένας δ ίχρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για  καλλι
έργεια δενδρυλλίων κάνναβης και κατοχή ποσοτήτων ναρκω τικώ ν. Γία τη  συμμετοχή του 
στην ίδια υπόθεση αναζητείται ακόμα ένας δ ίχρονος ημεδαπός. Ειδικότερα, οι αστυνομικοί 
εντόπισαν φυτεία  και εκρίζωσαν, σε Τ οπική Κ οινότητα του Δήμου Γορτυνίας Αρκαδίας, 93 
δενδρύλλια κάνναβης, τα  οποία καλλιεργούσαν οι ανωτέρω. Επιπλέον, σε έρευνα που ακο

λούθησε στις οικίες τους, σε Τοπική Κ οινότητα τω ν Κ αλαβρύτων Αχαΐας, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: ποσότητα κάνναβης βάρους 193 γρ., ποσότητα ηρω ίνης βάρους 0,2 γρ., 3 
μπουκάλια με υγρή  μεθαδόνη και σπόροι κάνναβης. Ο συλληφθείς με την  σχηματισθείσα 

σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Συνελήφθησαν στον κόμβο Κεφαλόβρυσου Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομι
κούς του Τ.Δ.Ν. Αγρίνιου, δυο ημεδαποί άνδρες, ηλικ ίας 23 ετών, σε βά
ρος τω ν οποίων και δύο ακόμα συνεργών τους (ενός 23χρονου Αλβανού 
και ενός αλλοδαπού άγνω στης υπηκοότητας) που αναζητούνται, σχηματί- I 
στηκε δικογραφία για μεταφορά και κατοχή ναρκω τικώ ν (κάνναβη). Ειδι- ν , 
κότερα αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας εντόπισαν στο 99ο χιλιόμετρο 
τη ς Ε.Ο. Α ντιρρίου - Ιωαννίνων, τον 23χρονο Αλβανό να  κινείται με μηχα
νή, με κατεύθυνση προς Αντίρριο, ως προπομπός σε όχημα που επέβαιναν οι
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δύο 23χρονοι ημεδαποί και ακολουθούσε σε απόσταση. Σ τη  θέα τω ν αστυνομικών και σε σή
μα τους για  στάση, ο 23χρονος Αλβανός τράπηκε σε φυγή , ενώ το όχημα που επέβαιναν οι δύο 
ημεδαποί εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης τη ς  Ε.Ο. στο χωριό Στάνος. Κατά τη ν  προσέγγιση 
τω ν αστυνομικών γ ια  έλεγχο, ο οδηγός ανάπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Το όχημα καταδιώχθηκε 
και ακινητοποιήθηκε στο κόμβο Κεφαλόβρυσου με τη  συνδρομή αστυνομικών του Τ.Τ. Με
σολογγίου, Τ.Α. Μ εσολογγίου και A T . Αιτωλικοό. Σε έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 75 δέματα κάνναβης συνολικού βάρους 84.471 γρ., 3 συσκευές κ ινη τή ς  τηλε
φω νίας και το χρηματικό ποσό τω ν 190 ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκε το όχημα του αλλοδαπού ω ς μέσο μεταφοράς τω ν ναρ
κωτικών. Οι συλληφθέντες με την  σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΕΡΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Συνελήφθησαν στη Ν ερομάνα Α ιτω λοακαρνανίας από αστυνομ ικούς τη ς  Ο .Π.Κ.Ε. 
τη ς  Α.Δ. Ακαρνανίας, 4 ημεδαποί (3 άνδρες και μ ία  γυνα ίκα) ηλ ικ ία ς 51, 48, 34 και 
41 ετώ ν αντίστοιχα, σε βάρος τω ν οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για  παράβαση 
τη ς  νομοθεσίας περ ί προστασίας αρχαιοτήτω ν και τη ς  εν γένει πολ ιτισ τική ς κ λη 
ρονομιάς. Ειδικότερα, αστυνομ ικοί ενήργησαν έλεγχο σε όχημα που επέβαιναν οι 
4 ημεδαποί όπου βρήκαν και κατέσχεσαν τα  εξής: 38 αρχαία νομίσματα, 2 α ντικεί
μενα κ υ κ λ ικ ή ς  μορφής, 7 αρχαία αντικείμε
να  μ ικρού  μεγέθους, πολλά σκαπτικά  εργα
λεία, 2 μηχα νήμα τα  α νίχνευσης μετάλλω ν, 2 
ζευγάρια γάντια  και 1 μαχαίρι μ ή κους 23 εκ. 
Έ π ε ιτ α  πραγματοποιήθηκαν έρευνες, από 

τους αστυνομ ικούς τη ς  Υ.Α. Α γρίνιου, σ τις οικίες και τα  οχήματα τω ν  τεσσάρων 
συλληφθέντω ν, παρουσία δικαστικού λειτουργού, όπου βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν άλλα 2 μηχανήματα  ανίχνευσης μετάλλω ν, πολλές χειρόγραφες σημειώ
σεις που  σχετίζονται με τη ν  παράνομη δραστηριότητα το υ ς  και μ ία  φ ω τογραφία 
σε φ ω τοτυπ ία  που  απεικόνιζε αρχαία αντικείμενα. Το αυτοκ ίνητο  τω ν  δραστών 
κατασχέθηκε ω ς μέσω διάπραξης αδικήματος. Οι συλληφ θέντες με τη ν  σχηματι- 
σθείσα σε βάρος τους δικογραφία οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

>-

Φ υτεία  με 126 δενδρύλλια κάνναβης, σε δασώδη περιοχή, εντοπίσθηκε από ασ τυνομ ικούς του A.T. 
Νέας Α ρτάκης, στο Δ ημοτικό Διαμέρισμα Π ολιτικώ ν Εύβοιας. Στο πλαίσιο οργανω μένης ασ τυνομ ικής 

επιχείρησης, μετά  από σ υνεχή  και δ ιακρ ιτική  παρακολούθηση τη ς  φυτείας, συνελήφ θη ένας 54χρο- 
νος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείτα ι γ ια  καλλιέργεια δενδρυλλίω ν κάνναβης, διάθεση και διανομή 
ναρκω τικώ ν ουσιών και παράνομη οπλοκατοχή. Ε ιδικότερα οι αστυνομικοί, μετά  από κατάλληλη 

αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριώ ν που  αφορούσαν σε καλλιέργεια  δενδρυλλίω ν κάνναβης, 
εντόπισαν τη ν  φυτεία , η  οποία βρισκόταν σε ειδικά διαμορφωμένο και εκχερσωμένο χώ ρο έκτα
σης 300 τ.μ., περιβαλλόμενο από φ υσ ική  κ ά λυψ η  και συνέλαβαν επ ’ αυτοφώ ρω  τον 54χρονο να  

ποτίζει 94 δενδρύλλια κάνναβης ύ ψ ο υ ς από 2 έως 2,5 περ ίπου μέτρα το καθένα καθώ ς και 32 
ακόμη δενδρύλλια, ύψ ους περ ίπου  0,50 μέτρω ν, τα  οποία ή τα ν  τοποθετημένα μέσα σε νά 
ιλον συσκευασίες προκειμένου ν α  φ υτευτούν. Ο 54χρονος σ υνελήφ θη  και τα  δενδρύλλια 

κατασχέθηκαν, όπως επίσης και διάφορα καλλ ιεργητικά  εργαλεία που  βρέθηκαν εντός τη ς 
φυτείας. Σε έρευνα που  ακολούθησε σ την  οικία του δράστη στα Π ολιτικά  Εύβοιας, βρέθηκαν 
επιπλέον και κατασχέθηκαν: 1 π ιστόλι με 2 γεμ ιστήρες και 137 φυσ ίγγια , 2 νά ιλον συσκευασί
ες π ου  περιείχαν ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μ.β. 10,7 γρ., ένα κουτάκ ι με 
σπόρους ινδ ικής κάνναβης, μ ία  ηλεκτρονική  ζυγαριά ακρίβειας, 1 κ ινη τό  τηλέφω νο και διάφο
ρα σύνεργα, κατάλληλα για  τη ν  συσκευασία δόσεων τω ν  να ρκω τικώ ν  ουσιών. Ο συλληφθείς 
με τη ν  σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα ]

Α.Δ. ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΦΥΤΕΙΑ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ
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{ΤΣΕΣΚΑ ΖΜΠΡΟΓΙΟΦΚΑ}
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To CZ 75 D-COM PACT είναι το mo 
πολυχρησιμοποιημένο πιστόλι 
σε όλο τον κόσμο. Σε πάνω από 60  
χώρες χρησιμοποιείται ως βασικός 
φορητός οπλισμός σε στρατό, 
κρατικές δυνάμεις, εταιρ ίες 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!

• Μ ονής & διπλής ενέργειας
• Α μφ ιδέξιο  D ecocking
• Σκοπευτικά : Σταθερά
• Αντιολισθητική λαβή
• Χ αμηλή ανάκρουση
• Βάρος: 800 γρ.

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

σκανδάλης OMEGA

Δ ιαμέτρημα: 9mm 
Σκελετός: Αλουμίνιο αεροσκάφους 
Χ ω ρ. Γεμιστήρα: 14+1 φυσίγγια 
Συνολικό Μ ήκος: 18,4 εκ.
Μ ήκος Κάννης: 9,25 εκ.

Πιστοποίηση Ν ΑΤΟ .
nSN 10050 6-000-8619

K0.1
ΣΕ ΜΙΛΗΣΕΙΣ

CESKA ZBROJOVKA
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!

ΚΑΛΚΑΝΤΖΑΚΟ Σ
B o u t  d o o r  s p o r t s ·

D ΑΘΗΝΑΣ 63 (ΟΜΟΝΟΙΑ), 10552, ΑΘΗΝΑ G ]  ΚΗΦΙΣΟΥ 1 0 0  (ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΕΛ), 1 0 4 4 2 , ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3 2 4336 9 , 210 324312 9 , FAX: 210  322 6 2 4 2  ΤΗΛ: 210 515459 0 , 210 5154591 , FAX: 210 515458 9

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ: 0 8 .3 0 -1 6 .0 0 , ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 0 8 .30  - 20 .30 , ΣΑΒΒΑΤΟ: 0 8 :3 0 -1 5 .0 0
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Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

Τα ξίφη στους νέους Αξιωματικούς επέδωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τά
ξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας και στη συνέχεια ο 
Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου και της Κυβέρνησης κ. Πα
ναγιώτης Μπαλτάκος, ως εκπρόσωπος του Προέ
δρου της Κυβέρνησης και ο Α’ Αντιπρόεδρος της 
Βουλής των Ελλήνων κ. Ιωάννης Τραγάκης.
«Ή ταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά σήμερα για μέ
να, η επίδοση των ξκρών στις νέες και στους νέ
ους Υπαστυνόμους, στους Αξιωματικούς αυτούς, 
που από αύριο θα βρεθούν στους δρόμους του 
κράτους και θα είναι παρόντες στη μάχη που δί
νεται για την ανάκτηση της ελευθερίας χρήσε- 
ως του δημόσιου και ιδιωτικού χώρου, για την 
ασφάλεια της ζωής των Ελλήνων πολιτώ » δή
λωσε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας 
του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδιας.
Στην ορκωμοσία παρέστησαν, ο Υφυπουργός 
Οικονομικών κ. Γεώργιος Μαυραγάνης, ο Υφυ
πουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού 
και Πολιτισμού κ. Ιωάννης Ιωαννιδης, ο Βου
λευτής κ. Δημήτριος Τσουκαλάς, ως Εκπρόσω
πος του Αρχηγού της Μείζονος Αντιπολίτευσης, 
ο Βουλευτής κ. Ηλίας Κασιδιάρης ως Εκπρόσω
πος του Γενικού Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, 
ο Βουλευτής κ. Βασίλης Οικονόμου, ως Εκπρό
σωπος του Προέδρου της Δημοκρατικής Αρι
στερός, οι Βουλευτές κ.κ. Αθανάσιος Μπούρας,

Γεωργία Μαρτίνου, Αλέξης Μητρόπουλος, Παύλος Χαϊκάλης και Πο
λύβιος Ζησιμόπουλος ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κρά
τους κ. Φωκίων Γεωργακόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής 
Προστασίας κ. Θεόδωρος Μπούφης και ο πρώην Υπουργός Προστασί
ας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου.
Παρέστησαν επίσης ο Αρχηγός του Γ .Ε .Ε Θ Α  Στρατηγός Μιχαήλ 
Κωσταράκος ο Αρχηγός του Γ.Ε.Σ Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος 
Ζιαζιάς ο Αρχηγός του Γ.Ε Α  Αντιπτέραρχος Αντώνιος Τσαντηρά- 
κ η ς η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχη

γό του Σώματος Αντιστράτηγο Νικόλαο 
Παπαγιαννόπουλο, ο Αρχηγός του Λιμε
νικού Σώματος -  Ελληνική Ακτοφυλακή 
Αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Σούλης και 
ως εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυρο
σβεστικού Σώματος ο Προϊστάμενος του 
Επιτελείου Υποστράτηγος Μαρματάκης 
Γεώργιος.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολί
της Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως 
κ.κ. Αθηναγόρας.

ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙΒ

Τ ον καθιερω μένο όρκ ο έδω σαν ο ι (246) νέο ι Υ παστυνόμοι Β ’, 
που αποφοίτησαν από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυ
νομίας, κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε (10-7-2012) 
στις εγκαταστάσεις της Σ χολής στους Θρακομακεδόνες Αττικής.



ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

Η κεντρική  εκδήλω ση για χον εορτασμό της «Ημέρας προς τιμή των Αποστράτων» πραγματοποιήθηκε (10- 
6-2012) στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών της πρώην Σχολής Αξιωματικών (Α  Μεσογείων 96). Στην τελετή 
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σάμου και Ικαρίας κ.κ. Ευσέβιος.
Στην εκδήλωση παρέστη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριος Οικονόμου, σύσσωμη η υπηρεσι
ακή ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής τον Αρχηγό του Σώματος Αντιστράτηγο Νικόλαο Πα- 
παγιαννόπουλο, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί
Επίσης παρέστησαν επίτιμοι Αρχηγοί της Ελληνικής Αστυνομίας, εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Οργανώσε
ων, επίτιμοι και απόστρατοι αστυνομικοί, λοιπό αστυνομικό προσωπικό, καθώς και πλήθος κόσμου.
Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ημερήσια Διαταγή, υπογράμμισε:«... Είναι αυτονόητο ότι στην προσπάθειά μ ας στον αγώνα της 
Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία της πατρίδας μας και των πολιτών, δεν περισσεύει κανείς Πρέπει να  εργαστούμε όλοι μαζί, υπεύθυ
να, συγκροτημένα, αποφασιστικά. Βασικό πλεονέκτημα και πολύτιμο εφόδιο στην προσπάθεια μας αυτή είναι η δική σας υποστήριξη, η δική σας 
γνώση, εμπειρία και αρωγή. Έ χετε διαχρονικά και εμπράκτως αποδείξει ότι ο απόστρατος αστυνομικός παραμένει πάντοτε, εφ’ όρου ζω ής ενερ
γό και πολύτιμο μέλος της ευρύτερης αστυνομικής οικογένειας Της ένστολης οικογένειας που συνδυάζοντας ιδανικά τον επαγγελματισμό, την 
φιλοπατρία, την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση των εν ενεργεία νεότερων και την πείρα, τη γνώση και την ωριμότητα των εν αποστρατεία 
μελών τη ς  καταφέρνει να παράγει διαρκώς το πλούσιο, πολύπλευρο και υπό τις παρούσες μάλιστα συνθήκες πολύτιμο για τη χώρα και την κοι

νωνία έργο της...».
Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Αποστράτων Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας Υποστράτηγος ε.α. Θεόφι
λος Αθανασίου και ο Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Έ νωσης Αποστράτων Αξιωματι
κών της Αστυνομίας Πόλεων Αντιστράτηγος ε,α. Αρσένιος Γαστεράτος 
Με απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλες οι εκδηλώσεις που πραγ
ματοποιήθηκαν, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, είχαν λιτό χα
ρακτήρα και τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν θα διατεθούν στη Μη Κυβερνητική 
Οργάνωση «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για την ενίσχυση του φι
λανθρωπικού της έργου.

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β', (Τ.Ε.Μ.Α.)

Η τελετή ορκω μοσίας τω ν 109 σ υνολικά  νέω ν Υπα- 
σ τυνόμ ω ν Β', αποφ οίτω ν τω ν Τ.Ε.Μ.Α., πραγματοποι
ήθηκε (13.06.2012) στις έδρες των Σχολών Μετεκπαίδευ
σης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας της Αθήνας 
και της Βέροιας
Στην Αθήνα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ.
Ελευθέριος Οικονόμου, παρουσία του Αρχηγού Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννό- 
πουλου, επέδωσε τα ξίφη σε (74) νέους Υπαστυνόμους Β', 
σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος του Συμβουλί
ου Ανάλυσης και Ερευνών, Αντιεισαγγελέας Εφετών κ. 
Παναγιώτης Αγγελόπουλος η Εκπρόσωπος του Αντιπε- 
ρκρερειάρχη Β Α  Αττικής κ. Χρυσάνθη Κισκίρα, ο Υπαρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος Νικόλαος Σερέτης ο Γεν. Επιθεωρητής Ν. 
Ελλάδος Αντιστράτηγος Γρηγόριος Μπαλάκος ο Προϊστάμενος του 
Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ο ΓΑΔ Ατ
τικής Υποστράτηγος I. Λιούκας ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οικονο
μοτεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτηγος Παναγιώτης Φλήρης 
ο Προϊστάμενος του Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος Ανδρέας Κατσιμπέ- 
ρη ς ο Αν. Προϊστάμενος του Κλάδου Ασφάλειας Υποστράτηγος Βα
σίλειος Κουσούτης ο Προϊστάμενος του Κλάδου Οργάνωσης και Αν
θρώπινου Δυναμικού, Ταξίαρχος Ιωάννης Καλαμαράς ο Διευθυντής 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Δημήτριος Μ παλής ο Διευ
θυντής της Σχολής Αξιωματικών Ταξίαρχος Γεώργιος Σταύρακας ο 
Διευθυντής της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρ
χος Κωνσταντίνος Κοντέλας αστυνομικό προσωπικό, καθηγητές των 
Σχολών, αντιπροσωπείες των Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας

μέλη και συγγενείς των αποφοιτήσαντων.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Προϊστάμενος Θρησκευτικού, Πανοσιολο
γιότατος κ.κ. Νεκτάριος Κιούλος
Στη Βέροια, τα ξίφη στους (35) νέους Υπαστυνόμους Β' επέδωσε ο Γενι
κός Επιθεωρητής Β.Ελλάδας Αντιστράτηγος Δημήτριος Παπαδόπου- 
λ ο ς  συνεπικουρούμενος από τον Διοικητή της Σχολής Αστυνομικό 
Διευθυντή Γεώργιο Χατζηβασιλειάδη, στην τελετή που πραγματοποιή
θηκε στην έδρα της Σχολής.
Παρέστησαν επίσης ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αντώνιος Μπάμιατζης 
ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κ  Μακεδονίας Διονύσιου Ψωμιά- 
δη, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας Κ  Καρα- 
παναγιωτίδης ο Υποστράτηγος Στυλιανός Φραγκούλης ως εκπρόσωπος 
του Διοικητή του Β' Σώματος Στρατού Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου 
Τόπη, ο Ταξίαρχος Περικλής Κουροβασίλης ως εκπρόσωπος του Διοι
κητή της 1ης Μεραρχίας Πεζικού Υποστράτηγου Ζαχαρία Βερίγου, ο 
ΓΑΔ Περιφέρειας Κ  Μακεδονίας Υποστράτηγος Βασίλειος Κανάλης, ο 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Διονύσιος Κούγκας ως εκπρόσωπος του 
Διευθυντή της Α Δ . Ημαθίας Αστυν. Δ/ντή Δημήτριου Παπαχρήστου, 
αξιωματικοί του Σώματος και λοιπών Σωμάτων, εκπρόσωποι στρατιω
τικών και δικαστικών Αρχών, τοπικά; Αρχές της Βέροιας, καθηγητές 
της Σχολής, Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, Καθηγητές της 
Σχολής καθώς και συγγενείς των αποφοιτήσαντων.
Χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Φάκας 
εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Βέροιας, Ναούσης & 
Κομπανίας κ.κ. Παντελεήμονα.

[  7 5  ]  Α /Α
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71Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Με τη ν  πα ρουσία  το υ  Γ.Γ. Α ποκεντρω 
μ ένη ς Δ ιο ίκ η σ η ς Κ ρήτης κ. Α θανασίου  
Κ αρ ούντζου , ως εκπροσώπου της Κυβέρνη
σης και του Προϊστάμενου Επιτελείου/ΑΕΑ 
Αντιστράτηγου κ Αδαμάντιου Σταματάκη 
ως εκπροσώπου του Αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας, πραγματοποιήθηκαν την Κυρι
ακή 27 Μαΐου στο Τ.Δ.Α. Ρέθυμνου σε συ
νεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Ρέ
θυμνου, οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 
71ης επετείου της Μάχης της Κρήτης, προς 
τιμή των πεσόντων ανδρών της Χωροφυλα
κής και λοιπών πεσόντων το Μάιο του 1941.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με το δρόμο θυσίας με αφετηρία το μνημείο 
πεσόντων στα Μυσσίρια και τερματισμό στο Μαυσωλείο του Τμήμα
τός μας
Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο Μαυσωλείο χοροστατούντων 
του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κ.κ. 
Ευγένιου, και του σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Λάμπης Συβρίτου 
και Σφακίων κ.κ. Ειρηναίου, αναγνώστηκε η ημερήσια διαταγή από 
το Διοικητή του Τμήματος Αστυν. Δ/ντή Ανδρέα Δασκαλάκη και έγι
νε προσκλητήριο νεκρών υπό τους ήχους των τιμητικών βολών αγή

ματος και κατάθεση στεφάνων από τους επί
σημους προσκεκλημένους 
Ο σύλλογος Βρακοφόρων Κρήτης χόρεψε 
Κρητικούς χορούς με το συγκρότημα του 
Αναστ. Μπαγουράκη. Κατά τη διάρκεια της 
δεξίωσης έγινε η απονομή των μεταλλίων 
στους νικητές του δρόμου θυσίας. Στους άν- 
δρες 1ος ήλθε ο Γ. Ψοράκης του ΣΔΥΡ, 2ος ο 
I. Πατεράκης και 3ος ο Δοκ. Αστ/κας Γ. Τρα- 
φαλής και στις γυναίκες :1η η Γ. Φραγκι- 
αδή 2η η Δοκ. Αστ/κας Πολ. Χαλκιώτη, και 
3η η Κ. Τσίκου. Τις παραπάνω εκδηλώσεις 

τίμησαν επίσης με την παρουσία το υ ς η περιφερειάρχης Ρεθύμνου 
Μ. Λιονή, η Πρέσβης Αυστραλίας κα Τζένη Μπλούμφιλντ, ο Δήμαρ
χος Ρεθύμνου Γ. Μ αρινάκης ο Γ.Α.Δ. Περιφέρειας Κρήτης Υποστρά
τηγος Εμμ. Παραβολιδάκης ο Ανώτερος Διοικητής Φρουράς Ρεθύ
μνου Αντισυνταγματάρχης Στυλιανός Σαριδάκης ο Διευθυντής της 
Α.Δ. Ρεθύμνου Ταξίαρχος Εμμ. Παραδουλάκης, ο Διοικητής της Π.Υ. 
Ρεθύμνου Πύραρχος Γ. Μαρκουλάκης, ο Λιμενάρχης Ρεθύμνου Υπο
πλοίαρχος Φρ. Δασκαλάκης ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εφέδρων Αξι
ωματικών Ν. Ρεθύμνης Στυλ,Κιαγιαδάκης Ταξίαρχος κατ' απονομή, 
εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων του νομού και πλήθος κόσμου.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ

Τελετή αγιασμού σ τις Π αιδικές Ε ξο χές  τη ς Ε λλη νικ ή ς Α στυνομ ία ς, σ τον Ά γιο Α νδρέα ς Α ττικής, πραγματοποιήθηκε (1.7.2012), με
αφορμή την έναρξη λειτουργίας τους για το φετινό καλοκαίρι.
Στην τελετή χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κύριλλος, συνε- 
πικουρούμενος από τον Προϊστάμενο Θρησκευτικού του Σώματος Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Κιούλο. 
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματά- 
κ η ς ο Προϊστάμενος Κλάδου Οικονομικοτεχνικών και Πληροφορικής Υποστράτηγος Παναγιώτης 
Φ λήρης ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης Υποστράτηγος Ανδρέας Κατσιμπέρης ο Προϊστάμενος Κλά
δου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστράτηγος Ιωάννης Καλαμαράς, ο Διευθυντής της 
Διεύθυνσης Υγειονομικού Υποστράτηγος Αντώνιος Κασσιμάτης.
Επίσης, παρευρέθησαν οι αντιδήμαρχοι Μαραθώνα, κα Πόπη Πατεράκη και κ. Ευάγγελος Σωτηρί
ου, καθώς και κατασκηνωτές με τους γονείς τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «S.O.C.A. -  Serious Organised Crime Agency»

Ο λοκληρώ θηκε (21-6-2012) στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας Β. Ελλάδας της 
Αστυνομικής Ακαδημίας στο Πανόραμα Βέροιας το σεμινάριο, που οργανώθηκε από την Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου 
Βασιλείου (S.O.C A  -  Serious Organised Crime Agency), σε συνεργασία με την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυ
νομίας.
Θέμα του σεμιναρίου ήταν ο «Εντοπισμός και πάταξη των κερδών οργανωμένων 
εγκληματικών κυκλωμάτων εκμετάλλευσης και διακίνησης Λαθρομεταναστών μέ
σω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στις χ ώρες της ΝΑ Μεσογείου».
Στη διημερίδα συμμετείχαν (32) στελέχη -  εμπειρογνώμονες σε θέματα οργανωμέ
νου εγκλήματος σε σχέση με την παράνομη μετανάστευση και το οικονομικό έγκλη
μα, από διάφορες χώρες της ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ρουμανία & Βουλγαρία) 
καθώς και από τις χώρες της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Αλβανία & Τουρκία.
Τα πιστοποιητικά σπουδών επέδωσε ο Προϊστάμενος του Επιτελείου του Αρχηγεί
ου Αντιστράτηγος Αδαμάντιος Σταματάκης ως εκπρόσωπος του Αρχηγείου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας συνεπικουρούμενος από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Οι
κονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Ταξίαρχο Νικόλαο 
Μάρκου, από το Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχο 
Κωνσταντίνο Κοντέλα και το Διοικητή της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρ
φωσης Β. Ελλάδας Αστυνομικό Διευθυντή Γεώργιο Χατζηβασιλειάδη.
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ΤΡΙΜΗΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΉΣ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Ο λοκληρώ θηκε (28-6-2012) χο τρίμηνο «Σχολείο εκμάθη
σης της Βουλγαρικής Γλώσσας», που πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Βορείου Ελλάδος, στη Βέροια Ημαθίας.
Στην εκπαίδευση συμμετείχαν (7) αστυνομικοί της Α.Δ. Ορε- 
στιάδας, οι οποίοι ασχολούνται με το συνοριακό έλεγχο, την 
υποδοχή των μεταναστών, τον έλεγχο της νομιμότητάς τους 
και τη μετέπειτα διαχείριση τους ενώ το εκπαιδευτικό προσω
πικό αποτέλεσαν εξειδικευμένοι διδάσκοντες καθηγητές της 
βουλγαρικής γλώσσας.
Στην τελετή λήξης ο Διοικητής της Σχολής Μετεκπαίδευσης 
& Επιμόρφωσης Β. Ελλάδας Αστυν. Δ/ντής Γεώργιος Βασιλει- 
άδης απένειμε διπλώματα στους σπουδαστές.

Σ τιγμ ιότυπο από τη ν 5 η ς  Σ υνά ντησ η  τη ς Ο μάδας Ε ρ
γασίας Κ οινώ ν Π ρογραμμάτω ν Σ π ου δ ώ ν στη Β έροια  
π ο υ  έλαβε χώ ρα από 24-26 Α πριλίου  2012.

ΤΕΙΔΑΕ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

Σ τις εγκαταστάσεις του  ΤΕΙΔΑΕ Λαγονησίου πραγμα
τοποιήθηκε εκπαίδευση σε 28 άνδρες και μια γυναίκα των 
ομάδων ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ, που εκπαιδεύτηκαν σε θέματα 
αστυνομικής αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας οπλοτεχντκής 
αμυντικής σκοποβολής δίκυκλης αστυνόμευσης χρήσης 
όπλων και αυτοπροστασίας στον εξομειωτή και ονομάσθη
καν εκπαιδευτές. Στην τελετή απονομής των πιστοποιητι
κών σπουδών παρέστησαν ο Διοιηκητής της Σχολής Με
τεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ταξίαρχος Κωνσταντίνος 
Κοντέλας και ο Διοικητής του ΤΕΙΔΑΕ Υ/Β' Θωμάς Χαρα
λαμπής στον οποίο απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα για την 
πολύχρονη προσφορά του στην εκπαίδευση.

Α π ονομ ή  (11-5-2012) π ιστοπ οιη τικώ ν σ π ου δώ ν σε (39) σ π ο υ δ α 
στές αστυνομικούς και στελέχη του Λιμενικού Σώματος που συμμετείχαν 
στο Πρόγραμμα για την διαχείριση των Μεταναστευτικών Ροών 2007-2013, 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων έτους 2010 στο πλαίσιο του Ευρωπα
ϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, με τίτλο: «Γλωσσική Κατάρτιση Προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής στην Αλβανική και Τουρκική γλώσσα». Στην τελετή λήξης πα- 
ρευρέθησαν ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Θεόδωρος Μόσχος ως εκπρόσωπος του 
Διοικητή Β' Σώματος Στρατού, ο Συνταγματάρχης (ΠΖ) Ιωάννης Ισαάκ ως 
εκπρόσωπος του Διοικητή 1ης Μεραρχίας Πεζικού, ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής Αθανάσιος Μπασιούκας ως εκπρόσωπος του ΓΑΔ Θεσσαλονίκης Υπο
στρατήγου Τρύφωνα Κούκιου και ο Επιπυραγός Νικόλαος Παλαμούτης. Τα 
Διπλώματα Ευδόκιμης Φοίτησης του Σεμιναρίου επέδωσε ο Διοικητής της 
Σχολής Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Χατζηβασιλειάδης.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΕΜΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΒΑΣΗΣ

Τ ην 6η Ιο υ ν ίο υ  2012, στο αμφιθέατρο του 
Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, πραγ
ματοποιήθηκε ενημερωτική διάλεξη με θέμα:
Οι εππιτόίσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτι
νοβολίας που εκπέμπεται από τα κινητά τη
λέφωνα και τους σταθμούς βάσης. Εισηγητές 
ήταν ο κ. Θωμάς Ξένος καθηγητής του Τμή
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχα
νικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
ο κ. Ιωάννης Μάργας διατελέσας καθηγητής Εμβρυολογίας και Ανατομι
κής της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης. Τη διάλεξη παρακολούθησαν αστυνομικοί, πολιτικοί Υπάλληλου 
και Συνοριακοί Φύλακες των Δ/νσεων Δικαιοδοσίας και του Επιτελείου 
της Γ ΑΔ.Θεσσαλονίκης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Τ.Δ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Στα τέλη Ιο υ νίο υ  ο ι Δ όκιμοι Α στυφ ύλακες του  Τ.Δ.Α. Κ ομ οτηνής  
πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στο νεόδμητο Πολεμικό Μουσείο 
της Κομοτηνής, το οποίο έχει την έδρα του στην 21η Τεθωρακισμένη Ταξι
αρχία Κομοτηνής, όπου ξεναγήθηκαν στα πλούσια εκθέματά του. Στη συ
νέχεια επισκέφθηκαν το μετόχιο του Αγίου Νικολάου και Παναγίας Πα- 
ντάνασσας στο Πόρτο Λόγος. Παρόντς στην εκδρομή ήταν ο Σιοικητής της 
Σχολής Αστυφυλάκων Αστυν. Δ/ντής Αθανάσιος Σύρρος, ο Διοικητής του 
Τ .Δ Α  Κομοτηνής Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, αξιωματικοί της Σχολής 
και ο καθηγητής κ. Ιωάννης Σιδηράς, ο οποίος έκανε και την ξενάγηση. ]
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Επιμέλεια: Υ/Β Κωνσταντίνος Κούρος

ΚΡΙΣΕΙΣ Αντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρά
τηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμέτοχη δύο Αντιστράτη
γων του Στρατού Ξηράς συνεδρίασε την 16-7-2012 το Συμβούλιο Κρίσης 
Αντιστράτηγων Αστυνομίας και έκρινε τους Αντιστράτηγους, ως ακο
λούθως:
Διατηρητέους τους: Αδαμάντιο Σχαματάκη και Δημήτριο Παπαδόπουλο. 
Ευδόκιμα τερμαχίσαντες τη σταδιοδρομία τους: Νικόλαο Σερε'τη, στον οποίο 
απονεμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και 
Γρηγόριο Μπαλάκο, στον οποίο απονεμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επι
θεωρητή Αστυνομίας Νότιας Ελλάδας

οποθετήσεις Αντιστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου 

Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου τοποθετήθηκαν οι τέσσερις 
Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:
> Αδαμάντιος ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ, ως Υπαρχηγός του Σώματος
> Δημήτριος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βο
ρείου Ελλάδος
> Παναγιώτης ΦΛΗΡΗΣ, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας
> Δημήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου 
Ελλάδος

Κρίσεις Υποστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρά
τηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού 
του Σώματος, Αντιστράτηγου Αδαμάντιου Σταματάκη και του Γενικού 
Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας, Αντιστράτηγου Δημητρίου 
Παπαδόπουλου, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε 
τους 21 Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων 
και -1- Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό).
Ειδικότερα:
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Αντιστράτηγου, για κάλυψη κενών οργα
νικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω Υποστράτηγους: Παναγιώτη 
ΦΛΗΡΗ, Δημήτριο ΤΣΑΚΝΑΚΗ.
Έκρινε, διατηρητέους τους κατωτέρω: Ιωάννη ΔΙΚΟΠΟΥΛΟ, Δημήτριο ΤΣΙ- 
ΟΤΣΙΟ, Σπυρίδωνα ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, Κωνσταντίνο ΤΣΟΥΒΑΛΑ, Εμμανουήλ 
ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ, Βασίλειο ΧΑΛΑΤΣΗ, Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗ, Ιωάννη 
ΚΑΛΑΜΑΡΑ Τρύφωνα ΚΟΥΚΟ.
Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω 10 Υπο
στράτηγους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό 
του Αντιστράτηγου εκτός οργανικών θέσεων, απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου 
της θέσης που κατείχαν και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες: Βα
σίλειο ΚΑΝΑΔΗ, Χρήστο ΚΑΛΛΙΝΗ, Βασίλειο ΚΟΥΣΟΥΤΗ, Ιωάννη ΛΙΟΥΚΑ, 
Ιωάννη ΜΕΣΟΔΙΑΚΑΚΗ, Ηλία ΤΣΙΒΙΚΗ, Ανδρέα ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗ, Εμμανουήλ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ, Κωνσταντίνο ΚΡΟΚΟ, Αντώνιο ΚΑΣΜΑΊΉ (Υγειονομικό). 
Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Ταξιάρχων Αστυνομίας

οποθετήσεις Υποστράτηγων Ελληνικής Αστυνομίας
Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νικόλα
ου Παπαγιαννόπουλου έγιναν οι τοποθετήσεις των Υποστράτηγων Γενικών και 
Ειδικών καθηκόντων του Σώματος ως ακολούθως:
> Ιωάννης ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στην Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Δημήτριος ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Σπυρίδων ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, από τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Αττικής στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής ως Αναπληρωτής Γενι
κού Αστυνομικού Διευθυντή
>Κωνσταντίνος ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ, από Τ.Ε.ΑΠΑ.Σ.Α. στον Κλάδο Οικονομοτεχνι- 
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κών και Πληροφορικής/ΑΈ Α  ως Προϊστάμενος
> Εμμανουήλ ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περι
φέρειας Κρήτης όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Βασίλειος ΧΑΛΑΤΣΗΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Θεσσαλίας όπου υπηρετεί, οχ; Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Εμμανουήλ ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ, από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών/ΑΕΑ στην Γε
νική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
οχ; Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Ιωάννης ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ, στον Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού/ 
ΑΕ Α  όπου υπηρετεί, αχ; Προϊστάμενος
>Τρύφων ΚΟΥΚΙΟΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης όπου 
υπηρετεί, αχ; Γ ενικός Αστυνομικός Διευθυντής
>Ανδρέας ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ, από τη Διεύθυνση ΤροχαίαςΑ.Ε.Α. στον Κλάδο 
Τάξης/ΑΕΑ, αχ; Προϊστάμενος
>Παρασκευάς ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλο
νίκης στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
αχ; Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Δημήτριος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής στην Γενική 
Διεύθυνση Ασφάλειας Επισήμων, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Δημήτριος ΜΠΑΛΗΣ, από την Αστυνομική Ακαδημία στον Κλάδο Ασφάλειας/ 
ΑΕ Α , αχ; Προϊστάμενος
> Ευθύμιος ΛΥΓΙΔΑΚΗΣ, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών στην Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αγαίου, οχ; Γενικός Αστυνομικός 
Διευθυντής
>Ηλίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Πελοποννήσου όπου υπηρετεί, αχ; Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Ιαχίννης ΣΙΑΜΟΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Γεώργιος ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ, στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, 
αχ; Διευθυντής
> Στέφανος ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ, από τη Διεύθυνση Χειρισμού Κρίσεων/ΑΕΑ στην 
Αστυνομική Ακαδημία, αχ; Διευθυντής
>Χρήστος ΚΟΝΤΑΡΙΔΗΣ, στη Διεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής 
όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυντής
>Αθανάσιος ΜΑΤΣΙΚΑΣ, από τη Διεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών/ΑΕΑ 
στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής, αχ; Διευθυντής 
>Σταυρούλα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Υγειονομικός), από το Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών 
στη Διεύθυνση Υγειονομικού/ΑΕ.Α., αχ; Διευθυντής

Κρίσεις Ταξιάρχων Ελληνικής Αστυνομίας
Μετά την κρίση των Υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Τα
ξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του 
Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγου Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του 
Υπαρχηγού του Σώματος Αντιστράτηγου, Αδαμάντιου Σταματάκη και 
του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστράτηγου 
Δημητρίου Παπαδόπουλου.
Έκρινε προακτέους στο βαθμό του Υποστράτηγου, για κάλυψη κενών οργα
νικών θέσεων του βαθμού αυτού, τους κατωτέρω δώδεκα Ταξιάρχους Γενικών 
και Ειδικών Καθηκόντων: Ανδρέα ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗ, Παρασκευά ΜΑΡΑΠΙΔΗ, 
Δημήτριο ΠΑΠΑΔΑΚΗ, Δημήτριο ΜΠΑΛΗ, Ευθύμιο ΛΥΠΔΑΚΗ, Ηλία ΓΈ- 
ΩΡΓΟΠΟΥΛΟ, Ιωάννη ΣΙΑΜΟ, Γεώργιο ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ, Στέφανο ΚΟΖΥΡΑΚΗ, 
Χρήστο ΚΟΝΤΑΡΙΔΗ, Αθανάσιο ΜΑΤΣΙΚΑ Σταυρούλα ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Υγειο
νομικός)
Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω: Βάιο ΧΟΝΔΡΟ, Αναστάσιο ΛΑΣΚΑΡΗ, 
Ευάγγελο ΒΕΝΕΤΗ, Απόστολο ΚΑΣΚΑΝΗ, Δημήτριο ΣΟΦΙΟ, Γεώργιο ΣΑΛΑ- 
ΜΑΓΚΑ Παναγιώτη ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗ, Αλκιβιάδη ΤΖΟΪΤΗ, Γεώργιο ΝΙΤΣΑ 
Κωνσταντίνο ΜΙΧΑΙΡΙΝΑ Ανδρέα ΑΝΔΡΟΥΤΣΟ, Αντώνιο ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗ, 
Ηλία ΣΤΕΦΑΝΗ, Γεώργιο ΣΤΑΥΡΑΚΑ Δημήτριο ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ, Νικόλαο 
ΜΑΡΚΟΥ, Παντελή ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ, Γεώργιο ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗ, Αλέξανδρο 
ΔΕΝΕΚΟ, Ιωάννη ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ, Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗ, Κωνσταντίνο 
ΚΟΝΤΕΛΑ, Αθηναγόρα ΠΑΖΑΡΛΗ, Ηλία ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ, Παναγιώτη 
ΑΛΕΙΦΕΡΗ, Βασίλειο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ, Γεώργιο ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ, Στέ
φανο ΚΑΒΒΑΔΙΑ (Υγειονομικός), Γεώργιο ΒΥΝΑΚΟ (Υγειονομικός)
Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους κατωτέρω είκοσι 
εννέα Ταξιάρχους Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο 
βαθμό του Υποστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστε



ρα από τριάντα ημέρες: Χρηστό ΓΟΥΛΑ, Εμμανουήλ ΚΟΝΤΟΔΙΑΚΟ, Κωνστα
ντίνο ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Αθανάσιο ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ, Θεοχάρη ΓΙΩΤΗ, Γεώργιο 
ΝΤΟΚΟΜΕ, Νικόλαο ΤΣΙΟΥΜΑΡΗ, Κωνσταντίνο ΚΟΤΡΩΤΣΟ, Κωνσταντί
νο ΒΑΛΛΙΑΝΟ, Βασίλειο ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ, Εμμανουήλ ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗ, 
Δημητριο ΔΡΙΒΙΛΑ, Γεώργιο ΚΟΛΟΝΕΛΟ, Νικόλαο ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ, Ιοοσηφ 
ΚΑΜΠΑΝΑΚΗ, Πόπη ΡΑΝΤΖΟΥ, Εμμανουήλ ΛΟΥΠΕΪΔΗ, Αριστείδη ΣΩΤΗ- 
ΡΙΑΔΗ, Χρηστό ΜΟΥΡΕΛΑΤΟ, Αριστείδη ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ, Ευθύμιο ΣΑΚΕΤΟ, 
Γεώργιο ΠΟΛΥΖΩΪΔΗ, Συμεών ΟΦΕΪΔΗ, Σοφιανό ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ, Γεώρ
γιο ΒΡΕΝΤΖΟ, Θουκυδίδη ΣΑΚΑΡΕΛΟ, Βασίλειο ΜΙΑΡΗ, Ηρακλή ΒΟΥΝΟ- 
ΤΡΥΠΙΔΗ (Υγειονομικός), Νικόλαο ΚΑΤΣΙΠΕΡΗ (Υγειονομικός).

„ .οποθετησεκ · Μετακινήσεις Ταξιάρχων 
της Ελληνικής Αστυνομίας
Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Νικόλα
ου Παπαγιαννόπουλου τοποθετήθηκαν - μετακινήθηκαν οι Ταξίαρχοι Γενικών 
και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως 
>Βάιος ΧΟΝΔΡΟΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
>Αναστάσιος ΛΑΣΚΑΡΗΣ, στη ΔΑση Οργάνωσης Νομοθεσίας/Α,ΕΑ όπου 
υπηρετεί, ως Διευθυντής
> Ευάγγελος ΒΕΝΕΤΗΣ, στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής όπου υπηρετεί, 
ως Διευθυντής
>Απόστολος ΚΑΣΚΑΝΗΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας 
Στερεός Ελλάδος όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Δημήτριος ΣΟΦΙΟΣ, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, ως Α' 
Υποδιευθυντής
> Γεώργιος ΣΑΛΑΜΑΓΚΑΣ, στη Αστυν. ΔΑση Ορεστιάδας όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>Παναγιώτης ΚΟΡΔΟΝΟΥΡΗΣ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέ
ρειας Βορείου Αιγαίου όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
>Αλκιβιάδης ΤΖΟΪΤΗΣ, στη Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Γεώργιος ΝΙΤΣΑΣ, στη Δ'νση Κρατικής ΑσφάλειαςΆ.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΙΡΙΝΑΣ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών, ως Διευθυντής 
>Ανδρέας ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, στη Δνση Διαβατηρίων/Α.Ε.Α. όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
>Αντώνιος ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ, στη Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων/Α.Ε.Α 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Ηλίας ΣΤΕΦΑΝΗΣ, στην Αστυν. ΔΑση Καστοριάς όπου υπηρετεί, ως Διευ
θυντής
> Γεώργιος ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ, στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 
όπου υπηρετεί, ως Διοικητής
>Δημήτριος ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
στην Αστυν. Δ/νση Ηλείας ως Διευθυντής
> Νικόλαος ΜΑΡΚΟΥ, από Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Δ/νση Πληροφορικής/ΔΕ Α , ως Διευθυντής
> Παντελής ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, από Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών στη Γενική 
Αστυνομική Διεύθυνση ΑττικήςΥ.Δ.Ε.
> Γεώργιος ΤΣΕΡΛΕΝΤΑΚΗΣ, στη Δ'νση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών 
όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Αλέξανδρος ΔΕΝΕΚΟΣ, στη Δ'νση Αλλοδαπών Αττικής όπου υπηρετεί, ως 
Διευθυντής
> Ιωάννης ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, από ΔΑση Αστυνομίας Β/Α Αττικής στη Δ  
νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Διευθυντής
> Ιωακείμ ΤΣΟΥΚΝΑΔΗΣ, στην Αστυν. Δνση Αλεξανδρούπολης όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής
> Κωνσταντίνος ΚΟΝΤΕΛΑΣ, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης 
Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπηρετεί, ως Διοικητής
>Αθηναγόρας ΠΑΖΑΡΛΗΣ, στη Δ'νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης όπου υπηρε
τεί, ως Διευθυντής
>Ηλίας ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, από Δ'νση Αλλοδαπών Αττικής στη Δ/νση 
Αλλοδαπών/ΔΕΑ, ως Διευθυντής
> Παναγιώτης ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ, από Δ'νση Αστυνομίας Πειραιά στην Υπηρεσία 
Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων, ως Διευθυντής
> Βασίλειος ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, στην Αστυν. Δ/νση Μεσσηνίας όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
> Γεώργιος ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, στη Δ'νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής όπου υπη
ρετεί, ως Διευθυντής
> Κωνσταντίνος ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περι
φέρειας Ηπείρου όπου υπηρετεί, ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής
> Ελευθέριος ΓΎΠΑΡΑΚΗΣ, από Δ'νση Εσωτερικών Λειτουργιών/ΔΕΑ στη 
Δνση Διαχείρισης Χρηματικού/ΔΕ Α , ως Διευθυντής

> Ιωάννης ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, στη Δ'νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττι- 
κήςΥ.ΜΕ.Τ. όπου υπηρετεί, ως Διευθυντής
>Αθανάσιος ΣΥΡΡΟΣ, από Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας στην 
Αστυν. Δ'νση Ροδόπης, ως Διευθυντής
>Δημήτριος ΖΑΓΚΑΣ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη Δ'νση 
Αστυνομίας Δυτικής Αττικής ως Διευθυντής
> Βασίλειος ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ, από Δ/νση Γενικής ΑστυνόμευσηςΑΕ Α  στην Αστυν. 
Δ'νση Κορινθίας ως Διευθυντής
>Νικόλαος ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ, από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας 
Ν/Α Αττικής ως Διευθυντής
>Βασίλειος ΚΟΝΤΟΠΑΝΝΗΣ, στη Δνση Χειρισμού Κρίσεων/ΔΕ Α  όπου υπη
ρετεί , αχ; Διευθυντής
> Γεώργιος ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ, στην Αστυν. Δ'νση Κοζάνης όπου υπηρετεί, ως Διευ
θυντής
>Χρήστος ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, από Δνση ΔιαβατηρίωνΑΕ.Α. στη Δ/νση 
Άμεσης Δράσης Αττικής / Ομάδα ΔΙΑΣ.
>Χαράλαμπος ΤΑΤΣΗΣ, από Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στη Δ'νση Εκπαίδευσης/ΑΕ Α , αχ; Διευθυντής 
>Ια)άννα ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, από Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού/ΑΕΑ στη Δνση 
Οικονομικών/ΑΕΑ, αχ; Διευθυντής
>Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ, στο Τ .Ε Α Π Α Σ Α  όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυ- 
ντής
> Γεώργιος ΛΕΛΟΒΓΓΗΣ, από Γενική Αστυνομική Δεύθυνση Περιφέρειας Ηπεί
ρου στην Αστυν. Δνση Θεσπρωτίας, αχ; Διευθυντής
>Ιαχίννης ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ, από Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων στη 
Δ'νση Τεχνικών Εφαρμογών/ΑΕ Α , αχ; Διευθυντής
> Θωμάς ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ, από Δ/νση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης στη ΔΑση Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης αχ; Διευθυντής
>Δημήτριος ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, από Δνση Ασφάλειας Αττικής στην Υπηρεσία Οι
κονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αχ; Διευθυντής 
>Αθανασία ΦΟΥΝΤΑ στη ΔΑση Δημόσιας ΑσφάλειαςΆΕ Α  όπου υπηρετεί, οχ; 
Διευθυντής
> Όλγα ΜΠΙΣΜ11ΙΚΗ, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής όπου υπηρετεί, αχ; Β' Υπο
διευθυντής
>Ιαχίννης ΟΡΦΑΝΟΣ, από Δ/νση Χειρισμού Κρίσεων/ΑΕΑ στη Δνση Τροχαί- 
αςΆΕ Α , οχ; Διευθυντής
> Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, από ΥποδΑση Ασφάλειας Πατρών στην Αστυν. 
Δ'νση Ζακύνθου, οχ; Διευθυντής
>Αθανάσιος ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΤΟΥ, στην Γ.Δ ΑΕ./Υπηρεσία Προστασίας Επισήμων 
όπου υπηρετεί, οχ; Διευθυντής
>ΠαντελεήμοναςΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ, από Αστυν. Δ/νση Χανιών στην Αστυν. Δνση 
Ρεθύμνης αχ; Διευθυντής
>Νικόλαος ΖΑΡΚΑΔΑΣ, στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής όπου 
υπηρετεί, αχ; Βοηθός Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή.
>Ηλίας ΒΑΝΑΚΑΣ, από ΔΑση Αστυνομικών Επιχειρήσεαχ; ΑιιικήςΥ.ΜΕ.Τ. 
στην Αστυν. ΔΑση Βοιωτίας αχ; Διευθυντής
> Γεώργιος ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ, στην Αστυν. ΔΑση Τρικάλων όπου υπηρετεί, οχ; Δι
ευθυντής
> Γεώργιος ΔΡΟΣΑΚΗΣ, από Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στη ΔΑση 
Αστυνομίας Αθηνών, αχ; Υποδιευθυντής.
> Κωνσταντίνος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, στην Αστυν. ΔΑση Χαλκιδικής όπου υπηρετεί, 
αχ; Διευθυντής
>Ιαχίννης ΚΟΚΚΩΝΗΣ, στο Ίδρυμα Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας όπου υπη
ρετεί, αχ; Διευθυντής
> Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, στην Αστυν. ΔΑση Ηρακλείου όπου υπηρετεί, αχ; 
Δευθυντής.
>Φώτιος ΝΚΗΤΑΚΗΣ, από Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου Κυβέρνησης στην 
Δνση Αστυνομικού Προσωπικού / Α.Ε.Δ, αχ; Διευθυντής 
>Κωνσταντίνος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, από Αστυν. ΔΑση Αιτωλίας στην Αστυν. 
ΔΑση Αχαϊας αχ; Διευθυντής
>Ζαχαρούλα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, στη ΔΑση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας'Α.Ε.Α. 
όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυντής
>Νικόλαος ΣΤΑΣΙΝΟΣ, στην Αστυν. ΔΑση Ευρυτανίας όπου υπηρετεί, αχ; Δι
ευθυντής
>Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, από Αστυν. ΔΑση Αρκαδίας στην Αστυν. 
Δνση Αργολίδας, ως Διευθυντής
>Αντώνιος ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ, από Αστυν. ΔΑση Ηρακλείου στην Γενική Αστυ
νομική Διεύθυνση Περιφέρειας Κρήτης αχ; Υποδιευθυντής.
> Κωνσταντίνος ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, στη ΔΑση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσ
σαλονίκης όπου υπηρετεί, αχ; Διευθυντής
>Δημήτριος ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, από Α' ΥποδΑση Αστυνομίας Αθηνών στη Δ  
νση Τροχαίας Αττικής αχ; Διευθυντής
>[ΥΓ] Ιαχίννης ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ, από Κεντρικό Ιατρείο Πειραιά στη ΔΑση Υγειο
νομικού / Α.Ε Α
>[ΥΓ] Πλάτωνας ΖΑΦΕΙΡΗΣ, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών όπου υπηρετεί, αχ; 
Διευθυντής
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> [ΥΓ] Ηλίας ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ, από Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών στο Κεντρικό Ιατρείο 
Θεσσαλονίκης, ως Διευθυντής
> [ΥΓ] Στέφανος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου υπηρετεί.
> [ΥΓ] Γεώργιος ΒΥΝΑΚΟΣ, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, όπου υπηρετεί. 
>[Ε.Κ] Νικόλαος ΜΠΙΖΑΚΗΣ, στην Υποδ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών 
Βορείου Ελλάδος όπου υπηρετεί.

Αστυνβμίας*Αστυνομ,κιί)ν Διευθυντών Ελληνικής

Μετά την κρίση των Ταξιάρχων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Αστυνομικών Δι
ευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος 
υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου 
Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου και τη συμμετοχή του Υπαρχηγού του Σώματος 
Αντιστράτηγου Αδαμάντιου Σιαματάκη και του Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομί
ας Βόρειας Ελλάδας, Αντιστράτηγου Δημητρίου Παπαδόπουλου.
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Ταξιάρχου, για κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω σαράντα ένας (41) Αστυνομικοί Διευθυ
ντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων: Κωνσταντίνος ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ, Ελευ
θέριος ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ, Ιωάννης ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ, Αθανάσιος ΣΥΡΡΟΣ, Δη- 
μήτριος ΖΑΓΚΑΣ, Βασίλειος ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ, Νικόλαος ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ, Βασίλειος 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Γεώργιος ΚΑΡΑΪΤΣΗΣ, Χρήστος ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, 
Χαράλαμπος ΤΑΤΣΗΣ, Ιωάννα ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ, Νικόλαος ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ, 
Γεώργιος ΛΕΛΟΒΙΤΗΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, Θωμάς ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ, Δη- 
μήτριος ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ, Αθανασία ΦΟΥΝΤΑ Όλγα ΜΠΙΣΜΠΙΚΗ, Ιωάννης 
ΟΡΦΑΝΟΣ, Αριστείδης ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αθανάσιος ΠΑΠΑΓΈΩΡΓΙΟΥ, 
Παντελεήμονας ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΣ, Νικόλαος ΖΑΡΚΑΔΑΣ, Ηλίας ΒΑΝΑΚΑΣ, Γε
ώργιος ΣΟΥΓΛΙΕΡΗΣ, Γεώργιος ΔΡΟΣΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, 
Ιωάννης ΚΟΚΚΩΝΗΣ, Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ, Φώτιος ΝΚΗΤΑΚΗΣ, Κων
σταντίνος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ζαχαρούλα ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ, Νικόλαος ΣΤΑΣΙΝΟΣ, 
Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αντώνιος ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος 
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΠΑΠΑΝΑΠΩΤΟΥ, Ιωάννης ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ (Υγει
ονομικός), Πλάτωνας ΖΑΦΕΙΡΗΣ (Υγειονομικός), Ηλίας ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ (Υγειο
νομικός).
Κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίοαντες τη σταδιοδρομία τους εξήντα Αστυνομικοί Δι
ευθυντές Γενικών Καθηκόντων, οι οποίοι προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου 
εκτός οργανικών θέσεων και θα αποστρατευθούν ύστερα από τριάντα ημέρες: 
Δημήτριος ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ, Ιωάννης ΚΑΠΟΓΛΗΣ, Δημήτριος ΑΓΓΕΛΗΣ, 
Γεώργιος ΡΟΥΜΑΝΗΣ, Νικόλαος ΤΖΙΡΑΚΗΣ, Κωνσταντίνος ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, 
Σπύρος, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Εμμανουήλ ΧΡΟΝΑΚΗΣ, Ιωάννης ΠΑΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Παναγιώτης ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, Σωτήριος ΣΤΑΦΥΛΑΣ, Θεόδωρος ΛΟΥΛΑΣ, 
Παναγιώτης ΦΙΛΙΠΠΟΥ, Δημήτριος ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Χαράλαμπος ΟΙΚΟΝΟΜΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΚΟΥΡΜΟΥΛΗΣ, Ελένη ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Παναγιώτης ΝΤΡΕ- 
ΛΙΑΣ, Νικόλαος ΔΡΑΚΑΣ, Νικόλαος ΔΟΥΒΛΕΚΑΣ, Παναγιώτης ΛΟΥΚΑΣ, 
Νικόλαος ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ, Βασίλειος ΤΡΑΥΛΟΣ, Ιωάννης ΚΟΛΟΜΒΑΚΗΣ, 
Βασίλειος ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Τίτος ΝΕΟΝΑΚΗΣ, Γεώργιος ΞΥΝΗΣ, Παύλος ΕΚΙ- 
ΖΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος ΦΑΝΟΣ, Αντώνιος ΜΑΛΛΕΛΙΔΗΣ, Γεώργιος ΚΑΦΟΥ- 
ΚΑΣ, Ηλίας ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ, Σπυρίδωνας ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Ευάγγελος ΤΣΕΚΟΥ- 
ΡΑΣ, Ιωάννης ΒΑΡΣΟΣ, Κυριάκος ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ, Δημήτριος ΣΤΡΑΦΙΩΤΗΣ, 
Ιωάννης ΣΚΟΠΑΣ, Χρήστος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αδάμ ΔΑΛΑΚΑΣ, Στέφα
νος ΜΑΝΔΑΛΟΣ, Γεώργιος ΒΛΑΖΑΚΗΣ, Χαράλαμπος ΣΦΕΤΣΑΣ, Δημήτριος 
ΚΑΤΣΙΚΑΣ, Σταύρος ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΟΣ, Χριστίνα ΜΑΡΤΥΡΗ, Δημήτριος 
ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ, Στυλιανός ΠΙΤΣΩΝΗΣ, Μάρκος ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ, Γεώργιος 
ΖΟΥΜΠΙΑΔΗΣ, Κωνσταντίνος ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΊΉΣ, Γεώργιος ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Ευ
άγγελος ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ, Βασίλειος ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Σπυρίδων ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Δη- 
μήτριος ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ, Δημοσθένης ΡΑΠΤΗΣ, Νικόλαος ΠΟΛΥΖΟΣ (λόγω 
35ετιας), Βασίλειος ΤΟΛΙΟΣ (λόγω 35ετιας), Κωνσταντίνος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
(λόγω 35ετιας).

, Κρίαεις Αστυνουικών Υποδιευθυντών 
Ελληνικής Αστυνομίας
Μετά την κρίση των Αστυνομικών Διευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των 
Αστυνομικών Υποδιευθυντών της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτερο Συμ
βούλιο Κρίσεων του Σώματος, υπό την Προεδρία του Προϊσταμένου Επιτελείου 
του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Παναγιώτη Φλήρη
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και τη συμμετοχή τεσσάρων Υποστρατήγων:
Κρίθηκαν προακτέοι στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή, για κάλυψη 
κενών οργανικών θέοεων του βαθμού αυτού, οι κατωτέρω εκατόν ένας (101) 
Αστυνομικοί Υποδιευθυντές Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων: Αικατερίνη 
ΠΗΔΗΚΤΑΚΗ, Δέσποινα ΜΑΣΕΛΗ, Κωνσταντίνα ΝΙΚΟΛΑΚΑΡΟΥ, Κων
σταντίνος ΣΚΟΥΜΑΣ, Ελένη ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ, Ηλίας ΜΗΤΣΕΑΣ, Δημήτριος 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΣΕΪΝΤΗΣ, Ανδρέας ΜΠΟΥΖΗΣ, Χρήστος ΣΠΗ- 
ΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΚΟΥΡΣΟΥΜΠΑΣ, 
Ανδρέας ΠΑΠ1ΓΚΙΩΤΗΣ, Νικόλαος ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ, Στέφανος ΤΖΙΒΑΡΑΣ, 
Θωμάς ΡΑΜΜΟΣ, Κωνσταντίνος ΚΟΝΔΥΛΗΣ, Κωνσταντίνος ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ, 
Διονύσιος ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Χαράλαμπος ΑΛΕΒΙΖΟΣ, Γεωργία ΣΑΡΚΑΒΕΛΟΥ, 
Παναγιώτης ΔΡΑΚΑΚΗΣ, Βλάσιος ΒΑΛΑΤΣΟΣ, Σωτήριος ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ, Ιω
άννης ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, Σπυρίδωνας ΤΥΡΟΛΟΓΟΣ, Μανούσος ΜΕΓΑΛΑΚΑΚΗΣ, 
Φώτιος ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ανδρέας ΛΥΓΕΡΗΣ, 
Κωνσταντίνος ΝΟΥΡΑΚΗΣ, Αθανάσιος ΔΟΥΚΑΣ, Γεώργιος ΤΣΙΡΟΓΤΑΝΝΗΣ, 
Αδαμάντιος ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ, Γεώργιος ΠΑΠΟΥ- 
ΤΣΑΚΗΣ, Λεωνίδας ΚΟΛΑΪΤΗΣ, Κωνσταντίνος ΧΑΤΖΑΚΗΣ, Βασίλειος ΚΥΡΙ- 
ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΒΑΒΟΥΛΗΣ, Κων
σταντίνος ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ, Παναγιώτης ΣΑΜΑΡΑΣ, Δημήτριος ΤΡΙΓΩΝΗΣ, 
Νικόλαος ΚΟΥΣΤΑΣ, Γεώργιος ΧΩΡΑΪΤΗΣ, Δημήτριος ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Νικόλαος 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ, Χρήστος ΓΚΑΝΙ- 
ΔΗΣ, Μενέλαος ΚΩΣΤΑΡΗΣ, Νικόλαος ΜΕΝΕΞΙΔΗΣ, Ιωάννης ΡΟΥΣΣΗΣ, Θω
μάς ΣΑΝΔΡΟΣ, Αβραάμ ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ, Φώτιος ΔΟΜΖΑΡΙΔΗΣ, Κωνσταντίνος 
ΚΟΝΤΗΣ, Εμμανουήλ ΓΕΩΡΠΑΚΑΚΗΣ, Παναγιώτης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Κωνσταντίνος ΓΛΥΚΕΡΔΑΣ, Γεώργιος ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ, Πέτρος ΑΛΜΠΑΝΗΣ, 
Ανδρέας ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ, Νικόλαος ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, Αναστάσιος ΚΑΪΝΤΑΣ, Θεόφιλος ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Λεωνίδας ΠΙΣΚΟΤΑΚΗΣ, 
Παναγιώτης ΒΑΛΕΣΗΣ, Νικόλαος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Χρήστος ΜΠΑΚΑΛΗΣ, 
Νικόλαος ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ, Παναγιώτης ΤΖΑΜΟΥΛΙΑΣ, Νικόλαος ΚΟΥΤΣΟΥ- 
ΜΠΑΣ, Εμμανουήλ ΠΕΤΑΣΗΣ, Φώτιος ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Μιχαήλ ΠΑΠΠΟΣ, 
Γρηγόριος ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κωνσταντίνος ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ, Παναγιώτης 
ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ, Κωνσταντίνος ΦΩΣΚΟΛΟΣ, Δημοσθένης ΧΡΗΣΤΟΥ, Κων
σταντίνος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ, Νικόλαος ΚΟΚΚΙΝΗΣ, Νικόλαος ΠΙΣΤΙΩΛΗΣ, 
Αθανάσιος ΚΑΤΣΑΡΑΣ, Ιωάννης ΠΟΛΥΖΟΣ, Θεόδωρος ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ, Ευθύ
μιος ΣΤΕΦΟΣ, Ηλίας ΚΑΨΙΩΤΗΣ, Ιωάννης ΖΑΧΟΣ, Μιχαήλ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ, 
Παναγιώτης ΜΗΖΥΘΡΑΣ, Βασιλική ΝΙΚΟΛΕΤΑ Αναστάσιος ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ, 
Στυλιανός ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ, Δημήτριος ΚΡΙΚΑΣ, Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥ- 
ΛΗΣ, Αχιλλέας ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ, Αναστασία ΠΙΤΣΙΟΥ, Γεώργιος ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ 
(Ειδικών Καθηκόντων).
Κρίθηκαν διατηρητέοι οι κατωτέρω Αστυνομικοί Υποδιευθυντές του 
Ν.Δ.649/1970: Παύλος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ, Νικόλαος ΜΗΤΡΕ- 
ΤΩΔΗΣ.
Επίσης κρίθηκαν ευδόκιμα τερματίοαντες τη σταδιοδρομία τους οχτώ Αστυνομι- 
κοίΥποδιευθυντές Γενικών Καθηκόντων, λόγω συμπληρώσεως 35ετίας ή ορίου 
ηλικίας οι οποίοι προάγονται στους βαθμούς του Αστυνομικού Διευθυντή και 
Ταξιάρχου, εκτός οργανικών θέσεων, αντίστοιχα και θα αποστρατευθούν ύστερα 
από τριάντα ημέρες: Νικόλαος ΤΣΟΛΧΑΣ, Θωμάς ΜΠΕΚΑΤΩΡΟΣ, Γεώργιος 
ΑΛΕΞΙΟΥ, Ιωάννης ΕΞΑΡΧΟΥ, Χρήστος ΣΟΠΙΑΔΗΣ, Θεόδωρος ΑΡΒΑΛΗΣ, 
Χρήστος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΚΟΝΙΣΠΟΛΙΑΤΗΣ

Κρίσεις Αστυνόμων Α' Ελληνικής Αστυνομίας
Μετά την κρίση των Αστυνομικών Υποδιευθυντών συνεχίστηκαν οι κρίσεις των 
Αστυνόμων Α' της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 
του Σώματος, υπό την Προεδρία του Προϊσταμένου Επιτελείου του Αρχηγείου 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγου Παναγιώτη Φλήρη και τη συμμετοχή 
τεσσάρων 4 Υποστρατήγων:
Προάγονται στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, για πλήρωση κενών 
οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α' Γενικών Καθηκόντων: Γεώργιος 
ΤΣΑΜΑΔΙΑΣ, Κωνσταντίνος ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χρήστος ΠΕΤΣΙΝΟΣ, Κυρι
άκος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Ιωάννης ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Βασίλειος ΒΑΛΣΑ- 
ΜΑΣ, Παναγιώτης ΑΓΤΈΛΑΚΟΣ, Ελευθέριος ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ, Κωνσταντίνος 
ΠΑΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, Δήμος ΜΑΡΙΟΛΗΣ, Αχιλλέας ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Αρι
στείδης ΣΚΑΝΔΑΛΟΣ, Δαρείος-Άγγελος ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χαράλαμπος 
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Γεώργιος ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ, Γεωργία ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗ (υπηρεσία 
γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων), Γεώργιος ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ, Παναγιώτης 
ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ, Χρήστος ΜΑΝΟΥΡΑΣ, Αριστείδης ΜΟΥΡΤΟΣ, Αδάμ ΠΑΡΑ- 
ΔΕΙΣΑΝΟΣ, Νικόλαος ΚΑΝΑΤΑΣ, Νικολέτα ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗ, Θεόδωρος ΚΕ-



Ο νέος Εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αστυνομικός Υποδιευθυντής Χρηστός Μανούρας

χ

► Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965.
►Κατετάγη στην Ελληνική Αστυνομία το 
1987.

►Αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας το 1995.

► Την 27.6.2012 τοποθετήθηκε στη θέση του  
Εκπροσώπου Τ ύπου της Ελληνικής Αστυνο
μίας-
►Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.
ΣΠΟΥΔΕΣ
► Τελειόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικής 
Π ολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου.
► (Μ εταπτυχιακό) Δίπλωμα της Αστυνομικής 
Ακαδημίας, Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτε
λώ ν Στελεχών, με βαθμό αποφοίτησης «20» (Άριστα), 2008. 
► Πτυχίο Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, με βαθ
μό αποφοίτησης «18,762» (Άριστα), 1995.
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Στην 25ετή υπηρεσιακή του σταδιοδρομία υπηρέτησε:
► Σε μάχιμες και επιτελικές Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομι
κής Δ ιεύθυνσης Αττικής.
►Στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Διευθύνσεις 
Τροχαίας, Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Δημοσίων Σχέ
σεων, Κρατικής Ασφάλειας και Γενικής Αστυνόμευσης.
Το 2008 τοποθετήθηκε ως Τμηματάρχης του 2ου Τμήματος Κοι
νω νικώ ν Σχέσεων της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων του Αρ
χηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
Το 2011 ανέλαβε καθήκοντα Επικεφαλής του Εθνικού Γραφείου 
Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, τα οποία ασκούσε μέχρι την τοπο
θέτηση του στη θέση του Εκπροσώπου Τύπου. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
► Εκπρόσωπος της Ε λληνικής Αστυνομίας σε συσκέψεις και 
ομάδες εργασίας ευρωπαϊκού επιπέδου για την ασφαλή διεξαγω
γή  ευρωπαϊκών αθλητικών γεγονότων, ιδίως αγώνων ποδοσφαί
ρου με διεθνή διάσταση.
►Μέλος της ομάδας «Think Tank UEFA Ευρώπης» με κύκλο  
αρμοδιοτήτων την αξιολόγηση και βελτίωση της ασφάλειας δι
εξαγωγής αθλητικών γεγονότω ν ιδιάζουσας σημασίας, διεθνούς 
ενδιαφέροντος. Συμμετείχε ως αρχηγός αποστολής της Ε λληνι
κής Αστυνομίας στην Πολωνία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου EURO 2012.

νομίας με άλλους Φορείς (κοινωνικούς, μορ
φωτικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς 
κ.α.), καθώς και τη διοργάνωση συνεδρίων και 
διεθνών συναντήσεω ν αστυνομικού ενδιαφέ
ροντος στην Ελλάδα.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

► Τακτικός καθηγητής της Σχολής Μ ετεκπαί
δευσης & Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομί
ας -  Τμήμα Επαγγελματικής Μ ετεκπαίδευσης 
Επιτελών Στελεχών, σε θέματα Εθιμοτυπίας - 
Δημοσίων Σχέσεων.
► Ομιλητής και εμπειρογνώμονας σε σεμινά
ρια της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημί
ας (CEPOL), σχετικά με θέματα κοινοτικής

αστυνόμευσης (community policing).
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ -  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
► Συμμετείχε σε σεμινάριο επιμόρφωσης του τομέα Δημόσιου  
Μ άνατζμεντ με θέμα: «Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων στε
λεχώ ν Δημόσιας Διοίκησης: Ηγεσία και οργανωσιακές αλλα
γές».
►Παρακολούθησε σεμινάρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με 
θέματα αστυνομικού ενδιαφέροντος, όπως στρατηγικές αστυ
νόμευσης κοινότητας, αποτελεσματικής αστυνόμευσης αγώνων 
ποδοσφαίρου, αστυνόμευσης γεγονότω ν ιδιάζουσας σημασίας, 
διαχείρισης πλήθους και θέματα περιβαλλοντικού εγκλήματος. 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
► Διπλωματική εργασία στο Τμήμα Επαγγελματικής Μ ετεκπαί
δευσης Επιτελών Στελεχών της Αστυνομικής Ακαδημίας, με θέ
μα «Προτάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των Υπηρεσιών 
που παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία», 2008. 
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
► Τιμητικός έπαινος ως μέλος συγγραφικής ομάδας, για τη συγ
γραφή επαγγελματικού εγχειριδίου με τίτλο «Θέματα Γενικής  
Αστυνόμευσης», για εκπαιδευτική χρήση από σπουδαστές των 
Αστυνομικών Σχολών, 2010.
► 'Εχει τύχει όλων των τιμητικών διακρίσεων που προβλέπο- 
νται για το βαθμό του ως Αξιωματικού της Ελληνικής Α στυνο
μίας.
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
► Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας E.C.C.E. του πανεπιστημίου  
Michigan των Η.Π.Α.
► Πτυχίο Α γγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ ’ Βαθμίδας (Αξιωματι-

► Υπεύθυνος για την ανάπτυξη σχέσεων της Ελληνικής Αστυ- κών), της Σχολής Ξένων Γλωσσών της Ε λληνικής Αστυνομίας.

ΡΑΜΑΣ, Βασίλειος ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ, Ασημάκης ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ, Ιωάννης 
ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ, Βασίλειος ΒΡΑΝΤΖΑΣ, Δημήτριος ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ (υπηρε
σία γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων), Αντώνιος ΤΖΙΤΖΗΣ, Δημήτριος ΜΠΑ- 
ΚΟΛΑΣ, Νικόλαος ΤΡΙΚΑΛΙΤΗΣ, Ιωάννης ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αγαμέ- 
μνονας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, Χρηστός ΚΑΜΠΥΛΗΣ, Γεώργιος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
Αικατερίνη ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Γεώργιος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χαράλαμπος 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ, Θεόδωρος ΟΨΙΜΟΣ, Βασίλειος ΡΟΚΚΟΣ, Ιωάννης ΝΤΑΛΑΧΑ
ΝΗΣ, Δημήτριος ΠΕΤΣΑΣ, Παντελής ΤΙΓΚΑΣ, Ιωάννης ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
Δημήτριος ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ, Ηλίας ΡΟΥΣΣΟΣ, Χριστόφορος ΜΑΡΚΟΥ, Ιωάννης 
ΣΚΡΙΑΠΑΣ, Παναγιώτης ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Σμαράγδη ΑΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗ 
(υπηρεσία γραφείου, εκτός οργανικών θέσεων), Παναγιώτης ΤΣΙΓΤΌΥΝΗΣ, 
Ανδρέας ΜΠΑΜΠΑΛΟΥΚΑΣ, Μαρία ΠΑΓΩΝΗ, Σταύρος ΚΕΣΕΛΙΔΗΣ, Εμ
μανουήλ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ, Γεώργιος ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, Βασίλειος ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, 
Δημήτριος ΔΑΒΑΛΟΣ, Απόστολος ΚΟΥΦΟΣ, Ιωάννης ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, Δημή- 
τριος ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ, Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ, Παναγιώτης ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ, 
Παναγιώτα ΘΕΡΜΟΓΙΑΝΝΗ, Παναγιώτης ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ, Ιωάννης ΣΑΡΑ- 
ΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Αντώνιος ΔΟΥΚΑΚΗΣ, Ιωάννης ΣΚΟΥΡΑΣ, Θωμάς ΚΑΡΑΝΑ- 
ΣΙΟΣ, Νικόλαος ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Αριστείδης ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ, Σωτήριος ΝΙ- 
ΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Μαρίνος ΣΤΑΓΑΚΗΣ Πρωτοσίλαος ΚΩΣΤΑΖΟΣ, Ιωάννης 
ΤΑΛΑΜΠΙΡΗΣ, Κωνσταντίνος ΛΑΜΠΡΗΣ, Λάζαρος ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, Φώτιος 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Γεώργιος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Γεώργιος ΚΕΒΟΠΟΥΛΟΣ, Αθα
νάσιος ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Δημήτριος ΣΙΔΕΡΗΣ, Πέτρος ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ, Νε
κτάριος ΑΓΓΕΛΗΣ, Ανδρέας ΧΑΜΟΥΖΑΣ, Ηλίας ΦΥΤΙΛΑΚΟΣ, Ανδρέας ΤΣΑ-

ΠΙΚΟΥΝΗΣ, Νικόλαος ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ, Ιωάννης ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ, Ευάγγελος 
ΜΑΝΩΛΗΣ, Δημήτριος ΠΟΒΑΝΙΔΗΣ, Καλλιόπη ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Χρήστος 
ΦΕΛΟΥΡΗΣ, Ιωάννης ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ, Ιωάννης ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Γεώργιος ΦΙΛΙΠ
ΠΟΥ, Δημήτριος ΠΑΛΙΟΠΑΝΝΗΣ, Σπυρίδων ΑΛΑΜΑΝΟΣ, Θωμάς ΣΤΙΜΟΣ, 
Απόστολος ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ, Αναστάσιος ΔΗΜΑΡΑΣ, Ηλίας ΑΞΙΟΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
Βασίλειος ΛΑΠΠΑΣ, Αριστοτέλης ΤΣΙΟΓΚΑΣ, Ιωάννης ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, 
Παντελής ΚΟΥΚΑΡΗΣ, Νικόλαος ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ, Σπύρος ΜΠΑΤΖΙΟΣ, Γεώργιος 
ΣΥΚΙΩΤΑΚΗΣ, Αθανάσιος ΧΟΛΕΒΑΣ, Βασίλειος ΚΟΝΤΟΣ, Ευάγγελος ΚΑΡΑ- 
ΠΑΠΑΣ, Παναγιώτης ΠΙΚΟΥΛΑΣ, Χρήστος ΣΙΜΟΥΛΗΣ, Δημήτριος ΚΑΝΟΥ- 
ΤΑΣ, Περικλής ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ηλίας ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ, Παναγιώτης 
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΗΣ, Κωνσταντίνος ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ, Κωνσταντίνος ΧΑΣΑΠΗΣ 
(Ν.Δ 649/1970).
Προάγονται στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, για πλήρωση κενών ορ
γανικών θέσεων, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α' Ειδικών Καθηκόντων: Εμμανουήλ 
ΚΟΥΦΑΚΗΣ, Σταύρος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Παρασκευή ΓΟΥΛΑ Γεώργιος ΜΑ- 
ΝΤΖΑΡΗΣ, Κωνσταντίνος ΡΑΛΛΗΣ, Ιωάννης ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Εμμανουήλ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ, Ανθή ΜΠΡΙΚΟΥ, Αργυρή ΚΟΝΙΑΡΗ.
Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, στους βαθμούς του Αστυνο
μικού Υποδιευθυντή Km Αστυνομικού Διευθυντή, εκτός οργανικών θέσεων, 
αντίστοιχα λόγω συμπληρώσεως 35ετούς πραγματικής Km συντάξιμης υπηρεσί
ας ή ορίου ηλικίας, οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α' του Ν.Δ.649/1970: Κωνσταντίνος 
ΑΓΓΕΛΗΣ, Παναγιώτης ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, Αλέξανδρος ΚΡΟΥΣΟΒΑΛΗΣ, 
Ευάγγελος ΥΦΑΝΤΗΣ



[  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Κ Α  ΝΕΑ

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Με διάφορα ΙΙΑ και αποφάοεις του Αρχηγού του Σώματος τέθηκαν 
οε αποστρατεία,
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή ο, Παράοχης Κων/νος 
>Με το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή οι, Αντωνόπουλος 
Γεώργιος, Βεργής Ιωάννης Δημακαρέας Φίλιππος Νταβλαντάνης Απόστο
λος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Α' οι, Αλαμάρα Παναγιώτα,
Σοφός Κων/νος
>Με το βαθμό του Αστυνόμου Β' οι, Καρατασάς Βασίλειος 
Παπαδημητρίου Δημήτριος
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Α' οι, Βρεττής Πέτρος Εξίογλου 
Κων/νος Καλόγηρος Αντώνιος Κοφτερός Δημητριος Κράνης Γεώργιος 
Μανιφάβας Κων/νος Σγάντζος Ζαχαρίας
>Με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' οι, Γεωργούλας Ευστάθιος Γιαν- 
νακόπουλος Λεωνίδας Γιαννακόπουλος Φώτιος Δαλαρούγκας Δημητριος 
Καλπένος Ιωάννης Κάλφας Απόστολος Καρανάτσης Λεωνίδας Καρυδάκης 
Πέτρος Μαριδάκης Γεώργιος Μονάντερος Δημητριος Μούγιου Σπυρι- 
δούλα, Μπίρμπα Χριστίνα, Μπράτης Γεώργιος Νικολακόπουλος Κων/νος 
Παπαγεωργίου Στυλιανός Σαββόπουλος Λεωνίδας Τσακνάκης Βασίλειος 
Τσαρπαλιάς Άγγελος Χαλιαμπάλιας Ευριπίδης Ψαρράκος Ευάγγελος 
>Με το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι, Αγγελής Γεώργιος Αρναούτος 
Κων/νος Ασλάκης Ιωάννης Βέλλιος Θεοφάνης Γαβράς Διονύσιος Γεωργά- 
κης Παναγιώτης Γιανναρέλης Παρασκευάς Γκίμπη Σοφία, Γρηγοριάδης 
Κων/νος Δημόπουλος Δημητριος Λίγκας Πασχάλης Ειλικρινής Νικόλαος, 
Ζήσης Αντώνιος Θεοχαρόπουλος Βασίλειος Καθόλος Ανδρέας Κακούρος 
Αναστάσιος Καλογιάννης Δημητριος Καμπόλης Προκόπιος Καμπούρη 
Ελένη, Καραχάλιος Απόστολος Κογχυλάκης Εμμανουήλ, Κολοκούρης 
Ηλίας Κοντός Γεώργιος Κοντός Δημήτριος Κορακάκης Αναστάσιος Κου- 
ζέλης Στυλιανός Κούκουρης Χρήστος Κουλεξίδης Μορφάκης Κούρτης 
Λεωνίδας Κουτουμάνος Κων/νος Κύρκος Ανδρέας Λιάμπας Γεώργιος 
Λυμπεράπουλος Δημήτριος Μαγαλιός Ιωάννης Μαγγιώρης Απόστολος 
Μαμαλουκάκης Μιχαήλ, Μάρκου Κων/νος Μουρατίδης Θεοφάνης Μου- 
τζούρης Κων/νος Μπάκας ΚωνΑος Μπίνχζας Αθανάσιος Μπο'της Ιωάν
νης Μπουζαλάς Γεώργιος Μπουτίβας ΚωνΑος Μπούτσικας Χρήστος 
Μπουχουνάκης Αργύριος Μυρτάπουλος Χαρίλαος Ξανθόπουλος Γεώρ
γιος Παγκάκης ΚωνΑος Παναγιωτίδης Σωτήριος Παναγάπουλος Δημή- 
τριος Παντελιδάκης Μιχαήλ, Πασσαράς Ανδρέας Πασχάλογλου Γεώργιος 
Πεϊτζηκας Πασχάλης Πετάβρατζης Δημήτριος Πιτσιόρλας Αθανάσιος 
Πούλιος Χρήστος Πουλίτσης Σταύρος Ράμμος Αθανάσιος Ρουμπάτος Δη- 
μήτριος Σιαμήτρας Φώτιος Σπυριδάκης Εμμανουήλ, Σταματάτος Αναστά
σιος Σταυράπουλος Βασίλειος Τασάκος Ευθύμιος Τζίκας Θεόδωρος Τρι- 
λίβας Αθανάσιος Τσαπουρνάς ΚωνΑος Τσάτση Παρασκευή, Υαλόπουλος 
Νικόλαος Φράγκος Λεωνίδας Φωτεινόπουλος Χαράλαμπος Χατζηστρατής 
Ευστράτιος.
>Με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι, Αθανασάκης Αλκιβιάδης Βρεττάς Φι- 
λοκτήμων, Γαλανάκης Λεωνίδας ΓούταςΣτέργιος Δημόπουλος Αντώνιος 
Κάλφας Απόστολος Κατσώνης Δημήτριος Κέφαλος Δημήτριος Κλάδης 
Ιωάννης Κοσμάς Σωτήριος Λόης ΚωνΑος Πεταβρατζής Δημήτριος 
>Με το βαθμό του Υπαρχιφύλακα οι, Τοσούλας Γεώργιος Γερασίμου 
Νικολέττα.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αστυνόμος Β' που υπηρετεί στο AT. Άρτας, επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του, από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ Δ. Αττι
κής τηλ. 6972620672.
Υπαστυνόμος Β' που υπηρετεί στην A' ΑΑ Δωδεκάνησου επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία της ΑΔ. Φλώρινας 
ή τηςΓΑΔ.Θεσ/νίκης τηλ. 6976861424.
Ανθυπαστυνόμος που υπηρετεί στην Υ.Ε.Ε./Β.Ε. επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από το A.T. Σκοπέλου ή από υπηρεσία της 
ευρύτερης περιοχής της ΑΔ. Μαγνησίας τηλ. 6974833634. 
Υπαρχκρύλακας που υπηρετεί στην ΓΑΑ Θεσσαλονίκης επιθυμεί να 
μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία των ΑΔ.: 
Πρέβεζας Άρτας Ιωαννίνων ή Λευκάδας τηλ 6973845484 
Αστυφύλακας που υπηρετεί στην ΑΑ Φλώρινας, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΔ. Κοζά
νης τηλ. 6971621692.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Σταυρούπολης Θεσ/νίκης, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία 
της ΑΔ. Λέσβου, τηλ. 6978316172.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Βραχατίου Κορινθίας, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία των 
ΑΔ. Καρδίτσας Τρικάλων ή Λαρίσης, τηλ. 6983919180.
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Τ.Τ. Γλυφάδας επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε Υπηρεσία της ΑΔ. Φθιώτιδας 
τηλ6942718460-
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο AT. Σπετσών επιθυμεί να μετατεθεί 
αμοιβαία με συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ Δ  Αττικής 
τηλ 6973392528.
Ειδικός Φρουρός που υπηρετεί στο AT. Ζωγράφου επιθυμεί να μετα
τεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του από υπηρεσία του αεροδρομίου ή το AT. 
Μαρκοπούλου, τηλ. 6972345575.

Προάγονται επ' ανδραγαθία, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 144/1991, στο βαθμό 

του Υπαστυνόμου Β', οι: Ανθυπαστυνόμος Γεωργίου Νι
κόλαος του Δημητρίου (ΑΓΜΣ 254861) και Ανθυπαστυ
νόμος Ρουβάς Σταμάτιος του Νικολάου (ΑΓΜΣ 252554) 
επειδή αποδεδειγμένα εξέθεσαν τη ζωή τους οε άμεσο και 
προφανή κίνδυνο, κατά τη δραστηριότητα που επέδειξαν 
εκτελώντας διατεταγμένη υπηρεσία, η οποία, αντικειμενι
κά κρινόμενη, συνιστά έξοχο ανδραγάθημα και υπερβαίνει 
κατά πολύ την εκτέλεση του καλώς εννοούμενου υπηρε
σιακού καθήκοντος. Οι προαγωγές λογίζονται γενόμενες 
από 20-7-2010 και 9-6-2009 αντίστοιχα, χρονολογίες που 
τελέσθηκαν οι πράξεις.
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ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Η Ένοχη Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας μετά τις πρόσφατες αρχαιρε
σίες (5.6.2012) ανακοίνωσε τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, 
του οποίου η θητεία είναι τριετής που έχει (ος έξης:
Πρόεδρος ο Ρούσης Δημήτριος Αντιπρόεδρος ο Καραπιπερης Κων/νος Γενι
κός Γραμματέας ο Διωτης Νικόλαος Ταμίας ο Σαμαντάς Φώτιος Οργανωτικός 
Γραμματέας/ Αν. Γενικού Γραμματέα η Λιαμετη Άννα και Μέλη οι Χουλιάρας 
Απόστολος Τζαμουλιας Παναγιώτης Χαλιμουδρα Αγγελική και Λαχανάς Θε
όδωρος

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Συγκρότηση του νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως έξης
Πρόεδρος ο Νταβουρας Αθανάσιος Αντιπρόεδρος ο Θελουρας Ιωάννης Γεν. 
Γραμματέας ο Ζίκος Χρηστός Ειδ. Γραμματέας ο Χρυσαφουδης Χρυσάφης Τα
μίας ο Γκέκας Γεώργιος και Μέλη οι Ατόκου Αφροδίτη, Ρήγας Γεώργιος Αρτα- 
περιδης Αδάμ, Παπαιωαννου Χρηστός

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ:
Τολίκας Μιχαήλ, Θελουρας Ιωάννης Γεωργαντάς Δήμος, Νταβουράς Αθανάσι
ος Ρήγας Γεώργιος Γκέκας Γεώργιος Νάτσιος Απόστολος Ζίκος Χρήστος Μα- 
ντζάνης Γεώργιος Καλογερόπουλος Γεώργιος Λαναράς Αντώνιος Σερέτης Ευ
ριπίδης Ευθυμίου Ευθύμιος

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. ως εξής:
Πρόεδρος ο Χαλβατζής Γεώργιος Αντιπρόεδρος ο Λάϊος Κων/νος Γεν. Γραμ
ματέας ο Καρακώστας Ζαχαρίας Ταμίας ο Τσαμούρας Κων/νος Οργανωτικός 
Γραμματέας ο Σύρος Κων/νος Μέλη οι Ντζόγιας Κων/νος και Τουλίτσης Ηλίας 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ζαμπούκος Γεώργιος Λιάνης Χρυσοβαλάντης 
και Μπεθάνης Ν ικόλαος
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ.: Γούλας Γεώργιος Λάιος Κων/νος Σύ
ρος Κων/νος και Τουλίτσης Ηλίας 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ: Ντζόγιας Κων/νος 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: Αρχοντή Ευαγγελία, Μελιγονίτη Νι- 
κολέτα και Μορφοπούλου Ειρήνη.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗ ΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος ο Παπαδόπουλος Νικόλαος Α' Αντιπρόεδρος ο Οόρδας Τρύφων, Β' 
Αντιπρόεδρος ο Σταματίου Δημήτριος-Αθανάσιος Γεν. Γραμματέας ο Μωυσιά- 
δης Ιωάννης Ειδικός Γραμματέας ο Ταγλαρίδης Ιωάννης Ταμίας ο Παναγιωτί- 
δης Κων/νος Βοηθός Ταμία ο Χατζής Χρυσόστομος Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων ο 
Χρηστίδης Κων/νος και Έφορος ο Γεωργουλόπουλος Γεώργιος

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΜΘ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Α] Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος ο Αστυν. Α' Δραγουδάκης Αναστάσιος (ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ)
Α' Αντιπρόεδρος ο Αστυν. Α' Καρτάλης Παναγιώτης (ΑΔ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ)
Β' Αντιπρόεδρος ο Υπαστ. Α' Παπαθεμελής Άγγελος (ΑΔ ΔΡΑΜΑΣ)
Γεν. Γραμματέας ο Αστυν. Β' Καρυπίδης Παύλος (ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ)
Οργαν. Γραμματέας ο Αστυν. Α' Δεμερτζίδης Πέτρος (ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ) Τα
μίας ο Υπαστ. Α' Τσιάμης Νικόλαος (ΑΔ ΞΑΝΘΗΣ)
Μέλος ο Αστυν. Β' Βασιλειάδης Παναγιώτης (ΤΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ)
Β] Στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων των ΑΔ. της Περιφέρειάς 
μας
1. Στην ΑΔ. Δράμας: ΑΙΑ' Δραγουδάκης Αναστάσιος
2. Στην ΑΔ. Καβάλας: ΑΙΑ' Σιμούδης Κων/νος
3. Στην ΑΔ. Ξάνθης: Α/Β' Καρυπίδης Παύλος
4. Στην ΑΔ. Ροδόπης: ΑΙΑ' Σουλιώτης Κων/νος
5. Στην ΑΔ. Αλεξ/λης: ΑΙΑ' Καρτάλης Παναγιώτης
6. Στην ΑΔ. Ορεστιάδας: ΑΑ'Αξής Χρήστος

Γ] Στην Εξελεγκτική Επιτροπή
1. ΑΙΑ' Καπελλάκης Αντώνιος ( Α.Δ. Δράμας)
2. ΑΑ' Σεβδυνίδης Μιχαήλ (ΑΔ. Ροδόπης)
3. ΑΙΑ' Τσιάρας Λάμπρος (ΑΔ. Ροδόπης)

Δ] Στην Π.ΟΑΞΙΑ (Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία)
1. Α/Υ Κοσκερίδης Αβραάμ (Α.Δ. Καβάλας)
2. ΑΙΑ' Καρτάλης Παναγιώτης (ΑΔ. Αλεξ/λης)
3. Α/Β' Βασιλειάδης Παναγιώτης (Τ.Δ Α  Κομοτηνής)

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος ο Αμαραντιδης Ευθύμιος, Γεν. Γραμματέας ο Τρευλόπουλος Βασίλει
ος, Α' Αντιπρόεδρος ο Ζαμποΰρας Χρήστος, Β' Αντιπρόεδρος ο Δούκας Αθανάσι
ος Ταμίας ο Αραβόπουλος Ιωάννης Μέλη οι Κεραμάς Θεόδωρος και Παπαιδης 
Ελευθέριος
ΕΞΕΛΕΓΚ ΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Αμαραντιδης Ευθύμιος Αδαμίδης Γεώργιος 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Π.0 ΑΞ.Ι Α: Ζήζας Θωμάς Κίχσιου Ανδριάνα, Τσι- 
ότσιας Ηλίας

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Τακτικοί: Ράϊκος Αθανάσιος Έξαρχος Νικόλαος Αδαμίδης Γεώργιος Γκίνης 
Δημήτριος
Αναπληρωματικοί: Σακαγιάννης Γεώργιος Τσαταλπας Στυλιανός Γκρεμπο- 
γιάννης Χρήστος Ασπάσιος Δημήτριος

ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος ο Χαρακόπουλος Αγάπιος Α ' Αντιπρόεδρος: Καφετζής Σεραφείμ, IT 
Αντιπρόεδρος ο Τσιακανίκας Σωτήριος Γεν. Γραμματέας ο Βασιλείου Γεώργι
ος Ειδ. Γραμματέας ο Γιαπαλης Γεώργιος Ταμίας ο Καλούσιος Χρήστος Μέλη 
οι Δημοθόδωρος Σωτήριος Μπελής Ευάγγελος Καλαμπούκας Αχιλλέυς - Βα- 
λάντης

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την ανάδειξη των οργάνων του Σω
ματείου:
1) Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι παρακάτω επτά:

Μουστακίδης Ισαάκ, Μαυρίδης Ελευθέριος Δεμερτζίδης Σάββας Ελευθεριάδης 
Ισαάκ, Χαρέλας Αθανάσιος Καρυπίδης Θεόδωρος Λαμπριδης Φώτιος

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος ο Μητρόπουλος Νικόλαος Αντιπρόεδρος ο Μπαλικούρας Γεώργιος 
Γεν. Γραμματέας ο Λιαπόπουλος Γεώργιος Ταμίας ο Φωτεινόπουλος Βασίλει
ος και Μέλη οι Δελδήμος Νικόλαος Παπαδόπουλος Λεωνίδας και Ράλλης Νι
κόλαος

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΡΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος ο Παπαδόπουλος Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Α'ο Καραγιάννης Δημή- 
τριος
Αντιπρόεδρος Β'ο Κορκοτζήλας Κων/νος Γραμματέας: Τομαράς Παναγιώτης 
Ταμίας ο Σίδερης Σπυρίδων και Μέλη οι Κοντός Ανδρέας και Πολίτης Νικόλαος 
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κομμένος Αλέξιος, Τζόβολος Θεόδωρος και Χιώνης Νικόλαος.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
& ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
Πρόεδρος ο Αντωνίου Παύλος Αντιπρόεδρος ο Μπαμιατζής Αντώνιος Γεν. 
Γραμματέας ο Ραφαηλιδης Στέφανος Ειδ. Γραμματέας ο Κελεπούρας Βασίλειος
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Ταμίας ο Σακονίδης Γεώργιος, Βοηθός Ταμία ο Σαββίδης Στέργιος Έφορος Οι- 
κον.-Συνταξιοδοτικών θεμάτων ο Κουτρουμάνης Σπυρίδων, Έφορος Δημ. Σχέσε
ων -  Πολιτιστικών εκδηλώσεων ο Πουλαδάκης Δημήτριος Έφορος τύπου -  Έκ
δοσης Εφημερίδας ο Θεοχάρης Βασίλειος.
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ματράκας Αντώνιος, Νικολαϊδης Παύλος Χατζηπαναγιώτης Σωτήριος

ΚΟΙΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Επιτέλους μια νέα πολίτικη για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
Η τραγική είδηση του περιστατικού του θανάσιμου πυροβολισμού (7.6.2012) ενός 
αλλοδαπού διαρρήκτη κατά την εισβολή του σε οικία στην Παιανία, επιβεβαιώνει 
άτι χάνεται ο έλεγχος στο μέτωπο της εγκληματικότητας θέτοντας προ των ευθυ
νών τους όλους εκείνους που κώφευσαν στις αγωνιώδεις προειδοποιήσεις μας για 
τη λήψη σειράς μέτρων, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, με στόχο την ουσιαστική 
υποστήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας για να είναι σε θέση να παρέχει με απο- 
τελεσματικότητα και αποφασιστικότητα το αγαθό της ασφάλειας στους συμπολί
τες μας
Συμπτωματικά, μια ημέρα μετά την μεγάλης έκτασης αστυνομική επιχείρηση 
στην περιοχή της Β/Α Αττικής που έγινε υποτίθεται για την πρόληψη της εγκλη
ματικότητας αποδεικνύεται περίτρανα το έλλειμμα αστυνόμευσης και η αδυνα
μία ουσιαστικής παρέμβασης της δημόσιας αστυνομικής αρχής με αποτέλεσμα τα 
κρούσματα αυτοδικίας να προβάλλουν πλέον ως «λύση ανάγκης» μπροστά σε μια 
φαινομενικά απούσα αστυνομία.
Το συνδικαλιστικό μας κίνημα απορρίπτει κάθε πράξη βίας που κινείται έξω από 
τα όρια της νομιμότητας και καλεί την πολιτεία επιτέλους να αναλάβει τις ευθύ
νες της χωρίς να στρουθοκαμηλίζει γύρω από τα τεράστια προβλήματα στον το
μέα της ασφάλειας του πολίτη, αλλά και γύρω από τα συσσωρευμένα κοινωνικά 
προβλήματα που γεννούν εγκληματικότητα, εξαιτίας της πολιτικής των τελευ
ταίων ετών.
Για την ανυπαρξία κράτους δεν ευθύνονται οι πολίτες ποσώς μάλλον οι συνάδελ
φοί μας που έρχονται αντιμέτωποι με αμείλικτα ερωτήματα δεκάδων συνανθρώ
πων μας οι οποίοι δεν αισθάνονται ασφαλείς ούτε στα ίδια τους τα σπίτια, καθώς 
βιώνουν καθημερινά τον τρόμο ληστών και διαρρηκτών μ ε ... καλάζνικοφ. 
Ελπίζουμε, με το σχηματισμό νέας κυβέρνησης τις επόμενες ημέρες ο πολιτι

κός κόσμος στο σύνολό του, να αναλογιστεί τις ευθύνες του, λαμβάνοντας υπόψη 
τις προτάσεις μας και να συμφωνήσει στην εφαρμογή μιας νέας πολιτικής που θα 
βγάζει την Ελληνική Αστυνομία από το σημερινό τέλμα και θα επιβεβαιώνει τον 
τίτλο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που μόνο κατ’ ευφημισμόν χρη
σιμοποιείται σήμερα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
Με μια σεμνή τελετή το 
συνδικαλιστικό μας κί
νημα τίμησε (14.6.2012) 
τη μνήμη του αδικοχαμέ
νου συναδέλφου μας Αρ- 
χιφύλακα Νεκτάριου Σάβ
βα που δολοφονήθηκε από 
άνανδρους τρομοκράτες 
πριν από τρία χρόνια.
Με πρωτοβουλία των Ομο
σπονδιών, τελέστηκε τρι
σάγιο χοροστατούντος 

του Διευθυντή της Θρησκευτικής Υπηρεσίας Αρχιμανδρίτη Νεκτάριου Κιού- 
λου, παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου, 
του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Νικόλαου Παπαγιαννόπουλου, του 
Υπαρχηγού κ. Νικόλαου Σερέτη, του Προϊστάμενου Επιτελείου κ. Αδαμάντιου 
Σταματάκη, των Επιθεωρητών Βορείου και Νοτίου Ελλάδος κ.κ. Δημήτριου Πα- 
παδόπουλου και Γρηγόρη Μπαλάκου, του Βοηθού ΓΑΔ. Αττικής κ. Θουκυδίδη 
Σακαρέλλου, του Διευθυντή του ΤΕΑΠΑΣΑ κ. Κων/νου Τσουβάλα, του Επίτιμου 
Προέδρου της ΠΟΑΣΥ και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Κυρια- 
ζίδη, του υποψήφιου Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Τάσου Μαυρόπουλου, του προέ
δρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων κ. Παναγιώτη Μπέη, του Γραμμα
τέα της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλία Ηλιόπουλου, εκπροσώπων Πρωτοβαθμίων Ενώσεων των 
Ομοσπονδιών μας των συγγενών και φίλων του αείμνηστου Νεκτάριου Σάββα 
και πολλών συναδέλφων.
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Για άλλη μια φορά κάνουμε έκκληση στη Δημοτική Αρχή, όπως είχαμε κάνει και 
στην προηγούμενη, να στέρξει στη στόχευση και επιθυμία μας για τη μετονομασία 
της οδού Πορφύρα σε οδό Νεκτάριου Σάββα, τονίζοντας ότι ως άρχοντες του τόπου 
πρέπει να δείχνουν σεβασμό στους φύλακές του, που πέφτουν ηρωικά στο καθή
κον και να αποδίδουν σε αυτούς εμπράκτως τις οφειλόμενες τιμές.
Με την ευχή όλων μας να μην υπάρξουν άλλα θύματα στο βωμό του καθήκοντος 
καλούμε συνολικά την Ελληνική Πολιτεία να θωρακίσει το λειτούργημα του 
αστυνομικού, παρέχοντάς του όλα τα εφόδια που χρειάζεται για την αντιμετώπιση 
των αυξημένων κινδύνων που εξακολουθούν να τον απειλούν καθημερινά.

Περιορισμένος αριθμός σπουδαστών στις Σχολές 
Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για τη συνεχιζόμε

νη απαξίωση της Ελληνικής Αστυνομίας έτσι όπως αυτή αποτυπώνεται και στη 
χθεσινή «Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές 
Αξιωματικοίν και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας», από την οποία προ
κύπτει ότι φέτος εγκρίθηκαν πιστώσεις για την κάλυψη μόλις πεντακοσίων ογδό
ντα (580) κενών οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικοί;.
Ειδικότερα, ο αριθμός των Αστυνομικών, που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυ
λάκων καθορίζεται σε 500 και για τη Σχολή Αξιωματικών, καθορίζεται 80, αριθμοί 
που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στις τεράστιες ελλείψεις και στις 
απαιτήσεις των Υπηρεσιών για να καλύψουν στοιχειωδώς το έλλειμμα αστυνόμευ
σης και την ανασφάλεια των συμπολιτών μας...

Προς Την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. -  ΕΑΠ.Σ.
Κύριοι Πρόεδροι, με βαθιά οδύνη πληροφορηθήκαμε τον απροσδόκητο χαμό του 
28χρονου Πυροσβέστη που έπεσε στο βωμό του καθήκοντος (20.6.2012), ενώ συμ
μετείχε χθες στην κατάσβεση πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο.
Οι Ομοσπονδίες μας εκφράζουν τα συλλυπητήρια όλων των αστυνομικών της χώ
ρας σε σας προσωπικά όσο και στη μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, σας παρακαλούν δε ιδιαίτερα να μεταφέρετε στην οικογένειά του τα θερμά μας 
συλλυπητήρια με τη διαβεβαίωση ότι η απώλεια του συναδέλφου μας δεν θα μεί
νει αναπάντητη.
Το τραγικό συμβάν μας πεισμώνει, μας οπλίζει με κουράγιο και δύναμη να αγωνι
στούμε ακόμα περισσότερο για να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα σε αυτόν τον άνισο 
αγώνα που δίνουμε καθημερινά για ένα ασφαλές περιβάλλον στον τόπο μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναντήθηκαν (12-7-2012) στη Βουλή, τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών μας με 
τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ κ  Δημήτρη 
Τσουκαλά, κ. Στάθη Παναγούλη και κα Μαίρη Διακάκη παρόντων μεταξύ άλλων 
και των στελεχών του τομέα του κόμματος για τα Σώματα Ασφαλείας κ Κώστα 
Ησυχου και κ. Ιωάννη Χατζηαντωνίου, για μια πρώτη ενημέρωση της νέας αρμό

διας κοινοβουλευτικής επιτροπής για τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζό
μενους αστυνομικούς και τον Οργανισμό που υπηρετούν.
Από πλευράς των Ομοσπονδιών μεταφέρθηκε η έντονη ανησυχία και αγανάκτηση 
των αστυνομικών για ενδεχόμενες νέες περικοπές των αποδοχών τους - όπως απο
τυπώθηκε σε σχετική επιστολή προς τους Αρχηγούς όλων των πολιτικών κομμά
των - αλλά και η αποφασιστικότητά τους για σθεναρή αντιμετώπιση μιας τέτοιας 
κυβερνητικής αναδίπλωσης σε σχέση με τις προεκλογικές δεσμεύσεις 
Αναλύθηκαν εμπεριστατωμένα οι συντριπτικές περικοπές που ήδη έχουν υπο- 
στεί οι ένστολοι, η πλειοψηφία των οποίων αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
της καθημερινής διαβίωσης και στιγματίσθηκε η συνεχιζόμενη λειτουργική ανε
πάρκεια των Υπηρεσιών λόγω της απίσχνασης των διατιθέμενων κονδυλίων. Στο 
πλαίσιο αυτό καταγγέλθηκε η επιδρομή μέσω του «κουρέματος» στα αποθεματικά 
του Ιδρύματος Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στο οποίο υπάγεται ο ερανικός 
λογαριασμός ενίσχυσης αναξιοπαθούντων αστυνομικών, με αντίστοιχη αναφορά 
στα ασφαλιστικά μας ταμεία. Καίρια ζητήματα όπως των κρίσεων-προαγωγών και 
της ανάδειξης της αστυνομικής ηγεσίας της αποκλειστικής εισαγωγής στο Σώμα 
μέσω του συστήματος των 
πανελλαδικών εξετάσεων, 
της αναβάθμισης της εκπαί
δευσης με την ισοπεδωτική 
μεταχείριση των δοκίμων 
ως Stage αστυφύλακες...
Το ερώτημα «τι αστυνομία 
θέλουμε και για τι τη θέλου
με» πρέπει να τύχει ξεκάθα
ρης απάντησης τόσο από τα



πολιτικά κόμματα όσο και από την ίδια την κοινωνία ώστε η αστυνομία να καλύ
πτει και να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών για ασφάλεια και να μην χρησιμο
ποιείται αχ; κατασταλτικός μηχανισμός κοινωνικών αντιδράσεων που προκαλούν 
ανάλγητες πολιτικές
Από πλευράς των εκπροσώπων του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ότι η διαχρονική συνερ
γασία και ο εποικοδομητικός διάλογος με τις Ομοσπονδίες μας υιοθετώντας σε 
μεγάλο βαθμό τις θέσεις μας συμβάλει στην εξεύρεση της καταλληλότερης προ
ώθησης των ζητημάτων που μας αφορούν στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής δυ
νατότητας του κόμματος Δ ή λ ω σ α ν  & την συμπαράσταση τους στον αγώνα μας - 
όπως τον προαναφέραμε - κατά των δυσβάσταχτων περικοπών μεταφέροντας με 
τη σειρά τους την ανησυχία τους ότι τα καθοριζόμενα νέα μέτρα των 3 δις. δεν θα 
τα πληρώσει “η φοροδιαφυγή” αλλά οι εργαζόμενοι. Τάσσονται υπέρ της σύστα
σης Διακομματικής Επιτροπής με γνώμονα το ότι πιστεύουν στην αστυνομία και 
όχι στην αστυνομοκρατία, στιγματίζοντας τις φιλελεύθερες πολιτικές που θυμα- 
τοποιούν τους αστυνομικούς και την αστυνομία, στρέφοντας εναντίον της την 
κοινή γνώμη με στόχο την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου αγαθού της ασφάλειας 
και την μετατροπή του σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Επεσήμαναν δε ότι εάν 
δεν υπάρξει εκσυγχρονισμός και συγκεκριμένη οικονομική επένδυση στην υλικο- 
τεχνική αναβάθμιση του Οργανισμού δεν μπορεί να υπάρξει πάταξη της εγκλη
ματικότητας...

Επιστολή (13.7.2012)
προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στούρνάρα, 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαο Δένδια, 
τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Κωνσταντίνο Μουσουρούλη 
Κ ύριοι Υπουργοί, τις τελευταία; ημέρες διακινούνται εντσνως και πάλι σενάρια περί 
προώθησης από τη νέα Κυβέρνηση νέταν περικοπώ ν στα ειδικά μ ισθολόγια  που βά λ
λουν ευθέως εναντίον της ελπίδας για  ανάνηψη από την τραγική κατάσταση που β ρ ί
σκονται οι ένστολοι των Σωμάτων Ασφαλείας.
Α ναμφίβολα γνωρίζετε και οι ίδ ιοι την οικτρή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλ- 
θει τα Σώματα Ασφαλείας και ό,τι π ιο πολύτιμο διαθέτουν αυτά σήμερα, το ανθρώ πι
νο δυναμικό τους.
Ως εκ τούτου όλοι οι Α στυνομικοί, Πυροσβέστες, Λ ιμ ενικοί τελούν σε αναμονή διάψευ
σης τέτοιων νοσηρών σεναρίων, ευάπιστώ ντας προς τούτο στη στήριξή σας.
Ή δη σε προγενέστερες αλλά και σε πρόσφατες συναντήσεις μας, μ ε  όλους τους Α ρχη
γούς των Π ολιτικώ ν Κομμάτων εκθέσαμε τα προβλήματά μας και παρουσιάσαμε αξιό
πιστες προτάσεις για  την ενδυνάμωση του θεσμού των Σωμάτων Α σφαλείας και τη θω- 
ράκιαη των συναδέλφων μας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν σε καθημερινή  
βάση, δίνοντας αιματηρές μάχες μ ε αδίστακτους και ένοπλους κακοποιούς αλλά και 
μ ε την πύρινη λαίλαπα.
Ε π ’ αυτών υπήρξαν εκ  μέρους τους δημόσιες διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις ότι μέσα  
στις προτεραιότητες τους θα είνα ι και η συμβολή τους στην αποκατάσταση του αισθή
ματος ασφαλείας των συμπολιτώ ν μας και στην άρση των αδικιώ ν που υπέστη το έν
στολο προσω πικό των Σωμάτων Ασφαλείας από τις γνωστές περικοπές μίσθιόν και 
επιδομάτων.
Ε πειδή για  το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν υπάρχει απαλύκος κανένα περιθώ ριο 
εφησυχασμού, θα επιθυμούσαμε συνάντηση μ α ζί σας εντός της επόμενης εβδομάδος 
(Δευτέρα 1610712012 έως 20/0712012) προκειμένου αρχίσει ο διάλογος μ ε  τις Ομο
σπονδίες μας επ ί συγκεκριμένω ν θεμάτων μ ε  στόχο την αποκατάσταση των αδικιώ ν 
που υφίσταται ο ένστολος και να τεθεί συνολικά σε μ ια  νέα βάση η σχέση του μ ε  την 
Ε λληνική Π ολιτεία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Ο.ΑΞΙ.Α. 
www.poaxia.gr

Κρατήσεις ποινικών κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια 
- Μεταγωγές

Κύριε Υπουργέ, Κατόπιν των επανειλημμένων οχλήσεων, εγ
γράφων και προφορικών από το σύνολο σχεδόν των πρωτοβάθ
μιων ενώσεων μας απευθυνόμαστε για ακόμα μια φορά σε σας 
με αγωνία και απόγνωση σημαίνοντος πλέον καμπάνες αφού οι 

κώδωνες του κινδύνου δεν εισακούγονται με την ελπίδα ότι το 
ακανθώδες πρόβλημα της υπερπλήρωσης των Αστυνομικών κρα- 

τητηρίων από ποινικούς κρατουμένους δε θα προσκρούσει εκ νέου οε 
ώτα μη ακουόντων.
Πιο συγκεκριμένα κ. Υπουργέ, το ισχύον Π.Δ 141/1991 καταστρατηγείται συστη
ματικά από τις Υπηρεσίες Σωφρονισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης μεταφέρο
ντας το κόστος των συνεπαγόμενων προβλημάτων για ακόμα μια φορά στο πολύ
παθο αστυνομικό προσωπικό.
Ειδικότερα το άρθρο 66 παρ. 6 του ανωτέρου Π.Δ., καθορίζει ως υπεύθυνη και 
αρμόδια για την προσωρινή φύλαξη των ποινικών κρατουμένων την Ελληνική 
Αστυνομία για τον απολύτως αναγκαίο πριν την μεταγωγή χρόνο.
Παρά ταύτα, σκανδαλωδώς και παραβιάζοντας κάθε αρχή νομιμότητας οι Διευθυ
ντές πλείστων Σωφρονιστικών Καταστημάτων επικαλούμενοι διαφόρους λόγους

(συνδικαλιστικές κινητοποιήσεις απεργίες υπαλλήλων, υπερπληθυσμό κρατουμέ
νων, αρνούνται να παραλάβουν άμεσα είτε όλους είτε μέρος των μεταγόμενων κρα
τουμένων από τις αστυνομικές υπηρεσίες μεταθέτοντας την αυτονόητη αυτή ενέρ
γεια σε απροσδιόριστο μελλοντικό χρόνο. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις μεσολαβεί 
χρονικό διάστημα (2) μηνών και περισσότερο μέχρι την παραλαβή τους...!
Τα προβλήματα ως εκ τούτου που ανακύπτουν είναι εύλογα και εξόχως σημαντι
κά, ήτοι:
Α)Απασχόλησημεγάλουαριθμούαστυνομικώνσευπηρεσίεςφύλαξηςκρατουμένων, 
την στιγμή που η εγκληματικότητα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και ακόμη και 
ένας επιπλέον αστυνομικός στο δρόμο κρίνεται απολύκος απαραίτητος. 
Β)Λογωτωνπροβλημάτωνκράτησηςμεαυξημένεςπιθανότητεςαπόδρασηςάπαντες 
οι Διοικητές και τα στελέχη των υπηρεσιών είναι εν δυνάμει κατηγορούμενοι. 
Περαιτέρω τα υπερφορτωμένα αστυνομικά κρατητήρια τα οποία δεν πληρούν τις 
προδιαγραφές για μακροχρόνια κράτηση, δε παρέχουν δυνατότητες προαυλισμοό 
ασφαλούς επίσκεψης και άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Γ)Υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών τόσο μεταξύ των 
κρατουμένων όσο και στο αστυνομικό προσωπικό που έχει διατεθεί για τη φύλαξή 
τους Ένα υπερπλήρες αστυνομικό κρατητήριο αποτελεί πέρα από κάθε αμφιβολία 
μια εν δυνάμει υγειονομική βόμβα η οποία απειλεί το ήδη επιβαρυμένο οικονομικά 
και θεσμικά προσωπικό μας.
Σε κάθε περίπτωση, η κατάφορη παραβίαση της νομοθεσίας πάνω στο ακανθώδες 
αυτό θέμα έχει δημιουργήσει τα εύλογα παράπονα πέρα των μελών μας των βίων 
των κρατουμένων αλλά και των συγγενών αυτών.
Η Ομοσπονδία μας ευελπιστεί, ότι έστω και την ύστατη στιγμή η Πολιτική Ηγε
σία θα αναλάβει τις ευθύνες τις για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση. Προς τούτο 
καλεί και το συναρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης σε άμεση συνεννόηση για εδώ και 
τώρα λύση του προβλήματος Μολονότι δε, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τον υπηρεσι
ακό χαρακτήρα της παρούσας κυβέρνησης δηλώνει επαγρυπνούσα και επιφυλασ
σόμενη οποιοσδήποτε θεσμικού και ποινικού δικαιώματος προκειμένου να προστα
τεύσει τα συμφέροντα των μελών της.
Προς τούτο καλούμε τους συναδέλφους-διοικούντες Αξιωματικούς να εφαρμόζουν 
απαρέγκλιτα τον νόμο περί Υγιεινής και Ασφάλειας αναφέροντας-ενημερώνοντας 
αφενός τις προϊστάμενες υπηρεσίες για τα υπάρχοντα προβλήματα των Υπηρεσι
ών που διοικούν και αφετέρου τις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές αλλά και την Ομο
σπονδία μας
Επιβάλλεται επιτέλους να γίνει από όλους κατανοητό ότι η χωρητικότητα των 
κρατητηρίων των Αστυνομικών Υπηρεσιών δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να 
υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό κρατουμένων καθώς αποτελούν αποκλειστι
κά χώρους προσωρινής και μόνο κράτησης και όχι να μετατρέπονται σε αποθήκες 
ανθρώπινων ψυχών με ότι αυτό σημαίνει και συνεπάγεται...

Παράταση χρόνου υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
(Πόθεν έσχες)
Σχετ: Υπ’ αριθμ. 6013/8/14-κστ’ από 07/06/2012 Απόφαση Υπουργού Προ
στασίας του Πολίτη.
Συνάδελφοι, Σας γνωρίζουμε άτι με το ανωτέρω σχετικό, τροποποιήθηκε η υπ’ 
αριθμ. 6013/8/14-ιζ' από 30/9/2005 απόφαση του Υπουργού Δημοσίας Τάξης αναφο
ρικά με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του αστυνομι
κού προσωπικού. Έτσι εφεξής οι εν λόγω δηλώσεις θα υποβάλλονται το αργότερο 
(30) ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας ει
σοδήματος φυσικών προσώπων, όπως καθορίζεται κάθε φορά από το Υπουργείο Οι
κονομικών και πάντως όχι νωρίτερα από την 30η Ιουνίου κάθε έτους

Ομιλία Προέδρου Π.Ο.ΑΞΙ.Α. κ. Δημ. Γεωργατζή 
στο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. την 25-26 & 27/06/2012 
Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλη
σή σας να παρευρεθούμε εδώ μαζί σας και παράλληλα επι
τρέψτε μου να απευθύνω στο συνέδριό σας τις ειλικρινείς 
ευχές όλων των μελών του διοικητικού μας συμβουλίου 
για ένα συνέδριο γόνιμου διαλόγου και προβληματισμού, 
το οποίο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και 
κρίσιμη περίοδο τόσο για τη Χώρα όσο και για το συνδικα
λιστικό μας κίνημα, γεγονός που απαιτεί, αν όχι θα έλεγα 
επιβάλλει την ενότητα όλων μας 
Παροικούμε κι εμείς την Ιερουσαλήμ, πληροφορούμαστε 
τι συμβαίνει γύρω μας και λόγω της ιδιότητάς μας και όσο μας επιτρέπει η θέση μας 
θέλουμε να τονίσουμε με τον mo κατηγορηματικό τρόπο ότι το συνδικαλιστικό μας 
κίνημα στο σύνολό του, αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί από τις παιδικές ασθένειες τις 
οποίες κάποιοι μάλλον δεν θέλουν να θεραπεύσουν. Δεν θέλω να υπεισέλθω στις 
εσωτερικές λειτουργίες της Ομοσπονδίας και των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, νομί
ζω όμως ότι κινούμαι στα επιτρεπτά όρια λόγω της μακρόχρονης συνεργασίας μας 
και κυρίως λόγω των κοινών αγώνων που πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε όλοι 
μαζί και μάλιστα πιο μαχητικά και πιο αποτελεσματικά. Κανείς δεν περισσεύει.
Το θέμα του συνεδρίου σας «Δοκιμαζόμενοι, αλλά μη καμπτόμενοι! Συμπαράστα- 
ση-Συνεργασία-Συνεισφορά», είναι τα στοιχεία εκείνα που συνδέουν και συνοδεύ-
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ουν συνειδητά το συνδικαλιστικό μας αγώνα για τη συν-έγερση ενάντια στη συ
ντριβή». Είναι τα συν του συνδικαλιστικού μας κινήματος, το οποίο δεν πρέπει να 
λησμονούμε άτι τις μικρές και τις μεγάλες του κατακτήσεις, από τη γέννησή του 
μέχρι σήμερα, σ’ αυτήν ακριβώς τη μαγική συνταγή τις οφείλει. Χωρίς τη συμ
μετοχή των συναδέλφων, χωρίς τη συμπαράσταση της κοινωνίας χωρίς τη συ
νεργασία των Ομοσπονδιών των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβε
στών, χωρίς τη συνεισφορά όλων μας ο απολογισμός της υπέρ εικοσαετούς μας 
πορείας θα ήταν προφανώς περιορισμένος
Ας μην παραβλέπουν επομένως κάποιοι τη δυναμική της κοινής μας πορείας και 
ας συμβάλλουν επιτέλους με τις προτάσεις τους όποιες κι αν είναι αυτές στο να 
γίνουμε όλοι καλύτεροι και χρησιμότεροι. Γ ί αυτό μας έχουν εκλέξει οι συνάδελ
φοί μας γι’ αυτό είμαστε εδώ σήμερα.
Κλείνοντας αυτό το σκέλος επιτρέψτε μου ακόμα μια παρατήρηση:
Αναφέρομαι στη δεδηλωμένη μας πρόθεση να ιδρύσουμε τη Συνομοσπονδία των 
εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας. Ένα πάγιο αίτημά μας δυστυχώς, δεν μπο
ρέσαμε να το προωθήσουμε μέχρι σήμερα, όχι επειδή έχουμε μετανιώσει για την 
ομόφωνη απόφασή μας αλλά για άλλους λόγους ήσσονος σημασίας πιστεύω, τους 
οποίους με καλό προγραμματισμό και καλή διάθεση, μπορούμε να ξεπεράσουμε. 
Έρχομαι τώρα στο κυρίως μας θέμα, που δεν είναι άλλο από τα διεκδικητικά μας 
πλαίσια, τα οποία όπως γνωρίζετε, συμπίπτουν σε μεγάλο μέρος. Μετά τις διπλές 
εκλογές για το σχηματισμό νέας κυβέρνησης καλούμαστε να πορευτούμε σε μια 
νέα πραγματικότητα, με μια νέα τρικομματική κυβέρνηση. Όλοι γνωρίζουμε τα 
αγκάθια που θα χρειαστεί να χειριστεί το Κυβερνητικό Σχήμα. Η οικονομία είναι 
στο επίκεντρο, αλλά γύρω της έχουν αναπτυχθεί και διατηρούνται ένας μεγάλος 
αριθμός από άλλα προβλήματα όπως είναι η ασφάλεια, η κοινωνική συνοχή, τα ερ
γασιακά και άλλα.
Θα πρέπει να γίνουν υψηλής ακρίβειας ελιγμοί, ώστε να αποφύγουμε οποιοδήπο- 
τε ατύχημα που θα δημιουργήσει αλυσιδωτές εκρήξεις σε όλους τους τομείς Το 
στοίχημα είναι μεγάλο για όλους Για την κυβέρνηση κατ’ αρχήν και για τα πο
λιτικά κόμματα που δεν έχουν καμία εμπειρία συνεργατικής διακυβέρνησης και 
μάλιστα σε συνθήκες κρίσης αλλά και για μας τους συνδικαλιστές που πρέπει να 
αποφύγουμε τον πειρασμό του λαϊκισμού και να πορευτούμε με σοβαρότητα και 
αξιοπιστία για να μην κατηγορηθούμε για στείρα αντιπολίτευση είτε για τη διεκ
δίκηση ανεδαφικών αιτημάτων.
Δεν νομίζω ότι κινδυνεύουμε να παρασυρθούμε, αλλά καλό είναι να έχουμε ξεκά
θαρες θέσεις και να συνεχίσουμε να κινούμαστε στις γνωστά; σε όλους μας συντε
ταγμένες Όλοι έχουμε καταλάβει την ευθύνη και τις προκλήσεις αυτής της Βου
λής Δεν είναι απλά μια διαχειριστική πρόκληση, ούτε μια πολιτική διαδικασία, 
είναι ένας χορός στον οποίο πρέπει οι Κυβερνώντες να κάνουν σωστά και συγχρο
νισμένα με την Κοινωνία βήματα. Για να μην ποδοπατήσει ο ένας τον άλλον και 
για να μην δίνουν την εικόνα ενός χορευτικού σε σύγχυση.
Από τη δική μας σκοπιά, κάνουμε σαφές στη νέα κυβέρνηση και στον νέο υπουρ
γό ότι δεν έχουν κανένα μα κανένα περιθώριο ανοχής και καμία περίοδο χάριτος 
όπως άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε. Ιδίως ο κ. Δένδιας και ως 
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και ως πρώην Τομεάρχης Δημόσιας Τάξης της Νέ
ας Δημοκρατίας γνωρίζει με κάθε λεπτομέρεια και τα προβλήματα και τις προτά
σεις μας. Μάλιστα, θέλω να πω στους συνέδρους ότι ο κ. Δένδιας απευθύνοντας 
χαιρετισμό στο 19ο Τακτικό Ετήσιο Συνέδριό μας το 2010, εκπροσωπώντας τον 
Αντώνη Σαμαρά και σημερινό πρωθυπουργό της χώρας, τόνισε και ο ίδιος την 
αναγκαιότητα για ριζικές αλλαγές στην Ελληνική Αστυνομία Μίλησε ειδικότερα 
για μια “άλλη Αστυνομία”, απαντώντας στο καίριο ερώτημα που έχει τεθεί από το 
συνδικαλιστικό μας κίνημα τι αστυνομία θέλουμε και γιατί τη θέλουμε.
Ο κ. Υπουργός επεσήμανε τότε επίσης τα αυτονόητα, τα οποία βεβαίως επανελή- 
φθησαν και από το σύνολο των Προέδρων των πολιτικών κομμάτων, στις πρό
σφατες επισκέψεις τους στη ΓΑΔΑ, δημιουργώντας όπως είναι επόμενο αυξημέ
νες προσδοκίες από όλους μας ότι η Πολιτεία οφείλει δηλαδή να παράσχει τα μέσα 
για να αλλάξει η Ελληνική Αστυνομία και πως απαιτείται αναδιάρθρωση του Σώ
ματος και του τρόπου λειτουργίας του, με διαφορετική εκπαίδευση, αξιολόγηση, 
μισθοδοσία κλπ.
Επομένως ως Ομοσπονδίες επιδιώκουμε το διάλογο με τη νέα ηγεσία του υπουρ
γείου, ευελπιστώντας ότι αυτή τη φορά τα χρονοδιαγράμματα που εξαγγέλλονται 
θα τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια. Εδώ πρέπει βέβαια να επισημάνουμε και 
να μη λησμονούμε ότι ζούμε στην εποχή των μνημονίων, που σημαίνουν περι
κοπές δαπανών και σταθερή λιτότητα. Δεν ξέρω τι περιθώρια ελιγμών και δια
πραγματεύσεων θα βρει η κυβέρνηση, την προειδοποιούμε όμως ότι αν δεν βρει 
χρήματα για τη δημόσια τάξη, θα ματαιοπονούν όλοι από τον πρωθυπουργό έως 
και τον τελευταίο της υπουργό. Χωρίς ασφάλεια, κοινωνική ειρήνη και ανάπτυ
ξη δεν υπάρχει.

Α/Α [ 8 6  ]  Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2012

Το γνωρίζουν όλοι, το λένε όλοι, ελπίζουμε, επομένως να εργαστούν προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Άλλωστε, τα μηνύματα που έστειλε ο ελληνικός λαός -κι εμείς 
μαζί- με τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές είναι ξεκάθαρα. Οι αρνητικές συνέπει
ες των μνημονίων πρέπει να διορθωθούν τάχιστα. Δεν αντέχουμε άλλο τις περικο
πές που μας απαξιώνουν, προσβλέπουμε σε μια άλλη πολιτική που θα ανοίγει νέους 
δρόμους ελπιδοφόρους για όλους μας.
Τελειώνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και να ευχηθώ από 
καρδιάς καλή επιτυχία στο Συνέδριο σας από τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα 
του οποίου περιμένουν πολλά οι συνάδελφοι και η Κοινωνία.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νικόλαος Δένδι- 
ας πριν καλά - καλά καθίσει στην καρέκλα του, διέγνωσε το υπ’ αριθμόν ένα πρό
βλημα της Ελληνικής Αστυνομίας. Απ’ ότι φαίνεται η Ελληνική Αστυνομία έχει 
«έλλειμμα επικοινωνίας»!
Προφανώς το επιτελείο του κ. Υπουργού λειτουργεί με επικοινωνιακές προτεραι
ότητες. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η πρεμούρα της αντικατάστασης του μέχρι χθες 
Εκπροσώπου Τύπου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας χωρίς μάλιστα 
να τηρηθούν ούτε καν τα προσχήματα προκήρυξης της θέσης του Εκπροσώπου 
Τύπου, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν; Δεν παραβλέπουμε την επαγγελματική 
επάρκεια και αξιοσύνη του νέου Εκπροσώπου πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα 
νέο, φέρελπι και αξιοπρεπέστατο Αξιωματικό. Πλην όμως δεν δεχόμαστε πισωγυ- 
ρίσματα και πρακτικές του χθες Ο νέος Υπουργός, αντίθετα οφείλει να σέβεται και 
να ενισχύει τις διαδικασίες διαφάνειας και αξιοκρατίας.
Ας γνωρίζει επίσης ο κ. Υπουργός ότι τα οξυμμένα εσωτερικά προβλήματα και η 
ανασφάλεια που βιώνουμε όλοι μας δεν αντιμετωπίζονται με την επιστράτευση 
κάθε λογής επικοινωνιολόγων και παλαιός κοπής στελεχών, πολύ δε περισσότε
ρο με την ανάθεση νευραλγικών πόστων σε «αλεξιπτωτιστές» που κρύβονται στα 
δύσκολα και εμφανίζονται «κατόπιν εορτής» ως σωτήρες και ειδήμονες λόγω της 
υποτιθέμενης προϋπηρεσίας τους, σε άλλους μεγαλόσχημους ή «επιβάλλονται» για 
άλλους μη κατανοητούς λόγους που σίγουρα δεν έχουν σχέση με την έννοια της 
λέξης αξιοπρέπεια.
Υπενθυμίζουμε πάντως στους γνωρίζοντες και ενημερώνουμε τους «ιθύνοντες», 
ότι οι μετακινήσεις του προσωπικού γίνονται από τα αρμόδια συμβούλια και όχι 
από μονοπρόσωπα άτυπα... όργανα, τα οποία θέλουν να λειτουργούν ως «καρκινώ
ματα» στο Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και μάλιστα κοντά στο γραφείο του κ. Υπουργού, επι
βεβαιώνοντας για άλλη μια φορά, ότι το σύστημα είναι διαχρονικά άφθαρτο, άκα
μπτο και κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει...
Διευκρινίζουμε, προς κάθε κατεύθυνση, ότι ο θεσμικός ρόλος της Ομοσπονδίας εί
ναι ξεκάθαρος και διακριτός προς άρση κάθε παρεξήγησης που τυχόν ήθελε προ
κόψει ή ερμηνευθεί με ειπκοινωνιακούς όρους
Εκ μέρους μας καθιστούμε σαφές ότι η νέα ηγεσία δεν έχει, εκ των πραγμάτων, 
την παραμικρή ανοχή, ούτε πίστωση χρόνου. Και αυτό γιατί ο νέος Υπουργός ως 
πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και τομεάρχης της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει πά
ρα πολύ καλά τα προβλήματα της δημόσιας τάξης όσο και τις προτάσεις μας. 
Υπενθυμίζουμε απλά τα λόγια του στο 19ο ετήσιο συνέδριό μας το 2010 στην Αθή
να, όπου εκπροσωπώντας τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά, τό
νισε την αναγκαιότητα αλλαγών και εκσυγχρονισμού της αστυνομίας αναφερόμε- 
νος ειδικότερα στην «αναδιάρθρωση του Σώματος και του τρόπου λειτουργίας του, 
με διαφορετική εκπαίδευση, αξιολόγηση, μισθοδοσία», κλπ...

Αθήνα, 04 Ιουλίου 2012
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ομοσπονδία μας διαχρονικά έχει αποδείξει ότι 
δεν αποτελεί ένα θεσμικό «επαίτη» αλλά ήταν, παραμένει και θα συνεχίσει να εί
ναι θεσμικό ανάχωμα σε ισοπεδωτικές λογικές και επιδιώξεις της εκάστοτε εξουσί
ας Τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και οε ανθρώπινο επίπεδο, στεκόμαστε απέναντι 
σε τέτοια φαινόμενα, διαφυλάττοντας το κύρος και την αξιοπρέπεια του Έλληνα 
αστυνομικού και δη του Αξιωματικού.
Αυτό επιδιώξαμε και από την πρώτη στιγμή που ανέκυψε το θέμα της εξαίρεσης 
του αστυνομικού προσωπικού από την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης με τη 
γνωστή υπουργική απόφαση. Προτάσσοντας επιχειρήματα και με σοβαρότητα 
αντιδράσαμε με σθένος και επιμονή στην καταφανέστατη αυτή αδικία. Καταφέρα
με με τον τρόπο αυτό να πείθουμε και ανατρέψαμε αυτή την εξωφρενική και μη- 
δενιστική αντίληψη των «ανευθυνουπευθύνων», οι οποίοι προκλητικά προέταξαν 
την πιανοποίηση της σκοπιμότητας έναντι της νομιμότητας Αναγκάστηκαν να 
«ανακρούσουν πρύμνα» και με νέα υπουργική απόφαση να εντάξουν ξανά το αστυ
νομικό προσωπικό στους δικαιούχους καταβολής εκλογικής αποζημίωσης.



Η Πολιτεία -δυστυχώς- την προσφορά των ανδρών και γυναικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας και τη συμβολή τους στην ομαλή διεξαγωγή των δυο αλλεπάλληλων 
εκλογικών αναμετρήσεων, πανθομολογούμενα των κρισιμότερων τα τελευταία 60 
χρόνια, την αποτίμησε με το φιλοδώρημα των 94 ευρώ.
Το γεγονός όμως αυτό δεν επιτρέπει σε κανόναν, πόσο μάλλον οε όσους έχουν απω- 
λέοει την έξωθεν καλή μαρτυρία, να πιστεύει πως είναι δυνατή η εξασφάλιση της 
δημόσιας γαλήνης με ψίχουλα, δίκην ελεημοσύνης
Για το λόγο αυτό και σε υλοποίηση σχετικής απόφασής της η Ομοσπονδία μας κα
τέθεσε σήμερα, 04/07/2012, το χρηματικό ποσό των 1.500,00 ευρώ, στο Λογαριασμό 
υπέρ των ορφανών τέκνων του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας το οποίο 
αντιστοιχεί στο σύνολο της εκλογικής αποζημίωσης που προσφέρθηκε από τα μέ
λη του Δ.Σ της Π.0 ΑΞΙΑ.
Σίγουρα το ποσό αυτό δε θα ανακουφίσει τα δεκάδες ορφανά των συναδέλφων που 
έφυγαν από κοντά μας αλλά αποτελεί μια συμβολική κίνηση, η οποία καταδεικνύ
ει ότι ακόμη και τώρα που η κρίση έχει «γονατίσει» τα σπίτια αλλά και τις ζωές 
όλων μας η ανθρωπιά δεν έχει χαθεί.
Καλούμε όποιο συνάδελφο επιθυμεί να πράξει το ίδιο, να καταθέσει το αντίστοι
χο ποσό στον λογαριασμό με αριθμό 84014052, ο οποίος διατηρείται στην Εμπο
ρική Τράπεζα.
Ο Έλληνας αστυνομικός γονατίζει μόνο για να πάρει δύναμη και να ξανασταθεί 
όρθιος
Έχουμε το κεφάλι ψηλά και δεν υποκύπτουμε στην ισοπέδωση και την κουτο
πονηριά κάποιων.
Βλέπουμε τη ζωή στα μάτια και τους λέμε ένα μεγάλο και βροντερά ΌΧΙ.
Είμαστε εδώ, δίπλα στους συναδέλφους μας και τις οικογένειες τους Είμαστε πρό
θυμοι να προσφέρουμε θετικά προς το κοινό καλό, αλλά και πεισμωμένοι απέναντι 
στα προβλήματα και όσους βλέπουν μόνο νούμερα και δόλια συμφέροντα και όχι 
την ανθρώπινη υπόληψη και αξιοπρέπεια.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.0.ΑΣ.Υ. 
www.poasy.gr

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.0 ΑΣ.Υ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ 22ο ΠΑ
ΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ .ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25,26 & 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλοσωρίζουμε στο 22ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπον- 

δίας μας, σε ένα εκλογοαπολογιστικό και ταυτόχρονα παραγω- 
' γικό συνέδριο, το οποίο έχει την ευτυχή συγκυρία να πραγμα

τοποιείται λίγες ημέρες μετά 
το δεύτερο γύρο των εθνικών 

εκλογών και το σχηματισμό μιας 
νέας κυβέρνησης συνεργασίας των 

πολιτικών δυνάμεων εκείνων που συμφωνούν σε 
ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, με στόχο την αντι
μετώπιση της πολύπλευρης κρίσης που βιώνουμε 
τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 
Η νέα κυβέρνηση, όπως κάθε νέα κυβέρνηση γεννά προσδοκίες στο λαό μας.
Αν και δεν είναι γνωστές ακόμα οι προγραμματικές δηλώσεις της σύμφωνα όμως 
με τις προεκλογικές εξαγγελίες και αυτά που δήλωσαν ειδικότερα οι πολιτικοί αρ
χηγοί κατά την επίσκεψή τους στη ΓΑΛΑ μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα λά
βει σοβαρά υπόψη τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας που είναι και δικές μας 
ανάγκες και αντανακλούν, όπως γνωρίζετε, στις απαιτήσεις και του συνδικαλιστι
κού μας κινήματος
Αισιοδοξούμε ότι θα εντάξει στις άμεσες προτεραιότητες της συγκεκριμένα μέτρα 
που θα οδηγούν στην ανασυγκρότηση της Ελληνικής Αστυνομίας και στη θωρά- 
κιση του Έλληνα Αστυνομικού από τους θανάσιμους κινδύνους που τον απει
λούν καθημερινά. Θεωρούμε δε βασική προϋπόθεση προς τούτο ότι θα συνεκτιμή- 
σει τις προτάσεις μας και θα εργαστεί χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση, ώστε 
να βελτιωθεί το επίπεδο ασφαλείας στη χώρα μας για να πάψει να αισθάνεται ανα
σφαλής τόσο ο αστυνομικός όσο και ο συμπολίτης μας 
Το γεγονός άτι σ’ αυτές τις εκλογές αναγκάστηκαν όλα σχεδόν τα πολιτικά κόμμα
τα να πάρουν θέση για το μείζον θέμα της ασφάλειας του τόπου, είναι για μας θετι
κό και ελπιδοφόρο και σε ένα βαθμό αισθανόμαστε δικαιωμένοι διότι τα προηγού
μενα χρόνια κάναμε αγώνα γι’ αυτό. Τώρα αναμένουμε από τα πολιτικά κόμματα 
να τηρήσουν τις εξαγγελίες τους και να μετουσιώσουν αυτές σε συγκεκριμένες κυ
βερνητικές αποφάσεις προωθώντας σε διάφορα επίπεδα - θεσμικά, οικονομικά και 
οργανωτικά μέτρα- ώστε να επιστρέφει το χαμόγελο στα χείλη μας και να αναπτε
ρωθεί το τρωθέν γόητρο όλων μας
Διότι ουδείς αμφιβάλει ότι εάν συνεχιστούν οι περικοπές δαπανών, εάν δεν λη- 
φθούν σημαντικές αποφάσεις προς την κατεύθυνση των ριζοσπαστικών αλλα
γών που έχει ανάγκη ο χώρος μας όχι μόνο θα καταρρεύσει παντελώς το σύστη
μα ασφαλείας αλλά θα χαθούν και οι ελπίδες για την όποια ανόρθωσή του στο 
μέλλον.
Η απαξίωση της Ελληνικής Αστυνομίας και του ανθρώπινου δυναμικού της δεν

μπορεί πλέον να συνεχίζεται με την ελληνική πολιτεία σε ρόλο διαπιστωτή των κα
κώς κειμένων.
Όταν η εγκληματικότητα καλπάζει, όταν η κοινωνική συνοχή απειλείται, όταν 
φαινόμενα ρατσισμού, ξενοφοβίας αυτοδικίας και αυτόκλητων σωτήρων με φασι
στικές αντιλήψεις και εγκληματικές πρακτικές εμφανίζονται στις ανυπεράσπιστες 
γειτονιές των πόλεων και των χωριών της πατρίδας μας κανείς δεν δικαιούται να 
παριστάνει τον απλό σχολιαστή των γεγονότων.
Πρέπει να επιστρατεύσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να απαντήσουμε στις προ
κλήσεις αυτές διότι αυτό επιβάλλει το υπηρεσιακό, αλλά και το πατριωτικό μας κα
θήκον. Και αυτό δεν το λέμε τώρα για να χαϊδέψουμε αφτιά κανενός ούτε για να κα- 
λύψουμε ανεπάρκειες ή δικές μας ευθύνες
Ο Έλληνας αστυνομικός πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι ένας τυχαίος δημό
σιος υπάλληλος σε μια τυχαία δημόσια υπηρεσία. Είναι ο θεματοφύλακας των θε
σμών και τα φαινόμενα που προανέφερα, συναστούν προσβολή των θεσμών. Γ ί αυ
τό τονίζουμε ότι πρέπει να αντισταθούμε σε αυτά τα επικίνδυνα φαινόμενα και να 
ζητήσουμε από την πολιτεία να πράξει το χρέος της για να είμαστε σε θέση να τα 
αντιμετωπίσουμε πριν μολυνθεί επικίνδυνα η ελληνική κοινωνία, και η Ελληνική 
Αστυνομία βεβαίως

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα τα τελευταία δυο χρόνια, αγωνίστηκε σθεναρά κα
τά της πολιτικής των Μνημονίων και των εφαρμοστικών τους νόμων. Συντάχθη
κε με τους αγώνες του λαού μας ενάντια στις αποφάσεις και τις επεμβάσεις ξένων 
θεσμικών και εξωθεσμικών κέντρων, απορρίπτοντας την προπαγάνδα τους ότι όλα 
αυτά γίνονταν στο όνομα της σωτηρίας της εθνικής οικονομίας και της αντιμετώ
πισης της δημοσιονομικής κρίσης
Απόδειξη ότι τα ίδια τα κόμματα που τα ψήφισαν, αναγκάστηκαν σε αυτά; τις εκλο
γές να αναδιπλωθούν και να μιλήσουν για επαναδιαπραγμάτευση και για αποτυ
χία στην ουσία της πολιτικής που εφάρμοσαν. Μένει βέβαια να δούμε στη νέα φάση 
στην οποία μπήκε η πολιτική ζωή, τι αλλαγές μπορούν να επιφέρουν.
Ως Π.ΟΑΣ.Υ. επισημάναμε την καταστροφική πολιτική των περικοπών και αγω
νιστήκαμε για να γίνει πράξη το κεντρικό σύνθημα του προηγούμενου συνεδρίου 
μας «Ανασυγκρότηση τώρα της Αστυνομίας με όρους κοινωνίας - Η εντεινόμενη 
ανασφάλεια σήμερα, παγώνει την ελπίδα για το αύριο».
Αυτό λέγαμε πριν ένα χρόνο από το ίδιο αυτό βήμα και είμαστε ικανοποιημένοι δι

ότι καταφέραμε να γίνει σαφές σε όλους ότι χωρίς ασφάλεια, ανάπτυξη δεν μπορεί 
να υπάρξει στη χώρα μας.

Καταφέραμε σε κάποιο βαθμό να συγκρατήσουμε την αποψίλωση των κεκτημέ- 
νων μας αλλά βεβαίως δεν είμαστε ικανοποιημένοι, διότι δεν αποτρέψαμε τις αρνη
τικές επιπτώσεις των μνημονιακών νόμων, που υποτιμούν τη ζωή και των ένστο
λων, όχι μόνο με όρους οικονομίας, αλλά και κοινωνικής αξιοπρέπειας 
Οι μισθοί πείνας η περιθωριοποίηση του ένστολου, η υπηρεσιακή του υποβάθμι- 
ση και το εντεινόμενο επαγγελματικό έλλειμμα αντανακλούν αρνητικά στην καθη
μερινή του επίδοση, αλλά και στην προσωπική συγκράτησή του και αυτό ασφαλώς 
δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.
Μπορεί δε να δοκιμαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να 
αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αντέξουμε στη λαίλαπα της κρίσης και 
να βγούμε νικητές από τις μάχες που καλούμαστε να δώσουμε στο προσεχές και στο 
απώτερο μέλλον.
Στεκόμαστε όρθιοι γιατί το δίκιο είναι με το μέρος μας Το ψέμα και η υποκρισία δεν 
πτόησαν το ηθικό μας. Απεναντίας μας πείσμωσαν να αγωνιστούμε με μεγαλύτερη 
ένταση και αποφασιστικότητα και αυτό είχε θετικά αποτελέσματα για τα μέλη μας 
και για την ελληνική κοινωνία οε τελική ανάλυση.
Αυτή είναι η αλήθεια και το συνδικαλιστικό μας κίνημα δεν δικαιούται σε αυτήν 
την κρίσιμη καμπή της ιστορίας του, να πέσει στην παγίδα κανενός αυτόκλητου 
σωτήρα είτε εμφανίζεται με τον μανδύα της δήθεν ενότητας ενώ την βία ώρα συ
ντηρεί τα διασπαστικά σχέδια του παρελθόντος είτε παριστάνει το μάγο στην ευρύ
τερη σκακιέρα της πολιτικής και της οικονομίας.
Πέθαναν αυτοί. Τους πήρε το ποτάμι της οργής και της αγανάκτησης και όσο mo 
γρήγορα συνειδητοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες του λαού είτε ομιλούμε για 
το αστυνομικό σώμα είτε για το σώμα ολόκληρης της κοινωνίας τόσο mo γρήγορα 
θα συνταχθούν με τις υγιείς δυνάμεις εκείνες που αγωνίζονται με αρχές και αξίες 
για την κατάκτηση διάφανων και υψηλών στόχων.
'Ομως μέσα σε αυτό το δύσκολο Km μοναχικό πολλά; φορές μονοπάτι, αυτονόητο 
είναι ότι απαιτείται σύνεση Km προσοχή στο βηματισμό μας γιατί οι καιροί είναι πο
νηροί Km λάθη δεν επιτρέπονται σε κανέναν μας
Εμείς από τη δική μας σκοπιά, για να πετύχουμε τους στόχους μας ανανεώνουμε 
όχι μόνο το οπλοστάσιό μας αλλά Km τον ίδιον μας τον εαυτό, το mo ισχυρό όπλο 
της Ομοσπονδίας μας που είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας το στελεχικό μας δυ
ναμικό σε όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις παλιές Km νέες 
Έχουμε ήδη ανοίξει το ζήτημα της ενδυνάμωσης του αγώνα μας με τις νέες δυ
νατότητες που προσφέρει η νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία περισσότερων 
Πρωτοβαθμίων Ενώσεων, για την αντιπροσωπευτικότερη ανάδειξη των οργάνων 
μας με την απλή αναλογική, αλλά Km με την αναζήτηση νέων μορφών κινητοποι
ήσεων, όπως το δικαίωμα των αστυνομικών στην απεργία, που αναπτύξαμε εμπε
ριστατωμένα στο Διευρυμένο Γενικό Συμβούλιο της 8ης Φεβρουάριου 2012 στη
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ΓΑΔΑ, ένα θέμα ρήξης με to χθες to οποίο και αήμερα θα ξανασυζητήσου- 
με στο συνέδριό μας
Αγωνιζόμαστε από την ίδρυση μας για να έχει φωνή ο Έλληνας Αστυνομι
κός αλλά και για να αισθάνεται ασφαλής ο συμπολίτης μας τον οποίο θέ
λουμε συμπαραστάτη και συνεργάτη στο δύσκολο έργο που μας έχει αναθέ
σει η ελληνική πολιτεία.
Από τη γέννηση του συνδικαλιστικού μας κινήματος -το γνωρίζουν οι πα
λιοί, το επαναλαμβάνω για να το μαθαίνουν και οι νέοι συνάδελφοι, διότι η 
αίθουσα επαναλαμβάνω, κατακλύζεται από νέο, ελπιδοφόρο αίμα αγνών συ
ναδέλφων μας συνδικαλιστών, που εκπροσωπούν την συντριπτική πλειο- 
ψηφία του σώματος πλέον- ότι πρώτο μας μέλημα ήταν και είναι οι καλές 
μας σχέσεις με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά και με την ίδια 
την ελληνική κοινωνία, μέσα από μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης και 
επικοινωνίας Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε στις πιέσεις 
και δεν θα ήμασταν σε θέση να αποκρούσουμε τις υπονομεύσεις και τις δο
κιμασίες που μας επεφύλαξε και μας επιφυλάσσουν κατά καιρούς τα κατε
στημένα συμφέροντα.
Θέσαμε θέματα, «ξύσαμε πληγές», «σπάσαμε αυγά», θίξαμε ζητήματα τα
μπού, «απαγορευμένα» με τους όρους του αστυνομικού κατεστημένου. Εί
παμε ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός», όταν άλλοι χειροκροτούσαν και περιορί
ζονταν στις δάφνες της ολυμπιακής αστυνομίας του 2004.
Αλήθεια, ποιος τολμούσε, πριν μερικά χρόνια, να θέσει το ερώτημα «τι αστυ
νομία θέλουμε και για τι τη θέλουμε»;
Ζητήσαμε από την πολιτεία να απαντήσει στο καίριο αυτό ερώτημα και να 
το κάνει μάλιστα θεσμοθετημένα, με διάλογο, μέσω μιας διακομματικής επι
τροπής ώστε με τον πιο επίσημο τρόπο να καταγραφούν οι θέσεις των πο
λιτικών κομμάτων.
Σήμερα διεκδικούμε τη συνολική μεταρρύθμιση και την ψήφιση ενός νό
μου πλαισίου για τη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας 
Μιλήσαμε για εκδημοκρατισμό της αστυνομίας Δεν έχουμε εδώ ανοικτά ζη
τήματα; Δεν αντιλαμβανόμαστε ότι τα φαινόμενα παραβίασης των ανθρω- 
πίνων δικαιωμάτων, ο μη σεβασμός των δικαιωμάτων των ίδιων των συνα
δέλφων μας και η παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας είναι επιζήμια 
για όλους;
Καταδικάσαμε τη βία και μάλιστα από όπου κι αν προέρχεται; Ποιος τολμού
σε να κάνει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για τη βία;
Δοκιμαζόμενοι, λοιπόν, αλλά μη καμπτόμενοι προχωρήσαμε ξανά και ξανά, 
κρατώντας ψηλά τη σημαία του αγώνα, έχοντας απέναντι μας πολλές φορές 
δυστυχώς και ορισμένους εκπροσώπους της πολιτείας συμπεριλαμβανομέ
νων τελευταία και των τροϊκανών, που ήρθαν εδώ με άλλες προτεραιότητες, 
συνθλίβοντας τις δικές μας ανάγκες και τις δικές μας απαιτήσεις 
Είναι γνωστός ο αγώνας μας σε όλα τα επίπεδα και δεν θα μακρηγορήσω. 
Υπάρχουν άλλωστε λεπτομερείς αναφορές στον Διοικητικό Απολογισμό που 
σας έχει διανεμηθεί.
Θα υπενθυμίσω, ωστόσο, σε όλους τους δυο κεντρικούς άξονες των διεκδι- 
κήσεών μας που εξακολουθούν να ισχύουν και να καθορίζουν την συνδικα
λιστική μας τακτ ική και το επόμενο διάστημα:
Ζωτικής σημασίας ζήτημα για την Ελληνική Αστυνομία είναι η εξαίρεσή 
της από τις περικοπές δαπανών και δεν το λέμε αυτό για συντεχνιακούς λό
γους για να ικανοποιηθούν άμεσα τα οπτονομικά μας αιτήματα Το τονίζου
με διότι οι περικοπές έχουν ξεπεράσει τα επίπεδα «συναγερμού». Τη διάλυση 
τη βιώνουμε. Το ξεπούλημα της Ελληνικής Αστυνομίας θέλουμε να αποτρέ
ψουμε. Την απαξίωση των ένστολων θέλουμε να αποσοβήσουμε. Το αγαθό 
της ασφάλειας θέλουμε να κατοχυρώσουμε, χωρίς να κλείνουμε το μάτι στις 
ιδιωτικές εταιρείες σεκιούριτι.
Θεωρούμε δεδομένες τις δεσμεύσεις του πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά 
και των άλλων πολίτικοιν αρχηγών για το ειδικό μισθολόγιο των Αστυνο
μικών ότι δεν πρέπει να περικοπεί άλλο αλλά να αποκατασταθούν οι αδικί
ες Επίσης ότι πρέπει να αναγνωριστεί η επικινδυνότητα του επαγγέλμα
τος μας
Γί αυτά δεν επανερχόμαστε, τελεία και παύλα. Την επόμενη εβδομάδα πρέ
πει κιόλας να ρυθμιστούν.
Δεύτερο ζωτικής σημασίας ζήτημα, είναι η μεταρρύθμιση της Ελληνικής 
Αστυνομίας όπως την έχουμε περιγράφει από πέρυσι στην επιστημονική 
ημερίδα που κάναμε στην Αθήνα, αναπτύσσοντας παρουσία της πολιτικής 
και φυσικής ηγεσίας τη μελέτη που έκανε για την ΠΟΑΣΥ ο Γιώργος Πα- 
πακωνσταντής Δυστυχώς η ηγεσία καθυστέρησε να προωθήσει την αναδι
οργάνωση της αστυνομίας ξέρουμε ότι έχει προκηρυχθεί ένας διαγωνισμός

για τη σύνταξη μιας μελέτης χωρίς όμως διακομματική σύνθεση, που μαται
ώθηκε στη συνέχεια για τυπικούς όπως μας λένε λόγους 
Εμείς έχουμε τις επιφυλάξεις μας και τις προσεχείς ημέρες θα εκθέσουμε τον 
προβληματισμό μας στον νέο υπουργό, διότι δεν μπορούμε να δεχθούμε ημί
μετρα, αποσπασματικά μέτρα, πολύ δε περισσότερο, τη διαιώνιση αυτής της 
εκκρεμότητας Για μας αποτελεί λυδία λίθο, κομβικό σημείο με στόχο την 
επανίδρυση της Ελληνικής Αστυνομίας
Κλείνοντας την ομιλία μου, θέλω να πιστεύω ότι τα πολιτικά κόμματα που 
στηρίζουν την σημερινή κυβέρνηση με τον ένα ή άλλο τρόπο συμφωνούν 
απολύτως με αυτούς τους στόχους μας
Είμαι δε βέβαιος ότι και τα άλλα κόμματα κατανοούν και στηρίζουν αυτές 
μας τις επιλογές και από τη θέση της αντιπολίτευσης θα μας βοηθήσουν 
στον αγώνα μας.
Με γνώμονα το συμφέρον των συναδέλφων μας με γνώμονα το δημόσιο 
ουμφέρον, το συνδικαλιστικό μας κίνημα έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμ- 
βάλει στην ανόρθωση της Ελληνικής Αστυνομίας και στην κατάταξή της σε 
μια θέση αντάξια του ρόλου της και κυρίως των πολύτιμων υπηρεσιών που 
μπορεί να προσφέρει.
Όλα αυτά φυσικά, εφόσον τα συν του συνδικαλιστικού μας αγώνα, συν-ται- 
ριαστούν με τη συν-έγερση όλων ενάντια στη συντριβή, που με μαθηματική 
ακρίβεια οδηγούμαστε, αν δεν ακυρωθούν οι καταστροφικές αποφάσεις των 
προηγούμενων κυβερνήσεων και αν δεν αλλάξει πορεία η Χώρα. Σας ευχα
ριστώ για την προσοχή σας

ΨΗΦΙΣΜΑ 22ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.ΑΣ.Υ.
... Μόνο με το δοκιμασμένο δρόμο του αγώνα μπορούμε να εξασφαλίσουμε 

μια βιώσιμη προοπτική σε προσωπικό-οικογενειακό και υπηρεσιακό-επαγ- 
γελματικό επίπεδο, ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ την επίλυση και των κάτωθι ζητη- 
μάτων-αιτημάτων, για μια αστυνομία, σύγχρονη, δίκαιη και δημοκρατική, 
που θα είναι σε θέση να υπηρετεί τον Έλληνα Πολίτη, όπως επιτάσσουν το 
Σύνταγμα και οι Νόμοι του κράτους μακριά από παρωχημένα δόγματα και 
αντιλήψεις άλλων εποχών.
Λ ΘΕΣΜΙΚΑ
1. Αναθεώρηση του άρθρου 23 του Συντάγματος και απάλειψη του απόλυτου 
περιορισμού για το δικαίωμα της απεργίας στους αστυνομικούς
2. Αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος με έμπρακτη 
διασφάλιση της αβλαβούς για το αστυνομικό προσωπικό εκτέλεσης των 
καθηκόντων του, με την απαρέγκλιτη εφαρμογή του Π.Δ. 45/2008 περί 
Υγιεινής και Ασφάλειας
3. Μοναδικός τρόπος εισαγωγής στις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας μέ
σω των Πανελλαδικών εξετάσεων με το ισχύον αξιοκρατικό σύστημα.
4. Επαρκής αριθμός εισαγωγής αστυνομικών κατ’ έτος στις σχολές της 
Ελληνικής Αστυνομίας μόνο μέσω των Πανελλαδικών εξετάσεων και 
με προκήρυξη εισαγωγής για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 3.000 θέσεων 
αστυφυλάκων, έτσι ώστε στοιχεκοδώς να αναπληρωθούν στο ελάχιστο 
τα κενά των οργανικών θέσεων εξαιτίας της αθρόας συνταξιοδότησης 
του προσωπικού που βαίνει γεωμετρικά αυξανόμενη. Διασφάλιση της 
υπηρεσιακής εργασιακής πορείας αυτών από τη νόθευση και μεταφορά 
αστυνομικών αρμοδιοτήτων.
5. Αναβάθμιση εκπαίδευσης των Δοκίμων των Σχολών του Σώματος ώστε 
να πραγματοποιούν ουσιαστική εκπαίδευση με κύριο προσανατολισμό την 
πλήρη επαγγελματική κατάρτισή τους και όχι να χρησιμοποιούνται για 
εκπαίδευση πραγματικής υπηρεσίας με μισθό κατά πολύ μικρότερου από 
του ανειδίκευτου εργάτη.
6. Μεταρρύθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας με:
α) Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Ανακατανομή αστυνομικού προσωπικού με 
καινούργιο οργανόγραμμα, χωρίς κριτήριο εντοπιότητας. 
β) Αναβάθμιση-Επανακαθορισμό του συστήματος εκπαίδευσης 
μετεκπαίδευσης ,της εξειδ&ευσης και δια βίου εκπαίδευσης Διαβάθμιση 
-  αντιστοίχιση των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας με ΑΕΙ -  ΤΕΙ και 
ίδρυση Αστυνομικού Πανεπιστημίου.
γ) Αναθεώρηση ισχύοντος συστήματος κρίσεων-προαγωγών και υπηρεσιακή 
εξέλιξη των αστυνομικών με ένα αξιοκρατικό αδιάβλητο και δίκαιο σύστημα, 
δ) Επαναπροσδιορισμό του ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας και απαλλαγή 
αυτής από τα ξένα προς την αποστολή της έργα.
7. Άμεση αντιμετώπιση των αρνητικών για τους αστυνομικούς συνεπειών 
από την εφαρμογή του Νόμου 3169/2003 και ίδρυση - λειτουργία των 
επιβαλλόμενων απ’ αυτόν σκοπευτηρίων σε κάθε έδρα Αστυνομικής
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Διεύθυνσης και εμπέδωση των διατάξεων του νέου αυτού νομικού πλαισίου 
σ’ ό,τι αφορά τη χρήση των όπλων.
8. Θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων και για το προσωπικά της 
Ελληνικής Αστυνομίας για την απάμβλυνση των ανισοτήτων σε βάρος του 
σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους.
9. Δημιουργία Λεσχών Εστίασης σε κεντρικές υπηρεσίες των Δ/νσεων 
Αστυνομίας Βορειοανατολικής , Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής 
και σε όλες τις έδρες των Γ ΑΔ.Π. και επέκταση των ήδη υπαρχόντων για 
την σίτιση ιδίως νέων συναδέλφων που οι μηνιαίες αποδοχές τους είναι 
πενιχρές.
Β ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
1. ΣΤΟΠ στις νέες περικοπές του πενιχρού μισθού μας. 'Οχι στο νέο 
«φτωχολόγιο- μισθολόγιο» με την περαιτέρω μείωση κατά μ. ο. 10% των 
ετήσιων αποδοχών μας που επιβάλλει η δανειακή σύμβαση (Ν.4046/2012) 
και τα συνοδευτικά της μνημόνια.
2. Αρση του παγώματος των μισθολογικών προαγωγών -  προσαυξήσεων 
και του χρονοεπιδόματος, διότι αδικεί κατάφορα τα χαμηλόβαθμα στελέχη 
που λαμβάνουν ελάχιστες βαθμολογικές προαγωγές έναντ ι των αντίστοιχων 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
3. Διαμόρφωση και βελτίωση του μισθολογίου μας με εισαγωγικό μισθό του 
αστυφύλακα 1300 ευρώ για πενθήμερη εργασία:
Το υφιστάμενο (ισχύον σήμερα μισθολόγιο των Στρατιωτικών-Σωμάτων 
Ασφαλείας) δημιουργεί ανισότητες και αδικίες μεταξύ των στελεχών εξ’ αι
τίας:
α. της αφετηρίας (μονάδας) που δεν ξεκινάει ή αρχίζει από τον Αστυφύλακα- 
Λιμενοφύλακα-Πυροσβέστη (Λοχία), αλλά η μονάδα είναι από τον 
Ανθυπολοχαγό με σχέση 0,76 προς 2,60 του αστυφύλακα (Λοχία) έως Α’ 
ΓΈΕΘΑ,
β. των συντελεστών, που δεν είναι ορθολογικά αναλογικοί και δίκαιοι για 
όλους τους βαθμούς,
γ. των βαθμολογικών-μισθολογικών προαγωγών που δεν είναι ανάλογες και 
αντίστοιχες με τις Ένοπλες Δυνάμεις.
δ. του δεδομένου ότι οι τακτικές αποδοχές μας έχουν 45% επιδόματα και 
η χορηγούμενη επί σειρά ετών εισοδηματική πολιτική υπολογίζονταν και 
καταβάλλονταν ως ποσοστό μόνο στο Βασικό Μισθό.
Γι αυτό ΖΗΤΟΥΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ μισθολόγιο δίκαιο χωρίς ανισότη
τες και αδικίες, με νέα δυναμική που θα δίνει όραμα και προοπτική στην οι
κονομική αναβάθμιση των αστυνομικών, ειδικότερα των νέων Αστυφυλά- 
κων-Υπαξιωματικών-Αξιωματικών.
Με αφετηρία εισαγωγής τον Β.Μ. του Αστυφύλακα -  Λιμενοφύλακα -  Πυ
ροσβέστη -  Υπαξιωματικού (Λοχία) που θα αρχίζει από την μονάδα και:
Με δικαιότερους συντελεστές, ορθολογικά, σε αναλογική βάση.
Με σταδιακή κατάργηση-ενσωμάτωση όλων των τακτικών επιδομάτων.
Με θεσμοθέτηση:
α  Πραγματικής αμοιβής για την πέραν του πενθημέρου εργασία και 
εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας για Κυριακές, εξαιρέσιμες αργίες, 
υπερωρίες, νυχτερινά, 
β. Επιδόματος επικίνδυνης εργασίας
4. Άμεση καταβολή των οφειλομένων εκτός έδρας και ενιαιοποίηση του 
τρόπου αποζημίωοης για όλες τις εκτός έδρας μετακινήσεις με υποχρεωτική 
προκαταβολή του συνόλου του αντιστοιχούντος ποσού στους δικαιούχους 
πριν την αναχώρησή τους
5. Την οριστική ρύθμιση των δόσεων -  συμβάσεων των στεγαστικών 
δανείων.
6. Την επέκταση του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών και για τους 
ένστολους με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις -  ευεργετήματα, που 
χορηγήθηκε σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους του Κράτους
Γ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ
1. 'Οχι στην μνημονιακή σύνδεση του ασφαλιστικού των ένστολων με το 
προσδόκιμο ζωής (Δεν ισχύει πουθενά στον κόομο, ούτε στην Γερμανία της 
καςΜέρκελ).
2. Χαρακτηρισμός του επαγγέλματος του αστυνομικού ως επικίνδυνου και 
ανθυγιεινού με την χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης εργασίας
3. Θεσμοθέτηση της 25ετίας ως θεμελιώδες συνταξιοδοτικό δικαίωμα των 
αστυνομικών παθόντων εν ώρα υπηρεσίας ή εξσιτίας αυτής με άμεση χρήση 
και απόδοση πλήρους συντάξεως με μπόνους (αυξημένων συντελεστών 
-  κλιμακίων υπολογισμού της σύνταξης καθ’ όλη την διάρκεια του 
εργασιακού βίου ισόποσου με 40 έτη ασφάλισης.
4. Δυνατότητα αναγνώρισης ως συντάξιμου χρόνου για τους ένστολους με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που δόθηκε στο Δημόσιο τομέα για την 
αναγνώριση τέκνων αποκλειστικά και μόνο σε όσους εισήλθαν σε μεγάλη 
ηλικία στο Σώμα προς συμπλήρωση των 40 ετών ασφάλισης ή 60 ετών όριο 
ηλικίας Γενικής αποστρατείας.
5. Την αναπλήρωση των απωλειών που υπέστησαν τα Ταμεία μας και ο

ερανικός λογαριασμός στο Ίδρυμα Παιδικών Εξοχών από την απομείωση 
των αποθεματικών τους λόγω του PSI με εξυγίανση όλων των υπαρχόντων 
επικουρικών ταμείων και ταμείων αρωγής με λογιστική ενοποίηση και 
βελτίωση των παροχών, σύμφωνα με τις δυνατότητες κάθε ταμείου μετά 
από αναλογιστική μελέτη και την αναλογική εκπροσώπησή μας στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Σ.. Καμία περαιτέρω μείωση στις κύριες και 
επικουρικές μας συντάξεις.
Ειδικότερα για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού την κατάργηση του Ν. 
1911/1990 και ελπίζουμε να ξεπεράσει τα όποια οικονομικά προβλήματα βιω
σιμότητας που αντιμετώπισε, με τις δυσάρεστες και επώδυνες ρυθμίσεις που 
έγιναν (μείωση παροχών -  αύξηση εισφορών) και να εξακολουθήσει να απο
δίδει κανονικά τα μερίσματα χωρίς καθυστέρηση, καθώς επίσης και την εξό
φληση του ΒΟΕΑ όπου ο αριθμός των αιτήσεων για χορήγηση έχει παγώσει 
περισσότερο από τρία (3) έτη. Για το Τ .Ε Α Π Α Σ Α  (τέως ΤΑΑΣ. -  ΕΦΑ
ΠΑΞ) την κατάργηση των 31 ετών ασφάλισης για τη χορήγηση και την προ
σαρμογή του στο χρονικό πλαίσιο τμηματικά που θέτει ο Ν. 3865/2011.
6. Εξομοίωση των συναδέλφων που πέτυχαν στο διαγωνισμό του 1989, αλλά 
προοελήφθησαν το 1994, με τους υπόλοιπους της ίδια σειράς οι οποίοι είχαν 
καταταγεί από το 1989.
7. Δημιουργία ξεχωριστού ταμείου κύριας ασφάλισης μισθωτών όλων 
όσων εργάζονται στο Δημόσιο Τομέα και όχι την ένταξη μας στο Ι.ΚΑ 
νεοπροσλαμβανομένων από το έτος 2011.
8. Διεκδικούμε το δικαίωμα να έχουμε δωρεάν πρόσβαση στις υπηρεσίες 
υγείας χωρίς να πληρώνουμε για την υγειονομική περίθαλψη με ενιαίο 
Κλάδο Υγείας για όλο το Αστυνομικό Προσωπικό.
Δ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
1. Επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ με κατάργηση της 
έκτακτης ειδικής εισφοράς στο ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ για 
μισθωτούς -συνταξιούχους και καθορισμός νέας φορολογικής κλίμακας με 
πρόσθετα κλιμάκια
2. Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας 
Ε ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα καταδικάζει με τον mo κατηγορηματικό 
τρόπο ακραία φαινόμενα ρατσιστικής βίας κοινωνικών αποκλεισμών και 
φασιστικών συμπεριφορών-προκλήσεων, επιβεβαιώνοντας την αταλάντευ- 
τη πίστη του στα ιδανικά της δημοκρατίας στις πανανθρώπινες αξίες και 
στις αρχές του Συντάγματος της Χώρας μας για μια ασφαλή και ειρηνική 
κοινωνία, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς με σεβασμό στη διαφορετικό
τητα του άλλου και με αισθήματα αλτρουισμού και αλληλοβοήθειας

Ασφάλεια κιιριακών εγκαταστάσεων Β'ΑΑ Δωδεκάνησου
Κύριε Αρχηγέ, η ΕΑ.Υ. Βορείου Δωδεκανήσου με το επισυναπτόμενο υπ' 
αριθ. 14/12 από 02/07/2012 έγγραφό της καταγγέλλει την αδράνεια των Δι
οικήσεων της Β’ ΑΔ. Δωδεκανήσου και AT. Κω για ελλιπή επιθεώρηση 
του χώρου της αποθήκης οπλισμού του AT. Κω, καθώς άγνωστοι εισήλθαν 
στον συγκεκριμένο χώρο και αφαίρεσαν υπηρεσιακό οπλισμό και σαν απο
τέλεσμα συνάδελφος να τεθεί σε διαθεσιμότητα
Καίτοι εδώ και δύο έτη από το συγκεκριμένο χώρο έχουν γίνει (4) αποδρά
σεις με τους κρατούμενους να επωφελούνται των πεπαλαιωμένων εγκατα
στάσεων με τους φθαρμένους τοίχους και τα σκουριασμένα κάγκελα, δυστυ
χώς η Διοίκηση δεν προέβη στις επιβεβλημένες ενέργειες για το σοβαρό αυτό 
ζήτημα της ασφάλειας των εγκαταστάσεων τόσο για τους συναδέλφους μας 
όσο και για τους κρατουμένους και παρότι ο χώρος αυτός είναι εξωτερικός 
και άμεσα προσβάσιμος σε όλους ενώ δεν διαθέτει ούτε τα στοιχειώδη, δηλα
δή πόρτα ασφαλείας συναγερμό, κάμερες κλπ.
Κύριε Αρχηγέ, παρακαλούμε για την καθοριστική παρέμβασή σας για την 
αντιμετώπιση του ζητήματος λαμβάνοντας υπόψη τις καίριες επισημάνσεις 
της Ε ΑΥ. Βορείου Δωδεκανήσου.

Δημοσιεύματα για την εκλογική προτίμηση των αστυνομικών
Κύριε Υπουργέ, η προτίμηση ψήφου των αστυνομικών κατά τις δύο πρό
σφατες εθνικές εκλογές αποτέλεσε αντικείμενο δημοσιογραφικών αναφο
ρών και συμπερασμάτων που διαμόρφωσαν στην κοινή γνώμη την άποψη 
ότι οι αστυνομικοί ψήφισαν συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα.
Η δημόσια προβολή μιας άκριτης γενίκευσης που αλλοιώνει τον χαρακτήρα 
της συνταγματικής κατοχύρωσης της προσωπικής -  μυστικής προτίμησης 
χάριν της έγερσης στερεοτυπικών αντιλήψεων για τηλεοπτική εκμετάλλευ
ση στοχοποίησε το σύνολο των αστυνομικών.
Αφορμή έδωσε η διαδικασία των ειδικών εκλογικών καταλόγων. Το γεγονός 
-  πέραν πολλών προφορικών οχλήσεων των μελών μας -  καταγγέλλει εγ- 
γράφως με το επισυναπτόμενο από 21/06/2012 έγγραφό της η Ένωση Αστυ
νομικών Υπαλλήλων Λάρισας προτείνοντας η άσκηση του εκλογικού δικαι
ώματος των αστυνομικών να πραγματοποιείται οε τμήματα ετεροδημοτών. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς υλοποίηση της συγκεκριμέ-
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νης πρότασης που αφορά την προστασία και την εξάλειψη των ερεισμάτων 
που μπορεί να οδηγησουν σε εκμετάλλευση -  όπως mo πάνω αναφέραμε- της 
εκλογικής διαδικασίας Προς αποφυγήν της όποιας παρερμηνείας η πρόταση 
δεν σχετίζεται με καμία διάθεση εσωστρέφειας και αποφυγής δημόσιας κρι
τικής για την εσωτερική κατάσταση του Σώματος την οποία επιβάλλουν οι 
αρχές της Δημοκρατίας

Φύλαξη ποινικών κρατουμένων στα Αστυνομικά Κρατητήρια
Η ΕΑΥ. Ροδόπης με το υπ’ αριθ. 345/12 από 21/06/2012 έγγραφό της κα
ταγγέλλει στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης τον τρόπο και την δι
άρκεια κράτησης των ποινικών κρατουμένων στο AT. Κομοτηνής Μια 
παράμετρος του προβλήματος είναι και η άρνηση παραλαβής από τα σω
φρονιστικά καταστήματα των ποινικών κρατουμένων, ζήτημα το οποίο με 
τα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας έχουμε επανειλημμένως αναδείξει, πλην 
όμως καμία πρωτοβουλία, ούτε μέτρο δεν εκδηλώθηκε ή τουλάχιστον δεν 
γνωστοποιήθηκε για τη αντηιετώπιση αυτών. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι 
στα κρατητήρια του AT. Κομοτηνής τα οποία είναι χωρητικότητας (15) 
ατόμων, κρατούνται αυτή τη στιγμή (32) άτομα. Τα δύο εξ αυτών είναι γυ
ναίκες και ως εκ τούτου διατάχθηκε η μεταγωγή τους προς κράτηση στα 
κρατητήρια του Τ.Σ.Φ. Ιάσμου, τα οποία προορίζονται για την παραμονή δι
οικητικών κρατουμένων.
Τα κρατητήρια του AT. Κομοτηνής δεν είναι ούτε Τμήμα Μεταγωγών, ού
τε παράρτημα Δικαστικών Φυλακών αλλά έχουν μετατραπεί σε τέτοια, κα
θότι σ’ αυτά επί μεγάλο χρονικό διάστημα κρατούνται τουλάχιστον διπλάσι
οι της χωρητικότητάς των κρατούμενοι, με απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής 
με προβλήματα υγείας χωρίς δυνατότητα προαυλισμού. Ένας εκ των ποινι
κών κρατουμένων κρατείται στα κρατητήρια του AT. Κομοτηνής από αρ
χές Φεβρουάριου 2012, (3) εκ των ποινικών κρατουμένων κρατούνται από 
τον Μάρτιο του 2012, (4) εκ των ποινικών κρατουμένων κρατούνται από 
τον Απρίλιο του 2012, (8) εκ των ποινικών κρατουμένων κρατούνται από 
τον Μάιο του 2012 και οι υπόλοιποι (16) ποινικοί κρατούμενοι παρελήφθη- 
οαν κατά το μήνα Ιούνιο 2012.
Τα αστυνομικά κρατητήρια δεν αντέχουν άλλους κρατουμένους Παρακα- 
λούμε για την παρέμβασή σας προς άμεση προώθηση των ποινικών κρατου
μένων που κρατούνται στα κρατητήρια των Αστυνομικών Υπηρεσιών στα 
Σωφρονιστικά Καταστήματα για τα οποία αυτοί προορίζονται, μέσα στον 
απόλυτα προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνο, αλλά και για τη 
δυνατότητα άρνησης παραλαβής τους από τις αστυνομικές υπηρεσίες όταν 
στα κρατητήρια παρατηρείται πληρότητα αλλά και όταν δεν πληρούνται οι 
προβλεπόμενες προδιαγραφές και οι όροι υγιεινής και ασφάλειας

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11-07-2012 
ΣΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ 
«ΕΙΠΑ-ΕΙΠΑ Ξ’ ΕΙΠΑ»

Πραγματοποιήθηκε (11-7-2012) η πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομο
σπονδίας μετά τη συγκρότησή του σε σώμα με κύριο αντικείμενο την άμεση 
δρομολόγηση εκείνων των ενεργειών και δράσεων που επιβάλουν τα προ- 
τάγματα του ψηφίσματος του 22ου Πανελλαδικού Συνεδρίου για την υλο
ποίησή τους στο σκληρό και αγωνιώδες πεδίο των μετεκλογικών εξελίξεων 
από τις στυγνές απαιτήσεις των διεθνών δανειστών.
Διαρροές - αναφορές στα ΜΜΕ περί επικείμενης απαλλοτρίωσης του υπο
λείμματος που απέμεινε στις αποδοχές των ένστολων από την διετή επέλα
ση του δρεπανηφόρου άρματος της τρόικας εξήγειρε ηλεκτρισμένη αγανά
κτηση στο ενδεχόμενο της απευκταίας επιβεβαίωσης του βαθύτερου φόβου 
τους πως μάταια ήλπισαν ότι κάτι μπορεί να γίνει για την ανάσχεση της ισο- 
πέδωσής τους
Ήδη η Ομοσπονδία, σε κοινό αγωνιστικό μέτωπο με όλες τις Ομοσπονδίες 

των Σωμάτων Ασφαλείας αναμένει από την Κυβέρνηση την διάψευση τέ
τοιων νοσηρών σεναρίων σε ευθυγράμμιση των προεκλογικών δεσμεύσε
ων του κ. Πρωθυπουργού, ζητώντας την στήριξη όλων των πολιτικών κομ
μάτων ώστε να μην αναγκαστούμε, κατά την κρίσιμη και τεταμένη περίοδο 
που διανύουμε, να προασπίσουμε αγωνιστικά την αξιοπρέπειά μας ευρισκό
μενοι αντιμέτωποι με το «είπα-είπα ξ’ είπα».

Το Δ.Σ. μετουσιώνοντας την κραυγή αγωνίας των συναδέλφων -ΔΕΝ 
ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ- σε αιχμή δόρατος του αγώνα του, διατράνωσε προς 
κάθε κατεύθυνση την σταθερή, κάθετη και αποφασιστική συλλογική απαί
τηση ΓΙΑ ΦΡΕΝΟ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΙΧΡΟΥ ΜΙΣΘΟΥ 
ΜΑΣ έχοντας ως θεμέλιο κανόνα την πρόταση των Ομοσπονδιών των Σω-
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μάτων Ασφαλείας για το μισθολόγιό τους Επιπλέον, για να ξεθολώσουν τα 
νερά, στιγμάτισε την τεχνηέντως διακινούμενη ταύτιση του μισθολογίου 
των Σωμάτων Ασφαλείας με τα ειδικά προνόμια ειδικών μισθολογίων που 
αδιαφανή στόχο έχουν την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης και τον 
αποπροσανατολισμό της από τις ιδιαίτερες και επικίνδυνες ιδιαιτερότητες 
του αστυνομικοί! λειτουργήματος με τους εκατοντάδες νεκρούς και τραυ
ματίες υπέρ του καθήκοντος
Έθεσε δε, ως λογικά επιβεβλημένη προτεραιότητα, την άμεση συνάντηση 

με το Οπτονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης αλλά και με τη νέα πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ώστε 
να υπάρξει μία πρώτη επίσημη ενημέρωση για τις προθέσεις της Κυβέρνη
σης όχι μόνο στο καυτό ζήτημα των αποδοχών μας αλλά και στην αντιμε
τώπιση θεσμικών αδικιών και μείζονων εργασιακών προβλημάτων που 
διαβρώνουν το επιθυμητό, θεωρητικά τουλάχιστον, υψηλό επίπεδο ετοιμό
τητας στο οποίο πρέπει να βρίσκονται τα στελέχη και τα οποία αντιστοιχούν 
σε ελάχιστο ή μηδενικό κόστος Το ηθικό των συναδέλφων έχει καμφθεί και 
πρέπει με καλή διάθεση να βρεθεί τρόπος ανάτασής του. Στρεβλώσεις που 
σχετίζονται με την διατάραξη μιας σταθερής ομαλής ροής για τις μεταθέσεις 
στον τόπο συμφερόντων, παραβιάσεις του κανονισμού του χρόνου εργασίας 
-με την έκδοση υπηρεσίας αν όχι μία φορά την εβδομάδα, τουλάχιστον τμη
ματικά δύο φορές για το χρονικό διάστημα της εβδομάδας να τίθεται όχι ως 
πρωτοποριακό αίτημα αλλά ως επιτακτική αναγκαιότητα για να αναπνεύ- 
σει λίγο ο μάχιμος συνάδελφος ειδικά στο κέντρο-, άσκοπες και υπέρμετρες 
μετακινήσεις πρακτικές της άτεγκτης μεταβίβασης ευθυνών με παγιωμένο 
το μέτρο της θέσης σε διαθεσιμότητα για το παραμικρό, οι απαράδεκτες συν
θήκες στα κρατητήρια, η αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης με πεπα
λαιωμένες αντιλήψεις και μεθόδους της Διοίκησης όπως αυτής των αιφνι
διαστικών μετακινήσεων είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα αυτονόητα 
ζητήματα που απαιτούν αγώνα για την υπεράσπιση του αυτονόητου.
Όλα αυτά θα τεθούν και στην νέα Αστυνομική Ηγεσία αφού μετέλθουμε 

την περίοδο των κρίσεων για τις οποίες πρέπει να θεσπιστεί πλαίσιο κριτη
ρίων με μόνο γνώμονα την παραγωγή έργου με μια διαδικασία αξιοκρατική 
και αδιάβλητη που δεν θα επιδέχεται αμφισβήτηση. Και δεν εννοούμε παρα
γωγή έργου την πλήρωση αριθμού ποσοστώσεων στην βεβαίωση παραβάσε
ων του τύπου «φέρε μου πέντε ζώνες και τέσσερα κράνη». Το πλαίσιο αυτό 
θα πρέπει να αποτελεί απαίτηση και της νέας Ηγεσίας 
Το θηρίο της εγκληματικότητας που τρέφεται από τις απάνθρωπες συνθή
κες της κρίσης με την φτώχεια, την ανέχεια και την ανασφάλεια να διαλύ
ουν την κοινωνική συνοχή, δεν τιθασεύεται από απογυμνωμένους θεσμι
κά και οικονομικά αστυνομικούς υπαλλήλους από τους οποίους από τη μία 
απαιτείται-δικαίως- να ορθώσουν αντεγκληματικό φραγμό και από την άλ
λη η Πολιτεία να τους απαξιώνει μετατρέποντας τους ίδιους και την λει
τουργία των Υπηρεσιών τους σε ανήμπορους παρίες 
Στο σημείο αυτό τονίστηκε για μια ακόμη φορά ότι επειδή τα προβλήματα 
της κοινωνίας θα χειροτερεύουν με εκρηκτικές συνέπειες τασσόμαστε κατη
γορηματικά εναντίον της χρησιμοποίησης μας ως κατασταλτικού μηχανι
σμού απέναντι στους διαμαρτυρόμενους πολίτες, καταδικάζοντας κάθε πρά
ξη αυθαιρεσίας διότι είμαστε και εμείς δοκιμαζόμενοι και δεν ευθυνόμαστε 
για αυτή την κατάντια της πατρίδας μας από την διαχρονική επικράτηση 
της ανομίας ,της διαφθοράς και της φαυλοκρατίας 
Το Δ.Σ. απασχόλησαν και τα άλλα ζητήματα που είναι καταγεγραμμένα στο 
Ψήφισμα, ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά όπως και αυτό της διασφάλισης- 
με τα συμπεράσματα αναλογιστικής μελέτης που παρήγγειλε η Ομοσπον
δία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - της λειτουργίας του Ιδρύματος 
Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας που χορηγεί βοηθήματα αντί εράνου, 
σε αναξιοπαθούντες συναδέλφους και υπέστη συντριπτικό πλήγμα από το 
«κούρεμα» των αποθεματικών του. Η περίοδος που διανύουμε είναι πολύ 
κρίσιμη γι’ αυτό και το Δ.Σ. εξέπεμψε σήμα συναγερμού για ετοιμότητα και 
εγρήγορση όλων των συναδέλφων με ενδεχόμενη την έκτακτη σύγκληση 
του Γενικού Συμβουλίου όλων των Πρωτοβαθμίων Οργανώσεων της Χώ
ρας την στιγμή που θα απαιτηθεί έναρξη συνεχών, κλιμακούμενων και αυ
ξανόμενης έντασης δράσεων και κινητοποιήσεων με ορίζοντα την Διεθνή 
Έκθεση της Θεσσαλονίκης Οι Κυβερνώντες γνωρίζουν τι νόμους έχουν 
ψηφίσει και τι έχουν εξαγγείλει προεκλογικά Και εμείς γνωρίζουμε πώς δι- 
αβιούμε και τι περνάμε καθημερινά στην υπηρεσιακή μας δράση.
Ούτε ηττοπάθεια- ούτε μοιρολατρία. Η πίστη στον καλό και δίκαιο αγώνα 
που διεξάγουμε είναι η δύναμή μας για να μπει φραγμός στην ισοπέδωση και 
να αντιστρέφουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. ΜΠΟΡΟΥΜΕ



Επιβολή Πειθαρχικών Ποινών για το «Πόθεν Έοχες»
Κύριε Αρχηγέ', με το υπ’ αριθ. 305/8/1 από 11-7-2012 επισυναπτόμενο έγ
γραφό της η Ε ΑΥ. Φλώρινας, με σαφή και περιεκτικό τρόπο παραθέτει τα 
κοινά ερωτήματα των χιλιάδων συναδέλφων που παρά την αθώωσή τους 
στα αρμόδια δικαστήρια στα οποία παραπέμφθηκαν για μη υποβολή του 
«πόθεν έοχες» έτους 2007, τιμωρήθηκαν κατόπιν πειθαρχικά με μεγάλο ή 
μικρό χρηματικό πρόστιμο.
Για μια ακόμη φορά επικράτησαν οι «αρχές» της υπηρεσιακής αβελτηρίας 
που προτίμησε την παγίδευση των συναδέλφων στον “ιστό” της απρόσω
πης εφαρμογής του γράμματος του νόμου από την διερεύνηση της πραγ
ματικής αιτίας του φαινομένου και της προστασίας των υπόχρεων από τις 
δεδομένες συνέπειες που το κοινό περί δικαίου αίσθημα προσδιορίζει ότι 
δεν τους αναλογούν.
Επιπρόσθετα, αντί να λήξει η παράλογη ταλαιπωρία τους μετά την ποινι
κή απαλλαγή τους, η επιβολή πειθαρχικής ποινής σε όλους μεταλλάσει το 
αίσθημα της αδικίας που ήραν τα αρμόδια δικαστήρια σε στοχευμένη απα
ξίωση της προσωπικότητας του αστυνομικού τον οποίο η ευθυνοφοβία της 
τυπολατρίας αντιμετωπίζει ως «παραπτωματία».
Επειδή η καταφυγή των συναδέλφων στα διοικητικά δικαστήρια για την 
θεραπεία της άδικης πειθαρχικής ποινής για το συγκεκριμένο ζήτημα επι
φέρει και κόπο- ψυχικής βασάνου- αλλά και μεγάλα έξοδα, παρακαλούμε 
για τις δικές σας ενέργειες ώστε να αποσοβηθεί η απόδοση δικαίου βάσει 
προκαθορισμένης “γραμμής” τόσο για την αποκατάσταση των αδικιών 
που έχουν συντελεστεί όσο και για την αντιστροφή του αρνητικού κλίμα
τος που έχει δημιουργηθεί.

[  ΠΕ

t  Αντιστράτηγος ε.α. Αθανάσιος Γκοτσΰπουλος. Γεννήθηκε το έτος 
1947 στα Καλάβρυτα Αχαΐας Κατετάγη το 1966 και υπηρέτησε σε διάφορες 
υπηρεσίες των ΑΔ. Ρεθύμνου, Κυκλάδων, Μεσσηνίας Εύβοιας Αχαΐας 
Ατωλίας και της Γ Α Δ . Αττικής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 
Απεβίώσε την 31-5-2012.

t  Υποστράτηγος ε.α. Χρυσόστομος Παπαγεωργίου. Γεννήθηκε το 
έτος 1931 στην Καρδίτσα. Κατετάγη το 1956 και υπηρέτησε σε διάφορες 

υπηρεσίες της ΓΑΔ. Αττικής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. 
Απεβίωοε την 17-4-2012.

t  Ταξίαρχος ε,α. Περικλής ΙΙετρόπουλος. Γεννήθηκε το έτος 1923 
στην Κέρκυρα Κατετάγη το 1945 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες 
των ΑΔ. Ιωαννίνων, Αχαΐας Αρκαδίας και των ΓΑΔ. Αττικής ΓΑΔ.Π. 
Κρήτης ΓΑΔ.Π. Ηπείρου. Υπήρξε άγαμος Απεβίωοε την 3-2-2012.

t  Ταξίαρχος ε.α Κωνσταντίνος Σάββας. Γεννήθηκε το έτος 1957 στη 
Λάρισα. Κατετάγη το 1975 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες ων ΑΔ. 
Εύβοιας Μαγνησίας Λάρισας Φλώρινας Φωκίδας Ξάνθης Γρεβενών και 
Φθιώτιδας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίωοε την 23-6- 
2012 από παθολογικά αίτια

Κρίσεις -  προαγωγές στην Ελληνική Αστυνομία 
Κύριε Υπουργέ, με την υπ’ αριθ. 300/4/7 από 03/07/2012 ανακοίνωσή μας 
επισημαίναμε με δραματικούς τόνους την αδήριτη ανάγκη της ριζικής ανα
θεώρησης του διάτρητου συστήματος αξιολόγησης των στελεχών της Ελλη
νικής Αστυνομίας και σας καλούσαμε ως νέο υπουργό να κάνετε την υπέρ
βαση από το δικό σας μετερίζι.
Τα διαλαμβανόμενα στο επισυναπτόμενο Ψήφισμα της Έκτακτης Γενικής 
Συνέλευσης της ΕΑΥ. Ρεθύμνου αποτυπώνουν χαρακτηριστικά τη νοση
ρή κατάσταση, όπου πέραν της διάχυτης αγωνίας των συναδέλφων για το 
μέλλον του αστυνομικού μας οργανισμού, διατυπώνεται πλέον με ιδιαίτερη 
ένταση και η αγωνία της τοπικής και σκληρά δοκιμαζόμενης από το έγκλη
μα κοινωνίας όσον αφορά την καρατόμηση του Διευθυντή Ασφαλείας Ρε
θύμνου Νίκου Κουρμούλη, όπου κατάφερε με μεθοδευμένες προσπάθειες 
συνεπικουρούμενος από τους συνεργάτες του αστυνομικούς συντριπτικά 
πλήγματα κατά του εγκλήματος στο Ρέθυμνο.
Προ αυτής της κατάστασης το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι υποχρεω
μένο να ενισχύσει τις πρωτοβουλίες του για να δρομολογηθούν νομοθετήμα- 
τα που θα ενισχύουν αντί να καταβαραθρώνουν το κύρος των αξιωματικών 
και του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της Ελληνικής Αστυνομίας... 
Είναι στο χέρι σας να αδράξετε την ευκαιρία που σας προσφέρεται και να 
καινοτομήσετε πράγματι στον εκδημοκρατισμό των θεσμών και δη στη ριζι
κή αλλαγή του συστήματος κρίσεων και προαγωγών των αξιωματικών της 
Ελληνικής Αστυνομίας Άλλοι προκάτοχοί σας το υποσχέθηκαν αλλά δεν 
το έπραξαν.
Ως εδώ και μη παρέκει. Ο κατάλληλος αξιωματικός στην κατάλληλη θέση!

t Ανθυπασπιστής ε.α. (τέως ΕΧ) Ανδρέας Γιαννακόπουλος. Γεν
νήθηκε το έτος 1930 στην Αμφιλοχία Ακαρνανίας Κατετάγη το 1952 και 
υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της ΓΑΔ. Θεσσαλονίκης και της ΑΔ. 
Ακαρνανίας Υπήρξε έγγαμος και πατέρας ενός τέκνου. Απεβίώσε την 14-5- 
2012 από παθολογικά αίτια

t  Αρχιφύλακας Στέργιος Αϊβαζίδης. Γεννήθηκε το έτος 1970 στη 
Θεσσαλονίκη. Κατετάγη το 1991 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ Α Δ . Θεσσαλονίκης και της ΑΔ. Χαλκιδικής Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. Απεβίωοε την 17-6-2012 συνέπεια τροχαίου ατυχήματος

t  Αρχιφύλακας Εμμανουήλ Βολυράκης. Γεννήθηκε το έτος 1962 
στο Ηράκλειο. Κατετάγη το 1987 και υπηρέτησε σε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ Α Δ . Αττικής και της ΑΔ. Ηρακλέιου. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας δύο 
τέκνων. Απεβίωοε την 28-4-2012 από παθολογικά αίτια

t  Ειδικός Φρουρός Νικόλαος Καπαμάς. Γεννήθηκε το έτος 1982 
στην Αθήνα. Κατετάγη το 2008 και υπηρέτησε οε διάφορες υπηρεσίες της 
Γ Α Δ . Αττικής Υπήρξε άγαμος Απεβίώσε την 17-6-2012 συνέπεια τροχαίου 

ατυχήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

Τελικοί 19ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Α.Ε.Α.Ε.

Την 23-05-2012 στο Γήπεδο Καραϊσκάκη σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, έπεσε η αυλαία του 19ου Πρωταθλήματος 
Ποδοσφαίρου Αστυνομικών, που διοργάνωσε η Αθλητική Έ νω σ η  Αστυνομικών Ελλάδος. Στον μικρό τελικό αναμε
τρήθηκε η ομάδα της Δ .Α Α /Τ.Ε  Α  με την αντίστοιχη ομάδα του Α.Τ. Αγίου Δημητρίου με τους τυπικά  γηπεδούχους 

να παίρνουν τη ν ίκη  με σκορ 3-0.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της ΑΑΑ/Τ.Ε.Λ. αποτελούσαν οι: Συριώδης (65' Ταφίλης), Γραμματικόπουλος, Βαρσά- 
μης (80' Καραλής), Δασκάλου, Κοθράς, Τσεσμελής (46' Κ οκκαλάς), Μαμάκος (70' Καρναβιάς), Μητροφάνης, Αθανασέλος (75' 
Παπαδόπουλος Δ.), Παπαπέτρου (60' Κ αζιάνης), Κόκκαλης (85' Μπούκας).
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του AT. Αγ. Δημητρίου αποτελούσαν οι: Νικάκης, Κίσσας, Δήμος, Χαρδαλούπας, Καλύ
βας, Κουκουφίκης, (45' Κυριακίδης), Βαρελάς (55' Μπακαράς (65' Καζάς), Μακρής, Κουτούζογλου (74' Κουνατίδης), Δριτσού- 
λας (80' Παπαδημητρίου), Καραμήτρος (45' Μπλέτσας Χρ.).
Στο μεγάλο τελικό αναμετρήθηκε η ομάδα της Δ'νσης Μ εταγωγών με την αντίστοιχη ομάδα του A T . Βουλιαγμένης με τους 
τυπικά γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με τελικό σκορ 1-0 και 
να ανακηρύσσονται πρωταθλητές . Η  ομάδα της Δ/νσης Μεταγω
γώ ν από την αρχή του πρωταθλήματος αποτελούσε το μεγάλο φα
βορί, διαθέτοντας στο ράστερ της ποδοσφαιριστές που είτε αγωνί
ζονται, είτε είχαν αγωνιστεί στο παρελθόν στις Εθνικές κατηγορίες.
Η ομάδα του A.T. Βουλιαγμένης συνέχισε την ανοδική πορεία των 
τελευταίων ετών και μετά τις επιτυχίες της στα πρωταθλήματα 
8x8 της Αθλητικής Έ νω σης , την περσινή κατάκτηση του κυπέλ
λου έκανε την υπέρβαση με την πρόκριση της στον μεγάλο τελικό.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Δ/νσης Μεταγωγών αποτε
λούσαν οι: Παπαδόπουλος X., Μπλέτσας Ε., Δημάκης, Τρουπής, Πα
παδημητρίου, Αργάνης, Αγγελάκης, Δρόσος, Τζανέτος, Δούμας, Χαρα- 
λάμπους, Ευαγγελίδης, Βασιλάκης, Μπερτσάς, Νιφαδόπουλος, Γιωράς,
Σινάπαλος, Μαλιώρας ως αθλητές και οι Παπαδάκης Αλ. και Σκόπας I. 
ως προπονητές.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του AT. Βουλιαγμένης αποτε
λούσαν οι: Ούσιος, Δημητρόπουλος Ν., Χαντζής, Κοτροζίνης, Πα- 
ρασκευόπουλος, Παπαγεωργίου Απ., Μούργος, Βαφειάδης, Τσιβίκης,
Μαγγίζης, Δεβετζόπουλος, Βάτσιος, Καραλής, Δημητρόπουλος Γ., Κυ- 
ριακίδης Δ., Σταμούλης, Λουρής, Μόκαλης, Κούτης, Γιαννογλούδης,
Α άσκος ως αθλητές και ο Παπαγεωργίου Δ. ως προπονητής. Διαιτη
τής του αγώνα ήταν η κα. Λαμπαδαρίου, με βοηθούς την  κα. Κουτσού- 
μπου και την κα. Δέτση.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Ταξίαρχος της Δ/νσης 
Αστυνομίας Αθηνών Λυγιδάκης Ευθύμιος, ο Διοικητής της Δ/νσηςΜε- 
ταγωγών και Δικαστηρίων Αθηνών κ.ΚονταρίδηςΧρήστος,οΑστυνομικόςΔιευθυντήςτηςΔ'Υπο/νσηςΑστυνομίαςΒ/ΑΑτττκής 
Παναγόπουλος Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος των Παλαιμάχων Ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού κ. Γλύκας Αντώνιος και ο Πα
λαίμαχος ποδοσφαιριστής και σκάουτερ του Ολυμπιακού κ . Κοκολάκης Γεώργιος. Τιμητικές βραβεύσεις έγιναν στον Πρόεδρο 
του Συνδέσμου Διαιτητών Αθήνας κ. Βαρούχα Παναγιώτη, στον Αρχιδιαιτητή Ε.Π.Σ.Α. κ . Γιαννόπουλο Γεώργιο, στο Ιο Σκόρερ 
του πρωταθλήματος Τζανέτο Διονύσιο (Δ/νση Μεταγωγών), στο 2ο σκόρερ του πρωταθλήματος Γκιόλα Σταύρο (AT. Καλλιθέ
ας), στους υπευθύνους των ομάδων Α.Τ. Εξαρχείων (Τσουμάνη Περικλή ) και A T . Χολαργού (Χουλιάρα Παναγιώτη) για το ήθος

που έδειξαν οι ομάδες τους κατά 
τη διάρκεια του πρωταθλήματος. 
Τέλος ειδική βράβευση έγινε στον 
Πρόεδρο της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός 
κ. Μαρινάκη Ευάγγελο για την 
παραχώρηση του γηπέδου, με τι
μητική πλακέτα την οποία πα
ρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος 
του Σταδίου Καραϊσκάκη κ. Βασι- 
λειάδης Βασίλειος.
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Τελικός Κυπέλλου 
Ποδοσφαίρου Α.Ε.Α.Ε.

Στον τελικό' του Κυπέλλου 2012 της Αθλητικής 
Έ νω σης Αστυνομικών Ελλάδος η ομάδα της Δ/ 
νσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αττικής επιβε

βαίωσε τον τίτλο του φαβορί και κατάκτησε το τρόπαιο απέναντι στην αντίστοιχη του Α.Τ. Καλλιθέας με σκορ 4-0.
Τον αγώνα τίμησε με την παρουσία του ο Ταξίαρχος της Δ/νσης Μ εταγωγών Δικαστηρίων Αττικής κ. Κονταρίδης X. καθώς και ο 
Α/Δ' κ. Σκόπας I. Στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Αθλητικής Έ νω σης Αστυνομικών Αρχ/κας Καστανιώτης Δ. εξήρε την αγω
νιστικότητα και το πάθος των δύο ομάδων, έδωσε συγχαρητήρια στους νικητές αλλά και στους ηττημένους για το υψηλό επίπεδο 
ήθους που υπέδειξαν και ευχαρίστησε τους θεατές και όλα τα μέλη της αθλητικής ένωσης.

Τελικός Κυπέλλου Φιλίας 
Ποδοσφαίρου Α.Ε.Α.Ε.

Πρώτος τελικός για την καινούργια διοργάνωση 
του Κυπέλλου Φιλίας από την Αθλητική Έ ν ω 
ση Αστυνομικών Ελλάδος όπου η ομάδα της 

Υπηρεσίας Ασφαλείας Προέδρου της Δημοκρατίας κατά
κτησε το κύπελλο σε ένα συγκλονιστικό τελικό που κρί- 
θηκε στην παράταση επ ί του Α.Τ. Αμπελοκήπων.
Ο κανονικός αγώνας έληξε με το σκορ 3 -3 και χρειάστη
κε η ημίωρη παράταση για να μπορέσει να αποδείξει η Υ.Α.Π.Δ. πως είναι καλύτερη ομάδα. Το τελικό σκόρ του παιχνιδιού ήταν 5-3 
με την προεδρεία να κατακτά το πρώτο τρόπαιο στον ελπιδοφόρο θεσμό του Κυπέλλου Φιλίας.

Μεσογειακό Πρωτάθλημα Πάλης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 18 έως 20 Μαϊου το Μεσογειακό Πρω
τάθλημα Πάλης στη Λάρισα. Στη διοργάνωση πήραν μέρος 19 χώ
ρες και 250 αθλητές. Δύο από τους αθλητές της ελληνικής ομάδας υπη

ρετούν στην Ελληνική Αστυνομία και συγκεκριμένα στη Υ .Φ Α Α  Πρόκειται 
για τους Ηλία Μπούκη, ο οποίος αγωνίζεται στην κατηγορία των 84 κιλών και 
τον Κωνσταντίνο Βουρδάνο, ο οποίος αγωνίζεται στην κατηγορία των 96 κιλών.
Οι αγώνες ήταν πολύ δυνατοί διότι αφενός μεν όλοι οι αθλητές προετοιμάζονται για την 
Ολυμπιάδα και αφετέρου δε γιατί στις κατηγορίες συμμετείχαν Παγκόσμιοι Πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες. Οι εν λόγω δύο αθλη
τές πάλεψαν με ψ υχή  και κατάφεραν να πάρουν και οι δύο μετάλλια. Ο Μ πούκης κατετάγη 3ος καθώς πάλεψε στο μικρό τελικό και 
κέρδισε στα σημεία τον αντίπαλό του και ο Βουρδάνος κατετάγη 2ος παλεύοντας στον τελικό χωρίς όμως να καταφέρει να κερδίσει 
τελικά το Σέρβο αντίπαλό του.

Τελικός Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης Ε.Δ. και Σ.Α.

Η ομάδα καλαθοσφαίρισης της Ελληνικής Αστυνομίας κατάφερε για μια ακόμη χρονιά να δια
τηρηθεί στην κορυφή. Στον τελικό του πρωταθλήματος Ε.Δ. και Σ Α  που διεξήχθη τη  Δευ
τέρα (11-6-2012) στο κλειστό γυμναστήριο του Αγάλεω, η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 

νίκησε την αντίστοιχη ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος με τελικό σκορ 80-47.
Ο προπονητής της Ελληνικής Αστυνομίας Παναγιώτης Αριδάς δήλωσε: «Έχουμε καταφέρει να εί
μαστε μια καλή παρέα και να ευχαριστιόμαστε αυτό που κάνουμε. Η καλή χημεία όλα αυτά τα χρό
νια είναι το συστατικό της επ ιτυχίας Τα παιδιά έχουν ταλέντο σε αυτό που κάνουν και οι περισσό
τεροι παίζουν σε εθνικές κατηγορίες. Στα πρωταθλήματα Ε.Δ. και Σ Α  τα τελευταία χρόνια είμαστε 
οι καλύτεροι».
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν οι: Αριδάς Π. ως 
προπονητής και οι Κωνσταντώνης (22π.), Τσούτσος (14π.), Βελιζιώτης (9π.), Νίκος (8π.), Μπάκας
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(7π.), Γεωργοπαπαδάκος (7π.), Καλανχωνέας (6π.), Μπογδανίδης (4π.), 
ΚανέλΑης (3π.) και Συγλέτος ως αθλητές.
Με την ομάδα χης Αστυνομίας δεν αγωνίστηκαν στον τελικό λόγω τραυ
ματισμού οι Θεός, Παλαιολόγος, Ντακούλιας, Θύμιος και Κουιίδης. 
Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Πυροσβεστικού Σώματος 
αποτελούσαν οι: Μυλωνάς I. ως προπονητής και οι Υφαντής (17π.), 
Κουτσός (8π.), Πετρούλας (8π.), Νχεφούδης (4π.), Ράπτης (4π.), Κων
σταντίνου (2π.), Κουκουζέλης (2π.), Κακαλέτρης (2π.), Γυφτοκώστας, 
Αντιπάτης και Σταθόπουλος ως αθλητές.

Τελικός Πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Ε.Δ. και Σ.Α.

Η ομάδα ποδοσφαίρου χης Ελληνικής Αστυνομίας επικράτησε στον τελικό 
του πρωταθλήματος Ε.Δ. και Σ.Α., της αντίστοιχης ομάδας του Στρατού 
Ξηράς με τελικό σκορ 3-2. Στον αγώνα που διεξήχθη το Σάββατο (26-5-2012 

) στην Κάτω Αχαγιά, οι αστυνομικοί- ποδοσφαιριστές αν και βρέθηκαν να χάνουν 
στο πρώτο ημίχρονο με σκορ 2-0 κατάφεραν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή στο 
δεύτερο ημίχρονο και να κατακτήσουν τον τίτλο μετά από 18 χρόνια.
Την αντιπροσωπευτική ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελούσαν οι: 
Τζουραμάνης, Μπλέτσας, Μητροφάνης, Διαμαντής (46' Αγγελάκης), Αργάνης, Με- 
θενίτης (70'Τααμπίρας), Μούργος (85' Σαμαράς), Μητρόπουλος (62'Μπιτσάνης), 
Τζανέτος, Ταμπάκης, Τρουπης.

Την αντιπροσωπευτική ομάδα του Στρατού Ξηράς αποτελούσαν οι: Αλεξόπουλος, Αθανασίου (57Τσατίδης), Κατράνας (91Ήε- 
ρογαμβράκης), Ζώνας, Πετκάκης, Γεωργίου, Καραλής (81'Θεοδοσίου), Κοιλιάρας (67Τούτσης), Χατζής, Γεωργιάδης, Αθανασιάδης.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου 10.ΟΟΟμ.

Στις 3 Ιουνίου 2012 στο Δημοτικά Στάδιο Μεγάρων διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αν
δρών ΙΟ.ΟΟΟμ. Στο συγκεκριμένο αγώνα ο Υπαρχ/κας Χριστόφορος Μερουσης που υπηρετεί στην 
Υ .Φ.ΑΑ κατέκτησε την 1η θέση με επίδοση 30.51.78.

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου

Στις 15 και 16 Ιουνίου 2012 διεξήχθη στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (Ο.Α.ΚΑ.) το 
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Ανδρών - Γυναικών. Στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα πολλοί 
αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας διακρίθηκαν με 

κάποιους από αυτούς να έχουν θέσεις στο βάθρο απονομών.
Συγκεκριμένα:
-Στην Σφαιροβολία Γυναικών η Αστ/κας Χρυσή Μωυσίδου της 
Υ.Φ.Α.Α κατέκτησε την 1η θέση με επίδοση 15.49. Η διάκριση αυτή 
της δίνει και πρόκριση για το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Στίβου που 
θα διεξαχθεί στις 22 Ιουλίου στην Βουλγαρία.

-Στα δ.ΟΟΟμ. Ανδρών ο Υπαρχ/κας Χριστόφορος Μερούσης κατέλαβε την 3η θέση με επίδοση
14.47.55 μετά την 1η θέση που είχε καταλάβει στα ΙΟ.ΟΟΟμ Ανδρών 
στις 3 Ιουνίου στο Δημοτικό στάδιο Μεγάρων.
-Στα ΙΟΟμ. Γυναικών η Ειδ. Φρουρός Ανδριάνα Φέρρα της Υ.Φ.ΑΑ. 
κατέλαβε την 3η θέση με επίδοση 11.85
-Στη Δισκοβολία Γυναικών η Ειδ. Φρουρός Μαγδαληνή Κομότογλου που υπηρετεί στο A T. Αγ. Δημη- 
τρίου κατέλαβε την 3η θέση με επίδοση 46.79
-Στον Ακοντισμό των Ανδρών ο Υπαρχ/κας Γεώργιος 'Ηλτσιος της Υ.Φ.ΑΑ. κατέλαβε την 4η ( τέταρτη) 
θέση με επίδοση 70.26
-Στα 110μ με εμπόδια Ανδρών ο Υπαρχ/κας Αθανάσιος Χατζόπουλος της Υ.Φ.ΑΑ κατέλαβε την 5η θέση 
με επίδοση 14.75
- Στο επί κοντώ Ανδρών ο Υπαρχ/κας Μάριος Ευαγγέλου της Υ.Φ.ΑΑ. κατέλαβε την 6η θέση.
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Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Νέζερη

Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ Αντικυθήρων

Το 1900, το μικρό ελληνικό κράτος βρισκόταν σε απελπιστική  κα
τάσταση, έχοντας μόλις βγει από τον ταπεινω τικό ελληνοτουρκικό πόλε
μο του 1897. Το πώς, μέσα σε απίστευτα δυσχερές οικονομικό και πολιτικό 
πλαίσιο, με ανύπαρκτα  τεχν ικά  μέσα, και με ελάχιστους εθνικούς πόρους, 
κατάφερε να  ανταπεξέλθει σ την πρω τοφανή πρόκληση τη ς  ανέλκυσης του 
ναυαγίου τω ν Α ντικυθήρω ν, αποτελεί ένα -ακόμα- ελληνικό θαύμα. Η  μα
κροχρόνια και επ ίπονη επιχείρηση ολοκληρώθηκε χάρη  στην αυταπάρ
νηση  και τον γνήσιο πατριωτισμό, πέρα από οποιαδήποτε ρητορεία, μ ιας 
ομάδας ανθρώπων, π ου  ξεπέρασαν κατά  πολύ  τους εαυτούς τους, συμμετέ
χοντας σε ένα κατόρθωμα ιστορικό και ηρωικό.

66Μετά το τέλος της Θαλασσοταραχής, πρώτος καταδόθηκε ο Ηλίας 
Στάδιά της, ο οποίος οε βάθος 42 μέτρων αντίκρισε αρχαίο ναυάγιο, που 
καταλάμβανε έκταση 50 μέτρων και αποτελοϋνταν από χάλκινα και 
μαρμάρινα αγάλματα, διάφορα αγγεία και λείψανα μεγάλου πλοίου
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Η  μοναδικότητα και πολυττλοκότητα τον Μηχανισμόν εξακολονθεί έως και 
σήμερα να εντνπωσιάζει και να εξάπτει τη φαντασία και την περιέργεια"

Τ Ο  Χ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο  Τ Η Σ  Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Η Σ
Λίγο πριν το Πάσχα του 1900 δυο πλοιάρια Συμιακώ ν 

σφουγγαράδων προσάραξαν στην θέση «Πινακάκια», ΒΑ 
τω ν Α ντικυθήρω ν, 25 μέτρα από το ακρωτήριο «Γλυφάδια». 
Μ ετά το τέλος της θαλασσοταραχής, πρώ τος καταδύθηκε ο 
Η λίας Σταδιάτης, ο οποίος σε βάθος 42 μέτρω ν αντίκρισε αρ
χαίο ναυάγιο, που καταλάμβανε έκταση 50 μέτρω ν και απο
τελούνταν από χάλκινα  και μαρμάρινα αγάλματα, διάφορα 
αγγεία και λείψανα μεγάλου πλοίου. Ο δύτης απέσπασε το 
δεξί χέρι χάλκ ινου  αγάλματος. Σ τις  6-11-1900, ο καπετάνιος 
του σπογγαλιευτικού Δ ημήτριος Ελευθ. Κ οντός ενημέρωσε 
τον Υπουργό Εκκλησιαστικώ ν και Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, 
Σπυρίδω να Στάη για  το ναυάγιο. Τ ην επομένη ανακοίνωσε 
τη ν  ανακάλυψ η εγγράφως.

Τ Ο  Π Λ Ο Ι Ο
Τα φυσικά κατάλοιπα από το πλοίο, το οποίο ναυάγησε 

στα Α ντικύθηρα, είναι ελάχιστα, αν λάβει κάποιος υ π ’ όψ ιν  
το εκτιμώμενο μέγεθος του βάσει του όγκου και βάρους του 
φορτίου του. Αν και κάποια ευρήματα είναι χαρακτηριστικά 
για  τη ν  συγκρότηση και τη ν  εξάρτυση του, αυτά επιτρέπουν 
μόνον τη  μερική κατανόηση του. Α νελκύσθηκαν κατά την  
πρώ τη και δεύτερη ενάλια επιχείρηση (1900-1901 και 1976).

Η  χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα 14 προκρίνει ως 
χρόνο κοπής τω ν ξύλω ν γ ια  το πλοίο το έτος 220 π.χ. με από
κλιση +  - 40 ετών. Εάν η  μέτρηση αυτή  είναι αξιόπιστη, τό
τε το σκάφος τη ν  εποχή του ναυαγίου ήταν υπεραιωνόβιο 
και πεπαλαιωμένο. Εκτιμάται, όμως, από ειδικούς ότι ο μέ
σος όρος ζωής τω ν πλοίω ν αυτού του  είδους δεν υπερέβαινε 
τα 60 έτη  λόγω κυρ ίω ς τη ς  υπονομευτικής δράσης τω ν ξυλο- 
φάγω ν οργανισμών.

Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  Τ Η Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ
Τ Ο Υ  Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ  Τ Ω Ν  Α Ν Τ Ι Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν

Ο Μ ηχανισμός τω ν Α ντικυθήρω ν, από τους σπανιότε
ρους και πλέον πολυσύνθετους αρχαίους μηχανισμούς που 
μας έχουν διασωθεί, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκ
θέματα του Ε θνικού  Α ρχαιολογικού Μουσείου.

Το 1901 που ήλθαν στο φώς, στα νερά τη ς  θάλασσας τω ν 
Α ντικυθήρω ν, τα  μ ικρά οξειδωμένα θραύσματα του κάθε άλ
λο παρά εντυπώσιαζαν με τη ν  μορφή και τη ν  κακή διατήρη
ση τους. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε ώστε το σημαντικά και 
σπανιότατο αυτά εύρημα, όπως αποδείχτηκε αργότερα, να  
βρίσκεται, επ ί οχτώ  περίπου μήνες μετά τη ν  ανάσυρσή του, 
στην αφάνεια, στο Ε θνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, χω ρ ίς να  
του δώσει κανείς σημασία. Ο εντοπισμός τω ν θραυσμάτων, 
όμως, ανάμεσα στα άλλα ευρήματα του ναυαγίου και η  ιδιαι- 
τερότητά τους, με τους οδοντωτούς τροχούς και τ ις  επιγρα
φές, οδήγησαν από τη ν  πρώ τη στιγμή τους επιστήμονες σε 
παρατηρήσεις και επισημάνσεις που σχετίζονταν, όπω ς ήταν 
φυσικό, με το είδος, τη  χρονολόγηση και κυρ ίω ς με το σκοπό 
και τον τρόπο χρήσης του, θέμα που έδινε τη ν  ευκαιρία για  
πολλές συζητήσεις, συμφω νίες και συχνά  διαξιφισμούς με
ταξύ τω ν ειδικών. Η μοναδικότητα και πολυπλοκότητα  του

Μ ηχανισμού εξακολουθεί έως και σήμερα να  εντυπω 
σιάζει και να  εξάπτει τη  φαντασία και τη ν  περιέργεια, 
αλλά και να  προκαλεί τους αρχαιολόγους, ιστορικούς 
της τέχνης, φιλόλογους, αστρονόμους, φυσικούς, μαθη
ματικούς, μηχανικούς καθώ ς και τον απλό κόσμο, τό
σο, ώστε να  έχει αναχθεί ακόμα και σε ερμηνείες που 
κ ινούντα ι σε σφαίρες πέραν τω ν ανθρω πίνω ν επεμβά
σεων και δυνατοτήτω ν, συχνά  αφελείς. Τα στοιχεία που 
παρουσιάζει, αλλά και η  έλλειψ η παρόμοιων αντικειμέ
νω ν, συνέτειναν στη διατύπω ση πολλών και διαφορετι
κώ ν ερμηνειών. Θ εωρήθηκε αστρολάβος, πλανητάριο, 
όργανο ναυσιπλοΐας, μηχανικό  δρομόμετρο, αστρονομι
κό όργανο κ.τ.λ. Η διεπιστημονική μελέτη του από τους 
ειδικούς πέρασε από πολλά στάδια και η  συμβολή του 
καθενός σ την ερμηνεία του  αντικειμένου είναι πολύ ση
μαντική.

Σύμφω να με τον ημερήσιο τύπο  τη ς εποχής, ο πρώ 
τος, ο οποίος παρατήρησε το «αξιοπερίεργον» εύρημα με 
τους οδοντωτούς τροχούς, τ ις  επιγραφές και τα  ίχνη  ξύ
λου, ήταν ο πρώ ην υπουργός παιδείας Σπυρίδω ν Στά- 
η ς με τον έφορο τω ν αρχαιοτήτω ν Γαβριήλ Β υζαντι
νό. Σ τις 18 Μ αϊου του 1902 εντόπισαν θραύσματα του 
μηχανισμού ανάμεσα σε άλλα αταύτιστα μπρούντζινα  
κομμάτια που είχαν αφεθεί σε ένα κιβώτιο, προκειμένου 
να  εξεταστούν αργότερα από τους συντηρητές και τους 
άλλους ειδικούς, με τη  σκέψη ότι θα μπορούσαν να  ανή
κουν σε κάποια από τα χά λκ ινα  αγάλματα που  είχαν ήδη 
τραβήξει τη ν  προσοχή και δέχονταν τη  φροντίδα τους. 
Ο νομισματολόγος Ιω άννης Σβορώνος, στη δημοσίευση 
του ναυαγίου, αφού εξέτασε το εύρημα με τη  βοήθεια 
του αυστριακού Adolf Wilhelm, το συνέκρινε με τη ν  πε
ριγραφή που  έκανε τον 6ο αιώνα ο Ιω άννης Φ ιλόπονος 
ο Αλεξανδρεύς -σ το  «Περί τη ς  του  αστρολάβου χρήσε- 
ως και κατασκευής και τω ν εν αυτώ  καταγεγραμμένων, 
δηλαδή τ ι έκαστον σημαίνει». Το ονόμασε αστρολάβο 
σε ένα ξύλινο κιβώτιο, αναφέροντας «το περιεργότατον 
πάντω ν τω ν Α ντικυθηραϊκώ ν ευρημάτω ν είναι μ ηχά
νημα χαλκούν λίαν πολύπλοκον και πρωτοφανές, περί 
ου  σμικρόν μετά τη ν  ανακάλυψ ιν ετόλμησα ν α  γράψ ω  
τη ν  εικασίαν ότι είναι είδος τι αστρολάβου». Ο Wilhelm, 
αποκρυπτογραφώ ντας κάποιες επιγραφές σ την οπίσθια 
όψ η ενός από τα θραύσματα (θραύσμα Β), τ ις  χρονολό
γησε ανάμεσα στον 2ο αι. π.χ. και τον Ιο  ή  2ο m  μ.Χ.

Η  Ε Ρ Ε Υ Ν Α  Τ Ο Υ  Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο Υ  
Α Π Ο  Τ Ο  2 0 0 5  Μ Ε Χ Ρ Ι  Σ Η Μ Ε Ρ Α

Τ η ν περίοδο αυτή, λόγω  τω ν έντονω ν επιστημονι
κώ ν διαφω νιών που είχαν προκύψ ει στη διεθνή βιβλιο
γραφία και σ την αμφισβήτηση τω ν διαφόρων μοντέλω ν 
που είχαν αναπαραχθεί για  τη ν  ερμηνεία της πραγμα
τικ ή ς λειτουργίας του μηχανισμού και λόγω  του ότι η 
σύγχρονη τεχνολογία παρείχε προηγμένες τεχν ικές που 
είναι σε θέση να  εισέλθουν στα εσωτερικά σπλάχνα του 
μηχανισμού, χω ρίς να  τον καταστρέψουν, κρίθηκε από
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[  ΕΡΕΥΝΑ I

επιστημονική ομάδα απαραίτητη η επανεξέταση του μη
χανισμού.

Η  επανεξέταση του μηχανισμού πραγματοποιήθη
κε τον Οκτώβριο του 2005, με μ η  καταστροφικές τεχν ι
κές τη ς  τελευταίας τεχνολογίας, από μια ελληνοβρετανι- 
κή  ομάδα επιστημόνων (M.G. Edm unds, T .F reeth  του 
C ard iff U niversity και P.Haycock του  Keele University) 
σε συνεργασία με το Ε θνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
(Ε.Μ άγκου, Μ .Ζαφειροπούλου), το Π ανεπιστήμιο Α θη
νώ ν  (Χ,Μουσάς, Γ,Μ πιτσάκης), το Π ανεπιστήμιο Θεσ
σαλονίκης (Γ.Σειραδάκης) και τη ν  αμερικανική εταιρεία 
H ew lett-Packard. Σ τη  μελέτη αυτή  χρησιμοποιήθηκαν οι 
παρακάτω  τεχν ικές εξέτασης.
α ) Η  πολυω νυμ ική  ψ ηφ ιακή  απεικόνιση με κατάλληλη 
συσκευή τη ς  Α μερικάνικης εταιρείας H ew lett-Packard, 
Palo Alto USA (PTM  Done) (T.M alzbender, D.Gelb), 
β ) Η  ψ ηφ ιακή  φω τογράφηση (Κ Ξ ενικάκης), 
γ ) Η  τρισδιάστατη ακτινογράφηση με X-Ray 
Tomography) με συσκευή της Α γγλικής εταιρείας X-Tek, 
T ring  U K  (R. Hadland),
δ ) Η  χη μ ικ ή  ανάλυση (ποιοτική-ποσοτική) με τη ν  
τεχν ική  Spectrum  element-specific X-ray im aging 
(P.Haycock).

Τα πρώ τα σημαντικά αποτελέσματα τω ν 
τελευταίω ν ερευνώ ν με τ ις  νέες τεχν ικές δημο
σ ιεύτηκαν σε άρθρα διεθνούς φ ήμης επιστημο
ν ικώ ν  περιοδικών όπως, N atu re  (vols.444/30,
N ovem ber 2006,454/31 Ju ly  2008) και Scientific 
A m erican (vol.301, December 2009), ενώ πολλά 
άλλα δεδομένα έχουν καταχω ρηθεί στην ιστο
σελίδα A ntikythera- M echanism.gr.

Η  ομάδα αξιοποίησε τα συμπεράσματα τω ν 
προηγούμενω ν ερευνητώ ν και με τα  νέα  συ
γκλονιστικά  δεδομένα που προέκυψ αν με την  
εφαρμογή τω ν  νέω ν τεχνολογιώ ν κατέληξε στο συμπέρα
σμα ότι ο μηχανισμός είναι ένας αστρονομικός και ημε
ρολογιακός μηχανικός υπολογιστής και πλανητάριο, που 
χρησιμοποιούνταν γ ια  να  προβλέπονται οι θέσεις του ήλι
ου και τη ς σελήνης και τω ν τότε γνω στώ ν πλανητώ ν στον 
ουρανό. Στο εμπρόσθιο μέρος του Μ ηχανισμού υπάρχουν 
οι διαβαθμίσεις του  ηλιακού και του ζωδιακού κ ύκλου  οι 
οποίοι με δείκτες δήλω ναν τη  θέση του ήλιου και τη ς  σε

λή νη ς και τ ις  φάσεις τη ς  σελήνης.
Αποδείχθηκε η  ύπαρξη 30 γραναζιώ ν (27 στο θραύσμα 

Α) και από ένα στα θραύσματα B,C και D. Για το δικό τους 
μοντέλο προστέθηκαν ακόμη 7 γρανάζια τα  οποία ισχυρί
ζονται ότι υπή ρχα ν  αρχικά στο Μ ηχανισμό. Ε πιπλέον τω ν 
προηγούμενω ν λειτουργιώ ν αποκαλύφθηκε άτι ο Μ ηχανι
σμός μπορούσε να  προβλέπει και εκλείψ εις Η λιου και Σε
λή νη ς και επιπλέον εξιχνιάσθηκε η λειτουργία  τω ν περισ
σοτέρων γραναζιών. Ε κτός από τον  Μ ετω νικό κύκλο  της 
Σελήνης, διάρκειας 19 ετώ ν που  αντιστοιχούν σε 235 συ
νοδικούς μήνες, ένας άλλος κύκλος εξιχνιάσθηκε, 76 ετών, 
ο Κ αλλιππικός Κύκλος, που αντισ το ιχε ί στο τετραπλάσιο 
του Μ ετω νικού κύκλ ου  π λή ν  μιας ημέρας.

Σ υνεπώ ς ο μηχανισμός εκτελούσε τον ηλιακά, σελη
νιακά και ζωδιακό κύκλο, υπολόγιζε γνω στές αστρονομι
κές περιόδους όπω ς τον κύκλο  του  Μ έτωνα και του Σάρου, 
προέβλεπε εκλείψ εις ηλίου και σελήνης, κ ινήσεις πλανη
τώ ν και υπολογισμούς αρχαίω ν γεγονότω ν όπω ς ολυμπια
κο ί και άλλοι αγώ νες τη ς  ελληνικής αρχαιότητας, με πολ
λές επιγραφές-αναφορές στη λειτουργία  του. Η  ομάδα 
επίσης αποκρυπτογράφησε διπλάσιο αριθμό γραμμάτω ν 
και λέξεων σε σχέση με τους προηγούμενους ερευνητές 

και όπω ς προκύπτει από τ ις  πρώ τες μελέτες οι 
επιγραφές αποτελούν οδηγίες χρήσης του Μ η
χανισμού με αστρονομικές, μ ηχα νικές και γεω 
γραφ ικές αναφορές.

Ο τύπ ο ς γραμμάτω ν τη ς  ελληνικής γραφ ής 
τω ν επιγραφώ ν οδήγησαν τη ν  ομάδα σε μια πα- 
λαιότερη χρονολόγηση κατασκευής του Μ ηχα
νισμού, περίπου στο 150-100 π.χ.

Η  ερευνητική  ομάδα παρήγαγε ένα νέο ολο
κληρω μένο ψ ηφ ιακά μοντέλο λειτουργίας του 
μηχανισμού στηριζόμενη σε δεδομένα τω ν  μο
ντέλω ν του D.Price, του M .W rigth αλλά βελ

τιωμένο με τα νέα σημαντικά δεδομένα που προέκυψ αν 
από το A ntiky thera M echanism  R esearch Project 2005 και 
ετοιμάζει και ένα μεταλλικό μοντέλο.

Ο θρύλος γύρω  από το Μ ηχανισμό τω ν  Α ντικυθήρω ν 
συνεχίζεται... ]

Πηγή: Το ναυάγιο των Αντικυθήρων, το πλοίο, οι θησαυροί, ο 
μηχανισμός, έκδοση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

“Συνεπώς ο μηχανισμός ει-αελούοε τον ηλιακό, σεληνιακό και ζωδιακό κύκλο, 
υπολόγιζε γνωστές αστρονομικές περιόδους όπως τον κύκλο του Μέτωνα και 
του Σάρου, προέβλεπε εκλείψεις ηλίου και σελήνης, κινήσεις πλανητών και 
υπολογισμούς αρχαίων γεγονότων όπως ολυμπιακοί και άλλοι αγώνες της 
ελληνικής αρχαιότητας, με πολλές επιγραφές-αναφορές στη λειτουργία του
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ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
ΜΕΣΙΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

"Αληθινή α σ φ ά λ ισ η " “ COVER

Α Θ Η Ν Α  0 1 /11 /2 0 11

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

Έ π ε ιτ α  α π ό  επ ισ τα μ έν η  έρ ευ ν α  π ο υ  έγ ιν ε  σ τη ν  Α σ φ α λ ισ τ ικ ή  α γ ο ρ ά  σ χ ε τ ικ ά  μ ε  τη ν  π ρ ο σ φ ο ρ ά  τ ιμ ο λ ο γ ίο υ  
(κ λ ά δ ο ς  Α υ τ ο κ ιν ή τ ο υ ) γ ια  τα  μ έλ η  τη ς  Ε Λ .Α Σ . ,  κ α τ α φ έ ρ α μ ε  ν α  π ε τ ύ χ ο υ μ ε  τη  μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η  δ υ ν α τή  έκ π τω σ η  σ το  
τ ιμ ο λ ό γ ιο  μ έσ ω  τη ς  α ν ω τ έ ρ ω  ε τα ιρ ε ία ς .
Τ α  β α σ ικ ά  κ ρ ιτ ή ρ ια  τ η ς  έ ρ ε υ ν α ς  μ α ς  ε ίν α ι  α φ ε ν ό ς  μ ε ν  η α ξ ιο π ισ τ ία  τ ο υ ς ,  α φ ε τ έ ρ ο υ  δ ε  η ισ ο ρ ρ ο π η μ έ ν η  
σ χ έ σ η  μ ε τ α ξ ύ  υ π η ρ ε σ ιώ ν  κ α ι κ ό σ τ ο υ ς .

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

Ιπποι Β/Μ Α π λ ό  Π α κ έτο

1 -6
0 3

2 4 7 ,1 6
7 -8 2 7 7 ,3 1

9 -1 0 3 4 0 ,1 7 Αστική ευθύνη,
1 1 -1 2 3 4 4 ,1 8
1 3 -1 4 3 5 3 ,6 4 Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση

1 5 -2 0 4 0 1 ,8 5 συνεπεία  ατυχήματος,
2 1 -2 5 4 3 1 ,3 0

Π ροσω πικό ατύχημα
2 6 -3 0 4 4 3 ,2 6
3 1 -4 0 4 5 8 ,2 0

4 1 α ν ω 4 7 9 ,1 4

Ιπποι Β/Μ Πακέτο με επιλογή προαιρετικών καλύψεων

1 -6
0 3

2 2 9 ,7 2
7 -8 2 6 0 ,6 5

9 -1 0 3 2 5 ,1 8
1 1 -1 2 3 2 9 ,2 8 Α στική ευθύνη, Φ ροντίδα  - Ρυμούλκηση
1 3 -1 4 3 3 9 ,0 6

συνεπεία ατυχήματος μ ε  προσθήκη
1 5 -2 0 3 8 8 ,4 8
2 1 -2 5 4 1 8 ,7 0 προαιρετικώ ν καλύψ εω ν

2 6 -3 0 4 3 0 ,9 7
3 1 -4 0 4 4 6 ,3 2

4 1 α ν ω 4 6 7 ,8 1

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

0 3

1 -5 0 6 2 ,3 8
5 1 -1 2 5 1 0 1 ,9 8

1 2 6 -2 5 0 1 2 4 ,6 4 Αστική ευθύνη, Φ ροντίδα - Ρυμούλκηση

2 5 1 -5 0 0 1 5 7 ,4 6 συνεπεία ατυχήματος
5 0 1 -1 0 0 0 1 7 9 ,5 0
1 0 0 1 α ν ω 2 2 3 ,6 0

ΣΗΜ ΕΙΩ ΣΗ : Στις π ροαιρετικές καλύψεις θα υπάρχει αντίστοιχη έκπτω ση.

Ειδικά εκπτωτικά τιμολόγια και στους υπόλοιπους * Συμβουλευτικές και διαμεσολαβητικές υπηρεσίες
ασφαλιστικούς κλάδους * Ανάλυση αναγκών

* Αμεση ασφάλιση * Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Συμβάσεων
* Παράδοση ασφαλιστηρίου στο χώρο σας * Αποτελεσματική διαχείριση αποζημιώσεων

Για ο π ο ια δ ή π ο τ ε  π λ η ρ ο φ ο ρ ία  ή δ ιε υ κ ρ ίν ισ η  χ ρ ε ια σ τ ε ίτ ε , ε π ικ ο ιν ω ν ή σ τ ε  μ α ζ ί μ α ς .

Υ π εύ θ υ νο ς : Κ ος Τ σ α γκ α ρ ά κ η ς  Ιω ά νν η ς
Λ . Σ υ γ γ ρ ο ύ  6 9 , Τ .Κ . 1 1 7  4 5  - Α θ ή ν α
τη λ .: 801 .300 .3069 ,* 2 1 0  9 2 .3 3 .6 5 0  - fa x : 211 800 .21 .61
τη λ . α ν ά γ κ η ς : 6 9 4 4 .4 7 8 8 8 5
*Αστική χρέωση από όλη την Ελλάδα (από σταθερό) ή με χρέωση σταθερού Ελλάδος (από κινητό)

Μ ερικές από τις συνεργαζόμενες Ασφαλιστικές εταιρείες ε ίν α ι:

Α ΧΑ  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η , Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η  Α ΣΦ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η , A R A G , Α ΙΓ Α ΙΟ Ν  Α .Ε.Γ.Α., Α ΤΛ Α Ν ΤΙΚ Η  Ε Ν Ω Σ Η  ΑΕΓΑ, A TR A D IU S , Δ Υ Ν Α Μ ΙΣ  
ΑΕΓΑ, D E M C O , E .F .G  E U R O L IF E , E N T E R P R IS E , Ε Θ Ν ΙΚ Η  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η , Ε Υ Ρ Ω Π Η  ΑΕΓΑ, Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η  Π ΙΣ Τ Η , Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Η  
Ε Ν Ω Σ Η  - Μ ΙΝ Ε ΤΤΑ , E R G O  Α .Α .Ε .Ζ ., BUPA, C H A R T IS  Α .Ε ., ΙΝ Τ Ε Ρ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Α  ΑΕΓΑ, IN T E R A M E R IC A N  Α .Ε .Α .Ζ ., IN T E R A S C O  
Α.Ε.Γ.Α., IN T E R L IF E  ΑΕΓΑ, IN T E R N A T IO N A L  L IF E  ΑΕΓΑ, G E N E R A L I H ELLA S, G E R L IN G  H ELLA S, G R O U P A M A  Φ Ο ΙΝ ΙΞ , 
L L O Y D ’S  O F  L O N D O N , M ALAYAN IN C ., M E T L IF E  A L IC O , Υ Δ Ρ Ο Γ Ε ΙΟ Σ  ΑΕΓΑ, κ.α.



βιβλία
Επιμέλεια: Υ/Β Κων. Γ. Κούρος

ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
1821-1936
TOY GUNNAR HERING
ΕΚΔ.: ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 13, ΠΛΑΚΑ 
ΤΗΛ. 210-3221335, www.miet.gr

ροϊόν μακρόχρονης εξαντλητικής 
. -Μ-έρευνας, μεθοδικής σπουδής και 

γόνιμου στοχασμού, το βιβλίο αυτό εξι
στορεί τη  δημ ιουργία  και τους μετασχη
ματισμούς τω ν  ελληνικώ ν πολιτικώ ν 
κομμάτω ν κ ατά  τη ν  περίοδο 1821-1936. 
Ο συγγραφέας αναλύει τ ις  ιδεολογικές θέ
σεις και τα  προγράμματα τω ν κομμάτων, 
τους άρρητους στόχους και τ ις  πρακτικές 
πολιτικές αποφάσεις τους, τη ν  οργανω τι
κή  δομή, τ ις  προπαγανδιστικές μεθόδους 
και τ ις  αντιπαραθέσεις τους. Α ντιμετω 

πίζοντας κ ρ ιτ ικ ά  τη ν  παλαιότερη ιστοριογραφία, η οποία 
προσέγγιζε συνήθω ς το κομματικό φαινόμενο με αρνητι
κή προδιάθεση, επισημαίνει τ ις  μεθοδολογικές αδυναμίες 
τω ν ιστορικώ ν ερμηνειώ ν που  υπερτονίζουν το ρόλο τω ν 
προσω πικώ ν φιλοδοξιών, τω ν  εξωτερικών επιρροώ ν ή 
τω ν πελατειακώ ν σχέσεων. Η  ανάλυσή του δεν περιορίζε
ται στο κομματικό και πολιτικό σύστημα αλλά προεκτεί
νετα ι σ την κο ινω νική  δομή, τη ν  οικονομία, το ιδεολογι
κό και πνευματικό  κλίμα  και τ ις  κο ινω νικές συγκρούσεις 
τη ς  εποχής. Το βιβλίο αποτελεί επομένως και μ ια  εκτενή  
εισαγω γή σ την π ολ ιτική  ιστορία τη ς  νεότερης Ελλάδας.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΣΩΣΗ
ΤΗΣ ΒΑΣΩΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΚΔ.: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 28,14231, Ν. ΙΩΝΙΑ,
ΤΗΛ. 210-3840905

Δέσποινα και ο Ορφέας. Δυο άνθρω ποι άγνωστοι 
μεταξύ τους. Ο ι δρόμοι τους διασταυρώ νονται μέσα 

από ένα τραγικό  συμβάν: μ ια  πυρκαγιά . Η  Δέσποινα σώ
ζεται, ενώ  ο σω τήρας τη ς  πυροσβέστης, ο Ορφέας, μπα ί
νει βαριά τραυματισμένος σε καταστολή. Κ αθ’ όλη τη  δι
άρκεια τη ς  νοσηλείας του, η  Δέσποινα τον  επισκέπτετα ι 
καθημερινά και του  μ ιλά  πίσω α π ’ το διαχω ριστικό τζά

μι του θαλάμου, π ιστεύοντας πω ς τη ν  ακού
ει. Η  μ νήμ η  τη ς  ελευθερώνει ήχους, χρώ μα
τα  και μυρω διές από εκείνα τα  χρόνια  που  
ο κόσμος ή τα ν  ολότελα φωτεινός. Π αράλλη
λα, αντιμετω πίζει τη  ζωή τη ς  και τους γύρω  
τη ς α π ’ τη ν  αρχή. Θα πρέπει να  περάσει μέ
σα από μια δεύτερη “φ ω τιά ”, εσωτερική αυ
τή  τη  φορά, γ ια  να  επανεκτιμήσει τη ν  ίδια 
τη  ζωή, σ την  πιο απλή  και καθημερινή  μορ
φ ή  της, σ την οποία ελάχιστη σημασία έδινε

πριν. Θα καταφέρει η  Δέσποινα ν ’ αναβαπτιστεί; Θα σω
θε ί εντέλει ο Ορφέας;

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
& ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΚΩΝ/ΝΟΥ Π. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (24410 29733, 
6972843809, e-mail: triantafilloukonCo hotmail.com) & 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ (6978894129, 
e-mail: nikstam2009(</ hotmail.com)

f t  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
j ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΛΕΓΧΟΝ 

& ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Ι ί ___ r
ι Μ λ

Η συγγραφ ή  αυτού  του βοηθήμα
τος έγ ινε με στόχο τη ν  αναβάθ
μιση τη ς  παρεχόμενης εκπαίδευσης 

τω ν  συνάδελφω ν μας μη  ανακριτικώ ν 
υπαλλήλω ν, οι οποίοι πρέπει να  γνω ρ ί
ζουν ότι σε κάθε σύνηθες περιστατικό, 
που εκ τω ν πραγμάτω ν θα επιληφθούν, 
όπω ς προσαγωγές, έλεγχος καταστημά
τω ν, αναζήτηση-σύλληψ η γνω σ τώ ν ή 
αγνώ στω ν δραστών κλοπώ ν, ληστειώ ν 
κ.τ.λ., σ ύλληψ η διωκομένων, σ ύλληψ η  κατόχω ν ναρκω 
τικ ώ ν  ουσιών, σ ύλληψ η  αλλοδαπών γ ια  διάφορα αδική
ματα, σ ύλληψ η ατόμω ν που  οπλοφορούν παράνομα κ.τ.λ., 
κάποιος α π ’ αυτούς θα είναι ο βασικός μάρτυρας κ ατηγο
ρίας στο δικαστήριο.

Γ ια το λόγο αυτό η  ύ λ η  το υ  βοηθήματος προσαρμό
στηκε σ τις ανάγκες αυτές, κ α θ ’ όσον καταγράφει τη ν  
αστυνομ ική  πραγματικότητα  και αναφέρεται σε θέματα 
καθημερινής πρακτικής, προσφέροντας τ ις  απαραίτητες 
γνώ σεις σχετικά  με τη ν  σωστή συμπλήρω ση τω ν δελτίω ν 
παραβάσεων πάσης φύσεως, τη ν  σύνταξη τω ν  εκθέσεων 
προφορικής μηνύσεω ς, τ ις  ένορκες εξετάσεις αστυνομ ι
κώ ν γ ια  διάφορα αδικήματα, τ ις  εκθέσεις συλλήψεω ς, τ ις  
εκθέσεις συλλήψ εω ς και βεβαιώσεως πλημμελήματος επ ' 
αυτοφώ ρω  και τ ις  εκθέσεις παραδόσεως και κατασχέσεως, 
εκθέσεις τ ις  οποίες υπογράφει ο επ ιληφθείς αστυνομικός 
και καλό είναι να  ξέρει «που βάζει τη ν  υ πογραφ ή  του». 
(ΕΝ ΤΟ Σ Α ΤΤ ΙΚ Η Σ , Δ Υ Ν Α Τ Ο Τ Η Τ Α  Α Π ΑΛ Λ Α ΓΗ Σ  Ε Π Ι
Β Α Ρ ΥΝ Σ Η Σ  ΕΞΟ ΔΩ Ν ΤΑΧΥΔΡΟ Μ ΙΚ Η Σ ΑΠ Ο ΣΤΟ ΛΗ Σ)

ΕΠΕΜΒΑΣΗ
ΣΕ ΠΥΡΚΑΪΕΣ ΑΥΤ ΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΦΟΡΤΙΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ Ε.Α. (Π.Σ.) ΘΕΟΛΟΓΗ ΧΑΣΑΠΗ 
ΤΗΛ. 6977412302, E-MAIL: chatheotg 
otenet.gr

Η έλλειψ η γνώ σεω ν πάνω  σε όλους 
τους τομείς τη ς  πυροσβεστικής 
αγω γής είναι μεγάλες. Έ ν α ς  τομέας 

της ανθρώ πινης δραστηριότητας, στον 
οποίο θυσιάζονται και ζωές και χρήμα  
είναι το αυτοκ ίνητο  με τους επιβαίνο- 
ν τες  και τα  παντοειδή αυτοκινούμε-
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να  μηχανήματα (γεωργικά, ασφαλτικά, χω ματουργικά, 
στρατιω τικά, μεταφοράς κλιι.)

Απά τις  επίσημες στατιστικές, προκύπτει ότι υπάρχουν 
ετησίω ς περίπου 250 θύματα, σε πυρκαγιές α υτοκ ίνητω ν 
και βέβαια τα στοιχεία αυτά  είναι ελλιπή, γ ια τ ί  ένας με
γάλος αριθμός από αυτά  τα θύματα  δεν καταγράφονται 
σ τις πυροσβεστικές στατιστικές. Κ αταγράφονται σαν τρο
χα ία  α τυ χήμ ατα  με αποτέλεσμα μέσα στον αριθμό τω ν 
τροχαίων α τυχημάτω ν να  υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός 
λανθάνουσας πυροσβεστικής απώλειας και σε ζωές και σε 
χρήμα.

Ο συγγραφέας του έργου, με τη  σκέψη, άτι η  γνώ ση θα 
ωφελήσει όλους αυτούς που ασχολούνται με το αυτοκ ί
νητο  και τα  μηχανήματα, έμμεσα ή άμεσα, αλλά κυρ ίω ς 
με τη ν  πεποίθηση ότι θα ω φεληθούν τα μέγιστα εκείνοι 
που πραγματικά  επ ιθυμούν να  γνω ρίσουν και να  προβλη- 
ματισθούν ή  και να  προτάξουν τη ν  πυροσβεστική συνεί
δηση και αγω γή  στους πολίτες, που ζουν, διακινούνται 
και εργάζονται σε χώ ρους με αυτοκ ίνητα  ή μηχανήματα 
και είναι δυνατό να  του χρησιμεύσει, έστω και λίγο, τόσο 
στον προληπτικό, όσο και στον κατασταλτικό τομέα, η  πα 
ρούσα πραγματεία.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ

ΤΟΥ ΑΛΕΞ ΧΑΝ’Ι ΟΞ 
ΠΠΙΟΚΡΛΤΟΥΣ 112, ΑΘΗΝΑ, ΓΗΛ: 
210-3630697, 
info(((eleftheriskepsis.gr

Σε μια περίοδο ανασφάλειας και 
φόβου, κατά τη ν  οποία τα κρού
σματα διαρρήξεων αυξάνονται με 

γεω μετρική  πρόοδο, η  προστασία 
τη ς  κατοικίας, και τη ς  οικογενεια
κή ς εστίας από κάθε εξωτερική απει
λή είναι ένα από τα πρώ τα μελήμα- 
τα του οικογενειάρχη αλλά και του 

κάθε ανθρώ που που ζει μόνος του, ειδικά αν πρόκει
ται γ ια  μια μοναχική  γυνα ίκα  ή ένα ηλικιω μένο άτομο. 
Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας Άλεξ Χάντοξ, ένας διεθνώς 
αναγνω ρισμένος ειδικός σε θέματα ασφαλείας, και δ ιευθυ
ν τή ς  τη ς  δ ιαδικτυακής εκπομπής Π ρακτική  Ά μυνα μοι
ράζεται τ ις  γνώσεις, τ ις  εμπειρίες, και τ ις  δεξιότητές του, 
παρουσιάζοντας πρακτικές συμβουλές ο ικιακής ασφάλει
ας οι οποίες δεν απα ιτούν τεράστια χρηματικά  ποσά, αλλά 
μπορούν να  προστατέψ ουν τη ν  κατοικία  σας από το να  γ ί
νει στόχος κακοποιώ ν όπως:

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ. Π ω ς να  αποφύγετε να  γ ίνετε στόχος, επ ίπε
δα εγρήγορσης, καθημερινές συνήθειες που  ίσως πρέπει 
να  αλλάξετε, κανόνες αποτροπής.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ. Φ ράκτες και 
μαντρότοιχοι, φω τισμός και κάμερες ασφαλείας, θάμνοι 
και φυτά, μέτρα παραπλάνησης και αποτροπής τω ν υπο

ψ ή φ ιω ν  διαρρηκτών.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ. Συστήματα 

συναγερμού, πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά φώ τα, χ ρ ή 
ση τηλεφώ νω ν, δωμάτιο ασφαλείας, σκυλιά  και μέσα αυτο
άμυνας.

ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ Τι πρέπει να  φ ροντίζετε τ ις  ώρες ή  τ ις  ημέ
ρες π ου  λείπετε ώστε το σ πίτι να  δείχνει κατοικημένο, τον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να  απαντάτε σε αγνώ σ τους οι 
οποίοι σας τηλεφ ω νούν ή  σας χ τυ π ο ύ ν  τη ν  πόρτα, π ω ς σκέ
πτοντα ι και ενεργούν οι διαρρήκτες και πω ς να  τους απο
θαρρύνετε κ.λ.π.

ΜΠΟΥΜΕΡΑΝΓΚ
TOY MICHAEL LEWIS 
ΕΚΔ.: ΠΑΠΑΔΟΙΙΟΥΛΟΣ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 9, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΗΛ.:210-281 6134, (www.peopleneedtoknow.gr)

I CHAEL

LEWIS
M n O Y M E t W T K

]

να  τσουναμι φ τηνού  
χρήματος κατέκλυσε 

τη ν  παγκόσμια οικονομία μεταξύ 
του 2002 και του 2008.
'  Τ  Τ τ α ν  κάτι περισσότερο από

J. Α ένα  οικονομικό φαινόμε
νο: ή ταν  ένας πειρασμός που  πρό
σφορε σε ολόκληρες κο ινω νίες 
τη ν  ευκαιρία  να  αποκαλύψ ουν 
τ ις  καταπιεσμένες πλευρές του 
χαρακτήρα τους, κάτι που  κανο
ν ικά  με κανένα τρόπο δεν θα εί
χα ν  τη  δυνατότητα  να  κάνουν. Οι Ισλανδοί θέλησαν να  
π άψ ουν να  είναι ψαράδες και να  γ ίνο υν  τραπεζίτες επενδύ
σεων. Οι Έ λ λ η ν ες  θέλησαν να  μετατρέψ ουν τη  χώ ρα  τους 
σε ένα πυροτέχνημα. Οι Γερμανοί θέλησαν να  γ ίνο υ ν  ακό
μα πιο πολύ  Γερμανοί. Ο ι Ιρλανδοί να  σταματήσουν να  εί
ναι Ιρλανδοί...

Τα παραπάνω  ακούγονται ίσως χιουμοριστικά , γ ια  όσους 
είναι εκτός. Ό τ α ν  όμως ο συγγραφέας στρέφει το ανελέη
το βλέμμα του  σ τις ΗΠΑ, στη  χρεοκοπημένη πολιτεία  τη ς  
Καλκρόρνιας και στην Ο υάσινγκτον, η  αφήγηση μετατρέ- 
πετα ι σε μια σκληρή προφητεία  γ ια  το τ ι περιμένει τα  πιο 
πλούσια και άπληστα έθνη  μέσα στον κλυδω νιζόμενο πλα
ν ή τη  μας.

Ο συγγραφέας και δημοσιογράφος M ichael Lewis γεν 
νή θη κε στη  Νέα Ορλεάνη το 1960. Σπούδασε ιστορία τη ς  
τέχνη ς στο Π ανεπιστήμιο P rinceton  και στη συνέχεια οι
κονομικά  στο London School of Economics. Σε ηλικ ία  24 
ετώ ν προσελήφθη από τη  Salom on B rothers και, ω ς πωλη- 
τή ς  ομολόγων, βρέθηκε πολύ σύντομα να  διαχειρίζεται λο
γαριασμούς εκατομμυρίω ν δολαρίων. Έ χ ο ν τ α ς  γνωρίσει 
εκ τω ν έσω τη ν  “κουλτούρα” τω ν χρηματοπ ισ τω τικώ ν κο
λοσσών, λ ίγα  χρόνια  αργότερα επιλέγει ν ’ αφήσει τη ν  καλά 
αμειβόμενη θέση του και, ω ς συγγραφέας πλέον, να  μιλήσει 
ανοιχτά  γ ια  τ ις  εμπειρίες του στη Γουόλ Στριτ.
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Αγγελική Τσαγκάρη

Η αγαπημένη  συγγραφέας τω ν παιδιών 
γεννήθηκε το 1925 σ την Α θήνα από 
Μ ικρασιάτη πατέρα και Γαλλίδα μητέρα 

ενώ  άρχισε από πολύ  μ ικρή  να  ασχολείται 
με το θέατρο, με δάσκαλο το Βασίλη Ρώτα.
Σ τα  χρόνια  τη ς  Κατοχής, φοίτησε στη  Δρα
ματική  Σχολή του Ροντήρη.

Σ τη  διάρκεια του  πολέμου η  Ζωρζ Σα- 
ρή  συμμετείχε στην Α ντίσταση και στην 
ΕΠ ΟΝ . Το 1947 αναγκάστηκε να  φ ύγει εξό
ριστη  στο Παρίσι, αλλά συνέχισε τ ις  σπου
δές τη ς  στη σχολή του Σαρλ Ν ιτλέν.

Στο Παρίσι γνώ ρισε και παντρεύτηκε τον Α ιγυπτιώ τη  χει- 
ρούργο Μ άρκελλο Καρακώστα, από τον  οποίο απέκτησε δυό 
παιδιά. Το 1962 επέστρεψε σ την Ελλάδα και άρχισε να  εμ
φανίζεται στο θέατρο και τον κινηματογράφο μέχρι το 1967, 
ώσπου, με τη ν  κήρυξη  τη ς  χού ντα ς έμεινε άνεργη και στρά
φηκε στο γράψιμο.

Π ρω τοεμφανίστηκε ω ς συγγραφέας το 1969 με το Θ ησαυ
ρό τη ς  Βαγίας, που  έγινε μεγάλη επ ιτυ χ ία  και αργότερα με
ταφέρθηκε και στην τηλεόραση. Συνέχισε γράφ οντας πολλά 
βιβλία κυρ ίω ς γ ια  μ ικρά  παιδιά και νέους, όπω ς επ ίσης και 
θεατρικά έργα. Η  θεματολογία τη ς  αρκετές φορές περιστρέ
φεται γύρ ω  από σ ημαντικές σ τιγμές τη ς  νεότερης ελληνικής 
ιστορίας, όπω ς το δ ίπ τυχο  Ό τ α ν  ο Ή λιος... κα ι Οι Ν ικητές, 
που αναφέρονται στην Κ ατοχή και τον Εμφύλιο, ή  το μ υ θ ι
στόρημα.

Τα γενέθλια, που  εκτυλίσσεται κατά  τη  διάρκεια τη ς  Χού
ντας. Μ αζί με τη ν  Α λκή Ζέη καθιέρωσε ένα νέο σ τυλ  στο νε
ανικό μυθιστόρημα, τόσο από τη ν  άποψ η του  ζωντανού, αυ-

τοβιογραφικού ύφ ους όσο και τη ς  εισαγω γής 
του πολιτικού , κο ινω νικού  και ιστορικού 
στοιχείου στο είδος.

Το 1994 βραβεύτηκε με το Βραβείο Π αιδι
κού  Λ ογοτεχνικού Β ιβλίου γ ια  το μυθιστόρη
μα  Ν ινέτ. Το 1995 και το 1999 βραβεύτηκε 
από τον  Κ ύκλο Ε λληνικού  Π αιδικού Β ιβλί
ου. Το 1988 προτάθηκε γ ια  το βραβείο Χανς 
Κ ρίστιαν Ά ντερσεν.Ω ς ηθοποιός έχει βραβευ
τ ε ί  το 1960 με το βραβείο Β ’ Γ υνα ικείου  ρό
λου  το υ  Φ εστιβάλ Κ ινηματογράφου Θεσσα

λονίκης.
Η  Ζωρζ Σαρή «έφυγε» σε ηλ ικ ία  87 ετώ ν το Σάββατο 9 Ιου

νίου.
Μ υθιστορήματα: Ο Θ ησαυρός τη ς  Βαγίας, Το Ψ έμα, Ό τ α ν  ο 

Ή λιος..., Κ όκκινη  κλω στή δεμένη... (1974), Τα γενέθλια, Τα 
στενά παπούτσια, Οι ν ικητές, Τ α  Χέγια, Το παραράδιασμα, 
Κρίμα κ ι άδικο, Ν ινέτ, Ζουμ, Ε.Π ., Μ ια αγάπη γ ια  δύο (με τη ν  
Αργυρο') Κοκορέλη, Ο Χορός τη ς  ζωής, Σοφία, Κλειστά Χαρτιά 
(με τη ν  Μ ελίνα Καρακώστα), Ο Κ ύριός μου, Τότε..., Γράμμα 
από τη ν  Οδησσό, Το προτελευταίο σκαλοπάτι.

Παιδικά: Το κ ο υ μ π ί και μ ια  βελόνα, Το γα ϊτανάκι, Ο Φ ρίκος 
ο Κ οντορεβυθούλης μου, Η  σοφή μας η δασκάλα, Η  κυρ ία  Κλο- 
κλό, Ο Τοτός και η  Τοτίνα, Ο Α ρλεκίνος, Η  Π ολυλογού.

Νουβέλλα: Η  αντιπαροχή
Θεατρικά: Το τρακ
Φ ιλμογραφία: Το τελευταίο ψέμμα, Ο άνθρω πος του τραίνου, 

Έ γ κ λ η μ α  στα παρασκήνια, Φαίδρα, Φ εύγω  με π ίκρα  στα ξένα, 
Προδοσία, Το μπλόκο, Το ν η σ ί τη ς  Αφροδίτης, Χ άππυ ντα ίη , 
Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927, Γενέθλια πόλη.

Ιωάννης Παρασκευόπουλος:
ένας αστρονόμος με... δικό του κρατήρα στη Σελήνη!

Ο αστεροειδής, 5298 Paraskevopoulos, που  ανακαλύφθη
κε το 1966 στο Αστεροσκοπείο Boyden φέρει το όνομά 
του διακεκριμένου, αλλά παντελώ ς άγνω στου στην Ελλάδα, 

συμπατριώ τη μας.. Ο Ιω άννης Παρασκευόπουλος υπήρξε δια
κεκριμένος Έ λ λ η ν α ς  αστρονόμος, με σημαντική  καριέρα στη 
Ν. Αφρική. Σ τους διεθνείς αστρονομικούς κύκλους είναι γνω 
στός με το αγγλ ικό  του  όνομα Jo h n  S. Paraskevopoulos και 
στους συνεργάτες του ω ς D r Paras. Γεννήθηκε σ τις 20 Ιουνί
ου 1889 στον Πειραιά και σπούδασε στη Φ υσικο
μαθηματική Σχολή του Π ανεπιστημίου Αθηνών.
Δούλεψε ω ς πανεπιστημιακός βοηθός στα εργα
στήρια Φ υσ ικής και Χημείας, αλλά η  επιστημονι
κή  του καριέρα διεκόπη, λόγω  τω ν Βαλκανικώ ν 
Πολέμων και του Α’ Π αγκοσμίου Πολέμου, κα
θώ ς αναγκάστηκε να  υπηρετήσει γ ια  εννιά  χρό

ν ια  στον στρατό. Μ ετά τη ν  αφυπηρέτησή του το 1919 μετέβη 
με υποτροφία στις Η νω μένες Πολιτείες, προκειμένου να  διευ
ρύνει τ ις  γνώ σεις του  σ την Αστρονομία, αλλά και να  διερευνή- 
σει τ ις  συνθήκες γ ια  τη ν  αγορά ενός μεγάλου τηλεσκοπίου από 
το Αστεροσκοπείο Α θηνών. Δούλεψ ε δύο χρόνια  στο Αστερο
σκοπείο Yerkes του  Π ανεπιστημίου του  Σικάγο, όπου γνώ ρ ι
σε και παντρεύτηκε τη ν  Α μερικανίδα συνάδελφό του  Ντόρο- 
θυ  Μ πλοκ. Ο νιόπαντρος Παρασκευόπουλος επέστρεψε το 1921 

σ την Αθήνα, όπου ανέλαβε επικεφαλής του  Αστρο
νομ ικού  Τ μήματος του  Ε θνικού  Αστεροσκοπείου. 
Η  έλλειψ η επαρκώ ν πιστώσεων για  τη ν  αγορά 
ενός σ ύγχρονου τηλεσκοπίου τον έκανε να  ξενι
τευ τε ί και πάλι, α υτή  τη  φορά στην Αρεκίπα του 
Περού, όπου το Π ανεπιστήμιο του  Χάρβαρντ είχε 
εγκαταστήσει ένα αστρονομικό σταθμό (1923).
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To 1927 ο σταθμός μετακόμισε στη Ν ότια Αφρική, μαζί και ο 
Ιω άννης Παρασκευόπουλος, ο οποίος τον δ ιηύθυνε μέχρι το 
τέλος της ζωής του.

Θύμιος Καρακαχσάνης

Εφ υγε το Σάββατο, 30 Ιουνίου, ο Θ ύμιος Καρακατσά- 
νης. Γεν
νημένος στις 8 Δε

κεμβρίου 1940 στα 
Ταμπούρια του Πει
ραιά, σπούδασε στο 
Θέατρο Τ έχνης του 
Καρόλου Κουν. Από 
το 1960 άρχισε να  
συμμετέχει στις πα
ραστάσεις του δασκά
λου  ενώ στη συνέχεια χάραξε τη ν  προσωπική του πορεία στο 
ελεύθερο θέατρο, ω ς σκηνοθέτης και θιασάρχης. ω ς βασικό 
στέλεχος του Θεάτρου Τ έχνης και εν συνεχεία στο ελεύθε
ρο θέατρο. Αριστοφανικός ηθοποιός, ο Καρακατσάνης διέ
γραψ ε μια πλούσια πορεία ερμηνεύοντας τους περισσότερους 
ρόλους στις κωμωδίες του ποιητή. Συμμετείχε άλλωστε και 
στην ιστορική παράσταση του Κ ουν με τους “Ο ρνιθες”, το 
1959. Η  θητεία  του στο ελληνικό (Ψαθάς, επιθεώρηση) και 
διεθνές ρεπερτόριο είναι επίσης αξιοσημείωτη: Π ίντερ, Χά- 
σεκ, Καλντερόν, Μ ολιέρος αλλάξει Ν ιλ Σάιμον. Από τ ις  τε
λευταίες του εμφανίσεις ή ταν  στο έργο “Ο θάνατος του εμπο- 
ράκου” του Αρθουρ Μ ίλερ (2008-2010), “Οι νταντάδες” του 
Γιώργου Σκούρτη  ενώ το περασμένο καλοκαίρι ανέβασε τ ις  
“Ν εφέλες”. Τον Νοέμβριο του 2011 είχε δηλώσει σε συνέ
ντευξή  του ότι αποσύρεται: “Για μένα η αυλαία έπεσε” είπε 
σχετικά. Ως το τέλος ήταν κοντά του η  αγαπημένη του σύ
ζυγος Ρούλα και οι δύο τους κόρες με τ ις  οικογένειες τους. 
Ά νθρωπος με έντονη  προσωπικότητα, ο Θ ύμιος Καρακατσά
ν η ς  έλεγε δυνατά  τη  γνώ μη  του  ενώ υπερασπιζόταν με πάθος 
τ ις  απόψεις του.

Ελληνίδα ερευνήχρια κατακτά 
παγκόσμια διάκριση

Ηδρ. Ζαχαρούλα Ν ικολακοπούλου απέσπασε το Βρα
βείο του Κ αλύτερου Νέου Ερευνητή. Η  διδάκτορας 
του πανεπιστημίου Q ueen M ary του Λονδίνου απέσπασε τη ν  

παγκόσμια αναγνώριση για  τη ν  μελέτη τη ς  πάνω  στη χρ ή 
ση τω ν Ωμέγα-3 πολυακόρεστων λιπαρώ ν οξέων για  τη ν  πρό
λη ψ η  και τη  θεραπεία κατά του καρκίνου του στόματος και 
του δέρματος. Η  κα Ν ικολακοπούλου πραγματοποίησε έρευ

να  για  τα  Ω-3 λιπαρά οξέα, που  πε- 
ριέχονται στα λιπαρά ψάρια όπως 
ο σολομός, η  πέστροφα και η  σαρ
δέλα, εμποδίζουν επιλεκτικά  την  
ανάπτυξη του καρκίνου πρώ ιμου 
και προχω ρημένου σταδίου και

προσδιόρισε έναν μοριακό δείκτη  α υτής της διαδικασίας.
Η  παγκόσμια διάκριση έγινε κατά τη ν  διάρκεια του  10ου 

Π αγκοσμίου Συνεδρίου τη ς  Δ ιεθνούς Κ οινότητας για  τη  Με
λέτη  Λ ιπαρών Οξέων και Λ ιπιδίων που  πραγματοποιήθηκε 
στο Βανκούβερ του Καναδά. Η  έρευνα αυτή  αποτελεί μέρος 
τη ς  διδακτορικής της διατριβής, η  οποία ολοκληρώθηκε πρό
σφατα στο Q ueen M ary U niversity του  Λονδίνου, με επιβλέ- 
ποντες καθηγητές τον κ. Ken Parkinson και τη ν  κ. Adina 
M ichael-Titus. Η  διδάκτωρ του Π ανεπιστημίου Q ueen M aiy  
του Λονδίνου δήλωσε γ ια  τη ν  διάκριση:

«Είναι μεγάλη τιμή που έχω λάβει αυτό το βραβείο για  τη ν  
ερευνά μου. Π ραγματικά π ιστεύω  ότι υπάρχει σημαντική ελ
πίδα στη χρήση τω ν Ω-3 λιπαρών οξέων για  τη ν  πρόληψ η και 
τη  θεραπεία του καρκίνου του δέρματος και του στόματος, 
καθώς και για  άλλες μορφές καρκίνου». Η  Ζαχαρούχα Νικο- 
λοπούλου κατάγεται από το Μ ουζάκι Μεσσηνίας. Τελείωσε 
το Τμήμα Βιολογίας του  Αριστοτελείου Π ανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης και συνέχισε το μεταπτυχιακό της στην Ανοσολο
γία  στο Imperial College του Λονδίνου και κατόπιν με έρευνα 
κατά τη ς λευχαιμίας στο University College του Λονδίνου.

Από τους αρχαιότερους
“γνωστούς” χάρτες 
της αρχαιότητας

Ε νας από τους αρχαιότερους, 
ίσως (με “επίσημα” δεδομέ
να) χά ρτης στον δυτικό  κόσμο χρο

νολογείται από το 500 π.Χ,και βρέθηκε στη νότια  Ιταλία. 
Πρόκειται γ ια  μ ία  απεικόνιση τη ς  χερσονήσου τη ς  Α πουλίας 
σε ένα κομμάτι λουστραρισμένου πήλινου βάζου με μέγεθος 
λίγο μεγαλύτερο ενός γραμματοσήμου.

Ο χά ρτης τη ς  Σολέτο, όπως ονομάζεται, ανακαλύφθηκε από 
τον Βέλγο αρχαιολόγο Τ ιερ ί βαν Κόμπερνολ,από το πανεπ ι
στήμιο του Μ ονπελιέ, αλλά η  ύπαρξή του παρέμεινε κρυφ ή  έως 
.... ότου διεξαχθούν οι απαραίτητες μελέτες. Ο συγκεκριμένος 
χά ρτης θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός από τούς ειδικούςγι- 
α τ ί όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του πανεπιστημίου τού 
Μ ονπελιέ, στον χάρτη  έχουν χα ραχτεί τα ονόματα πόλεων με 
ελληνικούς χαρακτήρες, και μια κουκίδα υποδεικνύει τα ση
μεία όπου βρίσκονταν, όπως και στους σύγχρονους χάρτες. 
Σ την  δυτική  πλευρά τη ς Α πουλίας σημειώνεται η  ελληνική  
λέξη Τάρας, ο σημερινός κόλπος τού  Τάραντα, ενώ  οι ονομα
σίες τω ν πόλεων είναι στην αρχαία διάλεκτο πού  χρησιμο
ποιούσαν οι κάτοικοι τη ς  περιοχής, αλλά έχουν καταγραφεί 
με ελληνικούς χαρακτήρες. Ο ι θάλασσες γύρω  από τη ν  χερ- 
σόνησο-το Ιόνιο δηλαδή και η  Α δριατική-υποδηλώνονται με 
δύο παράλληλες, κυματοειδείς γραμμές. Αρκετές από τ ις  13 
πόλεις πού  σημειώνονται στον χάρτη, όπως Ο τράντο, Σολέ- 
ντο, Ο υγκέντο  και Λεύκα (η σημερινή Σάντα Μ αρία ν τ ι Λεύ
κα), υπάρχουν έω ς σήμερα. Ή τ α ν  γνω στό από τη ν  αρχαία 
ελληνική  γραμματεία ότι οι Έ λ λ η ν ες  είχαν κατανοήσει τη ν  
ανάγκη για  αποτύπω ση τω ν γεω γραφ ικώ ν χαρακτηριστι
κώ ν μιας περιοχής και ότι κάποιοι είχαν σχεδιάσει χάρτες.
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I  Γ Λ Ω Σ Σ Α  ;

Του Κ. Καρκανιά
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΟΔΕΓ)

Ο π ω ς ίσ ω ς γνω ρ ίζετε δεν είμαι φιλό
λογος αλλά Μ ηχανικός και έτσι την  γλώσ- 

σα δεν την θεωρώ αντικείμενο έρευνας ή διδα
σκαλίας αλλά εργαλείο έκφρασης, δημιουργίας 

και επικοινωνίας. Και είμαι ευτυχής όταν συνα
ντώ  ξένους με τους οποίους επικοινωνώ στην ελληνι

κή.
Εξ άλλου επειδή από το 1972 ασχολούμαι με την  διδασκαλία της 

ελληνικής γλώσσας σε ξένους έχω αντιμετωπίσει την διδασκα
λία της γλώσσας και ως ένα προϊόν, το οποίο πωλείται, δημιουρ
γε ί θέσεις εργασίας, αυξάνει τις εξαγωγές της χώρας, δημιουργεί 
την ανάγκη για την  παραγωγή πρόσθετων προϊόντων, όπως βιβλί
ων κ.λπ.

Τέλος, ως επιχειρηματίας και απόφοιτος του Μ εταπτυχιακού 
Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ, έχω κατα
νοήσει πολύ καλά την σημασία που έχει η  απόφαση για το όνομα 
καθώς και για την περιγραφή της προέλευσης, τω ν ιδιοτήτων και 
της χρήσεως ενός προϊόντος.

Θα σας παρουσιάσω την οπτονομική σημασία που έχει η ελληνι
κή  γλώσσα σε σχέση με τρία βασικά θέματα:

►Την γλώσσα τω ν ονομάτων τω ν ελληνικών προϊόντων 
►Την διδασκαλία της γλώσσας σε ξένους 
►Την γνώση της ελληνικής γλώσσας από ξένους

λύτερη από την  αξία τω ν πρώτων υλών ή 
της δαπάνης για την παραγωγή του προ
ϊόντος. Για αυτό είναι αντικείμενο σοβα
ρής μελέτης, η  οποία σήμερα πολλές φορές 
ανατίθεται σε ειδικούς οι οποίοι χρυσο
πληρώνονται. Το ίδιο ισχύει και για την 
περιγραφή του προϊόντος και τ ις  οδηγίες 
χρήσεω ς οι οποίες υπάρχουν επ ί ή  εντός 
της συσκευασίας του. Η  γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες 
η  σαφήνεια τω ν κειμένων, οι αναφορές στην προέλευση ή και 
στους μύθους σχετικά με το προϊόν είναι επίσης βασικά συστα
τικά της αξίας του κάθε προϊόντος Πότε όμως είναι τα ονόματα 
των ελληνικών προϊόντων, οι περιγραφές το υ ς  οι προελεύσεις 
το υ ς  οι μύθοι τους ελληνικοί;

Η απάντηση είναι προφανής:
► Όταν οι παραγωγοί αισθάνονται υπερήφανοι για τα προϊ

όντα τους.
► Όταν πιστεύουν ότι έτσι θα πουλήσουν.
► Όταν παράγουν νέα προϊόντα υψ ηλής τεχνολογίας ή πρω

τότυπης σχεδίασης
Ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Κορρές διευθυντής της 

εταιρείας ΚΟΡΡΕ, που εξάγει τα προϊόντα της σε όλο τον κόσμο, 
μιλά για την ελληνικότητα της επιχειρηματικής του δράσης.

Και μεταξύ άλλων λέει ότι πάντα στα προϊόντα του γράφει 
την προέλευσή τους MADE IN GREECE και έχει πάντα δί
γλωσσες περιγραφές -  στην όποια γλώσσα και στην ελληνική -  
ακόμη και όταν εξάγει στην Βραζιλία. Ο Γ. Κορρές πιστεύει, ότι 
η ελληνικότητα των προϊόντων του, είναι θετικό συστατικό της 
αξίας τους. Και όσοι πάλι χρησιμοποιούν ξενόγλωσσα ή λατινο- 
γραμμένα ονόματα ή περιγραφές τω ν προϊόντων τους πιστεύ
ουν ότι έτσι θα αυξήσουν την  αξία το υ ς  θα τα πωλήσουν ακρι
βότερα ή ευκολότερα.

Από τις ανωτέρω αναφορές νομίζω ότι έγινε σαφής η oikovc 
μική συμμετοχή της γλώσσας τω ν ονομάτων και τω ν περιγ 
φών τω ν προϊόντων στην αξία τους. Αν λοιπόν πείσουμε το

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η ΣΗ Μ Α ΣΙΑ  ΓΗΣ ΓΛ Ω ΣΣΑ Σ ΤΩ Ν  ΟΝΟΜ ΑΤΩΝ ΤΩ Ν  Π Ρ Ο 
ΪΟΝΤΩΝ

Θα ξεκινήσω από την τελευταία σκέψη μου -  αυτή τω ν ονομά
των των νέων προϊόντων αλλά και τω ν επιχειρήσεων και τω ν ορ
γανισμών και των νέων εννοιών. Ό σοι έχουν ασχοληθεί με την 
Δημιουργία και την Προώθηση προϊόντων -  νέων και παλιών -  
γνωρίζουν την μεγάλη σημασία του ονόματος το οποίο δίδεται σε 
οποιαδήποτε προϊόν ή υπηρεσία ή εταιρεία κλπ.

Αυτό το όνομα και η γλώσσα και το αλφάβητο στο οποίο γράφε
ται είναι σημαντικό συστατικό της αξίας του προϊόντος επομένως 
έχει αξία, η οποία ίσως δεν μετράται αλλά πολλές φορές είναι μεγα
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παραγωγούς, τους διακινητές, τους προωθητές των ελληνικών 
τουλάχιστον προϊόντων, ότι η  χρήση της ελληνικής γλώσσας, 
και οι ελληνικές αναφορές προσθέτουν περισσότερη αξία από 
ότι οι ξενόγλωσσες τότε η αξία της γλώσσας, όπως την αντιλαμ
βάνεται η αγορά, θα ανέβει.

Και αυτό θα αναγκάσει παραγωγούς, επιχειρηματίες, κρατι
κούς φορείς να μιλούν ελληνικά. Και έτσι θα γλυτώσουμε από 
την  ένταξη στο καθημερινό λεξιλόγιο τω ν κακόηχων FAST 
TRACK .. Θα νομίσετε ίσως, ότι λέω τα παραπάνω επειδή οδη
γούμαι από εθνικιστικό οίστρο...

Αυτό όμως δεν είναι αληθές. Στην πραγματικότητα θέλω να 
εκφράσω την μετά λόγου γνώσεως πεποίθησή μου, ότι η ελλη
νικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, τις οποίες παράγουμε 
και πωλούμε, οος προς την γλώσσα και το αλφάβητο τω ν ονομά
των και των περιγραφών τους, έχει σημαντική θετική οικονο
μική αξία. Το ίδιο ισχύει και για την ελληνικότητα, ως προς την 
γλώσσα, της επικοινωνίας μας. Το ίδιο ισχύει και για την  γλώσ
σα που χρησιμοποιείται σε κάθε είδους επικοινωνία που αφορά 
την  επιχειρηματικότητα είτε μεταξύ των επιχειρήσεων είτε με
ταξύ τω ν κυβερνήσεων και των πολιτών. Σημαντικό είναι το 
σχετικό άρθρο της Καθημερινής της 19 Σεπτεμβρίου 2010, του 
Νίκου Ξυδάκη, με τίτλο «ΤΟ ΚΟΝΣΕΠΤ, ΤΟ ΠΡΟΤΖΕΚΤ, 
ΤΟ ΜΠΑΤΖΕΤ», το οποίο δημοσιεύσαμε στο περιοδικό του Ομί
λου μας (τ. Οκτωβρίου -  Δεκεμβρίου 2010).

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΥΣ
Η διδασκαλία της γλώσσας σε αλλοδαπούς εντός και εκτός 

Ελλάδας έχει τεράστια οικονομική σημασία, η οποία δεν έχει 
γίνει αντιληπτή. Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας υποστηρίζει 
την Ελληνική Γλώσσα στο εξωτερικό λόγω των Ομογενών. Η 
αρμόδια διεύθυνση ονομάζεται «Παιδείας Ομογενών και Διαπο- 
λιτισμικής Εκπαίδευσης (ΠΟΔΕ)». Γνωρίζετε βεβαίως ότι δεν 
υπάρχει κανένα Ό ραμα και κανείς κεντρικός οχεδιασμός και 
κανείς σχετικός ποσοτικός ή ποιοτικός έλεγχος. Ε υτυχώ ς αυ
τή την στιγμή έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια για αναδιοργάνω
ση τω ν σχετικών δράσεων του Υπουργείου. Έ χ ε ι γίνει και σχε
τική διαβούλευση στην οποία έχει συμμετάσχει και ο ΟΔΕΓ. 
Κατά την γνώμη μου έφθασε για μια ακόμη φορά η στιγμή να 
μην περιοριζόμαστε μόνο σε ομφαλοσκοπήσεις σχετικά με την 
γλώσσα μας όπως για το πόσο δυνατή ή παλιά ή σημαντική εί
ναι ούτε να ομιλούμε μόνο για την υποχρέωσή μας να διατηρή
σουμε την ελληνογλωσσία μεταξύ τω ν ομογενών και των οικο
γενειών τους.

Πρέπει επ ί τέλους να  αναπτυχθούμε στην διεθνή αγορά της 
διδασκαλίας ξένων γλωσσών και να  κερδίσουμε χρήματα -με 
συγχωρείτε εάν αυτή η έκφραση σας φαίνεται χυδαία-, διδάσκο
ντας την ελληνική στην τεράστια αγορά των εξ δισεκατομμυρί
ων κατοίκων του πλανήτη. Για να το πετύχουμε αυτό χρειαζό
μαστε ένα κεντρικό Όραμα.

Θα επιχειρήσω σε αυτό το σημείο να δώσω κάποια ποσοτι
κά στοιχεία για  αυτή την  αγορά καθώς και για  την προετοι
μασία που χρειάζεται για  να την  προσεγγίσουμε με επιτυχία. 
Ό π ω ς ήδη είπα χρειάζεται ένα Ό ραμα μακρόπνοο, το οποίο θα 
περιλαμβάνει στόχους και απαντήσεις στο «γιατί» και το «πώς». 
Με βάση ένα τέτοιο Ό ραμα θα αναπτυχθούν οι στρατηγικές και 
οι πολιτικές σκέψεις οι οποίες θα το υπηρετούν. Και σε αυτές 
περιλαμβάνονται και οι συμμαχίες, οι οποίες πρέπει να  επιδιω- 
χθούν.

Και βεβαίως δεν πρέ
πει να  ξεχνούμε, ότι η δι
άδοση της γλώσσας μας 
βασίζεται στην ύπαρξη 
και βελτίωση του βασι
κού προς πώληση προ
ϊόντος, που είναι η  β ία  η γλώσσα μας στις περισσότερες από μια 
μορφές της: Την αρχαία, την κλασική, την ελληνιστική, αυτή της 
Καινής Διαθήκης, την εκκλησιαστική γλώσσα τω ν Πατέρων και 
των Υμνοοδών της Εκκλησίας μας. Και ακόμη την γλώσσα στην 
οποία έγραφαν και ομιλούσαν οι Βασιλείς και οι υπήκοοι -  ελληνό
γλωσσοι και ορθόδοξοι -  του Ανατολικού Ρωμαίίκου Βασιλείου, το 
οποίο αποτελούσε την συνέχεια και διάδοχο της Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας και το οποίο ποτέ δεν ονομαζόταν Βυζαντινό. Και τέλος 
την  νεότερη ελληνική γλώσσα τω ν τελευταίων 200 ετών.

Αντιλαμβανόμαστε βεβαίως ότι η προς διάδοση γλώσσα δεν μπο
ρεί να  είναι η  φραγγολεβαντ ίνικη ή  αγγλοελληνική στην greeklish 
εκδοχή της αλλά η  καθαρή γλώσσα τω ν συγγραφέων και ποιητών 
μας, των επιχειρηματιών και καθηγητών μας, τω ν ελληνόγλωσ
σων εφημερίδων μας. Αντιλαμβανόμαστε επίσης, ότι χρειαζόμαστε 
κατάλληλα εκπαιδευμένους καθηγητές οι οποίοι να πιστεύουν 
στην αξία της γλώσσας που διδάσκουν, να  πιστεύουν στην αξία της 
Ελλάδος στο διεθνές στερέωμα και να αισθάνονται και συμπεριφέ- 
ρονται ως πρέσβεις μας.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε την ανάγκη ανάπτυξης μεθόδων 
διδασκαλίας συγχρόνων και αποτελεσματικών οι οποίες θα επιτρέ
πουν την επικοινωνία με τους μαθητές στα ελληνικά από το πρώ
το μάθημα χωρίς την μεσολάβηση τω ν αγγλικών. Ας έλθουμε τώ
ρα στους πιθανούς αριθμούς μαθητών και στα πιθανά έσοδα.

Είναι αλήθεια, ότι κανείς δεν γνωρίζει ποια και πό
σα είναι τα σχολεία στα οποία διδάσκονται ελληνικά στην 
όποια μορφή τους ούτε και πόσοι είναι οι μαθητές τους. 
Γνωρίζουμε ότι αυτά είναι:

► Σχολεία Ελληνικών Κοινοτήτων στο εξωτερικό
►Έδρες Ελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό όπου διδάσκονται 

τα Νέα ή Αρχαία Ελληνικά
► Εκκλησιαστικά Σχολεία σε όλο τον κόσμο
►Σχολές Αρχαιολογίας σε όλο τον κόσμο
►Κλασικά Λύκεια σε όλο τον κόσμο, στα οποία διδάσκονται Αρ

χαία αλλά και Νέα Ελληνικά
►Άλλα φροντιστήρια σε όλο τον κόσμο, όπου διδάσκονται Νέα 

Ελληνικά σε ανθρώπους που αγαπούν την  Ελλάδα και έρχονται 
στην Ελλάδα τακτικά.

Η  Ελληνική Πολιτεία χρηματοδοτεί, μόνο τις δύο πρώτες κα
τηγορίες. Έ χου μ ε υπολογίσει ότι η  Ελλάδα δαπανά περίπου 
200.000.000 ευρώ τον χρόνο μόνο και μόνο για να  στέλνει Έ λ λ η 
νες καθηγητές στο εξωτερικό. Αυτό το ποσό είναι τεράστιο, εάν το 
συγκρίνουμε με την πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα της όλης 
προσπάθειας, την οποία διαπίστωσε και ανακοίνωσε και η τωρινή 
Υπουργός Ε θνικής Παιδείας. Είμαι βέβαιος, ότι εάν αυτό το ποσόν 
διετίθετο με σωστό τρόπο και με βάση κάποιο σχέδιο, θα ήταν δυ
νατόν να έχει πολλαπλάσια αποτελέσματα.

Σαν παράδειγμα αναφέρω το εξής. Εάν α ντί να  στέλνουμε τρεις 
Έ λλη νες καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Συμφερούπολης στην 
Κριμαία, οι οποίοι συνολικά κοστίζουν περίπου 150.000 ευρώ ετη- 
σίως, χρησιμοποιούσαμε ιθαγενείς καθηγητές ή επιδοτούσαμε τους 
μισθούς υπαρχόντων καθηγητών, εάν τους επιμορφώναμε στην 
Ελλάδα, εάν δημιουργούσαμε βιβλιοθήκες, εάν δίναμε υποτροφίες
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στους άριστους αποφοίτους θα είχαμε πολλαπλάσια αποτελέσμα
τα αφού εκεί ο μισθός του καθηγητού είναι 20 Οευρω τον μήνα. 
Ας δούμε όμως πολύ γρήγορα και την  αγορά τω ν Ομογενών. 
Λένε, ότι αυτοί ανέρχονται σε 7.000.000 άτομα σε όλο τον κό
σμο. Εάν το 50% αυτού του αριθμού είναι σωστότερο και 
εάν το 20% αυτού του μειωμένου αριθμού τω ν 3.500.000 εί
ναι άτομα σε ηλικία σχολική, θα έχουμε 700.000 νέους ομο
γενείς οι οποίοι με κατάλληλη προώθηση θα ήταν δυνατόν να 
ενδιαφέρονται για την  εκμάθηση της ελληνικής. Για να  εξυ
πηρετηθεί μια τέτοια ανάγκη θα χρειάζονταν πολλές δεκά
δες χιλιάδες ελλαδίτες και ομογενείς και αλλογενείς φιλόλογοι. 
Ε π ίσ ης θα χρειάζονταν εκατοντάδες χιλιάδες βιβλίων ελ
ληνικών σε διάφορα επίπεδα, γραμματικών, λεξικών κ,λπ. 
Εάν μιλήσουμε τώρα για την τεράστια αγορά των Αρχαί
ων Ελληνικών, οι αριθμοί είναι ακόμη mo σημαντικοί. 
Σύμφωνα με υπολογισμούς μ α ς  οι οποίοι παρουσιάστηκαν στην 
Ημερίδα μας του Δεκεμβρίου 2009 με θέμα «Από τα Αρχαία στα 
Νέά Ελληνικά» είναι περίπου 500.000 οι μαθητές που μαθαίνουν 
Αρχαία Ελληνικά σε κλασικά λύκεια στην Ευρώπη, το Μεξικό 
και αλλού.

Ε πίσης εκτιμούμε, ότι το 5% περίπου τω ν Ευρωπαίων έχει έλ
θει κάποια στιγμή σε επαφή με τα Αρχαία Ελληνικά, δηλαδή πε
ρίπου 20.000.000 άτομα. Αυτό σημαίνει άτι περίπου 500.000 από 
τους 15.000.000 επισκέπτες της Ελλάδας κάθε χρόνο ανήκουν σε 
αυτή την ομάδα. Αν σκεφτούμε, ότι θα μπορούσαμε να αναπτύ
ξουμε μια πολιτική, η οποία θα εκμεταλλευόταν τους σημερινούς 
αριθμούς μαθητών και συγχρόνως θα υποστήριζε την  αύξησή 
τους θα είχαμε σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα.

Εάν πάλι αναλαμβάναμε εμείς με έναν κατάλληλο οργανισμό 
την Προστασία και την  Ενίσχυση, των κλασσικών σπουδών στον 
κόσμο, όπως δικαιούμαστε και όπως υποχρεούμαστε έναντι των 
προγόνων μ α ς  θα μπορούσαμε να:

►Συμμετέχουμε ουσιαστικά στην διαμόρφωση των αναλυτι
κών προγραμμάτων διδασκαλίας για τα κλασικά λύκεια σε όλο 
τον κόσμο.

►Μέσω αυτών θα μπορούσαμε να προωθούμε την  συγγραφή 
βιβλίων για όλους αυτούς τους μαθητές.

►Παραλλήλως θα μπορούσαμε να δημιουργήσαμε εξετάσεις 
αρχαιομάθειας.

► Επίσης πρέπει και μπορούμε να υποστηρίξουμε την  ενίσχυ
ση του ρεύματος σχολικών εκδρομών στην Ελλάδα...

Επίσης πρέπει να αναφέρω έστω επιγραμματικά την  τεράστια 
εσωτερική αγορά για την  διδασκαλία τω ν νέων ελληνικών, αυ
τή που έχει σχέση με τους λεγάμενους οικονομικούς μετανά
στες Ή δ η  δαπανώνται μεγάλα ποσά κάθε χρόνο για την διδα
σκαλία της γλώσσας μας σε αυτούς και για την  υποστήριξη της 
ένταξης τω ν παιδιών τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
Θα ήταν δυνατόν όμως να  συνδυάζεται η  ανάγκη ελληνομάθειας 
με τις άδειες εργασίας και την  άδεια εγγραφής στα σχολεία, οπότε 
θα επωμίζονταν αυτοί μέρος ή και όλο το σχετικό κόστος.

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡ
ΓΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΓΗΝ ΧΩΡΑ

Τέλος η γνώση της γλώσσας μας από αλλοδαπούς είτε ομογε
νείς είτε αλλογενείς έχει εξαιρετική άμεση και έμμεση οικονομι
κή αξία, η οποία παραγνωρίζεται. Αναφέρω εντελώς συνοπτικά 
τις ακόλουθες πηγές εσόδων για την  χώρα από ξένους που γνωρί

ζουν ελληνικά.
►Αγορά βιβλίων -  Δίσκων Μουσικής -  εφημερίδων -  Πα

ρακολούθηση ελληνόγλωσσων εκπομπών στο ραδιόφωνο 
και την  τηλεόραση, επομένως διαμόρφωση της κοινής γνώ 
μης στο εξωτερικό

►Αγορά ελληνικών προϊόντων τα οποία έχουν γνωρίσει 
όταν μάθαιναν την  γλώσσα μας.

►Συχνές επισκέψεις στην Ελλάδα.
►Ευκολία επικοινωνίας τω ν Ελλήνων στις εμπορικές ή 

πολιτικές επαφές τους με ελληνόγλωσσους ξένους.
►Πολιτιστική επιρροή.
Πάντα αναφέρω εδώ μια φράση όπως την θυμάμαι από 

μια ανακοίνωση του κ. Μπλερ πριν από πολλά χρόνια, όταν 
ήταν πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Ό που πηγαίνω για  διεθνείς συναντήσεις συνομι
λώ με ανθρώπους που γνωρίζουν την  γλώσσα μας, που 
έχουν τελειώσει τα πανεπιστήμιά μας». Αυτή η φρά
ση περιείχετο σε μια γραπτή δήλωσή του, στην οποία 
δικαιολογούσε τις δαπάνες ή καλύτερα τις επενδύ
σεις, που εξακολουθεί να  κάνει το Ηνωμένο Βασίλειο 
για την προώθηση της Α γγλικής Γλώσσας στον Κόσμο. 
Πολλά από τα ανωτέρω δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχη
θούν με οικονομικά έσοδα αλλά η  σημασία τους είναι προ
φανής.

Η πώληση όμως ελληνικών βιβλίων, εφημερίδων, δίσκων 
μουσικής κ,λπ. έχει ορατά οπτονομικά αποτελέσματα τα 
οποία εξαρτώνται από τον αριθμό τω ν ελληνόγλωσσων ξέ
νων. Αν π.χ. υπολογίσουμε την αξία ενός βιβλίου και ενός 
μουσικού δίσκου για κάθε έναν από 10.000.000 ξένους θα 
έχουμε 500.000.000 ευρώ τον χρόνο, που θα προστεθούν στις 
ισχνές εξαγωγές μας. Εάν επιδιώξουμε και επιτύχουμε μεσο
πρόθεσμα να  είναι ελληνόγλωσσοι το 10% τω ν 15.000.000 
ξένων που επισκέπτονται την Ελλάδα κάθε χρόνο και εάν 
σκεφτούμε, ότι αυτοί εντός μιας δεκαετίας θα προτιμήσουν 
την Ελλάδα για τις διακοπές τους μια ακόμη ή και περισσό
τερες φορές λόγω της ελληνογλωσσίας τους, θα έχουμε πρό
σθετα έσοδα περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο κατάλογος με τις άμεσες και έμμεσες ωφέλειες, οι οποί
ες προκύπτουν από την  ελληνογλωσσία είναι ατελείωτος. 
Αυτός ο κατάλογος μαζί με τα έσοδα, που αντιστοιχούν σε 
κάθε ξεχωριστή ωφέλεια είναι εκείνος που χρειάζεται για  να 
πεισθούν οι ανάλογοι φορείς, ότι χρειάζεται να  επενδύσουν 
για να δημιουργήσουν ευκαιρίες για μελλοντικά έσοδα Θα 
σας πω  τελειώνοντας ένα παράδειγμα μιας πολύ απλής επέν
δυσης.

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στην Θεσσαλονίκη είναι 
υπεύθυνο για τις εξετάσεις ελληνομάθειας σε όλο τον κόσμο 
και για  την  χορήγηση τω ν σχετικών πιστοποιητικών. Για 
την  συμμετοχή στις εξετάσεις εισπράττει ένα συγκεκριμένο 
ποσό, το οποίο είναι απαγορευτικώς υψηλό για πολλές χώ
ρες. Μια πολύ απλή επένδυση της Ελληνικής Πολιτείας θα 
ήταν η  χρηματοδότηση του Κέντρου, έτσι ώστε να  διενεργεί 
τις εξετάσεις με πολύ χαμηλό τέλος συμμετοχής στις χώρες, 
όπου τα οικογενειακά έσοδα είναι χαμηλάζΜ ια τέτοια επέν
δυση θα αύξανε σημαντικά τον αριθμό τω ν συμμετεχόντων 
στις εξετάσεις και κατ’ επέκταση τον αριθμάαιίτών που προ
σπαθούν να  μάθουν καλά ελληνικά. ]

Α/Α [ 1 0 6  ] Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2012



W
er

em
ed

ia

ί ί  '

I f S S

S E B E K O  U
INSURANCE SERVICES 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΤίΥΠΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Ι Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ρ Ω Ν

ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΕΩΣ 6 €122 €106 €85

7-8 €130 €112 €93
9-10 * €155 €133 €114
11-12 €168 €144 €121
13-14 €177 €154 €131
15-20 €194 €167 €146

; · ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ / ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ 750.000 ΕΥΡΟ · ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΦΥΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ BONUS MALUS · ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΓΙΑ 15.000 ΕΥΡΟ

(ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ & ΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
• ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ 3.000 ΕΥΡΟ (ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ & ΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)

• ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΝ Η Μ ΕΡ Ω Θ Ε ΙΤΕ Α Ν Α Λ Υ Τ ΙΚ Α  Γ ΙΑ  Τ Α  Ε Κ Π Τ Ω Τ ΙΚ Α  Π Α Κ Ε Τ Α  
Τ Ω Ν  Π Ρ Ο Α ΙΡ Ε Τ ΙΚ Ω Ν  Κ Α Λ Υ Ψ Ε Ω Ν

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΟΤΟΙΥΚΛΕΤΩΝ
Γ Ι Α  Ε Τ Ο Σ

ΚΥΒΙΚΑ ΑΘΗΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑ
50 €71 €56

51-125 €105 €75
126-250 €130 €92
251-999 €161 €111

ΣΕ Μ Π Ε Κ Ο Υ  Ε .-Μ . &  Σ ΙΑ  Ε.Ε
Κ Ε Ν ΤΡ ΙΚ Α : ΜΑΡΝΗ 33, Α Θ Η Ν Α  104 32, ΤΗΛ. 210 5234940, 210 5244264, FAX 210 5227141 

ΥΠ/ΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: Μ ΠΑΚΟΛΑ 25 ΤΗΛ. 22230 25049, ΥΠ/ΜΑ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΗΛ. 24630 55772
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Του Αστυν. Υποδ/ντή ε.α. Ιωάννη Σακελλαρίου

ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΤΟΥ
ΣΤΑ ΒΡΑΧΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΕΣ

Ο σηκιός (η πανχελης) είναι ψάρι τω ν βράχων και 
της φυκιάδας, το οποίο τα  παλαιότερα χρόνια  αφθονούσε 
στην παράκτια  ζώνη. Γέμιζε δε μαζί με τη  χειλού, τον κέ- 
φαλο, το ροφο και το σαργό το καθημερινό πιάτο του ψαρο- 
ντουφεκά. Σ τη  γλώσσα τη  λαϊκή  τω ν ψαράδων λέγεται πα
ντελής η σκιάς, επειδή κρύβεται στις σκιές τω ν βράχω ν για 
να  αποφεύγει επιθέσεις θαλάσσιων εχθρώ ν του. Σ υγγενεύ
ει με ένα άλλο ψάρι που  ζει στα βαθύτερα νερά, το μυλοκό- 
ιπ. Το μήκος του μπορεί να  φθάσει τα  60-70 εκατοστά και το 
βάρος του τα 2 κιλά. Τα χρώ ματά του είναι το χαλκοκόκκινο 
στο κεφάλι και πράσινο -  χρυσάφι στο σώμα του. Α γαπά τα 
διαυγή  και καθαρά νερά και η  ύπαρξή του είναι δείγμα καθα
ρής θάλασσας.

Η μόλυνση τω ν ακτώ ν είναι ένας από τους λόγους, για  
τους οποίους έχει σχεδόν εξαφανιστεί από τη  παράκτια ζώ
νη. Εξίσου σ ημαντικο ί λόγοι είναι, η υπεραλιεία με τράτες, 
ανεμότρατες, δ ίχτυα, η  εντατική  αλιεία του με καθετή, πα
ραγάδι, πυροφάνι και ψαροντούφεκο. Σ ’ αυτούς πρέπει να  
προστεθούν, οι παράνομοι μέθοδοι ψαρέματος με δυναμίτη, 
ιδίως το χειμώνα, σε απομακρυσμένες από τα λιμεναρχεία πε
ριοχές και το νυκτερ ινό  υποβρύχιο ψάρεμα με φακό.

Ο σηκιός με τ ις  νω χελικές κ ινήσεις του, δίνει τη ν  εντύπω 
ση του εύκολου θηράματος στον ψαροντουφεκά. Με τον πα
ραμικρό θόρυβο όμως, εξαφανίζεται με θαυμαστή γρηγοράδα 
στα πυκνά  φ ύκια  (ποσειδωνίες) ή στις σπηλιές τω ν βράχων. 
Κατά τη ν  άποψή μου, η καλύτερη  μέθοδος ψαρέματος του  εί
ναι, η σχεδόν κάθετη, αθόρυβη κατάδυση από πάνω  του, πα
ρεμβάλλοντας μεταξύ εμάς και του ψαριού εμπόδιο, βράχο ή

φύκια, γ ια  να  μ ην τρομάξει.
Αυτό το όμορφο ψάρι, βρέθηκε γ ια  πρώ τη  φορά στην ψ α 

ροσακούλα μου, το Σεπτέμβριο του 1984. Νεαρός εκείνη 
την  εποχή Ενωμοτάρχης, δεν έχανα ευκαιρία γ ια  καλοκαι
ρ ινά  ή φθινοπω ρινά πρω ινά υποβρύχια  ψαρέματα στους τό
τε μ αγευτικούς βυθούς. Α ν και ο υποβρύχιος εξοπλισμός μας 
εκείνα τα χρόνια  ήταν βαρύς και δύσχρηστος με το κλασσι
κό ΙΟΟάρι ψαροντούφεκο A rrow  της Balco, με τα  διπλά λά
στιχα, τ ις  βαριές τρίαινες, τ ις  κλασσικές ψαροσακούλες με το 
διχτάκι, τ ις  οποίες δέναμε στη μέση και μας ξέφευγαν αρκε
τές φορές τα  ψάρια από μέσα, τ ις  στρογγυλές μάσκες που  θά
μπωναν, τα  βαριά βατραχοπέδιλα, χω ρ ίς στολή κατάδυσης, 
είχαμε αρκετές επ ιτυχίες, διότι τα  μεγάλα ψ άρια ήταν  άφθο
να, ακόμα και στο 1 μέτρο. Ή τ α ν  8-9 η ώρα εκείνο το πρω ι
νό  του Σεπτεμβρίου του ’84 στην περιοχή Σκάλωμα, έξω από 
τη ν  Περαχώρα. Ε ίχα τη  τύχη  να  ψ αρέψ ω  με τρίαινα, σε βά
θος 3-4 μέτρα σε π υκ νή  φυκιάδα, με μια βολή δύο μισόκιλους 
παντελήδες. Ο τρίτος που ήταν γύρω  στο κιλό, κρύ φ τη κε μέ
σα στα πράσινα φύκια. Τον ψ άρεψ α τη ν  επομένη το π ρω ί που 
καταδύθηκα τη ν  ίδια ώρα, εντοπίζοντάς τον σ την φυκιάδα. 
Ή τ α ν  η πρώ τη φορά που έπιανα ψ άρι του κιλού. Αξέχαστες 
εποχές με παρθένες θάλασσες γεμάτες άφθονα ψ άρια που δυ 
στυχώ ς δεν θα ξαναγυρίσουν πια.

Οι τρεις α υτο ί σηκιοί, ήταν  η πρώ τη  ψ αρευτική  μου επ ι
τυχία, και η αφορμή να  σταματήσουν τα φ ιλικά  πειράγματα 
συγγενώ ν και φίλων, οι οποίοι στην αρχή με συμβούλευαν 
να  σταματήσω το ψαροντούφεκο.

Χ αρακτηριστικό ψάρεμα του σηκιού που  μου ‘ρχεταχ στο
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νου, είναι κ ι αυτό που θα σας περιγρά
φω:

Το καλοκαίρι του 2001 βρε'θηκα για 
λ ίγες μέρες σ την ακτή  που βρίσκεται 
ανάμεσα στην Π λαγιά και τη ν  Πάλαι- 
ρο Α ιτωλοακαρνανίας. Ε κ εί προγραμ
μάτισα ένα ψάρεμα πρ ιν  τη ν  ανατολή 
του ήλιου γ ια  λόγους ασφαλείας να  μην 
πλέουν ταχύπλοα σκάφη ή ψαρόβαρ- 
κες, τα οποία εκτός τω ν άλλων τρομά
ζουν και τα  ψάρια. Στάθμευσα το αυτο
κ ίνητό  μου σε ασφαλές σημείο, επέλεξα 
ένα ασφαλή ορμίσκο και έβρεξα τη  στο
λή  μου στην ακροθαλασσιά γ ια  να  είναι 
ευκολοφόρετη.

Πλησίαζε το χάραμα, είχε μισοβγεί ο 
ήλιος πάνω  από τ ις  κορυφές τω ν Ακαρ- 
νανικώ ν Ορέων και μια δέσμη εκ τυ 
φλω τικού φω τός έπεφτε παντού. Έ β α 
λα τη  στεγανή θήκη  με τα  κλειδιά του 
αυτοκινήτου  μέσα απ’ τη  στολή και έδε
σα τη  θήκη  με το καταδυτικό μαχαίρι.
Έ β α λα  το σακίδιό μου αυστηρά πάνω 
από τη  στάθμη τη ς  θάλασσας και σε ση
μείο που να  μπορώ να  το επιτηρώ , φό
ρεσα τα βατραχοπέδιλα, τη  μάσκα, τον 
αναπνευστήρα, έδεσα τελευταία την  
ζώνη με τα  4κιλα μολύβια συνδεδεμέ- 
ν η  με τον πλω τήρα με 10 μέτρα κορδόνι, καταδύθηκα ήσυχα 
στο νερό οπλίζοντας μέσα, στην πρώ τη σκάλα το 90άρι λαστι- 
χοβόλο με τη  μ ύτη  τη ς  βέργας προς τον αμμώδη βυθό. Ο βυ
θός διαυγής, ρηχός, αμμώδης, με διάσπαρτα βράχια και φυκι- 
άδες. Η  θάλασσα ήταν λάδι. Καθώς κολυμπούσα, είδα ότι, σε 
ορισμένα ρηχά  βράχια ήταν πιασμένα παλιά σχισμένα δίχτυα, 
τα  οποία ορθώ νονταν έως και λ ίγα  εκατοστά από τη ν  επιφάνια 
του νερού, φαινόμενο επικ ίνδυνο για  το υποβρύχιο μπλέξιμο 
του δύτη. Ενώ  είχα κολυμπήσει τα πρώ τα 100 μ., γύρω  στα 5 μ. 
βάθος, μια σμέρνα έκανε τη ν  εμφάνισή της. Ελίσσοντας το φ ι
δίσιο σώμα της, κοντοστάθηκε 40-50 εκ. πάνω  από τον αμμώδη 
βυθό με το κεφάλι τη ς στραμμένο προς τη ν  επιφάνεια. Πρέπει 
να  σας τονίσω, ότι, η  σμέρνα όταν χ τυ π η θ ε ί δένεται σφ ιχτά  πά
νω  στη βέργα του ψ αροντούφεκου κ ι αν είναι μεγάλη μπορεί 
να  τη  στραβώσει. Το δάγκωμά τη ς  είναι πολύ επικ ίνδυνο και 
τα δόντια της κόβουν σαν πριόνι. Γ ι’ αυτό οι ψαράδες τ ις  χ τ υ 
πάνε και τ ις  αφαιρούν το κεφάλι στη κουπαστή πρ ιν  τ ις  ανε
βάσουν στη βάρκα.

Το 1993 επιχείρησα να  πιάσω μια 3κιλη σμέρνα, ανοιχτά στο 
Μάραθο Μ εσσηνίας και ζορίστικα πολύ να  τη ν  βγάλω στην 
ακτή. Χρειάστηκε και δεύτερο κτύπημ α  με το εφεδρικά ψαρο- 
ντούφεκο που είχα δεμένο στον πλωτήρα.

Τώρα, για  να  αποφύγω  μπελάδες, τη ν  προσπέρασα, χω ρίς να  
τη  χάσω όμως από τα μάτια μου. Ο βυθός συνέχιζε να  έχει στα
θερό βάθος γύρω  στα 5 μέτρα. Κολύμπησα άλλα 100 μέτρα, πα
ρατηρώ ντας προσεκτικά τα  βράχια από τη ν  επιφάνεια. Σ ’ ένα 
σημείο υπήρχαν ογκώδεις βράχοι, ο ένας ρ ιγμένος πάνω  στον 
άλλο, μοιάζοντας σαν σκαλοπάτι. Σ τη  ρίζα τους υπήρχε ένα 
σκιερό διάκενο. Σ τη  σκιά διέκρινα κ ίνηση δύο μεγάλων ψαρι-

“Η μόλυνση των ακτών 
είναι ένας από τους 
λόγους, για τους οποίους
έχει σχεδόν εξαφανιστεί 
από τη  παράκτια ζώνη. 
Εξίσου σημαντικοί λόγοι 
είναι, η υπεραλιεία με 
τράτες, ανεμότρατες, 
δίχτυα, η εντατική 
αλιεία του με κάθετη, 
παραγάδι, πυροφάνι και 
ψαροντοάφεκο”

ών. Αν και κολυμπούσα όσο μπο
ρούσα πιο αθόρυβα, τα ψ άρια μ πή 
καν κάτω  από το βράχο. Η  καρδιά 
μου άρχισε να  χ τυ π ά  δυνατά. Χα
λάρωσα το σώμα μου. Αργά -  αργά 
πρότεινα μπροστά μου το ψαρο- 
ντούφεκο, σκοπεύοντας. Έ β γα λ α  
τον αναπνευστήρα και εισέπνευ
σα μόνο μια βαθειά ανάσα από το 
στόμα για  αποφ υγή  υποξίας. Με 
το βάρος του σώματός μου και 
τη ς  ζώ νης βαρών έκανα το σώμα 
μου γω νία  και το άφησα να  β υ θ ι
σ τεί ελεύθερα, λ ίγο  πιο πίσω από 
το σημείο και όχι ακριβώ ς από πά
νω  τους. Κ ούνησα ελαφρά τα  βα
τραχοπέδιλα κάτω  από τη ν  επιφά
νεια  του νερού. Στα 2,5 περίπου 
μέτρα βάθος εξίσωσα τη ν  υδροστα
τική  πίεση γ ια  να  μη με πονούν τα 
τύμπανα τω ν αυτιώ ν, βάζοντας 
τον αριστερό αντίχειρα  και δεί
κ τη  στο κάτω  σημείο τη ς  μάσκας 
π ιάνοντας σφιχτά τα ρουθούνια  
μου, φυσώ ντας (εκπνέοντας) δυ
νατά  εσωτερικά έω ς ότου τα  τ ύ 
μπανα κάνουν το χαρακτηριστικό 
κλακ, εξισώνοντας εσωτερικά τη ν  

πίεση (μέθοδος valsava), έτσι ο αέρας από τους πνεύμονες 
ανεβαίνει με πίεση, επειδή βρίσκει τα ρουθούνια  κλειστά 
ανοίγει τ ις  ευσταχιανές σάλπιγγες και φτάνει στο τύμ πα
νο του  αυτιού. Έ τ σ ι  μηδενίζεται η  πίεση και ο πόνος στα
ματά. Αν κατέβουμε ακόμη πιο βαθιά επαναλαμβάνουμε 
τη ν  ίδια μέθοδο γ ια  ν α  μην μας πονούν τα  αυτιά. Μ ε αυ
τόν τον τρόπο μπόρεσα να  καταδυθώ  κάτω  από τα 2.5 μέ
τρα και να  φτάσω στα 5 μέτρα. Είδα τα δύο ψ άρια κάθετα, 
κρυμμένα κάτω  από τον τελευταίο βράχο ενώ φαινόταν 
το μισό τους σώμα. Σκοπέυσα πολύ γρήγορα το μεγαλύ
τερο. Η  εκτόξευση τα τα ϊτιανής βέργας τον βρήκε στη ρά
χη, λίγο πιο πίσω από το κεφάλι. Τον τράβηξα αμέσως με 
προσεκτικές κινήσεις χω ρ ίς να  σπαρταράει. Σ την  επιφά
νεια  είδα ότι ήταν  κοντά στο κιλά. Κολύμπησα ήσυχα 10 
- 1 5  μέτρα πιο πέρα και τον πέρασα στην ψαροβελόνα κά
τω  από τον πλωτήρα. Σε λ ίγο  ξαναεπιχείρησα με αθόρυβη 
κατάδυση να  ψαρέψ ω  και τον άλλο, ο οποίος όμως είχε γ ί
νει άφαντος. Τέτοιο ψάρι κοντά στο κιλό ήταν αρκετό για  
το ψάρεμα εκείνης τη ς ημέρας. Αποφάσισα να  διακόψω  το 
ψάρεμά μου εκεί. Ή τ α ν  η  αυτάρκεια που  με γέμισε ικανο
ποίηση και χαρά. Κολύμπησα ήρεμα προς τον ορμίσκο της 
αρχικής μου εκκίνησης. Π ριν  βγω  στην ακρογιαλιά έριξα 
μια περιμετρική ματιά  έξω από το νερό, αφόπλισα τη  βέρ
γα  του ψαροντούφεκου μέσα στο νερό στραμμένη προς τα 
βαθειά και τη ν  άμμο του βυθού. Σ την  ξηρά μάζεψα προσε
κτικά  όλο τον εξοπλισμό στο σακίδιο.

Ο σηκιός ψ ήθηκε στη σχάρα, μαζί με άλλα πετρόψαρα. 
Η  νοστιμιά του συναγω νίζεται α υτή  τη ς τσιπούρας και 
του  σαργού.]

[ 1 0 9  ] Α/Α



[  Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η  :

Της Μ αρίας Γ. Ζιάκου,
MSC ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΙΤ0Λ0Γ0Υ-ΔΙΑΤΡ0Φ0Λ0Γ0Υ*

Μεσογειακή Διατροφή
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ο Ancel
Keys ξεκίνησε μία  μεγάλη έρευνα, γνω στή  ως η μελέτη 
τω ν επτά χωρών, όπου μελετήθηκαν οι διατροφικές συνή
θειες ανθρώ πω ν από τ ις  εξής χώρες: Γιουγκοσλαβία, Ε λ
λάδα, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιταλία, Ολλανδία και Φινλανδία. Τα 
ευρήματα τη ς σ υγκεκριμένης μελέτης, που  διήρκησε 30 
χρόνια, έδειξαν ότι οι Κ ρητικο ί εμφάνιζαν το μικρότερο 
ποσοστά θνησιμότητας από καρδιαγγειακά νοσήματα και 
καρκίνο, καθώ ς και τον  μεγαλύτερο μέσο όρο ζωής.

Το «μυστικό» τη ς  μακροζωίας τω ν Κ ρητικώ ν ήταν η 
απλή και λ ιτή  διατροφή τους, η  οποία βασιζόταν σε φ υ τ ι
κά τρόφιμα, μη  επεξεργασμένα δημητριακά, φρούτα, λα
χανικά, ελαιόλαδο και κόκκινο κρασί, καθώ ς και η  φυσ ική  
δραστηριότητα ω ς τρόπος ζω ής (εργασία στην ύπαιθρο).

Ως επακόλουθο αυτώ ν τω ν συμπερασμάτων, έγινε προ
σπάθεια από μ ία  ομάδα επιστημόνω ν στο πανεπιστήμιο του 
H arvard, με τη  συμβολή πολλώ ν ελλήνω ν επιστημόνων, 
να  διαμορφωθούν διατροφικές οδηγίες σε επίπεδο τροφί
μω ν με βάση τ ις  αρχές τη ς  παραδοσιακής Μ εσογειακής Δ ι
ατροφής. Οι διατροφικές αυτές οδηγίες αποτυπώ θηκαν με 
τη  μορφή μιας πυραμίδας, όπως φαίνεται παρακάτω.

Μ εσ ογειακή  Π υ ρ α μ ίδ α
Η  Μ εσογειακή Π υραμίδα αποτελεί ένα πρότυπο διατρο

φ ή ς και γ ια  να  την κατανοήσουμε αρκεί να  ρίξουμε μια μα
τιά στο Σχήμα 1.

1. Χωρίζεται σε επίπεδα. Κάθε επίπεδο τη ς  Μ εσογειακής 
πυραμίδας δηλώνει ή  «φιλοξενεί» και μία ομάδα τροφίμων. 
Ε κτός από το επίπεδο που  «συστεγάζονται» οι ομάδες τω ν 
φρούτω ν και τω ν λαχανικών.

2. Το κάθε επίπεδο έχει διαφορετικό μέγεθος, ανάλογα 
με τη  θέση του στην πυραμίδα. Το μέγεθος του κάθε επι
πέδου υποδηλώ νει τη ν  ποσότητα τω ν τροφίμω ν που είναι 
να  καταναλώνουμε από την  κάθε ομάδα τροφίμων (Π ίνα
κας 1).

3. Η  θέση του κάθε επιπέδου δηλώνει και τη ν  σ υχνότη
τα που καταναλώνουμε τα τρόφιμα τη ς  ίδιας ομάδας. Τα 
τρόφιμα που  βρίσκονται στη βάση τη ς  πυραμίδας συστή- 
νεται να  καταναλώ νονται καθημερινά. Α υτά που βρίσκο
ντα ι στη μέση, εβδομαδιαία, ενώ  τα τρόφιμα σ την κορυφή 
μερικές φορές το μήνα.
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Σ ε κ α θ η μ ε ρ ιν ή  βά σ η  σ υ σ τή ν ο νχ α ι:
Αμυλούχα και δημητριακά. Είναι τα φ υ τ ικ ή ς  προέ

λευσης τρόφιμα και τα προϊόντα τους (ψωμί, ζυμαρικά, 
ρύζι, κ.α.), που  είναι χαμηλά σε λίπος και πλούσια σε υδα
τάνθρακες, οπότε αποτελούν τη ν  κύρια  πη γή  ενέργειας 
του οργανισμού. Ό τ α ν  μάλιστα είναι ολικής αλέσεως τό
τε περιέχουν αρκετές φ υτ ικ ές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν 
στην καλή λειτουργία  του εντέρου καθώς και στη μείωση 
τη ς χοληστερόλης.

Λαχανικά και Φρούτα. Είνα ι καλή π η γή  φ υτ ικ ώ ν  
ινών, αντιοξειδω τικώ ν ουσιών, β ιταμ ινώ ν (βιταμίνες A, C, 
συμπλέγματος Β, κ.λπ.) και ανόργανω ν στοιχείων. Η  κα
τανάλωση φρούτω ν και λαχανικώ ν δρα προστατευτικά 
όσον αφορά στον κ ίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νο
σημάτων και διαφόρων μορφών καρκίνου.

Ελαιόλαδο. Α ποτελεί το κύριο  συστατικό τη ς  Μεσο
γειακής Διατροφής. Η  θέση του  ελαιολάδου στην πυραμί
δα οφείλεται, σ την αντιοξειδωτική δράση τη ς  β ιταμ ίνης Ε 
που περιέχει καθώς και στην υ ψ ηλ ή  περ ιεκτικότητά  του 
σε μονοακόρεαστα λιπαρά οξέα που, σύμφω να με έρευνες, 
δρουν προστατευτικά έναντι τω ν καρδιαγγειακών νοση
μάτων.

Γαλακτοκομικά. Α ποτελούν π η γή  τόσο πρω τεϊνώ ν 
υψ ηλ ή ς διατροφικής αξίας όσο και ασβεστίου και β ιταμ ι
νώ ν  A & D, τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη  γερών 
οστών κατά  τη ν  παιδική-εφηβική ηλικία , αλλά και στη δι
ατήρηση οστικής μάζας κατά  τη ν  ενήλ ικη  ζωή.

Σχήμα 1. Μεσογειακή Πυραμίδα (Willett WC, Sacks F, 
Trichopoulou A, et al. Mediterranean diet pyram id: a  cultural 
model for healthy eating. American Journal o f  Clinical 
N utrition 1995;61:1402S-1406S).



Σε εβδομαδιαία βάση συστήνονται:
Ψάρια* Κατά προτίμηση τα λιπαρά (σαρδε'λες, μπακαλιά

ρος, κολιός, γαύρος, σολομός, σκουμπρί), περιέχουν μεγάλες 
ποσότητες ω-3 πολυακόρεστων λιπαρών οξέων, τα οποία θε
ωρείται ότι μειώ νουν σημαντικά τη ν  π ιθανότητα  εμφάνισης 
στεφανιαίας νόσου. Επιπλέον, περιέχουν πρω τεΐνες υψ ηλής 
βιολογικής αξίας και διάφορα ανόργανα στοιχεία.

Πουλερικά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται το κοτόπουλο, 
η γαλοπούλα και το κουνέλι, που παρέχουν στον οργανι
σμό πρω τεΐνες υ ψ η λ ή ς διατροφικής αξίας και σίδηρο, εύκολα 
αφομοιώσιμο από τον οργανισμό.

Όσπρια, ξηροί καρποί και ελιές. Τα όσπρια δίνουν ενέρ
γεια, έχουν χαμηλά λιπαρά, πολλές φ υτικές ίνες, και είναι πο
λύ  πλούσια σε πρω τεΐνες (χαμηλότερης όμως βιολογικής αξί
ας από αυτές του κρέατος και τω ν γαλακτοκομικώ ν) και σε 
σίδηρο (όχι όμως τόσο απορροφήσιμης μορφής όσο του κρέ
ατος). Οι ξηροί καρποί έχουν κατά κανόνα υψ ηλή  περ ιεκτι
κότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως και το ελαιόλαδο, 
και πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μειώ νουν τα επίπεδα της 
χοληστερόλης. Ε ίνα ι πλούσιοι σε φ υτικές ίνες και βιταμίνες 
(π.χ. Ε), αλλά η κατανάλωσή τους πρέπει να  γίνετα ι με μέτρο 
διότι περιέχουν πολλές θερμίδες.

Πατάτες. Π αρέχουν ενέργεια και αποτελούν σχετικά κα
λή  πη γή  β ιταμ ίνης C. Έ χ ο υ ν  όμως υψ ηλό γλυκαιμ ικό δεί
κτη , αφού μετατρέπονται γρήγορα σε γλυκόζη, όπως και το 
λευκό ψ ω μ ί ή τα  περισσότερα γλυκά, και έτσι η μεγάλη κα
τανάλωσή τους έχει συσχετιστεί θετικά με κ ίνδυνο  ανάπτυ
ξης διαβήτη τύπου  2.

Αυγά. Το ασπράδι του είναι πλούσιο σε πρω τεΐνες υψ ηλ ή ς 
βιολογικής αξίας, ενώ  ο κρόκος του περιέχει χοληστερόλη 
που μπορεί να  αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα.

Γλυκά. Τα γλυκά  περιέχουν κορεσμένα λ ίπ η  καθώ ς και 
ζάχαρη, γ ι ’αυτό και η  κατανάλωση τους έχει συσχετισθεί με 
τη ν  εμφάνιση τη ς  παχυσαρκίας. Καλό είναι η  κατανάλωσή 
τους να  γίνετα ι με μέτρο.

Σε μηνιαία βάση συστήνεται:
Κόκκινο κρέας. Στο κόκκινο κρέας συμπεριλαμβάνονται 

το μοσχάρι, το χοιρινό, το α ρν ί και το κατσίκι. Τα συγκεκρι
μένα τρόφιμα περιέχουν πρω τεΐνες υψ ηλής διατροφικής αξί
ας, σίδηρο, πολύ  καλά απορροφήσιμο από τον οργανισμό,

ψευδάργυρο και βιταμίνες. Π εριέχουν, όμως, και κορε
σμένα λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν δυσμενείς επιδράσεις 
στην υγεία. Συνεπώς, η  συχνότητα  κατανάλωσής τους 
πρέπει να  είναι περιορισμένη.

Επιπλέον συστάσεις αφορούν στην αναγκαιότητα 
της φ υσ ικής δραστηριότητας, στην μέτρια κατανάλωση 
κρασιού, στην άφθονη πρόσληψη νερού και σ την απο
φ υ γή  προσθήκης επιτραπέζιου αλατιού καθώ ς και στην 
αντικατάστασή του από μπαχαρικά.

Συνοψίζοντας, τα κύρ ια  χαρακτηριστικά  τη ς Μεσο
γειακής Π υραμίδας είναι:
►Υψηλή κατανάλωση μ η  επεξεργασμένων δημητρια
κώ ν (ολικής αλέσεως), φρούτω ν και λαχανικώ ν (συμπε
ριλαμβανομένων και τω ν  άγριω ν χόρτων).
►Χρήση του ελαιολάδου ω ς το κύριο  λίπος τη ς  δίαιτας.
► Καθημερινή κατανάλωση γαλακτοκομικώ ν προϊό
ντω ν.
►Κατανάλωση ψαριών, πουλερικώ ν και οσπρίων σε 
εβδομαδιαία βάση.
►Μέτρια κατανάλωση κρασιού, μεταξύ τω ν γευμάτω ν.
► Περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος. ]

Πίνακας 1. Ενδεικτικές ποσότητες τροφίμων που 
αντιστοιχούν σε 1 μικρομερίδα των τροφίμων που 
απεικονίζονται στην Μεσογειακή Πυραμίδα (Υπουργείο 
Υγείας & Πρόνοιας, Ανώτατο Ειδικό Επιστημονικό Συμβούλιο 
Υγείας. Διατροφικές Οδηγίες για Ενήλικες στην Ελλάδα. 
Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής1999,16: 615-625).
*Μάρκου Μπόχσαρη 9, Αιγάλεω, 2105905104-6944195795

Τ ρ ό φ ιμ ο

1 φΑιτζό»· τσαγιού μαγ«ιρίμ<»ο {«Ρά όσπριο (ntplnou ιοο
γραμμάρια) rt
2  κομτσλι«€ rn c  ooOnoc Επροί καρποί

Ποσότητα μικοομερίδας

1 «Αιτ{όνι τσαγιού γιαούρτι Λ γόΑα Λ
30 γριχιμόριο τυρί (κοτά προτίμηση x o ix iAuiv Αιποριμν)
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ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Ν  Σ Τ

Μονς σοκολάτα
ΥΛΙΚΑ:
► 4 αυγά

125 γρ. ζάχαρη 
150 γρ. σοκολάτα

► 100 γρ. βούτυρο

Χ τυπάμε τα αυγά  μαζί με τη  ζάχαρη στο 
μίξερ με'χρι να  ασπρίσουν. Λ ιώνουμε τη 
σοκολάτα σε μπεν μαρί, κατεβάζουμε από 
το μπεν μαρί και προσθε'τουμε το βούτυρο 
σε μ ικρά κομμάτια και σε θερμοκρασία 
δωματίου. Ανακατεύουμε καλά. Αδειάζουμε 
τη λιωμένη κουβερτούρα με το βούτυρο 
στο μείγμα τω ν αυγών. Ανακατεύουμε από 
πάνω προς τα κάτω  για  να  μην «πέσει» το 
μείγμα. Γεμίζουμε 4-5 ποτήρια.
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ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η απόλυτη εξασφάλιση για όχι πορίυχιμόχερο έχουμε, την Υγεία

I

Νοσοκομειακή περίθαήψη και 
χ ε ιρ ο υ ρ γ έ  επεμβάσεκ 

με 100% κάήυψη
Ισόβια νοσοκομειακή περίθαλψη. Επιλογή θέσηε νοσηλείαε. Ετήσιο προληπτικό 

έλεγχο check up. Κάλυψη τοκετού. Καλύπτονται χειρουργικέε επεμβάσειε ή 
θεραπείεε που δεν απαιτούν διανυκτέρευση, όπωε χημειοθεραπεία, 

αιμοκάθαρση, κλπ καθώε και δαπάνεε πριν και μετά τπν περίθαλψη στο 
νοσοκομείο. Επείγουσα μεταφορά και ταξιδιωτική βοήθεια. Ελεύθερη επιλογή 

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

προσαρμογήε του προγράμματοε eras προσωπικέε και οικογενειακέε oas επιλογέε.

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

• Δωρεάν μελέτη και αποστολή πρότασηε ασφάλισηε

Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ  Α ΥΤΟ ΚΙΝ Η ΤΟ Υ ΚΑΙ Μ ΗΧΑΝ ΗΣ
Με ολοκληρωμένη εξασφάλιση ίου οδηγού, ίων επιβαινόνιων και του οχήματοΒ

Η πιο οικονομική 
και ποιοτική ασφάήεια 
αυτοκινήτου και μηχανή$
la s  εξασφαλίζουμε προνομιακά πακέτα αλλά 
και επιπρόσθετεε παροχέε σύμφωνα πάντα με 
us δικέε oas ανάγκε$ και υποδείξει.

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ.

ΦΛ Υ Ρ Η Σ
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 Άμεση εξυπηρέτηση πανελλαδικά

Α σ φ α λ ισ τε ίτε  Κ ερδ ίζονταε
ΚΟΥΠΟΝΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Α .Α . 0811
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 7 Μ ΗΝΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο ΛΟ ΥΣ ΤΟΥΣ Κ Λ Α Δ Ο Υ Σ Α ΣΦ Α Λ ΙΣΗ Σ
Η πριμοδότηση 10% Είναι Επί των καθαρών ασφαλίστρων και για τ ιμο λο γη μ ένο ι^  κ ιν δ ύ ν ο υ



Του Γκυ ντε Μωπασάν

Τα κοσμήματα

κύριος Λανιέν γνώρισε
τη ν  κοπέλα σε μ ια  φ ιλ ικ ή  συγκέντρω ση  στο σ π ίτι κάποι
ου υφ ισ τάμενου  στο γραφείο κ ι αμέσως μ π λέχτηκ ε στα 
δ ίχτυα  του έρωτα.

Ή τ α ν  κόρη ενός επαρχιακού φοροεισπράκτορα, που  
είχε πεθάνει εδώ και μερικά  χρόνια. Έ τσ ι, είχε έρθει στο 
Παρίσι, μ α ζί με τη  μητέρα της, που  δημιούργησε φ ιλ ί
ες με κάποιες μεσοαστικές ο ικογένειες τη ς  γειτονιάς, με 
τη ν  ελπίδα να  παντρέψ ει τη ν  μοναχοκόρη της. Ή τ α ν  
δυο φ τω χές και αξιοσέβαστες γυναίκες, γλ υ κές και ευ γε
νικές. Το κορίτσι έμοιαζε να  ‘να ι ο τύπος τη ς  σωστά ανα
θρεμμένης κοπέλας π ου  ο κάθε συνετός νεαρός ονειρεύε
ται να  συνδέσει μ α ζ ί τη ς  το μέλλον του. Η  απλή  ομορφιά 
τη ς  είχε τη  χάρη  αγγελ ικ ής σεμνότητας και το ανάλαφρο 
χαμόγελο που  σπάνια  έλλειπε από τα  χε ίλη  της, έδειχνε 
σαν τη ν  αντανάκλαση τη ς  καρδιάς της.

Ό λ ο ι π ια  τη ν  επαινούσαν, όλοι όσοι τη ν  ήξεραν έλε
γαν  ασταμάτητα: «αχ, ευτυχισ μένος ο άντρας που  θα τη ν  
πάρει! Δεν θα μπορούσε να  βρει καλύτερη!». Ο κύρ ιος 
Λ αντέν, που  τότε ή τα ν  αρχιλογισ τής στο Υ πουργείο Εσω
τερικώ ν, με μισθό τρεισήμισι χ ιλ ιάδες φ ράγκα το χρόνο, 
της έκανε πρόταση γάμου και τη ν  παντρεύτηκε.

Κι έγ ινε απ ίστευτα  ευτυχισ μένος μ α ζί της. Τ αχτοποι
ούσε το σ π ιτικό  τη ς  με τέτοια  επιδέξια οικονομία, ώστε 
είχαν  τη ν  εντύπω σ η  πω ς ζουν μέσα σ την πολυτέλεια. 
Δεν υπ ή ρ χε άνεση, λ ιχουδιά , ή λ ίγη  διασκέδαση που  να  
μη τη  φ ύλαγε κείνη  για  τον άνδρα τη ς και η προσω πι

κή  τη ς  γοητεία  ή τα ν  τόσο μεγάλη, ώ στε έξι χρόνια  μετά 
τη  γνω ρ ιμ ία  τους τη ν  αγαπούσε π ιο  πολύ  από τη ν  πρώ τη  
μέρα. Μ όνο γ ια  δύο πράγματα θα μπορούσε να  τη ν  κ α τη 
γορήσει: γ ια  το πάθος τη ς  με το θέατρο και γ ια  τη ν  αγάπη 
τη ς  στα ψ εύ τικ α  κοσμήματα.

Οι φ ίλες τη ς  (είχε γνω ρ ισ τε ί με μ ερικές γυ να ίκ ες κα τω 
τέρω υπαλλήλω ν) τη ς  έφερναν πά ντα  εισ ιτήρια  γ ια  τα 
θεατρικά  έργα που  ανεβάζονταν, ακόμη και γ ια  τ ις  «πρε
μιέρες» κ ι έσερνε τον άντρα τη ς  θέλοντας και μη σ’ αυτά  
τα  θεάματα που  τον κούραζαν τρομερά -  μετά  τη ν  κ α θη 
μερινή  δουλεία του. Π ότε -  πότε τη ν  παρακαλοόσε να 
πάει με καμιά  από τ ις  γνω σ τές τη ς  κυρίες, που  θα τη ν  
έφερνε πάλι πίσω  στο σ πίτι, μα  εκείνη  δεν ήθελε να  το 
δεχθεί, μ ια  που  το ‘βρίσκε κ άπω ς άπρεπο. Τ ελικά  ωστόσο, 
συμφώνησε, κ ι εκείνος ήταν  απέραντα ευτυχισμένος.

Ό μ ω ς  αυτό το πάθος γ ια  το θέατρο γρήγορα τη ν  έκα
νε  να  θέλει να  στολίζεται. Τα φορέματά τη ς  εξακολου
θούσαν, βέβαια, να  είναι απλά, μα πά ντα  καλόγουστα 
και σεμνά και η γλ υ κ ιά  χάρη  της, η α κ α τα ν ίκη τη  γοη 
τεία  της, ήμερη και χαμογελαστή, έμοιαζε να  προσθέτει 
μ ιαν ακόμη νότα  κ ομψ ότητας στο απλό τη ς  φόρεμα, αλλά 
είχε αποχτήσει τη  συνήθεια  να  κρεμά από τ ’ αυτιά  της 
δύο μεγάλα σκουλαρίκια  με ψ εύ τικ ες  πέτρες που  έμοια
ζαν σαν αληθινά  διαμάντια, κ ι ακόμη ένα κολιέ  από ψ εύ 
τικα  μαργαριτάρια  και βραχιόλια  απομίμηση χρυσ ού  και 
χτένες  που  είχαν πάνω  τους ένα σωρό γυαλάκια , κάνο
ντα ς  τ ις  να  μοιάζουν με πολύτιμ ες πέτρες.
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“Μόνο για δύο πράγματα θα μπορούσε να την 
κατηγορήσει: για το πάθος^ της με το θέατρο και για την αγάπη 
της στα ψεύτικα κοσμήματα"

Ο άντρας της, που  πειραζόταν λ ίγο  από τούτη  τη ν  αγά
π η  γ ια  τα  φ ανταχτερά  πράγματα, τη ς  έλεγε συχνά:

-Α γαπητή  μου, όταν ένας άνθρωπος δεν έχει να πληρώσει 
γ ι ’ αληθινά κοσμήματα, θα πρέπει να φ ορείμόνο  την ομορ
φιά  και τη χάρη  του. Αυτά είναι τα π ιο  σπάνια κοσμήματα.

Μα εκείνη  του  χαμογελούσε γλ υ κ ά  και απαντούσε:
-Τι να κάνω; Α υτό είναι το πάθος μου. Ξέρω πω ς έχεις  

δίκιο, μ α  δεν μπορώ  ν ’ αλλάξω το χαρακτήρα του. Λατρεύω  
τα κοσμήματα.

Κι έπαιζε στα χέρια  τη ς  το μαργαριταρένιο κολιέ, κάνο
ντα ς  ν ’ αστράφτουν τα  τεχνη τά  του  κομμάτια  και έλε
γε  πάλι:

-Κοίταξε όμως, τι καλοφτιαγμένο που είναι! Θ ’ έλεγες 
πω ς είναι αληθινό!.

Ο άντρας τη ς  χαμογελούσε κι αυτός, λέγοντας:
-Ε χ ε ις  το γούστο μ ια ς  τσιγγάνας.
Καμιά φορά, τα  βράδια, όταν κάθονταν πλάι -  πλάι στο 

τζάκι, εκείνη  έφερνε στο τραπεζάκι, όπου είχαν  σερβίρει 
το τσάι τους, το κ ο υ τ ί με το κόκκινο  μαροκινό ντύσ ιμο  
όπου φ ύλαγε τη  συλλογή  από τα  «κοσμήματά» της, από 
τα «μπιχλιμπίδια» της, όπω ς τα  έλεγε ο κύρ ιος Λ αντέν 
και καθόταν και κοίταζε αυτά  τα  ψ εύ τικ α  κοσμήματα με 
παθιασμένη προσοχή, λες και απολάμβανε κάποια βαθιά 
και μ υσ τικ ή  χαρά και γ ια  να  ασ τειευτεί περνούσε ένα 
κολιέ στο λαιμό του άντρα της, γελώ ντας με τη ν  καρδιά 
τη ς  και φωνάζοντας:

-Τι αστείος που είσαι!
Ύ στερα, έπεφτε σ την αγκαλιά  του  και τον φ ιλούσε 

πυρετικά.

Έ ν α  χε ιμ ω νιάτικο  βράδυ που  είχε πάει σ την  Ό π ε 
ρα, γύρ ισε σ πίτι τρέμοντας από το κρύο. Τ η ν  άλλη μέρα 
άρχισε να  βήχει. Ο χτώ  μέρες αργότερα πέθανε από πνευ- 
μονικό οίδημα.

Ο Λ αντέν κόντεψ ε να  τη ν  ακολουθήσει στον τάφο. Η 
απελπισία  το υ  ή τα ν  τόσο μεγάλη, ώ στε τα  μαλλιά του  έγ ι
να ν  κάτασπρα μέσα σ’ ένα μήνα. Έ κ λ α ιγ ε  από το π ρ ω ί 
ω ς το βράδυ κ ι η  καρδιά του έλειωνε από τον  αβάσταχτο 
πόνο, κ υνη γη μ ένος από τη ν  ανάμνηση το υ  γέλιου  της, 
τη ς  φ ω νή ς της, από τη  θύμηση  όλης τη ς  γοητεία ς του 
πεθαμένου κοριτσιού του.

Ο χρόνος δεν απάλυνε διόλου τη  θ λ ίψ η  του. Σ υχνά , τη ν  
ώρα τη ς  δουλειάς του, όταν οι συνάδελφοί του  φ λυαρού
σαν πάνω  στα καθημερινά γεγονότα, μπορούσε να  δεις τα 
μάγουλά του να  φουσκώ νουν, τη  μ ύ τη  του  να  ζαρώνει, 
τα μάτια  του  να  πλημμυρίζουν  από δάκρυα, έπαιρνε μ ιαν 
απαίσια έκφραση και οι λ υ γμ ο ί τον συγκλόνιζαν.

Στο σ πίτι κρατούσε το δωμάτιο τη ς  γυνα ίκ α ς του απεί
ραχτο και κάθε μέρα κλεινόταν εκεί μέσα γ ια  να  τη  σ υλ
λογιστεί, όλα τα  έπιπλα, ακόμη και τα ρούχα της, έμεναν 
όπω ς τα  είχε αφήσει τη ν  τελευταία  τη ς  μέρα.

Μα τώ ρα η ζωή είχε γ ίνε ι πολύ  δύσκολη γ ια  τον  κύρ ιο  
Λ αντέν. Ο μισθός του, που  στα χέρια τη ς  γυ να ίκ α ς του 
έφτανε για  όλες τ ις  ανάγκες του  σ πιτικού , τώ ρα δεν ήταν 
αρκετός ούτε γ ια  κείνον μόνο. Και αναρω τιόταν με κατά
πληξη π ω ς τα κατάφερνε κείνη  να  του σερβίρει όλα α υτά  
τα  όμορφα κρασιά και τ ις  λ ιχουδιές, που τώ ρα αυτός δεν 
ή τα ν  ικανός ν ’ αντιμετω πίσει με τα πεν ιχρά  του  εισοδή
ματα.

Άρχισε να  κάνει διάφορα μ ικροχρέη  κι έτρεχε ξοπί
σω στο χρήμα, όπως ένα πλήθος άνθρω ποι σ’ αυτό  τον 
κόσμο. Τελικά, ένα πρωί, όταν ανακάλυψ ε πω ς δεν είχε 
π ια  δεκάρα σ την τσέπη του, ενώ  έπρεπε να  περάσει ακόμη 
μια  ολόκληρη εβδομάδα μέχρι το τέλος του  μηνός, σκέ- 
φ τη κ ε να  πουλήσει κάτι κ ι αμέσως π ή γε  ο νο υς το υ  στο 
κ ο υ τ ί με τα  «μπιχλιμπίδια» τη ς  γυ να ίκ α ς του, γ ια τ ί  ακό
μ η  εξακολουθούσε ν α  αισθάνεται κάποια  π ικρ ία  γ ι ’ αυτά  
τα ψ ευτοπράγματα  που  παλιότερα τον  εξόργιζαν. Ακόμη 
και η  θέα τους, κάθε μέρα, ή ταν  σα να  κατάστρεφε κάπω ς 
τη ν  ανάμνηση τη ς αγαπημένης του.

Έ ψ α ξε  πολλή ώρα μέσα στο σωρό τω ν  φ τη νώ ν  στολιδι- 
ώ ν που  εκείνη  είχε αφήσει πίσω  τη ς  -  γ ια τ ί  ω ς τ ις  τελευ
ταίες ημέρες τη ς  ζω ής τη ς  εξακολουθούσε ν ’ αγοράζει με 
πείσμα, φ έρνοντας σ π ίτι σχεδόν κάθε ημέρα κ ι από κάποιο 
«μπιχλιμπίδι». Αποφάσισε να  πάρει ένα φαρδύ περιδέραιο 
που  εκείνη  έδειχνε να  τα ’ αγαπούσε πιότερο και που  ίσως 
άξιζε, σκέφτηκε, έξι ω ς οχτώ  φράγκα, επειδή ή τα ν  πρα γ
ματικά  πολύ  καλοφτιαγμένο γ ια  απομίμηση.

Το ‘βάλε σ την τσέπη του και τράβηξε για  το γραφείο 
του  από τα  μεγάλα βουλεβάρτα, ψ ά χνο ντα ς για  κανένα



Οι δύο άνδρες κοιτάχτηκαν στα μάτια: ο δημόσιος υπάλληλος 
αποσβολωμένος από την κατάπληξη και ο κοσμηματοπώλης με  
την υποψία πως είχε μπροστά του εναν κλέφτη99

κοσμηματοπωλείο που να  του φ α νεί κατάλληλο. Βρή
κε τελικά  κάποιο και μπήκε, λ ίγο  ντροπιασμένος που  θα 
φανέρω νε έτσι τη  φ τώ χεια  του, προσπαθώ ντας να  π ουλή
σει κάτι με τόσο μ ικρή  αξία.

-Κύριε, είττε στον κοσμηματοπώ λη, θα ήθελα να μου  κάνε
τε τη χάρη  να ρίξετε μ ια  μα τιά  σ ’ αυτό το πράγμα.

Ο άνθρω πος πήρε το «πράγμα», το εξέτασε μ ’ ένα μεγε
θυ ντ ικ ό  φακό, το γύρ ισε από δω, το κοίταξε από κει, δοκί
μασε το βάρος του, φώναξε το βοηθά του και κουβέντια 
σε ψ ιθυρ ισ τά  μαζί του, άφησε το περιδέραιο πάνω  στον 
πάγκο και το κοίταξε από κάποιαν απόσταση, σα για  να  
κρίνει καλύτερα ποιαν εντύπω σ η  έκανε.

Ο κύρ ιος Λ αντέν, ενοχλημένος α π ’ όλες αυτές τ ις  σχο
λαστικότητες, άνοιξε το στόμα του  γ ια  να  πει: «Ω, ξέρω 
τη ν  αξία του», όταν ο κοσμηματοπώ λης τον πράφτασε 
λέγοντας:

-Κύριε, η αξία του υπολογίζεται από δώδεκα  ω ς δεκαπέντε 
χιλ ιάδες φράγκα, αλλά  δεν θα μπορούσα να το αγοράσω αν 
δε μου  ονομάσετε τον κάτοχό του.

Ο καημένος ο κύρ ιος Λ αντέν γούρλωσε τα μάτια  του  
και στάθηκε να  πάρει ανάσα, χω ρ ίς  να  καταλαβαίνει τ ίπο 
τα. Τελικά ψ ιθύρισε:

-Πως;.....Είστε σίγουρος;
Ο άλλος παρεξήγησε τη ν  κατάπληξή του  και είπε σε

στεγνά τόνο:
-Μ πορείτε να κοιτάξετε κ ι αλλού, αν νομίζετε πω ς θα 

σας δώσουν περισσότερα. Γ ια  μένα, αξίζει το πο λύ  δεκαπέ
ντε χ ιλ ιάδες φράγκα. Ελάτε πάλι εδώ αν δε βρείτε καλύτε
ρη  τιμή.

Ο κ ύρ ιος Λ αντέν, σαν χαμένος πήρε το περιδέραιο και 
βγήκε, υπακούοντας σε μια μπερδεμένη α νάγκη  να  μείνει 
μόνος γ ια  να  σκεφτεί.

Μα μόλις βρέθηκε στο δρόμο, δε μπόρεσε να  κ ρα τηθεί 
και πάτησε τα  γέλια, καθώ ς συλλογιζόταν: «το βλάκα! Ω, 
το βλάκα! Αν έδινα π ίστη  στα λόγια  του, τι θα γινόταν, έ; 
Κ οσμηματοπώ λης να  σου πετύχε ι!.....Δε μπορεί να  ξεχω
ρίσει το αληθινό από το ψεύτικο!».

Και μ πήκε σ’ ένα άλλο κατάστημα στο τέρμα τη ς  οδού 
Ν τελαπαί. Μ όλις του  ‘δείξε το περιδέραιο, ο κοσμηματο
πώ λης φώναξε:

-Α, ναι! Το ξέρω αυτό το περιδέραιο, πολύ  καλά μάλιστα. 
Εγώ  το πούλησα!

Ο κ ύρ ιος Λ αντέν, πολύ  ταραγμένος ρώτησε:
-Ποια είναι η αξία του;
-Κύριε, το πούλησα είκοσι πέντε χ ιλ ιάδες φράγκα. Ε ίμα ι 

πρόθυμος να το αγοράαω για  δέκα οχτώ χιλιάδες, αν μου  
πείτε, σύμφω να μ ε  τους κανονισμούς της Αστυνομίας, πως 
βρέθηκε στα χέρια  σας.

Α υτή  τη  φορά ο κύρ ιος Λ αντέν κάθισε κάπου, έχοντας

παραλύσει από τη ν  κατάπληξη. Α πάντησε:
-Αλλά  .... Μα, για  κοιτάξτε το προσεκτικά κύριε. Μ έχρι 

τώρα πίστευα πω ς ήταν .....ψεύτικο.
Ο κοσμηματοπώ λης είπε:
-Μ πορείτε να μ ο υ  πείτε τ α ’ όνομά σας κύριε;
-Βέβαια. Ονομάζομαι Λαντέν, είμαι υπάλληλος του Υπουρ

γείου Εσωτερικώ ν και μένω  στην οδό Μ αρτύρω ν 16.
Ο έμπορος άνοιξε τα κατάσ τιχα  του, έψαξε κ ι ύστερα 

είπε:
-Αυτό το περιδέραιο στάλθηκε στη διεύθυνση της κυρίας 

Λαντέν, στον αριθμό 16 της οδού Μ αρτύρων, την 20η Ιου
λίου 1876.

Οι δύο άνδρες κ ο ιτά χτηκα ν  στα μάτια: ο δημόσιος υ π ά λ 
ληλος αποσβολωμένος από τη ν  κατάπληξη και ο κοσμη
ματοπώ λης με τη ν  υ ποψ ία  π ω ς είχε μπροστά του  έναν 
κλέφ τη . Τελικά, είπε στον κύρ ιο  Λ αντέν:

-Θα μ ο υ  αφήσετε αυτό το κόσμημα, για  εικοσιτέσσερις 
ώρες, αν σας δώσω μ ια  απόδειξη;

-Μα ναι, βέβαια.
Κι έφ υγε δ ιπλώ νοντας τη ν  απόδειξη και βάζοντάς τη  

σ την τσέπη του. Μ ετά πέρασε απέναντι στο δρόμο, τρά
βηξε προς τα  πάνω  και μόνο τότε κατάλαβε πω ς είχε χάσει 
το δρόμο του, και γύρισε πίσω  κατά  το Τυϊλλερί, πέρασε 
το Σηκουάνα, πάλι μ περδεύτηκε και κατάφερε να  ξανα- 
βρεθεί στα Η λύσια, χω ρ ίς  ακόμη να  'χε ι ξεκαθαρίσει τ ίπο 
τα μέσα στο μυαλό του. Π ίεζε τον εαυτό του  να  λογ ικευ
τεί, να  καταλάβει. Η  γυ να ίκ α  του  δεν θα μπορούσε ποτέ 
ν ’ αγοράσει κάτι τόσο ακριβό. Ό χ ι ,  σ ίγουρα όχι. Αλλά 
τότε, κάποιος θα τη ς  το χάρισε! Π οιος όμως; Και γιατί;

Σ τάθηκε εκεί που  βρισκόταν, στη μέση του δρόμου. 
Μ ια τρομερή αμφιβολία γεννή θ η κ ε  μέσα του. Ώ σ τε , εκεί
νη ; Μα τότε κ ι άλα τα άλλα κοσμήματα θα ή τα ν  δώρα! 
Του φα ινόταν πω ς η γη  γύρ ιζε γύρω  του, ότι τα δέντρα 
μπροστά του  έγερναν και έπεφταν, άπλωσε τα  χέρ ια  του 
κι έπεσε κάτω  λιπόθυμος.

Ξαναβρήκε τ ις  αισθήσεις του σ’ ένα φαρμακείο, όπου 
τον κουβάλησαν κάποιοι περαστικοί. Π αρακάλεσε να  τον 
πάνε σ πίτι του  κλείστηκε εκεί. Ώ σ π ο υ  να  σουρουπώσει 
έκλα ιγε απελπισμένα, δαγκάνοντας ένα μ α ντίλ ι γ ια  να  
μ η ν  ουρλιάσει. Ύ σ τερα  έπεσε στο κρεβάτι. Ε ξαντλημέ
νος από τη ν  κούραση και τη  θλ ίψ η . Κ οιμήθηκε βαριά.

Μ ια αχτίδα  ήλιου τον ξύπνησε και σηκώ θηκε να  πάει 
στο γραφείο του. Ή τ α ν  πολύ  δύσκολο να  εργασ τεί ύσ τε
ρα από τέτοιο χτύπημ α . Μ ετά σ κέφ τηκε άτι θα μπορού
σε να  ζητήσει μια άδεια από τον προϊστάμενό του και του 
έστειλε ένα γράμμα. Μ ετά συλλογίστηκε πω ς έπρεπε να  
ξαναπεράσει από το κοσμηματοπωλείο μα η ντροπή  τον 
έκανε να  διστάσει. Α πόμεινε να  το συλλογίζεται πολλή 
ώρα. Δεν μπορούσε, στο κάτω  -  κάτω , ν ’ αφήσει το περί-
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δέραιο στα χέρια  α υτού  του  ανθρώ που, ν τύ θ η κ ε  λοιπόν 
και β γή κε έξω.

Ή τ α ν  μ ια  όμορφη μέρα και ο γαλάζιο ουρανός απλω νό
ταν  πάνω  από τη ν  πόλη, μοιάζοντας να  χαμογελά. Αργό
σχολοι τρ ιγυρνοόσαν εδώ κ ι εκεί με τα  χέρια  στις τσέ
πες.

Ο Λ αντέν, είπε μέσα του, καθώ ς τους κοίταζε: «Πόσο 
ευτυχισ μένος είναι ο άνθρω πος όταν έχει χρήματα! Με το 
χρήμα  μπορείς να  γλυτώ σ εις α π ’ όλες τ ις  στενοχώριες, να  
πάς όπου σου κάνει κέφι, να  ταξιδέψεις, να  διασκεδάσεις! 
Ω, αν ήμουν πλούσιος!»

Τότε κατάλαβε πω ς πεινούσε, μια που  δεν είχε βάλει 
τίποτε στο στόμα του από τη ν  προηγούμενη  ημέρα. Μα 
το πορτοφόλι του ήταν  άδειο κ ι έτσι θυμ ή θη κε το κολιέ. 
Δ εκαοχτώ  χιλ ιάδες φράγκα! Ε ίκοσι φορές ξεκίνησε γ ια  να  
μπει, μα η ντρ ο π ή  πάντα  τον σταματούσε.

Π εινούσε, ωστόσο, πεινούσε πολύ  και δεν είχε δεκά
ρα. Αποφάσισε ξαφνικά, πέρασε το δρόμο τρέχοντας, σα 
για  να  μ η  δώσει στον εαυτό του τον καιρό να  σκεφ τεί και 
μ πήκε ορμητικά  στο κοσμηματοπωλείο.

Μ όλις τον είδε, ο καταστηματάρχης έτρεξε προς το 
μέρος του, του πρόσφερε ένα κάθισμα και του  χαμογέλα
σε πολύ ευγενικά . Ακόμη και οι υπάλληλοι πρόστρεξαν 
κοιτάζοντας από το πλάι τον  Λ αντέν, με γέλιο στα μάτια  
και τα  χείλη.

Ο κοσμηματοπώ λης δήλωσε:
-Πήρα τις πληροφορίες μου, κύριε κι αν συμφω νείτε μ π ο 

ρώ  να σας μετρήσω  αμέσως το ποσόν που σας ονόμασα.
Ο δημόσιος υπάλληλος τραύλισε:
-Μα βέβαια!
Ο κοσμηματοπώ λης έβγαλε από ένα συρτάρι δεκαοχτώ  

μεγάλα χαρτονομίσματα, τα μέτρησε και τα  ‘δώσε στον 
Λ αντέν, που υπόγραψ ε μια μ ικρή  απόδειξη και με τρε- 
μάμενο χέρι έβαλε τα  χρήματα  στο πορτοφόλι του, μετά, 
καθώ ς έβγαινε έξω, στράφηκε στον έμπορο που ακόμη 
χαμογελούσε και χα μηλώ νοντας τα μάτια, είπε:

-Έ χ ω .....έχω  κι άλλα κ οσμ ήμα τα .... που έφτασαν ως εμέ
να από  μ ια  κληρονομιά ......  Θα συμφωνούσατε να σας τα
πουλήσω;

Ο κοσμηματοπώ λης υποκλίθηκε:
-Οπωσδήποτε, κύριε!
Έ ν α ς  από τους υπαλλήλους γύρ ισ ε τη ν  πλάτη  του  για  

να  γελάσει με τη ν  άνεσή του, ένας άλλος φύσηξε τη  μ ύτη  
του δυνατά. Ο Λ αντέν, όλος απάθεια, κατακόκκινος κι 
επίσημος, είπε:

-Θα σας τα φέρω λοιπόν!
Και πήρε ένα αμάξι να  πάει να  φέρει 

τα κοσμήματα.
Ό τα ν , μια ώρα αργότερα, ξαναγϋρι- 

σε στο κοσμηματοπωλείο δεν είχε φάει 
ακόμη τίποτα. Ά ρχισαν να  εξετάζουν 
τα «κομμάτια» ένα -  ένα και να  υπο 
λογίζουν τη ν  αξία του  καθενός. Σ χε
δόν όλα είχαν αγοραστεί από αυτό  το

μαγαζί.
Ο Λ αντέν όμως τώ ρα έδειξε μ ια  διάθεση να  παζαρέ

ψ ει σ χετικά  με τ ις  τιμές, θύμω νε και μιλούσε όλο και πιο 
έντονα, όσο το ποσόν ανέβαινε.

Τα μεγάλα δ ιαμαντένια  σκουλαρίκια  άξιζαν είκοσι χ ιλ ι
άδες φράγκα, τα βραχιόλια τρ ιάντα  πέντε χιλιάδες, οι καρ
φίτσες, τα  δαχτυλ ίδ ια  κ ι ένα μενταγιόν  δεκαέξι χιλιάδες, 
μια καρφίτσα από σμαράγδια και σαπφείρους, δεκατέσσε
ρ ις χιλιάδες, ένα μοναχικό διαμάντι με χρυσ ή  αλυσιδίτσα, 
σαράντα χιλιάδες, όλα μ α ζί έφτασαν σ’ ένα σύνολο εκατόν 
ενενήντα  έξι χ ιλ ιάδες φράγκα.

Ο έμπορος είπε με μια  όλο συγκατάβαση καλή διάθε
ση:

-Φαίνεται πω ς το άτομο που τα συγκέντρωσε όλ’ αυτά, 
τοποθετούσε τις οικονομίες του σε κοσμήματα.

Ο Λ αντέν απάντησε πολύ σοβαρά:
-Είναι κ ι αυτός ένας τρόπος, όπως όλοι οι άλλοι, για  να 

επενδύσει κανείς το χρή μ α  του!
Κι έφ υγε αφού συμφώ νησαν να  πάει τη ν  άλλη ημέρα 

γ ια  τον  τελικό  διακανονισμό.
Ό τ α ν  βρέθηκε στο δρόμο, στάθηκε να  κοιτάξει τη  σ τή 

λη τη ς  πλατείας Βαντόμ και του ήρθε η όρεξη να  σκαρφα
λώσει εκεί πάνω , σα να  ή τα ν  κανένα  κουνάβι. Α ισθανόταν 
τόσο ξαναμμένος που  θα ‘θελε να  χοροπηδήσει μπροστά 
στο άγαλμα του Ν απολέοντα που  στεκόταν πάνω  στη  
στήλη του, αγγίζοντας τον ουρανό.

Π ήγε για  φ αγητό  στου «βουαζέν» και ήπ ιε κρασί που 
κόστιζε είκοσι φ ράγκα η  μποτίλια . Μ ετά μ πήκε σ’ ένα 
αμάξι πολυτελείας και πή γε να  κάνει τον περ ίπατό  του 
στο δάσος τη ς  Β ουλώνης, κοιτάζοντας τ ’ άλλα αμάξια 
με κάποια περιφρόνηση, ν ιώ θοντας απέραντο πειρασμό 
να  φωνάξει σ τους περαστικούς: «είμαι κ ι εγώ  πλούσιος! 
Έ χ ω  διακόσιες χιλ ιάδες φράγκα!»

Τότε θυ μ ήθηκε το γραφείο του. Τράβηξε λοιπόν ίσια 
εκεί πέρα, μπήκε θαρρετά στο γραφείο του προϊσταμένου 
του και δήλωσε:

-Ή ρθα  κύριε, να ας υποβάλω την παραίτησή μου. Μ όλις  
πήρα μ ια  κληρονομιά από  τριακόσιες χ ιλ ιάδες φράγκα....

Έ σ φ ιξε  τα χέρια  τω ν παλιώ ν συναδέλφω ν του και ά ρχι
σε να  τους αναπτύσσει τα σχέδια γ ια  τη ν  κα ινούργια  ζωή 
του, ύστερα, πή γε να  δειπνήσει στο «καφέ Αγγλαί».

Β ρέθηκε να  κάθεται κοντά  σ’ έναν κομψ οντυμένο  
κύρ ιο  και δεν μπόρεσε να  κρα τη θε ί κα ι να  μ η ν  του  εμ π ι
στευτεί, με κάποια πρόφαση, ότι μόλις είχε κληρονομήσει 

τετρακόσιες χιλ ιάδες φράγκα.
Γία πρώ τη  φορά εκείνο το βράδυ δεν 

έπληξε στο θέατρο και αποτελείωσε τη  
ν ύ χ τ α  του  με γυναίκες.

Έ ξ ι  μ ήνες αργότερα, ξαναπαντρεύ
τηκε. Η  δεύτερη  γυνα ίκα  του ήταν μια 
πολύ  αξιοσέβαστη κυρία , μα ο χαρα
κ τήρας τη ς  ή τα ν  πολύ  δύστροπος. 
Έ κ α ν ε  τον  κύρ ιο  Λ αντέν να  υποφέρει 
πολύ. ]



τιαράξενα
an ’  όλο τον κόσμο
Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρίνα Βασαρμίδου

Οι αρχαίοι Ελληνες είχαν ανακαλύψει την Αμερική από το 86 π.Χ.!

Ο
ι αρχαίοι Έ λ λ η ν ε ς  είχαν ανακαλύψ ει τη ν  Α μερι
κή  από χο 86 π.Χ.! (iefim erida.gr), σ ύμφω να με χον 
δρ. Μ ηνά Τσικριχσή, οι προϊστορικοί Έ λ λ η ν ε ς  εί
χα ν  επ ισ κεφ χεί χη  Β. Α μερική πολύ  πιο πρ ιν  χην 
ανακαλύψ ει ο Κολόμβος. Α υχό όπω ς υποστηρίζει, προκύπτει 

από χην  μελέτη  ενός κειμένου  το υ  Π λουτάρχου, χο «Π ερί του  
εμφαινομένου προσώ που χω  κ ύ κλ ω  τη ς  Σελήνης», όπου στις 
παραγράφους 941Α-942, περιγράφει χο ταξίδι τω ν  Ε λλ ή νω ν σε 
μία ήπειρο η  οποία βρ ίσ κονταν «δυτικά τω ν  τρ ιώ ν  νησ ιώ ν και 
βορειοδυτικά τη ς  Βρετανίας». Σ ύμφ ω να  με χον κ. Τσικριχσή, 
ο οποίος συνεχίζει χη ν  έρευνα που  έκανε π ρ ιν  από δύο χρόνια  
ο κ α θη γη τή ς Η. Μ αριολάκος που  είχε υποστηρίξει όχι οι προ
ϊστορ ικο ί Έ λ λ η ν ε ς  γνώ ρ ιζαν  χη ν  ύπαρξη τη ς  Α μερικής και 
χην  οποία επ ισ κέπτονταν, από χο κείμενο το υ  Π λουτάρχου  με 
χρήση ειδικώ ν προγραμμάτω ν με Η/Υ αποκαθίσταται μ ια  λ η 
σμονημένη ιστορική πραγματικότητα , 
που μέχρι σήμερα δ ιέφευγε από πολλούς 
-αν όχι όλους- ερευνητές. Σ τη  ανακοίνω 
σή του, ο δρ. Τ σ ικρ ιτσής υποστηρίζει ότι 
πρ ιν  τον Κολόμβο υ π ή ρ χε  μία  επ ικο ινω 
ν ία  που ξεκινά από τη ν  Μ ινω ική  εποχή 
μέχρι τα ελληνιστικά  χρόνια. Ο στόχος 
αυτώ ν τω ν ταξιδιώ ν κατά  τη ν  Ε ποχή  του  
Χαλκού είχε σχέση με το εμπόριο και τη  
διακίνηση το υ  καθαρού χα λκ ο ύ  π ου  βρ ι

σκόταν σε μια  λ ίμ νη  (τη ν  ονομάζει Superior) του  Καναδά. 
Φ αίνετα ι -σημειώνει- ότι μετά  το υ ς  π ρώ τους εμπόρους Μι- 
νω ίτες, συνέχισαν και οι Μ υκηναίοι, οι οποίοι, όπω ς ανα
φέρει ο Π λούταρχος, έστειλαν τον  Η ρακλή  γ ια  να  αναθερ- 
μάνει τη ν  παρουσία το υ  ελλη ν ικού  στοιχείου, το οποίο είχε 
χα θ ε ί με τ ις  επ ιμ ιξίες με το υ  ντόπ ιους. Σ τη  συνέχεια, τη ν  
Ε ποχή  του  Σ ιδήρου το ενδιαφέρον γ ια  τη ν  περιοχή  παράκ
μασε και παρέμεινε έως τους Ε λλ η νισ τικ ούς χρόνους μια 
εθ ιμ οτυπ ική  λα τρευτική  παράδοση.
Έ τ σ ι  κάθε τρ ιάντα  χρόνια  αποστέλλονται κάποια πλοία  σε 
περιοχές που  είχαν  τη ν  λατρεία  του  Κ ρόνου γ ια  ν α  ανανε
ώ νετα ι το ανθρώ πινο προσω πικό με ιερείς. Ό π ω ς  λέει στο 
ΑΠΕ-Μ ΠΕ, ο κ. Τ σ ικρ ιτσής «όλα αυτά  αποδεικνύοντα ι με 
αστρονομικά στοιχεία, η  επεξεργασία τω ν  οποίω ν έγ ινε με 
τη  βοήθεια προγραμμάτω ν η λεκτρονικώ ν  υπολογ ισ τώ ν επ ι

βεβαιώ νοντας τον  χρονολογικό  προσ
διορισμό του  ταξιδιού που  περ ιγρά
φ ει ο Π λούταρχος». Έ τ σ ι  εξηγείται, 
σ ύμφ ω να  με τον  κ. Τσικριχσή, κα ι το 
ότι σ τη ν  περ ιοχή  γύ ρ ω  από τη  Λ ίμνη 
S uperior και στο ν η σ ί Royale που  βρ ί
σκονται στον Καναδά έχουν γ ίνε ι με
γάλες εξορϋξεις χα λκού  σε μία  περίο
δο, μεταξύ 2400 και 1200 πΧ, παρότι η 
περ ιοχή  βρ ίσ κονταν σ τη  λ ίθ ινη  εποχή.

Stealth υποβρύχιο στον βυθό ιη ς Βαλτικής;

Μ υσ τήρ ιο  εξακολουθεί να  κα λύπτε ι το μυσ τη ρ ι
ώδες μ εταλλ ικό  αντικείμενο  μ ή κ ο υς 18 μέτρω ν, 
στο βυθό  τη ς  Β αλτικής Θάλασσας, το υ  οποίου 
το σχήμα μοιάζει με αυτό  π ο υ  έχουμε συνηθίσει 

να  αποκαλούμε “ιπτάμενο  δίσκο”. Ο ι δύτες που  εξερευνούν 
το άγνω στο αντικείμενο  λένε πω ς ο εξοπλισμός τους τίθεται 
εκτός λε ιτουργίας μόλις πλησιάσουν στα 200 μέτρα, επιτείνο- 
νχας ακόμα περισσότερο το μυσ τήριο  που  καλύπτει το ά γνω 
στο αντικείμενο. Δ ύτες τη ς  ομάδας «Ocean X» που  β ουτούν 
στο σημείο λένε πω ς κάποιες κάμερες και το δορυφορικό τη 
λέφω νο τη ς  ομάδας δεν λε ιτουργούν  όταν βρίσκονται ακρ ι
βώ ς πάνω  από το αντικείμενο  και τ ίθεντα ι και πάλι σε λει
τουργία  μόλις απομακρυνθούν! «Κάθε τι ηλεκτρ ικό  παύει να  
δουλεύει», δήλωσε ο δ ύ τη ς  S tefan  H ogerbom . «Μόλις απομα

κρυνόμαστε ξαναλειτουργεί, μ όλ ις ξαναπλησιάσουμε σβή
νει!» « Έ χο υ μ ε ζήσει π ράγματα  που  π ραγμ ατικά  δεν φ α ντα 
ζόμουν και είμαι ο μεγαλύτερος σ κεπ τικ ισ τή ς τη ς  ομάδας 
σ χετικά  με τ ις  θεω ρίες αυτές», είπε ο δ ύ τη ς  P e te r  L indberg. 
Ε ίμαι πεπεισμένος πω ς βρήκαμε κ ά τι εντελώ ς μο
ναδικό», δήλωσε ο επ ίσης δ ύ τη ς  D ennis Esberg. 
Σ τη ν  περιοχή έχουν σπεύσει πολεμ ικά  πλοία  τη ς  Σουηδί
ας και τη ν  Φ ινλανδίας, ενώ  ένα  “πέρασμα έκανε και μ ία  
φ ρεγάτα  του  αμερικανικού Ν αυτικού . Σε όλες τ ις  περ ι
πτώ σεις ουδείς κατάφερε να  πλησιάσει το αντικείμενο  στο 
βυθό  αφού τα βαθυσκάφη παρουσίαζαν δυσ λειτουργίες και 
ο κ ίνδυ νο ς να  απω λέσουν χη ν  ενέργειά  το υ ς  και αβοήθητα 
να  καταλήξουν στον βυθό  ή τα ν  μεγάλες.
Σημειώ νεται ότι π ίσω  από το μεταλλικό  αντικείμενο  υπάρ 

χο υ ν  σαφή ίχνη  ολίσθησης στον βυθό 
σαν να  πραγματοποίησε αναγκαστι
κ ή  προσγείωση ένα  αεροσκάφος σ την 
έρημο. Κάποιοι ειδ ικο ί στα υποβρύχια  
οχήματα  δεν αποκλείουν να  πρόκειτα ι 
γ ια  s tea lth  υποβρύχιο  κάποιας υπερδϋ- 
ναμης, το οποίο απω λέστηκε κατά  τη ν  
διάρκεια δοκιμών.
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Το «θαύμα» της Μαριναλεντα

Ο
Χουάν Μ ανουέλ Σάντσεθ Γ κ ορντίγ ιο  είναι ο δή
μαρχος τη ς  Μ αριναλεντα, ενός χω ρ ιού  3.000 κα
το ίκω ν σ την Α νδαλουσία τη ς  Ισπανίας. Ο Γκορ- 
ντίγ ιο , επανεκλέγετα ι εδώ και τρ ιάντα  τρία  
χρόνια , και οι σ υμπολίτες το υ  κατάφεραν το 1986 να  πάρουν 

από έναν τσ ιφ λικά  τη ς  περ ιοχής έκταση 12.000 στρεμμάτων. 
Α ρχικά  δημ ιούργησαν ένα συνεταιρισμό και σ την  συνέχεια  
έφτιαξαν ένα εργοστάσιο γ ια  να  συσκευάζουν τα  προϊόντα 
που  παράγουν. Ό π ω ς  δηλώ νει ο δήμαρχος, όσοι εργάζονται 
στα χω ράφ ια  και στο εργοστάσιο έχουν τον  ίδιο μισθό 46 ευρώ  
τη  μέρα και τα  κέρδη επενδύονται κα ι πάλι στο συνεταιρισμό 
και γ ια  να  κ αλυφ θούν κ ο ινω νικές υπηρεσίες. Ο δήμος χτίζει

επ ίσης σ πίτια  με προσω πική  ερ
γασία τω ν  κατοίκω ν. Το νο ίκ ι γ ια  
ένα σ π ίτι 90 τετρα γω νικώ ν  είναι — —
15 ευρώ  το μήνα, το κόστος γ ια  τον  παιδικό σταθμό 12 ευρώ. 
Το ποσοστό τη ς  ανεργίας είνα ι «μηδέν» και οι κάτο ικο ι απο

φασίζουν από κο ινού  γ ια  όλα. Ό σ ο  γ ια  τους θιασώ τες τη ς  
ελεύθερης αγοράς που  αμφιβάλλουν για  το αν οι άνθρω ποι 
στη Μ αριναλέντα είναι ευχαριστημένοι ο Γ κρορντίγ ιο  απα
ντά: «ο κόσμος ψ ηφ ίζει κάθε τέσσερα χρόν ια  και τα  τελευ
ταία  33 χρόνια  επιλέγει αυτό  το σύστημα οργάνωσης. Α ν δε 
θέλει, μπορεί να  το αλλάξει. Αλλά, όπω ς βλέπετε, δεν το αλ
λάζει».

Βρέθηκε απόγονος χης.,.Εύας

εν π ίστευε στα αφτιά  του ο Β ρετανός σ υνταξιούχος Ί α ν  Κ ίνερντ, 
όταν έμαθε ότι είναι μακρινός σ υ γγενή ς τη ς  Εύας, καθώς, μετά  από 
εξέταση DNA σ την οποία υποβλήθηκε, βρέθηκε ότι το γενεαλογικό 
του  δέντρο φ τάνει ω ς τη ν  πρώ τη  γυ να ίκ α  που  έζησε σ τη ν  Γη, πρ ιν  

από 190.000 χρόνια. Ό π ω ς  αναφέρει δημοσίευμα τη ς  βρετανικής εφημερίδας 
Sun, ο 72χρονος σ υνταξιούχος λέκτορας του Π ανεπ ιστημ ίου  Χ όλκερκ φέρει 
τον  γενετικό  δείκτη  L1B1, ο οποίος προέρχεται από αρχαία αφ ρ ικανική  γενε

αλογία και εντοπίζετα ι γ ια  πρ ώ τη  φορά στη  Δ υ
τ ικ ή  Ε υ ρ ώ π η .Ό π ω ς δήλωσε χα ρακτηρ ισ τικά  ο επ ικεφ αλής τη ς  ερευνη τική ς ομάδας που  έκα
νε  το τεστ DNA στον 72χρονο, «ο Ί α ν  θα μπορούσε να  περιφέρεται σ τους κ ή πο υ ς τη ς  Εδέμ. 
Η  περ ίπτω σή  του  αποδεικνύει ότι ακόμα και οι Α γγλοσάξονες Π ροτεστάντες κατάγοντα ι από 
τη  μ αύρη  Ε ύα, τη  μητέρα όλω ν τω ν  ανθρώπων». Ο Κ ίνερντ έχει μ ιτοχονδριακό D NA το οποίο 
κληρονόμησε από τη  θη λ υκ ή  πλευρά  τω ν  προγόνω ν του, έχει ηλ ικ ία  30.000 ετώ ν και διαφέρει 
από αυτό  τη ς  «μαύρης Εύας» μόνο κα τά  δύο μεταλλάξεις, όταν το DNA τω ν  περισσότερων αν
θρώ πω ν υφ ίσ τα ντα ι περισσότερες από 200 γενετικές μεταλλάξεις από γεν ιά  σε γενιά.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

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

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

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

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

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

Επισήμανση : Παρακαλούνται οι παλιοί συνδρομητές του περιοδικού μας, να αποστείλουν τη συνδρομή τους με τον ανωτέρο τρόπο, καθόσον η 
είσπραξη της συνδρομής για το περιοδικό, δεν γίνεται μέσω των Υπηρεσιών μας.
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ψυχαγωγία
Επιμέλεια: Αρχ/κας Ιωάννης Ντελέζος

(Ζστννομικό πρόβλημα (παιχνίδι 1)

Ο Α στυνόμος Στεργίου παρατήρησε με προσοχή το 
γραφείο του Γεω ργίου Σταυρόπουλου, στο Κέντρο 
Π ειραματικώ ν Ερευνώ ν. Ή τ α ν  σίγουρα ο ιδανικός 
χώ ρος για  ένα σύγχρονο επιστήμονα. Αποστειρω
μένο, ψ υχρό, γεμάτο ηλεκτρονικά  μηχανήματα και 
υπολογιστές. Ο Α ρχιφύλακας Δ ημητρίου δεν μπόρε
σε να  κρα τη θε ί και είπε: «Κύριε Αστυνόμε, σχεδόν νο
μ ίζω  ότι είμαι πάνω σε διαστημόπλοιο!» Ό μ ω ς  τα  λό
για  του πάγωσαν στα χε ίλη  όταν είδε το πτώ μα ενός 
άντρα να  κείτετα ι μπροστά στο μεγάλο γραφείο, ανά
σκελα πάνω  στο πάτωμα. Τον είχε σκοτώσει το βλή
μα ενός πιστολιού. Ο Α στυνόμος Σ τεργίου έριξε μια 
ματιά  τριγύρω . Στο δωμάτιο τα  πάντα  ήταν  τακτο
ποιημένα. Κανένα συρτάρι δεν ήταν  ανοιχτό, ούτε 
στο γραφείο ούτε σ τις πολυάριθμες συρταριέρες. Θε
ωρώ ντας επαρκή τη  σύντομη έρευνα, βιάστηκε να  
πάει να  εξετάσει τον επιστήμονα.

Εκείνος, ταραγμένος από όσα 
είχαν συμβεί, άρχισε να  διη
γείται:
«Εδώ και μήνες κάνω απόρ- 

7/> ϋ Ρ ψ ες  έρευνες για  ένα προϊόν 
τεράστιας στρατιωτικής σήμα- 
σίας. Δυστυχώ ς η είδηση πρέ
πει να διέρρευσε και κάποι
ος αποφάσισε να κλέψει τα 
αποτελέσματα των μελετώ ν  
μου. Α ν  και έχω  ηλεκτρονικό  
αρχείο, προτίμησα να κατα
γράψω τους υπολογισμούς και 
τα πιο σημαντικά αποτελέσμα

τα της μελέτης μου  μ ε  μελάνι και χαρτί. Αυτά ήταν τα 
πιο πολύτιμα έγγραφα. Ο εισβολέας σίγουρα το γνώ ρι
ζε αυτό. Έ τσ ι μ π ή κ ε  μ ε  την πρόθεση να μ ε  σκοτώσει, 
να ψάξει τα συρτάρια και να φύγει ανενόχλητος. Ό μω ς  
δεν είχε υπολογίσει την αντίδραση μου... Ό ταν τον είδα  
μ ε  το πιστόλι, έβγαλα από ένα συρτάρι του γραφείου το 
πιστόλι μου  των 9 m m  και πυροβόλησα... Δ εν είχα  την 
πρόθεση να τον σκοτώσω, αλλά...».
Ο Αστυνόμος τον ρώ τησε τι έκανε αμέσως μετά.
Ο Σταυρόπουλος απάντησε ότι ταράχτηκε και άφη
σε το όπλο να  πέσει στο πάτωμα. Ο Α στυνόμος Σ τερ
γίου δεν φ αινόταν να  πείθεται από τη  διήγηση που 
είχε ακούσει. Μ ια λεπτομέρεια του έλεγε ότι ο επ ι
στήμονας είχε πει ψέματα.

Ποια είναι η λεπτομέρεια που έκανε τον Αστυνόμο 
Στεργίου να είναι δύσπιστος σχετικά με τη διήγηση 
που άκουσε;

Οδηγείτε σωστά; (παιχνίδι 2>
1. Εάν αλλάζετε λωρίδα, για να  ελέγξετε καλά προς 
τα πίσω:
Α. Κ οιτάτε μόνο τον εξωτερικό καθρέπτη.
Β. Ε λέγχετε με τους καθρέπτες και γυρνάτε το κε
φάλι στην πλευρά που θα μπείτε.
Γ . Σας αρκούν οι καθρέπτες.

2. Τα λαστιχάκια των υαλοκαθαριστήρων 
αντικαθίστανται:
Α. Κατά προτίμηση το καλοκαίρι.
Β . Κάθε φορά που  έχουν φθαρεί και τουλάχιστον 
μια φορά το χρόνο, κατά προτίμηση π ρ ιν  το χειμώνα.

3. Για την ασφάλεια του παιδιού σας, μπορείτε να χρησιμοποι
ήσετε ανάλογα με το ύψος, το βάρος και την ηλικία του:
Α. Το δ ίχτυ  ανάμεσα στα μπροστινά  καθίσματα.
Β . Τα εγκεκριμένου τύπ ου  παιδικά καθίσματα γ ια  το αυτοκίνητο.

4. Οδηγείτε με το επιβατηγό σας λίγο γρηγορότερα από την 
ταχύτητα βαδίσματος. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να δεθούν:
Α. Μόνο σε διαδρομές στους αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχεί
ας κυκλοφορίας.
Β . Ναι, σε κάθε διαδρομή.
Γ . Ό χ ι,  σε διαδρομές μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

5. Έ να  επιβατηγό είναι εφοδιασμένο με ζώνες ασφαλείας για 
όλες του τις θέσεις. Ποια πρόσωπα πρέπει να τις φορέσουν:
Α. Ο οδηγός και όλοι οι επιβάτες.
Β . Μόνο ο οδηγός.
Γ . Ο οδηγός και οι επιβάτες τω ν εμπρόσθιων καθισμάτων.

(J ηαζοκεψαλιά (παιχνίδι 4)

Σ ε ένα συρτάρι έχετε 12 ζευγάρια άσπρες και 12 ζευγάρια μαύρες 
κάλτσες. Χωρίς να βλέπετε, πόσες κάλτσες πρέπει να τραβήξετε για να 
είστε σίγουροι πως έχετε στα χέρια  σας τουλάχιστον ένα ζευγάρι όμοι
ες κάλτσες;

(Χν έκδοτο
Ο Τοτός στον Μπόμπο:
- Ο πατέρας μου μπορεί να  σταματήσει με το ένα χέρι του 
ολόκληρη σειρά από αυτοκίνητα.
- Π ω πω! Ε ίναι τόσο χειροδύναμος;
- Ό χ ι. . είναι τροχονόμος!
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Υ ιατί το λέμε έτσι;
«Έβαλε το κεφάλι του στο ντορβά»
Ο ντορβάς είναι το «ταγάρι», όπως αλλιώς λέγεται το σακούλι, μέσα 
στο οποίο οι χωρικοί (στον καιρό μας έγινε μόδα να το κρεμάνε και οι 
γυναίκες των πόλεων στον ώμο τους), έβαζαν διάφορα πράγματα.
Στη βυζαντινή εποχή, όταν οι νησιώτες πιάνανε κανένα ληστή, εγκλη
ματία, πειρατή, του κόβανε το κεφάλι, το βάζανε μέσα σ’ ένα ντορβά, 
παστωμένο, για να μη βρομάει και το στέλνανε στην Κωνσταντινού
πολη. Το έθιμο αυτό έμεινε αργότερα και επίΤουρκοκρατίας, αλλά και 
στα πρώτα ελληνικά μετά την επανάσταση χρόνια, τότε που υπήρχαν 
πολλοί ληστές. Όταν ο επικηρυγμένος σκοτωνόταν από άλλο άτομο, 
αυτός του έκοβε το κεφάλι, το έβαζε σε ντορβά (και τορβά-Τούρκικα: 
Torba = μικρός σάκος), το παρέδιδε στις Αρχές κι έπαιρνε την επική
ρυξη, την αμνηστίαν, αν ήταν κι αυτός ληστής. Για να επικηρυχτεί, 
λοιπόν, κανείς σήμαινε πως εκτέθηκε πολύ απέναντι στις Αρχές, τόσο, 
που να καταντήσει το κεφάλι του, αν τον πιάσουν, στο ντορβά. Λέγε
ται για κάποιον που τα παίζει όλα για όλα.
« Έβαλε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα»
Όταν θέλουμε να υποδείξουμε πως δεν τοποθετήθηκε το κατάλληλο

πρόσωπο, για να φυλάξει κάτι, μεταχειριζόμαστε τη φράση: «έβαλε 
ή έβαλαν το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα».
Η έκφραση έχει και αυτή την προέλευση της από μύθους του Αι
σώπου: Κάποτε ένας βοσκός αντιλήφθηκε πως κάθε μέρα ένας λύ
κος ερχόταν πίσω από τα πρόβατα του. Στην αρχή φοβήθηκε πολύ 
και φυλαγόταν. Σιγά-σιγά όμως πήρε θάρρος, γιατί είδε πως ο λύ
κος μάλλον τα φύλαγε τα πρόβατα, μια και ποτέ του δεν πείραξε κα
νένα. Τότε παραπήρε θάρρος και μια μέρα αποφάσισε να βάλει το 
λύκο να του φυλάξει τα πρόβατα κι αυτός να κατέβαινε στην πό
λη, για να ψωνίσει. Έτσι κι έγινε. Αυτό, όμως, περίμενε και ο λύ
κος και σαν είδε τον τσοπάνη (τούρκικη λέξη) να απομακρύνεται, 
έπεσε απάνω στο κοπάδι και το αποδεκάτισε. Όταν γύρισε πίσω ο 
βοσκός και είδε τη συμφορά που του έκανε ο 
λύκος, κούνησε με λύπη το κεφάλι του λέ
γοντας: «ποιος μου είπε να εμπιστευθώ τα 
πρόβατα μου σε ένα λύκο;».

ΠΗΓΗ: «Λέξεις και φράσεις πα- 
ροιμκόδεις» τον Τάχη Να- /
αιθάλη εκδ. Σμνρνιωτάκη (

Π αιχνίδια γνώσης (παιχνίδι 3) (Χν έκδοτο

1. Π οιά πόλη φημίζεται για  το χα λβά  της;
Α )  Λάρισα, Β ) Ελασσόνα, Γ ) Φάρσαλα.
2. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε μ ή κ ο ς  ποταμός του κόσμου; 
Α ) Ο Ν είλος, Β ) Μ ισισσιιτής, Γ ) Ο Βόλγας.
3. Ποιά είναι η πρωτεύουσα της Ρωσίας;
Α )  Μ όσχα, Β )  Ν τακάρ, Γ )  Μ πρατισλάβα.
4. Σ ε ποιό συγκρότημα νησιών ανήκουν τα Κουφονήσια;
Α )  Δωδεκάνησα, Β ) Κυκλάδες, Γ ) Επτάνησα.

γλώσσα μας

αγρόν αγοράζει - αγρός αίματος. Δύο φράσεις με τη λ. αγρός έχουν 
περάσει από την Κ. Διαθήκη στην καθημ. γλώσσα: το αγρόν ηγόρα- 
σα (Λουκ. 14,18) και λιγότερο το αγρός αίματος (Ματθ. 27,8). Το ά  
έχει προελθεί από τον χαρακτηριστικό τύπο αδιάφορου και ελαφρό
μυαλου ανθρώπου, που, ενώ (κατά την παραβολή τού Ιησού) προ
σκαλείται τιμητικά στη σημαντική, για την εποχή εκείνη, γιορτή 
του γάμου, αυτός προτιμά να πάει να δει το χωράφι που αγόρασε, 
πράγμα που -υπονοείται- μπορεί να κάνει οποιαδήποτε άλλη ώρα. 
Λέγεται έτσι για ανθρώπους που αδιαφορούν για κάτι σημαντικό και 
ασχολούνται με ασήμαντα, επειδή δεν είναι εις θέση να κρίνουν τι εί
ναι σημαντικό και άξιο προσοχής και τι ασήμαντο και επουσιώδες. 
Με το ίδιο νόημα χρησιμοποιείται και η παροιμία: «άφησε τον γάμο, 
να πάει για πουρνάρια». Η φράση στην ΚΔ. είναι «αγρόν ηγόρασα 
και έχω ανάγκην εξελθείν και ιδείν αυτόν». Από αυτήν λέμε για κά
ποιον «αγρόν ηγόραοε» ή «αγρόν ηγόραζε» ή (για το παρόν) «αγρόν 
αγοράζει» (οι φράσεις «αγρόν ηγοράζει»! ή ακόμη και «αγρόν αγόρα-

Ή τ α ν  ένας παπαγάλος σε ένα πλοίο και κοίταζε έναν 
ταχυδακτυλουργό που εξαφάνιζε πράγματα και κάθε 
φορά που εξαφάνιζε κάτι έλεγε ο παπαγάλος
- Στο καπέλο του το έχει! Στο μανίκι του το έχει! Κοι
τάξτε τη ν  τσέπη του πώ ς φουσκώνει!
Και ξαφνικά βουλιάζει το πλοίο και μένουν μόνοι τους 
σε μία σανίδα ο παπαγάλος και ο ταχυδακτυλουργός και 
κοιτάζονται.
Π ερνάνε μία, δυο ημέρες και τη ν  τρ ίτη  ημέρα λέει ο πα
παγάλος:
- Εντάξει σε παραδέχομαι. Αλλά που το έβαλες το πλοίο;

ζε»! προέρχονται προφανώς από παρανόηση). Η φράση «αγρός 
αίματος» (ή «αγρός τού κεραμέως») προέρχεται από το χωρά
φι που αγοράστηκε από τους αρχιερείς με τα χρήματα (τριάκο
ντα αργύρια) που επέστρεψε ο Ιούδας, όταν μετάνιωσε για την 
ατιμία τής προδοσίας τού Ιησού. Με τα χρήματα αυτά αγορά
στηκε το χωράφι κάποιου κεραμοποιού, που ως προϊόν προ
δοσίας και φόνου (του Ιησού) επονομάστηκε «αγρός (η χωρί- 
ον) αίματος» (μετάφραση τού αραμαϊκού ακελδαμά). Η φράση 
«αγρός αίματος» λέγεται (σε λογιότερο 
ύφος) για προϊόντα ατιμίας παρανο
μίας ή άνομης συναλλαγής. Η φράση 
στο Ευαγγέλιο είναι: «Διό εκλή- 
θη ο αγρός εκείνος αγρός αί
ματος έως της σήμερον».

Πηγή: Λεξικό της Ν. Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη,



ψυχαγωγία
(Ττανρόλεξο "Τεστ αστυνομικών γνώσεων

Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α
1. Παραλιακός οικισμός της Χαλκιδικής στον κόλπο της Κασσάν
δρας.
2. Μονάδα μέτρησης του χρόνου (πληθ.) - Οπαδοί ινδικού θρη
σκευτικού δόγματος.
3. Πρωτεύουσα του αρχαίου βασιλείου των Κους στο σημερινό 
Σουδάν.
4. Παλιά μονάδα μέτρησης βάρους - Ορεινό χωριό της Λακωνίας.
5. Πόλη του Μάλι.
6. Κατάληξη επιθέτων και ουσιαστικών - Καλύπτουν το σώμα 
των πτηνών.
7. Καλλιρρόη..., δημοσιογράφος και ιδρύτρια του λυκείου Ελλη- 
νίδων.
8. Πόλη στο νότιο Ιράκ - Ντάριο..., Ιταλός σκηνοθέτης και θεα
τρικός συγγραφέας.

Κ Α Θ Ε Τ Α
1. Κατηγορία ρητινοφόρων αειθαλών δέντρων.
2. Ποικιλία μπιζελιού.
3. Ασιατική χώρα - Βυζαντινή νότα.
4. Είναι τα συμμετρικά ως προς ευθεία σχήματα - Φυλή της ανα
τολικής Αφρικής.
5. Αρχαία ινδικά κείμενα.
6. Ελληνόγλωσσα σχολεία της βόρειας Αμερικής.
7. Ατομικός αριθμός του Νταρμστάντιου - Νεκρόπολη της αρ

χαίας Αιγύπτου.
8. Δηλητηριώδες φίδι - Ζαν Ζακ..., Γάλλος σκηνοθέτης.

1 2 3 4 5 6 7 8
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1) Ο υπάλληλος Ζ, ο οποίος είναι αρμόδιος για ανάκρι
ση αξιόποινων πράξεων, προκεηιένου να  αποσπάσει 
ομολογία του εξεταζόμενου Ε, ότι αυτός είναι δρά
στης του εγκλήματος της διακεκριμένης κλοπής (αρ.
374 εδ. α’ ΠΚ) που έγινε στην εκκλησία της περιοχής, 
πλησιάζει πολύ κοντά του τον «Αράπη», ένα μεγαλό
σωμο σκύλο, έτοιμο να  τον αρπάξει από το λαιμό δεί
χνοντας τα μυτερά του δόντια, οπότε μπροστά στο φό
βο αυτό ο Ε παθαίνει εγκεφαλικό επεισόδιο και μένει 
παράλυτος, θα κριθεί τος φυσικός (άμεσος) αυτουργός 
του εγκλήματος:
α) της απόπειρας των βασανιστηρίων και άλλων προσβολών 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (αρ. 42 § 1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 
137Α § 1 ΠΚ) σε αληθινή κατ’ ιδέα συρροή (αρ. 94 § 2 ΠΚ) με το 
έγκλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια (αρ. 314 ΠΚ) 
β) της βαριάς σκοπούμενης -  επιδιωκόμενης βαριάς σωματικής 
βλάβης (αρ. 310 § 3 ΠΚ).
γ) της απόπειρας τω ν βασανιστηρίων και άλλων προσβολών 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (αρ. 42 § 1 ΠΚ σε συνδ. με αρ. 
137Α§ 1 ΠΚ).

2) Ο προϊστάμενος Π  -  εντολέας, αρμόδιος για ανάκριση αξιό
ποινων πράξεων, ο οποίος έδωσε εντολή στον υφιστάμενό του 
Υ να  βασανίσει τον κρατούμενο Κ  προκειμένου να  αποσπάσει 
ομολογία για την  κατοχή εκρηκτικών υλών που βρέθηκαν 
στην αυλή του σπιτιού του (αρ. 272 § 1 ΠΚ). Οι Π και Υ στην 
προκειμένη περίπτωση θα κριθούν:
α) ως α υτουργο ί- συναυτουργοί του εγκλήματος του αρ. 137Β 
§ 1δ ΠΚ -  διακεκριμένη περίπτωση.
β) ο Π  ως φυσικός (άμεσος) αυτουργός του εγκλήματος του αρ. 
137Β § 1δ ΠΚ - διακεκριμένη περίπτω ση, ενώ ο Υ ως φυσικός 
(άμεσος) αυτουργός του εγκλήματος του αρ. 137Α § 1 ΠΚ - βα
σανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπει
ας.
γ) ως αυτουργο ί- συναυτουργοί του εγκλήματος του αρ. 137Α 
§ 1 ΠΚ- βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

3) Ο υπάλληλος Η, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η  ανά
κριση αξιόποινων πράξεων, ο οποίος υποβάλει σε βασανιστή
ρια (τρυπάει με καρφί την παλάμη του Θ -  προσώπου που βρί
σκεται στην εξουσία του κατά την  εκτέλεση τω ν καθηκόντων 
του), με σκοπό να αποσπάσει κάποια πληροφορία από αυτόν, 
αλλά ο Θ παθαίνει ανακοπή καρδιάς και πεθαίνει, ο Η  θα κριθεί 
τος φυσικός (άμεσος) αυτουργός του εγκλήματος:
α) του αρ. 137Β § 1β ΠΚ -  διακεκριμένες περιπτώσεις, 
β) του αρ. 137Α § 1 ΠΚ -  βασανιστήρια και άλλες προσβολές 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
γ) του αρ. 137Β § 3 ΠΚ διότι είχε δόλο για το βασικό έγκλημα 
που είναι τα βασανιστήρια (αρ. 137Α § 1 ΠΚ) και αμέλεια για το 
βαρύτερο αποτέλεσμα που είναι ο θάνατος του θύματος Θ.

ΠΗΓΗ: του Νομικού Εγκληματαλσγου Ν. Δερμενοϋδη.
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ -  ΝΙΚΗΤΕΣ 
ΤΕΥΧΟΥΣ 273

[Μ Α ΙΟ Σ -ΙΟ Υ Ν ΙΟ Σ  2012]

ΑΣΤΥΝ Ο Μ ΙΚ Ο  ΠΡΟΒΛΗΜ Α (παιχνίδι 1)
Ποτέ ένας έμπειρος καλλιεργητής δε θα έκανε το λάθος 

να ποτίσει τα λαχανικά και τα λουλούδια του μέσα στο 
μεσημέρι, όταν καίει ο ήλιος. Άρα η εκδοχή του ανιψιού 
είναι ψεύτικη.

«ΟΔΗΓΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ;» (παιχνίδι 2)
Απαντήσεις: 1. Α, 2. Α, 3. Β, 4. Α, 5. Α

«Π ΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΝ Ω ΣΗ Σ» (παιχνίδι 3)
Απάντηση: 1. Α, 2. Γ, 3. Β, 4. Β

«ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ» (παιχνίδι 4)
Απάντηση: Ξεκινάμε ανάποδα: Για να του μείνει ένα 
πορτοκάλι σημαίνει πως πριν τον σταματήσει ο τρίτος 
χωρικός είχε τρία. Πριν τον σταματήσει ο δεύτερος είχε 
επτά και αρχικά είχε κλέψει δεκαπέντε πορτοκάλια.

«Τ ΕΣ Τ Α Σ ΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Γ Ν Ω Σ Ε Ω Ν »
Απάντηση: 1. γ, 2. β.

Ν ΙΚΗ ΤΕΣ: (κατόπιν κληρώσειος)
1) Ιωαννίδου Αιμιλία, 2) Νανούση Κωνσταντίνα,
3) Πάνος Δημήτριος, 4) Αλεξάνδρου Γεώργιος.
Μπορείτε να κερδίσετε αξιόλογα δώρα, στέλνοντας 
τις απαντήσεις σας για τα παιχνίδια 1,2,3 και 
4 στη διεύθυνση: «ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ -  Α  Κηφισίας 23 Μαρούσι, 
Τ.Κ.15123 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
anaskophsh@yahoo.gr ή με fax στο 210-6849352. 
(Παρακαλείσθε να αποστέλλετε τα πλήρη στοιχεία σας, την 
ηλικία σας καθώς και τη διεύθυνση για την αποστολή του

δώρου σας). Λ ΥΣ Η  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8

1 κ Α Ν I Σ Τ Ρ 0

2 Ω Ρ Ε Σ Σ I X

3 Ν Α Π Α Τ Α I

4 0 Κ Α Α Ρ Ν Α

5 Φ Α Λ Α Ν Τ Α Π
6 0 ι  | Φ Τ Ε Ρ Α

7 Ρ I Π Α Ρ Ρ Ε Ν

8 Α Μ Α Ρ Α Φ 0

9 6 5 4 3 8 1 2
1 7 3 2 6 8 5 9 4
8 4 2 5 1 9 6 3
6 8 1 9 7 4 3 2 5

4 3 7 6 5 2 9 8 1
5 2 9 1 8 3 4 7 6
3 9 4 7 2 6 1 5 8
2 5 8 3 4 1 7 6 9

1 6 5 4 3

W 2 .H  Sudoku

Εορτολόγιο
Το περιοδικό «Αστυνομική Ανασκόπηση» 

εύχεται χρονιά πολλά σ' όλους τους εορταζόμενους.
Ι ο ύ λ ι ο ς

Ανάργυρος, Δαμιανός, Κοσμάς 1/7
Ανατόλιος, Ζουμπούλια 3/7
Κυριακή 7/7
Θεόφιλος, Φιλιώ, Προκοπής 8/7
Αμαλία 10/7
Όλγα 11/7
Βερενίκη 12/7
Σάρα 13/7
Νικόδημος 14/7
Μαρίνα, Μαρίνος 17/7
Γ αρυφαλλιά 19/7
Ηλίας 20/7
Μαγδαληνή 22/7
Αννα, Ολυμπία. 25/7
Παρασκευή, Παρασκευάς 26/7
Παντελής 27/7
Ειρήνη 28/7

Α ύ γ ο υ σ τ ο ς

Μάρκελος 1/8
Ευμορφία, Μορφούλα, Σωτήριος, Σωτηρία 6/8
Αστέριος 7/8
Τριανταφυλλιό, Τριαντάφυλλος 8/8
Ευλαμπία, Ηρώ, Λαυρέντιος 10/8
Δέσποινα, Ηλιοστάλακτη, Κρυστάλλω, Μαργέτα, 
Παναγιώτης, Παναγιώτα, Σιμέλα, Μαρία

15/8

Αλκιβιάδης, Γεράσιμος, Διομήδης, Σαράντης 16/8
Αρσένιος 18/8
Φανούριος 27/6
Δάμων 28/6
Αλέξανδρος 30/6

(*) Κινητή γιορτή

Η ΡΨ’Ί τον οδηγού Αλόνσο>
«Δεν ξέρω πολλά από  πολιτική, αλλά εί
ναι αλήθεια... στην Ισπανία δεν είναι πολύ  
καλή η κατάσταση. Ό μω ς, ένας Ισπανός, 
μ ε  ένα ιταλικό αυτοκίνητο, σχεδιασμένο 
από έναν Έ λληνα, να νικά στη Γερμανία, 
είναι κάτι πολύ καλό» αναφερόμενος βέ
βαια στον Έ λ λ η ν α  Ν ικόλα Τομπάζη, ο 
οποίος είναι επικεφαλής σχεδιασμού της Ferrari. Με αυτήν 
τη  δήλωση του, μετά τη ν  επ ική  ν ίκ η  του στο γερμανικό 
GP, ο Φερνάντο Αλόνσο θέλησε να  οχολιάσει τη  σύγχρονη 
πραγματικότητα.

mailto:anaskophsh@yahoo.gr
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Επιμέλεια: Αρχ/κας Αναστάσιος Τρίκκας

Η  Υπαρχ/κας Α γγελ ική  Χαλιμονρδα ευχα
ριστεί τους συναδέλφους ττις ομάδας ΔΙ.ΑΣ  
της Α Δ . Ακαρνανίας: Υπαρχ/κα Μηνά Γε
ώργιο, Αρχ/κα Κοντσγιώργο Φώτιο, Αστ/κα 
Χαλιμονρδα Δημήτριο και Αρχ/κα Σάκκο 
Ιωάννη για την άμεση και ασφαλή μεταφορά 
της 4χρσνης κόρης της στο Γ.Ν. Αγρίνιου, μ ε 
τά από πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.

Ο κ. Χρίστος Καπέλλος ευχαριστεί το A T .  
Ασπροπύργου για την άμεση κινητοποίηση σε 
απόπειρα κλοπής στο κατάστημά του.

Ο κ. Μ παράτσας Ν ικόλαος ευχαριστεί τον 
Γενικό Αστόν. Δ/ντή Περιφ. Ηπείρου, τον 
Διευθυντή της Υποδ/νοης Ασφαλείας Ιωαν- 
νίνων και το προσωπικό αυτής για τον εντο
πισμό και τη σύλληψη των δραστών κλοπής 
που σημειώθηκε σε βάρος του, καθώς και την 
επιστροφή του κλαπέντος μεγάλου χρηματι
κού ποσού.

Ο Ιιοάννης και η Αντωνία Σιιανοπονλου 
ευχαριστούν το Δ ιοικητή και το προσωπικό 
του A.T. Γραβιάς για τον εντοπισμό και τη 
σύλληψη τον δράστη που έκλεψε την εξοχική 
τους κατοικία στο Πολύδροσο Φωκίδας και 
την επιστροφή μέρους των κλοπιμαίων.

Η ΔΙνση Περιφέρειας Πελοπόννησον 
-  Η πείρου της Δ.Ε.Η. συγχαίρει τους Αστυ
νομικούς της Α.Δ. Αχαΐας για 
την εξάρθρωση σπείρας δρα
στών που αφαιρούσε συστημα
τικά μετασχηματιστές μεγάλης 
χρηματικής αξίας.

Ο Διευθυντής κ. Μ αγκούρας 
Νικήτας, η υπεύθυνη καθηγή- 
τρια κ. Κουτσούκου Σοφία και 
οι μαθητές της Α  τάξης του 
Γενικού Λυκείου Αμπελακίων 
ευχαριστούν το προσωπικό της 
Δ/νσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών για την θερμή φιλο
ξενία και την εξαιρετική ξενά
γηση σας εγκαταστάσεις της 
ανωτέρω Υπηρεσίας.

Ο Δημήτρης Παρράς της εταιρείας 
"ΦΑΡΜΑ ΕΦ ΥΡΑ”συγχαίρει τους: Α/Β ' 
Καζαντζόγλου Στέφανο, Ε.Φ. Ηλιόπου- 
λου Γεώργιο, Ε.Φ. Μ πιζέκη Αλέξανδρο 
και Ε.Φ. Κοκκώνη Ευάγγελο του A.T. 
Ιλίου, για τον εντοπισμό κλεμμένου φορ
τηγού της εταιρείας και την σύλληψη του 
δράστη.

Ο Γκουλιαμάς ΚωνΙνος συγχαίρει τους 
αστυνομικούς τηςΑ.Δ. Αλεξανδρούπολης 
καθώς και τους Φιλανδούς αστυνομικούς 
της FRO N TEX, για τον εντοπισμό και τη 
σύλληψη σπείρας τεσσάρων Γεωργιανών 
λαθρομεταναστών, οι οποίοι προέβαιναν 
σε κλοπές κατοικιών στην περιοχή της 
Παλαγίας Αλεξανδρούπολης.

Ο κ. Βρεττός Χαράλαμπος εκφράξει την 
ευγνωμοσύνη του στους αστυνομικούς 
της Αμεσης Δράσης Αρχ/κα Κανταρα- 
κιά Νικόλαο, Υπαρχ/κα Πετρακάκο 
Π ερικλή και Αστ/κα Γκόλφη Μαρία για  
τον εντοπισμό και παράδοση των κλοπι
μαίων, μετά την αφαίρεσή τους από τις 
εγκαταστάσεις της εταιρείας πρατηρίων 
υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του.

Η  κ. Χρυσάνθη Ευσταθίου, ευχαριστεί 
θερμά τους Αστ/κες του Τ.Τ. Αγίας Π α
ρασκευής, Στέφανο Κουρουμάνη και

Κων/νο Χαρισίδη για την άμεση επέμβαση, 

τη σοβαρότητα, υπευθυνότητα και ανθρωπιά 
που υπέδειξαν σε περιστατικό που ενεπλάκη 
η ίδια.

Ο κ. Ιωάννου Κόππας του Υπουργείου Εσω
τερικώ ν ευχαριστεί θερμά τα στελέχη της 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την 
συμβολή τους στην προστασία του συστήματος 
μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο Δασοφύλακας του δάσους Φλαμουριάς, 
Αθανάσιος Ιωάιννου ευχαριστεί θερμά τους: 
Αρχ/κα Μ πίνο Ευάγγελο, Υπαρχ/κα Δημή- 
τριο Συλλέκτη, και τους Ειδικούς Φρουρούς 
Τερζίδη Κων/νο και Παπαδοπούλα Θεόδωρο 
για την βοήθειά τους σε συμβάν που έγινε στο 
δάσος.

Ο Αγροτικός Σύλλογος του Δ Α . Κουφαλίων  
του Δήμου Χαλκηδτόνος ‘Α λλη λέγγυο ι”,
εκφράξει τα συγχαρητήριά του στον Α /Α  κ. 
Βέρρα της Δ/νσης Αστυν. Θεσ/νίκης και τους 
Αστυνομικούς του Α.Τ. Κουφαλίων για την 
εξιχνίαση ληστείας σε χρυσοχοείο στα Κου
τάλια .

Η  κ. Χρύσα Κούλη ευχαριστεί θερμά τους 
Αστυνομικούς της ομάδας Δ Ι.Α Σ  μ ε  κωδικό 
105-1 και 105-2 της Α  αλλαγής μ ε  επικεφα
λής τους κ.κ. Κυριακόπουλο και Κίνα για την 

βοήθειά τους στη μεταφορά του 
άρρωστου θείου της στο Ιππο- 
κράτειο Νοσοκομείο.

Ο πρόεδρος του Ε π ιμελητηρί
ου Πιερίας, Η λίας Χατξηχρι- 
στοδούλου, εκφράξει τα συγχα
ρητήριά του στον Αστυν. Δ/ντή  
της Α.Δ. Πιερίας κ. Αθανάσιο 
Μαντσούκα, στον Δ ιοικητή του 
A.T. Κατερίνης κ. Χρήστο Λέ- 
νο και στον Δ ιοικητή του Τ.Α. 
Κατερίνης Α Α  Γεώργιο Τζή- 
μ α  καθώς και στο Αστυνομικό 
προσωπικό της Διεύθυνσης για 
την οργανωμένη αντιμετώπιση 
και πάταξη του παραεμπορίου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΑ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Του Αστυφύλακα ΛΙΑΚΟΥ Βασιλείου του Χρήστου 
υπηρετών στον Α Σ. Νέας Περάμου Αττικής

Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αγιο Γεώργιο προστάτη-πολιούχο της 
πόλης της Νέας Περάμου Αττικής που μου έσωσε τη ζωή σε περιστατικό ληστείας που 
έλαβε χώρα την 14-02-2012 στη Νέα Πέραμο Αττικής. Ευχαριστώ τους παράγοντες του 
περιοδικού ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ της ΕΛ.ΑΣ. για την οικονομική ενίσχυση που 
μου παρείχαν ύστερα από τον τραυματισμό που είχα συνεπεία του ανωτέρω 
συμβάντος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια μου, στους συγγενείς, στους φίλους 
και ιδιαίτερα ευχαριστώ ολόψυχα όλους τους συναδέλφους για την συμπαράσταση που 
μου παρείχαν και με τίμησαν με την παρουσία τους στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου 
νοσηλευόμουν, γιατί είναι ωραίο να βλέπεις ανθρώπους που δεν γνωρίζεις, πόσο 
μάλλον τους γνωστούς, να σε στηρίζουν σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής σου, όσο και 
στους συνάδελφος που με φρουρούσαν στο ανωτέρω Νοσοκομείο Επίσης θα ήθελα 
να κάνω μνεία στον συνάδελφο Αρχιφύλακα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Σταύρο υπηρετών στο A T 
Μεγάρων, ο οποίος τραυματίστηκε το μήνα Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και να τον 
ευχαριστήσω για την ψυχολογική συμπαράσταση που μου παρείχε, καθόσον κι αυτός 
τραυματίας από πυροβόλο όπλο Ακόμα, ευχαριστώ τους συναδέλφους μου, 
συνυπηρετούντες στον Α Σ. Νέας Περάμου Αττικής για την καθημερινή παρουσία τους 
και την συμπαράσταση τους στο Νοσοκομείο
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στην Πιερία, μετά από ορ
γανωμένη επέμβαση και 
κατάσχεση μεγάλου όγκου 
λαθραίων προϊόντων και 
την σύλληψη των παράνο
μω ν αλλοδαπών.

Ο κ. Ιωάννης Γομάτος, 
ευχαριστεί θερμά τον Ανθ/ 
μο  Βαρσαμά Σταμάτη, τον 
εκφωνητή, και τον Διοικη
τή  της Τροχαίας Χαλκίδας 
για την άμεση εξυπηρέτη
ση και την συνδρομή τους 
στην εύρεση του κλαπέντος 
οχήματος του.

Ο κ. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος συγχαίρει 
τον Διοικητή του A T . Μήλου κ. Δαυιδόπου- 
λο Γεώργιο και το προσωπικό του Α.Τ. Μ ή
λου για την εξιχνίαση της κλοπής που έγινε 
στο σπίτι του στο Κατσούλι Μήλου και την 
επιστροφή των κλοπιμαίων.

Η  Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκίνητο  
οιω ν Βορ. Ελλάδος εκφράζει τις βαθύτατες 
ευχαριστίες στον Δ/ντή της Τροχαίας Θεσσα
λονίκης κ. Τυριακίδη Θεόδωρο και τον Δ ι
οικητή του Τ.Τ. Αυτ/δρόμων κ. Χαμόπουλο 
Σπυρίδων για την άμεση ανταπόκριση και 
το μεγάλο ενδιαφέρον σε τροχονομικό έλεγ
χο που έγινε κατόπιν καταγγελίας της.

Ο κ. Χρηστός Μ παγινέτας και η κ. 'Ελμα  
Μ παγινέτα ευχαριστούν θερμά το προσωπι
κό του Β ’ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αττικής για την 
άμεση μεταφορά του παιδιού τους στο Νοσο
κομείο Π αίδωνΑγ. Σοφία.

Ο κ. Φ ραγκόπουλος Στέλιος ευχαριστεί 
θερμά το προσωπικό του Τ.Α. Μενιδίου για 
την αυθημερόν εύρεση και παραλαβή του 
κλαπέντος αυτοκινήτου του.

Το Γενικό Λογιστήριο τον Κράτους, μ ε  
επιστολή του ευχαριστεί τον Αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ., κ. Νικ. Παπαγιαννόπουλο για την 
απόσπαση τριών (3) αστυνομικών στην ανω

τέρω υπηρεσία προς αντιμετώπιση των 
αυξημένων αναγκών.

Η  Ομοσπο νδία Χειρτχτφτιιρίσεως Ελλά
δος (Ο.Χ.Ε.) ευχαριστεί τον Διευθυντής 
της Α.Δ. Κορινθίας, Ταξίαρχο κ. Χρήστο 
Μουρελάτο, για τα άριστα μέτρα τάξης, 
ασφάλειας και τροχαίας που έλαβε στον 
πρώτο τελικό του Ευρωπαϊκού κυπέλλου 
που έγινε στο Λουτράκι.

Η  αστική  μ η  κερδοσκοπική εταιρεία  
‘’Giostra Di Z a n te”, μ ε  επιστολή προς 
τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., ευχαριστεί τον 
Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Ζα
κύνθου, κ. Νεκτάριο Τσώλο καθώς και 
όλο το προσωπικό του Τμήματος, για την 
άριστη συνεργασία τους κατά την διεξα
γω γή των τετραήμερων εκδηλώσεων της 
Γκιοστρας Ζακύνθου 2012.

Η  Κ υνηγετική Ομοσπονδία Μ ακεδονί
ας -  Θράκης ευχαριστεί τον Αστυνόμο 
Β ' Αντωνίου Δημήτρισ για την παρουσία 
του και την εισήγησή του στο εκπαιδευτι
κό σεμινάριο που διοργανώθηκε την 17 

Μαΐου 2012.

Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας 
G4S Cash Solutions s.a., Ιωάννης Λυ-

μπερόπουλος, μ ε  επιστο
λ ή  του προς τον Αρχηγό  
της ΕΛ.ΑΣ. ευχαριστεί το 
προσωπικό της Αστυνο
μίας για την εξάρθρωση 
σπείρας επικίνδυνων λη 
στών και την σύλληψη των 
μελώ ν της, η οποία είχε 
πληθώρα ληστειών σε βά
ρος τραπεζών σε όλη την 
Επικράτεια.

Ο Δ ήμαρχος Σαρωνικού, 
κ. Πείρος Φ ιλίππου, ευ
χαριστεί θερμά το Τμήμα  
Τροχαίας Κερατέας και το 
Αστυνομικό Τμήμα Ανα- 

βύσσου για τον σημαντική συμβολή τους στην 
προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς της 
16ης Ιουνίου 2012.

0  Δ ιοικητής του Α.Τ. Παιανίας, Α Α ' Κυ- 
πράκης Σωτήριος και το προσωπικό του 
Τμήματος ευχαριστούν θερμά το Ίδρυμα  
Π.ΑΛ.1.Σ. για την προσφορά τους στην απο
κατάσταση των υλικών ζημιών υπηρεσιακού 
οχήματος του Τμήματος.

Η  Ε λληνική  Ομοσπονδία Σω ματικής Δ ι
άπλασης ευχαριστεί τους άνδρες του A T .  
Στυλίδας, Αρχ/κα Μ ακρή Γρηγόριο, Αρχ/κα  
Παπαδόπουλο Χρήστο και Υπαρ/κα Κατσα- 
μπέκη  Ιωάννη για την συμβολή τους στην 
ομαλή διεξαγωγή του 25ου Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος και του 29ου Μεσογειακού 
Πρωταθλήματος.

Η  κ. Γρηγορία Στραβοκέφαλου ευχαριστεί 
τον Δ ιοικητή του A.T. Σπάρτης Α Α ' Χασά
πη Κων/νο, τον Υπαστυνόμο Α  Αυμπέρη  
Παναγιώτη και τους Αστυνομικούς του Τ.Α. 
Σπάρτης για την σύλληψη, μετά από συντονι
σμένες ενέργειες τους, των δραστών κλοπής 
του κινητού της τηλεφώνου.

Η  κ. Χριοτοποϋλου Άννα εκφράζει την ευ
γνωμοσύνη της προς τον κ. Διοικητή και όλο 
το προσωπικό του A T .  Ηλιούπολης για την
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Αντιστράτηγο Νικ. Παπαγιαννόπουλο, ευ
χαριστεί και συγχαίρει την Δ.Α.Α. για την 
σύλληψη και παραπομπή στην δικαιοσύνη 
11 μελώ ν εγκληματικής οργάνωσης που 
διέπραξαν σωρεία ληστειών σε βάρος τρα
πεζών και χρηματαποστολών.

Η  Ε λληνική  Ομοσπονδία Ταεκβο- 
\τ<> εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες 
της προς την Ελληνική Αστυνομία για 
την πολύτιμη συμβολή της στην πραγ
ματοποίηση του Ευρωπαϊκού Πρωτα
θλήματος Νέων, που διεξήχθη στην 
Αθήνα στις 14-17 Ιουνίου 2012.

Η  Εταιρεία BRIN K S συγχαίρει τον 
Δίντή της Δ/νσης Ασφάλειας Α ττι
κής, Υποστράτηγο κ. Δ ικόπουλο  
Ιωάννη και το προσωπικό της ανω
τέρω Διεύθυνσης για την εξάρθρωση 
σπείρας κακοποιών, οι οποίοι είχαν 
επιτεθεί σε πολλούς στόχους, ανάμεσα 
στους οποίους και η ίδια, αποκομίζο
ντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Η  E urobank EFG, μ ε  επιστολή της 
προς τον κ. Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.,

Ο Αστυνόμος Α  κ. Γραμματικός ΚωνΙνος 
ευχαριστεί θερμά το περιοδικό Αστυνομική 
Ανασκόπηση για την οικονομική ενίσχυση 
της οικογένειάς του.

Ο προϊστάμενος της ΥποδΙνσιις Ασιραλεί- 
ας κα ι μεταφορώ ν της Α γροτικής Τράπε
ζας, κ. Χγτήστος Σολομωνίδης, ευχαριστεί 
την Α Δ . Εύβοιας, το Τ .Α  Χαλκίδας και το 
A T .  Κύμης για την επιτυχημένη επιχεί
ρηση σύλληψης των δραστών ληστείας σε 
βάρος του καταστήματος της τράπεζας στην 
Κύμη Εύβοιας.]

άκρως επαγγελματική και διακριτική αντι
μετώπιση οικογενειακού της προβλήματος.

Ο κ. Κόκκος Ιωάννης και η κ. Καποτα Α ι
κατερίνη ευχαριστούν τον Ειδικό Φρουρό 
του A T . Καλλιθέας Σαββίδη Χρήστου για 
την άμεση εξυπηρέτησή του και την άριστη 
συμπεριφορά του απέναντι τους.

Ο αναπλ. Π ροϊστάμενος Δίνοης της Α γρο 
τικής Τράπεζας, κ. Σταύρος ΙΙαναγιω τα-  
κόπονλος, ευχαριστεί την Α.Δ. Σερρών, 
την ομάδα Δ ΙΑ Σ  και το προσω πικό του 
Α.Τ . Π εριφέρειας Σερρών, για  την αποτρο
π ή  ληστείας σε βάρος της τράπεζας στον 
Πρόβατά Σερρώ ν και της σύλληψης την 
επόμενη ημέρα του δράστη.

Η  Διευθύντρια του 5ου Γυμνασίου Αγίου  
Δημητρίου, κ. Αργ. Π απαδάκη, ευχαριστεί 
θερμά τον Διοικητή και το προσωπικό του 
Τ .Α  Αγίου Δημητρίου για τον αξιέπαινο τρό
πο μ ε  τον οποίο χειρίσθηκαν κλοπή φορητών 
υπολογιστών σε βάρος του σχολείου της, τόσο 
με την ανακάλυψη των δραστών όσο και στην 
αποκατάσταση της ζημιάς.

Β α γ γ έ λ η ς
6932 747 090

Χαραλαμττους
Ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ιω ά ν ν η ς
6944 620 946
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ
,· -»!’' ■ S S t ■"> τΑΚ* < ■ -■··:■(?? ΕΙΧ/έτος

ΚΥΒΙΚΑ ΙΠΠΟΙ ΑΤΤΙΚΗ
A

ΘΕΣ/ΚΗ
A

ΛΟΙΠΗ
A

ΕΛΛΑΔΑ
Β

ΝΗΣΟΙ & ΘΡΑΚΗ 
Α | Β

0-928 0-6 2 4 5  € 215  € 2 0 0  € 165 € 185 € 150 €

929-1214 7 - 8 2 6 3  € 2 2 5  €
____ ~____

215 € 180 € 195 € 160 €

1215-1499 9-10 31 0  € 2 6 5  € 2 5 0  € 215 € 225 € 190 €

1500-1785 11-12 3 3 0  € 2 8 5  € 2 ό 5  €
I

2 3 0  € 2 3 5  € 2 0 0  €

1786-2071 13-14 3 5 0  € 3 0 5  € 2 8 0  € 2 4 5  € 2 6 0  € 225 €

2072+ 15+ 3 8 0  € 3 3 0  € 3 0 5  € 2 7 0  €
,_ _ _ _ _ _ _

2 8 5  € ! 2 5 0  €

ΜΟΤΟ/έτος |

ΚΥΒΙΚΑ Α ΤΤΙΚΗ Θ Ε Σ/Κ Η
ΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ

50 7 0  € 6 5  €1_____ 1 5 5  €

51-125 100 € 9 5  € 7 5  €

126-250 125 € 115 € 7 5  €

251 -... 155 €  ! 150 € 110 €

Ασφάλιση κλοπή ς κατοικίας με 30€ / έτος! Ευέλικτα νοσ οκομειακά  & Σ υνταξιοδοτικά  π ρ ο γρ ά μ μ α τα  σε άτοκες δόσεις!
Οικογενειακές/Ομαδικές εκπτώσεις - ειδικές τιμές σε Φ.Ι.Χ. - Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Πακέτο A
Σωματικές βλάβες 1.000.000 

Υλικές ζημιές 1.000.000 
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

.. -------- :̂ ::Λ

Πακέτο Β
Δεν περιέχει νομική προστασία & 
προσωπικό ατύχημα οδηγού

www.instealth.gr 
steaithbrokers@gmail.com

Πακέτο ΜΟΤΟ
Σωματικές βλάβες 1.000.000
Υλικές ζημιές 1.000.000
Αστική ευθύνη εντός φυλασσόμενων χώρων
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών σωματικές βλάβες
Αστική ευθύνη από διαρροή υγρών υλικές ζημιές
Αστική ευθύνη κατά τη  μεταφορά
Προστασία bonus malus
Φροντίδα ατυχήματος

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

ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 9 0 0 - 1 9 0 0

http://www.instealth.gr
mailto:steaithbrokers@gmail.com


Ας προστατεύσουμε το κεκτημένο της
«Αστυνομικής Ανασκόπησης»

Συνάδελφε,

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

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

Τα έσοδα που προκύπτουν κυρίως από τις διαφημίσεις και από μέρος της ΜΗΝΙΑΙΑΣ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (0,75 €), διατίθενται στο μεγα
λύτερο μέρος τους για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων Αστυν ομικών ή των τέκνων 
ή των οικογενειών τους ύστερα από αξιολόγηση της Διοικούσας Επιτροπής του περιοδι
κού.

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

Για το σκοπό αυτό, από την αρχή του έτους εδόθησαν οικονομικές ενισχύσεις που ξεπερ
νούν το χρηματικό ποσόν των 194.900 ευρώ.

Σιο τέλος δε κάθε έτους δίδονται επιπλέον χρηματικές ενισχύσεις σε
ορφανά συναδέλφων και σε τέκνα υπερπολύτεκνων οικογενειών συναδέλφων.

Με σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας θεωρούμε ότι εμείς 
οι ίδιοι (Αστυνομικοί, Πολιτικοί Υπάλληλοι, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες) 
θα πρέπει να διαφυλάξουμε το κεκτημένο που ονομάζεται «Αστυνομική Ανασκόπηση» το 
οποίο λειτουργεί ανταποδοτικά στους συναδέλφους που έχουν σημαντική ανάγκη οικονο
μικής βοήθειας.

Η προσπάθεια που εδώ και χρόνια καταβάλλει η «Αστυνομική Ανασκόπηση» πρέπει να 
συνεχισθεί και να ενισχυθεί. Εμείς πασχίζουμε για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού 
και για την ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, προσδοκώντας πάντοτε στην πο
λύτιμη αρωγή των συναδέλφων.

Α/Α [ 1 2 8  ]  Ι0ΥΛΙ0Σ-ΑΥΓ0ΥΣΤ0Σ 2012
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5  τάξειε σε 9  μήνεε

GMAT GRE IELTS TOEIC TOEFL σε 2 μηνεε

1 0 0 %  ε π ι τ υ χ ία
Τμήματα Εφη0ικύ Εϊηλ|.κων EJ · .

Μέχρι χιε 20/9 ία Pre-Junior Αγγλικών δω ρεάν

Ό ι προσφορέε δεν ισχύουν οε συνδυασμό με άλλκ ηροσφορέε

Ειδικέε τιμέε για τα Σώματα Ασφαλείαε

παραρτήματα σε όλη χην Ελλάδα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ 
ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΡΩΣΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

801-11- 50 - 60-70
w w w . s o e a s y . g r

/ Γ  Ειδικέ'S ιψέ$
για  aowvouiKous και η  ο Humous unaHHn/lous

ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ
Γ  - Δ - Ε '  -Β ' -Α -Α 1  
Α Ν Α Ν ΕΩ ΣΕΙΣ

Ρ Α Φ Ε Ι Ο
ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ Κ’ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

ΟΛΑ ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΗΜΑ
ΑΓ.ΙΩANNO Y ΠΡΑΤΣΙΚΑ 96, ΠΑΤΡΑ  

Τηλ. & Φ ά ξ :  2610340135

ΑΡΒΥΛΑ
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΦΛΑΪ
ΦΟΡΜΕΣ

ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΑ
ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ

ΦΟΥΤΕΡ
ΓΑΝΤΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ
ΣΚΟΥΦΟΥΣ
ΠΟΥΛΟΒΕΡ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΑ
ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ

ΦΑΚΟΥΣ
ΤΖΟΚΕΫ
ΣΑΚΟΥΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ ΚΑΙ 
ΣΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

http://www.soeasy.gr


m m * '·mm\
ESSENTIAL Nl> 'M IN T^my 7 #

m f  M g m jL ·

tsismetzoglou.com

7 Λ Γ /
J j  I  M m  /

1924απο

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 34 s  2103612651 -  2103613103
Σταθμοί MEJPO ΣΥΝΤΑΓΜΑ η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

ΥΠΟΚΑΜΙΣΟ ραπτικά 15 ευρώ >
ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ραπτικά 30 ευρώ 

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΑΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο Φ.Π.Α.
ΠΟΛΛΕΣ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ 
ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ  Ε Ξ Α Ρ Τ Υ Σ Η Σ  
Μ Π Ο Τ Α Κ ΙΑ  M A G N U M  

Π Ο Υ Λ Ο Β Ε Ρ -Φ Ο Υ Τ Ε Ρ -P O L O



WALTHER PPQ NAVY
ME ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗ ΣΚΑΝ ΔΑΛΗ  
AECDΑΔ ΕΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ 

ΠΟΤΕ:
Β Α Ρ Ο Σ: Ξ 5Ν  (Ξ 5 0 0 Ο  
Δ ΙΑ Δ Ρ Ο Μ Η : 7Μ Μ  
ΕΠΑΝ ΑΦ Ο ΡΑ: ΜΟΝΟ Ξ,ΞΜΜ

T a r g e t  E r a u p  L t d  /
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Milions o f pieces SOLD
U.S. Dept, of Homeland Security 
SAS (GB)
SOC (UAE)
Special Forces (Sudan)
MOI (Oman, Qatar, Egypt. Bahrain)
Guard of King Hussein (Jordan)
Navy SEALs (USA)
GROM (PL)
Police (Dubai)
FBI (USA)
Marines (Saudi Arabia)
MOI, National Guard (Kuwait)
Texas Rangers (USA)
New York City Police Dept. (USA)
San Francisco Police Dept. (USA)
Dallas Police Dept. (USA)
Chicago Police Dept. (USA)
Massachusetts State Police (USA)

U.S. Dept, of Homeland Security (largest U.S. non-military contract)
U.S. Navy SEALs
U.S. Navy SWCC
U.S. Federal Air Marshals
U.S. Secret Service
U.S. Coast Guard
U.S. ATF
Federal Protective Service
Colombia: CNP 12,000 pistols: Army 800 precision rifles
France: over 250.000 SIG SAUER pistols in use by Police Nationale,
Gendarmerie and Douanes
Chile PICH
British SAS
Hong Kong Police -  new P250 
Canadian Military (P226)
U.S. Department of State Diplomatic Security 
U.S. Naval Criminal Investigative Service (NCIS)
U.S. Army 902d Military Intelligence Group (M11)
U.S. Army Criminal Investigative Division (CID)
USAF OSI (M11)
U.S. NAVY Aviators (M11)
8 German SEK units 
Norwegian Special Forces 
German Customs and Border Control 
GIGN French Special Force 
1/3 of all U.S. State & Local LE

/

Κεντρικό Μιχαήακοπούήου 121 -11 5 27 Αθήνα ·Τηή .: 210 7718890* Fax.: 210 7718897* e-mail.: sales@targetgroup.gr 
''ποκατάστημσ Anpntodvas 16 -11 5 22 Αμπελόκηποι* TnfL: 210 6470010* Fax.: 210 6470010* e-mail.: info@targetgroup.gr 

Υποκατσστημα2 Via La Cittadella snc 93100 Caltanissetta ·  Tel. 0934/592127 ·  Fax. 0934/557452  * e-mail.info@targetgroupitalia.it
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